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رفع تعارضها
در كالنترين سطح
بهمن دانايي
توليدكنن��دگان ايراني ،بخش��ي از جامعه
ب��زرگ اي��ران بهحس��اب ميآيند ك��ه همانند
هموطنان ديگر خود آرزو دارند سرزميني آبادتر
و مردماني ش��ادتر در كنارشان باشد .اين گروه
بزرگ كه بهداليل گوناگون در شرايط دشواري
بهسر ميبرند و در هياهوهاي داغ مسائل پولي،
بانك��ي ،تجاري و سياس��ت صدايش��ان كمتر
بهگوش ميرسد ،اميدوارند سال  1396با خير و
خوشي تمام شود و رشد  6درصدي وعده داده
شده محقق شود .توليدكنندگان ايراني همواره با
اعتماد به مديران دولت و مسئوالن ساير قواي
س��هگانه تالش دارند كه با كار و زحمت خود،
باري از دوش جامعه برداشته و البته ضمن اينكه
سود عادالنهاي از سرمايهگذاري خود بهدست
ميآورن��د ،خدمتي به ميه��ن و مردم نيز انجام
دهند .با اين همه ،اما بهنظر ميرس��د برخي از
ش��رايط كالن در اقتصاد ايران س��د راه توسعه
و گس��ترش فعاليتهاي توليدي ميشود كه از
ديرباز وجود داشته و هنوز ادامه دارد.
يكي از مشكالت و تنگناهاي ذهني جامعه
بهويژه در حوزههاي تجارت و بانكداري و در
س��اير حوزههاي غير از توليد ،رويكرد منفي به
توليد داخلي و كاهش اعتماد به اين بخش است.
به اي��ن معنا كه ذهن جامعه نس��بت به كيفيت
توليد ايراني از س��وي برخي افراد كه سودشان
در واردات اس��ت مخ��دوش ش��ده و ت�لاش
گس��تردهاي ميش��ود تا ايرانيان خريد كاالهاي
خارجي را ترجيح دهند .اين نوشته نميخواهد
ادع��ا كند كه در تولي��د كاالهاي ايراني نقص و
كاستي وجود ندارد ،اما ادعا دارد اگر همه شرايط
براي رقابت توليدات داخلي و خارجي مساوي
باش��د و متغيرهاي اقتصادي در شرايط مساوي
باشند احتماالً توليدات ايراني ميتوانند با رقباي
خارجي خود در وضعيت مناسبي باشند .از طرف
ديگر اي��ن ذهنيت در جامعه ايراني وجود دارد
ك��ه چرا بايد از توليد ايراني حمايت كرد و اين
نيز ترفندي است كه برخي تجار انحصارگر در
ذهن جامعه جاي ميدهند و باور مردم را نسبت
به اهميت توليد داخلي متزلزل ميكنند.
آي��ا نباي��د از توليد داخ��ل حمايت كرد؟
بهنظ��ر ميرس��د اين داس��تان بايد به ش��كل
كارشناس��ي – علمي حل ش��ود .ايران در همه
دهههاي س��پري ش��ده بهطور عجيب��ي هرگاه
ثروتمند شده و درآمدهاي حاصل از صادرات
نفت خزانه دولت را لبريز از دالر كرده است به
سمت رشد واردات پيشرفته است .آيا نميشد
رفتاري در قد و قواره نروژيها براي ايران نيز
تعريف ش��ود و درآمدهاي حاصل از صادرات
نفت در صندوقي واقعي ذخيره شده و به بودجه
كش��ور تزريق نشود؟ بهنظر ميرسد اين اتفاق
ميتوانست رخ دهد اما همان تجار انحصارگر
ذهن جامعه را مخدوش كرده و در شيپور رفاه
از مس��ير افزايش واردات دميدند و درآمدهاي
ارزي را ب��ه واردات هر كاالي بيارزش��ي هم
هزينه كردند .در كنار مس��ايل يادش��ده بايد به
سياس��تگذاري اقتصادي در كالنترين سطح و
بهويژه درباره سياستهاي ارزي ،پولي و تجارتي
نيز اش��اره كرد .وقتي كه بانكداري ايران به هر
دليل تحتفشار قرار دارد و نميتواند منابع كافي
جذب كند به سوي رفتارهاي عجيب و رقابت
و نبرد بر سر قيمتها ميرود.
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وزير جهادكشاورزي:

توليد شكر دو برابر شد

دو برابر شدن توليد شكر

محمود حجتي وزير جهادكش��اورزي قرص و
محكم ايس��تاده اس��ت تا وعدهه��اي دولت يازدهم
و دوازده��م را در خوداتكا كردن كش��ور به برخي
محصوالت كش��اورزي با استفاده از رشد بهرهوري
و تفاهم س��هجانبه دولت ،كشاورزان و كارخانهها را
محق��ق كند .اما او بهرغم فش��ارهاي برخي از تجار

و واردكنن��دگان براي ايجاد حفره در اين سياس��ت،
ب��ا همكاري كارخانههاي قند به س��مت خودكفايي
كردن كش��ور در توليد اين محصول پيش ميرود .او
در ديماه بهمناس��بتهاي گوناگون درباره صنعت و
كشاورزي قندوش��كر و چغندر صحبت كرده است
كه خالصهاي از آنها را در ادامه آوردهايم:

اقتصاد ايران از قاب زمستان 1396
س��رزمين باستاني ايران و ش��هروندان اين
م��رز و ب��وم تاريخ��ي پر از راز و رم��ز دارند و
شگفتيسازند .در هر دورهاي كه برخي بدخواهان
اي��ن آب و خ��اك گمان كردهاند اين كش��ور به
زير كشيده ميش��ود از جايي كه تصور نميشد
برخاسته و زنده و ناميرا نشان داده است.
ايران در جايي از كره زمين افتاده اس��ت كه
نياز دنيا به آن دس��تكم تا همين امروز احساس
ميشود .بدون ايران بهعنوان نقطه تعادل و كانون
آرامش فعلي خاورميانه در آتش نميتوان فهميد

محمدصادق جنانصفت

كه چه بر سر اين منطقه از جهان خواهد آمد .با
اين همه ،اما دنياي امروز بيرحمتر از آن اس��ت
كه بتوان چش��م اميدي به لطف آن داشت و بايد
ايران و ايراني به نيرومندي انديش��ه و توان خود
بينديشد و سرپا بماند و البته كارهاي سختي بايد
صورت پذيرد.
ايران امروز و از قاب زمستان  1396چگونه
جايي اس��ت و چه كژيها و كاستيهايي بر آن
استيال پيدا كرده است.

در صفحه 2

قند پانيذفام
و افتخار ديگري براي صنعت قندوشكر

درحاليكه برخي افراد با انتساب گزارشهاي غلط صنعت قند ايران را ناتوان نشان ميدادند
اما كارخانههاي ايراني در سالهاي اخير افتخارات خود را تكميل كردهاند.
به گزارش شركت قند پانيذفام در راستاي تدابير مقام معظم رهبري و سياستهاي ابالغي
معظمله در حوزه اقتصاد مقاومتي و در جهت برنامه ملي خودكفايي كش��ور در حوزه ش��كر و
بر اساس فراخوان مركز آموزش مديريت دولتي از سازمانها و نهادهاي فعال در حوزه اقتصاد
و تج��ارت جه��ت حضور در طرح بهينهكاوي تجارب موفق مديريتي در حوزه اقتصاد مقاومتي
اين ش��ركت در طرح مذكور با عنوان «توس��عه كشت پاييزه چغندرقند» شركت كرده و بهعنوان
ش��ركت منتخ��ب موفق به اخذ لوح بهعن��وان مورد كاوي در حوزه اقتصاد مقاومتي در س��طح
كشوري شده است.
* نشريه شكر اين موفقيت را به مديران و كاركنان زحمتكش قند پانيذفام تبريك گفته
و موفقيت روزافزون اين عزيزان را از درگاه خداوند متعال مسئلت مينمايد.

وزير جهادكشاورزي گفت :در حال
حاضر سطح زيركشت شكر نصف دهه
هفتاد اس��ت اما توليد ش��كر دو برابر آن
زمان شده است .محمود حجتي در مراسم
دومي��ن دوره اهداي نش��ان كارآفريني
امينالضرب كه ( ۱۸ديماه) برگزار شد،
اظهار كرد :ما امروز گردهم آمدهايم تا از
خالقيت ،پشتكار بزرگمردان اين كشور
كه در تاريخ منش��أ اث��ر و بركات بودند،
تجلي��ل كني��م .وي ادامه داد :از كس��اني
تقدير ميكنيم كه در مسير بزرگاني چون
امينالض��رب گام برداش��تهاند .امروز ما
دنبالهرو آن نس��ل و افراد هستيم .حجتي
اظهار كرد :در بخش كش��اورزي ،بحران
آب داري��م و گاه��ي اين تص��ور ايجاد
ميش��ود كه به آخر خط رس��يدهايم اما
ظرفيته��اي نهفته زي��ادي وجود دارد.
بهعنوان مثال س��طح زيركش��ت چغندر
نصف دهه  ۷۰است اما توليد آن دو برابر
آن زمان شده است .ظرفيتهاي ما در دريا
و ساحل بسيار زياد است .بهعنوان نمونه
توليد ميگو از  ۱۲هزار تن به  ۳۰هزار تن
رسيده است و صادركنندگان توانستهاند
بازارهاي بسيار خوبي ايجاد كنند.
در صفحه 3
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رفع تعارضها
در كالنترين سطح

از صفحه اول
اينگونه ش��د كه نرخ س��ود به��ره بانكها به
عددهاي عجيب رس��يد و در حاليكه نرخ ميانگين
تورم جهاني در حد  5بود در ايران س��الهايي نرخ
تورم به  35درصد هم نيز رسيد .خوشبختانه دولت
يازدهم و دوازدهم توانسته است نرخ تورم را مهار
كرده و به نقطه خوبي برس��اند .اين روند بايد ادامه
يابد تا توليد داخل بتواند در مقايسه با رقباي خارجي
نفس بكشد .در كجا ميتوان سراغ گرفت كه هزينه
تمام شده يك كاال با تورم  15تا  35درصد افزايش
يابد و بتواند با رقيب خارجي كه هزينه تمامشدهاش
ساالنه حداكثر  2تا  5درصد رشد دارد رقابت كند.
بهنظر ميرس��د حاال كه نرخ تورم مهار شده است،
بايد شاهد كاهش نرخ سود بانكي باشيم تا بخشي از
داليل افزايش قيمت تمامشده كاالها كاهش يابد.

برخي تعارضها

باتوجه به آنچه در باال نگاش��ته ش��د و نكاتي
درب��اره خواس��تها و گاليهه��اي توليدكنن��دگان
داخلي اس��ت ،ميتوان تأكيد كرد همان گاليهها از
س��وي مديران صنعت قندوشكر نيز وجود دارد؛ اما
صنعت قندوشكر برخالف برخي رشتههاي صنعتي
كه تكليفشان با دولت و وزارتخانهها روشن است
با چند وزارتخانه و چند سازمان متفاوت كه داراي
تعارض منافع نيز هس��تند س��روكار دارد .اگرچه با
تش��كيل وزارت صنعت ،مع��دن و تجارت يكي از
دردسرهاي صنعت قندوش��كر برطرف شده است
اما هنوز با دردس��رهاي خاص مواجه هستيم .يكي
از دردس��رها تعارض منافع شركتها و مؤسسهها
و س��ازمانهاي دولتي است .بهطور مثال ميتوان به
تعارض منافع ميان آزادسازي اقتصاد با سازماني كه
همچنان ميخواهد س��كاندار قيمتگذاري باشد،
اشاره كرد .درحاليكه قرار است قطار اقتصاد ايران از
ريل بخش دولتي خارج و در ريل بخش خصوصي
حركت كند ،اما برخي از سازمانها همچنان در كانون
توجه قرار دارند و مديران ارش��د دولت نيز از آنها
در آش��كار و نهان حمايت ميكنند .اين س��ازمانها
نيز بهجاي اينكه مطابق قانون تأسيس خود دستكم
در عم��ل و در جاهايي از بخ��ش توليد نيز بهطور
ضمني حمايت كنند همه نيروي خود را براي مهار
صنع��ت متمركز كردهاند .تعارض ديگر ميان برخي
از ديدگاهها در س��طح كالن نسبت به ادامه شرايط
فعلي است .اين تعارض ميان ادامه ركود در صنعت
بهويژه واحدهاي كوچك و متوس��ط و رشد برخي
از واحدهاي ب��زرگ ،به دومي رأي ميدهد و دهها
هزار بنگاه كوچك و متوس��ط را از گردونه حمايت
واقعي دور كرده اس��ت .تعارض بعدي درباره نرخ
بهره بانكي است كه برخي معتقدند بايد آزاد شود و
برخي حتي اصرار دارند آن را بازور به سمت پايين
بكشانند .بهنظر ميرس��د تا تكليف اين تعارضها
معلوم نش��ود و سياستگذاري عمومي در كالنترين
س��طح به سوي س��ازگاري پيش نرود توليد داخلي
آسيبپذير خواهد ماند.

مقاله

اقتصاد ايران از قاب زمستان 1396
از صفحه اول
واقعيت اين اس��ت كه آن جايي كه بايد
نقط��ه قوت اين مرز و بوم باش��د ،متأس��فانه
بهداليل گوناگون مركز آس��يب ش��ده است.
اقتص��اد ايران در زمس��تان  1396در وضعي
نامس��اعد و ناخوش قرار گرفته اس��ت و اين
اندوه و ناراحتي فراهم ميكند .سياستگذاري
ناكارآمد  8سال فعاليت دولتهاي نهم و دهم
كه با جادوگري كار را پيش بردند و كسبوكار
ايرانيان را در سطح خانواده ،بنگاه و در سطح
كالن به آشوب كش��يدند آنقدر خرابي به بار
آورده بود كه دولت يازدهم نتوانست بر همه
آن غلبه كند و بنايي استوار بسازد .البته دولت
يازدهم نيز بنابر خُ وي و خصلت همه دولتها
در هر سرزمين و در هر دورهاي بيشتر از آنكه
اقتصاد ايران را در كليت خويش هدف رشد و
ارتق��ا قرار دهد ،نهاد دولت را در صدر توجه
و تمركز قرار داد.
دولت يازده��م نيز همانند همه دولتها
تالش كرد ابتدا س��طح محبوبيت خود را در
باالتري��ن نقطه قرار دهد و س��پس به اقتصاد
خانوادهها و بنگاهها بپردازد .از سوي ديگر و
بهرغم همه خوشبينيهايي كه درباره حضور
سرمايهگذاران خارجي در اقتصاد ايران پديدار
شده بود سياست خارجي ايران گونهاي پيش
رانده شد كه متأس��فانه كمترين اقبال اجرايي
از س��رمايهگذاري خارجي بهوقوع پيوس��ت.
ناتواني و كوچك بودن سرمايهگذاران داخلي و
البته احتياط آنها در ورود به سرمايهگذاريهاي
كالن نيز كار را براي تأمين سرمايه سخت كرد
و اقتصاد ايران بدون پشتوانه ماند .اين وضعيت
موجب ش��د برخالف تصور ق��درت خريد
شهروندان ايراني با سرعت كافي ترميم نشود و
شمار ايرانياني كه به گروههاي كمدرآمد جامعه
رانده ميشوند ،اضافه شد .افزايش تهيدستان
ايراني و كس��اني كه به هردليل نتوانستهاند در
مي��ان گروههاي با درآم��د باال جا بگيرند يك
زنگ خطر بود كه اقتصاددانان سالهاست به
آن اشاره دارند.

ازطرف ديگر ناتواني توليدات صنايع و
كشاورزي ايران در مواجهه با رقباي خارجي
ب��ازار ايران را براي آنها كوچك و كوچكتر
كرد و راه توس��عه و حت��ي روزنههاي حفظ
ظرفيته��اي نصب ش��ده را مس��دود كرد و
ب��ر ابعاد نارضايتي گروههاي كمدرآمد اضافه
ك��رد .در زمس��تان  1396ميش��ود دي��د كه
افزايش نابرابريه��اي درآمدي بهدليل اينكه
ي��ك گروهه��اي كوچك در اي��ران به رانت
دسترسي داشتند ،شهروندان ايراني را رنجور
و اندوهگين ميكند.
تجربه جامعههاي بش��ري نشان ميدهد
نابرابريها و فس��اد در هر سازماني و در هر
جامعهاي ميتواند زمينههاي اعتراض را فراهم
كند و همينگونه نيز شد.
فس��اد در اقتصاد ايران چيزي نيست كه
اكنون فقط از سوي مخالفان شنيده شود بلكه
هر سازمان وابسته به هر قوه اداره كننده جامعه
ديگري را فاسد معرفي ميكند .عالوه بر اين
وقتي احزاب و جمعيتهاي سياسي درگير در
نبرد قدرت در هر تريبوني كه دارند مجموعه
رقيب را فاسد معرفي ميكنند شهروندان چه
برداشتي خواهند داشت.
وقتي در انتخابات اخير رياست جمهوري
بدبختانه كانديداها ب��ه جاي ارائه برنامههاي
خود بيش از هر چيزي توپ فساد را به زمين
رقيب انداختند و ديگري را فاس��د اقتصادي
معرفي كردند ،شهروندان نيز جريان را چنين
ديدند و خش��مگين شدند .در زمستان 1396
متأس��فانه ايران روزهاي شاد كمتري داشت
و روزهاي ناخوش��ي بيشتري را تجربه كرد.
مدي��ران ارش��د اقتص��ادي و سياس��ي ايران
نتوانس��تند زمس��تان  1396را با خاطرههاي
خوش براي ايرانيان پُر كنند و صداي اعتراض
ش��هروندان در ايران ش��نيده ش��د .باالترين
مقامهاي ادارهكننده ايران نيز اصرار دارند كه
وضعيت اقتصادي كش��ور آنگونه كه انتظار
ميرفت نشده است و در حال حاضر ايرانيان
كمدرآمد در وضعيت نامساعدي هستند .امسال

به پاس فعاليتهاي شايسته و ستودني در توليد ملي

مديرعامل شركت نيشكر دهخدا بهعنوان كارآفرين برتر انتخاب شد

تعارض صنعت ما

خوشبختانه با همه بيمهريهاي دولتهاي نهم
و دهم و در ش��رايطي كه دولت يازدهم و دوازدهم
نيز بيمهريهايي را نس��بت به توليد روا داشت اما
صنعت قندوشكر با تفاهم ملي كه كارخانهها با دولت
برقرار كرد و آن را به كش��اورزان نيز تسري دادند.
روند خوبي را طي كرده است .اما صنعت قندوشكر
نيز با تعارضهايي مواجه است كه بايد حلوفصل
ش��ود .همان تعارضهاي در پيش گفته ش��ده اما با
شدت بيشتري همراه است .ما خواستار رفع برخي
تعارضهاي جدي هستيم و تمايل داريم با شرايط
س��ازگاري كه پديدار ميش��ود بتوانيم با آرامش و
آسايش كار توليد را پيش ببريم .تعارض منافع ميان
دستگاههاي دولتي سازمانهاي پرشمار آن نبايد راه
توليد داخل را مسدود كند.

ايراني��ان بهلحاظ طبيعت دس��تكم تا آخرين
روزه��اي دي ماه با خساس��ت مواجه بودند
و البت��ه روزهاي بدي را نيز بهلحاظ انش��قاق
اجتماعي -سياس��ي تجربه كردند .درحاليكه
منتق��دان دولت آقاي روحان��ي اين دولت را
ب��ه بيكفايتي متهم ك��رده و ميگويند كه اگر
اي��ن بيلياقتي نبود زمس��تان  1396زمس��تان
عادي ميشد،در مقابل دولت به دخالتهاي
همهجانبه ساير نيروها اشاره ميكند.
دولت با انتش��ار بودجه  1397كل كشور
و نش��ان دادن آمار وارقام و اقالم آن به جامعه
ايراني هش��دار داد كه پولي در بس��اط ندارد
و از  360ه��زار ميلي��ارد توم��ان بودج��ه كل
كش��ور  200هزار ميلي��ارد تومان آن دراختيار
نهادهاي ديگر است .اين بودجه كل كشور كه
بخشهايي از آن را در ادامه ميخوانيد نش��ان
ميدهد اي��ران آنقدرها هم اقتصاد نيرومندي
ن��دارد و احتم��ال اينكه دول��ت در ميانهراه با
كس��ري بودجه هنگفت مواجه ش��ود را نبايد
دستكم گرفت.
آنچه در بودجه  1397و در زمستان 1396
ميبينيم يادآوري اندوه به ايراني دلسوز است.
ايرانيان با اين تاريخ و با اين جغرافيا و با اين
ميزان نيروي ورزيده كه بخش قابلتوجهي از
آنها از ايران رفتهاند بايد در جايگاه شايستهاي
قرار گيرد نه اينكه رش��د  3درصدي در س��ال
 1397نيز با ترديد همراه باش��د .اقتصاد ايران
در قاب زمستان  1396پديدهاي الغر و نحيف
است كه درآمد نفت تنها به هزينههاي جاري
و احيان ًا تأمين يارانه نقدي ميرسد و عالوه بر
آن اين بودجه نشان ميدهد كه بهلحاظ ساختار
اداري – سياسي نيز در موقعيت خوبي نيستيم،
با اين همه بايد اميدوار بود كه انشقاق و شكاف
درآمدي در جامعه ايراني كاهش يابد و شرايط
همزيستي مسالمتآميز فعلي نابود نشود .اگر
س��ال  1397نيز همچون زمستان  1396باشد
بدانيم كه بايد بيشتر از گذشته نگران باشيم و
اي��ن يعني اينكه بايد هر ايراني به اندازهاي كه
توانايي دارد راه توسعه را باز كند.

به گزارش باويپرس :لوح تقدير كارآفرين
برت��ر در س��ومين كنفران��س مل��ي كارآفريني،
استقامت ملي و توسعه پايدار به مهندس فريبرز
كريميزن��د مديرعام��ل خوشفك��ر و پا بهكار
ش��ركت كش��ت و صنعت نيش��كر دهخدا اهدا
ش��د .اين همايش كه از سوي مؤسسه آموزشي
و پژوهش��ي ات��اق بازرگاني ،صناي��ع ،معادن و
كشاورزي ايران برگزار شد ،ضمن بررسي مسائل
و مش��كالت بنگاههاي اقتص��ادي و كارآفرينان
كش��ور ،روشها و راهكارهاي ايجاد و توسعه
اشتغال پايدار بررسي شد.
مجموعه كش��ت و صنعت نيشكر دهخدا
بهدليل همت ويژه در توليد ملي حائز رتبه برتر

شد به نحوي كه مديرعامل اين شركت در راستاي
تحقق اقتصاد مقاومتي تبيين شده از سوي مقام
معظم رهبري(مدظلهالعال��ي) موفق به دريافت
لوح س��پاس و تنديس كارآفرين برتر در س��ال
 ٩٦گرديد .گفتني است شركت كشت و صنعت
نيش��كر دهخدا از جمله واحده��اي هفتگانه
ش��ركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي ميباشد
كه با ظرفيت توليدي صدهزار تن ش��كرخام و
 ۱۷۵هزار تن ش��كر تصفيهشده توانسته بود در
زمينه توليد نيشكر و شكر ركوردهاي جهاني را
بهنام خود به ثبت برساند.
در اي��ن تقديرنامه خطاب ب��ه مديرعامل
ش��ركت كشت و صنعت نيش��كر دهخدا آمده

اس��ت :در دنياي امروز ،كارآفرينان رهپويان راه
سخت و پرپيچوخم پيشرفت در جوامع در حال
توس��عه بهشمار ميآيند؛ همانطور كه كشورهاي
توس��عهيافته موفقيت خ��ود را مرهون زحمات
كارآفرينان كوشا و ساعي خود ميباشند .با توجه
به فعاليتهاي شايسته و ستودني شما كه گامهاي
مؤثري را در جهت كارآفريني و توليد ملي ميهن
عزيزمان ايران اسالمي برداشتهايد ،برماست تا با
تقدير از شما مدير كارآفرين در اين مسير سخت
و پر مشقت از جنابعالي حمايت نماييم.
موفقيت روزافزون شما را در عرصه توليد و
صنعت كشور از خداوند متعال مسئلت مينماييم.
اميدواريم كه به فرموده موالي متقيان با كار نيك
پ��اداش نيك دريافت نمايي��د .بنابراين گزارش؛
تقدي��ر از  61كارآفرين برتر كش��ور و تش��كيل
نشستهايي با موضوع بررسي عواقب ناشي از
بيكاري ،جوانان و كار پايدار ،مسئوالن و اشتغال
و نقش بخش خصوصي در اشتغال پايدار از ديگر
برنامههاي س��ومين كنفرانس ملي كارآفريني بود
كه در آن عالوه بر كارآفرينان و فعاالن اقتصادي،
استادان دانشگاهها نيز حضوري مؤثر داشتند.
* نشريه ش��كر نيز اين موفقيت بهدست
آمده را به جناب آقاي كريميزند و همكاران
صديق و زحمتكششان تبريك گفته و موفقيت
روزاف��زون اين عزي��زان را از خداوند متعال
مسئلت مينمايد.

مقاله

وزير جهادكشاورزي:

معاون وزير جهادكشاورزي:

توليد شكر
دو برابر شد
از صفحه اول
وزير جهادكشاورزي گفت :هرجا كه بر انجام
كاري اصرار كرديم ،موفق ش��ديم .بايد بتوانيم از
ظرفيتها و امكانات فوقالعاده پيرامونمان استفاده
كنيم .گذش��تگان ما هيچوقت نگفتهاند كه كمبود
داريم .در شرايطي كه امكانات آن زمان نسبت به
امروز بسيار محدود بود.
وزي��ر جهادكش��اورزي همچني��ن در جاي
ديگري گفت :توس��عه كشت چغندرقند پاييزه در
كش��ور راهكار بينيازي از واردات شكر است كه
اين برنامه را بهطور جدي دنبال ميكنيم.
اي��ن خب��ر را محمود حجتي در پايان س��فر
يكروزه خود به استان مركزي در جمع خبرنگاران
در آش��تيان اظهار داشت :استان مركزي عليرغم
س��بقه صنعتي ،در حوزه كشاورزي نيز در تمامي
زيربخشها وضعيت و ظرفيت مطلوبي دارد.
وزير جهادكشاورزي در بخش ديگر سخنان
خود گفت :كشور ما در حوزه توليد شكر به خود
كفايي نرسيده اما از سال  ٩٢مقدار توليد داخل از
مي��زان يكميليون و ١٣٠هزار تن به يك ميليون و
 ٩٠٠هزار تن در سالجاري رسيده است.
حجتي تصريح كرد :مشكل موجود در حوزه
توليد ش��كر ،نب��ود كارخانههاي قن��د در مناطق
گرمس��يري است ،در اين رابطه حمايت از كشت
چغندرقند پاييزه را در مناطق گرمسيري پيادهسازي
كردهاي��م ،تولي��د چغندر ما امس��ال ب��ه حدود 8
ميليون تن رس��يد و به س��بب كمبود كارخانهها،
چغندركاران با مش��كالتي مواجه هستند و به اين
سبب بدهيهايي به چغندركاران وجود دارد.
وي اضافه كرد :همچنين مس��ئله راهاندازي
مجدد كارخانه قند ش��ازند نيز در اين سفر مورد
بررس��ي قرار گرفت ك��ه بايد با هم��كاري بنياد
مس��تضعفان و وزارت صنع��ت ،معدن و تجارت
نسبت به فعاليت دوباره اين مجموعه اقدام شود.
وزير جهادكش��اورزي با تأكي��د بر اينكه در
بخش كش��اورزي راهي جز طي كردن مس��ير از
مزرعه تا س��فره نداريم گفت :اين زنجيره بايد به
درستي شكل بگيرد تا اهداف محقق شود ،اگر يكي

از حلقههاي زنجيره مفقود باشد فرايند به درستي
شكل نخواهد گرفت.
محم��ود حجتي در نشس��تي ب��ا نمايندگان
تش��كلهاي بخش كش��اورزي اس��تان مركزي با
اش��اره به مش��كالتي كه در حوزه محدود ش��دن
منابع آبي براي كش��ور ايجاد ش��ده است افزود:
تاري��خ نش��انگر توانمندي مردم اي��ران در حوزه
رشد و توليد است.
وي با اشاره به تجربيات كشورهايي همچون
هلن��د در بهكارگي��ري تش��كلها و اتحاديهها و
تعاونيهاي كش��اورزي در راستاي بهبود اقتصاد
كش��اورزي و حذف واسطهها اظهار كرد :در اين
كشور خريد نهاده و فروش محصول دغدغه فعال
بخش كش��اورزي نيس��ت چرا كه تمام دغدغهها
با تعريف اينگونه تش��كلها و فعاليت گس��ترده
و حس��اب شده آنها رفع ش��ده و كشاورز تنها به
تولي��د محص��ول با كيفيت ميانديش��د و زنجيره
توليد و فروش داخلي و خارجي توس��ط تعاوني
پردازشگري ميشود .حجتي با بيان اينكه راهي جز
توج��ه به اين رويكرد براي ما وجود ندارد افزود:
صادرات محصوالت كشاورزي در هلند حدود ۸۰
تا  ۹۰ميليارد دالر است كه تمام ًا توسط پايانههاي
ويژه پردازشگري ميشود و توليدكنندگان در اين
چرخه حضور فعال داش��ته و واس��طهها در حد
ممكن حذف شدهاند.
حجت��ي اف��زود :محصوالت كش��اورزي را
نميتوان براي مدت طوالني نگهداري كرد و توليد
فراوان محصوالت بدون توجه به نياز بازار موجب
متضرر شدن توليدكننده و از بين رفتن منابع خواهد
ش��د .توليدكننده نبايد بدون توجه به ميزان و نوع
نياز بازار به توليد محصول بپردازد.
وي افزود :در سال  ۱۳۹۳مجبور شديم ۱۷۰۰
تن مرغ را براي تعادل بخشيدن به قيمت در بازار
مصرف كش��ور جمع آوري كنيم .در حال حاضر
ظرفي��ت تولي��د مرغ در ايران س��ه ميليون تن در
سال است درحاليكه ميزان مصرف اين محصول
در كش��ور  ۲.۴ميليون تن است و در اين شرايط
تقاضاي افزايش ظرفيت وجود دارد.

يكميليون و  900هزار تن شكر
در سال زراعي جاري
در كشور توليد ميشود

وزير جهادكشاورزي با اشاره به يارانهاي كه
در دنيا براي بخش كشاورزي صرف ميشود گفت:
آمريكا عليرغم برخورداري از زيرس��اختهاي
بس��يار در حوزه كشاورزي و مشكالت به مراتب
كمتر از ما در اين حوزه مبالغ بس��ياري را صرف
يارانه بخش كش��اورزي ميكند .اتحاديه اروپا نيز
بيش از  ۱۰۰ميليارد دالر در سال را به يارانه بخش
كش��اورزي اختصاص ميدهد و برزيل كه از نظر
آب و خاك هيچگونه محدوديتي براي توليد ندارد
م��رغ را بهصورت عم��ده در بازارهاي جهاني با
كمترين قيمت عرضه ميكند.
وي افزود :توليدكنندگان بخش كش��اورزي
بايد بهرهور فعاليت كنند .بس��ياري از محصوالت
كشاورزي ما قابليت ورود به بازارهاي جهاني را
داراست .اساس توليد را بايد بر بهرهوري قرار داد
و اساس بهرهوري بر مديريت مصرف آب است.
حجت��ي تصريح كرد :بهرهوري آب تنها به آبياري
نوين محدود نميشود ،بلكه سيستم توليد ما بايد
به سمت كشت نشائي و گلخانهاي حركت كند كه
اين مهم در اس��تان مركزي كمتر مورد توجه قرار
گرفته اس��ت .وي افزود :در حال حاضر وضعيت
مناس��بي از نظر منابع آبي و منابع مالي در كش��ور
وجود ندارد و دولت در اين حوزهها شرايط خوبي
ن��دارد ،ام��ا عليرغم محدوديتها و مش��كالت
موجود توانس��تيم منابع خوبي را بهويژه در بخش
آب و خ��اك با حمايت مقام معظم رهبري ببينيم.
حجتي بر لزوم توجه ويژه به آبخيزداري بهعنوان
يك��ي از مهمترين راهكارهاي مديريت منابع آبي
موجود تأكيد كرد و افزود :پيشنهاد دولت در اين
خصوص توسط مجلس تصويب شده و اميد است
از حمايت دفتر رهبري در اين حوزه نيز بهرهمند
ش��ويم .وي با اشاره به مش��كالتي كه در حوزه
اختالف��ات بين منابع طبيعي و برخي كش��اورزان
وجود دارد گفت :در س��طح كش��ور چند ميليون
هكتار زمين درگير اين مس��ئله است و دهها هزار
پرونده در اين حوزه تش��كيل ش��ده اس��ت  .اين
مش��كل را ميتوانيم با راهكاري كه به اس��تانها
اعالم شده و با كمك هم رفع كنيم.

دبير انجمن صنفي صنايع قندوشكر اعالم كرد

نزديك شدن به خودكفايي و زياندهي صنايع قندوشكر
دبير انجمن صنفي صنايع قندوشكر از افزايش
توليد شكر بيش از برآوردهاي موجود تا سقف يك
ميليون و  ۹۰۰هزار تن خبر داد و گفت :هيچ نيازي
به واردات اين محصول وجود ندارد اما تأخير در
خ كارخانهها سبب كاهش قيمت شكر و
اعالم نر 
زياندهي صنايع شده است.
بهم��ن داناي��ي اظه��ار ك��رد :امس��ال توليد
چغندرقند بس��يار مناسب و بهتر از پيشبينيهاي
صورت گرفته بود ،چرا كه برآوردها نشان ميداد
كه توليد اين محصول به  7ميليون تن برس��د كه
به  8ميليون تن نزديك ش��ده است و امسال با در
نظ��ر گرفتن ميزان توليد نيش��كر ،توليد ش��كر از
يكميلي��ون و  ۹۰۰هزار ت��ن نيز عبور ميكند كه
ركورد خارقالعادهاي خواهد بود.
وي با بيان اينكه فاصله چنداني با خودكفايي
ش��كر كه دو ميليون و  ۱۰۰هزار تن توليد اس��ت
نداريم ،افزود :يكي از مشكالتي كه در حال حاضر
وجود دارد قيمت ش��كر اس��ت ،چ��را كه قيمت
مصوب اين محصول كيلويي  ۲۷۲۲تومان است كه

اواخر آبانماه به تصويب رسيد ،اما در بازار كشش
قيمت  ۲۴۵۰توماني هم وجود ندارد.
دبير انجمن صنفي صنايع قندوشكر ،تصريح
ك��رد :ب��ا وجود آنك��ه كارخانهها توليد مناس��بي
داش��تهاند ،زيانده ميش��وند اما دليل مش��كل به
وجود آمده اين اس��ت كه بايد براس��اس ابالغيه
معاونت رئيسجمهور ،س��ازمان مصرفكنندگان
و توليدكنندگان موظف بود تا قيمت ش��كر را از
ابتداي امسال به كارخانهها اعالم كند ،درحاليكه
اين قيمت حتي در شهريورماه كه فصل توليد هم
آغاز شده بود اعالم نشد و آبانماه نرخهاي جديد
تعيين و ابالغ شد.
دانايي با بيان اينكه كارخانههاي قندوش��كر
سه ماه پس از بهرهبرداري و بالتكليفي ،از نرخهاي
جديدي كه محصولش��ان را بايد بفروشند مطلع
ش��دند ادامه داد :نتيجه اين تأخير دپو شدن 3ماه
توليد ش��كر در انبارها ،ورود ناگهاني حجم توليد
3ماه��ه به بازار و شكس��تن قيمتها بود ،چرا كه
تعادل عرضه و تقاضا در اين بازار بهم خورد.
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وي درب��اره اينكه چرا پيشبيني توليد كمتر
از ميزان محقق ش��ده اس��ت ،گفت :امسال بخش
زيادي از چغندركاران به صورت آزاد كشت كرده
بودند كه در آمار و ارقام ما وجود نداش��ت كه با
توجه به نداش��تن قرارداد با كارخانهها اطالعي از
آنها در اختيار نبود و س��بب افزايش توليد بيش از
برآوردهاي صورت گرفته شد .دبير انجمن صنفي
صنايع قندوشكر با تأكيد بر اينكه براساس افزايش
توليد مناس��ب و موج��ودي انبارها هيچ نيازي به
واردات ش��كر نداري��م ،درباره اينك��ه آيا جايزه
كش��اورزان كه همان دادن قند و تفاله ارزانقيمت
به آنها از سوي كارخانهها بود مجددا ً برقرار شده
اس��ت ،گفت :اين جايزه بايد از س��وي ش��وراي
اقتصاد تصويب و به كارخانهها ابالغ شود و نهتنها
مصوبهاي در اينخصوص وجود ندارد بلكه اعالم
آن از س��وي هر مسئولي بهغير از شوراي اقتصاد
خالف قانون محس��وب ميشود و امكان اجرايي
ندارد كه البته در شرايط كنوني بهدليل زيانده بودن
صنايع قندوشكر نيز امكانپذير نيست.

معاون زراعت وزير جهادكشاورزي با بيان
اينكه ايران در بحث ش��كر بسيار مستعد شده
است ،گفت :پيشبيني ميكنيم در سال زراعي
جاري ي��ك ميليون و 900هزار تن ش��كر در
كشور توليد شود كه با ايجاد  2تا  3كارخانه در
استانهاي خوزستان و ايالم اين توليد افزايش
مييابد .به گزارش ايرنا ،عباس كشاورز در آيين
تجليل از كش��اورزان نمونه اس��تان لرستان در
سالن جهادكشاورزي اين استان افزود :مشكل
گندم و ش��كر با ي��اري و لطف خداوند متعال
ال حل شده است.وي
و تالش كش��اورزان كام ً
با بيان اينكه ظرفيت اي��ران در توليد دانههاي
روغني و چغندر از اروپا باالتر اس��ت ،گفت:
در سال آينده ركورد توليد دانههاي روغني را
خواهيم شكست.
مع��اون زراع��ت وزير جهادكش��اورزي
محصوالت كش��اورزي توليد ش��ده در كشور
را س��ه دس��ته خواند و افزود :دس��ته نخست
محصوالتي نظير هندوانه ،گوجه و سيبزميني
هس��تند كه بهدليل عدمكشش بازار از كشاورز
ميخواهيم زي��اد توليد نكنند .وي اظهار كرد:
دس��ته دوم توليداتي مثل گندم ،روغن و شكر
كه در حال پيوستن به گروه اول هستند و گروه
سوم محصوالتي مانند ذرت است كه براي رفع
برخي نگرانيها بايد بهدنبال كشت فرا سرزميني
آنها باش��يم .كشاورز با بيان اينكه تا اين لحظه
هيچ كشوري نس��بت به امنيت غذايي سست
و كم اراده نيس��ت ،افزود :براي همه كشورها
اين موضوع در درجه نخس��ت اهميت و جزو
خطوط قرمز اس��ت لذا اين مهم نيز در كشور
ما بايد بيش از گذشته مورد توجه قرار گيرد و
بهعنوان يك آرمان ملي به آن نگاه شود.
وي مديريت آب را مهمترين وظيفه دولت
در بخش كشاورزي خواند و گفت :اين چالش
جدي اس��ت پس بايد مراقب مصرف زياد آن
در كش��اورزي باش��يم پس يا توليد نكنيم يا با
اصالح الگوي كشت ،ميزان محصولي كمتر از
مصرف آب توليد نكنيم.
كش��اورز اف��زود :چال��ش دوم ما قيمت
تمامش��ده محصوالت است كه هم كشاورز را
آزار ميده��د و هم هزينه مصرف كننده را باال
ميبرد .وي اظهار كرد :يكي از داليل وجود اين
قيمت باال موضوع تورم است كه هم دولت و
هم فعاالن اقتصادي و سياس��ي براي كاالهايي
ك��ه توليد و اش��تغال ايجاد ميكنن��د بايد پول
ارزان در نظر بگيرند .كش��اورز سومين چالش
دولت در بخش كشاورزي را اشتغال دانست و
افزود :نميگويم بخش كشاورزي ميتواند همه
مشكالت كشور در زمينه اشتغال را حل كند اما
بهطور قطع ق��ادر به حل بخش بزرگي از اين
مش��كل است .وي لرستان را سرزميني سرشار
از منابع طبيعي و ظرفيتهاي باالي كشاورزي
دانست و گفت :كش��اورزي ديم بايد در كنار
كش��اورزي آبي در استان لرس��تان از اهميت
بااليي برخوردار باش��د لذا كشت محصوالت
متعدد مانند گندم ،حبوبات و دانههاي روغني،
احداث كارخانه توليد بذر و تغيير رفتار زراعي
از روشهاي س��نتي به اس��تفاده از روشهاي
نوي��ن و علمي بايد در دس��توركار مس��ئوالن
و كش��اورزان ق��رار گيرد .وي به كش��اورزان
اطمينان داد كه در صورت رعايت اين مس��ائل
و كش��ت مستقيم در عمق مناسب با هر مقدار
بارندگ��ي ،توليد محصول اف��ت نخواهد كرد.
معاون زراعت وزير جهادكش��اورزي وضعيت
كش��اورزي كش��ور را خوب توصيف كرد و
اف��زود :توفيقات خوب��ي در زمينه خود كفايي
حاصل ش��ده و بايد گفت ك��ه عاقلتر از آنيم
كه تحتتأثير برخي صحبتها ،اخبار كذب و
نااميدكننده قرار گيريم.
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بازار جهاني

بهبود توليد شكر

دركشورهاي صنعتي
(نشريه بينالمللي شكر و شيرينكنندهها ) Folichts
منبع :نيشكرنيوز

در شرايطي كه بازار شكر در دنيا روندي كاهنده بهلحاظ تقاضا تجربه ميكرد و قراردادهاي شكرخام به سمت توقف
پيش ميرفت ،رويكرد تبديل نيش��كر به اتانول بهكار آمد و ش��رايط تغيير كرد و نجات بازار ممكن شد .نشريه بينالمللي
ش��كر و ش��يرينكنندهها در  25س��پتامبر  2017گزارش خود را در اينباره منتشر كرد .در شماره گذشته بخشهايي از اين
گزارش درج ش��ده اس��ت .بخش باقيمانده درباره تحوالت شكر در آفريقا ،اقيانوس��يه و روند بهبود شكر در كشورهاي
صنعتي است كه به نقل از نيشكرنيوز ميخوانيد:

آفريقا

بهبود توليد شكر در كشورهاي صنعتي

انتظار ميرود كه توليد شكر آفريقا از  11/6ميليون تن سال
 2016-17به  12/8ميليون تن در س��ال  2017-18افزايش يابد.
دلي��ل آن نيز افزاي��ش قابلمالحظه توليد ش��كر در مصر ،بهبود
وضعي��ت خشكس��الي در آفريقايجنوب��ي و افزاي��ش توليد در
اتيوپي ميباشد.
توليد ش��كر چغندري مصر بهعلت تشويق و سرمايهگذاري
دولت در اين بخش درحال افزايش است.
گس��ترش كارخانههاي فعال ،توليد چغندرقند در سال -17
 2016را به  2/6ميليون تن ارتقا داده و س��رمايهگذاران خارجي
مشغول احداث كارخانههاي جديد چغندرقند ميباشند .بهخاطر
كمبود ش��كر در سال گذشته در اذهان و جلوگيري از تكرار آن،
دولت افزايش ش��ديدي روي قيمت نيش��كر وضع كرد و انتظار
ميرود توليد شكر نيشكري در سالجاري هم افزايش داشته باشد.
ال گمان بر اين است كه ميزان توليد اين كشور به
رويهم رفته ،فع ً
 2/8ميليون تن افزايش يابد .در آفريقايجنوبي ،سال زراعي اكتبر
 /سپتامبر با دو وضعيت مواجه بوده كه شامل خردكردن محصول
در انتهاي سال  2017و ادامه فرآيند خردكردن در فرصت بهتري
از سال  2018ميباشد .انتظار بر اين است كه توليد محصول در
س��ال زراعي اين منطقه ( ،)2017خسارت خشكسالي سالهاي
قبل را پشتس��ر گذاشته و توليد ( 2017-18اكتبر  /سپتامبر) تا
 2/1ميليون تن افزايش يابد .در سال  2016-17حجم توليد 1/9
ميليون تن بوده است.
در اتيوپ��ي ،گرچه اج��راي برنامههاي توس��عه موردنظر با
تأخير بس��يار زياد همراه بود ،با اين حال اين تالشها نتيجه داد.
يك كارخانه جديد ،توليد آزمايشي خود را شروع كرد و برآورد
ميش��ود توليد اين كشور تا  0/8ميليون تن افزايش يابد كه بيش
از توليد  0/6ميليون تني سال قبل است .عامل اين رشد ،افزايش
سطح زيركشت بوده است.

توليد شكر در كش��ورهاي صنعتي از  43/5ميليون تن سال
قبل به  47/5ميليون تن در سال  2017-18افزايش يافته است كه
عمدت ًا بهدليل افزايش توليد در اروپاست .اگر اين موضوع محقق
شود ،توليد اين گروه از كشورها نسبت به دو سال گذشته بهميزان
قابلتوجهي افزايش خواهد داشت و رشدي معادل  20درصد (8
ميليون تن) را شاهد خواهد بود .توليد شكر در كشورهاي درحال
توسعه نيز در فصل آينده بهطور قابلتوجهي افزايش مييابد ،چرا
كه توليد بيش��تر در هند ،تايلند و چين ميتواند ميزان توليد اين
گروه از كشورها را با  10ميليون تن رشد توليد ،بهرقم بيسابقه
 144/2ميليون تن افزايش دهد.
انتظار ميرود توليد شكر در كشورهاي واردكننده به ركورد
 92/2ميليون تن برس��د ك��ه افزايش قابلمالحظهاي نس��بت به
پايينترين سطح 6ساله خود ( 83/8ميليون تن) در امسال دارد.
توليد ش��كر در كش��ورهاي صادركننده نيز ممكن است به ميزان
قابلتوجهي افزايش يافته و از  94/7ميليون تن سال قبل به 99/2
ميليون تن برسد.

اقيانوسيه
توليد ش��كر اقيانوسيه طي س��ال  2017-18در حدود 5/2
ميليون تن تخمين زده شده است كه مشابه سال قبل است.
عمليات خرد كردن نيشكر در استراليا در اواخر ماه مه شروع
شده و انتظار ميرود كه تا ماه نوامبر بهطول بيانجامد .بنابراين توليد
محصول  2017-18ش��امل خردكردن در انتهاي امس��ال و بيشتر
آن در سال  2018انجام خواهد گرفت .تخمين مقدار توليد شكر
در سالجاري براي اين منطقه معادل  5ميليون تن است و بهنظر
نميرسد در مقدار اين توليد تغيير ملموسي ايجاد شود .پيشبيني
ميشود حجم نيشكر قابل آسياب از  36/5ميليون تن سال قبل به
 34/3ميليون تن در سالجاري كاهش يابد كه علت اين كاهش،
وجود خشكس��الي در منطقهجنوبي كوئينزلند و آس��يبديدگي
نيشكرهاي ستيكلوندبتي در منطقه مركزي در اواخر مارس بود.
كيفيت خوب نيشكرها با محتواي باالي شكر ،كاهش فوقالذكر
را جبران خواهد كرد.

افزايش شديد توليد شكر قابل صدور
در سال 2017-18
برآورد ش��ده است كه توليد شكر قابل صدور (توليد منهاي
مصرف) در س��ال  2017-18به باالترين سطح خود ،يعني 60/7
ميليون تن برسد كه از  56/3ميليون تن سال قبل بيشتر است.
افزايش دسترسي از بازارهاي اتحاديه اروپا و همچنين آسيا،
از عوامل مهم در اين افزايش محسوب ميشوند .بهنظر ميرسد
كه در س��ال  ،2017-18توليد شكر قابل صادرات اتحاديه اروپا
به حدود  7/3ميليون تن برس��د كه از رقم  5/3ميليون تني س��ال
قبل بيش��تر است .عمدهترين منابع اين افزايش ،توليد در فرانسه
( 1/2ميلي��ون تن) و آلم��ان ( 1/1ميليون تن) خواهد بود ،عالوه
بر اين ،ميزان توليد در كش��ورهاي ديگري مانند لهستان ،هلند و
بلژيك نيز باال خواهد رفت .عليرغم اينكه از اين پس صادرات
اتحادي��ه اروپا با محدوديت س��ازمان تجارت جهاني ()WTO
مواجه نيست با اين حال تمام اين شكر اضافي به بازارهاي جهاني
وارد نخواهد ش��د .درحالحاضر قيمتها در س��اير كشورهاي
اتحاديه اروپا براي توليدكننده ش��كر مازاد جذابيت بيش��تر دارد،
از اينرو افزايش دسترس��ي به ش��كر چغندري اتحاديه اروپا ،تا
ال وارد ميش��د تأثير
حدي روي واردات ش��كر نيش��كري كه قب ً
گذاشته است .در حقيقت صدور شكر به بازارهاي جهاني براي
توليدكنندگان اتحاديه اروپا به قيمت ش��كر ( 11بر مبناي پوندي
 14سنت) سودي ندارد ،از اينرو ممكن است بخش عمدهاي از
ش��كرهاي قابلصدور اين منطقه صادر نشده و انبار شوند ،مگر
اينكه قيمتها افزايش يابد.
احتمال دارد كه توليد قابل صادرات در آفريقا افزايش يافته
و به س��طح  2/2ميليون تن برس��د كه بيشتر از توليد  1/6ميليون
تن سال  2016-17است .گفته ميشود كه توليدكنندگان متعددي

در كش��ورهاي آفريقايي ،شرايط خشكسالي چند سال قبل را
پشتسر گذاش��تهاند ،چنانكه اتيوپي بتواند با بهرهبرداري به
موقع از كارخانههايي كه در ماه مارس توليد آزمايش��ي خود
را شروع كردهاند توليد شكرش را افزايش دهد ،براي اولينبار
شكر قابل صادرات خواهد داشت.
احتم��ال ميرود توليد قابلصدور در آمريكايش��مالي و
مركزي در سال  2017-18به  6/1ميليون تن افزايش يابد كه
از  6ميليون تن س��ال پيش ،بيشتر اس��ت .اين افزايش عمدت ًا
بهدليل دسترسي بهتر گواتماال بهعنوان صادركننده اصلي منطقه
ال در دسترس بودن صادرات مكزيك در
است ،درحاليكه عم ً
سطح مشابه اين فصل است.
تولي��د قابل ص��دور برزيل از  28/5ميليون تن در س��ال
 2016-17بهرقم  27/6ميليون تن در سال  2017-18كاهش
يافته اس��ت ،دليل آن ميتواند كاهش مورد انتظار توليد شكر
منطقه جنوب مركزي برزيل در فصل  2018باشد.
بههمي��ن صورت ،بهعلت افزاي��ش محصول در تايلند و
پاكس��تان ،توليد ش��كر آس��يا از  9/3ميليون تن س��ال قبل به
 11/4ميليون تن در سال جديد افزايش مييابد .گمان ميرود
توليد صادراتي در تايلند از  6/8ميليون تن س��ال پيش تا 8/6
ميليون تن در س��الجاري نوس��ان داشته باشد ،درصورتي كه
اين پيشبينيها درس��ت از آب درآيد ،پاكس��تان ميتواند از
 7/7ميليون تن ش��كر س��فيد توليدي خود 2/7 ،ميليون تن را
صادر كند.
اين مقدار شكر براي صادرات ،غير از موجودي محصولي
است كه از فصل ( 2016-17زماني كه افزايش شگفتانگيزي
در كش��ور بوجود آمد) به فصل جديد منتقل شده است .،اين
موجوديهاي مانده از قبل ،در توليد صادراتي فصل بعد لحاظ
نميش��وند و اين نشاندهنده ضعف در آمار و ارقام از جمله
ميزان توليد قابل صادرات است.
بههرحال تا اين زمان دولت پاكس��تان ،صادرات 1.225
ميليون تن ش��كر در س��ال  2016-17را تصويب كرده است
ولي بهنظر ميرس��د حجم صادرات كمتر از اين س��طح باشد
زيرا بدون پرداخت يارانه ،صنعت شيرينكنندههاي پاكستان،
جايگاهي در عرصه جهاني ندارد .بنابراين انجمن كارخانهداران
شكر پاكستان ( )PSMAدر حال رايزني براي دريافت يارانه
 190000روپيهاي (معادل  180دالر) براي هر تن شكر است
ليكن دولت فقط با مبلغ  10300روپيه موافقت كرده اس��ت.
لذا در ماههاي آينده ممكن است عرضهكنندههاي پاكستاني در
مقاب��ل قيمتهاي جهاني با وضعيت نامطلوبي مواجه گردند.
در نهايت ،به نظر ميرس��د توليد قابل صدور استراليا در سال
 2017-18در حدود  3/7ميليون تن بدون تغيير باقي بماند.
احتمال تقاضاي بيسابقه در واردات
تخمين زده ميش��ود كه واردات ناخالص در س��ال -18
 2017با  0/3ميليون تن كاهش به  67/3ميليون تن برسد .اين
بدانمعناس��ت كه در حدود  37درصد از ش��كر مصرف شده
جهان از محل واردات است .ممكن است واردات شكر چين
از  4ميليون تن در اين فصل به  6ميليون تن در سال 2017-18
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باش��د .واردات آمريكايشمالي و مركزي از  4/7ميليون تن
سال گذشته به  2/5ميليون تن افزايش يافته است كه بهواسطه
افزايش مورد انتظار در واردات اياالت متحده است .واردات
شكر به آمريكايجنوبي ناچيز است و ممكن است در سال
 2017-18به  1/7ميليون تن برسد كه در مقايسه با رقم 1/9
ميليون تن سال گذشته ،كاهش نشان ميدهد.
افزايش ذخاير شكر جهاني در سال 2017-18
ذخاير مازاد بهمنظور دسترس��ي بيوقفه به محصول از
تولي��د كارخانه تا مصرفكننده و پوش��ش نياز مصرف در
فاصل��ه زماني بين پايان يك دوره توليد و آغاز دوره بعدي
موردنياز اس��ت .اين مقدار در سال  2017-18ممكن است
از  0/4ميلي��ون ت��ن فعلي به  3/4ميليون تن افزايش يابد كه
هنوز هم از ميزان ش��كر مازاد  13تا  15ميليون تني 4 - 3
سال قبل فاصله دارد.
پيشبيني ميشود نسبت ذخاير به مصرف از رقم 37/7
درصد فصل جاري به  39/7درصد در سال  2017-18بهبود
يابد .عليرغم اينكه اين تغيير در س��ه دوره متوالي گذشته،
روند كاهش س��االنه داشته است ،ليكن هنوز هم از رقم 45
درصدي سالهاي  2013-14و  2014-15پايينتر است.
مازاد يا كسري شكر در يك سال براي درك فاصله بين
توليد و تقاضاي جهاني (از جمله مصرف ثبتنش��ده  15كه
بيانگر شكاف بين صادرات و واردات است) استفاده ميشود.
تعريف س��اده اين رويكرد نشان ميدهد كه اصطالح مازاد
و يا كس��ري به ترتيب به افزايش يا كاهش در ذخاير اشاره
دارد .درحاليكه ميزان كسري شكر در سال ( 2016-17اكتبر/
سپتامبر) به سطح  3/7ميليون تن رسيده بود ،برآورد ميشود
كه با افزايش توليد در س��ال  ،2017-18حدود  5/3ميليون
تن ش��كر مازاد در جهان حاصل شود .بعد از كمبود شديد
 12/6ميليون تن (در مجموع دو سال گذشته) ،اين اولينبار
است كه جهان با موجودي مازاد روبهرو ميشود .در ماههاي
اخير و با مش��خص ش��دن اين مقدار مازاد شكر جهاني در
فصل جديد ،فشار زيادي بر قيمتهاي جهاني تحميل شده
اس��ت .در حال حاضر برآورد ميكنيم اگر ميزان مصرف در
چين و هندوس��تان افزايش قابلتوجهي نداشته باشد ،مقدار
شكر مازاد حتي بيشتر از اين هم خواهد شد.
اي��ن وضعي��ت مخصوص ًا براي بازار شكرس��فيد پيش
ميآي��د كه در هفتهه��ا و ماههاي اخير ،كاه��ش قيمت آن
مشهود است .حق بيمه شكر سفيد از ميزان  115دالر براي
هر تن در ماه آوريل به س��طح  45دالر در اواس��ط سپتامبر
س��قوط كرد كه اين پايين ترين س��طح پس از فوريه 2011
ميباش��د .اين هنوز پايان كار نيس��ت چرا كه توليد ش��كر
اتحادي��ه اروپ��ا روزبهروز در حال افزايش اس��ت .بهعالوه
بهنظر ميرس��د توليدكنندگان شكرس��فيد (مثل تايلند ،هند
و پاكس��تان) در سال  ،2017-18مقدار قابلتوجهي افزايش
محصول خواهند داش��ت ،ضمن اينكه هنوز پاكستان بخش
قابلتوجهي از ذخيره فروشنشده شكر سفيد برداشت سال
 2016-17را در اختيار دارد ،درصورتيكه دولت پاكس��تان
براي صادرات يارانه وضع نمايد ،موجودي بازارهاي جهاني
را باز هم افزايش خواهد داد .در مقابل ،بهنظر ميرس��د كه
اقتصاد برزيل از توليد ش��كر به س��مت توليد اتانول درحال
تغيير وضعيت است و اين امكان وجود دارد كه تا حدودي
ميزان شكرخام موجود را كاهش دهد.
ب��ا درنظر گرفتن نقش تعيينكننده برزيل و گرايش اين
كشور از توليد شكر نيشكري به سمت توليد اتانول ،اينبار
آنچنانكه معمول است فراواني زياد شكر جهاني بحرانآفرين
نخواهد بود.

افزايش يابد .سياست محدوديت در صدور پروانه واردات و
نيز وضع عوارض گمركي جهت واردات مازاد ،حجم واردات
رسمي را در سال  2016-17تحتتأثير قرار داد ،با اين حال،
سختگيري روي محمولههاي قاچاق ،سيل كاالهاي غيرمجاز
به اين كشور را كم كرده است .هرچند بسيار بعيد است كه
اي��ن وضعيت پايدار بماند زيرا قيمتهاي پايين ش��كرخام
جهاني س��بب جذابيت اين كاال شده و گزارش ميشود كه
تجار در جس��تجوي پيدا كردن راهكار و مسيري براي وارد
كردن اين كاال ميباشند.
واردات ش��كر كشور اندونزي در س��ال  2017-18به
 5/1ميليون تن خواهد رس��يد كه معادل فصل جاري است.
بهعلت رش��د اقتصادي و رشد جمعيت ،مصرف داخلي اين
كش��ور در حال افزايش ميباشد ،ليكن آهنگ حركت توليد
داخلي به سبب عدمس��رمايهگذاري در اين بخش ،با ميزان
تقاضا هماهنگي ندارد .افزايش تقاضا با رشد صنايع غذايي
و نوشابهس��ازي (كه متكي به شكر تصفيهشده از شكرهاي
وارداتي و بهجاي شكرهاي توليد شده ميباشد) ،شرايط را
براي كارخانهداران بومي سخت كرده است.
پيشبيني ميگردد كه واردات شكر اياالتمتحده در سال
 2017-18به حدود  3/4ميليون تن برس��د كه  3ميليون تن
بيش��تر از سال قبل است .بهنظر ميرسد كه موجودي پايين
در آمريكا ،نيازي مبرم براي واردات در فصل آتي ايجاد كند
و احتماالً مكزيك نتواند فاصله اين نياز را پُر كند.
بهنظر ميرسد واردات روسيه در سال  ،2017-18روند
رشد  0/3ميليون تني (و نه بيشتر) خود را حفظ كند.
پيشبيني ميشود كل واردات شكر آسيا از  5/5ميليون
تن سال قبل به  36/2ميليون تن در سال  2017-18افزايش
يابد ،اين رشد بهدليل افزايش واردات چين مورد انتظار است.
بهنظر ميرسد واردات اروپا از  10ميليون تن سال گذشته به
 9/5ميليون تن كاهش يابد .واردات آفريقا نيز از  15/4ميليون
تن فصل گذش��ته به  14/4ميليون تن كاهش يافته است كه
دليل آن ميتواند افزايش ميزان دسترس��ي داخلي اين منطقه

مازاد  /كمبود ذخاير جهاني ( 1000تن ،ارزش خام ،پايان سپتامبر)
2009

كل ذخاير
60.052

ذخاير مازاد

در كشورهاي واردكننده

در كشورهاي صادركننده

سال

2010

56.150

-5.333

-5.599

266

-606

-3.672

3.066

2011

57.460

-4.522

-5.664

1.142

2012

64.174

418

-2.242

2.660

2013

74.280

10.426

5.523

4.903

2014

79.347

13.367

6.622

6.745

2015

80.449

14.747

7.545

7.202

2016

71.528

5.730

1.534

4.196

2017

67.862

393

-5.482

5.875

2018

73.165

3.433

-4.473

7.906
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چندنرخي يا تكنرخي؟
قيمت هر دالر آمريكا بهعنوان يكي از ارزهاي معتبر در بازار ايران
در ديماه روند فزايندهاي را تجربه كرد و از  4500تومان عبور كرد.
اين اتفاق براي توليدكنندگان داخلي كه رقيب خارجي دارند و آن
رقبا نيز دامپينگ ميكنند خبر خوبي بود زيرا واردات را گران و واقعي
كرد .در سال آينده نرخ ارز مانند همه دهههاي سپري شده اثرات مثبت
و منفي بر توليد داخل خواهد داشت.
بهنظر ميرس��د كاهش دس��توري نرخ ارز را بايد فراموش كرد تا
توليد داخل نفس بكشد.

نرخ ارز در سال ۹۷

تعيي��ن ن��رخ ارز در بودج��ه و آينده آن در س��ال آين��ده يكي از
مناقش��هبرانگيزترين بحثهاي مس��ائل اقتصادي است ،با وجود اينكه
فعاالن اقتصادي در انتظار واقعيسازي و يكسانسازي نرخ ارز هستند
بهنظر ميرسد كه هنوز دولت فاصله زيادي با اجرايي كردن اين اقدام
دارد.
نرخ ارز در بودجه سال  ۳ ،۱۳۹۷هزار و  ۵۰۰تومان در نظر گرفته
شده است درحاليكه به اعتقاد كارشناسان براساس واقعيتهاي اقتصاد
ايران اين نرخ بايد حدود  ۴۰۰۰تومان تعيين ميشد.
هم مجلس و هم دولت بهعنوان تدوينكننده اليحه بودجه و البته
بان��ك مركزي ميدانند كه رقم تعيينش��ده در اليحه هيچ همخواني با
وضعي��ت فعل��ي اقتصاد ايران ندارد .دولتها بهط��ور معمول با تعيين
نرخهاي غيرواقعي براي ارز در بودجهها بهدنبال كمتر نشان دادن كسري
بودجهاند درحاليكه كس��ري بودجه دولت بيش از اين حرفهاست و
اميد است كه هرچه زودتر نرخ دالر در اليحه اصالح شود و البته اين
انتظار از كميسيون تلفيق است كه نرخ را سروسامان دهد.
اما بهطور معمول نرخ ارز در واقع در بودجه مش��خص نميشود.
نرخ ارز با عمليات حسابداري محاسبه ميشود .بر اين اساس كه دولت
چقدر درآمد نفتي براي خودش در بودجه متصور ش��ده اس��ت .به ياد
داريم كه س��ال گذش��ته نرخ ارز در بودجه  ۳۲۰۰تومان بود ،اما امروز
بانك مركزي حدود  ۳۵۰۰تومان ارز را ميفروشد ،پس اين عددهايي
كه در بودجه مطرح ميش��ود نميتواند مالكعمل بانك مركزي باشد.
اينها عددهايي اس��ت كه در صورتحس��ابهاي دولتي يا در گمرك
بهعنوان مأخذ اس��تفاده ميش��ود پس آنچه در بودجه بهعنوان نرخ ارز
وجود دارد چندان تعيينكننده نيست .آنچه در عرصه عمل اتفاق ميافتد
چيز ديگري است.
باال رفتن نرخ ارز آزاد در بازار آزاد و رسيدن آن به  ۴۲۰۰تومان
باعث شد اين تصور بهوجود بيايد كه دولت سرانجام قصد تكنرخي
كردن نرخ ارز را دارد و دولت اجازه داده است كه ارز به سمت قيمت
واقعي برود .اما مقايس��ه نرخ ارز آزاد با ارز مبادلهاي كه حدود ۳۵۰۰
تومان اس��ت نش��ان از فاصله  ۷۰۰توماني ميان اي��ن دو دارد و بهنظر
ميرسد تا نزديك كردن ارز آزاد و ارز مبادلهاي فاصله زيادي باقيمانده
اس��ت .از اينرو خيلي بعيد بهنظر ميرس��د كه تا پايان سال  ۱۳۹۷هم
تكنرخي شدن ارز عملي باشد.
در حال حاضر براساس اطالعاتي كه وجود دارد ۶۰درصد واردات
با ارز مبادلهاي صورت ميگيرد و  ۴۰درصد از واردات نيز با ارز بازار
آزاد انجام ميش��ود .با توجه به تفاوت نرخ دالر آزاد و دالر مبادلهاي
كه عددي حدود  ۶۰۰تومان اس��ت پيشبيني ميشود كه در طول سال
رقم��ي در ح��دود  ۱۶هزار ميليارد تومان نصيب اس��تفادهكنندگان ارز
مبادلهاي ميشود.
اگر تكنرخي كردن ارز در بودجه سال آينده اجرايي شود موضوع
دو نرخي بودن دالر حل خواهد ش��د .به اعتقاد كارشناس��ان بههرحال
دول��ت ميخواهد با اختصاص دادن ارز مبادلهاي به بخشهايي كمك
كند اما راهحل اين كمك كردن اين نيست كه به برخي ارز مبادلهاي و
بعضي ديگر ارز آزاد داده ش��ود .اين موضوع خود باعث عدمشفافيت
ميشود.
فعاالن اقتصادي بر اين باورند كه بايد يك شفافيتي در نرخ ارز در
بودجه سال  ۱۳۹۷به وجود بيايد و راه شفافيت اين است كه به سمت
ارز تكنرخ��ي برويم .اگر دولت تصميم دارد كه همچنان سيس��تم دو
نرخ��ي ارز را اجرايي كند و ارز را تكنرخي نكند بايد فاصله واردات
بهوسيله ارز مبادلهاي و ارز آزاد را از بين ببرد .وقتي  ۶۰درصد واردات
با ارز مبادلهاي و ۴۰درصد با ارز آزاد انجام ميشود باعث ايجاد رانت
ميشود و اين مسئله يك ابهامي است كه بايد حل شود.
به هر حال آنچه واضح بهنظر ميرسد اين است كه نرخ ارز همچنان
در دو راهي دو نرخي بودن و تكنرخي شدن قرار دارد و دولت و بانك
مركزي با وجود اينكه در س��الهاي گذشته قصد اين كار را داشتهاند،
اما هنوز نتوانستند بسترهاي الزم براي اين اقدام را فراهم كنند و شايد
تا حدي نگران از تبعات آن هستند ،اما بسياري از كارشناسان و فعاالن
اقتصادي بر اين باورند كه تكنرخي شدن نرخ ارز راهي اجتنابناپذير
است كه در نهايت بايد دولت آن را طي كند.
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اخبار

برداشت  50هزارتن
چغندرقند در بروجرد

مدير جهادكشاورزي بروجرد با اشاره به پايان يافتن
زمان برداشت چغندرقند در شهرستان گفت :از يكهزار
هكتار اراضي تحت كشت چغندرقند بروجرد حدود 50
هزار تن محصول توليد شده است.
رضا اميني افزود :سال گذشته حدود  600هكتار از
اراضي كشاورزي بروجرد زيركشت چغندرقند رفت.
وي اظهار كرد :بهطور متوس��ط از هر هكتار سطح
زيركش��ت چغندرقن��د ح��دود  45تن محص��ول توليد
خواهد شد.
رئيس جهادكشاورزي بروجرد بيان كرد :از مجموع
 50هزارتن چغندرقند توليد ش��ده در بروجرد  20هزار
تن آن براس��اس ق��رارداد به كارخانه قن��د تحويل داده
ميشود.
اميني اضافه كرد :حدود 4هزار تن چغندرقند مازاد
نياز در اين شهرس��تان وجود دارد كه با هزينه حمل باال
به كارخانه قند مشهد تحويل داده خواهد شد.
وي ادامه داد :با توجه به اين كه چغندرقند در ليست
كشت محصوالت آبدوست قرار دارد بايد اين محصول
در حد مورد نياز استان و كشور كشت شود.
مدير جهادكش��اورزي بروجرد گفت :سال گذشته
حدود  22هزار و  550تن چغندرقند در اين شهرس��تان
توليد ش��ده اس��ت كه امس��ال با توجه به افزايش سطح
زيركشت اين محصول به 50هزار تن رسيد.
شهرستان بروجرد با يكهزار و  606كيلومتر مربع
وسعت و جمعيت  350هزار تن جمعيت داراي  68هزار
هكتار اراضي باغي و كشاورزي است.
درحالحاضر بيش از 35درصد جمعيت شهرستان
بروجرد بهصورت مستقيم در بخش كشاورزي مشغول
به فعاليت هستند.

تأخير در پرداخت مطالبات
چغندركاران چهارمحالوبختياري
مديرعام��ل ش��ركت فرآوردهه��اي غذاي��ي و قند
چهارمح��ال و بختياري گفت :ركود در فروش محصول
ش��كر توليدي موجب تأخير در پرداخت مطالبات 500
ميليارد ريالي چغندركاران استان شد.
عليرضا جانقربان از انبار شدن بيش از  17هزار تن
ش��كر مرغوب توليدي س��الجاري در استان خبر داد و
افزود :قيمت مصوب هركيلوگرم ش��كر 17هزار و 220
ريال اعالم ش��ده درصورتي كه قيمت بازار كمتر از اين
رقم است.
وي طلب سهم يارانه اين شركت طي  3سال گذشته
از دولت را  140ميليارد ريال برآورد كرد و تصريح كرد:
درصورت تسويهحساب و پرداخت بدهي دولت ،بخشي
از مطالبات كشاورزان پرداخت خواهد شد.
مديرعام��ل ش��ركت فرآوردهه��اي غذاي��ي و قند
چهارمح��ال و بختياري گفت :با هدف خودكفايي و در
راس��تاي تحقق اقتصاد مقاومتي ،اس��تحصال شكر طي
سالجاري در اين استان دو مرحلهاي شد.
وي توضيح داد :با توليد و وارد شدن  50هزار تن
چغندرقند در مزارع اس��تيجاري شهرستانهاي دزفول و
بهبهان در استان خوزستان در بهار امسال ،بيش از  6هزار
تن شكر سفيد استحصال شد.
وي با اش��اره به كشت چغندرقند در 2هزار هكتار
از مزارع استان گفت :از امسال براي دومين سال متوالي
اين كارخانه در نيمقرن فعاليت با توليد بيش از  19هزار
و  350تن محصول شكر مرغوب ،ركورد بيسابقهاي را
در كارنامه خود به ثبت رساند.
جانقربان گفت :پيش از اين ميزان توليد ش��كر در
شركت فرآوردههاي غذايي و قند چهارمحال و بختياري
 15ه��زار تن ثبت ش��ده بود ،ضمن آنكه كش��ت بهاره
چغندرقند در بهار امسال  15درصد افزايش يافت..
ش��ركت فرآوردههاي غذايي و قند چهارمحال در
زمس��تان  94از مالكيت بنياد مستضعفان انقالب اسالمي
خارج و به بخش خصوصي واگذار شد.

كارخانهداران
در پي دريافت مطالبات يارانهاي
كارگروه تسهيل و رفع موانع توليدي استان كرمانشاه درحالي
برگزار شد كه يكي از دستورات مهم آن بررسي مشكل چغندركاران
استان و همچنين كارخانههاي قند بيستون و اسالمآباد غرب بود.
اين جلسه كه به رياست استاندار و با حضور اعضاي كارگروه
در اس��تانداري برگزار شد ،موضوع خريد چغندرهاي توليد شده
امس��ال كشاورزان از س��وي كارخانههاي قند بيستون و اسالمآباد
غرب مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
يكي ديگر از مس��ائل مطرح شده در جلسه ،مشكالت اين 2
كارخان��ه نظير مطالبات يارانهاي از دولت و همچنين مش��كالتي

ك��ه براي دريافت مجوز ب��راي افزايش ظرفي��ت كارخانه بهدليل
مسائل زيس��تمحيطي در راستاي دريافت تمامي چغندر توليدي
كشاورزان بود.
ظرفيت خريد كارخانههاي قند
نصف توليد استان است
محس��ن رس��تمي معاون س��ازمان صنعت ،معدن و تجارت
كرمانش��اه در اين راس��تا اظهار كرد :درحاليك��ه ظرفيت خريد و
درياف��ت چغندر هر  2كارخانه قند اس�لامآباد غرب و بيس��تون

 60درصد واردات با ارز مبادلهاي انجام ميشود

نايبرئيس كميسيون انرژي اتاق بازرگاني
اي��ران معتقد اس��ت كه اين ض��رورت وجود
دارد كه دولت در بودجه سال آينده به سمت
تكنرخي كردن ارز پيش برود و اگر اينكار را
انجام نميدهد نسبت واردات با ارز مبادلهاي
و ارز آزاد را منطقي كند.
ن��رخ ارز در بودجه س��ال ۳۵۰۰ ،۱۳۹۷
تومان در نظر گرفته ش��ده اس��ت رقمي كه با
انتقاداتي از طرف فعاالن اقتصادي روبرو شده
اس��ت و معتقدند كه اين نرخ با واقعيتهاي
بازار چندان سازگار نيست.
رضا پديدار عضو هيأت نمايندگان اتاق
بازرگاني ايران گفت :شرايطي كه درحالحاضر
ب��راي دالر وجود دارد اين اس��ت كه دو نرخ
براي دالر وجود دارد .يك دالر مبادلهاي و يك
دالر آزاد .در حال حاضر بر اساس اطالعاتي كه
وجود دارد  ۶۰درصد واردات با ارز مبادلهاي

صورت ميگي��رد و  ۴۰درصد از واردات نيز
با ارز بازار آزاد انجام ميشود.
وي ادامه داد :با توجه به تفاوت نرخ دالر
آزاد و دالر مبادل��هاي ك��ه عددي حدود ۶۰۰
تومان است پيشبيني ميشود كه در طول سال
رقمي در حدود  ۱۶هزار ميليارد تومان نصيب
استفادهكنندگان ارز مبادلهاي ميشود.
وي با بيان اينكه موضوع دو نرخي بودن
دالر بايد در بودجه  ۹۷حل ش��ود اظهار كرد:
اگر تكنرخي كردن ارز در بودجه سال آينده
اجرايي ش��ود موض��وع دالر  ۳۵۰۰و ۴۲۰۰
توماني حل خواهد ش��د .ب��ه هرحال دولت
ميخواه��د با اختصاص دادن ارز مبادلهاي به
بخشهاي��ي كمك كند ام��ا راهحل اين كمك
كردن اين نيست كه به برخي ارز مبادلهاي داده
ش��ود و بعضي ديگر ارز آزاد داده ش��ود .اين
موضوع خود باعث عدمشفافيت ميشود.

پديدار تصريح كرد :بايد يك ش��فافيتي
در نرخ ارز در بودجه سال  ۹۷به وجود بيايد
و راه ش��فافيت اين اس��ت كه به س��مت ارز
تكنرخي بروي��م .اگر دولت تصميم دارد كه
همچنان سيس��تم دو نرخي ارز را اجرايي كند
و ارز را تكنرخ��ي نكند بايد فاصله واردات
بهوسيله ارز مبادلهاي و ارز آزاد را از بين ببرد.
وقتي  ۶۰درصد واردات با ارز مبادلهاي و ۴۰
درصد با ارز آزاد انجام ميش��ود باعث ايجاد
رانت ميش��ود و اين مسئله يك ابهامي است
كه بايد حل شود.
در ش��رايطي ك��ه ن��رخ ارز مبادلهاي در
آخرين روزهاي ديماه فاصله و شكاف بزرگي
با نرخ ارزهاي معتبر در بازار آزاد داشت و اين
ادامه دارد ،حذف دالر مبادلهاي براي واردات
كاالهايي كه در داخل توليد ميشوند يكي از
خواستههاي توليدكنندگان است.

اخبار

حدود  350هزارتن براي كشت بهاره است ،ميزان توليد امسال
چغندرقند در استان به بيش از  700هزار تن رسيد.
وي خاطرنشان كرد :هر  2كارخانه تاكنون بيش از  400هزار
تن از محصول چغندرقند امسال كشاورزان را تحويل گرفتهاند
اما هنوز مقدار ديگري باقيمانده است.
رستمي افزود :كارخانه قند بيستون ظرفيت دريافت  2هزار
تن چغندرقند و كارخانه قند اسالمآباد غرب نيز ظرفيت خريد
روزانه يك هزار تن را دارا هستند.
وي تصريح كرد :كارخانه قند بيستون امكان افزايش ظرفيت
دريافت چغندر از كشاورزان را دارد اما بهدليل مشكالتي از قبيل
زيست محيطي موفق به انجام اين كار نشده است.
غالمرضا كاظمي سرپرست كارخانه قند بيستون نيز اظهار
ك��رد :تاكنون اين كارخانه  257هزار تن چغندر از كش��اورزان
خريداري كرده و حدود  40هزار تن ديگر باقيمانده است.
وي ادام��ه داد :با برنامهريزيهاي ص��ورت گرفته اين 40
ه��زار تن چغندر باقيمان��ده را نيز تا پاي��ان همين ماه تحويل
ميگيريم.
سرپرس��ت كارخانه قند بيس��تون با بي��ان اينكه از مجموع
چغندرهاي خريداري ش��ده 32 ،هزار تن آن را به ش��كر تبديل
كردهايم ،گفت :فروش نرفتن شكر به يكي از مشكالت كارخانه
تبديل شده است.
وي همچني��ن با بيان اينكه هم اكن��ون  73ميليارد ريال به
كش��اورزان بدهي داريم ،اف��زود :درعينحال  250ميليارد ريال
نيز از دولت يارانه طلب داريم كه اگر پرداخت ش��ود بس��ياري
از مش��كالت نظير مطالبات كشاورزان و همچنين اقساط معوقه
ب��ه بانكها نيز رفع ميش��ود .دوس��توندي مدي��ر كارخانه قند
اس�لامآباد غرب نيز با اشاره به خريد  153هزار تن چغندرقند
از كش��اورزان منطقه و اينكه  32هزار تن بيشتر از قرارداد اوليه
بوده اس��ت ،گفت :تاكن��ون  60درصد مطالب��ات چغندركاران
پرداخت شده است.
وي ادام��ه داد :ه��م اكنون نيز ح��دود  15هزار تن چغندر
باقيمان��ده ك��ه س��عي ميكنيم تا پاي��ان ديماه از كش��اورزان
خريداري شود.
دوس��توندي همچنين ميزان مطالبات يارانهاي كارخانه قند
اسالمآباد غرب از وزارت جهادكشاورزي را  140ميليارد ريال
ذكر كرد.

فريدون ياوري مديركل محيطزيس��ت استان كرمانشاه هم
در اين جلسه از صدور مجوز براي توسعه كارخانه قند بيستون
خبر داد و گفت :نمايندگان اين كارخانه هر زمان مراجعه كنند
ميتوانند مجوز خود را دريافت كنند.
وي افزود :البته اين مجوز در ش��رايطي صادر ميش��ود كه
كارخانه قند بيستون تمامي موارد زيستمحيطي را رعايت كرده
باشد و فعاليت آن آسيبي به محيطزيست وارد نكند.
رضا رحيمي ،معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع
استانداري كرمانشاه نيز در اين جلسه اظهار كرد :درحاليكه سال
گذشته  590هزار تن توليد چغندرقند در استان داشتيم پيشبيني
ميشود اين مقدار امسال به  750هزار تن برسد.
وي همچني��ن با بي��ان اينكه كارخانههاي قند اس��تان بايد
بهس��رعت نسبت به تحويل چغندرقند كش��اورزان اقدام كنند،
كارخانههاي قند بيستون و اسالمآباد غرب بايد روزانه به ترتيب
 3هزار و  500تن و  2هزار تن چغندرقند از كشاورزان تحويل
بگيرند و مازاد نياز مصرفي را دپو كنند.
رحيمي از جهادكش��اورزي استان نيز خواست كه  20هزار
تن چغندرقند را به س��اير كارخانههاي قند كشور حمل كند تا
مشكل خريد اين محصول از كشاورزان مرتفع گردد.
وي يادآور شد :اس��تان كرمانشاه ظرفيت ايجاد  2كارخانه
قند ديگر را نيز دارد و بايد در اين راستا تالش كرد.
هوش��نگ بازوند اس��تاندار كرمانشاه هم با اشاره به مشكل
چغندركاران اس��تان ،بر خريد تمامي چغندر كش��اورزان تأكيد
كرد و گفت :نبايد بين كش��اورزان اين نااميدي ايجاد ش��ود كه
كارخانههاي قند استان چغندر آنها را تحويل نميگيرد چرا كه
تشكيل اين ذهنيت در افكار عمومي عواقب خوبي براي استان
به همراه نخواهد داشت.
بازوند با بيان اينكه كش��اورزان مشكلي با پرداخت هرچه
سريعتر طلب خود ندارند ،تصريح كرد :كارخانههاي قند بيستون
و اس�لامآباد غرب حتم ًا تا  2هفته آينده ترتيبي اتخاذ كنند كه
تمامي چغندر كشاورزان خريداري شود.
وي همچنين از سازمانهاي جهادكشاورزي و صنعت ،معدن
و تجارت اس��تان نيز خواست تا نسبت به پيگيري يارانهاي كه
كارخانههاي قند بيستون و اسالمآباد غرب از دولت طلب دارند
( 390ميليارد ريال) و همچنين س��اير مشكالت اين  2كارخانه
اقدام الزم را صورت دهند.

 4ماه تأخير در اعالم نرخ تضميني محصوالت كشاورزي
ب��ا وج��ود تأخير بي��ش از  4ماه براي
تصوي��ب و ابالغ نرخه��اي خريد تضميني
محصوالت كشاورزي ،يك مقام مسئول در
وزارت جهادكشاورزي از تصويب و اعالم
اين نرخها در آينده نزديك خبر داد.
بر اساس قانون تضمين خريد محصوالت
كش��اورزي مص��وب س��ال  ۱۳۶۸ك��ه در
سالهاي پس از آن نيز مورد اصالحاتي قرار
گرفت ،وزارت جهادكشاورزي موظف است
تا اواسط تيرماه هر سال نرخهاي پيشنهادي
براي خريد تضميني محصوالت كشاورزي
م��ورد اش��اره اين قانون را ب��ه هيأتدولت
پيش��نهاد ده��د و دولت و ش��وراي اقتصاد
موظف هستند تا قبل از شروع فصل كشت
هر س��ال (مهرماه) نرخهاي خريد تضميني
محصوالت كش��اورزي را بررسي ،ارزيابي،
تصوي��ب و ابالغ كنند كه البته اين قانون نيز
به ش��يوه اعالم نرخها از طريق رس��انههاي
عمومي اشاره كرده است .اما امسال نيز مانند
پارسال نرخهاي خريد تضميني محصوالت
كشاورزي با وجود گذشت بيش از  4ماه از
آنچه قانون براي دولتمردان مشخص كرده،
اعالم نشده است كه بهگفته يك مقام مسئول
در وزارت جهادكش��اورزي در آين��دهاي
نزديك اين نرخها مورد بررس��ي نهايي قرار
گرفته و مصوبه آن ابالغ ميشود.
گرچه در دي ماه گذشته ،شوراي اقتصاد
با وجود دستور ويژه معاون رئيس جمهوري
مبني بر تسريع در بررسي ،تصويب و ابالغ
جلس��هاي در اين زمينه ترتيب نداده و هنوز

تكليف اين نرخها مشخص نشده است ،اما
بهگفته اين مقام مسئول بهزودي اين جلسه
تشكيل و نرخهاي تضميني كشاورزي ابالغ
ميشود كه البته با تأخير بسيار زياد صورت
گرفته و بايد از كش��اورزان و توليدكنندگان
عذرخواهي كرد.
البت��ه پي��ش از اي��ن ني��ز عبدالمهدي
بخش��نده – معاون برنامهري��زي اقتصادي
وزير جهادكشاورزي – گفته بود :در جلسه
ش��وراي اقتصاد معاون اول رئيسجمهوري
دستور داد تا هرچه سريعتر نرخهاي خريد
تضمين��ي گندم كه تصوي��ب و ابالغ آن به
تأخير افتاده بررسي شود ،چرا كه بهگفته وي
وزير جهادكشاورزي مكررا ً اين درخواست
را در جلس��ات متعدد مطرح كرده اس��ت.
البت��ه وزارت جهادكش��اورزي و ش��خص
وزي��ر انتظار دارند ت��ا دولت براي تصويب

و اب�لاغ نرخهاي خريد تضميني حداقل به
اندازهاي كه بانك مركزي افزايش ش��اخص
بهاي توليدكننده را محاسبه و اعالم ميكند
ك��ه همان حدود  ۹درصد نرخ تورم اس��ت
را در افزاي��ش نرخه��اي خريد محصوالت
كشاورزي اعمال كند.
ح��اال ك��ه  ۱۲۰روز تأخي��ر در ابالغ
نرخه��اي خري��د تضمين��ي محص��والت
كش��اورزي بهوجود آمده اس��ت و حجتي
باب��ت اختالفنظ��رش با ديگر مس��ئوالن
اقتص��ادي دولت ب��راي افزاي��ش يافتن يا
نيافتن قيمت محصوالت كش��اورزي كوتاه
نيامده ،بايد ديد كه سرنوش��ت چه ميشود
و آيا حجتي ميتواند حرفش را به كرس��ي
بنشاند يا آنكه مخالفان اجازه افزايش قيمت
محصوالت كشاورزي براي خريد تضميني
را نميدهند.

شماره  - 173دي 1396

7

سهم شكر در سبد مصرفي
خانوارهاي ايراني
مركز ملي مطالعات راهبردي كش��اورزي و آب بهتازگي
گزارش��ي درباره «امنيت غذايي كشور» منتشر كرده است كه
داراي بخشهاي گوناگون اس��ت .اين گزارش كه در مهرماه
 1396از س��وي اتاق بازرگاني ،صنايع و معادن و كشاورزي
ايران منتش��ر شده است به موضوع ش��كر اشاره كرده است.
در اين گزارش و در بخش��ي كه مربوط به «سهم محصوالت
اساس��ي غذايي در سبد مصرفي خانوارها» است درباره شكر
ميخوانيم:
طي س��الهاي مورد بررسي ،متوس��ط مصرف اين ماده
غذاي��ي در س��طح خان��وار از  21/2در س��ال  87ب��ه 19/2
كيلوگرم در س��ال  94كاهش يافت .در كلية گروههاي مورد
بررس��ي مصرف افراد خانوارهاي روستايي بيشتر از شهري،
ليكن دامنة آن متغير است در گروه  1كمدرآمد شهري مقدار
مصرف س��اليانه (ميانگين  8س��اله) حدود  15/7كيلوگرم و
در مورد روس��تايي نيز حدود  16/4بوده است .در گروه  2با
درآمد متوس��ط ،ميانگين مصرف سالهاي مذكور در خانوار
ش��هري  20كيلوگرم (حدود  27/5درصد بيش��تر از گروه )1
و در خانوارهاي روس��تايي  22/4كيلوگرم ( 37درصد بيشتر
از گ��روه  )1بوده اس��ت .در گروه با درآمد باال نيز متوس��ط
مصرف خانوار ش��هري 24/6 ،كيلوگرم (فزوني  23درصدي
نسبت به گروههاي با درآمد متوسط) و خانوارهاي روستايي
 30كيلوگرم (حدود  34/3درصد بيش��تر نس��بت به گروه )2
ميباش��د .بهطور كلي ميتوان گفت شايد ارزاني و فراواني و
س��هولت دسترسي اين ماده براي كليه گروهها ،آن را بهعنوان
يك منبع رشد يابنده تأمين انرژي مطرح كرده است.

مازاد چغندرقند در لرستان
معاون مديريت زراعت سازمان جهادكشاورزي لرستان
گفت :سهميه كشت چغندرقند در استان امسال  4هزار و 500
تن بود كه كش��اورزان چغندركار  2هزار و  600تن بيش از
سهميه كشت كردهاند.
جواد طهماسبي با بيان اينكه  7هزار و  100تن چغندرقند
در لرستان در سال زراعي جاري كشت شده است اظهار كرد:
با كارخانههاي قند لرستان ،اصفهان ،چهارمحال و بختياري و
نقشجه��ان اصفهان براي فروش  4هزار و  500تن قرارداد
بسته شده و مش��كلي وجود ندارد ولي براي مصرف ميزان
مازاد كاشته شده با مشكل مواجه هستيم.
وي ب��ا اش��اره به ظرفيت  150هزار تن��ي كارخانه قند
لرستان گفت :تاكنون اين كارخانه  200هزار تن يعني  50هزار
تن بيشتر از مقدار اوليه چغندرقند تحويل گرفته است.
طهماس��بي بيان ك��رد :كارخانههاي قن��د چهارمحال و
بختياري و اصفهان نيز هركدام  50هزار تن ،و كارخانه قند
نقشجه��ان اصفهان  30هزار تن چغندر خريداري كردهاند.
بهگفته وي در حال مذاكره براي فروش ميزان مازاد محصول
با كارخانه قند جوين مش��هد هستيم و نماينده اين كارخانه
اعالم كرده درصورت تقبل هزينه حمل بار تا مشهد ،مقداري
از چغندرقند را از لرستان خريداري خواهد كرد.
وي بيان كرد :كارخانه قند دزفول نيز در شرف راهاندازي
است كه در اينصورت مقداري از محصول به دزفول منتقل
ميشود.
طهماسبي افزود :كارخانه قند لرستان  30هزار تن شكر
توليد ش��ده در انبار دارد و اعالم كرده با كس��ري انبار براي
نگه��داري اين محصول مواجه اس��ت كه اگر دولت  5هزار
تن شكر را از اين كارخانه خريداري كند ميتواند  40هزار
تن چغندرقند تحويل بگيرد.
وي در اين خصوص ادامه داد :ش��كر لرستان محصول
بس��يار با كيفيت بوده و تنها واردات مانع صادرات شكر در
اين استان شده است.
مس��احت اراضي كشاورزي اس��تان  713هزار و 658
هكتار ميباشد كه 199هزار و  616هكتار آن به اراضي آبي
و  514هزار و  42هكتار آن به اراضي ديم اختصاص دارد.
* نشريه ش��كر يادآور ميشود كه برابر اطالع و در
زمان چاپ اين خبر ،كليه چغندرهاي كش��اورزان اعم از
آزاد و قراردادي جمعآوري و بهكارخانههاي قند تحويل
شده است.
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تفاهم اميدبخش
دولت و كارخانههاي قند

در شرايطي كه بههردليل رخ داده ،قيمت
خريد توافقي قندوشكر از سوي دولت با تأخير
قابلتوجهي مواجه شده و بازار شكر به سمت
التهاب پيش ميرفت ،شركت بازرگاني دولتي
ايران و كارخانههاي قندوشكر توافق كردند كه
بهجاي خريد خارجي شكر براي ذخيرهسازي
اس��تراتژيك ،از توليدات داخل��ي خريد انجام
ش��ود .اين توافق اميدبخش پس از آن اجرايي
شد كه مديريت ارشد وزارت جهادكشاورزي
در يك دستور كلي به شركت يادشده اجازه داد
كه خريد برخي محصوالت از داخل را بهجاي
واردات انجام دهد .مدير پروژه راهبردي زنجيره
كاالي ش��كر شركت بازرگاني دولتي گفت :در
راستاي حمايت از توليد داخل و تأمين ذخاير
راهب��ردي بازرگان��ي دولتي ،از ابت��داي هفته
خريد ش��كر را از كارخانهه��اي قند چغندري
آغاز كرديم .بهنقل از ش��ركت بازرگاني دولتي
اي��ران عليرض��ا فياضي ،مدير پ��روژه راهبري
زنجي��ره تأمين كاالي ش��كر ش��ركت گفت :با
توجه ب��ه افزايش ميزان تولي��د چغندرقند در
سالجاري ،كه رسيدن به خودكفايي در تأمين
قندوش��كر موردني��از كش��ور را نويد ميدهد،
بخش��نامه خريد مقدار  50هزار تن شكرسفيد
استحصالي توسط كارخانههاي قندچغندري به
ش��ركتهاي غله و خدمات بازرگاني استانها
ابالغ شده اس��ت .فياضي تشريح كرد :در اين
راس��تا ،قرارداد مرحل��هي اول خريد به ميزان
 50هزار تن ش��كر سفيد توليد داخلي از تعداد
 26كارخانه قند چغندري كه در س��الجاري از
كشاورزان چغندرقند خريداري كردهاند ،توسط
ش��ركتهاي غله و خدمات بازرگاني استانها
تنظيم و منعقد ش��ده اس��ت .وي تصريح كرد:
ميزان شكرسفيد قابل خريداري از هر كارخانه با
هماهنگي انجمن صنفي كارخانههاي قندوشكر
كش��ور و برحس��ب ميزان خري��د چغندرقند
از كش��اورزان تعيين و به ش��ركتهاي غله و
خدمات بازرگاني استانها جهت انجام عمليات
خريد ابالغ ش��ده اس��ت .مدير پروژه راهبري
زنجيره تأمين كاالي ش��كر ش��ركت بازرگاني
دولتي ايران تصريح كرد :در س��الجاري ميزان
توليد چغندرقند كش��ور به بي��ش از  7ميليون
و  500هزار تن رس��يده كه ركوردي بيسابقه
در كشور اس��ت .فياضي اظهار كرد :باتوجه به
ميزان چغندرقند توليد شده ،پيشبيني ميشود
كه امسال  1/9ميليون تن شكر در كشور توليد
شود ،كه با توجه به نياز مصرفي  2/2ميليون تني
س��االنه ،وارد مرحلهاي از خودكفايي در تأمين
اين كاالي اساسي شدهايم .وي با بيان اينكه در
گذشته بيش از  50درصد شكر موردنياز مصرفي
كش��ور از طريق واردات تأمين ميشد ،گفت:
در س��الهاي نهچندان دور بالغ بر يك ميليون
تن شكرخام وارد كشور ميشد .فياضي افزود:
با تدابي��ر دولت محت��رم و برنامههاي وزارت
جهادكش��اورزي در زمينه افزايش خوداتكايي
ملي و تحقق سياستهاي اقتصاد مقاومتي ،در
س��الجاري حدود  90درصد از كل نياز كشور
به شكر از طريق توليد داخلي و تنها 10درصد
از محل واردات تأمين خواهد شد.

آمار

واردات  1396فقط  31درصد سال 1385

مناب��ع ارزي بهدس��ت آم��ده
از ص��ادرات نفتخ��ام ميتوان��د و
ميتوانس��ت با به��رهوري بااليي راه
توس��عه ايران را هموار كند ،اگر در
همه سالها و در همه مقاطع تاريخي
با مصرف آن برخورد درست ميشد.
اما متأس��فانه در دورههاي گوناگون
ش��اهد بودهايم صداي كارشناسان و
فعاالن اقتصادي دلس��وز به اين مرز
و ب��وم اما به گوش برخي از مديران
نرس��يد و مناب��ع ارزي كش��ور در
راههايي غيركارآمد هزينه ش��د .اين
داستان تلخ در ماجراي واردات شكر
بس��يار تأسفبار است و نشاندهنده
بيمسئوليتي برخي از مديران است.
ب��راي اثب��ات اين ادعا كافي اس��ت
مقايسهاي ميان ارزش دالري واردات
ش��كر در س��الهاي  1385و 1395
داشته باش��يم .آمارهاي در دسترس
نشان ميدهد در سال  1385و بهرغم
اينك��ه تولي��د داخلي ش��كر روندي
فزاين��ده را تجربه ميك��رد از حدود
 200ميليون دالر سال  1384به 1017
ميليون دالر در س��ال  1385رس��يد.
درحاليكه  10س��ال پ��س از 1385
نيز ش��اهد واردات ش��كر به ارزش

سال
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
( 1396دي)

رديف

1
2
3
4

6

8

تلفن و نمابر88969903 - 88969055 :
نشاني :تهران -ميدان دكتر فاطمي -خيابان
شهيد گمنام  -شماره 14

2500000
2000000
1500000
1000000
500000

دي 96

95

89

9
10
11
12

سال
1385
جمع هرماه  +ماههاي قبل
1386
جمع هرماه  +ماههاي قبل
1387
جمع هرماه  +ماههاي قبل
1388
جمع هرماه  +ماههاي قبل
1389
جمع هرماه  +ماههاي قبل
1390
جمع هرماه  +ماههاي قبل
1391
جمع هرماه  +ماههاي قبل
1392
جمع هرماه  +ماههاي قبل
1393
جمع هرماه  +ماههاي قبل
1394
جمع هرماه  +ماههاي قبل
1395
جمع هرماه  +ماههاي قبل
1396
جمع هرماه  +ماههاي قبل
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 820000 216000 203000 707000 2527000 1170000 1101000 877000 1805000 1234000 1680000 1579000 823000 521000 667000 776000واردات

واردات
واردات بخش
دولتي جمع واردات
بخش
خصوصي

0
0
56
42
80
1485
962
1101
877
1805
1234
1175
992
562
364
358
706

94

93

92

91

90

88

87

86

85

84

82

81

0

 1040000 1274000 1193000 1238000 1258000 1050000 552000 450000 1178000 1150000 1124000 1122000 1334827 1524758 1643206 1615460توليد

937
820
216
203
707
2527
1170
1101
877
1805
1234
1680
1579
823
521
667
776

ماخذ :گمرك جمهوري اسالمي ايران

جدول  :2واردات شکر از سال  84تا پايان ديماه سال 96به تفکیک خام و سفید
سال
1384

سفيد

(هزار تن)

78

1385

637

1387

103

1386

بها (دالر)
20.124.000

291.271.910

خام

(هزار تن)

629

1.890
998

287.800.013

1101

325.013.345

1388

27

8.819.906

850

1390

1389
1391

1392

315.826.114

6

3.799.510

0

0

1579

832.187.958

49

20.479.003

472

151.358.524

0

0

776

0

1395

0

جمع

1248

0
0
0

515.017.005

1680
823
667

14219

1170

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

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

مرداد شهريور مهر
187
192
307
1250 1063
871
61
133
111
935
874
741
24
173
149
580
556
383
94
33
42
517
423
390
161
330
312
1345 1184
854
31
384
301
820
789
405
190
196
154
835
645
449
207
159
61
732
525
366
47
67
40
724
677
610
107
70
12
210
103
33
76
170
221
467
391
246
0
16
138
707
707
691

1234
1579

832.187.958

521

171.837.527

377.470.440

823

0

704.520.407

755.904.844

1.072.413.608

1.072.413.608
377.470.440

667

384.736.896

320.134.978

776

6.056.319.220

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

324.646.020

1805
1680

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

407.770.710

877

704.520.407

1228

1393

1396

1805

274.461.367

752.105.334

0

1394

177.256.000

726.182.559

348

0

707

2.527

133.309.344

0

(هزار تن)

بها جمع واردات
(دالر)
197.380.000

1.017.454.469

822

37.213.332

بها (دالر)

جمع واردات

384.736.896

6.891.471.202

15467

ماخذ :گمرك جمهوري اسالمي ايران

جدول  :3واردات شكرخام بهصورت ماهيانه از سال  1385تا سال 1396
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زيرنظر شوراي نويسندگان

نمودار توليد و واردات شكر از سال  80تا پايان ديماه سال 96

(ارقام به تن)

3000000

ارقام به هزار تن

5
ماهنامه

 320ميليون دالر هس��تيم كه  30درصد ارزش كل
واردات شكر در سال  1385است .اين ميزان شكر
در حالي وارد كشور شده است كه جمعيت ايران در
سال  1395مطابق با آمارهاي رسمي بانك مركزي
 79/9ميلي��ون نفر و در س��ال  1385برابر با 70/5
نفر بوده اس��ت .يك محاسبه س��اده نشان ميدهد
كه جمعيت ايران در س��ال  1395رقمي معادل 13

جدول  :1آمار واردات شکر از سال 1380
تا پايان ديما ه سال 1396
به تفکيک واردات دولتي و خصوصي
937
820
160
161
627
1042
208
0
0
0
0
505
587
261
157
309
70

درصد رش��د داشته اس��ت ،اما واردات  70درصد
كمتر شده است.
آن گروه از مديراني كه با مقايسههاي سطحي
ميگفتند كارخانههاي قند ايران تنبل و فرسودهاند
ح��اال بايد ج��واب دهند چگونه اس��ت كه همين
كارخانهها نزديك به  2ميليون تن ش��كر در س��ال
زراعي جاري تحويل اقتصاد كشور دادهاند؟

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

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

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

جمع
2481
1170
1101
877
1805
1234
1681
1579
823
521
667
776

