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بهمن دانايي

حجتاالسالمدكترحسنروحانيرييسجمهور
ايران در روزي كه بودجه  1395كل
كشور را به مجلس قانونگذاري ارايه كرد
گفت :وابستگي بودجه به درآمدهاي
حاصل از صادرات نفت خام به حداقل
رسيده و كمتر از  25درصد درآمد كل
بودجه از اين محل است.اين سخنان
آقاي رييسجمهور با تفسيرهاي متفاوت
كارشناسان و اقتصاددانان و فعاالن صنعت
مواجه شد .يك دسته از تفسيرها اين بود كه
چون قيمت در بازارهاي جهاني به كمترين
اندازه در  12سال گذشته سقوط كرده است
و همچنين عربستان سعودي در رويارويي با
ايران ميزان توليدش را افزايش داده و بازار
را لبريز از نفت كرده است ايران توانايي
بيشتري براي كسب درآمد نفت ندارد .اگر
اين فرض را كنار بگذاريم و خوشبينانه نگاه
كنيم كه دولت يازدهم قصد دارد از محلي
غير از صادرات نفت ،مخارج اداره كشور را
تأمين كند ،به اين پرسش ميرسيم كه
اين محل كجاست؟ بدون چون و چرا بايد
پذيرفت كه اخذ ماليات از صاحبان كسب
و كار در سطوح خرد و ميانه و كارمندان و
كارگران ايران ،محل كسب درآمد از محل
ماليات به حساب ميآيند و البته ماليات
بر واردات و حقوق و عوارض گمرك نيز
قابل توجه است.
ادامه در صفحه2
ددا
یا
ش
ت

پس از برجام
معجزه نمیشود

رشد تولید ناخالص داخلی به مثابه
مهمترین نشانگر پیشرفت مادی جامعهها ،در
ایران متاسفانه با شروع دهه  ۱۳۹۰متوقف
شده است .رشد بیکاری تحصیلکردگان ،انبار
شدن تولیدات فوالد ،سیمان ،لوازم خانگی،
تهیدست شدن طبقه متوسط جامعه و
کاهش درآمد سرانه ایرانیان ،کاهش تولید
و صادرات نفت و کاهش درآمدهای دولت
از پیامدهای محسوس توقف رشد تولید
ملی بوده است .دلسردی ،دلزدگی ،احساس
ناامیدی و حسرت و ترسیم چشماندازی
مبهم از آینده در میان ایرانیان نیز از
پیامدهای این وضعیت بوده است.
ادامه در صفحه3
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معاون وزير جهاد كشاورزي تشريح كرد

خوداتكايي شكر در برنامه اقتصاد مقاومتي

سرزمين پهناور ايران استعداد و
آمادگي دارد كه توليد محصوالت
كشاورزي اساسي را به ميزان مصرف
برساند و تا جايي كه ممكن است و
صرفه اقتصادي دارد راه واردات را ببندد،
اما به داليل پرشمار كه جاي بحث آن
در نوشتهاي ديگر است ،اين اتفاق هنوز
نيفتاده است.
يكي از اين داليل شايد بياعتنايي نسبت
به مقوله خوداتكايي با لحاظ كردن ابعاد
اقتصادي از سوي مديران ارشد و يا مديران
مياني از سر عمد يا از سر سهو باشد .اين
گروه مؤثر توانستهاند تا امروز توجه به مسأله
را در عمل منحرف كرده و شرايط را به نفع
واردات رقم بزنند .اما سياستهاي كلي
اقتصاد مقاومتي ،برنامه و سند چشمانداز
 20ساله كشور و تأكيد مقامهاي عاليرتبه
اين است كه ايران در مسير رشد پايدار و
توسعه كشاورزي با رويكرد محصوالت
اساسي به ويژه  8محصول اصلي ازجمله
محصول شكر گام بردارد.
چند روز پيش و در جريان يك سمينار
كه در محل مؤسسه عالي آموزش و
پژوهش در برنامهريزي و مديريت برگزار

شد .مهندس عباس كشاورز از معاونان
ارشد وزارت جهاد كشاورزي سياستها
و حمايتهاي اين وزارتخانه را براي
رسيدن به مرزهاي مطمئن در توليد 8
محصول از جمله شكر را تشريح كرد.
ضريب خوداتكايي قند و شكر
بر اساس آمار ارايه شده از سوي
معاون وزير جهاد كشاورزي در حالي
كه ضريب خوداتكايي ايران به قند و
شكر توليد داخلي به  84/4درصد در

سال  1383رسيده بود سياستهاي
نادرست و ناكارآمد دولت نهم اين رقم را
به  25/2درصد در سال  1387كاهش
داد .پايمردي مديران و كاركنان صنعت
قند و برخي از نمايندگان مجلس و
شماري از دلسوزان شرايط را برگرداند
و ضريب خوداتكايي قند و شكر به 58
درصد در سال  1393رسيده است كه
رشدي بيش از  100درصد نسبت به
سال  1387را تجربه كرده است.
ادامه در صفحه2

نمودار ضريب خوداتكايي قند و شكر طي سالهاي  79تا 93

در صفحات دیگر میخوانید:

مهندس نسيم صادقي:
مصرف آب
اولويت ماست

صفحه3

اولين برآورد
تراز جهاني شكر
در سال 2015-16

صفحه4

آيا چين يكبار ديگر
بازار شكر جهان را
نجات خواهد داد

صفحه6

بازار با نصف
واردات شكر پارسال
مديريت شد

صفحه8
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رشد توليد
تضمينكننده
اقتصاد بدون نفت

ادامه از صفحه اول
در شرايط ادامه ركود فعلي آيا توليد
ميتواند محل رشد درآمدهاي مالياتي
باشد؟ تجربه نشان ميدهد كه پاسخ منفي
است .دستكم در صنعت قند و شكر كه
به دليل اتخاذ سياستهاي غلط كه از
ناحيه يك فرد و يك مدير رفته از بخش
كشاورزي به روزهاي بسيار سخت رسيده
است افزايش درآمد مالياتي براي دولت
ناممكن است .كارخانههاي قند و شكر در
دو سال اخیر به شدت زیانده شدهاند و
گرفتاريهای شديدی دارند و حتي توانايي
پرداخت بدهيهاي خود را نيز ندارند تا
برسد به اينكه بخواهند ماليات بيشتري
دهند .از شرکتهایی که با تصمیمات غلط
و پی در پی به زیاندهی افتادهاند نمیتوان
انتظار مالیات داشت .در صورتي كه دولت
محترم قصد دارد وعده رييس دولت را
محقق كند بايد به بخش توليد توجه واقعي
و هدفمند كند .يكي از راههاي رشد توليد
اين است كه درجه رقابتپذيري توليد
داخلي با واقعي كردن نرخ ارز افزايش يابد.
در شرايطي كه نرخ تبديل ريال به دالر را
به صورت غيرواقعي در سطحي پايين نگه
داريم نميتوان انتظار داشت كه كاالهاي
وارداتي دامپينگ شده به سبد مصرف
خانوادهها راه نيابد.
عالوه بر اين دولت محترم براي
رشد توليد چارهاي جز اينكه براي
يك دوره معين از توليد كاالهاي
استراتژيك حمايت كند و راه را براي
تقويت آنها هموار كند ندارد .نميتوان
از توليد انتظار داشت كه كاستيهاي
سياستگذاري به نفع واردات را در يك
دوره كوتاهمدت جبران كند.
افزايش رشد توليد براي اينكه ستون
محكم ماليات را تشكيل دهد نيازمند
مديراني است كه به اين مقوله اعتمادو
باور داشته باشند و از صميم قلب و با
همه نيروي مادي و سازماني راه رشد
توليد را صاف كنند .بدون وجود مردان و
زنان باورمند به توليد داخلي همواره بايد
نگران باشيم كه سياستهاي ضد توليد
در لباسهاي زيبا و شعارهاي فريبنده
پايههاي صنعت را به لرزه درآورد.
در حال حاضر صنعت قند و شكر،
لبنيات ،كفش و كيف و نساجي و
پوشاك و الستيك و لوازم خانگي و...
به محاق رفتهاند و از آنها نميتوان
انتظار درآمد مالياتي داشت .راه را
براي توليد باز كنيد تا شعار اقتصاد
بدون نفت لباس عمل بپوشد.

شکر

خوداتكايي شكر در برنامه اقتصاد مقاومتي
روند تغييرات سطوح زير كشت چغندرقند ،كلزا و پنبه طي سالهاي  83الي 92

ادامه از صفحه اول
آمارهاي ارايه شده از طرف معاون
وزير جهاد كشاورزي نشان ميدهد سطح
زير كشت چغندرقند كه در سال 1383
معادل  156هزار هكتار بود با توجه به
سياستهاي عجيب دولت نهم به  51هزار
هكتار در سال  1387سقوط كرد و پس از

آن با افزايش به  109هزار هكتار در سال
 1390رسيد .در سال 1392و بر اساس
اين گزارش سطح زير كشت چغندرقند
 83هزار هكتار بوده است.
سياستهاي اجرايي طرح اقتصاد مقاومتي
در گزارش مشروح ارايه شده از طرف

مهندس عباس كشاورز سياستهاي
اجرايي درباره  8محصول اصلي از جمله
شكر در جدول  3درج شده است .همانطور
كه ارقام اين جدول نشان ميدهد درصد
خوداتكايي در سال  1395براي شكر 62
درصد و در سال  1399معادل  74درصد
خواهد بود .ميزان واردات پيشبيني شده
شكر در اين گزارش براي سال  1395رقمي
معادل  928هزار تن و در سال  1399برابر
با  646هزار تن خواهد شد.
اعتبارات و تسهيالت
جداول ارايه شده از سوي وزارت
جهاد كشاورزي نشان ميدهد كه براي
 8محصول عمده كشاورزي اعتبارات و
تسهيالت خاصي براي سال  1395تدارك
ديده شده است كه در جدول زير ارقام آن
را ميبينيد .بر اساس اين سياستها توليد
 5738هزار تن چغندر در سال آينده در
دستور كار دولت است.

اعتبارات و تسهيالت مورد نياز طرحهاي مرتبط با محصوالت زراعي در سال 95

طرح
چغندرقند

مبالغ به ميليارد ريال

تأمين ارزي
تسهيالت
تملك
يارانه كود
يارانه كاهش
سرمايه
هدف كمي
كمك
بخش خصوصي
زيرساختي مورد
داراييهاي
و بذر هزينهاي
سود تسهيالت
در گردش
(هزار تن)
بالعوض
(ميليون دالر)
نياز (كم بهره)
سرمايهاي
70

5738

67

152

7

1

26

102

2707

اعتبارات و تسهيالت مورد نياز طرحهاي مرتبط با محصوالت زراعي طي سالهاي  1395الي 1399
مبالغ به ميليارد ريال

طرح
چغندرقند

تأمين ارزي
تسهيالت
تملك
يارانه كود
يارانه كاهش
سرمايه
هدف كمي
كمك
بخش خصوصي
زيرساختي مورد
داراييهاي
و بذر هزينهاي
سود تسهيالت
در گردش
(هزار تن)
بالعوض
(ميليون دالر)
نياز (كم بهره)
سرمايهاي
33000

457

594

520

46

6

204

816

13763

سياستهاي اجرايي طرحهاي اقتصاد مقاومتي پيشبيني تغييرات كمي تغييرات ميزان واردات و درصد خوداتكايي
هشت محصول اساسي در طي اجراي برنامه
سال 1399
سال 1395
متوسط ميزان واردات طي متوسط درصد خوداتكايي
درصد
درصد
طي سه سال اخير
سه سال اخير
ميزان واردات
ميزان واردات
خوداتكايي
خوداتكايي
گندم
برنج
جو
شكر
روغن
حبوبات
پنبه
ذرت
جمع

3674
1589
1129
1498
1568
158
48
4096
13760

64/9
50/5
71/2
49/3
8
75/9
58/9
30/9

2145
1325
1000
928
1281
56
41
4175
10951

84/6
59/1
75/6
62
10/7
92/6
65/8
34/5

75
1340
479
646
1000
27
36
4063
7666

99/5
58/9
88/7
74
33/3
96/6
74/9
39
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مديرعامل شركت كشت و صنعت نيشكر دعبل خزاعي خبر داد:

كنترل و كاهش تمام عوامل خطرزا
در زنجيره توليد نيشكر در خوزستان

محمدامين روزبخشزاده اظهار كرد:
تهيه شواهد كافي براي اثبات قابليت
كنترل عوامل خطرزا در مواد غذايي
بر اساس الزامات قانوني و همچنين
الزامات مشتري از جمله مواردي است
كه سازمانهاي دخيل در زنجيره توليد
مواد غذايي به آن نيازمندند.
وي افزود :استاندارد بينالمللي
سيستم مديريت ايمني مواد غذايي،
ضمن كنترل و كاهش تمام عوامل
خطرزا شناسايي شده ،باعث تحويل
محصولي سالم به مصرفكننده نهايي
يا مرحله بعدي از زنجيره توليد ميشود
كه كشت و صنعت نيشكر دعبل خزاعي
با داشتن شرايط الزم توانست استاندارد
بينالمللي سيستم مديريت ايمني مواد
غذايي را كسب كند.
روزبخشزاده با بيان اينكه شركت
كشت و صنعت نيشكر دعبل خزاعي
توانست با رعايت استانداردها و
دستورالعملهاي مربوطه عنوان واحد
برتر كيفي استان را از اداره كل استاندارد
خوزستان كسب كند ،گفت :همچنين

اين شركت در زمينه سيستمهاي
مديريت كيفيت ،مديريت محيط زيست،
مديريت انرژي و ايمني و بهداشت شغلي
نيز موفق به اخذ گواهينامه استاندارد
سيستم مديريت يكپارچه  IMSشد.
مديرعامل شركت كشت و صنعت
نيشكر دعبل خزاعي گفت :استقرار
سيستم مديريت يكپارچه  IMSمزايايي
از جمله؛ كاهش زمان استقرار و تسريع
در آمادگي سيستم براي مميزي و صدور
گواهينامه ،ايجاد يكنواختي در فعاليت
زير سيستمهاي مورد نياز ،تمركز
سازمان ادارهكننده و … دارد.
اين مسؤول خاطرنشان كرد :به نوبه
خود مسؤول حفظ و ارتقاي سطح
سالمت جامعه از طريق تنظيم و نظارت
بر ايمني مواد غذايي هستيم كه اين
كار در كشت و صنعت نيشكر دعبل
خزاعي انجام ميگيرد .شركت كشت و
صنعت دعبل خزاعي از جمله واحدهاي
هفتگانه شركت توسعه نيشكر و صنايع
جانبي است كه در  ۲۵كيلومتري جاده
اهواز ـ آبادان قرار دارد

ادامه از صفحه اول
تشدید تحریمهای غرب علیه بخشهای مهم اقتصاد
ایران در این سالها از دالیل اصلی شرایط تاسفبار زندگی
اقتصادی ایران بود .این عامل بسیار مهم در ایستادن چرخ
بخشهای مختلف اقتصادی با رویکرد جدید حکومت و
دولت نسبت به گفتوگوهای مرتبط با پرونده هستهای
اکنون به نقطه صفر رسیده است .شهروندان ایرانی انتظار
دارند که در ساعتهای آینده تحریمهای ایران از سوی
نهادهای بینالمللی و کشورهای تحریمکننده کامال لغو
و به صورت رسمی اعالن شود .در حالی که ممکن است
سطح انتظارات شهروندان ،منتقدان دولت ،مدیران ارشد
تبریک به قند جوین
پس از معرفی  84پروژه ملی به
جامعه مدیریت سبز اروپا از ایران
 4پروژه قند جوین شامل کوره
آهک سوز ،کالریفایر ،تسویه خانه
فاضالب و درختان گردو از سوی
جامعه سبز اروپا بررسی و باالترین
امتیاز  2015کسب کردند در
آخرین جلسه تیم ارزیابی بنیاد
جهانی انرژی این طرح ها به
تندیس بین المللی دست یافتند.
نشریه شکر این کامیابی را به
کارکنان و مدیران کارخانه و مدیران  
قند جوین تبریک میگوید.

مديرعامل شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي:
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مراقبت ،دقت و مديريت مهندسي شده
مصرف آب اولويت ماست

مهندس نسيم صادقي مديرعامل شركت
توسعه نيشكر و صنايع جانبي در مجمع
ساالنه كشت و صنعت اميركبير گفت :ما با
مديريت و مهندسي مصرف آب بايد حداكثر
راندمان در حوزه آب را داشته باشيم .با
هوشمندسازي و استفاده از دانش علمي
در باالترين سطح جهاني بايد مصرف آب را
پايش كنيم و هيچگونه اتالفي در اين زمينه
نبايد داشته باشيم.
وي افزود :خوشبختانه امسال دوستان
واحد اميركبير تالش بسيار خوبي داشتند و
رسيدگي آنها به موضوعات بخش كشاورزي
و صنعت قابل تقدير است اگر چه هنوز با
ايدهآلها فاصله داريم اما مسير ،مسير خوبي
است .مديرعامل شركت توسعه نيشكر و
صنايع جانبي بيان كرد :توصيه ما اين است
كه توليد را همهجانبه نگاه كنيم و عالوه بر
رويكرد علمي ،بايد نگاه اقتصادي به مقوله
توليد را هم به عنوان يك پارامتر مهم كامال
لحاظ كنيم ،منطق توليد عالوه بر اقتصادي
بودن بايستي همه عرصههاي سرمايه را نيز
صيانت كند .يعني هم سرمايه اجتماعي و هم
سرمايههاي زيست محيطي و حفظ و پايداري

منابع و اكوسيستم را به طور جدي در برنامهها
لحاظ كنيم .نسيم صادقي در ادامه خاطرنشان
كرد :خوشبختانه در واحد اميركبير گام به گام
نگرانيهاي ما كمتر ميشود و در اين راستا
بايد منابع را به خوبي مديريت كنيم .بايد در
حوزه پرداختهاي مالي بهويژه در حوزههاي
منطقهاي حداكثر تالش را انجام داد چرا كه
ما بهشدت عالقهمنديم به استانمان خدمت
كنيم .توانمندسازي استان خوزستان در همه
عرصهها سرمايهگذاري است كه در نهايت
منافع آن به تمامي مجموعه بر ميگردد ،اگر
پيمانكاري در استان توانمند شود قدم بزرگي
است كه منافع آن به همه ميرسد .مديرعامل
شركت توسعه نيشكر در پايان يادآوري كرد:
مديريت دقيق منابع بايد بهطور جدی صورت
پذيرد و با تيم خوبي كه در واحد امير كبير
وجود دارد و همدلي كه بين آنها وجود دارد
ما آينده درخشاني را براي كشت و صنعت
اميركبير پيشبيني ميكنيم .روند دقيق
عارضهيابي و همت همهجانبه براي بر طرف
كردن عارضهها ،مسيري است كه بهخوبي در
حال طي شدن است و نتيجه آن بدون شك
مثبت خواهد بود.

پس از برجام معجزه نمی شود
سیاسی و اقتصادی از پایان تحریمها و شروع اجرای برجام
متفاوت باشد ،ایجاد وحدت رویه در انتظار و نزدیکتر
کردن تصورات و انتظارات گروههای یادشده از این رخداد
بزرگ ،ضرورتی اجتنابناپذیر است .این نکته باید برای
ایرانیان روشن شود که تداوم تحریمها با شکل و ماهیت
قبل از مذاکرات لوزان سوییس میتوانست مشکالت
فوقالعاده مهمی برای این سرزمین و آینده آن ایجاد
کند که با تدبیر مدیران ارشد جامعه از وقوع آن فاجعه
جلوگیری شد .با شروع برجام معجزه بزرگ در کسبوکار
ایرانیان رخ نمیدهد و نباید افکارعمومی را تهییج کرد یا
خدایناکرده فریفت .این مهمترین گزارهای است که اگر

به ویژه دولت نتواند آن را به کارآمدترین شکل مدیریت
کند ،شاید موقعیت حتی بدتری از دوران پیش از برجام
پیدا کند .هر فرد ،جریان و گروهی سیاسی و اجتماعی که
در مسیری برخالف این حرکت کند منافع ملی را نادیده
انگاشته و کاری میکند که دستاوردهای دو سال گفتوگو
باد هوا شود .یادمان باشد که عربستان سعودی ،ترکیه و
سایر کشورهای همسایه که عالقهمند به برجام نیستند از
تشتت داخلی استفاده خواهند کرد تا شرایط را به حالت
قبل برگردانند .توجه داشته باشیم از امروز ایران ،کشوری
همانند سایر کشورهای جهان است که تحریم نشدهاند و
البته برای رشد اقتصاد سخت کار میکنند.

تبریک به قند تربت جام
پس از بررسی های به عمل
آمده از طریق سازمان بهره وری
ایران در هفتمین جشنواره ملی
بهره ور ،شرکت فرآورده های
غذایی و قند تربتجام در شاخص
های بهره وری نیروی کار  -بهره
وری سرمایه  -بهره وری انرژی
از سال  1388لغایت  1393به
عنوان شرکت برتر صنعت قند
کشور به لوح تقدیرنایل آمد.
نشریه شکر این کامیابی را به
کارکنان و مدیران کارخانه تربت
جام تبریک می گوید.
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اولين برآورد تراز جهاني شكر در سال 2015-16

قراردادهاي آتي شكر جهاني تا پايان ماه آگوست تحت
فشار بودند چرا كه در فصل گذشته ( 2014-15اكتبر/
سپتامبر) ،مازاد جهاني براي پنجمين فصل متوالي تكرار
شد .با كاهش ارزش رئال برزيل ،قيمتهاي جهاني شكر
به پايينترين سطح خود رسيدند به طوری كه ارزش پايه
قرارداد شكر خام بازار نيويورك در اواخر ماه آگوست معادل
 10/13سنت براي هر پوند بود كه پايينترين مقدار پس
از ژوئن  2008است .اين در حالي بود كه در همين زمان،
قرارداد آتي لندن براي شكر تصفيه شده اكتبر به رقم 329
دالر براي هر تن رسيد كه پايينترين سطح پس از ژانويه
 2009بود .با اين حال در زمان نگارش اين گزارش ،ارزش
معامالت در بازارهاي فوق تا حدودي بهبود يافته و ارزش
شكر خام به حدود  14/50سنت در هر پوند و ارزش آتي
شكر سفيد لندن به حدود  390دالر در هر تن افزايش
يافته است .اين بهبود قيمتهاي در پي انتظارات از تقويت
پديده النينو و افزايش نگرانيها براي تحت تأثير قرار
گرفتن آينده توليد شكر و كاهش آن در چندين كشور رخ
داده است .به عنوان مثال ،هند دومين فصل بارندگيهاي
موسمي متوالياش را از ژوئن تا سپتامبر سپري كرده است
و خشكسالي نيز توليد محصوالت كشاورزي در اندونزي و
آفريقا را تهديد كرده است .در برزيل ،النينو معموال حاوي
بازندگيهاي بيش از حد متوسط در مناطق نيشكري است
كه ممكن است عمليات توليد شكر در مراحل پاياني فصل
خرد كردن جاري منطقه جنوب مركزي را تحت تأثير
قرار دهد ،هر چند كه اين فرآيند به افزايش توليد فصل
 2016-17كمك ميكند.
كاهش شديد ارزش رئال برزيل در سال گذشته،
يك عامل مهم براي فشار بر قيمت شكر جهاني بود .در
واقع ،ارزش پول برزيل به پايينترين سطح خود پس از
آغاز به كارش در سال  1994رسيد چرا كه سياستهاي
رييسجمهور روسف ديلما كه يك سال پيش براي مدت
چهار سال ديگر در اين سمت ابقا شد ،اقتصاد برزيل را در
عميقترين بحران خود طي چند دهه گذشته فرو برد .عامل

نگرانكنندهتر ،اقدامات اعتراضآميز در برابر رييسجمهور
ميباشد كه به تازگي آغاز شده است و به احتمال زياد
منجر به بيثباتي سياسي و اقتصادي بيشتر در اين روند
نزولي خواهد شد.
در اين شرايط است كه اولين پيشبيني تراز جهاني شكر را
براي سال ( 2015-16اكتبر /سپتامبر) ارايه ميكنيم .ممكن
است عنوان شود كه پيشبينيهاي ما در خصوص توليد بر
اساس سال زراعي هر كشور ارايه شده است در حالي كه اين
گونه نيست و مقادير محاسبه شده جهت پيشبيني تراز شكر
جهاني براي هر كشور بر مبناي دوره زماني متحدهالشكل
(اكتبر /سپتامبر) در نظر گرفته شده است.
همچنين يادآوري ميشود كه در اين برآوردها ،معادل
شكر چغندرهايي كه براي محصول نهايي شكر كريستالي
تبديل نشده را در برابر توليد شكر خود به حساب نميآورد
(مثال مقادير شكر قابل استحصال از چغندري كه براي
اتانول سوختي مورد استفاده قرار گرفته است) .لذا اين
مسأله ميتواند دليل اختالف گزارشات اين نشريه با
آمارهاي انجمنهاي شكر اتحاديه و ارقام رسمي اتحاديه
باشد .به عالوه تمام اطالعات ارقام توليد برحسب ارزش
خام ارايه شدهاند و براي تبديل به ارزش سفيد ميتوان از
ضريب  0/92استفاده نمود .شاخصهاي فعلي نشاندهنده
آن هستند كه ممكن است سال  ،2015-16پايان دوره
توليد بيش از حد در بازار شكر جهان باشد چرا كه به نظر
ميرسد عليرغم افزايش بيشتر در مصرف جهاني ،توليد
جهاني به طور قابل توجهي كاهش يابد .در واقع پيشبيني
ميشود توليد جهاني شكر در سال شكري 2015-16
(اكتبر /سپتامبر) به  177/9ميليون تن تنزل كند كه از
توليد  182/3ميليون تني سال قبل كمتر است .اين رقم،
پايينترين سطح توليد پس از سال  2011-12خواهد بود
چرا كه كاهش قابل توجه در توليد شكر چغندري اروپا،
كاهش توليد شكر نيشكري آسيا را همراهي خواهد كرد.
با چنين كاهش قابل توجه در توليد (بر روي كارت) و
تداوم افزايش مصرف جهاني ،به رياضيات پيچيدهاي براي

نتيجهگيري مواجه شدن بازار با كسري در سال 2015-16
نياز خواهد بود و اين كسري براي اولين بار پس از شش
سال اتفاق خواهد افتاد .آمار و نمودارهاي ما نشان ميدهد
كه مقدار كسري به  5/2ميليون تن خواهد رسيد كه در برابر
مازاد  2/1ميليون تن سال  2014-15قابل مقايسه است.
بيشترين كاهش توليد براي اروپا مورد انتظار است ،جايي
كه به نظر ميرسد كل توليد با كاهش  4/9ميليون تني
نسبت به سال قبل ،به رقم  25/3ميليون تن برسد .توليد
شكر آسيا در سال  2015-16به  66/9ميليون تن خواهد
رسيد كه با اين حال ،هنوز در حدود  2ميليون تن از ركورد
 68/8ميليون تني سال گذشته پايينتر است ،اين در حالي
است كه احتماال توليد شكر امريكاي شمالي و مركزي با
تغيير بسيار اندك مواجه شود و از  22/7ميليون تن سال
گذشته به  22/8ميليون تن افزايش يابد .انتظار ميرود
توليد شكر آفريقا با  0/5ميليون تن افزايش به حدود11/8
برسد .شديدترين افزايش توليد سال  2015-16در امريكاي
جنوبي رخ خواهد داد چرا كه برآورد ميشود توليد شكر به
واسطه افزايش توليد نيشكر سال زراعي  2015-16برزيل،
به  45/8ميليون تن برسد كه 2/1ميليون تن بيشتر از توليد
سال قبل است .الزم به ذكر است كل شكر توليدي بين
ماههاي آوريل و سپتامبر  2016به تراز سال 2015-16
تعلق دارد .توليد شكر اقيانوسيه ممكن است كاهش
داشته باشد و از حدود  5/5ميليون تن در سال گذشته
به  5/3ميليون تن برسد.
بهبود توليد شكر در كشورهاي صنعتي
به نظر ميرسد توليد شكر كشورهاي صنعتي در سال
 2015-16به  38/7ميليون تن كاهش يابد كه پايينترين
سطح طي پنج سال گذشته است و دليل آن ،افت شديد
توليد مورد انتظار در اتحاديه اروپا ميباشد .اين موضوع تنها
يك سال پس از آن اتفاق افتاده است كه توليد اين منطقه به
باالترين سطح خود (يعني  43/6ميليون تن) طي  15سال
گذشتهاش رسيده است .پيشبيني ميشد كه توليد شكر در

شکر

نج
ا من صنفی کارخاهن اهی قند و شکر اریان

كشورهاي در حال توسعه با افزايش اندك ،از  138/7ميليون
تن به  139/2ميليون تن برسد ،چرا كه انتظار ميرود بهبود
قوي در توليد برزيل بتواند كاهش توليد ساير كشورهاي
گروه را جبران كند .انتظار ميرود توليد شكر در كشورهاي
واردكننده با كاهش شديد باشد و از  90ميليون تن سال
قبل به  86/5ميليون تن برسد كه پايينترين سطح طي
پنج سال گذشته است .احتماال توليد شكر در كشورهاي
صادركننده به  91/4ميليون تن برسد كه اندكي باالتر از
توليد  92/2ميليون تني آنها در سال گذشته است.
چه چيزي منجر به شكلگيري تقاضاي شكر جهاني
در سالهاي  2015-16ميگردد؟
به طور كلي بايد پذيرفت كه رشد جمعيت و رشد
اقتصادي تنها محرك اصلي مصرف جهاني شكر نبوده،
بلكه منجر به افزايش مصرف بسياري ديگر از مواد غذايي
اصلي نيز ميگردند .در زمينه شكر ،اين امر بدان علت است
كه افزايش استاندارد زندگي همواره منجر به مصرف باالتر
غذاهاي فراوري شده (مانند لبنيات ،نوشيدنيهاي بدون
الكل و غيره) با محتواي باالتر شكر ميگردد .همچنين،
همواره كشش درآمدي تقاضاي شكر براي كشورهاي داراي
ن بيشتر است در حالي كه افزايش در مصرف
درآمد پايي 
ناشي از افزايش بيشتر در درآمد ،كاهش يافته است.
بنابراين الزم است تا همواره نگاهي به چشماندازهاي رشد
اقتصاد جهاني داشته باشيم كه هنوز در مسير رشد دچار
مشكل است .شش سال پس از ركود اقتصادي گسترده و
عميق جهاني ،هنوز هم بازگشت به يك توسعه قدرتمند
و هماهنگ جهاني دستنيافتني باقي مانده است .اين امر
در گزارش اين ماه چشمانداز اخير اقتصادي جهان صندوق
بينالمللي پول آمده است .عليرغم تفاوتهاي قابل توجه در
چشماندازهاي خاص هر كشور ،پيشينيها نشان ميدهند
كه نرخ رشد در آينده نزديك تقريبا در سراسر دنيا وجود دارد.
عالوه بر آن ،خطرات نزول اقتصاد جهاني نسبت به چندماه
قبل برجستهتر است .رشد اقتصادي در آينده نزديك هنوز
هم براي اقتصادهاي پيشرفته در مقايسه با سالهاي گذشته
محتملتر است در حالي كه اين احتمال براي بازارهاي در
حال ظهور اقتصادهاي در حال توسعه كه سهمي در حال
رشد در توليد جهاني دارند و هنوز هم بخش عمدهاي از رشد
جمعيت را تشكيل ميدهند ،ضعيفتر ميباشد .بيشترين
ميزان بازيابي در اياالت متحده و بريتانيا قابل مالحظه است
در حالي كه در اين كشورها سياستهاي پولي به زودي
سختتر ميشوند ولي اين امر در حوزه يورو و ژاپن بيشتر
حالت آزمايشي دارد .در كشورهاي خارج از اقتصادهاي
پيشرفته ،منابع رشد كندتر بسيار متفاوت است و طيف آن از
كاهش در قيمتهاي كاال تا تهديدات ناشي از رشد اعتباري
سريع گذشته و آشفتگيهاي سياسي در نوسان است.
به طور كلي پيشبيني شده است كه رشد جهاني براي
سال  2015معادل  3/1درصد باشد كه  0/3درصد كمتر
ي ما در
از نرخ سال  2014و  0/2درصد كمتر از پيشبين 
ماه جوالي است .صندوق بينالمللي اظهار ميكند ،عامل
نگرانكننده ديگر آن است كه در يك محيط نزولي براي
قيمت كاالها ،كاهش جريانات سرمايه به بازار پديدار شده
و روي ارزش پول رايج فشار آورد و نوسانات بازار مالي را
افزايش دهد ،خطرات احتمالي حركت نزولي چشمانداز
را افزايش ميدهد ،به ويژه براي بازار در حال ظهور و
اقتصادهاي در حال توسعه.
در مجموع انتظار داريم مصرف جهاني شكر در سال
 2015-16تا  1/5درصد افزايش يافد   به رقم 181/7
ميليون تن برسد ه در حدود  2/6ميليون تن بيشتر از سال
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گذشته است .پيشبيني نشاندهنده چشمانداز كاهش رشد
اقتصاد جهاني و پايينتر از افزايش نزديك به  1/9درصدي
سال گذشته است.
از نظر منطقهاي ،تخمين زده ميشود كه مصرف شكر
آسيا در سال  ،2015-16بيش از متوسط ساالنه 2/3
درصدي افزايش يابد و به  85/5ميليون تن برسد كه عمدتا
به دليل رشد اقتصادي و رشد جمعيتي آن است .رشد
مصرف جهاني شكر آسيا از اواخر دهه  1980بسيار زياد
بوده است .به نظر ميرسد مصرف شكر اروپا اندكي كاهش
به  31/2ميليون تن در سال  2015-16برسد ،با اين حال
انتظار ميرود مصرف شكر در امريكاي شمالي و مركزي
به  21ميليون تن برسد كه اندكي بيشتر از مصرف 20/9
ميليون تني سال پيش است كه تاحدودي متأثر از اثرات
اوليه وضع ماليات روي شكر در اول ژانويه  2014ميباشد .به
نظر ميرسد مصرف شكر در امريكاي جنوبي با افزايش بسيار
مختصر نسبت به سال قبل ،از  21/3ميليون تن به  21/4تن
برسد .برزيل ،بزرگترين مصرفكننده اين منطقه است كه
انتظار ميرود مصرف شكر آن در سال  2015-16به 12/9
ميليون تن برسد كه به دليل ركود اقتصادي و مصرف سرانه
باال ،عم ً
ال تغييري نسبت به سال قبل نشان نميدهد .مصرف
شكر در آفريقا تحت تأثير نرخ رشد جمعيت باال هدايت
ميشود و ممكن است در سال  2015-16به  20/8ميليون
تن برسد كه  2/9درصد رشد نسبت به رقم  20/3ميليون
تن سال پيش دارد .مصرف شكر در اقيانوسيه در حدود 1/7
ميليون تن پيشبيني ميشود كه عم ً
ال هيچ تغييري نسبت
به سال قبل نشان نميدهد .بخش اعظم مصرف اين منطقه
به استراليا اختصاص دارد به طوري كه مصرف اين كشور به
حدود  1/35ميليون تن خواهد رسيد.
افزايش مصرف شكر در كشورهاي واردكننده به
باالترين سطح
پيشبيني ميشود رشد مصرف شكر كشورهاي در حال
توسعه در سال  2015-16به  2/1درصد برسد و كل مصرف
اين كشورها به  134/5ميليون تن برسد كه حدود  74درصد
تقاضاي جهاني است .تقاضاي شكر در كشورهاي صنعتي
همچنان در محدوده  46تا  47/5ميليون تن در سال نو
خواهد بود .مقدار مصرف براساس سال  2015-16معادل
 47/2ميليون تن تخمين زده ميشود كه پايينتر از 47/4
ميليون تن سال گذشته ميباشد.پيشبيني ميشود مصرف
شكر در كشورهاي واردكننده با  1/9درصد افزايش در سال
جاري به  153/3ميليون تن برسد كه بيشترين رقم مصرف
تاكنون است .به نظر ميرسد مصرف شكر در كشورهاي
صادركننده تنها با  0/03درصد افزايش در سال ،2015-16
به رقم كلي  46/4ميليون تن برسد كه در مقايسه با رقم 46/2
ميليون تن سال پيش ،رشد مختصري را نشان ميدهد .رشد
در اين گروه از كشورها در مقايسه با كشورهاي واردكننده،
تمايل كمتري به افزايش دارد چرا كه دسترسي بيشتر به
شيرينكننده با مصرف سرانه باال همراه است ،بنابراين در اين
كشورها پتانسيل رشد بيشتر ،محدود شده است.
به نظر ميرسد تقاضاي واردات به باالترين سطح
خود افزايش يابد
تخمين زده ميشود واردات ناخالص در سال 2015-16
با بيش از  2ميليون تن افزايش نسبت به سال گذشته،
به  65/4ميليون تن برسد كه باالترين سطح خود تاكنون
است .اين بدان معني است كه حدود  36درصد از شكر
مصرفي ساالنه جهاني از واردات تأمين ميشود و در حدود
 2درصد بيشتر از نرخ دهه گذشته ميباشد.
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به احتمال زياد چين در سال  2015-16با حدود
 5ميليون تن شكر (در مقايسه با  4/9ميليون تن سال
قبل) ،همچنان به عنوان بزرگترين واردكننده شكر جهان
باقي بماند .با توجه به شكاف گستردهاي بين قيمتهاي
داخلي و قيمت شكر خام برزيل (و وجود پتانسيل براي
گسترش بيشتر به دليل كاهش قابل توجه در توليد چين
طي سال  ،)2015-16هنوز هم انگيزه براي تصفيهكنندگان
چيني نسبت به واردات شكر از خارج كشور وجود دارد،
حتي در مقابل پرداخت عوارض  50درصدي براي واردات
خارج از سهميه با تعرفه كم ( 1/945ميليون تن).
تالشهاي دولت براي محدود كردن واردات ناموفق
بوده است .تصفيهكنندگان در سال گذشته نسبت به
محدود كردن كل واردات شكر خام خود در سال تقويمي
 2015به ميزان  3/8ميليون تن توافق كردند اما حجم زياد
واردات شكر سفيد (كه شامل توافق نميشد) ،مقدار واردات
را متورم كرد .واردات شكر خام نيز به طور گستردهاي از
مقادير مورد انتظار در توافق بيشتر شد.منابع محلي اعالم
كردند كه تصفيهكنندگان ممكن است در خصوص ذخاير
زياد شكر خام تشكيل جلسه داده و عمليات فرآوريشان را
براي شكر تصفيه شده تا رويارويي باتوافق به تأخير بيندازند.
اين هنوز مشخص نيست كه آيا توافقي مشابه قبل براي
سال آينده انجام خواهد شد يا خير .قيمتهاي باالتر چيني
به دولت اجازه ميدهد كه نسبت به تخليه مقداري از ذخاير
اقدام كند.
انتظار ميرود واردات به اتحاديه اروپا در سال،2015-16
به دليل كاهش توليد داخلي به حدود  0/6ميليون تن
افزايش مواجه شود .در ساير نقاط اروپا ،واردات روسيه
ممكن است از حدود يك ميليون تن سال قبل به كمتر
از  0/7ميليون تن در  2015-16كاهش يابد كه دليل آن،
افزايش قابل مالحظه توليد شكر چغندري در داخل اين
كشور است .در صورت تحقق اين امر ،اين رقم ميتواند
پايينترين سطح واردات روسيه طي چند دهه گذشته باشد.
واردات شكر اندونزي در سال  2015-16به  4ميليون تن
خواهد رسيد كه از  3/2ميليون تن سال قبل باالتر است.
مصرف داخلي اين كشور به دليل رشد اقتصادي و رشد
جمعيت در حال افزايش است در حالي كه انتظار ميرود
توليد داخلي به دليل طوالني شدن ال نينو ،تا حدودي
كاهش يابد .عامل نگرانكننده آسيابهاي داخلي ،افزايش
تقاضا تقريباً به طور انحصاري با رشد مصرف صنايع غذايي
و آشاميدني است كه به جاي شكر سفيد توليدي از مزارع
داخل كشور ،به شكر تصفيه شده توليدي از شكر خام
وارداتي تكيه زده است.
اياالت متحده امريكا حدود  3/2ميليون تن شكر در سال
 2014-15وارد كرد كه فقط در حدود يك درصد كمتر از
واردات آن در سال  2013-14است هر چند توافقنامه با
مكزيك در خصوص دسترسي نامحدود شكر اين كشور به
بازار اياالت متحده در ماه اكتبر گذشته به پايان رسيد .در
حالي كه اين توافقنامه به يك كاهش شديد تحويل شكر از
مكزيك به ( 1/1ميليون تن در اكتبر /آگوست 2016-15
از  1/9ميليون به سال قبل) منجر شد ليكن اين كاهش با
افزايش عرصه از دارندگان سهميهبندي در امريكاي مركزي
و جنوبي جبران شد .افزايش مورد انتظار در توليد شكر
داخلي چغندري ممكن است واردات را به ميزان نسبتا كمي
در سال  2015-16كاهش داده و به  3/1ميليون تن برسد.
تخمين زده ميشود مجموع واردات شكر آسيا در سال
 2015-16به  33ميليون تن برسد كه از  31ميليون تن
سال گذشته بيشتر است .انتظار ميرود واردات اروپا نيز
افزايش يافته و از  10/8ميليون تن سال پيش به 11/3
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ميليون تن برسد ،چرا كه افزايش محمولهها به اتحاديه اروپا
بيش از كاهش محمولههاي وارد شده به روسيه خواهد
بود .به نظر ميرسد ميزان واردات شكر به آفريقا با اندكي
كاهش ،از  14ميليون تن فصل گذشته به  13/8ميليون
تن برسد كه دليل آن ميتواند دسترسي بيشتر به توليد
داخلي باشد .واردات امريكاي شمالي و مركزي به دليل
كاهش مورد انتظار در واردات اياالت متحده به نظر ميرسد
با كاهش اندكي روبهرو باشد و از  5ميليون تن سال قبل
به  4/9ميليون تن برسد .مقدار واردات شكر به امريكاي
جنوبي ناچيز است اما پيشبيني ميشود از  1/9ميليون تن
قبل به حدود  2ميليون تن افزايش يابد.
كاهش ذخاير جهاني براي اولين بار پس از سال
2009-10
مازاد يا كسري در يك سال شكر براي درك شکاف بين
توليد و تقاضاي جهاني از جمله مصرفنشده (شكاف بين
صادرات و واردات) مناسب است .بررسي دقيقتر اين رويكرد
نشان ميدهد كه مفهوم ساده مازاد با كسري به معناي
افزايش يا كاهش در ذخاير است.
در حالي كه اواخر ماه جوالي ،مازاد شكر سال -15
( 2014اكتبر  /سپتامبر) را بدون تغيير نسبت به سال قبل
و در حدود  2/1ميليون تن پيشبيني كرديم ليكن در اولين
پيشبيني فصل جديد  ،2015-16انتظار داريم با كسري
 5/2ميليون تني مواجه باشيم كه اين شرايط براي اولين بار
بعد از فصل  2009-10به وجود خواهد آمد.
با توجه به اينكه اين كسري نسبتاً بزرگ است ،پيشبيني
ميشود نسبت ذخاير به مصرف در فصل جديد با يك
كاهش قابل توجه  3/5درصدي ،به  40/8درصد برسد .در
حالي كه اين نسبت به طور قابل توجهي كمتر از «سطوح
آسايش» حدود  44درصدي هر يك از دو فصل گذشته
آن است ليكن هنوز به شدت باال از سطح بحراني 35
درصد سالهاي  2009-10و  2010-11ميباشد كه باعث
افزايش قيمت هاي شكر خام به  36سنت در هر پوند شد.
با اين حال ،بازگشت به كسري شكر براي اولين بار پس
از سال  ،2009-10نبايد با كمبود شكر اشتباه گرفته شود.
به خصوص اينكه انتظار ميرود توليد شكر سال 2016
در منطقه مركز /جنوب برزيل ،در نيمه دوم سال تراز
 2015-16بهبود يابد .با اين حال ،تغييرات به وضوح
چرخش به سمت كاهش ذخاير مازاد جهاني را نشان
ميدهند و در صورتي كه توليد تايلند و يا هند به كمتر از
حد انتظار در سال  2015-16تنزل كند وضعيت ميتواند
حساستر هم بشود .همچنين ،بسياري از صنايع شكر در
سراسر جهان ،شكر را با قيمتهاي كمتر از هزينه توليد به
فروش ميرسانند كه در درازمدت غيرقابل تحمل بوده و
ممكن است توليد در سالهاي آينده را متأثر كند.
ذخاير مازاد به منظور دسترسي بيوقفه به محصول از
توليد كارخانه تا مصرفكننده و پوشش نياز مصرف در
فاصله زماني بين پايان يك دوره توليد و آغاز دوره بعدي
مورد نياز است .به نظر ميرسد اين وضعيت تا پايان سپتامبر
 2016در جهت مشابه سال قبل ادامه داشته و از ركود 14
ميليون تن سال قبل به حدود نصف يعني  7/2ميليون تن
برسد .هر ديدگاهي كه اعمال شود آشكار است كه هنوز
مقدار زيادي شكر براي آينده قابل پيشبيني است .ذخاير
جهاني شكر در طول پنج فصل مازاد ،مملو از شكر شدهاند
و حتي در برخي از كشورها مانند چين و هند ،اين ذخاير
بيش از اندازه بوده است .به احتمال زياد اين موضوع به
زيرسازي بازار بستگي دارد و ممكن است از افزايش موج
قيمتها به صورت تهاجمي ممانعت كند.

شکر

آيا چين يكبار ديگر بازار شكر جهان را نجات خواهد داد

چين در حال حاضر چهارمين توليدكننده و سومين
مصرفكننده بزرگ شكر جهان است .بهعالوه ،اين كشور در
سال ( 2011-12اكتبر – سپتامبر) حدود  4/7ميليون تن
(ارزش خام) واردات شكر داشت و براي اولين بار در تاريخ،
به بزرگترين واردكننده شكر در جهان تبديل شد .چين در
سال بعد اين موقعي را از دست داد اما مجددا آن را در سال
 2013-14به دست آورد و به احتمال زياد در اين فصل و
فصل آينده نيز در اين موقعيت باقي بماند.
همانند ساير بازارهاي كااليي ،چين با جذب شكر مازاد
بازارهاي بينالمللي توانست فشار منفي قيمتهاي بازار را
تعديل كند .در گذشته نسبت به اينكه واردات غول آسيا،
فراتر از نيازهاي آن است اتفاق نظر وجود داشت چرا كه رشد
ذخاير در اين كشور به سطحي رسيد كه پيش از اين هرگز
ديده نشده بود .اين امر پرسشي را مطرح ميكند كه تا چه
زماني واردات ميتواند به اين سرعت ادامه يابد؟
وضعيت در سال  2015-16ممكن است متفاوت باشد.
احتماال توليد شكر در اين فصل به حدي پايين باشد كه
تداوم خريد از بازار جهاني را توجيه كند .سوال اين است كه
اين كشور تا چه حد گنجايش دارد؟
افزايش پيوسته تقاضا
تقاضا براي شكر در چين قطعهاي از يك پازل است.
بازار شيرينكننده چين شامل سه بخش ميباشد :شكر،
شيرينكنندههاي قوي ،و شيرينكنندههاي ذرت كه در
اصطالح محلي به قند نشاسته معروف است .شكر نقش
غالب را دارد اما تنها شيرينكننده موجود نميباشد .درحال
حاضر سهم شكر از كل تقاضا براي شيرينكنندهها ،از دوسوم
تقاضاي بازار تجاوز نميكند .شكر هنوز هم بخشي از رژيم
غذايي مرسوم در چين نميباشد .بر اساس اعالم فائو ،سهم
شكر در كالري مصرف روزانه چيني پايين است و به  2/2درصد
ميرسد كه پايينتر از ميانگين جهاني  6/9درصد سال 2011
ميباشد به عبارتي ديگر ،تاكنون شكر نقش مهمي در مصرف
غذايي مردم اين كشور نداشته است .عالوه بر اين ،ميانگين
مصرف سرانه شكر به ازاي هر نفر در حدود  12كيلوگرم است
كه كمتر از نصف ميانگين جهاني و حتي به طور قابل توجهي
پايينتر از ميانگين سرانه  19/3كيلوگرم آسيا است.
قند نشاسته ،دومين گروه بزرگ از شيرينكنندهها است
كه هم قابل مقايسه با كيفيت باالي شربت ذرت با فروكتوز
باال است و هم گلوكز كيفيت پايين .در سال  ،2012مصرف
اين گروه به شدت افزايش يافت اما قيمتهاي باالتر براي
ذرت و كاشه شديد قيمت شكر ،منجر به كاهش مصرف آن
شد .پيشبيني ميشود در سال  ،2015كل توليد اين گروه

(كه اكثر آنها به صورت محلي استفاده ميشود) به 10/5
ميليون تن برسد كه در مقايسه با رقم حدود  13ميليون تن
سال  2013كاهش قابل مالحظهاي را نشان ميدهد.
گروه سوم ،شيرينكنندههاي مصنوعي هستندكه در ابتدا
به عنوان يك صنعت صادراتي تاسيس شد .امروزه ،چين
بزرگترين توليدكننده ،صادركننده و مصرفكننده جهاني
ساخارين است .پس از يك نبرد تقريبا  10ساله ،در سال
 ،2002دولت موفق به محدود نمودن مصرف ساخارين در
مواد غذايي داخلي به رقم  3200تن شد .از آن پس نيز در
همين سطح باقي مانده است .اين ميزان ساخارين معادل 1/1
ميليون تن شكر است .برآوردها نشان ميدهد كه ساخارين،
 80تا  90درصد بازار شيرينكنندههاي مصنوعي چين را
به خود اختصاص ميدهد .بايستي تاكيد شود كه مصرف
شيرينكنندههاي مصنوعي در اين كشور ،صرفا به داليل
اقتصادي است نه به خاطر نگرانيهاي مربوط به سالمتي .به
احتمال زياد رشدفراواين تقاضا براي شيرينكنندههايي مانند
ساخارين كاهش مييابد.
از آنجا كه ميزان مصرف شكر واقعي چين نسبت به
استانداردهاي منطقهاي و بينالمللي پايين است لذا پتانسيل
قابل توجهي براي رشد مصرف در اين كشور وجود دارد .در يك
سناريوي رشد باال ،ميتوان گفت كه مصرف سرانه چين در 10
سال آينده ،به رشد خطي متوسط ساالنه  3/95درصد (-2013
 )2007ادامه خواهد داد .با توه به سطح برآوردي مصرف
( 15/8ميليون تن ،ارزش شكر) شكردر سال  2013و نرخ رشد
جمعيت  0/3درصد ،پيشبيني ميشود مصرف ساالنه شكر
چين به طور متوسط  3/9درصد افزايش يابد .اين بدان معني
است كه كل مصرف شكر اين كشور در سال  2018ميتواند
به  19ميليون تن و در سال  2025به  27/3ميليون تن برسد.
پيشبيني ميشود سطح مصرف سرانه نيز از  11/6كيلوگرم
سال  2012به حدود  17/9كيلوگرم در سال 2025افزايش يابد.
در سناريوي رشد كم مصرف سرانه ،پيشبيني ميشود
رشد مصرف كمتر از  2درصد باشدچراكه بازار در حال اشباع
است .لذا كل مصرف تا سال  2025به حدود  22ميليون
تن خواهدرسيد .البته اين امر حواشي زيادي دارد و بازتاب
تجزيه و تحليل مشكالت حال حاضر بازار شكر چين است.
آيا نرخ رشد اقتصادي به طور ثابت كاهش مييابد؟ اگر بله ،با
چه سرعتي؟ آيا دولت به منظور حمايت از كشاورزي داخلي،
دسترسي به شكر وارداتي ارزان را محدود ميكند؟ چه عواملي
قيمتهاي بازار جهاني شكر را به سرعت افزايش خواهد داد؟
عليرغم وجود پتانسيل بسيار زياد در چين ،نتايج اوليه نشان
ميدهد كه مصرف شكر در حال حاضر رو به جلو ناپيوسته
نميباشد كه بتواند جهش واردات اخير را توضيح دهد.
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خريد بخشي از شكر توليدي كارخانهها توسط دولت

دبير انجمن صنفي كارخانههاي قند و شكر با بيان
اينكه صنايع قند و شكر  ۹۰۰ميليارد تومان به كشاورزان
بدهي دارند ،گفت :دولت اعالم كرده بخشي از شكر داخلي
توسط شركت بازرگاني خريداري شود تا كارخانهها بخشي
از طلب كشاورزان را بپردازند.
بهمن دانايي ،دبير انجمن صنفي كارخانههاي قند و
شكر گفت :كارخانههاي قند و شكر از آغاز خريد تضميني
چغندر قند در سال جاري (از مهرماه تاكنون) در مجموع
يك هزار و  427ميليارد تومان چغندر از كشاورزان
خريداري كردهاند.
وي با بيان اينكه بخشي از مطالبات كشاورزان توسط
صنايع قند و شكر بابت خريد تضميني چغندر قند
پرداخت شده است ،گفت :كارخانهها هنوز  900ميليارد
تومان به كشاورزان بابت خريد تضميني چغندرقند در
سال جاري بدهكار هستند.
دبير انجمن صنفي كارخانههاي قند و شكر اظهار
داشت :بازار شكر امسال دچار ركود شده و بخشي از شكر
توليدي كارخانهها در انبارها مانده و به فروش نرفته است.
دانايي تصريح كرد :خوشبختانه با بررسي شرايط توسط
وزارت جهاد كشاورزي اين وزارتخانه به شركت بازرگاني
دولتي ايران اعالم كرده تا بخشي از شكر موجود در انبار
كارخانههاي قند و شكر خريداري شود.
وي افزود :اين تصميم دولت موجب ميشود تا بدهي
كارخانههاي قند و شكر بابت خريد تضميني چغندر قند
هر چه زودتر به كشاورزان پرداخت شود.
دبير انجمن صنفي كارخانههاي قند و شكر بيان داشت:
شركت بازرگاني دولتي ايران هر ساله مقداري شكر به
عنوان ذخاير استراتژيك خريداري و در انبارهايش ذخيره
ميكند كه با اين تصميم دولت مبني بر خريد شكر
توليدي كارخانهها ذخاير استراتژيك شكر به جاي واردات
از توليد داخلي تأمين ميشود.
وي از ميزان و مقدار خريد شكر توسط شركت
بازرگاني دولتي اظهار بياطالعي كرد و افزود :هر مقدار
شكر توسط دولت خريداري شود ميتواند پرداخت بخشي
از مطالبات كشاورزان را تسريع بخشد .دبير انجمن صنفي

كارخانههاي قند و شكر اظهار داشت :امسال  5ميليون
و  600هزار تن چغندر از كشاورزان خريداري شده و
اين مقدار طي سالهاي اخير بينظير بوده است .دانايي
بيان داشت :با توجه به ميزان خريد چغندرقند پيشبيني
ميشود ،يك ميليون و  400هزار تن شكر توليد شود.
توليد بيسابقه چغندر و ركود صنايع
دبير انجمن صنايع قند و شكر همچنين با بيان اينكه
امسال  ۵ميليون تن چغندرقند در كشور توليد شده است،
گفت :مصرف شكر با ركود حاكم بر صنايع ،كاهش يافته
و بخشي از شكر توليدي در كارخانهها انبار شده است.
توليد چغند ر قند امسال نسبت به  8سال گذشته بيسابقه
بوده است .وي با بيان اينكه برداشت چغند ر قند از مرز 5
ميليون تن گذشته است ،اظهار داشت :اين رقم احتماال
تا پايان برداشت به  5/5ميليون تن برسد .سال  93در
مجموع  4ميليون و  700هزار تن چغندر قند توليد شد.
دبير انجمن صنفي كارخانههاي قند و شكر تصريح كرد:
ميزان توليد چغندر در كشور در سال  85رقم  6ميليون
و  600هزار تن بود ،اما از آن سال به بعد به علت افزايش
واردات شكر ،توليد چغند ر قند در سالهاي  87و  88به

كمتر از  2ميليون تن رسيد .وي با ابراز اميدواري از توليد
يك ميليون و  400هزار تن شكر در سال جاري اظهار
داشت :اين ركورد توليد در تاريخ صنعت ايران بينظير
خواهد بود.
جلوگيري از واردات شكر به كشور اميد را در بين
كشاورزان و صنايع قند و شكر زنده كرده است و اميدواري
كشاورزان و كارخانهها براي فروش شكر به قيمت مصوب
دولت ،از عوامل مؤثر بر افزايش توليد بوده است.
رييس انجمن صنفي كارخانههاي قند و شكر بيان
داشت :در مجموع در سالهاي  93و  94بيش از
1/2ميليون تن شكر به كشور وارد شده كه حدود 800
هزار تن آن سال گذشته و از ثبت سفارشهاي قبلي وارد
شد و حدود  300هزار تن هم امسال براي تأمين ذخاير
استراتژيك وارد شده است .وي با بيان اينكه شكر وارداتي
در سال جاري وارد بازار نشده است ،افزود :از آنجا كه اين
واردات براي تأمين ذخاير استراتژيك بود ،شكر وارداتي
تأثيري بر بازار داخلي نداشته است .دانايي با اشاره به ركود
حاكم بر بازار شكر ،اظهار داشت :هيچ فرد يا وزارتخانهاي
نقشي در ركود بازار شكر نداشته است بلكه ركود اقتصادي
حاكم بر اقتصاد مانع به فروش رفتن شكر توليدي داخل
كشور شده است .رييس انجمن صنفي كارخانههاي قند و
شكر تصريح كرد :صنايع توليد شيريني ،شكالت و نوشابه
كه مصرفكننده شكر هستند ،توليدشان  40تا  50درصد
كاهش يافته و همين امر خود به خود درخواست خريد
شكر را به همان ميزان كاهش داده است.
وي افزود :خوشبختانه در شرايط ركود فعلي جلوي
واردات شكر گرفته شده و اگر وضعيت قبلي درباره واردات
حاكم بود ،قطعاً تا االن كارخانههاي قند و شكر تعطيل
شده بودند .دانايي گفت :در سالهاي  85تا  92ميزان
واردات شكر بيش از يك ميليون تن بود و حتي در يكي از
اين سالها  2ميليون تن شكر به كشور وارد شد.
رييس انجمن صنفي كارخانههاي قند و شكر بيان
داشت :حدود  600تا  700هزار تن شكر به دليل ركود
حاكم بر اين بازار در انبارهاي صنايع قند و شكر مانده و
به فروش نرفته است.

پروژههاي مديريت منابع آب فائو در ايران آغاز شد

نماينده مستقر فائو درايران با اعالم «پروژههاي مشترك كانون ابتكار منطقهاي
كمبود آب فائو از ابتداي سال ميالدي جاري در ايران آغاز شد» گفت :در حال
بررسي و اجراي برخي از پروژهها درباره نظارت و مديريت بر منابع آب هستيم.
سرج ناكوزي درباره وضعيت منابع آبي و بهرهبرداري اين ماده در ايران ،اظهار
كرد :چالش آب تنها براي ايران نيست و ساير كشورها منطقه نيز با اين مشكل
روبه رو هستند و چالشهاي مشابهي دارند .از چالشهاي ديگر در اين ارتباط
ميتوان به مسائل زيست محيطي و تخريب آن اشاره كرد و بايد بهره وري بيشتري
در الگوهاي آب ايجاد شود.
در اين خصوص الزم است كه همكاري ميان بخش خصوصي و دولتي در ايران
تقويت و رويكرد گروهي و دسته جمعي ايجاد شود .ما با اين فعاليتها ميتوانيم
عالوه بر رفع محدوديتها به رشد بخش كشاورزي كشور ايران كمك كنيم.
نماينده مستقرفائو در ايران با اشاره به اينكه ايران به عنوان كانون ابتكار منطقهاي
كمبود آب انتخاب شد ،ادامه داد :پروژههاي مشتركي با ايران از ابتداي سال ميالدي
جاري داريم .باهمكاري وزارت جهاد كشاورزي ،وزارت نيرو و سازمان محيط زيست
در حال بررسي و اجراي برخي از پروژهها درباره نظارت و مديريت بر منابع آب
هستيم و اعتقاد داريم كه براي تحقق اين امر ،بايد مشاركت بخشهاي خصوصي و
دولت تقويت شود .جامعه مدني نيز براي تحقق اين امور بايد مشاركت داشته باشند
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تا بتوانيم الگوي پايداري براي مصرف منابع آب در كشور ايران ايجاد كنيم .ناكوزي
با اشاره به اينكه فعاليتهاي الزم براي مقابله با كم آبي ،بايد پايدار برنامهريزي شود
گفت :نتايج اين كار در بلندمدت نمايان ميشود ،فائو داراي دانش و تخصص فني در
اين حوزه است .وي افزود :فائو پروژههايي در خاور نزديك (خاورميانه) و شمال آفريقا
با همكاري مشترك اجرا كرد .در مجموع سازوكارهايي براي بهرهبرداري مناسب از
منابع آب داريم و مكانيزمهايي نيز براي مقابله با چالش آب در نظر ميگيرم .محسن
جاللپور رييس اتاق بازرگاني ايران نيز با اشاره به اينكه براي برگزاري روز ملي آب
در كشور از نماينده فائو و يونسكو دعوت به عمل آمده است گفت :امسال همچنين
همايشي به عنوان «آب مجازي» با همكاري آنها برگزار ميشود .وي افزود :ما درباره
اصالح وضعيت آب گزارشهايي به نمايندگان اين سازمانها ارائه داديم .ضمن اينكه
عملكرد  5ساله اتاق در بحث آب كه عملكردي قابل قبول است به آنها ارائه شد و
مورد استقبال قرار گرفت.
رييس اتاق بازرگاني ايران ادامه داد :روز جهاني آب در ايران  20روز زودتر از
 2فروردين  95به  12اسفند سال جاري منتقل شده است و به دنبال اين هستيم كه
دغدغههاي اتاق بازرگاني ،مردم و فعالين اقتصادي را كه براي حفظ اين ثروت ملي
دارند به اطالع برسانيم .فضاي فرهنگسازي براي مردم ايجاد ميشود تا خود مردم
مطالبهگر استفاده بهينه از آب باشند كه در اين زمينه مسابقاتي نيز برگزار ميشود.
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شکر

بازار با نصف واردات شكر پارسال مديريت شد

آمارهاي در دس��ترس نشان ميدهد ميزان واردات شكر در  9ماه
منتهي به پايان آذر  490 ،1394هزار تن رسيده است كه  433هزار
تن كمتر از واردات اين محصول در سال  1393است.
يك محاسبه ساده نشان ميدهد كه واردات شكر تا آخر پاييز سال
 1394تفاوت قابل توجهي به واردات شكر در همين مدت نسبت به
س��ال  1392نيز دارد .با توجه به موافقت وزارت جهاد كشاورزي و
تفویض اختیار به انجمن صنفي كارخانههاي قند و شكر ايران براي
تنظي��م بازار اين محصول و واردات مديريت ش��ده ميتوان تفاوت
مديريتها را درك كرد.
واردات مديريت ش��ده شكر در س��ال  1394چند نكته را به خوبي
نش��ان ميدهد .نكته نخس��ت اين است كه واردات شكر در سالهاي
پيشين بيرويه بوده است و ميشد با واردات كمتر نيز بازار را اداره كرد.
نكته دوم اين است كه اگر دلسوزي و تعهد با تخصص و تجربه توام
باشند ميتوان بازار شكر را بدون التهاب مديريت كرد و از هياهو و
جنجال اجتناب كرد.

نمودار تولید و واردات شکر از سال  80تا پایان آذر ماه سال 1394

(ارقام به تن)

واردات شكر خام بصورت ماهيانه از سال    1385تا سال 1394
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

سال

فروردين

ارديبهشت

خرداد

تير

مرداد

شهريور

مهر

آبان

آذر

دي

بهمن

اسفند

1385

154

94

111

205

307

192

187

223

194

298

240

276

جمع هر ماه  +ماه هاي قبل

154

248

359

564

871

1063

1250

1473

1668

1965

2205

2481

1386

236

228

112

54

111

133

61

55

65

27

50

38
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236

464

576

630

741

874

935

990

1055

1082

1132

1170

1387

28

29

88

89

149

173

24

68

65

126

169

93
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28

57

145

234

383

556

580

648

713

839

1008

1101

1388

119

108

57

64

42

33

94

46

45

74

122

73
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119

227

284

348

390

423

517

563

608

682

804

877

1389

69

107

132

234

312

330

161

112

80

63

73

132
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69

176

308

542

854

1184

1345

1457

1537

1600

1673

1805

1390

0

24

12

68

301

384

31

18

17

181

142

56
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0

24

36

104

405

789

820

838

855

1036

1178

1234

1391

50

69

121

55

154

196

190

37

228

151

307

123

جمع هر ماه  +ماه هاي قبل

50

119

240

295

449

645

835

872

1100

1251

1558

1681

1392

88

15

88

114

61

159

207

115

146

134

225

227

جمع هر ماه  +ماه هاي قبل

88

103

191

305

366

525

732

847

993

1127

1352

1579

1393

165

137

211

57

40

67

47

19

80

0

0

0

جمع هر ماه  +ماه هاي قبل

165

302

513

570

610

677

724

743

823

823

823

823

1394

0

5.5

11.8

9.2

12

70

107

175

105

جمع هر ماه  +ماه هاي قبل

0

5.5

17.3

21

33

103

210

385

490

شکر

نج
ا منصنفیکارخا هناهیقندوشکراریان

زیر نظر شورای نویسندگان

صفحهآرا :علی صائمی

تلفن و نمابر:

88969055-88969903

نشانی :تهران -میدان دکتر فاطمی

خیابان شهید گمنام -شماره 14

تبریک به قند چناران
علیرضا جمیع مدیرکل استاندارد خراسان رضوی از علی ناظران
مدیرعامل واحد تولیدی قند چناران به دلیل رعایت معیار مصرف
انرژی براساس استاداردهای مرتبط تقدیر کرد.
در تقدیرنامه ارسال شده به قند چناران آمده است با رعایت و
تداوم مدیریت مصرف انرژی شاهد بهبود بهرهوری ،کاهش قیمت
تمام شده ،حفظ محیط زیست و رعایت الگوی مصرف باشیم.
توفیق روزافزون شما درخدمت به نظام مقدس جمهوری
اسالمی ایران را  از خداوند متعال خواستاریم.
نشریه شکر این موفقیت را به مدیران و کارکنان شرکت قند
چناران تبریک میگوید.

جمع
2481
1170
1101
877
1805
1234
1681
1579
823
490
619

