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آمار اعتمادساز 
ضرورت اجتناب ناپذیر

 بهمن دانائی
افراد،  سوی  از  مسیری  هر  در  حرکت 
سازمان ها و جامعه ها در هر عصر و دوره ای 
و  ابزارها  و  الزام ها  برخی  تأمین  نیازمند 
امکانات است که بدون آنها حرکت میسر 
نخواهد بود. به طور مثال حرکت به سوی 
نیازمند  جامعه ای  هر  در  اقتصادی  توسعه 
نقشه راه برای یک دوره میان مدت است که 
 باید مطابق با اهداف، رویکرد و برنامه های

تا  شود  آماده  راه  نقشه  آن  دل  در  نهفته 
توسعه به نتیجه مطلوب برسد. تجربه جامعه 
بشری نشان داده است که داشتن اطالعات 
دقیق، بهنگام، کارشناسانه و تهیه شده بر پایه 
دانش و تخصص و تجربه بدون تردید یکی 
از الزام های هر کاری از جمله توسعه است. 
آمار و اطالعات همچون چراغ راهنمایی اند 
که به هر نهادی امکان می دهد با استناد به 
آنها بداند که برای برداشتن گام بعدی چه 
را می توان  نقاط  کاستی هایی دارد و کدام 
نقاط قوت تلقی کرد. هر فعالیت همه سویه 
و بزرگ و حتی فعالیت در هر رشته صنعتی 
و  دقیق  آمارهای  وجود  بدون  اقتصادی  و 

کارشناسانه به بیراهه کشیده می شود. 
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چشم انداز نیمه دوم 
سال چیست؟

محّمد صادق جنان صفت

فعاالن  و  صنعتگران  بازرگانان،  اکثریت 
اقتصادی که در نشست آخر هیأت نمایندگان 
اتاق بازرگانی ایران حاضر بودند، با رفتار و گفتار 
خود نشان دادند از سیاستگذاری اقتصادی دولت 
ناراضی اند.  در حوزه های گوناگون خشمگین و 
شرایط  با   1396 زمستان  از  دوازدهم  دولت 
ویژه ای در سمت تقاضای ارزهای معتبر به ویژه 
دالر آمریکا مواجه شد و شاهد رشد فزاینده برای 
دالر بود. دولت در زمستان پارسال می توانست با 
آزاد کردن بازار ارز اجازه دهد قیمت ها در نقطه 
تعادلی غیردستوری و در هر روز خود را اثبات 
کند. بدون تردید این سیاست می توانست بازار 
ارز را در وضعیت تازه ای قرار دهد که به احتمال 
زیاد و در بدترین وضع، قیمت هر دالر آمریکا 
در جایی می ایستاد که امروز ایستاده است. در 
این شرایط بدون تردید تقاضاهای تازه به ویژه 
از سوی خانواده ها اتفاق نمی افتاد و تقاضا برای 
دریافت ارز مسافرتی نیز اندازه متعادلی به خود 
می گرفت و عرضه ارز از طرف دارندگان ارز با 
سادگی و با توجه به قیمت تعادلی اتفاق می افتاد.
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اقتصاد مقاومتی که اکنون در کنار برنامه توسعه ششم یکی 
از اسناد مهم اجرایی در باالترین سطح اقتصاد ایران به حساب 
می آید شامل اهداف، رویکرد، راهکارها و برنامه هایی است که 
آن  از  غلط  تفسیرهای  بر  را  راه  و  شده  بررسی  دقت  به  باید 
ببندیم. برخی افراد از اقتصاد مقاومتی این تفسیر را دارند که باید 
کاالهای مورد نیاز شهروندان با هر قیمت و از هر مسیر تأمین 
شود تا سطح پایداری جامعه افزایش یافته و از درجه و سطح 
نارضایتی های اجتماعی کاسته شود. اما این تفسیر منطبق با روح 
کلی اقتصاد مقاومتی نیست و تنها برخی از جنبه های کم اهمیت 

را شامل می شود.
برای  بزرگ  را طرحی  اقتصاد مقاومتی  اکثریت کسانی که 
اقتصادی به منابع داخلی  افزایش درجه خوداتکایی معقول و 
می دانند اما اعتقاد دارند که برای افزایش پایداری تولید ملّی 
برخی کارها هست که نباید انجام داد. به طور مثال در وضعی 
که تولید برخی محصوالت اساسی در مسیر رشد و پیشرفت قرار 
دارد و در یک قدمی آستانه فتح قله خودکفایی است را نباید به 

بهانه ای کوچک قربانی کرد.
و  برنامه ریزی  زحمت،  با  داخل  در  شکر  و  قند  تولید 
پیگیری های خستگی ناپذیر بخش تولید و البته دولت یازدهم و 
دوازدهم به نقطه امن رسیده است. متأسفانه این روزها می خوانیم 
و می شنویم که برخی از مدیران دستگاه ها و سازمان های دولتی 

در شرایط اضطراری فعلی با تصمیم های نادرست تیشه به ریشه 
تولید داخلی قند و شکر می زنند. 

بر اساس برخی شنیده ها قرار است برای واردات قند و شکر 
ارز ترجیحی – هر دالر معادل 4200 تومان – که با ارز آزاد و 
بازار فاصله بزرگی پیدا کرده است اختصاص داده شود که این 
می تواند یک زنگ خطر باشد. در وضعی که هزینه های تولید قند 
وشکر به دلیل عدم تعادل ها در بازار کار و بازارهای دیگر به زیان 
تولید شده است دادن ارز ترجیحی برای واردات ریشه به ریشه 

تولید داخل می زند و برخالف اقتصاد مقاومتی است. 
از اصول اقتصاد مقاومتی یکی هم این است که پایداری 
و تاب آوری تولید محصوالت مورد نیاز کاالهای راهبردی 
نهادها،  اینکه همه  این ممکن نیست مگر  یابد و  افزایش 
سازمان ها و دستگاه ها به اهمیت موضوع پی برده و همه 
تالش خود را برای اجتناب از این اقدام انجام دهند. شاید 
گفته شود که این کار با هدف حمایت از مصرف کنندگان 
انجام می شود، اما این توجیه غیرمنطقی است و چغندرکاران 
و نیشکرکاران را به مصاف همتایان خود در سایر نقاط جهان 
می برد در حالی که اکثریت دهقانان ایرانی فاقد حمایت های 
کافی هستند. اقتصاد مقاومتی معنایش این است که اگر 
حتی کمی زحمت می دهد آن را با دل و جان قبول کنیم و 

دستاوردها را قربانی منفعت های کوتاه مدت نکنیم.
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ادامه از صفحه اول
شوربختانه این کاری که عقل و منطق اقتصادی 
آن را تأئید می کرد انجام نشد و دولت معلوم نیست 
یا  دولت  داخل  در  گروه  یا  فرد  کدام  مشورت  با 
بیرون از دولت راه ناصواب عرضه ارزی ارزان تر از 
بازار را در زمستان دنبال کرد و هدر دادن دالرهای 
با زحمت به دست آمده را رسمیت بخشید. پس 
از سپری شدن دومین دهه از فروردین 1397 نیز 
بار در  این  را  قبلی  اشتباه  بانک مرکزی  و  دولت 
ابعاد بزرگ تکرار کردند و با تعیین قیمت هر دالر 
4200 تومان بار دیگر حراج ارزهای دراختیار خود 
را ادامه داد. اما دولت حاال متوجه شده است خطای 
بزرگی انجام شده و می خواهد جبران مافات کند 
و از واردکنندگان مابه التفاوت می خواهد... اگر فقط 
همین یک نمونه از تصمیم گیری دولت دوازدهم در 
کانون توجه قرار گیرد و از طرف کارشناسان، فعاالن 
اقتصادی و اقتصاددانان کالبدشکافی شود می توان 
به عمق فاجعه در نظام تصمیم گیری دولت رسید. 
در چند ماه سپری شده رخداد دیگری که وضعیت 
کسب و کار ایرانیان را در بدترین شرایط قرار داده 

است بازگشت روح تحریم هاست. 
اندازه ای  به  مدت  همین  در  تحریم  کارنامه 
ترسناک بوده و هست که فعاالن اقتصادی و از آن 
مهم تر شهروندان را اندوهگین تر از هر زمان دیگر 
کرده است. حاال این پرسش عمومی در میان جامعه 
صنعتگران ایرانی پدیدار شده است که پس از این 
چه خواهد شد و دست کم می خواهند بدانند روزگار 
تا پایان امسال چه خواهد شد. واقعیت این است 
که با کمال تأسف باید نوشت اگر سیاستگذاری های 
اقتصادی همان باشد که پیش از این دیدیم و اگر 
شرایط سیاست خارجی همین باشد که می بینیم 
روزگار اقتصادی بدتر خواهد شد. این نوشته قصد 
و  اقتصادی  فعاالن  کار  و  کسب  مزرعه  در  ندارد 
ذهن و اندیشه آنها بذر یأس و ناامیدی بپاشد، اما 
ایجاد امید واهی نیز همان آسیب ها را دارد. فعاالن 
اقتصادی اکنون در بزنگاه تاریخی ایستاده اند که یک 

تصمیم اشتباه می تواند همه داشته ها و دارایی های 
انباشت شده آنها را که در مسیر ایجاد شغل و درآمد 
به سوی  را  ایرانی است  برای خانواده ها و جامعه 
کم ارزش تر شدن سوق دهد. هر تصمیم اشتباه در 
این روزها که فشارهای داخلی و خارجی احتمال 
آن را افزایش می دهد، آینده پرمخاطره ای را برای 

صنعتگران رقم خواهد زد. پس چه باید کرد؟
یکی از مهم ترین اقدام ها در این روزهای سخت 
در  ماندن  است،  اجتناب ناپذیر  ضرورت  یک  که 
محافل و مجامع کارفرمایی و تشکل های اقتصادی و 
آگاه شدن از تحوالت روز به روز در حوزه  تصمیم های 

سیاسی و اقتصادی دولت و سایر قواست. 
و  گزارش ها  اخبار،  از  بودن  دور  باشد  یادمان 
تحلیل های ارائه شده از سوی کارشناسان و فعاالن 
اقتصادی می تواند احتمال اشتباه در تصمیم گیری 
را افزایش دهد. اما این همه کاری نیست که باید 
صورت پذیرد و در کنار آن باید تا جایی که توانایی و 
دانایی وجود دارد حرف زد، نوشت و به دولت و سایر 
قوا هشدار و آگاهی داد. فعالیت در حوزه کارشناسی 
این روزها بهترین ابزار برای اثرگذاری بر تحوالت 
آتی است. نباید گمان کرد که کارشناسان دولتی بر 

همه چیز تسلط دارند و همه راه ها را می شناسند و 
همه گره های کور را شناسایی کردند. ممکن است 
یک راه حل کوچک که در ذهن یک فعال صنعتی 
است در عمل به باز شدن گره ها کمک کند. بنابراین 
باید در صحنه حاضر بود و با هوشمندی،  درایت و 
دلسوزی راه های برون رفت اقتصاد کالن از چاهی 
که در آن افتاده است را به مدیران یادآوری کرد. 
اگر یک صنعتگر در هر اندازه از فعالیت صنعتی 
بتواند در اندازه ای که دارد منشاء اثرگذاری باشد 
هزاران هزار صنعتگر اثراتی قابل توجه بر مجموعه 
رفتارهای دولت به جای می گذارند. یادمان باشد که 
بی تصمیمی و عدم قطعیت بدترین تصمیم است 
و اینجا نباید به قاعده گذر زمان همه چیز را حل 
می کند بسنده کرد.آنچه اما می توان در این فضای 
تیره و تار برای چند ماه آینده دید را شاید در چند 
مورد مشخص بتوان خالصه کرد. نکته نخست این 
است که با توجه به مجموعه شرایط و رفتارها و 
ایران و آمریکا به مثابه دو قطب نبرد  گفتارهای 
بهبود وضعیت در کوتاه مدت،  برای  انتظار  فعلی، 
جنگ  می رسد  نظر  به  نیست.  درستی  انتظار 
اقتصادی آمریکا علیه ایران تشدید شود و روش ها، 

نبرد  در  پیروزی  برای  تازه  راهبردهای  و  متدها 
حیثیتی برای هر دو طرف تازه و تازه تر خواهد شد. 
به این ترتیب صنعتگران ایرانی باید با توجه به این 
سناریو، هر برنامه ای برای بقا دارند را تدوین و در 
دستور کار و اجرا قرار دهند. این یک مسأله بسیار 
بااهمیت است که باید در معادالت فعاالن صنعت 
گنجانده شود. در سیاست داخلی و سیاستگذاری 
با توجه به تجربه  سال های اخیر و  نیز  اقتصادی 
حتی تجربه دولت های قبلی نباید انتظار بهبود در 
روش های تصمیم گیری را دامن زد. مدیران صنعت 
سخت  روزهای  در  داده اند  نشان  ایران  اقتصاد  و 
به جای اینکه منافع اقشار و گروه های  گوناگون 
را در صدر توجه قرار داده و بر اساس این اولویت 
تصمیم گیری کنند، منافع سیاسی دولت را بر همه 
چیز اولویت می دهند. بنابراین توصیه می شود که 
صنعتگران، این مقوله را نیز جدی فرض کرده و راه 
را از بیراه تشخیص دهند. در صورت سخت تر شدن 
شرایط کار برای دولت، احتمال اتخاذ هر تصمیم 
شدید را باید داشت. واقعیت این است که دولت 
حتی کارهایی را می تواند انجام دهد، که در ذهن 

نمی گنجد و در شرایط عادی انتظار نداشته ایم.

چشم انداز نیمه دّوم سال چیست؟

»تولید ملّی« یکی از بحث برانگیزترین مقوله ها در اندیشه و 
عمل اندیشمندان، مدیران سیاسی جامعه و افراد و گروه های 
عالقمند به بحث های مرتبط با اقتصاد سیاسی و سرانجام 
فعاالن اقتصادی است. برخی افراد باور دارند که »تولید ملّی« 
معنایی ندارد و باید با چشم هایی مداراجویانه به جهان نگاه کرد 
و توجه داشت که منفعت شخصی و بنگاهی می تواند کارها را 
سامان دهد و بازار جهانی پدیدار کند که هیچ کشور نیازمندي 

نباشد که نتواند کاالی مورد نیاز خود را فراهم کند. 
این یک دیدگاه سازگار با جهانی سازی است که دنیا را در 
صلح و صفا می بیند و تصور می کند دنیا محل آشتی و درستی 
است، اما یک نگاه دیگر این است که می گوید »تولید ملّی« 
یک مقوله واقعی است و تحت هر شرایطی باید آن را در دستور 
کار و حمایت قرار داد. باورمندان به مقوله تولید ملّی از این 
منظر باور دارند که حمایت از تولید ملّی و تقویت چرخه تولید 
کشور به طور مستقیم بر رفاه اقتصادی خانوارها اثر می گذارد 
و با ایجاد شغل و درآمد پایدار مانع از ناهنجاری های سیاسی 
و اجتماعی می شود. بنابر اعتقاد گروه دوم، کشورهای جهان را 
نباید یکپارچه دید چون برخی کشورها از برتری خود در حوزه 

تولید کاالهای راهبردی برای برتری جویی سیاسی استفاده 
می کنند. به این ترتیب حمایت از تولید ملّی دو بنیاد دارد که 
نخستین آن رشد و توسعه اقتصاد و پیامدهای آن یعنی ایجاد 
شغل، درآمد، آسایش و آرامش خاطر شهروندان و افزودن بر 

قدرت چانه زنی در برابر دیگر کشورهاست. پایه دوم نیز این 
ایران به سایر  از تولید ملّی راه وابستگی  است که حمایت 
کشورها را مسدود می کند و استقالل ملّی به دست می آید 

و این یک ارزش است. 
در میان کاالهایی که باید از آنها حمایت شود برخی کاالها 
مثل گندم، برنج و شکر به دلیل اینکه مصرف روزانه میلیون ها 
ایرانی است و امنیت غذایی آنها را تأمین می کند دارای اهمیت 
هستند. به همین دلیل است که حمایت از تولید قند و شکر به 
دلیل اینکه ده ها هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم در صنعت و 
در مزرعه ها و در روستاها ایجاد کرده است و همچنین مانع از 
وابستگی کشور می شود یک ضرورت اجتناب ناپذیر شده است 
و از این دو منظر است که نباید موضوع حمایت از تولید داخلی 
قند و شکر را یک امر ساده انگاشت. با توجه به اینکه تولید 
داخلی قند و شکر مانع از خروج ارزهای گرانبها نیز می شود 
ضرورت حمایت از تولید قند و شکر باز هم بیشتر به چشم 
می آید. متأسفانه این مسایل به رغم اینکه اهمیت آن مثل 
روز روشن است چندان به چشم نمی آید و فقط وقتی نیست 

اهمیت آن آشکار می شود.

چونروزروشناست،اهمیتآندیدهنمیشود
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ادامه از صفحه اول
مدیران بنگاه های تولیدکننده قند و شکر و انجمن صنفی 
کارخانه های قند و شکر سابقه نزدیک به نیم قرن تولید آمار 
و  کاشت  مرحله  از  شکر  و  قند  صنعت  گوناگون  مراحل  از 
برداشت محصوالتی مثل چغندر قند و نیشکر در مزارع پرشمار 
کشور دارند و از طرف دیگر نسبت به تجارت خارجی شکر با 
حساسیت عمل کرده و آمار و اطالعات مربوط به این بخش 
را با دقت تمام از همه منابع و مراکزی که در این کار دخالت 
دارند و جزو وظایف قانونی شان است دریافت و آنالیز می کنند. 
انجمن صنفی و کارخانه های قند و شکر مطابق با عرف و 
عادت پسندیده، آمار و اطالعات مرتبط با تولید را نیز در زمان 
مناسب و با دقت و کارشناسی جمع آوری می کند. این اطالعات 
با وسواس  و  به حساب می آیند  تاریخی  اسنادی  آمار که  و 
علمی – کارشناسی باالیی تهیه می شود و کمترین خطا را 
مهم ترین  از  امروز  همین  تا  دارد  مشابه  آمارهای  به  نسبت 
یک  طرف  از  که  است  فعالیت  یک  در  تولیدشده  آمارهای 
نهاد غیردولتی تهیه و دراختیار دولت قرار می گیرد. امانتداری 
علمی – کارشناسی در تولید آمار قند و شکر موجب شده است 

که مجلس قانونگذاری کشور، سازمان های نظارتی و اجرایی و 
بخش های مختلف دولت بدون دغدغه به آنها مراجعه کنند.

و  تصمیم سازان  راهنمای  چراغ  آمار،  اینکه  به  توجه  با 
تصمیم گیران کشور است و اگر خدای ناکرده در تولید و توزیع 
و ارائه آن جانبداری و رفتار غیرمسئوالنه حاکم باشد می تواند 
به فاجعه منجر شود همه افراد و سازمان ها باید مراقب این 
مسئله باشند. این یکی از بدترین کارهاست که به دلیل داشتن 
یک مسئولیت مقطعی در یک دوره از فعالیت، افرادی باشند 
که با ارایه آمارهای مخدوش و فاقد نزاکت آماری، شرایط را 
سخت کنند. افراد و سازمان هایی که به هر دلیل در جایی 
مسئولیت دارند و ممکن است این مسئولیت در دوره بعدی به 
فرد دیگری داده شود نباید برای اینکه حرفی زده باشند موجب 
تصمیم سازی غلط شده و بنیاد و بنیان آمارهای کارشناسانه 
را سست کنند. این کار با هر هدفی که باشد می تواند آسیب 
بزند و موجب گم کردن راه از بیراهه خواهد شد و در یک 
فرآیند زمانی به جایی می رسیم که برگشت به نقطه اعتماد 
سخت می شود.انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر با درک 
از اهمیت تولید آمارهای مربوط به این صنعت همه  دقیق 

نیروی خود را برای اعتمادسازی و فزاینده کردن درجه اعتماد 
میان نهادهای دولتی و کارخانه ها و بنگاه ها قرار داده است و 
به همین دلیل است که با کمترین ضریب خطا راه را برای 
تصمیم گیری در قند و شکر هموار کرده است. متأسفانه برخی 
اوقات شاهد هستیم که افرادی در بدنه دولت اقدام به بازگویی 
برخی اطالعات نادرست در جامعه شده و آمارهای مخدوش 
به رسانه ها می رسانند و موجب دردسر می شوند. بدیهی است 
که چنین افراد و سازمان هایی در فرآیند انجام کار به مرور از 
چرخه تصمیم گیری خارج خواهند شد، اما تا آن روز ممکن 

است برخی گمراهی ها را فراهم کنند.
نیک  شکر  و  قند  تولیدکنندگان  که  است  این  واقعیت 
می دانندکه دادن اطالعات مخدوش شاید در کوتاه مدت برخی 
زیان خالص  بلندمدت  اما در  باشد  را داشته  منافع زودگذر 
خواهد بود و خوشبختانه به همین دلیل آمارهای تولیدی در 
باالترین درجه اعتماد قرار دارند. امید است همه کسانی که به 
هر دلیل در صنعت اصیل قند و شکر در هر منصب و مقام و در 
هر موقعیتی فعالیت دارند ضرورت تولید آمار اعتمادساز را به 

مثابه باالترین اولویت کاری در مرکز توجه قرار دهند.

آماراعتمادسازضرورتاجتنابناپذیر

ماهنامه امنیت اقتصادی که از سوی مؤسسه 
و  می شود  منتشر  اقتصاد  تدبیر  تحقیقاتی 
روز  مسایل  مهم ترین  از  تحلیلی  گزارش های 
اقتصادی ایران را از دریچه امنیت نگاه می کند، 
در شماره 53 خود در شهریورماه امسال چندین 
گزارش درباره آثار تحریم جدید بر فعالیت هایی 
مثل برق، نفت و تولید صنعتی را برای عالقمندان 
به مسایل اقتصادی از زاویه امنیت اقتصادی تهیه 

و منتشر کرده است.
آنچه در زیر می خوانید نگاه این ماهنامه به 
است  جدید  شرایط  در  صنعتی  تولید  بخش 
در انتهای مطلب تفسیر نشریه شکر مرتبط با 
موضوع یادشده و توجه اکید به صنعت قند و 

شکر است که باید در کانون توجه قرار گیرد.

  مالحظات امنیت اقتصادی
بخش  مثبت  عملکرد  اینکه  به  توجه  با 
عوامل  اصلی ترین  از  یکی  صنعتی  تولیدات 
اثرگذار بر تسریع روند توسعه یافتگی هر کشور 
به شمار می آید، از این رو، باید نسبت به عوامل و 
سیاستگذاری های داخلی و خارجی مؤثر بر آن، 
حساس بود تا جایی که می توان گفت، امنیت 
اقتصادی کشور به شدت وابسته به رکود و رونق 
آن است. با توجه به آمارهای موجود می توان 
دریافت که دستیابی به توافق هسته ای و امضای 
برجام به رشد بخش صنعت در سال های اخیر 
صنعتی  بخش  تولیدات  میزان  و  شده  منجر 
مناسبت  بهبود  زیرا  است،  داده  افزایش  را 
بین المللی از طریق بهبود امنیت اقتصادی کشور 
موجب افزایش انگیزه سرمایه گذاران داخلی و 
خارجی در کشور می شود. حال، چنانچه شاهد 
اعمال تحریم های جدید اقتصادی علیه کشور 
باشیم، به تبع، انگیزه سرمایه گذاران برای ورود 
به این بخش کاسته می شود و سرمایه گذاران 
خارجی نیز به دلیل ایجاد تنگناهای اقتصادی 
اعمال خواهد شد،  آمریکا  دولت  از طرف  که 

ایران  از  خود  سرمایه  کردن  خارج  به  ناگزیر 
هستند. به همین دلیل، شاهد تضعیف بخش 
تولیدات صنعتی در کشور خواهیم بود که این 
موضوع امنیت اقتصادی کشور را تهدید می کند.

از سوی دیگر، با عنایت به اینکه رونق بخش 
صنعت به ایجاد اشتغال پایدار منجر می شود 
و صنعت بخش زیادی از اشتغال کشور را به 
خود اختصاص داده است، در صورتی که اعمال 
تحریم ها به تضعیف این بخش و رکود و تعطیلی 
به  شود،  منجر  کشور  در  تولیدی  واحدهای 
افزایش شمار بیکاران و در نهایت، بروز برخی 
نارضایتی ها در کشور می انجامد و زمینه بعضی 
اعتصابات کارگری و تجمع ها را فراهم می آورد. 
همچنین می تواند زمینه ساز روی آوردن نیروی 
بیکار کشور به مشاغل کاذب شود. از این رو، 
باید گفت، تعطیلی واحدهای صنعتی می تواند 
در نهایت، تبعات اقتصادی و اجتماعی فراوانی 
برای کشور داشته باشد. همچنین با تعطیلی 
میزان  صنعتی،  تولیدات  مختلف  بخش های 
اتکا به تولیدات داخلی کاهش می یابد و کشور 
کشورهای  محصوالت  واردات  نیازمند  همواره 

خارجی خواهد بود. این موضوع عالوه بر اثراتی 
مانند خروج ارز از کشور، موجب کاهش توان 
میزان  و  می شود  داخل  تولید  رقابت پذیری 
نوسانات  مقابل  در  را  کشور  آسیب پذیری 
اعمال  دلیل،  همین  به  می برد.  باال  خارجی 
تحریم های خارجی می تواند بیشترین ضربه را 
به بدنه اقتصادی کشور وارد آورد تا جایی که 
مشروعیت  کاهش  به  می تواند  مشکالت  این 
آسیب هایی  از  دیگر  شود.یکی  منجر  نظام 
و  خارجی  تحریم های  اعمال  با  می تواند  که 
تضعیف بخش تولیدات صنعتی به کشور وارد 
شود، وابستگی کشور به واردات کاالها و تأمین 
آن از طریق قاچاق است. اگرچه در سال های 
سیاستگذاران  فعالیت های  برخی  شاهد  اخیر 
برای رفع مشکالت این بخش و جلوگیری از 
قاچاق در کشور بوده ایم، اما با اعمال تحریم های 
شدید خارجی انتظار می رود، در صورت عدم 
ممانعت درست از ورود کاالی قاچاق به داخل 
مرزهای کشور و از سوی دیگر، عدم توان تولید 
داخل، محیط امن اقتصادی برای فعالیت فعاالن 

اقتصادی از بین برود.

  صنعت قند و شکر 
صنعت قند و شکر همه ویژگی های تولید 
صنعتی را در بخش فرآوری از چغندر و نیشکر 
به شکر را دارد. به همین دلیل بر مالحظات 
امنیت اقتصادی که در باال به آن اشاره شد 
مالحظات امنیتی غذایی را نیز می توان به آن 
اضافه کرد. قطع روند فزاینده تولید داخلی 
شکر به هر دلیل از جمله تحریم اقتصادی 
ضمن اینکه وابستگی ایران به خارج برای 
تأمین یکی از کاالهای استراتژیک را افزایش 
می دهد بلکه می تواند موجب برخی آسیب ها 
شود. احتمال بیکار شدن هزاران چغندرکار 
و نیشکرکار در سراسر ایران به ویژه استان 
بنابراین  دهد.  افزایش  نیز  را  خوزستان 
مدیران دولت در سطوح باال به ویژه مدیران 
اقتصادی و سیاسی باید مراقب باشند تا ایران 
از این ناحیه آسیب نبیند. یادمان باشد که 
رها کردن تولید چغندرقند و رویکرد غلط 
به  سیب زمینی  کشت  کردن  جایگزین  به 
اواخر دهه 1380 چه  جای چغندرقند در 

پیامدهای ناجوری داشت.

تولید در شرایط تحریم جدید و نگاه امنیت اقتصادی
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تحریم  و در شرایطی که موضوع  چند سال پیش 
ایران از سوی آمریکا  و همچنین سازمان ملل متحد 
عنوان  تحت  رانت خواران  از  برخی  بود،  شده  شروع 
مباشر نزد دولت ارج و قرب پیدا کردند. این افراد با 
در  دارد  احتمال  که  توجیه  این  با  دلسوزانه  ظاهری 
شرایط تحریم ایران از نظر تأمین شکر مورد نیاز در 

خود  با  را  دهم  دولت  مدیران  از  برخی  بیفتد،  تنگنا 
همراه کردند و در شرایطی که تولید شکر در کشور 
پس از سقوط 1386 به تدریج به سمت باال می رفت 
توانستند پس از واردات تاریخی 2527 هزار تن شکر 

در سال 1385 بار دیگر واردات را افزایش دهند.
آمارهای در دسترس نشان می دهد واردات شکر در 

سال های 1389 تا 1392 دوباره اوج گرفت و از 877 
هزار تن واردات در سال 1388 به عدد 1805 هزار تن 
واردات در سال 1389 رسیدیم و واردات این محصول 
در سال 1391 و در حالی که کشور به لحاظ دسترسی 
به منابع ارزی در بدترین وضعیت بود به 1680 هزار 
تن رسید. حاال و در حالی که تولید شکر در داخل با 

بررسی اقالم و ارقام مربوط به آمار جهانی 
شکر در سال 2019-2018 برخی نکات جذاب 
نشان  این  از  پیش  سال های  به  نسبت  را 
می دهد. یکی از نخستین رخدادهای این ارقام 
جهانی نسبت به 5 تا 10 سال قبل این است که 
نام ایران از فهرست 10 واردکننده عمده جهان 
خارج شده است. آنهایی که بازار شکر در جهان 
را همواره تعقیب می کنند یادشان هست که در 
سال های فعالیت دولت های نهم و دهم ایران 
شکردر  عمده  واردکننده   10 از  یکی  همواره 
جهان بوده است. در ارقام جداول و نمودارهای 
این 2 صفحه می توان به برخی نکات توجه کرد 
که احتمال دارد بازار شکر جهان در آینده را با 
تحول مواجه کند. برخی از نکات را درباره بازار 

جهانی شکر در ادامه می خوانید:
 تفاوت مصرف سرانه 

بر اساس اعالم مراکز و منابع معتبر بین المللی که 
در این جداول می بینید مصرف سرانه شکر در اروپا در 

سال 15-2014 معادل 38 کیلوگرم بوده است که 
این رقم در سال 19-2018 تثبیت می شود. در مقابل 
مصرف سرانه شکر در آفریقا در سال زراعی 2014-15 
معادل 18 کیلوگرم )سرراست شده به باال( بوده است 
که در سال زراعی 19-2018 نیز تقریباً همین اندازه 
است. بر اساس این آمار، بیشترین سرانه با 47کیلوگرم 
مربوط به آمریکاي جنوبي و کمترین سرانه مربوط به 

آفریقا با 18 کیلوگرم براي هر نفر مي باشد.
 هر دو از توسعه نیافته ها 

آمار 10 واردکننده و 10 تولیدکننده عمده 
 شکر در جهان در سال 19-2018 نشان می دهد
که اندونزی با واردات 5/6 میلیون تن شکر باالتر 
بیش  آن  جمعیت  که  است  ایستاده  چین  از 
کشور  یک  اندونزی  است.  اندونزی  برابر   2 از 
توسعه نیافته با شاخص های دنیای امروز است 
که مصرف سرانه آن کشور را با رشد زیاد نشان 
می دهد. در 10 کشور اول تولیدکننده جهان نام 
هندوستان در صدر قرار دارد که جای برزیل را 

این بار فریب ترفندهای رانت خواران را بی اثر می کنیم

واقعیت های آماری بازار شکر جهان
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توجه دقیق وزارت جهادکشاورزی و تالش شبانه روزی 
کارکنان صنعت قندو شکر و زحمت های طاقت فرسای 
چغندرکاران و نیشکرکاران به مرز مصرف کل نزدیک 
شده است، احتمال اینکه برخی افراد دوباره با همان 
واردات سوق  به سمت  را  مراکزی  قدیمی  ترفندهای 
دهند، وجود دارد. ممکن است برخی افراد با ظاهری 
دلسوزانه نزد دولت رفته و از افزایش ذخیره احتیاطی 
کاالیی مثل شکر بگویند و یا از اینکه نباید با تنگنای 

شکر مواجه شویم مدیرانی را به سمت واردات هدایت 
کنند. 

اما به نظر می رسد در وضعیت 1397در مقایسه با 
1391 با مدیریت ارشد در وزارت متولی تولید مواجه 
از  دیگری صیانت  وقت  از هر  تجربه تر  با  که  هستیم 
تولید داخل را در دستور کار قرار داده است. واقعیت 
این است که تولیدکنندگان قند و شکر یعنی مدیران 
در  داخل  تولید  حساس  نهادهای  و  کارخانه  ده ها 

گوش هایی  و  باز  چشم هایی  با  زمان  از  مقطع  این 
را  رانت خواران  برخی  رفتار  دیگر  زمان  هر  از  تیزتر 
را رصد  که در پوشش های گوناگون منتظر غفلت اند 
می کنند و این بار اجازه نخواهند داد از سوراخ واردات 
همه  روزها  این  شویم.  گزیده  دوباره  تحریم  بهانه  به 
افراد  از  این گروه  ترفندهای  باشد که  باید حواسمان 
به بهانه های مختلف ساز واردات شکر را کوک نکنند و 

زحمت چند ساله بخش تولید را هدر ندهند.

گرفته است. برزیل سال های طوالنی در صدر 
کشورهای تولیدکننده قرار داشت.

 ذخیره نسبت به مصرف 
شدن  جهانی  دارند  اعتقاد  برخی  که  حالی  در 
اقتصاد و سازگاری ها در جهان رشد را تجربه کرده و 
به همین دلیل احتیاط و محافظه کاری جای خود را به 
خوش بینی و همکاری داده است اما آمارهای مربوط به 

شاخص ذخیره نسبت به مصرف کل در بازار شکر روند 
فزاینده ای را تجربه کرده است و از عدد 38 میلیون تن 
در سال 12-2011 به عدد حدود 45 میلیون تن در 
سال 19-2018 رسیده است که نشان دهنده رشدی 
حدود 20 درصد در این سال هاست که مؤید احتیاط و 
محافظه کاری کشورها در افزایش این شاخص است که 

آنها را به روزهای سخت نرساند.
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سال   123 در  شکر  تولید  بي سابقه  رشد 
گذشته شکر از جمله محصوالتي است که کاربرد 
فراواني در صنایع غذایي و تولید سایر محصوالت 
دیگر دارد. به همین منظور، دولت شکر خام را 
براي  تا  داد  قرار  اساسي  کاال هاي  فهرست  در 
واردات آن ارز دولتي اختصاص دهد. آمار ها نشان 
مي دهند، در سال 1396 تولید شکر نسبت به 
سال 95 حدود 23 درصد رشد داشته است. آیا با 
این وضعیت رشد تولید، نیاز است به شکرخام ارز 

دولتي پرداخت شود؟
به گزارش »تابناک اقتصادي«؛ شکر از جمله 
کاالهاي خوراکي محسوب مي شود که کاربرد 
صنایع  و  دیگر  محصوالت  تولید  در  فراواني 
غذایي دارد. از این روي، افزایش قیمت این 
محصول یا کاهش عرضه آن به شدت مي تواند 
تولید سایر محصوالت و صنعت غذایي کشور را 
تحت تأثیر قرار دهد و از این طریق بر زندگي 

مردم تأثیرگذار باشد.
به همین منظور دولت سعي کرده است 
تا همواره این کاال را به عنوان کاالیي اساسي 
در نظر بگیرد. با رونمایي از بسته جدید ارزي 
در شانزدهم مرداد 1397، شکر خام از جمله 
اقالمي بود که دولت آن را در فهرست کاالهاي 
اساسي قرار داد و براي واردات آن ارز 4200 
توماني در نظر گرفت. شایان ذکر است، شکر 
خام شکري است که مي توان با تصفیه آن به 

شکر سفید دست یافت.
پرسش اینکه آیا نیاز است تا اوالً شکرخام را 
براي تولید شکر سفید وارد کنیم و ثانیاً آیا نیاز 
است براي آن ارز 4200 توماني در نظر گرفته 
شود؟ براي اینکه بدانیم آیا نیاز به واردات شکر 
داریم یا خیر، باید میزان تولید این محصول و 

میزان مصرف آن را بررسي کنیم. در سال هاي 
گذشته، روند تولید این محصول بسیار خوب بوده 
است، بطوري که طبق مصاحبه مورخه 15 مرداد 
1396 علیرضا اشرف رئیس هیأت مدیره انجمن 
صنایع قند و شکر ایران، اگر برخي شرایط جور 
پایان دولت دوازدهم  باشد، کشور مي تواند در 
جشن خودکفایي کامل تولید شکر را بگیرد. روند 
تولید این محصول نشان مي دهد، در ده سال 

اخیر شیب افزایش تولید بسیار باال بوده است.
همان گونه که دیده مي شود در سال 1395 
میزان تولید شکر یک میلیون و 643 هزار و 206 
تن بوده است که این میزان با رشد 23 درصدي 
به دو میلیون و 15 هزار و 369 تن رسیده است. 
در 5 ماهه نخست سال جاري نیز 107 هزار تن 
معاون  کشاورز  عباس  است.  شده  تولید  شکر 
زراعت وزیر جهاد کشاورزي در همین باره طي 
مصاحبه اي اعالم کرد، تولید شکر از چغندر و 

نیشکر در سال 96، در مقایسه با سال 92 بیش 
از 80 درصد رشد داشته و این میزان تولید در 
عمر 123 ساله این صنعت در کشور بي سابقه 

بوده است.
بنابراین میزان تولید، رشد بسیار خوبي داشته 
است؛ اما براي پاسخ به این پرسش باید میزان 
مصرف شکر در ایران را نیز در نظر بگیریم. طبق 
گفته رئیس هیأت مدیره انجمن صنایع قند و 
شکر ایران، میزان مصرف شکر در ایران طبق 
برآوردهاي انجام شده، دو میلیون و یکصد تا دو 
میلیون و 200 هزار تن است؛ بنابراین، آمارهاي 
تولید و مصرف نشان مي دهد که تولید شکر به 
میزان مصرف آن نزدیک شده است و اختالف 
بسیار ناچیزي تا خودکفایي کامل در تولید شکر 
وجود دارد.این آمارها نشان مي دهند، ما نیازي به 
واردات شکر نداریم و در سال حمایت از کاالي 
ایراني تمرکز مسؤوالن بر تولیدکنندگان شکر 

داخلي باشد تا واردکنندگان و باید ارز 4200 
نشود.  پرداخت  شکرخام  واردات  براي  توماني 
شایان ذکر است، میزان واردات شکرخام در پنج 
ماهه نخست سال جاري 87 هزار تن به ارزش 

40 میلیون و 771 هزار و 210 دالر بوده است.
یادآوري این نکته نیز ضروري به نظر مي رسد 
که در سال 1384 واردات بي رویه شکر به کشور 
باعث شد تا میزان تولید از یک میلیون و 248 
هزار تن در کمتر از دو سال به کمتر از 550 هزار 
تن برسد. این کاهش یک سومي تولید تبعاتي 
چون کاهش اشتغال، خروج ارز از کشور و خالي 
شدن مزارع از کشت نیشکر و چغندرقند را به 
همراه داشت.بنابراین همین تجربه کافي است تا 
ارز دولتي براي واردات شکر را قطع و بجاي آن 
از کشاورزان و کارخانه هاي قند و شکر حمایت 
کنیم و نگذاریم حاال که به یک قدمي خودکفایي 
در تولید شکر رسیده ایم دوباره به عقب بازگردیم.

رشد بي سابقه تولید شکر در 123 سال گذشته؛ 

تخصیص ارز ۴۲۰۰ توماني براي واردات شکرخام توجیه ندارد

یارانه هاي  افزایش  با  ترامپ  کردند:  اعالم  خبري  منابع 
حمایتي کشاورزي به تعرفه هاي باالي چین سیلي مي زند و 
سعي مي کند بخش کشاورزي امریکا حداقل آسیب را از نزاع 

اقتصادي با چین ببیند.
به گزارش خبرنگار مهر، پس از جوالي 2018 و اعمال تعرفه 
باال بر واردات محصوالت کشاورزي امریکا توسط چین، ترامپ 
با تخصیص یارانه جبراني، از کشاورزان خود در برابر این عمل 
چین محافظت مي کند. به گفته کارشناسان اقتصادي امریکا، 
حمایت هاي سنگین ترامپ از کشاورزي ممکن است سایر 

بخش هاي اقتصادي این کشور را تضعیف کند.
به نقل از سایت خبري امریکایي CNBC اعمال سیاست هاي 
حمایتي کشاورزي امریکا همیشه مورد اعتراض بسیاري از کشورها 
من جمله چین و هند بوده است. روزنامه Global Times )رسانه 
دولتي چین( در ماه گذشته )مارس 2018( طي یادداشتي بیان 
کرد که یارانه هاي دولت ایاالت متحده به زارعان سویا مزیت رقابتي 
است.  کرده  ایجاد  در چین  این محصول  فروش  براي  ناعادالنه 
درنتیجه، پکن طي بیانیه  اي تعرفه هایي بر محصوالت امریکایي 
ازجمله سویا که ارزشمندترین محصول صادراتي کشاورزي امریکا 

به چین است اعمال کرد.
در پاسخ به این حرکت، ترامپ نیز درخواست 100 میلیارد دالر 
تعرفه  ي بیشتر بر محصوالت کشاورزي چیني را ارایه داد و از ساني 

پردو وزیر کشاورزي دولت خود خواست تا از اختیارات گسترده  
خود براي اجراي برنامه  هاي حمایتي در اعطاي یارانه جبراني به 

کشاورزان استفاده کند.
امریکا همچنان درصدد است تا بخش کشاورزي خود حداقل 
کارشناسان  و  بخورد  چین  با  خود  اقتصادي  نزاع  از  را  آسیب 
از بخش  براي حمایت  ترامپ  دونالد  اظهار مي  کنند که تالش 
کشاورزي در برابر تعرفه هاي تهدیدآمیز چین می تواند به تجارت 
این کشور با سایر دولت ها آسیب بزند و بازار جهاني را متأثر نماید 
بطوري که با افزایش حمایت هاي ترامپ از کشاورزي نگراني هایي 
 International Business( براي جامعه کسب وکار بین الملل
کابینه  تصمیم  چراکه  است.  شده  ایجاد  نیز   )Community
ترامپ به ارایه یارانه هاي حمایتي بیشتر به کشاورزان، ممکن است 
مقدمه اي براي ارایه تعرفه ها و یارانه هاي بیشتر براي صادرکنندگان 
محصوالت کشاورزي همچون اتحادیه اروپا و برزیل به شمار آید. 
به گفته سیمون باپتیست مدیر بخش آسیایي و اقتصاددان ارشد 
واحد خبري اکونومیست »یارانه بیشتر براي امریکا دول ثالثي را 
نیز وارد مناقشات خواهد کرد و این در حالي است که دولت  هاي 
 )WTO( دیگر انتظار دارند بنا بر دخالت سازمان تجارت جهاني
کمترین آسیب را از این درگیري ها دریافت نمایند. باید اطمینان 
داشت که هر عملي امریکا براي حفاظت از بخش کشاورزي خود 
در برابر تعرفه هاي چین انجام دهد، سایر کشورها نیز در برابر آن 

کارهایي انجام خواهند داد«. آقاي چاد باون از اعضاي مؤسسه  
 Peterson Institute( پیترسون براي مطالعات اقتصاد بین الملل
for International Economics( نیز هشدار مشابهي را بیان 
کرده است. وي در یک پست توئیتري اظهار کرد: »یارانه هاي بیشتر 
براي زارعان امریکایي مي  تواند تنش هاي اقتصادي بین دو قدرت 
اقتصادي جهان در پي داشته باشد. ترامپ به تعرفه هاي چین سیلي 
مي زند ولي کشاورزان اروپا، کانادا، استرالیا و آرژانتین که از سیاست-
هاي حمایتي کشاورزي ترامپ در تنگنا هستند، از دولت خودشان 

درخواست اجراي اعمال متقابل را دارند«.
در این باره راجیو بیسوس اقتصاددان ارشد آسیا-اقیانوس 
آرام، در گفت وگو با شبکه CNBC امریکا اظهار داشت: »بعید 
است که هر اقدام حمایتي ایاالت متحده امریکا ]افزایش تعرفه 
وارداتي یا اعطاي یارانه به کشاورزان خود[ در قبال چین، مؤثر 
باشد زیرا چین همیشه مي تواند اقدامات مقابله اي را تحمیل 
کند. اصطالح »این به آن در« در چنین موقعیت هایي کاربرد 
دارد و در این شرایط سایر صادرکنندگان محصوالت کشاورزي 
سود خواهند برد زیرا چین ممکن است خرید بیشتر از آنها را 
به جاي خرید از امریکا مدنظر قرار دهد. این بدان معني است که 
امریکا بازار چین را از دست خواهد داد اما تصور ترامپ این است 
که یارانه  هاي بیشتر به کشاورزان مي  تواند توان رقابتي کشاورزان 

را در سطح بین المللي حفظ نماید«.

حمایتسفتوسختترامپازكشاورزي
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نبوده  و سرزمیني در کره خاکي  هرگز، هیچ ملت 
است که همه دوران زندگي اش بي درد و رنج و بي سختي 
بوده باشد. همه سرزمین ها و ملت ها روزهاي ناخوش را 
دیده اند و اتفاقا پس از سپري کردن آن روزهاي سخت 
بوده که طعم خوشي را بیش از پیش احساس کرده اند. 
ایران و ایرانیان نیز در جامعه هاي انساني قرار داشته و 
دارند و در پویش تاریخي خود روزهاي خوش و ناخوش 
را تجربه کرده اند. بنابر آنچه از سوي متخصصان و فعاالن 
اقتصادي بیان مي شود این است که ایرانیان این روزها 
به دالیل گوناگون از نظر شرایط کسب و کار و زندگي 
در وضعیت مساعدي به سر نمي برند. تردیدي نیست 
وقتي یک فرد و خانواده و جامعه اگر با گرفتاري کسب 
و کار و معیشت مواجه شود در سایر مقوله هاي زندگي 
نیز مؤثر خواهد بود. نگراني از آینده اقتصادي سرزمین 
است.  دلسوزانه  و  مهم  دغدغه  یک  مردم  و  میهن  و 
خانواده هاي زیادی از داشتن حداقل هاي زندگي مادي 
فرزندانشان  یا  خود  که  خانواده هایي  هستند،  محروم 

شغل باثبات و درآمد کافي ندارند. 
انسان دلسوز و  این وضعیت مردم و میهن، هر  در 
باوجداني به این مي اندیشد که براي حل گرفتاري خود 
و دوستان و آشنایان و کشور کاري کند. با توجه به اینکه 
دلسوزان به کشور و مردم ایران در موقعیت هاي شغلي 
براي کمک به جامعه  و اجتماعي متفاوتي قرار دارند 
راهکارهاي متفاوتي را نیز مورد توجه قرار مي دهند. در 
این روزهاي نه چندان آسان است که هنر و جوهر افراد، 
گروه ها و سازمان ها نمود پیدا مي کند و کارآمدي باید 
است که »مسئولیت  این  کارآمدي  اوج  باشد.  اوج  در 
اجتماعي« به مثابه یک مقوله شریف و راهگشا در کانون 
پدیده اي  که  اجتماعي  مسئولیت  درباره  باشد.  توجه 
متعدد  تعریف هاي  است  قدرتمند  و  کارساز  و  مدون 
و  کمي  لحاظ  به  آن  اندازه  و  ابعاد  و  پذیرفته  صورت 
کیفي براساس تجربه هاي مختلف، بحث هاي گوناگوني 

شده است. 
در این نوشته کوتاه قصد بازتعریف یا ارائه راه حل هاي 
فني – تکنیکي درباره خود این مقوله را نداریم و تنها 
و  ذهني  درک  ضرورت  که  مي کنیم  بسنده  این  به 
کارشناسانه و دقیق از مقوله مسئولیت اجتماعي باید 
اقتصادي  فعاالن  نزد  ویژه  به  اقشار گوناگون  میان  در 
جا بیفتد. اگر هر فردي با هر مقام و منصب و موقعیت 
و  کرده  درک  را  اجتماعي  مسئولیت  ضرورت  شغلي 
خود  زندگي  اینکه  ضمن  پدیده  این  اصول  براساس 
باشد  را سامان مي دهد به فکر بهبود وضعیت جامعه 
مي توان امیدوار بود که جامعه اي سالم، پایدار و بالنده 

داشته باشیم. 
مسئولیت  داشتن  نقش آفریني،  مسیر  در  اول  گام 
جامعه اي  بطن  در  افراد  اینکه  یعني  است،  اجتماعي 
تحوالت  از  و  بگیرند  قرار  مي کنند  زندگي  آن  در  که 
خویش  جامعه  سیاسي  و  اجتماعي  دگرگوني هاي  و 
و آدم هایي که در پیرامون شان قرار دارند آگاه باشند. 
رنج ها  و  انگاشتن دردها  نادیده  و  به مردم  بي اعتنایي 

و گرفتاري هاي جامعه بدترین اتفاقي است که مي توان 
براي افراد تصور کرد. به نظر مي رسد پذیرفتن اینکه باید 
و  قاعده  و  اصول  و  را شناخت  اجتماعي«  »مسئولیت 
آموزش هاي آن را فرا گرفت و به کار برد یکي از گام هاي 
داراي  افراد  که  است  مرحله  آن  از  پس  است.  مهم 
احساس مسئولیت اجتماعي به فراخور توانایي ذهني و 
داشتن امکانات براي انجام برخي امور باید آماده شوند. 
براي شرایطي که  است  این  در حال حاضر سئوال 
جامعه ایراني در آن به سر مي برد چه مي توان کرد و 
در محدوده مسئولیت اجتماعي چه گام هایي مي توان و 
باید برداشت؟ با توجه به مخاطبان ارجمند مجله اتاق 
بازرگاني که اکثریت آنها از نخبگان اقتصاد کشورند و 
نیک و بد روزگار را به خوبي شناسایي کرده اند چند 

نکته را یادآور مي شوم.
اجتماعي،  معضل  بزرگ ترین  مي رسد  نظر  به   -1
اقتصادي ایران در حال حاضر گسترش دامنه و ژرفاي 
فساد اقتصادي است که متأسفانه هر روز بر ابعاد آن 
سرچشمه هاي  فساد،  ابعاد  شناخت  مي شود.  اضافه 
فساد و شناخت و معرفي مفسدان اقتصادي در شرایط 
حاضر یکي از مهم ترین کارهایي است که مي توان در 
ذیل مسئولیت اجتماعي آن را در دستور کار قرار داد. 
بازرگانان، صنعتگران، معدنکاران و فعاالن کشاورزي و 
سایر فعالیت هاي اقتصادي حاضر در بخش خصوصي 
که  هر جایي  در  اجتماعي  مسئولیت  احساس  با  باید 
فعالیت مي کنند مبارزه با فساد را در اولویت قرار دهند 
و آن  را امر به معروف و نهی از منکر بدانیم. به خاطر 
اصیل و شریف که  باشیم که بخش خصوصي  داشته 
افزایش سطح رفاه مادي  از تجارت و صنعت  قصدش 
جامعه نیز هست، بدترین ضربه ها را از وجود فساد و 

رانت تحمل نموده است.
2- مسئولیت اجتماعي به افرادي که آن را قبول دارند 
و آن را باور مي کنند یاد مي دهد که در برابر تنگدستي و 
تهیدستي شهروندان بي اعتنا نباشند و تا جایي که ممکن 
است به آنها در چارچوب عرف، قانون و اخالق کمک 
کنند. در این روزهاي سخت مردم ایران که خانواده ها 
با کمبود درآمد مواجه شده و نمي توانند نیازهاي مادي 

خود را برطرف کنند، باید از آنها حمایت کرد. مسئولیت 
مادي  رفاه  سطح  کنیم  تالش  اینکه  یعني  اجتماعي 
خانواده هاي ایراني سقوط نکند تا که دست به هر کاري 
بزنند تا در امان باشند. در این روزهاي نفس گیر که همه 
باید تا جایي که مي توانند به تهیدستان و تنگدستان مدد 
برسانند. دادن وام هاي کوچک با بهره کم و مدت زمان 
استرداد طوالني، فراهم کردن امکان کار حتي براي چند 
ساعت در هفته با دادن حقوق ثابت، دلجویي و سخن 
گفتن با گروه هاي محروم جامعه و دعوت آنها به امید 
و روزهاي خوب از اجزاي مسئولیت اجتماعي به حساب 

مي آید که در این روزها به کار مي آیند.
3- تشویق در صرفه جویی در منابع از باالترین سطح 
تا آحاد مردم امری است بسیار تأثیرگذار در وضعیت 
فعلی دارد. تعامل با دولت به قصد بهبود وضعیت کالن 
اقتصادي در ردیف فعالیت هایي تحت عنوان مسئولیت 
اجتماعي قرار مي گیرد. افراد مي توانند در هر منصب و 
موقعیتي با نیت بهبود وضعیت با دولت و مدیران دولتي 
تعامل برقرار کرده و ضمن اینکه راهکارهاي خود براي 
شرایط مناسب تر فعالیت هاي اقتصادي را ارائه مي دهند 
راه صلح و دوستي بیشتر بخش خصوصي با دولت را 
نهادهاي  و  قوا  مدیران سایر  با  کنند. گفت وگو  فراهم 
قرار مي گیرد.  اجتماعي  نیز در ذیل مسئولیت  قدرت 
این یک رخداد فردي و با احساس خوشبخت تر کردن 
جامعه از سوي افراد و دارندگان بنگاه ها انجام مي شود 
و ضرورتي ندارد حتما در قالب تشکیالت و تشکل ها 

صورت پذیرد.
4- مسئولیت اجتماعي به مثابه یک آموزه کارساز در 
این روزهاي سخت کسب و کار ایرانیان مي گوید که به 
مدیران اداره کننده جامعه کمک کنیم گره اصلي کارها 
را یافته و با باز کردن آن براي پیشرفت و توسعه کشور 
گام برداریم. شناخت گره اصلي و معرفي آن یک اقدام 

مهم در ذیل مسئولیت اجتماعي در این شرایط است.
عالی  مدیران  و  سیاستگذاران  از  باید  پایان  در   -5
انتظار داشت که خیلی باورهایی که در نهایت رفاه و 
زندگی مردم را تأمین نمی کنند را مسئولیت اجتماعی 

دانست و باید پاسخگوی این موارد باشیم.

این روزهاي ایران و مسئولیت اجتماعي ما

علیرضا اشرف
دبیرکل اتاق بازرگاني، صنایع و معادن و کشاورزي
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نجمن صنفی کارخاهن اهی قند و شکر اریان
ا

برخی افراد هنوز با اندیشه های عجیب هستند که باور دارند می توان کاالهایی 
مثل برنج، شکر، روغن نباتی را ارزان تر از تولید داخل تهیه کرد و بهتر است این کار 
انجام شود چون مقرون به صرفه است. این اندیشه اما در میان هیچ آدم عالقمند 
به سرزمین و حتی هیچ آدم صرفاً اقتصادی جایی ندارد. تولید غذا در داخل کاری 
است که اکثریت کشورها با هر گرایش سیاسی و اقتصادی و فکری انجام می دهند. 
هنوز در ژاپن با وجود همه فشارهایی که وارد شد تولید برنج با حمایت های آشکار 
و پنهان دولت انجام می شود و هنوز کشورهای اروپایی حاضر نیستند همه تولید 

شکر خود را به دست بازار بسپارند و این کاری است که کانادا نیز انجام می دهد.
در ایران نیز خوشبختانه دولت دوازدهم بر سر این عقیده که می توان در تولید 
برخی محصوالت مثل شکر خودکفا شد ایستاد و ارزش این کار در این روزهای 
سخت که دالر نایاب است و انتقال هر دالر با هزاران دشواری انجام می شود آشکار 
شده است. اگر قرار بود میزان واردات سرانه شکر در سال های 1393 تا 1396 
معادل سال های 1385 تا 1388 باشد اکنون به جای حدود 1300 میلیون دالر 
واردات کل شکر در 4 سال 1393 تا 1396 باید دست کم 2 برابر این رقم واردات 
داشتیم که در این شرایط وانفسای کمبود دالر زحمت زیادی برای کشور بود. 
ارزش هر تصمیمی که شاید در اوایل کمی فشار وارد کند اما بعدها آسایش ذهنی 
می آورد را باید به مرور زمان فهمید و این چیزی است که این روزها می توان درباره 

تولید شکر در داخل به آن افتخار کرد.

این روزها ارزش کار معلوم می شود
نمودار تولید  و واردات شکر از سال 80 تا پایان شهریور ماه سال 1397

)ارقام به تن(

واردات شكر خام بصورت ماهیانه از سال 1385 تا  سال 1397)ارقام هزار تن(
جمعاسفندبهمنديآذرآبانمهرشهریورمردادتیرخرداداردیبهشتفروردینسالردیف

11385154941112053071921872231942982402762481 1542483595648711063125014731668196522052481جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

21386236228112541111336155652750381170 2364645766307418749359901055108211321170جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

3138728298889149173246865126169931101 285714523438355658064871383910081101جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

41388119108576442339446457412273877 119227284348390423517563608682804877جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

51389691071322343123301611128063731321805 691763085428541184134514571537160016731805جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

613900241268301384311817181142561234 02436104405789820838855103611781234جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

71391506912155154196190372281513071231681 501192402954496458358721100125115581681جمع هر ماه + ماه هاي قبل

81392881588114611592071151461342252271579 88103191305366525732847993112713521579جمع هر ماه + ماه هاي قبل

91393165137211574067471980000823 165302513570610677724743823823823823جمع هر ماه + ماه هاي قبل

10139405.511.89.212701071751052524521 05.517.32133103210385490492497521جمع هر ماه + ماه هاي قبل

1113950002522117076506668016667 00025246391467517583651651667جمع هر ماه + ماه هاي قبل

121396019522912913816055014080856 0195424553691707707762762776776856جمع هر ماه + ماه هاي قبل
جمعاسفندبهمنديآذرآبانمهرشهریورمردادتیرخرداداردیبهشتفروردینسالردیف

1313970384910088 03887888888جمع هر ماه + ماه هاي قبل
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 بها جمع واردات
)دالر(

جمع واردات
)هزار تن( بها )دالر( خام)هزارتن( بها )دالر( سفید

)هزارتن( سال

197,380,000 707 177,256,000 629 20,124,000 78 1384
1,017,454,469 2,527 726,182,559 1,890 20,124,000 637 1385
407,770,710 1,170 274,461,367 822 20,124,000 348 1386
307,924,013 1,101 287,800,013 998 20,124,000 103 1387
324,646,020 877 315,826,114 850 20,124,000 27 1388
704,520,407 1,805 704,520,407 1,805 0 0 1389
755,904,844 1,234 752,105,334 1,228 3,799,510 6 1390

1,072,413,608 1,680 1,072,413,608 1,680 0 0 1391
832,187,958 1,579 832,187,958 1,579 0 0 1392
377,470,440 823 377,470,440 823 0 0 1393
171,837,527 521 151,358,524 472 20,479,003 49 1394
320,134,978 667 0 667 0 0 1395
414,742,637 856 414,742,637 856 0 0 1396
41,176,794 88 41,176,794 88 0 0 1397

6,945,564,405 15,635 6,127,501,755 14,387 124,898,513 1,248 جمع

آمار واردات شكر از سال 1380  تا پایان شهریورماه سال 1397 واردات شكر از سال 84 تا پایان شهریور ماه سال97 به تفكیک خام و سفید
به تفكیک واردات دولتي و خصوصي

ارقام به هزارتن
جمع وارداتواردات بخش دولتيواردات بخش خصوصيسال

13800937937
13810820820
138256160216
138342161203
138480627707
1385148510422527
13869622081170
1387110101101
13888770877
1389180501805
1390123401234
139111755051680
13929925871579
1393562261823
1394364157521
1395358309667
1396718138856
139788088

مأخذ: گمرک جمهوري اسالمي ايران


