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هر که ناموخت از 
گذشت روزگار...

 بهمن دانائی

اندیشمندان و دانشمندان در رشته های 
و کاربرد  ارزش  دارند  باور  گوناگون دانش 
جامعه های  پیشرفت  در  تجربه  عنصر 
بشری همپا و هم سنگ خود دانش و فن 
است. به همین دلیل است که هر پژوهش 
علمی – کارشناسی معتبر در شروع خود 
انباشت شده در  و  به تجربه های رخ داده 
آنها  از  و  کرده  مراجعه  پژوهش  موضوع 
سترگ  دیگر  عبارت  به  می کند.  استفاده 
جز  نمی افتد  اتفاق  دانش  درخت  شدن 
اینکه برگ و باران بر ریشه تجربه بنشیند 
و تنومند شود. هر جامعه ای در هر سطحی 
از دانش نیازمند این است که از تجربه های 
دیگر  جامعه های  و  خویش  شده  انباشت 
استفاده کند و اگر غیر از این باشد شرایط 
در  مفهوم  این  نمی شود.  پدیدار  پیشرفت 
باره همه جامعه های کوچک و غیرسیاسی 
پیشرفت  پایه  اصوالً  و  دارد  مصداق  نیز 

سازمان ها و نهادها را تشکیل می دهد. 
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دانش اقتصاد، قانون های طالیی و ثابت 
و مستحکم خود را دارد که هیچ نیرویی 
نمی تواند در بلندمدت این قانون ها را با 
یا فرهنگی  اراده سیاسی  با  دستکاری و 
مطیع خود کند. از جمله این قانون های 
مستحکم و مخدوش ناشدنی قانون عرضه 
و تقاضاست. در هر بازاری اگر رشد تقاضا 
بیشتر از رشد عرضه باشد قیمت ها روند 
فزاینده ای پیدا می کند و برعکس. به این 
معنی که اگر رشد عرضه یک کاال در بازار 
در یک دوره معین بیشتر از رشد تقاضا 
باشد قیمت ها در سرازیری می افتد و روند 
کاهنده را تجربه می کند. در این وضعیت 
تازه صادرات و فروش در بازارهای دیگر 
برخی  برای  البته  که  است  راه حل  یک 
و  سخت  ایران  بازار  در  ویژه  به  کاالها 
آن  زیرساخت های  نامحتمل است چون 
یک  اما  طالیی  اصل  این  نیست.  آماده 
عقبه پنهان نیز دارد و آن نقش افزایش 
در  اگر  کاالست.  یک  عرضه  در  قیمت 
یک دوره معین قیمت کاالها افزایش یابد 
گروه تازه ای از افراد به تولید آن کاال اقدام 

می کنند تا قیمت به تعادل برسد. 
ادامه در صفحه2

ارزش افزوده بیش از اندازه متعارف صادرات 
کاالهایی که با استفاده از شکر تولید می شود به 
دلیل اختصاص دالر 4200 تومانی به واردات 
است.  کرده  نامتعادل  را  بازار  شرایط  شکر 
فرآوری  یک  با  که  کارخانه هایی  از  گروهی 
کوچک و ساده شکر را تبدیل به آب نبات کرده 
و از مابه التفاوت نرخ دالر 4200 تومانی و دالر 
آزاد استفاده می کردند، موجب کمبود نسبی 

شکر در بازار شده اند.
بازرسی  دفتر  که  است  دلیل  همین  به 
اشاره  با  مکاتبه ای  طی  جمهوری  ریاست 
خواستار  شکر  قیمت  افزایش  و  کمبود  به 
لزوم جلوگیری از صادرات احتمالی شکر از 
به شرکت های  وابسته  برخی صنایع  سوی 

بسته بندی شد.
عباس قبادی معاون بازرگانی داخلی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و دبیر کارگروه تنظیم 
سازمان های  رؤسای  با  مکاتبه ای  در  بازار 
صنعت و معدن و تجارت استان ها، 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 شرکت های بسته بندی، 

نسبت به تشدید نظارت بر تولید تأکید کرد.
در این بخشنامه قبادی بر تشدید نظارت 
بر تولید، سهمیه بندی و عرضه شکر اشاره 
است  شده  تأکید  نامه  این  در  است.  کرده 
خروج کاالی شکر تحت هر عنوان )به جز 
مواردی که جهت صادرات محصول نهایی به 
عنوان ماده اولیه ورود موقت می شود( 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 
بود.  کرده  اعتراض  روش  این  به  چغندرکاران 
این دستور دولت باید جدی گرفته شده و راه 
رانت خواری مسدود شود. البته راه حل اصلی این 
است که دولت محترم از تخصیص دالر ترجیحی 
همیشه  برای  و  کند  اجتناب  شکر  واردات  به 

رانت خواری در این کاال را مسدود کند.

بیانیه اتاق بازرگاني ايران و خواست فعاالن اقتصادی:

تخصيص ارز 4۲00 توماني 
را متوقف كنيد

 كشاورزان گلستان خروج کاالی شکر ممنوع شد
از هر هكتار ۵۳ تن چغندر قند 

برداشت كردند
رئیس سازمان جهاد کشاورزي گلستان 
گفت که کشاورزان این استان امسال از هر 
عیار ۱۶.۶۸  با  قند  تن چغندر  هکتار، ۵۳ 
صدم درصد برداشت کردند.مختار مهاجر در 
همایش توسعه کشت چغندر قند پاییزه در 
گرگان اظهار داشت: امسال ۱22 چغندرکار 
استان، یک هزار و ۸2 هکتار از اراضي گلستان 
را زیر کشت این محصول بردند که بیشترین 
برداشت  با  گرگان  چغندرکاران  را  عملکرد 
۱۳۳ تن در هکتار داشتند. طبق اعالم جهاد 
کشاورزي گلستان، قیمت تضمیني هر کیلو 
چغندرقند با احتساب کمک کرایه حمل با 
عیار ۱۵ درصد 42۵۸ ریال است.بیشترین 
گلستان  در  قند  چغندر  زیرکشت  سطح 
علي آباد،  گرگان،  شهرستان هاي  به  مربوط 

رامیان و بندرترکمن است.
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 داستان گوجه فرنگی 
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 سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸ بود که دولت وقت 
را  قند  قیمت چغندر  رشد  انبوه شکر  واردات  با 
خواست  برابر  در  سرسختی  با  و  کرد  مسدود 
کارشناسی تولیدکنندگان قند و شکر اجازه نداد 
تولید چغندر افزایش یابد و کشاورزان را تشویق 
کرد سیب زمینی کشت کنند. کشاورزان نیز همین 
کار را کردند و روزی رسید که قیمت سیب زمینی 
در بازار به دلیل افزایش رشد شدید تولید و عرضه 

به سمت پایین سرازیر شد.
سیب زمینی کار  کشاورزان  از  وقت  دولت 
خواست محصول خود را به دولت بفروشند و چون 
دولت مصرف خاص نداشت آن را به طور رایگان 
و در ماه های پیش از انتخابات ۱۳۸۸ توزیع کرد. 
متأسفانه این اتفاق برای مدیران دولت دوازدهم 
به  گذشته  زراعی  سال  در  و  نشد  عبرت  درس 
ایران  انجمن صنایع قند و شکر  رغم درخواست 
و کارخانه های قند برای افزایش قیمت تضمینی 
میدان  در  را  چغندرکاران  که  میزانی  به  چغندر 
تولید نگه دارد توجه نکردند و کشاورزان به سمت 
تولید گوجه فرنگی رفته اند. حاال خبر می رسد که 
رشد عرضه گوجه فرنگی بیش از رشد تقاضا شده 
و قیمت آن در اندازه ای است که کشاورزان را در 
موقعیت نامناسب قرار داده و دولت مجبور است به 
کشاورزان گوجه فرنگی کار وعده خرید به قیمت 

توافقی بدهد.
به  گفت:  زمینه  این  در  کشاورزی  وزیر جهاد 
منظور پشتیبانی از تولیدکننده با همکاری سازمان 
تعاون روستایی و اتحادیه تعاون روستایی خرید 
گرفت  قرار  کار  دستور  در  فرنگی  گوجه  توافقی 
تا در نهایت قیمت از یک حداقلی پایین تر نیاید 
و گوجه کاران کمتر آسیب ببینند و امیدواریم در 

سال های آینده به حرف ما گوش کنند.
حجتی افزود: طرحی با همکاری سازمان تعاون 
روستایی و اتحادیه های تولیدکنندگان در دستور 
توسط خود  گوجه خیز  مناطق  در  که  داریم  کار 
کارخانه های  دولت،  پشتیبانی های  با  و  تعاونی ها 
تازه خوری  مازاد  و  شود  ایجاد  گوجه  رب 
گوجه فرنگی 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 4200 تومان برای واردات شکر اختصاص 
برای خرید  نقدینگی  باید  دیگر  از طرف  و  دهد 

گوجه فرنگی به قیمت توافقی فراهم کند.
 نکته ای که انجمن صنایع قند و شکر ایران در 
مورد آن هشدار داده بود دستکاری در قیمت ها 
نامساعد  را  شرایط  باشد  که  دولتی  هر  از طرف 
می کند. دولت دوازدهم دو سال دیگر را پیش رو 

دارد و باید از این تجربه ها درس بگیرد.

امور  در  ویژه  به  تجربه ها  از  استفاده  اول|  از صفحه  ادامه 
کشورداری و اداره اقتصاد جایگاه بلندی دارد و هر فرد و گروهی که 
به عمد یا از سر سهو تجربه های انباشت شده را نادیده بگیرد روزی 
در برابر راه های مسدود شده زانو خواهد زد. متأسفانه در ایران این 
اصل در نهاد دولت و از سوی مردان دولت در همه دهه های اخیر 
نادیده گرفته شده و هر دولتی بدون استفاده از تجربه های دیگران 
تصمیم هایی می گیرد که به زیان اقتصاد ملی تمام شده و می شود. 

نکردن  استفاده  گذشته  ماه  در ۱7  رخدادها  بدترین  از  یکی 
دولت دوازدهم از تجربه تلخ دولت دهم پس از تشدید تحریم ها 
بود. در حالی  از صادرات نفت  ارزی حاصل  و کاهش درآمدهای 
که تجربه تلخ و ناکارآمد دولت دهم در تخصیص ارزهای گرانبها 
به قیمت های پایین تر از قیمت بازار در اوایل دهه ۱۳90 به فساد و 
ناکارآمدی و هدر دادن ثروت ملی منجر شده بود، دولت دوازدهم 
نیز همان تصمیم و همان اقدام را به رغم همه توصیه ها و اندرزهای 
کارشناسان، اقتصاددانان و فعاالن اقتصادی اتخاذ و اجرا کرد. در 
حالی که در فروردین ۱۳97 نرخ هر دالر آمریکا در بازار آزاد به ۶ 
هزار تومان رسیده بود و تقاضا برای خرید دالر با همین نرخ در بازار 
ارز پرهیجان و نیرومند بود، دولت اعالم کرد می خواهد دالر آمریکا 
را با قیمت هر دالر 4200 تومان به متقاضیان ارایه کند. راهبرد 
دولت این بود که با این نرخ دالر می تواند بازار را شکست داده و آن 
را ناگزیر از تبعیت کرده و نرخ تبدیل ارزهای معتبر از جمله دالر 
را به دامنه ای که می خواهد بکشاند. این اتفاق در حالی رخ داد که 
در سال ۱۳9۱ دیده بودیم ارزهای ارزان تر از قیمت بازار چگونه از 
سوی رانت خواران مثل برگ زر خریداری می شوند. دولت دوازدهم 
اصرار داشت که با تخصیص دالر 4200 تومانی برای خرید کاالهای 
کم درآمد  گروه های  به  و  کرده  مسدود  را  تورم  رشد  راه  اساسی 
کمک کند و اگر این کار را نکند گروه های کم درآمد زیر ضرب تورم 
کمرشان می شکند و روزگارشان سیاه می شود. اما تجربه نشان داد 
که دالرهای ارزان تر از نرخ بازار آزاد در شکاف ها و چاله های بزرگ 

حفر شده از سوی رانت خواران فرو رفت. 
دریافت کنندگان  اینکه  بر  مبنی  دولت ها  بعدی  اعتراف های 
دالرهای 4200 تومانی هرگز کاالهای وارداتی را – اگر وارد کرده 
باشند – به همان نرخ در بازارعرضه نکرده اند. مرکز پژوهش های 
مجلس در نیمه دوم سال ۱۳97 بود 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 نوکیسه ها 

حامیان ادامه سیاست ارزی که تخصیص دالر 4200 تومانی را 
در دستور کار دارند و به نظر می رسد گروه نیرومندی نیز هستند 
هنوز باور نمی کنند که این دالرها به سفره مردم نمی رسد. با وجودی 
که نرخ تورم عمومی کمتراز نرخ تورم کاالهای وارد شده با دالر 
4200 تومان است اما این گروه اصرار دارند که باید برای حمایت 
از تهیدستان تخصیص دالر 4200 تومانی باید ادامه یابد. نوکیسه ها 
و رانت خواران در پنهان ترین شکل خود هنوز دارای سازمان البی 
مقتدری هستند و می توانند به نفع نوکیسه ها و به زیان اقتصاد 
ملی این سیاست را توجیه کنند. کاش دولت آنقدر توانایی و اراده 
داشت که همین کار را دست کم با کارآمدی اجرا می کرد تا سفره 
تهیدستان کمی رنگین تر شود اما تجربه نشان می دهد این سفره 
مردم نیست که رنگین شده بلکه این جیب نوکیسه هاست که پر 
بیشتر در جامعه منجر  نابرابری  و  به شکاف درآمدی  می شود و 
می شود. 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 پایه ای درست و اصولی و غیررانتی برپا 
شود تا استحکام الزم را داشته باشد. متأسفانه در این باره و در ۱7 ماه 

گذشته تجربه های شیرینی نداشته ایم. دقت در آمارها نشان می دهد 
شکر وارد شده با دالر 4200 تومانی از دو مسیر با قیمت های باالتر 
صادر شد. یک مسیر قاچاق شکر به شکل تبدیل نشده به کاالیی 
دیگر بوده و هست. برخی افراد توانسته اند به شکل های گوناگون شکر 
وارد شده با دالر 4200 تومان 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 ساده ترین کاالهای ممکن 
مثل نبات و آب نبات و شکالت بوده و هست. گروهی از صاحبان 
صنایع و کسانی که به هر ترتیب از سستی دولت بهره برداری کرده 
و توسعه صادرات شگفت انگیز شکر را به شکل های ساده در دستور 
کار قرار دادند و دالر 4200 تومانی را به ۱2-۱۳ هزار تومان تبدیل 
کرده و سود بادآورده ای نصیب خود کرده اند. 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 

می خورد و متأسفانه این وضعیت را ادامه می دهند.
  سهم دو دهم درصدی 

اگر قرار باشد دولت از محرومان و شهروندان کم درآمد با دادن 
یارانه پنهان و غیرمستقیم حمایت کند باید کاالهایی را هدف قرار 
دهد که سهم آن در سبد مصرفی شهروندان در اندازه های باال باشد. 
آیا دادن دالر 4200 تومانی برای واردات شکر که سهم آن از کل 
سبد مصرفی خانوارها مطابق با آمارهای رسمی بانک مرکزی نزدیک 
به 2 دهم درصد )کمتر از نیم درصد( می تواند توجیه داشته باشد؟ 
واقعیت این است که برخی از کاالها مثل گوشت مرغ و گوشت قرمز 
با اینکه سهم نزدیک به 27 برابر سهم شکر در کل سبد مصرفی 
خانواده ها دارند از دایره کاالهایی که دالر 4200 تومانی می گرفتند 
خارج شدند. ادامه تخصیص دالر ارزان برای واردات شکر در این 

شرایط برخالف منطق اقتصادی است.
 چه باید کرد؟ 

تحریم های غرب  هنوز  در سطح کالن  که  است  این  واقعیت 
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 می شود. به نظر می رسد 
مدیران ارشد سیاسی و اقتصادی دولت تالش دارند بیشترین بهره 
وری از ارز موجود را در دستور کار قرار دهند و می خواهند راه های 
اینکه در مسایل  بیابند. یک راه برای  تازه برای درآمدهای ارزی 
ارزهای  این است که در مصرف  به شرایط مناسب برسیم  ارزی 
موجود صرفه جویی شود. این کار درستی نیست که برای واردات 
شکر میلیون  ها دالر ارزان اختصاص دهیم و طمع رانت خواران را 
برانگیزیم. شرایط خوب بارندگی ها 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 نوکیسه ها قرار دهد به مصارف مهم تر مثل تأمین دارو 
و سایر اقالم اختصاص دهد. همان طور که در بیانیه اتاق بازرگانی 
فعاالن  و  اقتصاددانان  اکثریت  که  همان طور  و  است  آمده  ایران 
اقتصادی یادآور شده اند می توان 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 می گوید: »هرکه ناموخت از 
گذشت روزگار/ نیز ناموزد ز هیچ آموزگار« بی حکمت نیست. 

مدیران امروز پاسخگویان فردا خواهند بود.

هر كه ناموخت از گذشت روزگار...
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نویسنده| سلیمان کرمی|
بازار شکر همنوا با اقتصاد کشور طي یك سال اخیر 
بازار  التهاب  است.  را تجربه کرده  پرتالطمي  مسیر 
شکر به خصوص در ۶ ماه اخیر بیش از قبل خودنمایي 
از  مصرف کننده  براي  شکر  قیمت  بطوري که  کرد؛ 
حدود 4 هزار تومان در آذرماه سال گذشته به ازاي 
هر کیلو به حدود 8 هزار تومان درحال حاضر رسیده 
است. با سیاست هاي اقتصادي حاکم بر بازارها قیمت 
شکر حتي در اوایل سال 98 به بیش از 1۰ هزار تومان 
نیز رسید. شیوه اي که دولت براي تنظیم بازار شکر 
برگزیده، اختصاص ارز با نرخ ترجیحي براي واردات 
و پایین نگه داشتن قیمت مصّوب فروش شکر براي 
تولیدکنندگان بوده است. اما این استراتژي تنظیم 

بازار، به نظر با شکست کامل مواجه شده است.
  تبعات سیاست ها 

سیاست هایي که دولت تاکنون پیش گرفته، چه تبعاتي را 
به دنبال داشته است؟ با اینکه اتخاذ سیاست یارانه ارزي، رانت 
الن شکر ایجاد کرد؛  بیش از ۱۵00 میلیارد توماني را براي دالاّ
اما مصرف کننده شکر از این سیاست نفعي نبرد و در شرایط 
کنوني، قیمت شکر براي مصرف کننده، از پیش بیني هاي دولت 
فاصله زیادي گرفته است. نکته نگران کننده اي که تاکنون 
کمتر به آن توجه شده، فشاري است که بر تولیدکنندگان 
وارد مي شود. فشاري که ریسک نابودي زنجیره تولید شکر 
را افزایش داده است. تداوم سیاست کنوني، عالوه بر اینکه 
نفعي به مصرف کننده نرسانده، مي تواند منجر به کاهش شدید 
کشت مواد اولیه تولید شکر مانند چغندرقند )کشاورزان به 
سمت محصوالت جایگزین با صرفه اقتصادي بیشتر رفته اند( 
و به دنبال آن افت محسوس تولید شکر در آینده شود. این 
موضوع نتیجه اي جز تشدید وابستگي اقتصاد کشور به واردات 
دو  کنوني،  در شرایط  به صورت مشخص  ندارد.  به دنبال  را 
سیاست رانت ارز دولتي براي واردات و اجبار تولیدکنندگان 
شکر به ارزان فروشي، درحال نابود کردن تولید است و حتي 
نفعي براي اهداف کوتاه  مدت )قیمت شکر در بازار رشد یافته 
الن و متقاضیان  است( نداشته و تنها سودي کالن را براي دالاّ

رانت در این بخش فراهم آورده است.
  سه  جنبه مثبت تغییر استراتژي 

نگاه کارشناسان  از  توماني  سیاست حذف دالر 4200 
اقتصادي یک اقدام مثبت است که مي تواند عالوه بر حذف 
رانت و کمک به بودجه دولت، به رونق تولید نیز کمک کند. 
مهم ترین نگراني براي حذف ارز ارزان، نگراني از گراني برخي 
از کاالها مانند دارو، روغن نباتي، مرغ و تخم مرغ و مواردي 
نگاه  این  که  درحالي  است.  کوتاه مدت  در  دست  این  از 
کوتاه مدت به اقتصاد، خود مهم ترین دلیل وابستگي شدید 
کشور به واردات شده است. گرچه در کوتاه مدت، حذف ارز 
دولتي مثالً در تأمین روغن خوراکي، رشد نسبي قیمت این 
کاال را به دنبال دارد، اما در کنارش در مدت زمان کوتاهي 
مي توان انتظار احیاي زنجیره تولید، مانند افزایش کشت 
انتظار  را  دولت  مصنوعي  حمایت  بدون  روغني،  دانه هاي 
داشت. در ادامه نیز به کار افتادن کارخانه هاي روغن کشي و 
تأمین روغن خام از داخل کشور مي تواند با حذف وابستگي 
به واردات روغن خام، کل زنجیره تولید را در داخل کشور 
ایجاد کند. در نتیجه رهاسازي شکر از بند رانت و تنظیم 
قیمتي دستوري، در کوتاه مدت ثبات قیمتي و حتي احتمال 
افت قیمت در بازار براي مصرف کننده را به دنبال دارد و در 

بلندمدت، به توسعه این صنعت و زنجیره پایین دست، ختم 
مي شود. درحالي که ادامه رویه کنوني مي تواند نابودي زنجیره 
تولید شکر را به بار آورد. در کنار این دو جنبه کوتاه مدت و 
بلندمدت، عدم دخالت دولت در بازار شکر، موجب افزایش 
توان مالي بودجه نیز خواهد شد. هر یک میلیون تن واردات 
شکر حدود ۳۵0 میلیون دالر هزینه واردات را براي کشور 
به دنبال دارد. بر این اساس کاهش فشار بر بودجه دولت 
)حذف دالر دولتي در این بخش(، کاهش قیمت »واقعي« 
مصرف کننده در بازار )نه توهم دولت از شکر ۳400 توماني( 
و جلوگیري از تضعیف و رکود زنجیره تولید شکر از اثرات 

تغییر استراتژي در این بازار است.
میزان رانت ایجادشده در اثر اختالف نرخ فروش شکر در 
بازار با قیمت مصوب فروش کارخانه ها و همچنین اختالف نرخ 
شکر وارد شده با دالر 4200 و نرخ فروش شکر در بازار آزاد، 
پیش از این در مطلب کوتاهي در »دنیاي اقتصاد« بررسي شده 
بود که با تقریب خوش بینانه، در حدود ۱۵00 میلیارد تومان 
بوده است. وجود چنین رانتي در هر بازاري، زمینه را براي 
پیدایش »سلطان«ها فراهم مي آورد و شاید محرکي بهتر از 

الن در بازار موجود نبود. این براي قدرت گرفتن دالاّ
  مسیر انحطاط زنجیره تولید شکر 

از مکانیزم  سیاست هاي اشتباه دولت در تخطي کردن 
بازار و قیمت گذاري دستوري، به گسترش رانت و نابودي 
تولید دامن زده است. در این خصوص، مي توان مثال هاي 
دي از صنایع مختلف مطرح کرد که حاصل سیاست هاي  متعداّ
این چنیني، طي دهه هاي اخیر بوده است. صنعت شکر نیز از 
این قاعده مستثني نبوده اما در شرایط کنوني این ریسک 
پررنگ تر از گذشته شده است. زنجیره تولید شکر در کشور از 
دو ماده اولیه یعني نیشکر و همچنین چغندر استفاده مي کند. 
اگر تنها تولید شکر از چغندر را مبناي محاسبات قرار دهیم، 
سطح زیر کشت و همچنین میزان برداشت چغندر، توان بالقوه 
تولید شکر را در کشور تعیین مي کنند. با توجه به ظرفیت 
کارخانه هاي شکر از چغندر، تقریباًً تمام چغندر برداشت شده 
در مراحل تولید به شکر تبدیل مي شوند. مصرف ساالنه شکر 
در کشور براساس اطالعات در دسترس، حدود 2 تا 2 میلیون 
و 200 هزار تن است. در سال 9۶ بیش از 2 میلیون تن 
شکر در کشور تولید شد که از این مقدار حدود یک میلیون 
و ۱40 هزار تن به شکر حاصل از چغندر اختصاص داشت. 
میزان چغندر مصرفي در این سال حدود ۸ میلیون تن بود 

از بیش  استحصال  عیار حدود ۱7 درصد و ضریب  با   که 
۸0 درصدي رسیدن به چنین مقدار تولید ممکن شده بود 
)یعني براي تولید هر کیلو شکر 7 کیلو چغندر مصرف شد( 
. اما در سال 97 به دالیل مختلف مانند خشکسالي، کاهش 
شکر  تولید  کل  بودیم.  شاهد  را  چغندر  کشت  و  کیفیت 
چغندري در سال گذشته به کمتر از یک میلیون تن رسید. این 
موضوع افزایش وابستگي به واردات را به دنبال دارد. آمار دقیق 
از سطح زیر کشت چغندر در سال 9۸ در دسترس نیست اما 
به نظر مي رسد موارد مختلفي به خصوص صرفه کمتر چغندر 
با توجه به قیمت گذاري دولتي نسبت به کشت هاي جایگزین 
کشاورزان، باعث شده که تمایل به کشت چغندر کاهش یابد. 
چراکه با وجود اینکه محصوالت کشاورزي مانند گوجه، خیار، 
سیب زمیني یا پیاز به صورت میانگین در بهار 9۸ نسبت به 
بهار 9۶ بیش از ۱20 درصد رشد قیمتي را تجربه کرده اند، 
میزان رشد قیمت چغندر، تنها 20 درصد )ناشي از هزینه 
حمل و نه عایدي براي کشاورز( بوده است. درحالي که قیمت 
شکر در بازار در بازه زماني مشابه، ۱20 درصد رشد داشته 
همچنان کارخانه ها  شکر  فروش  مصوب  نرخ  البته   است؛ 

۳ هزار تومان است و شکاف قیمتي که بین بازار و کارخانه، 
به وجود آمده تنها به تقویت نیروهاي رانتي منجر شده  است. 
برابر سایر محصوالت  در  به کاشت چغندر  انگیزه  کاهش 
به کاهش تولید این محصول ختم شده و این، زنگ خطر 
کاهش تولید شکر و آژیر افزایش وابستگي به واردات را به 
صدا درآورده است. انتخاب کشاورز براي جایگزیني چغندر 
از نظر اقتصادي منطقي است. براي درک بهتر این موضوع، 
باید خود را جاي کشاورزي بگذاریم که سالیان درازي به 
کشت چغندر مشغول بوده است. این کشاورز شاهد جهش 
نشان  او  به  اما شواهد  است  در سایر محصوالت  قیمت ها 
مي دهند که قیمت چغندر بناست با فشار دولت پایین بماند 
)قیمت شکر و چغندر به صورت متوازن از سوي نهادهاي 
امکان  زمینش  در  کشاورز  این   . مي شوند(  تعیین  دولتي 
کاشت محصول دیگري را نیز دارد که قیمت آن چند برابر 
نسبت به چغندر رشد کرده است. طبعاً هر شخصي جاي این 
کشاورز باشد، گزینه دوم را امتحان خواهد کرد. همین مثال 
ساده روشن مي کند که چگونه دخالت دولت، مي تواند به 
 کل ساختار اقتصادي کشور ضربه وارد کند و یک صنعت را 

به ورطه نابودي بکشاند.
ادامه در صفحات 4 و 5

رويكرد فعلي تنظیم بازار چه عواقبي براي آينده تولید شكر دارد؟

رانت سياه در صنعت سفيد
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مدیرعامل شرکت کشت و صنعت نیشکر کارون گفت: ۱2۶ هزار 
تن شکر در سال زراعي 97-9۸ در این شرکت تولید شده است.

عبدالمجید میرزاپور در نشست خبري با اصحاب رسانه به مناسبت 
روز خبرنگار در سالن جلسات شرکت کشت و صنعت نیشکر کارون 
افزود: امیدواریم میزان تولید شکر کارخانه در سال آینده به ۱4۶ هزار 
تن برسد.وي خشکسالي، تورم، تحریم، باالرفتن نرخ ارز، ترسالي و 
سیل را از جمله مشکالتي دانست که شرکت کشت وصنعت نیشکر 
کارون در سال 97-9۸ با آنها مواجه شد و گفت: این سال، سال تمام 
بحران ها براي نیشکر بود.مدیرعامل شرکت کشت و صنعت کارون با 
بیان اینکه هر یک از این بحران ها مي توانست هر شرکت نیشکري 
را ساقط کند، گفت: این شرایط سخت با تالش مجموعه کارکنان 
کشت و صنعت کارون منجر به تجربه اي با ارزش و نهایتاً تولید 
افزود: ۱۵ درصد کاهش  این شرکت شد.وي  حداکثري محصول 
تولید در شرکت کارون پیش بیني شده بود ولي با تالش فراوان 
براي کاهش تلفات نیشکر توانستیم در تولید شکر و نیشکر از تمام 

شرکت هاي استان پیشي بگیریم.
مدیرعامل شرکت کشت و صنعت نیشکر کارون با اشاره به کاهش 
۳0 درصدي تولید شکر در این شرکت گفت: کاهش تولید در سایر 
شرکت هاي استان تا ۵0 درصد رسید. وي افزود: شرایط سخت و 
غافلگیر کننده جوي آسیب فراواني به محصول نیشکر وارد کرد ولي 
با تالش فراوان براي کاهش تلفات نیشکر توانستیم در تولید شکر و 
نیشکر از تمام شرکت هاي استان پیشي بگیریم این در حالي است 

که سایر شرکت هاي نیشکري استان در مقایسه با سال گذشته ۵0 
درصد افت محصول و تولید شکر داشته اند. وي افزود: حدود هشت 
هزار تن شکر زرد هنوز در انبارها موجود است لذا میزان دقیق شکر 

نهایي بعد از تخلیه کامل انبارها مشخص مي شود. 
میرزاپور درخصوص تسویه بدهي هاي سنواتي و انباشته شرکت 
گفت: کل بدهي شرکت هاي گاز و برق تسویه شده وهم اینک پس 
از گذشت 40 سال از عمر شرکت براي نخستین بار است به روز 
شده ایم و تالش بر این است که بدهي سنواتي بیمه را که بخش 
اعظم آن پرداخت شده با استفاده از قوانین بخشودگي جرایم تهاتر 
کنیم و البته در پرداخت بدهي جاري نیز به روز هستیم ضمن اینکه 
 بطور جدي پیگیر راه حلي براي توافق براي تسویه بدهي هاي انباشته

نیز در  این شرکت  با  و  به شرکت آب هستیم  40 سال گذشته 
پنج  در  اینکه  بیان  با  شده ایم.وي  روز  به  تقریباً  جاري  پرداخت 
سال حضور من در شرکت به جز سال اول هیچ تسهیالتي از بانک 
کشاورزي )صاحب سهام( دریافت نکرده ایم افزود: کل پرداختي ها از 
جمله سنوات پرسنل که رقم ریالي چشمگیر و قابل توجهي است 

بطور مستقیم از درآمد حاصله شرکت تأمین شده است.
 شرکت کارون فروخته نمي شود 

مدیرعامل شرکت کشت و صنعت نیشکر کارون اظهار داشت: 
هم  امسال  نمي رسد  فروش  به  کردم شرکت  اعالم  گذشته  سال 
مي گویم این اتفاق نخواهد افتاد چرا که وضعیت شرکت هر روز و از 
هر لحاظ بهتر مي شود. وي افزود: اگر بنا بود این شرکت به فروش 

 ۱۲۶ هزار تن شكر 
در شركت كارون توليد شد

تخصیص ارز ۴۲۰۰ توماني 
را متوقف كنید

از ماه هاي ابتدایي سال ۱۳97 و همزمان با افزایش 
قیمت ارز در بازار داخلي، دولت تصمیم گرفت به منظور 
حمایت از اقشار کم درآمد جامعه و حفظ قیمت ها در 
بازار کاالهاي اساسي، یک ارز رسمي با نرخ 4200 تومان 
طراحي کند و به کاالهایي که در زندگي مردم اهمیت 
باالیي دارند، اختصاص دهد. با وجود نگاه مثبت دولت 
به این طرح، نبود نظارت کافي بر چگونگي تخصیص این 
ارز موجب باال رفتن قیمت کاالها در بازارهاي اساسي 
شد و تعدادي از افراد با استفاده از رانتي که در اختیار 
داشتند، از این فرصت براي سودجویي استفاده کردند. با 
گذشت حدود یک سال از آغاز این طرح به نظر مي رسد 
بخشي از اقتصاد ایران به این نتیجه رسیده که باید به 
دوره حیات این ارز پایان داد و در این بین فعاالن بخش 
خصوصي اصلي ترین مدافعان این رویکرد هستند.در 
جدیدترین موضع گیري در این زمینه، اتاق بازرگاني 
ایران در بیانیه اي از دولت خواسته به عمر این نوع ارز 
پایان بدهد.اتاق بازرگاني ایران در بیانیه  خود ابتدا به 
مضرات دالر 4200 توماني براي اقتصاد ایران از دیدگاه 

این نهاد، اشاره کرده و آورده است: 
 تخصیص منابع قابل توجه ارز ترجیحي در سال 
گذشته، در تحقق هدف حفظ قدرت خرید خانوارها در 
برابر تورم هاي فزاینده، موفق عمل نکرده است. شاهد 
کاالهاي  تورم  محسوس  چندان  نه  تفاوت  امر،  این 

اساسي و غیراساسي در سال 97 است.
نرخ هاي  با  ترجیحي  ارز  نرخ  معنادار  تفاوت   
نیمایي و آزاد، به گسترش رانت و فساد در جامعه و 
کاهش اعتماد عمومي به توان سیاست گذاري دولت 
واردات  محسوس  افزایش  است.  شده  منجر  محترم، 
برخي کاالهاي اساسي در سال 97 نسبت به سنوات 
گذشته و تفاوت در قیمت توزیع دولتي و آزاد اقالم 
مصرفي اساسي، انعکاسي از فساد شکل  گرفته در اثر 

سیاست گذاري نامطلوب ارزي است.
 اجراي سیاست تخصیص ارز یارانه اي، در مواردي 
تضعیف تولید داخلي را نیز در پي داشته است. شرایط 
رقابتي نابرابر تولیدکنندگان کاالهاي مشابه اقالم اساسي 
وارداتي، از دالیل این امر به شمار مي رود. اما پس از 
مطرح کردن ایراداتي که به سیاست هاي ارزي فعلي وارد 
است، اتاق بازرگاني ایران در هشت بند پیشنهادهایي را 
در اختیار دولت قرار داده که به گفته این نهاد مي تواند 

به بهبود شرایط اقتصادي کشور کمک کند:
  توقف تخصیص ارز 4200 توماني

 حرکت به سوي اجراي سیاست تک نرخي در 
بلندمدت از طریق کاهش شکاف بازار نیما و بازار آزاد، 
در کنار اخذ مالیات بر عایدي سرمایه از معامالت ارزي 

بابت مابه التفاوت نرخ ارز
ارز  محل حذف  از  ایجادشده  منابع  تخصیص   
ترجیحي به پرداخت یارانه نقدي به اقشار آسیب پذیر و 

کمک به تولیدات ملي مبتني بر برنامه مشخص
 تمرکز بر شناسایي دقیق جامعه هدف خانوار در 
راستاي پرهیز از تکرار تجربیات غلط گذشته در زمینه 

پرداخت یارانه همگاني
به  گردش  در  سرمایه  تسهیالت  پرداخت   
واحدهاي تولیدي، بازپرداخت بدهي هاي دولت به بخش 
خصوصي، بانک ها و تأمین اجتماعي از محل سایر منابع 

آزاد شده ناشي از حذف ارز یارانه اي
هماهنگي  و  وارداتي  نیازهاي  دقیق  تعیین   
دستگاه هاي درگیر با فرآیند تخصیص ارز و واردات در 
راستاي مدیریت صحیح ثبت سفارشات و جلوگیري از 

پیدایش زمینه هاي رانت جویي
و  اولیه  مواد  ورودي  حقوق  حداقل سازي   

ماشین آالت مورد نیاز بخش تولید کشور
در  صادرات  مقابل  در  واردات  سهم  افزایش   
بسته ارزي بانک مرکزي به منظور زمینه سازي براي 

بازگرداندن تمام ارزهاي صادراتي به داخل کشور.

ادامه از صفحه 3
  مسیر جایگزین 

ل مسؤوالن تنظیم بازار، این است که دولت  احتماالً استدالاّ
براي جلوگیري از کسري شکر، اقدام به واردات سنگین شکر 
طي ماه هاي اخیر و اعطاي دالر 4200 توماني براي واردات 
این کاال کرده است. آمار غیررسمي از واردات حدود 700 
هزار تن شکر تا میانه تیر خبر مي دهد. درحالي که کل واردات 
شکر در سال 97 براساس آمار موجود در انجمن صنفي شکر، 
حدود 2۸0 هزار تن بوده است. در نتیجه میزان واردات شکر 
درحالي که هنوز ماه چهارم امسال به پایان نرسیده بود، از 
2.۵ برابر کل واردات سال گذشته عبور کرد. بزرگ ترین علت 

و توجیه پشت این سیاست، حمایت از مصرف کنندگان است. 
دولت ادعا دارد که شکر ۳400 توماني در اختیار مردم قرار 
مي گیرد، اما واقعاً چند درصد از کل شکر موجود در بازار با 

این نرخ معامله مي شوند؟
مشاهدات میداني از فروشگاه هاي مختلف، نشان از قیمت 
7 تا ۸ هزار توماني براي شکرهاي بسته بندي 900 گرمي 
دارند و بعضاً فروشگاه هایي که عرضه شکر ۳400 توماني 
داشته اند ، براي چند هفته  موجودي براي فروش نداشته اند. 
آخرین گزارش مرکز آمار از متوسط قیمت اقالم خوراکي 
مناطق شهري در تیر ماه، قیمت متوسط شکر را در حدود 
۶۵00 تومان )هر کیلو( نشان مي دهد. تماس با کارخانه هاي 

رانت سیاه در صنعت سفید
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برسد طرح توسعه دومنظوره کردن دریافت نیشکر و چغندر قند در 
آنکه توسط تیم مجربي از برزیل در دست مطالعه و طراحي نهایي 
است اجرا نمي شد. مدیرعامل شرکت کشت و صنعت نیشکر کارون 
افزود: با دو منظوره کردن یکي از آسیاب هاي سه گانه کارخانه که 
براي نخستین بار در ایران و در این شرکت اجرا مي شود روزانه ۱۵ 
هزار تن نیشکر و هشت هزار تن چغندرقند، قابل استحصال است که 
این اقدام تحولي بزرگ در صنعت شکر ایران بوده و مي تواند منطقه را 
از لحاظ تولید ثروت غني و متحول نماید. وي با بیان اینکه دومنظوره 
کردن شرکت اقتصاد منطقه را متحول مي کند، اظهار داشت: تبدیل 
نیشکر و چغندرقند به شکر و نیز ساخت بیش از ۸0 درصد از قطعات 
این پروژه در کشور به طور همزمان موجب کاهش نرخ بیکاري در 

منطقه نیز خواهد شد.
میرزاپور افزود: براي تولید ۱0 میلیون تن چغندرقند در خوزستان 
باید حدود ۱20 هزار هکتار از زمین هاي کشاورزي منطقه زیر کشت 
برود که این موضوع موجب تبدیل خوزستان به قطب مهمي از کشت 
چغندر و تولید شکر در کشور خواهد شد و کشاورزان شمال استان 
خوزستان سهم مهمي در این تحول خواهند داشت.میرزاپور گفت: 
دومنظوره شدن کارخانه از زمان عقد قرارداد حداکثر ۱۸ ماه طول 
مي کشد البته در روند پرداخت و تأمین و انتقال ارز مشکل داریم 
که اقداماتي براي رفع این مشکل انجام شده است.وي با اشاره به 
نقش این کارخانه در پایداري اقتصاد منطقه گفت: آخرین مراحل 
دومنظوره کردن شرکت را با هیأتي از برزیل انجام داده ایم و قرار 
است تا 2 هفته آینده طرح خود را ارسال کنند. وي اضافه کرد: تولید 
زمین هایي که بعد از چغندرقند کشت مي شوند 20 درصد افزایش 
مي بابد.مدیرعامل شرکت کشت و صنعت نیشکر کارون با اشاره به 
تالش برخي افراد و شخصیت ها براي مریض نشان دادن مجموعه 
کارون گفت: این شرکت با وجود سختي هاي فراوان پیر و مریض 
نیست و روند خوبي در پیش گرفته است.وي با بیان اینکه شرکت 
کارون مي تواند خود را بازسازي کند، افزود: این شرکت مي تواند با 
ارتقاي فرهنگ اجتماعي و اقتصادي مردم منطقه دانشي به مردم 
بدهد که بتوانند با استفاده از این دانش به خوبي خود را اداره کنند.

  نیاز به نیروي متخصص داریم 
براي  برنامه اي  آیا شرکت  که  این سؤال  به  پاسخ  در  میرزاپور 
جذب نیرو در دستور کار دارد، گفت: شرکت در مقطع فعلي نیاز به 
جذب کارشناس دارد تا ضمن آموزش و کسب تجربه براي آینده نیز 
نیروهاي جوان امور شرکت را اداره کنند و در همین راستا به دنبال 
سازو کار مناسب هستیم تا شرکت در آینده با کمبود کارشناس هاي 
مربوطه مواجه نشود. وي درخصوص برون سپاري کشت نیشکر 
در شرکت کارون نیز گفت: هم اکنون افزون بر هفت هزار و ۵00 
هکتار از زمین هاي شرکت به صورت برون سپاري اداره و کشت 
مي شوند و این رقم در سال 99 به میزان 9 هزار و ۵00 هکتار خواهد 
رسید. مدیرعامل شرکت کشت و صنعت نیشکر کارون همچنین 
درخصوص قیمت مصوب شکر اظهار داشت: هر کیلوگرم شکربه 
نرخ مصوب براي کارخانجات تولیدي۳0 هزار ریال است درحالي 

که همین محصول را دولت هر کیلوگرم ۳4 هزار ریال و بازرگاني 
دولتي بیش از این مبلغ عرضه مي کنند این در حالي است که نرخ 
تمام شده هر کیلوگرم شکر در حال حاضر بیش از 4۶ هزار ریال 
است و همین نقیصه بزرگ کمر تولید کننده را مي شکند و صنایع 
نیشکري استان را که افزون بر۳0هزار شاغل مستقیم دارند به ورطه 

ورشکستگي و رکود مي کشاند.
افزود:  نیشکر  برداشت  تأخیر در  و  اخیر  به سیل  اشاره  با  وي 
دیگر  در  عموماً  و  است  چغندري  آنها  ماهیت  که  شرکت هایي 
استان هاي کشور هستند محصول خود را زودتر برداشت و شکر 
ولي  فروخته اند  بدون کمترین مشکل  نرخ مصوب  به  را  تولیدي 
و  برداشت  بي سابقه  تأخیر  کردن  لحاظ  با  نیشکري  شرکت هاي 
افزایش غافلگیرانه نرخ بي سابقه تورم با مشکل مواجه شدند و سازمان 
صمت نیز با بي توجهي به این مشکل گرفتاري هاي ناشي از فاصله 
بین قیمت واقعي تمام شده شکر و نرخ کاذب مصوب را دوچندان 
کرد. وي ادامه داد: دونرخي شدن قیمت و تالطم ناشي از کمبود 
الن و واسطه هاي حواله به دست که عمدتاً  شکر منجر به ورود دالاّ
متخصصان رانت با تجارب بحران کمبودهاي گوشت، مرغ و... بودند، 
شد و فشارهاي متعددي براي همکاري و تحویل شکر به این طیف 
از خریداران که بیشتر آنها هرگز طي 40 سال اخیر مشتري این 

شرکت نبودند وارد شد.
میرزاپور با بیان اینکه بیش از 2 هزار و ۵00 هکتار از زمین هاي 
شرکت قابل برداشت نبود، گفت: محصوالت کشت شده در این 
مناطق را چاپر و براي تغذیه دام استفاده کردیم که این موضوع 
باعث افزایش میزان و کیفیت شیر تولیدي دامداري ها شد. مدیرعامل 
شرکت کشت و صنعت نیشکر کارون اضافه کرد: هنگام چاپر قلمه 
اصلي تا فرعي باهم چاپر مي شوند که با این کار حداقل 40 تا ۵0 

هزار تن علوفه براي مصرف استان تولید مي شود. 
  اجازه ندادیم کسي از شکر ما رانت بخورد 

بانک  جمله  از  مسؤوالن  حمایت هاي  از  تقدیر  با  میرزاپور 
کشاورزي )صاحب سهام(، استاندار، فرمانداران، امام جمعه، نماینده 
و  نظامي  نیروهاي  مجلس،  در  گتوند  و  شوشتر  شهرستان هاي 
انتظامي و دستگاه هاي امنیتي و اطالعاتي آینده شرکت را با اراده 
مجموع همکاران خوشفکر شرکت درخشان توصیف کرد. وي افزود: 
با شناخت از بازار و تحوالت پیرامون بازار شیرین و وسوسه برانگیز 
شکر با قاطعیت اجازه ندادیم کسي از شکر تولیدي این شرکت که 
حاصل دسترنج هزاران کارگر سختکوش این مجتمع است، رانت 
بخورد. وي گفت: همچنان با افتخار و سربلندي از بیت المال و حقوق 
صاحبان واقعي این ثروت ها صیانت مي کنیم و اعتقاد داریم پشت 
این فشارها و پرونده سازي ها دست هاي پنهاني براي سوءاستفاده هاي 
کالن وجود دارد و سازمان صنعت و معدن خوزستان باید در این 

خصوص شفاف سازي کند.
میرزاپور از دستگاه قضایي خواست در راستاي رسالت خود از 
انتشار فساد ناشي از رانت خرید و فروش کاذب شکر و چگونگي 

صدور حوالجات مشتریان معرفي شده ورود کند.

سروش باقری، پژوهشگر اقتصادی تحلیل كرد:

 دالر ۴۲۰۰ تومانی
به سفره فقرا نرفت

ترجیحي  ارز  تخصیص  سیاست  آسیب شناسي 
و  تخصیص  موضوع  درباره  پژوهشي  درسال ۱۳97 
کاالهاي  واردات  براي  توماني   4200 دالر  پرداخت 
اساسي انجام شد. کاري که در انتهاي سال 97 انجام 
شد این بود که برسش شود آیا ادعاي با تخصیص دالر 
4200 توماني که ارز ترجیحي نسبت به قیمت بازار 
بود کار درستي بود یا دولت براي حمایت از خانوار 
روي کاالهاي اساسي یارانه اي از طریق ارز ترجیحي 
مي توانست بهتر از این عمل کند. به این معني که آیا 
مي شد دولت سیاستي اتخاذ کند که حمایت از خانواده 
اتفاق بیفتد و درعین حال چالش هاي پیش آمده نیز 
اتفاق نیفتد. در سال ۱۳97 این اتفاق رخ داد که نرخ 
ارزهاي معتبر به دالیلي به ویژه به دلیل افزایش شدید 
تقاضا نسبت به ریال ایران افزایش قابل اعتنایي را تجربه 
کرد. دولت با این تصور که مي تواند با عرضه فزاینده 
ارزهاي معتبر راه رشد نرخ ارزهاي معتبررابگیرد اقدام 
به عرضه ارز دراختیار خودکرد. اما دربازار تقاضا براي 
بیش  دالر  نرخ  افزایش  انتظارات  دلیل  به  ارز  خرید 
از رشد عرضه بود و این بار افزایش قیمت ها از ناحیه 
افزایش تقاضا بود، یعني شیفت منحني تقاضا بود که 
قیمت ها را افزایش مي داد. دولت باز به خطا این تصور 
را داشت که مي تواند مثل قبل ارز را ارزان بدهد ولي 
این بار مثل قبل نبود و این افزایش از طرف تقاضا به 
اندازه اي بود که معلوم مي شد قیمت ها درکف به تعادل 
نخواهد رسید ودر قیمت سقف نرخ ارزها نیز اضافه 
تقاضا وجود دارد. صف خرید ارز ارزان در اوایل سال 
گذشته امري طبیعي بود و براي اثبات شکست سیاست 
ارزي که در آن تخصیص ارز ارزان اتفاق افتاد درهمان 
سال اول اقتصاد کفایت مي کرد متأسفانه از تجربه قبلي 
نیز درس نگرفتیم به این معني که در سال ۱۳9۱و 
تومان  از ۱200  دالر  مبادل هاي  نرخ  اینکه  از   قبل 
به 2000 تومان برسد قیمت اقالم خوراکي و آشامیدني ها 
و سایر کاالهاي اساسي زودتر افزایش قیمت را تجربه کرد 
و رشد شدید تورم را نشان دادند. اما از این رخداد استفاده 

نکردیم و دوباره همان راه را رفتیم.
 اگرادامه یابد 

پرسش اصلي درمیان اقتصاددانان فعاالن اقتصادي 
این است که اگر عرضه دالر باقیمت هر دالر امریکا 
معادل 4200 تومان ادامه پیدا کند اقتصاد ایران با کدام 
چالش ها در سیاست گذاري ارزي مواجه خواهد شد؟ 
واقعیت این است که از دي ماه پارسال که سیاست 
تخصیص دالر ارزان براي واردات کاالهاي اساسي را 
بررسي مي کنیم معلوم مي شود این سیاست کارایي 
نداشته است. بنابر این ادامه این سیاست در حال 
حاضر بدون تردید چالش عدم کارایي ارز ترجیحي 
است. اگر با نگاه کلي به آمار چشم بیندازیم مي بینیم 
اختصاص  اساسي  کاالهاي  واردات  به  که  عددي 
سرمایه اي  کاالهاي  و  اولیه  مواد  دربرابر  مي یابد 
عددکوچک تري است. به نظر مي رسد رقم اختصاص 
یافته به کاالهاي اساسي نسبت به سایر کاالهاي با 
مصرف نهایي نیز بسیار کمتر است. از اواسط سال 
با تخصیص دالر  به مرور معلم مي شد که   ۱۳97
4200 توماني چه فسادهایي دراقتصادایران رخ داده 
و مي دهد. متأسفانه مدیران دولت اما بسیار ساده از 
رقم هاي عجیب و غریب عبور کردند. به طور مثال 
قیمت هر کیلوگرم ذرت دامي 7۵00 از گمرک تا 
خرده فروشي نزدیک به تفاوت چشمگیر داشت یعني 
با احتساب همه متغیرها باید قیمت خرده فروشي آن 
قیمت  ولي  باشد  تومان  است ۱2۸0  کیلوگرم  هر 
واردات  میزان  به  توجه  با  یعني  بود   ۱700 عمالً 
 بنا بر تخمین ما درهمین یک قلم کاال نزدیک به

2000 میلیارد تومان رانت ایجاد شد.
ادامه در صفحه 8

مصرف کننده عمده شکر نیز حکایت از این دارد که قیمت 
خرید شکر در حدود ۵ هزار تومان بوده است. معامالت 
عمده شکر در بازار نیز بیش از ۵ هزار و تا نزدیکي ۵۵00 
تومان گزارش شده است. در واقع هیچ اثري از نرخ خرید ۳ 
هزار تومان از کارخانه هاي تولید شکر و همچنین واردات با 

ارز 4200 توماني نیست.
براي  انتظار  سنتي،  رویه  براساس  آینده  هفته هاي  طي 
تعیین قیمت مصوب فروش شکر وجود دارد. عالوه بر این 
زمزمه هایي از حذف ارز رانتي نیز به گوش مي رسد. در چنین 
شرایطي رشد منطقي نرخ شکر و در ادامه چغندر مي تواند به 
احیاي دوباره این صنعت کمک کند. نکته دیگر این است که 
افزایش قیمت مصوب یا حذف دالر رانتي، به هیچ وجه برابر 
با افزایش قیمت شکر براي مصرف کننده نیست و اتفاقاً اگر 

با حذف تعرفه هاي واردات همراه شود )تشکیل کامل بازار 
به رونق هرچه بیشتر تولید کمک خواهد کرد( مي تواند به 
کاهش التهاب بازار و تعادل نرخ در سطوح کمتر از ۵ هزار 
تومان )به ازاي هر کیلو( کمک کند؛ درحالي که هم اکنون 
نرخ فروش شکر براي مصرف کننده نهایي 7 تا ۸ هزار تومان 
براي بسته هاي 900 گرمي است. کارشناسان معتقدند دولت 
درخصوص واردات، مي تواند تعرفه هاي وارداتي روي شکر خام 
و همچنین شکر تصفیه شده را بردارد. اگر در حالت خوشبینانه 
حدود گمرک  از  قبل  بنادر،  در  را  شکر  تن  هر   قیمت 

۳۵0 دالر در نظر بگیریم، با نرخ نیمایي کنوني قیمت هر تن 
شکر ورودي با سایر هزینه هاي حمل مي تواند تا سطوح مورد 

انتظار تعادلي )کمتر از ۵ هزار تومان( در بازار معامله شود.
منبع| دنیای اقتصاد|



شماره 191 - مرداد 1398 ۶

 برای اولین بار و از سوی مؤسسه 
تحقیقات صورت گرفت؛

راه اندازی اولین كتابخانه 
مجازی صنعت نیشكر

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 ۱4 هزار رکورد موجود در کتابخانه مؤسسه 
از کتاب های فارسی، التین،  اعم  تحقیقات 
نامه ها، گزارش ها و مجموعه مقاالت  پایان 

موجود، این کتابخانه مجازی راه اندازی شد.
الزم  زمینه  نمودن  فراهم  افزود:  خاکسار 
جدیدترین  به  پایدار  دسترسی  تأمین  جهت 
پژوهشی،  و  علمی  منابع  معتبرترین  و 
خدمات  ارائه  و  الکترونیکی  منابع   گردآوری 
دسترس پذیری منابع و اطالعات علمی مورد 
نیاز مراجعین، ارتقا شیوه های 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 آن ها، بهره گیری از قابلیت های 
خاص فناوری کتابخانه دیجیتالی، دسترس پذیری 
آسان به منابع، و ارتقاء بهره وری از جمله دالیل 
مهم در ایجاد کتابخانه های دیجیتالی هستند که 
در این زمینه نیز مؤسسه تحقیقات نیشکر گام 

برداشته است.
 کارشناس مسئول مدیریت دانش و کتابخانه

مؤسسه تحقیقات نیشکر افزود: امکان دسترسی 
کلیه کاربران داخل و خارج از شرکت توسعه 
نیشکر و صنایع جانبی از طریق سایت مؤسسه 
تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر به نشانی 
مراجعین  کلیه  و  بوده   https://iscrti.ir"
می توانند 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 
ورودی  نامه های  پایان  گزارشات،  کتاب ها، 
اطالعات شده در نرم افزار مخصوص کتابخانه 
قابل جستجو بوده و بزودی فایل تمام متن 
 مقاالت فارسی و انگلیسی و گزارش طرح های

تحقیقاتی از طریق این پایگاه قابل دسترسی 
خواهد بود.

نیشکر  توسعه  مدیرعامل شرکت  ناصري  عبدعلی  دکتر 
و صنایع جانبي در گفت وگو با نیشکرنیوز اظهار داشت: با 
توجه به شرایط سال گذشته شرکت و همچنین بروز مسائلي 
از  هکتار  هزار   40 رفتن  سیل  زیر  و  خشکسالي  همچون 
اراضي این شرکت، نیشکر دچار آسیب هاي جدي شد لذا 
ما امسال برنامه ریزي ویژه اي انجام داده ایم که بتوانیم براي 
پایدار و قوي  ایجاد یک سیستم  جبران شرایط گذاشته و 
تولید، حدود 20 هزار هکتار اراضي خود را که قسمت عمده 
آن به دلیل سیالب آسیب دیده بودند پس از بازسازي زیر 
کشت نیشکر ببریم تا بتوانیم وضعیت تولید را درسالي که 
همه ما متعهد به رونق تولید هستیم، بهبود بخشیم و مابقي 
گیاهان  سایر  کشت  زیر  به  را  سیل  از  آسیب دیده  اراضي 
وضعیت کشت  اینکه  به  توجه  با  لذا  ببریم.  منطقه  زراعي 
نرمال نیشکر در بهترین حالت دو هزار هکتار براي هر کشت 
و صنعت، و در هفت کشت و صنعت تابعه توسعه نیشکر در 
مجموع هرسال حداکثر ۱4 هزار هکتار را زیر کشت مي بردیم 
اما امسال با یک جهش، حدود ۵0 درصد افزایش کشت در 
کل توسعه نیشکر خواهیم داشت و در بعضي از واحدها تا 
بیش از دو برابر میزان کشت ساالنه نیز کشت خواهیم کرد 
تا مزارع آسیب دیده را احیا کنیم البته این برنامه کاشت با 
در نظر گرفتن استانداردهاي مصرف آب خواهد بود و تالش 
خواهیم کرد این کار را در چهارچوب آب مصرفي تعریف شده 
براي شرایط نرمال انجام دهیم. همچنین افزود: آماده سازي 
این اراضي براي این مقدار کشت بدون همکاري و همیاري 
برق،  و  آب  سازمان  استانداري،  چون  اجرایي  دستگاه هاي 
جهاد کشاورزي و سپاه پاسداران میسر نمي شد و جا دارد از 

این عزیزان نیز تشکر کنیم .

دکتر ناصري مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع 
جانبي گفت: پیش بیني ما این است که در یک برنامه ۳ 
ساله وضعیت را به حالت نرمال و پایدار با تولیدي مطلوب 
برسانیم و همچنان به عنوان بزرگ ترین تولید کننده شکر 
کشور و همچنین تولید کننده عمده محصوالت جانبي مثل 
الکل، خمیرمایه، MDF و خوراک دام بتوانیم نقش خود 
را به عنوان یک شرکت تولیدي که در مسیر توسعه پایدار 
حرکت مي کند، در فضاي اقتصادي کشور ایفا کنیم. با توجه 
به اینکه زراعت نیشکر یک زراعت دایمي است که به لحاظ 
بهره برداري  قابل  سال   ۵ حداقل  متوسط  بطور  اقتصادي 
اقتصادي است به همین دلیل با این کشت حداکثري در 
تالش هستیم با یک جهش در تولید، پیامدهاي گذشته 
را تا حد ممکن مدیریت کرده و به سمت پایداري هر چه 
بیشتر تولید حرکت کنیم.مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر 
در پایان اظهار امیدواري کرد: در سال هاي آتي به وضعیت 

تولید نرمال برسیم.

آغاز عمليات كاشت نيشكر در سطح ۲0 هزار 
هكتار از اراضي توسعه نيشكر

با وجود خشکسالي در سال زراعي گذشته و پیامد سیالب در 
خوزستان، به دلیل بارش هاي خوب در زمستان و بهبود کیفیت 
آب رودخانه کارون کیفیت آب در محدوده ۱ تا 2 دسي زیمنس 
بر متر است که کیفیتي مطلوب است و این موضوع تأثیري مثبت 
در کاهش شوري خاک و جذب بهتر عناصر توسط ریشه گیاه 

داشته است. 
مدیرعامل شرکت کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر در خصوص 
پیش بیني تولید در سال زراعي پیش رو گفت: با وجود خشکسالي 
در سال زراعي گذشته و پیامد سیالب در خوزستان، به دلیل 
بارش هاي خوب در زمستان و بهبود کیفیت آب رودخانه کارون 
کیفیت آب در محدوده ۱ تا 2 دسي زیمنس بر متر است که 
کیفیتي مطلوب است و این موضوع تأثیري مثبت در کاهش 
شوري خاک و جذب بهتر عناصر توسط ریشه گیاه داشته است. 
بر همین اساس و به دلیل تأمین حق آبه مزارع نیشکر امیدواریم 
که در بهره برداري آینده با برنامه ریزي به عمل آمده بتوانیم از 
سطح بالغ بر 9۱00 هکتار اراضي قابل برداشت با عملکرد ۸۵ 
تن در هکتار، بالغ بر 770 هزارتن نیشکر برداشت و از این مقدار 

نیشکر برداشت شده ۸۵ هزار تن شکر تولید کنیم.
اقدامات زیست  به آخرین  اشاره  با  فتحي مکوند همچنین 
در  پسماند  مدیریت  راستاي  در  گفت:  شده  انجام  محیطي 
سال هاي اخیر با تولید کمپوست از باگاس و اختالط با اراضي 
کشاورزي نسبت به بهبود کیفي خاک قدم هاي مؤثري برداشته 

شده است. وي در پایان خاطرنشان کرد بخشي از نیاز شهرداري 
کالن شهر اهواز به کمپوست جهت فضاي سبز شهري توسط این 
شرکت تأمین شده است و کمپوست این شرکت جهت بهره گیري 
در طرح هاي آزمایشي در اختیار شهرک هاي صنعتي استان قرار 
گرفته است. در همین رابطه اخیراً شرکت ملي حفاري ایران با 
بهره گیري از کمپوست تولیدي این شرکت موفق گردید نسبت 
به حل معضل آلودگي هاي نفتي محیط هاي پیراموني چاه هاي 
نفت اقدام نماید. شرکت کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر یکي 
از شرکت هاي گروه توسعه نیشکر و صنایع جانبي است که براي 
اولین بار در میان شرکت هاي نیشکري ایران به عنوان واحد نمونه 
ایمني، بهداشت، محیط زیست و انرژي )HSEE( کشور در سال 

9۸ مورد تقدیر وزارت صمت قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر عنوان کرد: 

پیش بیني تولید 85 هزار تن شکر در سال جدید زراعي
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 فائو: قیمت غذا در جهان 
براي دومین ماه متوالي 

كاهش يافت
فائو در جدیدترین  سازمان خواروبار جهاني 
گزارش از شاخص غذایي اعالم کرد که قیمت 
غذا در جهان براي دومین ماه متوالي در جوالي 
کاهش یافت، این در حالي است که پیش از آن 
پنج ماه متوالي شاهد افزایش قیمت غذا در جهان 
برخي  در  قیمت  کاهش  فائو،  براساس  بودیم. 
غالت، لبنیات، شکر باعث کاهش شاخص قیمت 
شده است. سازمان خواروبار جهاني شاخص غذا 
را ماهانه با تغییرات سبد غالت، دانه هاي روغني، 
اندازه گیري  شکر  و  گوشت  لبني،  محصوالت 
مي کند که این شاخص ماه گذشته ۱70.9 بود و 
در ماه قبل از آن رقم ۱72.7 بوده است. در حال 
حاضر فائو پیش بیني خود از تولید غالت را در روز 
پنجشنبه به روز نکرده است. ارزیابي بعدي فائو 
در ۵ سپتامبر مشخص مي شود. براساس گزارش 
فائو، شاخص قیمت غالت در ماه ژوئن 2.7 درصد 
به واسطه پایین آمدن قیمت ذرت و گندم افت 
داشت، اما همچنان نسبت به ماه جوالي سال 
این  براساس  است.  باالتر  درصد   4.۱ گذشته 
گزارش، شاخص قیمت برنج براي پنجمین ماه 
ثابتي را طي کرده است. شاخص  متوالي روند 
قیمت لبنیات 2.9 درصد در ماه ژوئن افت داشته 
و دومین ماه کاهش متوالي را تجربه کرده است.

با ابالغ معاون اول رئیس جمهور، رسماً بخشي از وظایف بازرگاني 
بخش کشاورزي به وزارت صنعت، معدن و تجارت انتقال یافت و میان 
دو وزارتخانه تقسیم کار صورت گرفت. اسحاق جهانگیري معاون اول 
اختیارت  بازگشت  با  ارتباط  در  وزیران  هیأت  به  مصواّ رئیس جمهور 
بازرگاني وزارت جهاد کشاورزي به وزارت صنعت، معدن و تجارت را 
ابالغ کرد.بر این اساس شرکت بازرگاني دولتي به وزارت صنعت، معدن 
و تجارت رفت و مکلف شد که به خرید تضمیني محصوالت کشاورزي 
شامل گندم، دانه هاي روغني، برنج و خرید توافقي شکر، مطابق مصوبات 
شوراي اقتصاد و دستورالعمل هاي مربوط اقدام کند؛ شرکت پشتیباني 
اجراي  و مکلف شد در  ماند  وزارت جهاد کشاورزي  اما در  دام  امور 
سیاست ها و مصوبات کارگروه تنظیم بازار، همکاري و هماهنگي الزم 
را انجام دهد.بر این اساس مسؤولیت ذخایر راهبردي کاالهاي نهایی 
شامل گندم، برنج، روغن، شکر، گوشت قرمز و گوشت مرغ و همچنین 
تنظیم بازار این کاالها به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل مي شود 
و در مورد نهاده هاي دامي شامل ذرت، انواع کنجاله و جو برعهده وزارت 
جهاد کشاورزي است. به این ترتیب میان وظایف تنظیم بازار محصوالت 
کشاورزي میان دو وزارتخانه تقسیم کار به عمل آمد.بر این اساس قانون 
انتزاع یا تمرکز وظایف بخش کشاورزي در وزارت جهاد کشاورزي با این 

مصوبه هیأت وزیران رسماً به صورت غیرقانوني توسط دولت لغو شد.
  متن مصوبه 

 هیأت وزیران در جلسه ۱۳9۸/۵/20 به استناد اصل یکصد و سي و هشتم 
قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران و در اجراي مصوبات سي و پنجمین 

جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي مورخ ۱۳9۸/4/22 تصویب کرد: 

۱- تصویب نامه شماره 772۵۶/ت ۵047۸ هـ مورخ ۱۳9۳/7/۸ لغو 
و وظایف و اختیارات وزیر و وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرکت 
ایران و شرکت هاي زیر مجموعه آن  بازرگاني دولتي  مادر تخصصي 

مجدداً برقرار مي شود.
تبصره ۱- در اجراي قانون تضمین خرید محصوالت اساسي کشاورزي 
- مصوب ۱۳۶۸ - و اصالحات بعدي آن، شرکت مادر تخصصي بازرگاني 
دولتي ایران مکلف است به عنوان مباشر خرید تضمیني محصوالت 
کشاورزي شامل گندم، دانه هاي روغني، برنج و خرید توافقي شکر، 

مطابق مصوبات شوراي اقتصاد و دستورالعمل هاي مربوط اقدام کند.
تبصره 2- مسؤولیت ذخایر راهبردي کاالهاي نهایي شامل گندم، 
برنج، روغن، شکر، گوشت قرمز و گوشت مرغ و همچنین تنظیم بازار 
این کاالها به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل مي شود و در مورد 
نهاده هاي دامي شامل ذرت، انواع کنجاله و جو برعهده وزارت جهاد 

کشاورزي است.
2- شرکت پشتیباني امور دام کشور در اجراي سیاست ها و مصوبات 

کارگروه تنظیم بازار، همکاري و هماهنگي الزم را انجام دهد.
۳- سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به ابالغ و تخصیص منابع و 
ردیف هاي اعتباري و متفرقه امور مرتبط به بند )الف( ماده )۱( قانون تمرکز 
وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزي در وزارت جهاد کشاورزي - 

مصوب ۱۳9۱ - به وزاری صنعت، معدن و تجارت اقدام کند.
اصالحات  انجام  به  نسبت  کشور  استخدامي  و  اداري  سازمان   -4
ساختاري الزم براي تقویت بخش بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت 

با پیشنهاد آن وزارتخانه و متناسب با مفاد این تصویب نامه اقدام کند.

 تقسيم وظایف تنظيم بازار 
محصوالت كشاورزي بين ۲ وزارتخانه

 میزان واردات محصوالت کشاورزي و غذایي ایران در طول ۱2 سال اخیر )از سال 
۱۳۸۵ تا ۱۳9۶ شمسي معادل 200۶ تا 20۱7 میالدي( بر اساس آمار گمرک جمهوري 
اسالمي به طور متوسط ساالنه 9.2 میلیارد دالر و بر اساس آمارهاي کشورهاي صادرکننده 
7.7 میلیارد دالر است. با این حال در طول ۶ سال 20۱2 الي 20۱7 معادل ۱۳9۱ تا 
۱۳9۶، میزان واردات این محصوالت به مراتب بیشتر از میانگین ۱2 ساله بوده است؛ در 
این مدت به طور میانگین بر اساس آمار گمرک جمهوري اسالمي ۱۱.۱ میلیارد دالر و بر 
اساس آمار گمرکات کشورهاي صادرکننده 9.4 میلیارد دالر محصول کشاورزي و غذایي 

به ایران وارد شده است. 
در این میان، میزان واردات »محصوالت اساسي کشاورزي« در ۱2 سال اخیر به طور 
میانگین 7.9 میلیارد دالر طبق آمار گمرک ایران و ۶.4 میلیارد دالر طبق آمار کشورهاي 
صادرکننده بوده است. در واقع بیش از ۸0 درصد کل واردات محصوالت غذایي ایران 
را محصوالت اساسي این بخش تشکیل داده اند. معرفي محصوالت اساسي کشاورزي و 
وضعیت واردات آن لیست محصوالت و نهاده هاي اساسي بخش کشاورزي و آن بخش از 
مواد غذایي که در زنجیره تأمین »درشت مغذي هاي اصلي« مورد نیاز بدن نقش بسزایي 

دارند، در جدول زیر آمده است: 

محصوالت اساسي کشاورزي به تفکیك درشت مغذي هاي مورد نیاز بدن
درشت مغذي 

محصوالت و نهاده هاي اساسيمورد نیاز

پروتئین

حیوانات زنده شامل گاو، گوسفند، بز، مرغ و جوجه
محصوالت حیواني مانند گاو، گوساله، گوسفند، مرغ و ماهي

لبنیات و تخم مرغ 
غذاي دام مانند کنجاله سویا و دیگر تفاله هاي صنعتي

چربی
چربي دانه هاي روغني 

روغن هاي نباتي و حیواني شامل روغن سویا، روغن نخل )پالم(، 
روغن آفتابگردان

انواع غالت مانند گندم، جو، ذرت، برنج و ارزنکربوهیدرات
قند و شکر 

میزان واردات محصوالت اساسي کشاورزي
در جدول زیر وضعیت واردات محصوالت اساسي کشاورزي در طول ۱2 سال اخیر 

نشان داده شده است: 
وضعیت واردات محصوالت اساسي کشاورزي در طول 12 سال اخیر 

سال

 میزان واردات 
)میلیارد دالر(

سهم از کل واردات 
کشور )درصد(

سهم از کل واردات 
محصوالت غذایی )درصد(

منبع: 
گمرگ 

ایران

منبع: گمرک 
کشورهای 
صادرکننده

منبع 
گمرگ 

ایران

منبع: گمرک 
کشورهای 
صادرکنده

منبع 
گمرک 

ایران

منبع گمرک 
کشورهای 
صادرکننده

۱۳۸۵۳.92.79790۸۶
۱۳۸۶4.۱۳.۶97۸7۸0
۱۳۸77.۶۶.4۱4۱۱90۸۵
۱۳۸۸۶.9۵.0۱۳۱۱۸۵۸۵
۱۳۸97.۵۵.9۱2۱۱۸4۸4
۱۳90۸.0۶.۵۱۳۱۱۸4۸2
۱۳92۱۱.۶۱0.۱2۳۱۶90۸7
۱۳9۳۱0.۵۸.920۱2۸9۸۵
۱۳947.۳۶.4۱۸۱۱۸277
۱۳9۵7.0۵.7۱۶۱0۸074
۱۳9۶۸.2۶.2۱۵۱2۸0۸2

میانگین 
۱27.9۶.4۱۵.۳۱۱.۱۸۶.0۸2.۸ سال

همچنین در طول ۶ سال 20۱2 الي 20۱7 نیز میزان واردات محصوالت اساسي بخش 
کشاورزي بطور میانگین ساالنه 9.۶ میلیارد دالر بر اساس آمار گمرک ایران و 7.۸ میلیارد دالر بر 

اساس آمار کشورهاي صادرکننده بوده است.

8۰ درصد واردات محصوالت غذايي از كاالهاي اساسي است
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قائم مقام وزیر صمت خبر داد

تكليف جدید دولت برای واردكنندگان كاالهای اساسی
حسین مدرس خیابانی گفت: امروز ستاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی و نیز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، بر روی توسعه 
با توجه به  این معنا که  بندر چابهار متفق القول هستند؛ 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.
قائم مقام 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 ۵0 
درصد از محموله ها و کشتی های 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 تشکل های 
مرتبط با آنها که تأمین کننده نیاز خوراک دام و طیور و نهاده های 
دامی مورد نیاز کشور هستند نیز ابالغ شده تا از ظرفیت های این 

بندر به نحو شایسته ای بهره گیرند.
برای اینکه حمل بار از بندر چابهار به داخل کشور مقرون 
به صرفه شود و کامیون ها عالوه بر مسیر برگشت، در مسیر رفت 
به چابهار نیز دارای بار باشند مقرر شده بخشی از محموله های 
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 کامیون ها عالوه بر مسیر برگشت، در مسیر رفت 
به چابهار نیز دارای بار باشند، هماهنگی های الزم را با سازمان 
توسعه معادن و صنایع معدنی ایران به عمل آورده تا بخشی 

از محموله های 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 شرکت های 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، 
هماهنگی های الزم با گمرک جمهوری اسالمی ایران صورت 
گرفته تا این انبارها زیر کلید گمرک قرار گیرند و تجار کشور 
از  و  استفاده کرده  انبارها  این  از  آسوده تری  با خیال  بتوانند 
مزیت های تخلیه و بارگیری در این بندر بهره مند 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 قائم مقام 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 آب های اقیانوس هند و نیز ظرفیت های ایجاد شده در این 
بندر، ستاد توسعه چابهار تشکیل شده و به زودی مقام مسئولی 
برای انجام اقدامات هماهنگی دستگاه های دولتی در توسعه این 
بندر انتخاب خواهد شد؛ چراکه موقعیت بندر چابهار به لحاظ 
توسعه مراودات تجاری ایران بسیار حائز اهمیت است و می تواند 
اثرگذاری مناسبی در رشد فعالیت های تجاری ایران داشته باشد.

بندر چابهار این پتانسیل را دارد که بخش عمده ای از 
مبادالت تجاری در بنادر کشور را به عهده گیرد.ستاد توسعه 
چابهار تشکیل شده و به زودی مقام مسئولی برای انجام 

اقدامات هماهنگی دستگاه های دولتی در توسعه این بندر 
انتخاب خواهد شد.

وی تصریح کرد: بندر چابهار این پتانسیل را دارد که بخش 
عمده ای از مبادالت تجاری در بنادر کشور را به عهده گیرد؛ به 
خصوص اینکه امروزه بنادر بخش عمده زیرساختهای تجاری 
کشور به شمار می روند 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 توسعه ای که در بخش های تولیدی و 
صنعتی کشور رخ می دهد، بنادر کشور هم باید در بخش های 
صادراتی و تأمین قطعات نیز نقش آفرینی بیشتری داشته باشند.

مدرس خیابانی با بیان اینکه امروز به لحاظ سیاست های 
تجاری و ارزی، موفقیت های 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 می کند که زیرساختهای تجاری کشور توسعه یافته و به 
موازات گسترش زیرساختهای تجاری در نقاط بندری، انبارها و 
محل های نگهداری کاالها، واحدهای بسته بندی و فرآوری در 
این بنادر نیز باید افزایش یابند تا هزینه های تولید و صادرات 
کاهش یافته و از موقعیت های کنونی نیز، به بهترین شکل 

استفاده شود.

ادامه از صفحه5| این رقم نزدیک به ۵0 درصد 
یارانه مستقیم ده ها میلیون ایراني است. این رقم از 
سوي دیگر با توجه به بودجه استان شما به ایالم یعني 
سه برابر بودجه ایالم است و دو برابر بودجه هرمزگان 
است. یعني میزان رانت و فساد فقط در یک قلم کاال 
مثل ذرت دامي صدها میلیارد تومان است که از دست 
رفته باید حساب کرد.همین داستان درباره رانت برنج 
نیز دیده مي شود و اینها یعني رشددادن فقر و فساد. 

دومین چالش این بود که محاسبه اي انجام دادیم 
و این طور درنظر گرفتیم که در این باره لغو معافیت ها 
را نداشته باشیم. آقاي نوبخت فرمودند ما مي خواهیم 
۱4 میلیارد دالر به کاالهاي اساسي بدهیم باید ببینیم 
چقدر کسري بودجه داریم؟ اینکه ما بیش از یک میلیون 
بشکه در روز فروش داشته باشیم و نرخ ۵4 دالر این طور 
فرض کردیم که به صورت خوشبینانه نزدیک به 4۳.۵ 
هزار میلیارد تومان با فرض سهم صندوق صفر کسري 
بودجه پیش بیني مي شود. با لغو معافیت ها این رقم را 
دوباره حساب کرده ایم با فرض اینکه به گفته دکتر 

همتي ۸ میلیارد دالر به کاالهاي اساسي اختصاص داده 
شود فقط از ناحیه عدم تحقق درآمد هاي نفتي نزدیک 
به ۶0 هزار میلیارد تومان کسري بودجه خواهیم داشت. 
چالش بعدي قطعا کسري بودجه خواهد بود ذهن هاي 
ما کوتاه مدت است و کسري بودجه را ایجاد مي کنیم 
تا براي دو سه سال دیگر فکري برایش بکنیم و در دو 
سه سال دیگر همه مي دانیم جامپ دیگري وجود دارد.

دالر  نرخ  در  تغییرات  در  بي ثباتي  دیگر  چالش 
است گفته مي شد اگر 4200 را  بردارید بازار آزاد از هم 
پاشیده مي شود و امروز وقتي سقف نیما را برداشته اند 
افزایش داده اند و نزدیک شده است و مي بینیم اتفاقاً 
بازار تالطمي نداشته است. وجود چندنرخي به بازار 
سیگنالي منفي مي دهد که بازار هیجاني است. ولي 
ما با 4200 همچنین بي ثباتي را هم از ناحیه بنیادین 
یعني کاهش عرضه ارز هموارکننده بي ثباتي ها شدیم 
و هم به لحاظ سیگنالي منفي از نظر رواني مؤثر واقع 
شدیم. کار دیگر ما نظرسنجي از صراف ها بود همه 
مي گفتند اگر سقف نیما را  بردارید نرخ ها تماماً نزدیک 
به 20درصد پایین مي آیند. آنها عقیده داشتند همین 
مسأله سیگنال مثبت دارد. همین که بازار احساس 
نرخ هاي  مي شویم  نزدیک  عادي  وضعیت  به  کند 
هیجاني مي خوابد حباب سکه بعد از اینکه ما سقف 
نیما را برداشتیم صفر شده است. حباب سکه نشانه اي 

از هیجاني شدن بازار است.
مگر ادعاي دولت این نیست که هزینه خانوار باال 
مي رود؟ ما شبیه سازي کردیم تا با فرض اینکه سبد 
مصرفي خانوار را در سال 9۶ ثابت نگه داریم و ببینیم 
همین سبد در سال 9۸ چقدر خواهد شد اگر نرخ 
با  کار  این  بگذاریم  نرخ 4200  جاي  به  را  نیمایي 
استفاده از تجربه سال 92 به آن وضعیت شبیه است. 
اینجا پراکسي ما براي کاالهاي اساسي هزینه دارو و 

خوراکي ها و آشامیدني ها است. 

دالر ۴۲۰۰ تومانی به سفره فقرا نرفت


