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بیحرمتی به تولیدکننده
و رونق تولید
بهمن دانائی

تولی د انواع کاالها و خدمات در درون سرزمین
ملی از دیرباز تا امروز یک راهبر د غیرقابل انکار در
میان جامعههای گوناگون بوده و هست .تولید
داخلی عالوه بر اینکه ارزش افزوده را در درون
یدار د و راه رش د سرمایهگذاری را باز
سرزمین نگه م 
میکن د به رش د اشتغال منجر شده و نرخ بیکاری
یدهد .عالوه بر همه مزیتهای یادشده
را کاهش م 
برای رونق تولی د داخلی ،یک مزیت استراتژیک
نیز خوداتکایی معقول و دور شدن از حلقه تنگ
وابستگی به اقتصا د خارجی و سرزمینهای دیگر
است .دالیل یادشده موجب شده است دولتهای
جهان با هر گرایش سیاسی ،رش د تولی د داخلی
را در ردیف مهمترین ارکان و اهداف خو د قرار
داده و در این مسیر برنامهریزی کنند .در ایران
نیز این مقوله از دهه  1340به بع د در مرکز توجه
سیاستگذاران اقتصادی بوده است.
توجه اکید ،عمیق و همهسویه و گسترده به
تولی د داخلی پس از پیروزی انقالب اسالمی در
بهمن  1357اما به یک راهبر د غیرقابل تغییر تبدیل
شده و دستکم همه مدیران اقتصادی کشور در
حرف به این راهبر د وفادار بو دهاند .با این همه شاهد
بوده و هستیم که در برخی از مقاطع و در برخی
سالها تولیدات داخلی به هر دلیل از رونق میافتند.
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د شکر
د تولی 
کاری کردن 
با دالر نیمایی هم ممکن نباشد

صفحه3

اعضای هیات رئیسه اتاق ایران در دوره نهم انتخاب شدند

غالمحسین شافعی رئیس پارلمان بخش خصوصی در دوره نهم شد

انتخابات هیات رئیسه اتاق ایران برگزار ش د و
ترکیب هیات رئیسه در دوره نهم تعیین شد.
بر این اساس ،غالمحسین شافعی به عنوان
رئیس اتاق ایران ،حسین سالحورزی ،مسعود
خوانساری ،محمدرضا انصاری و محم د امیرزاده به
عنوان نواب رئیس ،غالمحسین جمیلی به عنوان
خزان هدار و کیوان کاشفی به عنوان منشی هیات
رئیسه دوره نهم انتخاب شدند.
غالمحسین شافعی و یونس ژائله برای
کرسی ریاست اتاق ایران کاندیدا شده بودن د که
با رایگیری صورت گرفته غالمحسین شافعی از
سوی هیات نمایندگان اتاق ایران در دوره نهم به
عنوان رئیس پارلمان بخش خصوصی انتخاب شد.
طبق اعالم عالءالدین میرمحمدصادقی  451نفر
در جلسه حضور دارن د و برگ رای دریافت کر دهاند
اما  448رای در گلدانها ریخته ش د و  6رای باطله
اعالم شد .غالمحسین شافعی با  302رای توانست
بار دیگر اعتما د پارلمان بخش خصوصی را به دست

شکر دستکم
با دالر نیمایی وار د شود

صفحه3

بیاور د و برای  4سال به عنوان رئیس اتاق ایران
فعالیت خو د را آغاز کند .یونس ژائله نیز  140رای
کسب کرد .پس از انتخاب رئیس ،انتخابات برای
تعیین نواب رئیس اتاق ایران برگزار شد.
بر این اساس 4 ،کرسی نایبرئیسی اتاق
بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران صاحبان

خو د را برای مدت  4سال شناخت .ابتدا  11نفر
برای این  4کرسی کاندیدا شدن د که  4نفر ،پیش
از اخذ رای از انتخابات کناره گیری کردند .بنابراین
رایگیری میان محم د امیرزاده ،محمدرضا انصاری،
مهدی بخشنده ،مسعو د خوانساری ،جمال رازقی
جهرمی ،حسین سالحورزی و مسعو د گلشیرازی،

در صفحات دیگر میخوانید:

آيا اتانول برزيل دوباره بازار
د داد؟
شكر را نجات خواه 

صفحات 4و5

د چغندر
افق مبهم تولی 
در خوزستان

صفحه6

انجام شد.پس از رای گیری حسین سالحورزی
به عنوان نایبرئیس اول ،مسعو د خوانساری به
عنوان نایبرئیس دوم ،محمدرضا انصاری به عنوان
نایبرئیس سوم و محم د امیرزاده به عنوان نایب
رئیس چهارم انتخاب شدند .پس از انتخاب نواب
رئیس ،انتخابات برای تعیین خزانه دار اتاق ایران
در دوره نهم برگزار شد .احم د پزنده ،حسین
پیرموذن ،غالمحسین جمیلی و پرهام رضایی
برای خزان هداری اتاق ،کاندیدا شدند .احم د پزنده
و پرهام رضایی پیش از رای گیری از کاندیداتوری
انصراف دادند .با رای هیات نمایندگان اتاق ایران،
غالمحسین جمیلی به عنوان خزانه دار اتاق ایران
در دوره نهم انتخاب شد .در نهایت انتخابات
برای انتخاب منشی برگزار ش د تا هفتمین عضو
هیاترئیسه اتاق ایران نیز برگزیده شود .کیوان
کاشفی به عنوان تنها کاندیدای کرسی منشی
هیات رئیسه با کسب  418رای به عنوان عضو
هفتم و منشی هیات رئیسه دوره نهم انتخاب شد.

چالشها و راهكارهاي
نگهداري توان توليد

صفحه8
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ماجرای
ریسمان شتر موالنا

موالنا جاللالدین رومی بدون تردی د یکی از نابغهها
در همه دوران تاریخ بشر به حساب میآید .دو کتاب
شعر او مشحون از شعرهای دلفریب و سحرآمیز و
درسآموز است .تمثیلهایی که او در قالب شعر بیان
میکن د همواره در جامعه بشری در سطح کالن و در
سطوح خانواده و سازمانها کاربر د دارد .یکی از زیباترین
شعرهای موالنا حکایت ریسمان شتر بر کمر غیر همنوع
بستن است.
نقل است ساربانی در آخر عمر خود ،شترش را صدا
میزن د و به دلیل اذیت و آزاری که بر شترش روا داشته
از شتر حاللیت میطلبد .یکایک آزارها و اذیتهایی که
بر شتر بیچاره روا داشته را نام میبرد .از جمله ،زدن
شتر با تازیانه ،آب ندادن ،غذا ندادن ،بار اضافه زدن
و ...همه را برمیشمر د و میپرس د آیا با این وجو د مرا
حالل میکنی؟
شتر در جواب میگوی د همه اینها را که گفتی
حالل میکنم ،اما یک بار با من کاری کردی که هرگز
نمیتوانم از تو درگذرم و تو را ببخشم .ساربان پرسید
آن چه کاری بود؟
شتر جواب داد :یک بار افسار مرا به کمر موجودی
غیر ازهمنوعم بستی .من اگر کار تو را به خاطر همه
آزارها و اذیتها ببخشم اما به خاطر این تحقیر هرگز
تو را نخواهم بخشید!
ضربالمثل معروف «افشار شتر بر کمر غیرهمنوع
بستن» اشاره به سپردن عنان کار به افرا د ناالیق
است و اینکه افرادی ناالیق بدون داشتن تخصص،
تحصیالت ،تجربه ،شایستگی و شرایط تصدی
پست و مقامی ،صرفا بر مبنای روابط زمام امور را
به دست گیرن د و بدبختی جماعتی که دچار چنین
افرادی شوند .وجو د این افرا د در راس امور هر کار
و مسئولیتی باعث وار د شدن خسارات زیادی به آن
سازمان یا موضوع مسئولیت چه از بع د مادی و چه
از بع د روانی میشود .مانند :نخبهگریزی و فرار مغزها،
دلسر د کردن افرا د متخصص و نخبه ،کاهش روحیه
خدمتی در ادارات و شرکتها و سازمانها ،کاهش
تعدا د گزارشهای کارشناسی و تخصصی ،بیتفاوتی
نسبت به انجام امور و بخشیدن عطای سازمان به
لقای آن ،کاهش بهرهوری و افزایش هزینهها ،افزایش
تملق و چاپلوسی است.
نتیجهگیری :ایجا د انگیزه در تولیدکنندگان برای
پایداری در تولی د حکم میکن د که درانتصابات دقت
شو د تا ریسمان صنایع بر کمر غیرهمنوع بسته نشود.

بیحرمتی به تولیدکننده و رونق تولید

ادامه از صفحه اول| به طور مثال و بر اساس آمارهای ارائه شده
از سوی مرکز آمار ایران ،رش د تولیدات صنعتی ایران در سال  1397با
سقوط مواجه شده و به مرز منفی  10درص د بسیار نزدیک شده است.
دالیل بیرونقی
چرا نرخ رش د صنعت در سال  1397سقوط کرد؟ بدون تردی د یکی
از دالیل آن تحریم همهجانبه و دشمنی آمریکا با ایران بوده است .اما
کارشناسان و فعاالن اقتصادی عالوه بر آن به چن د مقوله دیگر اشاره
کرده و آنها را از موانع رونق معرفی کر دهان د که به دو دسته تقسیم
میشوند .یک دسته از عوامل و موانع رونق تولی د به درون بخش
صنعت برمیگر د د که به طور مثال نبو د استراتژی توسعه صنعتی
یکی از آنهاست .یک مشکل دیگر در رونق تولی د داخل فقدان توانایی
برای صا درات کاالهای صنعتی است که آنها را به بازار کوچک داخلی
متکی کرده است .اما یکی از تنگناهای تولی د داخلی در بخش صنعت
بیتردی د ضعف نها د حقوق مالکیت است .این ضعف در سالهای اخیر
و به موازات رش د تحریمها و سختتر شدن زندگی اقتصادی دولت
تشدی د شده و احساس امنیت سرمایهگذاری کاهش یافته است.
در بیرون از مرزهای صنعت نیز مسائل مهمی مثل چگونگی تامین
مالی بنگاهها که عمدتا از طرف بانکها ایجا د میشود ،کوچک بودن
بازار سرمایه ،نظام بیمهای ایران ،نظام مالیاتی ،نامساع د بودن محیط
بوکار ،بیثباتی در بازار ارز و ناکارآمدی نظام گمرکی بر بخش
کس 
صنعت اثرات منفی بر جای گذاشتهاند.
مهمترین دلیل بیرونفی
با وجودی که نکات و عوامل یا د شده در باال برای نشان
دادن بیرمقی تولی د را نمیتوان انکار کر د اما اکثریت
قریب به اتفاق فعاالن اقتصا د و صنعت ،کارشناسان و اقتصا ددانان و
حتی شهروندان آگاه باور دارن د که بیحرمتی به تولیدکننده ایرانی یکی
از دالیل اصلی بیرونقی تولی د است .تجربه نشان داده است دولتهای
ایران هرگاه با وفور درآمدهای ارزی حاصل از صا درات نفت خام مواجه
ش دهان د با اتکا به این درآم د تولیدکنندگان را نادیده گرفتهاند .از طرف
دیگر و در شرایط تنگناهای ارزی حاصل از صا درات نفت خام نیز
یدهن د که از حقوق اولیه
دولتها تولیدکنندگان را تحت فشار قرار م 
و اثبات شده خو د دست بردارن د و تابعی بیچون وچرا از تصمیمهای
دولت شوند .این دو دیدگاه و رفتار سرمرزی و افراط و تفریط در برخورد
با مدیران و صاحبان بنگاههای تولیدی یک اصل شده است و متاسفانه
هر دولتی که بر سر کار میآی د این راهبر د را آموخته و تمام و کمال
اجرا میکند.
بدترین دیدگاه
اما این تکبر و غروری که دولت نسبت به تولیدکنندگان دار د از کجا
به دست آمده است؟ مدیران دولت در بخش اقتصادی معلوم نیست
با اتکا به کدام اعتما د به نفس عجیب و غیرقابل باور به این نتیجه
میرسن د که عقل معاش آنها باالتر و برتر از عقل معاش تولیدکنندگان
و کارآفرینان است .این اعتما د به نفس کاذب اما از مرکز دولت به
مدیریتهای میانی و حتی سطح پایین هدایت میشو د و شرایط را
بسیار تاسفبار کرده است .آیا مدیران ،مشاوران و معاونان یک وزارتخانه
که به دلیل آشنایی با مدیر باالتر و ناگهان با تغییر یک وزیر منصب
و مقامی گرفتهان د ناگهان دانای کل میشوند؟ آیا نبای د به این مدیران
آموزش برخور د محترمانه با مدیران تولیدی داده شود؟ آیا همین
افرادی که تا 2-3سال پیش افرادی عادی و در بهترین حالت یک مدیر
و معاون در یک اداره بو دهان د توجه ندارن د که بای د برای بزرگتر و پختهتر
شدن به تجربه و تخصص مدیران احترام بگذارند؟
یک نمونه
ایرانیان بسیار اندکی هستن د که حتی در خارج از مرزهای ایرانی با
یکی از کاالهایی که آرم و نشانه «کاله» دارن د را نشناسند .میلیونها
ایرانی هر روز با یکی از محصوالت این واح د بزرگ صنعتی ایران
برخور د کرده و خریداری و مصرف میکنند .آمارهای ارائه شده رسمی
یده د که نزدیک به  14هزار نفر در واحدهای
و غیررسمی نشان م 

پرشمار گروه کاله فعالیت دارن د که در میان آنها مدیران تراز نخست
صنعتی ،مالی و بازرگانی با داشتن دانش و تخصص و تجربه وجود
دارن د که در مقایسه با شمار قابل اعتنایی از مدیران دولتی در موقعیت
ممتازی قرار دارند .آیا تجربه و تخصص سرمایهگذاری مثل صاحب
گروه کاله را در تعاملها و تقابلهای میان مدیران و تولیدکننده باید
نادیده گرفت؟ آیا مدیری جوان که بای د سالها کار کن د و تجربه
بیندوز د تا شناخت دقیقی از فعالیت صنعتی و کشاورزی پیدا کن د در
نشستها و گفتوگوهای کارشناسی نبای د احترام به چنین افرادی را
در ذهن و عمل خو د جای دهند؟ چگونه است که مدیرانی از جنس
کار و تخصص با دهها سال تجربه و فعالیت و دیدن رخدادهای بزرگ و
یدهن د اما یک مدیر و یا
کوچک مصلحت خو د و کشور را تشخیص نم 
یدهد؟
کارشناس تازه از راه رسیده این موار د را تشخیص م 
احترام و اعتماد
این یک تصور غیرواقعی و دور از منطق است که بخواهیم
تولی درونقپیداکن دامابهتولیدکنندهبیاحترامیکنیموحرمت
او را در البهالی چرخهای بیرحم دیوانساالری و ذهنیتهای
کداری چنین اتفاقی
ناپخته خر د کنیم .در هیچ آیین و آداب و مل 
نمیافت د که دستاندرکاران و افرا د واقعی یک امر بسیار بااهمیت مثل
تولی د را تنها به این دلیل که موقعیت سیاسی بر موقعیت اقتصادی
غلبه یافته است را از صحنه تصمیمسازی و تصمیمگیری دور کرده و
کار را به دست مدیرانی کمتجربه ومدیرانی با ذهنیتهای خام بدهیم.
این وضعیت را بای د دگرگون کر د و در شرایط مناسب قرار دا د تا رونق
تولی د به معنای واقعی اتفاق بیفتد .دوستانی از جنس کار و فعالیتهای
تولیدی نقل میکنن د که در نشستهای پرشماری که این روزها میان
دولتیها و تولیدکنندگان برگزار میشو د مدیران و حتی کارشناسان تازه
وار د به جرگه کار دولتی در باالی میز نشسته و خو د را حاکم بالمنازع
جلسه می پندارن د و مدیران و کارآفرینان قدیمی و کاربل د صنایع را در
دونترین محل سالن جلسات مینشانند .جبههبندی سالن جلسات به
دو بخش صدرنشینی برای مدیران و کارشناسان دولتی و قعرنشینی
صاحبان صنایع از نشانههای برتریجوئی دولتیها بر تولیدکنندگان
است و در شأن نظام مقدس جمهوری اسالمی نیست .حرمت گذاشتن
به مدیران بخش خصوصی ،نخستین گام از الفبای رونق تولی د است .این
شای د در ذهن برخی یک مساله کوچک باش د اما استمرار آن و فلسفه
پشت آن نشان از بیاحترامی به تولیدکنندگان دارد .نقل میشو د که
یداند
در نشستها یک مدیر دولتی به هر میزان دقیقهای که ضروری م 
صحبت میکن د و وقتی نوبت به تولیدکننده میرس د دقیقهشماری
میشو د و اجازه طرح مسائل داده نمیشود .اگر خواستار رونق تولید
هستیم که هستیم بای د اصول و الزامهای آن را شناخته و به آن عمل
کنیم .در صدر و در پله اول این اصول و آیین ،احترام به تجربه ،تخصص،
کاربلدی و دلسوزی تولیدکنندگان است .بر اساس هیچ معیار ذهنی و
نظری نمیتوان اثبات کر د که دلسوزی و تعه د تولیدکنندگان نسبت به
میهن و کشور کمتر از مدیران دولتی است و در تصمیمگیریهای خود
این عنصر را نادیده میگیرند.
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شکر دستکم با دالر
نیمایی وار د شود

د شکر با دالر نیمایی هم ممکن نباشد
د تولی 
کاری کردن 

توليدكنندگان شكر در كشور بر اين باور بودن د كه با
تبديل ارز دولتي به نيمايي براي واردات شکر ،پس از
سالها به آرامشي نسبي دست يافته و با توجه به رشد
افسار گسيخته هزينههاي تولي د ميتوانن د براي مدتي شاهد
ايجا د مزيت نسبي در تولي د شكر باشن د اما متأسفانه افراط
و تفريط و تصميمات هيجاني دستگاههاي ذيربط ،اين
خواسته عقالني آنان در محاق قرار داد.
واقعيت اين است كه ابالغيه قيمت تضميني محصوالت
كشاورزي از جمله چغندر قن د در آخرين روز آبان ماه 97
به امضاي رييس سازمان برنامه و بودجه رسي د و پس از
گذر از دستگاهها و ادارات ذيربط در هفتم آذرماه  97به
انجمن واصل شد.
انجمن صنايع قن د و شكر ايران با مشاهده افزايش 9
درصدي نرخ چغندر و با اتكا به تجارب چن د دهساله مديران
خو د و اطمينان از عدم استقبال كشاورزان براي كشت
چغندر ،در كوتاهترين زمان مراتب نگراني خو د را به معاون
اول رييسجمهور اعالم و درخواست نمو د كه به منظور حفظ
پايداري تولي د شكر ترتيبي اتخاذ گر د د تا بهاي چغندر به
ميزان  30درص د رش د يابد .مج ددا در آذرماه  97نامهاي به
شخص رييسجمهور ارسال و مج ددا درخواست بازنگري در
نرخ چغندر مطرح و اين درخواست نيز در كوتاهمدت به وزارت
جها د كشاورزي ارسال گرديد.

پيگيريهاي انجمن برغم اینکه به نظر ميرسي د عزم
راسخي از سوي وزارت جها د كشاورزي وجو د ندار د اما به طور
مستمر ادامه يافت تا اينكه شوراي اقتصا د در دهه سوم اسفند
و به رغم دفاعيات انجمن براي افزايش  30درصدي نرخ
چغندر ،با ترميم نرخ از  9به  20درص د موافقت كرده و ابالغيه
مربوطه در آخرين روز كاري سال  1397يعني  28اسفندماه
و زماني كه عمده اراضي كشاورزان به كشتهاي ديگري
اختصاص يافته بو د به امضاي رييس سازمان برنامه و بودجه
كشور رسيد .نكته تاسفبار اما اينكه به رغم هشدارهاي انجمن
در قبل از پايان سال  ،97شوراي اقتصا د در خردادماه  98با
فرو افتادن از سوي ديگر بام در تصميمي بياثر در افزايش
سطح كشت چغندر مبادرت به افزايش  40درصدي چغندر
كرده كه اين اقدام اخير صرفا افزايش شدي د قيمت تمام شده
شكر توليدي را در پي داشته و اين شكر توليدي هرگز قابل
رقابت با شكر وارداتي حتي با ارز نيمايي نيز نخواهدبود.
ارائه آمارهاي غيردقيق به وزارت جها د كشاورزي از سوي
كساني كه براي حفظ منصب و مقامي كه بادآورده نصيب آنها
شده است ميتوان د آينده تولي د داخلي شكر را با خطرهاي
ناشناس مواجه كند.
متاسفانه تصميمات غيركارشناسي ،نابهنگام و خلقالساعه
كه به اتكاي گزارشهاي چنين افرادي اتخا د ميشود ،بالي
جان توليدات كشور شده است.

د جنوب در چهارمحال و بختیاری
استحصال شکر از چغندرقن 

مدیر کشاورزی شرکت فرآور دههای غذایی و قن د چهارمحال
و بختیاری از آغاز تحویل چغندرقن د جنوب کشور و استحصال
شکر در کارخانه قن د این استان خبر داد .تورج علیدوستی از
تحویل روزانه  1500تن محصول چغندرقن د کشت استان
خوزستان در کارخانه فرآوری خبر دا د و گفت :بهره برداران این
استان با دو مرحلهای شدن تولی د شکر در کارخانه چغندرقند
چهارمحال و بختیاری عالوه بر رونق بخش کشاورزی از تعطیلی
فصلی این واح د صنعتی تولیدی جلوگیری کرده و افزایش ۷۵
درصدی اشتغال را به همراه داشته است .به گفته وی امسال با
تولی د و وار د شدن  ۷۰۰هزار تن چغندرقن د در مزارع استیجاری
شهرستانهای دزفول و بهبهان در استان خوزستان ،این
محصول در چهارمحال و بختیاری فرآوری و تبدیل به شکر
سفی د خواه د شد .وی زمان کشت چغندرقن د در چهارمحال و
بختیاری را فصل بهار عنوان کر د و توضیح داد ۹۰۰ :هکتار از
مزارع استان نیز به کشت محصول چغندرقن د اختصاص یافته
است .علیدوستی ،برگزاری کالسهای آموزشی ،در اختیار

گذاشتن نها دههای مناسب و بذر اصالح شده و پرداخت به
موقع مطالبات بهره برداران را از عمده دالیل افزایش و رغبت
در کشت ،کمیت و کیفیت محصول چغندرقن د استان دانست.
شرکت فرآور دههای غذایی و قن د چهارمحال در زمستان ۹۴
از مالکیت بنیا د مستضعفان انقالب اسالمی خارج و به بخش
خصوصی واگذار شد .این کارخانه در  ۵کیلومتری شهرکرد
مرکز استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد.
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تولی د داخلی کاالهای مور د نیاز جامعه یک اقدام ضروری و
استراتژیک به حساب میآید .این ضرورت به ویژه برای تولید
کاالهای مهمی مثل قن د و شکر که نیاز اساسی و روزمره
یْآید .به همین دلیل است
شهروندان است بیشتر به چشم م 
که در همه سالهای چن د دهه اخیر تولی د شکر به اندازه مصرف
داخل در کانون توجه کارخانههای قن د و شکر بوده و به هر
ترتیب و در هر شرایطی این اتفاق رخ داده است .افزایش تولید
قن د و شکر در سالهای زراعی اخیر با توجه به سیاستهای
مناسب اتفاق افتا د و این کار انجام ش د اما اکنون و در شرایط
تازهای قرار گرفتهایم که به نظر میرس د تولی د این کاال با
دردسرهای واقعی مواجه شده است.
یکی از موانع تولی د در این بخش در حال حاضر
سیاستگذاریهای ناراحتکننده در حوزه ارز است .چالشهایی
که بازار ارز در تولی د فراهم کرده البته نیاز به کالبدشکافی دقیقتر
و مفصل دار د که البته از سوی نهادهای پژوهشی انجام شده
است .یکی از دردسرهای این ناحیه چن د نرخی شدن ارزهای
معتبر در بازار ارز ایران است .در حال حاضر و به طور رسمی
میبینیم که دالر به عنوان ارز معتبر یک نرخ  4200تومانی دارد
که برای واردات کاالهای استراتژیک و اساسی اختصاص داده
میشود .یک نرخ دالر هم در شبکه ارز رسمی به نام نیما ثبت
میشو د که قیمت آن به طور میانیگن در دامنه در دالر برابر  8تا
 9هزار تومان قرار دار د و نرخ بازار آزا د که در بهار امسال در دامنه
 12تا  14هزار تومان برای هر دالر قرار داشته است.
واقعیت این است که این  3نرخ متفاوت ارز شرایط را برای
تولی د داخل ناهموار کرده است .به طور مثال اگر واردات شکر
با نرخ هر دالر معادل  4200تومانی انجام شو د قیمت هر
کیلو شکر وارداتی حتی ممکن است زیر  3هزار تومان شو د و
این قیمت واردات بسیار کمتر از قیمت تمام شده شکر داخل
است که ناگزیر است برای تجهیز ماشینآالت و قطعات و
نوسازیها دالر آزا د خریداری کند .از طرف دیگر حتی اگر
دالر نیمایی را برای واردات مرجع ارز وارداتی قرار دهیم نیز
ممکن است تولی د شکر مقرون به صرفه نباشد .با توجه به
اینکه وزن و سهم شکر در سب د هزینههای خانوارهای ایرانی
نزدیک به  2دهم درص د گزارش شده است و با توجه به
اینکه وزن و سهم گوشت قرمز در سب د هزینههای خانوارهای
ایرانی نزدیک به  5/4درص د است که  27برابر سهم شکر در
هزینههای خانوارهای ایرانی است ،آیا نبای د شکر نیز دستکم
مشمول تخصیص ارز نیمایی شود؟
یکی دیگر از مصیبتهای سیاست ارزی موجو د و تخصیص
دالر  4200تومانی برای واردات شکر ،ترویج قاچاق شکر به
کشورهای مجاور ایران است .همچنین همه اهل فن آگاهی
دارن د که بخش چشمگیری از این شکر ارزان قیمت به سبب
استفاده از ارز  4200تومانی به شکل محصوالتی نظیر شیرینی و
شکالت ،نوشابه و ...صادر شده و ارز  13تا  14هزار تومانی جذب
میکنن د که هرگز به چرخه اقتصادی کشور تزریق نمیشو د و
بعبارتی اختالف ارز  4200تومانی تا  14000تومانی به کیسه
صادرکنندگان واریز میگر دد.
در مجموع و با توجه به نکات و مصیبتهای وارده به نظر
میرس د بای د شکر وارداتی حداقل مثل واردات گوشت قرمز از
زیر بلیت تخصیص ارز  4200تومانی خارج شده و دستکم با
دالر نیمایی اتفاق بیفت د تا تعادل برقرار شود .اگر این کار انجام
نشو د باز هم اتهام به کارخانههای شکر ادامه خواه د داشت که
نمیتوانن د با شکر وارداتی به لحاظ قیمتی رقابت کنن د و ممکن
است همه داستانهای تلخ سالهای  1385تا  1387تکرار شود.

4
د داد؟
آيا اتانول برزيل دوباره بازار شكر را نجات خواه 
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نشریه بینالمللی شکر و شیرینکنندهها ()Folichts

ترجمه و تنظیم| شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي ،معاونت طرح و برنامه|
در آغاز دورة ( 2018-19آوريل – مارس) ،همه بر اين باور بودن د كه حجم فرآوري نيشكر
منطقه جنوب مركزي برزيل ( )CSنســـبت به قبل كاهش خواه د داشـــت .در واقع ،نگاه
خوشبينانه منابعي مانن د گروه كارشناسان مشاور محلی  JOBو  ،Agroبه ترتيب ميزان توليد
را 600تا  601ميليون تن پيشبيني كرده بودند .در مقابل ،مؤ سساتي مانن د كاناپلن و كانوئست
برآورده كردن د كه سطح تولي د بيش از  570میليون تن نخواه د بود .در نهايت ،كل محصـــول
درحدو د  570ميليون تن خواه د بودكه پايينترين سطح دامنه برآوردها ميباشد.
در حال حاضر و با شروع فصل زراعي  2019-20ميتوان گفت كه محدوده برآوردهاي
حداقل و حداكثر امسال نسبت به سال قبل تا حدودي افزايش يافته و دامنه برآوردها از
 30ميليون تن سال گذشته به حدود 40ميليون تن رسيده است .به عبارت ديگر ،حداقل
تولي د  560ميليون تن و حداكثر آن 600ميليون تن برآور د ميگر دد.
برخي نيز بر اين باورن د كه عليرغم وجو د بارشهاي فراوان در منطقه جنوب مركزي
و بهبو د شرايط آب و هوايي در ماههاي اخير ،وضعيت كشت نيشكر در اين منطقه
رضايتبخش نميباشد .از همه مهمتر اينكه برآور د میشو د سن برداشت نيشكر ()CTC
بهبو د يافته و در سال 2019-20به رقم 3/66سال در مقابل  3/72فصل قبل ميرسد.
در حال حاضر به نظر ميرس د يك توافق عمومي مبني بر بهبو د نسبي تولي د شكر امسال
وجو د دار د ليكن شرايط در بازار اتانول تقريبا راك د و حتي ممكن است با كاهش مواجه
شود .با اين حال ،وضعيت نهايي اين نوسانات ،نياز به بررسي بيشتر دار د و نمیتوان نسبت
به ماههاي آتي اظهار نظر قطعي ارائه نمود .بهويژه آنكه در حال حاضر سو ددهي اتانول
نسبت به شكر اندكي بيشتر است .باتوجه به شرايط مبهم بازار ،تمركز تولي د عمدتاً بستگي
به وضعيت و تصميم هر يك از آسيابهای مربوطه خواه د داشت.

با توجه به سرمايهگذاري اخير كارخان هداران در زمينه تجهيزات و مخازن ذخيرهسازي
اتانول ،محدوديتهاي كمتري براي تولي د اين محصول وجو د دار د و آنها تولي د محصولي را
انتخاب ميكنن د كه سو د بيشتري دا شته با شد .الزم به ذكر ا ست كه كارخانجات در گذشته
توانايي جابهجائی حدو د  5تا  10درصدي نيشكر براي تولي د شكر يا اتانول را داشتن د ليكن
اين دامنه در حال حاضر به  10تا  20درص د افزايش يافته است .اين وضعيت باعث ايجاد
عكسالعملهاي بسيار سريعتري در نوسانات قيمتهاي بازار خواه د شد.
صنعت براي فروش
به نظر ميرس د كه افزايش سرمايه گذاري به عمل آمده در اين حوزه طي سال  2017نسبتاً
كم بوده است .اين در حالي است كه در سال  ،2017با توجه به اينكه قيمتهاي شكر هنوز سودآور
بودن د اشتياق زيادي براي افزايش ظرفيت تولي د شكر وجو د داشت.
در حال حاضر نهتنها اهداف مشخصي از سرمايهگذاري در بخش شكر مشاهده نميگر د د بلكه
آسيابها ،بخش قابل توجهي از نيشكر خو د را به سمت تولي د اتانول هدايت ميكنن د و به نظر
ميرس د ظرفيت كافي براي اين كارخانجات موجو د است .ضمناً تداوم رش د تولي د اتانول ذرت
در«ماتوگرو سو» و «گوئياس» و جريان پيوسته واردات اتانول با تعرفه  20درصدي از اياالت
متحده به كشور ،اين نكته را روشن ميكن د كه دليلي براي خوشبيني نسبت به تداوم سودآوري
اين بازار وجو د ندارد .از آنجا كه وضعيت بخش شكر بسيار دشوار است ،كارخانجات منطقه
جنوب مركزي برزيل در تالش هستن د تا فعاليت خو د در بازار را به حالت تعليق درآورند.كارخانه
شكر «جويورآ» واقع در منطقه موريرا سالس ايالت پارانا اعالم نمو د كه عمليات آسياب نيشكر
فصل  2019-20و  2020-21خو د را متوقف خواه د كرد .ظرفيت سـاالنه اين كارخانه معادل
 1/2ميليون تن نيشكر ميباشد.شــركت «كليلكو» که از سال  2018درگير يك پرونده قضايي
است عمليات آسياب نيشكر كارخانه كليمنتياي خو د را براي سالهاي 2019-20و 2020-21
تعطيل خواه د نمود .ظرفيت ساالنه آســياب اين كارخانه  3/5ميليون تن نيشكر است .شركت
مذكور پيش از اين،كارخانه «پناپوليس» را در سال 2017تعطيل كرده بود.عليرغم وجو د تعداد
زيادكارخانههاي در معرض فروش ،تعدا د خريداران نيز بسيار اندك است.يك منبع آگاه به رويترز
اعالم كر د كه شـركت «بيوسـواس آ» با شـعبه بانك لهستاني  Rabobankقراردادي منعقد
نموده است تا متقاضيان واج د شرايط براي خري د چن د واح د يا تمام  9كارخانه منطقه جنوب
مركزي را شناسايي نمايد .چن د هفته قبل نيز اين شركت دو كارخانه خو د را در منطقه شمال
شرق ،به مبلغ 273/6ميليون ریال برزيل (معادل  70/3ميليون دالر آمريكا) به فروش رساند.
شركت «بيوسو» با بدهي تقريبي  6ميليار د ریال (معادل  1/54ميليار د دالر آمريكا) ،مبلغ
يك ميليار د دالر از سهامدار عمده خو د يعني «لوئيس دريفيوس» دريافت نمو د و با تعدادي از
بانكها جهت تمدي د سـررسي د بعضي از بدهيهاي خو د تعامل الزم را به عمل آورد .دريفوس
پس از تزريق يك ميليار د دالري ،بيش از  90درص د سهام شركت بيوسو را در اختيار گرفت.
ضمناً شركت «اودب ِرچت» پيشنها د داده است كه طلبكاران ميتوانن د به منظور كاهش مطالبات
سنگينشان سهام واح د اتانول و شكر كشت و صنعت اَتووس را دريافت نمايند .اين اقدام ،آخرين
راه «اودبريچت» براي تسويه  70ميليار د ریال بدهي تجميع ش دهاش مي باشد.
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شركت «اَتووس» تقريبا  3/25ميليار د دالر آمريكا به طلبکاران مختلف (از جمله بانک ایالتی
برزیل،بانک فدرال كايكسا ،بانك توسعه  ،BNDSبانك خصـوصي برادســكو ،ايتائو ،يونكبانكو و
بانك ســنتاندر برزيل مقروض است( .یک دالر آمریکا =  3/71ریال برزيل)
يده د كه بدون فروش كارخانجات ،زمان بيشتري
معاوضه سهام به جاي بدهي ،اين امكان را به اَتووس م 
را برای ترمیم توان اقتصادی خو د داشته باشد ،به عبارتی یک گزینه بالقوه برای تسویه بدهیها.
خالص بدهي اَتووس تقريباً ده برابر «درآم د قبل از ماليات و بهره و هزينه استهالك وام» آن است.
در مقام مقايسـه ،بدهي شركتهای خوب فعال این بخش در حدو د دو برابر درآم د قبل از ماليات
و بهره و هزين ه استهالك وام ويا قدري كمتر از آن ميباشد.شركت مذكور ظرفيت آسياب ساالنه
 37ميليون تن نيشكر را دار د ولي به علت مشكالت مالي ،فعاليت آن بسيار پایينتر بوده است .شركت
اَتووس در حدو د  25/8ميليون تن نيشكر محصول فصل  2017-18را خر د نمود.يكي ديگر از
شواه د نشا ندهنده ركو د اين صنعت ،عدم موفقيت جذب سـرمايهگذاران در بيشتر مزاي دههاي فروش
داراييهاي توقيف شده اين صنعت است.يك مثال خوب جهت نشان دادن مشكالت مور د بحث،
تطويل بيش از ح د معمول فرآين د پيدا كردن صاحبان جدي د براي  4كارخانه رنوكا در اين كشور است.
شركت مذكور آگهي فروش كارخانه مدهيو را براي اولين بار در سال  2016با قيمت تعيين شده
 210ميليون دالر آمريكا منتشر نمود .بع د از آن هيچگونه تمايلي از طرف خريداران جهت خريد
مشـاهده نگردي د و طلبكاران موافقت كردن د كه فراين د مزايده را مج د دا ً در سال  2020تكرار كنند،
شاي د وضعيت بازار رضايتبخش شود .البته در آن زمان شركت فقط با  50درص د ظرفيت اسمي
آسياب  6ميليون تن نيشكرخو د فعاليت خواه د كرد .در مجموع ،براساس اعالم گروه كارشناسان
مشاور  ،RPAبرآور د میشو د كه  93كارخانه در سـال  2018-19غيرفعال بودند .در حالي كه تعداد
اين واحدها در سال قبل آن معادل 76مور د بوده است .ظرفيت ساالنه آ سياب  93كارخانه مذكور،
 98/8ميليون تن ا ست كه  13درص د از كل ظرفيت آسياب كارخانههاي كشور را دربرميگيرد.
بيشترين تعدا د كارخانههاي غيرفعال در «سائوپا لوئو» ( 36مورد)« ،آالگوآس» و «ميناس گرايس»
(هر كدام  9مورد) واقع ش دهاند.در مجموع 25 ،كارخانه (با ظرفيت آسياب  24/9ميليون تن نيشكر)
داراي بيمه ورشكستگي بوده و  22كارخانه (با ظرفيت  24/2ميليون تن) اعالم ورشكستگي كر دهاند.
در حال حا ضر  46كارخانه ديگر تحت بررسي فرآين د ورشكستگي قرار نگرفتهاند.
افزايش مج د د سطح بدهيها در 2018-19
عليرغم اينكه عدم سرمايهگذاري ،توانايي تولي د آتي اين صنعت را تحتالشعاع قرار خواه د داد،
ليكن به كاهش بدهيهای اين بخش نيز كمك ميكند.
اطالعات بانك سرمايهگذاري «ایتائو» از شركتهاي منطقه جنوب مركزي كه دربرگيرنده 80
درصــ د ظرفيت آسياب نيشكر اين ناحيه ميباشن د حاكي از آنست كه شركتهاي مور د بررسي
سال 2017-18را با ميانگين بدهي 117ریال برزيل به ازاي هر تن نيشكر فرآوري شده (در مقايسه
با 120ریال در فصل قبل آن) به پايان رسان دهاند .در واقع رقم اعالم شده تو سط اين بانك ،پایينترين
سطح پس ازسال  2013-14ميباشد.در بدترين ايام اين بخش (يعني سالهای  2014و ،)2015
ميزان بدهي باالي 130ریال به ازاي هر تن نيشكر خرده شده بود ،سطحي غيرقابل تحمل براي
بسياري از شركتها كه باعث توقف فعاليت دوازده واح د در بزرگترين صادركننده شكر جهان
شد .ليكن مدير گروه كشاورزي تجاري در ايتائو در اين رابطه اعالم داشت :كاهش بدهيها عمدتاً
به واسطه كاهش هزينهها ،به ويژه از كاهش هزينه نيشكر حاصل گرديده است .او اظهار دا شت كه
كارخانجات ،كارایي عمليات ميداني خو د را با استفاده بهينه از ماشينآالت و كاهش نيروي انساني،
افزايش دا دهاند .با وجو د بهبو د سطح بدهي ،كارخانهها ميزان سـرمايهگذاريهاي خو د را به سـرعت
افزايش نخواهن د داد .بلكه مايلن د كه از حداقل سرمايه موجود ،بيشترين استفاده را به عمل آورند.
دور از انتظار نيسـت كه دوباره سطح بدهيها در ســال 2018-19افزايش يابد .اين در حالي اســت
كه قيمتهاي شكر در آينده كاهش يافته و وضعيت اتانول اينگونه نمیباشد.قيمتهاي فعلي
شكر در بسياري از كارخانجات ،كمتر از هزينه تولي د آن است .براساس اعالم منابع صنعت ،قيمت
 13سنت به ازاي هر پون د شكر براي اكثر كارخانجات كارا ،بسيار نزديك به نقطه سربسر تولي د است
لذا بســياري از آنها قادر نخواهن د بو د با با قيمتهاي موجود ،بدهيهاي خو د را پرداخت نمايند.
ســطح بدهي صنعت نيشكر برزيل در فصل  2017 -18كاهش يافت ليكن اين بهبو د و ضعيت
براي همه كارخانجات وجو د نداشته و بسياري از شركتها همچنان در لبه ورشكستگي قرار گرفتهاند.
رش د اتانول سوختي استخراج شده از ذرت
در برزيل ،فضاي سياسي بيشتر به سمت و سوي استقبال از اتانول سوق پيدا كرده است .اصالح
ساختار مالياتي ،سهميه نرخ تعرفهاي ( )TRQبراي اتانول و تصويب سريع قوانين رنوآبيو (،)RB
شرايط مساعدي را در راستاي گسترش تولي د اتانول مهيا ميكنن د و اين و ضعيت ،برعكس شرايط
نامناسب حاكم بر فضاي تولي د شكر است.
با اين حال ،منابع داخلي انتظار دارن د كه بخش قابل توجهي از رش د تقا ضاي داخلي كه از بهبود
وضعيت اقتصادي كشور و پروژه  RBنشات گرفته است ،به واسطه تولي د اتانول سوختي حاصل از
ذرت تامين خواه د شد .تولي د اتانول از ذرت در سال  2019به  1/2ميليار د ليتر افزايش يافت در
صورتي كه طبق گزارش رسمي ،مقدار اين محصـول در ســال  ،2018در حدو د  720ميليون ليتر
بوده اســت .رئيس اتحاديه توليدكنندگان اتانول ذرت برزيل ( )UNEMاعالم نمو د كه بخش عمده
اين افزايش ،از سه پروژه جدي د در ماتوگرا سو (از جمله يك كارخانه بزرگ در سينوپ با ظرفيت
اسمي تولي د ساالنه  400ميليون ليتر) حاصل خواه د شد .به منظور استفاده بهينه از پتانسيلهاي
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اتانول ذرت در ماتوگرا سو ،تصفيهكنندگان ذرت منتظر تكميل و راهاندازي جا دهاي كليدي هسـتند
كه مناطق جنوب مركزي را به رودخانهاي در شـهر ميري تيتوبا (واقع در ايالت پارا) وصل خواه د
كرد .قايقها اتانول را از اين نقطه تحويل گرفته و به توزيعكنندگان ســوخت منطقه شمالي و
شمال شرقي برزيل (كه شدي دا ً با كمبو د سوخت مواجهاند) تحويل خواهن د داد .بهعالوه ،اتانول
ذرت تولي د داخل با واردات از اياالت متحده رقابت خواه د داشــت كه در ســال  2018به مرز
 1/8ميليار د ليتر رســيد .اين ســوخت عمدتا ًبه بنادري مانن د پرنام بوكو و ســييرا در منطقه
شــمال شــرق تحويل خواه د شد .بعضي از كشتيها نيز ،سوخت را به اسكله ماران هوا در شمال
تحويل خواهن د داد.
اين صنعت مطمئن است كه طي  10سال ،تولي د خو د را به  10ميليار د ليتر خواه د رساند .اگر اين
رون د رشــ د تولي د در درازمدت متوقف نشــود ،رنوآبیو از ذرت حاصل خواه د شد.
اتانول حاصل از ذرت نسبت به نيشكر داراي چندين مزيت كليدي است:
*تولي د آن ميتوان د به سرعت افزايش يابد.
*تولي د اين محصـــول به كاهش هزينههاي ثابت در كارخانههاي انعطافپذير (كارخانههاي
فرآوري نيشكر و ذرت) كمك مينمايد.
*  DDGتولي د میكندكه يكي از مشتقات باارزش سوختي ميباشد.
اگر شركتي امروز بخواه د فعاليت جديدكشت و صنعت نيشكر را راهاندازي نمايد ،تا تولي د اولين
ليتر اتانول حدو د چهار سال طول ميكشد ،در حالي كه اين دوره براي تولي د اتانول ذرت ،زماني حدود
يك سـال براي احداث كارخانه الزم دارد.
بهعالوه اگر كارخانهها بتوانن د با يكديگر همكاري دو جانبه (همانن د استفاده بيوماس حاصـل از
فرآوري نيشكر براي تولي د انرژي برق) داشته باشن د از فوای د بيشتري سو د خواهن د برد .در اين صورت
مصرف ذرت ميتوان د به افزايش دوره فرآوري كمك نموده و هزينههاي ثابت تولي د را كاهش دهد.
اين مفهوم كارخانه منعطف است.در نهايت ،دانههاي خشك شده حاصل از فرآين د تقطير ميتواند
درآمدي اضــافي براي متوليان امر درماتوگروسو (به عنوان بزرگترين منطقه پرورش گلههاي گاو
در برزيل با بيش از 30ميليون رأس) به همراه داشته باشد .تمام اين مســائل در مقابل موج
سرمايهگذاري عظيمي كه بتوان د اين حوزه را متحول نمايد ،ناچيز است .براساس اطالعات ،ما ظرفيت
تولي د اتانول غالت برزيل ميتوان د تا سال  2020به مرز  2/3ميليار د ليتر افزايش يابد.در حقيقت
شرايط بسيار نامساع د مالي صنعت شكر و اتانول و بدون در نظر گرفتن تولي د اتانول حاصل از ذرت،
جاي تردي د وجو د دار د كه بتوان به تعهدات الزم در خصوص برنامه  RBجامة عمل پوشاند.
آيا اتانول برزيل مي توان د مج د داًبازار جهاني شكر را نجات دهد؟
منطقه جنوب مركزي برزيل درسال 2018 -19به واسطه عدم استفاده از مقادیر بيسابقه نيشكر
در تولي د شكر ،بازار شكر را نجات داد .اين اقدام با شروع تقريبي  310ميليون تن نيشكر براي توليد
اتانول در سال  2017-18شروع گردي د و تا آخر فصل به  370ميليون تن افزايش يافت .در نتيجه
تولي د شكر به مقدار  9/5ميليون تن كاهش يافت .آيا اين اتفاق دوباره تكرار خواه د شد؟
در وهله اول بهنظر ميرس د كه بهترين راه براي مقابله با عدم اطمينانهاي پيش روي صنعت،
استفاده از سناريوهاي مختلف است .در شرايط آب و هواي مطلوب ،منطقه جنوب مركزي ممكن
است  585ميليون تن نيشكر را فرآوري كن د كه اين مقدار ،اندكي بيش از سال قبل است .به نظر
نميرس د كه بازدهي پایين باش د و ممكن است كل شكرهاي قابل استحصال( )TRSدر سطح
يدهد.
138/5كيلوگرم بر هر تن نيشكر باقي بمان د كه نسبت به گذشته تغييري نشان نم 
به فرض آنكه سهم شكر در آ سيابهاي نيشكر از  35/3درص د سال قبل به  39درص د افزايش يابد
تولي د شكر از  26/5ميليون تن ســال 2018به  30/1ميليون تن در وضعيت جدي د افزايش خواهد
يافت .در اين صورت ،تولي د اتانول حاصل از نيشكر به مرز  28/5ميليار د ليتر خواه د رسيد .به اين
مقدار بايستي  1/2ميليار د ليتراتانول حاصل از ذرت نيز اضافه گر دد.
به دور از دنياي آرماني ،حجم نيشكر خر د شده به سطح  570ميليون تن خواه د رسيد .در اين
صورت با فرض اختصاص  39درص د سهم نيشكر به شكر ،تولي د شكر به  29/3ميليون تن افزايش
وحجم اتانول توليدي نيز به  28/2ميليار د ليتركاهش خواه د يافت.
نهايتاً ،كارخانجات در فصل  2019-20دوباره تولي د اتانول را به تولي د شكر ترجيح خواهن د داد
لیکن ميزان افزايش به اندازه فصـل  2018-19نخواه د بود .در خصـوص بازارهاي جهاني بايستي
اشـاره نمو د كه سطح تولي د بين  2/8تا  3/6ميليون تن افزايش خواه د داشت كه مسـلماً خبر
خوبي نيسـت ولي اين مقدار در سطحي نميباش د كه قيمتها را كاهش دهد .در حال حاضر به
نظر ميرس د كه اين افزايش ،بيش از مقدار كاهشي مور د انتظار در هندوستان و تايلن د خواه د بود.
در هر صورت نميتوان انتظار داشت كه اتانول نيشكري برزيل بتوان د كمك شاياني براي بازار شكر
جهاني باشد .در واقع حتي ميتوان انتظار داشت كه هرگز جابجايي قابل توجه از شكر به اتانول ،در
راستاي برنامه  RBرخ نده د و يا حداقل در ح د مور د انتظار نباشد.
عالوه بر موار د مطرح شده گذشته ،صنايع شكر و اتانول فاق د بودجه الزم براي سرمايهگذاري كالن
براي توسعه ظرفيتهای جدی د و یا احداث کارخانجات جدی د تولی د اتانول ميباشن د و دولت نيز،
آمادگي ارائه مشوقهاي مالي الزم جهت تغيير اين وضع را ندارد.
در حال حاضربه نظر ميرس د افزايش تولي د اتانول ذرت ،گزينه بسيار ارزانتر و سريعتري است كه
ميتوان د برنامه رنوآبيو را جامة عمل بپوشاند .اگر اين و ضعيت تداوم داشته باش د ممكن است برنامه
مذكور نتوان د به صنعت شكر (و به دنبال آن،بازار جهاني شكر) ،شور و شوق الزم و حياتي نو عطا كند.
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عملکر د نیشکر در واح 
د
حکیم فارابی نصف شد

با پایان عملیات برداشت نیشکر در شرکت کشت و
صنعت حکیم فارابی از  ۸۳۳۲هکتار سطح قابل برداشت،
بیش از  ۳۷هزار تن شکر خام تولی د شد .به گزارش روابط
عمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی ،مدیرعامل
شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی با اعالم این خبر
گفت :متوسط برداشت نیشکر در هر هکتار از مزارع
نیشکر کشت و صنعت فارابی  ۴۸تن است .تورج بهادری
با اشاره به اینکه بروز خشکسالی و سیل تناژ نیشکر
را از  ۸۶تن در هکتار به  ۴۸تن در هکتار کاهش داد
افزود :مجموع تنشهای ناشی از خشکسالی و ترسالی
(سیالب) سبب کاهش  ۵۰درصدی برداشت محصول
در واح د سطح شد .وی علت کاهش تولی د شکر در این
شرکت را خشکسالی و کمبو د آب در تابستان گذشته و
بروز  ۲سیل مهیب بهمن  ۹۷و فروردین  ۹۸بیان کر د و
افزود :بروز سیالب پنج هزار و  ۸۴۰میلیار د ریال به این
شرکت خسارت وارده کرده است که هنوز اعتباری برای
جبران خسارات وارده پرداخت نشده است .سیل بهمن
ماه  ۹۷و فروردین  ۹۸موجب ش د که برداشت نیشکر
در زمان و موع د خو د پایان نیاب د و تا اواخر خردا د ادامه
پیدا کند .مدیرعامل شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی
ادامه دارد :در فروردین ماه امسال و با وجو د ورو د سیالب
به مزارع نیشکر اما خدماترسانی به مناطق پیرامونی
همچنان در اولویت این شرکت بو د و بیش از  ۸۰۰نفر از
سیل زدگان روستای دریسیه دارخوین از توابع شادگان
در اردوگاههای اضطراری شرکت کشت و صنعت حکیم
فارابی اسکان داده شدند .بهادری ادامه داد :جاده سازی
در مناطق سیل زده ،ترمیم سیل بندها ،خاکریزی،
دایکهای حفاظتی برای روستاها ،آبرسانی به روستاها،
سوخترسانی به کلیه ماشینآالت فعال در عملیات مهار
سیالب ،بخشی از خدماتی است که از سوی کشت و
صنعت نیشکر حکیم فارابی به منظور کاهش خسارات
ناشی از سیل در مناطق پیرامونی انجام شد.

چغندرقن د نخستین بار به صورت
نشایی در بوکان کشت شد

مدیر جها د کشاورزی بوکان گفت :چغندرقن د برای
نخستین بار به صورت نشایی در زمینهای کشاورزی
این شهرستان کشت شد .اسکندر عبدی اظهار داشت:
برای نخستین بار پنج هکتار از اراضی این شهرستان در
سال زراعی جاری توسط یکی از کارشناسان بازنشسته
این سازمان به خزانه کشت نشایی چغندر قن د اختصاص
پیدا کرد .وی با اشاره به اینکه این پنج هکتار نشای
کاشته شده در بوکان برای پوشش  ۵۲هکتار چغندرقند
نشایی به کار میرود ،اضافه کرد :در حال حاضر کاشت
نشایی چغندر با  ۲دستگاه  ۶ردیفه در این شهرستان
آغاز شده است و در کمتر از سه هفته کار کاشت آنها
به اتمام میرسد.
وی ادامه داد :سال گذشته و برای نخستین بار در
آذربایجان غربی در این شهرستان  ۹هکتار به کشت
نشایی چغندر احتصاص یافته بو د که نشای آن از
خراسان رضویی به بوکان منتقل شده بو د که امسال با
کاشت نشایی در این شهرستان هزینه حمل و نقل آن
نیز برای کشاورزان کاهش پیدا کرده است.

د چغندر در خوزستان
افق مبهم تولی 

برداشت چغندر قن د که از اواخر اردیبهشت امسال از
سطح حدو د  ۱۱هزار هکتار از مناطق شمالی خوزستان به
صورت پراکنده شروع شده بو د هم اکنون به علت ناکافی
بودن تعدا د کامیون برای انتقال آن به کارخانه در معرض
نابودی قرار گرفت.
کشاورزان خوزستانی از همان ابتدای به بار نشستن
محصول خو د نگرانیهای جدی برای حمل این محصول
به کارخانههای قن د خارج از استان با توجه به گرانی کرایه
کامیونها داشتن د ولی با این اوصاف تصور میش د با به صدا
درآمدن زنگ خطر نابودی این محصول که پیش بینی میشود
حدو د  ۸۰۰هزار تن باش د تحرک جدی برای رفع این نگرانیها
صورت گیرد .نگرانیهای چغندرکاران وقتی وار د مرحله جدی
ش د که همزمان با شروع برداشت این محصول هیچ راننده
کامیونی حاضر نش د با نرخهای سال گذشته که هر تن ۸۰۰
هزار ریال بو د به ندای کشاورز زحمتکش خوزستانی پاسخ
مثبت ده د و محصوالت آنان را به کارخانههای قن د منتقل
کند .این در حالی بو د که کامیون داران حتی حاضر نبودن د با
 ۲برابر کرایه سال گذشته یعنی  1.6میلیون ریال در هر تن
کار انتقال آن را انجام دهن د چون کرایه حمل بار در بندر امام،
که بسیار سهل و روان بو د باالی  ۲میلیون ریال برای هر تن
نرخ گذاری غیررسمی شده بود .با این حال شرایط خاص که
تخلیه سریع کاالهای اساسی از بنادر کشور را اجتناب ناپذیر
کرده بو د و از سویی برداشت گندم در خوزستان سبب ش د تا
برداشت و حمل چغندر قن د که دارای فسا د پذیری باالیی در
شرایط گرمی دار د با پیچیدگیهای خاصی رو به رو شود .سه
هفته پیش پس از آنکه افکار عمومی معطوف به فریادرسی
کشاورزان چغندرکار خوزستانی شده بو د شورای کشاورزی
خوزستان در نشست فوقالعاده خو د موضوع حمل چغندر را
مطرح کر د و همه راههای ممکن برای این موضوع بررسی شد
ولی به خروجی و تصمیم خاصی منجر نشد .در این نشست
که به تقابل جدی جهادکشاورزی و راهداری خوزستان نیز
انجامی د موضوع بررسی این مساله در شورای تأمین استان
برای انتقال بخشی از ظرفیت جا به جایی کاال از بندر امام و
موظف کردن رانندگان کامیون برای حمل چغندر قن د پیش
کشیده ش د ولی هیچگاه در شورای تأمین استان مطرح نشد.
معاون بهبو د تولیدات گیاهی جهادکشاورزی خوزستان هفته
گذشته پس از نشست فوق العاده شورای کشاورزی خوزستان
ضمن ابراز تأسف از ناهماهنگی به وجو د آمده در حمل
محصول چغندرقن د استان اظهار داشت :جهادکشاورزی فراتر
از وظایف قانونی خو د برای صیانت از این سرمایه ملی و کمک
به معیشت کشاورزان چغندر قن د از توان خو د برای حمل
چغندر قن د استفاده خواه د کرد .محم د قاسمینژا د با اشاره به

اینکه میتوان از استحصال حدو د  ۸۰۰هزار تن چغندر قند،
 ۹۰هزار تن شکر تولی د کر د افزود :جای تأسف دار د که ما
برای واردات شکر در شرایط تحریمهای ظالمانه با مشکالت
جدی روبه رو هستیم ولی حاضر نیستیم برای تولی د شکر از
چغندرقندی که روی زمین است و بخش مهمی از آن در
معرض نابودی است وار د عمل شویم.

ضرورت بسیج راهداری سراسر کشور
د خوزستان
برای حمل چغندر قن 
معاون بهبو د تولیدات گیاهی جهادکشاورزی خوزستان
گفت :تنها راه نجات بخش مهمی از محصول چغندر قند
از خطر نابودی ،بسیح راهداری سراسر کشور و شرکتهای
حمل و نقل برای انتقال محصول چغندر قن د به کارخانههای
قن د استانهای همجوار است.
وی با بیان اینکه در روزهای سخت فقط  ۴۰۰کامیون از
مجموع یک هزار و  ۴۰۰دستگاه کامیون مور د نیاز در حال
حمل محصول چغندر قن د هستن د و تاکنون حدو د نیمی از
محصول برداشت و حمل شده است افزود :تا نابودی حدود
 ۴۰۰هزار تن دیگر چغندر قن د تنها  ۲هفته فرصت داریم.
به گفته جهادکشاورزی وظیفهای در قبال حمل محصوالت
کشاورزی ندار د ولی برای حمایت از بخش کشاورزی و
کشاورزان تالشگر خوزستانی از همه توان خو د استفاده
میکن د ولی از اینکه برخی دستگاههای دولتی به وظایف
قانونی خو د عمل نمیکنن د متاسف است.
رئیس سازمان جهادکشاورزی خوزستان گفت :در
صورت جمع نشدن مشکل حمل چغندر قن د خوزستان،
تأثیر منفی بر افکار عمومی خواه د گذاشت ضمن آنکه
کشاورز خوزستانی در سال آینده کشت چغندر قن د را از
گزینههای خو د کنار خواه د گذاشت.
کیخسرو چنگلوایی تاکی د کرد :اگر محصول چغندر قند
از بین برود ،آینده کشت این محصول در افق  ۱۴۰۴که
روی  ۸۰هزار هکتار با تولی د  6.5میلیون تن در این استان
متمرکز شده درهالهای از ابهام فرو خواه د رفت.
کشت چغندر قن د پس از یک دوره رکو د  ۱۵ساله ،از
سال  ۱۳۹۲با حدو د سه هزار هکتار از سرگرفته ش د و هم
اکنون به  ۱۱هزار و  ۱۱۹هکتار رسیده است .هم اکنون
تنها کارخانه قن د شوش که  ۲سالی است پس از تعطیلی
 ۱۵ساله شروع به کار کرده میتوان د حدو د  ۱۰۰هزار تن
چغندر قن د را فرآوری کند.
در استان خوزستان ساالنه  ۱۶میلیون تن انواع
محصوالت زراعی و باغی تولی د میکن د که از این حیث
رتبه نخست را در کشور دارد.
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به بهانه ۳۰امین سالگر د توسعه نیشکر

اکنون در  ۳۰امین سالگر د تاسیس شرکت توسعه نیشکر با
نگاهی اجمالی به این تاریخ  ۳۰ساله،در مییابیم که این بنگاه
اقتصادی فراز و فرودهای بسیاری را پشت سر گذاشته است!
فراز و فرودهایی که گاه از منظر اقتصا د سیاسی میتوان د هر
بنگاه اقتصادی مستقل و خو د اتکایی را از پای درآورد.
چنانکه تنشهای ناشی از اقتصا د سیاسی در کشوری
که نزدیک به چهار دهه تحت تاثیر تحریمهای بین المللی
غیرمنصفانه قرار داشته ،تقریباً اکثر بنگاههای اقتصادی مستقل
را گاه تا مرز ویرانی پیش برده است و آنانکه هنوز سر پا هستند
یدریغ دولتی نفتی ارتزاق میکنن د
عمدتاً یا از حمایتهای ب 
(نمونه بارز این بنگاهها خودروسازان در ایران هستن د ) و یا
متکی بر منابع و سرمایههای درونی خالق و توانمندی هستند
که در این بازارهای پرآشوب ،سرسختانه مقاومت میکنن د و
پیش میروند .اما شرکت توسعه نیشکر وضعیتی به کلی متفاوت
دار د زیرا از یک سو دارای زیرمجموعههای صنعتی است که

محصول جهان مدرن و مدرنیزاسیون در ایران هستن د و از سوی
دیگر شامل بخش کشاورزی نیز هستن د که عمدتاً نها دههای
اصلی آنها یعنی آب ،خاک و زمین ،نه محصول مدرنیزاسیون که
محصول طبیعتی برآمده از سنتاند.
این درهم پیوستگی سنت و مدرنیزاسیون ویژگیهای
خاصی به این شرکت بخشیده است که در مبحث دیگری
مفصال بای د به ان پرداخت.اما عدم وابستگی و عدم وجود
حمایت دولتی و استقالل و خو د اتکایی شرکتهایی همچون
توسعه نیشکر ،وضعیتی دشوار پیش روی آنها میگذارد
که این شرکتها ناچارن د تنها با تکیه بر منابع درونی خود،
همواره روی پای خو د بایستن د و از طریق بهرهوری مداوم،
هزینههایشان را تامین و تنها با اتکای به تولیدی اقتصادی،
بقای خو د را تضمین کنند .در چنین شرایطی توسعه نیشکر
در سی سالگی خو د بر این نکته سخت واقف است که همواره
و در هر شرایطی تنها با اتکای به نیروی انسانی و پتانسیلهای
درونی اش میتوان د بقاء و دوام و توسعه یابد.
لذا علیرغم وجو د دشواریهای ناشی از کنترل ناپذیری
شرایط اقلیمی و بوم شناختی و همچنین ناروشن بودن و
نامتوازن بودن بازار کاالهای استراتژیک ،و عدم شفافیت
چشماندازهای بلن د مدت اقتصادی کشور .شرکت توسعه
نیشکر توانسته در طول یک دههی گذشته با اتکای به
خودباوری و پتانسیلهای علمی و انسانی خود ،گام به گام به
سوی تولیدی پایدار و اقتصادی تر حرکت کند .به نحوی که
در سال تولیدی  ۹۷-۹۶موفق ش د رکور د تولی د  ۶۳۰هزار
تن شکر را پشت سرگذار د یعنی  ۹۰درص د ظرفیت اسمی
خو د در حوزه شکر را کام ً
ال محقق کن د و همچنین توانست
در بخشهای متفاوتی ،استانداردهای موجو د را ارتقاء بخشد.

مدیرعامل جدی د شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی معرفی شد

طی حکمی از سوی هیأت مدیره شرکت توسعه نیشکر
و صنایع جانبی ٬عبدعلی ناصری باحداکثر آرا به عنوان
مدیرعامل این شرکت انتخاب شد.
روابط عمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی با اعالم
این خبر افزود :ناصری عضو هیأت علمی دانشگاه شهی د چمران
اهواز طی حکمی از سوی هیأت مدیره شرکت توسعه نیشکر
و صنایع جانبی به عنوان مدیرعامل این شرکت معرفی شد.
بر اساس این گزارش وی دارای دکترای تخصصی آبیاری و
زهکشی و متول د شهرستان خرمشهر است و در دو دهه گذشته
در مسئولیتهای مختلفی از جمله ،معاونت آب و خاک
مؤسسه تحقیقات نیشکر در سال  ۷۸و همچنین مشاور این
مؤسسه در شرکت توسعه نیشکر مشغول فعالیت بوده است.
همچنین مشاور مؤسسه تحقیقات و اموزش توسعه نیشکر،
عضوهیات مدیره کشت و صنعت سلمان فارسی ،مشاور اجرایی
معاونت بهره برداری کشاورزی توسعه نیشکر ،مجری طرحهای
پژوهشی کاربردی مختلف جهت حل مسائل و مشکالت

بهرهبرداری اراضی تحت کشت نیشکر ،عضو کمیته کارشناسی
کنترل کیفی آب رودخانه کارون استانداری خوزستان ،نماینده
شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در استانداری ،عضویت
در هیأت ممیزه شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی ،عضو
مؤسس جمعیت علمی فناوران نیشکر ایران زیر نظر وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری ،رئیس هیأت مدیره جمعیت علمی
فناوران نیشکر ایران ،مشاور مؤسسه جها د نصر ،همکاری و
مشاوره در طراحی شبکههای آبیاری و زهکشی از جمله سوابق
اجرایی و فعالیت مدیرعامل جدی د شرکت توسعه نیشکر و
صنایع جانبی است.
عبدعلی ناصری دارای مدرک دکترای آبیاری و زهکشی
از دانشگاه ساوتهمپتون انگلستان بوده و سوابق علمی نظیر
راهنمایی و مشاوره بیش از سی پایانامه دکتری ۷۰ ،پایان نامه
کارشناسی ارشد ،چاپ بیش از  ۱۱۰مقاله در کنفرانسهای
ملی و بین المللی ،چاپ  ۱۲۰مقاله فارسی و انگلیسی در
مجالت علمی و پژوهشی و  Isiداخلی و خارجی و ترجمه و
ویراستاری کتاب در حوزه تخصصی را در کارنامه دارد.
وی همچنین سوابق اجرایی نظیر معاون دانشکده
کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان به مدت سه سال،
پژوهشگر نمونه استان همدان در سال  ،۷۹پژوهشگر نمونه
سال  ۸۹دانشگاه شهی د چمران اهواز ،عضو کمیسیون
تخصصی شورای انتشارات و مدیریت گروه آبیاری و زهکشی
دانشگاه شهی د چمران ،عضو هیأت اجرایی کمیته منطقهای
آبیاری و زهکشی خوزستان ،دبیر چهارمین و پنجمین
همایش ملی مدیریت شبکههای آبیاری و زهکشی و بخشی
از مسئولیتهای دانشگاهی وی است.
پیش از این محمو د شمیلی پس از نسیم صادقی در سمت
مدیرعاملی این شرکت فعالیت داشت.

مدیرعامل شرکت بازرگانی
توسعه نیشکر و صنایع جانبی:
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هیچگونهنگرانیبرایتأمین
شکر کشور وجو د ندارد

علیرضا حمیدی مدیرعامل بازرگانی توسعه نیشکر
و صنایع جانبی گفت :هیچگونه نگرانی از بابت تأمین
شکر کشور وجو د ندار د اما اولویت ما همواره تأمین
شکر مور د نیاز بازار خوزستان است .حمیدی با اشاره به
کاهش قیمت شکر و برطرف شدن التهاب در بازار این
محصول استراتژیک ،اظهار داشت :خوشبختانه با استمرار
تولی د شکر ،تکیهبر موجودی شکر داخلی و همچنین
واردات بهموقع و منظم شکر ،هیچگونه نگرانی از بابت
تأمین شکر کشور وجو د ندارد .وی افزود :فراوانی شکر
در بازار و اعتما د به آمار ارائهشده موجودی شکر ،عواملی
است که در کاهش قیمت شکر تأثیرگذار بوده و وعده
رسیدن شکر به قیمت مصوب دولتی در حال تحقق است.
مدیرعامل شرکت بازرگانی توسعه نیشکر و صنایع جانبی
ادامه داد :با هماهنگیهای صورت گرفته و در راستای
تعه د و ادای دین به مردم شریف خوزستان ،تأمین شکر
بازار مصرف استان و تولیدکنندگان کاال با پایههای
مصرفی شکر ،در اولویت قرار دارد .حمیدی عنوان کرد:
در راستای تسریع در تأمین شکر بازار مصرف خوزستان،
همکاری و هماهنگیهای رئیس سازمان صنعت ،معدن و
تجارت استان و مسئوالن این سازمان و همچنین نظارت
و پیگیری مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری
مستمر و اثربخش بوده است .وی بیان داشت :شرکت
بازرگانی توسعه نیشکر و صنایع جانبی بهعنوان متولی
فروش شکر تولیدی کشت و صنعتهای شرکت توسعه
نیشکر و صنایع جانبی در تبعیت از سیاستهای حمایتی
این شرکت ،مسئولیت و رسالت همکاری با محیط پیرامون
خو د در دو بخش درون استانی و کشوری را دارا است.
مدیرعامل شرکت بازرگانی توسعه نیشکر و صنایع جانبی
با اشاره به اقدامات بروناستانی شرکت بازرگانی توسعه
نیشکر و صنایع جانبی در عرضه شکر به بازار ،گفت :در
زمینه بازار مصرف بیرون از استان و در یاریرساندن به
دولت در تأمین نیازهای بازار شکر ،شرکت بازرگانی اقدام
به تأمین بخشی از شکر سفی د شرکت بازرگانی دولتی
نموده است .به این شکل که با تحویل فوری شکر سفید
از محل موجودی خو د درازای شکر خام دریافتی از دولت،
ورو د شکر سفی د به بازار را تسریع و از این بابت موجودی
شکر در بازار را افزایش داده و باعث کاهش التهاب تصنعی
کمبو د شکر شده است.
علیرضا حمیدی افزود :با توجه به اینکه تبدیل شکر
خام دریافتی از دولت به شکر سفید ،فرآیندی زمانبر
است بنابراین اقدام آنی و فوری شرکت بازرگانی توسعه
نیشکر و صنایع جانبی در تحویل شکر سفید ،تأثیر
زیادی در تعدیل قیمت شکر بازار دارد.
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چالشها و راهكارهاي نگهداري توان توليد

آمارهاي ارايه شده از طرف مركز آمار ايران نشان
رشد بخش صنعت در سال  1397نسبت به
هد 
ميد 
رصد كاهش را تجربه كرده است.
سال پيش از آن  10د 
آمارهاي غيررسمي و اطالعات منتشر شده از سوي
رشد منفي
هد 
مديران بنگاههاي صنعتي نشان ميد 
توليدات صنعتي در بهار امسال نيز ادامه داشته است .با
توليد در  2مقوله
توجه به اين وضعيت است كه موضوع 
توليد در محافل كارشناسي
توليد و رونق 
حفظ توان 
و دولتي به يك مقوله بااهميت تبديل شده است .در
بهار امسال چندين گزارش مشروع از سوي نهادهاي
پژوهشي در اين باره منتشر شده است.معاونت اقتصادي
اتاق بازرگاني ،صنايع و معادن ايران نيز بر اساس تكليف
توليد و راههاي
نهادي و همچنين براي اطالع از وضعيت 
ركود و رسيدن به رونق صنعت نكات بااهميتي
عبور از 
را تهيه كرده است .بخش كمي از اين گزارش در يكي از
نشستهاي شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي
در جمع مديران بخش خصوصي ،وزير صنعت ،معدن و
اقتصاد و اعضاي ديگر اين شورا ارايه شد.

تجارت ،وزير
قند و شكر نيز به هر ترتيب
با توجه به اينكه صنعت 
توليد صنعتي است با تنگناهاي يادشده دست
بخشي از 
خوانيد تفسير و برداشت
و پنجه نرم ميكند .آنچه مي 
آزاد از گزارش يادشده است.

چالش ارزي
يد و با فاصله بسيار زياد ،متغير ارز در اقتصاد
بدون ترد 
توليد صنعتي نقش غيرقابل
ايران و در سياستهاي 
انكار پيدا كرده است .اين روزها به وفور ميشنويم كه
توليدكنندگان از فقدان ثبات در سياستهاي ارزي و
توليد ميگويند .بر اساس آنچه
نقش بازدارنده آن در 
در پژوهشها به يك نتيجه مشترك تبديل شده
توليد فراهم
چند تنگنا براي 
است سياستهاي ارزش 
اند كه در زير به آنها اشاره ميشود.
كرده 

يكم  -تاثير منفي جهش ارز
همانند دولت قبلي تا جايي كه

دولت آقاي روحاني
توانست و دالرهاي حاصل از صادرات نفت اجازه ميداد
كرد تا اينكه فنر ارز باز شد .افزايش
نرخ ارز را تثبيت 
صد درصدي نرخ ارزهاي معتبر در يك سال
چند 

مواد اوليه صنايع تبديلي و تكميلي
شد تامين 
موجب 
ايجاد هيجان براي صادرات
در نتيجه جهش نرخ ارز و 
توليد فراهم شده و حيثيت تجاري
مواد خام و اوليه 

فعاالن اقتصادي خوشنام و معتبر مخدوش شود.
دوم  -اخذ مابهالتفاوت
نرخ ارزهاي متفاوت در بازار ارز و همچنين سرعت
فوقالعاده نرخ در بازار و تثبيت آن از سوي بانك
مركزي موجب شده است كه بنگاههاي صنعتي براي

تامين نقدينگي با سردرگمي مواجه شده و واحدهاي
توليدي با تحمل هزينههاي مضاعف و كمبود
نقدينگي به سمت كاهش استفاده از ظرفيتها پيش
رآمد خود
بروند .از طرف ديگر دولت با هدف افزايش د 
و احساس باخت در مواجهه با دادن دالر ارزانقيمت
خواهد مابهالتفاوت نرخ ارز در زمان
از واردكنندگان مي 
ثبت سفارش و ترخيص كاال از گمرك را پرداخت
مواد اوليه
روند ترخيص 
كنند كه موجب شده است 

و كاالهاي واسطهاي سرعت الزم را نداشته باشد.
برخي از بنگاههاي صنعتي در اين وضعيت از ترخيص
توليد ناتوان شده و كار به
ماشينآالت و تجهيزات 
سختي خورده است.
سوم -ناكارآمدي بازار ثانويه
بايد نرخ دالر كنترل
راهبرد كه 

دولت با اين
شده و با اين وضعيت بتوانيم نرخ تورم را كنترل
كرد و سپس با تهديد
كنيم اقدام به تثبيت نرخ ارز 
ايجاد بازار ثانويه رفت و تعيين نرخ
بازار به سمت 
دستوري در شبكه نيما را انجام داد .مجموع رفتار
دولت موجب شده است صادرات به مشكل برخورد
خود را نشان دهد.
توليد 
كند و بازتاب اين مشكل در 

خود را صادر ميكنند
توليدكنندگاني كه كاالهاي 
كنند و
در چنين شبكهاي احساس امنيت نمي 
خود را به قيمت دستوري بفروشند
خواهند دالر 

نمي
روند كارها را پيچيده كرده است.
و اين 
حوزه تجارت خارجي
ارند و هر كدام
اد هم قرار د 
توليد و تجارت در امتد 

شود بخش ديگر را آسيبپذير
كه با مشكل مواجه 
توليد از ناحيه
موجود اكنون 

ميكند .در وضعيت
چند تنگنا مواجه شده است كه در
تجارت خارجي با 
ادامه به طور مختصر آورده شده است.
چهارم  -ناكارآمدي ثبت سفارش تا ترخيص
دولت با هدف كنترل تقاضاي ارز در بازار
محدوديتهاي مختلفي در واردات
را در دستور كار قرار دارد .محدود
كردن ثبت سفارش و تخصيص ارز
به شركتهاي داراي سابقه واردات
ايجاد مشكل براي
و اعتبار مناسب ،
مواد اوليه وارداتي
نيازمند 

واحدهاي
داراي مشابه خارجي ،زمانبر بودن
مواد اوليه وارداتي كه
ثبت سفارش 
وجود ندارد.
امكان بوميسازي آنها 
طوالني شدن ثبت سفارش متاثر
از الزام به تعيين وزن دقيق كاال
در همين بستر قابل لمس است.
محدوديت واردات بدون انتقال
ارز نيز در همين باره براي توليد
دشواريهاي قابل توجهي درست
كرده است.

پنجم  -ديوانساالري گسترده
هد دولت آقاي
آمارها و اطالعات نشان ميد 
روحاني در سال  1397و فاصله زماني  21فروردين
اد كه هر كدام
تا  24تيرماه  33سياستگذاري انجام د 
از آنها بر تجارت خارجي اثر منفي و بازدارنده داشته
د موجب شده است
است .اجراي بخشنامههاي متعد 
شود تا هر سازمان
گستردهاي فراهم 

ديوانساالري
ببرد و اين ديوانساالري گسترده
خود را پيش 
كار 
توليد است.
از عوامل منفي در 
چالش محيط كسب و كار
ايران يكي از بدترين وضعيتها و فضاهاي نامساعد
براي كسب و كار را در بخشهاي گوناگون به خود
چند ماه گذشته
اختصاص داده است .در يك سال و 
اين فضاي كسب و كار بسيار شكننده و منفيتر شده
نامساعد به شرح زير است:

است .برخي از اين وضعيت
ششم  -تصميمهاي ساعتي
توزيع گسترده رانت ارزي و نرخهاي چندگانه
موجب شده است كه دولت و سازمانهاي گوناگون
شوند هر ساعت و هر روز يك
براي تنظيم كارها ناچار 
بگيرند كه تصميم قبلي را نقض ميكند .عدم

تصميم
ثبات در محيط كسب و كار و مقررات موجب شده
است سرمايهگذاران فعلي و سرمايهگذاران احتمالي از
كنند و نوعي نااطميناني
توليد اجتناب 
ورود به عرصه 

فزايندهاي در
فراهم شده و انتظارات تورمي به شكل 
تصميمها اثر بگذارد.
هفتم  -تنگناي مالي
تحريمهاي گسترده و تصميمهاي متناقض
اقتصاد در سطح

موجب شده است دسترسي
كالن و در سطح بنگاهها به بازارهاي مالي هر روز
محدودتر شده و از اين نظر با مشكالت سخت
ارد و
مواجه شوند .بازار پول نيز همين وضعيت را د 
توليد از اين زاويه نيز با موقعيت
رسد كه 
به نظر مي 
ويژه مواجه است.
راهكارهاي حوزه ارز
 -1تسريع در اجراي بسته «تسهيل واردات مواد
توليد از محل ارز حاصل از
اوليه و واسطهاي بخش 
صادرات» موضوع بخشنامه  97/12/25وزارت صمت
* صدور گواهي ثبت آماري حداكثر ظرف مدت
يك روز كاري
تعهد ارزي از
مورد نياز جهت رفع 
* كاهش وثيقه 
رصد كاهش یابد.
رصد به حداکثر  15د 
 35د 
تعهد ارزي از زمان
* مدت زمان مجاز جهت رفع 
صدور اعالميه تامين ارز از  3ماه به  6ماه افزايش مييابد.
 -2در نظر گرفتن بازههاي زماني (شش ماهه ،نُه
مقاصد صادراتي

ماهه و يكساله) متناسب به نوع كاال و
ايجاد و تقويت شعب بانكهاي ايراني مستقر
 -3
در عراق و افغانستان و يا تعيين صرافيهاي معتمد
بانك مركزي

پيشنهاد كميته ارزي اتاق ايران

 -4عملياتي نمودن
«محروميت صادركنندگان از معافيتهاي مالياتي منوط
تعهد ارزي باشد»
به اعالم بانك مركزي مبني بر عدم رفع 
 -5صادركنندگان به عراق و افغانستان تا تاريخ
اسناد مثبته گردد
 97/5/16مشمول تسويه ريالي با ارائه 
و بانك مركزي فهرست صرافيهاي مجاز را جهت نقل
و انتقال ارز با اين دو كشور به اتاق ايران منتشر كند.
 -6پيگيري اجرايي شدن مصوبه 97/12/15
هيات وزيران مبني بر تعلق نرخ ارز رسمي به واردات
ماشينآالت و تجهيزات خطوط توليدي (غيرقابل
عرضه به صورت تجاري) كه قبل از 97/5/16
گشايش شده و ترخيص آنها تا پايان سال  97بنا بوده
يد مهلت اجرايي شدن مصوبه تا
بيفتد و تمد 
اتفاق 
شهريورماه98
 -7افزايش سقف مجاز واردات به روش انتقال
مواد اوليه و كاالهاي سرمايهاي
بدون ارز براي واردات 
مورد نياز

 -8پيگيري اجرايي شدن مصوبه 97/12/15
هيات وزيران مبني بر تامين ارز به نرخ رسمي براي
مدتدار (يوزانس) و ريفاينانس كه
اعتبارات اسنادي 
اسناد حمل آنها قبل از تاريخ  97/1/31معامله و

ظهرنويسي شده و كاالي مربوطه قبل از اين تاريخ
ترخيص گرديده است و نيز ماشينآالتي كه قبل از
موعد سررسيد
تاريخ  97/5/16ترخيص گرديده و 
بعد از تاريخ فوقالذگر باشد.
پرداخت آنها 
 -9با توجه به غيرواقعي بودن قيمتهاي پايه
صادراتي ،از تاريخ :97/1/22
رصد ارزش پروانههاي
الف -كفايت برگشت  85د 
صادراتي گروه كااليي پتروشيمي و فلزات رنگين (كه
داراي قيمت جهاني و بورسي هستند):
 -10اصالح نرخهاي پايه صادراتي
 -11تسريع در اجرايي نمودن پيشنهادات شوراي
گفتوگوي دولت و بخش خصوصي ،بانك مركزي،
بانكهاي عامل را ملزم نمايد:
بعد از ايفاي تعهد
الف -تضامين ارزي را بالفاصله 
آزاد و نسبت به نگهداري تضامين ،صرفا به ميزان كسر

تعهد ارزي ايفا نشده
بود ارزش كاال و 
تخليه ،بيش 
اقدام نمايند.
ب -اخذ تضامين ارزي لزوما به مفهوم اخذ سپرده
باشد و بانكها ميتوانند
رصد نمي 
ريالي به ميزان  35د 
متناسب با اعتبار واردكنندگان ،از ساير تضامين و
وثايق مناسب جهت تضمين ارائه پروانه گمركي
استفادهنمايند.
ورود كاال به قلمرو گمركي و
ب -1-در صورت 
صدور قبض انبار كاال به نام واردكننده نسبت به آزاد
كردن وثايق و تضامين اقدام نمايند.
ج  -بانك مركزي نتيجه اقدامات در زمينه اجراي
بندهاي فوق را ظرف سه ماه به شوراي گفتوگوي
دولت و بخش خصوصي اعالم نمايد.
 -12به رسميت شناختن نرخ تعيين شده به
واسطه عرضه و تقاضاي واقعي در بازار ثانويه ارز
(حذف يارانه خوراك پتروشيميها جهت كاهش
آزاد و نيما)
شكاف نرخ ارز 
جهاد كشاورزي
 -13هماهنگي وزارتخانههاي صمت و 
صادراتي و اولويتبخشي به
در سياستگذاريهاي 
صادرات صنايع با ارزش افزوده باال در مقابل خامفروشي

مواد خام از طريق
 -14جلوگيري از صادرات 
مورد نياز در
مواد خام 
افزايش هزينههاي صادرات 
كشور و تالش براي رونق صادرات كاالهاي توليدي
صنايعتبديلي.

