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بهمن دانايي
مقوله شريف آزادي ،يك نيروي پيشبرنده
واقعي در تاريخ جامعههاي انساني بوده و هست.
تجرب ه سدههاي تازه سپري شده نشان ميدهد
جامعههايي كه به اين مقوله ارزشمند در عمل
احترام گذاشته و شهروندان ،بنگاهها و نهادهاي
مدني آزادي رأي و عمل داشتهاند در تعامل با
دولت و در تعامل با يكديگر با سرعت از پلههاي
پيشــرفت باال رفتهاند .آزادي فكر و انديشه در
رأس همــه آزاديها قــرار دارد از آنجايي كه
براي انديشه و فكر سقف پرواز تعيين نشده و
قدرت بسيار دارند راه براي نوآوري و خالقيت
و رقابت هموار ميشــود .عين اين داستان در
بخش اقتصاد و فعاليت كارخانهها قابل اعمال
اســت و اثبات آن نياز به سخني ندارد .وقتي
هزاران بنــگاه داريم كه در آن دهها هزار مدير
در ردههاي مختلــف و نيز كاركنان ميتوانند
آزادانه درباره محصول خود و به ويژه ســود و
زيان آن تصميم بگيرند نتيجه كار قطعاً از اينكه
چند كارشناس  -حتي اگر ورزيده باشند  -در
اتاقهاي دربسته و بدون اينكه در بطن و متن
كار باشند مفيدتر خواهد بود.
ادامه در صفحه 2

يادآوري براي روزهاي سخت
امروز ايران و صنعت

شهروندان ايراني همانند همتاهاي خود
در  200كشور ديگر جهان از نيمه زمستان
پارسال تا امروز و تا روزي كه ويروس كرونا
به بند كشيده نشــود يكي از سختترين
دورههاي تاريخ معاصر را تجربه ميكنند.
ويروس مرگبار كرونا عالوه بر اينكه تا آخر
خردادماه امســال جان  500هزار شهروند
جهان را گرفته اســت ،خسارتي بزرگ بر
كســب و كار و اقتصاد كشــورها و جهان
وارد كرده اســت و دهها ميليون شــغل و
صدها هزار بنــگاه كوچك و بزرگ را نابود
كرده است .يكي از بدترين و غمانگيزترين
پيامدهاي شــوم و نااميدكننده گسترش
ويروس كرونا ،افســردگي جهاني اســت
كه پــس از اين در جامعههاي گوناگون به
شكلهاي مختلف خود را نشان خواهد داد.
آخريــن گمانهزنيها از طرف بانك جهاني
اين است كه در سال  2020اقتصاد جهان
 3/5درصد سقوط رشد را تجربه ميكند و
شمار قابل اعتنايي از كشورها و شركتهاي
بزرگ تابآوري خود را به مرور از دســت
ميدهند و در انتخاب جان و نان ناگزيرند
نــان را انتخاب كرده و كســب و كارهاي
تعطيل شده را باز كنند.
ادامه در صفحه 3

نوسان ارزي و
بههمريختگي
توليد
اقتصاد ايران بدون ترديد يكي از وابستهترين اقتصادها در دنياي
امروز به تغييرات نرخ تبديل ارزهاي معتبر به پول ملي اســت
و نرخ ارز در تغييرات فعاليتهاي اقتصادي و نســبت فعاليتها
و قيمتهاي نســبي انواع كاالها و خدمات نقش بيبديلي دارد.
بخشي از اين پيامدهاي نرخ ارز بر فعاليتهاي اقتصادي درايران
به اين دليل است كه صادرات ايران وابسته به صادرات نفت بوده
وهست كه به تحوالت دربازار جهاني نفت بستگي دارد و بخشي
از اين پيامدها نيز به سياســتهاي ارزي دلخواه دولت بستگي
دارد .مجموعه شــرايط در داستان ارز اينگونه شده است كه در
يك دوره كمتر از دوســال نرخ هر دالر امريكا از ميانگين 3800
تومان در زمســتان  1397به ميانگين  20هزار تومان در تيرماه
امسال افزايش يافته است .اين اتفاق اگر روندي منظم وفزاينده
را تجربه ميكرد بازهم شــايد قابل تحمل بود اما دراين دو سال
مشاهده شــد قيمت هردالر در يكدوره كوتاه از  4000تومان
در فروردين  1397به  19هزار تومان رســيد و سپس تا 11هزار
تومان كاهش يافت و دوباره اكنون به 22هزار تومان رسيده است.
با توجه به اينكه توليد كشاورزي ،توليد صنعتي و حمل ونقل به
واردات كاال وماشــين آالت؛ تجهيزات ونيز مواد اوليه و كاالهاي
واســطهاي به واردات بستگي دارد قيمت تمامشده توليد نيز به
نرخ ارز گره ميخورد .از طرف ديگر واردات برخي از كاالها مثل
شكر ،برنج ،ذرت و نهادهاي دامي نيز به نرخ ارز گره خورده است.
مجموعه اين مسائل موجب شده است كه برنامهريزي براي توليد
درايران از اســتحكام كافي و ميانمدت برخوردار نباشد .بهطور

سركوبقيمتها
و قيمتگذاري
چاره كار نيست

صفحه 3

جهش توليد در شكر و الكل
در شركت توسعه نيشكر
و صنايع جانبي

صفحه 6

مثال در حالي كه توليد شكر داخلي با قيمت تمام شده نرخ ارز
بازار انجام ميشــد تخصيص دالر  4200توماني به واردات شكر
تعــادل قيمت توليد داخلي و واردات را به هم زده وكفه ترازو به
نفع واردات شد .از سوي ديگر وقتي نرخ ارز در بازار سر به آسمان
كشيد آنگاه صادرات كاالهايي كه بخش اصلي قيمت تمام شده
آنها را شكر ارزان وارداتي تشكيل ميداد بسيار پر سود شده بود
و حتي آبنبات قيچي هم صادر ميشد چون صادركنندگان از
تفاوت نرخ ارز در واردات شكر و صادرات با قيمتهاي باال استفاده
كرده و به كمبود شــكر درداخل دامن زدند .عالوه بر اين تالطم
بازار ،سردرگمي در انطباق توليد با واردات در حوزههاي ديگر نيز
شده است .بهطور مثال در حالي كه اكنون بايد بذر براي كشت
چغند وارد شود از يكسو به دليل به هم خوردن نسبت قيمتها
وكمبود ارز هنوز ارزي تخصيص نيافته و از ســوي ديگر معلوم
نيست ارز تخصيصي احتمالي با كدام نرخ عرضه خواهد شد .به
اين ترتيب است كه برنامهريزي براي توليد شكر به سختي ممكن
ميشــود .اكنون كه نرخ تبديل دالر به ريال در باالي جدول در
دو ســال اخير ايستاده است واردات شايد مقرون بهصرفه نباشد
اما كســي نميداند اوال در گام بعدي دالر سقوط خواهد كرد يا
اينكه صعود دوباره را تجربه ميكنــد و برنامهريزيها را از نظم
خارج ميكند .به نظر ميرسد اتخاذ سياستهاي كار آمد ارزي و
وفاداري ميانمدت به اين سياستها براي يك دوره چند ساله نياز
اصلي اقتصاد ايران ،صنعت و بخشهاي مختلف توليدي است .آيا
به اين سياستها دست خواهيم يافت؟

نگاهي به خوداتكايي
در محصوالت اساسي
و وضع موجود

صفحه 7

كاش
آن صفرها
باقيميماند
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ادامه از صفحه اول
سازمانهاي نظارتي به ويژه در حوزه
قيمتگذاري دســتوري توجه داشته
باشند كه تأســيس آنها براي روزهاي
ضروري و استثنايي بوده و قرار نبوده و
نيست كه آنها به صورت روزمره و مداوم
فعاليتهاي آمرانه داشــته باشند و به
جــاي توليدكنندگان فكر كنند و اراده
و آزادي انتخاب آنها ســلب شود .اگر
قرار بر اين باشد كه همه تخممرغهاي
توليدشده يا همه لبنيات توليدشده يا
همه يخچالهاي توليدشده يك قيمت
داشــته باشند و آن قيمت نيز از طرف
چند كارشناس تعيين شود سهم رقابت
و نوآوري و مديريت خالقانه چه خواهد
شد؟ قيمتگذاري دســتوري به گواه
تجرب ه سالهاي اخير حتي در بهترين
شكل به رانت و فساد و سقوط كيفيت
منجر ميشود.
بازی ندادن تشــکلها و واحدهای
ذینفــع در تصمیمگیریهای مرتبط
و اصــرار بــر اینکه «هر آنچــه که ما
میگوئیــم درســت اســت» رفتاری
دیکتاتــوری اســت کــه در نهایت به
سقوط تولید و سرمایهگذاری در کشور
منجر میشود.
ضمــن احترام به همــه كاركنان و
مديران ســازمانهاي نظارتي يادآوري
نكات يادشده با هدف اصالح ساختاري
اســت و ايــن نوشــته نميخواهد با
نهادهاي نظارتي مجادله كند.
سياســتهاي كالن بايد به سويي
برونــد كــه رقابــت ،آزادي انتخاب و
رفتــار نوآورانه و توليد انبــوه به رفاه
مصرفكننده منجر شــود و نيازي به
سلب اراده نباشد.
اگر قرار اســت مديــران كارخانهها
مطابق دســتورهاي گروهي كارشناس
كه ميآيند و ميرونــد فعاليت كنند
كار به جايي ميرســد كه آنها خود را
حقالعملكار تلقــي كرده و راه رقابت
مسدود خواهد شــد و ديگر نميتوان
مديــر كارآمــد از مديــر ناكارآمد را
تشــخيص داد .به نظر میرســد برای
اصــاح این ّ
مخــرب ،ورود
تفکــرات
ّ
سرپرست خوش فکر وزارت صمت به
موضوع را میطلبد.

همکاری کارشناسانه به جای سرسختی بازدارنده

هيچ ايراني دلســوز به اين مرز و بوم و اين كشــور باستاني هرگز عالقه
ندارد روزگار شهروندان و اقتصاد كشور را در چنين شرايط دشواري ببيند.
اما شرارتهاي خصومتآميز عليه اقتصاد ايران در دهه  1390به ويژه در دو
سال تازه سپري شده و تشديد تحريمها ،كسب و كار ايرانيان را در منگنه قرار
داده است و آمارهاي كالن اقتصادي نيز نشان ميدهد در وضعيت عادي قرار
نداريم .تازهترين آمارهاي ارايه شده از طرف مركز آمار ايران از بخش واقعي
اقتصاد و ثبت رشدهاي منفي در توليد ناخالص داخلي براي اثبات غيرعادي
بودن اقتصاد كشور كافي است.بر اساس آمار اين مركز عملكرد واقعي اقتصاد
در ســال  1398نشان ميدهد كه محصول ناخالص داخلي به قيمت ثابت
سال  1390در سال  1398به رقم  7037هزار ميليارد ريال با نفت و 6121
هزار ميليارد ريال بدون احتساب نفت رسيده است ،در حالي كه رقم مذكور
در سال قبل با نفت  7567هزار ميليارد ريال و بدون نفت  6157هزار ميليارد
ريال بوده كه نشــان از رشد  -7درصدي محصول ناخالص داخلي با نفت و
 -0/6درصدي محصول ناخالص داخلي بدون نفت در سال  1398دارد.
نتايج مذكور حاكي از آن است كه در سال  1398رشته فعاليتهاي گروه
كشاورزي  3درصد ،گروه صنايع و معادن ( -14/7شامل استخراج نفت خام
و گاز طبيعي  ،-3/5ساير معادن  ،-2/1صنعت  ،-1/8انرژي  1/6و ساختمان
 6/1درصد) و فعاليتهاي گروه خدمات  -0/3درصد نسبت به سال 1397
رشد داشته است.آمارهاي اين نهاد همچنين نشان ميدهد در همه سالهاي
از  1391تا  1398متأسفانه تشكيل سرمايه ثابت ناخالص با رشدهاي منفي
مواجه بوده است .به طوري كه در دو سال  1397و  1398شاهد رشد منفي
 5/6درصدي و  3/4درصدي بودهايم .آمارهاي ارايه شــده از سوي نهادهاي
ديگر نشــان ميدهد ارزش صادرات نفت خام در سال گذشته به حداكثر
 9ميليارد دالر رســيده و امسال شايد رقمي كمتر از اين به دست آيد .در
چنين وضعيت ســختي چه بايد كرد و چگونه ميتوان از بدتر شدن اوضاع
جلوگيري و چشــمانداز روشني را براي كشور ترسيم كرد .جداي از مسايل
مرتبط با فعاليتهاي سياسي داخلي و سياست خارجي كه جاي بررسي آن
در اين نوشته نيست اما ميتوان به برخي نكات اشاره كرد و دستكم درباره
اينكه چه نبايد كرد نكاتي را يادآور شد .برخي نكات را در سطح كالن يادآور
ميشوم و پس از آن به مسأله اصلي كه داستان ناراحتكننده براي صنعت
قند و شكر است ميپردازم.
جزيرهاي عمل نكنيم
يكي از بدترين رخدادهايي كه متأســفانه در روزهاي سخت و دشوار از
سوي مديران ،تصميمسازان و تصميمگيران دولتي ديده ميشود عملكرد
جزيرهاي و نگاه سازماني است .به اين معني كه مديران سازمانها ،دستگاهها
و مؤسسههاي دولتي در روزهاي سخت تنها به اين ميانديشند كه كارنامه
خود را ســفيد نشــان داده و از حداكثر توانايي قانوني و حتي برخي مواقع
غيرقانوني براي فشــار به ديگر نهادها و ديگران استفاده كنند .ميتوان در
اين باره دهها نمونه آورد كه اين روزها انجام ميشود و كار براي همه سخت
ميشــود .به طور مثال در روزگاري كه بنگاههاي اقتصادي و صنعتي تحت
شــديدترين فشارها قرار دارند سازمان امور مالياتي كشور براي اينكه نشان
دهد يك سازمان فعال و پركار كامیاب است ميخواهد ماليات بيشتري بگيرد
يا اينكه سازمان برنامه و بودجه تخصيصهاي الزم براي بخشهاي گوناگون
را در بدترين وضعيت نگه ميدارد يا اينكه يك نهاد براي راضي نگه داشتنها
دســتور واردات بيرويه با ارزهاي ترجيحي ميدهــد در اين روزگار بايد از
جزيرهاي عمل كردن اجتناب شود.
متحد باشيم
در برابر اينكه چه نبايد كرد كه در شــرايط سخت امروز ،اقتصاد كالن و
اقتصاد ساير بخشها آسيب ببيند بايد اما يادآور شد كه در موقعيت خاص
امروز همه نهادهاي مدني غيردولتي و نهادهاي دولتي بايد متحد باشند دست
در دست يكديگر اين روزهاي تلخ را پشت سر بگذارند .تجربه نشان داده است
كشورهايي كه از بحرانها عبور كرده و به روزهاي خوش رسيدهاند در عمل
اتحاد واقعي را در دستور كار قرار داده و راهبرد جلوگيري از تشديد اختالفها
را اجرايي كرده و سازهايشان را با هم و در مسير همافزايي و دلنشين كردن
فضا با هم كوك كردهاند .تاريخ درباره رفتار همه داوري خواهد كرد و بايد در
اين دوره سخت نشان دهيم كه مديراني در سطح و تراز باالي ميهندوستي
و صيانت از اين آب و خاك هستيم و براي حفظ مقام و موقعيت يا ارتقاي
شغلي حاضر به قرباني كردن ديگران نيستيم.
تشكلها ،كمككار دولتاند
تجربه جامعههاي بشــري در پويش تاريخ به ويژه سدههاي اخير نشان
ميدهد ،كشــورهايي كه در آنها توازن ،تعادل و همبستگي ميان نهادهاي
مدني (اعم از نهادهاي مدني كارگري ،كارفرمايي ،صنفي ،هنري ،گردشگري
و )...برقرار بوده كاميابتر بودهاند .تشكلهاي كارفرمايي كه سابقه طوالني

در غرب و در اروپا دارند براي هدفهاي گوناگون تشكيل شدهاند كه يكي از
مهمترين آنها آسانتر شدن كار دولتها و زيرمجموعههاي دولت است .به اين
معني كه به طور مثال مديريت كل بخش صنعت نساجي وزارت صمت به
جاي اينكه روزانه با دهها مدير و سهامدار و صاحب كارخانه نساجي چانهزني
و گفتوگو كند با منتخبان آنها در انجمن صنايع نساجي گفتوگو ميكند و
كارها آسان و قابل فهم و اجراييتر خواهد شد .تشكلهاي كارفرمايي با اين
توجيه است كه فعاليت ميكنند و ميخواهند ضمن حمايت شديد و منطقي
از اعضاي خود با دولت و نهادهاي مرتبط نيز تعامل مثبت و سازنده داشته
باشند .انجمن صنفي كارخانههاي قند و شكر ايران كه يكي از قديميترين
تشكلهاي كارفرمايي به حساب ميآيد نشان داده است با همه دولتها و
همه مديران بخشهاي مرتبط تعاملي سازنده داشته و بيشترين همكاريها
را انجام داده و هميشه آمادگي دارد اين همكاري به شرط اينكه نتيجه براي
هر دو طرف مثبت باشد را در دستور كار نگه دارد.
شرط همكاري
شرط همكاري با راهبرد برد  -برد ميان تشكلها و نهادهاي دولتي اين
است كه بخش غيردولتي همانند يك شريك واقعي ديده شود از تجربه،
تخصص و انباشت دانش اعضاي تشكلها كه در بطن فعاليتها قرار دارند
استفاده شود .تجربه نشان ميدهد هر گاه چنين ارادهاي از سوي مديران
دولتي پديدار شده همه منتفع شده و بيشتر از همه شهروندان بودهاند كه
سود بردهاند .قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار ،سازمانها و مؤسسههاي
دولتي را موظف كرده است قبل از تصميمگيري درباره مقولههاي گوناگون،
نظر تشــكلهاي مربوطه را جويا شده و آن را در تصميمگيريهاي خود
لحاظ كنند .اجراي اين قانون الزامي اســت و به ســليقه و پسند مديران
بستگي ندارد .تجربه مناسب در توزيع شكر وارداتي از سوي انجمن صنفي
كارخانههاي قند و حذف رانتها و فسادهاي احتمالي در جريان توزيع از
طرف انجمن نشان داد كه ميتوان كار مؤثر انجام داد .واقعيت اين است كه
اين اتفاق براي كارخانههاي قند اين مزيت را داشت كه طلب انباشت شده
خود را از دولت از اين محل تسويه كرده و به حقوق معوقه خود دستيابند.
چرا نبايد اين تجربه موفق ادامه داشته باشد .آيا اين سزاوار است كه كارخانه
هاي قند و شكر از دولت طلب داشته باشند آنگاه براي تأمين سرمايه در
گردش از بانكها با بهرههاي باال وام بگيرند؟
قيمتگذاري دستوري
دقت در رفتار سازمانهاي نظارتي و نوع تعامل با بخشهاي گوناگون
توليدي به ويژه در صنعت غذايي نشان ميدهد كه قيمتگذاري دستوري
و بســتن دست و پاي صنعت براي قيمتگذاري تعادلي به بدترين وجه
اجرا شده و زيان كلي به توليد رسيده است .صنف لبنيات ،صنعت قند و
شكر و برخي ديگر از صنايع از رفتار دولت در اين باره متأسف هستند و
باور دارند كه دستور دادن به صنف براي تحليل و تحمل قيمتهاي اداري
كه عموما به دليل نگاه خاص و نبودن در متن فعاليت غيركارشناســي
است به توليد آسيب ميزند و در مقابل بخش غيرمولد را تقويت ميكند.
مديران و صاحبان و ســهامداران صنايع نشان دادهاند در روزهاي سخت
بيش از آنكه به فكر منافع بيشتري براي بخش صنعت و صنف باشند به
منافع ملي ميانديشند و از اينكه دولت تحت فشار باشد اجتناب ميكنند.
تجربههاي تلخ قيمتگذاري دســتوري راه را براي رانتخواري ،تخلّف و
شرايط غيرمتعارف آماده ميكند و جز اين فايدهاي ندارد .يادمان باشد اگر
هدف اين است كه با سختگيري غيركارشناسي از بيتالمال صيانتشود،
طرف ديگر ماجرا كه حقالناس است نبايد تضييع شود .هر كارخانه قند
در ايران هزاران سهامدار خردهپا دارد كه آسيب ديدن كارخانهها به معناي
آسيب زدن به اين مردم است و اين كار بخشيدني نيست.
حرف آخر
اين روزهايي كه در آن به ســر ميبريم بدون ترديد در ياد و حافظه
تاريخي ايرانيان ثبت ميشود و مبناي داوري نسل آينده خواهد بود .هر
رفتار ،گفتار و تصميمي كه اين روزها گرفته شود و در آن منافع ملي و
سود عمومي جامعه قرباني خواست و اراده برخي مديران در سازمانهاي
گوناگون شود نقطه ناروشــني خواهد بود .در مقابل هر رفتار و تصميم
جمعي و بر مبناي خرد عمومي و نفع ملي باشد يك نقطه روشن خواهد
بود .اين نوشــته قصد داوري صريح نــدارد و از باب اينكه خير عمومي
ص صدها مدير قند و شكر و كوهي
تخص 
گسترش يابد و بر اساس تجربه و ّ
از تجربه ،خواستار اتحاد ،همبستگي و دست به دست هم دادن نهادهاي
دولتي و غيردولتي براي عبور از سختيهاست .اميد است برخي مديران
شايد كمتجربه و تازهكار كه شرايط اصلي را تجربه نكردهاند به خود آيند
و با اجتناب از سختگيريهاي غيركارشناسانه راه رشد توليد صنعتي را
مسدود نكنند كه اين روزها سخت به اين رشد نياز داريم.
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يادآوري براي روزهاي سخت امروز ايران و صنعت

سركوب قيمتها و
قيمتگذاري چاره كار نيست
مهندسمحسنخليلي

ادامه از صفحه اول
ايران وشرايط دشوار
واقعيت تلخ اين اســت كه ويروس كرونا در بدترين وضعيت ايران به
ســراغ ايرانيان آمد .در شرايطي كه دولت ايران در پيش از شيوع ويروس
كرونا به دليل تحريمهاي تشديد شده كسري بودجهاي معادل  200هزار
ميليارد تومان داشت و صادرات نفت به حداقل رسيده بود و صادرات ساير
كاالها به آرامي به ســمت پايين و سرازيري راه مييافت ،كرونا نيز از راه
رسيد .نهاد دولت در ايران اكنون به دليل اينكه سياست خارجي در شرايط
پيچيدهاي قرار گرفته و با فشــارهاي شديدي حتي از ناحيه كشورهاي
اروپايي مواجه شده است و تحريمهاي فزاينده روزنههاي تجارت خارجي
را مسدود ميكند در موقعيت عجيبي قرار دارد .كارشناسان و ناظران آگاه
باور دارند در ادامه كار دولت و در صورت تداوم اين شرايط عجيب احتمال
اينكه اقتصاد به بهروزي برسد ناممكن شده است .از سوي ديگر اما كرونا در
شرايطي به ايران آمد كه شهروندان ايراني به دليل تداوم رشد شتابان تورم
در سالهاي  1397و  1398و نيز تداوم رشد منفي توليد ناخالص داخلي،
قدرت خريد خود را دستكم تا  40درصد از دست دادهاند .ناتواني دولت
و شهروندان ايراني براي حفظ و صيانت از شغلهايي كه با سرمايهگذاري
تاريخي پديدار شده بودند و صيانت از هزاران بنگاه كوچك و بزرگ راه ،را
براي عبور از بحرانها دشوار كرده است.
چه بايد كرد؟
ميتوان و ميشــد برخي از دشواريهاي تحميل شده بر كسب و كار
ايرانيان را در ســطوح كالن و بر فعاليت بنگاهها و خانوادهها ادامه داد كه
بدون ترديد بيشتر صنعتگران ارجمند آن را ميدانند .از طرف ديگر پاسخ
دادن به اين پرســش كه چه بايد كرد نيز در وضعيت فوقالعاده پيچيده
امروز ايران كار آساني نيست و توصيه و اندرز دادن نيز در اين روزها به كار
نميآيد .اما دســت روي دست گذاشتن و هيچ كاري نكردن نيز دردي را
درمان نميكند و شايد به بيماري روحي  -ذهني بيشتر منجر شود.
به نظر ميرسد صنعتگران ارجمند و اصيل ايران در چنين روزهاي سختي
بايد بر عادتهاي گذشــته كه در شرايط عادي آنها را انجام ميدادند را كنار
گذاشته و رفتار و گفتارهايي منطبق بر سازوكار با روزگار ايران امروز انتخاب
كنند .برخي از مسائل و برخي پيشنهادها براي شرايط فعلي را يادآور ميشوم:

يكم-باهمباشيم

صنعتگران ايراني توجه داشته باشند در روزهايي به سر ميبرند كه
موجوديت و فلســفه وجودي آنها از سوي گروههاي گوناگون سياسي
و اجتماعي با تهديد مواجه خواهد شــد .بروكراتهاي دولتي در رأس
مخالفان موجوديت ســرمايهگذاران و صنعتگران قرار دارند .گروههاي
چپگرايي كه اين روزها از بدبختي شــهروندان جهاني استفاده كرده
و با بوق و شــيپور و دهل ســروصدا ميكنند كه بايد سرمايهگذاران
نقرهداغ شــده و تا ميشــود از آنها ماليات گرفــت و نيز گروههايي از
طيفهاي سياسي داخلي در رأس مخالفان فلسفه وجودي صنعتگران و
كارخانهداران قرار دارند .در چنين وضعيتي است كه صنعتگران بايد در
چارچوب قانون و عرف و در كانونها و نهادهاي صنفي و صنعتي باقي
بمانند و همبستگي خود را مستحكمتر از قبل كرده و دنبال بقا باشند.

دوم – ساختارها را اصالح كنيم

واقعيت سخت و تلخ اين است كه اقتصاد ايران در تله سياست خارجي
گرفتار شــده است و تا اين مشكل برطرف نشود و تعامل با جهان و نظام
جهاني به روال عادي برنگردد امكان اصالح اقتصادي وجود ندارد .بنابراين
صنعتگران ارجمند بايد بيش از هر چيز به اين بينديشــند كه چه راهي
براي طرح اين موضوع در كانونها و مراكز تصميمسازي و تصميمگيري
دولتي ،خصوصي و ساير نهادها ميتوان يافت .به نظر ميرسد بايد در اين
باره جديتر و عميقتر از هر زمان ديگري فكر و عمل كرد تا ضمن اينكه
به كليت فعاليتهايشــان آسيب نرسد و در راه حذف يكي از بزرگترين
سدهاي پيش رو گام بردارند .صيانت بلندمدت از بنگاههاي صنعتي بدون
برطرف شــدن اين معضل ناممكن خواهد بود و روندي فرسايشي براي
نابودي فراهم خواهد شد .گروههاي كارشناسي در دل انجمنها و نهادهاي
صنعتي بايد بستر مناسبي براي پژوهش در اين باره فراهم كنند.

سوم  -همافزايي با اتاق ايران

صاحبان و مديران بنگاههاي صنعتي و اقتصادي در موقعيت دشواري
قرار دارند كه برخي از آنها در ســطرهاي پيشــين يادآوري شد .به نظر
ميرسد در اين وضعيت سخت صنعتگران بايد بيش از پيش به نهادهاي
باالدســتي خصوصي توجه داشته باشند .اتاق بازرگاني ايران و اتاقهاي
شهرستانها در اين وضعيت تهديدآميز بايد قدرتمندتر از هميشه باشند
تا بتوانند در چانهزني با قواي ســهگانه از حق و حقوق بخش خصوصي
حمايت و دفاع كنند .بدون وجود يك نهاد باالدستي قانوني كه تواناييهاي
كارشناسي و منابع مالي كافي براي پژوهش داشته باشد بنگاهها و نهادهاي
كوچكتر نميتوانند در برابر قدرت دولت ايستادگي كنند.

چهارم – بهترين استفاده از آنچه داريم

بررسیهاي بازار پول و سرمايه نشان ميدهد ،برخالف انتظارات و رفتارهاي
قبلي بانكها از قدرت كافي براي پرداخت تســهيالت و اعتبارات برخوردار
نيستند و در وضعيت كنوني ترجيح ميدهند منابع خود را در جاهاي ديگر
هزينه و سرمايهگذاري كنند .از سوي ديگر بازار سرمايه اما با رشدهاي قابل
توجه مواجه شده و البته ريســكهاي خود را دارد .سرانجام اينكه راه ورود
سرمايه خارجي نيز به كشور مسدود شده است .در چنين وضعيتي كه قدرت
خريد جامعه نيز رونــدي كاهنده را تجربه ميكند بنگاههاي صنعتي براي
تأمين منابع مورد نياز و نيز براي فروش و كســب درآمد بايد از نيروي كار
موجود و از سرمايه مالي و مادي خود با باالترين درجه بهرهوري استفاده كنند
تا نياز كمتري به تأمين سرمايههاي كمياب و گران داشته باشند.

پنجم – حرف بزنيم و بخواهيم

آخرين توصيه اين نوشته به صنعتگران پرتالش و اصيل اين است كه مقوله
مطالبهگري از نهاد دولت و ساير نهادها را حق خود بدانند و با همه توانايي
كارشناسي و تبليغاتي خواستههاي قانوني و عرفي خود را با صداي بلند به
گوش مديران دولت برسانند .سازمان امور مالياتي ،سازمان تأمين اجتماعي،
گمرك ايران ،بانك مركزي و ساير نهادهاي دولتي به شكل جزيرهاي عمل
كرده و هر كدام دنبال اين هستند كه سازمان خود را كارآمد نشان دهند و در
وضعيت فعلي همگي نيز چشم به درآمد و سود بنگاههاي صنعتي دوختهاند.
صنعتگران بايد بدون احتياط و البته مجهز به نيرو و پژوهش كارشناســي
مطالبهگري از دولت را در دستور كار قرار دهند.
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نگارنده به عنوان يك صنعتگر و خدمتگزار اقتصاد ملي طي
چند دهه و در حد بضاعت اندكــم تالش كردم در فعاليتهاي
حرفهاي و تشكلي خود سياستگذاران و مسؤوالن اجرايي را به
اين حقيقت باورمند كنم كه صنعتگران و فعاالن اقتصادي ميهن
عزيزمان درك و شعور و شناخت مناسبي از ضرورتهاي حرفهاي
و صنفي خود دارند و وجدانشان نيز آنچنان بيدار هست كه منافع
ملي را بر منفعتهاي فردي و شخصيشان رجحان دهند؛ مشروط
بر آنكه مسير فعاليت سالم و آزاد نيز براي كار و كسبشان فراهم
و همچون همگنانشــان در جهان صنعتي ،فضاي رقابتي و غير
انحصاري ،زمين بازي آنان باشد و نه مداخلهگراييها و دستورات و
نظامات غير بازاري و دولتي.
راهحل مسأله اين نيست!
خوشــبختانه اين تالشها و گفتنها آنهم با راهنماييها و
راهبريهاي اقتصاددانان و كارشناسان فرهيخته و فعاالن محترم
اقتصادي و تشــكلي طي چند دهه ثمرات بسياري بر جا نهاد و
اكنــون حداقل در كالم و گفتار و بهقولــي «گفتمان» و نيز در
بســياري از قوانين و مقررات ضرورت بهبود محيط كســبوكار
و وجــود بازار رقابتي به اصولي پذيرفتهشــده در نظامات قانوني
ميهنمان تبديل شــده است؛ اما مشــكل آنجا بروز ميكند كه
در دورههاي زماني مختلف و با ســخت شدن شرايط اقتصادي و
سياسي به علل گوناگون ،متأسفانه شاهد به كنار نهاده شدن اين
اصول مسلم اقتصادي و ضرورتهاي پيشرفت و توسعه صنعتي
از سوي مقام سياستگذار و بازگشت دوباره به اقدامات دستوري
و مداخالت غيرضرور و ســركوب قيمتها و گسترش تعزيرات و
قيمتگذاري و ...البته به نيت خدمت به مردم و مصرفكننده و
جهش توليد و ...هستيم.اين در حالي است كه برابر تجارب جهاني
و سابقه تاريخي در كشورمان ،اين سركوب و كنترل قيمتهاست
كه ريشههاي توليد و فعاليتهاي صنعتي و مبادالت سالم تجاري
را ميخشكاند و نابود ميكند و نه فضاي آزاد و رقابتي.
ريشــه اين رفتار غلــط دولتها طي حــدود نيم قرن اخير
در ميهنمــان براي مقابله با گرانــي كاال و خدمات از جمله در
كمآشــنايي با نهاد «بازار» و ابزار و ســازوكارهاي آن است .اين
كمآشنايي دولتها با ابزار مدرن بهبود شرايط توليد و تجارت كاال
را شايد بتوان در اين عبارت يكي از اقتصاددانان فرهيخته ميهنمان
(دكتر فرشاد فاطمي) يافت كه ميگويد« :وقتي شما تنها ابزاري
كه داريد چكش است ،همه مشكالت را ميخ ميبينيد ».متأسفانه
سالهاست كه حكومتها در ميهنمان «زور» و «تعزير» و ...را راه
مقابله با مشكالت اقتصادي و از جمله افزايش قيمتها م يدانند.
آنان تمايل دارند «گراني» و «تورم» را يكي فرض كنند و به اين
ترتيب از قبول مسؤوليت علت واقعي «تورم» كه ناشي از كسري
بودجه و ناترازي درآمدها و هزينههاي خود دولت است ،شانه خالي
كنند و ســركوب قيمتها و قيمتگذاري را راهكار حل معضل
جلوه دهند .رفتاري كه رشــد توليد و گــردش آزاد اقتصادي را
ناممكن و سبب ضرر و زيان شديد به بنگاههاي اقتصادي و صنعتي
و از صرفه خارج شدن فعاليتهاي سالم و مولد اقتصادي ميشود.
چنانكه چند دهه تعيين دستوري نرخ ارز و سود بانكي و قيمت
حاملهاي انرژي و كاال و خدمات و ...ثمري جز مصرف بيشتر و
نابودي منابع ارزشمند و كوچك و ضعيف ماندن بنگاهها و ...نداشته
اســت.تنها با انضباط مالي دولتها و كاهش كسري بودجه و در
نتيجه كاهش سرعت خلق پول و نقدينگي كه اكنون به بيش از ۲
هزار و پانصد هزار ميليارد تومان (بيش از  ۳۰درصد رشد نسبت
به سال گذشته) رسيده است ،ميتوان تورم را كنترل كرد .بنابراين
بايد مشــكل را از منشــأ آن حل كرد و به دنبال بيراههها نرفت.
بيراهههايي كه آخرين آنها «هدايت نقدينگي» به سمت توليد و...
عنوان شده است .چنانكه به قول اقتصاددان برجسته ميهنمان
دكتر نيلي «نقدينگي ،نهاده توليد نيست و نميتوان با نقدينگي،
ســرمايهگذاري و توليد را افزايش داد ».يعني همان نكته ژرفي
كه «ميزس» اقتصاددان برجسته اتريشــي كه اخيرا ً جزوهاي از
عقايدش خواندم ،چند دهه قبل عنوان كرده است« :گاهي كساني
ميگويند :فرق است بين اينكه دولت پولش را صرف هدفهاي
خوب يا بد كند ».اص ًال چنين نيســت .اينكه پول به چه طريقي
مصرف ميشــود مهم نيست ،بلكه طريقهاي كه دولت پول را به
دست ميآورد مهم است .آنگاه كه دولت مث ًال براي ساخت يك
بيمارستان ،پولهاي مردم را جمع ميكند ،شهرونداني كه ماليات
پرداخت كردهاند ناگزيرند هزينههاي خود را كاهش دهند و اين از
حجم پول ميكاهد و مانع تورم ميشود.
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تراز جهاني شكر سال ۲۰۲۵

 ۱۹ژوئيه - ۲۰۱۹نشريه بينالمللي شكر و شيرينكنندهها ()F.O.LICHT ‘S
ترجمه و تنظيم :شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبی ،معاونت طرح و برنامه

برنامهريزي استراتژيك نياز به پيشبينيهاي طوالني مدت دارد .بنابراين تصميم گرفتيم تا با انجام
يك پروژه تحقيقاتي ويژه ،تراز شكر جهاني را تا سال  ۲۰۲۵پيشبيني كنيم.
چالشبرانگيزترين بخش از هر چشــمانداز ،پيشبيني واكنش توليد به تغيير شرايط بازار است.
اين مشكل براي كاالهاي كشاورزي بيشتر است چرا كه ميزان توليد بهطور جدي به رويدادهاي آب
و هوايي وابسته بوده و پيشبيني اين حوادث به واسطه ماهيت آنها غير ممكن است .مهمتر از آن،
توليدكنندگان محصوالت كشاورزي با تأخير زماني مشخص ،نسبت به سيگنالهاي بازار واكنش نشان
ميدهند .در خصوص گياهان قندي ،به راحتي ميتوان يك دوره  ۱۲تا  ۲۴ماه از زمان اتخاذ تصميم
براي كاشــت تا برداشت محصول را در نظر گرفت .عالوه بر اين براي فرآوري مقادير اضافي نيشكر
يا چغندرقند ،سرمايهگذاريهاي اضافي در زيرساختها ضروري است .محاسبات ما نشان ميدهد كه
ممكن است كسري شكر بازار جهاني در سال  ۲۰۲۰-21به  4/6ميليون تن برسد كه اندكي بيشتر
از رقم  4/2ميليون تني سال  ۲۰۱۹-20است .لذا انتظار ميرود بازار به وضعيت متعادلتري برگردد
و سپس حجم ذخاير دوباره افزايش خواهد يافت.مثل هميشه ،يادآور ميشود كه تمام ارقام توليد بر
حسب ارزش خام است كه ميتوان با ضرب  ،0/92آن را به ارزش سفيد تبديل نمود .اين مطالعه بر
مبناي يك سال زراعي واحد (اكتبر  -سپتامبر) انجام شده است.از نظر قارهاي ،انتظار ميرود آسيا
همچنان در جايگاه بزرگترين توليدكننده شكر جهان باقي بماند .به نظر ميرسد توليد شكر اين
قاره در سال  ۲۰۲۴-25به  83/7ميليون تن برسد كه از رقم  ۷۸ميليون تن سال  ۲۰۱۸-19بيشتر
است .پيشبيني ميشود هند و تايلند جايگاه خود را به عنوان اصليترين توليدكننده شكر در منطقه
حفظ نمايند.تخمين زده ميشود توليد شكر امريكاي جنوبي در سال  ۲۰۲۴-25به  44/1ميليون تن
برسد كه  8/6ميليون تن بيشتر از سال  ۲۰۱۸-19است .پيشبيني ميشود برزيل همچنان عامل
اصلي توليد در اين منطقه باشد.تخمين زده ميشود كه توليد شكر در امريكاي شمالي و مركزي به
سختي از  23/2ميليون تن سال  ۲۰۱۹-20به  25/3ميليون تن در سال  ۲۰۲۴-25تغيير كند زيرا
انتظار ميرود بيشتر كشورها ،توليد خود را بهطور نسبتاً كمي افزايش دهند .بزرگترين توليدكننده
اين منطقه ،اياالت متحده و پس از آن ،مكزيك و گواتماال قرار دارند.

توليد
اتحاديه اروپا با لغو سهميههاي توليد از اول اكتبر  ،۲۰۱۷وارد دوره جديدي شد .در حال حاضر
و پس از ســال  ،۱۹۶۸توليدكنندگان داخلي براي اولينبار از هرگونه محدوديت بازاريابي شكر آزاد
شدهاند .در نتيجه ،كشــاورزان اين اتحاديه ،سطح زير كشت چغندر خود در سال  ۲۰۱۷-18را در
حدود  16درصد افزايش دادند و شرايط خوب آب و هوايي نيز منجر به افزايش بيشتر توليد گرديد.
سطح زير كشت چغندر در سال  ،۲۰۱۸-19تقريباً بدون تغيير بود اما شرايط نامساعد آب و هوايي
باعث كاهش چشــمگير توليد در اروپا شد .با اين حال ،ذخاير انبوه شكر باقيمانده از برداشت قبلي
بفروش رفتند و توليدكنندگان اتحاديه اروپا بهمنظور كاهش فشــارها از روي بازار داخلي ،اقدام به
صادرات شكر همراه با ضرر به بازار جهاني نمودند.
در نتيجه ،بســياري از توليدكنندگان شــكر اروپا ،از جمله ســود زوكرا و نوردزوكرا آلماني ،و
تروس و اتحاديه كريســتال فرانسوي ،سال گذشته بدليل كاهش قيمتها در يك بازار حاوي مازاد
متحمل شــدند .اين امر باعث اعالم تعطيلي كارخانههاي برخي از
عرضه ،زيانهاي قابل توجهي را
ّ
توليدكنندگان شد .سودزوكرا و اتحاديه كريستال اعالم كردند كه فعاليت شش كارخانه شكر خود در
مناطق مختلف فرانسه ،آلمان و لهستان را متوقف خواهند كرد.
در حال حاضر ،پيشبيني ميكنيم كه اتحاديه اروپا در زماني كه قيمتهاي شكر جهاني باال است
به توليد بيش از نيازهاي خود ادامه داده و عرضه مازادش را صادرات خواهد كرد و با كاهش قيمتها،
توليد اتحاديه اروپا به سطح مصرف داخلي خود نزديك شود .با اين حال انتظار نداريم توليدكنندگان
اين اتحاديه ،ركورد قابل توجه توليد سال  ۲۰۱۷-18خود را تجربه كنند ،درس سختي كه در اولين
سالهاي لغو سهميههاي توليد آموختند نشان داد كه رقابت در بازار جهاني چقدر دشوار است.
اياالت متحده و مكزيك ،يك قرارداد دو جانبه تجارت شــكر دارند كه ثبات را در بازار به ارمغان
ميآورد .در شرايط فعلي ،سياست شكر اياالت متحده پايدار و توانا در مقابله با بيثباتي بازار به نظر
ميرسد .بنابراين انتظار ميرود توليد اين كشورها براساس روند گذشته افزايش يابد.
الزم است فاكتورهاي ممكن براي به خطر انداختن اين ثبات را نيز در ذهن داشته باشيم .عامل
نخســت ،موضوع محصوالت اصالح شده ژنتيكي است .اگرچه براساس استاندارد ملي شفافسازي
بيومهندسي مواد غذايي كه در اواخر سال  ۲۰۱۸منتشر شد ،مقرر شد تا شكر چغندري (كه بيشتر
از چغندرهاي اصالح شده ژنتيكي توليد ميشود) را مشابه شكر نيشكري (غير اصالح شده ژنتيكي)
بشناسد اما مصرفكنندگان همچنان طرفدار دومي هستند .اين مسأله منجر به تخفيف مداوم  ۲سنت
در هر بوش براي شكر چغندري در مقابل شكر نيشكري شد .اما در حال حاضر ،اين تخفيف به ابزاري
مؤثر براي تعادل در بازار داخلي تبديل شده است.موضوع دوم ،گرايشات اخير مصرف ،شركتهاي مواد
غذايي را وادار به كاهش محتواي شكر محصوالت خود ميكند .بنابراين ممكن است روند رشد مصرف
شيرينكنندهها در آينده كاهش يابد و اين امر مستلزم كاهش تدريجي رشد توليد شكر نيز خواهد بود.

توليد و مصرف جهاني شكر

(هزار تن ارزش خام ،اكتبر تا سپتامبر)

پيشبيني عرضه و تقاضاي جهاني

(هزار تن ،اكتبر /سپتامبر)

پيشبيني ميشود كه توليد شكر آفريقا در سال  ۲۰۲۴-25به رقم  14/1ميليون تن برسد كه از
 12/5ميليون تن در سال  ۲۰۱۸-19بيشتر است .اگرچه برنامه احداث چندين پروژه جديد اعالم
شده است ليكن فرض كرديم كه اين پروژهها با تأخير به اتمام برسد اما سرانجام ،ظرفيتهاي اضافي
فرآوري و افزايش سطح زير كشت محصول منجر به افزايش توليد خواهد شد.

توليد و صادرات شكر برزيل در دو دهه منتهي به سال  ۲۰۱۰با افزايش چشمگير مواجه بود و اين
كشور ،نقش خود را به عنوان صادركننده برتر جهان محكم كرد .توليد شكر اين كشور از  ۸ميليون تن
در سال  ۱۹۹۰به  ۴۰ميليون تن در سال  ۲۰۱۰رسيد كه رشد پنج برابري را نشان ميدهد .اين در
حالي است كه صادرات برزيل طي اين دوره از  1/6ميليون تن به  ۲۸ميليون تن افزايش يافته است.
با اين وجود ،برزيل طي دو فصل گذشته با مشكالت زيادي روبرو بوده است كه از آن جمله ميتوان
به كاهش عملكرد محصوالت كشاورزي ،افزايش شديد هزينههاي توليد ،بحران مالي و اقتصادي در
كشور ،سياستهاي نامطلوب دولت در خصوص اتانول و شرايط نامساعد آب و هوايي اشاره نمود .طي
دو فصل گذشته ،رشد توليد نيشكر متوقف شد و توليد شكر و اتانول در حال ركود است.
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پيشبيني ميشــود كه روند سرمايهگذاري كم چند ســال اخير در بخش توليد شكر برزيل ،تا
زمان كســري بعدي و افزايش قيمت شكر در ســطوح فعلي باقي بماند .چنين چرخشي ميتواند
سرمايهگذاريهاي جديد را بسمت اين صنعت جذب نمايد.
برنامه رنووآبيو عدم اطمينان بيشتري را به همراه آورده است .شروع اين برنامه براي اول ژانويه سال
 ۲۰۲۰برنامهريزي شده است اما هنوز سؤاالت زيادي در خصوص اجراي آن وجود دارد كه بايستي
پاسخ داده شوند .ما تصور ميكنيم كه حمايت اضافي از سوي دولت ،منجر به واكنش فوري در صنعت
نخواهد شد .انتظار ميرود اين برنامه ،جذابيت توليد اتانول را افزايش دهد اما بازيگران بازار بايد ابتدا
درك كنند كه اين برنامه ،چگونه محيط و شرايط فعاليت صنعت را تغيير ميدهد .پيشبيني ميكنيم
كه در مرحله نخست اجراي برنامه توليدكنندگان با ظرفيتهاي موجود و بدون سرمايهگذاري چندان
براي توسعه ،به فعاليت خود ادامه دهند .همچنين انتظار داريم در اين مرحله ،توليد اتانول حاصل از
ذرت افزايش يابد.اگرچه انتظار نميرود توليدكنندگان ظرفيتهاي توليدي خود را گسترش دهند
ليكن پيشبيني ميشود رنووآبيو باعث افزايش سطح به اصطالح تعادل شكر /اتانول شود .بنابراين،
احتماالً ركورد توليد شكر باالي  ۴۰ميليون تن سال  ،۲۰۱۶-17در افق مورد پيشبيني تكرار نخواهد
شد .با اين حال ،برزيل به دليل اندازه صنعت و توانايي نسبتاً سريع در جابهجايي بين توليد شكر و
اتانول ،نقش خود را به عنوان تنظيمكننده بازار جهاني حفظ خواهد كرد.
چشماندازهاي صنعت فرآوري نيشــكر و چغندر در چين ،تحت تأثير عوامل مختلف قرار دارد.
الزامات سياسي آشكار براي گسترش توليد شكر داخلي و بهبود پايدار بازده كشاورزي و صنعت در
سالهاي اخير ،احتماالً منجر به رشد بيشتر توليد شكر خواهد شد .با اين حال ،احتماالً نگرانيها از
محدود شدن افزايش سطح زيركشت نباتات قندي بدليل رقابت ساير محصوالت زراعي براي زمين و
(به ويژه) آب ،ممكن است در آينده نقش پررنگتري داشته باشند.
با فرض محافظهكارانه ،انتظار ميرود رشد ساالنه توليد شكر چين در حدود  1/4درصد باشد كه
اين رقم كمتر از نرخ رشد مصرف ساالنه خواهد بود .اين موضوع ،چين را به واردات شكر وابستهتر
ميكند.معموالً بخش شكر هند ،بيشترين تالطم را در بازار بينالمللي ايجاد ميكند .اين مسأله در نگاه
اول تعجب برانگيز است زيرا اين كشور يك بازيگر نسبتاً كوچك در بازارهاي جهاني بوده و به ندرت
حجم واردات يا صادرات ساالنه آن به بيش از چند ميليون تن ميرسد كه قابل مقايسه با صادرات
بيش از  ۲۰ميليون تني برزيل نيست.
آنچه هند را به عنوان نمونه برجسته بيثباتي جلوه ميدهد ماهيت چرخشي توليد آن است كه
منجر به ايجاد نوســانات گستردهاي در تراز تجاري آن كشور ميشود .با اين حال ،نه تنها نوسانات
گسترده در توليد و از اين طريق تراز تجاري ،بلكه عدم امكان پيشبيني ميزان توليد آن نيز ،يكي از
مشكل اساسي براي بازار جهاني شكر به حساب ميآيد .بهطور كلي ،پيشبيني توليد شكر كار دشواري
است ليكن با توجه به غيرقابل پيشبيني بودن شرايط آب و هوايي در هند ،حاشيه خطا براي توليد
اين كشور نسبت به بسياري از مناطق ديگر جهان بيشتر است.
عالوه بر اين ،بازار داخلي اين كشور از تصميمات تنظيمي كوتاه بينانه رنج ميبرد زيرا دولت هند
تالش ميكند تا منافع كشــاورزان ،فرآوريكنندگان و مصرفكنندگان را متعادل كند .دولت كف
قيمتي بااليي را براي نيشكر تعيين ميكند تا كشاورزان را ترغيب به تغيير الگوي كشت به سمت
اين محصول نمايد .اين امر منجر به افزايش شديد توليد داخلي در سال  ۲۰۱۷-18شد كه در حدود
 ۸ميليون تن از مصرف فراتر رفت .اين مازاد در سال  ۲۰۱۸-19حتي بيشتر رشد كرد .دولت هند
براي مقابله با عرضه بيش از اندازه شكر ،اقدامات تنظيمي مختلفي از جمله؛ تأمين بودجه براي ايجاد
ذخاير اتكايي ،تعيين سهميه صادرات اجباري ،تعيين قيمت خرده فروشي و اعطاي يارانه صادراتي را
آغاز كرد .دولت به جاي كاهش حمايت از كشاورزان در راستاي كاهش انگيزه عرضه بيش از حد ،بارها
با پيامدهاي سياست شكر خود مقابله كرده است.
با اين حال ،در واقع آخرين اقدام دولت توانست يك آرامش نسبي براي صنعت مهيا كند :پس از
گذشت بيش از  ۱۰سال از تجربه سياست اتانول سوختي ،دولت ملي سرانجام سال گذشته در اين
زمينه جدي شد زيرا دريافت كه اين ابزار ميتواند براي رهايي از شكر مازاد كشور مورد استفاده قرار
گيرد .پس از تصويب استفاده از شربت نيشكر و مالس گريد  Bبه عنوان ماده اوليه فرايند تخمير در
ژوئن سال  ،۲۰۱۸دولت به منظور توسعه ظرفيت كارخانههاي تقطير ،پرداخت مبلغ  44/4ميليارد
روپيه را نيز در قالب وام يارانهاي پنج ساله از بانكها تصويب كرد.
اين صنعت بهطور سنتي ،الكل را از مالس گريد  Cتوليد ميكند كه يك محصول جانبي حاصل
از فرايند توليد شكر ميباشد .عالوه براين ،الكل در سال  ۲۰۱۸-19از مالس گريد  Bيا شربت نيشكر
نيز تهيه شده است .صنعت به منظور جبران توليد شكر كمتر ،قيمت مالس گريد  Bرا براي توليد
اتانول ،در ســطحي بسيار باالتر از مالس  Cتعيين نمود .در حالي كه قيمت هر ليتر مالس  Cدر
حد  43/7روپيه تثبيت شده بود قيمت هر ليتر مالس گريد  Bمعادل  52/4روپيه و هر ليتر شربت
نيشكر معادل  59/1روپيه تعيين شد .در نتيجه ،تقريباً در تمام كارخانههاي توليدكننده اتانول سود
مناسبي به دست آمد.
به گفته منابع صنعت ،در فصل جاري حدود  ۲۹۵ميليون ليتر اتانول از مالس  Bيا شربت نيشكر
توليد شده و به شركتهاي بازاريابي نفتي عرضه شده است .اين رقم معادل منحرف كردن حدود ۳۰۰
هزار تن شكر به سمت توليد اتانول است .بهطور كلي براي فصل  ،۲۰۱۸-19اين صنعت انتظار دارد
حدود  ۴۵۰ميليون ليتر اتانول از مالس  Bو شربت نيشكر توليد كند.
با توجه به ســودآوري توليد اتانول و حمايت دولت ،انتظار داريم كارخانهها ظرفيت توليد اتانول
را افزايش دهند .اين امر باعث ميشود تا نيشكر بيشتري به جاي توليد شكر ،به سمت توليد اتانول
منتقل گردد .تا سال  ۲۰۲۵ميتواند حدود  ۱تا  ۲ميليون تن شكر براي توليد اتانول سوختي استفاده
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شود.با توجه به عدم تمايل سياســتمداران هندي براي محدود كردن توليد شكر ،انتظار داريم كه
رويدادهاي آب و هوايي همچنان محرك اصلي باشــند .در نتيجه ،احتماالً توليد اين كشور ناپايدار
باقي خواهد ماند .ميزان مصرف شكر داخلي با سرعتي جالب توجه افزايش مييابد و در صورتي كه
كشــاورزان اقدامي در جهت گسترش سطح فعاليتهاي زراعي خود نكنند ،انتظار ميرود توليد و
مصرف داخلي هند تا سال  ۲۰۲۵برابر شوند .تايلند پس از سال  ۲۰۱۰-11و هنگامي كه توليد اين
كشور براي اولينبار به  ۱۰ميليون تن رسيد ،دنياي شكر را شگفت زده كرد .حتي در سالهاي بعد
كه هم شرايط جوي نامساعد و هم قيمت پايين بازار جهاني ،مانع پيشرفت توليد در ساير كشورها
شد ،رشد توليد شكر در تايلند همچنان روند صعودي داشت و اين كشور را به يك بازيگر قدرتمند
در بازار شكر تبديل نمود.با اين حال ،ممكن است رشد آينده شكر اين كشور نامعلوم باشد زيرا دولت
اين بخش را آزاد كرده اســت .اين بدان معني است كه سيستم تقسيم سود بين توليدكنندگان و
كارخانجات لغو شده است و اين موضوع به نوبه خود ،مستلزم لغو سيستم سهميهاي توليد كارخانجات
ميباشد.در اين پيشبيني ،فرض كرديم كه توليد نسبتاً پايداري در سالهاي آتي وجود داشته باشد
زيرا قيمتهاي نيشكر داراي روندي معكوس هستند و در حال حاضر پيوند بيشتر با قيمتهاي جهاني
نيز دارند .تخمين زده ميشود كه افزايش قيمت كاساوا به عنوان رقيب اصلي كشت نيشكر ،كشاورزان
را به جايگزيني اين محصول با نيشكر در الگوي كشت زراعي ترغيب نمايد .لذا در شرايط كسادي
بيشتر بازار جهاني (مورد انتظار براي پس از فصل  ،)۲۰۱۹-20بايد اقتصاد مزرعه را بهبود بخشيده و
توليد بيشتر را تحريك نمود .همچنين ،انتظار ميرود دولت به منظور ترويج كشت نيشكر ،اجراي طرح
پرداخت يارانههاي غيرمستقيم را در آينده ادامه دهد.استراليا يك توليدكننده نسبتاً كوچك از كل
توليد جهاني است اما ساالنه تقريباً  10درصد تجارت جهاني اين شيرينكننده را (عمدتاً در بازارهاي
آسيا و خاورميانه) بخود اختصاص داده است .با اين حال ،فرصتهاي رشد براي صنعت شكر استراليا
بهدليل تأثير توسعه شهري ،كشت ساير محصوالت زراعي و تأمين آب مورد نياز ،سطح اراضي قابل
دسترس براي زراعت نيشكر را محدود كرده است .بنابراين ،رشد تدريجي توليد شكر در پيشبيني
توليد اين منطقه فرض شده است ،نه پيش افتادن روند اخير.

مصرف
رشد جمعيت و درآمد سرانه ،مهمترين عوامل مؤثر بر تقاضاي شكر محسوب ميشوند .مطالعات
نشان دادهاند كه افزايش جمعيت ،بخش عمدهاي از افزايش مصرف مطلق را توضيح ميدهد .عليرغم
اينكه رشد جمعيت قابل توجه است ليكن رشد مصرف سرانه شكر متوقف شده است .دليل اصلي
اين امر ،احتياط ناشي از تأثير مخرب احتمالي شكر براي سالمت انسان است .وضع مالياتهاي شكر
همچنان در حال افزايش است زيرا بسياري از دولتها ،تأثير مضاعف درآمدهاي مالياتي باالتر را در
مقابله با نگرانيهاي بهداشت عمومي بسيار مؤثرتر ميدانند.
مهمتر از همه ،توليدكنندگان موادغذايي و نوشيدنيها ،به طرز قابل توجهي ميزان شكر موجود در
محصوالت خود را كاهش داده و شيرينكنندههاي مصنوعي را جايگزين شكر ميكنند تا از پرداخت
مالياتهاي فوق الذكر اجتناب نمايند .آنها همچنين در حال كاهش اندازه و ابعاد محصوالت و تنوع
سبد محصول شركتهاي خود ميباشند .اين مسائل در نهايت ممكن است تأثير بيشتري در كاهش
مصرف شكر نسبت به مصرف آن توسط نوشيدنيهاي غيرالكلي داشته باشد .پيشبيني ميشود وضع
ماليات ،نرخ رشد تقاضا را كاهش دهد.
با توجه به عوامل مختلف ،اين پيشبيني ممكن است منطقي به نظر برسد كه نرخ رشد ساالنه
مصرف شكر جهاني از  1/6درصد مشاهده شده در پنج سال گذشته ،به  1/2درصد تنزل يابد.
خالصه
ارزيابيهاي ما حاكي از آن است كه بازار جهاني شكر در حال حركت به سمت دوره كسري است
كه اين وضعيت ميتواند شرايط ماليمتري را براي توليدكنندگان شكر فراهم نمايد .پس از رسيدن
به يك بازار متعادل در سال  ،۲۰۲۱ -22انتظار ميرود كه اين تراز دوباره به مازاد تغيير يابد .توليد
شكر جهاني در سال  ۲۰۲۴-25ممكن است به حدود  ۲۰۰ميليون تن برسد كه از رقم  ۱۸۴ميليون
تن پيشبيني شده سال  ۲۰۱۸-19بيشتر است .در عين حال ،پيشبيني ميشود مصرف شكر نيز
در اين سال به  ۲۰۰ميليون تن افزايش يابد كه از  ۱۸۵ميليون تن سال  ۲۰۱۸-19بيشتر ميباشد.
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شماره  - 200خرداد 1399
سرپرست وزارت صمت:

جلوی واردات بیرویه
را میگیرم

سرپرســت وزارت صنعت ،معدن و تجارت گفت:
سیاست این وزارتخانه با حمایت همه جانبه از تولید
ملی ،عزم خود را برای جلوگیــری از واردات بیرویه
جزم کرده که در همین راســتا امســال  ۶۰۰ردیف
وارداتی بسته شده است.
به گزارش ایرنا ،حســین مــدرس خیابانی عصر
روز پنجشنبه در حاشــیه بازدید از شرکت سپاهان
باتری و افتتاح گام سوم این مجتمع صنعتی اصفهان
افزود :پیشــرفت و موفقیت این مجموعه نشــان داد
برغــم توطئههای دشــمن و تحریمها ،هم نشــاط
تولید اســت و هم جهش تولید امکانپذیر اســت.
وی ادامــه داد :صبــح امروز  ۱۰هــزار میلیارد ریال
ســرمایهگذاری در فوالد مبارکه اصفهــان و اکنون
 ۶میلیارد ریال ســرمایهگذاری در این مکان افتتاح
شد که نشــان میدهد نه تنها آمریکا و همدستانش
نتوانستهاند از طریق تحریمها در مسیر رشد و بالندگی
کشورتوقفیایجادکنندبلکهروندتوسعهباسرعتادامه
دارد .سرپرست وزارت صنعت ،معدن و تجارت با اشاره
به خودکفایی داخلی در تولید صفحات باتری ،اضافه
کرد :از فردا واردات این کاال در فهرست ممنوعیت قرار
خواهد گرفت و البته شرکتهای داخلی باید با قیمت
مناسب از مصرف کننده حمایت الزم را داشته باشند.
مدرس خیابانی تصریح کرد :امروز اشــتغال و تولید
مهمترینمسائلکشوراستودشمنتالشکردازطریق
تحریمها و توطئههای مختلف به بهانه معیشت مردم را
به خیابانها بکشاند ولی به برکت خون شهدا نتوانست
و امروز شاهد رونق تولید در تمامی حوزهها هستیم.
وی خاطرنشــان کرد :البته دشمنی که میخواست
مــا را زمینگیــر کند به واســطه ویــروس کرونا با
چالشهــای بســیاری از جمله غارت فروشــگاهها،
خالی شــدن قفسهها و درگیری و نزاع مواجه شد در
حالیکه هیچ یک از قفسههای فروشگاههای ما خالی
نشــد و هیچ کجا شــاهد صفهای طوالنی نبودیم.
سرپرست وزارت صمت تأکید کرد :این مسأله به واسطه
مدیریت هوشمندانه رهبر معظم انقالب و تالشهای
دولت و همراهی ملت و همه بخشها محقّق شــد و
عجز و ناتوانی غرب را به جهان نشان داد.وی با اشاره
به نامگذاری سال  ۹۹به عنوان سال جهش تولید ،بیان
کرد :امسال ۱۲هزار و  ۵۰۰طرح با پیشرفت  ۶۰درصد،
ســه هزار و  ۸۰۰طرح با پیشرفت  ۸۰درصد و ۲۰۰
طرح از این میان با اعتباری بالغ بر  ۱۷۰هزار میلیارد
تومان به صورت هفتگی تا شهریور سال  ۱۴۰۰افتتاح
خواهد شد.نماینده مردم فالورجان در مجلس شورای
اسالمی در این مراســم گفت :متأسفانه بوروکراسی
در اســتان اصفهان مانع ســرمایهگذاری شده است.
حجت االسالم والمسلمین سیدناصر موسوی الرگانی
افزود :برغم کیفیت مناسب برخی محصوالت داخلی
ولی بسته بندی نامناسب و بازاریابی ضعیف موجب
شده است که برخی تولیدات ایرانی با نشان خارجی
به فروش برسد.همچنین رییس اتاق بازرگانی استان
اصفهان در این مراسم گفت :حضور مدیران ارشد نظام
در کنار کارگران و تولید کنندگان نشــان از همراهی
همه جانبه و تالش شــبانه روزی دولت است.منصور
گلشــیرازی افزود :امروز محصوالت  ۲۶شــرکت و
کارخانه عضو انجمن ذخیره سازان ایران رشد بسیار
خوبی داشــته و امســال در تولید صفحات باتری به
خودکفایی رسیدهایم.وزیر صمت امروز  2طرح فوالد
مبارکه اصفهان را افتتاح کرد و شرکت در جلسه اتاق
بازرگانی آخرین برنامه مدرس خیابانی در این ســفر
یکروزه به استان اصفهان اعالم شد.

جهش توليد در شكر و الكل در شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي

مديرعامل شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي
گفت :امسال جهش توليد در ۲محصول اساسي شكر
و الكل در اين شــركت محقق خواهد شــد تا گامي
اساســي در تأمين نيازهاي كشور به اين فراوردهها با
ارزش برداشته شود.
به گزارش ايرنا عبدعلي ناصري روز دوشنبه در
بازديد از كشت و صنعت نيشكر امام خميني(ره)
در شــعيبيه شوشتر افزود :پارســال با وجود بروز
ســيالب مهيب و خســارات زياد بــه واحدهاي
هفتگانه نيشكري خوزستان كه بالغ بر ۵۰هزار ميليارد ريال بود ۳۰۰هزار تن
شــكر توليد و ۴۰۰هزار تن شكر زرد وارداتي نيز تصفيه شد.وي اظهار داشت:
با توجه به نامگذاري ســال «جهش توليد» در سال جاري توليد ۵۰۰هزار تن
شــكر هدفگذاري شده كه با تالش مجموعه كاركنان ،كارگران و مديران اين
شركت اين هدف محقق خواهد شد.وي گفت :درسال آينده ،واحدهاي هفتگانه
نيشكري شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي خوزستان به توليد ۷۰۰هزار تن
شكر خواهند رسيد.ناصري در ادامه افزود :اراضي آسيبديده سيالب بهار پارسال
بازسازي و امسال ۲۲هزار و  ۶۳۱هكتار اراضي اين شركت زيركشت نيشكر قرار
گرفته است كه اين خود يك ركورد جديد محسوب ميشود.مديرعامل شركت
توسعه نيشكر و صنايع جانبي با بيان اينكه هماكنون بدهي به بازار ،پيمانكاران و
كاركنان نداريم و بخشي از وامهاي دريافتي را از محل فروش محصوالت پرداخت
كرديم افزود :اين شركت با وجود برخي مشكالت ،در مسير رونق و جهش توليد
قرار گرفته و مصمم هستيم ۴۰درصد نياز داخلي كشور به شكر را تأمين كنيم.
توليد الكل از  ۳۳به  ۴۰ميليون ليتر
مديرعامل شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي از برنامه هدفگذاري اين شركت
در افزايش هفت ميليون ليتر الكل (شــوينده و ضدعفوني) يعني از  ۳۳ميليون به
۴۰ميليون ليتر در سال جاري خبر داد.ناصري با اشاره به نياز كشور به الكل با توجه به
شيوع ويروس كرونا و اينكه ۸۰درصد الكل مورد نياز كشور در شركت توسعه نيشكرو
صنايع جانبي توليد ميشود افزود :امسال ۲۵ميليون ليتر الكل توليدي اين شركت
به ۲۷استان كشور ارسال شده است و تا پايان سال جاري كل توليد الكل شركت به
۴۰ميليون ليتر خواهد رسيد كه اين يك ركورد جديد محسوب ميشود.
راهاندازي كارخانه كاغذسازي تا سال ۱۴۰۳
مديرعامل شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي گفت :كارخانه كاغذسازي اين
شركت كه زيرساختهاي آن از دي ماه پارسال شروع شده تا سال  ۱۴۰۳با ظرفيت

۲۴۰هزار تن به بهرهبرداري خواهد رســيد تا چرخه
توليد نيشكر در اين شركت تكميلتر و ارزش افزوده
فراوردههاي نيشكري بيشتر شــود.وي گفت :خريد
ماشينآالت كارخانه كاغذســازي شروع و بخشي از
زيربناها نيز در حال آمادهسازي است تا اين كارخانه
طبق برنامه زمانبندي به بهرهبرداري برسد و بخشي از
نياز كشور به كاغذ تأمين شود.ناصري در جريان بازديد
از شــركت لوح سبز جنوب كه از باگاس نيشكر ورق
«ام.دي.اف» توليد ميكند گفت :امسال با تغييراتي
كه در بخشهاي اين كارخانه ايجاد خواهد شد ،فراوردههاي اين كارخانه از نظر كمي
و كيفي افزايش خواهد يافت.پرويز نورمحمدي مديرعامل شركت لوح سبز جنوب
نيز اظهار داشت :امسال هشت خط توليد جانبي به مجموع بخشهاي توليدي اين
شركت افزوده خواهد شد تا قدرت رقابتپذيري با كاالهاي مشابه وارداتي افزايش يابد
و ازميزان واردات «ام.دي.اف» و تخته كاســته شود.وي گفت :قصد داريم روي همه
فراوردههاي چوبي وارداتي كه در بازار داخلي وجود دارد كار كنيم تا بازار كشــور به
مصرف كاالي داخلي اشتياق پيدا كند و مسير صادرات آن نيز هموارتر شود.
نورمحمدي افزود :هماكنون بخشــي توليدات اين كارخانه به كشورهاي عراق و
افغانستان صادر ميشود و صادرات به تركيه نيز به صورت تهاتري صورت ميگيرد.
وي مجموع توليدساالنه «ام.دي.اف» دراين كارخانه را ۱۳۰هزار متر مكعب بيان كرد
و افزود :در كشور اين ظرفيت وجود دارد كه از مجموع  2/3ميليون مترمكعب واردات
«ام.دي.اف» و تخته و چوب ۲ ،ميليون متر مكعب آن در كشــور توليد و از خروج
ارز جلوگيري شود.نورمحمدي بر حمايت مسؤوالن از صنعت «ام.دي.اف» با هدف
ايجاد اشتغال و صيانت از توليد ملي تأكيد كرد و افزود :حمايت به معني جلوگيري از
واردات بيرويه است تا سهم توليدات كشور در بازار پراشتهاي داخلي افزايش و ايراني
از توليدات ايراني استفاده كند.عمليات اجرايي طرحهاي هفتگانه نيشكر خوزستان
شــامل كشت و صنعت اميركبير ،دعبل خزاعي ،حكيم فارابي ،امام خميني(ره) در
شعيبيه شوشتر ،سلمان فارسي ،دهخدا ،ميرزاكوچك خان با ظرفيت اسمي توليد
۷۰۰هزار شكر از اوايل دهه  ۷۰شروع شد و از سال  ۱۳۸۰يكي پس از ديگري وارد
چرخه توليدشدند.بر اساس اعالم سازمان جهاد كشاورزي خوزستان در افق ۱۴۱۰
حدود  ۶۸درصد شكر مورد نياز كشور در خوزستان با استفاده از  ۲محصول چغندر
قند و نيشــكر توليد خواهد شد.استان خوزستان با توليد ساالنه  17/2ميليون تن
محصوالت زراعي ،باغي و دامي به ارزش ۲۹۰هزار ميليارد ريال رتبه نخست كشور را
دارد .سهم نيشكر از مجموع توليدات كشاورزي استان حدود  6/5ميليون تن است.

مديرعامل كارخانه قند بيستون:

كارخانههاي قند و شكر نيازمند توجه ويژه هستند

مديرعامل شركت قند بيستون ،توجه ويژه به كارخانههاي توليد قند و شكر
را از مسؤوالن خواستار شد و گفت :صنعت قند و شكر كه نياز اساسي كشور
است نه تنها به سمت خودكفايي نميرود بلكه با عدم تصميمگيري به موقع و
صحيح مسؤوالن ذيربط با مشكل مواجه شده است.
«محسن عليحسيني» افزود :باوجود دستور اكيد رهبر معظم انقالب در
ســال جاري در خصوص توجه ويژه به توليد و دستور ايشان به دستگاهها و
نهادهاي اجرايي مبني بر كمك و همكاري با توليدكنندگان و استفاده ويژه
از كل ظرفيت كشــور براي توليد داخل ،متأسفانه نه تنها به اين موضوعات
توجهي نميشــود بلكه با برخي از اقدامات ضربه بسزايي به توليدكنندگان
كشــور وارد ميشود.وي اظهارداشت :در ســال جاري قيمت مصوب خريد
چغندر قند با رشــد بيش از  ۵۱درصدي روبرو شده در حالي كه هزينههاي
انرژي با افزايش قابل مالحظهاي روبرو شده است.او گفت :مطالبه حقآبه از آب
منطقهاي با افزايش بيش از هزار درصد ،افزايش هزينههاي دستمزد ،افزايش
بيرويه هزينههاي مربوط به خريد تجهيزات براي تعميرات كارخانجات قند
و شكر بخشي از مشكالت توليدكنندگان اين صنعت است.مديرعامل شركت
قند بيســتون اضافه كرد :نكته قابل تأمل اين است كه در حالي كه بيش از
 ۴۰روز از شروع فرآيند خريد محصول چغندر قند از كشاورزان كشت پاييزه
ميگذرد تاكنون قيمت مصوب فروش شكر توسط متوليان امر اعالم نشده و
در صورتي كه كارخانهها محصول خود را به قيمت ســال گذشته به فروش
برســانند با زيان قابل توجه روبرو ميشوند.وي اضافه كرد :در صورت فروش
نرفتن محصول ،منابع الزم براي پرداخت مطالبات كشــاورزان كه زحمت
زيادي براي كشت محصول خود كشيدهاند ،وجود نخواهد داشت.
وي گفت :اين در حالي اســت كه اكنون حجم بسيار زيادي از شكر خام
وارداتي كه توســط تاجران به كشور وارد شده است موجود بوده و با قيمت
باالي  ۶هزار و  ۵۰۰تومان به فروش ميرسد.
عليحسيني در پايان افزود :نكته قابل توجه ديگر از مشكالت كارخانجات
توليد قند و شكر پرداخت نشدن مطالبات گذشته از دولت بابت يارانه تعلق

گرفته است كه چندين سال است كه بينتيجه باقي مانده است.كارخانه قند
بيستون در سال  ۱۳۴۰توسط متخصصان آلماني ساخته شده و اكثر وسايل
مورد اســتفاده براي صنعت قندسازي و ماشينآالت و دستگاههاي كارخانه
متعلق به شــركت سالز گيتر آلمان اســت.تاريخ مونتاژ و اولين بهرهبرداري
كارخانه قند بيستون سال  ۱۳۴۲است كه ظرفيت اسمي اوليه آن يك هزار
تن چغندر در شبانهروز بوده و ظرفيت اسمي كنوني آن  ۲هزار تن چغندر در
شبانهروز ،كه قابل توسعه به بيش از سه هزار تن در شبانهروز است.
اكنون در كارخانه قند بيستون ساالنه حدود  ۴۰هزار تن شكر
توليدميشود
استان كرمانشاه  ۹۴۶هزار و  ۸۷۱هكتار زمين كشاورزي آبي و ديم دارد
كه ساالنه بيش از چهار ميليون و  ۶۰۰هزار تن محصوالت كشاورزي از آن
برداشــت ميشود.از مجموع اراضي كشاورزي استان ،ساالنه حدود  ۱۱هزار
هكتار به كشت چغندرقند اختصاص داده ميشود كه در اين سطح ،حدود ۹۰
هزار تن محصول برداشت ميشود.در استان كرمانشاه  ۲كارخانه قند بيستون
و اسالمآبادغرب فعال است.براساس اعالم مسؤوالن استان ،مجوز ساخت ۲
كارخانه قند جديد در كنگاور و صحنه نيز صادر شده است.
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نگاهي به خوداتكايي در محصوالت اساسي و وضع موجود

همه كساني كه به اقتصاد سياسي ايران و نيز به اقتصاد كشاورزي عالقه دارند
يا در آن ذينفع هستند در 4دهه تازه سپري شده با ادبيات مرتبط با «خودكفايي
كشاورزي» آشــنايي دارند و نيك ميدانند مديران و رهبران انقالب اسالمي
به داليل سياست خارجي و رها شــدن از وابستگي در تأمين غذاي مردم به
كشورهاي خارجي عالقه قابل اعتنايي به اين مسأله دارند .اين مقوله به اندازهاي
اهميت دارد كه در قانون اساســي نيز بر آن تصريح شده و دولتهاي ايران در
همه  4دهه گذشــته درباره تعهد دولت به خودكفايي گفته و در برنامههاي
توســعه اول تا ششم نيز در اين باره رأي و نظر و برنامه ارايه شده است .با اين
همه ايران ساالنه رقم چشمگيري از درآمدهاي ارزي خود را كه حاال به سختي
به دست ميآيد را به واردات كاالهاي كشاورزي اختصاص ميدهد.
چــرا در حالي كه امنيت غذايي و خود اتكايي در تأمين مواد غذايي
براي ايران يك مســأله راهبردي شده است و دهههاي پرشماري است
آرزوي اين برنامه را داريم بازهم كاميابي به دست نميآوريم؟ در اين باره
شايد صدها يادداشت و مقاله و كتاب و پژوهش انجام شده است و ادبيات
كار توليد شده اما به برخي نكات شايد بايد بيشتر توجه شود .بهطور مثال
ميتوان نســبت به تعريف و برنامه راهبردي در خودكفايي تجديد نظر
كرد و يكبار براي هميشه يك پژوهش ملي غيرجانبدارانه و همهجانبه
سياسي؛ اقتصادي و توسعهاي انجام داد و به يك نتيجه قطعي رسيد كه
آيا ايران توانايي كافي از نظر آب و خاك و اقليم براي خودكفايي دارد يا
نه .بايد در اين باره آيندهپژوهي كرد كه آيا بهطور مثال قرار است ايران از
نظر سياست خارجي همواره بر ريلي كه اكنون كار گذاشته شده حركت
كند و نميتوان تصوركرد ورود و خروج موادغذايي به سياست خارجي
آسيب نزند و امنيت غذايي را از تعادل خارج نكند.
هندوانه و چغندر
تأمين امنيت غذايي بيشتر با كاالهاي اساسي امكانپذير است يا حداقل
ســنگيني تأمين بخش اعظمي از كالري و انرژي مورد نياز توســط اين نوع
كاالها است ،با وجود اينكه كشور  128ميليون تن محصول كشاورزي توليد
ميكند اما همچنان در تأمين بيش از  90درصد دانههاي روغني 75 ،درصد
خوراك دام و طيور وابستهايم ،ساالنه حدود يك ميليون تن برنج ،يك ميليون
تن شكر و  150هزار تن گوشت وارد كشور ميشود اما در عوض توليدكننده
عمده ســبزي و صيفي ،جايگاه نخست و دوم توليد خربزه و هندوانه در دنيا
هستيم بهطوري كه از نظر كارشناسان توليد اين همه محصوالت صيفي كه
مديريتي بر بازار آن نيست و كشاورزان در بسياري موارد با عرضه آن در بازار و
صادرات مشكل دارند غيرمنطقي و توجيهناپذير است .بايد ديد آيا به لحاظ فني
و اقليمي و نيز توزيع درآمد ميان كشاورزان ميتوان براي يك دوره بلندمدت
به كشاورزان اطمينان داد اگر به جاي هندوانه محصول چغندر كشت كنند با
دردسر فروش مواجه نميشوند و ناگهان كساني توليد چغندر يا نيشكر را براي
به دست آوردن سودهاي بادآورده زمينگير نميكنند.
واردات شكر و به تعادل
داستان رسيدن به يك قدمي خود اتكايي در توليد شكر با توسعه كشت
چغندر و بازدهي بيشــتر از اراضي زير كشــت اين محصول و نيز نيشكر در
ســالها  1393تا  1397ايران كاميابي بزرگي به دستآورد بود و حتي جشن
خودكفايي نيز گرفته شــد .اما برخي تصميمهاي به ظاهر كماهميت اما در
واقع بسيار مهم در فرايند رسيدن به درجههاي باالتر خود كفايي در شرايط
دشواري قرار گرفتيم .شكر نيز از ديگر محصوالت اساسي است كه متأسفانه
واردات آن از يك ميليون تن گذشته است.بهمن دانايي ،دبير انجمن صنفي
صنايع قند و شكر ايران از برنامهريزي براي واردات  1/4ميليون تن شكر خبر
داده بود .مجري طرح چغندرقند وزارت جهاد كشاورزي به استناد آمار گمرك
جمهوري اسالمي ايران گفت :از ابتداي سال جاري تا تاريخ  ۲۱تير  98حدود
 ۷۱۴هزار تن شكر خام وارد كشور شده كه اين ميزان نسبت به سال گذشته
افزايش حدود  ۱۵۴درصد داشته اســت .اين آماري حدود  3.5ماهه واردات
اين محصول اساســي است كه اين مســؤول در رد اظهاراتي مبني بر اينكه
واردات شكر در سال گذشته  ۶۰۰درصد داشته مطرح كرده است .كارشناسان
باوردارند با توجه به فراهم بودن زيرساختها و سابقه طوالني در توليد شكر
رسيدن به خودكفايي در شكر به آساني به دست ميآيد اما نيازمند انسجام در
توليد ،تجارت خارجي و نيز سياستهاي ارزي مناسب داريم.
نگاهي به مسائل ديگر
كاالهاي اساسي مانند دانه روغني ،خوراك دام و طيور ،برنج وشكر در كشور كمتر
توليد ميشود و اين فقدان توليد در شرايط تحريم فشارهاي زيادي را بر ما تحميل
ميكند ،درآمدهاي نفتي اندك ما را كه پس از تحريم اتفاق افتاده كشــوري مانند
هند پرداخت نميكند و مجبوريم خوراك دام و طيور كه توليد محصوالت پروتئيني
كشور در گرو تأمين آن اســت ،از آنها وارد كنيم كه معموالً قيمتهاي بااليي هم
مطرح ميكنند .برزيل هم گوشت صادراتي خود را براي ايران گرانتر حساب ميكند.

در چنين شرايطي هر چقدر بيشتر بتوانيم توليد محصوالت اساسي كه نياز
روزمره كشور است را تقويت كنيم بهتر ميتوانيم امنيت غذايي كشور را تأمين
و با تحريمها مقابله كنيم اما آيا وزارت جهاد كشاورزي در طي دههها گذشته
كه همواره سايه تحريمها بوده توانسته چنين عمل كند؟ سرپرست معاونت
برنامهريزي و امور اقتصادي وزارت جهاد كشاورزي پيشبيني كرد« :توليدات
بخش كشــاورزي در سال جاري به ۱۲۸ميليون تن خواهد رسيد ».در سال
گذشته هم افزايشهاي حدود  5ميليون تن در سال در توليد كشاورزي شاهد
بوديم اما آيا در كاالهاي اساسي هم همينطور بوده است؟
وابستگي  ۹۰درصدي به واردات روغن و دانههاي روغني در ايران
در حال حاضر بيش از  ۹۰درصد ميزان مصرف روغن نباتي كشور وابسته
به واردات است؛ به نحوي كه از كل آمار  ۱۸۲۲هزارتني مصرف روغن نباتي
كشور حدود  ۱۶۸۹هزار تن ،شامل روغن و دانههاي روغني ،از طريق واردات
تأمين ميشود.بررســي آمارهاي واردات روغن خام و دانههاي روغني طي ۵
سال گذشته نشــان ميدهد ميانگين ارزش واردات روغن خام در اين مدت
 1/16ميليــارد دالر بوده و ميانگين واردات دانههاي روغني منتخب نيز طي
همين مدت حدود  2/14ميليارد دالر بوده است .به عبارت ديگر در مجموع
كشــور حدود  3/3ميليارد دالر در هر ســال صرف واردات روغن و دانههاي
روغني ميشود.
واردات  4/1ميليارد دالري واردات نهادههاي دامي
ارزش واردات نهادههاي دامي سال گذشته بيش از  4/1ميليارد دالر بود كه
در مقايسه با ارزش  3/3ميليارد دالري واردات نهادههاي دام و طيور در سال
 ،۹۷رشد  ۲۳درصدي را نشان ميدهد .آمارهاي تفكيكي واردات نهادههاي دام
و طيور نشان ميدهد در سال گذشته بيش از  8/9ميليون تن ذرت به ارزش
 2/1ميليارد دالر وارد كشــور شده كه در مقايسه با سال  ۹۷به لحاظ وزني
رشدي نداشته اما از لحاظ ارزشي افزايش چهار درصدي را تجربه كرده است.
در ســال گذشته بيش از چهار ميليون تن جو به ارزش بيش از يك ميليارد
دالر وارد كشور شده است كه اين آمار در مقايسه با واردات  2/6ميليون تني
جو به ارزش  ۶۰۲ميليون دالر در ســال  ۹۷رشد  ۵۱درصدي به لحاظ وزني
و رشد  ۶۸درصدي به لحاظ ارزشي را نشان ميدهد.سال گذشته بيش از 2/2
ميليون تن كنجاله سويا به ارزش بيش از  ۹۵۸ميليون دالر وارد كشور شده
است كه اين رقم در مقايسه با واردات حدود  1/5ميليون تني كنجاله سويا به
ارزش  ۶۶۵ميليون دالر در سال  ۹۷رشد  ۵۰درصدي به لحاظ وزني و رشد
 ۴۴درصدي به لحاظ ارزشي را نشان ميدهد.
واردات بيش از يك ميليون تن برنج در  9ماه
ساالنه بيش از يك ميليون تن برنج وارد ميشود كه نه تنها در كاهش قيمت
داخلي تأثيرگذار نيست بلكه قيمتهای نجومي توليد داخل را نيز سبب شده
است ،توليد برنج داخلي در بازار تهران به كيلويي  30هزار تومان رسيده كه ريشه
اين افزايش قيمت از يك سو به قيمت تمامشده اين محصول و از سوي ديگر
به وارداتهاي بيبرنامه بايد مرتبط دانست زيرا بسياري از اين واردات در غير از
زمان خودش انجام ميشود و تأثير در كاهش قيمت بازار ندارد.
عدم اجراي الگوي كشت مانع بزرگ
دليل بعدي كه مانع تحقّق توليد محصوالت اساســي ميشد عدم اجراي
طرح الگوي كشت است ،اين طرح  10سال است روي ميز وزارت جهاد مانده
و تاكنون اجرايي نشده است ،اين طرح قرار بود بر اساس مطالعات هر منطقه و
شرايط آب و هوايي و خاك و نيز نيازهاي كشور برنامه كشت براي هر منطقه
و اســتان بدهد .اگر چنين ميشد توليد نامتناسب و نابجا را شاهد نبوديم و
توليدات كشاورزي به سمت محصوالت اساسي سوق مييافت ،توليد كشاورزي
امــروز مثل درختچه مو داخل حيات ميماند كه چوب بســتي به آن وصل
نشــده و هر جا كه دلش ميخواهد ميرود و شــايد هم از خانه همسايه سر
در بياورد! امروزه آب با ارزش كشور نيز در قالب صادرات محصوالت صيفي و
هندوانه سر از كشورهاي ديگر در ميآورد .بخش كشاورزي بهترين اهرم مقابله
با تحريمها است ،خاك ،آب و نور آفتاب همه خدادادي است كه نه امريكا بلكه
هيچ قدرتي نميتواند آن را بگيرد و محصول كشاورزي با تركيب اين نعمتها
توليد ميشــود ،به عبارتي ارزي كه از كشاورزي به دست ميآيد از دل خاك
بيرون ميآيد و به جامعه تزريق ميشود و اين دالرها اتفاقاً بيشترين تأثير را در
اقتصاد كشور دارد .رشد بيش از  8درصدي بخش كشاورزي در سال جاري بود
كه رشداقتصادي كشور را مثبت كرد به عبارتي بخش كشاورزي براي كشور
آبروداري كرد و نشان داد كه ظرفيتهاي زيادي در اين بخش حتي با وجود
تحريم وجود دارد و ثابت كرد كه بخش كشاورزي كمترين آسيبپذيري را در
مقابل تحريمها دارد.اما هنوز ظرفيتهاي مغفول بسيار زيادي در اين بخش
وجوددارد و ميتوان ارزش افزوده در اين بخش را بيشتر افزايش داد ومهمترين
اينها هدايت كشاورزان به سمت توليد محصوالت اساسي است.
تسنیم
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قیمت شکر برای مصرف کنندگان اعالم شد

بسته یک کیلوگرمی
 ۸۷۰۰تومان

دبیر انجمن کارخانجات قند و شــکر در
گفتگو با خبرنگار مهر نرخ انواع بسته بندی
شکر را در مراکز خرده فروشی اعالم کرد.
وی در ایــن زمینــه اظهــار داشــت:
سازمان حمایت قیمت انواع بستهبندی شکر
را در مراکــز خــرده فروشــی ابــاغ کــرده
و از امــروز دوشــنبه  ۱۹خردادمــاه ۹۹
این دستورالعمل الزم االجرا اســت.بهمن دانایی
همچنین از حذف بسته بندی  ۹۰۰گرمی شکر
خبر داد و تصریــح کرد :این اتفاق خوبی بود که
افتاده و ما نیز با آن موافق هستیم.وی اضافه کرد:
بر این اســاس قیمت بسته شکر یک کیلوگرمی
تحویل مصــرف کننده  ۸,۷۰۰تومان و قیمت
هر کیلوگرم شــکر فله درب مغازه برای مصرف
کننده نهایی  ۷,۳۰۰تومان است.به گزارش مهر،
قیمت هر کیلوگرم شکر درب کارخانه نیز پیش
از این  ۶,۳۰۰تومان اعالم شده بود.

توليد بيش از  ۲۶هزار تن
شكر در كشت و صنعت
قند شوش

مديرعامل شــركت كشــت و صنعت قند
شــوش (قند خاورميانه) با اشــاره به تحقّق
شعار جهش توليد در اين شركت گفت :براي
نخســتينبار توليد شــكر از كشت پاييزه در
كشت و صنعت قند خاورميانه از مرز  ۲۶هزار
تن عبور كرد.
عليرضا جاني قربان با اشاره به رشد بيش
از  ۵۰درصــد توليد در فصل بهار نســبت به
ســال قبل افزود :پيشبيني ميشود امسال
بيــش از چهار هزار هكتــار از اراضي منطقه
بــه كشــت چغندرقند اختصــاص يابد .وي
اظهارداشــت :شركت كشــت و صنعت قند
شــوش (خاورميانه) در ســالي كه از سوي
مقام معظم رهبري به نام جهش توليد مزيّن
شــده است توانســت با تكيه بر توان داخلي
براي نخستينبار در بهرهبرداري پاييزه  ۹۹با
خريداري حــدود  ۲۰۹هزار تن چغندر قند،
بيش از  ۲۶هزار تن شــكر ســفيد با كيفيت
توليد و به ركورد جديدي در طول فعاليت اين
كارخانه دست يابد.مديرعامل شركت كشت
و صنعت قند شــوش (خاورميانــه) گفت :با
وجود مشكالت اقتصادي ناشي از تحريمهاي
ظالمانه ،اين مجموعه با توكل به ذات اقدس
الهــي و تكيه بــر ظرفيت انســاني داخلي و
متخصص ،پيامدهاي مثبتي را رقم زده است.
كارخانــه قند خاورميانه (قند شــوش) در
كيلومتر هفت جاده شوش  -دزفول بزرگترين
كارخانه قند چغندر در خاورميانه است.
شهرستان شوش در شــمال خوزستان با
وجــود صنايع بزرگي چون كارخانه كشــت
و صنعــت نيشــكر هفت تپــه ،كاغذ پارس
هفت تپه و حرير خوزســتان همچنين توليد
 ۸ميليون تن انواع محصوالت كشاورزي يكي
از قطبهاي بزرگ كشــاورزي و صنعتي در
استان خوزستان است.
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كاش آن صفرها باقي ميماند

تجربه  15ســال تازه سپري شده نشان ميدهد دولتها و سليقه مديران و البته دانش و تخصص آنها نقش
غيرقابل انكار در ايجاد توازن توليد و واردات دارد .ارقام جدولها و نمودارهاي درج شده در اين صفحه گوياي همين
ادعاست و نشان ميدهد چگونه در سالهاي  1396 ،1395ْ ،1394و  1397در فروردين ماه واردات شكر صفر
بوده است زيرا بر اساس آمارهاي در دسترس توازن توليد داخلي و تجارت گونهاي برقرار شده بود كه عرضه شكر
در هر سال ياد شده تا زمان برداشت بعدي ميتوانست بدون واردات انجام شود و اين با اراده و تمايل دولت يازدهم
رابطه مستقيم داشت و البته برخي رخدادهاي طبيعي مثل خشكسالي و كمآبي و همچنين سيل در خوزستان و
برخي سستيها در اجراي همه برنامههاي ارايه شده از جمله توصيههاي كارشناسي براي واردات بهموقع ،شرايط را
متخصصان و فعاالن قند و شكر اميدوارند باز هم شاهد حك شدن عدد صفر در ستونها
دشوار كرد .كارشناسان و
ّ
و ســطرهاي واردات و رشد روزافزون توليد داخل باشند .تجربه نشان ميدهد اين كار شدني است و مي توان با
بردباري ،همكاري و اشتراك رأي و عمل به جايي رسيد كه ضريب خوداتكايي در توليد شكر به باالترين درجه
برسد .كمي فداكاري و اندكي مدارا و اهميت دادن به رأي ديگران اين كار را ممكن خواهد كرد.
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