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ضرورت تغيير ذهنيتها
بر پايه اقتصاد مقاومتي

بهمن دانايي

رشد اقتصادي ايران در سالهاي پس از
پايان جنگ تحميلي عراق عليه ايران با فراز و
فرودهاي حيرتانگيز همراه شده است .رشد
منفي حدود  6درصد در سال  1391و حدود
 2درصد در سال  92و احتماالً  2تا  3درصد
در س��ال ( 1393كه اميدوارم مثبت باش��د)
بهمعناي اين اس��ت كه در دهه  1390ايران
رش��د منفي را تجربه كرده و باتوجه به نرخ
رشد جمعيت كشور كه حدود  1/3درصد در
سال بهطور متوسط است يعني اينكه درآمد
سرانه ايرانيان كمتر و قدرت خريد آنها تنزل
يافته اس��ت .در سالهاي پس از پايان جنگ
ت��ا امروز ،نرخ تورم اي��ران همواره  2رقمي
بوده اس��ت و در س��الهاي  1374 ،1373و
 1392ب��ه باالتر از  35تا  40درصد رس��يده
است .كاهش رشد سرمايهگذاري ،تراز منفي
تجارت خارجي و بدتر ش��دن رابطه مبادله
خارجي رش��د و تثبيت نرخ بيكاري جوانان
تحصيلك��رده در حد  25درصد در يك دهه
س��پري ش��ده از پيامده��اي اداره ناكارآمد
اقتص��اد كالن در س��الهاي پ��س از جنگ
تحميلي است .اين رويداد تأسفبار در حالي
رخ داده اس��ت كه در اين س��الها  5برنامه
توسعه اجرا ش��ده و سند چشمانداز توسعه
 20س��اله تا  1404نيز تصويب ش��ده است.
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مقام معظم رهبري :

فشار واردات كشور را از پاي درميآورد
* كاري كنيد
كه محصوالت كشور
مقهور واردات نشود
رش��د روزاف��زون واردات انواع
كاالها و خدمات با وجود كمبود منابع
ارزي موج��ب انتقاد و ناراحتي جامعه
ايراني شده است.
مقام معظم رهب��ري نيز كه تاكنون
چندينب��ار مديري��ت واردات را براي
جلوگيري از آسيبخوردن توليد داخلي
ضرورت دانستهاند بار ديگر به اين مسأله
اشاره كردند .ايش��ان در ديدار اعضاي
س��تاد بزرگداش��ت روز مل��ي مهندس
گفتند ،كاري كنيد كه محصوالت كشور
مقهور واردات نشود.
بيانات رهبر معظم انقالب اسالمي
در ديدار اعضاي ستاد بزرگداشت روز
ملي مهندس كه در تاريخ 1393/۱۱/6
برگزار ش��ده بود ،در همايش��ي كه به
همين منظور در سالن اجتماعات برج
ميالد برپا شد ،انتشار يافت.

در صفحه 3

تعرفههاي موجود از
كاالهاي كشاورزي
حمايت نميكنند

* حسين صفايي
وض��ع تعرف��ه ب��راي واردات بهويژه
محصوالت كش��اورزي يك اق��دام قانوني،
تاريخي و ضروري است .در همين شرايطي
كه س��ازمان تجارت جهاني كش��ورها را به
تج��ارت آزاد دع��وت ميكند هنوز ش��مار
قابلاعتنايي از كشورهاي جهان حتي تعرفه
واردات را بهمثاب��ه ي��ك اب��زار نيرومند در
دس��توركار دارند و از آن اس��تفاده ميكنند.
گزارش حاضر كه «خالصه مديريتي بررسي
تعرفه بخش كش��اورزي در ايران و تجارت
جهاني» است ميتواند مورد استفاده دولت
و مدي��ران ميان��ي تصميمگير در س��طوح
وزارتخانهها قرار گيرد.

در صفحه 10

در صفحه 12

خوشحالي دهها هزار چغندركار زحمتكش ايراني
از تالش وزير جهادكشاورزي
وزارت جهادكشاورزي ايران در  8سال
فعالي��ت دولته��اي نه��م و ده��م هرگز از
تواناييه��اي ذاتي ،س��ازماني و قانوني خود
براي تنظيم بازار محصوالت كشاورزي بهنفع
توليد اس��تفاده نكرد .مديران دولتهاي قبلي
در وزارت جهادكش��اورزي با اين توجيه كه
بايد در درون دولت هماهنگي باشد به شكل
عجي��ب و غمانگيزي از خود س��لب اختيار
كردند و تجارت خارجي بر توليدكشاورزي
اس��تيال پيدا كرد .وضع گونهاي بود كه گويا
توليدات داخلي هيچ حامي در دولت ندارد.

در صفحات ديگر

ستون خالي واردات
در زمستان تاريخي

4

واگذاري بازار به اتحاديههاي
خصوصي با مديران دولتي

5

ركود سرمايهگذاري صنعت شكر
تهديد ثبات موجود

در صفحه 2

6

ديدگاه كارشناسي دولت به شكر
در ايران

1394
انجمن صنفي كارخانههاي قندوشكر ايران

8

تعرفههاي موجود از كاالهاي
كشاورزي حمايت نميكنند

10

2
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خوشحالي دهها هزار چغندركار زحمتكش ايراني
از تالش وزير جهادكشاورزي

دعا و آرزوي
سال نو
وق��ت و زمان ،در هر پلكزدني و آن به آن
ميآيد و جان و جس��م ،رفتار و كنش آدميان را
متأثر ميكند و چون باد ميرود.
خوشبختي نوع انسان ،يكي هم اين است كه
زمان ،پير و جوان ،ش��اه و گدا ،دانشمند و عامي،
سياهپوست و سفيدپوس��ت ،ايراني و آمريكايي،
كشاورز و كارگر ،كارخانهدار و بانكدار را يكسان
نگاه ميكند و هيچ آدمي در هيچ دورهاي و با هر
ميزان اقتدار و شكوه هرگز چنان نيرومند نيست كه
آن را ناديده بگيرد و مقهورش كند .اينگونه اگر
نبود ،حتما روزگار بر آدميان س��ختتر و تنگتر
ميشد و ناتوانان رنج عظيم ميبردند و زورگويان،
زندگي آدمي را تباهتر ميكردند.
روزهاي بهاري اين ويژگي را دارند كه چشم
و گوش انس��ان را باز و تيز ميكنند تا گذر زمان
را روشن و واضحتر ببينند و بشنوند .طبيعت در
بهار زنده ميش��ود و به آدمي ياد آور ميشود كه
نو به نو ش��دن در ذات و نهاد او نيز پنهان ش��ده
و همتي بايد كند تا آن را از قوه به فعل درآورد.
به��ار كه ميآيد ،ايرانيان بر پايه آيين ديرين آماده
جشن و شادماني ميشوند و با هر ميزان از دارايي
و ناداري به اس��تقبال روزهاي سبز ميروند .اين
روزها اما ش��ايد فرصتي باش��د كه هر ش��هروند
ايران��ي از دولتم��رد گرفته تا كارگر و كش��اورز،
روشنفكر و كارخانهدار ،استاد و دانشجو ،شاغل
و بيكار ،دقايقي را به كارنامه س��ال س��پري شده
اختصاص دهند و چش��مانداز و افق آينده را نيز
نگاه كنند .حتما در اين ارزيابي ،روزهاي اندوهبار
و ناراحتكننده در كنار روزهاي ش��اد و بالنده را
با دقت بيش��تر در براب��ر ديدگان خواهيم آورد و
نارس��ايي و كاستيها را در كنار دانايي و توانايي
ق��رار خواهيم داد .ميداني��م اما زندگي بيفراز و
نشيب همچون رانندگي در اتوباني فراخ و خلوت
اس��ت كه راننده را كرخ��ت و بيحس ميكند و
خواب را به چشمان او ميآورد.
زندگي ب��دون فراز و فرود نبوده و نخواهد
بود و مس��ووليت و تعهد در ذات آن قرار دارد و
هر ش��هروندي به ميزاني ك��ه در اختيار و وظيفه
دارد ،بايد براي آسايش همنوعان تالش كند .هر
شهروند ايراني در روزهاي آغاز بهار زيبا و قشنگ
و در خلوت خويش براي خود و خانواده ،دوستان
و فاميل ،بهترين آرزو و دعا را دارد .نگارنده نيز
آرزوي بزرگش اين است كه همميهنان بردبار از
شر تورم و گراني كه تجسم و تبلور شيطان است،
در امان باش��ند .اين همزاد شيطان و ديو پليد اگر
مهار نش��ود و آزادانه و بيپروا عمل كند ،روز و
روزگار ميليونها ايراني را س��ياه و تباه ميكند و
دس��ترنج آنها را در آتش خود ميسوزاند و نابود
ميكند .ي��ك آرزوي ديگرم – كه آرزو و دعاي
همه دلس��وزان اين م��رز و بوم اس��ت -رهايي
خانوادههاي اس��ير ش��ده در پنجه اجارهنش��يني
بيرحم است و ميدانم كه عبور از اين رنج جانكاه
چقدر خوشبختي و خرسندي براي مستاجران به
همراه دارد .اين دو آرزو در يك مسير قرار دارند
و تواناييهاي اين آب و خاك به اندازهاي اس��ت
كه برآوردن آنها را ممكن ميكند .به اميد روزهايي
كه شهروندان ايراني در جاي جاي اين مرز و بوم
از پليديهاي تورم مصون باشند.
* محمدصادق جنانصفت

از صفحه اول
شرايط تأس��فبار يادشده پس از آنكه
وزارتخانهه��اي صنع��ت و بازرگاني ادغام
ال از صحنه
شدند بدتر شد و توليد داخلي كام ً
تصميمگيريهاي حمايتي محو شد.
توليد داخلي ش��كر و برنج بهعنوان دو
كاالي اصلي س��ودآور از سال  1385به بعد
به اندازهاي در مضيقه قرار گرفت كه مجلس
دست بهكار ش��د و قانوني را بهنفع وزارت
جهادكش��اورزي و در جه��ت جلوگيري از
س��قوط كامل تولي��د داخل وض��ع كرد .از
طرف ديگر در مجلس و در زمان بررس��ي و
تصويب قانون برنامه پنجم توس��عه گامهاي
بلندي براي حمايت از توليد داخلي كاالهاي
اساسي برداشته شد.
بند (ب) م��اده  145قانون برنامه پنجم
توس��عه و همچنين م��اده  16قانون افزايش
بهرهوري محصوالت كش��اورزي ،دولتها
را مكل��ف كردهان��د بهمنظ��ور حماي��ت از
توليدات داخلي ،ب��راي واردات كليه كاالها
و محصوالت بخش كش��اورزي تعرفه مؤثر
وض��ع كند ،بهگونهاي كه نرخ مبادله همواره
بهنف��ع توليدكننده داخلي باش��د .اما دولت

دهم اين قانونها را كنار گذاشت و واردات
انب��وه را با اس��تفاده از درآمدهاي سرش��ار
ارزي حاصل از صادرات نفت در دستوركار
ق��رار داد .دولت يازدهم كه بر س��ر كار آمد
بس��ياري از مديران و صاحب��ان واحدهاي
تولي��دي در صنايع غذاي��ي عالقهمند بودند
وزير جهادكش��اورزي فردي باش��د كه اين
مواد قانوني را احيا كند.
وقت��ي مهن��دس محمود حجت��ي وزير
كشاورزي دولت يازدهم شد اين خوشحالي
نصيب كش��اورزان و بخش صنعت غذا شد
كه يكي از طرف��داران اصولي توليد داخلي
بر سر كار آمده است .احياي ماده  16قانون
يادش��ده و همچني��ن اجراي قان��ون معطل
مانده انتزاع وظايف كش��اورزي و س��پردن
نهادها و سازمانهاي مرتبط با واردات مواد
كشاورزي به وزارت جهادكشاورزي موجي
از خرسندي تا همين امروز ايجاد كرده است.
معاونان توليدي وزارت جهادكش��اورزي و
برخي ديگر از معاونان با وجود نگاه نهچندان
مس��اعد مديريت ارشد تجارت خارجي در
اين وزارتخانه اما كار حمايت از توليد داخل
را در صدر كارها قرار دادهاند.

شركت قند اصفهان تنديس و لوح ملي محيطزيست
و صنعت سبز را دريافت كرد

محمود حجتي وزير محترم كشاورزي با
درك كامل از ش��رايط تأسفبار توليد داخلي
قندوشكر قانون ممنوعيت واردات تا رسيدن
به نقطه تعادل در توليد داخل و ميزان واردات
شكر را اجرايي كرده است .با وجود ترفندهاي
گوناگون برخي از تجار ش��كر براي مرعوب
ك��ردن حامي��ان توليد داخل و خ��راب كردن
ذهن مس��ؤوالن ارشد دولت ،اما وزير محترم
جهادكش��اورزي روي حرف خود ايس��تاد و
اجازه واردات ش��كر را نداد .استدالل منطقي
و قانوني وزير جهادكش��اورزي از مصوبهها و
اس��تناد به قانون برنامه پنجم و قانون افزايش
بهرهوري محصوالت كش��اورزي موجب شد
تا مدي��ران مياني كه عادت كرده بودند مجوز
واردات ش��كر را بدهند و بع��د توجيه كنند،
تواناييهايشان سلب شد.
توقف واردات شكر در عدد  830هزار تن
با وجود فشارهاي فوقالعادهاي كه از جهات
مختلف بر وزارت جهادكش��اورزي وارد آمد،
موجب شده است كه واردات شكر در زمستان
امسال براي نخستينبار در همه سالهاي پس
از  1384ب��ه اين طرف صفر ش��ود .اين وضع
و ايس��تادگي وزير محترم در نشست  6اسفند
امسال كه براي وضع تعرفه برقرار شده بود و
برخ��ي از مديران تالش كردند تعرفه واردات
ش��كر را كاه��ش دهند موجب خوش��حالي
توليدكنندگان ش��ده است .واقعيت اين است
كه اگر وزير محترم جهادكشاورزي و معاونان
او در برابر دوس��تان و هواداران واردات شكر
نميايس��تادند توليد داخلي امسال بيش از اين
به محاق ميرفت .اميد كش��اورزان به حمايت
دولت و س��ازماندهي مناس��ب توليد موجب
ش��ده اس��ت كه توليد شكر در سال  1393در
بهترين موقعيت ق��رار گيرد .اگر حمايتهاي
فعلي با همين ميزان و با همين اس��تداللهاي
نيرومن��د و قوي ادامه يابد بدون ترديد روزي
ميرس��د كه توليد داخل ميتواند در ش��رايط
مساعد قرار گيرد.
تصحيح و پوزش

سی وششمین دوره سمینار ساالنه
کارخانههای قند و شکر ایران
مرک��ز بررس��ی و تحقی��ق و آم��وزش صنایع قند
ایران با همكاري انجمن صنفي كارخانههاي قندوشكر
ايران ،مؤسس��ه تحقیقات اصالح وتهیه بذر چغندرقند
کرج و شرکت توس��عه نیشکر و صنایع جانبی برگزار
مینماید:
* زم��ان س��مینار 16 :و  17ارديبهش��تماه 1394
()6-7 May 2015

در سالهاي اخير بهدليل توجه بيشائبه به امر حفظ و صيانت از محيطزيست،
تمامي تالش و حمايت خود را در بهاجرا درآوردن پروژههاي زيستمحيطي بهكار
گرفته اس��ت .همكاري با س��ازمان محيطزيس��ت و اجراي پروژه زيستمحيطي
ساخت تصفيهخانه پساب صنعتي مدرن گوياي حمايت همهجانبه مديريت ارشد
سازمان ميباشد .در پي دعوت برگزاركنندگان همايش ملي محيطزيست و صنعت
سبز در تاريخهاي  26و  27آذرماه  93كه در سالن همايشهاي دانشكده پزشكي
دانش��گاه علوم پزشكي اصفهان با حضور استاندار محترم استان اصفهان ،رياست
محترم سازمان محيطزيست اصفهان ،رياست محترم دانشگاه علومپزشكي اصفهان
و نمايندگان محترم مردم اصفهان در مجلس شوراي اسالمي برگزار گرديد ،لوح
و تنديس اين همايش به شركت قند اصفهان اهدا شد.
* نش��ريه ش��كر اين موفقيت را به همكارانمان در ش��ركت قند اصفهان
تبريك ميگويد.

* مهلت ارسال مقاالت1394/01/15 :
* م��کان برگزاری س��مینار :کرج ،جاده ماهدش��ت،
روبروی ترمینال ش��هید کالنت��ری ،روبروی پل اتوبان
مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند کرج.
عالقهمندان به تش��کیل غرفه در نمایش��گاه جنب
محل برگزاری سمینار در کرج میتوانند با اطالع قبلی
برای انتخاب محل اس��تقرار غرفه با دفتر مرکز بررسی
قند ایران و با تلف��ن  051-33920883و 33920855
 051یا با مؤسسه اصالح بذر کرج آقای دکتر محمدیان 026 – 327026 13-14تم��اس حاصل نمایند .هزینه
خدم��ات فوق پس از تعیین ن��وع و فضای مورد نیاز،
تعیین میشود .مهلت ثبتنام جهت شرکت در سمینار
و نمایشگاه حداکثر تا تاریخ  1393/01/15میباشد.
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سرمقاله

رشد ديابت و رابطه آن

ضرورت
تغيير ذهنيتها

با رانتخواري در قندوشكر

بر پايه اقتصاد مقاومتي

از صفحه اول
چ��را چنين وضع��ي را در اقتص��اد كالن ايران
شاهديم؟ يكي از داليل آن – تأكيد ميكنم يكي
از داليل – اين اس��ت كه دولتهاي 4گانهاي
كه پس از جنگ بر سركار آمده و مهار دولت
را در اختيار گرفتهاند ،سياستهاي متناقض،
متضاد و غيرهمس��و را پس��نديده و مطابق آن
عمل كردهاند .اين مسأله را ميتوان از تحوالت
سياس��تهاي اقتصادي در دولتهاي پنجم و
شش��م از يكطرف ،هفتم و هش��تم از سوي
ديگ��ر و همچني��ن دولتهاي نه��م و دهم و
اكنون ني��ز دولت يازدهم بهخوبي لمس كرد.
سياس��تهاي اقتصادي اين دولتها عموم ًا با
نگاه سياسي آنها عجين شده و تحوالت را به
س��ويي رانده است كه برآيند و نتيجه آن مفيد
نبوده و افتخاري نميآفريند.
شايد براساس همين مشاهدات بوده است
كه مقام معظم رهبري بهعنوان عاليترين مقام
كشور در حوزه مديريتعالي ،پايههاي اقتصاد
مقاومت��ي را بنا نهاده و بذرهاي آن را بهمرور
در زمين انديشه و عمل اقتصاد ايران پاشيدند.
مقام معظم رهبري سالهاي طوالني است كه به
دولت ،مجلس و ساير نهادهاي مؤثر در اداره
جامعه هش��دار ميدهند كه بايد اقتصاد ايران
گونهاي باشد كه در برابر پديدههاي نامساعد
خارجي قابليت مقاومت و تداوم داشته باشد
و با هر حركت خارجي در س��طوح گوناگون
پايههاي آن به لرزه درنيايد .اين ديدگاه ايشان
مبن��ي بر اينك��ه اقتصاد ايران باي��د اقتصادي
با نش��اط ،نيرومن��د ،بالنده و مقاوم باش��د به
م��رور نزد كارشناس��ان ،اقتصاددانان و مردان
دولت پذيرفته ش��ده و جاافتاده اس��ت .آنچه
تحتعن��وان اقتص��اد مقاومتي ت��دارك ديده
و كليات آن تصويب ش��ده اس��ت بهصورت
خالصه اين است كه كسبوكار ايرانيان نبايد
تابعي از تصميمهاي بيرون از مرزها باش��د و
آنها را گرفتار بند و بست شركتهاي غولپيكر
سياسي – اقتصادي در دنيا كند.
مردم ايران بايد اقتصادي داش��ته باشند كه
ضمن تعامل مثبت با اقتصاد جهان و اس��تفاده از
تجربههاي خوب و پيشبرنده جهاني اما مستقل و
تحت اراده ايرانيان باشد .اقتصاد مقاومتي معنايش
افزايش درجه اس��تحكام ضريب خوداتكايي به
توليدات داخلي است تا در گردبادهاي حوادث
سياس��ي با تزلزل مواجه نش��ود .درآمد حاصل
از صادرات نفتخ��ام ايران در اقتصاد مقاومتي
براي توسعه سرمايهگذاري زيربنايي و رفاه آتي
و آبادي بيشتر ايرانيان هزينه شود.

اس��تداللهاي قدرتمندي كه در مفاد و
ماهيت اقتصاد مقاومتي تهيه و تصويب شده
وج��ود دارد از آنجايي سرچش��مه ميگيرد
كه مقام معظم رهبري س��الهاي طوالني در
مناصب اجرايي حضور چشمگير داشته و در
همه سالهاي پس از  1368تا امروز از نزديك
مسايل كالن و مياني تحوالت و رويدادهاي
اقتصاد ايران را مطالعه ميكنند .اين يك مزيت
بزرگ اس��ت كه دولتها بايد از آن استفاده
كرده و آنچه تحتعنوان اقتصاد مقاومتي تهيه
شده است را در كانون توجه قرار دهند.
اقتصاد مقاومتي برآيند و دستاورد نتايج
مطالعات دهها اقتصاددان ،كارش��ناس و فعال
اقتصادي ورزيده و تراز اول امروز ايران است
كه براي تهيه آن تازهترين آمارها و اطالعات
از اي��ران و جه��ان را گرد آورده و در تحليل
نهايي از آنها استفاده كردهاند.

اجراي ناقص

واقعيت اين اس��ت كه با وجود گذش��ت
يكس��ال از اب�لاغ اقتصاد مقاومت��ي آنچه در
عمل توس��ط وزارتخانهها اجرا شده است ،با
ماهي��ت اقتصاد مقاومتي فاصل��ه دارد .برخي
رفتاره��ا و تصميمهاي اتخاذ ش��ده بهويژه در
بخش مديريت مياني در حوزه اجرايي نش��ان
نميدهد كه تصميمسازان درك دقيق و درستي
از ماهيت اقتصاد مقاومتي دارند .اين دس��ته از
مديران همچنان روي ريل ذهنيت قبلي حركت
كرده و ارابه اقتصاد ايران را به س��متي ميبرند
كه با روح كلي اقتص��اد مقاومتي تداركديده
تفاوتهاي چش��مگيري دارد .اگر بخواهيم از
كليات عبور كرده و بهمصداقها اش��اره كنيم
ميتوان موضوع كلي و پايهاي «تجارت خارجي
محصوالت كش��اورزي و كاالهاي اساس��ي»
را بررس��ي كرد .درحاليك��ه مفاد و روح كلي
اقتصاد مقاومتي اين است كه توليد داخل بايد
پايه و اساس باشد و تجارت خارجي تابعي از
توليد داخلي ش��ود اما متأسفانه به هر دليل كه
اميدواريم فقط ناش��ي از درك نادرست باشد،
چنين سازگاري ديده نميشود .رشد روزافزون
واردات ان��واع كاالها با وجود تنگناهاي ارزي
و تالش برخي از مدي��ران مياني براي توجيه
واردات انبوه ش��كر ،برنج ،روغننباتي ،ذرت،
گندم و ...نشان از همين معنا دارد.
مص��داق عين��ي ،واقعي و آش��كار اين
بيتفاوتي و درك نادرست را ميتوان نمونه
شكر دانست .درحاليكه توليد شكر ايران در
مرز ركوردشكني است و به عدد  1.3ميليون
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تن در سال  1393نزديك شدهايم اما حرص و
طمع براي واردات شكر دامپينگشده همچنان
ديده ميش��ود .تخصيص نرخ مبادلهاي براي
واردات ش��كر يعني اينكه ه��ر فردي بتواند
مجوز بگيرد و با قيمتهاي اسفندماه  1393در
هر دالري كه شكر وارد كند حدود  7 00تومان
سود بادآورده كسب نمايد.
همين مس��أله يعني اينك��ه تمايل براي
واردات ش��كر وج��ود دارد و تج��اري ك��ه
زمينهه��ا و روزنهه��ا را خوب ميشناس��ند
همچنان دنبال اين هس��تند كه واردات را به
طمع همين سود بادآورده انجام دهند .فرض
كنيد فردي درحالحاضر به هر ش��كل بتواند
مج��وز ورود  10ميليون دالر ش��كر به نرخ
مبادلهاي بهدس��ت آورد ،اين فرد خوشبخت
درجا و بدون زحمت رقمي حدود 14ميليارد
تومان سود بادآورده نصيبش شده است .اين
ميزان سود بادآورده معادل درآمد ساالنه 1000
كارگر است كه سالي  14ميليون تومان درآمد
داشته باشند.

چه بايد كرد؟

اگ��ر بخواهيم اقتصاد مقاومتي را با همه
اجزاي آن در حوزههاي گوناگون اجرا كنيم
ك��ه بايد اج��را كنيم چون كارشناس��انهترين
برنامه جامع بهحس��اب ميآيد نخس��ت بايد
ذهنيت مديران ارشد دولت ،مديران مياني و
ساير مديران در ردههاي پايينتر را با مفهوم
و معن��اي عميق و همهجانبه اقتصاد مقاومتي
آماده س��ازيم .ب��دون تغيير ذهني��ت مديران
دول��ت و حتي برخي نماين��دگان مجلس و
نيروهاي مستقر در ساير نهادهاي ادارهكننده
جامع��ه ،اقتص��اد مقاومت��ي خدايناكرده به
مرور فراموش شده و احتمال اجرا نشدن آن
افزايش مييابد.
گام بعدي اين اس��ت كه آموزش دقيق،
عالمانه و مبتني بر روشهاي كارآمد آموزشي
درباره مقاصد ،اهداف ،سياستها و برنامههاي
اقتصاد مقاومتي به دهها هزار مدير در بخش
اجراي��ي ارائه ش��ود .بدون دي��دن آموزش
مفاهيم در ميان مديران ،كار بهجايي ميرسد
كه چيزي ديده نشود .نظارت مستمر ،پويا و
هدفمند و مرحلهاي بر كار اجرايي دستگاهها
نيز يك ضرورت تمامعيار است .يادمان باشد
كه اقتصاد مقاومتي براساس مفاد و ماهيت و
روح كل��ي آن بهمعناي قطع وابس��تگي ايران
به پديدههاي ناشناس و خارج از كنترل مثل
درآمد نفت است.

نرخ هر دالر امريكا در بازار آزاد ايران در
اسفندماه  ۱۳۹۳در دامنه  ۳۴۰۰تا  ۳۵۰۰تومان
در نوسان بوده است .اين در حالي است كه نرخ
ه��ر دالر مبادلهاي حدود  ۲۷۰۰تومان گزارش
شده است .يك محاسبه ساده نشان ميدهد هر
فردي به هر شكل و به هر ترتيب و با هر دليل
بتواند دالر مبادلهاي به دس��ت آورد بدون هيچ
دردس��ري در هر دالر سود بادآوردهاي نزديك
به  ۷۰۰تا  ۸۰۰تومان به نرخهاي اسفند ۱۳۹۳
رانت نصيبش شده است.
بهعب��ارت ديـگ��ر نـرخ س��ود ه��ر دالر
مبادلهاي نس��بت به هر دالر ب��ازار آزاد نزديك
به  ۲۰درصد است كه تقريبا برابر با نرخ سود
بانكهاي پرريسك در يك سال است .اين نرخ
س��ود در اس��فند  ۵ ،۱۳۹۳درصد باالتر از نرخ
تورم گزارش ش��ده بانك مركزي براي  ۱۱ماه
 ۱۳۹۳اس��ت .نرخ خالص سود از فعاليتهاي
صنعت و كشاورزي و حتي واردات قانوني بيشتر
اس��ت و بههمين دليل جذابيت ويژهاي دارد كه
افراد را بهس��وي خود ميكشاند .اما داستان اين
است كه ارز مبادلهاي به هر فرد و فعاليتي داده
نميشود و فقط گروههايي كوچك از تجار كه
در كار تجارت گندم ،شكر ،روغن نباتي ،شكر،
ذرت و س��ويا هس��تند ميتوانند به ارز با نرخ
مبادلهاي دس��ت يابند .البته يادمان باشد كه نرخ
مبادلهاي فقط چند سال است كه پديدار شده و
پيش از آن همين افراد دالر واردات را با قيمت
هر دالر  ۱۲۲۶تومان بهدست ميآوردند.
يكي از اين گروههاي كوچك تجار كساني
هس��تند كه ش��كر وارد ميكنند .با وجود همه
سختگيريهاي انجام شده براي واردات شكر،
همين گروه تا آذرماه امسال حدود  ۸۳۰هزار تن
شكر وارد كردهاند .با فرض اينكه نرخهاي تبديل
دالرها همان اعداد باش��ند كه يادآور شديم و با
توجه به ارزش واردات اين ميزان شكر كه ۳۷۸
ميليون دالر بوده است ،سود بادآورده اين افراد
معادل  ۲۶۴ميليارد تومان بوده اس��ت .اين رقم
جداي از س��ود قانوني است كه دارند .با توجه
به اينكه از كل واردات ياد ش��ده  ۵۶۲هزار تن
توسط بخش خصوصي وارد شده است ميتوان
با قاطعيت گفت سود بادآورده بخش خصوصي
كه به ارز مبادلهاي براي واردات شكر دست يافته
است در سال  ۱۳۹۳كه سال سختي بوده است
حدود  ۱۶۵ميليارد تومان ميشود .تا اينجاي كار
فقط موضوع رانتخواري قانوني است كه يك
عده كوچك از تجار بازار به آن دست يافته است
اما اين رانت بزرگ كه در س��الهاي قبل بسيار
بيشتر بوده اس��ت يك پيامد منفي بزرگ داشته
و دارد .اين پيامد بزرگ افزايش مصرف س��رانه
قندوش��كر در ايران است كه نسبت به بسياري
از كشورها باالتر است .با توجه به اينكه مصرف
بيش از اندازه قندوشكر موجب رشد ديابت در
ايران ميش��ود ميتوان گفت دنبال كردن منافع
يك گروه كوچك از تجار در ايران منجر به رشد
ديابت شده است.
دولت ايران براي پيشگيري از رشد ديابت
و درمان كساني كه ديابت دارند عالوه بر دادن
ياران��ه به تجهيزات منجر ب��ه درمان ديابت به
داروهاي برطرفكننده اب��ن بيماري نيز يارانه
ميدهد .رشد ديابت در ايران داليل پرشماري
دارد ام��ا دادن ارز ياران��هاي ب��ه واردكنندگان
قندوش��كر را نباي��د فراموش كرد .ش��ايد اين
پرسش پيش آيد كه آيا نبايد واردات قندوشكر
داش��ت؟ پاس��خ منفي اس��ت .به نظر ميرسد
واردات قندوشكر بايد با ارز آزاد صورت پذيرد
تا بس��تر رانتخواري يك گروه كوچك كه در
سال خشكسالي واردات  ۱۶۵ميليارد تومان فقط
از تبديل نرخ دالر مبادلهاي به دالر آزاد س��ود
ميبرند خشك شود.
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احتمال صادرات
شكرهاي وارداتي
به عراق
در حالي كه شركت بازرگاني دولتي از
صادرات روغن و شكر تصفيه شده به عراق
خبر داده است ،يك مقام مسؤول در وزارت
جهادكشاورزي گفت :اگر اين كار براساس
سياس��ت ص��ادرات مجدد ص��ورت گيرد
ممكن است درگير موانع قانوني شود.
ي��ك مق��ام مس��ؤول در وزارت
جهادكش��اورزي در گفتوگو با خبرنگار
ايس��نا اظهار كرد :باتوجه به فضاي موجود
در بازار عراق درصدديم تا صادرات مجدد
محصوالت كشاورزي را به اين كشور داشته
باشيم ،اما بايد ديد شركت بازرگاني دولتي
از كدام محصوالت از جمله شكر و روغن
(واردات��ي يا توليد داخ��ل) براي صادرات
به عراق اس��تفاده ميكن��د كه اگر صادرات
به عراق همان محصوالت وارداتي باش��د
مشمول قوانين صادرات مجدد ميشود.
وي اف��زود :صادرات مجدد در دنيا به
معني ،صادرات محصوالتي است كه پيش از
اين به كشور وارد شده و هيچ فرآوري روي
آن انجام نشده است كه البته در ايران قانوني
براي صادرات مجدد وضع نشده است.
اي��ن مق��ام مس��ؤول در وزارت
جهادكش��اورزي ادامه داد :تنها در ماده 66
قانون گمرك و ماده  122آييننامه اجرايي
آن ب��ه اس��ترداد حق��وق ورودي كاالهاي
واردات��ي به هن��گام ص��ادرات و نحوه آن
اشاره شده اس��ت كه باتوجه به تعرفههاي
وضع شده براي محصوالت مختلف اعمال
ميشوند.
وي اظه��ار كرد :بهعن��وان مثال تعرفه
براي واردات روغ��ن چهار درصد و براي
ش��كر  18درصد اعالم شده است كه با در
نظر گرفتن س��ود بازرگان��ي و جدا كردن
حقوق گمركي آنكه به خزانه دولت ميرود
ميتوان صادرات مجدد آن را انجام داد.
اي��ن مق��ام مس��ؤول در وزارت
جهادكش��اورزي گف��ت :س��ود بازرگاني
كاالهاي��ي ك��ه مش��مول ص��ادرات مجدد
ميش��وند اينگونه محاسبه ميشود كه اگر
كااليي كه وارد شده بخواهد صادر شود با
در نظر گرفتن حقوق گمركي آنكه به خزانه
دول��ت ميرود (حدود  4درصد) مابقي آن
بهعنوان س��ود بازرگاني اس��ترداد ميشود؛
بنابراين شركت بازرگاني دولتي بايد توجه
كند كه براساس تعرفههاي وارداتي چگونه
ميتوانن��د از ص��ادرات مجدد محصوالت
مختلف به عراق سود ببرند.
وي اع�لام كرد :ام��ا در بند «ب» ذيل
ماده  123آييننام��ه اجرايي قانون گمركي
اش��اره شده كه اگر كااليي مانند گندم ،جو
و ...بخواهد بهصورت فلهاي صادر ش��ود
مشمول اس��ترداد حقوق ورودي نميشود؛
بنابراين شركت بازرگاني دولتي ايران بايد
به اين مسأله نيز توجه كند تا بتواند از حقوق
گمركي دريافتي آن استفاده كند.
اي��ن مق��ام مس��ؤول در وزارت
جهادكش��اورزي عنوان كرد :يكي ديگر از
مفاد قان��ون گمركي به ورود موقت كاالها
بازم��ي گردد به اين معني كه يك كاال براي
انجام پروسهاي به داخل كشور وارد ميشود
(مانن��د هلو) و با درياف��ت ضمانتنامهاي
گمرك اجازه ميدهد كه اين كاال در داخل
فرآوري (مانند تبديل به كمپوت) و سپس
صادر شود كه در اين صورت كاالي وارداتي
مشمول حقوق ورودي نميشود كه بخواهد
استردادي صورت گيرد.

آمار

ستون خالي واردات در زمستان تاريخي

جدول  1نشان ميدهد كه ميزان شكر وارد
ش��ده توس��ط دولت كمتر از  50درصد ش��كر
وارداتي توسط بخش خصوصي است .درحالي كه
دولت در سالهاي  1387تا  1390واردات شكر را
بهطور كلي به بخش خصوصي داده بود كه اتفاق ًا
سالهاي وفور ارز ارزان بود از سال  1391دوباره
در جريان واردات شكر فعال شده است.
جدول  2نشان ميدهدكه در سالهاي 1384
ت��ا بهمن ماه امس��ال ارزش واردات ش��كر از 6
ميليارد دالر عبور كرد .يك محاسبه ساده براساس
ارقام جدول ش��ماره  2نشان ميدهد در  10سال
جدول  :1آمار واردات شکر از سال 1380
تا پايان بهمن سال 1393
به تفکيک واردات دولتي و خصوصي

جدول  4ارائه ش��ده در اين نوش��ته ،نشان
ميدهد واردات شكر در  3ماه آذر ،دي و بهمن
امسال صفر شده است.
اين درحالياس��ت كه در آذر ،دي و بهمن
 1392ارقام��ي برابر با  146هزار تن 134 ،هزار
تن و  225هزار تن ش��كر وارد ش��ده است .اما
كاهش ش��دت واردات در س��ال  1393بهويژه
از ش��هريور تا بهمن ماه امس��ال مطابق با ارقام
جدول ش��ماره  4را بايد مرهون ايستادگي وزير
محترم جهادكش��اورزي و معاونان س��ختكوش
او دانست.

منتهي به سال  1393هر سال بهطور متوسط 1350
هزار تن ش��كر ب��ه ارزش  600ميليون دالر وارد
كشور شده است .بيشترين واردات شكر در سال
 1385بوده است كه  2.5ميليون تن شكر خارجي
ب��ه ارزش بيش از يك ميليارد دالر به بازار ايران
آمد و بنيان توليد داخلي را متزلزل كرد.
جدول  3نيز نش��ان ميدهد ش��كر موجود
در انب��ار كارخانهها در پاي��ان بهمن و در ابتداي
اسفندماه  1393معادل يكميليون و  262هزار تن
گزارش شده اس��ت؛ از اين ميزان  107هزار تن
شكر متعلق به تجار است.

نمودار توليد و واردات شكر از سال  80تا پايان بهمن سال 93

(ارقام به تن)

3000000

ارقام به هزار تن

سال
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392

( 1393بهمن)

واردات
واردات بخش
بخش دولتي
خصوصي

0
0
56
42
80
1485
962
1101
877
1805
1234
1175
992
562

جمع
واردات

937
820
216
203
707
2527
1170
1101
877
1805
1234
1680
1579
823

937
820
160
161
627
1042
208
0
0
0
0
505
587
261

2500000
2000000
1500000
1000000
500000

88

87

86

85

84

83

82

81

80

1178000 1150000 1124000 1122000 1224000

450000

552000

1050000

1258000

1238000

1193000

1274000

1040000

838000

بهمن 93

1805000

877000

1101000

1170000

2527000

707000

203000

216000

820000

 937000واردات

823000

92

91

1579000

90

1680000

1234000

89
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جدول  :3وضعيت موجودي شكر
و ميزان انتقالي به اسفند سال 93

جدول  :2واردات شكر از سال  84تا پايان بهمن سال  93به تفكيك شكرخام و سفيد
سفيد

سال
1384

(هزار تن)

78

1385

637

1387

103

1386

خام

بها (دالر)

(هزار تن)

20.124.000

291.271.910

629

1.890
998

287.800.013

1101

325.013.345

1388

27

8.819.906

850

1390

1389
1391

1392

1393
جمع

0

1805

274.461.367
315.826.114

6

3.799.510

1228

0

0

1579

832.187.958

12304

5.520.223.800

0
0

1199

0

1680

494.538.002

823

877

704.520.407

752.105.334

0

1170

407.770.710

707

726.182.559

348

0

177.256.000

(هزار تن)

2.527

133.309.344
37.213.332

بها (دالر)

جمع واردات

بها جمع واردات
(دالر)
197.380.000

1.017.454.469

822

0

324.646.020
704.520.407

1805

1234

755.904.844

1579

832.187.958

13503

6.014.761.801

1.072.413.608

1680

377.470.440

823

1.072.413.608
377.470.440

توليد

شرح

تن

موجودي انبار كارخانهها
در پايان بهمنماه سال 93

1.262.511

شكر موجود در ابتداي اسفندماه سال 93

1.262.511

* توضيح اينكه مالكين  1.262.511تن شكر موجود در
انبار كارخانهها بهشرح ذيل ميباشند:
موجودي متعلق به دولت
موجودي متعلق به كارخانهها
موجودي متعلق به تجار

 468.608تن
 686.343تن
 107.560تن

ميزان موجودي احتمالي در انبار كارخانههاي ورامين و كرج
بهعلت عدمدسترسي ،در آمار فوق لحاظ نشده است.

ميزان باقيمانده توليد تا پايان بهرهبرداري  70.000تن

ماخذ :گمرك جمهوري اسالمي ايران

جدول  :4واردات شكرخام بهصورت ماهيانه از سال  1385تا سال 1393
رديف

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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
1393
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
50
88
15
88
191
103
88
211
137
165
513
302
165

تير
205
564
54
630
89
234
64
348
234
542
68
104
55
295
114
305
57
570

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
47
67
40
724
677
610

آبان
223
1473
55
990
68
648
46
563
112
1457
18
838
37
872
115
847
19
743

آذر
194
1668
65
1055
65
713
45
608
80
1537
17
855
228
1100
146
993
80
823

دي
298
1965
27
1082
126
839
74
682
63
1600
181
1036
151
1251
134
1127
0
823

بهمن
240
2205
50
1132
169
1008
122
804
73
1673
142
1178
307
1558
225
1352
0
823

اسفند
276
2481
38
1170
93
1101
73
877
132
1805
56
1234
123
1681
227
1579

جمع
2481
1170
1101
877
1805
1234
1681
1579
823

گزارش

شماره  - 142بهمن و اسفند 1393

5

در آستانه دريافت تصديگريها
پس از سالها انتظار

واگذاري بازار
به اتحاديههاي خصوصي
با مديران دولتي
در حالي كه براساس قانون ،واگذاري بازار
محصوالت كشاورزي به تشكلهاي خصوصي
بهتدريج از سوي وزارت جهادكشاورزي شروع
ش��ده اس��ت ،در بي��ن درخواس��تهاي متعدد
توليدكنندگان تنها دو اتحاديه كه البته مديرانشان
دولتي هستند ،مشمول اين قانون شدهاند.
به گزارش ايسنا :واگذاري بازار محصوالت
كش��اورزي به بخش خصوصي با اين س��بك و
سياق نظرات متعدد و متناقضي را در ميان مديران
دولتي و تش��كلهاي خصوصي داش��ته اس��ت؛
بهگونهاي كه عبدالمهدي بخشنده  -معاون وزير
جهادكشاورزي  -ميگويد وظايف تصديگري
بازار به تش��كلهاي توانمند و يكپارچه واگذار
ميشود چرا كه ميخواهد ضمن اطمينان از انجام
وظايف واگذار شده بهنحو احسن ،از موازيكاري
جلوگيري كند اما بخشهاي خصوصي معتقدند
ي را درون
دولت بايد ابتدا مش��كل م��وازي كار 
خود حل كند و براس��اس قانون ،موظف اس��ت
ابتدا بس��تر را براي توانمندسازي تشكلها آماده
و سپس وظايف را به آنها واگذار كند.
البت��ه عيس��ي كالنت��ري – وزي��ر اس��بق
جهادكش��اورزي – نظ��ري متفاوت نس��بت به
ديگران دارد چرا كه به گفته او دولت از س��ويي
نگران تأمين امنيت غذايي كشور است و به همين
دليل در واگذاري بازار محصوالت كش��اورزي
دس��ت به عصا راه ميرود .از سوي ديگر بخش
خصوصي هنوز توانمندي الزم را براي دريافت
وظايف تنظيم بازاري محصوالت خود ندارد.
در اين ميان قانون افزايش بهرهوري دولت
را موظف به واگذاري وظايف تنظيمبازارياش
ب��ه بخشهاي خصوصي ك��رده و تأكيد ميكند
تش��كلهايي كه هنوز براي اجراي اين وظايف
توانمندي الزم را ندارند بايد تقويت شوند .چرا
كه طبق ماده شش قانون افزايش بهرهوري بخش
كش��اورزي و منابع طبيعي كه بهرغم تصويب و
ابالغ در سال  89در دولت گذشته اجرا نشده بود،
دولت مكلف اس��ت وظايف تصديگري خود
درخصوص اقدامات اجرايي خريدهاي تضميني،
تهيه و توزي��ع كليه نهادهه��اي توليد ،اقدامات
اجراي��ي خريد ،انب��ارداري و توزيع اقالم مورد
نياز تنظيم بازار ،اداره كشتارگاهها ،آزمايشگاههاي
گياهي و دامي (به جز آزمايش��گاههاي مرجع به
تش��خيص وزارت جهادكش��اورزي و تصويب
هيأتوزيران) ،انبارها ،س��يلوها ،س��ردخانهها،
صنايع تبديلي و تكميلي ،امور اجرايي آموزشي،
ترويج��ي و بيمه گري را متناس��ب با وظايف و

اختيارات هر تشكل ،به تشكلهاي موضوع مواد
( )٢و ( )٥اين قانون ،مطابق با قوانين و مقررات
مربوط واگذار كند.
از س��وي ديگر در تبصره سوم همين ماده
قانون��ي نيز آمده ك��ه دولت موظف اس��ت تا
اس��تقرار كامل اين تش��كلها و توانمندسازي
آنها ،حمايتها و پشتيبانيهاي الزم را از آنها
داشته باشد.
گرچه ب��ا روي كار آمدن دولت يازدهم و
فعاليت وزير جديد در وزارت جهادكشاورزي
اجراي قوانين عقبمانده در دستور كار مسؤوالن
قرار گرفت اما همچنان كارشناس��ان و مديران
تشكلهاي بخش خصوصي از چگونگي روند
واگذاري وظايف بخش كشاورزي به تشكلهاي
خصوصي رضايت ندارن��د و معتقدند وزارت
جهادكش��اورزي در اجراي اين قانون بايد همه
اتحاديهها و تش��كلهاي بخ��ش خصوصي را
يكس��ان بداند و ب��راي واگ��ذاري وظايف به
توليدكنندگان گزينشي عمل نكند.
اين درحالي اس��ت كه طي سال گذشته و
امس��ال تنها دو تشكل خصوصي توليدكنندگان
روغن نباتي و توليدكنندگان تخم مرغ توانستند
سرنوشت بازار محصوالتشان را به نمايندگي
از دول��ت در اختي��ار بگيرند ك��ه اتحاديه اول
مديرش به شرط تعيين از همان ابتدا دولتي بود و
دومي نيز مدير بازنشسته وزارت جهادكشاورزي
بهتازگي بر رياست آن تكيه زده است.
مابقي تشكلها كه بسياري از آنها به گفته
خودشان چندين سال است درخواست دريافت
وظايف تنظيم بازاري شان را داشتهاند هنوز اندر
خم يك كوچهاند و منتظر اجراي قانون.

واگذاري وظايف
براساس قانون انجام شود

سعيد سلطاني – مديرعامل اتحاديه مركزي
دامداران – به نمايندگي از دامداران سالهاست
كه خواهان دخيل ش��دن اين تش��كل در تعيين
سرنوشت بازار محصوالت و فراوردههاي دامي
و لبني اس��ت اما تاكن��ون موفق به دريافت اين
وظايف نشده است.
وي معتقد است :بهرغم اينكه از نظر كمي
و كيفي بيش از  90درصد وظايف و فعاليتهاي
توليدي (از ركوردگيري تا برگزاري كارگاههاي
آموزش��ي و )...توس��ط دامداران انجام ميشود
ك��ه باعث كاهش چش��مگير هزينههاي دولت
ميشود.

مديرعامل اتحاديه مركزي دامداران با بيان
اينكه وجود ديگر تشكلها و انجمنهاي صنفي
باتوجه به تفاوت وظايف ماهيتي و قانونيشان
موازي كاري محسوب نميشود ،گفت :دولت
ميتوان��د در واگذاري وظايف تنظيم بازاري و
فعاليتهاي اقتصادي ،اتحاديه مركزي دامداران
را محور انجام آنها قرار دهد و در اجراي ديگر
وظايف نيز انجمنهاي صنفي را دخيل كند.
سلطاني تأكيد كرد :دولت براي اجراي هر
بهتر قانون بايد بهگون��هاي برنامهريزي كند كه
واگذاريها براساس قانون انجام شود.

دولت ابتدا
موازيكاري در بدنه خود را حل كند

محم��د يوس��في – دبي��ر انجم��ن صنفي
پرورش دهندگان مرغ گوش��تي كش��ور – نيز
معتقد است :اتحاديهها ،تعاونيها و انجمنهاي
بخ��ش خصوصي براس��اس قان��ون ،جايگاه و
ش��رح وظايف خاص خود را دارند و وزارت
جهادكش��اورزي براي واگذاري وظايف به آنها
بايد براس��اس قانون و جايگاه اساس��نامه آنها
عمل كند؛ بهگونهاي كه اتحاديههاي شركتهاي
تعاون��ي ميتوانند كارهاي اقتص��ادي را انجام
دهن��د و انجمنه��اي صنفي به ام��ور اداري و
صنفي بپردازند.
وي اف��زود :اگر وظايف اين تش��كلهاي
بخش خصوصي موازيكاري به حس��اب آيند،
دول��ت ابتدا بايد تكليف م��وازيكاري در بدنه
خ��ودش را حل كند ،چرا كه بهعنوان مثال اين
اتحاديههاي توليدي ملي و اس��تاني از يكس��و
بهعنوان زيرمجموعههاي وزارت جهادكشاورزي
و سازمان تعاوني روستايي شناخته ميشوند و از
سويي ديگر جزو تعاونيهاي زيرمجموعههاي
تعاون به حساب ميآيند.
دبي��ر انجم��ن صنف��ي پرورشدهن��دگان
م��رغ گوش��تي كش��ور گف��ت :مرغ��داران
در تولي��د گوش��ت م��رغ با مش��كالتي مواجه
هستند كه ناشي از برخي سياستهاي نادرست
دول��ت قبل همچون افزايش ظرفيتهاي توليد
است چرا كه  350ميليون قطعه جوجه ظرفيت
پذيرش��ي كش��ور اس��ت و  200ميليون قطعه
ني��ز موافقت اصولي خ��ود دريافت كردهاند كه
مس��لم ًا اين حجم مورد نياز كش��ور نيس��ت و
وزارت جهادكش��اورزي باي��د ب��ا هماهنگي با
تش��كلها ميزان توليد ،مص��رف و صادرات را
تنظيم كند.

بهمن دانايي  -دبير انجمن صنفي كارخانههاي
قندوش��كر  -نيز درباره واگذاري وظايف بازار به
بخش خصوصي اظهار كرد :پس از سالها تالش
براي دريافت وظايف بازرگاني قندوشكر و پيشنهاد
ب��ه دولت باالخ��ره موافقت اوليه ب��راي دريافت
وظايف تصديگ��ري در اين حوزه را گرفتيم كه
اميدواريم هرچه زودتر عملياتي شود.
وي اف��زود :دولت بايد در واگذاري وظايف
ب��ه بخش خصوصي س��ليقهاي عمل نكند و همه
اتحاديهه��ا را حتي اگر توانمند نيس��تند تقويت و
قانون را درباره آنها اجرا كند.
ب��ه گفته دبي��ر انجمن صنف��ي كارخانههاي
قندوش��كر نگراني بخش خصوص��ي از دريافت
وظايف تصديگري آن است كه از فعاليت برخي
دالالن و س��ودجويان كه هماكنون با اس��تفاده از
رانته��اي اطالعاتي ،ب��ازار را بهنفع خود برهم
ميزنند ،بتواند جلوگيري كند.

دولت نگران تأمين امنيت غذايي
كشور است

البت��ه عيس��ي كالنت��ري  -وزي��ر اس��بق
جهادكش��اورزي  -درباره عل��ت تاخير دولت در
اجراي قانون و واگذاري وظايف بخش خصوصي
ب��ه خبرن��گار ايس��نا گف��ت :تش��كلهاي بخش
خصوصي هنوز توانمن��دي الزم را براي دريافت
وظايف تنظي��م بازاري محصوالت خود ندارند و
دول��ت هم براي اجراي قانون و واگذاري امور به
بخش خصوصي نگران تأمين امنيت غذايي كشور
اس��ت و اينكه آيا با اين واگذاري تصدي گريها،
فعاالن بخش خصوص��ي ميتوانند امنيت غذايي
كشور را تأمين كنند؟
وي اف��زود :الزم��ه اج��راي قان��ون افزايش
بهرهوري اين است كه دولت تشكلهاي كشاورزي
را توانمن��د و تقويت كند و بهتدريج وظايف قابل
واگ��ذاري را به آنها بس��پارد و ب��ر اجراي هرچه
بهتر آن نظارت كافي و كامل داشته باشد .دبيركل
خانه كش��اورز تأكيد كرد :دولت بايد در واگذاري
تصديگريهاي خود به بخش خصوصي مطالعه
كاملي داشته باشد و اين كار را بدون مطالعه دقيق
انج��ام ندهد تا باعث ايجاد انحصار نش��ود و اين
تش��كلها خود بهكارتلهاي اقتصادي ضددولت
تبديل نش��وند .از س��وي ديگر بايد براي اجراي
صحيح قانون ،س��رمايهگذاري مناس��ب صورت
گيرد.
البته مس��ؤوالن وزارت جهادكش��اورزي نيز
داليل خودشان را دارند؛ بهگونهاي كه عبدالمهدي
بخش��نده  -معاون برنامهري��زي اقتصادي وزارت
جهادكش��اورزي  -در اي��ن ب��اره اظه��ار كرد كه
واگذاري وظايف بخش خصوصي به تشكلهاي
خصوص��ي طبق مواد  5و  6قان��ون بهرهوري در
دستوركار وزارت جهادكشاورزي قرار دارد و براين
اساس وزارت جهادكش��اورزي موظف است آن
بخش از وظايف خود را كه جزو وظايف حاكميتي
نيست بهتدريج به بخش خصوصي توانمند واگذار
كند .در اين راستا وزارت جهادكشاورزي بررسي
و اع�لام كرد كه اتحاديهه��ا و تعاونيهاي بخش
خصوصي توانمند اين مس��ؤوليتها را داوطلبانه
بپذيرند .وي افزود :در اين راستا براي نخستين بار
بازار تخم مرغ و روغن نباتي به اتحاديهها و بخش
خصوصي واگذار شد اما در برخي اتحاديهها مانند
اتحاديه دامداران بهدليل وجود چند اتحاديه موازي،
كار ب��راي واگذاري وظاي��ف به بخش خصوصي
سخت شده است.
در اين ش��رايط كه بس��ياري از اتحاديهها و
تشكلهاي بخش خصوصي در انتظار اجراي قانون
و در اختي��ار گرفتن سرنوش��ت بازار محصوالت
توليد ش��ده در حوزه تخصصي خودشان هستند،
وزارت جهادكش��اورزي براس��اس قانون موظف
اس��ت ضمن توانمندسازي اين تشكلها ،وظايف
تصديگري را به آنها واگذار كند تا بتواند با فراغ
بال بيش��تري بر اجراي هرچه بهت��ر اين وظايف
نظارت كند.
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بازار جهاني

ركود سرمايهگذاري

صنعت شكر

تهديد ثبات موجود
مؤسسه تحقيقات و آموزش توسعه نيشكر و صنايع جانبي

پيشگفتار
ش��كر همچنان يك كاالي اس��تراتژيك در تجارت
جهاني به حساب ميآيد و تحوالت مرتبط با آن در ابعاد
گوناگون مورد توجه قرار دارد .افزايش يا كاهش قيمت
شكر در بازارهاي جهاني ميتواند انگيزه براي توليد يا
سرمايهگذاري براي افزايش سطح كشت را كاهش دهد
و اين اتفاقي كه در  2-3سال اخير رخ داده است.
نشريه بينالمللي شكر و شيرينكنندهها در  19ژانويه

قيمت ش��كر در مدت زمان ميان ژانويه و دس��امبر ،2014
حدودا ً  8درصد كاهش يافت كه ركودي ديگر براي بازار شكر
محسوب ميشود .اين بهمعني افت بيش از  50درصد قيمتها
در بازار شكر از فوريه سال  2011است كه قيمتها در آن زمان
به  32سنت  /پوند افزايش يافتند.
آيا اين به معني رس��يدن قيمتها ب��ه حداقل مقدار ممكن
اس��ت؟ در واقع ميتوان گف��ت آينده تقريب ًا روش��ني پيشرو
ميباشد .بازار شكر احتماالً براي نخستينبار شاهد اندكي كسري
موجودي در فصل جاري خواهد بود .احتماالً مقدار رو به رشد
مصرف كه براي نخس��تينبار طي پنج سال اخير از توليد پيشي
ميگي��رد ،حمايت زيادي از بازار نميكن��د .در نهايت اينگونه
استدالل ميشود اين صنعت داراي ذخاير بزرگي است كه بهطور
مؤثري هرگونه پتانسيل افزايش قيمت را محدود ميسازد .پايين
بودن قيمتها بهمعني قرار گرفتن اين صنعت در وضعيت مالي
نامناسب است بهطوري كه بسياري از شركتها افت شديد سود
يا حتي بروز ضرر و زيان را اعالم ميكنند.
با توجه به وفور موجودي در جهان ،مشاهده آنكه اين بخش
به روشي مشابه با س��ال  ،2000سرمايهگذاري در ظرفيتهاي
جديد را كاهش دهد عجيب نيس��ت .بهنظر ميرس��د موضوع
همين باش��د .طبق آمار بهدست آمده از بانك اطالعاتي پروژهها
و كارخانهه��ا ،افزايش ظرفيت توليد به كمترين مقدار خود در
بيش از  10س��ال گذشته رسيده است .ظرفيت فرآوري جهاني
در س��ال گذش��ته كمتر از يكدرصد افزايش يافت كه از تقريب ًا
 1/9درصد سال  2013كمتر بود.
اصوالً س��رمايهگذاريها در اين بخش بلندمدت هس��تند.
در واقع ،توليد ش��كر يكي از بخشهاي سرمايهطلب محسوب
ميش��ود و داراي هزينهه��اي ثابت بااليي اس��ت .وجود چنين
س��اختاري ،يك��ي از داليل پرنوس��ان بودن قيمتهاي ش��كر
ميباش��د .يك كارخانه توليد شكر ميتواند بهمحض آنكه داير
ش��ود با هزينههايي نسبت ًا پايين آغاز بهكار كند و منجر به پايين
ب��ودن قيمتها براي مدتي طوالني ش��ود .با اينحال ،بهمحض
آنكه ظرفيت موجود از صنعت خارج شود ،هزينه باالي سرمايه
بهعنوان مانع نسبت ًا بزرگي بر سر راه ورود به اين عرضه محسوب

 2015گزارش مشروحي درباره روند سرمايهگذاري در
اين صنعت ارائه داده اس��ت كه از طرف كارشناس��ان
مؤسس��ه تحقيقات و آموزش نيشكر و صنايع جانبي به
فارس��ي برگردانده شده اس��ت .اين گزارش كه حاوي
ن��كات قابل عنايتي اس��ت ميتواند و باي��د در كانون
توجه ذينفعان صنعت قندوشكر قرار گيرد .متن گزارش
را ادامه ميخوانيد:

ميشود و رشد قابلمالحظه قيمت سبب تشويق به سرمايهگذاري
جديد ميشوند.
اين وضعيت باعث ش��ده تا كارخانههاي آس��ياب شكر در
بسياري از كشورهاي جهان مقروض باشند زيرا مدت زمان باال
بودن قيمتها بسيار كوتاهتر از آن است كه بتواند دوره طوالني
افت قيمتها را جبران كند.
آيا هنوز ظرفيت فرآوري كافي براي شكر در جهان
وجود دارد؟

طب��ق دادههاي بهدس��ت آمده ،ظرفيت فرآوري نيش��كر و
چغندرقند (شامل ظرفيت فرآوري اتانول كه حدود  0.4ميليارد
تن تخمين زده ميش��ود) حدود  2.4ميليارد تن اس��ت .از كل
اي��ن ظرفيت 1.09 ،ميلي��ارد تن در آمريكا 0.96 ،ميليارد تن در
آس��يا  /اقيانوسيه 0.22 ،ميليارد تن در اروپا و  0.12ميليارد تن
در آفريقا وجود دارند .براي برآورد نظري توليد شيرينكنندهها،
متوس��ط ضريب استخراج ش��كر در مناطق مختلف از اهميت
زيادي برخوردار است.
ب��ا قرار دادن اطالعات در كنار هم مش��خص ميش��ود كه
اروپا قادر به تأمين حدود  28ميليون تن ش��كر در سال خواهد
بود و اين مقدار براي آمريكا  68ميليون تن اس��ت .توليد آس��يا
 /اقيانوس��يه  105ميليون تن و آفريقا  12ميليون تن است .بنابر
آنچه برآورد كرديم ،اين ظرفيت براي تأمين مقدار مصرف جهاني
مورد انتظار شكر در سال  2024كافي است.
البته اين ارقام بهصورت نظري نسبت ًا باال هستند .بهطور كلي
صنايع توليد شكر حتي در طول فصل فرآوري محصوالت كه با
باالترين ظرفيتشان كار ميكنند ،هميشه از صددرصد ظرفيت
خود اس��تفاده نميكنند .در نتيجه اين صنعت فقط درصورتي با
ظرفيت قابلتوجه صددرصد كار ميكند كه شرايط مستلزم چنين
اقدامي باشند .با اين وجود ،مورد اخير بيشتر به يك استثناء شبيه
است تا يك قانون.
معم��والً نرخ كارك��رد صددرصد ،زماني ك��ه عملكرد اين
صنع��ت بهدليل بارندگي با س��رمازدگي دچار تعليق ميش��ود
يكچيز عادي تلقي ميشود ،بنابراين شايد بررسي اين موضوع

از زاوي��هاي ديگر جالب باش��د .طبق پيشبينيهاي
بلندمدت ،مصرف جهاني شكر در سال 2015-16
حدود  180ميليون تن خواهد بود .در چنين وضعيتي،
صنعت شكر جهان با شرايط كنوني ناچار است با 86
درصد ظرفيت خود كار كند تا بتواند پاسخگوي اين
مقدار تقاضا باشد .اين رقم خيلي باال است.
آنچه از محاسبات برميآيد آن است كه ظرفيت
فعلي اين صنعت براي عرضه نيش��كر و چغندرقند
بي��ش از مق��دار كنوني هم كافي اس��ت .لذا هرچه
مق��دار مصرف جهاني از ميزان س��رمايهگذاري در
كارخانههاي جديد پيش��ي بگيرد ،اين دامنه امنيت
هم تنگتر ميش��ود .عالوه بر آن ،موضوع ديگري
كه در اين ميان بهچش��م ميخورد آن اس��ت كه آيا
ظرفيت كنوني مناس��ب بوده و از س��اختار مطلوبي
برخوردار است يا خير؟
فعاليت اروپا با باالترين ظرفيت

پيشبين��ي ميش��ود ك��ه اروپ��ا در س��ال
 2014-15حدود  27ميليون تن (ارزش شكر سفيد)
شيرينكننده توليد كند كه نشانگر ميانگين استفاده آن
از  96درصد ظرفيت توليدش اس��ت .اين مقدار در
س��ال گذشته  86درصد و در سال  2011-12تقريب ًا
 100و بيسابقه بود.
عليرغم آنكه ظرفيت توليد بهكار گرفته ش��ده
در س��ال  2011-12يك اس��تثنا محسوب ميشد و
نه ي��ك قانون ،موجودي كارخانهه��اي اروپا براي
زم��ان حاض��ر كافي هس��تند .ول��ي در آينده وضع
ب��ه چه ص��ورت خواهد بود؟ جامع��ه اروپا مرحله
اصالحات بازار ش��كر را به پايان رس��انده است كه
خود منجر به كاهش سهميهها از  17.6ميليون تن به
 13.4ميليون تن ش��ده اس��ت .اين فرآيند همگام با
تعطيلي كارخانههاي بيش��ماري بوده است كه در
شماليترين و جنوبيترين مناطق اروپا قرار داشتند.
اخيرا ً جامعه اروپا تصميم گرفته است تا قبل از سال
 2017به سيس��تم سهميهبندي پايان دهد كه موجب
ساده و مؤثر كردن اين سيستم ميشود.
نتيجه حاصل از آخرين گامي كه براي اصالحات
برداشته شد هنوز مشخص نيست .كشورهاي كليدي
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ب��ازار در جامعه اروپا هماكنون اع�لام كردهاند كه توليد خود را
با ش��دت زيادي افزايش ميدهن��د .در همينحال اعالم كردهاند
سرمايهگذاري در ظرفيت جديد توليد محدود باقي خواهد ماند
و در عوض س��عي دارند تا اس��تفاده از كارخانههاي كنوني را به
حداكثر برس��انند .آنها اينكار را بهطور مثال از طريق گس��ترش
زمان توليد انجام ميدهند كه در شماليترين منطقه اتحاديه اروپا
بين  70-80روز و در جنوبيترين منطقه انگلس��تان تا  150روز
طول ميكشد.
با اين وجود ،اين راهبرد هم مخاطرات خود را دارد .اگرچه
زمس��تانهاي اروپا نسبت به گذشته ماليمتر بودهاند ولي باز هم
دورههاي سرما وجود دارند و هرچه زمان فعاليت طوالنيتر باشد،
احتمال وارد آمدن خس��ارتهاي حاصل از شرايط نامساعد آب
و هوايي بيشتر است.
هرچه مهرههاي اصلي اين رقابت براي توسعه ظرفيت خود
برنامهري��زي ميكنند و ب��ازار را در دس��ت ميگيرند ،برخي از
توليدكنندگان كوچكتر ناچار به ترك ميدان ميش��وند .بنابراين
دوره جديدي از سازماندهي مجدد ساختار بازار در راه است.
بخش شرقي اين قاره با هيچگونه كمبود برنامههاي سياسي
روبهرو نيست و عليرغم اينكه پيشرفت برنامهها كُند است ليكن
هدفشان افزايش توليد داخلي است .بيشترين سرمايهگذاريها
در روسيه صورت گرفتهاند و در آينده نيز وضع به همين منوال
خواهد بود .از ميان كش��ورهاي اروپايش��رقي ،روسيه بيشترين
كسري در زمينه شيرينكنندهها را به خود اختصاص داده كه البته
اين مقدار طي سالهاي اخير كاهش يافته است.
خنثي شدن نقش آمريكايجنوبي

در حال حاضر بح��ران دردناك گريبانگير بازار در هيچيك
از بخشهاي ش��كر به اندازه برزيل آشكار نيست .همه مطالعات
موجود نشان ميدهند عوايد اين بخش از بدهيهاي آن كمترند
و اين مس��أله ادامه فعاليت آن در آينده را دچار ترديد س��اخته
است.
باتوجه به آنكه قيمت شكر و اتانول بهسختي درآمدزا هستند،
خيلي جاي تعجب نيست كه طرحهاي مربوط به سرمايهگذاري
در اين بخش طي سالهاي اخير كاهش قابلتوجهي داشتهاند .در
واقع اين صنعت با وجود كارخانههاي بسياري كه طي مدت زمان
قابلتوجهي تعطيل بودهاند در حال تحليل رفتن است .وضعيت
بهگونهاي است كه برخي ناظران حتي در اين خصوص هم ترديد
دارند كه آيا اين صنعت در بخش جنوب مركزي برزيل قادر به

فرآوري بيش از  600ميليون تن نيش��كر هست يا خير و
البته اين مقدار نيش��كر در صورتي قابل حصول است كه
شرايط آبوهوايي مناسب باشند.
س��الها تداوم رش��د نيرومند در بخش توليد شكر و
اتانول برزيل آشكار بود زيرا تنها كشوري محسوب ميشد
كه قادر بود عطش رو به افزايش جهان براي شيرينكنندهها
را با هزينهاي مناسب فرو نشاند .اين وضعيت طي سالهاي
اخير بهطور غيرمنتظرهاي تغيير كرده است .توسعه صنعت
شكر اين كشور با هزينه زيادي همراه بود و گويا ديگران
اي��ن هزينه را كم برآورد كرده بودند .هزينههاي توليد در
مقايسه با  10سال قبل  2برابر شدند كه موجب شد برزيل
ديگر ارزانترين منبع تأمين ش��كر بهشمار نرود .عالوه بر
آن دولت برزيل در س��الهاي اخير ديگر بهاندازه گذشته
از اين بخش پشتيباني نكرد .بعد از آنكه «ديلما» در اكتبر
س��ال  2014يكبار ديگر بهعنوان رييسجمهور انتخاب
شد ،نشانههايي از تمايل دولت و صنعت شكر به احياي
روابطشان بهچش��م ميخورد .برازيليا ،تركيب اتانول در
بنزي��ن را از  25درص��د به  27درص��د افزايش داد و در
همان حال بهوضع مجدد ماليات  CIDEبر بنزين تمايل
نش��ان داد .مطمئن�� ًا هر دوي اين اقدام��ات به اين بخش
كمك ميكنند ولي براي آغاز س��رمايهگذاري در ظرفيت
جديد آسياب نيشكر با قياسي بزرگ كافي نيستند .بنابراين
برآوردهاي اعالم ش��ده از س��وي وزارت انرژي در سال
 2014مبني بر آنكه توليد نيش��كر ميتواند تا سال 2023
به  897ميليون تن برس��د بايد بس��يار خوش��بينانه باشند.
اين برداشت محصول نيشكر نيازمند احداث بيش از 60
كارخانه بزرگ يا  6واحد در سال است.
اين وزارت در مورد وضعيت ش��كر بهاندازه اتانول
خوشبين نيست ،بهطوري كه درخصوص شيرينكنندهها
ظرفي��ت فرآوري اضافي بهميزان فق��ط  50ميليون تن را
پيشبين��ي ميكند كه معادل اح��داث حدود  12كارخانه
جديد از االن به بعد ميباش��د .البت��ه قيمتها در نهايت
افزاي��ش خواهند يافت ولي كارخانهها زير بار بدهيهاي
هنگفت خود كمر خم خواهند كرد و در نتيجه ظرفيتشان
براي مانور دادن كم ميش��ود .عالوه بر آن ،فقدان رش��د
قاطع توليد اتانول حاصل از نيشكر موجب حذف عاملي
مهم براي توسعه بيشتر اين صنعت و دستيابي به اعتباري
جديد شده است.
ب��ا آنكه درحال حاضر توس��عه اين صنعت ديگر در
درجه نخست اهميت قرار ندارد ولي تثبيت شرايط كنوني
آن هم كاري از پيش نميبرد .باتوجه به آنكه دهها كارخانه
طي س��الهاي اخير عمليات آس��ياب خ��ود را متوقف
س��اختهاند ،تملك و كنترل آنها توسط شركتهاي ديگر
بسيار نادر بوده است .تنها معامله قابلتوجهي كه در اين
زمينه صورت گرفت ،تصاحب كارخانه سانتاكروز توسط
س��ائو مارتينهو در ژوئن  2014ب��ود .در آن زمان ارزش
داراييه��اي اين كارخانه ح��دود  60دالر بهازاي هر تن
ظرفيت آس��ياب نيشكر بود .صرف ًا جهت يادآوري متذكر
ميشويم كه كارخانهها در چهار سال قبل حدود 100-120
دالر بهازاي هر تن ظرفيت آسياب نيشكر ارزش داشتند.
چنين كاهشي ارزشي بهنفع توسعه صنعت از طريق احداث
كارخانههاي جديد نميباشد.
آسيا هنوز مستعد رشد صنعت شكر است

كارخانههاي ش��كر هند بهعنوان بزرگترين كش��ور
توليدكننده و مصرفكننده شكر در اين قاره ،داراي ظرفيت
آسياب ساليانه شكر بهميزان حدود  420ميليون تن هستند
كه براي توليد  38ميليون تن شيرينكننده كافي است .توليد
اين كش��ور در سال  2006-07به ركوردي بيسابقه يعني
 31ميليون تن ش��كر (ارزش شكرخام) رسيد ولي ميزان
توليد در س��الهاي پس از آن بهطور قابلتوجهي كاهش
يافت و كمتر از  30ميليون تن باقي ماند.
باوجود ش��كاف ميان ظرفيت نظ��ري توليد و ميزان
توليد واقعي ،دانستن ظرفيت كنوني ميتواند گمراهكننده
باشد .اين صنعت نيازمند يك برنامه سرمايهگذاري اساسي
جهت بهبود ساختار ظرفيت خود است .درحالحاضر اين
بخش هنوز با شمار بسيار زيادي از كارخانههايي مواجه
اس��ت كه در سطح بهينه قرار ندارند .اين مسأله به هزينه
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توليد آنها ميافزايد و عالوه بر مشكالت ديگر ،كشور را
در مقابل نوسانات توليد آسيبپذير ميسازد.
اين صنعت برخالف وضعيتي كه در سال 2006-07
با آن مواجه بود و شركتهاي شكري طرحهاي توسعهاي
ب��ا هزينه  30ميليارد روپيه هند را هزينه كردند ،هماكنون
در مقابل افزايشهاي قابلتوجه بيس��ابقه در ظرفيتها،
س��كوت اختيار كرده است .اين واكنش با وجود تنگناي
مالياي كه بس��ياري از كارخانهها با آن مواجه هس��تند،
عجيب نيس��ت .درحال حاضر وج��وه نقدي كه از توليد
و فعاليت صنعت حاصل ش��ود و براي كاهش بدهيهاي
انباشته و جلبنظر سياستمداران صرف شود ،وجود ندارد.
ايشان اقدامات حمايتي ديگري را در زمينه مخارج نيشكر
براي عملكرد كارخانهها در نظر گرفتهاند.
با اين حال صنعت اين كشور نيز از اثرات قيمتهاي
پايين كنوني مصون نيس��ت .اكن��ون بيش از  50واحد از
كارخانههاي اين كش��ور داراي مجموع ًا ظرفيت آسياب
روزانه حدود  120ميليون تن نيش��كر ميباشند .با توجه
به چش��مانداز كنوني براي س��ال  2014-15احتمال آن
نميرود كه اين صنعت ناچار به عملكرد با تمام ظرفيت
خود باش��د .با اين وجود ،اين كشور بر روي برنامههاي
توسعه صنعت كار ميكند كه بهموجب آن سطح زيركشت
نيش��كر ميتواند تا س��ال  2017-18ح��دود  10درصد
افزايش يابد .اگر در طول اين سالها ساير شرايط مساعد
باش��ند ،افزايش مذكور ميتواند كل محصول نيشكر را تا
 115ميليون تن افزايش دهد و در نتيجه آن را به ظرفيت
توليد نزديك نمايد.
شتاب گرفتن توسعه ظرفيت توليد در آفريقا

آفريق��ا تنها قارهاي اس��ت كه طي س��الهاي اخير،
مي��زان ظرفي��ت توليد در آن بهس��رعت در حال افزايش
است ،هرچند مقدار آن بهطور كلي كوچك است .داليل
متعددي درباره اين مسأله وجود دارند .هدف بسياري از
دولته��ا ،جايگزيني اقالم وارداتي با محصوالت داخلي
اس��ت كه به افزايش اشتغالزايي نيز كمك ميكند .عالوه
بر آن ،آفريقا از پتانس��يل زي��ادي براي توليد محصوالت
كشاورزي بهمنظور صادرات به كشورهايي مانند چين و
هند برخوردار است كه مطمئن ًا شكر يكي از آنها است .با
اينحال پروژههايي كه در سراسر اين قاره اجرا ميشوند
در مقايس��ه با استانداردهاي بينالمللي كوچك هستند و
عوام��ل زيادي وجود دارند ك��ه باعث مخاطرهآميز بودن
س��رمايهگذاريهاي بيشتر ميگردند .عليرغم آنچه گفته
شد ميتواند انتظار داشت كه رشد اين صنعت در آفريقا
ادامه يابد زيرا هم رش��د جمعيت و هم رش��د اقتصادي
منجر به مصرف بيشتر شكر ميشوند كه خود اين عوامل
سبب بهوجود آمدن بس��تري مناسب براي جذب تقاضا
ميشود.
نزديك شدن سريع ميزان مصرف به مقدار توليد

از آنجاي��ي كه بازارهاي جهان��ي مدت زيادي را در
ركود بهس��ر بردهاند ،توليدكنندگان شكر بهجاي آنكه بر
سرمايهگذاري در احداث كارخانههاي جديد تمركز كنند،
بر منافع حاص��ل از بهرهوري و صرفهجويي در هزينهها
متمركز شدهاند .تحليل مذكور در باال نشان داده است كه
دالي��ل خوبي براي اين بيميل��ي وجود دارند .اين داليل
عبارتند از:
 تصور ميرود ظرفيت كنوني آس��ياب نيشكر هنوزبراي تأمين تقاضاي كنوني كافي است.
 بدهيهاي هنگفت در اين بخش ،ريشه در تحريكرش��د و توسعه سال  2006-07دارند .اين بهمعني وجود
مشكل در اكثر سرمايهگذاريهاي بخش شكر است.
با اين حال بايد بر اين نكته تأكيد كرد كه چند سالي
اس��ت مقدار مصرف در حال پيش��ي گرفت��ن از ظرفيت
توليد ميباش��د و اين بهمعني وجود كاهش شكاف ميان
اين دو ميباش��د ك��ه ميتواند منجر به بروز مش��كالت
بيشتري شود .بايد در اين خصوص بهخاطر داشته باشيم
كه توس��عه ظرفيت جديد آسياب ،حداقل دو تا سه سال
زمان ميبرد و طي اين مدت ،ظرفيت مازادي براي جبران
كسريهاي باقي نميماند.
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توليد يك ميليون و  251هزار تن
شكر در كشور

امس��ال 645هزار تن از شكر توليدي كشور از گياه چغندرقند
و  606هزار تن از گياه نيشكر استحصال ميشود.
مدي��ركل پنب��ه ،دانههاي روغن��ي و گياه��ان صنعتي وزارت
جهادكش��اورزي با اعالم اين خبر گفت :در راس��تاي بهبود توليد
و افزاي��ش ضري��ب خوداتكايي محصوالت اس��تراتژيك همچون
چغندرقند و نيش��كر ب��راي افق 1404برنامهه��اي ويژهاي تدوين
شده است.
مس��عود وجدانيف��رد افزود :با احتس��اب جمعيت 78ميليون
نفري كش��ور ،سرانه مصرف شكر  29كيلوگرم برآورد شده است،
درحاليكه نياز به دو ميليون و 200هزار تن شكر داريم.
وي خاطرنشان كرد :براساس آمار سال پايه (متوسط توليد سه
سال گذشته) سطح زيركشت چغندرقند 98هزار و 500هكتار برآورد
شد ،اين در حالي است كه سطح زيركشت نيشكر  89هزار هكتار
اس��ت .وجدانيفرد با اعالم اينكه ضريب خوداتكايي شكر درحال
حاضر  55درصد برآورد ش��ده است ،ادامه داد :اين در حالي است
ك��ه اين ضريب بايد با اجراي برنامهه��اي مربوطه تا افق 1404به
 91درصد ارتقاء يابد.
وي تصريح كرد :از نياز دو ميليون و  200هزار تني كشور به
شكر ،يك ميليون و 200هزار تن آن در داخل توليد ميشود و نياز
اس��ت مابقي آن (يعني س��االنه رقمي معادل يك ميليون تن) شكر
وارد شود .وجدانيفرد يادآور شد :از توليد يك ميليون و  200هزار
تني ش��كر در كش��ور 50 ،درصد يعني معادل  600هزار تن شكر
استحصالي حاصل از چغندرقند بوده و  50درصد ديگر نيز مربوط
به شكر نيشكري است.

تجهيز ادوات برداشت چغندرقند پاييزه

مدي��ركل پنب��ه ،دانههاي روغن��ي و گياه��ان صنعتي وزارت
جهادكشاورزي با اشاره به مشكالت حملونقل چغندرقند توليدشده
در استان خوزستان ،خاطرنشان كرد :بهدليل تعطيل شدن دو كارخانه
در استان خوزستان (شهرستانهاي اهواز و دزفول) ،چغندرقندكاران
مجبور هستند براي استحصال شكر اين محصول را به استان اصفهان
حمل كنند و در اين راستا درصدد هستيم كه امكاناتي فراهم شود
تا محصول سريع ًا حمل شده و ماشينآالت برداشت بهكاررفته نيز
بهروز شود تا محصول خريداري شده كشاورزان از كيفيت مناسبي
برخوردار شود .وجدانيفرد به تجهيز و نوسازي در بخش كشاورزي
اس��تان خوزستان اشاره كرد و ادامه داد :با توجهي كه به اين استان
ش��ده است ،پيشبيني ميشود كه سطح زيركشت چغندرقند پاييزه
در اس��تانهاي خوزستان و ايالم افزايش يابد .وي با اشاره به لزوم
تناوب كش��ت تصريح كرد :عدمرعايت تناوب كشت در چند سال
گذشته مشكالتي را براي كشاورزان بهوجود آورده است ،بهگونهاي
كه بهرهبرداران به اين باور رسيدهاند كه بايد در تناوب محصوالتي
چون گندم از محصوالتي مانند پنبه ،چغندرقند و كلزا استفاده كرد
تا شاهد بهبود وضعيت خاك باشيم.

تعديل سطح كشت گندم
و تناوب محصوالت زراعي با چغندرقند

مدي��ركل پنب��ه ،دانههاي روغن��ي و گياه��ان صنعتي وزارت
جهادكش��اورزي درب��اره آخرين وضعي��ت تولي��د چغندرقند در
س��الجاري يادآور شد :چغندرقند بهاره در سطحي معادل 96هزار
و 500هكتار با عملكردي معادل 47تن ،توليدي حدود چهار ميليون
و  537هزار تن را رقم زد كه ميزان شكر توليدشده  632هزار تن
است .وجدانيفرد تأكيد كرد :چغندرقند پاييزه نيز با سطح زيركشتي
معادل  2هزار و  50هكتار در سال گذشته و افزايش آن به 5هزار
هكتار در سالجاري عملكردي معادل  57تن و توليد 116هزار تن
محصول را رقم ميزند .وي اظهار داشت :در حال حاضر  89رقم
ثبتشده در مؤسسه تحقيقات اصالح و تهيه بذر چغندرقند وجود
دارد كه حدود  25تا 30رقم آن در عرصه استفاده ميشود .مديركل
پنبه ،دانهه��اي روغني و گياهان صنعتي وزارت جهادكش��اورزي
همچنين گفت :در برنامههاي افزايش ضريب خوداتكايي محصوالت
اس��تراتژيك قرار است سطح كشت گندم تعديل شده و چغندرقند
در تناوب محصوالت زراعي گنجانده شود.
وجدانيفرد در ادامه افزود :ميزان شكر توليدشده از چغندرقند
پاييزه كه بهتازگي كش��ت آن وس��عت گرفته13 ،هزار تن است كه
بدينترتيب جمع شكر استحصالشده از چغندرقند بهاره و پاييزه به
 645هزار تن ميرسد .وي خاطرنشان كرد :در راستاي طرح اقتصاد
مقاومتي ،افزايش ضريب خوداتكايي هش��ت محصول استراتژيك
ب��ه تأييد معاونت زراعت رس��يده و برنامههاي ويژهاي درصورت
تصويب اعتبارات و ملزومات الزم در دستوركار است.

گزارش

ديدگاه كارشناسي دولت به شكر
در ايران
وزارت جهادكشاورزي بهرغم برخي ديدگاههاي نادرست در بخش بازرگاني خارجي ،در ساير بخشها
در دو س��ال اخير تحول چش��مگيري داش��ته و دارد .اين تحول بهويژه در ذهنيت مديران ارشد وزارتخانه در
سطح مقامعالي وزارت و اكثريت معاونان و مشاوران پيامدهاي خاص خود را در حوزههاي گوناگون برجاي
ميگذارد .يكي از اين پيامدها نگاه مثبت بخش پژوهشي و مطالعاتي وزارت جهادكشاورزي به آمارهاي ارائه
ش��ده از س��وي نهادهاي غيردولتي بهويژه انجمن صنفي كارخانههاي قندوشكر ايران است كه تبلور آن را در
گزارش تهيه شده مؤسسه عالي توسعه و برنامهريزي كشاورزي است كه در ادامه ميخوانيد:

توليد شكر در ايران
محصول شكر در دنيا از دو محصول مهم كشاورزي شامل
چغندرقند و نيشكر حاصل ميشود باتوجه به وضعيت آب و
هوايي و اقليم كشور ،عمده توليد شكر بهصورت شكر چغندري
بوده است ،در سالهاي اخير ضريب اهميت هر دو محصول
در توليـد داخلي شـكر تقريب ًا يكسان شده است.
وضعيت توليد چغندرقند

بهط��وري كه از مهمترين محص��والت جايگزين ميتوان به
ذرت و گندم اشاره كرد.
بر اس��اس آمار موجود در هر س��ال س��طح زيركشت
محصوالت داراي نوس��ان بوده كه در سال  1385با افزايش
س��طح زيركش��ت چغندرقند ،س��طح زيركش��ت برخي از
محص��والت از جمل��ه حبوب��ات كاهش در س��ال  1386با
كاهش سطح زيركشت چغندرقند ،سطح زيركشت حبوبات،
ذرت ،محص��والت جالي��زي و كل��زا افزايش يافته اس��ت.
كش��اورزان باتوج��ه به وضعيت عرض��ه و تقاضاي بازار و
ميزان كششپذيري محصوالت ،نوع كشت خود را انتخاب
ميكنند.
در سالهاي اخير (سالهاي  )1389–91سطح بيشتري
به كش��ت چغندرقند اختصاص يافته اس��ت .افزايش سطح
زيركشت و عملكرد بهطور همزمان افزايش توليد را به همراه
داشته است( .جدول )1

توليد چغندرقند در كش��ور همواره داراي نوسان بوده
اس��ت و اين مس��ئله در حقيقت ناشي از تغييرات در سطح
زيركشت است.
عوامل متعددي در تغيير سطح زيركشت تأثير دارند كه
از مهمترين آنها ميتوان به قيمت و بازار س��اير كشتهاي
جايگزين اش��اره كرد .الزم بهذكر اس��ت براساس اطالعات
موجود با كاهش س��طح زيركشت چغندرقند در سال 1386
نسبت بهسال  ،1385كشتهاي ديگر جايگزين اين محصول
شده و سطح زيركشت اين كشتهاي جايگزين نيز نسبت به
دورههاي ما قبل از رش��د قابلتوجهي برخوردار بوده است.

در دهه  70س��طح زيركشت و توليد محصول نيشكر با
نـوسـانـات اندكي تقريب ًا ثابت بوده است .ليكن از ابتداي دهه

جدول  :1سطح زيركشت ،توليد و عملكرد چغندرقند
در ايران طي سالهاي 1370 -91

جدول  :2توليد شكر در ايران
طي سالهاي 1370 -91

وضعيت توليد نيشكر

سطح زيركشت

ميزان توليد

عملكرد در هكتار

1370

173437

5000278

28/8

1370

1372

179720

5407658

30/1

1372

سال

1371

(هكتار)

204629

(تن)

6005308

1373

203876

5294729

1375

149203

3686568

1374
1376

1377

202693
191241

184837
162738

4332172

1378
1380

171658

1381

1382

191796

178355

1389
1390

*1391

24/9
27/0

1375

490586

60/3

1374
1376

1377

5548282

29/8

1378

4649017

27/1

1380

6097532

26/6

31/8

1379
1381

5407235

33/8

1386

56286

2015917

35/8

1388

109508

4702543

152875
159789
53951

99486
96350

4916336
6709112

1829303
4095650

4655132
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31/5
36/1

33/9
41/2

42/9

48/3

70/4

29/6

609252

76/6

1373

4902387

1385
1387

27/2

24/7

621030

68/6

31/2

695887

32/1

185888

1388

26/0

475869

70/9

29/1

(تن)

چغندرقند

70/8

5933174

1383

1386

29/3

1371

33/3

156061

1384

4754135
4987417

186017

1379

5521298

(تن)

سال

توليد شكر

درصد شكر توليدي از

درصد شكر

1382

630658
571072
610349

640636

559949

1390

38/2
38/2

35/5
37/4

1062346

49/4

50/6

801686

1385

*1391

39/7

652885

1043305

1389

62/6

29/2

55/9

1383

1387

61/8

64/5

23/4

44/1

1002649

1384

61/8

توليدي از نيشكر

1062290
951244
496144

57/1

42/9

46/8

53/2

59/6

40/4

45/6
54/9

54/4
45/1

35/6

64/4

1067291

46/7

53/3

1097729

50/3

530497

1107304

48/1

53/6
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51/9

46/4

49/7

گزارش

 80س��طح زيركشت و توليد نيشكر با شيب تندتري افزايش
يافته اس��ت .بهنحوي كه در سال  1390سطح زيركشت اين
محصول به حدود  77هزار هكتار رس��يده است .كشت اين
محصول با متوسط عملكرد حدود  74تن در هكتار ،توليدي
برابر با  5/7ميليون تن در س��ال  1390در پي داش��ته است.
بالطبع افزايش توليد نيشكر افزايش سهم اين محصول را در
توليد شكر داخلي موجب شده است.
مي��زان توليد داخلي قندوش��كر از مجموع دو محصول
نيش��كر و چغندرقند در دهه  70با تغييرات ماليمي افزايش
داش��ته اس��ت .در دهه  80بازار تولي��د داخلي اين محصول
ب��ا كاهش ناگهاني در س��الهاي  1387و  1388مواجه بوده
است .توليد شكر نيش��كري با شيب تندتري نسبت به شكر
چغندري افزايش داش��ته اس��ت (نمودار  .)3البته الزم بهذكر
است كاهش شكر توليدي در سالهاي  87و  88نيز در نتيجه
كاهش نيش��كر و چغندرقند بوده است .كاهش  60درصدي
س��طح زيركشت چغندرقند در افت توليد داخلي شكر سهم
بااليي داشته است.
همچنين مشاهده ميشود طي سالهاي  1370الي 1391
سهم توليد شكر از توليد كل قندوشكر از  65درصد به  98درصد
افزايش يافته است .بنا به اظهارات كارشناسي انجمن صنفي
كارخانههاي قندوش��كر ايران بهلحاظ اقتصادي توليد قند در
كارخانههاي بزرگ بهصرفه نبوده و بيشتر توليد قند به مرور
زمان در كارگاهها و شركتهاي كوچك اقماري واگذار شده
است( .جدول )2
هزينه توليد شكر در ايران
از كل هزين��ه تولي��د ش��كر در كارخانهه��اي چغندري
 65/7درصد آن را چغندر بهعنوان ماده اوليه تشكيل ميدهد.
قيمت تمامش��ده تحتتأثير اي��ن هزينه صعود ميكند عالوه
بر اي��ن از كل هزينه توليد ش��كر در كارخانههاي چغندري
 15/4درصد آن را دس��تمزد مس��تقيم و غيرمس��تقيم تشكيل
ميدهند كه اين هزينهها نيز توسط دولت تعيين و بهكارخانهها
ابالغ ميشود.
قابلتوجه اس��ت كه تنها  2/5درص��د از كل هزينههاي
شكر را هزينههاي عمومي و اداري تشكيل ميدهد كه بسيار
نازل است .در حالي كه حدود  81درصد از هزينههاي توليد
مربوط به مواداوليه (چغندرقند) و دس��تمزدهاي مس��تقيم و
جدول  :3ميزان واردات شكر
و سهم آن از توليد داخلي و تجارت شكر
سال

توليد شكر
(تن)

سهم واردات از مجموع

واردات شكر (تن) توليد و تجارت شكر
(تن)

1370

475869

511733

51/8

1372

621030

304000

32/9

1371

609252

405800

1373

695887

341680

1375

490586

912050

1377

610349

1374
1376

630658
571072

752818
1259546

68/8

1184249

64/9
57/0

781000

1378
1380

652885

864000

1062346

213000

1062290

671000

1379
1381

1382

801686

1383

1002649

1384

32/9

54/4

640636

559949

40/0

937461
820000
160000

65/0
56/1

62/6
50/6
16/7

13/8

38/7

1385

1043305

2480000

70/4

1387

496144

1101000

68/9

1386

1388
1389
1390

*1391
1392

951244

530497

1170000

877000

1067291

1805000

1097729

1680000

1107304
-

55/2
62/3

62/8

1234000

52/7

1579000

-

60/5
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غيرمستقيم است ،محاسبات تقريبي براساس اطالعات موجود
نش��ان ميدهد هزينه ماده اوليه در توليد قندوشكر چغندري
طي اين س��الها بهطور متوس��ط بين  50تا  60درصد قيمت
مصوب شكر را بهخود اختصاص داده است.
الزم به توضيح است طي دوره مطالعاتي بخشي از كاهش
ضريب تبديل محاس��باتي ناشي از افزايش عيار چغندرقند يا
بهعبارت ديگر افزايش كيفيت ماده اوليه بوده است.
وضعيت قيمت داخلي شكر
تا قبل از س��ال  1385قيمتگ��ذاري چغندرقند و تعيين
حقوق و دس��تمزد كارگران و همچني��ن تعيين قيمت تثبيتي
فروش قندوشكر همواره توسط دولت انجام و نيز مابهالتفاوت
قيمت تثبيتي فروش و قيمت تمامشده توسط دولت پرداخت
ميشده است.
براساس مصوبه شماره  34/177252مورخ ،1384/10/12
شوراي اقتصاد ،از ابتداي سال  1385نرخ تثبيتي فروش شكر
توزيع��ي و مص��ارف تنظيم بازار از تعه��دات دولت حذف
ش��ده و تعهدات دولت يارانه شكر ،تنها محدود به تعهدات
كاالبرگي تأمين سرانه مصارف شكر جمعيت شهري ،روستايي
و عشايري شد .با حذف مابهالتفاوت يادشده در سال ،1385
تعيين قيمت ش��كر تابع عرضه و تقاضاي بازار ش��د و براي
تنظيم بازار ،در مصوبه يادشده شوراي اقتصاد پيشبيني شده
كه حقوق ورودي واردات براساس قيمت تضميني چغندرقند
و قيمت مطلوب ش��كر در بازار تعيين شود .باتوجه به اينكه
س��هم واردات در تأمين نياز كشور باالست ،بنابراين يكي از
مشكالت بازار شكر در كشور ،متأثر بودن قيمت داخلي شكر
از نوسان قيمت جهاني است.
يادآور ميش��ود كه نوس��انهاي قيمت جهاني ناشي از
سياستهاي متفاوت كشورهاي عمده توليدكننده و صادركننده
شكر است بهطوري كه نتيجه آن در كشور ما نيز منجر به بروز
افزايش يا كاهش قيمت شكر ميشود .بررسيها نشان ميدهد
اگر قيمتها بهصورت س��االنه درنظر گرفته شود ،همخواني
قيمتهاي جهاني و داخلي ملموستر و علت عدمهمخواني
در بعضي از مقاطع س��ال ،بهدليل تغيير تعرفه واردات كشور
در مبادي ورودي بوده است .بنابراين قيمت داخلي اين كاال
از قيمتهاي جهاني تأثير ميپذيرد.
قيمت تضميني چغندرقند
چغندرقن��د از محصوالت اساس��ي اس��ت ك��ه در واقع
از آغ��از دخال��ت دولت در ب��ازار محص��والت زراعي تابع
نظام قيمتگذاري بوده اس��ت .اين محص��ول بهعنوان نهاده
كارخانهه��اي دولت��ي خصوصي براي تبديل به ش��كر و قند
مصرف��ي جامعه مورد اس��تفاده قرار ميگيرد و بههمين علت
تقريب ًا تمام چغندر توليدي كشور توسط كارخانهها به قيمت
تضميني كه ازطرف دولت اعالم و براس��اس قرارداد كش��ت
فيمابين كارخانهها و توليدكنندگان خريداري ميش��ود سهم
چغندرقند بهعنوان ماده نخستين صنايع توليدكننده قندوشكر
در مجموع هزينهها يا قيمت تمامشده فراورده شكر نسبت ًا باال
و حدود  65درصد اس��ت .لذا باتوجه به باال بودن اين س��هم
حساس��يت خاصي روي قيمت محص��ول چغندرقند وجود
دارد .از طرف��ي بخش صنعت بهدنبال كاهش قيمت تضميني
چغندرقند و از طرف ديگر بخش توليد بهدنبال تعيين قيمت
متناس��ب با هزينهه��اي توليد و رابطه مبادله تعادلي اس��ت.
براين اساس با توجه به شاخص رابطه مبادله داخلي مشاهده
ميش��ود از س��ال  1384تعيين قيمت تضميني بهعنوان ابزار
حمايت��ي عمل ننموده و در حفظ ق��درت خريد چغندر كار
مؤثر واقع نشده است.
ب��ه بيان ديگر گرچ��ه قيمت تضميني ط��ي اين دوازده
س��ال تقريب ًا چهار برابر شده اس��ت و ليكن سطح زيركشت
اين محصول در س��ال  1391به نيمي از آن در س��ال 1380
تقليليافته و عامل قيم��ت از كارآمدي الزم برخوردار نبوده
اس��ت .تعيين قيم��ت تضميني چغندرقند در س��ال  1391با
افزايش  16/7درصد نسبت به سال پيش از آن از هدف حفظ
تعادل مبادله داخلي فاصله گرفته و سطح زيركشت محصول
را كاهش داده است.
صادرات و واردات شكر در ايران
هرچند شكر در ايران يك كاالي صادراتي نيست با اين
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وجود براساس گزارش رسمي گمرك جمهوري اسالمي ايران
در س��ال  1384در مجموع حدود  200تن ش��كر به ارزش
 159هزار دالر به خارج از كشور صادر شد كه از اين ميزان
 137تن به ارزش  109هزار دالر به  5كش��ور امارات متحده
عربي ،اياالت متحده آمريكا ،ژاپن ،كانادا و تركيه بوده است.
در سال  1385نيز حدودا ً  457تن شكر به ارزش  391هزار
دالر صادر شده است .كشور كويت با واردات  247تن شكر
از ايران به ارزش  257هزار دالر عمدهترين واردكننده شكر
از ايران بود .در سال  1390صادرات شكر بهصورت مقطعي
و غيرپايدار شكل گرفت .صادرات فوق ناشي از كنترل قيمت
شكر كارخانهها و كاهش قيمت داخلي نسبت به قيمت شكر
در كشورهاي همسايه بوده است.
ميزان واردات در دو دهه گذش��ته داراي نوس��ان بوده و
روند مش��خصي نداشته اس��ت .ميزان واردات از سال 1385
نسبت به سالهاي پيش از آن جهش داشته و بهتبع آن ميزان
واردات از آن سال در سطح باالتري قرار گرفته است .علت
آن كاهش قيمت جهاني در بخش خصوصي و ذخيرهس��ازي
جه��ت مب��ارزه با تحريم در بخش دولتي بوده اس��ت .ميزان
واردات شكر در س��الهاي  1385-88روندي نزولي داشته
اس��ت .در سال  1389واردات اين محصول بهشدت افزايش
يافته ( 91درصد) و در س��ال بعد مجددا ً روند كاهشي داشته
است .در س��ال  1391ميزان واردات شكر  36درصد نسبت
ب��ه س��ال  1390افزايش يافته اس��ت .در س��ال  1392ميزان
واردات شكر  1579هزار تن به ارزش  832ميليون دالر بوده
است .طي سالهاي اخير واردات شكر بيش از توليد داخلي
بهطور متوس��ط  1/5برابر توليد داخلي اس��ت .طي سالهاي
 1387-1390صددرصد واردات شكر توسط بخش خصوصي
صورت گرفته اس��ت .ليكن بخ��ش خصوصي در  70درصد
واردات در س��ال  1391و  63درصد واردات در سال 1392
دخالت داشته است( .جدول )3
تعرفه واردات شكر در ايران
تعرف��ه يك اب��زار حمايتي اس��ت و بهمنظور حمايت از
توليدكنن��دگان از اي��ن ابزار اس��تفاده ميش��ود .ضمن اينكه
تعرفه يكي از محلهاي درآمد دولت است .فارغ از موضوع
درآمدي هرگونه خطا در محاسبات تعرفه از يكسو ميتواند
توليدكنن��دگان را متضرر و از س��وي ديگر ميتواند فش��ار
مضاعفي بر مصرفكنندگان وارد كند.
در سال ( 1392تا پايان ديماه) قيمت وارداتي شكرخام
 13520ريال بوده اس��ت كه باتوجه به هزينههاي ترخيص و
سود واردكننده به رقم  15250ريال ميرسد.
قيم��ت اعالمي دولت براي هر كيلوگرم ش��كر س��فيد
 19000ريال اس��ت .چنانچه دستمزد تصفيه ،هزينه حمل تا
كارخانه تصفيه و ضايعات از اين قيمت كم شود ،قيمتي معادل
با  16500ريال بهازاي يك كيلوگرم براي ش��كرخام داخلي
بهدس��ت ميآيد .لذا چنانچه توليدكننده داخلي قادر به توليد
شكرخام با هزينه  16500ريال /كيلوگرم باشد ،با تعرفه معادل
 16درصد امكان رقابت براي اين صنعت فراهم ميگردد.
در م��ورد واردات ش��كر س��فيد نيز قابلذكر اس��ت كه
براساس آمارهاي گمرك شكر سفيد وارد كشور نشده است.
اما باتوجه به قيمتهاي جهاني ش��كرخام و سفيد و اختالف
تقريب ًا  2500ريال در هر كيلوگرم بهنظر ميرسد قيمت سيف
ش��كر سفيد (بهاي خريد كاال در مبدأ به اضافه هزينه بيمه و
حملونقل) درصورت واردات بههمراه ساير هزينهها (هزينه
ترخيص و سود واردكننده) به حدود  17500ريال /كيلوگرم
خواهد رسيد.
جمعبندي و پيشنهادها
س��االنه حدود  2ميليون و  100هزار تن قندوش��كر در
كش��ور مصرف ميش��ود .حدود يك ميليون و  700هزار تن
ميزان شكر انتقالي به سالجاري بوده است .با پيشبيني توليد
 1/5ميليون تني بهنظر ميرس��د بايد راهكارهايي براي كنترل
اي��ن بازار و واردات اين محصول ص��ورت پذيرد لذا موارد
زير پيشنهاد ميگردد:
* وضع تعرفه گمركي براي واردات ش��كر در اندازهاي
مناسب با قيمت داخلي شكر
* واردات به تناس��ب موجودي ،ذخاير و توليد داخلي
شكر
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يونس ژائله :

توليدكنندگان شكر
واردكننده شوند

اگر كش��ور س��االنه به دوميليونتن شكر نياز
داش��ته باش��د و از اين ميزان ،يكميليون تن آن در
داخل توليد ش��ود ،ميتوان يك ميليون تن ديگر را
براساس ظرفيت كارخانههاي توليد شكر ،شكرخام
وارد كنيم.
هيچ ش��كي در اين نيس��ت كهباي��د از توليد
داخ��ل ،حمايت ش��ود و توجه به اي��ن امر واجب
است .اما صنعت توليد شكر در كشور با دو مشكل
روبهروست.
اول اينكه بهدليل قيمتگذاري چغندرقند توسط
دول��ت ،توليدكننده در مهلكهاي قرار ميگيرد كه به
ه��ر قيمتي ش��ده چغندرقند را بخرد ت��ا بتواند كار
تولي��د خود را انجام دهد .اما اين موجب ميش��ود
كه قيمت تمامش��ده ش��كر داخلي ،گرانتر از شكر
وارداتي و باالتر از نرخ جهاني باشد .از طرف ديگر
توليدكنندگان داخلي ش��كر ،اين ظرفيت را ندارند
ك��ه تمام نياز داخل به ش��كر را تأمين كنند و براي
رفع كامل نياز داخل به شكر ،ما ناچار هستيم كه از
ساير كشورها واردات داشته باشيم .بهنظر ميرسد
كه اگر در اين شرايط ،دولت زمينهاي را فراهم كند
كه توليدكننده داخلي بهاندازهاي كه شكر توليد كرده
است ،معادل آن واردات داشته باشد و شكرخام وارد
كن��د ،ميتواند در كاه��ش هزينهها و تعديل قيمت
شكر در داخل مؤثر باشد.
بهط��ور مثال اگر قيمت ش��كر داخلي كيلويي
دوهزارتومان تمام شود و خود توليدكننده اين امكان
را داشته باش��د كه شكر 1200توماني را وارد كند،
براي او بهصرفه خواهد بود .اگر فرض كنيم كشور
س��االنه به دوميليونتن ش��كر نياز داشته باشد و از
اين ميزان ،يكتن آن در داخل توليد شود ،ميتوان
يكتن ديگر را براساس ظرفيت كارخانههاي توليد
شكر ،شكرخام وارد كنيم .به اين ترتيب اين دو نوع
ش��كر كه با دو قيمت بهدس��ت آمده ،يك ميانگين
قيمت خواهند داش��ت كه ميت��وان آن را بهعنوان
نرخ تعادلي درنظر گرفت كه درنهايت مصرفكننده
ميتواند ش��كر را با قيمت مناس��بتري در اختيار
داشته باشد و همچنين با اين روش ،توليدكنندههاي
ش��كر نيز متضرر نخواهند شد .بهنظر ميرسد اگر
دولت با قيمتگذاري كاالهاي مختلف ،س��عي در
حمايت از اين صنايع دارد ،بايد سازوكاري را فراهم
كند تا صنايع وابسته نيز بهنوعي حمايت شوند و در
مورد محصولي مانند شكر ،توليدكنندهها بتوانند در
سطح جهاني رقابت و وضعيت بهتري پيدا كنند .با
همه اين توضيحات ،ما بهعنوان توليدكننده ترجيح
ميدهيم كه نياز شكر خود را از داخل تأمين كنيم و
تا جاييكه اين توليدكنندهها بتوانند نياز ما را برطرف
كنند ،سراغ شكر وارداتي نخواهيم رفت اما زمانيكه
محص��ول آنها تمام ش��ود ،ناچار به واردات ش��كر
هستيم .البته از آنجاييكه شكر وارداتي ،خام است و
بايد طي مراحلي آمادهسازي شود درصورت واردات
شكر نيز توليدكنندههاي داخلي براي تبديل آن كمك
خواهند كرد .درحاليكه اين توليدكنندهها تنها سهماه
از س��ال كار ميكنند و مابقي زمانها بيكار هستند،
به اين شكل ميتوان براي آنها اشتغال ايجاد كرد تا
هم هزينههايشان كاهش پيدا كند و درنتيجه قيمت
تمامشده محصول ،پايين بيايد و هم درآمد بيشتري
كسب كنند .به اين شكل ميتوان هم از توليدكننده
داخل��ي و هم از صنعت و مصرفكنندهها حمايت
كرد اما براي اين كار الزم اس��ت سياستگذاران در
ه��ر دو بخش نظراتش��ان را اعالم كنند .هرچند كه
براساس سياست مجلس شوراي اسالمي ،مسؤوليت
توليد و واردات شكر بهعهده وزارت جهادكشاورزي
گذاش��ته ش��ده اس��ت و آنها بايد در اينخصوص
تصميمگيري كنند.

مقاله

تعرفههاي موجود
از كاالهاي كشاورزي
حمايت نميكنند
* حسين صفايي

از صفحه اول
الف :مستندات قانوني

قانونگ��ذار در قانون بودجه س��ال  1388م��اده  40و جزء 15
قانون بودجه س��ال  1389وضع تعرفه مؤثر براي بخش كش��اورزي
را مصوب نمود .پس از اجرايي نش��دن دو قانون مذكور ،قانونگذار
مج��ددا ً در ماده  16قانون افزايش به��رهوري و بند (ب) ماده 145
برنامه پنجم توسعه بر وضع تعرفه مؤثر در بخش كشاورزي بهشرح
ذيل تأكيد كرد:
«از تاريخ تصويب اين قانون ،وزارت بازرگاني و ساير اشخاص
حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي قبل از واردات كاالها و
يا محصوالت بخش كشاورزي (اعم از خام و يا فرآوري شده) و يا
مواداوليه غذايي مورد نياز صنايع غذايي و تبديل موظفند از وزارت
جهادكشاورزي مجوز الزم را اخذ كنند .همچنين دولت مكلف است
بهمنظ��ور حمايت از توليدات داخلي ،ب��راي واردات كليه كاالها و
محصوالت بخش كش��اورزي تعرفه مؤثر وضع نمايد بهگونهاي كه
نرخ مبادله همواره بهنفع توليدكننده داخلي باشد».
* تبص��ره  :1واردات نهادهه��اي توليد بخش كش��اورزي (از
قبي��ل ب��ذر ،نهال ،كود و س��م) با هماهنگي و اخ��ذ مجوز وزارت
جهادكشاورزي از اعمال تعرفه مؤثر مستثني است.
* تبصره  :2مس��ؤوليت انتخاب ابزار تعرفهاي ،تعيين س��هميه
مق��داري ،زم��ان ورود و مقدار تعرفه براي كاالهاي كش��اورزي و
فراوردههاي غذايي با وزارت جهادكشاورزي خواهد بود.
ضمن ًا در س��ال  1392قانونگذار در بخشهايي از قانون تمركز
وظاي��ف بخش كش��اورزي در وزارت جهادكش��اورزي نيز مجددا ً
تأكيدي بر قانون افزايش بهرهوري و بند (ب) ماده  134قانون برنامه
پنجم توسعه داشته است.
ب :سيماي تعرفه ايران و مقايسه آن با جهان

و كشورهاي توسعهيافته

س��يماي تعرفهاي ايران از نظر اغلب شاخصهاي دسترسي به
بازار نظير ميانگين س��اده نرخهاي تعرفه ،ميانگين موزون نرخهاي
تعرفه (بهاس��تثناي بخش كشاورزي) ،سهم رديفهاي تعرفه با نرخ
صف��ر از كل خطوط تعرفه و س��هم فرازهاي تعرفهاي بينالمللي از
كل خطوط تعرفه يكي از بس��تهترين رژيمهاي تعرفه اين دنيا را به
نمايش ميگذارد .هر چند تعرفه اسمي مهمترين معيار بررسي تعرفه
در س��ازمان تجارت جهاني است اما اهميت تعرفه مؤثر بيش از آن
بوده و قانونگذار در كشور ما بر تعرفه مؤثر تأكيد دارد.
نرخ ميانگين موزون تعرفهها در بخش كشاورزي كمي بيشتر از
يكسوم مقدار ميانگين ساده تعرفههاي اين بخش است ( 10/2درصد
در مقابل  28/9درصد) و سطح حمايتهاي تعرفهاي واقعي از بخش
كشاورزي بهمراتب پايينتر از سطح است كه برحسب شاخص نرخ
ميانگين ساده تعرفهها بهنظر ميرسد .تعرفه مؤثر كاالهاي كشاورزي
وارداتي به كش��ور در طول برنامه چهارم توس��عه ،نرخ متوسطي در
حدود  11درصد اس��ت .اين نرخ نهتنها در مقايس��ه با كش��ورهاي

منطقه ،بلكه از نظر سازمان تجارت جهاني نيز نرخ بااليي محسوب
نميش��ود .زي��را در دور مذاكرات اروگوئه ب��ه تعرفههاي باالتر از
 15درص��د تعرفههاي باال اطالق ميش��د .برآوردها نش��ان ميدهد
كه نرخ تعرفه مؤثر كاالهاي كش��اورزي وارداتي از نرخ تعرفه مؤثر
(وزني) مجموع كاالهاي وارداتي به كش��ور پايينتر و در چند سال
منتهي به سال  1392حدود  8درصد است.
ش��كاف عميق بين ميانگينهاي س��اده و وزني تعرفهها نش��ان
ميدهد كه سيس��تم تعرفهاي كش��ور در حصول به مهمترين اهداف
خ��ود در بخش كش��اورزي يعني حمايت از بخ��ش و همچنين در
تهدي��د واردات غيرمؤثر بوده و كااله��اي داراي تعرفه باال كمترين
واردات را داش��تهاند ،درحاليكه بيش��تر واردات مربوط به كاالهاي
داراي تعرفههاي پايين بوده است.
تغيير جهتهاي اساس��ي س��اختار تعرفه بهطور عمده متأثر از
تغيير نرخ ارز و وضعيت درآمدهاي نفتي كشور است و درآمد نفتي
يكي از عوامل مهم در تعيين سياست تجاري و نرخ تعرفه در ايران
است كه هيچ ارتباطي به هدف اصلي ابزار سياستي (حمايت از توليد
داخلي) نداشته و ناشي از شرايط كالن اقتصاد كشور است و نرخهاي
تعرفه هرساله با هدف تنظيم بازار مشخص و در طول سال متناسب
ب��ا تغييرات قيمت (در بازار جهان��ي و داخلي) تغيير مييابد و البته
اغلب تجديدنظرهاي قابلمالحظه در نرخ تعرفه مانند تغييرات سال
 ،1381ناش��ي از تغيير محاسبه حقوقي گمركي متناسب با تغييرات
نرخ ارز بوده است.
مقايس��ه وضعيت تعرفه كشور با كشورهاي ديگر نشان ميدهد
حمايت تعرفهاي در كشور ما به سمت زيربخش يا كاالهايي خاص
هدفمند نيس��ت .درحاليكه اتحاديه اروپا سهم بااليي از تعرفههاي
فراتر از  20درصد در ساختار تعرفهاي خود را در بخشهاي حساس
و اولويتدار خود مانند توليدات دامي ،لبني ،شكر و غالت اختصاص
داده اس��ت .در كشور ما س��طح تعرفههاي باالي  20درصد در كليه
فصول باالست و اولويتبندي خاصي مشاهده نميشود.
در سال  2010در كشورهاي  OECDحمايت تعرفهاي از لبنيات
( 116درص��د) ،غالت ( 78درص��د) ،توليدات حيواني ( 82درصد)
و ش��كر و ريش��هها ( 62درصد) بوده است .درجه و اندازه حمايت
تعرفهاي برحسب نوع محصوالت كشاورزي متفاوت و درعينحال
باتوجه به اهميت توليدي محصوالت كشاورزي و توان رقابت آنها
تعيين ميشود و از پراكندگي تعرفهاي زيادي برخوردار است .حمايت
باال از كاالهاي حس��اس و اس��تراتژيك و پراهميت از نظر توليدي
صورت ميگيرد و مابقي از تعرفه بسيار پايين برخوردارند.
تركيه كه از نخستين اعضاي  WTOمحسوب ميشود از بخش
كش��اورزي و صنايعغذايي خود بهشدت حمايت ميكند .بهطوري
كه در س��الهاي اخير تعرفههاي واردات��ي محصوالتي نظير غالت
و دانهه��اي روغني را بهميزان قابلمالحظهاي افزايش داده اس��ت تا
ضمن محدود كردن واردات اين اقالم مصرف داخلي را به س��مت
توليدات داخلي سوق دهد.
تركيه از سال  1996بهبعد (تا سال  )2010تعرفههاي مورد عمل

جدول  : 1مقايسه شاخصهاي تعرفه ايران با جهان برحسب درصد در سال  2008ميالدي
شاخصهاي تعرفهاي
ميانگين ساده نرخهاي تعرفه

ايران (درصد)

ميانگينجهاني (درصد) رتبه ايران در جهان

نسبت شاخص در ايران بهجهان

26

10/39

3

2/5

13/8

8/8

19

1/5

سهم فرازهاي تعرفهاي از كل خطوط تعرفه

45/2

22/45

16

2

باالترين (حداكثر) نرخ تعرفه مورد عمل

400

213/47

25

1/9

24/28

16

-

*

ميانگين موزون نرخهاي تعرفه (تعرفه مؤثر)

سهم تعرفه با نرخ صفر از كل خطوط تعرفه

*

0

**

* اين ميانگين از روش ميانگيري از حاصل جمع نرخهاي تعرفه ارزشي و درصورت وجود تعرفههاي ويژه از معادل ارزشي اين نوع از تعرفهها بهدست ميآيد.
* تعرفه وزني كه از آن بهاصطالح تعرفه مؤثر نيز ياد ميكنند بيانگر ميانگين تعرفه متناسب با ميزان واردات هر كاال به كشور است.
** علت اصلي صفر بودن در مصوبه قانون است كه حداقل حقوق ورودي را  4درصد قرار داده است.
تنها حدود  5درصد كاالهاي كشاورزي ممنوعالورود هستند كه بخشي از اين رديفهاي كااليي هم ممنوعيت شرعي براي ورود دارند و ساير موانع نيز حذف
شدهاند .لذا بخش كشاورزي ايران از نظر استفاده از موانع غيرتعرفهاي غيرمجاز در مقايسه با ساير كشورها ،در سطح قابلقبولي قرار دارد.
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مقاله

گندم (از  3به  55درصد) ،ذرت (از  3به  60درصد) ،انواع
ميوه (از  45به  120درصد) ،سورگوم (از  3به  60درصد)،
ج��و (از  3درصد به  85درص��د) و دانه آفتابگردان را (از
 3به  29درصد) افزايش داده است.
حقوق گمركي تعيينش��ده براي واردات محصوالت
دامي در س��ال  2010كش��ور تركيه :دام زنده به غيراز دام
جهت اصالح نژاد (گوس��فند و گاو)  135درصد ،گوشت
و الش��ه دام  225درصد ،ش��ير  150درصد ،ماست و دوغ
 170درصد و كره  140درصد است.

نتيجهگيري

براي تعيين نرخ تعرفه ،معيارهاي علمي تعريف شده
وجود ندارد و حمايتهاي تعرفهاي به سمت زيربخش يا
كاالهايي خاص هدفمند نيست و بيشتر مقطعي و براساس
تغيي��رات ب��ازار و با ه��دف تنظيم بازار و ب��ا كمتوجهي
ب��ه ش��اخصهايي مانند ارزآوري ،اش��تغالزايي و ارتباط
محصوالت با بحث امنيت غذايي و كمتوجه به برنامههاي
توسعه و سند چشمانداز تعيين ميشود.
تفاوت معنادار س��طح حمايتهاي تعرفهاي كش��ور
(برحس��ب ن��رخ ميانگين موزون تعرفهه��ا) در دو بخش
صنعت و كش��اورزي بيانگر توان و قدرت چانهزني نماد
س��نتي و غيرمتش��كل اقتصاد ايران (بخش كش��اورزي و
س��اختار داراي تش��كلهاي پرنف��وذ در اركان و اليههاي
تصميمگيري كشور (بخش صنعت) است .درحاليكه اغلب
كش��ورهاي جهان و بهويژه كشورهاي توسعهيافته معموالً
بهنفع بخش كشاورزي است.
يكي از مشكالت نظام تعرفهاي وجود فشارها از سوي
البيها و گروههاي فشار است بهنحوي كه در برخي موارد
توجيه ،دليل ،گزارش مكتوب و بررسي علمي براي نحوه
تعيي��ن تعرفهها و پايين و يا باال ب��ودن نرخ تعرفه وجود
نداش��ته و مصرفكنندگان و يا توليدكنندگان داخل كشور
هزينه كمتوجهي به توجيهات و داليل كارشناسي در نظام
تعرفه را ميپردازند.
مش��كالتي مانند ت��ورم باال و نظام ارزي غيرش��ناور
در كن��ار فق��دان برنامه بلندمدت تعرف��هاي ،كارايي پايين
سياس��ت تعرفهاي حمايت از توليد و مديريت واردات را
موجب شده و افزايش و يا كاهش هر ساله تعرفهها اغلب
بدون درنظر گرفتن توان رقابتي و حساسيت آنها صورت
گرفته است.
هم جه��ت نبودن سياس��تهاي حمايت��ي و تعرفه،
كمتوجهي به مزيت نس��بي و رقابتي در تعيين نرخ تعرفه،
ضعف حضور تش��كلهاي كش��اورزي در تصميمسازي
نرخ تعرفه باعث ايجاد مش��كل و نارس��ايي نظام فعلي و
عدمكاراي��ي آن باتوجه به هدف سياس��تي اين ابزار يعني
حمايت از توليد داخلي و كاهش واردات شده است.
اس��تفاده از تعرفههاي غيرارزش��ي بهواس��طه قدرت
حمايت��ي مؤثرت��ر اين تعرفهها در مقايس��ه ب��ا تعرفههاي
ارزش��ي پيچيدگي و ظرافت آنها ،بهطور عمده مخصوص
كشورهاي توسعهيافته و اغلب براي محصوالت كشاورزي
است .اين ابزارها قادرند ضمن حمايت مؤثر از توليدات،
امكان حمايت متوازن در طول س��ال ،جهتدهي واردات
به سمت كاالهاي داراي كيفيت و ايجاد رفاه متعادل براي
مصرفكننده و توليدكننده را بههمراه داشته باشند.

واقعيت اين است كه الزمه تكيه بر توان توليد داخلي،
همسويي سياس��تهاي بازار و تنظيم آن با توليد بخش و
توانافزاي��ي در توليد متناس��ب با نياز بازار كش��اورزي و
موادغذاي��ي اس��ت و اين در گرو يكپارچگي سياس��ت و
مديريت در توليد و تجارت محصوالت كشاورزي است.
در چنين ش��رايطي هر تصمي��م در مورد واردات كاالهاي
كش��اورزي با تأثير آن بر زنجي��ره ارزش اين كاالها مورد
ارزيابي قرار ميگيرد.

پيشنهادها

تنظي��م عالمانه سياس��تهاي تعرفهاي در بس��تر يك
سياست تجاري مؤثر و مناسب و در تعامل با اضالع ديگر
سياس��ت تجاري ضروري اس��ت .البت��ه حمايت از بخش
كشاورزي تنها منوط به بهرهگيري از ابزار آن تعرفه نيست
و ميتوان با بهبود سياستهاي حمايتي و بهرهگيري توأمان
سياس��تهاي تعرفهاي و سياستهاي غيرتعرفهاي به اين
هدف نايل شد.
مهمتري��ن عامل تأثيرگذار يعني نرخ ارز بايد ش��ناور
باش��د و در شرايط تثبيت دس��توري نرخ ارز ،حمايت از
بخشهاي كش��اورزي و از جمل��ه بهرهگيري از ابزارهاي
تعرفهاي اجتنابناپذير است.
بهرهگيري از سياس��تي مانند سهميه براي محصوالتي
مانن��د برنج و ...بهجاي تعيين تعرفههاي فصلي ناكارآمد و
بهكارگي��ري تعرفه مركب (كه با عنوان غيرعلمي در عمل
در كش��ور بهكار گرفته ميش��ود) و ...راهكارهاي مناسب
ديگر محسوب ميش��وند .ضمن آنكه مديريت درست و
علمي مجوزها و كاستن از ممنوعيتها نيز ضروري شمرده
ميش��وند .در برنامه توس��عه بايد استراتژي تجاري بخش
كشاورزي مشخص شود كه ميتواند در برخي كاالها و يا
گروههاي كااليي جايگزين واردات و يا توسعه صادرات و
يا تلفيقي از آن باشد .در اين وضعيت ميتوان از ابزارهاي
بازرگاني مناس��ب از جمله تعرفه براي حصول به اهداف
برنامه استفاده كرد.
در برنامه دوم توسعه نيز مقرر گرديده بود كه تعرفههاي
گمركي باتوجه به درجه معقول حمايت از توليدكنندگان و
مصرفكنندگان داخلي و براس��اس مزيتهاي نسبي براي
گروههاي كاال و متناس��ب با شرايط جهاني بهمنظور ايجاد
شرايط رقابت بينالمللي و بهكارگيري استانداردهاي جهاني
در توليدات كشور فراهم آيد ،اما باز هم روند تغييرات نرخ
تعرفه و آثار اجراي آن نش��ان از حاكميت شرايط موجود
ب��وده تا مزيت نس��بي و رقابتي و هنوز تالش براي تحقق
هدف مقرر ش��ده و مغفول مان��ده برنامه دوم نيز ميتواند
بعد از گذش��ت  15س��ال ،هدفگذاري براي برنامه ششم
توس��عه تلقي گردد .براي حصول به تعرفه مؤثر ضروري
اس��ت نظام جامع تعرفهاي ايجاد ش��ود كه مجموعهاي از
ابزارهاي تعرفهاي مختلف است كه در آن بهمنظور حمايت
مؤث��ر مرزي از توليدكنندگان داخلي و كمترين آس��يب به
مصرفكنن��دگان در بلندمدت ،باتوج��ه به وضعيت توليد
و مصرف هر ي��ك از كاالها ،وضعيت بازارهاي داخلي و
جهاني ،حساسيتهاي ملي و خصوصيات محصول اقدام
به انتخاب تركيبي از ابزارهاي تعرفهاي ميشود.
* رئيس هيأتمديره و مديرعامل
سازمان مركزي تعاون روستايي ايران

جدول  : 2شاخص ميانگين ساده نرخهاي تعرفه به تفكيك صنعت و كشاورزي در ايران و جهان سال 2008
ميانگين ساده نرخهاي تعرفه

ايران (درصد)

ميانگينجهاني (درصد) رتبه ايران در جهان

نسبت شاخص در ايران بهجهان

صنعت

25/6

9/4

3

2/7

كشاورزي

28/9

16/5

14

1/7

كل اقتصاد

26

10/39

3

2/5

جدول  : 3شاخص ميانگين موزون نرخهاي تعرفه (تعرفه مؤثر)
به تفكيك در صنعت و كشاورزي در ايران و جهان سال 2008
شاخص ميانگين موزون نرخهاي تعرفه

(درصد)

ايران

ميانگينجهاني
(درصد)

رتبه ايران

نسبت شاخص در ايران

صنعت

14/1

8/05

15

1/75

كشاورزي

10/2

16/16

86

0/63

كل اقتصاد

13/8

8/85

19

1/56

(تعرفه مؤثر)

در جهان

11

بهجهان

دبير انجمن صنفي كارخانههاي قندوشكر:

واردات  823هزار تن شكر
با وجود توليد بيسابقه توليد چغندرقند
عضو هيأتمديره انجمن صنايع قند كشور با بيان اينكه امسال حدود
 823هزار تن شكر به كشور وارد شده ،گفت :واردات حدود 600هزار تن
از اين مقدار براساس ثبتسفارشهاي قبلي و قانوني انجام شده اما بخشي
از واردات اين محصول مشكوك است.
بهم��ن دانايي دبي��ر و عضو هيأتمديره انجمن صنايع قند كش��ور در
مورد بحثهاي مطرح ش��ده از س��وي  2وزير جهادكشاورزي و صنعت و
معدن و تجارت درباره واردات شكر در سالجاري گفت :با توجه به قانون
انتزاع كه موجب منفك ش��دن وظايف صنايع تبديلي و بخش كشاورزي از
وزارت صنع��ت ،معدن و تجارت ش��ده و در نتيج��ه آن وظايف به وزارت
جهادكشاورزي واگذار شد ،تصميمگيري درباره واردات شكر برعهده وزير
جهادكشاورزي است و قطع ًا مطالبي كه توسط آقاي حجتي در مورد ممنوعيت
واردات شكر و عدمثبت سفارش جديد مطرح شده ،درست است.
وي در پاس��خ به اين س��ؤال كه چرا وزير صنع��ت در روزهاي اخير
واردات شكر را آزاد اعالم كرده است ،افزود :اظهارنظر وزير صنعت ،معدن
و تجارت نميتواند درست باشد ،شايد صحبتهاي ايشان بد تعبير شده و
يا اينكه از صحبتهاي ايش��ان اينگونه استنباط شده است ،زيرا قطع ًا وزير
صنع��ت از اين موضوع كه تصميم در مورد واردات يا عدمواردات ش��كر
بهعهده وزير جهادكشاورزي است ،مطلع هستند .عضو هيأتمديره انجمن
صنايع قند كشور با اشاره به واردات  823هزار تن شكر براساس آمار گمرك
در س��الجاري ،گفت :از اين ميزان واردات در س��الجاري حدود  550تا
 600هزار تن ش��كر به روال قانوني و طبيعي وارد ش��ده ،زيرا كش��تيهاي
واردكننده اين محصول در اسفند سال 92در بنادر ما بودند.
دانايي تصريح كرد :اما حدود  150تا  200هزار تن از آن  823هزار تن
شكر وارداتي كه از مهر تا آذر امسال به كشور وارد شده مشكوك است و
وزارت جهادكشاورزي هم در حال بررسي و تحقيق در اينباره است.
دبير و عضو هيأتمديره انجمن قند كشور به ارائه توضيحي در مورد
مش��كوك بودن واردات ش��كر در  3ماه اخير پرداخت و گفت :طبق اعالم
ممنوعيت واردات شكر تا اطالع ثانوني توسط وزير جهاد در فروردين امسال
و همچنين اعتبار  6ماهه ثبت سفارش وارداتي ،بنابراين هر محمولهاي كه تا
قبل از مهرماه به كشور وارد شده قانوني است ،زيرا بعد از آن مجوزي براي
واردات صادر نشده و اگر مجوزي هم 6ماه از تاريخش بگذرد ،باطل ميشود
و امكان تمديد آن براساس ممنوعيت ثبت سفارش وجود نداشته است.
واردات شكر توسط كارخانههاي قند

دانايي در ادامه به مصوبهاي در شوراي اقتصاد درباره واردات شكر اشاره
كرد و گفت :طبق مصوبه اين شورا در مورخ  93/10/8اگر ضرورتي درباره
واردات شكر وجود داشت ،واردات اين محصول بايد توسط كارخانههاي
قندي كه چغندر كشاورزان را خريداري كردهاند ،انجام شود.
دبير انجمن قند كشور بيان داشت :اين اتفاق دست دالالن و واسطهها
را حذف ميكند ،ضمن اينكه وقتي توليدكننده شكر واردكننده باشد ،منافع
حاصل از واردات ظرف بازيافت قيمت تمامش��ده توليد داخل ميش��ود و
منافع حاصل از واردات نصيب يك يا چند واردكننده نميشود.
حجم توليد امسال چغندر در 10سال گذشته بيسابقه است

دانايي در مورد ميزان توليد شكر در كشور گفت :امسال توليد چغندر
نس��بت به س��ال گذشته رشد قابل توجهي دارد و حدود  35درصد از سال
گذش��ته بيش��تر است .وي افزود :س��ال گذش��ته 3ميليون و  500هزار تن
چغندرقند در كش��ور توليد ش��د اما امس��ال اين ميزان توليد به 4ميليون و
800هزار تن ميرس��د كه در 10س��ال گذشته منهاي سال  85اين مقدار به
توليد بيسابقه است و پيشبيني ميشود ،از مجموع چغندر و نيشكر توليدي
يك ميليون و  300هزار تن شكر توليد شود.
دانايي با بيان اينكه مصرف ساالنه شكر در كشور 2ميليون و 200هزار
تن است ،گفت :بنابراين  900هزار تن ديگر براي مصرف مورد نياز است
كه از واردات مازاد  2سال گذشته تأمين ميشود.
دبير و عضو هيأتمديره انجمن قند تصريح كرد :انبارها مملو از شكر
اس��ت و واردات شكر در سال گذش��ته دوبرابر نياز كشور بوده است و تا
9ماه آينده هيچ نيازي به واردات شكر نيست.
دانايي اظهار داش��ت :صنعت قندوش��كر پويا اس��ت و نبايد آن را با
واردات بيروي��ه و بيبرنام��ه به مخاطره انداخ��ت .وي افزود :نرخ خريد
تضميني چغندرقند در  7-8س��ا ل اخير به موقع اعالم نميش��د اما س��ال
گذش��ته با اعالم بهموقع و قبل از فصل كشت قيمت خريد تضميني ميزان
توليد اين محصول افزايش يافت .براساس اين گزارش ،محمود حجتي وزير
جهادكش��اورزي ثبت سفارش واردات شكر را در دهم فروردين امسال تا
اطالع ثانوي ممنوع كرده است ،درحاليكه نعمتزاده وزير صنعت ،معدن
و تج��ارت چندي پيش در جم��ع خبرنگاران گفت «واردات ش��كر ،آزاد
است» چون توليد داخل هميشه كمتر از نياز بوده و مصرف شكر در كشور
بهمراتب بيشتر از توليد است.
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نشست تعرفه
و عدول از
شعار رييسجمهور
دكتر حس��ن روحاني ،رييسجمهور
ام��روز در جريان مبارزات انتخاباتي خود
در زمستان و بهار  1392يك چهره تازه را
با خود همراه كرد و از هوش و ذكاوت و
نيروي جمعشده در پشت او استفاده كرد.
اي��ن چهره كه اكنون رييس دفتر اوس��ت،
محمد نهاونديان ،رييسوقت اتاق بازرگاني
و صنايع و معادن ايران بود كه با تيزهوشي
توانس��ت مب��ارز انتخابات��ي آن روزها را
متقاعد كن��د در وعدههاي انتخاباتي خود
همراه ش��دن با جريان تشكلگرايي را نيز
بخشي از شعارهاي انتخاباتي دكتر حسن
روحاني كن��د .رييسجمهور امروز فردي
اس��ت كه در جريان مب��ارزات انتخاباتي
به��ار  1392بارها با صراحت بيان كرد كه
نقش تش��كلها در جريان تصميمس��ازي
و تصميمگيريه��ا افزايش خواهد يافت.
مع��اون اول رييسجمه��ور ني��ز بارها در
مناس��بتهاي گوناگ��ون اي��ن مطلب را
بيان ك��رده و با صراحت گفته اس��ت كه
هيچ تصمي��م اقتص��ادي در دولت اتخاذ
نميش��ود مگر اينكه با تشكلها مشورت
ش��ود .درحاليكه انتظ��ار ميرفت اجزاي
دولت اين خواست و وعدههاي انتخاباتي
ريي��س دولت و معاون اول رييسجمهور
را اجرايي كند اما در برخي از وزارتخانهها
بهويژه در بخشهايي كه تضاد توليد داخل
با واردات به اوج ميرسد اين مسأله ناديده
گرفته ميش��ود .درحاليكه كميسيون ماده
ي��ك آييننام��ه اجرايي قان��ون مقررات
ص��ادرات و واردات دول��ت را موظ��ف
كرده اس��ت از آمارهاي دقيق تشكلها و
نهادهاي غيردولتي براي استفاده در وضع
تعرفه اس��تفاده كند اما در  6اسفندماه اين
اتف��اق نيفتاد و بدون دعوت از نمايندگان
صنعت قند براي ارائه آمار و ارقام دقيق چه
از لحاظ قيمتهاي جهاني و چه از حيث
توليد و موجودي و ميزان مورد نياز براي
واردات ،نس��بت به تعيين تعرفه شكرخام
و شكرسفيد تصميمگيري شد.
بهنظر ميرس��د كه تعرفههاي تعيين
ش��ده ،از ماده  16قانون افزايش بهرهوري
محصوالت كش��اورزي نيز عدول كرده و
براي تعطيل كارخانههاي قند كشور توانايي
كافي دارن��د .آيا عدمدعوت از نمايندگان
تشكلها براي حضور در مهمترين نشست
مرتبط با يك صنعت عدول از انديش��ه و
خواست شعارهاي رييسجمهور و مغايرت
كامل با قانونهاي جاري نيست؟

ماهنامه

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

مقام معظم رهبري :

فشار واردات ،كشور را از پاي درميآورد

از صفحه اول

بسماهلل الرحمن الرحيم

خيل��ي خ��وش آمديد آقايان مس��ؤوالن
مجموعههاي مهندسي كشور .دربارهي مسائل
مهندسي ،آقاي مهندس باهنر مطالب گفتني را
بيان كردند .اين گسترهي عظيم كار مهندسي كه
البته ايشان تا علوم انساني هم اين را گسترش
دادند و دليل آن را هم مهندسي فرهنگي كشور
دانس��تند  -آنجا البته مهندسي بهمعناي لغوي
آن بهكار رفته ،بهمعناي مهندس��ي اصطالحي
نيس��ت  -ول��ي خب ،همين مق��داري هم كه
ايش��ان شرح دادند ،درست است؛ دامنهي كار
مهندسي در كشور حق ًا و انصاف ًا گسترده است؛
و توصيفي كه ايش��ان كردند ،توصيف خوبي
اس��ت؛ پيش��نهادهايي هم كه در خالل نامهي
ال هم اين نامه را مطالعه
ايش��ان بود كه من قب ً
كرده بودم ،پيش��نهادهاي درستي است؛ ما هم
تأييد ميكنيم.
ي��ك نكته در زمينهي مس��ائل مربوط به
مهندس��ين كشور در بيان ايش��ان ناگفته ماند
و آن نق��ش مجموعههاي جوان مهندس��ي در
مس��ائل انقالب بود؛ ه��م در دوران مبارزات
انقالبي ،دانش��كدههاي فني م��ا در همهجاي
كش��ور جزو پيشروان مبارزات بودند؛ هم بعد
از پي��روزي انق�لاب ،بهخص��وص در دوران
دفاع مقدس ،مهندسين واقع ًا آنجا سربازان از
جانگذش��تهاي بودند كه همهي توانايي خود،
نيروي خود ،استعداد خود ،هنر خود ،نبوغ خود
را بهكار گرفتند كه ما در جنگ اينها را ديديم.

ميتوان گفت هر روزي يك پديدهي نو از اين
جوانهاي با اس��تعداد كه رشتههاي مهندسي
را طي ك��رده بودند ،بروز پيدا ميكرد؛ بعد از
دوران دفاع مقدس هم همينجور .حاال همين
رش��تههاي نانو و س��لولهاي بنيادي و بايو و
اين چيزها كه ايش��ان اسم آوردند ،اينها همه
كارهاي بعد از دوران دفاع مقدس است كه باز
ه��م جوانهاي مهندس ما در اين زمينهها كار
كردند .خب ،مسؤوليتهاي مهمي هم داشتند؛
االن ه��م كه نگاه ميكني��م ،الحمدهلل خيلي از
رؤس��اي كشور مهندسين هستند و اين مايهي
اعتراض بعضيها هم هس��ت؛ ميگويند دائم
مهندسين را ميآورند سر كار.
كاري كه شما بايد بكنيد اين است كه اوالً
اين مس��ألهي «ما ميتوانيم»  -كه خوشبختانه
يك ش��عار مقبولي در نزد همهي انس��انهاي
منصف در اين كشور است  -را به مردم نشان
بدهيد؛ همينطوري كه در نوشتهي ايشان هم
ذكر ش��ده .در بخشهاي مختلف تالش كنيد
ال فرض
كه كارهاي نكرده انجام بگيرد .حاال مث ً
بفرماييد در صادرات خدمات مهندسي ما بيشتر
كارهاي عمراني را مشاهده ميكنيم؛ شما كاري
كنيد كه محصوالت مهندسي كشور در مبادالت
كشور حضور داشته باشند؛ يعني واقع ًا بتوانيم
ما محص��ول كارهاي مهندس��ين خودمان در
كارخانهها و در قطعهس��ازي و در بخشهاي
گوناگون وس��يع مهندسي را در بازار مبادالت
بينالمللي جهاني عرضه كنيم؛ اين كار مهمي
اس��ت كه اين هم از عهدهي شماها برميآيد؛
يعني شماها در اين زمينه االن مسؤوليت داريد،

داخل دول��ت يا مجلس هس��تيد و ميتوانيد
تصميم بگيريد.
و س��عي كنيد كه اين فشار واردات بر
كش��ور را كم كنيد؛ اين يك مس��ألهي واقع ًا
مهمي اس��ت .امروز فشار واردات ،كشور را
دارد از پا درميآورد؛ بهانههاي مختلفي هم
ال مسألهي قاچاق؛ رقمهايي كه
وجود دارد .مث ً
وغريب
ِ
اين روزها ميگويند ،رقمهاي عجيب
توچند ميلي��ارد قاچاق
گيجكنن��دهي بيس�� 
[اس��ت]! واقع ًا سر انسان گيج ميرود .خب،
حاال آنوقت به بهانهي اينكه قاچاق نش��ود،
پ��س ما راه را باز كني��م كه از طريق قاچاق
نياي��د ،از طريق گمركات بيايد كه ما بتوانيم
سودي هم ببريم؛ اين بهنظر من منطق قوياي
نيس��ت؛ كاري كنيد كه محصوالت كش��ور
مقهور واردات نشود .اين محصوالت همان
محصوالت��ي اس��ت كه در اي��ن بخشهاي
مختلف بهوسيلهي جوانهاي با استعداد ما،
مردان مؤمن م��ا ،تواناي ما ،بعض ًا نابغهي ما
دارد بهوجود ميآيد و توليد ميشود .اين يك
نكته است كه بهنظر من بسيار مهم است.
مسألهي اقتصاد مقاومتي هم كه اشاره
كردي��د ،خب ،از وقتي كه اين عنوان مطرح
شده ،شايد هزار مرتبه از طرف مسؤولين  -با
كم و زيادش  -تأييد شده؛ مسؤولين مختلف،
فع��االن اقتص��ادي ،حتي فعاالن سياس��ي،
مسؤولين دولتي ،مجلس ،غيره ،مكرر گفتهاند
اقتص��اد مقاومتي ،اقتص��اد مقاومتي؛ خب،
خوب اس��ت؛ لكن با اسم و با تكرار زباني
هيچ اتفاق��ي نميافتد؛ هيچ اتفاقي نميافتد.
با بردن اس��م دارو و تكرار اس��م دارو هيچ
بيماري خوب نميشود؛ دارو را بايد مصرف
كرد .ش��ما در مجلس ،در دولت نگاه كنيد
ببينيد كه واقع ًا براي اقتصاد مقاومتي به همان
مفهوم حقيقي خودش چ��هكارهايي انجام
گرفت��ه و چه كارهايي بايد انجام بگيرد .اين
را ب��ه نظر من بهطور جدي دنبال بكنيد .اين
هم مسألهي دوم.
مس��ألهي سوم اين است كه در باب مسائل
مهندس��ي همانطور كه عرض ك��ردم ،بگرديد
دنبال خأله��ا ،ببينيد كجا ما خ�لأ داريم .خب،
لا فرض كنيد
ما در زمينهي س��اخت قطعه ،مث� ً
كه ساخت ماش��ينآالت خوب است ،پيشرفت
كردهاي��م ،در زمينههاي گوناگوني ابتكارهايي را
ما مشاهده ميكنيم .مهندسي در طراحي ،مهندسي
در س��اخت كارخانهها ،آن كارهايي است كه ما
بايد اينها را ج��دي بگيريم و دنبال بكنيم .اگر
چنانچه شما توانستيد اين سنت طراحي و ابتكار
در طراحيهاي نيازهاي گوناگون را جا بيندازيد،
آنوقت همان سنت حسنهاي است كه تا هر وقتي
كه اين در كشور وجود دارد ،خداي متعال به شما
ثواب خواهد داد .كارهايي را كه خأل كشور است،
نياز كشور است ،اينها را دنبال بكنيد .بههرحال
اميدواري��م كه خداوند به ش��ماها توفيق بدهد،
كمكتان كند ،بتوانيد كارها را انجام بدهيد.
خب ،الحمدهلل همانطور كه اول صحبت
اش��اره كردم ،مهندس��ين ما در مراكز حساس
زيادن��د؛ ش��ما ،هم در مجل��س مهندس زياد
داريد ،ه��م در دولت مهندس زياد داريد ،هم
در بخشهاي گوناگون؛ به مسؤوليت خودتان
با استفاده از ابزار مهندسي واقع ًا توجه كنيد و
اهتمام بورزيد؛ ببينيد چه چيزهايي را بايد انجام
داد ،آنها را انش��اءاهلل انجام بدهيد .انش��اءاهلل
خداوند همهتان را موفق و مؤيد بدارد.

