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بخشنامه دستوري
راه به جايي نميبرد

بهمن دانايي

نهاد دولت يك نه��اد ملي براي اداره
جامعههاس��ت ك��ه در س��دههاي اخير
رش��د و توس��عه را تجربه كرده است تا
كارآمدتري��ن روشه��ا را پي��دا و براي
رضايت همه شهروندان به كار بندد.
دولته��اي جديد عموم��اً (جز چند
كش��ور) به وس��يله رأي م��ردم انتخاب
ميش��وند و در هم��ه جامعههاي مدرن
هيچ دولتي حق ندارد با يك رييس بيش
از دو دوره بر يك كشور حكومت كند.
اي��ن تصميم بس��يار سرنوشتس��از
ب��راي اجتناب از احتمال پديدار ش��دن
ناكارآمدي و رانت سياس��ي و اقتصادي
اتخاذ شده است.
عالوه ب��ر اين نهاد دولت به اين دليل
ريي��س انتخابي دارد ت��ا در يك فضاي
رقابتي بر سر كار آيد .وقتي فضاي رقابتي
ب��ر يك فعاليت از جمله فعاليت نهادي
مهم مثل دولت حاكميت پيدا ميكند،
افراد و گروهها تالش ميكنند وعدههاي
بهتر و قابل اجرا به ش��هروندان دهند تا
راي آنها را به دست آورند.
دول��ت يازدهم مس��تقر در ايران پس
از انقالب اس�لامي نيز از دل يك رقابت
سخت بيرون آمد و پيروز شد.
بخشي از داليل بر سر كار آمدن رييس
دولت يازدهم و همه وزيران ،مشاوران و
معاون��ان رييس دولت اي��ن بود كه آنها
ضعفه��اي دول��ت نهم را ب��راي مردم
توضيح دادند.
يكي از ضعفه��اي بزرگ دولت دهم
اين بود كه در اتخاذ تصميمهاي بزرگ
و سرنوشتساز مرتبط با آحاد جامعه از
جمله فعاالن صنعت ،نظر تش��كلهاي
غيردولتي كه افراد باس��ابقه و متخصص
در بخشه��اي مختل��ف در آنها فعاليت
ميكنن��د نظرخواه��ي نميكرد و نوعي
خودرايي را اعم��ال ميكرد .اين ضعف
بزرگي بود كه منجر به ناكارآمدي ،فساد
و رانت در بخشهاي مختلف ش��د و كار
را براي عموم مردم دشوار كرد.
از مهمترين مس��ايلي كه دولت دهم
ب��راي فعاليته��اي گوناگون ب��ه ويژه
كاالهايي مثل ش��كر ايجاد كرد اين بود
ك��ه فعاالن اين صنع��ت را ملزم كرد به
قيمتگذاري دس��توري و بخش��نامهاي
دولت تن دردهند و راهي را بروند كه پر
از سنگالخ ،ناهمواري و ابهام بود .دولت
دهم تمايل داش��ت كه كاالهاي دولتي
مثل بنزين ،آب ،برق ،گاز ،گازوييل و...
را افزايش دهد تا به درآمدهايش آسيب
نرسد اما اجازه افزايش قيمت طبيعي به
ساير كاالها را ندهد.
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به بهانه درگذشت شادروان مهندس سيد مرتضي الهي
انساني صالح ،نيككردار و مفيد

دنيا محل گذر اس��ت و همه كساني كه روزي زاده
شدهاند بايد اين كره خاكي را به سوي ديار باقي ترك
كنند .در اين دنياي فاني اما كساني هستند كه رفتار،
گفت��ار و نتيجه كارش��ان براي جامع��هاي كه در آن
زندگ��ي ميكنند خير و بركت دارد و نام نيك از آنها
باق��ي ميماند و باقيات صالحات .مرگ اينگونه افراد
س��خت و نبود آنها براي بازماندگان سببي ،دوستان
و شاگردان و دوستداران دردناك است.مهندس سيد
مرتضي الهي يكي از همين نيكنامان و خوبكرداران
ايراني بود كه در بهار  1394به ديدار معبود شتافت و
جامعه بزرگ مهندسان ،مديران و كارشناسان صنعت
قند و شكر را غمگين كرد .شادروان مهندس الهي بيش
از  50سال در لباس رييس كارخانههاي قند ،مديرعامل
واحدهاي صنعت توليد قند و شكر و در منصب رييس
هياتمديره در ش��ركتهاي قند ثابت فريمان ،قند
شيرين خراسان ،قند تربتجام ،فعاليت مفيد و سازنده
داشت.او از بنيانگذاران مركز تحقيق و بررسي و آموزش
صنايعقند،شركتتحقيقاتومكانيزاسيونچغندرقند
و ش��ركت س��نگاه بود و تا آخرين روز حيات حضور
در صفحا
ت دیگر م

فعال داشتند .بعد از انقالب اسالمي نيز به عنوان عضو
هيات امناي آستان قدس رضوي و رييس هيات مديره
شركتهاي قند و صنايع غذايي آستان قدس رضوي
خدمت مينمودند.مرحوم مهندس سيد مرتضي الهي
از ياران صديق انجمن صنفي كارخانههاي قند و شكر
كش��ور و همواره يكي از افراد موثر در تقويت اخالق
صنفي و الگو بودند و در تنگناها و مش��كالت فردي
امين براي انجمن و شركتهاي قند و شكر محسوب
ميشدند.مهندس الهي مردي پارسا ،عارف و انساني
با جامعيتي از صفات نيك و سيماي انسان صالح در
تربيت اس�لامي را متجلي مينمود و خود را مسافر
ميدانست و زمزمههاي عارفانهاش با معبود و حضرت
دوست وقتي با او همسفر ميشدي درك ميگرديد.
ياراني كه از نزديك با او محشور بودند ،صفات ارزشمند
او را به ياد دارند .بيشتر شنوا بود تا ناطق ليكن سخنش
پرمغز و سنجيده و حسنالخطاب بود.بنده حقير بيش
از  35سال از محضرش كسب فيض مينمودم اما دريغ
كه پيروي از مش��ي اين بزرگمرد بسي دشوار بود .از
خاطرات و مجالست با اين مرد عارف دفترها ميشود

نوشت و اميد است و بايد از ياران خواست تا به كلك
درآرند ،تا نام مهندس س��يد مرتضي الهي جاودانه و
الگوي انس��ان صالح در تربيت اسالمي در مديران و
همكاران ترويج گردد .در فقدان ايشان بايد گفت:
از ش��مار دو چش��م يك تن كم /و از ش��مار خرد
هزاران بيش
يادش گرامي ،روانش شاد و روحش با حضرت
دوست محشور باد
عليرضا اشرف
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واردات شكر4ماه قطع شد
هيچ اتفاق بدی هم نيفتاد

براي نخستين بار پس از پيروزي انقالب اسالمي
و حت��ي پيش از آن ،يك وزير پرقدرت در بخش
كشاورزي توانست با استناد به قانونهاي باالدستي و
قانونهاي جاري ،راه بر واردات شكر مسدود كند و
نشان دهد كه هيچ اتفاقي هم در جهت برهمخوردن
تعادل ب��ازار يا اجحاف ب��ه مصرفكنندگان رخ
نميدهد .بر اساس آمارهاي در دسترس در همه
زمستان سال  ،1393واردات شكر قطع شد و وزارت
جهاد كشاورزي به ويژه وزير ،معاون برنامهريزي و
امور اقتصادي و معاون زراعت آن س��ربلند بيرون
آمدند و قيمتها هم صعود نكرد .تا پيش از روي كار
آمدن مهندس محمود حجتي وزير جهاد كشاورزي
دولت يازدهم برخي كارشناسان و مديران مياني بر
اثر فقدان تجربه ،دلسوزي و تعلق خاطر به توليد
داخل و به بهانههاي غيركارشناس��ي راه را براي
واردات هموار ميكردند .يكي از مهمترين بهانههاي
اين گروه در همه س��الها اين بود كه اگر واردات
شكر حذف شود توليدكنندگان داخلي با انحصاري
كه دارند قيمتها را با تباني به باال كش��يده و به
مصرفكنندگان ستم ميكنند .پس از قطع 4ماهه
واردات شكر كه تا پايان فروردين ماه امسال ادامه
داشته است قيمت انواع شكر در بازار عمدهفروشي
و قيمت خردهفروشي هرگز با التهاب مواجه نشد
و حتي نسبت به قيمت ساير مواد غذايي نيز رشد
كمي را تجربه كرد .اين اتفاق بسيار مهمي بود كه
رخ داد و معلوم شد كه برخي افراد براي راضي كردن
چند واردكننده عمده فضاي نامساعد ذهني براي
مديران ارشد دولت ايجاد ميكردند و اجازه واردات
شكر را با هر ترفندي كه بود اخذ ميكردند .آرامش
بازار خردهفروش��ي شكر در  4ماه سپري شده كه
واردات قطع شد يك مساله بسيار بااهميت ديگر
را نشان داد و آن آمارهاي دقيقي بود كه از طرف
انجمن صنفي كارخانههاي قند و شكر تهيه و ميان
مسووالن توزيع ميشد.
بر اساس آمارهاي اين انجمن و تصريحي كه از
طرف دبير و مديران انجمن صنفي به اطالع افكار
عمومي ميرسيد ،محدوديت واردات شكر امسال
نيز آسيب به بازار نميزند .مديران دولت قبل ،برخي
از ترس ،برخي از س��ر سهو و بي خيالي و برخي
ديگر از س��ر عمد و ب��ا هدفهاي خاص آمارهاي
ارايه شده از طرف انجمن را قابل اتكا نميدانستند.
تجربه ش��يرين  4ماه قطع واردات از طرف وزارت
جهادكشاورزي و وزير محترم اين وزارتخانه از دي
 93تا فروردين ماه امس��ال نش��ان داد اين آمارها
قابل اعتمادند و فقط كاقي است كه فردي دلسوز،
پاكدست و در فكر منافع و توليد ملي باشد و آنها
را در عمل به كار بندد.
قطع واردات  4ماهه ش��كر و رش��د توليد اين
محصول در س��ال زراعي  1392-93كه مرزهاي
توليد را شكست و به اوج رسيد نشان داد كه قطع
واردات برخالف تبليغ نادرست برخي مديران قبلي
به تنبل شدن اين كارخانهها منجر نميشود و آنها
بيش از پيش تشويق ميشوند كه توليد را افزايش
دهند .قطع واردات  4ماهه ش��كر در زمس��تان و
فروردين  1393و امسال يك فايده ديگر داشت و
آن دلگرم شدن چغندركاران به توليد بيشتر بود
كه پيشبيني ميشود امسال به يك ركورد تاريخي
ديگر برسد .اين يك اتفاق مبارك براي كشاورزي
ايران اس��ت كه يكي از مفيدترين محصوالت كه
ميتواند قوت خاك را افزايش دهد جانشين برخي
محصوالت شد كه بازار آنها اشباع شده بود .فايده
ديگر قطع واردات اين بود كه محصوالت توليد شده
در واحدهاي كشت و صنعت نيشكري نيز به فروش
اميدوار شده و راه براي استفاده از همه ظرفيتهاي
آنها هموار ميشود.

نج
ا منصنفیکارخاهناهیقندوشکراریان

شکر

ركورد توليد
شكر شكسته شد
آمارهاي در دس��ترس نشان ميدهد تا پايان
اسفندماه  93توليد شكر از دوبخش چغندري
و نيشكري به بيش از  1/3ميليون تن رسيد كه
ركوردي در تاريخ اين صنعت اس��ت .بيشترين
ميزان توليد ش��كر در سالهاي پيش از 1385
و قب��ل از پيامده��اي فاجعهب��ار تصميمهاي
غيركارشناس��ي دولت نهم بود كه در باالترين
رقم به  1274هزار تن رسيده بود.
روند كاهنده توليد داخلي ش��كر پس از سال
 1385اما با پايمردي و ايستادگي كارخانههاي
قند و ش��كر و برخي تصميمهاي كارشناسي از
طرف مجلس شوراي اسالمي در راستاي تقويت
اختيارات وزارت جهاد كشاورزي اتخاذ شد روند
صعودي گرفت .ش��رايط خوب سياس��تگذاري
و اج��راي قدرتمند آنهااز س��وي وزارت جهاد
كش��اورزي موجب شده است كه چغندركاران
ايران��ي به كش��ت اي��ن محص��ول پرداخته و
كارخانههاي قند و ش��كر ني��ز از ظرفيتهاي
بيشتري استفاده كردند و توليد تاريخي را رقم
زدند .استفاده از بذر خارجي مفيد كه به افزايش
برداش��ت از يك هكتار زمين منجر ش��د يكي
ديگر از داليل رش��د توليد شكر در سال زراعي
 1392-93بوده است.
ع�لاوه بر اين تالش هاي ص��ورت گرفته در
كارخانههاي نيشكري نيز به توليد بيش از 650
هزار تن ش��كر داخلي در اين كارخانهها كمك
كرد .انتظار ميرود كه توليد شكر در سال زراعي
جاري در دامنه  1/4تا  1/5ميليون تن استقرار
پي��دا كند كه ميتواند بخش��ي از دغدغههاي
واردات را كاهش دهد.

سازمان خواربار و كشاورزي سازمان ملل متحد
(فائو) هشدار داد اگرچه آب كافي براي توليد غذاي
 10ميليارد نفر در سال  2050وجود دارد اما مصرف
بيش از حد و تغييرات جوي ،امنيت غذايي و تامين
آب در بسياري از مناطق جهان را در معرض تهديد
قرار ميدهد.
فائو و شوراي جهاني آب ( )WWCدر گزارش
مش��تركي اعالم كردند تا س��ال  2050حدود 60
درصد غذاي بيش��تر بايد توليد شود تا نياز مردم
جهان را تامين كند و به دليل اينكه زراعت همچنان
بزرگترين مصرفكننده آب باقي ميماند ،غذا بايد
به شكل پايدار توليد شود تا نسبت به تامين آينده
آب و غذا اطمينان حاصل كرد.
ماريا هلنا سمدو ،معاون مديركل منابع طبيعي
فائو در بيانيهاي به همراه اين گزارش اظهار كرد :در
دوراني كه تغييرات بيمانند شتاب گرفتهاند ،توانايي
ما براي فراهم كردن غذاي مطمئن و مغذي به شكل
پايدار و برابر بيشتر از هر زمان ديگري ضروري است.
آب به عن��وان يك عنصر غيرقابل جايگزين براي
دست يافتن به اين منظور در حال حاضر به دليل
تقاضا براي مصارف ديگر تحت فش��ار قرار گرفته

ادامه ممنوعيت واردات شكر تا نيمه دوم سال

ممنوعيت بيسابقه واردات شكر

دبير انجم��ن صنفي كارخانهه��اي قند و
ش��كر از بينيازي كش��ور از واردات شكر تا
نيمه دوم امس��ال خبر داد و گفت :از ابتداي
زمستان سال گذش��ته تاكنون واردات شكر
انج��ام نش��ده كه نش��اندهنده ايس��تادگي
وزارت جهاد كش��اورزي در برابر سودجويان
و واردكنندگان است.
بهم��ن دانايي اظه��ار كرد :امس��ال براي
نخس��تينبار در تاري��خ صنعت قند و ش��كر
كشور توليد شكر از مرز يك ميليون و 300
هزار تن عبور كرد و اين در ش��رايطي اتفاق
افتاده اس��ت كه اين صنعت سالهاي بسيار
بدي را به خود ديده است ،چراكه در سالهاي
 1385تا  1388توليد اين محصول به 500
هزار تن رسيده بود.
وي با بيان اينكه طي  12ماهه پارسال يك
ميليون و  302هزار تن شكر توليد شد ،افزود:
اين ركوردش��كني در توليد ناشي از مديريت
درست وزارت جهاد كشاورزي در حمايت از
توليدكنندگان و جلوگيري از واردات بيرويه
شكر است و نشان از ظرفيت و پتانسيل باالي
توليد شكر در كشور دارد.

دبير انجمن صنفي كارخانههاي قند و ش��كر
ادامه داد :طي  9ماهه نخس��ت سال گذشته با
وجود مخالفتهاي وزارت جهاد كشاورزي براي
واردات 823 ،هزار تن شكر به كشور وارد شد كه
ثبت سفارش قبل بوده است .اما از ابتداي زمستان
سال گذشته تاكنون حتي يك كيلوگرم شكر هم
به كشور وارد نشده است و اين ممنوعيت چهار
ماهه واردات شكر نيز تاكنون بيسابقه بوده است.
داناي��ي با بيان اينكه واردات ش��كر همچنان
ممنوع است ،گفت :در ابتداي سال جاري حدود
يك ميليون و  100هزار تن شكر در كشور موجود
بوده كه از س��ال گذشته به امسال منتقل شده
است و اين نشان ميدهد كه حتي در باالترين
ميزان مصرف اين موجودي تا پايان شهريورماه
براي كش��ور كفايت ميكن��د و از آن زمان نيز
برداشت شكر از مزارع داخلي آغاز ميشود.
وي اظهار كرد :با توجه به ميزان توليد و واردات
اين محصول در سال گذشته ،ضريب خودكفايي
شكر حدود  60درصد بوده است كه با توجه به
پتانسيلهاي موجود در صورت ادام ه روند مناسب
كنوني ميتوانيم ضريب خودكفايي شكر را در
سال  1394به بيش از  75درصد افزايش دهيم.

امنيت غذايي و تامين آب جهان
در معرض تهديد

است .كمبود آب بر بيش از  40درصد از جمعيت
جهان تاثير گذاشته كه عمدتا به دليل مصرف بيش
از حد آب براي توليد غذا است.
در اين گزارش آمده است :استفاده بيش از حد
و آلودگي منابع آب در مناطق كليدي توليدكننده
غذا ،پايداري مشاغلي كه به آب و كشاورزي متكي
هستند را تهديد ميكند .بنديتو براگا ،رييس شوراي
جهاني آب هم در اين باره اظهار كرد :كش��اورزي
بايد مس��ير پايداري را طي كند نه اينكه به دنبال

سودآوري فوري باشد.
بر اس��اس گزارش رويترز ،فائو و شوراي جهاني
آب خواس��تار بهكارگيري سياس��تهاي دولتي و
سرمايهگذاري از سوي بخشهاي دولتي و خصوصي
براي تضمين توليد پايدار محصوالت كش��اورزي،
دامي و ش��يالت و همزمان حفظ منابع آب شدند.
در گزارش اين دو سازمان تصريح شد ،اين امر براي
كاهش فقر ،افزايش درآمد مردم و تضمين امنيت
غذا ضروري است.

شکر
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پيشبيني رشد و تورم سال1394
 1393بوده اس��ت .بخش كش��اورزي كه در دوران
تحريم آسيب جدي نديده بود رشد سالهاي پيش
را در سال  1393نيز ادامه داد و طرحهاي عمراني
سال  1392نيز افزايش يافت كه به رشد هزينههاي
دولت منجر و از پايههاي رشد  93شدند.
تورم 93

س��اختارهاي اقتصادي در هر جامعهاي از جمله
جامعه ايران خود را در برخي از ش��اخصها نشان
ميدهند كه مهمترين آنها شاخص بسيار بااهميت
نرخ رشد توليد ناخالص ملي است.
درباره كارنامه و عملكرد دولت در ش��اخصهاي
مختلف به ويژه از جمله رشد هنوز آمار رسمي براي
س��ال  1393از سوي نهادهاي رسمي اعالم نشده
است .رشد اقتصاد ايران با توجه به ساختار حاكم بر
اقتصادي كالن و اقتصاد سياسي كشور سه واقعيت
را نشان ميدهد:
 -1ارقام رش��د ايران از  1339تا  1390و به ويژه
س��الهاي  91و  92را هم اگر اضافه كنيم نش��ان
ميدهد ك��ه جز دهه  1340كه داراي رش��دهاي
باالي مس��تمر و بدون نوس��ان بوده است .در بقيه
سالها رشد اقتصاد ايران بسيار پرنوسان بوده است.
ارقام در دس��ترس نشان ميدهند كه رشد اقتصاد
ايران از  1339تا  1390به طور متوس��ط س��االنه
 5درصد و از  1368تا  1390به طور متوس��ط 4.8
درصد بوده اس��ت.واقعيت بعدي اين است كه رشد
اقتصاد ايران در همه دهههاي پس از  1340تا امروز
به درآمدهاي حاصل از صادرات نفت وابسته بوده و
به جز استثناهايي در همه سالها اگر درآمد صادرات
نفت رشد را تجربه كرده است ،اقتصاد ايران نيز رشد
كرده است و بالعكس.واقعيت سوم رشد اقتصاد ايران
اين است كه رشدهاي حتي باال نيز به اشتغال مفيد
و پايدار و مطابق با رشد توليد ناخالص داخلي منجر
نشده است .آمارهاي در دسترس نشان ميدهد كه به
ازاي هر يك درصد رشد توليد ناخالص داخلي ،فقط
 24هزار شغل در ايران ايجاد شده است.
س��ال  1387البته يك س��ال عجيب در اقتصاد
ايران اس��ت كه رشد اشتغال به شدت سقوط كرده
و دليل آن نيز تا امروز معلوم نشده است و اگر ارقام
اين س��ال را در شاخصها لحاظ كنيم عدم تعادل
شديد پديدار ميشود.
 1393چگونه بود

آمارهاي رسمي ارايه شده از سوي بانك مركزي
ايران نشان ميدهد رشد اقتصادي در ايران تا پيش از
بهار پارسال 10فصل پي در پي با ركود مواجه بوديم و
رشد منفي بوده است .اما از بهار  1393بود كه مطابق
محاسبات بانك مركزي رشد توليد ناخالص داخلي
مثبت شد .بانك مركزي گزارش داده است كه رشد
توليد ناخالص داخلي در  9ماه منتهي به پايان پاييز
 3.6درصد شده است .شايد عالقمند باشيم كه بدانيم
منش��ا رشد  3.6درصدي  9ماه منتهي به آخر آذر
 93كدام بخشها بودهاند .يكي از سرچشمههاي رشد
پارسال برگشت درآمدهاي نفت از دوران كاهش به
دوران افزايش بود .كاهش  36درصدي ارزش افزوده
درآمدهاي نفت مثبت شد و يكي از سرچشمههاي
رشد را تشكيل داد.
رش��د صنع��ت و معدن ب��ه ويژه رش��د صنعت
خودروسازي يكي ديگر از سرچشمههاي رشد سال

واقعيت اين است كه از نيمه دوم سال  1392روند
فزاينده تورم به سمت پايين افتاد و در سرازيري قرار
گرفت .نكته بسيار با اهميت اين است كه حتي اگر
دولت كاري نميكرد اين كاهنده ش��دن نرخ تورم
اتفاق ميافتاد .پيش از نيمه دوم سال  1392چند
اتفاق افتاده بود كه نرخ تورم را به سرعت به سمت
باال هدايت كرد .يكي از آنها جهش قيمت حاملهاي
انرژي بود كه از زمستان  1389به دليل اجراي قانون
هدفمندي اتفاق افتاد .شوك ارزي كه اتفاق افتاد و
قيمت دالر را به سرعت باال برد و منجر به رشد سريع
ساير كاالها نيز شد تا سال 1392اثرات خود را برجاي
گذاشت و آثار تورمي اين تغييرها تخليه شده بود.
پس از كاهش نرخ رشد تورم تا  15درصد در پايان
سال  1393اكنون به هسته سخت تورم رسيدهايم
كه ب��راي كاهش آن نيازمند تدبيرهاي ضدتورمي
نيرومندي هستيم .رشد اقتصادي پيشبيني شده
براي سال  1393در مركز پژوهشهاي مجلس اين
است كه اين رشد  2درصد خواهد شد .بانك جهاني
نيز اين عدد را  1.5درصد و نرخ تورم را  15.6درصد
اعالم كرده اس��ت.بانك مركزي بر اساس آمار اعالم
ش��ده از سوي دس��تگاههاي اجرايي نرخهاي رشد
را اعالم كرده اس��ت كه بايد كمي درباره اين ارقام
احتياط كرد.
سال  94و دو عدم قطعيت

يدانيم
سال  1394را در حالي شروع كردهايم كه م 
دو عدم اطمينان در متغيرهاي اقتصاد ايران حتمي
است.يكعدمقطعيتمربوطبهميانگينقيمتنفت
در سال  1394است .تازهترين پيشبينيها اين است
كه قيمت هر بشكه نفت در سالهاي  2015و 2016
در دامنهاي ميان  70دالر و  80دالر باشد ،اما به هر
حال عدم قطعيت وجود دارد.
دومي��ن متغير اثرگذار بر اقتصاد ايران كه درباره
آن اطمينان وجود ندارد متغير تحريمهاي اقتصادي
اس��ت .بر اس��اس اي��ن دو عدم قطعي��ت ميتوان
س��ناريوهاي گوناگون پيشبيني كرد .يك سناريو
ميتواند اين باشد كه قيمت نفت همين رقمي باشد
كه االن هست و در ضمن تحريمها هم ادامه دارد.
پيشبينيهاي مركز پژوهشها كه بر اساس يك مدل
اقتصاد كالن است كه دو سال بر روي آن كار شده
و از مدل طراحي ش��ده دكتر هاشم پسران با كمي
تعديل انجام شده اين است كه در حالت اخير نرخ
رشد اقتصادي ايران در سال  1394معادل  3دهم
درصد باشد .بانك جهاني نيز با همين فرضها نرخ
رشد  6دهم درصدي پيشبيني كرده است.
اين نرخ رش��د نس��بت به نرخ رش��د  2درصدي
پيشبيني شده س��ال  1393با افت شديد همراه
است .در سال  1395نيز رشد  2.7درصد پيشبيني
شده است .امسال آثار كاهش قيمت نفت بر اقتصاد
ايران و رشد آن موثر خواهد بود .اگر قيمت نفت در
بازارهاي جهاني تا  20درصد رشد را تجربه كند نرخ
رشد اقتصاد ايران امسال  8دهم درصد خواهد بود و
سال  1395به  3درصد خواهد رسيد.
در صورتي كه س��ناريو اين باش��د كه تحريمها

برداشته ش��ود و مذاكرات به نتيجه خوب برسد و
تحريمها نيز بالفاصله لغو شوند نيز چند سناريو وجود
دارد و رشد احتماال در سال  94به  2.6درصد ميرسد
ولي اثرات عمده آن در سال  1395آشكار ميشود.
همه پيشبينيها اين است زيرا تفاهم گونهاي است
كه آثار آن در س��ال  1395خواهد بود و نرخ رشد
به  6.3درصد ميرسد.كانالهايي كه پس از تحريم
به رش��د شتاب ميدهند عبارتند از اول ،بخشي از
تحريمهاي نفت برداشته ميشود و ارزش افزوده نفت
افزايش مييابد .كانال دوم اين است كه درآمدهاي
نفت را در اقتصاد ايران وارد ميكند و كانال س��وم
از طريق بودجه دولت است كه هزينههاي عمراني
خود را افزايش ميدهد.در صورتي كه تحريمها حذف
نشود و وضع موجود ادامه يابد نرخ تورم سال 1394
و  1395به ترتيب  18و  20درصد خواهد شد .در
صورتي كه تحريمها حذف شوند نرخ تورم سال 94
به  15و نرخ تورم س��ال  1395به حدود  10درصد
تنزل مييابد .حذف تحريمها به رش��د  2درصدي
تولي��د ناخالص داخلي در س��ال  94و  4درصدي
سال  95ميرسيم.
مشكل اقتصاد ايران كجاست؟

اقتصاد ايران ظرفيتهاي مناسبي براي رشد دارد.
وجود منابع انس��اني نيرومند و داراي آموزشهاي
تخصصي باال ،منابع زيرزميني قابل قبول و تجربه
برنامهري��زي باال از عوامل مهم رش��د اقتصادياند
ك��ه ايران اين عناص��ر را دارد .اما چرا اقتصاد ايران
در موقعيت مناس��بي قرار ندارد و يكي از باالترين
نرخهاي تورم را دارد و نرخ رش��د آن پايين اس��ت.
مشكل چيس��ت كه ايران سومين نرخ تورم باال در
جهان را دارد .مشكل ايران ساختاري است .سه اليه
تحليلي وجود دارد .اليه اول و روبناييترين آنها همين
سياس��تهاي پولي و مالي و سياستهاي تجاري
است .ميبينيم كه دولتهاي متعددي در ايران روي
كار آمدهاند و هر كدام ديدگاههاي سياسي خاص
داشتهاند و مجلسهاي ايران نيز تغيير ميكنند اما
نرخ رشد ايران در هر دوره پايين است و تفاوتهاي
آن در هر دولت و مجلس اندك اس��ت و نسبت به
كشورهاي همتراز در موقعيت پايينتري قرار داريم.
اين در حالي است كه دولتها و مجلسها صبح تا
شب كار ميكنند و مدام جلسه ميگذارند اما چيزي
حل نميشود.سطح دوم تحليل اما قوانين و مقررات
پرشمار و متناقض است .در حالي كه صدها ميليارد
دالر به اقتصاد تزريق ميشود اما قانونهاي توسعه
و قانونهاي اصالحات ساختار هرگز موثر نبودهاند.
ك جهاني و صندوق بينالمللي پول و نهادهاي
بان 
بينالمللي به نسل دوم اصالحات ساختاري توجه
دارند و مركز و كانون اين نسل اصالحات تعامل دولت
با ملت است .گير كار ايران در اينجاست .اين مسالهاي
است كه كمتر در كانون توجه قرار ميگيرد و كسي
به اصالح مناسبات ملت و دولت نميپردازد .به طور
مثال وقتي قانون ماليات مينويسيم كه مهمترين
پل ارتباطي ميان مردم و دولتهاست آيا حاضريم
در اين قانون تصريح كنيم كه دولت بايد داوطلبانه
به مردم توضيح دهد كه با پول آنها و با پول ماليات
چ��ه ميكند و آن را در كدام محل هزينه ميكند.
تا زماني كه اين مناسبات به كارآمدي نرسد راه به
جايي نميبريم و در بهترين حالت به س��ال 1390
برميگرديم كه 100ميليارد دالر درآمد نفت داشتيم
و يك بچه پولدار بوديم .بايد توجه كنيم كه سرمايه
فيزيكي ديگر راه توسعه نيست.

بخشنامه دستوري
راه به جايي نميبرد

ادامه از صفحه اول

از ط��رف ديگر دولت ده��م براي اينكه
چغن��دركاران زحمتك��ش را راض��ي نگه
دارد كه يكي از هدفهاي اصلي صاحبان
كارخانهه��اي قند و ش��كر اس��ت ،قيمت
تضميني چغندرقند را افزايش داد و براي
راض��ي نگه داش��تن غيرمفيد و سياس��ي
كارگ��ران ،م��زد آنه��ا را افزاي��ش داد اما
اجازه نداد كارخانههاي قند و شكر آزادانه
ب��راي محصول خود قيم��ت بگذارند .اين
رفت��ار غيركارشناس��ي با صنع��ت قند و
س��اير فعاليتها تحت عنوان دلسوزي به
مصرفكنندگاني صورت گرفت كه بعدها
شاهد بدتر شدن كيفيت توليدات ،رانتها و
فسادهاي برآمده از اين تصميم و در نهايت
اجرا نشدن آن بودند.
در حالي كه دولت يازدهم با وعده اجتناب
از رويكردهاي غيركارشناسي دولت دهم بر
س��ر كار آمده اس��ت و در جريان انتخابات
وعده داد كه با نهادهاي غيردولتي مشورت
خواهد كرد متاس��فانه در برخي شرايط و
برخي مسايل ،رفتاري غيركارشناسانه نشان
ميدهد .دولت محترم يازدهم بيش از 18
ماه است كه با هدف استراتژيك كاهش نرخ
تورم ،راه را براي انبس��اط دقيق فعاليتها
تنگ كرده است و اين به زيان بخش توليد
بوده و هست.
ميدانيم كه هر تصميم اقتصادي در سطح
كالن فايدهه��ا و هزينههايي براي جامعه،
فع��االن صنعتي و اقتص��ادي و دولت دارد.
به نظر ميرسد هدف مهار تورم كه  18ماه
اس��ت تصميمگيريهاي اقتصادي را تحت
سلطه دارد فايدههايش براي دولت بيشتر از
فعاليت هاي بخشي بوده كه به دليل تنگناها
توانايي رشد را از دست دادهاند.
دولت محت��رم بايد اين نكته را در كانون
توجه خود قرار دهد كه نبايستي هزينههاي
كاهش ت��ورم را ب��ه دوش توليدكنندگان
بگ��ذارد و آنها را از ادامه راه س��اقط نمايد.
بخش��نامه اخير از سوي معاون اول محترم
رييسجمهوري ،اما در شرايطي صادر شده
اس��ت ك��ه فعاليتهاي رك��ودي منجر به
آس��يبهاي قابل توجه به شركتهاي قند
و شكر ش��ده و واحدهاي صنعتي وضعيت
نامساعدي دارند .دولت محترم توجه ندارد
كه پيش از صدور اين بخشنامه ،خود اقدام
به افزايش قيمت خريد تضميني چغندرقند
كرده و نرخ مزدها را افزايش داده است و به
اين ترتيب قيمت تمام شده توليد داخلي را
به سمت باال كشانده و كار را دشوار ميكند.
ع�لاوه بر اين يادمان باش��د كه مطابق بند
«د» ماده  101قانون برنامه پنجم توس��عه
قيمتگ��ذاري دولتي ب��ر كاالها و خدمات
از دولت سلب ش��ده است و دولت نبايد با
صدور بخشنامههاي دستوري راه را بر توليد
مس��دود كند .كاش دولت محترم يازدهم
كه با تالش قابل توجه ميخواهد كس��ب
و كار را بهبود دهد و راه رش��د و توس��عه
را هم��وار كند ب��راي اجتناب از رفتارهاي
غيركارشناس��انه ب��ا نهاده��اي غيردولتي
همكاري بيشتري داشته باشد .سختگيري
در اين عرصه در ماههاي پيش رو به انحراف
توليد منجر خواهد شد.
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توليد شكر
در كشورهاي صنعتي
به باالترين سطح خود
طي  15سال گذشته
سطح مصرف شكر جهاني ،يكي از عوامل مهم در
تجارت جهاني شكر است ،كه در نهايت قيمت بازار
اين دوره را تعيين خواهد كرد .نرخ رش��د مصرف
بعد از دهه  1950روند نزولي پيدا كرد و از متوسط
 5/2درص��د به كمتر از  2درصد در اواخر اين دهه
رسيد .داليل متعددي براي اين كاهش وجود دارد.
يكي از داليل مهم ،كاهش كشش درآمدي تقاضا در
سطوح باالتر مصرف ،به ويژه در كشورهاي صنعتي
پيش��رفته اس��ت كه به معني افزايش درآمدهاي
س��رانه روي مصرف شكر تاثير مثبت زيادي دارد.
دلي��ل ديگر ،ظهور ش��يرينكنندههاي جايگزين،
مانند  HFCSو آس��پارتام است كه مصرف شكر
را هدف قرار داد ،به ويژه در كشورهاي صنعتي كه
نرخ رشد آهسته جمعيت بخش توسعهيافته جهان
نيز يكي ديگر از عوامل موثر است .همچنين تغيير
ترجيح��ات مصرفكنندگان را ميت��وان در گروه
عوامل منفي تاثيرگ��ذار بر مصرف عنوان نمود به
عنوان مثال محبوبيت مصرف نوشيدنيهاي گازدار
بدون قند و ميوهاي رو به رش��د هس��تند .عالوه بر
اين ،نگرانيهاي بهداشتي در مورد مصرف بيش از
حد شكر در كشورهاي داراي درآمد سرانه باال را نيز
ميتوان عنوان نمود .ركود مصرف يك بار ديگر در
اوايل دهه  ،1990بعد از فروپاشي كمونيسم در شرق
اروپا ايجاد شد كه منجر به كاهش درآمدهاي سرانه
و افزايش قيمتهاي داخلي شد چرا كه يارانههاي
مصرفكننده به تدريج متوقف شد .سپس بحران
مالي در آسيا و سقوط قريبالوقوع اقتصاد روسيه بود.
به همزماني وقوع مشكالت اقتصادي در آمريكايي
التين و برخي ديگر از كشورهاي درحال توسعه نيز
ميتوان اشاره نمود .همه اين عوامل دست به دست
هم داده و نرخ رشد ساالنه را به يك درصد كاهش
دادند.نرخ رشد به ارقام  2تا  3درصد اوايل سالهاي
 2000بازگشت زيرا روند كاهشي اين نرخ در اروپاي
ش��رقي متوقف شد و تقاضا در كشورهاي در حال
توسعه به سرعت افزايش يافت .اين كشورها داراي
نرخ رشد جمعيت باالتر و كشش درآمدي بيشتري
هستند كه به ميزان مصرف در يك اقتصاد در حال
رش��د كمك ميكنند .افزايش تقريبا پايدار توليد
ش��كر داخلي در كش��ورهاي در حال توس��عه كه
در حال حاضر  76درصد از توليد جهاني ش��كر را
تشكيل ميدهد ،عامل مثبتي به شمار ميرفت زيرا
در بس��ياري از اين كشورها تقاضا بستگي به توليد
داخلي آنه��ا دارد .با توجه به متزلزل بودن اقتصاد
جهان��ي ،هنوز هم عرضه بيش از تقاضا نه تنها در
زمينه مازاد عرضه يك مش��كل محسوب ميشود،

بلك��ه در زمينه كاهش نرخ تقاضا طي س��الهاي
اخير هم مشكلساز است .صندوق بينالمللي پول
برآورد خود در چشمانداز اقتصادي جهان ماه ژانويه
را براي هر دوي سالهاي  2015و  2016نسبت به
آنچ��ه در اكتبر  2014پيشبيني كرده بود كاهش
داد و در عين حال مقدار پيشبيني ش��ده رشد در
سال  2014را همان  3/3درصد باقي گذاشت .اين
صندوق در حال حاضر مقدار رشد اقتصادي جهان
در س��ال  2015را  3/5درصد و در سال بعد از آن
 3/7درصد پيشبيني ميكند كه هر دوي اين ارقام
نشانگر كاهشي  0/3درصدي نسبت به چشمانداز
ماه اكتبر ميباشند.
در ح��ال حاضر صندوق بينالمللي پول ،رش��د
اقتصادي جهان در سال  2015را  3/5درصد و 3/7
درصد در سال بعد اعالم كرد كه هر دو نشاندهنده
كاهش تا  0/3درصد از چش��مانداز ماه اكتبر است.
تجديدنظر متاثر از ارزيابي مجدد چشمانداز چين،
روس��يه ،منطقه يورو و ژاپ��ن و همچنين فعاليت
ضعيفتر در برخي از كشورهاي صادركنندگان عمده
نفت به دليل كاهش شديد قيمت نفت است .آمريكا
تنها اقتصاد بزرگي است كه رقم پيشبينيشده براي
رشد آن افزايش يافت .رشد جهاني به واسطه كاهش
بهاي نفت بهبود خواهد يافت و اين رشد بيشتر از آن
خواهد بود كه به وسيله عوامل منفي شامل ضعف در
سرمايهگذاري خنثي شود از اين رو تطبيق يافتن با
كاهش برآوردها درباره رشد ميانمدت در بسياري از
اقتصادها در بازارهاي پيشرفته و نوظهور ادامه دارد.
در بازار اقتصادهاي در حال ظهورو در حال توسعه
كه در آنها قويترين افزايش مصرف شكر جهاني طي
سالهاي اخير وجودداشته است ،پيشبيني ميشود
رشد اقتصادي در سال  2015در حدود  3/4درصد
ثابت بماند و در سال  2016به  4/7درصد افزايش
يابد كه نسبت به رشد  4/4درصد سال  2014قابل
مقايسه اس��ت .اخيرا رشد سرمايهگذاري در چين
كاهش يافته اس��ت و شاخصهاي پيشرو اشاره به
سرعت بيشتر كاهش دارند .بنابراين به نظر ميرسد
رش��د اقتصادي چين بيش��تر كاهش يابد و از 7/4
درصد س��ال  2014و  7/8درصد سال قبل آن ،به
 6/8درصد در سال  2015برسد .با اين حال به نظر
ميرسد قيمتهاي داخلي پايين شكر (عليرغم بهبود
آغاز شده در اطراف اكتبر) و همچنين رشد مداوم
در صنايع پايين دستي مواد غذايي و آشاميدني در
اين كشور به تحريك مصرف شكر ادامه داده و بدين
ترتيب ميزان مصرف در س��ال  2014-15به 616
ميليون تن برس��د در حالي كه اين رقم براي سال
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اشاره:
در ح�ال حاضر به نظر ميرس�د توليد ش�كر
كش�ورهاي صنعتي در سال  2014-15به 43/6
ميليون تن برس�د كه  1/2تن بيش�تر از برآورد
ماه اكتبر بوده و از توليد  40/2ميليون تني سال
قبل نيز بيشتر است .اين برآورد ،باالترين سطح
تولي�د بعد از توليد  44/3ميليون تني توس�ط
اين گروه از كش�ورهاي در سال  1999است .در
مقابل ،پيشبيني ميش�ود توليد در كشورهاي
در ح�ال توس�عه با  5/5ميليون ت�ن كاهش به
 136/1ميليون برس�د كه  0/3ميليون تن كمتر
از برآورد ماه اكتبر ميباشد .اين تعديل تا حدود
زي�ادي متاثر از كاهش ش�ديد توليد در برزيل
اس�ت.انتظار ميرود توليد شكر در كشورهاي
واردكننده ،بدون تغيير در حدود  87/9ميليون
تن باقي بماند .در حالي كه به نظر ميرسد توليد
شكر در كشور صادركننده به  91/7ميليون تن
كاهش يابد كه اين رقم از  93/9ميليون تن سال
گذشته كمتر است.

قبل معادل  16/2ميليون تن بود.
همچنين قيمتهاي پايين شكر از مصرف شكر در
هند حمايت ميكنند .به طور كلي ،در حال حاضر
انتظار داريم مصرف شكر هند از  26/3ميليون تن
س��ال  2013-14به  27ميليون تن در سال -15
 2014افزايش يابد .به رغم آنكه كندتر شدن رشد
اقتصادي چين ،اين كشور همچنان تاثير مهمي در
منطقه خواهد داشت .صندوق بينالمللي پول معتقد
است رشد اقتصادي هند از  5درصد سال  2013و
 5/8درصد سال  2014در سال  2015افزايش يابد
چرا كه تقاضاي خارجي ضعيف تر با بهبود شرايط
تجاري حاصل از قيمتهاي پايينتر نفت و رش��د
فعاليت صنعتي و سرمايهگذاري پس از اصالحات
سياس��ي جبران ميشود .تخمين زده ميشود كل
مصرف شكر آسيا در سال  2014-15با  2/9درصد
افزايش نسبت به سال گذشته ،به رقم  84ميليون
تن برسد كه دليل عمده آن ،رشد جمعيت و رشد
اقتصادي اين منطقه است.
در بس��ياري از صادركنندههاي نوظهور در حال
توس��عه كاال ،بازگشت رش��د اقتصادي به وضعيت
قب��ل در مقايس��ه با آنچ��ه در برآورده��اي اكتبر
 2014صندوق بينالمللي پول نش��ان داده ش��ده
اس��ت ،ضعيفتر و كندتر ميباشد چرا كه در حال
حاضر پيشبيني ميشود تاثير قيمتهاي پايينتر
نفت و س��اير كاالها در عرصه تجارت و درآمدهاي
واقعي منجر به وارد آمدن خسارتهاي سنگينتر
در ميانمدت گ��ردد .اگرچه انتظار ميرود بعضي
از صادركنن��دگان نفت از واس��طههاي مالي براي
جلوگيري از كاهش ش��ديد مصرف توس��ط دولت
بهره برند ،فضا براي واكنشهاي پولي يا سياستهاي
مالي در جهت پش��تيباني از فعاليت بس��ياري از
صادركنندگان ديگر محدود ش��ده است .به عالوه
قيمتهاي پايينتر نفت و كاالها نيز پيشبيني رشد
ضعيفتر براي كشورهاي جنوب صحراي آفريقا ،از
جمله چشمانداز مشهودتر براي نيجريه و آفريقاي
جنوبي را توضيح ميدهد .به نظر ميرس��د رش��د
جمعيت موجب افزايش كل مصرف شكر آفريقا از
 19/8ميليون تن در سال به  20/4ميليون تن در
 2014-15شود.
از طرفي ديگر ،به نظر ميرسد مصرف شكر اروپا
ب��ا تنها  0/2ميليون ت��ن افزايش ،به 31/3ميليون
تن در س��ال  2014-15برسد در حالي كه انتظار
ميرود مصرف شكر در آمريكاي شمالي و مركزي
از  20/7ميليون تن سال قبل به  20/6ميليون تن
كاهش يابد .پيشبيني ميش��ود مصرف شكر در

آمريكاي جنوبي با اندكي افزايش ،از  21/5ميليون
تن سال گذشته به  21/7ميليون تن برسد .برزيل،
بزرگترين مصرفكننده اين منطقه است و برآورد
ميشود مصرف اين كش��ور در سال  2014-15با
 0/2ميليون تن افزايش نسبت به سال قبل به رقم
 13/2ميليون تن برس��د .مصرف در اقيانوسيه در
حدد  1/7ميليون تن خواهد بود كه عمال تغييري
نس��بت به سال گذشته نشان نميدهد .استراليا با
 1/3ميليون تن ،مهمترين مصرفكننده شكر اين
منطقه محسوب ميشود.
در مجموع ،نگاه كلي به مقادير مصرف براي سال
 2014-15نشان ميدهد كه در حال حاضر مجموع
مصرف شكر جهاني به  179/8ميليون تن برسد در
حالي كه اين رقم براي سال گذشته  176/5ميليون
تن برآورد شده اس��ت و بيانگر رشد  1/8درصدي
ميباشد .با اين حال با توجه به شرايط موجود ،برآورد
مصرف امسال شكر مشكلتر از حد معمول است.
سطح پايين قيمت بازار جهاني ،عاملي وسوسهكننده
براي واردات غيرقانوني شكر به كشورهايي است كه
براي حمايت از توليد شكر داخليشان ،قيمتهاي
داخلي را به طور مصنوعي باال نگه ميدارند .از اين
رو عدم اطمينان بيشتري نسبت به سالهاي گذشته
وجود دارد و تقريبا ميتوان مطمئن بود كه تعديالت
بعدي در آمار و ارقام مصرف وجود خواهد داشت.
رسيدن مصرف شكر به رقمي بيسابقه
در كشورهاي واردكننده

به نظر ميرسد رشد مصرف شكر كشورهاي در
حال توسعه براي س��ال  2014-15به  2/7درصد
برسد .از اين رو پيشبيني ميشود كل مصرف اين
كشورها به رقم  123/5ميليون تن بالغ ميشود كه
حدود  74درصد كل تقاضاي جهاني است .تقاضاي
ش��كر در كش��ورهاي صنعتي عمال در طول دهه
گذشته با ركود مواجه بوده است و به نظر ميرسد
مصرف اين كش��ورها در سال  2014-15به 47/3
ميليون تن برسد هك اندكي كمتر از  47/5ميليون
تن سال گذشته است.
پيشبيني ميش��ود مصرف شكر در كشورهاي
واردكنن��ده با  2درصد افزايش در س��ال جاري به
 133/5ميليون تن برسد كه رقمي بيسابقه است.
عامل اصلي در اين گروه ،رشد مداوم مصرف در هند
و چين است .از طرف ديگر ،به نظر ميرسد مصرف
شكر در كشورهاي صادركننده با حدود  1/3درصد
رشد در سال  2014-14به  46/3ميليون تن برسد
كه از مصرف  45/8ميليون تن اين كشورها در سال
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گذشته بيشتر است .رشد در اين گروه از كشورها كمتر از كشورهاي
واردكننده است چرا كه در دسترس بودن كافي شيرينكننده منجر
به مصرف بس��يار باالي سرانه شكر در اين كشورها شده است .از اين
رو ،رشد پتانسيل آتي آنها محدود شده است.
احتمال كاهش توليد قابل صدور در آينده

تخمين زده ميشود توليد قابل صادرات (توليد منهاي مصرف) سال
 2014-15به  50/7ميليون تن برسد كه از برآورد اوليه  49/9ميليون
تن بيشتر اما از  53/4ميليون تن سال گذشته كمتر است .در واقع اين
رقم ،پايينترين سطح پس از سال  2010-11خواهد بود.
تاثير اين كاهش با وجود اين واقعيت كه رقم پر نوساني مانند ميزان
توليد قابل صادرات ،موجودي انبارها را در نظر نميگيرد كم ميشود.
بازتاب اين مسئله را ميتوان در هند مشاهده كرد چرا كه موجودي
ش��كر صادراتي آن بسيار بيشتر از  1/26ميليون تن شكر توليد شده
قابل صدور آن در فصل جاري ميباشد و دليل آن ،انباشتگي انبارها
طي فصلهاي گذش��ته است .از سوي ديگر ،احتماال اين مقدار شكر
به دليل هزينههاي باالي توليد ،با وجود قيمتهاي كنوني وارد بازار
جهاني نميشود مگر آنكه دولت ،يارانه صادراتي متوقف شده در اواخر
سپتامبر را مجددا اجرا كند .انتظار ميرود كه اين اتفاق به زودي رخ
دهد ولي جزييات آن (بخصوص مقادير آن) هنوز مش��خص نيستند.
ماه گذشته ،وزارت صنايع غذايي پيشنهاد داد تا مقدار صادرات شكر
خام تحت طرح ،يارانه در اين فصل به  1/4ميليون تن محدود شود در
حالي كه صنعت مربوطه از دولت خواسته تا اين مقدار را  2/5ميليون
تن در نظر بگيرد .منابع صنعت معتقدند كه در سال  2013-13تنها
 750هزار تن شكر بر اساس اين طرح صادر شد كه به معني آخرين
اهداف پيشنهادي براي محدود كردن صادرات شكر خام يارانهاي در
حداكثر  2/15ميليون تن براي دو فصل منتهي به سپتامبر سال ،2015
در مقايسه با حمل بيش از  4ميليون تن تصويب شده توسط دولت
قبلي در ماه فوريه سال گذشته است.
به هر حال ،عدم قطعيت پيرامون ادامه يا تغيير طرح يارانه به توقف
محموله از اكتبر منجر شده است .در اين شرايط ،گزارش جديد وزارت
مواد غذايي حاكي از آن است كه تنها آن دسته از كارخانجات شكري كه
اتانول را به شركتهاي تجاري نفتي براي تحقق هدف تركيب  5درصد
سوختهاي زيستي با بنزين عرضه ميكنند واجد شرايط براي بهره
گرفتن از يارانه هستند .اين كشور در آخرين سال مالي تنها به تركيب
 2درصد مخلوط اتانول رسيد ،هر چند بيش از يك دهه از طرح اين
ايده توسط اولين دولت ميگذرد و مراحل مختلف آن تاييد شده است.
به هر حال ،با توجه به اينكه كارخانهها تا زمان تصويب يارانه توسط
دولت ،توليد شكر خام را شروع نخواهند كرد ،منابع صنعت ميگويند
كه كل صادرات در اين فصل تحت طرح ممكن است بين  500تا 600
هزار تن باشد چرا كه در حاضر عمليات خرد كردني حدود نيمه رسيده
است .به نظر ميرسد توليد قابل صدور شكر آفريقا در حدود  2/6ميليون
تن و بدون تغيير نسبت به پيشبيني قبلي باقي بماند .اين رقم تنها 70
هزار تن بيشتر از رقم سال گذشته است زيرا افزايش توليد قارهاي تنها
كفايت افزايش تقاضاي داخلي اين مناطق را دارد كه از رشد جمعيت
كافي برخوردار است.پيشبيني ميشود توليد قابل صادرات آمريكاي
شمالي و مركزي با  0/9ميليون تن كاهش به  6/2ميليون تن برسد
و دليل اصلي آن ،دسترسي كمتر در مكزيك است جايي كه كاهش
توليد با افزايش مصرف داخلي همزمان شده است.به نظر ميرسد توليد
شكر قابل صادرات برزيل با  0/9ميليون تن كاهش پس از ماه نوامبر ،به
 26/6ميليون تن برسد كه از حدود  28/1ميليون تن سال 2012-13
كمتر است چرا كه توليد شكر اين كشور كمتر از انتظارات اوليه است .با
اين حال ،اين رقم هنوز هم نشاندهنده مقدار قابل مالحظهاي از شكر
است كه بايستي به فروش برسد .انتظار ميرود توليد قابل صدور آسيا
از  10/9ميليون تن ماه نوامبر و  10/1ميليون تن سال گذشته به 9/5
ميلي��ون تن كاهش مييابد و دليل آن تا حد زيادي به كاهش توليد
هند مربوط ميشود .همچنين مقادير قابل مالحظهاي شيرينكننده
براي فروش در پاكستان و تايلند وجود دارد اما جريان آزاد براي شكر
پاكستان پس از سال  2013-14با ممنوعيتهاي دولت به  0/5ميليون
تن صادرات محدود ش��ده است .شواهدي وجود دارد كه تا اواخر اين
فصل در خصوص مقادير جديد عالوه بر مصوبات توليد و ذخاير قبلي
بحث نخواهد كرد .به نظر ميرسد توليد قابل صدور در برزيل با كاهش
ش��ديد مواجه باش��د و از  26/5ميليون تن سال  2013-14به 23/1
ميليون تن در اين فصل برس��د چرا كه انتظار ميرود توليد شكر در
اين فصل كاهش قابل مالحظه اي پيدا نموده و در فصل 2015-16
نيز بهبودي براي آن پيشبيني نميشود .در صورتي كه اين موضوع
واقعيت داشته باشد اين رقم پايينترين سطح قابل دسترسي به شكر
برزيلي پس از سال  2011-12خواهد بود.

با توجه به محدوديت اعمال شده توسط توافقنامه سازمان تجارت
جهاني براي انتقال محمولههاي اين اتحاديه به بازار جهاني و محدود
شدن فرصتهاي صادراتي در داخل اتحاديه به دليل بازارهاي اشباع
شده ،حجم ذخاير داخل اتحاديه در حال افزايش است .اين وضعيت
ممكن است از سال  2015-16كه چندين كارخانه جديد در اتيوپي
مورد بهرهبرداري قرار ميگيرند تغيير كند.
توليد قابل صدور در امريكاي شمالي و مركزي نيز به نظر ميرسد
تغيير چنداني نداشته باشد و مقدار آن به  6/5ميليون تن برسد كه
در مقايسه با  6/4ميليون تن سال گذشته افزايش مختصري را نشان
ميدهد .با توجه به قابليت دسترسي اين منطقه از سه توليدكننده عمده
منطقه يعني مكزيك ،گواتماال و كوبا ،به نظر ميرسد اين رقم تثبيت
شده باشد .نهايتا انتظار ميرود توليد قابل صدور اقيانوسيه در فصل
 2014-15از  3/1ميليون تن سال قبل به  3/3ميليون تن افزايش يابد.
كاهش بيشتر تقاضاي واردات نسبت به سال 2012-13

برآورد ميشود مقدار واردات ناخالص در سال  2014-15با كاهش
مختصر ،از  63/4ميليون تن سال قبل به  63/1ميليون تن برسد.
اين مسئله تا حد زيادي به علت اين واقعيت است كه همچنان واردات
چين بسيار بيشتر از نيازش است .با توجه به اينكه قيمت شكر داخلي
در چين پس از شروع فصل  2014-15به طور قابل توجهي افزايش
داش��ته اس��ت و از طرفي قيمت جهاني ش��كر خام همچنان به روند
نزولي خود ادامه ميدهد لذا يك حاشيه سود مناسب و معقول براي
واردات شكر خام و فروش در داخل كشور پس از تصفيه وجود دارد و
اين ميتواند واردات را افزايش دهد .با توجه به اينكه اين شكر كيفيت
باالتري نسبت به محصول توليدي از نيشكر داخلي دارد آسيابهاي
داخلي به دليل وجود مازاد عرضه در بازار داخلي و مواجه شدن با مشكل
فروش شيرينكنندههاي خود ،متحمل فشار ميشوند .واردات در سال
 2013-14به حدود  4/1ميليون تن رسيد كه از واردات  3/7ميليون
تن سال قبل باالتر و نسبت به ركود  4/3ميليون تن سال 2013-12
كاهش بسيار اندكي را نشان ميدهد .توجه به برقراري مجدد واردات
خارج از سهميه پس از وقفه يك ساله ،پيشبيني واردات براي سال
 2014-15را از  2/5ميليون تن به  3/8ميليون تن تغيير يافته است.
برآورد ميش��ود واردات شكر اندونزي در سال  2014-15به 4/1
ميليون تن برسد كه از  3/7ميليون تن برآورد شده ماه اكتبر و رقم
 3/5ميليون تن سال قبل بيشتر است .به دليل رشد اقتصاد و جمعيتي،
مصرف داخلي اين كشور در حال افزايش است در حالي كه وضعيت
توليد داخلي آن راكد است .آنچه باعث نگراني كارخانهداران داخلي
شده است افزايش تقاضاي تقريبا انحصاري صنايع غذايي و نوشيدني
در حال رشد با تكيه بر شكر تصفيه شده حاصل از شكر خام وارداتي
به جاي شكر سفيد توليدي از مزارع اين كشور است.
واردات ش��كر اياالت متحده در س��ال  2013-14در حدود 3/3
ميليون تن شكر بود و انتظار مقادير مشابه آن را براي فصل جاري
داريم و عليرغم توافق محدوديت دسترس��ي شكر مكزيك به بازار
اياالت متحده ،در هر يك از دو فصل گذش��ته حدود  1/9ميليون
تن آن توس��ط مكزيك تامين شده است.مقدار مذكور دربرگيرنده
يك س��هميه صادراتي ثابت نيس��ت ولي در عوض از فايدهاي براي
تعيين ميزان مجاز محمولههاي ارسالي به بازار آمريكا بهره خواهد
برد .اين ميزان احتماال از وضع حقوق گمركي س��نگين مربوط به
صادرات شكر مكزيك به امريكا جلوگيري ميكند و به اختالفاتي كه
در حال تبديل شدن به يك جنگ تجاري بودند ،پايان ميدهد .اين
توافق پنج سال به طول خواهد انجاميد و پس از آن مجددا بازنگري
خواهد ش��د .اين موضوع در حال حاضر تحت بررسي است چرا كه
دو تصفيهكننده شكر نيشكري اياالت متحده به اين تعهد اعتراض
دارند.واردات روس��يه در سال  2014-15از برآورد  1/5ميليون تن
ماه اكتبر و  1/1ميليون تن س��ال قب��ل به  0/9تن كاهش خواهد
داش��ت چرا كه توليد داخلي بيش��تر از مقدار مفروض بود.در حال
حاضر پيشبيني ميشد كل واردات شكر آسيا در سال 2014-15
به  31/7ميليون تن برسد كه باالتر از پيشبيني  28/9ميليون تن
ماه اكتبر و  31/3ميليون تن سال قبل است .انتظار ميرود ميزان
واردات اروپا از  11/5ميليون تن سال قبل به  10/6ميليون تن برسد
كه كمتر از برآورد  11/8ميليون تني ماه اكتبر است .اين كاهش به
دليل افزايش قابل مالحظه در توليد شكر چغندري داخلي است كه
باالتر از انتظارات اوليه است .به نظر ميرسد ميزان واردات آفريقا
از  13/3ميليون تن فصل قبل به  13/1ميليون تن برس��د و دليل
آن نيز افزايش دسترس��ي داخلي اس��ت .پيشبيني ميشود مقدار
واردات شكر امريكاي شمالي و مركزي تغيير چنداني نداشته باشد
و از  5/1ميليون تن س��ال قبل به  5/2ميليون تن برس��د .واردات
شكر در آمريكاي جنوبي قابل اغماض است اما پيشبيني ميشود

از  1/8ميليون تن سال پيش به حدود 2/1ميليون تن افزايش يابد.
كاهش ذخاير جهاني براي اولين بار پس از سال 2009-10

از مازاد يا كسري شكر در يك سال براي درك فاصله بين توليد و
تقاضاي جهاني از جمله (مصرف ثبت نشده) استفاده ميشود «مصرف
ثبت نشده» شكاف بين صادرات و واردات است .بررسي دقيقتر اين
رويكرد نشان ميدهد كه معناي ساده مازاد و يا كسري به افزايش يا
كاهش در ذخاير اشاره دارد.با اين حال ،مازاد سال ( 2013-14اكتبر/
سپتامبر) از  0/6ميليون تن ماه اكتبر به  1/1ميليون تن افزايش مييابد
كه قابل مقايس��ه با مازاد  4/6ميليون تني سال  2013-14است .در
نتيجه انتظار ميرود نسبت ذخاير به مصرف با كمي كاهش از 43/5
درصد سال گذشته به  42/1درصد در اين فصل برسد .اين ميزان هنوز
سطح نسبتا اندكي است و نشان ميدهد كه نبايد بازگشت به كسري
براي اولين بار پس از س��ال  2009-10با كمبود شكر اشتباه گرفته
شود .گذشته از فرض كسري نسبتا كوچك فعلي براي فصل جديد،
بايستي يادآور شد كه مازاد و كسري آماري زمانبر است.
منبع :موسسه تحقيقات و آموزش توسعه نيشكر
و صنايع جانبي خوزستان
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پس از توافق جامع هستهاي

ايران بهشت واردات نشود

يكي از نگراني بخش��ي از مديران ارشد دولت ،كارشناسان و فعاالن
اقتصادي و صنعتي اين است كه اگر توافق جامع هستهاي صورت پذيرفت،
برخي راه واردات را باز كنند و شرايط را براي توليد داخلي دشوار سازند.
البته واردات  52ميليارد دالري واردات كاال در سال  1393كه در شرايط
سخت ارزي رخ داد و به كاهش دو ساله واردات سالهاي  1391و 1392
پايان داد ش��ايد در اين نگراني تاثير داشته باشد .هيچ فرد كارشناسي
معتقد به مسدود كردن دروازه تجارت ايران نيست و همه كساني كه
اقتصاد ايران را ميشناسند باور دارند كه واردات كاالهاي سرمايهاي و
كاالهاي واسطهاي براي رونق توليد صنعتي اجتنابناپذير است اما برخي
بيم آن دارند كه دولت يازدهم نيز به فكر هزينه كردن ارزهاي احتمالي
وارد شده به اقتصاد بيفتد و بازار ايران را دراختيار كاالهايي قرار دهد كه
امنيت غذايي ايران را به واردات وابسته ميكند.
اس��حاق جهانگيري ،معاون اول رييس جمهوري كه از افراد آگاه به
اقتص��اد ايران اس��ت و در زمان وزارتش بر صناي��ع و معادن از موضوع
آس��يبهاي احتمالي واردات بيرويه و غيركارشناسي بر توليد داخلي
آگاه��ي كافي دارد ،حتي پيش از اينك��ه در  13فروردين ايران و 5+1
به نقطه قابل قبولي برسند در گفتوگوي مشروحي با يكي از رسانهها
ضمن توضيح ش��رايط اقتصاد ايران در سال  1394و پيامدهاي حذف
احتمالي تحريمها بر يك نقطه اساس��ي انگشت گذاشت و تاكيد كرد:
اجازه نخواهيم داد پس از تحريم بار ديگر واردات بيرويه بر اقتصاد ايران
حاكم شود و اقتصاد را به بيماري هلندي مبتال كند .ايران بايد و ميتواند
بازار را گونهاي سامان دهد كه توليدات داخلي با رشدهاي قابل توجه
همراه باش��ند و از طرف واردات آسيب نبيند.اكبر تركان ،مشاور ارشد
رييسجمهور حسن روحاني نيز در روزهاي داغ گفتوگوهاي هستهاي

اسحاق جهانگیری

اکبر ترکان

عضو هيات رييس��ه اتاق بازرگاني ايران با تاكيد بر اينكه بايد مراقب
بود كش��ور پس از لغو تحريم بهش��ت واردات نش��ود ،گفت :به جاي
جذب س��رمايهگذار خارجي بنگاههاي توليدي بايد به دنبال مشاركت
با سرمايهگذاران خارجي باشند .پدرام سلطاني درباره تاثير موج مثبت
توافقات ايران و  5+1بر اقتصاد كشور اينگونه توضيح داد كه بايد يك اصل
را بپذيريم كه يك اقتصاد بدون تحريم قطعا پويايي و پايداري بيشتري
نسبت به اقتصاد بسته دارد چرا كه تحريم مخل رشد اقتصادي كشور
بوده و فزاينده هزينههاست .منافع ملي همواره براي برخي بخشهاي
اقتصاد ضرر هم به دنبال دارد وي با تاكيد بر اينكه هر تغييري در اقتصاد
تبعات مثبت و منفي خاص خود را دارد ،خاطرنشان كرد :به جهت تنوع
در بخشهاي اقتصادي ممكن است با تغييراتي كه به نفع كل نظام است،
برخي بخشها متضرر شود بطور مثال به واسطه تحريم ورود برخي كاالها
به كشور محدود يا غير ممكن بود كه آن كاال در داخل توليد ميشود
يا از مجاري غيرقانوني وارد ميشود كه با برداشته شدن تحريم اين دو
دسته ممكن است در تنگنا قرار گيرند.
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران به اين نكته اشاره كرد كه
اقتصاد ما در چند س��ال اخير به نوعي در انزوا قرار گرفته و به همين
دليل از برخي جوانب براي ارتباط سريع با دنيا آمادگي ندارد و بايد از
اكنون به فكر ايجاد زيرس��اختهاي الزم براي رشد و توسعه اقتصادي
كش��ور باشيم .براي مشاركت با سرمايهگذار خارجي بايد پيش دستي

سعيد ليالز :نگران رشد شتابان واردات هستيم

برخ��ي ناظران معتقدند لغو ناگهاني و يك باره همه انواع تحريمها
كه از سوي آمريكا ،اروپا ،سازمان ملل متحد و برخي كشورها اعمال
شده است شايد ممكن نباشد .اما با فرض اينكه اين اتفاق بيفتد و به
صورت بيسابقهيي ارزهاي ايران از محدوديت خارج و در اختيار بانك
مركزي قرار گيرد ،هيچ اقتصاددان دلسوز و منصفي توصيه نميكند
كه ارزهاي در اختيار ايران به صورت غيربرنامهريزي ش��ده به اقتصاد
ايران سرازير شود .البته باتوجه به شناختي كه از دولت يازدهم داريم
چني��ن رفتاري هرگز اتفاق نميافتد و دولت توجه كافي دارد ،توافق
لوزان تا همين امروز فشار سنگيني بر دولت يازدهم وارد كرده است
زيرا نوعي هيجانزدگي و دامنزدن به انتظارات ديده ميشود كه بايد
براي تعديل آن فكر شود .برخي ديدگاهها وجود دارد كه ميگويد لغو
تدريجي انواع تحريمها شايد به غيرقابل كنترل شدن متغيرهاي مهم
اقتصادي موثر مثل رشد شديد واردات يا تزريق نقدينگي شديد منجر
شده و توليد داخل در معرض تهديدهاي تازه قرار گيرد .از طرف ديگر
توجه داشته باشيم كه لغو تدريجي يا يكجاي تحريمها شايد به لحاظ
سياسي تفاوتهايي داشته باشد اما به لحاظ اقتصادي تفاوت چشمگيري
ندارد و مهم اين است كه رژيم تحريمها فروپاشي را تجربه كند كه اين
اتفاق ميافتد .لغو تدريجي يا ناگهاني و يكباره تحريمهاي غرب عليه
ايران دس��تكم روي رشد اقتصادي  2يا 3درصدي سال  1394تاثير
شگفت نخواهد داشت .شهروندان و فعاالن اقتصادي بايد توجه داشته
باش��ند كه براي دستيابي به اقتصاد نيرومند و متعادل بايد كاركرد و

عضو كميسييون صنعت و معدن :دالرها صرف واردات نشود

بياتيان گفت :مسووالن دولتي با برنامهريزي بايد به سمتي حركت
كنند كه پولهاي آزاد شده پس از توافق هستهاي به بخش توليد تزريق
شود و صرف واردات كاالهاي لوكس يا غير ضرور نشود.
«در اقتص��اد نبايد اين اصل را ناديده گرفت كه پويايي در اقتصاد با
وجود تحريم محدودتر ميش��ود اما حاال كه قرار است اين محدوديت
چندين ساله در اقتصاد ،كاهش پيدا كند بايد مراقب بود كه اين باز شدن
فضا به واردات نينجامد».
اين جمالت را محمد بياتيان ،عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس
ميگويد و اعتقاد دارد :هر تغييري در اقتصاد اثرات خاص خود را اعم از
مثبت و منفي بر اقتصاد ميگذارد .تحريمها هم همين وضعيت را دارد
با كاسته شدن از فشار تحريمها ،آن بخش از كاالهايي كه امكان وارد
كردن آنها محدود بود به راحتي ميتواند وارد كشور شده و در برخي موارد
زير ساختهاي الزم براي رشد و توسعه وجود ندارد كه بايد در كشور

پدرام سلطانی

پدرام سلطاني :پس از لغو تحريم بهشت واردات نشود

قرار گيرد بلكه اگر بتوانيم بنيان اقتصاد را از درون تقويت كنيم و در عين
حال با دنيا تعامل بيشتري داشت ه باشيم كارآمدي اين نسخه بيشتر خواهد
شد نه آنكه به سمت اقتصاد افسارگسيخته برويم .عضو هيات نمايندگان
اتاق بازرگاني تهران بر اين نكته تاكيد كرد كه بايد رقابتپذيري اقتصاد
را افزايش داده و رانتها و امتيازات ويژه را براي بنگاههاي شبه دولتي
يا دولتي حذف كرد.

بهرهوري را افزايش داد و فس��ادهاي احتمالي و رانتهاي گسترده به
دليل دولتي بودن اقتصاد را حذف كرد يادمان باشد كه اقتصاد ايران
از سال  1384وارد دوره ناكاميابي و بدتر شدن شاخصها حركت كرد
كه در آن س��الها هنوز رژيم تحريمها تشديد نشده بود و بيشترين
ناكارآمدي از س��وي سياس��تهاي دولتي بود .آنچه ميتوان به طور
قطعي درباره آن داوري كرد اين است كه پس از لغو تحريمها و عادي
شدن شرايط اقتصاد ايران و مناسبات بهبوديافته با اقتصادهاي قدرتمند،
سرعت سرمايهگذاري در بخشهاي مختلف اقتصاد ايران شاهد رشد
قابل اعتنايي خواهد بود .يكي از پيامدهاي احتمالي نگرانكننده پس از
لغو تحريم اين است كه واردات كاالها با شتاب باال افزايش يافته و كار
بر توليد داخلي سخت شده و منابع ارزي با هجوم مواجه شوند .دقت
در تخصي��ص منابع ارزي و مواظبت از ذخاير ارزي با هدف بهرهوري
بيشتر و همچنين افزايش قدرت خريد شهروندان از اقدامهايي است
كه بايد صورت پذيرد.

سعید لیالز

كه منجر به نوعي اميدواري براي رسيدن به توافق جامع ميان ايران و
گروه كشورهاي  5+1شد به پيامدهاي اين توافق در بخشهاي گوناگون
اشاره كرد .حرف مهم و اساسي او اما اين بود« :ما هر وقت وضعمان خوب
شده ،يك دفعه به گرداب واردات افتادهايم .بنابراين ،شرايط پس از توافق
نبايد به اين معني باشد كه ظرفيتهاي خالي داخلي را فراموش كرده و
دستپاچه به سوي واردات برويم .بنابراين مراقب باشيم دوباره دالرهايي
كه نصيب ايران ميشود را براي واردات سنگ قبر اختصاص ندهيم.

كنيم وي نگراني بخشهاي توليدي كش��ور را از ورود س��رمايهگذاري
خارج��ي يكي از دغدغهه��اي كنوني عنوان كرد و اف��زود :برخي فكر
ميكنند ورود س��رمايهگذاري خارجي مساوي با ورشكستگي يا عدم
رقابتپذيري آنهاست .اگر چه قبول داريم سرمايهگذار خارجي با منابع
مالي ارزانتر تكنولوژي و دانش باالتر وارد ميشود اما بايد پيشدستي
كني��م و به ج��اي آنكه منتظر بمانيم خود واحدهاي توليدي به دنبال
جوينتونچر (سرمايهگذراي مشترك) باشند .كاهش ناگهاني نرخ ارز
مشكلزاست سلطاني تصريح كرد :مزيت اين كار آن است كه واحدهاي
توليدي كارآمدتر شده و توليدات خود را بدون نگراني از رقيب با هدف
بازاره��اي صادراتي افزايش ميدهن��د .وي به تبعات احتمالي كاهش
قيمت نرخ ارز و مزايا و معايب آن اشاره كرد و گفت :اگر بانك مركزي
مديريت استراتژيك خود را در اين زمينه به كار گيرد اجازه نخواهد داد
كه كاهش بيرويه نرخ ارز اتفاق بيفتد چرا كه موجب فشار به واحدهاي
توليدي خواهد شد .عضو هيات رييسه اتاق بارزگاني ايران همچنين معتقد
است از آنجايي كه نظام ارزي ما شناور مديريت شده است بايد جلوي
افزاي��ش بيرويه يا كاهش بيرويه نرخ ارز را گرفت ،چرا كه وقتي نرخ
تورم ما در سالهاي اخير  20تا  40درصد بوده نبايد انتظار داشت كه
نرخ ارز كاهش چشمگيري داشته باشد ،زيرا متوسط نرخ تورم جهاني 5
تا  6درصد است .سلطاني اين را هم گفت گه اگر غيركارشناسي در اين
فضا عمل كنيم و نسخهاي عملياتي نداشته باشيم كشور ما با برداشته
شدن تحريمها به بهشت واردات تبديل ميشود .اقتصاد مقاومتي پس
از تحريم براي تقويت اقتصاد كشور مفيد است وي درباره تاثير اجراي
سياس��تهاي اقتصاد مقاومتي در شرايط پس از تحريم نيز گفت :اين
نسخه الزاما سياستهايي نيست كه فقط در زمان تحريم مورد استفاده

شکر

ايجاد شود .پس از آنكه زيرساختها آماده پذيرش سرمايهگذار جديد
شد بهترين اتفاق در صنايع فوالد ،مس ،خودرو ،نفت و پتروشيمي خواهد
افتاد و اين بخشها از رفع تحريمها بيشترين تاثير مثبت را ميپذيرند.
بياتيان تصريح كرد :آنگونه كه صنعتگرا ن عنوان ميكنند مهمترين
مشكل بخش صنعت كمبود نقدينگي است كه سبب شده برخي صنايع
با انحصارگرايي مواجه شده و امكان رشد صنعتگران متوسط و ضعيف از
بين برود .اين نماينده مجلس خاطرنشان كرد :نخستين انتظاري كه از
رفع تحريمها وجود دارد اين است كه انحصار گرايي در بخشهاي مختلف
از بين برود و همه گروهها بتوانند به راحتي در فضاي توليد و صنعت
فعاليت كنند .مس��اله ديگري كه بياتيان به آن انتقاد كرد واسطهگري
و داللي در اقتصاد است كه ميتواند اقتصاد را از فضاي سالم به سمت
رانت و فساد پيش ببرد از اين رو بايد با باز شدن فضا براي فعاليتهاي
اقتصادي نظارت هم بيشتر شده و سرمايهگذاران با اطمينان به فضاي
اقتصادي كشور ورود كنند.
بياتيان به احتمال افزايش واردات به جاي توليد پس از برداشته شدن
تحريمها اشاره كرد و گفت :مسووالن دولتي با برنامهريزي بايد به سمتي
حركت كنند كه پولهاي آزاد شده پس از توافق هستهاي به بخش توليد
تزريق شود و صرف واردات كاالهاي لوكس يا غير ضرور و كاالهايي كه
امكان توليد آنها در داخل وجود دارد نش��ود .وي تصريح كرد :با ورود
س��رمايهگذاران خارجي به پروژههاي داخلي امكان فضا رقابتي شده و
س��رمايهگذاران داخلي با مشاركت با سرمايهگذاران خارجي ميتوانند
صنايعي چون پتروشيمي و فوالد و معادن را متحول كنند .عضو كميسيون
صنايع و معادن مجلس يادآوري كرد :اثاري كه امروز در اقتصاد مشاهده
ميكنيم به دليل تاثير رواني اخبار است و موقتي خواهد بود و برداشته
شدن تحريمها و تاثير آن بر اقتصاد زمان بر خواهد بود.
وي معتقد است تحريمها حتما بر صنايع و معادن و توليد اثر داشته
اما تا زماني كه فضاي كسب و كار مساعد نشده و موانع پيش روي آن
برداشته نشود و مديريت درستي بر منابع صورت نگيرد نميتوان اميدوار
بود كه تغيير اساسي شاهد باشيم.

شکر
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نج
ا منصنفیکارخاهناهیقندوشکراریان
معاون وزير كشاورزي اعالم كرد

كاهش  32درصدي تراز بازرگاني كشاورزي

معاون وزير جهاد كشاورزي از كاهش  50درصدي
وابس��تگي به واردات گندم خب��ر داد و گفت :تراز
بازرگاني بخش كشاورزي در سال گذشته با كاهش
 32درصدي به حدود منفي  5/5ميليارد دالر رسيد.
عبدالمهدي بخشنده در نشستي خبري اظهار كرد:
تاكنون  826ميليون دالر براي مهار آبهاي مرزي
اختصاص يافته كه پ��س از تبديل به ريال ،حدود
هزار ميليارد تومان براي تكميل پروژههاي سدسازي
و اجراي ش��بكههاي اصلي آبياري در اختيار وزارت
جهاد كشاورزي قرار گرفته است .به گفته وي 170
هزار هكتار از اراضي كشاورزي در سال گذشته تحت
پوشش آبياري نوين قرار گرفتهاند .بخشنده اظهار
كرد :امسال نيز با تامين منابع  200هزار هكتار ديگر
از اراضي كشاورزي تحت پوشش آبياري شبكههاي
نوين قرار خواهند گرفت.
معاون وزير جهاد كش��اورزي يكي از راهبردهاي
وزارت جهاد كش��اورزي در برنامه ششم را توسعه
صنايع تبديلي و پرهيز از خام فروش��ي عنوان كرد
و گفت :تاكنون  20درصد از منابع اختصاص يافته
به بخش كش��اورزي از محل صندوق توسعه ملي
براي توسعه كشت گلخانهاي اختصاص يافته است.
بخش��نده گفت :تراز بازرگاني بخش كشاورزي كه
در س��ال  1392منفي  8ميليارد دالر بود ،در سال
گذشته به حدود  5/5ميليارد دالر كاهش يافت كه
نش��ان ميدهد ارزش واردات محصوالت كشاورزي
كاه��ش و ارزش صادرات اي��ن محصوالت افزايش
يافته اس��ت .وي افزود :در سال گذشته حدود 12
ميلي��ارد دالر واردات صورت گرفت كه نس��بت به
واردات  13/2ميليارد دالري در سال  1392كاهش
 9درصدي دارد.
معاون وزير جهاد كشاورزي گفت :در سال گذشته
حدود  6/6ميليارد دالر محصوالت كشاورزي صادر
شده كه نسبت به سال ماقبلش  27درصد افزايش

دارد .مع��اون برنامهري��زي اقتص��ادي وزير جهاد
كشاورزي گفت :براساس برآوردهاي صورت گرفته
درس��ال جاري حدود  11ميليون تن گندم توليد
خواهد شد كه پيش بيني ميشود از اين ميزان هشت
ميليون تن توليد كشاورزان به دولت فروخته شود.
بخشنده ادامه داد :با توجه به نياز مصرفي حدود 9
ميليون تني كشور به گندم ،در سال جاري به حدود
 1/5تا  2/5ميليون تن به واردات گندم نياز داريم كه
در اين صورت ميتوان گفت ميزان واردات و وابستگي
كش��ور به اين محصول به حدود  50درصد كاهش
يافته است .وي تصريح كرد :با توجه به تاكيدات دولت
مبني بر كافي بودن ذخاير استراتژيك به ويژه گندم
در حال حاضر ذخاير كش��ور براي هفت ماه آينده
امسال كفايت ميكند و درواقع كشور سال  93را با
اين ذخاير به اتمام رساند و به سال جديد وارد شد.
معاون برنامهريزي اقتصادي وزير جهاد كش��اورزي
درباره طرح هشت ميليارد دالري احياي دشتهاي
 550هزار هكتاري ايالم و خوزستان يا همان طرح
مقام معظم رهبري اظهار كرد :در اين طرح اعتبار
هش��ت ميليارد دالري اختصاص يافته براي چهار
س��ال پيش بيني شده است كه حدود پنج ميليارد
دالر آن به وزارت نيرو به عنوان متولي ش��بكههاي
اصلي آبياري و زهكشي و ساماندهي سدهاي كشور
اختصاص مييابد و مابقي آن در اختيار وزارت جهاد

عباس كشاورز

كشاورزي كشور دچار ناپايداري شده است

عباس كش��اورز ك��ه براي بازديد از م��زارع كلزا و
كش��تزارهاي ديم به كرمانشاه سفر كرده در ديدار با
استاندار كرمانشاه به تشريح برنامههاي اين وزارتخانه
پرداخت و گفت :برنامههايي كه دولت در راس��تاي
اقتصاد مقاومتي تدوين كرده داراي چند اصل اساسي
است كه اميدواريم با تالش صورت گرفته عملي شوند.
وي با اشاره به اين موضوع كه كشاورزي كشور دچار
ناپايداري ش��ده است ،عنوان كرد :در اين وضعيت مجبور شديم الگوي كشت
عملياتي را انجام دهيم كه در اين الگو كشت محصوالتي همچون كلزا از نظر
پايداري داراي اهميت بسياري است .كشاورز دومين سياست اين وزارتخانه را
فراهم كردن عرصه براي ورود تكنولوژي روز دنيا به كشور عنوان كرد و گفت:
طي سالهاي گذشته زمينه ورود تكنولوژي مدرن محدود شده بود كه ضرورت
برداشته شدن اين موانع كامال حس ميشد .وي موضوع آب را سومين اصل مورد
توجه وزارتخانه جهاد كش��اورزي قلمداد كرد و گفت :با توجه به بحران جدي
كه در زمينه منابع آبي كشور به وجود آمده ،تمهيدات متعددي براي مديريت
اين وضعيت انديشيده شده و پروژههايي نيز تعريف شده كه به زودي به اجرا
درميآيند .معاون امور زراعت وزارت جهاد كشاورزي در ادامه به تشريح مزاياي
ال اقتصادي است كه
كشت كلزا در كشور پرداخت و افزود :كلزا يك محصول كام ً
در صورت معرفي صحيح ميتواند جايگاه خوبي در ميان كشاورزان به دست آورد.
كشاورز ادامه داد :كلزا باالي  40درصد روغن دارد و روغن آن از تمامي روغنها
به استثناي كنجد و كتان بهتر است .همچنين حاصلخيز كننده و پايداركننده
خاك است و هر محصولي كه پس از آن كشت شود تا  22درصد افزايش توليد
خواهد داشت .وي افزود :با توجه به اين مزيتها از مهندسين فرانسوي دعوت
كردهايم تا براي ترويج كشت كلزا به ايران بيايند و از پاييز سال گذشته نيز مزارع
متعددي در سطح كشور و از جمله كرمانشاه ،با نظارت مهندسين فرانسوي زير
كشت اين محصول رفته است.

كشاورزي قرار ميگيرد .بخشنده با بيان اينكه هزينه
كرد اعتبار تخصيص يافته به گونهاي اس��ت كه ارز
مورد نظر از طريق واردات كاالها و محصوالت اساسي
مورد نياز بخش كشاورزي به ريال تبديل و در اين
طرح هزينه ميشود ،افزود :در مهر ماه سال گذشته
شيوهنامه چگونگي تبديل دالر پيشبيني شده براي
اين طرح به ريال و هزينه در طرح احياي دشتهاي
ايالم و خوزستان به وزارت جهاد كشاورزي ابالغ شد و
وزارت جهاد كشاورزي تا تاريخ بيست و دوم فروردين
ماه امس��ال توانست  826ميليون دالر اعتبار از اين
طري��ق جذب و در طرح مقام معظم رهبري هزينه
كن��د .وي ادام��ه داد :در اين طرح برخي منتقدين
معتقدند كه رانت براي برخي از شركتهاي دولتي
زيرنظر وزارت جهاد كشاورزي به وجود آمده است
اما شركتهاي دولتي از جمله شركت بازرگاني دولتي
ت نهادههاي
ايران ،شركت پشتيباني امور دام ،شرك 
دامي ،شركت خدمات حمايتي كشاورزي و شركت
تحقيق��ات آب و انرژي كه براي واردات محصوالت
كشاورزي به تامين اعتبار اين طرح از طريق تبديل
ارز به پول ملي انتخاب ش��دهاند به اين دليل است
كه وزارت جهاد كشاورزي ميتواند به صورت كامل
ب��ر آنها نظارت كند و ب��دون هيچ دخل و تصرفي
اعتبار مورد نياز مصوب را در اجراي طرح هزينه كند.
معاون برنامهريزي اقتصادي وزير جهاد كشاورزي
عنوان كرد :البته دو شركتي كه مورد انتقاد برخي
كارشناس��ان صورت گرفته ب��ود به عنوان مثال در
واردات ذرت تنها س��ه درصد از سهم بازار وارداتي
را به خود اختصاص دادند كه اين ميزان سهم رانت
محس��وب نميشود يا اينكه از مجموع بيش از 12
ميليون تن نهاده دامي مورد نياز وارداتي به كش��ور
تنها  10درصد آن س��هم شركتهاي دولتي بوده
و  90درصد آن توس��ط بخش خصوصي به كشور
وارد ميشود.

معاون وزیر کشاورزی به ایسنا خبر داد

ادامه ممنوعیت واردات برنج و شکر

معاون وزیر جهاد کشاورزی از بینیازی کشور نسبت به واردات برنج
و شکر تا اطالع ثانوی خبر داد و گفت :با توجه به اشباع بودن بازار از
این دو محصول ،نیاز به واردات نداریم و تا زمانی که مطمئن نش��ویم
ورود موق��ت ش��کر ،بازار این محصول را بره��م نمیزند مجوزی برای
آن نمیدهیم .عباس کش��اورز در گفتوگو با ایس��نا ،اظهار کرد :بازار
شکر از محصول تولی د شده و وارداتی سال قبل همچنان اشباع است
و هی��چ نیازی به واردات آن تا اطالع ثانوی نداریم .وی با بیان اینکه
طی س��ه ماهه پایانی سال گذشته تاکنون هیچ مجوزی برای واردات
ش��کر صادر نشده است ،افزود :ایستادگی وزارت جهاد کشاورزی برای
ممانعت از واردات ش��کر در راس��تای حمایت از تولید داخلی و ایجاد
تعادل در بازار این محصول بوده است.
مع��اون زراعت وزی��ر جهاد کش��اورزی تصریح ک��رد :تاکنون هیچ
مجوزی برای ورود موقت ش��کر صادر نش��ده و ت��ا زمانی که مطمئن
نش��ویم این واردات موقت تعادل بازار داخلی ش��کر را برهم نمیزند و
به بازار نشت پیدا نمیکند حتی مجوز ورود موقت یک کیلوگرم شکر
را هم نمیدهیم.
برنج هم تا اطالع ثانوی وارد نمیشود

کشاورز اظهار کرد :در حال حاضر با توجه به تولید حدود یک میلیون
و  850هزار تنی برنج در سال گذشته و واردات آن بازار این محصول
اشباع است و فعال نیازی به واردات آن نداریم.
وی با بیان اینکه با توجه به قرار داشتن در ابتدای فصل نشاء کاری و
کشت برنج نمیتوان برآورد دقیقی نسبت به تولید این محصول نسبت
به سال جاری ارائه داد ،تاکید کرد :وزارت جهاد کشاورزی در راستای
حمایت از تولید و تنظیم بازار داخلی هر زمان که کش��ور نیاز داش��ته
باشد مجوز واردات برنج را صادر میکند.

افخميراد خبر داد

تعرفههاي واردات
در سال  94ابالغ شد

رييس سازمان توس��عه تجارت از الزماالجرا
ش��دن مصوبه كاهش طبقات تعرفهاي با ابالغ
به گمركهاي سراس��ر كش��ور خبر داد و اعالم
كرد :با تصويب هيات وزيران ،طبقات تعرفهاي
در سال جاري از  14به  10طبقه كاهش يافته
و اين مصوبه از ابتداي امسال با ابالغ به تمامي
گمركهاي سراسر كشور الزماالجرا شده است.
ولياهلل افخميراد  -معاون وزير صنعت ،معدن
و تجارت  -با بيان اينكه مجموع حقوق گمركي
و س��ود بازرگان��ي  1064رديف تعرفه با حذف،
ايجاد و اصالح همراه بوده اس��ت ،تصريح كرد:
مصوب��ه كاهش طبق��ات تعرف��هاي در روز 27
اسفندماه پارسال به تصويب هيات وزيران رسيد
و از نخس��تين روزهاي س��ال جاري در اختيار
گمركهاي كشور قرار گرفته و اعمال خواهد شد.
طبق اعالم سازمان توسعه تجارت ،افخميراد
در تش��ريح اين تصميم گف��ت :كمترين طبقه
تعرفهاي چهار درصد است كه از كليه كاالهاي
وارداتي دريافت ميشود و باالترين ميزان تعرفه
دريافتي نيز  75درصد است و بين اين دو طبقه،
هشت طبقه ديگر با تعرفههاي ،20 ،15 ،10 ،7
 40 ،32 ،26و  55درصد قرار دارند .معاون وزير
صنعت ،معدن و تجارت ادامه داد :در سال جاري
ح��دود  240تعرفه افزايش پيدا كرده و بيش از
 120تعرف��ه نيز كاهش يافته اس��ت .ميانگين
تعرفههاي كشور در بخش كشاورزي و صنعت
نيز از ي��ك كاهش  0/8درصدي برخوردار بوده
اس��ت .وي با تاكيد بر ممنوعيت ثبت سفارش
و واردات خودروهاي باالي  2500س��ي .س��ي
تصريح كرد :طبق مصوبه پيش��ين هيات دولت
ثبت سفارش و واردات خودروهاي باالي 2500
سي .سي ممنوع بوده و اين مصوبه در سال 94
نيز اجرا ميشود .ضمن اينكه ثبت سفارش و ورود
كاالهاي گروه  10نيز با ارز متقاضي انجام شده و
ميزان سود بازرگاني كاالهاي ياد شده نيز دو برابر
است .افخميرا د با اشاره به تاثير كاهش تعرفهها
در ميزان قاچاق در كش��ور يادآور ش��د :يكي از
روشهاي مبارزه با قاچاق ،تسهيل تجارت است.
قاچاق وقتي كاهش مييابد كه راه ورود قانوني
كاال به كش��ور بسيار سخت ،پيچيده و پرهزينه
باشد .در اين صورت واردكنندگان بيشتر به سمت
راههاي غيرمجاز هدايت ميشوند؛ بنابراين هرچه
تعداد طبقات كمتر شود ،راه كسبوكار تسهيل
ميشود و امكان تخلف نيز به ميزان چشمگيري
كاهش خواهد يافت .وي ادامه داد :با حذف موارد
غيرضروري از نظام تعرفههاي كش��ور درصدد
هس��تيم تا فضاي تجاري را سادهسازي كنيم و
در اين راستا بسياري از زيرنويسهاي تعرفهاي
ح��ذف ش��ده ،يكسانس��ازيهاي الزم صورت
پذيرفت��ه و روند نزول��ياي را در نظام تعرفهها
شاهد هستيم .رييس سازمان توسعه تجارت در
ادامه با بيان اينكه همواره در ارتباط با تعرفهها
بحث حمايت از توليد داخل مطرح بوده است،
تاكيد كرد :در ارتباط با بحث تعرفهها بايد ترتيبي
اتخاذ ش��ود كه از توليد داخل حمايت منطقي،
معقول و زمانداري صورت پذيرد .براي حمايت
از توليد ،الزم نيس��ت كه س��اليان دراز با ديوار
تعرفه از آن حمايت كنيم ،بلكه بايد هر صنعت
بعد از مدتي از حمايت تعرفهاي رها ش��ود تا در
فضاي رقابتي رشد كند .افخميراد در پايان اظهار
اميدواري كرد كه سال  1395طبقات تعرفهاي
به هش��ت طبقه كاهش يابد و سال  1396نيز
طبق برنامههاي صورتگرفته تنها شش طبقه
تعرفهاي را شاهد باشيم.
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شکر

ستونهای خالی و شجاعت یک مقام مسوول

خوانندگان ارجمند نش��ریه ش��کر مدت قابل توجهی
است که در هر شماره از این نشریه آمارهای چندگانهای
که توس��ط انجمن صنفی کارخانههای قند و شکر تهیه
میشود را مش��اهده میکنند .یکی از این چندگانههای
آماری «واردات شکر خام به صورت ماهیانه» است که از
سال  1385به بعد را شامل می شود که در همین صفحه
نیز تحت عنوان جدول ش��ماره یک آن را میبینید .دقت
در ارقام این جدول نش��ان می دهد نخس��تین بار ارقام
واردات ماه های دی  ،بهمن و اسفند که مربوط به سال
 1393است صفر است که به معنای قطع واردات شکر در
زمستان پارسال است .جدول یک نشان می دهد در همه
سالهای  1385تا زمستان امسال هرگز حتی یک ماه هم
واردات شکر قطع نشد ه است .در ماه های دی  ،بهمن و
اس��فندماه  1392به ترتیب  225 ، 134و  127هزار تن
شکر وارد شده است .یعنی در فصل زمستان  1392روی

هم  606هزار تن شکر وارد شده است .حذف واردات شکر
نتیجه تصمیم دلسوزانه مقام عالی وزارت جهاد کشاورزی و
برخی از معاونان و مدیران کل بود که به رغم فشارهای قابل
توجه ،حاضر به د ادن مجوز واردات نشدند و هیچ اتفاقی هم
نیفتاده است .نمودار حاضر در این صفحه نشان می دهد
خوشبختانه برای نخستین بار از 1385تا پایان سال 1393
میزان تولید داخل از واردات جلو زده است و این را باید به
فال نیک گرفت .آمار ارایه شده در جدول شماره  2نشان
میدهد ارزش واردات ش��کر د ر  10سال منتهی به سال
 1393از  6میلیارد دالر فراتر رفته است .یعنی ایرانیان در
این  10س��ال شاهد خروج متوسط ساالنه  600میلیون
دالر ارز برای واردات کاالیی بودند که می ش��د به راحتی
بخش��ی از آن را در داخل تولید کرد .در جدول شماره 3
می بینیم که بخش خصوصي در سال  1393کمی بیشتر
از  2برابر دولت شکر وارد کرده است.

نمودار تولید و واردات شکر از سال  1380تا پایان سال 1393

جدول شماره  -1واردات شكر خام بصورت ماهيانه از سال  1385تا سال 1393
رديف
1

2

3

4

5

6

7

8

9

سال

فروردين

ارديبهشت

خرداد

تير

مرداد

شهريور

مهر

آبان

آذر

دي

بهمن

اسفند

1385

154

94

111

205

307

192

187

223

194

298

240

276

جمع هر ماه  +ماه هاي قبل

154

248

359

564

871

1063

1250

1473

1668

1965

2205

2481

1386

236

228

112

54

111

133

61

55

65

27

50

38

جمع هر ماه  +ماه هاي قبل

236

464

576

630

741

874

935

990

1055

1082

1132

1170

1387

28

29

88

89

149

173

24

68

65

126

169

93
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28

57

145

234

383

556

580

648

713

839

1008

1101

1388

119

108

57

64

42

33

94

46

45

74

122

73
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119

227

284

348

390

423

517

563

608

682

804

877

1389

69

107

132

234

312

330

161

112

80

63

73

132
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69

176

308

542

854

1184

1345

1457

1537

1600

1673

1805

1390

0

24

12

68

301

384

31

18

17

181

142

56
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0

24

36

104

405

789

820

838

855

1036

1178

1234

1391

50

69

121

55

154

196

190

37

228

151

307

123
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50

119

240

295

449

645

835

872

1100

1251

1558

1681

1392

88

15

88

114

61

159

207

115

146

134

225

227
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88

103

191

305

366

525

732

847

993

1127

1352

1579

1393

165

137

211

57

40

67

47

19

80

0

0

0

823
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165

302

513

570

610

677

724

743

823

823

823

823

619
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زیر نظر شورای نویسندگان
تلفن و نمابر:
88969055-88969903
نشانی :تهران -میدان دکتر فاطمی
خیابان شهید گمنام -شماره 14

بها
(دالر)

خام
(هزارتن)
629

20,124,000

1,890

291,271,910

بها جمع واردات
(دالر)

جمع واردات
(هزار تن)

197,380,000

707

177,256,000

1,017,454,469

2,527

726,182,559

بها
(دالر)

سفید
(هزارتن)

سال

جمع
2481

1170

1101

877

1805

1234

1681

1579

جدول شماره  -3آمار واردات شکر از سال  1380تا پايان بهمن سال 1393
به تفکيک واردات دولتي و خصوصي

ارقام به هزارتن

سال

واردات بخش خصوصي

واردات بخش دولتي

جمع واردات

78

1384

1380

0

937

937

637

1385

1381

0

820

820

1382

56

160

216

1383

42

161

203

407,770,710

1170

274,461,367

822

133,309,344

348

1386

325,013,345

1101

287,800,013

998

37,213,332

103

1387

324,646,020

877

315,826,114

850

8,819,906

27

1388

1384

80

627

707

1385

1485

1042

2527

704,520,407

1805

704,520,407

1805

0

0

1389

1386

962

208

1170

755,904,844

1234

752,105,334

1228

3,799,510

6

1390

1387

1101

0

1101

1,072,413,608

1680

1,072,413,608

1680

0

0

1391

1388

877

0

877

832,187,958

1579

832,187,958

1579

0

0

1392

1389

1805

0

1805

1390

1234

0

1234

377,470,440

823

377,470,440

823

0

0

1393

1391

1175

505

1680

6,014,761,801

13503

5,520,223,800

12304

494,538,002

1199

جمع

1392

992

587

1579

(1393بهمن)

562

261

823
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