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نگران بازگشت
بيماريهلندي

بهمن دانايي
هلنديها در اواخر دهه  1950بود
كه تالش كردند گاز و نفت موجود در
درياي شمال را استخراج و صادر كنند
نتيجه اکتشاف و استخراج نفت و گاز
طبیعی در دهه  ،1960افزايش ناگهاني
درآمدهاي حاصل از صادرات این دو
محصول براي اين سرزمين كوچك بود.
افزايش درآمدهاي ارزشی در هلند چند
پيامد منفي داشت :نخستين عارضه آن
كاهش ارزش پول هلند بود زيرا بايد
ارزهاي سرازير شده به كشور تبديل به
پول ملي ميشد تا دولت بتواند آن را
در داخل هزينه كند .كاهش ارزش پول
ملي به نوبه خود واردات را ارزان كرد و در
برابر اين واردات ارزان و پرحجم ،توليد
داخلي آسيب ديد زيرا نميتوانست
به سرعت هزينههاي خود را كاهش
دهد .اين بيماري در اقتصاد كه براي
نخستين بار نمايان شد در تاريخ اقتصاد
معاصر به نام اقتصاد هلندي مشهور شد
و اقتصاددانان بارها به مديران دولت
در كشورهاي صادركننده نفت هشدار
دادهاند كه مواظب بيماري هلندي
باشند.اقتصاد ايران كه درآمدهاي
ارزي حاصل از صادرات نفت در آن
بخش اصلي درآمدهاي ارزي كل كشور
است استعداد دارد تا بيماري هلندي
وارد تن و جان آن شود .در حالي كه
اقتصاددانان به سياستمداران يادآور
ميشدند كه وسوسه نشده و درآمدهاي
بادآورده ناشي از رشد ناگهاني درآمد
نفت را وارد اقتصاد نكنند ،اما اين
وسوسه تاكنون دستكم در دو مقطع
به جان سياستمداران افتاد و اقتصاد
ايران به بيماري هلندي مواجه شد.
بار نخست در اوايل دهه  1350بود
كه قيمت نفت در بازارهاي جهاني به
طور ناگهاني رشدهاي شتابان را تجربه
كرد و درآمد ايران از صادرات نفت را
افزايش داد.
ادامه در صفحه 2
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هزینه کاهش تورم
نباید از جیب

تولیدکننده باشد
نهاد دولت در ایران قدرت فوق العادهای دارد که اندازه آن با
قدرت نهادهای مدنی و اعضای آن شامل خانوادهها و بنگاهها
قابل مقایسه نیست .برای اینکه اندازه قدرت دولت تا اندازهای
آشکار شود کافی است یادآوری کنیم که کل درآمد حاصل از
صادرات نفت که در برخی سالها به  100میلیارددالر میرسد
یکسره در اختیار دولت است .عالوه بر این دولت توانایی فوق
العادهای برای گران کردن کاالهای مهمی مثل سوخت و
انرژی دارد و میتواند بر قیمت برخی کاالها در مسیر افزایش
یا کاهش ،اثر فوق العاده بگذارد.
ادامه در صفحه 3

دست مافيا از بخش كشاورزي

فائو :قيمت جهاني مواد غذايي

نماينده مردم گرگان در مجلس با انتقاد از سياستهاي
اتخاذ شده در بخش كشاورزي از وزير جهاد خواست تا
دست مافيا را از اين بخش كوتاه كند .عيسي امامي در تذكر
شفاهي خود خطاب به وزير جهاد كشاورزي گفت :آيا صدا
و آه كشاورزان را نميشنويد؟ آيا از قيمتهاي تأسفبار
آگاه نيستيد؟ چرا دست مافيا در بخش كشاورزي را كوتاه
نميكنيد؟ چرا كشاورزان بايد تاوان تصميمات اشتباه
را بدهند؟ به داد كشاورزان برسيد .او ادامه داد :در فصل
خريد سيبزميني قرار داريم؛ هر سال در اين زمان يا با
بيتدبيري يا با كمبود نقدينگي مواجه ميشويم .كشاورزان
براي هر كيلو سيب زميني  400تومان هزينه ميكنند
اما بايد محصول خود را به قيمتي پايينتر بفروشند .اين
بيانصافي است .امامي تأكيد كرد :كشاورزان منتظر تصميم
شما هستند .آنها را از بالتكليفي بيرون بياوريد .اين نماينده
مجلس از رييسجمهور نيز خواست كه نسبت به استخدام
فرزندان تحصيلكرده خانوادههاي ايثارگران اقدام كند.

سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد (فائو) اعالم كرد
قيمت كاالهاي غذايي اساسي جهان در ماه مه تحت تأثير
دورنماي مطلوب برداشت محصوالت امسال ،به پايينترين
سطح در شش سال گذشته رسيد .شاخص غذاي فائو به
 166/8واحد در ماه مه رسيد كه  1/4درصد نسبت به
آوريل و  20/7درصد نسبت به ماه مه سال  2014كمتر
بود .شاخص مواد غذايي فائو كه قيمت كاالهاي اساسي
شامل غالت ،گوشت ،لبنيات ،روغنهاي گياهي و شكر را
دنبال ميكند ،در پي كاهش  3/8درصدي شاخص قيمت
غالت ،كاهش  2/9درصد شاخص قيمت لبنيات و كاهش
يك درصدي شاخص قيمت گوشت در ماه مه با كاهش
روبرو شد .فائو در گزارش ماه مه خود ميزان توليد جهاني
مورد پيش بيني گندم ،غالت دانه درشت و برنج را افزايش
داد .طبق جديدترين پيشبيني فائو ،توليد جهاني غالت
در سال  2015به  2/524ميليارد تن ميرسد كه تنها يك
درصد كمتر از ركورد سال گذشته خواهد بود.
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آنها كه سنگ انداختند و رفتند

نگران بازگشت بيماري هلندي

برخي رفتارها و تصميمها هستند كه اثرات آني دارند و ميتوان
پيامدهاي منفي آن را در كوتاهمدت جبران كرد ،اما برخي تصميمها
و رفتارها پيامدهاي منفي طوالنيمدت دارند و همانند يك موج
عمل ميكنند كه هر موج منفي ديگري را تقويت ميكند .رفتاري
كه قائممقام سابق وزير جهاد كشاورزي در حوزه قند و شكر انجام
داد از جمله كارهايي است كه هنوز آثار منفي آن را شاهد هستيم.
اين مسؤول بلندپايه كه جامعه فعاالن صنعتي در روزهاي نخست
حضور او در وزارت جهاد كشاورزي اميدوار بودند كه تصميمهايي
به نفع توليد ملي اتخاذ كند ،در ادامه فعاليت خود شرايط را
سخت كرد .تحليل خوشبينانه اين است كه وي و همكارانش در
شرايط بمباران اطالعات غلط قرار گرفته و در محاصره اطالعات و
تحليلهاي جانبدارانه نتوانستند واقعيتهاي صنعت را درك كرده و
تصميمهايي به زيان توليد گرفتند .تحليل بدبينانه اما اين است كه
در فرآيند رخ دادهاي كه منجر به تصميمهاي عجيب شد يك گروه
از رانتخواران حاضر بوده و توانستهاند با ترفندهای مختلف ذهنيت
مديران را به سمتي هدايت كنند كه منافع آنها تأمين شود .در اين
شرايط بود كه چند رويداد غمانگيز را شاهد بوديم .يك تصميم غلط
اين بود كه به جاي اعالم قيمت توافقي براي شكر در موعد مقرر ،به
مدت چندين ماه در اين باره تصميمگيري نشد و كارخانههاي قند و
شكر در بهت و حيرت بودند كه براي فروش توليدات خود چه بايد
كنند و در نهايت نيز نرخی دستوری اعالم و آنان را با زيان مواجه
کرد .در حالي كه فقدان قيمت توافقي موجب شد كه عرضه شكر
ناگهاني شده و كارخانههاي قند و شكر ناچار شدند عرضه ارزان را
در دستور كار قرار دهند.
از طرف دیگر و خطای بزرگتر ،دو تکه کردن قیمت شکر و به
کارگیری از روش منسوخ پرداخت مابه التفاوت بوده بدین گونه
که کارخانه ها از  23000ریال نرخ تعیین شده  21000ریال را از
مصرف کنندگان دریافت کنند و  200تومان مابقی توسط دولت به
عنوان مابه التفاوت پرداخت شود.
اکنون ماه های زیادی از زمان مقرر برای دادن  200تومان گذشته
است و کارخانه های قند با کوهی از بدهی های ایجاد شده  ،حیران
و سردرگم از راهروهای سازمانها و وزارتخانه ها سرگردانند .به نظر
می رسد آنهایی که این سنگ را در مسیر راه صنعت قند گذاشته اند
نیک می دانستند که با این عملکرد اشتباهشان صنعت را در شرایط
سخت قرار می دهند .آیا در شرایطی که دولت حتی در پرداخت
یارانه نقدی عاجز مانده و همه روزه از یارانه بگیران درخواست میکند
که از دریافت آن انصراف دهند ،تحمیل چنین بار مالی جدیدی در
عقل و انصاف می گنجد؟ اين گونه شده است كه كارخانهها منابع
كافي براي پرداخت بدهي خود به كشاورزان را ندارند و نارضايتي به
چغندركاران رسيده است .نارضايتي چغندركاران كه به اوج برسد از
همكاري با كارخانههاي قند و شكر اجتناب كرده و توليد را كاهش
ميدهند .كاهش توليد چغندرقند ميتواند به كاهش توليد قند و
شكر منجر شده و راه براي مخالفان رشد توليد داخل هموار شود
كه بايد واردات افزايش يابد و ....داستان تلخ سال  1385تكرار شود.
كاش ميشد شرايط گونهاي شود كه مسؤوالن ناراضيساز را
دستكم در درون دولت نقد كرده و كار تازهاي به آنها ندهند .در
شرايطي كه احتمال دارد تجربه تلخ سالهاي  1385شايد تكرار
شود ،آنها که سنگ انداختند به راه خود رفتهاند.

ادامه از صفحه اول
دولت وقت در آن سالها با تغيير ماهيت برنامه  5ساله عمراني پنجم ارز را وارد اقتصاد
كرد و به تورم دامن زد .اين بيماري هلندي تزريق شده به تن و جان اقتصاد ايران راه را
براي تضعيف بنيادهاي اقتصاد ملي هموار كرد.
در حالي كه اقتصاد ايران روندي عادي را از سال  1368تا نيمه دوم سال  1386سپري
ميكرد در نيمه دوم دهه  1380بار ديگر قيمت نفت در بازارهاي جهاني به صورت
انفجاري به سمت باال صعود كرد .دولت وقت خرسند از اينكه درآمدهاي رويايي به دست
آورده است و بدون توجه به هشدارهاي اقتصاددانان و دلسوزان اين مرز و بوم اشتباه دهه
 1350را با شدت بيشتر تكرار كرد.
در نيمه دوم دهه  1380بود كه واردات ناگهان با شتاب افزايش يافت و دولت وقت با اين
توجيه كه بايد مردم رفاه بيشتري به دست آورند و برخي از صنايع توانايي رقابت با واردات
را ندارند و بايد آنها را با رقابت در حوزه واردات سبك كرد ،دستوري داد كه بنيانهاي
توليد ملي تضعيف شد.
به طور مثال داستان تلخ شكر در  1385رخ داد كه دولت دستور داد واردات اين كاال
با ارز ارزان و تعرفه صفر آزاد شود و بخش خصوصي نیز از فرصت طاليي استفاده كرد و
صدها ميليون دالر شكر وارد كشور شد و يكي از بدترين دوران صنعت قديمي و اصيل
قند و شكر رقم خورد.
نگراني سه باره
اقتصاددانان ،فعاالن اقتصادي و مديران بخش خصوصي و كساني كه با روندهاي
اقتصادي ايران آشنايي دارند اكنون و در آستانه رسيدن مذاكرات هستهاي به نقطه عطف
و افزايش احتمال توافق ،به دولت يازدهم هشدار ميدهند كه مواظب موج سوم بيماري
هلندي باشد .در شرايط تشديد تحريم اقتصاد ايران در اوايل دهه  ،1390بخش قابل
اعتنايي از منابع ارزي ايران كه استاندار تهران آن را  180میلیارد دالر ميداند به طور
اجباري پسانداز شده است و اكنون بيم آن ميرود كه آزاد شدن آن موقعيت اقتصاد را
به حالت نامساعد برساند.
با توجه به ميانگين فروش نفت در دهه اخير كه ساالنه  60ميليارد دالر گزارش شده
است  180ميليارد دالر يعني فروش  3سال نفت و كارشناسان ميدانند كه اين ميزان
درآمد ارزي تازه ميتواند چه باليي بر سر اقتصاد آورد .با توجه به اينكه دولت يازدهم
مثل هر دولت ديگري در ايران در معرض تهديد وسوسههاي خرج كردن ناگهاني درآمدها
قرار دارد بايد از هماكنون نسبت به شرايط بيماري هلندي هشدار داد .در صورتي كه دولت
بخواهد اين ميزان درآمد را براي افزايش محبوبيت به واردات اختصاص دهد چارهاي ندارد
جز اينكه ارز را در بازار ايران بفروشد و تبديل به ريال كند كه معناي آن كاهش نرخ ارز
است.
كاهش نرخ ارز راهي براي افزايش واردات و دادن رانت دوباره به برخي افراد و نهادهاست
كه با آن انواع كاالهاي مصرفي از جمله قند و شكر ،برنج ،ذرت ،روغن نباتي و ...وارد كند
و صنعت تازه از بند رسته قند را دوباره در سرازيري قرار دهد.
در شرايطي كه پايمردي توليدكنندگان صنعت قند و شكر در  10سال اخير موجب حفظ
و توسعه اين فعاليت مفيد شده است نبايد وسوسه سياستمداران براي خريد محبوبيت
منجر به برگشت بيماري هلندي شده و صنايع كشاورزي را دوباره رهنمون دره مرگ
كنيم.اقتصاددانان محترم جامعه ايراني در اين روزها وظيفه دشواري برعهده دارند و بايد
دولت را متقاعد كند دچار وسوسه نشود.
اعضاي محترم هيات رييسه اتاقهاي بازرگاني ايران و تهران نيز بايد با برگزاري
نشستها و همايشها و صحبت با مديران دولت به ويژه مديراني كه در معرض ابتال به
وسوسه هستند راه را بر برگشت بيماري هلندي ببندند.
نمايندگان محترم مجلس نيز وظيفه دارند كه دولت محترم را متقاعد كنند كه از ريسك
مبتال شدن دوباره به خطر بيماري هلندي اجتناب كنند .جامعه عاقل و خردمند از يك
پديده چند بار آسيب نميبيند.

شکر

نج
ا من صنفی کارخاهن اهی قند و شکر اریان

داستان خطرناك  180ميليارد دالر
و صنعت قند و شكر

آمارهاي ارايه شده از سوي استاندار تهران نشان ميدهد ذخاير ارزي ايران كه در
خارج از كشور مسدود شده به  180ميليارد دالر رسيده است.
اين ميزان ذخاير ارزي نزديك به ارزش صادرات نفتي  5سال ايران با احتساب
ميانگين  60ميليارد دالر فروش نفت است .بديهي است كه استفاده ناكارآمد از اين
ميزان ارز كه به صورت اجباري براي ايران پسانداز شده است بسياري از فعاالن
اقتصادي ،اقتصاددانان و كارشناسان و حتي فعاالن سياسي را نگران كرده است.
يك خطر بزرگ اين است كه گروهي از افراد و احزاب به اين نتيجه برسند كه براي
جبران روزهاي سخت ايرانيان در سالهاي اخير بايد بخشي از  180ميليارد دالر به
واردات كاالهاي كشاورزي و مواد غذايي اختصاص يابد .اين سخن كه ظاهر خوش
آب و رنگي دارد و استدالل پشت آن نيز ميتواند براي مديران ارشد قابل قبول باشد
در روزها و هفتههاي سپري شده زمزمه ميشود و هر روز صداي آن بلندتر به گوش
ميرسد.
در حالي كه بسياري از مديران و اقتصاددانان هشدار دادهاند كه نبايد در دام اين
استدالل خوش آب و رنگ اما خطرساز افتاد اما تا زمان رسيدن به نتيجه قطعي كه
حذف اين انديشه باشد زمان الزم است .وفور درآمد ارزي حاص از برگشت پسانداز
اجباري  180ميليارد دالري ميتواند به برگشت بيماري هلندي منجر شود.
تجربه سالهاي اخير نشان ميدهد كه مديران سياسي كشور در سطوح گوناگون و
در دولتهاي مختلف كه ديدگاه استراتژيك خاصي نيز داشتهاند در برابر اين وسوسه
خطرناك عموماً طاقت از دست داده و دستور به اقدام به دستور براي واردات ميدهند.
استدالل ديگري كه پشت اين مساله نهفته است اين است كه دالرهاي برگشت داده
شده به ايران بايد به تن اقتصاد ايران تزريق شود و بايد در بازار ارز عرضه شده و به
فروش برسد تا ريال كافي براي كارهاي خاص مثل يارانه نقدي تأمين شود .چنين
استدالل دردسرسازي نيز ميتواند نظم بازار ارز را در مسير ارزانسازي از تعادل خارج
سازد .به اين ترتيب در صورتي كه مقاومت مديران سياسي در برابر وسوسه واردات
فروريزد دو احتمال وجود دارد:
احتمال نخست ،افزايش نرخ تورم و احتمال دوم کاهش نرخ ارز است كه هر دو
مقوله به زيان توليد داخل است .بازار قند و شكر بدون ترديد از اين دو رويداد احتمالي
آسيب جدي ميبيند .اگر واردات شكر همانند سالهاي وفور درآمد نفتي به هر دليل
از جمله به دليل فروش ارز به واردكنندگان شكر كه ريال كافي دراختيار دارند روندي
فزاينده پيدا كند بار ديگر توليد داخل به محاق ميرود.
تكرار روزهاي تلخ و سياه و سرد سال  1385كابوسي است كه اكثريت مديران و
صاحبان كاالهاي غذايي مثل شكر ،برنج ،گندم و ذرت و ...ميبينند و از خدا ميخواهند
كه اين كابوس لباس عمل نپوشد .از طرف ديگر برگشت نرخ تورم به مدار صعود قدرت
رقابتپذيري توليد داخلي از جمله قند و شكر را در برابر توليدات خارجي كاهش داده
و مزيد بر علت ميشود تا بار ديگر وسوسهكنندگان به بازار بيايند و مديران را به سمت
واردات به ظاهر ارزان هدايت كنند.
ارزش واردات ايران در سالهاي  1384تا  1392كه روندي فزاينده را تجربه كرده
است اين راه را باز ميكند كه واردات بايد صورت پذيرد .در حالي كه بسياري از
كشورهاي صادركننده نفت به ويژه كشوري مثل نروژ توانسته است از محل صادرات
نفت ذخيره ارزي  900ميليارد دالري با سود ساالنه  40ميليارد دالر فراهم كند آيا
راهي جز واردات پيش پاي مديران ايراني نيست؟ توليدكنندگان قند و شكر به مباني
اداره اقتصاد كالن و ضرورت استفاده از اهرم واردات براي تنظيم بازار آگاهي دارند
اما آنها بيم اين را دارند كه واردات بدون برنامه به سمت توليد يورش برده و كار به
جايي برسد كه توليد داخلي توانايي قد بركشيدن تا سالهاي سال را از دست بدهد.
بايد منتظر ماند و ديد كه آيا خطر بيماري هلندي و تزلزل توليد داخل بار ديگر رخ
ميدهد يا نه؟
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هزینه کاهش تورم نباید

از جیب تولید کننده باشد

ادامه از صفحه اول
در مقابل اما بخش خصوصی ایران در برابر میزان قدرت
دولت چیزی ندارد و جز اینکه ناگزیر شوند که در زمین دولت
بازی کنند راهی برایشان متصور نیست.افزایش فوقالعاده
قدرت نهاد دولت در تاریخ معاصر عموماً گونهای بوده است
که بنگاهها از تصمیمهای دولت آسیبپذیر شدهاند .دولتهای
ایران در مقطع اوایل دهه  1370و اوایل دهه  1390با اتخاذ
سیاستهای اشتباه موجب شدند که نرخ تورم شتاب فوق
العادهای پیدا کرده و در سال  1373به حدود  50درصد و در
سال  1392به حدود  40درصد برسد .در حالی که رفتار دولت
در سال  1391موجب رشد شتابان نرخ تورم در سال 1392
شد و قدرت خرید جامعه کاهش و قیمت تمام شده تولید
داخل افزایش یافت .با برسرکار آمدن دولت یازدهم ،گروهی
از کارشناسان باور دارند که هر دولت دیگری هم بر سرکار
میآمد به چند دلیل از جمله تخلیه شدن نیروی تورمی ناشی
از پرداخت نقدی یارانه و افزایش نرخ ارز ،نرخ تورم خودبهخود
کاهش مییافت .سیاستهای انضباط پولی دولت نیز مزید علت
شدو نرخ تورم روندی کاهنده را تجربه کرد .اما این کاهش
نرخ تورم یک دلیل دیگر داشت که مهار کردن قیمت تولیدات
داخلی توسط دولت بود .دولت در سال  1392و در شرایطی
که مرحله دوم قانون هدفمندی را اجرا میکرد با همان روش
دولت قبلی اصناف و تشکلهای صنعتی را متقاعد و مجاب
و مجبور کرد که نباید دستکم برای یک دوره کوتاه مدت
افزایش هزینههای تولید را از مسیر افزایش قیمتها جبران
کنند .گروه پرشماری از صنایع این دستور دولت را به ناچار
یا به دلیلی پذیرفته و کاهش نرخ تورم ممکن شد .اکنون که
کارشناسان و مدیران اصلی دولت با صراحت میگویند که تورم
به هسته سخت رسیده و نمیتوان به آسانی آن را کاهش
داد .در چنین وضعی است که معاون اول رییسجمهور با ارایه
بخشنامه دستوری از تولیدکنندگان میخواهد که برای افزایش
قیمت باید از دولت دستور بگیرند .در حالی که دولت براساس
توصیه مدیران و مشاوران اصلی میخواهد نرخ تورم را به زیر
10درصد و حتی تا 5درصد کاهش دهد و هسته سخت تورم
نیز پیشروست آیا باید شاهد فشار بیشتری بر تولید داخل
باشیم دولت در حالی که نرخ ارز را همچنان با استفاده از عرضه
ارز ارزان تثبیت کرده است و اجازه نمیدهد که واردات گران
شود به تولیدکنندگان نیز فشار میآورد که قیمتها را تثبیت
کنند .کاهش نرخ تورم در شرایط سختتر شدن کار ،نباید
از جیب تولیدکننده باشد .دولت محترم در حالی میخواهد
که تولیدکنندگان قیمتها را تثبیت کنند که کاالهای در
اختیار خود مثل بنزین ،آب ،برق و مالیات را افزایش میدهد و
قیمتهای تضمینی چغندر ،گندم ،کود ،سم و بذر را نیز افزایش
میدهد و همچنین موجب افزایش نرخ مزدها شده است .این
تناقض در گفتار و رفتار دولت میتواند تولید ملی را دچار آسیب
کند .کاهش تورم از جیب تولیدکننده کاری نیست که منافع
ملی را افزایش دهد و تولید را به سمت خودکفایی ببرد.
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 33ميليون گرسنه در خاورميانه

هشدار فائو نسبت به افزايش
گرسنگي در خاورميانه
سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد
(فائو) هشدار داد در شرايطي كه سوءتغذيه
در خاورميانه رو به افزايش است ،منازعات و
بيثباتي مانع مبارزه با گرسنگي در اين منطقه
ميشود .فائو با انتشار گزارش پيشرفت منطقه
خاورميانه و شمال آفريقا (منا) در اهداف
توسعه هزاره اعالم كرد منا تنها منطقهاي در
جهان است كه در آن گرسنگي افزايش يافته
است.
در گزارش فائو آمده :منازعات و بحرانهاي
دنبالهدار در عراق ،سودان ،سوريه و يمن
و همچنين كرانه باختري و نوار غزه به اين
معناست كه منا تنها منطقهاي است كه شاهد
گسترش سوء تغذيه بوده است.
به گفته عبدالسالم اوالد احمد ،معاون
مديركل فائو براي امور منطقه خاورميانه و شمال
آفريقا ،اين منطقه در مبارزه با گرسنگي شاهد
پس رفت بوده و منازعات و بحرانهاي دنبالهدار
عامل اصلي ناامني غذايي در اين منطقه هستند.
فائو اعالم كرد حدود  33ميليون نفر در اين
منطقه در حال حاضر دچار سوءتغذيه مزمن
هستند .اين سازمان اين رقم را به طرز غيرقابل
قبولي باال خواند و خاطرنشان كرد از ميان 19
كشور اين منطقه 15 ،كشور به هدف توسعه
هزاره كه نصف كردن شمار افراد دچار سوءتغذيه
يا نگه داشتن آنها پايين پنج درصد است ،دست
يافتهاند اما در كشورهايي كه همچنان درگير
جنگ هستند ،تهديد رو به افزايش گرسنگي ديده
ميشود .براساس گزارش خبرگزاري فرانسه9/8 ،
ميليون نفر در سوريه به كمك غذايي نياز دارند
و سال  2014سال بسيار خشكي بود كه بر توليد
محصول اثر گذاشته است بطوريكه توليد داخلي
سوريه به كمترين ميزان در يك دهه گذشته
رسيده است .به گفته موريس سعد ،نماينده فائو
در لبنان ،از ابتداي سال  2015تاكنون بارندگي
در سوريه نسبتا خوب بوده ،با اينهمه دسترسي
به مناطق اصلي كشاورزي در اين كشور به دليل
جنگ دشوار است .مشكالت گرسنگي در يمن و
عراق هم مشاهده ميشود .طبق اعالم فائو ،در
يمن در ابتداي سال  2015حتي پيش از اينكه
تهاجم نظامي عربستان به اين كشور آغاز شود،
حدود نيمي از جمعيت به كمكهاي بشردوستانه
نياز داشتند و در عراق شيوع سوء تغذيه از  8درصد
در فاصله سال  1990تا  1992به  23درصد در
فاصله سال  2014تا  2016افزايش يافت.
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تنازع صنعت شکر برزیل

نویسنده :کارلوس ادواردو اوسوریو خاویر
()carlos Eduardo Osorio Xavier
نشریه بین المللی شکر و شیرین کننده ها
 29ژانویه 2015
ترجمه از مؤسسه تحقیقات و آموزش توسعه
نیشکر و صنایع جانبی
برآوردهای وضعیت نهایی تولید شکر و اتانول منطقه
جنوب مرکزی برزیل ( )CSبر وضعیت دشوار این
بخش تأکید دارد .پیشرفت های مثبت متعددی در
رابطه با هزینه تولید صورت گرفته است اما مشکل
بزرگ این بخش ،تداوم چشم انداز نسبتاً منفی بر قیمت
شکر است.
مبانیاطالعاتی:
دانشگاه سائوپائولو و اتحادیه کشاورزی و دامپروری
برزیل ( )CNAاز سال  2008به بعد ،هر ساله اقدام
به نظرسنجی در زمینه هزینههای تولید در صنعت
نیشکر برزیل نموده است .منابع اطالعاتی مشتمل بر
تقریباً  300شرکتکننده از جمله آسیاب ،انجمنهای
صنعت ،تولیدکنندگان نیشکر و اتحادیه کشاورزان
هستند .نمونهای که ارایه کننده حداقل یک سوم کل
تولید نیشکر برزیل هستند .شاخص هزینه کل ()TC
شامل هزینههای عملیاتی (نیروی کار ،مواد اولیه ،اداری
و غیره) همچنین استهالک ،ماشین آالت و تجهیزات،
به عالوه هزینه فرصت سرمایه ،سرمایهگذاریشده در
بخشهای کشاورزی و صنعتی است .مالیاتها و مخارج
ذخیره سازی از محاسبات حذف شده است.آخرین
نتایج به دست آمده برای چرخه شکر سال 2014-15
(آوریل /مارس) تا ماه سپتامبر که حدود سه چهارم
نیشکر منطقه جنوب مرکزی فرآوری شد ،بیانگر رشد
هستند .ما روی نتایج ایالت سائوپائولو تمرکز خواهیم
کرد چرا که به عنوان منطقه کشت سنتی طبقه بندی
شده و ارایه دهنده بیش از نیمی از تولید نیشکر برزیل
است .تقریبا یک چهارم آسیاب های منطقه جنوب
مرکزی در نظرسنجی سال  2014/15شرکت کردند.
افزایش هزینه تولید در بخش کشاورزی
هزینه کل نیشکر در منطقه سنتی برای سال -15
 2014نسبت به سال  2007-08تا حدود 72درصد
افزایش داشته است .این رشد با توجه به انجام
محاسبات بر حسب دالر آمریکا بوده و به معنای افزایش
ساالنه 8درصد است .در صورتی که مبنای هزینهها را
رئال برزیل در نظر بگیریم ،افزایش هزینه به  36درصد
میرسد که بیانگر رشد ساالنه  45درصد میباشد.
درطول هشت فصل گذشته بهرهوری چند شاخصهای
کلیدی با کاهش مواجه شده اند.
 -عملکرد نیشکر با 10درصد کاهش ،از متوسط 85

تن در هکتار به  76تن در هکتار کاهش یافته است.
 عملکرد شکر یا به عبارتی مقدار شکر قابلاستحصال در نیشکر برداشت شده از  143کیلوگرم در
هر تن نی به  135کیلوگرم کاهش یافته است.
در سال های قبل از  2007-08الزم بود کشت
مجدد بعد از شش برداشت متوالی نیشکر صورت گیرد،
در حال حاضر این دوره به پنج سال کاهش یافته است.
به عبارت دیگر در فصل  2014-15بهره وری هر
هکتار کشت نیشکر نسبت به سال  2007-08حدود
 15درصد افت داشته است .بنابراین برای جلوگیری
از کاهش عرضه محصول سطح زیر کشت بیشتری

مورد نیاز است .این در حالی است که با توجه به
تحوالت ارزش برابر دالر آمریکا قیمت زمین در حال
حاضر تقریباً دو برابر قبل شده است.تغییرات ساختاری
در فعالیتهای کشاورزی رشد بسیاری از هزینهها را
توضیح دهد .مکانیزاسیون کامل کاشت نیشکر به دنبال
برداشت مکانیزه مهمترین تغییر انجام شده در این
بخش است که تقاضا برای نیروی کار را کاهش داده
است .هنگامی که نظرسنجی در سال  2007-08آغاز
شد سیستم کشت مکانیزه عمومیت نداشت در حالی
که در سال  2014-15برای دو سوم کشت نیشکر در
منطقه سنتی از این سیستم استفاده شد .برداشت بیش
از  90درصد نیشکر منطقه سنتی به صورت مکانیکی
انجام گرفته است در حالی که این رقم برای سال
 2007-08حدود 50درصد بوده است.
پس از چهار فصل افزایش قابل توجه هزینههای
کاشت در سه فصل گذشته تثبیت و هزینه برداشت
و حملو نقل ارزانتر شده است .با اینحال این اخبار
ناخوشایند را نباید پنهان کنیم:
 هزینه کاشت تقریبا  120درصد گرانتر از سال 2007-08شده است.
هزینه برداشت محصول تقریبا 50درصد افزایش
یافته است .مقداری از کاهش هزینه میتواند به دلیل
پیشرفت در منحنی یادگیری باشد به عالوه ممکن

شکر
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با استفاده از کاهش هزینه ها

است در سال  2015سوختهای فسیلی همچون دیزل
ارزانتر شود.

تأثیر خشکسالی روی بخش صنعتی
با توجه به ماهیت فرآیندهای صنعتی یعنی خرد
کردن و فرآوری نیشکر سطح هزینههای بخش
صنعت تقریباً مشابه هشت سال پیش است .شاید
این مسأله قدری عجیب به نظر آید چرا که به طور
متوسط تولید هر آسیاب در منطقه سنتی به دو دلیل
افزایش یافته است .اول اینکه در دهه گذشته شاهد
سرمایهگذاریهای سبز و قهوهای قابل توجهی در

آسیاب های بزرگتر بودیم که پتانسیل تولید را افزایش
داد .دوم اینکه بخش شکر برزیل درگیر بحرانی است
که به دنبال بحران مالی سال 2008شروع شد و از
سال قبل گسترش یافته و با یکپارچهسازی واحدها
ظرفیت تولید عملیاتی به شدت کاهش یافت .در این
مرحله آسیابهای کمتر کارآمد تعطیل شدند.با این
حال ،خشکی آب و هوایی اوایل سال  2014عملکرد
نیشکر را کاهش داد و این مسأله خسارت شدیدتری به
بخش کارآمد زد .بازده پایینتر میزان نیشکر خردشده
را کاهش و هزینه تولید خردکن در هر تن نیشکر را
افزایش داد .ظرفیت یدکی در حدود 10درصد ثابت
نگه داشته شد .با این حال این موضوع ممکن است
در فصل آینده اینگونه نباشد چرا که آسیاب ها ممکن
است با استفاده از ظرفیت کامل کار کنند .این مسأله
هزینه تولید ،مدیریت ،سرمایه و استهالک هر واحد
محصول را کاهش خواهد داد.
حاشیه سودمنفی در بخش شکر و اتانول فروش
در حال حاضر به دلیل استفاده از ظرفیت باالتر
پیشبینی شده برای چرخه آینده شکر ،چشم انداز
مثبتی در کاهش هزینه تولید وجود دارد که برای جبران
خسارتهای فصلهای اخیر بسیار مورد نیاز خواهدبود.
در خصوص تولید اتانول آبدار ،آسیابداران معتقدند

تنها در یکی از هشت فصل دارای حاشیه سود مثبت
بودند و در هفت فصل دیگر هزینه تولید باالتر از
قیمتهای سوختهای زیستی بود .با این حال علیرغم
این که در سالهای اخیر شاهد افزایش متوسط ساالنه
حدود  7درصد هزینه تولید محصول در منطقه سنتی
بودیم قیمت محصول پس از سال  2012-13همواره
روند نزولی داشته است .پیشرفت های اخیر با قیمت
نفت خام ،ریسک باالیی برای حاشیه سود ایجاد کردند.
سودآوری تولید اتانول آبدار سوختی شدیدا ً به تمایل
دولت برای بهبود رقابت محصول از طریق نفوذ خود در
قیمت بنزین بستگی دارد.
برآوردها نشان میدهند حاشیه سود آسیاب نیشکر
برای شکر در کمپین  2010-11 ، 2012-13قابل
تحمل بود .با این حال حاشیه سود در سال 2013-14
منفی شد چرا که قیمت شکر خام به کمتر از هزینه
تولید آن کاهش یافت .وقتی که چهار فعالیتهای
تولیدی ممکن دریک آسیاب شکر (یعنی تولید اتانول
آبدار و بدون آب و شکر سفید و شکرخام) مورد مقایسه
قرار میگیرند موارد اخیر پس از سال  2013-14در
منطقه سنتی حداقل سودآوری را داشته اند.تغییر مهم
برای بخش شکر برزیل در سال های اخیر تولید رو به
رشد برق سبز بود .بویلرها و ژنراتورهای کارآمدتری در
واحدهای جدید و بزرگتر تولید برق ساخته شد .حجم
باگاس سوزانده شده برای تولید برق افزایش یافت و یک
منبع جدید برای کسب درآمد را به ارمغان آورد .چرا که
آسیابها برق تولیدی مازاد قابل توجهی را به شبکه برق
سراسری می فروختند ،درآمدهای حاصل از صادرات
برق در دوره شکر سال  2014-15تقریباً  30درصد از
هزینههای کل صنعت را پوشش داد.
کاهش هزینه و فروش برق ممکن است به بقای
حیات آسیاب ها کمک کند
در حال حاضر صنعت شکر و اتانول برزیل به
شدت با هزینه تولید باالتری نسبت به قبل از هشت
فصل گذشته مواجه شده است .علی رغم افزایش
هزینه کشت و برداشت محصول نسبت به گذشته،
میتوان انتظار داشت که هزینه تولید در فصل آینده
کاهش خواهد یافت .اما بدیهی است شرکتهایی که
به سرعت عملیات کاشت و برداشت خود را مکانیزه
کردهاند از نقطهنظر اقتصادی موفقتر خواهند بود.
یک شاخص بسیار مهم این است که تنها  15درصد
از تمام آسیابهای منطقه سنتی جنوب مرکزی
برزیل در سه فصل گذشته سودآور بودهاند .با توجه
به محیط اقتصادی بسیار دشوار برزیل در سال 2015
و شرایط بسیار نامطمئن در بازار اتانول و شکر ،بهینه
سازی فرآیندهای تولید در بخش کشاورزی و صنعتی
همچنین افزایش فروش برق سبز ،امیدوارکنندهترین
گزینهها برای آسیاب ها در فصل آینده هستند.

5

شماره  - 145خرداد 1394

صنعت «برنامه» ميخواهد
نه «يارانه»
حسین حقگو
مروري بر عملكرد بخش صنعت از حدود  5دهه
قبل و دقيق تر آنكه از سال  1338كه حسابهاي
ملي ايجاد شده نشان مي دهد كه سهم صنعت از
توليد ناخالص داخلي از  8/5درصد در اين سال با روند
رو به رشد در دهه  ، 40دو رقمي شده و به حدود 13
درصد در اين سالها بالغ گرديده سپس دچار افت و
خيزهايي شده و در اواخر دهه  70و اوايل دهه  80اين
سهم به طور ميانگين به  16/5درصد رسيده است و
دوباره سقوط و دوباره صعود و ...در زمينه رشد ارزش
افزوده نيز همين مسير طي گرديده است  .چنانكه رشد
 11/5درصدي در سال  1339به حدود  13درصد در
طي دهه  40رسيده و سپس كاهش يافته و در اواخر
دهه  70و اوايل دهه  80به ميانگين  11درصدي بالغ
شده و باز سقوط و صعودهاي سال و سالهاي بعد و....
بررسي اين دوران صعود و نزول نشان ميدهد كه هر
آنجا كه دولت در نقش سياستگذار و اعمال وظايف
حاكميتي انجام وظيفه كرده است و امكان فعاليت
بيشتر براي بخش خصوصي را در عرصه اقتصادي و
حضور بيشتر در عرصه تصميمسازي و تصميمگيري
و تعامل با همگنان خود در جهان فراهم نموده است،
روند توسعهاي در كشور عميق تر و در گستره وسيع
رخ داده است و شاهد عملكرد بهتري براي صنعت
كشور بودهايم .بدانگونه كه برنامه سوم عمراني قبل
از انقالب ( )1342-1346را به واسطه نقشآفريني
بيشتر بخش خصوصي «برنامه آغاز تحول كشور از
يك جامعه سنتي كشاورزي به يك جامعه صنعتي»
تعبير نمودهاند (استراتژي توسعه صنعتي ،جلد دوم،
دكتر نيلي) همچنين برنامه سوم توسعه پس از انقالب
( )1379-1383را نيز به سبب قائل شدن فضاي
بيشتري براي فعاليت و حضور بخش خصوصي در
كنار اصالحات در ساختارهاي ارزي  ،مالي و پولي
كشور و بهبود فضاي كسب و كار «موفقترين برنامه
در طول تاريخ كشور» نام نهاده اند (مركز پژوهشهاي
مجلس -مهر ماه  .)1385اكنون با درس گيري از اين
تجربيات به نظر ميرسد چنانكه صنعتگران كشور
بارها و بارها بر آن تأكيد نهادهاند وجود «برنامه»اي
كه در آن نقش دولت به عنوان سياستگذار و نه
متصدي  ،بخش خصوصي به عنوان محور توسعه و
ارتباط و تعامل با جهان به رسميت شناخته شود امري
ضروري است  .الگويي كه راهبردهاي عملي بر اساس
آسيبشناسي وضع موجود و امكانات و محدوديتها
همراستا با اهداف ترسيم شده تعريف و اجرايي شود.
واقع آن است كه صنعتگران اصيل كشورمان هيچ گاه
در طي اين سالها چنانكه وزير صنعت  ،معدن و تجارت
عنوان نمودند  ،چشم اميد به «ديگ يارانه» نداشتهاند.
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رييس كميسيون ويژه توليد ملي

الزام دولت
به اختصاص ۱۰درصد
هزينه واردات كاالي
اساسي به توليد همان كاال
رييس كميسيون ويژه حمايت از
توليدملي مجلس با اعالم اينكه بر
اساس قانون انتزاع ۱۰درصد هزينه
واردات كاالهاي اساسي به حمايت از
توليد همان كاال اختصاص مييابد،
گفت :با اجراي اين قانون طي
۱۰سال به خودكفايي در كاالهاي
اساسي وارداتي ميرسيم.
حميدرضا فوالدگر افزود :بر اساس
قانون انتزاع در صورتي كه دولت
ساالنه ده درصد از هزينه واردات
را در حمايت از توليد داخل هزينه
كند ،ظرف مدت  ۱۰سال از واردات
كاالهاي مصرفي بخش كشاورزي
نظير گندم ،دانههاي روغني و
خوراك دام و طيور بينياز و قابليت
توليد آنها در كشور فراهم ميشود.
با وجود آگاهي از ضرورت واردات
اين محصوالت به كشور ،در قانون
انتزاع پيشبيني شده است كه طي
مدت يادشده در توليد كاالهاي
اساسي خودكفا شويم.
وي با اشاره به تأخير اجراي قانون
انتزاع خاطرنشان كرد :قانون انتزاع
تا زماني كه به مرحله اجرا برسد،
ماهها درگير آييننامه بود.
اين نـمايـنـده مـجلـس دربـاره
مصداقهاي اجرايي اين قانون ،تصريح
كرد :در زمينه اقالم عمده وارداتي
كشـاورزي ،وزيـر جـهاد كـشاورزي
ممنوعيت واردات برنج را اعالم كرده
اسـت امـا اينـكه اين ممنوعيت
تاچهحد موفق بوده مشخص نيست.
در زمينه گندم ،دانـههاي روغـني و
خـوراك دام و طـيور بايـد بهتدريج
زمينههاي خودكفايي ايجاد شود كه
در اين ارتباط كميسيون كشاورزي
گزارشهاي الزم را ارايه خواهد داد.
در سال  ،۹۳حدود  ۱۳ميليارد دالر
كاالي مصرفي به كشور وارد شده
است كه عمده آن كاالهاي اساسي
است.

شکر

واردات مواد غذايي ساالنه  14ميليارد دالر
به جيب خارجيها سرازير ميكند

معاون زراعت وزير جهاد
كشاورزي گفت :ايران با واردات مواد
غذايي مورد نياز از خارج از كشور،
ساالنه  14ميليارد دالر درآمدزايي
براي كشاورزان خارجي دارد.
عباس كشاورز افزود :كشورمان
همه ساله با پرداخت اين ميزان
هزينه ،اشتغال پايداري را براي
كشاورزان خارجي به وجود آورده و وابستگي كشور ما در بخش
است .وي گفت :اكنون  50درصد غذايي بيشتر از گذشته خواهد شد.
مواد غذايي مورد نياز كشور از وي اظهار كرد :اكنون در بخش
خارج وارد ميشود كه بايد تالش كشاورزي مشكل جدي نداريم و
شود تا از اتكاي كشور به محصوالت ميتوانيم با تصميمات درست و
منطقي مشكالت را برطرف كنيم.
كشاورزي خارجي كاسته شود.
كشاورز با تاكيد بر ارتقاي معاون زراعت وزير جهاد كشاورزي
بهرهوري در اين بخش گفت :در ادامه داد :يكي از سياستهاي
امر توليد محصوالت كشاورزي در مهم در بخش كشاورزي افزايش
ايران از هر مترمكعب آب حداكثر دامنه حضور و اختيارات بخش
 600گرم گندم توليد ميشود اين خصوصي است كه براي برونرفت
در حالي است كه در كشوري مانند از مشكالت فعلي ،تكيه و اعتماد به
مصر از هر متر مكعب آب يك كيلو بخش خصوصي و توسعه فعاليت
انجمنهاي مردم نهاد از اهميت
و  700گرم گندم توليد ميشود.
وي اضافه كرد :كشاورزان بايد ويژهاي برخوردار است .وي درباره
درباره مصرف آب حساب شده متوسط ميزان بارندگي استانهاي
عمل كنند چرا كه اگر در مصرف كشور گفت :آذربايجان غربي بعد از
اين مايع حياتي درست عمل استانهاي مازندران ،گيالن و گاهي
نشود با كاهش درآمد مواجه شده استانهاي كردستان و كرمانشاه در

اين بخش در كشور قرار دارد و بايد
از اين ظرفيت پربارش در اين استان
به خوبي استفاده شود.
كشاورز افزود 35 :درصد آب
كشور در استان خوزستان و 11
درصد آن در استان آذربايجان
غربي است كه بايد با مصرف بهينه
آب و افزايش راندمان توليد از اين
ظرفيتها به خوبي استفاده كرد.
وي مهمترين برنامههاي بخش
زراعت وزارت جهاد كشاورزي را
توليد پايهاي بذر با كيفيت مناسب
عنوان كرد و افزود :ساالنه 230
هزار تن بذر گندم اصالح شده و
14هزار تن بذر اصالح شده ذرت
توليد و مورد مصرف قرار ميگيرد
كه اين امر نقش مهمي در افزايش
راندمان توليد دارد.
كشاورز ادامه داد :عالوه بر اين در
زمان حاضر بذرهاي چغندر قند و
سبزي و صيفي نيز به صورت كام ً
ال
اصالح شده در اختيار كشاورزان
كشور قرار ميگيرد.
معاون وزير جهاد كشاورزي
براي افتتاح چند طرح در زمينه
آبياري تحت فشار به بوكان سفر
كرده است.

نرخ مصوب شكر سفيد اعالم شد
كيلويي  2100تومان
به مناسبت فرا رسيدن ماه
ضيافت الهي ،شركت بازرگاني
دولتي ايران با عرضه شكر سفيد
ذخيرهسازي شده ،بازار داخلي
را در ماه مبارك رمضان تنظيم
ميكند.
علي قنبري ،مديرعامل شركت
بازرگاني دولتي ايران با بيان مطلب
باال و تأكيد بر ضرورت تنظيم بازار
كاالهاي اساسي از طريق عرضه
مناسب در زمان اوج تقاضا گفت:

حسب تصميم ستاد تنظيم بازار،
به مناسبت فرا رسيدن ماه مبارك
رمضان ،تنظيم بازار كاالي شكر
به شركت بازرگاني دولتي ايران
واگذار شده كه براي جلوگيري
از افزايش بيرويه قيمت ،شكر
ذخيرهسازي شده اين شركت از
 17خرداد با نرخ مصوب در بازار
عرضه ميشود.
وي تشريح كرد :قيمت مصوب
براي هر كيلوگرم شكر سفيد

 2100تومان است كه در اختيار
مصرفكنندگان و صنف و صنعت
قرار گرفته تا نياز مصرفي و اصناف
تأمين شود.
معاون وزير جهاد كشاورزي
با اشاره به ذخاير مطمئن شكر
اظهار كرد :خوشبختانه در تمامي
كاالهاي اساسي به ويژه شكر
موجودي بااليي داريم و براي
تنظيم بازار كاالها و تأمين نياز
مصرفي كشور مشكلي وجود ندارد.

شکر
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دبير انجمن صنفي كارخانجات قند و شكر:

نيازي به واردات شكر نيست
ذخيره 815هزار تني شكر در خردادماه

دبير انجمن صنفي كارخانجات
قند و شكر كشور گفت :با توجه
به ذخيرهسازي 815هزار تن
شكر در كشور تا فرا رسيدن فصل
آينده و ازسرگيري توليد اين
محصول توسط توليدكنندگان
داخلي ،هيچ گونه نيازي به
واردات شكر در كشور وجود
ندارد.
بهمن دانايي با اشاره به نشست اخير
خود با قائممقام و برخي معاونان
وزير جهادكشاورزي درباره تأمين
نياز مصرفكنندگان شكر در
كشور افزود :در اين نشست مقرر
شد با تأمين 415هزار تن شكر
توسط شركت بازرگاني دولتي
ايران و 400هزار تن شكر ديگر از
سوي انجمن صنفي كارخانجات
قند و شكر با حذف دالالن و
واسطهگران نياز توليدكنندگان
شيريني ،شكالت و نوشابه و
همچنين ديگر مصرفكنندگان
با مراجعه مستقيم آنها به اين دو
مرجع تأمين شود.
وي با اشاره به تعيين قيمت هر
كيلوگرم شكر به ميزان 21هزار
دالر ادامه داد :اگر بيش از اين

رقم از مصرفكنندگان دريافت
شود تخلف است و با متخلفان
برخورد جدي خواهد شد.
دانايي اضافه كرد :اگرچه با وجود
توليد مناسب ،پارسال بازار شكر
در كشور با مصائب بسياري
همراه بود اما امسال از بهرهوري
مطلوبي برخوردار بوديم و به دليل
حمايتهاي وزير جهاد كشاورزي
و مجموعه معاونان وي با كنترل
واردات ،بازار شكر كشور وضعيت
اميدواركنندهتري يافته است.
وي گفت :در ماههاي دي،
بهمن و اسفند پارسال و نيز
فروردين امسال حتي يك
كيلوگرم شكر وارد كشور نشده
و تنها در ماه ارديبهشت آن هم
توسط تعاوني مرزنشينان پنج
هزار و 400تن شكر سفيد از
كشورهاي حوزه خليج فارس
وارد كشور شد.
وي ادامه داد :پارسال يك ميليون
و 325هزار تن شكر چغندري و
نيشكري در كشور توليد شد كه
باالترين ميزان توليد در عمر
120ساله صنعت قند و شكر
كشور است و امسال پيش بيني

ميشود اين رقم به يك ميليون
و 400هزار تن شكر افزون شود.
دانايي افزود :پارسال از مجموع
توليد شكر642 ،هزار تن شكر
چغندري و 680هزار تن شكر
نيشكري بود كه توليد امسال
هر كدام از اينها 700هزار تن
پيشبيني ميشود.
دبير انجمن صنفي كارخانجات
قند و شكر كشور اظهار كرد :اين
رقم رونق صنعت شكر در كشور
را نشان ميدهد؛ بيشترين ميزان
توليد تاكنون يك ميليون و
274هزار تن در سال  1382بود
كه اين رقم در سالهاي  1387و
 1388به دليل واردات بيرويه به
550هزار تن رسيد.
وي درباره مطالبات توليدكنندگان
شكر در كشور هم گفت :پارسال
قيمت 23هزار ريال براي هر
كيلوگرم تعيين شده بود كه
قرار شد توليدكنندگان به قيمت
21هزار ريال به كارخانجات
بفروشند و مابهالتفاوت آن توسط
دولت پرداخت شود تا زمان
حاضر ريالي از اين بابت به دست
توليدكنندگان نرسيده است.

يارانه سوخت در بخش كشاورزي هم حذف شد

پس از اعالم تكنرخي شدن
بنزين در كشور ،يارانه سوخت
در بخش كشاورزي نيز حذف
شد و با توجه به پيگيريهاي
وزيرجهادكشاورزي قيمت سوخت
براي تمام زيربخشهاي كشاورزي
20درصد افزايش يافت.
عليرضا مهديزاده ،كارشناس
سوخت معاونت اقتصادي وزارت
جهاد كشاورزي ضمن اعالم
اين خبر گفت :در سا ل گذشته
گازوئيل يارانهاي براي بخشهاي
توليدي از جمله كشاورزي ليتري
 250تومان و گازوييل آزاد ليتري

 500تومان بود اما براساس
مصوبه شب گذشته هيأت وزيران،
سهميه سوخت حمايتي براي همه
زيربخشهاي توليدي از جمله
كشاورزي حذف شد .وي افزود:
براين اساس هر ليتر نفت گاز براي
بخش كشاورزي هم تكنرخي شد
و به 300تومان رسيد .مهديزاده
ادامه داد :البته مقرر شده بود كه
قيمت هر ليتر نفت گاز تكنرخي
شود و به 500تومان برسد كه با
پافشاري و پيگيري وزير جهاد
كشاورزي قيمت هر ليتر نفت گاز
براي بخشهاي توليدي از جمله
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كشاورزي به  300تومان رسيد.
كارشناس سوخت معاونت
اقتصادي وزارت جهاد كشاورزي
گفت :قيمت سوخت براي كشاورزي
مانند ديگر زيربخشهاي اقتصادي
ن و تكنرخي شده
كشور يكسا 
است اما روند دريافت سوخت از
سوي كشاورزان مانند گذشته
است .بر اساس مصوبه هيأت وزيران
در شب گذشته سهميه سوخت
دولتي حذف شد و بر اين اساس
بنزين معمولي با قيمت 1000
و گازوييل با قيمت  300تومان
تكنرخي شدند.

تأثير نرخ جديد سوخت
در قيمت توليدات كشاورزي
آزاد شدن نرخ سوخت قطعاً در هزينه
تمامشده محصوالت كشاورزي تاثيرگذار است
و ميزان تأثير آن به سيستم مورد استفاده
كشاورزان براي توليد بستگي دارد .عباس
كشاورز درباره تأثير آزاد شدن نرخ سوخت در
بخش كشاورزي اظهار كرد :بايد با كمك دولت
فكري به حال اين كشاورزان كنيم ،چرا كه بيش
از  50درصد از آبهاي كشاورزي از چاه تأمين
ميشود و حداكثر  18درصد اين چاهها برقي
شده اند؛ بدين معني كه انبوهي از كشاورزان
ما متكي به گازوييل هستند كه هزينههايشان
تغيير خواهد كرد .وي همچنين درباره تأثير
حذف سهميه سوخت بخش كشاورزي در
قيمت تمام شده محصوالت اين بخش گفت:
در حال حاضر نميتوان در اين زمينه با قطعيت
صحبت كرد؛ در واقع بستگي دارد كه كشاورزان
از چه سيستمي براي توليد استفاده ميكنند.
البته ممكن است حذف سهميه سوخت در
كوتاهمدت كمي كشاورزان را آزرده كند ولي
در بلندمدت هم به نفع كشاورزان و هم به نفع
كشاورزي خواهد بود .كشاورز با تأكيد بر لزوم
ورود ادوات جديد كشاورزي به كشور افزود :در
رابطهباعملياتخاكورزيبايدتجديدنظركنيم
و نياز نداريم تا اين حد تراكتور در زمين داشته
باشيم .اما نميتوان براي كشاورزاني كه هنوز
چاههايشان برقي نشده و از موتورهاي گازوييلي
استفاده ميكنند نگران نبود ،چرا كه قطعاً
هزينههاي بخشی از كشاورزان افزايش خواهد
داشت .معاون وزير جهاد كشاورزي درادامه در
پاسخ به اينكه با توجه به كمبود منابع دولتي
براي پرداخت تسهيالت ،برنامه دولت براي
كمك به اين دسته از كشاورزان چيست؟ اظهار
كرد :در بخشی تسهيالت حداقل طي دو سال
اخير با مشكل جدي در بخش كشاورزي مواجه
نبودهايم و بانك كشاورزي تسهيالت خوبي را
در اختيار كشاورزان قرار داده است .كاري كه
بايد انجام دهيم اين است كه كشاورزان را آگاه
كنيم كه تغيير روش توليد ،كاهش عملكردي به
همراه نخواهد داشت .كشاورز در پايان با تأكيد به
اينكه دنيا ديگر روشهاي سنتي خاك ورزي را
نميپذيرد ،يادآور شد :نگران تسهيالت نيستيم
بلكه نگران تجهيز كشاورزان و ورود تكنولوژي
به كشور هستيم ،چون اين تكنولوژيها عموماً
وارداتي هستند .اگر تكنولوژي باشد كشاورزان
استقبال خوبي خواهند كرد .ما به دنبال راهكار
هستيم تا اين مشكل را حل كنيم.

نج
ا من صنفی کارخاهن اهی قند و شکر اریان

شکر
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پنجمين ماه بدون واردات را پشت سر گذاشتيم
شماره  - 145خرداد 1394

در حالي است كه دولت نهم در اوج توليد شكر در سال
 1385دستور واردات انبوه شكر با ارز ارزان و تعرفه
صفر را صادر و توليد داخل را به دره مرگ هدايت كرد.
ارقام جدول شماره 1نشان ميدهند که در سال جديد
و تا پايان ارديبهشت ماه 1394فقط 5/5هزار تن شكر
وارد شده است كه در مقايسه با دو ماه نخست 1393
بسيار كاهش يافته است.ارقام جدول شماره  2نشان
ميدهد در سالهاي  1384تا پايان  1393رقمي
معادل  6ميليارد و  166ميليون دالر ارز گرانبهاي
كشور براي واردات كااليي اختصاص يافته است كه
توانايي خودكفايي در آن بسيار باالست.

در حالي كه برخي افراد ذينفوذ و رانتخوار كه پشت
مقوله واردات سنگر گرفته و همواره به مديران دولتها
فشار ميآورند که اگر واردات قطع شود بازار شكر
ملتهب خواهد شد .اما پنجمين ماه بدون واردات شكر
تا پايان ارديبهشت ماه نيز سپري شد .نگاهي به قيمت
خردهفروشي بازار شكر و تحوالت قيمتي آن در اين
مدت نشان ميدهد كه در مقايسه با ساير كاالها و مواد
غذايي ،اين بازار فاقد التهاب بوده است .مديران ارشد
وزارت جهاد كشاورزي پايداري نشان داده و با استناد
به آمارهاي دقيق ارايه شده از سوي انجمن صنفي
كارخانههای شكر ،راه واردات را مسدود كردهاند .اين

نمودار تولید و واردات شکر از سال  1380تا پایان اردیبهشت سال 1394
(ارقام به تن)

جدول شماره  - 3واردات شكر خام بصورت ماهيانه از سال  1385تا پایان اردیبهشت سال 1394
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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  +ماه هاي قبل

154

248

359

564

871

1063

1250

1473

1668

1965

2205

2481

1386

236

228

112

54

111

133

61

55

65

27

50

38

جمع هر ماه  +ماه هاي قبل

236

464

576

630

741

874

935

990

1055

1082

1132

1170

1387

28

29

88

89

149

173

24

68

65

126

169

93

جمع هر ماه  +ماه هاي قبل

28

57

145

234

383

556

580

648

713

839

1008

1101

1388

119

108

57

64

42

33

94

46

45

74

122

73

جمع هر ماه  +ماه هاي قبل

119

227

284

348

390

423

517

563

608

682

804

877

1389

69

107

132

234

312

330

161

112

80

63

73

132

جمع هر ماه  +ماه هاي قبل

69

176

308

542

854

1184

1345

1457

1537

1600

1673

1805

1390

0

24

12

68

301

384

31

18

17

181

142

56

جمع هر ماه  +ماه هاي قبل

0

24

36

104

405

789

820

838

855

1036

1178

1234

1391

50

69

121

55

154

196

190

37

228

151

307

123

جمع هر ماه  +ماه هاي قبل

50

119

240

295

449

645

835

872

1100

1251

1558

1681

1392

88

15

88

114

61

159

207

115

146

134

225

227

جمع هر ماه  +ماه هاي قبل

88

103

191

305

366

525

732

847

993

1127

1352

1579

1393

165

137

211

57

40

67

47

19

80

0

0

0

جمع هر ماه  +ماه هاي قبل

165

302

513

570

610

677

724

743

823

823

823

823

1394

0

5.5

جمع هر ماه  +ماه هاي قبل

0

5.5

تلفن و نمابر:

88969055-88969903

نشانی :تهران -میدان دکتر

فاطمی خیابان شهید گمنام-
شماره 14

2481
1170
1101
877
1805
1234
1681
1579
823
5.5

جدول شماره  -2واردات شکر از سال  84تا پايان اردیبهشت سال 94به تفکیک خام و سفید

زیر نظر شورای نویسندگان

جمع

سال

سفید /
هزارتن

بها  /دالر

خام /
هزارتن

بها  /دالر

جمع واردات /
هزارتن

بها جمع واردات  /دالر

1384

78

20,124,000

629

177,256,000

707

197,380,000

1385

آمار واردات شکر از سال  1380تا پايان اردیبهشت  1394به تفکيک واردات دولتي و خصوصي

ارقام به هزارتن

سال

واردات بخش خصوصي

واردات بخش دولتي

جمع واردات

1380

0

937

937

1381

0

820

820

637

291,271,910

1,890

726,182,559

2,527

1,017,454,469

1386

348

133,309,344

822

274,461,367

1170

407,770,710

1382

56

160

216

1383

42

161

203

1387

103

37,213,332

998

287,800,013

1101

325,013,345

1384

80

627

707

1388

27

8,819,906

850

315,826,114

877

324,646,020

1385

1485

1042

2527

1389

0

0

1805

704,520,407

1805

704,520,407

1386

962

208

1170

1390

6

3,799,510

1228

752,105,334

1234

755,904,844

1387

1101

0

1101

1388

877

0

877

1391

0

0

1680

1,072,413,608

1680

1,072,413,608

1389

1805

0

1805

1390

1234

0

1234

1391

1175

505

1680

1392

992

587

1579

1393

562

261

823

1394

5.5

0

1392

0

0

1579

832,187,958

1579

832,187,958

1393

0

0

823

377,470,440

823

377,470,440

1394

5.5

1,847,853

0

0

5.5

1,847,853

جمع

1204.5

496,385,855

12304

5,520,223,800

13508.5

6,016,609,654

مأخذ :گمرک جمهوري اسالمي ايران

مأخذ :گمرک جمهوري اسالمي ايران
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