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ناديده گرفته شدن قوانين
و مصوّبات در دولت حقوقدان
بهمن دانائی

برخی صفات و رفتارها ُحسن ذاتی دارند و هر
جامعهای با هر گرایش سیاسی و در هر عصر و دورهای
و در هر سرزمینی آنها را نیکو م یداند و به آنها احترام
میگذارد .راستگویی ،شجاعت ،دلسوزی به همنوع،
عدالت و آزادیخواهی شماری از این صفات هستند که
هر فردی آنها را محترم م یداند و دارنده این صفات
را تحسین میکند .تجربه جامعههای انسانی در تاریخ
نشان میدهد به میزانی که ملتها و حکومتها به
صفات یادشده متّصف بوده و تالش کردهاند آنها را
در زندگی اجرایی کنند کامیاب و پیروز واقعی بوده
و هستند .آدمی نیز همین است و البته واژگونه چنین
صفاتی را داریم که ظهور و بروز آنها در جامعهها و در
سازمانها و نهادهای ادارهکننده جامعه موجب فساد
و تباهی و عقبماندگی میشود .آدمی و جامعه ،افراد
ناراستگو ،فرد جبون و ترسو ،فرد دورو و نایکرنگ ،فرد
بیرحم و دلسخت را دوست ندارند و به آنها احترام
نمیگذارند .همانطور که این صفات و رفتارها فردی
را در جامعهای که در آن زندگی میکند نامحبوب و
نامطمئن میکند ،سازمانهایی که چنین رفتاری پیشه
کنند نیز اعتماد مردم را از دست میدهند.
جامعه ایرانی با همه نیک و بدش و با همه
واگراییها و همگراییهای تاریخی ،اخالقی ،اقتصادی
و سیاسی که با جامعههای دیگر دارد تابع قاعده
یادشده است .در ایران نیز اگر فردی یا نهادی نتواند
با خصایل نیکو و مورد پسند عرف و عادت و آداب
پیشبرنده با دیگران ارتباط کاری برقرار کند راه را
برای بیاعتمادی دیگران باز کرده و کارها را سخت
میکند .این داستان را اگر تنزل داده و در سطح
صنعت و تجارت بررسی کنیم نیز همان نتایج را
خواهیم گرفت .ایران در شرایطی قرار گرفته است
که اتفاقاً به دالیل گوناگون باید در سطح ملی ،در
سطح وزارتخانهها و مؤسسههای تابعه آنها و در سطح
مدیران ملی و دولتی و سازمانهای گوناگون دولتی
بیش از هر جامعهای رفتارهای مبتنی بر شرافت ذاتی
داشته باشد .به طور مثال اگر مدیران صنعت قند و
شکر ایران که به دلیل خصلت این صنعت با چندین
سازمان و مؤسسه دولتی ارتباط کاری دارند ببینند
که مدیران یک سازمان از سر صداقت ،راستگفتاری
و دلسوزی با آنها برخورد میکنند دلگرم شده و بر
تالش خود میافزایند تا ضمن اینکه منافع این صنعت
را به حداکثر برسانند ،منافع ملی را نيز بیش از پیش
گسترش دهند .بگذریم از اینکه مدیران این صنعت
در دهههای گذشته و با وجود بیمهریهای گوناگون
راه گسترش منافع ملی را هموار کردهاند .آنهایی که
با تاریخ همین دهههای اخیر صنعت قند و شکر
آشنایی دارند ،یادشان میآید که در  8سال فعالیت
دولتهای نهم و دهم به دلیل خصلتهای ناپسند و
ناکارآمد گروهی از مدیران تصمیمساز و تصمیمگیر
در دولتهای یادشده چه بر سر فعالیتهای صنعتی و
اقتصادی از جمله صنعت قند و شکر آمد.
ادامه در صفحه 3
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حجتی دراتاق بازرگانی درشرایط جدید
سخنان مهم محمود ّ

تولید شکر الگوی مناسبی برای سایر محصوالت است

تولید  2میلیون تن شکر در یک فصل زراعی در ایران با وجود
آسیب بزرگ وارد شده بر این صنعت در نیمه دوم دهه  1380و با
وجود برخی بیمهریها و سرسختی در اوایل دولت یازدهم اتفاق
کوچکی درتاریخ این صنعت نیست .این رشد متوسط ساالنه حدود

 25درصد در تولید شکر چند پیامد عمده داشت که نخستین پیامد
و یکی از مهمترین آنها باور این مسأله بود که ظرفیت تولید این
محصول در داخل وجود دارد.
ادامه در صفحه 3

درجه باالی همبستگی ضرورت کامیابی است

مح ّمد صادق جنانصفت|
ریشهدار بودن صنعت قند و شکر که به یک
تاریخ  123ساله برمیگردد برای همه فعاالن
صنعتی و اقتصادی در سطوح گوناگون آشکار و
واضح است .قدمت این صنعت و فعالیت در همه
دورههای تلخ و شیرین پیامدهای قابل اعتنایی
داشته است که یادآوری آنها و تشریح هر کدام
از این پیامدها نیازمند وقت و زمان مناسب
است که البته باید برای آن همت گماشت .از
میان دهها دستاورد مثبت این صنعت قدیمی
یکی هم نهادی است که اکنون نیم قرن فعالیت
مفید را پشت سر گذاشته و یکی از نهادهای
کارآمد در میان نهادهای مشابه به حساب
میآید .عالوه بر این ،وجود مدیرانی الیق و
باتجربه و ورزیده در سطح مدیریت واحدهای
صنعتی تولید قند و شکر را نیز باید جزیی از
پیامدهای مثبت صنعت تلقی کرد.
تخصص
واقعیت این است که تجربه ،دانش و ّ
مدیران در هر صنفی و در هر صنعتی یک

موهبت بزرگ برای پایداری آن صنعت است.
صنعت قند و شکر در پویش زاد و رشد خود
الیت مدیران ارزندهای بوده است که
شاهد ف ّع ّ
در دو مسیر اداره بنگاه خود و همچنین در
الیت سندیکایی و جمعی ورزیدگی
مسیر ف ّع ّ
نشان دادهاند .درجه همبستگی باالی مدیران
صنعت قند و شکر در دهههای اخیر یک اتفاق
فوقالعاده و یک سرمایه اجتماعی نیرومند شده
است .این همبستگی نسبی باالی مدیران با هر
گرایش مدیریتی راه را برای دیده شدن انجمن و
مورد اعتماد واقع شدن هموار کرده است .اکنون
و خوشبختانه نهاد صنفی که برای این صنعت
فعالیت میکند ریشهدار شده و در همه ارکان
دولت که با این صنعت مرتبط هستند جایگاه
ویژهای دارد .در شرایط حاضر و در حالی که
نهادهای صنفی مشابه از بیتوجهی دولت و
سازمانهای دولتی به خود ناراحت هستند و
میشنویم که این گالیهها رنگ اعتراض به
خود گرفته است ،خوشبختانه و به دلیل درجه

ياددا

شت

همبستگی باالی مدیران صنعت قند ،نهاد صنفی
این صنعت مورد توجه است و تصمیمهای مهم
درباره صنعت با مشورت این انجمن اتخاذ
میشود .این یک مزیّت بزرگ است که اهمیت
آن در مقایسه با سالهای فعالیت دولتهای
نهم و دهم آشکار میشود که تصمیمهای
غیرکارشناسی و بدون مشورت با انجمن اتخاذ و
اجرا میشد بیش از پیش آشکار میشود.
پایداری و وفاداری
بدیهی است که مدیران صنعت قند و
شکر از جمله ورزیدهترین و آگاهترین مدیران
صنعتی ایران هستند و بدیهی است که درجه
باالی همکاری آنها از ارکان کامیابی سالهای
اخیر بوده و هست ،اما این بدیهيأت هرگز با
یادآوریها مغایرت ندارد .یادآوری این نکته که
باید این همبستگی حفظ و بر عهد و پیمانها
اصرار ورزیم و در ذهن و در عمل این همکاری
را پاس بداریم یک ضرورت تمامعیار است.
ادامه در صفحه 2

در صفحات دیگر میخوانید:
آيا وضعيت تقاضاي جهاني شكر

در سال  2018-19تغيير ميكند؟
صفحات4و5

نوسانات ارز کمترین تأثير
در قیمت شکر داشت

صفحه6

ایاالت متحده آمریکا چگونه از

کشاورزان خود حمایت میکند؟
صفحه7

جابهجا شدن

اندازه تولید و واردات
صفحه8
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رئیس هيأت مديره انجمن صنفی
کارخانههای قند و شکر:

افزایش موجودی انبارهای
قند و شکر در شهریورماه

در حال حاضر هیچ گونه کمبود و یا کسری
در ارتباط با تهیه قند و شکر در کشور وجود
ندارد و به اندازه کافی از سال گذشته در انبارها
ذخیره داریم و هیچگونه مشکلی در مورد تهیه
و تولید این محصوالت نیست و محدودیتی در
تأمين این مواد نداریم.
علیرضا اشرف رئیس هيأت مديره انجمن صنفی
کارخانههای قند و شکر ایران در ارتباط با وضعیت
تولید و تأمين قند و شکر کشور اعالم کرد« :در حال
حاضر هیچ گونه کمبود و یا کسری در ارتباط با تهیه
قند و شکر در کشور وجود ندارد و به اندازه کافی
از سال گذشته در انبارها ذخیره داریم و هیچ گونه
مشکلی در مورد تهیه و تولید این محصوالت نیست
و محدودیتی در تأمين این مواد نداریم».
او در پاسخ به این سؤال که شرایط تهیه
قند و شکر در ماههای آینده چگونه پیشبینی
میشود گفت« :در ماههای آینده نیز هیچ
مشکلی با تأمين این مواد در کشور نخواهیم
داشت و همانطور که مشاهده میشود این
محصوالت برخالف دیگر کاالها که افزایش
قیمت داشتهاند ،جزو معدود کاالهایی هستند
که افزایش قیمت نداشتهاند».
اشرف از افزوده شدن قند و شکر جدید به
انبارها در شهریور ماه سال جاری خبر داد و
گفت« :در  5شهریور ماه قند و شکر جدید بر
موجودی انبارها اضافه میشود و هیچگونه کاهشی
در ارتباط با تولید این محصوالت در کشور وجود
ندارد ،همچنین امسال واردات قند و شکر به
کشور صورت نگرفت ه است و نخواهد گرفت؛ چراکه
تولید داخل کفایت میکند».

 6گام براي عبور از بحران اقتصادي

قدم اول
ايجاد محيط باثبات كالن اقتصادي ،از تصميمات
غافلگيرانه ،نپخته و نسنجيده خودداري كنيم .براي
تحقق اين هدف ضرورت دارد تصميماتي گرفته
شود كه دستكم  6ماه اعتبار داشته باشد تا اعتماد
از دست رفته به جامعه بازگردد .اين در حالي
است كه در شرايط فعلي ،اقتصاد از تصميمات
خلقالساعه خسته شده و فعاالن اقتصادي به دنبال
بخشنامههاي متعدد  6ماه اخير ،اعتماد خود به
دولت را از دست دادهاند؛ چرا كه طي ماههاي اخير
شاهد اين بوديم كه يك شبه بخشنامهها و قوانين
جديدي ابالغ شد .براي دستيابي به محيط باثبات
اقتصادي همچنين بايد يك صداي واحد وجود
داشته باشد و سازمانها و ارگانهاي مختلف دولتي
بهطور جداگانه ساز خودشان را نزنند.
قدم دوم
شرايط رقابت براي بخش دولتي و خصوصي
يكسان شود و همچنين بخشخصوصي توسط
دولت مورد مشورت قرار گيرد .اين در حالي است كه
در شرايط فعلي شاهد اين هستيم بخشخصوصي
در بيشتر تصميمات مورد مشورت قرار نگرفته
است .نكته قابل تأمل اينكه نظاميها در رقابت با
بخشخصوصي فعاليت اقتصادي ميكنند اما هيچ
حساب و كتابي پس نميدهند يا اينكه بطور مثال
از استانهاي معتبركه مالياتي گرفته نميشود.
بنابراين رقابت بين بخشخصوصي و دولتي به شكل
فعلي غيرمنصفانه است .ضرورت دارد كه فعاليت
اين گروهها با شرايط اينچنيني متوقف شود .براي
حل بحرانهاي اقتصادي ،بايد با انحصارطلبي مقابله
كرد .همچنين ضرورت دارد كه دولت از دخالت
در قيمتگذاري خودداري كند و پاي خود را از
قيمتگذاريها بيرون بكشد و كارها را به انجمنها و
تشكلهاي تخصصي واگذار كند.
قدم س ّوم
بايد تكليف مشوقها و يارانهها مشخص شود.
چرا كه در حال حاضر به اسم مردم و اشتغال
تصميماتي گرفته ميشود كه با علم اقتصاد جور
درنميآيد .چنانچه قرار است مشوقي داده شود،
بايد به وضوح مشخص شود كه اين يارانه و مشوق
براي چه هدفي مورد استفاده قرارميگيرد .به

عنوان مثال بايد تكليف يارانه  45هزار توماني كه
به مردم داده ميشود ،مشخص شود كه اين ميزان
پول قرار است براي چه هدفي هزينه شود.
قدم چهارم
شفافسازي در ارايه آمارها نيز بايد در اين
حوزه مد نظر قرار گيرد .در حال حاضر با وجود
اينكه تورم حدود  50درصدي در زندگي مردم
احساس ميشود اما همچنان بانك مركزي
ميزان تورم را حدود  10درصد اعالم ميكند.
بنابراين ارايه آمارهاي دستچين شده توسط
دستگاهها نشان ميدهد كه آمارهاي اعالم
شده از سوي دولت دستكاري شده است.
در حالي كه بايد همه دستگاهها و سازمانها
شفافيت را سرلوحه كار خود قرار دهند تا
موجبات بياعتمادي مردم را فراهم نكنند .در
اين راستا همچنين بايد ارگانهايي مثل بانك
مركزي در رابطه با بينظارتيها مورد تنبيه
قرار بگيرند و حتي به دادگاه معرفي شوند تا از
ميزان تخلفات كاسته شود.
قدم پنجم
اصالح سياستهاي مالي و پولي اقدامي است
كه بايد مورد توجه قرار گيرد .بر اين اساس بايستي
از ريالي كردن صندوق توسعه ملي خودداري
شود؛ چرا كه اين صندوق متعلق به نسلهاي
مختلف است .تجربه ثايت كرده اگر منابع
صندق توسعه ملي ريالي شود ،ديگر به صندوق

بازنميگردد .البته در اين ميان بايد نرخ بهره اين
صندوق جذاب باشد تا فعاالن اقتصادي و بنگاهها
بتوانند از آن استفاده كنند در حالي كه در شرايط
فعلي بخشخصوصي به زحمت ميتواند از منابع
اين صندوق استفاده كند .همچنين بايد ارز بدون
تأخير تكنرخي شود .همانطور كه در بسياري
از كشورهاي پيشرفته دنيا تنها يك نرخ براي ارز
وجود دارد .از اين رو بايد از سركوب قيمت ارز در
سامانه نيما و بازار ثانويه خودداري شده و اجازه
داده شود كه نرخ ارز در سامانه نيما به نرخ آزاد
ارز نزديك شود .در اين ميان بانك مركزي نيز
بايد به بازار عرضه و تقاضا احترام بگذارد و در آن
دخالت نكند .از طرفي كنترل رشد نقدينگي نيز
از اقدامات مهمي است كه بايد در دستور كار قرار
گيرد؛ چرا كه با چنين نقدينگي مهار نشدنياي به
تورمهاي باال خواهيم رسيد.
قدم ششم
از مهمترين اقدامات براي عبور اقتصاد ايران
از بحران فعلي ،بهبود روابط با دنياست .در
شرايط فعلي رابطه ايران نه تنها با آمريكا و برخي
كشورهاي همسايه خوب نيست بلكه روابط ما حتي
با كشورهايي كه به ظاهر روابط خوبي داريم نيز
در تشنج به سر ميبرد .از اينرو در حال حاضر
موقعيتي نداريم كه حتي كشورهاي همسايه بتوانند
به راحتي كاالهاي ما را بپذيرند .بنابراين بايد با دنيا
همپيوندي اقتصادي را در پيش بگيريم.

درجه باالی همبستگی ضرورت کامیابی است

ادامه از صفحه اول
شکستها ،صحبتها و گفتوگوی جمعی و چند نفری
مدیران با هم و اصرار بر وفاداری بیشتر و اجتناب از رفتارهای
فردی احتمالی میتواند اساس و پایه مستحکم فعلی را تا سالهای
طوالنی از آسیبها مصون نگاه دارد .بیتردید همه مدیران ارجمند
صنعت قند و شکر آگاهی کامل دارند که اتحاد و اتفاق رأی و نظر و
عمل و البته پس از بیان همه دیدگاهها تا چه اندازه میتواند منافع
این صنعت و همه واحدها را پایدار کند .برخی رفتارهای احتمالی
تکروانه ممکن است برای برخی واحدها منافع کوتاهمدت داشته
باشد ،اما مطمئن باشیم که این منافع کوتاهمدت میتواند در
بلندمدت به زیان کل صنعت قند و شکر باشد .البته و بدون چون و
چرا میپذیریم که رفتارهای متناقض دولتها و سازمانهای دولتی
روزگار را بر واحدهایی سخت و غیرقابل تحمل میکند و احتمال
خطای تصمیمگیری را بیشتر میکند .در چنین مواقعی باید از

دوستان ،همکاران و توانایی آنها استفاده کرد تا رخنه ایجاد نشود.
در بیرون از این مجموعه نهادها و گروههایی هستند که منتظر یک
تصمیم اشتباه هستند تا انسجام این نهاد و مجموعه صنعت را از
تعادل خارج سازند .یادمان هست که با یک عرضه بیموقع احتمال
شکست قیمتها زیر قیمت فعلی وجود دارد .میدانیم که اگر در
عرضه قند و شکر به بازار کمی تأخیر صورت پذیرد ،دالالن بزرگ
نزد مدیران دولتی رفته و با وسوسه کردن ،راه واردات را هموار
میکنند .میدانیم که یک اشتباه به ظاهر کوچک در تصمیمهای
حتی یک واحد از دهها واحد موجود فضای بیرون را بر ضد صنعت
کرده و تصمیمهای حاد اتخاذ میشود.
روابط عمومی نیرومند
تجربه جامعههای معاصر و همچنین تجربه سازمانها و
بنگاههای بزرگ نشان میدهد كه داشتن تعامل میان یک
واحد صنعتی با مجموعه بیرون از محیط داخلی یک ضرورت

تمامعیار است .به همین دلیل است که زاد و رشد نهادی به نام
روابط عمومی یک اتفاق مهم بوده و هست .کارخانههای قند و
شکر که در همه ایران پراکنده شدهاند باید ارزش نهاد مهم و
سرنوشتساز روابط عمومی را بدانند .مدیران و دستاندرکاران
واحدهای صنعتی باید در شرایط فعلی که یک وضعیت حساس
است بتوانند با مدیران دولتی در سطوح شهر و شهرستان و استان
تعامل برقرار کرده و تنگناها و تواناییهای واحد خود و فلسفه
وجودی خود را اثبات کنند .این تعامل و گفتوگو میتواند در
بلندمدت از تهدیدها کاسته و بر ابعاد فرصتها اضافه کند .عالوه
بر مدیران دستگاههای دولتی مدیران ارجمند واحدهای صنعتی
باید با نمایندگان شهر و استان خود در مجلس قانونگذاری نیز
تعامل مثبت و مفید برقرار کنند .مدیریت روابط عمومی و تعمیق
و گسترده شدن مناسبات با مدیران و نمایندگان مجلس یک
ضرورت تمامعیار است و در بلندمدت به کار میآید.

شماره  - 182مهر 1397

ناديده گرفته شدن قوانين و مص ّوبات در دولت حقوقدان

ادامه از صفحه اول
رواج رفتارهای مبتنی بر نادیده گرفتن قانون ،مقررات و
بخشنامههای دولتی و رواج رفتارهای مبتنی بر سوءنیت و
سوءظن از طرف برخی مدیران دولتهای یادشده فضای کار
را گونهای کرده بود که فریادها از قانونشکنی به آسمان رفته
بود .اکثریت فعاالن صنعتی و اقتصادی در  8سال  1384تا
 1392اعتقاد داشتند بیقانونی و رواج فعالیتهای مبتنی
بر عدم اطمینان فضای کار را سخت و تاریک کرده است.
دولت امید
تردیدی نداریم که یکی از دالیل اصلی رویآوری
شهروندان به حجتاالسالم والمسلمین حسن روحانی
در انتخابات  1392ریاست جمهوری تأكيد ایشان برای مراعات قانون در مناسبات میان دولت و مردم
و دولت و فعاالن اقتصادی و نهادهای مدنی مثل تشکلهای کارگری و کارفرمایی بود .رئیس دولت
یازدهم و دوازدهم با توجه به شرایط روزهای سختی که دولتهای نهم و دهم برای مردم ایجاد کرده
بود تأکید کرد یک حقوقدان هستم و همه منزلتهای حقوقی شهروندان را رعایت و گسترش خواهم
داد .این ارادهگرایی وی بود که موجب شد بیشتر فعاالن صنعتی و اقتصادی نیز به او رأی داده و تا
جایی که میتوانستند راه ورود وی را به نهاد ریاست جمهوری هموار کردند.
دولت تدبیر و امید با انتصاب و انتخاب گروهی از مدیران باسابقه و مشهور دولتهای سازندگی و اصالحات
امیدهای زیادی ایجاد کرد که قرار است بیقانونی و نادیده انگاشتن به وفا و عهد و پیمان کنار رفته و کارها
مطابق با شأن و شخصیت دولت و فعاالن اقتصادی سامان داده شود .این امیدواری بیش از هر چیز در توسعه
اعتماد مؤثر بود و کارها مطابق انتظار پیش می رفت که به مرور و متاسفانه رخنههایی در دولت و به ویژه در
سازمانهای زیرمجموعه دولتها ایجاد شد .وقتی دولت یازدهم همه نیروی مادی و فکری خود را برای رسیدن
به نقطه اوج در سیاست خارجی به کار گرفت ،متأسفانه از سالمسازی مناسبات در میانه و بدنه دولت غفلت
کرد و به مرور صفات ویژه و خصایل نیکویی که انتظارش را میکشیدیم جایش را به همان مناسبات ناپسند
دولتهاي نهم و دهم داده است .دولت محترم و به ویژه در سالهای اخیر راه عهدشکنی را دوباره در دستور
کار قرار داده است و بخشی از سازمانها و نهادهای دولتی به جای اینکه به پیشبرد منافع ملی توجه کنند به
مصوبات اين دولت
گسترش منافع سازمان خود فکر میکنند ،حال چگونه ميتوان انتظار داشت كه ّ
در دولت و دولتهاي بعدي معتبر و قابل اجرا بماند؟! آيا با اين روش سنگ روي سنگ ميماند؟!
بدعهدی نیشکری
برای اینکه بتوانیم تصویری دقیقتر از بدعهدی و پیمانشکنی گروهی از مدیران دولتی در داستان صنعت
قند و شکر و دلیل گالیه و اعتراض را ترسیم کنیم به یک موضوع تازه رخ داده اشاره میكنم .این البته یک
پرده از پردههایی است که وجود دارد و متأسفانه شاهد هستیم که شرایط برگشت به نادیده گرفتن قانون را
فراهم میکند .موضوع این است که این روزها و برخالف قانون و مقررات پیشین مدیران نهادی که باید درباره
مابهالتفاوت بهای شکر تولیدی در داخل تصمیم بگیرند مدعی هستند که باید واحدهای نیشکری از واحدهای
چغندری تفکیک شده و این واحدهای نیشکری نیز جداگانه قیمت تمام شده خود را اعالم کنند .در کارگروهی که
برای همین منظور و در پی دستور وزیر محترم صنعت ،معدن و تجارت در تابستان برپا شده بود تأكيد شد که این
مصوبات دولت در سالهای  1381و  1382است .نگارنده با استناد به قانون در نشستها تأکید
خواسته برخالف ّ
کردم و نامه نوشتم که هيأت وزیران دولت اصالحات كه تني چند از آنان در همين دولت نيز حضور دارند در سال
 1381مقرر کرده است هرگونه اقدامهای حمایتی و یارانهای تخصیص یافته به محصوالت مشابه در سطح کشور
برای تولید محصوالت تولیدی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی نیز اعمال شود .آیا این قانون تصریح کافی
ندارد و آیا اینچنین صراحتی قابل تفسیر است و چرا اگر چنین تفسیربرداری دیده میشود سالهای سال آن را
انجام ندادند و حاال مطابق سلیقه یک گروه قرار است چنین شود؟ نگارنده تأکید دارد که مطابق با یک مصوبه سال
 1382سازمان مدیریت و برنامهریزی وقت و تأیید شورای اقتصاد که باید نرخ شکر تولید کارخانههای نیشکری
برای محصول تولیدی خود برابر قیمت کارخانههای چغندری باشد ،تفسیر به رأی کاری است که با قانون مطابقت
ندارد .نکته دردناک این است که برخی از مدیران محترم در گفتوگوهای شفاهی میپذیرند که قانون و مقررات
یادشده استحکام دارند و باید مطابق قانون عمل شود .این حرف برای اعضای انجمن و شرکتهای عضو آن یک
سند حساب می شود و هرگز انتظار ندارند که درعمل باز هم جور دیگری رفتار شود و در صورتجلسه همان نوشته
شود که مرادشان بوده است .این تناقض در حرف و در عمل میتواند سایههای بیاعتمادی را گسترش داده و
توسعه بیاعتمادی راه را برای هر گونه رخداد نامساعد در هر زمینه بازکند.
به نظر میرسد مدیران محترم در سطح باالتر بايد به موضوعهای مهمی که سرنوشت یک صنعت و
یک نهاد بزرگ را میتواند دستخوش نابسامانی کند توجه داشته باشند .گالیههای شفاهی و مکتوبی که
در همین مورد مشخص گفته و نوشته شده است برای ثبت در بایگانی نیست ،بلکه برای این است که اجرا
شود و نگرانیها را برطرف کند .اعضای انجمن صنفی کارخانههای قند و شکر که با همکاری وزارت محترم
جهاد کشاورزی توانستهاند افتخارآفرینی کرده و از خروج میلیونها دالر ارز از کشور جلوگیری کنند از
دولت محترم انتظار دارند فقط به قانون عمل کند .بدیهی است اگر قانون نقص دارد باید با کمک یکدیگر
در مسیر برطرف کردن آن نقص گام برداریم و کارها مطابق با رعایت حقوق فعاالن اقتصادی پیش برود.
واقعیت این است که ادامه این مسیر و نادیده گرفتن قانون از همین کارهای کوچک سلیقهای شروع و
به یک شکاف بزرگ تبدیل میشود که ساختمان در حال استحکام فعالیتها را سست و بیپایه میکند.
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تولید شکر الگوی مناسبی برای سایر محصوالت است

ادامه از صفحه اول
عالوه براین تولید شکر به اندازه مصرف داخل راهی برای رسیدن به خوداتکایی
اقتصادی درتولید سایر محصوالت بود .ایجادثبات دربازار شکر در سالهای اخیر و
کاهش التهاب و همچنین کاهش مصرف ارز کمیاب در این شرایط از دستاوردهای
دیگر تولید شکر در این سالها به ویژه سال زراعی گذشته است .مجموعه این پیامدهای
مناسب در تولید شکر که با درک دقیق بنگاهها ،انجمن صنفی به مثابه تشکل دارای
طرح و برنامه و آینده نگری وسرانجام ایستادگی قابل اعتنای وزیر جهادکشاورزی و
حجتي وزیر
همکارانشان براین کار بوده است .به همین دلیل است که مهندس محمود ّ
جهاد کشاورزی در هرموقعیتی که پیش آید این دستاورد را باهدف تشجیع و تشویق
و الگوی کار درمسیر خود اتکایی بابهره وری برزبان میآورد .روز  24مهرماه امسال
حجتي میهمان بازرگانان وتولیدکنندگان محصوالت کشاورزی در اتاق تهران
محمود ّ
بود .این وزیر پس از آنکه همه سخنان ،انتقادها و اعتراضها را شنید و یادداشت کرد با
حجتي برای چندمین بار در یک سال تازه سپری شده
نظم و ترتیب به آنها جواب دادّ .
از اینکه ایران در تولید شکر به خودکفایی برسد اظهار شادمانی کرد .وی گفت ميتوان
با استفاده از تجربه تولید شکر درداخل به سوی رسيدن به هدف خوداتکایی اقتصادی
در سایر محصوالت پیش رفت .او تأكيد کرد با سرمایهگذاریهایی که در طول  5سال
گذشته در حوزه کشاورزی انجام شده شاهد رشد بهره وری  6درصد به ازای یک
واحد آب به صورت ساالنه هستیم.وی میزان سرمایهگذاری در مزرعه و خاک را بالغ
بر هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت :در سال جاری حدود  9.5میلیون تن گندم و
 2میلیون تن شکر و  340هزار تن کلزا خریداری کردیم .و درمورد مسئله آب اظهارنظر
کرد و با اشاره به این نکته که ایران در طول سالیان گذشته به صورت متداوم با مسئله
کمآبی مواجه بوده و باالی  90درصد سرزمین ایران ارزش آب را بیشتر از هر جای
دیگری میدانند ،گفت :در طول تاریخ ،مردم ایران با مسئله آب دستبهگریبان بودند و
مکانیسمهای ویژهای هم برای مقابله با آن طراحی کردند که همچنان نمودهای آن را
میبینیم .البته در دهههای اخیر به دلیل باال رفتن سطح رفاه و برخورداری از امکانات،
تاحدودی رعایت بعضی موضوعات فراموش شد.وی در ادامه به موضوع تعیین ارز
 4200تومان توسط دولت اشاره و تأکید کرد :در آن زمان ناچار بودیم برای کاالهای
اساسی این نرخ را در نظر بگیریم .همین امروز قیمت مرغ افزایش پیدا کرده اگر برای
کاالهای اساسی قیمت ارز نیمایی منظور شده بود ،قیمت مرغ چند بود؟ سال گذشته
نهادها با قیمت ارز  3200وارد میشد ،امروز با ارز  ،4200عالوه بر این ،سایر بخشهای
مؤثر در قیمتگذاری نیز گرانتر شدهاند .اگر ارز هم نیمایی بود که دیگر قیمت مرغ که
غذای اصلی مردم است ،سربه فلک میکشید .وی تصریح کرد :امروز همه کارشناسان و
مسئوالن به این نتیجه رسیدند که سرکوب قیمت ارز نتیجه عکس دارد و به نفع کشور
نیست .بنابراین باید اجازه داد این نرخ به تدریج اصالح شده و متناسب با آن قیمت
حجتي ،وزیر جهاد کشاورزی در واکنش به آنچه
سایر کاالها نیز به روز شود .محمود ّ
در این نشست مطرح شد ،پیش از هر چیز حفظ منافع عمومی را به عنوان یک اولویت
مطرح کرد و گفت :دولت در اتخاذ هر تصمیمی ،این موضوع را مالک قرار میدهد و
سعی میکند ،راهکاری را در نظر بگیرد که منافع عمومي آسیب نبیند.وی ادامه داد :در
این راستا به لحاظ بخشی بسیاری از برنامهها و بخشنامههایی که ابالغ میشود ،مورد
تأیید خود ما نیست اما ناچار به اجرای آنها هستیم.این مقام مسئول همچنین از وجود
وضعیت خاص اقتصادی در کشور سخن گفت و ادامه داد :امروز نباید انتظار داشت که
هر چیزی سرجای خود باشد .در این روزها اختیارات ویژهای واگذار ،جلسات متعددی
برگزار و تعداد زیادی از روندها تغییر کرد .البته این تغییرات ،ضایعاتی را هم به دنبال
داشت .بنابراین مجبور هستیم که مقاومت کنیم تا این شرایط حاد به پایان برسد
سخنان شافعی
غالمحسین شافعی ،رئیس پارلمان بخش خصوصی نیز در نشست صبحانه کاری با وزیر جهاد
کشاورزی و معاونان وی ،با اشاره به کاهش سهم تسهیالت به بخش کشاورزی طی  10سال
اخیر و انتقاد از بیتوجهی دولت نسبت به حیاتیترین بخش اقتصادی ،گفت :میزان تسهیالت
این حوزه در سال  85برابر با  14.8درصد بود که این رقم در سال  92به  10.4درصد رسید
و در سال  95به  8.8درصد کاهش پیدا کرد .وی مسئله دیگر را اتخاذ تصمیمات آنی بدون
پشتوانه کارشناسی عنوان کرد و با تأکید بر لزوم بازنگری در این رویه ،گفت :دولت نباید در
اتخاذ تصمیمات و برنامهها شتاب به خرج بدهد .صدور بخشنامههای متعدد و ناگهانی نه تنها
مشکل را حل نمیکند بلکه باعث بدتر شدن شرایط میشود.رئیس اتاق ایران ممنوعیت صادرات
انواع محصوالت کشاورزی را ازایندست تصمیمات دانست و خواستار بازنگری در مورد آنها شد.
شافعی با اشاره به ماده  24قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار تصریح کرد :دولت طبق قانون
ملزم است پیش از اعمال هرگونه تغییری در بخشنامهها ،از طریق رسانهها و صداوسیما ،موضوع
را اطالعرسانی کند و نباید نسبت به مواد قانونی بیتوجه باشد.
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آيا وضعيت تقاضاي جهاني شكر در سال  2018-19تغيير ميكند؟

برآورد شده است كه رشد مصرف جهاني شكر در سال 2018-19
حدود  %1/5رشد داشته باشد كه كمتر از رشد  %1/7اين فصل است.
انتظار ميرود ميزان مصرف شكر در هند به عنوان بزرگترين
مصرفكننده شكر در جهان ،با نيم ميليون تن افزايش به رقم 27/7
ميليون تن در سال  2018-19برسد كه اين افزايش تقريباً مشابه
روند رشد فصول قبل است به طوري كه مقدار مصرف در فصل جاري
نيز از  26/7ميليون تن به  27/2ميليون تن رسيده بود .برآورد مصرف
براي هند ممكن است دربرگيرنده برخي پتانسيلها براي تجديدنظر
رو به باال باشد چرا كه قيمتهاي داخلي شكر طي ماههاي اخير در
واكنش به افزايش شديد توليد داخلي ،روند نزولي داشته باشد .با
توجه به اين كه كشش قيمتي تقاضاي شكر در كشورهاي در حال
توسعه مانند هند ،بسيار باالتر از كشورهاي صنعتي مانند ژاپن ،اياالت
متحده و يا آلمان باشد ،لذا منطقي است كه فرض كنيم مصرف
ميتواند از اين طريق مورد حمايت قرار گيرد.
واردات نسبتاً كم چين نشان ميدهد كه مصرف شكر اين كشور
به عنوان دومين مصرفكننده بزرگ جهان ،به واسطه جايگزيني
شيرينكنندههاي ارزانقيمت ذرت كاهش يافته است .در حالي
كه ما پيش از اين ،مصرف شكر چين براي سال  2017-18را
به رقم  17ميليون تن در تراز ماه آوريل كاهش داديم ،اكنون
فرض ميكنيم كه مصرف براي سال  2018-19در اين سطح
باقي خواهد ماند (كه يك بازبيني رو به پايين  0/2ميليون تني از
پيشبيني قبلي را نشان ميدهد).
شكر به عنوان عامل مخرب سالمت در سراسر جهان مورد حمله
قرار گرفته و برخي از سياستمداران معتقدند كه اين ماده عامل اصلي
چاقي است .در نتيجه ،وضع ماليات بر روي نوشيدنيهاي غيرالكلي
شيرين شده با شكر در بهار امسال در انگلستان و ايرلند به همراه
اقداماتي مشابه در چند كشور ديگر به اجرا گذاشته شد.
به عنوان مثال ،انجمن پزشكي استراليا در اوايل سال جاري
خواستار وضع مجدد ماليات بر شكر شد و توضيح داد كه اخذ ماليات
براي مقابله با چاقي و بيماريهاي قلبي عروقي اهميت دارد .با اين
حال ،دولت ائتالفي استراليا در ماه گذشته اطمينان داد كه قبل
از انتخابات آينده كه تا مه  2019برگزار ميشود ،مالياتي بر روي
نوشيدنيهاي شيرين شده با شكر وضع نخواهد كرد.
در حال حاضر مالياتهاي مشابه در  28كشور از جمله مكزيك،
شيلي ،مصر و مناطق بزرگ شهري در اياالت متحده وجود دارد.
فيليپين و سريالنكا جزو كشورهاي آسيايي هستند كه ماليات شكر
را مطرح كردهاند .ساير كشورها از جمله هنگكنگ ترجيح ميدهند
رويكرد حرفهاي اتخاذكنند و مسئولين امر از معرفي يك سيستم
جديد برچسبزني مواد غذائي و نوشيدني بهره گرفتهاند .با اين حال،
آنها به تازگي اعالم كردهاند كه اگر اين اقدام در جهت كاهش مصرف
شكر براي مقابله با چاقي ناكام بماند ،به گزينه وضع ماليات بر شكر
روي خواهند آورد.
با توجه به ميزان ماليات ،به نظر ميرسد كه ميتوان مطمئن بود
كه در نهايت ميتواند بر مصرف اين نوشيدني تأثير بگذارد.
مهمتر از همه ،توليدكنندگان مواد غذايي و نوشيدني براي
جلوگيري از پرداخت مالياتهاي فوق ،به طور فعال مقدار شكر
محصوالت خود را كاهش ميدهند و شيرينكنندههاي مصنوعي
را جايگزين شكر خواهند نمود .آنها همچنين اندازه قطعات و تنوع
محصوالت شكر خود را كاهش ميدهند .اين مسئله در نهايت
ممكن است تأثير بيشتري بر كاهش مصرف شكر نسبت به مصرف
نوشابههاي غيرالكلي آنها داشته باشد.
به عنوان مثال ،بر اساس گزارش  ،Just Drinksسهم نوشابههاي
غيرالكلي مشمول قانون جديد ماليات شكر انگلستان ،در پي اين
مصوبه نصف شده است .بر اساس آخرين گزارش مصرف بريتويچ ،در
ابتداي ماه آوريل پس از يك دوره آمادهسازي دو ساله ،تنها  12درصد
از حجم نوشابههاي غيرالكلي انگليس در معرض تأثير ماليات قرار
گرفتند .اين رقم با سهم  25درصدي سال ( 2016زمان وضع ماليات)

قابل مقايسه است .بريتويچ گفت كه توليدكنندههاي نوشيدنيهاي
غيرالكلي در پاسخ به وضع ماليات ،در اجراي نوآوريهاي كم شكر
تسريع نمودهاند و بسيار از محصوالت خود را در آستانه  5گرم در
هر  10ميليليتر تنظيم نمودهاند .ضمناً ،سوپرماركتها نيز به منظور
اجتناب از پرداخت ماليات ،در انتخاب برندهاي تجاري نوشيدنيهاي
خود تجديدنظر كردهاند.
توليدكنندگان نوشيدنيهاي غيرالكلي نيز بر كاهش مصرف شكر
در كارخانههايشان اذعان داشتند .شركاي اروپايي كوكاكوال گفتهاند
كه تنها نوشابه انرژيزاي مونستر و كوك كالسيك مشمول ماليات
شكر قرار خواهند گرفت .كارخانه آيرنبريو متعهد شد كه عليرغم
برخي مخالفتها از سوي مصرفكننده %99 ،از محصوالت خود را
در سطحي كمتر از آستانه مشمول ماليات توليد كند .عالوه بر اين،
تا حد زيادي پذيرفته شده است كه رشد جمعيت و رشد اقتصادي،
نهتنها از عوامل كليدي در مصرف جهاني شكر محسوب ميشوند
بلكه در افزايش مصرف بسياري از مواد غذايي اصلي نيز نقش دارند.
در مورد شكر اين واقعيت وجود دارد كه معموالً افزايش استانداردهاي
سطح زندگي منجر به مصرف بيشتر غذاهاي فرآوري شده مانند
لبنيات ،نوشابهها و غيره ميشود كه حاوي ميزان قابل توجهي
شكر هستند .عالوه بر اين ،معموالً كشش درآمد تقاضاي شكر در
كشورهاي كمدرآمد بيشتر است بدين معني كه افزايش مصرف ناشي
از افزايش درآمد در اين كشورها در مقايسه با كشورهاي پردرآمد،
بيشتر است .در مجموع ،در حال حاضر انتظار ميرود مصرف جهاني
شكر در سال  2018-19به ميزان  %1/5افزايش يابد و كل اين مقدار
ميتواند به 186/4ميليون تن برسد كه  2/7ميليون تن بيشتر از
مصرف سال گذشته خواهد بود.
ركورد جديد مصرف شكر آسيا
پيشبيني ميشود مصرف شكر آسيا در سال  2018-19به 88/9
ميليون تن افزايش يابد كه از  87/3ميليون تن سال قبل بيشتر
است .اين افزايش عمدتاً به واسطه رشد مورد انتظار براي هند است.
مصرف شكر اروپا در سال  2018-19در حد  31/1ميليون تن (در
مقايسه با  31ميليون تن سال قبل) خواهد بود ،در حاليكه مصرف
شكر در آمريكاي شمالي و مركزي ممكن است به  21/5ميليون تن
برسد كه  0/2ميليون تن بيشتر از سال قبل است .مصرف شكر در
آمريكاي جنوبي به  20/1ميليون تن ميرسد كه رشد مختصري
نسبت به مصرف  19/9ميليون تن قبل نشان ميدهد ،برزيل با 12/2
ميليون تن بزرگترين مصرفكننده اين منطقه است .مصرف شكر در

آفريقا به دليل رشد جمعيت ،رو به افزايش است و ميتواند در سال
 2018-19به  23/1ميليون تن افزايش يابد كه نسبت به مصرف
 22/5ميليون تني سال گذشته 2/6 ،درصد نشان ميدهد .مصرف
شكر در اقيانوسيه معادل  1/6ميليون تن است كه بسيار پايدار بوده
و عمال هيچ تغييري نسبت به سال گذشته نشان نميدهد .استراليا با
مصرف  1/3ميليون تن شكر ،بزرگترين مصرفكننده شكر اقيانوسيه
محسوب ميشود.
ركورد مصرف شكر در كشورهاي واردكننده
به نظر ميرسد كه نرخ رشد مصرف شكر در كشورهاي در حال
توسعه در سال  2018-19به رقم  1/8درصدبرسد كه در اين صورت،
ميزان مصرف به  139/3ميليون تن خواهد رسيد .اين رقم معادل
 %75كل تقاضاي جهاني براي شكر است .تقاضاي شكر در كشورهاي
صنعتي همچنان در يك محدوده نسبتاً باريك بدون تغييرات
قابل مالحظه نسبت به سالهاي گذشته ادامه دارد .مصرف سال
 2018-19در اين كشورها در حدود  47/1ميليون تن خواهد بود
كه تنها  %0/4بيشتر از سال قبل است .پيشبيني ميشود مصرف
شكر در كشورهاي واردكننده به  141/1ميليون تن در فصل آينده
برسد .انتظار ميرود ميزان مصرف شكر در كشورهاي صادركننده نيز
با رشدي در حدود  ،%0/6به  45/4ميليون تن افزايش يابد .به دليل
دسترسي فراوان شيرينكننده همراه با مصرف باالي آن و محدود
شدن پتانسيل رشد بيشتر ،نرخ رشد مصرف در اين گروه از كشورها
كمتر از كشورهاي واردكننده است.
ابقاي بيش از  60ميليون تني توليد قابل صادرات در سال 2018-19
با توجه به افزايش توليد تايلند و هند برآورد ميشود كه توليد
شكر قابل حصور جهاني (توليد منهاي مصرف) سال  2017-18به
باالترين سطح خود يعني  62/9ميليون تن برسد كه از رفم 58/1
ميليون تن سال قبل آن بيشتر است .انتظار ميرود كه دسترسي
جهاني براي شكر صادراتي در سال  2018-19با اندكي كاهش به
 62ميليون تن تنزل كند ،با اين حال ،اين سطح براي دومين سال در
محدوده بيش از  60ميليون تن قرار دارد.
افزايش دسترسي از بازارهاي اتحاديه اروپا و همچنين آسيا ،عامل
مهمي در افزايش توليد قابل صادرات است .به نظر ميرسد توليد شكر
قابل صدور اتحاديه اروپا در سال  2017-18به حدود  7-6ميليون تن
برسد از  3/5ميليون تن سال قبل بيشتر است .عليرغم كاهش اين
رقم نسبت به سال قبل ،انتظار ميرود حجم توليد قابل صدور براي
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سال  2018-19در سطح  6/8ميليون تن باقي بماند .بيشترين مقدار
افزايش دسترسي اين فصل مربوط به فرانسه و آلمان است ليكن در
كشورهايي مانند لهستان ،هلند و بلژيك نيز افزايش در اين خصوص
وجود دارد .عالوه بر اين ،صادرات اتحاديه اروپا با محدوديت از سوي
سازمان تجارت جهاني مواجه نيست و صادركنندگان اين اتحاديه از
شروع فصل جديد و با وجود عدم سودآوري قيمتهاي صادراتي،
فعاليت براي تخليه مازاد سنگين خود را آغاز كردهاند .كميسيون
اتحاديه اروپا اخيرا ً در ماه مارس ،قيمت فوق هر تن شكر را  313يورو
گزارش كرده است كه اين اشاره دارد به اينكه قيمت درب كارخانه
كمتر از  300يورو براي هر تن است .در واقع صادرات اتحاديه اروپا به
بازار جهاني طي اكتبر تا آوريل سال جاري به  2/4ميليون تن رسيد
كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 0/7 ،ميليون تن افزايش
نشان ميدهد .با اين اميد كه هزينههاي حمل ،قيمتهاي داخلي را
تحت تأثير قرار ندهد همچنان بازار داخلي از اهميت بيشتري نسبت
به صادرات برخوردار خواهد بود.
توليد قابل صدور آفريقا در سال  2018-19در مقايسه با سال
گذشته افزايش مختصري خواهد داشت و انتظار ميرود از 1/6
ميليون تن سال  2017-18به  1/7ميليون تن تغيير كند .دسترسي
صادراتي در اين قاره با افزايش مصرف داخلي به علت رشد زياد
جمعيت محدود شده است.
شكر توليدي قابل صدور آمريكاي شمالي و مركزي در سال
 2018-19به دليل بهبود دسترسي در كوبا ميتواند از  5/6ميليون
تن سال گذشته به  6/2ميليون تن افزايش يابد .اثرات ويرانكننده
طوفان ايرما در توليد در اين فصل كوبا باعث شد تا اين كشور برخي
از محمولههاي صادراتي خود را لغو نمايد.
توليد قابل صدور برزيل در سال  2018-19به حدود 21/9
ميليون تن ميرسد انتظار ميرود كاهش شديد توليد شكر منطقه
مركزي -جنوبي برزيل در فصل  ،2018منجر به كاهش  9/7ميليون
تني دسترسي صادراتي اين كشور در سال  2017-18شده و حجم
شكر قابل صدور آن را از  30/5ميليون تن سال قبل به حدود 20/8
ميليون تن برساند.
در مقابل احتمال دارد كه توليد صادراتي آسيا در سال 2017-18
به  20/5ميليون تن برسد كه نسبت به رقم  9/2ميليون تن سال
قبل آن ،رشد دو برابري را نشان ميدهد ،دليل آن رشد ،افزايش
شديد توليد در تايلند و هند ميباشد .افزايش شديد توليد شكر
تايلند ممكن است توليد صادراتي اين كشور را از  6/8ميليون تن به
 11/5ميليون تن در فصل جاري افزايش دهد .با اين حال ،پاكستان
ميتواند  1/4ميليون تن شكر صادراتي از محصول داشته باشد .اين
رقم شامل ذخاير مازاد فصل  2016-17كه به واسطه افزايش ناگهاني
توليد در كشور رخ داد ،خواهد بود .تاكنون دولت مجوز صادرات تنها
 2ميليون تن شكر را (با كمك يارانههاي سنگين) براي هر دو فصل
زراعي مصوب كرده است .هند به يك عامل مخرب ديگر براي بازار
جهاني تبديل شده است ،افزايش قابل توجه توليد اين فصل ،اين
كشور را به اردوگاه صادركنندگان متصل ميكند .توليد قابل صدور
محصول جاري در حدود  7/6ميليون تن است و محصول سال آينده
حتي ممكن است منجر به مازاد صادراتي  8/3ميليون تن شود .با
توجه به اين كه در حال حاضر ،صادرات كاهش قابل مالحظهاي
داشته است اخيرا ً دولت سهميه  2ميليون تني صادرات اجباري را در
ماه آوريل تصويب كرده است اما هنوز مشخص نيست كه اين فرآيند
چگونه اعمال خواهد شد .در هر صورت ،در حال حاضر پتانسيل
سنگين صادراتي در خارج از هند متوجه بازار بوده و به احتمال زياد
از هر گونه افزايش قيمت (به هر دليلي) جلوگيري ميكند.
كاهش تقاضاي واردات در سال 2018-19
تخمين زده ميشود كه واردات ناخالص با  0/9ميليون تن رشد،
از  68/2ميليون تن به  69/1ميليون تن در سال  2018-19افزايش
يابد .اين بدان معني است كه حدود  37درصد از شكر مصرف شده
جهاني در سال جاري ناشي از واردات است .واردات شكر چين از
حدود  5/1ميليون تن اين فصل به  3/7ميليون تن سال 2016-17
به  5/5ميليون تن در سال  2018-19افزايش خواهد يافت .سياست

محدودكننده صدور مجوزهاي واردات و همچنين عوارض واردات
مازاد ،واردات رسمي را در سال  2016-17تحت تأثير قرار داده
است ،در همين زمان ،مبارزه با قاچاق هم موجب كاهش ورود شكر
غيرقانوني به كشور شده است .با اين حال ،حذف كامل قاچاق دور
از انتظار است چرا كه قيمتهاي پايين شكر خام جهاني ،جذابيت
اين تجارت را حفظ ميكند ،لذا تجار به دنبال راههاي جديد (مث ًال از
طريق تايوان) هستند .اين موضوع همراه با بهبود عرضه تايلند و هند
در سال  2017-18و همچنين محصول يارانهاي پاكستان ،ممكن
است سبب بازگرداندن رونق قاچاق به جنوب چين گردد .تقريباً نيم
ميليون تن شكر در دو ماه اخير (مارس و آوريل) وارد شده است .تراز
شكر چين نشان ميدهد كه اگر در اعالم ميزان مصرف اين كشور
اغراق نشده باشد چين به زودي نيازمند انجام واردات زياد خواهد بود.
به نظر ميرسد كه اندونزي  5/6ميليون تن شكر را در سال
 2018-19وارد كند كه از  4/6ميليون تن تخمين زده شده سال
 2017-18بيشتر است .مصرف داخلي به دليل رشد اقتصادي و
جمعيتي در حال افزايش است در حالي كه توليد داخلي به علت
فقدان سرمايهگذاري در حدود  2/4ميليون تن است .افزايش تقاضا
با رشد انحصاري صنايع غذايي و نوشابهسازي (كه بيشتر متكي به
شكر تصفيه شده از شكرهاي وارداتي هستند تا شكرهاي توليد شده
داخلي) ،شرايط را براي كارخانهداران بومي سخت نموده است.
انتظار ميرود اياالت متحده به واسطه جبران كاهش مورد انتظار
توليد داخلي ،ميزان واردات شكر خود را در سال  2018-19به حدود
 3/4ميليون تن افزايش دهد كه از  3/1ميليون تن سال قبل بيشتر
است .صادرات از مكزيك به اياالت متحده نيز ممكن است در حد
فاصل جاري باقي بماند ،كه اين مسئله نيز ميتواند نيازهاي وارداتي
فصل بعد را افزايش دهد.
احتماالً واردات روسيه در سال  2018-19از  0/3ميليون تن
فراتر نرود .عليرغم اين كه اين كشور در حال حاضر به لحاظ آماري
خودكفا است ،به واردات شكر خام براي تصفيهخانههاي خود در شرق
دور ادامه ميدهد چرا كه انتقال شكر چغندري به اين ناحيه دوردست
مقدور نيست .در مجموع ،كل واردات شكر آسيا در سال 2018-19
به  35/8ميليون تن افزايش يافته است كه به دليل افزايش پيشبيني
شده واردات چين و اندونزي از رقم  34/9ميليون تن واردات سال
گذشته بيشتر است .به نظر ميرسد كه واردات اروپا نسبت به رقم
 10/2ميليون تن (از جمله واردات در داخل اتحاديه اروپا) تغيير
قابل توجهي نداشته باشد .احتماالً به علت افزايش دسترسي داخلي،
واردات آفريقا با كاهشي مختصر از  15/9ميليون تن به  15/6ميليون
تن برسد .واردات آمريكاي شمالي و مركزي به دليل افزايش مورد
انتنظار در واردات اياالت متحده ،افزايش مختصر داشته و از 5/1
ميليون تن به  5/2ميليون تن رسيده است .واردات شكر به آمريكاي
جنوبي ناچيز است و ميتواند در سال  2018-19به  1/8ميليون تن
برسد كه عم ًال تغييري نسبت به فصل قبل نكرده است.
ذخاير جهاني در سال 2018-19
پيشبيني ميشود كه نسبت ذخاير به مصرف از  41/4درصد
اين فصل و  38/1درصد فصل  ،2016-17به  44/7درصد در سال
 2018-19افزايش يابد .در واقع اين افزايش ميتواند اين نسبت را به
سطوح باالي  %45سال  2013-14و  2014-15نزديك كند ،زماني
كه قيمتها نيز به كف رسيده بودند.
مازاد يا كسري شكر در يك سال براي درك فاصله بين توليدو
تقاضاي جهاني (از جمله مصرف ثبت نشده كه بيانگر شكاف بين
صادرات و واردات است) استفاده ميشود .تعريف ساده اين رويكرد
نشان ميدهد كه اصطالح مازاد و يا كسري به ترتيب به افزايش
يا كاهش در ذخاير اشاره دارد .برآورد شده است كه افزايش توليد
جهاني در اين فصل منجر به مازاد  7/3ميليون تن شكر خواهد
شدكه اين بيشتر سطح پس از سال  2012-13است .عالوه بر اين،
ممكن است اين مازاد در سال  ،2018-19در حد  7/2ميليون تن
وجود داشته باشد .بنابراين ممكن است مجموع مازاد فصلهاي
 2017-18و  2018-19به حدود  14/5ميليون تن برسد .اين
رقم به مازاد  15/1ميليون تن تركيب سالهاي 2012-13
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و 2013-14نزديك است ،اما رقم اخير از نظر وزني سنگينتر است
چرا كه مصرف جهاني در آن زمان در حدود  15ميليون تن كمتر
بوده است .همچنين بازار در هر پنج فصل از سالهاي 2010-11
تا  2014-15با مازاد ساالنه مواجه بود و حجم ذخاير تجمعي در
آن سالها معادل  24/8ميليون تن بود!
در حالي كه ميزان كسري شكر در سال ( 2016-17اكتبر-
سپتامبر) به سطح  4/2ميليون تن رسيده بود ،برآورد ميشود كه
افزايش توليد سال  2017-18منجر به مازاد  3/9ميليون تني شكر
جهاني در اين سال شود) ،اين اولين سال مازاد بعد از دو سال كمبود
شديد محسوب ميشود ،كمبودي كه در مجموع به بيش از 13/1
ميليون تن رسيده بود.
ذخاير مازاد به منظور دسترسي بيوقفه به محصول از توليد
كارخانه تا مصرفكننده و پوشش نياز مصرف در فاصله زماني بين
پايان يك دوره توليد و آغاز دوره بعدي مورد نياز است .اين ذخاير
ممكن است از رقم تقريباً صفر سال  2016-17و  1/6ميليون تن
امسال به  12/6ميليون تن در سال  2018-19برسد.
در مجموع ،افزايش غيرمنتظره شديد توليد شكر تايلند و هند
طي اين فصل ،مازاد جهاني سال  2017-18را بيشتر از انتظارات
اوليه افزايش داده است .در صورتي كه پيشبينيهاي فعلي براي مازاد
عظيم ديگري در سال  2018-19محقق شود ،ميتوان استدالل كرد
كه بازار جهاني در آينده با فشار نزولي قابل مواجه خواهد بود.
از سوي ديگر ،ممكن است برخي استدالل كنند كه افزايش شديد
پروميومن شكر سفيد آگوست – ژوالي به رقم باالي  88/29دالر
براي هر تن در اين هفته طي  2/5ماه اخير ،بيانگر اين باشد كه
هنوز نگرانيهايي در مورد قابليت دسترسي كوتاهمدت به مازاد شكر
سفيد براي تحويل در قرارداد ماه آگوست (كه آخرين معامله آن
در 16ژوالي بود) وجود دارد .با اين حال ،اين وابستگي زيادي به
استحكام «مصنوعي» است چرا كه كشورهاي داراي حجم زياد مازاد
شكر سفيد (اتحاديه اروپا ،تايلند ،هند) معموالً (به داليل مختلف)
شكر خود را در برابر قرارداد شماره  5تحويل نميدهد .با اين حال
اين استدالل درست است ،اما ارتباط زيادي به عدم رضايتمندي
گردانندگان در مبادي متعدد براي تحويل (به دليل شرايط بيشتر
قرارداد شماره  5نسبت به عدم دسترسي شكر سفيد) دارد.
همچنين الزم به ذكر است كه احتماالً بخش كوچكي از مازاد
عظيم هند وارد بازار جهاني خواهد شد؛ زيرا آسيابهاي اين كشور در
صورت فروش شكر به قيمت رقابتي ،زيان سنگيني متحمل ميشوند.
ميتوان اينگونه استدالل كرد كه ورود مازاد عظيم شكر هند به بازار
جهاني بعيد خواهد بود مگر اينكه دولت اين كشور ،پرداخت يارانهها
را تصويب كند .ممكن است اين استدالل درست باشد ،اما حتي اگر
بيشتر مازاد شكر در شبهقاره ذخيره شود ،اين مسئله هند را از گروه
واردكنندگان حذف خواهد كرد و اين مسئله ،آينده وخيمتري را
پيشبينيميكند.
از سوي ديگر ،درحال حاضر بازيگران بازار شكر به طور گستردهاي
در مورد حجم محصول نيشكر سال  2018-19در منطقه مركز-
جنوب برزيل ( )CSاختالفنظر دارند زيرا شرايط نامناسب آب و
هوايي ،ارزيابي نهايي توليد اين فصل را با مشكل مواجه كرده است.
عليرغم اينكه برخي از شركتهاي تجاري بر اين باورند كه توليد
محصول نيشكر به دليل بارندگيهاي كمتر از حد متوسط در مناطق
كليدي (مانند ايالت سائوپائولو) ،ميتواند كاهش بيشتري داشته باشد،
برخي ديگر معتقدند كه بهبود توليد محصول در مناطق نيشكري
خارج از سائوپائولو ميتواند مانع از كاهش زياد توليد منطقه مركزي
– جنوبي برزيل شود .اختالف باالترين و پايينترين برآوردها براي
توليد نيشكر تقريباً برابر با  32ميليون تن است .ديدگاه فعلي ما در
مورد توليد منطقه مركزي – جنوبي ،كاهش حدود  28/6ميليون تن
توليد است .اين مسئله ممكن است باعث تقويت بيشتر روند نزولي
شود چرا كه احتماالً كاهش توليد برزيل منجر به كسادي بيشتر بازار
شكر خام ميشود .با اين حال بازار شكر سفيد در وضعيت عرضه
بيش از حد باقي خواهد ماند .بنابراين انتظار ميرود كه پروميومن
شكر سفيد دوباره تحت فشار قرار گيرد تا به بازار اطالع دهد كه شكر
سفيد اضافي مورد نياز نيست.
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مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی درباره برگشت ارز حاصل از صادرات

رئیس شورای عالی هماهنگیهای اقتصادی ،مصوبات چهاردهمین
جلسه این شورا درباره برگشت ارز حاصل از صادرات را ابالغ کرد.
حجت االسالم و المسین حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان
و رئیس شورای عالی هماهنگیهای اقتصادی ،مصوبات چهاردهمین
جلسه شورای مورخ  1397/7/10که به تایید مقام معظم رهبری
رسیده است را برای اجرا به دستگاههای مختلف ابالع کرد .متن این
ابالغیه به شرح زیر است.
 -1کلیه صادرکنندگان غیر نفتی موظفند ،حداکثر  3ماه بعد از
صادرات ،ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کرده یا به
ترتیبی که بانک مرکزی معین میکند ،ارز حاصل از صادرات خود را به
چرخه اقتصادی کشور بر گردانند ،صادرکنندگانی که این امر را رعایت
کنند ،با تصویب دولت مشمول تشویقهای ویژه میشوند.
تبصره  -1نحوه اجرا و موارد استثناء توسط کمیته موضوع بند 2
این مصوبه تعیین میشوند.
تبصره  -2با توجه به شرایط ویژه اقتصادی کشور ،عدم رعایت این
امر با تشخیص و اعالم بانک مرکزی در حکم قاچاق ارز محسوب شده
و با متخلفین برخورد قضایی میشود.
 -2در راستای تامین ارز برای واردات کاال و خدمات ،کمیتهای با
مسئولیت بانک مرکزی و متشکل از رئیس کل بانک مرکزی ،رئیس
سازمان برنامه و بودجه ،وزیر امور اقتصادی و دارایی ،وزیر نفت و وزیر
صنعت ،معدن و تجارت ،جهت برآورد درآمدهای ارزی ماهیانه کشور،
اعم از صادرات خدمات و کاالهای نفتی و غیرنفتی ،تشکیل میشود و
میزان ارز قابل تامین را جهت مدیریت ثبت سفارشات به وزارت صنعت،
معدن و تجارت ابالغ مینماید.
 -3تعیین و تخصیص سهمیه ارزی حوزه مسئولیت هر دستگاه به
عهده کمیتهای با مسئولیت وزیر صنعت ،معدن و تجارت و متشکل از
سازمان برنامه و بودجه ،وزارت امور اقتصادی و دارایی ،بانک مرکزی،
وزارت نفت ،وزارت جهاد کشاورزی ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی خواهد بود .توزیع ارز تخصیص یافته در حوزه مسئولیت هر
دستگاه ،به عهده وزیر مربوطه خواهد بود.
 -4هر شخص حقیقی و حقوقی ،میتواند با رعایت مقرراتی که
بانک مرکزی اعالم کرده است ،به هر میزان اسکناس ارز وارد کشور
نماید و هیچ یک از دستگاههای امنیتی و انتظامی و گمرک ،حق

خودکفایی ایران
در تولید شکر

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان
اینکه در سال گذشته  ۳۵درصد رشد تولید چغندر
داشتیم ،افزود :در سال  ۹۶حدود  ۲میلیون تن شکر
تولید شد که در این بخش به خودکفایی رسیدیم.
«یزدان سیف» در مراسم امضای تفاهمنامه احداث
کارخانه تصفیه شکر در بندر چابهار گفت :در امسال
و سال گذشته با توجه به رشد تولید شکر بینیاز از
واردات بودیم .وی افزود :در سال زراعی گذشته ۸
میلیون و  ۷۰۰هزار تن چغندر تولید شد که ۱۰
درصد آن چغندر پائیزه بوده که آب سبز مصرف
کرده و از منابع آب زیرزمینی کمتر استفاده میکند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه کارخانه
تولید شکر چابهار باید در بخش صادرات فعال
باشند ،گفت :هماکنون فاصله قیمت شکر سفید و
شکر خام  ۶۰تا  ۷۰دالر است که فرصت خوبی را
برای تولیدکننده و صادرکننده شکر فراهم میکند.
سیف افزود :افغانستان و آسیای میانه نیز بازارهای
مناسبی برای خرید شکر هستند و امارات با واردات و
صادرات شکر به افغانستان سرمایهگذاری مناسبی در
این کشور داشته است .مدیرعامل شرکت بازرگانی
دولتی ایران یادآور شد :سنوات قبل  ۲میلیون تن
شکر خام وارد میکردیم که سبب شده بود صنایع
قند و شکر ما تعطیل شود اما هماکنون تولید شکر
در داخل فعال شده و  ۱۰تا  ۱۵هزار نفر در بخش
صنایع شکر اشتغال ایجاد کردهایم.وی خاطرنشان
کرد :بندر چابهار فرصت مناسبی برای صادرات
کاالهای کشاورزی است که باید هر چه سریعتر
مشکل دسترسی و حمل و نقل کامیونها و نیز
خطآهن این بندر برطرف شود.

ممانعت از آن را ندارند .هرگونه ممانعت ،تخلف اداری محسوب میشود
و فرد متخلف ،در صورت محکومیت ،در بار اول به انفصال موقت به
مدت شش ماه و در صورت تکرار به مجازاتهای باالتر محکوم میشود.
 -5به منظور مدیریت بازار ارز ،بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
میتواند با اختیار کامل توام با مراقبتهای الزم ،برای مدیریت بازار در
قالب سیاستها ،تدابیر و اقدامات ضروری که به تایید رئیس بانک
مرکزی میرسد از طریق بانکها و صرافیهای مجاز و دیگر روشهای
مناسب ،در بازار ارز ،مداخله کرده و از منابع ارزی خود و صادرکنندگان
غیرنفتی ،اقدام به عرضه ،نمایند و نیز از هر شخص حقیقی و حقوقی
خریداری کند.
 -6خرید و فروش ارز ،صرفا در بانکها و صرافیهای مجاز و در
ب مقررات اعالمی بانک مرکزی مجاز است .بانک مرکزی
چارچو 
ترتیباتی ،اتخاذ میکند که قیمت مبادله در بازار ارز به نحو مقتضی
اطالعرسانی شود .هر گونه اعالم قیمت خارج از رویه اعالمی و ایجاد
جو روانی و التهاب در بازار ،با تشخیص و اعالم بانک مرکزی و ستاد
تبلیغات اقتصادی ،اخالل اقتصادی محسوب شده و مراجع امنیتی و
قضایی موظف به برخورد قانونی با آن هستند.

 -7سازمان صدا و سیما و سایر رسانههای رسمی و مجاز کشور
که باید در خط مقدم مبارزه با جنگ تبلیغاتی و روانی دشمن باشند،
موظفند در ارائه اخبار و تحلیلهای مرتبط با بازار ارز و سکه ،به گونهای
عمل کنند که مغایر با سیاست اطالعرسانی بانک مرکزی و ستاد
تبلیغات اقتصادی نباشد و در عین حال باب انتقاد منطقی هم بسته
نشود .مراجع امنیتی و قضایی ،موظفند با تشخیص و اعالم بانک مرکزی
و ستاد تبلیغات اقتصادی با تخلف از این حکم ،برخورد فوری قضایی
نمایند قوه قضائیه در این گونه موارد مجازاتهای عادالنه را مشخص و
از طریق قانونی پیگیری نماید.
 -8به منظور تشویق سرمایهگذاری و جذب منابع ارزی ،اتباع
دولتهای خارجی که از سوی دولت جمهوری اسالمی ایران به رسمیت
شناخته شدهاند در صورتی که حداقل دویست و پنجاه هزار دالر جهت
سرمایهگذاری در ایران ،به کشور وارد کنند ،مطابق ضوابطی که دولت
اعالم میکند میتوانند از امتیاز مجوز اقامت  5ساله برخوردار شوند.
 -9بانک مرکزی جمهوری اسالمی در چارچوب ضوابط و مقررات
بازار سرمایه ،مجاز به انجام عملیات بازار باز میباشد و میتواند برای
اعمال سیاست پولی ،نسبت به خرید و فروش اوراق مالی اسالمی
منتشره توسط دولت و همچنین انتشار اوراق ارزی  -ریالی با هماهنگی
کمیته بند ک  1 -تبصره  5قانون بودجه سال  1397اقدام نماید.
تبصره  -1هرگونه دریافت پول از مردم ،باید به عنوان ودیعه باشد
و نه قرض.
تبصره  -2این منابع ،صرفا در اختیار بانک مرکزی قرار میگیرد و
دولت ،حق بهرهبرداری از آن را ندارد.
 -10بانک مرکزی موظف است تمهیدات الزم را برای خرید ارز
حاصل از صادرات پتروشیمی و فوالد و دیگر محصوالت صادراتی که
توسط صادرکنندگان عرضه میشود ،فورا فراهم نماید .بانک مرکزی
میتواند ارز عرضه شده را به نحو مستقیم یا غیرمستقیم به نرخی که
در بازار ثانویه ارز (سامانه نیما) تعیین میشود ،خریداری نماید .ریسک
ناشی از عملیات خرید و انتقال ،که از مخاطرات مربوط به مقابله با
تحری م حاصل میشود ،با نظارت رئیس کل بانک مرکزی در حسابهای
عملیاتی بانک مرکزی پذیرفته و منظور خواهد شد.
 -11مدت اعتبار این مصوبه حداکثر یک سال از تاریخ تصویب
خواهد بود.

نوسانات ارز کمترین تأثير در قیمت شکر داشت

مدیرعامل شرکت بازرگانی توسعه نیشکر و
صنایع جانبی با اشاره به اقدامات مؤثر وزارت جهاد
کشاورزی گفت :جلوگیری از واردات بیرویه توسط
وزارت جهاد کشاورزی و زمان واردات به میزان
دقیق نیاز به مصرف و همچنین اعالم به موقع
نرخ مصوب شکر تولیدی توانسته است کمکهای
شایانی به تولیدکنندگان را به دنبال داشته باشد.
علیرضا حمیدی گفت :شرکت بازرگانی توسعه
نیشکر که یکی از شرکتهای فعال گروه توسعه
نیشکر و صنایع جانبی است در سال  ۱۳۸۲ثبت
و عم ً
ال فعالیت اقتصادی خود را در سال  ۱۳۸۳آغاز
نمود .رسالت اصلی این شرکت فروش شکر تولیدی
کشت و صنعتهاي هفتگانه و خرید اقالم مورد نیاز
آن شرکتها میباشد .وی افزود :در سال زراعی
سپری شده از مهر ماه  ۹۶تا مهر ماه  ۹۷که حاصل
تالشهای بیوقفه تمامی همکاران ما در کشت و
صنعتهای گروه توسعه در سال قبلی بوده بسیار
سال خوب؛ پر محصول و ثبت یک رکورد مناسب
و مطلوب در نیشکر بوده است در سال مورد نظر
با تولید  ۶۲۹هزار تن شکر و راندمانهای باال در
حوزه کشاورزی و صنعت سال بسیار خوبی پشت سر
گذاشته شدکه انشاءاهلل انتظار داریم بتوانیم باز هم
این رکوردها در بستری مناسب تکرار شود.مدیرعامل
شرکت بازرگانی توسعه نیشکر و صنایع جانبی ادامه
داد :طبیعتاً با توجه به ضریب باالی خوداتکایی که
در حوزه تولید شکر در کشور در دولت یازدهم و
دوازدهم اتفاق افتاد شاهد ثبات قیمتی در بازار شکر
بودیم به شکلی که اتفاقات اخیر در بازار کاالهای
مصرفی و مورد نیاز مردم که ناشی از نوسانات شدید
قیمت ارز بوده کمترین تأثير را در قیمت شکر داشته

است و نتیجتاً ما شاهد بازاری آرام در حوزه شکر
بودیم و نهتنها شکر همواره در قیمت مصوب و یا
نزدیک به آن معامله گردید بلکه در پارهای از موارد
شاهد معامله آن زیر قیمت دولتی بودهایم.
علیرضا حمیدی با اشاره به نقش شرکت بازرگانی
توسعه نیشکر به همراه سایر عوامل در بازار شکر،
گفت :نقش شرکت بازرگانی توسعه نیشکر با همراهی
انجمن صنفی کارخانههای قند و شکر کشور و سایر
تولیدکنندگان شکر در توزیع شکر و رساندن آن به
مصرفکننده نهایی در قالب قراردادهای بلندمدت
و تأمین نیاز کارخانجات مصرفکننده و همچنین
عرضه شکر در بورس کاالی ایران با قیمت مصوب
توسط این شرکت نقش تعیینکنندهای بوده و
خواهد بود که این امر مؤید سیاستگذاری صحیح
دستاندرکاران این کاالی استراتژیک میباشد.وی
ضمن اشاره به تصمیات دولت در بازار شکر ،گفت:

ما از ابتدای دولت یازدهم شاهد سیاستهای اتخاذ
شده صحیح و مناسب در عرصه تولید شکر بودیم و
نتیجه آن نیز ،وضعیت مناسبی است که در بازار شکر
داشته و داریم.
همواره در مصاحبههای قبلی خود گفتهام وزیر
محترم جهاد کشاورزی و معاونین ایشان در یک
تعامل مناسب با انجمن صنفی قند و شکر ایران و
اعتماد متقابل به همدیگر و اتکاء به آمارهای درست
تولید و نیاز واقعی کشور توانستهاند وضعیت تولید
شکر را از میزان یک میلیون و یکصد هزار تن به
میزان دو میلیون و یکصد هزار تن یعنی مرز
خودکفایی برسانند ،این گام مؤثر و مثبت که در
یک تعامل مؤثر اتفاق افتاد باعث گردید بازار شکر در
ایامی که گذشت هیچگونه التهاب و تنشی را تجربه
نکند و با یک آرامش خاص و قابل قبول به دوره
تولید و بهرهبرداری در سال زراعی جدید وارد شود.
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ایاالت متحده آمریکا چگونه از کشاورزان خود حمایت میکند؟

به گزارش سایت downsizinggovernment.org
(دولت فدرال آمریکا) ،وزارت کشاورزی آمریکا
در قالب  ۸برنامه مستقل گسترده ،با بودجه
سالیانه بالغبر  ۲۰میلیارد دالر به کشاورزان خود
کمک میکند تا آنان بتوانند عالوه بر خودکفایی
در تولید محصوالت کشاورزی ،سهم عمدهای در
تجارت جهانی داشته باشند .این کشور بودجهای
 ۲۰میلیارد دالری را برای حمایت یارانهای ساالنه
از بخش کشاورزی اختصاص میدهد .حدود ۳۹
درصد از  2/1میلیون کشاورز آمریکا موفق شدهاند
که یارانه خود را دریافت کنند ،اما سهم عمدهای از
این حمایتهای دولتی نصیب تولیدکنندگان بزرگ
گندم ،برنج ،سویا ،ذرت و پنبه خواهد شد .عالوه
بر این دولت آمريكا قصد دارد تا در برابر نوسانات
قیمتی ،هزینههای باال و بازدهی کم احتمالی
محصوالت از کشاورزان خود حمایت کند .بدین
منظور دولت قصد دارد تا با عملیات بازاریابی،
پوشش بیمهای ،خرید و صادرات محصوالت
کشاورزی و تحقیق در زمینه افزایش بهرهوری
محصوالت کشاورزی به کشاورزان کمک کند.
ریسک پایین کشاورزی در آمریکا ،مانع
حمایت گسترده دولت از این بخش نمیشود.
با وجود اینکه کشاورزی نسبت به صنایع دیگر
آمریکا ریسکپذیرتر نبوده و به یارانههای
کلی دولت فدرال نیاز نداشته است ،اما کمک
دولت فدرال و محلی نیز از کشاورزان بسیار
گسترده میباشد .یارانه اعطایی دولت به
تولیدکنندگان کشاورزی برای مالیاتدهندگان
(مصرفکنندگان) مقرونبهصرفه است ،و این
کمکهای مالی بیشتر جهت نوآوری در بخش
کشاورزی ،کاهش هزینهها ،متنوع ساختن کشت
در اراضی زراعی و دیگر اقدامات جهت پویایی
اقتصاد رقابتی صورت میگیرد.
 ۶۰برنامه گسترده حمایتی
به گزارش دولت فدرال آمریکا ،وزارت کشاورزی
ایاالتمتحده در قالب  ۶۰برنامه مستقیم و
غیرمستقیم از بخش کشاورزی خود حمایت
میکند که  ۷۰درصد این کمکها بیشتر به تولید
سه محصول اساسی(گندم ،ذرت و سویا) اختصاص
دارد .خالصهای از مهمترین این حمایتهای آمريكا
از کشاورزی به شرح زیر است:

بیمه محصوالت کشاورزی
بیمه محصوالت کشاورزی ،مهمترین برنامه
وزارت کشاورزی آمریکا طی سالیان گذشته بوده
است که توسط آژانس مدیریت ریسک این کشور
()SDA›s Risk Management Agency
اجرا میشود و طی  ۵سال گذشته سالیانه بیش
از  ۸میلیارد دالر در این بخش سرمایهگذاری کرده
است۱۰۰ .محصول کشاورزی تحت پوشش این بیمه
قرار گرفتهاند که مهمترین آنها ذرت ،پنبه ،گندم
و سویا هستند .جالب اینجاست که اغلب کشاورزان
با بیمه مزرعه خود پول بیشتری نسبت به هزینه
پرداخت شده برای بیمه محصوالت خود کسب
میکنند و جالبتر آنکه هیچ محدودیت بیمهای
برای پرداخت خسارت توسط شرکتهای بیمه وجود
ندارد .بهطوریکه حدود  ۲۰مزرعه ساالنه بیش از
یک میلیون دالر از محل این برنامه دریافت میکنند.
پوشش ریسکهای موجود
این برنامه بدینصورت است که اگر درآمد
کشاورزان در هر هکتار با میانگین درآمد دیگر
کشاورزان در آن ناحیه برابر نبود ،یارانهای از
محل برنامه ( )ARCبه کشاورز پرداخت میشود.
بهطورکلی میتوان گفت هرچقدر قیمت محصول
و درآمدش کمتر باشد یارانه بیشتری از این محل
دریافت میکند .این برنامه که شامل  ۲۰محصول
اساسی ازجمله گندم ،ذرت ،خردل و نخود است،
فقط در سال  ۲۰۱۷به کشاورزان بیش از 3/7
میلیارد دالر یارانه پرداخت کرده است.
پوشش ریسک قیمت
این برنامه بدینصورت است که اگر کشاورزان بر
اساس میانگین قیمت ملی یک محصول در مقایسه
با قیمت مرجع (جهانی) محصول که توسط کنگره
تعیین میشود ،پایین باشد کشاورز یارانه دریافت
میکند .یعنی هرچه قیمت ملی در مقایسه با
قیمت مرجع کمتر باشد ،کشاورز یارانه بیشتری
دریافت خواهد کرد .ازآنجاکه غالباً قیمت مرجع باال
است ،پرداخت این نوع یارانه احتماالً زیاد میباشد.
این برنامه بیش از  ۲۰محصول کشاورزی را پوشش
میدهد و در سال  ۲۰۱۷به کشاورزان مبلغ ۳.۲
میلیارد دالر یارانه از این محل پرداخت شده است.
برنامههای حفاظتی
وزارت کشاورزی ایاالتمتحده چندین برنامه

مختلف جهت حفاظت مزارع کشاورزی را دنبال
میکند .بهطوریکه در قالب برخی از این برنامهها
به کشاورزان پول پرداخت میشود تا با برنامههای
نظارتی و حفاظتی ،نظام تولید خود را جهت حفاظت
از منابع طبیعی بهبود بخشند .ساالنه بیش از ۵
میلیارد دالر برای این نوع حمایتها پرداخت میشود.
اعطای وام بازاریابی
این برنامه که برای وزارت کشاورزی آمریکا در دو
سال گذشته ساالنه  ۱۶۰میلیون دالر هزینه داشته
است قصد دارد که در زمان برداشت محصول کشاورزی
به کشاورزان وام پرداخت کند تا محصوالت خود را
ذخیره و نگ هداری کند و پس از بازاریابی مناسب ،با
قیمتی باالتر بتواند محصوالت خود را به فروش برسانند.
حمایت در برابر بالیای طبیعی
این برنامه که از سال  ۲۰۱۰حدود  ۱.۹میلیارد
دالر برای وزارت کشاورزی ایاالتمتحده هزینه
داشته ،بدینصورت است که عالوه بر تسهیالت و
قوانین موجود کنگره در این زمینه؛ به کشاورزان در
قبال بالیای طبیعی خسارت پرداخت میشود که
عمده این کمکها عمدتاً به گندم کاران ،دامداران
و باغبانان اعطا میشود.
بازاریابی و صادرات محصوالت کشاورزی
ساالنه این وزارتخانه بیش از  ۱.۲میلیارد
دالر صرف فعالیتهای تبلیغاتی و بازاریابی برای
فروش و سرمایهگذاری در بخش کشاورزی
میکند .دفتر خدمات خارجی کشاورزی آمريكا
(،)The Foreign Agricultural Service
ساالنه حدود  ۳۰۰میلیون دالر در بیش از  ۹۰دفتر
خارجی خود برای بازاریابی صادراتی کشاورزی
هزینه میکند.
تحقیق و پشتیبانی از سایر امور مرتبط
اکثر صنایع در آمریکا منابع مالی تحقیقات
و توسعه خود را تأمین میکنند ،اما در مورد
کشاورزی ،دولت آمریکا هزاران دانشمند و
متخصص دیگر را استخدام میکند تا به صنعت
کشاورزی کمک کنند .بدین منظور وزارت
کشاورزی آمریکا ساالنه  ۳میلیارد دالر برای تحقیق
و توسعه کشاورزی در بیش از  ۱۰۰منطقه صرف
میکند .این برنامه همچنین مجموعهای از خدمات
پشتیبانی دیگر (مانند دادههای آماری و مطالعات
اقتصادی) را نیز به کشاورزان ارائه میدهد.
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 ۱۶۵هزار تن چغندرقند
در استان سمنان تولید میشود

سمنان _ رئیس سازمان جهاد کشاورزی
استان سمنان گفت :تولید محصول
چغندرقند در این استان ساالنه  ۱۶۵هزار تن
است که بخشی از آن صادر میشود.
سید حسن میرعماد درباره میزان کشت
چغندرقند در استان سمنان و همچنین روند
خریداری این محصول از کشاورز ،تأکید کرد:
در این استان ساالنه  ۱۶۵هزار تن چغندرقند
تولید میشود و این نشان میدهد که
بهخصوص شاهرود و میامی حرفهای زیادی
درزمینه تولید این محصول در سطح کشور و
منطقه دارند اما موضوع این است که از این
میزان تولید معموالً چیزی عاید دولت نمیشود
و عمده آن را که شامل  ۱۰۰هزار تن میشود،
توسط کارخانههای خصوصی خریداری و
مابقی به خارج از استان صادر میشود .وی
افزود :مشکالت کشاورزان در استان سمنان
این است که ظرفیت کارخانههایی همچون
قند شاهرود محدود است و این موضوع
همچنین برای انگور نیز بهطور مشابه اتفاق
افتاده یعنی کارخانه کنستانتره شاهرود نیز
چنین وضعیتی دارد و با محدودیت ظرفیت و
حجم باالی تولید روبرو است لذا این عدم تعدد
کارخانهها و محدود بودن گزینههای پیش
روی کشاورزان کمی باعث ایجاد نگرانی در
بین آنها شده که توصیه میکنیم اص ًال نگران
فروش محصولشان نباشند همچنین نباید
عجله کرد تا برنامه مأخوذه تدوین و ابالغ شود.
پرداخت عمده بدهی سال گذشته
رئیس جهاد کشاورزی استان سمنان
با بیان اینکه قیمت خرید تضمینی چغندرقند
در ابتدای سال توسط دولت اعالم میشود،
تأکید کرد :قیمتگذاری دولت برای هر
کیلوگرم  ۳۱۲تومان محاسبهشده است که
کارخانهها باید آن را پرداخت کنند که البته
به دلیل فقدان نقدینگی کافی در کارخانهها
متأسفانه شاهد دیرکرد پرداخت توسط آنها
هستیم.میرعماد با بیان اینکه سال گذشته
نسبت به سال ماقبل آن وضعیت بهتری در
مقوله پرداخت به کشاورزان شاهد بودهایم،
تأکید کرد :امسال نیز تالشهای فراوانی شده
که بتوانیم نقدینگی موردنیاز را برای کارخانه
تأمین کنیم تا کمتر کشاورزان دچار مشکل
شوند .وی افزود :اینکه گفته شد بهجای پول،
شکر به کشاورزان تحویل داده میشود صحت
ندارد چراکه در یک برهه زمانی کارخانه قند
که مازاد شکر را در انبار خود میدید تهاتر آن
با محصول چغندر را به کشاورزان پیشنهاد داد
اما این امر حالت اجبار نداشت و کشاورزان
میتوانستند برای دریافت پولشان صبر کنند.
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جابهجا شدن اندازه تولید و واردات

نمودار تولید و واردات شکر از سال  80تا پایان مهر ماه سال 1397

حافظه تاریخی ملتها را نمیتوان به آسانی پاک کرد و آنچه میدانند و بایگانی
کردهاند را به آسانی دور ریخت .حافظه تاریخی جامعههای گوناگون از جمله جامعه
ایرانی پر از رخدادهای تلخ و شیرین است که با یادآوری آنها شاد و ناراحت میشوند
و البته با استناد به آنها تصمیم میگیرند که چه کنند تا کمتر اشتباه رخ دهد.
تاریخ صنعت قند و شکر نیز در همین دهههای اخیر لبریز از رخدادهای تلخ و
شیرین و درسآموز است .این رخدادها البته در قالب اعداد و ارقام و نمودار و
جدول خود را نشان میدهند و راه را برای آینده باز میکنند .در ارقام و جداول
این صفحه میتوانید چند رخداد که البته برای وقوع آنها دنیایی از کار و کوشش و
چانهزنیهای وسیع کامیاب و ناکامیاب را میتوان نشان داد .به طور مثال میتوان
به جابهجا شدن جای تولید و واردات در دو مقطع سال  1385و سال  1396اشاره
کرد .همانطور که ارقام جداول و نمودارها نشان میدهد در حالی که میزان تولید
در سال  1385حدود  50درصد واردات بوده است در سال  1396جای این دو
عوض شده و تولید  2برابر واردات شده است .این اتفاق بسیار بزرگ بود که در یک
دهه رخ داد و این روزها ارزش کار مشهود است .چانهزنی بزرگ یک دهه برای
اعتمادسازی میان دولت و بخش غیردولتی و فراهم شدن زمینه این اتفاق بود که
جای این دو را تغییر داد و حاال نتیجه آن آشکار شده است .در این روزهایی که ارز
کمیاب و تقاضا برای آن روندی فزاینده دارد مشاهده میکنیم که دولت با خیالی
آسوده از تأمين شکر روزهای خوبی را تجربه میکند.
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
رديف
13

سال
1385
جمع هر ماه  +ماههاي قبل
1386
جمع هر ماه  +ماههاي قبل
1387
جمع هر ماه  +ماههاي قبل
1388
جمع هر ماه  +ماههاي قبل
1389
جمع هر ماه  +ماههاي قبل
1390
جمع هر ماه  +ماههاي قبل
1391
جمع هر ماه  +ماههاي قبل
1392
جمع هر ماه  +ماههاي قبل
1393
جمع هر ماه  +ماههاي قبل
1394
جمع هر ماه  +ماههاي قبل
1395
جمع هر ماه  +ماههاي قبل
1396
جمع هر ماه  +ماههاي قبل
سال
1397
جمع هر ماه  +ماههاي قبل

(ارقام به تن)

واردات شكر خام بصورت ماهيانه از سال  1385تا پايان مهر ماه سال (1397ارقام هزار تن)
فروردين ارديبهشت خرداد
111
94
154
359
248
154
112
228
236
576
464
236
88
29
28
145
57
28
57
108
119
284
227
119
132
107
69
308
176
69
12
24
0
36
24
0
121
69
50
240
119
50
88
15
88
191
103
88
211
137
165
513
302
165
11.8
5.5
0
17.3
5.5
0
0
0
0
0
0
0
229
195
0
424
195
0
فروردين ارديبهشت خرداد
49
38
0
87
38
0

تير
205
564
54
630
89
234
64
348
234
542
68
104
55
295
114
305
57
570
9.2
21
25
25
129
553
تير
1
88

مرداد
307
871
111
741
149
383
42
390
312
854
301
405
154
449
61
366
40
610
12
33
221
246
138
691
مرداد
0
88

شهريور
192
1063
133
874
173
556
33
423
330
1184
384
789
196
645
159
525
67
677
70
103
170
391
16
707
شهريور
0
88

مهر
187
1250
61
935
24
580
94
517
161
1345
31
820
190
835
207
732
47
724
107
210
76
467
0
707
مهر
0
88

آذر
194
1668
65
1055
65
713
45
608
80
1537
17
855
228
1100
146
993
80
823
105
490
66
583
0
762
آذر

آبان
223
1473
55
990
68
648
46
563
112
1457
18
838
37
872
115
847
19
743
175
385
50
517
55
762
آبان

سال
نجم صن
ا ن فی کارخاهناهی قند و شکر اریان
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1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
جمع

2481
1170
1101
877
1805
1234
1681
1579
823
521
667
856
جمع
88
619

واردات شکر از سال  84تا پايان مهرماه سال 97به تفکیک خام و سفید

جمع واردات
سفید
بها (دالر) خام(هزارتن) بها (دالر)
(هزار تن)
(هزارتن)
707
177,256,000
629
20,124,000
78
2,527
726,182,559
1,890 291,271,910 637
1,170
274,461,367
822
133,309,344 348
1,101
287,800,013
998
37,213,332 103
877
315,826,114
850
8,819,906
27
1,805
704,520,407
1,805
0
0
1,234
752,105,334
1,228
3,799,510
6
1,680
1,072,413,608 1,680
0
0
1,579
832,187,958
1,579
0
0
823
377,470,440
823
0
0
521
151,358,524
472
20,479,003
49
667
0
667
0
0
856
414,742,637
856
0
0
88
41,176,794
88
0
0
15,635 6,127,501,755 14,387 515,017,005 1,248

دي
298
1965
27
1082
126
839
74
682
63
1600
181
1036
151
1251
134
1127
0
823
2
492
68
651
14
776
دي

بهمن
240
2205
50
1132
169
1008
122
804
73
1673
142
1178
307
1558
225
1352
0
823
5
497
0
651
0
776
بهمن

اسفند
276
2481
38
1170
93
1101
73
877
132
1805
56
1234
123
1681
227
1579
0
823
24
521
16
667
80
856
اسفند

جمع

بها جمع واردات
(دالر)
197,380,000

1,017,454,469
407,770,710
325,013,345
324,646,020
704,520,407
755,904,844
1,072,413,608
832,187,958
377,470,440
171,837,527
320,134,978
414,742,637
41,176,794
6,962,653,737

آمار واردات شکر از سال  1380تا پايان مهرماه سال 1397
به تفکيک واردات دولتي و خصوصي

ارقام به هزارتن

سال واردات بخش خصوصي واردات بخش دولتي جمع واردات

1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397

0
0
56
42
80
1485
962
1101
877
1805
1234
1175
992
562
364
358
718
88

937
820
160
161
627
1042
208
0
0
0
0
505
587
261
157
309
138
0

937
820
216
203
707
2527
1170
1101
877
1805
1234
1680
1579
823
531
667
856
88

مأخذ :گمرک جمهوري اسالمي ايران

