ماهنامه

شماره  - 176فروردين 1397

اصرار بر بدهكارتر كردن
دولت

No. 176 - April 2018

حمايت از كاالي ايراني

رهبر معظم انقالب اسالمي در مشهد:

بهمن دانايي

آمار و اطالعات نشان ميدهد دولت ايران به
نهادها و س��ازمانهاي اقتصادي بدهيهاي سنگين
دارد .پيمانكاران بخش خصوصي ميگويند  55هزار
ميليارد تومان از دولت طلب دارند؛ وزارتخانههاي
ني��رو ،راه و شهرس��ازي و نفت جزو بدهكارترين
وزارتخانهها به پيمانكاران هستند .وزير نيرو اسفند
سال گذشته گفته بود فقط ما به پيمانكاران در بخش
برق  24هزار ميليارد تومان بدهي داريم.
مديرعامل شركت ملي نفت ارديبهشت همين
س��ال ،رقم بدهي ش��ركت ملي نفت را  162هزار
ميليارد تومان ذكر كرد! شهرداري تهران مدعي است
دولت به آنها  10ه��زار ميليارد تومان بدهي دارد.
بانك مركزي هم مدعي است آخرين بدهي دولت
به سيس��تم بانكي  220هزار ميليارد تومان اس��ت.
وزارت بهداش��ت هم معتقد اس��ت دولت از بابت
اجراي طرح تحول سالمت  20هزارميليارد تومان
بدهكار است .مسئوالن سازمان تأمين اجتماعي هر
از چندگاهي از بدهي دولت به اين سازمان سخن
ميگوين��د و آخرين رقم بدهي دولت به س��ازمان
را  150ه��زار ميليارد تومان ذك��ر كردهاند .آمار و
اطالعات موجود نش��ان ميده��د بدهي دولت به
كارخانههاي قندوشكر نيز به مرز هزار ميليارد تومان
رسيده اس��ت دولت با اين بدهيها چه ميخواهد
بكن��د؟ درحاليكه بودجه عمومي دولت در س��ال
 97كمي بيشتر از  400هزار ميليارد تومان است .با
بدهي  700هزار ميليارد توماني چهطور ميخواهد
چرخ اقتصاد كش��ور را بچرخاند؟ آيا با اين بدهي
ال چرخي خواهد چرخيد؟
ميتوان اميدوار بود اص ً
آي��ا در چنين وضعيتي باز هم دولت ميخواهد بر
ابعاد بدهيهاي خود بيفزايد .دقت در سياستهاي
ارزي اع�لام ش��ده از س��وي دول��ت از نيمهدوم
فروردين  1397تا امروز و بخش��نامههاي پيدرپي
بانك مركزي و داوريها و سخنان برخي از اعضاي
كابينه نشان ميدهد نهاد دولت بدون بيم و هراس
از آينده مبهمي كه ابع��اد گيجكننده بدهيها براي
دول��ت ايجاد ميكند ب��راي اينكه امروزش به فردا
برسد تصميمهاي عجيب در اينباره اتخاذ كرده و
بر بدهكارتر كردن دولت اصرار دارد .بهطور مثال
آقاي محمد نهاونديان معاون اقتصادي رئيسجمهور
ب��ا بيان اينكه نبايد محصوالت اساس��ي با افزايش
قيمت مواجه شود اكنون بايد با نرخ مصوب 4200
توماني كاال واردكرده و با نرخ  3800تومان در بازار
توزيع كنند و دولت مابه التفاوت نرخهاي مذكور را
به واردكنندگان ميپردازد .اين داستان تازهاي است
كه ميتواند بار ديگر توليدكنندگان و واردكنندگان
را با ش��رايط مبهمي روبهرو كند و توليد و اقتصاد
را ب��ا گيجي فزاينده مواج��ه كند .بايد پذيرفت كه
اينگون��ه رفتاره��ا و ايجاد تبص��ره در تخصيص
نرخ ارز با انديش��ه تكنرخي ك��ردن ارز ،منافات
دارد و هم��واره اس��تخوان الي زخم باقي ميماند.
تجربه نش��ان ميدهد دولتهاي ايران در بدهكار
ك��ردن خود ب��ه بخشهاي ديگر ،مانن��د بانكها،
پيمانكاران ،توليدكنندگان ،واردكنندگان و سازمان
تأمين اجتماعي بدو ن هراس عمل ميكنند ،با علم
به اينكه در پرداخت بدهيها ،راه همواري ندارد و
تاكنون نيز معوقههاي قابلاعتنايي بهبار آمده است
اما از اين كار ابايي ندارند.
دولت اكنون 4س��ال است بهدليل يك تصميم
ناكارآمد در  2تكهكردن قيمت ش��كر ،هر س��ال بر
اندازه بدهيهايش به كارخانههاي قندوشكر اضافه
ميكند و اين درحالي است كه  200تومان كم يا زياد
در نرخ شكر در سبد سنگين هزينه خانوار هيچگونه
جايگاهي ندارد.
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مردم و مسئوالن با غيرت و تعصب
از كاالي ايراني حمايت كنند
حضرت آيتاهلل خامنهاي رهبر معظم انقالب
اس�لامي در اجتماع عظيم زائران و مجاوران حرم
مطه��ر رضوي در رواق ام��ام خميني و صحنهاي
اط��راف ح��رم ،با اش��اره به اس��تحكام و نش��اط
انقالب در چهل س��الگي و خنثي شدن نقشه شوم
آمريكاييه��ا براي منطقه ،به تبيين چرايي ،الزامات
و راههاي تحقق ش��عار سال يعني حمايت از كاالي

ايران��ي پرداختند و با تأكيد بر «قابل حل بودن همه
مش��كالت بانگاه به داخل» و نيز ضرورت توجه و
بكارگيري هرچه بيشتر جوانان در ميدانهاي مختلف
از جمله عرصههاي مديريتي افزودند :نسل جوان و
پرافتخار اين سرزمين ،پرچم استقالل ،عزت ،عظمت
و شرافت ايران را بلندتر از هر زمان ديگر به اهتزاز
درخواهد آورد.

بايدها و نبايدهاي حمايت از كاالي ايراني

رهب��ر انقالب اس�لامي در بخش
ديگري از سخنانشان به تبيين اهميت،
الزامات و راههاي تحقق ش��عار س��ال
جدي��د يعني «حمايت از كاالي ايراني»
پرداختند.
ايش��ان در مقدمه اي��ن بحث با رد
ديدگاهي كه معتقد اس��ت تعيين شعار
س��ال به عل��ت عملنكردن مس��ئوالن
بيفايده اس��ت ،افزودن��د :مطرح كردن
شعارهاي س��االنه با دو هدف« :جهت
دادن به سياستهاي اجرايي و عملكردي
مسئوالن حكومتي» و «توجه دادن افكار
عمومي به مسائل و نيازهاي مهم كشور»
صورت ميگيرد.
حضرت آيتاهلل خامنهاي خاطرنشان
كردند :البته مس��ئوالن نيز در حد توان،
كار و ت�لاش ميكنند ك��ه البته اگر اين
تالشها بيش��تر ش��ود ،نتايج بهتري در
پي خواهد داشت.
رهبر انقالب اسالمي ،كاالي ايراني
را از اي��ن جهت كه «محص��ول نهايي
برنامهري��زي ،س��رمايهگذاري و كار
و ابت��كار قش��رهاي مختل��ف مردم و
مس��ئوالن اس��ت» ،ب��ا عظم��ت و مهم
خواندن��د و افزودند :فعاالن اقتصادي و
توليدگران با «سرمايهگذاري» ،مسئوالن
ب��ا «برنامهريزي» ،جوان��ان با «دانش و
طراحي» و كارگ��ران با «كار و تالش»،
محصولي به جامعه ارائه ميكنند كه مردم
نيز عالوه بر نقشآفريني در توليد ،بايد
با تعص��ب و غيرت و خريد و مصرف
كاالي ايران��ي از محص��ول نهايي اين
زنجيره كار و تالش حمايت كنند.
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در صفحات ديگر

حمايت از كاالي ايراني
و ثبات سياستها
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شروط ويژه
حمايت از كاالي ايراني

رهبر معظم انقالب در نظام جمهوري اسالمي ايران و مطابق با قانون اساسي وظايف سنگين
و گستردهاي در هدايت كشور دارد .اين وظايف البته مطابق با اختيارات وسيع نيز هست .اتخاذ
تصميمهاي��ي براي آينده بلندمدت ايران و ارائه راهكارهايي براي كوتاهمدت در حوزه اقتصاد،
سياست داخلي ،ديپلماسي و سياست خارجي ،ترسيم برخي تصويرها و چشماندازها براي جامعه
ايراني شامل نهادهاي حكومتي مثل دولت و مجلس يا نهادهاي مدني مثل خانواده و احزاب از
جمله اختيارات مقام رهبري است.

با توجه ب��ه اينكه مقام رهبري از نهادهاي
گوناگ��ون و از مس��يرهاي متفاوت بيش��ترين
حج��م اطالع��ات را در ط��ول زم��ان و در هر
مقطع دريافت ميكند ارائه راهحلهاي مقطعي
و انگيزش��ي از سوي ايشان يك فلسفه سياسي
به حساب ميآيد.
رهب��ر معظم انقالب در س��الهاي اخير با
توجه به نكات در پيش نگاش��ته شده در شروع
هر س��ال با هدف تهييج ،تش��ويق و تش��جيع،
تصوي��ري از چش��مانداز يك س��اله عنواني را

مط��رح ميكنند .ايش��ان با توجه ب��ه اطالعاتي
ك��ه از وضعي��ت جامع��ه دارند چندينس��ال
اس��ت موضوعه��اي اقتصادي را براي ش��عار
س��ال انتخ��اب ميكنن��د ،ب��راي س��ال جديد
اي��ن ي��ك ش��عار كارب��ردي ،اس��توار و يك
موض��وع بس��يار ب��ا اهميت اس��ت ك��ه بايد
در دس��توركار باش��د و بههمي��ن منظ��ور
موضوع حمايت از كااله��اي داخلي را مطرح
كردهاند.
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و ثبات سياستها

آمارهاي در دسترس نشان ميدهد حجم كل
تجارت خارجي ايران در سال  1396در عدد 101
ميليارد دالر متوقف شده است .اين رقم درحالي
محقق ش��د كه ارزش تجارت خارجي ايران در
سال  1395معادل  87ميليارد دالر بوده است .در
س��ال  1396و مطابق با آمارهاي ارائهشده از 53
ميليارد دالر هدف صادرات  1396فقط  88درصد
آن محقق ش��ده است و در عدد  47ميليارد دالر
متوقف شد .يك محاسبه ساده نشان ميدهد ايران
در سال  1396با تراز تجاري منفي  7ميليارد دالر
مواجه ش��ده است؛ درصورتيكه آمار مربوط به
صادرات نفتخام را در كل صادرات لحاظ كرده
و يادمان باش��د كه بخ��ش عمدهاي از صادرات
اي��ران عالوه بر نفتخام از ص��ادرات ميعانات
گازي و پتروشيمي بهدست ميآيد ،تصويري از
روزگار نهچن��دان خوش در تجارت خارجي را
خواهيم ديد .با توجه به مجموعه وضعيت ايران
در سياس��ت خارجي و مناسبات ايران در منطقه
و در جه��ان از يكط��رف و باتوجه به اينكه به
هرحال نميتوان تا ابد بر روي صادرات نفتخام
و حت��ي ميعانات گازي و پتروش��يمي حس��اب
باز كرد ،ايجاد تع��ادل در تجارت خارجي يك
ضرورت تمام عيار است.
با توجه به اينكه واردات كاالها و خدمات از
خارج بهمعناي از دست دادن رشد توليد داخلي
و احتماالً تعطيلي بنگاههاي توليدي اس��ت و با
عناي��ت به اينكه واردات فزاينده ميتواند درجه
وابستگي ايران را افزايش دهد ،حمايت از كاالي
ايراني يك ضرورت است.
مقام معظم رهبري با درك دقيق از تحوالت
ايران و جهان و بر اساس ضرورت اجتنابناپذير
صيانت از اش��تغال و توليد داخل ،سال جديد را
سال حمايت از كاالي ايراني نامگذاري كردهاند.
بديهي اس��ت كه حمايت از كاالي ايراني دنيايي
از كار و ت�لاش و برنامهري��زي و اس��تمرار و
پايداري ميخواهد و اتفاقي نيس��ت كه ناگهاني
رخ دهد.

نقش شهروندان

مصرفكنن��دگان ايران��ي بهمثاب��ه س��تون
فق��رات تجارت داخل��ي و عنصر درجه اول در
تعادلبخش��ي به تجارت خارجي بايد در س��ال
 1397و حتي س��الهاي پ��س از آن باتوجه به
شرايط نهچندان خوش اقتصادي در سطح كالن
و همچنين باتوجه به اينكه خريد توليدات داخلي
در همه جامعهها يك بحث اساس��ي است بايد
رويكردش را تغيير دهد .مصرفكنندگان ايراني
ميتوانند با مقايس��ه قيمته��ا و مطلوبيتها و
كيفيته��اي داخلي و خارج��ي و حتي با كمي
تسامح بايد رويكرد خريد داخلي را در دستوركار
قرار دهند .اين اتفاق نميافتد مگر اينكه از سوي
نهادهاي فرهنگي كش��ور راههاي تبليغ مناسب
خريد كاالي ايراني را با اس��تفاده از رسانههاي
ايراني پيدا كرده و روي آن متمركز شويم .درحال
حاضر بهداليل گوناگون رويكرد ايرانيان خريد
خارجي است .ش��هروندان ايراني در گروههاي
گوناگ��ون درآمدي كه در ي��ك طبقهبندي كلي
به خانوادههاي كمدرآمد ،خانوادههاي متوس��ط
درآمدي و خانوادههاي پردرآمد تقسيم ميشوند
درحالحاض��ر بهدلي��ل ارزان بودن و برند بودن
كااله��اي خارجي رويكردي رو به خارج دارند
كه بايد روندها عكس شود.
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مقاله

شروط ويژه حمايت از كاالي ايراني
در سال «حمايت از كاالي ايراني» دولت بايد
س��ايهاش را از سر اقتصاد كش��ور بردارد ،حقوق
مصرفكننده بهرس��ميت شناخته ش��ود و مبارزه
جدي با قاچاق ،رانت و فس��اد در س��رلوحه كار
قرار گيرد .در س��ال  ۱۳۹۷كه با تدبير مقام معظم
رهبري ،ش��عار «حمايت از كاالي ايراني» براي آن
انتخاب شده اس��ت ،همه ،بهويژه دولت و فعاالن
اقتصادي موظفند در مس��ير تحقق اين ش��عار قدم
بردارن��د ضمن اينكه اتاق بازرگاني صنايع ،معادن
و كش��اورزي ايران نيز بهعنوان بزرگترين تشكل
بخش خصوصي كش��ور كه نبض توليد ،صادرات
و واردات بخ��ش خصوص��ي را در دس��ت دارد،
ميتواند در تحقق ش��عار سال نقش به سزايي ايفا
كند .در س��ال حمايت از كاالي ايراني ،همه مردم
باي��د به هر نحو ممكن حتي ب��راي مقطعي كوتاه
هم كه شده ،با خريد كاالي ايراني از توليد داخلي
حمايت كنند.

از توليدات به فناوري روز مجهز نيستيم .بنابراين
كاالي م��ا از لحاظ كيفيت ب��ا كاالي جهاني توان
رقابت ندارد .عالوه بر اين از ماشينآالت فرسوده
اس��تفاده ميكنيم و كارآيي اين ماش��ينها پايين و
مصرف انرژياش باالس��ت .همين باعث ميشود
كاالي ما با قيمت زيادتري عرضه شود .در بسياري
از كاالهاي ايراني اگر تغييرات اساس��ي در اين دو
مورد ص��ورت نگيرد ،خواهناخواه مصرف كاالي
ايراني با مشكل مواجه خواهد شد ضمن اينكه اگر
قرار باشد شعار سال را به واقعيت تبديل كنيم بايد
جذابيت كاالي ايراني را باال ببريم و اگر اين مسئله
رخ دهد ،خودبهخود شعار سال تحقق پيدا ميكند.
جذابيت اين اس��ت ك��ه كاالي ايراني رقابتپذير
باشد .اما اگر اين اتفاق نيفتد مصرف كاالي ايراني
را بهسختي ميتوانيم اشاعه دهيم .وقوع اين اتفاق
همراه با ايجاد حساس��يت براي مصرف توليدات
مل��ي ،ارجحي��ت دادن مصرف داخل��ي بر كاالي
خارجي را ايجاد خواهد كرد.

وقت��ي ميخواهيم از حال و وضع توليد و از
س��ويي رابطه نامطلوب م��ردم با مصرف كاالهاي
تولي��د داخل صحبت كنيم بايد يك واقعيت را در
جامعه و از منظر اجتماعي مورد بررسي قرار دهيم
كه چگونه و چرا كاالي خارجي بيش��تر از كاالي
ايراني مصرف ميش��ود .در اين ارتباط يك قضيه
اجتماعي در كشور اتفاق افتاده است كه خيلي كم
به آن توجه ش��ده و آن اين است كه طبقه متوسط
جامعه طي س��الهاي متمادي بسيار ضعيف شده
و ق��درت خريد مردم پايين آمده اس��ت .در واقع
بخشي از همين طبقه متوسط جامعه بهدليل فضاي
ناسالم اقتصادي كه در سالهاي پيش بهوجود آمده
ب��ه طبقه باالتر صعود كرده و بخش بزرگي از اين
طبقه بهدليل ش��رايط اقتصادي به طبقه پايين نزول
پيدا كردهاند .آنچه درباره مصرف كاال در طبقه اول
جامعه از گذشته با آن روبهرو بودهايم و اكنون نيز
ادامه دارد ،اين اس��ت كه طبقات اول يا دهكهاي
باالي جامعه هميشه و همواره كاالي ايراني مصرف
نميكردهان��د و اكنون نيز اين روند ادامه دارد .در
اين بين طبقه متوسط هم تجزيهشده و تعداد زيادي
از آنها به طبقه پايين رفتهاند كه قدرت خريدشان
ال قدرت خريد كاالي ايراني
كاهش پيدا كرده و اص ً
با قيمت باال را ندارن��د ،بنابراين بهدنبال كاالهاي
ارزان ولو بيكيفيت هستند.

بزرگترين كمك براي تحقق شعار

نگاه مردم به كاالهاي توليد داخل

علت گران بودن توليد داخل
مش��كل اصلي ما در تولي��د كاالهاي ايراني،
ش��كاف فناوري بين فرآيند ما در توليد در مقايسه
با فرآيند توليد جهاني است كه بخشي از آن بهدليل
تحريمها بهوجود آمده است كمااينكه در بسياري

بزرگتري��ن كمك��ي كه براي تحقق ش��عار
س��ال ميتوانيم انج��ام دهيم اين اس��ت كه براي
ورود فناوري ،بازس��ازي و نوسازي صنعت ايران
ال ويژهاي را فراهم كنيم و براي ورود
تسهيالت كام ً
مواد اوليه و توليدات ايراني تسهيالت ويژهاي را در
نظر بگيريم .اين قضيه بهسرعت ميتواند فناوري
روز را ب��ه كمك توليد بياورد و قيمت تمامش��ده
كاالي م��ا را كاهش دهد و آن را رقابتپذير كند.
مسئله ديگري كه در توليدات و صنعت ما ميتواند
اثرپذيري قابلتوجهي داش��ته باشد مساعد كردن
ب و كار براي سرمايهگذاري در كشور
فضاي كس 
ب و كار مساعد نباشد
است زيرا تا وقتي فضاي كس 
نه سرمايهگذاري داخلي و نه خارجي توسعه پيدا
نميكند و رقابتپذيري واقعي اتفاق نميافتد ضمن
ب و كار در بخش توليد يكي
اينكه بهبود فضاي كس 
از مؤلفههاي بس��يار مهم براي توليد كاالي بهتر و
قيمت بهتر در آينده خواهد بود.
ب و كار
بهبود فضاي كس 
در بهب��ود فض��اي كس��ب و كار و ج��ذب
س��رمايهگذاري چ��ه خارج��ي و چ��ه داخلي كه
باع��ث توس��عه بخش تولي��د ميش��ود مهمترين
موض��وع پيشبينيپذي��ر بودن آينده اس��ت يعني
س��رمايهگذاران باي��د بتوانند حداقل��ي از آينده را
پيشبيني كنند .پيشبينيپذير بودن بخش توليد در
كش��ور حائزاهميت است و سرمايهها را از بخش
غيرمولد به بخش مولد سوق دهد .زماني كه نتوانيم
حداقل��ي از آينده اقتصاد را پيشبيني كنيم ،امنيت
براي سرمايهگذاري متزلزل ميشود و مانند گذشته

اصرار بر بدهكارتركردن دولت
از صفحه اول
دولت محت��رم بايد بداند تواناييهايش براي
پرداخت بهنگام بدهي به بخشها چقدر است و بر
همان اساس فعاليت كند .از سوي ديگر دولت بايد
توجه كند وقتي كارخانهها و پيمانكاران خصوصي را
به خود وابسته ميكند و نميتواند به تعهدات خود
عمل كند ديوار بياعتمادي به دولت را برافراشتهتر
ميكند .وقتي دولت توانايي پرداخت بدهيهايش را
در زمان وعده داده شده ندارد معنايش اين است كه
يك بازي مارپيچ تهديدآميز در بخشهاي گوناگون
پديدار ميكند و كل جامعه به دردسر ميافتد .بهطور
مثال ميتوان بههمين داستان ناراحتكننده صنعت
قندوشكر نگاه كرد .كارخانههاي قندوشكر به اميد
آنكه امس��ال دولت بدهي خود را به آنها ميپردازد
به كش��اورزان زحمتكش چغندركار وعده ميدهند
ك��ه در تاريخ معيني اقدام به پرداخت مطالباتش��ان
خواهند كرد .اما ناتواني دولت موجب ميش��ود كه
كارخانهه��اي خريدار چغن��در نتوانند بهنگام پول
كشاورزان را پرداخت كنند و بياعتمادي گستردهتر
ميشود .واقعيت اين است كه مديران محترم دولت

هنوز در رؤي��اي درآمدهاي افس��انهاي حاصل از
صادرات نفتخام هستند و منتظرند معجزه نفت به
داد آنها برسد و بدهيهايشان را به طلبكاران متنوع
بدهند .اما اين اتفاق ديگر در شرف وقوع نيست و
تا همينجا هم ديوار بياعتماي بلند و بذر اختالفها
پاشيده شده است .اين رفتار و اصرار عجيب دولت
براي پذيرفتن تعه��دات تازه در دولت دوازدهم و
دولت يازده��م كه به دولت كوچك و چابك باور
دارد يا حرف آن را ميزند را چگونه بايد هضم كرد
جز اينكه اين رفتار را غيرمس��ئوالنه فرض كنيم و
يا آن را به ناكاربلدي نسبت دهيم .به دولت محترم
توصيه ميش��ود اينهمه بار بر دوش نكشد و براي
مردم و خودش��ان دردسر درست نكنند .شهروندان
ايراني و فعاالن اقتصادي ،صنعت و بازرگاني ايران
كودك و نابالغ نيستند كه براي هر كاري براي آنها از
باال تعيينتكليف شود .دولت الزم است يكبار براي
هميش��ه وزنكشي كرده و خود را به اندازه توانايي
مالي و اس��تطاعت درآمدياش س��بك كند .دولتي
كه بنابر اظهار مع��اون اول رئيسجمهور تنها 200
هزار مدير دارد و هزينه سرانگش��تي اين مديران با

منابع به س��مت كارهاي زودب��ازده و غيرمولد و
داللي پيش ميرود ،توليد جان نميگيرد و كاالي
ايراني رقابتپذير نميشود.
پيشبيني عوامل قيمتي تمامشده كاال
بهطور نمونه بايد بدانيم س��ال آينده ماليات بر
توليد و قيمت ارز و عوارض بر توليد بر چه اساس
خواهد بود زي��را اگر نتوانيم اين موارد را پيشبيني
كني��م ،امني��ت براي س��رمايهگذاري دچار خدش��ه
ميش��ود ،توليد توس��عه پيدا نميكند و مش��كالت
گذشته كماكان ادامه خواهد داشت .ما اقدامات بانك
مركزي را مناسب ارزيابي نميكنيم .يكي از كارهايي
كه درباره نرخ ارز بايد انجام ش��ود و اقدامي قانوني
بود كه در برنامه چهارم توسعه مصوب شد اين بود
كه تفاوت نرخ تورم داخلي و خارجي را در قيمت
ارز در نظر بگيريم .بارها خواستار اين شديم كه اين
كار انجام ش��ود .اگر اين قضيه را سركوب كنيم در
اقتصاد تنش ايجاد ميشود بايد بر اساس واقعيتهاي
اقتصادي و باتوجه به قانون نرخ ارز اقدام شود.
بايد كاالي ايراني مصرف كرد
در يك ش��رايطي حتم�� ًا و بايد كاالي ايراني
مصرف كرد ،ولو رياضت باشد حتي اگر شده اين
كاال را گرانت��ر بخريم بايد چنين كنيم تا در آينده
با ديگران برابر ش��ويم و اميد داش��ته باشيم با اين
اقدام آينده را ميسازيم .بخش خصوصي ميتواند
با كمك نبوغ جوانان كشور اقتصاد را پيش ببرد از
اينرو يكي از عواملي كه ميتواند توسعه اقتصادي
و اقتص��اد رقابتپذير را ايجاد كند مردمي ش��دن
اقتصاد است .در مسائل اقتصادي يك عده كاسبان
راحتطلب ،عادت به رانتخواري كردهاند و تحت
هر ش��رايطي قصد سوءاستفاده دارند .بهبيان ديگر
نبود شفافيت ،مانع بزرگي بر سر راه مبارزه با فساد
و رانت در كشور است.
نقطه عزيمت بايد مشخص شود
در اين باره بايد به حقوق مصرفكننده توجه
شود و حقوقش به رسميت شناخته شود .حركت
در اين مس��ير ممكن است س��نگالخهايي داشته
باش��د كه بايد آن س��نگالخها را پذيرفت .اما اگر
نقطه عزيمت ما مش��خص نباشد همه سنگالخها
را هم كه بپيماييم باز بهجايي نميرسيم .مبارزه با
قاچاق كاال با روشهاي معمول نميتواند پاس��خ
مناس��بي داش��ته باش��د زيرا حركتهاي پليسي
بهتنهايي اين كار را متوق��ف نميكند .دراينباره
بايد يك اصل اساسي موردتوجه قرار گيرد .زماني
ميتوانيم اثرپذيري داشته باشيم كه كاالي قاچاق
غيراقتصادي شود .در اينصورت مبارزه صورت
ميگي��رد نبايد ب��راي قاچاقچي كاال س��ودآوري
هنگفتي داش��ته باشد يا ريس��كپذيري در مقابل
اين سود برايش صرفه عمل پيدا كند؛ اگر قاچاق
سودآور باشد هرچقدر مبارزه كنيم ،اثر ندارد.

ميانگين ماهانه  10ميليون تومان هزينه براي دولت
به عدد شگفتانگيز  24هزار ميليارد تومان ميرسد
نميتوان��د بيش از اين از آين��ده خرج كند و بهتر
اس��ت خود را الغر كند و كارها را بهطور جدي و
زيربنايي و بدون گماردن آقاباالسر بهدست فعاالن
اقتصادي بخش خصوصي واگذار كند و دس��ت از
دخالتهاي آزاردهنده بردارد.
دولت باي��د باور كند كه فع��االن اقتصادي
كشور ،درك اقتصادي و توليديشان بيشتر و باالتر
از بسياري از مديران و كارمندان تازهمنصبگرفته
وزارتخانهها و سازمانهاست .دولت بايد باور كند
كه مديران و كارشناسان صنايع كه صنعت قند نيز
جزئي از آنهاس��ت ،تجربه و سوادشان در مسائل
توليدي و اقتصادي بهمراتب بيشتر از مديران مياني
و حتي مديران ارشد اغلب وزارتخانههاست.
انجم��ن صنفي كارخانههاي قندوش��كر كه
يك نهاد قديمي اس��ت و كارنامه و سابقه مناسبي
در تجزيه و تحليل رخدادها دارد از مديران ارشد
دولت دوازدهم انتظار دارد به اندازه دخل امروز و
دخل فردا خرج كند و هر از چندگاه به بدهيهاي
انباش��ت ش��ده كه نزديك به سوخت شدن است
نگاهي بيندازد .بازي ب��ا نرخ ارز در اين ماههاي
آت��ي ميتواند بر ابع��اد بدهيها و گيجكنندگيها
بيفزايد و بايد از اين كار اجتناب شود.

اخبار

از صفحه اول
رهبر معظم انقالب اسالمي در پيامي به
مناسبت آغاز سال  ۱۳۹۷هجري شمسي ،با
تبريك به همه همميهن��ان و ايرانيان بهويژه
خانوادهه��اي معزز ش��هيدان و جانبازان و
نوجوان��ان و جوانان اميدآفرين و پيش��ران
حركت علمي كش��ور و با آرزوي نوروزي
ش��اد و شيرين و س��الي پر از خير و بركت،
سال جديد را سال «حمايت از كاالي ايراني»
نامگذاري كردند.
ايشان در بيان چشمانداز حركت مردم
و مس��ئوالن در س��ال جديد ،گفتند :بنده در
شعارهاي سال ،معموالً مسئوالن را مخاطب
قرار ميدهم اما امسال ،مخاطب ،همه آحاد
ملت از جمله مس��ئوالن هستند و همه بايد
سخت ،كار و تالش كنند.
حضرت آيتاهلل خامنهاي مسئله اصلي
امس��ال را نيز همچون سالهاي قبل ،مسئله
اقتصاد و معيش��ت مردم خواندند و با تأكيد
بر «توليد ملي» بهعنوان محور اساسي در حل
مشكالت اقتصادي ،افزودند :اگر توليد ملي
ب��ا همت و پيگيري همگاني ش��تاب بگيرد،
بسياري از مشكالت معيشتي مردم و مسائل
اش��تغال و سرمايهگذاري حل خواهد شد و
آس��يبهاي اجتماعي كاهش زيادي خواهد
يافت؛ بر همين اساس ،نام و شعار امسال را
«حمايت از كاالي ايراني» قرار دادهام.
همانطور كه در پيام ايش��ان تأكيد شده
است محقق شدن اين شعار مشروط به درك

بايدها و نبايدهاي حمايت از كاالي ايراني
دقيق ش��هروندان ايران��ي از اهميت مصرف
كاالهاي ايراني در رش��د و توسعه اقتصاد و
اجتناب از وابستگي ايران به كاالهاي خارجي
است .اجراي اين رهنمود اما نيازمند اين است
كه همه ش��هروندان نكات��ي را رعايت كنند.
برخ��ي نكات از جنس نبايدهاس��ت و نبايد
اجرا ش��وند .از نبايدهاي بزرگ يكي هم اين
است كه راه را بر استفاده نادرست از اين شعار
براي گروههاي سياسي ،احزاب و طيفهاي
سياس��ي و اصناف داراي تضاد منافع ببنديم.
به اين معني كه دستگاه حاكميتي رسانهاي را
نباي��د در اختيار گروههاي��ي قرار دهيم كه از
مس��ير آن به سركوب رقباي صنفي و سياسي
بپردازند.
در همين روزهاي تازه س��پري شده در
برنام��هاي با بازتكرارهاي متعدد از تلويزيون
ايران كساني آمدند و يك برند مشهور توليد
لوازم خانگي را كه در دنيا اشتهار دارد و اتفاق ًا
در تهران توليد ميش��ود زير رگبار انتقادهاي
غيرمنصفانه قرار دادند .وقتي اين اتفاق ميافتد
شهروندان و مصرفكنندگان ايراني احساس
ميكنند يك گروه صنفي ناكاربلد و شكست
خ��ورده در رقابت ميخواهند رقيب خود را
از ميدان خارج كنند.
ي��ك نباي��د ديگر اين اس��ت ك��ه راه
رانتخ��واري احتمال��ي ب��راي گروهه��اي
رهبر معظم انقالب اسالمي در مشهد:

فرصتطلب و غيرمتخصص كه با اس��تفاده
از فضاهاي هيجان��ي راه برگزاري همايش،
كنگ��ره و كنفران��س داخل��ي و منطقهاي و
بينالملل��ي را در پيش گرفته و با بحثهاي
سطح پايين اين مقوله را از استواري و اعتبار
دور ميكنن��د از ب��ازي خارج كني��م .نبايد
ريالي براي پرداخت منابع مالي و عمومي از
سوي دس��تگاهها به برگزاركنندگان اينگونه
همايشها اختصاص يابد.
از س��وي ديگر اما چن��د كار بايد انجام
ش��ود تا اين ش��عار قرص و محكم و داراي
منط��ق نيرومند بهس��وي تحق��ق پيش رود.
نهادهاي پژوهشي معتبر در حوزه اقتصاد بايد
در يك دوره معين درباره اين مفهوم پژوهش
و از تجربههاي جهاني استفاده كرده و راه را
بر فعاليتهاي غيركارشناسانه ببندند.
بايد به اين نكته توجه شود كه كاالهاي
ايران��ي فق��ط كف��ش و لب��اس و يخچال و
تلويزيون نيس��ت و به همه كاالهاي وارداتي
باي��د فكر ك��رد .با توجه به اينكه بيش��ترين
ارزش واردات كشور به كاالهاي سرمايهاي
و واس��طهاي اختصاص دارد بهتراست براي
حمايت از توليد كاالهاي ايراني به اين كاالها
توجه كرد.
*حسين سالحورزي
نايبرئيس اتاق بازرگاني ايران

مردم و مسئوالن با غيرت و تعصب از كاالي ايراني حمايت كنند
از صفحه اول
رهبر انقالب اسالمي در زمينه چگونگي
حمايت از كاالي ايران��ي نيز نكاتي كاربردي
بيان كردند« .برنامهريزي براي افزايش توليد»،
«ارتقاي كيفيت كاالها»« ،انطباق با نيازهاي روز
و ساليق مردم»« ،ارزان تمامشدن و رقابتپذير
ك��ردن كااله��اي ايراني با اجن��اس خارجي»
از جمل��ه اين ن��كات بود .ايش��ان «بازاريابي
صادراتي» را از ديگر راههاي حمايت از كاالي
ايراني برشمردند و با اشاره به وظايف سنگين
وزارت خارجه ،مس��ئوالن بازرگاني و فعاالن
اقتص��ادي افزودند :اگر بتوانيم  ۲۰درصد نياز
بازارهاي  ۱۵همسايه ايران را با كاالي مرغوب
ايراني تأمين كنيم ،در ايجاد اشتغال و افزايش
ثروت ملي گامهاي مهمي برداشتهايم.
حضرت آي��تاهلل خامنهاي پس از تبيين
چراي��ي و راهه��اي حماي��ت از كاالي ايراني
به موضوع الزامات و زمينههاي تحقق ش��عار
س��ال پرداختن��د« .اقدام دول��ت در مديريت
ج��دي واردات» (چ��ه واردات دولتي و چه
واردات بخش خصوصي) و «خودداري كامل
از واردات اجناسي كه در داخل توليد ميشوند
يا قابل توليد هستند» اولين تأكيد رهبر انقالب
در اين بحث بود .ايشان تأثير مخرب واردات
ال اساس��ي خواندند و افزودند:
بر توليد را كام ً
جنس خارجي مثل س��يل وارد ميش��ود و آن
وقت از بيكاري هم انتقاد ميكنيم!
حضرت آيتاهلل خامنهاي «مبارزه جدي
با قاچ��اق» را دومين الزام ج��دي حمايت از
كاالي ايراني دانس��تند و افزودن��د :مردم هم
باي��د متعصبان��ه از خري��د و مص��رف جنس
قاچاق خودداري كنند تا قاچاق براي كس��ي
بهصرفه نباشد.
ايش��ان با توصيه مؤكد به سرمايهگذاري
فع��االن اقتصادي در امر تولي��د افزودند :اين
س��رمايهگذاري ضمن اينكه سود هم بهدنبال
دارد ،اگ��ر ب��ا نيت خالص و براي پيش��رفت
كشور انجام شود ،عبادت نيز محسوب ميشود.
جمعبن��دي رهبر انقالب اس�لامي در بخش
شعار سال اين جمله بود« :ما مسئوالن ،فعاالن
اقتصادي ،فروشندگان و مصرفكنندگان ،همه

و هم��ه با تعصب و غي��رت بهدنبال حمايت از
كاالي ايراني باشيم».
رهب��ر انقالب اس�لامي در بخ��ش پاياني
سخنانش��ان ب��ه مس��ائل منطق��ه و خباث��ت
آمريكاييها اش��اره كردند و گفتند :در س��الي
كه گذش��ت ،جمهوري اسالمي توانست پرچم
عزت و اقتدار ملت ايران را در منطقه به اهتزاز
درآورد و سهم مهمي در شكستن كمر تكفيريها
و برقراري امنيت ،ايفا كند.
حض��رت آي��تاهلل خامنهاي ب��ا تأكيد بر
اينك��ه جمهوري اس�لامي با اي��ن اقدام بزرگ
خ��ود ،نقش��ه آمريكاييه��ا را در منطقه خنثي
كرد ،افزودند :اكنون ،قدرتهاي بينالمللي كه
همواره در مسائل داخلي مناطق مختلف جهان
دخالت ميكنند ،به جمهوري اسالمي معترضند
و ميگويند چرا ايران در مسائل منطقه دخالت
ميكند؟ كه در پاس��خ ميگوييم اين موضوع به
شما ربطي ندارد .ايشان با تأكيد بر اينكه حضور
جمهوري اس�لامي ايران در برخي كشورهاي
منطقه ،با خواست دولتها و ملتها انجام شده
است ،خاطرنشان كردند :ما نه زورگويي كرديم
و ن��ه دخالت در امور داخلي كش��ورها .كمك
خواستند و ما كمك كرديم و اين كمك را هم با
انگيزههاي منطقي و با محاسبات بسيار عاقالنه،
و نه از روي احساس انجام داديم.
رهبر انقالب اس�لامي با اشاره به طراحي
آمريكاييه��ا براي منطقه ،گفتن��د :آمريكاييها
بهدنبال آن بودند كه با بهوجود آوردن گروههاي
«شرير ،ظالم و هتاك» همچون داعش ،ملتهاي
منطقه را مشغول جنگ داخلي و ذهن آنها را از
رژيم غاصب صهيونيس��تي دور كنند ،ولي ما به
توفيق الهي توانستيم اين نقشه را خنثي كنيم.
حضرت آيتاهلل خامنهاي با اشاره به ادعاي
آمريكاييه��ا مبن��ي بر نقش آنها در س��ركوب
داعش ،تأكيد كردند :اين ادعا دروغ اس��ت زيرا
سياس��ت آمريكا ،حفظ داعش و امثال آن است
البت��ه بهگونهاي كه آنه��ا در اختيار آمريكاييها
باشند .ايشان با تأكيد بر اينكه آمريكاييها هيچ
انگيزهاي ب��راي از بين بردن داعش نداش��تند،
افزودن��د :عالوه بر اين موضوع ،آمريكا قادر به
تأمين امنيت در منطقه نيس��ت و نمونه بارز آن

حضور  ۱۴ساله در افغانستان است كه نهتنها هيچ
امنيتي را براي مردم افغانستان به ارمغان نياورده
است ،بلكه شرايط امنيتي را بدتر كرده است.
رهبر انقالب اس�لامي با تأكي��د بر اينكه
جمهوري اس�لامي ،توانسته در منطقه امنيت را
برق��رار كند ،گفتند :بع��د از اين هم همينگونه
خواه��د بود و بدونش��ك آمريكا در مس��ائل
منطقه به اهداف خود نخواهد رسيد و جمهوري
اسالمي ايران به فضل الهي تمام اهداف خود را
در منطقه محقق خواهد كرد.
حضرت آيتاهلل خامن��هاي در پايان و در
جمعبندي سخنانش��ان به پنج نكته مهم اشاره
كردند.
 -1در كش��ور هيچ مش��كل غيرقابل حلي
وج��ود ن��دارد و كلي��د حل مش��كالت نيز در
دس��ت مس��ئوالن و ملت ايران اس��ت و نه در
دست بيگانگان.
 -2انقالب اسالمي با قدرت و نشاط و با
حفظ ش��عارها و اصول بنيادين به پيش ميرود
و چهل س��الگي انقالب دوران پختگي و نشاط
آن است و نه دوران پيري و عقب گرد.
 -۳جوانان ،سرمايه ارزشمند و اميد كشور
هس��تند و در ميدانهاي مهمي همچون صنايع
برتر ،فرهنگ و هنر ،نظاميگري و فرماندهي و
مديريت حضور دارند ك��ه در مديريتها بايد
بيشتر از اين سرمايه ارزشمند استفاده شود.
 -۴با وجود اميد واهي دشمن به رويگرداني
نسل سوم و چهارم از انقالب ،گرايش و پايبندي
اين دو نس��ل ،بسيار عميق است و اگر از نسل
اول بيشتر نباشد ،كمتر نيست.
 -۵دشمن ،تالش زيادي براي بزرگنمايي
بيش از حد مشكالت دارد اما همه اين مشكالت
به دست جوانان و با توفيق الهي قابلحل است
و براي همين دش��من بهشدت از بالندگي نسل
جوان ناراحت و عصباني است.
رهبر انقالب اسالمي سخنان خود را با اين
فراز بهپايان رس��اندند« :جوانهاي عزيز ايران،
كش��ور را بهتر از آن چيزي كه در ذهن نس��ل
قبلي بود ،خواهند س��اخت و پرچم اس��تقالل،
عزت و عظمت و ش��رافت كش��ور را بلندتر از
گذشته بهاهتزاز درخواهند آورد».
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حمايت از كاالي ايراني
و ثبات سياستها
از صفحه2

توليدكنندگان

تولي��د صنعتي و كش��اورزي در دنياي امروز با
رقابت��ي نفسگير و ثاني��هاي و روي اع��داد و ارقام
كوچك قيمتي و كيفيت مواجه اس��ت .توليدكنندگان
در هم��ه س��رزمينها با همه نيروي م��ادي و فكري
خود ت�لاش ميكنند ضمن صيان��ت از بازار داخل،
ب��ازار كاالي كش��ورهاي ديگر را نيز تس��خير كنند.
اين وضعيت موجب ميش��ود كه كار توليدكنندگان
ايران��ي در رقابت با خارجيه��ا حتي در بازار داخل
ني��ز س��خت باش��د ،در صورتيكه تولي��د ايراني در
ي��ك فرآيند و در يك دوره معي��ن توانايي رقابت با
كاالهاي خارجي را بهدس��ت نياورد ،احتمال حذف
قطعي و هميش��گي وجود دارد .افزايش بهرهوري و
توجه دقيق به ذهن و جيب مصرفكنندگان ايراني از
ط��رف توليدكنندگان راه را براي حمايت از توليدات
آنها از طرف ش��هروندان هموار ميكند .س��ازگاري
ديدگاهه��ا و منافع توليدكنن��دگان و مصرفكنندگان
ي��ك ضرورت اجتنابناپذير براي رش��د حمايت از
توليدات داخلي است.

اما دولت

واقعي��ت اين اس��ت ك��ه نهاد دول��ت در ايران
ق��درت فوقالع��ادهاي دارد و س��هم و نق��ش آن در
سياستگذاريهاي كالن و در سياستگذاري ارزي،
پولي ،بانكي ،صنعتي و تجاري آن قابلمقايسه با بخش
خصوصي و نهادهاي مدني نيست؛ بنابر توزيع قدرت
فعلي ميان نهاد دولت و نهادهاي مدني بهنظر ميرسد
ت��ا زماني كه دولت نخواهد ،نتواند و به اين س��مت
نرود كه حمايت واقعي از كاالي ايراني را به ش��كل
همهجانبه اجرا كند ،اين شعار محقق نميشود .دولت
دوازدهم بايد در چند مسئله بسيار اساسي دقت كافي
داش��ته باشد تا حمايت از توليد و كاالي ايراني فقط
در حرف و روي كاغذ نماند.
ي��ك نكت��ه اصلي اين اس��ت كه دول��ت ثبات
سياس��تها را در دس��توركار قرار ده��د و از اينكه
سياس��تها را بر اساس نيازهاي سياسي خودش در
دورهه��اي كوتاهمدت تغيير دهد باي��د اجتناب كند.
ناپايداري سياس��تهاي اقتصادي براي هر فعاليتي و
هر هدفي سم مهلك است و اگر ميخواهيم سياست
حمايت از كاالي ايراني را محقق س��ازيم بايد ثبات
سياستها را حفظ كنيم.
از طرف ديگر و بر اس��اس متغيرهاي اقتصادي
مه��م بهويژه نرخ ت��ورم كه قيم��ت كاالي داخلي و
خارج��ي را قابلمقايس��ه ميكند از ه��ر اقدامي كه
نرخ تورم را ش��تاب ميدهد اجتناب ش��ود .از طرف
ديگ��ر دولت بايد از دس��تكاري نرخ ارز بهمثابه يك
عنصر بسيار مهم در سياستهاي ارزي كه آثارش بر
سياس��تهاي تجاري باالست خودداري كند .كاهش
دس��توري نرخ ارز ميتواند توليد داخلي را تضعيف
كرده و ميل به خريد كاالي خارجي را افزايش دهد.
از طرف ديگر دولت بايد در مس��ير صيانت از محيط
كس��بوكار و قان��ون و مق��ررات پيشبرنده محيط
كس��بوكار حمايت كند ت��ا توليدكنن��ده داخلي با
دردس��ر مواجه نشود دولت بايد به سازمانهاي تابعه
خ��ود بهطور صريح و دقيق اعالم كند هر دخالتي كه
منجر به ناكارآمدي در توليد ميش��ود را حذف كند.
دخالت در قيمتگذاري دستوري ،سختگيري بيهوده
برخي نهادهاي نظارتي ،تداخل وظايف و اختيارات
دستگاهها ،موازيكاريها ،فشارهاي مالياتي و ...بايد
در مسير بهبود قرار گيرند.
كشورها و شركتهاي توانمند دنيا كه اين روزها
حرف اول را در قيمت و كيفيت كاالها ميزنند بيش
از هر چيز در چارچوب محيط كسبوكار پيشبرنده
قرار داش��ته و دارند .بيشترين نقش را در حمايت از
كاالي ايران��ي نهاد دولت دارد ك��ه اگر خوب انجام
دهد بهجايي ميرسيم و در غيراينصورت اين شعار
لباس عمل نميپوشد.
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بازار جهاني

توليدكنندگان

شكر آمريكاي مركزي

در مسير رشد

پيشگفتار
شكر همچنان پس از سپري شدن چندين دهه از زماني
كه كااليي استراتژيك شد و در كانون تجارت و رقابتهاي
جهاني قرار گرفت هنوز هم كااليي راهبردي بهحس��اب
ميآي��د .اين محصول كه پايي در مزرعه و آب دارد و با
كشاورزان سروكار دارد سري هم در صنعت ،مهندسي و
كشاورزي پيدا كرده است و همچنان بازاري خاص دارد.
هنوز بر سر اينكه كشورهاي جهان بازار شكر را با توليد
داخل تنظيم كنند يا از واردات بيش از يك اهرم استفاده

كشورهاي توليدكننده شكر در آمريكايمركزي ،از گواتماال تا
پاناما ،توسعه خارقالعادهاي در  ۱۵سال گذشته داشتهاند .هزينههاي
پايين توليد ،شرايط مطلوب آب و هوا ،دسترسي به بازارهاي در حال
رشد آسيايي و بازارهاي ترجيحي اياالتمتحده و اروپا ،به آنها كمك
كرد تا بهطور پيوسته تا سال  ،۲۰۱۴-۱۵به توسعه كشت محصول
ادامه دهند .هرچند كه پديده النينو در س��ال  2015-16باعث شد
كل توليد ش��كر اين كشور با تقريب ًا  ۱۰درصد كاهش مواجه شود
ليكن وضعيت توليد در فصل بعد تا حدودي بهبود يافت.
احتم��ال ميرود به علت مطلوب بودن ش��رايط آب و هوايي،
ركورد جديدي براي س��ال  2017-18حاصل ش��ود .اين در حالي
است كه ميزان رشد توليد در خالل 2سال گذشته به حداقل رسيد
و سرمايهگذاري براي گسترش ظرفيت توليد ،متوقف شد.

اهميت زياد شكر در اقتصاد آمريكايمركزي

توليد شكر در  7كشور تشكيلدهنده آمريكايمركزي (شامل؛
بليز ،كاس��تاريكا ،الس��الوادور ،گواتماال ،هندوراس ،نيكاراگوئه و
پانام��ا) در خ�لال س��الهاي  2007-08و  ،2015-16تا مرز ۴۰
درصد افزايش يافت و باعث شد كه اين منطقه ،يكي از فعالترين
مراكز توليد در جهان ش��ود .اين در حالي بود كه مصرف شكر نيز
در هم��ان دوره زمان��ي تا  ۳۰درصد افزايش يافت و مازاد ش��كر
توليدي صادر شد.
اي��ن دوره زماني (كه طي آن بيش��ترين ميزان توليد و مصرف
رخ داد) ،ب��ا دورهه��اي افزايش قيمت ش��كر در بازارهاي جهاني
(طي  2005-06و  )2011-12همزمان بود .در فاصله اين سالها،
سرمايهگذاري قابلتوجهي در افزايش ظرفيت و بهبود امور زيربنايي
انجام گرفت.
اين دوره ،ش��اهد ظه��ور مدعياني براي تولي��د منطقهاي بود.
ش��ركت «گروپوپالس» نيكاراگوئه ،امروز با ظرفيت نهايي آسياب
ساالنه  ۵/۵ميليون تن نيشكر در چهار كشور هندوراس ،گواتماال،
نيكاراگوئه و پاناما ،شكر و اتانول توليد ميكند .همينطور شركت
«پنتالئ��ون» گواتم��اال در  ۵كش��ور برزيل ،هن��دوراس ،گواتماال،
مكزي��ك و نيكاراگوئه ،با ظرفيت آس��ياب س��االنه  ۱۳ميليون تن
نيشكر فعاليت دارد.

ش��ود مناقش��ه وجود دارد و خوداتكايي در كانون توجه
است .كشورهاي گوناگون در جهان راه خوداتكايي را با
تعرفه باال يا موانع غيرگمركي سد ميكنند و از توليد بيشتر
در داخل س��رزمينها صيانت ميشود .بههمين دليل است
كه كش��ورهاي آمريكايمركزي براي رهايي از وابستگي
به برزيل توليد خود را افزايش ميدهند؛ گزارش نش��ريه
بينالمللي شكر و شيرينكنندهها ( )F.O.Lichtنگاهي به
اين موضوع دارد كه در ادامه ميخوانيم:

تصوير مختصري از وضعيت صنعتي منطقه
گواتماال بزرگترين توليدكننده شكر در اين منطقه است .ساالنه
 ۲۷ميليون تن نيشكر توسط  ۱۲كارخانه اين كشور آسياب ميشوند.
اين وضعيت باعث شده است تا گواتماال ،رتبه پنجم فرآوري نيشكر
را در ق��اره آمريكا به خود اختصاص دهد ،با اينحال هنوز از نظر
صادرات ،دومين صادركننده بزرگ بعد از برزيل است.
ب��ا اين وجود ،عدمدسترس��ي به زمي��ن و زيربناي ضعيف در
مجاورت سواحل جنوبي گواتماال ،توسعه كشت نيشكر گواتماال را
طي  10سال آينده محدود خواهد كرد .چرا كه براي توسعه كشت
نيش��كر ،زمين كافي در گواتماال باقي نمانده اس��ت .درحالحاضر
افزايش توليد شكر ،بيشتر به افزايش بهرهوري و ضريب استحصال
ش��كر معطوف ميش��ود .كارشناس��ان معتقدند درصورت ترويج
پيش��رفتهاي تكنولوژيكي ،بدوننياز به افزايش سطح زيركشت،
ميزان توليد در حدود  ۱۰درصد افزايش خواهد يافت.
عملكرد توليد نيشكر نيز در سالهاي اخير افزايش يافته است
و درحالحاضر در س��طحي به بي��ش از  ۱۰۰تن در هكتار تثبيت
ش��ده است .با اين وجود ،شواهدي موجود است كه نشان ميدهد
افزايش توليد در واحد سطح بسيار مشكل است.
اكث��ر كارخانهها ،محصوالت متنوعي مانند ش��كرخام ،ش��كر
تصفيهش��ده ،اتانول و برق (براي فروش به ش��بكه عمومي) توليد
ميكنند« .گينيو ماگ دالنا» ،بزرگترين كارخانه اين كشور ميباشد
كه ظرفيت آسياب ساالنه آن به بيش از  ۶ميليون تن نيشكر ميرسد.
اين شركت داراي ظرفيت توليد روزانه  ۴۲۰هزار ليتر اتانول و توليد
روزان��ه  ۱۲۳مگاوات برق اس��ت .در مجموع اين صنعت ظرفيت
توليد  ۵۷۵مگاوات برق را دارد.
«پانتلئ��ون» ،بزرگترين گروه نيش��كري ميباش��د كه ظرفيت
آس��ياب دو واحد آن به  ۶/۳ميليون تن ميرس��د .زمان تأس��يس
اين كارخانه به اواس��ط قرن  ۱۹برميگردد ،زماني كه مؤسسين آن
يك تش��كيالت پرورش گاو را به يك كارخانه كوچك شكر تغيير
دادند .در سال  ،۱۹۸۴دومين شعبه اين مؤسسه بهنام «كانسپسيون»
در گواتماال و س��ومين كارخانه در سال  ۱۹۹۸بهنام «هونت روزا»
در نيكاراگوئه افتتاح شد.

اين ش��ركت در س��ال  ۲۰۰۶با مشاركت شركت
«يونيآلك��و» و كارخانه توليد ش��كر و اتانول «وال دو
پاران��ا» برزيل و كارخانه «مينوليت��ا»ي كلمبيا ،اقدام به
تأسيس و راه اندازي شعبه فرامرزي در برزيل كردند.
بعدا ً شركت مذكور ،صاحب ۷۵درصد سهام كارخانه
شد .در س��ال  ۲۰۰۸كارخانه «اينجنيو الگري سيا» در
هن��دوراس را تحويل گرفت .باالخ��ره در اوايل دهه
حاض��ر ،مديري��ت كارخانه «پانيوك��و» در مكزيك را
بهعهده گرفت.
در خالل سال  ،۲۰۱۶كارخانه «چبيل اوتزاج» كه
از سال  ۲۰۱۳تا  ۲۰۱۶فعاليت ميكرد تعطيل شد .اين
وضعيت بيانگر پايان توانايي صنعت ش��كر در توانايي
افزايش توليد و سطح كلي محصول بود.
صنعت ش��كر گواتماال ،يكي از بخشهايي است
كه بيشترين بهرهوري در توليدات و ظرفيت بارگيري
بن��دري را دارد ( ۲/۲۰۰ت��ن در س��اعت) ،بهعالوه با
ظرفيت  ۴۳۱هزار تن ،افتخار داشتن بزرگترين ظرفيت
انبارداري در منطقه آمريكايمركزي را دارد.
آمريكا و كانادا در س��ال  ،۲۰۱۶اولين بازار عمده
شكر براي گواتماال بودند كه مشترك ًا  ۲۹درصد خريد
را به خودشان اختصاص دادند .گواتماال سعي ميكند
كه بهتدريج جايگزين سهميه آمريكا در سازمان تجارت
جهاني ( )WTOرا تكميل كرده و تا حدامكان از شكر
تصفيهشده سهميه ( CAFTA-DRموافقتنامه تجارت
معاف از عوارض آمريكايمركزي)* استفاده كند.

السالوادور

واريتههاي نيش��كر با عملك��رد باال ،تنوع صنعت
در تولي��د ان��رژي و الكل /اتانول ،س��رمايهگذاري در
تجهيزات كارخانهاي براي بهبود بهرهوري توليد شكر
و دس��تيابي بيش��تر به بازار آمريكا عواملي هستند كه
پيشبيني ميش��ود در خالل  ۳تا  ۵س��ال آينده ،باعث
بهبود و س��ودآوري صنعت شكر السالوادور شوند .با
اينحال ،بالياي طبيعي ،قيمتهاي نامشخص بينالمللي
و هزينههاي باالي حمل و نقل نيز ممكن اس��ت روي
اين صنعت تأثيرگذار باشند.
قيمتگذاري براي نيشكر توليدكنندگان براساس
محتويات ش��كر در ني ص��ورت ميگيرد .طبق قانون
شكر ،توليدكنندگان  ۵۴/۵درصد از ارزش شكر فروخته
شده را دريافت ميكنند و بقيه آن به كارخانههاي شكر
تعل��ق دارد و كارخانهها درآمد حاص��ل از فروش را
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بازار جهاني

در سال  ۲۰۱۷-18در حدود ۲درصد ديگر اضافه شود.
نيكاراگوئه براس��اس قرارداد س��ازمان تجارتجهاني،
داراي سهميه شكر تعرفه ب ،اياالتمتحده (بهميزان ۱۱۴،۲۲
ت��ن) ،موافقت نامه تج��ارت آزاد آمريكايمركزي (بهميزان
 ۲۶۸۴۰ت��ن) ،اتحاديه اروپا (بهميزان  ۷۳۹،۲۳تن) و تايوان
( ۲۱۰۶۷تن شكر سفيد تصفيهشده و  ۱۰۳۷۹تن شكرخام)
اس��ت .مكزيك نيز س��هميهاي براي صادرات به نيكاراگوئه
تخصيص داده است (فقط براي زماني كه كمبودي در شكر
اين كش��ور وجود داش��ته باش��د) .رتبه اول ظرفيت آسياب
نيشكر به «شوگر اس��تيت» نيكاراگوئه تعلق دارد كه بخشي
از گروه پالس بوده و ظرفيت ساالنه خردكردن  ۳/۲ميليون
تن نيشكر را دارد.

هندوراس

براساس ميزان نيشكر تحويلي ،بين توليدكنندگان تقسيم ميكنند .در
نوامبر  ،۲۰۱۳السالوادور به اتفاق ساير كشورهاي آمريكايمركزي،
مشترك ًا موافقتنامه بازرگاني با اتحاديه اروپا امضا كردند كه براساس
آن ،دستيابي به معاف از عوارض گمركي بازار اتحاديه اروپا تا سقف
 100.000تن شكر براي كشورهاي مذكور مقدور شد و از اين رقم،
 25.088تن سهميه براي السالوادور منظور شود.
ش��ركت كمپانيا آزوكاري ( ،)CASSAبزرگترين توليدكننده
ش��كر در اين كشور ميباش��د كه مجموع ًا دو كارخانه اين شركت،
ظرفيت آسياب ساالنه حدود  ۳ميليون تن نيشكر را دارند.

نيكاراگوئه

صنعت شكر نيكاراگوئه از سال  ،۲۰۱۱بهواسطه افزايش سطح
زيركشت نيشكر ،رشد تدريجي را شاهد بوده است .مجموع سطوح
زيركشت نيشكر اين كشور در سال  ۲۰۱۶-17به بيش از  ۷۲هزار
هكتار رس��يد كه نسبت به سال قبل از آن ،رشد ۲درصدي را نشان
ميدهد .علت اصلي افزايش س��طح زيركش��ت ،عمدت ًا بهخاطر نياز
آسيابهاي نيشكر جهت افزايش توليد زيست توده براي نيروگاههاي
توليد برق بود .سه كارخانه از 4كارخانه شكر نيشكري ،داراي نيروگاه
هس��تند كه به آنها امكان ميدهد برق اضافي را به ش��بكه ملي اين
كشور بفروشند .تحليلگران بازار انتظار دارند كه تا سال  ،۲۰۱۸همه
آسيابها توانايي توليد برق را داشته باشند .كميته توليدكنندگان شكر
نيكاراگوئه ( )CNPAپيشبيني كرده است كه سطح زيركشت نيشكر

توليد ،تجارت و توزيع شكر در هندوراس ،توسط بخش
خصوصي كنترل ميشود .سطح زيركشت نيشكر اين كشور
در حدود ۵۷هزار هكتار اس��ت ك��ه  ۶۰درصد آن متعلق به
آس��يابها و بقيه در اختيار توليدكنندگان مستقل است .همه
 ۷كارخانه اين كش��ور ،عضو «اتحاديه توليدكنندگان ش��كر
هندوراس» ميباشند .اين آسيابها ،توليد خود را به شركت
«شوگر ميلرز سنترال» ميفروشند كه به اتحاديه توليدكنندگان
ش��كر هندوراس تعلق دارد .توزيع ش��كر در س��طح كشور
برعهده شركت سنترال است.
كارخانههاي شكر هندوراس ،مانند ساير همصنفان خود
در ديگر كشورهاي منطقه ،در خالل برداشت ماههاي نوامبرتا
م��ه ،اقدام به توليد ب��رق از فرآوردههاي موجود كرده و آن
را به ش��ركت تش��كيالت ملي انرژي الكتريكي ميفروشند.
آس��يابهاي ش��كر تقريب ًا ۲۰درصد از ان��رژي تجديدپذير
توليدش��ده در هندوراس را تأمين ميكنند .برآورد ميش��ود
ك��ه هندوراس بهواس��طه مصرف باگاس نيش��كر در توليد
انرژي ،س��االنه در ح��دود  ۳۶۰ميلي��ون دالر صرفهجويي
ميكند( .جدول )1

كاستاريكا

كاس��تاريكا ،يكي از توليدكنندگان كوچك است ،ليكن
با وجود  ۱۳آسياب ،بيشترين تعداد آسياب شكر را دارد .از
س��طح حدود  64.000هكتار زيركشت نيشكر اين كشور،
بيش از  ۴/۵ميليون تن ني توليد ميشود .اين ميزان ني ،براي
فعاليت كاراي آسيابها كافي نيست .بنابراين صنعت سعي
دارد كه سطح زيركشت را در منطقه گواناكست و همچنين
مناطق ش��مالي افزايش دهد .با وجود توليد  ۷۰تن محصول
در هكتار و ضريب استحصال شكر در حدود  ۱۱درصد ،اين
كشور در رديف توليدكنندگان با رقابت كم قرار دارد.

آمريكايمركزي و ساير جهان

رش��د مطل��وب در خ�لال چند س��ال گذش��ته عمدت ًا
بهعلت دس��تيابي زودهنگام با قيمته��اي باالي بازارهايي
مانن��د اياالتمتح��ده و اتحادي��ه اروپا بود كه كش��ورهاي
آمريكايمركزي از آن استفاده ميكردند .اين گروه كشورها،
طبق يك سهميه تعرفهاي ميتوانند مقدار محدودي از شكر
معاف از عوارض گمركي را طبق رسوم رايج به اياالتمتحده
ارسال كنند.
براي سال  ،۲۰۱۶-17مجموع سهميه آنها  ۱۳۹،۲۴۴تن
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بود .از اين مقدار گواتماال (با  ۲۴۱،۷۳تن) ،بيشترين سهم را
دارد و پاناما (با  ۴۴۲۵۰تن) و الس��الوادور (با  39.672تن)
در ردههاي بعدي قرار دارند .آخرين تغييرات برنام ه ش��كر
اياالتمتح��ده مصوبه حق عبور طب��ق موافقتنامه تجارت
مع��اف از ع��وارض آمريكايمركزي ( )CAFTAدر س��ال
 ۲۰۰۵بود كه با مشاركت كارستاريكا ،جمهوري دومينيكن،
السالوادور ،گواتماال ،هندوراس ،نيكاراگوئه و اياالتمتحده
منعقد شد.
براي سال  ،۲۰۱۷كل سهميه اين كشورها طبق قرارداد
 CAFTAبه  143.000تن رسيد .باز هم گواتماال با 47.000
تن ،بيش��ترين س��هميه را دارا بود و بعد از آن ،السالوادور با
 34.000تن ،در رديف دوم قراردارد .مانند اكثر قراردادهاي
تجارتي CAFTA ،ش��امل يك تبصره حراستي است به اين
مضمون كه :براس��اس اين توافقنامه ،اياالتمتحده حق دارد
بهصورت اختياري در مقابل واردات شكر ،برخي روشهاي
جبراني را براي كشورهاي صادركننده  CAFTAفراهم نمايد.
اين اقدام ،اياالتمتحده را قادر ميس��ازد تا در صورتي كه
طبق قرارداد  ،CAFTAمنافع برنامههاي واردات ش��كر اين
كشور تهديد شود ،واردات اين كشورها را محدود كند ،در
عوض منافع متقابلي را براي كشورهاي  CAFTAفراهم كند
تا خسارت عدمدسترسي را جبران كند.
موافقتنامهه��اي تج��ارت آزاد بين اتحادي��ه اروپا و
كشورهاي آمريكايمركزي در سال  ۲۰۱۳شروع شد.
براي س��ال  ،۲۰۱۷س��هميه در نظر گرفته ش��ده براي
آمريكايمرك��زي معادل  ۱۶۸۰۰۰تن و براي پاناما ۴۴۰،۱۳
تن بود .در نهايت كش��ورهاي آمريكايمركزي موفق شدند
تا سهميه نرخ تعرفهاي ( )TRQقابلتوجهي با تايوان برقرار
كنند .براي الس��الوادور ،سهميه نرخ تعرفهاي از  35.000تن
در س��ال  ۲۰۰۹شروع شد و در سالهاي  ۲۰۱۰و  ۲۰۱۱به
ترتي��ب به  50.000تن و  60.000تن رس��يد .در راس اين
برنامه امكان ارس��ال حداكثر  5.000تن ش��كر تصفيه شده
براي السالوادور وجود داشت .براي هندوراس ،موافقت نامه
تجارت آزاد با تايوان ،يك سهميه نرخ تعرفهاي  10.000تني
در سال  ۲۰۱۳وضع كرد كه ساالنه تا سقف  50.000تن قابل
افزايش است و از سال  ۲۰۱۴قابلاجرا است.
نيكاراگوئه براي ش��كرخام ،س��هميهاي معادل حداقل
 5.000تن دريافت نمود كه ممكن اس��ت با توجه به وضع
واردات كلي ش��كر تايوان ،افزايش يا كاهش يابد .در رأس
برنامههاي اين كشورها ،امكان ارسال  25.000تن شكرسفيد
وج��ود دارد كه طبق هم��ان قراردادها انجام خواهد گرفت.
گواتماال س��هميهاي عمومي معادل  60.000تن در س��ال در
صورتي دريافت كرد كه مقدار ش��كر تصفيهش��ده صادراتي
بيش از  ۳۵درصد مجموع نباشد .ميزان سهميه در ارتباط با
نيازهاي وارداتي تايوان در حال افزايش اس��ت .در مجموع،
منطقه آمريكايمركزي قابليت دسترسي به بازارهاي ترجيحي
را به ميزان  700.000تن در س��ال  ۲۰۱۷-۱۸داراست .اين
رقم نس��بت به كل صادرات  ۳/۶ميليون تني پيشبيني شده
براي اين سال ،قابل مقايسه است .بهعالوه اين نكته را بايد
در نظر داش��ت كه قيمتها در بازارهاي ترجيحي نيز تحت
فشار بودهاند ،بهطوري كه كارآيي مطلوب شبكه امني را كه
اين كشورها تدارك ديدهاند تحتتأثير قرار ميدهد.

چشمانداز

بيش از يك دهه است كه صنعت شكر در آمريكايمركزي،
سرمايهگذاري عظيمي را در زمينه زيرساختها و تجهيزات
بهكار گرفته و بهواسطه آن ،ظرفيت تصفيه و ميزان بهرهوري
افزايش يافته است .بعد از ركودي نسبت ًا كوتاه در اوايل اين
دهه ،مجددا ً رشد به منطقه بازگشته و سال  2017-18ميتواند
شاهد رسيدن به ركورد توليد باشد.
علت اصلي اين وضعيت ،شرايط مطلوب آب و هوايي
اس��ت .با توجه به وج��ود محدوديته��ا در منابع زمين و
بسترهاي كشت ،پيشرفت تكنولوژيكي از عوامل اصلي رشد
و توسعه در اين حوزه ميباشد.
در صورتي ك��ه صنعت بخواهد در صحنه رقابت باقي
بمان��د بايد عملكرد توليد ش��كر و نيش��كر خود را افزايش
دهد .اين نكتهاي اس��ت كه اكثر كارخانهها ،به خوبي از آن
آگاهن��د .لذا انتظار ميرود ب��ا وجود بحرانهاي مصيبتوار
آب و هوايي ،ميزان توليد شكر افزايش يابد.
* (:Dominican Republic-Central America FTA (CAFTA-DR
اولي�ن موافقت نامه تجارت آزاد بين اياالتمتحده و گروهي از كش�ورهاي كمتر
توسعهيافته همس�ايه آمريكايمركزي (شامل كاس�تاريكا ،السالوادور ،گواتماال،
هندوراس ،نيكاراگوآ و جمهوري دومنيكن) است.
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قندوشكر

در برنامههاي
توسعه اول تا پنجم
پيشگفتار
مؤسسه مديريت و برنامهريزي كشاورزي وابسته به
وزارت جهادكشاورزي بهتازگي اطالعات و آمار مربوط
به روند توليد و خودكفايي در برنامههاي توسعه اول تا

چغندرقند

در برنامه اول توسعه ميزان توليد چغندرقند از  3454هزار تن
در س��ال ( 1367سال پايه برنامه) با متوسط نرخ رشد ساليانه 9/4
درص��د به  5.408هزار تن در س��ال  1372افزايش يافت .طي اين
برنامه بهطور متوس��ط ساليانه  4.718هزار تن چغندرقند در كشور
توليد شده است.
ميزان تحقق اهداف پيشبيني شده توليد تا سال چهارم برنامه
داراي روند افزايش��ي بوده بهطوري كه ميزان تحقق اهداف از 76
درصد در س��ال  1368به  102درصد در سال  1371افزايش يافته
ولي در سال پاياني برنامه ( )1372به  86درصد كاهش يافته است.
متوس��ط درصد تحقق اهداف پيشبيني ش��ده توليد چغندرقند در
برنامه اول  86درصد بوده است.
در برنامه دوم توس��عه ( )1374-78ميزان توليد چغندرقند در
سال اول برنامه ( 5.521هزار تن) نسبت به سال پايه ( 5.295هزار
ت��ن) افزايش ولي در س��ال دوم توليد ( 3.686هزار تن) با كاهش
مواجه ش��ده و پس از آن توليد تا س��ال پايان برنامه ( 5.548هزار
تن) روند افزايش��ي داشته است (جدول  .)1طي اين برنامه بهطور
متوسط ساليانه  4.899هزار تن چغندرقند در كشور توليد شده است
و مقايسه ميزان توليد چغندرقند در سالهاي  1373و  1378حاكي
از متوسط نرخ رشد ساليانه  0/94درصد دارد.
در برنامه دوم توسعه ميزان تحقق اهداف پيشبيني شده توليد
از  94درصد در سال  1374به  63درصد در سال  1375كاهش و
در سالهاي بعد با روند افزايشي در سال پاياني برنامه ( )1378به
 89درصد رسيده است .متوسط درصد تحقق اهداف پيشبيني شده
توليد چغندرقند در اين برنامه  81درصد بوده است.
بررس��ي توليد چغندرقند در برنامه سوم توسعه نشان ميدهد
كه توليد از  5.548هزار تن در س��ال ( 1378س��ال پايه برنامه) به
 4.916هزار تن در س��ال پاياني برنامه ( )1383كاهش يافته است
(متوسط نرخ رشد ساليانه  -2/4درصد).
ميزان تحقق اهداف پيشبيني ش��ده توليد طي سالهاي برنامه
س��وم نيز متناسب با ميزان توليد داراي نوساناتي بوده است .ميزان
تحقق اهداف از  81درصد در س��ال  1379به  97درصد در س��ال
 1381افزايش و در س��الهاي بعد با س��ير نزولي به  68درصد در
س��ال پاياني برنامه رسيده است (جدول  .)1طي اين برنامه بهطور
متوس��ط س��االنه  5.185هزار تن چغندرقن��د و  82درصد اهداف
پيشبيني شده توليد محقق شده است.
در برنامه چهارم توس��عه بررس��ي وضعي��ت توليد چغندرقند
حاكي از آن است كه توليد از  4.916هزار تن در سال ( 1383سال

س��ه سال اول برنامه پنجم را در قالب يك كتاب منتشر
كرده است كه بخشهايي از آن را براي اطالع خوانندگان
ارجمند نشريه شكر ميآوريم:

پايه برنامه) به  2.015هزار تن در س��ال ( 1388متوسط نرخ رشد
ساليانه  -16/3درصد) كاهش يافته است .به هرحال ميانگين توليد
طي سالهاي اين برنامه  4.149هزار تن بوده است .بررسي ميزان
تحقق اهداف پيشبيني شده توليد طي سالهاي برنامه چهارم نشان
ميدهد كه درصد تحقق اهداف از  78درصد در سال ابتدايي برنامه
به  104درصد در سال  1385افزايش و پس از آن به  86درصد در
س��ال  1386كاهش و در دو س��ال پاياني برنامه به  25و  29درصد
كاهش يافته اس��ت .در مجموع ميانگين ميزان تحقق اهداف توليد
طي سالهاي برنامه چهارم  63درصد بوده است.
بررس��ي ميزان توليد چغندرقند در  3سال ابتدايي برنامه پنجم
توسعه ،حاكي از آن است كه ميزان توليد از  3.867هزار تن در سال
( 1389س��ال پايه برنامه) به  3.467هزار تن در سال  1392كاهش
يافته (متوسط نرخ رشد ساليانه  -3/6درصد) و ميزان تحقق اهداف
پيشبيني توليد نيز از  111درصد در س��ال  1390به  69درصد در
سال  1392كاهش يافته است (جدول  .)1طي سالهاي 1390-92
بهطور متوسط ساالنه  4.080هزار تن چغندرقند توليدشده و متوسط
تحقق اهداف توليد  88/5درصد بوده است.
توليد نيشكر

اه��داف و ميزان تحقق اهداف توليد نيش��كر در برنامه اول تا
پنجم توس��عه در (جدول  )2ارائه ش��ده است .طبق اطالعات ارائه
ش��ده در جدول مذكور توليد نيش��كر از  1.574هزار تن در سال
( 1367س��ال پايه برنامه اول) با متوس��ط نرخ رش��د س��اليانه 3/5
درصد به  1.868هزار تن در س��ال  1372افزايش يافته است .طي
برنامه اول توس��عه بهطور متوسط س��اليانه  1.639هزار تن نيشكر
توليدش��ده است .بررسي ميزان تحقق اهداف پيشبيني شده توليد
حاكي روند نوسازي نزولي است ،بهطوري كه تحقق اهداف توليد
از  94درصد در سال  1368به  90و  75درصد در سالهاي 1369
و  1370كاه��ش و با افزايش مجدد در س��ال  95( 1371درصد و
در نهايت در سال پاياني برنامه ( )1372به  81درصد كاهش يافته
اس��ت .متوسط درصد تحقق اهداف پيشبينيشده توليد نيشكر در
برنامه اول توسعه  87درصد بوده است.
وضعيت توليد نيشكر در برنامه دوم توسعه حاكي از آن است
كه توليد از  1.875هزار تن در س��ال ( 1373س��ال پايه برنامه) با
متوس��ط نرخ رشد س��اليانه  3/8درصد به  2.236هزار تن در سال
 1378افزايش يافته اس��ت .طي اين برنامه بهطور متوس��ط ساليانه
 1991هزار تن نيش��كر توليد شده اس��ت .عليرغم افزايش توليد
نيشكر و متوسط نرخ رشد ساليانه  3/8درصد توليد ،بررسي ميزان

تحقق اهداف پيشبيني شده توليد حاكي روند نزولي
آن دارد بهطوري كه تحقق اهداف از  89درصد در سال
 1374به  22در سال پاياني برنامه ( )1378كاهش يافته
است كه اين موضوع ناشي از هدفگذاري باالي توليد
طي س��الهاي برنامه و عدم محققشدن الزامات توليد
است .متوسط درصد تحقق اهداف پيشبيني شده توليد
نيشكر در اين برنامه  33درصد بوده است.
توليد نيش��كر در برنامه س��وم از  2.236هزار تن
در س��ال ( 1378سال پايه برنامه) با متوسط نرخ رشد
ساليانه  21/5درصد به  5.911هزار تن در سال پاياني
برنامه ( )1383افزايش يافته اس��ت .طي اين برنامه به
طور متوسط ساالنه  4.076هزار تن نيشكر توليد شده
اس��ت .ميزان تحقق اهداف پيشبيني ش��ده توليد طي
سالهاي برنامه سوم از  62تا  74درصد در نوسان بوده
اس��ت ،بهطوري كه ميزان تحقق اهداف از  71درصد
در س��ال  1379به  74درصد در سال  1380افزايش و
در س��الهاي بعد با نوس��اناتي نزولي به  62درصد در
سال پاياني برنامه رسيده است .متوسط ساالنه اهداف
پيشبيني ش��ده توليد نيشكر طي اين برنامه  68درصد
بوده است (جدول .)2
در برنامه چهارم توس��عه توليد نيش��كر از 5.911
هزار تن در س��ال ( 1383س��ال پايه برنامه) به 2.822
هزار تن در س��ال ( 1388متوس��ط نرخ رش��د ساليانه
 -13/7درصد) كاهش يافته است .به هرحال ميانگين
توليد طي س��الهاي اين برنام��ه  4.490هزار تن بوده
است .بررسي ميزان تحقق اهداف پيشبيني شده توليد
طي س��الهاي برنامه چهارم نش��ان ميدهد كه درصد
تحق��ق اهداف تولي��د از  86درصد در س��ال ابتدايي
برنامه با روند كاهش��ي به  28درصد در س��ال 1388
كاهش يافته اس��ت .در مجم��وع ميانگين ميزان تحقق
اهداف توليد نيش��كر طي س��الهاي برنامه چهارم 55
درصد بوده است.
بررسي ميزان توليد نيشكر در  3سال ابتدايي برنامه
پنجم توسعه حاكي از آن است كه ميزان توليد از 5.648
هزار تن در س��ال ( 1389س��ال پايه برنامه) به 6.500
هزار تن در سال  1392افزايش يافته (متوسط نرخ رشد
ساليانه  4/8درصد) و طي  3سال ابتدايي برنامه بهطور
متوسط ساالنه  5.835هزار تن نيشكر توليد شده است.
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توليد قندوشكر

توليد قندوشكر طبق اطالعات انجمن صنفي كارخانههاي
قندوشكر ايران مندرج در (جدول  ،)3ميزان توليد قندوشكر
از  554هزار تن در س��ال  1368با روندي صعودي به 846
هزار تن در سال  1372رسيده است .به اين ترتيب ميانگين
ميزان توليد قندوشكر در سالهاي برنامه اول  716هزار تن
بوده است.
در برنامه دوم توسعه ميزان توليد قندوشكر از  916هزار
تن در سال ( 1373سال پايه برنامه) با نوساناتي به  904هزار
تن در سال  1378رسيده است .بهطور ميانگين ميزان توليد
قندوشكر در سالهاي برنامه دوم  805هزار تن بوده كه در
مقايس��ه با ميانگين توليد برنامه اول ( 716هزار تن) افزايش
نشان ميدهد.
ميزان توليد قندوشكر در برنامه سوم توسعه از  904هزار
تن در س��ال ( 1378سال پايه برنامه) با نوساناتي به 1.193
هزار تن در سال ( 1383سال پايان برنامه) رسيده است .در
مجموع ميانگين ميزان توليد قندوش��كر در سالهاي برنامه
سوم  1.015هزار تن بوده كه در مقايسه با ميانگين توليد در
برنامه دوم توسعه ( 805هزار تن) افزايش نشان ميدهد.
در برنامه چهارم توسعه ميزان توليد قندوشكر از 1.193
هزار تن در س��ال ( 1383س��ال پايه برنامه) با روند نزولي
به  558هزار تن در س��ال ( 1388س��ال پايان برنامه) رسيده
است .در مجموع ميانگين ميزان توليد قندوشكر در سالهاي
برنام��ه چهارم  932هزار تن بوده كه در مقايس��ه با ميانگين
توليد در برنامه سوم توسعه ( 1.015هزار تن) كاهش نشان
ميدهد.
ميزان توليد قندوشكر در  3سال ابتدايي برنامه پنجم به
ترتيب  1.124 ،1.150و  1.123هزار تن بوده است ،به اين
ترتيب ميانگين ميزان توليد قندوش��كر طي اين دوره 1.132
هزار تن بوده كه در مقايس��ه با ميانگين توليد در س��الهاي
برنامه چهارم توسعه ( 932هزار تن) افزايش نشان ميدهد.
طي دوره  1368-92ميانگين توليد قندوشكر در كشور
 911هزار تن بوده و بيشترين توليد در سال  1382به ميزان
 1.274هزار تن و كمترين توليد در سال  1387بهميزان 553
هزار تن انجام شده است.

ميزان تحقق اهداف پيشبيني ش��ده توليد طي  3سال ابتدايي برنامه
بهترتيب  82 ،99و  86درصد بوده و بهطور متوس��ط طي اين دوره
 88/4درصد اهداف توليد محقق شده است.
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ضريب خودكفايي

با در نظر گرفتن ميزان توليد ،واردات و صادرات انجام
گرفته طي دوره سالهاي برنامه اول تا پنجم توسعه ضريب
خودكفايي شكر محاسبه و نتايج آن در (جدول  )3ارائه شده
است .ميانگين ضريب خودكفايي در كل دوره مورد بررسي
(سالهاي  )1368-92حدود  49درصد بوده و سال  1383با
 89/7درصد باالترين و سال  1387با  33/5درصد پايينترين
ضريب خودكفايي را به خود اختصاص دادهاند.
نتايج محاس��بات ضريب خودكفايي قندوش��كر حاكي
از آن اس��ت كه ضريب خودكفايي طي سالهاي برنامه اول
بهطور ميانگين  56درصد بوده و كمترين ضريب خودكفايي
( 46درصد) در سال  1369و بيشترين ميزان ( 66/5درصد)
مربوط به سال  1372بوده است.
ضريب خودكفايي قندوش��كر طي سالهاي برنامه دوم
بهط��ور ميانگين  44/3درصد بوده ك��ه كاهش قابلتوجهي
نسبت به برنامه اول ( 56درصد) نشان ميدهد.
كمتري��ن ضري��ب خودكفايي ( 40/5درصد) در س��ال
 1378و بيش��ترين مي��زان ( 51/3درص��د) مربوط به س��ال
 1374بوده است.
ميانگين ضريب خودكفايي طي س��الهاي برنامه سوم
 62/3درصد بوده كه افزايش قابلتوجهي نسبت به برنامه دوم
( 44/3درصد) نشان ميدهد .در اين برنامه كمترين ضريب
خودكفايي ( 43/3درصد) در س��ال  1379و بيشترين ميزان
( 89/7درصد) مربوط به سال  1383بوده است.
طبق اطالعات (جدول )3ضريب خودكفايي شكر طي
س��الهاي برنامه چهارم بهطور ميانگي��ن  42/7درصد بوده
كه كاهش قابلتوجهي نسبت به برنامه سوم ( 62/3درصد)
نشان ميدهد .كمترين ضريب خودكفايي ( 33/5درصد) در
س��ال  1387و بيشترين ميزان ( 65/4درصد) مربوط به سال
 1384بوده است.
ضريب خودكفايي قندوشكر طي  3سال ابتدايي برنامه
پنجم توسعه ( )1390-92بهطور ميانگين  43/6درصد بوده
كه تغيير قابلتوجهي نسبت به برنامه ( 42/7درصد) نداشته
است .ضريب خودكفايي قندوشكر طي سالهاي1390-92
بهترتيب  41/4 ،48/2و  41/7درصد بوده است.

جدول  :1مقايسه ميزان اهداف و تحقق اهداف توليد چغندرقند طي سالهاي برنامه اول تا پنجم توسعه
واحد

شرح

سال پايه
1367

هدف هزار تن
اجرا

هزار تن 3454

تحقق

درصد

شرح

واحد

برنامه اول

سال پايه

1368

1369

1370

1371

1372

4670

5482 5029

5911

6312

5000

6005

5408

91

102

86

3641 3535
76

72

برنامه دوم

1373

برنامه سوم

سال پايه

1379 1378 1377 1376 1375 1374

1380

1381

1388 1387 1386 1385 1384 1383 1382

5317

5810

6300

6812 6625 6435 6254 7266

7000

4902

6709

5407

1714

2015

78

104

82

25

29

5880 5856
5295

برنامه چهارم

6006

6120

6200

6800

4916 5933 6097 4649 4332 5548 4987 4754 3686 5521
94

63

79

81

89

81

80

97

68

87

برنامه پنجم

1389

1390

1392

1391

5026 4578 4225
3867

4703

4070

3467

111

89

69

جدول  :2مقايسه ميزان اهداف و تحقق اهداف توليد چغندرقند طي سالهاي برنامه اول تا پنجم توسعه
سال پايه
1367

هدف هزار تن
اجرا

هزار تن

تحقق

درصد

برنامه اول

1574

سال پايه

1368

1369

1370

1371

1372

1652

1729

1820

1960

2310

1868 1856 1374 1548 1547
94

90

75

برنامه دوم

95

1373

1379 1378 1377 1376 1375 1374
2100

1875

81

3750

1380

سال پايه

1388 1387 1386 1385 1384 1383 1382

5600

9000

7309 5623 4326 3328 10064

9500

10014 8977 8047 7213 6466

2055 1833 1859

1970

5196

5911

2822 3823 5315 4959 5530

71

62

89

* ماخذ - :اسناد برنامههاي توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي ج.ا .ايران

برنامه سوم
1381

برنامه چهارم

49

37

22

3712 3195 2367 2236
22

71

74

 -وزارت جهادكشاورزي ،مركز فناوري اطالعات و ارتباطات

66

86

66

69

برنامه پنجم

43

1389

5648

28

1390

1391

1392

5700

6500

7600

5361 5643

6500

99

82

86

 -نتايج پژوهش

جدول  :3توليد تجارت و ضريب خودكفايي قندوشكر طي سالهاي برنامه اول تا پنجم توسعه
شرح

واحد

برنامه اول

برنامه دوم

سال پايه
1373

1368

1369

1370

1371

1372

توليد

هزار تن 554

576

734

870

846

916

واردات

هزار تن 464

676

518

738

430

567

816

10

134

4182

1275

174

1258 3445

58/6

54/1

66/5

61/8

51/3

39/7

صادرات

تن

ضريب خودكفايي درصد

3/43

46

خودكفايي = (( × 100صادرات  -واردات  +توليد)  /توليد)

برنامه چهارم

برنامه سوم

سال پايه
1389

1379 1378 1377 1376 1375 1374

1380

1381

1388 1387 1386 1385 1384 1383 1382

858

643

782

839

904

736

834

1040

1274

1193

1239

1258

1053

553

558

1124

852

1190

873

1334

964

939

773

271

137

657

1236 2375

1102

881

1685

4375 1175

133

1090

9213

1770

40/5

43/3

47/1

82/5 57/7

43/1

49/1

* ماخذ - :انجمن صنفي كارخانههاي قندوشكر ايران

 -گمرك ج.ا.ا

 -يافتههاي پژوهش

برنامه پنجم

84

200

437

1160

2777 2589

49519

89/7

65/4

34/6

46/0

38/9 23/5

40/7

1390

1391

1392

1150

1124

1123

1234

1681

1579

87233

611

41/4

41/7

48/2

8

شماره  - 176فروردين 1397

آمار

تعميق نقطهعطف مثبت

توليد شكر باالترين رشد
در ميان محصوالت كشاورزي
را بدست آورد
در نيمه دوم دهه  1380بود كه صنعت
قندوش��كر از نظر توليد داخلي و توازن آن
با واردات اين كاال با بدترين شرايط مواجه
ش��د و ضري��ب خودكفايي ب��ه پايينترين
اندازه رسيد .در همان سالها بود كه مديران
كارخانههاي قندوشكر و گروهي از اعضاي
مجلس وقت تصميم گرفتند قانوني را براي
حركت بهس��وي توليد بيشتر شكر از داخل
تدوي��ن و تصويب كنند .اين قانون كه پس
از بحثهاي طوالني كارشناس��ي و سياسي
در سال  1391باعنوان قانون تمركز وظايف
بخش كشاورزي در وزارت جهادكشاورزي
تصويب ش��د  5ماده دارد كه در ماده  3آن
تأكيد شده اس��ت« :وزارت جهادكشاورزي
موظف است در واردات هر يك از كاالهاي
بن��د الف م��اده ( )1اين قان��ون براي تأمين
ني��از داخل��ي و تنظيم ب��ازار بهنحوي عمل
كند كه س��االنه حداق��ل  10درصد بهميزان
توليد داخلي اين محصوالت افزوده شود تا
كااله��اي مزبور به مرز خودكفايي در توليد
داخلي برسند.
در بن��د الف ماده ( )1اين قانون كه در
 24بهمنماه  1391بهتصويب مجلس رسيد
و در  12اسفندماه همان سال از سوي شوراي
نگهبان تأييد ش��د ،آمده است« :تجارت اعم
از ص��ادرات ،واردات و تنظيم بازار داخلي
محصوالت و كاالهاي اساسي زراعي ،باغي
و گياه��ان دارويي ش��امل گندم ،برنج ،جو،
ذرت ،پنبه ،وش و قندوش��كر و »...بايد در
مسير خودكفايي حركت كنند.
تجربه س��الهاي پس از اجراي قانون
يادشده نشان ميدهد توليد شكر در سالهاي
 1392تا  1396با رشد ميانگين ساالنه حدود
 20درصد نهتنها اجراي يادش��ده را محقق،
بلكه س��رعتي دو برابر رشد لحاظ شده در
مسير خودكفايي را تجربه كرده است.
تولي��د ش��كر در آخري��ن س��الي كه
سياس��تهاي دول��ت نه��م اعمال ميش��د
معادل  1.122هزار تن بود كه در سال زراعي
 95-96ب��ه 2ميليون تن رس��يد كه باالترين
رشد را در ميان همه محصوالت مندرج در
قانون تمركز بهحساب ميآيد.
اين درحالي است كه توليد شكر در سال
 1384نيز به  1.274هزار تن رسيده بود كه
در سالهاي فعاليت دولت نهم و دهم كاهش
را نيز تجربه كرد.
پيشبيني ميش��ود توليد شكر در سال
 ،1397دو ميلي��ون ت��ن را تجربه كند كه با
توجه به كاهش مصرف س��رانه قندوش��كر
در كش��ور ،امس��ال نياز ب��ه واردات منتفي
شده است.

تاري��خ  123س��اله صنع��ت
قندوش��كر در ايران تاريخي عجيب
است كه روزي بايد گوشه و كنارهاي
آن كاوش ش��ده و از غرب��ت بيرون
آيد .يكي از عجيبترين دوران اين
صنعت ك��ه دوران تلخ و اندوهباري
اس��ت را ميتوان در نمودار توليد و
واردات شكر در همين صفحه ديد.
درحالي كه توليد داخلي شكر در
نيمه اول دهه  1380بر واردات فزوني
ميگرفت ناگهان در س��ال  1385به
نقطه عطف منفي رس��يد و واردات
شكر تقريب ًا  2برابر توليد داخل شد.
اين روند تا سال  1392ادامه داشت
و از سال  1393برعكس شد.
در س��ال  1396و ب��ر اس��اس
آمارهاي در دس��ترس ،توليد داخل
به حدود  2ميليون تن رسيد كه 2/3
برابر واردات است.
بر اس��اس ج��دول ارائه ش��ده
در اين صفح��ه ،درحالي كه ارزش
واردات ش��كر در سالهاي  1393تا
 1396روي هم  1/2ميليارد دالر شده
است ،ارزش واردات در سال 1385
به حدود يك ميليارد دالر و در سال

سال
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
( 1396اسفند)

رديف

1
2
3
4

6

8

تلفن و نمابر88969903 - 88969055 :
نشاني :تهران -ميدان دكتر فاطمي -خيابان
شهيد گمنام  -شماره 14

2500000
2000000
1500000
1000000
500000

اسفند96

95

94

93

92

91

90

88

89

87

86

85

84

9
10
11
12

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
1394
جمع هرماه  +ماههاي قبل
1395
جمع هرماه  +ماههاي قبل
1396
جمع هرماه  +ماههاي قبل

82

83

81

0

 1040000 1274000 1193000 1238000 1258000 1050000 552000 450000 1178000 1150000 1124000 1122000 1334827 1524758 1643206 1974115توليد
 820000 216000 203000 707000 2527000 1170000 1101000 877000 1805000 1234000 1680000 1579000 823000 521000 667000 842000واردات

واردات
واردات بخش
دولتي جمع واردات
بخش
خصوصي

0
0
56
42
80
1485
962
1101
877
1805
1234
1175
992
562
364
358
706

(ارقام به تن)

3000000

937
820
216
203
707
2527
1170
1101
877
1805
1234
1680
1579
823
521
667
842

ماخذ :گمرك جمهوري اسالمي ايران

جدول  :2واردات شکر از سال  84تا پايان اسفندماه سال 96به تفکیک خام و سفید
سال
1384

سفيد

(هزار تن)

78

1385

637

1387

103

1386

بها (دالر)
20.124.000

291.271.910

خام

(هزار تن)

629

1.890
998

287.800.013

1101

325.013.345

1388

27

8.819.906

850

1390

1389
1391

1392

315.826.114

6

3.799.510

0

0

1579

832.187.958

49

20.479.003

472

151.358.524

0

0

842

0

1395

0

جمع

1248

0
0
0

515.017.005

1680
823
667

14285

1170

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
11.8
5.5
0
17.3
5.5
0
0
0
0
0
0
0
229
195
0
424
195
0

تير
205
564
54
630
89
234
64
348
234
542
68
104
55
295
114
305
57
570
9.2
21
25
25
129
553

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
107
70
12
210
103
33
76
170
221
467
391
246
0
16
138
707
707
691

1234
1579

832.187.958

521

171.837.527

377.470.440

823

0

704.520.407

755.904.844

1.072.413.608

1.072.413.608
377.470.440

667

409.494.301

320.134.978

842

6.081.076.625

آبان
223
1473
55
990
68
648
46
563
112
1457
18
838
37
872
115
847
19
743
175
385
50
517
55
762

324.646.020

1805
1680

آذر
194
1668
65
1055
65
713
45
608
80
1537
17
855
228
1100
146
993
80
823
105
490
66
583
0
762

407.770.710

877

704.520.407

1228

1393

1396

1805

274.461.367

752.105.334

0

1394

177.256.000

726.182.559

348

0

707

2.527

133.309.344

0

(هزار تن)

بها جمع واردات
(دالر)
197.380.000

1.017.454.469

822

37.213.332

بها (دالر)

جمع واردات

409.494.301

6.916.228.607

15533

ماخذ :گمرك جمهوري اسالمي ايران

جدول  :3واردات شكرخام بهصورت ماهيانه از سال  1385تا سال 1396

7

زيرنظر شوراي نويسندگان

نمودار توليد و واردات شكر از سال  80تا پايان اسفندماه سال 96

ارقام به هزار تن

5
ماهنامه

 1391ني��ز دوباره يك ميليارد دالر ش��د .كمترين
واردات بهلحاظ ارزش دالري در سال  1394با 171
ميليون دالر اتفاق افتاد كه  10درصد ارزش واردات
سال  1391اس��ت .اين درحالي است كه جمعيت
كشور در اين سالها افزايش داشته است.

جدول  :1آمار واردات شکر از سال 1380
تا پايان اسفندما ه سال 1396
به تفکيک واردات دولتي و خصوصي
937
820
160
161
627
1042
208
0
0
0
0
505
587
261
157
309
136

جدولهاي ارائه ش��ده در اين صفحه نش��ان
ميدهد درحالي كه واردات ش��كر از طرف دولت
در سالهاي  1387تا  1390به عدد صفر رسيده بود
بار ديگر واردات شكر از طرف دولت براي تنظيم
بازار در دستوركار قرار گرفته است.

دي
298
1965
27
1082
126
839
74
682
63
1600
181
1036
151
1251
134
1127
0
823
2
492
68
651
14
776

بهمن
240
2205
50
1132
169
1008
122
804
73
1673
142
1178
307
1558
225
1352
0
823
5
497
0
651
0
776

اسفند
276
2481
38
1170
93
1101
73
877
132
1805
56
1234
123
1681
227
1579
0
823
24
521
16
667
66
842

جمع
2481
1170
1101
877
1805
1234
1681
1579
823
521
667
842

