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پيام نوروزي رهبر معظم انقالب:

در سال  1391و در شرايط محدوديت ارزي اتفاق افتاد

ده ميليارد دالر براي واردات  7محصول كشاورزي
* در سال  1391و درحاليكه شعار حمايت از توليد داخلي در دستوركار بود يك ميليارد دالر فقط به واردات شكر اختصاص يافت

چشمانداز سال ۹۲
اميدوارانه و توأم
با حضور جهادي ملت
در عرصه
سياست و اقتصاد است
رهب��ر معظم انق�لاب ب��ا نامگذاري
س��ال  92بهعنوان سال «حماسه سياسي و
حماسه اقتصادي» ،چشمانداز سال جديد را
اميدوارانه و همراه با حضور جهادي ملت
اي��ران در عرصههاي سياس��ي و اقتصادي
توصيف كردند.

در صفحه 8

الزامهاي
حماسه اقتصادي

بهمن دانايي

وج��ود يك اقتص��اد مل��ي نيرومند و
درونزا كه توانايي ايجاد اشتغال براي جوانان
ايراني را داش��ته باش��د ،مس��ير رشد توليد
داخلي را هموار كند و ش��رايط اس��تفاده از
همه تواناييهاي سرزميني را مهيا كرده و در
نهايت به افزايش رفاه شهروندان منجر شود،
از الزامهاي ملي اس��ت .مقام معظم رهبري
سالهاس��ت كه بهمناس��بتهاي گوناگون
درباره اقتصاد ملي نيرومند با محوريت توليد
داخل و رهايي از وابس��تگيهاي دردآور به
دولتمردان توصيه ميكنند.
مق��ام معظ��م رهبري در همين راس��تا
چندين س��ال است كه در پيامهاي نوروزي
به حماي��ت از توليد ملي تأكي��د دارند .در
پي��ام نوروزي س��ال  1392ايش��ان ،نكات
بس��يار بااهميت��ي درب��اره چگونگ��ي اداره
اقتصاد ملي و خلق حماس��ه اقتصادي ديده
ميش��د كه بايد در كانون توجه جدي قرار
گيرد .انجمن صنفي كارخانههاي قندوشكر
ايران در همه س��الهاي سپريشده با لحاظ
كردن خواستههاي مقام معظم رهبري تالش
گستردهاي را براي نيل به خودكفايي در يكي
از صنايع اساسي كشور داشته و دارد .محقق
شدن شعار حماسه اقتصادي نيز مانند هميشه

در صفحه 2

دقت در برخي آمارهاي ارائه ش��ده از س��وي
مراكز رسمي دولتي تأسف و تعجب در انسانهاي
عالقهمند ب��ه اقتصاد ملي را برميانگيزد و اندوه و
درد را به دل و جان آدمي س��رازير ميكند .يكي از
غمانگيزترين آمارهاي رسمي ارائه شده مربوط به
«اق�لام عمده واردات ب��ه ترتيب ارزش دالري در
سال  »1391است كه از طرف گمرك ايران منتشر
شده اس��ت .بر اساس آمار ارائه شده از طرف اين

سازمان مرتبط با چگونگي واردات انواع كاالها ،در
س��ال  1391رقمي نزديك به  10ميليارد دالر براي
واردات  6كاالي مرتبط با كشاورزي اختصاص داده
شده است .براس��اس آمار يادشده در سال ،1391
رقمي معادل  2573ميليون دالر براي واردات 6681
هزار تن دانه گندم س��خت اختصاص يافته است.
اين ميزان واردات دانه گندم سخت در سال 1391
درحالي رخ داده اس��ت كه دولت چندس��ال پيش

دريافت  5گواهينامه توسط قند نيشابور
دريافت  5گواهينامه ISO 14001 ،OHSAS 18001 ISO 9001،ISO 22000وHACCP

توسط مجموعه قند نيشابور از جمله موفقيتهاي اين شركت بهحساب ميآيد.
* نشريه شكر اين موفقيت را به مديريت ،كارشناسان و كاركنان شركت قند نيشابور تبريك
گفته و آرزوي كاميابي بيشتر براي اين
واحد صنعتي را دارد.

جش��ن خودكفايي توليد گندم برگزار
و حتي اعالم ش��د كه ايران صادركننده
گندم شده است.
درحاليكه اي��ران ميتواند با كمي
تدبير در اقتصاد كش��اورزي از واردات
محصوالت زراعي خالص شود اما آمار
ارائه ش��ده توس��ط گمرك ايران نشان
ميده��د در س��ال  1391رقمي معادل
 1801ميليون دالر براي واردات 4904
هزار ت��ن دانه ذرت دام��ي اختصاص
يافته است كه نسبت به رقم سال 1391
بهلح��اظ ارزش��ي  45درصد و بهلحاظ
وزني نزديك به  50درصد رشد واردات
داش��تهايم .همي��ن آمار نش��ان ميدهد
در س��ال  1391حدود  2374هزار تن
«كنجاله ( )Oil Calو ساير آخالهاي
جامد ،حتي خردش��ده يا بههم فشرده
بهش��كل حبه يا گلوله كه از اس��تخراج
روغن سويا بهدست ميآيد ».به ارزش
 1532ميليون دالر به كش��ور وارد شده
است .اين ميزان واردات كنجاله درحالي
انج��ام ش��ده اس��ت ك��ه كارخانههاي
روغنكشي ايران در وضعيت نامساعدي
سال  1391را سپري كردند.

در صفحه 2

در صفحات ديگر

ارزش واردات شكر
 42درصد بيشتر شد

3

حمايت از توليد ملي
با محصوالت وارداتي؟

3

پيشبيني واردات شكر
اتحاديه اروپا
ميشود از توليد هم تقدير كرد
* قدرداني از صادركنندگان در سال 91

غضنفري با بيان اينكه سال  ،91درسهاي خيلي خوب داشت ،ادامه داد :يكي از چالشهاي
بزرگ نظام تحريمها بود اما ذرهاي از اهداف اصلي كوتاه نيامديم.
وي همچني��ن از تالشه��اي قاطبه مردم و اينكه بر روي ارزشهاي نظام مقدس جمهوري
اس�لامي پايمردي كردند قدرداني كرد و درعينحال گفت كه صادركنندگان در اين س��ال خيلي
خوب كار كردند هرچند كه ممكن است برخي بخشنامهها كار آنها را سخت كرد.
وزي��ر صنع��ت ،معدن و تجارت ايجاد چارچوب مركز مبادالت ارزي و اينكه بس��ياري از
توليدات وارد عرصه جديدي در اقتصاد ايران شد ،را درسال گذشته موردتوجه قرارداد و ادامه
داد :آثار تحريمها در س��ال  91افزايش قيمتها بهعنوان بال و مصيبت بود ،اما كاهش وابستگي
كشور به اقتصادي نفتي كمك بسياري كرد.
در صفحه 2

4

ارز مرجع واردات
كليه كاالها حذف شد

6

احتمال حذف ارز مرجع
واردات شكر

6
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الزامهاي حماسههاي
اقتصادي
* خلق حماسه اقتصادي
در گرو حمايت از توليد است

از صفحه اول
در دس��تور اعض��اي اين انجمن ق��رار خواهد
گرفت .حماس��ه اقتصادي ام��ا بدون ترديد در
گروي تحقق شاخصهاي مهمي مثل استقالل
ارزي و رشد توليد داخلي و ملي كاالهايي است
كه با امنيتغذايي و سياسي كشور پيوند جدي
داشته و دارند .هر سازمان ،نهاد و مؤسسهاي كه
قصد دارد در سال  1392در مسير خلق حماسه
اقتصادي باشد بايد راههاي عملي و واقعي براي
حمايت از توليد ملي را شناسايي و معرفي كند.
الزامهاي رس��يدن به تولي��د ملي در حدي كه
اقتصاد كالن و كسبوكار و معيشت شهروندان
به درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفتخام
وابسته نباش��د كدامند؟ راههاي كارشناسانه و
اجرايي كه ميتواند به توس��عه و رشد اقتصاد
مل��ي و توليد داخل كمك كن��د در زمره كدام
اقدامها قرار ميگيرند؟ واقعيت اين اس��ت كه
متأسفانه نهاد دولت و بهويژه برخي از دستگاهها
و س��ازمانها در سال  1391بهجاي حمايت از
توليد ملي سختگيري نسبت به توليد داخلي
را افزايش دادند .در سال گذشته و در شرايطي
ك��ه عرضه ارز از طرف بان��ك مركزي بهدليل
تش��ديد محدوديتها در انتق��ال ارز با كاهش
جدي مواجه ش��د و تصور عمومي اين بود كه
در اين وضعي��ت ،اختصاص ارز با قيمتهاي
پايي��ن و نرخ مرجع ب��ه واردات كاالهايي مثل
ش��كر با محدوديت مواجه خواهد شد اما اين
اتفاق نيفتاد .در س��ال گذشته برخي از دالالن
بهداليل گوناگون ارز مرجع براي واردات شكر
گرفتند و درحالي كه بايد بر فروش آنها نظارت
ميشد اين اتفاق نيفتاد .اين پرسش جدي است
كه آيا معلوم ش��د كه واردكنندگان شكر با ارز
مرجع ش��كر وارداتي را با چه قيمتي و چگونه
و در كجا عرضه كردند؟
آيا در اين عرضه نظارتي ش��ده اس��ت و
ميت��وان اميدوار بود كه يك گزارش رس��مي
در همين زمينه منتش��ر ش��ود؟ درحاليكه اين
رفت��ار مداراجويانه با واردات در س��ال 1391
موجب ش��د كه باالتر از يك ميليارد دالر شكر
وارد كشور شود ،مأموران دستگاههاي نظارتي
اما س��ختگيري به توليد داخل��ي را به حداكثر
رساندند .سختگيريهاي بدون توجيه اقتصادي
به توليد داخلي در سال  1391رفتاري برخالف
حماي��ت از توليد ملي بود ك��ه اتفاق افتاد .در
سال گذشته و درحاليكه دولت شعار حمايت
از توليد داخل را ميداد اما حمايتهاي تعرفه
و س��هميهاي درباره برخي از مهمترين كاالها
از جمله ش��كر در عمل رخ ن��داد .اگر دولت
ميتوانس��ت و ارادهاي ب��راي افزايش قدرت
رقابت��ي اين توليد داخلي با واردات را نش��ان
ميداد بايد از دادن ارز ارزان قيمت به واردات
اجتناب ميش��د .درحاليكه افزايش نرخ ارز و
واقعي ش��دن آن در سال  1391موجي از اميد
در دله��ا ايجاد كرد كه ميتوان رقابت واقعي
ب��ا واردات انجام داد ام��ا دولت با دادن ارز به
قيمت هر دالر  1226تومان راه را مسدود كرد.
اگر قرار باش��د كه در س��ال حماسه اقتصادي،
رفتارهايي مانند گذش��ته داش��ته باشيم و تنها
به ش��عار اكتفا كني��م راه بهجايي نخواهيم برد.
حماس��ه اقتصادي با حماي��ت از توليد داخلي
ممكن ميشود .اگر دولت نرخ ارز براي واردات
را در س��طحي پايينتر از قيمت بازار آزاد و يا
دس��تكم نرخ ارز در مركز مبادله تعيين نكند،
رس��يدن به خودكفايي در توليد شكر به زمان
كمتري نياز خواهد داشت.

مقاله

ميشود از توليد هم تقدير كرد
از صفحه اول
غضنفري معتقد است كه آيندگان در باره
اقتصاد ايران در سالي كه گذشت بسيار خواهند
نوش��ت و در اين سال بود كه تغيير اساسي در
ذهن ،نگاه و تصميمات ايجاد شد.
وزير صنع��ت ،معدن و تجارت ميگويد:
دولتي كه حاضر نبود حتي يك س��نت از نرخ
ارز را كاهش ده��د ،هماكنون با دالر 2برابري
كار ميكند .وي از رس��انهها خواست تا با قلم
نقادانه براي بار ديگر درباره سال  91و اتفاقات
در آن بنويس��ند و گف��ت :موض��وع موفقيت،
عدمموفقيت ،طرفداري و يا مخالفت با دولت
نيست بلكه بررسي كارشناسي است.
مهدي غضنفري در نشس��ت نوروزي با
خبرنگاران از رسانهها خواست تا از نامزدهاي
رياستجمهوري بخواهند كه برنامههاي خود
را در س��ال حماس��ه اقتص��ادي در بخشهاي
اقتصادي و توليد و تجارت اعالم كنند.
وي گف��ت :اگ��ر نقادانه و موش��كافانه با
موضوع اقتصاد برخورد شود ،هر كس كه دانش
وس��يع تري داشته باشد مسئوليتي را بپذيرد به
نفع كشور است.
وي با بيان اينكه بايد انتظارات كش��ور از
رئيسجمهوري آينده در ايجاد حماسه اقتصادي
مطرح شود ،گفت :بايد كاري كنيم كه نامزدهاي
رياستجمهوري بخشي از برنامههاي خود در
اقتصاد ،توليد و تجارت را به مردم بگويند.

سوق دادن
نامزدهاي رياستجمهوري
به سمت مباحث ريز اقتصادي
به نفع كشور است

وزي��ر صنع��ت ،معدن و تجارت س��پس
گفت :رس��انهها بايد مطالبه مردم را براي ارائه
ط��رح و برنامه توس��ط رئيسجمهوري آينده
مطرح كنند و اگر نامزدها به سمت مباحث ريز
اقتصادي سوق داده شوند ،باتوجه به مطالعات
ش��ديد خود در اين چند ماه به انتخابات ،بايد
به مطالبات مردم پاسخ دهند.
غضنفري به حوزه رسانهها پيشنهاد داد تا
پرس��شهايي را مطرح كنند تا نامزدها به آنها
پاسخ دهند .وي گفت :بايد در آغازين روزهاي
س��ال  92ايجاد ش��ود و آن اينك��ه نامزدهاي

رياستجمهوري براي حماسه اقتصادي چه
برنامههايي را پيشبيني كردهاند.

سال  92همچون سال گذشته
ويژه خواهد بود

وي با بيان اينكه سال  91سال خاصي بوده
و در آن همه ن��وع پديده مثبت و منفي بروز
كرد ،گفت :امسال به تبع جريانات سياسي كه
با آن بحث انتخاب��ات و ادامه تحريمها با آن
درگير هستيم همچنان سال خاص و ويژهاي
خواهد ب��ود و با تجربه بيش��تري ميتوان با
مسائل برخورد كرد .غضنفري درعين حال از
رسانههاي طرفدار و منتقد دولت در سالي كه
گذشت ،قدرداني كرد و افزود :آنچه مهم بوده
اين است كه رسانهها خطوط نظام و منافع ملي
را به خوبي رعاي��ت كردند .وي اين توضيح
را نيز داد كه انتقاد رس��انهها نيز با خردمندي،
حفظ چارچوب و شئونات و با در نظر گرفتن
اين موضوع كه دش��منان سوءاستفاده نكنند،
انجام ميش��د .وزير صنعت ،معدن و تجارت
با بيان اينكه ش��ايد برخي س��ايتها مطالبي
را مينوش��تند كه نبايد نگاش��ته ميشد ،ادامه
داد :اما با اين وجود حركت رس��انهاي كشور
بالق��وه و روبهرش��د بود.غضنفري خطاب به
خبرنگاران در اين نشس��ت گفت :امسال كه
م��ردم ميخواهند رئيسجمهوري را انتخاب
كنند ،باتوجه به نامگذاري سال از سوي رهبر
معظم انقالب اس�لامي پرداختن به مس��ائل
اقتصادي كار ما و رسانهها است .وزير صنعت،
معدن و تجارت تصريح كرد :نوعي خالقيت
و ابتكار در اقتصاد در حال شكلگيري است
و انتهاي نقدها و طرفداريها اين اس��ت كه
هدف غايي ،تعالي جمهوري اس�لامي ايران،
سربلندي مردم و اقتصاد همراه با رفاه ،عدالت
اقتصادي و اجتماعي است.

ميشود از توليد هم تقدير كرد

هركدام از اعضاي كابينه در شكلدهي و
ماهيتبخشي به رفتارهاي اقتصادي شهروندان،
س��هم و نقش ويژهاي دارند .اگر در جامعهاي
توجه يك عضو ارش��د كابينه به توليد باش��د
ت�لاش ميكند ك��ه امكانات م��ادي جامعه و
انگيزههاي غيرمادي را به س��مت توليد سوق

خواهد داد و اگر بازرگاني و تجارت خواسته
ذهن��ي يك عض��و كابينه باش��د ،اين بخش از
اقتصاد را گس��ترش ميده��د .درحالي كه در
سالهاي گذشته وزارت صنايع و معادن بنا به
وظايف ذاتي و س��ازمانياش حمايت از توليد
را در دس��توركار داش��ت و در مقابل برخي از
سياس��تهاي تجاري ايستادگي ميكرد ،ادغام
آن با وزارت بازرگاني ،انگيزه حمايت از توليد
را كاهش داد.
مهدي غضنفري كه بخش مهم و قابلتوجه
مديريتي در س��طح ب��االي خ��ود را در امور
بازرگاني س��پري كرده اس��ت نشان داده كه به
بازرگاني عالقه ويژه دارد .اما وي در چندسال
گذش��ته درحالي كه ميخواس��ت به توليد نيز
رسيدگي كند در نهايت سياستهايش رنگ و
بوي تجارت گرفت .وي در س��ال  1392و در
جمع خبرنگاران نكات مهمي را طرح كرد .وي
درحاليكه توجه عميق به مسايل را نشان نداد
در اين ديدار فقط از صادركنندگان تقدير كرد.
در شرايطي كه هيچ فردي نميتواند نقش مهم
صادرات را انكار كند ،اما اين پرس��ش وجود
دارد كه آيا وزير محترم نميتوانس��ت و نبايد
از توليدكنندگان قدرداني ميكرد .عدم قدرداني
اكيد از توليدكنندگان توسط وزيري كه بايد به
اين بخش اهميت دهد اين پرس��ش را فراهم
ميكند كه آيا ايشان به صنعت تعلقخاطر دارد؟
درحاليك��ه توليدكنندگان داخل��ي با كمترين
حمايتهاي دولتي و با كمترين ميزان ارزبري
توانستهاند بخش قابلتوجهي از نياز داخلي را
تأمين كنند ،آيا جاي تقدير ندارد؟
درحاليك��ه بهط��ور مث��ال توليدكنندگان
ش��كر در داخل در س��الهاي  1389تا 1391
با صرفنظ��ر كردن از بخ��ش قابلتوجهي از
س��ود متعارف و قانوني به تثبيت قيمت ش��كر
در داخل كمك كردهاند نبايد از آنها قدرداني
ش��ود؟ درحالي كه قيمت اكثر كاالها در س��ال
 1391با رش��د قيمتي بسيار باال مواجه شدند،
تثبيت نس��بي قيمت شكر به آرامش بازار شكر
كمك درخش��اني كرد كه ميتوانست از طرف
وزي��ر محترم موردتوجه قرار گيرد .كاش كمي
هم از توليد تشكر شود و ايكاش ايشان و ساير
مسؤولين وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،هر
سه بخش مندرج در نام وزارتخانه را ببينند.

در سال  1391و در شرايط محدوديت ارزي اتفاق افتاد

ده ميليارد دالر براي واردات  7محصول كشاورزي

از صفحه اول
آمار ارائه ش��ده از طرف دول��ت مؤيد اين
اس��ت كه در س��ال  1391رقمي بال��غ بر 1308
ميلي��ون دالر به واردات  1289ه��زار تن «برنج
س��فيد يا برنج كامل سفيدش��ده حتي صيقلي يا
براق شده» اختصاص داده شده است .اين ميزان
واردات برنج درحالي انجام ميشود كه شاليكاران
زحمتك��ش ايراني بارها اعتراض و انتقاد خود را
نسبت به واردات بيش از نياز به گوش مقامهاي
دولتي رساندند .در س��ال  1391همچنين رقمي
مع��ادل  1071ميليون دالر از منابع ارزي حاصل

از ص��ادرات نفت و عموم ًا به قيمت ارز مرجع
به واردات  1680هزار تن «ش��كر تصفيه نشده
ب��دون اضافه كردن مواد خوش��بوكننده يا مواد
رنگكننده از نيش��كر» اختصاص يافته اس��ت.
اين ميزان واردات شكر در سال  1391درحالي
انجام ش��د كه توليد داخلي اين محصول نيز در
س��ال زراعي  1390-1391به ارقام قابلتوجهي
رس��يده بود .كارشناس��ان و فعاالن اقتصاد شكر
در ايران معتقدند اگر دولت بخشي از ارز ارزان
اختصاص يافته به واردات شكر را كه در اختيار
يك گروه كوچك اس��ت به حماي��ت از توليد

تسليت

جناب آقاي مهندس سلطاني

مدير محترم بهرهبرداري شركت قند نقشجهان

درگذشت والده گراميتان سركار خانم شبستري (دبير بازنشسته آموزش و پرورش)
را به شما و خانواده محترمتان تسليت عرض نموده و از خداوند متعال براي ايشان مغفرت
و براي شما و خانواده محترمتان صبر خواستاريم.

از طرف مديريت و كاركنان شركت قند نقش جهان

داخلي اي��ن محصول اختصاص م��يداد ،روند
خودكفايي تشديد ميشد .در سال  1391رقمي
مع��ادل  653ميليون دالر ب��ه واردات  499هزار
تن «روغن خام س��ويا ،حتي صمغ گرفته» 653
ميليون دالر به واردات  552هزار تن «پالماولنين
در ظ��روف  20ليتري و بيش��تر» و  601ميليون
دالر به واردات  1567هزار تن «جو به اس��تثناي
دانه جو» اختصاص يافته است .بنابراين مجموع
ارزش دالري واردات گندم ،ذرت دامي ،كنجاله،
برنج ،انواع روغن و ش��كر و جو در سال 1391
به عدد حيرتانگيز  10ميليارد دالر رسيده است.
اين ميزان واردات محصوالت كشاورزي در سال
 1391درحالي اس��ت كه گفته ميش��ود درآمد
حاصل از صادرات نفتخام در س��ال گذشته به
 50ميليارد دالر رسيده است .يك محاسبه ساده
نش��ان ميدهد در شرايطي كه كشور در معرض
محدوديتهاي شديد ارزي است 20 .درصد از
ارز گرانبهاي كشور به واردات چند قلم محصول
كش��اورزي كه امكان توليد داخلي آنها وجود
دارد اختص��اص يافته اس��ت .آيا اختصاص اين
ميزان ارز براي واردات چند قلم كاال را ميتوان
در مسير حمايت از توليد ملي تلقي كرد.
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آمار

ارزش واردات شكر  42درصد بيشتر شد
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1.042
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1388

877

1390

1234
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0
0
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0
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()2.160.000

تولید تا پایان اسفند ماه 89

369.000

1.178.000

1.685.000

واردات تا پایان اسفند ماه 89

جمع (ماندهابتدای سال +89تولید +89واردات  )89تا پايان سال89

مانده ابتدای فروردین 1390

()2.160.000
()135.000

توليد در فروردين و ارديبهشت 1390

3.232.000

937.000
77.000

1.234.000

واردات تا پايان اسفند ماه 1390

د ماه 1390
توليد بهرهبرداري جاري تا پايان اسفن 

جمع(ماندهابتدای سال+90تولید2ماهه اول و  6ماهه دوم +90واردات  )90تا پايان سال 90

كسر ميشود مصرف  12ماهه سال 90

كسر ميشود ضايعات شكرخام وارداتي سال 90

1.137.000

()2.160.000
()50.000

مانده در ابتداي فروردين ( 91انتقالي از سال )90

3.385.000

1.175.000
1.681.000

واردات تا پايان اسفندماه 91

سال 91

930.000

توليد تا پايان اسفندماه 91

جمع مانده ابتداي سال ،واردات تا پايان اسفند و توليد تا پايان اسفند 91

كسر ميشود مصرف دوازدهماهه 91

كسر ميشود شكر صادر شده در سال  90 ،89و دوازدهماهه اول 91

كسر ميشود ضايعات شكر خام وارداتي سال 91

()2.160.000
()190.000
()67.000

مانده در ابتداي فروردين ( 92انتقالي از سال )91

3.786.000

1.369.000

سال 92

مصرف شكر در سال  1392قرار دهيم ميتوان گفت
كه در ش��روع سال  1392براي مصرف  6ماه آينده
شكر موجود است .ارقام جدول  2نشان ميدهد كه
در س��ال  1391رقمي معادل  1680هزار تن ش��كر
به ارزش كمي بيشتر از يك ميليارد دالر شكر وارد
ش��ده اس��ت .اين رقم  300ميليون دالر بيش��تر از
ارزش واردات شكر در سال  1390است .رشد 42
درصدي ارزش واردات ش��كر در سال  1391كه با
محدوديته��اي ارزي مواجه بودهايم جاي تعجب
دارد! ارزش واردات ش��كر طي سالهاي  1385تا
 1391ب��ه  4/6ميليارد دالر رس��يده اس��ت .ارزش
واردات ش��كر در سال  1391نسبت به سال 1385
كه اوج واردات بود بيشتر شده در حاليكه واردات
ش��كر حدود  850هزار تن كمتر ميباشد .ميانگين
قيمت شكر وارداتي در سال  85براي هرتن حدود
 402و در س��ال  91بالغ بر  638دالر بوده است كه
اميدواري��م اين افزايش نرخ ناش��ي از بيشاظهاري
براي دريافت ارز مرجع نبوده باشد.

تولید تا پایان اسفند 88

كسر ميشود ضايعات شكرخام  2ساله  88و 89

1234
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جمع
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جدول  :1وضعيت توليد ،واردات و مصرف شكر
و همچنين مانده شكر در پايان اسفند ماه 1391
سال 88

سال

واردات بخش
خصوصي

0
توليد
واردات

توضيح اينكه توليد سال  91ادامه دارد و رقم نهايي توليد پس از اتمام بهرهبرداري واحدهاي نيشكري اصالح خواهد شد.

ارقام به هزار تن

واردات بخش
دولتي

(ارقام به تن)
3000000

جدول  :2آمار واردات شکر از سال 1380
تا پايان ماه سال 1391
به تفکيک واردات دولتي و خصوصي

جمع واردات

حمايت از توليد ملي
با محصوالت وارداتي؟
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آمارهاي در دس��ترس كه توسط انجمن صنفي
كارخانههاي قندوشكر تهيه و منتشر شده است نشان
ميدهد در ش��روع فروردينماه  1392رقمي حدود
 1/3ميليون تن ش��كر در كش��ور موجود است .اين
ميزان موجودي ش��كر در انبار كارخانهها ،انبارهاي
تجار ،انبارهاي صنايع مصرفكننده و فروشگاههاي
كشور است .آمار «وضعيت توليد ،واردات و مصرف
ش��كر در پايان اسفندماه  1391نشان ميدهد مانده
ش��كر در ابتداي فروردي��ن  1392نزديك به 200
هزار تن بيش��تر از مانده ش��كر در ابتداي فروردين
 1391است.
ارق��ام جدول يك نش��ان ميدهد كه در س��ال
 1391رقمي بالغ بر  2160هزار تن شكر در كشور
مصرف شده است كه مصرف ماهانه  180هزار تن
را نش��ان ميده��د .در صورتيكه اين عدد را مبناي

نمودار توليد و واردات شكر از سال  80تا پايان سال 91

3

توضيح اينكه .1 :موجودي فوق مربوط به كل كشور از قبيل انبارهاي كارخانهها ،انبارهاي تجار ،انبارهاي صنايع مصرفكننده
و فروشگاههاي كشور ميباشد.

جدول  :3واردات شكر از سال  85تا پايان سال  91به تفكيك شكرخام و سفيد (ارقام به هزار تن)

سال

سفيد

بها (دالر)

خام

بها (دالر)

جمع واردات

بها جمعواردات (دالر)
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2.527

1.017.454.469

1386

348

133.309.344

822

274.461.367

1170

407.770.710

1387
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6
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1228

752.105.334
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0

0

1680

1.072.413.608

1680
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1121

474.414.002

9.273

4.133.309.402

10.394

4.607.723.403
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درحالي ك��ه وزير جهادكش��اورزي
معتق��د اس��ت س��ال گذش��ته حمايت از
توليد ملي ،كار و سرمايه ايراني در بخش
كش��اورزي محقق شده ،بازار محصوالت
كشاورزي ميزبان واردات انواع ميوههايي
بود كه ركورد توليدشان در كشور شكسته
ش��د و انتظ��ار ص��ادرات و رس��يدن به
بازارهاي هدف را داشتند اما نبود شرايط
مناس��ب صادراتي و نداشتن بازار خوب
داخل��ي نارضايت��ي توليدكنن��دگان را به
همراه آورد.
به گزارش ايسنا ،گرچه صادق خليليان
گ��واه ادعاي خود را تأمي��ن بخش عمده
ني��از غذاي��ي كش��ور از تولي��د داخل و
افزايش  25درصدي صادرات محصوالت
كشاورزي در سال گذشته عنوان ميكند اما
توليدكنندگان انواع محصوالت كشاورزي
بهوي��ژه محصوالت اساس��ي و مورد نياز،
چن��دان رضايت��ي از وضعي��ت تولي��د و
بازار نداش��ته و معتقدند بيش��ترين عاملي
كه باعث افزاي��ش چند برابري توليد آنها
در س��ال گذشته نس��بت به سال  90شد،
مس��اعد بودن ش��رايط آب و هوايي بوده
اس��ت ت��ا حمايته��ا و برنامهريزيهاي
متوليان توليد.

دانه طاليي كه
ارزانتر از كاه شد
گن��دم ،يك��ي از پرمصرفتري��ن و
مهمتري��ن غ�لات در س��ال تولي��د ملي
با حواش��ي بس��ياري از جمل��ه قيمت و
روشهاي خريد تضميني تا خروج قاچاقي
از كشور و واردات همراه بود؛ چراكه اين
دان��ه طاليي مزارع ايران آنق��در ارزان از
كش��اورزان خريداري ش��د كه بخشي از
آن خوراك دام ش��د و بخش��ي بهصورت
غيرمجاز از كش��ور خارج ش��د كه نهايت ًا
مسؤوالن براي تأمين سفره مردم دست به
دامان وارداتشدند.
همچنين بهرغم خودكفايي از س��ال
 83آنهم پس از  45س��ال وابس��تگي به
واردات ،جش��ن خودكفايي در سال توليد
مل��ي با گندمهاي وارداتي برگزار ش��د و
از س��وي ديگر نيز سرنوش��ت مبهم براي
واردات گندمهاي آلوده هندي و پاكستاني،
ميرفت كه براي كشاورزان و مزارع گندم
دردسرس��از درس��ت كند كه تاكنون اين
موض��وع بخير گذش��ته و البت��ه هنوز هم
بهطور قطعي مشخص نيست اين ميهمان
ناخوانده وارد ميشود يا خير؟
جالبت��ر اينكه براس��اس آمار اعالم
ش��ده از سوي س��ازمان خواروبار جهاني
(فائو) سال گذشته  13ميليون و  800هزار
تن گندم در ايران توليد ش��ده و در حالي
كه نياز مصرفي كش��ور ح��دود  9ميليون
تن است ،براساس آمار گمرك جمهوري
اسالمي ايران طي سال گذشته بيش از شش
ميليون تن گندم وارد شد.
در اين ميان جاي س��ؤال اس��ت چرا
با وج��ود مازاد پنج ميليون تني گندم بايد
درهاي واردات باز باش��د و براي واردات
محصولي كه در آن خودكفا هستيم و نرخ
داخل��ي آن از محص��ول وارداتي ارزانتر
است ،بايد ارز از كشور خارج شود؟
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بازار جهاني

پيشبيني واردات شكر
اتحاديه اروپا

براساس موافقتنامههاي همكاري اقتصادي
نويسندهPatrick Knight :
نشريه بينالمللي شكر و شيرينكنندهها ()F. O. Lichts
Vol.144, No.36, 7 Dec. 2012

ترجمه و تدوين :معاونت طرح و برنامه شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي

پيشگفتار
نتاي��ج مذاك��رات دور دوحه ،مس��ائل سياس��ي و
اقتصادي ناشي از سياستهاي دامپينگي اتحاديه اروپا،
استراتژي اين اتحاديه زمينه حمايت از كشورهاي كمتر
توس��عهيافته و درحالتوس��عه و رفع موانع دسترسي به
بازار ش��كر كش��ورهايي همچون اياالتمتحده و چين،
باعث تغيير نگرش اين اتحاديه نسبت به ساختار مبادالت
بينالمللي و گرايش آن به همكاريهاي تجاري دوجانبه
شده است.
در گزارش شماره  61به پيمانهاي تجاري اتحاديه
اروپ��ا و تحوالت اخير درخصوص عوامل سياس��ي و
اقتص��ادي تأثيرگ��ذار در روابط تجاري اي��ن اتحاديه
اشاره شد .در اين گزارش كه برگرفته از سرمقاله نشريه

ب��ا توجه به اينكه جريان واردات ش��كر از كش��ورهاي در
حال توس��عه به داخل اتحاديه اروپا ،مشمول طرحهاي دسترسي
ترجيح��ي موافقتنامههاي همكاري اقتصادي و همه چيز بهجز
اسلحه است ليكن ميزان اين واردات در هر يك از سه سال بعد
از زمان دسترسي به سهميه آزاد و معاف از عوارض گمركي براي
كش��ورهاي مشمول (كه در  1اكتبر  2009الزماالجرا شد) ،كمتر
از مقادير مورد انتظار بوده اس��ت ،بهطوريكه كميسيون اتحاديه
اروپا مجبور به تصويب تدابيري چندي براي اطمينان بخش��ي از
حصول عرضه ش��د .اين اقدامات شامل  1/357ميليون تن شكر
در س��ال  2011-12و  1/049ميليون تن در سال  2011-12بود.
اين كميس��يون درحال حاضر مش��غول تهيه پيشنويس جزئيات
واردات  1/2ميلي��ون تن ش��كر براي  2012-13اس��ت .عرضه
اضافي متشكل از تبديل شكر خارج از سهميه به شكر سهميهاي
و واردات اضافي ميش��د كه واردات اضافي ،با سيس��تم مناقصه
واردات ،خارج از طرحه��اي ترجيحي كاهش عوارض گمركي
اين اتحاديه انجام ميشود.
بهعنوان يادآوري ميتوان اذعان داشت كه بروكسل ،در اصل
از ارائه تس��هيالت سهميه آزاد و معاف از عوارض گمركي براي
كشورهاي كمتر توسعهيافته ()LCDو نيز توافقنامههاي مشاركت
اقتصادي كه ميتوانست انگيزهاي براي حمل شكر به اين اتحاديه
فراهم كند ،هراس داشت ،چرا كه تصور ميكرد اين كار در نهايت
باعث خواهد شد تا بازار شكر اتحاديه اروپا با واردات شكر از اين
مبداءها پر شود ،از اينرو شرط خالص ايمني  4را در چارچوب
دسترسي ترجيحي تبيين كرد كه براساس آن ،زمانيكه واردات از
اين گروه كشورها از 1/6ميليون تن و واردات از كل كشورهاي
گ��روه آفريقا ،كارائيب و اقيان��وس آرام( )ACPاز  3/5ميليون
تن بيشتر (بهطور همزمان) باشد امكان تعليق دسترسي به معافيت

ش��ماره  36از سري  144گزارشات  F.O.lichtsاست
وضعي��ت چندس��ال اخير واردات ش��كر اتحاديه اروپا
در قال��ب پيمانهاي تج��اري همكاريهاي اقتصادي و
همچنين پيمان همهچيز بهجز اسلحه از كشورهاي طرف
قراردادهاي مذكور پرداخته شده است.
معاونت طرح و برنامه شركت توسعه نيشكر و صنايع
جانبي با هدف اس��تفاده و بهرهگيري از چش��ماندازها،
سياستها ،عوامل و اس��تراتژيهاي مفيد صنعت شكر
س��اير نقاط جهان در برنامهريزيه��ا ،تصميمگيريها،
سياس��تگذاري داخلي و بينالمللي و همچنين ارتقاي
فرهنگ و بينش صنعت قندوشكر كشور ،اقدام به ترجمه
اين نموده است كه در ادامه ميخوانيد:

عوارض گمركي براي كشورهاي آفريقايي ،كارائيب و اقيانوسآرام
غيركمتر توس��عهيافته را فراهم س��ازد .هيچ كجا تحويل واقعي،
نزديك به اين آستانه نرسيد بهطوريكه در سال  ،2011-12ميزان
واردات از كل كشورهاي داراي امتياز موافقتنامههاي همكاري
اقتصادي و همهچيز بهجز اسلحه به  1/88ميليون تن رسيد .اين
رقم از  1/79ميليون تن سال  2010-11و همچنين  1/52ميليون
تن در  2009-10باالتر بود .اين بدانمعني است كه در حقيقت،
تحويل ش��كر از اين كش��ورها روبه ترقي است ،اگرچه هم گام
ال در مقالهاي در اواخر نوامبر
با انتظار  6س��ال پيش نيست .ما قب ً
سال قبل اين سؤال را مطرح كرديم كه «آيا پتانسيل عرضه شكر
از اين كشورها به اتحاديه اروپا ،زياد برآورد شده است يا خير؟»
در همان مقاله عنوان كرديم كه تحويل اضافي از اين كشورها در
 2011-12بيش از  175/000تن نباش��د ،حال اين س��ؤال مطرح
است كه براي سال  2012-13چه انتظاري ميرود؟

عرضه اضافي در سال 2012-13

مقررات موافقتنامههاي همكاري اقتصادي و همهچيز بهجز
اسلحه در كشورهاي مشمول اين توافقنامهها را در سرمقالههاي
قبلي اين نشريه به تفصيل شرح داديم .بعضي از اين كشورها در
سالهاي اخير وارد خط توليد شدهاند از جمله زامبيا ،موزامبيك،
جزيره موريس ،الئوس و كامبوج .چند پروژه توسعه بلندمدت در
چند كش��ور آفريقايي مثل اتيوپي و سودان در دست اقدام است.
طبق اطالعات ما ،تنها دو كارخانه اضافي آسياب ،فعاليت خود را
W
در  2012-13آغاز كردند كه يكي كارخانه ش��كر  hite Nile
سودان و دومي كارخانه توليد شكر كامبوج است.
موريتيوس ،س��وآزيلند ،فيجي و جامائيكا از فروشندگان يا
تأمينكنندههاي عمده قديمي شكرخام به بازار اتحاديه اروپا ،طبق

اين طرح هس��تند .كشورهايي مثل موزامبيك ،زامبيا،
الئوس و كامبوج ،در زمره «تازه واردين» هستند كه در
سالهاي اخير ،گامهاي بلندي در تحويل شكر به اين
اتحاديه برداشتند .كاهش قابل توجه عرضه در بعضي
از كش��ورهاي تأمينكننده «قديمي» از جمله فيجي،
جامائيكا و باربادوس رخ داده اس��ت كه تا اندازهاي،
بهخاطر متوقف شدن توليد يا كاهش توليد داخلي آنها
بوده است .درگذشته موريس ،بزرگترين تأمينكننده
ش��كر براي اتحاديه اروپا براساس طرحهاي عرضه
ترجيحي بوده اس��ت .تحويل س��االنه شكرخام اين
كشور 2008-09 ،داشته است .تغيير جهت ساختاري
اين كش��ور ،از صادرات ش��كر طيفي بين 400.000
تا  580.000تن را از آغاز قرن بيس��تويكم تا سال
 2009-10بهبعد شد .واردات شكرخام اتحاديه اروپا
از موريس در سال  2009-10به  211.000تن كاهش
يافت و س��پس در سال  2010-11به  89.600تن و
تنها در سال  2011-12به حدود  61.000تن رسيد.
اين آمار به روش��ني بيانگر مؤلفه كليدي مش��كالت
منابعيابي كارخانههاي تصفيه ش��كرخام اروپا است.
اين كش��ور در ژوئن  ،2008قرارداد عرضه س��االنه
 400.000تن شكر سفيد تا سپتامبر  2015را با شركت
سودزوكر آلمان بهعنوان بزرگترين توليدكننده جهان
منعقد كرد كه تحويل در  2010آغاز ش��د .در نتيجه
تحويل شكرسفيد از تقريب ًا صفر در سالهاي قبل ،به
 135.000تن در سال  2009-10و حدود 332.000
تن در س��ال  2010-11رس��يد .بهنظر ميرس��د كه
بهعلت برداش��ت مأيوسكننده ،ام��كان افت جزئي
در  2011-12مشهود باش��د .واردات شكرسفيد در
 11ماهه اول س��ال ( 2012-13هنوز دادهها و ارقام
در س��طح اتحاديه اروپا براي سپتامبر  2012موجود
نيس��ت) ،بهميزان  243.500تن خواهد رسيد كه اين
ميزان ،از رقم  279.800تن در مدت مشابه سال قبل،
پايينت��ر خواهد بود .بهرغم تغيير جهت س��اختاري
از ش��كرخام به شكرسفيد و شكرهاي ويژه ،شرايط
نامس��اعد آب و هواي��ي اين اواخر ني��ز مانع توليد
ش��ده اس��ت .انتظار ميرود كه كاه��ش بارندگي و
خشكس��الي طوالني ،توليد ش��كر س��ال 2012-13
اين كشور را از  435.310سال قبل به  410.000تن
(( )Tel Quelوزن شكر بدون درنظر گرفتن پالريزاسيون،
بهعنوان مثال  100كيلوگرم ش��كر تلكوئل يا واقعي شكرخام
مساوي  106كيلوگرم ارزش خام بر پايه درجه پالريزاسيون)

كاهش دهد .بنابراين ظاهرا ً بعيد بهنظر ميرس��د كه
افزاي��ش تولي��دي را بتوان طي فص��ل جاري از اين
كشور انتظار داشت.
س��وازيلند ط��ي س��الهاي اخي��ر ،كار خود را
بهعن��وان تأمينكنن��ده عم��ده ش��كرخام در ب��ازار
اتحاديه اروپا توس��عه داده اس��ت .به طور متوس��ط

بازار جهاني

ميزان تحويل س��االنه اين كش��ور طي
 5س��ال تا  ،2005-06حدود 144.000
ت��ن بوده اس��ت .در س��ال 2008-09
محمولهها ب��ه كمت��ر از  100.000تن
كاه��ش پيدا كرد اما اين رقم در س��ال
 2009-10به  239.000تن و در س��ال
 2010-11به  270.000تن رسيد.
ميزان تحويل در  11ماهه اول فصل
 2011-12ب��ه كمي باالتر از 250.700
تن رسيد .اين كشور در سالهاي اخير،
شكرس��فيد نيز به اتحادي��ه اروپا صادر
ك��رده اس��ت .بهطوريكه اي��ن نوع از
صادرات در سه فصل  2009-10تا -12
 ،2011س��االنه بين  36.000و 39.000
تن بوده اس��ت .تا سال  ،2005-06اين
رقم س��اليانه در ح��دود  1000تن بود.
بهنظر ميرسد كه واردات شكر سفيد در
سال  2011-12در سطح مشابه 29.000
تن است كه از كشور آفريقاييجنوبي در
 11ماهه اول آورده ش��ده است .توليد
ش��كر در چهارمي��ن توليدكننده بزرگ
شيرينكننده آفريقايي ميتواند در سال
( 2012-13آوريل  /مارس) به 670.000
ت��ن ( )Tel Quelافزاي��ش يابد كه از
مقدار تخمينزده شده  647.000تن سال
 2011-12بيشتر است چرا كه كشاورزان،
سطح زير كشت خود را توسعه دادهاند و
بيشتر از روش آبياري استفاده كردند.
اين كشور همواره درحال افزايش
س��طح زيركشت نيش��كر بوده است و

در اي��ن فصل ،بيش��تر اين اراضي براي
برداشت آماده است .اين اراضي عالوه
بر س��طح كاش��ت مجدد مزارع نيشكر
با واريتهه��اي پرمحصول ،به واس��طه
برنام��ه تأمي��ن بودج��ه اتحادي��ه اروپا
است .همچنين ش��ركت اوبامبو شوگر
با مسئوليت محدود كه از شركت تابعه
ايلوو آفريقايجنوبي است برنامهريزي
كرده اس��ت تا در دو تا س��ه سال آينده
به دومين كارخانه شكر آفريقايي تبديل
شود .اين شركت قصد دارد حدود 2.25
ميليون تن نيشكر را در سال 2012-13
در مقايس��ه با  1.9ميليون تن سال قبل،
خرد كند .هدف اين ش��ركت آنست كه
ميزان نيش��كر خردش��دهاش را تا سال
 2016به حدود  2.75ميليون تن برساند.
اوبومبو در سال  2011-12بهرغم وجود
مشكالت دندانشكن مؤثر روي عملكرد
كارخانه توس��عهيافتهاش كه در آوريل
 2011راهاندازي ش��ده ب��ود ،به ركورد
توليد  224.175تن ش��كر رسيد .پروژه
توسعه در  2009آغاز و منجر به افزايش
ظرفيت توليد ساالنه از حدود 220.000
تن ش��كر به بيش از  300.000تن شد.
در كل ب��ر اس��اس طرحهاي توس��عه
بلندم��دت براي اين كش��ور ،پيشبيني
توليد  750.000تن ش��ده است چراكه
هدف ،افزايش س��طح زيركشت نيشكر
تا  56.000هكتار خواهد بود .رويهم
رفت��ه ،احتم��االً افزاي��ش برنامهريزي
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شده در توليد س��ال  ،2012-13به عرضه اضافي
ش��كر به ب��ازار اتحاديه اروپا منجر خواهد ش��د
هرچن��د صادرات بازارهاي كلي��دي ديگر مانند
آفريقايجنوب��ي ،ناميبيا ،لس��وتو و بوتس��وانا نيز
افزايش مييابد.
توليد شكر فيجي در سالهاي اخير ،از ركورد
حدود  310.000تن س��ال  ،2006-07به كمتر از
 131.000تن در س��ال  2010-11رس��يده است.
درحالحاض��ر ،ميزان توليد وضعيت نس��بت ًا ثباتي
را نش��ان ميدهد و پيشبيني ميش��ود در س��ال
 2012-13و ب��ا پاي��ان عملي��ات خردكني در ماه
دسامبر ،به حدود  150.000تن برسد .در اين فصل
و بهدنبال انجام برنامه بهينهسازي و بهبود امكانات،
راندمان كارخانه آسياب افزايش داشته است اما اين
رشد توليد ،توانست تا حدي خسارت مزارع بعد
از سيلهاي اوايل امسال را جبران كند.
در حاليكه اين كشور ،قرارداد عرضه بلندمدت
با ش��ركت  Tate & Lyleدارد كه بر اس��اس آن
ميتواند تا س��ال  ،2014-15ساالنه تا 300.000
تن ش��كرخام به مقصد معين ش��ركت مستقر در
انگلس��تان حمل كند ،لذا واردات از آن كشور در
سال  ،2009-10به كمتر از  126.000تن رسيد و
بعد از افزايش جزئي ،در سال  2010-11به حدود
 141.000تن و در  2011-12در سطح مشابه آن
بوده اس��ت .اگر اين كشور با شرايط آبوهوايي
مس��اعد در فصل ( 2013كه حدود ماه «مي»آغاز
ميشود) روبهرو شود ميتوان انتظار افزايش بيشتر
توليد را از آن داش��ت كه با اين حال ،همچنان از
سطح توليد گذشتهاش فاصله دارد.
تا س��ال  ،2008-09كشور گويان تأمينكننده
ثاب��ت ق��دم س��االنه  175.000ت��ا  200.000تن
ش��كرخام به اتحاديه اروپا بوده است در حاليكه
در س��ال  ،2009-10افت قابلتوجه��ي تا ميزان
 154.000تن داشت اما در سال  2010-11دوباره
به حدود  186.000تن برگش��ت .احتماالً در سال
 ،2011-12مجدد ركورد خواهد داش��ت چرا كه
تا پايان ماه آگوست ،ميزان واردات اتحاديه اروپا
از اين كش��ور به  109.000تن رسيده است كه از
رقم  166.000تن دوره مشابه سال قبل ،به شدت
كمتر است.
تنها توليدكننده اين كشور يعني شركت شكر
گويان ،براي س��ال  ،2012هدف تجديدنظر روبه
پايين توليد شكر را به ميزان  230.000تن داشت
كه حتي كمتر از توليد سال قبل خواهد بود .با اين
حال شركت شكر گويان در نخستين برداشت ،تنها
 70.000تن شكر توليد كرد كه پايينترين رقم طي
بيش از  20سال گذشته بوده و از ميزان توليد مشابه
 107.000تن سال قبل( ،زمانيكه كل توليد فصل
به  237.000تن رسيد) كمتر است.
ش��ركت ش��كر گويان در اوايل امسال و قبل
از آغ��از دومين محصول در اواخر جوالي ،2012
اع�لام كرد كه كارهاي اصالحي و برنامهريزي را
براي كارخانه جديد اسكلدون كه تقريب ًا  6600تن
شكر در نخستين برداشت توليد كرد ،با همكاري
ش��ركت  Tate & Lyleكامل خواهد كرد .هزينه
مال��ي اين كاره��ا از طري��ق وام  6ميليون دالري
ش��ركت  Tate & Lyleبراي ش��كري كه قرار
اس��ت به تصفيهخانه اين ش��ركت در لندن صادر
كند ،تأمين ميشود .اسكلدون در آگوست 2009
راهاندازي ش��د اما تاكنون به ظرفيت برنامهريزي
ش��ده  116.00تن شكر با درجه پالريزاسيون باال
نرسيده است.
بع��د از اينكه كاره��اي عملياتي بهطور كامل
انجام گيرد و ساير كارخانههاي آسياب نيز بهطور
كامل عمليات خردكني را انجام دهند ،ممكن است
توليد ساالنه شكر گويان به  435.000تن افزايش
يابد اما احتم��االً اين موضوع به اين زوديها رخ
نميدهد .اگر اصالح هدفمند ،موفقيتآميز از كار
درآيد آنوقت ميتوان انتظ��ار افزايش جزئي در
توليد سال  2012-13را داشت.
صنعت شكر جامائيكا ،بعد از خصوصيسازي،
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لا بعد از اعالم
در مس��ير بهبود اس��ت ليكن عم� ً
گزارش��ات از وجود خسارت گس��ترده به مزارع
نيشكر بخش شرقي اين جزيره در اثر عبور سيالب
هوريكن سندي در ماه اكتبر ،اميد به افزايش توليد
در فص��ل  2012-13كاه��ش يافته اس��ت .منابع
صنعتي بيان داشتند كه توليد سال  2012-13بيش
از  10درصد كاهش خواهد داش��ت .جامائيكا در
س��ال  2011-12معادل  131.589تن شكر توليد
كرد كه اندكي پايينتر از توليد  134.993تن سال
 2010-11بود.
اي��ن كش��ور در روزهاي خ��وش اقبالياش
در دهه  1960به ركورد توليد س��االنه 500.000
تن ش��كر دست يافت .س��رمايهگذار چيني يعني
 Sugar Pan Caribbeanدر دس��امبر گذش��ته
اعالم كرد كه يك كارخانه توليد شكر با جديدترين
تكنول��وژي را با هزينه  150ميليون دالر ،تا س��ال
 2015در ام�لاك مونيموس��ك خ��ود ،در منطقه
كالرندون ميسازد كه بدينترتيب ميزان فراوري
نيشكر را تا سه برابر افزايش خواهد داد .درصورت
بهثمر رس��يدن اين س��رمايهگذاري ،ممكن است
اي��ن صنعت احياء ش��ود ،ليكن ب��ه اين زوديها
به س��طح توليد گذشته نخواهد رسيد .به هرحال
ش��رايط آب و هوايي مس��اعد ،همراه با س��رمايه
گذاري اف��زوده ،احتماالً منجر ب��ه افزايش توليد
در كارخانههاي خصوصيس��ازي شده طي سال
 ،2013-14خواهد ش��د .با وجود احتمال كاهش
توليد در فصل  ،2012-13سطح واردات از جزيره
كارائيب ،احتمال ادامه در س��طح مايوسكننده را
خواهد داش��ت .اين كش��ور تا س��ال ،2008-09
س��االنه بي��ن  125.000و  145.000تن ش��كر به
اتحاديه اروپا صادر ميكرد اما اين مقدار در س��ال
 2009-10ب��ه حدود  79.000تن افت كرده و در
فصل بعد با رش��د جزئي تا  94.000تن رس��يد.
ميزان صادرات در سال  2011-12بيش از 82.000
تن نرسيد.
واردات ش��كر اتحادي��ه اروپا از كش��ور بليز
روب��ه افزايش اس��ت .واردات ش��كرخام از اين
كشور با طيفي بين  45.000و  64.000تن ،طي 5
س��ال منتهي به سال  2005-06روبهروست كه به
شرايط آب و هوا بستگي دارد .از سال 2005-06
تاكن��ون ،اين رقم به كمت��ر از  64.000تن كاهش
نداش��ته اس��ت .اين ركورد در س��ال 2008-09
تقريب�� ًا ب��ه  79.000تن و در  11ماهه اول س��ال
 2011-12به كمتر از  98.000تن رس��يد .شركت
 ،Tate & Lyleدرحال خريد شكر از بليز ،براي
يك دوره مدت بيش از  35س��اله است كه باعث
تغيير جهت  100درصد از خردهفروش��ي ش��كر
نيش��كري اين كش��ور به تج��ارت عادالنه كمك
ميكن��د .ش��ركت م��ادر  ،Tate & Lyleكه يك
ش��ركت تصفيهكننده آمريكايي است در ماه اكتبر،
اكثريت س��هام تنها توليدكننده ش��كر اين كشور
بهدست آورد .بليز در سال زراعي  2011-12معادل
 114.000تن شكر توليد كرد.
صادرات شكر باربادوس به اتحاديه اروپا ،در
س��الهاي اخير بهطور پيوسته كاهش داشته است
و در فص��ل اخير ب��ه پايينترين مقدار خود يعني
 22.300تن رسيد ،در حاليكه اين رقم پيش از اين
در س��طح  30.000تا  40.000تن بود .اين كشور
در گذش��ته ،كل تولي��د خود را ص��ادر و مصرف
داخل��ياش را از طريق واردات تأمين ميكرد .اما
در م��اه س��پتامبر ،وزير كش��اورزي اعالم كرد كه
صدور شكر توليدي اين كشور را به بازارهاي اروپا
متوقف خواهد كرد چرا كه انجام اين كار ،بهلحاظ
اقتصادي مقرون بهصرفه نيست .درعينحال ،اين
كابينه در ماه سپتامبر ،طرحهايي براي احداث يك
كارخان��ه چندمنظوره جديد با هزينه  200ميليون
دالر را تصويب كرد كه قرار اس��ت تا سال 2016
ب��ه بهره برداري برس��د .اين پروژه كه س��ال قبل
اعالم شد همچنان تحت بررسي و مورد بحث بين
چند سازمان ،سرمايهگذاران چيني و ساير ادارات
خصوصي مالي محلي جهت تأمين بودجه است.
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بجز  4قلم
ارز مرجع واردات
كليه كاالها حذف شد
خداحافظي دارو با ارز مرجع

در گفتوگو با ايسنا اعالم شد:

احتمال حذف ارز مرجع واردات شكر
دبير انجمن صنفي كارخانههاي قندوشكر با اشاره به اينكه
وزارت صنعت ،معدن و تجارت هنوز بهصورت رسمي نوع ارز
اختصاص يافته به واردات شكر را در سالجاري اعالم نكرده
است ،گفت :شواهد موجود نشان ميدهد كه باتوجه به حذف
ارز مرج��ع واردات روغن و كره ،بهزودي ارز مرجع واردات
شكر نيز قطع خواهد شد .بهمن دانايي در گفتوگو با ايسنا،
با اشاره به اينكه در سال گذشته كل يك ميليون و  680هزار
تن واردات ش��كر با ارز مرجع انجام شد ،افزود :خروج شكر
از اولويت اول كاالهاي وارداتي هنوز قطعي نشده است .وي
افزود :باتوجه به آمارهاي منتش��ر ش��ده به احتمال زياد ايران
در س��ال قبل جزو س��ه واردكننده بزرگ شكر در دنيا در كنار
آمريكا و روسيه قرار گرفته است.
او با بيان اينكه اوج واردات شكر مربوط به سال  1385به
ميزان  2.5ميليون تن بوده است ،گفت :سالها تثبيت قيمت دالر
به ضرر توليدكننده و به نفع واردكنندگان كاال بود و باعث شد
اجناس وارداتي به كمترين قيمت وارد كشور شوند.

وي توضي��ح داد :در ح��ال حاض��ر  44كارخان��ه توليد
قندوش��كر در كشور وجود دارد كه  9كارخانه نيشكري و 35
كارخانه چغندري هستند .البته از بين كل كارخانههاي چغندري
 27كارخانه هماكنون فعال هستند.
دانايي با اش��اره به اينكه ضريب اس��تحصال در كارخانه
قندوش��كر رقم مناسب  81درصد است ،افزود :اينكه شكر با
ارز مرجع وارد كشور ميشد و محصوالت توليد شده با شكر
با ارز س��ه هزار توماني صادر ميش��دند به هيچ عنوان منطقي
نبود و به همين دليل بعد از مدتها تالش باالخره در مهر ماه
س��ال قبل جلوي صادرات ش��كر وارداتي با ارز مرجع گرفته
شد .البته گزارشها حاكي از آن است كه هماكنون نيز قاچاق
شكر از كشور از طريق مرزهاي خراسان شمالي و غرب كشور
در حال انجام اس��ت .به گفته دبير انجمن صنفي كارخانههاي
قندوشكر عمده شكر وارداتي ايران مربوط به محصوالت توليد
برزيل اس��ت كه بيشتر از طريق امارات وارد كشور ميشوند.
وي همچنين سرانه مصرف شكر را در ايران حدود 30كيلوگرم

دانست و گفت :ميانگين سرانه مصرف شكر در دنيا حدود 23
كيلوگرم برآورد ميشود.
به گزارش ايسنا بهتازگي وزارت صنعت ،معدن و تجارت
از ح��ذف ارز مرج��ع واردات روغن خام و كره حيواني خبر
داد .دي��روز نيز وزير صنعت ،معدن و تجارت با تأييد حذف
ارز مرجع واردات برخي اقالم اساسي خبر داد كه از اين پس
فقط برخي كاالهاي اساس��ي بهويژه گن��دم و نهادههاي دامي
براي واردات ارز مرجع دريافت ميكنند.
در همي��ن ح��ال وزارت صنع��ت ،مع��دن و تجارت در
تازهتري��ن گزارش خود نياز كش��ور به واردات ش��كر را در
س��الجاري معادل  837هزار تن اعالم كرد .واردات شكر از
سا ل  1385تا بهمن  1391نشان ميدهد كه بيش از  4.5ميليارد
دالر در اين سالها براي واردات شكر ارز از كشور خارج شده
است .ايران يكي از واردكنندگان عمده شكر در دنيا محسوب
ميشود و روند واردات نشان ميدهد كه در پايان سال 1391
در بين سه واردكننده عمده شكر در دنيا قرار گرفته است.
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ارز مرجع واردات كليه كاالها بجز گندم ،جو،
ذرت و س��ويا حذف شد .به اين ترتيب ارز مرجع
تنها چهار گام ديگر با خداحافظي كامل با تجارت
خارجي كشور فاصله دارد.

به گزارش ايسنا ،براساس تازهترين اظهارات
مس��ئوالن وزارت صنعت ،معدن و تجارت از اين
پ��س هيچي��ك از كاالهاي وارداتي ب��ه جز چهار
قلم كاالي فوق ب��راي واردات ارز مرجع دريافت
نخواهن��د كرد .در همين زمين��ه مديركل تأمين و
توزي��ع كاالي وزارت صنعت ،معدن و تجارت با
تأييد اين خبر به ايسنا گفت :از اين پس ارز مرجع
فق��ط ب��ه واردات گندم ،جو ،ذرت و س��ويا تعلق
ميگيرد و براس��اس بخشنامه بانك مركزي به غير
از اي��ن چهار قلم كاال بقيه كاالهاي اساس��ي براي
واردات ارز مبادلهاي دريافت ميكنند.
از سوي ديگر وزير صنعت ،معدن و تجارت
نيز با تأييد خب��ر حذف ارز مرجع واردات برخي
كاالها مانند روغن خام و كره اعالم كرد كه برخي
كاالهاي اساسي بهويژه گندم و نهادههاي دامي ارز
مرجع دريافت ميكنند.
س��ازمان توس��عه تجارت در نيمه دوم س��ال
گذش��ته كاالهاي وارداتي را به  10اولويت تقسيم
كرد كه بر اين اس��اس قرار شد اولويتهاي يك و
دو براي واردات ارز مرجع و اولويتهاي سه تا 9
نيز ارز مبادلهاي بگيرند .ثبت سفارش اولويت 10
نيز متوقف شد .اولويتهاي يك و دو شامل اقالم
اساسي و دارو بودند.
از جمله كاالهايي كه در سال قبل براي واردات
ارز مرجع ميگرفتند ميتوان به اقالمي مانند شكر،
برنج ،گوش��ت ،نهادههاي دامي ،گندم ،جو ،ذرت،
سويا ،دارو و برخي تجهيزات پزشكي اشاره كرد.
با اين حس��اب ميت��وان نتيجه گرفت كه ارز
مرجع واردات كليه كاالها به جز گندم ،جو ،ذرت
و سويا حذف شده است.
اين امر در بخشنامه اخير بانك مركزي كه در
 26فروردين ماه به بانكهاي كش��ور ابالغ ش��ده
كامال نمايان است.
متن كامل بخش��نامه بانك مركزي كه از سوي
اداره نظارت اين بانك به  22بانك ابالغ ش��ده به
شرح زير است:
پي��رو نامه عمومي ش��ماره  92.12153مورخ
 1392.1.21خواهش��مند اس��ت موارد ذيل را به
واحدهاي تابعه ابالغ و برحسن اجراي آن نظارت
فرمايند:
 .1باتوجه ب��ه اعالم وزارت صنعت ،معدن و
تجارت واردات كاالهاي كره ،شكر ،گوشت قرمز
و دام زنده طبق تعرفههاي پيوست ،دارو ،مواداوليه
دارويي ،ش��ير خش��ك و تجهي��زات و ملزومات

پزش��كي در س��ال  1392به نرخ مبادلهاي بوده و
ارائ ه درخواس��ت گواهي ثبت آماري بر مبناي نرخ
مزبور (مبادلهاي) بالمانع خواهد بود.
 .2باتوجه به مفاد بند ( ،)1در رابطه با معرفي
نامههاي صادره از سوي وزارتخانهها صنعت ،معدن
و تجارت و بهداش��ت ،درمان و آموزش پزش��كي
بهمنظور تخصيص ارز به نرخ مرجع كه كاالي آنها
تاكنون ترخيص نشده ،بهترتيب ذيل اقدام گردد:
ال��ف) چنانچ��ه ارز كاالهاي مذك��ور به نرخ
مرجع تأمين شده ليكن كد تخصيص ارز دريافت
نگرديده و كاال نيز از گمرك ترخيص نشده است
ارائه تقاضاي صدور گواهي ثبت آماري از س��وي
بانكها با نرخ مرجع مقدور نبوده و در اين راس��تا
بانكها ميتوانند درخواست مورد بحث را با نرخ
مبادلهاي به اداره نظارت ارز ارس��ال نمايند تا پس
از اخذ كد تخصيص ارز نس��بت به ترخيص كاال
اقدام گردد.
ب) در صورت��ي كه ارز كااله��اي مذكور به
نرخ مرجع تأمين و كد تخصيص نيز دريافت شده
ليك��ن كاالي مربوطه ترخيص نگرديده اس��ت در
اينگون��ه موارد گواهي ثب��ت آماري صادره به نرخ
مرجع ابطال شده تلقي گرديد و بانكها ميتوانند
همانند جز الف درخواس��ت مورد بحث را با نرخ
مبادلهاي به اداره نظارت ارز ارس��ال نمايند تا پس
از اخذ كد تخصيص ارز ،نس��بت به ترخيص كاال
اقدام گردد.
ج) در مواردي ك��ه كد تخصيص ارز به نرخ
مرجع دريافت ش��ده ،ليكن ارز مربوطه خريداري
نگرديده و كاال نيز ترخيص نشده است در اينگونه
م��وارد گواهي ثبت آماري ص��ادره به نرخ مرجع
ابطال شده تلقي گرديده و بانكها ميتوانند نسبت
به اخذ كد تخصي��ص ارز جديد به نرخ مبادلهاي
اقدام نمايد.
د) باتوج��ه به تأمي��ن ارز كااله��اي وارداتي
موضوع اجزا (الف) و (ب) به نرخ مرجع از سوي
اداره بينالملل��ي بانك مرك��زي ،بانكها همزمان
ب��ا ارائه درخواس��ت گواهي ثبت آم��اري به نرخ
مبادلهاي از طريق س��امانه پرتال ارزي ميبايست
طي نامه موضوع برداشت مابهالتفاوت نرخ مرجع
ت��ا مبادلهاي روز ص��دور گواهي ثب��ت آماري را
از حس��ابهاي خود نزد بانك مرك��زي ،به اداره
بينالملل اعالم ورونوشت آن را براي اداره نظارت
ارز ارسال نمايند.
 .3مفاد بند ( )18دس��تورالعمل اجرايي نحوه
خري��د و فروش ارز ب��ه نرخ مبادل��هاي موضوع
پيوس��ت نامه عمومي ش��ماره  91.182643مورخ
 1391.07.14كانلميك��ن تلق��ي ش��ده و ارائ��ه
درخواس��ت گواهي ثبت آماري براساس مفاد بند
مذكور مجاز نميباشد.
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كسب گواهينامه اشتهار
به كيفيت دو ستاره براي شكر سفيد
توسط شركت قند نقش جهان
در س��ومين دوره برگزاري جايزه ملي كيفيت غذا ،دارو و بهداشت ايران
كه به همت معاونت غذا و داروي وزارت بهداش��ت صورت گرفت ،ش��ركت
قند نقش جهان موفق به اخذ گواهينامه اشتهار به كيفيت دوستاره براي محصول
شكر سفيد شد.
به گزارش روابط عمومي ش��ركت قند نقش جهان در مراس��م اختتاميه سومين
دوره جايزه ملي كيفيت غذا ،دارو و بهداشت ايران ،كه يكشنبه بيستم اسفندماه سال
1391با حضور مسؤوالن وزارت بهداشت ،سازمان غذا و دارو ،سازمان ملي استاندارد،
وزارت صنعت ،معدن و تجارت و ساير دستگاههاي عضو شورايعالي استاندارد در
محل مركز همايش صداوسيما برگزار شد ،لوح تقدير و تنديس گواهينامه اشتهار به
كيفيت دو ستاره توسط سرپرست وزارت بهداشت به آقاي مهندس مجتبي كاروان
مديرعامل شركت قند نقش جهان اعطاء شد.
مجتبي كاروان مديرعامل و عضو هيأتمديره قند نقش جهان عنوان كرد :نبايد
فراموش كرد كه در جهان رقابتي امروز س��ازمانهايي موفق و پابرجا ميمانند كه
قدرت پذيرش رقابتها ،تحليل واقعيتها و اتخاذ رويكردهاي مناس��ب را داشته
باشند و با انجام برنامهريزيهاي اصولي و منطقي ،با اراده و همتي نستوه در مسيري
متعالي و پيوس��ته گام بردارند .بهعبارت ديگر امروزه س��رعت شگرف تغييرات و
دامنه وس��يع رقابتها ،باعث گرديده كه بنگاههاي اقتصادي -خصوص ًا واحدهاي
صنعتي -كمتر از گذشته قدرت پيشبيني واقعي آينده را داشته باشند .به همينخاطر،
اكنون رويكرد ساخت آينده جايگزين روش پيشبيني آينده شده است .لذا از اهم
مسائلي كه صنعتگران كشورمان بايستي به آن توجه خاص مبذول نمايند مديريت
و كيفيت است كه البته رابطهاي تنگاتنگ با يكديگر داشته و به نوعي الزم و ملزوم
هم هستند .مديريت زمينه ساز كيفيت و كيفيت اساس مديريت است.
مجتب��ي كاروان ب��ا اش��اره به اينك��ه كيفيت حق مش��تري اس��ت و چنانچه
اي��ن حق ب��ا محصوالت و خدماتي كه با جان و س�لامتي انس��انها ارتباط يابد،
برآوردهسازي آن از اهم واجبات است ،افزود :قند نقش جهان با استقرار ابزارها و
سيس��تمهاي كيفيت و تكنيك و فنون متعدد نظيرISO18001،ISO14001،GMP،
 ISO22001،HACCP،ISO9001و در نهايت حركت به سمت استقرار مدل جايزه
ملي كيفيت ايران ( )INQAدر سازمان ،تمامي تالش خود را در تحقق معناي واقعي
كلمه كيفيت كه همانا كسب رضايت متوازن كليه ذينفعان است به انجام ميرساند.
لذا محصول با كيفيت در شركت قند نقش جهان محصولي است مرغوب ،جديد،
با قيمت مناسب و دسترسي آسان و پرواضح است كه تأمين هريك از اين آيتمها
مس��تلزم اجراي دهها و بلكه صدها اس��تاندارد ،دستورالعمل و روش اجرايي بوده
و مش��تمل بر كل زنجيره تأمين ،توليد و عرضه اس��ت .وي ادامه داد :اين شركت
با اتخاذ اس��تراتژي توسعه و تنوع محصول ،توليد محصوالت جديد را در دستور
كار خود قرار داده و محصوالتي نظير شكر ارگانيك (براي نخستينبار در كشور)،
ش��كر دارويي ،ش��كر قهوهاي ،شكر رنگي و ...را به توليد رسانيده و از اين طريق
بخشي از مسؤوليت اجتماعي خود در قبال گروههاي مختلف مشتريان و جامعه را
تحقق بخشيده و توانسته شاخص رضايتمندي مشتريان خود را به ميزان حداكثري
آن طي سالهاي اخير برساند.
* نش��ريه شكر كاميابي و موفقيت شركت قند نقش جهان را بهكاركنان و
مديريت اين واحد صنعتي تبريك ميگويد.

وزارت صنعت اعالم كرد:

نياز  837هزار تني كشور به واردات شكر در سال 92
وزارت صنعت ،معدن و تجارت نياز كشور به واردات
شكر را در سالجاري معادل  837هزار تن اعالم كرد.
به گزارش ايسنا ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت در
گزارشي ضمن بررسي اهميت و جايگاه استراتژيك صنعت
قندوشكر نياز كشور به واردات شكر را در سالهاي 1392
و  1393بهترتيب  837و  830هزار تن اعالم كرد.
براس��اس آمار ارائه شده از س��وي اين وزارتخانه در
سالهاي  1392و  1393ميزان توليد داخلي شكر بهترتيب
به يك ميليون و  494و يك ميليون و  534هزار تن خواهد
رس��يد و باتوجه به نياز داخلي در س��ال  1392و  1393كه
بهترتي��ب دو ميلي��ون و  331و دو ميليون و  364هزار تن
اس��ت كسري توليد به مصرف كل در اين دو سال كمتر از
 900هزار تن برآورد ميش��ود .در اين گزارش مش��كالت
عمده صنعت قندوش��كر ايران نوسان قيمت جهاني شكر،
افزايش قيمت خريد تضميني چغندرقند و حقوق دستمزد
كه همواره افزايش قيمتي را به شكر تحميل ميكند ،ورود

بيروي��ه ش��كر بهدليل نب��ود ،مديريت تعرفهاي مناس��ب،
فرسودگي كارخانههاي قندوشكر چغندر و نيشكري بهدليل
قدمت آنها و فقدان بازسازي در اين سالها بهدليل مشكالت
نقدينگي و ضعف سودآوري مناسب در اين صنعت ،افزايش
هزينههاي توليد بهدليل نيروي انس��اني مازاد بر نياز ،فقدان
سرمايهگذاري الزم در صنايع جانبي و پايين دستي صنعت
قن��د ،نبود بانك اطالعاتي جام��ع در زمينه تحقيقات انجام
ش��ده در مورد صنعت قندوش��كر و ساير شيرينكنندهها و
دريافت نش��دن تسهيالت سرمايه در گردش بهدليل بدهي
معوقه بانكي برش��مرده شدهاند .دس��تور تصويب حقوق
ورودي مناس��ب براي واردات شكر متناسب با قيمت تمام
ش��ده ش��كر توليد داخل ،تسريع در بررسي و اعالم قيمت
ش��كر كه مبناي تعيين حقوق ورودي خواهد بود ،استمهال
بدهي واحدها براي دريافت تسهيالت سرمايه در گردش،
كنترل واردات به ميزان نياز و توزيع قندوش��كر در سيستم
يارانهاي بهصورت بس��تهبندي جهت ارزش افزوده بيش��تر

از جمل��ه راهكارهاي پيش��نهادي وزارت صنعت ،معدن و
تجارت براي حل بخش��ي از مش��كالت صنعت قندوشكر
بهشمار ميروند.
وزارت صنع��ت ،مع��دن و تجارت همچني��ن درباره
آينده صنعت قندوش��كر اعالم كرده اس��ت ك��ه باتوجه به
افزايش قيمتهاي جهاني قندوشكر ،قيمت توليد داخل با
قيمتهاي جهاني قابل رقابت بوده و احداث كارخانههاي
جديد توليد ش��كر از چغندر در شمال غربي كشور توصيه
ميشود .همچنين باتوجه به افزايش جمعيت كشور همواره
نياز به حدود  2.2ميليون تن ش��كر خواهد بود كه نيمي از
آن باتوج��ه ب��ه توليدات چغندر و نيش��كر از داخل تأمين
ميش��ود و نيمي ديگر نيز بايد بهصورت ش��كر خام وارد
ش��ود تا در داخل تصفيه و مصرف شود .بنابراين ضروري
اس��ت كه واحدهاي توليدي بازسازي و نوسازي شوند تا
اي��ن صنع��ت بتواند در آينده نه چندان دور نياز كش��ور را
بهطور كامل تأمين كند.
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اخبار

از صفحه اول

بسماهللالرّحمنالرّحيم
ي��ا مقلّب القلوب و األبصار ،يا مدب ّر اللّيل و
النّهار ،يا محوّل الحول و األحوال ،حوّل حالنا
الي احسن الحال.
اللّهمّ صلّ علي حبيبتك سيدة نساء العالمين
فاطمة بنت محمّد ص ّلياهلل عليه و ءاله.اللهمّ
ص��لّ عليها و علي ابيها و بعلها و بنيها .اللهمّ
كن لوليك الحجّ ة بن الحسن صلواتك عليه
و علي ءابائه في هذه السّ اعة و في كلّ ساعة
وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دليال و عينا
حتّي تس��كنه ارض��ك طوع��ا و تمتّعه فيها
طويال.اللهمّ اعطه في نفسه و ذرّيته و شيعته
و رعيت��ه و خاصّ ته و عامّته و عدوّه و جميع
اهل الدّ نيا ما تقر به عينه و تس ّر به نفسه.
تبريك عرض ميكنم به همه همميهنان
عزيزمان در سراسر كشور ،و به همه ايرانيان
در هر نقطهاي از جهان كه هستند ،و به همه
ملتهاي��ي كه ن��وروز را گرام��ي ميدارند؛
مخصوص ًا به ايثارگران عزيزمان ،خانوادههاي
ش��هدا ،جانبازان و خانوادههايش��ان ،و همه
كس��اني كه در راه خدمت به نظام اسالمي و
به كشور عزيزمان مشغول فعاليتند .اميدواريم
خداوند متعال اين روز را و اين آغاز سال را
براي ملت ما ،براي همه مسلمانان عالم ،مايه
ش��ادي و بهروزي و نشاط قرار دهد و ما را
ب��ه انجام وظايفمان موفق و مؤيد بدارد .به
همميهنان عزيزمان عرض ميكنم توجه داشته
باشند كه ايام فاطميه در اواسط روزهاي عيد
اس��ت و تكريم و احترام اين ايام براي همه
ما الزم است.
س��اعت تحوي��ل و هن��گام تحويل ،در
حقيقت حد فاصلي است بين يك پايان و يك
آغاز؛ پايان سال گذشته و آغاز سال نو .البته
نگاه عمده ما بايد به طرف جلو باش��د؛ سال
نو را ببينيم ،براي آن خودمان را آماده كنيم و
برنامهريزي كنيم؛ اما حتم ًا نگاه به پشت سر و
راهي كه طي كردهايم هم براي ما مفيد است،
براي اينكه ببينيم چه كردهايم ،چگونه حركت
كردهايم ،نتايج كار ما چه بوده است ،و از آن
درس بگيريم و تجربه بياموزيم.
س��ال  91مثل همه سالها ،سالي متنوع
و داراي رنگه��ا و نقشهاي گوناگون بود؛
شيريني هم داشت ،تلخي هم داشت؛ پيروزي
هم داشت ،عقبماندگي هم داشت .زندگي
انسانها در طول حيات ،هميشه همين جور
است؛ با كش و قوسها همراه است ،با فراز
و نشيبها همراه است؛ مهم اين است كه از
نش��يبها خارج شويم ،خودمان را به اوجها
برسانيم.
آنچ��ه ك��ه در ط��ول س��ال  91از جنبه
مواجهه ما با جهان اس��تكبار آشكار و واضح
بود ،عبارت بود از س��ختگيري دش��منان بر
ملت ايران و بر نظام جمهوري اسالمي .البته
ظاهر قضيه ،سختگيري دشمن بود؛ اما باطن
قضيه ،ورزيدگي ملت ايران و پيروزي او در
ميدانهاي مختلف بود .آنچه دشمنان ما هدف
گرفته بودند ،صحنهها و عرصههاي مختلف
ماهنامه

زيرنظر شوراي نويسندگان
تلفن و نمابر88969903 - 88969055 :
نشاني :تهران -ميدان دكتر فاطمي -خيابان
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پيام نوروزي رهبر معظم انقالب:

چشمانداز سال  ۹۲اميدوارانه
و توأم با حضور جهادي ملت
در عرص ه سياست و اقتصاد است
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه اطالعرساني
دفت��ر مقام معظم رهبري ،حضرت آي��تاهلل خامنهاي در پيام
آغاز سال  ،1392با اشاره به حركت رو به جلوي ملت ايران
در س��ال گذش��ته بهويژه در مواجهه اقتصادي و سياس��ي با
جهان اس��تكبار ،چش��مانداز سال  92را اميدوارانه و همراه با
بود؛ عمدت ًا عرصه اقتصاد و عرصه سياس��ت
بود .در عرصه اقتصاد ،گفتند و تصريح كردند
كه ميخواهند ملت ايران را بهوسيله تحريم
فلج كنند؛ اما نتوانس��تند مل��ت ايران را فلج
كنن��د و ما در ميدانه��اي مختلف ،به توفيق
الهي و به فضل پروردگار ،به پيش��رفتهاي
زيادي دست پيدا كرديم؛ كه تفصيل آنها براي
ملت عزيزمان گفته شده است ،گفته خواهد
ش��د؛ من هم انشاءاهلل در سخنراني روز اول
فروردين ،به ش��رط حي��ات ،اجماالً مطالبي
ع��رض خواهم كرد .در زمينه اقتصاد البته بر
مردم فش��ار وارد آمد ،مشكالتي ايجاد شد؛
بهخصوص كه اشكاالتي هم در داخل وجود
داشت؛ برخي از كوتاهيها و سهلانگاريها
انجام گرفت كه به نقش��ههاي دشمن كمك
كرد؛ ليكن در مجموع ،حركت مجموعه نظام
و مجموعه مردم ،يك حركت روبه جلو بوده
است و انشاءاهلل آثار و نتايج اين ورزيدگي
را در آينده خواهيم ديد.
در عرصه سياست ،از يك جهت همت
آنها اين بود ك��ه ملت ايران را منزوي كنند،
از جه��ت ديگر ملت ايران را دچار دودلي و
تردي��د كنند؛ همت آنه��ا را كوتاه و ضعيف
كنند .درس��ت عكس اين عمل شد؛ در واقع
عك��س اين اتفاق افت��اد .در زمين��ه انزواي
ملت ايران ،نه فقط نتوانس��تند سياستهاي
بينالمللي و منطقي ما را محدود كنند ،بلكه
حت��ي نمونههاي��ي از قبيل اج�لاس جنبش
غيرمتعهدها با حضور تعداد كثيري از سران
و مس��ؤوالن كش��ورهاي جه��ان در تهران
تش��كيل شد و عكس آنچه را كه دشمنان ما
ميخواستند ،رقم زد و نشان داد كه جمهوري
اسالمي نه فقط منزوي نيست ،بلكه در دنيا با
چشم تكريم و احترام به جمهوري اسالمي و

پيش��رفت و تحرك و ورزيدگي و حضور جهادي ملت ايران
در عرصههاي سياس��ي و اقتصادي دانستند و تأكيد كردند :با
اين نگاه ،سال  92را سال حماسه سياسي و حماسه اقتصادي
نامگذاري ميكنيم .متن پيام رهبر معظم انقالب اسالمي را به
اين شرح ميخوانيد:

به ايران اس�لامي و به ملت عزيز ما نگريسته
ميشود.
در زمينه مسائل داخلي ،مردم عزيز ما در
آنجايي كه امكان و موقعيت ابراز احساسات
وجود داشت  -عمدت ًا در بيستودوم بهمن
س��ال  - 91آنچ��ه را ك��ه الزمه حماس��ه و
شور بود ،از خود نش��ان دادند؛ از سالهاي
ديگر پرش��ورتر و متراكمتر در صحنه حاضر
ش��دند .يك نمونه ديگر ه��م حضور مردم
خراسانشمالي در بحبوحه تحريمها بود ،كه
نمونه و مستورهاي از وضعيت و روحيه ملت
ايران را نشان ميداد نسبت به نظام اسالمي و
به مسؤوالن خدمتكار و خدمتگزار خودشان.
كارهاي بزرگي هم بحمداهلل در طول س��ال
انجام گرفته است؛ تالشهاي علمي ،كارهاي
زيربنايي ،تحرك فراوان مس��ؤولين و مردم.
زمينهها براي حركت روبه جلو و انش��اءاهلل
جهش ،فراهم شده است؛ هم در زمينه اقتصاد،
هم در زمينه سياست ،و هم در همه زمينههاي
حياتي ديگر.
سال  92برابر چش��مانداز اميدوارانهاي
كه به لطف پروردگار و همت مردم مسلمان
براي ما ترس��يم شده است ،سال پيشرفت و
تحرك و ورزيدگي ملت ايران خواهد بود؛ نه
به اين معنا كه دشمني دشمنان كاسته خواهد
ش��د ،بلكه به اين معنا كه آمادگي ملت ايران
بيشتر و حضور او مؤثرتر و سازندگي آينده
اين ملت به دس��ت خودش��ان و با همت با
كفايت خودشان انشاءاهلل بهتر و اميدبخشتر
خواهد شد.
البته آنچه را كه ما در سال  92در پيشرو
داريم ،باز عمدت ًا در دو عرصه مهم اقتصاد و
سياست است .در عرصه اقتصاد ،به توليد ملي
بايد توجه ش��ود؛ همچنان كه در شعار سال

گذش��ته بود .البته كارهايي هم انجام گرفت؛
منتها ترويج تولي��د ملي و حمايت از كار و
سرمايه ايراني ،يك مسئله بلندمدت است؛ در
يك س��ال به سرانجام نميرسد .خوشبختانه
در نيمه دوم سال  91سياستهاي توليد ملي
تصويب شد و ابالغ شد  -يعني در واقع اين
كار ريلگذاري شد  -كه براساس آن ،مجلس
و دولت ميتوانند برنامهريزي كنند و حركت
خوبي را آغاز كنند و انشاءاهلل با همت بلند
و با پشتكار پيش بروند.
در زمينه امور سياس��ي ،كار بزرگ سال
 ،92انتخابات رياستجمهوري است؛ كه در
واقع مقدرات اجرايي و سياسي ،و بهيك معنا
مقدرات عمومي كش��ور را براي چهار سال
آينده برنامهريزي ميكند .انش��اءاهلل مردم با
حضور خودش��ان در اين ميدان هم خواهند
توانس��ت آينده نيكي را براي كشور و براي
خودش��ان رقم بزنند .البته الزم است هم در
زمينه اقتصاد ،هم در زمينه سياس��ت ،حضور
مردم حضور جهادي باش��د .با حماس��ه و با
ش��ور بايد وارد ش��د ،با هم��ت بلند و نگاه
اميدوارانه بايد وارد ش��د ،با دل پر اميد و پر
نشاط بايد وارد ميدانها شد و با حماسهآفريني
بايد به اهداف خود رسيد.
با اين نگاه ،س��ال  92را بهعنوان «س��ال
حماسه سياسي و حماسه اقتصادي» نامگذاري
ميكني��م و اميدواري��م به فضل پ��روردگار،
حماس��ه اقتصادي و حماسه سياسي در اين
س��ال به دس��ت مردم عزيزمان و مسؤوالن
دلسوز كشور تحقق پيدا كند.
ب��ه امي��د توجهات پ��روردگار و دعاي
حض��رت بقيهاهلل (ارواحنا فداه) و با درود به
روح مطهر امام بزرگوار و شهيدان عزيز.
والسّ الم عليكم و رحمةاهلل و بركاته

