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بی حرمتی به تولید کنند ه 
و رونق تولید 
بهمن د  انائی

تولید  انواع کاالها و خد مات د ر د رون سرزمین 
ملی از د یرباز تا امروز یک راهبرد  غیرقابل انکار د ر 
تولید   و هست.  بود ه  گوناگون  جامعه های  میان 
افزود ه را د ر د رون  ارزش  اینکه  بر  د اخلی عالوه 
سرزمین نگه می د ارد  و راه رشد  سرمایه گذاری را باز 
می کند  به رشد  اشتغال منجر شد ه و نرخ بیکاری 
را کاهش می د هد . عالوه بر همه مزیت های یاد شد ه 
برای رونق تولید  د اخلی، یک مزیت استراتژیک 
نیز خود اتکایی معقول و د ور شد ن از حلقه تنگ 
وابستگی به اقتصاد  خارجی و سرزمین های د یگر 
است. د الیل یاد شد ه موجب شد ه است د ولت های 
جهان با هر گرایش سیاسی، رشد  تولید  د اخلی 
قرار  اهد اف خود   ارکان و  را د ر رد یف مهم ترین 
د اد ه و د ر این مسیر برنامه ریزی کنند . د ر ایران 
نیز این مقوله از د هه 1340 به بعد  د ر مرکز توجه 

سیاستگذاران اقتصاد ی بود ه است.
توجه اکید ، عمیق و همه سویه و گسترد ه به 
د ر  اسالمی  انقالب  پیروزی  از  د اخلی پس  تولید  
بهمن 1357 اما به یک راهبرد  غیرقابل تغییر تبد یل 
شد ه و د ست کم همه مد یران اقتصاد ی کشور د ر 
حرف به این راهبرد  وفاد ار بود ه اند . با این همه شاهد  
بود ه و هستیم که د ر برخی از مقاطع و د ر برخی 
سال ها تولید ات د اخلی به هر د لیل از رونق می افتند . 
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انتخابات هیات رئیسه اتاق ایران برگزار شد  و 
ترکیب هیات رئیسه د ر د وره نهم تعیین شد .

عنوان  به  اساس، غالمحسین شافعی  این  بر 
مسعود   سالح ورزی،  حسین  ایران،  اتاق  رئیس 
خوانساری، محمد رضا انصاری و محمد  امیرزاد ه به 
عنوان نواب رئیس، غالمحسین جمیلی به عنوان 
خزانه د ار و کیوان کاشفی به عنوان منشی هیات 

رئیسه د وره نهم انتخاب شد ند . 
برای  ژائله  یونس  و  شافعی  غالمحسین 
کرسی ریاست اتاق ایران کاند ید ا شد ه بود ند  که 
با رای گیری صورت گرفته غالمحسین شافعی از 
سوی هیات نمایند گان اتاق ایران د ر د وره نهم به 
عنوان رئیس پارلمان بخش خصوصی انتخاب شد . 
طبق اعالم عالءالد ین میرمحمد صاد قی 451 نفر 
د ر جلسه حضور د ارند  و برگ رای د ریافت کرد ه اند  
اما 448 رای د ر گلد ان ها ریخته شد  و 6 رای باطله 
اعالم شد .  غالمحسین شافعی با 302 رای توانست 
بار د یگر اعتماد  پارلمان بخش خصوصی را به د ست 

بیاورد  و برای 4 سال به عنوان رئیس اتاق ایران 
فعالیت خود  را آغاز کند .  یونس ژائله نیز 140 رای 
کسب کرد . پس از انتخاب رئیس، انتخابات برای 

تعیین نواب رئیس اتاق ایران برگزار شد .
اتاق  نایب رئیسی  کرسی   4 اساس،  این  بر 
بازرگانی، صنایع، معاد ن و کشاورزی ایران صاحبان 

خود  را برای مد ت 4 سال شناخت. ابتد ا 11 نفر 
برای این 4 کرسی کاند ید ا شد ند  که 4 نفر، پیش 
از اخذ رای از انتخابات کناره گیری کرد ند . بنابراین 
رای گیری میان محمد  امیرزاد ه، محمد رضا انصاری، 
مهد ی بخشند ه، مسعود  خوانساری، جمال رازقی 
جهرمی، حسین سالح ورزی و مسعود  گل شیرازی، 

انجام شد .پس از رای گیری حسین سالح ورزی 
به  اول، مسعود  خوانساری  نایب رئیس  به عنوان 
عنوان نایب رئیس د وم، محمد رضا انصاری به عنوان 
نایب رئیس سوم و محمد  امیرزاد ه به عنوان نایب 
رئیس چهارم انتخاب شد ند . پس از انتخاب نواب 
رئیس، انتخابات برای تعیین خزانه د ار اتاق ایران 
حسین  پزند ه،  احمد   شد .  برگزار  نهم  د وره  د ر 
رضایی  پرهام  و  جمیلی  غالمحسین  پیرموذن، 
برای خزانه د اری اتاق، کاند ید ا شد ند .  احمد  پزند ه 
و پرهام رضایی پیش از رای گیری از کاند ید اتوری 
انصراف د اد ند . با رای هیات نمایند گان اتاق ایران، 
غالمحسین جمیلی به عنوان خزانه د ار اتاق ایران 
انتخابات  نهایت  د ر  شد .  انتخاب  نهم  د وره  د ر 
 برای انتخاب منشی برگزار شد  تا هفتمین عضو 
هیات رئیسه اتاق ایران نیز برگزید ه شود . کیوان 
کاند ید ای کرسی منشی  تنها  به عنوان  کاشفی 
هیات رئیسه با کسب 418 رای به عنوان عضو 
هفتم و منشی هیات رئیسه د وره نهم انتخاب شد .
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 ماجرای 

ریسمان شتر موالنا

موالنا جالل الد ین رومی بد ون ترد ید  یکی از نابغه ها 
د ر همه د وران تاریخ بشر به حساب می آید . د و کتاب 
و  سحر آمیز  و  د لفریب  شعرهای  از  مشحون  او  شعر 
د رس آموز است. تمثیل هایی که او د ر قالب شعر بیان 
می کند  همواره د ر جامعه بشری د ر سطح کالن و د ر 
سطوح خانواد ه و سازمان ها کاربرد  د ارد . یکی از زیباترین 
شعرهای موالنا حکایت ریسمان شتر بر کمر غیر همنوع 

بستن است.
نقل است ساربانی د ر آخر عمر خود ، شترش را صد ا 
می زند  و به د لیل اذیت و آزاری که بر شترش روا د اشته 
از شتر حاللیت می طلبد . یکایک آزارها و اذیت هایی که 
بر شتر بیچاره روا د اشته را نام می برد . از جمله، زد ن 
شتر با تازیانه، آب ند اد ن، غذا ند اد ن، بار اضافه زد ن 
و... همه را برمی شمرد  و می پرسد  آیا با این وجود  مرا 

حالل می کنی؟
گفتی  که  را  اینها  همه  می گوید   جواب  د ر  شتر 
حالل می کنم، اما یک بار با من کاری کرد ی که هرگز 
نمی توانم از تو د رگذرم و تو را ببخشم. ساربان پرسید  

آن چه کاری بود ؟
شتر جواب د اد : یک بار افسار مرا به کمر موجود ی 
غیر ازهمنوعم بستی. من اگر کار تو را به خاطر همه 
آزارها و اذیت ها ببخشم اما به خاطر این تحقیر هرگز 

تو را نخواهم بخشید !
ضرب المثل معروف »افشار شتر بر کمر غیرهمنوع 
ناالیق  افراد   به  کار  عنان  سپرد ن  به  اشاره  بستن« 
است و اینکه افراد ی ناالیق بد ون د اشتن تخصص، 
تصد ی  شرایط  و  شایستگی  تجربه،  تحصیالت، 
پست و مقامی، صرفا بر مبنای روابط زمام امور را 
به د ست گیرند  و بد بختی جماعتی که د چار چنین 
افراد ی شوند . وجود  این افراد  د ر راس امور هر کار 
و مسئولیتی باعث وارد  شد ن خسارات زیاد ی به آن 
سازمان یا موضوع مسئولیت چه از بعد  ماد ی و چه 
از بعد  روانی می شود . مانند : نخبه گریزی و فرار مغزها، 
د لسرد  کرد ن افراد  متخصص و نخبه، کاهش روحیه 
خد متی د ر اد ارات و شرکت ها و سازمان ها، کاهش 
تعد اد  گزارش های کارشناسی و تخصصی، بی تفاوتی 
امور و بخشید ن عطای سازمان به  انجام  نسبت به 
لقای آن، کاهش بهره وری و افزایش هزینه ها، افزایش 

تملق و چاپلوسی است.
نتیجه گیری: ایجاد  انگیزه د ر تولید کنند گان برای 
پاید اری د ر تولید  حکم می کند  که د رانتصابات د قت 
شود  تا ریسمان صنایع بر کمر غیرهمنوع بسته نشود .

اد امه از صفحه اول| به طور مثال و بر اساس آمارهای ارائه شد ه 
از سوی مرکز آمار ایران، رشد  تولید ات صنعتی ایران د ر سال 1397 با 
سقوط مواجه شد ه و به مرز منفی 10 د رصد  بسیار نزد یک شد ه است.

 د الیل بی رونقی
چرا نرخ رشد  صنعت د ر سال 1397 سقوط کرد ؟ بد ون ترد ید  یکی 
از د الیل آن تحریم همه جانبه و د شمنی آمریکا با ایران بود ه است. اما 
کارشناسان و فعاالن اقتصاد ی عالوه بر آن به چند  مقوله د یگر اشاره 
کرد ه و آنها را از موانع رونق معرفی کرد ه اند  که به د و د سته تقسیم 
به د رون بخش  تولید   از عوامل و موانع رونق  می شوند . یک د سته 
صنعت برمی گرد د  که به طور مثال نبود  استراتژی توسعه صنعتی 
یکی از آنهاست. یک مشکل د یگر د ر رونق تولید  د اخل فقد ان توانایی 
برای صاد رات کاالهای صنعتی است که آنها را به بازار کوچک د اخلی 
متکی کرد ه است. اما یکی از تنگناهای تولید  د اخلی د ر بخش صنعت 
بی ترد ید  ضعف نهاد  حقوق مالکیت است. این ضعف د ر سال های اخیر 
و به موازات رشد  تحریم ها و سخت تر شد ن زند گی اقتصاد ی د ولت 
است.  یافته  کاهش  سرمایه گذاری  امنیت  احساس  و  شد ه  تشد ید  
د ر بیرون از مرزهای صنعت نیز مسائل مهمی مثل چگونگی تامین 
مالی بنگاه ها که عمد تا از طرف بانک ها ایجاد  می شود ، کوچک بود ن 
 بازار سرمایه، نظام بیمه ای ایران، نظام مالیاتی، نامساعد  بود ن محیط 
کسب و کار، بی ثباتی د ر بازار ارز و ناکارآمد ی نظام گمرکی بر بخش 

صنعت اثرات منفی بر جای گذاشته اند .
 مهم ترین د لیل بی رونفی 

نشان  برای  باال  د ر  شد ه  یاد   عوامل  و  نکات  که  وجود ی  با 
اکثریت  اما  کرد   انکار  نمی توان  را  تولید   بی رمقی   د اد ن 
قریب به اتفاق فعاالن اقتصاد  و صنعت، کارشناسان و اقتصاد د انان و 
حتی شهروند ان آگاه باور د ارند  که بی حرمتی به تولید کنند ه ایرانی یکی 
از د الیل اصلی بی رونقی تولید  است. تجربه نشان د اد ه است د ولت های 
ایران هرگاه با وفور د رآمد های ارزی حاصل از صاد رات نفت خام مواجه 
شد ه اند  با اتکا به این د رآمد  تولید کنند گان را ناد ید ه گرفته اند . از طرف 
د یگر و د ر شرایط تنگناهای ارزی حاصل از صاد رات نفت خام نیز 
د ولت ها تولید کنند گان را تحت فشار قرار می د هند  که از حقوق اولیه 
و اثبات شد ه خود  د ست برد ارند  و تابعی بی چون وچرا از تصمیم های 
د ولت شوند . این د و د ید گاه و رفتار سرمرزی و افراط و تفریط د ر برخورد  
با مد یران و صاحبان بنگاه های تولید ی یک اصل شد ه است و متاسفانه 
هر د ولتی که بر سر کار می آید  این راهبرد  را آموخته و تمام و کمال 

اجرا می کند .
  بد ترین د ید گاه 

اما این تکبر و غروری که د ولت نسبت به تولید کنند گان د ارد  از کجا 
به د ست آمد ه است؟ مد یران د ولت د ر بخش اقتصاد ی معلوم نیست 
با اتکا به کد ام اعتماد  به نفس عجیب و غیرقابل باور به این نتیجه 
می رسند  که عقل معاش آنها باالتر و برتر از عقل معاش تولید کنند گان 
و کارآفرینان است. این اعتماد  به نفس کاذب اما از مرکز د ولت به 
مد یریت های میانی و حتی سطح پایین هد ایت می شود  و شرایط را 
بسیار تاسف بار کرد ه است. آیا مد یران، مشاوران و معاونان یک وزارتخانه 
که به د لیل آشنایی با مد یر باالتر و ناگهان با تغییر یک وزیر منصب 
و مقامی گرفته اند  ناگهان د انای کل می شوند ؟ آیا نباید  به این مد یران 
با مد یران تولید ی د اد ه شود ؟ آیا همین  آموزش برخورد  محترمانه 
افراد ی که تا 3-2سال پیش افراد ی عاد ی و د ر بهترین حالت یک مد یر 
و معاون د ر یک اد اره بود ه اند  توجه ند ارند  که باید  برای بزرگتر و پخته تر 

شد ن به تجربه و تخصص مد یران احترام بگذارند ؟
 یک نمونه 

ایرانیان بسیار اند کی هستند  که حتی د ر خارج از مرزهای ایرانی با 
یکی از کاالهایی که آرم و نشانه »کاله« د ارند  را نشناسند . میلیون ها 
ایران  این واحد  بزرگ صنعتی  از محصوالت  با یکی  ایرانی هر روز 
برخورد  کرد ه و خرید اری و مصرف می کنند . آمارهای ارائه شد ه رسمی 
و غیررسمی نشان می د هد  که نزد یک به 14 هزار نفر د ر واحد های 

پرشمار گروه کاله فعالیت د ارند  که د ر میان آنها مد یران تراز نخست 
صنعتی، مالی و بازرگانی با د اشتن د انش و تخصص و تجربه وجود  
د ارند  که د ر مقایسه با شمار قابل اعتنایی از مد یران د ولتی د ر موقعیت 
ممتازی قرار د ارند . آیا تجربه و تخصص سرمایه گذاری مثل صاحب 
گروه کاله را د ر تعامل ها و تقابل های میان مد یران و تولید کنند ه باید  
و تجربه  باید  سال ها کار کند   آیا مد یری جوان که  ناد ید ه گرفت؟ 
بیند وزد  تا شناخت د قیقی از فعالیت صنعتی و کشاورزی پید ا کند  د ر 
نشست ها و گفت وگوهای کارشناسی نباید  احترام به چنین افراد ی را 
د ر ذهن و عمل خود  جای د هند ؟ چگونه است که مد یرانی از جنس 
کار و تخصص با د ه ها سال تجربه و فعالیت و د ید ن رخد اد های بزرگ و 
کوچک مصلحت خود  و کشور را تشخیص نمی د هند  اما یک مد یر و یا 

کارشناس تازه از راه رسید ه این موارد  را تشخیص می د هد ؟
  احترام و اعتماد  

این یک تصور غیرواقعی و د ور از منطق است که بخواهیم 
تولید  رونق پید اکند  اما به تولید کنند ه بی احترامی کنیم و حرمت 
او را د ر البه الی چرخ های بی رحم د یوان ساالری و ذهنیت های 
ناپخته خرد  کنیم. د ر هیچ آیین و آد اب و ملک د اری چنین اتفاقی 
نمی افتد  که د ست اند رکاران و افراد  واقعی یک امر بسیار بااهمیت مثل 
تولید  را تنها به این د لیل که موقعیت سیاسی بر موقعیت اقتصاد ی 
غلبه یافته است را از صحنه تصمیم سازی و تصمیم گیری د ور کرد ه و 
کار را به د ست مد یرانی کم تجربه ومد یرانی با ذهنیت های خام بد هیم. 
این وضعیت را باید  د گرگون کرد  و د ر شرایط مناسب قرار د اد  تا رونق 
تولید  به معنای واقعی اتفاق بیفتد . د وستانی از جنس کار و فعالیت های 
تولید ی نقل می کنند  که د ر نشست های پرشماری که این روزها میان 
د ولتی ها و تولید کنند گان برگزار می شود  مد یران و حتی کارشناسان تازه 
وارد  به جرگه کار د ولتی د ر باالی میز نشسته و خود  را حاکم بالمنازع 
جلسه می پند ارند  و مد یران و کارآفرینان قد یمی و کاربلد  صنایع را د ر 
د ون ترین محل سالن جلسات می نشانند . جبهه بند ی سالن جلسات به 
د و بخش صد رنشینی برای مد یران و کارشناسان د ولتی و قعرنشینی 
صاحبان صنایع از نشانه های برتری جوئی د ولتی ها بر تولید کنند گان 
است و د ر شأن نظام مقد س جمهوری اسالمی نیست. حرمت گذاشتن 
به مد یران بخش خصوصی، نخستین گام از الفبای رونق تولید  است. این 
شاید  د ر ذهن برخی یک مساله کوچک باشد  اما استمرار آن و فلسفه 
پشت آن نشان از بی احترامی به تولید کنند گان د ارد . نقل می شود  که 
د ر نشست ها یک مد یر د ولتی به هر میزان د قیقه ای که ضروری می د اند  
صحبت می کند  و وقتی نوبت به تولید کنند ه می رسد  د قیقه شماری 
می شود  و اجازه طرح مسائل د اد ه نمی شود . اگر خواستار رونق تولید  
هستیم که هستیم باید  اصول و الزام های آن را شناخته و به آن عمل 
کنیم. د ر صد ر و د ر پله اول این اصول و آیین، احترام به تجربه، تخصص، 
کاربلد ی و د لسوزی تولید کنند گان است. بر اساس هیچ معیار ذهنی و 
نظری نمی توان اثبات کرد  که د لسوزی و تعهد  تولید کنند گان نسبت به 
میهن و کشور کمتر از مد یران د ولتی است و د ر تصمیم گیری های خود  

این عنصر را ناد ید ه می گیرند .

بی حرمتی به تولید کنند ه و رونق تولید 
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شکر د ست کم با د الر 

نیمایی وارد  شود 
تولید  د اخلی کاالهای مورد  نیاز جامعه یک اقد ام ضروری و 
استراتژیک به حساب می آید . این ضرورت به ویژه برای تولید  
روزمره  و  اساسی  نیاز  که  و شکر  قند   مثل  مهمی  کاالهای 
شهروند ان است بیشتر به چشم می ْآید . به همین د لیل است 
که د ر همه سال های چند  د هه اخیر تولید  شکر به اند ازه مصرف 
د اخل د ر کانون توجه کارخانه های قند  و شکر بود ه و به هر 
ترتیب و د ر هر شرایطی این اتفاق رخ د اد ه است. افزایش تولید  
قند  و شکر د ر سال های زراعی اخیر با توجه به سیاست های 
مناسب اتفاق افتاد  و این کار انجام شد  اما اکنون و د ر شرایط 
با  کاال  این  تولید   می رسد   نظر  به  که  گرفته ایم  قرار  تازه ای 

د رد سرهای واقعی مواجه شد ه است. 
حاضر  حال  د ر  بخش  این  د ر  تولید   موانع  از  یکی 
سیاستگذاری های ناراحت کنند ه د ر حوزه ارز است. چالش هایی 
که بازار ارز د ر تولید  فراهم کرد ه البته نیاز به کالبد شکافی د قیق تر 
و مفصل د ارد  که البته از سوی نهاد های پژوهشی انجام شد ه 
است. یکی از د رد سرهای این ناحیه چند  نرخی شد ن ارزهای 
معتبر د ر بازار ارز ایران است. د ر حال حاضر و به طور رسمی 
می بینیم که د الر به عنوان ارز معتبر یک نرخ 4200 تومانی د ارد  
که برای وارد ات کاالهای استراتژیک و اساسی اختصاص د اد ه 
می شود . یک نرخ د الر هم د ر شبکه ارز رسمی به نام نیما ثبت 
می شود  که قیمت آن به طور میانیگن د ر د امنه د ر د الر برابر 8 تا 
9 هزار تومان قرار د ارد  و نرخ بازار آزاد  که د ر بهار امسال د ر د امنه 

12 تا 14 هزار تومان برای هر د الر قرار د اشته است. 
واقعیت این است که این 3 نرخ متفاوت ارز شرایط را برای 
تولید  د اخل ناهموار کرد ه است. به طور مثال اگر وارد ات شکر 
با نرخ هر د الر معاد ل 4200 تومانی انجام شود  قیمت هر 
کیلو شکر وارد اتی حتی ممکن است زیر 3 هزار تومان شود  و 
این قیمت وارد ات بسیار کمتر از قیمت تمام شد ه شکر د اخل 
است که ناگزیر است برای تجهیز ماشین آالت و قطعات و 
نوسازی ها د الر آزاد  خرید اری کند . از طرف د یگر حتی اگر 
د الر نیمایی را برای وارد ات مرجع ارز وارد اتی قرار د هیم نیز 
ممکن است تولید  شکر مقرون به صرفه نباشد . با توجه به 
اینکه وزن و سهم شکر د ر سبد  هزینه های خانوارهای ایرانی 
نزد یک به 2 د هم د رصد  گزارش شد ه است و با توجه به 
اینکه وزن و سهم گوشت قرمز د ر سبد  هزینه های خانوارهای 
ایرانی نزد یک به 5/4 د رصد  است که 27 برابر سهم شکر د ر 
هزینه های خانوارهای ایرانی است، آیا نباید  شکر نیز د ست کم 

مشمول تخصیص ارز نیمایی شود ؟
یکی د یگر از مصیبت های سیاست ارزی موجود  و تخصیص 
د الر 4200 تومانی برای وارد ات شکر، ترویج قاچاق شکر به 
کشورهای مجاور ایران است. همچنین همه اهل فن آگاهی 
د ارند  که بخش چشمگیری از این شکر ارزان قیمت به سبب 
استفاد ه از ارز 4200 تومانی به شکل محصوالتی نظیر شیرینی و 
شکالت، نوشابه و... صاد ر شد ه و ارز 13 تا 14 هزار تومانی جذب 
می کنند  که هرگز به چرخه اقتصاد ی کشور تزریق نمی شود  و 
بعبارتی اختالف ارز 4200 تومانی تا 14000 تومانی به کیسه 

صاد رکنند گان واریز می گرد د .
 د ر مجموع و با توجه به نکات و مصیبت های وارد ه به نظر 
می رسد  باید  شکر وارد اتی حد اقل مثل وارد ات گوشت قرمز از 
زیر بلیت تخصیص ارز 4200 تومانی خارج شد ه و د ست کم با 
د الر  نیمایی اتفاق بیفتد  تا تعاد ل برقرار شود . اگر این کار انجام 
نشود  باز هم اتهام به کارخانه های شکر اد امه خواهد  د اشت که 
نمی توانند  با شکر وارد اتی به لحاظ قیمتی رقابت کنند  و ممکن 
است همه د استان های تلخ سال های 1385 تا 1387 تکرار شود .

تولید کنند گان شکر د ر کشور بر این باور بود ند  که با 
از  وارد ات شکر، پس  براي  نیمایي  به  د ولتي  ارز  تبد یل 
سال ها به آرامشي نسبي د ست یافته و با توجه به رشد  
افسار گسیخته هزینه هاي تولید  مي توانند  براي مد تي شاهد  
ایجاد  مزیت نسبي د ر تولید  شکر باشند  اما متأسفانه افراط 
و تفریط و تصمیمات هیجاني د ستگاه هاي ذیربط، این 

خواسته عقالني آنان د ر محاق قرار د اد .
واقعیت این است که ابالغیه قیمت تضمیني محصوالت 
کشاورزي از جمله چغند ر قند  د ر آخرین روز آبان ماه 97 
به امضاي رییس سازمان برنامه و بود جه رسید  و پس از 
گذر از د ستگاه ها و اد ارات ذیربط د ر هفتم آذرماه 97 به 

انجمن واصل شد .
افزایش 9  مشاهد ه  با  ایران  و شکر  قند   انجمن صنایع 
د رصد ي نرخ چغند ر و با اتکا به تجارب چند  د ه ساله مد یران 
کشت  براي  کشاورزان  استقبال  عد م  از  اطمینان  و  خود  
چغند ر، د ر کوتاه ترین زمان مراتب نگراني خود  را به معاون 
اول رییس جمهور اعالم و د رخواست نمود  که به منظور حفظ 
پاید اري تولید  شکر ترتیبي اتخاذ گرد د  تا بهاي چغند ر به 
میزان 30 د رصد  رشد  یابد . مجد د ا د ر آذرماه 97 نامه اي به 
شخص رییس جمهور ارسال و مجد د ا د رخواست بازنگري د ر 
نرخ چغند ر مطرح و این د رخواست نیز د ر کوتاه مد ت به وزارت 

جهاد  کشاورزي ارسال گرد ید .

عزم  مي رسید   نظر  به  اینکه  برغم  انجمن  پیگیري هاي 
راسخي از سوي وزارت جهاد  کشاورزي وجود  ند ارد  اما به طور 
مستمر اد امه یافت تا اینکه شوراي اقتصاد  د ر د هه سوم اسفند  
نرخ  افزایش 30 د رصد ي  براي  انجمن  به رغم د فاعیات  و 
چغند ر، با ترمیم نرخ از 9 به 20 د رصد  موافقت کرد ه و ابالغیه 
مربوطه د ر آخرین روز کاري سال 1397 یعني 28 اسفند ماه 
اراضي کشاورزان به کشت هاي د یگري  و زماني که عمد ه 
اختصاص یافته بود  به امضاي رییس سازمان برنامه و بود جه 
کشور رسید . نکته تاسف بار اما اینکه به رغم هشد ارهاي انجمن 
د ر قبل از پایان سال 97، شوراي اقتصاد  د ر خرد اد ماه 98 با 
فرو افتاد ن از سوي د یگر بام د ر تصمیمي بي اثر د ر افزایش 
سطح کشت چغند ر مباد رت به افزایش 40 د رصد ي چغند ر 
کرد ه که این اقد ام اخیر صرفا افزایش شد ید  قیمت تمام شد ه 
شکر تولید ي را د ر پي د اشته و این شکر تولید ي هرگز قابل 

رقابت با شکر وارد اتي حتي با ارز نیمایي نیز نخواهد بود .
ارائه آمارهاي غیرد قیق به وزارت جهاد  کشاورزي از سوي 
کساني که براي حفظ منصب و مقامي که باد آورد ه نصیب آنها 
شد ه است مي تواند  آیند ه تولید  د اخلي شکر را با خطرهاي 

ناشناس مواجه کند .
متاسفانه تصمیمات غیرکارشناسي، نابهنگام و خلق الساعه 
که به اتکاي گزارش هاي چنین افراد ي اتخاد  مي شود ، بالي 

جان تولید ات کشور شد ه است.

کاری کرد ند  تولید  شکر با د الر نیمایی هم ممکن نباشد 

استحصال شکر از چغند رقند  جنوب د ر چهارمحال و بختیاری
مد یر کشاورزی شرکت فرآورد ه های غذایی و قند  چهارمحال 
و بختیاری از آغاز تحویل چغند رقند  جنوب کشور و استحصال 
شکر د ر کارخانه قند  این استان خبر د اد . تورج علید وستی از 
استان  تن محصول چغند رقند  کشت  روزانه 1500  تحویل 
خوزستان د ر کارخانه فرآوری خبر د اد  و گفت: بهره برد اران این 
استان با د و مرحله ای شد ن تولید  شکر د ر کارخانه چغند رقند  
چهارمحال و بختیاری عالوه بر رونق بخش کشاورزی از تعطیلی 
فصلی این واحد  صنعتی تولید ی جلوگیری کرد ه و افزایش 75 
د رصد ی اشتغال را به همراه د اشته است. به گفته وی امسال با 
تولید  و وارد  شد ن 700 هزار تن چغند رقند  د ر مزارع استیجاری 
این  خوزستان،  استان  د ر  بهبهان  و  د زفول  شهرستان های 
محصول د ر چهارمحال و بختیاری فرآوری و تبد یل به شکر 
سفید  خواهد  شد . وی زمان کشت چغند رقند  د ر چهارمحال و 
بختیاری را فصل بهار عنوان کرد  و توضیح د اد : 900 هکتار از 
مزارع استان نیز به کشت محصول چغند رقند  اختصاص یافته 
اختیار  د ر  آموزشی،  کالس های  برگزاری  علید وستی،  است. 

گذاشتن نهاد ه های مناسب و بذر اصالح شد ه و پرد اخت به 
موقع مطالبات بهره برد اران را از عمد ه د الیل افزایش و رغبت 
د ر کشت، کمیت و کیفیت محصول چغند رقند  استان د انست. 
شرکت فرآورد ه های غذایی و قند  چهارمحال د ر زمستان 94 
از مالکیت بنیاد  مستضعفان انقالب اسالمی خارج و به بخش 
خصوصی واگذار شد . این کارخانه د ر 5 کیلومتری شهرکرد  

مرکز استان چهارمحال و بختیاری قرار د ارد . 
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ترجمه و تنظیم| شرکت توسعه نیشكر و صنایع جانبي، معاونت طرح و برنامه|
د ر آغاز د ورة 19-2018 )آوریل – مارس(، همه بر این باور بود ند  که حجم فرآوري نیشکر 
منطقه جنوب مرکزي برزیل )CS( نســـبت به قبل کاهش خواهد  د اشـــت .د ر واقع، نگاه 
خوش بینانه منابعي مانند  گروه کارشناسان مشاور  محلی JOB و Agro، به ترتیب میزان تولید  
را 600تا 601 میلیون تن پیش بیني کرد ه بود ند . د ر مقابل، مؤ سساتي مانند  کاناپلن و کانوئست 
برآورد ه کرد ند  که سطح تولید  بیش از 570 میلیون تن نخواهد  بود . د ر نهایت، کل محصـــول 

د رحد ود  570 میلیون تن خواهد  بود که پایین ترین سطح د امنه برآورد ها مي باشد .
د ر حال حاضر و با شروع فصل زراعي 20-2019 مي توان گفت که محد ود ه برآورد هاي 
 حد اقل و حد اکثر امسال نسبت به سال قبل تا حد ود ي افزایش یافته و د امنه برآورد ها از
30 میلیون تن سال گذشته به حد ود 40 میلیون تن رسید ه است. به عبارت د یگر، حد اقل 

تولید  560 میلیون تن و حد اکثر آن600 میلیون تن برآورد  مي گرد د .
برخي نیز بر این باورند  که علیرغم وجود  بارش هاي فراوان د ر منطقه جنوب مرکزي 
این منطقه  د ر  نیشکر  اخیر، وضعیت کشت  ماه هاي  د ر  و هوایي  بهبود  شرایط آب  و 
 )CTC( رضایت بخش نمي باشد . از همه مهم تر اینکه برآورد  می شود  سن برد اشت نیشکر

بهبود  یافته و د ر سال 20-2019به رقم3/66 سال د ر مقابل 3/72 فصل قبل مي رسد .
د ر حال حاضر به نظر مي رسد  یک توافق عمومي مبني بر بهبود  نسبي تولید  شکر امسال 
وجود  د ارد  لیکن شرایط د ر بازار اتانول تقریبا راکد  و حتي ممکن است با کاهش مواجه 
شود . با این حال، وضعیت نهایي این نوسانات، نیاز به بررسي بیشتر د ارد  و نمی توان نسبت 
به ماه هاي آتي اظهار نظر قطعي ارائه نمود . به ویژه آنکه د ر حال حاضر سود د هي اتانول 
نسبت به شکر اند کي بیشتر است. باتوجه به شرایط مبهم بازار، تمرکز تولید  عمد تاً بستگي 

به وضعیت و تصمیم هر یک از آسیاب های مربوطه خواهد  د اشت. 

با توجه به سرمایه گذاري اخیر کارخانه د اران د ر زمینه تجهیزات و مخازن ذخیره سازي 
اتانول، محد ود یت هاي کمتري براي تولید  این محصول وجود  د ارد  و آنها تولید  محصولي را 
انتخاب مي کنند  که سود  بیشتري د ا شته با شد . الزم به ذکر ا ست که کارخانجات د ر گذشته 
توانایي جابه جائی حد ود  5 تا 10 د رصد ي نیشکر براي تولید  شکر یا اتانول را د اشتند  لیکن 
این د امنه د ر حال حاضر به 10 تا 20 د رصد  افزایش یافته است. این وضعیت باعث ایجاد  

عکس العمل هاي بسیار سریع تري د ر نوسانات قیمت هاي بازار خواهد  شد .
  صنعت براي فروش 

 به نظر مي رسد  که افزایش سرمایه گذاري به عمل آمد ه د ر این حوزه طي سال 2017 نسبتاً 
کم بود ه است. این د ر حالي است که د ر سال 2017، با توجه به اینکه قیمت هاي شکر هنوز سود آور 

بود ند  اشتیاق زیاد ي براي افزایش ظرفیت تولید  شکر وجود  د اشت.
د ر حال حاضر نه تنها اهد اف مشخصي از سرمایه گذاري د ر بخش شکر مشاهد ه نمي گرد د  بلکه 
آسیاب ها، بخش قابل توجهي از نیشکر خود  را به سمت تولید  اتانول هد ایت مي کنند  و به نظر 
مي رسد  ظرفیت کافي براي این کارخانجات موجود  است. ضمناً تد اوم رشد  تولید  اتانول ذرت 
د ر»ماتوگرو سو« و »گوئیاس« و جریان پیوسته وارد ات اتانول با تعرفه 20 د رصد ي از ایاالت 
متحد ه به کشور، این نکته را روشن مي کند  که د لیلي براي خوش بیني نسبت به تد اوم سود آوري 
این بازار وجود  ند ارد . از آنجا که وضعیت بخش شکر بسیار د شوار است، کارخانجات منطقه 
جنوب مرکزي برزیل د ر تالش هستند  تا فعالیت خود  د ر بازار را به حالت تعلیق د رآورند .کارخانه 
شکر »جویورآ« واقع د ر منطقه موریرا سالس ایالت پارانا اعالم نمود  که عملیات آسیاب نیشکر 
فصل 20-2019 و 21-2020 خود  را متوقف خواهد  کرد . ظرفیت سـاالنه این کارخانه معاد ل 
1/2 میلیون تن نیشکر مي باشد .شــرکت »کلیلکو« که از سال 2018 د رگیر یک پروند ه قضایي 
است عملیات آسیاب نیشکر کارخانه کلیمنتیاي خود  را براي سال هاي 20-2019و 2020-21 
تعطیل خواهد  نمود . ظرفیت ساالنه آســیاب این کارخانه 3/5 میلیون تن نیشکر است. شرکت 
مذکور پیش از این،کارخانه »پناپولیس« را د ر سال 2017تعطیل کرد ه بود .علي رغم وجود  تعد اد  
زیاد کارخانه هاي د ر معرض فروش، تعد اد  خرید اران نیز بسیار اند ك است.یک منبع آگاه به رویترز 
اعالم کرد  که شـرکت »بیوسـواس آ« با شـعبه بانک لهستاني Rabobank قرارد اد ي منعقد  
نمود ه است تا متقاضیان واجد  شرایط براي خرید  چند  واحد  یا تمام 9 کارخانه منطقه جنوب 
مرکزي را شناسایي نماید . چند  هفته قبل نیز این شرکت د و کارخانه خود  را د ر منطقه شمال 
شرق، به مبلغ 273/6میلیون ریال برزیل )معاد ل 70/3 میلیون د الر آمریکا( به فروش رساند . 
شرکت »بیوسو« با بد هي تقریبي 6  میلیارد  ریال )معاد ل 1/54 میلیارد  د الر آمریکا(، مبلغ 
یک میلیارد  د الر از سهامد ار عمد ه خود  یعني »لوئیس د ریفیوس« د ریافت نمود  و با تعد اد ي از 
بانک ها جهت تمد ید  سـررسید  بعضي از بد هي هاي خود  تعامل الزم را به عمل آورد . د ریفوس 
پس از تزریق یک میلیارد  د الري، بیش از 90 د رصد  سهام شرکت بیوسو را د ر اختیار گرفت.
ضمناً شرکت »اود بِرچت« پیشنهاد  د اد ه است که طلبکاران مي توانند  به منظور کاهش مطالبات 
سنگین شان سهام واحد  اتانول و شکر کشت و صنعت اَتووس را د ریافت نمایند . این اقد ام، آخرین 

راه »اود بریچت« براي تسویه 70 میلیارد  ریال بد هي تجمیع شد ه اش مي باشد .

آیا اتانول برزیل د وباره بازار شکر را نجات خواهد  د اد ؟
)Folichts( نشریه بین المللی شکر و شیرین کنند ه ها
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شرکت »اَتووس« تقریبا 3/25 میلیارد  د الر آمریکا به طلبکاران مختلف )از جمله بانک ایالتی 
برزیل،بانک فد رال کایکسا، بانک توسعه BNDS، بانک خصـوصي براد ســکو، ایتائو، یونک بانکو و 

بانک ســنتاند ر برزیل مقروض است. )یک د الر آمریکا = 3/71 ریال برزیل(
معاوضه سهام به جاي بد هي، این امکان را به اَتووس مي د هد  که بد ون فروش کارخانجات، زمان بیشتري 

را برای ترمیم توان اقتصاد ی خود  د اشته باشد ، به عبارتی یک گزینه بالقوه برای تسویه بد هی ها.
خالص بد هي اَتووس تقریباً د ه برابر »د رآمد  قبل از مالیات و بهره و هزینه استهالك وام« آن است. 
د ر مقام مقایسـه، بد هي شرکت های خوب فعال این بخش د ر حد ود  د و برابر د رآمد  قبل از مالیات 
 و بهره و هزینه  استهالك وام ویا قد ري کمتر از آن مي باشد .شرکت مذکور ظرفیت آسیاب ساالنه 
37 میلیون تن نیشکر را د ارد  ولي به علت مشکالت مالي، فعالیت آن بسیار پایین تر بود ه است. شرکت 
اَتووس د ر حد ود  25/8 میلیون تن نیشکر محصول فصل  18-2017 را خرد  نمود .یکي د یگر از 
شواهد  نشان د هند ه رکود  این صنعت، عد م موفقیت جذب سـرمایه گذاران د ر بیشتر مزاید ه هاي فروش 
د ارایي هاي توقیف شد ه این صنعت است.یک مثال خوب جهت نشان د اد ن مشکالت  مورد  بحث، 
تطویل بیش از حد  معمول فرآیند  پید ا کرد ن صاحبان جد ید  براي 4 کارخانه رنوکا د ر این کشور است. 
 شرکت مذکور آگهي فروش کارخانه مد هیو را براي اولین بار د ر سال 2016 با قیمت تعیین شد ه

210 میلیون د الر آمریکا منتشر نمود . بعد  از آن هیچ گونه تمایلي از طرف خرید اران جهت خرید  
مشـاهد ه نگرد ید  و طلبکاران موافقت کرد ند  که فرایند  مزاید ه را مجد د اً د ر سال 2020 تکرار کنند ، 
شاید  وضعیت بازار رضایت بخش شود . البته د ر آن زمان شرکت فقط با 50 د رصد  ظرفیت اسمي 
آسیاب 6 میلیون تن نیشکرخود  فعالیت خواهد  کرد . د ر مجموع، براساس اعالم گروه کارشناسان 
مشاور RPA، برآورد  می شود  که 93 کارخانه د ر سـال 19-2018 غیرفعال بود ند . د ر حالي که تعد اد  
این واحد ها د ر سال قبل آن معاد ل76 مورد  بود ه است. ظرفیت ساالنه آ سیاب 93 کارخانه مذکور، 
98/8 میلیون تن ا ست که 13 د رصد  از کل ظرفیت آسیاب کارخانه هاي کشور را د ربرمي گیرد . 
بیشترین تعد اد  کارخانه هاي غیرفعال د ر »سائوپا لوئو« )36 مورد (، »آالگوآس« و »میناس گرایس« 
)هر کد ام 9 مورد ( واقع شد ه اند .د ر مجموع، 25 کارخانه )با ظرفیت آسیاب 24/9 میلیون تن نیشکر( 
د اراي بیمه ورشکستگي بود ه و 22 کارخانه )با ظرفیت 24/2 میلیون تن( اعالم ورشکستگي کرد ه اند . 

د ر حال حا ضر 46 کارخانه د یگر تحت بررسي فرآیند  ورشکستگي قرار نگرفته اند .
 افزایش مجد د  سطح بد هي ها د ر 2018-19

علیرغم اینکه عد م سرمایه گذاري، توانایي تولید  آتي این صنعت را تحت الشعاع قرار خواهد  د اد ، 
لیکن به کاهش بد هي های این بخش نیز کمک مي کند .

اطالعات بانک سرمایه گذاري »ایتائو« از شرکت هاي منطقه جنوب مرکزي که د ربرگیرند ه 80 
د رصــد  ظرفیت آسیاب نیشکر این ناحیه مي باشند  حاکي از آنست که شرکت هاي مورد  بررسي 
سال 18-2017را با میانگین بد هي 117ریال برزیل به ازاي هر تن نیشکر فرآوري شد ه )د ر مقایسه 
با 120ریال د ر فصل قبل آن( به پایان رساند ه اند . د ر واقع رقم اعالم شد ه تو سط این بانک، پایین ترین 
سطح پس ازسال 14-2013 مي باشد .د ر بد ترین ایام این بخش )یعني سال های 2014 و 2015(، 
میزان بد هي باالي 130ریال به ازاي هر تن نیشکر خرد ه شد ه بود ، سطحي غیرقابل تحمل براي 
بسیاري از شرکت ها که باعث توقف فعالیت د وازد ه واحد  د ر بزرگترین صاد رکنند ه شکر جهان 
 شد . لیکن مد یر گروه کشاورزي تجاري د ر ایتائو د ر این رابطه اعالم د اشت: کاهش بد هي ها عمد تاً 
به واسطه کاهش هزینه ها، به ویژه از کاهش هزینه نیشکر حاصل گرد ید ه است. او اظهار د ا شت که 
کارخانجات، کارایي عملیات مید اني خود  را با استفاد ه بهینه از ماشین آالت و کاهش نیروي انساني، 
افزایش د اد ه اند . با وجود  بهبود  سطح بد هي، کارخانه ها میزان سـرمایه گذاري هاي خود  را به سـرعت 
افزایش نخواهند  د اد . بلکه مایلند  که از حد اقل سرمایه موجود ، بیشترین استفاد ه را به عمل آورند . 
د ور از انتظار نیسـت که د وباره سطح بد هي ها د ر ســال19-2018 افزایش یابد . این د ر حالي اســت 
که قیمت هاي شکر د ر آیند ه کاهش یافته و وضعیت اتانول این گونه نمی باشد .قیمت هاي فعلي 
 شکر د ر بسیاري از کارخانجات، کمتر از هزینه تولید  آن است. براساس اعالم منابع صنعت، قیمت

13 سنت به ازاي هر پوند  شکر براي اکثر کارخانجات کارا، بسیار نزد یک به نقطه سربسر تولید  است 
لذا بســیاري از آنها قاد ر نخواهند  بود  با با قیمت هاي موجود ، بد هي هاي خود  را پرد اخت نمایند . 
ســطح بد هي صنعت نیشکر برزیل د ر فصل 18- 2017 کاهش یافت لیکن این بهبود  و ضعیت 
براي همه کارخانجات وجود  ند اشته و بسیاري از شرکت ها همچنان د ر لبه ورشکستگي قرار گرفته اند .

 رشد  اتانول سوختي استخراج شد ه از ذرت 
د ر برزیل، فضاي سیاسي بیشتر به سمت و سوي استقبال از اتانول سوق پید ا کرد ه است. اصالح 
 ،)RB( براي اتانول و تصویب سریع قوانین رنوآبیو )TRQ( ساختار مالیاتي، سهمیه نرخ تعرفه اي
شرایط مساعد ي را د ر راستاي گسترش تولید  اتانول مهیا مي کنند  و این و ضعیت، برعکس شرایط 

نامناسب حاکم بر فضاي تولید  شکر است.
 با این حال، منابع د اخلي انتظار د ارند  که بخش قابل توجهي از رشد  تقا ضاي د اخلي که از بهبود  
وضعیت اقتصاد ي کشور و پروژه RB نشات گرفته است، به واسطه تولید  اتانول سوختي حاصل از 
ذرت تامین خواهد  شد . تولید  اتانول از ذرت د ر سال 2019 به 1/2 میلیارد  لیتر افزایش یافت د ر 
صورتي که طبق گزارش رسمي، مقد ار این محصـول د ر ســال 2018، د ر حد ود  720 میلیون لیتر 
بود ه اســت. رئیس اتحاد یه تولید کنند گان اتانول ذرت برزیل )UNEM( اعالم نمود  که بخش عمد ه 
این افزایش، از سه پروژه جد ید  د ر ماتوگرا سو )از جمله یک کارخانه بزرگ د ر سینوپ با ظرفیت 
اسمي تولید  ساالنه 400 میلیون لیتر( حاصل خواهد  شد . به منظور استفاد ه بهینه از پتانسیل هاي 

اتانول ذرت د ر ماتوگرا سو، تصفیه کنند گان ذرت منتظر تکمیل و راه اند ازي جاد ه اي کلید ي هسـتند  
که مناطق جنوب مرکزي را به رود خانه اي د ر شـهر میري تیتوبا )واقع د ر ایالت پارا( وصل خواهد  
کرد . قایق ها اتانول را از این نقطه تحویل گرفته و به توزیع کنند گان ســوخت منطقه شمالي و 
شمال شرقي برزیل )که شد ید اً با کمبود  سوخت مواجه اند ( تحویل خواهند  د اد . به عالوه، اتانول 
ذرت تولید  د اخل با وارد ات از ایاالت متحد ه رقابت خواهد  د اشــت که د ر ســال 2018 به مرز 
1/8 میلیارد  لیتر رســید . این ســوخت عمد تا ًبه بناد ري مانند  پرنام بوکو و ســي یرا د ر منطقه 
شــمال شــرق تحویل خواهد  شد . بعضي از کشتي ها نیز، سوخت را به اسکله ماران هوا د ر شمال 

تحویل خواهند  د اد .
این صنعت مطمئن است که طي 10 سال، تولید  خود  را به 10 میلیارد  لیتر خواهد  رساند . اگر این 

روند  رشــد  تولید  د ر د رازمد ت متوقف نشــود ، رنوآبیو از ذرت حاصل خواهد  شد .
اتانول حاصل از ذرت نسبت به نیشکر د اراي چند ین مزیت کلید ي است:

*تولید  آن مي تواند  به سرعت افزایش یابد .
*تولید  این محصـــول به کاهش هزینه هاي ثابت د ر کارخانه هاي انعطاف پذیر )کارخانه هاي 

فرآوري نیشکر و ذرت( کمک مي نماید .
* DDG تولید  می کند که یکي از مشتقات باارزش سوختي مي باشد .

اگر شرکتي امروز بخواهد  فعالیت جد ید کشت و صنعت نیشکر را راه اند ازي نماید ، تا تولید  اولین 
لیتر اتانول حد ود  چهار سال طول مي کشد ، د ر حالي که این د وره براي تولید  اتانول ذرت، زماني حد ود  

یک سـال براي احد اث کارخانه الزم د ارد .
به عالوه اگر کارخانه ها بتوانند  با یکد یگر همکاري د و جانبه )همانند  استفاد ه بیوماس حاصـل از 
فرآوري  نیشکر براي تولید  انرژي برق( د اشته باشند  از فواید  بیشتري سود  خواهند  برد . د ر این صورت 
مصرف ذرت مي تواند  به افزایش د وره فرآوري کمک نمود ه و هزینه هاي ثابت تولید  را کاهش د هد . 
این مفهوم کارخانه منعطف است.د ر نهایت، د انه هاي خشک شد ه حاصل از فرآیند  تقطیر مي تواند  
د رآمد ي اضــافي براي متولیان امر د رماتوگروسو )به عنوان بزرگترین منطقه پرورش گله هاي گاو 
د ر برزیل با بیش از30 میلیون رأس( به همراه د اشته باشد . تمام این مســائل د ر مقابل موج 
سرمایه گذاري عظیمي که بتواند  این حوزه را متحول نماید ، ناچیز است. براساس اطالعات، ما ظرفیت 
تولید  اتانول غالت برزیل مي تواند  تا سال 2020 به مرز 2/3 میلیارد  لیتر افزایش یابد .د ر حقیقت 
شرایط بسیار نامساعد  مالي صنعت شکر و اتانول و بد ون د ر نظر گرفتن تولید  اتانول حاصل از ذرت، 

جاي ترد ید  وجود  د ارد  که بتوان به تعهد ات الزم د ر خصوص برنامه RB جامة عمل پوشاند .
  آیا اتانول برزیل مي تواند  مجد د اًبازار جهاني شكر را نجات د هد ؟

منطقه جنوب مرکزي برزیل د رسال 19- 2018به واسطه عد م استفاد ه از مقاد یر بي سابقه نیشکر 
د ر تولید  شکر، بازار شکر را نجات د اد . این اقد ام با شروع تقریبي 310 میلیون تن نیشکر براي تولید  
اتانول د ر سال 18-2017 شروع گرد ید  و تا آخر فصل به 370 میلیون تن افزایش یافت. د ر نتیجه 

تولید  شکر به مقد ار 9/5 میلیون تن کاهش یافت. آیا این اتفاق د وباره تکرار خواهد  شد ؟
 د ر وهله اول به نظر مي رسد  که بهترین راه براي مقابله با عد م اطمینان هاي پیش روي صنعت، 
استفاد ه از سناریوهاي مختلف است. د ر شرایط آب و هواي مطلوب، منطقه جنوب مرکزي ممکن 
است 585 میلیون تن نیشکر را فرآوري کند  که این مقد ار، اند کي بیش از سال قبل است. به نظر 
نمي رسد  که بازد هي پایین باشد  و ممکن است کل شکرهاي قابل استحصال)TRS(  د ر سطح 

138/5کیلوگرم بر هر تن نیشکر باقي بماند  که نسبت به گذشته تغییري نشان نمي د هد .
به فرض آنکه سهم شکر د ر آ سیاب هاي نیشکر از 35/3 د رصد  سال قبل به 39 د رصد  افزایش یابد  
تولید  شکر از 26/5 میلیون تن ســال 2018به 30/1 میلیون تن د ر وضعیت جد ید  افزایش خواهد  
یافت. د ر این صورت، تولید  اتانول حاصل از نیشکر به مرز 28/5 میلیارد  لیتر خواهد  رسید . به این 

مقد ار بایستي 1/2 میلیارد  لیتراتانول حاصل از ذرت نیز اضافه گرد د . 
به د ور از د نیاي آرماني، حجم نیشکر خرد  شد ه به سطح 570 میلیون تن خواهد  رسید . د ر این 
صورت با فرض اختصاص 39 د رصد  سهم نیشکر به شکر، تولید  شکر به 29/3 میلیون تن افزایش 

وحجم اتانول تولید ي نیز به 28/2 میلیارد  لیترکاهش خواهد  یافت.
نهایتاً، کارخانجات د ر فصل 20-2019 د وباره تولید  اتانول را به تولید  شکر ترجیح خواهند  د اد  
لیکن میزان افزایش به اند ازه فصـل 19-2018 نخواهد  بود . د ر خصـوص بازارهاي جهاني بایستي 
اشـاره نمود  که سطح تولید  بین 2/8 تا 3/6 میلیون تن افزایش خواهد  د اشت که مسـلماً خبر 
خوبي نیسـت ولي این مقد ار د ر سطحي نمي باشد  که قیمت ها را کاهش د هد . د ر حال حاضر به 

نظر مي رسد  که این افزایش، بیش از مقد ار کاهشي مورد  انتظار د ر هند وستان و تایلند  خواهد  بود .
د ر هر صورت نمي توان انتظار د اشت که اتانول نیشکري برزیل بتواند  کمک شایاني براي بازار شکر 
جهاني باشد . د ر واقع حتي مي توان انتظار د اشت که هرگز جابجایي قابل توجه از شکر به اتانول، د ر 

راستاي برنامه RB رخ ند هد  و یا حد اقل د ر حد  مورد  انتظار نباشد .
عالوه بر موارد  مطرح شد ه گذشته، صنایع شکر و اتانول فاقد  بود جه الزم براي سرمایه گذاري کالن 
براي توسعه ظرفیت های  جد ید  و یا احد اث کارخانجات جد ید  تولید  اتانول مي باشند  و د ولت نیز، 

آماد گي ارائه مشوق هاي مالي الزم جهت تغییر این وضع را ند ارد . 
د ر حال حاضربه نظر مي رسد  افزایش تولید  اتانول ذرت، گزینه بسیار ارزان تر و سریع تري است که 
مي تواند  برنامه رنوآبیو را جامة عمل بپوشاند . اگر این و ضعیت تد اوم د اشته باشد  ممکن است برنامه 
مذکور نتواند  به صنعت شکر )و به د نبال آن،بازار جهاني شکر(، شور و شوق الزم و حیاتي نو عطا کند .
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عملکرد  نیشکر د ر واحد  
حکیم فارابی نصف شد 

با پایان عملیات برد اشت نیشکر د ر شرکت کشت و 
صنعت حکیم فارابی از 8332 هکتار سطح قابل برد اشت، 
بیش از 37 هزار تن شکر خام تولید  شد . به گزارش روابط 
عمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، مد یرعامل 
شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی با اعالم این خبر 
مزارع  از  هکتار  هر  د ر  نیشکر  برد اشت  متوسط  گفت: 
نیشکر کشت و صنعت فارابی 48 تن است. تورج بهاد ری 
نیشکر  تناژ  سیل  و  بروز خشکسالی  اینکه  به  اشاره  با 
را از 86 تن د ر هکتار به 48 تن د ر هکتار کاهش د اد  
افزود : مجموع تنش های ناشی از خشکسالی و ترسالی 
برد اشت محصول  )سیالب( سبب کاهش 50 د رصد ی 
د ر واحد  سطح شد . وی علت کاهش تولید  شکر د ر این 
شرکت را خشکسالی و کمبود  آب د ر تابستان گذشته و 
بروز 2 سیل مهیب بهمن 97 و فرورد ین 98 بیان کرد  و 
افزود : بروز سیالب پنج هزار و 840 میلیارد  ریال به این 
شرکت خسارت وارد ه کرد ه است که هنوز اعتباری برای 
جبران خسارات وارد ه پرد اخت نشد ه است. سیل بهمن 
ماه 97 و فرورد ین 98 موجب شد  که برد اشت نیشکر 
د ر زمان و موعد  خود  پایان نیابد  و تا اواخر خرد اد  اد امه 
پید ا کند . مد یرعامل شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی 
اد امه د ارد : د ر فرورد ین ماه امسال و با وجود  ورود  سیالب 
به مناطق پیرامونی  اما خد مات رسانی  به مزارع نیشکر 
همچنان د ر اولویت این شرکت بود  و بیش از 800 نفر از 
سیل زد گان روستای د ریسیه د ارخوین از توابع شاد گان 
د ر ارد وگاه های اضطراری شرکت کشت و صنعت حکیم 
فارابی اسکان د اد ه شد ند . بهاد ری اد امه د اد : جاد ه سازی 
خاکریزی،  بند ها،  سیل  ترمیم  زد ه،  سیل  مناطق  د ر 
د ایک های حفاظتی برای روستاها، آبرسانی به روستاها، 
سوخت رسانی به کلیه ماشین آالت فعال د ر عملیات مهار 
از سوی کشت و  از خد ماتی است که  سیالب، بخشی 
صنعت نیشکر حکیم فارابی به منظور کاهش خسارات 

ناشی از سیل د ر مناطق پیرامونی انجام شد .  

چغند رقند  نخستین بار به صورت 
نشایی د ر بوکان کشت شد 

مد یر جهاد  کشاورزی بوکان گفت: چغند رقند  برای 
نخستین بار به صورت نشایی د ر زمین های کشاورزی 
این شهرستان کشت شد . اسکند ر عبد ی اظهار د اشت: 
برای نخستین بار پنج هکتار از اراضی این شهرستان د ر 
سال زراعی جاری توسط یکی از کارشناسان بازنشسته 
این سازمان به خزانه کشت نشایی چغند ر قند  اختصاص 
پید ا کرد . وی با اشاره به اینکه این پنج هکتار نشای 
کاشته شد ه د ر بوکان برای پوشش 52 هکتار چغند رقند  
نشایی به کار می رود ، اضافه کرد : د ر حال حاضر کاشت 
نشایی چغند ر با 2 د ستگاه 6 رد یفه د ر این شهرستان 
آغاز شد ه است و د ر کمتر از سه هفته کار کاشت آنها 

به اتمام می رسد . 
وی اد امه د اد : سال گذشته و برای نخستین بار د ر 
آذربایجان غربی د ر این شهرستان 9 هکتار به کشت 
از  آن  نشای  که  بود   یافته  احتصاص  چغند ر  نشایی 
خراسان رضویی به بوکان منتقل شد ه بود  که امسال با 
کاشت نشایی د ر این شهرستان هزینه حمل و نقل آن 

نیز برای کشاورزان کاهش پید ا کرد ه است. 

برد اشت چغند ر قند  که از اواخر ارد یبهشت امسال از 
سطح حد ود  11 هزار هکتار از مناطق شمالی خوزستان به 
صورت پراکند ه شروع شد ه بود  هم اکنون به علت ناکافی 
بود ن تعد اد  کامیون برای انتقال آن به کارخانه د ر معرض 

نابود ی قرار گرفت. 
نشستن  بار  به  ابتد ای  همان  از  خوزستانی  کشاورزان 
محصول  این  حمل  برای  جد ی  نگرانی های  خود   محصول 
به کارخانه های قند  خارج از استان با توجه به گرانی کرایه 
کامیون ها د اشتند  ولی با این اوصاف تصور می شد  با به صد ا 
د رآمد ن زنگ خطر نابود ی این محصول که پیش بینی می شود  
حد ود  800 هزار تن باشد  تحرك جد ی برای رفع این نگرانی ها 
صورت گیرد . نگرانی های چغند رکاران وقتی وارد  مرحله جد ی 
شد  که همزمان با شروع برد اشت این محصول هیچ رانند ه 
کامیونی حاضر نشد  با نرخ های سال گذشته که هر تن 800 
هزار ریال بود  به ند ای کشاورز زحمتکش خوزستانی پاسخ 
مثبت د هد  و محصوالت آنان را به کارخانه های قند  منتقل 
کند . این د ر حالی بود  که کامیون د اران حتی حاضر نبود ند  با 
2 برابر کرایه سال گذشته یعنی 1.6 میلیون ریال د ر هر تن 
کار انتقال آن را انجام د هند  چون کرایه حمل بار د ر بند ر امام، 
که بسیار سهل و روان بود  باالی 2 میلیون ریال برای هر تن 
نرخ گذاری غیررسمی شد ه بود . با این حال شرایط خاص که 
تخلیه سریع کاالهای اساسی از بناد ر کشور را اجتناب ناپذیر 
کرد ه بود  و از سویی برد اشت گند م د ر خوزستان سبب شد  تا 
برد اشت و حمل چغند ر قند  که د ارای فساد  پذیری باالیی د ر 
شرایط گرمی د ارد  با پیچید گی های خاصی رو به رو شود . سه 
هفته پیش پس از آنکه افکار عمومی معطوف به فریاد رسی 
کشاورزان چغند رکار خوزستانی شد ه بود  شورای کشاورزی 
خوزستان د ر نشست فوق العاد ه خود  موضوع حمل چغند ر را 
مطرح کرد  و همه راههای ممکن برای این موضوع بررسی شد  
ولی به خروجی و تصمیم خاصی منجر نشد . د ر این نشست 
که به تقابل جد ی جهاد کشاورزی و راهد اری خوزستان نیز 
انجامید  موضوع بررسی این مساله د ر شورای تأمین استان 
برای انتقال بخشی از ظرفیت جا به جایی کاال از بند ر امام و 
موظف کرد ن رانند گان کامیون برای حمل چغند ر قند  پیش 
کشید ه شد  ولی هیچ گاه د ر شورای تأمین استان مطرح نشد . 
معاون بهبود  تولید ات گیاهی جهاد کشاورزی خوزستان هفته 
گذشته پس از نشست فوق العاد ه شورای کشاورزی خوزستان 
حمل  د ر  آمد ه  وجود   به  ناهماهنگی  از  تأسف  ابراز  ضمن 
محصول چغند رقند  استان اظهار د اشت: جهاد کشاورزی فراتر 
از وظایف قانونی خود  برای صیانت از این سرمایه ملی و کمک 
به معیشت کشاورزان چغند ر قند  از توان خود  برای حمل 
چغند ر قند  استفاد ه خواهد  کرد . محمد  قاسمی نژاد  با اشاره به 

اینکه می توان از استحصال حد ود  800 هزار تن چغند ر قند ، 
90 هزار تن شکر تولید  کرد  افزود : جای تأسف د ارد  که ما 
برای وارد ات شکر د ر شرایط تحریم های ظالمانه با مشکالت 
جد ی روبه رو هستیم ولی حاضر نیستیم برای تولید  شکر از 
چغند رقند ی که روی زمین است و بخش مهمی از آن د ر 

معرض نابود ی است وارد  عمل شویم. 

 ضرورت بسیج راهد اری سراسر کشور 
 برای حمل چغند ر قند  خوزستان

خوزستان  جهاد کشاورزی  گیاهی  تولید ات  بهبود   معاون 
گفت: تنها راه نجات بخش مهمی از محصول چغند ر قند  
از خطر نابود ی، بسیح راهد اری سراسر کشور و شرکت های 
حمل و نقل برای انتقال محصول چغند ر قند  به کارخانه های 

قند  استان های همجوار است. 
وی با بیان اینکه د ر روزهای سخت فقط 400 کامیون از 
مجموع یک هزار و 400 د ستگاه کامیون مورد  نیاز د ر حال 
حمل محصول چغند ر قند  هستند  و تاکنون حد ود  نیمی از 
محصول برد اشت و حمل شد ه است افزود : تا نابود ی حد ود  

400 هزار تن د یگر چغند ر قند  تنها 2 هفته فرصت د اریم. 
به گفته جهاد کشاورزی وظیفه ای د ر قبال حمل محصوالت 
و  کشاورزی  بخش  از  حمایت  برای  ولی  ند ارد   کشاورزی 
استفاد ه  خود   توان  همه  از  خوزستانی  تالشگر  کشاورزان 
به وظایف  د ولتی  برخی د ستگاه های  اینکه  از  ولی  می کند  

قانونی خود  عمل نمی کنند  متاسف است. 
د ر  گفت:  خوزستان  جهاد کشاورزی  سازمان  رئیس 
صورت جمع نشد ن مشکل حمل چغند ر قند  خوزستان، 
تأثیر منفی بر افکار عمومی خواهد  گذاشت ضمن آنکه 
کشاورز خوزستانی د ر سال آیند ه کشت چغند ر قند  را از 

گزینه های خود  کنار خواهد  گذاشت. 
کیخسرو چنگلوایی تاکید  کرد : اگر محصول چغند ر قند  
از بین برود ، آیند ه کشت این محصول د ر افق 1404 که 
روی 80 هزار هکتار با تولید  6.5 میلیون تن د ر این استان 

متمرکز شد ه د ر هاله ای از ابهام فرو خواهد  رفت. 
کشت چغند ر قند  پس از یک د وره رکود  15 ساله، از 
سال 1392 با حد ود  سه هزار هکتار از سرگرفته شد  و هم 
اکنون به 11 هزار و 119 هکتار رسید ه است. هم اکنون 
تنها کارخانه قند  شوش که 2 سالی است پس از تعطیلی 
15 ساله شروع به کار کرد ه می تواند  حد ود  100 هزار تن 

چغند ر قند  را فرآوری کند . 
انواع  تن  میلیون   16 ساالنه  خوزستان  استان  د ر 
محصوالت زراعی و باغی تولید  می کند  که از این حیث 

رتبه نخست را د ر کشور د ارد . 

افق مبهم تولید  چغند ر د ر خوزستان
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 مد یرعامل شرکت بازرگانی

توسعه نیشكر و صنایع جانبی:

هیچ گونه نگرانی برای تأمین 
شکر کشور وجود  ند ارد 

نیشکر  توسعه  بازرگانی  مد یرعامل  علیرضا حمید ی 
بابت تأمین  از  و صنایع جانبی گفت: هیچ گونه نگرانی 
تأمین  همواره  ما  اولویت  اما  ند ارد   وجود   کشور  شکر 
شکر مورد  نیاز بازار خوزستان است. حمید ی با اشاره به 
کاهش قیمت شکر و برطرف شد ن التهاب د ر بازار این 
محصول استراتژیک، اظهار د اشت: خوشبختانه با استمرار 
و همچنین  د اخلی  تکیه بر موجود ی شکر  تولید  شکر، 
وارد ات به موقع و منظم شکر، هیچ گونه نگرانی از بابت 
تأمین شکر کشور وجود  ند ارد . وی افزود : فراوانی شکر 
د ر بازار و اعتماد  به آمار ارائه شد ه موجود ی شکر، عواملی 
است که د ر کاهش قیمت شکر تأثیرگذار بود ه و وعد ه 
رسید ن شکر به قیمت مصوب د ولتی د ر حال تحقق است. 
مد یرعامل شرکت بازرگانی توسعه نیشکر و صنایع جانبی 
اد امه د اد : با هماهنگی های صورت گرفته و د ر راستای 
تعهد  و اد ای د ین به مرد م شریف خوزستان، تأمین شکر 
پایه های  با  کاال  تولید کنند گان  و  استان  مصرف  بازار 
مصرفی شکر، د ر اولویت قرار د ارد . حمید ی عنوان کرد : 
د ر راستای تسریع د ر تأمین شکر بازار مصرف خوزستان، 
همکاری و هماهنگی های  رئیس سازمان صنعت، معد ن و 
تجارت استان و مسئوالن این سازمان و همچنین نظارت 
و پیگیری مد یرکل هماهنگی امور اقتصاد ی استاند اری 
مستمر و اثربخش بود ه است. وی بیان د اشت: شرکت 
بازرگانی توسعه نیشکر و صنایع جانبی به عنوان متولی 
فروش شکر تولید ی کشت و صنعت های شرکت توسعه 
نیشکر و صنایع جانبی د ر تبعیت از سیاست های حمایتی 
این شرکت، مسئولیت و رسالت همکاری با محیط پیرامون 
خود  د ر د و بخش د رون استانی و کشوری را د ارا است. 
مد یرعامل شرکت بازرگانی توسعه نیشکر و صنایع جانبی 
با اشاره به اقد امات برون استانی شرکت بازرگانی توسعه 
نیشکر و صنایع جانبی د ر عرضه شکر به بازار، گفت: د ر 
زمینه بازار مصرف بیرون از استان و د ر یاری رساند ن به 
د ولت د ر تأمین نیازهای بازار شکر، شرکت بازرگانی اقد ام 
به تأمین بخشی از شکر سفید  شرکت بازرگانی د ولتی 
نمود ه است. به این شکل که با تحویل فوری شکر سفید  
از محل موجود ی خود  د رازای شکر خام د ریافتی از د ولت، 
ورود  شکر سفید  به بازار را تسریع و از این بابت موجود ی 
شکر د ر بازار را افزایش د اد ه و باعث کاهش التهاب تصنعی 

کمبود  شکر شد ه است. 
علیرضا حمید ی افزود : با توجه به اینکه تبد یل شکر 
خام د ریافتی از د ولت به شکر سفید ، فرآیند ی زمان بر 
است بنابراین اقد ام آنی و فوری شرکت بازرگانی توسعه 
تأثیر  تحویل شکر سفید ،  د ر  و صنایع جانبی  نیشکر 

زیاد ی د ر تعد یل قیمت شکر بازار د ارد . 

اکنون د ر 30 امین سالگرد  تاسیس شرکت توسعه نیشکر با 
نگاهی اجمالی به این تاریخ 30 ساله،د ر می یابیم که این بنگاه 
اقتصاد ی فراز و فرود های بسیاری را پشت سر گذاشته است! 
فراز و فرود هایی که گاه از منظر اقتصاد  سیاسی می تواند  هر 

بنگاه اقتصاد ی مستقل و خود  اتکایی را از پای د رآورد .
کشوری  د ر  سیاسی  اقتصاد   از  ناشی  تنش های  چنانکه 
المللی  بین  تاثیر تحریم های  به چهار د هه تحت  نزد یک   که 
غیرمنصفانه قرار د اشته، تقریباً اکثر بنگاه های اقتصاد ی مستقل 
را گاه تا مرز ویرانی پیش برد ه است و آنان که هنوز سر پا هستند  
عمد تاً یا از حمایت های بی د ریغ د ولتی نفتی ارتزاق می کنند  
یا  ایران هستند  ( و  بنگاه ها خود روسازان د ر  این  بارز  )نمونه 
متکی بر منابع و سرمایه های د رونی خالق و توانمند ی هستند  
که د ر این بازارهای پرآشوب، سرسختانه مقاومت می کنند  و 
پیش می روند . اما شرکت توسعه نیشکر وضعیتی به کلی متفاوت 
د ارد  زیرا از یک سو د ارای زیرمجموعه های صنعتی است که 

محصول جهان مد رن و مد رنیزاسیون د ر ایران هستند  و از سوی 
د یگر شامل بخش کشاورزی نیز هستند  که عمد تاً نهاد ه های 
اصلی آنها یعنی آب، خاك و زمین، نه محصول مد رنیزاسیون که 

محصول طبیعتی برآمد ه از سنت اند . 
ویژگی های  مد رنیزاسیون  و  سنت  پیوستگی  د رهم  این 
خاصی به این شرکت بخشید ه است که د ر مبحث د یگری 
وجود   عد م  و  وابستگی  عد م  پرد اخت.اما  ان  به  باید   مفصال 
حمایت د ولتی و استقالل و خود  اتکایی شرکت هایی همچون 
می گذارد   آنها  روی  پیش  د شوار  وضعیتی  نیشکر،  توسعه 
که این شرکت ها ناچارند  تنها با تکیه بر منابع د رونی خود ، 
همواره روی پای خود  بایستند  و از طریق بهره وری مد اوم، 
هزینه هایشان را تامین و تنها با اتکای به تولید ی اقتصاد ی، 
بقای خود  را تضمین کنند . د ر چنین شرایطی توسعه نیشکر 
د ر سی سالگی خود  بر این نکته سخت واقف است که همواره 
و د ر هر شرایطی تنها با اتکای به نیروی انسانی و پتانسیل های 

د رونی اش می تواند  بقاء و د وام و توسعه یابد . 
ناپذیری  از کنترل  لذا علیرغم وجود  د شواری های ناشی 
شرایط اقلیمی و بوم شناختی و همچنین ناروشن بود ن و 
شفافیت  عد م  و  استراتژیک،  کاالهای  بازار  بود ن   نامتوازن 
توسعه  شرکت  کشور.  اقتصاد ی  مد ت  بلند   چشم اند ازهای 
به  اتکای  با  گذشته  د هه ی  یک  طول  د ر  توانسته   نیشکر 
خود باوری و پتانسیل های علمی و انسانی خود ، گام به گام به 
سوی تولید ی پاید ار و اقتصاد ی تر حرکت کند . به نحوی که 
د ر سال تولید ی 96-97 موفق شد  رکورد  تولید  630 هزار 
تن شکر را پشت سرگذارد  یعنی 90 د رصد  ظرفیت اسمی 
خود  د ر حوزه شکر را کاماًل محقق کند  و همچنین توانست 
د ر بخش های متفاوتی، استاند ارد های موجود  را ارتقاء بخشد .

به بهانه ۳۰امین سالگرد  توسعه نیشکر

مد یرعامل جد ید  شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی معرفی شد 

طی حکمی از سوی هیأت مد یره شرکت توسعه نیشکر 
عنوان  به  آرا  باحد اکثر  ناصری  عبد علی  جانبی٬  صنایع  و 

مد یرعامل این شرکت انتخاب شد . 
روابط عمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی با اعالم 
این خبر افزود : ناصری عضو هیأت علمی د انشگاه شهید  چمران 
اهواز طی حکمی از سوی هیأت مد یره شرکت توسعه نیشکر 

و صنایع جانبی به عنوان مد یرعامل این شرکت معرفی شد . 
بر اساس این گزارش وی د ارای د کترای تخصصی آبیاری و 
زهکشی و متولد  شهرستان خرمشهر است و د ر د و د هه گذشته 
خاك  و  آب  معاونت  جمله،  از  مختلفی  مسئولیت های  د ر 
مؤسسه تحقیقات نیشکر د ر سال 78 و همچنین مشاور این 
مؤسسه د ر شرکت توسعه نیشکر مشغول فعالیت بود ه است. 
همچنین مشاور مؤسسه تحقیقات و اموزش توسعه نیشکر، 
عضوهیات مد یره کشت و صنعت سلمان فارسی، مشاور اجرایی 
معاونت بهره برد اری کشاورزی توسعه نیشکر، مجری طرح های 
مشکالت  و  مسائل  حل  جهت  مختلف  کاربرد ی   پژوهشی 

بهره برد اری اراضی تحت کشت نیشکر، عضو کمیته کارشناسی 
کنترل کیفی آب رود خانه کارون استاند اری خوزستان، نمایند ه 
شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی د ر استاند اری، عضویت 
د ر هیأت ممیزه شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، عضو 
مؤسس جمعیت علمی فناوران نیشکر ایران زیر نظر وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری، رئیس هیأت مد یره جمعیت علمی 
فناوران نیشکر ایران، مشاور مؤسسه جهاد  نصر، همکاری و 
مشاوره د ر طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی از جمله سوابق 
اجرایی و فعالیت مد یرعامل جد ید  شرکت توسعه نیشکر و 

صنایع جانبی است. 
عبد علی ناصری د ارای مد رك د کترای آبیاری و زهکشی 
از د انشگاه ساوتهمپتون انگلستان بود ه و سوابق علمی نظیر 
راهنمایی و مشاوره بیش از سی پایانامه د کتری، 70 پایان نامه 
کارشناسی ارشد ، چاپ بیش از 110 مقاله د ر کنفرانس های 
انگلیسی د ر  المللی، چاپ 120 مقاله فارسی و  ملی و بین 
مجالت علمی و پژوهشی و Isi د اخلی و خارجی و ترجمه و 

ویراستاری کتاب د ر حوزه تخصصی را د ر کارنامه د ارد .
د انشکد ه  معاون  نظیر  اجرایی  سوابق  همچنین  وی 
کشاورزی د انشگاه بوعلی سینا همد ان به مد ت سه سال، 
پژوهشگر نمونه استان همد ان د ر سال 79، پژوهشگر نمونه 
کمیسیون  عضو  اهواز،  چمران  شهید   د انشگاه   89 سال 
تخصصی شورای انتشارات و مد یریت گروه آبیاری و زهکشی 
د انشگاه شهید  چمران، عضو هیأت اجرایی کمیته منطقه ای 
پنجمین  و  چهارمین  د بیر  خوزستان،  زهکشی  و  آبیاری 
همایش ملی مد یریت شبکه های آبیاری و زهکشی و بخشی 

از مسئولیت های د انشگاهی وی است. 
پیش از این محمود  شمیلی پس از نسیم صاد قی د ر سمت 

مد یرعاملی این شرکت فعالیت د اشت. 
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آمارهاي ارایه شد  ه از طرف مرکز آمار ایران نشان 
مي د  هد   رشد   بخش صنعت د  ر سال 1397 نسبت به 
سال پیش از آن 10 د  رصد   کاهش را تجربه کرد  ه است. 
آمارهاي غیررسمي و اطالعات منتشر شد  ه از سوي 
مد  یران بنگاه هاي صنعتي نشان مي د  هد   رشد   منفي 
تولید  ات صنعتي د  ر بهار امسال نیز اد  امه د  اشته است. با 
توجه به این وضعیت است که موضوع تولید   د  ر 2 مقوله 
حفظ توان تولید   و رونق تولید   د  ر محافل کارشناسي 
و د  ولتي به یک مقوله بااهمیت تبد  یل شد  ه است. د  ر 
بهار امسال چند  ین گزارش مشروع از سوي نهاد  هاي 
پژوهشي د  ر این باره منتشر شد  ه است.معاونت اقتصاد  ي 
اتاق بازرگاني، صنایع و معاد  ن ایران نیز بر اساس تکلیف 
نهاد  ي و همچنین براي اطالع از وضعیت تولید   و راه هاي 
عبور از رکود   و رسید  ن به رونق صنعت نکات بااهمیتي 
را تهیه کرد  ه است. بخش کمي از این گزارش د  ر یکي از 
نشست هاي شوراي گفت وگوي د  ولت و بخش خصوصي 
د  ر جمع مد  یران بخش خصوصي، وزیر صنعت،  معد  ن و 
تجارت، وزیر اقتصاد   و اعضاي د  یگر این شورا ارایه شد  . 
با توجه به اینکه صنعت قند   و شکر نیز به هر ترتیب 
بخشي از تولید   صنعتي است با تنگناهاي یاد  شد  ه د  ست 
و پنجه نرم مي کند  . آنچه مي خوانید   تفسیر و برد  اشت 

آزاد   از گزارش یاد  شد  ه است.
 چالش ارزي

بد  ون ترد  ید   و با فاصله بسیار زیاد  ، متغیر ارز د  ر اقتصاد   
ایران و د  ر سیاست هاي تولید   صنعتي نقش غیرقابل 
انکار پید  ا کرد  ه است. این روزها به وفور مي شنویم که 
تولید  کنند  گان از فقد  ان ثبات د  ر سیاست هاي ارزي و 
نقش بازد  ارند  ه آن د  ر تولید   مي گویند  . بر اساس آنچه 
شد  ه  تبد  یل  مشترك  نتیجه  یک  به  پژوهش ها  د  ر 
است سیاست هاي ارزش چند   تنگنا براي تولید   فراهم 

کرد  ه اند   که د  ر زیر به آنها اشاره مي شود  .
یكم - تاثیر منفي جهش ارز

د  ولت آقاي روحاني همانند   د  ولت قبلي تا جایي که 
توانست و د  الرهاي حاصل از صاد  رات نفت اجازه مي د  اد   
نرخ ارز را تثبیت کرد   تا اینکه فنر ارز باز شد  . افزایش 
د  ر یک سال  معتبر  ارزهاي  نرخ  د  رصد  ي  چند   صد   
موجب شد   تامین مواد   اولیه صنایع تبد  یلي و تکمیلي 
د  ر نتیجه جهش نرخ ارز و ایجاد   هیجان براي صاد  رات 
مواد   خام و اولیه تولید   فراهم شد  ه و حیثیت تجاري 

فعاالن اقتصاد  ي خوشنام و معتبر مخد  وش شود  .
د  وم - اخذ مابه التفاوت

نرخ ارزهاي متفاوت د  ر بازار ارز و همچنین سرعت 
بانک  از سوي  تثبیت آن  و  بازار  نرخ د  ر  فوق العاد  ه 
مرکزي موجب شد  ه است که بنگاه هاي صنعتي براي 

تامین نقد  ینگي با سرد  رگمي مواجه شد  ه و واحد  هاي 
کمبود    و  مضاعف  هزینه هاي  تحمل  با  تولید  ي 
نقد  ینگي به سمت کاهش استفاد  ه از ظرفیت ها پیش 
بروند  . از طرف د  یگر د  ولت با هد  ف افزایش د  رآمد   خود   
و احساس باخت د  ر مواجهه با د  اد  ن د  الر ارزان قیمت 
از وارد  کنند  گان مي خواهد   مابه التفاوت نرخ ارز د  ر زمان 
ثبت سفارش و ترخیص کاال از گمرك را پرد  اخت 
کنند   که موجب شد  ه است روند   ترخیص مواد   اولیه 
باشد  .  ند  اشته  را  الزم  واسطه اي سرعت  کاالهاي  و 
برخي از بنگاه هاي صنعتي د  ر این وضعیت از ترخیص 
ماشین آالت و تجهیزات تولید   ناتوان شد  ه و کار به 

سختي خورد  ه است.
سوم- ناکارآمد  ي بازار ثانویه

نرخ د  الر کنترل  باید    راهبرد   که  این  با  د  ولت 
شد  ه و با این وضعیت بتوانیم نرخ تورم را کنترل 
کنیم اقد  ام به تثبیت نرخ ارز کرد   و سپس با تهد  ید   
بازار به سمت ایجاد   بازار ثانویه رفت و تعیین نرخ 
د  ستوري د  ر شبکه نیما را انجام د  اد  . مجموع رفتار 
د  ولت موجب شد  ه است صاد  رات به مشکل برخورد   
کند   و بازتاب این مشکل د  ر تولید   خود   را نشان د  هد  . 
تولید  کنند  گاني که کاالهاي خود   را صاد  ر مي کنند   
و  نمي کنند    امنیت  احساس  شبکه اي  چنین  د  ر 
نمي خواهند   د  الر خود   را به قیمت د  ستوري بفروشند   

و این روند   کارها را پیچید  ه کرد  ه است.
 حوزه تجارت خارجي 

تولید   و تجارت د  ر امتد  اد   هم قرار د  ارند   و هر کد  ام 
که با مشکل مواجه شود   بخش د  یگر را آسیب پذیر 
ناحیه  از  تولید    اکنون  د  ر وضعیت موجود    مي کند  . 
تجارت خارجي با چند   تنگنا مواجه شد  ه است که د  ر 

اد  امه به طور مختصر آورد  ه شد  ه است.
چهارم - ناکارآمد  ي ثبت سفارش تا ترخیص
بازار  د  ر  ارز  تقاضاي  کنترل  هد  ف  با  د  ولت 
محد  ود  یت هاي مختلفي د  ر وارد  ات 
را د  ر د  ستور کار قرار د  ارد  . محد  ود   
کرد  ن ثبت سفارش و تخصیص ارز 
به شرکت هاي د  اراي سابقه وارد  ات 
و اعتبار مناسب، ایجاد   مشکل براي 
واحد  هاي نیازمند   مواد   اولیه وارد  اتي 
د  اراي مشابه خارجي، زمان بر بود  ن 
ثبت سفارش مواد   اولیه وارد  اتي که 
امکان بومي سازي آنها وجود   ند  ارد  . 
طوالني شد  ن ثبت سفارش متاثر 
کاال  د  قیق  وزن  تعیین  به  الزام  از 
د  ر همین بستر قابل لمس است.

انتقال  بد  ون  وارد  ات  محد  ود  یت 
تولید    براي  باره  نیز د  ر همین  ارز 
د  شواري هاي قابل توجهي د  رست 

کرد  ه است.

پنجم - د  یوان ساالري گسترد  ه
آقاي  د  ولت  مي د  هد    نشان  اطالعات  و  آمارها 
روحاني د  ر سال 1397 و فاصله زماني 21 فرورد  ین 
تا 24 تیرماه 33 سیاستگذاري انجام د  اد   که هر کد  ام 
از آنها بر تجارت خارجي اثر منفي و بازد  ارند  ه د  اشته 
است. اجراي بخشنامه هاي متعد  د   موجب شد  ه است 
د  یوان ساالري گسترد  ه اي فراهم شود   تا هر سازمان 
کار خود   را پیش ببرد   و این د  یوان ساالري گسترد  ه 

از عوامل منفي د  ر تولید   است.
 چالش محیط کسب و کار 

ایران یکي از بد  ترین وضعیت ها و فضاهاي نامساعد   
براي کسب و کار را د  ر بخش هاي گوناگون به خود   
اختصاص د  اد  ه است. د  ر یک سال و چند   ماه گذشته 
این فضاي کسب و کار بسیار شکنند  ه و منفي تر شد  ه 
است. برخي از این وضعیت نامساعد   به شرح زیر است:

ششم - تصمیم هاي ساعتي
چند  گانه  نرخ هاي  و  ارزي  رانت  گسترد  ه  توزیع 
موجب شد  ه است که د  ولت و سازمان هاي گوناگون 
براي تنظیم کارها ناچار شوند   هر ساعت و هر روز یک 
تصمیم بگیرند   که تصمیم قبلي را نقض مي کند  . عد  م 
ثبات د  ر محیط کسب و کار و مقررات موجب شد  ه 
است سرمایه گذاران فعلي و سرمایه گذاران احتمالي از 
ورود   به عرصه تولید   اجتناب کنند   و نوعي نااطمیناني 
فراهم شد  ه و انتظارات تورمي به شکل فزایند  ه اي د  ر 

تصمیم ها اثر بگذارد  .
هفتم - تنگناي مالي

متناقض  تصمیم هاي  و  گسترد  ه  تحریم هاي 
سطح  د  ر  اقتصاد    د  سترسي  است  شد  ه  موجب 
کالن و د  ر سطح بنگاه ها به بازارهاي مالي هر روز 
از این نظر با مشکالت سخت  محد  ود  تر شد  ه و 
مواجه شوند  . بازار پول نیز همین وضعیت را د  ارد   و 
به نظر مي رسد   که تولید   از این زاویه نیز با موقعیت 

ویژه مواجه است.
 راهكارهاي حوزه ارز 

1- تسریع د  ر اجراي بسته »تسهیل وارد  ات مواد   
اولیه و واسطه اي بخش تولید   از محل ارز حاصل از 
صاد  رات« موضوع بخشنامه 97/12/25 وزارت صمت

* صد  ور گواهي ثبت آماري حد  اکثر ظرف مد  ت 
یک روز کاري

* کاهش وثیقه مورد   نیاز جهت رفع تعهد   ارزي از 
35 د  رصد   به حد  اکثر 15 د  رصد   کاهش یابد.

* مد  ت زمان مجاز جهت رفع تعهد   ارزي از زمان 
صد  ور اعالمیه تامین ارز از 3 ماه به 6 ماه افزایش مي یابد  .

2- د  ر نظر گرفتن بازه هاي زماني )شش ماهه، نُه 
ماهه و یکساله( متناسب به نوع کاال و مقاصد   صاد  راتي

3- ایجاد   و تقویت شعب بانک هاي ایراني مستقر 
د  ر عراق و افغانستان و یا تعیین صرافي هاي معتمد   

بانک مرکزي

4- عملیاتي نمود  ن پیشنهاد   کمیته ارزي اتاق ایران 
»محرومیت صاد  رکنند  گان از معافیت هاي مالیاتي منوط 
به اعالم بانک مرکزي مبني بر عد  م رفع تعهد   ارزي باشد  «
تاریخ  تا  افغانستان  و  عراق  به  صاد  رکنند  گان   -5
97/5/16 مشمول تسویه ریالي با ارائه اسناد   مثبته گرد  د   
و بانک مرکزي فهرست صرافي هاي مجاز را جهت نقل 

و انتقال ارز با این د  و کشور به اتاق ایران منتشر کند  .
 97/12/15 مصوبه  شد  ن  اجرایي  پیگیري   -6
هیات وزیران مبني بر تعلق نرخ ارز رسمي به وارد  ات 
)غیرقابل  تولید  ي  تجهیزات خطوط  و  ماشین آالت 
 97/5/16 از  قبل  که  تجاري(  صورت  به  عرضه 
گشایش شد  ه و ترخیص آنها تا پایان سال 97 بنا بود  ه 
اتفاق بیفتد   و تمد  ید   مهلت اجرایي شد  ن مصوبه تا 

شهریورماه 98
انتقال  به روش  وارد  ات  افزایش سقف مجاز   -7
بد  ون ارز براي وارد  ات مواد   اولیه و کاالهاي سرمایه اي 

مورد   نیاز
 97/12/15 مصوبه  شد  ن  اجرایي  پیگیري   -8
هیات وزیران مبني بر تامین ارز به نرخ رسمي براي 
اعتبارات اسناد  ي مد  ت د  ار )یوزانس( و ریفاینانس که 
و  معامله  تاریخ 97/1/31  از  قبل  آنها  اسناد   حمل 
ظهرنویسي شد  ه و کاالي مربوطه قبل از این تاریخ 
ترخیص گرد  ید  ه است و نیز ماشین آالتي که قبل از 
تاریخ 97/5/16 ترخیص گرد  ید  ه و موعد   سررسید   

پرد  اخت آنها بعد   از تاریخ فوق الذگر باشد  .
پایه  بود  ن قیمت هاي  به غیرواقعي  با توجه   -9

صاد  راتي، از تاریخ 97/1/22:
الف- کفایت برگشت 85 د  رصد   ارزش پروانه هاي 
صاد  راتي گروه کاالیي پتروشیمي و فلزات رنگین )که 

د  اراي قیمت جهاني و بورسي هستند  (:
10- اصالح نرخ هاي پایه صاد  راتي

11- تسریع د  ر اجرایي نمود  ن پیشنهاد  ات شوراي 
گفت وگوي د  ولت و بخش خصوصي، بانک مرکزي، 

بانک هاي عامل را ملزم نماید  :
الف- تضامین ارزي را بالفاصله بعد   از ایفاي تعهد   
آزاد   و نسبت به نگهد  اري تضامین، صرفا به میزان کسر 
تخلیه، بیش بود   ارزش کاال و تعهد   ارزي ایفا نشد  ه 

اقد  ام نمایند  .
ب- اخذ تضامین ارزي لزوما به مفهوم اخذ سپرد  ه 
ریالي به میزان 35 د  رصد   نمي باشد   و بانک ها مي توانند   
متناسب با اعتبار وارد  کنند  گان، از سایر تضامین و 
گمرکي  پروانه  ارائه  تضمین  جهت  مناسب  وثایق 

استفاد  ه نمایند  .
ب-1- د  ر صورت ورود   کاال به قلمرو گمرکي و 
صد  ور قبض انبار کاال به نام وارد  کنند  ه نسبت به آزاد   

کرد  ن وثایق و  تضامین اقد  ام نمایند  .
ج - بانک مرکزي نتیجه اقد  امات د  ر زمینه اجراي 
بند  هاي فوق را ظرف سه ماه به شوراي گفت وگوي 

د  ولت و بخش خصوصي اعالم نماید  .
به  تعیین شد  ه  نرخ  به رسمیت شناختن   -12
ارز  ثانویه  بازار  د  ر  واقعي  تقاضاي  و  عرضه  واسطه 
کاهش  جهت  پتروشیمي ها  خوراك  یارانه  )حذف 

شکاف نرخ ارز آزاد   و نیما(
13- هماهنگي وزارتخانه هاي صمت و جهاد   کشاورزي 
به  اولویت بخشي  و  صاد  راتي  سیاست گذاري هاي  د  ر 

صاد  رات صنایع با ارزش افزود  ه باال د  ر مقابل خام فروشي
طریق  از  خام  مواد    صاد  رات  از  جلوگیري   -14
افزایش هزینه هاي صاد  رات مواد   خام مورد   نیاز د  ر 
کشور و تالش براي رونق صاد  رات کاالهاي تولید  ي 

صنایع تبد  یلي.

چالش ها و راهکارهاي نگهد اري توان تولید 


