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از گرداب منحني فيليپس
بيرون آييم
بهمن دانايي
ويليام فيليپس اقتصاددان متولد نيوزيلند
در س��ال  1958مقاله مش��هورش بهنام رابطه
بيكاري و نرخ تورم در انگلستان را در فصلنامه
اكونومي��كا منتش��ر كرد .در س��ال  1960پل
ساموئلسون و رابرت سولو از نوشته فيليپس
اس��تفاده كرده و رابطه ميان تورم و بيكاري را
بررسي كردند و پس از آن بود كه اقتصاددانان
اي��ن منحني را قب��ول كرده و يادآور ش��دند
نميتوان ميان ركود و تورم آشتي برقرار كرد.
به اين معني كه ب��راي كاهش نرخ تورم بايد
ركود در اقتص��اد حقيقي ژرفتر و پردامنهتر
ش��ود .ام��ا تجربه منحصر به فرد همزيس��تي
مسالمتآميز تورم و ركود و حركت در مسير
اين دو متغير مهم اقتصاد در اياالتمتحده بود
كه بذر ترديدها درباره س��خن فيليپس را در
ذهن انديشمندان نشاند.
اما در س��الهاي پس از آن اقتصاددانان
همزيس��تي مس��المتآميز در روندي كاهنده
مي��ان نرخ ت��ورم و درجه رك��ود در اقتصاد
را ني��ز ديدند .به اين معن��ا كه ميتوان ضمن
كاهش نرخ تورم راه را براي اجتناب از ركود
هموار كرد.
اين نظريه آخري اي��ن روزها در كانون
نظر و عمل قرار دارد و دستمايه سياستگذاري
اقتصاد در سطح كالن شده است .اما متأسفانه
گويا در ايران به هر دليل كه شايد طرح علمي
– كارشناس��ي آن در اين نوشته كوتاه ممكن
نيست ،همزيستي مس��المتآميز نرخ تورم و
ركود ناديده گرفته ش��ده است .سياستگذاران
اقتصادي در ايران بهويژه در دولت يازدهم و
در حال حاضر نيز ضمن اينكه موفق شدهاند
نرخ شتابان تورم را مهاركنند بهگونهاي رفتار
ك��رده و تصميمهايي اتخاذ كردهاند كه بهنظر
ميرسد در چنگ منحني قديمي فيليپس افتاده
و تواناي��ي عبور از آن را ندارند .واقعيت اين
اس��ت كه مه��ار تورم در س��الهاي  1392تا
ام��روز اين نظريه را در ميان فعاالن اقتصادي
و اقتصاددانان مس��تقل از دول��ت زنده كرده
اس��ت كه دول��ت يازدهم با س��ركوب توليد
توانس��ته است مهار تورم را ممكن كند .دقت
در آماره��اي مربوط به توليد صنعتي نش��ان
ميدهد كه غير از رشد صنعت اتومبيل و برخي
رشتههاي صنعتي كه به بازارهاي جهاني متصل
شدهاند و باتوجه به تحوالت چين توانستهاند
س��رپا بمانند بخش عمدهاي از صنعت ايران
رشد چنداني را تجربه نميكنند .دولت يازدهم
با مسدود كردن روزنههاي نفس كشيدن صنايع
و بهوي��ژه واحدهاي كوچك و متوس��ط در
رش��تههاي پرشماري از رشتههاي صنعتي راه
را براي مهار تورم صاف كرده است.
اقتصاددان��ان و كارشناس��ان و فع��االن
اقتص��ادي باور دارند كه كاهش قدرت خريد
ش��هروندان بهداليل گوناگ��ون از جمله تورم
شتابان اوايل دهه  1390كه بر اساس آمارهاي
منتش��ر شده تا  20درصد تخمين زده ميشود
نيز به كاهش ش��تاب تورم كمك كرده است.
اين سركوب توليد صنعتي و توليد بهمعناي اين
اس��ت كه نرخ بيكاري آشكار و پنهان روندي
فزاينده پيدا كرده و جامعه ايراني در ش��رايط
تهديد قرار گرفته است.
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اقتصاد و فعاليته��اي اقتصادي از پيچيدهترين
پديدهها و فعاليتهاي انس��اني و جامعههاي بش��ري
اس��ت و برخالف آنچه برخي تص��ور ميكنند هرگز
اداره اقتصاد كار سادهاي نيست ،دولتهاي گوناگون
ب��ا گرايشه��اي سياس��ي متف��اوت در جامعهه��ا و
س��رزمينهاي گوناگ��ون وج��ود دارند كه بررس��ي
مقايسهاي كار آنها با يكديگر ميتواند معيار مناسبي
براي نمره دادن به يك دولت باشد.
دولت حجتاالس�لام حس��ن روحاني نيز يكي
از صدها دولتي اس��ت كه در جه��ان امروز كار اداره
جامعهش��ان را در دس��ت دارند و ميتوان با مقايسه

كارش��ان فهميد كه چ��ه كاميابيها و چه ناكاميهايي
در كارش��ان وجود دارد .عالوه بر اين براي س��نجش
درجه موفقيت دولت حسن روحاني ميتوان آنها را
با دولتهاي قبلي مقايس��ه ك��رد .عقل و منطق حكم
ميكند كه دادهها و ستاندههاي اقتصاد كالن هر دولت
را مقايسه كرده و به نتايج خاص برسيم .واقعيت اين
است كه دولت يازدهم بهرغم برخي تصميمهاي اشتباه
در تاكتيكها و رفتارهايي در اندازههاي خرد و كالن
در اقتصاد كالن موفق و كامياب بوده است.
راهبرد و استراتژي دولت يازدهم اين بوده است
ك��ه تعامل با دنيا را در مس��ير برآورده كردن نيازهاي

اعطاي لوح سپاس به قند چناران
دكتر جواد سيدحس��يني معاون سياسي امنيتي
و اجتماع��ي اس��تانداري خراس��انرضوي و دكتر
محمدرضا دارابي سرپرست دانشگاه علوم پزشكي
اين اس��تان و دبير كارگروه سالمت و امنيتغذايي
در نامهاي به اس��معيل زري��نزاده مديرعامل واحد
توليدي قند چناران ،از تالش كاركنان اين كارخانه
تقدير و دريافت لوح س��پاس كارخان��ه برتر را به
آنان تبريك گفتند.
در متن اين تقديرنامه آمده است:
گردانن��دگان چرخ صنعت ،تفك��ري متعالي،
دس��تاني پرتوان و عزم و ارادهاي خس��تگيناپذير
دارند ،صنعتي كه در مسير سالمت و امنيت غذايي
جامعه گام برميدارد ،يكس��ال پرتالش ،يكسال
س��ربلند و يكسال توليد سالم ،محصول انديشه و
عمل مديراني اس��ت كه ما را بر آن داش��ته بهپاس
زحماتشان قدردان آنها بهعنوان واحد برتر سال
 1396باش��يم .باش��د كه در اين س��ال كه آغازش مزين به كالم مقام معظم رهبري با عنوان اقتصادي
مقاومتي ،توليد و اشتغال رقم خورد با همت شما مديران به جد و با افتخار شاهد جامعهاي سرشار
از توليد و اشتغال با دستيابي حداكثري به امنيت و ايمني فرآوردههايي غذايي باشيم.
* نشريه شكر اين موفقيت را به كاركنان و مديران قند چناران تبريك ميگويد.

قيمت شكر با  8ماه تأخير اعالم شد

درحاليكه وزارت جهادكش��اورزي اعالم كرده بود كش��ور طي  3سال آينده در زمينه شكر
به خودكفايي خواهد رس��يد ،فعاالن صنعت قندوش��كر از نارضايتي كشاورزان و احتمال كاهش
قراردادها و توليد در سال زراعي جاري خبر ميدهند.
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اقتص��اد كالن در كانونتوج��ه قرار دهد.
عالوه ب��ر اين دول��ت يازدهم در بخش
كشاورزي نسبت به دولتهاي قبلي خود
كارنامه روشني دارد و اين چيزي نيست
كه ديده نش��ود .براي اينك��ه بتوانيم اين
كارنامه روشن در كشاورزي را نشان دهيم
ميتوان به آماره��ا و اطالعات گوناگون
مراجعه كرد .اما پيش از آن ضرورت دارد
كه به نقش و س��هم مديريت كالن بخش
كش��اورزي و در رأس آن نقش مهندس
محم��ود حجت��ي وزير جهادكش��اورزي
اش��اره كرد .محمود حجتي پيش از اينكه
در دولت يازدهم وزير جهادكش��اورزي
ش��ود در دولت دوم اصالحات نيز همين
منصب را داشت.
در دوره  4س��اله فعالي��ت وي در
س��الهاي  1380تا  1384و در ش��رايط
آن دوره ميزان توليد شكر از حدود 800
هزار تن در س��ال زراعي  1380به 1/25
ميليون تن در س��ال زراعي  1384رسيد
كه نش��اندهنده رشدي حدود  50درصد
در  4سال است.
محم��ود حجت��ي در تص��دي اين
منص��ب در دول��ت يازده��م ،مهمترين
تصميم راهبردياش اين بود كه به توليد
داخ��ل اهميت داد و ش��رايط نامس��اعد
راهب��ردي در اين صنعت در دولتهاي
نهم و دهم را دگرگون كرد.
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دستپخت اول بودجهاي
دولت دوازدهم

نظام جمهوري اسالمي ايران از روز تولدش
ت��ا امروز بهلحاظ ذاتي با نظام سياس��ي حاكم بر
اياالتمتحده آمريكا سازگاري نداشته و ندارد.
اين ناس��ازگاري تاريخي كه به مرز  40سال
نزديك ميش��ود موجب شده اس��ت هركدام از
نظامهاي جمهوري اس�لامي اي��ران و آمريكا با
اس��تفاده از ان��واع تواناييهاي م��ادي و ذهني،
ديگري را تضعيف كرده و اين روزها ش��ايد اين
مقابلهگرايي ميان دو نظام به اوج رس��يده است.
نوش��ته حاضر ب��دون اينكه تواناييه��اي ايران
در ن��اكام گذاش��تن آمريكا را ان��كار كند ،انواع
آسيبهاي احتمالي كه آمريكا ميتواند بر جسم
و جان ايران وارد كند را يادآور ميش��ود تا شايد
احتم��ال رخدادهاي ديگر فراهم ش��ود .ترديدي
نيس��ت كه بزرگترين آس��يبي كه رهبران امروز
كاخ س��فيد ميتوانند بر ايران وارد كنند در حوزه
اقتصاد و كسبوكار ايرانيان است.
واقعيت اين اس��ت كه ايران در حوزه مقابله
فرهنگ��ي و اجتماع��ي ب��ا نظام سياس��ي آمريكا
تواناييهاي بيش��تري دارد و بهلح��اظ نبردهاي
سياس��ي و احتماالً نظامي نيز دس��ت ايران بسته
نيس��ت .اما آنچه ماي��ه تضعيف اي��ران در برابر
جاهطلبيه��اي رهب��ر جدي��د آمريكا ميش��ود
بدونتردي��د نق��اط ضعف در س��اختار و بافت
كس��بوكار ايرانيان است .قصد نداريم بار ديگر
س��ياهه تنگناهاي اقتصاد ايران در حوزه بانك و
بيم��ه ،صنعت و معدن ،پ��ول و ارز ،صادرات و
واردات و ناتوانيه��اي رقابتي توليدات ايران با
كاالهاي مشابه را يادآوري كنيم .اين تنگناها مثل
روز روشن است و از شدت بازگويي براي مردم
و حتي فعاالن اقتص��ادي و مديران دولتي نوعي
بيحسي ملي فراهم كرده است.
داس��تان اين اس��ت كه براي برطرف شدن
ضع��ف بزرگ ايران در برابر آمريكا و متحدانش
چه بايد كرد؟
برخي معتقدند ميتوان با تكيه بر تواناييهاي
داخل��ي اين ضع��ف را برطرف كرد ك��ه بهنظر
ميرس��د اين يك روياس��ت و دستكم تا زمان
رس��يدن به نقاط اوج تواناييها ناممكن اس��ت.
بزرگتري��ن ضعف اي��ران در حال حاضر فقدان
س��رمايههاي مالي و اقتصادي است كه در داخل
به داليل گوناگون تهيه آن دش��وار اس��ت .اما آيا
بايد تسليم شد و شرايط تازهاي را تدارك نديد؟
واقعيت اين است كه اصالحات اقتصادي در ايران
يك ضرورت تمامعيار است كه قطع ًا و بدونشك
بايد همزمان با اصالحات سياسي بهمنصه ظهور
برس��د .براي اصالحات اقتصادي از كجا ميتوان
شروع كرد؟
اقتصاددانان باور دارند كه اصالحات از مسير
بودجه كل كشور يك مسير ممكن و مهم است و
ميتوان اصالحات در ساختار بودجهنويسي شامل
واقعي كردن دخل و خرج و گشودن راهي بهسوي
بهرهب��رداري بهينه از همه امكانات بودجهاي اين
گام را برداشت .رئيسجمهور حسن روحاني اگر
بخواهد در ايران و در  4سال پيشرو كاري انجام
دهد كه به اصالحات منجر ش��ود ،بايد از مس��ير
بودجه كل كشور اين كار را انجام دهد.
اصالحات بودجهاي ميتواند آينهاي باشد كه
دول��ت در برابر جامعه اعم از نهادهاي سياس��ي،
مذهب��ي ،مدني و اقش��ار گوناگون مردم بگيرد و
آنها از اين آينه هر چه در اقتصاد هست را بهطور
واضح ببينند .براي مقابله با هرچه كه نظام سياسي
آن را واجب ميداند جز اصالحات اقتصادي راهي
نيست و بهتر است اين اتفاق از مسير اصالحات
بودجه عبور كند .اين روزها معلوم ميش��ود كه
نخس��تين دس��تپخت دولت دوازدهم در عرصه
اصالحات س��اختاري بودجه كدام اس��ت و آيا
گامي در اين راه برداشته شده است.
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از صفحه اول
در دولت نهم راهبرد مسؤوالن اين بود كه
با مقايسههاي سطحي و غيرمنطقي راه واردات
را باز كردند و توليد ش��كر را در س��ال  87به
 550هزار تن تنزل دادند كه ميتوان گفت يك
س��قوط بود .عالوه بر اين سياس��تگذاريهاي
ناروش��ن و مبهم و به منفعت يك عده كوچك
از واردكنندهه��اي متكي ب��ر رانت ،توليد را در
مضيقه قرار دادند .در حاليكه با سعي و تالش
مجموعه كارخانهها توليد ش��كر در سال 1392
به  1/1ميليون تن رس��يده ب��ود گروه مديريت
ارش��د وزارت جهادكش��اورزي در شروع كار

خود راهبرد خودكفاي��ي در توليد محصوالت
استراتژيك كشاورزي را در دستور كار قرار داد
و بر اين تعهد خود وفادار مانده است.
رشد قابلتوجه توليد محصوالت كشاورزي
از جمله توليد ش��كر در سالهاي فعاليت وي
و همكاران��ش و رس��يدن توليد ش��كر به 1/9
ميليون تن ش��كر كه ميتوان��د ايران را در يك
قدمي خوداتكايي قرار دهد يك كارنامه روشن
اس��ت .عالوه بر اين دول��ت يازدهم و وزارت
جهادكش��اورزي در مناسبات با نهادهاي مدني
از جمله انجمن صنفي كارخانههاي قندوش��كر
ني��ز راهبرد تازهاي مبني ب��ر اعتماد دوجانبه را

در دس��توركار قرار داده اس��ت و اين يك نقطه
درخش��ان در كارنامه محمود حجتي بهحساب
ميآيد .اما پرسش مهم اين است كه آيا محمود
حجت��ي و گ��روه همكاران��ش ميتوانند بدون
همياري ،همراهي و سازگاري ساير وزارتخانهها
و نهاده��اي تصميمس��از كار را دنب��ال كنن��د؟
واقعيت اين است كه پاسخ منفي است .وزارت
جهادكش��اورزي ميتواند و تا امروز توانس��ته
اس��ت بخش تولي��د زراعي را گونهاي س��امان
دهد كه توليد ش��كر مرزهاي عادي را پشتسر
بگ��ذارد و به ركوردهاي تازهاي دس��ت يابد و
براي حفظ اين وضع نيازمند استفاده از امكانات
و تواناييهاييهاي س��اير نهادهاس��ت .وزارت
صنعت ،معدن و تجارت يكي از نهادهايي است
كه چند س��ازمان آن درگير اين فعاليت است و
متأسفانه در سالهاي اخير كارآمدي نداشتهاند.
درحاليكه يكي از سازمانهاي زيرمجموعه
اين وزارتخانه ميتوانست با ارايه قيمت توافقي
در موع��د مق��رر كار صنع��ت قندوش��كر را به
روزهاي س��خت نكش��اند اما اين اتف��اق افتاد.
س��ازمان برنام��ه و بودجه ميتوان��د و بايد در
دادن اعتبارات موردني��از و مطالبات كارخانهها
اقدام كند.
واقعيتها را بايد پذيرفت و كارنامه روشن
يك وزير دلسوز را بهدليل برخي نارساييهايي
كه ش��ايد از طرف ديگران اتفاق افتاده باشد را
مخدوش نكنيم.
اين نكته نيز بديهي است كه مديران ارشد
وزارت جهادكشاورزي بهداليل مختلف نتوانند
همه وعدههاي خود را محقق كنند.

بهبود احتمالي درآمدهاي دولت ايران از فروش نفتخام
درحاليك��ه گمانهزنيه��اي جهاني براي
قيمت هربشكه نفت در بازارهاي جهاني براي
سال  2017بدبينانه بود اما روند تحوالت دراين
بازار گونهاي ش��د كه قيمت در سطحي باالتر
از ميانگين پيشبينيها ايس��تاده اس��ت .براي
نخستينبار بهاي هر بشكه نفتخام برنت در
چند روز گذشته از  ۶۷دالر گذشت و به نرخ
بعد از ماه مه س��ال  ۲۰۱۵رس��يد .علت گران
ش��دن نفت حمله به پايانه نفتي الس��يدر ليبي
بوده است.
اما كارشناسان داليل ديگري را هم عنوان
ميكنند .معامالت نفتخام برنت روز سهشنبه
( ۵دي ۲۶/دسامبر) به  67/3دالر رسيد و اين
نرخ باالترين س��طح قيمت در دو س��ال و نيم
گذش��ته بوده اس��ت .اما بهاي نفت نتوانست
ثبات خود را حفظ كند و در روز چهارشنبه تا
 66/63دالر س��قوط كرد .نفتخام برنت يكي
از مهمتري��ن مراجع قيمتگ��ذاري نفتخام
در ب��ازار بينالمللي اس��ت و حدود دوس��وم
نفت مبادلهش��ده در بازار بينالمللي بر اساس
نفت برنت قيمتگذاري ميش��ود.اما همزمان
با نوس��ان قيم��ت نفتخام برن��ت ،نفتخام
وس��تتگزاس آمريكا هم روز چهارش��نبه با
 59/70دالر معامله شد .اوج گرفتن توليد نفت
آمري��كا و تقاضاي محدود اي��ن نوع نفت در
بازارهاي جهاني باعث شده است كه قيمت آن
همپاي نفت اوپك و برنت اوج نگيرد .آمارهاي
رس��مي س��ايت اوپك از هفته گذشته تاكنون
بهروزرساني نشده است ،اما با توجه به كاهش
 1/2ميليون بشكهاي نفت اوپك در سالجاري،
انتظار ميرود كه در سالجاري قيمت سبد نفتي
اين س��ازمان در سطح باالتري نسبت به نفت
آمريكا باشد ،كما اينكه در ماههاي گذشته نيز
چنين بوده است .دليل نوسان قيمت نفتخام

را حمل��ه به يك پايانه انتقال نفت ليبي عنوان
كردهان��د .توقف انتقال نف��ت ليبي كه روزانه
حدود  ۹۰هزار بشكه برآورد شده بود ،باعث
افزايش نرخ نفتخام برنت شده است.
اما كارشناسان داليل ديگري را هم براي
افزايش بهاي نفت عنوان ميكنند .درصورت
تداوم اين روند و درش��رايط ايس��تادن قيمت
نفت در س��ال  2018در پيرامون ميانگين 65
دالر براي هر بش��كه نفت درآمد دولت ايران
از صادرات اين محصول افزايش قابلتوجهي
خواهد داش��ت .دولت ميانگين قيمت فروش
نفت در بودجه سال آينده را نزديك به  50دالر
براي هر بشكه لحاظ كرده است و درصورت
تعيين قيمت نفت ر ميانگين  60دالر افزايش
20درص��دي از صادرات نفت در صورتي كه
ميزان فروش در سطح فعلي باقي بماند اتفاق
خوبي خواهد بود .الغا خاتيناوغلو ،كارشناس
نشريه تخصصي «نچرال گس وورلد» در لندن،
در اي��ن رابطه ب��ه دويچهول��ه چنين توضيح
ميدهد« :افزايش قيمت نفت گذشته با انفجار
خ��ط لوله نفتي ليبي با ظرفيت انتقال  ۹۰هزار
بشكه نفت در روز ارتباط دارد».
به گفته اين كارش��ناس ،از آن هم مهمتر،
خ��ط لول��ه «فورتي��ز» بريتانيا نيز ك��ه بهدليل
تعميرات با نصف ظرفي��ت كارميكرد ،روز
چهارشنبه  ۲۷دسامبر دوباره به ظرفيت اصلي
خود رسيد .خاتيناوغلو تاكيد ميكند« :روي
هم رفت��ه اگر ما انفجار خط لوله نفتي ليبي و
كاهش صددرصدي انتقال نفتي فروتيز بريتانيا
را هم درنظر بگيريم ،روزانه انتقال نفت جهان
 ۵۰۰هزار بشكه در روز كاهش پيدا ميكند .لذا
در مقاب��ل توليد كنوني توليد نفت و ميعانات
(نوع��ي نفتخام ف��وق س��بك و گرانتر از
نفتخام كه از ميادين گازي توليد ميش��ود)

كه چيزي در حدود  ۱۰۰ميليون بشكه در روز
هست ،اين رقم بزرگي نيست .ليبي اعالم كرده
اس��ت كه به صادرات نفت اين كش��ور لطمه
نخورده و فقط به انتقال نفت خلل وارد ش��ده
است و تا يك هفته ديگر اختالل در خط لوله
را برطرف خواهد كرد».
به گفته خاتيناوغل��و ،به همين دليل هم
قيمت نفت دوباره در روز چهارشنبه 3/1درصد
كاهش يافت و دوباره به قيمت قبل بازگشت.
دالغا خاتيناوغلو درباره نوس��ان بهاي نفت و
اينكه اين روند در س��ال آينده ميالدي چگونه
خواهد بود نيز ميگويد« :نوساناتي كه در قيمت
نفت بازار اتفاق افتاده كوتاهمدت است.
در س��ه ماهه اول حت��ي انتظار ميرود كه
قيمت نفت كاهش پيدا كند زيرا تقاضاي نفت
كاه��ش خواهد يافت .اما از س��ه ماهه دوم به
بعد انتظار ميرود كه قيمت نفت افزايش يابد.
با اين حال فكر نميكنم قيمت نفت باالي ۶۵
دالر برود».
خاتيناوغل��و ميگويد ك��ه ارزش واقعي
قيمت نفت معموالً با ميزان عرضه و تقاضا در
كوتاهمدت تعيين ميش��ود ،اما نه در فاصلهي
يك يا چند روز.
 ۱۴كشور عضو سازمان اوپك و  ۱۰كشور
غيراوپ��ك توليدكننده نفت از جمله روس��يه
پذيرفتند كه كاهش سقف توليد نفت را تا پايان
سال  ۲۰۱۸تمديد كنند .اين تصميم چه تأثيري
بر اقتصاد ايران كه به درآمدهاي هنگفت نفتي
متكي اس��ت ،دارد؟ قيم��ت نفت در هفتههاي
اخي��ر كمي افزايش پيدا ك��رد .در حال حاضر
نرخ يك بش��كه نفت بين  ۶۰ت��ا  ۶۵دالر در
نوسان است .پيشبيني ميشود اكثر كشورهاي
توليدكننده نفت از جمله اعضاي اوپك بتوانند
سقف فعلي توليد نفت را حفظ كنند.
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مقاله

از گرداب منحني فيليپس
بيرون آييم

قند و شكر
ارزانتر از پارسال

س��الهاي طوالني بود كه توليدكنندگان
قندوش��كر با دو گروه مجادله داش��تند .يك
گروه از مجادلهكنندگان با قندوشكر ،مديران
مياني برخي دس��تگاههاي دولت��ي بودند كه
بدون بررسيهاي همهجانبه و بدون دقتنظر
در مس��ال گوناگون به مديران ارش��د خود و
ب��ه دولت و جامعه آدرس غل��ط ميدادند و
ميگفتند اگر واردات قندوشكر حذف شود،
قيمت اين محصول در بازار با التهاب مواجه
ش��ده و مصرفكنندگان آسيب ميبينند .اين
گروه از مديران كه ميتوان آنها را خوشبينانه
به كارشناس��ان كارنابلد و بدبينانه به مديران
طرفدار رانت تقسيم كرد ،در سالهاي 1384
تا پايان كار دولت دهم بر اقتصاد قندوش��كر
حاك��م بودند نتيج��ه فعاليت اي��ن گروه در
س��الهاي يادش��ده بهويژه از  1385تا 1387
كاهنده ش��دن توليد چغندر و شكر در داخل
و افزايش واردات بود .گروه ديگر از مخالفان
رشد توليد داخلي شكر يك گروه كوچك از
تجار انحصارگر بوده و هس��تند كه با پشتكار
تم��ام مدام در گوش مديران زمزمه ميكردند
كه واردات شكر به نفع دولت و مردم خواهد

ش��د .اما اين دو گروه در چند س��ال اخير با
ورود و انديش��ه خوداتكايي از سوي دولت
مواجه شدند.
نتيجه كار دولت يازدهم و انجمن صنفي
كارخانههاي قندوشكر در سالهاي اخير رونق
توليد داخلي بوده است .اين رونق موجب شد
كه توليد داخلي در مرز خوداتكايي باشد .اما
اين همه كار نبود و نيست .آثار اين خودكفايي
را ميت��وان در قيمت اين محصول در داخل
كشور مشاهده كرد.
تازهترين آمار اس��تخراج ش��ده از سوي
بانك مركزي نشان ميدهد قيمت هر كيلوگرم
ش��كر در هفته منتهي ب��ه اول ديماه 1396
معادل  3120تومان بوده اس��ت كه نسبت به
هفته قبل از آن يعني هفته منتهي به  23آذرماه
تغييري نداشته است.
نكت��ه جذاب اين اس��ت ك��ه قيمت هر
كيلو شكر در هفته منتهي به هفته مشابه سال
قبل حدود  13/2درصد كاهش داش��ته است.
از ط��رف ديگر گزارش بانك مركزي نش��ان
ميده��د در هفته منتهي به اول ديماه 1396
قيم��ت هر كيلو قند نس��بت به هفته مش��ابه

سال  1395نيز  12/4درصد كاهش را تجربه
كرده است.
اين كاهش قيمت قندوشكر آيا جز با رشد
توليد داخلي ممكن ميشد رشد منفي قيمت
فروش ش��كر در بازار داخلي در حالي است
كه نرخ تورم در همين مدت حداقل 10درصد
بوده است .آمارهاي ارائه شده از سوي بانك
مركزي نش��ان ميدهد قيمت گوشت مرغ در
يكس��ال منتهي به  1396/10/1رشدي برابر
با  7/5درصد را تجربه كرده است.
افزايش يكس��اله گوش��ت گوس��فند با
اس��تخوان در مدت يادش��ده  15/1درصد و
گوشت گوس��اله  13/5درصد گزارش شده
است.
در س��ال منتهي ب��ه  1396/10/1قيمت
هر كيلوگرم ماس��ت معادل نيم درصد ،ش��ير
پاستوريزه  7/7درصد افزايش قيمت را تجربه
كردهان��د .قيمت هر كيلوگرم تخممرغ نيز در
يك س��ال منتهي به اول ديماه امسال 53/7
درصد رشد داشته است .اين تغييرات قيمت
با لحاظ افزايش دس��تكم  10درصدي نرخ
ارز معتبري مثل دالر است.

متوسط قيمت خردهفروشي برخي از مواد خوراكي در تهران  -هفته منتهي به ( 1396/10/1قيمت به ريال)
گروه و كاال
 -6سبزيهاي تازه

خيار

واحد

كيلو

28000-36500

كيلو

16500-21000

گوجهفرنگي

كيلو

كدو سبز

كيلو

بادنجان

سيبزميني

كيلو

لوبيا سبز
سبزيهاي برگي

كيلو
كيلو

پياز

 -7گوشت قرمز
گوشت گوسفند با استخوان

گوشت گاو و گوساله بياستخوان

 -8گوشت مرغ
گوشت مرغ
 -9قندوشكر

قند

شكر

 -10چاي
چاي خارجي

 -11روغن نباتي
روغن نباتي جامد
روغن نباتي مايع

* قيمتگيري ميسر نيست.

قيمت ميادين
شهرداري

كيلو

كيلو
كيلو

متوسط قيمت در سطح شهر:

39720

26000-28500

24210

24320

24340

465260

465090

35000
17000-18500

51800
34180

320000-430000

465260

371000-415000

44790

20760

47590
34030

27760

20710
47150
29930

8/8
0/4

9/9
14/2

414240

كيلو

66200-68200

74530

73830

73670

كيلو

35000

32270

37070

32270

32270

بسته  500گرمي

*

239510

239510

236560

حلب 5كيلويي

230000-250000

251180

251180

251180

كيلو

ليتر

50000

52430

52430

-0/6

-0/5

414260

37070

20/7

-0/3

414260

31200

-0/5

56/2

31510

32060

1/1

38140

13000-14500

8/3

37/4

50/8

37040

35220

20650

-4/6

7/3

32910

23000-39000

31860

0/5

10/1

7/2

42710

17000-22000

درصد تغيير نسبت به:

هفته مشابه هفته مشابه
هفته مشابه
هفته قبل
هفته جاري هفته قبل
ماه قبل سال قبل
ماه قبل

39820

37070

52430

3

-0/5

0
0
0

0
0
0

42/0
36/4

82/2
41/9
20/8
54/6
16/0

14/4
15/1
13/5

0/9
0/9

1/2
1/2

7/5
7/5

0

0

-12/4

0
0

0
0
0
0
0

0
0

1/2
1/2
0
0
0

-12/7
-13/2
19/5
19/5
2/2
7/0

-0/9

از صفحه اول
دولت يازدهم متأسفانه بهدليل تنگناهايي
كه در زمان تحويل اقتصاد دولت قبلي داشت و
با هدف جلوگيري از عدم تعادلهاي بنيادين
سياست مهار تورم را پيش گرفت و از آن پس
اين سياست را مايه افتخار تلقي كرده و حاضر
شده است ميزان اش��تغال در صنعت را براي
حفظ اين افتخ��ار در خطر قرار دهد .افرادي
كه مس��ايل را واقعبينانهت��ر نگاه ميكنند و به
متغيرهاي اقتصادي بهلحاظ اهميت در امروز
و ف��رداي جامعه وزن ميدهند باورش��ان اين
است كه ركود ميتواند آسيبهاي جديتري
به كل اقتصاد وارد كند .اينك در شرايطي كه
دولت و بانك مركزي اخبار پرشماري از دادن
تس��هيالت هزاران ميليارد توماني براي ايجاد
اشتغال به ش��هروندان ميدهند و در حاليكه
ش��مار قابلاعتنايي از بنگاههاي صنعتي ايران
در رشتههاي گوناگون از جمله صنعت قند با
شرايط نامساعد مواجه شدهاند آيا حفظ اشتغال
موجود اقدامي منطقيتر نيست .درصورتيكه
وضع موجود و سياس��تگذاريهاي انقباضي
ادام��ه پيدا كند عالوه بر اينك��ه نرخ بيكاري
افزايش مييابد احتمال اينكه درآمد دولت از
بخش ماليات بهدليل زيانده ش��دن واحدهاي
صنعتي كاهش يابد در ش��رايط باالتري قرار
ميگيرد .توصيه فع��االن صنعت و اقتصاد به
دولت دوازدهم اين است كه ضمن تالش براي
تثبيت قيمتهاي عالمتدهنده به نرخ تورم،
راه عبور از ركود را با رها كردن سياستهاي
انقباضي صرف فراهم كند.

كارخانه قند شمال خوزستان
پس از  15سال تعطيلي وارد
مدار توليد شد
چ��رخ تولي��د در كارخانه قند ش��مال
خوزستان در ش��وش با گذشت بيش از 15
سال توقف بار ديگر به چرخش درآمد.
كارخانه قند شمال خوزستان با پشتسر
گذاشتن مراحل پيشراهاندازي در چند هفته
گذشته با حضور استاندار خوزستان و جمعي
از مديران اس��تاني بار ديگر وارد مدار توليد
شد .مديرعامل كارخانه قند شمال خوزستان
گفت :براي احيا و راهاندازي مجدد كارخانه
قند شمال خوزستان  600ميليارد ريال اعتبار
هزينه شده است.
مجتبي زرندي افزود :كارخانه قند شمال
خوزس��تان در نخس��تين گام روزانه ظرفيت
درياف��ت 5هزار ت��ن چغندرقند را دارد .وي
ميزان اشتغال ايجاد شده براي نيروهاي بومي
شهرستان شوش در اين كارخانه را  300نفر
بهصورت مس��تقيم عنوان ك��رد و گفت :در
گام نخس��ت س��االنه بين  50تا  60هزار تن
شكر س��فيد در اين كارخانه توليد ميشود.
زرندي گفت:كارخانه قند ش��مال خوزستان
همچنين س��االنه ظرفيت تصفي��ه  60تا 80
هزار تن شكرخام را دارد .كارخانه قند شمال
خوزس��تان در سال  1354تأسيس و در سال
 1363ب��ه بهره برداري رس��يد .كارخانه قند
شمال خوزستان بهعنوان يكي از كارخانههاي
بزرگ توليد شكر كشور پس از واگذاري به
بخش خصوصي در سال  1382تعطيل شد و
كارگران شاغل در آن بيكار شدند .تعطيلي اين
كارخانه بزرگ توليد شكر در شوش عالوه بر
تشديد بيكاري در شمال خوزستان ،موجب
توقف كش��ت محصول چغندرقند در استان
براي بيش از يك دهه شد.
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بازار جهاني

نجات بازار شكر
با گرايش به سمت اتانول
 25سپتامبر 2017

(نشريه بينالمللي شكر و شيرينكنندهها ) Folichts
منبع :نيشكرنيوز

زماني كه قيمتهاي شكر به پايين ترين سطح خود طي  16ماه (يعني 12/53براي هر پوند) رسيد ،ظاهرا ً شيب تند انعقاد
قراردادهاي شكرخام شماره  11متوقف شد ،در حالي كه فرايند قراردادهاي شكرسفيد لندن با كاهش قيمت ادامه يافت و
در اواسط آگوست به  360/40دالر براي هر تن رسيد .اين قيمت ،پايين ترين سطح قيمتي پس از سپتامبر  2015بود.
در مورد ش��كرخام ،افزايش قيمتهاي نفتخام و افزايش قيمت
رآل برزي��ل در مقاب��ل دالر آمريكا از  3/34در ماه ژوئن  3/11در زمان
درج اين گزارش ،شرايط مناسبي را بوجود آورد .باال رفتن ارزش رآل،
انگيزه كارخانهداران برزيلي را براي فروش شكر بر حسب دالر را كاهش
ميدهد .بعالوه سياس��ت دولت برزيل ب��راي وضع ماليات روي اتانول
وارداتي توليد شده از ذرت نيز مزيد بر علت گرديد ،زيرا اين سياست،
رقابت اتانول نيشكري را بيشتر نموده و ممكن است كارخانهها را تشويق
به تخصيص بيشتر نيشكر براي توليد اتانول و توليد كمتر شكر نيشكري
نمايد .اخيرا ً قيمت اتانول هم بهدليل افزايشهاي قابلتوجه قيمت بنزين
توسط ش��ركت نفت ايالتي پتروبراس برزيل ،تحتالشعاع قرار گرفت،
اين رش��د قيمتها از افزايش ش��ديد قيمتهاي بنزين متعاقب طوفان
هاروي ناشي شده است .اين شرايط ،پله ترازو را به نفع اتانول سنگينتر
كرد ،قيمت آن را تا  14س��نت بر ه��ر پوند افزايش داد و باعث گرديد
كه كارخانهداران ،تمايل بيش��تري به تولي��د اتانول در باقيمانده فرصت
برداشت سال  2017-18و سال  2018-19داشته باشند .هرچند قيمت
ش��كر بهطور جهش��ي باال رفت و به  14/58سنت رسيد ولي اين وضع
بي��ش از  6هفته دوام ني��اورد ،زيرا نگاه بازار به توليدرونقيافته اتحاديه
اروپا و ش��رايط آب و هواي مطلوب هندوس��تان ،بيانگر افزايش توليد
(متعاقب كاهش قبلي) بوده اس��ت .لذا بهنظر نميرسد كه بازار پتانسيل
افزايش قيمت بيشتري را از رقم اخير داشته باشد .عليرغم برآورد ماهانه
تراز شكر جهاني در سال  ،2017-18اينك گزارش فصلي بهروز شده از
ال اشاره
تراز ش��كر براي هر كشور را نيز ارائه ميكنيم .همانگونه كه قب ً
ش��د جهان شكر در سال ( 2017-18اكتبر/سپتامبر) ،براي اولينبار پس
از سال  2014-15با مازاد شكر مواجه خواهد بود.
يادآور ميش��ود كه  ،F.O.Lichtمعادل ش��كر چغندرهايي كه به
محصول نهايي ش��كر كريس��تالي تبديل نش��ده را در برآوردهاي توليد
ال مقادير ش��كر قابلاستحصال از
ش��كر خود بهحس��اب نميآورد (مث ً
چغندري كه براي اتانول س��وختي مورد اس��تفاده قرار گرفته است) .لذا
اين مسئله ميتواند دليل اختالف گزارشات اين نشريه با آمارهاي برخي
از انجمنهاي ش��كر و ارقام رس��مي اتحاديه اروپا باشد .بهعالوه تمام
اطالعات ارقام توليد برحس��ب ارزش خام ارائه ش��دهاند و براي تبديل
به ارزشسفيد ميتوان از ضريب  0/92استفاده كرد .ممكن است عنوان
شود كه پيشبينيهاي توليد ما بر اساس سال زراعي هر كشور ارائه شده
است درحاليكه اينگونه نيست و مقادير محاسبه شده جهت پيشبيني
تراز شكر جهاني براي هر كشور بر مبناي يك دوره زماني متحدهالشكل
(اكتبر/سپتامبر) ميباشد چرا كه اين نكته پيششرط پيشبينيهاي مربوط
به تغيير موجودي (يعني مازاد/كسري) در طول يكسال است.
پيشبينيهاي فعلي بر اين اس��ت كه توليد جهاني شكر سال -18
( 2017اكتبر/سپتامبر) تا  191/4ميليون تن افزايش يابد كه  0/4ميليون تن
كمتر از پيشبيني و  13ميليون تن بيشتر از توليد سال قبل است .افزايش
توليد در اروپا ،آسيا و آفريقا ،عامل اصلي اين افزايش خواهند بود.

 5/3ميليون تن شكر مازاد در سال 2017-18

اگر اين موضوع تحقق يابد ،پيشبيني نوس��ان شديدي را در توليد
محصول نش��ان ميدهد بهطوري كه بعد از  2س��ال متوالي كمبود كاال،
در حال حاضر بازار جهاني با وضعيت مازاد كاال روبهرو ش��ده است با
وجود اينكه رش��د مصرف در سال  ،2017-18چهار ميليون تن برآورد
ميشود .بنابراين درحاليكه در سال  3/7 ،2016-17ميليون تن كسري
كاال در بازارهاي جهاني وجود داشت ،انتظار ميرود كه در سالجاري،
 5/3ميليون تن شكر مازاد حاصل شود .اين مقدار كاال شامل  1/9ميليون
تن شكر در سال  2017-18است كه از اختالف بين صادرات جهاني و
واردات جهاني بهدست آمده و در آمارها منظور نشده است.
بهطور كلي ،بيش��ترين افزايش توليد براي سال  2017-18در آسيا

ديده ميش��ود بهطوري كه پيشبيني ميش��ود توليد شكر اين منطقه با
افزايش  8/8ميليون تن نسبت به سال قبل ،به رقم  69/1ميليون افزايش
يابد .اين افزايش بهواسطه بهبود كاستيهاي ناشي از خشكسالي در برخي
كشورها و افزايش سطح زيركشت است .انتظار ميرود كه توليد شكر در
اروپا نيز بهطور قابلمالحظهاي افزايش يابد و كل توليد در فصل جديد
به  34/3ميليون تن برس��د كه  12درصد بيش��تر از رقم  30/1ميليون تن
س��ال قبل است .لغو مقررات سهميهبندي توليد شكر در اتحاديه اروپا،
باع��ث افزايش توليد در اين منطقه خواهد ش��د ،با اين حال درصورت
مس��اعد بودن ش��رايط آب و هوايي در روس��يه ،اين كش��ور نيز شاهد
ثبت ركورد توليد ش��كر خواهد بود.برآورد ميش��ود آفريقا نيز در سال
 2017-18شاهد افزايش چشمگير  1/1ميليون تني در توليد شكر باشد،
اين امر درصورت رفع مشكالت بهرهبرداري آسيابهاي جديد در اتيوپي
و تحقق پيشبينيهاي بهبودي ش��رايط خشكسالي در آفريقايجنوبي و
س��وازيلند محقق خواهد شد .توليد شكر آمريكايشمالي و مركزي در
سال  2017-18به  23ميليون تن خواهد رسيد كه  0/3ميليون تن بيشتر
از توليد سال گذشته است .توليد شكر آمريكايجنوبي در سال 2017-18
(اكتبر/س��پتامبر) به  47.1ميليون تن خواهد رس��يد كه در مقايسه با رقم
مش��ابه  48.1ميليون تن سال گذشته ،كاهش نشان ميدهد و عمده اين
كاهش نيز به افت توليد در برزيل معطوف ميشود .نهايت ًا اينكه احتمال
ميرود ميزان توليد شكر در منطقه اقيانوسيه به  5/2ميليون تن برسد كه
نسبت به سال قبل تغييري نكرده است.

اروپا

توليد ش��كر اروپا در سال  2017-18به ميزان قابلتوجهي افزايش
خواهد يافت؛ افزايش سطح زيركشت محصول در اتحاديه اروپا ،روسيه
و اوكراين ،زمينه اين رش��د توليد را فراهم كرده است .بازار شكر اروپا
در س��ال  ،2017-18وارد دوره جديدي ميش��ود بهطوري كه طي آن،
كش��اورزان براي اولينبار پس از  5دهه ،محصول خود را در وضعيتي
كاشتهاند كه با هيچگونه محدوديتي در سهميهبندي بازار مواجه نخواهند
ش��د .در هفتههاي اخير ،ش��رايط رشد مناس��ب بههمراه بارندگيهاي
كاف��ي در همه مناطق توليد عمده اروپا ،منتهي به ارائه نتايج مطلوب در
بررسيهاي توليد چغندرقند اين منطقه شد .ابتدا معتقد بوديم كه توليد
جهاني به ميانگين  5سال گذشته (و يا اندكي باالتر از آن) خواهند رسيد
و شيبماليم روند توليد  10سال گذشته را ادامه خواهد داد ،ولي اكنون
بهنظر ميرس��دكه برخي از كش��ورهاي اروپايي به توليد بيسابقه شكر
در واحد س��طح رس��يدهاند .با در نظر گرفتن اين موضوع و اينكه يك
افزايش 16درصدي در مناطق زيركشت ايجاد شده است ،برآورد فعلي
ما بر اين اس��ت كه توليد اتحاديه اروپا در فصل جديد به  20/9ميليون
ت��ن افزايش مييابد ك��ه  0/5ميليون تن از پيشبيني قبلي و  3/6ميليون
تن از توليد سال قبل بيشتر است.
روس��يه در سال  ،2016-17حدود  6/6ميليون تن شكر توليد كرد
كه رقم بيس��ابقهاي بود .سطح زيركشت چغندرقند در سال 2017-18
حدود  7/9درصد افزايش يافته است كه درصورت برقراري شرايط آب
و هوايي مناس��ب تا آخر مرحله رش��د ،ميتواند باعث افزايش توليد و
رسيدن به رقم بيسابقهاي در اين كشور شود .با توجه به اينكه در زمان
نگارش اين گزارش ،تقريب ًا يكس��وم محصول اين كشور برداشت شده
اس��ت ،نش��انههايي وجود دارد كه ميزان توليد كمتر از سال قبل خواهد
ب��ود ( 3/7درصد تا اين زمان) ولي اين كاهش با افزايش ش��ديد ميزان
ش��كر در محصول قابل جبران اس��ت .رويهم رفته ،اين وضعيت ممكن
اس��ت در طي دوره اكتبر/س��پتامبر ،منجر به توليد  6/7ميليون تن شكر
در اين منطقه گردد كه  0/6ميليون تن بيش��تر از تخمين قبلي و معادل
توليد سال گذشته است.
پيشبينيه��اي ما براي تركيه و اوكراين نس��بت ب��ه ارزيابيهاي

گذشته تغييري نكرده است .توليد شكر تركيه در سال  2016-17به
 2/8ميليون تن افزايش يافت كه دليل آن ،افزايش 18درصدي سطح
زيركشت چغندرقند و چشمانداز عملكرد بسيار باالي محصول بوده
است .انتظار ميرود مقدار توليد شكر اين كشور براي سال 2017-18
در همين سطح پايدار باشد .كشاورزان اوكرايني در سال ،2017-18
س��طح زيركشت خود را در حدود  7درصد افزايش دادند .عليرغم
اينكه پيشبيني ميشود تعداد كارخانههاي فعال ،از  42كارخانه سال
گذش��ته به  46واحد در س��ال  2017-18افزايش يابد ليكن باتوجه
به ش��رايط نامساعد آب و هوايي ،انتظار ميرود عملكرد و محتواي
شكر در محصول چغندر نسبت به سال گذشته با كاهش مواجه شود.
اين عوامل ميتواند باعث شود كه ميزان توليد فصل جديد در سطح
 2/2ميليون تن ،بدون تغيير باقي بماند.

آمريكايشمالي و مركزي

تخمين زده ميش��ود كه توليد ش��كر آمريكايجنوبي در سال
 2017-18به  47/1ميليون تن برس��د ،كه اين رقم پايين تر از توليد
 48/1ميليون تن امس��ال اس��ت .پيشبيني شده است توليد شكر در
آمريكايشمالي و مركزي به  23ميليون تن افزايش يابد كه از توليد
 22/7ميليون تني س��ال گذشته بيشتر است .اياالتمتحده ،بزرگترين
توليدكننده اين منطقه بوده و كش��ورهاي مكزيك و گواتماال بعد از
آن قرار دارند .عمليات خردكردن نيشكر سال  2016-17در مكزيك
در حالي به پايان رس��يد كه توليد ش��كر كمتر از حد انتظار بوده و
فقط  6/1ميليون تن شكر توليد شد .مجموعهاي از عوامل مختلف از
جمله ،عملكرد كمتر نيشكر ،ضريب استحصال كمتر شكر و همچنين
سطح نسبت ًا كمتر برداشت در مقايسه با سالهاي قبل ،از علل كاهش
توليد بودند .در حال حاضر براي سال  2017-18پيشبيني ميكنيم
كه با يك افزايش جزيي در محصول ،سطح توليد به  6/2ميليون تن
برس��د .تأثير بارندگيهاييكه از ماه مه ش��روع شد قابلتوجه نبود و
اختالفات تجارت شكر با آمريكا نيز پس از اتمام برداشت رفع شده
و صادرات شكر اين كشور بهصورت عادي درآمده است.
پيشبيني ميشود كه در سال  ،2017-18توليد شكر اياالتمتحده
كمي افزايش داش��ته و به  8/1ميليون تن برس��د كه  0/2ميليون تن
بيشتر از پيشبيني قبلي و اندكي زيادتر از  0/8ميليون تن توليد سال
قبل اس��ت .بهنظر ميرس��د در فصل جديد ،توليد شكر چغندري تا
حد زيادي ثابت و به كمتر از  4/6ميليون تن برسد ،درصد خسارت
چغندرهاي انبار شده در سال  2016-17بهطور غير عادي باال بوده و
انتظار ميرود در فصل جديد به حالت عادي برگردد .با اينحال ،سطح
زيركشت امسال تقريب ًا  2/5درصد كمتر است .برآورد ميشود توليد
ش��كر نيشكري هم در سال  2017-18اندكي افزايش يافته و به 3/5
ميليون تن برسد .انتظار ميرود توليد شكر گواتماال در فصل جديد،
از  2/9ميليون تن سال  2016-17به 3ميليون تن افزايش يابد .بهنظر
ميرسد كه بهبود عملكرد نيشكر ،باعث افزايش توليد شود.
صنعت ش��كر كوبا ،فصل آسياب  2016-17را با توليد حدود
 1/9ميليون تن شكر به پايان رساند كه نشاندهنده 19درصد افزايش
نس��بت به سال گذشته اس��ت .در ابتدا انتظار ميرفت كه باتوجه به
ش��رايط مناسب آب و هوايي در س��ال  ،2017-18ميزان توليد اين
كشور به  2ميليون تن برسد ،اما بهدليل آسيبهاي زياد ايرما ،انتظار
ميرود كه توليد اين فصل در حدود سال گذشته باشد.

آمريكايجنوبي

تخمين زده ميش��ود كه توليد ش��كر آمريكايجنوبي در سال
 2017-18به  47/1ميليون تن برس��د ،كه اين رقم پايين تر از توليد
 48/1ميليون تن امس��ال است .توليد تراز سال  2017-18برزيل در
منطقه جنوب مركزي به دو بخش تقسيم ميشود كه شامل يك دوره
در انتهاي فصل برداشت جاري ( 2017-18از  1اكتبر تا پايان فصل
برداشت در منطقه جنوب مركزي) و بخش دوم شروع فصل برداشت
( 2018/19تا  30سپتامبر  )2019ميباشد .بنابراين توليد واقعي تراز
سال  2017-18وابستگي بسيار زيادي به نيمه نخست دوره برداشت
محلي  2018-19دارد كه پيشبيني آن در حال حاضر مشكل است.
بهط��ور كلي حجم توليد نيش��كر در عمليات خرد كردن  2018آتي
ميتواند بهعلت تجديد كش��ت اين محصول در اوايل امسال ،رونق
يابد .هرچند طبق هش��دار يونيكا ،آب و هواي غيرعادي خشك در
كمربند توليد نيشكر منطقه جنوب مركزي ،توليد نيشكر را در باقيمانده
زمان سال  2017و  2018كم خواهد كرد .در ابتدا ميزان بارندگيهاي
باالت��ر از ميانگين ماههاي آوريل و مه ،باعث خوشبيني در افزايش
توليد براي سال  2017شد ،ولي اكنون به علت عدم بارندگي بهمدت
تقريب�� ًا  70روز از اول ژوئن تا اواس��ط آگوس��ت ،انتظارات كاهش
يافته اس��ت .يونيكا اعالم كرده اس��ت كه ميزان توليد نيشكر در دهه
سوم برداشت  ،2017خيلي بدتر از وضعيت آن تا اين تاريخ خواهد
بود .بهعالوه مزارع زيركش��ت نيش��كر در ماههاي ژوئيه و آگوست،
آب كمتري دريافت كردهاند و اين موضوع تأثير شديدي در كاهش
توليد سال آينده خواهد داشت .در مجموع ،انتظار ميرود كه توليد
ش��كر برزيل در سال ( 2017-18اكتبر/سپتامبر) به  39/5ميليون تن
كاهش يابد ،درحاليكه اين رقم براي سال  2016-17در حدود 40/4
ال ميزان توليد برزيل براي هر دو فصل را در
ميليون تن بوده است .قب ً
حدود  40/1ميليون تن تعيين كرده بوديم .توليد شكر كلمبيا از 2/2

بازار جهاني

ميليون تن در اين فصل ،به  2.4ميليون تن در س��ال
 2017-18افزايش يافته اس��ت ،در حالي كه ممكن
است توليد شكر آرژانتين از  2/5ميليون تن سال قبل
به  2/1ميليون تن در س��ال  2017-18كاهش يابد.
معموالً عمليات آسياب نيشكر در آرژانتين در ماه مه
آغاز و در ماه نوامبر/دسامبر بهپايان ميرسد ،كه اين
بدانمعناست كه توليد دوره اكتبر/سپتامبر 2017-18
در آرژانتين ،عمدت ًا مربوط به دوره توليد بومي سال
 2018ميشود ،اين درحالي است كه برداشت نيشكر
در كلمبيا در همه طول سال صورت ميگيرد.

چين با  3/4درصد رش��د در سال  2017-18مواجه
باش��د چرا كه قيمتهاي باالي نيش��كر و شكر طي
 ،2016-17موجب تشويق كشاورزان به توليد نيشكر
بيش��تر شده است .با اين حال ،اين رشد بسيار كمتر
از ح��د مورد انتظار اس��ت ،بنابراين پيشبيني توليد
شكر را از  12/1ميليون تن قبلي به  11/2ميليون تن
كاهش دادهايم ،كه هنوز به ميزان قابلتوجهي باالتر
از رقم  10/1ميليون تن س��ال  2016-17اس��ت؛ از
اي��نرو انتظ��ار ميرود توليد ش��كر چغندري روند
افزايشي خود را ادامه دهد.

تولي��د ش��كر آس��يا در س��ال  2017-18ب��ه
رك��ورد  69/1ميليون تن رس��يده اس��ت كه بهطور
قابلمالحظهاي باالتر از رقم  60/3ميليون تن س��ال
قبل است .انتظار ميرود كه هند در سال ،2017-18
بهبود قابلتوجهي را در توليد خود داشته باشد و دليل
اين افزايش نيز ،بارندگيهاي بهتر در فصل موسمي
 2016و قيمتهاي باالي نيش��كر اس��ت .اين امر به
كاشت بيش��تر محصول در سال ( 2017-18پس از
دو خشكس��الي متوالي در سالهاي  2014و 2015
و كاهش سطح زيركش��ت در ايالتهاي ماهاراشترا
و كارنات��اكا) كمك ميكند ،اين دو ايالت جزو س��ه
توليدكننده بزرگ اين كشور محسوبشود .با افزايش
توليد شكر در اواتاپرادش ،انتظار ميرود كه توليد هند
بيش از اين افزاي��ش يابد .در حال حاضر پيشبيني
ميشود توليد شكر در سال  2017-18با  5/2ميليون
تن افزايش به  27/2ميليون تن (معادل  25ميليون تن
ارزش سفيد) برسد كه از توليد  22ميليون تني (معادل
 20/2ميليون تن ارزش سفيد) اين فصل باالتر است.
توليد شكر تايلند در سال  ،2016-17اندكي افزايش
يافت و به  10/3ميليون تن رس��يد .س��ال قبل توليد
اين كش��ور  10ميليون تن ب��ود (عليرغم كم بودن
نيش��كرها جهت خردكردن به اندازه يكميليون تن
كمتر از پارسال ،بهعبارت ديگر حجم نيشكر جهت
خرد كردن س��ال قبل  94ميليون تن بود و امسال به
 93ميليون تن رس��يد) با اي��ن حال بهدليل باال بودن
مقدار ش��كر نيش��كرها ،افزايش مذكور حاصل شد.
يك دوره خشكس��الي كه تا سال  2016ادامه داشت
باع��ث ثابت ماندن ميزان توليد ش��ده ب��ود ولي در
ماههاي اخير بارندگيهاي خوب دورنماي خوبي را
از ميزان توليد محصول نويد ميدهد .قيمتهاي باالي
شكر در سال گذشته كه كشاورزان را به كشت بيشتر
محصول جديد ترغيب كرده بود برآورد ما را جهت
بهبود توليد بس��يار مطلوب شكر و افزايش توليدي
بيس��ابقه به مقدار  12ميليون ت��ن تأييد ميكند كه
نسبت به پيشبيني قبلي بدون تغيير است.
پيشبيني ميشود كه س��طح زيركشت نيشكر

مصرف جهاني شكر در سال  ،2016-17هيچ
رشدي نشان نداد و در مرز  180/2ميليون تن توقف
كرد ،ليكن در فصل قبل بهطور ش��گفتانگيزي (9
درصد) رشد داشته است .اين وضعيت عمدت ًا بهخاطر
تأثيرات محيطي بود كه بهنظر ميرسد در سال -18
 2017عكس آن اتفاق بيفتد و در فصل جديد سبب
ال
رش��دي معادل  2/2درصد شود .همانگونه كه قب ً
اش��اره شد ،مصرف زياد ش��كر در سطح جهاني به
جهت عوارض جانبي و سوء آن روي سالمتي انسان،
با انتقاداتي همراه بوده است .خواه اين انتقاد واقع ًا به
منظور سالمتي مردم مطرح شده باشد يا بهانهاي براي
پرك��ردن خزانههاي دولت ،مالياتهاي جديد روي
آشاميدني شيرينشده با شكر در سراسر جهان تعيين
ميگ��ردد .لذا با اس��تمرار وضع ماليات ،جا دارد كه
بپذيريم اين سياست عاملي است كه نهايت ًا بر ميزان
مصرف اين كاالي شيرين تأثير ميگذارد.
اگر كش��ورهاي درحالتوس��عه (مانند هند و
تايلند) هم با چنين سياستهاي مالياتبندي همسو
شوند ،اين موضوع بيشتر حائزاهميت خواهد بود زيرا
حساسيت به قيمت كاال در كشورهاي درحالتوسعه
نسبت به كشورهاي صنعتي بيشتر است.
مهمت��ر اينك��ه ،توليدكنن��دگان موادغذايي و
نوشابهس��ازي در ح��ال كاه��ش محت��واي ش��كر
محص��والت خود ب��وده و به جه��ت دور ماندن از
مالياتهاي مربوطه ،ش��يرينكنندههاي مصنوعي را
جايگزين ش��كر ميكنند .اين گزينه تأثير بيش��تري
در كاه��ش مصرف ش��كر دارد مگ��ر آنكه مصرف
نوشابههاي غيرالكلي كاهش يابد.
گزارش اخير روبوبانك نش��ان ميدهد كه دور
ش��دن مصرفكنندگان از مصرف كاالهاي شيرين،
عامل تحوالت چشمگيري در صنعت غذا و نوشابه
است .روبوبانك اعالم كرده است كه اين تحوالت در
درازمدت گسترش يافته و عوارضي از قبيل كسادي
بازار شكر جهاني را بههمراه خواهد داشت.
گزارش��ي با عنوان «ش��يريني و غذا» توس��ط

آسيا

رشد مثبت مصرف شكر
در سال 2017-18

تراز جهاني شكر :كشورهاي واردكننده (اكتبر/سپتامبر  1000 -تن ،ارزش خام)

سال
2008-9
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18

ذخاير اول دوره
42.533
31.110
30.136
30.612
34.890
42.736
43.805
45.403
40.959
35.277

توليد
68.151
70.830
78.510
86.493
89.370
88.108
89.930
84.200
83.760
92.176

واردات
50.309
57.724
54.828
55.396
58.992
58.636
59.103
65.878
61.968
62.943

مصرف
119.593
119.445
119.501
124.049
126.872
130.664
133.617
135.768
135.713
139.359

واردات
10.290
10.084
13.360
13.563
13.643
15.012
13.818
18.754
15.698
13.366

ذخاير پايان دوره
31.110
30.136
30.612
34.890
42.736
43.805
45.403
40.959
35.277
37.671

تراز جهاني شكر :كشورهاي صادركننده (اكتبر/سپتامبر  1000 -تن ،ارزش خام)
سال
2008-9
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18

ذخاير اول دوره
28.873
28.942
26.015
26.847
29.284
31.544
35.542
35.046
30.570
32.586

توليد
83.452
87.618
86.675
87.857
94.792
93.377
90.780
90.021
94.688
99.226

اختالف جزئي ممكن است بهخاطر رند كردن اعداد باشد.

واردات
4.619
4.911
5.103
5.369
5.332
5.252
5.261
6.096
5.718
4.398

مصرف
42.239
42.898
43.139
43.988
44.791
45.110
45.129
44.507
44.484
44.877

واردات
45.763
52.558
47.807
46.801
53.073
49.521
51.407
56.087
53.906
55.838

ذخاير پايان دوره
28.942
26.015
26.847
29.284
31.544
35.542
35.046
30.570
32.586
35.495

اندي دوف ،استراتژيست روبوبانك جهاني و نايك
فرِدي تحليلگر ارش��د روبوبانك نش��ان ميدهد كه
مجموعهاي از تحوالت مربوط به تجديد فرموالسيون
كاال ،مزيتها و فشار دولت ،باعث تغييرات بنيادين
در سطح جهان نس��بت به نحوه مصرف شكر شده
اس��ت .فرِدي اش��اره كرده اس��ت كه فاصله گرفتن
از مصرف ش��كر در س��طح جهاني ،امري است كه
نهادينه ش��ده اس��ت .وي اضافه ميكند كه اين يك
جنبش مهم براي صنعت ش��كر اس��ت كه نميتوان
آن را موضعي و موقتي پنداش��ت و از آن گذش��ت.
گرچه اين كارشناسان تمايلي ندارند كه در گزارش
خود راجع به ش��كر و شيرينكنندهها ،نقش قاضي
و ژوري را ب��ازي كنن��د ليكن دالي��ل عمدهاي كه
مصرفكنندگان را از مصرف ش��كر دور ميكند ،به
شرح زير ارائهكردهاند:
 -1بيشتر مصرفكنندهها در سبد غذايي خود،
غذاهاي با ش��يريني پايين را انتخاب ميكنند ،چون
معتقدند ش��كر و كربوهيدراتهاي فراوري ش��ده،
عامل اصلي چاقي ميباشند.
 -2افزايش جرائم براي مواد خوراكي غنيشده
با شكر مانند ماليات روي نوشابههاي غيرالكلي (در
مناطقي مانند شيلي ،مصر ،مكزيك ،آفريقايجنوبي
و تايلن��د و اكثر ش��هرهاي ب��زرگ اياالتمتحده).
كارشناس��ان مذكور در گزارش خود اظهار كردهاند
كه چگونه صنعت غذا براي مقابله با وضعيت مذكور
عكسالعمل نشان ميدهد ،از جمله جابهجايي مواد
تركيبي ،كوچك كردن اندازه بستهها و متنوع كردن
محصوالت ش��ركت .دوف و فردي برآورد ميكنند
كه چنانچه راهكارهاي ارائه ش��ده توسط شركتها
و دولت بتواند در اجراي برنامه كاهش شكر غذا و
نوشابه جهاني به ميزان  5درصد يا بيشتر و به مدت
دو تا سه سال موفق شود ،اين برنامه ميتواند رشد
مصرف مورد انتظار شكر جهاني را تا حد زيادي در
خالل اين مدت خنثي كند .بهعالوه آنها اعالم كردند
كه دورنماي مصرف شكر در بخش صنعت ،بستگي
زيادي به استقبال بازارهاي نوظهور از اين كاال دارد.
دوف اضاف��ه ميكن��د احتماالً ميزان رش��د مصرف
جهاني شكر در خالل  15سال آينده ،كمتر از ميزان
رش��د مصرف در طول  15سال گذشته خواهد بود.
بههرحال عموم مردم بر اين باورند كه رشد جمعيت
و رشد اقتصادي ،از عوامل اصلي ميزان رشد مصرف
شكر جهاني است .زيرا افزايش استانداردهاي زندگي
معموالً منجر به مصرف بيشتر غذاهاي فرآوري شده
(مانند لبنيات ،نوشابههاي غيرالكي و غيره كه داراي
شكر بااليي هستند) ميشود .همچنين حساسيت به
تقاضاي شكر در كشورهاي با درآمد پايين ،معموالً
بيشتر است ،از اينرو ،باال رفتن مصرف به باال رفتن
سطح درآمد وابسته است.
گفتن��ي اس��ت در حال حاضر انتظ��ار ميرود
مصرف جهاني شكر در سال  ،2017-18به ميزان 2/2
درصد افزايش يابد و كل مصرف جهاني به 184/2
ميليون تن برس��د .اين رقم نس��بت به سال گذشته
در حدود  4ميليون تن افزايش نش��ان ميدهد ،الزم
بهذكر اس��ت كه در سال گذشته شاهد رشد مصرف
نبودي��م .اين امر به افزاي��ش قابلتوجه مصرف در
برخي كش��ورها مرب��وط ميش��ود و در رتبه اول،
كاهش چشمگير مصرف در هند بهعنوان بزرگترين
مصرفكننده ش��كر در جه��ان (از  27ميليون تن به
 26/3ميليون تن) ق��رار دارد .انتظار ميرود كه اين
ميزان در سال  2017-18تغيير يافته و به  27/5ميليون
تن افزايش يابد.يكدليل عمده براي كاهش مصرف
شكر هندوستان در سال  ،2016-17اجراي سياست
پولي شگفتانگيز ماه نوامبر در آن سال بود كه باعث
افت ش��ديدي در فروش داخلي شد .يكي ديگر از
داليل كاهش مصرف شكر ،افزايش شديد قيمتهاي
ش��كر در ش��روع فصل از  34روپيه (هندي) به 40
روپيه در اواس��ط فصل بود ،گرچه در زمان نگارش
اين گزارش ،قيمتها به  37روپيه سقوط كرده است.
با در نظر گرفتن اينكه كش��ش قيمتي براي تقاضاي
شكر در كشورهاي درحالتوسعه (مانند هندوستان)
خيلي بيش��تر از كشورهاي توسعهيافته (مانند ژاپن،
اياالتمتحده و آلمان) اس��ت ،لذا معقول است فكر
كنيم ميزان مصرف در اين فصل در جهت معكوس
تحتتأثير قرار گرفته اس��ت .بهطور مشابه احتمال
ميرود كه كاهش بيش��تر قيمتهاي داخلي شكر به
افزايش شديد توليد فرض شده در فصل آتي وابسته
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باشد .ما بر اين باوريم كه نوسان ساالنه در قيمتهاي
بازار داخلي چين كه از  4800يوآن در سال قبل به
 7300ي��وان در اواخر نوامب��ر افزايش يافته بود ،در
كاهش مصرف شكر تأثيرگذار باشد .عليرغم اينكه
در حال حاضر س��طح قيمته��ا در محدوده 6300
ت��ا  6400ي��وان براي هر تن محدود ميباش��د ،باز
هم اين ارقام از س��طح قيمت پارس��ال باالتر است.
عالوه بر اين ،تقاضا براي شيرينكنندههاي گرفته از
ذرت كه در مقايس��ه با ش��كر ،ارزانتر هستند براي
محصوالت غذايي و نوشابهس��ازي بيشتر ميشوند.
لذا تخمين ميزنيم كه در س��ال  ،2016-17مصرف
داخل��ي چين به حدود  16/5ميليون تن كاهش يابد
كه پايينتر از مصرف  17/3ميليون تن س��ال قبل از
آن است .با توجه به اينكه عوارض گمركي اضافي،
باع��ث تقويت قيمتهاي تولي��د داخلي (از 6000
يوآن در پايان ماه ژوئيه) ش��ده است ،انتظار ميرود
بر افزايش توليد داخلي تأثير مطلوبي ايجاد كند .در
حالي كه افت شديد قيمتهاي بينالمللي شكرخام
باع��ث جذابيت بازار قاچاق در بنادر جنوبي ش��ده
اس��ت ،اين موضوع هنوز روشن نيست كه عوارض
گمركي اضافي ،نهايت�� ًا بر كل واردات تأثير خواهد
گذاش��ت يا خي��ر .تأثير كاهش اين دادوس��تدهاي
غيررسمي ،بر قيمتهاي داخلي تعيينكننده ميباشد
ال بر افزايش مصرف شكر مؤثر خواهد بود.
كه متقاب ً
در مجموع ،برآورد ميكنيم كه مصرف داخلي شكر
چين در سال  2017-18بهبود يافته و به مرز 17/5
ميليون تن برسد.

رشد مجدد مصرف شكر در آسيا

انتظار ميرود كه مصرف ش��كر آس��يا در سال
 ،2017-18رش��د خود را از س��ر گرفته و به 88/2
ميليون تن برس��د كه از مص��رف  85/2ميليون تني
سال قبل بيشتر اس��ت .اين افزايش ،عمدت ًا از رشد
پيشبيني ش��ده براي هند و چين ناشي شده است.
مصرف شكر اروپا در سال  2017-18به  31ميليون
تن ميرسد ،درحاليكه انتظار ميرود ميزان مصرف
شكر در آمريكايشمالي و مركزي با  0/4ميليون تن
افزايش نسبت به فصل گذشته ،به رقم  21/7ميليون
تن برسد .مصرف شكر در آمريكايجنوبي از 19/6
ميليون تن سال پيش به  19/9ميليون تن افزايش يافته
است ،اين در حالي است كه برزيل با  12ميليون تن،
بزرگترين مصرفكننده ش��كر در اين منطقه است.
مصرف شكر در آفريقا بهدليل رشد جمعيت ،رو به
افزايش اس��ت و ممكن است در سال  2017-18به
 21/8ميليون تن برسد ،اين رقم در حدود  1/8درصد
باالتر از مصرف  21/4ميليون تني س��ال گذشته 21
ميباشد .مصرف شكر اقيانوسيه در سطح  1/6ميليون
ال هيچ تغييري نسبت
تن ،بس��يار پايدار است و عم ً
به س��ال گذشته نشان نميدهد .استراليا با تخصيص
 1/3ميلي��ون تن از مصرف اي��ن منطقه ،بزرگترين
مصرفكننده شكر اقيانوسيه تلقي ميشود.

ركورد مصرف شكر
در كشورهاي واردكننده

پس از رش��د كمرنگ مص��رف در اين فصل،
كشورهاي درحالتوسعه شاهد بهبود در رشد مصرف
ش��كر در س��ال  2017-18ميباشند كه تخمين زده
ميشود كل مصرف شكر در اين كشورها به 137.2
ميليون تن (يا حدود  74درصد از تقاضاي جهاني)
برسد .تقاضاي شكر در كشورهاي صنعتي نيز در يك
محدوده نسبت ًا باريك و بدون تغييرات قابلمالحظه
در س��الهاي گذش��ته ادامه دارد .مصرف شكر اين
كشورها در سال  2017-18در حدود  47/2ميليون
تن پيشبيني ميش��ود ،ك��ه تنها  0/9درصد افزايش
نسبت به سال گذشته نشان ميدهد.
پيشبيني ميش��ود مصرف شكر در كشورهاي
واردكنن��ده با  2/7درصد رش��د ،در فصل آينده به
 139/4ميلي��ون ت��ن افزايش يابد .بهنظر ميرس��د
كه ميزان مصرف ش��كر در كش��ورهاي صادركننده
در مقايسه با س��ال گذشته 0/4 ،ميليون تن افزايش
يافته و به  44/9ميليون برس��د .رش��د در اين گروه
از كش��ورها ،كمتر از كش��ورهاي واردكننده است،
زيرا دسترس��ي فراوان طوالنيمدت به شيرينكننده،
مصرف س��رانه بهطور نسبت ًا زيادي باال برده است و
بنابراين پتانسيل رشد بيشتر مصرف تا حدود زيادي
محدود شده است.
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مقاله

دبير انجمن صنفي كارخانههاي قندوشكر:

ضرورت قطع واردات شكر
و خريد شكر مازاد كارخانهها
توسط دولت

توليد نزديك به  1.9ميليون تن شكر در سال زراعي
جاري بهمعناي اين اس��ت كه تارسيدن به خودكفايي در
اين محصول اس��تراتژيك فقط يك گام ديگر باقي مانده
اس��ت به اين ترتيب واردات ش��كر براي امسال و سال
آتي بهطور كلي منتفي خواهد شد .درحاليكه اين اتفاق
بزرگ در صنعت قندوش��كر در حال رخ دادن است اما
كاه��ش قيمت ش��كر در بازار داخل��ي بهدليل تأخير در
اعالم قيمت توافقي از س��وي برخي دستگاههاي ذيربط
و همچنين مشكل مازاد اندك چغندرقند توليدشده نسبت
به ظرفيت كارخانهها و قراردادهاي منعقده شرايط را براي
واحدهاي توليدي سخت كردهاست.
بهم��ن دانايي ،دبي��ر انجمن صنف��ي كارخانههاي
قندوش��كر ،ضمن تأكيد بر اينكه كارخانهها نبايد جريمه
تصميمهاي تأخيري برخي س��ازمانها و اشتباه در رفتار
برخي نهاده��اي زيرمجموعه دولت را بدهند ،گفت :در
تازهترين نشست برگزار شده با حضور مسؤولين دولتي
و انجمن صنفي كارخانههاي قندوش��كر مصوب شد كه
دولت بخشي از شكر انبار شده در كارخانهها را با قيمت
مص��وب خريداري كند و همچنين  600ميليارد تومان از
بدهي دولت به كارخانههاي قند نيز پرداخت شود تا به اين
ترتيب مشكل پرداخت پول چغندركاران حل شود.
دبير انجمن صنفي كارخانههاي قندوشكر افزود :در
حال حاضر قيمت شكر در بازار هر كيلوگرم زير 2500
تومان است كه حدود  220تومان كمتر از قيمت مصوب
است .دليل اين كاهش قيمت در بازار كه بهمعناي زيان
ش��ديد كارخانههاس��ت تأخير در اعالم قيمت از سوي
سازمانهاي مربوطه و عرضه يكباره شكر از سر اضطرار
توس��ط كارخانههاست .در حالي كه اگر قيمت مصوب
زودتر اعالم ميش��د كارخانهها نيز به مرور شكر عرضه
ميكردند و طلب چغندركاران نيز سر وقت داده ميشد و
متأسفانه تاوان اين تأخير بر دوش توليد افتاده است.
وي درباره برخي مشكالت كه درباره فروش چغندر
به كارخانهها بيان ميشود نيز توضيح داد :متأسفانه يك
تصمي��م غلط از مديري كمتجربه كه بايد با بخش توليد
هماهنگ ش��ود منجر به آزادس��ازي بذر شد .وقتي اين
تصميم اشتباه گرفته شده و فروشندگان بذر بدونمحاسبه
بذر را به كش��اورزان دادند و كارخانهها حذف ش��دند،
محاس��بات نيز از تعادل خارج ش��د .فكر ميكنم كه آن
مدير بايد پاس��خگوي هرج و مرج بهوجود آمده باشد.
پي��ش از اي��ن ،كارخانهها  120س��ال بود ك��ه مطابق با
ظرفيت توليدشان اقدام به عقد قرارداد و تحويل بذر به
كشاورزان ميكردند .وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا
افزايش بازدهي در هكتار منجر به افزايش عرضه چغندر
شدهاس��ت توضيح داد :كارشناسان ميدانند كه افزايش
راندم��ان يك امر تدريجي اس��ت و در هر دوره زراعي
ممكن اس��ت  5درصد باال برود و اين ميزان افزايش در
بازدهي نميتواند منجر به افزايش چغندر به ميزان فعلي
باشد كه در مراكزي از توليد ديده ميشود .گمان ميشود
كه برخي كش��اورزان بيش از رقم مورد قرارداد خود با
كارخانهها زمين زيركش��ت چغندر بردهاند و اكنون آن
افزايش حاصل از افزايش سطح زيركشت را ميخواهند
به اسم افزايش راندمان به كارخانهها بدهند .كارخانههاي
قن��د اما ضمن اينكه همه تالش خ��ود را براي رضايت
چغن��دركاران و جلوگي��ري از ضرر و زي��ان آنها بهكار
گرفتهاند اما در خريد چغندر مازاد بدونبرنامه مشكالتي
متحمل شدهاند كه اميدواريم با تصميمهاي برنامهريزي
ش��ده تكرار نش��ود .اگر برنامهريزي نشود و چغندرقند
بدونبرنامه و بدون قرارداد ،توليد و عرضه شود ممكن
اس��ت داستان پياز ،گوجه و سيبزميني پديدار شود كه
يكسال عرضه آن كم و يكسال زراعي عرضه آنها مازاد
بر نياز بوده و كشاورزان مربوطه با مشكل مواجه ميشوند
و ما نميخواهيم اين اتفاق بيفتد.
وي تأكيد داش��ت كه اصوالً اف��راد دولتي نبايد در
مسائل بخش خصوصي دخالت كنند كه اينگونه مشكالت
براي كارخانهها و كشاورزان ايجاد شود.

قيمت شكر
با  8ماه تأخير اعالم شد

از صفحه اول
دليل اين امر نيز چيزي جز بدعهدي و اهمال دستگاههاي دولتي
در اعالم نرخ شكر نيست ،چرا كه قرار بود دولت ابتداي سالجاري
قيمت جديد ش��كر را اعالم كند تا كارخانههاي قندوش��كر بر اين
اس��اس بتوانند مطالبات كشاورزان را پرداخت كنند ،اما نهتنها اين
وعده عملياتي نش��د ،بلكه دولت قيمت شكر را در زمان معين آن
يعني در ش��هريور ماه نيز مشخص نكرد و باعث شد شكر توليدي
كارخانهها همچنان در انبارها دپو بماند و مبلغي نيز دست كشاورزان
را نگيرد؛ سرانجام  30آبانماه جاري نرخ شكر با  8درصد افزايش
نس��بت به سال گذش��ته ابالغ ش��د كه اين اقدام بهدليل مشكالت
بهوجود آمده براي كارخانههاي قندوشكر و كشاورزان چغندركار
بيشتر شبيه نوشدارو بعد از مرگ سهراب است.
ب��ه گزارش اقتص��اد آنالين به نق��ل از فرهيختگان ،در همين
زمين��ه بهمن دانايي ،دبير انجمن صنفي صنايع قندوش��كر ايران با
بيان اينكه حدود  3س��ال اس��ت در كشور چغندر پاييزه نيز كشت
ميش��ود ،اظهار داشت« :كش��ت پاييزه بهمنظور افزايش استفاده از
آب باران است».
وي اضافه كرد« :وقتي بهرهبرداري از چغندر پاييزه در فروردين

و ارديبهشت انجام ميشد ،در واقع شكر توليدي با هزينههاي جديد
توليد ميش��د ،اما نرخي كه وجود داش��ت مربوط به سال گذشته
بود ،بنابراين تصويب شد كه از امسال قيمت شكر ابتداي هر سال
تعيين ش��ود و تا انتهاي سالجاري باش��د كه متأسفانه مقداري در
اين زمينه اهمال شد».
دبير انجمن صنفي صنايع قندوش��كر ايران با بيان اينكه قيمت
ش��كر بايد در شهريور تعيين ميشد ،گفت« :متأسفانه دستگاههاي
مس��ؤول نهتنها قيمت را ابتداي سال تعيين نكردند ،بلكه در زمان
معي��ن آن نيز اين كار را انجام ندادند و اين ضربه بدي را به توليد
شكر وارد ميكند».
اوايل ش��هريورماه كه كارخانهها كارش��ان را آغاز كردند ،بايد
بالفاصل��ه نرخ را اع�لام ميكردند كه بهمرور ما ش��كر را عرضه
ميكرديم و مطالبات كش��اورزان را نيز ميداديم .متأس��فانه نهتنها
اول س��ال نرخ را تعيين نكردند 3 ،ماه بعد از ش��روع بهرهبرداري
عادي ما اين كار اتفاق افتاد و  30آبان اعالم كردند كه نرخ ش��كر
چه ميزان اس��ت .درحاليكه سه ماه شكر ما در انبار دپو شد و 50
هزار نفر كش��اورز گرفتار شدند و معطل تصميمگيري چند نفر در
اين زمينه ماندند.

مديرعامل شركت بازرگاني دولتي ايران:

دالالن شكر را ارزان بخرند ،به بازار ورود ميكنيم
مديرعامل شركت بازرگاني دولتي ايران
گفت :مدتي است كه دالالن شكر را زير قيمت
مصوب تنظيم ب��ازار از كارخانهها خريداري
ميكنند كه درص��ورت ادامه اين روند ،ورود
كرده و ذخاير اس��تراتژيك خ��ود را از محل
داخل بازار تأمين ميكنيم.
يزدان س��يف ،ب��ه وضعيت بازار ش��كر
ي انجام شده،
اشاره كرد و گفت :با برنامهريز 
افزايش توليد چغندرقند بهعنوان محصول پايه
توليد شكر در كش��ور و همچنين فعال شدن
كارخانههاي قند ،شكر به اندازه كافي در كشور
توليد ميش��ود ،اما اين بدانمفهوم نيست كه
بهدليل عرضه فراوان ،برخي بخواهند شكر را
زيرقيمت مصوب بازار خريداري كنند.
وي تصري��ح كرد :اخي��را ً برخي دالالن
ب��ا آنكه قيمت مصوب ش��كر هر كيلو 2722
تومان اس��ت ،ش��كر را كيلويي بين  2600تا
 2620تومان از كارخانجات ميخرند كه اگر
اين روند ادامه يابد ،ش��ركت بازرگاني دولتي
ورود خواهد كرد.
مديرعامل شركت بازرگاني دولتي ايران
با اش��اره به اينكه به دنب��ال حمايت از توليد
چغندرقن��د و صنايع قندوش��كر در كش��ور
هستيم ،خاطرنش��ان كرد :اگر اين روند ادامه
يابد ،ذخاير اس��تراتژيك خ��ود را كه معموالً
از طري��ق واردات تأمين ميكرديم ،را از بازار

داخلي تأمين ميكنيم تا تعادل در قيمت شكر
ايجاد شود.
قيم��ت ش��كر ط��ي  2س��ال اخي��ر ب��ا
افتوخيزه��اي زيادي همراه بود ،تا جايي كه
بهدليل واردات ديرهنگام ش��كر در خردادماه
سال  ،96قيمت آن در بازار مصرف تا كيلويي
 4هزار تومان هم رس��يد ،اما پس از آن دولت
با فعال كردن كارخانههاي قندوشكر و افزايش
توليد داخل كه قاعدت ًا وابستگي به واردات را
كاهش ميدهد ،در قيمت ش��كر تعادل ايجاد
كرد تا جايي كه اين محصول در بازار مصرف
ب��ه قيمت ه��ر كيلو  3هزار تومان رس��يده و
ثابت مانده است ،اما ظاهرا ً اين روزها دالالن
س��عي در ارزانخري ش��كر از كارخانههاي
قندوشكر دارند.
معاون وزير جهادكشاورزي با بيان اينكه
در كش��ور بازار شكر وضعيت نامناسبي دارد،
گف��ت :طي س��الجاري ح��دود  8ميليون و
 900هزار تن گندم از كش��اورزان خريداري
شده است.
يزدان سيف با اشاره به اينكه كشور اكنون
نس��بت به  10سال گذشته در حوزه كاالهاي
اساس��ي در وضعيت بس��يار آرامي قرار دارد،
اظهار كرد :امسال شرايط بازار كاالهاي اساسي
بهصورت اعم و در حوزه موادغذايي بهصورت
اخص شرايط آرامي در كشور دارد.

سيف با اشاره به اينكه يكي از ابزارهاي
اي��ن كار خريد تضميني چ��ه در مورد قيمت
تضميني و چه خريد تضميني اس��ت ،گفت:
در س��الجاري حدود  300هزار تن دانههاي
ي شده و حدود
روغني از كشاورزان خريدار 
 800ميلي��ارد تومان از مح��ل توليد دانههاي
ت ش��ده اس��ت
روغني به كش��اورزان پرداخ 
ال اي��ن پول از كش��ور خارج
درحاليك��ه قب ً
ميشد.
وي اضاف��ه كرد :با اين نظام بهرهبرداري
خرد ،ركورد توليد  50ساله شكرخام در كشور
در س��ال  95با توليد يكميليون و  650هزار
تن شكسته شد.
معاون وزير جهادكشاورزي افزود :تاكنون
حدود  6.5ميليون تن چغندر از چغندركاران
تحويل گرفتهش��ده كه پيشبيني ميش��ود تا
 7ميلي��ون تن نيز برس��د ،همچنين در س��ال
جديد تولي��د گندم ح��دود  13ميليون تن و
تولي��د دانههاي روغني ح��دود  500هزار تن
پيشبيني ميشود.
س��يف تأكيد كرد :بازار ش��كر وضعيت
نامناس��بي دارد و ما در حال بررس��ي راههاي
حمايت از توليدكنندگان هستيم كه درصورت
ادامه يافتن اين روند ،شركت بازرگاني دولتي
اي��ران ب��ه اين موض��وع وارد ميش��ود تا به
كشاورزان صدمهاي وارد نشود.

مقاله

نرخ جديد شكر با  ٨درصد
افزايش  ٢٧٢٢تومان تعيين شد
بهگفته وي ،نرخ جديد ش��كر ب��ا  8درصد افزايش
نسبت به س��ال گذشته  2722تومان در كارخانه تعيين و
ابالغ شده است.
دانايي اضاف��ه كرد« :در  16آبان 96 ،كارگروه تنظيم
بازار افزايش  8درصدي قيمت شكر را تصويب كرد ،اما تا
آن را ابالغ كند  2هفته طول كشيد ،درحاليكه ميتوانستند
آن را يكروزه و  15روز زودتر اعالم كنند؛ نميدانيم اين
تأخير دستگاهها چيست؟ اين اقدامات توليد را با چالش
مواجه ميكند».
دبير انجمن صنفي صنايع قندوشكر ايران با بيان اينكه
در  4سال اخير هر سال ما ميزان توليد را افزايش دادهايم،
گفت« :البته حال و روز خوشي هم نداشتهايم ،در  3سال
گذش��ته اگر سود و زيان كارخانهها را مورد بررسي قرار
دهيد ،خواهيد ديد كه اكثر آنها زيانده بودهاند».
 ١٠٠٠ميليارد تومان به كشاورزان بدهكاريم
دانايي با اشاره به اينكه ما درحالحاضر به كشاورزان
حدود  1000ميليارد تومان بدهي داريم ،اظهار داشت« :اين
رقم بس��يار زيادي است و كارخانهها را با مشكل مواجه
ميكند و ما بايد تاكنون حدود  70تا  80درصد اين رقم
را تسويه كرده باشيم ،اما متأسفانه تأخير دولت در اعالم
نرخ ش��كر مانع اين كار ش��د ،چون ما نميدانستيم شكر
توليديمان را بايد به چه قيمتي بفروشيم».
وي با بيان اينكه در س��ال  92ميزان توليد ش��كر در
كشور يك ميليون و  100هزار تن بوده است ،گفت« :سال
گذشته اين عدد به يك ميليون و  643هزارتن رسيد؛ يعني
حدود  50درصد رشد توليد داشتيم».
دانايي افزود« :امسال نيز حدود يك ميليون و  700تا
يك ميليون و  800هزارتن توليد خواهيم داشت؛ يكي از
داليل افزايش توليد خوشحسابي كارخانهها با كشاورزان
بوده اس��ت؛ كارخانهها و كشاورزان سالهاي طوالني با
يكديگر كار كردهاند و رابطه خاصي ميان آنها ايجاد شده
است ،شايد بتوان گفت تنها محصولي كه كشاورز ميداند
با چه قيمتي و در چه زمان مناسبي تحويل بدهد و چيزي
روي دست توليدكننده نميماند ،چغندر است».
وي اضــافه كـرد« :تـــنها محصولي كـه هــميــشه

كش��اورزان راضي بودند ،بهموقع پولشان را ميگرفتند و
بهموقع نيز كشت ميكردند ،چغندر بوده است كه شرايط
آن را نيز متأسفانه امسال نامساعد كردند».

اگر شكرهاي دپوشده وارد بازار شوند
كارخانهها ورشكست ميشوند
دبير انجم��ن صنفي صنايع قندوش��كر ايران درباره
اينكه تا پايان س��الجاري چه ميزان از بدهي كش��اورزان
را ميتوانيد پرداخت كنيد ،تصريح كرد« :نميدانم ،اقدام
دولت باعث ش��ده حدود  600تا  650هزارتن ش��كر در
انبارها دپو ش��ود ،اگر االن ما بخواهيم وارد بازار ش��ويم،
عرضه و تقاضا دچار مشكل ميشود و بازار آشفته خواهد
شد؛ نميدانم چقدر ميتوانيم بفروشيم ،چگونه ميتوانيم
بفروش��يم ،اگر االن بخواهيم اي��ن محصول را وارد بازار
كنيم ،قيمت بهطور وحشتناكي كاهش مييابد و كارخانهها
ورشكس��ت ميش��وند؛ به عبارتي دولت تمام زنجيره را
بههم ريخته است».
دانايي درباره اينكه آيا نميشود اين محصول را صادر
و مطالبات كشاورزان را پرداخت كرد ،افزود« :خير ،امكان
صادرات وجود ندارد ،چرا كه قيمتتمامشده ما باالتر از
خارج كشور است ،چون قيمت چغندرقند داخلي گرانتر
است .االن در اروپا چغندر را  26يورو هر تن خريداري
ميكنن��د ،ما اين محص��ول را  75يورو هر تن خريداري
ميكنيم؛ اين باعث ميشود قيمت شكرمان نيز باالتر باشد،
بنابراين امكان صادرات نداريم».
دولت  ٦٠٠ميليارد تومان
به كارخانههاي قندوشكر بدهكار است
وي با بيان اينكه كارخانههاي قندوشكر حدود 600
ميليارد توم��ان بابت مابهالتفاوت قيمت ش��كر از دولت
بدهكار هستند ،گفت« :اين بدهي مربوط به سالهاي ،93
 94و  95اس��ت ».قرار گرفتن در مسير خودكفايي شكر،
راه دشواري بود كه كشاورزان ،كارخانهها و مسؤوالن آن
را پيمودهاند و اكنون كه زمان زيادي نمانده تا با موفقيت
به انتهاي اين مس��ير برسيم ،بهنظر ميرسد خراب كردن
اين مس��ير عقالني و منطقي نيست و از دولتمردان انتظار
م��يرود بيش از پيش در اي��ن زمينه تدبير به خرج دهند
و مانع باز ش��دن مجدد درهاي واردات به روي كشور و
نااميدي چند هزار كشاورز داخلي شوند.

معاون توسعه بازرگاني و صنايع تبديلي وزير كشاورزي:

واردات شكر ممنوع شد
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پاييز تمام شد ،نرخهاي
خريد تضميني كشاورزي اعالم نشد
درحاليكه تأخير در ابالغ نرخهاي خريد تضميني محصوالت كشاورزي
به حدود  ۹۰روز ميرس��د ،كش��اورزان بالتكليف ب��دون هيچ برنامهاي از
توليد و بازار ،محصوالت مختلف را كش��ت كردهاند و بر اس��اس اطالعات
بهدست آمده ،هنوز جلسه شوراي اقتصاد براي بررسي نرخها برگزار نشده
و پافشاريهاي حجتي همچنان ادامه دارد .براساس تبصره  6قانون تضمين
خريد محصوالت اساسي كشاورزي ،دولت موظف است نرخ خريد تضميني
محصوالت اساسي كشاورزي موضوع اين قانون در هر سال زراعي را پيش
از شروع فصل كشت (تا پايان شهريورماه) و بهگونهاي تعيين كند كه ميزان
افزايش آن هيچگاه از نرخ تورم اعالم شده از سوي بانك مركزي جمهوري
اس�لامي ايران در همان س��ال كمتر نباشد .حدود  3ماه از اجراي اين قانون
ميگ��ذرد و اج��راي اين قانون بالتكليف مانده و خبري از تصويب و ابالغ
نرخهاي خريد تضميني محصوالت كش��اورزي نيس��ت كه البته بر اس��اس
آخرين اطالعات و اخبار بهدس��ت آمده خبرنگار ايس��نا از ش��وراي اقتصاد
طي يك ماه گذش��ته جلسه شوراي اقتصاد برگزار نشده كه اين موضوع در
دس��توركار بررسي تصويب و ابالغ قرار گيرد .يك مقام مسؤول در وزارت
جهادكش��اورزي در اين باره به ايسنا گفت :آقاي وزير نميخواهد نرخهاي
خريد تضميني محصوالت كش��اورزي بهگونهاي تصويب شود كه افزايشي
نس��بت به سال گذشته نداشته باش��د يا آنكه به زيان كشاورزان تمام شود؛
بنابراين كاري كرد كه نرخهاي پيش��نهادي وزارت جهادكشاورزي مستقيما
به ش��وراي اقتصاد برود ت��ا آنجا با حضور هم��ه وزراي عضو در اين باره
تصميمگيري ش��ود .البته پيش از اين علي خانمحمدي  -مديرعامل مجمع
خبرگان كش��اورزي  -در اين زمينه به ايسنا گفته بود كه كشاورزان بهدنبال
افزايش قيمت محصوالت خود نيس��تند ،اما دولت براساس قانون بايد نرخ
خريد تضميني محصوالت كش��اورزي را قبل از ش��روع فصل كشت يعني
ت��ا 2هفته قبل اعالم ميكرد تا توليدكنندگان تكليف خودش��ان را بدانند و
براي آينده توليد و بازار محصولشان برنامهريزي كنند .بهگفته وي ،وزارت
جهادكشاورزي اگر ميخواهد مجددا ً مانند امسال شاهد كاهش توليد گندم
نباش��د بهتر است هرچه سريعتر نرخ خريد تضميني اين محصول را اعالم
كن��د و حتي اگ��ر نميخواهد افزايش قيمتي را براي آن اعمال كند ميتواند
از ديگر راهكارها بهره بگيرد.
پارس��ال ه��م بيش از  3ماه تأخير در تصوي��ب و ابالغ نرخهاي خريد
تضميني بهوجود آمد و حتي برخي از كارشناسان علت اين تأخير را كاهش
توليد و سطح زيركشت گندم در جهت كنترل تنظيم بازار و محدوديتهاي
مالي دولت در راستاي خريد اين محصول از كشاورزان ميدانستند كه البته
مسؤوالن وزارت جهادكشاورزي آن را رد و اعالم كردند كه دليل تأخير در
ابالغ نرخ خريد تضميني محصوالت كشاورزي چانهزني و پافشاري حجتي
براي رسيدن به نرخهاي منطقي موردنظر خود است.
ح��اال بايد ببينيم كه امس��ال حجتي ميتواند حرف خود را به كرس��ي
بنشاند و با نرخهاي تضميني مورد رضايت كشاورزان و كارشناسان ،تأخير
در تصويب و ابالغ آنها را بهگونهاي جبران كند يا اينكه مانند پارسال نرخهاي
خريد تضميني محصوالت كشاورزي با فاصله معناداري نسبت به نرخهاي
پيشنهادي وزارت جهادكشاورزي تصويب و ابالغ ميشود؟

خريد بيش از يك ميليون و  600هزار تن
چغندرقند در آذربايجانغربي

مع��اون توس��عه بازرگان��ي و صناي��ع تبديلي وزير
كش��اورزي از ممنوعيت واردات شكر و بي نيازي از آن
تا پايان امسال خبر داد.
علياكبر مهرفرد اظهار كرد :ميزان واردات ش��كر در
نيمه دوم سال گذشته باال بود و در نيمه نخست امسال هم
حجم بس��ياري از اين محصول استراتژيك به كشور وارد
شد كه با توجه به موجودي انبارها و توليد باالي شكر در
سالجاري (كه هم اكنون در فصل برداشت آن و تحويل
به كارخانههاي قندوشكر هستيم) بهنظر ميرسد تا پايان
امسال نيازي به واردات شكر نداشته باشيم.
وي با بيان اينكه اگر اواخر امسال ثبت سفارش براي
واردات شكر آزاد شود ،براي تأمين نياز كشور در تابستان
س��ال آينده خواهد بود ،افزود :در نيمه دوم امس��ال هيچ
نيازي به واردات ش��كر نداريم؛ بنابراي��ن وارداتي اتفاق
نميافت��د اما ممكن اس��ت برخي كه پي��ش از ممنوعيت

واردات شكر اقدام به ثبتسفارش آن كردهاند محصولشان
به كشور وارد شود كه البته حجم محدودي دارد.
آمار  7ماهه واردات ش��كر گوي��اي همين وضعيت
اس��ت؛ چرا كه بر اس��اس اين آمار بيش از  ۷۰۸هزار تن
قندوشكر تصفيهنشده به كشور وارد شده كه ارزشي بالغ
بر  ۳۵۶ميليون و  ۴۰۰هزار دالر داشته است.
اي��ن ميزان واردات از نظر وزن��ي  ۴۶.۷۳درصد و
از نظر ارزش��ي  ۵۲.۳۲درصد رش��د را نس��بت به همين
بازه زماني در س��ال گذشته نش��ان ميدهد؛ اما اين ميزان
واردات نشان ميدهد كه ثبتسفارشهاي گذشته چندان
حج��م بااليي ندارد ،چرا كه در  6ماهه نخس��ت امس��ال
 ۷۰۷هزار و  ۶۱۰تن واردات ش��كر به ثبت رسيده است
و بهنظر ميرس��د كه در صورت ادامه داشتن ممنوعيت،
آم��ار واردات براي اين محصول اس��تراتژيك نبايد تغيير
محسوسي داشته باشد.

رئيس س��ازمان جهادكش��اورزي آذربايجانغربي گفت :افزون بر يك
ميلي��ون و  600هزار تن چغندرقند توس��ط كارخانههاي قند از آغاز فصل
برداشت تاكنون در اين استان از كشاورزان خريداري شده است.
اسمعيل كريمزاده با بيان اينكه ارزش ريالي خريد اين ميزان چغندرقند
در استان در حدود 5هزار و  420ميليارد ريال است ،افزود :تاكنون در حدود
 42درصد معادل  2هزار و  260ميليارد ريال از مطالبات چغندركاران در قالب
پول نقد ،شكر و نهادههاي كشاورزي پرداخت شده و مابقي نيز بهتدريج در
حال پرداخت اس��ت .وي با اشاره به ميزان خريد چغندرقند تاكنون توسط
پنج كارخانه قند اس��تان ،گفت :بيش��ترين ميزان خري��د تا زمان حاضر در
حدود  438هزار تن توس��ط كارخانه قند اروميه انجام گرفته است .امسال
بيش از  30هزار هكتار از زمينهاي كشاورزي استان زيركشت چغندرقند
قرار گرفته كه بيش��ترين اراضي اغلب در شهرستانهاي جنوبي استان قرار
دارد .پيشبيني ميش��ود امسال حدود  2ميليون و  200هزار تن چغندرقند
در اين اس��تان توليد ش��ود .كريمزاده با اش��اره به وضعيت آب مصرفي در
بخش كش��اورزي و بحران كم آبي درياچه اروميه نيز اظهار كرد :در مزارع
چغندرقند از روشهاي آبياري تحتفشار از جمله آبياري باراني و نوار تيپ
استفاده ميشود .وي اظهار كرد :با تجهيز اراضي زيركشت اين محصول به
سيستمهاي نوين آبياري شاهد افزايش راندمان و بهرهوري بيشتر از آب در
مزارع چغندرقند هستيم .برداشت چغندرقند از  11شهريور ماه امسال آغاز و
هم اكنون بهپايان رسيده است؛ بر اساس برآوردهاي انجام شده تحويل اين
محصول به كارخانههاي قند تا  25دي ماه سالجاري ادامه مييابد.
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تنظيم هوشيارانه بازار داخلي و تضمين خوداتكايي

اليحه بودجه 97

كنترل شديد واردات كشاورزي
در سال آينده
در اليح��ه بودج��ه  ۹۷ش��اهد كاه��ش
عجي��ب و قري��ب  ۳۹۳درص��دي درآم��د
وزارت كش��اورزي از محل تعرفه ،عوارض
و مابهالتف��اوت واردات ان��واع محص��والت
كش��اورزي هس��تيم كه بهنظر ميرس��د اين
وزارتخانه درنظر دارد كنترل ش��ديدي روي
واردات سال آينده اعمال كند.
براس��اس اليحه بودجهاي كه دولت به
مجلس براي س��ال  ۱۳۹۷ارائه داده اس��ت،
ميزان درآمدهاي وزارت جهادكش��اورزي از
محل اخذ تعرفه ،عوارض و مابهالتفاوت براي
واردات انواع محصوالت كشاورزي ۳۹۳.۱۸
درصد نسبت به سال گذشته كاهش يافته است
كه بهنظر ميرسد اين تصميم دولت و وزارت
جهادكش��اورزي در راس��تاي كنترل ش��ديد
واردات انواع محصوالت كشاورزي است.
در اليحه بودجه امسال كه دولت آذرماه
س��ال گذشته به مجلس تقديم كرده بود ،بالغ
بر  ۱۰۸۵ميلي��ارد تومان درآمد براي وزارت
جهادكشاورزي از محل اخذ عوارض ،تعرفه
و مابهالتف��اوت واردات ان��واع محص��والت
كشاورزي پيشبيني ش��ده بود كه اين ميزان
در س��الجاري به  ۲۲۰ميليارد تومان كاهش
يافته است و در رديفهاي مختلف درآمدي
ش��اهد كاهش عجيب و قريب اعداد و ارقام
مختلف هستيم.
بهعن��وان مثال در اليح��ه بودجه كه به
درآمدهاي حاصل از واگ��ذاري داراييهاي
سرمايهاي و مالي اختصاص دارد  ۱۰۰ميليارد
تومان درآمد بابت اخذ مابهالتفاوت كاالهاي
وارداتي كشاورزي پيشبيني شده كه اين رقم
در س��ال گذش��ته  7برابر يعني  ۷۰۰ميليارد
توم��ان بود و جالبت��ر اينكه ديگر خبري از
ردي��ف درآمدي كه در س��ال گذش��ته براي
اخذ عوارض مابهالتفاوت از روغنخام ،دانه
روغني و ش��كر وارداتي  ۳۰۰ميليارد تومان
تعريف شده بود ،نيست.
درآم��د حاصل از اخذ عوارض واردات
گوشتقرمز و مرغ در سال آينده  ۳۰ميليارد
تومان است كه نسبت به سال گذشته تغييري
نك��رده اس��ت ام��ا در اين مي��ان تنها رديف
درآم��دي كه افزايش يافت��ه ،رديف عوارض
واردات ميوه ،سبزيجات و سموم كشاورزي
سالجاري به  ۷۰ميليارد تومان افزايش يافته
اس��ت .از س��وي ديگر نيز ردي��ف درآمدي
 ۲۰ميلي��ارد توماني بهنام ع��وارض واردات
س��موم ،داروهاي دامپزشكي آماده مصرف و
واكسنهاي طيور به اين رديفها براي سال
آينده اضافه شده است.
وضعيت درآمدي وزارت جهادكشاورزي
بهگونهاي اس��ت كه بايد ببينيم مسؤوالن اين
وزارتخانه چه سياس��تگذاري و تدبيري براي
كنترل واردات محصوالت كشاورزي مختلف
انديشيدهاند و سال آينده چه وضعيتي در بازار
كشاورزي حاكم خواهد شد.

10س��ال پيش در همين روزها
بود كه بازار ش��كر اي��ران به منفعت
يك گروه كوچ��ك واردكننده تنظيم
ميشد و تعرفه واردات اين محصول
در يك لجبازي منفعتطلبانه به سود
همان گ��روه كوچك روندي كاهنده
را تجربه ميكرد .نتيجه اين لجبازي
كه توسط يك گروه از مديران مياني
انجام شد سقوط توليد شكر و توليد
چغندرقند تا  500هزار تن ش��كر و
كمت��ر از  2ميليون ت��ن چغندر بود.
درحاليكه اين مديران به شهروندان
حرفهاي نادرست تحويل داده و به
مديران باالدس��تي نيز آمارهاي غلط
ميدادند و قيم��ت مصرفكننده نيز
كاهش ج��دي را تجربه نميكرد .اما
پس از روي كارآمدن دولت يازدهم
رويكرده��ا تف��اوت قابلتوجهي را
تجربه و با اي��ن تغيير راهبرد ،تنظيم
بازار بهنفع توليد داخلي شكل گرفت.
تنظيم بازار شكر به سود توليد داخل
ب��ود كه روند فزاين��ده توليد داخلي
پدي��دار و واردات به حاش��يه رانده
شده است.
در جداول زير ميتوان به خوبي
درياف��ت كه در زم��ان كمبود عرضه

سال
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
( 1396آذر)

رديف

1
2
3
4

6

8

تلفن و نمابر88969903 - 88969055 :
نشاني :تهران -ميدان دكتر فاطمي -خيابان
شهيد گمنام  -شماره 14

2500000
2000000
1500000
1000000
500000

آذر 96

95

89

85

9
10
11
12

سال
1385
جمع هرماه  +ماههاي قبل
1386
جمع هرماه  +ماههاي قبل
1387
جمع هرماه  +ماههاي قبل
1388
جمع هرماه  +ماههاي قبل
1389
جمع هرماه  +ماههاي قبل
1390
جمع هرماه  +ماههاي قبل
1391
جمع هرماه  +ماههاي قبل
1392
جمع هرماه  +ماههاي قبل
1393
جمع هرماه  +ماههاي قبل
1394
جمع هرماه  +ماههاي قبل
1395
جمع هرماه  +ماههاي قبل
1396
جمع هرماه  +ماههاي قبل
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 820000 216000 203000 707000 2527000 1170000 1101000 877000 1805000 1234000 1680000 1579000 823000 521000 667000 762000واردات

واردات
واردات بخش
دولتي جمع واردات
بخش
خصوصي

0
0
56
42
80
1485
962
1101
877
1805
1234
1175
992
562
364
358
692

94

93

92

91

90

88

87

86

84

82

81

0

 1040000 1274000 1193000 1238000 1258000 1050000 552000 450000 1178000 1150000 1124000 1122000 1334827 1524758 1643206 1200000توليد

937
820
216
203
707
2527
1170
1101
877
1805
1234
1680
1579
823
521
667
762

ماخذ :گمرك جمهوري اسالمي ايران

جدول  :2واردات شکر از سال  84تا پايان آذرماه سال 96به تفکیک خام و سفید
سال
1384

سفيد

(هزار تن)

78

1385

637

1387

103

1386

بها (دالر)
20.124.000

291.271.910

خام

(هزار تن)

629

1.890
998

287.800.013

1101

325.013.345

1388

27

8.819.906

850

1390

1389
1391

1392

315.826.114

6

3.799.510

0

0

1579

832.187.958

49

20.479.003

472

151.358.524

0

0

762

0

1395

0

جمع

1248

0
0
0

515.017.005

1680
823
667

14205

1170

فروردين ارديبهشت خرداد
111
94
154
359
248
154
112
228
236
576
464
236
88
29
28
145
57
28
57
108
119
284
227
119
132
107
69
308
176
69
12
24
0
36
24
0
121
69
50
240
119
50
88
15
88
191
103
88
211
137
165
513
302
165
11.8
5.5
0
17.3
5.5
0
0
0
0
0
0
0
229
195
0
424
195
0

تير
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

مرداد شهريور مهر
187
192
307
1250 1063
871
61
133
111
935
874
741
24
173
149
580
556
383
94
33
42
517
423
390
161
330
312
1345 1184
854
31
384
301
820
789
405
190
196
154
835
645
449
207
159
61
732
525
366
47
67
40
724
677
610
107
70
12
210
103
33
76
170
221
467
391
246
0
16
138
707
707
691

1234
1579

832.187.958

521

171.837.527

377.470.440

823

0

378.667.045

6.050.249.369

704.520.407

755.904.844

1.072.413.608

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

324.646.020

1805
1680

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

407.770.710

877

704.520.407

1228

1393

1396

1805

274.461.367

752.105.334

0

1394

177.256.000

726.182.559

348

0

707

2.527

133.309.344

0

بها (دالر)

(هزار تن)

بها جمع واردات
(دالر)
197.380.000

1.017.454.469

822

37.213.332

جمع واردات

1.072.413.608
377.470.440

667

320.134.978

15453

6.885.401.351

378.667.045

762

ماخذ :گمرك جمهوري اسالمي ايران

جدول  :3واردات شكرخام بهصورت ماهيانه از سال  1385تا سال 1396

7

زيرنظر شوراي نويسندگان

نمودار توليد و واردات شكر از سال  80تا پايان آذرماه سال 96

(ارقام به تن)

3000000

ارقام به هزار تن

5
ماهنامه

شكر داخلي واردات شكر افزايش و هنگام افزايش
عرضه داخلي عرضه شكر وارداتي كاهش را تجربه
ميكند .اين رفتار درس��ت و كارشناسانه كه تعامل
بخ��ش دولتي و نهادهاي صنفي در پديد آوردن آن
نقش غيرقابل انكار داش��ته است را ميتوان درباره
ساير محصوالت اجرايي كرد.
اين اتفاق خوب در شرايطي رخ داده است كه

جدول  :1آمار واردات شکر از سال 1380
تا پايان آذرما ه سال 1396
به تفکيک واردات دولتي و خصوصي
937
820
160
161
627
1042
208
0
0
0
0
505
587
261
157
309
70

بازار داخلي ب��ا التهاب مواجه نبوده و تورم قيمت
شكر نس��بت به تورم موادغذايي تفاوت معناداري
نداشته است .روند توليد داخلي از  1392تا امروز
گونهاي بوده اس��ت كه اگر شرايط فعلي ادامه يابد
دس��تيابي ب��ه خودكفايي در توليد ش��كر زودتر از
زماني كه انتظارش را داش��تيم ممكن خواهد ش��د.
به اميد آن روز.

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

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

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

جمع
2481
1170
1101
877
1805
1234
1681
1579
823
521
667
762

