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سياست هاي توليدي را تضعيف كردند. 
اما اكنون دولت يازدهم با ش��روع به كار 
آقاي محمود حجتي كه س��ابقه فعاليت 
در وزارت جهادكشاورزي را در كارنامه 
خ��ود دارد و اميدها را به توليد افزايش 
داده اس��ت. وزير جهادكش��اورزي در 
روزهاي گذشته برنامه خود را به مجلس 
داد و از آن دف��اع كرد و توانس��ت نظر 
آنها را براي دادن رأي اعتماد جلب كند. 
وزير جهادكش��اورزي با صراحت اعالم 
كرده اس��ت: »جلوي واردات بي رويه را 

مي گيرم«.
حجتي س��پس به اسناد باالدستي و 
تكاليف بخش كش��اورزي بر پايه برنامه 
پنجم توس��عه اشاره كرد و گفت: بر اين 
اساس بخش كشاورزي بايد نياز غذايي 
كش��ور را تأمين و كش��ور را از اين نظر 
به خودكفاي��ي برس��اند. همچنين امنيت 
غذايي نيز مورد تأكيد قرار گرفته است. 
افزايش سهم پژوهش كشاورزي، ارتقاء 
كيفيت محصوالت كشاورزي و نوسازي 
ادوات كش��اورزي نيز از س��اير اهداف 

تعيين شده در اسناد باالدستي است.

دولت نهم و دهم از سال 1384 تا همين مردادماه 
امسال با دو وزير مختلف، سياست گذاري در توليد و 
تجارت موادغذايي – كشاورزي را به شكل عجيبي 
انجام داد. دستاورد سياست هاي ناكارآمد در بخش 
كشاورزي ايران در 8 سال فعاليت دولت هاي نهم و 
دهم دور شدن از منطقه خودكفايي كشاورزي، رها 
شدن بازار داخلي در برابر واردات انواع محصوالت 
خارجي، دلس��رد شدن كش��اورزان و توليدكنندگان 
داخلي محصوالت غذايي، سرمايه گذاري ناكافي در 

توليد محصوالتي مثل شكر و... بود.

وزيران س��ابق و اسبق وزارت جهادكشاورزي 
در 8 س��ال از 1384 ت��ا 1392 تواناي��ي مراقبت از 
تولي��د داخلي در برابر هجوم واردات را نداش��ته و 
حت��ي از اختيارات قانون��ي قبلي و مصوب مجلس 
ني��ز اس��تفاده نكرد. درحالي كه مجل��س با تصويب 
قان��ون افزايش بهره وري كش��اورزي و ماده 16 آن 
دست وزارت جهادكشاورزي را براي پايان دادن به 
س��لطه تجارت بر توليد بازگذاشته بود اما مجموعه 
دولت و وزارت بازرگاني و سپس وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت بر توليد كش��اورزي غلبه كرده و 

انتظارات صنعت قند 
از دولت يازدهم

ارزش واردات شكر درسال1391
به 6 برابر سال 1384 رسيد
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د ر صفحات د يگر

درصفحات4و5

راه حل نهايي
براي معضل قديمي

بهمن دانايي
ارزش واردات چند قلم كاالي كشاورزي 
كه شماري از آن ها از كاالهاي اساسي در سبد 
مصرف غذايي ايرانيان قرار دارد و شمار ديگري 
از آن ها براي توليد كاالهاي دس��ته اول به كار 
گرفته مي ش��ود، در س��ال 1391 به 10 ميليارد 
دالر رسيد. اين ميزان مصرف ارز براي واردات 
گندم، ش��كر، برنج، ذرت، سويا و روغن نباتي 
در وضعي كه ايران به دليل تشديد تحريم هاي 
غرب نمي تواند حتي درآمدهاي ارزي فروش 
نفت را به طور كامل به داخل كشور انتقال دهد، 
موج��ي از بهت وحيرت در مي��ان عالقه مندان 
به اي��ن مرزوبوم برانگيخته اس��ت. آگاهان و 
كارشناس��ان مي پرسند آيا ايران توانايي اقليمي 
يا دانش انساني براي توليد گندم،  برنج و شكر 
را ندارد و ناگزير اس��ت كه بخش عمده اي از 
درآمد حاصل از فروش ثروت ملي خود را به 
كاالهاي يادشده اختصاص دهد؟ بديهي است 
كه پاسخ به اين پرسش منفي است و سرزمين 
اي��ران توانايي توليد اكثري��ت موادغذايي را از 
راه توسعه كشاورزي دارد. اتفاق غم انگيز رشد 
واردات كاالهاي يادشده در سال 1391 درحالي 
رخ مي دهد كه مقام معظم رهبري آن س��ال را 
سال حمايت از توليد ملي نامگذاري كرده بودند 
و دولت موظف شده بود با افزايش توليد داخلي 
راه واردات را تنگ كند. از طرف ديگر رش��د 
واردات موادغذايي و كش��اورزي در شرايطي 
رخ داده اس��ت كه درآم��د حاصل از صادرات 
نفت به دشواري انجام شده و ارز براي واردات 
دارو نيز با سختي اختصاص يافت. همچنين در 
وضعي كه قيمت ارزهاي معتبر نسبت به ريال 
اي��ران روند صعودي را طي كرده بود و انتظار 
مي رفت كه توليد داخلي رقابت پذير ش��ود، اما 
دولت با اختصاص ارز مرجع )هر دالر 1226 
تومان به برخي مباشران( مانع از رقابت پذيري 
شد. رشد ارزش واردات موادغذايي كشاورزي 
در ش��رايطي اتفاق مي افتد كه قانون اساس��ي، 
قانون هاي ع��ادي و عرف سياس��ت خارجي 
اي��ران و ش��عارهاي 3 ده��ه اخي��ر مبن��ي بر 
خودكفايي در توليد محصوالت همچنان وجود 
دارد. درحالي كه كش��ورهاي ب��ا اقتصاد آزاد و 
تجارت بدون تنگناهاي متعدد، واردات برخي 
كاالهاي كش��اورزي را با وضع موانع تعرفه اي 
و غيرتعرف��ه اي مح��دود مي كنند، مس��ؤوالن 
دولت ده��م دروازه هاي تجارت اين كاالها را 
به ب��ازار داخلي بدون س��ختگيري آزاد اعالم 
كرد. پرس��ش مهمي كه وجود دارد و عمومًا از 
طرف كارشناسان، فعاالن اقتصادي، كشاورزان 
زحمتكش، عالقه مندان به اقتصاد سياسي مطرح 
مي شود اين است كه چرا به رغم مسايل يادشده، 
دولت درباره رش��د واردات موادغذايي كاري 
نك��رد. بدون ترديد بايد پذيرفت كه بر عواملي 
مثل كم آبي، مشكل ساختاري بخش كشاورزي، 
س��رمايه گذاري ناكافي در اين موضوع دخالت 
دارند، اما اين ها همه عوامل اثر گذار در رش��د 
واردات نيس��تند. تحليل هاي غلط، ندانم كاري 
 و لج ب��ازي ب��ا تولي��د داخلي از ط��رف يك

گ��روه كوچ��ك از مس��ؤوالن و البت��ه غفلت 
مديران ارشد سياسي – اقتصادي درباره اقتصاد 
كش��اورزي از مهم ترين داليل رش��د واردات 
 سرس��ام آور موادغذايي و كش��اورزي اس��ت.

صنعت قندوشكر چشم انتظار 
سياست هاي جديد

33 مشكل بازرگاني در ايران

تعرفه معقول تنها ابزار حمايت از 
صنعت و جلوگيري از قاچاق است

درصفحه3

ش��ركت سهامي قند نيشابور در س��ال 1391 موفق به دريافت 
»لوح واحد نمونه صنعت اس��تان خراسان رضوي« شد. استاندار 
خراس��ان رضوي در پيامي به محمدعلي ش��املو، مديريت شركت 
س��هامي قند نيش��ابور ضمن تبريك به مديران و كاركنان اين واحد 
صنعتي تأكيد كرده اس��ت: »رش��د و توسعه صنعت و معدن مديون 
تالش گس��ترده و عميق مدي��ران و متخصصاني اس��ت كه دانش، 
تخصص، تجربه و عمر گرانبهاي خود را سرمايه اي براي سربلندي، 
سازندگي و توسعه اقتصاد كشور قرار داده اند. اينك كه با تالش 
و همت واالي مديريت و كاركنان آن ش��ركت محترم عنوان واحد 
نمونه صنعت استان را در سال 1391 كسب نموده ايد، اين لوح تقدير 
ب��ه پاس زحمات ارزنده جنابعالي و همكاران محترم تقديم حضور 
مي گردد. اميد است در پرتو عنايت حق تعالي در راه اعتالي صنعت 

و معدن كشور عزيزمان بيش از پيش موفق و مؤيد باشيد.«

 مكزي��ك ركورد هفت ميليون تن ش��كر در 
فصل زراعي 2013 - 2012 توليد كرد كه نسبت به 

برداشت قبلي 39 درصد افزايش داشته است.
مدير اتاق بازرگاني شكر مكزيك بازده باالتر 
محصول و ش��رايط آب و هوايي ايده آل را عامل 

اين ركورد توليد شمرده است.
براس��اس اعالم اين گروه بازرگاني، مكزيك 
2.5 ميليون تن شكر در طول فصل زراعي جاري 
صادر خواهد كرد كه 166 درصد افزايش نس��بت 

به فصل 2012 - 2011 خواهد داشت.

مكزيك تاكنون 1.5 ميليون تن ش��كر صادر 
كرده كه در اين س��طح نيز ركورد بااليي محسوب 
مي شود اما اتاق بازرگاني شكر مكزيك پيش بيني 
كرد: توليد شكر در فصل 2014 - 2013 به ميزان 

14 درصد كاهش پيدا كند.
براس��اس گ��زارش رويترز، رك��ورد قبلي 
توليد ش��كر مكزيك 5.8 ميلي��ون تن در فصل 

2005 - 2004 بود.
تقريباً تمامي صادرات شكر مكزيك به آمريكا 

انجام مي گيرد. 

ركوردشكني توليد شكر در مكزيك

* نشريه شكر اين موفقيت را به مديريت و كاركنان شركت سهامي قند نيشابور تبريك گفته و 
آرزوي كاميابي بيشتر براي اين واحد صنعتي را دارد.

شركت سهامي قند نيشابور واحد نمونه خراسان رضوي شد

جلوي واردات بي رويه را مي گيرم
* امنيت غذايي تضعيف شده و سهم توليد داخل در تأمين نيازهاي غذايي كشور شكننده است

* ميزان حمايت از توليدكنندگان كشاورزي در تركيه 19 ميليارد دالر بوده است

وزير جهادكشاورزي برنامه هاي خود را اعالم كرد
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انتظارات صنعت قند
 از دولت يازدهم

تعرفه مناسب
خانواده بزرگ صنعت قند به ويژه مديران 
با س��ابقه و دلس��وز صنعت مي دانند كه تنظيم 
بازار داخلي در ش��رايط حاضر بدون اس��تفاده 
از واردات ناممكن است. اين گروه از مديران 
معتقدند تا زماني كه شكر توليد داخل تكافوي 
مص��رف كل را كند مي ت��وان از اهرم واردات 
به شرط رعايت همه كارآمدي ها در تعيين تعرفه 
استفاده كرد. تعيين تعرفه مناسب براي واردات 
ش��كر با هدف ام��كان رقاب��ت توليدكنندگان 
داخلي با ش��كر دامپينگ ش��ده جهاني يكي از 
خواس��ته هاي صنع��ت قند و اعض��اي انجمن 

صنفي كارخانه هاي قندوشكر است.
تجربه و تخصص به كار آيد

صنع��ت قندوش��كر ايران بي��ش از 100 
س��ال س��ابقه فعاليت در ايران دارد و يكي از 
فعاليت هايي است كه در دهه هاي سپري شده 
مديران دلسوز و اليق تربيت كرده است. استفاده 
از تخصص و تجربه انجمن صنفي كارخانه هاي 
قندوش��كر و مدي��ران اين صنع��ت به ويژه در 
مسايل مرتبط با صنعت و تنظيم بازار مي تواند 
در كانون توجه قرار گيرد. بديهي اس��ت سود 
اين مشاركت دادن فعال اين ميزان تجربه متراكم 

به نفع جامعه ايران است.
ماده 16 قانون بهره وري كشاورزي

مجلس شوراي اسالمي ايران در سال هاي 
گذش��ته و ب��ا روش��نگري هاي انجمن صنفي 
كارخانه ه��اي قندوش��كر اي��ران در وضعيت 
مناس��بي به لح��اظ آمار و اطالع��ات و تحليل 
دقي��ق صنعت قند قرار گرفت. نتيجه رايزني ها 
و مشورت فعاالن صنعت با نمايندگان محترم 
مجل��س تدوين و تصويب دو قانون مهم بود. 
اعضاي انجمن صنفي كارخانه هاي قندوش��كر 
ايران خواس��تار اجراي كامل م��اده 16 قانون 
افزاي��ش بهره وري بخش كش��اورزي و منابع 
طبيعي و تس��ريع در تصويب آيين نامه اجرايي 
موضوع ماده 5 قانون تمركز اختيارات و وظايف 

بخش كشاورزي هستند.
ماده 32 قانون برنامه سوم

فعال و اجرايي كردن »آيين نامه ساماندهي 
تولي��د، تأمي��ن و توزيع قندوش��كر«، در اين 
خصوص يادآور مي ش��ود در س��ال 80 و در 
اجراي مفاد ماده 32 قانون برنامه سوم توسعه، 
آيين نامه اي تحت عنوان »آيين نامه اجرايي ماده 

32 قانون برنامه س��وم« تدوي��ن و با تصويب 
هيئت وزي��ران وقت و به منظ��ور حذف تعدد 
مراج��ع تصميم گيري در صنعت قند، به مرحله 
اجرا گذارده ش��د در اين آيين نامه مقرر ش��ده 
بود كه هرگونه مس��ائل مرتب��ط با صنعت قند 
اعم از توليد، قيمت گ��ذاري، بازرگاني، تعرفه 
واردات، ص��ادرات و... در كميته اي كه اعضاء 
آن در م��اده 10 آيين نام��ه تعيين ش��ده بودند، 
مطرح و تصميم گيري ش��ود. متأسفانه با پايان 
يافتن دوره پنجساله قانون مذكور و عدم تنفيذ 
م��اده 32 در برنامه چهارم و اصوالً عدم اعتقاد 
دولت هاي نهم و دهم به مس��ائل كارشناس��ي 
و گروه��ي، آيين نامه مذكور ني��ز از حيزانتفاع 
خارج ش��د. با پيگيري هاي انجام شده توسط 
اي��ن انجمن، بعد از حدود پنج س��ال آيين نامه 
مش��ابهي در جلسه مورخ 88/10/19 كارگروه 
حمايت از توليد تصويب و پس از تنفيذ توسط 
رييس جمهور وقت در تاريخ 89/7/25 جهت 
اجرا به  مبادي ذيربط ابالغ گرديد اما متأسفانه 
به دليل عدم اعتقاد دستگاه هاي اجرايي خصوصاً 
وزارت بازرگاني، هيچ گونه اقدام مؤثري براي 

تشكيل جلسات مربوطه صورت نگرفت.
برگشت اعتماد

در چندس��اله گذش��ته و خصوصًا از سال 
1385 به بعد، واردات شكر در حجم گسترده اي 
صورت پذيرفت و اين امر باعث شد تا به دليل 
ماندگاري ش��كر توليدي كارخانه هاي قند در 
انباره��ا و عدم تأمين به موق��ع نقدينگي جهت 
تسويه حساب با كشاورزان چغندركار، دلسردي 
و بي اعتمادي تلخي بين چغندركاران حاكم شده 
و بس��ياري از كش��اورزان از كش��ت چغن��در 
صرف نظر كنند، به طوري كه تعداد كش��اورزان 
طرف پيم��ان كارخانه هاي قن��د از حدود 87 
هزار نفر در س��ال 85 به كمتر از 38 هزار نفر 
در سال 91 تقليل يافته است و به همين جهت 
س��طح زيركشت با كاهشي شديد مواجه و در 
برخي مناطق از جمله ش��رق كشور به حداقل 

ممكن نازل شده است.
لذا به منظ��ور حفظ و جلوگيري از توقف 
كامل واحدهاي مناطق مذكور ضرورت خواهد 
داش��ت تا زمان برگش��ت اعتماد كشاورزان و 
توجه دوباره آنان به كشت چغندر ترتيبي اتخاذ 
گ��ردد كه واحدهاي توليدي بتوانند به فعاليت 
خود ادامه دهند. در اين راستا و باتوجه به اينكه 
تا چندس��ال آتي، كشور مجبور خواهد بود كه 
حدود 40 تا 50 درصد نياز س��االنه خود را از 
طريق واردات ش��كرخام تأمي��ن نمايد، اصلح 

آن اس��ت كه ش��كرخام وارداتي به نسبت به 
ظرفيت خالي مانده توليدي واحدها تسهيم و 
سهم بيشتري از آن به مناطق كم چغندر هدايت 
شود و از اين طريق عالوه بر فعال نگاه داشتن 
واحده��اي در معرض خطر، سياس��تي اتخاذ 
خواهد ش��د كه استان هايي كه در توليد شكر 
از چغندر و نيشكر سهم كمتري را دارا هستند 
از لحاظ تأمين شكر با مشكل مواجه نگردند. 
در اين خصوص پيش��نهاد مي ش��ود يكي از 

پيشنهادات ذيل مورد عمل قرار گيرد:
الف( واردات ش��كر تا سقف نياز كشور 
توسط شركت بازرگاني دولتي ايران صورت 
گرفته و با هماهنگي اين انجمن و به اس��تناد 
آمار ظرفيت و توليد كارخانه هاي قند كش��ور 

سهميه بندي تصفيه صورت پذيرد.
ب( ب��ا تعيين س��قف اعتب��اري و تعيين 
س��هميه هر يك از واحدها، واردات توس��ط 
كارخانه ه��اي قند مورد عم��ل قرار گيرد و با 
هماهنگ��ي و نظر دول��ت و انجمن به فروش 

رسد.
ج( سهميه واردات هر يك از كارخانه ها 
تعيين و در صورت وجود مشكالت نقدينگي، 
كارخانه ها با مشاركت تجار نسبت به واردات 

شكرخام اقدام نمايند.
شوري آب

در 20 س��اله اخي��ر در بخ��ش نيش��كر 
س��رمايه گذاري كالن��ي ص��ورت گرفت��ه و 
هم اكن��ون ظرفيت نصب ش��ده ب��راي توليد 
ش��كر در اين بخش بالغ بر ي��ك ميليون تن 
مي باش��د. هم اكنون حدود يكصدهزار هكتار 
از اراضي خوزستان براي توليد ده ميليون تن 
نيشكر موردنياز تجهيز شده و امكان افزايش 
اين ميزان كشت تا حدود دو برابر نيز دور از 
دسترس نمي باشد. اما متأسفانه بخش نيشكر 
عالوه بر تحمل ضربات ناشي از واردات شكر 
در چندس��اله اخير، با تهدي��د جدي ديگري 
به نام »ش��وري آب« مواجه اس��ت كه اين امر 
كيان كشاورزي خوزستان را در معرض خطر 

قرار داده است.
 هم اكن��ون حج��م قابل توجه��ي از آب 
مصرفي مناطق مذكور از محل سد گتوند تأمين 
شده كه از شوري بااليي بهره مي برد و متأسفانه 
انتقال و هدايت آب مذكور به مزارع خوزستان 
و منجمله مزارع نيشكر باعث تخريب اراضي 
و به مرور باير ش��دن آن ها خواهد ش��د. فلذا 
ضرورت خواهد داشت تا در اسرع وقت تيمي 
زبده براي بررسي و حل سريع معضل تعيين 

و اقدامات الزم صورت گيرد.
طرح جامع شكر

در س��ال 83 و به دس��تور جن��اب آقاي 
مهندس حجتي مقرر شد با محوريت وزارت 
جهادكش��اورزي، طرح جامع ش��كر تدوين 
و به عنوان اس��تراتژي دولت براي رسيدن به 
خودكفايي در توليد ش��كر مورد استفاده قرار 
گيرد. اين طرح با صرف حدود يكسال وقت 
و با كمك ده ها كارشناس زبده از وزارتخانه ها 
و سازمان هاي مختلف و متخصصين صنعت 
قند تهيه اما تصويب آن به دليل پايان مأموريت 
دولت هشتم ميس��ر نگرديد و دولت نهم نيز 
واردات شكر را در برنامه خود گنجانيده و به 
آن توجهي نكرد. حال ضرورت دارد، مجدداً 
با انتخ��اب كارگروهي مطل��ع، طرح مذكور 
م��ورد بازبيني قرار گرفته و با به روزرس��اني 
آمار و ارق��ام مندرج در آن، مورد تصويب و 

اجرا قرار گيرد.
خاطرنشان مي سازد طرح مورد اشاره در 
ي��ازده جلد و ابعاد مختلف��ه صنعت از توليد 
مواداولي��ه ت��ا بازرگاني ش��كر تهيه و تدوين 

شده است.

دولت يازدهم در وضعي نامساعد به لحاظ اقتصادي، زمام امور را در اختيار گرفته است. 
سياست هاي ناكارآمد دولت دهم و تشديد فشارهاي تحريمي ظالمانه از سوي غرب، كار را 
براي دولت و فعاالن اقتصادي و صنعتي سخت كرده است. در شرايطي كه برخي از فعاليت هاي 
اقتصادي در س��ال هاي اخير مش��مول صحبت هاي بيهوده دولت قرار داشته و حمايت هاي 
بي بديلي از آن ها شد، صنعت قندوشكر سخت ترين روزگار صدسال گذشته خود را تجربه 
كرد. صنعت قندوشكر در سال 1387 تا مرز مرگ قطعي پيش رانده شد اما درحالي كه برخي 
مسؤوالن منتظر دفن آن بودند با همت و تجربه و دلسوزي كاركنان بزرگ خانواده قند زنده 
ماند و اكنون مي خواهند در فضاي تازه، گام هاي بلند براي خودكفايي بردارد. مديران، صاحبان، 
سهامداران و دلسوزان صنعت قندوشكر ضمن آرزوي موفقيت براي دولت جديد به ويژه وزير 
 محترم جهادكشاورزي و وزير محترم صنعت، معدن و تجارت اميدوار است در 4 سال آينده

به چند موضوع مهم موردنياز اين صنعت توجه اكيد شود. برخي از اين خواسته ها را به طور 
خالصه در زير آورده ايم:

بهمن دانايي – دبير و عضو هيئت مديره

از  ح��وزه  ه��ر  در  ده��م  دول��ت 
به وي��ژه  اقتص��ادي  كالن  فعاليت ه��اي 
بخش هاي توليدي مرتبط با محصوالت 
كشاورزي تصميم هاي متناقض و پراشتباه 

اتخاذ و اجرا كرد.
اي��ن تصميم هاي نادرس��ت از كجا 
ناش��ي مي ش��د؟ برخ��ي از تحليل هاي 
اش��تباهي كه دولت دهم داش��ت به دليل 
رويكرد عجيب آن در رجوع به گروه هاي 
اجتماعي و اقتصادي بود. به اين معني كه 
مشاوران انتخابي دولت از ميان گروه هاي 
اقتصادي عمومًا كس��اني بودند كه منافع 
گروهي خ��ود را بر مناف��ع ملي ترجيح 
مي دادند. دولت دهم از نيمه دوم س��ال 
1385 و در ش��رايطي ك��ه توليدكنندگان 
قندوشكر دست ياري دولت را فشرده و 
به كمك آمدند، ترجيح داد در شرايط ارز 
ارزان و وفور درآمد ارزي، بازار شكر را 

با انبوه واردات تنظيم كند.
اين گام نخس��ت اشتباه، راه را براي 
فرصت طلبان و مديران ناكاربلد مهيا كرد 
ك��ه واردكنندگان ش��كر در وضعيت هاي 
گوناگون به عنوان مش��اور و مباشر دولت 
عم��ل كنن��د. اين اتح��اد عجي��ب ميان 
ش��ماري از مس��ؤوالن مرتبط با واردات 
محصوالت غذايي در شركت هاي دولتي 
و واردكنن��دگان تا آخرين روزهاي كاري 
دولت دهم ادامه داشت. براساس اطالعات 
در دس��ترس، يك��ي از تصميم گيري ه��ا 
مصوبه اي با اين مضمون بود كه »باتوجه 
ب��ه اعالم نرخ ارز در قانون بودجه س��ال 
1392 و ني��ز گزارش واردكنندگان عمده 
ش��كر مبني بر عدم تخصي��ص ارز مرجع 
)12260 ريال( از س��وي بانك مركزي به 
واردكنندگان و با عنايت به اينكه تأمين نياز 
صنايع مصرف كننده شكر با مشكل مواجه 
شده است به منظور تأمين و توزيع مناسب 
ش��كر و جلوگيري از بروز هرگونه وقفه 
در توزيع اعضاي جلسه موافقت نمودند 
حداكثر قيمت شكر تحويل درب انبارهاي 
واحده��اي تولي��دي 19000 ريال تعيين 
ش��ود.« به اين ترتيب برخي از مسؤوالن 
دول��ت دهم عالق��ه خود به اس��تفاده از 
گ��زارش واردكنندگان را تا روزهاي آخر 
فعاليت خود نش��ان دادن��د. تصميم براي 
فروش شكر داخلي توسط دولت براساس 
گزارش واردكنندگان اتخاذ مي شود كه در 
سال هاي گذش��ته نيز توليدكنندگان بارها 
اع��الم كردند و گزارش هاي كارشناس��ي 
تهيه كردند كه قيمت تعيين ش��ده 13000 
ريال براي هركيلوگرم شكر داخلي، كار را 
دشوار مي كند. اكنون كه شرايط دگرگون 
ش��ده است و دولت يازدهم بر پايه توجه 
به توليد داخل بر سركار آمده است، اميد 
اين اس��ت كه گزارش ه��اي بخش توليد 
دس��تمايه تصميم هاي كالن براي صنعت 

قندوشكر باشد.

استناد به گزارش 
واردكنندگان

يادآوري

مقاله
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جدول 2: واردات شكر از سال 84 تا پايان تير سال 92 به تفكيك شكرخام و سفيد )ارقام به هزار تن(

جدول 3: مقايسه جمع توليد صنعت قند در ابتداي دولت نهم )85( با سال هاي 87 و 91

جدول 1: آمار واردات شكر از سال 1380
تا پايان تير ماه سال 1392

به تفكيك واردات دولتي و خصوصي
ارقام به هزار تن

ماخذ: گمرك جمهوري اسالمي ايران

اختصاص 5 ميليارد دالر ارز گرانبهاي كش��ور 
در ش��رايط سخت به واردات فقط يك كاالي شكر 
در س��ال هاي 1384 ت��ا 1392، يكي از رويدادهاي 
تأس��ف بار سياس��ت هاي ناكارآم��د دولت هاي نهم 
و دهم بوده اس��ت. براس��اس گزارش هاي س��االنه 
گمرك ايران درحالي كه در س��ال 1384 )آن هم در 
شش ماهه دوم آن سال( فقط 197 ميليون دالر ارز به 
واردات شكر اختصاص يافته بود اين ارقام در سال 
1391 و در اوج گرفتاري ه��اي ارزي ايران به رقمي 
معادل 1072 ميليون دالر افزايش يافته اس��ت. يك 
محاسبه ساده نشان مي دهد ارزش واردات شكر در 
سال 1391 نسبت به سال 1384 تقريبا 6 برابر شده 

اس��ت. اين رشد حيرت انگيز در وضعي 
كه تأمين ارز الزم براي واردات كاالهايي 
مثل دارو و مواداوليه موردنياز صنعت با 
س��ختي صورت پذيرفته است عجيب و 

قابل تأمل است.
آمار جدول شماره 2 نشان مي دهد 
در دو سال 1385 و سال 1391 بيشترين 
حجم واردات ش��كر انجام ش��ده است 
كه در س��ال 1385 موجب سقوط توليد 
داخلي ش��د و در حال حاضر نيز توليد 
ش��كر داخل��ي را با تنگن��ا مواجه كرده 
اس��ت.  نكته تكان دهنده در واردات اين 
است كه به موازات كاهش توليد داخلي 
شكر در سال هاي 1386 و 1387 واردات 
نيز روندي كاهنده را تجربه كرده اس��ت 
و پس از آنكه توليد داخل در س��ال هاي 

1388 و 1389 افزاي��ش پيدا كرد دوباره 
واردات روندي صعودي پيدا كرد. ارقام 
جدول ش��ماره 1 نش��ان مي دهد كه در 
س��ال هاي 1386 ت��ا 1390 و در فضاي 
وف��ور درآمدهاي ارزي و تثبيت نس��بي 
ن��رخ ارز، دولت پاي خود را از واردات 
ش��كر بيرون كش��يده و اختيار واردات 
به دست بخش خصوصي افتاده بود. اين 
درحالي اس��ت كه در س��ال 1384 سهم 
بخش خصوصي از كل واردات كمتر از 

15 درصد بوده است.
درحال��ي كه دولت مي توانس��ت با 
تجميع خريد شكر از خارج با قيمت هاي 
مناسب اقدام كند اما در اوج بحران ارزي 
 س��ال 1391 بخش خصوص��ي بيش از

2 برابر دولت شكر وارد كرده است.

ارزش واردات شكر در سال 1391 
به 6 برابر سال 1384 رسيد

بها جمع واردات )دالر(جمع وارداتبها )دالر(خامبها )دالر(سفيدسال

13847820.124.000629177.256.000707197.380.000

1385637291.271.9101.890726.182.5592.5271.017.454.469

1386348133.309.344822274.461.3671170407.770.710

138710337.213.332998287.800.0131101325.013.345

1388278.819.906850315.826.114877324.646.020

1389001805704.520.4071805704.520.407

139063.799.5101228752.105.3341234755.904.844

13910016801.072.413.60816801.072.413.608

139200305171.887.013305171.887.013

1199494.538.002102074.482.452.415114064.976.990.416جمع

تفاوت وزنيسال 87 )تن(سال 85 )تن(توليدات
تفاوت وزنيسال 91 )تن(87 )تن(

91 نسبت به 85
درصد كاهش

87 به 85
درصد كاهش

91 به 85

)38()74()2.523.283(4.069.847)4.474.879(6.593.1301.713.656چغندر

0)23(5.055.22075.251)1.157.289(4.979.9693.822.680نيشكر

)11()56()134.390(1.124.000)705.657(1.258.390552.733قندوشكر

)40()72()163.184(248.816)297.500(412.000114.500تفاله خشك

)68()87()342.086(157.914)435.500(500.00064.500تفاله تر

)5()32()99.539(1.713.461)577.000(1.813.0001.236.000باگاس

)30()49()173.058(401.349)283.263(574.407291.144مالس

)20()52()3.340.289(12.770.607)8.335.683(16.130.8967.795.213جمع

واردات بخش سال
خصوصي

واردات بخش 
جمع وارداتدولتي

13800937937
13810820820
138256160216
138342161203
138480627707
1385148510422527
13869622081170
1387110101101
13888770877
1389180501805
1390123401234
139111755051680

1392203102305 )تير(
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توليد
واردات

درحالي ك��ه دولت مي دانس��ت پايين ب��ودن قيمت 
تضمين��ي خري��د كااليي مثل گن��دم در وضعي كه 
مشتريان دست به نقدي در بيرون مرزها وجود دارد، 
چرا اقدام به تعيين قيمت تضميني غيرواقعي شد و 
در اعالم آن نيز رعايت زمان انجام نشد؟ چه كسي 
باور مي كند كه در اين س��رزمين شكر به عنوان يك 
كاالي مهم از طرف دولت در فش��ار و مضايقه قرار 
مي گيرد تا با قيمت هاي پايين تر از قيمت بازار عرضه 
ش��ود تا توليدكنندگان س��اير كاالهاي پايين دست 
بدون رعايت هيچ قيدوبندي از كاالي ارزان استفاده 
و با قيمت هاي دلخ��واه توليد خود را عرضه كنند. 
اما اين اتفاق غريب چندسالي است كه در ايران رخ 
مي دهد. آيا اين باوركردني است كه افرادي در درون 
دولت بدون توجه به شعار اصيل خودكفايي در توليد 
محصوالتي مثل ش��كر و برن��ج، راه ورود كاالهاي 
خارجي را هموار كنند و مسؤوالن ارشد دولت نيز 
در غفلت به سر برند؟ اين يك رويداد بسيار عجيب 
 نيس��ت كه دولت قيمت تضمين��ي چغندرقند را كه
  65 درص��د هزين��ه توليد ش��كر اس��ت را به ميزان
57 درص��د افزاي��ش دهد ام��ا اجازه ندهد ش��كر 
توليدشده داخلي در فضاي آزاد قيمت گذاري شود؟ 
در فضايي كه نرخ تورم ساالنه با رشدهاي باال حدود 
40 درصد به طور رسمي است و فضاي رقابت براي 
توليد داخلي را مسدود مي كند، چرا برخي مسؤوالن 
از سِر تجاهل خواستار رقابت پذيري توليد داخلي با 

قيمت هاي دامپينگ شده اند؟
چه بايد كرد؟

تولي��د قندوش��كر در داخ��ل مرزه��اي ملي 
نمي توان��د و نباي��د متوقف ش��ود، چ��ون ضريب 
وابس��تگي به خارج افزايش مي يابد و امنيت غذايي 
و ملي را با دش��واري مواجه مي كن��د. اما از طرف 
ديگر دولت از يك طرف بايد كاري كند كه ش��كر 
براي مصرف كنندگان با قيمت هاي قابل قبول عرضه 
ش��ود و از طرف ديگر كشاورزان تشويق به كشت 
نيش��كر و چغندرقند شوند و كارخانه ها نيز از نفس 
نيفتند. چگونه ممكن است به همه هدف هاي يادشده 
دس��ت يافت و نقطه عزيمت براي تلفيق و تجميع 
منافع گروه هاي مختلف كجاس��ت؟ به نظر مي رسد 
نقطه شروع بايد مزرعه باشد. كشاورزان زحمتكش 
ايراني اگر در ش��رايط رش��د درآمد ق��رار گيرند و 
مطمئن باشند كه با توليد چغندرقند و نيشكر درآمد 
و س��ود مناس��بي به دس��ت مي آورند در توليد اين 
محصول تردي��د نمي كنند. دولت يازدهم اكنون در 
وضعي قرار دارد كه با جلب اعتماد دهقانان از طريق 
كم��ك به بهزراعي و افزايش بازدهي توليد در يك 
هكتار زمين كش��اورزي مي تواند به افزايش درآمد 
آن ها كمك كند. دولت يازدهم اگر راهي كارس��از 
و كارآم��د براي كمك به بازده��ي باالتر چغندر و 
نيش��كر در اراضي موجود به مي��زان 50 درصد در 
ي��ك دوره زماني معين كن��د، درآمد زارعان از اين 
مسير افزايش و فش��ار كمتري براي افزايش قيمت 
چغندر به صورت خريد تضميني مي آيد. رشد ماشيني 
ش��دن زارعت با اس��تفاده از كمك هاي مالي و فني 
دولت به كش��اورزان يك راه ديگر توس��عه و رشد 
بهره وري توليد اس��ت. اين مسايل عمومًا در طرح 
جامع ش��كر كه چندسال پيش با استفاده از دانش و 
تخصص كارشناس��ان انجام شده، لحاظ شده است 
و مي تواند دس��تمايه كار باش��د. كارخانه هاي شكر 
اگر براي يك دوره مش��خص از اعتبارات ترجيحي 
كشاورزي استفاده كنند تا تحمل تثبيت قيمت ها را 
به دست آورند و در دادن طلب كشاورزان چابك تر 
عمل كنند، با توانايي بيش��تر به توليد كمك خواهند 
كرد. اعضاي انجمن صنفي كارخانه هاي قندوشكر 
ضمن خرسندي از اينكه دولت جديد به ويژه وزير 
محترم جهادكش��اورزي لباس رزم براي خودكفايي 
بر تن كرده اس��ت هم��ه توانايي خود را در اين راه 

به كار خواهند گرفت.

راه حل نهايي
براي معضل قديمي

آمار

از صفحه اول
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بخش كشاورزي به لحاظ ايدئولوژيك براي جمهوري اسالمي 
ايران اهميت بااليي دارد. اولويت نخست اسالم در بين بخش هاي 
اقتصادي، كش��اورزي اس��ت، چرا كه هم نيازهاي غذايي مردم را 
تأمين مي كند، هم از طريق غذايي كه توليد مي كند، اهميت اساسي 
در سالمت جامعه دارد، هم مي تواند منجر به بهبود محيط زيست يا 
تخريب آن شود و در نهايت اينكه مايه ادامه حيات بشر و حيوانات 
اس��ت. امام صادق)ع( فرموده اس��ت: » از پيامبراكرم)ص( پرسيده 
ش��د: چه مالي بهتر اس��ت؟ فرمود: زرعي كه صاحبش آن را بكارد 
و روز جمع آوري و برداشت، حق و زكات آن را ادا كند. بار ديگر 
پرس��يده شد: بعد از زراعت چه مالي بهتر است؟ فرمود: شباني كه 
به دنبال گوسفندان خود، براي تعليف در جاهاي مناسب حركت و 
نم��از را اقامه و زكات را ادا كند.« )محمدبن يعقوب كليني، فروع 

كافي، ج 5، ص 72، به نقل از خليليان،  1384(.
مقام معظم رهبري معتقدند: »براي ما مس��ئله محيط زيست يا 
حفظ منابع طبيعي، مسئله اي تجمالتي و درجه دو نيست، يك مسئله 
حياتي است. در تالش ما براي توسعه كشور، اولويت بايد در اين 
بخش باش��د. تكيه هم بايد روي اين بخش باشد. حتي گرايش به 
صنعت بايد باتوجه به اين بخش باشد تا كشور بتواند استفاده كند، 
تا ما كه كش��وري هستيم به طور طبيعي از طبيعت خوب و مناسب 
برخوردار – به هرحال امكانات اقليمي هست و آنچه تخريب شده 
اس��ت، به دست بشر تخريب شده اس��ت- بتوانيم از اين امكانات 
استفاده كرده و آن ها را زياد كنيم و نگذاريم آن منابع از بين برود. 
مس��ئله كويرزدايي و بيابان زدايي بايد جزو كارهاي اساسي باشد و 
در برنامه جدي قرار گيرد. همين موردي كه االن اشاره شد – كاري 
كه گفتند انجام گرفته، آبخوان داري – خوب است. نام خوبي است، 
كار خوبي هم هست، استفاده از سيالب ها به نحو صحيح و درست، 
با ش��كل هاي صحيح، بايد اين طرح ه��ا و امثال اين طرح ها انجام 
شود. طرح هاي متعددي از اين قبيل را مي شود پيش بيني كرد كه به 
سرمايه گذاري هاي كالن هم نيازي ندارد و فقط با ابتكار، دنبال گيري، 
دلس��وزي و هماهنگي بخش هاي مختلف با يكديگر، تحقق پيدا 
مي كند. اميدواريم كه ان شاءا... همه – هم دولت، هم آحاد ملت و 
هم مسؤوالن بخش هاي مختلف – به مسئله مهم حفظ منابع طبيعي، 
گياه، درخت، كش��اورزي، اس��تفاده بهينه از آب، خاك و امكانات 
گوناگون ديگر، به طور جدي بپردازند و ما در برنامه آينده – برنامه 

سوم – مشاهده كنيم كه اولويت با اين كارهاست.«
ايش��ان در دي��دار جهادگ��ران و كش��اورزان، اهميت بخش 
كشاورزي را نسبت به نفت و طال، اينچنين تبيين فرموده اند: »دستگاه 
كشاورزي براي كشور ما بسيار مهم است، چون امنيت غذايي براي 
كش��وري بزرگ، پر جمعيت و داراي هدف هاي بلند، بس��يار مهم 
است، لذا بخش كشاورزي و دامداري ما يك بخش ويژه و استثنايي 
اس��ت و همه بايد براي آن تالش كنند. در اس��الم هم آگاهانه و با 
توجه، نس��بت به كشاورزي تأكيد شده است. حديث بسيار پُرمعنا 
و پُرمضموني درباره كشاورزان نقل شده است: »الّزارعون كنوز ا... 
في ارضه«، يعني كش��اورزان كساني هستند كه گنجينه هاي خدا در 
زيرزمين را مي دروند و اس��تخراج مي كنند. مهم ترين گنجينه خدا 
در زمين و خاك عبارت است از موادي كه مايه ادامه حيات بشر و 
حيوانات است. اين از طال و نفت مهم تر است. طال و نفت وسيله 
به دست آوردن مايحتاج زندگي است، اما محصول غذايي، مهم ترين 
مايحتاج زندگي است«. ايشان در جاي ديگري چنين فرموده اند: »اين 
گياهي كه متأسفانه در البالي چرخ و پَر صنعت – به خصوص در 
كش��ورهايي كه تازه با صنعت آشنا مي شوند – چنين مورد تحقير 
قرار مي گيرد، مايه حقيقي وجود انس��ان است. يعني منبع بي پايان 
مواد حياتي و غذايي درون خاك، تبديل به گياه مي شود و از گياه 
به انس��ان تبديل مي گردد، حال يا به واسطه حيوان، يا بدون واسطه 
آن. اين اس��ت كه »َواهللُ َخَلقكْم مِن تُراِب«، من و ش��ما منتس��ب 
به نطفه اي هس��تيم كه توليدش��ده از مواد گياهي و حيواني اس��ت 
كه اين ها فرآورده خاكند. پس با يك واس��طه يا دو واس��طه، همه 
آحاد بش��ر و همه آحاد حيوان، متولد از خاكند، »ُمنْها َخَلْقناكْم« و 
واسطه هم گياه اس��ت«. رهبر معظم انقالب همچنين ضمن اشاره 
به تاريخ عظيم ايران در زمينه كش��اورزي، بر اهميت تأمين امنيت 
غذايي تأكيد كرده اند: »براي ما مايه ش��رمندگي اس��ت كه با وجود 
اين كش��ور غني، محصوالت گياهي و حتي موادغذايي الزم را از 
ديگران بگيريم. درس��ت مثل كش��وري كه زمين و امكانات و اين 

تاريخ عظيم كشاورزي را ندارد.«
منبع: مركز پژوهش هاي مجلس

وزير جهادكشاورزي برنامه هاي خود را اعالم كرد

وي افزود: امنيت غذايي در اين اس��ناد به عنوان كاالي عمومي 
تعيين شده و تأمين آن از اهداف دولت هاست. اما اين امنيت به داليل 
متعدد تضعيف ش��ده است. سهم توليدات داخلي در تأمين نيازهاي 

غذايي كشور بسيار شكننده و نگران كننده است.
حجتي گفت: در برنامه س��وم كه خشكسالي هم بود وابستگي 
به واردات به حدود 13 ميليون تن رس��يد ولي در سال هاي اخير به 
بيش از 16 ميليون تن رسيده است. وزير پيشنهادي جهادكشاورزي 
تأكيد كرد: سرمايه گذاري نقش مهم در بهره وري بخش دارد. برنامه 
من تأكيدش بر بهره وري است. سرمايه مهم ترين عامل رشد بخش 
كش��اورزي است. متأسفانه ميانگين تشكيل سرمايه ناخالص داخلي 
كش��ور در برنامه هاي توسعه كمي بيش از 4 درصد بوده است. ولي 
س��هم كشاورزي در توليدناخالص ملي حدود 14 درصد و سهم آن 
در اش��تغال حدود 20 درصد بوده اس��ت. وي تصريح كرد: اگر به 
قرنطينه دامي و گياهي، صيانت از مراتع و جنگل ها بي توجهي شود 
در آينده با مشكل جدي مواجه مي شويم. كما اينكه ما امروز با بحران 
آب مواجهيم و بايد با همين آبي كه داريم برنامه ريزي كنيم اين هم 

ناشي از بي توجهي گذشته است.
حجتي افزود: بايد براي افزايش بهره وري آب، توسعه سيستم هاي 
آبياري سطحي و قطره اي را توسعه دهيم. كمك به پايداري منابع آب 
هم يكي از برنامه هاي مهم بنده اس��ت. يكپارچه سازي  اراضي براي 
اعمال سيستم آبياري نوين و مكانيزه كردن كشاورزي ضروري است. 

نوسازي باغات به ويژه چاي كه وضع خوبي ندارند، مهم است.
وي اص��الح م��زارع دام و طيور و آب زيان، نوس��ازي ناوگان 
كشاورزي، توسعه بنادر صيادي، توسعه بخش شيالت و توسعه ذخاير 
آب��زي را از ديگر برنامه هاي خود عنوان كرد و تأكيد كرد: توس��عه 
روستايي با توسعه صنايع تبديلي و تكميلي ممكن مي شود. همچنين 

نبايد به جنگل جز براي صيانت و حفاظت وارد شويم.
حجتي اظهار داشت: مسئله بعدي اقتصادي نمودن توليدكشاورزي 
است. براي اين امر كشورهاي مدرن با وجود سهم بخش كشاورزي 
در اقتصادش��ان به دليل اهميت اين بخش، با وجود س��رمايه گذاري 
س��نگين گذش��ته هنوز با ياران��ه اين بخش را حماي��ت مي كنند و 
محص��والت را با قيمت هاي پايين تر از تولي��د در بازارهاي جهاني 
عرض��ه مي كنند. اين نرخ ها مبناي س��نجش عملكرد كش��اورزان ما 
ش��ده است. لذا بايد يك بازنگري در مورد واردات و قيمت گذاري 
محصوالت داشته باشيم. وي افزود: دولت بايد از تمام ابزارها براي 
كاهش قيمت تمام شده و هزينه توليد استفاده كند و از تمام ابزارهاي 
قبل از توليد يعني توسعه زير ساخت و منابع و مكانيزاسيون و اصالح 
نژاد دام و طيور، س��رمايه گذاري و گس��ترش تحقيقات و آموزش و 
فناوري هاي نوين و اصالح و بازنگري در س��ند ملي توسعه بخش 
كشاورزي و اجراي آن استفاده كند. وي افزود: عوامل پس از توليد 
ه��م مديريت و پايش بازار محصوالت اس��ت. براي اين امر موارد 
زير ضروري است، بيمه محصوالت، اعالم به موقع قيمت تضميني، 
گسترش بورس، مديريت نظام تعرفه اي، پايش واردات و صادرات 

و تأمين زير ساخت هاي ذخيره سازي .
حجتي يادآور ش��د: بايد از واردات بي رويه جلوگيري كرد. در 
سال 2010، ميزان حمايت از توليدكنندگان براي كشورهاي صنعتي، 
مع��ادل 18 درصد توليد يعني 227 ميليارد دالر بوده اس��ت. تركيه 
حمايت هاي كش��اورزي اش 19 ميليارد دالر اس��ت. وي تأكيد كرد: 
چالش هاي كوتاه مدت هم كمبود شديد كود شيميايي، بذر، خوراك 
دام و طيور است. اين كمبود ها همين االن هم موجود است. اميد است 

كه باتوجه دولت و مجلس بتوانيم بر اين مسائل فائق شويم.

بخش هاي��ي از برنام��ه وزير جهادكش��اورزي را در ادامه 
مي خوانيد: 

اهميت بخش كشاورزي و منابع طبيعي
در نظام جمهوري اس��المي ايران بخش كشاورزي وظيفه 
تأمين امنيت غذايي متكي بر توليد داخلي با اس��تفاده علمي و 
كارآمد از منابع آب و خاك و س��اير منابع و حفاظت از منابع 
طبيع��ي را به عهده دارد. اين بخش با برخورداري از حدود 12 
درصد توليد ناخالص داخلي، 20 درصد اش��تغال و سهم قابل 
توجهي از ص��ادرات غيرنفتي و حدود 80 درصد مواد غذايي 
موردنياز كشور، جايگاه وااليي در اقتصاد ملي دارد. افزايش تنش 
در محيط خارجي و گس��ترش تحريم ها، وزن استقالل غذايي 

دراتخاذ راهبردهاي كالن كشور را دو چندان كرده است.
 اس��تفاده بهين��ه از ظرفيت ه��اي آب و خ��اك در مناطق 
مختلف موجب اس��تقرار و پراكندگي متناسب جمعيت كشور 
در اين نقاط خواهد ش��د و از آنج��ا كه حضور جمعيت فعال 
درمرزهاي كشورمي تواند موجبات امنيت فراگيردراين نقاط را 
بدنبال داشته باشد، لذا توسعه بخش كشاورزي در اين نقاط در 

حقيقت مي تواند به ثبات امنيت در مرزها نيز كمك نمايد.
جوامع روستايي و عش��ايري به عنوان جامعه توليد كننده، 
بستر اصلي فعاليت هاي كشاورزي كشور بوده و هر تحولي در 
بخش كش��اورزي تأثير متقابل بر جامعه روس��تايي و عشايري 
خواهد داش��ت، فلذا در اين برنامه رويكرد توس��عه يكپارچه 
كشاورزي و روستايي و عشايري به صورت تعاملي، زنجيره اي و 
با پيوستگي مناسب در تمامي اركان آن مطمع نظر قرار دارد. 

سند چشم انداز و برنامه
چهارم و پنجم توسعه كشور

در سال هاي برنامه چهارم و پنجم توسعه باتوجه به افزايش 
درآمدهاي نفتي و در راستاي تحقق بخشيدن به احكام و تكاليف 
اسناد باالدستي، انتظار مي رفت با ارتقاء مديريت منابع، بسياري 
از مشكالت تاريخي كشاورزي نظير سرمايه گذاري حل گردد و 
موجبات توس��عه مستمر و پايدار، افزايش درآمد ملي و درآمد 
سرانه توليدكنندگان فراهم  آيد و وابستگي كشور كاهش يابد نه 
تنها اين اهداف محقق نشده بلكه بر مشكالت بخش نيز افزوده 

شد كه از جمله آنها مي توان به موارد زير اشاره نمود: 

افزايش چشمگير واردات
تالش دولت براي تنظيم بازار بر تش��ديد واردات متمركز 
بوده است. اتخاذ رويكرد واردات گرايي پايه و اساس توليد را 
هدف قرار داده و مش��كالت متعددي براي توليد و توليد كننده 
ايجاد نموده و موجب خروج ارز فراوان از كش��ور شده است. 
به نحوي كه كس��ري تراز تجاري بخش كش��اورزي از متوسط 
س��االنه مقدار 1.4 ميليارد دالر در برنامه سوم به مقدار متوسط 
3 ميليارد دالر طي برنامه چهارم )حدود 215 درصد افزايش( و 
در ادامه متوسط سه سال اخير بالغ بر 5.3 ميليارد دالر گرديده 

است كه در كشاورزي كشور سابقه ندارد.

* اتخاذ رويكرد واردات گرايي پايه و اساس توليد را 
هدف قرار داده و موجب خروج ارز فراوان

از كشور شده است

جلوي واردات
بي رويه را مي گيرم

از صفحه اول

اخبار

اهميت ايدئولوژيك كشاورزي

ديدگاه
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سرمايه گذاري
س��رمايه گذاري عمده تري��ن عام��ل رش��د كش��اورزي و نق��ش 
تعيين كننده اي در بهره وري عوامل توليد دارد، سرمايه گذاري عامل مهم 
و اثرگذار استمرار توليد، تقويب امنيت غذايي و پايداري آن است. فقر 
سرمايه گذاري واقعيت تاريخي و علت اساسي ضعف كشاورزي كشور 
است. براساس آمارهاي رسمي ارائه شده طي دوران مدون شده اقتصاد 
ايران يعني از س��ال 1338 تا 1386 بخش كش��اورزي از سرمايه گذاري 
كمترين س��هم را داشته به طوري كه اين سهم هيچ گاه از 5 درصد بيشتر 
نشده است در حالي كه سهم اين بخش در اقتصاد ملي حتي در بدترين 
شرايط حداقل 15 درصد بوده است. ميانگين سهم بخش كشاورزي در 
تش��كيل سرمايه ثابت ناخالص داخلي كشور طي برنامه هاي اول لغايت 
سوم و سه سال اول برنامه چهارم به ترتيب 4/6، 4/2، 4/8 و 5/2 درصد 
)به قيمت هاي ثابت سال 76( بوده است. در حالي كه در اين دوره سهم 
بخش كشاورزي در توليد ناخالص داخلي حدود 14/5 درصد بوده است. 
قطعًا با نبود و كمبود ش��ديد سرمايه و عدم سرمايه گذاري كافي حداقل 
به ميزان استهالك ساالنه، نه تنها امكان انجام وظايف حاكميتي در بخش 
فراهم نيس��ت بلكه عدم كفايت سرمايه گذاري موجب افزايش تدريجي 
قيمت هاي تمام ش��ده محصوالت و از دس��ت رفتن مزيت نسبي توليد 

داخلي و عدم امكان رقابت در بازار جهاني و منطقه اي شده است.
افزايش چش��مگير منابع درآمدي كشور طي سال هاي اخير فرصت 
مناس��بي براي جبران سرمايه گذاري بخش كش��اورزي كشور و عاملي 
براي رونق بخش و كاهش وابستگي و تقويت امنيت غذايي و پايداري 
و حفظ منابع بود كه چنين اتفاقي به وقوع نپيوست و عملياتي نگرديد. 
اهتمام ويژة دولت و مجلس محترم در اين زمينه از نيازهاي اصلي بخش 

كشاورزي براي توسعه آينده است. 
مهم ترين چالش هاي

بخش كشاورزي و منابع طبيعي
1. عدم اطمينان كافي در تأمين امنيت غذايي كشور

- پايي��ن بودن ضريب خودكفايي به ويژه در محصوالت اساس��ي مانند 
دانه هاي روغني

- وابستگي شديد صنعت دام و طيور به نهاده هاي وارداتي
- بي توجهي كافي به سالمت و ايمني غذا

- مصرف ناكافي پروتئين و عدم تحقق سيري سلولي
2. منابع اصلي توليد

- محدوديت منابع آبي كش��ور و افت كّمي و كيفي آن در بس��ياري از 
دشت ها و عدم تعادل در آبخوان ها

- سرمايه گذاري ناكافي و عدم تعادل سرمايه گذاري در اجراي طرح هاي 
تأمين آب، آبخيزداري و احداث شبكه هاي آبياري و تجهيز و نوسازي

- عدم حاكميت مديريت تقاضاي آب كشاورزي
- پايين بودن راندمان آبياري

- ضع��ف در تأمين موردنياز به اندازه كافي و زمان مناس��ب نهاده ها از 
قبيل كود، سم و بذر

- كم توجهي به اصول حفاظت خاك، فرسايش خاك سطحي و كاهش 
حاصلخيزي

- پايين بودن بهره وري منابع و عوامل توليد، 
- ادام��ه رون��د تغيير كاربري، بهره برداري بي روي��ه جنگل ها و مراتع و 

افزايش تخريب و روند بيابا ن زايي
3. فناوري هاي نوين

- ضعف مكانيزاسيون در فرايندهاي توليد، بهره برداري، فرآوري، 
بسته بندي و نگهداري محصوالت

- ضع��ف فناوري اطالع��ات در توليد آم��ار و منابع اطالعاتي 
صحيح، منسجم و بهنگام درخصوص منابع پايه و توليدات

- نداش��تن نقشه كاداستر و فقدان س��ازوكارهاي هدايت برنامه 
جامع و الگوي كشت

- وجود ضايعات باال، ضعف اس��تانداردهاي كيفي و ضوابط و 
معيارهاي فني در توليد و عرضه محصوالت كشاورزي

- كمبود و فرسوده بودن ماشين ها و تجهيزات تخصصي
- بي توجهي الزم و كافي به توليد بذور هيبريد، نشاء، نهال هاي 

استاندارد و همچنين كودهاي زيستي
4. ناهماهنگي هاي فرابخشي و سياست هاي اقتصادي: 

- ناهماهنگي مديريت بخش هاي آب و كشاورزي
- ناهماهنگي سياست هاي كالن و بخشي

- ضعف ارتباط منطقي بين برنامه ها و سياست هاي پولي، مالي، 
بانك��ي، صنعت، بازرگاني خارجي، حمل ونقل، آموزش عالي و 

پژوهش و... با بخش كشاورزي
- پايين بودن سهم سرمايه گذاري نسبت به ارزش افزوده و كمبود 

تزريق منابع مالي از طريق بودجه عمومي به بخش كشاورزي
- رابطه مبادله نابرابروضعف  قدرت  انتقال افزايش هزينه به بازار 

وكامل نبودن زنجيره عرضه، 
- مديريت پراكنده زنجيره توليد، وجود نوسانات شديد در بازار 

نهاده و محصول
- كمبود زير بناها و زيرساخت هاي حمل ونقل، ذخيره سازي و 

پ�اي�انه هاي صادراتي
5. توسعه اجتماعي اقتصادي جوامع روستايي و عشايري

- ضعف س��اختاري در تأمين اجتماعي توليد كنندگان و جامعه 
روستايي

- توس��عه نيافتگي روس��تاها و جامع��ه عش��ايري و عدم تن��وع 
فعاليت هاي كسب و كار در اين مناطق

- ضعف ش��ناخت نس��بت ب��ه منزلت اجتماعي كش��اورزي و 
مهاجرت بي رويه نيرو هاي جوان و خالق از اين بخش

- كهولت سن كشاورزان و عدم اطمينان از آينده
6. مديريت بخش دولتي در راهبري كاراي بخش كشاورزي

- ضع��ف نظ��ام آموزش، ترويج و پژوه��ش كاربردي و تقاضا 
مح��ور، اثربخش و كاربردي و ارتب��اط ناقص بين عناصر نظام 

دانش و اطالعات وفعال نبودن بخش خصوصي
- ضعف مديريت بخش دولتي در راهبري كاراي بخش

- نبودس��از و كاره��اي حمايتي مناس��ب وعدم وجود نهادهاي 
توسعه اي مناسب، كافي و كارآمد در بخش

 اهداف برنامه
باتوجه به تحليل ارائه شده از وضع موجود و چالش هاي فرا روي 
بخش، اهداف برنامه در چارچوب و هماهنگ با اسناد باالدست 

بخش كشاورزي و منابع طبيعي به شرح زير است: 
1. تأمي��ن و ارتق��اء امنيت غذايي و ني��ل به خودكفايي در توليد 

محصوالت اساسي و حذف واردات
2. حفاظت و صيانت پايدار از منابع پايه با تأكيد بر مهار بحران 

آب در دشت ها
3. توس��عه پايدار، اصالح الگوي كش��ت و ارتق��اي بهره وري 

عوامل توليد
4. توس��عه صادرات با هدف برقراري ت��راز مثبت بازرگاني در 

بخش
5. ارتقاء كارآمدي نظام سياس��تگذاري و ارتقاء نقش و س��طح 

مشاركت كشاورزان
6. توسعه ظرفيت و ارتقاء كارايي نظام توسعه فناوري و سازگار 

با ساختار منابع و مناطق 

راهبردها
مس��ير رس��يدن به اهداف فوق مبتني بر بررسي هاي انجام شده 

براساس راهبردهاي زير پي گرفته خواهد شد: 
* افزاي��ش ضريب خودكفايي در محصوالت اساس��ي از طريق 
افزايش بهره وري عوامل و منابع توليد و استفاده از فناوري هاي 

نوين و به كارگيري روش هاي جديد توليد
* جلوگيري از توسعه بي رويه كشت و تمركز بر ارتقاء بهره وري 
و افزايش عملكرد در واحد س��طح باتوجه به محدوديت منابع 

آب
* كاهش آسيب پذيري ناشي از واردات كاالهاي اساسي، تشويق 

و توسعه صادرات
* ارتقاء و افزايش بهره وري عوامل و منابع توليد، تأمين به اندازه 

كافي و به موقع نهاده ها

* بهب��ود ش��اخص تغذي��ه و افزايش مصرف س��رانه پروتئين 
حيواني

* بهبود كيفيت محصوالت توليدي و فراورده هاي غذايي ارتقاء 
نظام پايش و مراقبت وسالمت و بهداشت

* توس��عه كش��ت هاي متراك��م گلخانه اي باتوج��ه به مزيت و 
بهره وري باال در افزايش توليد و كاهش مصرف آب

* توليد وگسترش توليد محصوالت سالم و ارگانيگ
* ارتقاء مديريت آب براس��اس مديريت تقاضا و تعادل بخشي 

سفره هاي آب زيرزميني و آبخوان ها ومقابله با تنش هاي آبي
* توسعه مكانيزاسيون و بهبود سيستم هاي برداشت، حمل ونقل 

و كاهش هزينه توليد
* تنوع بخشي و گسترش فعاليت هاي مكمل، توسعه فناوري هاي 
نوي��ن در فرايند توليد صنايع تبديلي و فرآوري، بس��ته  بندي و 
نگه��داري از محصوالت و ارتقاء رقاب��ت در بازارهاي داخلي 

و بين المللي
* توسعه تحقيقات ، آموزش و ترويج كاربردي، تقاضا محور و 

تقويت حضور بخش خصوصي در اين زمينه
* تهي��ه الگوي كش��ت بهينه، ارتق��اء دانش، بين��ش و مهارت 

بهره برداران و توليدكنندگان
* توس��عه تشكل هاي بخش خصوصي، تقويت و كارآمدسازي 

آنها به منظور مشاركت هرچه بيشتر در مديريت بخش
* گس��ترش شركت هاي خدمات مش��اوره مديريت، تحقيق  و 

ترويج با به كارگيري فارغ التحصيالن بخش
* حماي��ت و پش��تيباني از زيرس��اخت ها به وي��ژه گس��ترش 

زيرساخت هاي اطالعاتي و ارتباطي و بازار نهاده و محصول
* تخصيص يارانة هدفمند به بخش كشاورزي

* متنوع س��ازي ابزار حمايت و ايجاد يك سبد حمايتي منسجم 
در جهت افزايش توليد، بهره وري، ايجاد مزيت نسبي و رقابتي 
و تحقق امنيت غذايي توس��عه نظام بيمه كشاورزي از نظر كمي 

و كيفي و مديريتي و تنوع بخشي به آن
* حمايت مؤثر از س��اماندهي فرايند توليد و اصالح نظام بازار 

محصوالت كشاورزي
* افزايش سرمايه گذاري و ايجاد زمينه ها و انگيزة جلب و جذب 

سرمايه  داخلي و خارجي
* ارتقاء امنيت سرمايه و سرمايه گذاري با پوشش بيمه اي مناسب 

و كاهش خطرپذيري
* اص��الح نظام قيمت گذاري با هدف بهبود رابطه مبادله بخش 

كشاورزي و سودآوري در فعاليت هاي كشاورزي
* حمايت از تش��كيل ش��ركت هاي دانش بنيان به منظور توسعه 
پژوهش هاي كاربردي به ويژه در حوزه هاي بيو و نانوتكنولوژي 
و توليد بذور هيبريد و حركت به س��وي خصوصي س��ازي  نظام 

پژوهشي بخش كشاورزي
* س��اماندهي و توس��عه نظام هاي بهره برداري به ويژه توس��عه 
تعاوني هاي توليد، ايجاد زير س��اخت ها و زيربناهاي مورد نياز 

و حمايت از آنها
* تأمين بهداشت و سالمت محصوالت كشاورزي، فراورده هاي 

دامي و شيالت و كاهش ضايعات
* اش��اعه فرهنگ حفاظت از منابع طبيعي و حفاظت از ذخاير 
و تنوع ژنتيك گياهي، دامي و آبزيان با مش��اركت مردم و همه 

دستگاه ها
* تقويت عزم ملي براي حفظ، احياء و توسعه پايدار منابع طبيعي 

و مبارزه با پديده بيابان زدايي و كنترل كانون هاي بيابان زا
* حفاظت، احياء، توس��عه و بهره برداري اصولي از جنگل ها و 
مراتع كش��ور و كاهش فش��ار بر بهره برداري و حفظ تعادل بر 

مبناي درصدي از توليد بيوماس
* توسعه جنگل كاري و زراعت چوب در عرصه هاي مستعد و 

تأمين بخشي از نياز چوب از طريق تسهيل در فرايند واردات
* ايجاد تركيب جمعيتي مناسب و تنوع نژادي و گونه هاي دام، 
طيور و آبزيان در كش��ور و توس��عه خدم��ات اصالح نژادي از 
طريق افزايش مشاركت بخش خصوصي توسعه پايدار روستايي 
و عشايري و ارتقاء سطح درآمد روستاييان، كشاورزان و عشاير 

و رفع فقر
* مهار عوامل تخريب و بهبود شرايط زيست محيطي در مناطق 

روستايي و عشايري
* توس��عه نظام بيمه و تأمين اجتماعي كش��اورزان، روستاييان 

و عشاير
* بهبود شاخص هاي توسعه جوامع عشايري

* ايجاد كانون هاي مناسب اسكان عشاير داوطلب و ارائه خدمات 
به عشاير كوچنده

* اس��تفاده از ظرفيت فارغ التحصيالن كشاورزي و منابع طبيعي 
در فرايند توسعه بخش

* تقويت حضور وزارت جهادكش��اورزي و تعامل مس��تمر با 
نهادهاي فرابخشي براي پيشبرد امور توسعه اي بخش.

اخبار
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مقاله

امور مربوط به ذخيره س��ازي، تولي��د، واردات، توزيع و به طور كلي 
تأمين نيازهاي اساسي جامعه ظرف مدت 20 روز تشكيل شود. يكي 
از وظايف اين ش��وراها، فراهم كردن امكان دسترسي فعاالن بازار به 
اطالعات بهروز و ش��فاف درخصوص اين كاالهاست مگر در موارد 

استثنايي كه توسط نهادهاي قانوني كشور اعالم مي شود.
* به دلي��ل تش��تت در تصميم گي��ري و ش��رايط ويژه كش��ور، 
قيمت گذاري مواداوليه توليد صنايع باالدس��تي كش��ور كه مورد نياز 
صنايع پايين دس��تي است به يكي از مسائل بغرنج كشور تبديل شده 
اس��ت و هر يك از طرفين نيز داليل خود را دارند؛ بدين ترتيب كه 
صنايع باالدستي نسبت به لزوم ايفاي تعهدات بين المللي خود اصرار 
مي ورزند و از س��وي ديگر صنايع پايين دس��تي اعتراض مي كنند كه 
ب��ا وجود درياف��ت مواداوليه به قيمتهاي بين المللي، محاس��به قيمت 
محصوالت نهايي توليدي آنها، براس��اس ارز مرجع صورت مي گيرد. 
الزم اس��ت در 100 روز اول دولت، نس��بت به تعيين تكليف قيمت 

مواداوليه اقدام و يك رويه ثابت در اين خصوص اعالم شود.
* قيمتگذاري كاالهاي اساس��ي مانن��د خوراك دام، روغن، آرد 
و... و قيمت گذاري كاالهايي كه با ارز يارانه اي وارد يا توليد مي شوند 
)و آنها نيز عمدتًا كاالهاي اساسي هستند( توسط دولت با هماهنگي 
تش��كلهاي صنفي انجام مي ش��ود و اگر اين اقدام باعث ضرر و زيان 
توليدكننده يا واردكننده ش��ود، مابه التفاوت از سوي دولت پرداخت 

شود.
* به رغم اينكه غذا و دارو جزو كاالهاي تحريمي نيس��ت، ولي 
عم��اًل تجارت مربوط به اين كاالها تفاوتي با س��اير اقالم ندارد؛ لذا 
ضرورت دارد يك هيأت ويژه، اين موضوع را در س��طح بين المللي 
پيگيري كند تا دشواريهاي مربوط به واردات غذا و دارو به خصوص 

در زمينه كشتيراني و گشايش اعتبارات اسنادي حل شود.
* گشايش اعتبار براي واردات كاال درصورتي كه براساس شرايط 
اعتبار اس��نادي و اس��تفاده از بانك كارگزار صورت مي گيرد با 10 يا 
20درصد اعتبار انجام و مابقي در زمان ترخيص كاال پرداخت ش��ود. 

بانك نيز كاال را به عنوان تضمين پرداخت مابقي پول قبول كند.
* اگر گشايش اعتبار با بهره گيري از انتقال پول از طريق صرافي 

تنظيم بازار با توليد 
داخل خواهد بود

ادغام دو وزارتخانه بازرگاني و صنايع و معادن در دولت 
ده��م اين اميد را در دل فعاالن و مديران صنعتي ايجاد كرده 
بود كه مديريت يكپارچه ش��رايط را براي رشد توليد داخل 

هموار كند، اما اين اتفاق نيفتاد.
مدي��ران وزارت صنعت، معدن و تجارت در دو س��ال 
گذش��ته به داليل گوناگون تجارت را بر توليد ترجيح داده و 
بازار داخل را با استفاده از واردات تنظيم كردند. با غلبه نگاه 
تجاري بر توليد در 2 سال گذشته ده ها تصميم نادرست اتخاذ 
شد. رييس جمهور حجت االسالم حسن روحاني اما با معرفي 
محمدرضا نعمت زاده به عنوان وزير صنعت، معدن و تجارت 
فضايي اميدواركننده ايجاد كرده است. محمدرضا نعمت زاده 
كه از با س��ابقه ترين مديران اجرايي به ويژه در بخش صنعت 
اس��ت در روزهاي گذش��ته تأكيد كرده است »تنظيم بازار از 
طريق واردات جزو سياست هاي ما نيست. ما معتقديم توليد 

بايد تنظيم كننده و همراه بازار باشد.«
برخي از رئوس برنامه هاي وزير صنعت، معدن و تجارت 

دولت يازدهم به شرح زير است:
* به منظ��ور ايجاد ثب��ات و قابليت اطمينان بيش��تر در 
محيط كسب و كار پيشنهاد مي شود دستورالعمل هاي اجرايي، 
بخش��نامه ها و... كه براي ام��ور واردات، صادرات و توزيع 
وضع مي ش��ود، بع��د از تصويب يا اعم��ال تغييرات ابتداي 
سال، تغيير آن تا انتهاي سال شمسي جز با تصويب شوراي 

اقتصاد ممكن نباشد.
* ثبات سياست هاي ارزي تا پايان سال 1392 به گونه اي 
كه فعاالن اقتصادي و تجار بتوانند با اطمينان نس��بي از ثبات 

رويه ها تصميم گيري كنند.
* تثبي��ت نرخ هاي مركز مب��ادالت ارزي در 100 روز 

اول دولت.
* ش��وراهاي تخصص��ي تولي��د و توزي��ع كااله��اي 
همگن متش��كل از نمايندگان توليدكنندگان، توزيع كنندگان، 
واردكنن��دگان، صادركنندگان و دول��ت به منظور هماهنگي 

قائم مقام مديرعامل شركت قند شيرين خراسان عنوان كرد: 

صنعت قندوشكر چشم انتظار سياست هاي جديد
افزايش بي رويه واردات شكرخام با تعرفه صفر تحت تأثير 
سياس��ت هاي اتخاذ ش��ده از س��وي دولت در سنوات قبل و 
عرضه ش��كر تصفيه شده آن با نرخ هايي كمتر از قيمت تمام 
ش��ده توليدات داخلي و همچنين كمبود نقدينگي الزم جهت 
خريد چغندرقند و تشويق و ترغيب كشاورزان به كشت بيشتر 
اين محصول را مي توان از جمله مس��ائل و مش��كالتي عنوان 
كرد كه ش��ركت هاي فعال در صنعت قندوشكر طي سال هاي 

اخير با آن مواجه بوده اند.
قائم مقام مديرعامل ش��ركت قند شيرين خراسان با بيان 
اي��ن مطلب در گفت وگو با خبرن��گار بورس نيوز عنوان كرد: 
به نظر مي رس��د به منظور حمايت از توليد داخلي، سياست ها 
و برنامه هايي از س��وي دولت جديد بايد به كار برده ش��ود تا 
ضمن جلوگيري از روند صعودي واردات شكرخام و تعيين 
تعرفه مناس��ب و منطقي بر آن، به بهبود وضعيت فعاالن اين 

گروه كمك گردد.
محمدعلي افصحي افزود: بس��ياري از كشورهاي توليد 

و صادركننده ش��كر و حتي كشور برزيل به عنوان بزرگ ترين 
توليد كنن��ده ش��كرخام در جهان، تعرفه اي ب��راي واردات آن 
به منظور حمايت از توليد داخلي خود تعيين و وضع نموده اند، 
از اي��ن رو به نظر مي رس��د تغيير سياس��ت ها و رويه ها درباره 
واردات شكرخام به خودكفايي نسبي توليد اين نوع محصول 
كه يكي از كاالهاي مصرفي و اساسي در سبد غذايي خانوارها 
است، كمك شاياني خواهد كرد. البته توجه به اين نكته حائز 
اهميت است كه دستيابي به اين مهم، وجود افرادي دلسوز و 
داراي س��ابقه و دانش كافي درخصوص وضعيت اين صنعت 

در كابينه و دولت محترم جديد امكان پذير خواهد بود.
وي در ارتب��اط با امكان افزايش نرخ فروش محصوالت 
نيز گفت: متأس��فانه قيمت فروش ش��كر به دليل سياست هاي 
دولت از س��ال گذش��ته تاكنون رشد نيافته، درصورتي كه طي 
همين دوره ش��اهد رشد بهاي فروش بسياري از مواد غذايي 
از جمله روغن خوراكي و لبنيات طي چندين مرحله بوده ايم. 
بنابراين الزم است كه ضمن تجديد نظر در نرخ هاي مصوب 

وزير صنعت، معدن و تجارت دولت يازدهم

قندوشكر يكي از كاالهاي بسيار با اهميت براي شهروندان 
ايراني است. خانواده هاي پرشماري در ايران با استفاده از شكر 
و كم��ي لبنيات يك وعده غذاي خود را تأمين مي كنند و اين 
مسئله در ميان گروه هاي كم درآمد جامعه شيوع فوق العاده اي 

دارد.
عالوه بر اين، برخي محصوالت به دست آمده از صنعت 
قندوش��كر در غذاي دام ها قابليت اس��تفاده دارد و جايگزين 
خوبي براي كاالهايي اس��ت كه س��االنه ميلياردها دالر بابت 

واردات آن ارز اختصاص مي يابد.
فايده هاي ياد ش��ده موجب شده اس��ت همه دولت هاي 
ايران از 115 س��ال پيش به اين طرف، سياس��ت هاي ويژه اي 
براي قندوش��كر در دس��تور كار قرار دهند. بررس��ي تاريخي 
سياس��ت هاي اعمال شده بر قندوشكر نشان مي دهد تا اواخر 
دهه 1370، انحصار، سياس��ت غال��ب دولت ها بوده و تالش 
ش��ده اس��ت اين صنعت به هر شكل در اختيار دولت باشد و 
به همين دليل، انگيزه س��رمايه گذاري در اين صنعت از سوي 
بخش خصوصي چندان قابل توجه نبوده است. در اواخر دهه 
1370 و براس��اس ماده 32 قانون برنامه سوم توسعه، انحصار 

صنعت قندوشكر حذف شد.
پيامد اين حذف انحصار، رش��د س��رمايه گذاري و توليد 
قندوشكر بود، به طوري كه توليد اين محصول با رشدي معادل 
52 درصد از 830 هزار تن ش��كر در س��ال 80 به 1258 هزار 
تن در س��ال 85 افزايش يافت و ضريب خودكفايي نيز از 46 
درصد درسال 1380 به 68 درصد درسال 1385 رسيد. دولت 
نهم، اما به داليل گوناگون ناكارآمدي، لج بازي با توليد داخل 
به دليل تحليل غلط، چش��م بستن بر منافع ناشي از خودكفايي 
در توليد و مصرف ش��كر، انجام وعده هاي بدون لحاظ كردن 
ديدگاه كارشناس��ي، صنعت ش��كر را به سمت ورشكستگي 
سوق داد. آمارهاي در دسترس نشان مي دهد در حالي كه نياز 
شكر به واردات در سال 1385حدود 600 هزارتن بود، ميزان 
واردات به 2/5 ميليون تن رس��يد و صنعت قندوش��كر را در 
بدترين موقعيت از زمان تولدش قرار داد. با رشد واردات كه 
با تعرفه هاي بسيار نازل و در شرايط تثبيت قيمت دالر و تورم 
باال انجام مي شد، توليد شكر روندي كاهنده را تجربه كرد و در 
سال1387 توليد شكر به 552 هزارتن سقوط كرد. همان سال 
توليد چغندرقند نيز با 74 درصد كاهش نسبت به سال 1385 

)6/6 ميليون تن( به حدود 1/8 ميليون تن رسيد.
كاه��ش 49 درص��دي مالس، 32 درص��دي باگاس، 87 
درصدي تفاله تر، 72 درصدي تفاله خش��ك در س��ال 1387 
نس��بت به سال 1385 از پيامدهاي سياست غلط دولت نهم و 
تعطيلي 5 كارخانه، بيكار شدن هزاران شاغل صنعت قندوشكر، 
كاهش س��طح كش��ت چغندر و وارد آمدن آس��يب به تناوب 
زراعي، تشديد وابستگي كشور به واردات شكر، رشد واردات 
خوراك دام از پيامدهاي سياست هاي ناكارآمد دولت هاي نهم 
و دهم بوده اس��ت. باتوجه به تجربه كارآمد و شيرين صنعت 
قندوش��كر از دوران وزارت آق��اي حجت��ي )كانديداي فعلي 
وزارت جهادكشاورزي براي دولت يازدهم( اميد است، رشد 
توليد شكر داخلي دوباره اتفاق بيفتد. باتوجه به ظرفيت نصب 
شده 2/5 ميليون تني صنعت قندوشكر و ميزان مصرف مي توان 
درجه خودكفايي را تا اندازه زيادي افزايش داد. فعاالن صنعت 
قندوش��كر از دولت جديد و وزير محت��رم آتي انتظار دارند، 
م��اده 16 قان��ون افزايش بهره وري بخش كش��اورزي و منابع 
طبيعي به طور كامل اجرا ش��ود. آيين نامه اجرايي موضوع ماده 
5 قانون تمركز اختيارات و وظايف بخش كشاورزي تصويب 
شود، تعرفه واردات شكر با نگاه كارشناسانه و با هدف رشد 
ق��درت رقابت��ي توليد داخل در برابر واردات دامپينگ ش��ده 

تعيين شود.
باتوجه به اينكه طرح جامع شكر در سال 1383 و در زمان 
وزارت آق��اي حجتي و با صرف هزاران س��اعت كار و ده ها 
كارشناس ورزيده تهيه شد و با روي كارآمدن دولت نهم اجرا 
نشد، مديران صنعت قندوشكر اميدوارند كه آن طرح اكنون احيا 
و با استفاده از آمار و اطالعات دقيق موجود در انجمن صنفي 

كارخانه هاي قندوشكر در دستور اجرا قرار گيرد.
رسيدن به خودكفايي در توليد شكر با احيا و اجراي طرح 

فوق دور از دسترس نيست. 

تجربه هاي تلخ و اميد
به روزهاي شيرين

بهمن دانايي
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مصرف ارز حاصل از صادرات.
* ادامه سياست هاي حمايتي.

*  در 100 روز آينده حمايتهاي صادراتي 
موجود ادامه خواهند داشت و اين روند دچار 

كاهش نخواهد شد.
*  اولويت ثبت سفارش.

*  به منظور تشويق صادركنندگان مي توان 
به جاي پرداخت مش��وق نق��دي، اولويت ثبت 
س��فارش براي واردات كاال از محل صادرات 

انجام شده به آنها اعطا كرد.
*  عدم محدوديت صادراتي.

*  درصورت وقوع ضرورت براي محدود 
كردن صادرات برخي كاالها، وضع محدوديت 
موضوعي تنها توس��ط ش��وراي اقتصاد مجاز 
است. 9-5- صدور مجدد كاال 3-5-1- فراهم 
ساختن تس��هيالت الزم جهت توسعه صدور 

مجدد كاال.
*  محورهاي مربوط به توزيع

*  درخواس��ت مس��كوت مان��دن اليحه 
اصالح قانون نظام صنفي.

*  باتوجه به تغيي��رات صورت گرفته در 
قانون نظام صنفي در مجلس ش��وراي اسالمي، 
نهادهاي صنف��ي اعتراضاتي جدي به موضوع 
دارن��د. به خصوص اينك��ه مديريت اصناف به 
نهادي تازه تأس��يس به نام اتاق اصناف واگذار 
ش��ده اس��ت كه در مجمع آن ني��ز چند وزير 
عضويت دارند و همين امر منجر به دولتي شدن 
مديريت اصناف مي ش��ود. الزم است تدابيري 
انديشيده شود كه تا استقرار دولت جديد، اين 
قانون از دستور كار مجلس خارج شود تا با ارائه 
پيش��نهادات از سوي دولت و نهادهاي صنفي، 

اين قانون به شكلي مطلوب تدوين شود.
* ساماندهي ماليات اصناف

* باتوجه به تعيين نرخ ارز 2450 توماني 
در بودجه سال 1392 و تأمين كاالهاي اساسي 
در گذش��ته با نرخ ارز رس��مي 1226 توماني، 
چنانچ��ه واردات 11 قلم كاالي اساس��ي نظير 
گوش��ت، گندم، روغن، ش��كر، كنجاله، مرغ، 
ذرت، برنج با نرخ مصوب بودجه انجام شود، 
بازار دچار ش��وك خواهد شد و الزم است كه 
منابع ارزي الزم براي اين موضوع با اولويت و 
بدون تغيير قيمت ارز اختصاص يابد. باتوجه به 
اينكه منابع الزم براي تأمين اين اقالم اساس��ي، 
10 ميليارد دالر براي س��ال 1392 تخمين زده 
مي شود و تاكنون سه ميليارد دالر گشايش يافته 
است. الزم است براي دوره 100 روزه آتي نيز 
گشايش اعتبار به قدر كافي انجام شود تا بازار 

دچار كمبود نشود. 

انج��ام ش��ود، با 10 ي��ا 20 درصد كل مبلغ صورت گيرد و مابقي مبل��غ به مدت تهيه و حمل و 
تحويل كاال از طرف بانك به عنوان اعتبار براي خريد تخصيص داده ش��ود و البته س��ود آن نيز 

دريافت شود.
* محورهاي مربوط به صادرات.

* تغيير بخشنامه ماليات بر صادرات.
* توجه به تركيب اقالم صادراتي و بررس��ي مشخصات صادركنندگان عمده كشور، نشان 
مي ده��د ك��ه اغلب صادركنندگان، ارز دريافتي را به انحاي مختلف به سيس��تم اقتصاد ملي باز 
مي گردانن��د. عالوه ب��ر اين بخش قابل توجهي از صادرات كش��ور، درصورت تجارت داخلي 
مشمول ماليات نمي شوند، بنابراين الزم است كه بخشنامه سازمان مالياتي درخصوص محاسبه 
مالي��ات بر صادرات همانند تجارت داخلي درصورت عدم اثبات فرم تعهدات صادركنندگان در 
زمينه نحوه » ورود ارز حاصل از صادرات به كش��ور الزام صادركنندگان موضوع لغو ش��ود « 

 حدود 20 درصد از محصول نيشكر برداشت نشده 
در ايالت هاي توليدكننده بزرگ برزيل در اثر سرمازدگي 
هفته گذشته آسيب ديدند كه ممكن است كاهش صادرات 

شكر را از اين كشور به دنبال داشته باشد.
رييس شركت تحقيقات كشاورزي ديتاگرو به  رويترز 
اظه��ار كرد: س��رمازدگي 24 و 25 ژوييه در س��ه ايالت 
توليدكننده بزرگ نيشكر در برزيل، محصول منطقه وسيعي 
را از بين برده است. اگرچه در اين مرحله نمي توان برآورد 
كرد توليد ش��كر تصفيه شده تا چه ميزان كاهش خواهد 
يافت يا آيا مازاد ش��كر جهاني كه باعث كاهش قيمت ها 
و رس��يدن آنها به پايين ترين سطح سه سال گذشته شده، 
كاه��ش پي��دا مي كند اما 65 ميليون ت��ن يا 18 درصد از 
نيشكر برداشت نشده در مزارع از اين سرمازدگي آسيب 
ديده اند. براس��اس اين گ��زارش، 15 تا 16 ميليون تن از 
محصول نيش��كر در ايالت پارانا كه چهارمين توليدكننده 
بزرگ نيش��كر در برزيل است و 16 تا 18 ميليون تن در 
ماتو گروسو دو سول كه پنجمين ايالت بزرگ توليدكننده 

اين محصول است، به شدت آسيب ديده اند.
پيش از اين سرمازدگي، سازمان دولتي كوناب برآورد 
كرده بود كه اين دو ايالت حدود 90 ميليون تن نيش��كر 
در برداشت جاري توليد كنند. برداشت محصول نيشكر 
منطقه سنتر ساوت كه حدود 90 درصد از توليد شكر و 
اتانول برزيل را تش��كيل مي دهد، حدود 40 درصد كامل 
ش��ده اس��ت. براس��اس آماري كه در 24 ژوييه از سوي 
انجمن صنعت نيش��كر برزيل )يونيكا( منتشر شد، 223 
ميليون تن از 590 ميليون تن محصول نيش��كر پيش بيني 
ش��ده در منطقه سنترساوت برداشت شده است. برآورد 
بازار براي توليد سنتر ساوت حدود 585 ميليون تن بوده 

و به سطح پايين تري بازبيني شده است. 

شاخص قيمت غذاي بانك جهاني به ميزان دو درصد 
طي دوره چهار ماه گذشته كاهش يافت كه سومين دوره 

كاهش متوالي بود.
براس��اس گزارش بانك جهاني، كاهش واردات در 
منطق��ه خاورميانه و ش��مال آفريقا و تقاض��اي پايين تر، 
موج��ب كاهش 12 درصدي قيمت ها نس��بت به ركورد 

مشاهده شده در اوت سال 2012 شده است.
ش��اخص قيمت غذاي بانك جهاني نش��ان داد در 
فاصله فوريه تا ژوئن، قيمت هاي بين المللي شكر به ميزان 
شش درصد، روغن سويا 11 درصد، ذرت يك درصد و 

گندم دو درصد كاهش يافته است.
ش��رايط آب و هوايي مطلوب تر پس از خشكسالي 
سال گذشته، توليد گندم را بهبود بخشيد و درصورتي كه 
آب و هواي نامس��اعد بر توليد در ش��مال و مركز اروپا، 
روسيه و چين تأثير نگذارد، برداشت خوب از سوي اين 

توليدكنندگان بزرگ انتظار مي رود.
همچنين پيش بيني مي شود توليد جهاني ذرت به دليل 
احياي تقاضا از سوي توليدكنندگان اتانول در آمريكا، به 

ركورد بااليي در سال ميالدي جاري برسد.
طبق گ��زارش بانك جهان��ي، در حالي كه قيمت ها 
به تازگ��ي ثبات يافته اند اما نوس��ان قيمت ه��اي غذا در 
س��ال هاي اخير، كش��ورهاي در حال توسعه با نرخ فقر 
باال را واداش��ته در واكنش به اين ام��ر يارانه هاي غذاي 
مصرف كننده را افزايش دهند در حالي كه بانك جهاني و 
صندوق بين المللي پول اين كش��ورها را دعوت كرده اند 
براي كاهش فش��ار بر بودج��ه دولتي و آزاد كردن اعتبار 
بيش��تر براي آموزش و بهداش��ت و درم��ان، يارانه هاي 

اختصاص يافته به غذاي مصرف كننده را حذف كنند.
بانك جهاني معتقد است كه ضعف برنامه هاي يارانه 
غذا، به مردم فقر سود نمي رساند و اشكال مستقيم تر مانند 
عرضه كاالهاي غذايي اساس��ي و كارهاي عمومي براي 

كمك به فقرا مؤثرتر است.
براس��اس گزارش رويترز، ش��اخص قيمت غذاي 
بان��ك جهان��ي قيمت هاي ص��ادرات غ��ذا، چربي ها و 
روغن ها، غالت و مواد غذايي ديگر را براس��اس ارزش 

دالر ارزيابي مي كند.

احتمال كاهش نيشكر برزيل
در اثر سرمازدگي

استمرار كاهش بهاي جهاني غذا
بانك جهاني اعالم كرد:

فعلي، نرخ ف��روش محصوالت تولي��دي از چغندرقند خريداري 
در س��ال جاري را نيز باتوجه به تورم و مش��كالت پيش رو اعالم 
نمايند، اگرچه از چند س��ال گذشته نرخ فروش اين كاال از شمول 
نرخ گذاري خارج گرديده است، ولي هنوز دو وزارتخانه صنعت، 
مع��دن و تج��ارت و بازرگاني بر نحوه تعيي��ن قيمت و فروش آن 

نظارت مستقيم دارد.
اين مقام مسؤول افزود: البته شركت هاي توليدكننده قندوشكر 
به منظ��ور تعيي��ن نرخ فروش محص��والت از طريق انجمن صنفي 
كارخانه هاي قندوش��كر درصدد مذاكره با وزارتخانه هاي مربوطه 
هس��تند كه اميدواري��م نتيجه مطلوبي از اي��ن مذاكرات در دولت 

جديد كسب شود.
عضو هيأت مديره شركت قند شيرين خراسان پيرامون وضعيت 
كشت چغندرقند بيان داشت: سطح زيركشت اين محصول به طور 
كل��ي و ب��ه داليل متعدد طي س��نوات گذش��ته و امس��ال كاهش 
چش��مگيري يافته است. خشكس��الي هاي متوالي و كاهش آبهاي 
س��طحي و زيرزمين��ي و همچني��ن مقرون به صرفه نبودن كش��ت 
چغندرقند با نرخ هاي اعالمي توس��ط وزارت جهادكش��اورزي و 
رقابتي نبودن با س��اير توليدات كشاورزي را مي توان از جمله اين 

عوامل دانست.
افصح��ي در ارتباط ب��ا افزايش ظرفيت كارخانه قند ش��يرين 
خراسان اظهار داش��ت: ظرفيت توليد شكر سفيد از شكرخام طي 
چند س��ال گذش��ته از 200 تن در روز به 700 تن در روز افزايش 

 يافته است و ظرفيت مصرف چغندر نيز سه هزار تن در شبانه روز
است، حال آنكه تأمين چغندرقند براي اين ظرفيت به دليل كاهش 
س��طح زيركش��ت يكي از مسائلي است كه قش��رين با آن روبه رو 

است.
وي افزود: اما با اين حال باتوجه به عملكرد مناسب شركت طي 
دوره نيمه اول سال مالي جاري و روند مناسب توليد، به همراه رشد 
نرخ تصفيه شكرخام از 90 تومان به 106 تومان مي توان به افزايش 
روند صعودي سودآوري شركت طي دوره هاي عملكرد سال مالي 
اميد داشت. البته حدود 600 ميليون تومان جهت مابه التفاوت اين 
نرخ از س��وي دولت مي بايس��ت به حساب شركت واريز شود كه 
تاكنون اين امر محقق نش��ده، ولي در حساب ها و گزارشات مالي 

منظور گرديده است.
وي در خاتمه پيرامون برنامه افزايش س��رمايه اظهار داش��ت: 
افزايش س��رمايه شركت از پنج ميليارد به حداقل 20 ميليارد تومان 
از طريق تجديد ارزيابي دارايي هاي طي سنوات قبل به منظور تداوم 
انجام معامالت س��هام در برنامه كاري قشرين قرار دارد. اميدواريم 
اين شركت نيز باتوجه به اجرايي شدن برنامه افزايش سرمايه چند 
ش��ركت هم گروه، موفق به اخذ مجوزهاي الزم براي انجام برنامه 
افزايش سرمايه خود شود. توجه به اين نكته نيز حائزاهميت است 
كه اين شركت از توانايي افزايش سرمايه خود به بيش از 20 ميليارد 
تومان از محل تجديد ارزيابي دارايي خود به دليل ارزش بيشتر اين 

دارايي ها، برخوردار است.
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مقاله

معاون اول رييس جمهور گفت: تنها 
اب��زار حمايتي از بخش صنع��ت، تعيين 
تعرفه هاست، اما تعرفه ها بايد معقول باشد، 
طوري كه قاچاق رونق نگيرد و توليد نيز 

اصل باشد.
اول  مع��اون  جهانگي��ري  اس��حاق 
رييس جمهور امروز در مراس��م توديع و 
معارف��ه وزراي س��ابق و جديد صنعت، 
معدن و تجارت خطاب به بخش خصوصي 
اظهار داشت: با صراحت مي گويم كه اين 
دول��ت ب��ا قاطعي��ت از حض��ور بخش 
خصوصي در همه عرصه ها در چارچوب 
سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي 
حمايت مي كند و اين صرفا يك حمايت 

زباني نيست.
وي با بيان اينكه اقتصاد كش��ور جز 
با فعال ش��دن جدي بخش خصوصي به 
پيشرفت نمي رسد، افزود: نبايد شركت هاي 
دولت��ي و يا نهادهاي ديگر وارد رقابت با 

بخش خصوصي شود.
جهانگيري با تأكيد بر لزوم تس��ريع 
در نهايي ش��دن آيين نامه فضاي كس��ب 
و كار گف��ت: اين فض��ا بايد بهبود يابد و 
مقررات زدايي شود و بخش خصوصي در 
چارچوب هاي مقررات اداري معطل نشود. 
وي تنها ابزار حمايتي از بخش صنعت را 
تعيين تعرفه ها عنوان كرد و گفت: تعرفه ها 
بايد معقول باشد، طوري كه قاچاق رونق 

نگيرد و توليد نيز اصل باشد.
معاون اول رييس جمهور تأكيد كرد: 
بخ��ش خصوصي باي��د بداند ك��ه تغيير 
سياس��تي در بخش اقتصاد كشور صورت 
خواه��د گرف��ت و با اين تغيي��ر مي توان 
مش��كالت برخي واحده��اي توليدي را 

حل كرد.
وي در عي��ن حال گف��ت: اين تغيير 
حتمًا به معني اين نيس��ت كه منابع ريالي 
تزريق ش��ود، زيرا اگر اي��ن كار منجر به 
افزاي��ش ت��ورم ش��ود، از آن جلوگيري 

خواهد شد.
جهانگيري تصريح كرد: سياست هاي 
اقتصادي كشور بايد طوري باشد كه بخش 
خصوصي بتواند ش��رايط اقتصادي مانند 
نرخ تورم، نرخ ارز و سود بانكي را براي 

دو يا سه سال آينده پيش بيني كند.
وي ادامه داد: يك��ي از كارهاي مهم 
در وزارتخانه ه��اي صنع��ت، نفت، نيرو، 
ارتباطات و بخش خصوصي اين اس��ت 
كه صدها ميليارد دالر طرح جديد صنعتي 

آماده و به دنيا ارائه كنيم.

براساس تازه ترين گزارش بانك مركزي در 
اسفند سال 91 بالغ بر 99.7 درصد از منابع بانكي 
كشور به شكل تس��هيالت پرداخت شده است. 
برپايه گزارش تس��هيالت پرداخت��ي بانك هاي 
كش��ور، معادل 99.7 درصد از كل منابع جذب 
شده بانك ها به صورت تسهيالت پرداخت شده 
است، به اين ترتيب براساس مانده اعالم شده كل 
منابع آزاد سيس��تم بانكي رقمي معادل 1.3 هزار 
ميليارد تومان اس��ت، به عبارتي ساده تر مي توان 
گفت ابتداي سال 92 و در آخرين ماه هاي فعاليت 
دول��ت دهم در عمل صن��دوق بانك ها خالي از 
منابع است و درصورتي كه دولت بخواهد توان 

تس��هيالت دهي بانك ها را افزايش دهد مجبور 
به چاپ اسكناس با استقراض است.

البته نكته قابل تامل آنكه طي سال هاي 84 تا 
91 در عمل در بسياري از موارد حجم تسهيالت 
پرداختي نسبت به منابع جذب شده سيستم بانكي 
به 110 درصد نيز نزديك شده )در اسفند سال 90 
معادل 111 درصد از منابع جذب ش��ده بانك ها 
تسهيالت پرداخت شده است(، كاهش اين نرخ 
به رقم 100 درصد از سوي بانك مركزي به عنوان 
يك��ي از نقاط قوت محمود بهمني اعالم ش��ده 
اس��ت. البته يكي از سياس��ت هاي بانك مركزي 
ب��راي كاهش فاصله بين تس��هيالت پرداختي و 

ميزان منابع جذب ش��ده كاهش ضريب س��پرده 
قانوني بانك ها اس��ت كه طي س��ال 85 ضريب 
سپرده قانوني معادل 14 درصد بوده و در اسفند 
91 اي��ن نرخ به 11.5 درص��د كاهش پيدا كرده 
اس��ت.اين كاهش براي افزايش توان تسهيالت 
دهي بانك ها صورت گرفته اس��ت. در اسفندماه 
سال 91 كل منابع جذبي معادل 498 هزار ميليارد 
تومان بوده اس��ت كه بعد از كسر سپرده قانوني 
به رقمي معادل 440 هزار ميليارد تومان رس��يده 
اس��ت و در اين تاريخ مانده تس��هيالت سيستم 
بانكي در كش��ور معادل 439 هزار ميليارد تومان 

اعالم شده است.

صندوق خالي بانك ها در سال پاياني دولت دهم

1. عدم استفاده از ظرفيت هاي منطقه اي، 
تجاري ميان كش��ورهاي آس��يايي، اسالمي و 
منطق��ه اي در تعيي��ن ترتيبات تج��اري براي 

تجارت خارجي.
2. ع��دم اس��تفاده كام��ل از ظرفيت هاي 
مربوط به نمايندگان ايران در خارج كشور در 
روابط اقتصادي و تجاري و رايزنان بازرگاني 

خبره.
3. عدم ثبات سياست هاي بخش بازرگاني 

در حوزه برنامه ريزي و اجرا.
4. مش��كالت س��اختاري نقش و جايگاه 

سازمان توسعه تجارت در بخش بازرگاني.
5. وج��ود ضعف هاي قانون��ي متعدد در 
قوانين بخش بازرگاني از جمله قانون تجارت، 
مق��ررات ص��ادرات و واردات، مناطق آزاد و 
ويژه، قانون اتاق بازرگاني، قوانين حوزه قاچاق 
كاال و قوانين مربوط به موافقت نامه هاي منعقده 
دو ي��ا چندجانبه و الزام براي اجرايي ش��دن 
سياس��ت هاي كلي اص��ل چهل وچهارم قانون 

اساسي در حوزه بازرگاني.
6. عدم اس��تفاده كام��ل از بس��تر تجارت 

الكترونيك و ابزارهاي نوين.
7. ع��دم ن��وآوري در ظرفي��ت بيمه هاي 
تج��اري در حفظ امنيت اقتص��ادي و محيط 

كسب وكار تجاري.
8. مشكالت موجود در فرآيند تعيين نرخ 
تعرفه كاالهاي وارداتي در كميسيون ماده )1( 

قانون مقررات صادرات و واردات.
9. وج��ود نرخ هاي تعرف��ه باال در برخي 
كاالهاي خاص كه موجب بروز پديده قاچاق 

در كشور شده و كرانه هاي باالي تعرفه اي در 
كشور به وجود آورده است.

10. تغيي��رات افزايش��ي و كاهش يكباره 
در س��طوح نرخ هاي حقوق ورودي كاالهاي 
وارداتي بدون پشتوانه مطالعات كارشناسي و 

ايجاد اختالل در بازار.
11. عدم تناس��ب ميان تعرفه هاي واردات 
مصرف��ي و حقوق ورودي مربوط به كاالهاي 
واس��طه اي مورد ني��از براي تولي��د كاالهاي 

مصرفي نهايي.
12. وجود معافيت ها، استثناها و تخفيفات 
موردي، منطقه اي، دستگاهي و... درخصوص 
اخ��ذ حق��وق ورودي و ع��وارض مربوط به 
كاالهاي وارداتي و تغييرات متعدد قوانين در 

اين خصوص.
13. مشكالت موجود در ثبت سفارش و 
تغيير مستمر قواعد حاكم بر آن و تغيير فهرست 

كاالهاي قابل ثبت سفارش.
14. عدم تعيي��ن تكلي��ف قانون��ي براي 
كاالهايي كه بدون ثبت س��فارش وارد گمرك 

شده و ترخيص نمي شوند.
15. مشكالت موجود در گشايش اعتبارات 
اسنادي براي پرداخت وجوه بانكي مربوط به 

واردات.
16. عدم ايف��اي شايس��ته نق��ش نظارتي 
ش��ركت هاي بازرس��ي ب��ر كيفي��ت و كميت 

كاالهاي وارداتي به ايران.
17. وج��ود ابهاماتي در تفكيك كاالهاي 
مصرفي، س��رمايه اي و واسطه اي درخصوص 

واردات.

18. پيچي��ده بودن ضوابط اس��تاندارد و 
عدم تناسب برخي از استانداردهاي اجباري با 

مقتضيات توليد در كشور.
19. وابستگي شديد كل صادرات كشور 

به حوزه صادرات نفت و گاز.
20. وج��ود ابهاماتي در تفكيك كاالهاي 

غيرنفتي و نفتي.
21. ابهام در كاركرد كلي جوايز صادراتي 
و وجود بدهي هاي معوق در پرداخت جوايز 

صادراتي.
22. وجود خأل قانوني در بحث مالكيت 
فكري و حمايت از اختراعات و اكتشافات در 

توليدات داخلي.
23. مش��كالت موج��ود در س��اماندهي 
 ن�م�اي�ش��گ�اه ه��اي دائ�م�ي در خ��ارج از

كشور.
24. عدم استفاده از ظرفيت هاي موجود در 

بازارچه هاي مرزي.
25. وجود برخي موانع غيرفني پيش روي 
صادرات از جمله انحصار ايجادشده در برخي 
كشورهاي همس��ايه براي يك يا چندشركت 

بازرسي قبل از حمل.
26. ضع��ف بودج��ه اي گم��رك ايران و 

عدم رفع آن از طريق راهكارهاي شفاف.
27. وجود مشكالتي در نحوه تعيين ارزش 

كاالهاي وارداتي.
28. وجود برخي ابهامات در زمينه وجود 

پديده كم اظهاري در واردات.
29. مش��كالت موج��ود در زمينه كس��ر 
دريافت��ي و اضافه پرداخت��ي حقوق ورودي 

در گمرك.
30. مش��كالت موج��ود در زمين��ه حل 
پرونده هاي تشكيل شده اختالفي ميان گمرك 
و صاحبان كاال در كميسيون هاي حل اختالف 

و مراجع صالحه.
31. وجود مش��كالت ديوان ساالرانه در 

بنادر، گمركات و فرودگاه ها.
ارزياب��ي  32. چالش ه��اي موج��ود در 

كاالهاي وارداتي.
33. مشكالت موجود در حق العمل كاري 

گمركي.

بانك مركزي گزارش داد

33 مشكل بازرگاني در ايران تعرفه معقول
تنها ابزار حمايت از صنعت
و جلوگيري از قاچاق است

معاون اول رييس جمهور:

  روزنامه اكونوميك تايمز، در گزارشي از بمبئي
نوشت: منابع تجاري گفتند كه ايران به دليل بروز 
مشكل در واردات محصوالت سوياي اين كشور 
در اثر تحريم ها ب��ه زودي بزرگ ترين وارد كننده 
محص��والت س��ويا از هن��د براي دومين س��ال 
متوالي مي شود. اين روزنامه نوشت: تحريم هاي 
غرب ش��امل محموله هاي غذايي نمي شود ولي 
واردكنن��دگان ايراني در كس��ب اعتبارنامه براي 
تأمين بودجه الزم ب��راي خريد يا انتقال پول در 
بازارهاي بين المللي با مشكل مواجه هستند. هند، 
دومين خريدار بزرگ نفت خام از ايران، اكنون كل 

قيم��ت نفت وارداتي خود را از ايران به روپيه از 
طريق يك حساب بانكي در هند پرداخت مي كند 
و وارد كنندگان ايراني بها موادغذايي وارداتي خود 
را از هن��د ب��ه روپيه پرداخ��ت مي كنند. بي.وي.  
 مهتا، ريي��س اجرايي انجم��ن عصاره گيران هند

 )Solvent Extractors’ Association of India(
گفت: نياز ايران به محصوالت از نظر ژنتيك اصالح 
نشده سويا و امتيازات انتقال باعث خواهد شد كه 
تهران يكبار ديگر به صورت بزرگ ترين واردكننده 
اين محصوالت از هند درآيد. انجمن عصاره گيران 
هند يك نهاد صنعتي با بيش از 850 عضو اس��ت. 

مهتا گفت كه حجم صادرات محصوالت سويا از 
هند به ايران در طول س��ال مالي منتهي به مارس 
2014 احتماالً با 15 درصد افزايش در مقايس��ه با 
س��ال قبل از آن به يك ميليون تن خواهد رس��يد. 
ايران در طول س��ال مال��ي منتهي به مارس 2013 
ب��ا خريد 870 هزار و 776 تن محصوالت س��ويا 
بزرگ ترين واردكننده اين محصوالت از هند بود. 
ايران ساالنه 2 الي 2.5 ميليون تن محصوالت سويا 
مصرف مي كند. هند محصوالت سويا را به ايران در 
ح��ال حاضر به قيمت هر تن 520 الي 540 دالر، 

كمتر از 620 دالر دو ماه پيش، مي فروشد. 

ايران بزرگ ترين وارد كننده سويا از هند مي شود 

بخش بازرگاني ايران – همانند س��اير جامعه ها – در زنجيره كس��ب و كار مردم نقش غيرقابل 
انكار دارد. با وجودي كه بازرگاني داخلي و خارجي در سال هاي اخير رشد قابل توجهي داشته 
است اما هنوز با دشواري هاي ساختاري و كاركردي پرشماري مواجه است. اين شرايط نامساعد 
موجب ش��ده اس��ت كه توليد در وضع ناكارآمدي قرار گيرد. كارشناسان مركز پژوهش هاي 

مجلس 33 مشكل بازرگاني را با استفاده از شرايط حاضر فهرست كرده اند كه مي خوانيد:


