
مشاركت در تدوين بودجه 
حق است نه انتظار

 بودجه ساالنه در ايران و هر كشور ديگري مهم ترين 
سند مالي، اقتصادي و سياسي است كه از سوي نهادهاي 
اصلــي بودجه ريزي در دولت تهيه و پــس از تدوين به 
مجلس قانونگذاري داده مي شود.در اليحه بودجه ساالنه، 
دولت ها سياســت هاي اقتصادي و سياســت هاي پولي 
و مالي و حتي تا اندازه اي چشــم انداز سياست خارجي 
كشور را لحاظ مي كنند. بودجه هاي ساالنه شايد در نگاه 
نخست شماري عدد و رقم باشند اما هر عدد به يك قلم از 
فعاليت هاي سياسي يا فرهنگي و اجتماعي سنجاق شده و 
سرنوشت يك ساله شهروندان و فعاالن اقتصادي و صنعتي 
را دگرگون كرده و پايه اي براي دگرگون سازي هاي بعدي 
است. در كشورهاي با دموكراسي قديمي و نهادينه شده، 
تدوين اليحه بودجه از سوي دولت كار پيچيده اي است 
و ذي نفعان در اين مقوله با جديت كامل و با اســتفاده از 
نيروي قانوني و مدني هر رقم را دنبال مي كنند تا ببينند 
ســود و زيان آن براي خودشان و سطح كالن چيست. 
در اين دسته از كشورها كه احزاب گوناگون و رسانه هاي 
نيرومند و نهادهاي صنفي مثــل نهادهاي كارفرمايي، 
نهادهاي كارگري و اتحاديه ها حضور جدي دارند در هر 
گام از تهيــه بودجه و در هر تصميم دولت واكاوي دقيق 
صورت مي پذيرد. در ايران نيز به دليل رقابت هاي سياسي 
كه در ســال هاي پيش، از وضعيت بهتري برخوردار بود 

رصد بودجه با جديت بيشتر انجام مي شد.
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 آداب احترام 
به يك صنعت وتشكل ها 

|بهمن دانايي|
بدون چــون و چرا بايد قبول كنيم شــرط 
كاميابی در هر كاري دانســتن آداب واصول آن 
كار است و اگر هر فرد، گروه و سازماني تصّوري 
برخالف اين داشته و بر همان اساس رفتاركند 
در نهايت كامياب نخواهد شد. به طور مثال اگر 
فردي تصّوركند بدون دانستن آداب و تجربه و 
تخّصص زراعت چغندر مي تواند كشت و داشت و 
برداشت موفقي داشته باشد به بيراهه خواهد زد. 
در سطحي باالتر اگر يك مدير مهم در باالترين 
سازمان و تشــكيالت مسؤول در كشاورزی نيز 
تصّور كند بدون رعايت آداب و همه جنبه هاي 
كار كه در ايران يكي از پيچيده ترين كارها است 
موفق خواهد شــد بدون ترديد تصّور نادرستي 
دارد. يكي از آداب كاميابي در هر كاري اين است 
كه درجه و شــدت اهميت و ضرورت و فلسفه 
وجودي آن كار از ســوي مديرمسؤول شناخته 
شود. اگر هر فردي درايران به هر دليل مسؤوليت 
معاونت وزارت جهاد كشاورزي را برعهده گرفته 
اســت نيز از اين قاعده مســتثني نيست و اگر 
مي خواهد كارنامه با نمره هاي خوب داشته باشد 

بايد بداند به چه جاي مهمي آمده است.
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رشد توليد صنعتي بارديگر منفي شد  

روزگار ناخوش صنعت ايران
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 جزييات 
 بازار جهانی شكر

زير ذره بين

سوددهي نيشكر علي رغم 
بحران هانشانگر مديريت هماهنگ 

و كار تيمي همدالنه است

حداكثر قيمت شكر 
 براي مصرف كننده

1۶ هزار تومان است

 حاشيه ها 
 بيشتر از متن 

شده اند
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صفحه 3

وزير جهاد كشاورزي مطرح كرد: 

بهره گيري از ظرفيت كارخانجات چغندرقند و نيشكر براي توليد شكر
وزير جهاد كشــاورزي بر ضرورت بهره گيــري از ظرفيت  
كارخانجات چغندر و نيشــكر براي رسيدن به خوداتكايي در 

توليد شكر تأكيد كرد. 
»سيدجواد ساداتي نژاد« در نشست صميمي با نمايندگان 
كارخانجات چغندر و نيشكر، با تأكيد بر لزوم يكپارچه سازي 
تشــكل ها و اتحاديه هاي كشــاورزي، اظهار داشــت: يكي از 

ضعف هاي حوزه كشاورزي تعّدد تشكل ها است. 
وزير جهاد كشــاورزي افزود: اين تعّدد تشكل، قانونگذار و 
مجري قانون را دچار سردرگمي مي كند و قدرت تصميم گيري 
را در ايــن بخش كــه با غذاي مردم ســر و كار دارد، كاهش 

مي دهد.
 ســاداتي نژاد با اشاره به اينكه كارخانجات چغندر و نيشكر 
كشور داراي ظرفيت خوبي براي توليد و خوداتكايي در شكر 
هستند، تصريح كرد: ما بايد از ظرفيت هاي حوزه كشاورزي به 
ويژه كارخانجات چغندر و نيشكر استفاده كنيم. در اين نشست 
نمايندگان كارخانجات چغندر و نيشكر مشكالت، پيشنهادات 

و نظرات خود را ارايه كردند. به گزارش ايرنا، براســاس مصوبه 
شوراي اقتصاد، قيمت هر كيلوگرم چغندرقند يك هزار و 47۵ 
تومان تعيين شــده در حالي كه به گفته برخي كارشناسان 
بخش كشــاورزي، قيمــت واقعي اين محصول بــا توجه به 

هزينه هاي تمام شده توليد، يك هزار و ۸7۵ تومان است.

مهند  س محمد   پارسا 

رئيس هيات مد  يره 
فد  راسيون صاد  رات انرژی



اد  امه از صفحه اول
واقعيت اين اســت كه بخش زراعــی درايران با توليد 
محصوالت بســيار با اهميت مثل گنــدم، برنج، چغندر و 
نيشــكر، حبوبات. ساير محصوالت نقش غيرقابل انكار در 
ايجاد امنيت غذايي و در نتيجه امنيت ملي دارد. آمارهاي 
دردسترس نشــان مي دهد در سال زراعي گذشته بخش 
زراعت 92 ميليون تن محصول ارزشمند براي ايران توليد 
كرده اســت كه اگر اين ميزان توليد داخلي نبود شرايط 
كشور به تراژدي مي رسيد. ارزش امنيت اقتصادي و ملي 
به اندازه اي اســت كه توليد اين ميزان محصول زراعي را 

يك فعاليت با درجه باالي امنيت مي داند. 

سهم 14 درصدي زراعت مرتبط با شكر
آمارهاي ارايه شــده از سوي وزارت جهاد كشاورزي در 
رابطه با وضعيت زراعت در سال 99 كه در مرداد ماه امسال 
منتشر شده است نشان مي دهد سهم چغندر قند ونيشكر 
از 92 ميليون تن محصول زراعي درســال يادشده برابر با 
13/3ميليون تن اســت. يك محاسبه ساده نشان مي دهد 
ســهم اين بخش معادل 14 درصد كل محصوالت زراعي 
بوده اســت. اين ميزان توليد و ســهم باالي آن در توليد 
زراعي نشــان از اهميت باالي زراعت مرتبط با قند و شكر 
اســت كه انكارناشدني است. از ســوي ديگر از اين ميزان 
برداشت چغندر قند و نيشكر رقمي معادل 1.6 ميليون تن 
فقط و فقط شكر توليد شده است. با توجه به قيمت جهاني 
هر كيلو شــكر وارداتي كه در حــال حاضر حدود 17 هزار 
تومان است كه با احتساب هر دالر در بازار آزاد معادل 29 
هزار تومان بازهم بيشــتر از نيم دالر براي هركيلو و ۵00 
دالر براي هر تن اســت توليد 1.6 ميليون شكر به معناي 
جلوگيري از خروج ۸00 ميليون دالر ارز در اين وانفســاي 
كمبود ارز است. عالوه بر اين، اين ميزان توليد داخلي بدون 
هياهو و در كمال آرامش و سازگاري تاريخي كارخانه ها با 
كشــاورزان به دست آمده اســت. اكنون با استفاده از اين 
ميزان توليد اســت كه قيمت هركيلو شكر در بازار داخلي 
دســت كم 4000 تومان ارزان تر از شــكر وارداتي است و 
بازار نيز التهاب ندارد. همه اينها نشــان مي دهد كه صنعت 
قديمي و اصيل قند و شكر در بخش زراعت و نيز در بخش 

توليد صنعتي داراي اهميت قابل اعتنايي است. 

احترام به صنعت قند و شكر 
همان طور كه در باال با اعداد و ارقام آمارهاي رســمي ياد آور شديم 
زراعت مرتبط با توليد شكر و نيز محصوالت متعّدد و مهمي كه جز قند 
و شــكر توليد مي كند انكارناشدني اســت و مديران بخش كشاورزي به 
عنوان متوليان و سياست گذاران اصلي توليد محصوالت زراعي بايد به اين 
مسأله آگاهي كامل داشته باشند. يكي از پيامدهاي اين آگاهي درست از 
اهميت صنعت قند و شكر، اداي احترام به اين فعاليت و داشتن نگاه ويژه 
به مســائل آن است. واقعيت اين است كه مديران دولتي به رغم دانش و 
تخّصصي كه در مديريت دارند و شايد در بخش زراعت نيز داراي شناخت 
باشــند اما بديهي است به اين دليل كه مدت مديريت آنها با آمد و شد 
دولت ها عمر طوالني ندارد و نيز به اين دليل كه بايد با سياست هاي كالن 
اقتصادي دولت نيز سازگار باشند و همچنين به اين دليل كه در متن و 
بطن كار قرار ندارند به نســبت مديراني كه سابقه و كارنامه طوالني تر و 
مستقيم تر در اقتصاد و صنعت شكر دارند بايد از تجربه بخش مديريتي 
موجود در متن كار استفاده بهينه كنند. استفاده از تجربه و دانش مديراني 
كــه هركدام چند دهه از نزديك با همه جزييات و ريز ودرشــت زراعت 
وصنعت قند و شكر آگاه هستند يك ضرورت است. تجربه نشان مي دهد 
در دولت نهم و دهم ارتباط و تعامل مديران دولتي با مديران صنعت قند 
كاهش يافت وحتي در دوره اي به تخالف كشيده شد و نتيجه آن سقوط 
توليد شكر به ۵00 هزار تن و واردات 2.۵ ميليون تن در سال 13۸۵ شد. 
از سوي ديگر افزايش تعامل و همكاري مديران دولت يازدهم با مجموعه 

مديران صنعت به افزايش توليد و ركوردشكني توليد شكر منجر شد. 

تعامل هميشه مفيد است
تعامل و ارتباطات ميان آدميان و ســازمان ها در هر سطحي و براي 
هر فعاليتي به گفت وگو منجر شــده و اين گفت وگوها به درك متقابل 
از نيازها و توانمندي هاي دوطرف گفت وگو منجر شــده و نيروها برهم 
فزاينده خواهد شد. انجمن صنفي كارخانه هاي قند و شكر در همه عمر 
بيش از نيم قرن خود ودر همه دوره ها نشان داده است براي اينكه اقتصاد 
كشاورزي به روزهاي خوش برسد همواره با دولت هاي گوناگون جداي 
از اينكه داراي كدام گرايش سياســي – جناحي هستند براي اعتالي 
صنعــت قند تعامل را در صدر فعاليت هاي خود قــرار داده اند. به گواه 
همين نشريه شكر در شروع فعاليت دولت يازدهم و وزير محترم جهاد 
كشــاورزي نيز آمادگي خود را براي همــكاري با دولت به ويژه بخش 
كشاورزي اعالم كرده و اكنون نيز اين را از راهبردهاي انجمن مي دانيم. 
به همين دليل اســت كه براي بيان برخي واقعيت هاي صنعت قند و 
شكر از چند هفته پيش درخواست ديداري از نزديك با معاون توسعه 

بازرگانی وزارتخانه مذكور داشتيم اما متأسفانه با در بسته و دژ محكم 
دفترشان مواجه شده ايم. انتظار مديران صنعت قند و شكر اين بود كه 
با توجه به ســخنان چند باره وزير محترم كه گفته است در هر بخش 
تصميمي بخواهد بگيرد با تشكل هاي آن بخش هماهنگ شده و نظرات 
آنها را در تصميم سازي ها لحاظ خواهد كرد، اين درخواست ها تا امروز 
پذيرفته مي شد. واقعيت اين است كه تصميم گيری در ارتباط با توليدات 
زراعی و صنعتی از پشت درهای بسته ميّسر نيست. در انتظار گذاردن 
بيش از ســه هفته ای نمايندگان يك صنعت بزرگ با بيش از ۵0 هزار 
نفر كشاورز چغندركار برای ديداری نيم ساعته برخالف شعارهای دولت 
برای گفت وگوهای رودررو با اصحاب صنايع است. مديران جديد دولت 
سيزدهم بايد باور كنند كه بدون مشورت و همراهی توليدكنندگان راه 
به جايی نخواهند برد. ديدارهاي ســازنده و روشنگرانه مديران وزارت 
جهادكشــاورزي است با مديران تشكل هاي مهم و قديمي براي تبادل 
نظر و درك بيشتر و تفاهم افزون تر و استفاده كارآمد از تجربه و دانش 
تشكل هاي تخّصصي در هر فعاليت از اصلي ترين كارهاي معاونت هاي 
وزارتخانه هاي توليدي از جمله وزارت جهاد كشاورزي است. با توجه به 
اينكه اطالع داريم گاليه از برخي معاونت ها از ســوي تشكل هاي ديگر 
نيز علني مي شــود از وزير محترم جهاد كشاورزي مي خواهيم به عهد 
وســخنان خويش وفادار باشند و راه ارتباط با تشكل ها را باز كنند و از 
معاونان بخواهند به جاي اينكه از گفت وگو با تشكل ها اجتناب كنند از 
آمادگي تشــكل ها براي انتقال تجربه و نيز طرح مسائل در فاصله هاي 
معين اســتقبال كنند. مطمئن باشيد هرگز از گفت وگو با تشكل هاي 
مدني آسيبي به شما نمي رسد كه هيچ، بلكه بيشترين فايده ها نصيب 
دولت خواهد شد. اميد است رفتار مدني و احترام واقعي به تشكل گرايي 
كه بارها از سوي وزير محترم بر زبان آورده شده است در همه بخش هاي 

وزارتخانه و نيز معاونان وزارتخانه جاري و ساري شود.
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شماره 214 - مهر و آبان 21400

هر پديده اجتماعي، سياسي يا اقتصادي در هنگامه   زاده و 
بالنده شدن متن هايي از پيش انديشيده اند كه به مروز زمان 
شــكل و ماهيت پيدا مي كنند. اين متن ها ممكن است بعد 
از بالنده و نهادينه شــدن پديده ها و ناگهاني پيدا شوند اما 
آنها نيز به مرور زمان ثابت مي مانند. فعاليت هاي اقتصادي در 
جامعه ها و از سوي گروه هاي گوناگون و نيز آدميان براساس 
همين متن ها استوار شده و رشد و توسعه را تجربه مي كنند. 
بديهي است كه هر متني در هر بخشي از زندگي اجتماعي 
با حاشيه هايي همراه است كه البته در ذات متن ها نيستند و 
بايد با استفاده از آمادگي هاي ذهني و نيز راهبردهاي قانوني 
از حاشيه هاي هر متني كاسته شده و متن ها نيرومند تر شوند. 
شوربختانه در ايران به داليل گوناگون تاريخي در هر بستري 
از امور اجتماعي و نيز سياســي و اقتصــادي و هر فعاليت 
اســتوار شده بر اين واقعيت ها و متن ها گستردگي، شدت و 
ژرفاي حاشــيه ها به اندازه اي مي شوند كه متن ها را از يادها 
برده و گروه هاي انســاني و نيز سياست گذاران و همچنين 
مديران بنگاه ها و شــهروندان عادي را به بيراهه مي كشانند. 
در چنين وضعيتي است كه جاي اصل و فرع مباحث تغيير 
پيدا مي كنند و همه فعاليت هاي اقتصادي به معضل و مسائل 

حل ناشده تبديل مي شوند.

اقتصاد واقعي در كما
با توجه به آنچه در باال نگاشته شد و براي اينكه بتوان واقعيت ها را 
شفاف و بدون تاريكي نشان داد از اقتصاد كالن ايران شروع مي كنيم. 
براساس آنچه در اقتصاد كالن وجود دارد متغيرهاي اقتصادي را در 
دو بخش واقعي و مالي و بازار سرمايه تقسم بندي مي كنند. در بخش 
اقتصاد واقعي متغيرهايي مثل سرمايه گذاري، تجارت خارجي و توليد 
از اساس كار به حساب مي آيند. سرمايه گذاري موتور رشد و توسعه 
اقتصاد واقعي است. سرمايه گذاري به توليد ناخالص داخلي منجر 
شده و مازاد توليد صادر مي شود و در مقابل واردات انجام مي شود و 
رشد به دست مي آيد. رشد اقتصاد و توليد ناخالص داخلي منجر به 
رفاه اقتصادي مي شود و اگر توزيع درآمد از بهينگي برخوردار باشد 
شهروندان به رفاه باالتر مي رسند. در همه كشورهاي پيشرفته و در 
حال توسعه مثل هراتفاقي در اقتصاد براي اين است كه بخش واقعي 
اقتصاد رشد باال و مستمر را به دست آورد. بخش دوم متغيرها اما 
همانند تورم و نقدينگي و نيز بازار سرمايه و سهام براي اين هستند 
كه به بخش واقعي اقتصاد كمك شود. در ايران اما شرايط سياسي و 
اقتصادي و سياست خارجي ايران گونه اي است كه متغيرهاي اصلي 
كه متن اقتصادند زير تيغ متغيرهاي مالي قرار دارند. به طور مثال 
تورم هاي 40 درصدي در دهه اخير به مدت ۵ ســال امان توليد را 
بريده است. به اين ترتيب شده است كه رشد اقتصاد ايران در اين 

دهه به طور ميانگين صفر شده و رفاه مادي جامعه افزايش نيافته 
اســت. در دهه 1390 حاشيه هايي كه بايد به كمك بخش واقعي 
اقتصاد بيايند پررنگ تر از متن اقتصاد شده اند و به همين دليل است 

كه شاهد منفي شدن رشد سرمايه گذاري در ايران هستيم. 

حاشيه اي به نام قيمت گذاري دستوري 
آنچه در اقتصاد متن به حســاب مي آيد و اصل داستان اقتصاد 
برآن استوار شده است آزادي دادوستد كاال، خدمات و منابع مالي 
و سرمايه اي بين بنگاه ها با هم و نيز بين نيروي انساني با بنگاه ها 
است. شايد در برخي دوره هاي كوتاه مدت و براي محصوالت ويژه 
در وضعيت هاي نادر دولت ها به عنوان حاشيه اي بر متن بخواهند 
قيمت ها را كنترل كنند تا تنگنا برطرف شده و متن اقتصاد دوباره 
پيروز صحنه اقتصاد شــود. در ايران اما از نيمه دوم دهه 13۵0 تا 
امروز شــاهد بوده ايم حاشيه بر متن پيروز شده است و دولت هاي 
گوناگــون به بهانه تنظيم بــازار كاالها و تثبيــت قيمت ها انواع 
ســازمان هاي نظارتي را براصل اقتصاد ترجيح داده و با استفاده از 
روش هاي منسوخ خواسته اند بازار ها را كنترل كنند. به اين ترتيب 
شــده است كه بازار كاالها؛ خدمات و بازار پول و سرمايه و ارز در 
اقتصاد ايران با آشفتگي تاريخي روبه رو است. بررسي اين داستان 
ناراحت كننده به ويژه در صنعت قند و در فعاليت هاي مشابه دراين 

حاشيه ها بيشتر از متن شده اند



صنعت ايران در همين وضعيت نامساعد فعلي بيشترين سهم را در توليد 
ناخالص داخلي دارد و بيشــترين اشتغال پايدار را درهمين بخش مي توان 
جســتجوكرد. با اين همه صنعت ايران با تأثير پذيري از بي ثباتي اقتصادي 
و بي ثباتي در بازارهاي مالي و سرمايه اي در بدترين وضعيت به سر مي برد. 
درحالي كه دست كم دو دهه است صنعت ايران از نوسازي تكنولوژيك دنيا 
عقب مانده اســت و در صورت زندگي اقتصادي عادي و ورود واردات بخش 
اصلي اين صنعت يعني خودروسازي ها، صنعت فوالد و صنايع لوازم خانگي كه 
بارانت هاي پيدا وپنهان سرپا مانده اند نيز با شتاب به روزهاي زوال مي رسند، 
اين روزها توليد صنعتي از داخل نيز آســيب جدي مي بيند. كاهش قدرت 
خريد شــهروندان به دليل تورم باالي مصرف كننده و نيز تورم ۸2درصدي 
توليد صنعتي اين بخش از فعاليت هاي اقتصادي با روزگار نامناسبي زندگي 
مي كنند. از ســوي ديگر قيمت گذاري دستوري بارديگر در دستور كار قرار 
گرفته است و كمبود انرژي مثل برق در تابستان و گاز در زمستان شرايط را 
سخت كرده است. تازه ترين گزارش پژوهشكده پولي وبانكي از تحوالت آبان 
ماه امسال نشان مي دهد هشتمين ماه سال جاري نيز شاخص توليد صنعتي 
شــركت هاي بورسي نسبت به مدت مشابه ســال گذشته رشد منفي 1/1 
درصدي را ثبت كرده و رشد منفي توليد صنايع فلزات اساسي بيشترين سهم 

را در ماندگاري رشد منفي شاخص توليد صنعتي در اين ماه داشته است.
پژوهشكده پولي و بانكي كشور، ماهانه وضعيت توليد شركت هاي صنعتي 
از ابعاد مختلفي چون شاخص توليد صنعتي ماهانه، تحليل موجودي انبار، 
محدوديت مالي و رشد صنعت، سودآوري و… بررسي مي كند كه طبق آن 
شاخص توليد صنعتي شركت هاي بورسي در آبان ماه امسال نسبت به مدت 
مشــابه سال گذشــته 1.1 درصد كاهش داشته و گرچه رشد منفي توليد 
صنايع فلزات اساسي بيشترين ســهم را در ماندگاري رشد منفي شاخص 
توليد صنعتي در آبان ماه داشــته است اما در مجموع از 13 صنعت بورسي 
رشد توليد پنج صنعت ديگر نيز در دو ماه اخير منفي بوده كه نشان دهنده 
اين اســت كه نامطلوب بودن وضعيت توليد محدود به يك صنعت نيست. 
در بين صنايع، شــركت هاي صادراتي، توليدكننده هاي كاالهاي واسطه اي 
و سرمايه اي رشد منفي داشته اند و شركت هاي واردات محور و توليدكننده 
كاالهاي مصرفي رشــد مثبت را تجربه كرده انــد. البته با توجه به افزايش 
شاخص موجودي انبار در مهر و آبان و كاهش توليد در اين دو ماه، مي توان 
اينگونه برداشــت كرد كه كاهش در تقاضا براي محصوالت صنعتي منجر 
به كاهش فروش در صنايع شــده است و در نتيجه آن صنايع توليد خود را 
كاهش داده اند.در بخش ديگري از اين گزارش پژوهشــكده پولي و بانكي از 
آنجا كه تغييرات در موجودي انبار محصوالت، عالوه بر اينكه تحليل بهتري 

از علت تغييرات توليد صنعت مربوطه ارايه مي دهد، چون شاهدي از وضعيت 
بــازار و تقاضا نيز ارايه مي كند تا از اين طريق بتوان به پيش بيني روند آتي 
توليد پرداخت، به سراغ تحليل موجودي انبار شركت هاي صنعتي رفته است.

تحليل موجودي انبار صنايع نشان مي دهد كه يك  درصد از توليد صنعتي 
آبان ماه به موجودي انبار اضافه شده و در سه ماهه اخير نيز به طور متوسط 
0/۵ درصد از توليد به موجودي انبار اضافه شده است. جزييات اين تحليل 
بيانگر اين است كه صنعت محصوالت شيميايي در دو ماه اخير افزايش قابل 
توجه در موجودي انبار داشته و با توجه به رشد توليد نزديك به صفر دراين 
صنعت، مي توان گفت كه فروش شركت هاي اين صنعت در ماه اخير نسبت 
به مدت مشــابه كاهش داشته است.البته با توجه به اينكه در فصول سرما 
معموالً محدوديت هايي براي تأمين خوراك پتروشيمي ها تعيين مي شود، 
اين افزايش در موجودي انبار در اين صنعت مي تواند استراتژيك و در راستاي 

تأمين كمبود توليد دوره هاي آتي باشد.

تأثير محدوديت هاي مالي بر توليد صنايع
در بخش ديگري از اين گزارش، براي بررسي تأثير محدوديت هاي مالي 
بر روند توليد شركت هاي صنعتي آنها به دو دسته شركت هاي با محدوديت 
مالي شــديد و كم تقسيم شده اند كه از خردادماه تا آبان ماه نيز محدوديت 
مالي عامل تفاوت معني دار در رشد توليد بين شركت ها نبوده و تغييرات رشد 
توليد شــركت ها در هر دو گروه )داراي محدوديت مالي شديد و كم( بسيار 
نزديك به هم و در يك راستا بوده است.عالوه بر اين، بررسي صورت هاي مالي 
شش ماهه شركت ها نشان مي دهد كه در بين صنايع مهم مانند سنوات اخير 
شركت هاي خودروسازي و ساخت قطعات بدترين وضعيت را از نظر سودآوري 
دارند؛ به صورتي كه تنها صنعتي هست كه جمع سود خالص شركت هاي 
آن منفي مي شود. البته با توجه به كاهش زيان تجميعي صنعت و كاهش 
تعداد شركت هاي زيان ده دو فصل اخير نسبت به مدت مشابه سال قبل به 
نظر مي رسد روند سودآوري اين صنعت بهتر شده است. صنعت محصوالت 
غذايي و محصوالت دارويي نيز به ترتيب بدترين وضعيت ســودآوري را در 
سال جاري داشتند، به طوري كه ارزش حقيقي سود آنها در شش ماهه سال 
جاري نســبت به مدت مشابه سال قبل كاهش داشته و منفي 16 درصد و 
صفر درصد بوده اســت )سود اسمي كمتر از تورم رشد كرده است( و تعداد 
شــركت هاي زيان ده آنها نيز افزايش داشته است.اين كاهش سود حقيقي 
مي تواند به دليل قيمت گذاري دولتي و غيربازاري در كاالهاي ضروري باشد 
و در طرف مقابل، صنعت فلزات اساسي و محصوالت شيميايي با رشد اسمي 

سود باالي 100 درصد جزو سودآورترين صنايع بودند.

رشد توليد صنعتي بارديگر منفي شد   

روزگار ناخوش صنعت ايران
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مشاركت در تدوين بودجه 
حق است نه انتظار

اد  امه از صفحه اول
در دوره هايي كه اكثريت مجلس در اختيار 
يك جناح سياسي و قوه مجريه در اختيار جناح 
سياســي ديگر بود رصد اليحه بودجه با شدت 
بيشتري انجام مي شد. به نظر مي رسد در شرايط 
امروز كه مجلس و دولت از يك جناح سياسي 
هستند شــايد اين رصد جدي با سستي هايي 
روبرو شــود. به نظر مي رسد وضعيت نامساعد 
اقتصاد كالن ايران به دليــل ادامه تحريم ها و 
سياست هاي اقتصادي هنوز تشريح نشده. دولت 
سيزدهم، كار بودجه ريزي را براي سازمان برنامه 
و بودجه كه حاال ســكاندار تازه اي پيدا كرده، 

دشوار تر از هميشه كرده است.
واقعيت اين است كه در تهيه اليحه بودجه 
ساالنه در سال ها و دوره هاي پيشين نيز هرگز 
به بخش خصوصي توجهي نمي شــد و حاال در 
اين وضعيت نو به نظر مي رسد دولت سيزدهم 
در شرايط سخت شايد اصوالً نيازي به مشاركت 
بخش خصوصي در تصميم سازي و تصميم گيري 
اليحه بودجه نمي بيند. اما اين رفتار از ســوي 
دولــت و مجلس تهديدهاي ناشناســي براي 
تهيه و تدوين كارآمد بودجه 1401 در سطوح 
خانواده، بنگاه و سطح كالن و برخي فعاليت هاي 
مهم مثل توليد صنعتي، صادرات دارد و ميزان 
فشار بر فعاالن اقتصادي مثل پيش بيني دريافت 
ماليات از بخش خصوصي و چگونگي تخصيص 
ارز يا سياست برگشــت ارز صادراتي يا تعيين 

قيمت پايه ارز خواهد داشت.
نگاهي به آنچه تاكنون از سوي باالترين مقام 
بودجه ريزي كشور يعني رييس سازمان برنامه 
و بودجه بيان شــده نشان مي دهد راهبردها و 
هدف هاي كالني براي اليحه بودجه لحاظ شده 
و بر اســاس همان راهبردها قرار اســت اقالم 
خــرج يا دخل دولت در ســال 1401 ديده و 
بسته شود. به طور مثال رييس سازمان برنامه 
و بودجه باور دارد كه با اين اليحه به سوي رشد 
هشت درصدي توليد ناخالص داخلي حركت 
مي كنيم يا اينكه قرار اســت سهم هر بخش از 
فعاليت هاي اقتصادي در رشد هشت درصدي 
و سهم هر استان از رشد مورد نظر مشخص و 
توزيع اعتبارات به استان ها واگذار شود. اگرچه 
هر كدام از اين راهبردها و هدف هاي كالن در 
جاي خود مفيد خواهد بود اما واقعيت اين است 
كه دولت سيزدهم و سازمان برنامه و بودجه تا 
اينجاي كار هرگز درباره راهبردها و هدف هاي 
پنهان و پيدا در اليحه بودجه با بخش خصوصي 
و به ويژه تشكل هاي كارفرمايي مشورت نكرده 
و مشــاركت اين تشــكل ها در تدوين اليحه 
بودجه 1401 بسيار كمرنگ است. نگارنده به 
عنوان رياســت يكي از بزرگ ترين تشكل هاي 
صادراتي از دولت ســيزدهم درخواســت دارم 
قبــل از نهايي كردن اليحه و پيش از ارســال 
آن بــه مجلس با نهادهاي مدني كارفرمايي به 
ويژه تشكل هايي كه در امر صادرات اصلي ترين 
كاالهاي ايران يعني انرژي فعال هستند و تجربه 
بااليي در اين مقوله دارند مشورت كرده و امكان 

مشاركت واقعي فراهم شود.
 فعاالن بخش صادرات از نيك و بد روزگار 
و بازار هاي صادراتي ايــران اطالعات تحليلي 
دارند و در صورت مشــاركت در تدوين اليحه 
بودجه مي توانند برخي از بند و سدهاي پيش 
 رو را نشان دهند.يادمان باشد مشاركت در تهيه 
بودجه ساالنه كشور كه تغييرات قابل اعتنا در 
سرنوشت كسب وكارها در ابعاد گوناگون پديدار 
خواهد كرد حق تشكل هاي غيردولتي است و 
دولت نبايد اين حق را نبيند و فقط به اين اكتفا 
كند كه بخش خصوصي انتظاراتي دارد كه آنها 

را لحاظ مي كنيم.

دهه هاي تازه ســپري شده نشان مي دهد هنگامي كه حاشيه بر متن غلبه 
مي كند چرخ هاي اقتصاد به سختي مي چرخند و فعاليت هاي اقتصادي به 

بيراهه كشيده مي شود. 

حاشيه هاي صنعت قند وشكر 
با توجه به نكا ت نگاشته شده در باال و نيز با توجه به رخدادهاي پيدا و پنهان 
در صنعت قند و شكر و صنايع مشابه مي توان فهرستي طوالني از پيروزي متن 
بر حاشــيه در اين صنعت قديمي رديف كرد و نشان داد چگونه در دوره هايي 
به دليل عجيب اين صنعت با دردســرهاي واقعي مواجه شده است و هنوز نيز 
مديران اين بخش مهم از فعاليت هاي اقتصادي بايد هر روزي كه به محل كار 
خود مي روند بيشترين وقت را براي كاهش حاشيه ها بگذارند و فرصت كمتري 
دارند تا به متن كار خود بپردازند. به طور مثال مي توان به مسأله تعيين قيمت 
چغندرقند كه مواد اوليه كارخانه هاي توليد شــكر است اشاره كرد. نهاد مدني 
انجمن صنفي كارخانه هاي قند و شــكر هر ســال و به ويژه در سال هايي كه 
دولت ها تغيير مي كنند و نيروهاي تازه به مناصب تصميم گيري مي رسند درباره 
اينكه قيمت چغندر قند اگر چقدر باشد براي كارخانه ها و به ويژه توليد كنندگان 
چغندر قند صرفه اقتصادي دارد بايد وقت بگذارند و يك مســأله ساده برخي 
اوقات به جايي منتهي مي شــود كه چغندركاران را به كشت محصوالت ديگر 
متقاعد مي كند. از سوي ديگر حاشيه اي به اسم زمان اعالم چغندر قيمت براي 
قيمت يا خريد تضميني نيز كه بايد در ســروقت و پيش از انتخاب نوع كشت 
انجام شود كار را دشوار كرده است. يك حاشيه مهم ديگر در اين باره تنظيم بازار 
با استفاده از اهرم واردات ونيز نوع نرخ ارز تخصيص داده شده است كه سال هاي 

طوالني راه را بر حركت بالنده صنعت قندو شكر بسته است. مديران بازرگاني به 
داليل گوناگون مي خواهند با واردات بيشتر شكر بازار را كنترل كنند و يادشان 
مي رود واردات حاشيه اي بر متن است كه همان توليد داخل است. مصيبت هايي 
كه در دهه هاي تازه سپري شده از غلبه متن برحاشيه كشيده است را مي توان 
بازهم ادامه داد اما براي جلوگيري از طوالني شدن بحث اين را ادامه نمي دهيم. 

متن را پررنگ كنيم وحاشيه را كم رنگ 
اقتصاد قند وشكر از سياست گذاري هاي كالن اقتصاد تأثير مي پذيرد و اگر 
در اقتصاد ايران بخش هاي غير از اقتصاد واقعي پرچم دار باشند همه بخش هاي 
اقتصاد از جمله صنعت قند و شكر آسيب مي بينند. هنگامي كه تورم توليد كننده 
درايران از مرز ۸0 درصد عبور مي كند اين يك اصل است و متن اصلي به حساب 
مي آيــد و بايد اجازه داد فعاليت ها نيز با اين رونــد كار خود را ادامه دهند. در 
صورتي كه سرچشمه ها و موتور توسعه تورم را نمي توانيم مهار كنيم فشار بر روي 
توليد كننده براي تثبيت قيمت همان پررنگ تر شدن حاشيه بر متن است. نهاد 
دولت و ساير نهادهاي رسمي قدرتي به اندازه كوه در برابر قدرت بنگاه ها دارند 
و آن نهادها بايد راه هاي كنترل تورم را بيابند. البته در بسياري از كشورها اين 
درد بزرگ را درمان كرده اند و دولت ايران نيز بايد از داروهاي مؤثر تجربه شده 
براي درمان اين درد استفاده كند. دراين صورت است كه بخش واقعي اقتصاد از 
يخ زدگي بيرون مي آيد و با رشد سرمايه گذاري از منابع گوناگون رشد را تجربه 
مي كند. صنعت قند و شكر اين قدرت و توانايي را دارد كه اگر حاشيه هاي آن را 
كم رنگ كنيم به درجه بااليي از خوداتكايي برسد و از خروج ارزهاي گرانبهاي 

كشور جلوگيري كند.



پيش بينی درباره اقتصاد شكر با توجه به همه محدوديت ها و 
نيز با توجه به تغييرات اقتصادی دركشورهای اصلی توليد كننده  
و نيز كشورهای بزرگ واردكننده كار آسانی نيست اما يك ضرورت 
است كه راه را برای پژوهش های كارشناسانه از سوی نشريه های 
تخّصصی هموار می كند. كارشناســان نشريه بين المللي شكر و 
شــيرين كننده ها به مثابه يك نشريه تخّصصی در اقتصاد شكر 
با دهه ها ســابقه فعاليت پژوهشی، دو سال پيش با توجه به نياز 
بازارجهانی  به پيش بينی ها پژوهشی انجام داد تا وضعيت شكر تا 
نيمه اول دهه حاضر را بررسی كند. اين بررسی انجام شده از سوی 
معاونت طرح و برنامه شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبی در 

كانون توجه قرار گرفت و به فارسی برگردانده شد.

يادآوری ضروری 
چالش  برانگيزترين بخش از هر چشــم انداز، پيش بيني واكنش 
توليد به تغيير شرايط بازار است. اين مشكل براي كاالهاي كشاورزي 
بيشتر است چرا كه ميزان توليد به طور جدي به رويدادهاي آب و 
هوايي وابسته بوده و پيش بيني اين حوادث به واسطه ماهيت آنها 
غير ممكن است. مهم تر از آن، توليد كنندگان محصوالت كشاورزي 
با تأخير زماني مشخص، نسبت به سيگنال هاي بازار واكنش نشان 
مي دهند. در خصوص گياهان قندي، به راحتي مي توان يك دوره 
12 تا 24 ماه از زمان اتخاذ تصميم براي كاشت تا برداشت محصول 
را در نظر گرفت. عالوه بر اين براي فرآوري مقادير اضافي نيشكر يا 
چغندرقند، سرمايه گذاري هاي اضافي در زيرساخت ها ضروري است.

مثل هميشه، يادآور مي شود كه تمام ارقام توليد بر حسب ارزش خام 
است كه مي توان با ضرب 0.92، آن را به ارزش سفيد تبديل كرد. 

آسيا در صدر 
 با وجودی كه در قاره آمريكا برزيل يكی از بزرگترين توليد كننده های

شكر است ونيز در كشورهای عضو اتحاديه اروپاخارج از قاره آمريكا 
توليد كننده های بزرگ شــكر به حساب می آيند و سهم مهمی 
دراقتصاد شكر دارند  اما پيش بينی كارشناسان نشريه بين المللي 
شكر و شيرين كننده ها اين است كه »از نظر قاره اي، انتظار مي رود 
آسيا همچنان در جايگاه بزرگ ترين توليدكننده شكر جهان باقي 
بماند. به نظر مي رســد توليد شكر اين قاره در سال 2۵-2024 به 
۸3.7 ميليون تن برسد كه از رقم 7۸ ميليون تن سال 201۸-19 
بيشتر است. پيش بيني مي شود هند و تايلند جايگاه خود را به عنوان 
اصلي ترين توليد كننده شكر در منطقه حفظ نمايند. » در پيش بينی 

اين نشريه تأكيد شده است.«
 تخمين زده مي شــود توليد شــكر آمريكاي جنوبي در ســال

2۵-2024 به 44.1 ميليون تن برســد كه ۸.6 ميليون تن بيشتر 

از سال 19-201۸ است. پيش بيني مي شود برزيل همچنان عامل 
اصلي توليد در اين منطقه باشــد. همچنين كارشناســان با توجه 
به روندهای پيشــين به اين نتيجه رســيده اند كه »تخمين زده 
 مي شود كه توليد شكر در آمريكاي شمالي و مركزي به سختي از
 23.2 ميليون تن ســال 20-2019 به 2۵.3 ميليون تن در سال

2۵-2024 تغيير كند زيرا انتظار مي رود بيشتر كشورها، توليد خود را 
به طور نسبتاًً كمي افزايش دهند.« بزرگ ترين توليد كننده اين منطقه، 
اياالت متحده و پس از آن، مكزيك و گواتماال قرار دارند. اما آفريقا نيز 
توليد كنندگان بزرگی در مقياس خود دارد. كارشناسان نشريه تخّصصی 
 شكر می نويسند: »پيش بيني مي شــود توليد شكر آفريقا در سال

 2۵-2024 به رقم 14.1 ميليون تن برسد كه از 12.۵ ميليون تن 
در سال 19-201۸ بيشتر است. اگرچه برنامه احداث چندين پروژه 
جديد اعالم شده است ليكن فرض كرديم كه اين پروژه ها با تأخير به 
اتمام برسد اما سرانجام، ظرفيت هاي اضافي فرآوري و افزايش سطح 

زير كشت محصول منجر به افزايش توليد خواهد شد.«

رقابت سخت حتی برای اروپا 
اتحاديه اروپا با لغو سهميه هاي توليد از اول اكتبر 2017، وارد دوره 
جديدي شــد. در حال حاضر و پس از سال 196۸، توليد كنندگان 
داخلي براي اولين بار از هرگونه محدوديت بازاريابي شكر آزاد شده اند. 
در نتيجه، كشاورزان اين اتحاديه، سطح زير كشت چغندر خود در 
سال 1۸-2017 را در حدود 16 درصد افزايش دادند و شرايط خوب 
آب و هوايي نيز منجر به افزايش بيشــتر توليد گرديد. سطح زير 

كشت چغندر در سال 19-201۸، تقريباً بدون تغيير بود اما شرايط 
نامســاعد آب و هوايي باعث كاهش چشمگير توليد در اروپا شد. با 
اين حال، ذخاير انبوه شكر باقيمانده از برداشت قبلي بفروش رفتند 
و توليدكنندگان اتحاديه اروپا به منظور كاهش فشارها از روي بازار 

داخلي، اقدام به صادرات شكر همراه با ضرر به بازار جهاني نمودند.
در نتيجه، بســياري از توليد كنندگان شكر اروپا، از جمله سود 
زوكر و نوردزوكر آلماني، و تروس و اتحاديه كريستال فرانسوي، به 
دليل كاهش قيمت ها در يك بازار حاوي مازاد عرضه، زيان هاي قابل 
توجهي را متحمل شدند. اين امر باعث اعالم تعطيلي كارخانه هاي 
برخي از توليد كنندگان شد. ســودزوكر و اتحاديه كريستال اعالم 
كردند فعاليت شش كارخانه شكر خود در مناطق مختلف فرانسه، 

آلمان و لهستان را متوقف خواهند كرد.
پيش بيني مي كنيم اتحاديه اروپا در زماني كه قيمت هاي شكر 
جهاني باال اســت به توليد بيش از نيازهاي خــود ادامه داده و 
عرضه مازادش را صادرات خواهد كرد و با كاهش قيمت ها، توليد 
اتحاديه اروپا به ســطح مصرف داخلي خود نزديك شود. با اين 
حال انتظار نداريم توليد كنندگان اين اتحاديه، ركورد قابل توجه 
توليد سال 1۸-2017 خود را تجربه كنند، درس سختي كه در 
اولين ســال هاي لغو ســهميه هاي توليد آموختند نشان داد كه 

رقابت در بازار جهاني چقدر دشوار است.

داستان شكر چغندری 
اياالت متحده و مكزيك، يك قرارداد دوجانبه تجارت شــكر 
دارنــد كه ثبات را در بازار به ارمغان مي آورد. در شــرايط فعلي، 
سياست شكر اياالت متحده پايدار و توانا در مقابله با بي ثباتي بازار 
به نظر مي رسد. بنابراين انتظار مي رود توليد اين كشورها براساس 
روند گذشــته افزايش يابد.الزم اســت فاكتورهاي ممكن براي 
به خطر انداختن اين ثبات را نيز در ذهن داشــته باشــيم. عامل 
نخســت، موضوع محصوالت اصالح شــده ژنتيكي است. اگرچه 
براساس استاندارد ملي شفاف سازي بيومهندسي مواد غذايي كه 
در اواخر ســال 201۸ منتشر شد، مقرر شــد تا شكر چغندري 
)كه بيشــتر از چغندرهاي اصالح شــده ژنتيكي توليد مي شود( 
را مشــابه شكر نيشكري )غيراصالح شــده ژنتيكي( بشناسد اما 
مصرف كنندگان همچنان طرفدار دومي هستند. اين مسأله منجر 
به تخفيف مداوم 2 ســنت در هر بوش براي شــكر چغندري در 
مقابل شكر نيشكري شد. اما در حال حاضر، اين تخفيف به ابزاري 
مؤثر براي تعادل در بازار داخلي تبديل شــده است.موضوع دوم، 
گرايشات اخير مصرف، شركت هاي مواد غذايي را وادار به كاهش 
محتواي شكر محصوالت خود مي كند. بنابراين ممكن است روند 
رشــد مصرف شــيرين كننده ها در آينده كاهش يابد و اين امر 

مستلزم كاهش تدريجي رشد توليد شكر نيز خواهد بود.

4
جزييات بازار جهانی شكرزير ذره بين

شماره 214 - مهر و آبان 1400



ركوردهای دست نيافتنی برزيل 
توليد و صادرات شكر برزيل در دو دهه منتهي به سال 2010 
با افزايش چشــمگير مواجه بود و اين كشــور، نقش خود را به 
عنوان صادر كننده برتر جهان محكم كرد. توليد شكر اين كشور 
از ۸ ميليون تن در سال 1990 به 40 ميليون تن در سال 2010 
رســيد كه رشد پنج برابري را نشان مي دهد. اين در حالي است 
كه صادرات برزيل طي اين دوره از 1.6 ميليون تن به 2۸ ميليون 
تن افزايش يافته است. با اين وجود، برزيل طي دو فصل گذشته 
با مشــكالت زيادي روبرو بوده است كه از آن جمله مي توان به 
كاهش عملكرد محصوالت كشاورزي، افزايش شديد هزينه هاي 
توليد، بحران مالي و اقتصادي در كشور، سياست هاي نامطلوب 
دولت در خصوص اتانول و شــرايط نامساعد آب و هوايي اشاره 
نمود. طي دو فصل گذشــته، رشــد توليد نيشكر متوقف شد و 
توليد شــكر و اتانول در حال ركود است.پيش بيني مي شود كه 
روند ســرمايه گذاري كم چند ســال اخير در بخش توليد شكر 
برزيل، تا زمان كســري بعدي و افزايش قيمت شكر در سطوح 
فعلي باقي بماند. چنين چرخشــي مي تواند سرمايه گذاري هاي 

جديد را بسمت اين صنعت جذب نمايد.
برنامه رنووآبيو عدم اطمينان بيشتري را به همراه آورده است. اما 
هنوز سؤاالت زيادي در خصوص اجراي آن وجود دارد كه بايستي 
پاسخ داده شوند. ما تصّور مي كنيم كه حمايت اضافي از سوي دولت، 
منجر به واكنش فوري در صنعت نخواهد شــد. انتظار مي رود اين 
برنامه، جذابيت توليد اتانول را افزايش دهد اما بازيگران بازار بايد ابتدا 
درك كنند كه اين برنامه، چگونه محيط و شرايط فعاليت صنعت 
را تغيير مي دهد. پيش بيني مي كنيم كه در مرحله نخست اجراي 
برنامه توليد كنندگان با ظرفيت هاي موجود و بدون سرمايه گذاري 
چندان براي توســعه، به فعاليت خود ادامه دهند. همچنين انتظار 

داريم در اين مرحله، توليد اتانول حاصل از ذرت افزايش يابد.
اگرچه انتظار نمي رود توليدكنندگان ظرفيت هاي توليدي خود را 
گسترش دهند ليكن پيش بيني مي شود رنووآبيو باعث افزايش سطح 
به اصطالح تعادل شكر/ اتانول شود. بنابراين، احتماالً ركورد توليد 
شكر باالي 40 ميليون تن سال 17-2016، در افق مورد پيش بيني 
تكرار نخواهد شد. با اين حال، برزيل به دليل اندازه صنعت و توانايي 
نسبتاً سريع در جابه جايي بين توليد شكر و اتانول، نقش خود را به 

عنوان تنظيم كننده بازار جهاني حفظ خواهد كرد.

چين و نگرانی ها 
چشــم اندازهاي صنعت فرآوري نيشكر و چغندر در چين، 
تحت تأثير عوامل مختلف قرار دارد. الزامات سياســي آشكار 
براي گسترش توليد شكر داخلي و بهبود پايدار بازده كشاورزي 
و صنعت در سال هاي اخير، احتماالً منجر به رشد بيشتر توليد 
شكر خواهد شد. با اين حال، احتماالً نگراني ها از محدود شدن 
افزايش ســطح زيركشــت نباتات قندي به دليل رقابت ساير 
محصوالت زراعي براي زمين و )به ويژه( آب، ممكن است در 
آينده نقش پررنگ تري داشــته باشند. با فرض محافظه كارانه، 
انتظار مي رود رشــد ساالنه توليد شــكر چين در حدود 1.4 
درصد باشــد كه اين رقم كمتر از نرخ رشــد مصرف ســاالنه 
خواهد بود. اين موضوع، چين را به واردات شــكر وابســته تر 
مي كند.معموالً بخش شــكر هند، بيشترين تالطم را در بازار 
بين المللي ايجاد مي كند. اين مسأله در نگاه اول تعجب برانگيز 
اســت زيرا اين كشور يك بازيگر نســبتاً كوچك در بازارهاي 
جهاني بوده و به ندرت حجم واردات يا صادرات ســاالنه آن به 
بيش از چند ميليون تن مي رســد كه قابل مقايسه با صادرات 

بيش از 20 ميليون تني برزيل نيست.

هند بی ثبات 
آنچه هند را به عنوان نمونه برجسته بي ثباتي جلوه مي دهد ماهيت 
چرخشي توليد آن است كه منجر به ايجاد نوسانات گسترده اي در 
تراز تجاري آن كشور مي شود. با اين حال، نه تنها نوسانات گسترده 
در توليد و از اين طريــق تراز تجاري، بلكه عدم امكان پيش بيني 
ميزان توليد آن نيز، يكي از مشكالت اساسي براي بازار جهاني شكر 

به حساب مي آيد. به طور كلي، پيش بيني توليد شكر كار دشواري 
است ليكن با توجه به غيرقابل پيش بيني بودن شرايط آب و هوايي 
در هند، حاشــيه خطا براي توليد اين كشور نسبت به بسياري از 

مناطق ديگر جهان بيشتر است.
 عالوه بر ايــن، بازار داخلي اين كشــور از تصميمات تنظيمي

كوتاه بينانه رنــج مي برد زيرا دولت هند تــالش مي كند تا منافع 
كشــاورزان، فرآوري كنندگان و مصرف كننــدگان را متعادل كند. 
دولت كف قيمت بااليي را براي نيشكر تعيين مي كند تا كشاورزان 
را ترغيب به تغيير الگوي كشت به سمت اين محصول نمايد. اين 
امر منجر به افزايش شــديد توليد داخلي در سال 1۸-2017 شد 
 كه در حدود ۸ ميليون تن از مصرف فراتر رفت. اين مازاد در ســال

19-201۸ حتي بيشتر رشد كرد. 
دولــت هند براي مقابله با عرضه بيش از اندازه شــكر، اقدامات 
تنظيمي مختلفي از جمله؛ تأمين بودجه براي ايجاد ذخاير اتكايي، 
تعيين ســهميه صادرات اجباري، تعيين قيمت خرده فروشــي و 
اعطاي يارانــه صادراتي را آغاز كرد. دولت به جاي كاهش حمايت 
از كشــاورزان در راستاي كاهش انگيزه عرضه بيش از حد، بارها با 

پيامدهاي سياست شكر خود مقابله كرده است.
با اين حال، در واقع آخرين اقدام دولت توانست يك آرامش نسبي 
براي صنعت مهيا كند: پس از گذشــت بيش از 10 سال از تجربه 
سياســت اتانول سوختي، دولت ملي سرانجام سال گذشته در اين 
زمينه جدي شــد زيرا دريافت كه اين ابزار مي تواند براي رهايي از 
شــكر مازاد كشور مورد استفاده قرار گيرد. پس از تصويب استفاده 
از شربت نيشكر و مالس گريد B به عنوان ماده اوليه فرآيند تخمير 
در ژوئن سال 201۸، دولت به منظور توسعه ظرفيت كارخانه هاي 
تقطير، پرداخت مبلغ 44.4 ميليارد روپيه را نيز در قالب وام يارانه اي 

پنج ساله از بانك ها تصويب كرد.
اين صنعت به طور ســنتي، الــكل را از مالس گريد C توليد 
مي كنــد كه يك محصول جانبي حاصل از فرآيند توليد شــكر 
مي باشــد. عالوه براين، الكل در سال 19-201۸ از مالس گريد 
B يا شربت نيشكر نيز تهيه شده است. صنعت به منظور جبران 
توليد شكر كمتر، قيمت مالس گريد B را براي توليد اتانول، در 
سطحي بسيار باالتر از مالس C تعيين نمود. در حالي كه قيمت 
هــر ليتر مالس C در حد 43.7 روپيه تثبيت شــده بود قيمت 
هر ليتر مــالس گريد B معادل ۵2.4 روپيه و هر ليتر شــربت 
نيشكر معادل ۵9.1 روپيه تعيين شد. در نتيجه، تقريباً در تمام 

كارخانه هاي توليد كننده اتانول سود مناسبي به دست آمد.

اتانول و شكر در هند 
به گفته منابع صنعت، در فصل جاري حدود 29۵ ميليون ليتر 
اتانول از مالس B يا شــربت نيشكر توليد شــده و به شركت هاي 
بازاريابي نفتي عرضه شــده اســت. اين رقم معادل منحرف كردن 
حدود 300 هزار تن شــكر به ســمت توليد اتانول اســت. به طور 
كلي براي فصل 19-201۸، اين صنعت انتظــار دارد حدود 4۵0 
ميليون ليتر اتانول از مالس B و شربت نيشكر توليد كند. با توجه 
به سودآوري توليد اتانول و حمايت دولت، انتظار داريم كارخانه ها 
ظرفيت توليد اتانول را افزايش دهند. اين امر باعث مي شود تا نيشكر 
بيشتري به جاي توليد شكر، به سمت توليد اتانول منتقل گردد. تا 
سال 202۵ مي تواند حدود 1 تا 2 ميليون تن شكر براي توليد اتانول 
سوختي استفاده شود.با توجه به عدم تمايل سياستمداران هندي 
براي محدود كردن توليد شــكر، انتظار داريم كه رويدادهاي آب و 
هوايي همچنان محرك اصلي باشند. در نتيجه، احتماالً توليد اين 
كشور ناپايدار باقي خواهد ماند. ميزان مصرف شكر داخلي با سرعتي 
جالب توجه افزايش مي يابد و در صورتي كه كشــاورزان اقدامي در 
جهت گسترش سطح فعاليت هاي زراعي خود نكنند، انتظار مي رود 

توليد و مصرف داخلي هند تا سال 202۵ برابر شوند.

شگفتی آفرينی تايلند 
تايلند پس از ســال 11-2010 و هنگامي كه توليد اين كشور 
براي اولين بار به 10 ميليون تن رســيد، دنياي شكر را شگفت زده 
كرد. حتي در ســال هاي بعد كه هم شــرايط جوي نامساعد و هم 

قيمت پايين بازار جهاني، مانع پيشرفت توليد در ساير كشورها شد، 
رشد توليد شكر در تايلند همچنان روند صعودي داشت و اين كشور 

را به يك بازيگر قدرتمند در بازار شكر تبديل نمود.
با اين حال، ممكن است رشد آينده شكر اين كشور نامعلوم باشد 
زيرا دولت اين بخش را آزاد كرده اســت. اين بدان معني است كه 
سيستم تقسيم سود بين توليدكنندگان و كارخانجات لغو شده است 
و اين موضوع به نوبه خود، مســتلزم لغو سيستم سهميه اي توليد 

كارخانجات مي باشد.
در ايــن پيش بيني، فرض كرديم كه توليد نســبتاً پايداري در 
سال هاي آتي وجود داشته باشد زيرا قيمتهاي نيشكر داراي روندي 
معكوس هستند و در حال حاضر پيوند بيشتر با قيمت هاي جهاني 
نيز دارند. تخمين زده مي شــود كه افزايش قيمت كاساوا به عنوان 
رقيب اصلي كشت نيشكر، كشاورزان را به جايگزيني اين محصول با 
نيشكر در الگوي كشت زراعي ترغيب نمايد. لذا در شرايط كسادي 
بيشــتر بازار جهاني )مورد انتظار براي پــس از فصل 2019-20(، 
بايد اقتصاد مزرعه را بهبود بخشيده و توليد بيشتر را تحريك نمود. 
همچنين، انتظار مي رود دولت بمنظور ترويج كشت نيشكر، اجراي 

طرح پرداخت يارانه هاي غير مستقيم را در آينده ادامه دهد.

استراليای مؤثر
استراليا يك توليد كننده نسبتاً كوچك از كل توليد جهاني است 
اما ســاالنه تقريبأ 10 درصد تجارت جهاني اين شــيرين كننده را 
)عمدتاً در بازارهاي آسيا و خاورميانه( بخود اختصاص داده است. با 
اين حال، فرصت هاي رشد براي صنعت شكر استراليا به دليل تأثير 
توسعه شهري، كشت ساير محصوالت زراعي و تأمين آب مورد نياز، 
سطح اراضي قابل دسترس براي زراعت نيشكر را محدود كرده است. 
بنابراين، رشد تدريجي توليد شكر در پيش بيني توليد اين منطقه 

فرض شده است، نه پيش افتادن روند اخير.

مصرف وكاهش رشد سرانه 
رشد جمعيت و درآمد سرانه، مهم ترين عوامل مؤثر بر تقاضاي 
شكر محسوب مي شوند. مطالعات نشان داده اند كه افزايش جمعيت، 
بخش عمده اي از افزايش مصرف مطلق را توضيح مي دهد. علي رغم 
اينكه رشد جمعيت قابل توجه است ليكن رشد مصرف سرانه شكر 
متوقف شده است. دليل اصلي اين امر، احتياط ناشي از تأثير مخرب 
احتمالي شكر براي سالمت انســان است. وضع ماليات هاي شكر 
همچنان در حال افزايش است زيرا بسياري از دولت ها، تأثير مضاعف 
درآمدهاي مالياتي باالتر را در مقابله با نگراني هاي بهداشت عمومي 
بسيار مؤثرتر مي دانند.مهم تر از همه، توليد كنندگان موادغذايي و 
نوشيدني ها، به طرز قابل توجهي ميزان شكر موجود در محصوالت 
خود را كاهــش داده و شــيرين كننده هاي مصنوعي را جايگزين 
شكر مي كنند تا از پرداخت ماليات هاي فوق الذكر اجتناب نمايند. 
آنها همچنين در حال كاهش اندازه و ابعاد محصوالت و تنوع سبد 
محصول شركت هاي خود مي باشند. اين مسائل در نهايت ممكن 
اســت تأثير بيشتري در كاهش مصرف شكر نسبت به مصرف آن 
توسط نوشيدني هاي غيرالكلي داشته باشد. پيش بيني مي شود وضع 

ماليات، نرخ رشد تقاضا را كاهش دهد.
با توجه به عوامل مختلف، اين پيش بيني ممكن است منطقي 
به نظر برسد كه نرخ رشد ساالنه مصرف شكر جهاني از 1.6 درصد 

مشاهده شده در پنج سال گذشته، به 1.2 درصد تنزل يابد. 

خالصه
ارزيابي هاي ما حاكي از آن اســت كه بازار جهاني شكر در حال 
حركت به سمت دوره كسري است كه اين وضعيت مي تواند شرايط 
ماليم تري را براي توليدكنندگان شكر فراهم نمايد. پس از رسيدن 
به يك بازار متعادل در سال 22-2021، انتظار مي رود كه اين تراز 
دوباره به مازاد تغيير يابد. توليد شــكر جهاني در سال 2024-2۵ 
ممكن است به حدود 200 ميليون تن برسد كه از رقم 1۸4 ميليون 
تن پيش بيني شده ســال 19-201۸ بيشتر است. در عين حال، 
پيش بيني مي شود مصرف شكر نيز در اين سال به 200 ميليون تن 
افزايش يابد كه از 1۸۵ ميليون تن سال 19-201۸ بيشتر مي باشد.
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۶
 سوددهي نيشكر علي رغم بحران ها

نشانگر مديريت هماهنگ و كار تيمي همدالنه است

عضو انجمن ملي اقتصاد كشاورزي ايران: 

تغييرات سبد غذايي خانوار به سمت نا امني غذايي در حركت است

در شركت توسعه نيشكر سرمايه كارشناسي عظيمي وجود دارد كه با عشق 
و عالقه كار مي كنند و ان شــاء اهلل بتوانيم بهره برداري بيشتري از اين ظرفيت و 
سرمايه انساني بكنيم.مديرعامل شركت مديريت طرح و توسعه آينده پويا با اشاره 
به عبور موفقيت آميز شركت توسعه نيشــكر و صنايع جانبي از شرايط سخت 
همچون ســيل و خشكسالي، سوددهي اين شركت علي رغم بحران ها را نشانگر 

مديريت هماهنگ و كار تيمي همدالنه عنوان كرد.
حسين پناهيان در حاشيه بازديد از بخش هاي مختلف شركت خميرمايه و 
الكل رازي گفت: سوددهي نيشكر با وجود گذراندن وضعيت سيل و خشكسالي 
واقعاً قابل تقدير و ستايش است و روند فعلي شركت صعودي و داراي رشد است 
كه طبيعتاً نتيجه يك مديريت هماهنگ، كار تيمي همدالنه و روابط درست و 
تعريف شده است.شركت مديريت طرح و توسعه آينده پويا كه از هلدينگ هاي 
زير مجموعه بانك ملي مي باشــد از سهامداران شركت نيشكر و صنايع جانبي 
اســت كه خود 34 شركت را به صورت هلدينگي اداره مي كند و سرمايه گذاري 
در زمينه هــاي مختلف مهم ترين موضوع فعاليت آن عنوان شــده اســت.وي 
افزود: عالوه بر دارايي هاي مادي زيادي كه در نيشــكر وجود دارد، واقعاً سرمايه 
كارشناسي عظيمي وجود دارد كه با عشق و عالقه كار مي كنند و ان شاء اهلل بتوانيم 

بهره برداري بيشتري از اين ظرفيت و سرمايه انساني بكنيم.
مديرعامل شــركت آينده پويا در ادامه گفت: نيشــكر يكي از با ارزش ترين 
دارايي هــاي در اختيار 3 ســهامدار )بانك ملي، بانك صــادرات و وزارت جهاد 
كشاورزي( كه از ظرفيت توليد بســيار زيادي برخوردار است، همچنين روابط 
خوبي از طريق خلق زنجيره ارزش در شركت هاي نيشكري ايجاد شده است كه 
بايد در جايي نشان داده شود.طبق مصوبه مجلس شوراي اسالمي در سال 13۸1، 
بانك هاي ملي و صادرات ايران در هشتاد درصد سرمايه شركت توسعه نيشكر و 
صنايع جانبي )هر يك معادل چهل درصد از ســهام( مشــاركت حقوقي دارند. 
پناهيان تأكيد كرد: واقعاً از ديدن سطح كارشناسي و روحيه تفاهم و سرزندگي 
در بين پرســنل نيشــكري و نيز تالش براي رسيدن به اهداف مختلف شركت 
لذت بردم؛ بنابراين تفاهم در سطح مديريت آن موج مي زند و اميدواريم بتوانيم 
روحيه تفاهم، تعاون و همكاري موجود را تقويت كنيم.اين مقام مسؤول با اشاره 
به واگذاري شركت كشت و صنعت هفت تپه به شركت توسعه نيشكر و احياي 
آن در مدت كوتاه اظهار كرد: از آنجايي كه هفت تپه يك بحث ملي است هيچ 
شركتي به غير از نيشكر اهليت تمشيت امور شركت هفت تپه را ندارد، منتهي 
روابط بين اين دو شركت بايد براساس قانون تجارت و مقررات مربوطه شفاف و 

مطلوب و چارچوب آن از لحاظ قانوني مشخص شود.
پناهيان با بيان اينكه شــركت توسعه نيشكر يكي از سرمايه هاي ملي كه در 
اختيار بانك صادرات، بانك ملي و وزارت جهاد كشــاورزي اســت، تأكيد كرد، 
نكته مهمي كه وجود دارد اين اســت كه اين مجموعه بزرگ با پتانسيل بسيار 

زياد و باتوجه به خلق زنجيره ارزشــي كه در بخش هاي مختلف به واسطه تفكر 
استراتژيك توانســته اين قابليت ها را به منصه ظهور برساند.وي افزود: شركت 
توسعه نيشكر يك دارايي بسيار ارزشمندي است و اجماع و توافق بين سهامداران 
بر اين اســاس است كه شــركت بايد به نحو مطلوب بتواند ارزش واقعي خود را 
پيدا كند و تا زماني كه شركت خارج از بورس باشد ارزش هاي نهفته آن امكان 
شــكوفايي را ندارد. وقتي شركت تبديل به يك مجموعه بورسي شود عالوه بر 
مجموعه نظارت هايي كه صورت مي گيرد، نظارت سازمان بورس نيز خواهد بود، 
بدين ترتيب چشم سومي نيز عمالً روي فعاليت هاي شركت خواهد بود.مديرعامل 
شــركت آينده پويا معتقد اســت: يكي از بحث هايي كه به صورت جدي دنبال 
مي كنيم اين است كه ســهام ترجيحي در اختيار كاركنان شركت نيشكر قرار 
گيرد و خودشان به عنوان سهامداران شركت مشاركت داشته باشند. ارزش واقعي 
نيشكر روي تابلوي بورس مشخص مي شود و براساس آن معيارهاي الزم، ارزيابي 
عملكرد و پتانسيل هاي سرمايه گذاران به كمك نيشكر بيايند. وي در پايان گفت: 
از محدوديت هاي عمده اي كه در اين شــركت وجود دارد اين است كه اگر قرار 
است ما افزايش سرمايه بدهيم، سرمايه گذاران نمي توانند آورده نقدي براي شركت 
ايجاد كنند، لذا براي تأمين منابع نقدي مورد نياز تالش مي كنيم و در حال طي 
كردن اين مسير هستيم.گفتني است در اين بازديد كه با حضور و همراهي دكتر 
عبدعلي ناصري مديرعامل شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي صورت گرفت 
و دكتر ناصري مديرعامل شركت توسعه نيشكر با تشريح فعاليت هاي شركت، به 

پتانسيل هاي موجود در آن اشاره كرد.

شكر در حالي وارد كشور مي شود 
كه  توان خودكفايي داريم 

وزارت  زراعت  امور  معاونت  سرپرســت 
جهاد كشاورزي گفت: واردات ساالنه 300 
تا ۵00 ميليون دالر شــكر در شرايطي رخ 
مي دهد كه ايران ظرفيــت خودكفايي در 
توليــد اين محصول را دارد. عليرضا مهاجر 
سرپرست معاونت امور زراعت وزارت جهاد 
كشــاورزي گفت: ايران به دليل داشــتن 
ظرفيت باال براي توليد نيشكر و چغندر قند 
به راحتي مي توانــد با احداث كارخانه هاي 
صنايــع تبديلــي در اســتان هايي مانند 
خوزستان طي دو سال به خودكفايي برسد. 
مصرف شكر كشــور در حال حاضر ساالنه 
حدود 2 ميليون و 200 تا 2 ميليون و 400 
هزار تن است و از اين ميزان حدود 1600 
تــا 1900 تن در ايران توليد مي شــود كه 
اين كمبود را مي توان با ايجاد كارخانه هاي 

جديد و افزايش راندمان توليد حل كرد. 
سرپرســت معاونت امــور زراعت وزارت 
جهاد كشــاورزي با بيان اينكــه راه اندازي 
كارخانه هاي قند معموالًً به ســرمايه گذاري 
بااليي نياز دارد، گفت: ساخت يك كارخانه 
قند بسته به ظرفيت آن حداقل حدود هزار 
تا ۵ هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري نياز 
دارد و ما از بنياد مستضعفان خواسته ايم در 
اين حوزه ورود كند. وي در ادامه با اشاره به 
اينكه هزينه راه اندازي كارخانه هاي قند طي 
۵ سال فعاليت كارخانه بازگرداننده مي شود، 
گفــت: ما مي توانيم با افزايش توليد شــكر 
عالوه بــر ايجاد امنيت غذايي صد درصدي 
در اين حوزه، صادرات هم داشــته باشيم. 
مهاجــر در خصوص اينكه ايران كشــوري 
كم آب اســت و توليد چغندرقند و نيشكر 
مصرف آب بااليي دارد، گفت: وزارت جهاد 
برنامه ريــزي كرده تا چغندر به جاي بهار و 
تابستان در پاييز و زمستان با كمك نزوالت 
جوي و به اصطالح اســتفاده از آب ســبز 
تأمين شود. سرپرست معاونت امور زراعت 
وزارت جهاد كشاورزي با هشدار اينكه سرانه 
مصرف شــكر در ايران 9 كيلوگرم بيشتر از 
ميانگين جهاني است، بر لزوم فرهنگ سازي 
مناسب و اطالع رســاني بيشتر از زيان هاي 
مصرف زياد شكر، با كمك وزارت بهداشت، 
آموزش و پرورش و رسانه هاي جمعي تأكيد 
كرد و گفت: ســرانه جهاني مصرف شــكر 
ســاالنه 1۸ كيلوگرم است، اما اين عدد در 

ايران متأسفانه 27 كيلوگرم است.
وي در پايــان بيــان كرد: كشــور ما در 
شرايطي است كه مي توانيم با فرهنگ سازي 
مناسب از ســاير محصوالت همچون خرما 
و كشمش به جاي شــكر استفاده كنيم كه 
 از يك ســو به كاهش مصرف و واردات شكر

و از سوي ديگر به بهداشت فردي و سالمت 
جامعه كمك مي كند.

عضو انجمن ملي اقتصاد كشاورزي ايران گفت: بايد تركيب و ميزان مواد غذايي 
مصرف كشاورزي عالوه بر تطابق با اصول تغذيه اي و ترجيحات غذايي با شرايط 

توليد بومي متناسب باشد.
به گزارش خبرگزاري مهر، غالمحسين آقايا صبح امروز پنجشنبه 22 مهرماه 
1400 در نشســت ملي مطالبه گران حوزه آب و كشاورزي كه در سالن اجالس 
مجموعه شــهداي سرچشمه برگزار شد با ارايه برنامه تحول و پيشرفت در حوزه 
كشاورزي دولت سيزدهم گفت: كشاورزي يك مجموعه اقتصادي است، مأموريت 
قضايــي و كاركردي چند وجهي دارد و حفاظت منابع طبيعي و خاك و محيط 
زيست در اين حوزه بسيار تأثيرگذار است و نيازمند توجه بيشتري نيز قرار دارد. 
وي افزود: از يك طرف بايد امنيت غذايي تأمين شود و از طرفي منابع پايه مورد 
حفاظت قرار بگيرد و متأســفانه ناكارآمدي مديريت آب خيز، تخريب پوشــش 
گياهي، تضعيف چرخه آب، بهره برداري نامناســب و توسعه ناپايدار، ارتقا رفاهي 
كشاورزان را آسيب پذير كرده است كه وضع موجود را شرح مي دهد. عضو انجمن 
ملي اقتصاد كشاورزي ايران تصريح كرد: شرايطي كه كشاورزي كشور در گذر زمان 
داشته است با وجود بودن كمربند خشك و نيمه خشك كه قرار داريم، از طرفي 
تجربه كشاورزي و از طرفي سهم به نصف مناسب فارغ التحصيلي دانشگاهي، امكان 
حل اين چالش را به ما داده اســت. آقايا ادامه داد: ما اگر بر اساس تأمين امنيت 
غذايي يك ســوي حفاظت محيط زيست قرار بگيريم حق محور بايد به سمت 
فناوري ببرد. كشورهاي ديگر به اين مسير حركت كرده و براي كشور ما هم اين 
شــرايط فراهم اســت و بايد انجام داد و راه كاري هايي نيز در اين باره ارايه شده 
اســت.وي با ارايه راهكارهايي پيرامون حكم راني حوزه آب خيز در كشور اظهار 
كرد: بايد حكمراني آب خيز در كشــور از باالترين سطح مديريتي تا پايين مورد 
توجــه و اعمال قرار دهيم. مباحث مختلفي از جمله حكم راني رودخانه، مربوط 
آب مطرح شــده ونتيجه بر آن شد كه حوزه حكم راني حوزه آب خيز را سرلوحه 
موارد ديگر قرار دهيم. دكتر غالمحســين آقايا در ادامه با اشاره به اينكه با وجود 

اينكه دريا داريم اما برنامه اقتصادي ما مبتني بر دريا نيست گفت: كشاورزي دريا بر 
اين پايه و موضوع نيست و اگر نگاهي به كشورهاي توسعه يافته بيندازيم مشاهده 
خواهيم كرد كه چه حجم سنگيني را بر اين موضوع گذاشته اند و به اين سمت 
حركت كرده اند. حتماً بايد به اين سمت حركت كنيم كه آب كمتري براي توليد 
هر محصول مصرف كنيم.وي تصريح كرد: ناكارآمدي نظام قيمت گذاري و جهش 
هزينه هاي توليد كشاورزي فشار مضاعفي به كشاورزان وارد كرده است. زماني كه 
افزايش هزينه ها صورت مي گيرد همه مي پذيرند كه با شــرايط عادي هزينه ها و 
درآمدها لحاظ شود و وقتي كه افزايش قيمت ها صورت مي گيرد اين افزايش براي 
جامعه قابل تحمل نيست و بالفاصله اين موضوع مطرح مي شود كه غذا مهم ترين 
مصرف اصلي عموم است ديگر نمي تواند قيمت مناسب را بگيرد در نتيجه افزايش 
قيمت بر مردم تحميل مي شود.عضو انجمن ملي اقتصاد كشاورزي ايران ادامه داد: 
عامل سرمايه گذاري سود است اما سود در بخش كشاورزي پايين است و كارايي 
در بخش كشــاورزي به معيار ارزش افزوده باالست و اين تفاوت در هزينه نيروي 
كار اســت. معياري كه در ســطح ملي هدف گذاري مي شود با معياري كه براي 
ســرمايه گذاري هدف گذاري مي كند از هم متفاوت است و همين دليل مبحث 
امروزه در تمام را شكل داده است.وي گفت: تغييرات سبد غذايي خانوار به سمت نا 
امني غذايي است مصرف غذايي غيرمفيد و مضر مانند شكر و روغن رو به افزايش 
بوده و نسبت مواد درشت و ريزمغزي در شرايط بهينه از نظر فايده مندي قرار ندارد 
در حالي كه بايد تركيب و ميزان مواد غذايي مصرف كشاورزي عالوه بر تطابق با 
اصول تغذيه اي و ترجيحات غذايي با شرايط توليد بومي متناسب باشد به طوري كه 
هزينه هاي خودكفايي در كشور را از لحاظ به كارگيري منابع توليدي و اقتصادي 
به حداقل برســاند. آقايا در پايان افزود: توسعه روستايي و كشاورزي درهم تنيده 
است و ما نمي توانيم از يكديگر جدا كنيم. اشكالي كه از زمان ادغام وزارت جهاد 
كشاورزي و سازندگي رخ داد، متأسفانه شرايط توسعه روستايي را از دست داديم و 

اين عدم انسجام همچنان است.
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 قيمت خريد تضمينی چغندرقند برای سال زراعی 1400-1401 
اصالح شد

همزمان با روز جهاني خاك مطرح شد؛ 
 تأكيد دكتر ناصري بر نقش 

نيشكر در احياي زمين هاي شور

با كشــت نيشكر و به زير كشت بردن حدود 70 
هزار هكتار از اين زمين هاي شــور و لم يزرع، گستره 
سبزي )سطح ساقه و برگ(، معادل 6 تا ۸ برابر سطح 
زير كشت نيشكر )حدود پانصد هزار هكتار( به وجود 
آمد كه اين سطح قابليت جذب يك ميليون و هشتاد 
هزار تن دي اكسيد كربن و توليد و انتشار 7۸6 هزار 
تن اكسيژن را داشته و نقش بسزايي در تلطيف هواي 
منطقه دارد كه البته آمــار حداقل و حداكثر درجه 

حرارت مي تواند مؤيد اين موضوع باشد.
دكتر عبدعلي ناصري مديرعامل شركت توسعه 
نيشكر و صنايع جانبي همزمان با روز جهاني خاك، 
اقدامات اين صنعت در راستاي جلوگيري از شوري و 

افزايش بهره وري خاك را تشريح كرد.
به گزارش روابط عمومي شــركت توسعه نيشكر 
و صنايع جانبي، دكتر ناصري اظهار كرد: شــركت 
توسعه نيشكر در محدوده زمين هايي فعاليت كرده 
كه با فاصله تقريبي 17-3 كيلومتر از رودخانه كارون 
قرار داشته و به دليل چندين قرن فرسايش خاك هاي 
ســطحي و تبخير و تعّرق شديد آنها و ميزان پايين 
بارندگي جهت شست و شــوي زميــن و عدم توان 
زهكشــي طبيعي اراضي، خاك منطقه بسيار شور 
شــده كه در اثر باالبودن سطح آب هاي زيرزميني، 
اين شــوري سير تصاعدي داشــته است، به طوري 
كــه 90 درصد خاك هاي محدوده اين شــركت را 
در كالس هاي 4 تا 6 قــرار داده كه جزو خاك هاي 

غيرقابل استفاده جهت كشت و زرع بودند.
وي ادامه داد: محدويت شديد شوري و قليايي و 
EC حدود 70-60 هزار ميكروموس بر ســانتي متر 
از شاخصه هاي اراضي طرح بوده و هيچ گونه فعاليت 
كشاورزي در آنها صورت نمي گرفت كه پس از انجام 
1۸ هــزار كيلومتر لترال گذاري )لوله هاي مشــبك 
PVC به قطر 160-100 ميلي متر( و ۸00 كيلومتر 
لوله هاي ســيماني )كلكتور( به قطــر 300-1000 
ميلي متر در اعماق دونيم يا پنج متري زمين، باعث 
شد سطح آب زيرزميني تا عمق حدود 2 متري پايين 
رفته و ضمن انجام عمل آب شــويي با ايجاد تهويه 

مناسب اراضي را جهت هر نوع كشتي آماده كند.
مديرعامل شــركت توسعه نيشكر توضيح داد: با 
كشت نيشــكر و به زير كشت بردن حدود 70 هزار 
هكتار از اين زمين هاي شور و لم يزرع، گستره سبزي 
)ســطح ساقه و برگ(، معادل 6 تا ۸ برابر سطح زير 
كشت نيشكر )حدود پانصد هزار هكتار( به وجود آمد 
كه اين سطح قابليت جذب يك ميليون و هشتاد هزار 
تن دي اكسيد كربن و توليد و انتشار 7۸6 هزار تن 
اكســيژن را داشته و نقش بسزايي در تلطيف هواي 
منطقه دارد كه البته آمــار حداقل و حداكثر درجه 
حرارت مي تواند مؤيد اين موضوع باشد.گفتني است، 
به دليل اهميت خاك در زندگــي موجودات زنده، 
دولت هــا براي نگهداري آن طرح هاي متعّددي اجرا 
مي كنند و هر ساله سازمان خواربار و كشاورزي ملل 
متحد )FAO( در روز ۵ دسامبر )14 آذر( بزرگداشت 
روز جهاني خاك را برگزار مي كند. در همين راستا، 
مراسم گراميداشت روز جهاني خاك با شعار »تأكيد 
بر جلوگيري از شوري و افزايش بهره وري خاك« با 
حضور مقامات كشــوري 14 آذر ماه سال جاري در 

نمايشگاه بين المللي تهران برگزار مي شود.

در جلســه شــوراي قيمت گذاري و اتخاذ سياســت هاي 
حمايتي محصوالت اساسي كشاورزي، قيمت خريد تضميني 

چغندرقند براي سال زراعي 1401-1400 اصالح شد.
بيستمين جلسه شوراي قيمت گذاري و اتخاذ سياست هاي 
حمايتي محصوالت اساســي كشاورزي امروز به رياست سيد 
جواد ســاداتي نژاد وزير جهاد كشاورزي و رييس اين شورا و 

با حضور اعضا برگزار شد.
در اين جلســه، قيمت تضمينــي محصول چغندر قند در 
ســال زراعي 1401-1400 طبق نظر اعضاي شورا اصالح و 
براي چغندرقند بهاره، قيمت 1700 تومان و براي چغندرقند 

پاييزه قيمت 1.641 تومان تعيين شد.
همچنين، براي خريد محصوالت اساسي كشاورزي كشور 

مباشر خريد تعيين شد.
پيش از اين پيمان حصادي مجري طرح چغندر قند وزارت 

جهاد كشاورزي گفته بود، شوراي قيمت گذاري اخيراً قيمت 
هزار و 47۵ تومان را براي خريد تضميني چغندر قند اعالم 
كرده كه اين قيمت با توجه به شــرايط رقابتي و هزينه هاي 
توليد براي اين محصول مناسب نيست و بيشتر كشاورزان از 

قيمت اعالم شده ناراضي اند.

دبير انجمن كارخانجات قند و شكر ايران با اشاره به اينكه 
حداكثر قيمت شكر يك كيلوگرمي براي مصرف كننده نهايي 
16 هزار تومان است، گفت: حداقل تا تابستان 1401 نيازي 

به واردات شكر نداريم.
بهمن دانايي، دبير انجمن كارخانجات قند و شــكر ايران 
در گفت وگــو با خبرنگار مهر، با انتقاد از مطرح كردن برخي 
از مباحث غيركارشناسي مبني بر افزايش قيمت شكر گفت: 
در روزهاي اخير مباحثي در برخي سايت ها و رسانه ها مبني 
بر افزايش قيمت شكر مطرح شده كه غيركارشناسي است و 

منجر به ايجاد نابساماني در بازار مي شود.
دانايي با اشــاره به اينكه مصرف شــكر در كشور به شدت 
 كاهــش پيدا كــرده افــزود: در حــال حاضر بايــد ماهانه

1۵0 هزار تن شكر به بازار تزريق مي شد اما نياز كنوني بازار 
ماهي حدوداً 100 هزار تن اســت و در فصل تابستان نيز در 
حالــي كه طبق روال قبل بايد در مــاه حدود 220 هزار تن 
شــكر به بازار تزريق مي كرديم به زحمــت ميزان عرضه به 
160 هزار تن مي رســيد.دبير انجمن كارخانجات قند و شكر 
ايران با اشــاره به اينكه قيمت خريــد تضميني چغندر قند 
در اسفند ماه سال گذشــته مجدداً افزايش پيدا كرد، افزود: 
اين اتفاق به دنبال درخواســت انجمن رخ داد چرا كه قيمت 
اوليه مناســب نبود و منجر به كاهش شــديد توليد مي شد.
 اين فعال بخش خصوصي توضيح داد: قيمت چغندر پارسال
 602 تومان بود كه به 1300 تومان افزايش يافت به عبارتي با رشد

107 درصدي قيمت در اين حوزه مواجه بوديم، ضمن اينكه 
70 درصد قيمت تمام شــده توليد شــكر نيز مربوط به نرخ 
چغندر قند اســت. از طرفي هزينه هاي جانبي از جمله گاز و 
برق نيز افزايش پيدا كرده كه همه اين مســائل روي قيمت 
شــكر تأثيرگذار خواهد بود. با اين حــال قيمت اين كاال در 
بازار رشد چشمگيري نداشته و با توجه به افزايش هزينه هاي 

توليد منطقي بوده است.
وي با بيان اينكه در حال حاضر قيمت شــكر توليد داخل 
درب كارخانه بين 12400 تا 12۵00 تومان است، گفت: ما 
در ماه هاي اخير با افزايش شــديد قيمت جهاني شكر مواجه 
بوديم به طوري كه اگر بخواهيــم اين محصول را وارد كنيم 
قيمــت هر كيلوگــرم از آن درب كارخانه بيــن 16 هزار تا 

16۵00 تومان تمام مي شود.
دانايي با اشــاره به اينكه شكر توليد داخل 3۵00 تا 4 
هزار تومان از شكر وارداتي ارزان تر است، گفت: قيمت هر 

كيلوگرم شكر بســته بندي براي مصرف كننده نهايي بايد 
حداكثر 1۵ تا 16 هزار تومان باشد و اگر با قيمت بيش از 
اين عرضه مي شود ايراد از سيستم توزيع در خرده فروشي 
اســت كه بايد نظارت و كنترل بيشــتري روي آن انجام 
بگيرد.دبير انجمن كارخانجات قند و شكر ايران در بخش 
ديگري از ســخنان خود وضعيت توليد شــكر را در سال 
جاري مطلوب عنوان كرد و گفت: امســال مجموع توليد 
چغندر بهاره و پاييزه 6.۵ ميليون تن است كه از اين ميزان 
۸70 هزار تن شكر توليد مي شود و با احتساب 700 هزار 
تن استحصال از 7 ميليون تن نيشكري كه در سال جاري 
داريم، مجموع توليد شكر امسال به يك ميليون و ۵70 تا 

يك ميليون و ۵۸0 هزار تن مي رسد.
وي تأكيد كرد: با توجه به توليد و ذخايري كه در كشور 
داريم حداقل تا تابســتان 1401 از واردات شــكر بي نياز 
خواهيم بود و پيش بيني مي شود بازار اين كاال باثبات ترين 

بازار در بين كاالهاي اساسي باشد.
دانايــي همچنين درباره اينكــه انتقاداتي به قيمت خريد 
تضميني چغندر مطرح شده و قرار بود كه قيمت اين محصول 
مجدداً تغيير كند، گفت: پيش جلســه شوراي قيمت گذاري 
محصوالت اســتراتژيك چند روز پيش برگزار شد و در اين 
جلســه بحث بر سر اين بود كه قيمت چغندر قند بين 200 
تــا 2۵0 تومان افزايش يابــد و از 1473 تومان و دو ريال به 
16۵0 تا 1700 تومان برســد كه پيش بيني مي كنيم هفته 
آينده اين مسأله در جلسه هفته آينده شوراي قيمت گذاري 

محصوالت استراتژيك مطرح و نهايي شود.

دبير انجمن كارخانجات قند و شكر ايران اعالم كرد:  

حداكثر قيمت شكر براي مصرف كننده 1۶ هزار تومان است
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    وارد  ات شكر از سال 84 تا پايان مهر ماه سال1400 به تفكيك خام و سفيد  

بها جمع وارد  ات )د  الر(جمع وارد  ات)هزار تن(بها )د  الر(خام)هزارتن(بها )د  الر(سفيد  )هزارتن(سال
13۸47۸20.124.000629177.2۵6.000707197.3۸0.000
13۸۵637291.271.9101.۸90726.1۸2.۵۵92.۵271.017.4۵4.469
13۸634۸133.309.344۸22274.461.3671.170407.770.710
13۸710337.213.33299۸2۸7.۸00.0131.10132۵.013.34۵
13۸۸27۸.۸19.906۸۵031۵.۸26.114۸77324.646.020
13۸9001.۸0۵704.۵20.4071.۸0۵704.۵20.407
139063.799.۵101.22۸7۵2.10۵.3341.2347۵۵.904.۸44
1391001.6۸01.072.413.60۸1.6۸01.072.413.60۸
1392001.۵79۸32.1۸7.9۵۸1.۵79۸32.1۸7.9۵۸
139300۸23377.470.440۸23377.470.440
13944920.479.0034721۵1.3۵۸.۵24۵21171.۸37.۵27
139۵006670667320.134.97۸
139600۸۵6414.742.637۸۵6414.742.637
1397002۸1102.6۵4.30۵2۸1102.6۵4.30۵
139۸001.۸30642.346.2371.۸30642.346.237
1399001.01۸370.660.0001.01۸370.660.000
140000۸۸93۸۵.100.000۸۸93۸۵.100.000
1.24۸۵1۵.017.00۵1۸.3177.۵۸7.0۸۵.۵0319.۵6۵۸.422.237.4۸۵جمع

 آمار وارد  ات شكر از سال 1380  تا پايان مهر ماه سال 1400 
به تفكيك وارد  ات د  ولتي و خصوصي)ارقام به هزارتن(

جمع وارد  اتوارد  ات بخش د  ولتيوارد  ات بخش خصوصيسال

13800937937
13810820820
138256160216

138342161203
138480627707
1385148510422527

13869622081170
1387110101101

13888770877

1389180501805

1390123401234

139111755051680

13929925871579

1393562261823

1394364157521

1395358309667

1396718138856

139786195281

139865511751830

13996503681018

1400188701889

بر فراز باد پرچم توليد

پر از فراز و فرود 
زندگي صنعت اصيل و قديمي قند و شكر را مي توان با نگاهي به ارقام و اعداد جدول هاي اين صفحه 
به خوبي ديد. اين صنعت قديمي و توسعه ساز تنها در 1۸ سال گذشته چندين نقطه عطف را تجربه 
كرده است كه سال 13۸۵ در اين روند بسيار آشكار است. همان طور كه از نمودار اين صفحه مي توان 
ديد در آن سال واردات حدود دو برابر توليد شده است. اما پايمردي توليدكنندگان ورق را برگرداند و در 
سال 1393 بار ديگر توليد از واردات جلو زد. در حالي كه مي شد با برخي از سياست هاي حمايتي حتي 
كوتاه مدت خوداتكايي شكر را به باالترين درجه رساند اما خشكسالي و نيز بي تدبيري كار را از دست ما 
خارج كرد. حاال و در سال 1400 بايد پرچم توليد داخلي را بر فراز اقتصاد شكر بلند كرد و هر تصميم 
و اقدامي كه به كاهش توليد و رشد واردات منجر مي شود كنار گذاشت. نمودارها و آمارهاي اين صفحه 
نشان مي دهد صنعت قند و شكر توانايي توليد تا 2 ميليون تن شكر را به خوبي دارد و اگر شرايط گونه اي 

باشد كه برخي بي مهري ها پايان گيرد اين ميزان مي تواند از 2 ميليون تن فراتر برود.
وارد  ات شكر خام بصورت ماهيانه از سال 1385 تا  سال 1400)ارقام هزار تن(

جمعاسفند  بهمند  يآذرآبانمهرشهريورمرد  اد  ارد  يبهشتفرورد  ينسالرد  يف

113۸۵1۵49411120۵3071921۸722319429۸240276
24۸1 1۵424۸3۵9۵64۸71106312۵01473166۸196۵220۵24۸1جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

2
13۸623622۸112۵411113361۵۵6۵27۵03۸

1170
236464۵76630741۸7493۵99010۵۵10۸211321170جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

3
13۸72۸29۸۸۸9149173246۸6۵12616993

1101
2۸۵714۵2343۸3۵۵6۵۸064۸713۸39100۸1101جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

4
13۸۸11910۸۵764423394464۵7412273

۸77
1192272۸434۸390423۵17۵6360۸6۸2۸04۸77جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

۵
13۸969107132234312330161112۸06373132

1۸0۵
6917630۸۵42۸۵411۸4134۵14۵71۵37160016731۸0۵جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

61390024126۸3013۸4311۸171۸1142۵61234
0243610440۵7۸9۸20۸3۸۸۵۵1036117۸1234جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

7
1391۵069121۵۵1۵41961903722۸1۵1307123

16۸1
۵011924029۵44964۵۸3۵۸72110012۵11۵۵۸16۸1جمع هر ماه + ماه هاي قبل

۸
1392۸۸1۵۸۸114611۵920711۵14613422۵227

1۵79
۸۸10319130۵366۵2۵732۸47993112713۵21۵79جمع هر ماه + ماه هاي قبل

9
139316۵137211۵740674719۸0000

۸23
16۵302۵13۵70610677724743۸23۸23۸23۸23جمع هر ماه + ماه هاي قبل

10
13940۵.۵11.۸9.2127010717۵10۵2۵24

۵21
0۵.۵17.321331032103۸۵490492497۵21جمع هر ماه + ماه هاي قبل

11
139۵0002۵22117076۵0666۸016

667
0002۵246391467۵17۵۸36۵16۵1667جمع هر ماه + ماه هاي قبل

12
1396019۵22912913۸160۵۵0140۸0

۸۵6 019۵424۵۵3691707707762762776776۸۵6جمع هر ماه + ماه هاي قبل

13139703۸49100006606661
03۸۸7۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸1۵41۵42202۸1جمع هر ماه + ماه هاي قبل

14
139۸۸22132۸0220۸01432109۸1۵017110۵7۸

۸229۵۵7۵79۵۸7۵101۸122۸13261476164717۵21۸30جمع هر ماه + ماه هاي قبل

1۵
1399971312011122173142636317160

9722۸429۵41۵43717۸۵99229۸۵1002101۸101۸جمع هر ماه + ماه هاي قبل

16
1400132799۵13۵0244123

02923۸7۵22۵22766۸۸9جمع هر ماه + ماه هاي قبل

تير خرد  اد  

2۸1

1۸30

101۸

۸۸9
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