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 تضعیف صنعت 
قند و شکر را تمام کنید

بهمن د انائی
مقایسه گری یک ویژگی نوع انسان است و از 
این ابزار برای اهداف دور و نزدیک خود استفاده 
می کند. آدمی در مسیر مقایسه گری، امروز خود 
را با دیروز خود مقایسه کرده و نتیجه می گیرد 
که به لحاظ ماّدی وضعّیت بهتر یا بدتری دارد و 
بر اساس آن نتیجه، برای خود برنامه عمل تهیه 
می کند. این مقایسه گری در همه ابعاد و زوایای 
پنهان آدمیان و جامعه های انسانی ریشه دوانده و 
به مرور به یک ابزار بسیار نیرومند برای سنجش 
توانایی ها و ناتوانی های جامعه ها در اندازه های 
متفاوت شده است. سازمان های کوچک و بزرگ 
در سطوح ملّی و جهانی در دهه های تازه سپری 
شده زاد و رشد کرده اند که نتایج پژوهش و 
تحقیقات و مقایسه آنها راهبردها را نیز ممکن 
است دگرگون کند. به طور مثال نهاد معتبری 
مثل بانک جهانی یکی از کارهای عادی شده اش 
این است که رشد تولید ناخالص داخلی کشورها 
را نسبت به دوره های زمانی با همین متغّیر در 
سال های پیشین مقایسه کرده و یا اینکه رشد 
تولید ملّی کشورهای یک منطقه یا یک دسته از 

کشورها را مقایسه می کند. 
ادامه در صفحه 2

خدا قّوت جوانمردان
طبیعت که ناآرام باشد و تدبیرها هم که 
ناکافی باشد می شود آنچه که در خوزستان 
شد. سیل آمد و خرابی بزرگی به بار آورد 
از کوه یخ پنهان آسیب ها فقط نوک  که 
آن دیده می شود. درباره سیالب اخیر هنوز 
خیلی مطالب است که باید گفته و شنیده 
شود اما آنچه در این مرز و بوم و در استان 
خوزستان دیده شد، پایمردی و ایستادگی 
تابعه  شرکت های  کارکنان  تحسین  قابل 
و  زنان  و  مردان  بود.  خوزستان  نیشکر 
خانواده شاغالن شرکت های هفتگانه ضمن 
دفاع جانانه از حریم کارخانه برای صیانت 
از این دارایی ملّی و کمتر کردن آسیب ها 
به واحدهایی که آینده هزاران نفر به آن 
پیوند خورده است در کمک رسانی به ده ها 
روستای پیرامون این شرکت ها نیز نیروی 
شگرفی را اختصاص دادند. کارگران، مدیران 
و متخّصصان شاغل در کارخانه های نیشکر 
با درک دقیق از پیامدهای ناراحت کننده 
مسؤولیت پذیری  با  و  سیل  آسیب های 
فوق العاده در کاهش آسیب ها نقش بی بدیلی 
داشتند. ایران و ایرانیان باورها و رفتار پاک 
و جوانمردانه شما را تحسین می کنند. خدا 

قّوت برادران.
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پیام نوروزی به مناسبت آغاز سال ۱۳۹۸

 من شعار امسال را »رونق تولید« قرار دادم
رهبر معظم انقالب اسالمی در پیامی به 
 مناسبت آغاز سال ۱۳۹۸ هجری شمسی، با 
تبریک عید نوروز و میالد مسعود امیرمؤمنان 
حضرت علی علیه السالم به هم میهنان عزیز و 
بویژه خانواده های معظم شهیدان و جانبازان، 
سعادت،  شادی،  با  توأم  سالی  آرزوی  با  و 
سالمت جسمی و توفیقات روزافزون ماّدی 
و معنوی برای ملّت ایران، سال جّدید را سال 

»رونق تولید« نامگذاری کردند.
ارزیابی  در  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
و  ماجرا خواندند  پُر  را سالی  آن  سال ۹۷، 
سال  این  در  دشمنان  کردند:  خاطرنشان 
نقشه های زیادی برای ایران کشیده بودند، اما 
ملّت ایران به معنی واقعی خوش درخشید و 

با صالبت و بصیرت و با هّمت جوانان، آن نقشه ها را خنثی کرد. رهبر 
انقالب اسالمی واکنش مردم به تحریم های شدید آمریکا و اروپا را در 
عرصه های سیاسی و اقتصادی واکنشی محکم و مقتدرانه برشمردند و 
افزودند: در عرصه سیاسی مظهر این واکنش راهپیمایی عظیم ۲۲ بهمن 

و موضع گیری ها مردم در طول سال بود و در 
عرصه تقابل اقتصادی نیز با »افزایش ابتکارات 
علمی و فنی«، »افزایش چشمگیر شرکت های 
تولیدات زیربنایی و  دانش بنیان«، »افزایش 
اساسِی داخلی مانند افتتاح فازهای متعّدد 
گاز جنوب کشور و افتتاح پاالیشگاه بزرگ 
مقابل  در  توانست  ایران  ملّت  بندرعباس«، 
دشمنی و خباثت دشمنان، قدرت و هیبت 
و عظمت خود را نشان دهد و آبروی ملّت و 
انقالب و نظام جمهوری اسالمی افزایش پیدا 
کرد. ایشان در ادامه مشکل اساسی کشور را 
همچنان مشکل اقتصادی دانستند و با اشاره 
به افزایش مشکالت معیشتی مردم در ماه های 
اخیر، گفتند: بخشی از این مشکالت مربوط به 
مدیّریّت های نارسا در زمینه مسائل اقتصادی است که حتماً باید جبران 
شود، البته برنامه ها و تدابیری اندیشیده شده است که این تدابیر باید در 

طول سال جّدید به ثمر بنشیند و مردم آثار آن را احساس کنند.
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ادامه از صفحه اول
کشورها می توانند از این اعداد استفاده کرده 
و سیاستگذاری ها را در مسیر رشد پرشتاب 
تر تغییر دهند. به طور مثال بانک جهانی در 
حال حاضر رشد تولید ناخالص داخلی ایران را 
برای سال های ۲0۱۹ و ۲0۲0 برآورد کرده و 
همین کار را برای ترکیه و عربستان که رقبای 
منطقه ای ایران به حساب می آیند انجام داده و 
ایرانیان به این نتیجه رسیده اند که رشد منفی 
اقتصاد ایران در این دو سال و رشد مثبت رقبا 
با دو کشور  ایران  بیشتر  برای شکاف  را  راه 
یادشده به لحاظ قدرت اقتصادی بیشتر خواهد 
کرد. باهمین مقیاس و اندازه ها است که صنایع 
گوناگون کشورهای مختلف نیز با یکدیگر از 
نظر شاخص های متفاوت مقایسه می شوند و 

راه را برای حرکت و برنامه ریزی باز می کنند.

آداب مقایسه
 اهمیت مقوله مقایسه و تأثیر آن در سرشت

و  سازمان ها  جامعه ها،  افراد،  سرنوشت  و 
به  مقایسه  که  است  فّعالّیت ها موجب شده 
مثابه یک فن، آداب خاص خود را داشته باشد 
که برخی از آنها بدیهی و برخی را باید اکتساب 
کرد. مثالً این بدیهی است که نمی توان قدرت 
انسان در آنالیز پدیده ها را با قدرت آنالیز یک 
جاندار دیگر مقایسه کرد، چون جنس انسان به 
لحاظ داشتن قدرت تجزیه و تحلیل با جانداران 
دیگر متفاوت است. از طرف دیگر در مقایسه 
کردن باید توالی زمانی و جنس زمان را نیز 
دخالت داد. نمی توان به طور مثال صنعت قند 
امروز ایران را با صنعت قند یک کشور دیگر در 
50 سال پیش مقایسه کرد. در مقایسه گری 
کارشناسانه باید اهداف مشخص برای مقایسه 
و مقایسه گر تعیین کرد که در ضمن انجام 
مقایسه به بیراهه نرود. خرد و منطق می گوید 
که در مقایسه فّعالّیت ها و صنایع یک کشور 
با کشور دیگر باید شرایط بیرونی و محیطی 
دو کشور را به طور جّدی لحاظ کرد تا نتایج 
به دست آمده واجد قابلیت های کارشناسانه 
باشد. همچنین از آداب مقایسه گری یکی هم 
این می تواند باشد که مقایسه گر یک فّعالّیت یا 
یک صنعت با صنعت و فّعالّیت دیگر به طور 
مستقیم یا غیرمستقیم ذی نفع نباشد و زیر 

نفوذ سایر ذینفعان نیز نباشد.

 مقایسه گری ناکارشناسانه و حتی مغرضانه
در  شکر  و  قند  صنعت  فّعاالن  و  اگاهان 
این  میان  مقایسه گری  که  می دانند  ایران 
فّعالّیت در ایران و سایر کشورها از سوی برخی 
گذشته های  در  سازمان ها  و  نهادها  و  افراد 
مقایسه  آداب  رعایت  بدون  و  نزدیک  و  دور 
صنعت  این  برای  تنگناهایی  و  دشواری ها 
امروز  و  بود  کرده  ایجاد  قدیمی  و  اصیل 
مقایسه گری  دارد.  وجود  تهدید  همین  نیز 
غیرکارشناسانه و حتی مغرضانه برخی افراد 
ادامه دار  البته  و  بعد  ۱۳۸4به  سال های  در 
این بود که قیمت تمام شده شکر در ایران 

بسیار باالتر از قیمت تمام شده شکر وارداتی 
مصرف کنندگان  باید  چرا  بنابراین  و  است 
ایرانی قند و شکر با قیمت باالتر تهیه کنند. 
این نوع مقایسه غیرکارشناسانه تا جایی پیش 
رفت که برخی افراد مقایسه کننده در کانون 
توّجه قرار می گرفتند که چرا از سر عمد آداب 
مقایسه گری نادیده گرفته می شود. در حالی 
که به طور مثال نرخ تورم در اکثر کشورهای 
تولیدکننده شکر در جهان در دهه ۱۳۸4 تا 
۱۳۹4 به طور میانگین 5 درصد و در ایران به 
طور میانیگن ۲0 درصد )و حتی باالتر( بوده 
است و این فاصله های برابری باید لحاظ شود 
اما این کار انجام نمی شد. از سوی برخی افراد 
که سوءنیت آنها در جریان فّعالّیت ها آشکار 
شد گزارش های ناکارشناسانه و مغرضانه تهیه 
و ابزاری برای واردات و تضعیف تولید داخل به 
کار گرفته می شد. مقایسه گران مغرض بدون 
اینکه نرخ ارز دستکاری شده و به زور پایین 
نگهداشته ارزهای معتبر خارجی به ریال را 
در مقایسه ها به کار ببندند می گفتند و هنوز 
ممکن است بگویند که قیمت تمام شده قند 
و شکر ایران اینقدر و قند و شکر یک کشور 

اروپایی این میزان کمتر است.

  نرخ نیمایی و تبعیض 
سال  بهار  در  روحانی  آقای  دولت  در 
در  غیرکارشناسانه  تصمیم  یک  با   ۱۳۹۷
حوزه تخصیص ارز به واردات برخی کاالها، 
ارز با قیمت دستوری هر دالر 4۲00 تومان 
را اختراع کردند. تخصیص ارز با این قیمت 
دالر  هر  قیمت  میانگین  که  بود  حالی  در 
آمریکا در سال ۱۳۹۷ دست کم ۳ برابر این 
بازار آزاد بود. از پیش معلوم است  نرخ در 
که تولید داخلی قند و شکر در حالی که 
نهاده های تولید را با دالر آزاد تهیه می کند 
ابالغ  دولت  طرف  از  حقوق  و  مزد  یا  و 
و  باال  از  نیز  قند  قیمت چغندر  و  می شود 
قدرت  شود  می  انجام  دستوری  شکل  به 
رقابت پذیری کمتری داشته و خواهد داشت. 
دولت به مثابه نهاد اداره کننده جامعه باید 

باشد  باالیی  کارشناسی  توانایی های  واجد 
و در برنامه ریزی و سیاستگذاری های خود 
رفتاری غیرتبعیض آمیز داشته و نگاهش به 
همه فّعالّیت ها یکسان باشد. در مقام مقایسه 
کارشناسی و علمی نمی توان یک رفتار ثابت 
تجربه  را  اقتصادی  فّعالّیت های  همه  برای 
کرد و پیامدهای منفی آن را بر آن صنعت 
و آن جامعه تحمیل کرد. حاال که حدود یک 
سال از عمر دالر 4۲00 تومانی گذشته است 
مقام های سازمان برنامه ریزی کشور به این 
نتیجه رسیده اند که دالر تخصیصی باید برای 
واردات برخی کاالها، دالر به قیمت تعیین 
باشد  نیما  به  ارزی مشهور  شده در شبکه 
که االن به طور میانگین ۲ برابر دالر 4۲00 
فّعاالن  که  است  کاری  این  است.  تومانی 
و  غذایی  صنایع  دست اندرکار  و  اقتصادی 
و  برنامه ریزی  سازمان های  به  اقتصاددانان 
محل های فرماندهی اقتصاد توصیه می کردند 
اما اجرایی نشد تا اینکه شاید در این سال 
به دلیل کاهش توانایی تأمین ارز این توصیه 
به کار گرفته می شود. متأسفانه و با کمال 
شگفتی اما شنیده می شود که ارز نیمایی برای 
واردات برخی از کاالها از جمله شکر شاید و 
به احتمال زیاد در حال حاضر اختصاص نیابد 
و واردات این محصول با همان دالر 4۲00 
این در حالی است که  انجام شود.  تومانی 
در سبد  و شکر  قند  اهمیت سهم  ضریب 
مصرفی کاالهای خانواده ای ایرانی مطابق با 
آنچه مرکز آمار ایران ارایه کرده است ۱/44 
است و شاخص قیمت کاالیی مثل گوشت 
گزارش شده  اهمیت 5/۹۱  نظر ضریب  از 
می دهد  نشان  ساده  محاسبه  یک  است. 
ضریب اهمیت انواع گوشت مطابق گزارش 
اهمیت  برابر ضریب  آمار حدود 4/۸  مرکز 
قند و شکر در سبد مصرفی خانواده هاست. 
دادن  نشان  برای  شاخص  یک  همین  آیا 
که  سازمانی  یا  نهاد  غیرکارشناسانه  رفتار 
می خواهد واردات قند و شکر با دالر 4۲00 
تومانی انجام شود و در مقابل واردات گوشت 
و برخی اقالم با دالر نیمایی انجام شود، کافی 

نیست. حالت خوش بینانه در این نوع رفتار 
از سوی کارشناسان و مدیران هر سازمان 
است  این  پیشنهاد  ارایه دهنده  و  مسؤول 
نادانسته و به طور غیرکارشناسانه  که آنها 
و از سر نابلدی چنین تصمیمی گرفته اند. 
اگر واقعاً چنین است همین یک رقم کافی 
است که آنها از تصمیم خود عدول کرده و به 
ریل کارشناسی برگردند. حالت بدبینانه این 
تبعیض آشکار که – خدا کند این نباشد – را 
می توان نفوذ سازمان یافته و از پیش تعیین 
شده برخی ذینفعان بزرگ در میان برخی 
که  دانست  مسؤول  نهادهای  کارشناسان 
حکم آن چیز دیگری است. توصیه کارشناس 
نگارنده و سایر مدیران ارشد صنعت قند و 
بطن  در  دلیل حضور طوالنی  به  که  شکر 
از  بیرون  ذینفعان  مقوله  و  متن صنعت  و 
اساسی  تجّدیدنظر  هستیم  و  بوده  صنعت 
در این باره است. بدیهی است که اگر واردات 
شکر با دالر 4۲00 تومانی انجام شود قیمت 
شکر وارداتی در مقایسه با شکر داخلی یک 
چیز می شود و اگر شکر با دالر نیمایی وارد 
شود به عدد و چیز دیگری می رسیم. توصیه 
مشفقانه و کارشناسانه این است که عامدانه یا 
سهل انگارانه فضای تحقیر و تضعیف دوباره و 
چندباره صنعت قند و شکر را فراهم نکنیم. 
باشیم که سود هنگفت شکر  داشته  توّجه 
در  تومان  قیمت هر دالر 4۲00  با  وارداتی 
وضعّیت متأسف کننده تولید شکر داخل آنقدر 
چرب و شیرین است که ذینفعان هر کاری 
می کنند تا شرایط مقایسه گری غیرکارشناسی 
را فراهم و دالرهای ارزان را به دست آورند. در 
حالی که مقام های ارشد سازمان برنامه ریزی 
کشور اعتراف کرده اند که واردکنندگان کاال با 
دالر دستکاری شده با همان نرخ کاالهایشان 
را به بازار عرضه نکرده اند، آیا از تکرار این اشتباه 
باید آسان گذشت؟ انجمن صنعتی قند و شکر 
ابزارهای آماری و  از کارآمدترین  با استفاده 
تحلیلی و تجربه دهه های متوالی حضور در 
متن صنعت قند و شکر آمادگی کافی برای 

توجیه کارشناسی این مسأله را دارد.

تضعیف صنعت قند و شکر را تمام کنید
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دارد  ویژگی هایی  سرزمین  هر  طبیعت 
که آن طبیعت را از سرزمین های دیگر جدا 
می کند. این تفاوت در سرشت طبیعت یک 
از  دیگری  منطقه  با  خاکی  کره  از   منطقه 
و  عینی  تجربه  اساس  بر  نیز  کره زمین 
مشاهدات قابل تفکیک است. آمار و اطالعات 
تجربه های  و  مطالعات  می دهد  نشان 
کارشناسی و علمی در طبیعت ایران و مقایسه 
آن با سایر کشورها در دو مقوله را می توان 
دست کم به طور خالصه به شرح زیر دانست:

  خشک سالی 
در چهار دهه گذشته، بَسامد خشک سالی 
در کشورهای غرب آسیا بیشتر و بازه زمانی 

آن درازمدت تر شده است.
هشدار  تابستان ۹۷  متحد،  ملل  سازمان 
داد که کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا 
با نگرش به غباری که کویرهای این مناطق 
و  آب  کمبود  برای  باید  درمی نوردد  را 
خشکسالی های آینده خود را آماده کنند. در 
این میان، بازتاب اقلیمی موقعیت جغرافیایی 
جنب حاره  ای ایران در این سرزمین به شکل 
کم بارشی، خشکسالی و بیابان های پهناور نمود 
یافته است. این در حالی است که طی یک و 
نیم دهه گذشته، برخاسته از دگرگونی اقلیم 
کشورمان درگیر تغییر الگوی بارش و به تبع 
آن، افزایش دما و کاهش بارندگی شده است. 
بر بنیاد آمار طی یک دهه گذشته بیش از 
۹۷ درصد از گستره کشور دچار خشکسالی 
آن  بازتاب  که  شده  بلندمدت  و  انباشتی 
چالش و کمبود پایدار آب و تفدیدگی زمین 
بوده است. این در حالی است که طی همین 
مدت کشاورزی ناکارای پرمصرف، شهرنشینی 
پیامدهای  به  آب  هدررفت  و  فزاینده 

خشک سالی در کشورمان دامن زده است.

  سیل 
نزدیک به ۶0 درصد از آسیب زایی بالیای 
سیالب هاست.  با  پیوند  در  جهان  طبیعی 
یافته ها نشان می دهند در کشورمان چنآنچه 
باشد  باالتر  میانگین  از  مقداری  بارندگی 

از میانگین کمتر باشد به  به سیالب و اگر 
و  اقلیمی  وضعّیت  می انجامد.  خشکسالی 
که  است  به  گونه ای   کشورمان  جغرافیایی 
هر سال پدیـده سیالب همراه با آسیب زایی 

گسترده رخ می دهد.
در ایران عوامل و زمینه هایی مانند ناآمادگی 
زیرساخت های کشور در برابر تغییر آب و هوا، 
مهار  برای  دست اندرکار  دستگاه های  ناتوانی 
آب های سطحی، پیش بینی ناپذیری حجم بارش، 
شیب  تندی  بارش ها،  درشت دانگی  و  شتاب 
گیاهی، خشکی  پوشش  نبود  یا  تُُنکی  کوه ها، 
خاک ، فاصله اندک آبخیز تا آبریز، انباشت برف 
در بلندی ها و کمبود سد و بند، الیروبی نشدن 
جوی ها، دست اندازی در کرانه رودخانه ها و تغییر 
بارش ها  و  رودها  پیرامون  زمین های  کاربری 
کوتاه مدت پرحجم، به هنگام بارندگی به رخداد 
سیالب های در کشورمان منجر می شوند. بر بنیاد 
داده ها، طی یک دهه گذشته به  طور میانگین، 
ساالنه ۶0 سیالب در کشور رخ داده و برخاسته 
از آن ساالنه ده ها تن از هم میهنانمان جان خود 
جبران ناپذیر  زیان های  و  می دهند  دست  از  را 
وارد  کشور  به  زیست محیطی  و  اقتصادی 
کشور  سیالب های  شمار  فزایندگی  می شوند. 
گویای این واقعیت است که دیگر نباید سیالب 
را پیشامدی ناگهانی با حجم کالنی از آب در 
کشور دانست و باید با نگرش به افت گسترده 
به  سیالب  مدیّریّت  کشور  زیرزمینی  آب های 
در  آمادگی  ایجاد  بر  افزون  که  باشد  گونه ای 
میان شهروندان و دستگاه های دست اندرکار به 

تواناسازی آبخوان های کشور بیانجامند.

  نیشکر و هر دو مصیبت 
عالقمندان به اقتصاد قند و شکر به ویژه 
تولید شکر از نیشکر در خوزستان در همین 
نشریه بارها و بارها در باره آثار و پیامدهای دو 
پدیده خشکسالی و سیل را خوانده و اطالعات 
همین  در  شکر  نشریه  دارند.  گرانبهایی 
شماره های  از  ویژه  به  گذشته  شماره های 
دردناک  وضعّیت  پارسال  زمستان  تا  پاییز 
غیرکارشناسی  توزیع  و  خشکسالی  پیامد 
گوناگون  فّعالّیت های  بر  آب  تبعیض آمیز  و 

به  شده  داده  تخصیص  آب  بودن  ناکافی  و 
صنعت و فّعالّیت ملّی تولید شکر از نیشکر را 
یادآوری کرده بود. پیش بینی مدیران شرکت 
توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان با 
توّجه به کامیابی های پیشین برای بهار ۱۳۹۸ 
اوایل  اما در  بود.  تولید ۸00 هزار تن شکر 
تابستان بود که به دلیل ناکافی بودن بارندگی 
و ناکافی بودن آب تخصیص داده شده به ده ها 
هزار هکتار اراضی زیر کشت نیشکر برآوردها 
از تولید تعدیل و از ۸00 هزار تن به 550 
هزار تن کاهش یافت. این میزان برداشت و 
تولید شکر باید از ماه دوم پاییز شروع می شد 
و تا بهار امسال به نتیجه می رسید. متأسفانه 
طبیعت پرنوسان ایران و البته بی تدبیری و 
شد  موجب  گوناگون  بخش های  ناکارآمدی 
در  را  کار  اخیر  سیالب های  و  بارندگی  که 
مزرعه های نیشکر به شدت از حالت عادی 

خارج کرده و به بدترین شکل درآورد.

 قطب نیشکر ایران زیر آب 
ورود سیالب به مزارع نیشکر، کارخانه ها 
و انبار شکر شرکت کشت و صنعت نیشکر 
بخش  به  را  فراواني  خسارت هاي  دهخدا 
صنعت و کشاورزي خوزستان وارد کرده است. 
به گفته مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و 
صنایع جانبي، تاکنون پنج کشت و صنعت از 
مجموع هفت کشت و صنعت به زیر آب رفته 
و بیش از ۳0 هزار هکتار از مزارع نیشکر دچار 

آب گرفتگي شده است.
مدیرعامل شرکت کشت و صنعت نیشکر 
گفته است: اکنون وضعّیت کشت و صنعت های 
نیشکر خوب نیست و یکی پس از دیگری در 
حالت غرق شدن هستند ضمن اینکه کشت و 
صنعت های شمالی ما کامالً زیر آب رفته است.

خبرنگار  با  گفت گو  در  شمیلی  محمود 
فارس در اهواز، با بیان اینکه پس از پیش بینی 
وقوع سیل در خوزستان کمیته های بحران 
را در ۷ کشت و صنعت برگزار کردیم، اظهار 
کرد: حدود 5۷ روستایی که در اطراف کشت 
و صنعت در معرض خطر سیل شدید بودند 
را شروع به بازسازی سیل بندهای آنها کردیم.

با وقوع سیل و باال آمدن آب تعداد این 
روستاها به ۶5 و سپس ۸5 و بعد ۹۲ روستا 
به  از ماشین آالت مختلف  با استفاده  رسید 
که  شد  کمک  سیل  معرض  در  روستاهای 
اغلب روستاها در قسمت های جنوبی و شمالی 

اهواز همچنان مقاومت می کنند.
مدیرعامل شرکت کشت و صنعت نیشکر 
آنها  به  که  روستایی  مجموع ۹۲  در  گفت: 
کمک کردیم در حال حاضر هیچ گونه خطر 
خسارت  به  منجر  که  خطری  یا  و  جانی 

سنگین به روستاییان شود اتفاق نیفتاد.

  سیالب و خسارت 16 هزار میلیارد ریالی 
به نیشکر دهخدا 

وزارت  وفناوري  پژوهش  آموزش،  معاون 
صنعت، معدن و تجارت نیز گفته است: برآورد 
اولیه میزان خسارت سیالب به کشت و صنعت 
نیشکر دهخدا در خوزستان، ۱۶ هزار میلیارد 
ریال اعالم شده اما با توّجه به گستردگي این 

خسارت این رقم بسیار بیشتر است.
برات قبادیان در حاشبه بازدید از شرکت کشت 
و صنعت نیشکر دهخدا در اهواز بیان کرد: سیل 
به بیش از ۱۲ هزار هکتار از زمین هاي این شرکت 
صدمه وارد کرده، و تأسیسات و سایت اداري این 
شرکت نیز دچار خسارت زیادي از سیالب شده 
است. تا سالیان سال زمین هاي این شرکت به 
حالت اولیه باز نخواهد گشت. این شرکت حدود 
۲ هزار نفر نیروي کار دارد که زندگي و معیشت 
خانواده این ۲ هزار نفر به فّعالیت این شرکت 
مرتبط است. جبران خسارت هاي وارده از سیل 
تنها از عهده دولت خارج است و همه ارکان نظام 
باید کمک کنند تا این خسارت ها جبران شود. 
بودجه  به  نیاز  سیل  جبران خسارت هاي  براي 
کالني است، که پس از فروکش کردن سیالب 
صورت  به  خسارت  میزان  باید  خوزستان  در 

کارشناسي محاسبه شود. 
ورود سیالب به مزارع نیشکر، کارخانه ها 
و انبار شکر شرکت کشت و صنعت نیشکر 
اهواز خسارت فراواني  دهخدا در شهرستان 
را به بخش صنعت و کشاورزي این مجتمع 

نیشکري وارد کرد.

تولید شکر از هر دو پدیده خشکسالی و سیل آسیب دید

مصیبت های نیشکر
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|Haroldo Jose Torres da Silv |نویسنده
بخش تولید شکر برزیل در فصل زراعی ۱۹-۲0۱۸ )آوریل(، شاهد شکل گیری دو مشخصه 
بود. اول اینکه کارخانجات، اولویّت بیشتر را به تولید اتانول اختصاص دادند تا تولید شکر، 
به طوری که نسبت این دو محصول در منطقه مرکزی/جنوبی CS(۲( به حدود ۶4 به ۳۶ )به 
نفع اتانول( رسید. و مشخصه دوم، کاهش عرضه نیشکر در اکثر مناطق کشت این محصول، به 

دنبال شرایط نامساعد آب و هوایی بوده است.
این مقاله به طور خالصه، مروری بر هزینه های تولید صنعت شکر برزیل و چشم اندازهای آن 
را ارائه می دهد. اطالعات مورد نیاز برای این گزارش از نظرسنجی انجام شده طرح آموزش مداوم 
در مدیّریّت اقتصاد در زمینه »هزینه های تولید نیشکر، شکر، اتانول و بیوالکتریک در برزیل« 
استحصال گردید که با مشارکت اتحادیه کشاورزی و دامداری برزیل و سازمان نیشکرکاران 
منطقه مرکزی/جنوبی برزیل انجام شده است نمونه گیری شامل اطالعات ۸۸ کارخانه است 
که تقریباً ۲00 میلیون تن نیشکر را در منطقه مرکزی/جنوبی)CS( فرآوری کردند. داده های 

محصول سال ۱۹-۲0۱۸ مربوط به دوره منتهی به ۱5 دسامبر ۲0۱۸ می باشد. 

 آب و هوای خشک و مزارع نیشکر
برداشت نیشکر منطقه CSدر نیمه نخست ماه دسامبر ۲0۱۸ به تقریباً 55۷ میلیون تن 
نیشکر رسید و محصول فصل ۱۹-۲0۱۸ در ۳۱ مارس با 5۷0 میلیون تن به پایان می رسد. این 
رقم، کاهش تقریباً 4/۳۶ درصدی را نسبت به آمار 5۹۶ میلیون تنی فصل قبل نشان می دهد.

این کاهش می تواند به خشکسالی ابتدای فصل ۱۹-۲0۱۸ در مناطق اصلی کشت و پرورش 

نیشکر مربوط باشد. بعضی از مناطق، بخصوص سن خوزه دو ریوپترو،سائوکارلوس و ریبرآپرتو در 
ایالت سائوپائولو، با عدم بارش حدود ۱۲0 روزه مواجه شدند. از این رو، بارندگی های کمتر از حد 
میانگین ابتدای فصل زراعی ۱۹-۲0۱۸ به انباشتگی و تراکم زیست توده آسیب رساند و متوسط 

عملکرد نیشکر را از ۷۶/40 تن در هکتار سال ۱۸-۲0۱۷ به ۷۳/5 تن در هکتار کاهش داد.
عالوه بر چالش های ناشی از شرایط نامساعد آب و هوایی، عوامل دیگری هم وجود دارند 
که تأثیر نامطلوبی بر روی بهره وری کشاورزی می گذارند، از آن جمله می توان به تأثیر برداشت 
مکانیزه و آسیب دیدگی ریشه نیشکر و متراکم شدن خاک، توسعه کشت در منطقه سرادو با 
سودمندی کمتر تولید به واسطه شرایط محیطی، بار سنگین بدهی آسیاب ها و کاهش توان 
سرمایه گذاری در مزارع اشاره نمود. عالوه بر این، بهره وری مزارع راتون نیشکر با افزایش تعداد 
برداشت، به تدریج کاهش می یابد. میانگین سن برداشت در سال های اخیر به باالترین سطح 
خود رسیده است. میانگین ۳/۷۲ در فصل زراعی ۱۹-۲0۱۸ در مقایسه با ۳/۶۶ فصل زراعی 

۱۸-۲0۱۷ نشان دهنده مسن تر شدن مزارع است.
عملکرد شکر )کل شکر قابل استحصال از هر تن نیشکر خرد شده( و بهره وری بخش 
کشاورزی )عملکرد نیشکر در هکتار(، در فصل ۱۹-۲0۱۸ در دو جهت مخالف حرکت کردند. 
در مقایسه با محصول سال قبل، بهره وری در حدود ۳/۸ درصد کاهش و کیفیت موادخام در 

حدود ۱/5۳ درصد افزایش یافت و به ۱۳۸/۶۹ کیلوگرم در هر تن رسید.
ترکیب این دو متغّیر در سال زراعی ۱۹-۲0۱۸، منجر به حصول ۱0/۱۹ تن شکر قابل 
استحصال در هر هکتار محصول نیشکر شد که از رقم ۱0/44 تن فصل قبل کمتر است. این 
 بدان معنی است که قدرت و اهرم عملّیاتی بخش شکر و اتانول برزیل تا حدودی تضعیف 

شده است.
هزینه کل تولید نیشکر در تمام مناطق مورد بررسی، نسبت به سال قبل افزایش داشته و 
متوسط آن از  ۱۱۹/۲۳ رئال برزیل برای هر تن نیشکر در فصل ۱۹-۲0۱۸ به حدود ۱۲۷/4۱ 
رئال در سال ۱۹-۲0۱۸ رسیده است که معادل رشد ۶/۸۶ درصدی است. این نرخ بیش از 
نرخ تورم ۳/۷5 درصدی محاسبه شده توسط  IPCA در سال ۲0۱۸ است. از سوی دیگر، 
هزینه های تولید برحسب دالر آمریکا با ۷/۳۶ درصد کاهش به ۳4/۶۱ دالر  رسید که ناشی 
 از نوسانات ناگهانی نرخ ارز و افزایش نسبت ۳/۱۹۱ رئال برزیل به دالر آمریکا برای سال

۱۸-۲0۱۷ در مقایسه با رقم ۳/۶۸۱ سال ۱۹-۲0۱۸ است.
در سال ۱۹-۲0۱۸ نیشکر در حدود ۷0/۸5 درصد از کل هزینه نهایی تولید )شکر و اتانول( 
کشت و صنعت های مربوطه را به خود اختصاص داد. عالوه بر این، به ترتیب حدود ۸۶ درصد، 
۷5 درصد و  5 درصد هزینه های بخش های کشاورزی، صنعتی و اداری ثابت هستند. این بدان 
معنی است که ساختار هزینه ای بخش شکر عمدتاً ثابت و مربوط به بخش کشاورزی است. چون 
هزینه های ثابت، سهم غالب مخارج را در اختیار دارند و تولید محصول این بخش در واحد سطح 
در حال کاهش است، لذا متوسط هزینه ثابت افزایش یافته است. از این رو عرضه کمتر مواد خام 

به دلیل کاهش عملکرد نیشکر، مانع از تقلیل هزینه های ثابت شده است.

در سال 19-2018 اتفاق افتاد

پایین ترین سطح ده ساله حاشیه سود شکر در برزیل
)Folichts( نشریه بین المللی شکر و شیرین کننده ها
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عالوه براین، افزایش قیمت گازوئیل نیز عاملّی برای رشد هزینه های بخش صنعت نیشکر در 
سال زراعی  ۱۹-۲0۱۸ بوده است. عملّیات مکانیکی در این بخش بسیار مهم است، مخصوصاً 
در زمینه کاشت و برداشت. قیمت های بازار جهانی در دوره آوریل/دسامبر کاهش یافت. با این 
حال، قیمت داخلی گازوئیل به دلیل کاهش حدود ۱5/۳5 درصدی ارزش رئال در برابر دالر 

آمریکا، با ۱0/۳۲ درصد افزایش مواجه شد.
این بخش همچنین به شدت از افزایش قیمت الستیک، کود و مواد شیمیایی کشاورزی تحت 
فشار قرار دارد. قیمت های بازار جهانی )برحسب دالر آمریکا( برای کودهای شیمیایی به دلیل 

رکود تراز جهانی، افزایش تقاضا و کاهش موجودی، با افزایش همراه بوده است.

 تأثیر صادرات ضعیف بر کاهش حاشیه سود شکر
سهم شکر از نیشکر خرد شده در فصل ۱۹-۲0۱۸  با رسیدن به رقم ۳۶ درصد پایین ترین 
سطح خود طی ده سال گذشته را تجربه کرد. دلیل این موضوع را می توان به کاهش صادرات 
محصول نسبت داد. برزیل طی ماه های آوریل تا نوامبر ۱۸-۲0۱۷ معادل ۲۱/۲ میلیون تن شکر 

صادر کرد که این رقم با ۲۹ تن کاهش به حدود  ۱5 میلیون تن در سال ۱۹-۲0۱۸ رسید.
هزینه نهایی تولید  شکر از قیمت تولید )یعنی درآمد نهایی ( آن فراتر رفت. به علت وجود 
مازاد جهانی، قیمت شکر بشدت کاهش یافت. میانگین ساالنه قیمت دریافتی برای شکرخام 
در سال ،۲0۱۸ به طور قابل توّجهی پایین تر از سال ۲0۱۷ بود و از ۳0۹/0۸ دالر به ازای هر 
تن در سال ۲0۱۷ به ۲۳۹/04 دالر رسید که یک کاهش ۲۲/۶۶ درصدی در قیمت دریافتی 
توسط کارخانجات را نشان میدهد. قیمت های شکر تصفیه شده نیز مسیر مشابهی را دنبال کرد.

در عین حال، هزینه کل تولید شکر به ۳4۹/۹۸ دالر در هر تن برای سال زراعی ۲0۱۸-۱۹ 
رسید. قیمت مذکور برای جبران ۲۶۲/۸۲ دالری هزینه های عملّیاتی تولید کافی نبود. این 

ضعیف ترین حاشیه سود تولید در دهه گذشته است.

هزینه های تولید به واسطه مصرف کمتر نیشکر و عدم تکمیل ظرفیت فرآوری آن، افزایش 
یافت. افزایش سطح بهره برداری از ظرفیت ها، هزینه فرآوری صنعت را کاهش می دهد. کاهش 

هزینه های ثابت برای کاهش ریسک عملّیاتی کارخانجات شکر بسیار مهم است.
الزم به ذکر است که این نتایج، نشان دهنده میانگین بخشی است و نمی توان آن را به 
همه کارخانجات تعمیم داد، زیرا کارخانه های برزیلی کامالًً ناهمگن هستند. بین کارخانجات 
تفاوت های فنی و اقتصادی زیادی وجود دارد. در حقیقت، شکاف بین شرکت های بدون 
مشکل و شرکت های دارای مشکالت مالی، در حال افزایش است، به ویژه در شرایطی که 

قیمت ها پایین و تحت فشار باشند.

 حاشیه سود اتانول و پیشرفت های امیدوارکننده در راه بهبود
در فصل شکر  ۱۹-۲0۱۸ انعطاف پذیری کارخانه های برزیلی برای تولید شکر و اتانول ثابت 
شد. میزان تولید اتانول از  4۷ درصد سال ۱۸-۲0۱۷  به رقم ۶4 درصد در سال ۲0۱۸-۱۹ 
رسید. آسیاب ها تخصیص بیشتر نیشکر به اتانول را از سپتامبر ۲0۱۷ آغاز کردند و دلیل آن، 
کاهش قیمت شکر در بازارهای جهانی و تغییر سیاست قیمت گذاری بنزین در بازار داخلی و 

همزمان شدن آن با افزایش ارزش نفت در بازار جهانی بود.
این عوامل کمک کردند تا اتانول سوختی برای بازارهای داخلی طی دوره ۱۹-۲0۱۸  به 

عنوان مهّمترین دارایی بخش شکر برزیل تعیین شود.
هزینه تولید هر متر مکعب اتانول آبدار در فصل ۱۹-۲0۱۸  معادل 5۶۱/۱۹ دالر بود که 
پایین تر از 5۸۶/۶۷ دالر سال قبل است. با این حال، متوسط قیمت برای تولید اقتصادی سودآور 
کارخانجات کافی نبود. اما نتایج مربوط به اتانول آبدار بهتر از محصوالت سال قبل )۹۱/5۹ دالر 

در مقابل ۸۸/۱۱ دالر( شد که پوشش هزینه عملّیاتی تولید کافی بود.
نتایج مثبت  در ده دوره زراعی گذشته، کارخانجات تنها در سال ۱۱-۲0۱0 شاهد 

بودند. در سایر سال ها، هزینه کل تولید باالتر از قیمت اتانول بوده است. احتمال می رود 
وخامت اوضاع در بازار شکر تداوم داشته و اتانول همچنان از حاشیه های اقتصادی خوبی 
برای کارخانه های برزیلی برخوردار باشد. عالوه براین، انتظار می رود به دلیل بهبود شرایط 
اقتصادی برزیل، تقاضای سوخت از چرخه اتو این کشور طی سال ۲0۱۹ افزایش یابد. چرا 

که فضا برای افزایش مصرف سوخت در برزیل وجود دارد.

 منافع محدود شده صادرات برق 
تولید و صادرات انرژی الکتریکی توسط بخش شکر برزیل در سال های اخیر افزایش یافته است. 
این واحدها در خالل سالهای  ۲00۸ تا ۲0۱۸ صادرات ساالنه الکتریسیته زیستی خود را از 4/4 
تراوات ساعت )TWh( به ۲۱/۶ تراوات ساعت افزایش دادند که رقم اخیر نسبت به سال ۲0۱۷، 
رشد 0/۶درصدی را نشان می دهد. با این حال، هنوز از پتانسیل های موجود برای تولید همزمان 
برق استفاده زیادی نشده است. علیرغم نقدشوندگی باال و نوسان پایین قیمت برق، گروه بزرگی از 
کارخانجات هنوز به طور کامل از پتانسیل تولید همزمان برق شان بهره نمی برند. در سال ۲0۱۸-۱۹ 
میانگین قیمت هر مگاوات برق در منطقه مرکزی/جنوبی معادل ۶۱/۸۸ دالر و میانگین تولید 
معادل 4۳/۶۷ کیلووات ساعت به ازای هر تن نیشکر بوده است. از این رو تخمین زده می شود که با 
فروش بیوالکتریک، هر تن نیشکر درآمدی در حدود ۲/۷ دالر ایجاد کند. تولید انرژی الکتریکی از 
باگاس اضافی، به یک دارایی مهم برای کارخانجات شکر و اتانول برزیل تبدیل شده است. کوجن در 
سال ۱۹-۲0۱۸ به طور متوسط درآمدی در حدود ۶/5 میلیون دالر برای هر کارخانه داشت. یک 
کارخانه معمولی در برزیل به دلیل تولید همزمان الکتریسیته، دارای جریان نقدی مثبت است در 

حالی که جریان نقدی در واحدهای مشابه فاقد تولید الکتریسیته، منفی است
 چشم انداز 

ساختار سرمایه ای صنعت شکر برزیل منفی است و در حال حاضر، بازده سرمایه سرمایه گذاری 
پایین تر از هزینه سرمایه است. سودآوری و تولید ارزش در دارایی به شدت تحت تأثیر کاهش 
قیمت محصوالت، به ویژه شکر بوده است. از کارایی و بهره وری صنعت شکر این کشور در 
دهه گذشته کاسته شده است. اشتیاق توسعه در کوتاه مدت کمتر و کارخانه ها اولویّت را به 
سرمایه گذاری هایی می دهند که حاشیه سود عملّیاتی و بهره وری دارایی هایشان را بهبود بخشد، 
چه در بخش کشاورزی و یا بخش صنعتی زنجیره تأمین. از سوی دیگر، سیاست ملّی سوختهای 
زیستی و تقاضای جهانی شکر ممکن است باعث ایجاد انگیزه برای گسترش ظرفیت تولید در 

سال های آینده شود.
با توّجه به کاهش قیمت نفت در بازارهای بین المللی و سیاست قیمت گذاری پتروبراس، 
رقابت پذیری کمتر اتانول آبدار در مقایسه با بنزین قابل انتظار است. بنابراین پیش بینی می شود 
کارخانه های تولیدی در فصل ۲0-۲0۱۹ سهم بیشتری از تولید نیشکر خود را )در مقایسه 
با سال ۱۹-۲0۱۸( برای تولید شکر اختصاص دهند. با این حال، حتی در این سناریو، سهم 
اتانول بیش از 50 درصد خواهد بود.به دلیل افزایش سطح کاشت نیشکر ۱۸ماهه )مزارع پلنت،( 
برآوردها نشان دهنده کاهش حدود ۱/۱ درصدی سطح قابل برداشت برای محصول ۲0۱۹-۲0  
در منطقه مرکزی/جنوبی است. کشت مزارع پلنت بین ماه های ژانویه تا مارس ۲0۱۹ به حدود 
۸۹.000 هکتار رسید که افزایش ۲ درصدی نسبت به سال قبل را نشان می دهد. به این ترتیب، 
پیش بینی می شود که میانگین سن مزارع نیشکر از ۳/۷۲ سال در فصل ۱۹-۲0۱۸ به  ۳/۶۶ 
سال در فصل ۲0-۲0۱۹ کاهش یابد که این موضوع، تأثیر مثبتی )در حدود 0/5 تن در هکتار( 

بر متوسط بهره وری مورد انتظار خواهد داشت.
سناریوهای مبتنی بر محصول قبلی، با توّجه به بهره وری کشاورزی متفاوت است چراکه 
محصول به شدت متأثر از شرایط آب و هوای خشک موجود تا سپتامبر ۲0۱۸ بوده است. انتظار 
می رود که عملکرد هر هکتار مزارع نیشکر در سال ۲0-۲0۱۹ به دلیل جوان تر شدن مزارع، 
شرایط آب و هوایی مطلوب تر و بهبود شیوه های مدیّریّتی افزایش یابد. وجود این سه متغّیر، 

برای تضمین افزایش بهره وری محصول سال ۲0-۲0۱۹ اساسی خواهند بود.
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مدیران و صاحبان کارخانه های قند و شکر مثل مدیران سایر 
صنایع و فّعالّیت های صنعتی عالقمندند که تحّوالت کالن اقتصاد 
را رصد کرده و از دل اقالم و ارقام شاخص های اقتصادی راه 
خود را پیدا کنند. واقعیت این است که آمارها و اطالعات اقتصاد 
سیاسی ایران به دلیل اصرار ایران بر روی عنصر استقالل طلبی 
در وضعّیت ابهام قرار دارد و نمی توان چشم انداز مناسبی را دید. 
تشدید تحریم ها از سوی آمریکا بخش های مهمی از فّعالّیت های 
نفت و گاز و ارز ایران را با آسیب جّدی مواجه می کند. از طرف 
دیگر برخی پیش بینی ها از تحّوالت شاخص ها نشان می دهد که 
باید کمربندها را سفت بست. جدول زیر که پیش بینی برخی از 
مهّمترین شاخص های اقتصاد ایران از سوی صندوق بین المللی 
پول است نشان می دهد نرخ تورم فزاینده ای بر اقتصاد ایران 
حاکم خواهد شد. عالوه بر این نرخ بیکاری از ۱۱/۸ درصد در 

سال ۱۳۹۶ )۲0۱۷( به ۱۶/۱ در سال ۱۳۹۹ )۲0۲0( می رسد. 
روند فزاینده بدهی عمومی دولت از 5۸5 هزار میلیارد تومان 
به ۸۶۹ هزار میلیار تومان از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ نیز از ارقام 
قابل توّجه در این جدول است. همان طور که ارقام این جدول 
نشان می دهند سرانه تولید ناخالص داخلی کاهش می یابد و 
رشد اقتصادی نیز منفی است. مجموعه آمار و ارقام یادشده و 
همچنین مسایل مهم در حوزه سیاست خارجی مؤیّد این است 
که صنعت قند و شکر همچون سایر صنایع و فّعالّیت ها روزگار 
آسانی ندارد. این وضعّیت برای کل کشور البته آسیب ساز است 
اما واقعیت این است که صنعت شکر می تواند از فضای موجود 
به شرط اینکه برنامه ریزی مرتبی داشته باشد و تصمیم های 
از پیش اندیشیده داشته باشد در موقعیت مناسبی قرار گیرد. 
صنعت شکر به طور مثال می تواند از کاهش واردات در سال های 

آینده که تا سال ۲0۲0 رخ می دهد استفاده کرده و پایه های 
تولید داخل را سفت تر کند. عالوه بر این همان طور که پیش بینی 
می شود نرخ تبدیل دالر به ریال در سال های آتی روند فزاینده ای 
دارد و این به نفع تولید داخلی است. صنعت شکر می تواند با 
برنامه ریزی و اطمینان از اینکه دولت نمی خواهد قیمت ارز را 
دستکاری کند از این وضعّیت استفاده کند و مزیّت های خود را 
اثبات کند. اما این جدول و ارقام آن همچنین به تولیدکنندگان 
شکر و سایر بنگاه ها هشدار می دهد که اقتصاد ایران کوچک تر 
می شود و قدرت خرید شهروندان کاهش می یابد و همین نکته 
ممکن است در خرید محصوالت مؤثّر باشد. به طور مثال می توان 
پیش بینی کرد که مصرف شیرینی، شکالت و بستنی کاهش یابد 
و به همین دلیل کاهش خرید شکر نیز احتمال دارد. جدول زیر 

را باید در کنون توجّه قرار داد و از  آن غفلت نکرد.

به شکر ربط مستقیم ندارد، اما مهم است

34 شاخص اقتصاد زیرذره بین
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۸.5۲۸.0۹۷.5۳۷.4۶میلیون تومانسرانه تولید ناخالص داخی به قیمت های ثابت۶
۱۸.۳0۳۱۷.۳۸4۱۶.۱۶۱۱۶.0۲4برابری قدرت خرید، دالر بین المللی ۲0۱۱سرانه تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت۷
۱۸.۱۹۲۳.00۱۹.۱۷۳۷.۸۹میلیون تومانسرانه تولید ناخالص داخلی به قیمت های جاری۸
5.۲۹05.4۹۱5.۸۲05.۸۹۱دالر آمریکاسرانه تولید ناخالص داخلی به قیمت های جاری۹
۲0.۱۳۶۱۹.55۷۱۸.505۱۸.۷۳0برابری قدرت خرید، دالر بین المللیسرانه تولید ناخالص داخلی به قیمت های جاری۱0
۱.۲۸۱.۱۹۱.0۹۱.05درصدتولید ناخالص داخلی بر اساس برابری قدرت خرید سهم ازجهان۱۱
۹.0۳۱۱۱.۷۶4۱5.۷۶۶۲0.۲۳4تومان به ازای دالر بین المللینرخ تبدیل برابری قدرت خرید۱۲
5۲۹۷۲۶۹4۷۱.۲0۳هزار میلیارد تومانکل سرمایه گذاری۱۳
۲4۸۲5۶۲44۲۳۷هزار میلیارد تومانکل سرمایه گذاری به قیمت های ثابت*۱4
۳5.۷۳۸.۳۳۹.0۳۷.۷درصدی از GDPکل سرمایه گذاری۱5
۳۹.54۲.۶۳۸.۶۳۷.۱درصدی از GDPناخالص پس انداز داخلی۱۶
۹.۶۳۱.۲۳۷.۲۳۱.0درصد تغییرتورم )میانگین تغییرات قیمت(۱۷

۸.۳5۱.۱۳۱.۲۳0.0درصد تغییرتورم )در پایان دوره(۱۸ 
۲.4-۱0.5-۹.۱-۱۲.۷درصد تغییرحجم واردات کاالها و خدمات۱۹
۲.4-۱0.5-۹.۱-۱۳.۹درصد تغییرحجم واردات کاالها۲0
۲۲.۶4.4-۱4.4-۱.۶درصد تغییرحجم صادرات کاالها و خدمات۲۱

۱۱.05.0-۱4.۹-۱.۸درصد تغییرحجم صادرات کاالها۲۲ 
۱۱.۸۱۳.۹۱5.4۱۶.۱سهم از کل نیروی کارنرخ بیکاری۲۳
۸۱.4۸۲.4۸۳.۳۸4.۱میلیون نفرجمعیت۲4
۲5۹.۶۲۶۸.4۳۲۶.۱4۳۲.۶هزار میلیارد توماندرآمد عمومی دولت۲5
۱۷.5۱4.۱۱۳.4۱۳.۶درصدی از GDPدرآمد عمومی دولت۲۶
۲۸۶.5۳4۱.۸4۲۳.۶5۶۳.4هزار میلیارد تومانمصارف عمومی دولت۲۷
۱۹.4۱۸.0۱۷.4۱۷.۷درصدی از GDPمصارف عمومی دولت۲۸
۱۳0.۷-۹۷.5-۷۳.5-۲۶.۹هزار میلیارد تومانخالص مطالبات/ بدهی های عمومی دولت۲۹
4.۱-4.0-۳.۸-۱.۷-درصدی از GDPخالص مطالبات/ بدهی های عمومی دولت۳0
۹۷.۸-۸۲.۸-۶۶.5-۲4.۶-هزار میلیارد تومانخالص مطالبات/ بدهی های اولیه عمومی دولت۳۱
۳.۱-۳.4-۳.5-۱.۷-درصدی از GDPخالص مطالبات/ بدهی های اولیه عمومی دولت۳۲
4۲۷.۲5۱5.5۶۶۹.5۸5۱.4هزار میلیارد تومانخالص بدهی عمومی دولت۳۳
۳۹.5۳۳.۲۳0.0۲۷.۳درصدی از GDPخالص بدهی عمومی دولت۳4
5۸5.۳۶۲۸.۸۷۲۹.۷۸۶۹.4هزار میلیارد تومانخالص بدهی عمومی دولت۳5
۳۹.5۳۳.۲۳0.0۲۷.۳درصدی از GDPناخالص بدهی عمومی دولت۳۶
۳.۱-۱.۸-۱۶.5۱۹.5میلیارد دالر آمریکاتراز حساب جاری۳۷

0.۶-0.4-۳.۸4.۳درصدی از GDPتراز حساب جاری۳۸ 
* صندوق بین المللی پول- معاونت اقتصادی اتاق تهران * بر اساس ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی، حقیقی شده است. سال های میالدی متناظر با سال مالی هر کشوری تنظیم شده و ارقام مروبط به سال ملّی ایران است. 
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ادامه از صفحه اول 
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید مجّدد بر اینکه 
اولویّت و مسئله فوری و جّدی کشور، مسئله اقتصاد 
خرید  »قدرت  ملّی«  پول  ارزش  »کاهش  از  است، 
مردم« و »کم کاری و یا تعطیل بعضی کارخانجات« 
به عنوان مشکالت مهم اقتصاد کشور یاد و تأکید کردند: 
بر اساس مطالعه و همچنین نظرات کارشناسان، کلید 

حل همه این مشکالت »توسعه تولید ملّی« است.
 رهبر انقالب اسالمی با اشاره به استقبال مردم از 
شعار سال ۹۷ یعنی »حمایت از کاالی ایرانی« و آثار 
مثبت آن، افزودند: امسال، مسئله محوری و اصلی، 
مسئله »تولید« است، زیرا اگر تولید جریان یابد، هم 
مشکالت معیشتی و اشتغال حل می شود، هم موجب 
بیگانگان و دشمنان خواهد شد  از  استغنای کشور 
و حتی می تواند مشکل ارزش پول ملّی را تا حدود 
زیادی برطرف کند، بنابراین من شعار امسال را »رونق 
تولید« قرار دادم.  حضرت آیت اهلل خامنه ای همگان 
را به تالش برای رونق تولید در کشور فراخواندند و 
ابراز امیدواری کردند با گسترش چشمگیر و محسوس 
 این تالش در طول سال، مشکل اقتصادی در مسیر 

حل شدن قرار بگیرد.
ایشان با درود به ارواح مطهر امام راحل و شهیدان 
سرافراز، و با سالم به پیشگاه حضرت ولی عصر)عج(، 
همه  و  ایران  ملّت  سعادت  و  بزرگوار  آن  دعای 
خداوند  از  می دارند،  گرامی  را  نوروز  که  ملّت هایی 

متعال مسألت کردند.
متن کامل پیام ایشان درباره رونق تولید داخلی به 

شرح زیر است:

بسم  اهللّ  الّرحمن  الّرحیم
یا مقلّب القلوب و االبصار یا مدبّر اللّیل و الّنهار یا 
محّول الحول و االحوال حّول حالنا الی احسن الحال.

خدا را شکرگزارم که مقّدر فرمود امسال هم عید 
امیر مؤمنان و موالی  با میالد مسعود  را که  نوروز 
مّتقیان همزمان شده است، به ملّت عزیز ایران تبریک 
عرض کنم؛ عیدتان مبارک هم میهنان عزیز! امیدوارم 
همه  شما با سعادت، با سالمت جسمی، با دل شاد 
و با توفیقات روزافزون ماّدی و معنوی ان شاءاهلّل این 
سال جّدید را بگذرانید. تبریک ویژه عرض می کنم 
و  عزیز  جانبازان  به  و  شهیدان  معّظم  خانواده   به 
روح  به  می فرستم  فراوان  درود  و  آنها،  خانواده های 

مطّهر امام بزرگوار و ارواح مطّهر شهیدان.
که  سالی  این  در  گذراندیم.  را  پُرماجرایی  سال 
گذشت، ملّت ایران به معنی واقعی خوش درخشید. 
دشمنان نقشه ها کشیده بودند، نقشه ها داشتند برای 
هّمت  و  ملّت  بصیرت  و  ملّت  صالبت  ایران.  ملّت 
جوانان، نقشه های دشمنان را خنثی کرد. در مقابِل 
تحریم های شدید و به قول خودشان بی سابقه  آمریکا 
در  هم  سیاسی،  عرصه   در  هم  ایران،  ملّت  اروپا،  و 
عرصه ِ اقتصادی یک واکنش محکم و مقتدرانه ای از 

خود نشان داد.
در عرصه  سیاسی، مظهر این واکنش راه پیمایی 
عظیم بیست ودّوم بهمن و موضع گیری های مردم در 
طول ماه های این سال بود. مظهر موضع گیرِی تقابل 
اقتصادی، عبارت است از: افزایش ابتکارات علمی و 

دانش بنیان،  شرکت های  چشمگیر  افزایش  فّنی، 
افزایش تولیدات زیربنایی و اساسی داخلی که از جمله 
همین چند روز قبل از این، افتتاح فازهای متعّدد گاز 
جنوب کشور و قبل از آن، افتتاح پاالیشگاه بزرگ 
بندرعّباس و از این قبیل کارهایی که انجام گرفته، 
بود. بنابراین ملّت در مقابل دشمنِی دشمنان و خباثت 
دشمنان توانست قدرت خود، هیبت خود، و عظمت 
خود را نشان بدهد و آبروی ملّت ما و آبروی انقالب 
ما و آبروی نظام جمهوری اسالمی ما بحمداهلّل افزایش 

پیدا کرد.
مشکل اساسی کشور، همچنان مشکل اقتصادی 
مشکالت  اخیر،  ماه های  این  در  بخصوص  است؛ 
معیشتی مردم زیاد شد. بخشی از اینها مربوط است به 
مدیّریّت های نارسا در زمینه  مسائل اقتصادی که اینها 
حتماً بایستی جبران بشود. برنامه هایی وجود دارد، 
تدابیری اندیشیده شده که ان شاءاهلّل این تدابیر در 
طول سال جاری، سالی که امروز از این لحظه شروع 
می شود - سال ۹۸ - بایستی به ثمر بنشیند و مردم 
آثار آن را احساس بکنند. آنچه من عرض می کنم، این 
است که مسئله  فوری کشور و مسئله  جّدی کشور و 
اولویّت کشور فعالً مسئله  »اقتصاد« است. در مسئله  
کاهش  بحث  است:  زیاد  داریم  که  مسائلی  اقتصاد 
ارزش پول ملّی یک مسئله  مهم است، بحث قدرت 
خرید مردم همین جور، بحث مشکل کارخانجات و 
کم کاری و احیاناً تعطیل بعضی از کارخانجات از این 
قبیل است. اینها مشکالت است. آنچه من مطالعه 
کردم و از نظر کارشناس ها استفاده کردم، کلید این 

همه، عبارت است از »توسعه  تولید ملّی.«
سال ۹۷ را ما سال »حمایت از کاالی ایرانی« اعالم 
کردیم. نمی توانم بگویم که این شعار به طور کامل 
این شعار به صورت  اّما می توانم بگویم  عملّی شد، 
وسیعی مورد توّجه قرار گرفت و در بسیاری از موارد، 
این شعار از سوی مردم مورد استقبال قرار گرفت و 
عمل شد و همین قطعاً تأثیر خواهد داشت. امسال 
مسئله  »تولید« مطرح است. می خواهم مسئله  تولید 
را به عنوان محور فّعالّیت قرار بدهم. مقصود خود از 
تولید را ان شاءاهلّل در سخنرانی روز اّول سال توضیح 
اگر  تولید  چیست.  تولید  از  منظور  که  داد  خواهم 
چنآنچه به راه بیفتد، هم می تواند مشکالت معیشتی 
را حل کند، هم می تواند استغنای کشور از بیگانگان 
و دشمنان را تأمین کند، هم می تواند مشکل اشتغال 
را برطرف کند، هم حّتی می تواند مشکل ارزش پول 
ملّی را تا حدود زیادی برطرف کند. مسئله  تولید به 
نظر من مسئله  محوری امسال است؛ لذا من شعار را 
امسال این قرار دادم: »رونق تولید«. باید همه تالش 
کنند تولید در کشور رونق پیدا کند. از اّول سال تا 
آخر سال ان شاءاهلّل این معنا به صورت چشمگیری در 
کشور محسوس باشد. اگر این ]طور[ شد، امیدواریم 

که ان شاءاهلّل حّل مشکل اقتصادی راه بیفتد.
سالم و صلوات و درود قلبی خودم را به پیشگاه 
آن  دعای  و  می کنم  عرض  فداه(  )ارواحنا  ولیّ عصر 
و  عزیز مسئلت می کنم  ملّت  برای شما  را  بزرگوار 
سعادت ملّت ایران و همه  ملّت هایی که نوروز را گرامی 

می دارند، از خدای متعال مسئلت می کنم.
والّسالم علیکم  و رحمه اهلّل  وبرکاته

پیام نوروزی به مناسبت آغاز سال ۱۳۹۸

 من شعار امسال را »رونق تولید« قرار دادم
 تهدید امنّیت غذایي کشور 

با احیاي وزارت بازرگاني
در حالي دولت بر ضرورت احیاي وزارت بازرگاني تأکید دارد که این اقدام منجر 
به تأمین غذاي مردم با واردات جاي تولید داخل در اوج تحریم ها خواهد شد، کاري 
که چین برعکس آن را انجام داد و در جنگ تجاري با آمریکا پیروز شد. در هفته هاي 
اخیر و با پیگیري هاي دولت، طرح جدیدي براي تفکیک وزارت صنعت، معدن و 
تجارت و احیاي وزارت بازرگاني در مجلس شوراي اسالمي دست بررسي است. این 
براي چهارمین بار در دو سال اخیر است که طرح یا الیحه اي درباره این موضوع در 
مجلس بررسي مي شود. اصرار دولت بر احیاي وزارت بازرگاني در حالي است که 
طبق اعالم اداره کل قوانین مجلس مغایر اصول ۱0 و ۷5 قانون اساسي، ماده ۲۸ 
قانون برنامه ششم توسعه، سیاست هاي کلي اقتصاد مقاومتي و سیاست هاي کلي 
نظام اداري کشور است و باعث بزرگ شدن ساختارهاي دولت مي شود. عالوه بر 
این، کارشناسان با اشاره بر تجارب قبلي داخلي تأکید دارند احیاي وزارت بازرگاني 

باعث رونق واردات و به حاشیه رفتن تولید داخلي خواهد شد. 
براساس این گزارش، نگاهي به تجربیات جهاني هم نشان مي دهد در کشورهاي 
توسعه یافته هم عموماً ساختار ادغام یافته تولید و تجارت وجود دارد که مؤیّد 
عمده  در  است.  بازرگاني  و  تولید  یکپارچه سازي  در  دولت  فعلي  ساختارهاي 
کشورها، سیاست گذاري ها به گونه اي است که بخش تجارت و بازرگاني در خدمت 
تقویت بخش هاي صنعتي و کشاورزي و همسو با آنها قرار دارد و سیاست هاي 
تجاري با هدف افزایش بازار محصوالت داخلي، در خدمت اقتصادي کردن تولید 
است. بسیاري از کشورها به خصوص کشورهاي جنوب شرق آسیا مانند چین، نه 
تنها از الگوي تجمیع وزارت خانه هاي صنعت و تجارت در یک وزارتخانه استفاده 
کرده اند، بلکه وظایف بازرگاني محصوالت کشاورزي این کشورها نیز در اختیار 
وزارت کشاورزي آنها قرار گرفته است. به عنوان مثال، چین به عنوان یکي از 
بزرگ ترین تولیدکنندگان محصوالت کشاورزي در جهان، ابتکار عمل در حوزه 
بازرگاني محصوالت کشاورزي را به مدیر بخش تولید کننده یعني وزارت کشاورزي 
واگذار کرده است. این دقیقاً همان ساختاري است که در حال حاضر در کشور 

وجود دارد و در صورت احیاي وزارت بازرگاني، از بین خواهد رفت. 

 شکست آمریکا در جنگ تجاري با چین 
با تکیه بر این ساختار و با اتخاذ  جالب است بدانید چیني ها دقیقاً 
سیاست هایي هوشمندانه توانستند در جنگ تجاري با آمریکا در سال 
۲0۱۸ موفق شوند و آمریکایي ها را به پاي میز مذاکره بکشانند. اما ماجرا 
چه بود؟در اوایل فوریه ۲0۱۸، دولت آمریکا تعرفه واردات فوالد و آلومینیوم 
را افزایش داد و سپس در چند مرحله تعرفه هاي سنگین براي کاالهاي 
مختلف چیني وضع نمود. در واکنش به این اقدام، دولت چین تعرفه هاي 
سنگین براي کاالهاي آمریکایي وضع کرد که محصوالت کشاورزي مانند 
سویا، گوشت قرمز و گندم در صدر این کاالها بودند. در نتیجه، میزان 
صادرات این محصوالت از آمریکا به چین کاسته شد. این در حالي بود که 
چین یکي از بزرگ ترین مصرف کنندگان سویا در جهان است که تا پیش از 

آغاز جنگ تجاري با آمریکا عمده وارداتش از این کشور بود. 
تولیدات  از  استراتژي، هم  این  اجراي صحیح  راستاي  مقامات چیني در 
داخلي خود حمایت کردند، هم با کاهش واردات سویا از آمریکا میزان واردات 
این محصول از سایر کشورها مانند آرژانتین و اوکراین را افزایش دادند و هم 
محصوالتي دیگر نظیر جو و سورگوم را جایگزین سویا در جیره مصرفي دام 
و طیور خود کردند. این اقدامات چین منجر به کاهش قیمت جهاني سویاي 
آمریکایي و زیان باالي کشاورزان این کشور و نهایتا فشار آنها به دولت خود براي 
مذاکره با دولت چین براي برون رفت از این چالش شد. در نتیجه، رییس جمهور 
آمریکا در حاشیه نشست جي۲0، ضمن دیدار با رییس جمهور چین خواستار 
رفع موانع تجاري دو کشور و افزایش همکاري ها شد. در این دیدار، ترامپ از 
چیني ها درخواست کرد سویا و برخي دیگر از محصوالت کشاورزي را خارج از 
تعرفه هاي جدید از آمریکا خریداري کنند و رییس جمهور چین هم با تعیین 
شروطي این درخواست آمریکا را پذیرفت. در مجموع، احیاي وزارت بازرگاني 
یعني غذاي مردم را به جاي تولید داخل با واردات تأمین کنیم و خود را مستقیماً 
در برابر گلوله هاي تحریم آمریکا قرار دهیم، کاري که چین برعکس آن را انجام 
داد و در جنگ تجاري با آمریکا پیروز شد. حال باید دید نمایندگان مجلس از 
این تجربه چیني ها و بسیاري از کشورهاي توسعه یافته درس مي گیرند و با 

احیاي وزارت بازرگاني مخالفت مي کنند یا خیر؟ 
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نهاد دولت در ایران با همه نارسایی  و کاستی هایی که در سطح کالن 
دارد اما در مجموع هنوز اصلی ترین نهاد اداره کننده کشور به حساب می آید. 
اهمیت دولت به ویژه در بخش های مهم و زیرمجموعه های آن مثل کشاورزی 
و یا صنعت شکر هنوز فوق العاده زیاد است و باید در کانون توّجه باشد. دولت 
دوازدهم به مثابه یکی از دولت هایی که پس از پیروزی انقالب اسالمی اداره 
جامعه را دراختیار داشته است از قاعده یادشده خارج نیست و توانسته 
است اثرات وجودی خود را در بخش های گوناگون نشان دهد. این دولت در 
سال ۱۳۹۷ و با وجود همه فشارهایی که از بیرون برای باز کردن درهای 
واردات بر روی شکر خارجی می شد ایستادگی کرد. این ایستادگی موجب 
شده است تا کل واردات شکر در سال ۱۳۹۷ در عدد ۲۸۱ هزار تن متوقف 
شود. این میزان کمی بیشتر از ۲5 درصد واردات سال ۱۳۸۷ است. این 
کاهش 4 برابری واردات درحالی رخ داده است که در یک فرآیند ۱0 ساله 
جمعیت ایران از ۷۲ میلیون نفر در سال ۱۳۸۷ به ۸۲ میلیون نفر افزایش 
یافته است. در صورتی که این رقم در دستور کار برای واردات بود با دست 
 فرمان سیاست های نیمه دّوم دهه ۱۳۸0 باید به جای ۲۸۱ هزار تن شکر،

5 برابر این رقم شکر وارد می شد و میلیون ها دالر ارز از کشور خارج می شد. 
عقل و منطق حکم می کند جدای از مسایل طبیعت از نظر سیاستگذاری 

باید با همین دست فرمان جلو رفت  تا تولید داخلی رونق بگیرد.

پس از یک دهه و 4 برابر واردات کمتر
نمود ار تولید   و وارد ات شکر از سال 80 تا پایان اسفند ماه سال 1397

)ارقام به تن(

619

واردات شکر خام بصورت ماهیانه از سال 1385 تا  سال 1397)ارقام هزار تن(
جمعاسفند بهمند يآذرآبانمهرشهریورمرد اد تیرخرد اد ارد یبهشتفرورد ینسالرد یف

۱۱۳۸5۱54۹4۱۱۱۲05۳0۷۱۹۲۱۸۷۲۲۳۱۹4۲۹۸۲40۲۷۶
۲4۸۱

۱54۲4۸۳5۹5۶4۸۷۱۱0۶۳۱۲50۱4۷۳۱۶۶۸۱۹۶5۲۲05۲4۸۱جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

۲۱۳۸۶۲۳۶۲۲۸۱۱۲54۱۱۱۱۳۳۶۱55۶5۲۷50۳۸
۱۱۷0

۲۳۶4۶45۷۶۶۳0۷4۱۸۷4۹۳5۹۹0۱055۱0۸۲۱۱۳۲۱۱۷0جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

۳۱۳۸۷۲۸۲۹۸۸۸۹۱4۹۱۷۳۲4۶۸۶5۱۲۶۱۶۹۹۳
۱۱0۱

۲۸5۷۱45۲۳4۳۸۳55۶5۸0۶4۸۷۱۳۸۳۹۱00۸۱۱0۱جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

4۱۳۸۸۱۱۹۱0۸5۷۶44۲۳۳۹44۶45۷4۱۲۲۷۳
۸۷۷

۱۱۹۲۲۷۲۸4۳4۸۳۹04۲۳5۱۷5۶۳۶0۸۶۸۲۸04۸۷۷جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

5۱۳۸۹۶۹۱0۷۱۳۲۲۳4۳۱۲۳۳0۱۶۱۱۱۲۸0۶۳۷۳۱۳۲
۱۸05

۶۹۱۷۶۳0۸54۲۸54۱۱۸4۱۳45۱45۷۱5۳۷۱۶00۱۶۷۳۱۸05جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

۶۱۳۹00۲4۱۲۶۸۳0۱۳۸4۳۱۱۸۱۷۱۸۱۱4۲5۶
۱۲۳4

0۲4۳۶۱04405۷۸۹۸۲0۸۳۸۸55۱0۳۶۱۱۷۸۱۲۳4جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

۷۱۳۹۱50۶۹۱۲۱55۱54۱۹۶۱۹0۳۷۲۲۸۱5۱۳0۷۱۲۳
۱۶۸۱

50۱۱۹۲40۲۹544۹۶45۸۳5۸۷۲۱۱00۱۲5۱۱55۸۱۶۸۱جمع هر ماه + ماه هاي قبل

۸۱۳۹۲۸۸۱5۸۸۱۱4۶۱۱5۹۲0۷۱۱5۱4۶۱۳4۲۲5۲۲۷
۱5۷۹

۸۸۱0۳۱۹۱۳05۳۶۶5۲5۷۳۲۸4۷۹۹۳۱۱۲۷۱۳5۲۱5۷۹جمع هر ماه + ماه هاي قبل

۹۱۳۹۳۱۶5۱۳۷۲۱۱5۷40۶۷4۷۱۹۸0000
۸۲۳

۱۶5۳0۲5۱۳5۷0۶۱0۶۷۷۷۲4۷4۳۸۲۳۸۲۳۸۲۳۸۲۳جمع هر ماه + ماه هاي قبل

۱0۱۳۹405.5۱۱.۸9.2127010717510525245۲۱
05.5۱۷.۳2133103210385490492497521جمع هر ماه + ماه هاي قبل

۱۱۱۳۹50002522117076506668016۶۶۷
00025246391467517583651651667جمع هر ماه + ماه هاي قبل

۱۲۱۳۹۶0۱۹5۲۲۹12913816055014080۸5۶
0۱۹54۲4553691707707762762776776856جمع هر ماه + ماه هاي قبل

جمعاسفندبهمنديآذرآبانمهرشهريورمردادتيرخرداداردیبهشتفروردینسالرد یف
۱۳۱۳۹۷0۳۸4۹10000660۶۶۶۱

۲۸۱
0۳۸۸۷8888888888154۱54۲۲0۲۸۱جمع هر ماه + ماه هاي قبل

آمار وارد ات شکر از سال 1380  تا پایان اسفند  ماه سال 1397  
به تفکیک وارد ات د ولتي و خصوصي

ارقام به هزارتن

 وارد اتسال
بخش خصوصي

 وارد ات
بخش د ولتي

جمع 
وارد ات

13800937937
13810820820
138256160216
138342161203
138480627707
1385148510422527
13869622081170
1387110101101
13888770877
1389180501805
1390123401234
139111755051680
13929925871579
1393562261823
1394364157521
1395358309667
1396718138856
139786195281

مأخذ: گمرک جمهوري اسالمي ایران  

 وارد ات شکر از سال 84 تا پایان اسفند ماه سال97 به تفکیک خام و سفید 
 بها جمع وارد ات

)د الر(
 جمع وارد ات

)هزار تن( بها )د الر( خام)هزارتن( بها )د الر(  سفید 
)هزارتن( سال

197,380,000 707 177,256,000 629 20,124,000 78 1384
1,017,454,469 2,527 726,182,559 1,890 291,271,910 637 1385
407,770,710 1,170 274,461,367 822 133,309,344 348 1386
325,013,345 1,101 287,800,013 998 37,213,332 103 1387
324,646,020 877 315,826,114 850 8,819,906 27 1388
704,520,407 1,805 704,520,407 1,805 0 0 1389
755,904,844 1,234 752,105,334 1,228 3,799,510 6 1390
1,072,413,608 1,680 1,072,413,608 1,680 0 0 1391
832,187,958 1,579 832,187,958 1,579 0 0 1392
377,470,440 823 377,470,440 823 0 0 1393
171,837,527 521 151,358,524 472 20,479,003 49 1394
320,134,978 667 0 667 0 0 1395
414,742,637 856 414,742,637 856 0 0 1396
102,654,305 281 102,654,305 281 0 0 1397

7,024,131,248 15,828 6,188,979,266 14,580 515,017,005 1,248 جمع
مأخذ: گمرک جمهوري اسالمي ایران 


