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دولت قّيم و روزگار ما
بهمن د       انائی

پرواز  براي  اندازه اي  و  سقف  آدمي  ذهن 
ندارد و از هر مشاهده اي مي تواند بال خيال 
را تا جاهاي دور بكشاند. آدمي در اين مسير 
از  يكي  تا  مي گيرد  كمك  خيال  و  ذهن  از 
مقايسه گري  كه  هميشگي اش  دغدغه هاي 
با  امروز  كردن  مقايسه  دهد.  انجام  را  است 
وضعيت  كردن  مقايسه  آدمي،  خود  ديروز 
اندازه هاي  در  و  ديگري  امروز  با  خود  امروز 
بزرگ تر مقايسه امروز سازمان و جامعه با ديروز 
سازمان ها و جامعه هاي ديگر از بديهيات ذهني 
است و گاهي براي به حركت درآمدن ذهن 
يك نشانه يا يك تلنگر كافي است.اين مقدمه 
را از اين جهت نوشتم كه بتوانم بر اساس دو 
مشاهده از آنچه در محيط مان مي گذرد را به 
مسأله اصلي ارتباط دهم. روزي از سر ناچاري 
در اين روزهاي كرونايي تابلويي بر سر درب 
يك مركز خصوصي ديدم كه با خطي زيبا و 
چشم نواز نوشته شده بود »لطفاً با ماسك وارد 
شويد«. اين نوشته مثبت، ذهن هر كس را باز 
و با نشاط مي كند و از سلوك و رفتار بخش 
خصوصي كه هميشه آماده همكاري سازنده 

و فروش و دادوستد است حكايت مي كند.
اد       امه د       ر صفحه2

د       ر صفحات د       یگر می خوانید       :

 همه مردم دنيا 
در مسير ناخوشبختي 

شهروندان جهان هر روز كه سپري مي شود 
بيشتر در گرداب كرونا فرو مي روند و از دست 
هيچ كس كاري برنمي آيد و دولت هاي بزرگ نيز 
در برابر اين ويروس زانو زده اند.به همين دليل 
مي گويد  متحد  ملل  عمران  برنامه  كه  است 
نخستين بار  براي  نهاد،  اين  برآوردهاي  بر  بنا 
از زمان تعريف نمايه اي براي سنجش توسعه 
انساني در سطح بين المللي، اين شاخص به دليل 
همه گيري كوويد-۱۹ رو به زوال گذاشته است.

همه گيري  متحد  ملل  عمران  برنامه  به گفته 
ويروس  از  ناشي  بيماري  كوويد-۱۹،  جهاني 
كرونا، به نابرابري ها و اختالفات بين المللي و ملي 
دامن زده و پيامدهاي آن نيز بيش از همه بر 
دوش آسيب پذيرترين قشرها و مردم سنگيني 
خواهد كرد. اين نهاد وابسته به سازمان ملل 
با در نظر گرفتن تبعاتي همچون افزوده  شدن 
مردماني  به  ديگر  نفر  ميليون  صد  دست كم 
مي كنند،  زندگي  مطلق  فقر  خط  زير   كه 
مدارس  تعطيلي  از  كه  كودكي  ميليارد   ۱/4
آسيب ديده اند، سطح بي سابقه بيكاري يا نابودي 
وسايل و ابزار معيشت، پيش بيني كرده شاخص 
توسعه انساني براي نخستين بار از زمان تعريف 

اين نمايه، در مسير زوال قرار گرفته است. 
اد       امه د       ر صفحه2

كسبوكارمردموثباتسياستها

ثبات سياست ها، ضرورت امروز اقتصاد

 واكاوي 
 دگرگوني ها 

در اقتصاد قند و شكر

 درباره خودكفايي 
شكر و ساير محصوالت 

كشاورزي
صفحه7صفحه3 صفحه8صفحه6

 چالش هاي
  قند و شكري هاي 

بورسي

 به اميد 
 برگشت به 

روزهاي خوب

صفحه3

بازارجهاني شكر در تراز سال 2025
نهادهاي بين المللي تخّصصي براساس 
بررسي هاي  نتايج  از  زماني  سري هاي 
يك  به  مربوط  رخدادهاي  درباره  خود 
قابل  ميزان  يك  با  مي توانند  موضوع 
اعتنا در خطا پذيري پيش بيني هاي آتي 
و  شكر  بين المللي  نشريه  كنند.  ارايه  را 
و  منطق  برهمين  نيز  شيرين كننده ها 
اصول سال های درازي است كار بررسي و 
پيش بيني اقتصاد شكر در سطح جهان را 

در دستور كار قرار دادند.
اين نشريه بين الملل در سال گذشته و 
با استناد به روندهاي رخ داده در اقتصاد 
شكر كشورها و به ويژه كشورهاي اصلي 
توليد كننده و مصرف كننده شكر در جهان 
و نيز تحّوالت مربوط به تجارت جهاني و 
مصرف مناطق گوناگون پيش بيني هايي 

براي سال 2020 داشت. 
حاال كه به ماه هاي پاياني سال ياد شده 
نزديك شده ايم نگاهي به پيش بيني هاي اين 
نهاد معتبر جهاني خالي از فايده نخواهد بود. 

اكنون بسياري از كشورها از جمله ايران كه 
يك مصرف كننده بزرگ شكر و نيز توليد كننده 
مهمي نيز به حساب مي آيد مي خواهد بداند 
تحّوالت شكر كه تا سال 2025 از سوي اين 
نشريه انجام شده است اعتبار كافي دارد تا 
براساس آن بشود براي توليد و تجارت خارجي 
تحقيقات  مؤسسه  كند.  برنامه ريزي  شكر 

ترجمه  در  همواره  كه  خوزستان  نيشكر 
وانتشار متن هاي بازارهاي جهاني شكر پيشگام 
صفحه هاي در  كه  را  گزارشي  است،   بوده 

4 و 5 مي خوانيد تهيه كرده است كه البّته بايد 
ديد در شرايط جديد پس از كرونا ارقام واعداد 

پابرجا مي مانند. 
اد       امه د       ر صفحه4 

قاله
سرم
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ادامه از صفحه اول
اين نوشته در ذهنم بود تا روزي به درب ورودي يك نهاد دولتي 
رسيدم كه داخل شوم و ديدم پارچه نوشته اي با عنوان »بدون ماسك 
وارد نشويد« را در برابر ديدگان مراجعان قرار داده است. اينجاست 
كه تفاوت معناداردو ديدگاه بخش خصوصی و بخش دولتی نمايان 
می گردد. بخش خصوصی با احترام به مراجعين دعوت به وارد 
با فعل منفی برحذر  شدن می كند و بخش دولتی مراجعين را 
می دارد. اين نگاه دولتی ها همان نگاه حاكميتی و ارباب رعيتی 
است هرچند كه در كالن قضيه معنای دو جمله يكی است اما در 
عمل داستان بشين و بفرما و... را در ذهن متبادر می كند. نويسنده 
يا آمر اين نوشته مي توانست با ادبياتي مداراجويانه تر و مهربان تر 
به مراجعان هشدار دهد، اما به نظر مي رسد اين لحن و اين گونه 

نوشتارها در نهادهاي دولتي ريشه اي تر از اين حرف هاست.

 دولت قّیم
دانشمندان علوم سياسي در دهه هاي تازه سپري شده و البته 
با بررسي هاي پرشمار در حال و روز جامعه اي انساني به نتايجي 
درباره انواع دولت ها رسيده اند. به طور مثال يكي از پژوهشگران 
سياسي از چند نوع دولت مثل دولت دموكرات، دولت رفاه،  دولت 
توتاليتر، دولت چابك و كوچك، دولت سنگين و چاق و دولت 
ايران  در  دولت  نهاد  كه  است  اين  واقعيت  است.  برده  نام  قيم 
- بدون توجه به گرايش هاي سياسي آنها - را مي توان »دولت 
قّيم« نام نهاد كه البته درجه قيمومّيت آن به رؤساي آنها ارتباط 
پيدا مي كند. دولت قّيم، دولتي است كه خانواده ها و بنگاه ها به 
مثابه شركاي اجتماعي خود را صغير و كوچك مي شمارد و فكر 
مي كند كه حتماً بايد از آنها مراقبت كند چون آنها توانايي كافي 
براي ادامه كسب و كار و زندگي ندارند. اين نوع دولت به دليل 
دسترسي به منابع ارزي رويايي حاصل از صادرات نفت خام از 
دهه ۱340 به بعد در ايران رشد و توسعه يافت و دستور دادن و 
نهي كردن و تنبيه كردن خانواده ها و بنگاه ها حتي با حسن نيت 
و از سر دلسوزي عادت آن شده است. درآمد بيش از اندازه نفت 
نياز دولت ها به ماليات، عوارض و حقوق گمركي را تا همين چند 
سال پيش اندك كرده بود و دولت ها نيازي احساس نمي كردند. 
از  از ۱340 حتي  پس  دهه هاي  همه  دولت هاي  اين  بر  عالوه 
مازاد درآمد نفت انواع يارانه ها را نيز به همه گروه هاي اجتماعي 
و سازمان ها و بنگاه ها ارايه كرده و به اين ترتيب آنها را سپاسگزار 
هم مي كردند. در چنين شرايطي بود و هست كه نهاد دولت در 
ايران گسترده و گسترده تر شد و صدها سازمان كوچك و بزرگ 
در دل هر وزارتخانه زاد و رشد كردند و به ديگران دستور دادند 

و هنوز هم مي دهند.

 تولید و صنعت و دولت
مي توان حال  يادآور شدم  پيشين  در سطرهاي  آنچه  به  توجه  با 
فعاليت هاي اقتصادي در ايران را با رجوع به دولت قيم تحليل كرد. 
دولت هاي ايران در همه دهه هايي كه خزانه شان پر از دالر و ريال بود 
از صنعت ايران و صنعتگران فقط اطاعت مي خواستند و توجهي به 
توسعه صنعتي به مثابه آنچه در بيرون از ايران رخ داده بود نمي كردند. 
معناي اطاعت از دولت اين بود و هست كه بايد بنگاه هاي صنعتي و 
توليدي رضايت دولت و سازمان ها و مديران را به دست آورند تا آنها 
مقام و موقعيت خود را صيانت كنند. به اين ترتيب بوده و هست كه 
ناگهان دولت و سازمان هاي گوناگون آن تصميم مي گرفتند و اين كار 
را هنوز ادامه مي دهند كه بايد قيمت كاالهاي صنعتي و توليد داخلي 
براي يك دوره اي تثبيت شود. اين دستور در حالي داده مي شود كه 
قيمت نهاده هاي توليد را رها كرده بودند. آنهايي كه مسايل صنعت 
به ويژه صنايع غذايي را دنبال مي كنند نيك مي دانند كه دولت نهم 
در سال ۱385 با همين روش توانست واردات انبوه شكر را در دستور 
كار قرار دهد چون تمايل داشت براي خود محبوبيت خريداري كند. باز 
هم يادمان مي آيد كه دولت دهم در زمان اجراي طرح پرداخت يارانه 
عمومي، مديران تشكل هاي كارفرمايي، صنعتي و توليدي و نيز صاحبان 
كارخانه ها را جمع كرد و دستور داد بايد براي جلوگيري از افزايش 
قيمت ها به مدت معلوم قيمت ها تثبيت شود. از اين نوع دخالت ها و 
طوالني  فهرستي  مي توان  غيركارشناسانه  و  غيراصولي  نظارت هاي 
تهيه كرد. به طور مثال در حالي كه توليدكنندگان براي توليد خود با 
قيمت دالر موجود در بازار برنامه ريزي مي كنند و با توجه به هزينه هاي 
توليد قيمتي براي فروش تدارك مي بينند ناگهان به دليل اينكه دولت 
سياست هاي ارزي تازه اي را آماده اجرا كرده است تعادل و برنامه ريزي ها 
به هم مي ريزد. يا مي توان به تأخير در قيمت گذاري نهاده هاي توليد در 
صنعت قند و شكر مثل قيمت چغندر اشاره كرد كه چندين دستگاه بايد 
روي آن نظر بدهند. باز هم مي توان به دخالت دولت در واردات انبوه و 
دادن ارز ترجيحي اشاره كرد يا اينكه دولت ناگهان تصميم مي گيرد نرخ 

بهره بانكي را جابه جا كند يا دستور توقف صادرات را بدهد.

 راه پیش رو 
اين روزها به هر دليل - خوشبختانه يا متأسفانه - دولت از درآمدهاي 
يارانه هاي  انواع  براي دادن  ارزي نفتي بي نصيب مانده است و دستش 
بي فايده خالي است و از سوي ديگر دستش پيش بنگاه ها و خانواده ها دراز 
است تا ماليات بگيرد و امرار معاش كند. اميدواريم در وضعيت تازه پديدار 
شده سطح و گستره و ژرفاي دخالت دولت ها در جزييات فعاليت هاي 
صنعتي و توليدي كاهش يافته و خصلت و خوي ارباب بودن را كنار بگذارد. 
اين روزها بايد نهاد دولت و نهاد خصوصي دست به دست دهند و با راهي 

نو و سلوكي تازه اقتصاد و توليد را از تنگنا نجات دهند.

 همه مردم دنيا 
 در مسير 

ناخوشبختي 
ادامه از صفحه اول

برآورد سازمان ملل نشان مي دهد 
دالر  ميليارد   ۱۹۹ حدود  در  رقمي 
در ماه الزم است تا بشود درآمد پايه 
در  مردم  از  نفر  ميليارد  سه  حدود 
۱32 كشور، كه در جوار خط فقر يا 
زير خط فقر هستند را تضمين كرد؛ 
اجازه داد آنها در خانه بمانند، و در 
نهايت با شيوع فزاينده ويروس مقابله 
كرد. شاخص توسعه انساني، نمايه اي 
به  اميد  از  آماري  و  تركيبي  است 
نرخ  از  )اعم  آموزش  سطح  زندگي، 
بي سوادي تا دسترسي برابر و مناسب 
به دانش( و درآمد سرانه كه كشورها 
منظر  از  مختلف  سطح  چهار  در  را 
توسعه قرار مي دهد. اين شاخص را 
برنامه عمران ملل متحد از آغاز دهه 

۱۹۹0 به اين سو ارايه مي كند.
در هفته هاي اخير سطح هشدارهاي 
در  بين المللي  سازمان هاي  و  نهادها 
همه گيري  از  ناشي  پيامدهاي  مورد 
است.  رفته  باال  كوويد-۱۹  جهاني 
23 تير ماه سازمان ملل گفته بود فقر 
افزايش  جهان  در  گرسنگي  و  مطلق 
 ۶۹0 به  گرسنگان  تعداد  و  يافته 
ميليون نفر رسيده كه معادل يك نفر 
از هر 8/۹ نفر از جمعيت جهان است.

گفته  همچنين  سازمان  اين 
همه گيري در كشورهاي فقير شدت 
 ۱32 تا   83 بين  و  داشته  بيشتري 
با  جاري  در سال  ديگر  نفر  ميليون 
مي شوند.  روبرو  غذايي  مواد  كمبود 
امور  ارشد  مسؤول  لوكاك،  مارك 
روز  چند  متحد،  ملل  بشردوستانه 
پس از اين گزارش از كشورهاي گروه 
20 خواست به حمايت از كشورهاي 
بي ثباتي  مورد  در  و  بيفزايند  فقير 
احتمالي ناشي از همه گيري هشدار 
در  متحد  ملل  عمران  برنامه  داد. 
گزارش تازه خود گفته چهار ميليارد 
از  نيمي  يعني  جهان،  مردم  از  نفر 
پوشش  هيچ  بدون  زمين،  ساكنان 
و برنامه حمايت اجتماعي در تالش 
زنده  حتي  و  زندگي  گذران  براي 
ماندن در روند همه گيري كوويد-۱۹ 

هستند.
پيگيري  كرده  تأكيد  اما  نهاد  اين 
پايه  درآمد  يك  ارايه  براي  سياستي 
موقتي مي تواند به فقيرترين بخش هاي 
جمعيت  به  نيز  برساند،  ياري  جوامع 
در  دهد  اجازه  شهروندان  از  انبوهي 
خانه بمانند و در نهايت جلوي شيوع 

فزاينده بيماري را بگيرد.
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ثباتسياستها
ضرورتامروزاقتصاد

سال هاي  در  اقتصادي  منفي  رشد  سال  دو  ايران  اقتصاد 
۱3۹7 و ۱3۹8 را تجربه كرده است و به نظر مي رسد امسال 
دهه  در  صورت  اين  در  شود.  مواجه  وضعيتي  چنين  با  نيز 
)با  ايران 5 سال رشد منفي  اقتصاد  پايان ۱3۹۹،  به  منتهي 
و  ديده  به چشم  را  و ۱3۹2(  سال هاي ۱3۹۱  كردن  لحاظ 
كوچك تر از سال ۱3۹0 است. اين اتفاق ناخوش قدرت خريد 
شهروندان را كاهش داده است و تشديد تحريم ها نيز قدرت 
دولت براي كسب درآمد ارزي از صادرات نفت خام را كاهش 

داده است. در چنين وضعيتي چه بايد كرد؟ 
مقوله بسيار بااهميت براي عبور از سختي ها و تنگناهاگرداب 
رشد منفي و تورم هاي باال بايد پااليش ذهني در جامعه ايراني 
به ويژه در ميان مديران دولت پديدار شود. اين پااليش ذهني 
و  دولتي  نهادهاي  اختيارات  و  وظايف  شرح  به  تازه  توجه  از 
است.  شهروندان  و  بنگاه ها  با  تازه  شرايط  در  قدرت  تقسيم 
دولت محترم مستقر و دولتي كه از سال آينده كارش را شروع 
خواهد كرد و مجلس تازه شروع به كار كرده به عنوان نهادهاي 
اصلي اداره كشور بايد در اين پااليش ذهني به قدرت نوآوري، 
تخصص انباشت شده و تجربه ارزشمند هزاران مدير و صاحب 
به  عالقه مند  و  تحصيلكرده  ايراني  جوان  ميليون ها  و  بنگاه 
توسعه فردي و ملي احترام بگذارد. واقعيت اين است كه هر 
كاري و هر راهي جز اينكه به بخش خصوصي و به شهروندان 
احترام گذاشته و سد راه فعاليت هاي آنها نشويم وجود ندارد. 

 ۱3۹0 و   ۱380 دهه  دو  در  شكر  و  قند  صنعت  تجربه 
مديران  به  خود  كلّّيت  در  دولت  نهاد  هرگاه  مي دهد  نشان 
و  توليد  رشد  راه  كرده،  اعتماد  فعاليت  اين  صاحبان   و 
بهينه شدن تنظيم بازار داخلي اتفاق افتاده است و هر گاه دولت 
خواسته است با استفاده از دستورهاي اداري و توجه اكيد به 
بدتر  وضعيت  دهد  سامان  را  شرايط  كارناآزموده  كارشناسان 
شده است. تجربه نيمه دوم دهه ۱380 كه دولت وقت پس 
پايداري  با  و  شكر  و  قند  صنعت  با  فراوان  كشمكش هاي  از 
كارخانه ها و البته مجلس وقت كمي از سخت گيري ها كاست 
و ديديم كه صنعت قند و شكر از دره مرگ عبور كرد، يك 
اتفاق  يك   ۱380 دهه  دوم  نيمه  درآن  است.  مثبت  تجربه 
افتاد: سياست هاي اقتصادي با همه كاستي ها و كجي ها ثبات 
را تجربه كرد. در سال هاي ۱3۹3 تا ۱3۹۶ نيز ديديم كه ثبات 
سياست هاي مرتبط با كشاورزي و زراعت و نيز يكپارچه شدن 
تصميم هاي تجارت و توليد چگونه راه خوداتكايي راهموار كرد.

حاال و در شرايط سخت سال ۱3۹۹ كه مديران ارشد دولت 
نيز به سختي ها تأكيد دارند، تنها راه باقي مانده براي عبور دادن 
كسب و كارها و بنگاه ها از خطرهاي پيدا و پنهان اين است كه 
دولت و مجلس سياست هاي اقتصادي را پي درپي و به ويژه با 
اقتصادي  هدف هاي سياسي تغيير ندهند. ثبات سياست هاي 
در  دولت  دخالت هاي  كاهش  و  كار  و  كسب  فضاي  بهبود  و 
اداره بنگاه ها راهي است كه كشورهاي كامياب اقتصادي رفته 
و نتايج درخشاني گرفته اند. مديران و كارشناسان دولت با همه 
حسن نيت و توانايي هايي كه دارند اما در بطن و متن فعاليت ها 
نيستند و از جزييات دشواري ها و توانايي ها اطالعات كمتري 
نسبت به مديران بنگاه ها دارند و متأسفانه به همين دليل براي 
تغيير  به  اقدام  پذيرفته  صورت  كاري  شود  داده  نشان  اينكه 
فعاالن  و  كارشناسان  مي كنند.  بخشي  و  كالن  سياست هاي 
صنعت و توليد اصرار دارند كه با همكاري و سازگاري تشكل ها 
و  چاله ها  در  افتادن  از  و  كرد  هموار  را  راه  مي شود  دولت  و 

چاه هاي ناشناس اجتناب كرد.

واكاويدگرگونيهادراقتصادقندوشكر
پرسش اين است كه چرا وقتي زمينه توليد شكر آماده شد و در سال ۹۶ 
۱3 در توليد شكر به خودكفايي رسيديم اما آمارها نشان مي دهند دوباره 
حجم قابل توجهي شكر به كشور وارد شده و خودكفايي به دست آمده به 
سادگي از دست رفته است؟ به نظر مي رسد اين اتفاق به چند دليل رخ داده 
است. نخستين دليل به تغييرات آب و هوايي در استان خوزستان برمي گردد. 
به طوري كه در سال ۱3۹7 به دليل مشكالت ناشي از خشكسالي در نيمه 
اول سال و بارندگي هاي مستمر در استان خوزستان، عماًل عمليات برداشت 
نيشكر به تأخيرافتاد و اين امر به بهار ۹8 منتقل شد كه بعد هم با وقوع سيل، كشور با كاهش 
توليد شكر نيشكري مواجه شد. تغييرات آب و هوايي يكي از خطرها و تهديدهايي است كه توليد 
بخش كشاورزي را نشانه گرفته كه متأسفانه به اين موضوع كمتر در كشور توجه شده و براي 
مديريت آن سياست هاي مناسبي تدوين و اجرا نشده است. دومين دليل مطالبات چغندركاران از 
كارخانه هاي قند است، پرداخت ديرهنگام مطالبات چغندركاران كه البته بدقولي هاي دولت در اين 
مسأله دخالت دارد انگيزه كاهش توليد يا تغيير الگوي كشت را به دنبال داشت و دارد. البته اين 

آسيب شناسي الزم است كه چرا كارخانه هاي قند ديركرد در پرداخت دارند؟
اين يك مسأله بسيار با اهميت است و بايد داليل آن با دقت بررسي و واكاوي شده و براي برطرف 
كردن آن كه سابقه درازي دارد برنامه  ريزي و راهكار ارايه شود. يك دليل در پرداخت هاي با درنگ 
مي تواند آن باشد كه كارخانه هاي قند بايد محصول خود را به فروش برسانند تا بتوانند حساب هاي 
خود را تسويه كنند اما به دليل واردات غيرمنطقي )به ميزان بيش از نياز يا زمان نامناسب( شكر 
مشكالت زيادي را در اين بخش به وجود مي آورد. نكته ديگر اقتصادي نبودن كشت چغندر قند 
در برخي سال ها و تغيير الگوي كشت به سمت ساير محصوالت تجاري و با قيمت باالتر است. 
قيمت تضميمي تعيين شده به اندازه اي است كه انگيزه توليد چغندر را كاهش مي دهد. ضرورت 
دارد قيمت تضميني متناسب با هزينه توليد و حمل و نقل تا درب كارخانه به عالوه سود معقول 
اقتصادي تعيين شود. يادمان باشد اين قيمت براي همه مناطق توليدي يكسان نيست چرا كه 
تورم توليدي از منطقه اي به منطقه ديگر متفاوت بوده و نمي توان قيمت يكساني براي همه مناطق 
توليدي ارايه داد. نكته چهارم نبود زنجيره ارزش است تا بازيگران در كنار هم با تعامل سازنده و 

مشاركت با هم و راهبري دولت و حاكميت بتوانند مديريت بازار كارآمد را داشته باشند. 
 ارز نیمایي 

بر اساس اخبار ارايه شده تغيير نرخ ارز واردات شكر از 4200 توماني به ارز نيمايي اجرايي شد. 
اظهارنظر مسؤوالن حاكي از آن بود كه با اين تغيير نرخ ارزبري صنعت قند و شكر هيچ افزايش 
زيرا  و دليل آن ذخيره مناسب شكر است  نمي افتد  اتفاق  بازار  ارز در  نرخ  تغيير  با  قيمت شكر 
ذخيره سازي از طريق واردات با ارز 4200 توماني صورت گرفته است. اينجا دو سؤال مطرح است: 
اوالً، چرا بيش از حد ميزان نياز داخلي شكر با ارز 4200 توماني وارد شده و بعد از آن ارز 4200 
توماني از شكر حذف شده است؟ آيا اين سياست شبهه ايجاد رانت براي عده اي از وارد كنندگان را 

تقويت نمي كند؟
ثانياً، اينكه مسؤوالن تكرار مي كنند قيمت شكر بعد از حذف ارز 4200 توماني افزايش نمي يابد، 
آيا رفتار اقتصادي عامالن اقتصادي )مصرف كنندگان شكر به عنوان كاالي نهايي و واسطه اي( در 
مقابل تغيير نرخ ارز از 4200 توماني به نيمايي تغييري نخواهد كرد؟ آيا با واردات شكر به دالر 
قيمت باالتر، قيمت عرضه داخلي شكر تغييري نخواهد يافت؟ آيا عدم تقارن مثبت در بازار شكر 

وجود ندارد )هرگونه افزايش يا كاهش در قيمت وارداتي عيناً به قيمت داخلي منتقل نمي شود(؟
به نظر نمي رسد سياست گذار با مدل اقتصادي مناسب به اين نتيجه رسيده باشد كه تغيير نرخ ارز 
از 4200 توماني به نيمايي تغييري بر قيمت شكر در بازار نخواهد داشت. بر اساس اطالعات منتشر 
شده مركز آمار ايران در دي ماه ۱3۹8 قيمت يك كيلو شكر در كشور 587۹ تومان بوده كه نسبت به 
آذرماه در حدود 0/5۶ درصد افزايش قيمت داشته است. قيمت شكر در دي ماه ۱3۹8 نسبت به دي 
ماه سال ۹7 در حدود 4۱ درصد و نسبت به دي ماه ۹۶ در حدود 7۹ درصد افزايش قيمت داشته 
است. آمار حاكي از آن است كه افزايش شديد قيمت شكر طي دو سال گذشته اتفاق افتاده است. 
اما اين ادعا كه بعد از اين قيمت شكر افزايش نمي يابد، بايد منتظر باشيم و قيمت ها را رصد كنيم .

 حمایت 
به نظر مي رسد بهترين شيوه حمايت اين است كه ضمن توسعه كيفيت و استاندارد به كاهش 
از بحران،  براي عبور  برهه زماني كوتاه مدت  قيمت تمام شده محصول منجر شود. شايد در يك 
پرداخت يارانه به مصرف ضرورت داشته باشد اما براي تأمين منافع مصرف كننده و توليد كننده در 
ميان مدت و بلندمدت ضرورت دارد، حمايت به منظور افزايش بهره وري و كارايي وكاهش قيمت 
تمام شده در طول زنجيره ارزش هر محصول باشد، از تأمين نهاده ها تا سفره مردم. در اين ميان 
سياست هايي كه منجر به افزايش بهره وري و كارايي، كاهش ضايعات، افزايش ارزش افزوده و خلق 

ثروت، كاهش هزينه هاي توزيع و فروش ازجمله اين موارد مي تواند باشد.
توضيح: نوشته باال با كمي جرح و تعديل از يك مصاحبه انجام شده با سركارخانم دكتر فاطمه 

پاسبان از پژوهشگران ارشد بخش اقتصادكشاورزي ايران با سايت مصافاً اقتباس شده است .

دكتر فاطمه پاسبان  
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ادامه از صفحه اول
 آسیا 

به نظر مي رسد توليد شكر آسيا از 78 ميليون تن اين فصل به 7۱/3 ميليون تن در سال 20-20۱۹تنزل كند 
كه اين رقم، ۱/8 ميليون تن كمتر از برآورد قبلي است. همان طور كه قبال گزارش شد انتظار مي رود توليد شكر 
فصل آينده هند به دليل تأثير شرايط خشكسالي بر كاهش سطح زير كشت نيشكر در استان هاي ماهاراشترا و 
كارناتاكا، كاهش يابد. در سال 20۱8، بارندگي هاي موسمي هندوستان براي دومين سال متوالي كمتر از حد 
نرمال بود و سهم آن به ۹۱ درصد متوسط 50 ساله بارش هاي چهار ماه فصل موسمي )از ژوئن تا سپتامبر( 
رسيد. براساس اعالم اتحاديه آسياب هاي شكر هند )ISMA(، تخمين زده مي شود كه سطح زير كشت نيشكر 
اين كشور در سال 20-20۱۹ به حدود 4۹3۱ هكتار برسد كه ۱0/4 درصد كمتر از سطح 5502 هكتاري سال 
۱۹-20۱8 است. با اين حال، اين كاهش در ايالت اوتار پرادش )به عنوان بزرگ ترين توليد كننده نيشكر هند( 
به تنها 2 درصد محدود مي شود. لذا پيش بيني مي شود سطح زير كشت در كارناتاكا و در ماهاراشترا )به عنوان 

دومين توليد كننده بزرگ نيشكر هند(، به ترتيب به ۱۶ درصد و 2۹ درصد كاهش يابد.

  مصرف جهاني شكر به تفكیك مناطق
عالوه براين، يك پيش بيني كننده خصوصي اعالم كرد كه احتماالًً وضعيت فصل موسمي 20۱۹ به دليل 
الگوي آب و هوايي ال نينو، كمتر از حد نرمال است. در حقيقت، بارندگي هاي موسمي در هفته منتهي به 
4 ژوئيه، براي پنجمين هفته متوالي كمتر از حد متوسط شد. ميزان بارش ها در هند پس از شروع فصل 
موسمي در اول ماه ژوئن، در حدود 28 درصد كمتر از حد متوسط آن بوده است. در مجموع، برآورد توليد 
شكر را در حال حاضر 5/4 ميليون تن )معادل ۱5 درصد( كاهش داده ايم و انتظار داريم مقدار آن به 30/4 

ميليون تن )معادل 28 ميليون تن ارزش سفيد( برسد كه ۱/8 ميليون تن كمتر از برآورد قبلي است. 
توليد شكر تايلند در فصل ۱۹-20۱8 و با اندكي كاهش نسبت به سال قبل، به ۱4/۹ ميليون تن مي رسد. براي 
سال ۱۹-20۱8، فرض كرديم كه توليد با كاهش قابل توجه ۱/۹ ميليون تني، به حدود ۱3 ميليون تن برسد. دليل 
اصلي آن اينست كه پيش بيني مي شود كاهش قيمت نيشكر در مقايسه با افزايش قيمت كاساوا )رقيب اصلي براي 
كشت نيشكر(، كشاورزان را به تغيير الگوي كشت بين اين دو محصول ترغيب نمايد. به نظر مي رسد توليد شكر 
چين در فصل 20-20۱۹ به سختي از رقم ۱۱/7 ميليون تني خود تغيير كند زيرا عقيده بر آنست كه آزادسازي 
سيستم خريد نيشكر در گوانجي به عنوان بزرگ ترين استان توليد كننده نيشكر، تأثيري منفي بر سطح زير كشت 
اين استان نداشته باشد. اين موضوع حداقل به خاطر اين واقعيت نيست كه قيمت نيشكر باال باقي خواهد ماند. 
از سوي ديگر، آفت آرمي ورم وارد مناطق نيشكري چين شده است. هر چند اين آفت به عنوان مهم ترين عامل 
براي آسيب رساني به ذرت شناخته شده است، ليكن مي تواند نيشكر را هم آلوده نمايد، به اين معني كه يك 
عدم اطمينان در مورد عملكرد نيشكر فصل آينده اين كشور وجود دارد.پيش بيني مي شود توليد شكر پاكستان در 
 فصل 20-20۱۹ به 5/7 ميليون تن برسد. اين رقم در سال ۱۹-20۱8 معادل 5/۹ ميليون تن بود كه يك افت

 ۱8 درصدي نسبت به سال قبل آن را نشان مي دهد. اين پيش بيني مربوط به انتظار كاهش بيشتر در سطح زير 
كشت به دليل تنش بين كشاورزان و آسياب ها است. آغاز فصل برداشت سال ۱۹-20۱8 با حدود يك ماه تأخير 
همراه بود زيرا كارخانجات سعي مي كردند دولت را نسبت به تصويب صادرات براي تخليه ذخاير شكر و كمك به 
آنها براي پرداخت مطالبات كشاورزان ترغيب نمايند. همچنين حداقل قيمت حمايت براي نيشكر از سال 20۱4-۱5 
تغييري نداشته است و اين موضوع باعث شده است تا كشاورزان از كشت نيشكر به سمت كشت پنبه سوق داده شوند.

  مصرف جهاني شكر 

  اقیانوسیه
توليد شكر اقيانوسيه براي فصل 20-20۱۹ معادل 5 ميليون تن تخمين زده شده است كه افزايش 
مختصر نسبت به سال قبل دارد. پيش بيني مي شود توليد شكر استراليا در فصل 20-20۱۹ )اكتبر / 
سپتامبر( به حدود 4/8 ميليون تن برسد كه اندكي بيش از توليد سال قبل است. شايان ذكر است كه 

آمار و مقادير برآوردي براي فصل 20-20۱۹ شامل تنها زمان باقي مانده تا پايان قطعي برداشت سال 
20۱۹ و دوره بهتر برداشت فصل 2020 آينده است.عمليات برداشت در استراليا، معموالً در اوايل ماه 
ژوئن آغاز و از ماه ژوئيه تا اكتبر در اوج خود قرار داشته و پس از آن، حجم توليد تا اواخر ماه نوامبر به طور 
قابل مالحظه اي كاهش مي يابد. پيش بيني شده است كه توليد شكر سال جاري توسط 24 آسياب 
 )ASMC( اين كشور با 3 درصد كاهش به 4/7 ميليون تن برسد. انجمن كارخانجات شكر استراليا
پيش بيني كرده است كه محصول نيشكر به دليل شرايط آب و هوايي نامطلوب، بارندگي هاي زياد در 
شمال و بارش هاي نسبتاً كم در جنوب، با 2/5 درصد كاهش به 3۱/۶ ميليون تن برسد. به نظر مي رسد 

محتواي شكر نيز به اندكي كمتر از سطح بسيار خوب به سال گذشته تنزل نمايد.

 واردات جهاني شكر 

  كاهش تولید شكر توسط وارد كنندگان در سال 2019-20
به نظر مي رسد توليد شكر در كشورهاي صنعتي از 43/438 ميليون تن فصل ۱۹-20۱8 به 44/۱  ميليون 
تن در سال 20-20۱۹ افزايش يابد كه عمدتاً به دليل افزايش توليد در اتحاديه اروپا است. با اين حال، اين 
سطح هنوز بطور قابل توجهي كمتر از توليد 48/8 ميليون تني فصل ۱8-20۱7 است. در مقابل پيش بيني 
مي شود توليد شكر در كشورهاي در حال توسعه طي فصل آينده با كاهش بيش از ۱/۶ ميليون تن، به ۱3۹ 
ميليون تن برسد چرا كه ممكن است كاهش توليد تايلند و هند با افزايش توليد مورد انتظار برزيل جبران شود. 
انتظار مي رود توليد شكر در كشورهاي واردكننده پس از دو سال كاهش متوالي به ۹2/3 ميليون تن برسد 
كه پايين تر از ۹7/3 ميليون تن اين فصل و 7 ميليون تن كمتر از ركورد توليد دو سال قبل است. پيش بيني 

مي شود توليد شكر در كشورهاي صادر كننده از 87/2 ميليون تن سال اخير به ۹0/8 ميليون تن برسد.

  چشم انداز تقاضاي جهاني شكر در فصل 2019-20 
 برآورد شده است كه رشد مصرف جهاني شكر از ۱ درصد فصل جاري به حدود ۱/2 درصد در فصل

20-20۱۹ برسد.پيش بيني مي شود مصرف شكر هند با 0/5 ميليون تن افزايش به 28 / 8 ميليون تن به 
28/8 ميليون تن در سال 20-20۱۹ برسد كه تقريباً افزايشي مشابه فصل گذشته را نشان مي دهد. دليل 
آن، اين واقعيت است كه انتظار داريم دولت هند در ماه هاي آتي، حداقل قيمت هاي داخلي را از 3۱ روپيه 
جاري به ازاي هر كيلوگرم افزايش دهد. صنعت به منظور دريافت بازده بيشتر كارخانجات از فروش نسبت 
به بازار داخلي، در حال البي گري براي افزايش حداقل قيمت ها به حدود 35 تا 3۶ روپيه به ازاي هر كيلوگرم 

است. اين امر آنها را قادر به انجام صادرات بيشتر و تخليه ذخاير سنگين موجود مي كنند.

)F.O.LICHTS( 9 ژوئیه 2019-نشریه بین المللی شكر و شیرین كننده ها
ترجمه و تنظیم: شركت توسعه نیشكر و صنایع جانبی، معاونت طرح و برنامه
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بديهي است كه رشد مصرف هند، تحت تأثير روند رو به رشد جمعيت اين كشور قرار گرفته است. با 
وجود اينكه نرخ رشد از اواسط دهه ۱۹80 ميالدي كاهش يافته است، با اين حال رشد ساالنه جمعيت 
 هند همچنان در حدود ۱/۱ درصد )تقريباً برابر ميانگين جهاني( است. به عبارت ديگر، هر سال كمتر از

۱5 ميليون نفر به جمعيت ۱/35 ميليارد نفري فعلي هند اضافه مي شود. تقريباً 33 درصد جمعيت اين 
كشور شهر نشين هستند و مصرف سرانه آنها بيشتر از مناطق روستايي است. ميانگين مصرف سرانه هند 
 در حدود 2۱ كيلوگرم است.مصرف شكر چين در فصل ۱۹-20۱8، نسبت به پيش بيني قبلي، با حدود

0/3 ميليون تن كاهش به حدود ۱۶/5 ميليون تن )۱5/2 ميليون تن ارزش خام( مي رسد زيرا تقاضاي آهسته 
 واردات چين، بر كسادي مصرف داخلي در رقابت با شيرين كننده هاي ذرت اشاره دارد. فرض ما براي سال

20-20۱۹ بر اين است كه كل مصرف اين كشور مي تواند بدون افزايش و در حد ۱۶/5 ميليون تن باقي بماند. 
در ساير نقاط و در كشورهايي كه پيش از اين براي نوشيدني هاي شيرين شده با شكر، ماليات وضع كرده اند يا در حال 
وضع آن هستند، توليد كنندگان محصوالت نوشيدني همچنان به دنبال اصالح فرموالسيون توليد نوشيدني هاي 
خود هستند. مالزي، آخرين مورد از ليست كشورهايي است كه چنين مالياتي را بر روي نوشيدني هاي شكري 
خود از اول ژوئيه اجرا نموده است.آنچه در همه اين اقدامات مشترك است اين است كه اگر توليد كنندگان نوشابه، 
محتواي شكر محصوالت خود را به مقادير پايين تر از سطح هدف گيري شده براي اخذ ماليات كاهش دهند، آنها 
مي توانند ماليات خود را كاهش دهند يا به طور كامل از آن اجتناب كنند و اين چيزي است كه آنها انجام مي دهند. 
بعالوه، مي توان تصور كرد كه نوشيدني هاي غيرالكلي، اولين هدف هستند، نه آخر بازي. در واقع، در حال حاضر 
شواهد موجود در انگلستان نشان مي دهند كه البي گران بهداشت عمومي در حال اعمال فشار براي گسترش آن به 
قنادي ها، صنايع بيسكويت و كيك هستند، صرف نظر از اين واقعيت كه تمركز روي يك موضوع به تنهايي، به حل 
مشكل پيچيده چاقي كمك نمي كند.بدون شك، وضع ماليات روي شكر باعث افزايش مصرف شيرين كننده هاي 
مصنوعي و استفاده كمتر از شكر خواهد شد. آمارها و اطالعات منتشر شده از آلمان نشان مي دهند كه با وجود 
اختالف آمارها بين كشورهاي مختلف، نوشيدني ها در حدود يك پنجم شكر مصرفي در كشورهاي صنعتي را به 
خود اختصاص داده اند كه سهم قابل توجهي است. در صورتي كه تعداد بيشتري از كشورهاي در حال توسعه در 
زمينه معرفي چنين ماليات هايي اقدام كنند، تأثير آن مي تواند حتي بيشتر باشد، زيرا كشش قيمتي تقاضا در اين 
كشورها نسبتاً باال است. عالوه بر اين، توليد كنندگان دامنه توليد خود را كاهش داده و به تنوع بخشي پرتفوي 
شركتشان روي مي آورند.عالوه بر اين، تا حد زيادي پذيرفته شده است كه رشد جمعيت و رشد اقتصادي، نه تنها از 
عوامل كليدي در مصرف جهاني شكر محسوب مي شوند بلكه در افزايش مصرف بسياري از مواد غذايي اصلي نيز 
نقش دارند. در مورد شكر اين واقعيت وجود دارد كه معموالً افزايش استانداردهاي سطح زندگي منجر به مصرف 
بيشتر غذاهاي فرآوري شده مانند لبنيات، نوشابه ها و غيره مي شود كه حاوي ميزان قابل توجهي شكر هستند. 
همچنين معموالً كشش درآمدي تقاضاي شكر در كشورهاي كم درآمد بيشتر است. بدين معني كه افزايش مصرف 
ناشي از افزايش درآمد در اين كشورها در مقايسه با كشورهاي پردرآمد، بيشتر است. در مجموع انتظار مي رود 
مصرف شكر جهاني سال 20-20۱۹ به رقم ۱8۶/۹ ميليون تن برسد كه 0/8 ميليون تن كمتر از پيش بيني قبلي 
و 2/2 ميليون تن بيشتر از مصرف سال ۱۹-20۱8 است. اگر روند رشد مصرف به همين كندي ادامه يابد، مصرف 

جهاني ممكن است زودتر از سال 2۶-2025 به 200 ميليون تن نرسد.

  ركورد جدید مصرف شكر آسیا
انتظار مي رود مصرف شكر آسيا در سال 20-20۱۹ به ركورد ۹0 ميليون تن برسد كه از 88/7 ميليون تن 
سال قبل بيشتر است. اين افزايش عمدتاً به واسطه رشد مورد انتظار براي هند است. به نظر مي رسد مصرف 
شكر اروپا براي سال 20-20۱۹ در حدود 2۱ ميليون تن باقي بماند با اين حال انتظار مي رود مصرف شكر 
در امريكاي شمالي و مركزي با اندكي افزايش به 2۱/3 ميليون تن برسد. مصرف شكر در امريكاي جنوبي از 
۱۹/3 ميليون تن فصل قبل به ۱۹/5 ميليون تن افزايش يافته است، برزيل با ۱۱/۶ ميليون تن، بزرگ ترين 
مصرف كننده شكر اين منطقه است. مصرف شكر در آفريقا به دليل متأثر شدن از نرخ رشد باالي جمعيت، 
به ركورد 23/4 ميليون تن در سال 20-20۱۹ رسيده است كه 2/2 درصد بيشتر از مصرف 22/۹ ميليون 
تني سال گذشته است. مصرف شكر در اقيانوسيه در حدود ۱/۶ ميليون تن است كه بسيار پايدار بوده 
و تقريباً هيچ تغييري نسبت به سال هاي گذشته خود نشان نمي دهد. استراليا، بزرگ ترين مصرف كننده 

شكر اين منطقه محسوب مي شود و برآورد مي شود كل مصرف شكر اين كشور به ۱/3 ميليون تن برسد.

 ركورد مصرف شكر در كشورهاي واردكننده
به نظر مي رسد مصرف شكر در كشورهاي در حال توسعه با نرخ رشد ۱/5 درصدي، به ۱40/۶ ميليون تن در 
سال 20-20۱۹ برسد كه تقريباً 75 درصد كل تقاضاي جهاني است. تقاضاي شكر در كشورهاي صنعتي به 
سختي از 4۶/3 ميليون تن براي فصل آينده تغيير خواهد كرد. وضع ماليات شكر و نگراني هاي در خصوص 
سالمت عمومي مربوط به شكر در اين كشورها، عامل كليدي تأثيرگذار بر ميزان مصرف در اين گروه است. 
در واقع، مصرف اين گروه از كشورها در سال ۱4-20۱3 به حداكثر 47/4 ميليون تن رسيد و در حال 
حاضر روند معكوس گرفته است. ممكن است رشد بيشتري در اين كشورها در سال هاي آينده مشكل باشد.

پيش بيني مي شود مصرف شكر  در كشورهاي واردكننده با ۱/3 درصد رشد، در فصل آينده به ۱43/2 
ميليون تن افزايش يابد. ميزان مصرف شكر در كشورهاي صادر كننده تنها با 0/8 درصد رشد، در فصل آينده 
به 44/7 ميليون تن خواهد رسيد. رشد در اين گروه از كشورها، كمتر از كشورهاي واردكننده است زيرا 
دسترسي فراوان همراه با مصرف سرانه باالي اين شيرين كننده، پتانسيل رشد بيشتر را محدود كرده است.

  كاهش تولید قابل صدور سال 20-2019  به پایین ترین سطح چهار سال گذشته 
افت شديد توليد در برزيل، اتحاديه اروپا و پاكستان باعث شد تا توليد شكر قابل صدور جهاني )توليد منهاي 
مصرف( از ركورد ۶4/2 ميليون تن فصل ۱8-20۱7 به 54/۹ ميليون تن در فصل ۱۹-20۱8 كاهش يابد. 
انتظار مي رود دسترسي جهاني براي صادرات از محصوالت تازه، در سال 20-20۱۹ با كاهش بيشتر به 5۱/۶ 

ميليون تن برسد، اما اين نكته بسيار مهم است كه اين اقدام شامل حال ذخاير موجود نمي شود. 

توليد قابل صدور اتحاديه اروپا با بهبود مختصر، از 5 ميليون تن اين فصل به 5/۶ ميليون تن در فصل 20-20۱۹ افزايش 
يافته است. علت اين تغيير آنست كه پيش بيني مي شود تأثير بهبود عملكرد محصول بيش از كاهش سطح زيركشت 
باشد. بيشترين مقدار افزايش دسترسي مربوط به فرانسه و آلمان است اما كشورهايي مانند لهستان، هلند و بلژيك نيز 
ممكن است با افزايش توليد قابل صدور مواجه باشند.به نظر مي رسد توليد قابل صدور آفريقا براي سال 20۱۹-20، 
تقريباً بدون تغيير در سطح 2/3 ميليون تن باقي بماند. دسترسي صادراتي در اين قاره توسط افزايش مصرف داخلي به 
 دليل رشد زياد جمعيت، محدود شده است. به نظر مي رسد توليد شكر قابل صدور امريكاي شمالي و مركزي در فصل

20-20۱۹ با كاهش مختصر، از برآورد ۶/5 ميليون تن قبل به ۶/4 ميليون تن برسد. اين رقم در حدود نيم ميليون تن 
بيشتر از توليد قابل صادرات فصل قبل است كه عمدتأ بدليل توليد بيشتر از حد انتظار در مكزيك ايجاد شده است. عالوه 
براين، كاهش مفروض براي توليد كشورهاي اين منطقه، عامل اصلي تغيير برآورد توليد قابل صدور فصل 20۱۹-20 
است.به نظر مي رسد توليد قابل صدور برزيل، از ۱۶/۹ ميليون تن فصل گذشته به حدود 2۱/2 ميليون تن در سال 20-

20۱۹ بهبود يابد. اين موضوع به افزايش مورد انتظار توليد شكر دوره برداشت 2020 در منطقه جنوب مركزي برزيل 
مربوط مي شود كه البته هنوز با عدم اطمينان بااليي همراه است. در مقابل، به نظر مي رسد توليد صادراتي آسيا بدليل 
كاهش مورد انتظار توليد در تايلند و هند، از ۱8/۹ ميليون تن فصل جاري به ۱۱/۱ ميليون تن در فصل 20-20۱۹ تنزل 
پيدا كند. كاهش توليد شكر تايلند مي تواند توليد صادراتي اين كشور را از حدود ۱۱/4 ميليون تن در فصل 20۱8-۱۹ 
به ۹/5 ميليون تن در فصل آينده كاهش دهد. احتماالً پاكستان در فصل آينده )همانند امسال(، هيچ محصول شكر 
جديدي براي صادرات در اختيار نخواهد داشت. با اين حال، همچنان به دليل تجميع زياد ذخاير شكر در سال هاي 

20۱۶/۱7 و  ۱8-20۱7، شكر صادر مي كند. 
انتظار مي رود توليد شكر قابل صدور هند از 7/2 ميليون تن اين فصل به ۱/۶ ميليون تن در فصل 20-20۱۹ برسد. با 
اين حال، اين بدان معني است كه هند همچنان براي سومين سال متوالي با مازاد توليد مواجه خواهد بود. همچنين، 
صنعت خاطرنشان كرد كه محصول فصل زراعي 20-20۱۹ از اول اكتبر وارد بازار خواهد شد در حالي كه هنوز در حدود 
نصف توليد ساالنه در انبارها موجود است. اين مازاد انباشته شده مي تواند همچنان به عنوان مانعي براي رشد قيمت هاي 
بازار محسوب شود. واردات شكر چين مي تواند با اندكي افزايش، از 4/5 ميليون تن اين فصل به 5 ميليون تن در فصل 
20-20۱۹ برسد. تخمين واردات اين فصل بدليل سرعت آهسته حمل تاكنون و با وجود رشد آن در ماه هاي آوريل و 
مه  تا 0/۶ ميليون تن كاهش يافته است. دولت مجوز واردات ۱/35 ميليون تن شكر را عالوه بر رقم ساالنه ۱/۹5 ميليون 

تن تعهد چين در قالب سهميه نرخ تعرفه سازمان تجارت جهاني را در آخر ماه مه صادر نمود.

 اين بدان معني است كه كل اين مقادير پيش بيني شده بايستي در كنار مبادالت غيررسمي هم قابل دستيابي 
باشد.ضمناً، معاون تجارت كشاورزي برزيل در ماه مه به خبرنگاران اعالم كرد كه دولت چين اعالم كرده است 
كه تعرفه هاي واردات شكر را تمديد نخواهد كرد. پس از وضع تعرفه اضافي 45 درصد روي واردات شكر از چند 
كشور در سال 20۱7 توسط چين، صادرات شكر برزيل به اين كشور آسيايي به شدت كاهش يافت. برزيل از طريق 
سازمان تجارت جهاني در مورد اين موضوع با چين وارد مذاكره و مباحثه شد. دولت چين به منظور حفاظت از 
كشاورزان داخلي در مقابل كاهش قيمت هاي جهاني شكر، تعرفه 45 درصد اضافي روي واردات ساالنه ۱/۹5 
ميليون تني شكر خارج از سهميه مورد توافق در سال 20۱7 را اعمال كرد. اين رقم مازاد بر نرخ 50 درصد خارج 
از سهميه موجود بود. لذا اين اقدام نرخ كل تعرفه را به ۹5 درصد رساند. اين رقم در ماه مه 20۱8 به ۹0 درصد 
 و در ماه گذشته به 85 درصد كاهش يافت. به نظر مي رسد واردات شكر اندونزي در سال 20-20۱۹ به رقم

5 ميليون تن برسد كه مشابه سال گذشته است. مصرف داخلي اين كشور به دليل رشد اقتصادي و جمعيتي، در 
حال افزايش است و با توجه به اينكه ظرفيت توليد داخلي به علت فقدان سرمايه گذاري در حدود 2/7 ميليون تن 
باقي مانده است، افزايش تقاضا با رشد انحصاري صنايع غذايي و نوشابه سازي )كه بيشتر متكي به شكرخام وارداتي 
تصفيه شده هستند تا شكرهاي توليد داخل(، شرايط را براي كارخانه داران داخلي مشكل نموده است.انتظار مي رود 
واردات اياالت متحده در فصل 20-20۱۹ به حدود 3 ميليون تن برسد كه از 2/7 ميليون تني سال قبل بيشتر 
است. پيش بيني مي شود واردات اين فصل اياالت متحده در سطح نسبتاً پاييني قرار داشته باشد و كه اين مسأله 
مي تواند نياز به واردات فصل بعد را افزايش دهد. با توجه به افزايش واردات چين، انتظار مي رود كل واردات شكر 
آسيا در فصل 20-20۱۹ به 3۶/۱ ميليون تن افزايش يابد كه از 35/4 ميليون تن فصل جاري بيشتر است، دليل 
اين رشد، فرض افزايش واردات شكر چين است. پيش بيني مي شود كه واردات اروپا )با احتساب مبادالت در داخل 
اتحاديه اروپا(، به اندكي باالتر از ۱0/5 ميليون تن برسد، با اين حال واردات شكر آفريقا در سطح ۱۶ ميليون تن 
 بدون تغيير خواهد ماند. واردات شكر امريكاي شمالي و مركزي به علت افزايش مورد انتظار واردات اياالت متحده، 
از 4/7 ميليون تن سال قبل به 4/8 ميليون تن افزايش  يابد. واردات شكر به امريكاي جنوبي ناچيز است و مي تواند 

در سال 20-20۱۹ به ۱/8 ميليون تن برسد كه اندكي بيشتر از رقم ۱/7 ميليون تني فصل گذشته است.
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تمهيدات الزم براي رشد طاليي نيشكر در تابستان
مديرعامل شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي 
از رشد كمي و كيفي مناسب گياه نيشكر در تابستان 
امسال خبر داد.به گزارش روابط عمومي شركت توسعه 
نيشكر، دكتر عبدعلي ناصري در نشست با مديران 
عامل كشت و صنعت هاي هفتگانه توسعه نيشكر، با 
بيان اين مطلب اظهار داشت: بر اساس برنامه ريزي هايي 
كه صورت گرفته، تالش مي شود تا امسال به ميزان 
خوبي در توليدشكر برسيم. وي با بيان اينكه مديريت 
مزرعه نيشكر عامل مهم رشد گياه نيشكر محسوب 
به  توجه  با  جاري  زراعي  سال  در  گفت:  مي شود، 
و كمي  مناسب مزرعه، شاهد رشد كيفي  مديريت 

مناسب نيشكر در فصل تابستان هستيم.
صنايع  و  نيشكر  توسعه  شركت  مديرعامل 
جانبي افزود: در سال جاري شاهد جهش خوبي در 

توليد خواهيم بود و با توجه به شرايط اقليمي، كوددهي به موقع 
 و مديريت آبياري مناسب امكان تحّقق اين هدف وجود دارد و 
پيش بيني مي شود گياه نيشكر در مقايسه با سال هاي گذشته 

رشد قابل توجهي داشته باشد.
ناصري در ادامه تصريح كرد: شركت توسعه نيشكر در سال هاي 
گذشته با فراز و نشيب هاي زيادي روبرو بود، به طوري كه در سيل 
فروردين ماه ۹8 حدود 40 هزار هكتار از اراضي شركت هاي توسعه 
وقايع  در  اينكه  بيان  با  ديد.وي  آسيب  جانبي  و صنايع  نيشكر 
شد،  وارد  آسيب جدي  نيشكر  اراضي  به  سيالب  و  خشكسالي 
گفت: با وجود چنين خسارتي با برنامه ريزي صورت گرفته و تالش 
همكاران، اقدامي جهادي در توسعه نيشكر انجام شد و موفق شديم 
عالوه بر بازسازي اراضي، ركورد تاريخي كشت بيش از 22 هزار و 
۶00 هكتار نيشكر را ثبت كنيم.مديرعامل شركت توسعه نيشكر و 

صنايع جانبي ادامه داد: در سايه تعامل و همدلي مديران و پرسنل 
كشت و صنعت هاي هفتگانه مجموعه بزرگ توسعه نيشكر روندي 
شكل گرفت كه در سايه آن امنيت و توسعه پايدار رقم بخورد و اين 
تعامل و همراهي يكي از اساسي ترين راهكارها در پيشبرد اهداف 
مورد نظر است.ناصري تأكيد كرد: مجموعه تالش هاي صورت گرفته 
و تدوين برنامه هاي ميان مدت و سه سال آينده، شركت را به سوي 
افقي روشن و رسيدن به ظرفيت هاي مطلوب و حفظ اقتدار شركت 
در زمينه هاي مختلف رهنمون خواهد نمود.وي با اشاره به اينكه همه 
تمهيدات الزم براي رشد طاليي نيشكر اتخاذ شده است، افزود: در 
سال گذشته 304 هزار تن شكر در توسعه نيشكر و صنايع جانبي 
توليد شده است كه بر اساس برنامه ريزي هايي صورت گرفته، تالش 
مي شود امسال بيش از 500 هزار تن شكر توليد شود.گفتني است 
جلسه مديرعامل شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي با مديران 
كشت و صنعت هاي هفتگانه توسعه نيشكر در سالن جلسات كشت 

اين  و صنعت دعبل خزاعي برگزار شد.در حاشيه 
نشست، مديرعامل شركت توسعه نيشكر و صنايع 
جانبي از مزارع نيشكر كشت و صنعت دعبل خزاعي 

نيز بازديد نمودند.

 آغاز عملیات كشت نیشكر 
 در 17 هزار هكتار از اراضي توسعه نیشكر

مديرعامل شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي از 
كشت نيشكر در ۱7 هزار هكتار از اراضي شركت هاي 
هفتگانه توسعه نيشكر خبر داد.به گزارش روابط عمومي 
شركت توسعه نيشكر، دكتر عبدعلي ناصري در مراسم 
آغاز عمليات كشت نيشكر در كشت و صنعت دعبل 
خزاعي، با بيان اين مطلب اظهار داشت: در سال زراعي 
سيالب  در  كه  شركت  اين  زمين هاي  همه  جاري 
فروردين ماه ۹8 آسيب ديده بود، احيا و بازسازي شدند. وي ادامه 
داد: عمليات كشت نيشكر در اراضي توسعه نيشكر تا شهريورماه 
امسال ادامه دارد. مديرعامل شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي 
تصريح كرد: با زير كشت رفتن ۱7 هزار هكتار از اراضي نيشكر به 
همت تالشگران توسعه نيشكر، شرايط براي جهش توليد و رسيدن 
به ظرفيت اسمي توليد 700 هزار تن شكر در سال ۱400 فراهم 
مي شود.ناصري تأكيد كرد: با توجه به رشد مناسب نيشكر در تابستان 
امسال، پيش بيني مي شود توليد شكر به رقمي معادل 550 هزار تن 
برسد كه اين ميزان در مقايسه با توليد 2 سال گذشته حدود دو برابر 
مي شود. مديرعامل شركت توسعه نيشكر از عمليات كشت نيشكر در 
كشت و صنعت هاي نيشكر بازديد كرد.عمليات كشت نيشكر در هفت 
 واحد كشت و صنعت تابعه شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي از 

۱5 مرداد آغاز و تا اواخر شهريور ۱3۹۹ ادامه خواهد داشت.

آنچه مسلم است افزايش لجام گسيخته نرخ ارز 
در صورتي كه به شكل كنوني ادامه پيدا كند، منجر 
به توقف توليد در رشته هاي مختلف توليدي از جمله 
قند و شكر خواهدشد. يكي از داليلي كه در اين 
خصوص مي توان ذكر كرد به تخصيص ارز دولتي 
به واردات شكر بازمي گردد، اقدامي كه در چند سال 
اخير لطمه زيادي به توليد داخلي اين محصول وارد 
از  كرد؛ چرا كه هزينه خريد شكر وارداتي كمتر 

هزينه شكر توليد شده در داخل كشور شد.
چالشي كه با حذف ارز نيمايي به شكر تا حدودي 
برطرف شد. در اين زمينه بايد اين نكته را در نظر 
گرفت كه تخصيص ارز دولتي براي واردات شكر 
موجب سركوب توليد داخل مي شد. از سوي ديگر 
توليد داخل تحت تأثير تورم افزايش نرخ داشته و 

اختصاص ارز دولتي به واردات شكر موجب شد تا توليد داخل توان 
رقابت با محصول وارداتي را نداشته باشد. با اين شرايط با حذف ارز 
دولتي نرخ شكر به واقعي شدن نزديك شد و اين امكان را به وجود 
آورد تا كارخانه ها محصوالت خود را با نرخ واقعي تر عرضه كنند. 
هرچند در اين ميان ذكر اين نكته الزم است كه با حذف ارز نيمايي 
ما شاهد نوسانات بسياري در بازار قند و شكر بوديم؛ به طوري كه 
دولت در سال ۹۹ بر مبناي ارز نيمايي قيمتي را براي كارخانه هاي 
شكر تعريف كرد كه از اين پس توليدكنندگان بايد شكر را براساس 
نرخ مصوب به خريداران عرضه كنند و در حال حاضر قيمت هر 
كيلو شكر از محل درب كارخانه ۶300 تومان تعيين شده است؛ در 
حالي كه قيمت شكر سال گذشته 4050 تومان بود كه اين روش 
نيز چالش هاي جديدي را به وجود آورد؛ چرا كه نرخ گذاري دولتي 
و دستوري به صورت خود به خود، به هم خوردن بازار را به همراه 

خواهد داشت.
از سوي ديگر اين نكته را نيز بايد در نظر گرفت كه حذف ارز 
دولتي باعث شد تا توليد چغندر قند و توسعه كارخانه هاي فرآوري و 

توسعه توليد افزايش يابد؛ به طوري كه بالتكليفي نرخ ارز براي واردات 
بذر چغندر و ماشين آالت صنعتي و موارد مشابه سرمايه گذاران 
در اين صنعت را در تنگنا قرارداد. به همين منظور چغندركاران 
اين  با  را مطرح كردند كه  نرخ خريد دولتي  افزايش  درخواست 
درخواست موافقت شد و به اين طريق براي سال زراعي ۹8-۹۹ 
قيمت خريد تضميني هر كيلوگرم چغندر قند پاييزه به 5 هزار و 
۹00 ريال به اضافه يك هزار ريال كرايه حمل و نقل و خريد رسيد. 
از سوي ديگر قيمت تضميني چغندر بهاره نيز ۶ هزار و 24 ريال 
با 500 ريال كرايه حمل و نقل تعيين شد كه اين رقم با توجه به 

شرايط فعلي بايد افزايش يابد.
صنايع قند و شكر اصوالً قدمتي چند ده ساله دارند و آنچه مسلم 
است براي افزايش راندمان بايد بازسازي اين صنعت به صورت ويژه 
در دستور كار قرار گيرد. در اين خصوص بايد گفت براي توليد خوب 
و افزايش آن الزم است صنعت بازسازي و به روز شود. وقتي اين اتفاق 
نمي افتد اين صنعت قديمي فرسوده تر شده و در نهايت از بين خواهد 
رفت و كاالي استراتژيكي مثل شكر وقتي در داخل كشور توليد 
نشود مشكالت عديده اي پيش خواهد آورد از جمله اين مشكالت 

مي توان به بيكاري تعداد كثيري از كارگران شاغل 
فعلي و جذب نشدن تعداد قابل توجهي كارگر جديد 
اشاره كرد. از سوي ديگر اين نكته را بايد مدنظر 
قرار داد كه شكر كااليي است موردنياز براي زنده 
ماندن انسان و با ساير مواد غذايي قابل قياس نيست.

براي  ساكاروز  گرم   50 حداقل  روزانه  انساني  هر 
زنده ماندن الزم دارد و هيچ شيرين كننده ديگري 
نمي تواند جاي شكر )ساكاروز( را بگيرد. لذا شكر 
در حداقل ممكن در داخل كشور بايد توليد شود. 
به همين دليل بايد به روزرساني كارخانه ها را در 
دستور كار قرار داد تا با باال رفتن راندمان كارخانه 
هم توليد به صرفه شود و هم توليدكننده بتواند به 
بازارهاي صادراتي به صورت جدي تر نگاه كند. از 
ديگر مشكالتي كه اين صنعت در حال حاضر با آن 
روبرو است، مي توان به بدهي بانكي برخي از توليدكنندگان اشاره 
كرد؛ بانك هاي طرف قرارداد در كارخانه هاي قند و شكر بايد نرخ 
سود تسهيالت پرداختي به اين واحدها را كاهش دهند تا فشار وارده 
كارخانه هاي توليد قند و شكر اندكي كاهش يابد.در نهايت بايد اين 
نكته را مورد توجه قرار داد كه غير از افزايش بي رويه ارز نوسان 
موجود در بازار و اختصاص نيافتن ارز مورد نياز صنعت مشكالت 
موجود را پيچيده تر مي كند. توجه نكردن به مشكالت توليد عوارض 
بي شماري را به دنبال خود خواهد داشت. براين نكته نيز بايد تأكيد 
را  دريافتي  تسهيالت  نتواند  توليدي  واحد  هر  چنانچه  كه   كرد 
بازپرداخت كند، بانك مربوطه نسبت به مصادره واحد توليدي مربوطه 
اقدام مي كند و مصادره همان و توقف كارخانه همان طبق آخرين آمار 
ارايه شده حدود ۱500 واحد توليدي بزرگ و كوچك توسط بانك ها 
مصادره و متوقف شده است. اين مشكل و مشكالت مشابه به افزايش 
تورم افزايش واردات در نهايت افزايش بيكاري در كشور دامن مي زند 

و الزم است مسؤوالن دلسوز نظام چاره انديشي كنند.
دنيای اقتصاد

چالشهايقندوشكريهايبورسي
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درحالي كه ميزان خود اتكايي در توليد شكر در سال ۱3۹۶ با همكاري 
مناسب وزارت جهاد كشاورزي و انجمن صنفي كارخانه هاي قند و شكر 
به باالي ۹0 در صد رسيده بود برخي تصميم هاي با درنگ در سال هاي 
بعد و البته سيل بهار ۱3۹8در خوزستان كه آسيب قابل اعتنايي به توليد 
شكر در كشت و صنعت هاي اين استان زد توليد را در سطحي نازل قرار 
داد. به طور مثال يك رفتار با تأخير در اعالم قيمت تضميني چغندر با 
وجود درخواست هاي مكرر انجمن صنفي كارخانه هاي قند وشكر و سپس 
تعيين قيمت غيركارشناسانه كه موجب كوچ چغندركاران به كشت ساير 
محصوالت جايگزين شد در اين كاهش توليد نقش داشتند.در گزارش 
مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي با عنوان »درباره جهش توليد، 
الزامات آن در حوزه هاي كشاورزي«، با اشاره به آسيب پذيري بسيار باالي 
بخش كشاورزي در مرحله تأمين نهاده ها، راهكارهايي براي تحّقق جهش 
توليد در بخش كشاورزي و منابع طبيعي ارايه داد. براساس اين گزارش 
كه در جدول اين صفحه نيز آمده است نرخ خودكفايي شكر 40 درصد 
گزارش شده است كه البته با كمي انحراف مواجه است اما بازهم نسبت 
به نرخ خودكفايي محصوالتي مثل جو، ذرت، برنج، حبوبات و غيره در 
اندازه هاي پاييني است. واقعيت اين است كه اگر برخي فراموش كاري ها 
درباره بازرگاني خارجي و نيز قيمت چغندر قند را كنار گذاشته و به 
توصيه هاي كارخانه هاي قند كه سابقه وكارنامه اي طوالني در همكاري 
با چغندركاران دارند عمل شود و مشكالت توليد برطرف شود احتمال 
رسيدن توليد بيشتر وجود دارد. در گزارش اين مركز درباره مشكالت 
خودكفايي در توليد محصوالت و مواد غذايي با اهميت نكاتي ياد آوري 

شده است كه بايد با دقت در كانون توجه قرار گيرد. 
  اصالح زیر ساخت ها 

در اين گزارش درباره الزامات جهش توليد در بخش كشاورزي 
تحّقق  است:  آمده  آن  تحّقق  راهكارهاي  و  طبيعي  منابع  و 
خودكفايي پايدار در توليد محصوالت كشاورزي، نيازمند اصالح 
زيرساخت هاي توليد، بهبود سطح فناوري، حرفه آموزي كشاورزان 
و ساماندهي توليد محصوالت اساسي از طريق استقرار زنجيره هاي 
ارزش فراگير است. بخش كشاورزي نيز متأثر از ساير بخش هاي 
اقتصادي، در دهه هاي گذشته و به ويژه پس از انقالب اسالمي، 
به داليل مختلف سياسي، اقتصادي و اجتماعي و غيره به بهانه 
حفظ شرايط و پيشگيري از بروز چالش براي امنيت غذايي، دچار 
نوعي سوءمديريت و عدم شفافيت در فعاليت ها شد. درحالي كه 
در صورت وجود استراتژي مشخص توسعه كشاورزي، اين شرايط 
توليدي  نظام هاي  تقويت  براي  فرصت  بهترين  به  مي توانست 
و رفع ضعف هاي ساختاري ناشي از اقتصاد نفتي كشور تبديل 
شود. برخي از نشانه ها و تبعات تداوم شرايط موجود را مي توان در 

ناموفق بودن اجراي سياست هاي آمايش سرزمين و به تبع فشار 
بيش از حد و نابودي منابع طبيعي؛ بهره وري و كيفيت پايين و در 
عوض ضايعات باال در بخش توليد؛ ايجاد وابستگي بخش كشاورزي 
به نهاده هاي توليد اكثر كاالهاي اساسي؛ تداوم سياست دونرخي 
بودن ارز و درنتيجه واردات بي ضابطه؛ نبود تمايل به سرمايه گذاري 
و توسعه فعاليت در بخش كشاورزي و ارتباط ضعيف بين توليد و 

تحقيق و توسعه مشاهده كرد. 
  راهكارهاي تحّقق جهش تولید 

با عنايت به موارد ذكر شده و بسياري نمونه هاي ديگر، به منظور 
تحّقق جهش توليد در بخش كشاورزي و منابع طبيعي الزم 
است در اولين مرحله الگوهاي توليد و نظام هاي بهره برداري به 
سمت مديريت دانش بنيان و استفاده از دانش و فناوري هاي روز 
حركت كند. به منظور افزايش سرمايه گذاري در بخش كشاورزي 

نيز الزم است دولت از طريق سياست هاي حمايتي، نظير اعطاي 
تسهيالت با سود بانكي اندك، تقويت نظام بيمه اي، تقويت بازار و 
كاهش حاشيه بازاريابي، مخاطرات طبيعي و اقتصادي موجود در 
اين بخش را مديريت كند. توسعه معامالت كاالهاي كشاورزي در 
بورس و يكپارچه سازي سامانه هاي هوشمند كسب مجوزها براي 
فعاليتهاي مختلف كشاورزي نيز مي تواند مقدمات بهبود فضاي 
كسب وكار در اين بخش را فراهم كند.عالوه بر اينها ظرفيت هاي 
زيادي در بخش كشاورزي مغفول مانده است كه جا دارد بطور 
اساسي به آنها پرداخته شود. زيربخش هاي خدمات كشاورزي، 
صنايع تبديلي و تكميلي، انبارداري و گردشگري كشاورزي ازجمله 
استفاده  كه  هستند  كشاورزي  بخش  در  شغلي  پتانسيل هاي 
چنداني از آنها به عمل نيامده است و در بازنگري ساختار بخش بايد 

به طور جدي مد نظر قرار گيرند.

درباره خودكفايي شكر و ساير محصوالت كشاورزي 

مجري طرح چغندر قند وزارت جهاد كشاورزي گفت: در صورت 
افزايش قيمت خريد تضميني چغندر قند به بيش از يك هزار تومان 
در هر كيلوگرم، انتظار مي رود كه كشاورزان چغندر بيشتري در سال 

زراعي آينده بكارند.
به گزارش پايگاه اطالع رساني وزارت جهاد كشاورزي، پيمان 
حصادي گفت: با توجه به افزايش هزينه توليد در پي حذف ارز 
4200 توماني از نهاده هاي كشاورزي، بهترين گزينه براي ادامه 
روند كشت چغندر قند در سال زراعي ۱400-۹۹ اين است كه 
دولت قيمت خريد تضميني اين محصول را به بيش از يك هزار 
تومان افزايش دهد. وي با بيان اينكه قيمت چغندر قند متأثر از 
قيمت شكر است، اظهار داشت: گزينه ديگر اين است كه دولت 
براي چغندركاران صرف  توليد  تا  افزايش دهد  را  قيمت شكر 
كند. حصادي اذعان كرد: براي سال زراعي ۹۹-۹8 قيمت خريد 
تضميني هر كيلوگرم چغندر قند پاييزه 5۹00 ريال به اضافه يك 
هزار ريال كرايه حمل و نقل و قيمت خريد تضميني چغندر بهاره 
۶024 ريال با 500 ريال كرايه حمل و نقل تعيين شد كه اين رقم 

با توجه به شرايط فعلي بايد افزايش يابد.
افزايش  به  كشاورزي،  جهاد  وزارت  قند  چغندر  طرح  مجري 

هزينه تهيه بذور مقاوم خارجي مورد نياز چغندركاران براي كشت 
 پاييزه اشاره و تصريح كرد: براي پاييز امسال كشت 30 هزار هكتار 
چغندر قند پيش بيني شده است و اين در حالي است كه ۱00 درصد 
بذور مقاوم مورد نياز كشت پاييزه، بذور خارجي است. وي ادامه داد: 
در راستاي تأمين بذور منوژرم مقاوم به بيماري ها و ساقه دهي براي 
كشت پاييزه، ثبت سفارش كرده ايم، اما هنوز ارز نيمايي آن تأمين 

نشده است.
هر  كشت  هزينه  توماني،  ارز 4200  حذف  با  گفت:  حصادي 
 هكتار بذر چغندر قند پاييزه با يورو 22 هزار توماني چهار ميليون 
و 500 هزار تومان مي شود ضمن آنكه كشاورزان با افزايش قيمت سم 
و ادوات مكانيزه هم روبرو هستند. اين مقام مسؤول، قيمت هر يونيت 
بذر مقاوم خارجي چغندر قند پاييزه را 85 يورو عنوان و خاطرنشان 
كرد: اين بذور از كشورهاي اروپايي مانند فرانسه، آلمان و بلژيك وارد 
مي شود. وي افزود: ميزان بذر خارجي مورد نياز كشور براي كشت 
چغندر پاييزه 75 هزار يونيت است. مجري طرح چغندر قند اذعان 
كرد: با مديريت و تعامل خوب وزير جهاد كشاورزي با بانك مركزي و 
وزارت صمت اميدواريم مشكل جدي براي توليد چغندر قند نداشته 

باشيم ضمن آنكه براي تأمين نهاده ها دو ماه ديگر فرصت داريم.

پيشنهادافزايشقيمتتضمينيچغندرقند
بهيكهزارتوماندرهركيلوگرم

مقايسه ضريب خودكفايي* كاالهاي اساسي بخش كشاورزي در يك دهه گذشته
درصد

سيب  حبوباتبرنجگندمنام كاال
گوشت كنجالهذرتجوزميني

قرمز
گوشت 

روغن شيرتخم مرغمرغ
نباتي

قند و 
شكر

ضريب 
78/2۶4/380/۱۱0۶/۱۱2/7۶/5۱5/278/۶۹7/4۱00۱00/58/۶40/7خودكفايي

ماخذ: وزارت جهاد كشاورزي
*ضريب خودكفايي: ۱00 × ))صادرات- واردات + توليد(/ توليد( نقطه ضعف اين ضريب اين است كه تنها ميزان خودكفايي محصول مورد نظر 

را نشان مي دهد، در حالي كه در فرآيند توليد آن ممكن است برخي از نهاده ها به طور كامل وارداتي باشند )مانند گوشت قرمز و گوشت مرغ(

۱۱۴هزارتنچغندرتحويل
كارخانهقندجوينشد

مدير جهاد كشاورزي جوين در استان خراسان 
رضوي گفت: ۱۱4 هزار تن چغندر پاييزه از مزارع 
استان گلستان طي ماه كنوني تحويل كارخانه قند 

جوين شده است.
عليرضا هاشم آبادي افزود: امسال كارخانه قند جوين 
با كشاورزان استان گلستان  به عنوان طرف قرارداد 
محصول چغندر قند را با قيمت تضميني هر كيلوگرم 
سه هزار و ۶40 ريال خريداري مي كند. وي ادامه داد: 
متوسط سطح برداشت روزانه از مزارع چغندر پاييزه در 
استان گلستان معادل 70 هكتار و متوسط تناژ ارسالي 
به كارخانه قند جوين روزانه حدود چهار هزار تن است. 
استان گلستان جزو پنج استان برتر توليد كننده چغندر 
قند پاييزه در كشور است. شهرستان جوين نيز با سطح 
زيركشت چهار هزار هكتار از قطب هاي توليد چغندر 
قند در خراسان رضوي به شمار مي رود. جوين ۱2 هزار 
بهره بردار كشاورزي در بخش هاي كشاورزي، دامپروري 
و طيور دارد. اين شهرستان در 320 كيلومتري غرب 

مشهد واقع است.
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 گمرك جمهوري اسالمي ایران: مأخذ واردات

 99تا پايان خرداد سال  80نمودار تولید و واردات شکر از سال 
 (ارقام به تن)

آمار واردات شکر از سال 1380 تا پايان خرداد ماه سال 1399  
به تفکيک واردات دولتي و خصوصي)ارقام به هزارتن(

جمع وارداتواردات بخش دولتيواردات بخش خصوصيسال
13800937937
13810820820
138256160216
138342161203
138480627707
1385148510422527
13869622081170
1387110101101
13888770877
1389180501805
1390123401234
139111755051680
13929925871579
13935622۶۱823
1394364۱57521
1395358309667
1396718138856
139786195281
139865511751830
13994290429

مأخذ: گمرک جمهوري اسالمي ايران

بها جمع واردات
)دالر(

جمع واردات
)هزار تن( بها )دالر( خام

)هزار تن( بها )دالر( هزارتن
)سفيد( 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
642,346,237 1,830 642,346,237 1,830 0 0 1398
152,140,000 429 152,140,000 429 0 0 1399

7,818,617,485 18,087 6,983,465,503 16,839 515,017,005 1,248 جمع
مأخذ: گمرک جمهوري اسالمي ايران

واردات شکر از سال 84 تا پايان خرداد ماه سال 99 به تفکيک خام و سفيد

آمارهاي ارايه شده از سوي منابع رسمي نشان مي دهد متأسفانه راه كامياب طي شده در سال هاي ۱3۹3 تا ۱3۹۶ 
به هر دليل مسدود شده است و روندها به سوي دهه ۱380 است. اين اتفاق خوبي نيست و با توجه به توانايي هاي پنهان 
و پيداي توليد در ايران مي توان به روزهاي خرسندكننده همين سال هاي نه چندان دور برگشت. جاي تأسف دارد كه در 
شرايط سخت ارزي كشور كه هر دالر يا يورو براي بخش هاي اصلي و مورد نياز اهميت دارد را صرف واردات كااليي كنيم 
كه نشان داده ايم مي تواند به خوداتكايي نزديك شود. به نظر مي رسد حاال كه وضعيت ارزي و تجارت خارجي ايران روزهاي 
دشواري دارد برگشت به سياست هايي كه موفقيت در توليد داخلي را تضمين كرده بود چندان سخت نباشد. وزير جوان 
وزارت جهاد كشاورزي و تجربه فرد معرفي شده براي وزارت صنعت، معدن و تجارت و نيز تمايل و اراده مديران كارخانه  هاي 
قند و شكر مي تواند راه را هموار كند. چند كار بايد انجام شود: نخست اينكه انگيزه توليد در بخش كشاورزي افزايش يابد و 
چغندركاران با انگيزه بيشتر توليد كنند. دوم اينكه پيوند توليد و تجارت خارجي را سامان دهيم و ناهماهنگي هاي احتمالي 
برطرف شود. سوم اينكه نهادهاي نظارتي و سازمان هاي برنامه ريز در كشور وظايف خود را در شرايط كارآمدي انجام داده 

و سد راه توليد نشوند. حيف است تجربه ارزشمند توليد باالي شكر در سال هاي ۱3۹3 تا ۱3۹۶ به آساني از دست برود.

به اميد برگشت به روزهاي خوب

واردات شكر خام بصورت ماهيانه از سال 1385 تا سال 1399)ارقام هزار تن(
جمعاسفندبهمنديآذرآبانمهرشهريورمردادارديبهشتفروردينسالرديف

۱
1385۱54۹4۱۱۱205307۱۹2۱87223۱۹42۹824027۶

248۱
۱5424835۹5۶487۱۱0۶3۱250۱473۱۶۶8۱۹۶52205248۱جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

2
۱38۶23۶228۱۱254۱۱۱۱33۶۱55۶5275038

۱۱70
23۶4۶457۶۶3074۱874۹35۹۹0۱055۱082۱۱32۱۱70جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

3
۱387282۹888۹۱4۹۱7324۶8۶5۱2۶۱۶۹۹3

۱۱0۱
2857۱4523438355۶580۶487۱383۹۱008۱۱0۱جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

4
۱388۱۱۹۱0857۶44233۹44۶4574۱2273

877
۱۱۹2272843483۹04235۱75۶3۶08۶82804877جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

5
۱38۹۶۹۱07۱322343۱2330۱۶۱۱۱280۶373۱32

۱805
۶۹۱7۶308542854۱۱84۱345۱457۱537۱۶00۱۶73۱805جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

۶
۱3۹0024126830138431181718114256

۱234
0243610440578۹820838855۱03۶۱۱78۱234جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

7
۱3۹۱50۶۹۱2۱55۱54۱۹۶۱۹037228۱5۱307۱23

۱۶8۱
50۱۱۹2402۹544۹۶45835872۱۱00۱25۱۱558۱۶8۱جمع هر ماه + ماه هاي قبل

8
۱3۹288۱588۱۱4۶۱۱5۹207۱۱5۱4۶۱34225227

۱57۹
88۱03۱۹۱3053۶۶525732847۹۹3۱۱27۱352۱57۹جمع هر ماه + ماه هاي قبل

۹
۱3۹3۱۶5۱372۱۱5740۶747۱۹80000

823
۱۶53025۱3570۶۱0۶77724743823823823823جمع هر ماه + ماه هاي قبل

۱0۱3۹405.5۱۱.8۹.2۱270۱07۱75۱052524
52۱

05.5۱7.32۱33۱032۱03854۹04۹24۹752۱جمع هر ماه + ماه هاي قبل

۱۱
۱3۹50002522۱۱707۶50۶۶۶80۱۶

۶۶7
0002524۶3۹۱4۶75۱7583۶5۱۶5۱۶۶7جمع هر ماه + ماه هاي قبل

۱2۱3۹۶0۱۹522۹۱2۹۱38۱۶0550۱4080
85۶

0۱۹5424553۶۹۱7077077۶27۶277۶77۶85۶جمع هر ماه + ماه هاي قبل

۱3
۱3۹70384۹۱0000۶۶0۶۶۶۱

038878888888888۱54۱5422028۱جمع هر ماه + ماه هاي قبل

۱4
۱3۹8822۱328022080۱432۱0۹8۱50۱7۱۱0578

822۹55757۹5875۱0۱8۱228۱32۶۱47۶۱۶47۱752۱830جمع هر ماه + ماه هاي قبل

۱5
۱3۹۹۹7۱3۱20۱

۹722842۹جمع هر ماه + ماه هاي قبل
619

۱830

28۱

42۹

تيرخرداد


