
 بهمن دانايي 
اقتصاد ايــران از دهــه 1340 تا امروز 
با اقتــدار ديوان ســاالران و تكنوكرات ها و 
سياســت ورزان حرفه اي يك ويژگي اصلي 
خود را صيانت كرده است و آن دولتي بودن 
اقتصاد اســت. دولتي بودن اقتصاد اصول و 
روش هاي خاص و سازوكارهاي خود را دارد 
كه دراينجا مجال پرداختن به آنها نيســت. 
اما مهم ترين اصل دراقتصاد دولتي انحصار 
اختيــارات و ديكته كردن اراده سياســي 
دولت در جاي جاي فعاليت هاي اقتصادي 
مربــوط بــه بنگاه ها و خانواده اســت. اين 
ويژگي راه را براي حضــور نيرومند بخش 
غيردولتي در مراكز اصلي تصميم ســازي و 
تصميم گيري مسدود كرده است. اين اصل 
پس از پيروزي انقاب اســامي و به ويژه 
پــس از پايان جنگ كه تــا امروز 4 رييس 
دولت بر سركار بوده و سكان نهاد اجرايي را 
دراختيار گرفته اند و پنجمين رييس جمهور 
نيــز از نيمه دوم مردادمــاه كارش را آغاز 

مي كند بيشتر به چشم مي خورد.
ادامه در صفحه 2

وحشت از ابرتورم در راه 
احمد ميدري- معاونت رفاه وزارت 

تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
ايران در ســال گذشــته تورم حدود 50 
درصــد را تجربه كــرد. در تاريخ صد ســال 
گذشته شش كشــور جهان تورم ماهانه 50 
درصد را تجربــه كردند. يعنــي ميزان تورم 
آنها حداقــل 10 برابر و عمومــاً صدها هزار 
برابر بيشــتر از ايران بوده است. تورم در يك 
زمان نامعين و يك مرتبه مانند كوه آتش فشان 
فوران مي كند، يا مانند ســونامي از دريا ســر 
برمــي آورد، حمله ور مي شــود و همه چيز را 
مي بلعد. اين روزها كه خبرهاي پايان تحريم 
قوي تر شده است، خوشــحال بودم و خدا را 
شــكر مي كردم كه برخاف شش كشور ديگر 
كه اقتصاد همه آنها به علت تحريم يا فشــار 
خارجــي با ابرتــورم روبرو شــدند، اين دوره 
دشــوار را با همه مشــكات از سر گذرانديم.

در يك سال گذشته، معاونت رفاه به اقتضاي 
وظايف و مأموريت هاي ســازماني اش شــايد 
بيش از هر ســازمان دولتي ديگري آمار فقر 
و بي كاري را در دســت داشت و با وجود همه 
اطاعات، باز از اينكه مانند آلمان در 1923، 
يونان 1944، مجارســتان 1946، يوگساوي 
1994، زيمبابــوه 2008 و ونزوئاي 2018 

نشديم، خوشحال بودم. 
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 صنعت قند و شكر
استراتژي و تاكتيك
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 كشت چغندرقند 
 در خوزستان 
اقتصادي تر شد

 درباره امروز
  قديمي ترين 
صنعت ايراني

 خصوصي ها 
 ديگر شكر 

وارد نمي كنند؟

حمايت هاي فني قابل دسترس 
براي توليد كنندگان چغندر قند 

و نيشكر در جهان
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مديركل غله و خدمات بازرگاني خوزستان گفت: 2 فروند 
كشتي اقيانوس پيما حامل 1۳۳هزار تن شكر خام در بندر 

امام خميني)ره( در جنوب خوزستان پهلو گرفتند.
اميد جهان نژاديان روز چهارشــنبه در گفت وگو با خبرنگار 
ايرنا افزود: اين 2 محموله شــكر خام براي تصفيه و تبديل آن 
به شــكر ســفيد به كارخانه هاي تصفيه قند و شكر در سراسر 
كشور ارسال خواهد شد.وي گفت: اين محموله هاي شكر خام 
وارداتي، بخشــي از سفارش شركت بازرگاني دولتي ايران براي 

تأمين نياز داخلي كشور است.
شركت بازرگاني دولتي ايران متولي واردات و تأمين نيازهاي 
غات مورد نياز كشــور شــامل گندم، شكر، برنج و روغن خام 
خوراكي اســت.در فروردين و ارديبهشت امسال نيز سه فروند 
كشتي حامل شكر خام به ظرفيت 198هزار تن از طريق بندر 
 امام خميني)ره( وارد كشــور شــد و با احتساب محموله اين

2 كشــتي مجموع واردات شــكر خام به اين بندر راهبردي از 
ابتداي امسال تاكنون به 331هزار تن رسيد.

حدود 85درصد حجم غات و نهاده هاي دامي و طيور مورد 
نياز كشــور از طريق بندر امام خميني)ره( به صورت فله وارد 
كشور مي شود.نياز ساالنه كشور به شكر 2.2 ميليون تن است 
كــه از اين ميــزان 1.5ميليون تن در داخل توليد مي شــود و 

حدود 700هزار تن شكر خام از خارج وارد مي شود كه بخشي 
از شــكر خام )زرد( وارداتي در شركت توسعه نيشكر و صنايع 
جانبي خوزســتان و كارخانه هاي قند سراســر كشور به شكر 

سفيد تبديل مي شود.
براســاس برنامه چشــم انداز 1404، حدود 70درصد توليد 
شكر مورد نياز كشور درخوزستان از توليد 2 محصول راهبردي 

نيشكر و چغندرقند تأمين خواهد شد.

چالش هاي قند و شكر در سال 1400

ورود كشتي حامل 1۳۳هزار تن شكر به بندر امام خميني)ره(

صفحه ۳



ادامه از صفحه اول
انتخابــي بودن نفر اول اجرايي كشــور 
ضمن همه خوبي هايي كه دموكراسي دارد 
امــا در ايران به دليل فقدان احزاب به يك 
معضل تبديل شده است. به اين معني كه 
رؤســاي دولت ها درهنگامه كانديداتوري 
وعده هايي مي دهنــد و پس از رأي آوردن 
نيز براي صيانت از آراي به دســت آمده و 

جلوگيري از سقوط محبوبيت راهبردهايي را در دستور كار قرار مي دهند كه مضمون اصلي آنها 
به دســت آوردن دل شهروندان با هر قيمت است. اين اراده سياسي دولت ها در عمل اما براي 
فعاليت هاي صنعتي و توليدي به ويژه فعاليت هايي كه يك سر در مزرعه و يك سر در صنعت 
دارند و تازه بايد براي تنظيم بازار آن واردات نيز انجام شود، مطلوب نيست. نكات در پيش نوشته 
شده براي توضيح دادن اين اصل مهم است كه دولت هاي ايران پس از جنگ كه رؤساي آنها با 
4 گرايش گوناگون سياسي- اقتصادي بر سركار آمدند استراتژي خود را در صنعت و كشاورزي 
و بازرگاني داشته و هركدام براساس منافع گسترده سياسي دولت خود عمل كرده اند. به اين 
ترتيب صنعت ايران در همه 32 سال پس از پايان جنگ فاقد استراتژي بوده است. تاش دولت 

اصاحات نيز براي تدوين و تهيه استراتژي صنعتي به جايي نرسيد.
فقدان استراتژي صنعت ايران در كليت خود راه را براي تحميل اراده سياسي دولت ها برصنعت 
از جمله صنعت قند وشــكر كه يكي از صنايع با اهميت كشــور است، هموار كرده است. در غياب 
اســتراتژي صنعت قند و شــكر بوده است كه هر دولت در هر دوره و حتي در هر 4 سال و با تغيير 
مديران وزارتخانه اي كشاورزي، صنعت و بازرگاني تاكتيك هاي گوناگوني به كار گرفته اند. يك دولت 
آزاد سازي واردات و دادن ارز ترجيحي را به مثابه تاكتيك و با راهبرد ارزان سازي در دستور كار قرار 
داده است و يك دولت خوداتكايي را در كانون توجه قرار داده است و اين عدم سازگاري و بريده بريده 
شــدن سياست ها به صنعت قند وشكر آسيب جدي زده است. رفتار سليقه اي دولت هاي گوناگون 
امكان برنامه ريزي را از كارخانه هاي قند و شكر گرفته و آنها نيز در غياب استراتژي واحد سردرگم و 

تنها مانده و هربار بر پايه اجبار و تحميل روش هاي تازه اي را بايد به كار مي گرفتند.
ثبات سياست

حاال و پس از چانه زني هاي كارشناسي و نيز بر اساس روش پرهزينه آزمايش و خطا در اقتصاد 
قند و شكر و البته بر اساس اجباري كه دولت دوازدهم به دليل از دست دادن درآمد ارزي داشت، 
آزادســازي در صنعت قند و شــكر رخ داده است. اين يك سياست اســت كه به باور و بر اساس 
مطالعات و تجربه ميداني درصــورت ادامه مي تواند فعاليت هاي اين صنعت را از فراز و فرودهاي 
حيرت انگيز و آسيب ساز رها كند. توصيه و درخواست كارشناسي مجموعه مديران و كار شناسان 
اقتصاد و صنعت قند و شكر از دولت سيزدهم اين است كه پس از استقرار در نهاد رياست جمهوري 
و انتخاب كابينه اين سياســت و اين اســتراتژي را به هم نزده و قصد و اراده تازه اي براي تغيير 
استراتژي نداشته باشد. دولت سيزدهم مي تواند براساس شرايط در تاكتيك ها و روش هاي مرتبط 
با اقتصاد قند و شكر تغييراتي انجام دهد تا با اين روش ها بهره وري در صنعت افزايش يابد و ايران 
از شر وابستگي به واردات شكر خاص شود اما اميدواريم استراتژي فعلي را با تحول مواجه نكند. 
از هر وزير محترمي كه در ارتباط با اين صنعت تصميم گير است نيز درخواست مي شود ثبات در 
استراتژي را در دستور كار قرار دهد و اجازه دهد صنعت روي ريل فعلي حركت كند و سياست ها 
را با تحوالت عجيب روبه رو نســازد. در عمق اين استراتژي موجود مسأله نرخ ارز و جلوگيري از 
تكانه هاي شــديد، يك اصل بديهي است كه بايد در كانون توجه قرار گيرد. سياست ارزي نبايد 
دســتخوش تحوالت ناگهاني شده و تعادل نســبي در قيمت تمام شده توليد داخلي و واردات را 
به هم بريزد. سياســت حمايت از محصوالت كشاورزي و مواد غذايي و با راهبرد امنيت قضايي و 
آزاد سازي فعاليت بنگاه ها نيز از الزام هاي اين استراتژي است كه اميدواريم دستخوش تحول نشود.

همكاري با بركت
قبول داريم كه دولت ها وظايف گسترده و ژرفي دركليت كار خود دارند و بايد با استفاده از همه 
توانايي هاي ملي مادي و فكري شهروندان را راضي نگه دارند و اين مسأله مديران را در وضعيت خاصي 
قرار مي دهد. اما تجربه جامعه هاي ديگر و نيز تجربه نيم سده تازه سپري شده ايران نشان مي دهد 
هرگاه اراده وخواست سياسي دولت ها با همكاري نهادهاي مدني و تشكل هاي غيردولتي همساز و 
همراه بوده اســت وضعيت بهتر شده است. در همين دهه هاي اخير دولت هايي كه با هوشمندي و 
دلســوزي از توانايي هاي فني، تخصصي و تجربه مديران كارخانه هاي قند و نيز نهاد انجمن صنفي 
كارخانه هاي قند و شكر استفاده كرده اند صنعت و اقتصاد و بازار شكر در تعادل قرارگرفته و التهاب 
از بازار شكر دور شده است. انجمن صنفي كارخانه هاي قند و شكر با كارنامه اي روشن و با اراده اي 
معطوف به همكاري با دولت هاي گوناگون با استراتژي رسيدن به خوداتكايي قابل قبول در توليد شكر 
از امكانات داخل و نيز افزايش رفاه مصرف كنندگان و افزايش توليد كشاورزان و سرانجام آسودگي 
خيال دولت هاي گوناگون اميدوار اســت كه بتواند تجربه ارزشمند و منحصربه فرد خود را دراختيار 
مديران دولت سيزدهم بگذارد تا استراتژي و تاكتيك هاي اتخاذشده در اقتصاد قند و شكر روندي 

بالنده و بر پايه افزايش ضريب امنيت غذايي و رهايي از وابستگي، منافع ملي را تأمين كند.

صنعت قند و شكر استراتژي و تاكتيك
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وحشت از ابرتورم در راه
ادامه از صفحه اول

تجربه اين كشورها را مرور كنيم تا دركي از ابرتورم يونان در سال 1944 داشته باشيم پس از اشغال اين 
كشور در جنگ جهاني دوم در سال 1944 نرخ تورم ماهانه در يونان به 13هزارو 800 درصد رسيد )در ايران 
حداكثر پنج درصد بوده است( به طوري كه قيمت ها هر پنج روز، دو برابر مي شد. وخامت اوضاع اقتصادي به 
حدي بود كه درآمد ملي از 67 ميليون دراخما در سال 1939 به 20 ميليون دراخما در سال 1944 رسيد. 
قحطي غذايي به حدي بود كه در اين دوره مصرف سرانه نان براي افراد در آتن در بهترين حالت فقط 256 
گرم در روز بود. شرايط به قدري وخيم بود كه در منطقه سايروس دو دوره هفت و 17 ماهه بر اثر قحطي 900 

هزار نفر از گرسنگي كشته شدند.
ابرتورم زيمبابوه در سال 2008: پس از تصميم بريتانيا به واگذاري قدرت به رابرت موگابه و اعام استقال 
كشــور زيمبابوه شرايط براي شكوفاشدن اقتصاد اين كشور مهيا شــد؛ اما سياست هاي نادرست اين چهره 
ديكتاتور منجر به بي ثباتي اقتصاد زيمبابوه در اواخر دهه 1990 شــد. مهم ترين دليل ابرتورم در زيمبابوه را 
مصادره زمين هاي زراعي سفيدپوستان بيان مي كنند. در سال 2001 دولت اين كشور برنامه اصاحات ارضي 
خود را ارايه داد و در ســال 2005، در راســتاي اجراي بخشي از اين برنامه، زمين هاي كشاورزي چهار هزار 
سفيدپوست را مصادره كرد كه اين اقدام ضربه بزرگي به تجارت و صادرات زيمبابوه زد. هدف دولت موگابه در 
اين طرح تسريع توزيع مجّدد زمين هاي اقليت سفيدپوست بين جمعيت سياه پوست كشور بود. در اين دوره، 
صادرات محصوالت كشاورزي اين كشور كه تا پيش از سال 2000، 40 درصد از كل صادرات زيمبابوه را شامل 
مي شــد، به دو درصد رسيد. مصادره زمين هاي سفيدپوستان سقوط صنعت كشاورزي، افزايش قيمت مواد 
غذايي و قحطي را براي اين كشور به دنبال داشت. بي ثباتي پول ملي با ابرتورم در زيمبابوه در فوريه سال 2007 
در اين كشــور آغاز شد. آمارها نشان مي دهد نرخ تورم اين كشور در نوامبر سال 2008 حدود 6/79 ميليارد 

درصد بوده است. دولت 22 صفر را از واحد پول حذف كرده و قيمت يك نان 22 هزار ميليارد بوده است!
 ابرتورم ونزوئا در سال 2018: آخرين قرباني ابرتورم در جهان ونزوئاست. اين كشور بيش از پنج كشور 
فوق به ايران شباهت دارد. ايران و ونزوئا همراه با سه كشور ديگر در سال 1960 اوپك را تأسيس كردند، 
هر دو بيش از سه ميليون بشكه نفت در روز توليد مي كردند و هر دو از سوي امريكا تحريم شدند؛ اما تحريم 
در كمتر از سه سال در يكي از اين دو به فاجعه اي بشري تبديل شد و ديگري با شديدترين تحريم ها و براي 
بيش از 10 سال آن هم پس از شيوع بيماري كوويد 19 تورمي حدود 50 درصد را تجربه كرده است. سطح 
قيمت ها در ايران در 10 سال گذشته 11 برابر و در ونزوئا 530 هزار برابر شده است. تورم مانند هر بدبختي 
ديگري حد و اندازه ندارد. بدون ترديد مردم ازجمله كاركنان دولت و بازنشستگان در 10 سال اخير شرايط 
سختي را سپري كرده اند، اما اين وضعيت بدترين حاالت ممكن نبوده است. تورم ميليون و ميليارد درصدي 
نيز ممكن اســت. محتمل است خداي نكرده حاالت بدتري رخ دهد. كارمندان دولت در قالب تشكل ها يا 
به صورت هاي مختلف براي حفظ حقوق خود، همواره تاش مي كنند قدرت خريد خود را ثابت نگه داشته 
يا افزايش دهند. بازنشســتگان نيز در اين سال ها متشكل شده اند. معاونت رفاه تا سال 1398 محل تجمع 
بازنشستگان بود و من هم به عنوان معاون رفاه بايد به آنها پاسخ مي دادم. درددل اين عزيزان از خاطرات تلخي 
اســت كه تا پايان عمر به همراه خواهم داشت. يك سالي است كه اين عزيزان بيش از آنكه روبروي وزارت 
تعاون تجمع كنند، به سازمان برنامه مي روند و تجمع و اعتراض شان دستاورد بسيار بيشتري داشته است. به 

اين اعداد دقت كنيد تا بدانيد چرا بايد بيش از خوشحال شدن، نگران باشيم: 
- در 15 سال گذشته كمك دولت به صندوق هاي بازنشستگي بيش از صد برابر شده است؛ از هزارو 500 

ميليارد تومان به بيش از 150 هزار ميليارد تومان.
- در سال 1400 دولت به سازمان تأمين اجتماعي 89 هزار ميليارد تومان از بدهي خود را مي دهد تا بتواند 
حقوق سه ميليون و 500 هزار بازنشسته، يعني يك ونيم برابر تعداد كاركنان دولت را پرداخت كند. در دو سال 

قبل اين ميزان كمتر از پنج هزار ميليارد تومان بود.
- در ايران پنج ميليون و 600 هزار بازنشسته داريم؛ يعني حدود دوونيم برابر تعداد شاغان دولت.

- بودجه سه صندوق بازنشستگي كشوري، لشكري و تأمين اجتماعي بيش از 500 هزار ميليارد تومان 
اســت. بودجه عمومي دولت تنها دوونيم برابر اين مقدار است. افزايش 20 درصدي حقوق كارمندان دولت با 
توجه به همسان سازي حقوق بازنشستگان با شاغان، به بيش از 150 هزار ميليارد تومان بودجه نياز دارد و 
همه اين مبالغ كسري است و با خلق تورم مي توان آن را تأمين كرد. به اين رقم توجه كنيد تا نقش هزينه 
صندوق هاي بازنشستگي در تورم مشخص شود. اگر دولت در سال 1400 براي تأمين هزينه هاي خود مجبور 
به فروش 425 هزار ميليارد اوراق مشــاركت و شركت هاي دولتي خود باشد، مبلغ 250 هزار ميليارد تومان 
آن، يعني بيش از 50 درصد آن، مربوط به صندوق هاي بازنشســتگي است. افزايش حقوق كاركنان دولت و 
بازنشســتگان، كسري بودجه عظيمي را به وجود آورده و اين كسري بودجه از مهم ترين علل تورم در ايران 
است. اقتصاددانان هنوز بر سر يك مدل براي تبيين سقوط اقتصادها اجماع ندارند. سقوط اقتصادها يك فاجعه 
غيرقابل پيش بيني مانند زلزله است. اما كليات ارزشمندي در دست همه كارشناسان اقتصادي است. مارپيچ 
تورم دستمزدها چند دهه است كه فرموله شده است. افزايش حقوق كاركنان دولت و بازنشستگان بدون ترديد 
به تورم دامن مي زند. اين تورم مي تواند در يك زمان نامعين به خروج منابع از بانك ها و بيدارشــدن اژدهاي 
نقدينگي در ايران منجر شود. به فرض اينكه ابرتورم در ايران روي ندهد، كارمندان دولت و بازنشستگان نيز مهار 
تورم را بر افزايش حقوق خود ترجيح مي دهند. وقتي تورم 50 درصد است و ما حقوق آنها را 70 درصد افزايش 
داده ايم، قدرت خريد آنها براي كاالهاي مصرفي به طور واقعي 20 درصد افزايش يافته است. اما رضايت مردم 
تنها بستگي به خريد كاالهاي مصرفي ندارد؛ يك كارمند و بازنشسته براي داشتن يك زندگي آبرومند، نيازمند 
مسكن، لوازم خانگي و خودرو است. قيمت اين دارايي ها در رضايت مردم نقش اساسي دارد. اقتصاددانان نشان 
داده اند كه مصرف مردم و مطلوبيت آنها به قدرت دايمي خريد آنها در طول زمان بســتگي دارد. كارمند و 
بازنشسته مقايسه نمي كند كه با حقوق خود چند كيلو گوشت مي تواند بخرد، بلكه محاسبه مي كند كه با چند 
سال پس انداز مي تواند يك آپارتمان را خريداري كند. تورم، آينده را پيش بيني ناپذير مي كند. تورم جذام نظام 
اقتصادي است. تورم تنها توزيع درآمد از جيب عموم مردم براي جلب رضايت يك گروه ديگر از مردم نيست، 

تورم همه را فقير مي كند؛ زيرا آينده را نامطمئن و نظام توليدي را مختل مي كند.



صنعت قند و شكر از دست كم 130 سال پيش تا امروز يكي 
از صنايع مورد توجه دولت هاي ايران بوده و هست. اين صنعت به 
دليل ذات و ماهيت فعاليت و نيز كااليي كه توليد مي كند در دنيا 
نيز يك صنعت مورد توجه دولت ها بوده و هست به طوري كه 
حتي پس از به نتيجه رسيدن مذاكرات مشهور به دور اروگوئه 
درگات )موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت( و سپس در سازمان 
جهاني تجارت )WTO( درباره تعرفه واردات شكر اتحاد نظر 
پديدار نشد. تجارت جهاني شكر و نيز سازگار كردن و متعادل 
ســاختن واردات با توليد داخل و اجتناب از وابستگي حتي در 

كشورهاي با اقتصاد آزاد درباره شكر وجود داشته است.
صنعت قند و شــكر در اين دوره دراز از فعاليت خود فرازها 
و فرودهاي بحث برانگيزي داشته و اكنون در سال 1400 نيز با 
برخي چالش ها مواجه اســت فعاالن صنعت قند و شكر و نيز 
عاقمندان به اقتصاد سياسي شكر و مديران دولت هاي گوناگون 
كه دغدغه تنظيم بازار اين محصول را دارند در گفت وگو با نشريه 
شكر ديدگاه هاي خود را درباره چالش هاي شكر در سال 1400 

تشريح كرده اند.
واردات و توليد داخل

يكي از چالش هاي اصلي قند و شكر در همه دولت ها، تنظيم 
و تعادل سازي واردات و توليد داخل از نظر كمي و زماني است به 
اين معني كه معموالت بين آمارهاي مصرف كل و توليد داخل 
اختاف نظر وجود دارد. برخي آمارهاي نادرست از مصرف كل 
به ويژه مصــرف نهايي خانوارها و بزرگ نمايي در اين باره ارايه 
كرده و به اين ترتيب دولت را وادار مي كنند كه واردات بيشتري 
صورت پذيرد چالش ياد شــده البته به دليل آزادسازي نرخ ارز 
واردات تا اندازه اي كاهش يافته اما هنوز طرفداران تخصيص ارز 

ارزان به واردات شكر در تاش اند كه ورق را برگردانند.
چالش محبوبيت سازي

يكــي از بدتريــن رخدادهايي كــه بارها و بارها از ســوي 
دولت ها اتفاق افتاده اســت و بيم آن مي رود در ســال 1400 
نيز اتفاق بيفتد، خريداري محبوبيت سياســي از طريق ارزان 
كردن دســتكاري شده شكر اســت. تجربه نشان مي دهد اين 
اراده سياســي از دو طريق تثبيت قيمت توليد داخلي با ابزار 
قيمت گذاري دستوري و يا واردات با دالر ارزان صورت مي پذيرد. 
در اين چالش ســهمگين اتفاق افتاده شاهد بوده ايم كه دولت 
وعده هايي به كارخانه ها مي دهد كه مابه التفاوت بپردازد اما در 
عمل اين كار انجام نمي شود. ارزان سازي ارادي شكر راه را براي 

رانت و فساد باز مي كند و عدم تعادل را به ارمغان مي آورد.
چالش كارشناسان دور از صحنه

فعاالن صنعت قند و شكر از دست كم 6 دهه پيش تا امروز 
با بنيانگذاري سنديكاي قند و شكر كه پس از انقاب اسامي 
تغيير نام داده است از فعاليت هاي كارشناسانه استقبال مي كند. 
اين يك تعارف معمولي نيست و تجربه نشان داده است كه نهاد 
صنفي صنعت قند و شكر هميشه آماده همكاري صميمانه و از 
ســر دلسوزي و كمك به دولت در صحنه حاضر بوده است. اما 
در صحنه عمــل برخي تنگناها و گرفتاري ها راه را براي رفتن 
ناهموار و چالش درســت مي كند. اين چالش كه متأسفانه در 

همه دولت هاي پس از جنگ به شكل هاي گوناگون شاهد آن 
بوده ايم تغيير در بدنه و مديريت كارشناســي و تصميم سازي 
مرتبط با اقتصاد و صنعت قند و شــكر است. به اين معني كه 
در هر دوره از فعاليت ها شــاهد ورود گروهي از كارشناسان به 
دولت و سازمان هاي گوناگون آن هستيم. كارشناسان ارجمندي 
كــه به دولت راه مي يابند به دليل اينكه به هر حال تازه به كار 
گرفته شده اند و از جزييات صنعت و اقتصاد قند و شكر اطاعات 
كافــي و دقيق ندارند و از طرف ديگر بــه هر حال بايد كاري 
انجام دهند شرايط را دشوار مي كنند. كارشناسان محترم در هر 
دوره با اين تصور كه بايد فعاليت هاي خود را جلوه بهتري دهند 
تا فلسفه وجودي آنها توجيه شود تصميم هاي تازه و متناقض 
ممكن است بگيرند كه دردسرساز است. كارشناسان دولتي با 
نيت ها و انگيزه هاي گوناگون كه در مراحل مختلف براي صنعت 
قند و شكر مي توانند چالش ساز باشند. اميد است دولت سيزدهم 
به اين مســأله توجه كافي داشــته باشد و نسبت به صيانت از 
بدنه كارشناسي دلسوز و آشنا به صنعت قند و شكر اراده قوي 

داشته باشد.
چالش قيمت تضميني چغندر

بخش قابل اعتنايي از قند و شكر توليد داخل از ده ها كارخانه 
چغندري به دست مي آيد. مواد اوليه اصلي اين صنعت چغندر 
قند اســت كه در هزاران مزرعه كوچك و متوســط در صدها 
روستا در استان هاي گوناگون كشت مي شود. يكي از چالش هاي 
صنعت قند و شــكر اين اســت كه دولت هاي ايران با راهبرد 
حمايت از توليدات كشاورزي مي خواهند در هر كاري از جمله 
تعيين قيمت تضميني چغندرقند دخالت كنند. تعيين قيمت 
چغندر قند به مثابه يك راهبرد از سوي دولت در جريان عمل دو 
چالش اصلي دارد. چالش نخست قيمت تضمين شده است كه 
بايد تناسب الزم با قيمت ساير محصوالت قابل رقابت با چغندر 
باشد و چالش دوم زمان درست و سروقت براي قيمت تضمين 
شده است. تجربه نشان مي دهد دولت هاي گوناگون به داليل 
مختلف در هر دوره نسبت به تعيين قيمت منصفانه و كارآمد 
درنگ و تأخير و بيراهه روي داشته اند. به اين معني كه تناسب 
قيمت هاي تضميني چغندر با ساير محصوالت را رعايت نكرده 
و راه را براي ترك كشــاورزان چغندركار از كشت اين محصول 
باز گذاشته اند. اميدواريم دولت سيزده ضمن آگاهي از اين مسأله 
چالش برانگيز راهي انتخاب كند كه اين مسأله دردسرساز سد راه 

افزايش توليد داخلي نشود.
چالش صادرات بي كيفيت

در شرايطي كه دولت براي واردات شكر ارز ارزان تخصيص 
مي داد و واردات شــكر حتي بيش از نياز داخل بود، گروهي از 
بنگاه داران با اســتفاده از تفاوت قيمت معني دار قيمت شــكر 
وارداتي و قيمت واقعي شــكر و با كمترين فــرآوري صادرات 
بي كيفيت محصوالت توليد شــده از شكر را دردستور كار قرار 
مي دادند. به طور مثال در سال هايي شاهد بوده ايم كه صادرات 
نبات و كاالهايي با كمترين فرآوري اوج مي گرفت كه در حقيقت 
صادرات مجّدد شــكر بود. اميد اســت كه اين روش در دولت 

سيزدهم در كانون توجه قرار گيرد و به جاي خوبي برسيم.

چالش هاي قند و شكر در سال 1400

۳ شماره 210 - خرداد 1400

كشاورزي و دولت سيزدهم 
بخش كشاورزي ظرفيت رفع بسياري از مشكات اقتصادي و سياسي كشور 
را دارد و دولت سيزدهم بايد سياست گذاري كان خود را در جهت هم افزايي 
بهبود ضريب امنيت غذايي در اين بخش تدوين كند. امروزه بر خاف گذشته، 
كشــاورزي تنها توليد غذا نيست، بلكه تمام سياست هاي كان دولت در اين 
توليد تأثيرگذار است و بدون آن نه تنها امنيت غذايي بلكه سياست هاي وابسته 
به آن هم به مشكل برمي خورد و به همين دليل وظيفه دولت سيزدهم در بخش 
كشــاورزي و تأمين امنيت غذايي كشور بسيار سنگين است. امروزه سياست 
خارجي كشورها هم با امنيت غذايي رابطه تنگاتنگي دارد و در مذاكرات سطح 
ملي، كشوري سمبه پرزور دارد كه ضريب امنيت غذايي بيشتري دارد، يادمان 
باشد كه ملت گرسنه نمي تواند در ميز مذاكره حرف خود را به كرسي بنشاند، 
كشــوري كه در محصوالت اساسي و استراتژيك وابستگي شديد دارد، مجبور 
اســت در ميز مذاكره كوتاه بيايد. پايگاه خبري »جووا پي بي اس« در مقاله اي 
با عنوان نقش دولت ها در كشــاورزي نوشت: از توليد گوشت و شير گرفته تا 
توليد سوخت محصول سبز )بيو( از ذرت و ميليون ها دالري كه امريكا به دست 
مي آورد، رد پاي بخش كشاورزي را بايد جست وجو كرد.اين مقاله مي نويسد: در 
هر مرحله از اين توليدات و فرآيند بازار آنها چارچوبي از سياســت هاي محلي، 
ايالتي و ملي سياست هاي دولت نهفته است كه بدون اين سياست ها توليد به 
خوبي پيش نخواهد رفت. دولت درباره اينكه كشاورز چه مي كارد و كجا مي كارد 
و اين محصوالت چگونه به محل مصرف حمل و فرآوري مي شود و اين كاالها 
چگونه تجارت مي شود و قيمتي كه به جيب كشاورز مي رود، نظارت دقيق دارد.

حال اين سوال است كه آيا اين نظارت ها از سوي دولت در كشور ما به خوبي 
انجام مي شود؟ واقعيت جواب منفي است، طرح »الگوي كشت« قرار بود پاياني 
بر اين مشكات باشد كه 10 سال است روي ميز دولت جا خوش كرده و اجرا 
نمي شود. وزير جهاد كشــاورزي قول داده بود كه مهرماه گذشته اين طرح را 
اجرايي كند، اما باز هم نشد تا اين صندوقچه اسرار همچنان سر به مهر بماند. 
به كشــاورزان درباره اينكه چه بكارند و چه ميزان و كجا بكارند برنامه اي داده 
نمي شود، مديريت بر بازار محصول توليدي آنها هم مانند گوشت قرباني بين دو 
وزارتخانه صمت و وزارت جهاد كشاورزي مرتب در حال دست به دست شدن 
است و بعضاً هم اصاً صاحبي برايش نيست كه تقصير را به گردن بگيرد.نرخ 
كرايه هاي حمل محصوالت هم كه سهم بزرگي در هزينه هاي كشاورزان دارد، 
امســال تمام درآمدهاي كشاورزان را بلعيد، افزايش هاي بي دليل و خودسرانه 
كرايه كاميون ها در سايه بي نظارتي درآمد كشاورزان را كم و كمتر كرده است. 
پايگاه خبري »بوكينگز« به تأثير ثبات سياسي دولت ها و جلوگيري از تنش ها 
هم در بخش كشاورزي اشاره مي كند كه هر چه امنيت سياسي در كشور حاكم 
باشد، ســرمايه گذاري در اين بخش بيشتر و برنامه هاي تدوين شده به خوبي 
پيش خواهد رفت. اين پايگاه خبري مي نويســد: كشورهای مالي و نيجريه دو 
كشوري هستند كه ظرفيت بسيار فراواني در افزايش توليدات كشاورزي دارند، 
اما درگيري ها و تنش های سياســي در اين كشورها مانع شده است. تأثير آن 
عمدتاً در اختال عرضه و توزيع و شوك هاي قيمتي و بيكار كردن قشر عظيمي 
از كارگران خود را بروز مي دهد. در چنين شرايطي سرمايه گذاري در اين بخش 
هم متوقف مي شود و چرخه ادامه پيدا مي كند.اين گزارش مي نويسد: »مطالعات 
زيادي درباره نا امني هاي سياسي در توليد محصوالت كشاورزي در سطح بزرگ و 
كوچك انجام شده و نشان مي دهد كه باعث كاهش توليدات كشاورزي تا 12 درصد 
در ســال و كاهش درآمد كشاورزان شده است، ضمن اينكه اين كاهش توليد در 
برخي محصوالت بيشتر هم بوده است.« پايگاه خبري »استارتو پيندا« به مهم ترين 
مشــكات كشاورزان اشاره مي كند كه دولت ها مي توانند با رفع آنها ضريب امنيت 
غذايي را افزايش دهند.اين پايگاه خبري مي نويسد: دسترسي ضعيف به اطاعات 
به موقع و واقعي بازار مشكل عمده كشاورزان است و نمي توانند پيش بيني درستي 
از عرضه و تقاضاي بازار داشــته باشند. از سوي ديگر زنجيره عرضه ناكارآمد بوده و 
ساختار صحيحي ندارد.انبارهاي ذخيره سازي و نيز صنايع تبديلي و تكميلي كافي 
نيست و مهم تر از اينها داللي و واسطه گري بين كشاورز و مصرف كننده بسيار زياد 
اســت كه به هر دو بخش آســيب مي زند.اين گزارش تأكيد مي كند كه عاوه بر 
سياست هاي كان دولتي كه بايد در جهت هم افزايي بخش توليدات كشاورزي 
باشد، يك سياست كشاورزي هم براي معيشت مبتني بر كشاورزي و دور ساختن 
اين بخش از استرس هاي اجتماعي و اكولوژيكي بايد پياده شود، اين گونه سياست 
به ويژه در كشورهاي در حال توسعه بسيار ضروري است.بنابراين دولت سيزدهم با 
در نظر گرفتن مشكات موجود در بخش كشاورزي از يك سو و تأثير و اهميت آن 
در باز كردن گره مشكات كشور در ديگر سو به اين بخش نگاه جدي داشته باشد.
دنيای اقتصاد

تقدير از كشت وصنعت قند خاورميانه 
كشــت وصنعت قند خاورميانه )قند شــوش( با دستيابي به 
برداشت 307 هزارتن چغندرقند در كشت پاييزه ركورد بي سابقه اي 
را دركارنامه خود ثبت كرد. جمعي از كشاورزان شهرستان شوش با 
ارسال پيامي مراتب تقدير و تشكر خود را از مديّريت كه توانستند در 
برداشت چغندر قند ركورد بزند، ابراز داشتند. دراين پيام آمده است: 
جناب آقايان مهندس عليرضا جاني قربان و مهندس ابوذر ديناروند 
از اينكه با عنايت خاصه حق، كار و تاش مداوم در عرصه كشــاورزي 
و در سالي كه طبق فرمايشات رهبري سال توليد ناميده شد با اتكا به 
نيروي بومي و پتانسيل هاي موجود داخلي باعث شادكامي كشاورزان 
منطقه شده ايد و همچنين با توجه به تزريق اين درآمد زمينه پويايي 
بازار شهرستان را فراهم نموده ايد صميمانه سپاسگزاريم. ثبت ركورد 
كشــوري چغندر پاييزه براي شركت كشت و صنعت قند خاورميانه 
)قند شــوش( و توليد بيش از 33 هزارتن شكر با خريد حدود 307 

هزار تن در كشــت پاييزه ناويژه در ســال 1400 قطعاً با تاش هاي 
كشاورزان محترم و شما مهندسين عزيز و دلسوز نويد آينده اي روشن 
براي شــركت و شهرمان دارد. قطع به يقين اين توفيق بدون عنايت 
ويژه شــما عزيزان و اقدامات مدبرانه همه همكاران عزيز شما محقق 
نمي گرديد، بي ترديد به وجود آمدن شرايط مساعد توليد و بهره وري در 
راســتاي اعتاي نام اين شركت و پيشرفت اين مرز و بوم نقش بسزايي 
 خواهد داشت.لذا بدين وســيله مراتب قدر داني از شما عزيزان دلسوز و 
وظيفه شناس كه با الهام از تخصص، تعهد و كاربرد مهارت هاي الزم كاري، 
براي پيشرفت شهرستان اهتمام ويژه ورزيديد قدرداني به عمل مي آيد و از 

درگاه ايزد مّنان دوام عزت و سامت شما عزيزان را خواستاريم.
نشريه شكر نيز اين كاميابي بزرگ و كوشش كاركنان كشت 
و صنعت قنــد خاورميانه را به اين واحد بزرگ تبريك مي گويد و 

اميدوار است در آينده گام هاي بلندتري بردارد.



علي رغم حصول پيشــرفت هاي قابل ماحظه در زمينه اصاح ارقام و بذور در هر دو بخش چغندري 
و نيشكري، بنظر مي رسد ميزان عملكرد زراعي آنها در بعضي از كشورها در وضعيت نامناسبي قرار دارد. 
بسياري از توليدكنندگان در سرتاسر جهان اظهار مي دارند كه امكانات كسب مهارت هاي كشاورزي براي 
آنها بسيار كم بوده و اگر فرصتي هم در اين رابطه پيش  آيد، هميشه نتيجه كار مطلوب نمي باشد. اين در 
حالي است كه توليد كنندگان به ندرت، ابزار و توان الزم براي محاسبه و بهينه سازي هزينه هاي توليدشان 
را در اختيار دارند. از اين رو، انجمن جهاني توليدكنندگان چغندر و نيشكر )WABCG( تصميم گرفت 
وضعيت موجود در كشورهاي عضو را مورد بررسي قرار دهد تا انجمن هاي وابسته بتوانند در ارايه اطاعات 
مشاركت داشته و از پيشرفت هاي علمي به دست آمده بهره بگيرند. به نظر مي رسد مؤثرترين روش در اين 
زمينه، كارهاي ترويجي در مزرعه است كه توسط انجمن هاي توليدكنندگان انجام مي گيرد و اين فرآيند 
از طريق رايزني آنها با مؤسسات آموزشي و فني اجرا مي شود. توسعه كارشناسي اين امر، نيازمند وجود 

انجمن هايي ساختار يافته با منابع مالي كافي است.
انگيزه و استدالل تحقيق بر اين بود كه در حال حاضر مطالعات كشاورزي بيشتر بر روي تعيين ميزان 
بازده سرمايه گذاري برنامه هاي مورد نظر تمركز دارند و تقريباً مسائل فني كشاورزي ناديده گرفته مي شود. 
اخيراً مجله علمي »طبيعت« اعام نمود كه طي چند سال گذشته، سهم سرمايه گذاري بخش عمومي در 

تحقيقات كشاورزي كاهش يافته و در مقابل، سهم سرمايه گذاري بخش خصوصي افزايش داشته است.
اين گرايش عام و كلي است: 

* در كشورهاي پردرآمد، 58 درصد از هزينه هاي تحقيقات كشاورزي در سال 1980 از طريق بخش 
عمومي فراهم گرديد، ليكن در خال سي سال، ده درصد از سهم مذكور كم گرديد و اكنون بخش عمده 

سرمايه گذاري در اين زمينه، مربوط به بخش خصوصي است.
* در كشورهاي با درآمد متوسط، اكثريت سهم هزينه هاي مالي در زمينه تحقيقات كشاورزي مربوط به 
بخش عمومي بود )63 درصد در سال 2010( اما طي 30 سال گذشته، 18 درصد از سهم منابع تخصيصي 

بخش عمومي كاسته شده است.
ما بايســتي از گرايش روزافزون بخش خصوصي به حوزه كشاورزي خوشنود باشيم. ليكن هدف 
بخش خصوصي بازدهي ســرمايه است، و حمايت از تحقيقات كشاورزي بيشتر بر روي ارقام جديد، 
منابع اوليه )كود و علف كش ها(، و ماشــين آالت متمركز اســت. در نتيجه، ســهم اختصاص داده 
شــده به جنبه هاي مهم كشــاورزي كه مي توان آنها را در قالب بهينه سازي اقتصادي از تكنيكهاي 
 مديريت كشــاورزي جهت انطباق آنها با نيازهاي كشاورزي از لحاظ بهره وري، كيفيت و حفاظت از 

محيط زيست در نظر گرفت كاهش مي يابد.
با اين حال، همچنان افزايش قابل توجهي در ميزان توليد محصول مقدور مي باشد.

مؤلفين اين تحقيق بر اين نكته تأكيد دارند كه در تحقيقات كشاورزي، معيار زماني از شروع تحقيق تا 
فراهم شدن زمينه براي اجراي كاربردي و مزرعه اي نوآوري ها، بايستي به صورت دوره هاي ده ساله باشد.

مطلب فوق الذكر مي تواند توضيحي باشــد مبني بر اينكه چرا ميزان محصول توليد شــده براي 
چغندر و نيشــكر، معموالًً خيلي پايين تر از ميانگين پتانســيل توليد آنها است. اين نكته در حوزه 
چغندري اروپا نشان داده شده است، تصور مي رود عملكرد تن در هكتار شكر بعضي از توليدكنندگان 
برتر چغندري )مانند انگلستان با آلمان( حدود 65 درصد پتانسيل توليد آنها باشد، در صورتي كه در 
ساير كشورها مانند هلند، دانمارك يا فرانسه، اين رقم بيش از 80 درصد است. همين تحقيق نشان 
مي دهد كه توليد كنندگان هلندي مي توانند به پتانسيل محصول خود در سطح مورد نظر دست يابند 
بدون اينكه افزايشــي در هزينه هاي متغيرشان داشته باشند. محقق به اين نتيجه رسيده است كه 

»اين مديريت مزرعه است كه باعث ايجاد اين اختاف مي گردد«.

سهم بخش عمومي از مخارج پژوهش هاي كشاورزي )در مقايسه با بخش خصوصي( 

با همين ديدگاه، مركز مطالعات تكنولوژي نيشكر برزيل )CTC(، در سال 2016 برآورد نمود كه بيش 
از يك چهارم افزايش عملكرد محصول نيشــكر برزيل طي دهه آينده ناشي از پيشرفت ها و نوآوري هاي 

كشاورزي خواهد بود كه به تنهايي مي تواند بيش از 5/12 درصد افزايش عملكرد را در بر داشته باشد.
... و اين پيشرفت در نوآوري هاي كشاورزي است كه مقابله با چالشهاي آينده را ميسر خواهد كرد.

چالش هاي سر راه توليد كشاورزي بسيار پر اهميت بوده و بايستي تعامات مطلوبي براي هر يك از اين 
چالش ها در بخش كشاورزي انجام گيرد. از جمله مهم ترين اين چالش ها مي توان به موارد زير اشاره نمود: 

* تغييرات آب و هوايي، كه سبب كاهش آب قابل دسترس خواهد شد، تغييرات در آفات و بيماري هاي 
نباتي و وقوع باياي طبيعي )خشكسالي، سيل( كه روي خواص خاك اثر خواهد گذاشت.
* رشد جمعيت، افزايش تقاضاي جهاني براي غذا و كاهش سطح اراضي قابل كشت.

* تقاضاهاي جوامع شهري ايجاد محدوديت در مصرف محصوالت سالم و انتشار دي اكسيد كربن، يكي 
از مثال هايي كه مي توان در اين رابطه به آن اشاره نمود، ممنوعيت آتش زدن مزارع نيشكر در سال هاي 

اخير در چند كشور مي باشد.
در اين رابطه، براي مخاطبين دو سؤال ايجاد مي شود: چه كساني مطالعات الزم در زمينه نوآوري هاي 
كشاورزي را انجام مي دهند؟ و چه كساني براي ترويج اين نوآوري ها در سطح ميداني و مزرعه مسووليت 

خواهند داشت؟.

متوسط عملكرد / پتانسيل عملكرد در اروپا )تن شكر در هكتار(

براي پاسخ به اين سؤاالت، انجمن جهاني توليد كنندگان چغندرقند و نيشكر به اين نتيجه رسيد 
كه وضعيت حمايت ها و آموزش هاي فني قابل دســترس توليد كنندگان را در سطح جهان ارزيابي و 

مقايسه نمايد.

آموزش فني در سطح جهان براي توليدكنندگان چگونه فراهم مي شود؟
 )NGO( فراهم كردن امكانات آموزشي از طريق سازمان هاي غيردولتي

در بعضي از كشــورها كه امكاناتي براي انتقال مســائل آموزشي از طريق دولت نيست، سازمان هاي 
غيردولتي مختلف، اقدام به انجام فعاليت هاي آموزشــي الزم مي كنند. نمونه ايــن مورد را مي توان در 
كشــور ماالوي  مشاهده نمود، جايي كه توليد كنندگان مســائل آموزشي را از كاركنان مسؤول انجمن 
كانسرن يونيورسال و انجمن نمايشگاه تجارتي آفريقا دريافت مي كنند. اين آموزش ها سبب رضايتمندي 

توليد كنندگان مي شود گرچه داراي دو اشكال به شرح زير است: 
1- علي رغم اينكه تكنســين هاي اعزامي از سوي انجمن براي آموزش، خيلي به كار خود عاقه مند 

مي باشند ولي فاقد مهارت هاي الزم و كافي مسائل كشاورزي در مورد توليد نيشكر هستند.
2- آموزش فقط جنبه پروژه اي دارد و زماني كه كار پروژه به اتمام مي رسد، آموزش نيز قطع مي گردد. 
قبل از اتمام موعد مقّرر اين پروژه )اكتبر 2017(، توليد كنندگان ماالوي به دنبال يك مربي جديد مي باشند 

و سعي مي كنند از طريق وزارت كشاورزي آموزش فني الزم براي آنها مهيا گردد.
در كلمبيا يك سازمان غيردولتي )سوليداريداد( با همكاري انجمن محلي توليد كنندگان نيشكر )پر 
وكانا(، نقش آموزشــي جامع تري دارد. اين مشــاركت منتهي به خلق يك نوع ابزار ارزيابي و اظهارنظر 
انفرادي به نام »Rural Horizonte” شده است. در اين روش هر توليد كننده قادر است سطح آموزش 
و توانايي خود را به صورت انفرادي و بينام، طبق استانداردهاي محلي يا استانداردهاي مورد تأييد )مانند 
Bonsucro( ارزيابي نموده و پس از دريافت آموزش هاي الزم، گواهي نامه هاي مربوطه را در سطح مورد 

نظر دريافت نمايد.

حمايت توسط كارخانجات و آسياب هاي شكر
در بسياري از كشورهاي مورد مطالعه، مشخص گرديد كه كارگاه هاي خرد كننده نيشكر و كارخانجات،  
امكانات آموزشي را براي توليدكنندگان فراهم مي آورند. اين كار به طرق مختلف انجام مي گيرد؛ از طريق 
جلسات با توليد كنندگان يا به صورت آموزش انفرادي و همچنين با استفاده از انگيزه هاي الزم از جمله 
فروش لوازم به خصوص نهاده هاي مصرفي كه به صورت عمده اي در قالب شركتهاي تعاوني انجام مي گيرد 
)مثل كشورهاي تركيه و ژاپن(. اين تعهد آموزشي بصورت يك قرارداد تهيه مي شود: در مراكش كارخانه 
تعهد مي دهد كه امكانات آموزشي را به طرف هاي قرارداد خود )كه محصولشان را به آن كارخانه مي دهند( 
فراهم سازد. اين تعهد شامل اعزام كارشناسان فني توسط كارخانه مي شود )هر كارشناس 200 تا 1000 
هكتار را نظارت نموده و مسائل آموزشي را پياده مي نمايد(.در مجموع اين آموزش ها، هزينه براي كشاورزان 
توليد كننده چغندرقند يا نيشكر ندارد )به غير هزينه فروش لوازم، كه پول آن از حساب نيشكر يا چغندر كم 
مي شود. اين آموزش فني گاهي براي انجمن هاي توليد كنندگان با درجه اي از ترديد همراه است، چنانكه 
يك منبع در اين رابطه اعام نمود: »هدف اين كمك هاي آموزشي و پشتيباني فني، بيشتر تأمين منافع 

كارخانجات براي دريافت وام هاي پرداختي خود مي باشد تا منافع كشاورزان«.

4
حمايت هاي فني قابل دسترس براي توليد كنندگان چغندر قند و نيشكر در جهان

 )Folichts(۲۷ آوريل ۲01۸ -نشريه بين المللي شكر و شيرين كننده ها
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5
حمايت توسط ادارات دولتي

در بعضي از كشورها )مانند تايلند(، مسووالن دولتي با ارايه آموزش هاي فني به توليد كنندگان چغندر 
و نيشكر، آنها را ياري مي نمايند. اين مسأله مخصوصاً در نقاطي اجرا مي شود كه مقررات ويژه اي در آن 
مناطق با نظارت دولت وضع شده است. بهترين مثال در اين مورد موضوع آبياري است كه معموالً توسط 
دفاتر ايالتي )مراكش( كنترل مي شوند، همچنين مصرف محصوالت سالم براي اهداف آموزشي و با كنترل 

اجراي مقررات قانوني

عملكرد شكر در برزيل: چشم انداز سال 2025

مؤسسات فني
كشورهاي متعددي، مؤسسات فني ويژه براي نيشكر يا چغندر قند دارند. معموالً اين مؤسسات توسط 
نمايندگان كارخانجات، آسياب ها يا كشاورزان، مديريت و اداره مي شوند. هزينه نمايندگان مذكور به عهده 

مراكز فوق الذكر است. شرايط آنها از يك كشور به كشور ديگر فرق مي كند
 در انگلستان، هزينه هاي سازمان تحقيقات چغندرقند بريتانيا )BBRO( به عهده توليد كنندگان 
چغندر قند و فرآوري كنندگان مي باشد كه 14 پني براي هر تن چغندر )معادل 18/0 دالر امريكا براي 

هر تن( است.
 وضعيت در فرانســه نيز به همين منوال است: بودجه ساالنه مؤسسه ITB معادل 6/5 ميليون يورو 
است كه 6/4 ميليون يورو آن، مستقيماً از مشاركت توليد كنندگان چغندرقند و كارخانجات تأمين مي شود. 
سهم پرداختي هر كدام به طور مساوي و براي هر تن چغندر برابر 0/70 يورو )معادل 0/80 دالر امريكا(  است.

 در آفريقاي جنوبي، بودجه ساالنه مؤسسه تحقيقات نيشكر آفريقاي جنوبي )SASRI( معادل هشت 
ميليون دالر است كه 64 درصد آن توسط كشاورزان و 36 درصد توسط كارخانجات پرداخت مي شود.

 مؤسسه فني سنيكانا در كلمبيا، با وضع 0/65 درصد ماليات روي كل فروش اتانول و شكر كارخانجات 
اداره مي شود.

 مؤسســه تحقيقاتي شكر استراليا )SRA(، يك شركت خصوصي است كه توسط توليدكنندگان 
نيشــكر و كارخانجات فرآوري آن تأمين مالي مي شود. هر بخش متعهد به پرداخت 35/ 0 دالر استراليا 
0/25 دالر امريكا به ازاي هر تن نيشكر است. دولت نيز در تأمين مالي مذكور مشاركت دارد و سهم آن، 
معادل مشاركت كشاورزان و كارخانجات است. كل بودجه ساالنه اين مؤسسه، 40 ميليون دالر استراليا 

)معادل 28 ميليون دالر امريكا( مي باشد.
زماني كه مؤسســات فني در زمينه چند محصول مختلف فعاليــت دارند، معموالً تأمين بودجه 
آنها بصورت عمومي اســت: اين حالت را مي توان در كشــور روماني مشاهده كرد، جايي كه مؤسسه 
ملي INCDCSZ، هم چغندرقند را تحت پوشــش دارد و هم ســيب زميني. در اين مؤسســات، 
توليدكنندگان مستقيما در جزييات برنامه هاي تحقيقاتي در گير نمي شوند. مركز تكنولوژي كاناويرا 
CTC در برزيل، كه قبًا ســاختار انجمني داشــت، از سال 2011 به يك شركت خصوصي تبديل 
شده است. سهامداران آن، عمدتاً شركت هاي نيشكري برزيل هستند كه 60 درصد حجم نيشكر خرد 
شده برزيل را دربر مي گيرند. اين مركز در حال حاضر درگير بررسي و مطالعه دقيق روي ارقام جديد 
و جنبه هاي كشاورزي توسط مؤسسه هاي عمومي وابسته به دانشگاه ها مي باشد.زماني كه مؤسسات 
فني اعام همكاري مي كنند، انجمن هاي توليد كنندگان، نقش اين مؤسسات را در درجه اول توليد 
علم مي دانند تا يك ابزار براي ترويج نوآوري و فنون جديد. در اين حالت، معموالً در خال جلسات 
با توليد كنندگان با انتشارات، مسائل مورد نظر به بهره برداران منتقل مي شود. ولي اين حالت هميشه 

يكسان نمي باشد: 
- در جزيره موريس در شرق ماداگاسكار، نمايندگي خدمات كشاورزان كه از طريق بخش خصوصي 
تأمين مالي مي شود ولي تحت نظارت وزارت كشاورزي قرار دارد، اطاعات علمي را كه توسط مؤسسه 
فني MSIRI فراهم شده است و از طريق بخش خصوصي تأمين اعتبار مي شود، منتشر كرده و آنها 
را در سمينارها و برنامه هاي آموزشي ارايه مي كند. اين مؤسسه همچنين به توليد كنندگان انفرادي كه 
اســتطاعت پرداخت مالي ندارند، خدمات خصوصي ارايه مي كند، در قالب بخشي از قراردادهاي ويژه 

حرفه اي آنها جمع آوري سنگ ها، آماده سازي بستر خاك توسط خرده مالكين و غيره.
- در استراليا، انجمن هاي محلي يا سازمان هاي خدمات افزايش بهره وري نيشكر، پشتيباني هاي 
فني را به عمل مي آورند. اين كار به صورت هاي مختلف انجام مي گيرد و بستگي به منطقه و عضويت 
توليد كننده در ساختارهاي مذكور دارد كه مي تواند داوطلبانه يا اجباري باشد. اين مؤسسات تقريبا 

هميشه توسط كارخانجات تأمين مالي مي شوند.
در غيــاب اين ســاختارهاي ترويجي، معموالً انجمن هاي پرورش دهندگان هســتند كه در آموزش 
مخاطبين نقش دارند و اين كار با هماهنگي مؤسسات فني آنهاست، ولي هميشه قادر به تأمين منابع مالي 

الزم براي كسب مهارت ها نمي باشد. 

فعاليت هاي ترويجي توسط بعضي از انجمن هاي بهره برداران )توليدكنندگان( 
در برخي از كشورها، انجمن هاي توليدكنندگان اقدام به ارايه خدمات فني مي كنند كه معموالًً بر مبناي 

اطاعاتي است كه از مؤسسات فني خود به دست آورده اند.
بعضي انجمن ها، مســتقيماً كارشناسان كشاورزي را استخدام و از طريق آنها خدمات ترويجي را 
 ORPLANA در برزيل كه وابســته به AFCOP در مزرعه پياده مي نمايند. براي مثال، انجمن
است، اعام نمود كه هر كدام از بهره برداران، ساالنه 5-6 نوبت از بازديدهاي تكنسين انجمن استفاده 
مي نمايد. برخي كشورها مانند فرانسه، دوره هاي آموزشي براي توليدكنندگان برگزار مي كنند و در 
آن از اقتصاددان هاي اســتخدام شده توســط انجمن و همچنين از كارشناسان كشاورزي شاغل در 

مؤسسات فني استفاده مي نمايند.
عاوه بر اين، كشاورزان مي توانند كمك هاي فني را از انجمن هاي محلي كشاورزان دريافت نمايند كه 

مستقيماً درگير مسائل چغندر يا نيشكر نمي باشند ولي براي اين بخش تشكيل شده اند.
 در دانمارك، 60 مركز مشاوره بومي كشاورزي وجود دارد كه توسط كشاورزان مديريت مي شوند. 
اين مراكز حدود 3500 نفر را استخدام نموده اند كه براي انجام خدمات، آمادگي كامل دارند و با دريافت 

حق الزحمه، خدمات فني ارايه مي كنند. عمدتاًً اين خدمات در زمينه كمك به امور حسابداري است.
 در فرانسه، كشاورزان مي توانند تحت پوشش انجمن هايي قرار گيرند كه توسط كشاورزان مديريت 
مي شود و تكنيسين هايي را استخدام نموده اند كه وابسته به مركز مطالعه فنون كشاورزي مي باشند. بعضي 
از اين مراكز داراي 50 تا 100 عضو هستند كه خدمات فني دريافت مي كنند و مي توانند در آزمايش هاي 

مزرعه اي و برنامه هاي آموزشي در زمينه هاي مختلف شركت نمايند.
 نهايتاً، شركت هاي تعاوني كه حوزه كار آنها بيشتر در زمينه خدمات رساني چغندرقند است و خدمات 

را به اعضاي خود منتقل مي نمايند، مي توان ژاپن را در اين رابطه مثال زد.
در مجموع انجمن هاي كشاورزي، علت عدم سرمايه گذاري بيشتر براي آموزش فني كشاورزان را عمدتاًً 

فقدان مهارت هاي فني بعلت عدم تأمين مالي الزم در اين زمينه عنوان مي كنند.

چند مثال بارز در اين ارتباط با انجمن هاي كشاورزان
وقتي مؤسسه اي فني اعام موجوديت مي كند، معموالً آزمايش هايي روي ارقام تجاري شده نيشكر و 
چغندرقند به عمل مي آورد. به عاوه، آن مؤسسه مي تواند ارقام جديد توليد نمايد )استراليا(. اطاعات به 
دست آمده بعداً جهت استفاده كشاورزان مورد بهره برداري قرار مي گيرند كه اين اقدام يا از طريق مؤسسات 
آموزشي صورت مي گيرد )مثاً در فرانسه يا انگلستان كه از جداولي مقايسه اي براي ارقام بهره مي گيرند، يا 
مانند آفريقاي جنوبي كه براي هر نوع واريته يا رقم از انتشار يافته هاي جديد يا بروشور استفاده مي كنند( 
و يا پس از بازنگري توسط انجمن هاي كشاورزان )مانند برزيل( يا كارخانجات آسياب ها به اطاع كشاورزان 
مي رسد. در غياب اين انتشارات، توصيه هاي انتخاب ارقام توسط كارخانجات آسياب ها )ساحل عاج، ماالوي(  

يا فروشندگان بذور و نباتات به عمل مي آيد.
در برزيل، بعضي از كشاورزان حتي تا شش نوبت در سال از بازديد تكنسين هايي استخدامي انجمن 
كشــاورزان بهره مي برند. در فرانسه نيز، كشاورزان از نمايندگان بومي مؤسسات آموزشي، اطاعات فني 
دريافت مي كنند.تاش فوق العاده اي براي شناسايي علف هاي هرز انجام مي گيرد. براي مثال، در استراليا 
يك تقاضانامه، كشــاورزان را قادر مي ســازد تا علف هاي هرز ســطح مزرعه خود را توسط سازمان هاي 
خدمات رساني بهره وري نيشكر شناسايي نموده و راهنمايي الزم در خصوص مبارزه با آنها را دريافت كند. 
مؤسسه فني BBRO در انگلستان، كلينيك گياهي را مديريت مي نمايد. كشاورزان مي توانند با گرفتن 
عكس نمونه از چغندرهاي آلوده و ارســال آن براي كلينيك )يا از طريق e-mail(، از اين مركز راهكار 
و راهنمايي الزم را دريافت نمايند.اطاعات و آمارهاي واصله، BBRO را قادر مي ســازد كه به وضعيت 
موجود اشــراف يافته، اطاعات خود را بروزرساني كرده و بروشورهاي فني را براي ارايه محصوالت سالم 
در سراســر كشور در دسترس كشاورزان قرار دهد.موقعي كه اين گونه پشتيباني وجود ندارد يا حتي در 
مواردي با وجود داشتن اين پشتيباني، مي توانند راهنمايي مربوط به كنترل محصوالت سالم و نحوه مصرف 
كودهاي نباتي را از فروشندگان خصوصي لوازم كشاورزي )مانند دنباله بندها و... تقريباً در همه كشورها( 
كسب كنند؛ يا از طريق تعاوني هايي كه كشاورزان عضو آن هستند )آلمان، فرانسه، ژاپن و به ويژه تركيه(. 
بعضي از سازمان هاي غيردولتي )ماالوي(، و كارخانه هاي نيشكر خردكن )ساحل عاج( يا مسؤوالن عمومي 
نيز قادرند توصيه هاي فني ارايه نمايند، ولي در اين گونه موارد بايســتي مطمئن بود كه مقررات لحاظ 
شــده اند )تايلند(.تاش ها در حوزه حاصلخيزي قابل توجه است: كشاورزان بعضي اوقات از امتياز آناليز 
خاك بهره مند مي شوند. اين كار از طريق انجمن هاي كشاورزي )بخصوص در فرانسه براي تشخيص بقاياي 
نيتروژن(، از طريق كارخانجات )در آلمان، مؤسسه تعاوني سودزوكرا از طريق يك مركز خصوصي تابعه آن( 
و مؤسسه فني آفريقاي جنوبي و تلفيقي )در استراليا( انجام مي گيرد. اين خدمات همچنين مي تواند براي 
خريدهاي گروهي پيشنهاد شده باشند، به عنوان مثال براي پوشاننده هاي محافظ چغندر. اين اقدام در 
فرانسه از طريق انجمن توليد كنندگان، يا در آلمان از طريق تعاوني ديده مي شود. با اين حال، معموالً اين 

نوع فعاليت هاي گروهي در نظرسنجي ها ذكر نشده است.

محاسبه هزينه هاي توليد
خدمات انفرادي به توليد كنندگان جهت محاســبه هزينه هاي توليد و ارايه توصيه بهترين راهكار، تا 
حدودي معمول نيست. شركت هاي خصوصي براي انجام اين كار مرتبأ فراخوان مي دهند كلمبيا، ليكن 
بيشــتر آنها در راستاي ارايه خدمات كمكي در مسائل مربوط به حسابداري است. بهر حال، اين اقدام از 
طريق ساختار  كلي حمايت از توليدكنندگان انجام مي شود: براي مثال مي توان از مراكز مشاوره مزرعه در 
دانمارك نام برد كه قباًً نيز به آن اشاره شد. در جنوب آلمان، كشاورزان مي توانند از خدمات آنايني كه به 
وسيله تشكيات منطقه اي Bavarian راه اندازی شده، استفاده نمايند. اين كار، كشاورز را قادر مي سازد 
تا وضعيت خود را از نظر هزينه هاي توليد با وضعيت ميانگين هزينه توليد منطقه مقايسه نمايد. البته تعداد 
انجمن كشاورزان كه در اين حوزه فعاليت مي كنند زياد نمي باشند. ولي ما مي توانيم اين تجربه را در برزيل 
مشاهده كنيم به ويژه اينكه اين انجمن ها از منابع دانشگاهي )ESALQ( نيز استفاده مي نمايد، در فرانسه 

اين نوع خدمات رساني در حال گسترش است.
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  70درصد مزارع هفت تپه 
به علت كم آبي خسارت ديدند

مدير امور كشــاورزي شــركت كشت و 
صنعت نيشكر هفت تپه گفت: قسمت عمده 
مزارع نيشكر در كشت و صنعت نيشكر هفت 
تپه به علت خشكسالي و كم آبي دچار تنش 
شده و بيش از 70 درصد مزارع نيشكر دچار 

خسارت شده اند.
به گزارش روابط عمومي شركت كشت و صنعت 
نيشكر هفت تپه، حميد كريمي پور افزود: زمين هاي 
زراعي اين شركت به دليل اينكه آب مورد نياز خود 
را فقط از رودخانه دز تأمين مي كردند، در مقايسه 
با ديگر كشت و صنعت ها متحمل آسيب بيشتري 
شده اند. وي ادامه داد: امسال در ستاد خشكسالي 
استان خوزستان مصّوب شد با توجه به وضعيت كم 
آبي و شرايط خشكسالي هر كشت و صنعت نيشكر 
روزانه هفت مترمكعب آب از رودخانه ها برداشــت 
شود كه اين ميزان نسبت به سال گذشته كاهش 
چشمگيري داشته و همين مقدار نيز تاكنون محّقق 
نشده اســت. مدير امور كشاورزي شركت كشت و 
صنعت نيشــكر هفت تپه بيان كرد: هفت هزار و 
200 هكتار از مزارع شــركت هفت تپه به كشت 
نيشكر اختصاص يافته كه فقط 30 درصد اين مزارع 
آبياري و شرايط بحراني ايجاد شده است در حالي 
كه بايد هر 9 روز يك بار آبياري مي شدند هر 30 روز 

يك بار آبياري شده اند.

 افزايش قيمت شكر 
در پي رشد نرخ چغندر قند

افزايش قيمت هر كيلوگرم چغندر قند از 
4۹1 تومان به يك هزار و 247 تومان، رشــد 
نرخ شكر را به همراه داشته است.شكر يكي 
از اقالم سبد خانوار است كه در روزهاي اخير 
با نوسانات قيمتي بسياري همراه بوده است. 
با نگاهي بــه بازار مي توان داليل مختلفي را 
به عنوان عامل رشد نرخ اين كاالي اساسي 
برشمرد كه اين روزها با قيمت 11 هزار و 500 

تومان در دسترس عموم قرار دارد. 
در ماه هاي پاياني ســال گذشــته، شوراي 
قيمت گــذاري كاالهــاي اساســي، قيمت هر 
كيلوگرم چغندر قنــد را از 491 تومان به يك 
هــزار و 247 تومان افزايــش داد.افزايش چند 
برابري نرخ اين محصول كه ماده اوليه توليد شكر 
محســوب مي شود، قيمت تمام شده توليد اين 
كاال را افزايش داد؛ به دليل اينكه در قانون بودجه 
ســال 1400 مصوب مجلس شوراي اسامي، 
يارانه اي براي جبران زيان توليدكنندگان شكر 
پيش بيني نشــده بود، قيمت شكر به سرعت 
رو به افزايش گذاشــت.البته براي جلوگيري از 
افزايش قيمت شكر در ماه مبارك رمضان، ستاد 
تنظيم بازار مقدار 100 هزار تن شكر را از محل 
ذخاير استراتژيك به قيمت هر كيلوگرم هشت 
هزار و 700 تومان براي مصرف مردم در سراسر 
كشور از طريق شبكه هاي منتخب سازمان هاي 
صنعت، معدن و تجارت استان ها توزيع كرد.از 
سوي ديگر، در سال 1399 ارز ترجيحي 4200 
تومانــي كه براي واردات شــكر تخصيص داده 
مي شد حذف و نرخ ارز ورود اين كاال آزاد اعام 
شد كه اين روند موجب شد تا از روزهاي پاياني 
سال 99، اين كاال از قيمت گذاري تثبيتي خارج 
و قيمت آن بر اساس هزينه تمام شده، تعيين و 

به بازار عرضه شود.

مشاور  وزيرجهادكشاورزي: 
كشت چغندرقند در خوزستان اقتصادي تر شد

رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان:  

تك نرخي شدن شكر براي جلوگيري از فساد و واسطه گري الزم بود
رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان با اشاره 
به تك نرخي شدن شكر با دستور وزارت صمت گفت: اين 
اقدام براي كوتاه شــدن دست دالالن در اين بخش و قطع 

پديده مخرب واسطه گري الزم بود. 
امير حسين نظري در حاشــيه ستاد تنظيم بازار خوزستان در 
گفت وگو با خبرنگار ايرنا بيان كرد: پيش از اين قيمت شكر مصرف 
خانوار و صنف و صنعت با يكديگر متفاوت بود كه افراد ســودجو و 
دالالن از اين فاصله قيمتي سوءاســتفاده مي كردند و باعث ايجاد 
اختال در بازار مي شدند.وي گفت: براين اساس قيمت شكر براي 
مصرف كننده 87 هزار ريال و صنف و صنعت 115 هزار ريال بود و 

اين 2 نرخي بودن باعث ايجاد ناهماهنگي و فساد در بازار مي شد.
رييس ســازمان صمت خوزســتان ادامــه داد: بــا اعمال اين 
دســتورالعمل تك نرخي شــدن اين كاالي اساسي، قيمت شكر 
درب كارخانه 115 هزار ريال است كه با اختصاص سه درصد سود 
عمده فروشي و 10 درصد خرده فروشي قيمت فله اعمال مي شود و 
قيمت شكر بسته بندي هم با در نظر گرفتن هزينه بسته بندي توزيع 
مي شود.وي گفت: اختاف ناچيزي در قيمت شكر فله و بسته بندي 
وجود دارد و مردم مي توانند شــكر را به صورت فله و بســته بندي 
خريداري كنند.نظري بيان كرد: با تك نرخي شــدن بازار اشــباع 

مي شــود، توزيع سيار شكر براي دسترسي آسان مردم به اين كاال 
همچنان ادامه دارد و شركت كشت و صنعت نيشكر و كارخانه هاي 

توليد شكر در استان همكاري خوبي در تأمين اين كاال دارند.
براساس تصويب وزارت صمت با تك نرخي شدن شكر قيمت هر 
كيلوگرم شكر درب كارخانه 115 هزار ريال، قيمت شكر فله براي 
عمده فروش 118 هزار و 450 ريال، قيمت شــكر فله براي خرده 
فروش 132 هزار و 950 ريال و قيمت هر كيلوگرم شكر بسته بندي 
با احتساب هزينه بســته بندي 141 هزار ريال است.ميزان مصرف 
ماهانه شكر خانوار و صنف و صنعت خوزستان هفت هزار تن است.

جهادكشاورزي  وزير  مشاور 
و مجري طرح چغندرقند كشور 
گفت: امسال با افزايش يك هزار 
ريال قيمــت حمل هركيلوگرم 
محصول  اين  كشت  چغندرقند، 
درخوزســتان  راهبــردي 

اقتصادي تر و به صرفه تر شد.
پيمــان حصادي روز پنجشــنبه 
در نشســت هماهنگــي برداشــت 
پاييزه در خوزســتان  چغندرقنــد 

افزود: كاهش هزينه هاي كاشــت، داشــت و برداشت چغندرقند 
و تأميــن به موقــع كاميون براي حمل محصــول به كارخانه ها 
مي توانــد چشــم انداز بهتري براي توســعه كشــت چغندرقند 
درخوزســتان ترســيم كند.وي بر اجراي موارد تشويقي در نظر 
گرفته شــده براي كاميون داران حمل چغندرقند تأكيد و افزود: 
راه اندازي كارخانه هاي قند دزفول و اهواز از ســال آينده زراعي، 
ظرفيت خوبي را در توسعه كشت چغندرقند در خوزستان فراهم 
خواهد كرد. مشــاور وزير جهادكشاورزي با اشاره به اينكه بايد تا 
پايان خردادماه 50 درصد چغندرقند توليد شــده در خوزستان 
برداشت شود گفت: كشاورز بايد اطمينان پيدا كند كه همزمان 
با برداشت محصول، چغندر قند توسط كاميون ها حمل مي شود.

وي بــا تأكيد بر اينكه كاميون ها بجاي برزنت از تور براي روكش 
چغندرقند استفاده كنند اظهار داشت: كارخانجات قند با توجه به 
توصيه هاي ناظرين بايد بر افت و عيار چغندر قند نظارت داشته 
باشــند.حصادي يكي از مشــكات چغندر قند را ورود بذرهاي 
بي كيفيت به استان توســط دالالن عنوان كرد و از كارخانه هاي 
 قند خواســت با مشــورت و برنامه ريزي كه توســط ســازمان 
جهاد كشــاورزي انجام مي شود بذرهاي خوب را در مزارع كشت 
كنند تا عملكرد و عيار مطلوب در محصول نهايي مشاهده شود. 
رييس ســازمان جهاد كشاورزي خوزستان نيز دراين نشست 
كه در سرسراي اداري جهادكشاورزي خوزستان برگزار شد گفت: 
همزمان با برداشت چغندرقند در استان 2.5 ميليون تن محصول 
برداشــت و حمل مي شــود و بيش از 3.5 ميليــون تن كاالي 
رسوب شده در بندر امام وجود دارد، بنابراين حمل اين محصول 

راهبــردي در اين مدت از اهميت و 
است. برخوردار  بااليي  حساســيت 

خدارحم اميري زاده بــا بيان اينكه 
خوزستان انبارغله كشور است اظهار 
داشــت: امسال موفق به كسب رتبه 
نخست در توليد گندم و كلزا شديم 
و در چغندر قند نيز رتبه نخســت 

كشور را داريم.
وي بيان كرد: طبق برنامه ريزي هاي 
صورت گرفته قرار است در افق 1404، 
60 هزار هكتار چغندرقند پاييزه در استان كشت شود. تورج نوروزي 
معاون بهبود توليدات گياهي سازمان جهادكشاورزي خوزستان در 
اين نشست گفت: سطح زيركشت چغندر قند پاييزه از 2 هزارهكتار 
در ســال 1392 به 18 هزار و 520 هكتار در ســال زراعي جاري 
رسيد و روند توليد نيز از 115 هزار تن به يك ميليون و 100 هزار 

تن افزايش يافت.
وي افزود: كارخانه هاي قند فعال كه خريدار چغندرقند خوزستان 
هستند از هفت كارخانه در سال گذشته به 10 كارخانه در سال جاري 
رسيده است. نوروزي با بيان اينكه با وجود كمبودهاي كود شيميايي 
در سال زراعي گذشته همه كود مورد نياز چغندرقند در استان تأمين 
شد ادامه داد: بر اساس برآوردها يك هزار و 400 كاميون در روز براي 
حمل اين محصول مورد نياز است. نوروزي با تأكيد بر اينكه برداشت 
تــا آخر خرداد ماه بايد به پايان برســد اضافه كرد: يكي از طرح هاي 
تشــويقي به كاميون داران، افزايش 30 درصدي سوخت تخصيصي 
به آنها بوده اســت.وي عمده مشكل برداشت چغندر قند را همزماني 
برداشت آن با برداشت ذرت علوفه اي عنوان كرد كه كه از 10 خرداد 
ماه آغاز خواهد شد. نوروزي گفت: به دليل تقاضاي استان هاي ديگر 
براي ذرت علوفه اي پيش بيني مي شود حدود 30 درصد كاميون هاي 

حمل چغندرقند به سمت برداشت ذرت گرايش پيدا كنند.
برداشت چغندر قند در خوزســتان از ابتداي ارديبهشت ماه 
شــروع وتا روزهاي نخســتين تيرماه ادامه خواهد داشت.استان 
خوزستان با توليد ساالنه 17.5ميليون تن محصوالت كشاورزي 
و باغــي به ارزش بيش از 290هزار ميليارد ريال مقام نخســت 

كشوري را دارد.
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مصرف ســاالنه قند كشور در ايران حدود 
2.2 ميليون تن است. به عبارت ديگر مصرف 
ســرانه هر ايراني حدود ۳0 كيلوگرم است. 
در حال حاضر 44 كارخانه توليد قند و شكر 
در كشور وجود دارد كه ۹ كارخانه نيشكري 
و ۳5 كارخانه چغندري هســتند كه از بين 
كل كارخانه هاي چغنــدري تنها 27 كارخانه 

هم اكنون فعال هستند.
به گزارش بورس نيوز، صنعت قند و شــكر پس 
از صنعت نســاجي، دومين صنعــت قديمي ايران 
به حســاب مي آيد. صنعت قند و شــكر با توجه به 
استراتژيك بودن و منبع ارزان تأمين انرژي نسبت 
به ســاير مواد غذايي، همواره موردتوجه و حمايت 

دولت بوده است. بخش كشاورزي به عنوان مهم ترين بخش و 
تأمين كننده مواد اوليه، بخش نفت به عنوان تأمين كننده انرژي 
و بخش صنعت و حمل ونقل، بخش هاي مرتبط و تأثيرگذار در 
اين صنعت بوده و بيشترين مصرف كننده قند و شكر در درجه 
اول خانوار ها و ســپس صنايع غذايي و لبني است. محصول 
شكر در دنيا از دو محصول مهم كشاورزي چغندرقند و نيشكر 
حاصل مي شود. با توجه به وضعيت آب وهوايي كشور و اقليم 
آن عمده توليد شكر در كشور به صورت شكر چغندري است 
به طوري كه طي ســال هاي 1387-1370 به طور متوسط در 
حدود 70 درصد شــكر چغندري بــوده و 30 درصد مابقي 
نيز به صورت شكر نيشكري اســت. امروزه در شاخه صنايع 
غذايي قند، به عنوان يكي از محصوالت اســتراتژيك در دنيا 
شناخته شــده اســت انرژي زياد در مقدار كمي از اين ماده 
ازيك طرف و كاربرد آن در اكثر صنايع نوشابه سازي، شكات، 
شــيريني و ساير محصوالت غذايي از طرف ديگر اين ماده را 
به عنوان يك ماده شــاخص در صنايع غذايي درآورده است. 
يكي از گسترده ترين صنايع در حوزه توليد مواد غذايي، صنعت 
قند و شكر است كه محصول توليدي از آن يعني قند و شكر 
از مهم ترين مواد غذايي مورداستفاده در خانواده ها محسوب 
مي شــود. تنوع محصوالت مختلف در اين صنعت، طرفداران 
زيادي را به وجود آورده اســت كه مي تواند رشــد خوبي در 
صادرات و ارزآوري كشــور داشته باشد. در اين آموزش تاش 
شده است تا در مدت زماني كوتاه، مواد اوليه همچون چغندرقند 
و نيشكر، مراحل توليد محصول نهايي به صورت مكانيزه و نيز 
محصوالت جانبي و موارد مرتبط بيان شــود. صنعت قند و 
شــكر از بخش هاي مختلفي ازجمله: كشاورزي، حمل و نقل، 
بازرگاني و انرژي، تشكيل شده است. صنعت قند و شكر يكي 
از قديمي ترين صنايع ايران به شــمار مي آيد كه به دليل در 
دســترس بودن و به عنوان يكي از منابــع انرژي زا در ايران و 
كشور هاي درحال توسعه، بسيار مورد تقاضاي مصرف كنندگان 
قرارگرفته و يكــي از صنايع مهم و موردتوجــه براي دولت 
محسوب مي شود. بيشــترين مصرف شكر توسط خانوار ها و 
ســپس صنايع مختلف به خصوص صنايع غذايي است. اين 
صنعت، يكي از صنايع پرمصرف در انرژي اســت و همچنين 
ضايعاتي دارد كه ســبب آلودگي محيط زيست مي شود، اما 
امروزه مي توان عاوه بر روش هاي شيميايي متداول، از راه هاي 
فرآوري جديدي بر مبناي تكنولوژي غشــايي استفاده كرد و 
اين مشكات را برطرف نمود. تنوع محصوالت توليدشده در 
اين صنعت افزايش يافته است به طوري كه مي توان از ضايعات 
گياه نيشكر به صورت بهينه استفاده كرده و محصوالت جانبي 

فراواني توليد نمود كه به مصارف مختلف برسد.
با توجه به تمركز كشور بر صادرات غيرنفتي و افزايش 
ارزآوري در ايــن زمينــه، توليد محصــوالت اين صنعت 
مي تواند رشد خوبي در كشور داشته باشد و با اين افزايش 
مي توان وابستگي كشور به واردات اين محصول استراتژيك 

را كاهش داد.

وضعيت صنعت در ايران و جهان
مهم ترين گام در توليد قند و شكر تأمين نهاده هاي اوليه آن 
يعني چغندرقند و نيشكر است و ازاين جهت صنعت قند و شكر 
وابستگي شديد به بخش كشاورزي دارد و اثرات عوامل موثر در 
زراعت اين محصوالت مستقيماً به صنعت و ساير بخش هاي 

وابسته منعكس شده و آنها را متأثر مي سازد.

وضعيت صنعت شكر در جهان
در نقاط مختلف جهان و نســبت به شــرايط آب وهوايي و 
امكانات طبيعي از دو محصول نيشــكر و چغندرقند، شــكر 
اســتحصال مي شــود. توليدكننده هاي عمده شكر در جهان 
عبارت اند از برزيل، هند، چين، تايلند و امريكا هســتند كه از 
ميان آنها برزيل و هند روي هم حدود 40 درصد شــكر جهان 
را توليد مي كنند.برزيل، توليدكننده اي كه هزينه توليد شكر 
آن از ساير كشور ها پايين تر است، نقش مهم و تعيين كننده اي 
در عرضه اين كاال در جهان دارد. به عاوه در بلندمدت عواملي 
همچون سياست گذاري دولت ها )مرتبط با بازار شكر( و چرخه 
توليد شــكر در برخي از كشور هاي بزرگ توليدكننده نيشكر 
در آسيا نيز در توليد شكر و نوسانات قيمت آن نقش خواهند 
داشت.چندين سال اســت برخي از تغييرات ساختاري روند 
معامات شكر در جهان را دستخوش تغيير كرده است، عواملي 
كه در ســال هاي پيش رونيز بر معامــات اين كاال تأثيرگذار 
خواهند بــود؛ ازجمله افزايش تراكم صادرات از مناطق خاص 
)صادركنندگان اندكي در ســطح جهاني فعاليت مي كنند( و 

كاهش حجم معامات شكر سفيد در سطح بين المللي.

وضعيت صنعت در كشور
 ظرفيت ســاالنه توليدي در كشــور در مجمــوع حدود

2.5 ميليون تن اســت كه تاكنون بيشترين توليد كل حدود 
2 ميليون تن در كشــور بوده كه متأثر ميزان از توليد چغندر 
و نيشــكر توليدي است. اين در حالي است كه مصرف ساالنه 
قند كشور در ايران حدود 2.2 ميليون تن است. به عبارت ديگر 
مصرف ســرانه هر ايراني حدود 30 كيلوگرم اســت. در حال 
حاضر 44 كارخانه توليد قند و شكر در كشور وجود دارد كه 9 
كارخانه نيشكري و 35 كارخانه چغندري هستند كه از بين كل 
كارخانه هاي چغندري تنها 27 كارخانه هم اكنون فعال هستند. 
شكر ازجمله كاال هاي مصرفي در جهان است كه تنها به مصرف 
سرانه خانوار ها محدود نمي شود و به طور گسترده اي كاربرد هاي 

صنعتي را نيز شامل مي شود.
از ابتداي سال 2020 ميادي، بحران شيوع ويروس كرونا 
در اين بازار هم تأثير گذاشت و توانست توليدكنندگان بزرگ 
شكر در ســطح جهان همچون برزيل، هند و تايلند را نيز با 
چالش جدي مواجه كند. در حال حاضر نيشكر به طور متوسط 
حدود 80 درصد از توليد جهاني قند و شــكر را در سطح دنيا 
تشــكيل مي دهد. تا پايان ماه سپتامبر سال 2020 ميادي، 
باوجود بحران گسترده شيوع كوويد-19 در جهان، كشور هاي 
هند، برزيل، تايلند، چين، اياالت متحده امريكا، مكزيك، روسيه، 

پاكستان، فرانسه و اســتراليا جزو كشور هاي برتر 
توليدكننده جهان شناخته شده و حدود 70 درصد 
از توليد جهاني ايــن محصول را به خود اختصاص 
داده انــد. اين در حالي اســت كه محصوالت قندي 
مي توانند جايگزين هاي توليدي مناسبي براي مواد 
غذايي مانند خــوراك دام، فيبر و انــرژي، به ويژه 
سوخت هاي زيستي )اتانول مبتني بر شكر( و توليد 
هم زمان برق )باگاس ني( باشــند. درواقع، نيشــكر 
به طوركلي به عنوان يكي از مهم ترين و كارآمدترين 
منابع زيست توده براي توليد سوخت زيست محيطي 
در نظر گرفته مي شود. طيف گسترده اي از مسائل 
زيست محيطي و اجتماعي با توليد و فرآوري شكر 
در ارتباط اســت و توليدكنندگان محصوالت شكر 
به عاوه شــركت هاي انرژي و مواد غذايــي، به دنبال راه هايي 
براي رفع نگراني هاي مربوط به توليد شــكر، ســوخت هاي 
زيست محيطي و پايدار هستند. به گزارش بورس نيوز، صنعت 
توليد قند و شــكر يكي از صنايع آب بر كشــور بوده كه اين 
صنعت با توليد فاضاب هاي آلوده به مواد آلي و شاخص هاي 
آاليندگي باال، يكي از آالينده ترين صنايع منابع آبي كشــور 
محسوب مي شود. درصورتي كه قبل از دفع اين فاضاب ها به 
محيط زيست اقدامات الزم براي تصفيه آنها صورت نگيرد، اين 
صنعت مي تواند هزينه هاي جانبي بسياري را به جامعه تحميل 

كند.
به طــور ميانگيــن كارخانه هاي فعــال در كشــور ازنظر 
محيط زيســتي حدود 40 درصد ناكارآمــد عمل مي كنند و 
ميانگين قيمت سايه اي توليد هر كيلوگرم BOD )شاخص 
اكسيژن خواهي بيولوژيكي( در صنعت قند و شكر حدود 433 

هزار و 763 ريال است.

افت حجم توليد شكر جهاني
بين ســال هاي 2019 تا 2020 ميادي تخمين توليد 
جهاني شــكر به حدود 166.2 ميليون تن متريك رسيد، 
چراكه كشور هاي بزرگ توليدكننده به دليل عوارض ناشي 
از آب وهوا و افزايش حجم توليد اتانول، ميزان توليد شــكر 
خود را كاهش دادند. كشــور برزيل نيز ازجمله بزرگ ترين 
توليدكنندگان شــكر در جهان، به دليل سودآوري توليد 
اتانــول، حجم توليدات شــكر خود را محــدود كرد و 35 
درصــد از توليــد خود را به شــكر و 65 درصد را به توليد 
اتانــول اختصاص داد.البتــه بايد يادآور شــد كه عواملي 
همچون خشكسالي شديد و رطوبت هوا در برخي ديگر از 
مناطق جهان نيز باعث شد تا در طول سال هاي 2019 تا 
2020 ميادي توليد شكر با افت مواجه شود، به طوري كه 
كشور هاي هند، تايلند و منطقه اتحاديه اروپا حجم توليدات 
شكر خود را به ترتيب تا حدود 28.9، 34.3 و 8.2 ميليون 
تن متريك پايدار نگاه دارند. تمامــي اين عوامل به همراه 
شيوع گسترده ويروس كرونا دست به دست هم دادند تا از 
ابتداي سال 2020 ميادي قيمت جهاني شكر نيز بيش از 
6 درصد كاهش پيدا كند.با تمام اين اوصاف، پيش بيني شده 
در فصل ابتدايي سال 2021 ميادي نيز توليد جهاني شكر 
حدود 1.1 ميليون تن كاهش پيدا كند كه البته اين روند 
نزولي ناشــي از افزايش سطح آگاهي مصرف كنندگان در 
سطح جهان است كه نسبت به سامت خود توجه بيشتري 
دارند و مصرف بيش ازاندازه قند و شــكر را مضر مي دانند. 
زيرا پيش از شــيوع ويروس كرونا هم به دليل اين افزايش 
سطح آگاهي مصرف كننده، مصرف جهاني قند و شكر در 
حال كاهش بوده اســت. درواقع مي توان گفت اين اپيدمي 
در فصل گذشته 2.5 ميليون تن به ميزان تقاضاي مصرف 
شكر آسيب رسانده كه اتحاديه اروپا در اين امر پيش رو بوده 
و با كاهش مصرف بيش از 500 هزار تن مواجه شده است.

درباره امروز قديمي ترين صنعت ايراني
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خصوصي ها ديگر شكر وارد نمي كنند؟
دولت دوازدهم سرانجام و پس از آنكه دخل و خرج ارزي اش به دليل فقدان صادرات نفت از تعادل خارج 
شد، تخصيص دالر 4200 توماني براي واردات شكر را قطع كرد. اين يك رخداد بزرگ بود كه پيامدهاي 
خود را بر جاي گذاشته و نيز آثار آن مدت ها ادامه خواهد داشت. يكي از اين پيامدها، كشيده شدن دندان 
طمع واردكنندگان شكر بود كه ديگر دسترسي به دالر ارزان را از دست داده و فعاً در كمين نشسته اند. آمار 
واردات شكر نشان مي دهد، در حالي كه واردات شكر در سال 1400 تا امروز از سوي دولت رقمي معادل 
279 هزار تن شده است، بخش خصوصي فقط 13 هزار تن شكر وارد كرده است. اين در حالي است كه 
ميزان واردات شكر از سوي بخش خصوصي در سال 1399 كه هنوز دالر 4200 توماني و دالر ترجيحي 
به واردات شكر اختصاص داده مي شد 80 درصد بيشتر از واردات شكر دولتي بوده است. نكته قابل اعتنا كه 
در نمودار نيز ديده مي شود اين است كه واردات شكر در سال 1400 رقم قابل اعتنايي است و مي تواند تا 
زمان ورود شكر توليد داخل، بازار را از التهاب دور كند. افزايش سهم توليد داخل نسبت به واردات از ديگر 

رخدادهايي است كه در سال 1399 شاهد آن بوديم و در نمودار به خوبي ديده مي شود.

آمار واردات شكر از سال 1۳80  تا پايان ارديبهشت سال 1400 
به تفكيك 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
1393562261823
1394364157521
1395358309667
1396718138856
139786195281
139865511751830
13996503681018
140013279292

مأخذ: گمرک جمهوري اسالمي ايران

واردات شكر از سال 84 تا پايان ارديبهشت سال1400 به تفكيك خام و سفيد

واردات شكر خام بصورت ماهيانه از سال 1۳85 تا  سال 1400)ارقام هزار تن(

جمعاسفندبهمنديآذرآبانمهرشهريورمردادتيرخردادارديبهشتفروردينسالرديف

11385154941112053071921872231942982402762481 1542483595648711063125014731668196522052481جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

21386236228112541111336155652750381170 2364645766307418749359901055108211321170جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

3138728298889149173246865126169931101 285714523438355658064871383910081101جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

41388119108576442339446457412273877 119227284348390423517563608682804877جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

51389691071322343123301611128063731321805 691763085428541184134514571537160016731805جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

613900241268301384311817181142561234 02436104405789820838855103611781234جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

71391506912155154196190372281513071231681 501192402954496458358721100125115581681جمع هر ماه + ماه هاي قبل

81392881588114611592071151461342252271579 88103191305366525732847993112713521579جمع هر ماه + ماه هاي قبل

91393165137211574067471980000823 165302513570610677724743823823823823جمع هر ماه + ماه هاي قبل

10139405.511.89.212701071751052524521 05.517.32133103210385490492497521جمع هر ماه + ماه هاي قبل

1113950002522117076506668016667 00025246391467517583651651667جمع هر ماه + ماه هاي قبل

121396019522912913816055014080856 0195424553691707707762762776776856جمع هر ماه + ماه هاي قبل

13139703849100006606661281 038878888888888154154220281جمع هر ماه + ماه هاي قبل

141398822132802208014321098150171105781830 822955757958751018122813261476164717521830جمع هر ماه + ماه هاي قبل

1513999713120111221731426363171601018 97228429541543717859922985100210181018جمع هر ماه + ماه هاي قبل

16140013279292 0292جمع هر ماه + ماه هاي قبل
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 سفيدسال
 خامبها )دالر()هزارتن(

 جمع وارداتبها )دالر()هزارتن(
)هزار تن(

 بها جمع واردات 
)دالر(

13847820.124.000629177.256.000707197.380.000
1385637291.271.9101.890726.182.5592.5271.017.454.469
1386348133.309.344822274.461.3671.170407.770.710
138710337.213.332998287.800.0131.101325.013.345
1388278.819.906850315.826.114877324.646.020
1389001.805704.520.4071.805704.520.407
139063.799.5101.228752.105.3341.234755.904.844
1391001.6801.072.413.6081.6801.072.413.608
1392001.579832.187.9581.579832.187.958
139300823377.470.440823377.470.440
13944920.479.003472151.358.524521171.837.527
1395006670667320.134.978
139600856414.742.637856414.742.637
139700281102.654.305281102.654.305
1398001.830642.346.2371.830642.346.237
1399001.018370.660.0001.018370.660.000
140000292123.140.000292123.140.000
1.248515.017.00517.7207.325.125.50318.9688.160.277.485جمع


