کرایــه حمــل ،بــه  ۱۶,۴۱۰ریــال  ۴,۳۰۰ +ریــال کمــک
کرایــه حمــل ،افزایــش پیــدا کــرده اســت.
وی گفــت :بنابرایــن بــا احتســاب محاســبه
ارزش جوایــز تحویــل ،قیمــت تضمینــی بــه عــاوه
کمــک کرایــه حمــل در مجمــوع بــه ازای هرکیلوگــرم
چغندرقنــد بهــاره تحویلــی بــه کارخانههــای قنــد،
نزدیــک بــه  ۲۳هــزار ریــال در هــر کیلــو (یعنــی
بیــش از  ۷۰درصــد افزایــش نســبت بــه ســال قبل)
بــرای چغنــدرکاران ایجــاد درآمــد خواهــد شــد.
حصــادی اضافــه کــرد :عــاو ه بــر مبلــغ ۲۰,۷۱۰
ریــال قیمــت تضمینــی چغندرقنــد پاییــزه بــر
مبنــای عیــار  ،۱۵دو کیلوگــرم قنــد یــا شــکر و ۲۰
کیلوگــرم تفالــه خشــک نیــز بــه ازای هــر تــن
چغندرقنــد تحویلــی بهعنــوان جایــزه تحویــل
بــه ارزش تقریبــی  ۱,۵۰۰ریــال در هــر کیلــو بــه
چغندرکارانــی کــه براســاس کشــاورزی قــراردادی بــا
کارخانههــای قنــد قــرارداد کشــت دارنــد ،ماننــد
گذشــته پرداخــت میشــود.
ایــن مقــام مســئول در پایــان اذعــان داشــت :بــا
احتســاب محاســبه ارزش جوایــز تحویــل ،قیمــت
تضمینــی بــه عــاوه کمــک کرایــه حمــل در مجموع
بــه ازای هرکیلوگــرم چغندرقنــد پاییــزه تولیــدی کــه
تحویــل کارخانههــای قنــد میشــود ،بیــش از
 ۲۲هــزار و  ۵۰۰ریــال در هــر کیلــو (یعنــی بیــش از
 ۷۰درصــد) افزایــش نســبت بــه ســال قبــل بــرای
چغنــدرکاران ایجــاد درآمــد خواهــد شــد.
سال  1403در تولید شکر خودکفا میشویم
پیمــان حصــادی مجــری طــرح گیاهــان قنــدی
وزارت جهــاد کشــاورزی نیــز از افزایــش  60درصــدی
قیمــت تضمینــی چغندرقنــد نســبت بــه ســال
گذشــته خبــر داده اســت .وی همچنیــن بــا بیــان
اینکــه عقــب ماندگــی طــرح خودکفایــی شــکر
طــی ســه ســال آینــده جبــران میشــود ،اظهــار
داشــت :بــا احــداث کارخانــه در جنــوب ،ســال 1403
خودکفایــی در تولیــد شــکر محقــق میشــود.
جایگزین کردن کشت چغندر قند با نیشکر
ســید جــواد ســاداتینژاد ،وزیــر جهــاد کشــاورزی
توگــو بــا «ایــران» در خصــوص خودکفایــی
در گف 
شــکر اظهــار کــرد :بــا اولویــت قــرار دادن کشــت
چغنــدر قنــد بــه جــای نیشــکر و توســعه کشــت
پاییــزه ایــن محصــول بــه جــای کشــت تابســتانی
بهدلیــل آببــر بــودن میتوانیــم بــه خودکفایــی
در تولیــد شــکر برســیم کمــا اینکــه ایــن طــرح قــرار
اســت در اســتان گلســتان بــا توســعه بیشــتری

صــورت گیــرد ،کــه اگــر بخــش خصوصــی دو کارخانه
در ایــن منطقــه ایجــاد کنــد بــدون شــک خودکفایی
شــکر در کشــور امکانپذیــر خواهــد بــود.
روند واردات شکر
علیرضــا جانیقربــان ،مدیرعامــل شــرکت کشــت
و صنعــت قند خاورمیانــه در خصوص واردات شــکر
میگویــد :در ســال حــدود ۲میلیــون و ۲۰۰هــزار
تــن شــکر موردنیــاز کشــور اســت کــه از ایــن میزان
ـک میلیــون و ۶۰۰هزار تــن در داخــل تولید
حــدود یـ 
و بقیــه وارد میشــود؛ امــا نیــاز اســت در مقاطعــی
بــرای واردات برنامهریزیهایــی انجــام شــود تــا
تــوازن تولیــد و واردات حفــظ شــود .اگــر بخواهیــم
بــه گذشــته رجــوع کنیــم؛ در ســال  ۸۵و بــه میــزان
قابلتوجهــی شــکر خــام وارد کشــور شــد و بــه
همیــن دلیــل محصــوالت کارخانههــای داخلــی
انبــار شــدند و تولیدکننــدگان درنهایــت مجبــور بــه
فــروش تولیــدات بــا زیــان بــاال شــدند .بــه نظــر
میرســد امســال نیــز ایــن اتفــاق روی دهــد چــرا
کــه واردات بیرویــه در حــال انجــام اســت .وی
افــزود :البتــه یکــی از دالیــل واردات بیشازحــد در
ســالجاری ناشــی از قیمــت پاییــن شــکر در بــازار
جهانــی اســت و ایــن موضــوع موجــب میشــود
تقاضــا و انگیــزه بــرای واردات آن بیشــتر از ســال
گذشــته باشــد .بههرحــال ایــن وظیفــه دولــت
اســت کــه موضــوع واردات و نرخگــذاری بــر
اســاس بهــای تمامشــده کارخانههــای داخلــی را
مدیریــت کنــد و اجــازه فــروش بــا قیمــت کمتــر
از بهــای تمامشــده را ندهــد .متأســفانه طبــق
آمــار هماکنــون بهدلیــل واردات بیرویــه شــکر،
بهــای تمامشــده کارخانههــا باالتــر از نــرخ
فــروش آنهاســت .از ســوی دیگــر غالمحســین
بهمنــی ،دبیــر انجمــن تصفیهکننــدگان شــکر در
توگــو بــا «ایــران» گفــت« :بــا هیچگونــه
گف 
کمبــودی در بــازار شــکر روبــهرو نیســتیم و از ابتدای

امســال تاکنــون ۴۰۰هــزار تــن شــکر وارد شــده
کــه حجــم زیــادی از واردات مربــوط بــه تیرمــاه
بــوده اســت .انتظــار مــیرود حجــم واردات تــا
پایــان شــهریور بــه دوبرابــر میــزان فعلــی برســد،
از طــرف دیگــر بهدلیــل بــازار رقابتــی ایجادشــده
بیــن کارخانههــا نــرخ ایــن محصــول در بــازار بــا
کاهــش محسوســی روبــهرو شــده اســت ».وی بــه
تولیــد شــکر در کشــور نیــز اشــاره کــرد و گفــت:
«کشــت چغندرقنــد در کشــور از اواســط شــهریور
و کشــت نیشــکر از آبانمــاه در کشــور صــورت
میگیــرد .نــرخ مصــوب شــکر هماکنــون درب
کارخانههــا ۱۸هزارتومــان و در خردهفروشــیها
 ۲۱تــا ۲۲هزارتومــان تعیینشــده اســت».
 ۷۰۰هزار تن شکر در راه کشور است
همچنیــن بهمــن دانایــی ،دبیــر انجمــن
کارخانههــای تولیدکننــده قنــد و شــکر نیــز اخیــراً
بــه مــردم ایــن اطمینانخاطــر را داده کــه مشــکلی
در بــازار ایــن کاال وجــود نــدارد و حتــی عنــوان
کــرد کــه ایــن نگرانــی وجــود دارد کــه شــکر تولیــد
داخــل روی دســت تولیدکننــدگان بمانــد .وی گفته:
« ۶۰۰تــا  ۷۰۰هــزار تــن شــکر در حــال خریــداری و
حمــل بــه کشــور اســت کــه ایــن محمولههــا در
مــرداد و شــهریور کــه همزمــان بــا فصــل برداشــت
شــکر داخــل اســت ،وارد کشــور میشــود و نگرانــی
بســیار زیــادی در ایــن حــوزه وجــود دارد کــه
شــکرهای تولیــد داخــل روی دســت تولیدکننــدگان
بمانــد ».دانایــی دربــاره اینکــه بــا وجــود تأخیــر
در واردات چــرا در بــازار داخــل بــا کمبــود مواجــه
نشــدیم ،گفــت« :مهمتریــن دلیــل ایــن مســأله
کاهــش شــدید مصــرف شــکر اســت بهطــوری
کــه در ســالهای گذشــته در چنیــن فصلــی میــزان
مصــرف شــکر در کشــور بیــن  ۲۱۰تــا  ۲۲۰هــزار تــن
ـال حاضــر بــه  ۱۳۰تــا ۱۴۰هــزار تــن
بــوده امــا درحـ 
رســیده اســت».
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