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تشكيل وزارت بازرگاني،
بهانهاي براي سلب اختيارات
وزير جهاد كشاورزي

دستاورد را حفظ و دلسردیها را دور کنیم

بهمن دانائی

ایران امروز به مثابه یک کشور و یک سرزمین
و یک جامعه ویژگیهایی دارد که آن را از دیگر
جامعهها و کشورها متمایز میکند .ایران امروز
البته با کشورهای دیگر مشابهتهایی دارد که
در این مشابهتها تردید نباید کرد .آنچه ایران
را از کشورهای دیگر متمایز میکند را میتوان
در حوزه فرهنگ ،در حوزه سیاست خارجی،
در مسایل اجتماعی و سرانجام در اقتصاد دید.
اقتصاد ایران امروز که بر پایه ساختارهای
ایران  6دهه تازه سپری کرده ساخته شده و
قوام پیدا کرده است چند ویژگی دارد که شاید
در کشورهای دیگر کمتر دیده میشود .اقتصاد
ایران ساختاری دارد که در آن نقش و سهم
دولت در سیاستگذاری ،در اجرا و در قانونگذ
اری نسبت به جامعههای 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.
ادامه در صفحه 2

به اميد سالي پر از خير و شادي

سال  1397نيز با تلخ و شيرين خود به تاريخ
سپرده شد و حاال نوبت روزشمار براي رسيدن سال
تازه و نو شدن طبيعت هستيم .در اين روزهايي كه
ميآيد ميتوان و بايد رنج كار و زحمت يك ساله
را تا جايي كه ميشود از ذهن و جسم دور كرد و
به فردايي بهتر و شادتر فكر كرد .يادمان باشد كه
حسرت خوردن و پشت دست كوبيدن فايدهاي
جز پسرفت ندارد و فرسودگي را انباشت ميكند.
براي روزهاي شادتر براي خود ،خانواده و ميهن
بايد تندرست باشيم و احوالمان خوش باشد و اين
به خودمان بستگي دارد .به اميد روزهاي شادتر
سال  1398با كار مفيدتر ،برنامهريزي منسجم تر و
همبستگي بيشتر براي صنعت بزرگ و ريشهدار قند و
شكر يك سال پر از بركت بسازيم.
نشريه شكر

سال نو مبارك

انجمن صنفي كارخانههاي قند و شكر ايران
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صنعت قند و شکر استوار در سال 1397
در مسیر توسعه منافع ملی

سال  1397با همه دشواریها ،سختیها و شیرینیهایش
به انتها رسیده است و تا چند روز دیگر به تاریخ سپرده
میشود .اما عبور زمان از این سال راه را برای ارزیابی رخدادها
شخصيتها
اليتها و
ّ
و رویدادهای مؤثّر و سرنوشتساز برای ف ّع ّ
و گروهها نمیبندد و در کارنامهها ثبت میشود .هر سازمان،
بنگاه و نهادی که بتواند در یک دوره مناسب ارزیابی دقیقی
از کارنامه خود در سال  1397انجام و از تجربههای این سال
برای فرداهای خود استفاده کند کامیابتر 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 نمیتوان
آن را منتشر کرد .اما یک اصل استوار و خدشهناپذیر در کارنامه
مسئوليت
همه نهادها و سازمانهایی که در این صنعت قدیمی
ّ
و برنامه داشته و دارند این است که صنعت قند و شکر در سال
 1397نیز نمره قبولی گرفت.
سازمان و نهاد بزرگ وزارت جهاد کشاورزی به رغم
فشارهایی که بر وزیر محترم آمد تا در برخی جاها
عقبنشینی کرده و اجازه برگشت سودبرندگان هنگفت
سالهای 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
میسر شد .وزیر جهاد کشاورزی اما با اعتقاد راسخ به اینکه
ّ
تولید شکر در داخل نسبت به واردات باصرفهتر است راه را
برای کارگر شدن وسوسهها بست .ایستادگی در برابر وسوسه
واردات با حرفهای فریبندهای مثل حمایت از مصرفکننده
و ارزان نگه داشتن قند و شکر در سال  1397یک مزیّت
بزرگ برای ایران پدیدار کرد و ریل را از تجارت به سوی
تولید داخل تغییر داد.
انجمن صنفی کارخانههای قند و شکر و مجموعه مدیران
کارخانهها نیز در سازگاری و تعامل با هم و اجتناب از رشد
دادن تعارض منافع احتمالی و تع ّهد اخالقی به تصمیمهای
انجمن و البته حضور پرقدرت در مراکز تصمیمسازی ،کارها
را گونهای سامان داد که کمک بزرگی به صیانت از تولید
داخل شد .تولید آمار و ّاطالعات دقیقتر از تح ّوالت بازار شکر
و ارایه به مراجع ذیربط در نشستهای مرتبط با صنعت در
مؤسسهها و نهادهای قانونگذاری کار بزرگی بود
وزارتخانهها و ّ
که انجام شد .مدیران نخبه و سرسخت در بخش پیشگام
صنعت و در کارخانهها 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  1397بوده است.
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ادامه از صفحه اول
در این ساختار است که دولت و حاال مجلس
قانونگذاری ایران نسبت به بخش خصوصی
تهيه و
دست باال را دارد و این مسأله به ویژه در ّ
تصویب قانونها و مقررات کام ً
ال به چشم میآید.
در ساختار اقتصادی ایران عالوه بر ویژگی یاد
اليتهای
شده شاهد هستیم که برخی از ف ّع ّ
خاص و
اقتصادی به مرور به تیول یک عده ّ
انگشتشمار درمیآید و این افراد در پویش
زمان همه نیروی مادی خود را به کار میگیرند
که این تیولداری آنها تضعیف نشود .با این همه
و بر اساس تجربه همین دهههای اخیر در ایران
دیدهایم که افراطگرایی در استفاده از قدرت و
اليتها
البیگری این گروه کوچک در برخی ف ّع ّ
در سطوح و اندازههای مختلف جامعه را با
گسست و ناکارآمدی و عدم تعادلهای جدی
مواجه میکند .وقتی این عدم تعادلها و افراط
در بیشینه کردن سودهای غیرعادی از اندازه
خارج میشود و جامعه دچار تنش میشود،
ضرورت بررسیها و تجدیدنظر در برخی اصول
و قاعدهها و ساختارهای نرمافزاری مثل قانون و
مقررات بیشتر و اجتنابناپذیر میشود.
این اتفاق در اواسط دهه  1380و با روی کار
آمدن دولت نهم در بخشهای مختلف از جمله
اليتهای مرتبط با تولید و تجارت خارجی
در ف ّع ّ
برخی از محصوالت مهم کشاورزی رخ داد .در
آن سالها بود که وزارت بازرگانی وقت و سپس
وزارت صنعت ،معدن و تجارت توانسته بودند
اختیارات گستردهای در تنظیم بازار محصوالت
کشاورزی به دست آورده و در عمل وزارت جهاد
کشاورزی به عنوان متولّی تولید محصوالت
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 مصرفکنندگان راه را
بر تولید داخلی باریک و روزنهها را میبست.
نتیجه اجرای چنین راهبردی در یک دوره
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 انگشتشمار از میدان خارج میشد،
پایداری و ایستادگی گروهی از اعضای مجلس
وقت و روشنگریهای پیدرپی نهادهای مدنی
و کارفرمایی به مرور راه را برای تغییر مسیر
گفته شده فراهم کرد تا تولید داخلی روی
ریل توسعه قرار گیرد .اقدامهای گوناگون و
مقاومتهای پرشمار در برابر تغییر وضعیت اما
کار را به جایی رساند که در  24بهمن 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  1392در روزنامه رسمی منتشر و برای
اجرا به رییسجمهور وقت ابالغ شد.

دستاورد را حفظ و دلسردیها را دور کنیم

انتفاع ملی
پس از آنکه دولت یازدهم در تابستان
 1392کار خود را شروع کرد و مدیران ارشد
وزارتخانههای صنعت ،معدن و تجارت از یکسو
و وزارت جهاد کشاروزی از طرف دیگر تغییر
یافتند ،اجرای این قانون نیز در دستور کار قرار
گرفت و مقاومتهای پراکنده در گوشه و کنار و
راهبندانهای کوچک و بزرگ برای جلوگیری از
اجرای تمام و کمال این قانون متر ّقی و منطبق
با نیازهای روز ایران راه به جایی نبرد .تجربه
نشان میدهد با استفاده از مزیتهای این قانون
و سازگار شدن تولید داخل با تجارت خارجی
محصوالت کشاورزی مندرج در قانون ،راه
برای رشد تولید داخل هموار شد .واقعیت این
حجتی وزیر جهاد
است که مهندس محمود ّ
کشاورزی و همکاران اصلی او در این وزارتخانه
پس از یک دوره کوتاهمدت سردرگمی در
بخش بازرگانی اما راه را پیدا کرده و با افزایش
تولید داخل عرصه را بر واردات آسیبساز و
خارج از رویّه سخت کردند .این اتفاق بزرگی
بود و کاهش حجم واردات چند محصول اصلی
کشاورزی در یک دوره کوتاه و در سالهایی،
فراتر از  10میلیارد دالر را نیز تجربه کند .با
توجه به شرایط آن روزها واردکنندگان کاالهای
ّ
کشاورزی با دالر دولتی و توزیع آن با دالر
آزاد هزاران میلیارد تومان سود بادآورده به
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 تیولداران شد و با رشد تولید داخلی
عقبنشینی تیولداران محسوس بود.
در حالی که روزگار تولید کشاورزی به
خوبی پیش میرود و با وجود برخی مشکالت
اقلیمی و آب و هوایی و سیاستگذاری ناکارآمد
در حوزههای تجاری و ارزی و پولی احتمال
رسیدن به درجههای باالی خوداتکایی افزایش
مییابد اما به نظر میرسد منتفعشوندگان از

وضع قبلی بیکار ننشستهاند .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
ّنیت خیر از سوی گروهی از اعضای مجلس در
دستور کار قرار گرفته است یک رخداد غمانگیز
و یک پدیده ناراحتکننده است .تیرماه امسال
بود که الیحه «اصالح بخشی از ساختار دولت»
که برای تفکیک بخش بازرگانی از صنعت،
معدن و تجارت به مجلس ارایه شده بود رأی
نیاورد .اما یک گروه از نمایندگان آن را در
سکوت و در یک کمیسیون غیراقتصادی پیش
بردند و در اوایل مهرماه بود که الیحه تفکیک
در بررسیهای این کمیسیون نیز رد شد.
این بار طرح آمد
در حالی که دولت نتوانست شرایط را برای
تصویب الیحه خود مبنی بر تفکیک وزارت
صنعت ،معدن و تجارت را فراهم کند و در
شرایطی که احتمال منتفی شدن آن افزایش
مییافت اما به تازگی «طرح تشکیل وزارت
تجارت و خدمات بازرگانی» در دهه اول
اسفندماه به مجلس ارایه شده است .در مقدمه
توجیهی این طرح آمده است «به منظور تمرکز
مسئوليتها ،تسریع در تحقّق
و هماهنگی در
ّ
سیاستهای تولیدی و تجاری کشور ،همافزایی
در توسعه و تنظیم بازارهای داخلی و خارجی
طرح ذیل تقدیم میشود ».اما د ّقت در ماده
واحده این طرح نشان میدهد 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
 1390/4/8لغو 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
میشود .کارشناسان و ناظران آگاه که داستان
سودهای بادآورده یک گروه کوچک را پیش از
اجرای قانون تمرکز به یاد دارند میگویند این
تهيه شده باشد در
طرح با هر ّنیت و قصدی ّ
انتها به نفع همانها تمام خواهد شد و این
شبهه هرگز از ذهنها نمیرود.
برباد دادن دستاوردها
ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنعت و معدن
با وجود همه کاستیها و نارساییهایی 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  44قانون اساسی ،تسهیل فضای
کسب و کار و آسانسازی فضای یک دست
سیاستهای صنعتی با سیاستهای تجاری،
برخی از این دستاوردها بود که به نظر میرسد
اگر طرح اخیر رأی بیاورد بر باد خواهند رفت.
عالوه بر این و همانطور که پیش از این نیز
یادآور شدم قانون تمرکز نیز دستاوردهای قابل
اعتنایی داشت که شاید یکی از بزرگترین آنها
ذهنیت عمومی جامعه بود .جامعه ایرانی
تغییر ّ
و فعاالن اقتصادی و کشاورزان و تولیدکنندگان
و کسانی که تصویب و اجرای قانون تمرکز را
پیگیری کرده و میکنند به این باور رسیدهاند
که سرانجام تولید بر تجارت خارجی (بخش
آسیبساز و خارج از قاعده) در ذهن مدیران
ارشد و قانونگذاران جای باز کرده است .به نظر
میرسد در حالی که طرح یادشده در ابتدای
کار است و هنوز به جایی نرسیده و فقط اعالم
توجه را
وصول شده است چند موضوع قابل ّ
باید مطرح کرد .یک موضوع مهم گفتوگو با
طراحان و متقاعد کردن آنها برای تجدیدنظر
و د ّقت بیشتر در مسأله است .واقعیت این
است که این گفتوگوهای چندجانبه و به
ویژه با استفاده از توان کارشناسی تشکلها
و تولیدکنندگان مفید خواهد بود .کار دیگر
این است که وزارت جهاد کشاورزی و سایر
نهادهای دولتی و نهادهای مدنی با ارایه
دستاوردهای قانون تمرکز وظیفه روشنگری
ذهنیت کلّی نمایندگی
خود را انجام داده و ّ
محترم را به موضوع جلب کنند .گفتوگو با
دولت با هدف بسیج امکانات کارشناسی این
نهاد در مسیر بیاثر کردن طرح نیز میتواند
در دستور کار باشد .نمایندگان ارجمند باید
بدانند اگر این طرح به مرحلهای برسد که شاید
رأی بیاورد دلسردی به جامعه تولیدکنندگان
برگشته و منافع به دست آمده برای کشاورزان
زایل خواهد شد.
متأسفانه مشاهده ميشود كه اقتصاد و توليد
كشور اسير آزمون و خطاهاي پي در پي مراكز
تصميم گيري شدهاند .يك روز ادغام ميكنيم
و روزي ديگر تفكيك بدون آنكه به هزينههاي
توجه داشته باشيم.
اين اعمال براي كشور ّ
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رشد شاخص شکر  40درصد کمتر از رشد شاخص خوراکی و آشامیدنی

مرکز آمار ایران در جدول مربوط به «شاخص
قیمت کاالها و خدمات مصرفی» که در اسفند
 1397منتشر 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 میشد درباره
خاص محاسبات را انجام
شاخص قیمت شکر به طور ّ
داد .بر اساس گزارش حاضر و مطابق با جدول ارایه
شده در این صفحه ضریب اهمیت این گروه ،کاالیی
 1/44است که در مقایسه با نان که معادل 25/55
است و در مقایسه با گوشت قرمز که  5/91است و
حتی در مقایسه با روغنها و چربیها که  2/8است و
در مقایسه با سبزیهاي تازه که  3/02است ضریب
اهمیت کمتری است .معناي «ضریب اهمیت» این
است که کدام کاال در سبد مصرفی خانوارها هزینه
بیشتری میخواهد و کدام گروه کاالیی ضریب اهمیت
کمتری دارد .میتوان از این مقایسهها 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 چشمپوشی است .اما آمارهای جدول حاضر در
صفحه نشان میدهد در حالی که درصد تغییرات
شاخص «خوراکیها و آشامیدنیها» در بهمن ماه
 1397نسبت به ماه مشابه سال قبل  62/8درصد
گزارش شده است .تغییرات شاخص قیمت شکر و
گروه کاالهای همگن در بهمن ماه  1397نسبت به
بهمن پارسال  39/1درصد گزارش شده است.
یک محاسبه ساده نشان میدهد که شاخص قیمت
گروه شکر در این مدت  40درصد کمتر از شاخص
خوراکیها و آشامیدنیها بوده است .در بهمن ماه
امسال درصد تغییرات شاخص گوشت قرمز و ماکیان
 92/7درصد ،شیر ،پنیر و تخممرغ  90/2درصد و
سبزیجات  81/5درصد بوده است .به این ترتیب
میتوان ادعا کرد تغییرات قیمتی شکر نسبت به 3
گروه اصلی گاوي پایینتر بوده است .این ارقام نشان
توجه به ضریب اهمیت کمتر شکر حتی اگر
میدهد با ّ
شاخص آن تغییرات باالتری داشت قابل اغماض بود.
افزایش نرخ تورم خانوارهای کشور
در بهمن ماه 1397عدد شاخص کل
( )1395=100به 158/1رسید که نسبت به
ماه قبل  2/2درصد افزایش نشان میدهد .در
این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه
مشابه سال قبل  42/3درصد میباشد؛ یعنی

خانوارهای کشور به طور میانگین  42/3درصد
بیشتر از بهمن 1396برای خرید یک «مجموعه
کاال و خدمات یکسان» هزینه کردهاند که
نسبت به این اطالع در ماه قبل ( 39/6درصد)
 2/7واحد درصد افزایش یافته است .نرخ تورم
دوازده ماهه منتهي به بهمن ماه  1397به 23/5
درصد رسيد كه نسبت به همين اطالع در ماه
قبل( 20/6درصد) 2/9واحد درصد افزايش
نشان ميدهد .شاخص قیمت در گروه عمده
«خوراکیها ،آشامیدنیها و دخانیات» نسبت به

ماه قبل  4/5درصد و در گروه عمده «کاالهای
غیرخوراکی و خدمات»  1/1درصد افزایش
نشان میدهد .درصد تغییرات قیمت در ماه
جاری نسبت به بهمن ماه 1396برای این دو
گروه به ترتیب  64/3و  33/5درصد میباشد.
افزایش نرخ تورم خانوارهای شهری کشور
شاخص قیمت کل برای خانوارهای شهری
کشور در بهمن 1397به عدد  157/3رسید
که نسبت به ماه قبل  2/1درصد افزایش نشان
میدهد .درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه

مشابه سال قبل  41.5درصد است که نسبت به
ماه قبل (39/0درصد)  2/5واحد درصد افزایش
داشته است.
افزایش نرخ تورم خانوارهای روستایی کشور
شاخص قیمت کل برای خانوارهای روستایی
کشور در بهمن ماه 1397به عدد  162/9رسید که
نسبت به ماه قبل  2/8درصد افزایش نشان میدهد.
درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل
 46/7درصد است که نسبت به ماه قبل(42/7درصد)
 4/0واحد درصد افزایش داشته است.
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رييس انجمن صنفي كارخانههاي قند و
شكر با بيان اينكه قيمت شكر حدود  ۸روز
ديگر كام ً
ال متعادل ميشود ،گفت :دولت
با افزايش  ۲۰درصدي نرخ خريد تضميني
چغندر قند موافقت كرده است.
به گزارش خبرنگار مهر ،طي روزهاي اخير
نوساناتي در بازار شكر ايجاد شده و دولت در
تالش است كه با عرضه بيشتر اين محصول به
بازار ،قيمت را كنترل كند .طبق اعالم مسؤوالن
وزارت جهاد كشاورزي ،طي حدود يكماه اخير
بيش از حدود  ۲۳۰هزارتن شكر به بازار عرضه
شده و اين توزيع همچنان ادامه دارد.به گفته
مسؤوالن و دستاندركاران اين صنعت ،تأخير
در برداشت نيشكر خوزستان دليل اصلي
نوسانات قيمت است؛ البته برداشت مدتي است
آغاز شده و انتظار ميرود طي روزهاي آينده
شرايط بازار كام ً
ال متعادل شود .در همين زمينه
بهمن دانايي ،رييس انجمن صنفي كارخانههاي
قند و شكر در گفتوگو با خبرنگار مهر با بيان
اينكه دليل اصلي نوسانات قيمت شكر اين بود
كه به دليل بارندگي برداشت نيشكر به تعويق
افتاد ،اظهارداشت :ما ابتداي سال پيش بيني
توليد حدود  ۲ميليون تن شكر را داشتيم .در
خرداد و تيرماه وضعيت آب در خوزستان دچار
مشكالت زيادي شد .در نتيجه اين مسأله ،آب
در اين استان سهميهبندي و  ۴۰درصد از آبي
كه سهم نيشكر بود ،كم شد .وي اضافه كرد:
بنابراين  ۴۰درصد مزارع نيشكر در خرداد و
تيرماه از بين رفت و پيش بيني توليد با كاهش
 ۴۰۰تا  ۵۰۰هزارتن مواجه شد و براساس
پيش بيني جديد ،انتظار ميرفت بين يك
ميليون و  ۵۰۰هزارتن تا يك ميليون و ۶۰۰
هزار تن توليد داشته باشيم.

دبیر انجمن صنفی کارخانههای قند و شکر:

بازار شكر كام ً
ال متعادل ميشود

برداشت اين نيشكرها حدود  ۲ماه تا  ۲ماه و
نيم به طول ميانجامد و روزانه حدود  ۸تا ۱۰
هزارتن شكر توليد و به بازار عرضه ميشود.
ضمن اينكه نياز كشور روزانه حدود  ۶تا ۷
هزارتن است.
دانايي با بيان اينكه در چنين شرايطي عدهاي
به نوسانات قيمت در بازار دامن ميزنند ،اضافه
كرد :شركت بازرگاني دولتي ايران ذخيره شكر به
اندازه كافي در كارخانجات دارد .در حال حاضر
نيز تا زماني كه شكر حاصل از نيشكر وارد بازار
شود ،شركت بازرگاني دولتي از محل ذخاير
خود ،شكر به بازار عرضه ميكند.
با پروانه دنبال سهميه شكر
وي با بيان اينكه عدهاي به دنبال سوءاستفاده
از شرايط هستند ،گفت :ما شاهد هستيم كساني
كه فقط پروانه بهرهبرداري دارند ،يعني كارخانهاي
وجود ندارد و فقط پروانه آن را دريافت كردهاند،
با همان پروانه ميخواهند سهميه شكر بگيرند.
وقتي به اين افراد گفته ميشود ليست بيمه ارايه
كنيد تا سهميه بدهيم ،اعتراض ميكنند.
دانايي تصريح كرد :كساني سهميه شكر
دريافت ميكنند كه جديدترين ليست بيمه
كاركنان خود را ارايه كنند و ما مطمئن شويم
كه كارخانه آنها در حال فعاليت است.

تأخير  ۵ماهه در برداشت چغندرقند و نيشكر
رييس انجمن صنفي كارخانههاي قند
و شكر ايران توضيح داد :طبق روال هر سال،
كارخانجات چغندرقند از نيمه د ّوم شهريور ماه و
كارخانجات نيشكري از نيمه مهرماه يا اواخر آن
شروع به توليد ميكنند ،مجموع اين توليدات،
شكر مورد نياز كشور تا ارديبهشت و خرداد سال
بعد را تأمين ميكند .دانايي گفت :بارندگيهاي
امسال در خوزستان بيسابقه بود و باعث تأخير
در برداشت نيشكر شد .ما بايد از مهرماه برداشت
را شروع ميكرديم اما االن حدود يك هفته است
كه برداشت شروع شده است .وي ادامه داد :سال
گذشته تا اواخر بهمن حدود  ۶۷۰هزارتن شكر
از نيشكر در كشور توليد شد اما امسال اين رقم
تاامروز فقط  ۱۵هزارتن است .دانايي با بيان
اينكه برداشت حدود يك هفته قبل از بهتر شدن
وضعيت آب و هوايي آغاز شده است ،گفت :با
برداشت نيشكر حدود  ۵۰۰تا  ۵۵۰هزارتن شكر
توليد و وارد بازار ميشود.

شكر شيريني و شكالت توزيع شد
وي با اشاره به اينكه شركت بازرگاني دولتي
شكر مورد نياز تشكلها را در اختيار آنها قرار
ميدهد ،گفت :هفته گذشته  ۴۰هزارتن شكر از
سوي شركت بازرگاني دولتي در اختيار انجمن
شيريني و شكالت قرار گرفت تا بين اعضاي خود
(كارخانجات شيريني و شكالت) توزيع كند.
بنابراين مسؤوليت توزيع بر عهده تشكل مذكور
است و اگر كارخانهاي اعالم كند كه شكر نداريم
بايد تشكل ذيربط در اين زمينه پاسخگو باشد.

با آغاز برداشت نيشكر خوزستان
وي با اشاره به اينكه عرضه شكر توليدي از
اين نيشكرها به بازار شروع شده است ،افزود:

 ۴كشتي شكر وارداتي در حال ترخيص
دبير انجمن صنفي كارخانههاي قند و
شكر با بيان اينكه بخشي از شكرهاي وارداتي

نيز در راه كشور است ،افزود :هماكنون سه
كشتي متعلق به شركت بازرگاني دولتي در
بندر عباس و بندر امام خميني (ره) هستند
كه موجودي آنها حدود  ۲۰۰هزارتن است
و در حال ترخيص هستند .همچنين حدود
 ۶۰هزارتن نيز متعلق به بخش خصوصي و
در حال ترخيص است.دانايي ادامه داد :دو
محموله متعلق به شركت بازرگاني دولتي
نيز در راه هستند كه يكي امروز و يكي
بيستم اسفندماه وارد كشور ميشود .حدود
دو تا سه محموله (حدود  ۱۵۰هزارتن)
نيز قرار است از هندوستان خريداري شده
و روي آب است ،از برزيل نيز خريداري
شده ،بنابراين شكر به اندازه كافي وجود
دارد وجاي هيچگونه نگراني نيست .وي با
بيان اينكه توليد شكر نسبت به سال گذشته
حدود  ۵۰۰هزارتن كاهش دارد ،افزود :به
همين دليل قرار است حدود  ۸۰۰تا ۹۰۰
هزارتن شكر وارد شود و اگر كاهش توليد
اتفاق نميافتاد اين عدد به  ۳۰۰تا ۴۰۰
هزارتن افت ميكرد.
بازگشت تعادل به بازار
دانايي تصريح كرد :دركنار برنامه واردات ،با
آغاز برداشت نيشكر حدود  ۷تا  ۸روز ديگر بازار
به تعادل كامل خواهد رسيد.
وي با بيان اينكه قيمت مصوب شكر درب
كارخانه  ۳هزار تومان است ،گفت :براساس
مصوبه سازمان حمايت مصرفكنندگان،
قيمت فله فروشي  ۳,۴۰۰تومان و در مراكز
خرده فروشي نيز هر بسته  ۹۰۰گرمي ۴
هزار تومان است؛ بنابراين مردم نبايد شكر
را بيشتر از اين قيمت بخرند.دانايي تصريح
كرد :متأسفانه تا وفقه كوتاهي در عرضه به
بازار ايجاد ميشودّ ،
دلالن و واسطهها وارد
ميشوند و از شرايط سوءاستفاده ميكنند.
وي با بيان اينكه فعاالن صنف و صنعت كه
مستندات كافي داشته باشند خيلي آسان
شكر دولتي دريافت ميكنند ،افزود :هيچ
مشكلي در اين زمينه نداريم.

لزوم عرضه شكر در بورس كاال
دانايي با اشاره به اينكه حدود  ۴تا  ۵ماه است
كه شكر از بورس خارج شده ،از عملكرد بورس
كاال در اين زمينه انتقاد كرد و گفت :حدود دو ماه
و نيم است ما به بورس نامه مينويسيم كه اجازه
عرضه شكر در بورس را صادر كنندُ .حسن عرضه
در بورس اين است كه وقتي كاال روي تابلو بورس
ميرود حداكثر  ۵درصد باالتر از نرخ مصوب عرضه
ميشود .يعني شكر  ۳۰۰۰توماني حداكثر ۳,۱۵۰
تومان عرضه ميشود .كسي نميتواند تقلب كند و
در دسترس همه نيز وجود دارد و همه ميتوانند
براي دريافت آن مراجعه كنند.
وي توضيح داد :با وجود آنكه  ۳تا  ۴نامه
به بورس نوشتيم هنوز اين كاال را روي تابلو
نبردهاند در حالي كه همين بردن كاال روي
تابلو باعث ايجاد امنيت ميشود .دانايي با بيان
اينكه دليل خروج شكر از بورس را نميدانم،
گفت :در چنين شرايطي بورس بايد هماهنگ
باشد و به تنظيم بازار كمك كند .وي با اشاره
به وضعيت توليد سال آينده اضافه كرد:
خوشبختانه در زمينه تأمين بذر مورد نياز
چغندرقند كه بايد با ارز دولتي وارد ميشد،
بانك مركزي و وزارت جهاد كشاورزي كمك
كردند و خوشبختانه كل بذور مورد نياز براي
كشت سال آينده را تأمين كرديم.
افزايش  ۲۰درصدي نرخ خريد تضميني
دانايي با بيان اينكه در سال  ۹۶حدود ۸
ميليون تن چغندر قند در كشور توليد شد
كه اين رقم در سال  ۹۸به حدود  ۷ميليون و
 ۲۰۰هزارتن رسيد ،افزود :اين كاهش حدود ۱۰
درصدي نيز به خاطر مسائل آب و طبيعي بود.
ربطي به قيمت خريد تضميني نداشت.
وي با اشاره به اينكه قيمت خريد تضميني
براي سال  ۹۸مناسب نيست و بايد افزايش يابد،
گفت :ما به تمام مسؤوالن مرتبط در اين زمينه
نامه نوشتيم و اعالم كرديم كه نرخ خريد سال
 ۹۸كم است .دانايي با بيان اينكه نوسانات نرخ
ارز باعث شده صادرات محصوالت صيفي مانند
گوجه فرنگي و سيب زميني زياد شود ،ادامه
داد :وقتي كشاورز گوجه ميكارد و آن را با ارز
 ۱۳هزارتوماني به فروش ميرساند به كشت
اين محصول رغبت پيدا ميكند .به همين
دليل ما به دولت اعالم كرديم كه اگر قيمت
چغندر قند اصالح نشود چغندركاران به كشت
گوجه فرنگي روي ميآورند و براي سال آينده
توليد اين محصول آنقدر زياد ميشود كه روي
دست كشاورزان و دولت ميماند.
اين فعال بخش خصوصي با اشاره به اينكه
خوشبختانه شوراي اقتصاد در حال حاضر
قبول كرده كه قيمت خريد تضميني را تا ۲۰
درصد افزايش دهد ،افزود :نرخي كه د ّوماه قبل
اعالم شد  ۹درصد افزايش داشت ولي االن ۲۰
درصد را پذيرفتند و اين مسأله تا بيش از ۹۵
درصد قطعي است و منتظر ابالغ آن هستيم.
البته خواسته ما افزايش  ۲۵درصدي نرخ خريد
بوده است.
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آغاز برداشت نیشکر و عرضه شکر به بازار

تأخير در برداشت نیشکر ،کاهش تولید،
هجوم صنایع برای خرید بیشتر و افزایش
صادرات باعث نوسان قیمت شکر شده ،با این
حال به گفته مسئوالن با آغاز برداشت نیشکر،
طی روزهای آینده قیمت متعادل میشود.
به گزارش خبرنگار مهر ،طی روزهای
اخیر قیمت شکر روندی افزایشی طی کرده
و براساس گزارشات میدانی خبرنگار مهر،
قیمت هرکیلوگرم شکر در برخی مراکز
خردهفروشی سطح شهر تهران به حدود
 ۸هزار تا  ۹هزارتومان رسیده است .درحالی
که به گفته مسئوالن شکر نرخ مصوب دارد
و این نرخ باید روی بستهبندي کاال درج
شود ،شکرهایی که در برخی مغازههای
خردهفروشی عرضه میشود ،فاقد قیمت درج
شده بر روی بستهبندی کاال هستند.
مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی ضمن
رد کمبود شکر در بازار ،ميگويند که طی
حدود یکماه گذشته بیش از  ۲۳۰هزارتن
شکر تنظیم بازاری در بازار توزیع شده است.
مهمترین دلیل نوسانات قیمت شکر طی
روزهای اخیر ،تأخیر چندماه در برداشت
نیشکر عنوان میشود 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
جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر
با اشاره به تأخیر در برداشت نیشکر در
خوزستان به دلیل بارندگیهای اخیر ،گفت:
ما حدود  ۵۵۰هزارتن شکر در داخل زمین
داریم اما به دلیل بارندگی برداشت آن به
تأخیر افتاد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه از
هفته گذشته در جنوب خوزستان با کاهش
میزان بارندگیها ،برداشت به تدریج آغاز شده
است ،ادامه داد :سال گذشته همین موقع،
شکر روی دست کارخانجات مانده و باعث
چالش شده بود .اما امسال به دلیل اینکه
برداشت نیشکر در زمان خود انجام نشده،
شاهد کمبود عرضه بوده ایم با این حال دولت
بیش از  ۲۳۰هزارتن شکر را به بازار عرضه
کرده است تا کمبود جبران شود.
تأخیر  ۳ماهه در برداشت نیشکر
در همین راستا ،محمود شمیلی،
مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع
جانبی خوزستان نیز در گفتگو با خبرنگار
مهر اظهارداشت :بعد از تابستان خشک ،۹۷
زمستان پر بارشی را در استان خوزستان
شاهد بودیم ،بروز یک فصل بسیار خشک و
یک فصل پربارش در استان خوزستان اتفاق
نادری است که اولی همزمان با رشد نیشکر
و د ّومی مصادف با برداشت نیشکر به وقوع
پیوستند .شمیلی با بیان اینکه این بارندگیها
سبب تأخیر در برداشت نیشکر شده است،

گفت :به دلیل بارندگی ،برداشت نیشکر
بیش از  ۳ماه به تأخیر افتاد .همچنین برخی
مسئوالن از کاهش تولید نیشکر در سالجاری
خبر میدهند و این مسأله را در نوسانات بازار
شکر بی تأثیر نمیدانند.
در همین زمینه شمیلی با بیان اینکه
تابستان  ۹۷برای اغلب زراعتهای 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
شاخصهای خشکسالی ،شدت آن در استان
خوزستان باال بود و سبب کاهش تولید
نیشکر در این استان شد.
یک منبع آگاه نیز در این زمینه در
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 فرآوردههای شکر
این منبع آگاه افزایش صادرات و قاچاق
فرآوردههای 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 یارانهای داده میشود و بعد
آنها را با نرخ ارز آزاد صادر میکنند ،گفت:
همین مسأله باعث افزایش قاچاق این کاالها
شده است .وی تصریح کرد :در شرایط فعلی
باید جلوی صادرات این محصوالت گرفته
شود یا اینکه مابه التفاوت اخذ شود چرا که

مقدار زیادی روغن ،شکر و آرد با صادرات
آنها از کشور خارج میشود .وی با اشاره به
اینکه شکر بازار فصلی دارد و در برخی فصول
مصرف آن به شدت افزایش مییابد ،گفت :در
توجه به نزدیک شدن شب عید،
حال حاضر با ّ
مصرف این کاال افزایش یافته ضمن اینکه
افزایش صادرات شیرینی و شکالت و قاچاق
شکر نیز باعث باال رفتن تقاضا برای این کاال
در سالجاری شده است.
هجوم صنایع برای خرید شکر
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  ۹۸را
خریداری و ذخیره کرده اند.
حذف قیمت مصوب از روی بسته
توجه در بازار شکر طی
یکی از نکات مورد ّ
روزهای اخیر این است که قیمت از روی
بستهبنديها حذف شده است؛ این در حالی
است که به گفته مسئوالن ،چون شکر
دارای نرخ مصوب است باید قیمت آن روی
بستهبندي کاال درج شود.
در همین راستا ،یزدان سیف ،معاون وزیر
جهادکشاورزی با بیان اینکه شکر نرخ مصوب
دارد و این قیمت باید روی بستهبندي آن درج
شده باشد ،به خبرنگار مهر گفت :اگر بستهای
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 میشود
دارای نرخ مصوب است و این نرخ باید
روی بسته کاال درج شود ،به خبرنگار مهر
گفت :اگر قیمت روی بستهبندي درج نشده
باشد تخلف است و این به دلیل ضعف
دستگاههای نظارتی است.

جای نگرانی وجود ندارد
علیرغم همه این مسائل ،مسئوالن
میگویند 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 میکند .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
 ۳هفته است برداشت نیشکر در خوزستان
آغاز شده است ،افزود :برهمین اساس حدود
 ۲هفته است که تولید و عرضه شکر حاصل از
این نیشکرها آغاز شده ضمن اینکه اگر برداشت
به همین منوال پیش رود و مجددا ً بارندگی
باعث متوقف شدن آن نشود میزان تولیدی
که پيشبيني شده محقق خواهد شد .این
فعال بخش خصوصی میزان تولید پیشبینی
شده را حدود  ۶۰۰هزارتن شکر حاصل
از نیشکر ،عنوان و اضافه کرد :براساس
پيشبينيهای انجام شده حدود  ۶۰۰هزارتن
شکر از کل شرکتهای نیشکری استان
خوزستان تولید خواهد شد.شمیلی تصریح
کرد :وقتی همه این شکر تولیدی وارد بازار شود
وضعیت بازار از حد اشباع نیز خواهد گذشت.
قیمت شکر طی روزهای آینده افت میکند
وی با اشاره به افزایش قیمت شکر در روزهای
اخیر ،افزود :هم اکنون شکر به اندازهای که
مصرفکنندگان نیاز دارند در بازار وجود دارد و
شاید بخشی از این افزایش نرخ به دلیل تأخیر
در عرضه شکر نیشکری باشد اما همه دلیل
گرانی ،این مسأله نیست و موارد دیگری در آن
دخیل هستند.این مقام مسئول با بیان اینکه شکر
نرخ مصوب ( ۳۰۰۰تومان در هرکیلو) دارد و ما
نمیتوانیم آن را با قیمت باالتر از این میزان عرضه
توجه به آغاز برداشت و عرضه
کنیم ،اضافه کرد :با ّ
شکر نیشکری به بازار باید طی روزهای آینده
شاهد افت قیمت این محصول در بازار باشیم.
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احتمال كاهش  5ميليون تني توليد شكر جهاني در سال 2018-19

تولید چغندری شکر در جهان
نشريه بينالمللي شكر و شيرينكنندهها ()F.O.Lichts

قرارداد آتي شكرخام نيويورك به دليل افزايش مازاد جهاني ،در تاريخ  25آوريل به
پايينترين سطح پس از سپتامبر ( 2015يعني10/69سنت در ازاي هر بوشل براي قرارداد ماه
مه) كاهش يافت و احتمال افزايش مجدد اين مازاد ميتواند بر فشارهاي بازار در سال شكر
( 2018-19اكتبر -سپتامبر) بيفزايد .قراردادهاي آتي شكر سفيد نيز كاهش قابل مالحظهاي
داشته است چرا كه مازاد جهاني شكر عمدتاً بصورت شكرسفيد ميباشد .با اين حال ،بازار
شكرخام در سال  2018-19با كاهش قابل مالحظه توليد مواجه خواهد شد زيرا برزيل،
وضعيت توليد خود را از شكرخام به توليد اتانول تغيير داده است .در واقع ،قرارداد آتي
شكرسفيد ماه آگوست در ماه آوريل ،به  311/4دالر به ازاي هر تن رسيد كه پايينترين سطح
پس از دسامبر  2008است.
اين گزارش ،پيرو نخستين چشمانداز كلي ارايه شده ما براي توليد شكر جهاني سال -19
( 2018اكتبر -سپتامبر) است .مطمئناً اين پيشبيني هنوز هم از عدم اطمينان نسبتاً بااليي
برخوردار است ،به ويژه براي كشورهاي توليدكننده شكر نيشكري نيمكره شمالي كه عمليات
برداشت سال  2017-18در برخي از اين كشورها ،به تازگي به پايان رسيده است .از سوي
ديگر ،قضاوت در خصوص توليدكنندگان شكر چغندري و نيشكري نيمكره جنوبي (مانند
برزيل) ،مستلزم نگاه دقيقتر ميباشد.
آمارهاي ما نشان ميدهند كه ممكن است توليد جهاني در سال  2018-19با  4/9ميليون
تن كاهش به  196/2ميليون تن برسد  .اين رقم هنوز هم بعد از ركورد توليد  201/1ميليون
تني اين فصل ،در رتبه د ّوم بيشترين حجم توليد شكر جهاني خواهد بود ،سالي كه در آن
براي اولينبار ،حجم توليد جهاني از حد آستانه  200ميليون تن گذشت .كاهش برآورد توليد
جهاني در سال  2018-19به دليل افت شديد توليد در برزيل و همچنين عملكرد ضعيفتر
توليد در بسياري از كشورها اروپايي نسبت به نتايج سال گذشته است .
يادآور ميشود كه  ،F.O.Lichtمعادل شكر چغندرهايي كه به محصول نهايي شكر
كريستالي تبديل نشده را در برآوردهاي توليد شكر خود به حساب نميآورد (مث ً
ال مقادير شكر
قابل استحصال از چغندري كه براي اتانول سوختي مورد استفاده قرار گرفته است) .لذا اين
مسأله ميتواند دليل اختالف گزارشات اين نشريه با آمارهاي برخي از انجمنهاي شكر و ارقام
رسمي اتحاديه اروپا باشد .بعالوه تمام ّاطالعات ارقام توليد برحسب ارزش خام ارايه شدهاند و
براي تبديل به ارزش سفيد ميتوان از ضريب  0/92استفاده نمود .ممكن است عنوان شود كه
پيشبينيهاي ما در خصوص توليد ،براساس سال زراعي هر كشور ارايه شده است در حالي
ي تراز شكر جهاني براي هر كشور بر
كه اينگونه نيست و مقادير محاسبه شده جهت پيشبين 
مبناي يك دوره زماني متحدالشكل (اكتبر -سپتامبر) ميباشد چرا كه اين نكته ،پيش شرط
پيشبينيهاي مربوط به تغيير موجودي (يعني مازاد/كسري) در طول يك سال است.

شكر چغندري
احتماالً توليد جهاني شكر چغندري در سال  2018-19با حدود  1/6ميليون تن كاهش ،به 43/9
ميليون تن برسد كه اتحاديه اروپا با  1/1ميليون تن و روسيه با  0/5ميليون تن ،عوامل اصلي اين كاهش
ميباشند .عليرغم كاهش قيمت شكر در داخل اتحاديه اروپا طي چند ماه گذشته ،عم ًال سطح زيركشت
چغندرقند در اين اتحاديه نسبت به سال گذشته تغييري نكرد .دليل اصلي آن ،اين است كه كشاورزان
هنوز تأثير افزايش شديد توليد خود در سال  2017بر روي قيمتها در زمان اتخاذ تصميم براي كشت
محصول سال  2018را درك نكرده بودند .در عين حال ،قيمت كاالهاي جايگزين مانند گندم و كلزا نيز
جذابيت بيشتري نسبت به چغندرقند نداشتند و نهايتاً اينكه ،كشاورزان در اكثر كشور عمده توليدكننده
شكر و قبل از شروع فصل كشت چغندرقند در سال  ،2017-18قراردادهاي دو يا حتي سه ساله براي
توجهي از سطح زيركشت چغندرقند خود امضا كردند و اين مسأله ،توانايي آنها را براي تغيير
بخش قابل ّ
الگوي كشت در كوتاهمدت محدود ساخت .از اينرو ،در حال حاضر توليد شكر اتحاديه اروپا را با 1/1
ميليون تن كاهش ،در سال  2018-19به  20ميليون تن تعديل كرديم .دليل اصلي اين امر نيز آن است
كه بعيد به نظر ميرسد عملكرد فوقالعاده توليد محصول چغندرقند دو سال گذشته را شاهد باشيم .
وزارت كشاورزي و انجمن توليدكنندگان چغندرقند فرانسه ،سطح زيركشت اين فصل چغندرقند
فرانسه را  485000هكتار پيشبيني نمودهاند كه اندكي كمتر از رقم  486000هكتار سال گذشته است.
اين مساحت شامل مناطق كشت شده براي اهداف غير شكري مانند اتانول نيز ميشود ،ليكن ما انتظار
تغييري در نحوه استفاده آن نداريم زيرا قيمتهاي پايين شكر به حداكثر استفاده چغندرقند براي توليد
اتانول در سال  2017-18منجر شده است .در عين حال ،شرايط آب و هواي سرد و مرطوب ،موجب
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توجهي در زمان كاشت امسال شده است .كشاورزان فرانسوي تا  25آوريل 99/2 ،درصد از
تأخير قابل ّ
سطح مورد نظر چغندرقند امسال شان را كشت كردند .نيمي از اين سطح تا  12آوريل كاشته شده
است كه اين وضعيت ،نشاندهنده تأخير  20روزه در مقايسه با ميانگين بلندمدت و تأخير  17روزه
توجه به اينكه تأخير تاريخ شروع كاشت ،پتانسيل عملكرد محصول
در مقايسه با سال گذشته است .با ّ
را به دليل كوتاه شدن چرخه رشد كاهش ميدهد لذا انتظار ميرود عملكرد چغندرقند امسال ،كمي
پايينتر از ميانگين پنج ساله  89/3تن در هكتار (با عيار  ) %16و همچنين عملكرد  95/1تن در هكتار
سال  2017-18باشد .اين مسأله باعث كاهش حدود  0/52ميليون تن شكر و رسيدن به مجموع 5/4
ميليون تن در سال  2018-19خواهد شد.
انتظار داريم كه سطح زيركشت چغندرقند آلمان براي سال  2018در حدود  407000هكتار بدون
تغيير باقي بماند ،حدود  348000هكتار از اين سطح به توليد شكر اختصاص دارد .با وجود وخيمتر
شدن قيمت چغندرقند ،محصوالت جايگزين بازدهي بيشتري را در مقايسه با آن ارايه نميدهند .در
نتيجه ،مساحت اراضي كشت شده براي بذور زمستانه در بهار  2017نسبت به سال قبل تا %2/3
كاهش يافت و دو محصول مهم (يعني گندم و كلزا) بيشترين تأثير در اين كاهش را داشتند .عالوه بر
اين ،تقريباً  %40از سطح زير كشت چغندرقند به دليل امضاي قراردادهاي چند ساله بين كشاورزان
و كارخانجات فرآوري در راستاي آمادهسازي براي پايان دادن به سيستم سهميهاي در سال 2017
تثبيت شده بود .نكته قابل تأمل ديگر اين است كه چغندرقند ،نقش مهمي از تناوب زراعي چهار ساله
كشاورزان دارد لذا پتانسيل تغييرات كوتاهمدت آن محدود است .نهايتاً اينكه ،كشاورزان در دو كارخانه
از بزرگترين واحدهاي توليدكنندگان شكر (يعني سودزوكر و نوردزوكر) سهامداران هستند ،بنابراين
توجه به اينكه كاشت
توليدكنندگان چغندرقند و فرآوريكنندگان آن ،هر دو در يك قايق نشستهاند .با ّ
چغندر با اندكي تأخير مواجه بود لذا عملكرد محصول در حد ميانگين پنج ساله  76/3تن در هكتار
و ميزان عيار آن به  %17/7قابل دسترسي است .با در نظر گرفتن حداكثر استفاده از چغندرقند براي
توليد اتانول ،پيش بيني ميشود حجم شكر توليدي به رقم  6/4ميليون تن برسد كه 0/5ميليون تن
كمتر از سال گذشته است.
لهستان به عنوان سومين توليدكننده بزرگ اتحاديه اروپا ،در بعد توليد چغندرقند در حال گسترش
است به طوري كه اين كشور ،سطح زيركشت خود در سال زراعي  2016-17را در حدود  18درصد
افزايش داد و متعاقب آن ،اين سطح در سال  2017-18با حدود  14درصد افزايش به  232000هكتار
توجه است كه منابع محلي پيشبيني ميكنند اين سطح تا سال  2018به  235000هكتار
رسيد .جالب ّ
افزايش پيدا خواهد كرد  .شرايط آب و هواي سرد ،شروع كاشت را به تأخير انداخته است اما چشمانداز
عملكرد توليد شكر هنوز تغييري نكرده و ميتواند مشابه سال گذشته و كمتر از عملكرد سال 2016
باشد ،زيرا عملكرد بيش از حد چغندرقند ،محتواي بسيار ضعيف شكر را جبران كرده است .بنابراين
انتظار ميرود توليد شكر در سال  2018-19با كمي افزايش به  2/6ميليون تن برسد.
كشاورزان انگليسي به واسطه افزايش حداقل قيمت تضميني شكر بريتانيا براي سال زراعي
 ،2017-18سطح زيركشت چغندرقند خود را از  71000هكتار سال قبل به  94300هكتار در سال
 2017-18افزايش دادند .قرارداد چغندرقند براي سال  ،2018-19افزايش جزئي قيمت تضميني آتي
را به همراه داشت ،بنابراين پيشبيني ميشود كه اين سطح براي سال آينده با افزايش حدود 3000
هكتاري به رقم  97000هكتار برسد .متوسط عملكرد چغندر در سال  2018-19به  83/4تن در هكتار
رسيد كه نسبت به ركورد قبلي  79/8تن در هكتار ،رشد قابل مقايسهاي را نشان ميدهد .از اينرو ،با
توجه به تأخير زمان شروع كاشت به دليل سردي و رطوبت هوا و افت
وجود افزايش سطح زيركشت و با ّ
عملكرد از ركورد  2017-18به محدوده متوسط پنج ساله ،انتظار ميرود توليد شكر تا رقم  1/3ميليون
تن كاهش يابد .كاشت چغندر در هلند در اواخر ماه مارس شروع و عم ًال در پايان ماه آوريل به پايان
رسيد .به نظر ميرسد سطح زيركشت از  85000هكتار سال گذشته به حدود  86000هكتار افزايش
يابد ،زيرا سوئيكر يوني در ماه ژوئيه گذشته تصميم گرفت تا حق تحويل چغندرقند (به اصطالح)LLBs
را براي برداشت محصول سال  2018به ميزان  8درصد افزايش دهد كه تا حدي نرخ حواله پايينتر
 5درصدي هر  LLBجبران ميشود .انتظار ميرود كه تأخير كشت سال جاري ،باعث تكرار ركورد
 15/96تن در هكتار ( )polعملكرد توليد شكر سفيد سال گذشته شود ،ليكن حتي افت اندكي كمتر
از ميانگين  5ساله  14/2تن در هكتار ،باعث خواهد شد توليد شكر سال  2018-19اين كشور به 1/3
ميليون تن برسد كه نسبت به توليد 1/45ميلون تني سال  ،2018-19كاهش قابل مالحظهاي خواهد
داشت .سطح زيركشت چغندر بلژيك در سال جاري معادل  62000هكتار ميباشد كه تغييري نسبت
به سال قبل نكرده است ،اما احتماالً عملكرد شكرسفيد در هر هكتار از سطح استثنايي  16/1تن ()pol
سال گذشته پايينتر خواهد بود .اين امر با وجود ركورد عملكرد چغندر و محتواي باالي قند تسهيل
ميشود .در سوم مي IRBAB ،اعالم كرد كه كاشت چغندر در اوايل ماه مه به پايان ميرسد زيرا
كمتر از  3درصد از كشت اين محصول باقي مانده است .با وجود تأخير در زمان كاشت امسال ،به واسطه
شرايط آب و هوايي گرم در ماه آوريل ،جوانه زني و رشد بوته خيلي سريع بود .در مجموع ،انتظار ميرود
توليد شكر فصل آتي به حدود  0/9ميليون تن برسد كه از  1/05ميليون تن سال قبل كمتر است.
ساير اروپا
كشاورزان در روسيه تا سوم ماه مه ،حدود  623400هكتار چغندرقند كشت نمودند كه اين
رقم براي مدت مشابه سال گذشته در حدود  883200هكتار بوده است .علت اين افت سطح
زيركشت ،تأخير شروع كاشت به دليل سرما و رطوبت هوا بوده است .وزارت كشاورزي روسيه،
سطح زيركشت امسال را  1097هزار هكتار برآورد كرده است كه تاكنون حدود  %57اين سطح
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كشت شده است .اين رقم نسبت به سال قبل در حدود  8/6درصد كاهش نشان ميدهد ،با اين
حال ،اتحاديه توليدكنندگان شكر روسيه انتظار دارد كه اين سطح در سال جاري به 1150
هزار هكتار برسد كه نسبت به سال قبل در حدود ¾ درصد كاهش خواهد داشت .فصل زراعي
 2017-18چغندرقند تاريخ چهارم آوريل به پايان رسيد و كارخانجات توانستند  46/2ميليون
تن چغندر قند ( -0/1درصد) را به  6/46ميليون تن شكرسفيد چغندر ( +6/2درصد) تبديل
كنند .عملكرد چغندرقند حدود  6درصد بيشتر از ميانگين پنج ساله بود و ميزان شكر موجود
در محصول نيز به  19/6درصد رسيد كه از نتايج سال گذشته بيشتر است .توليد شكر از شربت
(در دوبريكا) و مالس (در زنامنكا و اولخوادكا) در بهار و تابستان ادامه خواهد داد ،بنابراين توليد
نهايي هنوز هم با اندكي افزايش مواجه خواهد بود .در حال حاضر و براساس عملكرد مشابه سال
گذشته ،پيشبيني ميكنيم كه توليد در سال  2018-19با نيم ميليون تن كاهش به رقم 6/6
ميليون تن برسد.كشاورزان در اوكراين تا  2مي ،در حدود  263هزار هكتار چغندرقند كشت نمودند
كه در مقايسه با حدود  300هزار هكتار مدت مشابه سال گذشته كاهش نشان ميدهد .وزارت
كشاورزي اوكراين پيشبيني ميكند كه سطح زيركشت چغندر سال جاري به  302000هكتار برسد
كه كمتر از سطح  316100هكتاري سال گذشته است .با اين حال ،انجمن ملي توليدكنندگان شكر
توجه به تأخير
محافظهكارتر پيش رفته و سطح زيركشت را  285000هكتار پيشبيني كرده است .با ّ
شروع كشت در اين فصل ،عملكرد چغندرقند در حد ميانگين پنج ساله ( 44تن در هكتار) خواهد
بود .در صورتي كه سطح زيركشت معادل  295000هكتار فرض شود ،احتماالً توليد شكر در فصل
جديد به حدود  2/2ميليون تن خواهد رسيد.
انتظار ميرود سطح زيركشت چغندرقند در تركيه براي فصل جديد ،با تقريباً  5درصد افزايش به
 340000هكتار برسد و با لحاظ عملكرد مشابه سال گذشته ( 60/9تن در هكتار) ،پيشبيني ميشود
امسال اين كشور بتواند  2/7ميليون تن شكر توليد كند.
توليد چغندر قند در خارج از اروپا از  10/6ميليون تن در سال پيش به  10/9ميليون تن در
سال  2018-19افزايش يافته است .اياالت متحده ،مصر ،چين ،ايران و ژاپن ،در زمره توليدكنندگان
اصلي اين منطقه هستند .پيشبيني ميشود توليد شكر چغندري اياالت متحده در فصل جديد با
حدود  0/1ميليون كاهش به  4/5ميليون تنزل كند .در حال حاضر عمليات كاشت به دليل شرايط
توجهي به تأخير افتاده است .به نظر ميرسد فصل زراعي
آب و هوايي سرد و رطوبت به طور قابل ّ
 2017-18با استانداردهاي تاريخي فاصله بسيار زياد داشته باشد.
پيشرفتهاي تكنولوژيكي و سرمايهگذاري در صنعت بهبود يافته و اصالح تهويه ذخيرهسازي
چغندرقند در سالهاي اخير ،موجب كاهش ضايعات و نوسان كمتر ضريب استحصال در اواخر
زمستان و اوايل بهار شده است  .با اين حال ،به نظر ميرسد كه عملكرد پايينتر چغندرقند ،منجر به
توليد كمتر شود .مصر هر دو محصول نيشكر و چغندرقند را در طي ماه آگوست  -سپتامبر كشت
نموده و در ماه مارس – آوريل برداشت ميكند .در حال حاضر فرايند برداشت چغندرقند ادامه داشته
توجه به راهاندازي كارخانه
و مقادير آن همچنان متعلق به آمار سال زراعي 2017-18مي باشد .با ّ
جديد النوران به نظر ميرسد كه توليد اين كشور به ركود  1/5ميليون تن برسد .موقتاً پيشبيني
ميشود كه توليد در سال  2018-19در همين سطح سال گذشته باقي بماند.
توليد شكر چغندري چين در سه فصل گذشته 56 ،درصد افزايش يافته و به حدود  1/3ميليون تن
در سال  2017-18رسيده است .تعدادي از كشاورزان در استانهايي مانند مغولستان ،درحال
تغيير الگوي كشت به چغندرقند هستند چرا كه تغيير سياست حمايتي دولت از ذرت،
موجب كاهش قيمت اين محصول شده است .از اينرو جذابيت براي كشت چغندرقند
بيشتر شده و انتظار ميرود اين روند تداوم داشته باشد .عالوه بر افزايش سطح زيركشت ،با
توجه به بهبود مكانيزاسيون ،سازگاري واريتههاي جديد و نوسازي كارخانهها ميتوان انتظار داشت
ّ
كه توليد افزايش يابد .لذا در حال حاضر پيشبيني ميشود توليد شكر چغندري فصل جديد به 1/5
ميليون تن برسد كه عمدتاً به دليل افزايش بيشتر توليد در استان مغولستان داخلي است.
ايران نيز در سالهاي اخير موفق به افزايش توليد شكر چغندري شده است .ميزان توليد
سال  2016-17اين كشور حدود  0/9ميليون تن افزايش يافت .كه در اين فصل به  1/3ميليون
تن افزايش يافت .در حال حاضر ،افزايش جزئي براي سال  2018-19پيشبيني ميشود.
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افتخارآفرینی کشت و صنعت امام خمینی(ره) در کسب رتبههای 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  ،۱۳۹۷طرح پژوهشی «فرآیند بهبود
عملکرد کارخانه شکر با کاهش ضایعات قندی
در مالس نهایی» مربوط به حوزه تحقیق و
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
و طراحی و اجرای تغییرات بر روی برخی از
تجهیزات ،منجر به صرفهجویی ساالنه بالغ بر  ۶میلیارد ریال گردید.واحد تحقیق و توسعه
اليت خود را با هدف عملیاتی کردن
کشت و صنعت امام خمینی(ره) از سال  ۱۳۹۲ف ّع ّ
تحقیقات کشاورزی و صنعتی آغاز نمود و اولین واحد صنعتی در سطح استان خوزستان
محسوب میشود که موفق به اخذ پروانه تحقیق و توسعه شد .در طی  ۵سال گذشته
بیش از  ۳۰طرح پژوهش در واحد تحقیق و توسعه کشت و صنعت امام خمینی(ره)
ارزیابی ،تأييد و اجرا شده که نقش مؤثّری در افزایش تولید و یا کاهش هزینهها داشته
است.در سال گذشته نیز دو طرح پژوهشی در حوزههای کشاورزی و تجهیزات مکانیکی
در این واحد رتبههای اول طرحهای پژوهشی را در دو حوزه کشاورزی و صنعت در
ارزیابی اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی کسب کرد.

ف ّعال ّيتهای زیستمحیطی در مجموعه با نگاه ویژه
در این مراسم احمدرضا الهیجان زاده مدیرکل
حفاظت محیط زیست خوزستان گفت :آوردهای آبی
امسال نباید ما را از برنامهریزی و مدیریت منابع
آب غافل کند .وی ادامه داد موضوع کشاورزی و
محیط زیست نسبت و امنیت غذایی نیازمند داشتن
کشاورزی پایدار است در رعایت اصول و الزامات
زیست محیطی ما را به توسعه پایدار خواهد رساند.
وی ادامه داد :مجموعه کشت و صنعت امام
خمینی(ره)باداشتنتصفیهخانهصنعتیتوانسته
در این امر موفق باشد .الهیجانزاده ضمن تقدیر
از حرکت این مجموعه در برداشت سبز ابراز
امیدواری کرد که این نوع برداشت سال آینده نیز
در این مجموعه افزایش یابد و از مسئوالن کشت
توجه به مسائل اجتماعی و
و صنعت به خاطر ّ
مشارکت در مقابله با سیل اخیر و کمک به مردم
منطقه قدردانی کرد.مدیر کل حفاظت محیط
اليتهای
زیست خوزستان گفت :مجموعه ف ّع ّ
کشت و صنعت امام در حوزه محیط زیست
باعث شده که در سال  96به عنوان یکی از
صنایع سبز کشور معرفی شود .الهیجانزاده از
مسئولین این شرکت خواست تا برنامههای آینده
توجه ویژه به انرژینو و تولید برق از
این مجموعه ّ
خورشیدی و احداث نهالستان برای توسعه فضای
سبز شرکت از اولویتها باشد.
در این مراسم ناصر مجدی مدیر عامل شرکت کشت و صنعت امام خمینی(ره) در خصوص
اليتهای زیست محیطی در مجموعه با نگاهی ویژه
اقدامات زیست محیطی مجموعه گفت :ف ّع ّ
پیگیری میشود و کارکنان بر ضرورت رعایت مسائل زیست محیطی آشنا هستند.وی واحد
محیط زیست را از فعالترین بخشهای صنعت دانست و گفت با رعایت الزامات زیست محیطی
به نهایت تولید و افزایش دست یافته است.
او ادامه داد :تصفیهخانه این مجموعه از لحاظ کاهش آلودگی مورد تأييد آزمایشگاه معتمد
محیط زیست بوده و در خصوص برداشت سبز هم گفت :تالش خواهیم کرد تا امسال بیش از
 ۴۰درصد برداشت را به صورت سبز انجام دهیم .الهیجانزاده در خصوص سایر اقدامات گفت:
گازسوز شدن شرکت و کنترل آلودگیهای صوتی از دیگر اقدامات این مجموعه است .

کشت و صنعت نیشکر دهخدا و تندیس سیمین سبز و تندیس دو ستاره تعالینت

شرکت کشت و صنعت نیشکر دهخدا از
زیرمجموعههای شرکت توسعه نیشکر و صنایع
جانبی خوزستان است که در مسیر تعالی و
اليتهای خود برنامهریزی میکند و به
رشد ف ّع ّ
توجه کافی دارد.
زیست
محیط
مسایل
ّ
این شرکت در تکمیل زنجیره افتخارات
خود و حضور موفقش در عرصههای مختلف،
تقدیرنامه و تندیس سیمین صنعت سبز کشور
در سال  1396را از سازمان حفاظت محیط
زیست کشور دریافت کند و با دریافت همزمان
تقدیرنامه تک ستاره اشتهار به کیفیت از
سازمان ملی استاندارد ایران ،مهر تأييد دیگری
بر عملکرد خود در کارنامه حضورش در مجامع
برونسازی و ملی داشته باشد.
توجه به صیانت از منابع ارزشمند
با ّ
تولید و نگهداری هوشمندانه و برنامهریزی
شده ،از گامهای مؤثّر در اقتصاد مقاومتی
بوده و سهم عمدهای در مدیریت هزینهها و
صرفهجوییهای ارزی و ریالی دارد و همچنین

تأثير 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 تحقّق اهداف ملی

اقتصاد مقاومتی و کاهش هزینههای 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 تعالینت شد.
به گزارش فرزام لطیفی سرپرست مدیریت
عامل شرکت کشت و صنعت نیشکر دهخدا
با رعایت مدلهای استاندارد مصرف انرژی و
با ارزیابی معیارهای بازدهی انرژی محصوالت
تولیدی و بر اساس استاندارهای ملی و
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 تکستاره در گروه صنایع انرژیبر ،در
تولید قند و شکر و نیز دریافت تندیس برنز
دو ستاره در حوزه پروژههای کاهش مصرف
انرژی شد .همچنین دریافت گواهینامه مدیر
انرژی برتر در میان مدیران انرژی شرکتهای
حاضر نیز از افتخارات دیگر به دست آمده
توسط این شرکت میباشد.

شماره  - 186بهمن و اسفند1397

شرکت توسعه نیشکر خشکسالی بسیار سختی را تجربه کرد

در حال حاضر در هر شبانهروز حدود یک هزار هکتار نیشکر
از مزارع شرکت توسعه نیشکر و صنایع حانبی به صورت کام ً
ال
مکانیزه و توسط تیمهای شبانهروزی برداشت میشود.
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 بارشهای
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 صنعتهای نیشکری آغاز شده است و برای جبران تأخير
ایجاد شده تصمیم گرفته شد برداشت نیشکر به صورت شبانه
روزی و بدون وقفه انجام شود.

وی از ایجاد تیمهای  ۲۴ساعته برداشت نیشکر در مجموعه
توجه به اینکه بار
توسعه نیشکر و صنایع جانبی خبر داد و گفت :با ّ
سنگین تولید شکر بر عهده صنایع نیشکری استان خوزستان است
با تشکیل این تیمها به صورت شبانهروزی برداشت و تولید شکر به
عنوان کاالی استراتژیک کشور صورت میگیرد.
شریعتی گفت :در حال حاضر در هر شبانه روز حدود  ۱هزار
هکتار نیشکر از مزارع شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی به
صورت کام ً
ال مکانیزه برداشت میشود و با این سرعتی که در
برداشت وجود دارد پيشبيني میشود 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 تالشهای شبانه روزی که در اینجا مشاهده شد همه در
راستای شعار اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری است.

معاونپارلمانيرييسجمهور:

شركتهاي كشت و صنعت نيشكر اهميت ويژهاي براي دولت دارند

معاون پارلماني رييسجمهور با بيان اينكه
معيشت بيش از  ۱۰۰هزار نفر در خوزستان از
طريق كشت نيشكر و صنايع جانبي آن تأمين
ميشود ،گفت :تالش ما در راستاي حمايت
و حل مشكالت احتمالي واحدهاي توليدي
نيشكر خوزستان است تا بتوانيم در اين زمينه
به بحث اشتغال و همچنين خودكفايي در توليد
شكر كمك شاياني كنيم.
به گزارش ايسنا ،حسينعلي اميري در روز  ۷اسفندماه در حاشيه
بازديد از شركت كشت و صنعت دعبل خزايي در جمع خبرنگاران
اظهار كرد :يكي از واحدهاي توليدي مهم كشور ،صنعت نيشكر و
توجه به ظرفيت خوزستان در بحث
صنايع جانبي آن است و با ّ
توليد نيشكر امروز از اين مجموعه ديدن كرديم.
وي با بيان اينكه ريزگردها يكي از تهديدهاي جدي استان
خوزستان هستند ،افزود :مجموعه نيشكر استان عالوه بر مزيتهايي
كه در زمينه محيط زيست براي خوزستان دارد ،نقش بسيار پررنگي
در موضوع اشتغال استان نيز دارد.
معاون پارلماني رييسجمهور اظهار كرد :كشت نيشكر از
برخاستن ريزگردها و آلودگي هوا جلوگيري ميكند و همچنين
معيشت بيش از  ۱۰۰هزار نفر از طريق كشت نيشكر و صنايع

جانبي آن در خوزستان تأمين ميشود.اميري
ادامه داد :امروز با مديريت و همراهي كارگران
توجهي از شكر
در حوزه نيشكر ،بخش قابل ّ
مورد نياز كشور در درون كشور توليد و تأمين
توجه به مشكالتي كه
ميشود و اين زمينه با ّ
در بحث ارز و تحريمهاي ظالمانه وجود دارد،
شركتهاي كشت و صنعت نيشكر داراي
اهميت ويژهاي براي دولت هستند.
توجه به اينكه صنعت نيشكر جز صنايعي است
وي عنوان كرد :با ّ
كه هيچ دورريزي ندارد و از همه بخشهاي نيشكر ميتوان استفاده
كرد ،توسعه صنايع تكميلي نيشكر نيز داراي اهميت بسيار است.
معاون پارلماني رييسجمهور با بيان اينكه مجموعههاي كشت
و صنعت نيشكري در خوزستان براي دولت داراي اهميت بسيار
هستند ،گفت :تالش ما در راستاي حمايت و حل مشكالت احتمالي
اين واحدهاي توليدي است تا بتوانيم در اين زمينه به بحث اشتغال
و همچنين خودكفايي در توليد شكر كمك شاياني كنيم.
اميري ادامه داد :براي مجموعه كشت و صنعت دعبل خزايي
يك طرح جامع برنامهريزي شده است كه بايد اين طرح جامع
در سالهاي آينده تكميل شود تا در اين مجموعه شاهد اشتغال
بيشتري از جوانان باشيم.

9

ايران  ۱۵۰هزار تن شكر خام از هند خريد

ايران براي نخستينبار
طي  ۵سال گذشته از
هند شكر وارد ميكند

تاجران هندي براي ماههاي مارس و آوريل
(اسفند و فروردين) شكر خام به ايران صادر
ميكنند كه اولين فروش شكر هندي به تهران طي
حداقل  5سال است.
بر اثر تحريمها ،ارتباط ايران با سيستم مالي
جهاني قطع شده است كه شامل استفاده از دالر
براي معامالت نفتي ميشود .ايران توافق كرده بود
در ازاي دريافت روپيه ،به هند نفت بفروشد ولي
فقط ميتواند از اين روپيه براي خريد كاالهاي
هندي استفاده كند ،مخصوصاً كاالهايي كه در
داخل به اندازه كافي توليد نميشوند .نهادهاي
تجاري به توافق رسيدهاند  150/000تن شكر خام
را در محمولههايي كه در مارس و آوريل ميرسند،
به ايران صادر كنند.ارزش اين محموله  305تا 310
دالر در هر تن است .يك منبع تجاري آگاه گفت
پول نفت خريداري شده از ايران در بانك «يو سي
او» نگهداري ميشود .ايران قصد دارد از اين ذخاير
براي خريد شكر و ساير مواد غذايي استفاده كند.
شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران اين
شكر را براي اطمينان از عرضه كافي اين محصول
در ماههاي آتي خريداري كرده است .ايران معموالً
شكر را از برزيل ميخريد .برزيل بزرگترين
توليدكننده و صادركننده شيرينكنندههاست.
ايران احتماالً  400/000تن شكر خام از هند در
 2019وارد ميكند چون توليد داخلي اين كشور
براي تأمين تقاضاي كشور كافي نيست .شركتهاي
مواد غذايي كارگيل و بانگ و ساير شركتهاي
تجاري دنيا عرضه مواد غذايي به ايران را متوقف
كردهاند چون تحريمهاي جديد آمريكا سيستمهاي
بانكي را مختل كرده و امكان پرداخت وجود ندارد.
طبق گفته يك منبع آگاه ،ايران اين شكر را  7دالر
در هر تن گرانتر نسبت به سايرين ميخرد چون
تاجران نگران تأخير در پرداخت هستند.

قند بيستون مطالبات
كشاورزان را پرداخت كرد

علي حسيني اظهار كرد :در سالهاي گذشته
پرداخت مطالبات كشاورزان توسط شركت
خاصي
قند بيستون در عين حال كه از رويه ّ
برخوردار نبوده ،اما عمدتاً از بهمن ماه هر سال
آغاز و تسويه حساب تا پايان مرداد ماه سال
بعد طول ميكشيد .وي بيان كرد :اين در حالي
است كه امسال با تالشهاي صورت گرفته با
وجود مشكالت نقدينگي و مسائل حاكم بر
اقتصاد كشور ،پرداخت مطالبات كشاورزان
در اولويت كاري كارخانه قرار گرفته است.وي
ادامه داد :بر اين اساس با ايجاد رويه يكسان
و عدالت محور در آبانماه سال جاري ،مرحله
اول پرداخت آغاز و هر ماه طبق برنامهريزي
صورت گرفته تا سقف  50درصد از مطالبات
كشاورزان پرداخت شده است .مديرعامل قند
بيستون تأكيد كرد :با تالش همكاران مرحله
د ّوم پرداخت هفته گذشته عملياتي شد.
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راهکارهایی برای حمایت از بنگاههای تولیدی در شرایط تحریم

نویسنده| یاسرمالیی|
کانالهای اثرگذاری مســتقیم و غیرمستقیم تحریمها بر
اقتصاد ایران و بنگاههای تولیدی بشــرمرده شد .اشاره شد
که تحریم ،پدیدهای درونزاست و نقاط آسیبپذیری آشکار
اقتصاد ایران که در ابرچالشهای ششگانه قابل تلخیص است،
تحریمکنندگان را نسبت به موفقیت تحریمها امیدوار کرده
اســت .این تحلیل ،ميتواند کلید یافتن راهحلهخای پیش
روی اقتصاد ایران بــرای حمایت از تولید مالی و بنگاههای
اقتصادی باشد .درحال حاضر ،سیاستگذار با دو سؤال محوری
روبهرو است .سؤال اول این است که چگونه میتوان با وجود
تحریم ،ثبات را به اقتصاد کالن ایران بازگرداند؟ اهیمت این
سؤال در اینجاست که در فضای بیثبات ،کسبو کارها قدرت
برنامهریزی را از دست میدهند .ایجاد ثبات پایدار اقتصادی،
مهمترین مطالبه فعاالن اقتصادی و بنگاههای تولیدی از دولت
است .در مرحله بعد ،سؤال دوّم در دستور کار سیاستگذار قرار
میگیرد :در شرایط سخت تحریمی چگونه میتوان از بنگاههای
تولیدی در برابر محدودیتهای 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
بنگاههای تولیدی بپردازد.
پیش از آنکه به ذکر مصادیق راهکارها بپردازیم ،توجّ ه به این
کته ضروری است که اقتصاد ایران در سالهای  1397و ،1398
در خوشبینانهترین سناریو با وضعیت رکود تورمی روبهرو است.
مســأله پیش روی سیاستگذار این اســت که چگونه میتوان
ریسکهای تبدیل شــدن رکود تورمی به ابرتورم رکودی را به
حداقل رســاند .در گام بعدی ،مسأله پیش روی سیاستگذاران،
کاهش ابعاد تورمی اســت .یعنی چگونــه میتوان نرخ تورمی
پایینتر و رکود اقتصادی با ابعادی محدودتر داشــت؟ پذیرش
واقعیتهای 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 خیالپردازی و اقدامات
افراطی و مخرّب دور نگاه خواهد داشت.
راهکارهای کنترل انباره نقدینگی
در تالطمات ارزی نیمه اول سال  ،1397شاهد تبدیل سپردههای
بلندمدت به ســپردههای دیــداری و کوتاهمدت به منظور ورود
ســوداگرانه با بازارهای دارایی بودیم .در این وضعیت ،این سؤال
پیش روی سیاســتگذار قرار دارد که چگونه میتوان مانع از به
جریان افتادن انباره نقدینگی موجود در حســابهای پسانداز
فعاالن اقتصادی در بازار ارز و طال و سایر بازارهای دارایی و ایجاد
بیثباتی در اقتصاد کالن شد؟ افزایش هزینه تبدیل سپردههای
بلندمدت به سپردههای کوتاهمدت از طریق افزایش فاصله نرخ سود
سپردههای کوتاهمدت و بلندمدت ،حذف پرداخت سود روزشمار به
حسابهای سپرده کوتاهمدت ،کاهش سیالیت نقدینگی از طریق
تغییر دستورالعمل مبادله چکهای رمزدار و کاهش سقف تراکنش
با استفاده از دستگاههای کارتخوان،اقداماتی بود که بانک مرکزی
به این منظور انجام داد و اثر خود را در بازگشت نسبتی ثبات به
بازار داراییها در نیمه دوّم سال  1397نشان داد.
راهکارهای کنترل جریان نقدینگی
اصالح نظام بانکی
پایه پولی و به تبع آن ،حجم نقدینگی از دو مسیر درحال
رشد است .مسیر اول ،اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی
به دلیل مشکالت داخلی شبکه بانکی و ناتوانی آنها در مدیریت
جریان نقدی اســت .دربخش قبلی ،بــه 9صورت 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 بهرهگیری از
تجارب جهانی وجود ندارد.
کاهش کسری بودجه به سطح پایدار
دوّمین جریان فعال در افزایش پایه پولی و نقدینگی ،کسری
بودجه دولت است .کسری بودجه دولت در حال حاضر از دو مسیر
تأمين مالی ميشود .یک مسیر ،انتشار اوراق بدهی است و مسیر
دیگر ،فشار به بانکها برای پرداخت وام به دولت یا پیمانکاران و
شرکتهای دولتی .هر دو مسیر ،در وهله اول دارای اثراتروانی
بخش غیردولتی در دسترسی به منابع مالی هستند .به این معنا
که هر چقدر بخش دولتی سهم بیشتری از منابع نظام تأمين مالی
را به خود اختصاص دهد ،منابع مالی کمتری برای تولیدکنندگان
و حتی مصرفکنندگانی که متقاضی تسهیالت بانکی هستندباقی
میماند و نرخ تأمين مالی برای آنها افزایش مییابد .از آنجایی که
بانک مرکزی مسئول مدیریت نرخ اوراق تأمين مالی در بازار است،
تحت تأثير تأمين مالی کسری بودجه دولت در بازارهای مالی،
مجبور به مداخله در بازار اوراق برای کنترل نرخ تأمين مالی خواهد
شد که به افزایش پایه پولی منجر ميشود .همچنین با توجّ ه به
مشکالت نظم بانکی ،فشار دولت برای دریافت وام کالن از بانکها،
به طور غیرمستقیم باعث افزایش اضافه برداشت بانکها از بانک
مرکزی خواهد شد .بنابراین ،کسری بودجه دولت ،عامل کلیدی
افزایش پایه پولی ،نقدینگی و در نهایت تورم است.
ال اشاره شد ،تحریمها از طریق کاهش صادرات
همان طور که قب ً
نفت ،مهمترین منبع درآمدی بودجه دولت را هدف قرار داده است.
با توجّ ه به اینکه بخش عمدهای از هزینههای دولت ،اجتنابناپذیر
ال منجر به افزایش
هســتند ،کاهش درآمدها در اثر تحریم ،عم ً
کســری بودجه و شدت یافتن آثار مخرب فوقالعاده در افزایش
پایه پولی و تورم خواهد شد.
از ســوی دیگر ،اقتصــاد ایران مملــو از یارانههای قیمتی و
غیرهدفمنــد دولت اســت که دهکهای پردرآمد ،بیشــتر از
کمدرآمدهــا از آن برخوردار ميشــوند و این ،عین بیعدالتی
اســت .یارانه حاملهای انرژی ،مهمترین مثال برای این دست
از یارانههاست .پرداخت ارز  4200تومانی 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 یارانهای با هدف حمایت مستقیم از

خانوادههای کمدرآمد و کاهش کسری بودجه ،یکی از مهمترین
اقدامات اصالحی است که باید در دستور کار دولت قرار گیرد .با
این حال ،نمیتوان و نباید انتظار داشت که سطح کسری بودجه
دولت در این فرآیند اصالحی به صفر برســد .در هر صورت ،از
دولت انتظار میرود که در شرایط رکودی ،از طریق مخارج خود
تقاضای مؤثّر را افزایش دهد .اصالح مهمی که در فرآیند تأمين
کسری بودجه الزم است ،تمرکز روی انتشار اوراق بدهی است.
به بیان دیگر ،هر گونه اعمال نفوذ و فشــار بر نظام بانکی برای
تأمين کسری بودجه دولت باید متوقف شود.
مدیریت بدهیهای دولت
موضوع بدهیهای انباشته و بالتکلیف دولت به پیمانکاران ،یکی
از چالشهای بزرگ بنگاههای اقتصادی کشور است .برای حل
این معضل ،برنامه اوراق بهادارسازی بدهیهای دولت ،در کنار
انتشار اوراق جدید تأمين مالی باید در دستور کار قرار بگیرد .با
اوراق بهادارسازی بدهیها و اتخاذ ترتیباتی برای ایجاد بازار پرعمق
برای اوراق بدهی ،بدهیهای دولت در ترازنامه بنگاههای اقتصادی
نقدپذیر خواهد شد واین گشایش ،ميتواند بخشی از نیاز بنگاههای
اقتصادی به سرمایه در گردش را کاهش دهد.
البتــه ،بدون حضور فعال بانک مرکــزی در بازار اوراق بدهی
دولت ،بدون شک پروژه تأمين مالی دولت از طریق انتشار اوراق
بدهی و اوراق بهادارسازی بدهیهای دولت شکست خواهد خورد.
سؤال اینجاست که چگونه بانک مرکزی در عین حالی که بازار
بدهیهای دولت را مدیریت میکند و با خرید اوراق دولتی،مانع
از افزایش نرخ تأمين مالی در اقتصاد ميشود ،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 هدفگذاری تورم» ،بانک مرکزی قادر
خواهد بود در کنار یک سیاســت بودجهای منضبط و پایدار ،با
قطع با کاهش ارتباط حجم نقدینگی وتورم ،ضمن حفظ ثبات
اقتصاد کالن ،از طریق کنترل نرخ تأمين مالی به تخفیف رکود
اقتصادی کمک کند.
گشایش در مسیر دیپلماسی
مجموعه اصالحات اقتصاد کالن که در باال به آنها اشاره شد،
پیشنیاز بهبود محیط کســب و کار در شرایط تحریم هستند.
این سیاستها از طریق بازگرداندن ثبات به اقتصاد کالن و بهبود
پیشبینیپذیری اقتصاد ،تسهیل مالی بنگاهها ،بهبود نقدپذیری
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داراییهای منجمد بنگاهها 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
یارانهای کشور ،به بهبود وضعیت توزیع درآمد در کشور وافزایش
رفــاه دهکهای کمدرآمد 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 ميتواند 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 تعادلها و بیثباتی روزافزون طی طریق خواهد کرد .در این
شرایط ،فارغ از اینکه چه دولتی در آمریکا در قدرت باشد ،به نظر
نمیرسد هيأت 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 طوالنیمدت پیدا
کند ،پشتوانه تحلیلی تداوم تحریم متزلزل خواهد شد.

ارتباطات قویتری برخوردارند ،شــانس بیشتری برای دریافت
تسهیالت دارند و بوروکراسی کشور همواره در غربالگری بنگاهها
ضعیف عمل کرده است .در این شرایط ،برونسپاری شناسایی
و اولویتبندی بنگاهها در زنجیرههای تولید به اســتارتاپها یا
تشکلهای صنفی و تخصّ صی ميتواند یک راهحل باشد .البته ،باید
توجّ ه 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 روشهای تأمين مالی نیز ميتواند
در دستور کار قرار گیرد .برای بنگاههای بزرگ و صاحب توانایی ،از
جمله خودروسازان ،استفاده از ابزار اوراق صکوک و اوراق شرکتی
قابل توسعه است .این امکان با توجّ ه به آغاز فعّاليّت شرکتهای
رتبهبندی در بورس ،بیش از پیش فراهم شده است .همچنین،
اوراق خرید دین ميتواند یک راه تازه برای تأمين ســرمایه در
گردش باشــد .در این روش ،بنگاهها ميتوانند 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  LCداخلی توسط شبکه بانکی باید
دنبال شود .دراین مورد ،پذیرش  LCداخلی از سوی شرکتهای
بزرگ تأمينکننده ،از جمله فوالدسازان ميتواند از طریق وزارت
صمت دنبال شود تا فشــار بنگاهها به نظام بانکی برای تأمين
سرمایه در گردش کاهش یافت .همچنین ،بانک مرکزی ميتواند
در چارچوب سیاســتهای پولی خود ،با ورود و مداخله در بازار
اوراق شرکتی ،نرخ تأمين مالی را برای بنگاههای تولیدی کنترل
کند و نقدپذیری اوراق شــرکتی را نیز افزایش دهد.برای تأمين
سرمایه در گردش مورد نیاز پیمانکاران دولت ،اوراق بهادارسازی
بدهیهای دولت که به عنوان بخشی از بسته اصالحات اقتصاد
کالن ذکر شد ،ميتواند کارگشا باشد .درحال حاضر ،حجم انبوهی
از بدهیهای بالتکلیف دولت در ترازنامه پیمانکاران دولت انباشته
شده است که تعیین تکلیف ،اوراق بهادارسازی برای آنها ميتواند
این بدهیها را نقدپذیر کند و از مشکالت این پیمانکاران بکاهد.

واردات مواد اولیه و کاالهای واسطهای
ال اشاره شد ،تحریمها از طریق ممنوعیت
همان طور که قب ً
واردات (ازجمله در صنعت خودرو) ،محدودیت در نقل و انتقال
پول و محدودیت در حمل و نقل کاال ،واردات مواد اولیه و کاالهای
واسطهای مورد نیاز صنعت کشور را هدف گرفتهاند .حتی با این
فرض که هیچکدام از این محدودیتها در کار نبود ،کاهش
صادرات کشور و درآمدهای ارزی ،خود میتوانست مهمترین
محدودیت بر سر راه واردات کاالهای مورد نیاز واحدهای تولیدی
باشد .تفاوت مهمی که دور جدید تحریمها با دور پیشین دارد،
محدود و یا مسدود شدن مسیراستفاده از بانکهای کوچکی
است که در ترکیه ،چین ،هنگکنگ و کشورهای دیگر ،کار
انتقال پول به شرکتهای تأمينکننده را انجام میدادند.
با توجّ ه به محدودیتهای موجود ،چشمانداز روشنی پیش روی
واردات کاالهای مورد نیاز تولیدکنندگان کشور وجود ندارد .در
این شرایط ،یک توصیه مهم ،شناسایی گلوگاهها و زنجیرههای
صنعتی کشور است .با شناسایی و اولویتبندی کاالهای واسطهای
در نظام سفارشگذاری و تخصیص ارز ،منابع بسیار محدود موجود
برای تأمين 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 میرسد
سختگیریهایی که در خصوص پیمانسپاری ارزی صادرکنندگان
وجــود دارد ،عالوه بر صادرکنندگان بــرای واردکنندگانی که
بــه صورت بالقــوه ميتوانند از این منابع بــرای پرداخت پول
تأمينکنندگان 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 میرسد مالحظاتی که درباره
ت مضاعفی برای
خروج سرمایه از کشــور وجود دارد ،محدودی 
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 ميتواند گشایش کوچکی
در مسیر سنگالخ واردات کاالهای مورد نیاز کشور ایجاد کند.

توقف مداخالت مخرب دولت در بازارها
وقتی یک کشور به دلیل اشتباهات سیاستگذاری دولت ،با افزایش
نرخ تورم روبهرو ميشود ،معموالً از چنین دولتی انتظار میرود که
ادامه اشتباهات خود ،برای کنترل تورم به سرکوب قیمتها و فشار به
بنگاههای تولیدی روی بیاورد .این تجربه ،تنها مختص به ایران نیست.
در این مجال  ،به سیاستگذاران محترم توصیه میشود تجارب مکرر
خود در گذشتهای نه چندان دور را در کنار دههها تجربه بينالمللی
به یاد بیاورند .واقعیت آن است که این سرکوبها نهتنها در کنترل
تورم مؤثّر نبودهاند ،بلکه از طریق فشار به بنگاههای تولیدی و تشدید
رکود ،بر عمق مشکالت اقتصادی افزودهاند.
در شرایطی که بنگاههای تولیدی با دهها مشکل ریز و درشت
مرتبط با تحریمها دست و پنجه نرم ميكنند ،شایسته نیست
فشار مضاعفی از ناحیه دولت به آنها وارد شود .البته ،تجربه صنعت
خودرو در ســال  1397نشان ميدهد که دولت این ظرفیت و
شــجاعت را دارد که در سیاست اشتباه خود تجدیدنظر کند .با
اعالم سیاستگذاری خودرو در سطح  5درصد زیر قیمت بازار،
این دغدغه و نگرانی در صنعت خودرو مرتفع گردید و خودروسازان
روی تأمين مواد اولیه وکاالهای واسطهای مورد نیاز خود متمرکز
هســتند .امید است که این سیاست به سایر صنایعی که هنوز
مشمول قیمتگذاری دستوری هستند نیز تسری پیدا کند.

تأمين سرمایه در گردش بنگاهها
استفاده بهینه از منابع بانکی موجود ،در شرایط کنونی اهمیت
بسزایی دارد .گلوگاههای تولید در زنجیره ارزش باید شناسایی
شــوند و اگر مشکل آنها تأمين سرمایه در گردش ریالی است،
باید در اولویت دریافت تسهیالت باشند .البته،باید پذیرفت که
شناسایی بسیار دشــوار است .معموالً رانتجویان که از نفوذ و

الزامات تح ّقق حداکثری جایگزینی واردات
همانطور که اشاره شد یکی از فرصتهای 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  1960و
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 1970میالدی بودهاند .اما گذر زمان ،ناکارایی این استراتژی را
در ایجاد توسعه صنعتی پایدار به اثبات رسانده است .بنگاههایی
که تحت حمایتهای گلخانهای دولت در این رژیم سیاستگذاری
توسعه پیدا ميكنند ،هرگز نميتوانند به بلوغ و رقابتپذیری در
بازارهای جهانی دســت پیدا کنند و اینچنین صنایعی ،همواره
برای تداوم حیات به حمایتهای دولت نیاز دارند .در صورتی که
ی جایگزینی واردات
کشور در شرایط طبیعی قرار داشت ،پیگیر 
با مختصات تجربه شده آن هرگز توصیه نمیشد .اما شرایط ویژه
خاص خود
کشور و محدودیتهای ناخواسته تحریمی ،اقتضائات ّ
را دارد و سیاستهای ویژهای را میطلبد .در این شرایط ،ضرورت
دارد که با شــناخت آسیبهای اســتراتژی جایگزینی واردات،
برنامهریزی صنعتی کشور به گونهاي هدایت شود که صنایع و
محصوالتی که توسعه مییابند ،برخالف تجربه گذشته ،بعد از
رفع تحریمها نیز پایدار و رقابتپذیر باقی بمانند و پشتوانهای برای
صنعت وتولید کشور باشند .الزامات این مهم به قرار زیر است:
 -1اولویتبندی براساس مزیتهای نسبی کشور :سیاستگذاران
وفعاالن اقتصادی باید این سؤال را بپرسند که به چه دلیل تولید
داخلی یک کاال پیش از برقراری تحریمها در کشور شکلنگرفته
ویا سهم قابل توجّ هی 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 سرمایهگذاری،
یا تکنولوژی باال ،تولید این کاال به ســرمایهگذاری شرکتهای
خارجی و ورود تولیدکنندگان مطرح بينالمللی نیاز دارد؟ یا اینکه
کاهش مصنوعی نرخ ارز حقیقی،مانع از توجیه اقتصادی تولید این
محصول در کشور شده است و در صورت اتخاذ سیاستهای ارزی
حامی تولید و صادرات،حتی با رفع تحریمها نیز امکان تداوم تولید
آن کاال در کشور وجود دارد .آیا با ظرفیتهای تولیدی موجود
امکان تولید محصول ،یا افزایش تولید آن وجود دارد ،یا برای تولید
آن ،کشــور به سرمایهگذاری در ماشینآالت و صرف چند سال
زمان نیاز دارد؟ این محصول تا چه حد در زنجیره ارزش دارای
اهمیت است؟ آیا امکان تأمين 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 اولویتهای
جایگزینی واردات در شرایط تحریم روشن خواهد کرد.
 -2تمرکز بر افزایــش تولید کاالهایی که پیش از این تولید
داخلی داشــتهاند .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 تأمين سرمایه در گردش آنها و تأمين ارز مورد
نیاز برای واردات مواد اولیه و واسطهای ،ميتواند راهگشا باشد.
 -3تقویت برندهای داخلی و تولیدات کارخانهای :در برخی از
محصوالت مانند پوشاک و کیف و کفش ،از دست رفتن سهم بازار
محصوالت داخلی در دوره پیش از تحریم ،عالوه بر سیاستهای
نادرست ارزی ،ناشی از ضعف در برندسازی و تولید کارخانهای
بوده است .بسیاری از تولیدات پوشاک ،کیف و کفش کشور ،در
کارگاههای کوچک و سنتی انجام ميشود .در نتیجه ،صرفه به
مقیاس الزم برای سرمایهگذاری روی برندسازی ،طراحیهای
منحصر به فرد و متناســب با سلیقه بازار و بازاریابی و تبلیغات
ایجاد نميشــود .در نتیجه ،محصوالت عمدتاً با کپیبرداری از
برندهای خارجی تولید وبه بازار عرضه ميشــوند .هر چند که
محدودیتهای تحریمی ،به طور طبیعی باعث افزایش تولید و
رونق این بنگاههای کوچک شده و ميشود،اما این سبک از تولید
پایدار نیست و بعد از رفع تحریمها مجددا ً دچار رکود خواهد شد.
لذا ،پیشنهاد ميشود 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 تأمين نماید.
مجموعه مقاالت سیاستی به مناسبت نکوداشت
حاج آقا عالمیرمحمد صادقی
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شماره  - 186بهمن و اسفند1397

واردات شکر در  2مقطع  5ساله

د و واردات شکر از سال  80تا پایان دی ماه سال 1397
نمودار تولی 

ارزش واردات شکر از  1384تا  1397مطابق آمارهای گمرک
ایران رقمی معادل  6983میلیون دالر شده است .از کل این رقم
ارز تخصیص یافته برای واردات شکر در  14سال از  1384تا
 1397رقمی معادل  5636میلیون دالر آن در سالهای 1384
تا  1392وارد شده است و در سالهای  1393تا  1397تنها
 1346میلیون دالر شکر وارد شده است .در صورتی که سالهای
 1392و  1384را که سال مشترک دولتهای هشتم با دولت
نهم و دولت دهم با دولت یازدهم است را جدا کنیم نتایج تازهای
به دست میآید .دولتهای اول و د ّوم احمدینژاد در  1385تا
 1390رقمی معادل  4میلیارد دالر و دولتهای اول و د ّوم در
 5سال 1393تا  1397رقمی نزدیک به  1300میلیون دالر
شکر وارد کرده است .یک محاسبه ساده نشان میدهد دولتهای
اليت خود  3برابر دولتهای اول و د ّوم
احمدینژاد در  5سال ف ّع ّ
روحانی شکر وارد کرده است .این اتفاق در حالی رخ داده که
جمعیت کشور در این سالهای اخیر هر سال  1/5درصد رشد
را تجربه کرده است و میتوان گفت سرانه واردات شکر در این
سالها کاهش بیشتری را تجربه کرده است.

(ارقام به تن)

رديف

سال

فروردين

واردات شكر خام بصورت ماهيانه از سال  1385تا سال (1397ارقام هزار تن)
آبان
مهر
شهريور
مرداد
تير
خرداد
ارديبهشت

1

1385
جمع هر ماه  +ماههاي قبل
1386
جمع هر ماه  +ماههاي قبل
1387
جمع هر ماه  +ماههاي قبل
1388
جمع هر ماه  +ماههاي قبل
1389
جمع هر ماه  +ماههاي قبل
1390
جمع هر ماه  +ماههاي قبل
1391
جمع هر ماه  +ماههاي قبل
1392
جمع هر ماه  +ماههاي قبل
1393
جمع هر ماه  +ماههاي قبل
1394
جمع هر ماه  +ماههاي قبل
1395
جمع هر ماه  +ماههاي قبل
1396
جمع هر ماه  +ماههاي قبل
سال
1397
جمع هر ماه  +ماههاي قبل

154
154
236
236
28
28
119
119
69
69
0
0
50
50
88
88
165
165
0
0
0
0
0
0
فروردين
0
0

223
1473
55
990
68
648
46
563
112
1457
18
838
37
872
115
847
19
743
175
385
50
517
55
762
آبان
0
88

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
رديف
13

94
248
228
464
29
57
108
227
107
176
24
24
69
119
15
103
137
302
5.5
5.5
0
0
195
195
ارديبهشت
38
38

111
359
112
576
88
145
57
284
132
308
12
36
121
240
88
191
211
513
11.8
17.3
0
0
229
424
خرداد
49
87

307
871
111
741
149
383
42
390
312
854
301
405
154
449
61
366
40
610
12
33
221
246
138
691
مرداد
0
88

205
564
54
630
89
234
64
348
234
542
68
104
55
295
114
305
57
570
9.2
21
25
25
129
553
تير
1
88

187
1250
61
935
24
580
94
517
161
1345
31
820
190
835
207
732
47
724
107
210
76
467
0
707
مهر
0
88

192
1063
133
874
173
556
33
423
330
1184
384
789
196
645
159
525
67
677
70
103
170
391
16
707
شهريور
0
88

واردات شکر از سال  84تا پايان آذر ماه سال 97به تفکیک خام و سفید

سفید
سال
(هزارتن)
20,124,000
78
1384
بها (دالر)

1385

78

291,271,910

1387

78

37,213,332

1386

78

1388

78

1390

78

1389
1391

1392

78
78
78

1393

78

1395

78

1397

78

1394
1396
جمع

78
78
78

خام(هزارتن)
629

1,890

726,182,559

2,527

1,017,454,469

998

287,800,013

1,101

325,013,345

133,309,344

822

8,819,906

850

0

جمع واردات بها جمع واردات
بها (دالر)
(دالر)
(هزار تن)
197,380,000
707
177,256,000

1,805

274,461,367
315,826,114

704,520,407

3,799,510

1,228

752,105,334

0

1,579

832,187,958

20,479,003

472

151,358,524

0

856

0
0
0
0

515,017,005

1,680
823
667
154

14,453

1,170
877

1,805

1,579

832,187,958

521

171,837,527

377,470,440

823

61,177,392

704,520,407

1,234

1,072,413,608

414,742,637

324,646,020

755,904,844

1,680

0

407,770,710

667

856
154

1,072,413,608
377,470,440
320,134,978

414,742,637
61,177,392

6,982,654,335 15,701 6,147,502,353
مأخذ :گمرک جمهوري اسالمي ايران

آذر

دي

بهمن

اسفند

194
1668
65
1055
65
713
45
608
80
1537
17
855
228
1100
146
993
80
823
105
490
66
583
0
762
آذر
66
154

298
1965
27
1082
126
839
74
682
63
1600
181
1036
151
1251
134
1127
0
823
2
492
68
651
14
776
دي
0
154

240
2205
50
1132
169
1008
122
804
73
1673
142
1178
307
1558
225
1352
0
823
5
497
0
651
0
776
بهمن

276
2481
38
1170
93
1101
73
877
132
1805
56
1234
123
1681
227
1579
0
823
24
521
16
667
80
856
اسفند

جمع
2481
1170
1101
877
1805
1234
1681
1579
823
521
667
856
جمع
154
619

آمار واردات شکر از سال  1380تا پايان دیماه سال 1397
به تفکيک واردات دولتي و خصوصي
سال
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397

واردات
بخش خصوصي
0
0
56
42
80
1485
962
1101
877
1805
1234
1175
992
562
364
358
718
154

واردات
بخش دولتي
937
820
160
161
627
1042
208
0
0
0
0
505
587

261
157
309
138
0

ارقام به هزارتن
جمع
واردات
937
820
216
203
707
2527
1170
1101
877
1805
1234
1680
1579
823
521
667
856
154
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