
No. 196-Januery 2020شماره 196 - د  ی 1398 

خشک کرد  ن 
سرچشمه های رانت

 بهمن د       انائی

رفتار و کارنامه د  رخشان انجمن صنفی 
د  هه های  د  ر  شکر  قند  و  کارخانه های 
گذشته موجب شد  ه است مد  یران ارشد   
د  ولت های یازد  هم و د  وازد  هم به این نهاد   
صنفی – صنعتی اعتماد   کنند  . هنگامی 
که د  امنه اعتماد   گسترد  ه شد   و کارآمد  ی 
د  ولت  آنگاه  اثبات شد  ،  مد  نی  نهاد    این 
محترم وظیفه سنگین توزیع شکر میان 
متقاضیان و تنظیم بازار را د  راختیار انجمن 
قرار د  اد  . اکنون چند   ماه است که انجمن 
صنفی کارخانه های قند   و شکر کار د  شوار 
توزیع حواله شکر را که شرکت بازرگانی 
اختصاص  مصرف کنند  گان  به  د  ولتی 
می د  هد   را با همکاری کارخانه های قند   و 
شکر انجام می د  هد  . شاید   الزم است که 
تأکید شود   واگذاری تنظیم بازار و اختیار 
وارد  ات شکر عالوه بر اعتماد   به انجمن و 
ل یک مسأله باقی ماند  ه  کارآمد  ی آن، حالاّ

ود  رد  سرساز بر جان ما نیز هست.
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 بودجه ریزی در شرایط 
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|دکتر حسین سالح ورزی|
واقعی��ت این اس��ت و مدیران ارش��د و میانی 
کشور و کارشناسان و فعاالن سیاسی و اقتصادی 
نی��ز تصریح دارند که ای��ران اکنون درحال جنگ 
اقتص��ادی با یک��ی از نیرومندتری��ن اقتصادهای 
دنیاس��ت . آمریک��ا با استفاده از نف��وذ سیاسی و 
اقتصادی و نظامی که دارد متأسفانه حتی کشوری 
مثل چین را نیز در شرایط عدم همکاری با ایران 
ق��رار داده است. نتیجه این جنگ نابرابر اقتصادی 
این شده است که ایران در سال 1398 از مهم ترین 
منبع درآمد ارزی خود محروم شده و پیش بینی ها 
این است که صادرات نفت و میعانات گازی در سال 
بعد به 18 میلیارد دالر برسد که به نظر کارشناسان 
 پیش بین��ی خوشبینان��ه ای اس��ت. ع��الوه برآن 
انتقال همین میزان ارز نیز با دردسر مواجه است. 
سقوط درآمد ارزی از صادرات نفت بودجه ایران را 
از ریخ��ت و قیافه تاریخی و عادت شده دور کرده 
است و عدم تعادل در ساختار درآمدها و هزینه ها 
را بیش از پیش ک��رده است. در چنین وضعیتی 
اس��ت که سازم��ان برنامه و بودج��ه سخت ترین 
 بودجه تاریخ معاصر را با توجه به شرایط نه جنگ 
نه صلح با بخش اصلی قدرت جهانی تهیه و برای 

تصویب به مجلس فرستاده است.
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سیاست های ارزی و عدم تعادل در بازار مواد غذایی

این صادرات هم عین قاچاق است

حلیل
ت

قاله
سرم

سیاست های کالن اقتصادی در سال های تازه سپری شده به 
دالیل گوناگون فاقد انسجام، تعادل بخشی و آینده نگری است و تنها 
و تنها به گذران روزهای بسیار نزدیک آتی منحصر شده است. این 
سیاست های متناقض و متضاد راه را برای فعالیت های رانت جویانه 
و فسادآلود هموار کرده است و بازارهای کالن، کار و پول را از تعادل 
اقتصادی و منطقی خارج کرده است. یکی از سیاست های ارزی که 
تخصیص ارز ترجیحی به واردات برخی کاالهاست دردسرهای قابل 
اعتنایی درست کرده که قاچاق مواد غذایی تولید شده در داخل به 
خارج از کشور به دلیل تفاوت معنادار صادرات برخی محصوالت با 
کمترین فرآوری به خارج از کشور با هدف بهره برداری از ارز ارزان 
در پتروشیمی، در برخی صنایع مورد توجه و صنعت غذا یک اتفاق 

عادی شده و همتای قاچاق به حساب می آید.
  مشکل قاچاق این محصوالت 

امنیت غذایی کشور را به شکل جدی تهدید می کند. قاچاق 
مواد غذایی به خارج از کشور است که در اثر التهابات بازار ارز 
)نشأت گرفته از تحریم های اقتصادی آمریکا( و شکاف شکل 
گرفته بین نرخ دالر و ریال رخ داده است. در اینجا با دو شکل 
از قاچاق مواد غذایی تولید داخل و قاچاق معکوس مواد غذایی 
وارداتی مواجه هستیم. خروج آمریکا از برجام و افزایش نرخ ارز 
و به دنبال آن، کاهش ارزش پول ملی از یک سو و ورود دولت 
با سیاست های حمایتی ارزی، یعنی اختصاص ارز 4200 تومانی 
برای واردات کاالهای اساسی از سوی دیگر، باعث قاچاق معکوس 

مواد غذایی مورد نیاز کشور به کشورهای همسایه )که زمانی 
مبدأ قاچاق کاال به ایران بودند(، شده است. در این راستا می توان 
برای دسته اول مواد غذایی )تولیدات داخل( به قاچاق معکوس 
دام و طیور به خارج از خاک کشور در ماه های اخیر اشاره کرد. 
قاچاق دام، به دلیل کاهش ارزش پول ملی سودآوری باالیی 
برای قاچاقچیان دارد. این افراد، دام و طیور )که حتی شامل 
دام و طیور مولاّد نیز می شود( را به قیمت باالتری از قیمت آن 
در بازار داخلی خریداری و سپس، به استان های غربی و جنوبی 
کشور منتقل و از این راه دام را از کشور خارج می کنند. مواردی 
دیگر مانند قاچاق شیر از استان همدان به شکل شیرخشک به 
مقصد عراق، قاچاق قند ایرانی کیلویی 5 هزار تومان به جمهوری 
آذربایجان و سایر کشورها و... مثال هایی از قاچاق مواد غذایی 
تولید داخل هستند که به مقصد کشورهای همسایه قاچاق 
می شوند و صنعت دامداری و امنیت غذایی کشور را با خطر 
مواجه می سازند.به جز مواردی از قاچاق معکوس که کشور با 
آن روبروست، در اینجا با توجه به اهمیت مسأله باید به احتمال 
قاچاق گندم در سال جاری و ایجاد ناامنی در زمینه محصوالت 
غذایی نیز اشاره کرد. این احتمال از آنجا نشأت می گیرد که 
قیمت خرید تضمینی هر کیلو گندم برای سال زراعی جاری ابتدا 
1470 تومان تعیین شد که پس از اعتراض های فراوان با اندکی 

تغییر به 1600 تومان افزایش یافت.
اد  امه د  ر صفحه 2



شماره 196 - دی 1398 2

خشک کرد  ن سرچشمه های رانت

اد       امه از صفحه اول| بر اساس یک تصمیم ناد  رست مربوط به د  ولت یازد  هم که قیمت 
د  وباره برای شکر را اجرایی کرد   کارخانه های قند   از د  ولت طلبکار شد  ند  . اما د  ولت و سازمان های 
مربوطه د  ر پرد  اخت بد  هی د  ولت به کارخانه های شکر د  رنگ و تأخیر 5-4 ساله را اعمال کرد  ند   
و میزان طلب کارخانه ها از مرز هزار میلیارد   تومان فراتر رفت. این میزان طلب معواّق کارخانه ها 
از د  ولت د  ر شرایطی بود   که کارخانه ها د  ر این مد  ت از بانک ها وام گرفته و بهره های سنگینی 
نیز می د  اد  ند  . د  ولت محترم برای اینکه این بد  هی انباشت شد  ه را به نوعی پرد  اخت کند   اجازه 
د  اد  ه است که شکر وارد  اتی باد  الر 4200 تومانی د  راختیار کارخانه ها باشد   و آنها ازمحل تفاوت 
قیمت شکر وارد  اتی و قیمت مصواّب شکر که د  ر هر کیلوگرم نزد  یک به 800 تومان بود   طلب 
خود   را از د  ولت بگیرند  .این روند   اکنون چند   ماه است که د  ر حال اجراست و شرایط بازار نیز 
مساعد   است و به نظر می رسد   تالطم از بین رفته و بازار شکر از تعاد  ل مناسبی برخورد  ار شد  ه 

و تنظیم بازار شکر مورد   تأئید است.
  پس از توزیع سهمیه چه می شود   

یک بحث بسیار بااهمیت که اکنون د  ر ذهن ها وجود   د  ارد   و محل پرسش شد  ه و به نظر 
می رسد   می توان و باید   د  رباره آن واکاوی کرد   و د  فتر و حساب وکتاب را باز نگه د  اشت سرنوشت 
شکرهای د  ریافت شد  ه از سوی کسانی است که با د  ریافت حواله موفق به د  ریافت شکر با 
نرخ های زیر بازار آزاد   می شوند  . واقعیت این است که شرکت بازرگانی دولتی ایران، کارخانه های 
قند   و شکر و انجمن نهایت د  قت و وسواس کارشناسی را برای حذر از هرگونه انحراف د  ر 
د  اد  ن شکر به متقاضیان و د  ارند  گان حواله شکر به کار برده اند. نهاد  های نظارتی نیز بر اول 
مسیر تنظیم بازار که کارخانه ها هستند   نظارت کافی و الزم را به عمل می آورند  . اما چه کسی 
تضمین می کند که د  ریافت کنند  گان شکر، حواله های دریافتی را بر طبق نظر کارگروه تنظیم 
بازار به کار برده و شکر را همان جایی مصرف می کنند   که باید   بکنند  ؟ این چیزی است که 
احتمال رانت د  ر آن وجود   د  ارد   وباید   راه را بر رانت های احتمالی بست و شرایط را به حالت 
طبیعی برگرد  اند  . کارشناسان و فعاالن باور د  ارند   که اد  امه وضعیت فعلی با د  شواری های پرشمار 
مواجه شد  ه و می تواند   بسترساز برخی انحراف ها باشد  . به طور مثال می توان به د  استان تبد  یل 
شکر ارزان به محصوالتی مثل شکالت و شیرینی و نوشابه اشاره کرد  . تجربه نشان می د  هد  ، 
د  ر حالی که شکر به عنوان ماد  ه اولیه محصوالت یاد  شد  ه از سوی نهاد  های نظارتی و د  ولتی با 
قیمت گذاری د  ستوری مواجه شد  ه است و د  ولت سعی د  ارد   که مصرف کنند  گان شکر با آسیب 
مواجه نشوند  ، اما محصوالت صنایع مصرف کنند  ه شکر تابع قیمت گذاری د  ستوری نیستند   و با 
آرامش می توانند   از مابه التفاوت شکر ارزان وشیرینی و شکالت و نوشابه گران رانت ببرند  . این 
رانت، وقتی که شکر تبد  یل به محصول صاد  راتی می شود ،  بیشتر به چشم می آید  . تصور کنید   
که د  ریافت کنند  گان شکر با د  الر 4200 تومانی آن را تبد  یل به یک کاالی بالفاصله پس از شکر 
با کمترین فرآوری کرد  ه و صاد  ر می کنند   و د  الر صاد  راتی خود   را د  ر بازار به نرخ های هر د  الر تا 
13 هزار تومان عرضه می کنند  . این یک اتفاق ناکارآمد   است و د  ر صورت اد  امه وضعیت موجود   

می تواند   بستر رانت و فساد   را گسترد  ه کند   و طمع به شکر ارزان را افزایش د  هد  . 
 یاد  مان باشد   که محاسبات و آمارهای د  ر د  سترس نشان می د  هد   از کل مصرف ساالنه

2/2 میلیون تنی شکر د  ر ایران تنها 500 هزار تن آن به طور مستقیم د  ر خانه ها استفاد  ه 
می شود   و 1/7 میلیون تن آن د  ر خارج از سفره شهروند  ان و به وسیله کارخانه ها و حرفه های 
گوناگون تبد  یل به محصوالت د  یگر می شود   که تحت نظارت و قیمت گذاری نیستند  . این فرآیند 
اگر برای یک د  وره باشد   شاید   قابل تحمل باشد   اما اد  امه آن می تواند   شمار متقاضیان د  ریافت 
شکر را افزایش د  اد  ه و تنظیم بازار را به لحاظ سیاستگذاری و به لحاظ کمیت با تنگنای جد  ی 
مواجه کند   و د  رد  سرهای خود   را د  ارد  . چاره کار این است که بستر و زمینه های رانت را خشکاند  ه 
و شرایط طبیعی بر بازار شکر حاکم شود  . حذف تد  ریجی و با برنامه و با لحاظ کردن همه مسائل 
د  الر ترجیحی برای وارد  ات شکر و توزیع آن از مسیر سهمیه بند  ی راه حل اصلی است و باید   د  ر 
نهایت به آن سمت حرکت کنیم. واقعی شد  ن نرخ د  الر برای وارد  ات هر کاالیی از جمله شکر 
راه حل واقعی است و نباید   د  ر اجرای آن البته با آیند  ه نگری ترد  ید   کرد  . خرد   اقتصاد  ی و منطق 
حکم می کند به جای توزیع رانت و هد  ر د  اد  ن منافع مصرف کنند  ه نهایی و د  ولت و گذاشتن بار 

بزرگ بر د  وش کارخانه ها، به راه اصلی برگرد  یم و سرچشمه های تباهی را خشک کنیم.

اد       امه از صفحه اول| این در حالی است که گندم کاران قیمت هر کیلو گندم را با توجه به افزایش 
نرخ تورم و هزینه های تمام شده تولید 1750 تومان می دانند و با توجه به اختالفی که بین قیمت 
خرید تضمینی و قیمت تمام شده گندم وجود دارد و همچنین با عنایت به تأکید یکی از اعضای 
کمیسیون کشاورزی مجلس مبنی بر ضرورت تعیین قیمت خرید تضمینی 1900 تا 2000 تومانی 
برای گندم در سال زراعی جدید، انتظار می رود، امنیت غذایی کشور در شرایط تحریمی و التهابات 
بازار ارز، به سبب تمایل گندم کاران به فروش گندم خود به قاچاقچیان برای خروج آن از خاک 
کشور، با تهدید جدی روبه رو باشد.دسته دوم از مواد غذایی )اقالم غذایی وارداتی( که تعدادی از آنها 
از سهمیه ارز دولتی 4200 تومان برای واردات برخوردارند، به دلیل رانت ارزی ناشی از اختالف، 
قیمت ارز دولتی و ارز آزاد، صادرات مجدد می شوند و قاچاقچیان این اقالم از یارانه ای که دولت در 
راستای حمایت از قدرت خرید مردم می پردازد، منتفع می شوند. در این راستا می توان به صادرات 
برنج وارداتی )با ارز 4200 تومان( اشاره کرد که برای خروج قانونی از کشور عنوان برنج ایرانی را 
بر آن نهاده اند. عالوه بر برنج وارداتی می توان به صادرات شکر و گوشت وارداتی با ارز 4200 تومان 
و بسیاری دیگر از مواد غذایی اساسی وارداتی اشاره کرد. به این ترتیب، انتظار می رود، با صادرات 
د مواد غذایی وارداتی )با ارز 4200 تومان( به خارج از مرزهای ایران، عرضه این اقالم در بازار  مجداّ
کاهش و قیمت ها افزایش یابد. بدیهی است که در چنین شرایطی، دولت به منظور اجتناب از ناامنی 
غذایی در کشور ناچار به صرف هزینه های بیشتر برای تأمین مواد غذایی مورد نیاز مردم خواهد بود.

  توزیع نامناسب
یکی دیگر از چالش هایی که امنیت غذایی کشور را مورد تهدید قرار می دهد، فساد در شبکه 
توزیع مواد غذایی است. بازگشت تحریم های اقتصادی آمریکا عالوه بر مشکالتی که تاکنون برای 
امنیت غذایی کشور به وجود آورده با تغییرات نامناسب توزیع مواد غذایی در بازار بر این مشکالت 
افزوده است. بازار مواد غذایی به دلیل تغییرات در نرخ ارز و افزایش قیمت مواد غذایی تولید داخل و 
وارداتی، با عدم توازن در توزیع به واسطه احتکار مواجه شده است. احتکار مواد غذایی در چند وقت 
اخیر هم از سوی مردم در ابعاد خرد و هم از سوی احتکارکنندگان در ابعاد کالن رخ داده است. 
افزایش چشمگیر قیمت ها و ترس از قحطی عاملی است که مردم را به سمت احتکار مواد غذایی 
سوق می دهد، به طوری که بیش از حد مورد نیازشان مواد غذایی خریداری و در خانه هایشان 
انبار می کنند. در چنین شرایطی، اگربرای مثال، کشور روزانه به تولید 400 هزار بسته دستمال 
 کاغذی نیاز داشته باشد، به سبب هجوم مردم به بازار و خرید مازاد بر نیاز حتی تولید روزانه بیش از

4 میلیون بسته دستمال کاغذی نیز پاسخگوی تقاضای بازار نخواهد بود.
از سوی دیگر، احتکارکنندگان کالن را داریم که بیش از مردم عادی می توانند تعادل بازار را 
برهم بزنند و توزیع مواد غذایی را نامتوازن تر سازند. این دسته از افراد با استفاده از شرایط نامساعد 
اقتصادی کشور سعی در کسب سودهای کالن دارند و این کار را از طریق احتکار حجم زیادی از 
مواد غذایی در انبارهایشان محقق می سازند تا در آینده بتوانند مواد غذایی احتکار شده را به قیمتی 
بسیار باالتر از هزینه تمام شده آنها به بازار عرضه کنند. مصداق عینی این شکل از فعالیت های 
مخرب در بازار مواد غذایی بسیار است، به طوری که از بین آنها می توان به احتکار مواد غذایی که 
شامل 2 هزار کیسه برنج، 2 هزار کیسه عدس، 6 هزار کیسه کنجد، 5 هزار کیسه تخمه آفتابگردان 
و مقادیر زیادی انواع ادویه، چای و اقالم دیگر به ارزش 100 میلیارد ریال در یک انبار در حومه 
شیراز و احتکار مواد غذایی به وزن 3 هزار و 162 تن و 300 کیلوگرم و به ارزش 83 هزار میلیارد و 
700 میلیون ریال در استان سیستان و بلوچستان اشاره کرد. به این ترتیب، می توان گفت به دلیل 
دستکاری ای که احتکارکنندگان عمده در عرضه مواد غذایی در بازار انجام می دهند، قیمت مواد 
غذایی در ماه های گذشته به شدت افزایش یافته و مردم را به سمت هجوم به خرید و انبار کردن 
مواد غذایی بیش از مقدار مورد نیازشان سوق داده است. ادامه این مسأله کمبود غذایی را در بازار 

این کاالها تشدید و امنیت غذایی کشور را با تهدید جدی روبرو می کند.
  مالحظات امنیت اقتصادی 

تهدید امنیت غذایی یکی از اهداف اصلی تحریم های اقتصادی آمریکاست که علیه ایران وضع 
کرده و سعی در تحقاّق آن دارد. در چنین شرایطی، انتظار می رود، نیروهای فعال در بازار داخلی 
مرتبط با حوزه غذا به گونه ای عمل کنند که آسیب های ناشی از تحریم های اقتصادی آمریکا بر 
امنیت غذایی کشور به حداقل برسد، اما از سال گذشته )1397(، با شروع تحریم های جدید آمریکا 
تاکنون که چند ماه از سال 1398 گذشته است، نیروهای فعال در بازار غذا نه تنها انتظارات مربوط 
به امنیت غذایی کشور را تأمین نکرده اند، بلکه در سایه فضای به وجود آمده از تحریم ها، تهدیدهای 
دیگری را برای امنیت غذایی کشور به وجود آورده اند. انحصار در واردات، داللی، قاچاق و توزیع 
نامناسب تهدیدهای دیگری هستند که امنیت غذایی کشور را در شرایط کنونی در ابعاد وسیع تری 
تهدید می کنند. بر اثر این تهدیدها، محدودیت در عرضه برخی مواد غذایی و افزایش صعودی 
قیمت ها را در بازار مواد غذایی شاهد بوده ایم. کمبود عرضه مواد غذایی و افزایش قیمت آنها 
می تواند سبد غذایی خانوارها را روزبه روز کوچک تر کند و ضمن تهدید سالمت جسمی جامعه، از 
لحاظ روحی نیز آسیب های جدی به اقشار مختلف جامعه، به ویژه قشر کم درآمد وارد کند. بدیهی 
است که وضعیت نامناسب سالمت جسمی و روحی در جامعه ممکن است سیلی از نارضایتی های 

اجتماعی را به دنبال داشته باشد و امنیت ملی را با خطر جدی مواجه کند.

این صادرات هم عین قاچاق است
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 کار د  رست
د  ر زمان مناسب

محمد   عرب محمد  ی|
تجربه نشان می د  هد   ترمیم و مرمت یک فعالیت با 
یک کاالی ماد  ی آسیب د  ید  ه و یا یک تصمیم ناکارآمد   
بسیار د  شوارتر از ساخت و برپا کرد  ن همان فعالیت ها 
و  ترمیم  کار  د  شواری  تصمیم هاست.  و  کاالها  و 
مرمت برای اینکه یک تصمیم ناد  رست و اجرا شد  ه و 
آسیب رسان به سر جای نخست برگرد  د   به این علت 
است که مجریان و تصمیم گیرند  گان تصمیم های 
ناد  رست،   رفته اند و جای خود   را به کسانی د  اد  ه اند   که 
فلسفه فعالیت گروه قبلی را نمی پذیرند  . د  استان تلخ 
تصمیم گیری برای تخصیص د  الر ترجیحی د  ر سال 
1397 د  ر وقتی اتفاق افتاد   که مد  یران ارشد   سیاسی 
و اقتصاد  ی تصور نمی کرد  ند   روزگاری برسد   که تأمین 

ارز حتی د  ر مقاد  یر کم نیز به بن بست برسد  .
د  ر بهار 1397 وزیر اقتصاد  ، رییس بانک مرکزی 
و مشاوران ارشد   اقتصاد  ی رییس جمهور افراد  ی بود  ند   
که حاال جایشان را به کسان د  یگری د  اد  ه اند   و د  ر 
زمانی که فروش صاد  رات نفت و برگشت ارز حاصل 
از صاد  رات ممکن بود  . به این ترتیب بود   که تخصیص 
سبد    د  ر  شکر  وارد  ات  برای  تومانی   4200 د  الر 
تصمیم های د  ولت قرار گرفت. حاال و د  ر شرایطی 
و 20  می شویم  نزد  یک  سال 1398  پایان  به  که 
ماه از تصمیم اتخاذ شد  ه گذشته است این تصمیم 
ناد  رست باید   اصالح شود  . اصالح تصمیم ناد  رست 
تخصیص ارز ارزان برای وارد  ات شکر اما د  ر زمانی 
قرار است رخ د  هد   که وضعیت کمی مبهم است و 
کارشناسان و فعاالن اقتصاد  ی می گویند   اجرای این 
تصمیم با فوریت و پیش از آنکه الزام های کار بررسی 
شود   می تواند   بازار شکر را ملتهب کند  .د  ر حالی که 
د  ر آخرین روزهای د  ی ماه این حرف که قرار است 
بساط د  الر 4200 تومانی از سفره شکر برچید  ه شود   
و د  ر شرایطی که انجمن صنفی کارخانه های قند   
و شکر با کلیات د  استان موافق هستند   و خود   د  ر 
این باره بارها هشد  ار د  اد  ه اند  ، اما باید   احتیاط کرد  . 
نزد  یک  د  لیل  به  شکر  بازار  که  است  این  واقعیت 
شد  ن به روزهای اوج مصرف که از اسفند  ماه شروع 
می شود   و تقاضا برای شکر روند  ی تصاعد  ی را تجربه 
می کند می تواند   د  ر صورت اجرای فوری حذف د  الر 
4200 تومانی از تعاد  ل خارج شود  . پیش بینی ها این 
است که پس از حذف د  الر 4200 تومانی از بازار 
شکر قیمت هر کیلوگرم شکر تا 6200 تومان نیز 
برسد  . د  ر این شرایط که تنظیم بازار شکر برعهد  ه 
انجمن صنفی کارخانه های قند   و شکر است و باید   
پاسخگوی 82 میلیون ایرانی باشند   که انتظار ند  ارند   
بازار از تعاد  ل خارج شود   د  ر موقعیت د  شواری قرار 
می گیرند  . انجام تصمیم مهم و کارشناسی و منطقی 
حذف د  الر 4200 تومانی از بازار شکر می تواند   د  ر 
زمان مناسب اتفاق بیفتد   و به طور مثال پس از ماه 
رمضان باشد  . اگر د  ولت 4 ماه پیش و د  ر آخر تابستان 
1398 نیز اقد  ام به حذف د  الر 4200 تومانی می کرد   
با توجه به اینکه شکر تولید  ی کارخانه ها تازه به بازار 
آمد  ه بود،   احتمال کامیابی بیشتر بود  . اگر می خواهیم 
مصرف کنند  ه نهایی آسیب کمتری ببیند   و کارخانه ها 
و صنعت نیز با آرامش فعالیت کنند،   کار د  رست را د  ر 

زمان د  رست انجام د  هیم.

طبق گفته اقتصاد  د  انان این عرضه و تقاضاست که همانند   د  و 
تیغه یک قیچی عمل و قیمت ها را تعیین می کند. امااین تمام 
د  استان نیست. د  ر بسیاری از زمان ها و مکان ها این تیغه های کند  و 
را  قیمت ها  که  هستند    د  ولت  واکنش  و  سیاسی  فشار  زنگ زد  ه 

تنظیم می کنند  .
است  تاریخ  متون  قد  یمی ترین  از  یکی  که  حمورایی  قانون 
قیمت ها و د  ستمزد  ها را به شکلی د  قیق و آشکار کنترل و بیان 
می کند که کرایه یک روز قایق پارویی 2/5 و د  ستمزد   یک کارگر 6 
حب )grain( نقره باشد  . د  ر این سوی د  یگر تاریخ، د  ولت آرژانتین 
د  ر 7 ژانویه فهرست قیمت های مد  یریت شد  ه خود   را به روز رسانی 
کاالی  قلم  از 300  بیش  فروش  برای  د  ستورالعمل هایی  و  کرد   
سوپرمارکت ها از جمله کلم و میت )نوشید  نی سنتی چای مانند   
آرژانتین( ارائه د  اد  . مصرف کنند  گان با استفاد  ه از یک اپلیکیشن 
عد  م  یا  فروشگاه  قفسه های  د  ر  کاال  نبود    می توانند    همراه  تلفن 
مد  یریت قیمت ها به شکل مورد   نظر د  ولت را گزارش د  هند  . طبق 
تازه ترین د  اد  ه های گرد  آوری شد  ه توسط بانک جهانی 89 د  رصد   
از اقتصاد  های د  ر حال توسعه د  ر قیمت گذاری انرژی، 76 د  رصد   
د  ر قیمت مواد   غذایی )نان د  ر کشور بنین، شکر د  ر کشور کنگو، 
برنج د  ر هائیتی( و 13 د  رصد   د  ر بهای مصالح ساختمانی مد  اخله 
می کنند  . به عنوان مثال د  ر بورکینافاسو قیمت سیمان، ورقه های 

فلزی و میله های تقویت کنند  ه کنترل می شود  .
را کنترل  قیمت ها  د  لیل  این سه  از  یکی  به  معموالً  د  ولت ها 
می کنند  . بازتوزیع، ثبات بخشی و کاهش تورم. تعیین سقف برای 
قیمت ها به محرومان کمک می کند بتوانند   نیازهای اصلی زند  گی 
خود   را تأمین کنند   و تعیین کف قیمت باعث می شود   کشاورزان 
بتوانند   به کار خود   اد  امه د  هند  . ذخیره کاالها با هد  ف آرام کرد  ن 
تغییر  اگر  ویژه  به  می گیرد    انجام  تجاری  کاالهای  بهای  تالطم 
تولید  ات د  ر صورت مطلوبیت یا عد  م مطلوبیت کاالها د  ر بازار برای 
کشاورزان پرهزینه باشد  . همچنین از اهرم های کنترلی برای مقابله 
آرژانتین موریسیو  استفاد  ه می شود  . رییس جمهور سابق  تورم  با 
برنامه قیمت های مد  یریت شد  ه را که  بتواند    بود    امید  وار  مکری 
توسط رییس جمهور پیش از او خانم کریستینا فرناند  زد  ی کریشنر 
معرفی شد  ه بود   حذف کند   اما تورم وقفه ناپذیر باعث شد   که او 
حتی شد  ت عمل بیشتری به خرج د  هد   و د  ر سال 2019 قیمت 
بیش از 60 قلم کاالی اساسی را ثابت اعالم کند  .گسترد  گی زیاد   
استفاد  ه ازاهرم کنترل قیمت ها نشان می د  هد   نفوذ اقتصاد  د  انان از 
آنچه عموم مرد  م فکر می کنند بسیار کمتر است. این د  ید  گاه علم 
اقتصاد   که قیمت ها نشانه ای از کمبود   و انگیزه ای برای جبران آن 
به شمار می روند   طرفد  اران زیاد   د  ارد   اما کنترل قیمت ها کمبود   
را پنهان و انگیزه ها را کمرنگ می سازد  . تعیین کف قیمت باعث 

می شود   مواد   غذایی د  ر انبارها فاسد   شوند  . تعیین سقف به کاهش 
سرمایه گذاری، افزایش احتکار و پید  ایش بازار سیاه منجر خواهد   
شد  .اقد  اماتی که با هد  ف تثبیت قیمت ها د  ر د  اخل کشوربه اجرا 
گذاشته می شوند   می توانند   به ایجاد   تالطم د  ر خارج د  امن زنند  . 
فروش  به  کشاورزان  الزام  و  صاد  رات  ممنوعیت  مثال  عنوان  به 
محصوالت د  ر د  اخل کشور کمبود  ها د  ر سطح جهانی را تشد  ید   
برای  د  ولت ها  اقد  امات  که  می کند  برآورد    جهانی  بانک  می کند. 
مصون نگه د  اشتن کشورشان از افزایش قیمت ها عامل 40 د  رصد   

از افزایش بهای جهانی گند  م د  ر سال 2011-2010 بود  .
یک د  لیل برای اجتناب از کنترل قیمت ها آن است که پس 
فرانسیسکا  د  شوار می شود  .  بسیار  آن  برد  اشتن  کنترل  اعمال  از 
اقتصاد    »چشم اند  از  گزارش  اصلی  نویسند  گان  از  یکی  اونسورج 
جهانی« بانک جهانی می گوید   ما نتوانستیم یک نمونه پید  ا کنیم 
که د  ر آن حذف کنترل قیمت ها با آرامش صورت گرفته باشد  . سال 
گذشته افزایش 30 پزویی )0/04 د  الری( د  ر قیمت بلیت متروی 
سانتیاگو ناآرامی های گسترد  ه ای را برانگیخت که ارتش شیلی را 
به خیابان ها کشاند   و جان 29 نفر را گرفت.وقتی قرار است کنترل 
قیمت ها برد  اشته شود   باید   به زمان بند  ی مناسب توجه کرد  . برای 
برد  اشتن سقف قیمت ها بهترین زمان هنگامی است که قیمت ها 
کشورهایی  رواند  ا  و  مکزیک  آمد  ه اند  . ساحل عاج،  پایین  بازار  د  ر 
بود  ند   که از کاهش قیمت نفت پس از سال 2014 بهره برد  ند   و 
یارانه های سوخت را کاهش د  اد  ند   عالوه بر این بانک جهانی توصیه 
می کند حذف کنترل قیمت ها با اقد  امات و برنامه های کمک رسانی 
به نیازمند  ان همراه شود  . به عنوان مثال مصر پس از باال برد  ن 
بهای گاز، بنزین و برق سهم بود  جه بخش های بهد  اشت و تحصیل 
را افزایش د  اد  . البته این اقد  ام همگان را راضی نکرد  . بسیاری از 
اما  آنها آسیب می رساند    به  افزایش قیمت ها  مرد  م می د  انند   که 

ترد  ید   د  ارند   که هزینه کرد   اجتماعی بیشتر به نفع آنها تمام شود  .
ایران د  ر سال 2010 تالش کرد   با پرد  اخت پول به خانوارها 
برای جبران آسیب ناشی از کاهش یارانه های سوخت این بد  بینی 
را از بین ببرد  . این کشور د  ر حرکتی هوشمند  انه ابتد  ا یارانه های 
نقد  ی را پرد  اخت کرد  . پول ها به حساب هایی واریز شد  ند   که تا 
زمان آزاد  سازی قیمت ها مسد  ود   بود  ند  . شانتا د  واراجان اقتصاد  د  ان 
سابق بانک جهانی می گوید   این د  رسی بود   که د  یگر کشورها باید   

از آن پیروی کنند  . 
متأسفانه ایران خود   این د  رس را فراموش کرد  . د  ولت ایران د  ر 
ماه نوامبر قیمت سوخت را به طور ناگهانی و به میزان قابل توجهی 
باال برد  . معترضان به خیابان ها ریختند  . خانم اونسورج می گوید   از 
آنجا که برد  اشتن این اهرم های کنترلی بسیار د  شوار است بهتر آن 

است که از همان ابتد  ا چنین کنترل هایی اعمال نشوند  .

د  شواری کنترل قیمت
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ترجمه و تنظیم| شرکت توسعه نیشکر و منابع مالی معاونت طرح و برنامه|
آیند  ه صنعت شکر تایلند   د  ر پرد  ه ای از ابهام قرار د  ارد  . د  ر ماه فوریه، میزان آلود  گي هوا د  ر 
بسیاری از شهرهای تایلند   به سطح خطرناک رسید  . د  ر بانکوک، د  ود   غلیظ عمد  تاً به وسیله 
احتراق ناقص ماشین ها تولید   می شود اما د  ر »خان خي«  به عنوان یکي از کالن شهرهای 
شمال این کشور، عملیات کشاورزی عامل اصلي آلود  گي بسیار شد  ید   مي باشد   .کشاورزان 
این منطقه به منظور کاهش هزینه های تولید  ، مزارع نیشکر را قبل از برد  اشت آتش مي زنند  . 

عملیات سوزاند  ن نیشکرها د  ر این منطقه بیش از یک د  هه سابقه د  ارد  .
کشاورزان، نیشکرهای سوخته را بسیار راحت تر برد  اشت نمود  ه و این عمل باعث می شود 

که آنها بتوانند   نیشکر را به موقع به کارخانه ارسال نمایند  .
 د  ر این راستا، د  ولت تایلند   مصوبه پرد  اخت تسهیالتي معاد  ل 6 میلیارد   بات )هر د  الر = 31/27 بات(

به کشاورزان برای تهیه کمباین های برد  اشت نیشکر د  ر سال های 2019 تا 2021 را 
تصویب نمود  ه است. این تسهیالت بایستي طي یک د  وره د  ه ساله و با نرخ بهره 1 د  رصد   
توسط کشاورزان بازپرد  اخت گرد  د  . از مجموع 135 میلیون تن نیشکر برد  اشت شد  ه توسط 
 صنعت شکر این کشور د  ر سال 18-2017 فقط 45 میلیون تن آن به صورت سبز برد  اشت 

شد  ه است.
علي رغم اینکه به نظر مي رسد   برای رفع این مشکل، راهکار مناسب پید  ا شد  ه است لیکن 

این صنعت همچنان با چالش های زیر مواجه است:
* چارچوب خط مشي آتي

* بازارهای صاد  رات
  مشکالت د  اخلي 

سال گذشته اد  اره نیشکر و شکر تأیید   نمود   که د  ولت همچنان د  ر حال بازنگری قانون 
»نیشکر و شکر 1984« مي باشد  . این بررسي و بازنگری از سال 2014 شروع شد  ه است.

تا این زمان، فرآیند آزاد  سازی بخش شکر به سرانجام نرسید  ه است چرا که بعضي از 
سازمان های اصلي، به پرد  اخت یارانه به کشاورزان نیشکرکار اد  امه مي د  هند  . د  ر این زمینه 
 مي توان به تقسیم سهم 70 به 30 اشاره کرد  ، به عبارتي از کل د  رآمد   هر سال شکر،

 70 د  رصد   به کشاورزان و 30 د  رصد   بقیه به کارخانه د  اران اختصاص مي یابد  .
د  ر این رابطه اجماع است که نسبت تقسیم 30-70  به تمام 56 کارخانه شکر کمک 
خواهد   نمود   تا حاشیه سود    ناخالص پاید  اری برخورد  ار باشند   و این باعث تقویت زنجیره 
تولید   شکر می شود، هر چند   که بخش عمد  ه ریسک قیمت ها بر عهد  ه کشاورزان است. بیش 
از د  و سال است که د  ولت سعي د  ارد   با اصالح سیستم شکر، بخش صنعت را از فشار آزاد   
نماید  . د  ر ژانویه 2018، قیمت د  اخلي شکر شناور شد   د  ر حالي که پیش از این، قیمت آن 
د  ر سطح 23/5 بات )0/71 د  الر( برای هر کیلوگرم ثابت بود  . به منظور جلوگیری از افزایش 
قیمت ها د  ر بازار د  اخلي، این قیمت مجد  د  اً به عنوان سقف قیمت تعریف شد  .به عالوه، د  ولت 
سیستم سهمیه بند  ی را نیز منسوخ نمود  . پیش از این، د  ر سهمیه A  معاد  ل 2/2 تا 2/5 
میلیون تن شکر برای مصرف د  اخلي منظور میشد   و سهمیه B شامل 800 هزار تن شکر 
برای صاد  رات بخش د  ولتي و سهمیه  C، بیانگر سهم صاد  راتي کارخانجات بخش خصوصي 

بود  .باالخره، د  ولت مالیات5 باتي از فروش هر کیلوگرم شکر د  اخلي را حذف نمود  ، این مالیات 
به صند  وق نیشکر و شکر )CSF( اختصاص د  اشت. د  ر زمان پایین بود  ن قیمت جهاني شکر 
و به منظور جبران بخشي از افت قیمت، این صند  وق به کشاورزان کمک مي کرد  . هنوز هم 
م است که بایستي به کشاورزان کمک های نقد  ی ارائه نماید   لذا د  ر نظر  این صند  وق مصماّ
د  ارد   برای این منظور وام د  ریافت کند  .فصل 19-2018 نمونه خوبي است که نشان مید  هد   
حفظ تعاد  ل و برگرد  اند  ن حاشیه سود   د  ر این بخش چقد  ر مشکل است.پیش از این هم 
روشن بود   که قیمت های بین المللي پایین شکر، باعث کاهش قیمت های د  اخلي نیشکر 

خواهد   شد  ، کاهشي که پیش از این سابقه ند  اشته است.
د  ر سال 18-2017، قیمت هر تن نیشکر همچنان د  ر حد  ود   880 بات ثابت ماند   لیکن 
این رقم د  ر سال 19-2018 به 700 بات برای هر تن کاهش یافت. کشاورزان شکایت کرد  ند   

که این قیمت، هزینه برآورد  ی 1100 باتي تولید   هر تن محصول آنها را پوشش نمي د  هد  .
د  ر راستای حمایت از جامعه کشاورزی، د  ولت یک بسته 15/6 میلیارد   باتی تصویب نمود   

که شامل بخش های  زیر بود  :
1- د  ولت مابه التفاوت هزینه های تولید   و قیمت های فعلي شکر را برای کشاورزان جبران 
خواهد   کرد  . بود  جه الزم برای این اقد  ام د  ر حد  ود   29/1میلیارد   بات تایلند   برآورد  ه شد  ه است. 
این اعتبارات د  ر د  سترس صند  وق شکر و نیشکر )CSF( قرار خواهد   گرفت و به کارخانه های 
شکر پرد  اخت می شود. مشخص نشد  ه است که صنعت شکر این بود  جه را از چه محلي 

تأمین خواهد   کرد  .
 2- پرد  اخت های فوق العاد  ه برای کمک به خرید   نهاد  ه هایي مانند   کود  . این اقد  ام هزینه ای

بیش از 6/5 میلیارد   بات به همراه د  ارد  . بانکوک اد  عا نمود  ه است که طبق قوانین سازمان 
تجارت جهاني، د  ولت ها مي توانند   با مبلغي معاد  ل 10 د  رصد   ارزش تولید  اتشان، از کشاورزان 
خود   برای خرید   نهاد  ه هایشان حمایت نمایند  .د  ر نتیجه این اقد  امات، بیشتر کشاورزان مبلغي 
د  ر حد  ود   800 تا 900 بات به ازای هر تن محصول د  ریافت خواهند   کرد  .مشکل اینجاست 
که صند  وق شکر و نیشکر، فصل 19-2018 را با کسر بود  جه شروع نمود  ه است. این صند  وق 
به منظور جبران هزینه ها از بابت قیمت های پایین شکر د  ر فصل 18-2017، مبلغی معاد  ل 
19/3 میلیارد   بات به کشاورزان پرد  اخت نمود  . به هر حال 10/4 میلیارد   بات بود  جه اش از 
میالیات های منسوخ شد  ه جد  ید   شکر و 5/1  میلیارد   بات از طریق تسهیالت د  ولتي تأمین 
گرد  ید  . بنابراین صند  وق شکر و نیشکر، پروند  ه سال 2018 را با یک کسری بود  جه 8 میلیارد   
باتي به پایان رساند  .د  ر هر صورت، واضح است که د  ولت یک راهکار معتبر برای مقابله با تأثیر 
قیمت های پایین شکر جهاني د  ر مقابل قیمت های نسبتاً باالی نیشکر د  اخلي پید  ا نکرد  ه است.

  فصل 2018-19
محصول نیشکر فصل 19-2018 از شرایط آب و هوای مطلوب سود   برد  . میزان 
بارند  گی د  ر طول د  وره رشد   اخیر، بیش از میانگین بارش های منطقه بود  ه و به نظر 
آسیاب،  فصل  د  ر خالل  باشد  .  د  وره 2017-18  رکود    از  پایین تر  همچنان  می رسد   
وضعیت آب و هوایی د  ر بیشتر اوقات خشک بود  ه و این مسأله به فرآیند برد  اشت 

محصول و استخراج شکر از نیشکر کمک نمود  .

خالء سیاست های مناسب و تضعیف صنعت شکر تایلند  
 )F.O.LICHT,S( 6 مارس ۲۰۱9 -نشریه بین المللي شکر و شیرین كنند     ه ها
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از آنجا که این فصل تقریباً 10 روز زود  تر شروع شد   تعد  اد نسبتاً چشمگیری از واحد  های آسیاب 
د  ر اواسط ماه فوریه مشغول فعالیت بود  ند  . د  ر این د  وره، د  و کارخانه جد  ید   توسط شرکت های 
»شکر شرق«  و »رونگ روآنگ تایلند  «  نیز راه اند  ازی گرد  ید  . باید   اشاره نمود   که بواسطه د  و عامل 

جد  ید   د  ر این فصل، رکورد  های جد  ید  ی به د  ست آمد  :
* صنعت نیشکر د  ر هفتم ژانویه، رقمي معاد  ل 1/271 میلیون تن نیشکر را آسیاب نمود   که 

4/4 د  رصد   باالتر از رکورد   قبلی سال 18-2017 بود  .
* د  ر د  وازد  هم فوریه، این کارخانه ها 142.984 تن شکر تولید   کرد  ند   که 2/3 د  رصد   باالتر از رکورد   
قبلی بود  . علي رغم کاهش جذابیت کشت نِیشکر، بعید   به نظر میرسد   کشاورزان از کشت نیشکر د  ست 
بکشند  . میترپول )رئیس بزرگترین گروه شکر کشور( معتقد   است که هنوز کشت نیشکر برای کشاورزان، 
بیش از برنج د  رآمد  زایي د  ارد  . ایسارا اظهار مي د  ارد   که کشت نیشکر د  ر یک قطعه زمین به مساحت یک 
رآیي، د  رآمد  ی معاد  ل 9600 بات برای کشاورزان تایلند  ی به همراه د  ارد  . اما کشت برنج د  ر همین سطح از 
زمین، د  رآمد  ی معاد  ل  3500 بات ایجاد   مي کند  . وی اضافه کرد   که د  رآمد  زایي کمتر کشت برنج به د  لیل 
مصرف آب زیاد   توسط این محصول است. عالوه براین، بسیاری از نواحي روستایي فاقد   زیر ساخت های 
مناسب آبیاری هستند  .د  ر ضمن، پیش بیني می شود میزان مصرف شکر د  ر سال 19-2018 به تد  ریج 
و به طور یکنواخت کاهش یابد   یکی از عوامل تأثیرگذار د  ر این زمینه، وضع مالیات روی نوشابه های 
غیرالکلي است که از سپتامبر 2017 اجرایي شد  ه و نرخ آن تا سال 2023 افزایش خواهد   یافت.د  ر تایلند  ، 
نوشابه های غیرالکلي تقریبا20ً د  رصد   کل مصرف صنعتي شکر را به خود   اختصاص مید  هند  . د  ر راستای 
اجرای سیاست جد  ید   مالیاتي، قیمت نوشابه هایي که از شیرین کنند  ه های مصنوعي استفاد  ه مي کنند  ، 
بین 5 تا 10 د  رصد   ارزان تر از نوشابه های حاوی شکر مي باشند  . د  ر مجموع، تولید  کنند  گان مواد   غذایي 
و صنایع نوشابه سازی، تقریباً 80 د  رصد   کلاّ مصرف غیرمستقیم شکر را تشکیل مي د  هند  . این د  ر حالي 
است که سهم مصرف شکر صنعتي تقریباً 46 د  رصد   کل مصرف مي باشد  .با این حال، تاکنون تأثیر وضع 
مالیات بر شکر محسوس نیست. طبق گزارش اد  ارة اقتصاد   صنعتي، فروش شکر د  اخلي د  ر سال 2018 به 

2/850 میلیون تن رسید   که نسبت به قبل د  ر حد  ود   15000 تن افزایش د  اشته است.

  نزد  یك شد  ن صاد  رات به مرز شکستن رکورد   
با افزایش شد  ید   تولید  ، میزان صاد  رات نیز به سرعت افزایش مي یابد  . صاد  رات شکر تایلند   د  ر د  ورة 
18-2017 به حد  ود   10/1 میلیون تن رسید   که 3 میلیون تن بیشتر از صاد  رات سال2016-17 
است. بر روی کاغذ مي توان افزایش مجد  د   صاد  رات را برای سال 19-2018 متصواّر شد   زیرا تایلند   
م است تا حجم ذخایر قابل توجه خود   را کاهش د  هد  . میزان صاد  رات طي چهار ماهه اواّل سال  مصماّ
)نوامبر/ ژانویه( به 2/4 میلیون تن رسید   که از 1/4 میلیون تن د  ورة زماني مشابه سال قبل بیشتر 

است. تایلند   د  ر سال 2018 شاهد   یک افزایش نامتناسب د  ر صاد  رات شکرخام بود  . صاد  رات این 
محصول با رشد   90 د  رصد  ی، به مرز 6/2 میلیون تن نزد  یک شد  . صاد  رات شکر تصفیه شد  ه نیز با 
بیش از 23 د  رصد   رشد  ، به رقم 3/9 میلیون تن و شکر سفید    با 20 د  رصد   افزایش به 610 هزار تن 
رسید  .تاکنون، اند  ونزی با وارد  ات بیش از 4 میلیون تن، بزرگترین وارد  کنند  ه شکرخام این کشور بود  ه 
است، د  ر حالي که این حجم برای سال 2017 معاد  ل 2/4 میلیون تن بود  . د  ر این خصوص، تایلند   
از تعرفه های پایین تر وارد  ات  برای کشورهای عضو آِس آن سود   زیاد  ی کسب کرد  .میانمار با وارد  ات 
800 هزار تن  در   )مقایسه با 500 هزار تن سال قبل(، بزرگترین مقصد   شکر تصفیه شد  ه بود  . این 
افزایش، با توجه به وضع عوارض گمرکي ضد   د  امپینگي باالی چین از مي 2017 تا مي 2020 برای 
وارد  ات شکر از برخي کشورها  از جمله تایلند، قابل توضیح است. منابع بازار اعالم کرد  ند   که مقاد  یر 
اند  کي از شکرتصفیه شد  ه تایلند  ی به چین صاد  ر شد  ه است. استد  الل مشابهي د  ر مورد   تایوان نیز 
قابل ذکر است زیرا بیش از 500 هزار تن شکر تصفیه شد  ه از تایلند   وارد   نمود   که خیلي بیشتر از 
نیاز د  اخلي این کشور است.افزایش سریع صاد  رات شکر و اصالحات ناقص قوانین مربوط به شکر 
د  اخلي، ممکن است باعث تحریک د  وباره برزیل شود  . برزیل د  ر سال 2016 به سازمان تجارت جهاني 
د  ر خصوص اصالح قوانین شکر تایلند   شکایت کرد  . د  ر آن زمان، برزیلي ها از عد  م رعایت بعضي از 
قوانین، آیین نامه ها و سایر اقد  امات نقض قوانین سازمان تجارت جهاني انتقاد   کرد  ند  .زماني که بانکوک 
اعالم کرد   قوانین بازار شکر خود   را اصالح مي نماید  ، برزیل شکایت خود   د  ر سازمان تجارت جهاني را 
د  ر سال 2018 به حالت تعلیق د  رآورد   لذا اعالم نمود   که منتظر خواهد   ماند   تا تایلند   قوانین صنعت 
نیشکر و شکر خود   را اصالح کند  .با توجه به تأخیر تایلند   نسبت به انجام این اصالحات و تشد  ید   
حمایت های این کشور از صنعت شکر به واسطه برخي اقد  امات خاص، ممکن است برزیل به این 

نتیجه برسد   که شکایت و منازعه می تواند راهکار مناسب تری برای حل این مسأله باشد  .
  ابهام بانکوك د  ر زمینه مصارف مختلف شکر

وزیر صنعت تایلند   د  ر سال 2018 اظهار د  اشت که د  ولت د  ر راستای اجرای سیاست اقتصاد   زیستي، 
صنعت شکر را برای تولید   محصوالت با ارزش افزود  ه باالتر تشویق خواهد   کرد  .از آوریل سال گذشته و 
پس از تصویب این طرح توسط د  ولت، مبلغي معاد  ل 11 میلیارد   د  الر د  ر ایالتهای شمالي و شمال شرق 
هزینه شد  ه است.د  ولت بر این باور است که سرمایه گذاری د  ر بیوتکنولوژی می تواند یک ارزش افزود  ه 
اضافي د  ر حد  ود   10 میلیارد   د  الر، برای صنعت نیشکر این کشور پاد  شاهي ایجاد   کند  ، ضمن اینکه ارزش 
افزود  ه سایر صنایع کشاورزی مانند   کاساوا را نیز به همراه د  ارد  .براساس این اقد  ام، تایلند   تا سال 2027 
با تمرکز روی حوزه های زیست شیمي و بیوپالست به مرکز زیست شیمي جنوب شرقي آسیا تبد  یل 
خواهد   شد  .شرکت هایي مانند   شرکت نوشابه سازی تایلند  ، مواد   شیمیایي سبز جهاني، گروه میترفول، 
 تایلند   پیوراک ، گروه کوربیون و شرکت بین المللي شکر تایلند   کاست، از نقش آفرینان اصلي طرح 
زیست شیمي خواهند   بود  .اد  اره نیشکر و شکر OCSB اعالم کرد   که د  ر نتیجه این طرح، بخش بیشتری 
از شکر مصرفي به سمت تولید   محصوالت جد  ید   سوق د  اد  ه می شود و انتظار مي رود   صاد  رات با کاهش 
شد  ید   40 تا 50 د  رصد  ی د  ر سال های آتي مواجه شود  .د  ر حال حاضر به نظر مي رسد   که این موضوع، 
یک هد  ف بلند  مد  ت باشد   تا یک راهکار کوتاه مد  ت برای حل مشکل مازاد   شکر موجود  .د  ر حالي که اخیراً 
برنامه زیست شیمي توسط د  ولت به تصویب رسید  ، نشانه هایي وجود   د  ارد   مبني بر اینکه مسئولین ممکن 
است میزان مصرف اتانول د  ر قالب برنامه توسعه انرژی های جایگزین 1 را کاهش د  هند  .د  ر ابتد  ا انتظار 
مي رفت میزان مصرف اتانول از مقد  ار 1/5 میلیارد   لیتر د  ر سال 2018 به 4/1 میلیارد   لیتر د  ر سال 2036 
افزایش یابد  . لیکن این هد  ف ممکن است به علت بالتکلیفي د  ر عرضه مالس و کاساوا، به حد  ود   2/6 
میلیارد   لیتر کاهش یابد  . انتظار بر این است که تا ماه آوریل، تصمیم گیری نهایي د  ر این خصوص اتخاذ 
شود  .این بالتکلیفي باعث شد   تا د  ولت نیز اجرای طرح توقف فروش سوخت RON91E10 را که برای 
اواّل ژانویه 2018 برنامه ریزی شد  ه بود   به تأخیر بیند  ازد  . د  ر حال حاضر، فروش این نوع سوخت، تقریباً 
یک سوم کل فروش بنزین است. پایان عرضه E 10  می تواند میزان مصرف E 20 را د  و برابر نماید  .د  ر 
عین حال، د  ولت همچنان سعي د  ارد   تا از طریق ایجاد   انگیزه های قیمتي، مصرف سوخت بنزین-الکل  
 را افزایش د  هد  . پرد  اخت یارانه ها توسط صند  وق نفت ایالتي باعث شد  ه است که سوخت های اتانولي

20 تا 40 د  رصد   ارزان تر از بنزین حمایتي باشند  . د  ولت همچنین از تولید   وسایل نقلیه ای را که با سوخت 
E 20 و E 85 کار مي کنند  ، حمایت مي کند  . نرخ مالیات غیرمستقیم ماشین های اقتصاد  ی )د  ارای حجم 
موتور کمتر از 1300 سي سي با مصرف سوخت کمتر از 5 لیتر د  ر 100 کیلومتر(، 17 د  رصد   تعیین شد  ه 

است که بسیار کمتر از نرخ 30  د  رصد  ی مالیات وسایل نقلیه بنزیني است.
 د  ورنما 

پس از گذشت بیش از یک سال از اصالحات ناتمام بازار شکر، هنوز به نظر مي رسد   برخي 
سؤاالت بد  ون پاسخ باقي ماند  ه اند  . د  ر حالي که بخش صنعت سعي د  ارد   تا به هر قیمتي، از د  ست 
شکر انباشته شد  ه خود   خالص شود  ، د  ولت تاکنون با هزینه ای بیش از 20 میلیارد   د  الر د  ر اقد  امات 
حمایتي، تالش د  اشته است تا کشاورزان نیشکرکار را آرام نماید  .ممکن است خیلي طول نکشد   
تا برزیل برد  باری خود   را از بانکوک )به د  لیل عد  م پیشرفت برنامه اصالحات بازار شکر( از د  ست 
د  اد  ه و موضوع شکایت سازمان تجارت جهاني خود   را پیگیری نماید  .د  ر عین حال، صنعت اتانول 
 که همچنان به عنوان یک گزینه قابل اعتماد   برای کاهش مازاد   شکر مازاد   این کشور مطرح 
مي باشد  ، با خط مشي های متناقض روبرو است.علي رغم اینکه د  وره طوالني قیمت های پایین 
شکر د  ر بازارهای جهاني نسبتاً بد   نبود   لیکن فعالیت این صنعت تایلند   د  ر یک خأل سیاستگذاری 

مناسب، برنامه ریزی استراتژیک آیند  ه این کشور را غیرممکن مي سازد  .
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ارز ۴۲۰۰ توماني شکر براي ۱۵۰ نفر رانت ایجاد   كرد  ه است
د  بیرانجمن صنفی کارخانه های قند   و شکر کشور 
با اشاره به اینکه شکرهاي وارد  اتي از هفته آیند  ه وارد   
کشور می شود و برد  اشت نیشکر نیز از یک الي د  و 
روز آیند  ه آغاز می شود، گفت: قیمت شکر د  ر روزهاي 

آیند  ه متعاد  ل می شود.
بهمن د  انایي د  ر گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره 
به افزایش قیمت شکر د  ر بازار گفت: افزایش قیمت 

این کاال طي روزهاي گذشته جزئي بود  ه است.
وي با بیان اینکه شکر جزو کاالهایي است که از 
مالیات ارزش افزود  ه معاف بود  ه است، افزود  : حد  ود   
سه هفته قبل مجلس تصمیم به اصالح این قانون 
این کاالها  لیست  از  را هم  بود   شکر  قرار  و  گرفت 
خارج کند  . که همین مسأله باعث شد   قیمت شکر د  ر 
بازار بین 10 تا 15 د  رصد   افزایش یابد   ما بعد   از گراني 
کاال بالفاصله وارد   ماجرا شد  یم و با پیگیري هایي که 
قائم مقام وزیر صنعت د  ر امور بازرگاني انجام د  اد   و 
مذاکراتي که با کمیسیون اقتصاد  ي مجلس صورت 
گرفت این طرح از د  ستور کار مجلس خارج شد   و 
هنوز  اما  قیمت شکر شد    افت  باعث  مسأله  همین 
که  د  ارد    فاصله  کمي  مقد  ار  مصوب  نرخ  با  قیمت 
پیش بیني مي کنیم این گپ قیمتي نیز طي روزهاي 
آیند  ه از بین برود  .د  انایي با اشاره به اینکه االن فصل 
کم مصرف شکر و مصرف این کاال از نیمه بهمن و 
اسفند  ماه باال مي رود  ، گفت: د  ر حال حاضر نیاز کشور 
به شکر ماهي حد  ود   150 تا 160 هزار تن و د  ر ایام 

پرمصرف حد  ود   200 هزارتن است.
و  ثبت سفارش شد  ه  تاکنون 900 هزارتن شکر 
قرار است 200 تا 250 هزارتن ثبت سفارش د  یگر 
نیز انجام شود   ضمن اینکه طي یکي د  و روز آیند  ه 
اولین محموله شکرهاي وارد  اتي وارد   کشور می شود 

و همه این وارد  ات از هند   انجام مي گیرد  
وي اضافه کرد  : با این حال به د  لیل هیجاني که 
تا 200  بین 190  اخیر  ماه هاي  طي  ما  د  ارد    بازار 
تا  کرد  ه ایم  عرضه  بازار  به  ماهیانه  را  شکر  هزارتن 
مشکلي به وجود   نیاید  .این فعال بخش خصوصي د  ر 
بخش د  یگري از سخنان خود   وضعیت ذخایر شکر را 
بسیار مطلوب توصیف کرد   و گفت: به د  لیل تأخیري 
که سال گذشته د  ر وارد  ات رخ د  اد   و باعث نابساماني 

بازار شد   امسال به موقع براي این کار اقد  ام کرد  یم.
شکر  هزارتن   900 تاکنون  اینکه  بیان  با  د  انایي 
ثبت سفارش شد  ه است، افزود  : د  ر مد  ت مشابه سال 
اواخر  گذشته میزان ثبت سفارش ها صفر بود   و ما 

اسفند   اقد  ام به این کار کرد  یم.
وي اد  امه د  اد  : براي 300 هزارتن از شکرهاي ثبت 
سفارش شد  ه تخصیص ارز صورت گرفته و امید  وار 
هستیم که این میزان از هفته آیند  ه به تد  ریج وارد   
کشور شود   ضمن اینکه حد  ود   200 تا 250 هزارتن 
ثبت سفارش د  یگر نیز انجام خواهد   شد   که امید  واریم 

همه این محصوالت تا آخر سال وارد   کشور شوند  .
د  انایي با بیان اینکه این میزان وارد  ات براي تأمین 
نیاز بازار د  اخلي به شکر تا پایان تابستان 99 است، 
افزود  : طي یکي د  و روز آیند  ه اولین محموله شکرهاي 
وارد  اتي وارد   کشور می شود و همه این وارد  ات از هند   

انجام مي گیرد  .

وي با اشاره به ذخایر استراتژیک کشور نیز گفت: 
هزارتن   500 حد  ود    ایران  د  ولتي  بازرگاني  شرکت 
شکر را براي این منظور وارد   کرد  ه است.د  انایي اد  امه 
د  اد  : تمام مصرف کنند  گان حقیقي و حقوقي که شکر 
مي خواهند   مي توانند   د  رخواست خود   را به سازمان 
صنعت و معد  ن استان ها یا شرکت هاي غله هر استان 
را تحویل ما مي د  هند   و  نیز لیست  آنها  ارائه کنند   
ما نیز از کارخانجات مي خواهیم که شکر مورد   نیاز 
آنها را تحویل د  هند  .ما از حذف ارز 4200 توماني از 
وارد  ات شکر استقبال مي کنیم چرا که اختصاص ارز 
4200 توماني براي وارد  ات شکر منجر به ایجاد   رانت 

براي عد  ه اي معد  ود   شد  ه است
د  بیر انجمن صنفی کارخانه های قند   و شکر کشور 
اینکه  به  اشاره  با  از سخنان خود    د  یگري  د  ر بخش 
مقد  ار تولید   چغند  ر قند   د  ر کشور براي اولین بار حتي 
از میزان پیش بیني شد  ه توسط بخش خصوصي نیز 
کمتر شد  ه است، گفت: ما پیش بیني مي کرد  یم میزان 
تولید   بین 3 میلیون و 800 هزار تن تا 3 میلیون و 
900 هزار تن باشد   اما د  ر نهایت حد  ود   3.2 میلیون 
تن چغند  ر بهاره د  ر کشور تولید   شد   که با احتساب 
مجموع  پاییزه  چغند  ر  تن  هزار   700 حد  ود    تولید   
تولید   به 3.9 میلیون تن مي رسد  .د  انایي د  لیل کاهش 
تولید   چغند  ر قند   را کاهش عملکرد   د  ر هکتار عنوان 
امسال  اوایل  و  اواخر سال گذشته  د  اد  :  اد  امه  و  کرد   
بارند  گي هاي شد  ید   باعث ایجاد   مشکالتي د  ر کشت و 
د  ر نهایت کاهش تناژ محصول شد   امسال عملکرد   د  ر 
واحد   سطح به کمتر از 50 تن د  ر هکتار کاهش یافت.

از  شکر  تن  هزار   500 امسال  کرد  :  اضافه  وي 
نیشکر نیز د  ر کشور تولید   می شود که تاکنون 100 
هزار تن از آن تولید   شد  ه و حد  ود   400 هزار تن د  یگر 
تولید   خواهد   شد   و ان شاءا… با خشک شد  ن زمین 
بعد   از بارند  گي هاي اخیر، طي امروز و فرد  ا برد  اشت 

آن مجد  د  اً آغاز خواهد   شد  .
بر  مبني  شد  ه  مطرح  مباحث  به  اشاره  با  د  انایي 
احتمال حذف ارز 4200 توماني از شکر، گفت: ما 
از این مسأله استقبال مي کنیم چرا که اختصاص ارز 
4200 توماني براي وارد  ات شکر منجر به ایجاد   رانت 

براي عد  ه اي معد  ود   شد  ه است.

ارز 4200  با  وي اضافه کرد  : عمد  ه شکر وارد  اتي 
توماني تبد  یل به محصوالت د  یگر و از کشور صاد  ر 
این  از  چند  اني  نفع  مصرف کنند  ه  بنابراین  می شود. 
مسأله نمي برد   ضمن اینکه به د  لیل ارزان بود  ن شکر 
وارد  اتي با ارز د  ولتي، انگیزه قاچاق این محصول به 
کشورهاي همسایه زیاد   می شود.د  بیر انجمن صنفی 
کارخانه های قند   و شکر کشور گفت: بر اساس آمار 
بانک مرکزي میزان شکر مصرفي یک خانواد  ه 4 نفره 
8 کیلوگرم و انواع قند   15 کیلوگرم است ضمن اینکه 
این آمار مربوط به سال 96 است و ما اطمینان د  اریم 
است. میزان مصرف کمتر شد  ه  د  ر حال حاضر  که 

شکر  و  قند    مجموع  اگر  حتي  د  اد  :  توضیح  د  انایي 
مصرفي خانوار را 24 کیلوگرم د  ر نظر بگیریم سهم 
هر نفر شش کیلوگرم می شود بنابراین نیاز کشور به 
مصرف مستقیم شکر بین 480 تا 500 هزار تن است.

وي اد  امه د  اد  : به عبارتي از مجموع 2.2 میلیون 
تن شکر وارد  اتي، 1.7 میلیون تن آن د  ر صنوف و 
کشور  از  نیز  آن  عمد  ه  که  می شود  مصرف  صنایع 
تا 150  این میان 100  بنابراین د  ر  صاد  ر می شود. 
و  مرد  م  نه  مي برند    نفع  شد  ه  ایجاد    رانت  از  نفر 

مصرف کنند  گان نهایي.
د  انایي با اشاره به اینکه د  ر صورت حذف ارز 4200 
براي  مختلفي  راهکارهاي  شکر،  وارد  ات  از  توماني 
مثال  عنوان  به  گفت:  د  ارد  ،  وجود    آن  بازار  کنترل 
یا  کرد    عرضه  مستقیم  صورت  به  را  شکر  مي توان 
اینکه آن را د  ر بسته بند  ي هاي مختلف ارائه نمود  . اما 
مسأله اینجاست که د  ر حال حاضر شکر اثر چند  اني 
د  ر سبد   هزینه خانوار ند  ارد  . هم اکنون نرخ مصوب آن 
4.050 تومان است و پیش بیني می شود د  ر صورت 
حذف ارز 4200 توماني و تبد  یل آن به ارز نیمایي 

قیمت شکر به 4800 تا 4.900 تومان برسد  .
وي با بیان اینکه قیمت شکر شهریور هر سال بعد   
از اعالم نرخ خرید   تضمیني چغند  ر قند   و د  ستمزد   
تعیین می شود و تا شهریور سال آیند  ه ثابت مي ماند  ، 
اضافه کرد  : باید   این نکته را متذکر شوم که با توجه 
به شرایط جامعه و قد  رت خرید   مرد  م این اتفاق به 
از عید   شاهد    تا قبل  زود  ي رخ نمي د  هد   و حد  اقل 

چنین اتفاقي نخواهیم بود  .
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 بودجه ریزی در شرایط 
نه جنگ نه صلح

اد       امه از صفحه اول|
این روزها نوک تیز انتقادها درحالی به سوی سازمان 
بودجه ریزی کشور است که بدون تردید مدیران ارشد 
نیرومندتری  بودجه  می شد  می دانند  سازمان  این 
ریخت. دقت در فرآیند بودجه ریزی سال 1399 نشان 
می دهد متأسفانه توانایی اقتصاد ایران همین چیزی 
است که در البه الی ارقام و اقالم الیحه بودجه ریخته 
تالش  بودجه  و  برنامه  سازمان  و  دولت  است.  شده 
کرده اند عالوه بر اینکه محل های تازه ای برای کسب 
درآمد تدارک ببینند از سرجمع هزینه ها نیز بکاهند 
اما می توان به وضوح دید درباره کم کردن هزینه ها در 
این وضعیت سخت سیاست داخلی کار زیادی از دست 
سازمان برنامه و بودجه و حتی کل دولت برنمی آید. آیا 
دولت می تواند هزینه حقوق و دستمزد را کاهش دهد 
که با توجه به لحاظ کردن تورم امسال آن را کاهش 
داده است؟ آیا دولت توانایی دارد سد راه پرداخت و 
تخصیص هزینه های دفاع و امنیت شود؟ آیا دولت 
توانایی دارد بودجه و منابع صدها نهاد کوچک و بزرگ  
سیاسی و مذهبی که دهه هاست خود را به بودجه 
سنجاق کرده اند را کاهش داده یا حذف کند؟ از سوی 
دیگر در شرایط رکود بزرگ آیا دولت می تواند بازهم 
بیش از این میزان مورد نظر درالیحه از شهروندان 
مالیات دریافت کند؟ در وضعیتی که درآمد حاصل از 
صادرات نفت 50 درصد و شاید بیشتر سقوط کرده 
است و سرمایه گذاران خارجی حاضر به سرمایه گذاری 
مستقیم نیستند و حتی بساط فاینانس نیز جمع شده 
است راهی برای کسب درآمد ارزی باقی مانده است؟ 
این پرسش های سخت و واقعی را می توان ادامه داد و در 
هرکدام از این پرسش ها گوشه هایی از محدودیت های 
سازمان برنامه و بودجه را نشان دهد. منتقدان الیحه 
بودجه 1399 باید بدانند که در این وضعیت شاید 
نباید انتظار بیشتری از دولت و سازمان برنامه و بودجه 
داشت. شاید برخی بدسلیقگی های موجود در ارقام و 
اقالم و سیاست های بودجه ای را می شد با دقت نظر 
بیشتر و با استفاده از تجربه و دانش اقتصاددانان و 
کارشناسان بیرون از دولت و به ویژه بخش خصوصی 
را پیدا کنیم که  باید راهی  اما حاالت  برطرف کرد 
بودجه 1399 در بهترین شرایط قرار گیرد. یکی از 
رخدادهای سخت احتمالی که می تواند همین توازن 
فعلی بودجه را از تعادل خارج کند دستکاری در اقالم 
هزینه ای از سوی نمایندگان مجلس قانونگذاری است 
که امیدواریم با توجه به شرایط خطرناک از این کار 
اجتناب کنند. دولت اما در کلیت خود باید مراقب باشد 
دستگاه های زیرمجموعه اش همین چیزی که هست را 
به رسمیت شناخته و درصدد کسب سهمیه بیشتر از 

این منابع کمیاب نباشند. 
از سوی دیگر منتقدان سیاسی دولت باید انصاف و 
آداب نقد را در انتقاد از الیه بودجه رعایت کنند. از حاال 
تا روزی که بودجه در کمیسیون های تخصصی بررسی 
می شود می توان با سعه صدر بیشتر و دوری از جزمیت 
و نامنعطف بودن مواردی را که نیاز به اصالح دارد، را 
اصالح کرد. مدیران سازمان برنامه و بودجه باید توجه 
داشته باشند که می توان و باید نقدهای کارشناسانه 
را بپذیرد و در مهلت باقی مانده برخی از کاستی های 
مشهود به ویژه دربخش درآمدهای بودجه 1399 را 
برطرف کند و باید بپذیریم بودجه ای که درشرایط نه 
جنگ نه صلح تدوین می شود با برخی از دشواری ها 

مواجه خواهد شد.
نایب رییس اتاق ایران

قائم  مقام وزیر صمت خبر داد: 

نقشه راه تنظیم بازار كشور آماده ابالغ است

قائم مقام وزیر صمت از آماده شدن سند نقشه راه تنظیم بازار 
برای ابالغ خبر داد و گفت: بدون توجه به شاخص های کالن از 

جمله تورم و نرخ ارز، نمی توان آرامش بازار را کنترل کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت به نقل از  شاتا، حسین 
مدرس خیابانی در حاشیه جلسه امروز بررسی نقشه راه تنظیم 
بازار کشور در جمع خبرنگاران گفت: امروز بعد از 4 ماه انجام کار 
کارشناسی منسجم و مداوم، نقشه راه تنظیم بازار کشور آماده ابالغ 
از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان رئیس ستاد تنظیم 

بازار کشور است.
قائم  مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در این 4 ماهی که 
از آغاز تدوین نقشه راه تنظیم بازار به دستور عالی ترین مقام کشور 
یعنی مقام معظم رهبری می گذرد، نسخه و پیش نویس اولیه  نقشه 
راه تنظیم بازار کشور برای نظرخواهی به دستگاهها ارسال شده و 
همزمان با آن هم، مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، نظرات دستگاههای تابعه ستاد تنظیم بازار 

و نیز خبرگان این حوزه را دریافت کرده است.
وی تصریح کرد: امروز آخرین نتیجه ای که از جلسه تدوین نقشه 
راه تنظیم بازار کشور حاصل شده، این است که می توان سند نقشه 
راه تنظیم بازار کشور را آماده ابالغ دانست و به زودی، آخرین حک و 
اصالح های الزم بر روی آن انجام خواهد شد تا بتوان با توجه به نظرات 
تمامی دستگاههای دخیل در امر تنظیم بازار، جهت گیری های الزم 

را برای بهبود عملکرد این نقشه و نیز حمایت از تولید صورت داد.
مدرس خیابانی با بیان اینکه آنچه که در این جلسه، فوق العاده 
برجسته به نظر می رسید، در نظر گرفتن اثرات محیط پیرامونی و 
شرایط تحریم بر روی تدوین این نقشه راه در حوزه تنظیم بازار 
کشور است، تصریح کرد: این نقشه راه با توجه به اثرات محیط 
پیرامونی، تنظیم شده و حتی اگر در شرایط عادی، ضرورت های 
اجرای نقشه راه باید تغییر کند، این تغییرات انجام خواهد شد؛ اما 
به هر حال، هدف این بوده که در شرایط سخت کنونی، بتوان درک 
مشترکی را میان همه دست اندرکاران تنظیم بازار کشور ایجاد کرد 
و از همراه کردن تمامی دستگاهها نیز در این رابطه برای هدف اصلی 

که بهبود معیشت مردم است، اطمینان حاصل کرد.
وی با اشاره به اینکه نقشه راه تنظیم بازار، برگرفته از نقطه 
نظرات دستگاههای اجرایی بوده و جهت گیری اصلی آن بر اساس 
اولویت های تنظیم بازار کشور تدوین شده است، گفت: در این میان، 
برای حمایت از تولید ملی کشور نیز، با هدف مدیریت و کنترل 
واردات و نیز حمایت و پشتیبانی از اقشار ضعیف و متوسط به لحاظ 
تأمین معیشت آنها، تالش شده تا از همه ابزارهای موجود استفاده 
شود، چراکه اگر تولید سر پا باشد و ادامه یابد، تأمین نیازهای 

مصرف کنندگان نیز تضمین شده خواهد بود.

مدرس خیابانی گفت: عمده جهت گیری نقشه راه تنظیم بازار، 
حمایت از بازیگران اصلی این حوزه در بخش تولید و مصرف است 
و باید از تمامی ابزارهای الزم در این رابطه بهره گرفت؛ به نحوی 
که تنظیم واردات، صادرات، ذخیره سازی و تأمین برای کاالهای 
خاص و مورد اهمیت در سبد مصرفی خانوارها، مدنظر قرار گرفته 
و با دایره محدود، در حوزه قیمت گذاری نیز، الزامات رعایت شود؛ 
این در شرایطی است که در حوزه سایر کاالها نیز، حمایت از جنس 

نظارت است.
وی ادامه داد: نکته ای که در این نقشه راه به آن پرداخته می شود 
و در سال 99 نیز باید به صورت ویژه دیده شود، استفاده از تمامی 

ابزارهای فناوری های نوین است.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، تنظیم بازار را یک موضوع 
برای  اجرایی  دستگاههای  الزام  کرد:  تأکید  و  دانست  فرابخشی 
مشراکت در پیاده سازی اهداف و وظایف این نقشه راه از دو جنبه، 
حائز اهمیت است، همانطور که تاکنون نیز تمامی دستگاهها با توان 
خود وارد حمایت از تصمیمات حوزه تنظیم بازار کشور شده اند و 
در مقابل، بخشی از مشکالت خود را نیز در قالب هماهنگی های به 

عمل آمده از سوی این ستاد و مصوبات آن، رفع و رجوع کرده اند.
مدرس خیابانی گفت: نکته حائز اهمیت آن است که بانک 
مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی، گمرک جمهوری اسالمی ایران، 
سازمان ملی استاندارد، سازمان بنادر و تمامی دستگاههای عضو 
ستاد تنظیم بازار، تاکنون همراهی های الزم را با تصمیمات این 
ستاد به عمل آورده و آرامش نسبی که هم اکنون در بازار حاکم 
است، ناشی از همین هماهنگی ها است؛ از سوی دیگر، دستگاههای 
دولتی، دو الزام نیز برای همکاری با ستاد تنظیم بازار دارند، به این 
معنا که شخص وزیر صنعت، معدن و تجارت دارای اختیارات از 
دولت است و در کنار آن، تشکیل ستاد تنظیم بازار با مصوبه سران 
سه قوه انجام گرفته که به تازگی نیز این اختیارات که از سوی 
این شورای عالی در سال 97 به ستاد تنظیم بازار ابالغ شده بود، 
تمدید گردید و هم اکنون، ستاد تنظیم بازار، با قوت بسیار باالیی 

پیش خواهد رفت.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: نکته حائز 
اهمیت در حوزه تنظیم بازار کاالهای اساسی آن است که باید 
تمامی عوامل اثرگذار در قیمت تمام شده کاالها را لحاظ کرد؛ به 
این معنا که اثر شاخص های کالن مثل نرخ ارز، حجم نقدینگی، 
تورم ساختاری و خود تورم روی شاخص های تنظیم بازار اثر دارد 
و بدون توجه به تورم و نرخ ارز، نمی توان آرامش بازار را کنترل 
کرد؛ ضمن اینکه برخی شاخص هایی همچون نرخ خرید تضمینی، 
حقوق و دستمزد و حتی تورم ساختاری نیز، بر روی قیمت تمام 

شده کاالها اثرگذار است که باید آنها را نیز در نظر گرفت.
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سد      راه های توسعه كشاورزی

ایرانی  د     هقانان  شد       پیروز  اسالمی  انقالب  که  روزی 
نمی د     انستند      حکومتی که بر سر کار می آید      بیشترین نگرانی اش 
امنیت غذایی و خود     کفایی د     ر تولید      محصوالت کشاورزی است. 
اما رهبران انقالب اسالمی این خواست را با صد     ای بلند      و پرشمار 
و به مناسبت های گوناگون اعالم کرد     ند      و گفتند      می خواهند      برای 
افزایش د     رجه استقالل و سپس استقالل کامل ایران از وابستگی 
به وارد     ات مواد      غذایی از خارج اقد     ام کنند. همه د     ولت های ایران 
بالفاصله پس ازاستقرار د     ولت موقت تا همین امروز بارها و بارها 
این آرزوی بزرگ را بر زبان آورد     ه و تالش کرد     ه اند      ایران بتواند      
آنچه نیاز شهروند     ان است را از د     اخل تهیه کند     . اما هنوز پس از 
سپری شد     ن 4 د     هه از پیروزی انقالب اسالمی ایران به لحاظ 
وارد     ات نهاد     ه های د     امی و حتی محصوالتی مثل روغن نباتی برنج، 
شکر و حتی د     ر سال هایی گند     م به خارج از کشور نیاز د     ارند     . 
چرا چنین شد     ه است؟ چون چالش های کشاورزی ایران حل 
نمی شود. فهیمه بهرامی کارشناس و همکار مؤسسه مطالعات 
امسال چالش های کشاورزی  بهار  د     ر  بازرگانی  پژوهش های  و 
ایران را واکاوی کرد     ه است که د     ر اد     امه می خوانید     . د     قت د     ر این 
چالش ها نشان می د  هد      اکثریت آنها د     ست کم نیم سد     ه است به 
این بخش شد     ه اند     . به  انگار ذات  بخش کشاورزی چسبید     ه و 

همین د     لیل است که کشاورزی ایران هنوز د     یمی است.

 چالش های بخش کشاورزی ایران 
معموالً شناخت چالش ها گام اول و اساسی د     ر جهت رفع آن 
است از این رو به نظر می رسد      طبقه بند     ی چالش ها د     ر د     وگروه 
اصلی چالش های تخریب کند     ه رشد      بخش کشاورزی و چالش های 
تضعیف کنند     ه رشد      بخش مذکور زمینه مناسبی را برای انتخاب 

راهکار رفع و غلبه بر مشکالت شناسایی شد     ه، فراهم کند     . 

به استناد      مطالعه نیلی و همکاران )1395( که عوامل مؤثر بر 
رشد      اقتصاد     ی کشور را د     ر د     و گروه تخریب کنند     ه و تضعیف کنند     ه 
قرار د     اد     ه است و با توجه به بررسی مستند     ان علمی )FAO( و 
گزارش های متعد     د     ی که د     ر زمینه چالش های بخش کشاورزی 
د     ر ایران و سایر کشورها ارائه شد     ه است، می توان تعریف ساد     ه ای 
از چالش های تخریب کنند     ه و چالش های تضعیف کنند     ه بخش 

کشاورزی به شرح زیر ارائه کرد     :

  نبود      بازار و نقص برنامه های تنظیم بازار 
برنامه های تنظیم بازار با رویکرد      برقراری تعاد     ل بین عرضه و 
تقاضا و به تبع جلوگیری از نوسانات قیمت، با تأثیر بر انتخاب 
محصول برای تولید      و یا تأثیر بر الگوی تولید     ، تجارت و مصرف 
یکی از برنامه های مؤثر بر رونق و شکوفایی بخش کشاورزی 
می باشد     . سیاست های تنظیم بازار د     ر بسیاری از کشورها حتی 
کشورهای توسعه یافته با هد     ف حد     اکثرسازی رفاه تولید     کنند     ه 
و مصرف کنند     ه از جایگاه مهمی د     ر سیاستگذاری های تجاری 

)OECD, 2016( برخورد     ار است
با  بازار  تنظیم  سیاست های  از  مهمی  بخش  ایران  د     ر 
است  همراه  قیمتی  مد     اخله  بر  مبتنی  حمایتی  سیاست های 
)بهرامی، 1396(. نکته قابل توجه د     ر خصوص مد     ل حمایتی یا 
سیاست های حمایتی د     ولت د     ر بخش کشاورزی ایران آن است 
که جنس حمایت د     ولت د     ر این بخش بیشتر از جنس مد     اخالت 
قیمتی نظیر قیمت های تضمینی و عطای اعتبارات ارزان و حتی 
رایگان برای توسعه تکنولوژی های آبیاری و مکانیزاسیون می باشد      
)کمیسیون تجارت د     انمارک، 2017(. همچنین بررسی ها نشان 
می د     هند      اغلب مد     اخالت قیمتی د     ولت به ویژه د     ر بازار محصول با 
رویکرد      کنترل قیمت و یا سرکوب قیمت بود     ه د     ر حالی که ریشه 
افزایش و یا نوسانات قیمت به د     لیل ضعف یا نبود      زرساخت های 
ذخیره سازی، حمل و نقل و توزیع می باشد      )بهرامی، 1397(. 
شایان ذکر است برنامه های تنظیم بازار با تأثیری که بر قیمت 
و سطح نوسانات آن می گذارند      نقش کلید     ی د     ر تعیین الگوی 
کشت کشاورزان خرد     ه پا )حد     ود      93 د     رصد      واحد     های بهره برد     اری 
کشاورزی د     ر کشور د     ر مقیاس های کمتر از 10 و 5 هکتار فعالیت 
می نمایند     ( و به تبع آن الگوی تجارت د     ارند     . د     ر حقیقت قیمت 
یکی از مهم ترین فاکتورهای تأثیرگذار بر انتخاب الگوی کشت 
محصوالت کشاورزی است و این د     ر حالی است که د     ر مد     اخالت 
قیمت های تضمینی، خرید     های تضمینی  )اعم  د     ولت  قیمتی 
و تعیین یارانه برای نهاد     ه ها( کمتر به موضوع پاید     اری منابع 
که اصل و اساس تولید      پاید     ار است، توجه می گرد     د      )بهرامی، 
1397(. د     ر همین راستا بررسی تاریخی اقد     امات و برنامه های 
تنظیم بازار گویای این حقیقت است که ابزار استفاد     ه شد     ه برای 
تحقاّق اهد     اف مانند      کنترل و نوسانات قیمت نه تنها از کارآیی الزم 
برخورد     ار نبود     ه، بلکه با تأثیر برچشم اند     از د     رآمد      وسود      کشاورزان، 

سیگنال های اشتباهی را به کشاورزان د     ر خصوص نحوه و میزان 
تخصیص زمین به محصوالت منتخب آنها د     اد     ه است )بهرامی، 
1397( که به طور یقین به د     لیل نوسان شد     ید      این سیگنال ها، 
می توان انتظار د     اشت که مسیر رشد      و رونق تولید      با چالش های 

متعد     د     ی همراه خواهد بود     .
از مهم ترین تصمیمات اتخاذشد     ه د     ر ستاد      تنظیم بازار می توان 
از  به موضوع منع صاد     رات و وارد     ات د     ر جهت کنترل قیمت 
طریق کنترل عرضه اشاره نمود      که با توجه به نبود      آمار د     قیق از 
مصرف و تولید      د     اخل این تصمیمات نیز د     ر د     ستیابی به اهد     اف 
خود      از موفقیت چند     انی برخورد     ار نمی باشند     . شاهد      این اد     عا 
را می توان د     ر منع صاد     رات خرما )مصوبه مورخ 9 ارد     یبهشت 
1398 کارگروه تنظیم بازار( همزمان با آغاز ماه رمضان د     انست 
که به د     لیل عد     م توجه به سهم اند     ک صاد     رات از کل تولید      خرما 
د     ر کشور )حد     ود      10 د     رصد     ( نه تنها اثری بر پایین آورد     ن قیمت 
ند     اشت، بلکه باعث تضعیف موقعیت صاد     رکنند     گان این محصول 
ارزشمند      د     ر بازارهای هد     ف گرد     ید     .عد     م توجه به ایجاد      و تقویت 
بازارهای خارجی برای محصوالتی که د     ر د     اخل کشور به د     الیل 
اقلیمی و طبیعی مزیت محسوب می گرد     د      و عد     م تالش د     ر ایجاد      
مسیر تکمیل ارزش افزود     ه آنها د     ر د     اخل کشور یکی د     یگر از 
ضعف های حاکم بر نظام تصمیم گیری د     ر ستاد      تنظیم بازار د     ر 
زمینه رونق تولید      کشور می باشد      )بهرامی، 1397(. این د     ر حالی 
است که د     ر کشورهای موفق د     ر امر کنترل نوسانات بازار یکی از 
جنبه های کلید     ی تصمیمات، ایجاد      و تقویت بازارهای بین المللی 
به منظور جذب بیشتر تولید     ات د     اخلی و به تبع تولید      بیشتر برای 

عرضه د     ر آن بازارها می باشد     .

 پایین بود     ن پتانسیل د     ر جذب سرمایه گذاری 
سرمایه گذاری  رشد       تولید     ،  رونق  پیشران های  جمله  از 
سرانه و ارتقای کیفیت سرمایه گذاری است. د     ر همین راستا 
سرمایه گذاری د     ر بخش کشاورزی، عالوه بر اینکه موجب رشد      
تولید      و اشتغال د     ر این بخش می گرد     د     ، با توجه به ارتباطات 
پسین و پیشین این بخش با د     یگر بخش ها، به رشد      تولید      و 
اشتغال د     ر بخش های د     یگر نیز کمک مي کند      )فلیحی و امینی، 
1377(. یکی از موضوعات کلید     ی د     ر خصوص سرمایه گذاری، 
هست  سرمایه  بازد     هی  زمان  و  سود     آوری  شاخص  موضوع 
)صامتی و فرامرزپور، 1383( که به طور طبیعی سرمایه گذاری 
د     ر زیرساخت هایی نظیر آب و خاک نیازمند      زمان طوالنی برای 
بازد     هی سرمایه بود     ه و از طرفی اهمیت سرمایه گذاری د     ر این 
بخش ها بیشتر متکی بر ارزش زیست محیطی و اکولوژیکی آنها 
می باشد      تا ارزش اقتصاد     ی، از این رو سرمایه گذاری د     ر این 
بخش ها با مقبولیت کمتری از سوی بخش خصوصی همراه 
است. نکته حایز اهمیت د     یگر آن است که با توجه به محد     ود      
بود     ن میزان سرمایه د     ر کشورهای د     ر حال توسعه نظیر ایران، 
موضوع تخصیص سرمایه برحسب اولویت بسیار حایز اهمیت 
است. به طور یقین الزمه این اولویت بند     ی ریشه د     ر شناخت 
مشکالت و چالش های بخش کشاورزی با رویکرد      تقسیم بند     ی 
آنها برحسب تضعیف کنند     ه و تخریب کنند     ه د     ارد     . د     ر همین 
راستا مطالعات متعداّ     د     ی عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری د     ر بخش 
کشاورزی ایران را مورد      بررسی قرار د     اد     ه اند     . مطالعه گیالنپور 
1393 نشان می د  هد      سرمایه گذاری د     ر بخش کشاورزی ایران 
نه تنها با چالش های اقتصاد     ی، بلکه با چالش های نهاد     ی نظیر 
ساختارهای نامناسب بیمه ای، اعتباری و حقوقی نیز مواجه 
است که د     ر عمل تأثیر سرمایه گذاری د     ر این بخش را با کاستی 
همراه می سازد     . همچنین گسترد     گی و نامتوازن بود     ن مد     اخالت 
د     ولت د     ر طول زنجیره ارزش محصوالت کشاورزی د     ر ایران 
)بهرامی، 1397(، ماهیت ریسکی تولید      د     ر بخش کشاورزی 
ایران است )گیالنپور 1393(. این د     ر حالی است که استفاد     ه 
از نهاد     ه های فنآورانه )که نقش کلید     ی د     ر بهبود      بهره وری و به 
تبع رشد      تولید      د     ارند     ( به طور قابل مالحظه ای نیازمند      سرمایه و 

سرمایه گذاری د     ر این حوزه می باشند      )گیالنپور، 1393(.


