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بهمن دانائی

جامعههاي انساني در هر عصر و دورهاي از
تجربههاي پيشين بهره ميبرند تا اشتباه كمتر
شده و هزينههاي پيشرفت نيز كمتر شود .بدون
انتقال تجربهها در هر سطحي ،شرايط را براي
ارتقاي سياستها ،برنامهها و گامهاي عملي
ناهموار ميكند .تجربهها از دل حرفها ،بحثها
و نوشتههايي كه در هر دوره ،توليد و منتشر
ميشوند امكان انتقال پيدا ميكنند .يكي از
تجربههاي جامعه انساني در پويش بلند سپري
شده خويش اين است كه نكات و مسايل مهم
و اثرگذار همان دوره كالبدشكافي كارشناسي و
منصفانه نشده و راز سر به مهر ماندهاند .يكي
ديگر از تجربههاي نهچندان شيرين به ويژه در
جامعههاي سياستزده هم اين است که افراد
و گروهها فقط رفتار و گفتارهايي را قابل بيان
ميدانند كه در آنها كاستي و كژي باشد .نديدن
رفتار و گفتارهاي پيشبرنده و منصفانه و به
فراموشي سپردن آنها از بيم اينكه اتهام به گوينده
وارد شود يك رخداد ناصواب بوده و هست.
ادامه در صفحه2

راهبردها و سياستهاي کشاورزی تا سال  1399اعالم شد:

الزامهايخودكفايي
در توليد قند و شكر

حل
ت

صفحه3
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ركوردشكني
در توليد شكر
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در حالي كه شماري از تحليلگران
در نيمه اول سال  1390و با توجه
به سياستهاي ضد شكر نيمه دوم
دهه 80تصور ميكردند صنعت قديمي
قند و شكر ديگر جاني ندارد تا آن را
زنده كند ،اما پايمرديها جواب داد و
توليد شكر ركورد زد.
عباس كشاورز در نهمين نمايشگاه
ملي تخصصي تكنولوژي در اين باره
توضيح داد :به رغم اینکه کشت بهاره
در کشت چغندر قند افزایش سطح
نداشتهایم امسال در تولید شکر رکورد
تاریخی زدهایم .عدد  53تن تولید چغندر
با این خاکهای فقیر مطلوب است.وی
اظهار داشت :اینها همه نسخههایی است
که عملیات آن آغاز شده و شروع خوبی
را برای مدیریت بحران آب داشتیم و در
این مسیر کشاورزان پیشروترین گروه
هستند.معاون وزیر جهاد کشاورزی بیان
داشت :آبیاری بارانی در کشور خشک و
در این گرمای سوزان جایی ندارد و غیر
از مناطقی که رطوبت باالی  60درصد
دارند ،فقط می توان به آب باران برای
کشت امید داشت.
ادامه در صفحه2

آغاز بزرگترين عمليات متمركز كشاورزي ايران

مديرعامل شركت كشت و صنعت
نيشكر دهخدا گفت :پيشبيني ميشود در
سال زراعي جاري۱۰۰ ،هزار تن شكر خام
در اين شركت توليد شود.
فريبرز كريمي زند اظهاركرد :اين شركت
 ۱۰هزار هكتار سطح زير كشت نيشكر
دارد كه در سال زراعي جاري پيشبيني
ميشود از اين سطح ۹۴۰ ،هزار تن نيشكر
برداشت شود.
وي با بيان اينكه ظرفيت اسمي كارخانه
توليد شكر اين شركت  ۱۰۰هزار تن است
افزود :پيش بيني ميشود در سال زراعي
جاري اين شركت به ظرفيت كامل اسمي
خود دست يابد.
وي ادامه داد :در سال زراعي گذشته
 ۱۶۵هزار تن شكر در كارخانه اين شركت
تصفيه شد كه  ۱۰۰هزار تن از اين حجم
از كشت و صنعت دهخدا بوده و بقيه آن از

كشت و صنعتهاي ديگر و بخشي از آن
نيز از طريق واردات بود.
كريمي زند ادامه داد :برداشت نيشكر تا
 ۱۵فروردين  ۹۶به پايان خواهد رسيد و
روزانه حدود  ۱۰هزار تن نيشكر از سطح
زير كشت برداشت خواهد شد.
مديرعامل شركت كشت و صنعت
نيشكر دهخدا افزود :از نيشكر سه محصول
شكر ،مالس و باگاس توليد ميشود كه
از محصول باگاس  ۲۴۲فرآورده فرعي
همچون چوبسازي ،الكل و در واحدهاي
توليد انرژي استفاده ميشود.
وي ،ادامه داد :يك شركت خصوصي
با سرمايهاي بالغ بر  ۷۶ميليون دالر در
خوزستان در آيندهاي نزديك كارخانه
توليد ذغال اكتيو را در كنار صنايع جانبي
كشت و صنعت نيشكر دهخدا راهاندازي
خواهد كرد .وي با بيان اينكه با راهاندازي

اين كارخانه ساالنه حدود  ۴۰هزار تن ذغال
اكتيو در اين كارخانه توليد ميشود ادامه
داد :با راهاندازي اين كارخانه حدود يك
هزار نيروي انساني جذب و اشتغال زايي
خواهد داشت .مديرعامل شركت كشت و
صنعت نيشكر دهخدا با بيان اينكه توانايي
توليد داخلي شكر كمتر از مصرف كشور
است گفت :تمام صنايع توليدي شكر در
كشور حدود يك ميليون و  ۶۰۰هزار تن
شكر توليد ميكنند و مصرف داخلي شكر
حدود  ۲ميليون و  ۱۰۰هزار تن است كه
با اين حجم توليد براي تعادل بازار نياز به
حدود  ۵۰۰هزار تن واردات داريم.
شركت كشت و صنعت نيشكر دهخدا
از واحدهاي هفتگانه شركت توسعه
نيشكر و صنايع جانبي است كه با  ۲هزار
و  ۱۸۳نفر نيرو ،در  ۲۵كيلومتري
شمال اهواز قرار دارد.

در صفحات دیگر میخوانید:
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واردات شكر در  3سال
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بیدقتی رخ داده تکرار نمیشود

ركوردشكني در توليد شكر

ادامه از صفحه اول
نديدن ،نگفتن و فراموش كردن رفتارهايي كه سرنوشت
ساز بوده و از ابعاد گوناگون ميتوانند مفيد باشند چيزي
است كه نبايد به يك سنت ابدي تبديل شود .بيان
واقعيتهاي شيرين همانقدر ارزش دارد كه بيان نكات
انتقادي .هراس نداشتن در بيان حقايق مثبت را بايد در
ميان نخبگان رواج داد تا رفتارهاي نيك سرمشق شوند.
با اين مقدمه نسبتاً طوالني ،در ادامه اين نوشته به يك
رخداد ناخجسته در تابستان امسال و يك رفتار پسنديده
و درسآموز در همين باره اشاره ميكنم .رخداد ناخوشايند
اين بود كه به هر دليل ،در واردات قند و شكر در يك
مقطع از زمان اشتباهی رخ داد كه اين نوشته نميخواهد
مقصر را شناسايي كند .اين سهلانگاري در واردات موجب
شد بازار شكر براي نخستين بار در  3سال گذشته از تعادل
خارج و در دايره التهاب قرار گيرد .پس از التهاب در بازار
شكر كه كمبودهاي نسبي آن را دامن ميزد شاهد  2رفتار
متناقض در جامعه بوديم .رفتار و گفتارهايي از جنس
شادمانيهاي عجيب براي كمبودشكر و افزايش قيمت آن
در بازار كه آزاردهنده بود .گروهي از افرادي كه  3سال
است پشت صف واردات بيرويه و تعبير خواب نيمه دوم
دهه  1380ماندهاند شيپور در دست گرفته و آن را در
هر كوي و برزن به صدا درآوردند كه ما گفته بوديم نبايد
واردات شكر را به يك وزارتخانه تولیدي داد و ما گفته
بوديم كه نبايد واردات محدود شود و ...اين سروصداها كه
با هدف شايد ترساندن تصميمگيران مهم بخش كشاورزي
بود اما هرگز مؤثر واقع نشد.
يكي از داليل اصلي ناكامي كساني كه در پشت و پس اين
شادماني نامبارك پنهان شده بودند بدون ترديد رفتار و گفتار
دالورانه وزير جهاد كشاورزي بود .مهندس محمود حجتي در
حالي كه ميتوانست همانند شماري از مديران و مسؤوالن
تقصير رخداد يادشده را بر دوش همكارانش در معاونتها
بگذارد و يا با سروصدا بگويد كه مافياي شكر چنين كرد ،به
مجلس رفت و با شجاعت گفت من مقصركمبود شكر بودهام.
اعضاي مجلس قانونگذاري با شنيدن بحثهاي كارشناسانه
و شجاعانه وزير محترم جهاد كشاورزي قانع شدند و فقط
درباره قاچاق شكر خواستار توضيح بيشتر شدند .رفتار و
گفتار وزير ميتواند درس باشد براي آن دسته از مديراني
كه هر رخداد خوب را كار خودشان ميدانند و هر رويداد
نامساعد را به زيردستان نسبت ميدهند .اين رفتار مهندس
حجتي راه را براي ريشهيابي مشكالت و سهلانگاريها هموار
ميكند و احتمال وقوع يك مشكل را كمتر و كمتر خواهد
كرد .انداختن توپ به زمين زيردستان كاري است كه در
داستان التهاب اخير شكر رخ نداد و ميتواند براي جامعه
مديران مفيد باشد .نديدن اين پديده و فراموش كردن
فايدههاي چنين رخدادي بدون ترديد آسيبساز است .بايد
حقايق را گفت :تلخ يا شيرين.

وزير جهاد كشاورزي كه براي پاسخ به سؤال محجوب
و قاضيپور در مجلس حاضر شده بود توضيحاتي را درباره
كمبود شكر در بازار ارايه داد.
محمود حجتي توضيح داد در سال  ،92يك ميليون
و  100هزار تن شكر توليد شده و يك ميليون و 580
هزار تن شكر نيز وارد شده؛ مصرف هم حدود دو
ميليون و  100تا  200هزار تن بوده است .در سال
 93توليد بهبود پيدا كرد و به يك ميليون و  335هزار
تن رسيد كه بر اثر افزايش توليد واردات كاهش پيدا
كرد .اما مشكلي كه وجود داشت اين بود كه كارخانجات
قند به جاي پول به توليدكنندگان شكر ميدادند و اين
مسأله تنظيم بازار را به هم ريخت.
او ادامه داد :در سال  94توليد به يك ميليون و 594
هزار تن رسيد كه اميدواريم امسال به يك ميليون و 600
هزار تن برسد .مشكل ديگري كه با آن مواجه هستيم
كمبود كارخانجات در مناطق گرمسيري است كه اگر
اين مشكل نبود ميتوانستيم در يك افق دو تا سه ساله
از واردات بينياز شويم .در حال حاضر در خوزستان براي
كشت پاييزي مشكالتي ايجاد شده؛ دو كارخانه در اين
محل وجود دارد كه فعاليتشان متوقف است؛ ما بايد
توسعه كارخانجات قند و كشت پاييزه را مدنظر قرار دهيم.
حجتي افزود :در سال جاري بايد حدود  600هزار تن
شكر وارد ميكرديم كه با توجه به ذخيرههاي موجود بايد
در خرداد و تيرماه وارد كشور ميشد اما به خاطر ضعفي
كه بنده و همكارانمان داشتيم و عدم پيگيري به موقع،
واردات در مرداد و شهريور انجام شد و در اين زمان در
بازار كسري ايجاد شد .وي گفت :همچنين مسائل ديگري
نيز باعث تشديد و ايجاد مشكل شد؛ افزايش  10درصدي
قيمت شكر هم در اواخر تير و مردادماه صورت گرفت
و آنهايي كه شكر داشتند آن را براي لحاظ شدن اين
افزايش نگه داشته بودند .اما خوشبختانه حاال مشكل حل
شده و اميدواريم كه اين بيدقتي ديگر پيش نيايد.
وزير جهاد کشاورزی متذكر شد :به ميزان شكري كه
مجوز واردات داده شده صرفاً به توليدكنندگان شكر آن
هم به نسبتي است كه شكر توليد كردهاند .مث ً
الهر كسي
كه سه كيلو شكر توليد كرده مجوز واردات يك كيلو شكر
دريافت كرده است .او ادامه داد :اين مسأله را هم بايد در نظر
بگيريم كه شكري كه در اين سه سال توسط كارخانجات
به خريداران داده ميشد  200تومان زير قيمت تمام شده
بود؛ شكري كه  1700تومان تمام شده بود  1520تومان
فروخته ميشد و اين به خاطر اين بود كه به مصرفكننده
فشار زيادي نيايد .ما هم متعهديم اين  200تومان را به
كارخانجاتبدهيم.ازمجموعاين 200تومانهادولتبيشاز
 300ميليارد تومان به توليدكنندگان شكر بدهكار است.
حجتي اضافه كرد :مسأله ديگر در واردات شكر اين بود كه
اگر  50يا  100تومان روي قيمت شكر رانت وجود دارد
اين مسأله را نيز در نظر داشتيم كه در محاسبات كالن
مابهازاي  200تومان قبلي به حساب بيايد.

ادامه از صفحه اول
کشاورز تأکید کرد :سیستم ها باید اصالح شود تا مقررات
اصالح شود و برنامه  10ساله آبیاری میکرو سطحی و زیر
سطحی تصویب شده است و اقدام ملی کشت نشایی خوب
آغاز شده ولی هنوز سازندگان ماشین ندارند تا به ما بدهند
بطوریکه ماشین نشاکار کارآمد و راحت نداریم .وی گفت:
این کشور به نیوتکنولوژی نیاز دارد و باید غیر از گندم ،جو،
سیب زمینی و  ....دیگر محصوالت را نیز به صورت نشایی
کشت کنیم و باید بانک نشاء داشته باشیم و نشاء تولید و
کشتش صنعتی شود.
معاون وزیر جهاد کشاورزی به کیفیت برگزاری نمایشگاه
زیرساخت های کشاورزی در کرج اشاره کرد و افزود :علیرغم
اینکه کرج پایتخت علمی کشاورزی کشور است ولی برگزاری
این نمایشگاه در حد مطلوب و دلخواه نیست و نیازمند بیشتر
مشارکت بخش خصوصی و کمرنگ شدن بخش دولتی
است .معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین به کاهش کشت
بهاره چغندر قند اشاره کرد و افزود :کشت بهاره قفل شده و
سیاست کشت پاییزه را ادامه دادیم به طوریکه درسال زارعی
جاری کشت پاییزه چغندر قند در  9استان کشور همچون
گلستان ،خراسان رضوی ،فارس و کرمانشاه را داشته ایم.
کشاورز گفت :این روش کشت را در این محصول از  2هزار
هکتار آغاز کرده ایم و امسال به  18هزار هکتار در برنامه
داریم که اگر صنعت مشکلش حل بشه تصور بر این است که
مشکل شکر با یکسوم آب قبلی حل شود.وی تأکید کرد که
وضعیت محصوالت کشاورزی که شاخصهایش برای آحاد
جامعه قابل لمس است ،نسبت به قیمت دیگر کاالها در بازار
از رشد برخوردار نبوده است.وی ادامه داد :برای جلوگیری
از سقوط قیمت کاالهایی که در کشور مداخله ای در آن
صورت نمیگرفته دولت یارانه میدهد .کشاورز گفت :واردات
افسار گسیخته در سال های  90تا  92داشتیم که ساالنه
 22میلیون تن کاالی کشاورزی وارد می شد ،اکنون به 14
میلیون تن رسیده است و پیش بینی می شود در سال جاری
این عدد به کمتر از  10میلیون تن برسد.
وی اضافه کرد :مشکالت بازرگانی به صورت عمومی
بخصوص در بخش صادرات محصوالت کشاورزی داریم ،ولی
تولید غیرقابل انتظار افزایش یافته که این مرهون سیاست ها
و تالش کشاورزان و خادمان به کشاورزان است.
کشاورز تالش بر کاهش کشت برنج را از دیگر برنامههای
وزارت جهاد کشارزی عنوان کرد و بیان داشت :خیلی از کشاورزان
و مدیران آزرده هستند زیرا کشت داشته اند به امید فروش و
محصوالت فوق را نیز بیمه نکرده اند .وی ادامه داد که سعی
کردیم حمایتهای الزم را از کشاورزان موفق داشته باشیم که
سال گذشته توفیق خوبی داشتیم.معاون وزیر جهاد کشاورزی
ادامه داد :با اجرای سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی در راستای
مصرف بهینه از آب کشاورزی ،کشت برنج در اصفهان را تا حد
قابل قبولی کاهش دادیم به طوری که کشت از  30هزار هکتار به
 4500هکتار رسیده و در نظر داریم این عدد را به صفر رسانده و
کشت های جایگزین را داشته باشیم.

وزير جهاد كشاورزي در مجلس:

معاون وزير كشاورزي تحليل كرد

شکر
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راهبردها و سياستهاي کشاورزی تا سال  1399اعالم شد:
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الزامهاي خودكفايي در توليد قند و شكر

اقتصاد كالن ايران تا اندازه قابل اعتنايي از سياست خارجي
و شعار اصلي قانون اساسي و انقالب اسالمي كه در آن استقالل
و كاهش وابستگي يك مقوله اساسي است سرچشمه ميگيرد.
سياستگذاران اقتصاد كالن در همين مسير و در  3سال اخير
و با توجه به ماهيت اقتصاد مقاومتي برنامهريزيهاي بلندمدت
و ميانمدت را طراحي كردهاند .يكي از برنامههاي ميانمدت
كه برنامه ششم توسعه است كه در حال حاضر در مجلس
قانونگذاري ايران درحال بررسي است« .اهداف كمي راهبرد
امنيت غذايي ،سالمت و غنيسازي محصوالت كشاورزي»
در كانون توجه برنامهريزان قرار دارد و مقرر شده است كه بر
اساس ماهيت اقتصاد مقاومتي و در چارچوب كاهش وابستگي
به بازارهاي خارجي حركت شود.
نشریه شکر :تعاریف و اعداد ،صرفنظر از صحیح
یا غلط بودن آنها عیناً از مرجع مربوطه برداشت و
به چاپ رسیده است.
چالشها
اگرچه اقدامات به عمل آمده در سالهاي منتهي به 1394
و دولت يازدهم را ميتوان تحول مثبتي در رفع برخي از
مشكالت بخش كشاورزي و منابع طبيعي محسوب نمود ليكن
همچنان چالشها و محدوديتهايي به شرح زير بر اين بخش
حكمفرماست كه برخي از آنها عبارتند از:
 پايين بودن بهرهوري عوامل و منابع توليد ناكارآمدي مديريت مصرف آب كمبود آب قابل دسترس و خطرپذيري كشاورزي خشكسالي ،بيابانزايي و آثار ناشي از تغييرات اقليمي وپديده ريزگردها
 پايين بودن نسبي ضريب خوداتكايي در توليد محصوالتراهبردي كشاورزي
 ادامه روند تخريب منابع طبيعي و منابع پايه و عدمحفاظت و بهرهبرداري مناسب از اين منابع
 ناكافي بودن سرمايهگذاري در زيرساختهاي مرتبط بابخش كشاورزي
 عدم اعمال الگوي بهينه كشت متناسب با شرايطاقتصادي و اقليمي
 اقتصادي نبودن اندازه واحدهاي بهرهبرداري كشاورزي كمبود اساسي زنجيرههاي ارزش در بخش كشاورزي وخارج شدن بخش اعظم ارزش نهايي توليدات
ارتقاي امنيت غذايي ،سالمت و غنيسازي محصوالت
كشاورزي و توسعه صنايع كشاورزي و زنجيرههاي عرضه  2راهبرد
اساسي در برنامه ششم با اجراي  14سياست ذيل خواهد بود.
 -1افزايش ضريب خوداتكايي محصوالت و نهادههاي
اساسي كشاورزي از طريق افزايش بهرهوري آب و خاك
 -2متناسبسازي سهم پروتئين حيواني (دامي و آبزي)
در سبد غذايي
 -3ارتقاي سالمت و غنيسازي محصوالت گياهي و دامي
و آبزي و توليد محصوالت سالم و كيفي
 -4مديريت مخاطرات و امنيت غذايي با بهرهبرداري از
منابع توليد خارجي (كشت فراسرزميني)
 -5افزايش توليد محصوالت راهبردي و ارتقاي ضريب
خوداتكايي آنها
 -6حمايت از افزايش توليد محصوالت باغي داراي مزيت
رقابتي و توسعه باغات در اراضي شيبدار
 -7افزايش محصوالت باغي داراي مزيتهاي صادراتي
 -8حمايت از توسعه سرمايهگذاري و ارتقاي بهرهوري

در جهت افزايش سهم توليد داخل
كاالهاي اساسي در تأمين نياز كشور
در حد تأمين امنيت غذايي و حداقل
سطح خوداتكايي
 -9افزايش توليد داخلي نهادههاي
كشاورزي
 -10تأمين داخلي نهادههاي مورد
نياز بخش شامل بذور و نهالهاي
اصالح شده ،كود ،سم ،ماشينآالت
و ادوات كشاورزي
 -11كاهش ضايعات محصوالت كشاورزي
 -12ساماندهي و استقرار صنايع
پيشين و پسين كشاورزي بر اساس
آمايش توليد كشاورزي
 -13حمايت از بازسازي و
نوسازي ،ارتقاي تكنولوژي و اصالح
و ساختار صنايع كشاورزي
 -14افزايش فرآوري محصوالت ،كاهش ضايعات در توليد و فرآوري

چغندرقند و نيشكر در برنامه ششم
با توجه به ارقام جدول حاضر كه در آن توليد چغندرقند از 5/5
ميليون تن در سال  1395به  10/2ميليون تن در سال 1399
ميرسد ،ميتوان با قاطعيت گفت كه سياست نظام خودكفايي در
صنعت قند و شكر است .رسيدن توليد نيشكر از  6/7ميليون تن
در سال  1395به  7/5ميليون تن در سال  1399نيز مؤيد اين
است كه نظام اقتصادي ايران بر اساس چارچوب اقتصاد مقاومتي
تصميم دارد كه در صنعت قند و شكر خودكفا شويم.
پيامها و الزامهاي خودكفايي
در شرايطي كه هنوز برنامه ششم در حال تدوين است و
در فضايي كه امروز در آن به سر ميبريم و نظام سياسي ايران
تصميم دارد درجه امنيت غذايي را تا عبور از مرزهاي استقالل
افزايش دهد پيامها و الزامهاي اين پيام را بايد جستجو كرد
و در كانون توجه و اقدام قرار داد .يك پيام ميتواند و بايد

اين باشد كه جابهجا شدن دولتها اين استراتژي را مخدوش
نكند .دولتهايي كه ميآيند و ميروند ميتوانند در چارچوب
استراتژي يادشده عمل كنند و حق ندارند كليت برنامه
خودكفايي را با اقدامهاي ناسازگار ناكارآمد كنند .اين اتفاق
يك بار در دهه  1380رخ داد و آثار آن هنوز پابرجاست.
پيام ديگر اين است كه امكانات مالي ،پولي و سرمايهگذاري
و فني براي تجهيز كشاورزان در افزايش  100درصدي چغندرقند
در كارآمدترين شرايط فراهم شود .نميتوان توليد چغندر را در
 5سال  2برابر كرد اما الزامهاي آن كه شامل تجهيز منابع مالي
و پولي براي خريد چغندر كشاورزان است را به حال خود رها
ي دولتها به ويژه مديران مياني در طي
كرد .تجربه تلخ عهدشكن 
مسير خودكفايي را بايد با احتمال زياد در معادالت گنجاند و
راههاي ممكن در كارشكنيهاي عمدي يا سهوي را بست.
اعداد اين برنامه همچنين اين پيام را دارد كه سرمايهگذاري
در احداث ،نوسازي و بازسازي كارخانههاي قند براي بهرهبرداري
و تبديل  10ميليون تن چغندر قند بايد تدارك ديده شود .بدون
سرمايهگذارياي جديد شايد شرايط رسيدن به خودكفايي نقض شود.
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تحلیل بنیادی صنعت شکر و پیش بینی قیمت

شکر

نویسنده :لیال آقایی ,حسن حکیمیان

شکر بهعنوان ماده غذایی انرژیزا تنها ماده غذایی
است که بهطور خالص میتوان آن را تولید کرد و به
لحاظ مزه شیرین و طعم مطبوع و منبع ارزان تأمین
انرژی نسبت به سایر مواد غذایی ،تقاضا برای مصرف
آن در ایران و سایر کشورهای درحالتوسعه همواره رو
به افزایش بوده و در زمره یکی از کاالهای استراتژیک
همواره مورد توجه و حمایت دولتها میباشد .صنعت
قند و شکر ازجمله صنایعی است که بیشترین ارتباط
را با حلقههای پیشین و پسین در زنجیره تولید
اقتصاد ملی دارد .مهمترین بخشهای تأمینکننده
ورودیهای صنعت قند و شکر بخش کشاورزی (مواد
اولیه چغندرقند ،نیشکر) ،بخش صنعت (تجهیزات
سرمای های) ،بخش نفت (تأمین انرژی) ،حملونقل و
بازرگانی (خدمات حمل) میباشند.
صنعت شکر در ایران
مروری بر تحوالت صنعت شکر در ایران
بر اساس ماهنامه شکر (انجمن صنفی کارخانههای
قندوشکر ایران) ،ظرفیت ساالنه تولیدی در کشور درمجموع
حدود  2/5میلیون تن است که تاکنون بیشترین تولید کل
حدود  1/5میلیون تن در کشور بوده که متأثر از میزان
تولید چغندر و نیشکر تولیدی است .این در حالی است
که مصرف ساالنه قند کشور در ایران حدود  2/2میلیون
تن است .بهعبارتدیگر مصرف سرانه هر ایرانی حدود
 30تا  28کیلوگرم است.
در تولید قند و شکر مهمترین گام تأمین نهادههای اولیه
آن یعنی چغندرقند و نیشکر است و ازاینجهت صنعت
قند و شکر وابستگی شدیدی به بخش کشاورزی دارد و
اثرات عوامل مؤثر در زراعت این محصوالت مستقیماً به
صنعت و سایر بخشهای وابسته منعکسشده و آنها
را متأثر میسازد .در اینبین ،بررسی علل افت صنعت
قند و شکر از بُعد تعرفههای واردات حائز اهمیت است.
در آغاز دهه  ۸۰تعرفه واردات شکر خام  ۱۰۰درصد و
تعرفه واردات شکر سفید  ۱۵۰درصد تعیینشده بود که
این سیاست حمایتی انگیزه کاشت چغندرقند و تولید
شکر در داخل کشور را افزایش داد و بهتبع آن ،باالترین
میزان تولید شکر در کشور طی  ۳۸سال گذشته رقم
خورد .میزان تولید شکر در سال  ۸۵به یکمیلیون و
 ۲۵۸هزار تن رسید .اما همزمان با شکسته شدن رکورد
تولید ،رکوردی دیگر در حال ثبت شدن بود ،رکوردی به
نام واردات  2/5میلیون تنی شکر به کشور .رکوردشکنی
واردات شکر به کشور که همزمان با افزایش تولید رقم
خورد در حالی بود که از آغاز دهه  ۸۰تا سال  ،۸۴واردات
شکر به کشور حدود  ۲۰۰تا  ۲۲۰هزار تن بود ،اما آبان
ماه سال  ۸۴و تنها چند ماه پس از روی کار آمدن دولت
نهم ،تعرفه واردات شکر سفید دستخوش تغییر شد و از
 ۱۵۰درصد به  ۵۰درصد کاهش یافت.
دراینبین چالش دیگر قیمتگذاری شکر در ایران است
که به صورت دستوری صورت میگیرد .در سال گذشته
شورای اقتصاد قیمت تضمینی چغندرقند را  ۴۵درصد
افزایش داد و از طرفی حقوق کارگزاران را  ۲۰درصد افزایش
داده ،بنابراین بهطور میانگین  ۳۵درصد به هزینههای تولید
شکر اضافهشده ولی دولت در سال گذشته مجوز افزایش
قیمت  ۲۰درصدی را به کارخانههای قند و شکر داد.

تولید شکر در سال :۹۴
بر اساس ماهنامه شکر (انجمن صنفی کارخانههای قندوشکر
ایران) ،تولید شکر در سال  ۱۳۹۴با ثبت رکورد  ۱٫۵میلیون تن
به بیشترین مقدار از زمان تأسیس این صنعت در ایران رسید .این
یعنی تولید شکر در طی سالهای گذشته پاسخگوی نیاز کشور
نبوده و مابقی از محل واردات تأمینشده است .طبق آمارها در
حدود  ۳۵درصد نیاز کشور از طریق واردات تأمین میگردد.

* قیمت خرید چغندر از سال  ۹۱تا  ۹۳با ۱۴۰درصد
افزایش از  ۱٫۰۰۰ریال به ازای هر کیلوگرم در سال  ۹۱به
 ۲٫۴۰۰ریال به ازای هر کیلوگرم در سال  ۹۳رسیده است.
* نرخ مصوب شکر هم با افزایش ۱۴۰درصدی قیمت خرید
چغندر در بین سالهای  ۹۱تا  ،۹۳به میزان  ۶۱درصد افزایش
داشته و از هر کیلو  ۱۳٫۰۰۰ریال در سال  ۹۱به ۲۱٫۰۰۰
ریال به ازای هر کیلوگرم در سال  ۹۳رسیده است.

ترکیب تولید در سال :۹۴
در سال  ،۹۴تولید شکر چغندری و نیشکری سهم برابری
از  ۱٫۵میلیون تن شکر تولید شده داشتهاند درحالیکه در
سالهای قبل با توجه به سطح زیر کشت بیشتر چغندر ،شکر
چغندری سهم  ۶۵درصدی نیز داشته است.

چند نکته مهم در بررسی قیمت شکر در کشور:
 -1اخیرا ً قیمت مصوب فروش شکر از  ۲۳۰۰به ۲۵۲۰
تومان و قیمت تمام شده از  2515به  2756تومان افزایش
پیدا کرد .به این قیمت مابهالتفاوتی از طرف دولت بهعنوان
یارانه به تولیدکنندگان پرداخت میشود تا قیمت شکر با نرخ
پایینتری به دست مصرفکنندگان برسد .در دو سال گذشته
تفاوت پرداختی از طرف دولت حدود  ۲۰۰تومان بوده که این
مبلغ بهعنوان طلب شرکتهای تولیدکننده شکر لحاظ شده
است .با لحاظ این مبلغ قیمت شکر  ۲۷56تومان به ازای هر
کیلوگرم خواهد بود( .قیمت درب کارخانه  ۲۵۲۰تومان به ازای
هر کیلوگرم)
 -2قرار بوده که دولت مابهالتفاوت را از محل تعرفه واردات
شکرخام و شکر سفید دریافت کرده و به تولیدکنندگان داخلی
پرداخت کند .اما بدهی دولت از این بابت به حدود  ۵۰۰میلیارد
تومان میرسد و درآمد دولت از محل تعرفه واردات شکرخام
کمتر از  ۱۰۰میلیارد تومان خواهد بود.
 -3تعرفه واردات شکر سفید  ۵۵درصد است و تعرفه
واردات شکر خام از  ۴۰درصد در سال  ۹۴به  ۲۶درصد در سال
جاری کاهش پیدا کرده است .از موارد فوق میتوان اینطور
نتیجه گرفت که دولت برای جبران تفاوت قیمت سالهای
گذشته و حتی پرداخت تفاوت قیمت سال جاری نمیتواند
بیشازحد تعرفهها را کاهش دهد .بهعنوانمثال اگر فرض کنیم
واردات شکر  ۱میلیون تن باشد برای پرداخت بدهی معوق از
هر کیلو شکر باید  ۵۰۰تومان تعرفه دریافت شود تا فقط بدهی
سالهای گذشته پرداخت شود.
 -4متوسط قیمت شکر خام (درب کارخانه ،بدون هزینه
حمل و …) و قیمت شکر در بورس کاال در  ۶ماه اول سال
افزایشی بوده و از  ۲۳٫۰۰۰ریال به ازای هر کیلوگرم به حدود
 ۲۶٫۰۰۰ریال به ازای هر کیلوگرم رسیده است.
 -5در حال حاضر حداقل عیار چغندرقند در ایران  16/5تا

واردات شکر در ایران
واردات کشور در سال :۹۴
واردات کشور در سال  ۱۳۹۴به حدود  ۵۲۱هزار تن رسیده
است که در مقایسه با سال قبل  ۳۶درصد کاهش داشته است و
معادل  ۳۰درصد از واردات توسط دولت و مابقی توسط بخش
خصوصی به کشور واردشده است (سهم بخش دولتی در سال
 ۹۳معادل  ۴۶درصد بوده است) .در سال  ،۹۴در حدود ۵۵
درصد از شکر واردشده ،شکر خام جهت تصفیه شرکتهای
داخلی بوده و مابقی شکر سفید میباشد.
سطح زیر کشت چغندر در سال :۹۴
در سال  ،۹۴سطح زیر کشت چغندر برابر  ۱۰۰هزار هکتار
بوده است درحالیکه در دورههای قبل سطح زیر کشت چغندر
تا  ۲۰۰هزار هکتار نیز مشاهدهشده است .الزم به ذکر است
که ازجمله عوامل مؤثر بر سطح زیر کشت چغندر میتوان
به قیمت تضمینی خرید چغندر ،شرایط آبوهوایی و میزان
بارش ،سود کشتهای جایگزین و … را نام برد.
قیمتگذاری شکر در کشور
در سال گذشته شورای اقتصاد قیمت تضمینی چغندرقند را
 ۴۵درصد افزایش داد و از طرفی حقوق کارگزاران را  ۲۰درصد
افزایش داده و بنابراین بهطور میانگین  ۳۵درصد به هزینههای
تولید شکر اضافهشده ولی دولت در سال گذشته مجوز افزایش
قیمت  ۲۰درصدی را به کارخانههای قند و شکر داد.

شکر
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 ۱۷بوده و نرخ مصوب دولت با توجه به این عیار تعیین میشود.
 -6ضریب استحصال در سال  :۹۴در سال  ،۱۳۹۴کارخانههای
تولید شکر چغندری بیش از  ۵٫۵میلیون تن چغندر تحویل گرفته
و در حدود  ۷۵۰هزار تن شکر تحویل دادهاند .از سال  ۹۱به بعد
ضریب استحصال به بیش از  ۸۰درصد رسیده است ،درحالیکه
در دهه  ۷۰این ضریب به زیر  ۷۰درصد نیز رسیده بود.
مالکیت و حمایت
کلیه واحدهای تولیدی در بخش چغندری و نیشکری
متعلق به بخش خصوصی بوده و فقط واحد کشت و صنعت
مغان ،کارون و واحدهای طرح توسعه نیشکر و صنایع جانبی
متعلق به وزارت جهاد کشاورزی و بانکها است لذا سهم بخش
خصوصی حدود  50درصد از کل ظرفیتهای موجود میباشد.
وضعیت حملونقل
با توجه بهقرار گرفتن اکثر کارخانجات بزرگ این صنعت
در شهرهای بزرگ ،هزینه حملونقل نقش زیادی در قیمت
مواد اولیه آنها (چغندر) دارد .در صنایع تولید از نیشکر با
توجه به نزدیکی کارخانجات به مزارع کشت نیشکر ،این
مشکل کمتر دیده میشود.
وضعیت تکنولوژی
با توجه به امکانات داخلی برای ساخت بخشهای
عمدهای از خطوط تولید در این صنعت وابستگی به خارج
کم میباشد و ماشینآالت در بخش تولید چغندری با اروپا
تفاوت چندانی ندارد .در بخش نیشکری هم مسئله کیفیت
نیشکر بر روی عملکرد تجهیزات تأثیر دارد( .مشکل کمآبی
در کشت نیشکر باعث خشکی نیشکر و عملکرد پایین
ماشینآالت در این بخش میشود).
وضعیت نقدینگی
مشکالت نقدینگی در این صنعت باعث پیشفروش به
قیمت پایین محصوالت این صنعت شده است .با توجه به
خرید فصلی مواد اولیه موردنیاز صنایع قند و شکر در زمان
برداشت نیشکر و چغندر کارخانجات نیاز به نقدینگی باال
داشته و مجبور به پیشفروش محصوالت خود میشوند.
طرحهای توسعه در صنعت قندوشکر
در حال حاضر ظرفیت نصبشده تولید شکر در ایران دو
میلیون تن شکر از چغندر و نیشکر است .بهعبارتدیگر ،اگر
مواد اولیه تأمین شود ،میتوان دو میلیون تن شکر تولید
کرد .بنابراین تا تکمیل ظرفیت کنونی نیازی به توسعه وجود
ندارد و هر زمان چغندر و نیشکر به این ظرفیت برسد ،توسعه
این بخش نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت .البته در این
خصوص طرح ملی مهمی در دست اجرا است که در راستای
اقتصاد مقاومتی طراحیشده است.
این طرح مربوط به راهاندازی کشت چغندر در منطقه خوزستان
است که زمان کشت و برداشت آن با زمان کشت و برداشت
دیگر مناطق ،متفاوت است .همانطور که گفته شد در مناطق
دیگر چغندر در اول سال کاشته و در مهرماه برداشت میشود.
اما در خوزستان قرار بر این است که پاییز کشت انجامشده و
فروردین سال بعد برداشت انجام شود .مزیت این کار این است
که پنج تا شش مرحله آبیاری کم و از بارندگیها استفاده میشود.
بهاینترتیب صرفهجویی زیادی در مصرف آب کشور انجام میشود.
پیشبینی قیمت شکر در ایران
گروهی از تحلیلگران معتقدند با دورنمای قیمت جهانی
شکر و کمبود عرضه در جهان هر پوند شکر به  ۳۰-۲۷سنت
میرسد که برای واردکننده هر کیلوگرم  ۴٫۰۰۰تومان تمام
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خواهد شد پس قیمت داخلی باید یک سال آینده به سمت
 ۴۰۰۰الی  ۴۵۰۰تومان حرکت کند.
گروه دوم تحلیلگران معتقدند قیمت شکر داخلی توسط
دولت دستوری نرخگذاری میشود.
در سال  ۹۳که قیمت جهانی شکر از  ۴۰۰دالر به  ۲۷۰دالر
رسیده بود در ایران قیمت شکر نهتنها ارزان نشد که از ۱۹۰۰
تومان به  ۲۱۰۰تومان در هر کیلو رسید .نکته مهم اینکه سال
قبل از آن یعنی سال  ۹۲و  ۹۱جمعاً  3/5میلیون تن شکر
وارد کشور شده بود که بیش از نیاز مصرفی بود و با این کار
نهتنها ریزش جهانی شکر و مازاد عرضه تأثیری منفی بر قیمت
داخلی نداشت بلکه قیمتگذاری دستوری دولت باعث افزایش
دهدرصدی قیمت شکر داخلی شد .از طرفی حدود  ۸۵درصد
بهای تمامشده شکر از چغندر است .هم نرخ چغندر هم نرخ
شکر هر دو توسط دولت مشخص میشود.
چالشها و نکات موردتوجه در صنعت قند
 -1سال زراعی :ماهیت کارخانههای چغندری به این صورت
است که آخر شهریور قیمت مصوب فروش شکر اعالمشده و
شرکتهای قندی شروع به برداشت چغندر تا حوالی اوایل آبان
ماه میکنند .چغندر برداشتشده در کارخانهها تبدیل به شکر
میشود و تا شهریور سال بعد که فصل برداشت مجدد است
شکرهای تولیدی به فروش میرسد .در طی دو سال اخیر دولت
قیمت فروش بهعالوه یارانهای که خود به کارخانهها میدهد را
اعالم کرده است( .سال  ۲۳۰۰ :۹۴تومان 215+تومان یارانه،
سال  ۲۵۲۰ :۹۵تومان  236 +تومان یارانه یعنی  2756تومان)
 -2سال مالی شرکتها :سالی است که شرکتها در پایان
آن بودجه خود را برای سال مالی بعد ارائه میدهند .سال مالی
شرکتهای قندی به سه دسته تقسیم میشود.
 -1سال مالی شرکتهایی که انتهای شهریور هستند .در
این شرکتها میتوان به وضوح موجودی شکر و پیشبینی
را مشاهده کرد.
 -2شرکتهایی که سال مالی آنها منتهی به  ۱۲/۲۹است.
در صورتهای مالی این شرکتها یک موجودی ابتدای دوره
مشاهده میشود .این موجودی که از سال مالی قبل به سال
مالی بعد منتقل میشود ،با چغندر و بهای تمامشده سال قبل
است و شرکتها قیمت فروش این شکرها را تا پایان سال
زراعی خود که  ۶/۳۱است بر مبنای قیمت مصوب سال قبل
در نظر گرفته و شکرهایی که بعد از  ۶/۳۱تولید میشود را بر
مبنای قیمت جدید میفروشند.
 -3گروهی از قندیها که سال مالی متفاوتی دارند و معموالً
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قبل از برج  ۴است .این شرکتها نیز یک موجودی ابتدای دوره
دارند که شکرهای تولید شده بر اساس چغندر و بهای تمامشده
سال قبلی است .این شرکتها هم تا  ۳۱/۶این شکرها را بر
مبنای قیمت پارسال در نظر میگیرد و بعد از  ۳۱/۶بر مبنای
قیمت مصوب جدید میفروشند.
 -4در شرایطی که التهاب در بازار مصرف قیمت شکر را
باال برده بود ،دولت و شرکت بازرگانی دولتی با هماهنگی
انجمن توسعه صنایع شکر جهت تنظیم و کنترل قیمت ها
اقدام به عرضه این محصول در بورس کاال به صورت نقد
و سلف کردند؛ اما اخبار و اطالعات واصله حکایت از آن
دارد که محصول فروش رفته هنوز به خریداران تحویل
داده نشده است.
به گزارش بورس نیوز ،یکی از خریداران شکر در بورس کاال مدعی
شده است که در تاریخ  ۲۷شهریور ماه باری از شکر عرضه شده در
بورس کاال را به صورت نقد خریدارای کرده است که قرار بود ۳۱
همان ماه این حجم محصول تحویل خریدار گردد .اما با گذشت یک
هفته ،محصول خریداری شده هنوز تحویل داده نشده است.
تحلیل قیمت شکر خام وارداتی
مفروضات مشترک:
* قیمت حمل شرکت از کارخانه مبدأ تا بنادر ایران  +هزینه
بیمه ۹۰ :دالر به ازای هر تن
* هزینه حمل در داخل ایران ۱۰۰ :تومان به ازای هر کیلو
* هزینه تصفیه شکر خام  ۱۲۰تومان به ازای هر کیلو
* تعرفه واردات  ۲۶درصد برای خام و  ۵۵درصد برای شکر سفید
* مالیات بر ارزشافزوده  ۹درصد
قیمت شکر خام وارداتی به ایران برای آماده به مصرف شدن
با سناریوهای مختلف بهصورت جدول زیر خواهد بود:
نتیجه:
 -1با دالر در قیمتهای فعلی و قیمت جهانی  ۵۱۰دالر
به ازای هر تن :قیمت  ۳٫۰۰۰تومان منصفانه به نظر میرسد.
 -2با تکنرخی شدن دالر در قیمتهای  ۳٫۵۰۰و عدم
رشد قیمت جهانی قیمت  ۳٫۲۵۰تومان منصفانه میباشد.
 -3قب ً
ال واردکنندگان شکر برای واردات سودهای بسیار باال
ً
کسب میکردند ،بعضا تا  ۶٠-۵٠درصد .اآلن هم برای ده درصد
سود واردات و مشکالت عدیده آن توجیه اقتصادی ندارد .ولی
حتی اگر  ١٠درصد سود هم در نظر بگیریم (حداقل سود)
قیمت  ۳٫۳۰۰تومان برای فروش درب کارخانه خواهد بود.
منبع :نیشکر نیوز
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رايزني هيأت فرانسوي
براي سرمايهگذاري در
صنعت شكر خوزستان

يك هيأت فرانسوي با هدف سرمايهگذاري
در صنعت شكر خوزستان مذاكرات و
رايزنيهاي مختلفي را با استاندار و ساير
مسؤوالن اين استان انجام دادند.
غالمرضا شريعتي استاندار خوزستان در
حاشيه اين ديدار به خبرنگاران گفت :هيأت
فرانسوي يك كنسرسيوم است كه اقدامات
و سرمايهگذاري آنها بيشتر در حوزه صنعت
شكر و چغندر قند است.
شريعتي افزود :اين هيأت به عنوان يك
كنسرسيومبينالمللي،فعاليتهايگستردهاي
در كشورهاي مختلف در توليد شكر و سطح
زير كشت شكر دارد .وي ادامه داد :اين
كنسرسيوم حدود يك ميليون هكتار زير
كشت شكر در دنيا دارد و از اين بابت جزو
رتبههاي اوليه در توليد اين محصول در جهان
محسوب ميشوند .شريعتي تصريح كرد :اين
هيأت فرانسوي سه روز را براي مشاهده و
بررسي از زيرساختهاي خوزستان ،شرايط
توليد شكر استان و كشت چغندر اختصاص
دادند و از نزديك با امكانات و پتانسيلهاي
اين استان در حوزههاي مختلف آشنا شدند.
استاندار خوزستان اضافه كرد :ما اين هيأت را
به سرمايهگذاري در حوزه صنعت شكر دعوت
كرديم و آمادگي داريم در اين زمينه با آنها
تعامل كنيم .وي با اشاره به طرح  550هزار
هكتاري مقام معظم رهبري در خوزستان
گفت :از اين سطح ،الگوي كشت  50هزار هكتار
براي توليد چغندر است و براي اين منظور نياز
به احداث پنج كارخانه قند داريم .شريعتي
اظهار داشت :در حال حاضر يك كارخانه قند
در دزفول در حال بازسازي است و تفاهمنامه
احداث يك كارخانه ديگر را ستاد اجرايي
فرمان امام(ره) منعقد خواهد كرد .استاندار
خوزستان ادامه داد :حداقل دو تا سه كارخانه
قند ديگر براي استان الزم است و اين هيأت را
براي سرمايهگذاري در اين حوزه دعوت كرديم
كه اين تعداد كارخانهها را در اين استان
تأسيس كند .وي با اشاره به اينكه اين هيأت
فرانسوي با وجود پتانسيلها در خوزستان
ميتواند در بخش ياد شده سرمايهگذاري
كند افزود :وجود نيروي كار ارزان و با سواد
و زمينهاي خوب و زيرساختهاي خيلي
خوب براي سرمايهگذاران جذبه دارد و اميد
است زمينه اشتغال مولد در استان فراهم
شود .مشاور اجرايي و سرمايهگذاري سازمان
صنعت و معدن خوزستان نيز گفت :اين تيم
فرانسوي وضعيت سرمايهگذاري در خوزستان
را با توجه به سابقه كشت چغندر و كارخانه
در استان بررسي كردند و از وضعيت زمينها
و تجربههاي نيروهاي كارشناسي شگفت
زده شدند .مرتضي جاويدان تصريح كرد:
جلسه تخصصي براي جمعبندي سه شنبه
شب برگزار شد و اين گروه اطالعاتي را براي
تصميمگيري هيأتمديره در اروپا انتقال دادند.

برخورد از نوع نزديك

شکر

استاندار :كوتاه ميآيي يا بازرس بفرستم

محمود حجتي ،وزير جهاد كشاورزي ايران در برابر وسوسه
واردات شكر ،برنج و برخي ديگر از محصوالت اساسي تا جايي كه به
مصرفكننده آسيب نزند ايستادگي كرد .يك اشتباه اما شرايط بازار
شكر را براي يك دوره كوتاه از تعادل خارج و به مرز التهاب رساند.
اين التهاب كوتاهمدت به جاي اينكه موجب ناراحتي و اندوه برخي
از افراد شود ،آنها را خرسندكرد تا يك حركت حسابشده براي
كاهش وابستگي ايران به شكر وارداتي را مخدوش كنند.
برخي از اين افراد كه در نشست وزير جهاد كشاورزي با اعضاي
اتاق بازرگاني نتوانسته بودند وزير را مرعوب كنند دست از تالش
براي باز كردن راه واردات برنداشتند و كاهش عرضه شكر برايشان
يك فرصت بود .اما مجادله از نوع نزديك در آذربايجان شرقي يك
اتفاق نادر بود كه گزارش آن را به نقل از خبرگزاري فارس ميخوانيد:
تعارض شيرين و تلخ شكر
جمشيد مغازهاي ،دبير انجمن شيرينی و شكالت ايران در
تابستان  1395و در شرايطي كه كارخانههاي قند خود را آماده
توليد ميكردند درباره كمبود شكر هشدار داد .او نسبت به رفتار
دولت و حمايت آنها از كشاورزان چغندركار اعتراض كرد و گفت :با
افزايش قيمت تضميني از كشاورزان زمينههاي افزايش قيمت شكر
فراهم شده است .اين فعال صنعتي معتقد است وقتي قيمت شكر
در بازار جهاني روندي نزولي را تجربه ميكند چرا بايد شرايطي
فراهم شود كه قيمت شكر در داخل روندي فزاينده را تجربه كند و
راه افزايش قيمت تمام شده شيريني و شكالت هموار شود.
مجادله در آذربايجان شرقي
در حالي كه آقاي مغازهاي در تهران در اين باره سخن ميگفت،
اما يونس ژائله نمايي ديگر از تعارض منافع را در آذربايجان شرقي
نشان داد .او در يكي از نشستهاي شوراي گفتوگوي دولت و
بخش خصوصي گفت :صنعت شيريني و شكالت نيمي از صادرات
صنايع غذايي را به خود اختصاص داده است .سهم آذربايجانشرقي
از اين ميان ،صادرات  ۶۰درصدي شكالت و شيريني از جغرافياي
ايران به ديگر كشورهاست و تبريز به عنوان قطب صنعت شيريني و
شكالت حرف اول را در توليد اين محصول ميزند.
هماكنون  850واحد بزرگ و كوچك صنايع غذايي ،شيريني،
شكالت و آشاميدني در استان فعال است و بيش از  50درصد
شيريني و شكالت كشور شامل  600نوع محصول متنوع در
استان توليد ميشود و در اين ميان  52درص ِد شكالت 40 ،درص ِد
بيسكويت 43 ،درص ِد ويفر 46 ،درص ِد تافي و  38درصد آبنبات
كشور محصول توليدي آذربايجانشرقي است .با اين حال اين
صنعت هم از گزند قاچاق در امان نمانده و مشكالت كوچك و
بزرگي بر پاي آن بسته شده است.
در بيست و چهارمين جلسه شوراي گفتوگوي دولت و بخش
خصوصي استان پيش از همه يونس ژائله ،رييس انجمن صنايع
غذايي ،بهداشتي و دارويي استان به بيان مشكل كمبود نهادهها
و مواد اوليه مورد نياز صنايع غذايي استان بهويژه شكر پرداخت
و گفت :در ارديبهشت ماه سال جاري نامهاي به آقاي جهانگيري
با موضوع كمبود مواد اوليه و شكر نوشتيم كه راه ب ه جايي نبرد و
جواب مشخصي دريافت نكرديم؛ در تيرماه هم دوباره نامه نوشتيم
ل شدهاند.
و گفتيم  80درصد كارخانهها به دليل كمبود شكر تعطي 
ما پيگير نامهها هستيم ،بورس؛ شكر را تأمين نكرده و ما تا 25
شهريور نميتوانيم صبر كنيم .ميخواهيم اين موضوع از دست
جهاد كشاورزي خارج و دوباره به وزارت صنعت واگذار شود.
ژائله اذعان داشت :استان ما بيشترين آسيب را از نبود شكر
ميبيند چرا كه بزرگترين مصرفكننده شكر هستيم.
رييس انجمن صنايع غذايي ،بهداشتي و دارويي آذربايجانشرقي
اضافه كرد :پيشنهاد ميكنيم راهكاري ارائه شود كه بتوانيم خودمان
در استان ثبت سفارش كنيم كه ميتوانيم از عهده اين كار برآييم.

بيش از  60درصد توليدكننده مواد غذايي در استان ما استقرار
يافته و ما ميتوانيم مجوز ثبت سفارش را ارائه دهيم به شرطي
كه جهادكشاورزي موافقت كند .كريم مهري ،رييس سازمان جهاد
كشاورزي هم كه از صحبتهاي ژائله دلخور شده بود ،توضيح داد:
درباره شكر به خاطر اينكه رانت از بين برود امروز 9هزار تن شكر
در بورس عرضه ميشود و قيمت عمده  4200تومان است؛ كساني
كه وارد بورس نميشوند بايد داليل خود را ارائه دهند .در همين
دو ماه به آقاي ژائله باالي 15هزار تن شكر دادهايم .چرا اينجوري
ميگويند؟! ژائله هم گفت :هيچ هم اينطور نيست! ما هر چه
خريداري كردهايم در چارچوب بورس بوده و كل عرضه  900تن
بيشتر نبوده است ،در خرداد  5هزار تن شكر خريداري كرديم كه
مصرف آن به يك ماه هم نميرسد؛ ما ميخواهيم مشكل را حل
كنيم نه اينكه فرافكني كنيم.
استاندار :كوتاه بيا!

اما جبارزاده كه تا حاال صبر كرده و شنونده بود و هيچ
نميگفت مگر سكوت ،به ناگاه ديوار سكوت را شكست و گفت:
كوتاه ميآيي يا بازرس بفرستيم .به خدا 80درصد واحدها
تعطيل نيستند ،واحدهاي ما سه چهار شيفته كار ميكنند؛
كوتاه بيا ژائلهجان ،ما شكر شما را مازاد بر نياز تأمين ميكنيم فقط
كوتاه بيا! استاندار با همان لحن جدي تأكيد كرد :باز تأكيد ميكنم،
الزم است شركت تأمين و تجهيز صنايع استان هم در جهت تأمين
نهادههاي دامي و هم مواد اوليه صنايع تأسيس شود؛ خواهش ميكنم
در كنار آ ن هم يك شركت تخصصي صادرات توليدكننده محصوالت
كشاورزي به وجود بيايد .بله؛ يك چنين شركتي هم الزم داريم كه
محصوالت ما را به كشورهاي همسايه برساند .مجوزهاي قانوني و هموار
كردن راه با ما و تأسيس و گرداندن شركتها هم با شما ،از لحاظ تأمين
نقدينگي هم كمك ميكنيم .جبارزاده كه هنوز دلش از صحبتهاي
ژائله خنك نشده بود رو به ژائله گفت :ژائله! ما ميگوييم در اين شرايط
مملكت ،بايد اقتصاد استان ما مستقل شود و بتوانيم منابع كافي براي
تأمين نهادههاي دامي به ارزانترين شكل را داشته باشيم.
پاسخ در تهران
در اين شرايط بود كه بهمن دانايي ،دبير انجمن صنفي
كارخانههاي قند و شكر در تهران به خبرنگاران توضيح داد كه شكر
به اندازه كافي وارد خواهد شد و نبايد به بهانه كمبود شكر در يك
دوره كوتاه تصميمهاي اتخاذ شده در مسير رشد توليد داخلي را
متوقف كرد .او هشدار داد اگر واردات شكر همانند سال  1385از
اندازه خارج شود توليد داخلي آسيب ميبيند و هزاران چغندركار به
وضعيت بدي دچار خواهند شد .گفته ميشود ،رييس انجمن صنفي
كارخانههاي قند و شكر نيز در نامههايي كه به مقامهاي وزارت
جهاد كشاورزي و ساير مقامها نوشته ،يادآور شده است كه برخي
ميخواهند روند مثبت توليد داخلي را دوباره همانند سال 1385
متوقف كنند .به اعتقاد مديران صنعت قند ايران برخي واردكنندگان
عمده در تعارض با توليد داخلي قرار گرفته و چون از رانتهاي
پيشين خبري نيست ميخواهند توليد داخل را زمينگير كنند.
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قائممقام بازرگاني وزير جهاد كشاورزي خبر داد

كاهش تراز تجاري بخش كشاورزي
به منفي  1/5ميليارد دالر در سال جاري

قائم مقام بازرگاني وزير جهاد كشاورزي با اشاره به توليد ساالنه
 ۷۶ميليارد دالر محصول كشاورزي در كشور گفت :در سال جاري
تراز تجاري بخش كشاورزي بهبود يافته و به  -1/5ميليارد دالر
رسيده است.
علي اكبر مهرفرد در مراسم بزرگداشت روز دامپزشكي در
مركز همايشهاي بينالمللي صدا و سيما درباره وضعيت توليد
و طراز تجاري توليدات بخش كشاورزي اظهار كرد :شاخصهاي
كالن بخش كشاورزي نشان ميدهد كه  115تن انواع محصوالت
كشاورزي نظير دام ،طيور ،زراعي ،باغي ،شيالت و آبزيان در كشور
به ارزش  76ميليارد دالر توليد ميشود.
وي افزود :در صورتي كه يك روز توليد نداشته باشيم بايد ساالنه
 76ميليارد دالر واردات انجام دهيم .قائممقام بازرگاني وزارت
جهاد كشاورزي ادامه داد :بر اساس اعالم بانك مركزي رشد بخش
كشاورزي در سال  5/1 ،94درصد بوده است كه اين رقم در 3
ماهه سال جاري به  5/4درصد افزايش داشته است .مهرفرد تصريح
كرد :پيشبيني شده است كه طراز تجاري كشور در سال جاري
نيز بهبود يابد بطوريكه اين طراز از رقم  -8/1ميليارد دالر در سال
 92به  -3/4ميليارد دالر در سال گذشته كاهش پيدا كرده است.
صرفهجويي ارزي  5ميليارد دالري بخش كشاورزي
وي افزود :در سالهاي زماني  92تا  5 ،94ميليارد دالر
صرفهجويي ارزي در بخش كشاورزي صورت گرفته است و واردات
كاهش و صادرات افزايش يافته است.
مهرفرد ادامه داد :در سال جاري طراز تجاري كشور بهبود يافته
و به  -1/5ميليارد دالر رسيده است و  220ميليون دالر در  6ماهه
اول سال  95نسبت به سال قبل بهبود يافته است.
قائممقام بازرگاني وزير جهاد كشاورزي ادامه داد :با وجود
پتانسيلهاي فراوان در بخش كشاورزي با محدوديت آب مواجهايم
كه اين امر تنها بايد با مديريت مصرف آب رفع شود و در اين
خصوص سياستگذاريهايي به سمت توليد در محيطهاي بسته و
گلخانهاي در حال افزايش است .همچنين بايد در نظر داشت كه
توليد برخي محصوالت كشاورزي براي كشور ما مناسبتر است.
وي با بيان اينكه ايران و ساير كشورهاي دنيا در حال گذار از
كشاورزي معيشتي و سنتي به سمت اقتصادي هستند ،گفت:
خروجي بخش دام كشور در  5گروه محصول است كه شامل
مرغ و فرآوردههاي آن ،تخم مرغ و فرآوردههاي آن ،گوشت قرمز
و فرآوردههاي آن و آبزيان و فرآوردههاي آن شامل ميشود و ما به
سمت برونگرايي بخش كشاورزي هستيم.

مهرفرد افزود :در  6سال گذشته ما واردكننده مرغ و تخممرغ
بوديم اما امروز قابليت صادرات  500هزار تن تا يك ميليون تن
از اين محصوالت را داريم كه در صورت فراهم آوردن بازارهاي
صادراتي توليد خواهد شد.
قائممقام بازرگاني وزير جهاد كشاورزي افزود :در سال گذشته
 70هزار تن صادرات مرغ وجود داشته است اما در صورتي كه
ظرفيتسازي بازار صادراتي ايجاد شود و توليد ما بر اساس سفارش
از قبل صورت گيرد ميتوانيم توليدات بيشتري در كشور انجام و
براي صادرات از كشور خارج شود .وي با اشاره به اينكه در بخش
آبزيان نيز پتانسيلهاي صادراتي بااليي وجود دارد گفت :توليد
آبزيان در كشور ما اعم از صد و پرورش يك ميليون تن است اما
در افق  8ساله ميتوانيم يك ميليون تن ديگر توليد داشته باشيم.
مهرفرد افزود :در حال حاضر كمتر از  10درصد گوشت مورد
نياز كشور وارد ميشود .همچنين با توجه به وضعيت صادراتي دام
زنده صادرات اين محصول به كشورهاي عربي صورت ميگيرد.
قائممقام بازرگاني وزير جهاد كشاورزي افزود :در بخش روغن نيز
 10درصد توليد داخلي و  90درصد واردات وجود دارد كه اين
دانههاي روغني در بخشهاي روغنكشي در توليد كنجاله مورد
استفاده قرار ميگيرد.
مهرفرد درباره صادرات به روسيه گفت :شرايط الزم براي صادرات
به روسيه مهياست و تمام پروتكلهاي مورد نياز سختگيرانه روسيه
به امضا رسيده است .وي افزود :در حال حاضر  4كارخانه لبني ما
اجازه صادرات به روسيه دارند .همچنين شرايط كارخانههاي جديد
نيز در حال بررسي است .وي افزود :روسيه تعرفههاي وارداتي خود
در بخش آبزيان را كاهش داده همچنين در حال حاضر بيش از
 20مركز اجازه صادرات محصوالت شيالتي به اين كشور دارند كه
به زودي تعداد اين شركتها افزايش مييابد.

مدير تنظيم بازار استان همدان:

آرامش در بازار شكر حاكم ميشود

مدير تنظيم بازار و محصوالت كشاورزي سازمان جهادكشاورزي
استان همدان با اشاره به وجود آرامش در بازار شكر گفت :با
آغاز فعاليت كارخانجات قند آرامش بيشتري در بازار شكر
حاكم ميشود.
مهدي نجفيان اظهار كرد :قيمت شكر در دو ماه گذشته
 2300تومان بود كه ستاد تنظيم بازار افزايش  9/6درصدي
قيمت اين محصول را ابالغ كرد .وي افزود :در حال حاضر
شكر از طريق بورس كاال عرضه ميشود كه قيمت آن نيز به
عرضه و تقاضا بستگي دارد بطوريكه تاكنون قيمت شكر در
بورس كاال  2646تومان بوده است .وي يادآور شد :شركتها

و كارخانجات مصرفكننده شكر ميتوانند با ارايه پروانه خود
از بورس كاال خريداري كنند .نجفيان با بيان اينكه با آغاز فصل
كاري كارخانجات قند قيمت شكر تغييري نخواهد كرد ،ادامه داد:
تصور نميكنم با آغاز كار كارخانجات قند قيمت شكر از مبلغي
كه دولت تعيين كرده است ،كمتر شود.
مدير تنظيم بازار و محصوالت كشاورزي استان تأكيد كرد :در
حال حاضر بازار شكر آرامش پيدا كرده و با راه افتادن كارخانجات
قند و جذب چغندرقند آرامش بيشتر خواهد شد.
وي خاطرنشان كرد :قيمت شكر در بازار به ثبات رسيده و
هماكنون  2520تومان است.
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مجري طرح چغندرقند و نيشكر
وزارت جهاد كشاورزي خبر داد:

افزايش  64درصدي
تحويلچغندرقند
كشاورزان به كارخانهها

با توجه به استقبال كشاورزان از كشت
پاييزه در سال جاري ،پيشبيني ميشود
بيش از يك ميليون و  600هزار تن شكر در
كشور توليد شود كه بخشي از نياز كشور را
پاسخگو است .با توجه به استقبال كشاورزان
از كشت پاييزه در سال جاري ،پيشبيني
ميشود بيش از يك ميليون و  600هزار تن
شكر در كشور توليد شود كه بخشي از نياز
كشور را پاسخگو است.
مجري طرح چغندرقند و نيشكر وزارت
جهاد كشاورزي امروز در گفتوگو با خبرنگار
ايانا درباره وضعيت ميزان توليد چغندرقند در
كشور گفت :تاكنون بيش از يك ميليون و
 500هزار تن چغندرقند تحويل كارخانهها
شده است كه در مقايسه با مدت مشابه
گذشته ،از افزايش  64درصدي برخوردار
است .عليرضا يزداني افزود :سطح زير كشت
چغندرقند پاييزه تاكنون هشتهزار و 500
هكتار بوده كه در مقايسه با سال گذشته
 65درصد افزايش داشته است و كشت در
برخي مناطق كشور همچنان ادامه دارد .وي
خاطرنشان كرد :سطح زير كشت چغندرقند
پاييزه در سال گذشته ششهزار و  300هكتار
بود ،در حالي كه امسال تاكنون به هشتهزار
و  500هكتار رسيده و پيشبيني ميشود كه
كشت در مناطق مختلف تا نيمه آبانماه ادامه
داشته باشد .يزداني ادامه داد :مناطق گرمسير
همچنان فرصت دارند تا محصول چغندرقند
را در اراضي خود بهكارند.
كشت پاييزه بيش از  12هزار هكتاري
مورد انتظار است
مجري طرح چغندرقند و نيشكر وزارت
جهاد كشاورزي تصريح كرد :برنامهريزي
شده است كه  12هزار هكتار از اراضي كشور
به كشت پاييزه چغندرقند افزايش يابد كه
با توجه به استقبال كشاورزان پيشبيني
ميشود سطح زير كشت اين مقدار فراتر رود.
وي درباره توليد شكر قابل استحصال از اين
مقدار چغندرقند يادآور شد :با توجه به افزايش توليد
چغندرقند در كشور ،پيشبيني ميشود كه بيش از
يك ميليون و  600هزار تن شكر در كشور توليد
شود؛ اين در حالي است كه ميزان شكر توليدشده در
سال گذشته يك ميليون و  500هزار تن بود .يزداني
پيشبيني كرد كه شش ميليون تن چغندرقند
حاصل از كشت بهاره و پاييزه تحويل كارخانهها
شود ،در حالي كه برنامه ابالغي كشت پاييزه 18
هزار هكتار است .وي در پايان اظهار داشت :برخي
استانها و مناطق كشور براي كشت پاييزه با توجه
به در اختيار قرار دادن نهادههايي همچون بذور
چغندرقند ،اعالم آمادگي كردند و بدينترتيب
امسال سال خوبي براي محصول چغندرقند خواهد
بود و اميدواريم بخشي از نياز كشور به اين محصول
از طريق توليد داخل تأمين شود.
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شماره  - 159مهر 1395

واردات شكر در  3سال 30درصد كمتر از  1385شد

شکر

نمودار تولید و واردات شکر از سال  80تا پایان شهریور ماه سال 1395

داستان اقتصاد شكر شامل توليد داخل ،مصرف كل ،واردات ،قيمتهاي
دولتي و دستوري ،عرضه و تقاضا ،داستان پر از فراز و فرودهاي حيرتانگيز است.
دولتهاي گوناگون مستقر در ايران از نيم قرن پيش تا امروز سياستگذاريهاي
كجدار و مريز را اعمال كردهاند تا به گمان خود بتوانند بازار اين محصول پر
اهميت را در تعادل نگه دارند ،اما در برخي سالها و به وسيله برخي مديران
نوعی تراژدي در صنعت قند و شكر رخ داده است كه ميتوان با نگاهي به ارقام
جداول و نمودارهاي حاضر در اين صفحه آنها را به خوبي ديد.
سال  1385كه يك نقطه عطف در تاريخ صنعت قند و شكر به حساب ميآيد كه توليد
داخل را به سمت دره مرگ راندند ميتواند و بايد همواره در كانون توجه باشد تا احتمال
تكرار آن تضعيف شود .همانطور كه آمارها نشان ميدهد در سال  1385بيش از 2/5
ميليون تن شكر به بازار داخل سرازير شد و اين ميزان واردات به اندازهاي بود كه آثار
آن تا سالها بعد باقي ماند .توليد داخل كه تا سال  1385به اوج رسيده بود به مرور به
بدترين وضع رسيد .آمارها نشان ميدهد مجموع واردات شكر در  2سال 1394 ،1393
و نيمه اول  1395روي هم  1735هزار تن شده است كه  30درصد كمتر از يك سال
 1385است .اين ميزان كاهش واردات شكر در  3سال اخير در شرايطي رخ داده است كه
جمعيت كشور هر سال  1/5درصد افزايش دارد .اين آمار نشان ميدهد ميتوان با تدبير،
دلسوزي و ايستادگي در برابر وسوسههاي واردات به نقطه روشن رسيد.

(ارقام به تن)

واردات شكر خام بصورت ماهيانه از سال  1385تا سال 1395
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

سال

1385
جمع هر ماه  +ماه هاي قبل
1386
جمع هر ماه  +ماه هاي قبل
1387
جمع هر ماه  +ماه هاي قبل
1388
جمع هر ماه  +ماه هاي قبل
1389
جمع هر ماه  +ماه هاي قبل
1390
جمع هر ماه  +ماه هاي قبل
1391
جمع هر ماه  +ماه هاي قبل
1392
جمع هر ماه  +ماه هاي قبل
1393
جمع هر ماه  +ماه هاي قبل
1394
جمع هر ماه  +ماه هاي قبل
1395
جمع هر ماه  +ماه هاي قبل

شکر

فروردين

ارديبهشت

خرداد

تير

مرداد

شهريور

مهر

آبان

آذر

دي

بهمن

اسفند

154

94

111

205

307

192

187

223

194

298

240

276

154

248

359

564

871

1063

1250

1473

1668

1965

2205

2481

236

228

112

54

111

133

61

55

65

27

50

38

236

464

576

630

741

874

935

990

1055

1082

1132

1170

28

29

88

89

149

173

24

68

65

126

169

93

28

57

145

234

383

556

580

648

713

839

1008

1101

119

108

57

64

42

33

94

46

45

74

122

73

119

227

284

348

390

423

517

563

608

682

804

877

69

107

132

234

312

330

161

112

80

63

73

132

69

176

308

542

854

1184

1345

1457

1537

1600

1673

1805

0

24

12

68

301

384

31

18

17

181

142

56

0

24

36

104

405

789

820

838

855

1036

1178

1234

50

69

121

55

154

196

190

37

228

151

307

123

50

119

240

295

449

645

835

872

1100

1251

1558

1681

88

15

88

114

61

159

207

115

146

134

225

227

88

103

191

305

366

525

732

847

993

1127

1352

1579

165

137

211

57

40

67

47

19

80

0

0

0

165

302

513

570

610

677

724

743

823

823

823

823

0

5.5

11.8

9.2

12

70

107

175

105

2

5

24

0

5.5

17.3

21

33

103

210

385

490

492

497

521

0

0

0

25

221

170

0

0

0

25

246

391

نج
ا منصنفیکارخا هناهیقندوشکراریان
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صفحهآرا :علی صائمی
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2481
1170
1101
877
1805
1234
1681
1579
823
521
391

مديرعامل شركت بازرگاني توسعه نيشكر:

امكان تأمين نياز مصرفكنندگان از بورس كاال

مديرعامل شركت بازرگاني توسعه نيشكر گفت :باتوجه به
فصل برداشت چغندر ،افزايش توليد شكر و شروع فصل سرما،
بازار شكر به كلي متعادل شده و با افزايش عرضه شكر در بورس
كاال ،مصرفكنندگان به راحتي ميتوانند نيازهاي خود را از
بورس تأمين كنند.
عليرضا حميدي درباره وضعيت بازار و قيمت شكر بيان كرد:
به لحاظ ذخاير استراتژيك و شروع فصل توليد ،كمبودي در
كشور وجود ندارد و با پايان يافتن فصل گرم سال و كاهش توليد
نوشيدني و بستني ،تقاضا كاهش يافته و قيمتها نيز به ميزان
محسوسي افت را تجربه كردهاند .وي گفت :اين كاهش قيمت
و تقاضا به مقدار قابل مالحظهاي كنترل شده است اما به طور
معمول هميشه در فصل سرد سال تقاضا نسبت به تابستان كاهش

جمع

619

مييابد .حميدي در رابطه با عرضه شكر در بورس كاالي ايران
گفت :شكر مانند هر كاالي ديگري تابع قانون عرضه و تقاضاست؛
اما برخي كاالها در شرايط فصلي دچار تغيير ميشوند كه شكر نيز
از اين قاعده مستثني نيست .به گفته وي ،شرايط بورس كاال براي
معامله محصوالت مختلف از جمله شكر بهتر از بازار آزاد است؛
بطوريكه در بورس شفافيت قيمتي وجود دارد و بايد پس از عرضه
محصوالت ،تقاضاهاي موجود در بازار را به سمت بورس هدايت
كرد تا همهچيز در روند معامالت مشخص شود .مديرعامل شركت
بازرگاني توسعه نيشكر معتقد است با توجه به تعادل عرضه و
تقاضاي شكر در بورس ،در حال حاضر عالوه بر شكر وارداتي ،شكر
توليد داخلي هم وارد بازار ميشود و پيش بيني ميشود قيمت
اين محصول در بازار بازهم كاهش پيداكند.

