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کسری بودجه و 
راه های دیگر
 بهمن دانائی

بنگاه ها  ایران در سطح کالن، در سطح  اقتصاد 
را  خوشی  نه چندان  روزهای  خانواده ها  سطح  در  و 
سپری می کند. بخشی از ناخوشی کسب و کار وسختی 
معیشت شهروندان و رکود نسبی بنگاه ها به دلیل 
تشدید تحریم های آمریکاست و بخش دیگری از این 
وضعیت ناخوش به سیاست های کالن اتخاذ شده از 
طرف دولت برمی گردد. در میان شمار قابل توجهی 
از تنگناها اما شرایط سخت نگه داشتن توازن بودجه 
1398 و بودجه ریزی برای سال 1399 به نظر اکثریت 
موضوع  دشوارترین  اقتصادی  فعاالن  و  اقتصاددانان 
کالن این روزهاست. واقعیت این است که در زمان 
در   1398 سال  بودجه  الیحه  تصویب  و  تدوین 
پاییز و زمستان پارسال بسیار تأکید شد دولت باید 
بودجه واقعی بنویسد و از تکیه کردن بر درآمدهای 
غیرواقعی به ویژه درآمد حاصل از صادرات نفت خام 
اجتناب کند. اما متأسفانه این توصیه های کارشناسانه 
و  برنامه ریزی  سازمان  مدیران  و  نشد  واقع  مؤثر 
بودجه بندی کشور در یک غفلت بزرگ درآمدهایی 
را برای دولت پیش بینی کردند که در نیمه نخست 

امسال معلوم شد آنها محقق نخواهد شد.
ادامه در صفحه2

در صفحات دیگر می خوانید:

 حماسه کشت
 ۲۲۶۰۰ هکتاری 

در شرکت توسعه نیشکر
صفحه3

آيا پاکستان به يك 
واردکننده محض شکر 

مبدل خواهد شد؟ 
صفحه4

جزيیات خريد تضمیني 
۲۵ قلم محصول زراعي 

در سال ۹۸-۹۹
صفحه6 

 پیش بینی تولید
  14۵ هزار تن شکر

در کشت و صنعت کارون
صفحه7

عدم قطعیت ها و 
اقتصادایران

پاییز  در  گوناگون  سطوح  در  ایران  اقتصاد 
آن  و  دارد  بسیار چشمگیر  ویژگی  یک   1398
عدم قطعیت های پرشمار در ذات آن و در محیط 
بیرونی است. در محیط بیرونی از عنصر و مقوله 
سیاست شاید مهم ترین موضوع مناقشه برانگیز 
مناسبات ایران با آمریکا باشد. واقعیت این است 
که بدون حل کردن این عدم قطعیت در سیاست 
برای  آرام  فضای  درباره  نمی توان  ایران  خارجی 
اقتصاد صحبت کرد. این موضوعی است که به 
هر حال باید تکلیفش روشن شود. اگر قرار بر این 
است که با این کشور تا مدت های طوالنی قطع 
ارتباط ادامه داشته باشد باید معلوم شود و اگر 
امید است دست کم به شرایط نه جنگ و نه صلح 
برسیم نیز باید مشخص شود. در شرایط اقتصاد 
کالن نیز تعارض ها و عدم قطعیت ها پرشمارند. 
قطعیت های  عدم  و  بزرگ  مناقشه های  از  یکی 
به »مسائل سازماندهی  در حال حاضر  معنادار 
فعالیت های اقتصادی نهادهای حاکمیتی خارج 
که  موضوع  این  بر  عالوه  برمی گردد.  دولت«  از 
روندی فزاینده در ایجاد فضای ناآرام در اقتصاد 
دارد می توان به یک مقوله بسیار کالن اشاره کرد. 
االن و پس از سپری شدن 4 دهه از استقرار نظام 
جمهوری اسالمی و با وجود صراحت قانون اساسی 

اما راهبرد و فلسفه اقتصاد ایران آشکار نیست. 
ادامه در صفحه2

ایجاد  گفت:  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو 
اشتغال در استان خوزستان یکي از نیازهاي اساسي کشور 
است که به واسطه اجراي طرح توسعه نیشکر در این استان 

ایجاد شده است.
در  ناطق نوري  علي اکبر  والمسلمین  حّجت االسالم 
حاشیه بازدید از کارخانه خمیرمایه و الکل رازي اظهار کرد: 
شکر یکي از کاالهاي استراتژیک و مورد توجه در جهان 
است و گام هاي شرکت توسعه نیشکر در تأمین شکر کشور 
در جهت خودکفایي قابل تقدیر است. وي با بیان اینکه 
با وجود واردات شکر همیشه کشور در تأمین این ماده 
غذایي دچار مشکل بود، افزود: از زماني که شرکت توسعه 
نیشکر در استان خوزستان آغاز به کار کرد برکات زیادي 
به همراه داشت و از معضالت تولید شکر کاسته وابستگي 
به واردات کمتر شده است.حّجت االسالم ناطق نوري تصریح 
کرد: تنوع محصوالت تولید شده در شرکت توسعه نیشکر 
و صنایع جانبي افزایش یافته است؛ همچنین در شرکت 
توسعه نیشکر از ضایعات گیاه نیشکر نیز استفاده بهینه 
صورت مي گیرد و محصوالت جانبي فراواني از جمله الکل، 

خمیرمایه، شکر دارویي، خوراك دام و … از این گیاه تولید 
مي شود و به مصارف مختلف مي رسد که این امر جاي تقدیر 
دارد.وي با ذکر یاد و خاطره آیت اهلل هاشمي رفسنجاني به 
عنوان بنیانگذار طرح توسعه نیشکر در استان خوزستان، 
و  ایشان  وسیع  دید  و  همکاري  هّمت،  با  کرد:  تأکید 
همکارانشان این طرح اجرایي شد و امروزه شاهد برکات 
و ثمرات این طرح براي مصارف داخلي در ابعاد مختلف 
و در حوزه صادرات و ارز آوري براي کشور هستیم.عضو 
مجمع تشخیص مصلحت نظام اشتغال زایي را از دیگر نکات 

مثبت طرح توسعه نیشکر دانست و گفت: ایجاد اشتغال 
در استان خوزستان یکي از نیازهاي اساسي کشور بود که 
به واسطه اجراي این طرح در این استان اتفاق افتاد و باید 
از دست اندرکاران این طرح و استاندار خوزستان به عنوان 

حامي این طرح در استان تشکر و سپاسگزاري کنم.
 ماهنامه شکر و فعاالن صنعت قند آرزو 
دارند که این طرح پر برکت، طعمه و قربانی 
سیاست بازی ها نشود و همچنان به عنوان یک 

طرح مّلی و مردمی با آن برخورد شود.

تنظیم بازار مشارکتی جواب داد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام: 

اشتغال زایي از برکت هاي طرح توسعه نیشکر در خوزستان

صفحه3

حلیل
ت

قاله
سرم
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ادامه از صفحه اول
به این ترتیب کسری بودجه سال 1398 و سبقت گرفتن هزینه ها 
از درآمدها حتمی است. برخی گمانه زنی ها این است که کسری بودجه 

امسال رقمی معادل 100 تا 150 هزار میلیارد تومان خواهد شد.
 پیامدهای کسری بودجه 

یکی از پیامدهای بسیار بااهمیت در داستان کسری بودجه این 
است که دولت از کدام محل می خواهد توازن را به مهم ترین سند 
سیاسی – مالی برگرداند. در صورتی که دولت به هر دلیل برای تأمین 
درآمدهای تازه به پول پرقدرت و انتشار پول متصل شود افزایش 
نرخ تورم حتمی است و این به معنای ایجا عدم تعادل در تولید و 
در تجارت و در زندگی شهروندان است. دولت ایران آیا توانایی دارد 
از این کار اجتناب کند و برای ایجاد توازن راهی اصولی و غیرتورمی 
در پیش گیرد؟ دولت محترم می توانست و شاید هنوز نیز دیر نیست 
که از حجم و شمار هزینه ها بکاهد تا اینکه بخواهد منابع تازه ای برای 
کسب درآمد را تدارك ببیند. اما متأسفانه تا پایان مهرماه 1398 

دولت بنایش برای افزایش درآمد از 3 محل دیگر است.
 سه راه پیش بینی شده

امروز  از سوی مقام های سازمان بودجه کشورتا  بر اساس آنچه 
منتشر شده این است که دولت قصد دارد بخشی از کسری بودجه را 
از طریق انتشار انواع اوراق مالی اسالمی، مولدسازی دارایی های دولت، 
برداشت از حساب ذخیره ارزی و همچنین برداشت از صندوق توسعه 
ملی تأمین کند. براساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی 
سران سه قوه که در 19 خرداد امسال انجام شده است سقف برداشت 
از صندوق توسعه ملی برابر 45 هزار میلیارد تومان و مجموع فروش 
اوراق و صندوق توسعه ملی 62 هزار میلیارد تومان است. کارشناسان 
باور دارند هر کدام از گزینه های یادشده کاستی ها و نارسایی هایی 
دارد و هر کدام از آنها پیامدهای کالن دارد و می تواند سبک و کار 
شهروندان و بنگاه ها را در مسیر اخالل قرار دهند. به طور مثال گفته 
می شود در حالی که تقاضا برای خرید اوراق مالی اسالمی در کف قرار 
دارد نباید به تأمین درآمد از این محل با اطمینان نگاه شود جز اینکه 
نرخ سود ثابت این اوراق به اندازه ای افزایش یابد که سپرده های بانکی 
به این سمت بیایند. عالوه بر این به باور کارشناسان در شرایطی که 
منابع ارزی دراختیار صندوق توسعه ملی نیستند و محل آنها مبهم 
است استفاده از این منبع یعنی وصل شدن به منابع بانک مرکزی که 

می تواند تورم را باز هم بیشتر شعله ور کند.
 راه های دیگر

این پرسش جدی وجود دارد که آیا دولت برای تأمین کسری 
برایش متصّور  این راه های پیش بینی شده  از  بودجه راه هایی جدا 
هست؟ به نظر می رسد ندیدن راه های دیگر یک نقص کارشناسی 
است و دولت باید راه هایی را در بخش تولید داخلی دنبال کند و 
سدها و بندهای تولید صنعتی را از پیش روی تولید بردارد تا با رشد 
این بخش از فعالیت ها راه برای کسب درآمدهای مالیاتی برای دولت 
فراهم باشد. در شرایطی که آمارهای ارایه شده از سوی نهادهای معتبر 
جهانی مثل بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نشان می دهد رشد 
تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2019 به شدت منفی خواهد شد 
و به تبع آن تولید در ایران با کاهش رشد مواجه است آیا توجه بر 
این بخش یک غفلت نیست. واقعیت این است که دولت محترم به 
توصیه فعاالن اقتصادی در بخش های گوناگون تولید عمل نکرد و 
موانع کسب و کار را از میان برنداشت و به جای اینکه راه تولید بیشتر 
را باز کند با سختگیری راه تولید را تنگ کرده است اّما اکنون می تواند 
ریل را تغییر دهد. بهترین و کارسازترین راه برای تأمین کسری بودجه 
دولت برای امسال و به ویژه سال 1399 که اکنون در آستانه تدوین 
آن هستیم راه رشد تولیدات کاالهای مهم در ایران است. در حالی 
که ساالنه میلیاردها دالر در سخت ترین شرایط برای واردات چند 
قلم کاالی کشاورزی از کشور خارج می شود می توانستیم و می توانیم 
موانع رشد تولید این محصوالت را از سر راه برداریم. تصور کنید اگر 
تولید چند قلم کاال مثل ذرت دانه ای و روغنی، برنج و شکر در داخل 

افزایش می یافت چقدر صرفه جویی ارزی داشتیم و تا چه میزان از بار 
مالی دولت برای تأمین ارز کاسته می شد.

 مثال قند و شکر 
صنعت قند و شکر برخالف عقیده برخی از مدیران دولتی یک 
صنعت بزرگ است که می تواند الگوی مناسبی برای توجه به تولید 
داخل و کاستن از ابعاد ویرانگر تأمین کسری بودجه از راه های تورم زا 
باشد. آمارهای ارایه شده از سوی گمرك ایران و همچنین آمارهای 
نشان می دهد  قند  کارخانه های  انجمن صنفی  از سوی  تهیه شده 
سیاست های ناکارآمدی که حاال جای ذکر آنها در این نوشته نیست، 
تولید شکر داخل بعد از جهش قابل اعتنا در سال های 1395 و 1396 
و حتی 1397 راه کاهش را در پیش گرفت و پیش بینی می شود 
امسال رقمی معادل بیش از 600 تا 700 میلیون دالر برای واردات این 
کاال اختصاص یابد. آیا در شرایط سخت ارزی که یکی از دالیل کسری 
بودجه شده است نمی شود این میزان ارز را در داخل حفظ کرد؟ آیا 
نمی شد بخشی از درآمد پیش بینی شده برای دولت از مسیر صادرات 
نفت خام را با کاهش مصرف ارزی برای واردات شکر جبران کرد؟ به 
نظر می رسد می شد این اتفاق بیفتد و این یک نمونه از محل هایی 
است که باید در کانون توجه قرار گیرد تا به جای اینکه دولت به 
درآمدهای خیالی متکی شود بر کاهش هزینه های ارزی و به تولید 
داخلی متکی شود. در همین وضعیت که اکنون در آن قرار داریم 
و با توجه به آمارها و اطالعات در دسترس می توان و باید ظرفیت  
افزایش تولید شکر در داخل را با افزایش واحدهای صنعتی و حمایت 
از این صنعت در دستور کار قرار دهد. در حال حاضر و به گواه مدیران 
وزارت جهاد کشاورزی می توان و باید چند واحد تازه برای تولید قند 
و شکر از چغندر پائیزه راه اندازی شود. از طرف دیگر سرمایه گذاری 
برای نوسازی و بازسازی برخی کارخانه های تعطیل شده در استان های 
گوناگون نیز باید در دستور کار قرار گیرد. رشد تولید قند و شکر 
در داخل به تنهایی می تواند ساالنه از خروج صدها میلیون  دالر ارز 
جلوگیری کند و بر میزان اشتغال کشور و درآمد شهروندان اضافه کند 
و از سود حاصل از آن نیز برای دولت درآمد مالیاتی به دست می آید و 

اینها روی هم به معنای حذف کسری بودجه است.
 بودجه 1399

با توجه به تأکید رییس سازمان برنامه و بودجه که در هفته های 
اخیر چندین بار تأکید کرده قرار است بودجه سال 1399 بدون 
اتکا به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام تدوین شود، به نظر 
می رسد اتکا به تولید داخل برای توازن در بودجه دولت راه حل 
اصلی و نجات بخش ایران در میان مدت است. مدیران محترم 
برنامه ریزی ایران و مدیران اجرایی در بخش های تولید و تجارت 
می توانند و باید تحوالت صنعت داخل به ویژه صنایعی مثل قند 
و شکر که می توانند با کاستن از واردات و صرفه جویی ارزی از 
فشار بر ارز جلوگیری کرده و به بودجه متوازن کمک کند را با 

دقت بررسی کنند.

کسری بودجه و راه های ديگر عدم قطعیت ها و اقتصادایران
ادامه از صفحه اول

آیا قرار است اقتصاد ایران با فلسفه اقتصاد 
آزاد اداره شود یا قرار است عدم قطعیت های 
4 دهه اخیر در این باره ادامه داشته باشد. 
نیک می دانیم انتخاب هرکدام از فلسفه های 
اقتصاد آزاد و دولتی و اقتصاد مختلط )که در 
عمل به معنای هرج و مرج است( الزام های 
خاص خود را دارد که باید آنها را پذیرفت. 
اگر فلسفه و راهبرد اقتصاد آزاد را بپذیریم 
آنگاه باید سیاست های ارزی، سیاست های 
تجاری، سیاست های پولی و صنعتی را بر 
پایه آزادی تدوین و اجرا کنیم. آیا جامعه 
سیاسی ایران توانایی، دانایی و مدارای الزم 
برای پذیرش الزام های اقتصاد آزاد را دارد. 
شکل  بارزترین  در  باید  قطعیت  عدم  این 
و  روشن  را  آینده  راه  بتوانیم  تا  حل شود 
انتخاب کنیم.  ناگزیر  بدون دست اندازهای 
این  عدم قطعیت  ها اکنون آنقدر پرحاشیه 
شده اند که اصل داستان کسب وکار و زندگی 
مردم را غبارآلود کرده اند. سیاهی و غبارآلود 
عدم  این  پایه  بر  کسب وکار  فضای  کردن 
هیچ  که  است  رفته  آنقدر جلو  قطعیت ها 
اقتصاد شامل خانواده ها،  بازیگران  از  کدام 
بنگاه ها و حتی دولت تکلیف فردای خود 
برای  اینکه  به  برسد  چه  نمی دانند  نیز  را 
کنند.  برنامه ریزی  بلندمدت  و  میان مدت 
خانواده های ایرانی به عنوان مصرف کنندگان 
کاال و خدمات و همچنین عرضه کنندگان 
از  را  خود  می توانند  آیا  کار  نیروی 
بر  یک شبه  تصمیم های  که  دشواری هایی 
زندگی و کسب وکارشان می آورد رها سازند. 
روزهایی  چنین  در  پارسال  ایرانی  کدام 
بماند  منتظر  باید یک دهه  تصور می کرد 
بود سطح قدرت خرید  آرام  اگر روزگار  تا 
10 سال پیش را دوباره به دست آورد. آیا 
تولیدکنندگان صنعتی تصور می کردند در 
یک دوره یک ساله فضای کسب وکار گونه ای 
شود که آنها نتوانند مواد اولیه و کاالهای 
تولیدی خود را  بنگاه  نیاز  واسطه ای مورد 
تأمین کنند. واقعیت تلخ این است که االن 
این نظر در  از  تولیدی  بنگاه های  وضعیت 
بدترین شرایط قرار دارد و نمی توانند برنامه 
تدوین کنند. کاهش  تولید  برای  یک ساله 
قدرت خرید مردم و افزایش هزینه تولید، 
رکود تازه رخت بربسته از اقتصاد کالن را 
دوباره به سطح تولید و بنگاه ها رسانده است 
و احتمال اینکه رکود در سال 1398 تعمیق 

شود وجود دارد.
در چنین شرایطی است که دولت دوازدهم 
در تدوین الیحه بودجه با ده ها عدم قطعیت 
در سیاست داخلی، سیاست خارجی و سطوح 
کالن اقتصاد مواجه شده و بودجه ای ناشفاف 
ناصاف نوشته می شود. در چنین وضعی  و 
است که سایه عدم قطعیت های ریز و درشت 
بر بودجه 1398 و دو سال آینده سایه افکنده 

و در هاله ای از ابهام قرار داده است. 
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تاریخ چند دهه اخیر نشان می دهد ایجاد توازن و تعادل میان 
تولید داخل قند وشکر با میزان واردات به سختی ممکن می شده 
است. یکی از دالیل اصلی فراز و فرودهای حیرت انگیز در بازار شکر 
در دهه های تازه سپری شده تعدد مراکز تصمیم گیری و انفکاك 
آنها و فقدان آمارهای دقیق از تولید داخل، میزان واردات و میزان 
ذخایر شکر در انبار واحدهای دولتی و خصوصی بوده است. تجربه 
سال های اخیر نشان می دهد یکی دیگر از دالیل اصلی فقدان 
تعادل در بازار شکر فقدان مشارکت واقعی بخش غیردولتی به ویژه 
کارخانه ها و نهاد تخصصی این صنعت بوده است. خوشبختانه در 
دولت های یازدهم و دوازدهم این مشکل اخیر برطرف شده است 
و مشارکت واقعی دولت با بخش غیردولتی و نهاد تخصصی تولید 
شکر برقرار و استوار شده است. اعتماد دولت به انجمن صنفی 
کارخانه های قند ایران یک اتفاق بسیار بااهمیت بوده و هست و 
به همین دلیل است که بازار شکر در چند سال اخیر، به جز یک 
استثنای چند ماهه که بر اثر محاسبه اشتباه و توقف تصمیم ها در 
نهاد دیوان ساالری رخ داد، یکی از آرام ترین و کم نوسان ترین بازارها 
بوده و هست. در این روزهایی که در آن به سر می بریم نیز بازار 
شکر به دلیل مشارکت واقعی کارخانه ها و واردات و توزیع به موقع 
به نقطه اطمینان رسیده و التهاب از این بازار رخت بربسته است. 
نکته بسیار بااهمیت در تنظیم بازار شکر در شرایط حاضر این 
است که این اتفاق با شفافیت کامل و در کمترین احتمال وقوع 
فساد و رانت جویی اتفاق می افتد. نظارت دقیق، بهنگام، مسئوالنه 
و همه جانبه در توزیع شکر تولید داخل و شکر وارداتی با همکاری 
انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر راه را برای وقوع فساد 

احتمالی و رانت جویی بسته است.
بهمن دانایی، دبیر اجرایی انجمن صنایع قند و شکر ایران با 
تأکید بر اینکه بازار شکر متعادل شده است، گفت: صنوف به هر 
میزان که شکر نیاز داشته باشند می توانند از شرکت بازرگانی 

دولتی ایران یا به طور مستقیم از کارخانه ها قند تأمین کنند.
وی در گفت وگو با ایلنا با بیان اینکه از ابتدای شهریور ماه سال 
جاری عرضه شکر به انجمن صنایع قند و شکر ایران واگذار شده 
است،  اظهار کرد: تا شهریور ماه واردات و عرضه شکر فقط بر 

عهده شرکت بازرگانی دولتی ایران بود، اما از ابتدای شهریور این 
موضوع به انجمن واگذار شده است. در حال حاضر کارخانه های 
قند واردات شکر را انجام می دهند و عالوه بر آن تولید شکر داخلی 
نیز با اندکی تأخیر در کارخانه ها آغاز شده است.به گفته دانایی؛ 
 به دلیل بارندگی های پایان سال گذشته و سال جاری برداشت 
چغندر قند که معموالًً از نیمه شهریور ماه آغاز می شد به تأخیر 
افتاده است،  اما همین بارندگی ها منجر به بهبود تولید شده است.

وی میزان نیاز کشور به شکر را 2.2 میلیون تن عنوان کرد و افزود: 
پیش بینی می شود تولید داخلی شکر در سالجاری به 1 میلیون و 
100 هزار تن برسد، همچنین بیش از 1 میلیون تن شکر وارداتی 
ذخیره شده، در بنادر یا در مسیر کشور است.دانایی تأکید کرد: 
مجموع شکر تولیدی داخل و وارداتی نیاز کشور تا پایان خردادماه 
سال آینده را پاسخ خواهد بود.وی با اشاره به برنامه ریزی های انجام 
شده برای تولید شکر در سال زراعی جاری و واردات آن، گفت: در 
صورت اجرای برنامه ریزها ی انجام شده تا 6 ماه اول سال آینده 
هیچ کمبودی در شکر نخواهم داشت.دانایی این اطمینان را داد که 
در حال حاضر به هر میزان که صنوف به شکر نیاز داشته باشند 
می توانند از شرکت بازرگانی دولتی ایران یا به طور مستقیم از 

کارخانه ها قند تأمین کنند.وی افزود: صنوف با مراجعه به انجمن 
صنایع قند و شکر و ارائه مجوز می توانند درخواست خود برای 
دریافت شکر وارداتی را ارائه دهند انجمن در کمتر از 15 دقیقه 
رسید دریافت این کاال را برای آنها صادر می کند تا با مراجعه به 
شرکت بازرگانی دولتی ایران شکر مورد نیاز خود را دریافت کنند.

دانایی تصریح کرد: با توجه به اینکه شکر خارجی با ارز دولتی وارد 
می شود برای جلوگیری از فساد در خرید این کاال در سال جاری 
شدت کنترل و نظارت ها افزایش یافته است تا امکان فساد در 
عرضه و خرید شکر به حداقل برسد.دبیر اجرایی انجمن صنایع قند 
و شکر ایران تأکید کرد: با آغاز تولید شکر داخلی صنوف می توانند 
مستقیم به کارخانه ها برای دریافت شکر خرید از آن اقدام کنند.

دانایی با تأکید بر اینکه شکر داخلی و وارداتی هر دو به قیمت 
مصوب عرضه می شود،  اظهار کرد: هیچ تفاوت قیمتی بین شکر 
داخلی و وارداتی نیست و هر کیلوگرم از این کاال باید 4 هزار و 
50 تومان عرضه شود.به نظر می رسد این اتفاق بسیار بااهمیت 
در هماهنگ سازی و سازگاری منافع دولت، بنگاه ها و خانواده ها در 
داستان تولید و بازرگانی شکر می تواند برای سایر کاالهای مشابه که 
واردات بخشی از نیاز داخل را تأمین می کند به مثابه یک الگو باشد.

تنظیم بازار مشارکتی جواب داد

 مدیرعامل توسعه نیشکر در آیین آغاز برداشت نیشکر
حماسه کشت ۲۲۶۰۰ هکتاری در شرکت توسعه نیشکر

با  گفت:  نیشکر  برداشت  آغاز  مراسم  در  ناصری  دکتر 
وقوع خشکسالی و سیالب بیش از 40 هزار هکتار از اراضی 
نیشکر دچار آسیب جدی شده و با وجود چنین خسارتی به 
لطف خداوند و برنامه ریزی صورت گرفته و تالش فداکارانه 
نیشکر  توسعه  در  جهادی  حماسه ای  نیشکری،  همکاران 
خلق شد و پرسنل این شرکت در اوج همدلی موفق شدند 
از بیش  کشت  تاریخی  رکورد  اراضی،  بازسازی  بر   عالوه 

22600 هکتار نیشکر را خلق کنند و الباقی این اراضی را نیز به 
کشت محصوالتی همچون گندم، کلزا و چغندر اختصاص داده ایم 
و امروز نیز با اتکا به همین سرمایه انسانی عملیات برداشت 
 نیشکر را آغاز می کنیم و پیش بینی می کنیم در مجموع امسال

350 تا 400 هزار تن شکر تولید کنیم.

 پیش بینی برداشت 6۵۰ هزارتن نیشکر
به گزارش نیشکرنیوز، برداشت نیشکر از سطح 10 هزار 
هکتار از زمین های کشاورزی کشت وصنعت امام خمینی)ره( 
شهرستان شوشتر آغاز شد. مدیرعامل کشت و صنعت نیشکر 
امام خمینی)ره( روز چهارشنبه در حاشیه آیین برداشت این 
محصول در گفت وگو با خبرنگار ایرنا بیان کرد: پیش بینی 
می شود 650 هزارتن نیشکر از این سطح برداشت شود که 

حدود 75 هزار تن شکر تولید خواهد شد. ناصر مجدی افزود: 
ضریب استحصال نیشکر در این کشت و صنعت 11،5 درصد 
است در حالی که این رقم در سایر شرکت های کشت و 

صنعت نیشکر، 10 در صد است.
این  مزارع  بازسازی  با  امسال  فروردین  از  داد:  ادامه  وی 
شرکت، 2 هزارو 100 هکتار کشت جدید انجام شد که این 
بازسازی تا تابستان آینده ادامه خواهد داشت.مدیرعامل کشت 
و صنعت نیشکر امام خمینی)ره( گفت: تولید این شرکت 

به شکل معمول 95 هزار تن شکر بوده که سیل فروردین 
ماه امسال خسارت زیادی را منجر ، و باعث کاهش تولید 
امسال  پایان  تا  نیشکر  برداشت  پایان  افزود:  شد.مجدی 
جوی،  نامساعد  شرایط  صورت  در  اما  یافت  خواهد  ادامه 
پایان برداشت فروردین 99 خواهد بود.مدیرعامل کشت و 
 صنعت نیشکر امام خمینی)ره( بیان داشت: سال آینده با 
برنامه ریزی های صورت گرفته و تالش و همت همه کارکنان، 

امیدواریم به همان ظرفیت اسمی در تولید شکر برسیم.
مجدی ادامه داد: از اقدامات جدیدی که در راستای افزایش 
نیشکر  صنعت  و  کشت  در  خودکفایی  ایجاد  و  وری   بهره 
امام خمینی انجام شده است ساخت دستگاه هاروستر )برداشت 
نیشکر( است.وی افزود: این دستگاه برداشت نیشکر از کیفیت 
مطلوبی برخوردار است و با مشابه خارجی هیچ تفاوتی ندارد.

مجدی اظهار داشت: تمام سیستم و قطعات این هاروستر از 
سوی متخّصصین و تالشگران کشت و صنعت امام خمینی 
ساخته شده است و امید است با این نوع اقدامات در راستای 
افزایش تولید و خوداتکایی در کشور در تولید شکر گام برداریم.

مجدی با اشاره به گام های زیست محیطی این شرکت گفت: 
بین 30 تا 35 درصد برداشت نیشکر در سال زراعی جاری به 

صورت سبز برداشت خواهد شد.
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احتماالً تولید شکر پاکستان در فصل 20-2019 )نوامبر/  اکتبر( به کمتر از 5/5 
میلیون تن )ارزش سفید( خواهد رسید که در صورت تحقق، صنعت شکر این کشور 
براي سومین سال متوالي شاهد کاهش تولید خواهد بود. این مسأله قابل انتظار بود 
چرا که شواهد حاکي از آن است که پس از رسیدن به رکورد بیش از 7 میلیون تن 
در سال هاي 17-2016  و 18-2017، شرایط تولید این کشور در حال بازگشت به 
حالت عادي است. این بدان معني است که شکر پاکستان در فصل آینده، به سختي 
مي تواند به بازارهاي جهاني راه پیدا کند. برعکس، حتي ممکن است به منظور جبران 
کاهش تولید، مجبور به واردات چند صد هزار تن شکر شود.این اتفاق براي آخرین بار 
در سپتامبر 2010 رخ داد و نشانگر آن است که پاکستان همچنان یک تولید کننده 

دوره اي و چرخشي است.

 صنعت شکر 
نیشکر پس از پنبه، دومین محصول مهم کشاورزي قابل فروش در پاکستان است و 
تقریباً 2 درصد تولید ناخالص داخلي این کشور را تشکیل مي دهد. بخش شکر پاکستان 
براي 47000 نفر به طور مستقیم و حدود یک میلیون نفر به طور غیرمستقیم، شغل 
ایجاد کرده است. حدود 90 آسیاب شکر در این کشور وجود دارد که 45 مورد از آنها در 
پنجاب، 38 مورد در استان سند و مابقي در استان سرحدي شمال غربي واقع شده اند.

در گذشته، بیشتر آسیاب ها پایین تر از ظرفیت اسمي کار مي کردند و برآورد مي شود 
که متوسط ظرفیت بهره برداري آنها در حدود 70 درصد ظرفیت صنعت بوده است. 
ظرفیت فعلي ساالنه این صنعت در حدود 78 میلیون تن نیشکر است، بنابراین مي توان 
نتیجه گرفت که این بخش در فصل 17-2016 شاهد عملکردي نزدیک به ظرفیت 

کامل خود بوده است.
تولید شکر در پاکستان به دلیل هزینه بسیار زیاد پرورش نیشکر )75 درصدکل هزینه 
تولید شکر(، گران تر از سایر کشورهاي پرورش دهنده نیشکر است. این مسأله عمدتاً به 
واسطه بازده کم و محتواي پایین قند نیشکر است. سطح باالي هزینه نهاده هایي مانند 
برق و گازوئیل، از دیگر مشکالت پیش روي این بخش است. عالوه براین، با شکایت 
مکرر کشاورزان نسبت به دیرکرد پرداخت مطالبات بهاي نیشکرشان توسط کارخانه ها، 
روابط بین آنها تیره شده است.مسؤوالن با تعیین قیمت حمایتي قبل یا بعد از کاشت، 
از تولید نیشکر حمایت مي کنند. دولت فدرال به مقامات استاني اجازه داده است تا با 
مشورت نمایندگان صنعت شکر و تشکل هاي کشاورزان، قیمت نیشکر ایالت خود را 
تعیین کنند. این قیمت ها، اغلب موضوع مباحثات شدید بین مسؤوالن و بخش آسیاب 
است.برخي اوقات، دولت مقادیر محدودي شکر را با نرخ یارانه به فقرا مي فروشد که از 

نظر صاحبان آسیاب، این امر باعث تحریف ارزش ها در بازار مي شود.
این مجموعه تأکید مي کند که صنعت شکر پاکستان، یک صنعت سیاسي است 
که منافع قدرتمندي از همه طرف هاي جامعه در آن دخیل است. این مسأله اغلب 
منجر به اتخاذ تصمیمات ضد تولید مي شود. در حالي که دولت به منظور کسب رضایت 
مصرف کنندگان، عالقه مند است قیمت شکر داخلي را در حد معقولي نگه دارد، معموالً 
قیمت هاي باالي نیشکر، باعث افزایش اعتراضات کارخانه داران مي شود و در اغلب اوقات، 

باعث تأخیر شروع فصل آسیاب نیشکر مي گردد.هیچ سیستم صحیح و دقیقي براي 
انتشار ماهانه قیمت هاي داخلي وجود ندارد. با این حال، دولت با تغییر نرخ عوارض 
به دنبال  واردات، خرید شکر براي ذخایر استراتژیک یا صدور مجوز صادرات، گاهاً 

تأثیرگذاري بر قیمت هاي داخلي است.
نگاه اجمالي به آمار و ارقام تولید و تجارت نشان مي دهد که پاکستان یک تولید کننده 
دوره اي با نوسانات چرخ هاي گسترده در تولید و کمبودهاي شکر است. در حالي که 
تولید شکر در سال 08-2007 بیش از 4/7 میلیون تن )ارزش سفید( بود، این رقم در 
سال 10-2009 به 3/1 میلیون تن کاهش یافت که بسیار پایین تر از تقاضاي داخلي 
آن سال محسوب مي شد. با وجود آنکه طي سال هاي 2000 تا 2010، این کشور بیشتر 
یک واردکننده محض بود و سهم وارداتش از 360 هزار تن تا حدود 2 میلیون تن متغیر 
بود، در دهه جدید شاهد بودیم که پاکستان خود را به عنوان یک صادر کننده منظم 
معرفي کرد و رکورد صادرات 1/7 میلیون تن را در سال 17-2016 ثبت نمود. الزم به 
ذکر است که شرایط آب و هوایي، به تنهایي نمي تواند مسؤول این نوسانات گسترده 
باشد. فقدان ثبات سیاسي باعث ایجاد نوسانات گسترده در قیمت هاي داخلي مي شود 
و در مواقع وقوع کاهش عرضه، قیمت ها سریع افزایش مي یابد. عمده فروشان و مالکان 
کارخانجات شکر کشور )اغلب سیاستمداران(، بارها و بارها اهداف اصلي خشم عمومي 

و مداخالت رسمي بوده اند.
آنها در بسیاري از موارد متهم شده اند که با تثبیت قیمت ها و احتکار شکر، سود خود 
به هزینه مصرف کننده را به حداکثر مي رسانند. مالکان کارخانجات، این ادعاها را رد 
مي کنند و معتقدند که بین مقدار نیشکر و قیمت شکر، یک رابطه معکوس وجود دارد. 
آنها، تغییرات سطح زیر کشت نیشکر را ناشي از سیاست نادرست کشاورزي و تغییر 
شرایط آب و هوایي مي دانند و به این نکته اشاره دارند که افزایش شدید قیمت حمایتي 
محصوالت رقیب )مانند حبوبات(، کشاورزان را وادار به تغییر الگوي کشت به سمت 

سایر محصوالت تجاري سوق مي دهد و کاشت نیشکر را به مخاطره مي اندازد.

آيا پاکستان به يك واردکننده محض شکر مبدل خواهد شد؟ 
)F.O.LICHT S( ۳۰ ژوئیه ۲۰1۹ نشريه بین المللي شکر و شیرين کننده ها

ترجمه و تنظیم شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبي، معاونت طرح و برنامه
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عالوه براین، در شرایط کاهش عرضه نیشکر، توجه کشاورزان بیشتر به سمت تولید 
گورا معطوف مي شود تا از این طریق سود بیشتري کسب کنند. تولیدکنندگان گور به 
منظور کسب درآمد بهتر، مقادیر زیادي از این محصول را به کشورهاي همسایه )مانند 
افغانستان( صادر مي کنند. بدین ترتیب، این وضعیت، کسادي عرضه را تشدید مي کند.

 جریانات اصالحي، روند معمول تولید را تغییر نمي دهد 
دولت  اینرو،  از  مي شود.  محسوب  محبوب  محصول  یک  پاکستان،  در  نیشکر   
قیمت هاي خرید بسیار جذابي را براي آن تعیین مي کند. این موضوع باعث مي شود که 
نیشکر در مقایسه با سایر محصوالتي که از ثبات قیمتي کمتري برخوردار هستند، بسیار 
سودآورتر باشد.سطح زیر کشت نیشکر در این کشور طي هفت سال گذشته حدود 30 
درصد افزایش یافته است، در عین حال، میزان تولید با کمک یارانه هاي دولت )براي 
خرید کود و سایر نهاده ها(، بیش از دو برابر شده است.در نتیجه این اقدامات، تولید شکر 
پاکستان در سال 17- 2016 به 7 میلیون تن )ارزش سفید( رسید که بیش از تقاضاي 
داخلي حدود 5 میلیون تن این کشور بوده است. بنابراین، صنعت شکر پاکستان از دولت 
خواست تا مجددأ یارانه هاي صادراتي را براي جبران قیمت هاي پایین شکر جهاني برقرار 
نماید.در دسامبر سال 2017، دولت پاکستان سهمیه صادرات شکر را از 500 هزار تن 
به 2 میلیون تن افزایش داد. عالوه براین، پرداخت یارانه حمل شکر )معادل 97 دالر به 
ازاي هر تن یا 107 روپیه به ازاي هر کیلوگرم( براي تمام سهمیه تا پایان سال را تصویب 
کرد، بعبارتي کل هزینه نهایي یارانه صادرات شکر به رقمي معادل 194 میلیون دالر 
رسید. اطالعات رسمي نشان مي دهد که صادرات سال 18-2017 در حدود 1/6 میلیون 
تن )ارزش سفید( بوده است. در حال حاضر، کل چشم انداز صادرات سال 2018-19 
در حدود 650 هزار تن است که پایین تر از سهمیه صادراتي 1/1 میلیون تني مصوب 
دولت در ماه دسامبر 2018 است اما این بار بدون هیچ یارانه اي پیش بیني مي شود میزان 
صادرات شکر این کشور در سال 20-2019 به کمتر از 100 هزار تن برسد. بحران 
شکر سال هاي 2016 تا 2018، منجر به تأخیر در پرداخت بهاي محموله هاي نیشکر 
و تأخیر در شروع فعالیت بسیاري از کارخانجات شکر و موجب بروز مشکالت اضافي 
براي کشاورزان شد. در نتیجه، تعداد زیادي از تولیدکنندگان نیشکر، الگوي کشت خود 
را در سال 2018 تغییر دادند و تخمین زده مي شود که سطح زیر کشت براي برداشت 
سال 20-2019، در حدود 12 درصد کاهش داشته باشد. احتماالً کاهش تولید منجر 
به افزایش واردات مي شود که رقم آن مي تواند به چند صد هزار تن برسد. آخرین سابقه 
پاکستان در مواجه با چنین سطحي از کسري شکر، به سال 2007 بر مي گردد.در 
صورتي که دولت به دنبال افزایش درآمدهاي مالیاتي باشد ممکن است شکاف عرضه 
کوچک تر شود. در ماه ژوئن، اسالم آباد پیشنهاد داد که مالیات فروش شکر از 8 درصد 
به 17 درصد افزایش یابد. در صورت انتقال این مالیات به مصرف کننده، مي تواند قیمت 
هر کیلوگرم شکر را تا 3/65 روپیه افزایش دهد. در حال حاضر قیمت هاي خرده فروشي 
هر کیلوگرم شکر در پایتخت این کشور در حدود 77 روپیه است.نرخ مالیات 8 درصدي 
در شرایط فعلي، درآمدي معادل 18 میلیارد روپیه براي صندوق هاي ایالتي تولید کرده 
است. نوشیدنیهاي قندي نیز شاهد افزایش مالیات از 11/25 درصد قبل به 13/2 درصد 
خواهند بود. دلیل اصلي این اقدام، موافقتنامه مشروط این کشور با صندوق بین المللي 
پول براي تأمین کل 6 میلیارد دالر صندوق هاي وثیقه است.در صورت اجراي این برنامه، 
قیمت شکر که در حال حاضر به میزان قابل توجهي باالتر از سطح بازارهاي جهاني 
است، بیشتر افزایش مي یابد و در نتیجه مي تواند رشد مصرف را کاهش دهد. در گذشته، 
تقاضاي شکر این کشور به پشتوانه رشد جمعیت و افزایش مصرف سرانه، ساالنه 200 
تا 300 هزار تن افزایش مي یافت. در صورتي که قیمت ها به دلیل افزایش مالیات، باالتر 

برود، به نظر نمي رسد این رابطه تداوم داشته باشد.

 بازگشت به واردات 
پاکستان در خصوص فعالیتش در بازار جهاني، داراي سابقه متغیري است. 
این موضوع تا حدودي به هزینه باالي تولید و ماهیت بسیار سیاسي این کسب 
و کار مربوط مي شود.در نتیجه، صادرات فقط در شرایطي صورت مي گیرد که 
قیمت نیشکر نسبت به سایر محصوالت کشاورزي کشور جذاب باشد. در این 
حالت، پاکستان قادر به تولید مازاد عظیمي است که قیمت هاي محلي را تحت 
فشار قرار مي دهد. براي خالص شدن از شر شکر اضافي، صادرات تنها گزینه 
است که اغلب با کمک دولت در قالب پرداخت یارانه صورت مي گیرد.با این 
حال، از آنجا که صنعت شکر پاکستان به شدت کنترل شده است، میزان صادرات 
را بایستي دولت تعیین و تصویب نماید. از این رو، به منظور حفظ رضایتمندي 
مي تواند  اقدام  این  نیشکر،  تولیدکنندگان  و همچنین  مصرف کنندگان شکر 
دستور العمل متفاوتي نسبت به کارخانه ها را در پي داشته باشد.. در صورت 
متولیان  معموالً  و صنعت،  نیشکر  تولید کنندگان  منافع  کافي  همسان سازي 
امر مشکل زیادي ندارند لیکن بطور جدي به این بخش کمک مي کنند تا از 

آشفتگي رهایي یابد.

وقایع سال 18-2017 که باعث شد صادرات به باالترین سطح خود برسد، 
دولت را مجبور کرد تا قیمت نیشکر را تغییر ندهد. با گذشت زمان، این امر باعث 
شد تا جذابیت کشت این محصول کاهش یابد و نتایج اولیه آن در تولید سال 
گذشته مشاهده شود. تشدید این روند، باعث تأخیر در پرداخت مطالبات بهاي 
نیشکر کشاورزان توسط آسیاب مي شود. این بدان معناست که به طور متوسط، 

کشاورزان بهاي کمتر از قیمت تعیین شده توسط دولت دریافت مي کنند. 
در عین حال تأکید مي شود که پس از سال 2016، قیمت شکر )هم در بازار 
محلي و هم در سطح بین المللي( به طور چشمگیري کاهش یافته است، بنابراین 
با وجود مهلت قانوني قیمت نیشکر، همچنان در وضعیت  کارخانجات شکر 
دشوار قرار دارند. از این رو، رابطه بین تولید کنندگان و کارخانجات متشنج باقي 
خواهد ماند و احتماالً این امر منجر به کاهش سطح زیر کشت نیشکر خواهد 
شد. این وضعیت تنها در صورت بهبود قیمت هاي شکر در بازار داخلي تغییر 
مي کند، رویدادي که ممکن است در سال 20-2019 اتفاق بیفتد. این مسأله 
مي تواند باعث افزایش سطح زیر کشت و همچنین افزایش تولید در فصل 21-

2020 شود.

از برترین هاي استاندارد خوزستان تقدیر شد

درخشش شرکت توسعه نیشکر در مراسم روز ملي استاندارد
تقدیر از مسؤوالن کشت و صنعت هاي نیشکر امیرکبیر، دهخدا، فارابي و مؤسسه تحقیقات و آموزش نیشکر

در مراسمي به مناسبت روز جهاني استاندارد، از برترین هاي 
از  این مراسم  تقدیر شد. در  استان خوزستان  استاندارد در 
کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر به عنوان واحد تولیدي نمونه 

خوزستان تقدیر شد. 
از شرکت کشت و صنعت نیشکر دهخدا و شرکت کشت و 
صنعت فارابي به عنوان واحد هاي شایسته تقدیر، تجلیل شد. به 
گزارش نیشکرنیوز، شرکت آبان بسپار توسعه به عنوان شرکت 

نمونه در زمینه کنترل کیفیت معرفي و با اهداي لوح تقدیر از 
مسؤوالن آن تقدیر شد.

آموزش  و  تحقیقات  مؤسسه  غذایي  صنایع  آزمایشگاه 
نیشکر و نیز به عنوان آزمایشگاه  همکار نمونه در سال 98 

معرفي شد.
نشریه شکر این موفقیت را به مدیریت و کارکنان 

زحمتکش  کشت و صنعت امیرکبیر تبریک می گوید.
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بالیي که دولت برسر 
کارخانه هاي قندوشکر آورد

محسن علي حسیني، مدیرعامل کارخانه قند 
بیستون در گفت وگو با تسنیم با اشاره به کاهش 
ورود چغندرقند به کارخانه هاي قند و شکر اظهار 
و  کشاورزي  جهاد  وزارت  سیاست هاي  کرد: 
شوراي اقتصاد براي تعیین نرخ خرید تضمیني 
سال  در  کشاورزان  که  شد  باعث  چغندرقند، 
زراعي گذشته به جاي کشت این محصول اقدام 
به کشت گوجه و سایر صیفي جات کنند تا در 
سال جاري با کمبود چغندر قند و تولید بیش  
از اندازه گوجه فرنگي روبرو باشیم. وي افزود: در 
سال جاري تولید چغندرقند در کرمانشاه نصف 
از 650  محصول  این  تولید  که  به طوري  شد، 
است. یافته  به 350 هزار تن کاهش   تن  هزار 

مدیرعامل کارخانه قند بیستون ادامه داد: سیل 
اخیر نیز بخشي از تولید چغندرقند را از بین برد 
اما به حدي نبود که باعث از بین رفتن نیمي از 
محصول کشاورزان در سال زراعي گذشته شود. 
وي تصریح کرد: با توجه به کاهش تولید شکر 
در کشور، شرکت بازرگاني دولتي ایران، اقدام به 
واردات یک میلیون تن شکر کرده درحالي که کل 
نیاز کشور به شکر یک میلیون و 800 هزار تن تا 

2 میلیون تن است.
 تعدیل نیروهاي کار کارخانه هاي قند و شکر

علي حسیني اظهار داشت: میزان تولید در 
کارخانه ما نیز به یک سوم کاهش یافته و از 30 
ناچار  و  رسیده  تن  هزار  به 10  تن شکر  هزار 
را  خود  کارکنان  نفر  از 300  نفر  شده ایم 90 
تعدیل کنیم که این امر مشکالت بعدي را ایجاد 
کرده است. وي گفت: در سال گذشته در نامه 
به مسؤوالن محلي و ملي هشدار داده شده بود 
که با کاهش تمایل کشاورزان به کشت چغندر 
و افت تولید شکر مواجه مي شویم اما توجهي به 
این هشدارها صورت نگرفت.علي حسیني اظهار 
داشت: دولت به جاي واردات با ارز 4200 توماني 
مي توانست از کشاورزان براي کاشت این محصول 
در کشور حمایت کند و قیمت خرید تضمیني 
چغندرقند را به موقع باال ببرد، بذر رایگان در 
اختیار کشاورزان قرار بدهد و هزینه حمل ونقل 
چغندر تولیدشده به کارخانه را برعهده  بگیرد 
تا کشاورزان رغبت بیشتري براي تولید داشته 
باشند. وي گفت: گوجه فرنگي که در سال گذشته 
به جاي چغندرقند تولید شده بود امسال روي 
دست کشاورزان باقي مانده است و کارخانه های 
نیز نمي توانند تمام محصول تولیدشده را  رب 
خریداري کنند.مدیرعامل کارخانه قند بیستون 
ادامه داد: اگر نصف یارانه  واردات شکر با ارز 4200 
تومان به تولید این محصول اختصاص مي یافت 
براي کنترل قیمت نیازي به واردات بیش از یک 

میلیون تن شکر نداشته ایم. 

گندم ۲۲۰۰ تومان مصّوب شد
شوراي اقتصاد قیمت خرید تضمیني گندم در سال زراعي جاري 
را 2200 تومان، جو 1630 تومان، چغندر قند 5020 تومان و برنج 

6112 تومان در هر کیلو تعیین کرد. 
به گزارش تسنیم، شوراي اقتصاد بنا به درخواست و نامه وزارت 
جهاد کشاورزي در مورد قیمت خرید تضمیني محصوالت زراعي 
سال 1389-1388 اتخاذ تصمیم کرد.بر این اساس قیمت خرید 
هر کیلوگرم گندم معمولي براي سال زراعي جاري 2200 تومان، 
گندم دوروم 2290 تومان و 6 ریال تعیین شده است. قیمت هر کیلو 
چغندر قند بهاره 5020 تومان و برنج گروه یک 6112 تومان درنظر 
گرفته شده است.فروش گندم براي مصارف نان آزادپز، مشمول نرخ 
یارانه اي نخواهد بود.بر اساس این تصمیم، قیمت ارقام مختلف برنج 
بر حسب درصد شکستگي دانه، توسط وزارت جهاد کشاورزي و با 
هماهنگي این سازمان تعیین مي شود. به موجب این تصمیم، خرید 

تضمیني برنج توسط سازمان مسؤول خرید، منحصر به استان هاي 
گیالن و مازندران خواهد بود.بر پایه این گزارش، سازمان فوق و وزارت 
جهاد کشاورزي با رعایت قوانین مربوط، در مورد سازمان هاي مسؤول 
خرید، محدوده زماني خرید و موارد دیگر تصمیم هاي الزم را اتخاذ 
خواهند کرد. براساس این گزارش نرخ خرید تضمیني گندم معمولي 
پیش تر توسط دولت اعالم شده بود اما این نرخ مورد اعتراض جامعه 
کشاورزي قرار گرفت.نرخ سایر محصوالت کشاورزي نظیر جو 1630 
تومان، کلزا 4660 تومان و 2 ریال، پنبه 4876 تومان و یک ریال، و 

کلزا 4660 تومان و دو ریال قیمت گذاري شده است. 
کشاورزي دولت  محصوالت  تضمیني  خرید  قانون  براساس 
آخر شهریور  تا  کشاورزي را  تضمینی محصوالت  باید نرخ  خرید 
ماه ابالغ مي کرد تا کشاورزان بتوانند تصمیم گیري درستي درباره 

محصول تولیدي خود براي سال زراعي پیش رو داشته باشند.

جزيیات خريد تضمیني ۲۵ قلم محصول زراعي 
در سال ۹۸-۹۹

جدول قیمت خرید تضمیني محصوالت زراعي در سال زراعي 1398-99

قیمت هر نام محصول
توضیحاتکیلوگرم )ریال(

با )4%( افت مفید و )1%( غیرمفید22000گندم معمولي
با )4%( افت مفید و )1%( غیرمفید22906گندم دوروم

با )3%( افت مفید و )2%( غیرمفید16300جو
با )3%( افت مفید و )1%( غیرمفید و با رطوبت حداکثر )14%(17000ذرت دانه اي

با عیار )16%(5020چغندر قند بهاره*
با عیار )15%(4917چغندر قند پاییزه*

وش )2( سفید مرغوب، بدون آفت زدگي و عاري از مواد خارجي )خاك، خاشاك، شاخ و 48761پنبه وش**
برگ(

با )2%( ناخالصي و )12%( رطوبت38523دانه سویا
با )2%( ناخالصي و )9%( رطوبت41565آفتابگردان

با )2%( ناخالصي و )10%( رطوبت46602کلزا
با )2%( ناخالصي و )9%( رطوبت40850گلرنگ
سالم، درجه یک، پاك و بدون هر گونه مواد خارجي در کیسه هاي )50( کیلوگرمي50373عدس
سالم، درجه یک، پاك و بدون هر گونه مواد خارجي در کیسه هاي )50( کیلوگرمي46536نخود

سالم، درجه یک، پاك و بدون هر گونه مواد خارجي در کیسه هاي )50( کیلوگرمي43245لوبیا چیتي
سالم، درجه یک، پاك و بدون هر گونه مواد خارجي در کیسه هاي )50( کیلوگرمي43234لوبیا سفید
سالم، درجه یک، پاك و بدون هر گونه مواد خارجي در کیسه هاي )50( کیلوگرمي41332لوبیا قرمز

بر مبناي )10%( شکستگي )عرف محلي(61120برنج گروه یک )خزر(**
برنج گروه دو 
بر مبناي )10%( شکستگي )عرف محلي(53658)سازندگي(**

برنج گروه سه )ندا، 
بر مبناي )10%( شکستگي )عرف محلي(43812نعمت،...(**

مرغوب، سالم، بدون آفت زدگي و مواد خارجي6224سیب زمیني پاییزه
مرغوب، سالم، بدون آفت زدگي و مواد خارجي6068سیب زمیني بهاره

مرغوب، سالم، بدون آفت زدگي و مواد خارجي7194سیب زمیني طرح پایدار
مرغوب، سالم، بدون آفت زدگي و مواد خارجي4150پیاز پاییزه
مرغوب، سالم، بدون آفت زدگي و مواد خارجي4037پیاز بهاره

مرغوب، سالم، بدون آفت زدگي و مواد خارجي4415پیاز طرح مستمر
* به ازاي هر تن چغندر قند بهاره دو کیلوگرم قند یا شکر به نرخ 7500 ریال و 20 کیلوگرم تفاله خشک به نرخ 1200 ریال و به ازاي هر 
تن چغندر قند پاییزه دو کیلوگرم قند یا شکر به نرخ 6500 ریال و 20 کیلوگرم تفاله خشک به نرخ 1000 ریال به عنوان جایزه تحویل شود. 

به ازاي هر کیلوگرم چغندر قند بهاره 500 ریال و چغندر پاییزه 1000 ریال هزینه حمل به قیمت تضمیني اضافه مي شود.
** قیمت ارقام مختلف پنبه وش و ارقام مشابه برنج در چارچوب این تصویب نامه توسط وزارت جهاد کشاورزي تعیین و اعالم مي گردد.
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استفاده از سموم کشاورزي 
در کشت و صنعت کارون 

شوشتر کاهش یافت
شهرستان  زیست  محیط  اداره  رییس 
شوشتر گفت: استفاده از سموم کشاورزي در 
کشت و صنعت کارون در سال زراعي جاري 

25 تا 30 درصد کاهش یافت.
بیان  ایرنا،  با  گفت وگو  در  نجاتي  بهروز 
چهار  سطح  در  امسال  جدید  کشت  کرد: 
هزار هکتار از اراضي این شرکت انجام شده 
که با پیگیري استفاده از روش هاي مکانیکي، 
بیولوژیکي و استفاده مجدد از بقایاي نیشکر 
افزایش و استفاده از سموم شیمیایي کاهش 

چشمگیري داشته است.
استفاده  و  پرورش  از  پس  افزود:  وي 
حذف  و  سزامیا  آفت  علیه  تلنموس  زنبور 
این  شیمیایي،  آفت کش هاي  صددرصدي 
شرکت در راستاي اقدامات زیست محیطي 
و  شیمیایي  سموم  کاهش  براي  خود 

علف کش ها نیز تالش کرده است.

شهرستان  زیست  محیط  اداره  رییس 
شوشتر ادامه داد: این شرکت با رویکرد بیشتر 
به سمت روش هاي مکانیکي چون استفاده 
از کولنبواتور و روتیوانور براي از بین بردن 
مصرف  میزان  فاروها،  بین  هرز  علف هاي 
سموم شیمیایي علف کش خود را نسبت به 
سال هاي گذشته 25 تا 30 درصد کاهش داد.

وي گفت: استفاده بیشتر از بقایاي نیشکر 
به عنوان کود گیاهي و پوشش فضاهاي بین 
فاروها نیز رویکردي است که در سال زراعي 
جاري در این شرکت مورد توجه قرار گرفته 
و باعث جلوگیري از رشد علف هاي هرز و به 
تبع آن جلوگیري از آتش زدن بقایا و ضایعات 

نیشکر شده است.
کارون  نیشکر  صنعت  و  کشت  شرکت 
شوشتر  شهرستان  تولیدي  شرکت هاي  از 
دام  خوراك  شرکت  مي شود.  محسوب 
نئوپان  شرکت  فورفورال،  شرکت  کارون، 
کارون، شرکت پرورش ماهي کارون، شرکت 
کاغذسازي کارون از صنایع جانبي کشت و 

صنعت کارون به شمار مي آیند.

 تولید 14۵ هزار تن شکر
در کشت و صنعت کارون

پیش بیني ها نشان می دهد

مدیرعامل شرکت کشت و صنعت کارون گفت: همه امکانات 
با برنامه ریزي دقیق براي آغاز عملیات برداشت نیشکر سال جاري 
در سطح حدود 15 هزار هکتار مزارع نیشکر، آماده گردیده است 
و چنانچه شرایط جوي مساعد باشد، در نخستین روز از آبان ماه با 
به کارگیري افزون بر یکصد دستگاه کامیون و 34 دستگاه هاروستر 

مدرن، برداشت و حمل نیشکر به کارخانه آغاز خواهد شد.
مهندس عبدالمجید میرزاپور در ادامه خاطرنشان کرد به دنبال 
خشکسالي و در پي آن تواتر بارندگي ها و سیل سال هاي 97 و 98، 
برداشت نیشکر با مشکالت عدیده اي مواجه و زیان هاي بي شماري به 
محصول داشت و استحصال شکر وارد شد و همین امر باعث گردید تا 
پرسنل پر تالش و زحمتکش شرکت، مصمم تر از گذشته با اورهال به 
موقع کارخانه، کاشت و داشت نیشکر، سرویس و آماده سازي ساالنه 
ماشین آالت برداشت و همچنین پشتیباني به موقع تیم ستاد، با 
ایجاد بستري مناسب، چالش هاي مذکور را به فرصت هاي ذي قیمت 

تبدیل نموده اند. 
وي همچنین گفت: همزمان با اورهال و عملیات داشت نیشکر، 
افزون بر 4000 هکتار نیز کشت جدید صورت گرفته که مراحل 

پایاني آن در حال اجراست.
مدیرعامل شرکت کشت و صنعت کارون افزود: تالش مي کنیم 
برداشت نیشکر در فروردین 1399 به اتمام رسیده و سال زراعي 
1400-1399 به فضل الهي و با همت همکاران کارون بزرگ، سال 
درخشان و سرنوشت سازي براي تولید شکر براي نخستین بار در 
ایران باشد. میرزاپور این را هم گفت که در سال جاري در راستاي 
دستورالعمل هاي زیست محیطي و تعهدات اجتماعي، سي درصد از 

برداشت را به صورت سبز درو جمع آوري خواهیم نمود.

بد نیست بدانید کشت و صنعت کارون خود را آماده مي کند 
به کمک  را  کارخانه  گانه  آسیاب هاي سه  از  یکي  نو،  اقدامي  در 
کارشناسان برزیلي، دومنظوره نماید تا بتواند اولین کارخانه تولید 
شکر از چغندرقند و نیشکر با نصب ماشین آالت ویژه در جهان باشد 
و با این اقدام، شمال خوزستان، قطب تولید شکر در ایران خواهد 
شد و کشور را از واردات شکر بي نیاز مي سازد و به دنیال آن صنایع 
مرتبط زیادي در منطقه ایجاد شده و تحولي عظیم در کشاورزي، 
دامداري، دامپروري و دیگر صنایع شمال خوزستان به وجود خواهد 
آمد و به تبع آن با افزایش تولید و ثروت، مي تواند برکات زیادي 
به دنبال داشته باشد.گفتني است کشت و صنعت کارون در شمال 
استان خوزستان و در حومه شوشتر، بزرگ ترین تولید کننده شکر در 
ایران و خاورمیانه است و با اقدامات تیم مدیریتي جدید از سال 93 تا 
هم اکنون، از جمله شرکت هاي موفق ایران و پیشرو در صنعت شکر 

و صنایع جانبي است.

پایان عملیات کشت نیشکر در کشت و صنعت سلمان فارسی
مدیرعامل کشت و صنعت سلمان فارسي با اعالم پایان کشت 
نیشکر سال جاري در 4040 هکتار از اراضي این شرکت گفت: 
زمان مورد نیاز و معمول بازسازي، آماده سازي و تهیه زمین مزارع 
جهت کشت نیشکر، حداقل 200 روز کاري است و شرکت 
سلمان فارسي تا یک ماه مانده به شروع کشت )18 تیرماه(، 
اکثر اراضي خود را غرق در سیل مي دید و حتي یک مزرعه آماده 

کشت در اختیار نداشت.
بیان وضعیت  با  ادامه   به گزارش نیشکرنیوز، سلطاني در 
بغرنج شرکت در شرایط پساسیالب افزود: مجموعه کشت و 
صنعت سلمان فارسي درشرایطي به این رکورد دست یافت که 
بخشي از ادوات و ماشین آالت خود را بواسطه صدمه ناشي از 
سیل در اختیار نداشت. در این شرایط همکاراِن خستگي ناپذیر 
با هدف پویایي و کاهش خسارت هاي وارده به شرکت به صورت 
جهادي و شبانه روزي اقدام به بازسازي و بازیابي مزارع کردند. 
وي بیان داشت: از دستاوردهاي این کشت مي توان به تهیه 
 زمین و آماده سازي بیش از 4000 هکتار از مزارع نیشکر تنها 
در 80 روز کاري اشاره کرد. مجموع عملیات خاك  ورزي بالغ 
بر 61666 هکتار بود و رکورد بي سابقه میانگین روزانه عملیات 

خاك ورزي 771 هکتار است. 
کل  داد:  ادامه  فارسي  سلمان  صنعت  و  کشت  مدیرعامل 
عملیات کشت تنها در 60 روز کاري انجام شد و میانگین روزانه 
کشت، رقم 67٫3 هکتار در روز بوده است. این درحالي است 
که 2500 هکتار از اراضي این شرکت عالوه بر کشت نیشکر 

 به کشت غیرنیشکري اختصاص یافت که شامل کشت حدود
500 هکتار کلزا و 2000 هکتار گندم است. سلطاني افزود: این 
مهم میّسر نمي گردید جز با تالش و هّمت کلیه پرسنل خدوم اعم 
از بخش هاي کشاورزي، ستادي، پیمانکاري، کارگران روستاهاي 
همجوار و دیگر حوزه هاي پشتیبان که جا دارد ازهمه آنان تشکر 
و قدرداني نمایم. ما با داشتن چنین سرمایه هایي برخود مي بالیم.

سلطاني هدف اصلي این شرکت را رسیدن به شرایط مطلوب 
قبل از سیل در کمترین زمان ممکن، کاهش خسارت وارده 
با  افزود: تالش مي شود  و  انساني عنوان کرد  نیروي  و حفظ 
برنامه ریزي هاي به عمل آمده امنیت شغلي کارگران و پیمانکاران 
بومي و عدم قطع منابع درآمدي آنها در شرایط بد اقتصادي 

محّقق گردد.
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 1398 شهریور  تا   1385 سال  از  صفحه  این  جدول هاي  ارقام  به  نگاهي 
نشان دهنده نوسان شدید تولید و واردات شکر در این سال هاست. در حالي که 
واردات شکر در سال 1384 به کمترین ارقام رسیده بود سیاست هاي نادرست و 
ناکارآمد دولت نهم موجب شد در سال 1385 نزدیک به 2/5 میلیون تن شکر 
وارداتي به بازار این محصول سرازیر شود. ارقام واردات شکر اما در سال هاي بعد 
با تالش تولیدکنندگان داخلي حتي تا 877 هزار تن در سال 1388 رسید اما 
بار دیگر واردات شکر در اوج تنگناهاي ارزي به 1579 هزار تن در سال 1392 
و  داخل  تولید  افزایش  براي  را  شرایط  داخل  به  نگاه  با  یازدهم  دولت  رسید. 
کاهش واردات تا حجم 281 هزار تن واردات در سال 1397 هموار کرد. برخي 
کاستي هاي سیاستگذاري و البته اقلیم ناسازگار که موجب کاهش تولید شکر در 
خوزستان شد بار دیگر پرچم واردات را بلند و تا 996 هزار تن در 6 ماه نخست 
امسال رسانده است. همان طور که ارقام جدول ها نشان مي دهد، مي شد ستون و 
ردیف واردات شکر باز هم به نفع تولید داخل شود و ارقام ستون واردات خالي 
بماند. اگر روندها را مطابق با مشارکت واقعي دولت و کارخانه ها تنظیم کنیم باز 
هم این اتفاق مي افتد و ستون واردات کم رنگ و خالي از رقم هاي درشت خواهد 

شد، سیاستگذاري هاي کالن اگر کارساز شوند.

فراز و فرودهای شکر به روايت آمار

واردات شکر خام بصورت ماهیانه از سال 138۵ تا  سال 1398)ارقام هزار تن(
جمعاسفندبهمنديآذرآبانمهرشهریورمردادتیرخرداداردیبهشتفروردینسالردیف

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

0195424553691707707762762776776856جمع هر ماه + ماه هاي قبل
جمعاسفندبهمنديآذرآبانمهرشهریورمردادتیرخرداداردیبهشتفروردینسالردیف
13139703849100006606661281 038878888888888154154220281جمع هر ماه + ماه هاي قبل
1413988221328022080121996 82295575795875996جمع هر ماه + ماه هاي قبل

نمودار تولید  و واردات شکر از سال 8۰ تا پایان شهریور ماه سال 1398
)ارقام به تن(

619
آمار واردات شکر از سال 138۰ تا پایان شهریور ماه سال 1398 

به تفکیک 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
1398207789996

مأخذ: گمرک جمهوري اسالمي ایران

    واردات شکر از سال 84 تا پایان شهریور ماه سال98 به تفکیک خام و سفید
 بها جمع واردات

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

)هزارتن(
بها

)دالر(
سفید

)هزارتن( سال

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

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

320,134,978 667 0 667 0 0 1395
414,742,637 856 414,742,637 856 0 0 1396
102,654,305 281 102,654,305 281 0 0 1397
351,800,000 875 351,800,000 996 0 0 1398

7,375,931,248 16,703 6,540,779,266 15,576 515,017,005 1,248 جمع
مأخذ: گمرک جمهوري اسالمي ایران


