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ضرورت نگاه تازه
به مديران مياني

بهمن دانايي

كارشناس��ان گروهي از كساني هستند
كه با اتكا به تجربه ،دانش و مهارت بهدست
آم��ده در طول زمان در ي��ك يا چند حوزه
محدود صاحب رأي و نظر ش��دهاند .گروه
كارشناس��ان از س��تونهاي ديوانساالري و
اداره بهينه جامعهها در سياست ،در فرهنگ،
در ام��ور اجتماعي و در اقتصاد بهحس��اب
ميآيند .كارشناس��ان ب��راي دانش ،تجربه و
رأي خويش ارزش قائل شده و عموم ًا تالش
دارن��د از ج��اده علم و تجربه دور نش��وند.
كارشناس��ان با اين ويژگيها به مسائل نگاه
كرده و از حب و بغضهاي سياسي خود را
دور نگه ميدارند .فعاليتهاي كارشناس��انه
البته ميتواند در يك س��ازمان دولتي باشد و
يا اينكه در س��ازمانها و نهادهاي غيردولتي
متمركز شود .كارشناس��ان ورزيده فعال در
نهاده��اي غيردولتي اي��ن مزيت را دارند كه
كمتر از رؤس��اي ارشد دولت تبعيت محض
دارند .نگاه كارشناسي مسائل و بحثها را به
سياهسياه يا سفيدسفيد تقسيمبندي نميكند و
تالش ميكند در بررسي يك پديده همه ابعاد
و جوانب را جستجو كرده و حكمي منطقي
و مبتني بر واقعيتها ارائه كند .اما در مقابل
نگاه كارشناس��ي ،نگاه سياستمداران و رفتار
سياس��ي مبتني بر اين نوع نگاه وجود دارد.
نگاه سياسي در بررسي هر پديدهاي ابتدا نفع
و زيان نتايج بررس��ي را براي صاحب نگاه
(س��ازماني كه او را استخدام كرده است) را
در كانون توجه قرار ميدهد .نگاه سياس��ي
بهجاي اينكه دانش ،تجربه و واقعيتها را در
بررسيها لحاظ كند ،منافع سياسي را در صدر
مينشاند .اينگونه است كه نگاه كارشناسي
با نگاه سياس��ي به تعارض ميرس��ند و در
جاهايي يكديگر را نميپذيرند.
در جامعههاي��ي كه به ه��ر دليل نگاه
كارشناس��ي مغلوب نگاه و رفتار سياس��ي
ميشود همه امور سياسي ميشوند .متأسفانه
جامعه ايراني با اين پديده نهچندان مناسب
مواجه اس��ت كه در آن رفتار و خواس��ت
و نگاه سياس��ي بر بررسيهاي كارشناسي
اس��تيال پيدا كرده اس��ت .به اي��ن معنا كه
نگاه و رفتار كارشناس��ان همواره ذيل و در
پلههاي پايينتر از نگاه سياس��تمداران قرار
ميگيرد .اينگونه ش��ده اس��ت كه برخي
اوقات شهروندان به كنايه ميگويند در اين
كش��ور بندكفش هم ميتواند يك موضوع
سياسي باشد .درجه غلبه و چيرگي نگاه و
رفتار سياسي بر رفتار مبتني بر كارشناسي و
تجربه و مهارت البته به رويكرد و استراتژي
دولتها نيز بستگي دارد .دولتهاي نهم و
دهم در مقايسه با دولتهاي قبل از خود و
حتي در مقايس��ه با دولت فعلي ،سياسيتر
بوده و هر پديدهاي را در چارچوب سياست
بررسي ميكردند .دولت قبلي هر رويدادي را
ابتدا در ترازوي سياست توزين كرده و نفع
و ضرر سياسي آن را وزن ميكرد و سپس
درباره پيامدهاي وقوع هر رويدادي منتسب
ب��ه آن پدي��ده داوري و تصميم ميگرفت.
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قيمت شكر وارداتي
نبايد كمتر از شكر داخلي باشد

مهندس محمود حجتي وزير جهادكشاورزي
دول��ت يازده��م در  7ماه پس از روي كارآمدن در
سال  1393چندبار با صراحت از اينكه توليد داخل
نبايد قرباني واردات ش��ود س��خن گفته است .اين
وزير جهادكش��اورزي كه س��ابقه مديريت مناسبي

در اين بخش دارد و اكنون با اجرايي ش��دن قانون
انتزاع وظايف كشاورزي ابزار قانوني مناسبي نيز در
اختيارش قرار گرفته بهخوبي ميتواند توازن خوبي
در تنظيم بازار شكر و ساير محصوالت ايجاد كند.
وزير جهادكشاورزي در نيمه دوم بهمن ماه 1392

انتصابي خوشحالكننده
برخي چهرهها و شخصيتها هستند كه در جريان زمان پايداري
نشان داده و از غلتيدن به اين سوي و آنسوي اجتناب ميكنند .اين
چهرهها ممكن اس��ت روزي در يك نهاد و سازمان و روز ديگري
در سازمان و نهاد ديگري فعاليت كنند ،اما اصالت خود را از دست
نميدهند .ايس��تادگي در پاي عقايد از جمله ويژگي چنين مديراني
اس��ت .حس��ن يونس س��ينكي بدون ترديد از اين دس��ت مديران
ثابتقدم در عقايد و تصميمها و سياس��تهاي اقتصادي است .اين
مدير ارشد بازرگاني در دولتهاي هفتم و هشتم توانست بر وسوسه
واردكنندگان كاالهاي كش��اورزي غلبه كرده و تا جايي كه امكان و توانايي داش��ت سد راه ارزان كردن
توليدات داخلي با دامپينگ خارجيها ش��د .سينكي اكنون با حكم محمود حجتي وزير جهادكشاورزي
به قائممقامي وزير در امور بازرگاني منصوب شده است.
وي كه پيش از اين دبيري ستاد تنظيم بازار را در يكي از كارگروههاي اصلي ستادهاي هدفمندي
از معاون اجرايي رييسجمهور دريافت كرده است ،ميتواند بازوي اجرايي نيرومندي براي اجراي قانون
تمركز وظايف بخش كش��اورزي در امور بازرگاني باش��د.اين انتصاب هوشمندانه وزير جهادكشاورزي
ميتواند براي توليدكنندگان محصوالت اساسي خوشحالكننده باشد.

بهميان فعاالن صنعتي ،بازرگاني و معدني
در اتاق بازرگان��ي رفت و بار ديگر از
توازن توليد داخل و واردات براي تنظيم
بازار سخن گفت .حجتي در اين ديدار
با صراحت اعالم كرد :در زمينه واردات
شكر بايد شرايط تعرفهگذاري گونهاي
باشد كه قيمت تمامشده شكر وارداتي
كمتر از توليد داخل نباش��د .وي اضافه
ك��رد :با حماي��ت اتحاديهها ،تعاونيها
و بخ��ش خصوصي ت�لاش ميكنيم تا
حضور دولت به حداقل برسد.
وزير جهادكشاورزي در محل اتاق
بازرگاني ،صنايع ،معادن و كش��اورزي
ايران در نشس��تي صميمي ب��ا فعاالن
بخش خصوصي حاضر و از نزديك با
مشكالت بخش خصوصي آشنا شد.
در اين نشست ،مقرر شد كه مركز
اصلي مطالعات آب در محل اتاق تشكيل
ش��ود و از وزارت جهادكش��اورزي،
مسؤوالن و ساير دستاندركاران براي
حل بحران آب و اس��تفاده بهينه از آن،
نظرخواهي شود.
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قانون انتزاع براي اجرا
به وزارت جهادكشاورزي
ابالغ شد

قائممق��ام وزير جهادكش��اورزي در امور
مجلس شوراي اس�لامي از ابالغ قانون انتزاع
(تمركز وظايف بخش كش��اورزي در وزارت
جهاد) به وزارت جهادكش��اورزي براي اجرا
خبر داد.
خلي��ل آقاي��ي در گفتوگو ب��ا خبرنگار
اقتص��ادي ايرنا ،افزود :براس��اس اين ابالغيه،
وزارت جهادكشاورزي از امروز ميتواند تمام
وظايف و اختياراتي كه براس��اس قانون انتزاع
برعهده وزارت جهادكش��اورزي گذاشته شده
را انجام دهد.
وي اظه��ار داش��ت :در اي��ن راس��تا از
امروز ش��ركت پش��تيباني امور دام از وزارت
صنعت ،مع��دن و تجارت منفك و به وزارت
جهادكشاورزي بازگردانده خواهد شد.
وي ادام��ه داد :تنظي��م بازار اي��ام نوروز
محصوالت كشاورزي برعهده وزارتخانههاي
جهادكشاورزي و صنعت ،معدن وتجارت است.
به گ��زارش ايرنا ،طبق تصوي��ب قانون انتزاع
(تمركز وظايف كش��اورزي در وزارت جهاد)
كه در اسفند  91به تأييد شوراي نگهبان رسيد،
سياس��تهاي واردات و صادرات محصوالت
كش��اورزي توس��ط وزارت جهادكش��اورزي
مديريت ميشود.
براساس قانون ،وظايف بخش كشاورزي
تا پايان بهمن ماه س��الجاري و در سه مرحله
از وزارت صنعت ،معدن و تجارت منفك و به
وزارت جهادكشاورزي واگذار شود.
طبق م��اده  4قانون انتزاع و تصميمگيري
در كميس��يون كشاورزي مجلس قرار شد ،در
مرحله اول ش��ركت پش��تيباني امور دام براي
تأمي��ن نهادههاي دام و طي��ور در مرحله دوم
تنظي��م بازار محص��والت پروتئيني و لبني در
مرحله سوم صنايع تبديلي و تكميلي به وزارت
جهادكشاورزي ملحق شود.
همچني��ن طب��ق قان��ون مديرعام��ل و
اعضاي هيأتمديره بانك كش��اورزي را وزير
جهادكشاورزي پيشنهاد ميدهد.

واردات كشاورزي
اصوليتر انجام ميشود
مع��اون وزي��ر جهادكش��اورزي گفت :با
تجميع بخشي از فعاليتهاي وزارت بازرگاني
در وزارت جهادكشاورزي ،صادرات و واردات
محصوالت كشاورزي در سال جديد بهصورت
اصوليتر انجام ميشود.
اس��كندر زند با اين تجميع ،در مديريت
مواد غذايي وكش��اورزي وح��دت فرماندهي
ص��ورت ميگيرد و وضعيت بهتر از گذش��ته
خواهد شد.
وي اظهاركرد:با اين امر وزارت كشاورزي
ميدان��د چه زمان محص��ول وارد و چه زمان
محص��ول صادر كند ،و اميدواريم با اين تغيير
كشاورزان دچار مشكل و ضرر دهي نشوند.
زن��د ،تولي��د م��واد غذاي��ي وحمايت از
توليدكننده را از وظايف جهادكشاورزي دانست
و افزود:امسال بهدليل وارد كردن بيموقع ذرت
در هنگام برداشت محصول ذرت ،كشاورزان
دچار خسارت مالي فراوان شدند.

اخبار

حمايت صريح وزير جهادكشاورزي از توليد داخل

قيمت شكر وارداتي
نبايد كمتر از شكر داخلي باشد
از صفحه اول
همچنين در اين نشس��ت ،مش��كالت
كش��اورزي در بخشه��اي زيت��ون ،نخود،
خرما ،صنايع غذايي و قيمتهاي تمامشده
مورد بحث و بررسي قرار گرفته و عالوه بر
آن مش��كالت و مسائل پيش روي داروهاي
دامپزش��كي ،س��م و كود ،تولي��د نهادههاي
دامي و بذر ،فرآوري محصوالت كشاورزي،
بازاررساني و ظرفيتهاي موجود در كشور
تحت بررسي قرار گرفت.
وزير جهادكش��اورزي در حاش��يه اين
نشست در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره
واردات و تعرفهها و سياست وزارتخانه در
اين ب��اره گفت :واردات و وض��ع تعرفهها
ازجمله وظايف وزارت جهادكشاورزي است
كه تدبير دولت بر آن اس��ت كه اگر وارداتي
انجام ميشود ،به شكلي باشد كه به محصول
داخلي آس��يبي وارد نش��ده و توليدكنندگان
دچار ضرر و زيان نشوند.
محم��ود حجت��ي افزود :مطاب��ق قانون
برنامه پنجم توسعه نيز بدينترتيب تعرفهها
بهگونهاي وضع خواهد ش��د كه اجحافي به
مصرفكننده نيز وارد نشود.
وي كشاورزي را اقتصاديترين بخش
خصوصي در كش��ور برشمرد و خاطرنشان
كرد :تالش ميكنيم كه با حضور تعاونيها،
اتحاديهها و بخش خصوصي بتوانيم حضور
پشتيبانيكننده دولت را به حداقل برسانيم.
حجت��ي درباره هدفمن��دي يارانهها نيز
ادام��ه داد :پس از اصالحيهاي كه به مجلس
ارائ��ه ش��د و تبص��رهاي ك��ه در دولت به
تصويب رس��يد ،پيشبيني ميش��ود كه 10
هزار ميلي��ارد تومان از ارقامي كه در تبصره
مرب��وط به هدفمندي يارانهها اس��ت ،براي
توليد و خدمات توليدي اختصاص يابد كه
در اين بخش ،كشاورزي ،صنعت ،خدمات
و حملونقل نيز در اين رديف قرار خواهد
گرفت.
وي تصريح كرد :اگر هدفمندي يارانهها
در مرحل��ه دوم اتف��اق بيفت��د ،باتوج��ه به
اولويته��اي بخش كش��اورزي و توليدي
تسهيالت اختصاصيافته را در نظر خواهيم
گرفت.

واردات ،به ضرر توليد نيست

حجتي تأكيد كرد :توليد مرغ و تخممرغ
باتوجه به ظرفيتهاي موجود كشور مناسب
اس��ت و نياز به واردات نيست و در برخي
موارد ،عرض��ه محصوالت توليدي در بازار
صادراتي نيز جايگاه دارد.
وي اظهار داشت :در بخش گوشت قرمز
تنها پنج درصد از نياز كشور متكي به واردات
است كه واردات آن انجام ميشود.
حجتي همچنين گفت :در زمينه واردات
گوشت نيز هماهنگيهاي الزم انجام ميشود
تا قيمت آن به توليد داخل لطمهاي نزند.
وي در ادامه افزود :توليدكنندگان داخلي
 95درص��د توليد گوش��ت قرم��ز را انجام
ميدهند و مابقي آن از طريق واردات تأمين
خواهد شد .حجتي خاطرنشان كرد :در زمينه
واردات ساير محصوالت نيز روال به همين
شكل انجام ميشود.

قيمت شكر وارداتي
نبايد كمتر از توليد داخلي باشد

وزير جهادكشاورزي ادامه داد :در زمينه
واردات ش��كر باي��د ش��رايط تعرفهگذاري
بهگونهاي باش��د كه قيمت تمامشده شركت
وارداتي كمتر از توليد داخل نباشد.
وي با اشاره به واردات روغن كه بيش از
 90درصد وابسته هستيم ،تصريح كرد :تالش
ميشود كه با آنچه در داخل توليد ميشود،
اين واردات هماهنگي داشته باشد.
حجتي يادآور ش��د :تمامي محصوالت
وارداتي بهگونهاي تعرفهگذاري ميشود كه
به توليد داخل لطمهاي نزند.

براي واردات مركبات
برنامهاي نداريم

وزير جهادكش��اورزي درب��اره نياز به
واردات مركب��ات تأكيد كرد :با گزارشهاي
رس��يده از مناطق مخلتف كش��ور و مناطق
آسيبديده از بارش برف ،مشخص شد كه
ميزان ذخيرهسازي پاسخگوي نياز شب عيد
بوده و انبارهاي مركبات شمال كشور داراي
ذخيره مناسبي است ،بنابراين براي واردات

مركب��ات ،برنامهاي نداريم .وي درباره گندم
اظهار داشت :باتوجه به ذخاير كشور ،مجوزي
كه براي واردات به وزارت صنعت ،معدن و
تج��ارت داده ش��ده 7.2 ،ميليون تن بوده كه
بهدليل مشكالت موجود ،تاكنون محقق نشده
اس��ت ،اما بخش عمدهاي از محصول مورد
نياز گندم در حال ورود است.
حجتي درباره حماي��ت از بخش چاي
كشور گفت 160 :ميليارد تومان براي حمايت
از تولي��د چاي ،خريد برگ س��بز ،عمليات
بهزراعي و بهبود بخش��يدن به چاي توليدي
در نظر گرفته ش��ده كه اميد ميرود در سال
آينده با كمترين نگراني ،بهترين توليد محقق
ش��ود .وي درباره اس��تخدام مهندسان ناظر
در وزارت جهادكش��اورزي اف��زود :مطابق
اختيارات قانونگذار ،مراحل آزمون و گزينش
در س��طح كشور در حال انجام است و براي
اس��تخدام در س��ال آينده بهنظر ميرسد كه
مشكلي وجود نداشته باشد.
حجتي خاطرنش��ان كرد :اگر اعتبارات
مورد نياز براي اين منظور كه بيشتر بهصورت
استاني است ،تأمين شود ،مشكالت پيش رو
حل خواهد شد و اميد ميرود كه باتوجه به
سهميه اس��تانها و همكاري استانداري ،اين
موضوع به سرانجام برسد.

براي واردات نهاده،
محدوديتي نداريم

وزير جهادكشاورزي ادامه داد :از لحاظ
جنسيتي در بخش كشاورزي هيچ منع قانوني
وجود ندارد ،چرا كه در بيشتر اماكن غيردولتي
و مزارع كشاورزي و فعاليتهاي توليدي ،اين
كار توسط خانمها انجام ميشود .وي درباره
واردات نهادهها نيز تصريح كرد :طبق قانون،
باتوجه به نياز نهادهها هيچ محدوديتي وجود
ندارد و واردات نهادههاي بخش كشاورزي
نيز در انحصار هيچكس نيست.
حجتي تصريح كرد :اميد ميرود حضور
تشكلها در سالهاي مختلف توليدي افزايش
يابد و حتي خود اين قش��ر بتوانند نسبت به
واردات اقدام كنند كه در اين راس��تا وزارت
جهادكش��اورزي نيز كم��ك ميكند تا براي
توليد ،ارزش افزوده ايجاد شود.

سرمقاله
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رييس سازمان بسيج مهندسين كشاورزي:

واردات  13ميليارد دالري
محصوالت كشاورزي
تا پايان سال

ضرورت
نگاه تازه
از صفحه اول
بهطور مث��ال اين نگاه بهط��ور اخص درباره
ال محسوس
پديده ارزش��مند شكر بهطور كام ً
ديده ش��د .در س��ال  1384بود ك��ه برخي از
مدي��ران ميان��ي مس��تقر در وزارت بازرگاني
از كارخانههاي توليد ش��كر درخواست شكر
كردند تا بهمناس��بت نوروز در نمايشگاههاي
به��اره توزيع كنن��د .درحالي ك��ه كارخانهها
درحال تدارك بودند تا خواسته دولت برآمده
شود آنها اقدام به اتهامزني كرده و شايعه كردند
كه كارخانهها ميخواهند با دولت تعامل نكنند
و ...ك��ه به واردات  2/5ميليون تني ش��كر در
سال  1385منجر شد.
رويكرد دولت يازدهم بهويژه مس��ؤوالن
محترم وزارت جهادكش��اورزي با دولتهاي
قبلي تفاوت دارد و اين را همه توليدكنندگان
بهخوب��ي ميدانند .اما بهنظر ميرس��د برخي
افراد با استداللهاي غيرواقعي قصد دارند دل
مسؤوالن وزارت جهادكشاورزي را نسبت به
بازار شكر و همچنين برخي از كاالهاي اساسي
خالي كرده و ذهن آنها را آشفته سازند.
آي��ا يك فردي ك��ه خ��ارج از مجموعه
توليدكنندگان قندوش��كر ق��رار دارد و هرگز
تجربه و تخصص و اطالعات و دلسوزياش
بهپاي مديران باسابقه كارخانههاي قند و شكر

انتخاب سه كارگر نمونه
در شركت قند اصفهان

بيس��ت و پنجمين جش��نواره ملي اس��تان
بهمناسبت گراميداشت كارگران نمونه در محل
اداره كل تع��اون كار و ام��ور اجتماعي اس��تان
اصفهان و با حضور اس��تاندار و س��اير مقامات
و مديرانعام��ل واحدهاي صنعت��ي و كاركنان
مربوط��ه در تاريخ  92/11/16برگزار ش��د .در
اين مراس��م س��ه نفر از كاركنان قند اصفهان به
اسامي آقايان مهندس كامبيز بيگلري سرپرست
اتوماس��يون و آقاي مهندس محمد عس��كري
سرپرس��ت واحد برق و خانم مهندس س��ميه
اشرفيان مس��ؤول واحد ايمني و بهداشت اين
ش��ركت كه پس از طي س��ه مرحل��ه ارزيابي
گزينش شده بودند ،موفق به دريافت تنديس و
لوح تقدير ش��دند .الزم به توضيح است كه از
بين  8500واح��د صنعتي در مجموع  180نفر
بهعنوان كارگر نمونه انتخاب شدند.
* نش��ريه ش��كر اين موفقيت را به اين
عزيزان تبريك ميگويد.

به مديران مياني

نميرسد بايد حرفش را درباره تعرفه واردات
ش��كر به كرس��ي بنش��اند .درحالي كه وزير
محترم جهادكش��اورزي با صراحت ميگويد
تعرفه واردات شكر بايد بهاندازهاي باشد كه
قيمت تمامشده شكر وارداتي كمتر از قيمت
ش��كر داخلي نباش��د ،آيا نبايد در اينباره از
تخصص و دانش و تجربه فعاالن اين صنعت
استفاده ش��ود؟ واقعيت اين است كه قيمت
تمامش��ده ش��كر وارداتي فرآيندي خاص و
مراحل گوناگوني را بايد طي كند كه ش��ايد
اشاره به آنها مفيد باشد.
درصورتي كه قيمت هر تن شكر FOB
به دالر در زمان تعيين تعرفه  Xدالر باشد ،اين
شكر تا رسيدن بهدست مصرفكننده بايد چند
هزينه را نيز تحمل كند .هزينه حمل از كشور
مبدأ ،هزينه حمل شكر وارداتي از بندر ايراني
به كارخانهها ،دستمزدي كه كارخانهها براي
تصفي��ه ميگيرند ،هزينههاي ثبتس��فارش،
ترخيص ،ضايعات و سرانجام سود واردكننده
از جمله هزينههاي مهمي هستند كه بر قيمت
شكر وارداتي  FOBبايد اضافه شوند.
اگ��ر فردي ب��ا اين مراح��ل و فرايند و
هزينههاي س��ربار ديگر آشنا نباشد و تنها با
نگاه سياس��ي به مسائل نگاه كند البد ترجيح
ميدهد كه هر جزء يادشده را در تعيين تعرفه

كمترين اندازه ببيند كه اينطور نيز شده است.
مسؤوالن محترم وزارت جهادكشاورزي كه
در نيتخير آنها نبايد ش��ك كرد توجه داشته
باش��ند كه نگاه كارشناسي را بر نگاه سياسي
ترجيح ندهند و اجازه ندهند ش��رايط تقابل
دولت و توليدكننده تنها بهدليل نگاه سياسي
يك فرد دوباره برگردد .در شرايطي كه هنوز
قيمت خريد تضميني چغندرقند قطعي نيست
و انتظار ميرود از قيمت فعلي كه  210تومان
براي هركيلو است نيز عبور كند ،در شرايطي
كه نرخ س��وخت و ان��رژي كه بر قيمتهاي
حملونقل و توليد اثر افزايشي دارد نامشخص
است و در وضعي كه نرخ سود بانكي آشكار
نشده اس��ت ،كاهش دادن نرخهاي تعرفه و
يا پايين نگهداش��تن آن تنها با نگاه سياس��ي
به دولت آس��يب خواهد زد .بهنظر ميرس��د
دولت محترم ميخواهد و اراده كرده اس��ت
كه با توليد داخل تعامل كند و منافع ملي را بر
منافع گروهي واردكننده ترجيح دهد ،بنابراين
الزم اس��ت در برخي موارد تجديدنظر شود.
يك��ي از جاهايي كه دول��ت بايد بر آن دقت
كافي داش��ته باش��د حضور برخي از مديران
مياني و كارشناسان به جامانده از دولت قبل
است كه بهجاي رفتار كارشناسي ،نگاه سياسي
دارند و كارها را گره ميزنند.

قند پانيذفام گرفت

لوح تقدير به پاس رعايت سالمت غذا
با توج��ه به بازدي��د و مميزي
صورت پذيرفته توسط كارشناسان
محترم سازمان غذا و دارو (وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي)
از كارخانههاي تابعه ،اين شركت در
چهارمين جشنواره كيفيت و ايمني
موادغذايي در مورخه  7بهمن 1392
مفتخ��ر به درياف��ت تنديس و لوح
س��پاس شركت برتر به نشانه توجه
و رعايت جنبههاي ايمني و سالمت
موادغذاي��ي در توليد محصوالت و
حركت در مسير شكوفايي سالمت
موادغذايي كشور شد.
* نشريه ش��كر اين موفقيت را به
مديريت و كاركن��ان قند پانيذفام
تبريك ميگويد.

رييس س��ازمان بس��يج مهندس��ين
كشاورزي كش��ور از واردات  13ميليارد
دالري ان��واع محصوالت كش��اورزي به
كشور تا پايان سالجاري خبر داد.
محمدرضا جهانسوز در همايش ملي
تخصصي برنج در رش��ت گفت :جايگاه
كش��اورزي در اقتصاد كش��ور بر كس��ي
پوش��يده نيس��ت و اين بخش قويترين
بحثها را در دين اسالم دارد.
قبل از پيروزي انقالب اسالمي ايران
در كشور  20تا  25ميليون تن محصوالت
كشاورزي توليد ميشد اين در حالي است
در حال حاضر توليدات كشاورزي ايران
به بيش از  100ميليون تن رس��يده است
اما هنوز وابستگيهاي ما به واردات انواع
محصوالت كشاورزي زياد است.
در م��واردي مانند توليد مرغ كه فكر
ميكنيم خودكفا هستيم اينگونه نيست و
هنوز براي تأمين نهادههاي مرغداريها به
ديگر كشورها وابسته هستيم.
وي ب��ا بي��ان اينكه س��ال گذش��ته
هش��ت ميليارد دالر واردات محصوالت
كش��اورزي در ايران ص��ورت گرفت و
پيشبيني ميشود ميزان واردات كشاورزي
در س��الجاري به  13ميليارد دالر برسد،
تصريح كرد :اگر به كش��اورزي ايران به
ان��دازه كاف��ي توجه نش��ود روند نزولي
خواهيم داشت.
جهانس��وز ب��ا اش��اره ب��ه اينك��ه
توانمنديهاي انساني در بخش كشاورزي
بسيار مهم اس��ت ،افزود :باتوجه به آمار
جمعيت ايران كه شديدا ً در حال سقوط
است با پيشبينيهايي كه صورت گرفته
تا س��ال  2030نرخ رشد جمعيت كشور
به  0/9درصد ميرسد و نيروي انساني در
بخش كشاورزي نيز كاهش مييابد.
وي با اش��اره به اينكه در زمينه گندم
ميتوانيم سه برابر توليد فعلي توليد كنيم
و اي��ن ظرفيت در پنب��ه چهار برابر و در
س��يبزميني پنج برابر توليد فعلي است،
تأكيد كرد :كشاورزان خبره ثابت كردهاند
كه با همت و دانش ميتوان به راحتي اين
پتانسيلها را بالقوه كرد.
وي با بيان اينكه در توليد محصوالت
باغ��ي نيز  18برابر ت��وان توليد فعلي را
داريم ،تصريح كرد :راه حل رسيدن به اين
ظرفيت  18برابري استفاده از كشاورزي
علم محور است.
جهانسوز با بيان اينكه در سال حماسه
سياس��ي و اقتصادي ش��عار هر كشاورز
يك حماس��ه را پيگيري ميكنيم ،گفت:
بهنظر م��ن هر محصولي كه ب��ر اقتصاد
كش��ور تأثير ميگذارد مانن��د زعفران و
پس��ته اس��تراتژيك اس��ت و بايد تقويم
زراعي براي محصوالت كش��اورزي مان
تعريف كنيم.
او تأكيد كرد :ايجاد شبكه اطالعرساني
و ايجاد كتابخانه از اقداماتي است كه براي
تحقق حمايت هرچه بيشتر بسيج از بخش
كشاورزي ميتواند مؤثر عمل كند.
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آمار

دست در دست هم ،شكر وارد كردند

مديرعامل كشت و صنعت نيشكر دهخدا:

هيچ نگراني از بابت
كمبود شكر وجود ندارد
مديرعامل ش��ركت كش��ت و صنعت
نيش��كر دهخدا گفت :هيچ نگراني از بابت
كمبود ش��كر وجود ندارد و به همين دليل
واردات شكر تا اطالع ثانوي ممنوع شد.
فريبرز كريمي زند در جمع خبرنگاران
اظهار كرد :تمام كشورهاي جهان بهمنظور
حفظ و حراست از توليدات داخلي بهويژه
در بخش كشاورزي خود مبادرت به تعيين
تعرف��ه مناس��ب ميكنند تا ضم��ن ايجاد
و حفظ اش��تغال ،رعايت تن��اوب زراعي،
جلوگي��ري از برهم خ��وردن توازن قيمت
محصوالت كشاورزي و ...از امنيت غذايي
كافي برخوردار ش��وند .بهعنوان مثال آنچه
مستندات موجود نشان ميدهد كشور تركيه
كه شرايطي كم و بيش مشابه كشور ما دارد،
براي حف��ظ توليد و مزاياي بيش��مار آن،
تعرفه واردات ش��كر را بالغ بر  135درصد
تعيين كرده است.
مديرعامل كش��ت و صنعت نيش��كر
دهخ��دا خاط��ر نش��ان ك��رد :باتوج��ه به
تعرفه پايين واردات ش��كر ،س��يل واردات
اي��ن محص��ول ميرفت كه بازار ش��كر و
توليدكنن��دگان را به ورطه بحران بكش��اند
كه مقامات جهادكشاورزي و دولت تدبير و
اميد با چارهانديشي و ورود به موقع و طرح
تعرفه  16درصدي براي دو ماه پاياني سال و
توقف هرگونه ثبت سفارش جديد ،از افت
غيرمنطقي قيمت شكر جلوگيري كردند.
مديرعامل كش��ت و صنعت نيش��كر
دهخ��دا تصريح كرد :با وجود اينكه قيمت
شكر از سوي دولت يك هزار و  900تومان
تعيين ش��ده بود اما توليدكنن��دگان بهدليل
حجم واردات انجام شده مجبور بودند شكر
را با قيمت يك هزار و  700تا يك هزار و
 760تومان بفروشند.
وي در اي��ن خصوص اضافه كرد :اين
امر موجب كاهش نقدينگي و مش��كالتي
براي توليدكنندگان ميش��د ك��ه با نظرات
مثبت مقامات جهادكشاورزي و با درايت به
موقع ،مبني بر ممانعت از ثبت سفارش ورود
شكر تا اطالع ثانوي به كشور از بحران در
صنعت شكر كشور جلوگيري شد.
كريمي زند عنوان كرد :با وجود فراهم
بودن شكر كافي در كشور و ذخيره حدود
يك ميليون و  400هزار تني در س��ال ،93
بدون احتساب توليد سال  ،93هيچ نگراني
از باب��ت كمبود ش��كر وجود ن��دارد و به
همين دليل واردات ش��كر تا اطالع ثانوي
ممنوع شد.
وي با بيان اينكه با اضافه ش��دن توليد
س��ال  93به اين مقدار ،موجودي شكر در
وضع مطلوبي خواهد بود اذعان كرد :اين امر
ميتواند فضاي آرامي را فراهم كند تا دولت
با وض��ع تعرفه منطقي عالوه بر صيانت از
حقوق مصرفكننده به رونق توليد و توسعه
اين صنعت كمك كند.
به گزارش خبرگزاري فارس ،كش��ت
و صنعت نيشكر دهخدا يكي از واحدهاي
هفتگانه ش��ركت توسعه نيش��كر و صنايع
جانبي اس��ت كه در  25كيلومتري ش��مال
اهواز واقع شده است.
ظرفيت توليد يكصد هزار تن شكرخام
و  175هزار تن شكر سفيد است ،اين كشت
و صنع��ت ركورده��اي كاش��ت  2/8برابر
اس��تاندارد جهان��ي و همچنين راندمان تن
در هكت��ار  128تن در واحد س��طح را در
سالهاي گذشته بهدست آورده است.

دولت و بخش خصوصي دست به دست هم
داده و در شرايطي كه توليد داخلي تكافوي مصرف
كل كش��ور را حتي تا آبان  1393ميدهد ،اقدام به
واردات  1352هزار تن شكر تا پايان بهمنماه 1392
كردند .در  11ماه سپري شده سال  1392واردات
بخش خصوص��ي  828هزار تن و واردات بخش
دولتي  524هزار تن ش��ده اس��ت .ارزش واردات
شكر در  11ماه امسال به  723ميليون دالر رسيده
است كه از ارزش واردات شكر در سالهاي 1388
و 1389بيشتر اس��ت .درحالي كه مطابق آمارهاي

بانك مركزي سرانه مصرف شكر بهصورت مستقيم
نزد خانوادههاي شهرنشين ايران كاهش يافته است،
دليل افزايش واردات ش��كر در سال  1392نسبت
به سالهاي  1390و  1389معلوم نيست .درحالي
كه توليد شكر در سالهاي  1386و  1387كاهش
يافته بود واردات نيز در آن دو سال نسبت به سال
 1385كاه��ش يافت و پ��س از آنكه توليد داخلي
در س��الهاي  1388به بعد در مدار صعودي قرار
گرف��ت واردات نيز افزايش يافت .ارزش واردات
شكر در سالهاي  1384تا  11ماه  1392به حدود

جدول  :1آمار واردات شکر از سال 1380
تا پايان بهمنماه سال 1392
به تفکيک واردات دولتي و خصوصي

 5/5ميليارد دالر رس��يده اس��ت كه شرايط سخت
ارزي س��الهاي  1390به بعد وضعيت را پيچيده
كرده اس��ت .اختصاص يك ميليارد دالر شكر در
سال  1391به واردات شكر در بدترين سال ارزي
چه معنايي دارد؟ واردات  225هزار تن ش��كر در
بهمنماه  1392كه از سال  1386تا  1390بيسابقه
بوده اس��ت نش��ان ميدهد واردكنندگان ش��كر از
قدرت چانهزني بااليي برخوردار هستند .جدولها
و نمودار زير درباره واردات ش��كر در س��الهاي
 1384به اين طرف است.

نمودار توليد و واردات شكر از سال  80تا پايان بهمن ماه سال 92

(ارقام به تن)

3000000

ارقام به هزار تن

سال

واردات بخش
خصوصي

واردات بخش
دولتي

جمع واردات

1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
( 1392بهمنماه)

0
0
56
42
80
1485
962
1101
877
1805
1234
1175
828

937
820
160
161
627
1042
208
0
0
0
0
505
524

937
820
216
203
707
2527
1170
1101
877
1805
1234
1680
1352

2500000
2000000
1500000
1000000
500000

بهمنماه 92

0

91

90

89

88

87

86

85

84

83

82

81

80

987000

1124000

1150000

1178000

450000

552000

1050000

1258000

1238000

1193000

1274000

1040000

838000

توليد

1352000

1680000

1234000

1805000

877000

1101000

1170000

2527000

707000

203000

216000

820000

937000

واردات

ماخذ :گمرك جمهوري اسالمي ايران

ماخذ :گمرك جمهوري اسالمي ايران

جدول  :2واردات شكر از سال  84تا پايان بهمنماه سال  92به تفكيك شكرخام و سفيد (ارقام به هزار تن)
سال

سفيد

بها (دالر)

خام

بها (دالر)

جمع واردات

بها جمعواردات (دالر)

1384

78

20.124.000

629

177.256.000

707

197.380.000

1385

637

291.271.910

1.890

726.182.559

2.527

1.017.454.469

1386

348

133.309.344

822

274.461.367

1170

407.770.710

1387

103

37.213.332

998

287.800.013

1101

325.013.345

1388

27

8.819.906

850

315.826.114

877

324.646.020

1389

0

0

1805

704.520.407

1805

704.520.407

1390

6

3.799.510

1228

752.105.334

1234

755.904.844

1391

0

0

1680

1.072.413.608

1680

1.072.413.608

بهمن 1392

0

0

1352

722.118.502

1352

722.118.502

جمع

1199

494.538.002

11254

5.032.683.904

12453

5.527.221.905
ماخذ :گمرك جمهوري اسالمي ايران

جدول  :3واردات شكر خام بصورت ماهيانه از سال  1385تا سال 1392
رديف

1
2
3
4
5
6
7
8

سال
1385
جمع هرماه  +ماههاي قبل
1386
جمع هرماه  +ماههاي قبل
1387
جمع هرماه  +ماههاي قبل
1388
جمع هرماه  +ماههاي قبل
1389
جمع هرماه  +ماههاي قبل
1390
جمع هرماه  +ماههاي قبل
1391
جمع هرماه  +ماههاي قبل
1392
جمع هرماه  +ماههاي قبل

فروردين ارديبهشت خرداد
111
94
154
359
248
154
112
228
236
576
464
236
88
29
28
145
57
28
57
108
119
284
227
119
132
107
69
308
176
69
12
24
0
36
24
0
121
69
50
240
119
0
88
15
88
191
103
0

تير
205
564
54
630
89
234
64
348
234
542
68
104
55
295
114
305

مرداد شهريور مهر
187
192
307
1250 1063
871
61
133
111
935
874
741
24
173
149
580
556
383
94
33
42
517
423
390
161
330
312
1345 1184
854
31
384
301
820
789
405
190
196
154
835
645
449
207
159
61
732
525
366

آبان
223
1473
55
990
68
648
46
563
112
1457
18
838
37
872
115
847

آذر
194
1668
65
1055
65
713
45
608
80
1537
17
855
228
1100
146
993

دي
298
1965
27
1082
126
839
74
682
63
1600
181
1036
151
1251
134
1127

بهمن
240
2205
50
1132
169
1008
122
804
73
1673
142
1178
307
1558
225
1352

اسفند
276
2481
38
1170
93
1101
73
877
132
1805
56
1234
123
1681

جمع
2481
1170
1101
877
1805
1234
1681
1352

گزارش

كاري نو از شركت قند اصفهان

خوزستانيها بار ديگر چغندرقند ميكارند

چغندرقند از جمله محصوالت كش��اورزي
اس��ت كه ويژگيهاي آن موجب مزيت براي آن
شده است .يكي از اين ويژگيها به حاصلخيز شدن
خاك تحت كشت اين محصول است .چغندرقند
ميتواند زمين را گونهاي قوت بخش��د كه كشت
پس از آن قدرتمند باشد .به همين دليل است كه
كارشناس��ان و متخصصان ،كش��ت چغندرقند را
حتي بههمين دليل خاص تشويق ميكنند .استان
خوزستان يكي از مناطق مستعد كشت چغندر بود
كه برخي عوامل موجب شده است تا كشت اين
محصول در خوزس��تان متوقف شود .از چندسال
پيش كه كارخانه قند دزفول و كارخانه قند اهواز
تعطيل شدند كشت اين محصول پرسود متوقف
شد .اما با كار نيكو و سترگ كارخانه قند اصفهان
توقف كش��ت چغندرقند در خوزستان تمام شده
و كش��اورزان اين اس��تان ميتوانند به كشت اين
محص��ول مفيد اقدام كنن��د .در اين باره با حميد
چناري مديرعامل كشت پاييزه چغندرقند در استان
خوزستان گفتوگو كرديم.
چناري در پاسخ به اين پرسش كه جزييات
اين طرح چيست گفت :اين طرح هماكنون در
سطح  2000هكتار در منطقه دزفول و انديمشك
درحال انجام است .مجموع سرمايهگذاري در
اي��ن طرح بالغ ب��ر  25ميليارد توم��ان برآورد
ميشود .بذور مورد نياز براي اجراي اين طرح
ك��ه بايد مقاوم به  Boltingباش��ند معادل
 4500يونيت از طريق شركتهاي معتبر اروپايي
تأمين گرديده و كل مبلغ بذر خريداري ش��ده
مع��ادل  17ميليارد ريال بوده كه  50درصد آن
توسط وزارت كش��اورزي بهصورت يارانه به
كشاورزان طرف قرار بازپرداخت گرديده است.
كشت چغندر بهطور معمول در نيمه اول سال
انجام ميشود و باتوجه به كمبود منابع آبي در
سطح كشور در س��الهاي اخير (خصوص ًا در
نيمه اول س��ال) باعث ش��ده كه كشت چغندر
در سالهاي اخير س��ير نزولي داشته و از رقم
 6ميليون تن در س��ال به  4ميليون تن چغندر
در س��ال كاهش يابد .از مديرعامل شركت قند
اصفهان پرس��يديم ،اينكار چ��ه فايدهاي براي
كشاورزان دارد .او توضيح داد:
ش��ركت قند اصفهان با هماهنگي وزارت
جهادكشاورزي براي اولينبار اقدام به طرح و
اجراي پروژه ملي كش��ت پاييزه چغندرقند در
اس��تان خوزستان كرده است .نكته مهم در اين
طرح ،كشت چغندر در نيمه دوم سال است كه
در اين روش ميتوان از نزوالت آسماني در نيمه
دوم سال جهت آبياري كشت بهره جست و اين
موضوع بسيار حائزاهميت است .از فوايد ديگر
و مهم اين روش دستيابي كشاورزان خوزستان
(دزفول و انديمشك و شوش) بهتناوب مناسب
زراعي اس��ت چرا ك��ه چغندر يك��ي از انواع

كشتهايي است كه توسط كشاورزان در تناوب
زراعي استفاده شده و باعث افزايش بهرهوري
در كشتهاي بعدي از جمله گندم ،جو و ذرت
خواهد ش��د .البته اين روش كاشت نيز داراي
ريسك و مخاطراتي است كه مهمترين مخاطره
فعلي كه ميتواند اين طرح را با چالش مواجه
كند قيمت فروش محصول (شكر استحصالي)
در زمان توليد ميباشد.
وي درباره هزينههاي شكر توضيح داد :نظر
به اينكه محصول چغندر پاييزه در ارديبهشتماه
سال  1393برداشت ميشود ،لذا هزينه و قيمت

تمامشده ش��كر توليدي متناسب با هزينههاي
سال  1393خواهد بود .باتوجه به اينكه قيمت
تضميني خريد چغندرقند ،هزينههاي عمومي،
حق��وق و مزايا و احتم��االً افزايش هزينههاي
انرژي (حذف يارانهها) در سال مذكور افزايشي
خواهد بود .براس��اس ب��رآورد حداقل قيمت
تمامش��ده شكر استحصالي از چغندر پاييزه در
سال آينده 23هزار ريال خواهد شد .براي اينكه
بتوانيم با حداقل س��ود  10درصد ،ش��كر را به
قيمت  25هزار ريال به بازار عرضه كنيم .انتظار
داريم از ابتداي سال  1393دولت تدبير و اميد،
تعرفه ورود شكرخام را كه هماكنون  16درصد
است به حداقل  70درصد افزايش دهد در اين
صورت اين ش��ركت و كليه شركتهاي قندي
در سطح كشور توان رقابت با واردات شكرخام
را خواهند داشت .در غيراينصورت عالوه بر
اينكه طرح كش��ت پاييزه ك��ه به گفته خبرگان
صنعت يكي از طرحهاي بسيار خوب و راهگشا
براي صنعت قند محس��وب ميش��ود ،بهدليل
عدمتوانايي در فروش محصول توليدي باالتر

از قيمت تمامشده به شكست خواهد انجاميد،
بعيد است كه در آيندهاي نزديك هيچ شركتي
اقدام به اجراي طرح مشابه كند.
همچني��ن درصورتي ك��ه تعرفه ورود
ش��كرخام حداكث��ر تا پايان نيمه اول س��ال
 1393بهرقم ح��دود  70درصد تغيير نيابد،
كل صنعت قندوش��كر در توليد بهراه كه از
مهر س��ال آين��ده وارد بازار خواهد ش��د ،با
چالش مشابه سال  1386مواجه خواهد شد
و دوباره رك��ود در اين صنعت مورد انتظار
خواهد بود .الزم به ذكر است هماكنون تعرفه
ورود ش��كرخام در كشور تركيه معادل 130
درصد است و دولتمردان تركيه با اين تدبير
كشور خود را به خودكفايي در عرصه توليد
شكر نائل كردهاند.
مديرعامل ش��ركت قند اصفهان درباره
مسائل صنعت قندو شكر گفت :تعيين تعرفه
باالتر براي ورود ش��كرخام غير از كمك به
شركتهاي داخلي براي رقابت با شكرخام
وارداتي مازاد كشورهاي صادركننده از جمله
برزي��ل ميتوان��د در جهت حفظ س�لامت
جامعه نيز ارزيابي شود .شكر هماكنون يكي
از ارزانترين كاالهاي در س��طح كشور است
ك��ه عموم ًا از يك كيلو س��يبزميني ،پياز و
سبزي و غيره نيز ارزانتر است قيمت فعلي
شكر براي مصرفكننده در بازار ايران بسيار
پايينت��ر از قيمت ف��روش اين محصول در
عموم كشورهاي جهان است .لذا باتوجه به
اينكه استفاده زياد شكر ميتواند براي سالمت
مخاطراتي داشته باشد افزايش قيمت آن هم
به سالمت كمك ميكند هم به توليد.
سؤالي كه اينجا مطرح است آيا ميتوان
به خودكفايي توليد شكر دست يافت؟
هماكن��ون حدود  2ميليون و  200هزار
تن ش��كر بهطور س��االنه در كشور مصرف
ميش��ود و نيم��ي از آن از طري��ق واردات
تأمين ميشود .خوشبختانه ظرفيت اسمي و
عملي تولي��د در مجموع كارخانههاي توليد
ش��كر از چغندر و نيش��كر توان توليد شكر
موردنياز كش��ور را دارد و بدون نياز بههيچ
س��رمايهگذاري اضافي ميتوان حداكثر طي
 2تا  3سال به اين هدف نائل آمد همانطور
كه گفته شد تنها انتظاري كه از دولت داريم
تعيين تعرفه مناسب براي ورود شكرخام به
كشور است 70( .درصد براي سال آينده) در
صورت تحقق اين موضوع شركتها نيازي
ب��ه هيچگونه مس��اعدت مضاعفي از طرف
دولت ندارند.
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خطر بازگشت النينو
براي توليدات
كشاورزي جهاني
پدي��ده ج��وي النينو ك��ه ميتواند در
بخشهايي از جهان خشكس��الي ايجاد كرده
و در نقاط ديگر سيل به راه بيندازد به احتمال
قوي امس��ال بازخواهد گشت و محصوالت
مهمي مانند برنج ،گندم و ش��كر را در خطر
نابودي قرار ميدهد.
النينو ك��ه در زبان اس��پانيايي به معني
پسربچه است ،گرم ش��دن دماي سطح دريا
در اقيانوس آرام اس��ت كه هر  12س��ال يك
بار به وق��وع ميپيوندد و بدترين ركورد آن
مربوط به اواخ��ر دهه  1990بود كه بيش از
 2000كشته و ميلياردها دالر خسارت بهجاي
گذاشت.
در شرايطي كه ميدوست آمريكا و برزيل
بهدليل كمبود بارندگي با خشكسالي روبهرو
ش��دهاند ،النينو ق��وي ميتواند محصوالت
كشاورزي در استراليا ،آسياي جنوب شرقي،
هن��د و آفريق��ا را از بين بب��رد .در حاليكه
دانشمندان همچنان در مورد شدت احتمالي
النينو بحث ميكنند ،س��ازمان هواشناس��ي
استراليا و مركز پيشبيني هواي آمريكا نسبت
به احتمال باالي وقوع النينو در س��الجاري
ميالدي هشدار دادهاند.
سازمان هواشناسي جهاني سازمان ملل
نيز اعالم ك��رده احتمال زيادي از وقوع يك
النينو ضعيف در اواس��ط سال  2014وجود
دارد.
النينو درصورت ش��كلگيري به عرضه
تولي��دات كش��اورزي لطم��ه زده و منجر به
افزاي��ش قيم��ت برخي كاالها خواهد ش��د.
در ح��ال حاضر نيز بس��ياري از محصوالت
از ش��رايط جوي نامس��اعد لطم��ه ديدهاند
و نيمكرهش��مالي سرماي س��ختي را تجربه
ميكند.
تهديد النينو موجب شد قيمت جهاني
كاكائو در ماه جاري بهدليل نگراني از خشكي
آب و هوا در مناطق اصلي توليدكننده آن در
آفريقا و آس��يا و كمبود عرض��ه ،به باالترين
سطح در دو س��ال و نيم گذشته صعود كند.
اگر وقوع النينو تأييد ش��ود ،ساير كاالهاي
كشاورزي نيز صعود قيمت خواهند داشت.
در هند ك��ه دومي��ن توليدكننده بزرگ
ش��كر ،برنج و گندم اس��ت ،النينو ميتواند
بارندگيهاي موسمي را كه براي كشاورزي
اين كشور حياتي بوده كاهش دهد و موجب
توليد كمتر شود.
النين��و در س��ال  2009موج��ب وقوع
بدترين خشكسالي هند در حدود چهار دهه
گذشته ش��د كه در نتيجه قيمتهاي جهاني
شكر به باالترين س��طح در  30سال گذشته
جهش يافت.
براساس گزارش اوكر اگرو كانسالت ،در
نقاط ديگر آسيا كه بيش از  90درصد از برنج
جه��ان را توليد ميكن��د و توليدكننده اصلي
قهوه و ذرت است ،النينو خشكساليزا ممكن
است به محصوالت تايلند ،اندونزي ،ويتنام،
فيليپين و چين آس��يب بزند .همچنين ضربه
ديگري براي توليد گندم در اس��تراليا خواهد
بود كه در حال حاضر با خشكسالي در چند
ماه گذشته روبهرو بوده است.
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بازار جهاني

اقتصاد شكر
در اوكراين
پيشگفتار
زمستان  1392براي اوكراينيهايي كه يك همسايه
آقا باالس��ر قديمي مثل روسيه را در كنار خود احساس
ميكنند ،فصلي بديع بود .ايستادگي و مقاومت در برابر
خواس��تهاي رياستجمهوري از س��وي ناراضيان به
خلعيد رييس دولت منجر ش��د و نام اوكراين بار ديگر
بر سر زبانها افتاد .اوكراين شايد بهلحاظ اقتصادي كمتر
ش��ناخته شده است .نوشته حاضر كه البته مدتها پيش
از رويدادهاي اخير نوش��ته شده است بخشي از اقتصاد
كش��اورزي اين كشور را كه به اقتصاد شكر اختصاص

فروپاش��ي اتحاد جماهير شوروي و انتقال به سوي اقتصاد
ب��ازار ،موقعي��ت اوكراي��ن را در نقش��ه جهاني ش��كر بهطرز
ناراحتكنندهاي تغيير داد .كمبود ناگهاني سوبسيدهاي كشاورزي
دولتي ،بر روي كل وجوه عمومي كشاورزي اوكراين بهطور كل
و بر روي شكر بهطور خاص اثر بسيار زيادي گذاشت .صنعت
ش��كر اين كشور نسبت به ش��ريك تجاري روس خود ،شرايط
مش��كلتري داشت زيرا پس از سقوط اتحاد جماهير شوروي،
ديگر بازار صادرات روس��يه وجود نداش��ت و اين امر منجر به
مازاد ظرفيت در اين كشور شد .در خالل سالهاي آخر دوران
ش��وروي سابق تا س��ال  2009-10توليد شكر چغندري تقريب ًا
 75درص��د كاه��ش ياف��ت و بهحداقل  1/2ميليون تن رس��يد.
صادرات شكر اين كشور از تقريب ًا  2ميليون تن در اواسط دهه
 ،1990به صفر در سال  2009-10و  2010-11رسيد .در سال
 ،1997-98اين كشور از يك صادركننده شكر به يك واردكننده
محض تبديل ش��د و اين موقعيت را تا س��ال  2011-12حفظ
كرد .در سال  ،2011-12توليد داخلي اين كشور با يك جهش
چشمگير به  2/33ميليون تن رسيد كه اين عدد باالترين مقدار
از سال  2006-07بود.
تا س��ال  ،2009-10زمينهاي مزروعي چغندر دستخوش
كاه��ش ثاب��ت از  1/61ميليون هكتار س��ال  1990-91به 322
هزار هكتار ش��دند .قيمتهاي باالي داخلي باعث شدند تا اين
روند اصالح شده و اين سطح زيركشت در سال  2010-11به
 501هزار هكتار و پس از آن در س��ال  2011-12به  545هزار
هكتار برسد.
در نيمه دوم دهه  ،1990افت در زمينهاي مزروعي با كاهش
عملكرد چغندرقند و درصد شكر همراه شد .در نتيجه در سال
 1999-2000بازده صنعتي به  1/82تن ش��كر سفيد بهازاي هر
هكتار در مقايسه با  3/35تن بهازاي هر هكتار در سال 1990-91
رس��يد .پس از آن روند درازمدت كاهش��ي در عملكرد چغندر
و ش��كر معكوس شد .عملكرد چغندر بهطور ثابت از  17/7تن

دارد بازگو ميكرده اس��ت .باتوجه به ش��رايط شكر در
ايران ،تحوالت آتي سياسي در اوكراين براي ما جذاب
اس��ت كه بدانيم اين كش��ور چه وضعي را تجربه كرده
است .نوش��ته حاضر عين ًا از كتاب «بازار جهاني شكر،
 10س��ال آينده» كه توسط مؤسسه تحقيقات و آموزش
توسعه نيشكر و صنايع جانبي خوزستان تهيه و بهچاپ
رسيده برداشته شده است .اين كتاب در سال  1392براي
نخس��تينبار توسط انتشارات كردگار و در  310صفحه
منتشر شده است.

در هكتار در س��ال  2000-2001به  36/3تن در هكتار در سال
 2011-12رس��يد .تنها كاهش جزيي در سالهاي  2008-09و
 2009-10بهداليل شرايط آب و هوايي رخ داد كه در آن سالها
بهدليل خشكس��الي كاهش يافت ( 27/9تن در هكتار) بنابراين
حتي در آن س��الها نيز مديريت محصول و تجارب زمينهاي و
همچنين اس��تفاده از بذور اصالح ش��ده منجر به عملكرد بسيار
باالتر از بازده س��الهاي آخر دوران شوروي سابق شد (بهطور
متوسط  26/6تن به ازاي هر هكتار در خالل سالهاي  1986تا
 .)1990بهطور مشابه ،بازده شكر سفيد به ازاي هر هكتار از سال
 2002-03بهصورت ثابت افزايش يافت و در سال  2011-12به
باالترين مقدار خود معادل  4/33تن به ازاي هر هكتار رسيد.
چه كساني در بازار شكر اوكراين فعاليت ميكنند

س��رمايهگذاريها اغلب در اين بخش توسط هلدينگهاي
تجاري كش��اورزي اوكراين صورت ميپذيرد كه بهلحاظ مالي
داراي قدرت بااليي هستند.
 Ukrland Farmingبزرگتري��ن هلدين��گ كش��اورزي
اوكراين 4 ،كارخانه ش��كر را در مالكيت خود دارد كه در حال
حاضر تنها  2واحد از آنها فعال است و  2كارخانه ديگر تحت
ارزيابي و مميزي قرار گرفتهاند .برنامه توليد اين ش��ركت براي
س��ال  2012-13معادل  240ال��ي  250هزار تن بوده ،در حالي
كه ميزان توليد آن در س��ال  2011-12به  232هزار تن رسيده
ب��ود .اين رقم ،ش��ركت را به بزرگتري��ن واحد توليدي تبديل
كرد .هلدينگ مشاركتي كشاورزي محلي  Kernelنيز داراي 4
كارخانه اس��ت كه آنها را در آگوست  2011خريداري كرد .اما
بهدليل مش��كالت مالي ،از اكتبر  2012بهدنبال فروش آنهاست.
 Uتوس��ط گروه صنعتي كش��اورزي روسي
ش��ركت  kr Ros
 Razgulayمديريت ميشود.
ش��ركت آلماني  Pfeifer & Langenنخس��تين هلدينگ
اروپاي غربي بود كه وارد بازار اوكراين ش��د و در س��ال 2006

يك س��رمايهگذاري مش��ترك را با كارخانه ش��كر
 Gnidavskyدر منطقه  Volyniدر زمينه بستهبندي
شكر آغاز كرد.
در س��ال  2010شركت Preifer & Langen
در حدود  50درصد از كارخانه Radekhovskiy
 Sakharرا از طريق يكي از ش��ركتهاي تابعه آن
خريداري كرد .اين كارخانه در منطقه غربي اوكراين
در محدوده  Lvovواقع شده است و ظرفيت فرآوري
چغندر آن معادل  7هزار تن در روز است.
شركت  ED & F Man Sugarانگلستان سهام
يك كارخانه ش��كر را در جنوب اوكراين خريداري
كرد .ش��ركت  Astarta-Kievهماكنون بزرگترين
توليدكننده ش��كر در اين كشور و همچنين يكي از
پيشتازان ملي فرآوريكننده غالت است.
لا
در كل ،صنع��ت ش��كر اوكراي��ن كام� ً
خصوصيسازي شده است .برعكس كشور همسايه
آن روسيه ،اين صنعت هنوز وارد يك فرآيند تثبيت
نشده است و سطح تمركز آن نسبت ًا پايين باقيمانده
است .تنها سه شركت هستند كه داراي سه يا تعداد
بيش��تر كارخانه شكر چغندري هستند .با وجود اين
كه  5ش��ركت پيش��تاز فرآوريكننده ش��كر روسيه
هماكن��ون  65درص��د از كل تولي��د مل��ي را تأمين
ميكنند در اوكراين اين سهم براي  7شركت پيشتاز
فرآوريكننده شكر ،توليد ملي از  45درصد تجاوز
نميكند.
سياست شكر

قانون دولتي توليد و بازاريابي شكر از اول ژانويه
 2000اجرايي شد و قانون قبلي شكر اتحاديه اروپا
براي س��هميههاي  A، Bو  Cلغ��و كرد ليكن هيچ
سوبسيدي به صادرات تعلق نميگرفت.
س��هميههاي تولي��دي براس��اس منطق��هاي و
كارخان��هاي ب��راي مصرف داخلي (س��هميه  )Aو
ص��ادرات تحت توافقنامه دولت با دولت (س��هميه
 )Bاختصاص مييافت .معيار اصلي براي تخصيص
سهميه سطح زيركشت چغندر نسبت به توليد واقعي
بود و هرگونه توليد غير از س��هميه  ،Aيعني سهميه
 Bو ش��كر  Cبايد صادر ميش��د و هيچگونه شكر


بازار جهاني

شركت سرمايهگذاري ميگردد .عالوه بر آن ،شركتهايي
كه حس��ابهاي توليد كشاورزيشان بيش از  75درصد
از فروش ناخالص ش��ركت باش��ند ميتوانند درخواست
كنن��د تا بهعنوان پرداختكننده ثابت ماليات كش��اورزي
بهجاي ماليات بر سود ،ماليات زمين ،ماليات آب ،ماليات
شهرداري و ديگر مالياتها ثبتنام كنند .اين ماليات ثابت
براس��اس مقدار تخميني زمين خريداري شده بهصورت
اقس��اطي يا زمين تحت مالكي��ت پرداختكننده ماليات
محاسبه ميگردد.
بنابراين حمايت اصلي از طرف دولت براي صنعت،
محافظت حاشيهاي است .بهطور كلي ،كل شكر وارد شده
(چه ش��كرخام و چه شكر سفيد) مشمول تعرفه واردات
بازدارنده معادل  50درصد از هزينههاي تمام شده واردات
ميباش��ند .اوكراين در طول مذاكرات پيوستن به سازمان
تجارت جهاني با يك سهميه نرخ تعرفه ( )TRQساليانه
براي  267/800تن ش��كرخام با تنه��ا  2درصد عوارض
توافق كرد .باتوجه به اين كه توليد ش��كر چغندري بيش
از مصرف داخلي بود و هيچ ش��كر خام نيش��كري تحت
اين تس��هيالت در س��ال  2012وارد نشد ،با اين حال در
ماه ژوئن سال  ،2011اين سهميه برداشته شد.
مصرف داخلي

با س��هميه  Bو  Cنبايد در بازار داخلي توزيع ميش��د .در سال
 ،2006بهمحض پيوس��تن اوكراين به س��ازمان تجارت جهاني،
اين سيس��تم تغيير كرد و س��هميههاي  Bو  Cلغو شدند .توزيع
س��هميهها اكنون براساس توليد گذشته (متوسط توليد در  5سال
گذش��ته بهعالوه مالحظات اضافي) اس��ت ليكن اين سهميهها
قابل دادوس��تد نميباشند .وزارت توس��عه اقتصادي نيز پيشنهاد
كرد كه حجم ش��كر تأمينش��ده براي بازار داخل (سهميه  )Aاز
 1/860ميلي��ون تن در س��ال  2011-12به  1/833ميليون تن در
سال  2012-13كاهش يابد.
همچنين اصالحات س��اليانه براي حداقل قيمتهاي چغندر
و ش��كر چغندري وجود دارد .رعايت حداق��ل قيمتها الزامي
بوده و در صورتيكه هركس��ي از اين قيمت تخطي كند مشمول
جريمههاي قابلتوجهي خواهد ش��د .دولت در سال 2012-13
حداقل قيمت هر تن شكر را معادل  15/8درصد افزايش داده و
آنرا به  4925/14گريونا رس��انده است ( 1دالر =  7/92گريونا)،
اين عدد در س��ال گذشته معادل  4250گريونا بوده است .قيمت
هر تن چغندرقند با كمي افزايش از  339/85گريونا به 339/24
گريونا رسيده است.
برخالف قانون سابق شكر اتحاديه اروپا ،هيچ مالحظاتي مبني
بر خريدهاي مداخلهاي تضمين ش��ده توسط دولت و هيچگونه
سوبسيد صادراتي وجود ندارد .با اين وجود دولت گاه ًا شكرهاي
چغن��دري داخلي را از طريق صندوق ارزي خريداري ميكند تا
قيمت داخلي را تثبيت كند .در مارس  ،2013وزارت كشاورزي
حجم شكر خريداري شده از طريق كمك مالي مداخلهاي قانوني
در س��ال  2012-13را به  366/600تن رساند كه اين عدد 119
هزار تن بيش از س��ال گذش��ته بود .حجم شكر قابل خريداري
توس��ط كمك مالي دولت در س��ال  2010-11معادل  368هزار
تن و در سال  2009-10معادل  314هزار تن بود.
شكر تصفيه ش��ده وارداتي و شكر تصفيه شده از شكرخام
وارداتي به اوكراين با قيمت داخلي فروخته ميشوند .براي شكر
تصفيه ش��ده وارداتي نيازمنديهاي حداقل قيمتي كه براي شكر
داخلي الزماالجراست ،الزام ًا اجباري نيست.
توليدكنندگان چغندر از مزاياي مالياتي خاص بهره ميبرند كه
اين مزايا براي كليه توليدكنندگان محصوالت كشاورزي موجود
است .قانون فعلي ماليات اوكراين به شركتهاي كشاورزي اجازه
ميدهد تا  20درصد ماليات بر ارزش افزوده اضافه شده بر روي
محصول فروخته ش��ده خود را نگاه دارند .مقدار نگهداري شده
در يك حساب خاص تجميع ميشود و مجددا ً بر روي عمليات

مصرف ش��كر اوكراين نسبت ًا ثابت است و در حدود
 1/8ميليون تن نوس��ان دارد ،مصرف س��رانه اوكراين در
هر س��ال معادل  41كيلوگرم است .اين كشور در مقايسه
با متوسط مصرف سرانه جهان طي سال  ،2011-12جزو
كشورهاي با مصرف س��رانه باال است .براساس گزارش
 ،FAOشكر نقش مهمي را در تأمين انرژي رژيم غذايي
بازي ميكند و در سال  2007سهم شكر از اين انرژي در
حدود  12/6درصد بوده است .شكر يك محصول اساسي
در اوكراين باقيمانده و بهنظر ميرسد مصرف آن داراي
انعطاف قيمتي پاييني باش��د كه نش��اندهنده آن است كه
عليرغم افزايش چش��مگير در قيمت در طول سالهاي
اخير ،تغيير در مصرف كم است .باتوجه به مصرف سرانه
ب��اال و مح��دود كه پيش از اين ذكر ش��د ،در صورتيكه
رشد جمعيت منفي نباش��د ،ميتوان انتظار داشت كه در
ميانمدت ،مصرف ش��كر اوكراين در سطح فعلي معادل
 1/8ميليون تن باقي بماند.
چشماندازهاي صادرات شكر چه هستند؟

همانطور كه در س��الهاي انفجاري توليد نسبت به
مصرف داخلي (همانند س��ال  2006-7و اخيرا ً در س��ال
 )2011-12اتفاق افتاد ،محصول مناسب چغندرقند براي
صنعت ش��كر اوكراين بيش��تر ش��بيه به يك تنبيه بود تا
تشويق.
شكر اوكراين در بازار جهاني بهدليل هزينههاي باالي
توليد و هزينههاي باالي حمل به بازارهاي وارداتي مانند
خاورميانه و آفريقايش��مالي رقابتي نيس��ت .كشورهاي
مجاور واردكننده محض ش��وروي س��ابق ،مقاصد اصلي
شكر اوكراين محسوب ميشوند كه از مزاياي هزينههاي
پايين حملونقل و موقعيت جغرافيايي نهتنها برزيل بلكه
در مقاب��ل صادركنندگان اروپايغربي بهره ميبرند .ليكن
بهدلي��ل محافظ��ت باالي مرزها در اين كش��ورها ،امكان
صادرات محدودي وجود دارند .با ورود بالقوه اين كشور
به اتحاديه اروپا كه در آينده نزديك قابل پيشبيني نيست،
صادرات به كش��ورهاي همس��ايه اين كشور در غرب و
جن��وب بهويژه واردكنندگان مح��ض اتحاديه اروپا نظير
بلغارس��تان و بالروس ،بهدليل محافظت شديد مرزها به
س��ختي ممكن است ،همچنين حمل شكر به بالروس و
روس��يه در شرق و ش��مال نيز محدود شده است .دولت
اوكراين تالش خود را بر روي باز كردن بازارهاي شرقي
و بهويژه روسيه متمركز كرده است.
در س��ال  ،2009دولت روس��يه تصميم گرفت طرح
معافيت ش��كر از توافقنامه تج��ارت آزاد با اوكراين را تا
ژانويه  2013تمديد كند .اين بدانمعناست كه شكر سفيد
اوكراين مشمول تعرفه گمركي بازدارنده  340دالر بهازاي
هر تن است .الزم بهذكر است كه با شكر اوكراين در ديگر
اتحاديه گمركات كشورهاي تازه استقالليافته (بالروس و
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قزاقستان) نيز به همين شكل رفتار ميشود.
چي��زي كه وضعي��ت را بدتر از پيش ك��رد اين بود
كه در ج��والي  2012پارلمان اوكراين توافقنامه تجارت
آزاد مش��ترك را كه ميان دولتهاي مستقل در اكتبر سال
 2011توسط  8عضو كشورهاي تازهاستقالليافته (روسيه،
اوكراين ،بالروس ،قزاقس��تان ،ارمنس��تان ،قرقيزس��تان،
مالداوي و تاجيكس��تان) امضاء ش��ده بود ،تصويب كرد.
برخالف نام آن ،اين توافقنامه تصريح مينمايد كه ش��كر
از قانون تجارت آزاد ميان كشورها معاف ميباشد .پيش
از اين ش��كر تنها از قانون تجارت آزاد با روس��يه معاف
م قابلتوجهي
بود و باعث ميشد كه اوكراين بتواند حج 
شكر را به كشورهاي فوق صادر كند ،بهطوري كه در سال
 2011-12اوكراين تنها  140هزار تن ش��كر به قزاقستان
صادر كرد.
توافقنامه تجاري جديد تنها تجارت كاالها را پوشش
ميدهد و جايگزين توافقنامه س��ال  1994شد كه برخي
از كش��ورهاي تازه استقالليافته نظير روسيه هرگز آن را
امضا نكردند .اين توافقنامه همچنين جايگزين برخي ديگر
از قراردادهاي چندجانبه و صدها توافقات دوجانبه ميان
كشورهاي تازه استقالليافته شد .كليه تعرفههاي واردات
بهجز تعرفههاي مربوط به شكر تا تاريخ اول ژانويه 2015
برداشته ميشوند.
براس��اس توافقنام��ه آين��ده ،كش��ورهاي بالروس،
قزاقس��تان ،مالداوي و روسيه تعرفههاي وارداتي را براي
اوكراين حفظ ميكنند .سه كشور عضو اتحاديه گمركات
ش��امل روسيه ،بالروس و قزاقستان ،تعرفه گمركي شكر
س��فيد اوكراين را معادل  340دالر ب��هازاي هر تن براي
مدت نامح��دود در نظر ميگيرن��د ،درحاليكه مالداوي
تعرفه واردات ش��كر س��فيد اوكراين را تا ژانويه 2015
معادل  75درصد در نظر ميگيرد و پس از آن نس��بت به
س��هميههاي وارداتي معاف از گمرك توافق خواهد شد.
با وارد شدن به توافقنامه تجارت آزاد از آگوست ،2012
چش��ماندازهاي صادرات اوكراين از سال  2012-13به
بعد بدتر خواهد شد.
موضوع مورد اختالف ،تفاوت بسيار ميان تعرفههاي
واردات ش��كرخام بين كشورهاي مختلف است .اگرچه
درحال حاضر روس��يه ،بالروس و قزاقستان حداقل 140
دالر به ازاي هر تن براي واردات ش��كرخام تعرفه درنظر
ميگيرند ،ليكن اوكراين براس��اس سهميه نرخ تعرفهاي
داراي تعرفه تنها  2درصد براي  267/800تن اس��ت كه
درخصوص آن با س��ازمان تج��ارت جهاني توافق كرده
اس��ت .روسيه از اين ترس دارد كه واردات براساس اين
س��هميه به بازار آن كشور منتقل ش��ود .به احتمال زياد،
سؤال دسترس��ي معاف از عوارض گمركي بهعنوان يك
مس��ئله داغ سياسي ما بين ديپلماتهاي تجاري مسكو و
كيف باقي ميماند.
دو گام به جلو ،يك گام به عقب

چنانچه راهحلي براي صادرات وجود نداش��ته باشد،
تنها دو گزينه ديگر باقي ميماند ،يكي فروش ش��كر در
زم��ان فقدان آن در بازار داخلي و ديگر انبار كردن آن و
كاهش توليد در س��الهاي آتي .اين اتفاق دقيق ًا در س��ال
 2007-8افت��اد و زمينهاي زيركش��ت چغندر در حدود
 36درصد كاهش يافتند درحاليكه در س��ال 2012-13
اين كاهش معادل  15درصد بود.
باتوج��ه ب��ه اينكه كاه��ش با ش��رايط آب و هوايي
نامناس��ب در مقايس��ه با فصل قبلي همراه بود ،انتظار آن
ميرفت كه توليد داخلي تا سطح تقاضاي داخلي كاهش
يابد .بنابراين ،در طول سال  2012-13صادرات موضوع
داغ نخواهد بود .حتي با نگاه دقيقتر درمييابيم كه بعيد
اس��ت اوكراين مج��ددا ً موقعيت قبلي خ��ود را بهعنوان
صادركننده محض (مانند زمان ش��وروي سابق) بهدست
آورد .باتوج��ه به اي��ن موارد و همچنين اين مس��ئله كه
اوكراين در زمان مذاكره با سازمان تجارت جهاني پذيرفته
است كه از دريافت سوبسيدهاي صادراتي خودداري كند،
احتمال وجود صادرات در آينده با مقياس باال ،كم است
مگر آنكه اين صنعت بتواند هزينههاي توليد خود را بيش
از پيش كاهش دهد.

8
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شكر و اتومبيل ،

ظرفيتهاي قانوني
براي جلوگيري از واردات
محصوالت كشاورزي
واردات محصوالت كشاورزي به شكلي خارج از قاعده
و به زيان توليد داخلي در سالهاي پس از روي كار آمدن
دولت نهم ،شرايط را براي فعاليتهاي اين بخش در داخل
سخت و نامساعد كرد .گاليهها و فريادهاي توليدكنندگان
برنج ،ش��كر ،پنبه و ...بهجايي نرسيد و دولتهاي قبلي با
پشتوانه ميلياردها دالر ارز حاصل از فروش ثروت ملي راه
را براي واردات توس��ط يك گروه كوچك هموار كردند.
واردات ش��كر از محصوالت مهم وارداتي در اين سالها
بوده اس��ت .كارشناس��ان و فعاالن محصوالت كشاورزي
براي جلوگيري از اي��ن وضع به مجلس قانونگذاري پناه
بردند .اكنون ظرفيتهاي قانوني مناس��بي براي جلوگيري
از واردات بينظ��م و قاعده كش��اورزي وجود دارد كه به
برخي از آنها اشاره ميشود.

قانون برنامه پنجم توسعه
ماده ( )103قانون برنامه پنجم توسعه :برقراري موانع
غيرتعرف��هاي و غيرفني براي واردات در طول س��الهاي
برنام��ه بهجز در مواردي كه رعايت موازين ش��رع اقتضا
ميكند ،ممنوع است در صورت وجود چنين موانعي دولت
مكلف اس��ت با وضع نرخهاي معادل تعرفهاي نسبت به
رفع آن اقدام كند.
* تبصره :محصوالت كشاورزي مشمول اين ممنوعيت
نيست.
م��اده ( )145قان��ون برنام��ه پنجم توس��عه :بهمنظور
اقتص��ادي و رقابت��ي كردن تولي��د و افزاي��ش صادرات
محصوالت كشاورزي ،ساماندهي مديريت منابع ،حفاظت
از مناب��ع پاي��ه و ارزشافزاي��ي و تكمي��ل زنجيره ارزش
محصوالت كشاورزي:
الف) حمايت از توليد محصوالت كشاورزي در قالب
جبران بخش��ي از يارانه س��ود و كارمزد تسهيالت بانكي،
كمكهاي بالعوض ،پرداخت يارانه و س��اير مشوقها با
اولويت رعايت الگوي كشت بهينه ملي – منطقهاي براساس
آييننامهاي است كه به پيشنهاد وزارت جهادكشاورزي به
تصويب هيئت وزيران ميرسد.
ب) از ابتداي برنامه ،وزارت بازرگاني و ساير اشخاص
حقيقي و حقوقي اعم از دولت و غيردولتي قبل از واردات
كاالها و يا محصوالت بخش كش��اورزي اعم از خام و يا
فرآوري شده و يا مواد اوليه غذايي موردنياز صنايع غذايي
و تبديلي موظفند از وزارت جهادكش��اورزي مجوز الزم
را اخ��ذ نمايند .دولت مكلف اس��ت بهمنظور حمايت از
تولي��دات داخلي ،براي واردات كليه كاالها و محصوالت
بخش كش��اورزي تعرفه مؤثر وضع كند بهگونهاي كه نرخ
مبادله همواره به نفع توليدكننده داخلي باشد.
* تبصره  :1واردات نهادههاي توليد بخش كشاورزي
از قبيل بذر ،نهال ،كود و س��م با هماهنگي و اخذ مجوز
وزارت جهادكش��اورزي از اعم��ال تعرفه مؤثر مس��تثني
است.
* تبصره  :2مس��ؤوليت انتخاب ابزار تعرفهاي ،تعيين
س��هميه مقداري ،زمان ورود و مقدار تعرفه براي كاالهاي
كشاورزي و فرآوردههاي غذايي با وزارت جهادكشاورزي
خواهد بود.

بودجه خانوار و تعرفه
در سال  ١٣٩١بررسي از هزينه و درآمد خانوارهاي ساكن در مناطق شهري ايران در  ٧٩شهر و با مراجعه
به  ١٢١٥٣خانوار نمونه انجام شده است و نتايج آن بهشرح ذيل است:

بررسي بودجه خانوار در مناطق شهري ايران

متوسط هزينه ساالنه زيرگروههاي خوراكيها ،آشاميدنيها و دخانيات طي سالهاي 13890 - 1391
(هزينه به ريال)

گروههاي هزينه

1390
هزينه

درصد نسبت
به كل هزينه ناخالص

هزينه

درصد نسبت به
كل هزينه ناخالص

خوراكيها ،آشاميدنيها و دخانيات

43825072

25/2

57704117

26/6

 .1آرد ،رشته و غالت

4144324

2/4

5166528

2/4

خوراكيها و آشاميدنيها
آرد و رشته

غالت و فرآوردههاي آن
 .2انواع نان و بيسكويت

انواع نان

43266836
334095

2915456

1/7

3781545

بيسكويت ،كيك و شيريني خشك
گوشت دام

6318937

گوشت پرندگان

فرآوردههاي گوشت دام و پرندگان

انواع ماهي

حيوانات دريايي و فرآوردههاي آن

0/2

3810229

866089

 .3انواع گوشت

24/9

2/2
2/2

0/5

10840412

6/2

3161912

1/8

202596
867149
289818

3/6
0/1
0/5

0/2

 .4شير و فرآوردههاي آن و تخم پرندگان

4858907

2/8

فرآوردههاي شير

2458526

1/4

انواع شير

تخم پرندگان

 .5روغنها و چربيها

روغنها و چربيهاي حيواني

انواع كره

1295842
1104539
1489318
62363

361334

0/8
0/6
0/8
0/0
0/2

روغنهاي نباتي

1065621

0/6

ميوههاي درختي (بهجز مركبات)

4047329

2/3

ميوههاي جاليزي

1192058

 .6ميوههاي تازه

مركبات

 .7سبزيهاي تازه

انواع سبزيهاي برگي (تازه و يخزده)

انواع سبزيهاي بوتهاي (تازه و يخزده)

7369342
2129955
4113060
984267

2/4
0/6

1112385

قانون افزايش بهرهوري بخش كشاورزي و منابع
طبيعي

 .9حبوب

اس��تفاده كام��ل از ظرفيتهاي اي��ن قوانين بهمنظور
جلوگي��ري از واردات هرگون��ه محص��ول كش��اورزي
غيرض��رور بهداخل كش��ور ،كه عدم ض��رورت ميتواند
بهواس��طه خودكفايي كش��ور در زمينه كاالي موردنظر و
يا اساس�� ًا غيرمهم بودن محصول وارداتي باش��د را فراهم
ساخته است.

 .11قندوشكر

 .10انواع كنسرو و فرآوردههاي سبزي

755187

 .12انواع شيريني و مربا (بهجز شيرينيخشك)

1427981

 .14انواع ادويه ،سسها و ساير تركيبات خوراكي

522030

دخانيات

558236

 .15آشاميدنيها

0/7

0/6

544330

 .13چاي ،قهوه و كاكائو

1/2

2094474

انواع سبزيهاي ريشهاي (تازه و يخزده)
 .8خشكبار و آجيل

4/2

1/2

1034319

در صفحه 10

1391

543739
493582

1270694

0/6
0/3
0/4
0/3
0/8
0/3
0/3
0/7
0/3

56841253
433474

26/2
0/2

4733054

2/2

3616301

1/7

4784351
1168050

2/2

0/5

14337570

6/6

4656800

2/2

7912184
248465

3/6
0/1

1188446

0/5

7098408

3/3

3958471

1/8

331675

1869262
1270675
1888915
80449

372160

0/2
0/9
0/6
0/9
0/0
0/2

1436306

0/7

5099462

2/3

9220190
2535707
1585021
5894093
1348962
3107063
1438068
1341654
865446
919262
596048

1715025
755552
624145

1634066
862864

4/2
1/2

0/7
2/7
0/6
1/4

0/7
0/6
0/4
0/4
0/3
0/8
0/3
0/3
0/8
0/4
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هزينه
در س��ال مورد بررس��ي متوس��ط هزينه
ناخالص س��االنه يك خانوار ش��هري حدود
 ٢١٦٥٤٠ه��زار ريال (ماهان��ه حدود ١٨٠٤٥
هزار ريال) بود كه نس��بت به س��ال قبل ٢٤/٥
درصد افزايش داش��ته است .از كل اين مبلغ،
 ٢٦/٢درصد (حدود  ٥٦٨٤١هزار ريال) سهم
گروه هزينه خوراكيها و آش��اميدنيها است
كه نسبت به س��ال  ١٣٩٠معادل  ٣١/٤درصد
افزايش داشته است .در بين اقالم گروه هزينه
خوراكيها و آشاميدنيها بيشترين سهم از كل
هزين��ه ناخالص (معادل  ٦/٦درصد) متعلق به

هزينه انواع گوش��ت بود .پس از آن بهترتيب
هزين��ه ميوهه��اي تازه با  4/2درصد ،ش��ير و
فرآوردههاي آن و تخمپرندگان با  3/3درصد،
س��بزيهاي تازه با  2/7درصد ،آرد ،رش��ته و
غالت با  2/4درصد و انواع نان و بيسكويت با
 2/2درصد بيشترين سهم را به خود اختصاص
دادهاند .براساس نتايج اين بررسي از كل هزينه
ناخالص خانوار 0/4 ،درصد (حدود  863هزار
ريال) به گروه هزينه دخانيات اختصاص داشت
ك��ه در مقايس��ه با س��ال  54/6 ،1390درصد
افزايش داشته است.
در اي��ن س��ال از كل هزينههاي ناخالص
خانوار  4/5درصد (حدود  9842هزار ريال) به

بررسي بودجه خانوار در مناطق شهري ايران

متوسط هزينه ناخالص ساالنه زيرگروههاي غيرخوراك طي سالهاي 1390 - 1391
(هزينه به ريال)

1390
گروههاي هزينه
غيرخوراك

 .1پوشاك و كفش
پوشاك

انواع كفش و تعميرات آن

 .2مسكن ،آب ،برق و گاز و ساير سوختها
اجارهبها و ارزش اجاري مسكن

تعميرات و خدمات مسكن

آب و خدمات متفرقه مسكن

1391

هزينه

درصدنسبت
به كل هزينه
ناخالص

هزينه

درصدنسبت
به كل هزينه
ناخالص

130100866

74/8

158835496

73/4

6322371

3/6

7787177

3/6

7963384
1641013

53291594
48223140
430339

4/6
1/0

30/6
0/2

432817

27/7

1192373

 .3لوازم ،اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه 8304318

4/8

برق و گاز و ساير سوختها

مبلمان ،اثاث ،فرش و انواع كفپوش

2794481

منسوجات مورد استفاده در خانه

781268

2055174

71157887

0/7

3445742

9842351

2/0

1/6
0/5

66430068

4/5
1/0

32/9
30/7
0/2

1180258

0/6

9646582

4/5

3114744
3022683
954280

1/4

1/4
0/4

وسايل برقي ،پختوپز ،حرارتي
و وسايل عمده مورد استفاده در خانه

2016070

1/2

2278217

1/0

ظروف ،لوازم آشپزخانه و ساير لوازم خانه

1189798

0/7

1215748

0/6

0/1

324115

5/3

11857892

5/5

8560664

4/0
9/4
2/9

ابزار و وسايل براي خانه و باغچه

248339

كاالها و لوازم مصرفي بيدوام و كمدوام خانه

1274362

0/7

دارو ،لوازم و مواد طبي و درماني

2478381

1/4

خدماتپزشكي ،دندانپزشكي و پيراپزشكي
و هزينههاي بيمارستاني

6821501

3/9

20309854

11/7

20389566

تعميرات و سوخت وسايل نقليه شخصي

5698631

3/3

6329816

 .6ارتباطات

3941486

 .4بهداشت و درمان

 .5حمل و نقل

خريد وسايل نقليه شخصي

هزينههاي رفت و آمد

9299884

10612317
3998906

 .7تفريح و امور فرهنگي

4691431

 .9رستوران و هتل

3973288

 .8تحصيل

3652661

6/1
2/3
2/3
2/7

2/1
2/3

غذاها و خوراكيهاي آماده و آشاميدني

3807428

 .10كاالها و خدمات متفرقه

14672966

8/4

لوازم شخصي و زينتي و هزينههاي متفرقه شخصي 2558665

1/5

هزينه هتل و مسافرخانه (بدون تور)

165860

لوازم بهداشتي و آرايشي و خدمات شخصي

3157860

خدمات اجتماعي

104873

خدمات مالي

2983131

انواع بيمه

ساير كاالها و خدمات متفرقه

2/2
0/1

1/8
0/1

3312294

1/9

2556143

1/4

1/7

1851539
3297228

9758256
4301494
4415389
5069760
4217329
4535279
4357021
178258

0/2
0/9
1/5

4/5
2/0
2/0
2/3

2/0
2/1
2/0
0/1

17703461

8/2

3077765

1/4

3972205
116476

1/8
0/1

4333513

2/0

2869726

1/3

3333776

1/6

گروه هزينه پوشاك و كفش اختصاص داشت
كه نسبت به س��ال  1390معادل  23/6درصد
افزايش داشته اس��ت .نتايج اين بررسي نشان
ميدهد كه  32/9درصد از كل هزينه ناخالص
يك خانوار (حدود  71158هزار ريال) مربوط
به گروه هزينه مسكن ،آب ،برق و گاز و ساير
س��وختها بود كه نس��بت به سال قبل 33/5
درصد افزايش داش��ته اس��ت .در س��ال مورد
بررسي از كل هزينههاي ناخالص خانوار 4/5
درصد (حدود  9647هزار ريال) به گروه هزينه
لوازم ،اثاث و خدمات مورد اس��تفاده در خانه
اختصاص داشت كه در مقايسه با سال 1390
معادل  16/2درصد افزايش نشان ميدهد.
براساس نتايج اين بررسي از كل هزينههاي
ناخالص خانوار 5/5 ،درصد به گروه بهداشت
و درمان 9/4 ،درصد به گروه هزينه حملونقل،
 2درصد به گروه هزينه ارتباطات 2/3 ،درصد
به گروه هزينه تفريح و امور فرهنگي 2 ،درصد
به گروه هزين��ه تحصيل 2/1 ،درصد به گروه
هزينه رس��توران و هتل و  8/2درصد به گروه
هزين��ه كااله��ا و خدمات متفرق��ه اختصاص
داشته است.
يافتههاي اين بررسي نشان ميدهد كه در
مقايسه با سال  ،1390هزينه گروههاي بهداشت
و درمان  27/5درصد ،حملونقل  0/4درصد،
ارتباطات  12درص��د ،تفريح و امور فرهنگي
 8/1درصد ،تحصيل  15/4درصد ،رستوران و
هت��ل  14/4درصد و كاالها و خدمات متفرقه
 20/6درصد افزايش داشته است.
شكر و وسايل نقليه
بر اس��اس آمار بان��ك مركزي هر خانوار
شهري در س��ال  1390رقمي معادل  54هزار
تومان (سرراست ش��ده است) به خريد شكر
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اختصاص داده اس��ت كه با رشدي حدود 10
درصد به  60هزار تومان در سال  1391رسيده
است .يك محاسبه ساده نشان ميدهد در سال
 1391هر خانواده شهري ايران بهطور متوسط
 5ه��زار تومان براي خريد ش��كر اختصاص
دادهان��د .ارقام جدول حاض��ر در صفحه نيز
نش��ان ميدهد كه يك خان��وار ايراني بهطور
خالص (بدون كاالهايي كه در آنها شكر مصرف
ميشود)  11كيلوگرم شكر مصرف كرده است.
اين ميزان مصرف ش��كر در سال  1384معادل
 20كيلوگرم بوده اس��ت .مصرف س��رانه قند
هر خانوار ش��هري در سال  1391برابر با 22
كيلوگرم بوده اس��ت .اين رقم در سال 1384
معادل  32كيلوگرم است.
از طرف ديگر ارقام ارائه ش��ده از طرف
بانك مركزي نشان ميدهد يك خانوار شهري
در سال  1390رقمي بالغ بر يك ميليون و 612
هزار تومان (سرراس��ت شده است) به «خريد
وسايلنقليه شخصي» اختصاص داده است كه
با كاهشي حدود  4درصد به  975هزار تومان
در س��ال  1391رس��يده است .س��هم «خريد
وس��ايلنقليه شخصي» در س��ال گذشته 4/5
درصد كل هزينه ناخالص س��االنه يك خانوار
شخصي بوده است .در چنين وضعي كه هزينه
يك خانوار ش��هري براي خريد وس��ايلنقليه
شخصي حدود  9برابر هزينه اختصاص يافته
اين خانوارها براي خريد شكر در سال 1391
بوده است ،آيا بايد تعرفه واردات شكر كاهش
يابد تا رفاه مصرفكننده افزايش يابد يا واردات
تعرف��ه اتومبيل؟ چرا برخي اف��راد با منحرف
كردن ذهنها و حرفه��اي بيمنطق و بدون
پشتوانه كاري ميكنند كه تعرفه واردات كااليي
مثل ش��كر نزديك به صفر باش��د اما واردات
كااليي مثل اتومبيل نزديك به  100درصد؟

متوسط مقدار مصرف ساالنه برخي اقالم خوراكيها ،آشاميدنيها و دخانيات يك خانوار
طي سالهاي 1382-1391
(مقدار به كيلوگرم)

اقالم خوراكيها
آشاميدنيها و دخانيات

سال
1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 1383 1382

انواع برنج

131 147 159 154 146 174 168 175 180 180

انواع نان

347 356 395 425 445 458 486 485 506 551

گوشت دام

59

60

59

64

57

56

48

47

48

41

گوشت پرندگان

92

87

88

91

96

90

95

93

91

88

فرآوردههايگوشتداموپرندگان1

-

-

-

-

6

5

5

4

4

3

انواع ماهي

18

20

20

19

20

16

16

17

15

13

حيواناتدرياييوفرآوردههايآنها2

-

-

-

-

4

3

3

3

3

2

انواع شير

134 166 234 232 215 206 215 216 211 194

انواع ماست

117

95

92

88

86

75

68

64

84

86

انواع پنير

24

26

25

26

26

25

24

23

25

24

تخممرغ

43

40

39

37

39

38

39

41

35

36

روغنهاي نباتي

52

50

48

46

47

44

44

45

43

39

انواع قند

36

34

32

30

29

27

27

27

24

22

شكر

20

20

20

19

17

15

16

14

12

11

مجموع قندوشكر

56

53

52

49

46

42

43

41

36

33

انواع چاي

6

6

5

5

6

5

5

5

5

4

انواع سيگارهاي ايراني3

474 490 518 547 504 521 578 626 663 722

انواع سيگارهاي خارجي3

546 611 629 702 749 800 717 772 688 662

 .1تا سال  1385در زيرگروه گوشت دام و گوشت پرندگان پرسش ميشده است.
 .3واحد سيگار نخ ميباشد.
 .2تا سال  1385در زيرگروه انواع ماهي پرسش شده است.
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شماره  - 131بهمن و اسفند 1392

بررسي وضعيت تعرفه محصوالت كشاورزي
در ايران در طي س��الهاي متمادي ،بخش بازرگاني بهدليل
نقش مستقيم دولت همواره داراي انبوهي از انحصارهاي تعرفهاي
و غيرتعرفهاي بوده است.
واردات اين بخش مش��مول پرداخت حقوق گمركي ،سود
بازرگاني و عوارض بوده ،كه بههمراه آنها موانع غيرتعرفهاي نيز
بر واردات اين بخش اعمال ش��ده است .وضعيت تعرفهاي اين
بخش نشان ميدهد كه تا سال  1371سطح تعرفههاي كشاورزي
حدود  100درصد بوده و بهدنبال تغيير نرخ ارز در سال  1372به
نزديك  25درصد رسيده است .سطح تعرفهها در بخش كشاورزي
در س��ال  1373به بعد دوباره ش��روع به افزايش كرده و در سال
 1380به حدود  86درصد رسيده است.
بهدنبال تغيير مجدد نرخ ارز در س��ال  1381ميانگين تعرفه
كش��اورزي دوباره كاهش يافته و به نزديك  25درصد برگشت
ك��رده اس��ت .بهدنبال حذف موانع غيرتعرفهاي در س��ال 1382
درصدي به تعرفهها افزوده شده و سطح آن به  33درصد رسيده
است .هماكنون نيز ميانگين تعرفهها روندي روبه كاهش دارد.
در بحث موانع غيرتعرفهاي نيز تا اواسط برنامه سوم توسعه
عموم كاالهاي كشاورزي مشمول موانع غيرتعرفهاي بودهاند .تا
س��ال  1372واردات باالي  50درصد محصوالت ممنوع بوده و
بقي��ه كاالها نيز براي واردات نياز ب��ه اخذ مجوز از يك يا چند
وزارتخانه داشتهاند .اين درحالي است كه موانع غيرتعرفهاي ديگر
نظير ممنوعيتهاي بس��تهبندي واردات دولتي و غيره بر برخي
محصوالت كشاورزي اعمال شده است.
در سال  1373به بعد ممنوعيت ورود پارهاي از محصوالت
با قيد مجوز ورود جايگزين شده ،اما همچنان  100درصد كاالها
درگير موانع غيرتعرفهاي بودهاند ،اما با شروع برنامه سوم توسعه
و تأكيد اين برنامه بر حذف موانع غيرتعرفهاي و جايگزيني آنها
با تعرفه از درصد شيوع اين موانع بهتدريج كاسته شد .بهگونهاي
كه در سال  1381تنها واردات نزديك به  13درصد كاالها ممنوع
بوده و مج��وز ورود انحصاري در اختيار وزارت بازرگاني قرار
گرفت .در تعقيب ماده ( )115برنامه سوم در سال  1382مجوز
ورود ب��ه كلي حذف و س��طح ممنوعي��ت ورود كاالها به 5/5
درصد كاهش يافت ،ضمن اينكه س��اير موانع غيرتعرفهاي مجاز
(نظير روابط قرنطينهاي) نيز حذف شد ،لذا ضعف عمده ساختار
تعرفهاي كش��ور در شرايط حاضر و عدمالتزام به اجراي قوانين
اولين مشكل اساس��ي اين بخش است .همچنين مرور وضعيت
فعلي نظام تعرفهاي كشور در بخش كشاورزي نشان ميدهد نظام
تعرفه كشاورزي بر پايه نظام تكابزاري (تعرفه ارزشي) بنا شده
اس��ت و تجربه سالهاي گذش��ته نشان ميدهد كه بهرغم سطح
باالي ميانگينهاي تعرفه ،اين ابزار نتوانس��ته است حمايت مؤثر
و كارآمدي از توليدات داخلي بهعمل آورد.
ناكارآم��دي ابزار تعرفهها در س��اليان گذش��ته در پناه انواع
ابزارهاي غيرتعرفهاي و سياس��تهاي ارزي مستتر شده است و
تالشي براي كارآمد كردن آن صورت نگرفته است ،اما شفافيت
رژي��م تجاري كش��ور بهعنوان پيشش��رط الزم ب��راي تعامل با

مقاله

نگاه كارشناسي

به تعرفه واردات كشاورزي
باوركردني نبود ،اما اتفاق افتاد .دولت نهم هنوز چندماه بود كه فعاليت خود را آغاز كرده بود و هيجان
آلودگي و بيتجربگي تصميمگيران بهويژه برخي مديران مياني آرامآرام خود را نشان ميداد .يكي از تصميمهاي
عجيب دولت يادش��ده در همان يكس��ال اول ،رس��اندن و كاهش تعرفه واردات شكر از  150درصد به صفر
درصد بود .اين تصميم غريب كه منافع گروه كوچكي را كه در كمين بودند برآورده ميكرد و آنها در همان
سال  1385رقمي معادل  2/5ميليون تن شكر وارد كردند .داستان تعرفه هنوز ادامه دارد .برخي از كارشناسان
كه هنوز با نگاه سياسي به موضوع نگاه ميكنند ميخواهند مردان دولت يازدهم را بهجاهاي باريك بكشانند
و مانع از وضع تعرفه كارشناس��ي ميش��وند .بررس��ي وضعيت تعرفه محصوالت كشاورزي داستاني دارد كه
بخشي از آن را ميخوانيد:

اقتص��اد جهان��ي حذف ابزاره��اي تعرفهاي و سياس��تهاي
ناپايدار ارزي را ضروري ساخته است و در اين راستا كشور
قدمهايي نيز برداش��ته اس��ت .بنابراين ابزار تعرفهها اهميت
ش��اياني براي حماي��ت از توليدات داخل��ي دارد و چنانچه
وضعيت تعرفهها بخواهد بر مدار س��الهاي گذشته و بهويژه
چندس��ال اخير صورت گيرد توليدات داخلي با آسيب جدي
روبهرو خواهند شد .تكابزاري بودن نظام فعلي تعرفهها نيز
مش��كالت زيادي را باعث شده است و در مورد محصوالتي
كه توليد داخلي آنها جوابگوي مصرف داخلي نيست بهخاطر
عدموجود نظام تعرفه س��هميهاي و فصلي در وضع تعرفهها
براي اين قبيل محصوالت س��ردرگمي و ابهامهاي اساس��ي
بروز ميكند .از ديگر مس��ائل و مشكالت نظام فعلي تعرفهها
ميتواند به ناپايداري و نوس��ان س��اليانه اين نظام اشاره كرد
ك��ه براي فعاالن عرصه تجارت بهعنوان يك معضل اساس��ي
اس��ت .ايرادهاي ديگر وارد بر نظام فعلي عدمتوجه كافي به
مزيت نسبي كاالها ،درجه اهميت و حساسيت آنها در وضع
تعرفهها و اس��تفاده غلط ابزارهاي تعرفهاي و غيرتعرفهاي در
كن��ار يكديگر اس��ت .در بحث معادله��اي تعرفهاي نيز بين
موانع تعرفهاي اعمال ش��ده و معادلهاي تعرفهاي محاس��به
شده ناسازگاري و عدمهماهنگي وجود دارد .بهطور خالصه
نكتههاي زير درخصوص وضعيت بخش كش��اورزي از نظر
اقدامهاي كنترل مرزي قابل ذكر است:

تعرفهه��اي كش��اورزي بر مبناي يك راهب��رد بلندمدت
و پايدار بنا نش��دهاند و تابع تصميمهاي كوتاهمدت س��اليانه
است و روند تعرفه كشاورزي با اصول اعالم شده برنامههاي
توس��عه كش��ور همراهي كافي را ندارد .برخي از محصوالت
كشاورزي مانند جو و ذرت كه براي آنها در طول سال از دو
نرخ تعرفه اس��تفاده ميشود با واردات زياد در ايام با نرخ
پايين تعرفه و گاه بيش از نياز كش��ور مواجه هستند .در
اس��تفاده توأم ابزارهاي تعرفهاي دقت كافي صورت نميگيرد
و نظام موجود تعرفهها بس��يار س��اده است و اكنون با كاهش
تعرفهه��ا در غياب ابزاره��اي غيرتعرفهاي ،حمايت منطقي از
توليدات داخلي در مقابل واردات بهشدت كاهش يافته است.
در وضع نرخ تعرفهها و بهويژه نرخهاي سالهاي اخير براي
محصوالت مختلف كشاورزي به اصل مزيت نسبي ،حساسيت
و توان رقابتپذيري محصوالت كمتوجهي شده است .مقايسه
وضعيت تعرفه كش��ور با كش��ورهاي ديگر نشان ميدهد كه
حمايت تعرفهاي در كشور ما به سمت زيربخش يا كاالهايي
خاص هدفمند نيست .و اين موضوع ريشه در اقتصاد مبتني بر
فروش منابع طبيعي دارد كه در آن متناسب با وضع درآمدهاي
نفتي در هرس��ال تعرفهها افزاي��ش و يا كاهش يافتهاند و اين
كاه��ش و افزايش به تمام فصلها ب��دون درنظر گرفتن توان
رقابتي و حساسيت آنها سرايت داده شده است .بررسي قيمت
محصوالت نشان ميدهد عدم برنامهريزي صحيح در ب ُعد توليد

ظرفيتهاي قانوني براي جلوگيري از واردات محصوالت كشاورزي

از صفحه 8
براساس ماده ( )16قانون افزايش بهرهوري
در بخش كش��اورزي وزارت بازرگاني و ساير
اش��خاص حقيق��ي و حقوقي اع��م از دولتي و
غيردولتي قبل از واردات كاالها و يا محصوالت
بخش كشاورزي (اعم از خام و يا فرآوري شده)
و يا مواداوليه غذاي��ي مورد نياز صنايع غذايي
و تبديل��ي موظفند از وزارت جهادكش��اورزي
مجوز الزم را اخذ كنند .همچنين دولت مكلف
اس��ت بهمنظ��ور حمايت از تولي��دات داخلي،
ب��راي واردات كليه كاالها و محصوالت بخش
كش��اورزي تعرفه مؤثر وضع كند بهگونهاي كه
نرخ مبادله همواره بهنفع توليدكننده داخلي باشد.
با اج��راي ماده ( )16قان��ون افزايش بهرهوري
در بخش كش��اورزي ،واردات ،اين محصوالت
ميتواند بهنوعي مديريت گردد كه در زمان اوج
توليد داخل از ورود محصوالت خارجي ممانعت
شود .البته اين رويه مختص كشور ما نيست و در
ساير كش��ورها از جمله آمريكا قبل از واردات

محصوالت كشاورزي دپارتمان كشاورزي ،دفتر
بهداش��ت گياهان و حيوانات چندين س��ازمان
ديگر نيازهاي داخل كشورش��ان را بررس��ي و
اعالم ميكنند تا تمامي واردكنندگان بتوانند در
اين راس��تا برنامهريزيهاي الزم را انجام دهند.
متأس��فانه عدممديريت مناس��ب بر چگونگي،
مقدار و زمان واردات محصوالت كشاورزي از
يكطرف و ورود انواع محصوالت كش��اورزي
از طريق قاچاق ،توليدكنندگان اين محصوالت
را دچار بحران كرده است .ضرورت اين مسئله
زماني حساستر ميش��ود كه محصوالت فاقد
استانداردهاي الزم وارد كشور ميشوند و تهديد
جدي براي س�لامت آحاد اف��راد جامعه ايجاد
ميكنند .همچنين طبق م��اده ( )3قانون تمركز
وظايف و اختيارات مربوط به بخش كشاورزي
در وزارت جهادكشاورزي ،اين وزارت موظف
اس��ت در واردات هريك از كاالهاي بند «الف»
م��اده ( )1اين قانون ب��راي تأمين نياز داخلي و
تنظيم بازار بهنحوي عمل كند كه ساالنه حداقل

 10درصد بهميزان توليد داخلي اين محصوالت
افزوده شود تا كاالهاي مزبور به مرز خودكفايي
در توليد داخلي برسد.

تفسير غلط از برخي مواد قانوني
واردات لجامگسيخته محصوالت كشاورزي
متأثر از تفسير غلط برخي مواد قانوني صورت
گرفته است .برخي قوانين برنامه چهارم توسعه
مانند بند «ز» ماده ( )33قانون برنامه چهارم به
اينگونه تفس��ير شد كه دولت نبايد از واردات
جلوگيري كرده و براي آن سياس��تگذاري كند.
در اين راس��تا با تفسير ضرورت كاهش تعرفه
باعنوان الزام پيوستن به سازمان تجارت جهاني
به كاهش ميزان تعرفه اقدام ش��د و درحالي كه
براي حفظ توليد برخي كاالها (مانند خودرو)
كاهش تعرفه آنان ناچيز بوده اس��ت ،فشار به
برخ��ي كاالهاي توليد داخ��ل و بهويژه بخش
كشاورزي منتقل شد ،اما افزايش واردات متأثر
از قانون برنامه چهارم نيست ،زيرا قانون برنامه

چهارم و حتي قانون تجارت ،موانع غيرفني و
غيرتعرفهاي را منع كرده اس��ت و مانعي براي
تعيي��ن تعرف��ه براي حماي��ت از توليد داخلي
محسوب نميش��ود .اغلب كشورهاي جهان،
قب��ل از عضويت در س��ازمان تجارت جهاني،
از مي��زان تعرفه باالي خ��ود بهعنوان امتياز در
مذاكرات بهره ميگيرند و با اخذ مهلت زماني،
مي��زان تعرفه ب��االي خود بهعن��وان امتياز در
مذاكرات بهره ميگيرند و با اخذ مهلت زماني،
ميزان تعرفه خود را با ميزان موردنظر س��ازمان
تجارت جهاني يكسان ميكنند .همچنين تمامي
موان��ع غيرتعرف��هاي قابليت تبدي��ل به تعرفه
را ندارن��د ،براي مثال م��وارد مانند هزينههاي
اداري و ...ب��راي واردات و ص��ادرات ج��زء
موانع اصلي غيرتعرفهاي هس��تند كه نميتوان
آنها را به نرخهاي تعرفه تبديل كرد .در قوانين
سازمان تجارت جهاني نيز موانع غيرتعرفهاي
مجاز مانند س��هميه تعرفهاي براي محصوالت
كشاورزي وجود دارد.

مقاله

و كنترل نشدن هزينههاي توليد و تورم حاكم بر كشور سهم عمدهاي در
روند افزايشي معادلهاي تعرفهاي آنها داشته است و معادلهاي تعرفهاي
بهخاطر روند ناپايدار قيمتهاي كشاورزي دچار تغييرات به نسبت زيادي
هستند .به اختصار ميتوان نتيجه گرفت كه دليل اصلي وضع نرخ تعرفه
پايين و تأثيرات آن در شكل افزايش واردات و وابستگي به خارج از كشور
و گاه كاهش توليد را بايد در تغيير نرخ تعرفه واردات مبتني بر نگاه تنها
وارداتي و بيشتر معطوف به مصرفكنندگان جستجو كرد .بهنظر ميرسد
گاه سياستگذاران عرصه تجاري سعي دارند با وضع تعرفه سبك ،واردات
ارزانتر اين كاالها را عملي كنند و جنبه حمايت تعرفهها در عمل مغفول
مانده است و به تأثير ميانمدت آن در تغيير الگوي كشت و تضعيف بخش
كشاورزي و گس��ترش فقر در جامعه كشاورزان و روستاييان بيتوجهي
ميش��ود .الزم به ذكر است كه قرار دادن يك محصول در الگوي كشت
گاه تا بيست سال زمان نياز دارد و براي خارج شدن آن از الگوي كشت
زمان  7 – 8سال كافي است.
تأثير يك سياس��ت غلط (در طراحي يا اج��را) را اكنون ميتوان در
محصول چاي آش��كارا مشاهده كرد .الگوي مصرف چاي بهحدي تغيير
يافته اس��ت كه اكنون مش��تري چاي داخلي و يا مخلوط چاي خارجي
و داخلي بس��يار كم اس��ت و ذائقهها بهس��وي چاي خارجي جلب شده
است.
سياستهاي تعرفهاي كنوني در مورد برنج و ميوه و ...در كوتاهمدت
باعث ضرر كشاورزان و كاهش درآمد آنان است و بدتر آنكه در ميانمدت
با تغيير ذائقهها به تغيير الگوي مصرف و در بلندمدت الگوي كش��ت را
متأث��ر كرده و توليدات محصوالت اس��تراتژيكي مانند برنج را بهمخاطره
خواه��د انداخت .ممنوعيتها و باال رفتن نرخ تعرفهها ارتباط معناداري
با درآمدهاي كش��ور دارد .كاه��ش تعرفهها و افزايش واردات با افزايش
درآمده��اي نفتي در دورههاي مختلف قانون افزايش بهرهوري در بخش
كش��اورزي كه بر اساس آن وزارت بازرگاني و ساير اشخاص حقيقي و
حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي قبل از واردات كاالها و يا محصوالت
بخش كش��اورزي (اعم از خام و يا فرآوري شده) و يا مواد اوليه غذايي
موردنياز صنايع غذايي و تبديلي موظفند از وزارت جهادكشاورزي مجوز
الزم را اخذ كنند.
همچنين دولت مكف است بهمنظور حمايت از توليدات داخلي ،براي
واردات كليه كاالها و محصوالت بخش كشاورزي تعرفه مؤثر وضع كند
بهگونهاي كه نرخ مبادله همواره به نفع توليدكننده داخلي باشد .در نتيجه
با اجراي ماده ( )16قانون افزايش بهرهوري در بخش كشاورزي ،واردات
اين محصوالت بهنوعي مديريت ميگردد كه در زمان اوج توليد داخل از
ورود محصوالت خارجي ممانعت ميشود.
همچني��ن طبق ماده ( )3قانون تمركز وظايف و اختيارات مربوط به
بخش كش��اورزي در وزارت جهادكشاورزي ،اين وزارت موظف است
در واردات هر يك از كاالهاي بند «الف» ماده ( )1اين قانون براي تأمين
نياز داخلي و تنظيم بازار بهنحوي عمل كند كه ساالنه حداقل  10درصد
بهمي��زان توليد داخلي اين محصوالت افزوده ش��ود تا كاالهاي مزبور به
مرز خودكفايي در توليد داخلي برسد.
بهنظر ميرس��د در راس��تاي حمايت از اش��تغال و ني��ز حمايت از
توليدكنن��دگان محصوالت كش��اورزي و زراعي نبايد در محصوالتي كه
خودكفا هستيم واردات بهگونهاي صورت گيرد كه كشاورزان از افزايش
توليد خود در اين محصوالت دلس��رد ش��وند .البته در چندس��ال گذشته
هزينههاي توليد براي كشاورزان مقرون بهصرفه نبوده است .قيمت بذر،

كود و س��م باال رفته ،خريد تضمين��ي دولت آنگونه كه
شايس��ته است ،از كشاورزان انجام نميشد ،در نتيجه آنها
متضرر ميشدند .بنابراين بهنظر ميرسد با انجام اقدامات
حمايتي ميتوان با كاهش قيمت محصوالت كش��اورزي
توليدات داخل با محصوالت خارجي بهنوعي رقابت كرد
ال با انجام اين اقدام واردات محصوالت كش��اورزي
و عم ً
بس��يار كاهش مييابد و ش��اهد افزايش اش��تغال در اين
بخ��ش خواهيم بود .در ح��ال حاضر از نظر اجرايي يكي
از مراحل انجام واردات كاالها ثبت س��فارش ميباشد كه
ال
مدت زمان اعتبار ثبت س��فارش كاال  6ماه اس��ت و عم ً
از نظ��ر اجرايي نميتوان دولت را مكلف كرد كه يك ماه
قبل و يك ماه بعد از برداشت به واردكنندگان محصوالت
كشاورزي اجازه واردات محصوالتي كه در داخل خودكفا
ميباش��يم را ندهد .چ��را كه واردكنن��دگان از  6ماه قبل
از فصل برداش��ت ب��راي واردات برنامهريزي كردهاند و
اين مس��ئله زماني حادتر ميش��ود كه واردكنندگان بنا به
داليلي بخواهند ثبت سفارش خود را بهمدت  6ماه ديگر
تمدي��د كنند و بهنوعي مديري��ت دولت براي حمايت از
توليد محصوالت كش��اورزي دچار اختالل ميش��ود .در
نتيجه پيش��نهاد ميش��ود امكان ثبت سفارش محصوالت
كش��اورزي تنها در زمانهايي آزاد شود كه نياز كشور از
منابع داخلي قابل تأمين نباشد .البته از اين نكته نبايد غافل
ماند كه در شرايط تحريم بايد ذخيره استراتژيك كاالهاي
اساسي بسيار بيشتر از دوران عادي باشد .به موجب ماده
( )130آييننامه داخلي مجلس ،طرحها بايد داراي موادي
متناسب با اصل موضوع و عنوان طرح باشند عنوان طرح
«ممنوعيت واردات غيرضروري محصوالت كش��اورزي»
اس��ت درحالي كه متن ماده واحده واردات «محصوالت
كشاورزي در فصل برداشت توليدات داخلي كه جوابگوي
مصرف داخلي ميباشد» را ممنوع كرده است و اين مورد
تنها يكي از مصاديق واردات غيرضروري است و نه همه
آن و از جامعي��ت برخوردار نيس��ت .عنوان «غيرضروي»
فاقد بار معنايي حقوقي اس��ت و بايد مصداق آن به دقت
تعريف شود كه از منظر اين طرح در چه مواردي واردات
غيرضروري تلقي ميگردد چرا كه «پاسخگوي نياز داخلي
بودن» تنها يكي از مصاديق آن است و ممكن است دولت
با اهدافي چون تنظيم بازار و يا پيشگيري از احتكار ،دست
به واردات اين محصوالت بزند و نبايد با يك عنوان گلي
در كنار تعيين مصداق جزئي ،دست دولت را در اين زمينه
بست .ممنوعيت بايد براساس ميزان برداشت باشد نه بازه
زماني برداشت محصول ،زيرا برداشت برخي محصوالت
با درنظر گرفتن مناطق مختلف توليد محصول در سراسر
كشور چندين ماه است و با درنظر گرفتن يك ماه قبل و
بعد از برداشت ،بازده زماني طوالني را شامل ميشود كه
لزوم ًا برداشت محصول در تمام اين دوره پاسخگوي نياز
كشور نيست؛ چرا كه در برخي از ماهها برداشت محصول
زياد و در برخي از ماهها اين برداشت كمتر از پاسخگويي
نياز داخلي است.

سود بازرگاني واردات شكر سفيد  2برابر شد
حذف و كاهش تعرفه واردات شكر در
سال  1385و پس از آن در سالهاي ديگر،
صنعت قندو شكر ايران را تا آستانه حذف
كامل از چرخ��ه فعاليتهاي صنعتي پيش
برد .ايس��تادگي و پايداري صاحبان صنايع
و مديران دلس��وز و البته كمكهاي شايان
برخي از نماين��دگان مجلس راه بر دولت
دهم تا اندازهاي بست تا اجازه مرگ صنعت
قندوشكر از آنها سلب شود.
دول��ت يازده��م در حرف و در عمل
گامهاي��ي ب��راي احي��اي صنع��ت اصيل
قندوش��كر برداشته اس��ت و اين اميد در
دل عالقهمندان بر توليد ملي ايجاد ش��ده
كه رويكرد جديد به رونق دوباره صنعت
قندوشكر منجر شود .تازهترين اقدام دولت
آزادسازي واردات برخي اقالم گروه كااليي
مش��هور به گروه  10اس��ت كه در دولت
قبلي شرايط واردات آنها سخت شده بود.
درحاليكه ممنوعيت يادشده بهطور قانوني

در عمل تبليغ ميشد اما واردات انبوه شكر
با س��ود بازرگاني پايين انجام ميش��د .در
دستورالعمل قانوني كه دولت در روزهاي
گذش��ته صادر شده است تعرفههاي شكر
سفيد به شماره  17019100و 17019900
در گروه كااليي  10قرار گرفت .براس��اس
مصوبه و دس��تورالعمل مذك��ور ،واردات
اين گروه كاالها با ارز متقاضي ميسر بوده
و س��ود بازرگاني آنها دو برابر ميباشد .بر
اين اساس برخي كاالهاي گروه  10بدين
ترتيب است:
 .1نمك آماده براي سر سفره
 .2واكسگرمبرايكف��ش ،مبلم��ان ،ك��ف
اتاق
 .3كارت��ن ،قوط��ي ،جعبه ،كيس��ه ،پاكت
فريزر ،كاغذ مقوا
 .4كارتن ،قوطي ،جعبههايجايكالسيور،
كازيو
 .5ساير كاغذها ،مقواها ،الياف سلولز

 .6س��ايرمحصوالتچاپي،تصاويرچاپي،
عكسها
 .7محصوالتنس��اجي ،كوپ متش��كل از
چند اليه و اليهدوزي
 .8پالتو ،نيم پالتو ،ردا ،الياف مصنوعي
 .9لب��اس بهص��ورت دس��ت بهص��ورت
مجموعه ،ژاكت ،ژاكت ورزشي ،شلوار
 .10دستكش ،دستكش يك انگشتي
 .11س��اير لب��اس دوخته و مهي��ا ،اجزا با
متفرغات لباس
 .12س��اير اشياء دوخته و مهيا و همچنين
الگوي لباس
 .13كفش ضدآب
 .14ساير كالهها
 .15ساير كالهها آستر شده يا تزئين شده
 .16اشياء ساخته شده از سيمان يا بتن يا از
سنگ مصنوعي حتي مسلح شده.
.... .42
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فوالدگر در گفتوگو با تسنيم خبر داد

 ۲۰بند حمايتي از توليد ملي
در بودجه سال ۹۳
رييس كميس��يون ويژه حمايت از توليد ملي از
الحاق  ۲۰بند حمايتي از توليد ملي در قانون بودجه
س��ال  ۹۳خبر داد و گفت :اعتب��ار  ۱۰هزار ميليارد
تومان��ي براي ياران��ه توليد در ف��از دوم بهصورت
بالعوض و وجوه اداره شده تخصيص مييابد.
حميدرض��ا فوالدگر در گفتوگ��و با خبرنگار
اقتصادي خبرگزاري تسنيم با اشاره به اينكه در قانون
بودجه سال  93حدود  20بند الحاقي براي حمايت از
توليد ملي تصويب شده است اظهار داشت:
در اي��ن مي��ان حدود  7يا  8بند از پيش��نهادات
نمايندگان مجلس از سوي شوراي نگهبان با ايراداتي
از جمله حكم قانونگذاري روبهرو ش��ده اس��ت كه
درصديم با رفع ايرادات پيشنهادات خود را در قالب
طرح حمايت از توليد ملي مورد تصويب برس��انيم.
وي با بيان اينكه در قانون بودجه تا حد قابل توجهي
حمايت از توليد ملي پيشبيني شده است ،افزود :با
اتمام بررسي قانون بودجه در مجلس طرح حمايت
از تولي��د مل��ي در دس��تور كار كميس��يون مربوطه
ق��رار خواهد گرف��ت البته در حال حاض��ر با ابالغ
سياس��تهاي اقتصاد مقاومتي از سوي مقام رهبري
كميسيون به اين موضوع ميپردازد.
فوالدگ��ر با اش��اره به اينكه در بهمن ماه س��ال
گذشته  23بند تحت عنوان سياستهاي توليد ملي،
كار و س��رمايه ايراني به دس��تگاههاي مربوطه ابالغ
ش��د ،افزود :متأسفانه بنا به داليلي در دولت گذشته
اين سياس��تها اجرايي نش��د كه نمايندگان مجلس
معتقدند همزمان با ابالغ سياستهاي اقتصاد مقاومتي
بايد سياس��تهاي توليد ملي نيز از سوي مسؤولين
اجرايي شود.
اين عضو كميسيون حمايت از توليد ملي با بيان
اينكه متأسفانه سياستهاي توليد ملي ،كار و سرمايه
ايراني در دولت گذش��ته مغفول ماند ،اظهارداشت:
درصدديم با زمينهس��ازي اجراي اقتصاد مقاومتي در
كشور اين سياستها را نيز اجرايي نماييم.
فوالدگر با اشاره به اينكه كميسيون درحالحاضر
به بررس��ي اجراي سياس��تهاي اقتصادي مقاومتي
ميپ��ردازد ،تصريح كرد :در اجراي اقتصاد مقاومتي
كميس��يون با  3موضوع درگير است نخست اجراي
برخ��ي از بندها ،ارس��ال اليحه از س��وي دولت را
ميطلب��د ك��ه درص��ورت عدمارائ��ه اليحه مجلس
بايدطرحهاي خود را اعالم نمايد.
وي اضافه كرد :در برخي از مفاد سياس��تهاي
اقتصاد مقاومتي تعدادي از آييننامهها و قوانين مخل
اجراي سياستها هستند كه در اين راستا نيز درصدد
رفع آنها هستيم .فوالدگر در ادامه صحبتهاي خود
با اش��اره به اينكه پس از زمينهسازي اجراي اقتصاد
مقاومتي در كش��ور طرح حماي��ت از توليد ملي را
نيز مورد بررس��ي قرار خواهيم داد ،گفت :به اعتقاد
نماين��دگان با اجراي اقتصاد مقاومتي طبيعت ًا حمايت
از توليد ملي نيز ميسر خواهد شد.
اين عضو كميس��يون حماي��ت از توليد ملي در
رابط��ه ب��ا منابع  10ه��زار ميليارد تومان��ي فاز دوم
هدفمندسازي يارانهها به بخش توليد نيز افزود :اين
رق��م باتوجه به عدماختصاص منابع الزم در فاز اول
هدفمندس��ازي يارانهها به توليد بس��يار قابلاهميت
است كه دولت اگر تمام تالش خود را در اجراي آن
انجام دهد به نتايج مناسبي دست پيدا خواهيم كرد.
وي ضم��ن بي��ان اينكه البته قان��ون خود نحوه
تقس��يط اي��ن منابع را پيشبيني كرده اس��ت ،اضافه
كرد:اين منابع بهصورت بالعوض و وجوه اداره شده
(تسهيالت) در اختيار بخشهاي توليدي قرار ميگيرد
البته در همين راستا پيشنهاد كردهايم اگر واحدي در
بهينهس��ازي مصرف سوخت و انرژي اقدامات الزم
را انجام دهد مابهالتفاوت قيمت سوخت را در سال
آينده دريافت نمايد.
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الل الرحمن الرحيم
بسم هّ

ايران اسالمي با استعدادهاي سرشار معنوي و
مادي و ذخاير و منابع غني و متنوع و زيرساختهاي
گس��ترده و مهمتر از همه ،برخورداري از نيروي
انس��اني متعهد و كارآمد و داراي عزم راسخ براي
پيش��رفت ،اگر از الگوي اقتصادي بومي و علمي
برآمده از فرهنگ انقالبي و اسالمي كه همان اقتصاد
مقاومتي است ،پيروي كند نه تنها بر هم ه مشكالت
اقتص��ادي فائق ميآيد و دش��من را كه با تحميل
يك جنگ اقتصادي تمامعي��ار در برابر اين ملت
بزرگ صفآرايي كرده ،به شكست و عقبنشيني
وا م��يدارد ،بلكه خواهد توانس��ت در جهاني كه
مخاط��رات و بياطمينانيهاي ناش��ي از تحوالت
خارج از اختيار ،مانند بحرانهاي مالي ،اقتصادي،
سياس��ي و ...در آن روبه افزايش اس��ت ،با حفظ
دستاوردهاي كشور در زمينههاي مختلف و تداوم
پيشرفت و تحقق آرمانها و اصول قانون اساسي و
سند چشمانداز بيست ساله ،اقتصاد متكي به دانش
و فناوري ،عدالت بنيان ،درونزا و برونگرا ،پويا و
پيشرو را محقق سازد و الگويي الهامبخش از نظام
اقتصادي اسالم را عينيت بخشد.
اكنون با مداقه الزم و پس از مشورت با مجمع
تشخيص مصلحت نظام ،سياستهاي كلي اقتصاد
مقاومتي كه در ادامه و تكميل سياستهاي گذشته،
خصوص ًا سياستهاي كلي اصل  44قانون اساسي
و ب��ا چنين نگاهي تدوين ش��ده و راهبرد حركت
صحيح اقتصاد كش��ور بهس��وي اين اهداف عالي
است ،ابالغ ميگردد.
الزم اس��ت ق��واي كش��ور بيدرن��گ و ب��ا
زمانبندي مش��خص ،اقدام ب��ه اجراي آن كنند و
با تهيه قوانين و مقررات الزم و تدوين نقش��ه راه
براي عرصههاي مختلف ،زمينه و فرصت مناسب
براي نقشآفريني مردم و همه فعاالن اقتصادي را
در اين جهاد مقدس فراهم آورند تا به فضل الهي
حماس�� ه اقتصادي ملت ب��زرگ ايران نيز همچون
حماسه سياسي در برابر چشم جهانيان رخ نمايد.
از خداوند متعال توفيق همگان را در اين امر مهم
خواستارم.
سيدعلي خامنهاي
 /29بهمن ماه1392 /

بسماهللالرحمنالرحيم
سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي

با هدف تأمين رشد پويا و بهبود شاخصهاي
مقاوم��ت اقتصادي و دس��تيابي به اهداف س��ند
چشمانداز بيستساله ،سياستهاي كلي اقتصاد
مقاومتي ب��ا رويكردي جه��ادي ،انعطافپذير،
فرصتساز ،مولد ،درونزا ،پيشرو و برونگرا ابالغ
ميگردد:
 .1تأمين شرايط و فعالسازي كليه امكانات و منابع
مالي و سرمايههاي انساني و علمي كشور بهمنظور
توس��عه كارآفريني و به حداكثر رساندن مشاركت
آح��اد جامعه در فعاليتهاي اقتصادي با تس��هيل
و تش��ويق همكاريهاي جمعي و تأكيد بر ارتقاء
درآمد و نقش طبقات كمدرآمد و متوسط.
 .2پيش��تازي اقتص��اد دانش بنيان ،پيادهس��ازي و
اجراي نقشه جامع علمي كشور و ساماندهي نظام
ملي نوآوري بهمنظور ارتقاء جايگاه جهاني كشور
ماهنامه

زيرنظر شوراي نويسندگان
تلفن و نمابر88969903 - 88969055 :
نشاني :تهران -ميدان دكتر فاطمي -خيابان
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ابالغيه

متن كامل ابالغيه سياستهاي كلي «اقتصاد مقاومتي»

حضرت آيتاهلل خامنهاي رهبر معظم انقالب اس�لامي با ابالغ سياستهاي كلي
«اقتصاد مقاومتي» براس��اس بند يك اصل  110قانون اساس��ي كه پس از مش��ورت با
مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين شده است ،تأكيد كردند :پيروي از الگوي علمي
و بومي برآمده از فرهنگ انقالبي و اس�لامي ،عامل شكست و عقبنشيني دشمن در
جنگ تحميلي اقتصادي عليه ملت ايران خواهد شد ،همچنين اقتصاد مقاومتي خواهد
توانست در بحرانهاي رو به افزايش جهاني ،الگويي الهامبخش از نظام اقتصادي اسالم
را عينيت بخشد و زمينه و فرصت مناسب را براي نقشآفريني مردم و فعاالن اقتصادي
در تحقق حماسه اقتصادي فراهم كند .متن ابالغيه رهبر معظم انقالب به رؤساي قواي
سهگانه و رييس مجمع تشخيص مصلحتنظام بدين شرح است:
و افزايش س��هم توليد و ص��ادرات محصوالت و
خدمات دانشبنيان و دستيابي به رتبه اول اقتصاد
دانشبنيان در منطقه.
 .3محور قراردادن رش��د به��رهوري در اقتصاد با
تقوي��ت عوامل توليد ،توانمندس��ازي نيروي كار،
تقويت رقابتپذيري اقتصاد ،ايجاد بس��تر رقابت
ِ
بي��ن مناطق و اس��تانها و بهكارگي��ري ظرفيت و
قابليتهاي متنوع در جغرافياي مزيتهاي مناطق
كشور.
 .4استفاده از ظرفيت اجراي هدفمندسازي يارانهها
در جه��ت افزاي��ش توليد ،اش��تغال و بهرهوري،
كاهش شدت انرژي و ارتقاء شاخصهاي عدالت
اجتماعي.
 .5س��همبري عادالنه عوام��ل در زنجيره توليد تا
مص��رف متناس��ب با نقش آنه��ا در ايجاد ارزش،
بهويژه با افزايش س��هم س��رمايه انساني از طريق
ارتق��اء آموزش ،مهارت ،خالقي��ت ،كارآفريني و
تجربه.
 .6افزاي��ش تولي��د داخل��ي نهادهه��ا و كاالهاي
اساسي(بهويژه در اقالم وارداتي) ،و اولويت دادن به
توليد محصوالت و خدمات راهبردي و ايجاد تنوع
در مبادي تأمين كاالهاي وارداتي با هدف كاهش
وابستگي به كشورهاي محدود و خاص.
 .7تأمي��ن امني��ت غ��ذا و درمان و ايج��اد ذخاير
راهب��ردي ب��ا تأكي��د ب��ر افزايش كم��ي و كيفي

توليد(مواداوليه و كاال).
 .8مديريت مصرف با تأكيد بر اجراي سياستهاي
كل��ي اصالح الگ��وي مص��رف و ترويج مصرف
كااله��اي داخلي همراه با برنامهريزي براي ارتقاء
كيفيت و رقابت پذيري در توليد.
 .9اص�لاح و تقويت همهجانبه نظام مالي كش��ور
با هدف پاس��خگويي ب��ه نيازه��اي اقتصاد ملي،
ايجاد ثبات در اقتصاد ملي و پيشگامي در تقويت
بخش واقعي.
 .10حمايت همه جانبه هدفمند از صادرات كاالها
و خدم��ات به تناس��ب ارزش افزوده و با خالص
ارزآوري مثبت از طريق:
* تسهيل مقررات و گسترش مشوقهاي الزم.
* گس��ترش خدمات تجارت خارجي و ترانزيت
و زيرساختهاي مورد نياز.
* تشويق سرمايهگذاري خارجي براي صادرات.
* برنامهري��زي توليد ملي متناس��ب ب��ا نيازهاي
صادراتي ،ش��كلدهي بازارهاي جدي��د ،و تنوع
بخش��ي پيوندهاي اقتصادي با كشورها بهويژه با
كشورهاي منطقه.
* اس��تفاده از س��از و كار مبادالت تهاتري براي
تسهيل مبادالت درصورت نياز.
* ايج��اد ثبات رويه و مقررات در مورد صادرات
با هدف گس��ترش پايدار سهم ايران در بازارهاي
هدف.

 .11توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ويژه اقتصادي
كش��ور بهمنظ��ور انتق��ال فناوريهاي پيش��رفته،
گسترش و تسهيل توليد ،صادرات كاال و خدمات
و تأمين نيازهاي ضروري و منابع مالي از خارج.
 .12افزايش قدرت مقاومت و كاهش آسيبپذيري
اقتصاد كشور از طريق:
* توسعه پيوندهاي راهبردي و گسترش همكاري
و مش��اركت با كش��ورهاي منطقه و جهان بهويژه
همسايگان.
* اس��تفاده از ديپلماس��ي در جه��ت حمايت از
هدفهاي اقتصادي.
* اس��تفاده از ظرفيتهاي سازمانهاي بينالمللي
و منطقهاي.
 .13مقابل��ه ب��ا ضرب��ه پذيري درآم��د حاصل از
صادرات نفت و گاز از طريق:
* انتخاب مشتريان راهبردي.
* ايجاد تنوع در روشهاي فروش.
* مشاركت دادن بخش خصوصي در فروش.
* افزايش صادرات گاز.
* افزايش صادرات برق.
* افزايش صادرات پتروشيمي.
* افزايش صادرات فراوردههاي نفتي.
 .14افزاي��ش ذخاير راهبردي نفت وگاز كش��ور
بهمنظ��ور اثرگذاري در بازار جهاني نفت و گاز و
تأكيد بر حفظ و توسعه ظرفيتهاي توليد نفت و
گاز ،بهويژه در ميادين مشترك.
 .15افزاي��ش ارزش اف��زوده از طري��ق تكمي��ل
زنجيره ارزش صنعت نفت و گاز ،توس��عه توليد
كاالهاي داراي بازدهي بهينه(براس��اس ش��اخص
ش��دت مصرف انرژي) و باال بردن صادرات برق،
محصوالت پتروشيمي و فراوردههاي نفتي با تأكيد
بر برداشت صيانتي از منابع.
 .16صرفهجويي در هزينههاي عمومي كش��ور با
تأكيد بر تحول اساسي در ساختارها ،منطقيسازي
ان��دازه دول��ت و حذف دس��تگاههاي م��وازي و
غيرضروري و هزينههاي زايد.
 .17اصالح نظام درآمدي دولت با افزايش س��هم
درآمدهاي مالياتي.
 .18افزايش س��االنه س��هم صندوق توس��عه ملي
از مناب��ع حاصل از صادرات نف��ت و گاز تا قطع
وابستگي بودجه به نفت.
 .19شفافس��ازي اقتص��اد و سالمس��ازي آن و
جلوگي��ري از اقدام��ات ،فعاليته��ا و زمينههاي
فس��ادزا در حوزهه��اي پول��ي ،تج��اري ،ارزي
و....
 .20تقويت فرهنگ جهادي در ايجاد ارزش افزوده،
توليد ثروت ،بهرهوري ،كارآفريني ،سرمايهگذاري
و اش��تغال مولد و اعطاي نشان اقتصاد مقاومتي به
اشخاص داراي خدمات برجسته در اين زمينه.
 .21تبيين ابعاد اقتصاد مقاومتي و گفتمانسازي آن
بهويژه در محيطهاي علمي ،آموزشي و رسانهاي و
تبديل آن به گفتمان فراگير و رايج ملي.
 .22دولت مكلف اس��ت براي تحقق سياستهاي
كلي اقتصاد مقاومتي با هماهنگس��ازي و بس��يج
پوي��اي هم��ه امكانات كش��ور ،اقدام��ات زيررا
معمول دارد:
* شناس��ايي و بهكارگي��ري ظرفيته��اي علمي،
فني و اقتصادي براي دسترس��ي به توان آفندي و
اقدامات مناسب.
* رص��د برنامههاي تحريم و افزايش هزينه براي
دشمن.
* مديري��ت مخاط��رات اقتص��ادي از طريق تهيه
طرحه��اي واكنش هوش��مند ،فعال ،س��ريع و به
هن��گام در برابر مخاط��رات و اختاللهاي داخلي
و خارجي.
ي نظام توزيع و قيمتگذاري
 .23شفاف و روانساز 
و روزآمدسازي شيوههاي نظارت بر بازار.
 .24افزايش پوشش استاندارد براي كليه محصوالت
داخلي و ترويج آن.

