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رشد تولید با کدام ابزار؛ 
بهره وری یا افزایش قیمت

 بهمن دانائی

پیش از هر داوری که باید صورت پذیرد و در 
این نوشته نیز در کانون توجه قرار دارد این است 
که هیچ ایرانی دلسوز به این مرز و بوم نیست 
که دلش برای خودکفایی در تولید مواد غذایی 
نسوزد و هیچ کارشناس و فعال اقتصادی نیست 
که نخواهد این اتفاق رخ ندهد. نیک می دانیم که 
تولید مواد غذایی شهروندان در داخل مرزهای 
ملی از میزان وابستگی کشور به خارجی می کاهد 
باز  نیز  چانه زنی های سیاسی  برای  را  و شرایط 
می کند.خودکفایی در مواد غذایی با استفاده از 
آب و خاک و اقلیم ایران و بازار بزرگ مصرف به 
ویژه در تولید کاالهایی مثل برنج، شکر، ذرت، 
دانه های روغنی عالوه بر افزایش درجه استقالل 
کشور، از نظر دخل و خرج منابع ارزی نیز یک 
رفتار اقتصادی به حساب می آید. به همین دالیل 
است که تالش برای افزایش ضریب خودکفایی 
در تولید قند و شکر به مثابه یک ضرورت ملی 
و اجتناب ناپذیر در دستور کار مدیران زحمتکش 

کارخانه های قند بوده و هست. 
ادامه در صفحه2

در صفحات دیگر می خوانید:

خطر نابودی خودکفایی در 
توليد شکر و 2 کاالی دیگر
صفحه3

افزایش پيش بينی کمبود 
تراز شکر جهانی 

صفحه4

دستاورد خودکفایی 
شکر بر باد رفت

صفحه6 

 می شد این ستون 
باز هم خالی باشد

صفحه8

 واقعیت های 
امروز ایران

|محمد صادق جنان صفت|
صنعتگران ایرانی به مرور و با بررسی های 
تجربه اقتصاد ایران در چند دهه تازه سپری شده 
و به ویژه در دهه 1390 که آخرین سال هایش 
را سپری می کند اکنون با واقعیت ها مواجه شده 
و هر کدام تا اندازه ای شرایط را ارزیابی کرده اند. 
اما بررسی های عمیق تر، پیگیرانه تر، هر روزه و 
با ژرفا و گستردگی بیشتر روز و روزگار ایران 
امروز یک ضرورت انکارناپذیر شده است. نباید 
این نگاه را داشت که ما این چیزها را می دانیم و 
کار بررسی ها را ناتمام رها کرد. مطالعه، پژوهش 
و بررسی های همه سویه و همه جانبه تحوالت 
ایران در حوزه اقتصاد و سیاست برای مدیران 
صنعت و بنگاه های بخش خصوصی از اداره بنگاه 
حتی ضروری تر است. با توجه به آنچه در باال 
نگاشته شد چند نکته را درباره واقعیت های ایران 

امروز در کانون توجه قرار می دهیم.
سیاست خارجی

و  حاضر  حال  در  ایران  خارجی  سیاست 
واقعیت  آینده کوتاه مدت یک  تحوالت آن در 
بسیار بااهمیت است که اگر از بررسی رویدادهای 
مرتبط با آن به ویژه تحوالت مرتبط با امریکا، 
اروپا، چین و روسیه غفلت شود می تواند آسیب 

جدی بر کار  و پیشه صنعتگران بزند.
 ادامه در صفحه7

 دکتر محمد حسین عزیزی طی 
حکمی از سوی رئیس سازمان غذا و 
دارو به سمت مدیرکل اداره غذایی 
شد.  منصوب  دارو  و  غذا  سازمان 
گفتنی است  وی  از سال 1393 
تاکنون رئیس هیئت مدیره انجمن 
علوم و صنایع غذایی ایران بوده است 
و مدتی ریاست انستیتو تحقیقات 

تغذیه ای و صنایع غذایی کشور را بعهده داشته است 
. دکتر عزیزی دارای مدرک دکترای صنایع غذایی 

و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس است .
متن  حکم دکتر محمدرضا شانه ساز، معاون 
وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو به دکتر 

محمدحسین عزیزی به شرح زیر است:
عزیزی،  حسین  محمد  دکتر  آقای  جناب 
عضو محترم هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس

نظر به تعهد، تخّصص و تجارب ارزشمند 
جنابعالی براساس این ابالغ به عنوان  مدیر 

و  غذایی  فرآورده های  کل 
آشامیدنی سازمان غذا ودارو 

منصوب می گردید.
خداوند  یاری  با  است  امید 
متعال و در سایه توّجهات حضرت 
بهره مندی  با  عصر)عج(،  ولی 
درون  نخبگان  ظرفیت های  از 
کارگیری  به  و  سازمانی  برون  و 
افراد توانمند و شایسته آن اداره کل، در راستای 
تحقق اهداف واحد وزارتی و ارتقای کمی و کیفی 
محصوالت سالمت محور در سالی که مزین به 
شعار رونق تولید می باشد، موفق و موید باشید و 
منویات دولت تدبیر و امید را جامه عمل بپوشانید.

مدیرکل  مفید  وحید  دکتر  این  از  پیش 
سازمان غذای این سازمان بود.

مدیران صنعت قند ضمن ابراز خرسندي از 
این حسن انتخاب، براي ایشان توفیق روزافزون 

مسئلت دارد.

عمل نکردن به توصيه کارشناسی 
و روی دست ماندن گوجه فرنگی

 دکترمحمدحسین عزیزی 
مدیرکل اداره کل غذای سازمان غذا و دارو شد

صفحه2

حلیل
ت

قاله
سرم

تبریک به کارخانه قند هكمتان
عباس صبوحی مدیرعامل کارخانه قند هکمتان 
خبر داد این واحد صنفی لوح تقدیر کارخانه قند 
برتر در خصوص جذب چغندر پاییزه را از مهندس 
محمود حّجتی وزیر جهاد کشاورزی دریافت کرد. 
نشریه شکر این موفقیت را به مجموعه مدیران و 

کارکنان قند هکمتان تبریک می گوید.
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ادامه از صفحه اول| 

انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر ایران و اعضاي آن در 
دهه های تازه سپری شده پرچمدار راستین و سختکوش خوداتکایی 
در تولید شکر بوده و هستند و از همه دانش و تجربه خود در این 

مسیر استفاده کرده اند.
 متغیر اقتصادی بودن 

درباره اینکه قیمت و ارزش و بهایی که باید برای رسیدن به 
خوداتکایی در تولید محصوالتی مثل شکر، برنج، ذرت و دانه های 
روغنی باید پرداخت شود تا این اتفاق برای کلیت جامعه ایرانی مفیدتر 
واقع شود بحث ها و مجادله های قابل اعتنایی از دیرباز تا امروز وجود 
داشته است. یکی از بحث های قدیمی و ریشه دار در این بستر، لحاظ 
کردن متغیر اقتصادی بودن خودکفایی است. به این معنی که اگر 
خودکفایی در تولید محصوالت یاد شده به هدر دادن منابع ریالی و 
ارزی و سرمایه های ایران منجر شود و در مقابل به مصرف کنندگان 
نیز فایده ای نرسد، نباید با هر قیمتی دنبال این عنصر باشیم. اگر قرار 
باشد به طور مثال منابع آب و خاک و سرمایه های مالی شهروندان 
دراختیار یک گروه باشند و آنها نیز بی مالحظه هزینه کنند معلوم 
است که حرف گروه یادشده منطقی است. البته باید توجه داشت که 
برای مقایسه کارشناسانه و عقلی و اقتصادی درباره خوداتکایی به همه 
جنبه ها نگاه کرد و به طور مثال به نرخ تورم دو کشور مورد مقایسه، 
سیاست های باثبات در تجارت خارجی، نرخ تبدیل ارزهای معتبر در 
بازار داخلی کشورها و اینکه آیا این نرخ از طرف دولت با هدف سیاسی 
و اجتماعی سرکوب می شود یا نه و رفتار دولت ها درباره قیمت گذاری 
آزاد یا دستوری و... توجه کرد. در صورت لحاظ کردن این متغیرها در 
مقایسه های کارشناسی می توان تأئید کرد که اگر خودکفایی به قیمت 
از دست دادن آینده و هدر دادن بلندمدت منابع است باید در اجزای 
این عنصر بسیار بااهمیت و روش ها و راهبردهای آن تجدیدنظر کرد.

 راه رفته شده 
و  یازدهم  دولت های  در  کشاورزی  جهاد  وزارت  ارشد  مدیران 
دوازدهم برخالف مدیران دولت های قبلی باور کارشناسی و اعتقاد 
سیاسی به توانایی کشور در تولید کاالهایی مثل شکر دارند. این مدیران 
در 6 سال گذشته نشان دادند که پای این باور کارشناسی ایستاده و 
آن را اجرا می کنند حتی اگر با انتقادهای برخی واردکنندگان مواجه 
شوند. دولت دوازدهم نیز همانند دولت قبلی همه نیروی مادی و 
فکری خود را بر روی افزایش تولید شکر تا رسیدن به مرز خودکفایی 
و حتی شاید عبور از آن متمرکز کرده است. تا قبل از برخی تحوالت 
که بخشی از آن به اقلیم و آب و هوا برمی گردد و بخشی از آن نیز به 
دخالت های غیراقتصادی در تولید شکر مربوط است روند خودکفایی 
مناسب بود. ابزار اصلی دولت عالوه بر برخی فعالیت های غیراقتصادی 
برای رشد تولید شکر حمایت از خرید تضمینی و مهم تر از آن افزایش 
قیمت خرید تضمینی بود. این ابزار مهمی بوده و هست که می توان و 
باید از آن در اندازه های استاندارد و عرف و مسایل اقتصادی استفاده 

کرد و دولت نیز از این ابزار استفاده کرده است.
 راه تنگ می شود 

دولت دوازدهم به هر دلیل و با هر استداللی می خواهد برای ادامه 
رشد تولید چغندر و شکر از همین ابزار باز هم استفاده کند و البته 

واقعیت ها را نمی بیند. واقعیت این است که اقتصاد ایران در سطح کالن 
و به ویژه در سطح سیاست ارزی با تحوالت خاص و معنادار مواجه 
شده است. این تحوالت گونه ای است که هزینه تولید در صنعت و در 
کشاورزی افزایش داده و با توجه به نرخ های تورم در دو سال اخیر که 
از میانگین 4 سال اول دولت آقای روحانی بسیار باالتر است، قیمت 
تمام شده شکر را از مزرعه تا کارخانه افزایش داده و آن را در مقایسه 
 با قیمت تمام شده واردات غیراقتصادی کرده است. این وضعیت تازه، 
راه را برای استفاده از ابزار قیمت تنگ و تاریک و محدود کرده و به 
نظر می رسد ادامه این راهبرد را ناممکن یا دست کم بسیار سخت 
خواهد کرد. با توجه به افزایش قیمت محصوالت رقیب چغندر که به 
دلیل توسعه صادرات رخ داده است نمی توان امیدوار بود که دولت با 
این راهبرد ناهموار پیش برود و باید در جایی و در دوره ای که حاال 
به نظر می رسد آن دوره فرا رسیده است استفاده از ابزارهای دیگر را 

در دستور کار قرار دهد.
 یک محدودیت برای آینده 

با توجه به تجربه همه دهه های پس از پیروزی انقالب اسالمی و در 
بستر تغییر دولت ها و دگرگونی در راهبرد هر دولت نسبت به کشاورزی 
و با توجه به مجموعه وضعیت موجود این خطر وجود دارد که دولت 
بعدی راهبرد دولت دوازدهم برای رشد تولید شکر با استفاده افراطی از 
قیمت های باالتر را نپذیرد. یادمان هست که در دولت های نهم و دهم 
موضوع مقایسه قیمت تمام شده شکر داخلی با شکر وارداتی در دستور 
کار قرار گرفت و با برخی مقایسه های البته غیرکارشناسی به شهروندان 
گفته شد که برخی می خواهند شکر گران تر از شکر بازار جهانی به 
دست مصرف کنندگان برسد. به نظر می رسد دولت محترم با توجه به 
این داستان و اینکه به هر حال عمر دولت دوازدهم تا ابد نیست بهتر 

است راهبردهای دیگر رشد تولید شکر را در کانون توجه قرار دهند.
 تجربه اروپا 

کشورهای عضو اتحادیه اروپا از چند دهه پیش تا اوایل دهه 2000 
برای تولید شکر و ایستادگی در برابر رقبای قدرتمند صادراتی خود 
و حفظ توانایی های تولید در داخل اتحادیه از راهبرد حمایت قیمتی 
و  یارانه های مستقیم  پرداخت  استفاده می کردند.  از چغندرکاران 
غیرمستقیم و انواع حمایت های قیمتی از تولید تا اوایل سال 2000 

در دستور کار بود اما فشار رقبا و سازمان های جهانی تجارت، اتحادیه 
اروپا را ناگزیر به تغییر استراتژی کرد. دولت برای این کار یک دوره 
زمانی تعریف کرد و قیمت سال پایه استراتژی جدید را برای چغندر 
48 یورو برای هر تن تعیین کرد و به چغندرکاران یادآور شد که 
این قیمت هر سال روند کاهنده را تجربه خواهد کرد. در مقابل اما 
دولت متعهد شد کمک های فنی و اقتصادی برای افزایش عملکرد 
در هکتار،تولید چغندر را افزایش دهد. آمارهای در دسترس نشان 
می دهد در حال حاضر قیمت هر تن چغندر در کشورهای عضو 
اتحادیه اروپا به طور میانگین 26 یورو است اما در مقابل هر کشاورز 
چغندرکار به طور متوسط 85 تن چغندر از هر هکتار زمین به دست 
می آورد. تفاوت رشد تولید و کاهش قیمت ها به گونه ای است که 
کشاورزان اکنون درآمدشان بیشتر از شروع طرح راهبردی اتحادیه 
اروپا شده است. راهبرد بهره وری از آب، خاک و سرمایه انسانی کاری 
است که اروپا انجام داده و ایران نیز باید این مسیر را تعقیب کند. 
واقعیت این است که راهبرد افزایش هر ساله قیمت خرید چغندر 
که در سال های پیش جواب داد حاال و در وضعیتی که نرخ ارزها 
نیز به سوی آزادی شدن پیش می روند ناممکن به نظر می رسد. 
باید دولت محترم ابزار تازه و کارآمد افزایش بهره وری با هدف افزایش 
درآمد چغندرکاران را در دستور تازه قرار دهد و این یک ضرورت 
اجتناب ناپذیر است. نمی توان و نباید به هر دلیل و برای هر استفاده 
سیاسی – اقتصادی راه رفته شده پیشین که به نظر می رسد به 
بن بست می رسد را ادامه داد. شجاعت این است که در دوره فعلی 

راهبرد کارآمدتر »بهره وری بیشتر« را در دستور کار قرار دهیم.
افزایش بي رویه قیمت بدون نگاه به افزایش بهره وري در هکتار 
موجب باال رفتن قیمت تمام شده شکر، ورشکستگي و تعطیل 
شدن کارخانه هاي قند و نهایتاً حذف قهري و اجباري کشت 
چغندر از گردونه کشت کشور و به تبع آن حذف کشاورزان از 
این کشت استراتژیک خواهد شد. به یاد داشته باشیم که اگر در 
سال 1400 دولتي با اندیشه هاي دولت هاي نهم و دهم بر سر کار 
بیاید و نگاهش فقط به قیمت کم شکر وارداتي باشد، این قیمت 
تمام شده باالي شکر مي تواند تیر خالصي بر تولید شکر و عمر 

124 ساله صنعت قند در کشور باشد.

آذرماه پارسال که از راه رسید انجمن صنفی  کارخانه های قند 
و شکر ایران با توجه به تجربه چندین دهه فعالیت کارشناسی 
در صنعت قند به دولت هشدار داد روند جانشین شدن تولید 
محصوالتی مثل گوجه فرنگی به جای چغندر قند به مرحله حاد 

رسیده است.
آن روزها این توصیه دلسوزانه و کارشناسانه انجمن صنفی 
کارخانه های قند متأسفانه به دالیل گوناگون نادیده گرفته شد و 
کشاورزان چغندرکار ایرانی به دلیل اینکه نمی دانستند قیمت خرید 

چغندر از سوی دولت در کدام نقطه می ایستد تولید گوجه فرنگی 
و سایر محصوالت را در دستور کار قرار دادند. سازمان برنامه و 
بودجه به مثابه نهادی که باید درباره قیمت تضمینی چغندر و سایر 
محصوالت کشاورزی تصمیم بگیرد و سردرگم بود و بدون اینکه 
اعالم کند دنبال چه هدفی است در تصمیم گیری درنگ می کرد. 
دیوان ساالری شدید در نهاد یاد شده منجر به بی تصمیمی شده بود 
و در حالی که هشدارهای پی درپی درباره اعالم قیمت ها داده می 

شد، این را نادیده می گرفت.

این روش کند و آهسته موجب شد که روند تولید کاالهای جانشین 
به جای چغندرقند اتفاق بیفتد و داستان تلخ تولید سیب زمینی در 
سال 1388 تکرار شود. خواسته ها و انتظارات مدیران کارخانه های قند 
از دولت که قیمت تضمینی چغندرقند باید در سال زراعی 1397-98 
به دالیل گوناگون باالتر از رقم اعالم شده باشد متأسفانه راه به جایی 
نبرد و اکنون آقای حّجتی وزیر محترم جهاد کشاورزی با بیان اینکه 
تغییرات نرخ ارز، نظام کشت در کشور را تحت تأثیر قرار داده، گفت: 
این تغییر در کشت محصوالتي مثل چغندرقند تأثیرمنفي داشته و 

عمل نکردن به توصيه کارشناسی و روی دست ماندن گوجه فرنگی
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معاون وزیر جهاد کشاورزي در امور زراعت گفت: مداخله 
دولت در قیمت گذاري کاالهایي مانند شکر، گندم و دانه هاي 
روغني که بر روي تعیین قیمت آنها حساسیت وجود دارد، آینده 

تولید آنها را به خطر انداخته است.
عباس کشاورز معاون وزیر جهاد کشاورزي در امور زراعت 
در هفتمین گردهمایي سراسري کشت محصوالت کشاورزي 
اظهار کرد: در سال زراعي 98 - 97 سه اتفاق جدید در بخش 
سال  در 20  جوي  نزوالت  افزایش  و  سیل  افتاد؛  کشاورزي 
گذشته بي سابقه بوده است اما این امرباعث شد که ما بخش 
زیادي از گندم خود و بخشي از کلزا را در مناطق مختلف کشور 

از دست دهیم.
وي افزود : پدیده دومي که بخش کشاورزي با آن مواجه بود 
افزایش شدت و تراکم هجوم ملخ در کشور بود که در گذشته 
از  خارج  در  ما  دوستان  اما  نبودیم  شاهد  را  چنین حجمي 
وزارتخانه همکاري کافي با ما در این ارتباط نداشتند.معاون وزیر 
جهاد کشاورزي در امور زراعت ادامه داد: اتفاق سومي نیز در 
بخش زراعت و کشاورزي رخ داد افزایش نرخ ارز به سمت واقعي 
شدن بود که این موضوع برکات زیادي را براي بخش کشاورزي 
کشور ایجاد کرد.کشاورز گفت: افزایش نرخ ارز روي نظام تولید 
کشور به ویژه در بخش کاالهاي صادراتي تأثیر بسیاري گذاشت 
همچنین کاالهاي بینابیني نیز از این امر سود بردند اما کاالهایي 
که دولت به هر دلیلي نسبت به قیمت آنها حساسیت دارد 
و در تعیین قیمت آنها مداخله و کنترل مي کنند مانند شکر، 
گندم و دانه هاي روغني براي آینده تولید آنها نگراني ایجاد کرد.

وي افزود: تولید ما تحت الشعاع افزایش نرخ ارز است اما باید 
توجه کنیم در بخش هایي که قیمت کنترل مي شود نیز تولید 
تحت الشعاع قرار گرفته است و الزم است که بیشتر توجه داشته 
باشیم زیرا کاهش تولید یک باره آنها به نفع کشور نیست.این 
مقام مسوول ادامه داد: در سال هاي گذشته توفیقاتي در ارتباط 
با این محصوالت به دست آوردیم اما به هم خوردن تولید آنها 
اکنون به نفع کشور نیست در سال جاري با وجود بارندگي هاي 

مناسب نتوانسته ایم به اندازه کافي چغندر بکاریم.
 تحریم ها بهترین فرصت است 

معاون وزیر جهاد کشاورزي گفت: سال زراعي جاري سالي 
بسیار مستعد از لحاظ بارندگي براي کشاورزان است و تنها درجه 

حرارت کمي نگران کننده است که آن نیز قابل کنترل است.
کشاورز ادامه داد: بهار و اردیبهشت سال جاري خنک بود 
اما به یک باره از خرداد ماه شاهد گرم شدن هوا بودیم که براي 
کاهش تنش هاي گرمایي راه حل و فرمول وجود دارد و نباید 
منجر به خسارت شود.وي گفت: در استان خوزستان آسیب 
جدي به تولید گندم شد همچنین در کرمانشاه و ایالم نیز شاهد 
آبگرفتگي بودیم.کشاورز در بخش دیگري از صحبت هاي خود با 
بیان اینکه در جنوب کشور نیازمند کارخانه هاي قند جدیدي 
اینکه تصور کنید کشاورزان خوزستان و ایالم  هستیم گفت: 
مي توانند چغندر قند تولید شده خود را با این هزینه هاي حمل 
باید  باال به کارخانه هاي اصفهان منتقل کنند اشتباه است و 

کارخانه هاي جدیدي در خوزستان ایجاد شود.وي افزود: تا تحقق 
این امر از دولت خواسته شده به حمل و نقل این محصول یارانه 
داده شود اما به طور قطع نیازمند احداث کارخانه هاي جدید در 
کشور هستیم.وي گفت: سه کارخانه قند فسا، مرودشت و تربت 
طلب کشاورزان بابت خرید چغندر قند را نمي دهند که الزم است 
این مشکل هر چه زودتر برطرف شود. کشاورزان دراین زمینه 
شکایت هایي را از کارخانه هاي یاد شده داشته اند.وي با بیان اینکه 
افزایش نرخ ارز باعث رونق تولید پنبه در کشورمان شده است 
گفت: در گذشته بذر پنبه نداشته ایم اما اکنون ارقام خوبي وارد 
مزارع شده است و کشاورزاني داریم که در هر هکتار 5.5 تا 
6 تن پنبه تولید مي کنند.وي در بخش دیگري از صحبت هاي 
خود با اشاره به لزوم واردات ماشین آالت کشاورزي مورد نیاز 
کشاورزان گفت: کشاورزاني که میزان برداشت گندم آنها باال است 
محصوالتشان حتماً باید با تراکتورهاي خارجي برداشت شود اما 
اکنون به لحاظ ارزي دولت این اجازه را نمي دهد. همچنین برخي 
از ادوات باغباني که در داخل تولید مي شود دولت ارز مورد نیاز 
آن را براي واردات تأمین نمي کند.وي گفت: وزارت صمت بخشي 
براي رسیدگي به امور ماشین آالت کشاورزي ندارد اما باید توجه 
داشت که ادوات و ماشین آالت کشاورزي جزو نهاده هاي تولید به 
حساب مي آیند و در شرایطي که حتي دولت با مشکالت ارزي 

مواجه است باید ارز این بخش تأمین شود.
 شش مانع رونق تولید در بخش کشاورزي 

معاون وزیر جهاد کشاورزي با اشاره به 6 مانع تولید در بخش 
کشاورزي گفت: در صورتي که دولت حمایت کند طي دو سال 
آینده در تولید شکر خودکفا مي شویم و در سه سال آینده حدود 
50 درصد روغن مورد نیاز از داخل تأمین خواهد شد.عباس 
اشاره به با  امور زراعي وزارت جهاد کشاورزي   کشاورز معاون 

6 مانع رونق تولید در بخش کشاورزي، گفت: متأسفانه در کشور 
ما از بخش کشاورزي حمایت خوبي نمي شود به طوري که در همه 
کشورها براي رسیدن به امنیت غذایي یارانه به بخش کشاورزي 
مي دهند و هزینه آن را مي پردازند و تمام تالش دولت ها بر راضي 
نگه داشتن کشاورزان است و حداقل هیچ کدام از این دولت ها 

تولید گندم را فراموش نکرده اند.وي با بیان اینکه در ایران برخي 
به دنبال واردات گندم هستند، گفت: این تفکر اشتباهي است ما 
باید بدانیم که امنیت غذایي در کشور ما چقدر مي ارزد و هزینه 
آن را بپردازیم و البته در کنار امنیت غذایي، امنیت آبي و امنیت 
سیاسي را باید دنبال کنیم.کشاورز با بیان اینکه کشاورزي در 
کشور ما مظلوم واقع شده و فضایي براي شنیدن صداي آنها 
وجود ندارد، گفت: چرا دولت اگر مي خواهد نان ارزان به مردم 
بدهد هزینه آن را کشاورزان باید بپردازند؟ دولت سال هاست نان 
یارانه اي به مردم مي دهد اما هزینه آن از جیب کشاورزان پرداخت 
مي شود.معاون وزیر جهاد کشاورزي در ادامه به سال ها تالش 
دولت به پایین نگه داشتن نرخ ارز در کشور اشاره کرد و گفت: 
هزینه آن به بهاي سرکوب شدن تولید تمام شده است. معاون 
وزیر جهاد کشاورزي همچنین به صورت تلویحي از عدم اجراي 
الگوي کشت در کشور که خود این معاونت متولي آن است گالیه 
کرد و گفت: 8 محصول اساسي در کشور ما 90 درصد میزان 
واردات این بخش را تشکیل مي دهند در حالي که به جاي این 

زمین ها در کشور صیفي و هندوانه کاشته مي شود. 
خودکفایی در تولید شكر 

کشاورز در ادامه با بیان اینکه در صورتي که دولت حمایت 
کند کشور تا دو سال دیگر در تولید شکر خودکفا خواهد شد، 
گفت: مهم ترین مشکل بخش کشاورزي کمبود آب است و لطفاً 
کارشناسان بدون در نظر گرفتن منابع آبي موردنیاز کشاورزان 

تِزهاي عجیب و غریب ندهند.
معاون امور زراعي وزارت جهاد کشاورزي با بیان اینکه برنامه 
خوداتکایي 50 درصدي روغن طي مدت 3 سال در وزارت جهاد 
کشاورزي اجرا مي شود گفت: کشور در تأمین دانه هاي روغني 
بیشترین وابستگي را دارد و در سال هاي گذشته 90 درصد 
واردات این محصول وابسته بودیم.وي با بیان اینکه برنامه هاي 
افزایش تولید در کشور اجرایي مي شود، گفت: امسال 420 هزار 
تن کلزا در کشور تولید شده که این رقم در سال گذشته 340 
هزار تن بود و طبق برنامه ریزي قرار است تا سه سال آینده 

کشور 50 درصد تأمین روغن را از داخل داشته باشد. 

خطر نابودی خودکفایی در توليد شکر و 2 کاالی دیگر

کشاورزان به جاي آن، گوجه فرنگي و هندوانه کاشتند.وي با بیان 
اینکه تغییرات نرخ ارز، نظام کشت در کشور را تحت تأثیر قرار داده 
است، خاطرنشان کرد: این تغییر موجب رونق صنعت چاي و ابریشم 
شده؛ اما در برخي محصوالت مانند چغندرقند اثر منفي داشته زیرا 
بعضي از کشاورزان به جاي رعایت برنامه کشت این محصول که در 
کاهش وابستگي کشور به شکر نقش دارد، محصوالت دیگر همچون 
گوجه فرنگي و هندوانه کشت کرده اند که نتیجه آن موجب افزایش 

تولید این محصوالت و پس زدگي بازار شده است.
بخش  در  اجرایی  مقام  باالترین  عنوان  به  حّجتی  بر  عالوه 
تولید محصوالت کشاورزی برخی از مسئوالن دیگر نیز گفته اند 

به  چغندرقند،  استراتژیک  محصول  جای  به  کشاورزان  امسال 
کشت محصوالت صیفی از جمله گوجه فرنگی روی آورده اند که 
درحال حاضر میزان کشت گوجه فرنگی به قدری زیاد شده که 
روی دست تولیدکنندگان مانده و دولت مجبور به خرید توافقی 
این محصول شده است.در همین زمینه یزدان سیف، مدیرعامل 
شرکت بازرگانی دولتی ایران درباره کاهش تولید چغندر قند در 
کشور و آخرین وضعیت واردات شکر به کشور، اظهار داشت: قریب 
به 700 تا 750 هزار تن شکر از محل تولید چغندر قند و قریب 
به 600 هزار تن از محل نیشکر در کشور تولید می شود. امسال 
یک میلیون و 300 هزار تن شکر تولید داخل داریم.وی افزود: 

قیمت گذاری سبب شده الگوی کشت به محصوالت دیگری تغییر 
کند و امسال کشت تغییر کند و امیدواریم این مسئله برطرف شود.

و  دولت  نهاد  که  داریم  قرار  موقعیتی  در  می رسد  نظر  به 
زیرمجموعه های آن که حاال باز هم در بخش تولید و بازرگانی شکر 
اختیارات در دست 3 وزارتخانه قرار خواهد گرفت بیش از پیش 
باید توصیه های کارشناسان و فعاالن اقتصادی را در کانون توجه 
قرار دهند. نامه های ارسال شده از طرف انجمن کارخانه های قند و 
شکر درباره احتماًل وقوع و تکرار داستان چغندر و سیب زمینی در 
سال 1388 نشان می دهد که تجربه و تخّصص در میان مدیران 

کارخانه ها را نباید با هر ترفندی نادیده گرفت.
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ترجمه و تنظیم| شرکت توسعه نیشكر و منابع مالی معاونت طرح و برنامه|
قراردادهای آتی شکر خام بازار نیویورک در سررسید ماه ژوئیه، به واسطه عرضه فراوان و کسادی 
تقاضا با کاهش قابل توجهی مواجه شد. با وجود چشم انداز تولید ضعیف تر در هند و برزیل، و باقی 
ماندن عرضه بیش از اندازه شکر در آینده، قرارداد آتی ماه جوالی در 26 ژوئیه به 11/98 سنت به ازای 
هر بوشل رسید که پایین ترین سطح قیمتی طی سه هفته منتهی به این تاریخ است. در همین تاریخ، 
قیمت قرارداد آتی شکر سفید در بازار لندن نیز به 318/90 دالر به ازای هر تن کاهش یافت که کف 

قیمتی طی چند هفته اخیر است. 
جزئیات منتشر شده در خصوص قرارداد مبادله شکرخام با تاریخ انقضای ماه ژوئیه نشان داد که 
41488 الت )معادل 677،107،2 تن شکر در تاریخ انقضای قرارداد، تحویل داده خواهد شد که 
بزرگ ترین سطح تاکنون بوده است. همان طور که انتظار مي رفت، برزیل با 463،28 الت )معادل 
980،445،1تن(، مبدا اصلی و تایلند با 811،11 الت )023،600 تن( و گواتماال با 214،1 الت 
)674،61 تن( مبادی بعدی بودند. معامله گران اعالم کردند که آلوین، اد اند اف من، سوکدن و لوئیس 

درایفوس، خریداران شکرخام قرارداد ماه ژوالی بوده اند.
دو شرکت بین المللی »ویلمار و COFCO«، عرضه کنندگان شکر بودند. تجارت شکر خام تایلندی 
به این نگرانی اضافه شد که ممکن است تقاضای فیزیکی در آسیا ضعیف باشد زیرا معموالً تایلندی ها 
 قراردادهای آتی را با پریمیوم قابل توجهی دادوستد مي کنند بنابراین بندرت اقدام به تحویل شکر

# 11 مي کنند.نهایتاً و مهم تر از همه، اداره هواشناسی ایالتی هندوستان اعالم کرد که به علت تأخیر 
در بارندگی هاي موسمی، این کشور خشک ترین ماه ژوئن خود طی پنج سال گذشته را سپری کرده 
است. در مجموع، حجم بارندگی هاي موسمی کمتر از یک سوم حد متوسط آن بوده است، لیکن در 
برخی از ایالت ها از جمله اوتارپرادش، حجم بارندگی ها تا 61 درصد پایین تر از حد متوسط بوده است. 
اگر میزان بارندگی ها طی دو تا سه هفته آینده بهبود نیابد هند ممکن است با یک بحران مواجه شود 

که مطالبات روستاییان و برداشت محصول را دچار مشکل مي کند.
هند به یک فصل موسمی خوب در سال جاری نیاز دارد چرا که خشکسالی در سال 2018، 
محصوالت کشاورزی این کشور را از بین برد، دام ها و احشام را تلف کرد، مخازن آب را خشکاند و باعث 
شد آب زهکش برای ساکنین شهری و برخی صنایع عرضه شود. بیشترین خسارت ها به ایالت هاي 
غربی ماهاراشترا و گجرات، همراه با تامیل نادو، کارناتاکا، آندرا پرادش و تالنگانا در جنوب و مدیای 
پرادش در مرکز هند وارد شد. سازمان هواشناسی هند )IMD(، میزان بارش ها را برای سال 2019 
در حد متوسط پیش بینی نموده است در حالی که تنها پیش بینی کننده بخش خصوصی کشور )یعنی 
Skymnet(، متوسط بارندگی ها را کمتر از حد نرمال پیش بینی کرده است.بارندگی هاي موسمی 
برای تولید محصوالت زراعی و رشد اقتصادی این کشور بسیار مهم هستند. حدود 55 درصد از 
زمین هاي زراعی هند از طریق نزوالت آسمانی آبیاری مي شوند و کشاورزی بیش از 15 درصد از مبلغ 
2/5 تریلیون دالری اقتصاد این کشور را به خود اختصاص داده است که از این بعد در رتبه سوم آسیا 
است. اقتصاد هند که در سه ماهه ژانویه تا مارس، کمترین میزان رشد خود طی بیش از چهار سال 
گذشته را تجربه کرد و در شرایطی نیست که یک ضربه بزرگ از فصل موسمی ضعیف دریافت کند. 
این گزارش، چشم انداز کلی بروز رسانی شده تراز شکر جهانی در سال 20-2019 )اکتبر/ سپتامبر( 
است. مطمئناً این پیش بینی، علی رغم مشخص شدن وضعیت برخی از کشورها، هنوز هم از عدم 
اطمینان نسبتاً باالیی برای اکثر کشورها برخوردار خواهد بود.آخرین بروز رسانی یونیکا در خصوص 
عملیات آسیاب نیشکر در منطقه جنوب مرکزی برزیل نشان مي دهد که در این فصل تاکنون، میزان 

تخصیص نیشکر برای تولید شکر اندکی پایین تر از نرخ سال قبل بوده است. از این رو، احتماًل افزایش 
تولید شکر نسبتاً کم خواهد بود مگر اینکه روند تخصیص اینگونه نباشد.

شایان ذکر است که این مسئله سال های شکر 19-2018 و 20-1019 )اکتبر/سپتامبر( را تحت 
تأثیر قرار داده است. همچنین برخی از پیش بینی هاي اخیر توسط انجمن هاي صنایع شکر هند )مانند 
ISMA و NFCSF( حاکی از آن است که به دلیل تأثیر خشکسالی بر مزارع نیشکر در سال 2018، 
تولید شکر این کشور طی فصل20-2019 بسیار پایین تر از فصل جاری خواهد بود. با این حال، این 
کشور همچنان در فصل 20-2019 نیز با یک مازاد کوچک تولید مواجه است که بیانگر سومین 
سال متوالی در این زمینه است.محصول چغندرقند اروپا تا به حال، رشد نسبتاً خوبی داشته است، با 
این وجود گرما و خشکی اخیر باعث شده است که نگرانی هایی نسبت به تکرار شرایط آب و هوایی 
وخیم سال گذشته در اذهان مطرح شود. لیکن هنوز زمان برای پیش بینی این قبیل افزایش ها خیلی 
زود است، با این حال روشن است که در حال حاضر، محصوالت زراعی در برخی از کشورها، نیازمند 
بارندگی هستند. اگر این بارندگی ها به زودی محقق نشوند، در به روزرسانی بعدی شاهد بازنگری نزولی 
در چشم انداز تولید اروپا خواهیم بود.یادآور مي شود که F.O. Licht، معادل شکر چغندرهایی که 
به محصول نهایی شکر کریستالی تبدیل نشده )مثال مقادیر استفاده شده برای تولید اتانول سوختی( 
را در برآوردهای تولید شکر خود به حساب نمی آورد. لذا این مسئله مي تواند دلیلی برای اختالف 
گزارشات این نشریه با آمارهای برخی از انجمن هاي شکر و ارقام رسمی اتحادیه اروپا باشد. به عالوه 
تمام آمارهای تولید برحسب ارزش خام ارائه شده اند و برای تبدیل به ارزش - سفید مي توان از ضریب 
0/92 استفاده نمود. هر بار که ما پیش بینی هاي جدید را منتشر مي کنیم، به روشنی اشاره مي نماییم 
که پیش بینی هاي ما از تولید جهانی شکر براساس سال تولید ملی است. ممکن است عنوان شود که 
این پیش بینی ها براساس سال زراعی هر کشور ارائه شده است درحالی که اطالعات برای همه کشورها 
بر مبنای یک دوره زمانی یکسان )اکتبر/ سپتامبر( مي باشد. زیرا این مسئله، پیش شرط پیش بینی 
تغییر موجودی )یعنی مازاد/کسری( در طول یک سال است. علیرغم اینکه ممکن است بیان این مسئله 
برای خوانندگان متخّصص خسته کننده باشد با این حال یادآوری آن ضروری است چرا که شواهد 
زیادی نشان میدهد که گاهی اوقات مبنای آمارها در زمان های مختلف تغییر مي کند. در حال حاضر 
گزارشات حاکی از آن است که ممکن است تولید جهانی شکر در فصل 20-2019 )اکتبر / سپتامبر(، 
از 184/4 میلیون تن به 183/1 میلیون تن کاهش یابد، لیکن مصرف آشکارا با 1/2درصد افزایش، به 
رقم 186/9 میلیون تن خواهد رسید. این بدان معنی است که احتماالً کسری مختصر 11 میلیون تنی 
این فصل به رقم قابل توجه 4/2 میلیون تنی برای فصل 20-2019 منتج شود. میزان کسری برای 
این فصل، حدود 0/9بیشتر از پیش بینی قبلی 29 ماه مي  است. این رقم در برگیرنده 0/5میلیون تن 

مصارف پنهان )تفاوت بین صادرات و واردات جهانی( شکر سال 20-2019 نیز مي شود.
 تولید جهاني شكر 

به طور کلی، بیشترین کاهش تولید فصل 20-2019 را در آسیا شاهد هستیم به طوری که انتظار 
مي رود مقدار تولید در این منطقه از 78 میلیون تن به 71/3 میلیون تن کاهش یابد که عمدتاً به دلیل 
کاهش مورد انتظار تولید در هند و تایلند مي باشد. در مقابل، بروی کاغذ پیش بینی شده است که تولید 
آمریکای جنوبی در فصل 20-2019 )اکتبر/ اسپتامبر( با 4/7 میلیون تن افزایش نسبت به قبل، به رقم 
40/2 میلیون تن برسد؛ زیرا پتانسیل بهبود قیمت ها در اواخر امسال مي تواند منجر به افزایش سهم شکر 
در ترکیب آسیاب هاي سال 2020 شود، که بیشترین میزان کاهش خود را در سال تراز شکر 2019-20 
)مارس و سپتامبر( داشته است. پیش بینی مي شود تولید شکر در اروپا در محدوده 30/4 میلیون تن 

افزایش پيش بينی کمبود تراز شکر جهانی 
نشریه بين المللی شکر و شيرین کننده ها
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قبل، بدون تغییر باقی بماند زیرا افزایش تولید در اتحادیه اروپا مي تواند کاهش تولید سایر نقاط این قاره 
را جبران نماید. تولید شکر در آفریقا از 12/5 میلیون تن به 12/9 میلیون تن افزایش یافته است، در 
حالیکه تولید شکر آمریکای شمالی و مرکزی با 0/1 میلیون تن رشد به 23/3 میلیون تن مي رسد. تولید 

شکر فصل آینده اقیانوسیه ممکن است به 5 میلیون تن برسد که عمالً تغییری نسبت به قبل ندارد. 
 اروپا 

تولید شکر اروپا در فصل 20-2019 به 30/4 میلیون تن مي رسد که تغییری نسبت به قبل نشان 
نمی دهد زیرا به نظر مي رسد افزایش تولید اتحادیه اروپا، کاهش تولید اوکراین را جبران نماید. تولید 
شکر در اتحادیه اروپا با 3/5 میلیون تن کاهش، در سال 19-2018 به رقم 17/9 میلیون تن رسید 
چرا که خشکی و گرمای هوا، عملکرد محصول چغندر قند را در بسیاری از کشورهای این اتحادیه 
کاهش داد. در حال حاضر برای سال 20-2019 انتظار داریم که میزان تولید به حدود 18/5 میلیون 
تن افزایش یابد. این برآورد، با وجود انتظار کاهش 5/6 درصدی سطح زیر کشت چغندرقند در سال 
2019 مي باشد که عمدتاً از قیمت هاي پایین چغندرقند ناشی شده است. با این حال، انتظار مي رود 
که عملکرد چغندرقند از سطح بسیار پایین سال 2018 به سطح متوسط پنج ساله بهبود یابد که 
این رشد عملکردی، فوق العاده مناسب است.سطح زیر کشت چغندرقند روسیه در سال 2019 در 
حدود 1125 هکتار است و بدلیل سودآور بودن این محصول برای کشاورزان در سال 2018، رشد 
مختصری در سطح زیر کشت نسبت به سال قبل مشاهده مي شود. بدلیل افت تولید چغندر قند، 
تولید شکر چغندری نیز در سال 19-2018 با 0/5 میلیون تن کاهش به 6/5 میلیون تن رسید اما 
ضریب استحصال شکر در آن سال، به باالترین سطح خود افزایش یافت. در حال حاضر، به جهت انتظار 
 کاهش ضریب استحصال شکر به سطوح طبیعی، پیش بینی مي شود تولید شکر چغندری در سال

اندکی کاهش به حدود 6/4 میلیون تن برسد. لیکن، راه اندازی کارخانه بیشتر برای  با   2019-20
استحصال شکر از مالس، به افزایش تولید کمک خواهد کرد. تحلیلگر روسی )IKAR( با یک پیش بینی 
بسیار خوش بینانه، معتقد است که تولید با 500 هزار تن افزایش مواجه خواهد شد. از طرفی، این شرکت 
7 درصد کاهش سطح زیرکشت چغندرقند را در پایان ماه فوریه نیز پیش بینی کرده بود.کشاورزان 
اوکراینی به دلیل قیمت هاي پایین، سطح زیر کشت چغندرقند خود در سال 2019 را به 221000 هکتار 
رساندند که در حدود یک پنجم کمتر از سطح 282000 هکتاری سال گذشته است. از اینرو به نظر 

مي رسد تولید شکر سال زراعی آینده با 500 هزار تن کاهش به 1/4 میلیون تن برسد.
 آفریقا 

انتظار مي رود تولید شکر آفریقا از 12/5 میلیون تن فصل  19-2018 به 12/9 میلیون تن در فصل 
20-2019 افزایش یابد. این رشد عمدتاً بدلیل افزایش تولید شکر مصر )از 2/6 به 2/9 میلیون تن است 
چرا که این کشور، تولید شکر چغندری خود را افزایش داده است. به نظر مي رسد به جهت تأثیر مثبت 
افزایش قیمت های نیشکر بر فعالیت کشاورزان مناطق شمالی مصر و بهبود عملکرد نیشکر در راستای 
دستیابی بهتر به کودهای شیمیایی، تولید شکر نیشکری این کشور نیز در سال 20-2019 افزایش یابد. از 
طرفی، عملکرد نیشکر به واسطه تورم باال و کاهش قابل توجهی ارزش پوند مصر بعد از شناور شدن آن در 
ماه نوامبر سال 2016 و مصرف کود و دیگر نهاده هاي کشاورزی، کاهش داشته است. تالش دولت برای 
کاهش سطح زیر کشت به دلیل مصرف زیاد آب محصول با شکست مواجه شد چرا که قیمت حمایتی 
دولت از نیشکر، کشاورزان را به حفظ کشت نیشکر تشویق کرد.در حال حاضر پیش بینی مي شود که تولید 
شکر در آفریقای جنوبی، به عنوان دومین تولید کننده بزرگ این قاره، نسبت به سال گذشته تغییری 
نداشته باشد. تولید نیشکر فصل گذشته در حدود 19 میلیون تن بود و تخمین زده مي شود که این رقم 
در فصل برداشت 2019 با حدود نیم تن رشد همراه باشد و دلیل آن، افزایش اندک سطح زیر کشت و 
افزایش بیشتر عملکرد نیشکر است. در این مرحله، موقتا عملکرد نیشکر تولیدی سال آینده را در همان 
سطح قبل در نظر گرفتیم. تولید شکر در سوازیلند بواسطه بارندگی هاي خوب )و پس از کاهش شدید 
ناشی از خشکسالی سال 17-2016(، به میزان قابل مالحظه ای بهبود یافت و در سال 19-2018 به رقم 
0/8 میلیون تن رسیده است. با توجه به اینکه این افزایش عمدتاً به دلیل بهبود عملکرد نیشکر بود، به 
نظر مي رسد افزایش بیشتر به واسطه توسعه سطح زیر کشت پیش رو باشد. مورد اخیر با توجه به سدهای 

جدید تسهیل شده است زیرا کل مزارع نیشکر این کشور به صورت آبی آبیاری مي شوند.

 آمریكای شمالی و مرکزی 
 برآورد مي شود که تولید شکر در آمریکای شمالی و مرکزی با اندکی افزایش، از 23/2 میلیون تن 
به 23/3 میلیون تن برسد. ایاالت متحده، بزرگ ترین تولیدکنندگان شکر این منطقه بوده و مکزیک 
و گواتماال بعد از آن قرار دارند. پیش بینی مي شود تولید شکر ایاالت متحده در فصل 20-2019 از 
حدود 8/1 میلیون تن این فصل به 8/3 میلیون تن برسد چرا که به نظر مي رسد افزایش تولید شکر 
چغندری بتواند کاهش تولید شکر نیشکری را جبران کند. افزایش در تولید شکر چغندری بدلیل 
افزایش پیش بینی شده در سطح زیر کشت است، در حالی که انتظار مي رود تولید شکر نیشکری پس 
از رسیدن به رکورد عملکردی طی چند سال گذشته در لوئیزوانا، با افت مختصری مواجه باشد. تولید 
در فلوریدا ممکن است تغییر اندکی نماید چرا که سطح زیر کشت نیشکر در این ایالت به سختی تغییر 
مي کند. فرایند آسیاب نیشکر مکزیک فصل 20-2019 با خاتمه فعالیت آخرین آسیاب این کشور در 
28 ژوئن به پایان رسید. تولید این فصل با 0/4 میلیون تن افزایش به 6/6 میلیون تن رسیده است که 
باالترین میزان تولید پس از رکورد 7/3 میلیون تنی شش سال پیش است. این افزایش به دلیل سطح 
برداشت بیشتر و عملکرد باالتر نیشکر به همراه عدم تغییر ضریب استخراج شکر است. در حال حاضر، 
تصور ما برای سال 20-2019 ، کاهش مختصر تولید تا 6/4 میلیون تن مي باشد. به نظر مي رسد تولید 
شکر در گواتماال به 3/2 میلیون تن افزایش یابد، زیرا انتظار مي رود استفاده از واریته هاي اصالح شده 
نیشکر به بهبود ضریب استحصال شکر کمک کند. تولید در فصل 19-2018 به میزان قابل توجهی 
باالتر از برآوردهای اولیه بود چرا که شرایط آب و هوایی خوب، منجر به عملکرد بهتر نیشکر شد. 
عالوه براین، کارایی آسیاب نیز بهبود یافته بود. در واقع، تولید فصل جاری ممکن است حتی باالتر از 
رکورد حاصل شده در سال 15-2014 شود. ضمناً، معتقدیم که تولید شکر کوبا در سال 20-2019 با 
 اندکی افزایش، از 1/5 میلیون تن امسال به حدود 1/7 میلیون تن برسد. تولید شکر این کشور در سال
18-2017 و پس از خسارت هاي شدید ناشی از طوفان ایرما به رقم فاجعه بار 1/1 میلیون تن رسیده بود.

 آمریكای جنوبی 
برآورد مي شود تولید شکر آمریکای جنوبی در فصل 20-2019 به 40/2 میلیون تن برسد که از 
35/5 میلیون تن این فصل بیشتر است. تولید سال تراز 20-2019 برزیل در منطقه جنوب مرکزی 
به دو بخش تقسیم مي شود که شامل یک دوره در انتهای فصل برداشت 2019 )کل محصول تولیدی 
از اول اکتبر 2018 تا پایان فصل برداشت در این منطقه( و بخش دوم، از شروع برداشت 2020 )کل 
تولید اول سال 2019 تا 30 سپتامبر( مي باشد. بنابراین تولید سال تراز 20-2019، وابستگی بسیار 
زیادی به تولید نیمه نخست دوره برداشت بومی 2020 دارد که در حال حاضر پیش بینی آن مشکل 
است. با توجه به اینکه قیمت های شکر بایستی تا زمان برداشت سال 2020 حرکت صعودی داشته 
باشند در پیش بینی ما فرض شده است که کل تولید شکر برزیل )در مناطق جنوب مرکزی و شمال و 
شمال شرقی(، از 30/4 میلیون تن )کمتر از 33/3 میلیون تن برآوردی قبل( مفروض برای سال زراعی 
محلی 20-2019 )آوریل/ مارس( به 34 میلیون تن در سال محلی 2020 بهبود یابد که 1 میلیون 
تن کمتر از برآورد قبل است. از جمله فرضیه هاي اصلی این است که حجم نیشکر خردشده منطقه 
جنوب مرکزی در سال 2019 به حدود 585 میلیون تن برسد که تغییری نسبت به پیش بینی قبل 
نشان نمی دهد. اما بازبینی ما از سطح ATR بیانگر کاهش از 138 کیلوگرم در هر تن دوره قبل به 
136 کیلوگرم است و در حال حاضر بعید به نظر مي رسد که رقم 35 درصدی تخصیص نیشکر به 
تولید شکر سال گذشته تغییر نماید، در برآورد قبلی این سهم را 38 درصد پیش بینی کرده بودیم. در 
مجموع، این بدان معنی است که در حال حاضر انتظار داریم تولید شکر برزیل بدون تغییر نسبت به 
سال گذشته، در حد 26/5 میلیون تن باقی بماند که از پیش بینی 29/2 میلیون تن قبلی کمتر است.

 مصرف جهاني شكر 
تاریخی  الگوهای  مابین   2020 و   2019 سال  تولید  سال هاي  در  برزیل  تولید  توزیع 
 مبتنی بر سال هاي شکری اکتبر/ سپتامبر(، منجر به افزایش تولید شکر از 28/3 میلیون تن 
 به 32/8 میلیون تن در سال 20-2019 می شود.پیش بینی مي شود تولید شکر کلمبیا نیز در سال

20-2019 با اندکی افزایش به حدود 2/4 میلیون تن برسد، در حالی که برآوردها برای تولید 
شکر آرژانتین در این سال، تقریباً مشابه سال قبل است.
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اعالم قیمت جدید چغندر 
در نامه حّجتی به نوبخت

وزیر جهاد کشاورزی با ارسال نامه ای به 
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه 
خرید  پیشنهادی  قیمت  کشور  بودجه  و 
زراعی  محصوالت  سایر  و  گندم  تضمینی 

را برای سال زراعی 99-98 را اعالم کرد.
محمود حّجتی وزیر جهاد کشاورزی با 
ارسال نامه ای به محمدباقر نوبخت معاون 
برنامه   سازمان  رئیس  و  رئیس جمهور 
خرید  پیشنهادی  نرخ  کشور  بودجه  و 
زراعی  سال  برای  کشاورزی  محصوالت 

99-98 را اعالم کرد. 
وزارت جهاد کشاورزی نرخ پیشنهادی هر 
و  تومان  را 2295  معمولی  کیلوگرم گندم 
گندم دوروم را 2389 تومان اعالم کرد که 
در مقایسه با سال قبل 35 درصد رشد یافته 
است؛ نرخ خرید تضمینی گندم معمولی در 
دروم  گندم  و  تومان   1700 گذشته  سال 

1770 تومان بود.
قیمت پیشنهادی هر کیلوگرم جو  نیز 
رشد  درصد   49 جاری  زراعی  سال  در 
داشته و از 1163 تومان به 1733 تومان 
قند  چغندر  پیشنهادی  است.نرخ  رسیده 
بهاره و پاییزه به ترتیب 502 تومان و 491 
سال  با  مقایسه  در  که  شد  اعالم  تومان 
گذشته  34 و 35 درصد رشد داشته است.

در این نامه همچنین آمده است که به ازای 
هر کیلوگرم چغندرقند بهاره 50 تومان و 
به مبلغ خرید  تومان  پاییزه 100  چغندر 

تضمینی اضافه می شود.
مبنای عیار قند چغندر بهاره 16درصد و 

چغندر پاییزه 15 درصد اعالم  شده است.
ازای  به  که  است  اعالم شده  همچنین 
هر تن چغندرقند بهاره دو کیلوگرم قند با 
نرخ 750 و 20 کیلوگرم تفاله خشک 120 
تومان و به ازای هر تن چغندرقند پاییزه دو 
کیلوگرم قند یا شکر با نرخ 650 تومان و 20 
کیلوگرم تفاله خشک با به نرخ  100 تومان 

به عنوان جایزه تحویل شود.
بنابراین گزارش این نرخ ها توسط شورای 
اقتصادی نیز مورد بررسی  قرار می گیرد و  
نرخ نهایی را اعالم می کند. نرخ پایین خرید 
تضمینی گندم و چغندر قند در سال زراعی 
از کاشت  باعث شد که کشاورزان  گذشته 
و تحویل محصول خود به دولت خودداری 
از  کمتر  تضمینی  خرید  میزان  و  کنند 

برآوردها بود.

دستاورد خودکفایی شکر بر باد رفت
 با وجود بارندگی های مناسب امسال، کشت چغندر قند بیش از

60 درصد کاهش یافته که علت این امر را باید در قیمت گذاری 
نادرست محصول و مداخالت دولت در سال های قبل جست وجو کرد؛ 
چرا که بنابر اظهارات عباس کشاورز معاون امور زراعت وزارت جهاد 
کشاورزی در هفتمین همایش کشت پاییزه، مداخالت دولت توفیقات 
ما را در زمینه برخی محصوالت از جمله شکر، گندم و دانه های روغنی 

تحت الشعاع قرار داده و نگرانی هایی در این زمینه ایجاد کرده است.
اگرچه تا مرز خودکفایی تولید شکر پیش رفتیم، اما اتخاذ سیاست 
نادرست مسئوالن و نقض قانون خرید تضمینی ضربه مهلکی به 
این محصول استراتژیک وارد کرد و کار را به جایی رساند که طبق 
اذعان یزدان سیف معاون وزیر جهاد کشاورزی امسال از مجموع 
تولید چغندر قند و نیشکر تنها رقمی حدود یک میلیون و 300 
هزار تن شکر در داخل تولید می شود چرا که قیمت گذاری نادرست 
موجب شده الگوی کشت به سمت کشت دیگر محصوالت تغییر کند 
که امیدواریم این مسئله برطرف شود تا در شرایط فعلی تحریم و 
مشکالت ارزی مجبور نباشیم مابقی نیاز خود تا مرز حداقل 2 میلیون 

و 300 هزار تن را از کشور های بیگانه وارد کنیم.
اقتصاد و  از مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی، شورای  بسیاری 
سازمان برنامه و بودجه کشور را مقصر اصلی این اتفاقات می دانند و 
معتقدند تأخیر در اعالم قیمت تضمینی و به عبارت دیگر دور زدن 
قانون و نبود سنخیت هزینه های تولید با درآمد کشاورزان موجب 
شد تا آن ها به سمت و سوی دیگر محصوالت سوق داده شوند که 
این امر دستاوردی جز بر باد رفتن خودکفایی محصوالت استراتژیک، 
ضربه به منافع ملی و زیان مهلک کشاورزان نخواهد داشت، هر چند 
دست های پشت پرده به دنبال این موضوع بودند تا بتوانند سود های 
باد آورده ای را از طریق واردات به هر قیمتی نصیب خود کنند و به 
همین خاطر از سال ها پیش احیای مجدد وزارت بازرگانی را تنها 
راهکار تنظیم بازار محصوالت کشاورزی می دانستند.حال به سراغ 
مسئوالن ذیربط می رویم تا از آخرین دالیل کاهش سطح زیر کشت 
چغندر قند و تیر خالص به خودکفایی شکر و بی توجهی مسئوالن 

به امر تنظیم بازار از حوزه تولید داخل با خبر شویم:
 مسئوالن سازمان برنامه و بودجه و شورای اقتصاد 

 مقصر اصلی بر باد رفتن خودکفایی شكر 
محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع 
تیر  و  قند  زیر کشت چغندر  کاهش سطح  علل  درباره  طبیعی، 
خالص به خودکفایی شکر، اظهار کرد: مسئوالن سازمان برنامه و 
بودجه کشور و شورای اقتصاد مقصران اصلی این اتفاق هستند چرا 
که بدعهدی مسئوالن دولتی در قیمت گذاری و بی توجهی به قانون 
خرید تضمینی منجر به کاهش سطح زیر کشت چغندر قند و تولید 

شکر شده است.
او افزود: علی رغم آنکه بعد از گذشت سال ها توانستیم در سال 
96 بیش از 2 میلیون و 200 هزار تن شکر تولید کنیم، اما سیاست 
نرخ در  اعالم  و  نرخ گذاری  در  نادرست مسئوالن دولتی  گذاری 
زمان مقرر موجب شد کشاورزان از کشت این محصول استراتژیک 
خودداری کنند. هر چند ما در سال گذشته هشدار های الزم را در این 
زمینه داده بودیم که خودکفایی و خوداتکایی محصوالتی همچون 

کلزا، گندم و شکر در معرض خطر است.
ملک زاده با اشاره به اینکه بی تدبیری دولت در اجرای قانون خرید 
تضمینی و عدم حمایت از کشاورزان خودکفایی شکر را در معرض 
خطر قرار داد، بیان کرد: شعار های مسئوالن با عمل یکسان نیست 
و تنها روی کاغذ برنامه های خوبی درخصوص حمایت از کشاورزان 
دارند که متأسفانه هیچ یک از آنها عملیاتی نمی شود و همین موضوع 
کار را به جایی رسانده که پایداری تولید شکر با کاهش سطح زیر 
کشت از بین رود و در شرایط فعلی تحریم برای تأمین نیاز کشور 
دستمان به سوی کشور های بیگانه دراز باشد.رئیس نظام صنفی 
کشاورزی و منابع طبیعی ادامه داد: اگرچه کشاورزان در برابر اعمال 

تحریم های ظالمانه در تولید محصوالت استراتژیک به دنبال پایداری 
بودند، اما نقص قانون خرید تضمینی موجب شد تا این امر مهم 
محّقق نشود، در حالیکه با اعمال حمایت از کشاورزان امکان به 

حداقل رساندن خسارت ها وجود دارد.
به گفته او، علی رغم آنکه در تولید شکر تا مرز خودکفایی پیش 
رفته بودیم، اما امسال با وجود بارندگی های خوب نتوانستیم چغندر 
بکاریم که این بحث باید آسیب شناسی شود چرا که به نفع کشور 
نیست. ملک زاده با انتقاد از این مسئله که همه ساله مسئوالن سازمان 
برنامه و بودجه کشور و شورای اقتصاد نسبت به نرخ پیشنهادی 
وزارت جهاد کشاورزی بی اعتنا هستند، بیان کرد: با وجود تولید بیش 
از 2 میلیون و 200 هزار تن شکر در سال 96، اما سیاست گذاری 
نادرست دولت در قیمت گذاری موجب شد تولید شکر سال گذشته 
50 تا 60 درصد کاهش یابد، از آن جا که حمایت کافی از کشاورزان 
صورت نگرفت و به عبارت دیگر سرخوردگی ایجاد شد، از این رو 
کشاورزان به سراغ کشت دیگر محصوالت رفتند که این امر الگوی 
کشت را بر هم زد.رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با 
بیان اینکه در شرایط فعلی تحریم واردات شکر با مشکالت متعددی 
رو به روست، افزود: علی رغم افزایش هزینه های تولید، قیمت خرید 
تضمینی چغندر قند بسیار پایین بود که همین امر موجب شد تنها 
کشاورزان به سراغ کشت محصوالت صیفی روند که این امر عالوه بر 
ایجاد خسارت به منابع آبی، نابودی خودکفایی محصوالت استراتژیک 
و وابستگی شدید به کشور های بیگانه را در بر دارد، ضمن آنکه با 
سیاست های اقتصاد مقاومتی و شعار سال در تناقض است.به گفته او، 
اگرچه بسیاری از افراد در بدنه دولت بر احیای مجدد وزارت بازرگانی 
اصرار می ورزیدند، اما نتیجه این امر موجب شد تا علی رغم فشار های 
تحریم، دستمان به سوی کشور های بیگانه در تأمین محصوالت 
 استراتژیک همچون شکر دراز شود که این امر به صالح کشور و

5 میلیون بهره بردار بخش کشاورزی نیست.
  قیمت گذاری نادرست محصوالت استراتژیک 

علی خان محمدی مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی، 
از کاهش 60 درصدی کشت چغندر قند خبر داد و گفت: تأخیر 
در اعالم قیمت تضمینی و نبود حمایت الزم از کشاورزان در برابر 
افزایش قیمت نهاده های تولید موجب شد کشت چغندر قند اُفت 
چشمگیری داشته باشد.او افزود: اگر چه در خصوص قیمت گذاری 
 نادرست چغندر قند به مسئوالن امر هشدار های الزم داده شد، اما 
بی توجهی آن ها به این موضوع کار را به جایی رساند که محصوالت 
دیگر جایگزین محصوالت استراتژیکی همچون شکر شد که این امر 
عالوه بر باز شدن دروازه های کشور به روی واردات، ضربه مهلکی به 
منابع آبی کشور وارد می کند.خان محمدی با اشاره به اینکه خودکفایی 
شکر در ورطه نابودی قرار گرفت، بیان کرد: با توجه به نیاز 2 میلیون و 
200 تا 2 میلیون و 300 هزار تنی شکر در کشور، به گفته مسئوالن 
وزارت جهاد کشاورزی در سال 96 حدود 2 میلیون و 200هزار تن 
شکر در کشور تولید شد که در این بخش به مرز خودکفایی رسیدیم 
که سیاست گذاری نادرست مسئوالن در سال گذشته منجر به اُفت 

50 تا 60 درصدی تولید شد.
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ادامه از صفحه اول|
واقعیت سیاست خارجی ایران که خارج از خواست و اراده 
نهاد دولت )به معنای قوه مجریه( تعیین می شد این است که سر 
سازش و سازگاری با خواست و اراده امریکا به عنوان قدرت اول 
جهان ندارد. طراحان و استراتژیست های سیاست خارجی باور 
دارند که میزان دشمنی و خصومت امریکا با ایران به ویژه در 
نبرد اقتصادی به اوج رسیده است و پایداری و مقاومت در برابر 
امریکا جواب داده و این تهدیدها و تحریم ها به زودی کم اثرتر 
خواهد شد. این اندیشه برتر در مناسبات ایران و امریکا باور دارد 
برنده شود  انتخاباتی نمی تواند  که ترامپ در دور دوم مبارزه 
و مدیریت سیاسی امریکا از 2020 به سمت انعطاف با ایران 
حرکت خواهد کرد. صنعتگران ایرانی باید توجه داشته باشند 
که سازوکوک فعالیت های خود را با ضرب آهنگ این راهبرد 
باید کوک کنند. یعنی واقعیت این است که در صورت ادامه 
شرایط فعلی دست کم تا چند ماه آینده – اگر اتفاق خارق عادت 
نیفتد – سخت گیری و تحریم امریکا بیشتر شده و ایران به رغم 
وعده های اروپا و تمایالت غیرعملی چین و روسیه در گرداب 
پیامدهای تحریم باقی می ماند. صنعتگران ایرانی باید این واقعیت 
را بپذیرند و همه نگاه خود را به سیاست خارجی و تحوالت آن 
معطوف کنند. همه کسانی که با اقتصاد ایران زندگی کرده و باال 
و پایین آن را می شناسد نیک می دانند که گره اصلی فعالیت های 
اقتصادی ایران سیاست خارجی است و تا این گره بزرگ باز نشود 
بقیه مسایل توانایی عبور دادن اقتصاد ایران از گرفتاری بزرگ 

امروز را ندارند.
 سیاست های اقتصاد کالن 

واقعیت این است که در سایه سیاست خارجی موجود و 
در پرتو سیاست داخلی غیرمنسجم و مبتنی بر منافع حزبی 
پیامدهای  و  تحریم ها  تشدید  دلیل  به  و  موجود  و جناحی 
انکارناپذیر آن سیاست های اقتصاد کالن در ایران، از ناسازگاری 

درونی رنج می برد.
سیاست های اقتصاد کالن ایران که به نظر می رسد از سوی 
رئیس جمهور بر کابینه تحمیل شود بیش از هر چیز از سیاست 
داخلی تأثیرپذیر است. آقای رئیس جمهور در ذیل سیاست نظام 
جمهوری اسالمی ایران تالش می کند شهروندان را به هر شکل 
و با هر اقدام و تصمیم کوتاه مدت در بدترین وضعیت معیشتی 
قرار ندهد. این راهبرد کالن دولت است که سیاست های پولی و 
ارزی، سیاست تجاری، سیاست صنعتی و بازارها را تحت تأثیر 
قرار می دهد. سیاست اصلی این است که نرخ ارزهای معتبر در 
شرایط تثبیت قرار گیرد تا از مسیر تثبیت نرخ ارزهای معتبر 
بتوان مهار تورم را در کنترل دولت نگه داشت. دولت و بانک 
مرکزی به شکل افراطی بر این تصور پای فشاری می کنند که 
تثبیت نرخ دالر در یک محدوده خاص و در کرویدور هردالر 
برابر 11 تا 13 هزار تومان باید اساس سیاست اقتصاد کالن باشد 
و سایر سیاست ها بر اساس این سیاست اصلی و محوری تنظیم 
شود. به این ترتیب است که به طور مثال سیاست های تجاری 
ایران تحت تأثیر سیاست تثبیت نرخ ارز قرار می گیرد و در یک 
مقطع از زمان ثبت سفارش واردات در تنگنا قرار می گیرد تا 
تقاضا برای دالر کاهش یابد. بر اساس همین سیاست تثبیت 
نرخ ارز است که سیاست صادراتی ایران زیر فشار قرار می گیرد 
و صادرکنندگان را وادار می کنند که ارز حاصل از صادرات خود 
را با قیمت های پایین به دولت بفروشند تا دولت با عرضه آنها به 
بازار بر تقاضای موجود جواب دهد و تثبیت نرخ دالر درهمان 
محدوده گفته شده ممکن شود. سیاست های اقتصاد کالن ایران 
در آینده کوتاه مدت و با توجه به مسایل سیاست خارجی و 
سیاست داخلی همین خواهد بود که بوده و هم اکنون واقعیت 
عینی و غیرقابل انکار ایران است. صنعتگران ایرانی باید این را 

بدانند که واقعیت سیاست های اقتصاد کالن در جایی غیر از 
دولت نیز زیر ضرب است و نمی توان به تحوالت اساسی آن 
امیدوار بود اال اینکه اتفاقی در دو مقوله سیاست خارجی و 
سیاست داخلی رخ دهد که البته چشم انداز روشنی نیز بر این 
متصور نیستیم. اگر این واقعیت را قبول نکنیم و از آن عدول 
کنیم و رفتار بنگاه خود را بر اساسی غیر از واقعیت موجود شکل 
دهیم احتماًل دارد در تنگناهای تازه قرار گیریم. وضعیت امروز 
ایران گونه ای است که سیاست های اقتصاد کالن امکان انعطاف 
ندارند. بنابراین هر حرکتی برای واردات، صادرات و تولید در 

همین محدوده باید در دستور کار قرار گیرد.
 بودجه دولت 

هنوز سال به نیمه نرسیده است که مدیران سازمان برنامه 
و بودجه تحت فشارهای واقعی قرار گرفته و تسلیم واقعیت ها 
شده اند. واقعیت این است که رقمی معادل 150 هزار میلیارد 
تومان از منابع پیش بینی شده درآمدی محقق نخواهد شد. 
سخنان از سر عمد یا غفلت معاون اقتصادی سازمان برنامه 
تنها روزانه  ایران  نفت  فروش  میزان  اینکه  درباره  بودجه   و 

300 هزار بشکه است، نشان از جدی بودن و مؤثر بودن تحریم 
نفتی ایران می دهد. حاال با این رخداد بزرگ تنها راه ادامه 
کار دولت در اقتصاد و اداره کشور این است که اقتصاد ملی 
را فشرده تر کرده و از سروته آن بکاهد. به این معنی که چون 
امکان تحقق درآمدهای پیش بینی شده در بودجه ناممکن است 
برای حفظ کاهش بودجه 1398 باید از سقف هزینه ها کاست. 
دولت دربودجه 1398 در زمان تصویب پول قابل اعتنایی برای 
بودجه عمرانی نگذاشته بود که با کاهش درصدی از آن بتواند 
بخش دیگر هزینه ها را کاهش دهد تا توازن پابرجا بماند. به 
همین دلیل بود و هست که دولت ناگزیر است بودجه جاری را 
نیز کاهش دهد. بررسی های دولت نشان می دهد حدود 386 
هزار میلیارد تومان از مصارف، غیرقابل حذف است. در حقیقت 
هنگامی که منابع دولت با کسری 138 هزار میلیارد تومانی 
همراه شد، دولت مصارف غیرقابل حذف را محاسبه کرد. پس 
از آن مشخص شد که دولت به میزان 76 هزار میلیارد تومان 
نیاز به منابع جدید دارد و از همین رو، پیشنهادهای مذکور در 
افزایش منابع را به شورای عالی هماهنگی اقتصادی برد. اما 
دولت از کدام بخش از مصارفش صرف نظر کرده است؟ دولت 
هزینه های عمرانی اش را به 43 هزار میلیارد تومان تقلیل داده 
است. این در حالی است که در قالب اولیه، میزان بودجه عمرانی 
معادل 66.8 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود. پس دولت 
35 درصد از بودجه عمرانی را در سال جاری قطع کرد. اتفاقی 
که کم سابقه نبوده است. اما تصمیم سخت دولت در مورد 
کاهش هزینه های جاری بوده است، چرا که با صرف کاهش 
بودجه عمرانی، کسری منابع جبران نمی شد. از همین رو دولت 
از سرفصل هزینه ها نیز به میزان 42 هزار میلیارد تومان کاست. 
برای این تصمیم، سرفصل هزینه ها به دو بخش تقسیم شد: 

هزینه های غیرقابل اجتناب و هزینه های اجتناب پذیر. دولت دو 
فصل »جبران خدمت کارکنان« و »رفاه اجتماعی« را به عنوان 
هزینه های غیرقابل اجتناب انتخاب کرد تا هیچ کاهشی در آنها 
به وجود نیاید، اما سایر فصول هزینه ای شامل »استفاده از کاالها 
و خدمات«، »هزینه های اموال و دارایی«، »یارانه«، »کمک های 
بالعوض« و »سایر هزینه ها« مجموعاً به میزان 42 هزار میلیارد 
تومان منقبض شدند که به نظر، بیشترین انقباض در استفاده از 

کاال و خدمات و سایر هزینه ها بوده است. 
ارقام قانون بودجه نشان می دهد سهم »استفاده از کاالها و 
خدمات در فصل هزینه ها با رقمی معادل 23375 میلیارد تومان 
باالتر از رقم«، »جبران خدمات کارکنان« و کمتر از سهم »رفاه 
اجتماعی« کارکنان است. آیا دولت می داند با کاهش هزینه های 
این سرفصل از بودجه فعالیت چه کسانی درکدام بخش ها را که 
برای فروش به دولت فعالیت می کردند را تعطیل خواهد کرد؟ 
آیا دولت می تواند و یا می خواهد نشان دهد »سایر هزینه ها« 
که نزدیک به 60 درصد سهم حقوق و مزد کارکنان دولت 
است را کاهش دهد. بدیهی است که در آینده ای نه چندان 
دورباید شاهد اعتراض سازمان ها و نهادها و اشخاصی باشیم 
که شغل و کارشان به دلیل انقباض بودجه با تهدید تعطیل یا 
تعدیل مواجه می شوند. از سوی دیگر در بخش درآمده نیز آیا 
درشرایط امروز اقتصاد ایران کسی از بخش خصوصی حاضر 
است اموال و دارایی های دولت را که قرار است 10 هزار میلیارد 
تومان درآمد تازه ایجادکند را خریداری کند؟ اقتصاد ایران که 
به دلیل تحریم ها در شرایط دشوار قرار گرفته است از سوی 
رؤسای سه قّوه به صورت اجبار کوچک شد تا روزگار سخت 

امروز را سپری کند.
 قدرت خرید مردم

یک واقعیت غیرقابل انکار برای تولید صنعتی ایران مواجهه 
با قدرت خرید شهروندان است. تولید صنعتی ایران به دالیل 
گوناگون جز در بخش پتروشیمی و جز تولید فوالد )که باید 
درباره آنها نیز نگاه جدی داشت( در بازارهای جهانی عرضه 
نمی شود و یا بازار مناسبی ندارند. به همین دلیل است که 
تولید صنعتی ایران باید در بازار داخل عرضه شود و شهروندان 
ایرانی هستند که مشتریان واقعی و نهایی به حساب می آیند. 
این واقعیت بسیار بااهمیتی است که صنعتگران بدانند به دلیل 
تشدید تحریم ها و به دلیل رشد نرخ تورم در سطوح باال در 
حال حاضر قدرت خرید ایرانیان در سرازیری قرار دارد. قدرت 
خرید ایرانیان بر اساس آمارهای رسمی نسبت به سال 1397 
در حدود 50 درصد کاهش را تجربه کرده است و اکثریت 
ایرانی ها توانایی کافی برای خرید همه کاالهای تولید شده 
صنعت را ندارند. صنایع لوازم خانگی، صنعت خودرو، صنایع 
کفش و پوشاک، صنایع مبل و لوستر و سایر واحدهای صنعتی 
که تولیدات آنها کاالهای غیرضروری و اساسی است با کاهش 
فروش مواجه خواهند شد. شهروندان ایرانی به دلیل کاهش 
قدرت خرید و انتظارات ناامیدکننده از آینده کوتاه مدت تحّوالت 
در سایر عرصه ها پس انداز را بر مصرف فعلی ترجیح داده و خرید 
خود را معطوف به انواع مواد غذایی خواهند کرد. کاهش قدرت 
خرید شهروندان هم اکنون منجر به رکود در 24 رشته صنعتی 
شده است و نرخ رشد فعالیت های صنعتی در بهار امسال با 12 
درصد کاهش مواجه شده است. از سوی دیگر دولت با توجه به 
اینکه نمی تواند عرضه کافی در تولیدات همین کاالهای اساسی 
را در کوتاه مدت با قیمت های تعادلی و قابل انطباق با قدرت 
خرید شهروندان را در دستور کار قرار دهد با استفاده از واردات 
با دالرهای ارزان مثل دالر 4200 تومانی و حتی دالر نیمایی 
این صنایع را نیز زیر ضرب قرار خواهد داد. این واقعیت را باید 

پذیرفت و تولید را در شرایط تعادلی قرار داد.

واقعيت های امروز ایران
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واردات یکی از ارکان تجارت خارجی است و در دنیای امروز بدون آن 
البته واردات  بازارها در درون سرزمین ها سخت و ناممکن است.  تنظیم 
اگر با برنامه و هدفمند باشد نقش قابل توجهی در تعادل بخشی به بازار 
رفاه  از کاهش  برای جلوگیری  راهی  خواهد داشت و همچنین می تواند 
مصرف کنندگان باشد. واردات اما هنگامی می تواند پدیده ای مّخرب باشد 
که به تولید داخل کاالها آسیب بزند و به ویژه موجب وابستگی زیان آور 
کشورها به خارج شده و امنیت غذایی و استقالل کشور را با اخالل مواجه 
به همراه  قند  انجمن صنفی کارخانه های  بود که  با همین دیدگاه  کند. 
سپری  تازه  سال های  در  را  واردات  راه  کشاورزی  جهاد  وزارت  مدیران 
شده با رشد تولید داخل بستند اما همان طور که جداول این صفحه دیده 
می شود واردات شکر البته برای جبران کاهش تولید در 4 ماه اول امسال 
چند برابر واردات سال 1397 است. اگر به توصیه های کارشناسانه در اعالم 
به موقع و اقتصادي قیمت چغندر توجه می شد باز هم می توانستیم جای 
خالی واردات را ببینیم. همان طور که در جدول دیده می شود. در 4 ماه 
برابر  اول امسال ارزش واردات شکر 306 میلیون دالر شده است که 3 

ارزش واردات شکر در کل سال گذشته است.

می شد این ستون باز هم خالی باشد

واردات شكر خام بصورت ماهیانه از سال 1385 تا  سال 1398)ارقام هزار تن(
جمعاسفندبهمنديآذرآبانمهرشهریورمردادتیرخرداداردیبهشتفروردینسالردیف

11385154941112053071921872231942982402762481 1542483595648711063125014731668196522052481جمع هر ماه + ماه هاي قبل 
21386236228112541111336155652750381170 2364645766307418749359901055108211321170جمع هر ماه + ماه هاي قبل 
3138728298889149173246865126169931101 285714523438355658064871383910081101جمع هر ماه + ماه هاي قبل 
41388119108576442339446457412273877 119227284348390423517563608682804877جمع هر ماه + ماه هاي قبل 
51389691071322343123301611128063731321805 691763085428541184134514571537160016731805جمع هر ماه + ماه هاي قبل 
613900241268301384311817181142561234 02436104405789820838855103611781234جمع هر ماه + ماه هاي قبل 
71391506912155154196190372281513071231681 501192402954496458358721100125115581681جمع هر ماه + ماه هاي قبل
81392881588114611592071151461342252271579 88103191305366525732847993112713521579جمع هر ماه + ماه هاي قبل
91393165137211574067471980000823 165302513570610677724743823823823823جمع هر ماه + ماه هاي قبل
10139405.511.89.212701071751052524521 05.517.32133103210385490492497521جمع هر ماه + ماه هاي قبل
1113950002522117076506668016667 00025246391467517583651651667جمع هر ماه + ماه هاي قبل
121396019522912913816055014080856

0195424553691707707762762776776856جمع هر ماه + ماه هاي قبل
جمعاسفندبهمنديآذرآبانمهرشهریورمردادتیرخرداداردیبهشتفروردینسالردیف
13139703849100006606661281 038878888888888154154220281جمع هر ماه + ماه هاي قبل
1413988221328022080875 82295575795875جمع هر ماه + ماه هاي قبل

نمودار تولید  و واردات شكر از سال 80 تا پایان مرداد ماه سال 1398
)ارقام به تن(

619
آمار واردات شكر از سال 1380 تا پایان مرداد ماه سال 1398 

به تفكیک واردات دولتي و خصوصي
ارقام به هزارتن

 واردات سال
بخش خصوصي

 واردات
جمع وارداتبخش دولتي

13800937937
13810820820
138256160216
138342161203
138480627707
1385148510422527
13869622081170
1387110101101
13888770877
1389180501805
1390123401234
139111755051680
13929925871579
1393562562261
1394364364157
1395358309667
1396718138856
139786195281
139886789875

مأخذ: گمرک جمهوري اسالمي ایران

    واردات شكر از سال 84 تا پایان مرداد ماه سال98 به تفكیک خام و سفید
 بها جمع واردات

)دالر(
جمع واردات
)هزار تن( بها )دالر( خام

)هزارتن(
بها

)دالر(
سفید

)هزارتن( سال

197,380,000 707 177,256,000 629 20,124,000 78 1384
1,017,454,469 2,527 726,182,559 1,890 291,271,910 637 1385
407,770,710 1,170 274,461,367 822 133,309,344 348 1386
325,013,345 1,101 287,800,013 998 37,213,332 103 1387
324,646,020 877 315,826,114 850 8,819,906 27 1388
704,520,407 1,805 704,520,407 1,805 0 0 1389
755,904,844 1,234 752,105,334 1,228 3,799,510 6 1390

1,072,413,608 1,680 1,072,413,608 1,680 0 0 1391
832,187,958 1,579 832,187,958 1,579 0 0 1392
377,470,440 823 377,470,440 823 0 0 1393
171,837,527 521 151,358,524 472 20,479,003 49 1394

320,134,978 667 0 667 0 0 1395
414,742,637 856 414,742,637 856 0 0 1396
102,654,305 281 102,654,305 281 0 0 1397
306,201,315 875 306,201,315 875 0 0 1398

7,330,332,563 16,703 6,495,180,581 15,455 515,017,005 1,248 جمع
مأخذ: گمرک جمهوري اسالمي ایران


