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بودجه سخت و سرنوشت صنعت

دولت جايي كه بايد باشد
نيست
بهمن دانايي

پيش از آنكه بخواهم به هدف از اين نوشته و
شرح مصيبتهاي نهادي به اسم دولت در ايران
را بنويســم تصريح ميكنم اكثريت كارمندان
دولت ونيز شمار قابل اعتنايي از مديران هزاران
دســتگاه و ســازمان بزرگ وكوچــك دولتي
ميخواهند در برابر مزد وحقوقي كه ميگيرند
كار كنند و گرهها را بازكنند و بايد داستان آنها
را از ذات دولت در ايران جدا كرد.
ايــن يــك واقعيــت تلــخ و دردنــاك
وناراحتكننده اســت كه بنويســيم و تأكيد
كنيم متأســفانه برآيند فعاليت نهاد دولت در
ايران از دوره تأســيس در اوايل ســده حاضر
تا امروز براي پيشــرفت و توســعه ملي و نيز
آســايش و آرامــش شــهروندان و گروههاي
گوناگون اجتماعي زيانبار و بازدارنده بوده است.
نتيجه دهها پژوهش انجام شده درباره كارنامه
دســتگاه و ســازمان دولت در ايران از سوي
پژوهشــگران و متخصصــان داخلي وخارجي
نشــان ميدهند توسعهنيافتگي نهاد دولت در
ايران بازدارندهترين و سد بزرگ توسعه در ايران
در كالنترين سطح بوده است.
ادامه در صفحه 2

صفحه 2

پشت سر نهادن هميشگي بدبختي نرخ ارز

مهندس محمد پارسا
اقتصاد ايران برخالف تمايل و خواست مقامهاي سياسي در
همه نيم سده تازه سپري شده توانايي به دست آوردن استقالل
از اقتصاد جهاني را به دست نياورده است .بطوري كه تنها براي
واردات نهادههــای دامي ،دارو و تجهيزات پزشــكي و كاالهاي
اساسي مثل شكر ،برنج ،روغن نباتي و چاي ساالنه ميلياردها دالر
بايد ارز داشته باشيم .عالوه بر اين و بر اساس تقسيم بنديهاي
رايج ارايه شده از ســوي نهادهاي رسمي دولتي از كل واردات
ايران  85در صد آن واردات مواد اوليه و كاالهاي ســرمايهاي و
واسطهاي توليد است .بهطوري كه اگر واردات ايران كاهش يابد
شــاهد ركود توليد خواهيم بود كه بر نرخ بيكاري مؤثر است.
همچنين درآمد ارزي ايران بيشتر از هر كااليي به درآمد صادرات
نفت خام و نيز ميعانات گازي و فرآوردههاي نفت و پتروشيمي
وابسته است .براساس تازهترين آمار ارايه شده از سوي معاون اول
رياستجمهوري در نمايشگاه نفت و گاز در دوسال اخير رقمي
معادل  100ميليارددالر از درآمد ارزي ايران به دليل تحريمها
كاسته شده است .همه آنچه در باال نگاشته شد براي نشان دادن
اهميت نرخ ارز در كسب وكار و معيشت ايرانيان است و متأسفانه
در وضعيت غمانگيزي قرار داريم.آيا راهي براي پشت سرنهادن
اين وضعيت ناراحتكننده و آسيبزننده به شهروندان و منافع
ملي وجود دارد ؟ به نظر ميرسد اصالح سياستهاي ارزي و در
كانون اين سياستها اصالح ساختار نرخ ارز وجود دارد.
كليد جهش صنعت قند عبور از زير سايه
سياستگذاريهايدولتي

صفحه 3

تجربه جهاني نشان ميدهد شمار قابل اعتنايي از كشورهاي
جهان اين مســأله را حل كردهاند .به اين ترتيب كه بيشــتر
كشورها سياست سركوب نرخ ارز را كه به تثبيت دستوري نرخ
تبديل ارزهاي معتبر در برابر پول ملي اســت كنار نهاده و در
بدترين حالت سياست ارزي مديريت شناور ارز را جايگزين كرده
و نيز از آن هم عبور و راه را براي آزادسازي نرخ ارز در بازار آزاد
صاف كردهاند .بنابراين ،ايران نيز چارهاي ندارد و تجربه جهاني و
منطق نيرومند دانش اقتصاد ميگويد بايد آزادسازي واقعي نرخ
ارز اتفاق بيفتد.دقت در گفتار و ماهيت مدافعان سياستهاي
ارزي كه توصيه به سركوب نرخ ارز دارند يا ميگويند بايد دولت
و بانك مركزي الزاماً دامنه تغييرات نرخ ارز را در كنترل داشته
باشد اين است كه در غير اين صورت بر ابعاد فقر به دليل افزايش
قيمت كاالها و خدمات اضافه شده و اين از سياستهاي اصلي
رسيدگي به تهيدستان عبور ميكند .اما واقعيت اين است كه اين
دو سياست ارزي از دهه  1340تا امروز به ويژه در  10سال اخير
سد راه توسعه فقر نشده است و سد راه رشد قيمتها نبوده است.
بنابرايــن ميتوان با اســتناد به آمارهاي گوناگون نشــان داد
سياستهاي ارزي اعمال شده تا امروز در رسيدن به اين راهبرد
كاميابي نداشته اســت و بايد راه نو رفت .براي اينكه گرفتاري
احتمالي گســترش نيابد و تا روزي كه فقر از كشور ريشهكن
نشده است با سياســتهاي يارانهاي كارآمد از كمدرآمدها به
شكلهاي گوناگون حمايت كرد .

در صفحات دیگر میخوانید:
نزاع عليه شكر و چشمانداز بلندمدت
مصرف آن
صفحه 4

تعادل ارزي و آزادسازي
اگر ميخواهيــم از ويرانگريهاي جهشهاي نرخ ارز و
پيامدهاي ناراحتكننــده آن مثل تخصيص رانت ارزي،
افزايش شديد قيمت كاالها و خدمات و تورمهاي دورقمي
و تا  40 – 30درصدي و فساد ارزي براي هميشه رها شويم
راهي جز آزادســازي نرخ ارز وجود ندارد .شايد اين هراس
باشد كه در اين صورت ممكن است عدم تعادل در بازار ارز
مصيبت درست كند اما به چند دليل باليي نازل نخواهد
شد كه از بالي فعلي ويرانگرتر شود .آزادسازي نرخ ارز اوالً
صفهاي بزرگ رانت خــواران براي دريافت ارز ترجيحي
را كاهش ميدهد و از حجم تقاضاي ارز كم ميكند .ثانياً
قاچاق معكوس و قاچاق كاال به داخل را كاهش ميدهد و
نيز واردات چمداني و قاچاق ميليونها مسافر به ايران و از
مرزهاي آبي و خاكي را كاهش داده و تقاضاي مؤثر ارز به
موارد ضروري منحصر خواهد شد .از سوي ديگر آزادسازي
نرخ ارز و كاهش دســتورهاي دولتي و بانك مركزي براي
تعيين نرخ ارز و فشار برصادركنندگان ،توسعه صادرات را در
يك چرخه كار آمد و فزاينده قرار خواهد داد .در اين صورت
تعادل ارزي به شكل ساختاري و برپايه مبادله آزاد شكل
و قوام پيدا ميكند .براي رهايي از بدبختي دگرگونيهاي
شگفتانگيز نرخ ارز راهي جز آنچه كه به صورت كوتاه در
اين نوشته آمد وجود ندارد.

آشوب در بازار شكر
به دست دولت

صفحه 6

ترمز را چه كسي
كشيد؟

صفحه 8
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دولت جايي كه بايد باشد نيست

ادامه از صفحه اول
اين پژوهشها نشان ميدهد دولت در ايران به دليل
كاستيها و كجيهاي سياستگذاريهاي ناكارشناسانه
نهتنها روند توسعه ملي را به بيراهه كشانده است ،بلكه
فعاليتهاي صنعت ،بازرگاني ،بانكداري ،حمل ونقل و
خدمات را نيز ناكارآمد كرده اســت.بطور مثال ونمونه
مشخص ميتوان به صنعت قديمي و اصيل صنعت قند
متخصصان
و شكر اشاره كرد كه با پايمردي مديران و
ّ
عالقهمند به صيانت از اين صنعت پابرجا مانده است و
اگــر نبود اين پايداري تا امروز از ياد و حافظه ايرانيان
پاك شده بود.
دولت نفتي و ادامه خودشيفتگي
چرا نهاد دولت را بازدارنده توســعه و پيشــرفت ملي
ميدانيم؟ واقعيت اين اســت كه نهــاد دولت درايران به
ويژه پس از دهه  1340كه ايران توانست به منابع سرشار
در آمد ارزي حاصل از صادرات نفت خام دسترســي پيدا
كنــد و با توجه به اينكه در ايران نهادهاي مدني از جمله
نهادهاي كارفرمايي قدرتي نداشــتند هر وزارتخانه براي
خود سازمانها و نهادهايي تأسيس كرد كه بتواند از بودجه
سهم بيشتري بگيرد و نيز بر قدرت و شوكت خود بيفزايد.
اين فلسفه در همه  60سال تازه سپري شده با قدرت تمام
زنده مانده است .براي نشان دادن درستي اين ادعا نگاهي
كوتاه به وزارت جهاد كشاورزي مياندازيم.
وزارت جهادكشــاورزي ميــراثدار دو وزارتخانــه
جهاد سازندگي و كشاورزي اســت .كاش در زمان ادغام
اين وزارتخانهها سازمانهاي مربوطه هر كدام را كه ميشد
منحل ميكردند اما نكردند .در حال حاضر اين وزارتخانه
زيرمجموعهاي دارد كه شــامل ســازمان امــور اراضي،
سازمان امور عشايري ،سازمان جنگلها و مراتع ،سازمان
دامپزشكي كشور ،سازمان شيالت ايران ،سازمان مركزي
تعاون روســتايي ايران ،شــركت مادر تخصصي خدمات
كشاورزي ،شــركت پشــتيباني امور دام كشور ،شركت
تخصصي صندوق
شهركهاي كشاورزي ،شــركت مادر ّ
حمايت كشــاورزي ،صندوق بيمه كشــاورزي ،مؤسسه
پژوهش و برنامهريزي اقتصاد كشــاورزي ،مؤسسه جهاد
استقالل و مؤسسه جهاد نصر .البته اين فهرست ادامه دارد
و هركدام از اينها نيز براي خود شــركتها و مؤسسههاي
كوچكتر دارند .اين همه ســازمان و مؤسسه چگونه اداره
ميشوند؟ با پول نفت؟ نفت نهتنها براي دولت ووزارتخانهها
قدرت و شــوكت مادي پديدار كرده است بلكه وزيران و
مديران را به خودشيفتگي رسانده است
نهاد دولت اما در دنياي امروز شــكل و ماهيت تازهاي
گرفته است و دگرديســي آن به چشم ميآيد .در دنياي
نــو دولتهاي قيم ،دولتهاي همــهكاره كه از نوك پا تا
فرق سر آدمهاي كشور را تحت قيمومت خود ميگرفت،
جــاي خود را به دولتهاي پيمانكار ميدهند .يعني چه؟
در دنياي نــو و در جوام ع مدرن دو يا ســه حزب بزرگ
وجود دارند كه محل گردهمايي كساني است كه به قدرت
و كسب قدرت سياسي عالقه دارند و تصورشان اين است
كه تواناييهــاي آنها عالوه بر اينكــه اين حس و تمايل
به كســب قدرت را براي آنها فراهم ميكند ،شــهروندان
كشورش را نيز در مسير پيشرفت قرار ميدهد .اين گروه
از شهروندان با عضويت در حزب پلههاي رشد را در حزب
خود طي كرده و راز و رمز اداره كشــور را ياد ميگيرند و
روزي ميرسد كه براي اداره كشور برنامه ميدهند و حزب
نيز آنها را براي انتخابات رياستجمهوري يا نخستوزيري
معرفي ميكند .در حزب رقيب نيز همين فرآيند سپري
ميشــود و در هنگامه انتخابات اين احزاب و نماينده آنها
برنامههاي خود را براي اداره كشــور براي يك دوره معين
ن كشورشان ارايه ميكنند .در اين برنامهها از
مقرر در قواني 
كليگويي اجتناب شده و برنامهها درباره هر مقوله مهم با
دقت تعريف شده و پيامدهاي هر برنامه بر زندگي گروههاي

گوناگون مشخص ميشود .برنامهها نيز در مسائل داخلي
بيشتر درباره ماليات و هزينههاي آموزش و امنيت داخلي
و تا اندازهاي نيز بهداشت عمومي است .برنامههاي احزاب و
كانديداهاي آنها در سياست خارجي نيز مشخص است .در
اين وضعيت شهروندان يا رأي ميدهند يا رأي نميدهند.
آنها كه رأي ميدهند ،برنامه كانديداها را با دقت ميخوانند
و در اجراي برنامه نيز با استفاده از رسانههاي آزاد بر رفتار
دولت نظارت كرده و برنامه و كارنامهها را مقايسه ميكنند.
دولت در دنياي نو يك پيمانكار اســت كه اگر توانســت
برنامههاي ارايهشده را به خوبي و با كاميابي اجرا كند ،بار
ديگر ممكن است از سوي شهروندان انتخاب شود.

جايي كه بايد باشد نيست
تجربه نشان ميدهد دولتهاي ايران بطور اعم و همه
وزارتخانهها در هر جايي كه پاي منافع سازمانيشــان در
ميان باشدو بخواهند نشــان دهند كه وجود دارند حاضر
ميشوند جز در جاهايي كه وظايف ذاتي آنهاست و بايد با
جديت و بهنگام باشــند و تصميم بگيرند .بهطور مثال در
صنعت قند و شكر چند تحول و رخداد تكراري وجود دارد
كه سرنوشت اين صنعت را براي يك دوره كوتاهمدت و به
تبــع آن در بلندمدت تحت تأثير قرار ميدهند و ديدهايم
كه در چنين هنگامههايي دولت و دهها مؤسسه و سازمان
دولتي غيبــت دارند .يكي از دورههاي مهم تعيين قيمت
تضميني چغندر اســت كه بايد دولت قبل از شروع دوره
كاشــت و شــروع زراعت تعيين كند كه قيمت تضميني
چقدر اســت تا چغندركاران بتوانند با مقايسه قيمت اين
محصول با ســاير محصوالت رقيب انتخاب كنند .بارها و
سالهاســت كه انجمن صنفي كارخانههاي قند و شكر از
چند ماه مانده به شروع كشت و زرع در روستاها به دولت
ميگويد قيمت تضميني چغندر را زودتر و با لحاظ كردن
ديدگاه مديران كارخانهها تعيين و ابالغ كند .تأخيرهاي
غيرقابــل توجيه در ايــن كار همواره باعث ســردرگمي
كشاورزان و كارخانهها شده است و امسال نيز چنين است.
يكــي ديگر از دورههاي مهم در داســتان قند و شــكر
تعيين زمان مناســب براي تنظيم بازار است .بسيار ديده
شده است با وجودي كه كارخانههاي قند و شكر به مديران
تصميمگيرنده يادآور شــدهاند اكنون زمان واردات كسري
شكر نسبت به مصرف كل است و اگر واردات سر وقت انجام
نشود به دردسر ميافتيم ،اما درست در همين دوره زماني
مديران دولتي نيستند و وظيفهشان را انجام نميدهند.
يكي ديگر از دورههاي مهم براي صنعت قند و شــكر
زمان تهيه بذر مناســب است كه بسيار ديدهايم دولت در
تخصيص ارز سروقت تصميم نميگيرد .دولتهاي جهان
براي رشــد بخش كشاورزي يارانههاي قابل توجه به ويژه
در بستر رشــد بازدهي كشاورزي و آموزش دهقانان ارايه
ميكنند ،امــا دولتهاي ايران در اين عرصه نيز غايباند.
هنگامي كه كارخانهها نياز به نقدينگي دارند تا در پرداخت
بهنگام طلب چغندركاران وقفه پيش نيايد باز هم بانكها
و دولت حضور سروقت ندارند.

بودجه سخت و سرنوشت صنعت

همــه فعاالن اقتصادي و همه كســاني كه به اقتصاد سياســي ايران
عالقه دارند در دو ماه تازه ســپري شده خبرهاي مرتبط با بودجه سال
 1400ايــران را با دقت و با نگراني دنبال ميكردند .نگراني اقتصاددانان
وكارشناســان پس از انتشار متن كامل اليحه بودجه به اوج رسيد و آنها
به چشــم ديدند ســازمان برنامه و بودجه با اســتيصال در يافتن منابع
تازه درآمدي براي ســر به ســر كــردن دخل و خرج دولــت به درآمد
 200هزار ميليارد توماني صادرات نفت چشــم دوختهاند كه بســياري
ميدانند دســتكم تا اواخر بهمن ماه نيز هيچ نشانهاي از حذف تحريم
نفت نيســت .اعضاي مجلس يازدهم بالفاصله پس از ديدن ارقام اليحه
بودجه تيغ انتقاد بركشــيده و برپيكر اليحــه زدند و در حالي كه انتظار
ميرفت اعضاي كميسيون تلفيق بودجه مجلس براي دخل وخرج دولت
راهي بيابد اما مصوبه آنها نيز به كار نيامد .حاال و در حالي كه ماه بهمن را
نيز پشت سرگذاشته است هنوز بودجه بالتكليف است.
روزنههاي باريك تأمين پول
با توجه به اينكه احتمــاالً بخش بزرگي از درآمدهاي نفتي بودجه
تحقق پيدا نميكند ،آن درآمدها نيز عمدتاً به كســري بودجه تبديل
ميشــود .با يك برآورد ابتدايي ميتوان گفت كســري بودجه ســال
1400به حــدود  ٣٥٠هزار ميليارد تومان خواهد رســيد .با توجه به
اين تخمينها و فرض رشــد اقتصادي تقريباً صفر براي امسال و سال
بعد ،نســبت كســري به توليد ناخالص داخلي روند صعودي خود را با
شدت بيشتري ادامه داده و به حدود  ٩درصد خواهد رسيد .ادامه اين
روند ميتواند باعث ناپايداري اساســي در وضعيت مالي دولت و كليت
اقتصاد در صورتي كه منبع مناسبي براي تأمين كسري بودجه مذكور
استفاده نشود ،شــرايط ناگواري ايجاد خواهد شد .در حال حاضر آمار
دقيق و رسمي از كل بدهيهاي دولت به نهادها و سازمانهاي مختلف
در دسترس نيســت .وزارت اقتصاد از سال  ١٣٩٤اقدام به جمعآوري
و احصاء بدهيهــاي دولت كرده ،اما اطالعات تهيه شــده به صورت
عمومي منتشر نميشود .با نگاه به ترازنامه شبكه بانكي و بانك مركزي
ميتوان برآوردي از وضعيت روند بدهيهاي دولت به دست آورد .كل
بدهيهاي دولت و شركتهاي دولتي به نظام بانكي از ابتداي دهه ٩٠
تاشهريور  ٩٩حدودا ً  ٨برابر شده و به  ٤٠٠هزار ميليارد تومان رسيده
است .مقايسه اين مقدار با توليد ناخالص داخلي نشان ميدهد از سال
 ١٣٨٩روند نســبت بدهي به توليد صعودي بوده و از نزديك  ٨درصد
به حدود  ١٤درصد رســيده اســت .با لحاظ ساير بدهيهاي دولت به
نهادها و ســازمانهاي ديگر ،اين نسبت بزرگتر خواهد بود .اين حجم
از بدهي دولت ،بدون اينكه برنامه مشخصي براي بازپرداخت آن وجود
داشته باشد ،مشــكالت فراواني براي نهادهاي بستانكار ايجاد ميكند.
در چند ســال اخير دولت با انتشار اوراق ،بخشي از بدهيهاي خود به
پيمانكاران خصوصي را تســويه كرده و توانسته است از توقف بسياري
از پروژههاي مهم كشــور جلوگيري كند .ادامه روند تسويه بدهيها از
طريق اوراق ،البته پس از رفع نواقص بازار بدهي ،ميتواند باعث تسهيل
فعاليت نهادها و پيمانكاران مذكور شود.
فعاليتهايصنعتي
با توجه به نامشــخص بودن محل درآمــد براي ايجاد توازن در دخل
وخرج دولت به نظر ميرســد فعاليتهاي صنعتي و كشاورزي به دليل
تداوم كســري بودجــه و راههاي تأمين آن با بالتكليفي مواجه شــده و
اعتبارات الزم بــه اين بخشها اختصاص نيابد .با توجه به اينكه صنعت
قند و شكر يك پا در زمينهاي دهقانان خردهپاي چغندركار و يك پا در
بنگاههاي صنعتي دارد شــرايط آن با ابهام مواجه خواهد شد .به احتمال
باال يكي از تنگناهاي صنعت قند و شكر در شرايط تورم شتابان به دليل
كســري بودجه قيمتگذاري دستوري و حبس كردن كارخانهها در يك
چارچوب غيركارشناسانه است .افزايش نرخ ارز در صورت ادامه تحريم و
تثبيت قيمت دستوري قند و شكر ميتواند بار ديگر يورش صادركنندگان
آبنبات را براي خريد شكر كارخانهها سامان دهد .صنعت قند و شكر از
سوي ديگر با كمبود اعتبارات بخش كشاورزي از مزيتهايي مثل تأمين
بذر و كود و سم بيبهره خواهد شد .به هم خوردن تعادل نسبي قيمتها
ميتواند داستان كشت سال بعد را مبهم كند.
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تناقضهاي دردآور در اقتصاد ايران

خروج  700ميليون دالر در شرايط تنگناي ارزي

در هفتههاي تازه سپري شــده بارها از زبان مديران ارشد دولت
شنيديم كه به دليل نبود ارز حاصل از صادرات نفت و تنگناهاي ارزي
ايران نميتواند منابع ارزي الزم براي خريد واكسن عليه كرونا را تأمين
كنــد يا ايران نميتواند منابع ارزي براي پرداخت حق عضويت خود
در ســازمانهاي بينالمللي را تأمین نماید .اين اعترافهاي سخت
ودردناك؛ ايرانيان را ناراحت ميكند .اين در حالي است كه از سوي
ديگر به دليل ناكاربلدي و تأخير در كارهايي كه با سادگي ممكن است
ميتوان راه را بر خروج ارزهاي به زحمت به دست آمده بست اما اين
كار انجام نميشود .بهطور مثال ودر حالي كه مسؤوالن مختلف مرتب
بر توســعه صادرات و ارزآوري از اين طريق تعيين ميكنند ،ميتوان
با خودكفايي در توليد شــكر كه به راحتي نيز امكانپذير است بين
 ۶۰۰تا  ۷۰۰ميليون دالر صرفهجويي ارزي خواهد شــد و اين رقم
بسيار چشــمگيري است.متأســفانه دولت با دخالت در كار بخش
خصوصي اجازه نميدهد كه توليد شكر در كشور توسعه پيدا كند.
كاري كه انجام نميدهند
درحالــي كه دولت بايد تا قبل از بهمن قيمت تضميني چغندر را
تعيين ميكرد تا چغندركاران تكليف خود را بدانند اما معلوم نيست به
چه دليل اين كار را نميكند و دست روي دست گذاشته است .بهمن
دانائی دبیر و عضو هیأت مدیره انجمن صنايع قند و شــكر كشور در
مصاحبهای با خبرگزاری مهر اظهار داشت ،انجمن صنايع قند و شكر
توليد چغندرقند را در سال جاري حدود  ۴.۵ميليون تن و ميزان توليد
شكر را  ۶۵۰هزار تن پيشبيني كرده بود ،اوايل بهمنماه برداشت ما
به پايان رسيد و برداشت چغندر قند  ۴ميليون و  ۵۶۶هزار تن و توليد
شــكر به  ۶۵۶هزار و  ۶۱۶تن رسيد كه اين آمار نشاندهنده تحقق
پيشبينيهاي انجمن صنفي كارخانههاي قند و شكر است .متأسفانه با
گذشت حدود دو ماه از ابالغ قانون ،وزارت جهاد كشاورزي هنوز شوراي
قيمتگذاري محصوالت استراتژيك را تشكيل نداده است.توليد شكر
در شش ماهه دوم سال جاري يك ميليون و  ۳۰۰هزار تن پيشبيني
ميشود ۶۵۰ .هزار تن از اين ميزان از برداشت چغندر و  ۶۵۰هزار تن
نيز از برداشت نيشكر حاصل ميشود كه پيشبيني ما درباره برداشت
نيشكر  ۶.۵ميليون تن بوده كه تا  ۳۰دي  ،۱۳۹۹سه ميليون تن نيشكر
برداشت شده است .از اين ميزان نيشكر ۲۹۵ ،هزار تن شكر توليد شده
كه با احتساب شكر توليدي از محل چغندرقند تاكنون  ۹۵۱هزار تن
شكر در كشور توليد شده و تا پايان سال به همان يك ميليون و ۳۰۰
هزار تن پيشبيني انجام شده ،خواهد رسيد .اصالح نرخ خريد تضميني
چغندرقند يك ضرورت تمامعيار است واين درخواست كارخانههاي قند
و شكر براي تضمين ادامه كشت چغندر در سالهاي بعد است.
خواســت ما از دولت اين بود كه قيمت چغندرقند تا اوايل آذرماه
اصالح شود .به دليل اينكه كشاورزان بايد تكليف خود را بدانند و براي
كشت ،تصميمگيري كنند .اگر قيمت خريد تضميني چغندرقند هر
چه زودتر اصالح نشود اتفاق بدي در حوزه توليد اين محصول و كشت
محصوالت جايگزين رخ ميدهد .متأســفانه با وجود قولهايي كه
مسؤوالن در اين زمينه به ما داده بودند هنوز هيچ اتفاقي در اين زمينه
نيفتاده و حدود  ۲هفته پيش از سوي انجمن صنفي كارحانههاي قند

و شــكر نامهاي در اين زمينه به وزير جهاد كشاورزي نوشته شد و از
وي درخواست شد كه بهطور جدي به اين مسأله بپردازد.اگر قيمت
چغندرقند هر چه زودتر اصالح نشود اتفاق بدي در حوزه توليد اين
محصول و كشت محصوالت جايگزين رخ ميدهد.
از تعلل وزارت جهاد كشــاورزي در اين زمينه جاي نقد دارد .بر
اســاس قانون جديدي كه در مجلس به تصويب رسيده بايد وزارت
جهاد كشــاورزي ،شــوراي قيمتگذاري محصوالت استراتژيك را
تشــكيل دهد تا اين شــورا نرخهاي خريد تضميني را اصالح كند.
متأسفانه با گذشــت حدود دو ماه از ابالغ اين قانون به وزارت جهاد
كشاورزي هنوز اين شورا تشكيل نشده است.
درخواست كارخانههاي شكر اين است كه قيمت خريد تضميني
چغندرقند بين  ۱۲۰۰تا  1300تومان تعيين شود .با توجه به اينكه
قيمت شــكر وارداتي افزايش پيدا كرده اگــر دولت اين نرخ را براي
چغندرقند در نظر بگيرد و زودتر آن را اعالم كند در سال آينده بيش از
 ۷ميليون تن چغندرقند در كشور توليد ميكنيم .متأسفانه مسؤوالن
به واردات دل بستهاند؛ تمام اقدامات در حوزه توليد چغندرقند و شكر
توسط بخش خصوصي انجام ميشود و تنها اقداماتي كه دولت بايد
انجام دهد اعالم قيمت مناســب در زمان مناســب است كه همين
كار را نيز انجام نميدهددرحالي كه ايران در ســال  1396در آستانه
خودكفايي در توليد شــكر قرار گرفته بود و در آن سال ما  ۲ميليون
تن شــكر توليد کرده و نياز كشور حدودا ً  ۲ميليون و  ۲۰۰هزار تن
بود اما در سال  ۹۷دولت اقدامي مشابه آنچه كه امسال انجام ميدهد،
انجام داد و با تعلل بســيار زياد در اعالم قيمت مناسب باعث شد كه
توليد چغندرقند از  ۸ميليون و  ۷۰۰هزار تن در ســال  ۹۶به ســه
ميليون و  ۸۰۰هزار تن در سال  ۹۸برسد و به همين نسبت نيز توليد
شكر كاهش چشمگيري يافت.كشاورز آب و زمين را فراهم ميكند
و كارخانجات تمام نهادههاي توليــد را در اختيار او قرار ميدهند و
محصول نهايي نيز توسط كارخانجات از كشاورز خريداري ميشود.
بنابراين دولــت در اين زمينه هيچ هزينهاي نميكند و تنها
اقداماتي كه بايد انجام دهد اعالم قيمت مناســب در زمان
مناسب است كه متأســفانه همين كار را نيز انجام نميدهد
در حالي كه ما خواسته زيادي از دولت نداريم .با خودكفايي در توليد
شكر كه به راحتي نيز امكانپذير است بين  ۶۰۰تا  ۷۰۰ميليون دالر
صرفهجويي ارزي خواهد شد .ما نه از دولت تسهيالت ميخواهيم و نه
پول و بودجه .در سال جاري كارخانجات  ۳هزار و  ۲۶۰ميليارد تومان
چغندر از كشــاورزان خريداري كردهاند كه تا  ۳۰آذر  ۳ ،۹۹هزار و
 ۱۰۰ميليارد تومان معادل  ۹۵درصد مطالبات كشاورزان تسويه شده
و در بهمنماه اين رقم بهطور كامل تسويه و مطالبات صفر خواهد شد.
دولت بايد حداكثر تا هفته آينده قيمت خريد تضميني چغندرقند
را اصالح و اعالم كند در غير اين صورت حتي اگر قيمت را  ۱۰۰هزار
تومان تعيين كند ديگر فايدهاي نخواهد داشت.
دانايي با اشــاره به اينكه كشت چغندرقند عالوه بر تأمين شكر
مورد نياز كشور در بحث ايجاد اشتغال تناوب زراعي و احياي اراضي
كشاورزي بسيار تأثيرگذار است گفت :متأسفانه دولت با دخالت در كار
بخش خصوصي در اين زمينه خرابكاري ميكند و اجازه نميدهد كه
توليد شكر در كشور توسعه پيدا كند.
وزارت جهاد كشاورزي قرار بود از ابتداي مهرماه امسال فاز اول طرح
الگوي كشــت را در كشور اجرا كند ،اما نكرد .نه تنها دولت نتوانست
اين طرح را اجرا كند بلكه اقداماتي را هم كه انجام ميدهد برخالف
جهت اجراي الگوي كشت است .در صورتي كه قيمت چغندرقند به
موقع اصالح نشود كشاورزان به كشت گوجه فرنگي ،سيب زميني و
پياز روي ميآورند و ســريال افزايش توليد اين محصوالت و كمبود
توليد شــكر مجددا ً تكرار ميشود .در نتيجه دولت بايد ارز زيادي را
صرف واردات كشور كند و از طرف ديگر محصوالتي را كه روي دست
كشاورزان مانده خريد توافقي كند و دور بريزد.سؤال ما اين است كه
مسؤوالن چند بار قرار است اين سناريو را اجرا كنند و چه زماني قرار
است از اين تجربهها درس بگيرند.
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كليد جهش صنعت
قند عبور از زير سايه
سياستگذاريهاي دولتي
|مهندسمحمدرضاجمشيدي|

صنعت قند يكي از قديميترين و با اصالتترين
صنايع كشور بهشــمار ميرود كه غير از مصرف
مســتقيم ،پايه توليد چنــد صنعت جانبي ديگر
اســت كه براي كشور بسيار ارزآور هم هست .اما
همين صنعت هم در سياستگذاري توليد و هم
در نرخگذاري سايه دولت را باالي سرخود ميبيند
و شايد هم همين ســايه پررنگ مانع خودنمايي
بيشــتر و جهش اين صنعت شده باشد .در حالي
كه بر اســاس آمار منتشر شده ميزان نياز كشور
به قند و شــكر حدود  2تا  2.2ميليون تن برآورد
شــده ،با توجه به ظرفيتهاي موجود در بخش
چغندر ظرفيت توليد  1.3ميليون تن قندو شكر و
درصورت تأمين نيشكر توان توليد يك ميليون تن
قند و شكر وجود دارد .يعني بهعبارتي درصورت
سياستگذاري مناسب و تأمين چغندر و نيشكر،
صنعت قند ظرفيت خودكفايي كشور در اين بخش
را داراست ،اما متأسفانه بهدليل نبود استراتژي و
سياســت مناســب دولت در قبال اين صنعت،
هيچگاه برنامه مدوني براي رشــد و تعالي وجود
نداشته و با تغيير مديران و تصميمهاي سليقهاي
همواره فعاالن صنعت قند و شكر با دستاندازهاي
بسياري دست و پنجه نرم ميكنند.
پرواضح است كه با تدوين استراتژي مناسب
توليد ،تعيين تعرفه مناسب با توجه به نرخهاي
مص ّوب خريد تضميني چغندر ،در كنار تورمهاي
ســاالنه ميتواند كليد راهگشاي رشد و تعالي
استفاده از ظرفيتهاي ايجاد شده قديميترين
صنعت كشــور باشــد .از ســوي ديگر به نظر
ميرسد در زمينه سياستگذاريهاي تعرفهاي
واردات و قيمتگذاري هم بايد تجديدنظرهاي
اصولي صورت پذيرد تا توليدكنندگان صنعت
قند كشــور در حالي كه ناگزيرند تا مواد اوليه
موردنياز خود را با نرخهايي كه از ســوي دولت
تعيين ميشــود ابتياع كنند ،اما در بازار رقابت
با محصوالت رقباي خارجي كه با اســتفاده از
مجموعه عوامل حمايتــي براي كاهش قيمت
تمام شــده مواجهاند ،الاقل مجالي براي عرض
اندام بيابند .به نظر ميرسد كليد رشد و تعالي
صنعت قندكشــور بيرون آمدن از زير ســايه
سنگين سياســتگذاريهاي دولتي باشد ،چرا
كه همه پيشنيازهاي رشد و تعالي اين صنعت
امروز مهياست.

4
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نزاع عليه شكر و چشمانداز بلندمدت مصرف آن
نشريه بينالمللي شكر و شيرينكنندهها ()F.O.LICHT ‘S

قيمت باعث افزايش مصرف شــده اســت .در عين حال ،احتماالً نگرانيهاي سالمت موجب كاهش
مصرف صنعتي شكر ميشود .در دورههاي شكر ،روسيه در گروه كشورهاي اروپايي غير عضو اتحاديه
اروپا ســرآمد بوده و تقريباً نيمي از كل مصرف شكر اين منطقه را بهخود اختصاص داده است .اخيرا ً
تقاضاي اين كشور به دليل دسترسي به توليد بهتر اين محصول ،افزايش يافته است .همچنين پس از
سقوط اتحاد جماهير شوروي ،جمعيت اين كشور از سال  ۲۰۱۰تاكنون روند افزايشي داشته است .با
اين وجود ،نرخ رشد مصرف شكر نسبتاً پايين خواهد بود زيرا ميزان مصرف نشان ميدهد كه در حال
حاضر تقريباً به نقطه اشباع رسيده است .بعد از روسيه ،تركيه دومين كشور بزرگ مصرفكننده شكر
در اين گروه است .دولت اين كشور در سال  ،۲۰۱۸تعدادي از كارخانجات دولتي را به بخش خصوصي
واگذار نمود ليكن سيستم سهميهاي گذشته را حفظ كرد .تداوم بيشتر مراحل آزادسازي ،دسترسي
بهتر شكر و قيمتها پايينتر ميتواند پتانسيل رشد مصرف اين كشور را افزايش دهد.

پيشبيني ميشود نرخ رشد در سال  ۲۰۲۰-21به نرخ طبيعي خود ،يعني اندكي كمتر از 1/5
درصد بازگردد .چشمانداز رشد ضعيفتر عمدتاً به دليل تغيير سبك زندگي بوده است به اين معني
كه با توجه به مصرف شكر ،تعداد بازارهاي اشباع شده در حال افزايش است.
بحث ماليات شكر كه در حال حاضر در بسیاري از كشورهاي جهان مطرح شده است ،احتماالً نقطه
اشــباع پايينتري را به همراه خواهد داشت .مادامي كه ماليات باعث كاهش رشد مصرف ميشود ،بر
فشار منفي روي شكر در زمينه اين مباحات افزوده ميشود و اين ميتواند تأثير مخربي بر روي تقاضاي
شكر داشته باشد .بنابراين پيشبيني بلندمدت ما ،اندكي بدبينانهتر نسبت به سالهاي گذشته است.

محركها
مصرف ،محرك اصلي اقتصاد جهاني شكر است .در صورتي كه شكر توليد شود و مصرف شود ،بازار
با مازاد مواجه خواهد شد و بدينترتيب ،فشار بر قيمتها افزايش يافته و موجب سودآوري كمتر توليد
ميشود .اقتصاددانان ،عوامل تأثيرگذار بر تقاضاي شكر را مشخص كردهاند كه مهمترين آنها عبارتند از:
قيمت شكر و شيرينكنندههاي جايگزين ،درآمد سرانه ،رشد جمعيت ،نگرانيهاي سالمت
از اين ميان ،رشــد جمعيت و درآمد سرانه مهمتر از بقيه هستند .مطالعات نشان داده است كه
افزايش جمعيت ،بخش زيــادي از افزايش مصرف خالص را توضيح ميدهد .انتظار ميرود در دهه
 ۲۰۱۸تا  ،۲۰۲۸جمعيت جهان تقريبأ  9درصد رشد داشته باشد .الگوهاي ما نشان ميدهند كه طي
اين مدت ،مصرف شكر جهاني ميتواند تا حدود  14درصد افزايش يابد .اين بدان معني است كه عامل
جمعيت به تنهايي  64درصد از افزايش مصرف را توضيح ميدهد.
چشمانداز تاريك مصرف اروپا
مصرف شكر اتحاديه اروپاي كنوني ( )EU-28در سالهاي پاياني قرن گذشته بهطور مداوم در حال
گسترش بود (اگرچه با نرخ ميانگين اندكي كمتر از  1درصد) .اين سطح پايين رشد ،كم و بيش بازتابي
از نرخ حداقلي رشــد جمعيت و كشش در آمدي پايين بوده است .پس از شروع قرن بيست و يكم،
مصرف سال به سال كاهش يافته است .رشد مصرف در طول چهار سال گذشته بهطور چشمگيري
پايدار بوده است و انتظار نميرود در طول دوره پيشبيني تغيير كند .به استثناي برخي از كشورهاي
جنوب و شرق عضو اتحاديه اروپا ،ساير كشورهاي اين اتحاديه در سالهاي اخير با راكد شدن و حتي
كاهش مصرف مطلق شكر مواجه بودند .با لغو سهميههاي شكر ،سطح قيمتهاي درب كارخانه بطور
قابل توجهي كاهش يافته اســت .با اين حال ،قيمتهاي شكر در قفسه سوپرماركتها تا حد زيادي
بدون تغيير باقي مانده است .بنابراين در حال حاضر بر روي كاغذ ،نميتوان نتيجه گرفت كه كاهش

رشد مصرف آفريقا كمتر از پتانسيل واقعي
آفريقا ،قارهاي است كه برخي از كشورها با كمترين ميزان مصرف سرانه جهان را ميتوان در آن
يافت .پس از يك دوره طوالني كسادي و حتي كاهش ،به نظر ميرسد كه مصرف شكر در اين قاره
در مسير صعودي قرار گرفته است .در حالي كه مصرف سرانه اين منطقه در سال  ۲۰۰۴-5بيش از
 15/41كيلوگرم نبود ،در سال  ۲۰1۴-5به رقم  17/77كيلوگرم افزايش يافته است .در حال حاضر
دليل كمي وجود دارد كه اين مسير رشد در سالهاي آينده تغيير كند .مصرف سرانه آفريقا ميتواند تا
سال  2027-28به بيش از  ۱۹كيلوگرم برسد .در آن زمان آفريقاي جنوبي از نظر مصرف شكر ،از رتبه
دوم كنوني به رتبه چهارم تنزل خواهد داشت .احتماالً رتبه دوم مربوط به سودان خواهد بود و نيجريه
در رتبه  ۳قرار خواهد داشت .مصر نيز همچنان در رأس بازار آفريقا ،رتبه نخست را حفظ خواهد كرد.
اشباع بازار ،دليلي براي رشد كند تقاضا در آمريكاي شمالي و مركزي
اياالت متحده ،مصرفكننده عمده شكر در اين منطقه است .اين بازار در بيشتر سالها رشد داشته
است ،اما نه در همه سالها .تاكنون هيچ دليل خاصي براي توضيح ركود و كندي بازار شناسايي نشده
است .با اين حال ،قطعاً تغيير در انتخاب شيوه زندگي و جمعيت شناختي ،با اين موضوع در ارتباط
است .عالوه بر اين ،واردات بيشتر محصوالت حاوي شكر نيز نقش مهمي ايفا كرده است .در حالي كه
مصرف سرانه بطور قطع به نقطه اشباع رسيده ،رشد جمعيت در اين كشور همچنان ادامه دارد و در
نتيجه حجم مطلق مصرف شكر نيز افزايش خواهد يافت و ميتواند در پايان دوره پيش بيني به حدود
 12/7ميليون تن برسد .مكزيك ،پر نوسانترين بازار شكر و شيرينكنندهها را در آمريكاي شمالي و
مركزي داراست .بازنگري مقررات در سال  ۱۹۹۰منجر به كاهش شديد قيمت و افزايش مصرف سرانه
به بيش از  ۵۳كيلوگرم در سال  2003-04شد .پس از بهبود قيمتهاي محلي شكر ،مصرف سرانه در
سال  ۲۰۰۵-6به كمتر از  ۵۰كيلوگرم كاهش يافت و از آن زمان به بعد در اين سطح باقي مانده است.
مكزيك يك بازار بيثبات باقي خواهد ماند و معرفي ماليات شكر براي نوشيدنيهاي غيرالكلي ،يك
عامل اضافي عدم اطمينان را به همراه آورده است .در نتيجه انتظار ركود مصرف سرانه براي اين كشور
را داريم .با اين حال ،به احتمال زياد افزايش سطح جمعيت ،كل ميزان مصرف را افزايش ميدهد.
مصرف سرانه باال ،محدودكننده پتانسيل رشد در آمريكاي جنوبي
مصرف سرانه در آمريكاي جنوبي پس از نوسان  ۳۹تا  ۴۲كيلوگرمي بين اواسط دهه  ۱۹۸۰تا
اواسط دهه  ،۱۹۹۰طي دهههاي گذشته بهشدت افزايش يافته است .در اول قرن حاضر ،مصرف سرانه
به حدود  ۵۰كيلوگرم رسيد .پس از رسيدن به اوج خود در سال ( ۲۰۱۲-13تقريباً  ۵۲كيلوگرم)،
اكنون مجددا ً به كمتر از  ۵۰كيلوگرم كاهش يافته است كه بيشتر به داليل اقتصادي بوده است .اين
سطح باالي مصرف نشان ميدهد كه ممكن است اين كشور در اين زمينه به نقطه اشباع رسيده باشد
و رشــد آتي بسيار كمي را ميتوان براي آن انتظار داشت ،حداقل براساس مصرف سرانه .تقريباً ۶۰
درصد كل مصرف شكر آمريكاي جنوبي در برزيل است ،كشوري كه از سال  ۱۹۹۰-91شاهد افزايش
ساالنه بيش از  ۳درصدي بوده است .با اين حال ،سير تكاملي مصرف شكر برزيل ثابت ميكند كه
كام ً
ال متغير است ،زيرا وابسته به قيمتها ،سياستهاي اجتماعي و وضعيت اقتصاد كشور است .پس
از سالهاي بحران اقتصادي ،تقاضاي شكر دوباره افزايش يافت اما با روند كمتر از نرخهاي گذشته.
آسيا ،مصرفكننده نصف شكر جهاني از سال ۲۰۲۵-26
در حال حاضر  60درصد از كل جمعيت جهان در آسيا زندگي ميكنند .بنابراين تعجبآور نيست
كه اين منطقه به عنوان موتور اصلي رشد مصرف در آينده معرفي شود .آسيا كمترين ميزان مصرف
سرانه را دارا بود اما از سال  ۲۰۰۲تاكنون ،آفريقا در اين زمينه پيشي گرفته است .با اين حال ،مصرف
ســرانه اين قاره با  ۲۰كيلوگرم (مبناي  ،)2018-19همچنان كمتر از رقم تقريبي  ۲۵كيلوگرمي
ميانگين جهاني است .اقتصاد پوياي اين قاره همراه با ميزان نسبتاً پايين مصرف ،به اين معني است كه
اين منطقه داراي بيشترين پتانسيل براي افزايش تقاضا است .ميزان توسعه اقتصادي بين كشورهاي
اين قاره بسيار متفاوت است و عمدتاً به همين دليل ،تغييرات قابل توجهي در سطوح مصرف شكر اين
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كشورها وجود دارد .ميانگين سال  ۲۰۱۸-19بهطور قابل توجهي باالتر از ميانگين حدود  ۱۴كيلوگرمي
پانزده سال قبل است .با اين وجود رشد مصرف سرانه بسيار كم است و نرخ مركب در ده سال گذشته به
حدود  ۲درصد ميرسد .اين رقم با نرخ رشد مطلق بيش از  ۳درصدي در تقاضا قابل مقايسه است .اين
موضوع ميتواند بيانگر اين باشد كه افزايش جمعيت در مقايسه با تغيير عادات غذايي (ناشي از فراواني
رو به رشد در منطقه) ،عامل ضعيفتري در افزايش سريع مصرف شكر آسيا بوده است.
در نتيجه اين قاره ميتواند نسبت به اثرات جانبي منفي بحث ماليات بر شكر آسيبپذير باشد.
آسيا ،تعدادي از بزرگترين مصرفكنندگان شكر را در خود جاي داده است .پيشبيني ميشود
مصرف شكر هند در سال  ۲۰۱۸-19به  27/7ميليون تن برسد كه رشد قابل توجهي را در مقايسه
با مصرف  17/5ميليون تني سال  ۱۹۹۹-2000نشان ميدهد .اين رشد معادل با نرخ رشد مركب
حدود  2/5درصد است .ممكن است مصرف شكر اين كشور تا پايان دوره پيشبيني به  ۳۴ميليون
تن افزايش يابد .مصرف شكر چين تا اول قرن بيست و يكم ،با وجود انتظارات از جمعيت بزرگ و
آزادسازي تدريجي اقتصاد اين كشور ،به كندي افزايش يافته است .با اين حال ،پس از آن ،تقاضاي
شكر چين جهش شديدي داشته است و انتظار ميرود كه در سال  ۲۰۱۸-19به  ۱۷ميليون تن برسد
كه از مصرف  8/5ميليون تني سال  ۱۹۹۹-2000بيشتر است .در حال حاضر پيش بيني ميكنيم
ميزان مصرف سال  ۲۰۲۷-28به حدود  ۲۰ميليون تن برسد
مصرف شــكر در پاكســتان به ســرعت در حال افزايش اســت و تخمين زده ميشــود در سال
 ۲۰۱۸-19به  6/3ميليون تن برسد كه در مقايسه با مصرف  3/5ميليون تني سال  ،۱۹۹۹-2000رشد
قابل توجهي را نشان ميدهد .مشابه هند ،نرخ رشد مركب ده سال گذشته اين كشور نيز در حدود ۳
درصد بوده است .با اين حال دليل عمده آن ،رشد جمعيت است چرا كه مصرف سرانه به آرامي رشد
ميكند .تقاضاي شكر در اندونزي به عنوان چهارمين مصرفكننده بزرگ اين قاره ،همچنان در حال
رشد است .پيشبيني ميشود كل مصرف شكر سال  ۲۰۱۸-19اين كشور به حدود  8/1ميليون تن
افزايش يابد كه بسيار بيشتر از  3/5ميليون تن اوايل قرن است .آمارها نيز نشاندهنده اين است كه رشد
مصرف سرانه طي ده سال گذشته به ميزان قابل توجهي افزايش يافته و به حدود  ۲درصد رسيده است.
در نتيجه مصرف اين كشور ميتواند تا سال  2027-28به رقم  10/5ميليون تن برسد.
به طور كلي ،انتظار ميرود كل تقاضاي شكر منطقه آسيا تا سال  ۲۰۲۷-28به حدود  ۱۰۷ميليون
تن يا  ۵۰درصد كل تقاضاي جهاني برسد .با وجود اين افزايش قابل مالحظه ،مصرف سرانه در پايان
دوره پيشبيني هنوز كمتر از ميانگين جهاني است اما اين فاصله به ميزان قابل توجهي كاهش خواهد
يافت .بر اساس محاسبات ما ،مصرف سرانه آسيا از  80درصد فعلي به  85درصد ميانگين جهاني
در سال  ۲۰۲۷-28خواهد رسيد .تقاضا سرانه شكر در اقيانوسيه از جمله باالترين سطوح تقاضا در
جهان است .مصرف سرانه اقيانوسيه طي ده سال گذشته بيش از  ۴۵كيلوگرم بوده است .پيش بيني
ميشود كه اين ميزان مصرف غيرقابل تحمل باشد .استراليا بيش از  ۸۰درصد كل مصرف اقيانوسيه
را بهخود اختصاص داده است .در حال حاضر مصرف اين كشور به حدود  1/8ميليون تن ميرسد كه
بسيار بيشتر از رقم  450هزار تن سال  ۱۹۹۹-2000است.
مالياتهاي شكر ،موضوع داغ مورد بحث
در دو سال گذشته ،مطالعات و بررسيهاي بسياري با هدف نشان دادن شكر به عنوان عامل اصلي
مشكالت مربوط به سالمت ،از چاقي گرفته تا فشار خون باال صورت گرفته است .در واكنش به بحث
داغ عمومي ،سراسيمگي فعاليت ،نه تنها در عرصه سياسي بلكه در سطح کشور نيز ديده ميشود.
مكزيك در سال  ،۲۰۱۴اولين كشوري بود كه ماليات سودا را معرفي كرد .اين مسأله باعث كاهش
موقت فروش نوشــابههاي غير الكلي شد .طبق نظر مؤسسه ملي آمار و جغرافيا ( ،)INEGIحجم
فروش نوشيدنيهاي گازدار در مكزيك طي سال  ۲۰۱۴به ميزان  1/9درصد كاهش يافت اما در سال
 ۲۰۱۵ثابت ماند .در ســال  ۲۰۱۶ميزان فروش با  1/6درصد افزايش مواجه شــد و در سال ،۲۰۱۷
حدود  0/1درصد كاهش يافت .تحقيقات منتشر شده در سال  ،۲۰۱۷نتايج كام ً
ال متفاوتي را ارايه
دادهاند :شو ون نگ ،اقتصاددان سالمت و استاد دانشگاه كاروليناي شمالي در چپلهايله و همكارانش
تخمين زدند كه خريد نوشــابههاي قندي مكزيكيها در سال  ۲۰۱۵نسبت به قبل از اخذ ماليات،
حدود  9/7درصد كاهش داشته است .در اين مطالعه محاسبه شد كه مكزيكیها در سال اول تحميل
ماليات ،خريد نوشابه و ساير نوشيدنيهاي شيرين با شكر خود را  5/5درصد كاهش دادهاند.
انجمن توليدكنندگان نوشابههاي غيرالكلي و آب گازدار مكزيك ( ،)ANPRACدوباره نتيجهاي
متفاوت ارايه داد و اعالم كرد كه ماليات در كاهش چاقي مؤثر بوده است ،ليكن بر افزايش قيمتهاي
توليد و مجموع ماليات نيز تأثير داشته است .چهار سال پس از اجراي آن و براساس نظر منابع رسمي
(مانند بررســي ماهانه صنعت ساخت و ســاز ( ،)EMIMمؤسسه ملي آمار و جغرافيا (،)INEGI
تحليل  ،)ANPRACمصرفكنندگان در كوتاهمدت نسبت به تغيير قيمتها واكنش نشان دادند،
اما به تدريج و با گذشــت زمان ،مصرف معمول شان را از سر گرفتهاند .بعبارتي ،تأثير روي مصرف
بلندمدت حداقل بوده اســت .بيشترين تأثير در سال  ۲۰۱۴بود و در همه گروههاي نوشيدنيهاي
غيرالكلي اثبات نشد ،ليكن بسيار كمتر از برآوردهاي كساني است كه آمارهايي را در اين خصوص
ترويج ميكنند.شواهد نشــان داده است كه اين موضوع ،چاقي را كاهش نميدهد ،چرا كه با وضع
ماليات ،كالري ناشي از نوشابهها به ميزان قابل توجهي كم نشده و تنها كاهش  6/6كالري براي هر نفر
از متوسط مصرف روزانه بيش از  ۳۰۰۰كالري هر مكزيكي طي چهار سال را نشان ميدهد.
با اين حال ،ماليات ويژه محصوالت و خدمات ،تأثير زيادي بر افزايش درآمد دولت داشته است .پس
از چهار سال ،مبلغ جمعآوري شده بيش از  ۱۰۰ميليارد پزو (معادل  5/5ميليارد دالر) است كه 86/2
ميليارد پزوي آن از محل ماليات ويژه محصوالت و خدمات و  13/8ميليارد پزو نيز از محل ماليات بر
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ارزش افزوده است .براساس مطالعات انجام شده توسط مؤسسه تكنولوژي مستقل مكزيك ،دانشگاه
نيوو لئون و كوليجوي مكزيكي ،ماليات ويژه محصوالت و خدمات بر فقيرترين خانوارهاي كشور تأثير
گذاشت ،زيرا آنها سهم بيشتري از درآمدشان را به مصرف نوشيدنيهاي غيرالكلي اختصاص ميدهند.
افراد كم درآمد بيشتر تحت تأثير قرار گرفتند زيرا ماليات ويژه محصوالت و خدمات روي نوشيدنيهاي
غيرالكلي ،توانايي خريد مواد غذايي و نوشيدني آنها در سال  ۲۰۱۴را  ۶۶درصد كاهش داد.
طبق نظر شــوراي ملي ارزيابي سياستهاي توســعه اجتماعي و مؤسسه ملي آمار و جغرافيا و
همچنين بررسي ملي هزينه و درآمد خانوار ،معادل  62درصد از مبلغ حاصل از ماليات ويژه محصوالت
و خدمات ،از خانوادههاي كمدرآمد كشــور به دســت آمده اســت .در انگلستان ،ماليات شكر براي
نوشيدنيهاي شيرين در آوريل  ۲۰۱۸كاهش يافت .در حال حاضر و پس از كاهش شكر موجود در
نوشيدنيها توسط شركتها ،پيشبيني ميشود ماليات سال  ۲۰۱۸-19به  ۲۴۰ميليون پوند برسد
كه از نصف مبلغ پيشبيني شده اوليه دولت كمتر است .اداره بودجه ( )OBRكه اين ارزيابيها را
ارايه كرده است ،با توجه به اينكه دولت ملزم به مصرف وجوه دريافتي براي پرداخت هزينههاي ورزشي
مدارس است ترديدهايي را در خصوص تعهدات هزينهاي براي وضع ماليات جديد مطرح نمود.
اين اداره در گزارش اقتصادي و مالي منتشــر شده خود در بهار اعالم كرد كه بيش از  ۵۰درصد
توليدكنندگان ،فرمولهاي توليد خود را در راستاي كاهش محتواي شكر تغيير دادهاند.
اعمال ماليات بر سودا در اوايل سال  ۲۰۱۲براي توليدكنندگان فرانسوي نوشيدنيهاي حاوي شكر
يا شيرينكنندههاي مصنوعي ،هزينهاي معادل  7/55يورو در هر ليتر به همراه داشته است .نرخهاي
ماليات در ماه ژوئيه  ۲۰۱۸افزايش يافت .هدف اصلي از وضع ماليات ،هدايت مصرفكنندگان به سمت
جايگزينهاي سالمتر بود و تأثير اين اقدام به سرعت احساس شد .نوشيدنيهاي گازدار براي اولينبار
در هشت سال گذشته كاهش يافت و از آن زمان تاكنون روند كاهشي داشته است.
با اين حال ،مصرف شــكر در فرانسه طي سال  ۲۰۱۲ميالدي هيچ واكنشي نشان نداد و در آن
سال به  ۱۹۰هزار تن افزايش يافت و در سال بعد به ميزان  ۱۸۰هزار تن رسيد .در آغاز سال ،۲۰۱۵
مصرف شكر شروع به كاهش كرد.با اين وجود ،ميزان چاقي در حال افزايش است .در حالي كه قبل
از وضع ماليات 13 ،درصد از جمعيت بالغ را افراد چاق تشــكيل ميدادند ،آمار و ارقام ســال ۲۰۱۵
 Eurostatنشان ميدهد كه اين رقم به  16درصد افزايش يافته است .حمله به شكر در زمينههاي
بهداشــتي چيز جديدي نيست .با اين حال در طول سالهاي اخير ،بحث و گفتوگو در اين زمينه
تشديد شده و نميتوان فشارهاي تحميلي آن را انكار كرد ،به ويژه در بلندمدت .البته تاكنون اقدامات
خاص براي كاهش مصرف شكر محدود به كشورهايي ميشد كه تقاضا براي اين شيرينكننده در آنها،
يا راكد بود يا در حال كاهش .با اين حال ،براي صنعت شكر بعيد است كه دليلي براي خشنودي خود
داشته باشد .عملكرد بلندمدت اين بخش به ميزان قابل توجهي بستگي به اين دارد كه صنعت چگونه
به چالشهاي مطرح شده از سوي جنبشهاي فعال در حوزه سالمت پاسخ خواهد داد .البته بعيد به
نظر ميرسد كه وضع ماليات بر شكر ،چاقي را به ميزان قابل توجهي كاهش دهد .با اين حال ،هدف
اين است كه مصرف شكر به عنوان يك خطر سالمت شناخته شده است و صنعت بايد راههايي براي
پاسخ به اين نگرانيها پيدا كند .فقط ميگويند كه اين نگرانيها بياساس بوده و كافي نخواهند بود.

چشمانداز
انتظار ميرود كه مصرف جهاني شــكر در سال  ۲۰۲۰-21به حدود  ۱۹۴ميليون تن برسد كه
بيشتر از مصرف  ۱۸۶ميليون تني سال  ۲۰۱۸-۱۹است .پيشبيني ميشود كه ميزان مصرف تا سال
 ۲۰۲۵-26به  ۲۰۹ميليون تن و تا سال  ۲۰۲۷-28به  ۲۱۶ميليون تن برسد .البته ،رضايت از اين
رشد چالش برانگيز است ،اما اين احتمال وجود دارد كه صنعت شكر نيز با رشد توليد همراه باشد.
مصرف نيشكر به عنوان يك محصول حاوي انرژي در توليد اتانول ،سبب محدود شدن عرضه شكر
نشده است و انتظار نميرود در آينده نيز اين وضعيت تغيير كند .با اين حال ،نوسانات قيمتي پس از
سال  ۲۰۰۹نشان داده است كه مصرف شكر به محركهاي اقتصادي واكنش نشان ميدهند ،اما با
يك تأخير زماني قابل توجه ،بهبود شرايط اقتصادي همراه با قيمتهاي پايين ميتواند منجر به روند
افزايشي مصرف شده و بالعكس ،اما معموالً اين عوامل به سرعت تحليل ميروند به همين دليل رشد
ساالنه مصرف جهاني در محدوده  1/5تا  ۲درصد نوسان خواهد داشت .مباحث مربوط به نگرانيهاي
بهداشتي ممكن است سرعت رشد مصرف را به پايينترين سطح خود كاهش دهد.
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راهاندازي بخش بستهبندي
شركت قند بيستون
 ۲۰۰شغل ايجاد ميكند

مديرعامل شــركت قند بيستون ،اخذ
مجوز براي راهاندازي بخش بستهبندي را
يكي از خواســتههاي اين شركت دانست
و گفت :با راهاندازي اين بخش  ۲۰۰شــغل
پايدار ايجاد ميشود« .مجيد معينيصفا»
در جريــان بازديد فرماندار شهرســتان
هرسين از شــركت قند بيستون ،با اشاره
به اينكه در اين برهه از زمان بســياري از
مسائل مالي شــركت مرتفع شده است،
افزود :باتوجه به اينكه  ۱۱تا  ۱۲درصد شكر
توليدي كشور مصرف خانوار است نيازمند
راهاندازي بخش بســتهبندي در شركت
هستيم.
وي بــا بيــان اينكه تمــام زيرســاختهاي
بستهبندي در شــركت قند بيستون آماده است،
گفت :تنها مشكل ما براي شروع كار بسته بندي،
گرفتن مجوز است.معينيصفا ،همچنين در ادامه
بــا بيان اينكه در پاييز امســال حدود  ۲۱۰هزار
تن چغندر از كشــاورزان خريداري كرديم ،گفت:
ســاالنه حدود  ۴۰هزار تن شــكر در اين شركت
توليد و روانه بازار مصرف ميشود.فرماندار هرسين
نيز در پاســخ به تقاضاي مديرعامل قند بيستون
براي مســاعدتهاي الزم در زمينه كسب مجوز
بستهبندي ،گفت :همكاريهاي الزم در اين زمينه
به زودي و بطور جدي انجام خواهد شد.
«عباداهلل كنجوريان» همچنين با اهداي لوح
تقديري به مديرعامل شــركت قند بيســتون از
عمل به تعهدات اين شركت در قبال كشاورزان
قدردانــي كرد.در بخشــي از تقديرنامه فرماندار
هرســين خطاب بــه مديرعامل شــركت قند
بيستون آمده است :برخود الزم ميدانم به پاس
تالشها و زحمات بيشائبه و ارزشمند جنابعالي
و همــكاران در خصوص عمل بــه تعهدات آن
شــركت در قبال خريد محصــول چغندرقند و
پرداخــت كليه مطالبات كشــاورزان كه موجب
رضايتمندي آنان شــده اين لوح سپاس تقديم
گردد.تاريخ مونتــاژ و اولين بهرهبرداري كارخانه
قند بيستون سال  ۱۳۴۲است كه ظرفيت اسمي
اوليه آن يك هزار تن چغندر در شبانهروز بوده و
ظرفيت اســمي كنوني آن  ۲هزار تن چغندر در
شبانهروز ،كه قابل توســعه به بيش از سه هزار
تن در شــبانهروز اســت.اكنون در كارخانه قند
بيستون ســاالنه حدود  ۴۰هزار تن شكر توليد
ميشــود و از حدود  ۱۰ســال پيش خط توليد
قند آن متوقف شده و به گفته مسؤوالن شركت
در صورت راهاندازي اين خط ميتوان اشــتغال
بيشتري ايجاد كرد.براساس اعالم سازمان جهاد
كشاورزي كرمانشاه اين استان  ۹۴۶هزار و ۸۷۱
هكتار زمين كشاورزي آبي و ديم دارد كه ساالنه
بيش از چهار ميليون و  ۶۰۰هزار تن محصوالت
كشــاورزي از آن برداشت ميشود .بيش از ۶۳۰
هزار تن چغندرقند در كشت بهاره اين محصول
در اســتان توليد ميشود.در اســتان كرمانشاه
 ۲كارخانه قند بيســتون و اسالمآبادغرب فعال
است و مجوز سومين كارخانه قند كرمانشاه نيز
در حال طي كردن مراحل صدور است.

انتقاد دبير انجمن صنفي كارخانههای قند و شكر از تصميم حامي واردات وزارت صمت

آشوب در بازار شكر به دست دولت

بازار شكر در همه سالهايي كه وزير جهاد كشاورزي وقت بر آن
حساس بود و نهادهاي وابسته به اين وزارتخانه را با جديت بر كارها
تشــويق ميكرد يكي از آرام ترين بازارها بود .در دوسال تازه سپري
شده اما با تغييرات پي در پي در وزارت صمت وگرايشهاي گوناگون
حاكــم بر ايــن وزارتخانه كه يكي از نهادهاي اصلي در بازار اســت
وضعيت از تعادل خارج شــده است .بازار شكر با اين حال تا همين
يك ماه پيش نيز نشــاني از آشوب نداشــت تا اينكه وزارت صمت
تصميم گرفت كاري كند .واقعيت اين اســت كه نهادهاي دولتي به
ويژه وقتي با مديران تازه كار يا مديران دراي جهتگيري دران نقش
دارند به جاي ســامان دهي بازارها برخالف روند طبيعي عمل كرده
وبازار را از توازن خارج ميكنند.

رفتاري براي بينظمي
هرچند داليل متعددي در مورد ســير صعودي قيمت شكر در بازار
عنوان ميشود اما دبير انجمن كارخانجات صنفي قند و شكر علت اصلي
نوسانات اخير در بازار اين كاالي استراتژيك را تصميم دولت مبني بر
فروش شكرهاي وارداتي و ذخاير دولتي با نرخ باالتر از شكر توليد داخل
ميداند و معتقد اســت در صورتي كه اين سياست تداوم داشته باشد،
نهتنها كارخانهها و توليد داخل بلكه مصرفكنندگان بهشدت متضرر
خواهند شــد .در واقع با سياستي كه دولت در پيش گرفته است اص ً
ال
مشــخص نيست شكري كه از كارخانجات به قيمت شش هزار و ۶۵۰
تومان تحويل گرفته ميشــود ،به دست خانوار برسد يا خير .به عبارت
ديگر اين احتمال وجود دارد كه افرادي حواله اين شــكرها را دريافت
كنند و آنها را با قيمتهاي باالتر در بازار سياه بفروشند.
بازار شــكر بههم ريخته اســت .اين كاال كه ابتداي سال كيلويي
 ۶هزار و  ۲۰۰تومان نرخگذاري شــد و در پاييز به  ۱۲هزار تومان
رســيد ،حال با جهش  ۱۵درصدي مواجه شده است .قيمت خريد
بــراي بنكــداران به ۹هزار و  ۴۰۰تومان رســيده كه با احتســاب
هزينههاي توزيع با قيمتي بيش از كيلويي ۱۲هزار تومان به دست
مصرفكننده ميرسد .بر همين اساس كارشناسان اعالم كردند اگر
قيمت شــكر آزاد شــده دولت بايد قيمت مصوب را بردارد كه بازار
بر اســاس عرضه و تقاضا نرخ را تعيين كند اما اگر همچنان شــكر
بهصورت دستوري قيمتگذاري ميشود دولت نبايد اجازه افزايش
قيمت بيشــتر را بدهد .اين در حالي است كه سال گذشته به سبب
تأخير در برداشــت نيشكر جنوب و همچنين عدمترخيص بهموقع
شكرهاي وارداتي قيمت اين كاال در بازار جهش قابلتوجهي يافت،
ن هم در حاليكه گروه خوراكيها بيشــترين نرخ تورم را داشتند.
آ
به اين ترتيب دولت بارها با عرضه شــكر دولتي سعي در مهار اين
بازار كرده اما به سبب عدمنظارت مناسب و همچنين سيستم توزيع
معيوب اين كاال با قيمتي گران به دست مردم ميرسد.
تصميماتغيركارشناسي
در اين ميان شاهد اين هستيم كه سياستهاي جديدي در اين
حوزه در پيش گرفته شده كه بازار شكر را متالطمتر خواهد كرد .بر
همين اساس دبير انجمن كارخانجات صنفي قند و شكر از تصميم
دولت براي فروش شــكر وارداتي و ذخاير دولتي به دو برابر قيمت
توليد داخل خبر داد و گفت :اين حمايت شفاف از واردات و زمينهساز
فساد در بازار شكر است.بهمن دانايي با اشاره به افزايش قيمت شكر
در بازار طي روزهاي اخير گفت :اقدامات و تصميمات غيركارشناسي
دستگاههاي دولتي ،بازار شكر را متالطم كرده است.
دانايي با اشاره به اينكه تا سه هفته گذشته بازار شكر بسيار آرام
و متعادل بود ،افزود :تصميم دولت مبني بر فروش شكرهاي وارداتي
و ذخاير دولتي با نرخ باالتر از شــكر توليد داخل اين نوسانات را به
وجود آورده است .وي توضيح داد :وزارت صمت به كارخانجات اعالم
كرده كه بايد شكر توليدي خود را به قيمت  ۶هزار و  ۶۵۰تومان در
هر كيلوگرم تحويل شــركت بازرگاني دولتي ايران بدهند تا شركت
نيز آن را براي مصارف خانوار عرضه كند .در همين حال شــكرهاي
وارداتــي و ذخاير دولت با قيمت  ۱۰تــا  ۱۱هزار تومان به صنف و
صنعت عرضه خواهد شد.
دانايــي با تأكيد بــر اينكه ما زير بار چنيــن تصميمي نرفتيم،
خاطرنشان كرد :شــكرهاي وارداتي كه حدود چهار تا پنج ماه قبل

وارد شــده است براي واردكننده كمتر از  ۹هزار تومان تمام شده و
اگر اآلن ثبت ســفارش شده و بعد از عيد واردات انجام شود ،قيمت
شكر باالي  ۱۲هزار تومان خواهد بود .وي تصريح كرد :كارخانههاي
قند سالها سرمايهگذاري كرده و هر يك براي خود مشترياني تعريف
كردهاند و در برابر آنها تعهد دارند .بنابراين اين اقدام دولت به معناي
مشــتريربايي از كارخانجات و حذف توليدكنندگان از بازار است.
ضمن اينكه مغاير با سياســتهاي اصل  ۴۴قانون اساسي و قوانين
ضد رقابتي است و در صورتي كه بيش از اين به ما فشار بياورند ما به
شوراي رقابت شكايت ميكنيم.

توليد فساد با چندنرخي كردن محصول
دانايــي تأكيد كرد :از طرف ديگر وقتي كه محصولي دو يا ســه
نرخي شــود رانت و فســاد در بازار آن ايجاد خواهد شد و مشخص
نيســت شكري كه از كارخانجات به قيمت شش هزار و  ۶۵۰تومان
تحويل گرفته ميشود به دست خانوار برسد .اين احتمال وجود دارد
كه افرادي حواله اين شــكرها را دريافت كنند و آنها را با قيمتهاي
باالتر در بازار ســياه بفروشــند .بنابراين نظر ما اين است كه دولت
بايد يك نرخ ميانگين براي شــكر در نظر بگيرد و شكرهاي وارداتي
و توليد داخل را به همان نرخ واحد عرضه كند تا مشــكلي در بازار
پيش نيايد .اين فعال بخش خصوصي با اشــاره به حذف ارز ۴۲۰۰
توماني از واردات شكر تأكيد كرد :وزير صمت چندي قبل اعالم كرده
كه نرخگذاري دستوري براي كاالهاي توليدي كه يارانه يا تسهيالت
خاصي نميگيرند نبايد انجام شود و با توجه به اينكه دولت تسهيالت
خاص و يارانهاي براي توليد شكر پرداخت نميكند و از سويي تمامي
نهادههاي مورد نياز از كشــت چغندر تا توليد شــكر از قبيل كود،
ســموم ،بذور ،قطعات و لوازم خط توليد و مواد شيميايي با استفاده
از ارز آزاد و نيمايي تهيه ميشــود بنابراين ،اين كاال نيز از شــمول
قيمتگذاري دستوري خارج است.
دانايي با بيان اينكه ســال گذشته ســيل خوزستان بيش از  ۶هزار
ميليارد تومان به كارخانجات نيشكر خسارت وارد كرد و حجم گستردهاي
از نيشكر توليدي را از بين برد ،گفت :دولت حتي يك ريال تسهيالت
براي بازسازي اين كارخانجات و جبران خسارت توليدكنندگان پرداخت
نكرده اســت .بنابراين نميتواند ادعايي در اين زمينه داشته باشد.وي
تصريح كرد :تأخير در اصالح قيمت چغندرقند و فروش شكر وارداتي به
دو برابر نرخ توليد داخل حمايت واضح و شفاف از واردات و بسترسازي
كامل براي اين امر است.دانايي با اشاره به اينكه تنها  ۱۰تا  ۱۲كارخانه
توليد قند و شكر خصوصي و باقي عمدتاً وابسته به نهادهاي عمومي و
دولتي هستند ،تصريح كرد :نميشود چهار نفر پشت درهاي بسته براي
 ۳۷كارخانه تصميمگيري كنند و انتظار داشته باشند كارخانهها بدون
چون و چرا اين دستورات را اجرا كنند.
وي با انتقاد شديد از عملكرد وزارت جهاد كشاورزي در اين حوزه
گفت :وزارت جهاد كشــاورزي در يــك حالت انفعالي قرار گرفته و
هماكنون كه بايد از بخش توليد چغندرقند و شكر كه زيرمجموعه
اين وزارتخانه اســت دفاع كند جا زده و هيچ كاري انجام نميدهد.
ما طي اين مدت نديديم كه ايــن وزارتخانه كوچكترين حمايتي
از زيرمجموعههاي خود داشــته باشد.دانايي با اشــاره به اينكه در
حجتي بسيار ســفت و سخت از توليد حمايت ميشد ،گفت
زمان ّ
متأسفانه در دوره فعلي شاهد هيچگونه حمايتي از سوي وزارت جهاد
كشاورزي از بخش توليد نيستيم.
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رکورد برداشت نیشکر
در کشت و صنعتهای هفتگانه شکسته شد

تاکنون  63درصد مزارع کشــت و صنعتهای توســعه نیشــکر با
راندمانی باال و کیفیتی مطلوب برداشت شده است.
مدیرعامل شــرکت توســعه نیشــکر و صنایــع جانبی گفت:
برای اولین بار در تاریخ توســعه نیشــکر ،رکورد برداشــت نیشکر
در کشت و صنعتهای هفتگانه شکسته شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه نیشکر ،عبدعلی ناصری
با بیان این مطلب اظهار داشت :این شرکت توانست امسال به رکورد
 66هزار و  47تن برداشت نیشکر در روز و ارسال آن به کارخانه شکر
دســت یابد که رکوردی بی سابقه در کشت و صنعتهای هفتگانه
توسعه نیشکر محسوب میشود.
وی اظهار داشــت :باالترین تناژ حمل شده نیشکر مربوط به سه
سال گذشته بود که امسال به همت تالشگران کشت و صنعتهای
توسعه نیشکر و همه نیروهای ستادی رکوردی جدید به ثبت رسید
و شرایط برای جهش تولید و افزایش تولید شکر در راستای تحقّق
اهداف اقتصاد مقاومتی فراهم شد.
مدیرعامل شــرکت توسعه نیشــکر و صنایع جانبی با اشاره به
رکوردهای برداشت نیشکر و استحصال شکر در کشت و صنعتهای
هفتگانه توسعه نیشکر ،تصریح کرد :برای اولین بار رکورد استحصال
یک هزار و  440تن شکر در طی یک روز در کشت و صنعت نیشکر
امام خمینی (ره) حاصل شــد که این میزان  40درصد بیشــتر از
ظرفیت اسمی کارخانه شکر این شرکت است.

ناصری تحقّق دســتاوردهای کسب شده را حاصل تجلی اراده و
عِرق سازمانی در عینیت بخشــیدن به ظرفیتهای صنعت بزرگ
نیشکر دانست و گفت :در سایه فضل الهی و تالش جهادگونه نیروی
انسانی متخصص و دلسوز شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در
دهه چهارم فعالیت خود مسیری را در پیش گرفته که به خودکفایی
کشــور در تأمین کاالی استراتژیک و سایر محصوالت جانبی ختم
میشــود .وی با بیان اینکه نیروی انسانی سرمایه ارزشمند خانواده
بزرگ توسعه نیشکر است ،ادامه داد :تالش شبانه روزی همه پرسنل
توسعه نیشکر و صنایع جانبی در سایه عنایت پروردگار ،نویدبخش
تداوم اینگونه رکوردها خواهد بود و در سالی که به نام جهش تولید
مزین شده است شــاهد چنین افتخارآفرینیهایی در عرصه تولید
خواهیم بود.مدیرعامل شرکت توســعه نیشکر و صنایع جانبی در
بخش دیگری از ســخنان خود با اشــاره به ادامه برداشت نیشکر،
گفت :تاکنون  63درصد مزارع کشــت و صنعتهای توسعه نیشکر
با راندمانی باال و کیفیتی مطلوب برداشت شده است.
ناصری تأکید کرد :با توجه به مدیریت مناسب مزرعه و در سایه
همت جهادگونه پرســنل ،گیاه نیشکر از منظر کیفی و کمی رشد
ّ
مناسبی داشــته است و نیشکر برداشت شــده از کیفیت مطلوبی
برخــوردار اســت و محصول تولیدی ســال زراعی جــاری حدود
 20درصد نسبت به پیش بینی اولیه و حدود  100درصد نسبت به
سال گذشته افزایش داشته است.

كارخانه قند بيستون مطالبات كشاورزان را بهطور كامل پرداخت كرد

مديرعامل شــركت قند بيســتون ،پرداخت به موقع مطالبات
كشاورزان را يكي از اولويتهاي اين شركت دانست و گفت :مطالبات
كشاورزان تا تاريخ  ۲۲دي ماه بطور كامل پرداخت شده است«.مجيد
معينيصفا» افزود :با وجود همه موانع ريز و درشــتي كه بر سر راه
توسعه هر چه بيشــتر اين واحد توليدي وجود داشت اين شركت
توانست  ۹۰درصد مطالبات كشاورزان زحمتكش را ظرف مدت يك
هفته پس از تحويل چغندر پرداخت كند.او گفت :اكنون نيز پس از
گذشــت كمتر از يك ماه از پايان بهرهبرداري  ۱۰درصد باقي مانده
از مطالبات پرداخت شده و به اين ترتيب مطالبات كشاورزان بهطور
كامل پرداخت گرديد.
وي با تقدير از حمايتهاي مســؤوالن استان كرمانشاه از اين شركت
اظهار اميدواري كرد كه مسؤوالن از اين پس نيز حمايتهاي خود را از اين
شركت و به تبع آن ،كشاورزان زحمتكش استان دريغ نكرده و ياريگر اين
شركت در كسب توفيقات هر چه بيشتر باشند .معينيصفا در ادامه با بيان
اينكه در پاييز امســال حدود  ۲۱۰هزار تن چغندر از كشاورزان خريداري
كرديم ،گفت :ساالنه حدود  ۴۰هزار تن شكر در اين شركت توليد و روانه
بازار مصرف ميشود.تاريخ مونتاژ و اولين بهرهبرداري كارخانه قند بيستون
ســال  ۱۳۴۲است كه ظرفيت اســمي 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 شبانه روز است .اكنون در كارخانه

قند بيســتون ساالنه حدود  ۴۰هزار تن شــكر توليد ميشود و از حدود
 ۱۰سال پيش خط توليد قند آن متوقف شده و به گفته مسؤوالن شركت
در صورت راهاندازي اين خط ميتوان اشتغال بيشتري ايجاد كرد.براساس
اعالم سازمان جهاد كشاورزي كرمانشاه اين استان  ۹۴۶هزار و  ۸۷۱هكتار
زمين كشــاورزي آبي و ديم دارد كه ساالنه بيش از چهار ميليون و ۶۰۰
هزار تن محصوالت كشــاورزي از آن برداشت ميشود .بيش از  ۶۳۰هزار
تن چغندرقند در كشــت بهاره اين محصول در استان توليد ميشود.در
استان كرمانشاه  ۲كارخانه قند بيستون و اسالمآبادغرب فعال است و مجوز
سومين كارخانه قند كرمانشاه نيز در حال طي كردن مراحل صدور است.
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توليد چغندر قند
در آذربايجانغربي
 ۱۸درصد افزايش يافت

رييس ســازمان جهاد كشاورزي آذربايجان غربي
گفت :بيش از يك ميليون و  ۶۰۰هزار تن چغندرقند
از  ۳۴هزار هكتار مزارع اســتان در طي سال زراعي
جاري برداشت شد كه نسبت به مدت مشابه پارسال
افزايش ۱۸درصدي دارد.
رسول جليلي با اشاره به اينكه سال قبل  ۲۸هزار
و  ۲۰۰هكتار چغندرقند در آذربايجانغربي كشــت
شده بود ،افزود :سطح زير كشت چغندر قند استان در
مقايسه با سال قبل از آن افزايش يافته و اين افزايش
سطح زير كشت در شمال استان و خارج از محدوده
حوضه آبريز درياچه اروميه اتفاق افتاده است.وي اظهار
داشــت :سطح كشت چغندرقند در شمال استان در
مقايسه با سال قبل كه در سطح  ۲هزار و  ۵۹۲هكتار
بود در حدود  ۵۰درصد افزايش داشتهاست .وي اضافه
كرد :در بين شهرستانهاي آذربايجانغربي ،پيرانشهر
با  ۱۴هزار و  ۳۰۰هكتار سطح زيركشت چغندر استان
پيشتاز بوده و مياندوآب با سه هزار و  ۷۰۰هكتار ،نقده
با سه هزار و  ۱۰۰هكتار و بوكان به سه هزار هكتار در
جايگاههاي بعدي قرار دارند.
رييس ســازمان جهاد كشاورزي آذربايجان غربي
گفت ۵۳ :درصد از ســطح كشت مزارع چغندر قند
اســتان به صورت آبياري باراني ۴۵ ،درصد به صورت
نشتي (جوي و پشته) و  ۲درصد به صورت نوار تيپ
آبياري ميشود.
وي اظهار داشت :در سال زراعي گذشته (-۱۳۹۸
 )۱۳۹۹در مجموع  ۱۱۰هكتار از مزارع چغندر قند به
صورت نشايي ،هزار و  ۱۱۵هكتار نيز به عنوان مزارع
الگويي با تراكم كمتر و مابقي مزارع به شيوه معمولي
كشت شده بود.جليلي با اعالم اينكه امسال  ۳۴هزار
هكتار از اراضي استان زير كشت محصول چغندر قند
رفته بود ،اظهار كرد :امسال ميانگين برداشت چغندر
قند از مزارع آذربايجانغربي بيش از  ۵۰تُن در هكتار
با ميانگين عيار  ۱۷.۳۸درصد و ميزان افت محصول
 ۲درصد است كه اين امر نشاندهنده افزايش توليد و
كيفيت اين محصول در مزارع است .وي بابيان اينكه
 ۱۰۰درصد مطالبات چغندركاران اســتان در سال
گذشــته توســط كارخانجات قند به حساب زارعان
واريز شده ،اضافه كرد :امسال نيز از آغاز فصل برداشت
تاكنون بيش از  ۹۴درصد بهاي چغندرقند تحويلي
به كارخانجات قند ،معــادل ( ۱۰۰۳ميليارد تومان)
۱۰هزار و  ۳۰ميليارد ريال به حساب زارعان چغندركار
پرداخت شده است.
رييس ســازمان جهــاد كشــاورزي آذربايجان
غربي گفت :مجموع مطالبه چغندركاران اســتان از
كارخانههاي چغندرقند آذربايجانغربي تاكنون بيش
از  ۱۰هزار و  ۶۳۰ميلياردريال است .وي اضافه كرد:
بــا توجه به نقش فعاليت كارخانجات قند در توليد و
اشتغالزايي در منطقه ،ساماندهي و ايجاد تعادل بين
توليد و جذب محصول ،از جمله ضرورياتي است كه
بايد به آن توجه اساســي شود .الزم به ذكر است كه
ساالنه برداشت چغندرقند از  ۲۵شهريور آغاز شده و
تا اواخر دي ماه به طول ميانجامد .آذربايجانغربي به
علت برخورداري از آب و خاك مناســب و وجود پنج
كارخانه قند در شهرستانهاي اروميه ،خوي ،پيرانشهر،
مياندوآب و نقده مقام نخست كشوري توليد ،سطح زير
كشت و عملكرد چغندر قند را در اختيار دارد.
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ترمز را چه كسي كشيد؟

بدتريــن اتفاقي كه ميتواند براي يك جامعه به ويژه در شــرايطي كه همه چيز براي
پيشبينيها آمادهتر از هر زمان ديگر است ،اين است كه از يك مسأله چندين بار آسيب
ببيند .متأسفانه اين داستان درباره محصوالت زراعي كه بخشي از نياز كشور است و بايد
از مســير واردات تأمين شود بسيار تكرار ميشــود و بارها از يك سوراخ چند بار گزيده
شــدهايم .اين مســأله به ويژه در فضاي ســالهاي پس از روي كار آمدن دولت يازدهم
بسيار دردناك است كه ايران باز هم رقمي نزديك به یک ميليارد دالر تنها براي واردات
شــكر در دو ســال  1398و  1399اختصاص دهد .آيا زمان آن نرسيده است در جايي،
در سازماني ،در يك نهاد باالتر از نهاد دولت داليل برگشت به عقب و دور ماندن از مسير
رشد توليد داخلي كه تا سال  1396به خوبي جريان داشت بازكاوي شود .داليل برگشت
به عقب و گزيده شــدن از يك تجربه بس نيســت و نبايد ديد كدام فرد و كدام سازمان
ترمز خوداتكايي در شكر را كشيدند؟

واردات شكر خام بصورت ماهيانه از سال  1385تا سال (1399ارقام هزار تن)

رديف

1

2
3
4
5
6

7
8
9
10
11

سال

فروردين

ارديبهشت

خرداد

تير

مرداد

شهريور

مهر

آبان

آذر

دي

بهمن

اسفند

1385

154

94

111

205

307

192

187

223

194

298

240

276

جمع هر ماه  +ماههاي قبل

جمع هر ماه  +ماههاي قبل

154
236
236
28
28

1101

جمع هر ماه  +ماههاي قبل

119

248
228
464
29
57

119

108

359
112
576
88
145

57

564
54
630
89
234

871
111
741
149
383

1063
133
874
173
556

1250
61
935
24
580

1473
55
990
68
648

1668
65
1055
65
713

1965
27
1082
126
839

2205
50
1132
169
1008

2481
38
1170
93
1101

284

348

390

423

517

563

608

682

804

877

877

1389

69

107

132

234

312

330

161

112

80

63

73

132

جمع هر ماه  +ماههاي قبل

69
0
0
50
50
88

176
24
24
69
119
15

308
12
36
121
240
88

542
68
104
55
295
114

854
301
405
154
449
61

1184
384
789
196
645
159

1345
31
820
190
835
207

1457
18
838
37
872
115

1537
17
855
228
1100
146

1600
181
1036
151
1251
134

1673
142
1178
307
1558
225

1805
56
1234
123
1681
227

جمع هر ماه  +ماههاي قبل

88
165

103
137

191
211

305
57

366
40

525
67

732
47

847
19

993
80

1127
0

1352
0

1579
0

جمع هر ماه  +ماههاي قبل

165

302

513

570

610

677

724

743

823

823

823

823

1394

0

5.5

11.8

9.2

12

70

107

175

105

2

5

24

جمع هر ماه  +ماههاي قبل

0

5.5

17.3

21

33

103

210

385

490

492

497

521

1386

جمع هر ماه  +ماههاي قبل

1387
1388

1390
جمع هر ماه  +ماههاي قبل
1391

جمع هر ماه  +ماههاي قبل
1392
1393

1395

جمع هر ماه  +ماههاي قبل

1396

12

جمع هر ماه  +ماههاي قبل

13

جمع هر ماه  +ماههاي قبل

14

15

1397
1398

جمع هر ماه  +ماههاي قبل

1399

جمع هر ماه  +ماههاي قبل

0
0
0
0
0
0

82
82
97
97

227

0
0
195
195
38
38

0
0
229
424
49
87

295
131
228

575
201
429

213

280

64

42

33

25
25
129
553
1
88

221
246
138
691
0
88

170
391
16
707
0
88

795
112
541

875
2
543

1018
173
717

220

80

143

94

76
467
0
707
0
88
210

1228
142
859

46

50
517
55
762
0
88
98

1326
63
922

آمار واردات شکر از سال  1380تا پايان آذر ماه سال 1399
به تفکيک واردات دولتي و خصوصي
ارقام به هزارتن
جمع واردات
واردات بخش خصوصي واردات بخش دولتي
سال
937
937
0
1380
820
820
0
1381
216
160
56
1382
203
161
42
1383
707
627
80
1384
2527
1042
1485
1385
1170
208
962
1386
1101
0
1101
1387
877
0
877
1388
1805
0
1805
1389
1234
0
1234
1390
1680
505
1175
1391
1579
587
992
1392
823
261
562
1393
521
157
364
1394
667
309
358
1395
856
138
718
1396
281
195
86
1397
1830
1175
655
1398
985
617
368
1399
مأخذ :گمرک جمهوري اسالمي ايران

45

66
583
0
762
66
154
150

1476
63
985

74

68
651
14
776
0
154
171

1647

122

0
651
0
776
66
220
105

1752

73

16
667
80
856
61
281
78

1830

جمع

2481
1170

1805
1234
1681
1579
823
521
667
856
281
1830
985

619
واردات شکر از سال  84تا پايان آذر ماه سال 99به تفکیک خام و سفید
جمع واردات بها جمع واردات
خام
سفید
بها (دالر)
بها (دالر)
سال
(دالر)
(هزار تن)
(هزارتن)
(هزارتن)
197,380,000 707 177,256,000 629 20,124,000 78 1384
1,017,454,469 2,527 726,182,559 1,890 291,271,910 637 1385
407,770,710 1,170 274,461,367 822 133,309,344 348 1386
325,013,345 1,101 287,800,013 998 37,213,332 103 1387
324,646,020 877 315,826,114 850 8,819,906 27 1388
704,520,407 1,805 704,520,407 1,805
0
0 1389
755,904,844 1,234 752,105,334 1,228 3,799,510
6 1390
1,072,413,608 1,680 1,072,413,608 1,680
0
0 1391
832,187,958 1,579 832,187,958 1,579
0
0 1392
377,470,440 823 377,470,440 823
0
0 1393
171,837,527 521 151,358,524 472 20,479,003 49 1394
320,134,978 667
0
667
0
0 1395
414,742,637 856 414,742,637 856
0
0 1396
102,654,305 281 102,654,305 281
0
0 1397
642,346,237 1,830 642,346,237 1,830
0
0 1398
357,230,000 985 357,230,000 985
0
0 1399
جمع 8,023,707,485 18,643 7,188,555,503 17,395 515,017,005 1,248
مأخذ :گمرک جمهوري اسالمي ايران

