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هر که ناموخت از
گذشت روزگار...
بهمن دانائی

اندیشمندان و دانشمندان در رشتههای
گوناگون دانش باور دارند ارزش و کاربرد
عنصر تجربه در پیشرفت جامعههای
بشری همپا و همسنگ خود دانش و فن
است .به همین دلیل است که هر پژوهش
علمی – کارشناسی معتبر در شروع خود
به تجربههای رخ داده و انباشت شده در
موضوع پژوهش مراجعه کرده و از آنها
استفاده میکند .به عبارت دیگر سترگ
شدن درخت دانش اتفاق نمیافتد جز
اینکه برگ و باران بر ریشه تجربه بنشیند
و تنومند شود .هر جامعهای در هر سطحی
از دانش نیازمند این است که از تجربههای
انباشت شده خویش و جامعههای دیگر
استفاده کند و اگر غیر از این باشد شرایط
پیشرفت پدیدار نمیشود .این مفهوم در
باره همه جامعههای کوچک و غیرسیاسی
نیز مصداق دارد و اصوالً پایه پیشرفت
سازمانها و نهادها را تشکیل میدهد.
ادامه در صفحه2

بیانیه اتاق بازرگاني ايران و خواست فعاالن اقتصادی:

تخصيص ارز  ۴۲۰۰توماني
را متوقف كنيد

ت

صفحه4

یل
حل

داستان گوجهفرنگی
و چغندر

No. 191-August 2019

دانش اقتصاد ،قانونهای طالیی و ثابت
و مستحکم خود را دارد که هیچ نیرویی
نمیتواند در بلندمدت این قانونها را با
دستکاری و با اراده سیاسی یا فرهنگی
مطیع خود کند .از جمله این قانونهای
مستحکم و مخدوشناشدنی قانون عرضه
و تقاضاست .در هر بازاری اگر رشد تقاضا
بیشتر از رشد عرضه باشد قیمتها روند
فزایندهای پیدا میکند و برعکس .به این
معنی که اگر رشد عرضه یک کاال در بازار
در یک دوره معین بیشتر از رشد تقاضا
باشد قیمتها در سرازیری میافتد و روند
کاهنده را تجربه میکند .در این وضعیت
تازه صادرات و فروش در بازارهای دیگر
یک راهحل است که البته برای برخی
کاالها به ویژه در بازار ایران سخت و
نامحتمل است چون زیرساختهای آن
آماده نیست .این اصل طالیی اما یک
عقبه پنهان نیز دارد و آن نقش افزایش
قیمت در عرضه یک کاالست .اگر در
یک دوره معین قیمت کاالها افزایش یابد
گروه تازهای از افراد به تولید آن کاال اقدام
میکنند تا قیمت به تعادل برسد.
ادامه در صفحه2

خروج کاالی شکر ممنوع شد

ارزش افزوده بیش از اندازه متعارف صادرات
کاالهایی که با استفاده از شکر تولید میشود به
دلیل اختصاص دالر  4200تومانی به واردات
شکر شرایط بازار را نامتعادل کرده است.
گروهی از کارخانههایی که با یک فرآوری
کوچک و ساده شکر را تبدیل به آبنبات کرده
و از مابهالتفاوت نرخ دالر  4200تومانی و دالر
آزاد استفاده میکردند ،موجب کمبود نسبی
شکر در بازار شدهاند.
به همین دلیل است که دفتر بازرسی
ریاست جمهوری طی مکاتبهای با اشاره
به کمبود و افزایش قیمت شکر خواستار
لزوم جلوگیری از صادرات احتمالی شکر از
سوی برخی صنایع وابسته به شرکتهای
بستهبندیشد.
عباس قبادی معاون بازرگانی داخلی وزارت
صنعت ،معدن و تجارت و دبیر کارگروه تنظیم
بازار در مکاتبهای با رؤسای سازمانهای
صنعت و معدن و تجارت استانها ،با اشاره به
نامه واصله از دفتر بازرسی ریاست جمهوری

درخصوص کمبود و افزایش قیمت شکر و لزوم
جلوگیری از صادرات احتمالی شکر از سوی
برخی صنایع وابسته به شرکتهای بستهبندی،
نسبت به تشدید نظارت بر تولید تأکید کرد.
در این بخشنامه قبادی بر تشدید نظارت
بر تولید ،سهمیه بندی و عرضه شکر اشاره
کرده است .در این نامه تأکید شده است
خروج کاالی شکر تحت هر عنوان (به جز
مواردی که جهت صادرات محصول نهایی به
عنوان ماده اولیه ورود موقت میشود) از کشور
ممنوع است.
فعاالن صنعت قند و شکر پیش از این به این
موضوع انتقاد کرده و نشریه شکر نیز در شماره
گذشته با تیتر صادرات شکالت یا شیره جان
چغندرکاران به این روش اعتراض کرده بود.
این دستور دولت باید جدی گرفته شده و راه
رانتخواری مسدود شود .البته راهحل اصلی این
است که دولت محترم از تخصیص دالر ترجیحی
به واردات شکر اجتناب کند و برای همیشه
رانتخواری در این کاال را مسدود کند.

كشاورزان گلستان
از هر هكتار  ۵۳تن چغندر قند
برداشت كردند

رئيس سازمان جهاد كشاورزي گلستان
گفت كه كشاورزان اين استان امسال از هر
هكتار ۵۳ ،تن چغندر قند با عيار ۱۶.۶۸
صدم درصد برداشت كردند.مختار مهاجر در
همايش توسعه كشت چغندر قند پاييزه در
گرگان اظهار داشت :امسال  ۱۲۲چغندركار
استان ،يك هزار و  ۸۲هكتار از اراضي گلستان
را زير كشت اين محصول بردند كه بيشترين
عملكرد را چغندركاران گرگان با برداشت
 ۱۳۳تن در هكتار داشتند .طبق اعالم جهاد
كشاورزي گلستان ،قيمت تضميني هر كيلو
چغندرقند با احتساب كمككرايه حمل با
عيار  ۱۵درصد  ۴۲۵۸ريال است.بيشترين
سطح زيركشت چغندر قند در گلستان
مربوط به شهرستانهاي گرگان ،عليآباد،
راميان و بندرتركمن است.
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ادامه از صفحه اول| استفاده از تجربهها به ویژه در امور
کشورداری و اداره اقتصاد جایگاه بلندی دارد و هر فرد و گروهی که
به عمد یا از سر سهو تجربههای انباشت شده را نادیده بگیرد روزی
در برابر راههای مسدود شده زانو خواهد زد .متأسفانه در ایران این
اصل در نهاد دولت و از سوی مردان دولت در همه دهههای اخیر
نادیده گرفته شده و هر دولتی بدون استفاده از تجربههای دیگران
تصمیمهایی میگیرد که به زیان اقتصاد ملی تمام شده و میشود.
یکی از بدترین رخدادها در  17ماه گذشته استفاده نکردن
دولت دوازدهم از تجربه تلخ دولت دهم پس از تشدید تحریمها
و کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت بود .در حالی
که تجربه تلخ و ناکارآمد دولت دهم در تخصیص ارزهای گرانبها
به قیمتهای پایینتر از قیمت بازار در اوایل دهه  1390به فساد و
ناکارآمدی و هدر دادن ثروت ملی منجر شده بود ،دولت دوازدهم
نیز همان تصمیم و همان اقدام را به رغم همه توصیهها و اندرزهای
کارشناسان ،اقتصاددانان و فعاالن اقتصادی اتخاذ و اجرا کرد .در
حالی که در فروردین  1397نرخ هر دالر آمریکا در بازار آزاد به 6
هزار تومان رسیده بود و تقاضا برای خرید دالر با همین نرخ در بازار
ارز پرهیجان و نیرومند بود ،دولت اعالم کرد میخواهد دالر آمریکا
را با قیمت هر دالر  4200تومان به متقاضیان ارایه کند .راهبرد
دولت این بود که با این نرخ دالر میتواند بازار را شکست داده و آن
را ناگزیر از تبعیت کرده و نرخ تبدیل ارزهای معتبر از جمله دالر
را به دامنهای که میخواهد بکشاند .این اتفاق در حالی رخ داد که
در سال  1391دیده بودیم ارزهای ارزانتر از قیمت بازار چگونه از
سوی رانتخواران مثل برگ زر خریداری میشوند .دولت دوازدهم
اصرار داشت که با تخصیص دالر  4200تومانی برای خرید کاالهای
اساسی راه رشد تورم را مسدود کرده و به گروههای کمدرآمد
کمک کند و اگر این کار را نکند گروههای کمدرآمد زیر ضرب تورم
کمرشان میشکند و روزگارشان سیاه می شود .اما تجربه نشان داد
که دالرهای ارزانتر از نرخ بازار آزاد در شکافها و چالههای بزرگ
حفر شده از سوی رانتخواران فرو رفت.
اعترافهای بعدی دولتها مبنی بر اینکه دریافتکنندگان
دالرهای  4200تومانی هرگز کاالهای وارداتی را – اگر وارد کرده
باشند – به همان نرخ در بازارعرضه نکردهاند .مرکز پژوهشهای
مجلس در نیمه دوم سال  1397بود که با یک پژوهش میدانی
به این نتیجه رسید که نرخ تورم همان کاالهایی که دولت برای
واردات آنها ارز ترجیحی داده بود اتفاقاً از نرخ تورم عمومی باالتر بوده
است .اصرار کارشناسان و فعاالن اقتصادی به دولت برای اجتناب از
ادامه این سیاست هنوز به جایی نرسیده و هنوز در دولت دوازدهم
نیروهایی هستند که مدافع و حامی ادامه سیاست ارزی بر پایه
تخصیص ارز ترجیحی به برخی کاالها از جمله شکر هستند.
سفره مردم یا جیب نوکیسهها
حامیان ادامه سیاست ارزی که تخصیص دالر  4200تومانی را
در دستور کار دارند و به نظر میرسد گروه نیرومندی نیز هستند
هنوز باور نمیکنند که این دالرها به سفره مردم نمیرسد .با وجودی
که نرخ تورم عمومی کمتراز نرخ تورم کاالهای وارد شده با دالر
 4200تومان است اما این گروه اصرار دارند که باید برای حمایت
از تهیدستان تخصیص دالر  4200تومانی باید ادامه یابد .نوکیسهها
و رانتخواران در پنهانترین شکل خود هنوز دارای سازمان البی
مقتدری هستند و میتوانند به نفع نوکیسهها و به زیان اقتصاد
ملی این سیاست را توجیه کنند .کاش دولت آنقدر توانایی و اراده
داشت که همین کار را دستکم با کارآمدی اجرا میکرد تا سفره
تهیدستان کمی رنگینتر شود اما تجربه نشان میدهد این سفره
مردم نیست که رنگین شده بلکه این جیب نوکیسههاست که پر
میشود و به شکاف درآمدی و نابرابری بیشتر در جامعه منجر
میشود .کارشناسان باور دارند ادامه این سیاست یعنی باور و قبول
اینکه نابرابری درآمدی در جامعه ایرانی به باالترین میزان برسد.
صنایع صادراتی صادرکننده شکر
توسعه صادرات کاالهای غیر از نفت یکی از آرزوهای همه کسانی
است که تمایل دارند اقتصاد ایران از تله و وابستگی به نفت رها شود.
اما این توسعه صادرات باید بر پایهای درست و اصولی و غیررانتی برپا
شود تا استحکام الزم را داشته باشد .متأسفانه در این باره و در  17ماه

گذشته تجربههای شیرینی نداشتهایم .دقت در آمارها نشان میدهد
شکر وارد شده با دالر  4200تومانی از دو مسیر با قیمتهای باالتر
صادر شد .یک مسیر قاچاق شکر به شکل تبدیل نشده به کاالیی
دیگر بوده و هست .برخی افراد توانستهاند به شکلهای گوناگون شکر
وارد شده با دالر  4200تومان را از مرزهای کشور خارج کنند و سود
سرشاری نصیب خود کنند .یک مسیر دیگر صادرات مجدد شکر با
فرآوری ساده این محصول و تبدیل آن به سادهترین کاالهای ممکن
مثل نبات و آبنبات و شکالت بوده و هست .گروهی از صاحبان
صنایع و کسانی که به هر ترتیب از سستی دولت بهرهبرداری کرده
و توسعه صادرات شگفتانگیز شکر را به شکلهای ساده در دستور
کار قرار دادند و دالر  4200تومانی را به  13-12هزار تومان تبدیل
کرده و سود بادآوردهای نصیب خود کردهاند .دولت آقای روحانی با
درک همین مسأله و با درک این نکته که این صادرات بر پایه رقابت
سالم و سازنده نیست و با برداشته شدن رانت شکر با سرعت به زمین
میخورد و متأسفانه این وضعیت را ادامه میدهند.
سهم دو دهم درصدی
اگر قرار باشد دولت از محرومان و شهروندان کمدرآمد با دادن
یارانه پنهان و غیرمستقیم حمایت کند باید کاالهایی را هدف قرار
دهد که سهم آن در سبد مصرفی شهروندان در اندازههای باال باشد.
آیا دادن دالر  4200تومانی برای واردات شکر که سهم آن از کل
سبد مصرفی خانوارها مطابق با آمارهای رسمی بانک مرکزی نزدیک
به  2دهم درصد (کمتر از نیم درصد) میتواند توجیه داشته باشد؟
واقعیت این است که برخی از کاالها مثل گوشت مرغ و گوشت قرمز
با اینکه سهم نزدیک به  27برابر سهم شکر در کل سبد مصرفی
خانوادهها دارند از دایره کاالهایی که دالر  4200تومانی میگرفتند
خارج شدند .ادامه تخصیص دالر ارزان برای واردات شکر در این
شرایط برخالف منطق اقتصادی است.
چه باید کرد؟
واقعیت این است که در سطح کالن هنوز تحریمهای غرب
پابرجاست و دشمنان ایران به ویژه آمریکا قصد دارد اقتصاد ایران را
در بدترین شرایط نگه دارد .این قصد آمریکا با تداوم تحریم صادرات
نفت ایران ادامه خواهد داشت و در چنین وضعیتی کسب درآمدهای
ارزی برای همه نیازهای ایران دشوارتر میشود .به نظر میرسد
مدیران ارشد سیاسی و اقتصادی دولت تالش دارند بیشترین بهره
وری از ارز موجود را در دستور کار قرار دهند و میخواهند راههای
تازه برای درآمدهای ارزی بیابند .یک راه برای اینکه در مسایل
ارزی به شرایط مناسب برسیم این است که در مصرف ارزهای
موجود صرفهجویی شود .این کار درستی نیست که برای واردات
شکر میلیونها دالر ارزان اختصاص دهیم و طمع رانتخواران را
برانگیزیم .شرایط خوب بارندگیها و عبور از فضای نامناسب اقلیمی
راه را برای تولید بیشتر قند و شکر و اتکا به منابع داخلی هموار
خواهد کرد و بهتر است دولت دالرهایی را که قرار است به قیمت
ارزان دراختیار نوکیسهها قرار دهد به مصارف مهمتر مثل تأمین دارو
و سایر اقالم اختصاص دهد .همانطور که در بیانیه اتاق بازرگانی
ایران آمده است و همانطور که اکثریت اقتصاددانان و فعاالن
اقتصادی یادآور شدهاند میتوان و باید اعتبارات ارزی و پرداخت دالر
ترجیحی به برخی کاالها از جمله واردات شکر را قطع کرد .این شعر
مشهور رودکی شاعر نامدار ایرانی که میگوید« :هرکه ناموخت از
گذشت روزگار /نیز ناموزد ز هیچ آموزگار» بیحکمت نیست.
مدیران امروز پاسخگویان فردا خواهند بود.

داستانگوجهفرنگی
و چغندر

ادامه از صفحه اول| مسأله عرضه و تقاضای
چغندر قند و نقش قیمت آن در رشد تولید این
محصول در دو مقطع ماجرا درست کرده است.
در سالهای  1385تا  1388بود که دولت وقت
با واردات انبوه شکر رشد قیمت چغندر قند را
مسدود کرد و با سرسختی در برابر خواست
کارشناسی تولیدکنندگان قند و شکر اجازه نداد
تولید چغندر افزایش یابد و کشاورزان را تشویق
کرد سیبزمینی کشت کنند .کشاورزان نیز همین
کار را کردند و روزی رسید که قیمت سیبزمینی
در بازار به دلیل افزایش رشد شدید تولید و عرضه
به سمت پایین سرازیر شد.
دولت وقت از کشاورزان سیبزمینیکار
خواست محصول خود را به دولت بفروشند و چون
دولت مصرف خاص نداشت آن را به طور رایگان
و در ماههای پیش از انتخابات  1388توزیع کرد.
متأسفانه این اتفاق برای مدیران دولت دوازدهم
درس عبرت نشد و در سال زراعی گذشته به
رغم درخواست انجمن صنایع قند و شکر ایران
و کارخانههای قند برای افزایش قیمت تضمینی
چغندر به میزانی که چغندرکاران را در میدان
تولید نگه دارد توجه نکردند و کشاورزان به سمت
تولید گوجه فرنگی رفتهاند .حاال خبر میرسد که
رشد عرضه گوجه فرنگی بیش از رشد تقاضا شده
و قیمت آن در اندازهای است که کشاورزان را در
موقعیت نامناسب قرار داده و دولت مجبور است به
کشاورزان گوجه فرنگی کار وعده خرید به قیمت
توافقی بدهد.
وزیر جهاد کشاورزی در این زمینه گفت :به
منظور پشتیبانی از تولیدکننده با همکاری سازمان
تعاون روستایی و اتحادیه تعاون روستایی خرید
توافقی گوجه فرنگی در دستور کار قرار گرفت
تا در نهایت قیمت از یک حداقلی پایینتر نیاید
و گوجهکاران کمتر آسیب ببینند و امیدواریم در
سالهای آینده به حرف ما گوش کنند.
حجتی افزود :طرحی با همکاری سازمان تعاون
روستایی و اتحادیههای تولیدکنندگان در دستور
کار داریم که در مناطق گوجهخیز توسط خود
تعاونیها و با پشتیبانیهای دولت ،کارخانههای
رب گوجه ایجاد شود و مازاد تازهخوری
گوجهفرنگی مستقیماً توسط خود تولیدکنندگان
در واحد خودشان تبدیل به رب شود که ماندگاری
و ارزش افزوده پیدا کند.
به این ترتیب و با کاهش تولید چغندر و شکر،
از یک طرف باید دولت دالرهای کمیاب را با نرخ
هر دالر  4200تومان برای واردات شکر اختصاص
دهد و از طرف دیگر باید نقدینگی برای خرید
گوجه فرنگی به قیمت توافقی فراهم کند.
نکتهای که انجمن صنایع قند و شکر ایران در
مورد آن هشدار داده بود دستکاری در قیمتها
از طرف هر دولتی که باشد شرایط را نامساعد
میکند .دولت دوازدهم دو سال دیگر را پیش رو
دارد و باید از این تجربهها درس بگیرد.
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رانت سياه در صنعت سفيد

نویسنده| سلیمان کرمی|
بازار شكر همنوا با اقتصاد كشور طي يك سال اخير
مسير پرتالطمي را تجربه كرده است .التهاب بازار
شكر بهخصوص در  ۶ماه اخير بيش از قبل خودنمايي
كرد؛ بطوريكه قيمت شكر براي مصرفكننده از
حدود  ۴هزار تومان در آذرماه سال گذشته به ازاي
هر كيلو به حدود  ۸هزار تومان درحالحاضر رسيده
است .با سياستهاي اقتصادي حاكم بر بازارها قيمت
شكر حتي در اوايل سال  ۹۸به بيش از  ۱۰هزار تومان
نيز رسيد .شيوهاي كه دولت براي تنظيم بازار شكر
برگزيده ،اختصاص ارز با نرخ ترجيحي براي واردات
و پايين نگه داشتن قيمت مص ّوب فروش شكر براي
توليدكنندگان بوده است .اما اين استراتژي تنظيم
بازار ،بهنظر با شكست كامل مواجه شده است.
تبعات سياستها
سياستهايي كه دولت تاكنون پيش گرفته ،چه تبعاتي را
بهدنبال داشته است؟ با اينكه اتخاذ سياست يارانه ارزي ،رانت
بيش از  ۱۵۰۰ميليارد توماني را براي اّ
دلالن شكر ايجاد كرد؛
اما مصرفكننده شكر از اين سياست نفعي نبرد و در شرايط
كنوني ،قيمت شكر براي مصرفكننده ،از پيشبينيهاي دولت
فاصله زيادي گرفته است .نكته نگرانكنندهاي كه تاكنون
كمتر به آن توجه شده ،فشاري است كه بر توليدكنندگان
وارد ميشود .فشاري كه ريسك نابودي زنجيره توليد شكر
را افزايش داده است .تداوم سياست كنوني ،عالوه بر اينكه
نفعي به مصرفكننده نرسانده ،ميتواند منجر به كاهش شديد
كشت مواد اوليه توليد شكر مانند چغندرقند (كشاورزان به
سمت محصوالت جايگزين با صرفه اقتصادي بيشتر رفتهاند)
و بهدنبال آن افت محسوس توليد شكر در آينده شود .اين
موضوع نتيجهاي جز تشديد وابستگي اقتصاد كشور به واردات
را بهدنبال ندارد .بهصورت مشخص در شرايط كنوني ،دو
سياست رانت ارز دولتي براي واردات و اجبار توليدكنندگان
شكر به ارزانفروشي ،درحال نابود كردن توليد است و حتي
نفعي براي اهداف كوتاهمدت (قيمت شكر در بازار رشد يافته
است) نداشته و تنها سودي كالن را براي اّ
دلالن و متقاضيان
رانت در اين بخش فراهم آورده است.
سهجنبه مثبت تغيير استراتژي
سياست حذف دالر  ۴۲۰۰توماني از نگاه كارشناسان
اقتصادي يك اقدام مثبت است كه ميتواند عالوه بر حذف
رانت و كمك به بودجه دولت ،به رونق توليد نيز كمك كند.
مهمترين نگراني براي حذف ارز ارزان ،نگراني از گراني برخي
از كاالها مانند دارو ،روغننباتي ،مرغ و تخممرغ و مواردي
از اين دست در كوتاهمدت است .درحالي كه اين نگاه
كوتاهمدت به اقتصاد ،خود مهمترين دليل وابستگي شديد
كشور به واردات شده است .گرچه در كوتاهمدت ،حذف ارز
دولتي مث ً
ال در تأمين روغن خوراكي ،رشد نسبي قيمت اين
كاال را بهدنبال دارد ،اما در كنارش در مدت زمان كوتاهي
ميتوان انتظار احياي زنجيره توليد ،مانند افزايش كشت
دانههاي روغني ،بدون حمايت مصنوعي دولت را انتظار
داشت .در ادامه نيز بهكار افتادن كارخانههاي روغنكشي و
تأمين روغن خام از داخل كشور ميتواند با حذف وابستگي
به واردات روغن خام ،كل زنجيره توليد را در داخل كشور
ايجاد كند .در نتيجه رهاسازي شكر از بند رانت و تنظيم
قيمتي دستوري ،در كوتاهمدت ثبات قيمتي و حتي احتمال
افت قيمت در بازار براي مصرفكننده را بهدنبال دارد و در

بلندمدت ،به توسعه اين صنعت و زنجيره پاييندست ،ختم
ميشود .درحالي كه ادامه رويه كنوني ميتواند نابودي زنجيره
توليد شكر را به بار آورد .در كنار اين دو جنبه كوتاهمدت و
بلندمدت ،عدم دخالت دولت در بازار شكر ،موجب افزايش
توان مالي بودجه نيز خواهد شد .هر يك ميليون تن واردات
شكر حدود  ۳۵۰ميليون دالر هزينه واردات را براي كشور
بهدنبال دارد .بر اين اساس كاهش فشار بر بودجه دولت
(حذف دالر دولتي در اين بخش) ،كاهش قيمت «واقعي»
مصرفكننده در بازار (نه توهم دولت از شكر  ۳۴۰۰توماني)
و جلوگيري از تضعيف و ركود زنجيره توليد شكر از اثرات
تغيير استراتژي در اين بازار است.
ميزان رانت ايجادشده در اثر اختالف نرخ فروش شكر در
بازار با قيمت مصوب فروش كارخانهها و همچنين اختالف نرخ
شكر وارد شده با دالر  ۴۲۰۰و نرخ فروش شكر در بازار آزاد،
پيش از اين در مطلب كوتاهي در«دنياي اقتصاد» بررسي شده
بود كه با تقريب خوشبينانه ،در حدود  ۱۵۰۰ميليارد تومان
بوده است .وجود چنين رانتي در هر بازاري ،زمينه را براي
پيدايش «سلطان»ها فراهم ميآورد و شايد محركي بهتر از
اين براي قدرت گرفتن اّ
دلالن در بازار موجود نبود.
مسير انحطاط زنجيره توليد شكر
سياستهاي اشتباه دولت در تخطي كردن از مكانيزم
بازار و قيمتگذاري دستوري ،به گسترش رانت و نابودي
توليد دامن زده است .در اين خصوص ،ميتوان مثالهاي
متعددي از صنايع مختلف مطرح كرد كه حاصل سياستهاي
ّ
اينچنيني ،طي دهههاي اخير بوده است .صنعت شكر نيز از
اين قاعده مستثني نبوده اما در شرايط كنوني اين ريسك
پررنگتر از گذشته شده است .زنجيره توليد شكر در كشور از
دو ماده اوليه يعني نيشكر و همچنين چغندر استفاده ميكند.
اگر تنها توليد شكر از چغندر را مبناي محاسبات قرار دهيم،
سطح زير كشت و همچنين ميزان برداشت چغندر ،توان بالقوه
توليد شكر را در كشور تعيين ميكنند .با توجه به ظرفيت
كارخانههاي شكر از چغندر ،تقريباً تمام چغندر برداشتشده
در مراحل توليد به شكر تبديل ميشوند .مصرف ساالنه شكر
در كشور براساس اطالعات در دسترس ،حدود  ۲تا  ۲ميليون
و  ۲۰۰هزار تن است .در سال  ۹۶بيش از  ۲ميليون تن
شكر در كشور توليد شد كه از اين مقدار حدود يك ميليون
و  ۱۴۰هزار تن به شكر حاصل از چغندر اختصاص داشت.
ميزان چغندر مصرفي در اين سال حدود  ۸ميليون تن بود

كه با عيار حدود  ۱۷درصد و ضريب استحصال بيش از
 ۸۰درصدي رسيدن به چنين مقدار توليد ممكن شده بود
(يعني براي توليد هر كيلو شكر  ۷كيلو چغندر مصرف شد)
 .اما در سال  ۹۷به داليل مختلف مانند خشكسالي ،كاهش
كيفيت و كشت چغندر را شاهد بوديم .كل توليد شكر
چغندري در سال گذشته به كمتر از يك ميليون تن رسيد .اين
موضوع افزايش وابستگي به واردات را بهدنبال دارد .آمار دقيق
از سطح زير كشت چغندر در سال  ۹۸در دسترس نيست اما
بهنظر ميرسد موارد مختلفي بهخصوص صرفه كمتر چغندر
با توجه به قيمتگذاري دولتي نسبت به كشتهاي جايگزين
كشاورزان ،باعث شده كه تمايل به كشت چغندر كاهش يابد.
چراكه با وجود اينكه محصوالت كشاورزي مانند گوجه ،خيار،
سيبزميني يا پياز بهصورت ميانگين در بهار  ۹۸نسبت به
بهار  ۹۶بيش از  ۱۲۰درصد رشد قيمتي را تجربه كردهاند،
ميزان رشد قيمت چغندر ،تنها  ۲۰درصد (ناشي از هزينه
حمل و نه عايدي براي كشاورز) بوده است .درحالي كه قيمت
شكر در بازار در بازه زماني مشابه ۱۲۰ ،درصد رشد داشته
است؛ البته نرخ مصوب فروش شكر كارخانهها همچنان
 ۳هزار تومان است و شكاف قيمتي كه بين بازار و كارخانه،
به وجود آمده تنها به تقويت نيروهاي رانتي منجر شده است.
كاهش انگيزه به كاشت چغندر در برابر ساير محصوالت
به كاهش توليد اين محصول ختم شده و اين ،زنگ خطر
كاهش توليد شكر و آژير افزايش وابستگي به واردات را به
صدا درآورده است .انتخاب كشاورز براي جايگزيني چغندر
از نظر اقتصادي منطقي است .براي درك بهتر اين موضوع،
بايد خود را جاي كشاورزي بگذاريم كه ساليان درازي به
كشت چغندر مشغول بوده است .اين كشاورز شاهد جهش
قيمتها در ساير محصوالت است اما شواهد به او نشان
ميدهند كه قيمت چغندر بناست با فشار دولت پايين بماند
(قيمت شكر و چغندر بهصورت متوازن از سوي نهادهاي
دولتي تعيين ميشوند)  .اين كشاورز در زمينش امكان
كاشت محصول ديگري را نيز دارد كه قيمت آن چندبرابر
نسبت به چغندر رشد كرده است .طبعاً هر شخصي جاي اين
كشاورز باشد ،گزينه دوم را امتحان خواهد كرد .همين مثال
ساده روشن ميكند كه چگونه دخالت دولت ،ميتواند به
كل ساختار اقتصادي كشور ضربه وارد كند و يك صنعت را
به ورطه نابودي بكشاند.
ادامه در صفحات  4و 5
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تخصيص ارز  ۴۲۰۰توماني
را متوقف كنيد

از ماههاي ابتدايي سال  ۱۳۹۷و همزمان با افزايش
قيمت ارز در بازار داخلي ،دولت تصميم گرفت به منظور
حمايت از اقشار كم درآمد جامعه و حفظ قيمتها در
بازار كاالهاي اساسي ،يك ارز رسمي با نرخ  ۴۲۰۰تومان
طراحي كند و به كاالهايي كه در زندگي مردم اهميت
بااليي دارند ،اختصاص دهد .با وجود نگاه مثبت دولت
به اين طرح ،نبود نظارت كافي بر چگونگي تخصيص اين
ارز موجب باال رفتن قيمت كاالها در بازارهاي اساسي
شد و تعدادي از افراد با استفاده از رانتي كه در اختيار
داشتند ،از اين فرصت براي سودجويي استفاده كردند .با
گذشت حدود يك سال از آغاز اين طرح به نظر ميرسد
بخشي از اقتصاد ايران به اين نتيجه رسيده كه بايد به
دوره حيات اين ارز پايان داد و در اين بين فعاالن بخش
خصوصي اصليترين مدافعان اين رويكرد هستند.در
جديدترين موضعگيري در اين زمينه ،اتاق بازرگاني
ايران در بيانيهاي از دولت خواسته به عمر اين نوع ارز
پايان بدهد.اتاق بازرگاني ايران در بياني ه خود ابتدا به
مضرات دالر  ۴۲۰۰توماني براي اقتصاد ايران از ديدگاه
اين نهاد ،اشاره كرده و آورده است:
تخصيص منابع قابل توجه ارز ترجيحي در سال
گذشته ،در تحقق هدف حفظ قدرت خريد خانوارها در
برابر تورمهاي فزاينده ،موفق عمل نكرده است .شاهد
اين امر ،تفاوت نه چندان محسوس تورم كاالهاي
اساسي و غيراساسي در سال  ۹۷است.
تفاوت معنادار نرخ ارز ترجيحي با نرخهاي
نيمايي و آزاد ،به گسترش رانت و فساد در جامعه و
كاهش اعتماد عمومي به توان سياستگذاري دولت
محترم ،منجر شده است .افزايش محسوس واردات
برخي كاالهاي اساسي در سال  ۹۷نسبت به سنوات
گذشته و تفاوت در قيمت توزيع دولتي و آزاد اقالم
ل گرفته در اثر
مصرفي اساسي ،انعكاسي از فساد شك 
سياستگذاري نامطلوب ارزي است.
اجراي سياست تخصيص ارز يارانهاي ،در مواردي
تضعيف توليد داخلي را نيز در پي داشته است .شرايط
رقابتي نابرابر توليدكنندگان كاالهاي مشابه اقالم اساسي
وارداتي ،از داليل اين امر به شمار ميرود .اما پس از
مطرح كردن ايراداتي كه به سياستهاي ارزي فعلي وارد
است ،اتاق بازرگاني ايران در هشت بند پيشنهادهايي را
در اختيار دولت قرار داده كه به گفته اين نهاد ميتواند
به بهبود شرايط اقتصادي كشور كمك كند:
توقف تخصيص ارز  ۴۲۰۰توماني
حركت به سوي اجراي سياست تكنرخي در
بلندمدت از طريق كاهش شكاف بازار نيما و بازار آزاد،
در كنار اخذ ماليات بر عايدي سرمايه از معامالت ارزي
بابت مابهالتفاوت نرخ ارز
تخصيص منابع ايجادشده از محل حذف ارز
ترجيحي به پرداخت يارانه نقدي به اقشار آسيبپذير و
كمك به توليدات ملي مبتني بر برنامه مشخص
تمركز بر شناسايي دقيق جامعه هدف خانوار در
راستاي پرهيز از تكرار تجربيات غلط گذشته در زمينه
پرداخت يارانه همگاني
پرداخت تسهيالت سرمايه در گردش به
واحدهاي توليدي ،بازپرداخت بدهيهاي دولت به بخش
خصوصي ،بانكها و تأمين اجتماعي از محل ساير منابع
آزاد شده ناشي از حذف ارز يارانهاي
تعيين دقيق نيازهاي وارداتي و هماهنگي
دستگاههاي درگير با فرآيند تخصيص ارز و واردات در
راستاي مديريت صحيح ثبت سفارشات و جلوگيري از
پيدايش زمينههاي رانتجويي
حداقلسازي حقوق ورودي مواد اوليه و
ماشينآالت مورد نياز بخش توليد كشور
افزايش سهم واردات در مقابل صادرات در
بسته ارزي بانك مركزي به منظور زمينهسازي براي
بازگرداندن تمام ارزهاي صادراتي به داخل كشور.

 ۱۲۶هزار تن شكر
در شركت كارون توليد شد

مديرعامل شركت كشت و صنعت نيشكر كارون گفت ۱۲۶ :هزار
تن شكر در سال زراعي  ۹۸-۹۷در اين شركت توليد شده است.
عبدالمجيد ميرزاپور در نشست خبري با اصحاب رسانه به مناسبت
روز خبرنگار در سالن جلسات شركت كشت و صنعت نيشكر كارون
افزود :اميدواريم ميزان توليد شكر كارخانه در سال آينده به  ۱۴۶هزار
تن برسد.وي خشكسالي ،تورم ،تحريم ،باالرفتن نرخ ارز ،ترسالي و
سيل را از جمله مشكالتي دانست كه شركت كشت وصنعت نيشكر
كارون در سال  ۹۸-۹۷با آنها مواجه شد و گفت :اين سال ،سال تمام
بحرانها براي نيشكر بود.مديرعامل شركت كشت و صنعت كارون با
بيان اينكه هر يك از اين بحرانها ميتوانست هر شركت نيشكري
را ساقط كند ،گفت :اين شرايط سخت با تالش مجموعه كاركنان
كشت و صنعت كارون منجر به تجربهاي با ارزش و نهايتاً توليد
حداكثري محصول اين شركت شد.وي افزود ۱۵ :درصد كاهش
توليد در شركت كارون پيش بيني شده بود ولي با تالش فراوان
براي كاهش تلفات نيشكر توانستيم در توليد شكر و نيشكر از تمام
شركتهاي استان پيشي بگيريم.
مديرعامل شركت كشت و صنعت نيشكر كارون با اشاره به كاهش
 ۳۰درصدي توليد شكر در اين شركت گفت :كاهش توليد در ساير
شركتهاي استان تا  ۵۰درصد رسيد .وي افزود :شرايط سخت و
غافلگيركننده جوي آسيب فراواني به محصول نيشكر وارد كرد ولي
با تالش فراوان براي كاهش تلفات نيشكر توانستيم در توليد شكر و
نيشكر از تمام شركتهاي استان پيشي بگيريم اين در حالي است

كه ساير شركتهاي نيشكري استان در مقايسه با سال گذشته ۵۰
درصد افت محصول و توليد شكر داشتهاند .وي افزود :حدود هشت
هزار تن شكر زرد هنوز در انبارها موجود است لذا ميزان دقيق شكر
نهايي بعد از تخليه كامل انبارها مشخص ميشود.
ميرزاپور درخصوص تسويه بدهيهاي سنواتي و انباشته شركت
گفت :كل بدهي شركتهاي گاز و برق تسويه شده وهم اينك پس
از گذشت  ۴۰سال از عمر شركت براي نخستينبار است به روز
شدهايم و تالش بر اين است كه بدهي سنواتي بيمه را كه بخش
اعظم آن پرداخت شده با استفاده از قوانين بخشودگي جرايم تهاتر
كنيم و البته در پرداخت بدهي جاري نيز به روز هستيم ضمن اينكه
بطور جدي پيگير راهحلي براي توافق براي تسويه بدهيهاي انباشته
 ۴۰سال گذشته به شركت آب هستيم و با اين شركت نيز در
پرداخت جاري تقريباً به روز شدهايم.وي با بيان اينكه در پنج
سال حضور من در شركت به جز سال اول هيچ تسهيالتي از بانك
كشاورزي (صاحب سهام) دريافت نكردهايم افزود :كل پرداختيها از
جمله سنوات پرسنل كه رقم ريالي چشمگير و قابل توجهي است
بطور مستقيم از درآمد حاصله شركت تأمين شده است.
شركت كارون فروخته نميشود
مديرعامل شركت كشت و صنعت نيشكر كارون اظهار داشت:
سال گذشته اعالم كردم شركت به فروش نميرسد امسال هم
ميگويم اين اتفاق نخواهد افتاد چرا كه وضعيت شركت هر روز و از
هر لحاظ بهتر ميشود .وي افزود :اگر بنا بود اين شركت به فروش

رانت سياه در صنعت سفيد

ادامه از صفحه 3
مسير جايگزين
احتماالً
اّ
استدلل مسؤوالن تنظيم بازار ،اين است كه دولت
براي جلوگيري از كسري شكر ،اقدام به واردات سنگين شكر
طي ماههاي اخير و اعطاي دالر  ۴۲۰۰توماني براي واردات
اين كاال كرده است .آمار غيررسمي از واردات حدود ۷۰۰
هزار تن شكر تا ميانه تير خبر ميدهد .درحالي كه كل واردات
شكر در سال  ۹۷براساس آمار موجود در انجمن صنفي شكر،
حدود  ۲۸۰هزار تن بوده است .در نتيجه ميزان واردات شكر
درحالي كه هنوز ماه چهارم امسال به پايان نرسيده بود ،از
 2.5برابر كل واردات سال گذشته عبور كرد .بزرگترين علت

و توجيه پشت اين سياست ،حمايت از مصرفكنندگان است.
دولت ادعا دارد كه شكر  ۳۴۰۰توماني در اختيار مردم قرار
ميگيرد ،اما واقعاً چند درصد از كل شكر موجود در بازار با
اين نرخ معامله ميشوند؟
مشاهدات ميداني از فروشگاههاي مختلف ،نشان از قيمت
 ۷تا  ۸هزار توماني براي شكرهاي بستهبندي  ۹۰۰گرمي
دارند و بعضاً فروشگاههايي كه عرضه شكر  ۳۴۰۰توماني
داشتهاند ،براي چند هفت ه موجودي براي فروش نداشتهاند.
آخرين گزارش مركز آمار از متوسط قيمت اقالم خوراكي
مناطق شهري در تير ماه ،قيمت متوسط شكر را در حدود
 ۶۵۰۰تومان (هر كيلو) نشان ميدهد .تماس با كارخانههاي

شماره  - 191مرداد 1398
برسد طرح توسعه دومنظوره كردن دريافت نيشكر و چغندر قند در
آنكه توسط تيم مجربي از برزيل در دست مطالعه و طراحي نهايي
است اجرا نميشد .مديرعامل شركت كشت و صنعت نيشكر كارون
افزود :با دو منظوره كردن يكي از آسيابهاي سه گانه كارخانه كه
براي نخستينبار در ايران و در اين شركت اجرا ميشود روزانه ۱۵
هزار تن نيشكر و هشت هزار تن چغندرقند ،قابل استحصال است كه
اين اقدام تحولي بزرگ در صنعت شكر ايران بوده و ميتواند منطقه را
از لحاظ توليد ثروت غني و متحول نمايد .وي با بيان اينكه دومنظوره
كردن شركت اقتصاد منطقه را متحول ميكند ،اظهار داشت :تبديل
نيشكر و چغندرقند به شكر و نيز ساخت بيش از  ۸۰درصد از قطعات
اين پروژه در كشور بهطور همزمان موجب كاهش نرخ بيكاري در
منطقه نيز خواهد شد.
ميرزاپور افزود :براي توليد  ۱۰ميليون تن چغندرقند در خوزستان
بايد حدود  ۱۲۰هزار هكتار از زمينهاي كشاورزي منطقه زير كشت
برود كه اين موضوع موجب تبديل خوزستان به قطب مهمي از كشت
چغندر و توليد شكر در كشور خواهد شد و كشاورزان شمال استان
خوزستان سهم مهمي در اين تحول خواهند داشت.ميرزاپور گفت:
دومنظوره شدن كارخانه از زمان عقد قرارداد حداكثر  ۱۸ماه طول
ميكشد البته در روند پرداخت و تأمين و انتقال ارز مشكل داريم
كه اقداماتي براي رفع اين مشكل انجام شده است.وي با اشاره به
نقش اين كارخانه در پايداري اقتصاد منطقه گفت :آخرين مراحل
دومنظوره كردن شركت را با هيأتي از برزيل انجام دادهايم و قرار
است تا  ۲هفته آينده طرح خود را ارسال كنند .وي اضافه كرد :توليد
زمينهايي كه بعد از چغندرقند كشت ميشوند  ۲۰درصد افزايش
ميبابد.مديرعامل شركت كشت و صنعت نيشكر كارون با اشاره به
تالش برخي افراد و شخصيتها براي مريض نشان دادن مجموعه
كارون گفت :اين شركت با وجود سختيهاي فراوان پير و مريض
نيست و روند خوبي در پيش گرفته است.وي با بيان اينكه شركت
كارون ميتواند خود را بازسازي كند ،افزود :اين شركت ميتواند با
ارتقاي فرهنگ اجتماعي و اقتصادي مردم منطقه دانشي به مردم
بدهد كه بتوانند با استفاده از اين دانش به خوبي خود را اداره كنند.
نياز به نيروي متخصص داريم
ميرزاپور در پاسخ به اين سؤال كه آيا شركت برنامهاي براي
جذب نيرو در دستور كار دارد ،گفت :شركت در مقطع فعلي نياز به
جذب كارشناس دارد تا ضمن آموزش و كسب تجربه براي آينده نيز
نيروهاي جوان امور شركت را اداره كنند و در همين راستا به دنبال
سازو كار مناسب هستيم تا شركت در آينده با كمبود كارشناسهاي
مربوطه مواجه نشود .وي درخصوص برون سپاري كشت نيشكر
در شركت كارون نيز گفت :هماكنون افزون بر هفت هزار و ۵۰۰
هكتار از زمينهاي شركت به صورت برون سپاري اداره و كشت
ميشوند و اين رقم در سال  ۹۹به ميزان  ۹هزار و  ۵۰۰هكتار خواهد
رسيد .مديرعامل شركت كشت و صنعت نيشكر كارون همچنين
درخصوص قيمت مصوب شكر اظهار داشت :هر كيلوگرم شكربه
نرخ مصوب براي كارخانجات توليدي ۳۰هزار ريال است درحالي
مصرفكننده عمده شكر نيز حكايت از اين دارد كه قيمت
خريد شكر در حدود  ۵هزار تومان بوده است .معامالت
عمده شكر در بازار نيز بيش از  ۵هزار و تا نزديكي ۵۵۰۰
تومان گزارش شده است .در واقع هيچ اثري از نرخ خريد ۳
هزار تومان از كارخانههاي توليد شكر و همچنين واردات با
ارز  ۴۲۰۰توماني نيست.
طي هفتههاي آينده براساس رويه سنتي ،انتظار براي
تعيين قيمت مصوب فروش شكر وجود دارد .عالوه بر اين
زمزمههايي از حذف ارز رانتي نيز به گوش ميرسد .در چنين
شرايطي رشد منطقي نرخ شكر و در ادامه چغندر ميتواند به
احياي دوباره اين صنعت كمك كند .نكته ديگر اين است كه
افزايش قيمت مصوب يا حذف دالر رانتي ،به هيچوجه برابر
با افزايش قيمت شكر براي مصرفكننده نيست و اتفاقاً اگر

كه همين محصول را دولت هر كيلوگرم  ۳۴هزار ريال و بازرگاني
دولتي بيش از اين مبلغ عرضه ميكنند اين در حالي است كه نرخ
تمام شده هر كيلوگرم شكر در حال حاضر بيش از  ۴۶هزار ريال
است و همين نقيصه بزرگ كمر توليدكننده را ميشكند و صنايع
نيشكري استان را كه افزون بر۳۰هزار شاغل مستقيم دارند به ورطه
ورشكستگي و ركود ميكشاند.
وي با اشاره به سيل اخير و تأخير در برداشت نيشكر افزود:
شركتهايي كه ماهيت آنها چغندري است و عموماً در ديگر
استانهاي كشور هستند محصول خود را زودتر برداشت و شكر
توليدي را به نرخ مصوب بدون كمترين مشكل فروختهاند ولي
شركتهاي نيشكري با لحاظ كردن تأخير بيسابقه برداشت و
افزايش غافلگيرانه نرخ بيسابقه تورم با مشكل مواجه شدند و سازمان
صمت نيز با بيتوجهي به اين مشكل گرفتاريهاي ناشي از فاصله
بين قيمت واقعي تمام شده شكر و نرخ كاذب مصوب را دوچندان
كرد .وي ادامه داد :دونرخي شدن قيمت و تالطم ناشي از كمبود
دلالن و واسطههاي حواله به دست كه عمدتاً
شكر منجر به ورود اّ
متخصصان رانت با تجارب بحران كمبودهاي گوشت ،مرغ و ...بودند،
شد و فشارهاي متعددي براي همكاري و تحويل شكر به اين طيف
از خريداران كه بيشتر آنها هرگز طي  ۴۰سال اخير مشتري اين
شركت نبودند وارد شد.
ميرزاپور با بيان اينكه بيش از  ۲هزار و  ۵۰۰هكتار از زمينهاي
شركت قابل برداشت نبود ،گفت :محصوالت كشت شده در اين
مناطق را چاپر و براي تغذيه دام استفاده كرديم كه اين موضوع
باعث افزايش ميزان و كيفيت شير توليدي دامداريها شد .مديرعامل
شركت كشت و صنعت نيشكر كارون اضافه كرد :هنگام چاپر قلمه
اصلي تا فرعي باهم چاپر ميشوند كه با اين كار حداقل  ۴۰تا ۵۰
هزار تن علوفه براي مصرف استان توليد ميشود.
اجازه نداديم كسي از شكر ما رانت بخورد
ميرزاپور با تقدير از حمايتهاي مسؤوالن از جمله بانك
كشاورزي (صاحب سهام) ،استاندار ،فرمانداران ،امام جمعه ،نماينده
شهرستانهاي شوشتر و گتوند در مجلس ،نيروهاي نظامي و
انتظامي و دستگاههاي امنيتي و اطالعاتي آينده شركت را با اراده
مجموع همكاران خوشفكر شركت درخشان توصيف كرد .وي افزود:
با شناخت از بازار و تحوالت پيرامون بازار شيرين و وسوسهبرانگيز
شكر با قاطعيت اجازه نداديم كسي از شكر توليدي اين شركت كه
حاصل دسترنج هزاران كارگر سختكوش اين مجتمع است ،رانت
بخورد .وي گفت :همچنان با افتخار و سربلندي از بيت المال و حقوق
صاحبان واقعي اين ثروتها صيانت ميكنيم و اعتقاد داريم پشت
اين فشارها و پروندهسازيها دستهاي پنهاني براي سوءاستفادههاي
كالن وجود دارد و سازمان صنعت و معدن خوزستان بايد در اين
خصوص شفافسازي كند.
ميرزاپور از دستگاه قضايي خواست در راستاي رسالت خود از
انتشار فساد ناشي از رانت خريد و فروش كاذب شكر و چگونگي
صدور حوالجات مشتريان معرفي شده ورود كند.
با حذف تعرفههاي واردات همراه شود (تشكيل كامل بازار
به رونق هرچه بيشتر توليد كمك خواهد كرد) ميتواند به
كاهش التهاب بازار و تعادل نرخ در سطوح كمتر از  ۵هزار
تومان (به ازاي هر كيلو) كمك كند؛ درحالي كه هماكنون
نرخ فروش شكر براي مصرفكننده نهايي  ۷تا  ۸هزار تومان
براي بستههاي  ۹۰۰گرمي است .كارشناسان معتقدند دولت
درخصوص واردات ،ميتواند تعرفههاي وارداتي روي شكر خام
و همچنين شكر تصفيهشده را بردارد .اگر در حالت خوشبينانه
قيمت هر تن شكر را در بنادر ،قبل از گمرك حدود
 ۳۵۰دالر در نظر بگيريم ،با نرخ نيمايي كنوني قيمت هر تن
شكر ورودي با ساير هزينههاي حمل ميتواند تا سطوح مورد
انتظار تعادلي (كمتر از  ۵هزار تومان) در بازار معامله شود.
منبع| دنیای اقتصاد|

سروش باقری ،پژوهشگر اقتصادی تحلیل کرد:
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دالر  4200تومانی
به سفره فقرا نرفت

آسيبشناسي سياست تخصيص ارز ترجيحي
درسال  1397پژوهشي درباره موضوع تخصيص و
پرداخت دالر  4200توماني براي واردات كاالهاي
اساسي انجام شد .كاري كه در انتهاي سال  ۹۷انجام
شد اين بود كه برسش شود آيا ادعاي با تخصيص دالر
 4200توماني كه ارز ترجيحي نسبت به قيمت بازار
بود كار درستي بود يا دولت براي حمايت از خانوار
روي كاالهاي اساسي يارانهاي از طريق ارز ترجيحي
ميتوانست بهتر از اين عمل كند .به اين معني كه آيا
ميشد دولت سياستي اتخاذ كند كه حمايت از خانواده
اتفاق بيفتد و درعين حال چالشهاي پيش آمده نيز
اتفاق نيفتد .در سال  1397اين اتفاق رخ داد كه نرخ
ارزهاي معتبر به داليلي به ويژه به دليل افزايش شديد
تقاضا نسبت به ريال ايران افزايش قابل اعتنايي را تجربه
كرد .دولت با اين تصور كه ميتواند با عرضه فزاينده
ارزهاي معتبر راه رشد نرخ ارزهاي معتبررابگيرد اقدام
به عرضه ارز دراختيار خودكرد .اما دربازار تقاضا براي
خريد ارز به دليل انتظارات افزايش نرخ دالر بيش
از رشد عرضه بود و اينبار افزايش قيمتها از ناحيه
افزايش تقاضا بود ،يعني شيفت منحني تقاضا بود كه
قيمتها را افزايش ميداد .دولت باز به خطا اين تصور
را داشت كه ميتواند مثل قبل ارز را ارزان بدهد ولي
اينبار مثل قبل نبود و اين افزايش از طرف تقاضا به
اندازهاي بود كه معلوم ميشد قيمتها دركف به تعادل
نخواهد رسيد ودر قيمت سقف نرخ ارزها نيز اضافه
تقاضا وجود دارد .صف خريد ارز ارزان در اوايل سال
گذشته امري طبيعي بود و براي اثبات شكست سياست
ارزي كه در آن تخصيص ارز ارزان اتفاق افتاد درهمان
سال اول اقتصاد كفايت ميكرد متأسفانه از تجربه قبلي
نيز درس نگرفتيم به اين معني كه در سال 1391و
قبل از اينكه نرخ مبادلهاي دالر از  1200تومان
به  2000تومان برسد قيمت اقالم خوراكي و آشاميدنيها
و ساير كاالهاي اساسي زودتر افزايش قيمت را تجربه كرد
و رشد شديد تورم را نشان دادند .اما از اين رخداد استفاده
نكرديم و دوباره همان راه را رفتيم.
اگرادامه يابد
پرسش اصلي درميان اقتصاددانان فعاالن اقتصادي
اين است كه اگر عرضه دالر باقيمت هر دالر امريكا
معادل  4200تومان ادامه پيدا كند اقتصاد ايران با كدام
چالشها در سياستگذاري ارزي مواجه خواهد شد؟
واقعيت اين است كه از دي ماه پارسال كه سياست
تخصيص دالر ارزان براي واردات كاالهاي اساسي را
بررسي ميكنيم معلوم ميشود اين سياست كارايي
نداشته است .بنابر اين ادامه اين سياست در حال
حاضر بدون ترديد چالش عدم كارايي ارز ترجيحي
است .اگر با نگاه كلي به آمار چشم بيندازيم ميبينيم
عددي كه به واردات كاالهاي اساسي اختصاص
مييابد دربرابر مواد اوليه و كاالهاي سرمايهاي
عددكوچكتري است .به نظر ميرسد رقم اختصاص
يافته به كاالهاي اساسي نسبت به ساير كاالهاي با
مصرف نهايي نيز بسيار كمتر است .از اواسط سال
 1397به مرور معلم ميشد كه با تخصيص دالر
 4200توماني چه فسادهايي دراقتصادايران رخ داده
و ميدهد .متأسفانه مديران دولت اما بسيار ساده از
رقمهاي عجيب و غريب عبور كردند .بهطور مثال
قيمت هر كيلوگرم ذرت دامي  7500از گمرك تا
خردهفروشي نزديك به تفاوت چشمگير داشت يعني
با احتساب همه متغيرها بايد قيمت خردهفروشي آن
هر كيلوگرم است  1280تومان باشد ولي قيمت
عم ً
ال  1700بود يعني با توجه به ميزان واردات
بنا بر تخمين ما درهمين يك قلم كاال نزديك به
 2000ميليارد تومان رانت ايجاد شد.
ادامه در صفحه 8
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برای اولین بار و از سوی مؤسسه
تحقیقات صورت گرفت؛

راه اندازی اولین کتابخانه
مجازی صنعت نیشکر

اولین کتابخانه دیجیتال صنعت نیشکر
جهت ارائه خدمات مختلف به همت مؤسسه
تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر و صنایع
جانبی راه اندازی شد.
به گزارش نیشکرنیوز ،کارشناس مسئول
مدیریت دانش و کتابخانه مؤسسه تحقیقات
نیشکر با اشاره به اهمیت و ضرورت دسترسی
به منابع اطالعاتی الکترونیک اظهار داشت :به
منظور سهولت دسترسی و جستجو در بیش
از  ۱۴هزار رکورد موجود در کتابخانه مؤسسه
تحقیقات اعم از کتابهای فارسی ،التین،
پایان نامهها ،گزارشها و مجموعه مقاالت
موجود ،این کتابخانه مجازی راه اندازی شد.
خاکسار افزود :فراهم نمودن زمینه الزم
جهت تأمین دسترسی پایدار به جدیدترین
و معتبرترین منابع علمی و پژوهشی،
گردآوری منابع الکترونیکی و ارائه خدمات
دسترسپذیری منابع و اطالعات علمی مورد
نیاز مراجعین ،ارتقا شیوههای دسترسی به منابع
علمی از طریق استفاده از منابع دیجیتالی و  ..از
اهداف راه اندازی کتابخانه دیجیتال است.
وی ادامه داد :رفع نیازهای اطالعاتی کاربران
و جلب رضایت آنها ،بهرهگیری از قابلیتهای
خاصفناوریکتابخانهدیجیتالی،دسترسپذیری
آسان به منابع ،و ارتقاء بهرهوری از جمله دالیل
مهم در ایجاد کتابخانههای دیجیتالی هستند که
در این زمینه نیز مؤسسه تحقیقات نیشکر گام
برداشته است.
کارشناس مسئول مدیریت دانش و کتابخانه
مؤسسهتحقیقاتنیشکرافزود:امکاندسترسی
کلیه کاربران داخل و خارج از شرکت توسعه
نیشکر و صنایع جانبی از طریق سایت مؤسسه
تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر به نشانی
" https://iscrti.irبوده و کلیه مراجعین
میتوانند بعد از ورود در سایت مذکور با کلیک
بر روی بخش کتابخانه ،به کتابخانه مجازی
گنجینه دسترسی یافته و منابع مورد نظر خود
را جستجو نمایند.
خاکسار در پایان گفت :اطالعات تمامی
کتابها ،گزارشات ،پایان نامههای ورودی
اطالعات شده در نرم افزار مخصوص کتابخانه
قابل جستجو بوده و بزودی فایل تمام متن
مقاالت فارسی و انگلیسی و گزارش طرحهای
تحقیقاتی از طریق این پایگاه قابل دسترسی
خواهد بود.

آغاز عمليات كاشت نيشكر در سطح  ۲۰هزار
هكتار از اراضي توسعه نيشكر

دكتر عبدعلی ناصري مديرعامل شركت توسعه نيشكر
و صنايع جانبي در گفتوگو با نيشكرنيوز اظهار داشت :با
توجه به شرايط سال گذشته شركت و همچنين بروز مسائلي
همچون خشكسالي و زير سيل رفتن  ۴۰هزار هكتار از
اراضي اين شركت ،نيشكر دچار آسيبهاي جدي شد لذا
ما امسال برنامهريزي ويژهاي انجام دادهايم كه بتوانيم براي
جبران شرايط گذاشته و ايجاد يك سيستم پايدار و قوي
توليد ،حدود  ۲۰هزار هكتار اراضي خود را كه قسمت عمده
آن به دليل سيالب آسيب ديده بودند پس از بازسازي زير
كشت نيشكر ببريم تا بتوانيم وضعيت توليد را درسالي كه
همه ما متعهد به رونق توليد هستيم ،بهبود بخشيم و مابقي
اراضي آسيبديده از سيل را به زير كشت ساير گياهان
زراعي منطقه ببريم .لذا با توجه به اينكه وضعيت كشت
نرمال نيشكر در بهترين حالت دو هزار هكتار براي هر كشت
و صنعت ،و در هفت كشت و صنعت تابعه توسعه نيشكر در
مجموع هرسال حداكثر  ۱۴هزار هكتار را زير كشت ميبرديم
اما امسال با يك جهش ،حدود  ۵۰درصد افزايش كشت در
كل توسعه نيشكر خواهيم داشت و در بعضي از واحدها تا
بيش از دو برابر ميزان كشت ساالنه نيز كشت خواهيم كرد
تا مزارع آسيبديده را احيا كنيم البته اين برنامه كاشت با
در نظر گرفتن استانداردهاي مصرف آب خواهد بود و تالش
خواهيم كرد اين كار را در چهارچوب آب مصرفي تعريف شده
براي شرايط نرمال انجام دهيم .همچنين افزود :آمادهسازي
اين اراضي براي اين مقدار كشت بدون همكاري و همياري
دستگاههاي اجرايي چون استانداري ،سازمان آب و برق،
جهاد كشاورزي و سپاه پاسداران ميسر نميشد و جا دارد از
اين عزيزان نيز تشكر كنيم .

دكتر ناصري مديرعامل شركت توسعه نيشكر و صنايع
جانبي گفت :پيشبيني ما اين است كه در يك برنامه ۳
ساله وضعيت را به حالت نرمال و پايدار با توليدي مطلوب
برسانيم و همچنان به عنوان بزرگترين توليدكننده شكر
كشور و همچنين توليدكننده عمده محصوالت جانبي مثل
الكل ،خميرمايه MDF ،و خوراك دام بتوانيم نقش خود
را به عنوان يك شركت توليدي كه در مسير توسعه پايدار
حركت ميكند ،در فضاي اقتصادي كشور ايفا كنيم .با توجه
به اينكه زراعت نيشكر يك زراعت دايمي است كه به لحاظ
اقتصادي بطور متوسط حداقل  ۵سال قابل بهرهبرداري
اقتصادي است به همين دليل با اين كشت حداكثري در
تالش هستيم با يك جهش در توليد ،پيامدهاي گذشته
را تا حد ممكن مديريت كرده و به سمت پايداري هر چه
بيشتر توليد حركت كنيم.مديرعامل شركت توسعه نيشكر
در پايان اظهار اميدواري كرد :در سالهاي آتي به وضعيت
توليد نرمال برسيم.

مديرعامل شركت كشت و صنعت نيشكر اميركبير عنوان كرد:

پيشبيني توليد  ۸۵هزار تن شكر در سال جديد زراعي

با وجود خشكسالي در سال زراعي گذشته و پيامد سيالب در
خوزستان ،به دليل بارشهاي خوب در زمستان و بهبود كيفيت
آب رودخانه كارون كيفيت آب در محدوده  ۱تا  ۲دسي زيمنس
بر متر است كه كيفيتي مطلوب است و اين موضوع تأثيري مثبت
در كاهش شوري خاك و جذب بهتر عناصر توسط ريشه گياه
داشته است.
مديرعامل شركت كشت و صنعت نيشكر اميركبير در خصوص
پيشبيني توليد در سال زراعي پيش رو گفت :با وجود خشكسالي
در سال زراعي گذشته و پيامد سيالب در خوزستان ،به دليل
بارشهاي خوب در زمستان و بهبود كيفيت آب رودخانه كارون
كيفيت آب در محدوده  ۱تا  ۲دسي زيمنس بر متر است كه
كيفيتي مطلوب است و اين موضوع تأثيري مثبت در كاهش
شوري خاك و جذب بهتر عناصر توسط ريشه گياه داشته است.
بر همين اساس و به دليل تأمين حق آبه مزارع نيشكر اميدواريم
كه در بهرهبرداري آينده با برنامهريزي به عمل آمده بتوانيم از
سطح بالغ بر  ۹۱۰۰هكتار اراضي قابل برداشت با عملكرد ۸۵
تن در هكتار ،بالغ بر  ۷۷۰هزارتن نيشكر برداشت و از اين مقدار
نيشكر برداشت شده  ۸۵هزار تن شكر توليد كنيم.
فتحي مكوند همچنين با اشاره به آخرين اقدامات زيست
محيطي انجام شده گفت :در راستاي مديريت پسماند در
سالهاي اخير با توليد كمپوست از باگاس و اختالط با اراضي
كشاورزي نسبت به بهبود كيفي خاك قدمهاي مؤثري برداشته

شده است .وي در پايان خاطرنشان كرد بخشي از نياز شهرداري
كالنشهر اهواز به كمپوست جهت فضاي سبز شهري توسط اين
شركت تأمين شده است و كمپوست اين شركت جهت بهرهگيري
در طرحهاي آزمايشي در اختيار شهركهاي صنعتي استان قرار
گرفته است .در همين رابطه اخيرا ً شركت ملي حفاري ايران با
بهرهگيري از كمپوست توليدي اين شركت موفق گرديد نسبت
به حل معضل آلودگيهاي نفتي محيطهاي پيراموني چاههاي
نفت اقدام نمايد .شركت كشت و صنعت نيشكر اميركبير يكي
از شركتهاي گروه توسعه نيشكر و صنايع جانبي است كه براي
اولينبار در ميان شركتهاي نيشكري ايران به عنوان واحد نمونه
ايمني ،بهداشت ،محيط زيست و انرژي ( )HSEEكشور در سال
 ۹۸مورد تقدير وزارت صمت قرار گرفت.
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تقسيم وظايف تنظيم بازار
محصوالت كشاورزي بين  ۲وزارتخانه

با ابالغ معاون اول رئيسجمهور ،رسماً بخشي از وظايف بازرگاني
بخش كشاورزي به وزارت صنعت ،معدن و تجارت انتقال يافت و ميان
دو وزارتخانه تقسيم كار صورت گرفت .اسحاق جهانگيري معاون اول
رئيسجمهور مص ّوبه هيأت وزيران در ارتباط با بازگشت اختيارت
بازرگاني وزارت جهاد كشاورزي به وزارت صنعت ،معدن و تجارت را
ابالغ كرد.بر اين اساس شركت بازرگاني دولتي به وزارت صنعت ،معدن
و تجارت رفت و مكلف شد كه به خريد تضميني محصوالت كشاورزي
شامل گندم ،دانههاي روغني ،برنج و خريد توافقي شكر ،مطابق مصوبات
شوراي اقتصاد و دستورالعملهاي مربوط اقدام كند؛ شركت پشتيباني
امور دام اما در وزارت جهاد كشاورزي ماند و مكلف شد در اجراي
سياستها و مصوبات كارگروه تنظيم بازار ،همكاري و هماهنگي الزم
را انجام دهد.بر اين اساس مسؤوليت ذخاير راهبردي كاالهاي نهايی
شامل گندم ،برنج ،روغن ،شكر ،گوشت قرمز و گوشت مرغ و همچنين
تنظيم بازار اين كاالها به وزارت صنعت ،معدن و تجارت منتقل ميشود
و در مورد نهادههاي دامي شامل ذرت ،انواع كنجاله و جو برعهده وزارت
جهاد كشاورزي است .به اين ترتيب ميان وظايف تنظيم بازار محصوالت
كشاورزي ميان دو وزارتخانه تقسيم كار به عمل آمد.بر اين اساس قانون
انتزاع يا تمركز وظايف بخش كشاورزي در وزارت جهاد كشاورزي با اين
مصوبه هيأت وزيران رسماً به صورت غيرقانوني توسط دولت لغو شد.
متن مصوبه
هيأت وزيران در جلسه  1398/5/20به استناد اصل يكصد و سي و هشتم
قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و در اجراي مصوبات سي و پنجمين
جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي مورخ  1398/4/22تصويب كرد:
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فائو :قيمت غذا در جهان
براي دومين ماه متوالي
كاهش يافت

سازمان خواروبار جهاني فائو در جديدترين
گزارش از شاخص غذايي اعالم كرد كه قيمت
غذا در جهان براي دومين ماه متوالي در جوالي
كاهش يافت ،اين در حالي است كه پيش از آن
پنج ماه متوالي شاهد افزايش قيمت غذا در جهان
بوديم .براساس فائو ،كاهش قيمت در برخي
غالت ،لبنيات ،شكر باعث كاهش شاخص قيمت
شده است .سازمان خواروبار جهاني شاخص غذا
را ماهانه با تغييرات سبد غالت ،دانههاي روغني،
محصوالت لبني ،گوشت و شكر اندازهگيري
ميكند كه اين شاخص ماه گذشته  170.9بود و
در ماه قبل از آن رقم  172.7بوده است .در حال
حاضر فائو پيشبيني خود از توليد غالت را در روز
پنجشنبه بهروز نكرده است .ارزيابي بعدي فائو
در  5سپتامبر مشخص ميشود .براساس گزارش
فائو ،شاخص قيمت غالت در ماه ژوئن  2.7درصد
به واسطه پايين آمدن قيمت ذرت و گندم افت
داشت ،اما همچنان نسبت به ماه جوالي سال
گذشته  4.1درصد باالتر است .براساس اين
گزارش ،شاخص قيمت برنج براي پنجمين ماه
متوالي روند ثابتي را طي كرده است .شاخص
قيمت لبنيات  2.9درصد در ماه ژوئن افت داشته
و دومين ماه كاهش متوالي را تجربه كرده است.

 -1تصويب نامه شماره /77256ت  50478هـ مورخ  1393/7/8لغو
و وظايف و اختيارات وزير و وزارت صنعت ،معدن و تجارت در شركت
مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران و شركتهاي زير مجموعه آن
مجددا ً برقرار ميشود.
تبصره  -1در اجراي قانون تضمين خريد محصوالت اساسي كشاورزي
 مصوب  - 1368و اصالحات بعدي آن ،شركت مادر تخصصي بازرگانيدولتي ايران مكلف است به عنوان مباشر خريد تضميني محصوالت
كشاورزي شامل گندم ،دانههاي روغني ،برنج و خريد توافقي شكر،
مطابق مصوبات شوراي اقتصاد و دستورالعملهاي مربوط اقدام كند.
تبصره  -2مسؤوليت ذخاير راهبردي كاالهاي نهایي شامل گندم،
برنج ،روغن ،شكر ،گوشت قرمز و گوشت مرغ و همچنين تنظيم بازار
اين كاالها به وزارت صنعت ،معدن و تجارت منتقل ميشود و در مورد
نهادههاي دامي شامل ذرت ،انواع كنجاله و جو برعهده وزارت جهاد
كشاورزي است.
 -2شركت پشتيباني امور دام كشور در اجراي سياستها و مصوبات
كارگروه تنظيم بازار ،همكاري و هماهنگي الزم را انجام دهد.
 -3سازمان برنامه و بودجه كشور نسبت به ابالغ و تخصيص منابع و
رديفهاي اعتباري و متفرقه امور مرتبط به بند (الف) ماده ( )1قانون تمركز
وظايف و اختيارات مربوط به بخش كشاورزي در وزارت جهاد كشاورزي -
مصوب  - 1391به وزاری صنعت ،معدن و تجارت اقدام كند.
 -4سازمان اداري و استخدامي كشور نسبت به انجام اصالحات
ساختاري الزم براي تقويت بخش بازرگاني وزارت صنعت ،معدن و تجارت
با پيشنهاد آن وزارتخانه و متناسب با مفاد اين تصويبنامه اقدام کند.

 80درصد واردات محصوالت غذايي از كاالهاي اساسي است

ميزان واردات محصوالت كشاورزي و غذايي ايران در طول  12سال اخير (از سال
 1385تا  1396شمسي معادل  2006تا  2017ميالدي) بر اساس آمار گمرك جمهوري
اسالمي بهطور متوسط ساالنه  9.2ميليارد دالر و بر اساس آمارهاي كشورهاي صادركننده
 7.7ميليارد دالر است .با اين حال در طول  6سال  2012الي  2017معادل  1391تا
 ،1396ميزان واردات اين محصوالت به مراتب بيشتر از ميانگين  12ساله بوده است؛ در
اين مدت بهطور ميانگين بر اساس آمار گمرك جمهوري اسالمي  11.1ميليارد دالر و بر
اساس آمار گمركات كشورهاي صادركننده  9.4ميليارد دالر محصول كشاورزي و غذايي
به ايران وارد شده است.
در اين ميان ،ميزان واردات «محصوالت اساسي كشاورزي» در  12سال اخير بهطور
ميانگين  7.9ميليارد دالر طبق آمار گمرك ايران و  6.4ميليارد دالر طبق آمار كشورهاي
صادركننده بوده است .در واقع بيش از  80درصد كل واردات محصوالت غذايي ايران
را محصوالت اساسي اين بخش تشكيل دادهاند .معرفي محصوالت اساسي كشاورزي و
وضعيت واردات آن ليست محصوالت و نهادههاي اساسي بخش كشاورزي و آن بخش از
مواد غذايي كه در زنجيره تأمين «درشت مغذيهاي اصلي» مورد نياز بدن نقش بسزايي
دارند ،در جدول زير آمده است:
محصوالت اساسي كشاورزي به تفكيك درشت مغذيهاي مورد نياز بدن

درشت مغذي
مورد نياز
پروتئين

چربی
كربوهيدرات

محصوالت و نهادههاي اساسي
حيوانات زنده شامل گاو ،گوسفند ،بز ،مرغ و جوجه
محصوالت حيواني مانند گاو ،گوساله ،گوسفند ،مرغ و ماهي
لبنيات و تخممرغ
غذاي دام مانند كنجاله سويا و ديگر تفالههاي صنعتي
چربي دانههاي روغني
روغنهاي نباتي و حيواني شامل روغن سويا ،روغن نخل (پالم)،
روغن آفتابگردان
انواع غالت مانند گندم ،جو ،ذرت ،برنج و ارزن
قند و شكر

ميزان واردات محصوالت اساسي كشاورزي
در جدول زير وضعيت واردات محصوالت اساسي كشاورزي در طول  12سال اخير
نشان داده شده است:
وضعيت واردات محصوالت اساسي كشاورزي در طول  12سال اخير
میزان واردات
(میلیارد دالر)
سال

سهم از کل واردات
کشور (درصد)

سهم از کل واردات
محصوالت غذایی (درصد)

منبع :منبع :گمرک منبع منبع :گمرک منبع
گمرگ کشورهای گمرگ کشورهای گمرک
ایران صادرکننده ایران صادرکنده ایران

منبع گمرک
کشورهای
صادرکننده

1385

3.9

2.7

9

7

90

86

1386

4.1

3.6

9

7

87

80

1387

7.6

6.4

14

11

90

85

1388

6.9

5.0

13

11

85

85

1389

7.5

5.9

12

11

84

84

1390

8.0

6.5

13

11

84

82

1392

11.6

10.1

23

16

90

87

1393

10.5

8.9

20

12

89

85

1394

7.3

6.4

18

11

82

77

1395

7.0

5.7

16

10

80

74

1396
میانگین
 12سال

8.2

6.2

15

12

80

82

7.9

6.4

15.3

11.1

86.0

82.8

همچنين در طول  6سال  2012الي  2017نيز ميزان واردات محصوالت اساسي بخش
كشاورزي بطور ميانگين ساالنه  9.6ميليارد دالر بر اساس آمار گمرك ايران و  7.8ميليارد دالر بر
اساس آمار كشورهاي صادركننده بوده است.
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قائممقام وزیر صمت خبر داد

تکلیف جدید دولت برای واردکنندگان کاالهای اساسی

حسین مدرسخیابانی گفت :امروز ستاد فرماندهی اقتصاد
مقاومتی و نیز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ،بر روی توسعه
بندر چابهار متفقالقول هستند؛ به این معنا که با توجه به
زیرساختهای قابل توجهی که در این بندر به کار گرفته شده
است ،توسعه آن از جمله اقدامات ضروری برای کشور است؛
به خصوص اینکه از منظر عملیات تجاری و تخلیه و بارگیری
کاالهای اساسی و سایر کاالهای مورد نیاز کشور ،باید همچون
بنادر جنوبی کشور ،توسعه را در سایر نقاط بندری شاهد بود.
قائممقام وزیر صنعت ،معدن و تجارت افزود :بر این اساس ،به
دو شرکت مباشر دولت در تأمین کاالهای اساسی یعنی شرکت
بازرگانی دولتی ایران و پشتیبانی امور دام ابالغ شده حداقل ۵۰
درصد از محمولهها و کشتیهای آنها ،در بندر چابهار تخلیه و
پهلوگیری کنند؛ ضمن اینکه همزمان با این دو شرکت دولتی،
به سایر مباشران تأمین کاالهای مورد نیاز کشور و تشکلهای
مرتبط با آنها که تأمینکننده نیاز خوراک دام و طیور و نهادههای
دامی مورد نیاز کشور هستند نیز ابالغ شده تا از ظرفیتهای این
بندر به نحو شایستهای بهره گیرند.
برای اینکه حمل بار از بندر چابهار به داخل کشور مقرون
بهصرفه شود و کامیونها عالوه بر مسیر برگشت ،در مسیر رفت
به چابهار نیز دارای بار باشند مقرر شده بخشی از محمولههای
صادراتی مواد معدنی به چابهار حمل و از بندر چابهار به مقاصد
صادراتی ارسال شود.
وی تصریح کرد :بر این اساس وزارت صنعت ،معدن و تجارت
برای اینکه حمل بار از بندر چابهار به داخل کشور مقرون به
صرفه شود و کامیونها عالوه بر مسیر برگشت ،در مسیر رفت
به چابهار نیز دارای بار باشند ،هماهنگیهای الزم را با سازمان
توسعه معادن و صنایع معدنی ایران به عمل آورده تا بخشی

از محمولههای صادراتی مواد معدنی به چابهار حمل و از بندر
چابهار به مقاصد صادراتی ارسال شود.
مدرس خیابانی گفت :در عین حال ،بسیاری از قطعات خودرو
مربوط به شرکتهای بزرگ خودروسازی داخلی که واحدهای
تولیدی مرتبط با آن در استان خراسان جنوبی است ،از بندر
چابهار حمل خواهند شد .
وی اظهار داشت :با توجه به انبارهای موجود در بندر چابهار،
هماهنگیهای الزم با گمرک جمهوری اسالمی ایران صورت
گرفته تا این انبارها زیر کلید گمرک قرار گیرند و تجار کشور
بتوانند با خیال آسودهتری از این انبارها استفاده کرده و از
مزیتهای تخلیه و بارگیری در این بندر بهرهمند شوند؛ ضمن
اینکه با توجه به اینکه کاالهای اساسی در مسیر سبز گمرک
قرار دارد؛ گمرک جمهوری اسالمی ایران نیز همکاری خوبی را
از بابت تخلیه و ترخیص کاالهای اساسی با حوزه وزارت صنعت،
معدن و تجارت دارد.
به گفته قائممقام وزیر صنعت ،معدن و تجارت ،مقام معظم
رهبری و سایر مقامات ارشد نظام بر این باورند که سواحل مکران
باید توسعه یابد و بر این اساس ،با توجه به دسترسی بندر چابهار
به آبهای اقیانوس هند و نیز ظرفیتهای ایجاد شده در این
بندر ،ستاد توسعه چابهار تشکیل شده و به زودی مقام مسئولی
برای انجام اقدامات هماهنگی دستگاههای دولتی در توسعه این
بندر انتخاب خواهد شد؛ چراکه موقعیت بندر چابهار به لحاظ
توسعه مراودات تجاری ایران بسیار حائز اهمیت است و میتواند
اثرگذاری مناسبی در رشد فعالیتهای تجاری ایران داشته باشد.
بندر چابهار این پتانسیل را دارد که بخش عمدهای از
مبادالت تجاری در بنادر کشور را به عهده گیرد.ستاد توسعه
چابهار تشکیل شده و به زودی مقام مسئولی برای انجام

دالر  4200تومانی به سفره فقرا نرفت

ادامه از صفحه |5اين رقم نزديك به  50درصد
يارانه مستقيم دهها ميليون ايراني است .اين رقم از
سوي ديگر با توجه به بودجه استان شما به ايالم يعني
سه برابر بودجه ايالم است و دو برابر بودجه هرمزگان
است .يعني ميزان رانت و فساد فقط در يك قلم كاال
مثل ذرت دامي صدها ميليارد تومان است كه از دست
رفته بايد حساب كرد.همين داستان درباره رانت برنج
نيز ديده ميشود و اينها يعني رشددادن فقر و فساد.
دومين چالش اين بود كه محاسبهاي انجام داديم
و اين طور درنظر گرفتيم كه در اين باره لغو معافيتها
را نداشته باشيم .آقاي نوبخت فرمودند ما ميخواهيم
 14ميليارد دالر به كاالهاي اساسي بدهيم بايد ببينيم
چقدر كسري بودجه داريم؟ اينكه ما بيش از يك ميليون
بشكه در روز فروش داشته باشيم و نرخ  54دالر اينطور
فرض كرديم كه به صورت خوشبينانه نزديك به 43.5
هزار ميليارد تومان با فرض سهم صندوق صفر كسري
بودجه پيشبيني ميشود .با لغو معافيتها اين رقم را
دوباره حساب كردهايم با فرض اينكه به گفته دكتر

همتي  8ميليارد دالر به كاالهاي اساسي اختصاص داده
شود فقط از ناحيه عدم تحقق درآمدهاي نفتي نزديك
به  60هزار ميليارد تومان كسري بودجه خواهيم داشت.
چالش بعدي قطعا كسري بودجه خواهد بود ذهنهاي
ما كوتاهمدت است و كسري بودجه را ايجاد ميكنيم
تا براي دو سه سال ديگر فكري برايش بكنيم و در دو
سه سال ديگر همه ميدانيم جامپ ديگري وجود دارد.
چالش ديگر بيثباتي در تغييرات در نرخ دالر
است گفته ميشد اگر  4200را برداريد بازار آزاد از هم
پاشيده ميشود و امروز وقتي سقف نيما را برداشتهاند
افزايش دادهاند و نزديك شده است و ميبينيم اتفاقاً
بازار تالطمي نداشته است .وجود چندنرخي به بازار
سيگنالي منفي ميدهد كه بازار هيجاني است .ولي
ما با  4200همچنين بيثباتي را هم از ناحيه بنيادين
يعني كاهش عرضه ارز همواركننده بيثباتيها شديم
و هم به لحاظ سيگنالي منفي از نظر رواني مؤثر واقع
شديم .كار ديگر ما نظرسنجي از صرافها بود همه
ميگفتند اگر سقف نيما را برداريد نرخها تماماً نزديك
به 20درصد پايين ميآيند .آنها عقيده داشتند همين
مسأله سيگنال مثبت دارد .همين كه بازار احساس
كند به وضعيت عادي نزديك ميشويم نرخهاي
هيجاني ميخوابد حباب سكه بعد از اينكه ما سقف
نيما را برداشتيم صفر شده است .حباب سكه نشانهاي
از هيجاني شدن بازار است.
مگر ادعاي دولت اين نيست كه هزينه خانوار باال
ميرود؟ ما شبيهسازي كرديم تا با فرض اينكه سبد
مصرفي خانوار را در سال  96ثابت نگه داريم و ببينيم
همين سبد در سال  98چقدر خواهد شد اگر نرخ
نيمايي را به جاي نرخ  4200بگذاريم اين كار با
استفاده از تجربه سال  92به آن وضعيت شبيه است.
اينجا پراكسي ما براي كاالهاي اساسي هزينه دارو و
خوراكيها و آشاميدنيها است.

اقدامات هماهنگی دستگاههای دولتی در توسعه این بندر
انتخاب خواهد شد.
وی تصریح کرد :بندر چابهار این پتانسیل را دارد که بخش
عمدهای از مبادالت تجاری در بنادر کشور را به عهده گیرد؛ به
خصوص اینکه امروزه بنادر بخش عمده زیرساختهای تجاری
کشور به شمار میروند و نیاز دارند که به صورت مرتب ،شرایط
خود را به لحاظ توسعه و فراهم سازی زیرساختها بهبود بخشند؛
به این معنا که به موازات توسعهای که در بخشهای تولیدی و
صنعتی کشور رخ میدهد ،بنادر کشور هم باید در بخشهای
صادراتی و تأمین قطعات نیز نقش آفرینی بیشتری داشته باشند.
مدرس خیابانی با بیان اینکه امروز به لحاظ سیاستهای
تجاری و ارزی ،موفقیتهای خوبی برای بخش تولید و مدیریت
واردات حاصل و به موازات آن ،شرایط خوبی نیز برای صادرات
کشور مهیا شده است ،بر همین اساس وضعیت به وجود آمده
ایجاب میکند که زیرساختهای تجاری کشور توسعهیافته و به
موازات گسترش زیرساختهای تجاری در نقاط بندری ،انبارها و
محلهای نگهداری کاالها ،واحدهای بسته بندی و فرآوری در
این بنادر نیز باید افزایش یابند تا هزینههای تولید و صادرات
کاهش یافته و از موقعیتهای کنونی نیز ،به بهترین شکل
استفاده شود.

