شماره  - 187فروردین 1398
له
مقا
سر

تضعیف صنعت
قند و شکر را تمام کنید

No. 187-April 2019

تولید شکر از هر دو پدیده خشکسالی و سیل آسیب دید

مصیبتهاینیشکر

بهمن دانائی

مقایسهگری یک ویژگی نوع انسان است و از
این ابزار برای اهداف دور و نزدیک خود استفاده
میکند .آدمی در مسیر مقایسهگری ،امروز خود
را با دیروز خود مقایسه کرده و نتیجه میگیرد
وضعیت بهتر یا بدتری دارد و
که به لحاظ ما ّدی ّ
بر اساس آن نتیجه ،برای خود برنامه عمل تهیه
میکند .این مقایسهگری در همه ابعاد و زوایای
پنهان آدمیان و جامعههای انسانی ریشه دوانده و
به مرور به یک ابزار بسیار نیرومند برای سنجش
تواناییها و ناتوانیهای جامعهها در اندازههای
متفاوت شده است .سازمانهای کوچک و بزرگ
در سطوح ملّی و جهانی در دهههای تازه سپری
شده زاد و رشد کردهاند که نتایج پژوهش و
تحقیقات و مقایسه آنها راهبردها را نیز ممکن
است دگرگون کند .به طور مثال نهاد معتبری
مثل بانک جهانی یکی از کارهای عادیشدهاش
این است که رشد تولید ناخالص داخلی کشورها
متغیر در
را نسبت به دورههای زمانی با همین ّ
سالهای پیشین مقایسه کرده و یا اینکه رشد
تولید ملّی کشورهای یک منطقه یا یک دسته از
کشورها را مقایسه میکند.
ادامه در صفحه 2
گاه
ن

خدا قوّت جوانمردان

طبیعت که ناآرام باشد و تدبیرها هم که
ناکافی باشد میشود آنچه که در خوزستان
شد .سیل آمد و خرابی بزرگی به بار آورد
که از کوه یخ پنهان آسیبها فقط نوک
آن دیده میشود .درباره سیالب اخیر هنوز
خیلی مطالب است که باید گفته و شنیده
شود اما آنچه در این مرز و بوم و در استان
خوزستان دیده شد ،پایمردی و ایستادگی
قابل تحسین کارکنان شرکتهای تابعه
نیشکر خوزستان بود .مردان و زنان و
خانواده شاغالن شرکتهای هفتگانه ضمن
دفاع جانانه از حریم کارخانه برای صیانت
از این دارایی ملّی و کمتر کردن آسیبها
به واحدهایی که آینده هزاران نفر به آن
پیوند خورده است در کمکرسانی به دهها
روستای پیرامون این شرکتها نیز نیروی
شگرفی را اختصاص دادند .کارگران ،مدیران
متخصصان شاغل در کارخانههای نیشکر
و
ّ
با درک دقیق از پیامدهای ناراحتکننده
آسیبهای سیل و با مسؤولیتپذیری
فوقالعاده در کاهش آسیبها نقش بیبدیلی
داشتند .ایران و ایرانیان باورها و رفتار پاک
و جوانمردانه شما را تحسین میکنند .خدا
ق ّوت برادران.

صفحه3

پیام نوروزی به مناسبت آغاز سال ۱۳۹۸

من شعار امسال را «رونق تولید» قرار دادم

رهبر معظم انقالب اسالمی در پیامی به
مناسبت آغاز سال  ۱۳۹۸هجری شمسی ،با
تبریک عید نوروز و میالد مسعود امیرمؤمنان
حضرت علی علیهالسالم به هممیهنان عزیز و
بویژه خانوادههای معظم شهیدان و جانبازان،
و با آرزوی سالی توأم با شادی ،سعادت،
سالمت جسمی و توفیقات روزافزون ما ّدی
جدید را سال
و معنوی برای ملّت ایران ،سال ّ
«رونق تولید» نامگذاری کردند.
حضرت آیتاهلل خامنهای در ارزیابی
سال  ،۹۷آن را سالی پُر ماجرا خواندند و
خاطرنشان کردند :دشمنان در این سال
نقشههای زیادی برای ایران کشیده بودند ،اما
ملّت ایران به معنی واقعی خوش درخشید و
با صالبت و بصیرت و با ه ّمت جوانان ،آن نقشهها را خنثی کرد .رهبر
انقالب اسالمی واکنش مردم به تحریمهای شدید آمریکا و اروپا را در
عرصههای سیاسی و اقتصادی واکنشی محکم و مقتدرانه برشمردند و
افزودند :در عرصه سیاسی مظهر این واکنش راهپیمایی عظیم  ۲۲بهمن

و موضعگیریها مردم در طول سال بود و در
عرصه تقابل اقتصادی نیز با«افزایش ابتکارات
علمی و فنی»«،افزایش چشمگیر شرکتهای
دانشبنیان»« ،افزایش تولیدات زیربنایی و
متعدد
اساسی داخلی مانند افتتاح فازهای ّ
ِ
گاز جنوب کشور و افتتاح پاالیشگاه بزرگ
بندرعباس» ،ملّت ایران توانست در مقابل
دشمنی و خباثت دشمنان ،قدرت و هیبت
و عظمت خود را نشان دهد و آبروی ملّت و
انقالب و نظام جمهوری اسالمی افزایش پیدا
کرد .ایشان در ادامه مشکل اساسی کشور را
همچنان مشکل اقتصادی دانستند و با اشاره
به افزایش مشکالت معیشتی مردم در ماههای
اخیر ،گفتند :بخشی از این مشکالت مربوط به
مدیّریّتهای نارسا در زمینه مسائل اقتصادی است که حتماً باید جبران
شود ،البته برنامهها و تدابیری اندیشیده شده است که این تدابیر باید در
جدید به ثمر بنشیند و مردم آثار آن را احساس کنند.
طول سال ّ
ادامه در صفحه 7

در صفحات دیگر میخوانید:

پایینترین سطح ده ساله حاشیه
سود شکردر برزیل

صفحات  4و5

به شکر ربط مستقیم ندارد
اما مهم است

صفحه6

پس از یک دهه
و  4برابر واردات کمتر

صفحه8
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ادامه از صفحه اول
کشورها میتوانند از این اعداد استفاده کرده
و سیاستگذاریها را در مسیر رشد پرشتاب
تر تغییر دهند .به طور مثال بانک جهانی در
حال حاضر رشد تولید ناخالص داخلی ایران را
برای سالهای  2019و  2020برآورد کرده و
همین کار را برای ترکیه و عربستان که رقبای
منطقهای ایران به حساب میآیند انجام داده و
ایرانیان به این نتیجه رسیدهاند که رشد منفی
اقتصاد ایران در این دو سال و رشد مثبت رقبا
راه را برای شکاف بیشتر ایران با دو کشور
یادشده به لحاظ قدرت اقتصادی بیشتر خواهد
کرد .باهمین مقیاس و اندازهها است که صنایع
گوناگون کشورهای مختلف نیز با یکدیگر از
نظر شاخصهای متفاوت مقایسه میشوند و
راه را برای حرکت و برنامهریزی باز میکنند.
آداب مقایسه
اهمیت مقوله مقایسه و تأثیر آن در سرشت
و سرنوشت افراد ،جامعهها ،سازمانها و
الیتها موجب شده است که مقایسه به
ف ّع ّ
مثابه یک فن ،آداب خاص خود را داشته باشد
که برخی از آنها بدیهی و برخی را باید اکتساب
کرد .مث ً
ال این بدیهی است که نمیتوان قدرت
انسان در آنالیز پدیدهها را با قدرت آنالیز یک
جاندار دیگر مقایسه کرد ،چون جنس انسان به
لحاظ داشتن قدرت تجزیه و تحلیل با جانداران
دیگر متفاوت است .از طرف دیگر در مقایسه
کردن باید توالی زمانی و جنس زمان را نیز
دخالت داد .نمیتوان به طور مثال صنعت قند
امروز ایران را با صنعت قند یک کشور دیگر در
 50سال پیش مقایسه کرد .در مقایسهگری
کارشناسانه باید اهداف مشخص برای مقایسه
و مقایسهگر تعیین کرد که در ضمن انجام
مقایسه به بیراهه نرود .خرد و منطق میگوید
الیتها و صنایع یک کشور
که در مقایسه ف ّع ّ
با کشور دیگر باید شرایط بیرونی و محیطی
جدی لحاظ کرد تا نتایج
دو کشور را به طور ّ
به دست آمده واجد قابلیتهای کارشناسانه
باشد .همچنین از آداب مقایسهگری یکی هم
الیت یا
این میتواند باشد که مقایسهگر یک ف ّع ّ
الیت دیگر به طور
یک صنعت با صنعت و ف ّع ّ
مستقیم یا غیرمستقیم ذینفع نباشد و زیر
نفوذ سایر ذینفعان نیز نباشد.

مقایسهگری ناکارشناسانه و حتی مغرضانه
اگاهان و ف ّعاالن صنعت قند و شکر در
ایران میدانند که مقایسهگری میان این
الیت در ایران و سایر کشورها از سوی برخی
ف ّع ّ
افراد و نهادها و سازمانها در گذشتههای
دور و نزدیک و بدون رعایت آداب مقایسه
دشواریها و تنگناهایی برای این صنعت
اصیل و قدیمی ایجاد کرده بود و امروز
نیز همین تهدید وجود دارد .مقایسهگری
غیرکارشناسانه و حتی مغرضانه برخی افراد
در سالهای 1384به بعد و البته ادامهدار
این بود که قیمت تمام شده شکر در ایران

بسیار باالتر از قیمت تمام شده شکر وارداتی
است و بنابراین چرا باید مصرفکنندگان
ایرانی قند و شکر با قیمت باالتر تهیه کنند.
این نوع مقایسه غیرکارشناسانه تا جایی پیش
رفت که برخی افراد مقایسهکننده در کانون
توجه قرار میگرفتند که چرا از سر عمد آداب
ّ
مقایسهگری نادیده گرفته میشود .در حالی
که به طور مثال نرخ تورم در اکثر کشورهای
تولیدکننده شکر در جهان در دهه  1384تا
 1394به طور میانگین  5درصد و در ایران به
طور میانیگن  20درصد (و حتی باالتر) بوده
است و این فاصلههای برابری باید لحاظ شود
اما این کار انجام نمیشد .از سوی برخی افراد
الیتها آشکار
که سوءنیت آنها در جریان ف ّع ّ
شد گزارشهای ناکارشناسانه و مغرضانه تهیه
و ابزاری برای واردات و تضعیف تولید داخل به
کار گرفته میشد .مقایسهگران مغرض بدون
اینکه نرخ ارز دستکاری شده و به زور پایین
نگهداشته ارزهای معتبر خارجی به ریال را
در مقایسهها به کار ببندند میگفتند و هنوز
ممکن است بگویند که قیمت تمام شده قند
و شکر ایران اینقدر و قند و شکر یک کشور
اروپایی این میزان کمتر است.
نرخ نیمایی و تبعیض
در دولت آقای روحانی در بهار سال
 1397با یک تصمیم غیرکارشناسانه در
حوزه تخصیص ارز به واردات برخی کاالها،
ارز با قیمت دستوری هر دالر  4200تومان
را اختراع کردند .تخصیص ارز با این قیمت
در حالی بود که میانگین قیمت هر دالر
آمریکا در سال  1397دستکم  3برابر این
نرخ در بازار آزاد بود .از پیش معلوم است
که تولید داخلی قند و شکر در حالی که
نهادههای تولید را با دالر آزاد تهیه میکند
و یا مزد و حقوق از طرف دولت ابالغ
میشود و قیمت چغندر قند نیز از باال و
به شکل دستوری انجام می شود قدرت
رقابتپذیری کمتری داشته و خواهد داشت.
دولت به مثابه نهاد ادارهکننده جامعه باید

واجد تواناییهای کارشناسی باالیی باشد
و در برنامهریزی و سیاستگذاریهای خود
رفتاری غیرتبعیضآمیز داشته و نگاهش به
الیتها یکسان باشد .در مقام مقایسه
همه ف ّع ّ
کارشناسی و علمی نمیتوان یک رفتار ثابت
الیتهای اقتصادی را تجربه
برای همه ف ّع ّ
کرد و پیامدهای منفی آن را بر آن صنعت
و آن جامعه تحمیل کرد .حاال که حدود یک
سال از عمر دالر  4200تومانی گذشته است
مقامهای سازمان برنامهریزی کشور به این
نتیجه رسیدهاند که دالر تخصیصی باید برای
واردات برخی کاالها ،دالر به قیمت تعیین
شده در شبکه ارزی مشهور به نیما باشد
که االن به طور میانگین  2برابر دالر 4200
تومانی است .این کاری است که ف ّعاالن
اقتصادی و دستاندرکار صنایع غذایی و
اقتصاددانان به سازمانهای برنامهریزی و
محلهای فرماندهی اقتصاد توصیه میکردند
اما اجرایی نشد تا اینکه شاید در این سال
به دلیل کاهش توانایی تأمین ارز این توصیه
به کار گرفته میشود .متأسفانه و با کمال
شگفتی اما شنیده میشود که ارز نیمایی برای
واردات برخی از کاالها از جمله شکر شاید و
به احتمال زیاد در حال حاضر اختصاص نیابد
و واردات این محصول با همان دالر 4200
تومانی انجام شود .این در حالی است که
ضریب اهمیت سهم قند و شکر در سبد
مصرفی کاالهای خانوادهای ایرانی مطابق با
آنچه مرکز آمار ایران ارایه کرده است 1/44
است و شاخص قیمت کاالیی مثل گوشت
از نظر ضریب اهمیت  5/91گزارش شده
است .یک محاسبه ساده نشان میدهد
ضریب اهمیت انواع گوشت مطابق گزارش
مرکز آمار حدود  4/8برابر ضریب اهمیت
قند و شکر در سبد مصرفی خانوادههاست.
آیا همین یک شاخص برای نشان دادن
رفتار غیرکارشناسانه نهاد یا سازمانی که
میخواهد واردات قند و شکر با دالر 4200
تومانی انجام شود و در مقابل واردات گوشت
و برخی اقالم با دالر نیمایی انجام شود ،کافی

نیست .حالت خوشبینانه در این نوع رفتار
از سوی کارشناسان و مدیران هر سازمان
مسؤول و ارایهدهنده پیشنهاد این است
که آنها نادانسته و به طور غیرکارشناسانه
و از سر نابلدی چنین تصمیمی گرفتهاند.
اگر واقعاً چنین است همین یک رقم کافی
است که آنها از تصمیم خود عدول کرده و به
ریل کارشناسی برگردند .حالت بدبینانه این
تبعیض آشکار که – خدا کند این نباشد – را
میتوان نفوذ سازمانیافته و از پیش تعیین
شده برخی ذینفعان بزرگ در میان برخی
کارشناسان نهادهای مسؤول دانست که
حکم آن چیز دیگری است .توصیه کارشناس
نگارنده و سایر مدیران ارشد صنعت قند و
شکر که به دلیل حضور طوالنی در بطن
و متن صنعت و مقوله ذینفعان بیرون از
تجدیدنظر اساسی
صنعت بوده و هستیم ّ
در این باره است .بدیهی است که اگر واردات
شکر با دالر  4200تومانی انجام شود قیمت
شکر وارداتی در مقایسه با شکر داخلی یک
چیز میشود و اگر شکر با دالر نیمایی وارد
شود به عدد و چیز دیگری میرسیم .توصیه
مشفقانه و کارشناسانه این است که عامدانه یا
سهلانگارانه فضای تحقیر و تضعیف دوباره و
چندباره صنعت قند و شکر را فراهم نکنیم.
توجه داشته باشیم که سود هنگفت شکر
ّ
وارداتی با قیمت هر دالر  4200تومان در
وضعیت متأسفکننده تولید شکر داخل آنقدر
ّ
چرب و شیرین است که ذینفعان هر کاری
میکنندتاشرایطمقایسهگریغیرکارشناسی
را فراهم و دالرهای ارزان را به دست آورند .در
حالی که مقامهای ارشد سازمان برنامهریزی
کشور اعتراف کردهاند که واردکنندگان کاال با
دالر دستکاری شده با همان نرخ کاالهایشان
را به بازار عرضه نکردهاند ،آیا از تکرار این اشتباه
باید آسان گذشت؟ انجمن صنعتی قند و شکر
با استفاده از کارآمدترین ابزارهای آماری و
تحلیلی و تجربه دهههای متوالی حضور در
متن صنعت قند و شکر آمادگی کافی برای
توجیه کارشناسی این مسأله را دارد.
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طبیعت هر سرزمین ویژگیهایی دارد
که آن طبیعت را از سرزمینهای دیگر جدا
میکند .این تفاوت در سرشت طبیعت یک
منطقه از کره خاکی با منطقه دیگری از
کرهزمین نیز بر اساس تجربه عینی و
مشاهدات قابل تفکیک است .آمار و اطالعات
نشان میدهد مطالعات و تجربههای
کارشناسی و علمی در طبیعت ایران و مقایسه
آن با سایر کشورها در دو مقوله را میتوان
دست کم به طور خالصه به شرح زیر دانست:
خشکسالی
در چهار دهه گذشته ،بَسامد خشکسالی
در کشورهای غرب آسیا بیشتر و بازه زمانی
آن درازمدتتر شده است.
سازمان ملل متحد ،تابستان  ۹۷هشدار
داد که کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا
با نگرش به غباری که کویرهای این مناطق
را درمینوردد باید برای کمبود آب و
خشکسالیهای آینده خود را آماده کنند .در
این میان ،بازتاب اقلیمی موقعیت جغرافیایی
جنب حارهای ایران در این سرزمین به شکل
کمبارشی ،خشکسالی و بیابانهای پهناور نمود
یافته است .این در حالی است که طی یک و
نیم دهه گذشته ،برخاسته از دگرگونی اقلیم
کشورمان درگیر تغییر الگوی بارش و به تبع
آن ،افزایش دما و کاهش بارندگی شده است.
بر بنیاد آمار طی یک دهه گذشته بیش از
 ۹۷درصد از گستره کشور دچار خشکسالی
انباشتی و بلندمدت شده که بازتاب آن
چالش و کمبود پایدار آب و تفدیدگی زمین
بوده است .این در حالی است که طی همین
مدت کشاورزی ناکارای پرمصرف ،شهرنشینی
فزاینده و هدررفت آب به پیامدهای
خشکسالی در کشورمان دامن زده است.
سیل
نزدیک به  ۶۰درصد از آسیبزایی بالیای
طبیعی جهان در پیوند با سیالبهاست.
یافتهها نشان میدهند در کشورمان چنآنچه
بارندگی مقداری از میانگین باالتر باشد

به سیالب و اگر از میانگین کمتر باشد به
وضعیت اقلیمی و
خشکسالی میانجامد.
ّ
ی است که
جغرافیایی کشورمان به گونها 
هر سال پدیـده سیالب همراه با آسیبزایی
گسترده رخ میدهد.
در ایران عوامل و زمینههایی مانند ناآمادگی
زیرساختهای کشور در برابر تغییر آب و هوا،
ناتوانی دستگاههای دستاندرکار برای مهار
آبهای سطحی ،پیشبینیناپذیری حجم بارش،
شتاب و درشتدانگی بارشها ،تندی شیب
کوهها ،تُ ُنکی یا نبود پوشش گیاهی ،خشکی
خاک ،فاصله اندک آبخیز تا آبریز ،انباشت برف
در بلندیها و کمبود سد و بند ،الیروبینشدن
جویها ،دستاندازی در کرانه رودخانهها و تغییر
کاربری زمینهای پیرامون رودها و بارشها
کوتاهمدت پرحجم ،به هنگام بارندگی به رخداد
سیالبهای در کشورمان منجر میشوند .بر بنیاد
دادهها ،طی یک دهه گذشته ب ه طور میانگین،
ساالنه  ۶۰سیالب در کشور رخ داده و برخاسته
از آن ساالنه دهها تن از هممیهنانمان جان خود
را از دست میدهند و زیانهای جبرانناپذیر
اقتصادی و زیستمحیطی به کشور وارد
میشوند .فزایندگی شمار سیالبهای کشور
گویای این واقعیت است که دیگر نباید سیالب
را پیشامدی ناگهانی با حجم کالنی از آب در
کشور دانست و باید با نگرش به افت گسترده
آبهای زیرزمینی کشور مدیّریّت سیالب به
گونهای باشد که افزون بر ایجاد آمادگی در
میان شهروندان و دستگاههای دستاندرکار به
تواناسازی آبخوانهای کشور بیانجامند.
نیشکر و هر دو مصیبت
عالقمندان به اقتصاد قند و شکر به ویژه
تولید شکر از نیشکر در خوزستان در همین
نشریه بارها و بارها در باره آثار و پیامدهای دو
پدیده خشکسالی و سیل را خوانده و اطالعات
گرانبهایی دارند .نشریه شکر در همین
شمارههای گذشته به ویژه از شمارههای
وضعیت دردناک
پاییز تا زمستان پارسال
ّ
پیامد خشکسالی و توزیع غیرکارشناسی
الیتهای گوناگون
و تبعیضآمیز آب بر ف ّع ّ

و ناکافی بودن آب تخصیص داده شده به
الیت ملّی تولید شکر از نیشکر را
صنعت و ف ّع ّ
یادآوری کرده بود .پیشبینی مدیران شرکت
توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان با
توجه به کامیابیهای پیشین برای بهار 1398
ّ
تولید  800هزار تن شکر بود .اما در اوایل
تابستان بود که به دلیل ناکافی بودن بارندگی
و ناکافی بودن آب تخصیص داده شده به دهها
هزار هکتار اراضی زیر کشت نیشکر برآوردها
از تولید تعدیل و از  800هزار تن به 550
هزار تن کاهش یافت .این میزان برداشت و
تولید شکر باید از ماه دوم پاییز شروع میشد
و تا بهار امسال به نتیجه میرسید .متأسفانه
طبیعت پرنوسان ایران و البته بیتدبیری و
ناکارآمدی بخشهای گوناگون موجب شد
که بارندگی و سیالبهای اخیر کار را در
مزرعههای نیشکر به شدت از حالت عادی
خارج کرده و به بدترین شکل درآورد.
قطب نيشكر ايران زير آب
ورود سيالب به مزارع نيشكر ،كارخانهها
و انبار شكر شركت كشت و صنعت نيشكر
دهخدا خسارتهاي فراواني را به بخش
صنعت و كشاورزي خوزستان وارد كرده است.
به گفته مديرعامل شركت توسعه نيشكر و
صنايع جانبي ،تاكنون پنج كشت و صنعت از
مجموع هفت كشت و صنعت به زير آب رفته
و بيش از  ۳۰هزار هكتار از مزارع نيشكر دچار
آب گرفتگي شده است.
مدیرعامل شرکت کشت و صنعت نیشکر
وضعیت کشت و صنعتهای
گفته است :اکنون ّ
نیشکر خوب نیست و یکی پس از دیگری در
حالت غرق شدن هستند ضمن اینکه کشت و
صنعتهای شمالی ما کام ً
ال زیر آب رفته است.
محمود شمیلی در گفتگو با خبرنگار
فارس در اهواز ،با بیان اینکه پس از پیشبینی
وقوع سیل در خوزستان کمیتههای بحران
را در  7کشت و صنعت برگزار کردیم ،اظهار
کرد :حدود  57روستایی که در اطراف کشت
و صنعت در معرض خطر سیل شدید بودند
را شروع به بازسازی سیلبندهای آنها کردیم.

با وقوع سیل و باال آمدن آب تعداد این
روستاها به  65و سپس  85و بعد  92روستا
رسید با استفاده از ماشینآالت مختلف به
روستاهای در معرض سیل کمک شد که
اغلب روستاها در قسمتهای جنوبی و شمالی
اهواز همچنان مقاومت میکنند.
مدیرعامل شرکت کشت و صنعت نیشکر
گفت :در مجموع  92روستایی که به آنها
کمک کردیم در حال حاضر هیچگونه خطر
جانی و یا خطری که منجر به خسارت
سنگین به روستاییان شود اتفاق نیفتاد.
سيالب و خسارت  16هزار ميليارد ريالی
به نيشكر دهخدا
معاون آموزش ،پژوهش وفناوري وزارت
صنعت ،معدن و تجارت نیز گفته است :برآورد
اوليه ميزان خسارت سيالب به كشت و صنعت
نيشكر دهخدا در خوزستان 16 ،هزار ميليارد
توجه به گستردگي اين
ريال اعالم شده اما با ّ
خسارت اين رقم بسيار بيشتر است.
برات قباديان در حاشبه بازديد از شركت كشت
و صنعت نيشكر دهخدا در اهواز بيان كرد :سيل
به بيش از  12هزار هكتار از زمينهاي اين شركت
صدمه وارد كرده ،و تأسيسات و سايت اداري اين
شركت نيز دچار خسارت زيادي از سيالب شده
است .تا ساليان سال زمينهاي اين شركت به
حالت اوليه باز نخواهد گشت .اين شركت حدود
 2هزار نفر نيروي كار دارد كه زندگي و معيشت
خانواده اين  2هزار نفر به ف ّعاليت اين شركت
مرتبط است .جبران خسارتهاي وارده از سيل
تنها از عهده دولت خارج است و همه اركان نظام
بايد كمك كنند تا اين خسارتها جبران شود.
براي جبران خسارتهاي سيل نياز به بودجه
كالني است ،كه پس از فروكش كردن سيالب
در خوزستان بايد ميزان خسارت به صورت
كارشناسي محاسبه شود.
ورود سيالب به مزارع نيشكر ،كارخانهها
و انبار شكر شركت كشت و صنعت نيشكر
دهخدا در شهرستان اهواز خسارت فراواني
را به بخش صنعت و كشاورزي اين مجتمع
نيشكري وارد كرد.
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در سال  2018-19اتفاق افتاد

پایینترین سطح ده ساله حاشیه سود شکر در برزیل
نشریه بینالمللی شکر و شیرینکنندهها ()Folichts

نویسنده| |Haroldo Jose Torres da Silv
بخش تولید شکر برزیل در فصل زراعی ( 2018-19آوریل) ،شاهد شکلگیری دو مشخصه
بود .اول اینکه کارخانجات ،اولویّت بیشتر را به تولید اتانول اختصاص دادند تا تولید شکر،
بهطوری که نسبت این دو محصول در منطقه مرکزی/جنوبی  )CS(2به حدود  64به ( 36به
نفع اتانول) رسید .و مشخصه دوم ،کاهش عرضه نیشکر در اکثر مناطق کشت این محصول ،به
دنبال شرایط نامساعد آب و هوایی بوده است.
این مقاله بهطور خالصه ،مروری بر هزینههای تولید صنعت شکر برزیل و چشماندازهای آن
را ارائه میدهد .اطالعات مورد نیاز برای این گزارش از نظرسنجی انجام شده طرح آموزش مداوم
در مدیّریّت اقتصاد در زمینه «هزینههای تولید نیشکر ،شکر ،اتانول و بیوالکتریک در برزیل»
استحصال گردید که با مشارکت اتحادیه کشاورزی و دامداری برزیل و سازمان نیشکرکاران
منطقه مرکزی/جنوبی برزیل انجام شده است نمونه گیری شامل اطالعات  88کارخانه است
که تقریباً  200میلیون تن نیشکر را در منطقه مرکزی/جنوبی( )CSفرآوری کردند .دادههای
محصول سال  2018-19مربوط به دوره منتهی به  15دسامبر  2018میباشد.

آب و هوای خشک و مزارع نیشکر
ً
برداشت نیشکر منطقه CSدر نیمه نخست ماه دسامبر  2018به تقریبا  557میلیون تن
نیشکر رسید و محصول فصل  2018-19در  31مارس با  570میلیون تن به پایان میرسد .این
رقم ،کاهش تقریباً  4/36درصدی را نسبت به آمار  596میلیون تنی فصل قبل نشان میدهد.
این کاهش میتواند به خشکسالی ابتدای فصل  2018-19در مناطق اصلی کشت و پرورش

نیشکر مربوط باشد .بعضی از مناطق ،بخصوص سن خوزه دو ریوپترو،سائوکارلوس و ریبرآپرتو در
ایالت سائوپائولو ،با عدم بارش حدود  120روزه مواجه شدند .از اینرو ،بارندگیهای کمتر از حد
میانگین ابتدای فصل زراعی  2018-19به انباشتگی و تراکم زیست توده آسیب رساند و متوسط
عملکرد نیشکر را از  76/40تن در هکتار سال  2017-18به  73/5تن در هکتار کاهش داد.
عالوه بر چالشهای ناشی از شرایط نامساعد آب و هوایی ،عوامل دیگری هم وجود دارند
که تأثیر نامطلوبی بر روی بهرهوری کشاورزی میگذارند ،از آنجمله میتوان به تأثیر برداشت
مکانیزه و آسیبدیدگی ریشه نیشکر و متراکم شدن خاک ،توسعه کشت در منطقه سرادو با
سودمندی کمتر تولید بهواسطه شرایط محیطی ،بار سنگین بدهی آسیابها و کاهش توان
سرمایهگذاری در مزارع اشاره نمود .عالوه بر این ،بهرهوری مزارع راتون نیشکر با افزایش تعداد
برداشت ،به تدریج کاهش مییابد .میانگین سن برداشت در سالهای اخیر به باالترین سطح
خود رسیده است .میانگین  3/72در فصل زراعی  2018-19در مقایسه با  3/66فصل زراعی
 2017-18نشاندهنده مسنتر شدن مزارع است.
عملکرد شکر (کل شکر قابل استحصال از هر تن نیشکر خرد شده) و بهرهوری بخش
کشاورزی (عملکرد نیشکر در هکتار) ،در فصل  2018-19در دو جهت مخالف حرکت کردند.
در مقایسه با محصول سال قبل ،بهرهوری در حدود  3/8درصد کاهش و کیفیت موادخام در
حدود  1/53درصد افزایش یافت و به  138/69کیلوگرم در هر تن رسید.
متغیر در سال زراعی  ،2018-19منجر به حصول  10/19تن شکر قابل
ترکیب این دو ّ
استحصال در هر هکتار محصول نیشکر شد که از رقم  10/44تن فصل قبل کمتر است .این
بدان معنی است که قدرت و اهرم عملّیاتی بخش شکر و اتانول برزیل تا حدودی تضعیف
شده است.
هزینه کل تولید نیشکر در تمام مناطق مورد بررسی ،نسبت به سال قبل افزایش داشته و
متوسط آن از  119/23رئال برزیل برای هر تن نیشکر در فصل  2018-19به حدود 127/41
رئال در سال  2018-19رسیده است که معادل رشد  6/86درصدی است .این نرخ بیش از
نرخ تورم  3/75درصدی محاسبه شده توسط  IPCAدر سال  2018است .از سوی دیگر،
هزینههای تولید برحسب دالر آمریکا با  7/36درصد کاهش به  34/61دالر رسید که ناشی
از نوسانات ناگهانی نرخ ارز و افزایش نسبت  3/191رئال برزیل به دالر آمریکا برای سال
 2017-18در مقایسه با رقم  3/681سال  2018-19است.
در سال  2018-19نیشکر در حدود  70/85درصد از کل هزینه نهایی تولید (شکر و اتانول)
کشت و صنعتهای مربوطه را بهخود اختصاص داد .عالوه بر این ،به ترتیب حدود  86درصد،
 75درصد و  5درصد هزینههای بخشهای کشاورزی ،صنعتی و اداری ثابت هستند .این بدان
معنی است که ساختار هزینهای بخش شکر عمدتاً ثابت و مربوط به بخش کشاورزی است .چون
هزینههای ثابت ،سهم غالب مخارج را در اختیار دارند و تولید محصول این بخش در واحد سطح
در حال کاهش است ،لذا متوسط هزینه ثابت افزایش یافته است .از اینرو عرضه کمتر مواد خام
به دلیل کاهش عملکرد نیشکر ،مانع از تقلیل هزینههای ثابت شده است.
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عالوه براین ،افزایش قیمت گازوئیل نیز عاملّی برای رشد هزینههای بخش صنعت نیشکر در
سال زراعی  2018-19بوده است .عملّیات مکانیکی در این بخش بسیار مهم است ،مخصوصاً
در زمینه کاشت و برداشت .قیمتهای بازار جهانی در دوره آوریل/دسامبر کاهش یافت .با این
حال ،قیمت داخلی گازوئیل به دلیل کاهش حدود  15/35درصدی ارزش رئال در برابر دالر
آمریکا ،با  10/32درصد افزایش مواجه شد.
این بخش همچنین به شدت از افزایش قیمت الستیک ،کود و مواد شیمیایی کشاورزی تحت
فشار قرار دارد .قیمتهای بازار جهانی (برحسب دالر آمریکا) برای کودهای شیمیایی به دلیل
رکود تراز جهانی ،افزایش تقاضا و کاهش موجودی ،با افزایش همراه بوده است.
تأثیر صادرات ضعیف بر کاهش حاشیه سود شکر
سهم شکر از نیشکر خرد شده در فصل  2018-19با رسیدن به رقم  36درصد پایینترین
سطح خود طی ده سال گذشته را تجربه کرد .دلیل این موضوع را میتوان به کاهش صادرات
محصول نسبت داد .برزیل طی ماههای آوریل تا نوامبر  2017-18معادل  21/2میلیون تن شکر
صادر کرد که این رقم با  29تن کاهش به حدود  15میلیون تن در سال  2018-19رسید.
هزینه نهایی تولید شکر از قیمت تولید (یعنی درآمد نهایی ) آن فراتر رفت .به علت وجود
مازاد جهانی ،قیمت شکر بشدت کاهش یافت .میانگین ساالنه قیمت دریافتی برای شکرخام
توجهی پایینتر از سال  2017بود و از  309/08دالر به ازای هر
در سال  2018،به طور قابل ّ
تن در سال  2017به  239/04دالر رسید که یک کاهش  22/66درصدی در قیمت دریافتی
توسط کارخانجات را نشان میدهد .قیمتهای شکر تصفیه شده نیز مسیر مشابهی را دنبال کرد.
در عین حال ،هزینه کل تولید شکر به  349/98دالر در هر تن برای سال زراعی 2018-19
رسید .قیمت مذکور برای جبران  262/82دالری هزینههای عملّیاتی تولید کافی نبود .این
ضعیفترین حاشیه سود تولید در دهه گذشته است.

هزینههای تولید بهواسطه مصرف کمتر نیشکر و عدم تکمیل ظرفیت فرآوری آن ،افزایش
یافت .افزایش سطح بهرهبرداری از ظرفیتها ،هزینه فرآوری صنعت را کاهش میدهد .کاهش
هزینههای ثابت برای کاهش ریسک عملّیاتی کارخانجات شکر بسیار مهم است.
الزم به ذکر است که این نتایج ،نشاندهنده میانگین بخشی است و نمیتوان آن را به
همه کارخانجات تعمیم داد ،زیرا کارخانههای برزیلی کام ً
ال ناهمگن هستند .بین کارخانجات
تفاوتهای فنی و اقتصادی زیادی وجود دارد .در حقیقت ،شکاف بین شرکتهای بدون
مشکل و شرکتهای دارای مشکالت مالی ،در حال افزایش است ،به ویژه در شرایطی که
قیمتها پایین و تحت فشار باشند.
حاشیه سود اتانول و پیشرفتهای امیدوارکننده در راه بهبود
در فصل شکر  2018-19انعطافپذیری کارخانههای برزیلی برای تولید شکر و اتانول ثابت
شد .میزان تولید اتانول از  47درصد سال  2017-18به رقم  64درصد در سال 2018-19
رسید .آسیابها تخصیص بیشتر نیشکر به اتانول را از سپتامبر  2017آغاز کردند و دلیل آن،
کاهش قیمت شکر در بازارهای جهانی و تغییر سیاست قیمتگذاری بنزین در بازار داخلی و
همزمان شدن آن با افزایش ارزش نفت در بازار جهانی بود.
این عوامل کمک کردند تا اتانول سوختی برای بازارهای داخلی طی دوره  2018-19به
مهمترین دارایی بخش شکر برزیل تعیین شود.
عنوان ّ
هزینه تولید هر متر مکعب اتانول آبدار در فصل  2018-19معادل  561/19دالر بود که
پایینتر از  586/67دالر سال قبل است .با این حال ،متوسط قیمت برای تولید اقتصادی سودآور
کارخانجات کافی نبود .اما نتایج مربوط به اتانول آبدار بهتر از محصوالت سال قبل ( 91/59دالر
در مقابل  88/11دالر) شد که پوشش هزینه عملّیاتی تولید کافی بود.
در ده دوره زراعی گذشته ،کارخانجات تنها در سال  2010-11شاهد نتایج مثبت
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بودند .در سایر سالها ،هزینه کل تولید باالتر از قیمت اتانول بوده است .احتمال میرود
وخامت اوضاع در بازار شکر تداوم داشته و اتانول همچنان از حاشیههای اقتصادی خوبی
برای کارخانههای برزیلی برخوردار باشد .عالوه براین ،انتظار میرود به دلیل بهبود شرایط
اقتصادی برزیل ،تقاضای سوخت از چرخه اتو این کشور طی سال  2019افزایش یابد .چرا
که فضا برای افزایش مصرف سوخت در برزیل وجود دارد.

منافع محدود شده صادرات برق
تولید و صادرات انرژی الکتریکی توسط بخش شکر برزیل در سالهای اخیر افزایش یافته است.
این واحدها در خالل سالهای  2008تا  2018صادرات ساالنه الکتریسیته زیستی خود را از 4/4
تراوات ساعت ( )TWhبه  21/6تراوات ساعت افزایش دادند که رقم اخیر نسبت به سال ،2017
رشد 0/6درصدی را نشان میدهد .با این حال ،هنوز از پتانسیلهای موجود برای تولید همزمان
برق استفاده زیادی نشده است .علیرغم نقدشوندگی باال و نوسان پایین قیمت برق ،گروه بزرگی از
کارخانجات هنوز به طور کامل از پتانسیل تولید همزمان برقشان بهره نمیبرند .در سال 2018-19
میانگین قیمت هر مگاوات برق در منطقه مرکزی/جنوبی معادل  61/88دالر و میانگین تولید
معادل  43/67کیلووات ساعت به ازای هر تن نیشکر بوده است .از اینرو تخمین زده میشود که با
فروش بیوالکتریک ،هر تن نیشکر درآمدی در حدود  2/7دالر ایجاد کند .تولید انرژی الکتریکی از
باگاس اضافی ،به یک دارایی مهم برای کارخانجات شکر و اتانول برزیل تبدیل شده است .کوجن در
سال  2018-19بهطور متوسط درآمدی در حدود  6/5میلیون دالر برای هر کارخانه داشت .یک
کارخانه معمولی در برزیل به دلیل تولید همزمان الکتریسیته ،دارای جریان نقدی مثبت است در
حالی که جریان نقدی در واحدهای مشابه فاقد تولید الکتریسیته ،منفی است
چشمانداز
ساختار سرمایهای صنعت شکر برزیل منفی است و در حال حاضر ،بازده سرمایه سرمایهگذاری
پایینتر از هزینه سرمایه است .سودآوری و تولید ارزش در دارایی به شدت تحت تأثیر کاهش
قیمت محصوالت ،به ویژه شکر بوده است .از کارایی و بهرهوری صنعت شکر این کشور در
دهه گذشته کاسته شده است .اشتیاق توسعه در کوتاهمدت کمتر و کارخانهها اولویّت را به
سرمایهگذاریهایی میدهند که حاشیه سود عملّیاتی و بهرهوری داراییهایشان را بهبود بخشد،
چه در بخش کشاورزی و یا بخش صنعتی زنجیره تأمین .از سوی دیگر ،سیاست ملّی سوختهای
زیستی و تقاضای جهانی شکر ممکن است باعث ایجاد انگیزه برای گسترش ظرفیت تولید در
سالهای آینده شود.
توجه به کاهش قیمت نفت در بازارهای بینالمللی و سیاست قیمتگذاری پتروبراس،
با ّ
رقابتپذیری کمتر اتانول آبدار در مقایسه با بنزین قابل انتظار است .بنابراین پیشبینی میشود
کارخانههای تولیدی در فصل  2019-20سهم بیشتری از تولید نیشکر خود را (در مقایسه
با سال  )2018-19برای تولید شکر اختصاص دهند .با این حال ،حتی در این سناریو ،سهم
اتانول بیش از  50درصد خواهد بود.به دلیل افزایش سطح کاشت نیشکر 18ماهه (مزارع پلنت)،
برآوردها نشاندهنده کاهش حدود  1/1درصدی سطح قابل برداشت برای محصول 2019-20
در منطقه مرکزی/جنوبی است .کشت مزارع پلنت بین ماههای ژانویه تا مارس  2019به حدود
 89.000هکتار رسید که افزایش  2درصدی نسبت به سال قبل را نشان میدهد .به این ترتیب،
پیشبینی میشود که میانگین سن مزارع نیشکر از  3/72سال در فصل  2018-19به 3/66
سال در فصل  2019-20کاهش یابد که این موضوع ،تأثیر مثبتی (در حدود  0/5تن در هکتار)
بر متوسط بهرهوری مورد انتظار خواهد داشت.
توجه به بهرهوری کشاورزی متفاوت است چراکه
سناریوهای مبتنی بر محصول قبلی ،با ّ
محصول به شدت متأثر از شرایط آب و هوای خشک موجود تا سپتامبر  2018بوده است .انتظار
میرود که عملکرد هر هکتار مزارع نیشکر در سال  2019-20به دلیل جوانتر شدن مزارع،
متغیر،
شرایط آب و هوایی مطلوبتر و بهبود شیوههای مدیّریّتی افزایش یابد .وجود این سه ّ
برای تضمین افزایش بهرهوری محصول سال  2019-20اساسی خواهند بود.
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به شکر ربط مستقیم ندارد ،اما مهم است

مدیران و صاحبان کارخانههای قند و شکر مثل مدیران سایر
الیتهای صنعتی عالقمندند که تح ّوالت کالن اقتصاد
صنایع و ف ّع ّ
را رصد کرده و از دل اقالم و ارقام شاخصهای اقتصادی راه
خود را پیدا کنند .واقعیت این است که آمارها و اطالعات اقتصاد
سیاسی ایران به دلیل اصرار ایران بر روی عنصر استقاللطلبی
وضعیت ابهام قرار دارد و نمیتوان چشمانداز مناسبی را دید.
در
ّ
الیتهای
تشدید تحریمها از سوی آمریکا بخشهای مهمی از ف ّع ّ
جدی مواجه میکند .از طرف
نفت و گاز و ارز ایران را با آسیب ّ
دیگر برخی پیشبینیها از تح ّوالت شاخصها نشان میدهد که
باید کمربندها را سفت بست .جدول زیر که پیشبینی برخی از
مه ّمترین شاخصهای اقتصاد ایران از سوی صندوق بینالمللی
پول است نشان میدهد نرخ تورم فزایندهای بر اقتصاد ایران
حاکم خواهد شد .عالوه بر این نرخ بیکاری از  11/8درصد در
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

سال  )2017( 1396به  16/1در سال  )2020( 1399میرسد.
روند فزاینده بدهی عمومی دولت از  585هزار میلیارد تومان
به  869هزار میلیار تومان از سال  1396تا  1399نیز از ارقام
توجه در این جدول است .همانطور که ارقام این جدول
قابل ّ
نشان میدهند سرانه تولید ناخالص داخلی کاهش مییابد و
رشد اقتصادی نیز منفی است .مجموعه آمار و ارقام یادشده و
همچنین مسایل مهم در حوزه سیاست خارجی مؤیّد این است
الیتها روزگار
که صنعت قند و شکر همچون سایر صنایع و ف ّع ّ
وضعیت برای کل کشور البته آسیبساز است
آسانی ندارد .این
ّ
اما واقعیت این است که صنعت شکر میتواند از فضای موجود
به شرط اینکه برنامهریزی مرتبی داشته باشد و تصمیمهای
از پیش اندیشیده داشته باشد در موقعیت مناسبی قرار گیرد.
صنعت شکر به طور مثال میتواند از کاهش واردات در سالهای

متغ ّیر
تولید ناخالص داخلی به قیمتهای ثابت
تولید ناخالص داخلی به قیمتهای ثابت
تولید ناخالص داخلی به قیمتهای جاری
تولید ناخالص داخلی به قیمتهای جاری
تولید ناخالص داخلی به قیمتهای جاری
سرانه تولید ناخالص داخی به قیمتهای ثابت
سرانه تولید ناخالص داخلی به قیمتهای ثابت
سرانه تولید ناخالص داخلی به قیمتهای جاری
سرانه تولید ناخالص داخلی به قیمتهای جاری
سرانه تولید ناخالص داخلی به قیمتهای جاری
تولید ناخالص داخلی بر اساس برابری قدرت خرید سهم ازجهان
نرخ تبدیل برابری قدرت خرید
کل سرمایهگذاری
کل سرمایهگذاری به قیمتهای ثابت*
کل سرمایهگذاری
ناخالص پسانداز داخلی
تورم (میانگین تغییرات قیمت)
تورم (در پایان دوره)
حجم واردات کاالها و خدمات
حجم واردات کاالها
حجم صادرات کاالها و خدمات
حجم صادرات کاالها
نرخ بیکاری
جمعیت
درآمد عمومی دولت
درآمد عمومی دولت
مصارف عمومی دولت
مصارف عمومی دولت
خالص مطالبات /بدهیهای عمومی دولت
خالص مطالبات /بدهیهای عمومی دولت
خالص مطالبات /بدهیهای اولیه عمومی دولت
خالص مطالبات /بدهیهای اولیه عمومی دولت
خالص بدهی عمومی دولت
خالص بدهی عمومی دولت
خالص بدهی عمومی دولت
ناخالص بدهی عمومی دولت
تراز حساب جاری
تراز حساب جاری

 34شاخص اقتصاد زیرذرهبین
واحد سنجش
هزار میلیارد تومان
درصد تغییر
هزار میلیارد تومان
میلیارد دالر

میلیارد دالر ،برابری قدرت خرید ،دالر بینالمللی

میلیون تومان
برابری قدرت خرید ،دالر بینالمللی 2011

میلیون تومان
دالر آمریکا
برابری قدرت خرید ،دالر بینالمللی
درصد

تومان به ازای دالر بینالمللی
هزار میلیارد تومان
هزار میلیارد تومان
درصدی از GDP
درصدی از GDP
درصد تغییر
درصد تغییر
درصد تغییر
درصد تغییر
درصد تغییر
درصد تغییر
سهم از کل نیروی کار
میلیون نفر
هزار میلیارد تومان
درصدی از GDP
هزار میلیارد تومان
درصدی از GDP
هزار میلیارد تومان
درصدی از GDP
هزار میلیارد تومان
درصدی از GDP
هزار میلیارد تومان
درصدی از GDP
هزار میلیارد تومان
درصدی از GDP
میلیارد دالر آمریکا
درصدی از GDP

آینده که تا سال  2020رخ میدهد استفاده کرده و پایههای
تولید داخل را سفتتر کند .عالوه بر این همانطور که پیشبینی
میشود نرخ تبدیل دالر به ریال در سالهای آتی روند فزایندهای
دارد و این به نفع تولید داخلی است .صنعت شکر میتواند با
برنامهریزی و اطمینان از اینکه دولت نمیخواهد قیمت ارز را
وضعیت استفاده کند و مزیّتهای خود را
دستکاری کند از این
ّ
اثبات کند .اما این جدول و ارقام آن همچنین به تولیدکنندگان
شکر و سایر بنگاهها هشدار میدهد که اقتصاد ایران کوچکتر
میشود و قدرت خرید شهروندان کاهش مییابد و همین نکته
ممکن است در خرید محصوالت مؤثّر باشد .به طور مثال میتوان
پیشبینی کرد که مصرف شیرینی ،شکالت و بستنی کاهش یابد
و به همین دلیل کاهش خرید شکر نیز احتمال دارد .جدول زیر
را باید در کنون توجّه قرار داد و از آن غفلت نکرد.

2017-1396
694
2.7
1481
431
1.640
8.52
18.303
18.19
5.290
20.136
1.28
9.031
529
248
35.7
39.5
9.6
8.3
12.7
13.9
1.6
1.8
11.8
81.4
259.6
17.5
286.5
19.4
26.9
-1.7
-24.6
-1.7
427.2
39.5
585.3
39.5
16.5
3.8

* بر اساس ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی ،حقیقی شده است .سالهای میالدی متناظر با سال مالی هر کشوری تنظیم شده و ارقام مروبط به سال ملّی ایران است.

2018-1397
667
-3.9
1895
452
1.611
8.09
17.384
23.00
5.491
19.557
1.19
11.764
726
256
38.3
42.6
31.2
51.1
-9.1
-9.1
-14.4
-14.9
13.9
82.4
268.4
14.1
341.8
18.0
-73.5
-3.8
-66.5
-3.5
515.5
33.2
628.8
33.2
19.5
4.3

2019-1398
627
-6.0
2429
485
1.541
7.53
16.161
19.17
5.820
18.505
1.09
15.766
947
244
39.0
38.6
37.2
31.2
-10.5
-10.5
-22.6
-11.0
15.4
83.3
326.1
13.4
423.6
17.4
-97.5
-4.0
-82.8
-3.4
669.5
30.0
729.7
30.0
-1.8
-0.4

2020-1399
628
0.2
3189
496
1.576
7.46
16.024
37.89
5.891
18.730
1.05
20.234
1.203
237
37.7
37.1
31.0
30.0
-2.4
-2.4
4.4
5.0
16.1
84.1
432.6
13.6
563.4
17.7
-130.7
-4.1
-97.8
-3.1
851.4
27.3
869.4
27.3
-3.1
-0.6
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پیام نوروزی به مناسبت آغاز سال ۱۳۹۸

من شعار امسال را «رونق تولید» قرار دادم

ادامه از صفحه اول
مجدد بر اینکه
حضرت آیتاهلل خامنهای با تأکید ّ
جدی کشور ،مسئله اقتصاد
اولویّت و مسئله فوری و ّ
است ،از «کاهش ارزش پول ملّی» «قدرت خرید
مردم» و «کمکاری و یا تعطیل بعضی کارخانجات»
بهعنوان مشکالت مهم اقتصاد کشور یاد و تأکید کردند:
بر اساس مطالعه و همچنین نظرات کارشناسان ،کلید
حل همه این مشکالت «توسعه تولید ملّی» است.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به استقبال مردم از
شعار سال  ۹۷یعنی «حمایت از کاالی ایرانی» و آثار
مثبت آن ،افزودند :امسال ،مسئله محوری و اصلی،
مسئله «تولید» است ،زیرا اگر تولید جریان یابد ،هم
مشکالت معیشتی و اشتغال حل میشود ،هم موجب
استغنای کشور از بیگانگان و دشمنان خواهد شد
و حتی میتواند مشکل ارزش پول ملّی را تا حدود
زیادی برطرف کند ،بنابراین من شعار امسال را «رونق
تولید» قرار دادم .حضرت آیتاهلل خامنهای همگان
را به تالش برای رونق تولید در کشور فراخواندند و
ابراز امیدواری کردند با گسترش چشمگیر و محسوس
این تالش در طول سال ،مشکل اقتصادی در مسیر
حل شدن قرار بگیرد.
ایشان با درود به ارواح مطهر امام راحل و شهیدان
سرافراز ،و با سالم به پیشگاه حضرت ولیعصر(عج)،
دعای آن بزرگوار و سعادت ملّت ایران و همه
ملّتهایی که نوروز را گرامی میدارند ،از خداوند
متعال مسألت کردند.
متن کامل پیام ایشان درباره رونق تولید داخلی به
شرح زیر است:
الرحیم
الرحمن ّ
بسماللهّ ّ
ّ
یا مقلّب القلوب و االبصار یا مدبّر اللیل و ال ّنهار یا
مح ّول الحول و االحوال ح ّول حالنا الی احسن الحال.
مقدر فرمود امسال هم عید
خدا را شکرگزارم که ّ
نوروز را که با میالد مسعود امیر مؤمنان و موالی
متّقیان همزمان شده است ،به ملّت عزیز ایران تبریک
عرض کنم؛ عیدتان مبارک هممیهنان عزیز! امیدوارم
هم ه شما با سعادت ،با سالمت جسمی ،با دل شاد
و با توفیقات روزافزون ما ّدی و معنوی انشاءاللهّ این
جدید را بگذرانید .تبریک ویژه عرض میکنم
سال ّ
به خانواده ّ
معظم شهیدان و به جانبازان عزیز و
خانوادههای آنها ،و درود فراوان میفرستم به روح
مط ّهر امام بزرگوار و ارواح مط ّهر شهیدان.
سال پُرماجرایی را گذراندیم .در این سالی که
گذشت ،ملّت ایران به معنی واقعی خوش درخشید.
دشمنان نقشهها کشیده بودند ،نقشهها داشتند برای
ملّت ایران .صالبت ملّت و بصیرت ملّت و ه ّمت
مقابل
جوانان ،نقشههای دشمنان را خنثی کرد .در
ِ
تحریمهای شدید و به قول خودشان بیسابق ه آمریکا
و اروپا ،ملّت ایران ،هم در عرص ه سیاسی ،هم در
عرص ه ِ اقتصادی یک واکنش محکم و مقتدرانهای از
خود نشان داد.
در عرص ه سیاسی ،مظهر این واکنش راهپیمایی
عظیم بیستود ّوم بهمن و موضعگیریهای مردم در
طول ماههای این سال بود .مظهر موضعگیریِ تقابل
اقتصادی ،عبارت است از :افزایش ابتکارات علمی و

ف ّنی ،افزایش چشمگیر شرکتهای دانشبنیان،
افزایش تولیدات زیربنایی و اساسی داخلی که از جمله
متعدد گاز
همین چند روز قبل از این ،افتتاح فازهای ّ
جنوب کشور و قبل از آن ،افتتاح پاالیشگاه بزرگ
بندرعباس و از این قبیل کارهایی که انجام گرفته،
ّ
دشمنی دشمنان و خباثت
بود .بنابراین ملّت در مقابل
ِ
دشمنان توانست قدرت خود ،هیبت خود ،و عظمت
خود را نشان بدهد و آبروی ملّت ما و آبروی انقالب
ما و آبروی نظام جمهوری اسالمی ما بحمداللهّ افزایش
پیدا کرد.
مشکل اساسی کشور ،همچنان مشکل اقتصادی
است؛ بخصوص در این ماههای اخیر ،مشکالت
معیشتی مردم زیاد شد .بخشی از اینها مربوط است به
مدیّریّتهای نارسا در زمین ه مسائل اقتصادی که اینها
حتماً بایستی جبران بشود .برنامههایی وجود دارد،
تدابیری اندیشیده شده که انشاءاللهّ این تدابیر در
طول سال جاری ،سالی که امروز از این لحظه شروع
میشود  -سال  - ۹۸بایستی به ثمر بنشیند و مردم
آثار آن را احساس بکنند .آنچه من عرض میکنم ،این
جدی کشور و
است که مسئل ه فوری کشور و مسئل ه ّ
اولویّت کشور فع ًال مسئل ه «اقتصاد» است .در مسئله
اقتصاد مسائلی که داریم زیاد است :بحث کاهش
ارزش پول ملّی یک مسئل ه مهم است ،بحث قدرت
خرید مردم همین جور ،بحث مشکل کارخانجات و
کمکاری و احیاناً تعطیل بعضی از کارخانجات از این
قبیل است .اینها مشکالت است .آنچه من مطالعه
کردم و از نظر کارشناسها استفاده کردم ،کلید این
همه ،عبارت است از «توسع ه تولید ملّی».
سال  ۹۷را ما سال «حمایت از کاالی ایرانی» اعالم
کردیم .نمیتوانم بگویم که این شعار به طور کامل
عملّی شد ،ا ّما میتوانم بگویم این شعار به صورت
توجه قرار گرفت و در بسیاری از موارد،
وسیعی مورد ّ
این شعار از سوی مردم مورد استقبال قرار گرفت و
عمل شد و همین قطعاً تأثیر خواهد داشت .امسال
مسئل ه «تولید» مطرح است .میخواهم مسئل ه تولید
الیت قرار بدهم .مقصود خود از
را به عنوان محور ف ّع ّ
تولید را انشاءاللهّ در سخنرانی روز ا ّول سال توضیح
خواهم داد که منظور از تولید چیست .تولید اگر
چنآنچه به راه بیفتد ،هم میتواند مشکالت معیشتی
را حل کند ،هم میتواند استغنای کشور از بیگانگان
و دشمنان را تأمین کند ،هم میتواند مشکل اشتغال
را برطرف کند ،هم حتّی میتواند مشکل ارزش پول
ملّی را تا حدود زیادی برطرف کند .مسئل ه تولید به
نظر من مسئل ه محوری امسال است؛ لذا من شعار را
امسال این قرار دادم« :رونق تولید» .باید همه تالش
کنند تولید در کشور رونق پیدا کند .از ا ّول سال تا
آخر سال انشاءاللهّ این معنا به صورت چشمگیری در
کشور محسوس باشد .اگر این [طور] شد ،امیدواریم
که انشاءاللهّ ّ
حل مشکل اقتصادی راه بیفتد.
سالم و صلوات و درود قلبی خودم را به پیشگاه
ولیعصر (ارواحنا فداه) عرض میکنم و دعای آن
ّ
بزرگوار را برای شما ملّت عزیز مسئلت میکنم و
سعادت ملّت ایران و هم ه ملّتهایی که نوروز را گرامی
میدارند ،از خدای متعال مسئلت میکنم.
للهّ
والسالمعلیک م و رحمه ا وبرکاته
ّ

امنيت غذايي كشور
تهديد ّ
با احياي وزارت بازرگاني
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در حالي دولت بر ضرورت احياي وزارت بازرگاني تأكيد دارد كه اين اقدام منجر
به تأمين غذاي مردم با واردات جاي توليد داخل در اوج تحريمها خواهد شد ،كاري
كه چين برعكس آن را انجام داد و در جنگ تجاري با آمریکا پيروز شد .در هفتههاي
اخير و با پيگيريهاي دولت ،طرح جديدي براي تفكيك وزارت صنعت ،معدن و
تجارت و احياي وزارت بازرگاني در مجلس شوراي اسالمي دست بررسي است .اين
براي چهارمين بار در دو سال اخير است كه طرح يا اليحهاي درباره اين موضوع در
مجلس بررسي ميشود .اصرار دولت بر احياي وزارت بازرگاني در حالي است كه
طبق اعالم اداره كل قوانين مجلس مغاير اصول  10و  75قانون اساسي ،ماده 28
قانون برنامه ششم توسعه ،سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي و سياستهاي كلي
نظام اداري كشور است و باعث بزرگ شدن ساختارهاي دولت ميشود .عالوه بر
اين ،كارشناسان با اشاره بر تجارب قبلي داخلي تأكيد دارند احياي وزارت بازرگاني
باعث رونق واردات و به حاشيه رفتن توليد داخلي خواهد شد.
براساس اين گزارش ،نگاهي به تجربيات جهاني هم نشان ميدهد در كشورهاي
توسعه يافته هم عموماً ساختار ادغام يافته توليد و تجارت وجود دارد كه مؤيّد
ساختارهاي فعلي دولت در يكپارچهسازي توليد و بازرگاني است .در عمده
كشورها ،سياستگذاريها به گونهاي است كه بخش تجارت و بازرگاني در خدمت
تقويت بخشهاي صنعتي و كشاورزي و همسو با آنها قرار دارد و سياستهاي
تجاري با هدف افزايش بازار محصوالت داخلي ،در خدمت اقتصادي كردن توليد
است .بسياري از كشورها به خصوص كشورهاي جنوب شرق آسيا مانند چين ،نه
تنها از الگوي تجميع وزارتخانههاي صنعت و تجارت در يك وزارتخانه استفاده
كردهاند ،بلكه وظايف بازرگاني محصوالت كشاورزي اين كشورها نيز در اختيار
وزارت كشاورزي آنها قرار گرفته است .به عنوان مثال ،چين به عنوان يكي از
بزرگترين توليدكنندگان محصوالت كشاورزي در جهان ،ابتكار عمل در حوزه
بازرگاني محصوالت كشاورزي را به مدير بخش توليدكننده يعني وزارت كشاورزي
واگذار كرده است .اين دقيقاً همان ساختاري است كه در حال حاضر در كشور
وجود دارد و در صورت احياي وزارت بازرگاني ،از بين خواهد رفت.
شكست آمریکا در جنگ تجاري با چین
جالب است بدانيد چينيها دقيقاً با تكيه بر اين ساختار و با اتخاذ
سياستهايي هوشمندانه توانستند در جنگ تجاري با آمریکا در سال
 ۲۰۱۸موفق شوند و آمریکاييها را به پاي ميز مذاكره بكشانند .اما ماجرا
چه بود؟در اوايل فوريه  ،۲۰۱۸دولت آمریکا تعرفه واردات فوالد و آلومينيوم
را افزايش داد و سپس در چند مرحله تعرفههاي سنگين براي كاالهاي
مختلف چيني وضع نمود .در واكنش به اين اقدام ،دولت چين تعرفههاي
سنگين براي كاالهاي آمریکايي وضع كرد كه محصوالت كشاورزي مانند
سويا ،گوشت قرمز و گندم در صدر اين كاالها بودند .در نتيجه ،ميزان
صادرات اين محصوالت از آمریکا به چين كاسته شد .اين در حالي بود كه
چين يكي از بزرگترين مصرفكنندگان سويا در جهان است كه تا پيش از
آغاز جنگ تجاري با آمریکا عمده وارداتش از اين كشور بود.
مقامات چيني در راستاي اجراي صحيح اين استراتژي ،هم از توليدات
داخلي خود حمايت كردند ،هم با كاهش واردات سويا از آمریکا ميزان واردات
اين محصول از ساير كشورها مانند آرژانتين و اوكراين را افزايش دادند و هم
محصوالتي ديگر نظير جو و سورگوم را جايگزين سويا در جيره مصرفي دام
و طيور خود كردند .اين اقدامات چين منجر به كاهش قيمت جهاني سوياي
آمریکايي و زيان باالي كشاورزان اين كشور و نهايتا فشار آنها به دولت خود براي
مذاكره با دولت چين براي برونرفت از اين چالش شد .در نتيجه ،رييسجمهور
آمریکا در حاشيه نشست جي ،۲۰ضمن ديدار با رييسجمهور چين خواستار
رفع موانع تجاري دو كشور و افزايش همكاريها شد .در اين ديدار ،ترامپ از
چينيها درخواست كرد سويا و برخي ديگر از محصوالت كشاورزي را خارج از
تعرفههاي جديد از آمریکا خريداري كنند و رييسجمهور چين هم با تعيين
شروطي اين درخواست آمریکا را پذيرفت .در مجموع ،احياي وزارت بازرگاني
يعني غذاي مردم را به جاي توليد داخل با واردات تأمين كنيم و خود را مستقيماً
در برابر گلولههاي تحريم آمریکا قرار دهيم ،كاري كه چين برعكس آن را انجام
داد و در جنگ تجاري با آمریکا پيروز شد .حال بايد ديد نمايندگان مجلس از
اين تجربه چينيها و بسياري از كشورهاي توسعهيافته درس ميگيرند و با
احياي وزارت بازرگاني مخالفت ميكنند يا خير؟
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پس از یک دهه و  4برابر واردات کمتر

د و واردات شکر از سال  80تا پایان اسفند ماه سال 1397
نمودار تولی 

ی و کاستیهایی که در سطح کالن
نهاد دولت در ایران با همه نارسای 
دارد اما در مجموع هنوز اصلیترین نهاد ادارهکننده کشور به حساب میآید.
اهمیت دولت به ویژه در بخشهای مهم و زیرمجموعههای آن مثل کشاورزی
توجه باشد .دولت
و یا صنعت شکر هنوز فوقالعاده زیاد است و باید در کانون ّ
دوازدهم به مثابه یکی از دولتهایی که پس از پیروزی انقالب اسالمی اداره
جامعه را دراختیار داشته است از قاعده یادشده خارج نیست و توانسته
است اثرات وجودی خود را در بخشهای گوناگون نشان دهد .این دولت در
سال  1397و با وجود همه فشارهایی که از بیرون برای باز کردن درهای
واردات بر روی شکر خارجی میشد ایستادگی کرد .این ایستادگی موجب
شده است تا کل واردات شکر در سال  1397در عدد  281هزار تن متوقف
شود .این میزان کمی بیشتر از  25درصد واردات سال  1387است .این
کاهش  4برابری واردات درحالی رخ داده است که در یک فرآیند  10ساله
جمعیت ایران از  72میلیون نفر در سال  1387به  82میلیون نفر افزایش
یافته است .در صورتی که این رقم در دستور کار برای واردات بود با دست
فرمان سیاستهای نیمه د ّوم دهه  1380باید به جای  281هزار تن شکر،
 5برابر این رقم شکر وارد می شد و میلیونها دالر ارز از کشور خارج میشد.
عقل و منطق حکم میکند جدای از مسایل طبیعت از نظر سیاستگذاری
باید با همین دست فرمان جلو رفت تا تولید داخلی رونق بگیرد.

(ارقام به تن)

رديف

سال

فروردين

واردات شكر خام بصورت ماهيانه از سال  1385تا سال (1397ارقام هزار تن)
آبان
مهر
شهريور
مرداد
تير
خرداد
ارديبهشت

1

1385
جمع هر ماه  +ماه هاي قبل
1386
جمع هر ماه  +ماه هاي قبل
1387
جمع هر ماه  +ماه هاي قبل
1388
جمع هر ماه  +ماه هاي قبل
1389
جمع هر ماه  +ماه هاي قبل
1390
جمع هر ماه  +ماه هاي قبل
1391
جمع هر ماه  +ماه هاي قبل
1392
جمع هر ماه  +ماه هاي قبل
1393
جمع هر ماه  +ماه هاي قبل
1394
جمع هر ماه  +ماه هاي قبل
1395
جمع هر ماه  +ماه هاي قبل
1396
جمع هر ماه  +ماه هاي قبل
سال
1397
جمع هر ماه  +ماه هاي قبل

154
154
236
236
28
28
119
119
69
69
0
0
50
50
88
88
165
165
0
0
0
0
0
0
فروردين
0
0

223
1473
55
990
68
648
46
563
112
1457
18
838
37
872
115
847
19
743
175
385
50
517
55
762
آبان
0
88

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
رديف
13

94
248
228
464
29
57
108
227
107
176
24
24
69
119
15
103
137
302
5.5
5.5
0
0
195
195
ارديبهشت
38
38

111
359
112
576
88
145
57
284
132
308
12
36
121
240
88
191
211
513
11.8
17.3
0
0
229
424
خرداد
49
87

307
871
111
741
149
383
42
390
312
854
301
405
154
449
61
366
40
610
12
33
221
246
138
691
مرداد
0
88

205
564
54
630
89
234
64
348
234
542
68
104
55
295
114
305
57
570
9.2
21
25
25
129
553
تير
1
88

187
1250
61
935
24
580
94
517
161
1345
31
820
190
835
207
732
47
724
107
210
76
467
0
707
مهر
0
88

192
1063
133
874
173
556
33
423
330
1184
384
789
196
645
159
525
67
677
70
103
170
391
16
707
شهريور
0
88

واردات شکر از سال  84تا پايان اسفند ماه سال 97به تفکیک خام و سفید

سفید
سال
(هزارتن)
20,124,000
78
1384
بها (دالر)

1385

637

291,271,910

1387

103

37,213,332

0

0

1386

133,309,344 348

1388

27

1390

1389
1391

1392

850

1,805

315,826,114

704,520,407

6

3,799,510

0

0

1,579

832,187,958

49

20,479,003

472

151,358,524

0

0

856

0

1395

0

1397

0

جمع

998

287,800,013

1,101

325,013,345

822

274,461,367

1,228

1393

1396

629

1,890

726,182,559

2,527

1,017,454,469

752,105,334

0

1394

8,819,906

خام(هزارتن)

جمع واردات بها جمع واردات
بها (دالر)
(دالر)
(هزار تن)
197,380,000
707
177,256,000

0
0
0
0

515,017,005 1,248

1,680
823
667
281

14,580

1,170
877

1,805

1,579

832,187,958

521

171,837,527

377,470,440

823

102,654,305

704,520,407

1,234

1,072,413,608

414,742,637

324,646,020

755,904,844

1,680

0

407,770,710

667

856
281

1,072,413,608
377,470,440
320,134,978

414,742,637
102,654,305

7,024,131,248 15,828 6,188,979,266
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آذر

دي

بهمن

اسفند

194
1668
65
1055
65
713
45
608
80
1537
17
855
228
1100
146
993
80
823
105
490
66
583
0
762
آذر
66
154

298
1965
27
1082
126
839
74
682
63
1600
181
1036
151
1251
134
1127
0
823
2
492
68
651
14
776
دي
0
154

240
2205
50
1132
169
1008
122
804
73
1673
142
1178
307
1558
225
1352
0
823
5
497
0
651
0
776
بهمن
66
220

276
2481
38
1170
93
1101
73
877
132
1805
56
1234
123
1681
227
1579
0
823
24
521
16
667
80
856
اسفند
61
281

جمع
2481
1170
1101
877
1805
1234
1681
1579
823
521
667
856
جمع
281
619

آمار واردات شکر از سال  1380تا پايان اسفندماه سال 1397
به تفکيک واردات دولتي و خصوصي
سال
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397

واردات
بخش خصوصي
0
0
56
42
80
1485
962
1101
877
1805
1234
1175
992
562
364
358
718
86

واردات
بخش دولتي
937
820
160
161
627
1042
208
0
0
0
0
505
587
261
157
309
138
195

ارقام به هزارتن
جمع
واردات
937
820
216
203
707
2527
1170
1101
877
1805
1234
1680
1579
823
521
667
856
281
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