
 بهمن دانايي 
مديــران و ســهامداران صنعــت قند 
و شــكر نيــك مي دانند افزايــش قيمت 
محصول توليدشده آنها به دليل حساسيت 
شــهروندان و نيــز به دليل وسوســه هاي 
واردكنندگان عمده شــكر و نيــز از همه 
مهم تــر مديــران دولت ها به ويــژه دولت 
ســيزدهم رصد مي شــود. به همين دليل 
مديران كارخانه هاي قند و شكر از گذشته 
تا امروز همه نيروي خود را متمركز كرده اند 
تا با رعايت دقيق اصول افزايش بهره وري و 
نيز كاهش هزينه هاي ســربار، قيمت تمام 
شــده را در اندازه هاي اقتصادي و منطقي 
كنتــرل كنند. امــا از ســوي ديگر خوب 
مي دانيم مهار همــه عوامل مؤثر بر قيمت 
تمام شده توليدات صنعتي كه يك پاي هم 
در مزرعه دارد و نيز بايــد از اهرم واردات 
براي تنظيم بازار آن كمك گرفت در اختيار 
كارخانه هاي قند نيست. واقعيت اين است 
كه بيرون آمدن ديو تورم از كوزه بيشــتر 
از اينكه به خواســت و اراده توليد كنندگان 

برگردد از سوي دولت صورت مي گيرد. 
ادامه در صفحه 2

 تأملی بر شرايط
دولت سیزدهم 

كارشناسان و مديران و فعاالن اقتصادي 
ضمن تأييد تنگناهاي كوچك و بزرگ در 
اقتصادايران اما باور دارند دولت ســيزدهم 
با ســه پديده بــزرگ و نفس گير دســت 
بــه گريبان اســت؛ كمبــود آب و برق يا 
كاستي هاي زيرســاخت هاي ايران، فرآيند 
مديريت پديده آزاردهنــده كرونا از جلب 
اعتمــاد شــهروندان تا تأمين واكســن و 
سرانجام رها شدن صلح هسته اي و فرورفتن 
اين پديده در غبار. عامل سرنوشت ســاز بر 
كســب وكار و معيشت شهروندان به مقوله 
ادامــه  دار شــدت تحريم اقتصــادي ايران 
از  گرفته  پيامدهاي سرچشمه  بر مي گردد. 
اين عنصر بر اقتصاد كالن بر اقتصاد بنگاه ها 
و سفره خانواده ها انكارناشدني است. روند 
فزاينده افزايش قيمــت كاالهايي كه بايد 
سر ســفره شــهروندان برود و رسيدن به 
نقطه اوج در شتاب نرخ تورم از اين مقوله 
سرچشمه مي گيرد.آيا دولت آينده مي تواند 
سايه ســنگين و خفه كننده اين سه عامل 
آزاردهنده ايران را به ســادگي از سر ايران 
و ايرانيان كوتاه كند؟ واقعيت اين است كه 
خوش بيني قابل اعتنايي الزم اســت تا اين 
چشم انداز تصوير شود كه با سرعت مي توان 

اين سه مسأله را حل كرد.
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 نرخ شتابان تورم 
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صفحه 3

چهار واحد صنعتی سبز شرکت توسعه نیشکر تقدير شدند
همايش تجلیل از واحدهای صنعتی و خدماتی سبز 
استان خوزستان با حضور مديرکل دفتر ارزيابی اثرات 
زيست محیطی سازمان حفاظت محیط زيست در سالن 

همايش شرکت توسعه نیشکر خوزستان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی، در اين همايش كه در تيرماه 
با حضور نماينده ولی فقيه در خوزستان، استاندار، مديرعامل 
شركت توسعه نيشــكر و صنايع جانبی، مديركل محيط 
زيست استان و جمعی ديگر از مديران استانی برگزار شد، 
از كشت و صنعت امام خمينی )ره( به عنوان واحد صنعتی 
ســبز كشوری و از كشــت و صنعت های اميركبير، دعبل 
خزاعی و حكيم فارابی به عنوان واحدهای صنعتی ســبز 
اســتانی تقدير به عمل آمد.صنعت سبز به صنعتی اطالق 
می شــود كه بر اســاس معيارهای زيست محيطی و بنا به 
تشخيص سازمان حفاظت محيط زيست، تالش قابل تقديری 
در طول سال مورد نظر در راستای حفظ محيط زيست انجام 
داده باشد.استقرار سيستم پايش آالينده ها، توسعه فضای 
سبز، مصرف بهينه انرژی و اســتفاده از انرژی های پاک و 
استقرار پايش لحظه ای آالينده ها جزو شاخص های انتخاب 

واحدهای صنعتی و خدماتی سبز بود.
اسفند ماه ســال گذشته بيست و دومين همايش ملی 
واحدهای صنعتی و خدماتی سبز در تهران برگزار شد كه در 
اين همايش كشت و صنعت امام خمينی )ره( به عنوان واحد 
برتر صنعتی سبز انتخاب شد. همچنين كشت و صنعت های 
نيشكر اميركبير، دعبل خزاعی و حكيم فارابی نيز به عنوان 

واحدهای سبز صنعتی در استان خوزستان برگزيده شدند.

 تشويق صاحبان صنعت 
برای رعايت شاخص های محیط زيستی

مديركل محيط زيست خوزستان در اين همايش هدف 
از انتخاب صنايع سبز را تشويق صاحبان صنعت برای رعايت 
شاخص های محيط زيستی عنوان كرد.محمدجواد اشرفی با 
بيان اينكه روند توسعه در جهان بر اساس اقتصاد سبز است، 
اظهار داشت: خوزســتان يكی از استان های صنعتی كشور 
است كه صنايع آن هنوز در وضعيت ايده آل زيست محيطی 
قرار ندارد اما فعاليت هايی برای كاهش آلودگی صورت گرفته 
است.وی تأكيد كرد: آنچه مهم است تالش صاحبان صنايع 

برای استمرار دستيابی به شاخص های توسعه پايدار است.
 خوزستان دارای بیشترين واحدهای سبز

مديركل دفتر ارزيابی اثرات زيســت محيطی ســازمان 
حفاظــت محيط زيســت نيــز در ايــن همايــش گفت: 
استان خوزســتان در بين ساير اســتان ها دارای بيشترين 
واحدهای ســبز است.حميد جالوندی با بيان اينكه در نگاه 

رهبر انقالب اســالمی محيط زيســت و حفظ و صيانت آن 
مســئله ای حياتی است، افزود: رهبر معظم انقالب به همان 
اندازه كه نگاهی همه جانبه به مقوله توليد در كشور دارند به 

محيط زيست نيز نگاهی همه جانبه دارند.
نماينده ولی فقيه در خوزســتان نيــز در اين همايش بر 
توجه به محيط زيســت تأكيد كرد و گفت: بايد تالش مان بر 
اين باشد كه در موضوعات گوناگون نگاهی متناسب با محيط 
زيست داشته باشيم.حجت االسالم موســوی فرد بيان داشت: 
بايد در كنار كارهای توســعه برای اســتان، حفاظت از محيط 
زيســت هم مدنظر قرار گيرد و در كنار توسعه اجرای الزامات 
زيســت محيطی هم ضروری اســت كه بتوانيم در راســتای 
توســعه و كاهش مشكالت گام برداريم .اســتاندار خوزستان 
هــم در اين همايش از ضرورت پيوســت زيســت محيطی و 
اجتماعی برای پروژه ها ســخن گفت. قاسم سليمانی دشتكی 
 افزود: بايد قسمت عمده حق آاليندگی صنايع در بخش بهبود 
شاخص های محيط زيستی و اصالح ساختارهای آن صرف شود.



ادامه از صفحه اول
دولت ها در بيشتر كشورها حرص و ولع شگفت انگيزي 
براي خــرج كردن دارنــد و با خرج كــردن مي خواهند 
محبوبيت سياســي خود را نزد شــهروندان در سطح باال 
نگه دارند. اما دانش اقتصاد و تجربه جهاني نشان مي دهد 
اين رفتار و اراده دولت ها به آزاد شدن ديو تورم منجرشده 
و اين ديو با شــتاب هرچه بر ســر راه باشد را مي بلعد و 
تخريب مي كند. شــروع داســتان هم از جايي است كه 
دولت ها به دو دليل افزايش هزينه ها يا كاهش درآمدهاي 
بودجه نمي توانند تعادل برقراركنند و ناچار مي شوند براي 
توازن بودجه به منابع بانك ها و بانك مركزي دست درازي 
كنند. دولت آقــاي روحاني كه از نيمه دوم مرداد 1400 
ديگر به عنوان رئيس جمهور وجود خارجي نخواهد داشت 
از ســال 1397 تا امســال به دليل اينكه نتوانست درآمد 
صادرات نفت را محّقق كند، بودجه هاي ساالنه را با منابع 
درآمدي خيالي ســرهم كرد و مجلس هاي دهم ويازدهم 
نيز اين را ديدند و حتي برشــدت عدم تعــادل افزودند. 
كســري بودجه 450 هزار ميليارد توماني بودجه 1400 
كه اين روزها درباره آن بســيار گفته و نوشــته مي شود 
ادعاي اين نوشته را اثبات مي كند. تازه ترين آمارهاي ارايه 
شده از سوي بانك مركزي از تغييرات شاخص هاي پولي 
در بهار 1400نشــان مي دهد در بهار امسال پايه پولي و 
نقدينگي به ترتيب رشــد 9/۲ و 6/6 درصدي داشته اند. 
اين ميزان رشــد در دو شــاخص اصلي پولي راه را براي 
رسيدن به حجم كل پايه پولي برابر با 500 هزار ميليارد 
تومان و حجم نقدينگي 3705 هزار ميليارد تومان هموار 
كرده اســت. با اين حساب در سه ماهه امسال ۲۲9 هزار 
ميليارد تومان به حجم نقدينگي افزوده شده است. بانك 
مركزي ريشــه افزايش نقدينگــي را در دو چيز مي داند؛ 
نخست افزايش 63/3 هزار ميليارد توماني مطالبات بانك 
مركزي از بخش دولتي كه ســهم برداشت هاي دولت از 
حســاب تنخواه خود نزد بانك مركــزي به تنهايي 55/5 
هزار ميليارد تومان اســت. عامل دوم نيــز افزايش 8/7 
هــزار ميليارد توماني دارايي هــاي خارجي بانك مركزي 
در سه ماهه امســال اعالم شده كه اين نيز خود ريشه در 
قانونــي دارد كه بانك مركزي را بــه تأمين معادل ريالي 

درآمدهاي حاصل از فروش نفت دولت مكلف مي سازد.
تحــّوالت بازار پول در ســه ماهه امســال حاوي اين 
نتيجه گيري مهم اســت كه دولت با تكيه بر شيوه تأمين 
مالي خود براي جبران كســري بودجه بر تنور نقدينگي 
دميــده تا يكي از عوامــل پايه اي و بنيــادي در افزايش 
حجم پول در اقتصاد باشــد. اين شــيوه تأمين مالي اگر 
با اصالحات جدي همراه نباشــد احتمال مواجه اقتصاد با 

ابرتورم نيز دور از انتظار نخواهد بود.

نشانه هاي ابرتورم
واقعيت تلخ اين اســت كه دولت دوازدهم همه راه هاي 
تأمين درآمد را در ســال 1399 با شتاب درنورديد و توش 
و توان بازار ســرمايه ونيز بــازار اوراق بدهي ها را تا جايي 
كه مي شــد به خدمت گرفت. به طوري كه بر اساس اعالم 
بانك مركزي طي 9 حراج برگزار شده از ۲5 هزار ميليارد 
تومان اوراقي كه عرضه شــده تنها 6/7 هزار ميليارد تومان 
به فروش رفته اســت كه نگران كننده به نظر مي رسد.اين 
مسأله به آن معناست كه دســت دولت در تأمين مالي از 
محل فروش اوراق خالي مانده و اين مي تواند نشان دهنده 
افزايش فشارها براي پولي سازي بيشتر كسري بودجه باشد.

كارشناســان ورزيده در مســأله تورم و تحّوالت پولي 
اخطــار مي دهند در صورت ادامه وضعيت شــاخص هاي 
يادشده و نيز پيدا نشدن راهي براي توازن بودجه از محلي 

غير از محل منابع بانك مركزي و تداوم رشد نقدينگي در 
ماه هاي آتي، نرخ تورم به پيشــروي خود ادامه مي دهد و 

حتي از نرخ هاي 60 و 70 درصدي نيز عبور مي كند. 

يورش ديو تورم به سفره فقرا 
كاش اما ديو تورم در مســير تخريب و بلعيدن كســب 
وكار ومعيشت شهروندان منصفانه و با چشم هاي باز عمل 
مي كرد اما بدبختانه تورم به سفره فقرا يورش برده است. 
تازه ترين مركــز آمار از برآوردهاي نــرخ تورم دهك هاي 
هزينه اي در تيرماه نشان از داستان تلخ يادشده دارد گزارش 
اين مركز تأييد مي كند سبد مصرفي همه خانوارهاي ساكن 
ايران در تيرماه با يورش تورم روبه رو شــده اند اما شتاب رشد 
قيمت ها در بيــن گروه هاي درآمدي و نيــز تورم گروه هاي 
كااليي توازن ندارد. به اين معني كه نرخ تورم ســاالنه گروه 
خوراكي در تيرماه 54/5 درصد بــوده كه محدوده تغييرات 
آن بين دهك هاي هزينــه اي از 51/9 تا 56/7 درصد متغير 
بوده اســت. به اين ترتيب شكاف تورمي دهك ها در كاالهاي 
خوراكــي تير ماه 4/8 درصد بوده كه نيم درصد نســبت به 
خرداد ماه كاهش نشــان مي دهد. با اين حال بيشــتر بودن 
سهم هزينه خانوار در تأمين كاالهاي خوراكي نشان مي دهد 
كه با وجود كاهش شكاف تورمي دهك هاي هزينه اي در اين 
گروه كاالهايي، گروه هاي كم درآمد بيش از ســايرين شدت 
افزايش قيمت كاالهاي خوراكي را در تير احســاس كرده اند.

گزارش تازه مركز آمار نشــان مي دهد كه در تير ماه ســال 
جاري همه خانوارهاي كشــور بخشــي از قدرت خريد خود 
را در ســايه افزايش قيمت ها از دســت داده اند با اين وجود 
شدت گراني در دهك هاي كم برخوردار بيش از ساير گروه ها 
احســاس شده است. بر اساس داده هاي مركز آمار، نرخ تورم 
دوازده ماهه منتهي به تير به 44/۲ درصد رسيده كه باالترين 
نرخ ثبت شده بوده كه در چند سال اخير بي سابقه بوده است. 

صنعت قند وشكر در وسط معركه 
با توّجه به شرح مبسوطي كه از روند وفرآيند تحّوالت 
نرخ تورم ونيز پيامدهاي آن در ســطرهاي باال نگاشــته 
شــد بايد به صنعت قند وشــكر نگاه ويژه اي با توّجه به 
طبيعت اين صنعت و نيز ســاير عوامل داشــته باشــيم. 
صنعت قند و شــكر همانند همه صنايع مشمول افزايش 
نرخ رشــد تورم براي توليد شــده و خواهد شد. از سوي 
ديگر به دليل طبيعت اين صنعت كه مواد اوليه اش را بايد 
از مزرعه هاي چغندر و نيشكر بگيرد و شرايط كمبود آب 
براي توليد زراعي احتمال عدم توازن وجود دارد و ممكن 
اســت كارخانه ها به ميزان كافي چغندر تحويل نگيرند و 
قيمت ها نيز روندي شــتابان داشته باشد. نكته ديگر اين 
است كه نوســان نرخ ارز و صعودي شدن قيمت ارزهاي 
معتبر به افزايش قيمت تمام شده واردات منجر مي شود. 
بايد توّجه شود كه اين مصيبت ها به معناي اين است كه 
قند و شكر نيز در چاه تورم مي افتد و بايد براي صيانت از 

اين صنعت اصيل راه هاي تازه ومؤثر پيدا كرد.

نرخ شتابان تورم همه را در چاه مي اندازد
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 تأملی بر شرايط
دولت سیزدهم 

ادامه از صفحه اول
 اگر كاري انجام نشود و درباره 
مسائل يادشده با شتاب تصميمي 
كارســاز و مطابــق بــا كاهــش 
دشــواري ها گرفته نشــود، سدها 
بلندتر و پرشمار تر خواهد شد. بايد 
كار از جايي شروع شود تا شرايط 
سخت ايران به سوي روزهاي بهتر 
باور دارند  برود. كارشناسان  پيش 
زودترين جايي كه مي شود با رفتن 
به جــاده، آن راه را باز كرد مقوله 
حذف يــا كاهش تحريم هاســت. 
واقعيــت اين اســت كــه اقتصاد 
ايران تــا روزي كه بنــد نافش از 
درآمــد حاصل از صــادرات نفت 
بريده شود نيازمند استفاده از اين 
درآمد به مدت دســت كم 5 سال 
اســت تا بتوان منابع جايگزين را 
يافت. درغير اين صورت و با ادامه 
وضعيــت تحريمي يافتــن منابع 
ارزي و ريالي براي معادل بخشــي 
به بودجه هاي ساالنه دشوار خواهد 
بود. درشــرايط حاضر متأســفانه 
توانايي و  ايــران  بخش خصوصي 
انگيزه كافي براي ســرمايه گذاري 
ســرمايه گذاران  ندارنــد.  تــازه 
ايراني اصيــل تنها براي صيانت از 
كارخانه خود با هدف نگهداشــت 
خود  بنگاه هاي  اشــتغال  ســطح 
را نگه داشــته اند. از ســوي ديگر 
دولــت نيز بــه انــدازه اي گرفتار 
است كه  تأمين هزينه هاي جاري 
توانايي ســرمايه گذاري تازه ندارد 
و روند كاهنــده طرح هاي عمراني 
اين را به خوبي نشــان مي دهد. از 
سوي ســوم اما راه سرمايه گذاري 
مستقيم خارجي نيز مسدود است 
و شركت ها وكشــورهاي خارجي 
بايد با درنگ بسيار تصميم بگيرند 
به ايران بيايند. واقعيت اين اســت 
دو نظام سياســي ايــران و امريكا 
با تكيه بــر توانايي هاي خود روي 
خواســته هاي حداكثري پا فشاري 
مي كننــد و البته هركــدام نيز به 
نقاط ضعــف خــود و حريف نيز 
ايران  نقطــه ضعف  آگاهي دارند. 
در ادامه بن بســت ترسناک فعلي 
اين اســت كه بدون داشتن منابع 
بودجه سال  نمي تواند  ارزي كافي 
1400 را به تعادل منطقي برساند 
و اقتصاددانان بــاور دارند در اين 
وضعيــت، روند و شــتاب تورم و 
نرخ آن فزاينده خواهد شــد و نيز 
ايــران منابع كافي بــراي تأمين 
زيرساخت هاي به شدت آسيب ديده 
را  گوناگــون  بخش هــاي   در 

نخواهد داشت.



در كنار دشــواری های بزرگ بر ســرراه ايران كــه در مطالب اين 
ماه توضيح داده شــد اما اقتصاد ايــران توانايی های بالقوه ای دارد كه 
اگر دولت ســيزدهم بتوانــد از آنها با بهره وری كامل اســتفاده كند 
بخشــی از گرفتاری هايش حل خواهد شــد. يكــی از اين توانايی ها 
تجربه ارزشــمند و بسيار مفيدی است كه هزاران هزار مدير صنعتی 
درايران دربخش هــای گوناگون دارند و دولت ســيزدهم می تواند با 
اســتفاده از اين توانايی ها ســد و بندهايی را در مسير افزايش توليد 
بازكند. تشكل های كارفرمايی نيرومند و قديمی درايران در حوزه های 
گوناگون انبوهی از تجربه و دانش برای هر فعاليت دارند كه می توانند 
به دولت تازه منتقل كرده و دولت سيزدهم را ياری كنند كه از نقطه 
صفر شــروع نكند. به طور مثال سنديكای ســابق صتعت قند ايران 
و انجمــن صنفی كارخانه های قند وشــكر فعلی بــا كوهی از تجربه 
 از همــكاری و البته اختالف ســليقه و رفتار بــا دولت های گوناگون 
می توانند به وزيران صنعت وكشــاورزی دولت ســيزدهم همه نقاط 
روشــن و تاريك صنعت قند را نشــان دهند. تجربه همكاری دولت 
يازدهم وسال هايی از دولت دوازدهم با اين نهاد و اعتماد پديدار شده 
موجب شــد ايران تا چند قدمی خودكفايی درتوليد شكر پيش برود. 
البته اقليم و آب وهوا و برخی تغييرات در دولت های يادشــده ادامه 
كاررا سخت كرد. حاال انجمن صنفی كارخانه های قند وشكر با آمادگی 
كافی برای انتقال تجربه اين مهم را به اطالع دولت سيزدهم می رساند. 
در ســال هايی كه انجمن و دولت ســازگار بوده اند بازار شكر آرام 
وتوزيع دالر 4۲00 تومانی يا شكر وارد شده با اين دالر در اين صنعت با 

بهره وری كامل انجام شد. تنظيم كارآمد بازار شكر در سال های يادشده 
نشــان می دهد اعتماد متقابل دولت وتشكل های صنعتی از يك سو 
دولت را در راه پيشرفت و بازدارندگی از تنگناهای تازه ياری می كند واز 
سوی ديگر به سهامداران و مديران صنعت قوت قلب می بخشد كه راه 
را برای خود اتكايی دراين صنعت هموار كند. دولت سيزدهم نيازدارد 
با اطمينان از اينكه بازار كاالهای راهبردی وموردنياز جامعه مثل قند  
وشكر به خوبی تنظيم شده و موجب گرفتاری ذهنی آنها نمی شود از 

تجربه انجمن صنفی كارخانه های قند وشكر استفاده كند. 
 انجمن صنفی كارخانه های قند با زحمت و با پشــتكار و درک 
دقيق از اهميت توليد، آمارهای دقيق و بهنگام درباره اقتصاد شكر 
يكی از معتبرترين آمارها را دارد كه می تواند به دولت سيزدهم كمك 
كند كاررا از نقطه صفر شــروع نكند. اين اطالعات و آمار اكنون در 
كانون توّجه نهادهای مرتبط با اين صنعت قرار گرفته و آمار مرجع 
به حســاب می آيند. بسيار ديده شده است كه اطالعات نادرست به 
تصميم گيری های نادرست تر منجرشده و ساختار يك فعاليت را با 
شرايط نامساعد روبه روكرده است. كارخانه های عضوانجمن صنفی 
كارخانه های قند وشكر كه در پهنه ايران پراكنده اند همكاری تاريخی 
و قديمــی با چغندركاران دارنــد و می توانند به دولت كمك كنند 
نسبت به ثبات رفتاری دهقانان زحمتكش اميدوار باشند و به ثبات 
توليد شــكر و جلوگيری از نوسان ها وبه ويژه در بخش توليد زراعی 
اطمينان داشته باشند. اين اعتماد و اطمينان به روند منظم كار، يك 

سرمايه ارزشمند است كه نبايد آن را ناديده گرفت.

دولت سیزدهم کاررا از صفر شروع نکند

آماده انتقال دانش وتجربه به دولت تازه هستیم
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 بدون سرمايه گذاري
ريشه اقتصاد خشك مي شود 

 ســرمايه گذاري همانند آب و نور اســت كه اگربه 
درخت اقتصاد نرســد يا كمتر برسد، ريشه درخت به 
مرور خشك و آرام، آرام مي ميرد. كاهش رشد اقتصادي، 
كاهش درآمد ســرانه و كوچك تر شدن سفره مردم از 
پيامدهاي ناراحت كننده كاهش ســرمايه گذاري است. 
ســرمايه گذاري در هر اقتصادي از ســه محل مي تواند 
صورت پذيرد. سرمايه گذاري از سوي بخش خصوصي، 
سرمايه گذاري دولتي و سرمايه گذاري مستقيم خارجي 
و فاينانس و ساير روش هاي تأمين سرمايه. واقعيت تلخ 
اين اســت كه در دهه 1390 جريان سرمايه گذاري در 
اقتصاد ايران از هر ســه محل با انجماد مواجه شــده و 
ديري نمي پايد كه ســرمايه هاي مادي و فيزيكي انجام 
شده در دهه هاي تازه سپري شده به دليل نوسازي نشدن 
و عدم جايگزيني و افزايش ضريب استهالک، نيست و 
نابود شوند. آمارها نشان مي دهند تشكيل سرمايه ثابت 
ناخالص در 10 سال گذشته روند كاهشي داشته است. 
سرمايه گذاري خصوصي در سال 1398 از 114/4 هزار 
ميليارد تومان به 75/7 هزار ميليارد تومان رسيده و افت 
محسوســي را تجربه كرده است. سرمايه گذاري دولتي 
نيز در سال 1388 معادل 41/4 هزار ميليارد تومان بوده 
كه در ســال 1398 به ۲۲ هزار ميليارد تومان كاهش 
يافته است. ميزان ســرمايه گذاري كل در سال 1388 
معادل 158/4 هزار ميليارد تومان بوده، اما اين رقم در 
سال 1398 به 97/7 هزار ميليارد تومان رسيده است. 
كاهش سرمايه گذاري داخلي موجب مي شود بخشي از 
ظرفيت توليد بالقوه مورد استفاده قرار نگيرد و از اين رو 
به بيكار ماندن بخشــي از عوامل توليد از جمله نيروي 
كار منجر مي شــود. اين وضعيت پيامدهاي نامطلوبي 
مثل افزايش جرم و جنايت، افزايش نارضايتي عمومي 
و اعتراض هاي سياســي را به دنبال خواهد داشت.روند 
كاهشي ســرمايه گذاري بخش خصوصي از 1391 آغاز 
شده است. در اين سال سرمايه گذاري بخش خصوصي 
1۲6 هزار ميليارد تومــان بوده كه به 76 هزار ميليارد 
تومان در سال 1398 سقوط كرده است. رشد عمومي 
منفي سرمايه گذاري در دهه 1390 همزمان با تحريم 
)4 سال( و بعد از آن )۲ سال( را تجربه كرده ايم.ميانگين 
رشد ســرمايه گذاري بخش خصوصي از سال 1390 تا 
1398 حدود 6 درصد منفي بوده اســت. در سال هاي 
1383 تا 1398 شاهد رشد منفي چهار درصدي ساالنه 
سرمايه گذاري در ماشــين آالت بوده ايم. سرمايه گذاري 
۲7 هزار ميليارد توماني در ماشين آالت در سال 1398 
كمترين رقم در 15 سال اخير است. در سال هاي 1390 
تا 1398 شاهد ميانگين رشد ساالنه منفي 9/7 درصدي 
سرمايه گذاري در ماشين آالت بوده ايم. افت ۲8 درصدي 
ســرمايه گذاري واقعي ماشــين آالت بخش خصوصي 
در هشت سال اخير در مقايســه با دوره مشابه و رشد 
منفي 10 درصدي در سال هاي 1390 تا 1398 اتفاق 
افتاده است. در ســال 1398 براي نخستين بار از سال 
1388 تا امروز با افت موجودي ســرمايه خالص واقعي 
مواجه شده ايم كه معنايش اين است كه سرمايه گذاري 
جديد كمتر از رقم استهالک سرمايه قبلي است. روند 
نزولي با شتاب رشد واقعي موجودي سرمايه خالص در 
ســال هاي 1388 تا 1398 نيز به چشم مي آيد. هفت 
سال متوالي رشد منفي موجودي سرمايه ماشين آالت، 
تشــديد افت موجودي ســرمايه ماشــين آالت در دو 
 ســال 1397 و 1398 وضعيت تأســف بار و يخبندان 

سرمايه گذاري را نشان مي دهد.

گره هاي کور وکهنه تولید بايد باز شود 
كشورهاي جهان دردنياي امروز با همه درهم تنيدگي هاي 
اقتصــادي و جهاني شــدن اقتصاد امــا از برخي بخش هاي 
اقتصادي غفلــت نمي كنند و آن را به دســت باد نمي دهند. 
توليد ملي كاالهاي راهبردي كه ضريب امنيت ملي را افزايش 
داده و درجه وابســتگي كشــور به خارج را كاهش مي دهد از 
جمله بخش هاي صيانت شده اقتصادي در آزاد ترين كشورهاي 
جهان اســت. اگرچه توليد دردنياي امــروز مزه و رنگ توليد 
و غليظ ســده سپري شــده را ندارد و رقابت هاي گسترده راه 
انحصار را بسته اســت اما فراموش كردن توليد ملي كاالهاي 
افزايش دهنــده امنيت ملي را هيچ كشــوري رهــا نكرده و 
نمي كند. در ايران اما با وجود اصرار مقام هاي سياسي در همه 
دهه هاي تازه سپري شده كه بايد از توليد ملي صيانت كرد در 
عمل واژگونه عمل شده است. به اين معني كه سياست گذاري 
صنعتي در حاشــيه سياســت هاي پولي؛ مالــي و نيز تجاري 
قرارگرفته است. عالوه بر اين دولت هاي گوناگون با راهبردهاي 
مختلف و اصيل دانستن امر سياسي بر امر اقتصادي، توليد را 
به بيراهه كشانده و گره هاي كور اين بخش را فزاينده كرده و 
برخي از اين گره ها به اندازه اي كهنه شده اند كه باز شناسايي 
آنها كار سختي است. دولت سيزدهم كه حاال بر سركار مي آيد 
و از اول شــهريورماه با احتمال باال مستقر مي شود بايد بتواند 
اين گره هاي كور و كهنه را باكمك گرفتن از نهادهاي مرتبط 
با هر فعاليت صنعتي شناسايي كرده و راه را براي گشودن اين 

گره هاي كور وكهنه بازكند.
تجربه نشــان مي دهد شــوربختانه گره هاي كــور و كهنه 
بر شــماري از فعاليت هــاي توليدي از جملــه توليد كاالهاي 
كشاورزي كه توليد داخلي تاكنون به داليل گوناگون به اندازه 
مصرف كل نبوده اســت بيشــتر و باز كردن آنها اولويت دارد. 
صنعت قند و شكر ايران از فعاليت هاي توليدي اصيل وتاريخي 
ايران درتاريخ معاصر بوده و هســت كه بايد در دولت سيزدهم 
در كانون توّجــه قرار گيرد. يكي از گره هاي اين صنعت كه در 

دولت هاي نهم و دهم بيشتر و كورتر شد نگاه اشتباه به راهبرد 
توليد قند و شــكر بود. برخي از مديران دولت هاي يادشــده با 
اصرار عجيبي و در شــرايطي كه نرخ ارز تثبيت شده بود و نرخ 
تورم بدون مهار افزايش مي يافت قيمت تمام شــده داخلي را با 
قيمت واردات دامپينگي مقايســه مي كردند و به توليد داخلي 
انگ تنبلي مي زدند. اين يك گره كور و قديمي اســت كه بايد 
براي يك بار و براي هميشه باز شود و مقايسه ها عيني و واقعي 
وكارشناسانه شود. در دولت سيزدهم اميدواريم چنين مديراني 
بر سركار نيايند و مديران داراي دانش باالتر راه را براي بازكردن 

گره ها هموار كنند.
گره كور ديگر بر دست و پاي توليد، دخالت هاي بيش از اندازه 
دستگاه هاي نظارتي و سازمان هايي است كه فلسفه تاسيس آنها 
منسوخ شده اما هنوز حضور دارند. يك گره كهنه قيمت گذاري 
دســتوري اســت كه توانايي هاي مديران بخش توليد را ناديده 
گرفته و گروهي كارشناس ناآشنا به توليد را كه عموماً با دولت ها 
مي آيند و مي روند را بر توليد مسلط مي كنند. اين هم از گره هاي 
كور و كهنه اســت كه بايد باز شــود. تهيه و تدوين استراتژي 
توسعه صنعتي در ايران پس از يك سده از فعاليت هاي صنعتي 
راه را براي بيراهه روي در فعاليت هاي توليدي بسته است و توليد 
صنعتي را در شــرايط نامساعد قرار داده است و به يك گره كور 
تبديل شده است كه مي توان در اين وضعيت تازه و با هماهنگي 
احتمالــي باالي دولت و مجلس و ســاير نهادها آن را بر طرف 
كرد. اگــر اين اتفاق بيفتد مي توان اميدوار بود مزيت هاي توليد 

شناخته شده و راه وجاده پيشرفت باز شود.
ســازگار كردن سياســت هاي ارزي و ريالي و جلوگيري از 
نوسان شــديد اين متغيرهاي مهم كه توليد را گرفتار مي كند 
از گره هاي كور اســت كه در همه دهه ها و در همه دولت ها به 
هدررفت منابع با ارزش ايران منجر شــده است. اگر بشود گره 
كوري كه ناسازگاري سياســت هاي كالن اقتصادي بردست و 

پاي صنعت زده است را بازكرد راه بزرگي طي خواهد شد.



موج اخير گرما در اروپا، باعث افزايش ســريع قيمت بســياري از محصوالت كشاورزي 
اتحاديه اروپا شده است. تاكنون فقط شكر از اين وضعيت مستثني بوده است. آيا مي توان 
انتظار داشــت كه تداوم اين وضعيت، باعث ايجاد تغييرات وســيع در سطح الگوي كشت 

كشاورزان شده و نشانه اي براي خروج بازار كساد سال ۲019 باشد؟

تغییر روند قیمت ها
در خالل ماه هاي ژوئيه و آگوســت، بيشــتر مناطق اروپا با گرماي غيرعادي و 0/5 تا 4 
درجه سانتيگراد باالتر از ميانگين معمول مواجه بودند. فرانسه، كشورهاي حوزه بنلوكس، 
آلمان، جنوب بريتانيا، اســكانديناوي، كشورهاي حوزه بالتيك، لهستان، جمهوري چك و 
اســلواكي، باالترين گرماي نامتعارف )بيش از ۲ درجه سانتيگراد( را شاهد بودند. در خالل 
اين ماه ها، شرايط خشكســالي در جنوب انگلستان، كشورهاي بنلوكس، آلمان، دانمارک، 
سوئد، غرب لهستان و جمهوري چك ادامه داشت. اين شرايط سبب كوتاه شدن فصل رشد 
و كاهش بيشتر توليد محصوالت تابستانه اين مناطق )عمدتاً ذرت علوفه اي، ذرت خوراكي، 
چغندرقند و سيب زميني( شد.بر اساس گزارش ماه آگوست واحد نظارت محصوالت مؤسسه 
MARS اتحاديه اروپا، پيش بيني شــده است كه عمدتا به دليل تداوم شرايط استثنايي 
خشك يا گرم در اروپاي شمالي و مركزي، محصوالت زمستانه و غالت بهاره با كاهش توليد 
مواجه باشند )گندم 1/۲ درصد، جو بهاره 5/1 درصد، چاودار ۲/3 درصد  و تريتيكاله 5/1 
درصد(. پيش بيني هاي فعلي در حوزه اتحاديه اروپا براي توليد گندم، جو و چاودار، پايين تر 
از ميانگين 5 ســاله مي باشــد كه براي گندم 5/4 - درصد، جو بهاره 3/4- درصد و چاودار 
14- درصد كاهش توليد منظور شــده است.پيش بيني ميزان توليد براي ذرت خوراكي، 
روند كاهشــي با شيب ماليم را نشان مي دهد ولي روي هم رفته از ميانگين توليد 5 ساله 
باالتر است. كاهش شــديد توليد اين محصول در اروپاي مركزي و فرانسه با افزايش قابل 
توّجه توليد در جنوب شرق اروپا )به خصوص در روماني و بلغارستان به جهت مطلوب بودن 
شرايط آب و هوايي( جبران گرديده است.در مورد چغندرقند و سيب زميني )كه در جنوب 
شرق اروپا كمتر كاشت مي شوند(، سطح توليد به ترتيب ۲/5 – درصد  و 6/6 درصد كاهش 
داشته است. برآورد فعلي توليد اين دو محصول در اتحاديه اروپا، پايين تر از ميانگين 5 ساله 
آنها اســت. پيش بيني ميزان توليد ذرت علوفه اي نيز، نشــان دهنده كاهش حتي بيش از 
10 درصدي توليد نسبت به ميانگين 5 ساله مي باشد.جاي تعجب نداشت كه اين شرايط 
غيرعادي آب و هوايي، تأثيرات سريع بر روي قيمت ها را به همراه داشته باشد. قيمت كلزا در 
فاصله ماه هاي ژوئن و آگوست، 9 درصد افزايش يافت، ليكن در ماه سپتامبر اندكي كاهش 
مواجــه بود. قيمت ذرت در طي همين مدت، ۲0 درصد و قيمت گندم حتي تا 35 درصد 
افزايش يافت ليكن در اواخر آگوست تا حدودي به حالت اوليه برگشت. شكر تنها محصول 
عمده بخش كشاورزي بود كه علي رغم اين اوج گيري قيمت ها، روند نزولي داشت. بازار اين 

محصول به علت توليد فراوان تحت فشار و در حالت ركود قرار گرفته است.

تالش شركت هاي شكري براي اجتناب از ضرر و ريسك
روند كاهش قيمت شكر در بازار اتحاديه اروپا در تابستان ۲017 شروع و بيشترين كاهش 
را در پاييز همان سال شاهد بود. در آگوست ۲018، قيمتها به پايين ترين سطح خود، يعني 

3۲0 يورو ميزان به ازاي هر تن شكر تحويلي رسيد.
كريستال يونيون اولين شركتي بود كه به اين وضعيت عكس العمل نشان داد و در اوايل 

تابســتان اعالم كرد كه حداقل قيمت خريد چغندرقند دوره زراعي 19-۲018 را لغو كرد. 
علت اصلي اين اقدام، انتظار كاهش بيشتر قيمت ها در ماه هاي آتي بود. اين شركت اعالم 
كرد توليد كنندگان فرانسوي با عدم اطمينان به اتحاديه اروپا و خصومت با دولت نسبت به 
مصرف بعضي از آفت كش ها، مذاكرات تجارت آزاد در مقياس وسيع و دفاع غيرقابل قبول 

از روغن پالم بر عليه توليد كنندگان سوخت زيستي محلي مواجه بوده اند.
اين گروه در سال ۲016، حداقل قيمت هر تن چغندرقند )به عالوه تفاله( را براي برداشت 
سال هاي ۲017، ۲018 و ۲019 كشاورزان عضو را معادل ۲7 يورو اعالم كرده بود و عنوان 

شد كه در صورت بهبود شرايط بازار، امكان افزايش پرداخت وجود خواهد داشت.
پيش از اين شــركت تروس به عنوان رقيب فرانســوي، قيمت خريد هر تن چغندرقند دوره 
زارعي 19-۲018 را معادل ۲5 يورو اعالم كرده بود. با اين حال، نشــانه هاي ديگري از نگراني 
همچنان مشاهده مي شود. اين شركت براي توسعه بازار خارجي خود، واگذاري بخشي از سهام 
خود به يك شركت بين المللي را در دست بررسي دارد. الكسيس ديووال، رييس هيأت مديره اين 
شركت اعالم كرد: ضرورتي ندارد كه اين شريك جديد حتماً از فرانسه يا الزاماً از ساير شركت هاي 
توليد كننده شكر باشد. شروع همكاري اين شركت با سرمايه گذاران خارجي و چالش هاي پيش رو 
به مذاق بعضي از شركا خوش نيامد. اين نارضايتي زماني آشكار شد كه 70 نفر از اعضاي منتخب 
هيأت نظارتي شركت در اعتراض به سياست هاي شركت استعفا دادند. در مقابل تروس، سه نفر از 
اعضا را اخراج نمود و اظهار داشت كه آنها به منافع شركت آسيب مي رسانند.كارخانجات شكر در 
آلمان )دومين توليد كننده بزرگ شكر اتحاديه اروپا(، مدل هاي مختلفي از قيمت ها را به چغندر 
قندكاران خود پيشنهاد داده بودند. تمايز اصلي مدل هاي پيشنهادي در وجود يا عدم وجود يك 
حداقل قيمت پايه بود. بنظر مي رسد كه بيشتر كشاورزان پيشنهاد قيمت هاي متغير را انتخاب 

كرده اند. بنابراين وضعيت در آلمان به طور كلي با فرقه متفاوت است.

با اين وجود بحران كنوني در بازار، توافقات را تحت فشار قرار مي دهد. در حالي كه اين 
شــرايط توسط رهبران بازار پذيرفته شده است ليكن تاكنون هيچ اقدامي در اين خصوص 
صورت نگرفته اســت. هر دو شــركت ســود و زوكر و نور زوكر، توليد و توسعه چغندرقند 
ارگانيك را در دستور كار خود قرار داده اند. اين دو شركت به اين نتيجه رسيدند كه ممارست 

4
آيا آينده كشت چغندرقند اتحاديه اروپا در مخاطره است؟

 )Folichts( ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۸ - نشريه بین المللي شكر و شیرين كننده ها
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در پرداخت هاي چند مرحله اي باعث تخريب بازار مي شود. نهايتاً هر دو شركت بدون اشاره 

به جزييات و راهكارهاي الزم، به دنبال بهينه سازي بيشتر هزينه ها هستند.
در انگلستان نيز عكس العمل هاي مشابهي از سوي شركت شكر AB )به عنوان ليدر بازار( 
شنيده مي شود. تنها توليد كننده شكر چغندري اين كشور در حال آماده شدن براي شروع 
يك سال كاري ديگر با قيمت هاي پايين تر و نتايج پايين تر از حد معمول است. شركت براي 
رسيدن به اين هدف، قيمت چغندرقند را براي سال ۲019 تا 9 درصد كاهش داده و رقم 

4۲/۲0 پوند را براي هر تن چغندرقند قيمت گذاري كرد.

آيا تعداد زيادي از كشاورزان در سال ۲۰۱۹ از كشت چغندرقند منصرف 
خواهد شد؟

با توّجه به اينكه قيمت اخير غــالت با تأخير زياد اعالم گرديد اين اقدام تأثير چنداني 
بر تصميم گيري براي الگوي كشت سال 19-۲018 نداشت ليكن با وجود اين، قيمت هاي 
مذكور نقش مهمي در تصميم گيري كشــاورزان براي الگوي كشت ۲019 خواهند داشت. 
البته هر تصميمي در اين رابطه نمي تواند كاماًل بر اســاس مقايسه قيمت هاي محصوالت 

مختلف صورت گيرد، حتي اگر وزن قابل توّجهي داشته باشند.
مهم ترين عامل در اين رابطه، انعقاد قراردادهاي چند ساله بين كشاورزان و توليدكنندگان 
شــكر به منظور تمهيدات مقدماتي لغو قانون سهميه بندي شكر در اكتبر ۲017 بود. اين 

قراردادها مانع هر نوع عكس العمل سريع توسط كشاورزان شده است.
باتوّجه به سطح درآمد ناچيزي كه در حال حاضر عايد كشاورزان چغندر كار مي شود و 
دورنماي عدم تغيير اين وضعيت در ســال 19-۲018، بسياري از مسؤوالن را وادار خواهد 
كرد تا در قراردادهاي مربوطه تجديدنظر نمايند. در اين رابطه، شواهد موجود نشان دهنده 
اين اســت كه حداقل در آلمان، 70 تا 80 درصد قراردادهاي چغندري براي ســال ۲019 

منعقد گرديده است.
در نتيجه، گروه هاي شــكري رغبت كمتري براي حمايت از پيشــنهادات قيمتي باالي 
خود نسبت به مقادير باقي مانده دارند. بعالوه نبايستي فراموش كرد كه با وجود اينكه اكثر 
قراردادهاي تحويل براساس عرف بازار منعقد شده اند، احتماالً تمام توليد كنندگان شكر در 
ســال 19-۲018 دچار خسارت خواهند شد. اين بدان معني است كه قيمت هاي پرداختي 

براي چغندرقند در مقايسه با قيمت هاي شكر واردشده به بازار نوسان دارد.
اكنون موضوع سؤال برانگيز اين است كه بسياري از كشاورزان امسال وارد قرارداد سه 
ساله خود خواهند شد. اگر اين مطلب صحت داشته باشد ممكن است تغييرات عمده اي 
را در سال ۲0۲0 شاهد باشيم كه مذاكرات آن در اوايل سال ۲019 آغاز خواهد شد. 
در هر صورت بسياري از انجمن هاي كشاورزان معتقدند كه قيمت چغندرقند در فصل 
جاري بيش از ۲7 يورو براي هر تن نخواهد بود. اين ســطح قيمتي حتي پايين تر از 
قيمت ۲8 تا 3۲ يورويي مي باشد كه براي بيشتر قراردادهاي چغندري در سال 18-

۲017 پرداخت مي شود.
تاكنون عقيده بر اين بود كه چغندرقند، يك محصول رقابتي در حوزه كشاورزي است زيرا 
نقش مهمي در تناوب زراعي دارد. صحت اين مطلب هنوز هم مورد پذيرش است. هرچند 
پايين بودن قيمت محصوالت جايگزين در سال 18-۲017 باعث ايجاد زمينه مطلوب براي 
جايگزيني و تناوب محصوالت زراعي گرديد اما اين وضعيت نمي تواند در فصل ۲019 تداوم 
پيدا كند. بنابراين تصميم گيري براي كشــت سال آينده بسيار مشكل خواهد بود. لذا اين 
مسأله كارخانجات شكر را نگران مي كند كه آيا قادر خواهند بود چغندر كافي براي فعاليت 

در سطح مطلوب كارخانجات خود را تأمين نمايند يا خير؟

ساير عوامل قابل بررسي
در اوايل امسال، اتحاديه اروپا ممنوعيت مصرف آفت كش هاي نئونيكوتينوييدي را در 
دستور كار قرار داد،  چراكه اين مواد براي حشرات گرده افشان ايجاد تهديد مي كردند. 
اين تصميم هر چند مورد اســتقبال طرفداران محيط زيست قرار گرفت ليكن انتقاد 
مؤسسات كشــاورزي را نيز به همراه داشت زيرا آنها نگران خسارت اقتصادي خود از 

محل آفات بودند.
اتحاديه اروپا در ســال ۲013، يك مهلت قانوني را براي عدم مصرف سه نوع آفت كش 
نئونيكوتينوئيدي صادر كرد و مصرف آنها را در محصوالت گلدار )به جهت استفاده زنبورهاي 
عســل و ساير حشرات گرده افشــان(  ممنوع نمود. در واقع پوسته بذور با اين آفت كش ها 
آغشته شده و آنها را از آفتهاي خاكي محافظت مي نمايند. هنگامي كه بذور جوانه مي زنند، 
آفت كش جذب شده و در سراسر بافت ها منتشر مي شوند. نهايتاً به گرده و شهد مي رسد و 
بدين طريق حشرات گرده افشان آلوده مي شوند. تحقيقات آزمايشگاهي زيادي خسارت اين 

مواد را به حشرات گرده افشان نشان داده اند.
كشــاورزان چغندركار به دو دليل ممنوعيت اين سموم را مورد انتقاد قرار داده اند: آنها 
مدعي هســتند كه هيچ گونه جايگزين پايداري در گروه نئونيكوتينوئيد وجود ندارند و 
حذف اين گروه از ســموم از بازار مصرف،  به توليد محصول آنها خســارت مي زند، عالوه 
براين، طبق بيانيه كنفدراسيون بين المللي توليد كنندگان چغندرقند اروپا در بروكسل، در 
صورت حذف مواد ضدعفوني كننده بذور، كشاورزان از آفت كش هاي به روش سمپاشي و 

محلول پاشي استفاده خواهند نمود كه آسيب بيشتري به حشرات گرده افشان مي رسانند. 
اين بيانيه هشــدار داد؛ كشــاورزاني كه قادر به سمپاشي نباشند ممكن است نتوانند به 

فعاليت كشاورزي خود ادامه دهند.
همچنين، كشاورزان ادعا مي كنند كه مفاد بخشنامه تحريم شامل چغندرقند نمي باشد. 
 EFSA( تصميم كميسيون اتحاديه اروپا براساس تحقيقي توسط امور سالمت غذايي اروپا
ارايه شــده بود. در اين تحقيق سه مسأله مربوط به تأثير و آلودگي سموم روي زنبورهاي 
عسل بررسي شده بود كه شامل بقاياي سموم در گرده و شهد، انتشار سموم ضد عفوني در 

خالل كاشت بذور ضدعفوني شده و آلودگي آب مصرفي مي شود.
هيچ كدام از اين مسائل در مورد چغندرقند كاربرد ندارند. ماده مؤثر سموم مورد نظر در 
سطح بذر و روي پوسته محافظ آن پاشيده شده و بعد داخل خاک قرار مي گيرند. زنبورها 

هيچگاه در معرض تماس با سموم قرار نمي گيرند زيرا چغندرقند گلدهي ندارد.

مصّوبــه اتحاديه اروپا بيانگر آنســت كه عرضه و فروش به نــوع ماده ضد عفوني كننده 
نئونيكوتينوئيدي بذور تا اواسط ماه سپتامبر متوقف خواهد شد و آخرين تاريخ مصرف اين 
مســموم روي بذور نيز 19 دسامبر تعيين شده است. با اين وضعيت، محصول چغندرقند 
ســال بعد در معرض تهديد بيشتر آلوده شدن به ويروس زرد چغندر خواهد بود. علي رغم 
توليد چند واريته مقاوم توسط كارشناسان اصالح نژاد، محّققان اظهار مي دارند كه اين بذور 
حداقل تا 5 سال ديگر قابل دسترس نخواهند بود. در حال حاضر به نظر مي رسد كه نظارت 
بهتر و بهبود مسائل بهداشتي مزرعه، تنها انتخاب كشاورزان براي پيشگيري و كنترل آفات 
و بيماري ها باشد. در عين حال، انتقاد توليدكنندگان چغندرقند در بخش هاي شمال غرب 
اروپا از پرداخت هاي به اصطالح داوطلبانه حمايتي به كشاورزان در اروپاي شرقي و جنوبي، 

در حال افزايش است.
در سال ۲015، مبلغ 170 ميليون يورو به كشاورزان چغندر كار در 11 كشور پرداخت 
شد و 000/380 هكتار از مزارع را زير پوشش قرار داد. بيشترين مبلغ پرداختي در روماني 
)784 يورو براي هر هكتار(،  مجارستان )5۲۲ يورو براي هر هكتار( و لهستان )50۲ يورو 
براي هر هكتار( بود. بروكسل، مبلغ پرداخت ساالنه تا سال ۲0۲0 را حداكثر 179 ميليون 

يورو و براي 000/516 هكتار محدود نموده است.
كشاورزان در فرانسه، آلمان، كشورهاي بنلوكس، انگلستان، دانمارک و سوئد، اين كمك ها 
را دريافت نمي كنند. به عقيده آنها اين اقدام بازار را تخريب نموده و بازسازي اين صنعت را 
به تأخير مي اندازد. اين عقيده با نتايج تحقيقات انجام شده در دانشگاه واخنينگن )هلند( در 
دسامبر ۲017 همسو بود. نويسندگان اين مقاله به اين نتيجه رسيدند كه اين يارانه ها باعث 

افزايش توليد چغندر و كاهش قيمت ها مي شود.

دورنما
وضع توليد كنندگان چغندرقند اتحاديه اروپا به سرعت در حال وخيم شدن است. قيمت 
محصول آنها به طور بي سابقه اي به پايين ترين سطح خود رسيده و به نظر نمي رسد شرايط 
بهتري در اين زمينه به وجود آيد. بســياري از آنها گرفتار قراردادهاي چند ســاله شده اند 
به طوري كه قادر نخواهند بود از منافع افزايش قيمت ساير محصوالت )مانند گندم يا كلزا 

استفاده نمايند.
اين باعث نارضايتي و ناميدي بيشتر آنها در مسير فعاليت شان خواهد شد. ممكن است 
اين وضعيت به نقطه حساسي برسد كه از جنبه سياسي و اجتماعي تحت كنترل نباشد و 
چغندرقند موقعيت ويژه خود را در جايگاه كشــاورزي اروپا از دست بدهد. اگرچه احتمال 

نمي رود اين اتفاق قبل از سال ۲0۲0 به وجود  آيد.
در اين ايام ســخت، كارخانجات چغندرقندي براي حفظ و نگهداري كشاورزان خود با 
چالش بزرگ مواجه خواهند بود. به نفع آنهاست كه روابط پايدار و بلندمدت برقرار نمايند. 
در غير اين صورت، ســرمايه گذاري آنها براي توليد در معرض خطر خواهد بود. پيش بيني 
مي شود بسياري از عواملي كه در حال حاضر اين بخش را تحت فشار قرار داده اند، در طول 

دو سال آينده اين وضعيت را به شدت سخت تر كنند.
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شاخص هاي مهم براي انتخاب وزير جهاد کشاورزي 
تراز دولت سیزدهم

وزارت جهاد كشاورزي مهم ترين نهاد اجرايي ايران براي حمايت و سازماندهي توليد محصوالت زراعي ونيز 
برنامه ريزي براي رشــد توليد محصوالت استراتژي در بخش كشاورزي است. اين وزارتخانه بايد بتواند ضمن 
مراقبت از توليد فزاينده محصوالتي مثل برنج، گندم ونيشكر و چغندر در داخل در تنظيم بازار اين محصوالت 
فعاليت قدرتمندانه داشته باشد. به داليل يادشده و براي اينكه امنيت غذايي كه پايه اصلي براي امنيت ملي 

است استوار ومحكم باشد وجود يك وزير نيرومند براي اين وزارتخانه اهميت فوق العاده دارد.
بخش كشاورزي در همه كشــورهاي دنيا از نظر امنيت غذايي، امنيت ملي، استقالل سياسي، ثبات 
دولت ها، ابزار اتحاد با صاحبان قدرت، توســعه صادرات و انباشــت ثروت در داخل كشور، رشد اقتصادي، 
حفاظت از منابع طبيعي و... حائز اهميت بوده و همين امر باعث شده در كابينه دولت  كشورهاي پيشرفته 
نظير كشورهاي اروپايي و كميسيون اروپا، برترين مديران و كارآمدترين و متخصص  ترين افراد كابينه، براي 
تصدي وزارت كشاورزي اين كشورها گمارده شوند.براي كشورهاي در حال توسعه كه بخش اعظم مردمان 
آنها از طريق كشاورزي و خدمات وابسته با اين بخش امرار معاش مي  كنند، اهميت اين بخش باالتر بوده و 

در بعد اقتصادي نيز لوكوموتيو پيشران رشد اقتصادي محسوب مي شود.
وزارتخانه اي كه كل دولت را تكان مي دهد!

دولت آينده بايد به اين مهم توّجه داشته باشد كه در تصميم گيري براي سكان اجرايي بخشي كه 
بيش از 14 ميليون نفر بهره بردار در طول زنجيره آن مشغول به فعاليت هستند امر كوچكي نيست. 
تجربه سال هاي گذشته نشان داد كه ايجاد بحران  در تأمين كاالهاي اساسي )تخم مرغ، مرغ، روغن، 
نان و...( به واسطه سوء مديريت وزارت جهاد كشاورزي، تا چه اندازه مي تواند عملكرد كل كابينه دولت 
را زير ســؤال برده و با تشديد نارضايتي هاي عمومي منجر به بروز بحران هاي امنيتي جبران ناپذير و 

سوءاستفاده دشمنان قسم خورده نظام شود.
ضرورت شناخت مشكالت اساسي بخش كشاورزي توسط وزير آينده

 به منظور نيل به اين مقصود بايد مسائل عمده بخش كشاورزي يعني فساد سازمان يافته، مسأله 
تعارض منافع مديران اين بخش، ارز پاشي رانتي براي واردات كاالهاي اساسي، مديريت غيربهره وری 
آب، بهره وري پايين كل بخش، بازار ناپايدار، عجز وزارتخانه در تأمين نهاده هاي پايه توليد، رها شدن 
منابع و ذخاير ژنتيكي بومي، ضعيف بودن نظام بيمه  اي كشــاورزي، نرخ پايين خريدهاي تضميني 
و نسيه خريدن كاالي كشاورز توســط دولت، خدشه به كرامت و جايگاه اجتماعي كشاورز، افزايش 
سن بهره  برداران و عدم توّجه وزارت جهاد براي تجديد نسل كشاورزان، عدم ورود فناوري به مزارع و 
فاصله باالي متوسط برداشت كشور با مزارع نمونه، عدم وجود برنامه براي فعال سازي اراضي معطل 
و... توسط وزير مربوطه تفهيم شده و برنامه  هاي اختصاصي براي رفع اين مسائل داشته باشد. در اين 
عرصه با تعّدد مشكالت حساس ترين بخش امنيت ملي و اقتصاد كشور و پيچيدگي مسائل آن نبايد 

جوان گرايي را فداي بي تجربگي و امنيت غذايي را فداي سياست زدگي نمود.
نهادسازي براي تربیت مديران جوان انقالبي، الزمه تحّقق جوانگرايي در دولت

نبايد تصور شــود صرفاً با مطرح كردن چند نفر جوان براي تصّدي پست هاي وزارتخانه، در دولت 
جوانگرايي اتفاق خواهد افتاد. بلكه جوانگرايي در عين ميدان دادن به جوانان، ولي با نهادسازي براي 
خروج مدير جوان جهادي و انقالبي اتفاق خواهد افتاد. جوان در سيستم بوروكراسي پيچيده دولتي 
بي رمق مي شــود و چاالكي و ريسك پذيري نخواهد داشت و پير در سيستم جهادي شور مي گيرد و 
چاالک و خســتگي ناپذير مي شود.حال با توّجه به فضاي حاكم بر كشاورزي كشور و با نظر سنجي و 
در نظر گرفتن خصوصيات شمرده شده توسط خبرگان حوزه كشاورزي، برخي شاخصه هاي اصلي كه 
ارزش دارد در تعيين شخص وزير آينده وزارت جهاد كشاورزي مدنظر رييس محترم دولت سيزدهم 

حضرت حّجت االسالم دكتر رييسي قرار گيرد.به طور خالصه بيان مي شود: 
 آشنايي با فرهنگ و معيشت زندگي روستايي و عشايري

 مورد اعتماد و هم خط رهبري و واليت بودن
 فردي پخته ولي پايبند به جوانگرايي و استفاده از جوانان در عرصه هاي حساس مديريتي

 برنامه داشتن براي اشتغال فارغ التحصيالن رشته هاي كشاورزي و توسعه روستايي، باتوّجه به آمار 
باالي بيكاري فارغ التحصيالن اين رشته ها 

 معتقد به تأثير مثبت مشــاركت مديريتي مردم در كشــاورزي به طوري كه در اجراي برنامه هاي 
كشاورزي از خود مردم و تشكل هاي مردمي بهره ببرد

 حامي ورود دانش و فناوري به مزارع و تحّقق كشاورزي دانش بنيان
 داشتن برنامه جامع براي توليد و خودكفايي در تمام كاالهاي اساسي

 باور و اهتمام به توليد داخل و اعتماد كامل توليد كننده ها به او
 تحت نفوذ و تأثير اشخاص و جريان هاي سياسي نبودن

 استفاده از ظرفيت هاي داخلي براي تنظيم بازار، به جاي بهره گيري از واردات به عنوان ابزار كنترل قيمت ها
 داشتن شهامت و جسارت كافي براي مقابله با عوامل فساد

 باتجربه بودن و شناخت كامل ساز و كارهاي حاكم بر وزارتخانه و بهره بردن از آنها در راستاي تسريع 
عمليات بهبود مديريتي

 توانايي ارتباط گيري مؤثر با خارج از بدنه دولت و تحّقق امنيت غذايي از طريق تقويت زنجيره هاي توليد
 با توّجه به اينكه درخشان ترين اتفاقات در دوران جهاد سازندگي و پيش از ادغام آن با وزارت كشاورزي 

افتاد ترجيحاً از ميراث و شخصيت هاي مؤثر دوران جهاد سازندگي باشد
 داشــتن ارتباطات قوي با افــراد و گروه هاي بزرگ توليدكننده تأثيرگذار بر بخش كشــاورزي و 
بهره بردن از ظرفيت همكاري آنها در راستاي اجرايي شدن برنامه هاي وزارتخانه مورد وثوق معتمدين 

نظام و نيروهاي جبهه انقالب
فارس داراي برنامه براي شكل گيري زنجيره هاي يكپارچه تأمين و زنجيره ارزش

بخشي از قراردادهاي کشت چغندر بهاره فسخ شد

دهقانان ايراني از دير باز تا امروز هنوز چشــم به آســمان دارند تا باران ســروقت بيايد و زيادهم بيايد 
تا كشــت آنها به ميزان كافي آب بخورد و محصول خوبي را بردارند. اين چشــم به آسمان دوختن اما به 
مديران ارشد بخش كشاورزي نيز رسيده است و آنها به جاي برنامه ريزي علمي – كارشناسي براي توليد 
محصوالت زراعي همانند كشاورزان هنوز چشم به آسمان دارند. اما امسال آسمان ياري نكرد و باران كمي 
آمد و برنامه كشاورزان ايراني را به هم ريخت. يكي از محصوالتي كه برنامه ريزي هاي انجام شده براي آن 

از تعادل خارج شد چغندرقند بود. 
مجري طرح چغندر قند گفت: در سال جاري به دليل خشكسالي، كمبود منابع آبي و افزايش هزينه هاي توليد 

بخشي از قراردادهاي كشت چغندر بهاره فسخ شده است.
پيمان حصادي افزود: براي جلوگيري از خســارت ناشي از خشكسالي و تنش هاي محيطي در حوزه توليد 
چغندرقند بهاره و نيشكر، جلوگيري از واردات شكر، خروج ارز از كشور و كاهش درآمد كشاورزان ضروري است 
ضمن پشــتيباني هاي فني و اعتباري از اين بخش، مسؤوالن و دستگاه هاي مرتبط با كشاورزي به ويژه وزارت 
نيرو وارد عمل شوند و با مديريت بهينه منابع آبي نسبت به تأمين آب مورد نياز كشت چغندرقند بهاره و نيشكر 
اقدام كنند.حصادي اظهار داشت: در سال جاري به دليل خشكسالي، كمبود منابع آبي و افزايش هزينه هاي توليد 
بخشــي از قراردادهاي كشت چغندر بهاره فسخ شده است. وي در توضيحي بيشتر اعالم كرد: به رغم افزايش 
100 درصدي قيمت تضميني چغندرقند در سال گذشته و استقبال خوب كشاورزان در ابتداي امسال از كشت 
اين محصول، اما بنا به داليلي همچون افزايش بي سابقه گرما، افزايش قيمت نهاده ها و خدمات و تنش هاي آبي، 
چغندركاران به ناچار بخشي از قراردادهاي كشت خود را با كارخانه هاي قند فسخ كردند و در نتيجه سطح كشت 
بهاره اين محصول كاهش يافته است. حصادي در همين حال عدم اجراي الگوي كشت و تغيير نظام زراعي به 
دليل خشكسالي هاي گسترده، نوسانات نرخ ارز و تغيير نرخ تورم را از ديگر عوامل مؤثر در كاهش اثر مثبت و 
انگيزشي افزايش قيمت تضميني چغندرقند در سال جاري دانست. وي ادامه داد: در حال حاضر قيمت تمام 
شده هر كيلوگرم چغندرقند به طور تقريبي 40 درصد بيشتر از قيمت تمام شده آن در مدت مشابه سال قبل 
برآورد شده است. حصادي اظهار داشت: كاهش معنادار بارندگي با پراكنش نامناسب و افزايش دما در استان هاي 
كشور موجب شده به رغم سطح سبز مناسب و تراكم بوته در مزارع چغندرقند بهاره، به دليل كمبود آب و افزايش 
اجباري دوره آبياري، شاهد تنش خشكي باشيم به طوري كه پيش بيني مي شود عملكرد توليد در واحد سطح در 

اكثر مزارع كمتر از حد انتظار باشد و درآمد چغندركاران كاهش يابد.
وي اضافه كرد: عالوه بر مزارع چغندر، وضعيت مزارع نيشــكر به دليل ســهميه بندي آب در خوزستان و 
 كاهش 50 درصدي ســهم آب كشــت و صنعت هاي نيشــكري مطلوب نيســت. مجري طرح چغندرقند 
وزارت جهاد كشــاورزي هشــدار داد: در صورت عدم تأمين آب و افزايش ســهميه تخصيص آب به كشت و 
صنعت هاي نيشكري، سطوح كشت هاي جديد نيشكر به شدت كاهش خواهد يافت كه در نهايت منجر به كاهش 
توليد محصول و همچنين كاهش فعاليت هاي صنايع جانبي نيشكري و توليد فرآورده هاي جانبي آن مانند توليد 
كاغذ، ورق MDF و الكل مي شــود.حصادي گفت: در سال زراعي جاري و در شرايط بدون تنش خشكسالي 
انتظار مي رفت نزديك به 7 ميليون تن چغندر بهاره و پاييزه، 7.8 ميليون تن نيشكر، بيش از 1.7 ميليون تن 
شكر چغندري و نيشكري، بيش از 540 هزار تن مالس چغندري و نيشكري، بيش از 385 هزار تن تفاله چغندر 
قند، نزديك به ۲.6 ميليون تن باگاس و بيش از 38 ميليون ليتر الكل استحصال، فرآوري و توليد شود.وي افزود: 
ارزش افزوده ايجاد شده در حوزه چغندرقند و نيشكر مي توانست نزديك به 390,۲87 هزار ميليارد ريال درآمد 
ناخالص ايجاد كند.حصادي پيش بيني كرد به دليل خشكسالي و كاهش سطح توليد و عملكرد چغندرقند و 

نيشكر، نزديك به 60 درصد از درآمد ناخالص برآورد شده محّقق شود.
يك میلیون تن چغندرقند پايیزه در كشور برداشت شد

مجري طرح چغندرقند با بيان اينكه 103 هزار هكتار چغندر بهاره تاكنون در كشور كشت شده كه بخشي 
از آن با تنش خشكســالي و كم آبي روبرو اســت، گفت: در سال جاري با توّجه به اعالم به موقع قيمت خريد 
 تضميني چغندرقند و استقبال كشاورزان از كشت چغندر بهاره، در ابتداي فصل كشت كارخانه هاي قند نزديك به

 110 هزار هكتار قرارداد كشت با كشاورزان منعقد كردند.پيمان حصادي افزود: با اين وجود به دليل بروز بي سابقه 
خشكي در كشور و كمبود شديد منابع آبي، چغندركاران بخشي از قراردادهاي كشت خود را با كارخانه هاي قند 
فسخ كردند و سطح كشت نسبت به قراردادها كاهش يافت.وي پيش بيني كرد: عملكرد توليد چغندرقند بهاره 
در واحد سطح با توّجه به خشكسالي سال جاري آنگونه كه در ابتداي فصل انتظار مي رفت، نباشد.حصادي درباره 
كشت پاييزه چغندرقند در سال زراعي 1400-1399 نيز يادآور شد: در سال زراعي جاري ۲7 هزار هكتار چغندر 
پاييزه در كشور كشت شد و استان هاي خوزستان با 18 هزار هكتار و گلستان با 4400 هكتار بيشترين سطح 

كشت چغندرقند را به خود اختصاص داده اند.
وي با بيان اينكه برداشــت چغندر پاييزه از مزارع آغاز شده است، اذعان داشت: تاكنون نزديك به 15 هزار 
هكتار چغندرقند پاييزه از مزارع برداشت شده و كشاورزان نزديك به يك ميليون تن چغندرقند توليد شده را به 
كارخانه هاي قند تحويل داده اند. مجري طرح چغندرقند وزارت جهاد كشاورزي گفت: خشكسالي و كمبود آب از 
يك طرف و افزايش دماي هوا و كمبود كاميون براي حمل به موقع چغندر توليدي به ويژه در استان خوزستان 

موجب شده برداشت با سختي و كندي صورت گيرد.
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 پايان تعلیق دو ساله 
قانون انتزاع 

ريیس کمیسیون کشاورزي مجلس در نامه اي 
به وزير صمت نوشــت: با پايــان مهلت تعلیق 
قانون انتزاع، همکاري الزم جهت واگذاري کامل 
اختیارات و وظايف حوزه بازرگاني از جمله واگذاري 
کامل شرکت بازرگاني دولتي ايران به وزارت جهاد 

کشاورزي صورت پذيرد
به گــزارش فارس، مهلت دو ســاله انتزاع وظايف و 
اختيارات حوزه ستاد تنظيم بازار وزارت جهاد كشاورزي 
كه بر اساس مصّوبه شــوراي عالي هماهنگي اقتصادي 
ســران قوا در ســال 1398 از وزارت جهاد كشاورزي به 
وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل گرديده بود امروز 
۲۲ تير به اتمام مي رسد.در اين باره، سيد جواد ساداتي 
نژاد رييس كميسيون كشــاورزي مجلس در نامه اي به 
وزير صمت خواســته است مســاعدت و همكاري الزم 
جهت واگذاري كامل اختيارات و وظايف حوزه بازرگاني 
از وزارت صنعت، معدن و تجارت از جمله واگذاري كامل 
شركت بازرگاني دولتي ايران به وزارت جهاد كشاورزي 
صورت پذيرد.متن نامه به اين شرح است: همان گونه كه 
مستحضريد روز سه شنبه مورخ 1400/4/۲۲ مهلت دو 
ســاله انتزاع وظايف و اختيارات حوزه ستاد تنظيم بازار 
وزارت جهاد كشاورزي كه بر اساس مصّوبه شوراي عالي 
هماهنگي اقتصادي ســران قوا در سال 1398 از وزارت 
جهاد كشاورزي به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل 
گرديده بود به اتمام خواهد رسيد و كليه اختيارات حوزه 
بازرگاني و تنظيم بــازار به موجب قانون تمركز وظايف 
و اختيارات مربوط به بخش كشــاورزي در وزارت جهاد 
كشــاورزي مصــّوب 1391/11/۲4 مجدّدا بــه وزارت 
جهاد كشاورزي باز خواهد گشت.لذا مقتضي است پيرو 
نشست مشترک اين كميسيون كه با حضور جنابعالي 
و وزير محترم جهاد كشاورزي در محل اين كميسيون 
برگزار شــد مســاعدت و همكاري الزم جهت واگذاري 
كامل اختيارات و وظايف حوزه بازرگاني از وزارت صنعت، 
معدن و تجارت از جمله واگذاري كامل شركت بازرگاني 
دولتي ايران به وزارت جهاد كشــاورزي صورت پذيرد تا 
بدين طريق گامي مؤثر در اجرايي شدن همه جانبه قانون 

تمركز وظايف بخش كشاورزي برداشته شود.

بیش از 133 هزار تن 
 چغندرقند از خوزستان

به قزوين منتقل شد
معاون حمل و نقل اداره کل راهداري و حمل 
و نقل جاده اي استان قزوين گفت: ناوگان حمل 
و نقل کاالي اين اســتان امســال 133هزار و 
2۸۸ تن محصول چغندرقند را از خوزستان به 

کارخانه تولید قند در قزوين حمل کرده است.
عليرضــا معيري  پور اظهار داشــت: بــا توّجه به 
فســادپذيري محصول چغندرقند، به ويژه در فصل 
گرم سال و محدود بودن مدت دوره حمل آن، سرعت 
در جابه جايي اين محصول هميشــه و در طول سال 
از اهميت بااليي برخوردار بوده است.وي اضافه كرد: 
در همين راســتا و از ارديبهشت ماه امسال، نشست 
و برنامه ريزي الزم با تمام صنوف حمل و نقلي حوزه 
كاال جهت تســريع بخشيدن در حمل اين محصول 
استراتژيك از خوزستان به ســاير استان هاي دارنده 
واحد توليد قنــد از جمله قزوين، فــارس، همدان، 
چهارمحال و بختياري، كرمانشاه و اصفهان به انجام 
رســيد و در پي آن نيز با ارايه سياست هاي حمايتي 
در محاســبه پيمايش ناوگان، عمليــات حمل آغاز 
شد.معيري پور اضافه كرد: استان قزوين نيز طي مدت 
ياد شــده با اعزام پنج هزار و 67۲ دستگاه كاميون و 
در مجموع با حمل 133 هــزار و ۲88 تن محصول 
چغندرقند از خوزستان به كارخانه توليد قند قزوين 
اقدام به انجام اين جابه جايي كرد كه در اين راه تالش 

رانندگان ناوگان حمل و نقل استان نيز ستودني بود.

1۸ هزار تن چغندر قند در کشت و صنعت مغان تولید شد
 مديرعامل شرکت کشــت و صنعت و دامپروري مغان از تولید

1۸ هزار تن چغندر قند در اين شرکت خبرداد.
اسداهلل محســن زاده افزود: برداشــت چغندر قند پاييزه در موعد 
زماني مشــخص به ســرعت در حال انجام بوده و تا اين لحظه بيش 
از 18 هزار تن از اين محصول برداشــت شده و تا دهم مرداد به اتمام 
خواهد رسيد. وي اظهاركرد: در سال توليد، پشتيباني ها و مانع زدايي ها 
با هدف كاهش وابســتگي به واردات شكر و تأمين نيازهاي داخلي و 
همچنين بــه منظور بهره برداري هر چه بهتر از امكانات آب، زمين و 
بهبود معيشــت كشاورزان چغندركار منطقه بخشي از اراضي شركت 
به صورت مشاركتي در اختيار چغندركاران منطقه قرار داده شده و بر 
اين اســاس بذور منوژرم مورد نياز نيز تأمين و در اختيار كشاورزان 
قرار گرفته است. محســن زاده گفت: امسال بيش از 1600 هكتار از 
اراضي شركت كشــت و صنعت و دامپروري مغان به كشت محصول 
چغندرقند بهاره اختصاص يافته است و تالش بر اين است از سال هاي 
آينده كشــت اين محصول افزايش يابد. مديرعامل شــركت كشت و 
صنعت مغان از برنامه ريزي براي كاشــت 5۲0 هكتار چغندر قند در 
مزارع با تأمين بذور خارجي مونوژرم از ســوي شــركت و با نظارت 
كارشناسان آن خبرداد و گفت: اين طرح به منظور افزايش طول دوره 
بهره برداري كارخانه قند مغان و تأمين حداكثر خوراک مورد نياز اين 
كارخانه بوده و با تمهيدات به عمل آمده اين كارخانه امسال با تأمين 
چغندرقند مورد نياز با حداكثر توان فعاليت خواهد كرد.محســن زاده 
گفت: امسال عالوه بر كاشت چغندرقند بهاره، بيش از 1۲00 هكتار 
از اراضي شركت نيز به كشت محصول چغندرقند پاييزه با استفاده از 
ارقام مقاوم به بولت )ساقه روي(، اختصاص يافته كه عالوه بركاهش 
چشــمگير در مصرف آب و اصالح الگوي تناوب باعث افزايش طول 

دوره بهره برداري كارخانه قند مغان نيز خواهد شد.

وي به دريافت استاندارد صادرات محصوالت به كشورهاي خارجي 
و كارت بازرگانــي اين بنگاه عظيم اقتصادي اشــاره كرد و گفت: تنوع 
توســعه صنايع تبديلي و تكميلي، بســته بندي و توّجه جّدي به اين 
 بخش از رويكردهاي اقتصادي اين شركت است. محسن زاده از حضور

10 تيم و هيأت خارجي در كشت و صنعت مغان خبرداد و گفت: اين 
هيأت ها از كشورهاي مجارستان، روسيه، عراق و افغانستان وارد كشت 
و صنعت مغان شدند تا تفاهم نامه همكاري به امضا برسد. شركت كشت 
و صنعت و دامپروري مغان با داشتن اراضي وسيع زراعي، ۲ هزار و 600 
هكتار باغات ميوه، مجتمع بزرگ دامپروري، كارخانه هاي قند، لبنيات، 
فرآوري ميوه و چند واحد توليدي ديگر از شــركت هاي منحصربه فرد 
كشور محسوب مي شود.اين شركت در اجراي قانون خصوصي سازي در 
سال 1388 در ليست واگذاري ها قرار گرفت و بعد از چهار فقره آگهي 
درســال 1397 به بخش خصوصي واگذار شد.اين واگذاري با توّجه به 
اعتراض هايي كه به دنبال داشت در شانزدهم مهرماه سال 1399 با پنج 

رأي موافق و يك رأي مخالف هيأت داوري ابطال شد.

رودخانه هاي  آورد  کاهش  با  همزمان 
خوزســتان، ريیس حوضه آبريز کارون 
بزرگ از کشت و صنعت نیشکر دهخدا 

بازديد کرد.
به گزارش روابط عمومي، در اين بازديد كه 
13 تيرماه به اتفاق مديرعامل شركت توسعه 
نيشــكر و صنايع جانبي و جمعي از مديران 
انجام شــد، فراز رابعي غالمــي از نزديك در 
جريــان وضعيت آبرســاني مزارع نيشــكر و 

مشكالت ايســتگاه هاي پمپاژ آب قرار گرفت.بروز خشكسالي و بحران 
كم آبي در هفته هاي اخير آســيب زيادي به بيش از 10 هزار هكتار از 
مزارع كشــت و صنعت نيشــكر دهخدا وارد كرده و متعاقب آن سبب 
بروز آفت و خشــك شدن گياه نيشكر شــده است.رييس حوضه آبريز 
كارون بزرگ در جريان اين بازديد، از طرح ها و روش هاي نوين آبياري 
مزارع نيشكر ديدن كرد و از برنامه هاي انجام شده براي مقابله با بحران 
كم آبي در اين شــركت مطلع شــد.طرح آبياري جويچــه اي متغيّير و 
تناوبي، استفاده مجّدد از زهاب و زهكشي كنترل شده در مزارع نيشكر 
از جمله طرح هاي اين شركت در مديريت مصرف آب است. مديرعامل 
شركت توسعه نيشــكر در حاشيه اين بازديد از ميزان برداشت آب در 
كشت و صنعت هاي نيشكري كمتر از مصّوبات ستاد خشكسالي استان 
خبــرداد و تأكيد كرد كه به دليل كاهــش آورد رودخانه ها تعدادي از 

ايستگاه هاي پمپاژ نيشكر از كار افتاده است.
دكتر عبدعلي ناصري كاهش شــديد رشــد و تناژ نيشكر را نتيجه 
اســتمرار روند بي آبي در مزارع نيشكر دانســت و از مسؤوالن مربوطه 
خواســت تدابيري در نظر گرفته شــود تا اراضي نيشكر كمتر متضّرر 

شوند چرا كه معيشت 100 هزار خوزستاني به آن وابسته است.
وي در ادامه به راهكارهاي اين شــركت در شــرايط بحران كم آبي 
اشــاره كرد و گفت: مديريــت مصرف آب در مزارع نيشــكر از طريق 
استفاده مجّدد از زهاب و ساير روش هاي آبياري با هدف گذاري كاهش 
۲0 درصد كل مصارف آب در مزارع نيشــكر در حال انجام است. بروز 
خشكسالي شــديد و بحران كم آبي در سال زراعي 1397-1396 نيز 
آســيب زيادي به مزارع نيشكر وارد كرد و سبب كاهش توليد شكر تا 

300 هزار تن در واحدهاي هفتگانه نيشكري شد. 

از شرايط كم آبي عبور خواهیم كرد
مديرعامل شركت توسعه نيشكر و صنايع 
جانبي درديداري ديگر از ايستگاه هاي پمپاژ 
آب كشت و صنعت ها و عمليات ساخت سازه 
و نصب ديــزل ژنراتورهاي توليد برق بازديد 
كرد واز تالش شبانه روزي كارگران نيشكر در 
هياهوي شرجي و گرماي سوزان خوزستان 
تقدير و تشّكر كرد.در اين بازديد، مديرعامل 
توسعه نيشــكر، فرا رسيدن عيد قربان را به 
خانواده بزرگ توســعه نيشكر تبريك و تهنيت گفت و اظهار اميدواري 
كرد كه در ســايه عنايت الهي و همت پرســنل از اين شــرايط كم آبي 
عبــور خواهيم كرد و بــار ديگر ركورد زني ها در توليــد تكرار خواهد 
شــد.وي افزود: با وجود آســيب مزارع نيشكر در اثر بحران كم آبي، اما 
شــركت توسعه نيشــكر با مديريت مصرف آب و استفاده از شيوه هاي 
نوين آبياري و استفاده مجّدد از زهاب نيشكر تمام تالش خود را براي 
تأمين آب مورد نياز اراضي كشاورزي پايين دست انجام داده است.عزم 
و اراده محّققان توســعه نيشكر عاملي براي دســتيابي به توليد پايدار 
است.مديرعامل شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي همچنين گفته 
است: عزم و اراده محّققان توسعه نيشكر در پشتيباني و مانع زدايي از 
توليد، عاملي براي دســتيابي به موفقيت ها در اين صنعت بزرگ است.

به گزارش روابط عمومي، دكتر عبدعلي ناصري در بازديد از مؤسســه 
تحقيقات و آموزش نيشكر با بيان اين مطلب اظهار داشت: علم و تجربه 
در صنعت نيشكر در سايه عنايت  الهي و همت پرسنل، شركت توسعه 
نيشكر را در مسير دستيابي به توليد قرار داده است. وي با تبريك عيد 
ســعيد قربان، از همت و تالش شبانه روزي مديران و محّققان مؤسسه 
نيشكر در زمينه هاي مختلف تحقيقاتي تقدير و تشكر كرد. مديرعامل 
توسعه نيشكر موفقيت هاي كسب شده در مؤسسه تحقيقات و آموزش 
نيشكر در توليد بذر نيشكر و گياهچه هاي سبز شده از بذرهاي توليدي 
و همچنين ارقام منتقل شــده از چابهار قصر قند را قابل توّجه ارزيابي 
كرد. در اين بازديد مديرعامل توسعه نيشكر به همراه مديران و معاونين 
از مراحل مختلف اصالح و توليد ارقام نيشــكر و گلخانه هاي گلدهي و 
كشت بذر ايستگاه تحقيقاتي شماره يك و قرنطينه مؤسسه تحقيقات 

و آموزش نيشكر بازديد كرد.

همزمان با بحران کم آبي و خسارت به مزارع نیشکر صورت گرفت؛ 

بازديد ريیس حوضه آبريز کارون بزرگ از مزارع نیشکر دهخدا
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آمارها آدرس بي ثباتي در سیاست گذاري را مي دهند
آمارهاي ارايه شده در اين صفحه كه بادقت و زحمت گردآوري شده و يكي از اصلي ترين بخش هاي نشريه 
شكر را به خود اختصاص داده است در درون خود نكات ريز و درشت و پيدا و پنهان هايي دارد. يكي از اين 
ناپيداها كه البته با دقت بيشتر مي توان آن را يادآوري كرد و بدون ترديد افراد باهوش آن را به خوبي مي فهمند 
و تغييرات و نوسان هاي بلند در شاخص هاي اصلي اقتصاد شكر در توليد وتجارت را درک مي كنند. به طور 
مثال مي توان به عدد واردات شــكر درسال 1385 با ســال 1397 اشاره كرد. در سال 1385 و در شرايطي 
كه جمعيت ايران كمتر از سال 1397 بود رقم واردات شكر به عدد شگفت انگيز ۲,5 ميليون تن رسيد كه 
در مقايســه با واردات ۲81هزار تني شكر در سال 1397 رقم بسيار بااليي است. به طوري كه واردات شكر 
در ســال 1385حدود 8 برابر سال 1397 است. واردات شكر در سال 1384 معادل 707 هزارتن و در سال 
1399حدود يك ميليون تن بوده اســت. با توّجه به اينكه كشاورزان وكارخانه هاي شكر همان ها بودند كه 
هستند اين نوسان از كجا سرچشمه مي گيرد؟ واقعيت اين است كه نوسان در اقتصاد شكر از سياست هاي 

اقتصادي بي ثبات دولت هاي مختلف سرچشمه مي گيرد. اميدواريم دولت تازه روندها را به هم نزند.

 مأخذ: گمرک جمهوري اسالمي ايران مأخذ: گمرک جمهوري اسالمي ايران

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

1
13۸5154941112053071921۸722319429۸240276

24۸1
15424۸359564۸71106312501473166۸1965220524۸1جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

2
13۸623622۸1125411113361556527503۸

1170
236464576630741۸74935990105510۸211321170جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

3
13۸72۸29۸۸۸9149173246۸6512616993

1101
2۸571452343۸35565۸064۸713۸39100۸1101جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

4
13۸۸11910۸576442339446457412273

۸77
1192272۸434۸39042351756360۸6۸2۸04۸77جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

5
13۸969107132234312330161112۸06373132

1۸05
6917630۸542۸5411۸4134514571537160016731۸05جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

6
1390024126۸3013۸4311۸171۸114256

1234
024361044057۸9۸20۸3۸۸551036117۸1234جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

7
13915069121551541961903722۸151307123

16۸1
50119240295449645۸35۸7211001251155۸16۸1جمع هر ماه + ماه هاي قبل

۸
1392۸۸15۸۸11461159207115146134225227

1579
۸۸103191305366525732۸47993112713521579جمع هر ماه + ماه هاي قبل

9
13931651372115740674719۸0000

۸23
165302513570610677724743۸23۸23۸23۸23جمع هر ماه + ماه هاي قبل

10
139405.511.۸9.212701071751052524

521
05.517.321331032103۸5490492497521جمع هر ماه + ماه هاي قبل

11
1395000252211707650666۸016

667
000252463914675175۸3651651667جمع هر ماه + ماه هاي قبل

12
1396019522912913۸160550140۸0

۸56
0195424553691707707762762776776۸56جمع هر ماه + ماه هاي قبل

13
139703۸49100006606661

2۸1
03۸۸7۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸1541542202۸1جمع هر ماه + ماه هاي قبل

14
139۸۸22132۸0220۸01432109۸1501711057۸

1۸30
۸2295575795۸75101۸122۸13261476164717521۸30جمع هر ماه + ماه هاي قبل

15
1399971312011122173142636317160

101۸
9722۸429541543717۸599229۸51002101۸101۸جمع هر ماه + ماه هاي قبل

16
14001327995

3۸7
02923۸7جمع هر ماه + ماه هاي قبل

619
آمار واردات شکر از سال 13۸0  تا پايان خرداد سال 1400 به تفکیك 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
1393562261823
1394364157521
1395358309667
1396718138856
139786195281
139865511751830
13996503681018
140070317387

واردات شکر از سال ۸4 تا پايان خرداد سال1400 به تفکیك خام و سفید
 جمع وارداتبها )دالر(خام)هزارتن(بها )دالر(سفيد)هزارتن(سال

)هزار تن(
بها جمع واردات 

)دالر(
138478۲0,1۲4,0006۲9177,۲56,000707197,380,000
1385637۲91,۲71,9101,8907۲6,18۲,559۲,5۲71,017,454,469
1386348133,309,3448۲۲۲74,461,3671,170407,770,710
138710337,۲13,33۲998۲87,800,0131,1013۲5,013,345
1388۲78,819,906850315,8۲6,1148773۲4,646,0۲0
1389001,805704,5۲0,4071,805704,5۲0,407
139063,799,5101,۲۲875۲,105,3341,۲34755,904,844
1391001,6801,07۲,413,6081,6801,07۲,413,608
139۲001,57983۲,187,9581,57983۲,187,958
1393008۲3377,470,4408۲3377,470,440
139449۲0,479,00347۲151,358,5۲45۲1171,837,5۲7
13950066706673۲0,134,978
139600856414,74۲,637856414,74۲,637
139700۲8110۲,654,305۲8110۲,654,305
1398001,83064۲,346,۲371,83064۲,346,۲37
1399001,018370,660,0001,018370,660,000
140000387163,۲90,000387163,۲90,000
1,۲48515,017,00517,8157,365,۲75,50319,0638,۲00,4۲7,485جمع


