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تشكيل وزارت بازرگاني، 
بهانه اي براي سلب اختيارات 

وزير جهاد كشاورزي

بهمن د انائی
ایران امروز به مثابه یک کشور و یک سرزمین 
و یک جامعه ویژگی هایی دارد که آن را از دیگر 
جامعه ها و کشورها متمایز می کند. ایران امروز 
البته با کشورهای دیگر مشابهت هایی دارد که 
در این مشابهت ها تردید نباید کرد. آنچه ایران 
را از کشورهای دیگر متمایز می کند را می توان 
در حوزه فرهنگ، در حوزه سیاست خارجی، 
در مسایل اجتماعی و سرانجام در اقتصاد دید.

پایه ساختارهای  بر  امروز که  ایران  اقتصاد 
ایران 6 دهه تازه سپری کرده ساخته شده و 
قوام پیدا کرده است چند ویژگی دارد که شاید 
در کشورهای دیگر کمتر دیده می شود. اقتصاد 
دارد که در آن نقش و سهم  ایران ساختاری 
دولت در سیاستگذاری، در اجرا و در قانونگذ 
اری نسبت به جامعه های دیگر بیشتر است. این 
ویژگی مربوط به امروز نیست و پس از آنکه ایران 
توانست به درآمدهای سرشار از صادرات نفت 
دست یابد چنین ساختاری را تجربه کرده است. 
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 صنعت قند و شکر استوار در سال 1397 
در مسیر توسعه منافع ملی

سال 1397 با همه دشواری ها، سختی ها و شیرینی هایش 
سپرده  تاریخ  به  دیگر  روز  چند  تا  و  است  رسیده  انتها  به 
می شود. اما عبور زمان از این سال راه را برای ارزیابی رخدادها 
و رویدادهای مؤثّر و سرنوشت ساز برای فّعالّیت ها و شخصّیت ها 
و گروه ها نمی بندد و در کارنامه ها ثبت می شود. هر سازمان، 
بنگاه و نهادی که بتواند در یک دوره مناسب ارزیابی دقیقی 
از کارنامه خود در سال 1397 انجام و از تجربه های این سال 
برای فرداهای خود استفاده کند کامیاب تر است. این رخداد 
ضروری برای صنعت و خانواده بزرگ صنعت قند و شکر نیز 
یک ضرورت است. ارزیابی تفضیلی و مشروح از کارنامه صنعت 
قند و شکر بدون تردید انجام و نتایج آن دراختیار ذینفعان و 
عالقمندان قرار خواهد گرفت و در این مجال کوتاه نمی توان 
آن را منتشر کرد. اما یک اصل استوار و خدشه ناپذیر در کارنامه 
همه نهادها و سازمان هایی که در این صنعت قدیمی مسئولّیت 
و برنامه داشته و دارند این است که صنعت قند و شکر در سال 

1397 نیز نمره قبولی گرفت. 
رغم  به  کشاورزی  جهاد  وزارت  بزرگ  نهاد  و  سازمان 
جاها  برخی  در  تا  آمد  محترم  وزیر  بر  که  فشارهایی 
هنگفت  سودبرندگان  برگشت  اجازه  و  کرده  عقب نشینی 
سال های قبل را بدهد اما جانانه ایستاد. ایستادگی وزیر که 
بدون تردید با همراهی و همدلی معاونان، مدیران و کارکنان 

محترم این وزارتخانه در بخش مربوط به شکرند ممکن و 
میّسر شد. وزیر جهاد کشاورزی اما با اعتقاد راسخ به اینکه 
تولید شکر در داخل نسبت به واردات باصرفه تر است راه را 
برای کارگر شدن وسوسه ها بست. ایستادگی در برابر وسوسه 
واردات با حرف های فریبنده ای مثل حمایت از مصرف کننده 
و ارزان نگه داشتن قند و شکر در سال 1397 یک مزیّت 
بزرگ برای ایران پدیدار کرد و ریل را از تجارت به سوی 

تولید داخل تغییر داد. 
انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر و مجموعه مدیران 
کارخانه ها نیز در سازگاری و تعامل با هم و اجتناب از رشد 
دادن تعارض منافع احتمالی و تعّهد اخالقی به تصمیم های 
انجمن و البته حضور پرقدرت در مراکز تصمیم سازی، کارها 
را گونه ای سامان داد که کمک بزرگی به صیانت از تولید 
داخل شد. تولید آمار و اّطالعات دقیق تر از تحّوالت بازار شکر 
و ارایه به مراجع ذیربط در نشست های مرتبط با صنعت در 
وزارتخانه ها و مؤّسسه ها و نهادهای قانونگذاری کار بزرگی بود 
که انجام شد. مدیران نخبه و سرسخت در بخش پیشگام 
صنعت و در کارخانه ها نیز به استواری صنعت قند و شکر 
کمک بزرگی کردند. کاهش وابستگی به خارج و نگه داشتن 
ارزهای کمیاب در داخل نیز از دستاوردهای صنعت قند و 

شکر در سال 1397 بوده است. انجمن صنفي کارخانه هاي قند و شکر ایران

سال نو مبارك

به اميد سالي پر از خير و شادي
تاریخ  به  با تلخ و شیرین خود  نیز  سال 1397 
سپرده شد و حاال نوبت روزشمار براي رسیدن سال 
تازه و نو شدن طبیعت هستیم. در این روزهایي که 
مي آید مي توان و باید رنج کار و زحمت یک ساله 
را تا جایي که مي شود از ذهن و جسم دور کرد و 
به فردایي بهتر و شادتر فکر کرد. یادمان باشد که 
فایده اي  کوبیدن  دست  پشت  و  خوردن  حسرت 
جز پس رفت ندارد و فرسودگي را انباشت مي کند. 
میهن  و  خانواده  خود،  براي  شادتر  روزهاي  براي 
باید تندرست باشیم و احوالمان خوش باشد و این 
شادتر  روزهاي  امید  به  دارد.  بستگي  خودمان  به 
سال 1398 با کار مفیدتر، برنامه ریزي منسجم تر و 
همبستگي بیشتر براي صنعت بزرگ و ریشه دار قند و 

شکر یک سال پر از برکت بسازیم.
نشریه شكر

  دستاورد را حفظ و دلسردی ها را دور كنيم 
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ادامه از صفحه اول
در این ساختار است که دولت و حاال مجلس 
بخش خصوصی  به  نسبت  ایران  قانونگذاری 
دست باال را دارد و این مسأله به ویژه در تهّیه و 
تصویب قانون ها و مقررات کامالً به چشم می آید. 
در ساختار اقتصادی ایران عالوه بر ویژگی یاد 
شده شاهد هستیم که برخی از فّعالّیت های 
اقتصادی به مرور به تیول یک عده خاّص و 
پویش  افراد در  این  و  انگشت شمار درمی آید 
زمان همه نیروی مادی خود را به کار می گیرند 
که این تیول داری آنها تضعیف نشود. با این همه 
و بر اساس تجربه همین دهه های اخیر در ایران 
دیده ایم که افراط گرایی در استفاده از قدرت و 
البی گری این گروه کوچک در برخی فّعالّیت ها 
با  را  جامعه  مختلف  اندازه های  و  سطوح  در 
گسست و ناکارآمدی و عدم تعادل های جدی 
مواجه می کند. وقتی این عدم تعادل ها و افراط 
در بیشینه کردن سودهای غیرعادی از اندازه 
خارج می شود و جامعه دچار تنش می شود، 
ضرورت بررسی ها و تجدیدنظر در برخی اصول 
و قاعده ها و ساختارهای نرم افزاری مثل قانون و 

مقررات بیشتر و اجتناب ناپذیر می شود. 
این اتفاق در اواسط دهه 1380 و با روی کار  
آمدن دولت نهم در بخش های مختلف از جمله 
در فّعالّیت های مرتبط با تولید و تجارت خارجی 
برخی از محصوالت مهم کشاورزی رخ داد. در 
آن سال ها بود که وزارت بازرگانی وقت و سپس 
وزارت صنعت، معدن و تجارت توانسته بودند 
اختیارات گسترده ای در تنظیم بازار محصوالت 
کشاورزی به دست آورده و در عمل وزارت جهاد 
تولید محصوالت  متولّی  عنوان  به  کشاورزی 
کشاورزی را به محاق برده و اختیاراتش را کم و 
کمتر کنند. این وضعیت و استیالی بازرگانی بر 
تولید محصوالت کشاورزی اما با عنوان فریبنده 
تنظیم بازار برای رضایت مصرف کنندگان راه را 
بر تولید داخلی باریک و روزنه ها را می بست. 
دوره  یک  در  راهبردی  چنین  اجرای  نتیجه 
زمانی به کاهش تولید محصوالت کشاورزی از 
جمله تولید شکر در داخل شد. در حالی که 
تولید محصوالت کشاورزی داخل به نفع تجار 
اندک و انگشت شمار از میدان خارج می شد، 
پایداری و ایستادگی گروهی از اعضای مجلس 
وقت و روشنگری های پی درپی نهادهای مدنی 
و کارفرمایی به مرور راه را برای تغییر مسیر 
روی  داخلی  تولید  تا  کرد  فراهم  گفته شده 
و  گوناگون  اقدام های  گیرد.  قرار  توسعه  ریل 
مقاومت های پرشمار در برابر تغییر وضعیت اما 
کار را به جایی رساند که در 24 بهمن 1391 
مجلس شورای اسالمی »قانون تمرکز وظایف و 
اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت 
جهاد کشاورزی« را تصویب کرد. قانون تمرکز 
وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی 
در وزارت جهاد کشاورزی در اردیبهشت ماه 
سال 1392 در روزنامه رسمی منتشر و برای 

اجرا به رییس جمهور وقت ابالغ شد.

  انتفاع ملی 
تابستان  در  یازدهم  دولت  آنکه  از  پس 
1392 کار خود را شروع کرد و مدیران ارشد 
وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت از یک سو 
و وزارت جهاد کشاروزی از طرف دیگر تغییر 
یافتند، اجرای این قانون نیز در دستور کار قرار 
گرفت و مقاومت های پراکنده در گوشه و کنار و 
راه بندان های کوچک و بزرگ برای جلوگیری از 
اجرای تمام و کمال این قانون مترّقی و منطبق 
با نیازهای روز ایران راه به جایی نبرد. تجربه 
نشان می دهد با استفاده از مزیت های این قانون 
و سازگار شدن تولید داخل با تجارت خارجی 
راه  قانون،  در  مندرج  کشاورزی  محصوالت 
برای رشد تولید داخل هموار شد. واقعیت این 
است که مهندس محمود حّجتی وزیر جهاد 
کشاورزی و همکاران اصلی او در این وزارتخانه 
در  سردرگمی  کوتاه مدت  دوره  یک  از  پس 
بخش بازرگانی اما راه را پیدا کرده و با افزایش 
تولید داخل عرصه را بر واردات آسیب ساز و 
خارج از رویّه سخت کردند. این اتفاق بزرگی 
بود و کاهش حجم واردات چند محصول اصلی 
کشاورزی در یک دوره کوتاه  و در سال هایی، 
فراتر از 10 میلیارد دالر را نیز تجربه کند. با 
توّجه به شرایط آن روزها واردکنندگان کاالهای 
دالر  با  آن  توزیع  و  دولتی  دالر  با  کشاورزی 
به  بادآورده  سود  تومان  میلیارد  هزاران  آزاد 
دست آورده و برای نابودی تولیدات کشاورزی 
نیروی بیشتری به دست آوردند. قانون تمرکز 
وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی 
در وزارت جهاد کشاورزی اسم رمز برای قطع 
دست تیول داران شد و با رشد تولید داخلی 

عقب نشینی تیول داران محسوس بود. 
به  کشاورزی  تولید  روزگار  که  حالی  در 
خوبی پیش می رود و با وجود برخی مشکالت 
اقلیمی و آب و هوایی و سیاستگذاری ناکارآمد 
در حوزه های تجاری و ارزی و پولی احتمال 
رسیدن به درجه های باالی خوداتکایی افزایش 
می یابد اما به نظر می رسد منتفع شوندگان از 

وضع قبلی بیکار ننشسته اند. اکنون راهی که 
از سوی برخی از اعضای محترم مجلس برای 
بازگشت به قبل از اجرای قانون تمرکز باز شده 
است، احیای وزارت بازرگانی و تفکیک آن از 
صنعت و معدن است. این طرح که شاید حتی با 
نّیت خیر از سوی گروهی از اعضای مجلس در 
دستور کار قرار گرفته است یک رخداد غم انگیز 
و یک پدیده ناراحت کننده است. تیرماه امسال 
بود که الیحه »اصالح بخشی از ساختار دولت« 
از صنعت،  بازرگانی  بخش  تفکیک  برای  که 
معدن و تجارت به مجلس ارایه شده بود رأی 
در  را  آن  نمایندگان  از  گروه  یک  اما  نیاورد. 
سکوت و در یک کمیسیون غیراقتصادی پیش 
بردند و در اوایل مهرماه بود که الیحه تفکیک 

در بررسی های این کمیسیون نیز رد شد.
 این بار طرح آمد 

در حالی که دولت نتوانست شرایط را برای 
بر تفکیک وزارت  تصویب الیحه خود مبنی 
و در  فراهم کند  را  تجارت  و  صنعت، معدن 
شرایطی که احتمال منتفی شدن آن افزایش 
وزارت  تشکیل  تازگی »طرح  به  اما  می یافت 
اول  دهه  در  بازرگانی«  خدمات  و  تجارت 
اسفندماه به مجلس ارایه شده است. در مقدمه 
توجیهی این طرح آمده است »به منظور تمرکز 
و هماهنگی در مسئولّیت ها، تسریع در تحّقق 
سیاست های تولیدی و تجاری کشور، هم افزایی 
در توسعه و تنظیم بازارهای داخلی و خارجی 
طرح ذیل تقدیم می شود.« اما دّقت در ماده 
واحده این طرح نشان می دهد موضوع اصلی 
برگشت به زمان قبل از اجرای قانون مشهور 
به قانون تمرکز است که در سطور قبل یادآور 
شدم. در این ماده واحده آمده است: »از تاریخ 
تصویب این قانون، احکام مربوط به ادغام دو 
وزارتخانه »بازرگانی« و »صنایع و معادن« در 
قانون تشکیل در وزارتخانه »تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی« و »صنعت، معدن و تجارت« مصوب 
1390/4/8 لغو و نیز قانون تمرکز وظایف و 
اختیارات کلیه وظایف و اختیارات واگذار شده 

به موجب قانون به وزیر وزارت جهاد کشاورزی 
به وزیر وزارت تجارت و خدمات بازرگانی منتقل 
می شود. کارشناسان و ناظران آگاه که داستان 
سودهای بادآورده یک گروه کوچک را پیش از 
اجرای قانون تمرکز به یاد دارند می گویند این 
طرح با هر نّیت و قصدی تهّیه شده باشد در 
انتها به نفع همان ها تمام خواهد شد و این 

شبهه هرگز از ذهن ها نمی رود.
 برباد دادن دستاوردها 

ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنعت و معدن 
با وجود همه کاستی ها و نارسایی هایی که داشت 
اما در مراحل اجرایی شدن و با گذشت زمان 
دستاوردهای ملموسي داشت. کوچک شدن 
حجم و اندازه و بدنه اجرایی دولت، تسهیل در 
اجرای اصل 44 قانون اساسی، تسهیل فضای 
کسب و کار و آسان سازی فضای یک دست 
سیاست های صنعتی با سیاست های تجاری، 
برخی از این دستاوردها بود که به نظر می رسد 
اگر طرح اخیر رأی بیاورد بر باد خواهند رفت. 
عالوه بر این و همان طور که پیش از این نیز 
یادآور شدم قانون تمرکز نیز دستاوردهای قابل 
اعتنایی داشت که شاید یکی از بزرگ ترین آنها 
تغییر ذهنّیت عمومی جامعه بود. جامعه ایرانی 
و فعاالن اقتصادی و کشاورزان و تولیدکنندگان 
و کسانی که تصویب و اجرای قانون تمرکز را 
پیگیری کرده و می کنند به این باور رسیده اند 
که سرانجام تولید بر تجارت خارجی )بخش 
آسیب ساز و خارج از قاعده( در ذهن مدیران 
ارشد و قانونگذاران جای باز کرده است. به نظر 
می رسد در حالی که طرح یادشده در ابتدای 
کار است و هنوز به جایی نرسیده و فقط اعالم 
وصول شده است چند موضوع قابل توّجه را 
باید مطرح کرد. یک موضوع مهم گفت وگو با 
طراحان و متقاعد کردن آنها برای تجدیدنظر 
این  واقعیت  است.  مسأله  در  بیشتر  دّقت  و 
به  و  چندجانبه  گفت وگوهای  این  که  است 
از توان کارشناسی تشکل ها  با استفاده  ویژه 
و تولیدکنندگان مفید خواهد بود. کار دیگر 
این است که وزارت جهاد کشاورزی و سایر 
ارایه  با  مدنی  نهادهای  و  دولتی  نهادهای 
دستاوردهای قانون تمرکز وظیفه روشنگری 
خود را انجام داده و ذهنّیت کلّی نمایندگی 
محترم را به موضوع جلب کنند. گفت وگو با 
دولت با هدف بسیج امکانات کارشناسی این 
نهاد در مسیر بی اثر کردن طرح نیز می تواند 
در دستور کار باشد. نمایندگان ارجمند باید 
بدانند اگر این طرح به مرحله ای برسد که شاید 
رأی بیاورد دلسردی به جامعه تولیدکنندگان 
برگشته و منافع به دست آمده برای کشاورزان 

زایل خواهد شد.
متأسفانه مشاهده مي شود که اقتصاد و تولید 
کشور اسیر آزمون و خطاهاي پي در پي مراکز 
تصمیم گیري شده اند. یک روز ادغام مي کنیم 
و روزي دیگر تفکیک بدون آنکه به هزینه هاي 

این اعمال براي کشور توّجه داشته باشیم.

تشکیل وزارت بازرگاني، بهانه اي براي سلب اختیارات وزیر جهاد کشاورزي
 دستاورد را حفظ و دلسردی ها را دور کنیم
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به »شاخص  مربوط  ایران در جدول  آمار  مرکز 
اسفند  در  که  مصرفی«  خدمات  و  کاالها  قیمت 
1397 منتشر کرده و مربوط به ماه بهمن 1397 
است« شکر، مربا، عسل، شکالت و شیرینی را با هم 
آورده است که این البته کلی است و می شد درباره 
شاخص قیمت شکر به طور خاّص محاسبات را انجام 
داد. بر اساس گزارش حاضر و مطابق با جدول ارایه 
شده در این صفحه ضریب اهمیت این گروه، کاالیی 
1/44 است که در مقایسه با نان که معادل 25/55 
است و در مقایسه با گوشت قرمز که 5/91 است و 
حتی در مقایسه با روغن ها و چربی ها که 2/8 است و 
در مقایسه با سبزی هاي تازه که 3/02 است ضریب 
اهمیت کمتری است. معناي »ضریب اهمیت « این 
است که کدام کاال در سبد مصرفی خانوارها هزینه 
بیشتری می خواهد و کدام گروه کاالیی ضریب اهمیت 
کمتری دارد. می توان از این مقایسه ها نتیجه گرفت 
حتی اگر درصد تغییرات شاخص شکر، مربا، عسل، 
شکالت و شیرینی )به ویژه شکر( نسبت به شاخص 
کل مصرفی در یک دوره زمانی رشد باالتری داشته 
باشد این رشد باالتر به دلیل ضریب اهمیت کمتر 
قابل چشم پوشی است. اما آمارهای جدول حاضر در 
صفحه نشان می دهد در حالی که درصد تغییرات 
شاخص »خوراکی ها و آشامیدنی ها« در بهمن ماه 
1397 نسبت به ماه مشابه سال قبل 62/8 درصد 
گزارش شده است. تغییرات شاخص قیمت شکر و 
گروه کاالهای همگن در بهمن ماه 1397 نسبت به 

بهمن پارسال 39/1 درصد گزارش شده است. 
یک محاسبه ساده نشان می دهد که شاخص قیمت 
گروه شکر در این مدت 40 درصد کمتر از شاخص 
ماه  بهمن  در  است.  بوده  آشامیدنی ها  و  خوراکی ها 
امسال درصد تغییرات شاخص گوشت قرمز و ماکیان 
و  درصد  تخم مرغ 90/2  و  پنیر  درصد، شیر،   92/7
ترتیب  این  به  است.  بوده  درصد   81/5 سبزیجات 
می توان ادعا کرد تغییرات قیمتی شکر نسبت به 3 
گروه اصلی گاوي پایین تر بوده است. این ارقام نشان 
می دهد با توّجه به ضریب اهمیت کمتر شکر حتی اگر 

شاخص آن تغییرات باالتری داشت قابل اغماض بود.
  افزایش نرخ تورم خانوارهای کشور 

کل  شاخص  1397عدد  ماه  بهمن  در 
)100=1395( به  158/1رسید که نسبت به 
ماه قبل  2/2 درصد افزایش نشان می دهد. در 
این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه 
مشابه سال قبل  42/3 درصد می باشد؛ یعنی 

خانوارهای کشور به طور میانگین 42/3 درصد 
بیشتر از بهمن  1396برای خرید یک »مجموعه 
که  کرده اند  هزینه  یکسان«  خدمات  و  کاال 
نسبت به این اطالع در ماه قبل ) 39/6درصد(  
2/7 واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم 
دوازده ماهه منتهي به بهمن ماه 1397 به 23/5 
درصد رسید که نسبت به همین اطالع در ماه 
افزایش  درصد  واحد  درصد(2/9  قبل)20/6 
نشان مي دهد. شاخص قیمت در گروه عمده 
»خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« نسبت به 

ماه قبل 4/5 درصد و در گروه عمده »کاالهای 
افزایش  درصد   1/1 خدمات«   و  غیرخوراکی 
ماه  در  قیمت  تغییرات  درصد  می دهد.  نشان 
جاری نسبت به بهمن ماه  1396برای این دو 

گروه به ترتیب  64/3 و 33/5 درصد می باشد.
 افزایش نرخ تورم خانوارهای شهری کشور 
شهری  خانوارهای  برای  کل  قیمت  شاخص 
رسید   157/3 عدد  1397به  بهمن  در  کشور 
که نسبت به ماه قبل  2/1 درصد افزایش نشان 
می دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه 

مشابه سال قبل  41.5 درصد است که نسبت به 
ماه قبل )39/0درصد(  2/5 واحد درصد افزایش 

داشته است.
 افزایش نرخ تورم خانوارهای روستایی کشور 
روستایی  خانوارهای  برای  کل  قیمت  شاخص 
کشور در بهمن ماه 1397به عدد 162/9 رسید که 
نسبت به ماه قبل  2/8 درصد افزایش نشان می دهد. 
درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل 
 46/7 درصد است که نسبت به ماه قبل)42/7درصد(

4/0 واحد درصد افزایش داشته است.

رشد شاخص شکر 40 درصد کمتر از رشد شاخص خوراکی و آشامیدنی
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و  قند  کارخانه هاي  انجمن صنفي  رییس 
شکر با بیان اینکه قیمت شکر حدود 8 روز 
دولت  گفت:  مي شود،  متعادل  کامالً  دیگر 
تضمیني  نرخ خرید  درصدي  افزایش 20  با 

چغندر قند موافقت کرده است.
به گزارش خبرنگار مهر، طي روزهاي اخیر 
نوساناتي در بازار شکر ایجاد شده و دولت در 
تالش است که با عرضه بیشتر این محصول به 
بازار، قیمت را کنترل کند. طبق اعالم مسؤوالن 
وزارت جهاد کشاورزي، طي حدود یکماه اخیر 
بیش از حدود 230 هزارتن شکر به بازار عرضه 
شده و این توزیع همچنان ادامه دارد.به گفته 
مسؤوالن و دست اندرکاران این صنعت، تأخیر 
اصلي  دلیل  خوزستان  نیشکر  برداشت  در 
نوسانات قیمت است؛ البته برداشت مدتي است 
آغاز شده و انتظار مي رود طي روزهاي آینده 
شرایط بازار کامالًً متعادل شود. در همین زمینه 
بهمن دانایي، رییس انجمن صنفي کارخانه هاي 
قند و شکر در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان 
اینکه دلیل اصلي نوسانات قیمت شکر این بود 
که به دلیل بارندگي برداشت نیشکر به تعویق 
افتاد، اظهارداشت: ما ابتداي سال پیش بیني 
تولید حدود 2 میلیون تن شکر را داشتیم. در 
خرداد و تیرماه وضعیت آب در خوزستان دچار 
مشکالت زیادي شد. در نتیجه این مسأله، آب 
در این استان سهمیه بندي و 40 درصد از آبي 
که سهم نیشکر بود، کم شد. وي اضافه کرد: 
بنابراین 40 درصد مزارع نیشکر در خرداد و 
تیرماه از بین رفت و پیش بیني تولید با کاهش 
براساس  و  مواجه شد  هزارتن  تا 500   400
بین یک  انتظار مي رفت  بیني جدید،  پیش 
میلیون و 500 هزارتن تا یک میلیون و 600 

هزار تن تولید داشته باشیم.

 تأخیر ۵ ماهه در برداشت چغندرقند و نیشكر
قند  کارخانه هاي  صنفي  انجمن  رییس 
و شکر ایران توضیح داد: طبق روال هر سال، 
کارخانجات چغندرقند از نیمه دّوم شهریور ماه و 
کارخانجات نیشکري از نیمه مهرماه یا اواخر آن 
شروع به تولید مي کنند، مجموع این تولیدات، 
شکر مورد نیاز کشور تا اردیبهشت و خرداد سال 
بعد را تأمین مي کند. دانایي گفت: بارندگي هاي 
امسال در خوزستان بي سابقه بود و باعث تأخیر 
در برداشت نیشکر شد. ما باید از مهرماه برداشت 
را شروع مي کردیم اما االن حدود یک هفته است 
که برداشت شروع شده است. وي ادامه داد: سال 
گذشته تا اواخر بهمن حدود 670 هزارتن شکر 
از نیشکر در کشور تولید شد اما امسال این رقم 
بیان  با  دانایي  است.  هزارتن  فقط 15  تاامروز 
اینکه برداشت حدود یک هفته قبل از بهتر شدن 
وضعیت آب و هوایي آغاز شده است، گفت: با 
برداشت نیشکر حدود 500 تا 550 هزارتن شکر 

تولید و وارد بازار مي شود.

 با آغاز برداشت نیشكر خوزستان 
وي با اشاره به اینکه عرضه شکر تولیدي از 
این نیشکرها به بازار شروع شده است، افزود: 

برداشت این نیشکرها حدود 2 ماه تا 2 ماه و 
نیم به طول مي انجامد و روزانه حدود 8 تا 10 
هزارتن شکر تولید و به بازار عرضه مي شود. 
ضمن اینکه نیاز کشور روزانه حدود 6 تا 7 

هزارتن است.
دانایي با بیان اینکه در چنین شرایطي عده اي 
به نوسانات قیمت در بازار دامن مي زنند، اضافه 
کرد: شرکت بازرگاني دولتي ایران ذخیره شکر به 
اندازه کافي در کارخانجات دارد. در حال حاضر 
نیز تا زماني که شکر حاصل از نیشکر وارد بازار 
ذخایر  محل  از  دولتي  بازرگاني  شرکت  شود، 

خود، شکر به بازار عرضه مي کند.

 با پروانه دنبال سهمیه شكر 
وي با بیان اینکه عده اي به دنبال سوءاستفاده 
از شرایط هستند، گفت: ما شاهد هستیم کساني 
که فقط پروانه بهره برداري دارند، یعني کارخانه اي 
وجود ندارد و فقط پروانه آن را دریافت کرده اند، 
با همان پروانه مي خواهند سهمیه شکر بگیرند. 
وقتي به این افراد گفته مي شود لیست بیمه ارایه 

کنید تا سهمیه بدهیم، اعتراض مي کنند.
شکر  سهمیه  کساني  کرد:  تصریح  دانایي 
بیمه  لیست  که جدیدترین  مي کنند  دریافت 
کارکنان خود را ارایه کنند و ما مطمئن شویم 

که کارخانه آنها در حال فعالیت است.

 شكر شیریني و شكالت توزیع شد 
وي با اشاره به اینکه شرکت بازرگاني دولتي 
شکر مورد نیاز تشکل ها را در اختیار آنها قرار 
مي دهد، گفت: هفته گذشته 40 هزارتن شکر از 
سوي شرکت بازرگاني دولتي در اختیار انجمن 
شیریني و شکالت قرار گرفت تا بین اعضاي خود 
کند.  توزیع  و شکالت(  شیریني  )کارخانجات 
بنابراین مسؤولیت توزیع بر عهده تشکل مذکور 
است و اگر کارخانه اي اعالم کند که شکر نداریم 

باید تشکل ذیربط در این زمینه پاسخگو باشد.

 4 کشتي شكر وارداتي در حال ترخیص
دبیر انجمن صنفي کارخانه هاي قند و 
شکر با بیان اینکه بخشي از شکرهاي وارداتي 

نیز در راه کشور است، افزود: هم اکنون سه 
کشتي متعلق به شرکت بازرگاني دولتي در 
بندر عباس و بندر امام خمیني )ره( هستند 
که موجودي آنها حدود 200 هزارتن است 
و در حال ترخیص هستند. همچنین حدود 
60 هزارتن نیز متعلق به بخش خصوصي و 
در حال ترخیص است.دانایي ادامه داد: دو 
محموله متعلق به شرکت بازرگاني دولتي 
امروز و یکي  راه هستند که یکي  نیز در 
بیستم اسفندماه وارد کشور مي شود. حدود 
هزارتن(  )حدود 150  محموله  سه  تا  دو 
نیز قرار است از هندوستان خریداري شده 
خریداري  نیز  برزیل  از  است،  آب  روي  و 
کافي وجود  اندازه  به  بنابراین شکر  شده، 
دارد وجاي هیچ گونه نگراني نیست. وي با 
بیان اینکه تولید شکر نسبت به سال گذشته 
حدود 500 هزارتن کاهش دارد، افزود: به 
همین دلیل قرار است حدود 800 تا 900 
هزارتن شکر وارد شود و اگر کاهش تولید 
اتفاق نمي افتاد این عدد به 300 تا 400 

هزارتن افت مي کرد.

بازگشت تعادل به بازار 
دانایي تصریح کرد: درکنار برنامه واردات، با 
آغاز برداشت نیشکر حدود 7 تا 8 روز دیگر بازار 

به تعادل کامل خواهد رسید.
وي با بیان اینکه قیمت مصوب شکر درب 
کارخانه 3 هزار تومان است، گفت: براساس 
مصرف کنندگان،  حمایت  سازمان  مصوبه 
قیمت فله فروشي 3.400 تومان و در مراکز 
بسته 900 گرمي 4  نیز هر  فروشي  خرده 
هزار تومان است؛ بنابراین مردم نباید شکر 
را بیشتر از این قیمت بخرند.دانایي تصریح 
کرد: متأسفانه تا وفقه کوتاهي در عرضه به 
بازار ایجاد مي شود، داّلالن و واسطه ها وارد 
مي شوند و از شرایط سوءاستفاده مي کنند.

وي با بیان اینکه فعاالن صنف و صنعت که 
باشند خیلي آسان  مستندات کافي داشته 
هیچ  افزود:  مي کنند،  دریافت  دولتي  شکر 

مشکلي در این زمینه نداریم.

 لزوم عرضه شكر در بورس کاال 
دانایي با اشاره به اینکه حدود 4 تا 5 ماه است 
که شکر از بورس خارج شده، از عملکرد بورس 
کاال در این زمینه انتقاد کرد و گفت: حدود دو ماه 
و نیم است ما به بورس نامه مي نویسیم که اجازه 
عرضه شکر در بورس را صادر کنند. ُحسن عرضه 
در بورس این است که وقتي کاال روي تابلو بورس 
مي رود حداکثر 5 درصد باالتر از نرخ مصوب عرضه 
مي شود. یعني شکر 3000 توماني حداکثر 3.150 
تومان عرضه مي شود. کسي نمي تواند تقلب کند و 
در دسترس همه نیز وجود دارد و همه مي توانند 

براي دریافت آن مراجعه کنند.
وي توضیح داد: با وجود آنکه 3 تا 4 نامه 
به بورس نوشتیم هنوز این کاال را روي تابلو 
نبرده اند در حالي که همین بردن کاال روي 
تابلو باعث ایجاد امنیت مي شود. دانایي با بیان 
اینکه دلیل خروج شکر از بورس را نمي دانم، 
گفت: در چنین شرایطي بورس باید هماهنگ 
باشد و به تنظیم بازار کمک کند. وي با اشاره 
کرد:  اضافه  آینده  سال  تولید  وضعیت  به 
نیاز  خوشبختانه در زمینه تأمین بذر مورد 
چغندرقند که باید با ارز دولتي وارد مي شد، 
بانک مرکزي و وزارت جهاد کشاورزي کمک 
کردند و خوشبختانه کل بذور مورد نیاز براي 

کشت سال آینده را تأمین کردیم.

 افزایش 20 درصدي نرخ خرید تضمیني
در سال 96 حدود 8  اینکه  بیان  با  دانایي 
شد  تولید  کشور  در  قند  چغندر  تن  میلیون 
که این رقم در سال 98 به حدود 7 میلیون و 
200 هزارتن رسید، افزود: این کاهش حدود 10 
درصدي نیز به خاطر مسائل آب و طبیعي بود. 

ربطي به قیمت خرید تضمیني نداشت.
وي با اشاره به اینکه قیمت خرید تضمیني 
براي سال 98 مناسب نیست و باید افزایش یابد، 
گفت: ما به تمام مسؤوالن مرتبط در این زمینه 
نامه نوشتیم و اعالم کردیم که نرخ خرید سال 
98 کم است. دانایي با بیان اینکه نوسانات نرخ 
ارز باعث شده صادرات محصوالت صیفي مانند 
گوجه فرنگي و سیب زمیني زیاد شود، ادامه 
 داد: وقتي کشاورز گوجه مي کارد و آن را با ارز

به کشت  فروش مي رساند  به  هزارتوماني   13
همین  به  مي کند.  پیدا  رغبت  محصول  این 
دلیل ما به دولت اعالم کردیم که اگر قیمت 
 چغندر قند اصالح نشود چغندرکاران به کشت

گوجه فرنگي روي مي آورند و براي سال آینده 
تولید این محصول آنقدر زیاد مي شود که روي 

دست کشاورزان و دولت مي ماند.
این فعال بخش خصوصي با اشاره به اینکه 
حاضر  حال  در  اقتصاد  شوراي  خوشبختانه 
قبول کرده که قیمت خرید تضمیني را تا 20 
درصد افزایش دهد، افزود: نرخي که دّوماه قبل 
اعالم شد 9 درصد افزایش داشت ولي االن 20 
درصد را پذیرفتند و این مسأله تا بیش از 95 
درصد قطعي است و منتظر ابالغ آن هستیم. 
البته خواسته ما افزایش 25 درصدي نرخ خرید 

بوده است.

دبیر انجمن صنفی کارخانه های قند و شكر:

بازار شکر کاماًل متعادل مي شود
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تأخیر در برداشت نیشکر، کاهش تولید، 
افزایش  و  بیشتر  خرید  برای  صنایع  هجوم 
صادرات باعث نوسان قیمت شکر شده، با این 
حال به گفته مسئوالن با آغاز برداشت نیشکر، 

طی روزهای آینده قیمت متعادل می شود.
روزهای  طی  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
اخیر قیمت شکر روندی افزایشی طی کرده 
مهر،  خبرنگار  میدانی  گزارشات  براساس  و 
مراکز  برخی  در  شکر  هرکیلوگرم   قیمت 
حدود به  تهران  شهر  سطح   خرده فروشی 

8 هزار تا 9 هزارتومان رسیده است. درحالی 
که به گفته مسئوالن شکر نرخ مصوب دارد 
درج  کاال  بسته بندي  روی  باید  نرخ  این  و 
مغازه های  برخی  در  که  شکرهایی   شود، 
خرده فروشی عرضه می شود، فاقد قیمت درج 

شده بر روی بسته بندی کاال هستند.
ضمن  کشاورزی  جهاد  وزارت  مسئوالن 
رد کمبود شکر در بازار، مي گویند که طی 
از 230 هزارتن  بیش  یکماه گذشته  حدود 
شکر تنظیم بازاری در بازار توزیع شده است. 
طی  شکر  قیمت  نوسانات  دلیل  مهم ترین 
برداشت  در  چندماه  تأخیر  اخیر،  روزهای 
نیشکر عنوان می شود که به دلیل بارندگی در 
استان خوزستان این مشکل ایجاد شده است.

در همین زمینه یزدان سیف، مدیرعامل 
شرکت دولتی بازرگانی ایران و معاون وزیر 
مهر  خبرنگار  با  گفتگو  در  کشاورزی  جهاد 
در  نیشکر  برداشت  در  تأخیر  به  اشاره  با 
خوزستان به دلیل بارندگی های اخیر، گفت: 
ما حدود 550 هزارتن شکر در داخل زمین 
به  آن  برداشت  بارندگی  دلیل  به  اما  داریم 

تأخیر افتاد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه از 
هفته گذشته در جنوب خوزستان با کاهش 
میزان بارندگی ها، برداشت به تدریج آغاز شده 
ادامه داد: سال گذشته همین موقع،  است، 
باعث  شکر روی دست کارخانجات مانده و 
اینکه  دلیل  به  امسال  اما  بود.  شده  چالش 
نشده،  انجام  زمان خود  در  نیشکر  برداشت 
شاهد کمبود عرضه بوده ایم با این حال دولت 
بیش از 230 هزارتن شکر را به بازار عرضه 

کرده است تا کمبود جبران شود.

تأخیر 3 ماهه در برداشت نیشكر
شمیلی،  محمود  راستا،  همین  در 
مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع 
جانبی خوزستان نیز در گفتگو با خبرنگار 
مهر اظهارداشت: بعد از تابستان خشک 97، 
استان خوزستان  در  را  بارشی  پر  زمستان 
شاهد بودیم، بروز یک فصل بسیار خشک و 
یک فصل پربارش در استان خوزستان اتفاق 
نادری است که اولی همزمان با رشد نیشکر 
و دّومی مصادف با برداشت نیشکر به وقوع 
پیوستند. شمیلی با بیان اینکه این بارندگی ها 
سبب تأخیر در برداشت نیشکر شده است، 

نیشکر  برداشت  بارندگی،  دلیل  به  گفت: 
بیش از 3 ماه به تأخیر افتاد. همچنین برخی 
مسئوالن از کاهش تولید نیشکر در سالجاری 
خبر می دهند و این مسأله را در نوسانات بازار 

شکر بی تأثیر نمی دانند.
اینکه  بیان  با  شمیلی  زمینه  همین  در 
تابستان 97 برای اغلب زراعت های تابستانه 
از جمله نیشکر بسیار سخت بود، اضافه کرد: 
تابستان امسال با خشکسالی مواجه بودیم 
که در نیم قرن اخیر بی سابقه بود و از نظر 
شاخص های خشکسالی، شدت آن در استان 
تولید  کاهش  سبب  و  بود  باال  خوزستان 

نیشکر در این استان شد.
در  زمینه  این  در  نیز  آگاه  منبع  یک 
گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تولید 
شکر در کشور با کاهش همراه بوده است، 
افزود: تولید نیشکر نیز در سالجاری به شدت 
کاهش یافته است چرا که امسال کشاورزان 
خوزستانی برای تولید نیشکر حقابه خود را 
دریافت نکردند و همین یکی از دالیل کاهش 

تولید بوده است.

 افزایش قاچاق فرآورده های شكر
قاچاق  و  صادرات  افزایش  آگاه  منبع  این 
فرآورده های حاصل از شکر را از دیگر عوامل 
گرانی این کاال عنوان و اضافه کرد: به دلیل 
تفاوت نرخ ارز، صادرات شیرینی و شکالت در 
سال جاری افزایش چشمگیری داشته و چون 
در صادرات رسمی، صادرکنندگان موظفند ارز 
حاصل از صادرات را به سامانه نیما برگردانند، 
قاچاق این محصوالت نیز افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه برای تولید این محصوالت 
آرد، شکر و روغن یارانه ای داده می شود و بعد 
آنها را با نرخ ارز آزاد صادر می کنند، گفت: 
همین مسأله باعث افزایش قاچاق این کاالها 
شده است. وی تصریح کرد: در شرایط فعلی 
گرفته  محصوالت  این  صادرات  جلوی  باید 
شود یا اینکه مابه التفاوت اخذ شود چرا که 

با صادرات  آرد  و  روغن، شکر  زیادی  مقدار 
آنها از کشور خارج می شود. وی با اشاره به 
اینکه شکر بازار فصلی دارد و در برخی فصول 
مصرف آن به شدت افزایش می یابد، گفت: در 
حال حاضر با توّجه به نزدیک شدن شب عید، 
اینکه  یافته ضمن  افزایش  این کاال  مصرف 
افزایش صادرات شیرینی و شکالت و قاچاق 
شکر نیز باعث باال رفتن تقاضا برای این کاال 

در سالجاری شده است.

 هجوم صنایع برای خرید شكر 
این منبع آگاه گفت: ترس از گران شدن 
شکر در سال آینده، باعث شده برخی صنایع 
برای مصارف آینده نیز شکر مورد نیاز خود را 
خریداری و ذخیره کنند به عنوان مثال برخی 
کارخانجات، شکر مورد نیازشان تا خرداد 98 را 

خریداری و ذخیره کرده اند.

 حذف قیمت مصوب از روی بسته 
یکی از نکات مورد توّجه در بازار شکر طی 
روی  از  قیمت  که  است  این  اخیر   روزهای 
بسته بندي ها حذف شده است؛ این در حالی 
شکر  چون  مسئوالن،  گفته  به  که  است 
دارای نرخ مصوب است باید قیمت آن روی 

بسته بندي کاال درج شود.
در همین راستا، یزدان سیف، معاون وزیر 
جهادکشاورزی با بیان اینکه شکر نرخ مصوب 
دارد و این قیمت باید روی بسته بندي آن درج 
شده باشد، به خبرنگار مهر گفت: اگر بسته ای 
دارای قیمت نباشد یعنی قیمت روی آن پاک 

شده است و این تخلف است.
همچنین شمیلی، با بیان اینکه شکری 
که در مراکز خرده فروشی عرضه می شود 
باید  نرخ  این  و  است  مصوب  نرخ  دارای 
روی بسته کاال درج شود، به خبرنگار مهر 
گفت: اگر قیمت روی بسته بندي درج نشده 
ضعف  دلیل  به  این  و  است  تخلف  باشد 

دستگاه های نظارتی است.

 جای نگرانی وجود ندارد 
مسئوالن  مسائل،  این  همه  علیرغم 
می گویند که جای نگرانی وجود ندارد. برداشت 
نیشکر در استان خوزستان آغاز شده و با عرضه 
شکر حاصل از این نیشکرها، قیمت به زودی 
در بازار افت می کند. حتی برخی از مسئوالن 
اظهارنگرانی کرده اند با ورود این حجم شکر به 

بازار، قیمت به شدت افت کند.
در این راستا شمیلی با اشاره به اینکه حدود 
نیشکر در خوزستان  برداشت  3 هفته است 
آغاز شده است، افزود: برهمین اساس حدود 
2 هفته است که تولید و عرضه شکر حاصل از 
این نیشکرها آغاز شده ضمن اینکه اگر برداشت 
به همین منوال پیش رود و مجدداًً بارندگی 
باعث متوقف شدن آن نشود میزان تولیدی 
این  شد.  خواهد  محقق  شده  پیش بیني  که 
 فعال بخش خصوصی میزان تولید پیش بینی

حاصل  شکر  هزارتن   600 حدود  را  شده 
براساس  کرد:  اضافه  و  عنوان  نیشکر،   از 
پیش بیني های انجام شده حدود 600 هزارتن 
استان  نیشکری  شرکت های  کل  از  شکر 
تصریح  شد.شمیلی  خواهد  تولید  خوزستان 
کرد: وقتی همه این شکر تولیدی وارد بازار شود 

وضعیت بازار از حد اشباع نیز خواهد گذشت.

 قیمت شكر طی روزهای آینده افت می کند 
وی با اشاره به افزایش قیمت شکر در روزهای 
که  اندازه ای  به  شکر  اکنون  هم  افزود:   اخیر، 
مصرف کنندگان نیاز دارند در بازار وجود دارد و 
شاید بخشی از این افزایش نرخ به دلیل تأخیر 
دلیل  همه  اما  باشد  نیشکری  شکر  عرضه  در 
گرانی، این مسأله نیست و موارد دیگری در آن 
دخیل هستند.این مقام مسئول با بیان اینکه شکر 
نرخ مصوب )3000 تومان در هرکیلو( دارد و ما 
نمی توانیم آن را با قیمت باالتر از این میزان عرضه 
کنیم، اضافه کرد: با توّجه به آغاز برداشت و عرضه 
باید طی روزهای آینده  بازار  شکر نیشکری به 

شاهد افت قیمت این محصول در بازار باشیم.

مهر گزارش می دهد؛

آغاز برداشت نیشکر و عرضه شکر به بازار
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به  آوریل  تاریخ 25  در  مازاد جهاني،  افزایش  دلیل  به  نیویورک  آتي شکرخام  قرارداد 
پایین ترین سطح پس از سپتامبر 2015 )یعني10/69سنت در ازاي هر بوشل براي قرارداد ماه 
مه( کاهش یافت و احتمال افزایش مجدد این مازاد مي تواند بر فشارهاي بازار در سال شکر 
19-2018 )اکتبر- سپتامبر( بیفزاید. قراردادهاي آتي شکر سفید نیز کاهش قابل مالحظه اي 
داشته است چرا که مازاد جهاني شکر عمدتاًً بصورت شکرسفید مي باشد. با این حال، بازار 
شکرخام در سال 19-2018 با کاهش قابل مالحظه تولید مواجه خواهد شد زیرا برزیل، 
وضعیت تولید خود را از شکرخام به تولید اتانول تغییر داده است. در واقع، قرارداد آتي 
شکرسفید ماه آگوست در ماه آوریل، به 311/4 دالر به ازاي هر تن رسید که پایین ترین سطح 

پس از دسامبر 2008 است.
این گزارش، پیرو نخستین چشم انداز کلي ارایه شده ما براي تولید شکر جهاني سال 19-

2018 )اکتبر- سپتامبر( است. مطمئناً این پیش بیني هنوز هم از عدم اطمینان نسبتاً باالیي 
برخوردار است، به ویژه براي کشورهاي تولیدکننده شکر نیشکري نیمکره شمالي که عملیات 
برداشت سال 18-2017  در برخي از این کشورها، به تازگي به  پایان رسیده است. از سوي 
دیگر، قضاوت در خصوص تولیدکنندگان شکر چغندري و نیشکري نیمکره جنوبي )مانند 

برزیل(، مستلزم نگاه دقیق تر مي باشد.
آمارهاي ما نشان مي دهند که ممکن است تولید جهاني در سال 19-2018 با 4/9  میلیون 
تن کاهش به 196/2 میلیون تن برسد . این رقم هنوز هم بعد از رکورد تولید 201/1 میلیون 
تني این فصل، در رتبه دّوم بیشترین حجم تولید شکر جهاني خواهد بود، سالي که در آن 
براي اولین بار، حجم تولید جهاني از حد آستانه 200 میلیون تن گذشت. کاهش برآورد تولید 
جهاني در سال 19-2018 به دلیل افت شدید تولید در برزیل و همچنین عملکرد ضعیف تر 

تولید در بسیاري از کشورها اروپایي نسبت به نتایج سال گذشته است .
یادآور مي شود که F.O.Licht، معادل شکر چغندرهایي که به محصول نهایي شکر 
کریستالي تبدیل نشده را در برآوردهاي تولید شکر خود به حساب نمي آورد )مثالً مقادیر شکر 
قابل استحصال از چغندري که براي اتانول سوختي مورد استفاده قرار گرفته است(. لذا این 
مسأله مي تواند دلیل اختالف گزارشات این نشریه با آمارهاي برخي از انجمن هاي شکر و ارقام 
رسمي اتحادیه اروپا باشد. بعالوه تمام اّطالعات ارقام تولید برحسب ارزش خام ارایه شده اند و 
براي تبدیل به ارزش سفید مي توان از ضریب 0/92 استفاده نمود. ممکن است عنوان شود که 
پیش بیني هاي ما در خصوص تولید، براساس سال زراعي هر کشور ارایه شده است در حالي 
که اینگونه نیست و مقادیر محاسبه شده جهت پیش بیني  تراز شکر جهاني براي هر کشور بر 
مبناي یک دوره زماني متحد الشکل )اکتبر- سپتامبر( مي باشد چرا که این نکته، پیش شرط 

پیش بیني هاي مربوط به تغییر موجودي )یعني مازاد/کسري( در طول یک سال است.

  شكر چغندري 
احتماالً تولید جهاني شکر چغندري در سال 19-2018 با حدود 1/6 میلیون تن کاهش، به 43/9 
میلیون تن برسد که اتحادیه اروپا با 1/1 میلیون تن و روسیه با 0/5 میلیون تن، عوامل اصلي این کاهش 
مي باشند. علیرغم کاهش قیمت شکر در داخل اتحادیه اروپا طي چند ماه گذشته، عمالً سطح زیرکشت 
چغندرقند در این اتحادیه نسبت به سال گذشته تغییري نکرد. دلیل اصلي آن، این است که کشاورزان 
هنوز تأثیر افزایش شدید تولید خود در سال 2017 بر روي قیمت ها در زمان اتخاذ تصمیم براي کشت 
محصول سال 2018 را درک نکرده بودند. در عین حال، قیمت کاالهاي جایگزین مانند گندم و کلزا نیز 
جذابیت بیشتري نسبت به چغندرقند نداشتند و نهایتاً اینکه، کشاورزان در اکثر کشور عمده تولیدکننده 
شکر و قبل از شروع فصل کشت چغندرقند در سال 18-2017، قراردادهاي دو یا حتي سه ساله براي 
بخش قابل توّجهي از سطح زیرکشت چغندرقند خود امضا کردند و این مسأله، توانایي آنها را براي تغییر 
الگوي کشت در کوتاه مدت محدود ساخت. از اینرو، در حال حاضر تولید شکر اتحادیه اروپا را با 1/1 
میلیون تن کاهش، در سال 19-2018  به 20 میلیون تن تعدیل کردیم. دلیل اصلي این امر نیز آن است 

که بعید به نظر مي رسد عملکرد فوق العاده تولید محصول چغندرقند دو سال گذشته را شاهد باشیم .
وزارت کشاورزي و انجمن تولیدکنندگان چغندرقند  فرانسه، سطح زیرکشت این فصل چغندرقند 
فرانسه را 485000 هکتار پیش بیني نموده اند که اندکي کمتر از رقم 486000 هکتار سال گذشته است. 
این مساحت شامل مناطق کشت شده براي اهداف غیر شکري مانند اتانول نیز مي شود، لیکن ما انتظار 
تغییري در نحوه استفاده آن نداریم زیرا قیمت هاي پایین شکر به حداکثر استفاده چغندرقند براي تولید 
اتانول در سال 18-2017 منجر شده است. در عین حال، شرایط آب و هواي سرد و مرطوب، موجب 

احتمال کاهش ۵ میلیون تني تولید شكر جهاني در سال 2018-19

تولید چغندری شکر در جهان
)F.O.Lichts( نشریه بین المللي شکر و شیرین کننده ها
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تأخیر قابل توّجهي در زمان کاشت امسال شده است. کشاورزان فرانسوي تا 25 آوریل، 99/2 درصد از 
سطح مورد نظر چغندرقند امسال شان را کشت کردند. نیمي از این  سطح تا 12 آوریل کاشته شده 
است که این وضعیت، نشان دهنده تأخیر 20 روزه در مقایسه با میانگین بلندمدت و تأخیر 17 روزه 
در مقایسه با سال گذشته است. با توّجه به اینکه تأخیر تاریخ شروع کاشت، پتانسیل عملکرد محصول 
را به دلیل کوتاه شدن چرخه رشد کاهش مي دهد لذا انتظار مي رود عملکرد چغندرقند امسال، کمي 
پایین تر از میانگین پنج ساله 89/3 تن در هکتار )با عیار 16% ( و همچنین عملکرد 95/1 تن در هکتار 
سال 18-2017 باشد. این مسأله باعث کاهش حدود 0/52 میلیون تن شکر و رسیدن به مجموع 5/4 

میلیون تن در سال 19-2018 خواهد شد.
انتظار داریم که سطح زیرکشت چغندرقند آلمان براي سال 2018 در حدود 407000 هکتار بدون 
تغییر باقي بماند، حدود 348000 هکتار از این سطح به تولید شکر اختصاص دارد. با وجود وخیم تر 
شدن قیمت چغندرقند،  محصوالت جایگزین بازدهي بیشتري را در مقایسه با آن ارایه نمي دهند. در 
نتیجه، مساحت اراضي کشت شده براي بذور زمستانه در بهار 2017 نسبت به سال قبل تا %2/3 
کاهش یافت و دو محصول مهم )یعني گندم و کلزا(  بیشترین تأثیر در این کاهش را داشتند. عالوه بر 
این، تقریباً 40% از سطح زیر کشت چغندرقند به دلیل امضاي قراردادهاي چند ساله بین کشاورزان 
و کارخانجات فرآوري در راستاي آماده سازي براي پایان دادن به سیستم سهمیه اي در سال 2017 
تثبیت شده بود. نکته قابل تأمل دیگر این است که چغندرقند، نقش مهمي از تناوب زراعي چهار ساله 
کشاورزان دارد لذا پتانسیل تغییرات کوتاه مدت آن محدود است. نهایتاً اینکه، کشاورزان در دو کارخانه 
از بزرگ ترین واحدهاي تولیدکنندگان شکر )یعني سودزوکر و نوردزوکر( سهامداران هستند، بنابراین 
تولیدکنندگان چغندرقند و فرآوري کنندگان آن، هر دو در یک قایق نشسته اند. با توّجه به اینکه کاشت 
چغندر با اندکي تأخیر مواجه بود لذا عملکرد محصول در حد میانگین پنج ساله 76/3 تن در هکتار 
و میزان عیار آن به 17/7% قابل دسترسي است. با در نظر گرفتن حداکثر استفاده از چغندرقند براي 
تولید اتانول، پیش بیني مي شود حجم شکر تولیدي به رقم 6/4 میلیون تن برسد که 0/5  میلیون تن 

کمتر از سال گذشته است.
لهستان به عنوان سومین تولیدکننده بزرگ اتحادیه اروپا، در بعد تولید چغندرقند در حال گسترش 
است به طوري که این کشور، سطح زیرکشت خود در سال زراعي 17-2016 را در حدود 18 درصد 
افزایش داد و متعاقب آن، این سطح در سال 18-2017 با حدود 14 درصد افزایش به 232000 هکتار 
رسید. جالب توّجه است که منابع محلي پیش بیني مي کنند این سطح تا سال 2018 به 235000 هکتار 
افزایش پیدا خواهد کرد . شرایط آب و هواي سرد،  شروع کاشت را به تأخیر انداخته است اما چشم انداز 
عملکرد تولید شکر هنوز تغییري نکرده و مي تواند مشابه سال گذشته و کمتر از عملکرد سال 2016 
باشد، زیرا عملکرد بیش از حد چغندرقند، محتواي بسیار ضعیف شکر را جبران کرده است. بنابراین 

انتظار مي رود تولید شکر در سال 19-2018 با کمي افزایش به 2/6 میلیون تن برسد.
زراعي براي سال  بریتانیا  افزایش حداقل قیمت تضمیني شکر  واسطه  به  انگلیسي   کشاورزان 

18-2017، سطح زیرکشت چغندرقند خود را از 71000 هکتار سال قبل به 94300 هکتار در سال 
18-2017 افزایش دادند. قرارداد  چغندرقند براي سال 19-2018، افزایش جزئي قیمت تضمیني آتي 
را به همراه داشت، بنابراین پیش بیني مي شود که این سطح براي سال آینده با افزایش حدود 3000 
هکتاري به رقم 97000 هکتار برسد. متوسط عملکرد چغندر در سال 19-2018 به 83/4 تن در هکتار 
رسید که نسبت به رکورد قبلي 79/8 تن در هکتار، رشد قابل مقایسه اي را نشان مي دهد. از این رو، با 
وجود افزایش سطح زیرکشت و با توّجه به تأخیر زمان شروع کاشت به دلیل سردي و رطوبت هوا و افت 
عملکرد از رکورد  18-2017 به محدوده متوسط پنج ساله، انتظار مي رود تولید شکر تا رقم 1/3 میلیون 
تن کاهش یابد. کاشت چغندر در هلند در اواخر ماه مارس شروع و عمالً در پایان ماه آوریل به پایان 
رسید. به نظر مي رسد سطح زیرکشت از 85000 هکتار سال گذشته به حدود 86000 هکتار افزایش 
 )LLBsیابد، زیرا سوئیکر یوني در ماه ژوئیه گذشته تصمیم گرفت تا حق تحویل چغندرقند )به اصطالح
را براي برداشت محصول سال 2018 به میزان 8 درصد افزایش دهد که تا حدي نرخ حواله پایین تر 
5 درصدي هر LLB جبران مي شود. انتظار مي رود که تأخیر کشت سال جاري، باعث تکرار رکورد 
15/96 تن در هکتار  )pol( عملکرد تولید شکر سفید سال گذشته شود، لیکن حتي افت اندکي کمتر 
از میانگین 5 ساله 14/2 تن در هکتار، باعث خواهد شد تولید شکر سال 19-2018 این کشور به 1/3 
میلیون تن برسد که نسبت به تولید 1/45میلون تني سال 19-2018، کاهش قابل مالحظه اي خواهد 
داشت. سطح زیرکشت چغندر بلژیک در سال جاري معادل 62000 هکتار مي باشد که تغییري نسبت 
 )pol(  به سال قبل نکرده است، اما احتماالً عملکرد شکرسفید در هر هکتار از سطح استثنایي 16/1 تن
سال گذشته پایین تر خواهد بود. این امر با وجود رکورد عملکرد چغندر و محتواي باالي قند تسهیل 
مي شود. در سوم مي، IRBAB  اعالم کرد که کاشت چغندر در اوایل ماه مه به پایان مي رسد زیرا 
کمتر از 3 درصد از کشت این محصول باقي مانده است. با وجود تأخیر در زمان کاشت امسال، به واسطه 
شرایط آب و هوایي گرم در ماه آوریل، جوانه زني و رشد بوته خیلي سریع بود. در مجموع، انتظار مي رود 

تولید شکر فصل آتي به حدود 0/9 میلیون تن برسد که از 1/05 میلیون تن سال قبل کمتر است.
 سایر اروپا 

کشاورزان در روسیه تا سوم ماه مه، حدود 623400 هکتار چغندرقند کشت نمودند که این 
رقم براي مدت مشابه سال گذشته در حدود 883200 هکتار بوده است. علت این افت سطح 
زیرکشت، تأخیر شروع کاشت به دلیل سرما و رطوبت هوا بوده است. وزارت کشاورزي روسیه، 
سطح زیرکشت امسال را 1097 هزار هکتار برآورد کرده است که تاکنون حدود 57%  این سطح 

کشت شده است. این رقم نسبت به سال قبل در حدود 8/6 درصد کاهش نشان مي دهد، با این 
حال، اتحادیه تولیدکنندگان شکر روسیه  انتظار دارد که این سطح در سال جاري به 1150 
هزار هکتار برسد که نسبت به سال قبل در حدود ¾ درصد کاهش خواهد داشت. فصل زراعي 
18-2017 چغندرقند تاریخ چهارم آوریل به پایان رسید و کارخانجات توانستند 46/2 میلیون 
تن چغندر قند )0/1- درصد(  را به 6/46 میلیون تن شکرسفید چغندر )6/2+ درصد( تبدیل 
کنند. عملکرد چغندرقند حدود 6 درصد بیشتر از میانگین پنج ساله بود و میزان شکر موجود 
در محصول نیز به 19/6 درصد رسید که از نتایج سال گذشته بیشتر است. تولید شکر از شربت 
)در دوبریکا( و مالس )در زنامنکا و اولخوادکا( در بهار و تابستان ادامه خواهد داد، بنابراین تولید 
نهایي هنوز هم با اندکي افزایش مواجه خواهد بود. در حال حاضر و براساس عملکرد مشابه سال 
گذشته، پیش بیني مي کنیم که تولید در سال 19-2018 با نیم میلیون تن کاهش به رقم 6/6 
میلیون تن برسد.کشاورزان در اوکراین تا 2 مي، در حدود 263 هزار هکتار چغندرقند کشت نمودند 
که در مقایسه با حدود 300 هزار هکتار مدت مشابه سال گذشته کاهش نشان مي دهد. وزارت 
کشاورزي اوکراین پیش بیني مي کند که سطح زیرکشت چغندر سال جاري به 302000 هکتار برسد 
که کمتر از سطح 316100 هکتاري سال گذشته است. با این حال، انجمن ملي تولیدکنندگان شکر 
محافظه کارتر پیش رفته و سطح زیرکشت را 285000 هکتار پیش بیني کرده است. با توّجه به تأخیر 
شروع کشت در این فصل، عملکرد چغندرقند در حد میانگین پنج ساله )44 تن در هکتار( خواهد 
بود. در صورتي که سطح زیرکشت معادل 295000 هکتار فرض شود، احتماالً تولید شکر در فصل 

جدید به حدود 2/2 میلیون تن خواهد رسید. 
انتظار مي رود سطح زیرکشت چغندرقند در ترکیه براي فصل جدید، با تقریباً 5 درصد افزایش به 
340000 هکتار برسد و با لحاظ عملکرد مشابه سال گذشته )60/9 تن در هکتار(، پیش بیني مي شود 

امسال این کشور بتواند 2/7  میلیون تن شکر تولید کند.
تولید چغندر قند در خارج از اروپا از 10/6  میلیون تن در سال پیش به 10/9  میلیون تن در 
سال 19-2018 افزایش یافته است. ایاالت متحده، مصر، چین، ایران و ژاپن، در زمره تولیدکنندگان 
اصلي این منطقه هستند. پیش بیني مي شود تولید شکر چغندري ایاالت متحده در فصل جدید با 
حدود 0/1 میلیون کاهش به 4/5 میلیون تنزل کند. در حال حاضر عملیات کاشت به دلیل شرایط 
آب و هوایي سرد و رطوبت به طور قابل توّجهي به تأخیر افتاده است. به نظر میرسد فصل زراعي 

18-2017 با استانداردهاي تاریخي فاصله بسیار زیاد داشته باشد. 
پیشرفت هاي تکنولوژیکي و سرمایه گذاري در صنعت بهبود یافته و اصالح تهویه ذخیره سازي 
چغندرقند در سال هاي اخیر، موجب کاهش ضایعات و نوسان کمتر ضریب استحصال در اواخر 
زمستان و اوایل بهار شده است . با این حال، به نظر مي رسد که عملکرد پایین تر چغندرقند، منجر به 
تولید کمتر شود. مصر هر دو محصول نیشکر و چغندرقند را در طي ماه آگوست - سپتامبر کشت 
نموده و در ماه مارس – آوریل برداشت مي کند. در حال حاضر فرایند برداشت چغندرقند ادامه داشته 
و مقادیر آن همچنان متعلق به آمار سال زراعي18-2017 مي باشد. با توّجه به راه اندازي کارخانه 
جدید النوران به نظر مي رسد که تولید این کشور به رکود 1/5 میلیون تن برسد. موقتاً پیش بیني 

مي شود که تولید در سال 19-2018  در همین سطح سال گذشته باقي بماند.
تولید شکر چغندري چین در سه فصل گذشته، 56 درصد افزایش یافته و به حدود 1/3 میلیون تن 
در سال 18-2017 رسیده است. تعدادي از کشاورزان در استان هایي مانند مغولستان، درحال 
تغییر الگوي کشت به چغندرقند هستند چرا که تغییر سیاست حمایتي دولت از ذرت، 
موجب کاهش قیمت این محصول شده است. از این رو جذابیت براي کشت چغندرقند 
بیشتر شده و انتظار مي رود این روند تداوم داشته باشد. عالوه بر افزایش سطح زیرکشت، با 
توّجه به بهبود مکانیزاسیون، سازگاري واریته هاي جدید و نوسازي کارخانه ها مي توان انتظار داشت 
که تولید افزایش یابد. لذا در حال حاضر پیش بیني مي شود تولید شکر چغندري فصل جدید به 1/5 

میلیون تن برسد که عمدتاًً به دلیل افزایش بیشتر تولید در استان مغولستان داخلي است.
ایران نیز در سال هاي اخیر موفق به افزایش تولید شكر چغندري شده است. میزان تولید 
سال 17-2016 این کشور حدود 0/9 میلیون تن افزایش یافت. که در این فصل به 1/3 میلیون 

تن افزایش یافت. در حال حاضر، افزایش جزئي براي سال 19-2018 پیش بیني مي شود.
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افتخارآفرینی کشت و صنعت امام خمینی)ره( در کسب رتبه های برتر علمی

در مراسمی با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و 
تجارت از مدیرعامل کشت و صنعت امام خمینی )ره( 
به دلیل کسب رتبه برتر در هفتمین جشنواره پژوهش 

و فناوری وزارت صنعت ، معدن و تجارت تقدیر شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه نیشکر و 
صنایع جانبی، در این آئین که با حضور دکتر برات 
قبادیان معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، رییس 
سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان و جمعی 
از مدیران حوزه صنعت همراه بود ، از کشت و صنعت 
صنعت امام خمینی)ره( به دلیل کسب طرح پژوهشی 
برتر و همچنین انتخاب به عنوان شرکت تحقیق و 
توسعه برتر کشور تقدیر و با اهدای لوح از مدیرعامل 

این شرکت قدردانی شد.
بر اساس انتخاب کمیته و ستاد بزرگداشت 
هفته پژوهش و فناوری صنعت و معدن و تجارت 
در سال 1397، طرح پژوهشی »فرآیند بهبود 
عملکرد کارخانه شکر با کاهش ضایعات قندی 
و  تحقیق  حوزه  به  مربوط  نهایی«  مالس  در 
توسعه شرکت کشت و صنعت امام خمینی)ره( 
به عنوان طرح »پژوهشی برتر ملی« برگزیده شد. 
در طرح پژوهشی »فرآیند بهبود عملکرد کارخانه 
شکر با کاهش ضایعات قندی در مالس نهایی« 
با تغییرات در فرآیند تولید شامل حذف برخی از 
تجهیزات و همچنین تغییر پارامترهای کنترلی 
از  بر روی برخی  تغییرات  اجرای  و طراحی و 

تجهیزات، منجر به صرفه جویی ساالنه بالغ بر 6 میلیارد ریال گردید.واحد تحقیق و توسعه 
کشت و صنعت امام خمینی)ره( از سال 1392 فّعالّیت خود را با هدف عملیاتی کردن 
تحقیقات کشاورزی و صنعتی آغاز نمود و اولین واحد صنعتی در سطح استان خوزستان 
محسوب می شود که موفق به اخذ پروانه تحقیق و توسعه شد. در طی 5 سال گذشته 
بیش از 30 طرح پژوهش در واحد تحقیق و توسعه کشت و صنعت امام خمینی)ره( 
ارزیابی، تأیید و اجرا شده که نقش مؤثّری در افزایش تولید و یا کاهش هزینه ها داشته 
است.در سال گذشته نیز دو طرح پژوهشی در حوزه های کشاورزی و تجهیزات مکانیکی 
در این واحد رتبه های اول طرح های پژوهشی را در دو حوزه کشاورزی و صنعت در 

ارزیابی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کسب کرد.

  فّعالّیت های زیست محیطی در مجموعه با نگاه ویژه 
 در این مراسم احمدرضا الهیجان زاده مدیرکل 
حفاظت محیط زیست خوزستان گفت: آوردهای آبی 
امسال  نباید ما را از برنامه ریزی و مدیریت منابع 
ادامه داد موضوع کشاورزی و  آب غافل کند. وی 
محیط زیست نسبت و امنیت غذایی نیازمند داشتن 
الزامات  و  اصول  رعایت  در  است  پایدار  کشاورزی 

زیست محیطی ما را به توسعه پایدار خواهد رساند.
وی ادامه داد: مجموعه کشت و صنعت امام 
خمینی)ره( با داشتن تصفیه خانه صنعتی توانسته 
در این امر موفق باشد. الهیجان زاده ضمن تقدیر 
ابراز  سبز  برداشت  در  مجموعه  این  از حرکت 
امیدواری کرد که این نوع برداشت سال آینده نیز 
در این مجموعه افزایش یابد و از مسئوالن کشت 
و صنعت به خاطر توّجه به مسائل اجتماعی و 
مشارکت در مقابله با سیل اخیر و کمک به مردم 
منطقه قدردانی کرد.مدیر کل حفاظت محیط 
زیست خوزستان گفت:  مجموعه فّعالّیت های 
کشت و صنعت امام  در حوزه محیط زیست 
از  یکی  عنوان  به  سال 96  در  که  باعث شده 
صنایع سبز کشور معرفی شود. الهیجان زاده از 
مسئولین این شرکت خواست تا برنامه های آینده 
این مجموعه توّجه ویژه به انرژی  نو و تولید برق از  
خورشیدی و احداث نهالستان برای توسعه فضای 

سبز شرکت از اولویت ها باشد.
در این مراسم ناصر مجدی مدیر عامل شرکت کشت و صنعت امام خمینی)ره( در خصوص 
اقدامات زیست محیطی مجموعه گفت: فّعالّیت های زیست محیطی در مجموعه با نگاهی ویژه 
پیگیری می شود و کارکنان بر ضرورت رعایت مسائل زیست محیطی آشنا هستند.وی  واحد 
محیط زیست را از فعال ترین بخش های صنعت دانست و گفت با رعایت الزامات زیست محیطی 

به نهایت تولید و افزایش دست یافته است.
 او ادامه داد: تصفیه خانه این مجموعه از لحاظ کاهش آلودگی مورد تأیید آزمایشگاه معتمد 
محیط زیست بوده و در خصوص برداشت سبز هم گفت: تالش خواهیم کرد تا امسال بیش از 
40 درصد برداشت را به صورت سبز انجام دهیم.  الهیجان زاده در خصوص سایر اقدامات گفت: 

گازسوز شدن شرکت و کنترل آلودگی های صوتی  از دیگر اقدامات این مجموعه است .

شرکت کشت و صنعت نیشکر دهخدا از 
زیرمجموعه های شرکت توسعه نیشکر و صنایع 
جانبی خوزستان است که در مسیر تعالی و 
رشد فّعالّیت های خود برنامه ریزی می کند و به 

مسایل محیط زیست توّجه کافی دارد.
افتخارات  زنجیره  تکمیل  در  شرکت  این 
خود و حضور موفقش در عرصه های مختلف، 
تقدیرنامه و تندیس سیمین صنعت سبز کشور 
در سال 1396 را از سازمان حفاظت محیط 
زیست کشور دریافت کند و با دریافت همزمان 
از  کیفیت  به  اشتهار  ستاره  تک  تقدیرنامه 
سازمان ملی استاندارد ایران، مهر تأیید دیگری 
بر عملکرد خود در کارنامه حضورش در مجامع 

برون سازی و ملی داشته باشد. 
ارزشمند  منابع  از  صیانت  به  توّجه  با 
تولید و نگهداری هوشمندانه و برنامه ریزی 
مقاومتی  اقتصاد  در  مؤثّر  گام های  از  شده، 
بوده و سهم عمده ای در مدیریت هزینه ها و 
صرفه جویی های ارزی و ریالی دارد و همچنین 

تأثیر غیرقابل انکاری در به حداقل رساندن 
توقفات تولید و قیمت تمام شده محصول به 
همراه خواهد داشت. شرکت کشت و صنعت 
نیشکر دهخدا در راستای تحّقق اهداف ملی 

اقتصاد مقاومتی و کاهش هزینه های ناشی از 
توقفات تولید، استقرار نظام تعالی نگهداری 
و تعمیرات را سرلوحه اقدامات خویش قرار 
داده و با احراز رتبه مورد نظر موفق به دریافت 

لوح تقدیر و تندیس دو ستاره تعالی نت شد. 
به گزارش فرزام لطیفی سرپرست مدیریت 
عامل شرکت کشت و صنعت نیشکر دهخدا 
با رعایت مدل های استاندارد مصرف انرژی و 
با ارزیابی معیارهای بازدهی انرژی محصوالت 
و  ملی  استاندارهای  اساس  بر  و  تولیدی 
عملکرد سیستم مدیریت انرژی و نیز پیشرفت 
آن نسبت به سال گذشته مورد ارزیابی قرار 
گرفته و برای دو سال پیاپی به عنوان شرکت 
برتر برای دریافت جایزه ملی مدیریت انرژی 
در گروه محصوالت تولیدی معرفی شده و 
با احراز رتبه برتر موفق به دریافت تندیس 
نقره تک ستاره در گروه صنایع انرژی بر، در 
تولید قند و شکر و نیز دریافت تندیس برنز 
دو ستاره در حوزه پروژه های کاهش مصرف 
انرژی شد. همچنین دریافت گواهینامه مدیر 
انرژی برتر در میان مدیران انرژی شرکت های 
حاضر نیز از افتخارات دیگر به دست آمده 

توسط این شرکت می باشد.

کشتوصنعتنیشکردهخداوتندیسسیمینسبزوتندیسدوستارهتعالینت
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در حال حاضر در هر شبانه روز حدود یک هزار هکتار نیشکر 
از مزارع شرکت توسعه نیشکر و صنایع حانبی به صورت کاماًل 

مکانیزه و توسط تیم های شبانه روزی برداشت می شود.
غالمرضا شریعتی، استاندار خوزستان در حاشیه بازدید از مزارع 
کشت و صنعت حکیم فارابی گفت: در سال گذشته شرکت توسعه 
نیشکر و صنایع جانبی خشکسالی بسیار سختی را تجربه کرد که 
البته با مدیریت هماهنگی که در مجموعه استان صورت گرفت، 
توانستیم بخشی از اثرات زیان بار آن را کاهش دهیم. استاندار 
خوزستان در عین حال با اشاره به اینکه پس از وقوع خشکسالی، 
استان با ترسالی رو به رو شد، گفت: نزوالت آسمانی و بارش های 
شدید نیز سبب شد که برداشت نیشکر به تعویق بیفتد چون در 
مزارع به دلیل تَر بودن، امکان برداشت وجود نداشت. شریعتی 
ادامه داد: در حال حاضر چند روزی است که برداشت نیشکر در 
کشت و صنعت های نیشکری آغاز شده است و برای جبران تأخیر 
ایجاد شده تصمیم گرفته شد برداشت نیشکر به صورت شبانه 

روزی و بدون وقفه انجام شود.

وی از ایجاد تیم های 24 ساعته برداشت نیشکر در مجموعه 
توسعه نیشکر و صنایع جانبی خبر داد و گفت: با توّجه به اینکه بار 
سنگین تولید شکر بر عهده صنایع نیشکری استان خوزستان است 
با تشکیل این تیم ها به صورت شبانه روزی برداشت و تولید شکر به 

عنوان کاالی استراتژیک کشور صورت می گیرد.
شریعتی گفت: در حال حاضر در هر شبانه روز حدود 1 هزار 
هکتار نیشکر از مزارع شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی به 
صورت کامالً مکانیزه برداشت می شود و با این سرعتی که در 
برداشت وجود دارد پیش بیني می شود عملیات برداشت تا پایان 
فروردین ماه به اتمام برسد. وی بیان کرد: در کارون و هفت تپه 
نیز برداشت نیشکر آغاز شده است و با سرعت ادامه دارد. استاندار 
خوزستان بازدید صورت گرفته از کشت و صنعت حکیم فارابی را 
مثبت ارزیابی کرد و گفت : هدف از این بازدید عرض خسته نباشید 
و خدا قوت به مجموعه کارگران و کارمندان کشت و صنعت نیشکر 
بود و تالش های شبانه روزی که در اینجا مشاهده شد همه در 

راستای شعار اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری است.

ايران ۱۵۰ هزار تن شكر خام از هند خريدشرکت توسعه نیشکر خشکسالی بسیار سختی را تجربه کرد

ايران براي نخستين بار 
طي ۵ سال گذشته از 
هند شكر وارد مي كند 

آوریل  و  مارس  ماه هاي  براي  هندي  تاجران 
صادر  ایران  به  خام  شکر  فروردین(  و  )اسفند 
مي کنند که اولین فروش شکر هندي به تهران طي 

حداقل 5 سال است.
بر اثر تحریم ها، ارتباط ایران با سیستم مالي 
جهاني قطع شده است که شامل استفاده از دالر 
براي معامالت نفتي مي شود . ایران توافق کرده بود 
در ازاي دریافت روپیه، به هند نفت بفروشد ولي 
کاالهاي  براي خرید  روپیه  این  از  مي تواند  فقط 
در  که  کاالهایي  مخصوصاً  کند،  استفاده  هندي 
نهادهاي  نمي شوند.  تولید  کافي  اندازه  به  داخل 
تجاري به توافق رسیده اند 150/000 تن شکر خام 
را در محموله هایي که در مارس و آوریل مي رسند، 
به ایران صادر کنند.ارزش این محموله 305 تا 310 
دالر در هر تن است. یک منبع تجاري آگاه گفت 
پول نفت خریداري شده از ایران در بانک »یو سي 
او« نگهداري مي شود. ایران قصد دارد از این ذخایر 
براي خرید شکر و سایر مواد غذایي استفاده کند. 
شرکت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ایران این 
شکر را براي اطمینان از عرضه کافي این محصول 
در ماه هاي آتي خریداري کرده است. ایران معموالًً 
بزرگ ترین  برزیل  مي خرید.  برزیل  از  را  شکر 
شیرین کننده هاست.  صادر کننده  و  تولید کننده 
ایران احتماالً 400/000 تن شکر خام از هند در 
2019 وارد مي کند چون تولید داخلي این کشور 
براي تأمین تقاضاي کشور کافي نیست. شرکت هاي 
و سایر شرکت هاي  بانگ  و  کارگیل  مواد غذایي 
تجاري دنیا عرضه مواد غذایي به ایران را متوقف 
کرده اند چون تحریم هاي جدید آمریکا سیستم هاي 
بانکي را مختل کرده و امکان پرداخت وجود ندارد. 
طبق گفته یک منبع آگاه، ایران این شکر را 7 دالر 
در هر تن گران تر نسبت به سایرین مي خرد چون 

تاجران نگران تأخیر در پرداخت هستند.

معاون پارلماني رییس جمهور با بیان اینکه 
معیشت بیش از 100 هزار نفر در خوزستان از 
طریق کشت نیشکر و صنایع جانبي آن تأمین 
راستاي حمایت  در  ما  تالش  مي شود، گفت: 
تولیدي  واحدهاي  احتمالي  مشکالت  حل  و 
نیشکر خوزستان است تا بتوانیم در این زمینه 
به بحث اشتغال و همچنین خودکفایي در تولید 

شکر کمک شایاني کنیم.
به گزارش ایسنا، حسینعلي امیري در روز 7 اسفندماه در حاشیه 
بازدید از شرکت کشت و صنعت دعبل خزایي در جمع خبرنگاران 
اظهار کرد: یکي از واحدهاي تولیدي مهم کشور، صنعت نیشکر و 
صنایع جانبي آن است و با توّجه به ظرفیت خوزستان در بحث 

تولید نیشکر امروز از این مجموعه دیدن کردیم.
استان  تهدیدهاي جدي  از  یکي  ریزگردها  اینکه  بیان  با  وي 
خوزستان هستند، افزود: مجموعه نیشکر استان عالوه بر مزیت هایي 
که در زمینه محیط زیست براي خوزستان دارد، نقش بسیار پررنگي 

در موضوع اشتغال استان نیز دارد.
از  نیشکر  کشت  کرد:  اظهار  رییس جمهور  پارلماني  معاون 
برخاستن ریزگردها و آلودگي هوا جلوگیري مي کند و همچنین 
معیشت بیش از 100 هزار نفر از طریق کشت نیشکر و صنایع 

جانبي آن در خوزستان تأمین مي شود.امیري 
ادامه داد: امروز با مدیریت و همراهي کارگران 
در حوزه نیشکر، بخش قابل توّجهي از شکر 
مورد نیاز کشور در درون کشور تولید و تأمین 
مي شود و این زمینه با توّجه به مشکالتي که 
در بحث ارز و تحریم هاي ظالمانه وجود دارد، 
داراي  نیشکر  صنعت  و  کشت  شرکت هاي 

اهمیت ویژه اي براي دولت هستند.
وي عنوان کرد: با توّجه به اینکه صنعت نیشکر جز صنایعي است 
که هیچ دورریزي ندارد و از همه بخش هاي نیشکر مي توان استفاده 

کرد، توسعه صنایع تکمیلي نیشکر نیز داراي اهمیت بسیار است.
معاون پارلماني رییس جمهور با بیان اینکه مجموعه هاي کشت 
و صنعت نیشکري در خوزستان براي دولت داراي اهمیت بسیار 
هستند، گفت: تالش ما در راستاي حمایت و حل مشکالت احتمالي 
این واحدهاي تولیدي است تا بتوانیم در این زمینه به بحث اشتغال 

و همچنین خودکفایي در تولید شکر کمک شایاني کنیم.
امیري ادامه داد: براي مجموعه کشت و صنعت دعبل خزایي 
یک طرح جامع برنامه ریزي شده است که باید این طرح جامع 
در سال هاي آینده تکمیل شود تا در این مجموعه شاهد اشتغال 

بیشتري از جوانان باشیم.

معاون پارلماني رییس جمهور: 
شرکت هاي کشت و صنعت نیشكر اهمیت ویژه اي براي دولت دارند

قند بيستون مطالبات 
كشاورزان را پرداخت كرد

علي حسیني اظهار کرد: در سال هاي گذشته 
شرکت  توسط  کشاورزان  مطالبات  پرداخت 
قند بیستون در عین حال که از رویه خاّصي 
برخوردار نبوده، اما عمدتاً از بهمن ماه هر سال 
آغاز و تسویه حساب تا پایان مرداد ماه سال 
بعد طول مي کشید. وي بیان کرد: این در حالي 
است که امسال با تالش هاي صورت گرفته با 
بر  نقدینگي و مسائل حاکم  وجود مشکالت 
کشاورزان  مطالبات  پرداخت  کشور،  اقتصاد 
در اولویت کاري کارخانه قرار گرفته است.وي 
ادامه داد: بر این اساس با ایجاد رویه یکسان 
و عدالت محور در آبان ماه سال جاري، مرحله 
اول پرداخت آغاز و هر ماه طبق برنامه ریزي 
صورت گرفته تا سقف 50 درصد از مطالبات 
کشاورزان پرداخت شده است. مدیرعامل قند 
بیستون تأکید کرد: با تالش همکاران مرحله 

دّوم پرداخت هفته گذشته عملیاتي شد.
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نویسنده| یاسرمالیی|
کانال های اثرگذاری مســتقیم و غیرمستقیم تحریم ها بر 
اقتصاد ایران و بنگاه های تولیدی بشــرمرده شد. اشاره شد 
که تحریم ، پدیده ای درون زاست و نقاط آسیب پذیری آشکار 
اقتصاد ایران که در ابرچالش های شش گانه قابل تلخیص است، 
تحریم کنندگان را نسبت به موفقیت تحریم ها امیدوار کرده 
اســت. این تحلیل، مي تواند کلید یافتن راه حل هخای پیش 
روی اقتصاد ایران بــرای حمایت از تولید مالی و بنگاه های 
اقتصادی باشد. درحال حاضر، سیاستگذار با دو سؤال محوری 
روبه رو است. سؤال اول این است که چگونه  می توان با وجود 
تحریم، ثبات را به اقتصاد کالن ایران بازگرداند؟ اهیمت این 
سؤال در اینجاست که در فضای بی ثبات، کسب و کارها قدرت 
برنامه ریزی را از دست می دهند. ایجاد ثبات پایدار اقتصادی، 
مهم ترین مطالبه فعاالن اقتصادی و بنگاه های تولیدی از دولت 
است. در مرحله بعد، سؤال دّوم در دستور کار سیاستگذار قرار 
می گیرد: در شرایط سخت تحریمی چگونه می توان از بنگاه های 
تولیدی در برابر محدودیت های ناشی از تحریم حمایت کرد؟ 
در ایــن چارچوب، دولت ابتدا باید از کنترل تورم در اقتصاد 
ایران اطمینــان حاصل کند و در گام بعد، با رعایت الزامات 
کنترل تورم به مسأله رکود اقتصادی و رفع موانع پیش روی 

بنگاه های تولیدی بپردازد.
پیش از آنکه به ذکر مصادیق راهکارها بپردازیم، توّجه به این 
کته ضروری است که اقتصاد ایران در سال های 1397 و 1398، 
در خوش بینانه ترین سناریو با وضعیت رکود تورمی روبه رو است. 
مســأله پیش روی سیاستگذار این اســت که چگونه می توان 
ریسک های تبدیل شــدن رکود تورمی به ابرتورم رکودی را به 
حداقل رســاند. در گام بعدی، مسأله پیش روی سیاستگذاران، 
کاهش ابعاد تورمی اســت. یعنی چگونــه می توان نرخ تورمی 
پایین تر و رکود اقتصادی با ابعادی محدودتر داشــت؟ پذیرش 
واقعیت های اقتصاد ایران در شرایط موجود از یک سو انتظارات 
فعاالن اقتصادی و آحاد مردم را مدیریت خواهد کرد و از سوی 
دیگر، سیاستگذاران را از افتادن در ورطه خیال پردازی و اقدامات 

افراطی و مخّرب دور نگاه خواهد داشت.

  راهكارهای کنترل انباره نقدینگی 
در تالطمات ارزی نیمه اول سال 1397، شاهد تبدیل سپرده های 
بلندمدت به ســپرده های دیــداری و کوتاه مدت به منظور ورود 
ســوداگرانه با بازارهای دارایی بودیم. در این وضعیت، این سؤال 
پیش روی سیاســتگذار قرار دارد که چگونه می توان مانع از به 
جریان افتادن انباره نقدینگی موجود در حســاب های پس انداز 
فعاالن اقتصادی در بازار ارز و طال و سایر بازارهای دارایی و ایجاد 
بی ثباتی در اقتصاد کالن شد؟ افزایش هزینه تبدیل سپرده های 
بلندمدت به سپرده های کوتاه مدت از طریق افزایش فاصله نرخ سود 
سپرده های کوتاه مدت و بلندمدت، حذف پرداخت سود روزشمار به 
حساب های سپرده کوتاه مدت، کاهش سیالیت نقدینگی از طریق 
تغییر دستورالعمل مبادله چک های رمزدار و کاهش سقف تراکنش 
با استفاده از دستگاه های کارتخوان، اقداماتی بود که بانک مرکزی 
به این منظور انجام داد و اثر خود را در بازگشت نسبتی ثبات به 

بازار دارایی ها در نیمه دّوم سال 1397 نشان داد.

  راهكارهای کنترل جریان نقدینگی 
اصالح نظام بانكی

پایه پولی و به تبع آن، حجم نقدینگی از دو مسیر درحال 
رشد است. مسیر اول، اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی 
به دلیل مشکالت داخلی شبکه بانکی و ناتوانی آنها در مدیریت 
جریان نقدی اســت. دربخش قبلی، بــه9 صورت اجمالی 

تحلیلی از مسائل مبتالبه شبکه بانکی ارائه شد. برای توقف 
روند خطرناک موجود در نظام بانکی کشور،  راهی به جز آغاز 
سریع و حساب شده برنامه اصالح نظام بانکی با بهره گیری از 

تجارب جهانی وجود ندارد.

 کاهش کسری بودجه به سطح پایدار 
دّومین جریان فعال در افزایش پایه پولی و نقدینگی، کسری 
بودجه دولت است. کسری بودجه دولت در حال حاضر از دو مسیر 
تأمین مالی مي شود. یک مسیر، انتشار اوراق بدهی است و مسیر 
دیگر، فشار به بانک ها برای پرداخت وام به دولت یا پیمانکاران و 
شرکت های دولتی. هر دو مسیر، در وهله اول دارای اثرات  روانی 
بخش غیردولتی در دسترسی به منابع مالی هستند. به این معنا 
که هر چقدر بخش دولتی سهم بیشتری از منابع نظام تأمین مالی 
را به خود اختصاص دهد، منابع مالی کمتری برای تولیدکنندگان 
و حتی مصرف کنندگانی که متقاضی تسهیالت بانکی هستندباقی 
می ماند و نرخ تأمین مالی برای آنها افزایش می یابد. از آنجایی که 
بانک مرکزی مسئول مدیریت نرخ اوراق تأمین مالی در بازار است، 
تحت تأثیر تأمین مالی کسری بودجه دولت در بازارهای مالی، 
مجبور به مداخله در بازار اوراق برای کنترل نرخ تأمین مالی خواهد 
شد که به افزایش پایه پولی منجر مي شود. همچنین با توّجه به 
مشکالت نظم بانکی، فشار دولت برای دریافت وام کالن از بانک ها، 
به طور غیرمستقیم باعث افزایش اضافه برداشت بانک ها از بانک 
مرکزی خواهد شد. بنابراین، کسری بودجه دولت،  عامل کلیدی 

افزایش پایه پولی، نقدینگی و در نهایت تورم است.
همان طور که قبالً اشاره شد،  تحریم ها از طریق کاهش صادرات 
نفت، مهم ترین منبع درآمدی بودجه دولت را هدف قرار داده است. 
با توّجه به اینکه بخش عمده ای از هزینه های دولت،  اجتناب ناپذیر 
هســتند، کاهش درآمدها در اثر تحریم، عمالً منجر به افزایش 
کســری بودجه و شدت یافتن آثار مخرب فوق العاده در افزایش 

پایه پولی و تورم خواهد شد.
از ســوی دیگر، اقتصــاد ایران مملــو از یارانه های قیمتی و 
غیرهدفمنــد دولت اســت که دهک های پردرآمد، بیشــتر از 
کم درآمدهــا از آن برخوردار مي شــوند و این،  عین بی عدالتی 
اســت. یارانه حامل های انرژی، مهم ترین مثال برای این دست 
از یارانه هاست. پرداخت ارز 4200 تومانی برای واردات کاالهای 
اساسی، در حالی که قیمت محصول نهایی در بازار، با نرخ 4200 
تومان تناسب و همخوانی ندارد، مثال دیگری از توزیع غیرهدفمند 
یارانه دولت است. اصالح نظام یارانه ای با هدف حمایت مستقیم از 

خانواده های کم درآمد و کاهش کسری بودجه، یکی از مهم ترین 
اقدامات اصالحی است که باید در دستور کار دولت قرار گیرد. با 
این حال، نمی توان و نباید انتظار داشت که سطح کسری بودجه 
دولت در این فرآیند اصالحی به صفر برســد. در هر صورت، از 
دولت انتظار می رود که در شرایط رکودی، از طریق مخارج خود 
تقاضای مؤثّر را افزایش دهد. اصالح مهمی که در فرآیند تأمین 
کسری بودجه الزم است، تمرکز روی انتشار اوراق بدهی است. 
به بیان دیگر، هر گونه اعمال نفوذ و فشــار بر نظام بانکی برای 

تأمین کسری بودجه دولت باید متوقف شود.

 مدیریت بدهی های دولت 
موضوع بدهی های انباشته و بالتکلیف دولت به پیمانکاران، یکی 
از چالش های بزرگ بنگاه های اقتصادی کشور است. برای حل 
این معضل، برنامه اوراق بهادارسازی بدهی های دولت، در کنار 
انتشار اوراق جدید تأمین مالی باید در دستور کار قرار بگیرد. با 
اوراق بهادارسازی بدهی ها و اتخاذ ترتیباتی برای ایجاد بازار پرعمق 
برای اوراق بدهی، بدهی های دولت در ترازنامه بنگاه های اقتصادی 
نقدپذیر خواهد شد واین گشایش، مي تواند بخشی از نیاز بنگاه های 

اقتصادی به سرمایه در گردش را کاهش دهد.
البتــه، بدون حضور فعال بانک مرکــزی در بازار اوراق بدهی 
دولت، بدون شک پروژه تأمین مالی دولت از طریق انتشار اوراق 
بدهی و اوراق بهادارسازی بدهی های دولت شکست خواهد خورد. 
سؤال اینجاست که چگونه بانک مرکزی در عین حالی که بازار 
بدهی های دولت را مدیریت می کند و با خرید اوراق دولتی، مانع 
از افزایش نرخ تأمین مالی در اقتصاد مي شود، قادر به کنترل نرخ 
تورم نیز خواهد بود؟ پاسخ این پرسش این است که تغییر رژیم 
سیاستگذاری پولی از کنترل مقداری حجم پول، به کنترل نرخ 
سود در چارچوب »رژیم هدف گذاری تورم«، بانک مرکزی قادر 
خواهد بود در کنار یک سیاســت بودجه ای منضبط و پایدار، با 
قطع با کاهش ارتباط حجم نقدینگی وتورم، ضمن حفظ ثبات 
اقتصاد کالن، از طریق کنترل نرخ تأمین مالی به تخفیف رکود 

اقتصادی کمک کند.

 گشایش در مسیر دیپلماسی 
مجموعه اصالحات اقتصاد کالن که در باال به آنها اشاره شد، 
پیش نیاز بهبود محیط کســب و کار در شرایط تحریم هستند. 
این سیاست ها از طریق بازگرداندن ثبات به اقتصاد کالن و بهبود 
پیش بینی پذیری اقتصاد، تسهیل مالی بنگاه ها، بهبود نقدپذیری 

راهکارهایی برای حمایت از بنگاه های تولیدی در شرایط تحریم
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دارایی های منجمد بنگاه ها و احیای نقش سیاست مالی و پولی 
برای تقویت تقاضــای کل در اقتصاد و کاهش رکود اقتصادی، 
بــه اقتصاد ملی کمک خواهند کرد. بــه عالوه، اصالح در نظام 
یارانه ای کشور، به بهبود وضعیت توزیع درآمد در کشور وافزایش 
رفــاه دهک های کم درآمد خواهد انجامید. اما به گمان نگارنده، 
قرار گرفتن در مســیر اصالحات اقتصادی،  بیش از آنکه منافع 
اقتصادی برای کشور دربرداشته باشد،  واجد منافع سیاسی است 
و مي تواند مناقشه کنونی آمریکا با ایران را در مسیر حل و فصل 

دیپلماتیک قرار دهد.
توضیح آنکه بدون در پیش گرفتن مجموعه اصالحات اقتصادی 
در سطح کالن، اقتصاد کشور بدون شک در مسیر خطرناک افزایش 
عدم تعادل ها و بی ثباتی روزافزون طی طریق خواهد کرد. در این 
شرایط، فارغ از اینکه چه دولتی در آمریکا در قدرت باشد، به نظر 
نمی رسد هیأت حاکمه آمریکا هیچ گاه به توقف یا کاهش فشار 
تحریم روی آورد؛ زیرا آنها این تصور را دارند که با تداوم روند نزولی 
اقتصاد ایران،  دیر یا زود تحریم به اهداف خود خواهد رسید. اما در 
صورتی که اقتصاد ایران در مسیر اصالحات اقتصادی قرار بگیرد و 
ظرفیت تداوم حیات در شرایط تحریم را برای طوالنی مدت پیدا 

کند، پشتوانه تحلیلی تداوم تحریم متزلزل خواهد شد.

 واردات مواد اولیه و کاالهای واسطه ای
همان طور که قبالً اشاره شد، تحریم ها از طریق ممنوعیت 
واردات )ازجمله در صنعت خودرو(، محدودیت در نقل و انتقال 
پول و محدودیت در حمل و نقل کاال، واردات مواد اولیه و کاالهای 
واسطه ای مورد نیاز صنعت کشور را هدف گرفته اند. حتی با این 
این محدودیت ها در کار نبود، کاهش  از  فرض که هیچ کدام 
صادرات کشور و درآمدهای ارزی، خود می توانست مهم ترین 
محدودیت بر سر راه واردات کاالهای مورد نیاز واحدهای تولیدی 
باشد. تفاوت مهمی که دور جدید تحریم ها با دور پیشین دارد، 
محدود و یا مسدود شدن مسیراستفاده از بانک های کوچکی 
است که در ترکیه، چین، هنگ کنگ و کشورهای دیگر، کار 

انتقال پول به شرکت های تأمین کننده را انجام می دادند.
با توّجه به محدودیت های موجود، چشم انداز روشنی پیش روی 
واردات کاالهای مورد نیاز تولیدکنندگان کشور وجود ندارد. در 
این شرایط، یک توصیه مهم، شناسایی گلوگاه ها و زنجیره های 
صنعتی کشور است. با شناسایی و اولویت بندی کاالهای واسطه ای 
در نظام سفارش گذاری و تخصیص ارز، منابع بسیار محدود موجود 

برای تأمین کاالهایی دارای اولویت به کار گرفته خواهند شد.
نکته دیگر، ایجاد امکان استفاده از منابع ارزی صادرکنندگان 
برای واردات کاالهای مورد نیاز کشــور اســت. به نظر می رسد 
سختگیری هایی که در خصوص پیمان سپاری ارزی صادرکنندگان 
وجــود دارد، عالوه بر صادرکنندگان بــرای واردکنندگانی که 
بــه صورت بالقــوه مي توانند از این منابع بــرای پرداخت پول 
تأمین کنندگان خود استفاده کنند نیز محدودیت به وجود آمده 
است.به عالوه، پس از تغییرات پیاپی مقررات ارزی، در حال حاضر 
امکان انتقال ارز برای واردات مواد اولیه از طریق شــبکه صرافی 
کشور فراهم شده است، اما به نظر می رسد مالحظاتی که درباره 
خروج سرمایه از کشــور وجود دارد، محدودیت  مضاعفی برای 
تولیدکنندگانی که با پشت سر گذاشتن همه سدهای داخلی و 
خارجی، قادر به واردات مواد اولیه مورد نیاز خود با ارز آزاد هستند، 
ایجاد کرده است. تسهیل این مسیر مي تواند گشایش کوچکی 

در مسیر سنگالخ واردات کاالهای مورد نیاز کشور ایجاد کند.

 تأمین سرمایه در گردش بنگاه ها
استفاده بهینه از منابع بانکی موجود، در شرایط کنونی اهمیت 
بسزایی دارد. گلوگاه های تولید در زنجیره ارزش باید شناسایی 
شــوند و اگر مشکل آنها تأمین سرمایه در گردش ریالی است، 
باید در اولویت دریافت تسهیالت باشند. البته،  باید پذیرفت که 
شناسایی بسیار دشــوار است. معموالً رانت جویان که از نفوذ و 

ارتباطات قوی تری برخوردارند، شــانس بیشتری برای دریافت 
تسهیالت دارند و بوروکراسی کشور همواره در غربالگری بنگاه ها 
ضعیف عمل کرده است. در این شرایط، برون سپاری شناسایی 
و اولویت بندی بنگاه ها در زنجیره های تولید به اســتارتاپ ها یا 
تشکل های صنفی و تخّصصی مي تواند یک راه حل باشد. البته،  باید 
توّجه داشت که هر بنگاهی شایسته حمایت و دریافت تسهیالت 
نیست. بنگاهی باید به نظام بانکی معرفی شود که بتواند منابع را 

بازپرداخت کند و به حجم معوقات نظام بانکی نیفزاید.
در کنار منابع خارجی، سایر روش های تأمین مالی نیز مي تواند 
در دستور کار قرار گیرد. برای بنگاه های بزرگ و صاحب توانایی، از 
جمله خودروسازان، استفاده از ابزار اوراق صکوک و اوراق شرکتی 
قابل توسعه است. این امکان با توّجه به آغاز فّعالّیت شرکت های 
رتبه بندی در بورس، بیش از پیش فراهم شده است. همچنین، 
اوراق خرید دین مي تواند یک راه تازه برای تأمین ســرمایه در 
گردش باشــد. در این روش، بنگاه ها مي توانند نقدینگی اوراق و 

اسناد تجاری خود را پیش از سررسید دریافت کنند.
برای کاهش سرمایه در گردش مورد نیاز در بخش خریدهای 
داخلی، تسهیل استفاده از LC داخلی توسط شبکه بانکی باید 
دنبال شود. دراین مورد، پذیرش LC داخلی از سوی شرکت های 
بزرگ تأمین کننده،  از جمله فوالدسازان مي تواند از طریق وزارت 
صمت دنبال شود تا فشــار بنگاه ها به نظام بانکی برای تأمین 
سرمایه در گردش کاهش یافت. همچنین، بانک مرکزی مي تواند 
در چارچوب سیاســت های پولی خود، با ورود و مداخله در بازار 
اوراق شرکتی،  نرخ تأمین مالی را برای بنگاه های تولیدی کنترل 
کند و نقدپذیری اوراق شــرکتی را نیز افزایش دهد.برای تأمین 
سرمایه در گردش مورد نیاز پیمانکاران دولت،  اوراق بهادارسازی 
بدهی های دولت که به عنوان بخشی از بسته اصالحات اقتصاد 
کالن ذکر شد، مي تواند کارگشا باشد. درحال حاضر، حجم انبوهی 
از بدهی های بالتکلیف دولت در ترازنامه پیمانکاران دولت انباشته 
شده است که تعیین تکلیف، اوراق بهادارسازی برای آنها مي تواند 
این بدهی ها را نقدپذیر کند و از مشکالت این پیمانکاران بکاهد.

 توقف مداخالت مخرب دولت در بازارها 
وقتی یک کشور به دلیل اشتباهات سیاستگذاری دولت، با افزایش 
نرخ تورم روبه رو مي شود، معموالً از چنین دولتی انتظار می رود که 
ادامه اشتباهات خود، برای کنترل تورم به سرکوب قیمت ها و فشار به 
بنگاه های تولیدی روی بیاورد. این تجربه، تنها مختص به ایران نیست. 
در این مجال ، به سیاستگذاران محترم توصیه می شود تجارب مکرر 
خود در گذشته ای نه چندان دور را در کنار دهه ها تجربه بین المللی 
به یاد بیاورند. واقعیت آن است که این سرکوب ها نه تنها در کنترل 
تورم مؤثّر نبوده اند، بلکه از طریق فشار به بنگاه های تولیدی و تشدید 

رکود، بر عمق مشکالت اقتصادی افزوده اند.
در شرایطی که بنگاه های تولیدی با ده ها مشکل ریز و درشت 
مرتبط با تحریم ها دست و پنجه نرم مي کنند، شایسته نیست 
فشار مضاعفی از ناحیه دولت به آنها وارد شود. البته، تجربه صنعت 
خودرو در ســال 1397 نشان مي دهد که دولت این ظرفیت و 
شــجاعت را دارد که در سیاست اشتباه خود تجدیدنظر کند. با 
اعالم سیاست گذاری خودرو در سطح 5 درصد زیر قیمت بازار، 
این دغدغه و نگرانی در صنعت خودرو مرتفع گردید و خودروسازان 
روی تأمین مواد اولیه وکاالهای واسطه ای مورد نیاز خود متمرکز 
هســتند. امید است که این سیاست به سایر صنایعی که هنوز 

مشمول قیمت گذاری دستوری هستند نیز تسری پیدا کند.

 الزامات تحّقق حداکثری جایگزینی واردات 
همان طور که اشاره شد یکی از فرصت های ناشی از تحریم برای 
بخش تولید، جایگزینی تولیدات داخلی با واردات است. طی چند 
دهه گذشته،  جایگزینی واردات یک استراتژی توسعه صنعتی 
جذاب برای کشورهای در حال توسعه بوده است. برزیل، هند و 
ایران، پرچمداران استراتژی جایگزینی واردات در دهه 1960 و 

1970 میالدی بوده اند. اما گذر زمان، ناکارایی این استراتژی را 
در ایجاد توسعه صنعتی پایدار به اثبات رسانده است. بنگاه هایی 
که تحت حمایت های گلخانه ای دولت در این رژیم سیاستگذاری 
توسعه پیدا مي کنند، هرگز نمي توانند به بلوغ و رقابت پذیری در 
بازارهای جهانی دســت پیدا کنند و اینچنین صنایعی، همواره 
برای تداوم حیات به حمایت های دولت نیاز دارند. در صورتی که 
کشور در شرایط طبیعی قرار داشت، پیگیری  جایگزینی واردات 
با مختصات تجربه شده آن هرگز توصیه نمی شد. اما شرایط ویژه 
کشور و محدودیت های ناخواسته تحریمی، اقتضائات خاّص خود 
را دارد و سیاست های ویژه ای را می طلبد. در این شرایط، ضرورت 
دارد که با شــناخت آسیب های اســتراتژی جایگزینی واردات،  
برنامه ریزی صنعتی کشور به گونه اي هدایت شود که صنایع و 
محصوالتی که توسعه می یابند،  برخالف تجربه گذشته، بعد از 
رفع تحریم ها نیز پایدار و رقابت پذیر باقی بمانند و پشتوانه ای برای 

صنعت وتولید کشور باشند. الزامات این مهم به قرار زیر است:
1- اولویت بندی براساس مزیت های نسبی کشور: سیاست گذاران 
وفعاالن اقتصادی باید این سؤال را بپرسند که به چه دلیل تولید 
داخلی یک کاال پیش از برقراری تحریم ها در کشور شکل نگرفته 
ویا سهم قابل توّجهی از بازار یک کاال دراختیار محصوالت خارجی 
بوده است؟ آیا اساساً کشور در تولید این محصوالت فاقد مزیت 
نسبی بوده است؟ آیا به دلیل نیاز به حجم باالی سرمایه گذاری، 
یا تکنولوژی باال، تولید این کاال به ســرمایه گذاری شرکت های 
خارجی و ورود تولیدکنندگان مطرح بین المللی نیاز دارد؟ یا اینکه 
کاهش مصنوعی نرخ ارز حقیقی، مانع از توجیه اقتصادی تولید این 
محصول در کشور شده است و در صورت اتخاذ سیاست های ارزی 
حامی تولید و صادرات، حتی با رفع تحریم ها نیز امکان تداوم تولید 
آن کاال در کشور وجود دارد. آیا با ظرفیت های تولیدی موجود 
امکان تولید محصول، یا افزایش تولید آن وجود دارد، یا برای تولید 
آن، کشــور به سرمایه گذاری در ماشین آالت و صرف چند سال 
زمان نیاز دارد؟ این محصول تا چه حد در زنجیره ارزش دارای 
اهمیت است؟ آیا امکان تأمین و واردات پایدار این محصول،  حتی 
با وجود تحریم وجود دارد؟ تولید داخلی این محصول تا چه حد 
برای کشور دارای اهمیت راهبردی است؟ پاسخ به این سؤاالت 
ذهن سیاستگذار و البته،  فعاالن اقتصادی را نسبت به اولویت های 

جایگزینی واردات در شرایط تحریم روشن خواهد کرد.
2- تمرکز بر افزایــش تولید کاالهایی که پیش از این تولید 
داخلی داشــته اند. برای بسیاری از محصوالت وارداتی، از جمله 
محصوالت نهایی مصرفی خانوارها، تولیدات داخلی کاالهای مشابه 
خارجی وجود داشته است. در این بازارها، تقویت تولیدکنندگان 
داخلی، کمک به تأمین سرمایه در گردش آنها و تأمین ارز مورد 

نیاز برای واردات مواد اولیه و واسطه ای، مي تواند راهگشا باشد.
3- تقویت برندهای داخلی و تولیدات کارخانه ای: در برخی از 
محصوالت مانند پوشاک و کیف و کفش، از دست رفتن سهم بازار 
محصوالت داخلی در دوره پیش از تحریم، عالوه بر سیاست های 
نادرست ارزی، ناشی از ضعف در برندسازی و تولید کارخانه ای 
بوده است. بسیاری از تولیدات پوشاک، کیف و کفش کشور، در 
کارگاه های کوچک و سنتی انجام مي شود. در نتیجه، صرفه به 
مقیاس الزم برای سرمایه گذاری روی برندسازی، طراحی های 
منحصر به فرد و متناســب با سلیقه بازار و بازاریابی و تبلیغات 
ایجاد نمي شــود. در نتیجه، محصوالت عمدتاً با کپی برداری از 
برندهای خارجی تولید وبه بازار عرضه مي شــوند. هر چند که 
محدودیت های تحریمی،  به طور طبیعی باعث افزایش تولید و 
رونق این بنگاه های کوچک شده و مي شود، اما این سبک از تولید 
پایدار نیست و بعد از رفع تحریم ها مجدداً دچار رکود خواهد شد. 
لذا، پیشنهاد مي شود وزارت صمت روی حمایت از تولیدکنندگان 
صنعتــی و صاحب برند تمرکز کند و نیاز بازارهای داخلی را از 

طریق افزایش تولید این دست از تولیدکنندگان تأمین نماید.
 مجموعه مقاالت سیاستی به مناسبت نكوداشت
حاج آقا عالمیرمحمد صادقی
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ارزش واردات شکر از 1384 تا 1397 مطابق آمارهای گمرک 
ایران رقمی معادل 6983 میلیون دالر شده است. از کل این رقم 
ارز تخصیص یافته برای واردات شکر در 14 سال از 1384 تا 
1397 رقمی معادل 5636 میلیون دالر آن در سال های 1384 
تا 1392 وارد شده است و در سال های 1393 تا 1397 تنها 
1346 میلیون دالر شکر وارد شده است. در صورتی که سال های 
1392 و 1384 را که سال مشترک دولت های هشتم با دولت 
نهم و دولت دهم با دولت یازدهم است را جدا کنیم نتایج تازه ای 
به دست می آید. دولت های اول و دّوم احمدی نژاد در 1385 تا 
1390 رقمی معادل 4 میلیارد دالر و دولت های اول و دّوم در 
5 سال 1393تا 1397 رقمی نزدیک به 1300 میلیون دالر 
شکر وارد کرده است. یک محاسبه ساده نشان می دهد دولت های 
احمدی نژاد در 5 سال فّعالّیت خود 3 برابر دولت های اول و دّوم 
روحانی شکر وارد کرده است. این اتفاق در حالی رخ داده که 
جمعیت کشور در این سال های اخیر هر سال 1/5 درصد رشد 
را تجربه کرده است و می توان گفت سرانه واردات شکر در این 

سال ها کاهش بیشتری را تجربه کرده است.

واردات شکر در 2 مقطع 5 ساله
نمود ار تولید   و وارد ات شكر از سال 80 تا پایان دی ماه سال 1397

)ارقام به تن(

619

وارد ات شكر خام بصورت ماهیانه از سال 138۵ تا  سال 1397)ارقام هزار تن(
جمعاسفند بهمند يآذرآبانمهرشهریورمرد اد تیرخرد اد ارد یبهشتفرورد ینسالرد یف

1138515494111205307192187223194298240276
2481

1542483595648711063125014731668196522052481جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

2138623622811254111133615565275038
1170

2364645766307418749359901055108211321170جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

313872829888914917324686512616993
1101

285714523438355658064871383910081101جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

41388119108576442339446457412273
877

119227284348390423517563608682804877جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

5138969107132234312330161112806373132
1805

691763085428541184134514571537160016731805جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

61390024126830138431181718114256
1234

02436104405789820838855103611781234جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

7139150691215515419619037228151307123
1681

501192402954496458358721100125115581681جمع هر ماه + ماه هاي قبل

8139288158811461159207115146134225227
1579

88103191305366525732847993112713521579جمع هر ماه + ماه هاي قبل

91393165137211574067471980000
823

165302513570610677724743823823823823جمع هر ماه + ماه هاي قبل

10139405.511.89.212701071751052524521
05.517.32133103210385490492497521جمع هر ماه + ماه هاي قبل

1113950002522117076506668016667
00025246391467517583651651667جمع هر ماه + ماه هاي قبل

121396019522912913816055014080856
0195424553691707707762762776776856جمع هر ماه + ماه هاي قبل

جمعاسفندبهمنديآذرآبانمهرشهريورمردادتيرخرداداردیبهشتفروردینسالرد یف
1313970384910000660

154
038878888888888154154جمع هر ماه + ماه هاي قبل

آمار وارد ات شكر از سال 1380  تا پایان دی  ماه سال 1397  
به تفكیک وارد ات د ولتي و خصوصي

ارقام به هزارتن

 وارد اتسال
بخش خصوصي

 وارد ات
بخش د ولتي

جمع 
وارد ات

13800937937
13810820820
1382۵6160216
138342161203
138480627707
138۵148۵10422۵27
13869622081170
1387110101101
13888770877
1389180۵0180۵
1390123401234
1391117۵۵0۵1680
1392992۵871۵79
1393۵62261823
1394364157۵21
139۵3۵8309667
13967181388۵6
13971۵401۵4

مأخذ: گمرک جمهوري اسالمي ایران  

 وارد ات شكر از سال 84 تا پایان آذر ماه سال97 به تفكیک خام و سفید 
 بها جمع وارد ات

)د الر(
 جمع وارد ات

)هزار تن( بها )د الر( خام)هزارتن( بها )د الر(  سفید 
)هزارتن( سال

197,380,000 707 177,2۵6,000 629 20,124,000 78 1384
1,017,4۵4,469 2,۵27 726,182,۵۵9 1,890 291,271,910 78 138۵
407,770,710 1,170 274,461,367 822 133,309,344 78 1386
32۵,013,34۵ 1,101 287,800,013 998 37,213,332 78 1387
324,646,020 877 31۵,826,114 8۵0 8,819,906 78 1388
704,۵20,407 1,80۵ 704,۵20,407 1,80۵ 0 78 1389
7۵۵,904,844 1,234 7۵2,10۵,334 1,228 3,799,۵10 78 1390
1,072,413,608 1,680 1,072,413,608 1,680 0 78 1391
832,187,9۵8 1,۵79 832,187,9۵8 1,۵79 0 78 1392
377,470,440 823 377,470,440 823 0 78 1393
171,837,۵27 ۵21 1۵1,3۵8,۵24 472 20,479,003 78 1394
320,134,978 667 0 667 0 78 139۵
414,742,637 8۵6 414,742,637 8۵6 0 78 1396
61,177,392 1۵4 61,177,392 1۵4 0 78 1397

6,982,6۵4,33۵ 1۵,701 6,147,۵02,3۵3 14,4۵3 ۵1۵,017,00۵ 78 جمع
مأخذ: گمرک جمهوري اسالمي ایران 


