
 بهمن دانايي  
سياســت گذاري اقتصادي درايران تابعي از 
تحوالت شــاخص ها وروندهاي اقتصادكالن و 
نيز تابعي از سياست به معناي اعم آن به ويژه 
سياست خارجي است. اين سياست گذاري ها به 
دليل تحوالت پيش بيني ناپذير در متغيرهاي 
كالن اقتصــادي و نيز در مناســبات خارجي 
پيامدهاي بزرگي بر فعاليت هاي بخش صنعت 
و بازرگانــي بر جاي مي گــذارد و توليد و بازار 
كاالهــا را با عدم تعادل مواجه مي كند. يكي از 
متغيرهاي بسيار مؤثر بر كسب وكار ها در همين 
چارچوب، ميزان درآمد صادرات نفت است. اين 
متغير بسيار اساسي از مسيرهاي مهمي مثل 
بودجه هاي ســاالنه، كسري بودجه و روندهاي 
تأمين كسري بودجه و نرخ تورم توليد را متأثر 
مي كند. در ســال هايي كه درآمــد حاصل از 
صادرات نفت باال است دولت ها با اختصاص ارز 
ارزان وكافــي به واردات همه كاالها و خدمات، 
تعادل توليــد، واردات و مصرف بازاركاالها را به 
سود واردات به هم مي زدند. برخي از كاالها مثل 

شكر اما وضعيتي استثنايي داشته و دارند.  
ادامه در صفحه 2

ارزپاشی و نقض غرض
می دانيــم كــه درآمد ارزی ايــران در 
سال های 1397 تا 1399 روندی كاهنده 
را به دليل تحريم صادرات نفت تجربه كرده 
است. به اين ترتيب نخستين چيزی كه به 
ذهن می رسد اين است كه ميزان واردات 
كاهش يابد. چون ارز كمتری می توان به 
اين كار اختصاص داد. نگاهی به آمارهای 
در دسترس نشان می دهد اين اتفاق برای 
واردات كل كشــور رخ داده اســت و آمار 
واردات كاهش داشته است. اما نكته جالب 
اين است كه درهمين مدت واردات كاالهای 
اساسی روندی فزاينده را تجربه كرده است. 
آيا  اين تناقض نيست؟ در حالی كه خرد 
جمعی می گويد در زمــان كمبود ارز در 
كشور بايد كاری كنيم كه واردات كاالهای 
اساسی كاهش يابد و كشور از وابستگی های 
آسيب ساز دور بماند اما برعكس می شود. 
چرا چنين اتفاقی می افتد؟ چون دولت زير 
فشــار يا بر اثر درک نادرست برای واردات 
كاالهای اساسی دالر ارزان می دهد. وقتی 
دالر ارزان داده می شود افرادی هستند كه 
بو می كشــند و خود را به مراكز ارزپاشی 
نزديک كرده و با ترفندهای گوناگون اين 
سياست را توجيه وتسهيل می كنند و راه 

واردات را بازمی كنند. 
ادامه در صفحه 6

 آزادي صنعت قند 
ارز نيمايي و رشد توليد شكر و رفاه مصرف كننده 

NO.209-April -May-2021شماره 209 - ارديبهشت 1400

 نزاع علیه شکر 
 و چشم انداز بلندمدت 

مصرف آن

بکارگیری دانش و توان 
 محّققان برای افزايش 

بهره وری صنعت نیشکر

 دولت سیزدهم 
 و پیشنهادهاي 

اصالحي 

 خود اتکايی
 در شکر 

دور نیست 
صفحه 7صفحه 6صفحه 4 صفحه 2

صفحه 3

كارخانه قند قهستان امسال به چرخه تولید باز مي گردد
رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان جنوبي گفت: كارخانه 
قند قهستان در شهرستان درميان با تالش مستمر سرمايه گذاران در سال  جاري 

احيا و راه اندازي مي شود.
عباس جرجاني در بازديد ميداني از بخش هاي مختلف اين كارخانه گفت: با 
توجه به اقدامات و تالش هاي صورت گرفته از سوي سرمايه گذاران اين مجموعه، 
اميدواريم كارخانه قند قهســتان در ســال  جاري به چرخه توليد برگردد.وي 
اقدامــات صورت گرفته براي راه اندازي مجدد اين كارخانه را مثبت ارزيابي كرد 
و افزود: با توجه به عزم ســرمايه گذاران جديد كارخانه قند قهستان و فعاليت ها 
و اقدامات در حال انجام، اميد اســت تا مهر امســال و همزمان با زمان برداشت 
محصول چغندر قند شــاهد آغاز توليد در اين كارخانه باشيم. رييس سازمان 
صنعت، معدن و تجارت خراســان جنوبي عنوان كرد: سرمايه گذاران جديد اين 
كارخانه براي راه اندازي هرچه ســريعتر اين كارخانــه در حال انجام تعميرات، 
تست ماشين آالت خط توليد و تجهيز بخش هاي مختلف كارخانه هستند. وي 
با اشــاره به ظرفيت موجود در واحدهاي صنعتي غيرفعال استان گفت: احيا و 
راه اندازي مجدد واحدهاي صنعتي غيرفعال داراي توجيه اقتصادي، با توجه به 
وجود زيرســاخت هاي الزم و ماشين آالت در راستاي توليد و اشتغال در دستور 
كار اين سازمان است.رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبي با 
حضور در كارخانه قند قهستان در شهرستان درميان به همراه سرمايه گذاران اين 
كارخانه به صورت ميداني از بخش هاي مختلف آن بازديد و ضمن بررسي مسائل 
و مشــكالت كارخانه، دستوراتي را درخصوص تسريع در راه اندازي آن ارائه كرد.

كارخانه قند قهســتان سال 134۰ با هدف ايجاد اشتغال و تثبيت جمعيت در 

شهرستان مرزي درميان راه اندازي شد و فرسودگي تجهيزات، كمبود نقدينگي و 
سرمايه در گردش، بدهي به بانک، حقوق معوق كارگران و سوءمديريت در سال 
92 اين واحد توليدي را به تعطيلي كشاند. جمعي از سرمايه گذاران سال 94 براي 
احياي مجدد كارخانه قند وارد ميدان شدند و تاكنون بيش از ۸۰ درصد كارخانه 
بازســازي و نوسازي شده است. كارخانه قند قهستان ظرفيت تبديل 1۵۰ هزار 
تن شكر خام را دارد و با بهره برداري از اين كارخانه 37۰ نفر به صورت مستقيم 
مشغول به كار خواهند شد و زمينه اشتغال غيرمستقيم افراد ديگري هم فراهم 
مي شود.همچنين با راه اندازي مجدد اين كارخانه سطح زير كشت چغندر قند در 

خراسان جنوبي به صورت منطقي افزايش خواهد يافت.
خراسان جنوبي 11 شهرستان دارد و شهر اسديه مركز شهرستان درميان در 

1۰۵ كيلومتري شرق بيرجند و مجاورت كشور افغانستان است.
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ادامه از صفحه اول
به اين معني كه توليد داخلي اين كاال به داليل گوناگون 
هرگز مصرف كل را پوشش نداده و بخشي از مصرف كل بايد 
از راه واردات تأمين شود تا بازار تنظيم شود. اين وضعيت در 
دهه هاي سپري شده داستان هاي عجيبي براي صنعت قند و 
شكر فراهم كرده است كه در اين نوشته كوتاه نمي توان همه 
آنها را تشريح كرد. در صورتي كه بخواهيم به طور خالصه اين 

تحوالت را بازگو كنيم تا به بحث اصلي برسيم.
يادآور مي شويم تا اوايل دهه 13۸9 به ويژه پس از پيروزي 
انقالب اســالمي دولت بر فرآيند و زنجيره اقتصاد شــكر از 
توليد چغندرتا قيمت گذاري اين محصول و نيز قيمت گذاري 
شكر و چگونگي توزيع داخلي و نيز بازرگاني خارجي انحصار 

تصميم گيري كامل داشت.

كاالي راهبردي 
در تقســيم بندي انواع كاالها در دهه 136۰ شكر كاالي 
اساســي و راهبردي تعريف شــد. به اين ترتيــب و با اين 
تقســيم بندي انجام شــده از سوي شــوراي اقتصاد وقت، 
دولت هاي ايران موظف شــدند فرآيندها در اقتصاد شكر را 
گونه اي تنظيم كنند كه اين كاال با قيمت هاي تثبيت شــده 
و دســتوري به دست مصرف كننده برســد. اما اين خواست 
بزرگي بود و كار آســاني نبود. اجراي اين اراده سياســي در 
عمل ده ها تنگناي پيدا و ناپيدا بر ســرراه اقتصاد شــكر در 
دهه هاي يادشــده پديداركرد. يكــي از بدترين تنگناها اين 
بود كه وظايف مرتبط با اقتصاد شكر در اختيار دستگاه هاي 
گوناگــون و وزارتخانه هاي كشــاورزي و صنعتي و بازرگانی 
افتاد. به اين ترتيب كــه بازرگاني خارجي در اختيار وزارت 
بازرگانــي بود، كارخانه هاي قند زيرنظر وزارت صنعت بودند 
و توليــد چغندر دراختيــار وزارت كشــاورزي قرارگرفت و 
ناســازگاري هاي مصيبت  باري رخ داد. يكي ديگر از تنگناها 
اين بود كه كارخانه هاي قند در عمل به حق العمل كار تبديل 
شدند و قيمت  شكر توليدی آنها و نيز قيمت چغندر از سوي 
دولت تحميل مي شد. ناسازگاري ها و پراكنده كردن اقتصاد 
شــكر راه را براي ناســازگاري در برآورد توليــد و بازرگاني 
خارجــي و تنظيم بازار به هــم زد. وزارت بازرگاني وقت كه 
بعدها دروزارت صنايع ادغام شــد مصرف شــكر را بيش از 
اندازه مصــرف كل برآورد مي كرد تا راه بــراي واردات آزاد 
شود و وزارت كشاورزي مصرف را در اندازه هاي كمتر برآورد 
مي كرد. بانک مركزي نيز موظف بود ارز ترجيحي در اختيار 
واردات شكر قرار دهد. اين وضعيت تا اوايل دهه 13۸۰ ادامه 
داشــت.در اين دوره و بر اســاس تكليف قانوني برنامه سوم 
توسعه، بخشي از آزادسازي مورد نياز صنعت شكر انجام شد 
اما تنگناهاي ديگر برقرار بود. در حالي كه با آزادسازي نسبي 
اقتصاد شــكر توليد اين محصول در مدار صعود قرار داشت 
با تغيير دولــت و روي كار آمدن دولت نهم نقطه عطف در 
صنعت قند و شــكر در سال 13۸۵ رخ داد و واردات شكر به 
اندازه اي شــد كه چند برابر نياز بود. در حالي كه بخشي از 
آزاد سازي اقتصاد شــكر انجام شده بود اما در دهه 139۰ و 
بارديگر به داليل گوناگون از جمله نظام پرداخت يارانه اي و 
نيز تحريم هاي اقتصادي از سوي غرب، اقتصاد شكر به ويژه 

از 1393 به اين سو با رخدادهاي بديعي روبه رو شد. 

مصیبت دالر 4200 توماني
يكي از مصيبت هاي تحريم وكاهــش درآمد ارزي دولت 
آقاي روحاني اين بود كه جريان ورود دالرهاي صادراتي روند 
كاهنــده اي را تجربه كرد. اين كاهش درآمد ارزي به جهش 
عقاب وار قيمت ارز در دو مقطع 1397 و 1399 منجرشــد 
و در دامنــه 22 تا 24 هزار تومــان قرارگرفت. در اين دوره 
دولــت براي تنظيم بازار شــكر و تثبيت قيمت آن در اندازه 

تغييرات قابل تحمل مصرف كنندگان براي واردات شكر دالر 
42۰۰ توماني اختصاص داد. اين تصميم كه از سوي ناظران 
آگاه و مديران كارخانه هاي قند آسيب ساز شمرده مي شد با 
اعتراض و انتقاد روبه رو شد. فشار براي واردات شكر با قيمت 
يادشده دالر در حالي كه كارخانه هاي شكر براي توليد با دالر 
بازار آزاد ارز فعاليت مي كردند به رانت دهي و رانت خواري و 
فساد منجر شــد. به طور مثال شماري از اشخاص حقيقی و 
حقوقی ســودجو، شكر ارزان را از بازار خريداري و تبديل به 
نبات كرده و نبات صادركردند. در واقع اين كارصادرات شكر 
وارداتي ارزان قيمت بود. عالوه بر اين افزايش واردات شــكر 
ارزان روند خوداتكايي در توليد داخلي را نيز در دســت انداز 
مي انداخــت. پيامدهاي تخصيــص دالر 42۰۰ توماني جز 
رانت خواري و فســاد گســترده و تضعيف توليــد داخل اما 
مصيبت بزرگ ترش اين بــود كه ارز گرانبها هرگز به قيمت 
ارزان براي مصرف كنندگان تبديل نشــد. فعاالن صنعت قند 
وشــكر به شــكل هاي گوناگون اين ناكارآمدي را به اطالع 
مقام هاي ارشد و مديران مرتبط با صنعت رسانده و خواستار 
حذف دالر ترجيحي بودنــد. اين اتفاق اما زماني رخ داد كه 
دســت دولت براي تخصيص ارز ارزان به دليل سقوط درآمد 

حاصل از صادرات نفت بسته شد. 

آزادي و آينده صنعت قند وشکر 
واقعيت اين اســت كــه صنعت قند و شــكر در همه 
دوره هاي عمر طوالني نزديک به 13۰ ســاله خود هرگز 
طعم آزادي كامل را نچشيده و در تله دولت هاي پرشمار 
گرفتار بوده است. اكنون و در سال 14۰۰ و با بريده شدن 
ناف صنعت از حمايت هاي شــكننده وگمراه كننده دولتي 
در آستانه آزادي قراردارد. اين يک تجربه منحصر به فرد و 
راســتي آزمايي براي صنعت به حساب مي آيد. در صورتي 
كه دولت هاي محترم بار ديگر نخواهند از ســر دلسوزي 
بي فايده به مصرف كنندگان، قيدها و بندها را بر دســت 
و پــاي صنعت قند ببندنــد و آزادي را كامل كنند بدون 
ترديد صنعت قند ايران به روزهاي خوش مي رسد. ايران 
توانايي هاي پيدا و پنهان قابل اعتنايي براي توسعه واقعي 
اين صنعت و رقابت با واردات را دارد. به چند شرط: شرط 
اصلي و اول اين اســت كه سياست هاي اقتصادي گونه اي 
پيش بروند كه نرخ تورم ايران را درقامت و اندازه ميانگين 
نــرخ تورم جهان نگه دارند. تورم دو رقمي و گاه تا 7برابر 
ميانگين نرخ تورم جهان توانايي رقابتي بودن صنعت قند 
و هر صنعــت ديگری را از ايران مي گيــرد. عالوه بر اين 
دولت هــا بايد درهنگامه وفور درآمد ارزي بارديگر به فكر 
اين نباشند كه ارز ارزان در اختيار واردات قرار دهند و نرخ 
ارز را يكپارچه ســازند. شرط مهم ديگر اين است كه تيغ 
تيز قيمت گذاري دستوري را از زير گلوي صنعت بردارند. 
در اين صورت صنعت قند و شكر در مسير رشد و توسعه 
خود مي تواند تمام نياز كشــور را برطــرف كند و نيز راه 

سرمايه گذاري تازه را هم باز كند.

آزادي صنعت قند و رفاه مصرف كننده  خود اتکايی
در شکر دور نیست 

 همايون دارابی،تحلیلگر بازار سرمايه 
 در صورت مديريت درست توليد چغندر قند امكان 
خود كفايي در بازار هاي داخلي وجود دارد. خود كفايي 
در اين زمينه با توجه بــه زمينه هاي موجود چندان 
دور از دســترس نيست و در صورت تحّقق آن امكان 
بازســازي كارخانه هاي قندي را ايجــاد خواهد كرد. 
با توجه به اينكه شــركت ها حاشيه فروش معقولي 
دارند و رقم فــروش افزايش يافته مي تواند به درآمد 
بيشتر شركت ها منجر شــود، اما مسأله اساسي اين 
اســت كه در حالي كه شاهد افزايش قيمت و فروش 
شركت هاي قندي، صنايع غذايي و دارويي هستيم بايد 
به قيمت مواد اوليه نيز توجه كنيم. بر اين اســاس با 
توجه به اصالح قيمت چغندر قند بايد منتظر افزايش 
هزينه ها در شــركت هاي قندي باشيم . ايران يكي از 
پرپتانسيل ترين كشورها براي توليد انبوه شكر است و 
بازار هاي خوبي از جمله عراق و حاشيه جنوبي خليج 
فارس و غرب آفريقا در اختيار ايران است. فاكتورهايي 
چون منابع آبي، زمين هاي وســيع و تكنولوژي را نيز 
در اختيــار دارد و اگر مديريتــي روي توليد چغندر 
شود، امكان خود كفايي و بازسازي صنايع قندي نيز 
وجود دارد.بايد توجه داشت كه صنايع قندي سرمايه بر 
هســتند واكثر آنها شــركت هاي قديمي محسوب 
مي شوند كه به خاطر سال ها نرخ گذاري دولتي و واردات 
گسترده فرصت بازسازي پيدا نكرده اند. بر اين اساس 
مي توان انتظار داشت افزايش نرخ قند و شكر فرصت 
بازسازي اين شركت ها و از سرگيري توليد را به همراه 
داشته باشد.در حال حاضر با توجه به نرخ مصوب شكر 
و با توجه به نرخ ارز نيمايي مشكالت مربوط به واردات 
و هزينه هاي جانبي واردات اين كاال مقرون به صرفه 
نيست.ما در ســال 96 به خودكفايي در توليد شكر 
رسيديم و در سال 97 تا حدودي به اين مقدار نزديک 
بوديم اما متأســفانه در سال 9۸ به دليل كشت هاي 
جايگزين و افزايش در آمد كشــاورزان از كشت هاي 
جانبي به خصوص صيفي جات، توليد چغندر كاهش 
يافته و خود كفايي را از دســت داديم.اما اگر در سال 
جاري بخشي از شكر خام مورد استفاده صنايع قندي 
را وارد كنيــم دوباره از اوايــل مهرماه افزايش قيمت 
خواهيم داشــت زيرا تا حدودي در نيمه اول ســال 
جريــان واردات كم خواهد بود و امكان به هم ريختن 
بــازار وجود دارد. البته بازرگانــي دولتي و واحد هاي 
وابسته واردات خوبي انجام دادند و ذخاير بسيار خوبي 
دارند اما در دراز مدت به خصوص در نيمه دوم ســال 
كه مصرف شــيريني  افزايش پيدا مي كند شاهد يک 
تعديل ديگر در قيمت شكر براي تعادل بخشيدن به 
بازار خواهيم بود.ما به واردات آنچنان احتياجي نداريم 
و اگر مديريتي در فضاي كشت انجام شود و اگر كشت 
پاييزه در خوزســتان به عنوان قطب شكر ايران را كه 
از ســال ها پيش كه مركز شكر خاورميانه نيز بوده به 
شيوه اي بهينه مديريت كنيم مي توانيم به خودكفايي 
برســيم ضمن اينكه نياز به برنامه ريزي و حمايت از 
كشــاورزان داريم. در صورت محّقق شدن اين برنامه 
در سال آينده به واردات نياز نيست و ارز نيمايي كفاف 
هزينه هاي واردات را نخواهد داد و قيمت شــكر بايد 
مجدداً افزايش پيدا كند اما اميدواريم كه خودكفايي در 
دستور كار قرار بگيرد. اين در شرايطي است كه نه تنها 
شكر چغندري توان تأمين داخلي دارد بلكه مي توانيم 

نياز عراق و جنوب خليج فارس را نيز تأمين كنيم.
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تصّوري غلط درباره اقتصاد شــكر در ذهن ها جا افتاده بود و 
هنــوز نيز تا اندازه اي وجود دارد كه به گمراهي اين صنعت در 
يک دوره بلندمدت منجر شــد. تصّور اين بود كه خانواده هاي 
ايراني به ويژه تهيدســتان بايد به شكر ارزان دسترسي داشته 
باشــند و اين كاال با قيمتهاي دستوري كنترل شود تا خواست 
يادشده لباس عمل بپوشد. اين در حالي است كه واقعيت هاي 
آماري ارائه شده از سوي بانک مركزي در بررسي ساالنه بودجه 
خانوار نشــان مي دهد يک خانواده 4 نفــره در ايران فقط 23 
كيلوگرم قندوشكر درسال مصرف مي كند. يک محاسبه ساده 
نشان مي دهد مصرف سرانه مســتقيم قند وشكر در ايران در 
ســال 6 كيلوگرم اســت. اگر اين عدد را در عدد ۸4 ميليون 
ايراني ضرب كنيــم به عدد ۵۰۰ هزارتن مصــرف خانواده ها 
مي رســيم. با توجه به تأمين ساالنه بيش از 2 ميليون تن قند 
و شــكر به طور متوسط در سال از توليد داخل و واردات به اين 
نتيجه مي رسيم كه 7۵ درصد از كل شكر مورد نياز درسال كه 
معادل 2٫2 ميليون تن اســت را صنايع و صنوف پايين دستي 
مصرف مي كنند. دقت در اعداد و ارقام يادشــده نشان مي دهد 
فرآيند كنترل و انحصار و حمايت هاي ارزي از واردات و اقتصاد 
شــكر كه به رانت و فساد تبديل مي شود بيشتر از اينكه به طور 
مســتقيم در خانواده ها توزيع شود به منفعت صاحبان صنايع 
پســين و نيز شهرونداني است كه در آمد بيشتري براي خريد 
شــيريني و بستني و شكالت و ساير كاالهايي كه مصرف شكر 

دارند بوده است. 
از سوي ديگر آمارهاي بانک مركزي نشان مي دهد سهم شكر 
در ســبد هزينه خانواده هاي ايراني فقط دوصدم درصد )يعني 
نصف نيم درصد( بوده و هســت. اين ســهم براي هزينه هاي 
تخصيص يافته براي گوشــت ۵٫4 درصد گزارش شــده است. 
يک محاسبه ساده نشــان مي دهد سهم هزينه هاي گوشت در 
خانواده هاي ايراني 2۰ برابر هزينه هاي تخصيص داده شــده به 
شــكر است. اين نســبت هزينه اي ميان شكر و كاالهاي ديگر 
مثل روغن نباتي و يا برنج نيز با كمي باال و پايين ديده مي شود 
و نشــان مي دهند گنجاندن شكر در فهرست كاالهاي اساسي 
يادشــده براي تخصيص دالر 42۰۰ توماني يک راهبرد خطا 

بوده است. 
در ســال هاي پس از 1397 كه در آمد ارزي دولت به شدت 
زير فشار تحريم ها با ســقوط مواجه شد و توانايي دولت براي 
ارزپاشي مستمر و پرفشــار براي تثبيت دستوري قيمت دالر 
روندي كاهنده را تجربه كرد، در چنين فرآيندي بود كه تفاوت 
قيمت دالر ترجيحي و دالر در بازار آزاد در سال 1399 به طور 
ميانگين به 4 برابر رســيد. اين تفــاوت معنادار قيمت دالر در 
بازار آزاد و دالر ترجيحي آتش اشــتياق براي دستيابي به دالر 
42۰۰ توماني را برافراشــته بود و فشار شديدي براي دريافت 
اين وجود داشت. رانت و فساد و تباهي اين سيستم ارزي كه با 
ســقوط مستمر در آمد دولت از صادرات نفت هر روز سست تر 
مي شد و نيز مطالبه مديران صنعت قند و شكر براي حذف دالر 
ترجيحي به واردات شكر نتيجه داد و واردات شكر با ارز نيمايي 
در دستور كار قرار گرفت. پيش از اين اتفاق مبارک در خبرها 
مي خوانديم كه ارزش صادرات نبات و آب نبات چند برابر شده 
اســت و اين چيزي نبود جز صادرات شــكر ارزان وارداتي كه 
نام صادرات روي آن گذاشته مي شد. عالوه براين گزارش هايي 
منتشــر مي شد كه شكر وارداتي ارزان قيمت با دالر ترجيحي، 
صادرات مجّدد مي شــود و مصرف كننده نهايي يعني خانوارها 
سهمي از اين دالر ترجيحي گيرشان نمي آمد. در وضعيتي كه 
دولت ها براي خريد محبوبيت كاذب ارز ارزان در اختيار واردات 
شكر قرار مي دادند اما توليد داخلي با ارزهاي آزاد توليد مي شد 
و برخي مديران به طور غيرمنصفانه و غير كارشناســي، قيمت 
تمام شده شــكر توليد داخل را با قيمت هاي دامپينگ شده با 
دالرهاي ارزان مقايسه كرده و مدام از تنبلي كارخانه هاي توليد 

قند گاليه داشتند.

در صورتي كه اين اتفاق خوب يعني حذف دالر ترجيحي 
در جايي متوقف نشــود و نظــام اقتصادي فعلي بر اقتصاد 
شــكر دوباره به نقطه اول برنگردد، بايد شاهد رخدادهايي 
كارســاز در صنعت و اقتصاد شكر باشــيم و مزيت هاي تا 
امروز ديده نشده در اقتصاد شكر، امكان بروز و ظهور پيدا 
خواهنــد كرد كه در ادامه بــه برخي از آنها به طور خالصه 
اشاره مي شود يكي از مزيت هاي حذف دالر 42۰۰ توماني 
براي واردات شــكر اين اســت كه راه را براي حذف فاصله 
معنادار قيمت شــكر وارداتي و توليد داخل هموار كرده و 
قيمت اين دو نوع شكر در بازار به هم نزديک مي شوند. اين 
همســاني قيمت شكر داخل و شكر وارداتي نتيجه اش اين 
مزيت را دارد كه توليد داخل از مسير واردات ارزان آسيب 
نخواهد ديد و توليد داخل با قدرت به ســوي رشد بيشتر 
پيش خواهد رفت. از سوي ديگر حذف دالر 42۰۰ توماني 
براي واردات شكر موجب مي شــود و بايد چنين شود كه 
قيمت گذاري دستوري از سوي سازمان هاي نظارتي بر شكر 
حذف شــده و توليد اين محصول اقتصادي شــود. در اين 
صورت مي توان پيش بيني كرد سرمايه گذاري براي ساخت 
كارخانه هاي تازه و نيز ســرمايه گذاري براي توليد چغندر 
بــا بهره وري باالتر و نيز نيشــكر رخ خواهــد داد. واقعيت 
اين اســت كه انحصار چندين ده ســاله دولت بر روندها و 
فرآيندهاي اقتصاد و صنعت قند و شكر، سرمايه گذاري تازه 
در اين صنعت را به صفر رســانده و حتي برخي كارخانه ها 
تعطيل نيز شده اند. مزيت ديگر حذف دالر ترجيحي براي 
شــكر اين است كه واردات با دالر آزاد در هر زمان از سال 
ممكن مي شــود و ديگر الزم نيست تا پايان فصل برداشت 
شكر داخل منتظر ماند و بعد اقدام به واردات شكر به اندازه 
تفاوت توليــد داخل ومصرف كل كــرد. مزيت ثانويه اين 
وضعيت اين اســت كه بازار شــكر همين ميزان التهاب را 
نيز نخواهد داشــت و در هيچ فصلي شاهد كمبود عرضه يا 
عرضه اضافي شكر نخواهيم بود. در صورت تداوم روند فعلي 
اين احتمال كه كارخانه هاي قنــد بتوانند با چغندركاران 
قرارداد هاي كشــت ميان مدت ببندنــد را افزايش داده و 
به اين ترتيب شاهد بي ســاماني در تغيير كشت و كمبود 
يا اضافه انواع محصوالت كشــاورزي همانند اتفاقي كه در 
 ســال 13۸۸ و همچنين در ســال هاي اخير افتاد و پياز، 
گوجه فرنگي و سيب زميني هاي كشت شده به جاي چغندر 
روي دست زارعان مانده بود، نخواهيم بود. نكته ديگر اينكه 
با واقعي شــدن قيمت شكر، واردات قاچاق شكر به صورت 
معكوس رخ نمي دهد و صادرات شكر با كمترين تغيير مثل 
صادرات نبــات و آب نبات كه در واقع صادرات شــكر به 
اســم ديگر بود نيز از بين مي رود. در چنين وضعيتي است 
كه وزارت جهاد كشــاورزي به مثابه متّولي توليد نيشكر و 
چغندر و در نتيجه شــكر به جاي متمركــز كردن نيرو و 
امكانــات خود براي تنظيم بــازار، رويكرد افزايش راندمان 
و عملكــرد درهكتار را در محصوالت يادشــده و نيز توليد 

بذرهاي باكيفيت تر چغندر را دنبال خواهد كرد.

مشاور وزيرجهادكشاورزي:ارز نیمايي و رشد تولید شکر 
  كشت چغندرقند 

در خوزستان اقتصادي تر شد
مشاور وزير جهادكشاورزي و مجري طرح 
چغندرقند كشــور گفت: امسال با افزايش 
يک هــزار ريال قيمت حمــل هركيلوگرم 
چغندرقند، كشــت اين محصول راهبردي 

درخوزستان اقتصادي تر و به صرفه تر شد.
پيمان حصادي در نشســت هماهنگي 
برداشــت چغندرقند پاييزه در خوزستان 
افزود: كاهش هزينه هاي كاشــت، داشــت 
و برداشــت چغندرقند و تأميــن به موقع 
كاميون براي حمل محصول به كارخانه ها 
مي تواند چشم انداز بهتري براي توسعه كشت 
چغندرقند درخوزستان ترسيم كند. وي بر 
اجراي موارد تشــويقي در نظر گرفته شده 
براي كاميون داران حمل چغندرقند تأكيد 
و افزود: راه اندازي كارخانه هاي قند دزفول و 
اهواز از سال آينده زراعي، ظرفيت خوبي را در 
توسعه كشت چغندرقند در خوزستان فراهم 
خواهد كرد. مشــاور وزير جهادكشاورزي با 
اشــاره به اينكه بايد تا پايان خردادماه ۵۰ 
درصد چغندرقند توليد شده در خوزستان 
برداشــت شود گفت: كشاورز بايد اطمينان 
پيدا كند كه همزمان با برداشت محصول، 
چغندر قند توسط كاميون ها حمل مي شود. 
وي با تأكيد بر اينكه كاميون ها بجاي برزنت 
از تور براي روكش چغندرقند استفاده كنند 
اظهار داشــت: كارخانجات قند با توجه به 
توصيه هــاي ناظرين بايد بر افــت و عيار 

چغندرقند نظارت داشته باشند.
رييس سازمان جهاد كشاورزي خوزستان 
نيز دراين نشســت كه در سرسراي اداري 
جهادكشاورزي خوزستان برگزار شد گفت: 
همزمان با برداشــت چغندرقند در استان 
2.۵ ميليون تن محصول برداشــت و حمل 
مي شــود و بيش از 3.۵ ميليون تن كاالي 
رسوب شده در بندر امام وجود دارد، بنابراين 
حمل اين محصول راهبردي در اين مدت از 
اهميت و حساسيت بااليي برخوردار است.

خدارحم اميري زاده با بيان اينكه خوزستان 
انبارغله كشور اســت، اظهار داشت: امسال 
موفق به كسب رتبه نخست در توليد گندم و 
كلزا شديم و در چغندر قند نيز رتبه نخست 

كشور را داريم.
وي بيــان كرد: طبــق برنامه ريزي هاي 
صورت گرفته قرار است در افق 14۰4، 6۰ 
هزار هكتار چغندرقند پاييزه در استان كشت 
شــود. تورج نوروزي معاون بهبود توليدات 
گياهي ســازمان جهادكشاورزي خوزستان 
در اين نشست گفت: سطح زيركشت چغندر 
قند پاييزه از 2 هزارهكتار در سال 1392 به 
1۸ هزار و ۵2۰ هكتار در سال زراعي جاري 
رســيد و روند توليد نيز از 11۵ هزار تن به 

يک ميليون و 1۰۰ هزار تن افزايش يافت.
وي افزود: كارخانه هــاي قند فعال كه 
خريدار چغندرقند خوزســتان هســتند 
از هفت كارخانه در ســال گذشته به 1۰ 

كارخانه در سال جاري رسيده است. 



مصرف شكر جهاني طي امسال و سال بعد، از توليد عقبتر خواهد بود و اين مسأله فشار قابل توجهي 
را در جهت كاهش قيمتها وارد ميكند. در اين زمينه بايد پرسيد كه آيا قيمت هاي پايينتر در سال هاي 

وجود مازاد، موجب افزايش مصرف خواهد شد تا به بازگشت بازار به حالت تعادل كمک كند.
نگاهي دقيقتر به سوابق نشان ميدهد كه اين امر بعيد است چرا كه اساساً به دليل تحّوالت سياسي 
و اقتصادي در كشورهاي كليدي و تاثيرگذار، رشد مصرف در سال هاي 1۸-2۰17 و 19-2۰1۸ بسيار 

باالتراز سال هاي 17-2۰16 و 16-2۰1۵ مي باشد.
با اين حال، پيشبيني ميشود نرخ رشد در سال 21-2۰2۰ به نرخ طبيعي خود، يعني اندكي كمتر 
از 1/۵ درصد بازگردد. چشمانداز رشد ضعيفتر عمدتاً بدليل تغيير سبک زندگي بوده است به اين معني 

كه با توجه به مصرف شكر، تعداد بازارهاي اشباع شده در حال افزايش است.
بحث ماليات شكر كه در حال حاضر در بسياري از كشورهاي جهان مطرح شده است، احتمااًل نقطه 
اشباع پايينتري را به همراه خواهد داشت. مادامي كه ماليات باعث كاهش رشد مصرف ميشود، بر فشار 
منفي روي شكر در زمينه اين مباحثات افزوده ميشود و اين ميتواند تأثير مخربي بر روي تقاضاي شكر 

داشته باشد. بنابراين پيشبيني بلندمدت ما، اندكي بدبينانه تر نسبت به سال هاي گذشته است.

مّحرك ها 
مصرف، محرک اصلي اقتصاد جهاني شكر است. در صورتي كه شكر توليد شود و مصرف نشود، بازار 
با مازاد مواجه خواهد شد و بدين ترتيب، فشار بر قيمتها افزايش يافته و موجب سودآوري كمتر توليد 
ميشود. اقتصاددانان، عوامل تأثيرگذار بر تقاضاي شكر را مشخص كرده اند كه مهمترين آنها عبارتند از: 

قيمت شكر و شيرين كننده هاي جايگزين، درآمد سرانه، رشد جمعيت، نگرانيهاي سالمت
از اين ميان، رشد جمعيت و درآمد سرانه مهم تر از بقيه هستند. مطالعات نشان داده است كه افزايش 
جمعيت، بخش زيادي از افزايش مصرف خالص را توضيح ميدهد. انتظار ميرود در دهه 2۰1۸ تا 2۰2۸، 
جمعيت جهان تقريباً 9 درصــد رشد داشته باشد. الگوهاي ما نشان مي دهند كه طي اين مدت، مصرف 
شكر جهاني مي تواند تا حدود 14 درصــد افزايش يابد. اين بدان معني است كه عامل جمعيت به تنهايي 

64 درصد از افزايش مصرف را توضيح مي دهد.
چشم انداز تاريک مصرف اروپا 

مصرف شكر اتحاديه اروپاي كنوني )EU-2۸( در سال هــاي پاياني قرن گذشته به طور مداوم در حال 
گسترش بود )اگرچه با نرخ ميانگين اندكي كمتر از 1 درصــد(. اين سطح پايين رشد، كم و بيش بازتابي 
از نرخ حداقلي رشد جمعيت و كشش درآمدي پايين بوده است. پس از شروع قرن بيست و يكم، مصرف 
سال به سال كاهش يافته است. رشد مصرف در طول چهار سال گذشته به طور چشمگيري پايدار بوده 
است و انتظار نمي رود در طول دوره پيش بيني تغيير كند. به استثناي برخي از كشورهاي جنوب و شرق 
عضو اتحاديه اروپا، ساير كشورهاي اين اتحاديه در سال هاي اخير با راكد شدن و حتي كاهش مصرف مطلق 
شكر مواجه بودند.با لغو سهميههاي شكر، سطح قيمتهاي درب كارخانه به طور قابل توجهي كاهش يافته 
است. با اين حال، قيمتهاي شكر در قفسه سوپرماركت هــا تا حد زيادي بدون تغيير باقي مانده است. 
بنابراين در حال حاضر بر روي كاغذ، نميتوان نتيجه گرفت كه كاهش قيمت باعث افزايش مصرف شده 

است. در عين حال، احتمااًل نگراني هاي سالمت موجب كاهش مصرف صنعتي شكر ميشود. 
در دوره هاي شكر، روسيه در گروه كشورهاي اروپايي غيرعضو اتحاديه اروپا سرآمد بوده و تقريباً نيمي 
از كل مصرف شكر اين منطقه را به خود اختصاص داده است. اخيراً تقاضاي اين كشور به دليل دسترسي 
به توليد بهتر اين محصول، افزايش يافته است. همچنين پس از سقوط اتحاد جماهير شوروي، جمعيت 
اين كشور از سال 2۰1۰ تاكنون روند افزايشي داشته است. با اين وجود، نرخ رشد مصرف شكر نسبتٌا 

پايين خواهد بود زيرا ميزان مصرف نشان مي دهد كه در حال حاضر تقريباٌ به نقطه اشباع رسيده است.
بعد از روسيه، تركيه دومين كشور بزرگ مصرفكننده شكر در اين گروه است. دولت اين كشور در 
سال 2۰1۸، تعدادي از كارخانجات دولتي را به بخش خصوصي واگذار نمود ليكن سيستم سهميهاي 
گذشته را حفظ كرد. تداوم بيشتر مراحل آزادسازي، دسترسي بهتر شكر و قيمتها پايينتر ميتواند 

پتانسيل رشد مصرف اين كشور را افزايش دهد.
رشد مصرف آفريقا كمتر از پتانسیل واقعي 

آفريقا، قاره اي است كه برخي از كشورها با كمترين ميزان مصرف سرانه جهان را مي توان در آن يافت. 
پس از يک دوره طوالني كسادي و حتي كاهش، به نظر مي رسد كه مصرف شكر در اين قاره در مسير 
صعودي قرار گرفته است. در حالي كه مصرف سرانه اين منطقه در سال ۰۵-2۰۰4 بيش از 1۵/41 
كيلوگرم نبود، در سال 1۵-2۰14 به رقم 17/77 كيلوگرم افزايش يافته است. در حال حاضر دليل كمي 
وجود دارد كه اين مسير رشد در سال هــاي آينده تغيير كند. مصرف سرانه آفريقا ميتواند تا سال 2۰27 
به بيش از 19 كيلوگرم برسد. در آن زمان آفريقاي جنوبي از نظر مصرف شكر، از رتبه دوم كنوني به رتبه 
چهارم تنزل خواهد داشت. احتمااًل رتبه دوم مربوط به سودان خواهد بود و نيجريه در رتبه 3 قرار خواهد 

داشت. مصر نيز همچنان در رأس بازار آفريقا، رتبه نخست را حفظ خواهد كرد.
اشباع بازار، دلیلي براي رشد كند تقاضا در آمريکاي شمالي و مركزي 

اياالت متحده، مصرف كننده عمده شكر در اين منطقه است. اين بازار در بيشتر سالها رشد داشته 
است، اما نه در همه ســال ها. تاكنون، هيچ دليل خاصي براي توضيح ركود و كندي بازار شناسايي نشده 
است. با اين حال، قطعاً تغيير در انتخاب شيوه زندگي و جمعيت شناختي، با اين موضوع در ارتباط است. 
عالوه بر اين، واردات بيشتر محصوالت حاوي شكر نيز نقش مهمي ايفا كرده است. در حالي كه مصرف 
سرانه به طور قطع به نقطه اشباع رسيده، رشد جمعيت در اين كشور همچنان ادامه دارد و در نتيجه 
حجم مطلق مصرف شكر نيز افزايش خواهد يافت و مي تواند در پايان دوره پيش بيني به حدود 12/7 
ميليون تن برسد. مكزيک، پرنوسانترين بازار شكر و شيرين كنندهها را در آمريكاي شمالي و مركزي 
داراست. بازنگري مقررات در سال 199۰ منجر به كاهش شديد قيمت و افزايش مصرف سرانه به بيش 
از ۵3 كيلوگرم در سال ۰4-2۰۰3 شد. پس از بهبود قيمت هــاي محلي شكر، مصرف سرانه در سال 

۰6-2۰۰۵ به كمتر از ۵۰ كيلوگرم كاهش يافت و از آن زمان به بعد در اين سطح باقي مانده است. 
مكزيک يک بازار بي ثبات باقي خواهد ماند و معرفي ماليات شكر براي نوشيدني هــاي غيرالكلي، يک 
عامل اضافي عدم اطمينان را به همراه آورده است. در نتيجه انتظار ركود مصرف سرانه براي اين كشور را 

داريم. با اين حال، به احتمال زياد افزايش سطح جمعيت، كل ميزان مصرف را افزايش مي دهد.
مصرف سرانه باال، محدودكننده پتانسیل رشد در آمريکاي جنوبي 

مصرف سرانه در آمريكاي جنوبي پس از نوسان 39 تا 42 كيلوگرمي بين اواسط دهه 19۸۰ تا اواسط 
دهه 199۰، طي دهه هاي گذشته به شدت افزايش يافته است. در اول قرن حاضر، مصرف سرانه به حدود 
۵۰ كيلوگرم رسيد. پس از رسيدن به اوج خود در سال 13-2۰12 )تقريباً ۵2 كيلوگرم(، اكنون مجدداً به 
كمتر از ۵۰ كيلوگرم كاهش يافته است كه بيشتر به داليل اقتصادي بوده است. اين سطح باالي مصرف 
نشان مي دهد كه ممكن است اين كشور در اين زمينه به نقطه اشباع رسيده باشد و رشد آتي بسيار 
كمي را مي توان براي آن انتظار داشت، حداقل براساس مصرف سرانه. تقريباً 6۰ درصد كل مصرف شكر 
امريكاي جنوبي در برزيل است، كشوري كه از سال 91-199۰ شاهد افزايش ساالنه بيش از 3 درصدي 
بوده است. با اين حال، سير تكاملي مصرف شكر برزيل ثابت ميكند كه كاماًل متغير است، زيرا وابسته 
به قيمتها، سياست هــاي اجتماعي و وضعيت اقتصاد كشور ميباشد. پس از سال هاي بحران اقتصادي، 

تقاضاي شكر دوباره افزايش يافت اما با روند كمتر از نرخ هاي گذشته.
آسیا، مصرف كننده نصف شکر جهاني از سال 2025-26

در حال حاضر 6۰ درصــد از كل جمعيت جهان در آسيا زندگي مي كنند. بنابراين تعجب آور نيست كه 
اين منطقه بــه عنوان موتور اصلي رشد مصرف در آينده معرفي شود. آسيا كمترين ميزان مصرف سرانه را 
دارا بود اما از سال 2۰۰2 تاكنون، آفريقا در اين زمينه پيشي گرفته است. با اين حال، مصرف سرانه اين قاره 

با 2۰ كيلوگرم )مبناي 19-2۰1۸(، همچنان كمتر از رقم تقريبي 2۵ كيلوگرمي ميانگين جهاني است.
اقتصاد پوياي اين قاره همراه با ميزان نسبتاً پايين مصرف، به اين معني است كه اين منطقه داراي 
بيشترين پتانسيل براي افزايش تقاضا است.ميزان توسعه اقتصادي بين كشورهاي اين قاره بسيار متفاوت 
به همين دليل، تغييرات قابل توجهي در سطوح مصرف شكر اين كشورها وجود دارد.  است و عمدتاً 
ميانگين سال 19-2۰1۸ به طور قابل توجهي باالتر از ميانگين حدود 14 كيلوگرمي پانزده سال قبل است. 
با اين وجود رشد مصرف سرانه بسيار كم است و نرخ مركب در ده سال گذشته به حدود 2 درصد ميرسد. 
اين رقم با نرخ رشد مطلق بيش از 3 درصدي در تقاضا قابل مقايسه است. اين موضوع ميتواند بيانگر اين 
باشد كه افزايش جمعيت در مقايسه با تغيير عادات غذايي )ناشي از فراواني رو به رشد در منطقه(، عامل 
ضعيفتري در افزايش سريع مصرف شكر آسيا بوده است.در نتيجه اين قاره مي تواند نسبت به اثرات 
جانبي منفي بحث ماليات بر شكر آسيب پذير باشد.آسيا، تعدادي از بزرگ ترين مصرف كنندگان شكر را در 
خود جاي داده است. پيشبيني ميشود مصرف شكر هند در سال 19-2۰1۸ به 27/7 ميليون تن برسد 
كه رشد قابل توجهي را در مقايسه با مصرف 17/۵ ميليون تني سال 2۰۰۰-1999 نشان ميدهد. اين 
رشد معادل با نرخ رشد مركب حدود 2/۵ درصد است. ممكن است مصرف شكر اين كشور تا پايان دوره 
پيشبيني به 34 ميليون تن افزايش يابد.مصرف شكر چين تا اول قرن بيست و يكم، به رغم انتظارات 
از جمعيت بزرگ و آزادسازي تدريجي اقتصاد اين كشور، به كندي افزايش يافته است. با اين حال، پس 
از آن، تقاضاي شكر چين جهش شديدي داشته است و انتظار مي رود كه در سال 19-2۰1۸ به 17 
ميليون تن برسد كه از مصرف ۸/۵ ميليون تني سال 2۰۰۰-1999 بيشتر است. در حال حاضر پيشبيني 
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ميكنيم ميزان مصرف سال 2۰2۸-2۰27 به حدود 2۰ ميليون تن برسد. مصرف شكر در پاكستان به 
سرعت در حال افزايش است و تخمين زده ميشود در سال 19-2۰1۸ به 6/3 ميليون تن برسد كه در 
مقايسه با مصرف 3/۵ ميليون تني سال 2۰۰۰-1999، رشد قابل توجهي را نشان ميدهد. مشابه هند، 
نرخ رشد مركب ده سال گذشته اين كشور نيز در حدود 3 درصد بوده است. با اين حال دليل عمده 
آن، رشد جمعيت است چرا كه مصرف سرانه به آرامي رشد ميكند.تقاضاي شكر در اندونزي بــه عنوان 
چهارمين مصرف كننده بزرگ اين قاره، همچنان در حال رشد است. پيشبيني مي شود كل مصرف شكر 
سال 19-2۰1۸ اين كشور به حدود ۸/1 ميليون تن افزايش يابد كه بسيار بيشتر از 3/۵ ميليون تن 
اوايل قرن است. آمارها نيز نشان دهنده اين است كه رشد مصرف سرانه طي ده سال گذشته به ميزان 
قابل توجهي افزايش يافته و به حدود 2 درصد رسيده است. در نتيجه مصرف اين كشور مي تواند تا سال 
2۸-2۰27 به رقم 1۰/۵ ميليون تن برسد.به طور كلي، انتظار ميرود كل تقاضاي شكر منطقه آسيا تا 
سال 2۸-2۰27 به حدود 1۰7 ميليون تن )يا ۵۰ درصد كل تقاضاي جهاني( برسد. با وجود اين افزايش 
قابل مالحظه، مصرف سرانه در پايان دوره پيشبيني هنوز كمتر از ميانگين جهاني است اما اين فاصله 
به ميزان قابل توجهي كاهش خواهد يافت. بر اساس محاسبات ما، مصرف سرانه آسيا از ۸۰ درصد فعلي 
به ۸۵ درصد ميانگين جهاني در سال 2۸-2۰27 خواهد رسيد.تقاضای سرانه شكر در اقيانوسيه از جمله 
باالترين سطوح تقاضا در جهان است. مصرف سرانه اقيانوسيه طي ده سال گذشته بيش از 4۵ كيلوگرم 
بوده است. پيشبيني ميشود كه اين ميزان مصرف غير قابل تحمل باشد. استراليا بيش از ۸۰ درصد كل 
مصرف اقيانوسيه را بــه خود اختصاص داده است. در حال حاضر مصرف اين كشور به حدود 1/۸ ميليون 

تن مي رسد كه بسيار بيشتر از رقم 4۵۰ هزار تن سال 2۰۰۰-1999 است.

مالیات هاي شکر، موضوع داغ مورد بحث
در دو سال گذشته، مطالعات و بررسي هــاي بسياري با هدف نشان دادن شكر به عنوان عامل اصلي 
مشكالت مربوط به سالمت، از چاقي گرفته تا فشار خون باال صورت گرفته است. در واكنش به بحث داغ 

عمومي، سراسيمگي فعاليت، نه تنها در عرصه سياسي بلكه در سطح شركت نيز ديده مي شود.
مكزيک در سال 2۰14، اولين كشوري بود كه ماليات سودا را معرفي كرد. اين مسئله باعث كاهش 
موقت فروش نوشابه هــاي غيرالكلي شد. طبق نظر مؤسسه ملي آمار و جغرافيا INEGI ، حجم فروش 
نوشيدني هاي گازدار در مكزيک طي سال 2۰14 به ميزان 1/9 درصــد كاهش يافت اما در سال 2۰1۵ 
ثابت ماند. در سال 2۰16 ميزان فروش با 1/6 درصــد افزايش مواجه شد و در سال 2۰17، حدود 
 ۰/1 درصــد كاهش يافت. تحقيقات منتشر شده در سال 2۰17، نتايج كامال متفاوتي را ارائه داده اند: 
شو ون نگ، اقتصاددان سالمت و استاد دانشگاه كاروليناي شمالي در چپل هايل و همكارانش تخمين 
حدود ماليات،  اخذ  از  قبل  به  نسبت  سال 2۰1۵  در  مكزيكيها  قندي  نوشابههاي  خريد  كه   زدند 

9/7 درصد كاهش داشته است. در اين مطالعه محاسبه شد كه مكزيكــي ها در سال اول تحميل ماليات، 

خريد نوشابه و ساير نوشيدنيهاي شيرين با شكر خود را ۵/۵ كالریكاهش داده اند. انجمن توليدكنندگان 
نوشابههاي غيرالكلي و آب گازدار مكزيک )ANPRAC(، دوباره نتيجهاي متفاوت ارائه داد و اعالم كرد 
كه ماليات در كاهش چاقي موثر بوده است، ليكن بر افزايش قيمتهاي توليد و مجموع ماليات نيز تأثير 

داشته است. 
از اجراي آن و براساس نظر منابع رسمي )مانند بررسي ماهانه صنعت ساخت و  چهار سال پس 
ساز )EMIM(، مؤسسه ملي آمار و جغرافيا )INEGI(، تحليل )ANPRAC(، مصرفكنندگان در 
كوتاهمدت نسبت به تغيير قيمتها واكنش نشان دادند، اما به تدريج و با گذشت زمان، مصرف معمولشان 
را از سر گرفتهاند. به عبارتي، تأثير روي مصرف بلندمدت حداقل بوده است. بيشترين تأثير در سال 2۰14 
بود و در همه گروه هــاي نوشيدنيهاي غيرالكلي اثبات نشد، ليكن بسيار كمتر از برآوردهاي كساني است 

كه آمارهايي را در اين خصوص ترويج ميكنند.
شواهد نشان داده است كه اين موضوع، چاقي را كاهش نميدهد، چرا كه با وضع ماليات، كالري ناشي 
از نوشابهها به ميزان قابل توجهي كم نشده و تنها كاهش 6/6 كالري براي هر نفر )از متوسط مصرف روزانه 

بيشاز 3۰۰۰ كالري هر مكزيكي( طي چهار سال را نشان ميدهد.
با اين حال، ماليات ويژه محصوالت و خدمات، تأثيــر زيادي بر افزايش درآمد دولت داشته است. پس 
از چهار سال، مبلغ جمع آوري شده بيش از 1۰۰ ميليارد پزو )معادل ۵/۵ ميليارد دالر( است كه ۸6/2 
ميليارد پزوي آن از محل ماليات ويژه محصوالت و خدمات و 13/۸ ميليارد پزو نيز از محل ماليات بر 
ارزش افزوده ميباشد.براساس مطالعات انجام شده توسط مؤسسه تكنولوژي مستقل مكزيک، دانشگاه 
نيوو لئون و كوليجوي مكزيک، ماليات ويژه محصوالت و خدمات بر فقيرترين خانوارهاي كشور تأثير 
گذاشت، زيرا آنها سهم بيشتري از درآمدشان را به مصرف نوشيدني هــاي غيرالكلي اختصاص ميدهند. 
افراد كم درآمد بيشتر تحت تأثيــر قرار گرفتند زيرا ماليات ويژه محصوالت و خدمات روي نوشيدنيهاي 

غيرالكلي، توانايي خريد مواد غذايي و نوشيدني آنها در سال 2۰14 را 66 درصد كاهش داد. 
طبق نظر شوراي ملي ارزيابي سياست هاي توسعه اجتماعي و مؤسسه ملي آمار و جغرافيا و همچنين 
بررسي ملي هزينه و درآمد خانوار، معادل 62 درصد از مبلغ حاصل از ماليات ويژه محصوالت و خدمات، 

از خانواده هاي كم درآمد كشور به دست آمده است.
در انگلستان، ماليات شكر براي نوشيدنيهاي شيرين در آوريل 2۰1۸ كاهش يافت. در حال حاضر و 
پس از كاهش شكر موجود در نوشيدنيها توسط شركتها، پيشبيني ميشود ماليات سال 2۰1۸-19 

به 24۰ ميليون پوند برسد كه از نصف مبلغ پيشبيني شده اوليه دولت كمتر است. 
اداره بودجه )OBR( كه اين ارزيابيها را ارائه كرده است، با توجه به اينكه دولت ملزم به مصرف وجوه 
دريافتي براي پرداخت هزينه هــاي ورزشي مدارس ميباشد ترديدهايي را در خصوص تعّهدات هزينهاي 
براي وضع ماليات جديد مطرح نمود.اين اداره در گزارش اقتصادي و مالي منتشر شده خود در بهار اعالم 
كرد كه بيش از ۵۰ درصد توليدكنندگان،  فرمولهاي توليد خود را در راستاي كاهش محتواي شكر 
تغيير داده اند. اعمال ماليات بر سودا در اوايل سال 2۰12 براي توليدكنندگان فرانسوي نوشيدنيهاي 
حاوي شكر يا شيرينكننده هــاي مصنوعي، هزينه اي معادل 7/۵۵ يورو در هر ليتر به همراه داشته است. 
نرخ هــاي ماليات در ماه ژوئيه 2۰1۸ افزايش يافت.هدف اصلي از وضع ماليات، هدايت مصرفكنندگان به 
سمت جايگزين هــاي سالمتر بود و تأثير اين اقدام به سرعت احساس شد. نوشيدنيهاي گازدار براي اولين 
بار در هشت سال گذشته كاهش يافت و از آن زمان تاكنون روند كاهشي داشته است.با اين حال، مصرف 
شكر در فرانسه طي سال 2۰12 ميالدي هيچ واكنشي نشان نداد و در آن سال به 19۰ هزار تن افزايش 
يافت و در سال بعد به ميزان 1۸۰ هزار تن رسيد. در آغاز سال 2۰1۵، مصرف شكر شروع به كاهش كرد. 
با اين وجود، ميزان چاقي در حال افزايش است. در حالي كه قبل از وضع ماليات، 13 درصد از جمعيت 
بالغ را افراد چاق تشكيل ميدادند، آمار و ارقام سال Eurostat 2۰1۵ نشان ميدهد كه اين رقم به 
16درصــد افزايش يافته است. حمله به شكر در زمينه هاي بهداشتي چيز جديدي نيست. با اين حال در 
طول سالهاي اخير، بحث و گفتگو در اين زمينه تشديد شده و نميتوان فشارهاي تحميلي آن را انكار 
كرد، به ويژه در بلندمدت. البته تاكنون اقدامات خاص براي كاهش مصرف شكر محدود به كشورهايي 
ميشد كه تقاضا براي اين شيرينكننده در آنها، يا راكد بود و يا در حال كاهش. با اين حال، براي صنعت 
شكر بعيد است كه دليلي براي خشنودي خود داشته باشد. عملكرد بلندمدت اين بخش به ميزان قابل 
توجهي بستگي به اين دارد كه صنعت چگونه به چالش هــاي مطرح شده از سوي جنبشهاي فعال در 
حوزه سالمت پاسخ خواهد داد. البته بعيد به نظر ميرسد كه وضع ماليات بر شكر، چاقي را به ميزان قابل 
توجهي كاهش دهد. با اين حال، هدف اين است كه مصرف شكر به عنوان يک خطر سالمت شناخته 
شده است و صنعت بايد راههايي براي پاسخ به اين نگرانيها پيدا كند. فقط ميگويند كه اين نگرانيها 

بياساس بوده و كافي نخواهند بود.
چشم انداز

انتظار ميرود كه مصرف جهاني شكر در سال 21-2۰2۰ به حدود 194 ميليونتن برسد كه بيشتر از 
مصرف 1۸6 ميليون تني سال 19-2۰1۸ ميباشد. پيشبيني ميشود كه ميزان مصرف تا سال 2۰2۵-26 
به 2۰9 ميليون تن و تا سال 2۸-2۰27 به 216 ميليونتن برسد. البته، رضايت از اين رشد چالش برانگيز 
است، اما اين احتمال وجود دارد كه صنعت شكر نيز با رشد توليد همراه باشد. مصرف نيشكر به عنوان يک 
محصول حاوي انرژي در توليد اتانول، سبب محدود شدن عرضه شكر نشده است و انتظار نميرود در آينده 
نيز اين وضعيت تغيير كند.با اين حال، نو سانات قيمتي پس از سال 2۰۰9 نشان داده است كه مصرف شكر به 
محرک هاي اقتصادي واكنش نشان ميدهد، اما با يک تأخير زماني قابل توجه بهبود شرايط اقتصادی همراه با 
قيمت هاي پايين ميتواند منجر به روند افزايشي مصرف شده و بالعكس. اما معمواًل اين عوامل به سرعت تحليل 
ميروند به همين دليل رشد ساالنه مصــرف جهاني در محدوده 1/۵ تا 2 در صد نوسان خواهد داشت. مباحث 

مربوط به نگرانيهاي بهداشتي ممكن است سرعت رشد مصرف را به پايينترين سطح خود كاهش دهد.
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بکارگیری دانش و توان محّققان برای افزايش بهره وری صنعت نیشکر

وبينار تخّصصی نحوه مشاركت در طرح های فناورانه پااليشگاه 
زيســتی نيشــكر با هدف تبيين و معرفی طرح های فناورانه در 
زمينه تحقيقات فنی و مهندســی كشــاورزی در صنعت نيشكر 
از ســوی انجمن مهندسی ماشين های كشاورزی و مكانيزاسيون 
ايران، دانشگاه شهيد چمران اهواز و با همكاری مؤسسه تحقيقات 
و آموزش توسعه نيشكر و با سخنرانی اساتيد دانشگاه برگزار شد.

در اين وبينار كه با ســخنرانی دكتر ذكی ديزجی، رئيس هيأت 
مديره انجمن و عضو هيأت علمی گروه مهندسی بيوسيستم دانشگاه 
شهيد چمران اهواز و دكتر طاهرخانی مديرعامل مؤسسه تحقيقات 
و آموزش توسعه نيشكر برگزار شد، مباحثی در رابطه با تحّقق نفوذ 
فناوری در صنعت نيشــكر و طرح های فناورانه مرتبط با مهندسی 
بيوسيستم و مكانيزاسيون ارائه شد.ابتدا دكتر ديزجی بر لزوم كاربردی 
شــدن مجموعه رشته مهندسی بيوسيســتم )مهندسی مكانيک 
بيوسيستم، ماشين های صنايع غذايی و مكانيزاسيون كشاورزی( و 
پژوهش های آن در حل مشكالت و معضالت صنعت كشاورزی تأكيد 
كردند. همچنين با توجه به بين رشته ای بودن اين مجموعه رشته ها، 

به برخی توانمندی های فارغ التحصيالن اشاره كردند.
بهينه سازی توليد خوراک دام و طيور و آبزيان، بهينه سازی كود 
زيستی، بهينه سازی، توليد و مصرف انرژی زيستی، طراحی و مديريت 
ماشــين آالت اختصاصی نيشكر با رويكرد برداشت سبز و مديريت 
ضايعات و توليد محصوالت جانبی از عناوين مطرح شده در اين وبينار 
بود.در اين وبينار، مديرعامل مؤسسه تحقيقات و آموزش توسعه نيشكر 

با اشاره به ايجاد پااليشگاه زيستی با محوريت شركت توسعه نيشكر 
در خوزستان گفت: در مهرماه ســال گذشته، تفاهم نامه همكاری 
سه جانبه بين ســازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزی، ستاد 
توســعه زيست فناوری و شركت توسعه نيشكر به امضا رسيد.دكتر 
كوروش طاهرخانی افزود: اين تفاهم نامه در راســتای توسعه پايدار 
صنعت نيشكر با هدف تكميل زنجيره صنايع جانبی و ايجاد ارزش 
افزوده منعقد شد و بر اساس آن، سازمان تحقيقات آموزش و ترويج 
كشاورزی آمادگی خود را برای بكارگيری دانش و توان محّققان خود 
برای افزايش بهره وری صنعت نيشكر اعالم كردند.وی افزود: استفاده 
از پسماندها و پساب های نيشــكر به روش پااليش زيستی و ايجاد 

ارزش افزوده از جمله اهداف پااليشگاه زيستی در خوزستان است.
مديرعامل مؤسسه تحقيقات و آموزش توسعه نيشكر در بخش 
ديگری از ســخنان خود اظهار داشت: توسعه نيشــكر دروازه ورود 
مكانيزاســيون است و از دانش نوين و ابزارهای جديد در اين عرصه 
برخوردار است.طاهرخانی با اشاره به عمليات مكانيزه نيشكر تأكيد 
كرد: پيچيده ترين و متنوع ترين ماشــين ها و ادوات كشاورزی در 
صنعت نيشــكر به كارگيری شده و تنها عمليات كشت نيشكر به 
صورت غيرمكانيزه انجام می شــود.وی با تبيين و معرفی طرح های 
فناورانه در زمينه تحقيقات فنی و مهندســی كشاورزی در صنعت 
نيشــكر عنوان كرد: از جمله مســائل و دغدغه های شركت توسعه 
نيشكر مكانيزاسيون كشاورزی است كه انجمن مهندسی ماشين های 
كشاورزی و مكانيزاســيون ايران می تواند در اين مورد مشكل گشا 

باشد.مديرعامل مؤسسه تحقيقات و آموزش توسعه نيشكر با اشاره 
به برداشــت سبز نيشكر تصريح كرد: اين شــركت گام به گام و بر 
اســاس تعهدات موجود، در راستای برداشت سبز گام برداشته و در 
زمينه پوشال، بسته بندی و انتقال و نگهداری آن نيز اقداماتی انجام 
شده است.طاهرخانی با اشاره به چالش های برداشت سبز افزود: گذر 
از برداشت ســوخته به سبز چالش های متعّددی به دنبال دارد كه 
انجمن مكانيزاسيون ايران می تواند در طرح ها و پژوهش های مختلف 
اين دغدغه ها را برطرف نمايد.وی از افزايش ضايعات نيشكر، افزايش 
چشمگير خاشــاک، محدوديت در دروگرها، موتور دستگاه، ايمنی، 
سيستم هيدروليک، الواتور، سيستم غلطک های تغذيه و چاپر، جمع 
آوری بقايای نيشكر، جمع آوری و انتقال از مزرعه، هزينه های برداشت 
و… به عنوان دغدغه ها و چالش های برداشت سبز ياد كرد كه نياز 
به بررسی و مطالعات جامع بر اساس شرايط موجود دارد.مديرعامل 
مؤسسه تحقيقات و آموزش توسعه نيشكر تأكيد كرد: افزايش راندمان 
و كاهش هزينه عمليات ماشــينی، مركب نمودن ادوات كشاورزی، 
كاهش شدت خاک ورزی، هوشــمند كردن سمپاشی، كشاورزی 
حفاظتی و … از جمله اهداف و دغدغه های مؤسسه تحقيقات در 
بخش مكانيزاسيون است كه اميدواريم با همفكری و همراهی اساتيد 
دانشگاهی در راســتای توليد گامی رو به جلو برداريم.در پايان اين 
وبينار، اساتيد و متخّصصين ديدگاه های خود را در رابطه با طرح های 
فناورانه در زمينه تحقيقات فنی و مهندســی كشاورزی در صنعت 

نيشكر اعالم و سؤاالت و نظرات خود را مطرح كردند.

ادامه از صفحه اول
نكته تأسف بار اين است كه 
دولت برای توجيه ارزپاشی به 
تثبيت قيمت كاالهای اساسی 
اصرار می كند اما در بازار شاهد 
افزايش بيشتر نرخ تورم همين 
كاالها نســبت به نــرخ تورم 
عمومی هستيم.  از آن عجيب 
تر اين اســت كــه دولت برای 
اينكه نشان دهد با گرانی اين 
كاالها مبارزه می كند به جای 
اينكه بــازار را كنترل كند به 
كارخانه ها و بخش توليد داخل 
فشار وارد كرده وقيمت آنها را 
تثبيت می كند. در جدول های 
زير می توان اين داســتان را با 

اعداد و ارقام به راحتی ديد.
قيمــت كاالهای  افزايــش 
اساســی دربازار كــه به دليل 
ناهماهنگــی در تنظيــم بازار 
پديدار شــده اســت عالوه بر 
اينكه به توليدداخلی فشار وارد 
می كند به دليل كاهش قدرت 
خريــد شــهروندان به كاهش 
مصرف اين كاالهــا نيز منجر 

شده است. 
به نظر می رسد در سال های 
تازه ســپری شــده بــا وجود 
انجمن  راهنمايی های  و  انتقاد 
كارخانه هــای قند وشــكر به 
بخش هــای  دربــاره  دولــت 
گوناگون اقتصاد شكر راه رفته 

به دردسرمنجرشده است.
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جدول3- ارز ترجیحي تخصیص يافته به كاالهاي اساسي از ابتداي سال 1397 تا شش ماهه اول سال 1399

جمعشش ماهه اول سال 96سال 98سال 97ارز تخصیص يافته

1۰/712/6۵/32۸/6ارز تخصيص يافته )ميليارد دالر(

44/9۵2/922/312۰/1ارزش ارز تخصيصي با نرخ 42۰۰ )هزار ميليارد تومان(
ارزش ارز تخصيصي با لحاظ كردن متوسط قيمت ارز 

2۵6/۸3۰2/4127/36۸6/4معادل با 24۰۰۰ تومان )هزار ميليارد تومان(

جدول4- افزايش قیمت برخي اقالم غذايي از فروردين 1397 تا مرداد 1398 )واحد: هزار ريال( 
درصد افزايش قیمتمرداند 1398فر وردين 1397واحد مبادلهكاال

13۵.6۸727۵.9۵۵2۰3كيلوگرمبرنج ايراني درجه 1
422.39۰1۰۵.۰4224۸كيلوگرمگوشت گوسفند

۸2.4261۸1.۰4۵219كيلوگرمگوشت مرغ
2۸.27۵77.1۸1273ليترشير پاستوريزه

۵۰۰۵9.63614۰۸44236 گرمپنير پاستوريزه ايراني
۸1.97۰1۵3.66۵1۸7كيلوگرمتخم مرغ

3۸.7۰9141.641366كيلوگرمسيب درختي زرد
1۸.42۰37.۸232۰۵كيلوگرمسيب زميني

19.۸1۸33.7۰۸17۰كيلوگرمپياز
119.1992۸۰.4۵223۵كيلوگرملوبيا چيتي

۸۰.476237.43729۵كيلوگرمعدس
41.۰۸21۰۸.9۸926۵كيلوگرمقند
32.۸۸۵91.3۸427۸كيلوگرمشكر

۵۸.1۸717۵.۸313۰2كيلوگرمرب گوجه
249---ميانگين غيروزني افزايش قيمت

جدول2- مصرف مواد غذايي ضروري و نرخ تغییرات آن در دوره 98-1396 )متوسط مصرف يک خانوار بر حسب كیلوگرم در سال( 

رشد 97 نسبت به 97رضد 97 نسبت به 96مصرف در سال 98مصرف در سال 97مصرف در سال 96كاالهاي اساسي
1/34-۵/32-649/63۵16/۰96۰6/۸3غالت )گندم، جو، ذرت و..( آرد و فرآورده هاي گندم

۵/79-11/2۰-1۰6/6694/71۸9/33انواع گوشت
17/16-22/۸۰-1۰/9۸۸/4۸7/۰2انواع ماهي و ميگو

2/۸2-11/13-1۸۵/۵۰164/۸616۰/2۰لبنيات )شير، ماست، دوغ و...(
2/72-۸/7۵-۵1/9647/4146/12انواع روغن و كره

6/16-4/26-2۵/1724/1۰22/61حبوبات
2/73-1۰/۵7-61/64۵۵/4۰۵3/۸9قند و شكر

مأخذ: مركز آمار ايران

جدول1- درصد تغییر واردات كاالهاي اساسي در 9 ماهه 1398 نسبت به 9  ماهه 1397
 وزن 

)ميليون تن 1397(
 وزن 

)ميليون تن )139۸(
 ارزش دالري

)ميليون دالر 1397(
 ارزش دالري

رشد  ارزشيرشد وزني)ميليون دالر 139۸(

4/76-21.7۸422.12929.۸۰۰2۸.3۸31/۵۸كل واردات
13.97۸1۵.76۵۸.۵3۵9.۸9712/791۵/96واردات كاالهاي اساسي

مأخذ: گمرک جمهوري اسالمي ايران

 ارزپاشی
و نقض غرض
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به زودي دولت تازه اي در ايران بر ســر كار خواهد  آمد. با توجه به 
كانديداهاي باقي مانده و برنامه هايي كه آنها در روزهاي تبليغات بر زبان 
آورده يا بروي كاغذ و در رسانه ها نوشتند مي توان گمانه زني هايي درباره 
برنامه اقتصادي آنها داشت. با اين همه تا روزي كه اعضاي دولت تازه 
بر ســركار نيايند و وزيران مهمي مثل وزارت جهادكشاورزي و صمت 
برنامه هاي خود را اعالم نكنند نمي توان داوري كرد كه صنعت به كدام 
راه مي رود. با اين همه بخش خصوصي ايران در هفته هاي تازه سپري 
شده پيشنهادهاي خود را براي بهتر شدن شرايط فعاليت هاي اقتصادي 
در همه بخش ها به كانديداها اعالم كردند. از ميان پيشنهادهاي ارائه 
شده به كانديداها و دولت سيزدهم برنامه اتاق بازرگاني، صنايع ومعادن 
وكشــاورزي ايران از جامعيت بيشتري برخوردار بود. با توجه به آنچه 
در زير مي خوانيد مي توان اســتنباط كرد اجــراي حتي بخش هايي 
از برنامــه اتاق ايران در يک دوره 4 ســاله مي تواند كار را براي فعاالن 
بخش هاي گوناگون از جمله صنعت قند هموار كند. با توجه به برخي 
از پيشنهادهايي كه انجمن صنفي كارخانه هاي قند و شكر در سال هاي 
اخير داشــته اند مي توان دريافت كه اين پيشنهادها با آنچه اتاق داده 

است سازگاري دارد. 
خصوصي سازي و حذف قیمت گذاري 

واقعيت اين است كه خصوصي سازي به مثابه يک الزام در برنامه ها 
و پيشنهادهاي انجمن صنفي بارها مطرح شده است. انجمن صنفي 
كارخانه هاي قند و شــكر بارها تأكيد كرده اند دولتي بودن بنگاه ها و 
اقتصاد دولتي راه نوآوري و ابتكار را مي بندد. خصوصي ســازي واقعي 

اقتصاد البته الزام هايي دارد كه در پيشنهاد اتاق در زير آمده است: 
 مديريت شركت ها )بدون انتقال مالكيت( براي دوره اي معين طي 
يک قرارداد شــفاف كه به صورت علني منتشر خواهد شد، به بخش 
خصوصي يا يک كنسرســيوم حائز اهميت در قبال اخذ ضمانت هاي 
شفاف واگذار شود. در مقابل، دولت در قرارداد فوق متعّهد شود كه از 

دخالت ها در اداره امور بنگاه هاي فوق پرهيز نمايد. 
 دولــت از مداخله در قيمت گذاري محصــوالت بنگاه ها به ويژه 
بنگاه هايي كه به روش فوق مديريت آنها واگذار شده خودداري كند و 
در صورت لزوم شوراي رقابت طبق قانون در اين خصوص ورود كند. اگر 
بخشي از مردم نتوانند به دليل باال بودن قيمت يک كاال يا خدمت كه 
طبق فرآيند رقابتي در حال توليد است را خريداري كنند، نقش دولت 
جبران كمبود قدرت خريد از طريق پرداخت هاي انتقالي اســت و نه 
دخالت در فرآيند توليد يا قيمت گذاري. عدم رعايت همين قاعده، ريشه 

بسياري از ناكارآمدي ها و گسترش فساد در كشور است. 
 واگذاري بنگاه هاي كوچک و متوســط به روش فوق در اولويت 

واگذاري نسبت به بنگاه هاي بزرگ قرار گيرند. 
 شوراي رقابت تمام آيين نامه ها و بخشنامه هايي را كه پيش از اين 
تصويب شده و با كاركرد رقابتي شركت ها تضاد دارند، بررسي و براي 

اصالح به دولت تقديم كند.  
 نهادهاي عمومي غيردولتي موظف شوند تا بنگاه هاي اقتصادي 
كه خارج از حيطه مأموريت هاي خود در تملک دارند را ظرف 3 سال از 

طريق عرضه در بازار بورس يا پيمان مديريتي، واگذار كنند. 
سیاست هاي ارزي 

يكي از گرفتاري هاي صنعت قند و شكر نوسان در سياست هاي ارزي 
و جهش هاي بلند و سپس تثبيت دستوري نرخ ارز بوده است. اصالح 
ساختار سياست هاي ارزي هميشه از خواسته هاي كارخانه هاي شكر 
بوده است تا از پيامدهاي منفي آن در امان بمانند. به طور مثال تثبيت 
قيمت ارز و فاصله قيمت دولتي و قيمت دســتوري و دادن دالر ارزان 
به واردات شكر، تعادل هاي نسبي در قيمت شكر وارداتي و توليد داخل 
را به هم مي زند. اتاق بازرگاني با لحاظ كردن همين مقوله ها بوده است 
كه به دولت ســيزدهم برخي پيشنهادهاي ريزتر براي اصالح ساختار 

سياست هاي ارزي را به شرح زير داده است. 
 هدف اصلي سياســت ارزي ميان مدت كشــور، تقويت قدرت 
رقابت پذيري ملي و توســعه صادرات قرار گيــرد. در اين جهت الزم 
است بانک مركزي )با هماهنگي وزارتخانه هاي صمت و امور اقتصادي 
و دارايي و ســازمان برنامه و بودجه( اختيارات الزم را داشته باشد و در 

مقابل اقدامات خود، پاسخگو هم باشد. 
 به منظور مصون ســازي بــازار ارز از وقوع شــوک هاي ارزي و 
جلوگيري از رفتار ســوداگرانه در بازار ارز، بانک مركزي بر روي ذخاير 
ارزي خود هدف گذاري كند، به طوري كه ميزان منابع ارزي بانک مركزي 
همواره از آستانه تعريف شده براي مقابله با شوک هاي ارزي بيشتر باشد. 

 در صورت ادامه شرايط تحريمي اقتصاد، تخصيص ارزهاي بانک 
مركزي و صندوق توسعه ملي به واحدهاي توليدي به منظور واردات 
مواد اوليه، ماشين آالت و تجهيزات مورد نياز در فرآيند توليداتي كه يا 
زنجيره هاي ارزش در كشور را تكميل مي كنند يا مزيت هاي صادراتي 
دارند، در اولويت ارزي كشور قرار گيرد. اعالن منظم ارزهاي تخصيص 
داده شده به بخش ها و شــركت هاي مختلف و نحوه استفاده از آنها، 
مشــتركاً بر عهده وزارت صمت، بانک مركــزي و گمرک قرار گيرد 

)حداقل هر شش ماه يک بار.( 
 پيمان ســپاري ارزي به شكل كنوني با اولويت ارزهاي حاصل از 
صادرات محصوالت كشاورزي و فرش و صنايع دستي، خدمات فني و 
مهندسي و صادرات محصوالت با فناوري باال لغو شود و بانک مركزي 
موظف شــود ســازوكارهاي الزم را براي تضمين ورود ارزهاي كليه 
صادركنندگان به چرخه اقتصادي كشــور متناسب با سياست ارزي و 

سياست تجاري كشور طراحي و اجرا كند. 
 در تمامي قراردادهاي سرمايه گذاري كه بخشي از سرمايه گذاري 
به شــكل ارزي اســت )از محل دارايي هاي خارجي بانک مركزي يا 
صندوق توسعه ملي(، دولت متعّهد شــود كه در صورت جهش نرخ 
ارز، بخشي از منابع حاصل از تجديد ارزيابي دارايي هاي خارجي بانک 
مركزي و تجديد ارزيابي دارايي هاي ارزي صندوق توسعه ملي را صرف 
تسويه بدهي ســرمايه گذاران كند. صرفاً سرمايه گذاراني مشمول اين 
امتياز خواهند بود كه به تعهــدات خود طبق قرارداد عمل كرده اند و 
كل منابع ارزي دريافتي را با تأييد بانک مركزي و وزارت صمت صرف 

سرمايه گذاري در كشور كرده اند. 
 گزارش بدهي هاي خارجي كشور اعم از فاينانس، خط اعتباري و 
ساير انواع روش هاي تأمين مالي خارجي كه توسط فعاالن اقتصادي اعم 
از دولتي، غيردولتي و بانكي ايجاد شده است، به همراه گزارش تحليل 
پايداري بخش خارجي هر شش ماه يک بار به مجلس شوراي اسالمي 
ارائه شود، تا با اطالع و نظارت مستمر مجلس، كشور در معرض بحران 

بدهي هاي خارجي قرار نگيرد.
چابک سازي نظام اداري 

ســابقه صنعت قند وشــكر و طبيعت اين صنعت كه بخشــي از 
فعاليت هاي آن در بخش كســاورزي و بخش ديگري در صنعت است 
و نيز الزامي بودن واردات شــكر موجب شــده بود تا قبــل از ادغام 
وزارتخانه هاي بازرگاني و صنايع يک مديريت ســه گانه بر صنعت قند 
وشــكر اعمال شــود. در حال حاضر تيز دو وزارتخانه درباره مســائل 
گوناگون اين بخش تصميم مي گيرند. داستان تنظيم بازار شكر داستاني 
بزرگ دارد كه انجمن كارخانه هاي قند وشــكر بارها و بارها درباره آن 
نوشته وخواستار كاهش ديوان ساالري شده اند. خوشبخنانه اتاق ايران 
نيز در پيشــنهادهاي خود براي رييس جمهور سيزدهم در اين باره با 

جزييات پيشنهادهايي داده است كه درادامه مي خوانيد: 
 دولت متعّهد شود در دو سال اول فعاليت خود حداقل ۵۰ درصد 
از فرآيندهاي اداري كه اكنون نياز به مراجعه حضوري مردم دارد را با 
توســعه دولت الكترونيک از اين طريق تغيير دهد. در اجراي اين كار، 
فعاليت هاي مربوط به مراحل انجام كســب وكار در اولويت قرار گيرند 
به گونه اي كه فرآيند ثبت شخص حقوقي بر پايه امضاي الكترونيكي تا 

پايان سال اول به صورت كامل قابل انجام باشد.
 برنامه مقررات زدايي به منظور دستيابي به دولت چاالک و كارا، 

تسهيل فرآيندهاي مربوط به ورود، تداوم و خروج بنگاه هاي اقتصادي و 
كاهش مراكز تصميم گيري در خصوص مجوزهاي مورد نياز براي شروع 
فعاليت هاي اقتصادي پيگيري و تسريع شود. براي اين منظور، نماينده 
ويژه رييس جمهور، به عنوان رييس كارگروه مقررات زدايي تعيين شود و 
وي اختيار داشته باشد كه پس از نهايي كردن فرآيند احصاء مجوزهاي 
الزم، نسبت به پااليش و حذف مجوزهاي غيرضروری با همكاري ساير 

دستگاه ها و بخش خصوصي اقدام كند.
توسعه بازار سرمايه 

 ســازمان بورس و اوراق بهادار ظرف يک سال امكان رتبه بندي 
شــركت هاي مختلف، كوتاه كردن فرآيند انتشــار اوراق تأمين مالي، 
كاهش هزينه هاي انتشــار و كاهش حداقل ميزان تعريف شده براي 
تأمين مالي از طريق انتشار اوراق بدهي، امكان تأمين مالي از طريق اين 

ابزار را براي شركت هاي مختلف فراهم سازد.
 از طريــق رفع انحصار در اعطاي مجــوز فعاليت در بخش هاي 
مختلف اعــم از كارگزاري، ســبدگرداني و شــركت هاي مشــاوره 

سرمايه گذاري، به تعميق بورس كمک شود. 
 امكان افزايش عرضه اوليه سهام براي شركت هاي جديد، از طريق 
تسهيل شرايط پذيرش شركت ها در بازار سهام توسط سازمان بورس 

فراهم گردد. 
 ســازوكارهاي نظارتي قوي بر بازار بورس فعال و تقويت شوند 
تا ســفته بازي و ســوداگري در اين بازار كنترل گــردد و از متقلبان 

جريمه هاي مالي سنگين اخذ شود.
 بانک مركزي و سازمان بورس و اوراق بهادار آيين نامه و دستورالعمل هاي 
مورد نياز براي تأمين مالي مشترک پروژه هاي بزرگ از طريق بازار سرمايه و 

شبكه بانكي را از طريق منابع داخلي يا خارجي فراهم كنند.
مبارزه با فساد 

 سامانه افشاي فساد در ســازمان ها و نهادهاي درگير با فعاالن 
اقتصادي طراحي شود و قانون حمايت از افشاگران به منظور فراهم شدن 
زمينه افشاي فسادها و رشــوه گيري ها در دستگاه هاي دولتي توسط 

مردم، تدوين شود. 
 گمركات كشور در راستاي مقابله با قاچاق تخّصصي شوند. 

 عملكرد همه بازارچه هاي مــرزي و مبادي ورود كاال به منظور 
جلوگيري از قاچاق كاال به طورجدي توسط گمرک كنترل شود.

رفع تبعیض
رفع تبعيض بين بخش خصوصي و دولتي و حركت به سمت فضاي 
رقابتي دولت هاي ايران در همه دهه هاي تازه ســپري شده هرجا الزم 
دانسته اند ميان شركت هاي دولتي وخصوصي تبعيض قايل شده اند. در 

برنامه اتاق اين مورد نيزديده شده است كه درادامه مي خوانيد: 
 رعايت ماده )۸( قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 جهت 
جلوگيري از اتخاذ سياســت هاي تبعيض آميز بيــن دولت و بخش 

خصوصي در همه مصوبات دولت و مجلس مد نظر قرار گيرد.
 عملكرد شوراي رقابت و راه اندازي نهادهاي تنظيم گر بخشي در 

بازارهايي كه مصداق انحصار هستند، تقويت شود.
 كليه دستگاه هاي اجرايي مكلّف شوند به منظور ايجاد تراضي و 
عادالنه نمودن قراردادها براي بخش هاي خصوصي و تعاوني، در انعقاد 
قرارداد با شــركت هاي بخش خصوصي و تعاونــي براي خريد كاال يا 

خدمت، از فرم هاي يكنواخت استفاده كنند.

دولت سیزدهم و پیشنهادهاي اصالحي 



شماره 209 - ارديبهشت 81400

آمار واردات شکر از سال 1380  تا پايان فروردين سال 1400 
به تفکیک واردات دولتي و خصوصي

ارقام به هزارتن
جمع وارداتواردات بخش دولتيواردات بخش خصوصيسال

13800937937
13810820820
138256160216
138342161203
138480627707
1385148510422527
13869622081170
1387110101101
13888770877
1389180501805
1390123401234
139111755051680
13929925871579
1393562261823
1394364157521
1395358309667
1396718138856
139786195281
139865511751830
13996503681018
140013013

مأخذ: گمرك جمهوري اسالمي ايران

واردات شکر از سال 84 تا پايان فروردين سال1400 به تفکیک خام و سفید

 سفیدسال
)هزارتن(

 بها 
)دالر(

 خام
 جمع وارداتبها )دالر()هزارتن(

)هزار تن(
 بها جمع 

واردات )دالر(
13847820,124,000629177,256,000707197,380,000
1385637291,271,9101,890726,182,5592,5271,017,454,469
1386348133,309,344822274,461,3671,170407,770,710
138710337,213,332998287,800,0131,101325,013,345
1388278,819,906850315,826,114877324,646,020
1389001,805704,520,4071,805704,520,407
139063,799,5101,228752,105,3341,234755,904,844
1391001,6801,072,413,6081,6801,072,413,608
1392001,579832,187,9581,579832,187,958
139300823377,470,440823377,470,440
13944920,479,003472151,358,524521171,837,527
1395006670667320,134,978
139600856414,742,637856414,742,637
139700281102,654,305281102,654,305
1398001,830642,346,2371,830642,346,237
1399001,018370,660,0001,018370,660,000
1400001355,390,0001355,390,000
1,248515,017,00517,4417,257,375,50318,6898,092,527,485جمع

مأخذ: گمرك جمهوري اسالمي ايران

تحوالت واردات شکر 
آمار دقيق ، پردازش شــده و تاريخی در باره شكر يكی از نقاط درخشان فعاليت های انجمن صنفی كارخانه های قند 
و شــكر است. آمار واردات شكر كه در يكی از جدولهای زير آمده نشان می دهد واردات شكر در سال 13۸۰ معادل 937 
هزار تن و در سال 1399 برابر با 1۰1۸ تن است. افزايش بسيار اندک واردات در فاصله بيست سال با وجود رشد متوسط 
ساالنه 1.۵درصدی جمعيت ايران در اين فاصله نشان می دهد ايران توانسته است مصرف شكررا از توليد داخل فراهم كند. 
اين اتفاق بزرگ در حالی رخ داده اســت كه دراين بيســت سال سه دولت به سه گرايش گوناگون در شكر سياستگذاری 
كرده وبه ويژه در سال های 13۸4 تا 13۸۸ توليدداخل زير فشار سنگينی قرارگرفت. عالوه براين در اين فاصله اتفاق بزرگ 
ديگری رخ داده است و آن رفع انحصار از واردات شكراز طرف دولت است. در صورت ادامه وضعيت موجود در سياست های 
ارزی و آزاد شدن نرخ ارز و نيز دادن مجوز تنظيم بازار شكر به نهاد  صنفی كه كارنامه درخشانی هم دارد می توان اميدوار 
بود صنعت قند وشكر از دولت جدا شده و روی پای خود می ايستد. دراين صورت الزم نيست دولت ارزهای گران قيمت 
متعلّق به شهروندان ايرانی را با قيمت های زير قيمت بازار ارز به گروه خاص بدهد. سياستگذاری درست در مسايل كالن به 

ويژه سياست ارزی و نيز بيرون انداختن دندان طمع يک گروه كوچک راه رهايی ايران از وابستگی به شكر وارداتی است .

واردات شكر خام بصورت ماهيانه از سال 1385 تا  سال 1400)ارقام هزار تن(
جمعاسفندبهمنديآذرآبانمهرشهريورمردادتیرخردادارديبهشتفروردينسالرديف

1
138515494111205307192187223194298240276

2481
1542483595648711063125014731668196522052481جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

2
138623622811254111133615565275038

1170
2364645766307418749359901055108211321170جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

3
13872829888914917324686512616993

1101
285714523438355658064871383910081101جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

4
1388119108576442339446457412273

877
119227284348390423517563608682804877جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

5
138969107132234312330161112806373132

1805
691763085428541184134514571537160016731805جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

6
139۰024126830138431181718114256

1234
02436104405789820838855103611781234جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

7
139150691215515419619037228151307123

1681
501192402954496458358721100125115581681جمع هر ماه + ماه هاي قبل

8
139288158811461159207115146134225227

1579
88103191305366525732847993112713521579جمع هر ماه + ماه هاي قبل

9
1393165137211574067471980000

823
165302513570610677724743823823823823جمع هر ماه + ماه هاي قبل

10
139405,511,89,212701071751052524

521
05,517,32133103210385490492497521جمع هر ماه + ماه هاي قبل

11
13950002522117076506668016

667
00025246391467517583651651667جمع هر ماه + ماه هاي قبل

12
1396019522912913816055014080

856
0195424553691707707762762776776856جمع هر ماه + ماه هاي قبل

13
139703849100006606661

281
038878888888888154154220281جمع هر ماه + ماه هاي قبل

14
139882213280220801432109815017110578

1830
822955757958751018122813261476164717521830جمع هر ماه + ماه هاي قبل

15
1399971312011122173142636317160

1018
97228429541543717859922985100210181018جمع هر ماه + ماه هاي قبل

16
140013

13
0جمع هر ماه + ماه هاي قبل
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