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 بنزين و شكر 
و يك مقايسه كارشناسي 

 بهمن د     انائی

مرحوم مهد     ي بازرگان از رجال خوشنام 
شد     ه  سپري  تازه  د     هه هاي  در  ايران 
د     ر  شاه  »رضا  مي نويسد       خود       د     رخاطرات 
برنامه نوسازي ايران به امور ساختمان عالقه 
خاصي د     اشت. يكي از فعاليت هاي علي اكبر 
د     اور، وزير د     ارايي، د     ولتي كرد     ن شركت هاي 
خصوصي بود     . ايجاد      شركت هاي مختلف از 
قبيل فرش، حمل و نقل، بافند     گي، پشم و 
پوست، پنبه و شركت ساختمان كه برنامه 
رأس  د     ر  راه آهن  و  ارتش  د     اشت،  وسيعي 
اين شركت ها  از  برخي  تبد     يل  بود     ند     .  امور 
از خصوصي به د     ولتي، كار و نان مرد     م را از 

د     ست آنها خارج كرد     .« 
د     رباره  بازرگان  مرحوم  د     اوري  اين 
د     ولتي سازي اقتصاد      ايران از سوي علي اكبر 
د     اور وزير ماليه پهلوي اول تنها د     اوري نيست و 
كساني هم كه به د     اليل گوناگون تاريخ معاصر 
 ايران را بررسي كرد     ه اند      بارها د     رهمين باره 

نوشته و گفته اند     . 
اد     امه د     ر صفحه2

د     ر صفحات د     یگر می خوانید     :

 كشت و صنعت كارون 
طالي سرخ توليد كرد

صفحه3

 تراز جهاني شكر 
سال ۲۰۲۵

صفحه4

كاهش 3۰ درصدي 
قرارداد با چغندركاران

صفحه6 

توليد  4۰۰هزار تن نيشكر 
د ر كشت وصنعت فارابی 
صفحه7

 ديگ جوشان
اقتصادايران
|محمد      طبیبیان|

اين روزها موضوع تصميم دولت در مورد 
افزايش قيمت بنزين خبر ساز و مورد بحث 
دراعتراض  می دهد  نشان  اخبار  رصد  است. 
به اين تصميم در برخی مناطق اعتراض های 
مردمی هم رخ داده است.تنگنای پديدار شده 

را بايد از زاويه های گوناگون نگاه كرد.
1-  چرا عدم تعادل بارزی بين قيمت بنزين و 
به طور كلی حامل های انرژی و شرايط اقتصادی 
قابل  غير  را  موجود  وقيمت های  شده  پديدار 
نگهداری و تداوم كرده است؟ از چند سال قبل 
از انقالب ، سياست های دولت ها تورمی بوده و به 
صورت پايدار از اين محل به طور تقريب  و به 
صورت ميانگين حجم نقدينگی 20 در صد در 
سال افزايش يافته و از اين راه و مسيردولت ها  
و مجلس ها و تصميم گيری سياسی در كل، 
وجود بيست در صد تورم را تضمين كرده اند  
و مردم را به آن عادت داده اند. ) در سال هايی 
كه در آمد نفت و توليد ملی رشد مثبت داشته 
كمتر و سال هايی كه رشد منفی داشته بيشتر(. 
اما همچنان كه تورم ظاهر می شده از پذيرش 
به  و  كرده  اجتناب  خود  تصميم های  عواقب 

صورت كليشه چند تصميم را پيگير بوده اند.
ادامه در صفحه 2

زحمت ها چگونه بر باد رفت؟

حلیل
ت

قاله
سرم

صفحه3

عباس كشاورز سرپرست وزارت جهاد كشاورزی شد
 حّجت االسالم حسن روحانی رئيس جمهور با صدور حكمی 
عباس كشاورز را به عنوان سرپرست »وزارت جهاد كشاورزی« 

منصوب كرد.
متن حكم حّجت االسالم حسن روحانی به اين شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحيم
جناب آقای مهندس عباس كشاورز

بر اساس اصل 1۳۵ قانون اساسی و نظر به مراتب تعهد و سوابق 
به  را  اين حكم شما  علمی و مديريتی جناب عالی، به موجب 

سرپرستی »وزارت جهاد كشاورزی« منصوب می نمايم.
اميد است با عنايات الهی، بهره گيری از كليات امكانات و همكاری 
مجموعه كاركنان آن وزارتخانه، در خدمت به ملت شريف ايران 
و نظام مقدس جمهوری اسالمی، با رعايت اصول قانون مداری، 

اعتدال گرايی و منشور اخالقی دولت تدبير و اميد موفق باشيد.
  سوابق عباس کشاورز 

از اين معاون محمود حّجتی وزير مستعفی اين  كشاورز پيش 
وزارت خانه بود. وی همچنين رئيس انجمن آبياری و زهكشی ايران 

بوده است كه مقاالت متعّددی در اين زمينه به ثبت رسانده است.
كشاورز از سال ۹2 معاون وزارت جهاد كشاورزی در امور زراعت 

وزارت جهاد كشاورزی بوده است.
صنعت قند و شكر ضمن ابراز خرسندی از اين حسن انتخاب، برای 

ايشان آرزوی موفقيت دارد.



شماره 194 - آبان 1398 2

بنزين و شكر و يك مقايسه كارشناسي 
اد     امه از صفحه اول| 

اقتصاد     د     ان  غني نژاد       موسي  د     كتر  به  مي توان  مثال  به طور 
امروز ايران اشاره كرد      كه د     رتازه ترين د     اوري خود      د     رباره د     هه 
1۳10 كه د     هه حكومت افكار و عقايد      علي اكبر د     اور د     ر اقتصاد      
شركت هاي  از  »بسياري  مي گويد       او  كرد     .  اشاره  است  ايران 
او شكل مي گيرند     . استد     الل  ابتكار  به  د     ولتي د     ر د     وره د     اور و 
علي اكبر د     اور اين بود      كه بخش خصوصي ضعيف تر از آن است 
د     ر سطح  كارخانه هايي  و ساخت  عهد     ه طراحي  از  بتواند       كه 
كارخانه هاي كشورهاي غربي از نظر مالي و فني برآيد     . بنابراين 
از آنجا كه د     ولت منابع مالي را د     ر اختيار د     ارد      و چون مي تواند      
آد     م هاي فني و از سوي د     يگر تكنولوژي را تجهيز كند     ، بايد      اين 
اقد     امات را انجام د     هد      و پس از آن به تد     ريج با آموزش بخش 
خصوصي اين كارخانه ها را به بخش خصوصي واگذار كند     . اين 
تفكر كه جا مي افتد      به يك ايد     ئولوژي تبد     يل مي شود      كه تا به 
امروز هم اقتصاد      ايران گرفتار آن است. د     ر واقع اين ايد     ئولوژي 
بيانگر اين است كه كارهاي بزرگ را بخش خصوصي به هر 
د     ليلي نمي تواند      شروع كند      و د     ولت بايد      شروع كنند     ه باشد      و 
بخش خصوصي را د     ر مراحل بعد     ي بايد      وارد      بازي اقتصاد     ي 
كرد     . ولي آنچه د     ر عمل اتفاق افتاد      اين بود      كه بخش د     ولتي 
د     ر  بخش خصوصي  نهايتاً  و  د     ولتي تر شد       اقتصاد       كرد     ،  رشد      

حاشيه قرار گرفت.« )د     نياي اقتصاد      – ۳آذر 1۳۹8(. 
با نگاهي شتابان به تاريخ معاصر اقتصاد      ايران از د     هه 1۳10 
به اين سو مي توان رد      پاي د     ولت د     ر تأسيس مد     يريت و مالكيت 
اين  د     ر  ايران  د     ولت هاي  د     يد     .  را  پرشماري  بركارخانه هاي 
د     هه هاي تازه سپري شد     ه انواع بنگاه هاي اقتصاد     ي، تجاري، 
مالي و پولي و زيربنايي و معد     ني و پتروشيمي و پااليشگاه را 
تأسيس كرد     ه و هنوز با وجود      خصوصي سازي هاي گسترد     ه اين 
راهبرد      اد     امه د     ارد     . د     ر اين نوشته نمي خواهيم به فلسفه سياسي 
پنهان د     ر كارخانه د     اري و بنگاه د     اري اقتصاد     ي د     ولت بپرد     ازيم. 
اما اين وضعيت به طور واقعي بر رفتار و تصميم هاي ميليون ها 
ايراني د     ر بخش هاي گوناگون مؤثر بود     ه و هست. د     ولت آقاي 
حسن روحاني به مثابه وارث د     ولت هاي محمود      احمد     ي نژاد     ، 
د     ولت اصالحات و د     ولت هاي سازند     گي نيز همان وضعيت را 
قانونگذاري  عاد     ي  مسير  از  براينكه  عالوه  و  است  نگهد     اشته 
د     ولتي و سازمان هاي وابسته به د     ولت د     ركسب و كار بنگاه ها 
د     خالت مي كند      از مسير عرضه و تقاضاي كاالها نيز د     ر شرايط 

حاكميت مطلق قرار مي گيرد     . 

 قیمت گذاري د     ستوري 
شايد      يكي از سخت ترين شرايط براي فعاليت هاي اقتصاد     ي 
د     رايران كه البته نمونه آن د     ر د     نياي معاصر كمتر از انگشتان 
د     و د     ست است حضور اقتد     ارگرايانه د     ولت د     ر تعيين قيمت تمام 
قيمت  د     ر  تمام عيار  د     خالت  سپس  و  خد     مات  و  كاالها  شد     ه 
فروش اين كارخانه هاست. به طور مثال د     ولت د     رصنعت قند      با 
حضور جد     ي د     ر تعيين قيمت چغند     ر و تعيين مزد      و تعيين نرخ 
بهره بانكي و ارز مؤثر است و د     رحقيقت بخش اصلي قيمت تمام 
شد     ه توليد      قند      و شكر را بايد      به د     ولت نسبت د     اد     . د     ولت اما به 
همين بسند     ه نمي كند      و با جسارت تمام به كارخانه ها مي گويد      
بايد      توليد     ات خود      را با چه قيمتي بفروشند     . به اين ترتيب و با 
استناد      به اينكه اين اقد     ام هاي د     ولت براي حمايت از گروه هاي 
كم د     رآمد      است قيمت گذاري د     ستوري را اعمال مي كند     . نكته 
مهم اين است كه د     ولت اما كاري ند     ارد      كه د     ريافت كنند     ه شكر 
با قيمت د     ستوري شيريني، شكالت، بستني، كيك و نوشابه را 
باچه قيمتي عرضه مي كند      و چگونه به وقتش كه برسد      حتي 
شكر را به شكل آب نبات صاد     ر مي كنند      تا از تفاوت د     الر آزاد      

و د     الر 4200 توماني سود      برند     . 

 چون نوبت به د     ولت مي رسد      
شركت هاي  سهام  گوناگون  اند     ازه هاي  د     ر  ايران  د     ولت 
گوناگون د     ر پتروشيمي، پااليشگاه ها، فوالد      سازي ها، مس و 
روي و آلومينيوم و اتومبيل و... را د     راختيار د     ارد     . نگاهي به 
سابقه و كارنامه و برنامه د     ولت ها د     رد     وره هاي گوناگون نشان 
مي د     هد      د     ولت اما قيمت گذاري د     ستوري را براي كاالهاي 
تحت تملك خويش رعايت نمي كند     . د     ولت مي تواند      راه را 
بر افزايش چند      باره قيمت اتومبيل د     ر يك سال ببند     د      اما از 
اين كار امتناع مي كند     . د     ولت مي تواند      راه را برشتاب و پرواز 
د     الر و سكه كه از كاالهاي انحصاري خويش است، مسد     ود      
كند      اما شاهد      هستيم كه د     الر د     ر يك سال ناگهان چند      برابر 
مي شود      و قيمت هر سكه بهار آزاد     ي نيز چند      برابر مي شود      
و د     ولت نيز راه را باز نگه مي د     ارد     . د     رباره اين رفتار د     ولت 

مي توان مصد     اق هاي پرشماري را ارايه كرد     .

 شكر و بنزین 
است.  ايرانيان  كار  و  د     ركسب  مهم  بسيار  كااليي  بنزين 
صد     ها هزار ايراني د     ر سراسر كشور به طور رسمي و تمام وقت 
د     ست  به  د     رآمد       و  مي كنند       مسافركشي  پاره وقت  به طور  يا 
آمد     ه از مسافركشي د     رآمد      اصلي يا كمك  اصلي د     رآمد      آنها 
به حساب مي آيد     . به اين ترتيب هر تغييري د     رقيمت فروش 
اين كاال به مصرف كنند     ه نهايي كه ميليون ها ايراني د     ارند     ه 
اتومبيل د     رايران را شامل مي شود      روش زند     گي و كسب وكار 
آنها را د     ستخوش د     گرگوني مي كند     . از سوي د     يگر مي د     انيم 
بنزين به مثابه يك كاالي راهبرد     ي از جمله كاالهايي است كه 
انحصار كامل د     ر توليد      و توزيع آن د     راختيار نهاد      د     ولت است. 
د     ولت هاي ايران اجازه وارد     ات بنزين به شركت ها را نمي د     هند      
ايران فعاليت ند     ارند      و بخش  و شركت هاي خارجي نيز د     ر 
خصوصي نيز د     ر اين حوزه كااليي فاقد      اختيارات و مالكيت و 
مد     يريت است. سهم بنزين و فرآورده     هاي د     يگر مثل اين كاال 
د     ر سبد      مصرفي خانواد     ه ها باالست و يك شاخص براي تغيير 
احتمالي بسياري از كاالها نيز به حساب مي آيد     . به طوري كه 
افزايش قيمت بنزين بر افزايش هزينه هاي حمل و نقل مؤثر 
است و تنها به طور مستقيم تغيير فعلي قيمت بنزين د     راين 
روزها 4 د     رصد      گزارش شد     ه است. از سوي د     يگر اما شكر به 
مثابه يك كاالي قابل توجه نيز د     ر سبد      مصرفي خانواد     ه ها 
جاي د     ارد      اما سهم آن د     ر كل هزينه هاي خانواد     ه هاي ايراني 
تنها 2دهم د     رصد      است. شكر د     ر كارخانه هايي توليد      مي شود      
كه اكثريت آنها غيرد     ولتي هستند      و مواد      اوليه توليد      شكر د     ر 
هزاران مزرعه كوچك و بزرگ چغند     ر و نيشكر د     ر سراسر 
ايران به وسيله د     هقانان خرد     ه پا يا كارگران شاغل د     ر كشت و 
صنعت ها توليد      مي شود     . تجربه نشان مي د     هد      افزايش قيمت 
شكر به افزايش قيمت ساير كاالها منجر نمي شود      و د     امنه 
اثرگذاري اند     كي بر تغيير ساير كاالها د     ارد     . د     ر اين شرايط 
اما با مقايسه هايي كارشناسي مي توان به اين نتيجه حتمي 
رسيد      كه اگر راه براي افزايش نسبي شكر و آزاد      سازي آن باز 
باشد      منافع آن د     ر هزاران روستاي ايران و كارگران كارخانه ها 
خواهد      بود      و زيان وارد      شد     ه احتمالي به مصرف كنند     ه نهايي 
حد     اقل است. د     ر اين شرايط اما د     ولت محترم براي شكر بند      
و بست هاي پرشمار د     رست كرد     ه و د     ست و پاي آن را بسته 
را  بنزين  اما د     رمقابل  به آن نمي د     هد     .  آزاد       اجازه فعاليت  و 
چون مي تواند      به محلي براي تأمين كسري بود     جه باشد      را 
با افزايش عامد     انه قيمت همراه مي كند     . به نظر مي رسد      اين 
رفتار د     وگانه د     ولت د     ر برابر بنزين و شكر و همچنين بسياری 
از كاالهای توليد داخل را بايد      د     ر كانون توجه قرارد     اد      و د     رباره 

آن د     اوري كرد     .

 دیگ جوشان
اقتصادایران

اد     امه از صفحه اول| 
يكی از اين تصميم ها تنبيه توليد كننده و فروشنده از 
طريق  اعمال مقّررات سازمان تعزيرات بوده است.  همزمان 
با استفاده از سازمان تعزيرات، كنترل اداری قيمت برخی 
 كاال ها از طريق قيمت گذاری، كنترل نرخ ارز در حد پايين تر

از قيمتی كه شرايط صادرات غير نفتی و نياز های وارداتی 
طلب می كند نيز در دستور كار بوده است.  همچنين گمراه 
كردن افكار عمومی پيرامون اين واقعيت ها  از طريق طرح 
مباحث و مطالب مخدوش در اين نيز دردستور اجرا بوده 
است.  اين اقدامات از يك سو  به تخريب زمينه توليد و از 
سوی ديگر به  ايجاد عدم اطمينان درجامعه توليد كننده 
و نيز  مصرف ضايعه آميز منابع، خروج ارز و سرمايه، ايجاد 
ساختار كج و معوج  و نا متعادل اقتصادی، رانت و فساد و 
عدم تحرک اقتصاد، فقر و توزيع ثروت ناعادالنه و در جهت 
 تشديد منجر شده است. به قول حكيمی كه گفته است 
رخ  ايران  اقتصاد  در  ببين«  و  گلستان  به  بگشا  »چشم 
داده است.  آنچه از وضع اقتصاد می بينيم نتيجه تداوم 
 اين نوع شرايط بوده است.گاهی مجلس دولت را سرزنش 
نرود،شايد  باال  قيمت ها  كه  می نويسد  قانون  و   می كند 
می دانند اين قانون ها اثر مثبت ندارد و بايد روزی كه بودجه 
 تصويب می كردند و دستور های خلق پول به بانك مركزی 
تأييد  مهم  مشاغل  برای  را  كم توان  افراد  و   می دادند 
روزگار  و  روز  اين  و  قيمت ها  افزايش  فكر  به   می كردند 
می بودند... گاهی دولت ها ديگران را سر زنش می كرده اند 
 و گاهی بخش های ديگر ابراز نگرانی و تعجب و سر زنش 
می كنند. در حالی كه بايد گفت برادران شما همه با هم 
هستيد و آوار كردن سرزنش بر روی ديگری كار ساز نيست 

و برای درد های مردم هم مرهمی نيست.
مقدور  داشته شده  نگه  پايين  قيمت های  تداوم  2-آيا 
مثل  حامل های سوخت  وقتی  است.  منفی  جواب  است؟ 
بنزين و گازوييل با كشتی، تانكر، باک اضافی، موتورسوارهای  
پرشمار مرزی، كول بربه صورت عمده و درمقياس چندين 
تن و يا به صورت جزيی و  چند ليتر از مرز خارج می شود و از 
طرفی قيمت ها به نحوی است كه توليد پااليشگاه ها به صرفه 
 نيست و مردم هم به صورت ضايعه آميز به مصرف ادامه 
است؟(  سرگرمی  يك  زدن  دوردور  دنيا  می دهند)كجای 
بنابراين می توان  و يك گواه آن هوای آلوده شهر ها است 

دريافت كه اين مجموعه شرايط قابل تداوم نبوده است.
۳- آيا توجيهی كه دولت به كار می برد قابل دفاع 
است؟ يعنی بنزين را گران می كنيم كه به عده ای پول 
نقد بيشتری بدهيم.  اين هم مانند اقدام دولت قبلی 
زمينه ساز  و  آغاز كرد  به همه  را  نقد  پول  توزيع  كه 
تورم تشديد شونده ای شد قابل توجيه و دفاع نيست. 
با كاهش در آمد نفت به دليل تحريم ها دولت به جای 
استفاده از فرصت برای اصالح اساسی از جمله در بودجه 
و حذف بسياری رديف ها و دستگاه ها و كاهش مصارف 
منابع عمومی از جمله جريان های مالی خارج از بودجه، 
به جای اصالح اقتصادی گسترده، اما دولت دستش را 
عميق تر در جيب مردمی كه از شرايط اقتصادی تحت 
فشار و در رنج هستند فرو برده است. فشار مالياتی را 
افزايش داده  به فكر ماليات های جديد هستند. افزايش 
نفت،  وزارت  عايد  است  قرار  كه  هم  بنزين  قيمت 
پااليشگاه ها و حمل و نقل نشود و برای ترميم، ظرفيت 
خزانه  به  بلكه  نشده  صرف  گذاری  سرمايه  و  سازی 
دولت ريخته شود تا چرخ آسيای نا كارآيی، تورم زايی و 
هزينه های غير قابل توجيه به چرخيدن ادامه دهد، اين 
شيوه نتيجه ای جز مشكل سياسيون در كسب رضايت 

موقتی افرادی كه به پول مفت عادت می كنند ندارد.
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د  ر حالي كه كشور د  ر شرايط سخت تحريم و جنگ 
اقتصاد  ي قرار د  ارد  ، تصميمات ناد  رست د  ولت و تخلّفات 
مكّرر د  ر اجراي قانون خريد   تضميني محصوالت كشاورزي، 
منجر به از د  ست رفتن د  و د  ستاورد   مهم اقتصاد   مقاومتي د  ر 
سال جاري شد  ه و قرار است كشور را به وارد  كنند  ه گند  م 
و شكر تبد  يل كند  . اين د  ر حالي است كه سال گذشته 
كارشناسان بارها د  ر اين زمينه به د  ولت هشد  ار د  اد  ه بود  ند   
اما د  ولتمرد  ان و خصوصا سازمان برنامه و بودجه كشور 
بد  ون توجه به هشد  ارها راه خود   را اد  امه د  اد  ند   و ضعف 
نظارت نمايند  گان مجلس نيز نتوانست مانعي د  ر مسير 
تخلفات د  ولت شود  . د  ستاورد   د  يگر حوزه كشاورزي كه 
د  ر راستاي اقتصاد   مقاومتي حاصل شد  ه بود   و امسال با 
برخي بي تد  بيري ها از د  ست رفت، طرح خود  اتكايي شكر 
بود  . قيمت پايين چغند  ر قند   د  ر سال گذشته موجب شد   
كشاورزان از كشت اين محصول استراتژيك خود  د  اري كنند   
و به جاي آن صيفي جات از جمله گوجه فرنگي بكارند   كه 
حجم گسترد  ه توليد   گوجه د  ر سال جاري موجب شد  ه اين 
محصول روي د  ست كشاورزان بماند   و د  ولت مجبور به 

خريد   حمايتي و توافقي اين محصول شود  .
به  كه  است  ميليون   2/2 حد  ود    شكر  به  كشور  نياز 
 گفته مسؤوالن وزارت جهاد   كشاورزي د  ر سال ۹۶ حد  ود  

 ميليون تن شكر د  ر كشور توليد   شد   و د  ر اين بخش به مرز 
خود  كفايي رسيد  يم. قيمت خريد   تضميني چغند  ر قند   بهاره 
۳ هزار و 40۳ ريال و چغند  ر قند   پاييزه ۳ هزار و ۳۳8 ريال 
تصويب و اعالم شد  ه است د  ر حالي كه پيشنهاد   كارشناسان 
رقم باالتري بود  . د  ر صورتي كه پيشنهاد   كارشناسان اجرايي 
مي شد   احتمال افزايش نرخ خريد   تضميني باتوجه به رشد   
هزينه هاي توليد   روند  ي منطقي بود   ضمن اينكه بايد   حتماً 
د  ر نرخ شكر تجد  يد  نظر انجام شود   تا توليد  كنند  گان رغبت 
توليد   د  اشته باشند   هر اتفاقي قرار است رخ د  هد   بايد   قبل 
براي كشت تصميم  بتواند    تا كشاورز  باشد    اين زمان  از 
بگيرد  . پيگيري ها و اعتراضات منجر شد   د  ولت د  ر تيرماه ۹8 
قيمت اين محصول را تغيير د  هد   و قيمت خريد   تضميني 
چغند  رقند   بهاره و پاييزه سال 1۳۹8 به ترتيب به مبلغ 
۳,۷4۶ و ۳,۶42 ريال به اضافه مبلغ ۶1۵ ريال كمك كرايه 
حمل تغيير كرد  . اتفاقي كه البته بسيار د  يرهنگام بود   و به 

عبارتي نوشد  اروي بعد   از مرگ سهراب. اين اقد  ام منجر به 
كاهش شد  يد   سطح زيركشت چغند  ر قند   د  ر كشور شد  .

د  ر همين زمينه يزد  ان سيف، مد  يرعامل شركت بازرگاني 
د  ولتي ايران د  ر گفت وگو با خبرنگار مهر د  رباره كاهش توليد   
چغند  ر قند   د  ر كشور و آخرين وضعيت وارد  ات شكر به 
كشور، اظهار د  اشت: قريب به ۷00 تا ۷۵0 هزار تن شكر 
از محل توليد   چغند  ر قند   و قريب به ۶00 هزار تن از محل 
نيشكر د  ر كشور توليد   مي شود  . وي افزود  : قيمت گذاري 
سبب شد  ه الگوي كشت به محصوالت د  يگري تغيير كند   
و امسال كشت تغيير كند   و اميد  واريم اين مسأله برطرف 
شود  . امسال نيز قيمت هاي تعيين شد  ه براي بسياري از 
محصوالت از چغند  ر قند   باعث نارضايتي كشاورزان شد  ه 
است. د  ر همين زمينه سيد   جعفر حسيني، مشاور عالي 
نظام صنفي كشاورزي گفت: امسال قيمت تضميني اعالم 
شد  ه براي محصوالت مختلف از جمله چغند  ر قند  ، جو، كلزا 
و گند  م مورد   رضايت ما نيست اما د  ر واقع گند  م به نماد  ي 
براي اعتراض تبد  يل شد  ه است و وقتي كه ما به قيمت 
گند  م اعتراض مي كنيم د  ر واقع به اين معني است كه نرخ 

ساير محصوالت نيز مورد   تأييد ما نيست.
 وي با اشاره به كاهش توليد   چغند  ر قند   د  ر سال زراعي 
گذشته به د  ليل پايين بود  ن نرخ خريد   تضميني گفت: براي 
سال زراعي جد  يد   قيمت پيشنهاد  ي و آناليز شد  ه ما براي هر 

كيلوگرم چغند  ر ۶۳0 تومان بود   كه د  ولت قيمت را ۵02 
تومان به اضافه ۵0 تومان هزينه جمع آوري اعالم كرد  ه اما 
بين قيمت ۵۵2 توماني كه اعالم شد  ه با نرخ پيشنهاد  ي 
ما هنوز فاصله چشم گيري وجود   د  ارد  . اين مقام مسؤول با 
اشاره به پيش بيني كاهش ۳۷ د  رصد  ي توليد   شكر د  ر سال 
جاري گفت: سال گذشته يك ميليون و 800 هزار تن شكر 
د  ر كشور توليد   شد   اما پيش بيني مي شود   امسال اين رقم به 
1/۵ ميليون تن مي رسد   و با توجه به نياز كشور به شكر بين 
د  و تا د  و ميليون و 200 هزار تن، نياز به وارد  ات ۵00 تا ۷00 
هزار تن شكر به كشور د  اريم. حسيني با تأكيد بر اينكه با 
توجه به قيمت اعالم شد  ه نگران هستيم كشاورزان استقبال 
خوبي از كشت چغند  ر د  ر سال جاري نكنند   گفت: ما د  ر حال 
مذاكره با وزارت جهاد   كشاورزي هستيم اما بيشتر تمركزمان 
د  ر مجلس است كه نمايند  گان به د  ولت براي اصالح قيمت ها 
فشار بياورند  . زمينه چيني براي وارد  ات گند  م به كشور از سال 
گذشته آغاز شد  ه بود   و عد  ه اي خواستار وارد  ات گند  م تحت 
عناوين مختلف از جمله ورود   موقت، ترانزيت و سوآپ بود  ند   
و حتي قرارد  اد  هايي نيز با كشور روسيه و قزاقستان امضا شد  ه 
بود  . عباس كشاورز، معاون وزير جهاد   كشاورزي چند  ي قبل 
اعالم كرد  ه بود   توليد   گند  م د  ر سال جاري حد  ود   14 ميليون 
تن است و نزد  يك به سه ميليون تن از اين كاالي استراتژيك 

توسط كشاورزان انبار شد  ه است.

زحمت ها چگونه بر باد رفت؟

كشت و صنعت كارون طالي سرخ توليد كرد
اولين  گفت:  كارون  و صنعت  مديرعامل شركت كشت 
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 زعفران هاي مشابه در كشور توليد شد.
مديرعامل شركت كشت و صنعت كارون در گفت وگو 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 آبان ماه در يكي از سوله هاي 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 زعفران هاي مشابه در 

كشور توليد گرديده است.
مهندس عبدالمجيد ميرزاپور با اشاره به صرفه اقتصادي اين 
گياه سنتي و ارزشمند ايراني كه جايگاه رفيع بين المللي 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 
مي تواند عالوه بر توليد ثروت، رونق اقتصادي و اشتغال زايي 
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 
آموزش هاي الزم نيز به عالقه مندان كشت و توليد اين گياه 

ارايه گردد.ميرزاپور در ادامه افزود: سازگاري گياه زعفران با 
شرايط آب و هوايي مناسب شمال خوزستان و با استفاده از 
روش هاي جديد كشت بدون استفاده از سموم و كود هاي 
شيميايي و نيز صددرصد ارگانيك مي تواند 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 هم اكنون در دسترس متقاضيان بخش خصوصي قرار 
بدانيد زيستگاه زعفران در رشته كوه هاي  اين را هم  دارد. 
مهد  خوزستان  و  مي باشد  زاگرس نشين  مناطق  و  زاگرس 
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 بزرگ ترين توليد كننده شكر سفيد ايران و 
خاورميانه در شمال خوزستان و در حومه شوشتر است كه از 
سال ۹۳ تا هم اكنون تالش مي كند 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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ترجمه و تنظیم| شرکت توسعه نیشكر و منابع مالی معاونت طرح و برنامه|
برنامه ريزي استراتژيك نياز به پيش بيني هاي طوالني مد   ت د   ارد   . بنابراين تصميم گرفتيم تا با انجام 

يك پروژه تحقيقاتي ويژه، تراز شكر جهاني را تا سال 202۵ پيش بيني كنيم.
چالش برانگيزترين بخش از هر چشم اند   از، پيش بيني واكنش توليد    به تغيير شرايط بازار است. 
اين مشكل براي كاالهاي كشاورزي بيشتر است چرا كه ميزان توليد    به طور جد   ي به رويد   اد   هاي آب 
و هوايي وابسته بود   ه و پيش بيني اين حواد   ث به واسطه ماهيت آنها غيرممكن است. مهم تر از آن، 
توليد    كنند   گان محصوالت كشاورزي با تأخير زماني مشخص، نسبت به سيگنال هاي بازار واكنش نشان 
مي د   هند   . د   ر خصوص گياهان قند   ي، به راحتي مي توان يك د   وره 12 تا 24 ماه از زمان اتخاذ تصميم 
براي كاشت تا برد   اشت محصول را د   ر نظر گرفت. عالوه بر اين براي فرآوري مقاد   ير اضافي نيشكر يا 
چغند   رقند   ، سرمايه گذاري هاي اضافي د   ر زيرساخت ها ضروري است. محاسبات ما نشان مي د   هد    كه 
ممكن است كسري شكر بازار جهاني د   ر سال 21-2020 به 4/۶ ميليون تن برسد    كه اند   كي بيشتر 
از رقم 4/2 ميليون تني سال 20-201۹ است. لذا انتظار مي رود    بازار به وضعيت متعاد   ل تري برگرد   د    
و سپس حجم ذخاير د   وباره افزايش خواهد    يافت. مثل هميشه، ياد   آور مي شود    كه تمام ارقام توليد    
بر حسب ارزش خام است كه مي توان با ضرب 0/۹2، آن را به ارزش سفيد    تبد   يل نمود   . اين مطالعه 
بر مبناي يك سال زراعي واحد    )اكتبر/ سپتامبر( انجام شد   ه است.از نظر قاره اي، انتظار مي رود    آسيا 
همچنان د   ر جايگاه بزرگ ترين توليد   كنند   ه شكر جهان باقي بماند   . به نظر مي رسد    توليد    شكر اين قاره 
د   ر سال 2۵-2024 به 8۳/۷ ميليون تن برسد    كه از رقم ۷8 ميليون تن سال  1۹-2018 بيشتر 
است. پيش بيني مي شود    هند    و تايلند    جايگاه خود    را به عنوان اصلي ترين توليد    كنند   ه شكر د   ر منطقه 
حفظ نمايند   . تخمين زد   ه مي شود    توليد    شكر آمريكاي جنوبي د   ر سال 2۵-2024 به 44/1 ميليون 
تن برسد    كه 8/۶ ميليون تن بيشتر از سال 1۹-2018 است. پيش بيني مي شود    برزيل همچنان عامل 
اصلي توليد    د   ر اين منطقه باشد   .تخمين زد   ه مي شود    كه توليد    شكر د   ر آمريكاي شمالي و مركزي به 
سختي از 2۳/2 ميليون تن سال 20-201۹  به 2۵/۳ ميليون تن د   ر سال 2۵-2024 تغيير كند    زيرا 
انتظار مي رود    بيشتر كشورها، توليد    خود    را به طور نسبتاً كمي افزايش د   هند   . بزرگ ترين توليد    كنند   ه 
اين منطقه، اياالت متحد   ه و پس از آن، مكزيك و گواتماال قرار د   ارند   .پيش بيني مي شود    كه توليد    شكر 
آفريقا د   ر سال 2۵-2024 به رقم 14/1 ميليون تن برسد    كه از 12/۵ ميليون تن د   ر سال 2018-1۹ 
بيشتر است. اگرچه برنامه احد   اث چند   ين پروژه جد   يد    اعالم شد   ه است ليكن فرض كرد   يم كه اين 
پروژه ها با تأخير به اتمام برسد    اما سرانجام، ظرفيت هاي اضافي فرآوري و افزايش سطح زير كشت 

محصول منجر به افزايش توليد    خواهد    شد   .

 تولید    
اتحاد   يه اروپا با لغو سهميه هاي توليد    از اول اكتبر 201۷، وارد    د   وره جد   يد   ي شد   . د   ر حال حاضر 
و پس از سال 1۹۶8، توليد    كنند   گان د   اخلي براي اولين بار از هرگونه محد   ود   يت بازاريابي شكر آزاد    
شد   ه اند   . د   ر نتيجه، كشاورزان اين اتحاد   يه، سطح زير كشت چغند   ر خود    د   ر سال 18-201۷ را د   ر حد   ود    
1۶ د   رصد    افزايش د   اد   ند    و شرايط خوب آب و هوايي نيز منجر به افزايش بيشتر توليد    گرد   يد   . سطح 
زير كشت چغند   ر د   ر سال 1۹-2018، تقريباً بد   ون تغيير بود    اما شرايط نامساعد    آب و هوايي باعث 
كاهش چشمگير توليد    د   ر اروپا شد   . با اين حال، ذخاير انبوه شكر باقيماند   ه از برد   اشت قبلي بفروش 
رفتند    و توليد   كنند   گان اتحاد   يه اروپا به منظور كاهش فشارها از روي بازار د   اخلي، اقد   ام به صاد   رات شكر 
همراه با ضرر به بازار جهاني نمود   ند   .د   ر نتيجه، بسياري از توليد    كنند   گان شكر اروپا، از جمله سود   زوكر 

و نورد   زوكر آلماني، و تروس و اتحاد   يه كريستال فرانسوي، سال گذشته به د   ليل كاهش قيمت ها د   ر 
يك بازار حاوي مازاد    عرضه، زيان هاي قابل توجهي را متحمل شد   ند   . اين امر باعث اعالم تعطيلي 
كارخانه هاي برخي از توليد    كنند   گان شد   . سود   زوكر و اتحاد   يه كريستال اعالم كرد   ند    كه فعاليت شش 

كارخانه شكر خود    د   ر مناطق مختلف فرانسه، آلمان و لهستان را متوقف خواهند    كرد   .
د   ر حال حاضر، پيش بيني مي كنيم كه اتحاد   يه اروپا د   ر زماني كه قيمت هاي شكر جهاني باال است 
به توليد    بيش از نيازهاي خود    اد   امه د   اد   ه و عرضه مازاد   ش را صاد   رات خواهد    كرد    و با كاهش قيمت ها، 
توليد    اتحاد   يه اروپا به سطح مصرف د   اخلي خود    نزد   يك شود   . با اين حال انتظار ند   اريم توليد    كنند   گان 
اين اتحاد   يه، ركورد    قابل توجه توليد    سال 18-201۷ خود    را تجربه كنند   ، د   رس سختي كه د   ر اولين 

سال هاي لغو سهميه هاي توليد    آموختند    نشان د   اد    كه رقابت د   ر بازار جهاني چقد   ر د   شوار است.
اياالت متحد   ه و مكزيك، يك قرارد   اد    د   وجانبه تجارت شكر د   ارند    كه ثبات را د   ر بازار به ارمغان 
مي آورد   . د   ر شرايط فعلي، سياست شكر اياالت متحد   ه پايد   ار و توانا د   ر مقابله با بي ثباتي بازار به نظر 

مي رسد   . بنابراين انتظار مي رود    توليد    اين كشورها براساس روند    گذشته افزايش يابد   .
الزم است فاكتورهاي ممكن براي به خطر اند   اختن اين ثبات را نيز د   ر ذهن د   اشته باشيم. عامل 
نخست، موضوع محصوالت اصالح شد   ه ژنتيكي است. اگرچه براساس استاند   ارد    ملي شفاف سازي 
بيومهند   سي مواد    غذايي كه د   ر اواخر سال 2018 منتشر شد   ، مقرر شد    تا شكر چغند   ري )كه بيشتر 
از چغند   رهاي اصالح شد   ه ژنتيكي توليد    مي شود   ( را مشابه شكر نيشكري )غير اصالح شد   ه ژنتيكي( 
بشناسد    اما مصرف كنند   گان همچنان طرفد   ار د   ومي هستند   . اين مسأله منجر به تخفيف مد   اوم 2 سنت 
د   ر هر بوش براي شكر چغند   ري د   ر مقابل شكر نيشكري شد   . اما د   ر حال حاضر، اين تخفيف به ابزاري 
مؤثر براي تعاد   ل د   ر بازار د   اخلي تبد   يل شد   ه است.موضوع د   وم، گرايشات اخير مصرف، شركت هاي مواد    
غذايي را واد   ار به كاهش محتواي شكر محصوالت خود    مي كند   . بنابراين ممكن است روند    رشد    مصرف 
شيرين كنند   ه ها د   ر آيند   ه كاهش يابد    و اين امر مستلزم كاهش تد   ريجي رشد    توليد    شكر نيز خواهد    بود   .

توليد    و صاد   رات شكر برزيل د   ر د   و د   هه منتهي به سال 2010 با افزايش چشمگير مواجه بود    و اين 
كشور، نقش خود    را به عنوان صاد   ر كنند   ه برتر جهان محكم كرد   . توليد    شكر اين كشور از 8 ميليون تن 
د   ر سال 1۹۹0 به 40 ميليون تن د   ر سال 2010 رسيد    كه رشد    پنج برابري را نشان مي د   هد   . اين د   ر 
حالي است كه صاد   رات برزيل طي اين د   وره از 1/۶ ميليون تن به 28 ميليون تن افزايش يافته است. 
با اين وجود   ، برزيل طي د   و فصل گذشته با مشكالت زياد   ي روبرو بود   ه است كه از آن جمله مي توان 
به كاهش عملكرد    محصوالت كشاورزي، افزايش شد   يد    هزينه هاي توليد   ، بحران مالي و اقتصاد   ي د   ر 
كشور، سياست هاي نامطلوب د   ولت د   ر خصوص اتانول و شرايط نامساعد    آب و هوايي اشاره نمود   . طي 

د   و فصل گذشته، رشد    توليد    نيشكر متوقف شد    و توليد    شكر و اتانول د   ر حال ركود    است.
پيش بيني مي شود    كه روند    سرمايه گذاري كم چند    سال اخير د   ر بخش توليد    شكر برزيل، تا 
زمان كسري بعد   ي و افزايش قيمت شكر د   ر سطوح فعلي باقي بماند   . چنين چرخشي مي تواند    
سرمايه گذاري هاي جد   يد    را بسمت اين صنعت جذب نمايد   .برنامه رنووآبيو عد   م اطمينان بيشتري 
را به همراه آورد   ه است. شروع اين برنامه براي اول ژانويه سال 2020 برنامه ريزي شد   ه است اما هنوز 
سؤاالت زياد   ي د   ر خصوص اجراي آن وجود    د   ارد    كه بايستي پاسخ د   اد   ه شوند   . ما تصور مي كنيم كه 
حمايت اضافي از سوي د   ولت، منجر به واكنش فوري د   ر صنعت نخواهد    شد   . انتظار مي رود    اين برنامه، 
جذابيت توليد    اتانول را افزايش د   هد    اما بازيگران بازار بايد    ابتد   ا د   رک كنند    كه اين برنامه، چگونه 
محيط و شرايط فعاليت صنعت را تغيير مي د   هد   . پيش بيني مي كنيم كه د   ر مرحله نخست اجراي 
برنامه توليد    كنند   گان با ظرفيت هاي موجود    و بد   ون سرمايه گذاري چند   ان براي توسعه، به فعاليت 

تراز جهاني شكر سال ۲۰۲۵
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خود    اد   امه د   هند   . همچنين انتظار د   اريم د   ر اين مرحله، توليد    اتانول حاصل از ذرت افزايش يابد   .اگرچه 
انتظار نمي رود    توليد   كنند   گان ظرفيت هاي توليد   ي خود    را گسترش د   هند    ليكن پيش بيني مي شود    
رنووآبيو باعث افزايش سطح به اصطالح تعاد   ل شكر/ اتانول شود   . بنابراين، احتماالً ركورد    توليد    شكر 
باالي 40 ميليون تن سال 1۷ / 201۶، د   ر افق مورد    پيش بيني تكرار نخواهد    شد   . با اين حال، برزيل به 
د   ليل اند   ازه صنعت و توانايي نسبتاً سريع د   ر جابه جايي بين توليد    شكر و اتانول، نقش خود    را به عنوان 

تنظيم كنند   ه بازار جهاني حفظ خواهد    كرد   .
چشم اند   ازهاي صنعت فرآوري نيشكر و چغند   ر د   ر چين، تحت تأثير عوامل مختلف قرار د   ارد   . الزامات 
سياسي آشكار براي گسترش توليد    شكر د   اخلي و بهبود    پايد   ار بازد   ه كشاورزي و صنعت د   ر سال هاي 
اخير، احتماالً منجر به رشد    بيشتر توليد    شكر خواهد    شد   . با اين حال، احتماالً نگراني ها از محد   ود    شد   ن 
افزايش سطح زيركشت نباتات قند   ي بد   ليل رقابت ساير محصوالت زراعي براي زمين و )به ويژه( آب، 

ممكن است د   ر آيند   ه نقش پررنگ تري د   اشته باشند   .
با فرض محافظه كارانه، انتظار مي رود    رشد    ساالنه توليد    شكر چين د   ر حد   ود    1/4 د   رصد    باشد    كه اين 
رقم كمتر از نرخ رشد    مصرف ساالنه خواهد    بود   . اين موضوع، چين را به وارد   ات شكر وابسته تر مي كند   .

معموالً بخش شكر هند   ، بيشترين تالطم را د   ر بازار بين المللي ايجاد    مي كند   . اين مسأله د   ر نگاه اول 
تعجب برانگيز است زيرا اين كشور يك بازيگر نسبتاً كوچك د   ر بازارهاي جهاني بود   ه و به ند   رت حجم 
 وارد   ات يا صاد   رات ساالنه آن به بيش از چند    ميليون تن مي رسد    كه قابل مقايسه با صاد   رات بيش از

20 ميليون تني برزيل نيست.آنچه هند    را به عنوان نمونه برجسته بي ثباتي جلوه مي د   هد    ماهيت 
چرخشي توليد    آن است كه منجر به ايجاد    نوسانات گسترد   ه اي د   ر تراز تجاري آن كشور مي شود   . با اين 
حال، نه تنها نوسانات گسترد   ه د   ر توليد    و از اين طريق تراز تجاري، بلكه عد   م امكان پيش بيني ميزان 
توليد    آن نيز، يكي از مشكل اساسي براي بازار جهاني شكر به حساب مي آيد   . به طور كلي، پيش بيني 
توليد    شكر كار د   شواري است ليكن با توجه به غيرقابل پيش بيني بود   ن شرايط آب و هوايي د   ر هند   ، 

حاشيه خطا براي توليد    اين كشور نسبت به بسياري از مناطق د   يگر جهان بيشتر است.
عالوه بر اين، بازار د   اخلي اين كشور از تصميمات تنظيمي كوتاه بينانه رنج مي برد    زيرا د   ولت هند    
تالش مي كند    تا منافع كشاورزان، فرآوري كنند   گان و مصرف كنند   گان را متعاد   ل كند   . د   ولت كف 
قيمتي بااليي را براي نيشكر تعيين مي كند    تا كشاورزان را ترغيب به تغيير الگوي كشت به سمت اين 
محصول نمايد   . اين امر منجر به افزايش شد   يد    توليد    د   اخلي د   ر سال 18-201۷ شد    كه د   ر حد   ود    8 

ميليون تن از مصرف فراتر رفت. اين مازاد    د   ر سال   1۹-2018 حتي بيشتر رشد    كرد   . 
د   ولت هند    براي مقابله با عرضه بيش از اند   ازه شكر، اقد   امات تنظيمي مختلفي از جمله؛ تأمين بود   جه 
براي ايجاد    ذخاير اتكايي، تعيين سهميه صاد   رات اجباري، تعيين قيمت خرد   ه فروشي و اعطاي يارانه 
صاد   راتي را آغاز كرد   . د   ولت به جاي كاهش حمايت از كشاورزان د   ر راستاي كاهش انگيزه عرضه بيش 

از حد   ، بارها با پيامد   هاي سياست شكر خود    مقابله كرد   ه است.
با اين حال، د   ر واقع آخرين اقد   ام د   ولت توانست يك آرامش نسبي براي صنعت مهيا كند   : پس از 
گذشت بيش از 10 سال از تجربه سياست اتانول سوختي، د   ولت ملي سرانجام سال گذشته د   ر اين 
زمينه جد   ي شد    زيرا د   ريافت كه اين ابزار مي تواند    براي رهايي از شكر مازاد    كشور مورد    استفاد   ه قرار 
گيرد   . پس از تصويب استفاد   ه از شربت نيشكر و مالس گريد    B به عنوان ماد   ه اوليه فرآيند تخمير د   ر 
ژوئن سال 2018، د   ولت به منظور توسعه ظرفيت كارخانه هاي تقطير، پرد   اخت مبلغ 44/4 ميليارد    

روپيه را نيز د   ر قالب وام يارانه اي پنج ساله از بانك ها تصويب كرد   .
اين صنعت به طور سنتي، الكل را از مالس گريد    C توليد    مي كند    كه يك محصول جانبي حاصل از 
فرآيند توليد    شكر مي باشد   . عالوه براين، الكل د   ر سال 1۹-2018  از مالس گريد    B يا شربت نيشكر 
نيز تهيه شد   ه است. صنعت به منظور جبران توليد    شكر كمتر، قيمت مالس گريد    B را براي توليد    
اتانول، د   ر سطحي بسيار باالتر از مالس C تعيين نمود   . د   ر حالي كه قيمت هر ليتر مالس C د   ر حد    
4۳/۷ روپيه تثبيت شد   ه بود    قيمت هر ليتر مالس گريد    B معاد   ل ۵2/4 روپيه و هر ليتر شربت نيشكر 
معاد   ل ۵۹/1 روپيه تعيين شد   . د   ر نتيجه، تقريباً د   ر تمام كارخانه هاي توليد    كنند   ه اتانول سود    مناسبي 
به د   ست آمد   .به گفته منابع صنعت، د   ر فصل جاري حد   ود    2۹۵ ميليون ليتر اتانول از مالس B يا شربت 
نيشكر توليد    شد   ه و به شركت هاي بازاريابي نفتي عرضه شد   ه است. اين رقم معاد   ل منحرف كرد   ن 
حد   ود    ۳00 هزار تن شكر به سمت توليد    اتانول است. به طور كلي براي فصل 1۹-2018، اين صنعت 

انتظار د   ارد    حد   ود    4۵0 ميليون ليتر اتانول از مالس B و شربت نيشكر توليد    كند   .
با توجه به سود   آوري توليد    اتانول و حمايت د   ولت، انتظار د   اريم كارخانه ها ظرفيت توليد    اتانول را 
افزايش د   هند   . اين امر باعث مي شود    تا نيشكر بيشتري به جاي توليد    شكر، به سمت توليد    اتانول منتقل 
گرد   د   . تا سال 202۵ مي تواند    حد   ود    1 تا 2 ميليون تن شكر براي توليد    اتانول سوختي استفاد   ه شود   .

با توجه به عد   م تمايل سياستمد   اران هند   ي براي محد   ود    كرد   ن توليد    شكر، انتظار د   اريم كه 
رويد   اد   هاي آب و هوايي همچنان محرک اصلي باشند   . د   ر نتيجه، احتماالً توليد    اين كشور ناپايد   ار 
باقي خواهد    ماند   . ميزان مصرف شكر د   اخلي با سرعتي جالب توجه افزايش مي يابد    و د   ر صورتي كه 
كشاورزان اقد   امي د   ر جهت گسترش سطح فعاليت هاي زراعي خود    نكنند   ، انتظار مي رود    توليد    و 
مصرف د   اخلي هند    تا سال 202۵ برابر شوند   . تايلند    پس از سال 11-2010  و هنگامي كه توليد    اين 
كشور براي اولين بار به 10 ميليون تن رسيد   ، د   نياي شكر را شگفت زد   ه كرد   . حتي د   ر سال هاي بعد    كه 
هم شرايط جوي نامساعد    و هم قيمت پايين بازار جهاني، مانع پيشرفت توليد    د   ر ساير كشورها شد   ، 
رشد    توليد    شكر د   ر تايلند    همچنان روند    صعود   ي د   اشت و اين كشور را به يك بازيگر قد   رتمند    د   ر بازار 
شكر تبد   يل نمود   .با اين حال، ممكن است رشد    آيند   ه شكر اين كشور نامعلوم باشد    زيرا د   ولت اين بخش 

را آزاد    كرد   ه است. اين بد   ان معني است كه سيستم تقسيم سود    بين توليد   كنند   گان و كارخانجات 
لغو شد   ه است و اين موضوع به نوبه خود   ، مستلزم لغو سيستم سهميه ای توليد    كارخانجات مي باشد   .

د   ر اين پيش بيني، فرض كرد   يم كه توليد    نسبتاً پايد   اري د   ر سال هاي آتي وجود    د   اشته باشد    زيرا 
قيمت هاي نيشكر د   اراي روند   ي معكوس هستند    و د   ر حال حاضر پيوند    بيشتر با قيمت هاي جهاني 
نيز د   ارند   . تخمين زد   ه مي شود    كه افزايش قيمت كاساوا به عنوان رقيب اصلي كشت نيشكر، كشاورزان 
را به جايگزيني اين محصول با نيشكر د   ر الگوي كشت زراعي ترغيب نمايد   . لذا د   ر شرايط كساد   ي 
بيشتر بازار جهاني )مورد    انتظار براي پس از فصل 20-201۹(، بايد    اقتصاد    مزرعه را بهبود    بخشيد   ه و 
توليد    بيشتر را تحريك نمود   . همچنين، انتظار مي رود    د   ولت بمنظور ترويج كشت نيشكر، اجراي طرح 
پرد   اخت يارانه هاي غيرمستقيم را د   ر آيند   ه اد   امه د   هد   .استراليا يك توليد    كنند   ه نسبتاً كوچك از كل 
توليد    جهاني است اما ساالنه تقريباً 10 د   رصد    تجارت جهاني اين شيرين كنند   ه را )عمدتاً د   ر بازارهاي 
آسيا و خاورميانه( بخود    اختصاص د   اد   ه است. با اين حال، فرصت هاي رشد    براي صنعت شكر استراليا 
بد   ليل تأثير توسعه شهري، كشت ساير محصوالت زراعي و تأمين آب مورد    نياز، سطح اراضي قابل 
د   سترس براي زراعت نيشكر را محد   ود    كرد   ه است. بنابراين، رشد    تد   ريجي توليد    شكر د   ر پيش بيني 

توليد    اين منطقه فرض شد   ه است، نه پيش افتاد   ن روند    اخير.

مفروضاتکشور

اتحاد   يه اروپا
*انتظار مي رود    اتحاد   يه اروپا توليد    را كاهش د   اد   ه و به سطح مصرف 
د   اخل��ي خود    نزد   يك تر نمايد    و د   ر زمان افزايش قيمت هاي جهاني، 

مجدداً روند    توليد    را ارتقاء بخشد   .

اياالت متحد   ه 
آمريكا

* قرارد   اد    تجاري شكر بين اياالت متحد   ه و مكزيك همچنان معتبر است.
* كاهش نسبتاً كم شكر چغند   ري د   ر مقايسه با شكر نيشكر

* كاهش مختصر مصرف شكر سرانه به د   ليل پايين آمد   ن محتواي 
شكر د   ر فرآورد   ه هاي توليد   ي

برزيل

*تد   اوم كمبود    س��رمايه گذاري د   ر صنعت تا كسري بعد   ي كه باعث 
افزايش قيمت شكر مي شود   .

*واكنش ضعيف نسبت به طرح رنووآبيو د   ر شروع طرح * افزايش 
توليد    اتانول مبتني بر ذرت

چين
* افزايش تد   ريجي توليد    شكر د   اخلي؛ 

* محد   ود   يت رشد    سطح زير كشت نيشكر بواسطه رقابت احتمالي 
با ساير محصوالت زراعي براي زمين و آب.

*حمايت مستمر از صنعت شكر؛هند   
*افزايش قابل توجه ظرفيت هاي توليد    اتانول

*پرد   اخت يارانه هاي غيرمستقيم براي ترويج كشت نيشكر تايلند   
* تغيير الگوي كشت برخي از كشاورزان به سمت محصوالت جايگزين

* محد   ود   يت سطح اراضي براي كشت نيشكراستراليا
 مصرف 

رشد    جمعيت و د   رآمد    سرانه، مهم ترين عوامل مؤثر بر تقاضاي شكر محسوب مي شوند   . مطالعات 
نشان داده اند    كه افزايش جمعيت، بخش عمد   ه اي از افزايش مصرف مطلق را توضيح مي د   هد   . علي رغم 
اينكه رشد    جمعيت قابل توجه است ليكن رشد    مصرف سرانه شكر متوقف شد   ه است. د   ليل اصلي 
اين امر، احتياط ناشي از تأثير مخرب احتمالي شكر براي سالمت انسان است. وضع ماليات هاي شكر 
همچنان د   ر حال افزايش است زيرا بسياري از د   ولت ها، تأثير مضاعف د   رآمد   هاي مالياتي باالتر را د   ر 

مقابله با نگراني هاي بهد   اشت عمومي بسيار مؤثرتر مي د   انند   .
مهم تر از همه، توليد    كنند   گان مواد   غذايي و نوشيد   ني ها، به طرز قابل توجهي ميزان شكر موجود    د   ر 
محصوالت خود    را كاهش د   اد   ه و شيرين كنند   ه هاي مصنوعي را جايگزين شكر مي كنند    تا از پرد   اخت 
ماليات هاي فوق الذكر اجتناب نمايند   . آنها همچنين د   ر حال كاهش اند   ازه و ابعاد    محصوالت و تنوع 
سبد    محصول شركت هاي خود    مي باشند   . اين مسائل د   ر نهايت ممكن است تأثير بيشتري د   ر كاهش 
مصرف شكر نسبت به مصرف آن توسط نوشيد   ني هاي غيرالكلي د   اشته باشد   . پيش بيني مي شود    وضع 

ماليات، نرخ رشد    تقاضا را كاهش د   هد   .
با توجه به عوامل مختلف، اين پيش بيني ممكن است منطقي به نظر برسد    كه نرخ رشد    ساالنه 

مصرف شكر جهاني از 1/۶ د   رصد   مشاهد   ه شد   ه د   ر پنج سال گذشته، به 1/2 د   رصد    تنزل يابد   .
خالصه

ارزيابي هاي ما حاكي از آن است كه بازار جهاني شكر د   ر حال حركت به سمت د   وره كسري است 
كه اين وضعيت مي تواند    شرايط ماليم تري را براي توليد   كنند   گان شكر فراهم نمايد   . پس از رسيد   ن 
به يك بازار متعاد   ل د   ر سال 22-2021، انتظار مي رود    كه اين تراز د   وباره به مازاد    تغيير يابد   . توليد    
شكر جهاني د   ر سال 2۵-2044 ممكن است به حد   ود    200 ميليون تن برسد    كه از رقم 184 ميليون 
تن پيش بيني شد   ه سال 1۹-2018 بيشتر است. د   ر عين حال، پيش بيني مي شود    مصرف شكر نيز 
د   ر اين سال به 200 ميليون تن افزايش يابد    كه از 18۵ ميليون تن سال 1۹-2018 بيشتر مي باشد   .
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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 مي شود و با اين كار مسؤوالن ارشد كشور را در تصميم گيري براي تأمين 

امنيت غذايي به بيراهه مي برند.
بهمن دانايي، در گفت وگو با مهر با اشاره به نابساماني هاي 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 مي شود 
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 800 هزارتن شكر بايد وارد شود 
چراكه بارندگي ها اجازه برداشت نيشكر را نمي دهد؛ آنها تصور كردند كه ما نسخه عجوالنه 
مي پيچيم 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 به شدت 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 اندازه اي 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 مي دهند. 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 ۳0 درصد كاهش يافته است، اظهار 
كرد: امسال توليد چغندر بهاره و پاييزه در حالت خوشبينانه به 4ميليون تا 4.2 ميليون تن 
خواهد رسيد. او با بيان اينكه امسال توليد نيشكر حدود ۵ ميليون تن پيش بيني مي شود، 
افزود: بنابراين با احتساب شكر نيشكري توليد شكر امسال بين يك تا يك ميليون و 100 
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 ۹8/4/1۹ مديران اين 
وزارتخانه در گزارشي مكتوب به وزير جهاد كشاورزي ميزان توليد چغندر قند را ۵ ميليون و 
۹00 هزارتن و ميزان توليد شكر را يك ميليون و ۶۵0 هزارتن اعالم كردند. سپس در تاريخ 
۹8/۵/2۶ اين آمار را اصالح و ميزان توليد چغندر را ۵ميليون و 200 هزارتن و شكر را يك 
ميليون و ۵۳۷ هزارتن اعالم كردند و بعد از آن مجدداً در تاريخ ۹8/۶/1۷اين آمار را اصالح 
كرده و در نهايتاً ميزان توليد شكر را يك ميليون و 420 هزارتن اعالم كردند به عبارت ديگر 
طي يك ماه آمار توليد شكر را 2۳0 هزارتن كاهش دادند و در حوزه شكر 2۳0هزارتن 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 100 هزارتن خواهد رسيد. او با بيان اينكه ما به 
صورت لحظه اي از كارخانجات آمار توليد را دريافت مي كنيم، افزود: امسال حدود ۵ ميليون 
تن نيشكر در كشور توليد مي شود كه از اين ميزان بين 4۵0 تا ۵00 تن شكر حاصل خواهد 
شد. دانايي با بيان اينكه برخي از مغايرت هاي 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 4 سال است كه دولت به ما واگذار كرده است، گفت: با اين 
حال ميزان واردات و برنامه ريزي 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 1۵00 ميليارد 

تومان بود واردات را به آنها واگذار كرد.
قيمت شكر وارداتي نيز ارزان تر از نرخ مصوب داخلي است و اين مابه التفاوت را كه 
كارخانجات بايد به دولت مي دادند به جاي بدهي خود محاسبه كردند. او توضيح داد: 
بدهي كارخانجات  از  تومان  ميليارد  تا ۵00  انجام مي شود 400  امسال  وارداتي كه  با 
تسويه مي شود. دانايي در پاسخ به اين پرسش كه برخي مسؤوالن وزارت جهاد كشاورزي 
مايل  دارند  واردات  در  كه  منفعتي  دليل  به  واردكنندگان  كه  معتقدند  كارشناسان  و 
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 
اصلي مان است از دست بدهيم صرفه اقتصادي ندارد. او عنوان كرد: يك كارخانه قند بيش 
 از هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري الزم دارد اما يك كارخانه تصفيه كننده شكر خام

 با 40 تا ۵0 ميليارد تومان نيز قابل احداث است چرا بايد كسي كه هزار ميليارد تومان 
سرمايه گذاري 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 بكارگماری برخي افراد غيرمتخصص در 
حوزه هاي بسيار تخصصي است، افزود: مشكل وزارت جهاد كشاورزي نداشتن كارشناسان 
كافي كاربلد و متخصص در حوزه توليد چغندر است. او با بيان اينكه براي تعادل بازار در 
شش ماهه اول سال ۹۹، نياز به واردات 800 هزارتن شكر داريم، افزود: بايد با اين واردات 

شرايط را تا آغاز برداشت محصول داخلي در سال ۹۹ آرام و متعادل نگه داريم. 

چالش هاي فراروي خود  كفايي محصوالت اساسي
 عبد  الحسین طوطیایي | پژوهشگر کشاورزي|

 د  ستيابي د  يگر بار به ركورد   توليد   گند  م د  ر سال 1۳۹۶ و اد  امه موفق آن د  ر سال بعد   و كاهش 
سه ميليون تني خريد   اين محصول د  ر سال جاري د  ربرگيرند  ه تجاربي است كه بايستي چون چراغي 
براي گام به آيند  ه و نقش آفريني بيشتر بخش كشاورزي مورد   توجه قرار د  اد  . د  ر اين ارتباط، ركورد   
بي سابقه توليد   د  اخلي شكر د  ر سال 1۳۹۷ تا مرز د  و ميليون تن را نيز كه حاصل فرآيند   و برنامه ريزي 
چند   سال قبل آن بود  ه و د  يگر افزايش هاي اميد  واركنند  ه د  ر توليد   د  انه هاي روغني، آبزيان و برنج و... 
را نيز بايستي د  ر اين جمع بند  ي مشاركت د  اد  . د  ر گام نخست بايستي بپذيريم تمامي عرصه بهره وري 
از منابع توليد   كشاورزي كشور بيش از ۹-8 ميليون هكتار اراضي آبي، 8 ميليون هكتار اراضي د  يم و 
نيز حد  ود   80-۷0 ميليارد   مترمكعب آب تجد  يد  پذير نيست. بيش از بيست تا سي د  رصد   از اين اراضي 
آبي نيز از منابع آب كافي د  ر تمام طول سال برخورد  ار نيستند  . از سويي انتظار د  رست از مد  يريت 
توليد   آنست كه حد  اكثر بهره وري ها را د  ر قالب سياست كشاورزي پايد  ار و عد  م فرسايش منابع هد  ايت 
نمايد  . انتظار مي رود   وزارت جهاد   كشاورزي با ارايه گزارشي تحليلي و كامالً فني از ظرفيت هاي واقعي 
توليد  ، به توجيه و تصحيح نگاه مقامات مسؤول، نمايند  گان مجلس و جامعه مصرف كنند  ه كشور براي 
انتظارات واقع گرايانه نسبت به ظرفيت هاي بخش كشاورزي مباد  رت كند  . د  ر چنين نگاه واقع گرايانه اي 
است كه تهد  يد  هاي مكّرر به نظامي از پرسشگري و حسابرسي منطقي تبد  يل مي شود  . مد  عياني هم 
كه ذهن گرايانه اد  عاي توليد   غذا د  ر شرايط موجود   را براي ۳00 ميليون نفر يا نظير د  بير محترم مجمع 
تشخيص مصلحت براي ۵00 ميليون نفر مي د  انند   قطعاً د  ر ارزيابي هاي خود   تجد  يد  نظر خواهند   نمود  . از 
سويي د  يگر بخشي از مطالبات از متولي بخش كشاورزي د  ر جهت ارزيابي از حفاظت منابع توليد   سوق 
پيد  ا مي كند  . متأسفانه د  ر ذهنيت موجود   به نظر مي رسد   كه اين تلقي وجود   د  ارد   كه مد  يريت بخش 
كشاورزي تنها متولي توليد   براي مصرف كنند  گاني است كه اتفاقاً شمار آن د  ر كنترلش قرار ند  ارد  . قاعدتاً 
زماني جمعي را به ميهماني خانه خود   فرا مي خوانيم كه از ذخيره كافي مواد   غذايي و د  يگر ملزومات 
اطمينان د  اشته باشيم. ضمناً افزايش آگاهي عمومي و نيز نمايند  گان محترم از محد  ود  يت هاي منابع و 
اقليم كشور موجب د  رک بيشتر از مخاطرات از بين رفتن و فرسايش اين منابع است. د  ر چنين د  رک 
عمومي است كه از وجب به وجب اراضي كشاورزي و د  يگر منابع حياتي محد  ود   كشور براي صيانت 
از نسل كنوني و آيند  گان خود   فروگذار نخواهيم شد  . د  ر اين د  يد  گاه منابع خاک و آب و نيز رونق 
افتصاد  ي حول پايد  اري منابع تعريف مي شود  . براي تمثيل ضرورت آگاهي عمومي از ارزش بي بد  يل 
منابع به رويد  اد  ي د  ر ايام جنگ جهاني د  وم اشاره مي شود  . د  ر كشور روسيه بانك ژن ذخاير توارثي 
گياهي وجود   د  ارد   كه بيشترين تنوع از ژرم پالسم گند  م را د  ارد   و بنام بنيانگذار آن »واويلوف« معروف 
است. د  ر زماني كه تد  اوم فرسايشي جنگ د  ر آخرين زمستان آن موجب كمبود   شد  يد   مواد   غذايي و 
بحران گرسنگي عمومي د  ر روسيه شد  ه بود  ، جمعي از نيرو هاي د  اوطلب به تشكيل د  يوار د  فاعي انساني 
گرد  اگرد   ساختمان بانك ژن پرد  اختند  . بسياري از اين مد  افعين از شد  ت سرما و گرسنگي د  ر پيرامون 
ساختمان جان د  اد  ند   اما هرگز اجازه تعرض به اين ثروت ملي را ند  اد  ند  .از د  ير باز و تا قبل از رفرم 
د  ولتي ارضي د  ر اوائل د  هه 40، كشاورزي به منزله مهم ترين بخش اقتصاد  ي كشور به شمار مي آمد  . 
 البته از آغاز د  هه ۳0، به تد  ريج د  رآمد   نفت از نقش آفريني كشاورزي د  ر توليد   و د  رآمد   ناخالص ملي 
)به جز سال هايي كه تحريم هاي جهاني موجب محد  ود  يت فروش نفت نشد  ه بود  ( كاسته بود  . به عنوان 
مثال د  ر سال 1۳۹4 رشد   اقتصاد  ي )GDP( به د  ليل اعمال تحريم ها به منفي ۶/1 سقوط كرد  ه و به 
منفي 2/۷ كاهش و ارزش افزود  ه د  ر بخش كشاورزي مثبت ۶/4، صنايع منفي ۶ و خد  مات منفي 2/2 
گرد  يد  . اما همين كه د  ر سال 1۳۹۵ سهم د  رآمد   نفت به بيش از ۶1 د  رصد   رسيد   ارزش افزود  ه د  ر بخش 

كشاورزي و با وجود   توليد   بيشتر نسبت به سال قبل، 2/4 د  رصد   كاهش يافت. 
د  ر همين رابطه بخش صنايع به مثبت 2/2 و خد  مات به مثبت ۶/2 د  رصد   افزايش يافت. د  ر آمار 
اقتصاد  ي ساالنه كشور چنين همبستگي مثبت و منفي د  رآمد   نفت را بخش هاي مختلف اقتصاد  ي را 
د  ر تمامي سال هاي ۶ د  هه گذشته مي توانيم مالحظه كنيم. اساساً د  ر مد  يريت اقتصاد  ي كشورهايي كه 
توليد   ناخالص ملي خود   را عمدتاً از محل صاد  رات منايع تجد  يد  ناپذير تأمين مي كنند  ، توليد   پايد  ار بخش 
كشاورزي عمالً به حاشيه مي رود  . د  ر چنين حالتي د  ولت ها براي كنترل تورم د  ر بازار مصرف كاال هاي 
مباد  له اي به خصوص محصوالت اساسي غذايي به وارد  ات به عنوان كوتاه ترين راه حل متوسل مي شوند  . 
د  ر صورتي كه ارزش تجاري كاالهاي وارد  اتي از بهاي توليد  ات د  اخلي كمتر باشد  ، بخش كشاورزي 
ياراي رقابت ند  اشته و محكوم به ورشكستگي مي شود  . از آن سو نيز حلقه هاي وارد  كنند  ه با برخورد  اري 
از توان سرمايه و رانت و رسانه با سياه نمايي افزايش نرخ اقالم توليد   د  اخلي، د  ولت ها را براي پاسخگويي 
به مصرف كنند  گان به شتاب د  ر وارد  ات و گريز از حمايت كافي د  ر توليد   د  اخلي وامي د  ارند  . د  ر چنين 
مناسباتي برخي از نمايند  گان مجلس نيز براي تحبيب قلوب بيشتر رأي د  هند  گان خود  ، متولي توليد   را 
به تمكين د  ر برابر فوريت هاي بخش مصرف ناگزير مي سازند  . د  ر بررسي فراز و فرود  هاي بازار مصرف 
و عرصه توليد   د  ر چند   د  هه گذشته همواره شاهد   جد  ال و تقابل متوليان بازار مصرف و توليد   د  ر برابر 
هم بود  ه ايم؛ تقابلي كه عمدتاً به مد  د   د  رآمد   نفت به زيان بخش توليد   و بهره برد  اران بخش كشاورزي 
انجاميد  ه است. اگر مي بينيم كه د  ر چند   د  هه اخير بسياري از مرغوب ترين اراضي كشاورزي به مسلخ 
تغيير كاربري رفته است بايستي ريشه آن را د  ر جد  ال نابرابر بازار مصرف و القاي ناشكيبايي د  ر مقاطع 
گراني و كمبود  هاي فصلي د  ر برابر فرآيند   د  رازمد  ت توليد   جست وجو نمود  . پس از ركورد  شكني توليد   
گند  م د  ر سال 1۳۹۶ به خاطر د  اريم كه البي هاي قد  رتمند   وارد  كنند  گان چگونه تا آنجايي كه توانستند   
د  ر برابر اين د  ستاورد   ملي سنگر گرفتند  . جمعي با ايجاد   ترد  يد   د  ر صحت ميزان توليد   د  اخلي، گروهي 
با اد  عاي عد  م صرفه اقتصاد  ي توليد   د  اخلي و د  ل سوزاند  ن براي مصرف آب و تريبون هايي ملبس به 
پزشكان د  ر كيفيت پايين گند  م د  اخلي د  اد   سخن د  اد  ه و بر طبل ضرورت وارد  ات كوبيد  ند   شايد   كه آب 

رفته از سود  اي خود   را به جوي وارد  ات بازگرد  انند  .

كاهش 3۰ درصدي قرارداد با چغندركاران
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برنامه وارد ات ۳۰۰ هزارتن 
شکر خام از بند ر امام خمینی

بازرگانی خوزستان گفت:  مد يركل غله و خد مات 
بند رامام  از  )قهوه ای(  شكرخام  تن  ۳00هزار  وارد ات 
خمينی)ره( به منظور تأمين نيازهای د اخلی )صنعتی 
اميری زاد ه  خد ارحم  شد ه است.  برنامه ريزی  خانگی(  و 
برای  از ترخيص  اين ميزان شكر خارجی پس  افزود : 
عمليات تصفيه و تبد يل آن به شكر سفيد  به واحد های 
نيشكری خوزستان و كارخانه های قند  سراسر كشور 
ارسال می شود . وی با بيان اينكه اين ميزان شكر خام از 
كشورهای برزيل، كوبا و هند وستان به تد ريج وارد  كشور 
می شود  گفت: نخستين محموله از اين ميزان وارد ات 
شكرخام به كشور، پنجشنبه 2۳ آبان با پهلوگيری يك 
كشتی اقيانوس پيما به ظرفيت ۳0هزار تن د ر مجتمع 
اميری زاد ه  می شود .  شروع  امام خمينی)ره(  بند ری 
با بيان اينكه برای وارد ات شكر خام به كشور از بند ر 
مورد   ارز  افزود :  ند ارد ،  وجود   مشكلی  امام خمينی)ره( 
نياز شكر وارد اتی تأمين شد ه و تاكنون هيچ گونه خللی 
د ر وارد ات شكر به كشور به وجود  نيامد ه است. بيش 
از ۹0د رصد  غالت مورد  نياز كشور از طريق بند ر امام 
ميزان مصرف ساالنه شكر  وارد  می شود .  خمينی)ره( 
كشور 2/2 ميليون تن است كه از اين ميزان 4/1 ميليون 
تن آن د ر واحد های نيشكری و چغند رقند ی كشور توليد  
و بقيه آن بايد  وارد  شود . امسال ميزان وارد ات شكر با 
كاهش ۵۵ د رصد ی توليد  چغند رقند  و افت ۳۵0 هزار 
تنی شكر د ر واحد های هفت گانه نيشكر خوزستان به 
د ليل آبگرفتگی ناشی از سيل خوزستان، افزايش يافته 
است. پارسال حد ود  200 هزار تن شكر خام وارد اتی د ر 
واحد های نيشكری شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبی 
د ر خوزستان تصفيه شد . استان خوزستان به تنهايی 

حد ود  40 د رصد  نياز كشور به شكر را تأمين می كند .

توليد  4۰۰هزار تن نيشكر د ر كشت وصنعت فارابی 
مد يرعامل شركت كشت و صنعت حكيم 
اين  د ر  شكر  توليد   گفت:  خوزستان  فارابی 
مجتمع با شروع برد اشت محصول نيشكر آغاز 
شد  تا گامی مهم د ر تأمين نيازهای د اخلی به 

اين كاالی راهبرد ی برد اشته  شود .
می شود   پيش بينی  گفت:  بهاد ری  تورج 
برد اشت  با   1۳۹8-1۳۹۹ زراعی  سال  د ر 
400 هزار تن نيشكر د ر اين مجتمع توليد ی 
سفيد   شكر  تن  40هزار  حد ود   صنعتی، 

استحصال و به بازار د اخلی عرضه شود .
وی با بيان اينكه هفد همين د وره برد اشت 
نيشكر د ر چند  روز اخير د ر كشت و صنعت 
حكيم فارابی شروع شد ه افزود : حد ود  نيمی از 
نيشكر كشت شد ه د ر اين مجتمع، به صورت 
سبز برد اشت می شود  كه سطح برد اشت سبز 
د ر مقايسه با سال زراعی گذشته 10 د رصد  
افزايش د ارد .مد يرعامل شركت كشت و صنعت 
بهبود   د ليل  به  امسال  گفت:  فارابی  حكيم 
شرايط محيطی از جمله كمتر بود ن گرد  و 
غبار و بهبود  كيفيت و كميت آب مصرفی، 
د رصد  عيار نيشكر د ر زمين های اين شركت 

د ر مقايسه با پارسال مطلوب بود ه است.
 تأمین شكر د ارویی کشور 

مد يرعامل شركت كشت و صنعت حكيم 
فارابی گفت: تأمين شكر د ارويی كشور برای 
۶۳ شركت د ارويی د اخلی از برنامه های اصلی 
شكر  ساالنه  ظرفيت  است.وی  شركت  اين 
د ارويی اين شركت را 1۵هزار تن بيان كرد  
افزود : د ر نيمه نخست امسال ۶ هزار تن  و 
شكر د ارويی برای شركت های د ارويی كشور 

توليد  شد ه و د ر نيمه د وم امسال نيز با ۶ هزار 
تن د يگر ، نياز كشور به شكر د ارويی تأمين 
می شود .بهاد ری با اشاره به اينكه اين شركت 
سه استاند ارد  بين المللی را برای توليد  شكر 
د ارويی را د ارد  اد امه د اد : برای صاد رات شكر 
د ارويی د ر صورت صد ور مجوز مشكلی وجود  
نيشكرحكيم  صنعت  و  كشت  ند ارد .شركت 
شركت  هفتگانه  واحد های  جمله  از  فارابی 
توسعه نيشكر و صنايع جانبی است كه د ر ۳0 

كيلومتری جنوب اهواز واقع شد ه است.
 رکورد ی جد ید  د ر کشت نیشكر

مد يرعامل شركت كشت و صنعت حكيم 
فارابی گفت: امسال سه هزار و ۵۳0 هكتار 
نيشكر  زيركشت  شركت  اين  زمين های  از 
جد يد   ركورد ی  خود   اين  كه  گرفت  قرار 
اينكه  به  با اشاره  محسوب می شود .بهاد ری 
امسال حد ود  چهار هزار هكتار از زمين های 
سيالب  جريان  د ر  شركت  اين  نيشكری 
فرورد ين امسال د چار آبگرفتگی و خسارت 
شد  افزود : بخش مهمی از زمين های خسارت 
د يد ه به زير كشت نيشكر رفته تا پيامد های 
يك  گفت:  يابد .وی  كاهش  سيالب  منفی 
كشاورزی  زمين های  از  200هكتار  و  هزار 
شركت نيز به كشت د انه روغنی كلزا و گند م 
و 100 هكتار به چغند رقند  اختصاص يافته 
است؛ همچنين امسال برای نخستين بار د ر 
طرح های هفت گانه نيشكری، 20 هكتار به 
صورت آزمايشی به كشت كنجد  اختصاص 
كاركنان  جهاد ی  تالش  يافت.بهاد ری 
سازی  آماد ه  د ر  شركت  اين  كارگران  و 

زيركشت  به  و  شركت  سيل زد ه  زمين های 
و  ستود   را  د يد ه  خسارت  زمين های  برد ن 
افزود : تالش شد  با برنامه ريزی صورت گرفته 
هيچ زمينی د ر اين كشت و صنعت بد ون 
استفاد ه نماند  و د ر بهمن امسال نيز مزرعه ای 
برای كشت  برد اشت شود   آن  كه محصول 
آفتابگرد ان اختصاص می يابد .وی به آثار منفی 
سيالب بهاری امسال اشاره و پيش بينی كرد  
2 تا سه سال آيند ه وضعيت كشت نيشكر 
و استحصال شكر د ر اين شركت به وضعيت 

عاد ی و پايد ار برسد .
 خسارت 5۰هزار میلیارد  ریالی 

مد يرعامل شركت توسعه نيشكر و صنايع 
جانبی نيز گفت: سيالب بهار امسال ۵0هزار 
ميليارد  ريال به واحد های هفت گانه نيشكری 
خوزستان خسارت زد ه و تاكنون هيچ غرامتی 
از سوی د ولت به اين شركت پرد اخت نشد ه 
از  بازد يد   جريان  د ر  ناصری  است.عبد علی 
شركت كشت و صنعت حكيم فارابی و توليد  
شكر و برد اشت نيشكر د ر اين شركت گفت: 
چنانچه از مجموع خسارات 10هزار ميليارد  
ريال به اين شركت پرد اخت شود  و بقيه آن 
شود   تهاتر  بانك ها  به  شركت  اين  بد هی  با 
صنعت نيشكر به سرعت د وران پساسيالب را 
پشت سر خواهد  گذاشت.وی د ر اد امه با بيان 
اينكه از اواخر مهر برد اشت نيشكر از سطح 
48هزار هكتار از زمين های نيشكری طرح های 
هفتگانه شروع شد ه پيش بينی كرد  حد ود  ۳.۵ 
تا چهار ميليون تن نيشكر برد اشت و بيش از 

400هزار تن شكر استحصال شود .

یاد ایام
كاظمي  كاظم  مهندس  شادروان 
وفادارترين  و  ورزيده ترين  از  يكي 
متخصصان صنعت قند ايران بود كه در 
جان و دل خانواده بزرگ اين صنعت 
آرشيو  در  كه  حاضر  سند  دارد.  جاي 
انجمن صنفي كارخانه هاي قند و شكر 
موجود است بهانه اي براي يادآوري از 
اين متخصص ورزيده و ديگر بزرگان 
صنعت قند مثل مهندس الهي و مهندس 
سجادی و جمال الدين عباسيان و ساير 
جناب  همچنين  و  صنعت  اين  بزرگان 
سابق   سازمان  مديرعامل  راسخ  آقای 

قند و شكر است.
بسمه تعالي

جناب آقاي مهندس راسخ
با سالم و تحيات: بدرود شما براي همكاران و دوستان بسيار تأسف آور بود زيرا شما در دوران 
مديريت خود به تدريج توانستيد سازمان قند و شكر را هدفمند سازيد و به راستي در راه پيشبرد 
توليد بهره وري بهتر ياري و همكاري كرده ايد.با ابتكار واردات شكر خام چندين ميليون دالر به 
كشور و كارخانه هاي قند سود رسيد و تعدادي از شركت هاي قند از بن بست مالي رهايي يافتند 
مديريت توام با حسن نيت 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 پست هاي باالتر 
و مقام هاي عالي تر 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 خاطره انگيز است.
با تقديم بهترين آرزوها و توفيق ها
انجمن صنفي كارخانه هاي قند و شكر ايران



شماره 194 - آبان 1398 8

درحالي كه مي شد با كمي تدبير و دورنگري و دقت به توصيه هاي كارشناسان 
و برپايه واقعيت هاي بازار و توليد شكر راه را همچنان بر واردات اين محصول بسته 
نگهداشت اما متأسفانه چنين نشد. تازه ترين آمارهاي ارايه شده نشان مي دهد دردو 
سال 1۳۹۷ و 1۳۹8 روي هم 10۳۷ هزار تن شكر وارد شده است اما در سال 
1۳۹8 تا همين دوره 1220 هزار تن شكر به بازار ايران وارد شده است. درحالي كه 
مطابق با جدول هاي ارايه شده در اين صفحه ستون هاي واردات شكر در سال هاي 
1۳۹4 تا 1۳۹۷ به ويژه در ماه هاي نخست سال خالي بود اما به دليل گوناگون 
اين جاهاي خالي با واردات پر شد. انجمن صنفي كارخانه هاي قند و شكر در سال 
1۳۹۷به 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 
كارخانه هاي شكر به مديران سازمان برنامه و بودجه و نهادهاي نظارتي يادآور شد بايد 
قيمت خريد چغندر زودتر اعالم شود و افزايش قيمت ها متناسب با قيمت تمام شده 
كشت اين محصول تعيين شود اما متأسفانه اين اتفاق نيفتاد و ديديم و مي بينيم كه 
روند خودكفايي به دردسر افتاده است. دور شدن از واقعيت هاي توليد و بازرگاني شكر 
و رويايي انديشيدن و رفتاري مطابق با اراده سياسي به جاي فعاليت كارشناسي راه ها را 
به بن بست مي رساند و كابوس دور شدن از افزايش ضريب خوداتكايي را به دنبال دارد.

جاهاي خالي كه متأسفانه پر شد با واردات

وارد     ات شكر خام بصورت ماهیانه از سال 1385 تا سال 1398)ارقام هزار تن(
جمعاسفند     بهمند     يآذرآبانمهرشهریورمرد     اد     تیرخرد     اد     ارد     یبهشتفرورد     ینسالرد     یف

11۳8۵1۵4۹411120۵۳0۷1۹218۷22۳1۹42۹82402۷۶2481 1۵4248۳۵۹۵۶48۷110۶۳12۵014۷۳1۶۶81۹۶۵220۵2481جمع هر ماه + ماه هاي قبل 
21۳8۶2۳۶228112۵41111۳۳۶1۵۵۶۵2۷۵0۳811۷0 2۳۶4۶4۵۷۶۶۳0۷418۷4۹۳۵۹۹010۵۵108211۳211۷0جمع هر ماه + ماه هاي قبل 
۳1۳8۷282۹888۹14۹1۷۳24۶8۶۵12۶1۶۹۹۳1101 28۵۷14۵2۳4۳8۳۵۵۶۵80۶48۷1۳8۳۹10081101جمع هر ماه + ماه هاي قبل 
41۳8811۹108۵۷۶442۳۳۹44۶4۵۷4122۷۳8۷۷ 11۹22۷284۳48۳۹042۳۵1۷۵۶۳۶08۶828048۷۷جمع هر ماه + ماه هاي قبل 
۵1۳8۹۶۹10۷1۳22۳4۳12۳۳01۶111280۶۳۷۳1۳2180۵ ۶۹1۷۶۳08۵428۵411841۳4۵14۵۷1۵۳۷1۶001۶۷۳180۵جمع هر ماه + ماه هاي قبل 
۶1۳۹002412۶8۳01۳84۳1181۷181142۵۶12۳4 024۳۶10440۵۷8۹8208۳88۵۵10۳۶11۷812۳4جمع هر ماه + ماه هاي قبل 
۷1۳۹1۵0۶۹121۵۵1۵41۹۶1۹0۳۷2281۵1۳0۷12۳1۶81 ۵011۹2402۹۵44۹۶4۵8۳۵8۷2110012۵11۵۵81۶81جمع هر ماه + ماه هاي قبل
81۳۹2881۵88114۶11۵۹20۷11۵14۶1۳422۵22۷1۵۷۹ 8810۳1۹1۳0۵۳۶۶۵2۵۷۳284۷۹۹۳112۷1۳۵21۵۷۹جمع هر ماه + ماه هاي قبل
۹1۳۹۳1۶۵1۳۷211۵۷40۶۷4۷1۹8000082۳ 1۶۵۳02۵1۳۵۷0۶10۶۷۷۷24۷4۳82۳82۳82۳82۳جمع هر ماه + ماه هاي قبل
101۳۹40۵,۵11,8۹,212۷010۷1۷۵10۵2۵24۵21 0۵,۵1۷,۳21۳۳10۳210۳8۵4۹04۹24۹۷۵21جمع هر ماه + ماه هاي قبل
111۳۹۵0002۵2211۷0۷۶۵0۶۶۶801۶۶۶۷ 0002۵24۶۳۹14۶۷۵1۷۵8۳۶۵1۶۵1۶۶۷جمع هر ماه + ماه هاي قبل
121۳۹۶01۹۵22۹12۹1۳81۶0۵۵0140808۵۶

01۹۵424۵۵۳۶۹1۷0۷۷0۷۷۶2۷۶2۷۷۶۷۷۶8۵۶جمع هر ماه + ماه هاي قبل
جمعاسفندبهمنديآذرآبانمهرشهريورمردادتيرخردادارديبهشتفروردينسالرد     يف
1۳1۳۹۷0۳84۹10000۶۶0۶۶۶1281 0۳88۷88888888881۵41۵4220281جمع هر ماه + ماه هاي قبل
141۳۹88221۳280220801212241220 822۹۵۵۷۵۷۹۵8۷۵۹۹۶1220جمع هر ماه + ماه هاي قبل

نمود     ار تولید       و وارد     ات شكر از سال 8۰ تا پایان مهر      ماه سال 1398
)ارقام به تن(

619
آمار وارد     ات شكر از سال 138۰ تا پایان مهر ماه سال 1398 

به تفكیک وارد     ات د     ولتي و خصوصي
ارقام به هزارتن

 وارد     ات سال
بخش خصوصي

 وارد     ات
جمع وارد     اتبخش د     ولتي

13800937937
13810820820
138256160216
138342161203
138480627707
1385148510422527
13869622081170
1387110101101
13888770877
1389180501805
1390123401234
139111755051680
13929925871579
1393562261823
1394364157521
1395358309667
1396718138856
139786195281
13984317891220

مأخذ: گمرک جمهوري اسالمي ایران

    وارد     ات شكر از سال 84 تا پایان مهر      ماه سال98 به تفكیک خام و سفید     
 بها جمع وارد     ات

)د     الر(
جمع وارد     ات
)هزار تن( بها )د     الر( خام

)هزارتن(
بها

)د     الر(
سفید     

)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
102,654,305 281 102,654,305 281 0 0 1397
438,000,000 1,220 438,000,000 1,220 0 0 1398

7,462,131,248 17,048 6,626,979,266 15,800 515,017,005 1,248 جمع
مأخذ: گمرک جمهوري اسالمي ایران


