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صيانت از دستاورد بزرگ
در توفان بهار 1397

بهمن دانايي

آماره��اي ارائه ش��ده از س��وي بانك
مرك��زي و مركز آم��ار ايران درباره رش��د
اقتصادي  9ماه منتهي به پايان آذرماه 1396
نشان ميدهد رشد اقتصادي ايران به روايت
بانك مركزي  3/4درصد و به روايت مركز
آمار  4/4درصد است .اين ميزان رشد حتي
اگر فرضمان اين باشد كه مركز آمار ايران
درس��ت و دقيق برآورد كرده است با رشد
 8درصدي پيشبيني ش��ده در قانون برنامه
ششم توس��عه فاصله بعيدي دارد .صندوق
بينالمللي پول و بانك جهاني نيز در آخرين
گزارشهاي خود رش��د اقتصادي ايران را
در س��ال  2017به ترتي��ب  4/2و  4درصد
پيشبيني كردهاند .برهمين اساس است كه
ميت��وان به بازار كار مراجعه كرد و از نرخ
بيكاري  12/1درصد كل كش��ور در س��ال
 1396رونماي��ي كرد .آمارهاي ارائه ش��ده
مؤيد اين اس��ت كه نرخ بيكاري جوانان در
س��ال  1396معادل  27/3درصد شده است
ك��ه يكي از باالترين نرخه��اي بيكاري در
دنيا بهحساب ميآيد .نرخ تورم نيز در سال
 1396با اندكي تفاوت به حدود  9/9درصد
رسيده است كه با نرخ ميانگين تورم جهاني
كه  1/6درصد است فاصله بااليي دارد.
آنچ��ه در باال خواندي��د خالصهاي از
ش��رايط كمي و اندازه ش��اخصهاي كالن
اقتصادي در س��ال  1396اس��ت .بر اساس
پيشبينيه��اي اخي��ر در س��ال  1397نرخ
ت��ورم روندي فزاينده را تجربه خواهد كرد
و س��طح عمومي قيمتها از نرخ تبديل هر
دالر آمريكاي��ي با پول ايران تبعيت ميكند
و ش��ايد حت��ي نرخ ت��ورم بي��ن  25تا 30
درصد تعيين ش��ود .ام��ا در بهار  1397كه
باي��د روزهاي خوب��ي را تجربه ميكرديم
متاسفانه دو اتفاق عجيب و البته تا اندازهاي
قابل پيشبيني رخ داد.
پرش نرخ ارز

نرخ ارز در ايران  -و س��اير كش��ورها
 عنص��ر كلي��دي در سياس��ت ارزيبهحس��اب ميآيد و حركتهاي اين متغير
ب��ر سياس��تهاي ارزي و س��اير بازاره��ا
و سياس��تها مؤث��ر واق��ع ش��ده و آنها را
تحتتأثير قرار ميدهد .در حالي كه ميانگين
نرخ هر دالر آمريكا در س��ه فصل نخست
سال  1396با نوسان نهچندان كم به سمت
باال ميرفت اما از زمستان بازي تفاوت كرد
واين نرخ با شتاب فوقالعاده به سمت باال
هج��وم برد .دول��ت و بانك مركزي تالش
كردند نرخ هر دالر آمريكا را تثبيت كنند اما
واقعيت بازار چيز ديگري را ديكته ميكرد.
در يك دوره كوتاه كمتر از  15روز توفاني
ن��رخ دالر به باالترين اندازه خود رس��يد و
حتي گفته ميشود براي ساعتهايي به هر
دالر معادل  7500تومان نيز رسيد .اين اتفاق
بزرگ موجب شد سياستهاي ارزي دولت
دوازدهم دگرگوني اساسي را تجربه كرده و
دولت و بانك مركزي را در شرايط سركوب
ارزي قرار داد.
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خيال كشور از شكر آسوده است

در اي��ن روزه��اي س��خت اقتص��اد اي��ران كه
فعاليتهاي گوناگون صنعتي و توليدي با فشار ناشي
از تداوم تحريم اقتصادي آمريكا مواجه ش��ده است و
از طرف ديگر تحتفشار افزايش شديد نرخ ارز قرار
دارد ،باي��د قدر و منزلت گامهاي خودكفايي در توليد
شكر را دانست .درحالي كه اكنون بازار شماري از انواع
كاالهاي مش��ابه در سطح پايتخت و مراكز استانها با
التهاب مواجه شده است ،بازار شكر نسبت به هر كاالي
مشابه ديگري با التهاب كمتر مواجه است.
اين يك اتفاق بزرگ است و خيال مديران دولت و
ساير نهادها از بابت اينكه يكي از كاالهاي استراتژيك در
داخل توليد ميشود و فاصلهاش با مصرف كل به كمترين
رقم رسيده است .به اين ترتيب ديگر ارزي براي واردات
شكر در اندازه بزرگ نياز نيست و از طرف ديگر وابستگي

ايران به واردات در كمترين اندازه قرار دارد .رشد توليد
چغن��در قند از  4070هزار تن در س��ال  1391به 8070
هزار تن نش��اندهنده رش��دي برابر با  98درصد است و
اين امر در حالي محقق ش��ده اس��ت كه سطح زيركشت
اين محصول از  96هزار هكتار در س��ال  1391فقط 31
درصد رش��د داشته و در سال  1396به  126هزار هكتار
رسيده است .اين تفاوت معنادار در رشد سطح زيركشت
( 31درصد) با رش��د توليد چغندرقند ( 98درصد) نشان
ميدهد كه به��رهوري در اراضي زراعي مربوط به توليد
چغندر قند در سطح بااليي رخ داده است .بخشي از اين
رش��د عملك��رد در هكتار به دلي��ل حمايتهاي وزارت
جهادكش��اورزي وعملكرد مطلوب كارخانههاي قند در
آموزش كش��اورزان و تهيه بذر مناس��ب اس��ت و بخش
ديگ��ري از آن ب��ه پرداخ��ت كارآمد پ��ول چغندركاران

اختيار شكر ،برنج و گندم و جو
دوباره از دست جهادكشاورزي خارج نشود

يكي از داستانهاي جذاب و درسآموز
دهه دوم  1380و بهطور كليتر س��الهاي
 1384ت��ا  1392اي��ن ب��ود ك��ه متول��ي و
مديري��ت تولي��د و واردات محص��والت
كشاورزي دراختيار كدام وزارتخانه و كدام
نهاد است؟
داس��تان از آنجا شروع شد كه وزارت
جهادكش��اورزي وقت ،بهوي��ژه در دولت
دوم احمدين��ژاد بهجاي حمايت از بخش
توليد و حمايت از افزايش توليد و زراعت،
كاالهايي مثل برنج ،شكر ،گندم ،جو ،ذرت
و دانههاي روغني و كاهش سهم واردات از
كل مصرف داخلي در ذيل حمايت از تأمين
بازار به هر ش��كل قرار گرفته بود و وزارت
بازرگاني وقت با همكاري وزارت صنعت و
بعدها با ادغام اين دو وزارتخانه ،وزارتخانه
جدي��د تعيين نرخ تعرفهها ،كليه واردات و
قيمتگ��ذاري ارز اختص��اص يافته به اين
كاالها را در دس��ت داشت .وجود دبيرخانه
كميسيون ماده يك قانون واردات و صادرات
در وزارت بازرگاني وقت و صيانت ناكافي
از تولي��د داخلي موجب ش��د كه مجلس با
حمايت تشكلهاي گوناگون قانون تازهاي
براي متمركز كردن اختي��ارات و ابزارهاي
گوناگون در وزارت جهادكشاورزي تهيه و
بهتصويب برسانند.
حاال اما بهنظر ميرس��د احياي وزارت
بازرگاني و لغو قانون يادش��ده كه به معناي

دادن اختيارات به وزارت بازرگاني اس��ت بار ديگر
در كانون توجه قرار دارد.
مخالفتها

مركز پژوهشها هم مشابه كميسيونهاي مجلس
مخال��ف تصويب پيش��نهاد دولت مبن��ي بر تفكيك
وزارت صنع��ت ،معدن و تج��ارت ،احياي وزارت
بازرگان��ي و لغو قانون تمرك��ز وظايف و اختيارات
بخش كش��اورزي در وزارت جهادكشاورزي است
و آنرا بازگش��ت به عقب ميداند .مطابق با اظهارات
قاس��م ميرزايي نيكو ،س��خنگوي كميسيون مشترك
اصالح بخش��ي از ساختار دولت در مجلس شوراي
اس�لامي در مصاحبه با خبرگزاري خانه ملت ،قرار
است هفته آينده گزارش اين كميسيون مشترك درباره
اليحه اصالح بخش��ي از س��اختار دولت در صحن
علني مجلس قرائتشود و پس از اظهارنظر موافقان
و مخالف��ان ،تكلي��ف اين اليحه ب��ا رأي نمايندگان
مشخص شود .اگر كليات اين اليحه در صحن علني
مجلس بهتصويب برسد ،مجددا ً به كميسيون مشترك
اصالح بخشي از ساختار دولت بازميگردد تا جزييات
آن مورد بررسي قرار گيـرد و اگـر هم كـليـات آن به
تصويب نرسد ،پرونده اين اليحه بسته ميشود .اين
اليحه اواسط خردادماه  96بهصورت دوفوريتي تقديم
مجلس شد ولي در جلسه علني 21خردادماه مجلس
صرف ًا يكفوريت آن بهتصويب رسيد .در تيرماه ،96
كميسيونهاي اقتصادي و صنايع و معادن مجلس هم
با تصويب كليات اين اليحه مخالفت كردند.
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بهرغم مش��كالت نقدينگي كارخانههاست؛
اما بهموازات رشد توليد چغندر ،توليد شكر
هم با رشد بينظيري همراه بوده بهنحوي كه
ميزان شكر توليدي از  580هزار تن در سال
 1391با  97درصد افزايش به  1143هزار تن
در س��ال  96بالغ شده و در مجموع صنعت
(چغندر و نيش��كر) از  1124هزار تن با 80
درصد رشد به  2ميليون تن رسيده است.
كارشناسان و متخصصان باور دارند كه
ادام��ه روند فعلي با توجه به دو اتفاق رخ
داده در بهار امس��ال يعني رشد سرسامآور
ن��رخ ارز در ب��ازار آزاد و همچنين تحريم
اقتصادي ايران اگرچه دشواريهايي براي
ايرانيان فراهم ميكند اما ميتواند تالشهاي
ايران براي توليد كاالهاي اساسي از داخل
را با ش��تاب بيش��تري محقق كن��د .وقتي
مديران ارشد سياس��ي – اقتصادي كشور
خيالش��ان از باب��ت تهيه و عرض��ه توليد
ش��كر خانوادهها راحت شده است اما بايد
رخداده��اي ديگر را همچن��ان رصد كرد.
افزايش ش��تاب نرخ تورم در س��ال 1397
يك��ي از تهديدهاي توليد ش��كر در داخل
اس��ت كه به دليل غيررقابتي شدن ممكن
اس��ت لباس عمل بپوش��د .وقتي ميانگين
نرخ تورم جهاني حدود  2درصد اس��ت،
نرخ ت��ورم 20درصدي ايران يعني از ميان
رفتن ق��درت رقابت ايران .از طرف ديگر
اي��ن تهديد وج��ود دارد كه دالر ترجيحي
براي واردات شكر در اختيار واردكنندگان
به بهانههاي گوناگون قرار داده شود.
در صفحات ديگر
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مقاله

كه درك مش��ترك و رس��يدن به اين مقوله از
طرف همه نيروها در اين نقطه بايد رخ دهد.
اين نيز حرف قابلاعتنايي است اما هنوز گروه
ديگري هستند كه مس��ئله اصلي ايران امروز
را درجاي ديگري جس��توجو ميكنند و آن
مقوله اقتصاد است .تا روزي كه در اين باره و
اينكه بايد از كدام مسير به نبرد با تنگناها رفت
اتحاد نظر و اتحاد رأي بهدست نيايد نميتوان
به اتفاق عمل دست يافت.

يا
د
د
ا
شت
داستان تلخ
و تكراري
قيمتگذاري
اجباري
نوه حاج امينالضرب
عليه انديشه پدربزرگ
دولته��ا بهمثاب��ه عاليتري��ن و
قدرتمندترين نهادهاي س��اخت ذهن بشر
به مرور از بيقدرت��ي در برابر گروههاي
بانفوذ و اتحاديههاي كوهپيكر دور شده و
به قدرت متمركز دست يافتند .دولتهايي
كه در دهههاي اخير زاد و رشدي همواره
با تمركز فزاينده قدرت را تجربه كردهاند
ب��راي محبوب ماندن ،اقدامهاي عجيب و
مخربي را انجام ميدهند و طنز داستان اين
اس��ت كه اين اقدامها را با ش��عار خدمت
به ش��هروندان انجام ميدهن��د و اكثرا ً نيز
ب��ا شكس��ت مواج��ه ميش��وند .يكي از
فعاليتهاي دولتها براي خريد محبوبيت
كه در ايران بارها تكرار شده است سركوب
قيمتي انواع كاالها بهويژه كاالهاي اساسي
است .اين اتفاق غمانگيز دخالت دولت در
بازار و قيمتگذاري براي كاالهاي اساسي
مثل قندوشكر ،چاي ،روغننباتي ،برنج و...
اس��ت .دولتهاي ايران از  1320تا امروز
بارها از اين حربه اس��تفاده كردهاند و هر
بار نيز با شكس��ت مواجه شدهاند .محسن
جاللپور رئيس سابق اتاق بازرگاني ايران
در نوشتهاي جذاب به اين مسئله پرداخته
است كه آن را ميخوانيد:
هرچه حاج محمدحس��ن و پس��رش
حاج محمدحسين امينالضرب براي بازار
و بازاريان رشته كردند ،توسط نوهشان پنبه
شد .اين پدر و پسر از زمان ناصرالدينشاه
بيوقفه تالش كردن��د تا تجار و بازاريان
را صاح��ب تش��كيالتي صنف��ي كنن��د و
مالكي��ت خصوصي را تحكيم بخش��ند و
قيمتگ��ذاري و دخالتهاي حكومتي را
برچينند .اما نوهشان «فريدون مهدوي» اين
زحمات را در عصر محمدرضا پهلوي به
باد س��پرد .او كه قطع ًا پرحاشيهترين وزير
بازرگاني تاريخ اقتصاد ايران است ،آدم را
ياد يكي از ش��خصيتهاي رمان معروف
هاينري��ش بل مياندازد .داس��تان «بيليارد
در س��اعت نهونيم» زندگي پدربزرگي را
روايت ميكند كه كليس��ايي را ميسازد و
پسرش كه همان كليسا را تخريب ميكند.
بهنظر ميرسد فريدون مهدوي همان پسر
اس��ت كه دستاوردهاي خاندانش را به باد
ميدهد.
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چرا اقتصاد؟

شرط اصلي اتفاق در عمل
اي��ن روزه��ا از زب��ان مدي��ران نهادهاي
ادارهكنن��ده جامع��ه مث��ل نه��اد دول��ت ،نهاد
قانونگذاري و ساير نهادهاي داراي نفوذ واقعي
ميش��نويم كه بايد اتفاق و اتحاد عمل داش��ته
باش��يم تا از ش��رايط امروز عبور كنيم .در ميان
فعاالن بخش خصوص��ي در حوزه اقتصاد نيز
موضوع اتح��اد و اتفاق در درون اين بخش و
كاهش تعارضهاي درونگروه و اتحاد و اتفاق
با نهادهاي ادارهكنن��ده جامعه حرف اصلي را
ميزند .ش��مار قابلتوجهي از فعاالن سياسي و
رهبران احزاب و جمعيتهاي سياس��ي نيز در
نوش��تههاي خود و در ح��رف و زبان بر اتفاق
عمل تأكيد دارند .اگر به گذشته نهچندان دور و
در همين سالهاي سپري شده نگاهي بيندازيم
ميبينيم كه در مقاطع گوناگون ،دعوت به اتحاد
وجود داش��ته است و چراغ آن هر از چند روز
روشن ميشود و پس از سپري شدن روزهاي
سخت ،شعله آن پايين كشيده شده است .براي
اينكه اين اتفاق عمل رخ دهد و بهس��ادگي از

كنار آن عبور نكنيم چه بايد كرد و كدام الزامها
و ضرورتها را بايد پذيرفت؟ درصورتي كه
اين پرسش اصلي در كانون توجه قرار نگيرد
و ه��ر نيرويي جواب قابلقب��ول به آن ندهد
نميتوان به آينده اميدوار بود.
درك مشترك از مشكالت

ترديدي نيست كه شرط نخست ،غيرقابل
اجتناب و اصلي براي پوشاندن لباسعمل به
اين انديشه كه بايد اتفاق و اتحاد عملي داشته
باش��يم درك مشترك از تنگناها و گلوگاههاي
فعلي ايران امروز اس��ت .درد اصلي ايران در
حال حاضر كدام اس��ت؟ برخي اعتقاد دارند
كه مش��كل اصلي ايران در حال حاضر فقدان
انسجام جامعه در مسائل فرهنگي است كه البته
حرف بياساسي نيست ،اما اين را ميتوان در
ذيل مناسبات ديگر تعريف كرد .برخي احزاب
و گروهها رنج و درد و گلوگاه اصلي ايران را
سياست خارجي ملتهب ميدانند و باور دارند

صيانت از دستاورد بزرگ در توفان بهار 1397

از صفحه اول
دول��ت دوازدهم اع�لام كرد نرخ هر دالر
آمري��كا در  4200توم��ان متوق��ف ميمان��د و
دادوس��تد با نرخي باالتر از اي��ن عدد در بازار
جرم بهحساب ميآيد .سياست ارزي دولت اين
است كه با نرخ معادل  4200تومان براي هر دالر
ب��ه واردكنندگان ارز اختصاص دهد و دالرهاي
صادراتي را نيز با همين قيمت خريداري ميكند.
اي��ن سياس��ت ارزي به مرور بر سياس��تهاي
تجاري اثر خواهد گذاش��ت و البته بازار پول و
نرخ بهره را نيز با تحول مواجه خواهد كرد.
برجام

مصالح��ه بزرگ غ��رب و ايران در پرونده
هستهاي موسوم به برجام (برنامه جامع اقدامهاي
مشترك) راه ايران را براي فرار از تحريم كامل
اقتص��اد باز كرد .اقتصاد اي��ران در حال تحريم
كامل بود كه اين مصالحه انجام ش��د و اقتصاد

ايران نفس تازه كرد .اگرچه در  2سال پس از
آن ،گش��ايش ارزي بزرگي براي اقتصاد ايران
پديدار نشد اما سايه تحريمها نيز كمرنگ شد
و حملونقل ،بيمه ،فروش نفت ،فروش كاال در
خارج و واردات به روال عادي برگشت.
دونالد ترامپ رئيسجمهور جديد آمريكا
در همه هفتهها و ماههايي كه از رويكارآمدنش
س��پري ميش��د اي��ران را تهديد ميك��رد كه
ميخواهد آمريكا را از اين پيمان جهاني خارج
كند و س��رانجام در  18ارديبهش��ت ماه 1397
اعالم كرد آمريكا ديگر پيمان و قرارداد موسوم
به برجام را به رسميت نميشناسد و تهديد كرد
كه تحريمها را دوباره برقرار ميكند و قصد دارد
اقتصاد ايران را در بدترين شرايط نگه دارد.
كار بزرگ جواب داد

خوش��بختانه دول��ت يازده��م و بهوي��ژه
مديريت ارش��د وزارت كشاورزي با رويكردي

نگارنده باور دارد كه براي رسيدن به اتفاق
رأي مي��ان نه��اد دولت و نهاده��اي مدني بايد
بپذيريم كه اقتصاد مس��ئله اصلي است .اقتصاد
ايران در چند سطح شامل سطح خانواده ،بنگاه
و اقتصاد كالن با سردرگمي ،آشفتگي و ضعف
مواجه اس��ت و برطرف كردن آنها براي رسيدن
به راهبرده��اي فرهنگي ،اجتماعي و سياس��ي
يك ضرورت تمامعيار اس��ت .اگر ش��هروندان
ايران��ي در كليت خود احس��اس خوبي درباره
آينده درآمدي و ش��غلي نداش��ته باش��ند و در
هراس دايمي باش��ند كه آيا شغل آنها در آينده
نزديك پابرجا ميماند و يا آنقدر درآمد خواهند
داش��ت كه س��طح رفاه مادي مناسبي را تجربه
كنند ،نميتوانند به مس��ائل ديگر اهميت دهند.
بنابراين بايد همه گروههاي اجتماعي و سياسي
داراي ت��وان اثرگذاري ب��ر جامعه به اين درك
مشترك برسند كه درد اصلي امروز ايران درد و
رنج برخاسته از ناتواني در اداره مؤثر و كارآمد
اقتصادي اس��ت .كارشناس��ان و متخصصان و
ايرانشناسان باور دارند اگر راهي براي برطرف
كردن دردهاي اقتصاد كشور در سطوح يادشده
پيدا كنيم به نقطه امن ميرسيم و ميتوانيم ضعف
و كاس��تي در مقولهه��اي فرهنگي ،اجتماعي و
سياسي را نيز برطرف كنيم.

در صفحه 3

ت��ازه و نو بهمقوله توليد داخل و رويگرداني از
تأمي��ن كااله��ا از هر بازار و ب��ا هر قيمت ،كار
بزرگي در بخش كشاورزي انجام داد .درحالي
ك��ه ايران در س��الهاي  1384تا  1388يكي از
وابس��تهترين دوران به واردات ش��كر را تجربه
ميكرد ،صدها ميليون دالر ارز نيز براي واردات
شكر اختصاص داد .فقط در سال  1385رقمي
نزديك ب��ه  1/1ميليارد دالر به واردات ش��كر
اختص��اص ميياف��ت و اگ��ر روندها معكوس
نميشد وتا سال  1396ادامه پيدا ميكرد معلوم
نبود س��االنه چق��در از دالرهاي كمياب را بايد
به واردات ش��كر اختصاص دهد .اين مس��ئله
در ش��رايط كمبود ارز و تخاصم فزاينده آمريكا
با ايران با هدف فش��ار بر كسب و كار ايرانيان
ميتوانس��ت حلناشده باقي بماند .خوشبختانه
االن وضعي��ت ب��ازار ،صنعت و اقتصاد ش��كر
گونهاي است كه ايران كمترين درصد وابستگي
تأمين شكر از بازار خارج را تجربه ميكند و اين
يك گام بزرگ است.
بهنظ��ر ميرس��د اين وضعي��ت مطلوب
را باي��د حفظ ك��رد وآن را بهمثابه يك تجربه
كامياب براي ساير توليدات زراعي نيز به كار
برد .عالوه بر اين بايد اين دس��تاورد بزرگ را
از وسوسههاي كساني كه هنوز روياي واردات
ش��كر در سر دارند مصون نگه داشت .تفاوت
معن��ادار قيمت ارز با نرخ بانك مركزي و نرخ
بازار آزاد كه االن حدود  50درصد اس��ت هر
ف��ردي را بهويژه كس��اني كه دس��تي در بازار
واردات ش��كر داشتند وسوسه ميكند كه اين
اختالف را مبناي كار قرار داده و مديران دولت
را ترغيب كنند كه ش��كر واردكنند .خداي را
بايد شُ كر كرد كه همت و دلسوزي گروهي از
مديران دولتي و خصوصي را يكدل و مصمم
كرد تا شكر را از بازيهاي ارزي بيرون كشند
و در راه مستقيم خوداتكايي قرار دهند.

اخبار

اختيار شكر ،برنج و گندم و جو
دوباره از دست
جهادكشاورزي خارج نشود
از صفحه اول
كميسيون كشاورزي مجلس هم با تصويب
تبص��ره  1ماده  1اليحه مذك��ور مبني بر انتزاع
بخ��ش بازرگان��ي از وزارت جهادكش��اورزي
مخالفت كرد .صرف ًا كليات اين اليحه و بخش
مرب��وط به تفكي��ك وزارت ورزش و جوانان
در تابستان پارس��ال به تصويب كميسيونهاي
اجتماعي (بهعنوان كميسيون اصلي) و برنامه و
بودجه مجلس رس��يد .با اين وجود ،با توجه به
پافشاري دولت و با پيشنهاد رئيس مجلس ،اين
اليحه دولت مجددا ً در كميسيوني تحتعنوان
كميس��يون مشترك اصالح بخش��ي از ساختار
دولت مورد بررس��ي ق��رار گرفت و همانطور
كه اشاره شد ،مجددا ً كليات آن رد شد.
جنجاليتري��ن بخشه��اي اليحه اصالح
بخشي از ساختار دولت ،ماده  1و تبصره  1اين
م��اده مبني بر تفكيك وزارت صنعت ،معدن و
تج��ارت ،احياي وزارت بازرگاني و لغو قانون
تمرك��ز وظايف و اختي��ارات مربوط به بخش
كشاورزي در وزارت جهادكشاورزي است.
ديدگاه مركز پژوهشها درباره
بخشهاي جنجالي اليحه تفكيك
وزارتخانهها

تيرم��اه و مردادماه  ،96مركز پژوهشهاي
مجلس با انتشار دو گزارش جداگانه درباره ماده
يك اليحه اصالح بخش��ي از ساختار دولت و
تبصره  1اي��ن ماده ،با تفكيك وزارت صنعت،
مع��دن و تجارت ،احي��اي وزارت بازرگاني و
لغو قانون تمرك��ز وظايف و اختيارات مربوط
به بخش كشاورزي در وزارت جهادكشاورزي
مخالفت كرد .در گزارش اول با محوريت ماده
 1اين اليحه كه اواس��ط تيرماه  96منتشر شد و
بازتاب رسانهاي نسبت ًا وسيعي داشت ،اين مركز
پژوهش��ي با تفكي��ك وزارت صنعت ،معدن و
تجارت مخالفت و بر لزوم تكميل فرآيند ادغام
در اين وزارتخانه تأكيد كرد .در بخش پاياني اين
گزارش ،مركز پژوهشهاي مجلس با اشاره به 6
دليل ،پيشنهاد كرده است بهجاي تفكيك وزارت
صنعت ،معدن و تجارت ،تبصره  2قانون تشكيل
اين وزارتخانه اصالح گردد تا شرايط الزم براي
تكمي��ل فرآيند ادغام در وزارت صنعت ،معدن
و تجارت فراهم گردد .داليل بازوي پژوهشي
مجلس براي ارائه اين پيشنهاد عبارتند از:
 -1تجربه كشورهاي موفق در رشد صنعتي
و نگرش يكپارچه به صنعت و تجارت كه جزء
اركان و الزام��ات نظام سياس��تگذاري صنعتي
محسوب ميشود.
 -2عدمادغام كامل وزارتخانهها در س��ال
 1390و وج��ود حلقههاي معي��وب فرآيندي
و كارك��ردي در اين س��اختار جديد و غفلت
از ش��ناخت جامع كاركرده��اي مورد انتظار از
وزارتخانه جديد.
 -3اهداف توس��عهاي كش��ور و الزامات

قانوني موجود بهخصوص سياستهاي كلي اقتصاد
مقاومتي و قانون برنامه شش��م توس��عه در راستاي
حمايت از نگرش يكپارچه به صنعت و تجارت و
يا كشاورزي و تجارت.
 -4اتفاقنظر موافق��ان و مخالفان تفكيك در
عدم انجام ادغام و دستيابي به اهداف آن و وجود
اشكاالت كاركردي متعدد.
 -5آثار س��وء اليحه بر بخش كش��اورزي و
امكان عقبگرد پيش��رفتهاي سالهاي گذشته در
اين بخش در اثر تصويب آن.
 -6عدم تدوين وظايف و اختيارات وزارتخانه
جديد از سال  1390تاكنون و فقدان رويكرد جديد
در ايجاد وزارت بازرگاني مستقل.
در گ��زارش دوم با محوري��ت اليحه اصالح
بخش��ي از س��اختار دولت با تأكيد ب��ر پيامدهاي
ماده  1و تبصره آن بر بخش كش��اورزي كه اواسط
مردادم��اه  96و در دو قال��ب تفصيل��ي و چكيده
(خالصه مديريتي) منتشر شد ولي بازتاب رسانهاي
چنداني نداش��ت ،اين مركز پژوهشي ضمن تأكيد
مجدد بر ضرورت تكميل فرآيند ادغام در وزارت
صنعت ،معدن و تجارت بهجاي تفكيك دوباره آن،
با تصويب تبصره  1ماده  1اين اليحه مبني بر لغو
قانون تمركز وظايف و اختيارات مربوط به بخش
كش��اورزي در وزارت جهادكش��اورزي مخالفت
كرد .در بخش��ي از اين گزارش آمده بود« :جدايي
بازرگاني كش��اورزي از توليد كشاورزي ،موجب
برگشت به سياق سابق و تغيير اولويت توليد داخل
به سياست تنظيم بازار مبتني بر واردات ميشود و
بدون وجود ابزار قاعدهگذاري كه قيمتگذاري و
دسترس��ي به بازار مهمترين آن است ،امكان سر و
سامان دادن به توليد كشاورزي وجود ندارد».
داليل بازوي پژوهشي مجلس براي مخالفت
ب��ا لغو قانون تمركز وظايف و اختيارات مربوط به
بخش كش��اورزي در وزارت جهادكش��اورزي در
چكيده اين گزارش عبارتند از:
 -1ب��ا توجه به ش��رايط تحري��م در عمل ،از
اجراي تجمي��ع بازرگان��ي در بخشهاي توليدي
سه ،چهار سالي بيشتر نگذشته (سه سال از شروع
اجراي قانون تمركز وظايف بخش كش��اورزي در
وزارت جهادكش��اورزي گذشته است) ،اما مطالعه
نش��ان ميدهد از منظر ش��اخصهاي كالن و خرد
تجميع وظايف در بخش كش��اورزي شاهد تغيير
رويكردهايي شده اس��ت مانند :گره زدن واردات
ب��ه صادرات ،گ��ره زدن افزايش تولي��د داخلي به
واردات ي��ك كاالي عمده واردات��ي ،محدوديت
در مدت اعتبار و تمديد ثبتس��فارش و نيز اعمال
تعرفهه��اي ترجيحي براي حمايت از خريد توليد
داخلي در مقابل واردات .ما به دنبال بهرهگيري از
سياس��ت بازار در ازاي ب��ازار ،در زمينه تجارت و
بهويژه واردات و صادرات هس��تيم كه نتايج قابل
قبولي بوده مانند :مدنظر قرار گرفتن حمايت توأم
از توليدكننده و مصرفكننده در تنظيم بازار ،بهبود
ال
ت��راز تجاري بخش كش��اورزي و كاه��ش كام ً
محس��وس انحراف معيار قيمت ماهيانه (بهعنوان
ش��اخص نوس��انات قيمت) .برخ��ي محصوالت

اساس��ي خوراكي بعد از قانون تمركز در مقايسه با
سالهاي قبل از آن ،از آن جملهاند.
 -2تنظيم بازار توس��ط توليدكننده باشد بهتر
اس��ت يا واردكننده؟ كداميك به توسعه شاخص
ملي و افزايش ثروت ملي كمك ميكند اين سؤالي
است كه در كنار ش��اخصهاي مربوط به كاهش
نابرابريه��اي اجتماعي و ايجاد فرصتهاي برابر
در جامعه نمود بيشتري دارد.
 -3چنانچ��ه كل اقتص��اد روس��تايي درنظر
گرفته ش��ود ،رش��د كش��اورزي آثار خ��ود را بر
ديگر بخشهاي اقتصاد روس��تايي ،بايد از طريق
مجموعهاي از پيوندها محقق كند .الزمه برقراري
اين پيونده��ا و ارتباطات ،برنامهريزي و مديريت
نظاممند و هماهنگ كس��بوكارهاي كش��اورزي
اس��ت كه بايد توليدات كشاورزي در ساختارهاي
كس��بوكار جديد و به ش��كل حلقهه��اي بههم
پيوسته و ايجاد زنجيره توليد چه به شكل عمودي
و چه افقي و حتي تلفيق آن با هم طراحي و اجرا
ش��ود تا كشاورزي از قاعده كشاورزي معيشتي به
كش��اورزي تجاري تبديل شود .لغو قانون تمركز
وظاي��ف و اختيارات بخش كش��اورزي اساس�� ًا
برگش��ت به عقب و اس��تمرار ناكارآم��دي بازار
محصوالت كشاورزي گذشته است كه حذف اين
موضوع از اليحه را ضرورت ميبخشد.
 -4تأمين امنيتغذايي بهعنوان يكي از وظايف
اصلي در قانون وزارت جهادكش��اورزي گنجانده
شده است .قطع ًا برنامهريزي جهت تحقق اين امر
مهم فقط با نگرش جديد از كش��اورزي مدرن كه
توس��ط فائو تعريف شده و شامل توليد ،فرآوري،
نگهداري و توزيع محصوالت كشاورزي يعني از
مزرعه تا سفره ميگردد ،امكانپذير است.
 -5فع��االن اقتصادي (حقيق��ي و حقوقي و
بهويژه تش��كلهاي صنفي) در حوزه توليد اعم از
صنعت و كش��اورزي با جدا شدن حوزه بازرگاني
و برگش��ت به گذش��ته مخالف و فع��االن بخش
تج��ارت و بهويژه واردكنندگان با اين عمل موافق
.
هس��تند
در واقع ،مركز پژوهشها هم مشابه كميسيونهاي
مجل��س ،مخالف تصويب ماده يك اليحه اصالح
بخش��ي از س��اختار دولت و تبصره يك اين ماده
مبني بر تفكيك وزارت صنعت ،معدن و تجارت،
احي��اي وزارت بازرگان��ي و لغ��و قان��ون تمركز
وظايف و اختيارات مربوط به بخش كش��اورزي
در وزارت جهادكش��اورزي اس��ت و اين اقدام را
به ضرر بخشهاي صنعت و كش��اورزي ميداند.
حال باي��د ديد نمايندگان مجلس در صحن علني
مجلس چه تصميم��ي درباره اين اليحه ميگيرند
و ترجيح ميدهند در اين زمينه سياسي عمل كنند
يا كارشناسي؟
بهنظ��ر ميرس��د وزارت جهادكش��اورزي با
مديري��ت فعلي ك��ه رويك��ردي توليدمحور دارد
باي��د در اين ب��اره گامهاي بلند ب��ردارد و البته با
مشاركت نهادهاي مدني ميتوان راه را براي بدتر
شدن شرايط بست .سرنوشت شكر ،روغن و برنج
دوباره به دست بازرگانان نيفتد.

شماره  - 177ارديبهشت 1397

3

شرط اصلي
برد
ا
ش
اتفاق در ت
عمل
از صفحه 2

كدام ابزار

پس از درك مشترك از اينكه درحال
حاض��ر اقتصاد ايران ي��ك درد اصلي و
ظاهرا ً درمانناپذير شده است حاال وقت
آن اس��ت كه ابزارهاي كارآمد و كارساز
براي برطرف كردن اين بيماري را بيابيم
و البت��ه در اينجا نيز باي��د اتحاد رأي و
نظر داش��ته باش��يم .بحث اين است كه
اين درد ريش��ه دوان��ده در اقتصاد ايران
سرچشمهاش در حال حاضر در كجاست
و از كدام ناحيه بر آن فشار وارد ميشود.
آيا ناتواني در سياستگذاري فشار اصلي
را بر اقتصاد وارد ميكند؟ آيا محدوديت
منابع انس��اني يا مالي و پولي داريم؟ آيا
مناب��ع كافي براي ص��ادرات و ارزآوري
نداري��م؟ آيا با طغي��ان مصرفكنندگان
مواجه هس��تيم؟ آيا منابع آب كش��ور به
حداقل رس��يده اس��ت؟ آي��ا بانكها در
بدترين وضعيت قرار دارند؟
واقعيت اين اس��ت ك��ه همه موارد
يادش��ده را ميتوان يكي از اجزاي فشار
ب��ر تن و جان اقتصاد ايران تلقي كرد اما
درد اصلي و فش��ار بزرگ را بايد بيرون
از مرزهاي ملي دانست .كارشناسان باور
دارند ايران ميتواند بدونترديد با استفاده
از تواناييه��اي داخل��ي بر مش��كالت
اقتصادي غلبه كند اما فشار بيروني بسيار
بزرگ اس��ت .واقعيت را بايد پذيرفت و
قبول كرد كه ادامه تحريمهاي نانوش��ته
غرب كار را بر اقتصاد سخت كرده است.
بنابراين باي��د ابزاري از جنس خود اين
فشار را براي كاهش آن يا برطرف كردن
كوتاهمدت و بلندمدت آن پيدا كرد .چرا
غرب با ايران مشكل دارد؟ مشكل غرب
با ايران از جنس سياست است ،پس بايد
ابزاري از جنس سياست يافت تا مشكل
را بتواني��م برطرف كنيم .در حال حاضر
آنچه كار را جلو ميبرد و ميتواند ابزار
مناسب باشد سياست خارجي است.
گام نخست

ح��اال كه دانس��تيم درد بزرگ ايران
ام��روز از جن��س اقتص��اد و تنگناهاي
اقتصادي است و حاال كه گمان و حدس
كارشناسان را باور كرديم كه بايد ابزاري
از جنس سياس��ت ب��راي برطرف كردن
فش��ار بزرگ پيدا كني��م بايد گام اول را
برداريم و از نقطه مطمئن كار را ش��روع
كنيم .نقطه مطمئن بهنظر ميرس��د درك
و فه��م دقيق از توزيع قدرت سياس��ي
در ايران اس��ت .اگر نهادهاي ادارهكننده
جامعه به اين درك برس��ند كه در حد و
اندازه و س��طح قدرت مق��رر در قانون
اساس��ي عمل كنند بدون ترديد گام اول
را برداش��تهايم .نگارن��ده ب��اور دارد كه
درك دقي��ق از مس��ئله توزيع قدرت در
ايران همان گام نخست و سپس حركت
در مس��ير اتفاق رأي براي برطرف كردن
مشكل اقتصاد است.
عليرضا اشرف ،دبيركل اتاق بازرگاني،
صنايع و معادن و كشاورزي
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س��ال  ،۲۰۱۷سالي بود كه احساس كس��ادي بار ديگر نمود پيدا
ك��رد چرا كه بازار جهان��ي پس از دو فصل متوالي كمبود (۲۰۱۵-۱۶
و  ،)۲۰۱۶-۱۷در س��ال  ۲۰۱۷-۱۸به يك مازاد جهاني ميرس��د .در
حالي كه اين دو س��ال كمبود ش��اهد كاهش موجودي تا  ۱۳/۱ميليون
تن بود ،يك چرخش قوي در  ۲۰۱۷-۱۸وجود دارد بهطوريكه مازاد
 ۳/۹ميليون تن به دنبال كمبود  ۴/۲ميليون تن در س��ال  ۲۰۱۶-۱۷را
شاهد هستيم.
 F.O.Lichtدر  ۶فوري��ه نس��بت به اعالم ميزان افزايش ش��كر
جهاني سال  ۲۰۱۷-۱۸اقدام كرد (به ميزان  ۲ميليون تن در آن زمان)
و دقيق�� ًا از هم��ان زمان بود كه قيمت ش��كرخام از  ۲۱/۴۹س��نت در
پوند (باالترين قيمت نس��بت به  ۵ماه گذش��ته) شروع به كاهش كرد.
اين مس��ئله باعث كاهش قيمت به كمترين ميزان طي  ۱۶ماهه در ۲۸
ژوئن ش��د كه برابر با  ۱۲/۵۳س��نت در پوند بود .عالوه بر مازاد مورد
انتظار  ،۲۰۱۷-۱۸مقادير تحويلي بيش از يكميليون تني شكرخام در
قراردادهاي مارس ،مه ،و ژوئن نش��ان داد كه هنوز ش��كر كافي براي
تحويل كوتاهم��دت (عليرغم كاهش آماري  )۲۰۱۶-۱۷وجود دارد.
پس از آن قيمتها تا حدي شروع به برگشت كرد و طي  ۵/۵ماه ،در
اواخر نوامبر به  ۱۵/۲۸سنت در هر پوند رسيد .اين قيمت ،نزديك به
قيمت نهايي  ۱۵/۱۶سنت در هر پوند سال  ۲۰۱۷بود.
پش��تيباني براي قيمت ش��كرخام از ماه جوالي ،اساس ًا ريشه در
بعضي تحوالت در توليدكننده و صادركننده ارش��د يعني برزيل دارد.
يك عامل كليدي ،تغيير سياس��ت قيمتگذاري بنزين در اين كش��ور
توس��ط شركت نفت برزيل است .اين شركت در  ۳۰ژوئن اعالم كرد
ك��ه بهاي س��وخت را مجددا ً بازنگري خواهد ك��رد زيرا در پي حفظ
قيمت عمدهفروش��ي براي خردهفروش��ان ،سهم بازار را از دست داده
است .سياس��ت قيمتگذاري جديد سه روز بعد آغاز و باعث شد تا
شركت پتروبراس قيمت بنزين داخلي را بهصورت روزانه و براساس
تغييرات قيمت جهاني نفت و تغيير نرخ ارز برزيل تعديل كند .با توجه
به اين كه اين مسئله منطبق با فروكش كردن قراردادهاي آتي نفتخام
وس��تتگزاس اينترميديت به  ۴۲دالر براي هر بشكه در اواخر ژوئن
و افزايش بعدي آن تا  ۶۰دالر تا اواخر آن سال بود ،اين مسئله باعث
بهبود رقابتپذيري اتانول و تغيير جهت سريع به سمت توليد اتانول
در نيمه دوم فصل برداش��ت  ۲۰۱۷منطقه جنوب مركزي برزيل ش��د.
پس از آن ،تصميم دولت برزيل در وضع ماليات براي واردات اتانول
ذرت آمريكا نيز از اين مسئله پشتيباني كرد و باعث تغيير جهت نيشكر
از توليد ش��كر به اتانول در آغاز فصل  ۲۰۱۸شد .رويهم رفته ،قيمت
ش��كرخام ش��ماره  ۱۱طي سال  ۲۰۱۷به ميزان  ۲۳درصد افت كرد ،و
آن را به بدترين كاالي كشاورزي تبديل كرد .معامالت آتي شكرسفيد
در بازار لندن نيز س��ال  ۲۰۱۷را با افت قابلتوجه خاتمه داد كه اين
موضوع ناشي از افزايش ناگهاني مورد انتظار عرضه در اتحاديه اروپا،
تايلن��د ،و هند بود .فعالترين قرارداد م��ارس با ارزش  ۳۹۴/۷۰دالر
براي هر تن در  ۲۹سپتامبر ( ۲۰۱۷جلسه نهايي) منعقد شد كه كاهش
 ۱۲۹/۵۰دالري (يا  ۲۴/۷درصدي) طي  ۱۲ماه گذشته را نشان ميدهد.
باالترين قيمت اين سال برابر با  ۵۶۴/۹۰دالر براي هر تن در  ۲۲فوريه
و پايينترين آن  ۳۵۳/۳۰دالر براي تن در  ۲۷سپتامبر بود.
حق بيمه شكر سفيد مارس -مارس در پايان  ۲۰۱۷برابر با ۶۰/۴۸
دالر براي هر تن بود كه قابل مقايسه با  ۹۴/۰۸دالر سال قبل (پس از
نوسان بين  ۴۵دالر تا  ۱۱۶دالر بر تن طي آن سال) ميباشد.
با نگاهي اجمالي به قيمت بازار س��ال  ،۲۰۱۷پرسش اساسي اين
است كه وضعيت بازار در سال  ۲۰۱۸چگونه خواهد بود؟
كاهش توليد شكر جنوب مركزي برزيل در سال 2018

ب��ا توجه ب��ه اينكه حضور برزي��ل در بازار جهان��ي بهمثابه يك
گوريل  400پوندي در يك اتاق است ،چشمانداز آينده آسياب منطقه
جنوب مركزي برزيل در سال  2018بر روي عملكرد بازار شكر(خام)
س��الجاري ميتواند مهم باشد .يك ويژگي مهم آسياب فصل ،2017
چرخش آن از توليد اتانول به ش��كر بود .در واقع تا اواس��ط دسامبر،
كارخانههاي منطقه  46/99درصد شكر قابلبازيافت ( )ATRدر نيشكر
( 137/33كيلوگ��رم در براب��ر  133/90كيلوگرم) همراه بود كه هم به
افزايش توليد ش��كر از  35/1ميليون تن در س��ال قبل به  35/6ميليون
تن منجر ش��د و هم توليد اتانول را از  24/7بيليون ليتر به  25بيليون
ليتر افزايش داد .برداش��ت در اكثر مناطق انجام شده بود ليكن آسياب
مقادير باقيمانده در نيمه دوم دس��امبر توسط حدود  60كارخانه ادامه
داشت در عوض مقدار اندكي نيشكر در ماه مارس فرآوري شد (كه از
نظر فني هنوز بر توليد سال  2017-18تأثير ميگذارد) .از آغاز برداشت
تا اواسط دس��امبر ،در مجموع  678/8ميليون تن نيشكر برداشت شد
كه در مقايسه با برداشت  588/9ميليون تن سال گذشته كاهش نشان
ميدهد .انتظار نميرود اين وضعيت تا پايان برداش��ت در  31مارس
تغيير چنداني كند و ميتواند به حدود  595ميليون تن نيش��كر36/1 ،
ميليون تن شكر و  25/7بيليون ليتر اتانول برسد .اين ارقام در مقايسه
با  607/1ميليون تن نيشكر 35/6 ،ميليون تن شكر و  25/7بيليون ليتر
اتانول توليدي در سال  2016-17ميباشند.
با در نظر گرفتن چش��مانداز س��ال  ،2018ش��واهد حاكي از اين
اس��ت كه كاشت مجدد نيش��كر در فصل اول  2017بار ديگر تعديل
شد و اين مسئله سطح موجود براي كشت سال بعد را افزايش ميدهد

بازار جهاني

عوامل كسادي بازار
در چشمانداز 2018

نشريه بينالمللي شكر و شيرينكنندهها
صنع��ت قندوش��كر همچنان در كان��ون توجه قرار
دارد و نش��ريههاي بينالمللي ضمن مراقبت از تحوالت
اي��ن صنعت اقدام به مقايس��ههاي جال��ب و ارتباط اين
صنع��ت با تحوالت ديگ��ر دارد .در گزارش حاضر نيز
(نيشكر كاش��ت جديد هنوز براي برداشت آماده نيست) اما روي
بازده نيش��كر زيانآور است .دوره خشكسالي بين ژوئن و سپتامبر
باع��ث افزايش نگراني در مورد عملكرد نيش��كر س��ال ( 2018و
توسعه كشت نيش��كر در ژوئيه و آگوست) شد .بعضي مناطق در
ايالت س��ائوپائولو بهمدت  90تا  120روز باران نداش��تند كه براي
رش��د جوانهها و نيش��كر زيانآور بود .از طرف ديگر ،بارش بيش
از ميانگين در ماههاي اخير باعث بهبود وضعيت ش��ده اس��ت .با
اين حال ،بازده نيشكر هنوز دستخوش اثرات كاهش مجدد اندك
در س��الهاي اخير اس��ت كه باعث كهولت گياه نيشكر با عملكرد
پايين ش��ده است .اين مس��ئله همچنين يك عامل مهم براي توليد
س��ال  2017مطرح بود بهطوري كه بر اساس مطالعه مركز فناوري
نيش��كر ( ،)CTCميانگين عملكرد نيشكر بين شروع برداشت در
ماه آوريل و آخر برداش��ت در م��اه نوامبر به  76/39تن در هكتار
ميرس��د كه در مقايس��ه با  77/23تن در هكتار دوره مش��ابه سال
قبل ،حدود  1/1درصد كاهش نش��ان ميدهد .بدينترتيب ،اكنون
انتظار ميرود كه برداشت نيشكر در سال  2018-19كاهش بيشتري
داش��ته باش��د و به حدود  585ميليون تن برسد .تخصيص نيشكر
براي توليد ش��كر ميتواند تا  44/5درصد افت كند ،زيرا با توجه
به سياس��ت جديد قيمتگذاري بنزين و مطلوبيت آن در ش��رايط
قيمتي باالي  60درصد براي هر بشكه نفتخام ،توليد اتانول طي
سال گذشته بهبود يافته است.
تخصيص كمتر شكر بههمراه افزايش جزئي در كيفيت نيشكر
به  136/9كيلوگرم شكر در هرتن نيشكر (بهعالوه  0/5كيلوگرم) در
فصل جاري ميتواند منجر به توليد تقريب ًا  34ميليون تن شكر ،يا
تقريب ًا  2/1ميليون تن كمتر شود .با اين وجود ،ميتوان نتايج را بر
اساس پيشبيني  585ميليون تن نيشكر ارائه داد درحاليكه بعضي
شاهدان حتي اين ارقام را تا  570ميليون تن تقليل دادهاند.
درعينحال ،رئيسجمهور برزيل ،ميش��ل تمر ،در  26دسامبر
قانون رنووآبيو را امضا كرد .اين قانون ،يك برنامه انگيزشي براي
توليد س��وخت زيس��تي و مصرف آن در برزيل طي سالهاي آتي
بهمنظ��ور كمك به تحقق تعهدات اين كش��ور در كاهش انتش��ار
گازهاي گلخانهاي تحتتأثير قرارداد پاريس ميباشد .جزييات اين
برنامه هنوز در دست بررسي بوده و انتظار ميرود اجراي كامل آن
دو سال ،يعني (تا اوايل  )2020طول بكشد .صنعت نيشكر برزيل
انتظار دارد پس از سالها ركود ،رنووآبيو انگيزهاي براي ايجاد موج
جديدي از سرمايهگذاري در اين بخش ايجاد كند .بههرحال ،تصور
نميرود اين برنامه تأثير كوتاهمدتي بر توليد ش��كر و اتانول داشته
باشد .يك عامل مهم در زمينه توليد شكر ،توازن آن با اتانول است
كه آن نيز به تحوالت آينده ارزش رئال برزيل در برابر دالر آمريكا
و قيمت نفتخام بستگي دارد.
قيمت نفتخام به كجا ميرود؟

چش��مانداز ارزش انرژيهاي فس��يلي در سال  2018به دليل
وجود عدم قطعيتهاي زيادي جهاني ،قدري دش��وار اس��ت چرا
كه بهنظر ميرس��د خطرات از نظر اساسي به سمت مسائل جانبي
منحرف شده باشند.
تظاه��رات در ايران ،مس��ائل مربوط به اخت�لال در عرضه را
مطرح كرده و قيمت نفت را در اوايل ماه ژانويه به باالترين سطح
بلندمدت افزايش داد .قيمت نفت وستتگزاس اينترميديت ()WTI
به  60دالر در هر بشكه و نفت برنت به تقريب ًا  70دالر در هر بشكه
افزايش يافت كه يك موضع غيرقابل تصور در دوره اخير ميباشد.

ميتوان ديد كه قيمت شكر در بازارهاي جهاني چگونه
تحول پيدا كرده و ارتباط آن با تحوالت قيمت نفت در
بازارهاي جهاني چيست؟ اين مقاله از سايت نيشكرنيوز
اخذ شده است.
رئيسجمه��ور آمريكا ،دونالد ترامپ درصورت اقدام به رويارويي
با ايران و تحريم مجدد عليه اين كش��ور در اواخر ژانويه ميتواند
افزايش ديگري را در قيمتهاي نفت اعمال نمايد.
با وجود اين ،پرسشهاي بسياري درباره تداوم رالي قيمت نفت
باقي ميماند .در اواس��ط سپتامبر ،آژانس بينالمللي انرژي ()IEA
در گ��زارش ماهيانه بازار نفت خود هش��دار داد كه ممكن اس��ت
سال  ،2018س��ال چندان خوشايندي براي عالقمندان بازار تنزلي
نباش��د ،چرا كه عرضه ش��يل آمريكا رو به رشد است و اين مسئله
ميتوان��د مقابل اقدام كاهش توليد اوپك بهمنظور افزايش قيمتها
در س��ال  2017باش��د .اوپك در اين خصوص اظهار داشته است
كه توليد ش��يل آمريكا آنچنان كه آژان��س بينالمللي انرژي گفته،
افزايش نخواهد داش��ت .با اين حال ،اوپك سابقه دستكم گرفتن
ش��يل آمريكا را دارد (اين دس��تكم گرفتن باعث كاهش قيمتها
در سال  2014شد).
بههرحال ،آژانس بينالمللي انرژي پيشبيني ميكند كه احتماالً
عرضه غيراوپك در س��ال  2018باعث افزايش  1/6ميليون بش��كه
در روز ميش��ود (كه س��هم شل آمريكا برابر با  870.000بشكه در
روز اس��ت) .ليكن تقاضا فقط  1/3ميليون بش��كه در روز در سال
 2018افزايش مييابد ،كه بيانگر فراواني ديگري در توليد ميباشد
(آژانس معتقد است كه توليد نفتخام اوپك و  10عضو غيراوپك
تحت هدايت روسيه پس از تصميم آنها در  30نوامبر براي تمديد
كاهش توليد ،تا پايان  2018ثابت بماند) .اگر شركتهاي اكتشافي
و توليدي آمريكايي به روند فعلي خود ادامه دهند ،آنگاه پيشبيني
افزايش قيمت نفت در اين س��ال مشكل است ،مگر اين كه چيزي
مثل يك بحران عميقتر در خاورميانه رخ دهد.
يك دام ديگر براي رالي قيمت جاري نفت ،شروط انبوه روي
قراردادهاي آتي نفت از طرف صندوقهاي تأمين و س��اير مديران
پولي است .شروط درباره افزايش قيمت نفت در پايان  2017ركورد
زده اس��ت ،درعينحال ش��روط فروش تا حد  9ماهه افت داش��ته
اس��ت .اما با اين كه بسياري از سرمايهگذاريها در يك سمت اين
معادله قرار گرفتند ،بهويژه با افزايش اخير قيمتها ،تثبيت موقعيت
دشوار بهنظر ميرسد .با اين همه پول در جريان ،شايعات كوچك
ميتواند منجر به ارزانفروشي ناگهاني شود ،بنابراين انتظار ميرسد
ريسكها افول كنند .مؤسس��ه «خدمات سرمايهگذاري مودي» در
دوم ژانويه گفته اس��ت كه احتماالً افزايش قيمت نفت در محدوده
 40تا  60دالر براي هر بشكه در اين سال دور خواهد زد .بنابراين
بهنظر ميرسد پشتيباني بيشتر از قيمت اتانول در برزيل از پيوند با
قيمت نفتخام محدود شود.
رئال برزيل به كجا ميرود؟

ن��رخ برابري ارزش رئال برزي��ل در مقابل دالر آمريكا ،عامل
مهم ديگري است كه بر سودآوري نسبي توليد شكر در برابر توليد
اتانول در برزيل تأثير ميگذارد.آشفتگي سياسي و وخيم شدن رونق
اقتصادي ميتواند يك محرك اصلي براي ارزش رئال در سال 2018
باشد .در اواسط دسامبر ،ارزش رئال برزيل در برابر دالر آمريكا به
كمترين مقدار خود طي شش ماه گذشته ،يعني  3/34رئال در برابر
هر دالر (در مقايسه با رقم حدود  3/24فعلي) رسيد .اما كاهش اخير
لزوم ًا به معني اين نيست كه رئال يك كاالي ارزان ميباشد.
در واقع مردم برزيل در اكتبر  2018در يك همهپرسي شركت
ميكنند كه ميتواند آشفتگي سياسي زيادي ايجاد كند .رئيسجمهور
ميشل تمر ،پس از متهم شدن ديلما روسف به رسوايي بودجهاي و
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محكوميت او توسط هيأت نمايندگان ،در اكتبر جانشين او شد .اما
نزديكي آراء  251-233بهنفع تمر بيانگر اين بود كه اين رئيسجمهور
در پش��تيباني از معيارهاي س��اختاري ،از جمل��ه تأمين اجتماعي و
اصالح قانون مس��تمريبگيران (با محدود شدن شكاف بودجهاي)،
مشكل خواهد داشت ،اين در حالي است كه دوره رياست او رو به
پايان ميباش��د و انتظار نميرود تمر در رقابت سال  2018شركت
كن��د .تأييد او بر اصالحات باعث تقويت اعتماد در اقتصاد كش��ور
و رش��د آينده ش��ده و بدينترتيب از رئال پشتيباني خواهد شد .با
وج��ود اين ،احتمال زيادي وجود دارد كه اصالحات موفق نش��ود
ال تصويب نش��ود ،زيرا بهنظر ميرسد رقابت انتخاباتي 2018
يا اص ً
بهطور گس��ترده آغاز شده و اصالح حقوق بازنشستگي ،يك تعهد
بس��يار منفور است .درصورت عدم انجام اصالحات ،رئيسجمهور
بعدي وارث چالشهاي مشابه خواهد بود .پس از بركناري روسف
در آگوست  ،2016برزيل به يك بازار نوظهور محبوب ارزي تبديل
ش��د ،زيرا تجار پ��س از اين جايگزيني ،به ايج��اد تحول اقتصادي
اميدوار بودند .بدينترتيب ،نرخ رئال طي دو س��ال افزايش داشت
و در اوايل  2017به  3/05رسيد .نرخ باالي بهره برزيل در مقايسه
با كش��ورهاي توسعهيافته،حتي جذابيت اين كشور را بهعنوان يك
مقصد س��رمايهگذاري بيشتر ميكرد .گرچه بانك برزيل نرخ اصلي
بهره خود را در  6دس��امبر پايين آورد با اين حال اين مس��ئله هنوز
هم صادق اس��ت .درحال حاضر اين ن��رخ معادل  7درصد (حدود
نصف نرخ سال پيش) است .در حالي كه بانكهاي مركزي بازارهاي
توسعهيافته به سمت سياست پولي عادي ميروند ،همتاهاي آنان در
بازار نوظهور هنوز در جهت مخالف گام برميدارند و س��عي دارند
اقتصاد خود را تقويت كنند .نرخ تورم (شاخص  )IPCAبرزيل در
س��ال  2017به  2/95درصد رسيد كه پايينترين نرخ ساالنه پس از
 1998و كمتر از هدف  4/5درصدي دولت (بهعالوه يا منهاي 1/5
درصد) بود .اين رقم فاصله بسيار زيادي با ارقام مشاهده شده اوايل
سال  2016دارد .حتي با اينكه بزرگترين اقتصاد آمريكايالتين در
دهههاي اخير به پايينترين س��طح ركود خود رسيد .عليرغم رشد
س��ريعتر از انتظار  GDPدر سال گذشته ،نرخ دو رقمي بيكاري و
ظرفيت بالاستفاده در ميان شركتها ،عاملي (روزنهاي) براي افزايش
قيمته��ا بود .اف��ت قيمت موادغذايي پس از برداش��ت قابلتوجه
محصوالت كش��اورزي نيز روي تورم تأثيرگذار بود .تورم آهس��ته
ميتواند باعث ش��ود تا بانك مركزي نرخهاي بهره را در س��طح 7
درصد جاري اصالح كرده و آنها را در همان ميزان نگهدارد و از رونق
اقتصادي پشتيباني كند .نرخ بهره قراردادهاي آتي نشان داد كه بيشتر
تجار انتظار توقف نهايي  25امتيازي نرخ سليك را در فوريه داشتند.
عليرغم انتظارات تورمي كمتر از حد متوسط اهداف رسمي ،2018
بانك مركزي در پي اقدام قبل از افزايش مجدد نرخها ميباش��د .با
اينحال ،تحليلگران بر اين باورند كه تلفيق نرخهاي بهره پايين وتورم
به تالش براي كاهش هزينههاي دولت و اجراي اصالحات ساختاري
بستگي دارد .انتخابات زودهنگام رياست جمهوري در اواخر امسال
نش��ان ميدهد كه نامزدهاي دوستدار بازار از نامزدهاي حزب مردم
از جمله رئيسجمهور فعلي ،پرزيدنت لوئيزا ايناش��يلو لوال داسيلوا
و كاپيتان اسبق ارتش  Jair Bolsonaroعقبترند .مردودي بالقوه
طرح حقوق مستمريبگيران تمر و افزايش بيگانگان سياسي ميتواند
باعث ارزانفروشي داراييها از جمله ارز شود كه بدينترتيب باعث
اعمال فشار روي قيمتهاي مصرفكننده ميشود .گوستاو لويوال،
رئيس سابق بانك مركزي برزيل اعالم كرد كه بانك مركزي با همان
وضعيت سال ( 2002زماني كه مقامات پولي نرخها را تا  850واحد
پايه در واكنش به ترس س��رمايهگذاران ب��اال ببرند) مواجه خواهد
ش��د .بدينترتيب ،پيشبيني مسير آينده رئال تقريب ًا غيرممكن است
با اين حال بهنظر ميرس��د اين ضعف حداقل در كوتاهمدت برقرار

باش��د (بهعلت انتظارات كاهش بيشتر نرخ در برزيل ،ذخيره فدرال
اياالتمتحده انتظارات افزايش روبهرش��د نرخها در سال  2018را
دارد) .با توجه به اين حقيقت كه حدود دوسوم شكر توليدي برزيل
صادر ميشود اثرات رئال ضعيف قابلتوجه خواهد بود .هرچه رئال
ضعيفتر باشد بازده پول داخلي (نسبت به قيمت دالر آمريكا) بيشتر
شده و انگيزه براي توليد شكر بيشتر خواهد شد.
افزايش توليد شكر اتحاديه اروپا
در سال  2017-18و تثبيت آن در سال 2018-19
با حذف س��هميهبندي توليد از اول اكتب��ر ،اتحاديه اروپا وارد
عرصه جديدي ميش��ود .اكنون براي اولينبار پس از س��ال ،1968
توليدكنندگان داخلي اين اتحاديه از محدوديتهاي بازاريابي براي
شكر آزاد شدهاند .در نتيجه كشاورزان چغندركار اتحاديه اروپا سطح
كش��ت خود در اين فصل را تا  16درصد افزايش دادند و ش��رايط
آبوهوايي مناس��ب نيز منجر به افزايش تولي��د بيش از اين مقدار
شد .آخرين برآورد ما نشاندهنده اين است كه اتحاديه اروپا در اين
فصل ،حدود  19/2ميليون تن ش��كر توليد ميكند .اين رقم حدود
 3/3ميليون تن (يا  21درصد) بيش از  15/9ميليون تن شكر توليد
شده سال گذشته است .اين ميزان باالتر از افزايش  2/2تا  3ميليون
تني پيشبينيشده ما در چشمانداز سال  2017ميباشد.
حذف سيس��تم سهميهبندي بدينمعناس��ت كه كل شكري كه
ال بهعنوان ش��كر بدونس��هميه طبقهبندي ميشد اكنون ميتواند
قب ً
براي مصارفغذايي نيز فروخته ش��ود .اين مسئله بههمراه افزايش
قابلتوج��ه توليد ،باع��ث خودكفايي اتحاديه اروپا در زمينه ش��كر
براي اولينبار پس از فروپاش��ي نظام سهميهبندي ميشود .با توجه
به اينكه فروش در بازار جهاني با قيمتهاي جاري چندان جذاب
نيس��ت ،اكثر توليدكنندگان در اتحاديه اروپا براي كسب سهم بازار
اين اتحاديه ،شديدا ً با يكديگر رقابت ميكنند .اين مسئله باعث ايجاد
فشار قيمت شده و تصفيهكنندگان شكرخام را (حتي بيش از گذشته)،
تحتفشار قرار داده است .اين وضع احتماالً پايدار خواهد بود زيرا
انعقاد قراردادها در س��ال  2018نش��ان ميدهد كه سطح زيركشت
چغندرقند در چند كش��ور بزرگ توليدكننده ،بيش از س��طح آن در
سال  2017خواهد بود .باتوجه به اينكه كاشت چغندرقند فقط در
فصل بهار انجام ميش��ود ممكن اس��ت تصويري از بازده محصول
در آين��ده ايج��اد كند ،ام��ا حتي اندكي كاهش در مي��زان توليد اين
س��ال ،باز هم حجم توليد اتحاديه اروپا را در سطح باال نگه خواهد
داشت .كاهش سطح زيركشت در پاسخ به پايين بودن قيمت شكر
قبل از  2019غيرمحتمل بهنظر ميرس��د .عليرغم ارزشهاي پايين
جهاني ،در حال حاضر صادرات اتحاديه اروپا به كش��ورهاي جهان
سوم به يك نكته قابلتوجه تبديل شده است .اعضاي اتحاديه اروپا
 638.000تن شكر در اكتبر و نوامبر (دوماه نخست فصل )2017-18
صادر كردهاند .طبق آمار كميس��يون اروپ��ا ،حجم اين صادرات در
دوره مش��ابه س��ال گذش��ته برابر با  133.800تن بوده است .با اين
صادرات ،س��هم مصر با  13درصد ،سريالنكا با  10درصد ،سوريه
با  9درصد ،اسرائيل با  7درصد و موريتاني با  6درصد بوده است.
اتحاديه اروپا در فصل ( 2016-17اكتبر – سپتامبر)  1/3ميليون تن
شكر سفيد صادر كرد كه مقاصد اصلي آن اسرائيل ( 207.000تن)،
مصر ( 135.000تن) ،س��وئيس ( 80.000تن) ،نروژ ( 77.000تن)
و لبنان ( 72.000تن) بوده است .اين كميسيون انتظار دارد اتحاديه
اروپا طي فصل  ،2017-18معادل  2/8ميليون تن ش��كر صادر كند،
اما آمار حملونقل نش��ان ميدهد كه اين ميزان از  3ميليون تن نيز
تج��اوز خواهد كرد .همانطوركه انتظ��ار ميرفت ،واردات اتحاديه
اروپا طي دوماه مش��ابه سال گذش��ته از  310.000تن به 207.000
تن كاهش داشته است.
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شروع قوي آسياب نيشكر در آسيا
توليد ش��كر ماههاي آتي فصل  2017-18آس��يا در تايلند ،هند
و چي��ن اهميت زيادي براي جريانات تجاري دارد .واردات خالص
هند طي س��ال ( 2016-17اكتبر /سپتامبر) فقط  0/4ميليون تن است
كه بس��يار كمتر از مقادير مورد انتظار ابتداي فصل گذش��ته است و
اين موضوع ،قراردادهاي آتي ش��كرخام جهاني را به باالترين سطح
خود طي چهارسال گذشته (يعني  23/90سنت در هر پوند) رساند.
اين كشور در سال  ،2016-17حدود  20/3ميليون تن شكر (معادل
ش��كر سفيد) توليد كرد ،درحاليكه «انجمن كارخانههاي شكر هند»
در ش��روع فصل گذش��ته ،توليد  23/4ميليون تن را پيشبيني كرده
ب��ود و احتماالً اي��ن برآورد بيش از اندازه ،ت��ا حدي باعث اجتناب
از تصويب واردات توس��ط دولت ش��ده است .امسال توليدكنندگان
افزايش بيشتري را (تا حدود  25/1ميليون تن) پيشبيني ميكنند كه
براي پوشش مصرف داخلي كافي خواهد بود .با وجود اين ،برآورد
بيش از اندازه توليد س��ال گذشته نش��ان ميدهد كه هنوز پيشبيني
دقيق توليد اين كش��ور مشكل است .در واقع وضعيت فعلي آسياب
سال ( 2017-18با  10/326ميليون تن توليد تا پايان دسامبر ،نسبت
به  8/191ميليون تن در مدت مش��ابه در س��ال گذشته) ،بيانگر اين
است كه توليد نهايي ممكن است حتي باالتر از ميزان پيشبيني شده
باشد .در اين خصوص تأثير «واريته شگفتانگيز نيشكر» Co0238
در افزايش بيش��تر ضريب استحصال شكر ايالت اواتاپرادش درنظر
گرفته نشده است .اگر چنين باشد ،اين كشور حتي ميتوانست در اين
فصل اندكي شكر قابل صادرات نيز داشته باشد كه به همراه افزايش
مورد انتظار درس��ال  2018-19اين كشور را تا پايان  2018به گروه
صادركنندگان بازگرداند .خرد كردن نيشكر سال  2018-19تايلند در
اول دسامبر (پنج روز زودتر از سال گذشته) آغاز شد اما هنوز قدري
تأخير نسبت به شروع برداشت ماه نوامبر سالهاي گذشته دارد .توليد
ش��كر در فصل گذش��ته با  0/2ميليون تن افزايش به  10ميليون تن
رس��يد كه عليرغم افت نيش��كر از  94ميليون تن به  93ميليون تن،
بارشهاي خوب در  2017باعث رونق قابلتوجه عملكرد نيشكر در
اين فصل شد .مهمتر از همه ،بيشتر كشاورزان از كشت برنج به كشت
نيش��كر روي آوردهاند .اين امر ميتواند اين كشور را به توليد 11/7
ميليون تن شكر در فصل جديد قادر سازد كه  17درصد بيشتر از سال
گذشته است .نتايج برداشت زودهنگام نهتنها نشاندهنده بازده روزانه
زيادتر نيشكر ميباشد بلكه نشاندهنده افزايش نرخ بازيافت شكر نيز
بوده اس��ت .با سرعت گرفتن عمليات آسياب نيشكر ،منابع بازار از
فروش قيمتهاي خام بزرگترين توليدكننده تايوان تا  15سنت در
پوند خبر ميدهند .چين بار ديگر بهعنوان يك گزينه پيشبيني نشده
در بازار جهاني  2018مطرح ميباش��د .توليد داخلي توسط «انجمن
ش��كر چين» تا  10درصد افزايش طي  3سال گذشته پيشبيني شده
و به  10/2ميليون تن در  2017-18ميرسد ،كه بيش از  9/3ميليون
تن در سال پيش است .باوجود اين همچنان اين كشور شديدا ً وابسته
به واردات است زيرا مصرف داخلي آن در حدود  15/4تا  16ميليون
برآورد ميش��ود .دولت چين در س��ال  ،2016-18بازار را از طريق
تركيب��ي از تأمينكنندگان كارخانههاي داخلي ،فروش ذخاير دولتي،
واردات رسمي و شكر قاچاق مديريت كرد .واردات طي فصل گذشته
ش��ديدا ً افت كرد و از  6/2ميليون تن به  3/7ميليون تن رس��يد ،زيرا
دولت خارج از برنامه و در ماه مه ،تعرفههاي سنگيني براي واردات
سه سال آينده وضع كرد و اين موضوع باعث كاهش تجارت كاالي
قاچاق شد و تقريب ًا واردات شكر خارج از سهميه چين نصف شده و
فقط يكميليون تن داراي مجوز است .درحال حاضر تصفيهخانههاي
ش��كر چين مش��غول البي كردن با پكن براي افزايش واردات شكر
خارج از سهميه به  1/9ميليون تن هستند.

در صفحه 6

قراردادهاي آتي شكر خام جهاني (نيويورك )11 #

قراردادهاي آتي شكر سفيد جهاني (لندن )5 #

(سنت آمريكا براي هر پوند)

(دالر هر تن)
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از صفحه5
چي��ن اجازه واردات س��االنه  1/94ميليون تن ش��كر با
تعرفه  15درصد را بهعنوان بخش��ي از تعهدات خود نسبت
به «سازمان تجارت جهاني» تصويب كرده است .محمولههاي
وارداتي خارج از اين س��هميه (تحتعنوان واردات خارج از
سهميه) ،تعرفه باالتري دارند و مستلزم اخذ مجوز ميباشند.
بهطور خالصه ممكن است چين بار ديگر در سال 2017-18
واردات خ��ود را افزايش دهد ،بهوي��ژه اگر توليد داخلي آن
كمتر از مقادير پيشبيني شده شود .اين مسئله در ماه ژانويه
و با رس��يدن به اوج توليد نيش��كر مش��خص ميشود .توليد
ش��كر در س��ه ماه اول س��ال ( 2017-18اكتبر – س��پتامبر)
مع��ادل  2/324ميليون تن بود كه فقط  1/2درصد بيش��تر از
توليد  2/297ميليون تني دوره مشابه سال قبل است .بنابراين،
اين كشور در س��الجاري ميتواند يك عامل حمايتي براي
بازار جهاني باشد.
احتمال بيثباتسازي بازار جهاني
در پي يارانههاي پاكستان
صادرات ش��كر با پرداخت يارانههاي س��نگين توس��ط
پاكستان ميتواند عامل نگراني در سالجاري باشد .زماني كه
توليد اين كشور بهرقم بيسابقه  7/05ميليون تن (ارزش شكر
سفيد) يا 2ميليون تن بيش از ميزان سال قبل رسيد از حد انتظار
س��ال  2016-17فراتر رفت .احتماالً توليد سال  2017-18تا
حدود  7/5ميليون تن افزايش مييابد ،اين درحالي اس��ت كه
بعض��ي از منابع حتي صحبت از  8ميلي��ون تن ميكنند .اين
مسئله نخستوزير را متقاعد كرد تا در اواخر ماه نوامبر اجازه
صادرات  1/5ميليون تن شكر اضافي را صادر كند كه عالوه
بر رقم مجوز  5 00هزار تني ماه سپتامبر است .هر دو جريان
مشمول يارانه صادرات  10/7روپيه پاكستاني براي هر كيلوگرم
(يا  102دالر براي هر تن) ميباش��ند .عالوه بر اين ،براساس
آخرين گزارشات مطبوعات محلي ،دولت ايالتي سند (دومين
ايالت بزرگ توليدكننده شكر پس از پنجاب) در چهارم دسامبر
تصميم گرفت تا يارانه صادرات معادل  9/30روپيهاي براي هر
كيلوگرم شكر اضافي را براي كارخانههاي دولتي اعطا كند ،كه
مجموع يارانه را به حدود  200دالر براي هر تن ميرس��اند.
اكنون پرس��ش اصلي اين اس��ت كه پاكستان در فصل جاري
چهقدر ش��كر صادر خواهد كرد؟ ب��ا توجه به اين كه ذخاير
مازاد در محدوده  1/3ميليون تن و مصرف داخلي در حدود
 5/8ميليون تن است ،كل محموله صادراتي بهسادگي ميتواند
به  2ميليون تن برسد ،اگر بيشتر نشود.
خالصه

بازار ش��كر طي سال گذش��ته متحمل زيانهاي زيادي
ش��ده اس��ت زيرا اين ب��ازار چش��مانداز خود را براس��اس
پيشبيني بازگش��ت مازاد در فصل جاري ( 2017-18اكتبر/
سپتامبر) تنظيم كرده است .در حال حاضر  F.O.Lichtاين
مازاد را پس از كمبود  4/2ميليون تن سال قبل ،برابر با 3/9
ميلي��ون تن برآورد ميكند .اظهارات فوق نش��ان ميدهد كه
گردانن��دگان كوتاهمدت بازار از نظر بنيادي بدبين هس��تند.
اتحاديه اروپا با حركت بسيار خطرناك به سمت بازار جهاني،
حجم قابلتوجهي از محصول سال  2017-18خود را صادر
ميكند و پاكستان نيز پرداخت يارانه سنگين را براي حداقل
 2ميليون تن صادرات ش��كر سفيد تصويب كرده است ،اين
درحالي است كه فصل آسياب در تايلند و هند شروع نشدهاند.
بهنظر ميرس��د درصورتي كه دو كش��ور اخير در اين فصل
ش��كر بيشتري نس��بت به ارقام پيشبيني ش��ده جاري توليد
كنند فش��ار بيشتر بر قيمتها بر بازگش��ت بازار وارد شود،
بهويژه اينكه احتمال بازگش��ت هند بهعنوان يك صادركننده
در  2018-19مشهودتر شود .از طرف ديگر ،جداي از رشد
كُند تقاضاي جهاني ،كاهش ش��كر سال  2018-19در منطقه
جن��وب مركزي برزيل ميتواند يك عامل مهم حمايتي براي
قيمتهاي شكر در سالجاري باشد .با وجود اين ،فشار پول
رايج برزيل در بحبوحه انتخابات رياستجمهوري اين كشور
در  ،2018آشكارا باعث افت قيمت شكر خواهد شد .رويهم
رفته ،بهنظر ميرسد ريسك قيمتگذاري در امسال به سمت
پايين منحرف شده باشد.

گزارش

پيشنهاد خوب و مفيد و اعالم همكاري
آنچ��ه در زي��ر ميخوانيد يك نوش��ته مؤثر و قابل
اعتناس��ت و ميتواند و بايد در دستور كار سازمانها و
نهادهاي متولي قرار گي��رد .انجمن صنفي كارخانههاي
قندوش��كر اي��ران آمادگ��ي دارد ب��راي اجرايي ش��دن
كام تلخ كارخانه قند
يادگاري شيرين بلژيكيها در كهريزك رها شده است
كام نخستين كارخانه قند ايران اين روزها تلختر از زهر است؛
كارخان��هاي كه روزگاري كام مردم ايران را ش��يرين ميكرد امروز
درگوشهاي از جنوبيترين پازل تهران از يادها رفته است .بخشهايي
از ساختمان مخروبه كارخانه قند چنان زهوار در رفته شده كه اسكلت
چوبي با س��قفهاي دوطبقه و شيرواني توجه رهگذران جاده قديم
تهران  -قم را جلب ميكند.
معم��اري اي��ن كارخانه جزو نخس��تين معماريه��اي صنعتي
ايران بهش��مار ميرود و قدمتي بالغ بر  130س��ال دارد و با موافقت
ناصرالدينش��اه قاجار ،س��اخته و سالهاس��ت كه بهحال خود رها
شده است.
هرچند س��ازمان ميراث فرهنگي در سال  ۱۳۸۰وارد عمل شد
و اين بنا را ثبت ملي كرد اما باز هم براي نگهداري و حفظ اين اثر
تاريخي هيچكاري انجام نش��ده است و همچنان ستونهاي نخستين
معماري صنعتي ايران در حال ريزش اس��ت .مطالعه س��اخت اين
كارخانه و حتي چگونگي از كارافتادن آن بخش��ي از تاريخ سياسي
و اجتماعي ايران را طي يك قرن گذشته بازگو ميكند.
در روزگار قدي��م نوش��يدن چ��اي قندپهل��و بهنوعي رس��م و
مصرف قند بهقدري در ايران زياد بود كه تاجران و س��رمايهگذاران

پيشنهاد موزه شدن محل كارخانه قند كهريزك با نهادهاي
مدن��ي و دولتي همكاري كند .بديهي اس��ت اين اتفاق
براي پاسداش��ت يك صنعت اصيل و ريش��هدار مبارك
خواهد بود.
خارجي به طمع س��اخت كارخانه قند دس��ت از پا گم كرده بودند.
همان وقتي كه قرار ش��د كارخانه قند در ايران تأسيس شود رقابتي
س��خت بين كشورهاي س��رمايهگذار بهوجود آمد .كارخانه قند رها
ش��ده در محدوده كهريزك گواه قصههاي شنيدني بخشي از تاريخ
ايران است.
اين كارخانه ردپاي بلژيكيها را در خود ديده .حتي صدراعظم
ناصرالدينش��اه« ،ميرزا علياصغرخ��ان امينالدوله» هم بارها در آن
رفتوآمد كرده است.
هنوز هم رد ضربات سنگ و آهن بر در و ديوار كارخانه هست؛
همان روزي كه كش��اورزان چغندرقند به نشانه اعتراض به كارخانه
قند حمله كردند.
همه اينها داستانهايي است كه اگر خوب نگاه كنيم نخستين
كارخانه قند ايران خودش بهخوبي روايت ميكند .فقط كافي است
كمي خوب نگاه كنيم و گاهي تاريخ را بخوانيم.
بلژيكيها وارد ميشوند

سال 1891ميالدي يعني ۱۲۷سال پيش كميتهاي باعنوان «كميته
مطالعات صنعتي پاريس» موفق ش��د امتياز قند ايران را كسب كند.
كارشناس��ان فرانسوي (پلت ،كرچل و ريكما گرس) براي مطالعات
محلي درباره وضع و ش��رايط س��اخت كارخانه قند به ايران اعزام
شدند .ساخت و راهاندازي كارخانه قند ايران درمحل كهريزك بهدليل

آسيب به كشت نيشكر سبب بحران توليد
و اشتغال در خوزستان ميشود

سرپرست شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي با بيان اينكه كشت نيشكر مورد
حمايت نظام صنفي كشاورزي در خوزستان است ،گفت :كشت نيشكر در استان از
مردادماه شروع ميشود و مقارن با كشت گياه ديگري در خوزستان نيست.
محمود ش��ميلي ،در نشست مشترك با رئيس نظام صنفي كشاورزي خوزستان
كه با محوريت بررس��ي راهكارهاي موجود براي گذر از بحران آبي برگزار ش��د ،با
بيان اينكه كش��ت نيشكر مورد حمايت نظام صنفي كشاورزي در خوزستان است،
اظهار كرد :كشت نيشكر در استان از مرداد ماه شروع ميشود و مقارن با كشت گياه
ديگري در خوزستان نيست.
وي افزود :زراعت نيشكر تابستانه است وفقط با زراعتي مثل برنج همزماني دارد
و تداخلي با ساير كشتها ندارد از اين رو الزم است تا ميزان آب مصوب شده در
ستاد خشكسالي ،براي آبياري به كشت نيشكر اختصاص داده شود.
ش��ميلي با بيان اينكه ضرر و زيان گياه دايمي نيش��كر به مراتب بيشتر و فراتر
از يك گياه فصلي اس��ت و خس��ارت به آن را بايد درسه بعد مختلف كشاورزي و
صنعتي و اشتغال ديد ،تصريح كرد :در حوزه كشاورزي مقايسه گياه نيشكر با ساير
گياهان زراعي از نظر دوره داشت ،مقايسه درستي نيست به دليل اينكه زراعتهايي
كه در استان خوزستان انجام ميشود ،عمدت ًا در فصل پاييز و اوايل بهار است و بعد
از آن زراعت خاصي غير از اجراي بسيار محدود برخي باغات نداريم.
سرپرست توسعه نيشكر و صنايع جانبي با تأكيد بر اينكه تنها زراعت تابستاني
در خوزس��تان نيش��كر است ،خاطرنش��ان كرد :اين گياه در طول سال فقط يك بار
برداشت ميشود و اين در حالي است كه يك كشاورز در ساير اراضي غير نيشكري
ميتواند در طول سال دو تا سه بار محصول را بكارد و برداشت كند از اين رو هيچ
گياهي را نبايد با نيشكر مقايسه كرد.
اين مقام مس��ئول بيان كرد :زمان آببري زراعت نيش��كر از رودخانهها نيز با
هيچ زراعت ديگري همزماني ندارد درعين حال در زمان كاش��ت ديگر محصوالت
كش��اورزي نيز كش��ت نيشكر در مرحلهاي از كش��ت قرار دارد كه نيازي به آبياري
ندارد و اين مسئله بايد براي افكار عمومي و كشاورزان به صورت شفاف بيان شود
تا از مشكالتي كه به دليل بحران آبي ،آبياري مزارع نيشكر را تهديد ميكند ،كاسته
شود .وي با اظهار اينكه نيشكر نيز مانند ساير گياهان كشاورزي در خوزستان تحت
پوشش صنف كشاورزي است ،گفت :شركت توسعه نيشكر نيزهمانند ديگر صنوف
كشاورزي ،حق عضويت خود را به نظام صنفي كشاورزي پرداخت ميكند و از اين
منظر تفاوتي با ساير زراعتهاي موجود در استان خوزستان ندارد.

در صفحه 7

معاون سازمان امور اراضي:

 ۹۰درصد اراضي كشاورزي
خرده مالكي هستند

معاون س��ازمان امور اراض��ي گفت :اراضي
كش��اورزي از خ��رده مالك��ي رن��ج ميب��رد و
بهرهوريهاي الزم را در بخش ندارد.
فري��د صيدين��ژاد در گردهماي��ي كارگروه
استاني اجراي دستورالعمل قانون جلوگيري از خرد
شدن اراضي كش��اورزي و ايجاد قطعات مناسب
فن��ي و اقتصادي اظهاركرد :يكپارچگي اراضي در
كاهش هزينه و افزايش بهرهوري تأثير بسزايي دارد
و دولت نيز براي جلوگيري از خرد ش��دن اراضي
كشاورزي ،بر مبناي مشوقهايي كه به كشاورزان
ارائه ميش��ود ،در راستاي تش��ويق كشاورزان به
يكپارچهس��ازي اراضي گام بر ميدارد .وي ادامه
داد :بيمه محصوالت كشاورزي و تخفيف آببها
از مش��وقهاي دولت است .با ارائه اين تسهيالت
به كش��اورزان و حركت به سمت يكپارچهسازي
اراضي ميتوان به س��وي افزاي��ش بهرهوري گام
برداش��ت .در ادامه اين نشس��ت مجتبي مزروعي،
رئيس سازمان جهادكش��اورزي خراسان رضوي،
با اش��اره به اقدامات مثب��ت و متعدد دولت تدبير
و اميد در بخش كشاورزي گفت:حفظ كاربري و
پيشگيري از تغيير كاربري اراضي يكي از اقدامات
اساسي وزارت بوده است.
رئيس س��ازمان جهادكش��اورزي خراس��ان
رض��وي خاطرنش��ان ك��رد :اكثر اراض��ي بخش
كش��اورزي قولنامهاي است و اين آسيب جدي به
بخش كش��اورزي وارد ميكند .وي گفت :عالوه
ب��ر مس��تندات قان��ون تجميع اراض��ي محوريت
كش��اورزي در استان آب بوده و بايد مد نظر قرار
گيرد .همچنين در حال حاضر  ۲۲درصد از ظرفيت
مخازن سدهاي استان خراسان رضوي پر است .كل
حجم مخازن سدهاي اس��تان يك ميليارد و ۱۵۰
ميليون متر مكعب است.

گزارش

زراعت چغندرقند در اين محدوده تصويب شد.
«ميرزا عليخان امينالدوله» وزير اوقاف و رئيس
اداره پس��ت وقت ،مسئوليت واگذاري سهام و
هماهنگي س��اخت كارخانه را برعهده گرفت و
اين شد كه بلژيكيها براي ساخت كارخانه قند
وارد كهريزك شدند.
روسها رقيبان كله قند

اين كارخانه تنها  ۴س��ال توانس��ت سرپا
بايس��تد و محصول خود را بين مردم به فروش
برس��اند با اينكه قند يك��ي از كاالهاي مصرفي
در اي��ران بود و حتي كارخانه ديگري در ايران
وجود نداش��ت تا بتواند ب��ا آن رقابت كند .باز
هم اين كارخانه كارش به تعطيلي رس��يد .البته
چندين عامل سياسي ،اقتصادي و اجتماعي در
تعطيلي اين كارخانه نقش داش��تند كه همه آنها
در جايگاه خود دليل مهمي بهش��مار ميرفتند
تا اي��ن كارخانه امروز اينچني��ن متروك بماند.
براساس مدارك و نوشتههاي نويسندگان ،پيش
از آن قند مصرفي مردم ايران توس��ط بازرگانان
روسي تأمين ميشد.
با توليد كله قند توسط اين كارخانه رقابت
سرسختانهاي بين قند روسي و قند اين كارخانه
بهوجود آمد« .سيدمحمدعلي جمالزاده» نويسنده
در اين مورد نوش��ته است« :قند كهريزك بسيار
ممتاز بود .بهنحوي كه به قند روس��ي شكست
وارد آمد .روسه��ا هر روز قيمت قند خود را
تن��زل دادند تا آنكه قيمت ه��ر من تبريز آن به
45شاهي رسيد و اين مبلغ از قيمت عملآوري
قند هم ارزانتر بود .آنها در اين سياس��ت چنان
پس��تي به خ��رج دادند كه قند اي��ران با وجود
مساعي و كوشش مرحوم امينالدوله نتوانست
دوام پيدا كند».
بيگانه اينجا نباشد حتي اگر قند بسازد

يكي ديگر از م��وارد تعطيلي اين كارخانه

ن��گاه منفي مردم ايران به حضور بيگانگان بود.
دكتر «فووريه» فرانس��وي ،پزش��ك مخصوص
ناصرالدين ش��اه در كتابي باعنوان «سه سال در
ايران» نوشته است« :فضاي اجتماعي آن روزگار
ايران عليه بلژيكيها بود .حتي در واقعه كشيده
ش��دن خط ترام��وا ميان تهران و ش��هرري چه
شورش س��نگيني رخ داد و مردم خسارتهاي
بس��ياري به وسايل و ايس��تگاه راهآهن زدند».
بلژيكيها جايگاه خوبي در ايران نداشتند .افزون
بر اي��ن ،واقعه رژي و لغو امتياز تنباكو س��بب
دغدغه جدي كارگزاران كارخانه بود.
آنها متوجه بودند كه هر امري ممكن است
تحتتأثير عناصر فش��ار رن��گ مذهبي به خود
بگيرد .به همين دليل س��فارت بلژيك از همان
ابتدا كوشيد علما را درباره منابع كارخانه توجيه
كند .اما مردم اعطاي هرگونه امتياز به اجانب را
برخالف قرآن ميدانستند.
مخبرالسلطنه هدايت ،نخستوزير رضاخان
در دوره پهلوي اول مينويسد كه همه اين صنايع
به حمايت دولت نياز دارند.
او نوشته اس��ت ...« :در مملكت تا اختيار
گمرك بهدست دولت نباش��د كارهاي صنعتي
رواج نميگيرد .بهخصوص كه صنايع در خارجه
توسعهيافته و ما بايد از نو شروع كنيم».
تعطيلشدن نخستين كارخانه قند در ايران
در آن سالها داليل ديگري هم داشت .از جمله
اعتراضه��اي پيدرپي كش��اورزان چغندركار
ش��هرري و روس��تاهاي اطراف كهريزك كه در
آن س��الها تحتتأثير خطابههاي منبريها قرار
ميگرفتند ك��ه ميگفتند كار براي اجانب حرام
است.
دس��تآخر اين كارخانه پ��س از مدتها
تعطيلي در سال  ۱۳۰۸دوباره شروع بهكار كرد
و توليد كلهقند تا سال  ۱۳۴۳در آن انجام ميشد
اما بعد از اين سالها كارخانه قندسازي كهريزك
همينطور به حال خود رها شده است.

كارخانه قند را موزه صنعت كنيم
زمي��ن كارخان��ه قن��د اي��ران در كهريزك
72هزارمترمرب��ع وس��عت دارد ك��ه ه��زار و
380مترمربع آن محل قرارگيري كارخانه و بقيه
آن مخصوص اس��تقرار كارگران و محوطه باز
ب��ود .كارخانه از دو بخش اداري و س��ولههاي
خط توليد قند س��اخته شده است .هرچند هيچ
يك از ماشينآالت قديمي در اين سولهها باقي
نمانده و تأسيسات و ماشينآالت خط توليد در
مدت  ۴۵س��الي كه كارخان��ه از نفس افتاده به
مكانهاي ديگر منتقل شدهاند.
مس��احت اين كارخانه آنقدر قابلمالحظه
است كه ميتواند سايت گردشگري مناسبي براي
گردش��گران خارجي و بهخصوص گردشگران
داخلي فراهم كند .با اينكه  ۱۷سال از ثبت ملي
اين اثر ميگذرد اما در اين مدت مسئوالن اداره
ميراث فرهنگي نيز نتوانستند براي حفظ اين اثر
تاريخي كار اساسي انجام دهند.
«امير مسيب رحيمزاده» رئيس اداره ميراث
فرهنگ��ي شهرس��تان ري در اي��ن خص��وص
ميگويد« :بافت تاريخي كارخانه قند كهريزك
اي��ن قابليت را دارد كه ب��ه موزه صنعتي تبديل
ش��ود؛ طرحي كه س��الها در رابطه با كارخانه
سيمان ري پيگيري ميشود».
هرچند س��ال يكبار خبرهايي مبني بر انبار
كردن اين كارخانه ،سيمان كردن بخشهايي از
كارخانه و حتي تخريب بخش��ي از ستونها و
ديوارهاي كارخانه رسانهاي ميشود.
رحي��مزاده درباره حف��ظ و نگهداري اين
اث��ر تاريخ��ي ميگويد« :بارها ب��ا مالك اين بنا
مكاتب��ه كردهايم و همچنان منتظر تصميمگيري
مالك خصوصي كارخانه قند هستيم .استفاده از
بناي تاريخي اي��ن كارخانه با حفظ ارزشهاي
ميراث فرهنگي در گرو رضايت مالك كارخانه
است».
* سودابه رنجبر

داستان تلخ و تكراري قيمتگذاري اجباري
از صفحه 2

فريدون مهدوي كيست؟

فريدون مهدوي پسر حسن مهدوي و نوه
حاج محمدحسين امينالضرب و نتيجه حاج
محمدحسن امينالضرب ،در دانشگاه سوربن
فرانس��ه اقتص��اد خواند و پس از بازگش��ت
به اي��ران در بانك توس��عه صنعتي و معدني
استخدام شد و تا مقام معاون اين بانك پيش
رفت .اميرعباس هويدا كه با پيشينه خانوادگي
مهدوي آش��نا بود و در نشستهاي مختلف
اظهارنظرهايش را شنيده بود ،از او دعوت كرد
كه بهعنوان مشاور اقتصادي ،همراهياش كند.
در س��ال  ۱۳۵۳وزارت بازرگان��ي از وزارت
اقتص��اد تفكي��ك ش��د و هوي��دا از فريدون
مهدوي خواس��ت بهعنوان وزير بازرگاني به
كابينهاش بپيوندد.
نوه امينالضرب از ارديبهش��ت  1353تا
بهم��ن  1354وزير بازرگان��ي بود و بهخاطر
فعاليت زيادي كه داش��ت ب��ه او «بولدوزر»
كابين��ه ميگفتند ك��ه در نهايت با حواش��ي
بس��يار از كابينه كنار گذاشته شد .اما پيش از
آن گس��تردهترين عمليات س��ركوب بازار را
رهبري كرد.
فريدون مهدوي چه كرد؟

در تابستان  1354اصل چهاردهم انقالب
س��فيد تحتعن��وان «تعيي��ن و تثبيت مداوم
قيمتها ،توزيع صحيح كاالها بر اساس سود
عادالنه ،مبارزه پيگير با استثمار مصرفكنندگان
و پايان دادن به عادت ناپس��ند گرانفروشي»

اعالم شد .براي اجرايي شدن اين اصل ،قانوني
به تصويب رسيد كه دولت را مكلف ميكرد
با ايجاد س��ازمانها و نهادهاي��ي به كنترل و
نظارت قيمتها بپردازد .از طرف ديگر «حزب
رستاخيز نيز مكلف شد كه با استفاده از تمام
ظرفي��ت خود در جنبش عليه گرانفروش��ي
ش��ركت جويد» .در آن دوران مهدوي عالوه
بر اينكه وزير بازرگاني بود ،قائممقامي حزب
رستاخيز را هم برعهده داشت.
با وارد كردن حزب رس��تاخيز به عرصه
اقتصادي ،شاه در واقع ميخواست كل قدرت
سياس��ي را كه در انحصار خود داشت براي
كنترل نظام اقتصادي بسيج كند .به اين ترتيب
در م��رداد  1354كه ت��ورم افزايش يافته بود،
 10هزار دانش��جوي عضو حزب رس��تاخيز
به بازارها هجوم آوردند تا «گرانفروش��ي» را
گزارش كنند .اش��تباه بزرگ ش��اه اين بود كه
تورم را با گراني اشتباه گرفت.
كار بازرسان دولتي و هزاران دانشجوي
عضو حزب اين بود كه قيمت صدها قلم كاال
را به قيمتهاي قبل از ديماه  1353برسانند.
درحاليكه سياس��تهاي غلط اقتصادي دليل
اصلي افزايش تورم ش��ده بود ،بازرسان ابتدا
ب��ه جان واحدهاي تولي��دي افتادند و آنها را
وادار كردند كه قيمتها را كاهش دهند .وقتي
فش��ار به صاحبان صنايع و تجار و بازرگانان
مؤث��ر نيفتاد ،صدها فروش��نده و مغازهدار را
جريمه كردند.
بهگفته «بنجامين اسميت» بيش از 7500
نفر در سراسر كش��ور دستگير شدند و بيش
از  600مغ��ازه تعطيل ش��د .اميرعباس هويدا

بازرس��ان ج��وان را «ابزار توس��عه ايران» و
بازاري��ان ب��ه گفت��ه او متخلف را «دش��منان
دولت» ناميد.
جليل شركاء قائممقام وقت بانك مركزي،
اتفاق��ات آنروزها را اينگون��ه روايت كرده
اس��ت« :وقتي درآمدهاي نفتي ش��اه بيتوجه
به آثار منفي سياس��ت تزريق نقدينگي بر اثر
سياستهاي اقتصادي آن زمان تورم خود را
نش��ان داد و قيمتها رو به افزايش گذاشت
ش��اه مُصر بود كه اين اتفاق ريش��ه اقتصادي
ن��دارد .بلك��ه فك��ر ميكرد غرض سياس��ي
پشت افزايش قيمتهاس��ت .به بياني ديگر،
ش��اه ميگفت قيمتها بر اثر ت��ورم افزايش
نيافته بلكه كس��به ،گرانفروشي ميكنند تا به
او ضربه بزنن��د .فريدون مهدوي اين نظرات
را تأييد كرد».
برخورد سياسي با بازاريان براي حكومت
پهلوي گران تمام شد .شركاء ميگويد« :اوضاع
بهقدري بد شد كه شاه دستور داد مهدوي را
بردارند .برداشتند و كاظم خسروشاهي را كه
از فعاالن خوشنام اقتصادي بود بهعنوان وزير
بازرگاني معرفي كردند .فكر ميكنم از زماني
كه شاه متوجه اشتباه خود شد و كوتاه آمد و
دست از سر بازار برداشت خيلي دير شده بود.
اما به هرحال اين كار يك قرباني نياز داش��ت
كه آن هم فريدون مهدوي بود».
و اينگونه بود كه نوه امينالضرب يكي
از گس��تردهترين عمليات س��ركوب بازار را
رهبري كرد .عمليات��ي كه هم براي او خيلي
هزينه داش��ت و هم حكومت پهلوي را تا لبه
پرتگاه كشاند.
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آسيب به كشت نيشكر
سبب بحران توليد
و اشتغال در خوزستان ميشود
از صفحه 6
ش��ميلي ،با تأكيد بر حفظ يكپارچگي در
صنعت كشاورزي خوزستان گفت :رياست نظام
صنفي كشاورزان خوزستان نيز با اعتقاد بر لزوم
حمايت از كش��ت نيشكر در خوزستان در اين
نشس��ت مش��ترك اظهار كرد كه كشت نيشكر
در اس��تان ،همانند س��اير گياهان زراعي تحت
حمايتهاي نظام صنفي كشاورزي قرار دارد.
وي اظهار كرد :نيش��كر در سطح وسيعي
از استان خوزستان كشت ميشود واز شمال تا
جنوب را در بر ميگيرد ،از اين رو حمايتهاي
نظ��ام صنفي كش��اورزي خوزس��تان ميتواند
بسياري از تنگناهاي پيش روي اين زراعت در
استان را مرتفع سازد.
ش��ميلي ،پرداخت «معوض كش��ت» را از
مباحث ديگر عنوان شده در اين نشست عنوان
ك��رد و در تبيين آن گفت :در برخي اس��تانها
مثل اصفهان مقرر ش��ده است كه صنايع آب بر
مثل فوالد ،پتروش��يمي ،ذوبآهن و  ...بخشي
از درآمده��اي خ��ود را به كش��اورزاني كه به
علت خشكس��الي قادر به كشت و كار نيستند
اختصاص دهند.
سرپرست توسعه نيشكر و صنايع جانبي،
با بيان اينكه اش��تغال بي��ش از  19هزار نفر و
معيش��ت  100هزار نفر خوزس��تاني ،وابس��ته
به توس��عه نيش��كر و همچنين توليد محصول
اس��تراتژيك شكر است ،خاطرنش��ان كرد :در
اس��تان خوزس��تان نيز اگر قرار است «معوض
كشت» پرداخت ش��ود ،شركت توسعه نيشكر
ني��ز يكي از متضررين خشكس��الي اس��ت كه
باي��د از اين منظر مورد توجه قرار بگيرد و اين
معوض كشت به دليل خشكسالي به نيشكر نيز
تعلق بگيرد.
وي ،با بيان اينكه در اس��تان خوزس��تان
بيش از  ٥٠درصد توليدات كش��اورزي توسط
توسعه نيشكر توليد ميشود ،تصريح كرد :گياه
نيشكر داراي ارزش افزوده بااليي است وعالوه
بر رونق كش��اورزي و همچنين توليد ش��كر،
صنعت و اقتصاد اس��تان نيز با كشت نيشكر در
خوزستان رونق پيدا ميكند و اگر به هر دليلي
اي��ن زراعت متحمل خس��ارت ش��ود ،بخش
صنع��ت هم خس��ارت جبرانناپذيري متحمل
خواهد شد .
ش��ميلي بيان كرد :كاه��ش ضريب امنيت
توليد براي ش��ركت توس��عه نيش��كر بهعنوان
بزرگترين قطب متمركز كش��اورزي – صنعتي
كش��ور ،تبعات ناگواري در س��طح منطقهاي و
ملي در پي خواهد داش��ت واش��تغال و رونق
اقتص��ادي در دو بخش كش��اورزي و صنعت
آسيب جدي خواهد ديد.
وي گفت :بر اساس مصوبه ستاد خشكسالي
مقرر شده به كشتهاي دائمي آب تعلق بگيرد
و نيشكر در رأس گياهاني است كه به صورت
دائمي در استان كشت ميشود .ارزش افزودهاي
هم كه از طريق كش��ت نيش��كر نسبت به آب
مصرفي ايجاد ميشود ،ارزش افزوده بااليي در
استان خوزستان است.
ش��ميلي ب��ا بيان اينكه ش��ركت توس��عه
نيش��كر براي افزايش به��رهوري وحفظ منابع
آبي گــامهاي مؤثري برداش��ته اس��ت ،گفت:
اخيرا ً در پروژه ش��ورورزي ،ش��ركت توس��عه
نيش��كر و صنايع جانبي با بهرهگيري از زهاب
نيشكر براي كشاورزي ،فرصت جديدي براي
اس��تان ايجاد كرده است .با اس��تفاده مجدد از
زهاب ،عالوه بر برنامهريزي براي مهار  ۳۵هزار
هكتار از اراضي كانون شماره  2مولد ريزگرد در
منطقه ،ميتوان بيش از يك ميليون تن به ميزان
توليدات كشاورزي استان اضافه كنيم.
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آمار

سياستگذاري متفاوت ،نتايج متفاوت

ايران به ركورد بيسابقه

توليد  ۲ميليون تن شكر دست يافت

افزايش  ۳۵درصدي چغندرقند
تحويلي كشاورزان
نزديك به يك ميليون و  ۹۹۴هزار و
 ۶۳۷تن شكر تا آخر فروردين ماه امسال
در كشور توليد شده است.
به گزارش پايگاه اطالعرساني دولت،
دبير انجمن صنفي كارخانههاي قندوشكر
اي��ران با اعالم اين مطل��ب پيشبيني كرد
كه توليد ش��كر امس��ال از دو ميليون تن
عبور كند.
بهمن دانايي ميزان ش��كر موجود در
انبار كارخانههاي قند تا مقطع  ۳۱فروردين
سال جاري را يك ميليون و  ۲۴۴هزار تن
عنوان كرد و اظهار داشت :از اين ميزان بالغ
بر  ۲۳۰هزار و  ۱۱۶تن به شركت بازرگاني
دولت��ي تعلق دارد و مابقي به ميزان حدود
 ۸۴۸هزارو  ۱۳۸تن مربوط به كارخانههاي
قند و نزديك ب��ه  ۱۴۸هزار تن متعلق به
بخش خصوصي است.
وي ،ميزان چغندر خريداري ش��ده با
احتساب چغندر پاييزه را تا  ۳۱فروردين
امسال بالغ بر  ۸ميليون و  ۷۹هزار و ۸۳۷
تن اع�لام و تصريح ك��رد :از اين ميزان،
حدود  ۷۷۶هزار و  ۴۷تن مربوط به چغندر
پايي��زه و مابقي به ميزان  ۷ميليون و ۳۰۳
ه��زار و  ۷۹۱تن مربوط ب��ه بهرهبرداري
جاري است.
وي با بيان اين كه رقم توليد فوق در
عمر  ۱۲۲ساله صنعت قند كشور بيسابقه
ميباشد ،گفت :ميزان چغندر تحويلي در
س��ال جاري نس��بت به مدت مشابه سال
قبل نزديك به  ۳۵درصد افزايش داش��ته
است.
دبي��ر انجم��ن صنف��ي كارخانههاي
قندوشكر ايران ،شكر توليدي از كل چغندر
ياد شده را يك ميليون و  ۱۴۳هزار و ۲۲۶
تن عنوان كرد و اذعان داشت :از اين ميزان
بالغ بر  ۹۳هزار و  ۱۳۳تن مربوط به چغندر
پايي��زه و مابقي به ميزان يك ميليون و ۵۰
هزار و  ۹۳تن مربوط به چغندر بهرهبرداري
جاري است.
وي افزود :ميزان نيش��كر تحويلي تا
 ۳۱فروردي��ن  ۹۷بالغ بر  ۷ميليون و ۷۵۱
هزار و  ۴۹۷تن و شكر توليدي حاصل از
آن  ۸۵۰هزار و  ۶۶۱تن ميباشد.
دانايي با اشاره به آغاز بهرهبرداري از
چغندر پاييزه از ارديبهش��تماه پيشبيني
كرد :دستكم  ۱۲۰هزارتن شكر توليد و
به جمع موجودي فوق افزوده شود.
وي خاطرنش��ان ك��رد :ميزان ش��كر
توليد ش��ده در دوره بهرهبرداري سال ۹۶
نسبت به سال  ۹۲بيش از  ۷۸درصد رشد
داشته است.

ي��ك مقايس��ه كوت��اه در ميزان
واردات شكر در فروردين ماه 1386
كه مطابق با آمارهاي رسمي با 236
هزار تن بوده است و فروردين 1396
كه هيچ ش��كري وارد نشده است و
ميتواند رويكردهاي دو دولت نهم و
يازدهم را به خوبي نشان دهد.
رويك��رد دولت نهم اين بود كه
بايد براي تنظي��م بازار از هر جا كه
شد شكر تأمين كرد و توجه نداشت
ك��ه منابع ارزي اي��ران همواره ادامه
ن��دارد و با نوس��ان مواج��ه خواهد
ش��د .رويكرد دول��ت يازدهم اما با
توج��ه به توليد داخ��ل و اجتناب از
افزايش سهم واردات از مصرف كل
بود .كارشناس��ان و فع��االن صنعت
قندوشكر بارها به مديران دولتهاي
قبل از دولت يازده��م ميگفتند كه
شكر را بايد بهموقع وارد كرد تا بازار
آسيب نبيند اما توجه نميشد.
از ط��رف ديگر مطابق آمارهاي
ج��داول اي��ن صفحه در س��الهاي
 1385ت��ا  5( 1389س��ال اول
دولتهاي نهم و دهم) رقم واردات
ش��كر به عدد  8714هزار تن رسيده

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

2500000
2000000
1500000
1000000
500000

ارديبهشت97

سال
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
( 1397فروردين)
رديف

1
2
3
4

6
7

9
10
11
12
13

0
0
56
42
80
1485
962
1101
877
1805
1234
1175
992
562
364
358
706
38

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
1397
جمع هرماه  +ماههاي قبل

96

95

94

93

92

91

90

89

88

87

86

84

85

82

83

1274000 1193000 1238000 1258000 1050000 552000 450000 1178000 1150000 1124000 1122000 1334827 1524758 1643206 1974115 25000
38000

واردات
واردات بخش
دولتي جمع واردات
بخش
خصوصي

937
820
160
161
627
1042
208
0
0
0
0
505
587
261
157
309
136
0

(ارقام به تن)

3000000

ارقام به هزار تن

8

زيرنظر شوراي نويسندگان

نمودار توليد و واردات شكر از سال  80تا پايان ارديبهشتماه سال 97

جدول  :1آمار واردات شکر از سال 1380
تا پايان ارديبهشتما ه سال 1397
به تفکيک واردات دولتي و خصوصي

5
ماهنامه

اس��ت ،در حالي كه در  5سال اول دولت يازدهم
و دوازدهم در مجموع  2891هزار تن ش��كر وارد
ش��ده اس��ت .ارقام و اقالم يادش��ده نشان ميدهد
ميت��وان با سياس��تگذاريهاي متف��اوت به نتايج
متفاوت رسيد.

اين مقايسههاي واردات شكر درحالي به زيان
دولتهاي قبل از دولتهاي روحاني است كه توجه
داشته باشيم جمعيت كشور در اين دو دوره بهشدت
متفاوت بوده و نرخ رش��د دستكم  1/5درصدي
جمعيت را بايد لحاظ كرد.

937
820
216
203
707
2527
1170
1101
877
1805
1234
1680
1579
823
521
667
842
38

216000 203000 707000 2527000 1170000 1101000 877000 1805000 1234000 1680000 1579000 823000 521000 667000 842000

81
1040000

0
توليد

 820000واردات

ماخذ :گمرك جمهوري اسالمي ايران

جدول  :2واردات شکر از سال  84تا پايان ارديبهشتماه سال 97به تفکیک خام و سفید
سال
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
جمع

سفيد

(هزار تن)

78
637
348
103
27
0
6
0
0
0
49
0
0
0
1.248

بها (دالر)
20.124.000
291.271.910
133.309.344
37.213.332
8.819.906
0
3.799.510
0
0
0
20.479.003
0
0
0
515.017.005

خام

(هزار تن)

629
1.890
822
998
850
1.805
1.228
1.680
1.579
823
472
667
842
38
14.323

بها (دالر)
177.256.000
726.182.559
274.461.367
287.800.013
315.826.114
704.520.407
752.105.334
1.072.413.608
832.187.958
377.470.440
151.358.524
0
409.494.301
18.785.442
6.099.862.067

جدول  :3واردات شكرخام بهصورت ماهيانه از سال  1385تا سال 1397

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
38
0
38
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

جمع واردات

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

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

(هزار تن)

707
2.527
1.170
1.101
877
1.805
1.234
1.680
1.579
823
521
667
842
38
15.571

بها جمع واردات
(دالر)
197.380.000
1.017.454.469
407.770.710
325.013.345
324.646.020
704.520.407
755.904.844
1.072.413.608
832.187.958
377.470.440
171.837.527
320.134.978
409.494.301
18.785.442
6.935.014.049

ماخذ :گمرك جمهوري اسالمي ايران

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

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

اسفند
276
2481
38
1170
93
1101
73
877
132
1805
56
1234
123
1681
227
1579
0
823
24
521
16
667
66
842

جمع
2481
1170
1101
877
1805
1234
1681
1579
823
521
667
842
38

