برنامه وزارت جهاد برای جایگزینی تولید چغندرقند با نیشکر؛

وابستگی به واردات شکر تا دو سال
دیگر صفر میشود

در سیاســتهای ابالغــی رهبــر فرزانــه انقــاب ،بــه خودکفایــی در تولیــد کاالهــای اساســی در
کشــور اشــاره شــده اســت .یکــی از اقداماتــی کــه دولــت ســیزدهم در راســتای ایــن سیاس ـتهای
باالدســتی انجــام داده اصــاح قیمــت چغنــدر قنــد بــا هــدف حمایــت از تولیــد وتحقــق خوداتکایــی
ـت کشــور جهــان اســت کــه از نظــر تنــوع
در تولیــد شــکر اســت .از طــرف دیگــر ایــران یکــی از هفـ 
اقلیمــی و عــرض جغرافیایــی ،از شــرایط تولیــد شــکر از هر دو محصــول چغندرقنــد و نیشــکر برخوردار
اســت؛ امــا برخــاف آمــار جهانــی ،ســهم تولیــد شــکر بــا پایــه چغندرقنــد نســبت بــه نیشــکر بیشــتر
اســت و حــدود  ۶۰درصــد از شــکر تولیــدی در ایــران ،از فــرآوری چغنــدر حاصــل میشــود .در ایــران
مجموعـ ً
ـیس شــده اســت کــه
ـا  ۳۵کارخانــه تولیــد شــکر چغنــدری و  ۹کارخانــه شــکر نیشــکری تأسـ 
از ایــن آمــار ،تنهــا  ۳۵کارخانــه فعــال هســتند .نیــاز ســاالنه کشــور بــه مصــرف شــکر حــدود  ۲تــا /۲
۲میلیــون تــن و مقــدار تولیــد ســاالنه در حــدود ۱ /۶میلیــون تــن اســت کــه تأمیــن بقیــه نیــاز کشــور
بایــد از طریــق واردات صــورت پذیــرد .میانگیــن افزایــش قیمــت خریــد تضمینــی چغنــدر قنــد در
ســالهای گذشــته کمتــر از  20درصــد بــود امــا در ســال  1400-1401قیمــت خریــد تضمینــی چغنــدر بــا
افزایــش  37درصــدی نســبت بــه ســال گذشــته 1700 ،تومــان بــرای هــر کیلوگــرم تعییــن شــد .عالوه
بــر ایــن در راســتای کاهــش هزین ههــای چغنــدرکاران ،مقــرر گردیــد بــه ترتیــب  300و  400تومــان در
هــر کیلوگــرم بــرای کش ـتهای پاییــزه و بهــاره چغنــدر بهعنــوان کمــک هزینــه حمــل بــه قیمــت
خریــد تضمینــی اضافــه شــود ،یعنــی بــه عبارتــی کمــک هزینــه حمــل چغنــدر در کشـتهای پاییــزه
و بهــاره بــه طــور میانگیــن نســبت بــه ســال زراعــی گذشــته افزایــش  40درصــدی دارد.
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کاهش مصرف شکر با اصالح ارز ترجیحی
پــس از اصــاح ارز ترجیحــی نوســانات بــازار
شــکر برطــرف شــده و ایــن بــازار بــا آرامــش نســبی
روبــهرو شــده اســت ،بهطوریکــه هماکنــون از
میــزان مصــرف شــکر ۳۰۰هــزار تــن کاســته شــده و
بــا افزایــش واردات ،شــاهد رقابتیتــر شــدن توزیــع
توســط شــرکتهای تولیدکننــده قنــد و شــکر و
کاهــش نــرخ ایــن محصــول در بــازار هســتیم.
بخــش زیــادی از مصــرف کاذب ایــن کاالی
اساســی بــه صنایــع بیســکوئیت ،شــیرینی و
شــکالت اختصــاص مییافــت بهطــوری کــه
ً
عمدتــا محصــول خــود را بــا ارز
ایــن شــرکتها
ترجیحــی دریافــت کــرده و بــا نــرخ بســیار بــاال بــه
کشــورهای مختلــف صــادر میکردنــد.
ب شــده بــود کــه ســرانه مصــرف
همیــن امــر ســب 
شــکر در کشــورمان نســبت بــه مصــرف جهانــی
۱۰کیلوگــرم باالتــر بــرود بهطــوری کــه ایرانیــان بــه
ازای هــر نفــر ۲۹کیلوگــرم شــکر ســاالنه مصــرف
میکردنــد ،هــر چنــد پــس از اصــاح ارز ترجیحــی
بایــد شــاهد کاهــش محســوس ســرانه مصــرف
در کشــور باشــیم .میانگیــن مصــرف شــکر ســال
گذشــته حــدود ۲میلیــون و ۴۰۰هــزار تــن بــود
امــا بــا توجــه بــه افزایــش نــرخ شــکر و کاهــش
ســرانه مصــرف پیشبینــی میشــود میــزان
مصــرف شــکر در بــازار داخلــی کاهشــی شــود و بــه
۲میلیــون و ۱۰۰هــزار تــن برســد ،از ایــن میــزان یک
میلیــون و  600هــزار تــن آن از محــل تولیــد داخــل
تأمیــن میشــود.
تدوین سند خودکفایی قند و شکر
بــا توجــه بــه ســرانه مصــرف شــکر در کشــور
کــه حــدود  29کیلوگــرم بــرای هــر نفــر در ســال
اســت ،میــزان نیــاز بــه شــکر ســاالنه معــادل 2،5
تــا  3،5میلیــون تــن بــرآورد میشــود .بــر اســاس
آمارهــا در ســال  1399میــزان تولیــد شــکر  1میلیــون

و  600هــزار تــن و واردات آن  1میلیــون تــن بــوده
اســت .باتوجــه بــه اینکــه ،بررســی ظرفیتهــای
طبیعــی کشــور نشــاندهنده آن اســت کــه امــکان
خودکفایــی قنــد و شــکر در کشــور وجــود دارد،
وزارت جهــاد کشــاورزی اقــدام بــه تدویــن ســند
خودکفایــی قنــد و شــکر بــا تأکیــد بــر کشــت
پاییــزه و افزایــش بهــرهوری در ایــن بخــش کــرده
اســت .بــا اجــرای ایــن طــرح ضمــن خودکفایــی در
تأمیــن شــکر ،در هــر هکتــار بــه انــدازه ســه برابــر
شــکر علوفــه بــه دســت میآیــد کــه موجــب
رونــق تولیــد شــیر و گوشــت کشــور خواهــد شــد.
هدایــت کشــاورزان بــه ســوی عقــد قــرارداد بــا
کارخانجــات قنــد جهــت کشــت چغنــدر در قالــب
قــرارداد و جلوگیــری از کشــت آزاد آن از جملــه
اقدامــات در ایــن راســتا اســت.
افزایــش  ۷۰درصــدی قیمــت خریــد تضمینــی
چغندرقنــد
پیمــان حصــادی ،مجــری طــرح گیاهــان قنــدی
وزارت جهــاد کشــاورزی در ایــن بــاره گفــت :در پــی
افزایــش هزینههــای تولیــد چغندرقنــد همزمــان
بــا افزایــش قیمــت تضمینــی گنــدم و برخــی از
محصــوالت رقیــب ،قیمــت تضمینــی چغندرقنــد با
حــدود  ۷۰درصــد افزایش نســبت به ســال گذشــته
بــا احتســاب کمــک کرایــه حمــل و محاســبه ارزش
جوایــز تحویــل بــه حــدود  ۲۲هــزار و  ۵۰۰ریــال در
هــر کیلوگــرم افزایــش یافــت .وی ضمــن تأکیــد
بــر ضــرورت افزایــش قیمــت و تأثیــر آن بــر میــزان
اســتقبال از کشــت چغندرقنــد در کشــور اظهــار
داشــت :بــا نظــر مســاعد وزیــر جهــاد کشــاورزی،
همراهــی و تعامــل انجمــن صنفــی کارخانههــای
قنــد و شــکر و دبیرخانــه شــورای قیمتگــذاری
و اتخــاذ سیاســتهای حمایتــی از محصــوالت
کشــاورزی ،ضمــن تهیــه بســته حمایتــی جامــع
بــا هــدف حمایــت و پشــتیبانی فنــی و اعتبــاری از

مجــری طــرح گیاهــان قنــدی
وزارت جهــاد کشــاورزی گفــت:
در پــی افزایــش هزینههــای
تولیــد چغندرقنــد همزمــان بــا
افزایــش قیمــت تضمینــی گندم
و برخــی از محصــوالت رقیــب،
قیمــت تضمینــی چغندرقنــد
بــا حــدود  ۷۰درصــد افزایــش
نســبت بــه ســال گذشــته بــه
حــدود  ۲۲هــزار و  ۵۰۰ریــال در
هــر کیلوگــرم افزایــش یافــت

کشــت ،تولیــد و فــرآوری چغندرقنــد و شــکر ،میزان
کمــک کرایــه حمــل از مزرعــه تــا کارخانــه قنــد نیــز
افزایــش پیــدا کــرد .حصــادی افــزود :بدیــن ترتیب
در ســال زراعــی جــاری ( )1400-1401قیمــت تضمینی
چغندرقنــد بهــاره نســبت بــه ســال زراعــی گذشــته
( )۱۳۹۹-۱۴۰۰بــا  ۶۲درصــد افزایــش از  ۱۲,۴۷۶ریــال
 ۵۰۰ +ریــال کمــک کرایــه حمــل ،بــه  ۱۷,۰۰۰ریــال
 ۴,۰۰۰ +ریــال کمــک کرایــه حمــل ،افزایــش یافــت.
مجــری طــرح گیاهــان قنــدی وزارت جهــاد
کشــاورزی افــزود :قیمــت تضمینــی چغندرقنــد
پاییــزه نیــز در ســال زراعــی جــاری ()۱۴۰۰-۱۴۰۱
نســبت بــه ســال زراعــی گذشــته ( )۱۳۹۹-۱۴۰۰بــا ۵۹
درصــد افزایــش از  ۱۲,۰۴۰ریــال  ۱,۰۰۰ +ریــال کمــک

