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 مقدمه

ریشه لغوی شکر به کلمه ساکارا مربوط   شده،  تشکیل  ای  قهوه  یا   سفید  رنگ  به  بلوری  ریز  دانه های   از  که  است  شیرین  و   خوراکی  ماده ای  شکر

 ولی  می شود  یافت...    و  ها  میوه  و  گیاهان  از   بسیاری  در  طبیعی  به طور  شکرمی شود که در زبان سانسکریت به گیاه نیشکر اطالق شده است.  

وهوایی و امکانات طبیعی از دو محصول  آبدر نقاط مختلف جهان، بر حسب شرایط  .  است  بیشتر  ازهمه  نیشکر  و   چغندر  در  موجود  شکر  درصد

نیمکره جنوبی بزرگترین تولید کننده نیشکر جهان است و در سوی دیگر نیمکره شمالی مرکز اصلی    .شودچغندرقند و نیشکر، شکر استحصال می

  ه های   داد  اساس   بر  می آید ولی   تدس  به   چغندرقند  از  آن  بقیه  و  نیشکر  از  جهان  در  تولیدی   شکر  از  درصد  ۸۰  کشت چغندر قند می باشد. حدود

 نیشکر   و   (پاییزه  کشت و  بهاره کشت)مرتبه    دو  ساالنه  معتدل و  هوای  و  آب   در  چغندرقند .  است  درصد  5۰  نزدیک   عدد   این  ایران  در  تاریخی

در  .است  چغندرقند  مصرفی  آب  برابر  دو  از  بیش  نیز  نیشکر  مصرفی  آب  مقدار.  کشت می شود  فراوان  باران  و  آفتاب  با  گرمسیری  هوای ب و  آ  در

ای مایع شکل است که در صنعت الکل شود. مالس مادهآید که شامل مالس، شکر و تفاله خشک میفرآیند تولید شکر، سه محصول به دست می

ولید محصوالت  شود و شکر نیز در تاستفاده می  مپروریرود. تفاله خشک در صنعت داسازی، تولید خمیرمایه، مصارف دام و خوراکی به کار می

 .غذایی، آشامیدنی و دارویی کاربرد دارد

 مناطق کشت چغندر به رنگ آبی و نیشکر به رنگ سبز
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 شکر در جهان  دیتول  خچهیتار

 (śarkarā) تیاز سانسکر  "شکر"شود که مشتق کلمه    یشد . تصور م   دیدر هند تول  شکرین  اهانی از گ  الدیبار پس از قرن اول پس از م  نیاول  شکر

نوشته   الدیقبل از م  5۰۰  -  15۰۰  نیاز هند باستان، که ب  تیسانسکر  اتیباشد. ادب  "شن، شن"در اصل    "یقند  ایشده    ابیشکر آس"  یبه معنا

 .دهد یشکر در منطقه بنگال در شبه قاره هند را ارائه م دیو تول شکریمستندات کشت ن نیاول ت،شده اس

سال قبل    4۰۰۰در حدود    یجنوب شرق  ی ایهند و آس  یریدر مناطق گرمس  اه یگ  نیکردن ا  ی و متعاقب آن اهل  شکرین  اهیاز گ  شکریآب ن  استخراج

 ه یدر تصف  یی ها  شرفتیو به دنبال آن پ   شی از دو هزار سال پ   ش یب  یدر هند کم  شکریاز آب ن  شکریقند ن  یاختراع ساخت دانه ها،  حیمس  الدیاز م

همراه با    ی به جهان اسالم قرون وسط  شکریانجام شد.گسترش کشت و ساخت ن  الد یپس از م  هیاول  ی در هند در قرن ها  ستالیکر  یاگرانول ه

از قرن شانزدهم آغاز شد و    کا یقاره آمر  یریو مناطق گرمس  یبه هند غرب   شکریشکر ن  دی.گسترش کشت و تولدیتول  یدر روش ها  یی ها  شرفتیپ 

توسعه قند چغندر، شربت ذرت با فروکتوز باال    در آن بخش از جهان رخ داد.   19تا   17  یهادر قرن  د یدر تول  یدتری شد  ی هاشرفتیبه دنبال آن پ 

 .2۰و  19کننده ها در قرن  نیریش ریو سا

ثبت شده در جهان   ی کاالها  نیتر  یمیاز قد  یکی  نی ما وجود داشته است. همچن  ییغذا  میدر رژ  شهیاست که هم  یعیماده طب  کیشکر    ،   قند

قبل  51۰. در سال  افتیاستفاده شد و از آنجا به هند گسترش  ینزیبار توسط انسان در پل نیاول شکریاست که شکر ن نیبر ا یباور عموم. است

که محصول    یدر زمان   شکری. راز قند نافتی   "دهد  ی را که بدون زنبور عسل م   ی ن"به هند حمله کرد و در آنجا    رانیامپراتور ا  وشیالد داریاز م

حمله کردند،    رانیبه ا  الدیپس از م  642در سال    الدیکه مردم عرب در قرن هفتم پس از م  یهنگام  .شدیمحافظت م  یخوببه  شدیصادر م  یینها

که فتح    یگری د  ی ها  نیشکر را در سرزم  د یشکر را آموختند. با ادامه گسترش آنها، تول  دیدر حال رشد است و نحوه تول  شکریکه ن  ندمتوجه شد

  الد یپس از م  ازدهمیدر قرن    یبیصل  ی جنگ ها  جهیدر نت  یغرب  انییشکر تنها توسط اروپا  کردند.   جادیا  ا، یو اسپان  قایکردند، از جمله شمال آفر

با شرق بود که از جمله   ی غرب یشاهد گسترش عمده تجارت اروپا ی بعد یدر انگلستان ثبت شد. قرن ها 1۰69شکر در سال  نیلکشف شد و او

بر  یدییشد، تا هیتصف زیدر ون ییشکر اروپا  الد،یدر قرن پانزدهم پس از م کردند. یم یلوکس تلق اریزمان، آن را بس   نیآن واردات شکر بود. در ا

به قاره    یمشکل بود. در همان قرن، کلمب با کشت  یی محصول غذا  کیکم بود، حمل شکر به عنوان    ر یکه مقاد  ی در آن زمان، زمان  ی که حت  نیا

رشد عصا   یبرا ی آنجا به قدر یبرد. آب و هوا بیکارائ ی ایرشد در در یرا برا شکرین اهان یگ 1493رفت و گزارش شده است که در سال  کایآمر

حال، تا زمان جنگ    نیبه عنوان منبع قند شناخته شد. با ا  1747بار در سال    نیاول  یشد.چغندر قند برا  جادیا  عت صن  کیخوب بود که به سرعت  

چغندرقند   1۸۸۰نگه داشته شد. در سال  ی را مسدود کرد، مخف یقاره ا یواردات شکر به اروپا   ای تانیکه بر  ی، زمان19در آغاز قرن  یناپلئون  یها

 . شکر در قاره اروپا شد یاصل نبعبه عنوان م شکرین نیگزیجا
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 قند

 کارخانه در محصول  این. باشندمی شکر ماند که از جنسمی سفیدی هایمکعب شکلبه معموالً  و باشد می قند چغندر از  صنعتی قند، فرآورده

 .آورندمی در مکعب صورترا با قندشکن به شود و آن تولید می قندکله  صورت به

 )هزارتن(برترین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان شکر در جهان

 

 )هزارتن(بزرگترین وارد کنندگان و صادر کنندگان شکر در جهان

 
 .را دارد اول رتبه واردات شکر در نیویورک نیز و است داده اختصاص خود  به را صادرکننده کشور بزرگترین جایگاه  برزیل شکر،  جهاني تجارت در
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 صنعت قند و شکر در ایران

  و بودن  استراتژیک صنعت قند و شکر، پس از صنعت نساجی، دومین صنعت قدیمی ایران به حساب می آید. صنعت قند و شکر، با توجه به

تاریخچه تجارت نیشکر نشان می دهد که   .همواره مورد توجه و حمایت دولت بوده است ت به سایر مواد غذایی، نسب انرژی تامین ارزان منبع

ایرانیان از نخستین اقوامی بودند که هزاران سال پیش توانستند شکر متبلور سفید را بصورت جامد از نیشکر بدست آورده، آن را به عنوان 

سال   332ان از نخستین اقوامی بودند که شکر را می شناختند و حتی از حدود کاالی تجاری به بازار عرضه کنند. طبق شواهد تاریخی، ایرانی

با احداث اولین واحد بزرگ کشت و   133۸تالش برای کشت نیشکر در ایران در سال  قبل از میالد مسیح در ایران مورد استفاده بوده است.

ری شمسی راه اندازی اولین کارخانه تولید قند و شکر از چغندر هج 1274کرد .در سال  صنعت نیشکر در هفت تپه در خوزستان، آغاز به کار

  34بتدریج کارخانه های قند در مناطق مختلف ایران تاسیس شدند و هم اکنون حدود  1311در منطقه کهریزک صورت گرفت. از حدود سال 

 .کارخانه از نیشکر تولید قند و شکر را انجام می دهند  5کارخانه از چغندر قند و 

. دارد  باالیی تاثیرپذیری  حمل و نقل زنجیره و نیاز مورد گاز تامین برای انرژی تولید، اولیه مواد تامین برای کشاورزی بخش سه از صنعت این

  های کننده مصرف بزرگترین.  می آید حساب به صنعت این برای گترین ریسک بزر )چغندر( اولیه مواد تامین بحث ها  فاکتور این بین در که

  جغرافیایی پراکندگی سیربر با . هستند...  و  ها  بنکدار ها،  قنادی  سازی، بستنی  های  کارخانه  نوشیدنی، های تولید کارخانه ایران در شکر و  قند

شده   دایر چغندر کشت و  مستعد تولید های استان و  ها شهر در عمدتا   ها کارخانه این که میشویم موضوع این متوجه  شکر و قند  های کارخانه

 صورت به چه که است، اساسی  کاالی  یک شکر. هاست این کارخانه کار  فرایند  در چغندر تامین اهمیت میزان  دهنده نشان امر همین  و اند

 است شکر عمدتا قندوشکر های کارخانه از خروجی محصول.  است باالیی اهمیت  درجه دارای و انسانی دارد مصرف  مستقیم غیر چه و مستقیم

 .شود  می  تولید تر کوچک تولیدی های  کارگاه در ایران در قند مصرفی  و
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ایرانیان در زمان ساسانیان توانستند طبق طرق فنی از نیشکر، قند و شکر استخراج و آن را تصفیه نمایند. قند سازی از نیشکر تا قرن 

چهارم هجری در خوزستان رایج بوده است اما زراعت نیشکر و صنعت قند سازی از نیشکر در سرزمین خوزستان چنان از بین رفت که 

به تدریج قلعه های نیشکر را از   1316قی نماند، بلکه چندین قرن، منطقه فاقد زراعت نیشکر شد. تا اینکه از سال نه فقط اثری از آن با

هکتار نیشکر در نقاط مختلف خوزستان به طور آزمایشی کشت گردید و   3۰۰بیش از  132۰جاوه و مصر وارد کردند و در سال  

.به تدریج با توسعه سطح کشت نیشکر و ایجاد مناطق تولید،   اولین کارخانه قند در هفت تپه تاسیس شد  133۸سرانجام در سال 

در کشت و صنعت کارون تاسیس یافت. در ایران صنعت تولید قند از چغندر مانند نیشکر  1353دومین کارخانه قند از نیشکر در سال 

نه قند چغندر در کهریزک تهران تاسیس شد مربوط است و سال ها بعد کارخانه  که اولین کارخا 1275سابقه طوالنی ندارد و به سال 

 .های قند کرج، مرودشت، اسالم آباد، ورامین، قائم شهر، آبکوه و میاندوآب تاسیس شد

 

نظر سیاسی نیز حائز  شکر به عنوان کاالیی مهم و استراتژیک شناخته شده و توانایی در تولید این محصول نه تنها از نظر اقتصادی، بلکه از 

اهمیت است .کشت چغندرقند به منظور استحصال شکر با قدمتی بیش از یک قرن، تقریباً در تمام مناطق کشور گسترده شده است. این 

پراکندگی نه فقط بخاطر شرایط مساعد اقلیمی و آب و هوایی بوده بلکه مسایل سیاسی و اجتماعی حاکم در مقاطع زمانی مختلف، احداث 

 . رخانه های قند و ترویج کشت چغندر را در مناطق مختلف کشور توجیه و باعث گردیده استکا

 5۰۰هزار تن می باشد. فزونی تقاضا بر عرضه در کشور حدود 10میلیون تن و به عبارتی ماهانه حدود 2.2نیاز ساالنه شکر در کشور حوالی 

 .شودوارد کشور میهزار تن می باشد و هرساله مقدار زیادی شکر خام 

خوشبختانه .وپا گیر زیاداستهای تحلیلی داشته باشد، اسیر دستوری بودن و وجود قوانین دست کاریبه طور کلی این صنعت بیش از اینکه ریزه

های  مر شرکتی شکر عمالً کرویهسال گذشته نداشته باشیم که با واردات بی 1۰که دیگر شرایط وخیمی مانند  گردید حذف ارز دولتی باعث  

میلیون تن بوده است. ایران با داشتن یک درصد جمعیت جهان به همین 175مصرف جهانی شکر خام در چند سال اخیر  .قندی شکسته شد

 (تن هزار 1۸۰ متوسط ماهانه)  میزان سهم از مصرف جهانی شکر دارد.

 محل پیدایش اولیه چغندر به آسیای صغیر و قسمتهائی از ایرانبه روایت تاریخ، از گذشته های دور کشت چغندر در ایران رایج بوده است. 

سال سابقه دارد. گذشته صنعت قند و شکر را از نظر سابقه انحصار و  12۰نسبت داده می شود. ورود بذر اصالح شده چغندرقند به ایران حدود 

 . اشاره می شوددوره طبقه بندی نمود که به طور خالصه به آنها  6سرمایه گذاری می توان به 
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 1311تا   1274دوره اول 

تن چغندر توسط یک شرکت بلژیکی تأسیس   15۰هجری شمسی در کهریزک با ظرفیت روزانه مصرف  1274اولین کارخانه قند ایران در سال 

کشورهای استعمارگر مجبور به تعطیل شد.  شد که بعد از سه سال فعالیت به علت رقابت ناعادالنه و ناسالم تولیدکنندگان خارجی و اعمال نفوذ 

 .دولت وقت دست بکار بازسازی کارخانه قند مذکورگردید و پس از آن کارخانه قند کرج با سرمایه دولتی تاسیس شد 13۰9در سال 

 

 

 1311تا 1332دوره دوم  

مولد، خصوصاٌ صنعتی که بتواند مهاجرت از روستا را کنترل در این دوره با اندیشه تأمین قندوشکر کشور و توسعه دانش فنی و توسعه اشتغال 

تن شکر از آنها  2۸226کارخانه توسط دولت های وقت تأسیس و راه اندازی شد. آمار موجود نشان می دهد که حداکثر حدود  ۸نمایند تعداد 

 .بهره برداری شده است

 1332تا    1353دوره سوم  

بخش   4۰با آغاز دهه  )ذ توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی باعث شد که صنعت قندوشکر کشورسیاست های اتخا 1332بعد از وقایع سال 

   تا   4۰خصوصی در صنعت قند فعال شد که دلیل فعالیت بخش خصوصی همانا برداشته شدن انحصار قند و شکر از طرف دولت بود (در دهه 

 .انه در جغرافیای جمعیتی و سیاسی و کشاورزی ایران تأسیس شدکارخ  26شاهد جهشی در تأسیس واحدهای جدید باشد در این دوره 5۰

 1353تا   1370دوره چهارم  

در این دوره زمانی با تصویب انحصار قندوشکر توسط دولت های وقت عمالٌ سرمایه گذاری بخش خصوصی متوقف و فقط دو واحد مغان و  

ی  واحدچغندر 34واحد ) 36احداث واحدهای جدید میزان تولیددزفول در بخش چغندر و نیشکر کارون توسط دولت تأسیس گردید. با 

 .گردید هزارتن  6۰۰ بر بالغ 1357درسال (واحدنیشکری2و
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 1381تا   1370دوره پنجم 

به بعد به   1371از ابتدای این دوره که اندیشه آزادسازی و رفع انحصار در سیاست های اقتصادی کشور مورد بحث قرار گرفته و طی سا لهای 

 13۸1انحصار شکر مجددا در اختیار دولت قرار گرفت و رسماً تا سال  1372تدریج عرضه و فروش بخشی از تولید آزاد شد. اما بعد از سال 

ادامه داشت. در این دوره مطالعات طرح توسعه نیشکر در قالب طرح ملی شروع و سرمایه گذاری آن از اواسط دوره انجام گرفت و در سال های  

 برداری بهره  به شکر تن هزار  های امام خمینی )ره( و امیر کبیر هر کدام به ظرفیت تولید ساالنه یکصد وره، کارخانجات کشت و صنعتپایانی د

 .رسیدند
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 تا کنون   1381دوره ششم  

لیکن در چند سال اول این دوره  قانون لغو انحصار توسط دولت تصویب شد و در این خصوص کمیته بررسی وضعیت شکر تشکیل گردید.    13۸1در سال  

ند کاهشی صنعت قند و شکر عمالً رها شد. خرید شکر تولید داخل کاهش و روند کنترل و تغزیرات قیمت شدید و قیمتها با نرخی کمتر از نرخ تورم و رو

رسید. نکته قابل تامل در این    13۸6ل  ریال تا سا   56۰۰و    56۰۰،  54۸۰و بترتیب  ۸3ریال در سال    51۰۰به    ۸2ریال سال    465۰افزایش یافت و از  

میلیون تنی واردات قانونی در   2.5رهاسازی، کاهش شدید تعرفه واردات و عدم کنترل واردات منطبق با تولید و نیاز داخلی بود که عمالً با ورود بی سابقه  

درصدی سهام پروژه های طرح توسعه    ۸۰رغم واگذاری  ی  ه عل، شالوده صنعت داخلی قند و شکر در سایه لغو انحصار از هم پاشید. در این دور13۸5سال  

نیشکر به بخش خصوصی ) بانک های صادرات و ملی ایران( و مشکالت عدیده مالی در تکمیل پروژه ها، چهار کشت و صنعت نیشکری )دعبل خزاعی،  

 .( راه اندازی خواهد شد139۰ا، احتماالً تا پایان سال جاری)میرزاکوچک خان، حکیم فارابی و سلمان فارسی( راه اندازی و پنجمین کارخانه بنام دهخد

  غذایی شمار  کاربردهای بی برای جهان سرتاسر در.  شود می تهیه قند چغندر و نیشکر از که شود می گفته شیرین کریستالی  ماده یک به شکر

 .شود می   استفاده غیرغذایی و

 محصوالت 

 در  و  داشته   تولید متفاوت  فرآیند  و  خواص  هرکدام   و  آیند  می  دست  به  نیشکر  از  سه   هر  و  هستند  شکر  انواع  از  سفید شکر  و ه ای قهو  شکر سرخ،   شکر

 .آید   می  دست  )مالس(به  قند  شیره  و  )ساکارز(  قند  محصول،  دو  نیشکر  پاالیش  از  .شود   می  استفاده  ها  آن  از  مختلف  موارد  و  مصارف
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 سرخ   شکر

 .ندارد وجود آن در افزودنی ماده هیچ  و  شود می حاصل نیشکر گیاه عصاره  از که است خام شکر همان طب رزرد یا سرخ شکر

 ای   قهوه  شکر

 .شود می  تولید ای قهوه شکر مالس،  از مقادیری  با سفید شکر های کریستال کردن مخلوط از

  رنگ طالیی ای ه قهو  رنگ به ای، ه قهو شکر. هستند  مالس از متفاوتی  مقادیر دارای باشند،  می  های قهو رنگ به که بازار در موجود شکرهای

 .دارد زبرتری بافت و کدرتر رنگ سفید، شکر نسبت به ای قهوه شکر.دارد  مالیم  و کاراملی  طعمی که است وروشن

 سفید  شکر

 ساخته دوباره آن دادن حرارت و  شیمیایی مواد به آن کردن اضافه و شکرخام کردن ذوب از که است شکر نوع ترین دسترس در و ترین رایج

 چگونگی و مالس  مقدار در نها  آ تفاوت  و هستند برابر  یکدیگر با گرم و کالری در ای ه  قهو شکر و سفید شکر شد گفته که همانطور.شود می

 .است پخت روی تاثیرشان

 کاستر   شکر

 پخت مراحل طی که خاطر این به شود استفاده آنها از است بهتر شیرینی پزی در که  هستند معمولی اندازه از ریزتر های  دانه  با  شکرهایی

 این نصف آن اندازه که  تفاوت  این با است کریستالی  و بلورین معمولی شکر مثل کاستر شکر.کند می ایجاد بهتری  بافت و شده حل تر راحت

 .است شکر

 قنادی  شکر  یا  قند  پودر

  با  و است ریزتر بسیار ریز شکر از شکر پودر.است درآمده پودری  حالت به و  شده  خارج ای دانه حالت از که شده آسیاب قدری به شکر نوع این

  انواع تهیه  در و  شود می حل سریع بسیار روغن و آب در دارد شکر این که ریزی بسیار ذرات خاطر به.آید نمی دست به هم   خانگی های آسیاب

 .شود می  استفاده آن از  فوندانت خمیر آیسینگو آبنبات،

 خام   گرانول   شکر

 پز  و  پخت جای به  چای، یا  قهوه کردن شیرین برای معموالً شکرها نوع این.هستند خشک که شوند می  تولید ای قهوه  کریستالی شکرهای

  ترد بافت کنندگی،  شیرین خاصیت بر عالوه زیرا کرد  استفاده هم  شیرینی و کیک تزئین برای می توان شکر نوع این از البته. شوند می  استفاده

 .دارد  ای قهوه شکر به نسبت هم کمتری  مالس و  شده تصفیه کمتر سفید، معمولی شکر از شکر نوع این.بخشد می محصول  به هم کرانچی و

 .کند  می رشد زیرزمین در که است ای ریشه ساله دو گیاه   قند، چغندر
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  رسد می فوت یک به تقریباً آن طول. شود می کشت ایران در  و انگلیس روسیه، چین، اروپا، کانادا، مانند معتدل  هوای و آب در معموالً

 باران و   آفتاب با را گرمسیری هوای و آب نیشکر  قند، چغندر برخالف.شود می ذخیره آن ریشه در که است ساکارز %1۸ حاوی چغندرتقریباً.

  می کشت خوزستان استان در ایران در  و غربی   هند  موریس، کوبا،   هند، برزیل، مانند  گرم مناطق در معموالً  بنابراین  و دهد  می ترجیح فراوان

 چغندر با  نیشکر شکل و  اندازه. دارد زمین در عمیقی ریشه های  و کشیده  قد  متر پنج تا  چهار بین که است گرمسیری گیاه یک نیشکر.شود

 .شود می ذخیره بلندش  های ساقه در نیشکر قند محتوای قند،  چغندر  برخالف. است قند متفاوت

 مالس 

  ماده این  .است آهن و  منیزیم پتاسیم،  مانند  معدنی مواد و اکسیدان آنتی  زیادی مقدار حاوی  که گویند  می  غلیظی  و  ه ای قهو  ماده به مالس

 نیشکر، در موجود ارزش با  و  مغذی ماده حقیقت  در.  باشد میB ویتامین و  روی منگنز، سدیم، مس، گوگرد، فسفر،  کلسیم، کمی مقدار شامل

 .شودمی استفاده علوفه و ،سرکه  الکل های ایران از مالس برای تهیهر کارخانهد.دارد نام  مالس

 برداشت   و  کاشت

  قطعه  به  و   شده   برداشت  بالغ  های  ساقه   بنابراین  شود،  کاشته  خاک   در  مستقیماً  تواند  نمی  است،  کوچک  خیلی  نیشکر  های   دانه  اینکه  به  باتوجه

  در  فقط  نیشکر.  شود  برداشت  نیشکر  تا   کشد می  طول  ماه  12.شوند  می   پوشانده  خاک   در   و   شده   تقسیم  متر  سانتی   5۰  حدود  طول  به هایی

 کاشته   خاک  اعماق  در  قند،  چغندر  بذر.کند رشد  روزدر  متر  سانتی   1  تا   تواند می تابستان در  و   کند   می   رشد   خوبی  به  سانتیگراد  درجه  21  دمای

 کشت .است  تر  کوتاه  بسیار  نیشکر برداشت   دوره  به  نسبت  زمان  این  که.  کرد  برداشت   بتوان  تا   می کشد  طول  روز  9۰  تا  7۰  حدود  فقط  و  شود  می

  مترمکعب هزار  12 هکتار هر  در چغندر و مکعب متر هزار 2۸ هکتار هر در نیشکر طوری که به نیست صرفه به آب باالی مصرف دلیل به نیشکر

  محصول   هر  محصول این  برداشت از بعد  طوری که به است  مزرعه خاک  تقویت  قند، چغندر محصول  کشت مزایای  از دیگر یکی .دارد آب مصرف

 استحصال،  از  بعد  که  است  این  قند  چغندر  کشت  مزایای  دیگر  از.یافت  خواهد  افزایش  محصول  آن  عملکرد  و  وری  بهره  شود  کشت زمین  در  دیگری

توان گفت  به عبارت بهتر می  .دارد  نیشکر  به  نسبت  باالتری اقتصادی  ارزش  قند  چغندر  کشت  بنابراین  شد   خواهد   تولید  تری  کیفیت  با  شکر

شود، واحدهای تولیدی در این که چغندرقند چندان خاصیت انبارداری ندارد و در صورت نگهداری در طول زمان از عیار آن کاسته میازآنجایی

جای انبارداری مواد اولیه که در این صنعت همان چغندرقند است،  مصرف ساالنه در دو ماه برداشت چغندرقند تولید کرده و به  یصنعت به اندازه 

 یبایست به اندازهی این واحدها باالست چرا که در عرض دو ماه میشود. به همین دلیل ظرفیت تولید روزانه محصول نهایی در انبار نگهداری می

کارگیری در معموالً یک چغندرقند بعد از سه هفته پس از برداشت فاسد شده و دیگر قابلیت بهمصرف یک سال تولید داشته باشند.  

 .تولید را ندارد
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و   می  استفاده  نگهدارنده  عنوان  به.  دهد   می  انجام  غذایی  صنایع  در  را  مختلفی  کارکردهای  شیرین،  طعم  ارائه  بر  عالوه  شکر  رشد   از  شود 

  استفاده  بستنی   مانند  محصوالت منجمد  در  یخ   بزرگ  های  کریستال  تشکیل  از  جلوگیری  برای  همچنین.  می کند  جلوگیری  ها   میکروارگانیسم

 و   رطوبت  حفظ  برای  شده  پخته  محصوالت  این، در  بر  عالوه.  کند  می  تشویق  مخمر  حاوی  محصوالت  در  را  تخمیر  شکر  این،   بر  عالوه.  شود  می

  در   راحتی  به  و  است  تر   صرفه  به  مقرون  شکر  شکر،   های  جایگزین   با   مقایسه  شکر در  صنعت  محرکهای.  شود  می   استفاده   کهنگی  از  جلوگیری

  دستیابی  قابل   ها  فروشی  خرده  انواع  در  جهان  سراسر  در  راحتی  به  و  شود  می  مصرف  سنی اجتماعی و اقتصادی  های  گروه  تمام  در.  است دسترس

 است  شکر  مصرف   اصلی   محرک  نوشیدنی  و  غذا  بخش  حاضر،  حال   در.  است  بوده   ثابتی   رشد  شاهد   گذشته  چندسال  در  بخش   این  نتیجه،  در.  است

 .یابد ادامه بلندمدت در بازار رشد می شود بینی  پیش  این، بر  عالوه. بگذارد شکر صنعت  بر مثبتی تاثیر که انتظارمی رود  و

  قرار   سرفه  های  شربت  و  ها  آنتی بیوتیک  تهیه   در  داروسازی  بخش  در.  دارد  پوست  از  مراقبت  و  داروسازی  صنعت  در  متعددی  کاربردهای  شکر

استفاده قرار می  بردار  خاصیت  دلیل   به  شکر  پوست،  از  مراقبت  بخش  در  دیگر  سوی  از  گیرد،   مورد  ی  م  استفاده  ها   اسکراب  ساخت  در  الیه 

 ر  شک.شود

 شکر   تولید  فرآیند

.  می شود  انجام   عیارسنجی  و   وزن کشی  بعدی  مرحله  در.  می شود  منتقل  کارخانه  به  و  برداشت  کشت شده  نیشکر  یا  چغندر  ابتدا  شکر  تولید  برای

  می شوند  )دیفوزیون(  عصاره گیری  مرحله  وارد  لها  خال.  می شوند  برش داده  خاللی  به صورت  بعد  و  شده  شسته  ابتدا  ها  چغندر  تولید،  فرایند  در

 شربت   نهایت  در  که  شده  خارج  خالل  از  موادقندی  تدریج  به  و  درآمده  حرکت  به  هم  مخالف  جهت  خالل در  و گرم  آب  معموال  مرحله  این  در  که

 بسیار  آن  ناخالصی   ودرصد  دارد  سبز  به  متمایل  رنگ خاکستری  مرحله  این  در  به دست آمده  شربت.  شوند  می  خارج  دستگاه   از  )تر(  وتفاله   خام

  بعد  مرحله.  می یابد   افزایش  آن  غلظت   سپس  و  کربنیک(  وگاز  شیرآهک  از  استفاده   )با  می شود  تصفیه  ابتدا  شربت  دلیل  همین  به  است،  زیاد

  تا   شود  می   اضافه  شکر  پودر  آن  به  رسید  اشباع   حالت  به  مخلوط  نکه   آ  از  بعد  و   شده   گرم  بخش شربت  این  در  که  است  کریستال سازی  مرحله

  مانده   بجا  )مایع  خارج می شود  پساب  و   شده  ریخته  توری شکل  سبد   یک  داخل  شربت  سانتریفیوژ،  مرحله  در  آن  از  بعد.  شود  کریستال تشکیل

 که است الزم و است مرطوب به دست آمده شکر کریستال.می ماند باقی  توری روی بر شکر کریستال و است( مالس همان مرحله این در پساب

  برای آماده و بسته بندی نهایی  محصول شکر، شدن خشک فرآیند تکمیل و مرحله این اتمام بعداز. شود خشک نهایی  محصول به دستیابی برای

 می شود.  فروش
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 تشده اسنمایی از فرایند تولید شکر نشان داده  1در شکل 
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 سرمایه  بازار  در  شکر   قند  های  شرکت

 نمادهای هم گروه

 ارزش بازار ارزش  حجم آخرین  نماد 

450٬140 قاروم  ۹۶ M  48٫13  B  ۹٫۶37٬23  

۹7۶٬1 قثابت  M  ۶15٫17  B  74٫34  B  ۶۶٫744٬12  

520٬5 قجام  M  738٫5  B  71٫31  B  5٫5۹4٬3  

740٬3 قزوین   810٬221  M  ۹۶٫832  B  31٫727٬7  

020٬205 510 402 قستان   B  1۹٫12  

۶30٬۶ قشرین  M  ۹23٫4  B  1٫33  B  35٫8۹8٬13  

۹00٬12 قشهد   ۶47٬2۶3  B  3۹٫3  B  5۹٫۹28٬8  

۶88٬1 قشکر  088٬27۶  M  1٫4۶۶  B  2٫118٬4  

550٬4 قشیر  M  51۹٫1  B  0۶٫7  B  2٫۶20٬3  

030٬۶8 قصفها  530٬۶  M  1۹٫44۶  B  05٫453٬13  

۶10٬18 قلرست   745٬203  B  85٫3  B  400٬7  

400٬8 قمرو   837٬173  B  44٫1  B  230٬8  

۹۶8٬1 قنیشا  M  8۶۹٫۶  B  4۶٫13  B  808٬7  

410٬۶ قهکمت  148٬7۶0  B  83٫4  B  02٫011٬18  

۹13،4 قپارس  ۶20٬10  M  21٫5  B  41٫13  

ا ۶00٬8 قپیر  4۶7٬7  M  ۶4  B  05٫۶24٬21  

8۶0٬۹ قچار  M  73٫10  B  44٫104  B  4۹٫8۹۶٬23  

100٬25 قیستو   532٬5  M  23٫142  B  120٬12  

 

 .دارند  را  بازار  ارزش کمترین  قیستو  و   بازار  ارزش  بیشترین   با ارومق نماد  شکر و   قند  صنعت  های  نماد   بین  در
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 نیشکر(  و  چغندر  پایه )بر شکر  های   کارخانه  ترکیب

 : میشوند تقیسم دسته دو به ایران در شکر و قند  های کارخانه

 نیشکر  از  شکر  تولید  کارخانه -1

 . سال در تن ۸72،۰۰۰ و روز شبانه در تن 1۰۰،۰۰۰ اسمی ظرفیت با کارخانه 9

 چغندر   از  شکر  تولید  کارخانه - 2

 . سال هر  در تن 1،14۰،۰۰۰ و روز شبانه در تن  69،55۰ کل  ظرفیت با چغندر از شکر تولید کارخانه 29

 شرکت قند نقش جهان)قنقش(

به همت علی و حسین همدانیان، بانیان خیریه همدانیان   1345)سهامی عام( با بیش از چهل و پنج سال تجربه در سال   شرکت قند نقش جهان

 کشور   غذایی  صنایع  نیاز  از  بخشی  تامین  عنوان  به  جانبی  محصوالت  و  قندی  های  فرآورده  تولید  هدف   با  و  بنا هکتار    124در مساحتی بالغ بر  

شرکت با بهره مندی از گروه مهندسین مجرب و متخصصین، مدیران توانمند و آزمایشگاه های مجهز آکرودیته و با  ین  ا  .نمود  فعالیت  به  شروع

  تاکید بر صیانت از محیط زیست و بهره برداری منطقی از منابع، همواره در جهت تولید محصولی ایمن، سالم و منطبق با استانداردهای جهانی 

مقوله کیفیت و نامدار در صنعت قند و شکر کشور بوده و استمرار این مقوله رضایت متوازن کلیه ذینفعان   رد   پیشتاز  همچنان  و   گام برداشته

و همچنین استاندارد سازی کلیه فرآیندهای   EFQM,TQM های  مدل  استقرار  به  اقدام   تعالی   مسیر  در  حرکت  هدف   با خود را تضمین کرده و  

 به   موضوع  این  اصلی  دلیل  که  شود  می  تولید   کرمانشاه  و   ،آذربایجان،اصفهان،فارس  خراسان  استانهای  در  چغندر  عمده.تولید نموده است

  و  قند   کارخانجات   بین  در  را  خوراک  ورودی  بزرگترین  خوی  قند   کارخانه.برمیگردد   این استانها  در  چغندرقند  کشاورزی  حاصضلخیزی  و  رونق

  ضریب  و  تولید   خوی  قند   با   برابر  اسمی  ظرفیت  رغم  علی   مغان  و  دزفول  قند.میباشد  دارا  ایران  در  را   چغندر  تولید  بزرگترین  همچنین  و   دارد  شکر

 .دارند پایینی بسیار  عملیاتی
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 کشاورز  واحد  توسط   چغندرکاری  فعالیت  مورد  مناطق

  عقد  به  اقدام   ذیربط سازمانهای  و  نهادها   کلیه  از  قانونی  مجوزهای  اخذ  و  الزم  رایزنی های  از  پس  14۰۰  سال  در  نقش جهان  قند  کشاورزی  واحد

 حاصل   نتیجه  که  نمود؛   تعیین شده   ازقبل  برنامه های  با   مطابق   چغندرقند   جذب  به منظور  کشور  مختلف  نقاط  در  حقوقی   و  حقیقی  افراد   با  قرارداد

 زراعت   هکتار  1124  همچنین  و  درصد  16,235  عیارکل  میانگین  با   و  کیلوگرم  157,196,51۰  معادل  تولیدی  با   بهاره   کشت  هکتار  62۰2  آن  از

  و  برداشت  از  پس   و   اقدام  درصد  14,۰69  کل  عیار  میانگین  با  کیلوگرم5۸,212,61۸  معادل  تولیدی  با(  خوزستان  استان  در)  پاییزه  چغندرقند

  سطح  در که   آبی  بحران  همچنین قند   کارخانه های   بین   رقابت   به   توجه  با   است  ذکر   شایان .است  گردیده   مقرر  تاریخهای   در   کارخانه   تحویل  حمل

 حمل   کرایه  کمک  به عنوان  مبالغی   قرارداد  طرفین   به  کمک   جهت  در   انجام شده   هماهنگیهای  با   و   کار  روند   تسهیل  به منظور  دارد  وجود  کشور

 می باشد.   مشاهده قابل  ذیل نمودارهای در که  شده پرداخت قرارداد  طرفین به کارخانه توسط دولتی   کرایه کمک بر عالوه 

 پراکندگي استان چغندر دریافتي کارخانه های قند و شکر 

 

 .افتد می اتفاق بهاره کشت در کشور شکر تولید  عمده

 کشت  به  مربوط مابقی  و  بهاره  کشت  به  مربوط  درصد  9۰  معادل  میلیون  7  از بیش  شکر  و قند  کارخانجات  به  ورودی  چغندر  میلیون  ۸  مجموع  از

 .باشد می  پاییزه

 اینکه  به  توجه  با .  است  تن  میلیون  1/6  حدود  در  ساالنه  تولید  مقدار  که  میباشد  تن  میلیون  2/5  تا   2  حدود  شکر  مصرف  به  کشور  ساالنه  نیاز

 شکر  تولید کسری  است،  تن  میلیون  1  تا  ۰/9  بین  نیز  نیشکر  پایه  با  شکر  تولید  ظرفیت  و  تن  میلیون  1  چغندرقند  پایه  با  شکر  بهاره  تولید  ظرفیت

 .می شود تأمین واردات و  پاییزه کشت طریق از
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  عیار .  است  آذرماه   پایان  تا  شهریور  اواخر  از  نیز  آن  برداشت  زمان  و  می گیرد  صورت  ماه  اردیبهشت  تا  اسفند  اوایل  از  چغندرقند  بهاره  کشت

 فروردین   اواخر  از  آن  برداشت  دوره  و  میشود  انجام  آذرماه  اوایل  تا  شهریورماه  اواخر   از  چغندر  پاییزه  کشت.  است  درصد   2۰  تا  16  بین  چغندرحاصل

 . است درصد 16 تا  14 بین پاییزه چغندرقند عیار همچنین. است اواخرخردادماه تا

 .قراردارند بعدی های جایگاه در اصفهان و آذربایجان استان این از بعد و کند می کشت کشور در را چغندر پرعیارترین خراسان استان کلی بطور

 اصلي   فعالیت

  ،   دیگر  موارد  و  ومالس  شکرخام  چغندرقند،  از  قندی  محصوالت  و  شکر  تهیه  و  تولید  اساسنامه  2  ماده  طبق  شرکت  فعالیت  موضوع

بهره برداری  12/5/134۸  مورخه  2666۰بهره برداری   پروانه  موجب  به که  است  چغندر  مالس و  تفاله  از  دیگر  محصوالت  و  علوفه  تهیه

  عملیات  چغندرمصرفی،  از  شکر  تولید  بر  عالوه  اخیر  سالهای   طی  و  شده  آغاز  ساعت  24  در  چغندر  تن  15۰۰  ظرفیت  با   کارخانه  از

 15۰۰  از  کارخانه  ظرفیت  افزایش  2۸۰14/47125  شماره  موافقتنامه  طبق    1377/  31/5  تاریخ  در  و  گرفته  انجام  شکرخام  تصفیه

 1313564  شماره  بهرهبرداری  پروانه  اساس  بر  ضمناً.  گرفت  قرار  صنایع  وزارت  تائید  مورد  ساعت  24  در  چغندر  مصرف  تن  2۰۰۰  به  تن

 . باشد  می   تن  1۰5۰۰۰  تن  3۰۰۰۰  ترتیب  به  شکر  تصفیه  و  چغندرقند  از  حاصل  سفید  شکر  تولید  ساالنهظرفیت  139۰/  29/۰3  مورخ

 

 واحد کشاورزی 

  و  بهاره صورت دو به کشور استراتژیک شکر محصول از بخشی  تأمین جهت در چغندرقند از شکر تولید منظوربه   هرساله شرکت کشاورزی واحد

 مورد   مناطق  در  موجود  پتانسیلهای  نیز  کارخانه و  اسمی  ظرفیت  به  توجه  با  14۰۰  سال  در.  می نماید  قند چغندر  کار  و  کشت  به  اقدام  پاییزه

  به   اقدام  چغندرکاری  مستعد  و  مختلف  مناطق  در  اهداف شرکت،  و   تعیین شده  پیش  از  استراتژیهای  راستای  در  تمهیداتی  بردن  بکار  با   و   فعالیت

  به  و  تولید چغندرقند  محصول  تن  215.4۰9  حدود   و   منعقد  قرارداد هکتار7.326میزان  متعاقباً   و   نموده  توانمند و  مجرب  کشاورزان  با   قرارداد عقد

 اما   داشته  وجود  اعداد  و  ارقام  این  افزایش  امکان  مختلف،  مناطق  در  شده  فراهم  بستر  به  توجه  با  است  ذکر  شایان.است  گردیده  منتقل  کارخانه

  محصول،منظورجلوگیری   بیشتر  تحویل  از  آگاهانه   گردید  موجب  که  آمد  وجود  به  سال  همین  طی  صنعت  بخش  در  مواردی  و  متأسفانه مشکالت

شرکت قند نقش جهان با بیش از پنجاه سال  . رسید  خواهد  شما  نظر  و  سمع  به  ادامه  در  که  آید  عمل  به  ممانعت  بعدی   احتمالی  ضررهای  از

هکتار یکی از تولیدکنندگان ممتاز و معتبر در صنعت قند و شکر کشور محسوب می    124( در مساحتی بالغ بر  1345تجربه )تاسیس سال  

سـاعت    24تـن در    2۰۰۰حاضر این مقدار به    ند در شبانه روز بوده که درحـالتن چغنـدرق  15۰۰گردد.ظـرفیت کـارخـانه در زمـان تأسیس  
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از سهامی خاص به    135۰تن شکر خام در شبانه روز ارتقـاء یافـته اسـت. این شرکت در سال    7۰۰در زمان بهره برداری چغندرقند و تصفیه  

 هران پذیرفته شده است. نیز در سازمان بورس اوراق بهادار ت 1355سهامی عام تبدیل و در سال 

 

 

 

 

 

 

 درآمد   منابع  و   حصوالتم 

 تولید   شکر  نیز  فرایند  پایان  در  میمونه و  بجا  تولید  فرایند  از  مالس  و  تفاله  کریستالیزاسیون  و  گیری  عصاره  مرحله  دو  در  و  شکر  تولید  فرآیند  در

 . شکر)چغندری(هستند قند   های  تولیدکنندهبرای  درآمد منابع ترین اصلی محصول 3 این. چغندر( از تولیدی میشه)شکر

 . می برند نام  تفاله را مانده  باقی  ماده ی )شربت( چغندر در موجود قند کردن جدا از بعد  :تفاله

 .دارد نام  مالس کریستال به  شربت تبدیل و خالل پخت  فرایند از مانده  بجا  پساب:  مالس

 .درآمد دارند کسب برای هم دیگر فعالیت و محصول چند شکر و  قند  تولید کارخانه های اصلی، محصول سه این بجز

 ( )کارمزدی خام شکر تصفیه •

 خام شکر از شده تولید شکر •

 .مستقل  خانه   تصفیه  یک  عنوان  به  دسته ی دوم  و  شرکت  خود  شکر  تولید  خط  به  متصل  دسته  یک  هستند،  دسته  دو  عمدتا  شکر  های  خانه  تصفیه

  تامین   وارداتی  شکر  یا   دیگر  های  کارخانه  از  استفاده  مورد  شکر  و  انجام شده  مستقل  تصفیه خانه های  در  کارمزدی  صورت  به  شکرخام  تصفیه

 . است شکر خلوص میزان بردن  باال بر تمرکز تولید(  خط به متصل )تصفیه خانه های  دیگر بخش  در و.  می شود

 ن جها ع.دارد ه ای قهو  به مایل رنگ زرد  که می گویند خام شکر رو باقیمانده   دیگ ته دیگها،  از مالس برداشت از بعد که شکری به: شکرخام
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 تولید 

 .می شود تولید گرمسیری نیمه و گرمسیری وهوای آب در نیشکر از جهان شکر از درصد ۸۰ تقریباً

 تولید  شکر  کشور  12۰  از  بیش  مجموع  در.  می شود  کشت  شمالی  نیمکره  معتدل  مناطق  در  که بیشتر  است  قند  چغندر  از  مانده  باقی   درصد 2۰

 برسد  تن  میلیون  1۸9  به2۰22-2۰2۰سال  در   رقم  این  می شود  پیش بینی   شد،   شکرتولید  تن  میلیون  179  ،  2۰21  -  2۰2۰  سال  در.  می کنند

  خل.

 به شرح ذیل مي باشد. و فروش  تولید    نمودار
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 باشد.نمودارمبلغ فروش و نرخ فروش به شرح ذیل مي  

     

 بر هزار تن مي باشد.ل  ریا  نرخ فروش ❖

 

 بهای تمام شده به شرح ذیل مي باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

1397 1398 1399 1400 1401 1402

مبلغ شکرسفید

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

1397 1398 1399 1400 1401 1402

نرخ فروش شکرسفید

82%

4%

14%

مواد مستقیم مصرفي

دستمزدمستقیم تولید

سربارتولید



 قند نقش جهان شرکت ل بنیادی تحلی

 
  

 چغندر  گذاری   نرخ

 توسط  ساله  هر  آن  که قیمت گذاری  است  محصوالت   این  از  یکی  نیز  چغندر  می کند،  تعیین  را  کشاورزی  اساسی  کاالهای   نرخ  هرساله  دولت

  درصد   25  میانگین   طور  )به  می شود  انجام  گندم   تضمینی خرید  مبنای قیمت بر  معموال نرخ  این  که   میشود  انجام  گذاری قیمت  تخصصی  شورای

 .می کنند( چغندرمحاسبه  برای را گندم تضمینی خرید نرخ

گذاری چغندر« بوده است. در این رابطه در مرحله نخست الزم است که قیمت صنعت قند و شکر همچنین درگیر چالش بزرگی به نام »نرخ

رقابت با چغندر تناسب الزم را داشته باشد. مرحله دوم نیز در باب موضوع تعیین قیمت شده این محصول با قیمت سایر محصوالت قابلتضمین 

تومان برای هر کیلو اعالم شده است    1,25۰برابر با مبلغ    14۰۰موقع است. نرخ مصوب چغندر برای سال  شکلی صحیح و البته بهشده به  تضمین 

درصدی،   4۰که نسبت به سال گذشته رشدی بیش از دو برابری داشته است. همچنین برای سال آینده نیز نرخ اعالمی در هفته اخیر با رشدی  

 . ب شد تومان تصوی 1,7۰۰مبلغ 

 گندم   به  چغندر  نرخ   نسبت  و  چغندر  مصوبه  نرخ  گندم،   تضمیني  خرید  نرخ  بین   رابطه ی

خرید تضمینی گندم در نظر قیمت  ٪  25شود که قیمت مصوب برای چغندر برابر  گذاری برای چغندر معموال به این شکل انجام می قیمت

 . شود گرفته می

 چغندر  مصرف   و  دریافت

 اصطالح به یا عیار  افت با زمان،  این از بعد که چرا کرد داری نگه انبار در روز 24 از بیش نمی توان رو چغندر:    چغندر  داری   انبار  ریسک -1

 .می شویم روبه رو چغندر شدن ترش

  پایین نسبت دلیل  به نقل حمل و برای جذابیت نبود  و آب باالی بسیار مصرف چغندر کشت در مشکالت دلیل به:    ظرفیت  از   کمتر  تولید-2

 . می شوند ظرفیت ساالنه زیر تولید به مجبور ))چغندری( شکر تولید  های کارخانه) وزن به قیمت

 .است شده  نیز چغندر در کشت زیر سطح افت  باعث موضوع همین که

 نیشکر؟   یا  چغندر  پایه   بر  تولید

 را چغندر پایه بر  هم نیشکر پایه  هم بر شکر تولید  امکان که است هایی  کشور از یکی هوایی و آب شرایط و  جغرافیایی موقعیت خاطر به ایران

 است چقندر برای درصد 2۰ و نیشکر برای درصد ۸۰ جهان در نسبت این. است  متفاوت ایران در تولید نسبت جهانی  های  آمار برخالف و دارد

بوده   4۰ به 6۰ نیشکری و چغندری شکر بین تولید نسبت شکر و قند  کارخانه های  راندمان و محیطی ظرفیت،شرایط به توجه با  ایران در ولی

 است.
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 شکر   گذاری   نرخ

تومانی   4,2۰۰که ارز ترجیحی  1399نرخ شکر از پایان سال  میشد، گذاری قیمت بازار تنظیم ستاد توسط اساسی کاالی یک عنوان به نیز شکر

های  طورکلی در سالشود. بهشده و با استفاده از سازوکار نظام عرضه و تقاضا، تعیین میمربوط به واردات آن حذف شد، بر اساس هزینه تمام

ها عمدتاً در  برابر نرخ چغندر مصوب بوده است. بر همین اساس، اگرچه در سال جاری نرخ فروش شرکت  1۰تا    9اخیر نرخ شکر حدوداً معادل  

ها در سال  های فروش شرکتتومانی، انتظار داریم که نرخ  1,7۰۰هزار تومان قرارگرفته است، اما با توجه به نرخ چغندر مصوب    13تا    12بازه  

حال حاضر نیز قیمت ارز نیمایی بر قیمت شکرهای وارداتی تأثیر زیادی دارد. عالوه بر نرخ ارز نیمایی،  هزار تومان باشد. در    17آینده در حدود  

ایم،  های اخیر با افزایش شدید در قیمت جهانی شکر مواجه بودهنرخ جهانی شکر نیز در قیمت وارداتی این کاال در داخل کشور مؤثر است. در ماه

شود که حاکی از وجود توازن هزار تومان تمام می  17محصول، قیمت هر کیلوگرم از آن در درب کارخانه حدود  که در صورت واردات این  طوری به

سطوح عرضه و تقاضا در تعیین قیمت شکر است. بر اساس آنچه گفته شد، در سال جاری و سال آتی شاهد جهش میزان سودآوری در صنعت 

 .انتظار سودهای جذابی داشتتوان از این صنعت قند و شکر خواهیم بود و می

 تأثیر نفت در بازار شکر 

با افزایش  )باره گزارش داد:  که رشد قیمت نفت و گاز طبیعی باعث افزایش قیمت شکر هم شده است. »بلومبرگ« در این توجه این مسئله جالب 

اتانول و سوختقیمت سوخت  برای  اتانول و    های گیاهی رشد کرده و همین مسئله باعث های فسیلی، تقاضا  شد تا قیمت شکر که در تولید 

رود طی  درصد، افزایش داشته و انتظار می  12های سبز کاربرد دارد، هم افزایش یابد. بر مبنای این گزارش قیمت شکر در یک ماه اخیر  سوخت 

 1۰۰که قیمت نفت تا مرز  در همین خصوص »بیزینس الین« نیز، اعالم کرد: درصورتی  (.مانده امسال همچنان رشد قیمت تداوم یابددو ماه باقی

اکنون هر پوند شکر خام در این کشور که برای تولید  سنت خواهد رسید. هم  25بر  دالر افزایش یابد، قیمت هر پوند شکر خام در امریکا به بالغ

  12تا    ۸این در حالی است که از سال گذشته، قیمت هر پوند از این محصول بین    رسد.سنت به فروش می  19شود کمتر از  اتانول استفاده می

 .سنت بود

 رابطه بین نوسان قیمت نفت و صنعت کشاورزی 

افزایش قیمت نفت خام، هزینه تولید محصوالت کشاورزی را افزایش می دهد و از این رو، قیمت مواد غذایی افزایش می یابد. افزایش مصرف  

فاده از ماشین آالت کشاورزی، استفاده از کودهایی که نیاز به نفت دارند، حمل و نقل نهاده ها ی کشاورزی و ارسال محصوالت انرژی در است

موردی که باید  .کشاورزی به بازارها، عواملی هستند که در هنگام نوسان قیمت نفت می تواند روی هزینه تولید محصوالت کشاورزی تاثیر گذارد

به آن اشاره کرد استفاده روزافزون از انرژی زیستی است که از سوخت های زیستی به دست می آید. سوخت های زیستی می توانند از محصوالت  
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وسایل    کشاورزی، چوب و مواد زائد تولید شوند. سوخت های زیستی مایع مانند اتانول و بیودیزل به طور فزاینده ای در پروسه های صنعتی و 

ندم  نقلیه مورد استفاده قرار می گیرند. اتانول عمدتا از محصوالت غنی از شکر مانند نیشکر و چغندرقند یا از مواد نشاسته ای نظیر ذرت و گ

 د.مشتق می شوند. بیودیزل به طور عمده از سویا، نارگیل، روغن پالم و روغن های دیگر تهیه می شو

 1401 سال  در  اورهال

 سانترفیوژ سبدهای حمل و خرید •

 مسیر  از حاضر حال در و شد  خریداری سبدها این سانترفیوژ سبدهای خرید برای ارزی منابع  تامین و پرداخت  پیش  با •

 .گردید خواهد نصب و تحویل زودی به که باشد می  کارخانه محل به ارسال حال در زمینی           

 اتوماسیون  تراشکاری، جوشکاری، مکانیکی، بخشهای تعمیرات کاری گروههای تعیین و ریزی برنامه •

 اورهال  عملیات برای آنان از استفاده و برداری  بهره عملیات توقف  علیرغم  انسانی  نیروی تعدیل  عدم •

 گذشته  سال  1۰ با مقایسه در سابقه بی تعمیرات انجام •

 امکانات حداقل با تجهیزات و  قطعات تامین •

 آن  نظائر و  بندی بسته تا  گرفته  سیلوها و عیارسنج مراحل از اساسی تعمیرات •

 اورهال  عملیات%  ۸۰ تکمیل •

 

 مفروضات

 

  شرح

40 30 نرخ تورم 

40 30 نرخ حقوق دستمزد 

14 14 نرخ فروش چقندر به شکر 

10,000,000 220,000,000 نرخ شکر)ریال(
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 سود وزیان به شرح ذیل مي باشد.   تصور

 

گونه توصلیه یچهباشلد و يم  مهراقتصلادگذاری کارگزاری  یهسلرمانظر کارشلناسلان    صلرفاً  شلدهارائهسللب مسللولیت: تحلیل   ❖

 شود. ينمشده محسوب یلتحلبه خرید، فروش، نگهداری سهام شرکت 

 17کوچه هفدهم، پالک آدرس: تهران خیابان مطهری، خیابان میرزای شیرازی،            

 www.meibours.irآدرس الکترونیکي:           

  تلفن:             

  شرح 
2,2,512 613,0271,774,153,701,3075,52,677,32,21212,13 درآمدهای عملیاتی 

1,0,76 513,6251,73,6613,656,3255,31,116,61,053174,76 بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی 

  سود )زیان( ناخالص 

62,027 5,770,62310,235150,61515,11532,247 هاى فروش، ادارى و عمومى هزینه

60,503 ,7220000 سایر درآمد ها و هزینه ها 

  سود )زیان( عملیاتي

266,572 16,512161,364135,11135,11115,0001,313 هاى مالى هزینه

سایر درآمد ها و هزینه ها غیر  

 عملیاتی
22,52 602,64410,2600,4513,6655,12

سود )زیان( عملیات در حال تداوم  

 قبل از مالیات 
 

,725 1,000000320 مالیات 

  سود )زیان( خالص 

  سود )زیان( پایه هر سهم 

13,000 13,00013,00013,00013,00013,00013,000 سرمایه 

13 1621461 حاشیه سود ناخالص 

13 42132 حاشیه سود عملیاتی

2 76123127 حاشیه سود خالص


