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يك بار براي هميشه
آزاديبدهيد
بهمن دانايي

ديوانساالران و كساني كه قدرت سياسي
را در دست دارند در همه جامعههاي مدرن
در ســدههاي تازه سپري شــده دست در
دســت هم شــايد با نيت خيررساني به
شــهروندان راههاي گوناگوني پيدا كردند
كه خانــواده و بنگاهها كه اســاس جامعه
مدني هســتند را وابســته به فعاليتهاي
خود سازند .دراختيار داشتن دستگاههاي
تبليغاتــي و نيز رســانههاي اصلي نيز به
اين راهبرد ديوانساالران و سياستورزان
كمك كرده است و شهروندان به اين نتيجه
رســيدهاند اگر فعاليت اين دو گروه نباشد
هيچ سنگي روي سنگ ديگر نميايستد .در
ايران نيز همين داســتان در سدهاي كه تا
چندماه ديگر به پايان ميرسد اتفاق افتاده
است و درآمدهاي رويايي به دست آمده از
صادرات نفت نيز به نهاد دولت وكارگزارانش
در ســازمانها و وزارتخانهها و شركتها و
موسسههاي دولتي كمك كرده است تا اين
ذهنيت در جامعه پديدار شود.
ادامه در صفحه 2

ساز توليد در ايران ناساز است

محمدصادق جنانصفت
وقتي ســاز حتي يك نوازنده در يك گروه
بــزرگ در يك اركســتر ورزيده و بهشــدت
تمرين كرده با همكارانش و با رهبر اركســتر
جور نشده باشد ،برآيند آن به ويران شدن آن
گروه در جريان كار منجر ميشــود .به ميزان
افراد ناسازگاري كه در جور كردن ساز خود با
ديگران ناتوان هستند ،رهبر اركستر در تنگنا
قرار ميگيرد و بنابراين ديگر نبايد به ادامه كار
آن اميدوار بود .اقتصاد يك كشور را ميتوان به
يك اركستر تشبيه كرد كه گاهي در جريان
فعاليت خود اگر با يك نوازنده ناســاز همراه
باشــد ،ميتواند او را تغيير دهد يا سازش را
كوك كند .در اقتصاد ايران ،اما به دليل اينكه
فرماندهانش به ويژه در سال تازه ميخواهند
نزد نهادهاي قدرت روسفيد باشند ،به شكل
رييس يك جزيره عمل ميكنند و به همين
خاطر راه را براي ناســازگار كردن كل اقتصاد
هموار كردهانــد .اين روزها اقتصــاد ايران با
سازهاي ناكوك رو به رو شده است و گوشها
را آزار ميدهد .اگر بخواهيم به سرچشمه بد
آواز شــدن صداي اقتصاد ايران برسيم بدون
ترديد به تشــديد تحريمهاي اقتصاد ايران و
ناتواني اقتصاد در جايگزيــن كردن درآمد از
دست رفته صادرات نفت ميرسيم.
ادامه در صفحه 2
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الزامهاي پس از آزادي شكر

صنعت قند و شــكر در ايران با اراده و خواســت دولتهاي
وقــت از دهــه  1310به اين ســو در پهناي ســرزمين ايران
زاد و رشــد كردند .به همين دليل بوده و هســت كه دولتها
براي اين صنعت حق اداره و قانونگذاري و سياســتگذاري ويژه
قايل هســتند .از طرف ديگر شكر يك كاالي راهبردي در سبد
مصرف كااليي خانوادههــاي ايراني به ويژه گروههاي كمدرآمد
ف آن به
اســت كه بخشــي از انرژي و كالري خــود را از مصر 
دســت ميآورند .در همه دورههاي پر فراز و نشيب صنعت قند
و شكر سايه سازمانها و مؤسسههاي دولتي بر سر اين صنعت
از مزرعه تا كارخانه ســنگين بوده است .در همه سالهاي پس
از پيروزي انقالب اســامي تا شروع و اجراي قانون برنامه سوم
توسعه ،اين سنگيني بيش از هميشه احساس ميشد تا اينكه بر
اساس برخي مواد قانون برنامه سوم توسعه گامهاي اوليه براي
آزادسازي تدريجي صنعت قند و شكر برداشته شد.
انجمــن صنفي كارخانههاي قند و شــكر به مثابــه پرچمدار
آزادســازي اين صنعت و شرايط محيطي بيرون به ويژه تنگناهاي
ارزي و البته رشــد رانت و فساد موجب شده است تا مديران ارشد
اقتصادي  -سياسي سرانجام با آزادسازي اين صنعت موافقت كنند.
اما هنوز در اول راه هستيم و بايد براي تثبيت و نهادينه شدن آن
گامهايي از ســوي همه ذينفعان برداشــته شود .به اين معني كه
نهاد دولت بايد بر سر اين تصميم خود استوار باقي بماند و اميدوار
باشيم دولت بعدي نخواهد اين سياست تازه را پس بگيرد.
از طرف ديگر مديران محترم ســازمانها و دستگاههاي مرتبط
بهتر است بدانیم
در چه هوایی
نفس میکشیم

صفحه 3

دورنماي
تراز جهاني شكر
در سال 2030

صفحه 4

با فعاليت صنعت قند و شــكر از ســر مزرعه تا كارخانه و تجارت
خارجي و توزيع داخلي نيز بايد دندان طمع از اين صنعت كشيده
و به فكر اين نباشــند كه با تفســير و تحليلهاي تــازه بار ديگر
داستانهاي تكراري را برگردانند.
اما يادمان بايد باشــد كه سياســتهاي اتخاذ شده از سوي
انجمن صنفي كارخانههاي قند و شــكر كه از دل دهها ســال
تخصص و دانش مديران كارخانهها بيرون آمده و با اين دانش
ّ
بوده اســت كه دورههاي سخت صنعت قند پشت سر گذاشته
شده است بايد تحوالت جاري را يك آزمايش و راستيآزمايي
بدانند .به اين معني كه نرخ ارز ،نرخ ســود بانكي ،بازار ســهام
و ســرمايه و تحوالت بينالمللي هميشه همينطور نميماند و
تغييرات حتمي است .بنابراين بايد در اداره كارخانه و صنعت با
باالترين بهرهوري عمل كنيم تا بهانهاي به دست دولت ندهيم
كه بخواهد بار ديگر راهبردهاي خاص را بر صنعت تحميل كند.
كارفرمايان محترم بايد در باالترين اداره بهرهوري فعاليت كنند
و ضمن اينكه نرخ سود بااليي را نصيب كارخانهها ميكنند بازار
داخلي را نيز لحاظ كرده و منافع مصرفكنندگان را در كانون
توجه قرار دهنــد .كارخانههاي صنعت اصيــل قند بايد براي
افزايش سودآوري بيش از هر چيز به افزودن و بهرهوري از كار،
سرمايه و تكنولوژي و دانش روز بازار تكيه كنند .اگر الزامهاي
يادشــده كه اصليترين نكات درباره امكان تداوم آزادســازي
هستند را رعايت نكنيم ،بار ديگر در تله سياستهاي متناقض
و دستگاههاي دولتي ميافتيم.
بازگشت بخشي از
وظايف قانون انتزاع
به وزارت جهاد كشاورزي

صفحه 7

كارخانه قند بيستون
ظرفيتي براي حل مشكل
بيكاري كرمانشاه

صفحه 8

2

شماره  - 204مهر و آبان 1399

يكباربرايهميشهآزاديبدهيد

ادامه از صفحه اول
يكي از اقدامهاي تاريخي ديوانســاالران و سياستورزان به
ويژه از اوايل دهه  1350به بعد كه نرخ تورم شتاب گرفت و نيز
درآمدهاي ارزي به دليل سالهاي اداره جنگ و تثبيت انقالب
و پيادهسازي شعارهاي انقالب در دستور كار قرار گرفت تقسيم
كاالهاي مورد نياز شــهروندان به دودسته «كاالي اساسي» و
«ساير كاالها» بود كه تا امروز ادامه دارد.

روزبهروز گستردهتر
براساس تقســيمبندي يادشده بود كه دولتهاي گوناگون و
سازمانهاي پرشــمار دولتي براي خود رسالت و وظيفه تامين
و توزيع و قيمتگذاري «كاالهاي اساسي» را تعريف كردند .به
اين ترتيب كه دوگروه يادشده شماري از كاالها مثل آرد و نان،
چاي و روغن نباتي ،برنج و دارو ،شــير خشــك و واكسن و ...را
كاالي اساسي دانستند و اختيار قيمتگذاري و توزيع اين كاالها
را در اختيار گرفتند .اما ديوانســاالران و سياستورزان به مرور
بر شــمار اين دســته از كاالها اضافه كردند و قيمتگذاري را
گسترش دادند .اما براي اينكه اين سلب اختيار از بازرگانان و به
ويژه توليدكنندگان كاالهاي اساسي توجيه داشته باشد و توليد
وتجارت زمينگير نشود امتيازهايي هم به آنها داده ميشد .بهطور
مثال به كشاورزان كود ،سم ،بذر و نهال با قيمتهاي ترجيحي و
نيز وامهاي ارزانقيمت بانكي و حتي دالر داده ميشد .دولتهاي
وقت از اوايل دهه  1350اين داســتان را خود مينوشــتند و بر
خانوادهها و نيز توليدكنندگان ديكته ميكردند كه آنها را بخوانند.
خانوادهها نيز تصور ميكردند اين راهي است براي ارزان ماندن
كاالهاي اساسي اما درعمل هرگز اينگونه نشد و نرخ تورم عمومي
با نرخ تورم اين كاالها تفاوتي نداشت .تنها نتيجه راهبرد يادشده
چند نرخي شدن قيمت اين كاالها و راه يافتن رانت و فساد در
فرايند آن بود .گسترش روزافزون كاالهايي كه ديوانساالران زير
چتر حمايتي بردند اما روزگاررا به جايي رساند كه شرايط فعاليت
را با غبار آلودگي و ناكارآمدي و رخوت مواجه كرد.
يك تصميم تاريخي
افســانه ارزان ماندن كاالهاي اساســي با توزيــع دولتي و
قيمتگذاري دولتي در دهه  1380فروريخته بود و بيسرانجامي
و گســترش رانت و ناكارآمدي در بستر تقسيمبندي كاالها به
كاالهاي اساي و غيراساســي و دادن امتياز به توليد و تجارت
يــك گروه از كاالها نظم توليــد را به هم زده بود .اين وضعيت
ناكارآمد و انتقادها و اعتراضهاي تشــكلهاي كارفرمايي ونيز
توليدكننــدگان و تورم حتي بيشــتر كاالهايي كه بايد تحت
كنترلهاي اداري با قيمت ارزان به دست مصرفكننده ميرسيد
و دور شدن سرمايهگذاران از ورود به ساخت بنگاه يا كشت اين
كاالها موجب شد درنيمه دوم دهه  1380بحثها اوج گرفت.
در اواخر ســال  1390شوراي اقتصاد در يك نشست كه بنا به
پيشنهاد كارگروه موضوع تبصره ( )1بند (د) ماده ( )101قانون
برنامه  5ساله پنجم توسعه برگزار شد مصوبهاي را بيرون داد كه
بر اســاس مواد اين مصوبه ويژگيهاي كاالهاي اساسي تعيين
شد .در ماده  2اين مصوبه قانوني انواع دارو ،واكسن و شيرخشك،
آرد و انواع نان در زمره كاالهاي اساســي قرار گرفت و مشمول
قيمتگذاري شد .در ماده  5اين مصوبه قانوني شوراي اقتصاد
نيز با تعريف كاالهاي انحصاري گام ديگري براي تعيين تكليف
اين دســته از كاالها برداشته شد و براساس اين تعريف در ماده
 6اين مصوبه «كاالهاي انحصاري مشمول قيمتگذاري شامل
انواع خودرو سواري ،دخانيات ،انواع سوخت (شامل بنزين ،نفت،
گازوييل ،نفت كوره ،گاز طبيعي ،نفت سفيد ،گاز مايغ ،وسوخت
هواپيما) ،آب ،برق ،گاز طبيعي و...شد».
اين قانون تاريخي و بازكننده برخي گرههاي زده شــده بر
دست و پاي فعاليتهاي اقتصادي و توليدي در عمل اما به داليل
گوناگون اجرايي نشد و ديوانساالران ونيز سياستورزان راههاي

ان را با استناد به اينكه كشور در تحريم است يا اينكه هنوز زود
است آزادسازي رخ دهد مصوبه قانوني را ناديده گرفتند.

شكر آزاد از هر دو گروه
نگاهي به مصوبه قانوني ياد شده و بررسي دقيق مواد اين
قانون نشان ميدهد كه محصول شكر نه جزيي از گروه كاالهاي
اساسي است كه مشمول ويژگيهاي كاالها ي اساسي شده و
در رديف كاالهاي ماده  2اين قانون شود ونه نيز مشمول تعريف
و مصداقهاي مواد  5و  6قانون شود .اين قانون به صراحت قند
و شكر را مشمول قيمتگذاري دولتي و بنابر اين توزيع متمركز
دولتي نميداند اما متاسفانه در همه سالهاي تازه سپري شده
و سالهاي پس از تصويب قانون به داليل گوناگون آزادي شكر
ممكن نشد .درحالي كه در اوايل دهه  1390با استناد به اينكه
قانون يارانهها تازه ابالغ شده است و بايد مراعات شود كاالهاي
اساسي با نظارت وكنترل دولت توزيع شود و قيمتها با نظر
ســازمانهاي نظارتي باشند در سال  1392نيز كه دولت تازه
آمد به دليل نگاه غيركارشناســي برخي از مديران وقت اين
كنترلها ادامه داشــت .در اين سه سال اخير نيز تحريمهاي
شديد و نيز نارسايي در سياستهاي تخصيص ارز و دادن ارز
ترجيحي به قيمت هر دالر برابر با  4200تومان به واردات شكر
گرهها اقتصاد شكر كورتر شــد .رانتهاي سرسامآور و اخالل
دراقتصاد قند و شــكر و صادرات آبنبات با شكر ارزان و نيز
قاچاق معكوس شــكر در اين مدت نشان از ناكارآمدي ادامه
حبس اقتصاد شكر داشت.
حاال واقعا ازاد كنيد
تالشهاي فعاالن اقتصادي براي رهايي از وضعيت چندگانه
و بازدارنده اقتصاد قند و شكر كه از مزرعههاي پرشمار چغندر
در هزاران روستا و نيشــكر در قطبهاي توليد نيشكر و دهها
كارخانه و فعاليتهاي پيشــين و پسين اين فعاليت را شامل
ميشود سرانجام به اين نتيجه رسید كه تخصيص دالر 4200
توماني به واردات شكر قطع شود .با آزاد شدن واردات شكر با دالر
نيمايي قدرت رقابت شكر توليد داخل نسبت به شكر وارداتي
افزايش يافت .دولــت اما به موازات قطع تخصيص دالر 4200
توماني به واردات شكر تخصيص ارز ارزان براي واردات كود ،سم
و بذر مورد نياز كشــت چغندر و نيشــكر را نيز قطع كرد .اين
وضعيت موجب شده است كه گامهاي بلندي براي آزادي واقعي
شكر در عمل برداشته شــود .در واقع االن دولت همه خدمات
ارزانقيمت از جمله اعتبارات ترجيحي بانكي و نيز ارز ترجيحي
براي خريد ماشينآالت و تجهيزات كارخانهها و كاشت مواد اوليه
اين محصول را حذف كرده اســت و به اين ترتيب دليلي وجود
ندارد بخواهد بر قيمتگذاري دستوري اصرار كند .به اضافه اينكه
مصوبه قانوني يادشده نيز اين وظيفه واختيار را از دستگاههای
قیمتگذار گرفته است.
سرمايهگذاري متوقف شده
به نظر كارشناســان و فعاالن صنعت شكر االن ديگر هنگام
آن رسيده است كه ديوانســاالران و سياستورزان محترم به
قانون احترام گذاشــته و راه ورود سرمايهگذاران تازه به صنعت
قند و شــكر را بازكنند .در همه سالهاي 4دهه اخير به دليل
قيدها و بندهاي بسته شده بر دست و پاي صنعت قند و شكر و
ريسكهاي سرچشمه گرفته از نوسانهاي دامنهدار سياستهاي
صنعتي و بازرگاني داخلي و خارجي پاي هيچ سرمايهگذاري به
صنعت باز نشده است ،عالوه بر اين واحدهاي صنعتي موجود نيز
به دليل سياستهاي بيثبات در بدترين موقعيت برنامهريزي
بوده و هزاران دهقان چغندركار نيز به همين دليل با تنشهاي
مداوم روبهرو بودهاند .حاال كه از باالترين مقامهاي اجرايي و نيز
شرايط كالن اقتصاد راه آزاد شدن صنعت قند و شكر هموار شده
است نبايد با برخي از تنگنظريها اين راه بسته بماند.

ساز توليد در ايران ناساز است

ادامه از صفحه اول
اقتصاد ايران يك ساختار قواميافته چندين دههاي داشت و تعادلهاي
خود را نيز بر اساس آن ساختار پيدا كرده بود .به اين معني كه چندين دهه
بود ايران درآمد هنگفتي از صادرات نفت خام به دســت ميآورد و سازمان
برنامه و بودجه نيز بر اساس اين ميزان درآمد ،آن را به مصارف از پيش تعيين
شدهاي تخصيص ميداد.
بخشي از اين منابع ارزي با قيمتهاي گوناگون ريالي به واردات اختصاص
مييافت .بر اســاس آمارهاي در دسترس بطور ميانگين ساالنه  ۴۰تا ۵۰
ميليارد دالر از درآمدهاي ارزي براي واردات اختصاص مييافت .اما با كاهش
و حــذف درآمدهاي صادرات نفت خام و نيز كاهش صادرات ســاير كاالها
وخدمات در نيم سال نخست امسال وچشمانداز نه چندان روشن براي ادامه
سال در به دست آوردن درآمد ارزي ،اين تخصيص كاهش يافته است .بانك
مركزي ايران نيز توانسته است سوار بر موج شده و به بهانه حفظ ارزش پول
ملي تقاضاي هرگونه ارز را ســركوب كند .اين وضعيت راه را براي تقاضاي
مؤثر ارز مسدود كرده است.
به دليل افزايش قيمت خريد مواد اوليه از سوي بانك مركزي و همچنين
مشكالت ناشي از ناهماهنگي سازمان بورس با صنايع باالدستي و عدم تأمين
ارز مورد نياز بنگاهها در نظارت و تخصيص درســت مواد اوليه ،در برخي از
صنايع ،توليدكنندگان واقعي مجبورند مواد اوليه موردنياز را با قيمتهاي
بسيار باال تأمين كنند.
حاال توليد در تنگناي مواد اوليه گرفتار شده است و آن بخش از توليدات
صنعتي كه براي توليدات خود در داخل يا خارج از كشــور هنوز مشــتري
دارند ،نميتوانند براي خريد مواد اوليه وارداتي ارز تهيه كنند .از سوي ديگر
برخي از توليدكنندگان كه مواد اوليه آنها در داخل كشور تهيه ميشود ،با
دردسر تازهاي مواجه شدهاند .به اين معني كه توليدكنندگان فرآوردههاي
پتروشيمي ،فوالد ،مس و ساير فلزات آهني با توجه به افزايش شتابان نرخ
تبديل ارز به پول ايران ترجيح ميدهند توليدات خودرا به جاي اينكه در بازار
داخلي عرضه كنند آن را به صادرات اختصاص دهند .مجادلههایي كه از دو
سال پيش در اين بخش شروع شده بود اكنون به دليل افزايش نرخ ارز در
اوج قرار دارد .تالشهاي توليدكنندگان صنايع پايين دستي اين محصوالت
دست كم درباره فوالد به نتيجه نرسيد و توليدكنندگان فوالد توانستند از
تله قيمتگذاري دستوري خالص شوند .با توجه به نياز شديد دولت به ارز
براي خريد كاالهاي اساسي به نظر ميرسد عرضه فرآوردههاي پتروشيمي
و فلزات اساسي در بازار داخل منتفي است .يكي از داليل ديگر در تنگناي
ايجاد شــده براي خريد مواد اوليه حتي در صورتي كه توليدكننده بتواند
ارز مورد نياز را از بازار نيمايي يا بازار آزاد تهيه كند ،مشكل مهمتر افزايش
شــديد نياز شركتها به نقدينگي اســت .نرخ هر دالر آمريكا در نيم سال
نخست امسال بيشتر از دوبرابر شده اســت ،بنابراين توليد براي خريد ارز
نياز به سرمايه درگردش بااليي دارد كه با وجود تنگناهاي مالي تأمين آن
از بازارهاي گوناگون ،ســخت به نظر ميرسد و دست و پاي توليدكنندگان
را بسته است.
واقعيــت ديگري كه توليد را براي خريد مواد اوليه درتنگنا قرار ميدهد
اين اســت كه دولت با همه نيروي خود سد راه قيمتگذاري بر اساس نرخ
جديد ارز براي توليدات صنعتي ميشود و ميگويد بايد كاالها در چارچوب
اراده دولت عرضه شود .اين نيز بر پيچيدگيهاي توليد اضافه كرده است و
توليدكنندگان را در موقعيت دشواري قرار داده است.
ســد و بند ديگري كه توليد را در منگنه قرار داده اين اســت كه اگر از
ســدهاي پيشــين عبور كند ،يعني ارز مورد نيازش را براي واردات تأمين
كند ،بتواند از سدهاي خارجي به دليل عدم عضويت در  FATFعبور كند
و رضايت دولت را بگيرد و از ســد قيمتهاي دســتوري هم بگذرد ،به سد
اصلي ميرسد كه كاهش قدرت خريد مصرفكننده است .در وضعيتي كه
قدرت خريد مصرفكنندگان به دليل ترس از دســت دادن پس انداز براي
سختترين روزها و نيز تورم شتابان كاهش يافته است ،خريد مواد اوليه با
قيمتهاي باال ترس آور است.در پايان بايد به مقوله سياست خارجي ايران
نيز نگاهي كرد .واقعيت اين است كه در ايران انتظاراتي شكل گرفته كه تا
امروز هم ادامه دارد و آن انتظار شكســت «دونالد ترامپ» و پيروزي «جو
بايدن» است .انتظار اين است كه اگر اين اتفاق رخ دهد تحريمهاي ايران از
سوي دولت دموكرات كمتر و نرخ ارزهاي معتبر به دليل صادرات نفت خام
افزايش و بنابر اين خريد مواد اوليه نيز ارزانتر باشد.
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بهتر است بدانیم در چه هوایی نفس میکشیم

دبير انجمن قند و شكر خبر داد

قيمت شكر نهايي شد
نرخ براي مصرفكننده
روي  ۸۷۰۰تومان ثابت ماند

صنعت قند و شکر ایران پس از صنعت نساجی یکی از قدیمی ترین
فعالیتهای صنعتی دراین مرز و بوم به حساب میآید .این صنعت
قدیمی واصیل در دوره زندگی بیش از  120ســال خود روزهای
تلخ و شــیرینی را ســپری کرده اســت و تجربه گرانسنگی برای
پژوهش درباره سیاســتگذاری اقتصادی کالن و پیامدهای آن بر
فعالیتهای صنعتی اســت .این صنعت از دیر باز تا امروز به دلیل
رفتار سیاسی -اقتصادی دهها دولت در دو دوره تاریخی به شدت
متفاوت از نظر سیاسی با تحوالت ناگهانی رو به رو شده است و در
هر دوره نقاط عطف خود را تجربه کرده اســت .به طور مثال سال
 1385یــک نقطه عطف در تاریخ نزدیک صنعت قند و شــکر به
حساب میآید که به دلیل تمایالت سیاسی رییس دولت نهم و نیز
دیدگاه پر از کاســتی کارشناسانه مدیران میانی تولید قند و شکر
در سرازیری قرار گرفت و تا نزدیکی دره مرگ نیز رانده شد ولی با
پایداری و ایستادگی مدیران کارخانههای قند و نیز نهاد کارفرمایی
با سابقه از این خطر رها شد .پس از آن و با روی کار آمدن دولت
تازه شــرایط فعالیت کارآمدتر به دســت آمد اما به دالیلی اکنون
از نظر تناســب تولید داخلی و میزان واردات در موقعیت سختی
قرار داریم .اما در این ماههای تازه ســپری شده برخی رخدادهای
در ســطح کالن اقتصادی و سیاسی حال وهوای تازه و نویی برای
صنعــت ایجاد کرده اســت واحتمال ادامه ایــن وضعیت تا نیمه
نخســت سال بعد اگر حادثه بزرگی رخ ندهد ادامه خواهد داشت.
دراین ماههای آینده با کدام رخدادها روبه روخواهیم بود؟
داستان مهم نرخ ارز
به رغم همه ســخنرانیها و نوشــتههای اینستاگرامی ریاست
محترم بانک مرکــزی و نیز امیدوار کردن ایرانیان که منابع ارزی
ایران آزاد می شــوند یا بــه زودی قیمتها کاهــش مییابد اما
نــرخ تبدیل هر دالر آمریکا به ریال ایران با رشــد  100درصدی
مواجه شــده اســت .مقاومت دولت در برابر دادن دالر به قیمت
 4200تومان به واردات کاالهای اساســی از جمله شکر شکسته
شــد .حاال میتوان از این داســتان خرسند بود و راههای برگشت
به تخصیص دالر ارزان برای واردات شــکر را بست .هوای تازهای
حاال در مناســبات میان نرخ ارز و تجارت خارجی و تولید داخلی
پدیدار شــده است .آزادسازی نرخ ارز و رهاسازی واردات از دست
دالرهای ترجیحی فرصت طالیی برای واحدهای قند و شکر است
تا تواناییهای خود را برای افزایش تولید داخلی تا جایی که به آنها
مربوط میشــود را اثبات کنند .اگر شرایط سیاست خارجی ایران
تغییر ناگهانی نداشــته باشد که به نظر نمیرسد این اتفاق بیفتد
نــرخ ارز در همین دامنه فعلی باقی میماند .یعنی در دامنهای که
دالر میان  22تا  25هزار تومان نوسان کند .این داستان اگر ادامه
یابد معنایش این اســت که واردات شکر با این قیمت دالر قابلیت
رقابت پر فشار با تولید داخل را از دست میدهد .بنابراین میتوان

و باید با توجه به این مســأله بسیار مهم برنامهریزی کرد .یادمان
باشــد ارزش واردات بذر و سایر کاالهایی که باید وارد شوند نیز با
دالر آزاد انجام میشود.
سطح مصرف
شوربختانه باید یاد آور شــویم در سالهای دهه  1390درآمد سرانه
ایرانیان روندی کاهنده را تجربه کرده است و به همین دلیل سطح مصرف
شــکر در خانوارها نیز روندی کاهنده داشته است .از سوی دیگر کاهش
درآمد سرانه ایرانیان خرید کاالهایی مثل بستنی ،نوشابه ،مربا ،شیرینی و
شکالت را با روند کاهنده روبه روخواهد کرد و این را باید در کانون توجه
قرار داد .کاهش روند مصرف موجب میشــود فشار صنایع اصلی مصرف
کننده شــکر بر این محصول از شدت ســابق برخوردار نباشد و این یک
فرصت مناسب است تا صنعت در آسایش بیشتر برنامهریزی کند.
دولت و مجلس ناشناس
مجلس یازدهم از خردادماه امســال کارش را آغاز کرده اســت
و برآیند فعالیت آن شــاید قابل بررســی دقیق نباشــد اما به نظر
میرسد باید مراقب بود و با سخن گفتن و همراهی با مجلس تازه آنها
را متقاعد کرد نسبت به صنعت دید بهتری داشته باشند و حمایت
کنند .از طرف دیگر از نیمه نخست سال آینده با دولت تازهای مواجه
خواهیم شد که ناشناس اســت و باید دید به کدام سو تمایل دارد.
خطر احتمالی این اســت که در سال آینده با دولتی روبه رو شویم
که بخواهد شکر ارزان به دست مردم برساند ونیز به کشاورزان سود
بیشتری برساند و این وضعیت را دگرگون خواهد کرد.
نرخ تورم
یکــی دیگر از متغیرهای مهمی که باید نســبت به آن آگاهی
داشــته باشیم متغیر بســیار مهم نرخ تورم است .پیش بینیهای
نهادهــای معتبر بین المللی نشــان میدهد نرخ تــورم ایران در
ســالهای آتی با کاهش معنادار مواجه نمیشود وبه ویژه درسال
 1400بــا نرخ تورم  25تا  30درصد مواجه خواهیم بود .نرخ تورم
باال به معنای این اســت که هنوز کاهش قدرت رقابت با تولیدات
کشورهای با نرخ تورم پایین صادرکننده شکررا خواهیم داشت.
بی تحریم یا با تحریم
نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نشان میدهد در زمستان
امسال دولت تازهای با رویکردهای متفاوت بر سر کار میآید .دولت
وابســته به حزب دموکرات در آمریکا نشانههایی از انعطاف درباره
ایران دست کم نسبت به توقف روند فزآینده تحریم نشان میدهد.
هــر رخدادی دراین باره بر فعالیتهــای کل اقتصاد ایران و نیز بر
فعالیتهای صنعتی وهمچنین بر صنعت قند وشــکر مؤثر خواهد
بود و باید بدانیم در هر صورت چه واکنشی باید نشان داد.
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دبيــر انجمــن قنــد و شــكر از نهايي
شــدن قيمت شــكر براي صنوف ،صنايع و
مصرفكننــدگان خبــر داد و گفت :قيمت
نهايي بــراي خانوار بدون تغيير نســبت به
خردادماه هر بسته يك كيلويي  ٨٧٠٠تومان
باقي ماند.
بهمــن دانايــي ،دبيــر انجمــن صنفي
كارخانجــات قنــد و شــكر در گفتوگو با
خبرنگار مهر با اشــاره به برگزاري جلســه
ستاد تنظيم بازار و نهايي شدن قيمت شكر
براي صنف ،صنعت و همچنين خانوار ،اظهار
داشــت :در اين جلســه قيمت شكر توليد
داخــل درب كارخانه براي صنوف ،صنايع و
بهصورت عمده ،با حدود  ٣٥٠تومان افزايش
نسبت به خردادماه  ۶,۶۵۰تومان تعيين شد.
وي تصريح كرد :همچنين قيمت بســته
يــك كيلوگرمي شــكر درب مغــازه براي
مصرفكننده نهايي بدون تغيير نســبت به
خردادماه  ٨٧٠٠تومان تعيين شد.
دانايي از ابــاغ قيمتهاي جديد در روز
جاري (شنبه  ٢٤آبان  )٩٩خبر داد و گفت:
با توجه بــه افزايش چشــمگير هزينههاي
توليد ،نظر ما اين بود كه قيمت شــكر براي
صنوف و صنايع بايد  ٦٨٠٠تومان باشد كه
متأسفانه مورد توافق قرار نگرفت.
وي افزود :اين مسأله به زيان توليد است و
به صنعت نيز خسارت وارد ميكند .به عنوان
مثال در خردادماه قيمت هر كيســهاي كه
شــكر را در آن ميريزيــم ٢٠٠٠ ،تا ٢٠٥٠
تومــان بود در حالي كه همان كيســه اآلن
 ٥٠٠٠تومــان عرضه ميشــود و قيمتش
 ٢.٥برابر شده است.
دانايي ادامــه داد :همچنين قيمت لوازم
يدكي ،قطعات و ساير مواد اوليه نيز افزايش
زيادي داشته اما متأسفانه ما نتوانستيم اين
مسأله را در ستاد تنظيم بازار جا بيندازيم و
آنــان را قانع كنيم .بيتوجهي به هزينههاي
توليد در تعيين قيمت شــكر در حالي است
كه هفته گذشته ستاد تنظيم بازار در نامهاي
آزادسازي قيمت دو كاالي شكر و الستيك
را با اعالم شرايطي ابالغ كرد .طبق اعالم اين
نهاد چارچوب قيمتگــذاري جديد بايد بر
مبناي قواعد سازمان حمايت باشد.
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دورنماي تراز جهاني شكر در سال ۲۰3۰
نشريه بينالمللي شكر و شيرينكنندهها ()F.O.LICHT ‘S

ترجمه و تنظيم :شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبی ،معاونت طرح و برنامه
هر برنامهريزي استراتژيك ،نياز به پيشبينيهاي درازمدت دارد .از اينرو تصميم گرفتيم تا يك
مطالعه تحقيقاتي ويژه انجام داده و تراز جهاني شكر تا سال  ۲۰۳۰را پيشبيني نمايم.
چالش برانگيزترين بخش هر دورنما ،پيشبيني عكسالعمل توليد در مقابل شرايط متغير بازار است.
در مورد كاالهاي كشاورزي ،مشكل ديگري نيز مزيد بر علت است ،چراكه سطح توليد محصوالت اين
بخش ،بهطور قابل توجهي به پديدههاي طبيعي و تغييرات شرايط آب و هوايي بستگي دارد ،اتفاقاتي
كه به دليل ماهيتشان ،پيشبيني آنها غير ممكن است .نكته مهم ديگر اينكه توليدكنندگان محصوالت
كشــاورزي عمدتاً با تأخير به عالئم و سيگنالهاي بازار واكنش نشان ميدهند .دوره داشت محصوالت
قندي از زمان كشت در حدود  ۱۲تا  ۲۴ماه طول ميانجامد و تفاسير آمارها براي تصميمگيري نتايج
برداشت دشوار اســت .عالوه بر اين ،ممكن است سرمايهگذاري اضافي براي افزايش ظرفيت فرآوري
نيشــكر يا چغندرقند در طي دوره زماني برنامه ،مورد نياز باشد.براي پيشبيني توليد جهاني شكر در
اين چشمانداز ،روشها و مدلهاي مختلفي را بررسي كرديم .بهترين گزينه مربوط به مدل «ميانگين
متحرك خودهمبسته يكپارچه ( »)ARIMAبود .در حين اجرا مدل شاخصهاي مختلف تأثيرگذار
بر توليد جهاني شــكر همچون قيمت نفت ،شاخص دالر ،قيمتهاي اتانول ،مصرف اتانول در برزيل و
غيره را مورد تجزيه و تحليل قرار داديم .همبســتگي اين عوامل ،نسبتأ ضعيف و براي پيشبينيهاي
دراز مدت نامناســب بودند .اما چون توليد شكر در سال t.به توليد سالهاي  t-۱و  t-2و غيره وابسته
است ،لذا زمانيكه محاسبات براساس اطالعات قبلي انجام گرفت ،نتايج نسبتاً خوبي مشاهده شد.قب ًال
و به ويژه در دهه گذشته ،حوادث طبيعي مانند توفانهاي النينو و النينا ،از عوامل مهم تعيينكننده
ميزان توليد شكر بودهاند .هر چند توفانهايي مثل ال نينو و النينا بهطور دورهاي رخ ميدهند ،با اين
حال هنوز هيچ مدلي وجود ندارد كه بتواند بطور رضايت بخشي اين حوادث را پيشبيني كند .از اينرو
شــرايط آب و هواي جهاني را بطور كامل از پيشبينيهاي خود حذف نكرده و در مدل مورد بررسي
( ،)ARIMAوقوع اينگونه پديدهها را لحاظ كردهايم كه تا حتي نمايانگر حوادثي مانند النينو و النينا
است.در محاسبات از مفهوم مصرف كل استفاده كردهايم كه شامل مصرف ظاهري و همچنين مصرف

ثبت نشــده پنهان اختالف بين صادرات و واردات جهاني است .يادآور ميشود كه تمام ارقام براساس
شكرخام هستند كه در صورت نياز ميتوان آنها را در  0/92ضرب نمود تا معادل شكرسفيد آن حاصل
گردد .تجزيه و تحليلهاي اين گزارش بر اساس يك دوره زماني يكسان (اكتبر /اسپتامبر) است.
توليد
اروپا:
با اجراي مصوبه حذف نظام ســهميهبندي از اول اكتبر  ،۲۰۱۷اتحاديه اروپا وارد مرحله جديدي شد .از
ســال  ۱۹۶۸به بعد ،اين اولينبار اســت كه توليدكنندگان داخلي اين اتحاديه از اعمال هرگونه محدوديت
سهميهبندي شكر رها شدهاند .لذا كشاورزان چغندر كار اين اتحاديه ،سطح زير كشت محصول خود را در سال
 ۲۰۱۷-18در حدود  ۱۶درصد افزايش دادند كه با توجه به شرايط مطلوب آب و هوايي ،شاهد افزايش قابل
توجه محصول ،حتي بيش از حد انتظار بودند .سطح زير كشت چغندرقند در سال  ۲۰۱۸-19عمال تغيير نكرد
ولي انتظار ميرود شرايط نامطلوب آب و هوايي در اين سال ،باعث كاهش ميزان توليد شكر در اروپا گردد.

تولید و مصرف جهانی شکر (میلیون تن ،ارزش خام ،اکتبر/سپتامبر)

تعدادي اندكي از توليدكنندگان نتوانستند با توليد بيشتر و توزيع هزينههاي ثابت روي
آن ،هزينههاي توليد هر واحد محصول خود را كاهش دهند .كاهش هزينهها يك مســأله
مهــم ،به ويژه در ميان توليدكنندگاني بود كه از بيشــترين بازدهي برخوردار بوده و قب ً
ال
توليد آنها از طريق سهميهبندي محدود شده بود .توليدكنندگان در «كمربند چغندرقند»
اتحاديه اروپا ،از بريتانيا ،هلند ،بلژيك ،فرانســه ،آلمان تا لهستان ،پيشگامان افزايش سطح
زير كشت چغندرقند بودند.
احتماالً لغو سهميهبندي ،باعث تسهيل تعديل ساختار صنعت شكر اتحاديه اروپا ميگردد،
چراكه اين صنعت فعاليت خود را در مناطق مســتعد و داراي مزيت نسبي كشت چغندرقند
متمركز خواهد كرد .با اين حال ،اين فرآيند بيشــتر به دليل بازسازي «پرداختهاي متصل»
در  ۱۱كشــور عضو اتحاديه اروپا ،كــه عمدتاً هم از كمترين بازدهي برخوردار هســتند ،به
تعويق افتاده است .بازبيني مجدد پرداختهاي متصل ،قسمتي از بسته اصالحي ژوئن ۲۰۱۳
«سياست مشترك كشاورزي» است كه براي دوره زماني  ۲۰۱۴تا  ۲۰۲۰در نظر گرفته شده
بود و پايان سهميهبندي شكر را نيز تثبيت كرد .در زمان نگارش اين تحقيق ،اين مسأله كام ً
ال
غيرقابل پيشبيني بود كه آيا بســته «سياست مشترك كشــاورزي» بعد از سال  ۲۰۲۱نيز
همچنان تداوم خواهد داشت يا خير.

در حال حاضر پيشبيني ميكنيم كه اتحاديه اروپا تا زمان باال بودن قيمت شكر جهاني و
برقراري حمايتهاي صادراتي بيش از اندازه ،به توليد مازاد بر نياز خود ادامه خواهد داد .انتظار
ميرود كه اين اتحاديه با كاهش قيمتها ،توليد خود را به سطح مصرف داخلياش كاهش
دهد .با اين حال ،به دليل وجود پتانسيل تغييرات در خط مشيهاي اين حوزه ،پيشبينيها
با عدم قطعيت بسيار بااليي روبرو هستند.
آمريكا
مذاكرات مجدد سال گذشته اياالت متحده و مكزيك در خصوص مبادالت شكر ،منتج به ثبات
بازار گرديد .در حال حاضر خط مشي اياالت متحده پايدار بنظر ميرسد و بعيد است كه متزلزل
شــود .لذا انتظار ميرود توليد با همين روند افزايش يابد.يادآور ميشود كه وجود برخي عوامل،
ممكن است ثبات بازار را به خطر اندازد .اولين عامل ،موضوع محصوالت تراريخته يا  GMOاست
كه قرار بود در سال  ۲۰۱۶مختومه اعالم شود ،ليكن دوباره به جريان افتاده است .با وجود اينكه
معتقديم شكر چغندري از شمول قانون  GMOمستثني خواهد بود ،ولي هنوز هم احتمال اين
ريسك وجود دارد كه به واسطه آن ،فاصله بين شكر چغندري و نيشكري از يكديگر بيشتر شود.
مســأله  GMOممكن است با گذشت زمان پيچيدهتر شود ،زيرا كشاورزان قادر خواهند بود به
سمت ارقام جديد نيشكر معرفي شده از گروه  GMOتوسط برزيل سوق يابند.
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مورد دوم ،روند اعمال فشــار انجمنهاي غذايي در خصوص كاهش محتواي شــكر در
فرآوردههاي شركتهاي غذايي است .از اينرو احتمال ميرود رشد مصرف شيرينكنندهها در
آينده كاهش يابد كه نتيجه آن ،كاهش تدريجي توليد شكر خواهد بود.
برزيل
توليد و صادرات شكر برزيل در دو ده ه منتهي به سال  ،۲۰۱۰بهطور شگفتآوري افزايش
يافت و اين كشور را قادر ساخت تا به عنوان بزرگترين صادركننده شكر جهان ،جايگاه خود
را تثبيت نمايد .توليد شــكر برزيل كه در ســال  ۱۹۹۰در حدود  ۸ميليون تن بود تا سال
 ۲۰۱۰پنج برابر شد و به  ۴۰ميليون تن رسيد ،اين در حالي بود كه صادرات اين كشور در
همين دوره زماني به صورت نمايي ،از  1/6ميليون تن به  ۲۸ميليون تن افزايش يافت .در
نتيجه سهم برزيل در توليد و صادرات به ترتيب از  ۶و  ۷درصد در سال  ۱۹۹۰به حدود ۲۵
و  ۵۰درصد در سال  ۲۰۱۰ارتقاء يافت.
اما در طي چند فصل گذشــته ،اين كشور درگير مشــكالت متعددي از جمله كاهش
عملكرد محصوالت كشاورزي ،افزايش هزينههاي توليد ،بحران مالي و اقتصادي در برزيل،
سياستهاي نامطلوب دولت در مورد اتانول و شرايط نامساعد آب و هوايي بوده است .رشد
توليد نيشكر متوقف شده و از آن زمان تاكنون ،هم توليد شكر و هم توليد اتانول راكد مانده
اســت .به نظر ميرسد با توجه به كمبود سرمايهگذاري ،توليد شكر برزيل در سطح فعلي
تداوم داشته باشد ،مگر اينكه كسري تراز بعدي باعث افزايش قيمتها گردد .چنين تحولي
ميتواند باعث جذب سرمايهگذاري جديد در اين صنعت گردد .با اين حال اين ريسك وجود
دارد كه برنامه سوختهاي زيســتي بتواند توسعه صنعت را بيش از پيشبيني ما تسريع
نمايد .البته اين موضوع تا حد زيادي به وضعيت سياســي برزيل و چگونگي اجراي برنامه
سوختهاي زيستي مرتبط ميشود .اما با پشتيباني بيشتر دولت ،توسعه رشد صنعت شكر و
اتانول ممكن است سريعتر از حد انتظار انجام گيرد .با افزايش بيشتر سطح زير كشت نيشكر،
برزيل قادر خواهد بود به جهت گستردگي اين صنعت ،حتي نقش قويتري در بازار جهاني
داشته و به سادگي بين توليد اتانول و شكر جابهجايي انجام دهد.
پيشبيني تغييرات ذخاير پايان دوره (مازاد  /كسري)

چين
متعددي بستگي دارد.
پيشبيني وضعيت صنعت فرآوري نيشكر و چغندر چين به عوامل ّ
تمركز و خط مشي روشن سياسي براي گسترش توليد شكر داخلي و بهبود پايدار توليدات
كشاورزي و صنعتي در سالهاي اخير ،باعث رشد بيشتر توليد شكر در اين كشور شده است.
با اين وجود ،بررسيها نشان ميدهند كه رقابت ساير محصوالت براي تصاحب زمين و به
ويژه آب ،افزايش رشد سطح زير كشت محصوالت توليدكننده شكر را محدود كرده و ممكن
است در آينده نقش مؤثرتري را ايفا نمايند.
با يك نگاه محافظهكارانه ميتوان انتظار داشــت كه ميزان رشد ساالنه توليد شكر اين
كشور به حدود  2/2درصد برسد .اين رقم پايينتر از نرخ رشد مصرف ساالنه است ولي به
چين در زمينه حفظ شرايط كنوني خودكفايي توليد شكر كمك مينمايد.
هندوستان
معموالً شكر هندوستان ،بيشترين آشفتگيها را در بازارهای بينالمللي ايجاد ميكند .در
نگاه اول ،اين مسأله تعجب آور است ،زيرا اين كشور در بازار جهاني نقش كوچكي دارد و در
مقايسه با صادرات ساالنه بيش از  ۲۵ميليون تن برزيل ،در سطح پايين قرار دارد و بندرت
صادرات يا واردات ســاالنه اين كشور به بيش از چند ميليون تن ميرسد .عاملي كه باعث
ميشود هندوســتان را به عنوان نماد ايجاد ناپايداري در اين زمينه معرفي نمايد ،ماهيت
چرخشي توليدات آن است كه باعث تغيير زياد در وضعيت تراز تجاري هند ميشود .بطور
كلي با توجه به غيرقابل پيشبيني بودن شرايط آب و هوايي ،پيشبيني توليد كار مشكلي
است لذا حاشيه خطا براي برآورد سطح توليد هند بيش از ساير نقاط دنيا است.
بازار داخلي نيز از تصميمات كوتاهمدت تنظيم بازار توســط دولت ،جهت ايجاد تعادل
منافع كشاورزان ،فرآوريكنندگان و مصرفكنندگان رنج ميبرد .دولت سعي ميكند براي
تشــويق كشاورزان به تغيير الگوي كشت نيشكر ،سطح قيمتي نيشكر را بسيار باال بگيرد.
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نتيجه اين سياست آن بود كه در سال  ،۲۰۱۷-18افزايش شديدي در توليد داخلي حاصل
گردد بطوريكه ميزان توليد در حدود  ۸ميليون تن بيش از مصرف شد .مازاد توليد در سال
 ۲۰۱۸-19ميتواند بيش از سال قبل باشد.
براي مقابله با مازاد محصول ،دولت هندوستان اقدامات تنظيمي مختلفي از جمله تأمين
سرمايه براي ذخيرهســازي كاال ،وضع ســهميههاي اجباري صادرات ،اصالح قيمتهاي
خرده فروشــي و پرداخت يارانههاي صادراتي را در دستور كار دارد .بهجاي كاهش حمايت
از كشــاورزان جهــت كاهش عرضه و جلوگيري از توليد محصــول اضافي ،دولت مكررا ً با
چالشهاي ايجاد شده ناشي از عواقب سياستهاي شكرش مقابله نموده است.
وقوع بالقوه پديدههايي همانند ال نينو در ســال  ،۲۰۱۹ -2020ممكن است به كاهش
ذخاير عظيم شكر اين كشور كمك كند .براي پيشبيني درازمدت ،عقيده داريم كه دولت
به پشتيباني خود از صنعت شكر داخلي ادامه خواهد داد .در نتيجه بنظر ميرسد كه ميزان
توليد كشور در وضعيت ناپايدار باقي بماند.
تايلند
تايلند از سال  ۲۰۱۰-11و با توليد  ۱۰ميليون تن شكر (براي اولينبار) ،دنياي شكر را
حيرت زده كرده است .حتي در سالهاي بعد ،با وجود تأثير شرايط نامساعد آب و هوايي و
همچنين قيمتهاي پايين بازار جهاني روي ساير كشورها ،رشد توليد محصول تايلند ادامه
يافت و اين كشور را قادر ساخت كه يك نقش قوي در بازار داشته باشد.
با اين حال ،رشــد آينده اين كشــور قابل ترديد اســت چرا كه دولت اين بخش را آزاد
اعالم نموده اســت .اين بدان معني اســت كه تايلند بايستي سيستم سود مشاركتي بين
توليدكنندگان و كارخانهداران را لغو كند و اين موضوع مستلزم حذف سيستم سهميهبندي
است.
با اين اوصاف ،تايلند برنامهريزي كرده است كه سطح اراضي مورد استفاده براي نيشكر
را افزايش دهد .دولت سعي دارد برنامهاي در مورد الگوي كشت اجرا نمايد تا براساس آن،
توليد برنج كاهش يابد .اين برنامه عمدتاً شامل نواحي شمال شرق كشور است كه براي توليد
برنج ،بازدهي كمتري دارند و مساحت آن در مجموع به حدود  4/4ميليون هكتار ميرسد.
اولويت فعاليتهاي دولت ،ترغيب كشاورزان به طرف كشت نيشكر است چراكه كارخانجات
شكر نيز ظرفيت توليد اضافي را دارند.در زمينه پيشبيني وضعيت شكر تايلند ،معتقديم كه
در سالهاي آتي كاهش خفيفي در حجم توليد شكر اين كشور را شاهد خواهيم بود زيرا
در حال حاضر قيمتهاي نيشــكر تحت الشعاع قيمتهاي جهاني ،در جهت معكوس قرار
گرفتهاند .ليكن بر اين باوريم كه بعد از سال  ،۲۰۱۹-20بازار جهاني با وضعيت خوبي كه
خواهد داشت اقتصاد مزرعه را بهبود بخشيده و باعث توليد بيشتر گردد .عالوه بر اين ،دولت
ممكن است در آينده يارانههاي غيرمستقيم جهت رشد و پيشرفت نيشكر وضع نمايد كه
سبب توسعه بيشتر صنعت نيشكر خواهد شد.
استراليا
توليد شكر استراليا در مقايسه با كل توليد جهاني قابل مالحظه نيست .از اينرو ،استراليا
به عنوان يك توليدكننده نسبتاً كوچك مطرح است .با اين حال ،ساالنه در حدود  ۱۰درصد
از تجارت جهاني شيرينكنندهها را به خود اختصاص ميدهد كه عمدتاً در بازارهاي آسيا و
خاورميانه هستند .با توجه به اينكه فرصتهاي رشد صنعت شكر استراليا بهداليلي از جمله
توسعه شهري و عدم دسترسي به زمين بيشتر جهت كشت نيشكر ،رقابت ساير محصوالت
كشاورزي و كمبود آب ،محدود شده است پيشبيني ميكنيم كه رشد آتي توليد شكر اين
كشور بيشتر از رشد فعلي نخواهد بود.
مصرف
مصرف شكر ،مهمترين محرك اقتصاد جهاني اين محصول است .اگر شكر توليد شود و به
مصرف نرسد باعث تجمع و مازاد آن در بازار شده و روي قيمتها تأثير گذاشته و سوددهي
توليد آن را كاهش ميدهد.رشد جمعيت و درآمد سرانه ،مهمترين عوامل مؤثر بر تقاضاي
شكر است .مطالعات نشان دادهاند كه از اين دو عامل ،افزايش جمعيت بيشترين نقش را در
افزايش مصرف شكر داشته است .با جمعبندي عوامل مختلف ميتوان توجيه نمود كه رشد
مصرف شكر جهاني حدود  1/5درصد است .شكوفايي اقتصادي و قيمتهاي پايين ميتواند
رونــد خطي مصرف اين كاال را صعودي نمايد و بر عكس .معموالً اين عوامل نه تنها تأثير
سريعي در ميزان مصرف را به همراه دارند بلكه مصرف درازمدت را به روندي شيبدار ماليم
نزديك ميكنند .پيشبيني اين گزارش ،بيشــتر به شيب نزولي گرايش دارد به ويژه اينكه
حوزه بهداشت نيز در كاهش مصرف جهاني وارد عمل شده است.
خالصه
برآوردهاي ما داللت بر اين دارد كه بازار جهاني شكر ممكن است در سال 2019-20
و دو سال متعاقب آن ،مجددا ً دچار كمبود گردد .انتظار ميرود كه بعد از آن ،بازار مذكور
هر دو سه سال به صورت چرخشي دچار مازاد و كمبود گردد .در سال  2017-18مقدار
توليد شكر جهاني در حدود  ۱۹۳ميليون تن بود كه ميتواند در سال  2029-30به ۲۲۰
ميليون تن افزايش يابد ،اين در حالي است كه پيشبيني ميشود مقدار مصرف شكر نيز
از  ۱۸۶ميليون تن ســال  ۲۰۱۷-18به مرز  ۲۲۳ميليون تن در سال  ۲۰۲۹-30برسد.
بنابراين احتماالً بازار جهاني شكر در سال  ،۲۰۲۹-30پس از سه سال موجودي مازاد ،با
يك مرحله كمبود مواجه گردد.
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درباره صنعت قند به مقامهاي اقتصادي هشداردادهام

سياســتگذاري غلط در خريد تضميني محصوالت كشاورزي به
گندم محدود نمانده و دولت با قيمتگذاري ناعادالنه چغندر قند ،توليد
اين محصول را هم با اما و اگرهاي فراواني مواجه كرده است.
سياستهاي نادرســت دولت در حوزه خريد تضميني محصوالت
استراتژيك و تخلفات گســترده در اجراي قانون خريد تضميني طي
سالهاي اخير خسارات جبرانناپذيري به توليد محصوالت استراتژيك
وارد كرده كه يكي از اين محصوالت چغندر قند بوده اســت.نياز كشور
به شــكر حدود  ۲.۲ميليون اســت كه به گفته مسؤوالن وزارت جهاد
كشاورزي در سال  ۹۶حدود  ۲ميليون تن شكر در كشور توليد شد كه
در اين بخش به مرز خودكفايي رســيديم با اين حال برخي اشتباهات
منجر به از دست رفتن اين دستاورد مهم شد.قيمت پايين چغندر قند
در ســال  ٩٧موجب شد كشاورزان از كشت اين محصول استراتژيك
خودداري كنند و به جاي آن صيفي جات از جمله گوجه فرنگي بهكارند
كه حجم گسترده توليد گوجه در سال گذشته موجب شده اين محصول
روي دست كشاورزان بماند و دولت مجبور به خريد حمايتي و توافقي
اين محصول شود .پيگيريها و اعتراضات موجب شد دولت در تيرماه
 ۹۸قيمت اين محصول را تغيير دهد ،اتفاقي كه البته بسيار ديرهنگام
بود و به عبارتي نوشداروي پس از مرگ .اين اقدام منجر به كاهش شديد
سطح زيركشت چغندر قند در كشور شد.
براي ســال زراعي پيش رو ،اين خطاي سياستگذار مجددا ً تكرار
شده است .قيمت خريد تضميني گندم به اذعان همگان ناعادالنه اسد؛
دولتمــردان براي توجيه اقدام خود درباره عدم افزايش منطقي قيمت
خريــد تضميني گندم ،كمبود بودجه و قيمت نان براي مصرفكننده
را بهانه ميكننــد ،در حالي كه درباره چغندر قند دولت هيچ دخالتي
در خريد ندارد و خريد آن توسط كارخانجات انجام ميشود همچنين
كارشناسان سركوب قيمت محصوالت توليدي را به دليل كنترل قيمت
فراوردههاي نهايي ،غيرمنطقي ميدانند و عنوان ميكنند اين سياست
در نهايت منجر به از دســت رفتن توليد داخل و وابســتگي شديد به
واردات خواهد شد.

اولتيماتوم به وزراي كشاورزي و صمت
در همين زمينه بهمن دانايي ،دبير انجمن قند و شكر در گفتوگو
با مهر ضمن انتقاد از سياستهاي دولت در تعيين نرخ خريد تضميني
چغندر قند ،گفت :متأســفانه قيمت  ۸۴۰تومان براي هر كيلوگرم
چغندر كه از سوي دولت تعيين شده مورد رضايت كشاورزان نيست.
وي با بيان اينكه اين قيمت پايين اســت و كشــاورزان را به كشت
ترغيب نميكند ،افزود :بنده در نامههاي مختلفي كه به معاون اول
رييسجمهور ،رييس سازمان برنامه و بودجه ،وزير جهاد كشاورزي و
وزير صمت نوشتهام درباره اين مسأله اولتيماتوم دادهام.
اين فعال بخش خصوصي تصريح كرد :نكته بسيار مهم اين است
كه اگر چغندر قند كشت نشــود ،تناسب كشت بر هم ميخورد و
محصوالت رقيب يعني سيب زميني ،گوجه فرنگي و پياز به جاي آن
كشت ميشود و سالهاي گذشته و حتي تابستان امسال شاهد بوديم
كه اين امر چقدر براي كشاورزان و خود دولت هزينه به بار آورد چرا
كه دولت ناچار شد محصوالت كشاورزان را از آنان به صورت توافقي
خريداري و در محل كشت دفن كند!
واردات شكر همين اآلن براي دولت  ۱۲هزار تومان تمام ميشود!
دانايي تأكيد كرد :از سوي ديگر بحث وابستگي به واردات شكر مطرح
است كه همين اآلن اگر دولت بخواهد شكر وارد كند كيلويي  ۱۲هزار
تومان تمام ميشود كه اين قيمت در حال حاضر حدود دو برابر قيمت
توليد داخلي است ضمن اينكه در شرايط فعلي كه با بحث محدوديت
ارزي مواجه هستيم صرف ارز براي واردات محصولي مانند شكر كه توان
توليد آن را در داخل داريم ،منطقي به نظر نميرسد.وي با بيان اينكه
بنده در سال  ۹۷نيز همين اولتيماتوم را حتي به شخص رييسجمهور
نيز داده بودم ،اضافه كرد :متأسفانه در آن سال بياعتنايي به هشدارها
موجب كاهش شديد توليد و عقبگرد جدي در طرح خوداتكايي شكر
شــد.اين فعال بخش خصوصي تصريح كرد :در صورت بيتوجهي به
هشــدارهاي فعلي ،در سال جاري نيز شاهد همين اتفاق خواهيم بود.
دانايي با بيان اينكه انتظار ما اين بود كه قيمت خريد تضميني چغندر
قند حداقل  ۱۱۰۰تا  ۱۲۰۰تومان تعيين و ابالغ شود ،افزود ۵۰ :هزار
نفر كشاورز در توليد چغندر قند مشغول به فعاليت هستند و زنجيره
توليد چغندر تا قند و شكر بسيار قدرتمند است و باعث اشتغال دهها

هزار نفري براي مردم مناطق محل استقرار كارخانههاست اما متأسفانه
عدهاي با كوته نظري و تنگ نظري در حال آسيب زدن به اين زنجيره
هستند .وي ادامه داد كه چنانچه قيمت چغندر به حدود  ۱۲۰۰تومان
برسد باز هم قيمت شكر توليدي از آن كمتر از نرخ شكر وارداتي خواهد
شــد.وي با اشــاره به افزايش قيمت نهادههاي توليد از جمله كودها و
سموم شــيميايي و همچنين بذر گفت :قب ًال واردات بذر با ارز ۴۲۰۰
توماني انجام ميشد و كشاورزان براي هرهكتار زمين يك ميليون بذر
مصرف ميكردند اآلن واردات اين نهاده با ارز نيمايي انجام ميشــود و
كشــاورزان براي هر هكتار زمين بايد  ۵ميليون بذر مصرف كنند .به
عبارتي هزينه بذر براي كشاورزان  ۵برابر شده است .وي افزود كه قيمت
سرســامآور انواع كود و سم هم كه جاي خود دارد .در چغندر كه الزم
نيست دولت بودجهاي داشته باشد .تنها به بهانه اينكه قيمت شكر را
براي مصرفكنندگان نميخواهد افزايش دهد قيمت خريد تضميني
را افزايش نميدهد و توليد را سركوب ميكند و اين در حالي است كه
شكر  ۱۲هزار توماني وارداتي جايگزين ميشود و دولت به خواسته خود
براي ارزان نگهداشتن شكر نميرسد.
دانايي با بيان اينكه چغندر قند تنها محصولي است كه دولت آن را از
كشاورزان خريداري نميكند ،گفت :هر چه چغندر قند كشت ميشود
كارخانجات قند آن را از كشاورزان خريداري ميكنند .سال  ۹۶در كشور
حــدود  ۸ميليون و  ۷۰هزارتن چغندر قند توليد شــد كه همه آن را
كارخانجات خريدند همچنين در سال  ۹۷نيز  ۷ميليون و  ۱۷۰هزارتن
چغندر كشــت شد كه آن را هم كارخانجات خريدند و حتي يك عدد
چغندر روي زمين نماند.
با تنگنظري به توليد آسيب ميزنند
اين فعال بخش خصوصي افــزود :وقتي پول محصول را هم دولت
نميدهد و بخش خصوصي مسؤول خريد آن است چرا عدهاي با تنگ
نظري و عدم تعيين قيمت مناسب به توليد آسيب ميزنند؟
دانايــي با بيان اينكه در بحث گندم دولت اعالم ميكند كه بودجه
براي خريد ندارد و به همين دليل قيمت را نميتواند باال ببرد ،گفت :در
چغندر كه الزم نيست دولت بودجهاي داشته باشد .تنها به بهانه اينكه
قيمت شــكر را براي مصرفكنندگان نميخواهد افزايش دهد قيمت
خريد تضميني را افزايش نميدهد و توليد را سركوب ميكند و اين در
حالي است كه شكر  ۱۲هزار توماني وارداتي جايگزين ميشود و دولت
به خواســته خود براي ارزان نگهداشتن شكر نميرسد .وي با اشاره به
افزايش چشمگير قيمت كاالهاي اساسي در سبد مصرفي خانوار ،افزود:
آيا اهميت شكر در سبد مصرفي خانوار از گوشت و مرغ بيشتر است كه
دولت به بهانه حمايت از مصرفكنندگان ،توليد را به چالش مياندازد؟
دانايــي در بخش ديگري از ســخنان خود با بيــان اينكه ميزان
توليد چغندر قند در ســال جاري در خوشبينانهترين حالت به حدود
 ۴.۵ميليون تن ميرسد ،گفت :اگر دولت قيمت را اصالح كند با رشد
خوبي در توليد مواجه خواهيم شد اما به وضعيت سال  ۹۶برنخواهيم
گشت و براي رسيدن به ركورد آن زمان حداقل  ۳سال زمان الزم است تا
عقب گرد ما جبران شود.
وي با بيان اينكه از بهمن ماه كشــاورزان با كارخانجات قند قرارداد
منعقد ميكنند ،افزود :دولت بايد هر چه سريعتر قيمت چغندر قند را
اصالح كند چرا كه اين امر بسيار در تصميم كشاورزان تأثيرگذار است و
به اعتقاد بنده حداكثر تا اول آذر ماه بايد اين اتفاق رخ دهد.

توليد در محاصره سازهاي ناساز
حال ديگر فقط  4ماه مانده است تا معلوم شود درتوليد جهش رخ
داد است يا نه وبايد منتظر آمارهاي دقيق از سوي مراكز توليد آمارهاي
كالن و بخشي باشيم .اما به نظر نميرسد جهشي در توليد رخ داده باشد
كه داليل قابل اعتنايي دارد.يكي از داليل آن اين اســت كه در اقتصاد
ايران ،به دليل اينكه فرماندهانش ميخواهند نزد نهادهاي قدرت روسفيد
باشند ،به شــكل رييس يك جزيره عمل ميكنند و به همين خاطر
راه را براي ناسازگار كردن كل اقتصاد هموار كردهاند .اين روزها اقتصاد
ايران با سازهاي ناكوك روبهرو شده است و گوشها را آزار ميدهد .اگر
بخواهيم به سرچشــمه بد آواز شدن صداي اقتصاد ايران برسيم بدون
ترديد به تشديد تحريمهاي اقتصاد ايران و ناتواني اقتصاد در جايگزين
كردن درآمد از دســت رفته صادرات نفت ميرسيم .اقتصاد ايران يك
ســاختار قوام يافته چندين دههاي داشت و تعادلهاي خود را نيز بر
اســاس آن ســاختار پيدا كرده بود .به اين معني كه چندين دهه بود
ايران درآمد هنگفتي از صادرات نفت خام به دســت ميآورد و سازمان
برنامه و بودجه نيز بر اساس اين ميزان درآمد ،آن را به مصارف از پيش
تعيين شدهاي تخصيص ميداد .بخشي از اين منابع ارزي با قيمتهاي
گوناگــون ريالي به واردات اختصاص مييافت .بر اســاس آمارهاي در
دسترس بهطور ميانگين ســاالنه  ۴۰تا  ۵۰ميليارد دالر از درآمدهاي
ارزي براي واردات اختصاص مييافت .اما با كاهش و حذف درآمدهاي
صادرات نفت خام و نيز كاهش صادرات ســاير كاالها وخدمات در نيم
سال نخست امسال وچشمانداز نه چندان روشن براي ادامه سال در به
دست آوردن درآمد ارزي ،اين تخصيص كاهش يافته است .بانك مركزي
ايران نيز توانسته است سوار بر موج شده و به بهانه حفظ ارزش پول ملي
تقاضاي هرگونه ارز را سركوب كند .اين وضعيت راه را براي تقاضاي مؤثر
ارز مسدود كرده است .به دليل افزايش قيمت خريد مواد اوليه از سوي
بانك مركزي و همچنين مشكالت ناشي از ناهماهنگي سازمان بورس با
صنايع باالدستي و عدم تأمين ارز مورد نياز بنگاهها در نظارت و تخصيص
درست مواد اوليه ،در برخي از صنايع ،توليدكنندگان واقعي مجبورند
مواد اوليه موردنياز را با قيمتهاي بسيار باال تأمين كنند.
حاال توليد در تنگناي مواد اوليه گرفتار شده است و آن بخش از توليدات
صنعتي كه براي توليدات خود در داخل يا خارج از كشــور هنوز مشتري
دارند ،نميتوانند براي خريد مواد اوليه وارداتي ارز تهيه كنند .از سوي ديگر
برخي از توليدكنندگان كه مواد اوليه آنها در داخل كشور تهيه ميشود ،با
دردسر تازهاي مواجه شدهاند .به اين معني كه توليدكنندگان فرآوردههاي
پتروشيمي ،فوالد ،مس و ساير فلزات آهني با توجه به افزايش شتابان نرخ
تبديل ارز به پول ايران ترجيح ميدهند توليدات خودرا به جاي اينكه در
بــازار داخلي عرضه كنند آن را به صادرات اختصاص دهند .مجادلهاي كه
از دو سال پيش در اين بخش شروع شده بود اكنون به دليل افزايش نرخ
ارز در اوج قرار دارد .تالشهاي توليدكنندگان صنايع پايين دســتي اين
محصوالت دست كم درباره فوالد به نتيجه نرسيد و توليدكنندگان فوالد
توانستند از تله قيمتگذاري دستوري خالص شوند .با توجه به نياز شديد
دولت به ارز براي خريد كاالهاي اساسي به نظر ميرسد عرضه فرآوردههاي
پتروشيمي و فلزات اساسي در بازار داخل منتفي است .يكي از داليل ديگر
در تنگناي ايجاد شده براي خريد مواد اوليه حتي در صورتي كه توليدكننده
بتواند ارز مورد نياز را از بازار نيمايي يا بازار آزاد تهيه كند ،مشــكل مهمتر
افزايش شديد نياز شركتها به نقدينگي است .نرخ هر دالر آمريكا در نيم
سال نخست امسال بيشتر از دوبرابر شده است ،بنابراين توليد براي خريد ارز
نياز به سرمايه درگردش بااليي دارد كه با وجود تنگناهاي مالي تأمين آن از
بازارهاي گوناگون ،سخت به نظر ميرسد و دست و پاي توليدكنندگان را
بسته است .واقعيت ديگري كه توليد را براي خريد مواد اوليه درتنگنا قرار
ميدهد اين اســت كه دولت با همه نيروي خود سد راه قيمتگذاري بر
اساس نرخ جديد ارز براي توليدات صنعتي ميشود و ميگويد بايد كاالها در
چارچوب اراده دولت عرضه شود .اين نيز بر پيچيدگيهاي توليد اضافه كرده
است و توليدكنندگان را در موقعيت دشواري قرار داده است.
سد و بند ديگري كه توليد را در منگنه قرار داده اين است كه اگر از
سدهاي پيشين عبور كند ،يعني ارز مورد نيازش را براي واردات تأمين
كند ،بتواند از سدهاي خارجي به دليل عدم عضويت در  FATFعبور
كند و رضايت دولت را بگيرد و از سد قيمتهاي دستوري هم بگذرد،
به ســد اصلي ميرسد كه كاهش قدرت خريد مصرفكننده است .در
وضعيتي كه قدرت خريد مصرفكنندگان به دليل ترس از دست دادن
پسانداز براي سختترين روزها و نيز تورم شتابان كاهش يافته است،
خريد مواد اوليه با قيمتهاي باال ترسآور است.
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بازگشت بخشي از وظايف قانون انتزاع به وزارت جهاد كشاورزي

بخشي از وظايف قانون انتزاع كه پيش از اين توسط دولت تعليق
شــده بود دوباره به وزارت جهاد كشاورزي برگشت.ستاد اقتصادي
دولت با بازگشــت بخشــي از وظايف قانون انتزاع به وزارت جهاد
كشاورزي موافقت كرد.
محمــد نهاونديان معــاون اقتصادي دولت با ارســال نامهاي از
بازگشت وظايف بازرگاني بخش كشاورزي به وزارت جهاد كشاورزي
خبر داده است .مرداد ماه امسال قانون انتزاع كه درباره تنظيم بازار
و وظايف بازرگاني بخش كشاورزي بود به مدت دو سال تعليق شده
و اين وظايف به وزارت صمت محول شده بود .نهاونديان در نامهاي
كه به وزراي صنعت ،معدن و تجارت و جهادكشاورزي ارسال كرده
اســت جزييات واگذاري امور تنظيم بازاري محصوالت كشاورزي را
اعالم و آن را جهت اجرا ابالغ كرد.
متن اين نامه به شرح زير است:
بند (ب) تصميمات جلسه يكصدو هفتادو هشتم ستاد هماهنگي
اقتصــادي دولــت مــورخ  1399/8/11در خصــوص هماهنگي
دســتگاههاي اجرايي براي تنظيم بازار محصوالت كشاورزي كه به
تأييد رياست محترم جمهوري اسالمي ايران رسيده است ،به شرح
ذيل جهت اجرا ابالغ ميگردد.
 -1مســؤوليت برنامهريزي و هماهنگي تأمين (توليد و واردات
انواع نهادههاي كشاورزي و دام و طيور) و همچنين مسؤوليت توليد،
عرضــه و تنظيم بازار مرغ و تخم مرغ تا مرحله عمده فروشــي به
قيمت مصوب ،با وزارت جهاد كشاورزي است.
 -2به منظور عرضه مكفي كاال و دسترســي مصرفكنندگان به
نرخ مناسب ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،مسؤوليت تنظيم بازار
كليه كاالهاي اساســي و ضروري از جمله محصوالت كشــاورزي و
دامي در مرحله توزيع و خرده فروشي را به عهده دارد.
 -3مسؤوليت تصميمگيري در مورد صادرات مرغ و تخم مرغ ،با
وزارت جهاد كشاورزي است.
 -4وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،مكلّف است دسترسي كامل
و برخط وزارت جهاد كشاورزي به اطالعات سامانه جامع تجارت را
تأمين نمايد و حمايتهاي سياستي و نظارتي الزم را اعمال نمايد.
 -5وزارت جهاد كشــاورزي ،مكلف است اطالعات الزم در مورد
تأمين ،حمل و انبارش اين كاالها را بطور برخط ،از طريق ســامانه
جامع تجارت ،در اختيار وزارت صنعت ،معدن و تجارت قرار دهد.

استقبال كشاورزان از كشت چغندر قند در آذر بايجان غربي
آذربايجانغربي به علت برخورداري از آب و خاك مناســب و
وجود پنج كارخانه قند در شهرستانهاي اروميه ،خوي ،پيرانشهر،
مياندوآب و نقده مقام نخســت كشوري توليد ،سطح زير كشت و
عملكرد چغندر قند را در اختيار دارد.
براســاس اظهارات مسؤوالن جهاد كشــاورزي استان سال
زراعي گذشــته در مجموع  ۳۴هزار هكتار از مزارع اســتان به
كشــت چغندر قند اختصاص يافته بود اما ســطح زير كشت
چغندرقند در آذربايجانغربي در مقايسه با سال قبل از آن ۱۸
درصد افزايش يافته و اين افزايش ســطح زير كشت در شمال
اســتان و خارج از محدوده حوضه آبريــز درياچه اروميه اتفاق
افتاده است .رييس سازمان جهاد كشاورزي آذربايجان غربي با
بيان اينكه با شروع تحويل چغندرقند توسط كشاورزان استان،
از شهريور امسال  ۷۲درصد مطالبه چغندركاران پراخت شده،
گفت :چهار هزار و  ۵۰۰ميليارد ريال تاكنون پرداخت شــد ه و
اين روند همچنان ادامه دارد.
رســول جليلي بيــان كرد :همزمــان با آغاز فصل برداشــت
چغندرقند از مزارع اســتان ،تاكنــون  ۸۶۵هزار تُن چغندر قند،
تحويل كارخانههاي قند اســتان شــده اســت ومجموع مطالبه
چغندركاران اســتان از كارخانههاي چغندرقند آذربايجانغربي
تاكنون  ۶۲۴ميليارد تومان برآورد شده است.
وي بــا بيان اينكه عالوه بر اين ميزان ،درحدود  ۳۷هزار تن از
چغندرقند توليدي آذربايجانغربي توسط كارخانههاي قند خارج

از اســتان خريداري شده ،گفت :با تصويب دولت امسال محصول
چغنــدركاران با نرخ تضميني هر كيلوگرم  ۶هزار و  ۵۲۰ريال با
عيار  ۱۶درصد با احتســاب كمك هزينه حمل و نقل خريداري
خواهد شد كه نســبت به قيمت چهار هزار و  ۲۳۰ريال پارسال
نزديك به  ۵۳درصد افزايش دارد.
مدير زراعت سازمان جهاد كشــاورزي آذربايجان غربي توجه
به آبياري مدرن را رويكــرد غالب در مزارع چغندرقند بيان كرد
و گفت ۵۳ :درصد از ســطح كشــت مزارع چغندر قند استان به
صورت آبياري باراني ۴۵ ،درصد به صورت نشتي (جوي و پشته)
و  ۲درصد به صورت نوار تيپ آبياري ميشود.
علي عيدي با اشــاره به اينكه در سال زراعي گذشته (-۱۳۹۸
 )۱۳۹۹در مجمــوع  ۱۱۰هكتار از مــزارع چغندر قند به صورت
نشايي كشت شده بود ،ادامه داد :هزار و  ۱۱۵هكتار نيز به عنوان
مزارع الگويي با تراكم كمتر و مابقي مزارع به شيوه معمولي كشت
شــده بود تا به اين طريق بتوان روشهاي كاهش مصرف آب را
ترويج كرد.
وي گفت :امســال ميانگين برداشــت چغندر قنــد از مزارع
آذربايجانغربي  ۵۵تُن در هكتار با ميانگين عيار  ۷۳ ،۱۷درصد
و ميزان افت محصول  ۲درصد اســت كه اين امر نشــاندهنده
افزايــش توليــد و كيفيت اين محصــول در مــزارع و توجه به
بهره وري منابع اســت .اين كارشناس با اشاره به اينكه سال قبل
 ۲۸هزار و  ۲۰۰هكتار چغندرقند در آذربايجانغربي كشت شده
بود ،افزود :سطح زير كشت چغندر قند استان در مقايسه با سال
قبل از آن  ۱۸درصد افزايش يافته و اين افزايش سطح زير كشت
در شمال اســتان و خارج از محدوده حوضه آبريز درياچه اروميه
اتفاق افتاده است .عيدي اظهار داشت :سطح كشت چغندرقند در
شمال اســتان كه در محدوده آبريز درياچه اروميه قرار ندارد ،در
مقايســه با سال قبل در سطح  ۲هزار و  ۵۹۲هكتار بود در حدود
 ۵۰درصد افزايش داشتهاست.
وي اضافــه كــرد :در بيــن شهرســتانهاي آذربايجانغربي،
پيرانشهر با  ۱۴هزار و  ۳۰۰هكتار سطح زيركشت چغندر استان
پيشــتاز بوده و مياندوآب با ســه هزار و  ۷۰۰هكتار ،نقده با سه
هزار و  ۱۰۰هكتار و بوكان به ســه هزار هكتــار در جايگاههاي
بعــدي قرار دارند و ماكو و چالدران نيــز هر كدام با  ۲۵۰هكتار
زيركشت چغندر ،كمترين ميزان سطح كشت اين محصول را به
خود اختصاص دادند.
آذربايجانغربي با يك ميليون هكتار اراضي كشــاورزي قابل
كشت ،ســاالنه با توليد  ۶ميليون تن انواع محصوالت كشاورزي
شــامل يك ميليون و  ۹۰۰تُن چغندر قند ،يك ميليون و ۱۰۰
هزار تن سيب ۷۰۰ ،هزار تن گندم و  ۱۵۰هزار تن انواع ميوههاي
هستهدار ششمين استان توليدكننده محصوالت كشاورزي كشور
محسوب ميشود.
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سياستهاي دولت
و از پا افتادن خردهزارعان

عضو شوراي مركزي خانه كشاورز با انتقاد از
سياستهاي دولت در بخش كشاورزي گفت:
اين سياســتها منجر به تهديد امنيت غذايي
كشور ميشود.
مسعود اسدي عضو شــوراي مركزي خانه
كشاورز با اشــاره به افزايش سرسامآور قيمت
نهادههاي كشــاورزي از جمله كودها و سموم
شيميايي اظهار داشت :وزارت جهاد كشاورزي
بــا اقداماتــي از جمله ارايه كشــاورزكارت به
كشاورزان ســعي ميكند تبعات سياستهاي
نادرســت تيم اقتصادي دولــت را تا حدودي
كاهش دهد كه متأسفانه در اين زمينه چندان
موفق نبوده اســت .چرا كه كشاورزان استقبال
گســتردهاي از اين طرحها نداشتند .متأسفانه
تيم اقتصادي دولت ،كشاورزي را در تنگنا قرار
ميدهد تا كســري بودجه را در ساير بخشها
جبران كند و در طول  ۴دهه بعد از انقالب اين
حجم كملطفي و بيمهري به بخش كشاورزي
بيسابقه بوده است.
اين فعال بخش خصوصي با اشاره به اينكه
افزايش شــديد نرخ كودها و سموم كشاورزي
باعث شد كه كشــاورزان اين محصوالت را از
برنامه كشت خود حذف كنند گفت :متأسفانه
با عدم استقبال كشــاورزان از خريد كودهاي
فسفاته و پتاسه مواجه هستيم و در حال حاضر
انبارها مملو از اين محصوالت اســت .چرا كه
بهدليل گراني ،كشاورزان قادر به خريد و استفاده
از آنها نيستند .بدون استفاده از اين كودها در
كشت محصوالت استراتژيك ،كاهش بهرهوري
و توليد اين محصوالت امري محتمل است.وي
با اشــاره به اينكه اقدامات تيم اقتصادي دولت
كامال آگاهانه و براي هدايت بخش كشــاورزي
به سوي سيستمي مدرن است ،گفت :درواقع
دولت نميخواهد از مســيري درست راندمان
بخش كشاورزي باال ببرد و اقدام به مدرنسازي
اين بخش نمايد .بلكه ظاهرا ً اعتقاد دولتمردان
اينگونه است كه كشاورزي آنقدر گران شود تا
خرده كشاورزها و كساني كه توانايي حضور در
اين عرصه را ندارند از اين شــغل خارج شده و
اراضي خود را به ســرمايهگذاران واگذار كنند
تا ســرمايهگذاران بدون نياز بــه اخذ يارانه از
دولت اقدام به مدرنسازي كشاورزي و افزايش
بهــرهوري كنند.اين طــرح در ظاهر طرحي
بســيار خوب و مطلوب اســت اما نكته بسيار
مهم اين اســت كه حذف طبقه روســتايي از
جامعه كشاورزي منجر به مهاجرت از روستاها
و افزايش حاشــيه نشيني در اطراف شهرهاي
بزرگ ميشــود كه اين تهديدي بسيار جدي
براي جامعه ما است و ميتواند عواقب خطرناكي
داشته باشد.اسدي با اشاره به اينكه دولتمردان
تذكرها و هشدارهاي بخش خصوصي را نشنيده
گرفتهاند ،ادامه داد :ما از دولتمردان كام ً
ال نااميد
شــدهايم و از دلســوزان نظام ميخواهيم كه
مراقب سياستهاي دولت در بخش كشاورزي
كه ميتواند منجر به از دست رفتن خودكفايي
محصوالت استراتژيك و به خطر افتادن امنيت
غذايي كشور شود ،باشند.
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كارخانه قند بيستون ظرفيتي براي حل مشكل بيكاري كرمانشاه

كارخانه قند بيســتون با  ۴۸سال سابقه فعاليت در رونق توليد ،ايجاد
اشتغال و رونق اقتصادي استان كرمانشاه نقش بسزايي ايفا ميكند .بيش
از  ۵۰۰نفر اكنون در اين واحد توليدي مشغول به كار هستند و به همين
تعداد نيز به صورت غيرمستقيم شغل ايجاد كرده است.
در ورودي شهر بيستون از طرف كرمانشاه و روبروي كتيبه جهاني داريوش
هخامنشــي ،كارخانهاي با حدود  ۵۰ســال قدمت چــون نگيني در منطقه
متخصصان آلماني
ميچرخد .كارخانه قند بيستون در ســال  ۱۳۴۰توسط ّ
ساخته شده و اكثر وسايل مورد استفاده براي صنعت قندسازي و ماشينآالت و
دستگاههاي آن متعلق به شركت «سالز گيتر» آلمان است.تاريخ مونتاژ و اولين
بهرهبرداري كارخانه قند بيستون سال  ۱۳۴۲است كه ظرفيت اسمي اوليه آن
يك هزار تن چغندر در شــبانهروز بوده و ظرفيت اسمي كنوني آن  ۲هزار تن
چغندر در شبانهروز ،كه قابل توسعه به بيش از سه هزار تن در شبانهروز است.
اكنون در كارخانه قند بيستون ساالنه حدود  ۴۰هزار تن شكر 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.
كارخانه وارد پنجاه و هشتمين بهرهبرداري شد
چغندرهاي دپو شــده پس از چند مرحله شست و شو وارد خط توليد
براي تبديل به شكر ميشود .توليد قند در اين كارخانه از حدود  ۱۰سال
پيش متوقف شده و تنها شكر توليد ميكند اگرچه مديرعامل شركت قند
بيستون ميگويد آماده راهاندازي خط توليد قند هستيم اما مشكل نقدينگي
داريم .داخل كارخانه به دليل فعاليت دستگاههاي فراوان بسيار گرم است و
كارگران ميگويند اين گرما براي فصل سرما خوب اما در فصل گرم غيرقابل
تحمل است .اين دستگاهها در طول فصول بهرهبرداري يعني بهار و پاييز به
صورت شبانهروزي روشن است و خط توليد نيز در  ۲شيفت فعال است.
قند بيستون به لحاظ اقتصادي در استان تأثيرگذار است
مديرعامل شــركت قند بيســتون در گفتوگو با خبرنگار ايرنا گفت:
از ســال  ۹۷كه تيم مديريتي جديد در شركت مستقر شد سعي كرديم
مسائل و مشكالت را مرتفع كنيم .امسال هم با توجه به شرايطي كه پشت
سر گذاشتيم و به نقطه ثباتي رسيديم و با همكاري و همياري مسؤوالن
اســتاني و پرسنل شركت مسائل و مشكالت را بتوانيم حل كنيم«.مجيد
معينيصفا» با بيان اينكه كارخانه قند بيستون به لحاظ اقتصادي در استان
كرمانشاه تأثيرگذار اســت ،افزود :اين تأثيرگذاري با اشتغال  ۵۰۰نفري و
همچنين رونق بخشيدن به اقتصاد منطقه ملموس است و همچنين تمام
خريدهاي كارخانه را اگر توانايي آن در منطقه وجود داشته باشد از استان
تأمين ميكنيم حتي اگر گرانتر باشد .وي با بيان اينكه  ۵۰۰نفر پرسنل به
صورت رسمي ،قراردادي و فصلي در شركت فعاليت ميكنند و يك بنگاه
موفق است كه حداقل بخشي از مشكالت اشتغال استان را مرتفع كرده و با
ي انجام شده بسياري از مسائل و مشكالت شركت نيز حل شده
برنامهريز 
و براي رفع ساير مشكالت نيز نياز به همكاري بيشتري داريم.كرمانشاه از
نظر بيكاري در رتبه اول كشــور قرار دارد .طبق آخرين آمار اعالم شده از
ســوي مركز آمار ايران ،نرخ بيكاري استان كرمانشاه در فصل بهار امسال،
 ۱۳.۸درصد اعالم شده كه نسبت به بهار سال قبل يك درصد كاهش نشان
ميدهد .در فصل بهار  ،۹۹كرمانشاه پس از استانهاي لرستان و چهارمحال
و بختياري رده سوم بيكاري را به خود اختصاص داده بود.

وي اضافه كرد :اگر ما ميتوانستيم  ۲۵۰هزار تن چغندرقند خريداري
كنيم خيلي از مشكالت و معضالت كارخانه قند بيستون حل ميشد و حتي
با اين ميزان محصول ميتوانستيم خط توليد قندي كه سالهاست تعطيل
شده را راهاندازي كنيم.

دالالن مانع خريداري محصول كشاورزان
معيني صفا در ادامه گفت :امسال براي جذب چغندر و حدود ۳۳۰
هزار تن قرارداد با كشــاورزان بستيم .متأسفانه در سالهاي گذشته به
دليل مسائل و مشكالتي كه شــركت داشت كشاورزان مقداري اذيت
شدند و مطالبات آنها دير پرداخت ميشد و حتي كار به جايي رسيده
بود كه به جاي پول به كشاورزان شكر ميدادند و آنها مجبور بودند به
زير قيمت بفروشند.وي اضافه كرد :حدود هشت تا  ۹ماه طول ميكشيد
تا كشــاورزان مطالبات خود را از شــركت بگيرند و اين وضعيت نگاه
كشاورزان را نسبت به شركت تغيير داده بود و در اين ميان ّ
دلالن فعال
شدند و توانستند بخش زيادي از محصوالت را خريداري كنند.مديرعامل
شركت قند بيستون گفت :براساس مستندات توانستيم تا پايان سال
گذشته زمان پرداخت مطالبات كشاورزان را مقداري كمتر كنيم .وي
اضافه كرد :برنامه امسال اين است كه  ۹۰درصد از مطالبات كشاورزان
را سه روز بعد از اينكه كل محصول را به شركت تحويل دادند پرداخت
شود و  ۱۰درصد باقيمانده را هم گذاشتيم كه صورت حسابها يا اينكه
اگر بدهي دارند را بعداز تسويه ،پرداخت نماييم كه اين موضوع عملياتي
شده و هر كشاورزي كه به صورت كامل محصول خود را به ما تحويل
دهد در مدت ســه روز  ۹۰درصد مطالباتش را تسويه ميكنيم و ۱۰
درصد باقيمانده نيز در مدت يك ماه تسويه كامل ميشود.
معينيصفا افزود :تا اين تاريخ  ۱۴۲هزار تن چغندر كشاورزان را تحويل
گرفتيم اما متأسفانه امسال فعاليت ّدلالن در استان خيلي زياد شده است.
چغندر محصولي است كه براساس معيار كمي و كيفي يعني باتوجه به عيار
و تناژ خريداري ميشود اما ّدلالن بدون توجه به اين معيارها چغندر را از
كشاورزان خريداري ميكنند در حالي كه ما براساس اين معيارها محصول
خريداري ميكنيم و تالش ميكنيم به كشاورز ضرر و زيان وارد نشود.وي
گفت :شركت قند بيستون براساس دستورالعمل جهاد كشاورزي محصول
خريداري ميكند و اگر ما خالف اين عمل ميكرديم و براساس مدل ّدلالن
خريــد ميكرديم حدود چهار ميليارد تومان كمتر پرداخت ميكرديم اما
ّدلل بدون رعايت اين دستورالعملها ،توانايي مذاكره بيشتري دارد و خيلي
انعطاف پذيرتر و دستش باز است و توانسته خيلي از كشاورزان را مجاب كند
و محصوالت آنها را خريداري كند .وي اظهارداشت :ما اين خطر را احساس
كرديم و با مسؤوالن جهاد كشاورزي ،استانداري ،سازمان صنعت ،معدن و
تجارت و دادستاني مكاتبه كرديم كه جلو فعاليت ّدلالن را در اين موضوع
بگيرند يا اجازه دهند ما هم با مدل ّدلالن فعاليت و در شرايطي برابر رقابت
كنيم و محصول را خريداري نماييم.
خريداري  ۱۴۲هزار تن محصول تاكنون
مديرعامل شــركت قند بيســتون در ادامه اين گفتوگو با بيان اينكه
تاكنون  ۱۴۲هزار تن چغندر از كشــاورزان خريــداري كردهايم و به نظر
ميرسد بتوانيم  ۱۷۰هزار تن بخريم در حالي كه برنامهريزي ما  ۳۳۰هزار
تن بود اما بيشتر آن توسط ّدلالن از استان خارج شده است.
معينيصفــا ،همچنين به دپوي حــدود  ۱۷هزار تن چغندرقند در
محوطه كارخانه و در فضاي باز اشــاره كرد و افزود :چون چغندر ترهبار
و فســادپذير است اگر دپو كنيم كيفيت آن پايين ميآيد و ميزان قند
ريشــه چغندر كاهش پيدا ميكند و ضريب اســتحصال پايين ميآيد
اما باتوجه به اينكه ميخواســتيم ّ
دلالن كمتر فعاليت كنند اين مقدار
محصول را دپو كرديم كه به لحاظ استاندارد درست نيست.وي همچنين
توجه كشاورزان را به اين موضوع معطوف كرد كه كارخانه قند بيستون
مربوط به استان كرمانشاه است و  ۵۰سال فعاليت دارد و هميشه و در
همه حال و در روزهاي خوب و بد كنار كشــاورزان بوده و انتظار داريم
كشــاورزان محصول خود را به ّ
دلالن نفروشــند و به چرخيدن چرخ
كارحانه قند بيستون فكر كنند.

نياز به نقدينگي براي راهاندازي خط توليد قند
مديرعامل شركت قند بيستون گفت :اين شركت منابع موردنياز براي
راهاندازي خط توليد قند در اختيار ندارد و باتوجه به نوســانات بازار دقيقاً
نميتوان ميزان نقدينگي موردنياز اين خط را برآورد كرد.
وي اضافه كرد :اگرچه مســؤوالن اســتان براي تأمين نقدينگي با ما
همكاري كردهاند و بانكها را كنار ما قرار دادند اما مشــكل بزرگ ما اين
اســت كه شركت ما سهامي است و سهامداران عمده آن هم كارخانههاي
قند استان خراسان هستند كه متأسفانه وضعيت اقتصادي آنها هم مناسبت
نيســت و ميزان بدهي آنها در شبكه بانكي باال است و از نظر بحث ذينفع
واحد ما نميتوانيم از تسهيالت استفاده كنيم.
معينيصفا ،افزود :چون سهامداران شركت قند بيستون در شبكه بانكي
معوق دارند ديگر ما امكان استفاده از هيچگونه تسهيالتي را در هيچ قالبي
نداريم و اين موضوع مشكالت زيادي براي شركت به وجود آورده است .اين
در حالي اســت كه شركت قند بيستون هيچ گونه بدهي م ّعوق به بانكها
و ماليات ندارد.او گفت :در ســال جهش توليد كه رهبر معظم انقالب نيز
تأكيــد زيادي بر اين مقوله دارند ما دنبــال راهاندازي خط توليد جديد و
توسعه كارخانه هســتيم و از مسؤوالن ميخواهيم براي برون رفت از اين
مشكل تدبيري بيانديشند.وي به نرخگذاري اشتباه چغندر و شكر نيز اشاره
كرد و توضيــح داد كه هزينهها روز به روز باالتر مــيرود و نرخگذاريها
بايد هم به صرفه كشــاورز و هم شــركتهاي قند و شكر باشد در حالي
كه در قيمتگذاريها اين موارد رعايت نميشود و بيتوجه به هزينههاي
تمام شده نرخگذاري انجام ميشود.وي با اشاره به افزايش قيمت شكر در
روزهاي اخير ،گفت :قيمت هر كيلوگرم شــكر هفــت هزار و  ۳۰۰تومان
نرخگذاري شده كه  ۵۰۰تومان آن سهم دولت است و سهم كارخانه هم به
ازاي هر كيلوگرم  ۶هزار و  ۸۰۰تومان است در حالي كه نرخ هر كيلوگرم
شــكر وارداتي  ۶هزار و  ۷۰۰تومان اســت و ديگر توليد شكر در كارخانه
توجيهي ندارد و از آن طرف كشــت چغندر هم براي كشــاورزان توجيه
اقتصادي ندارد .وي با بيان اينكه نرخگذاري شكر بدون توجه به قيمت تمام
شده و هزينههاي كارخانه انجام ميشود ،اظهار داشت :اين نرخگذاري اشتباه
روي شكر و همچنين محصول چغندر باعث ميشود اين فعاليت از لحاظ
اقتصادي بصرفه نباشد و نكته ديگر اينكه قيمت تمام شده شكر تنها مختص
به خريد چغندر نيست .به عنوان مثال كيسه براي بستهبندي شكر از سال
 ۹۷تا  ۹۹بيش از  ۳۰۰درصد افزايش داشته و مابقي هزينهها مانند حقوق
پرسنل ،تعميرات و ساير موارد هم بماند كه باال است.وي تصريح كرد :اين
موضوع براي كارخانههاي توليد شكر مثل ما كه تك محصولي و خام فروش
هستيم مشكل ساز است .پيشنهاد ما اين است كه از زمان توليد و برداشت
چغندر بايد به صورت زنجيره ديده شود كه متأسفانه نظمي وجود ندارد .بايد
نظارتي وجود داشته باشد كه اگر ما  ۲۵۰هزار تن قرارداد ميبنديم بايد همه
را خريداري كنيم اما وضعيت همه كارخانههاي قند و شكر مناسب نيست و
اين به نفع ّدلالن شده است.
آماده فعال كردن نماد شركت در بورس هستيم
وي گفت :اواخر سال  ۹۵قند بيستون دچار مشكالت عملياتي زيادي
شــد و حتي تصميم به تعطيلي كارخانه گرفته شــد .اختالف نظر بين
ســهامداران اصلي اتفاق افتاد و اين مسائل باعث بسته شدن نماد شركت
در بورس شد .بعد از سال  ۹۷كه مديريت جديد شروع به كار كرد شركت
عدم افشاي اطالعات داشت كه هيچكدام از اطالعات مالي شركت به صورت
شفاف در سامانه كدال اطالعرساني نشده بود .همچنين مجامع سالهاي
 ۹۶و  ۹۷شركت برگزار نشده بود.
معينيصفا افزود :ما مجامع سالهاي  ۹۶و  ۹۷را  ۲۲تير  ۹۹برگزار كرديم
و همه اطالعات افشا نشده در سامانه كدال تاكنون افشا شده و تمام الزامات
بورسي تا اآلن انجام شده است مجمع نوبت اول سال  ۹۸هم  ۳۱شهريور ۹۸
برگزار شد اما به حد نصاب نرسيد و در آبان هم نوبت دوم سال  ۹۸را برگزار
ميكنيم .او گفت :اگر مجمع برگزار شود و بازرس و حسابرس انتخاب شود و
مجمع  ۳۱شهريور  ۹۹را هم برگزار كنيم ديگر مسائل و مشكالت ما با بورس
حل ميشود و به احتمال بسيار زياد پيگير هستيم كه نماد شركت در بورس را
باز كنيم اگرچه اين اقدام منافعي براي شركت ندارد اما براي سهامداران خوب
است و پس از سالها صبر كردن منافع آنها تأمين ميشود.

