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حاال زمانه ديگر
شده است

بهمن دانايي
انسان و جامعههاي انساني با هم همواره
در حال دادوســتد بوده و هستند و همين
دادوستد يا بگير و بستان يا تجارت يكي از
اركان و قوامدهنده مناسبات دوستانه ميان
آدميان و جامعههاي انســاني به حســاب
ميآيد .فيلسوفان دوره روشنگري به ويژه
جان الك و نيز ساير همانديشان او صلح و
آشــتي ميان انسانها و جامعههاي انساني
را در گرو تجــارت و دادوســتد منصفانه
ميدانند و البته بــاور دارند كه ناترازي در
اين دادوســتد ميتواند پايههاي اعتماد و
اطمينان را سســت و راه منازعه و مناقشه
را باز كند اين اصل ،عقلي و بديهي اســت
كه شــمار قابــل اعتنايــي از جامعههاي
انســاني آن را درك كرده و تالش كردند با
گســترش دامنه و عمق بخشيدن به آن بر
نيرومند شــدن پايههاي دوســتي بيفزايند.
چنيــن مناســباتي را ميتــوان در درون
ســرزمينها و ميان گروههــاي اجتماعي -
اقتصادي با يكديگر و نيز ميان نهاد دولت و
نهادهاي مدني نيز جستجو كرد.
ادامه در صفحه 2

درباره انتصاب
آقای عباس قبادی

با حکم علیرضا رزمحســینی ،وزیر
صنعــت ،معــدن و تجــارت ،عباس
قبادی ،معاون بازرگانی داخلی وزارت
صنعت ،معدن و تجارت شــد.در متن
حکم قبادی آمده است :نظر به مراتب
شایســتگی ،تع ّهد و تجربه ارزشمند
جنابعالی بــه موجب ایــن حکم به
عنوان معاون بازرگانی داخلی منصوب
میشوید تا نسبت به تأمین بهنگام و
کم هزینه کاالهای مورد نیاز مردم و
ایجاد بازار رقابتی تالش نمایید.
تهیــه برنامههــای اقتضائــی و
تمهیــدات الزم بــرای رویارویی با
نارســاییهای احتمالــی عملکــرد
بــازار ،کاهــش هزینههــای تأمین
از طریــق بــازار آرایــی و یکپارچه
ســازی نظام تأمین و توزیع ،کاهش
تصدیگریهای دولــت در کارها و
ســپردن حداکثری امور به تشکلها
و اصنــاف و همچنیــن ترویــج و
بهرهگیری از فناوری اطالعات در نظام
توزیع به منظور روانســازی و کاهش
هزینهها از رئوس برنامههای عملیاتی
آن معاونت تعیین شده است.
ادامه در صفحه 2
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توليد شكر را زمينگير نكنيد

صفحه 3

تكليف صنعت ،معدن و تجارت معلوم شد

وزارت صنعــت ،معــدن و تجارت
در دولتهــاي محمود احمدينژاد از
ادغام دو وزارتخانــه صنايع و معادن
و وزارت بازرگاني تأســيس شد .اين
وزارتخانه در شــروع كارش يك وزير
بازرگانيشناس و البته ناكارآزموده را
در رأس خــود ديد .پــس از آن و در
شــروع كار دولت يازدهــم يك وزير
باسابقه بسيار طوالني در ف ّعاليتهاي
توليدي و صنعتــي در صدر آن قرار
گرفت.
وزير بعدي نيز يك وزير باســابقه
طوالني در بخــش بازرگاني بود .دو
ســالي نيز يك وزير كــه از مجلس
قانونگذاري باال آمده در اين وزارتخانه
با كارها آشنا شده بود وزير شد .پس
مدت نزديك به
از بركناري وي اما به ّ
 6مــاه بودكه وزارت صنعت ،معدن و
تجارت فاقد وزير بود و از ســوي دو
سرپرست اداره ميشد .حاال و پس از
 6ماه سرانجام دولت و مجلس بر سر
كار و قيمت
باتشكلها
نظارت با دولت

صفحه 4

وزارت آقاي عليرضا رزمحســيني كه
سابقه استانداري در استان خراسان را
كه اتفاقاً يكي از استانهايي است كه
در آن كارخانههاي قند وجود دارند و
يكي از مراكز اصلي توليد چغندر نيز
هست به توافق رسيدند .اين وزير تازه

پيشبينيبرداشتشش
ميليون تن نيشكر و توليد
 ۶۰۰هزار تن شكر

صفحه 6

صنعت ،معدن و تجارت در روزهايي
كه در اين منصــب ف ّعاليتش را آغاز
كرده اســت نشان داده بدون اينكه از
پيش به يك مســأله فكر كند حاضر
نيست سخني بگويد.
ادامه در صفحه 3

خطر بيخ گوش
توليدمحصوالت
اساسي

صفحه 7

ميتوان
دالرها را در كشور
نگه داشت

صفحه 8
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درباره انتصاب
آقای عباس قبادی

ادامه از صفحه اول
معاونت بسیار با اهمیت
نگاهی بــه ســاختار وزارت بازرگانی پیش از
ادغام بــا وزارت صنایع و معادن نشــان میدهد
معاونت بازرگانی شــاید بیشــترین نقش و سهم
را در تنظیم بازار داشــته است .هم اکنون نیز به
نظر میرســد این مقام در وزارت صنعت ،معدن
وتجارت به دلیل وضعیــت ویژه اقتصاد ایران که
در آن شــاهد تحوالت گوناگون و پر شــتاب در
حوزه سیاســتهای کالن و بازتاب آنها در قیمت
کاالها و خدمات هســتیم این معاونت نقش قابل
اعتنایی در ایجاد آرامش و در کاهش التهابهای
بازارها داشته باشد .تنظیم بازار دهها قلم کاالهای
اساسی مورد نیاز همه شهروندان به ویژه گروههای
کم درآمد جامعه با صیانت از تولید داخل نیازمند
رفتار و بینش و دانش وتجربه کافی و الزم است.
اگــر در این منصب کســی یا گروهــی بتوانند
کارآمدی ایجاد کنند میتــوان امیدوار بود بدنه
وعقبه کار یعنی بخش تولید نیز کار خود را انجام
دهــد .قبادی که با حکم وزیــر صمت بهعنوان
معاون بازرگانی داخلــی این وزارتخانه منصوب
شد؛ عالوه بر تجربه صنعت نمایشگاهی و معاونت
امور نمایشگاهی شرکت سهامی نمایشگاههای
بینالمللی جمهوری اســامی ایــران ،عضویت
در هیأت مدیره شــرکت سهامی نمایشگاههای
بینالمللی و همچنین مدیریت نمایشــگاههای
داخلــی و خارجی این شــرکت ،رییس هیأت
مدیره و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران،
ریاست سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان
تهــران و عضویت در هیأت مدیره کشــتیرانی
جمهوری اسالمی ایران را در کارنامه خود دارد.
با نگاهی به سوابق مدیریتی و اجرایی قبادی،
میتوان به این نتیجه رســید که وزیر صمت با
اســتناد به سابقه ایشان در پستهای مختلف و
نیز تجربه و برنامههای وی برای هدایت معاونت
بازرگانی داخلی وزارت صمت ،ایشــان را به این
سمت منصوب کردهاند.
انجمن صنفی کارخانههای قند و شکر ضمن
امیــدواری به اینکه بازار داخلــی از تجربه آقای
قبادی استفاده مناسب را ببرد برای همکاری در
زمینه تخصصی خود اعالم آمادگی می کند.

حاال زمانه ديگر شده است

ادامه از صفحه اول
تا زماني كه نهاد دولت و صاحبان يك
صنف يا صنعت داد و ســتد منصفانه و بر
پايه برد  -برد وجود داشــته باشد ميتوان
بر ميزان صلح و اعتماد افزود .متأســفانه
در جامعه ايران از ديرباز تا امروز مناسبات
ميان دولت و جامعههاي كوچكتر چنين
دادوستد منصفانه ،بر پايه برد هر دو طرف
كمتر ديده شده است .اين دادوستد بسته
به حال و روز دولتها به ويژه حال و روز دخل دولت از عايدات صادرات
نفت خام و پر يا خالي بودن خزانه شكل گرفته است و خوب كه بررسي
كنيم خواهيم ديد نهاد دولت به دليل داشتن قدرت نامحدود نسبت به
يك صنف و صنعت و ف ّعاليت همواره ميخواهد برنده باشد.

داستان شكر
براي اينكه پــس از اين مقدمه طوالني و ضروري به اصل موضوع
برســيم به ف ّعاليت صنعت قند و شــكر ميپردازيم .روزگاري بود كه
دولتهاي ايران به دليل خزانه پري كه از محل صادرات نفت داشتند
به هر ف ّعاليتي از جمله كارخانههاي قند و شكر امتيازهايي ميدادند.
به طور مثال اگر نياز ضروري بود و اصرار و پيگيري ممكن بود دولت
به وقت خوشبختي ارز ترجيحي به كارخانهها بدهد تا آنها قطعات و
تجهيزات مورد نياز را وارد كنند يا اگر كارخانهها نياز به منابع ريالي
داشــتند ممكن بود وامها و اعتبارات ترجيحي بدهند .اين داســتان
شامل حال چغندركاران و كشــاورزان نيز ميشد و سم و كود و بذر
با قيمتهاي ترجيحي به آنها داده ميشــد .در همان دوران نيز البته
دولت به كارخانهها دستور اكيد ميداد كه بايد قيمت شكر را به ميزاني
كه دولت ميگويد تعيين و به بازار عرضه كنيد .در سالهايي هم دولت
خريدار اصلي بوده و كار توزيع را نيز نهادهاي وابســته به دولت انجام
ميدادهاند .در چنين وضعيتي كارخانههاي قند و شكر از سر ناچاري يا
به هر حال با محاسبههاي اقتصادي تعامل را ميپذيرفتند و البته دولت
در همــان حال با دادن ارز ارزان به واردكنندگان توليد داخل را تحت
فشــار قرار ميداد .اين نوع دادوستد و تعامل به هر حال ادامه داشت.
در همه سالهايي كه دادوستد صنعت قند و شكر با نهاد دولت بر پايه
و مفهوم يادشده بود منازعه بر سر ميزان واردات و تنظيم آن با توليد
داخل و نيز سختگيري نسبت به قيمتگذاري ادامه داشت.
حاال تفاوتها زياد است
واقعيــت اين اســت كه از شــروع دهه  1390كه داســتان
تحريــم اقتصاد ايران آغاز شــد و نهاد دولت بــه معناي واقعي
در تنگناي تأميــن ارز قرار گرفت ،مناســباتش با ف ّعاليتهاي
اقتصــادي و صنعتي به مرور شــكل و ماهيت تازهاي پيدا كرد.
به اين معني كه با بســتهتر شدن دريچههاي ورود ارز به خزانه
بانــك مركزي دولت ديگر توانايي كمكهــاي ارز ترجيحي به

گاهي آدمي بايد بايســتد و به پشت سر نگاه كند و
امــروز و اآلنش را ورانداز كند و چشــماندازي را براي
آيندهاش در نظر بگيرد .اين سه كار يعني ديدن آنچه
بر ســر جامعه آمده اســت ،آنچه امروز هست و آنچه
آيندهاش را ميسازد .براي جامعههاي انساني از جمله
ايران يك راه انكارناشدني براي پيمودن است .نوشته
حاضر بيشــتر بر آنچه اآلن يعني در قاب پاييز ۱۳۹۹
هســتيم را در قالب اقتصاد سياســي ايران پوشــش
ميدهد .بديهي اســت نوشــته كوتاه و گوياست كه
ريخت و اندازه ايران در قاب پاييز ۱۳۹۹چگونه است.
محاصرهاقتصادي
اقتصاد ايران حاال و پس از ســپري شــدن دو سال
از دور تازه رژيم تحريم و با همه جانفشــاني نيروهاي

ايران در قاب پاييز ۹۹

ف ّعاليتهاي صنعتي را از دســت داد .در
شــرايط تازه و پس از تحريمهاي تشديد
شــده از ســال  1397به بعد اما وضعيت
بدتر شد و دولت به معناي واقعي ناتوانتر
از آن شده است كه به صنعت قند و شكر
در هيچ زمينــهاي كمكهاي خاص كند.
همان ميزان كمكهايي هم كه به بخش
كشاورزي ميشد نيز به مرور كاهش يافته
اســت و در شــرايط حاضر و پس از آنكه
دولــت دالرهاي ترجيحي واردات قند و شــكر را نيز پايان داد،
صنعت قند و شكر با دنياي تازهاي مواجه شده است.

حاال ما را آزاد بگذاريد
مديران محترم نهادها و دســتگاههاي پرشمار دولتي در ايران كه
در دهههاي پيشــين و تحت شرايط ويژه اقتصادي تأسيس و شكل
گرفته و پايههايشان سفت و محكم شده است ،انگار توجه ندارند كه
حاال و در قاب پاييز  1399شرايط دگرگون شده است .در حال حاضر
نهاد دولت توانايي هيچ دادوستدي با صنعت قند و شكر را كه كمكي
به چغندركار يا توليدكننده باشد ،ندارد اما متأسفانه ميخواهد همان
مناسبات پيشين را صيانت كند .معنايي ندارد كه دولت صنعت قند
و شكر را از سر زمين تا محل فروش در داخل مغازهها ،تحت نظارت،
كنترل و سختگيريهاي بيمورد درآورد .دولت محترم چه حقّي دارد
براي چغندر قيمت بگذارد و چغندركاران و خريداران آنها را ملزم كند
قيمتي را اعمال كنند و بپذيرند كه چند كارشناس در پايتخت و در
اتاقهاي بسته براي خود و با لحاظ كردن منافع سياسي دولت محاسبه
كردهاند .از طرف ديگر چه ضرورتي دارد كارخانههاي قند براي پرداخت
مزد همان رقمي را قبول كنند كه نهاد دولت تحميل ميكند و شرايط
را دشوار ميكند .شايد يك كارخانه قند وضعيت مناسبتري دارد و
ميتواند مزدي باالتر به كارگرانش بدهد يا يك كارخانه مزد كمتري
بدهد .مديران ارجمند نهاد دولت توجه داشته باشند حال كه شرايط با
يك دهه قبل از زمين تا آسمان تفاوت كرده است هيچ توجيه اخالقي
و منطقي و اقتصادي وجود ندارد كه قيمت فروش شكر كارخانهها از
طرف دولت تعيين و به صورت دستوري اعمال شود .روزگاري بود كه
دولت براي واردات شكر دالر ترجيحي ميداد تا قيمت شكر وارداتي
كمتر از قيمت تمام شده كارخانهها باشد و كارخانهها موظف ميشدند
مطابق با قيمت تنظيم شــده دولت قيمت بگذارند و در آن زمان نيز
مابهالتفاوت پرداخت ميشد .اما اآلن كه دالر آزاد مبناي واردات شكر
است و قيمت شكر وارداتي بدون دخالت دولت در بازار تعيين ميشود
چرا بايــد كارخانهها را ملزم كنند كه قيمتهاي تحميلي و خارج از
منطق اقتصاد را بپذيرند .مديران محترم دولت بايد به اين تفاوتهاي
معنادار توجه كرده و دست از دخالتهايي كه شايد در دوراني توجيه
داشــت بردارند .دولت محترم توجه كند كه اگر اين وضعيت را ادامه
دهد باقي مانده توليد داخل را نيز از دست خواهيم داد.

پيدا و پنهان براي بنبستشكني تحريمها اما تا اندازه
زيادي از هر سو محاصره شده است .پيامدهاي تحريم
دامنهدار و طوالني عليــه اقتصاد ايران به مرور آثار و
پيامدهاي خود را در ســطح كالن بــر جا ميگذارد.
واقعيت اين اســت كه دولت ايران در قاب پاييز۱۳۹۹
زير شــديدترين فشارهاي سياســي و اقتصادي قرار
دارد و پيامدهاي تحريم حاال به آستانه بودجه ۱۳۹۹
رســيده اســت و دولت ايران اگرچه بر زبان نميآورد
اما در شرايط دشــواري براي دخل و خرج قرار دارد.
درآمدهاي پيشبينيشده دولت براي صادرات نفتخام
و به دســت آوردن منابع ارزي با شكست مواجه شده
است .اگرچه برخي كشــورهاي دوست ايران بارها بر
زبان آوردهاند تحريم امريكا را نميپذيرند اما در عمل

نيز كاري براي ايران انجام نميدهند و شــركتهاي
كوهپيكر راه خود به ايران را به سوي ديگر كشورها كج
كردهاند .در قاب پاييز  ۱۳۹۹حتي نسيمي كوچك از
ورود ســرمايههاي خارجي و نيــز تمايل غولها براي
اقتصاد ايران نميوزد.
نفت خودش رفت
مديران سياست و اقتصاد در ايران بيش از نيمسده
است هر ســال به شــهروندان ميگويند ميخواهيم
بودجه را از درآمد صادرات نفت رها ســازيم .حاال در
قاب پاييز  ۱۳۹۹و بدون اينكه مديران ايراني ارادهاي
داشــته باشــند درآمد نفت خودش از سفره و خزانه
مردم و دولت رفت و شــوربختانه در بازار جهاني نفت
نيز ردي از نفت ايران ديده نميشود .بودجه ايران در
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توليد شكر را زمينگير نكنيد

بدترين اتفاقي كه ممكن اســت براي يك جامعه رخ دهد اين
اســت كه از تجربههاي تلخ گذشته درس نگيرد و رفتارهايي كه
پيش از اين انجام داده و آســيبها و زيانهاي آن را ديده است را
دوباره تكرار كند .ناراحتكنندهتر از اين مســأله اما اين است كه
يك گروه از افراد كه در يك كار به طور غيرمستقيم نوعي آشنايي
نســبي پيدا كرده و با آمدن و رفتــن دولتها از يك جا به جاي
متخصصان را قبول نميكنند و بر رويههاي
ديگــر ميروند حرف
ّ
آسيبساز قبلي تأكيد ميكنند .اين مسأله ناراحتكننده بارها و
بارها در صنعت قند و شكر داخلي رخ داده است و اكنون نيز خطر
صنعت را تهديد ميكند.
تجربه نشان ميدهد كاهش و افزايش توليد چغندرقند ،نيشكر
و شكر در ايران تا اندازه قابل اعتنايي به سياستها و تصميمهاي
اتخاذ شــده در نهادهاي سياســتگذار اصلي اقتصاد مثل سازمان
برنامه و بودجه ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت (نام آن بارها عوض
شــده اســت) ،بانك مركزي و نيز وزارت اقتصاد و دارايي ،وزارت
جهاد كشــاورزي (با نامهاي مختلف) بســتگي دارد .اگر برآيند
سياستهاي اتخاذ شده از طرف مجموعه اين نهادها در يك دوره
خاص اين بوده است كه از توليد داخلي حمايت شود و توليد قند
و شــكر در داخل سياست محوري باشــد ديدهايم كه روند توليد
داخل به ســمت باال و صعودي شــده است .تجربه نشان ميدهد
امــا اگر برآيند تصميمگيريها در وزارتخانههاي مرتبط با صنعت
قند و شكر و محصول چغندر و نيشكر اين باشد كه بخواهند براي
خريد محبوبيت سياســي به مصرفكننده كمك كنند  -كه البته
در عمل نيز چنين اتفاقي نيفتاده اســت  -توليد داخل را از بين
برده و مجموعه شــرايط را از تعادل به نفع منافع ملي از دســت
دادهايم .كســاني كه از سرنوشت همين دو دهه اخير صنعت قند
و شكر اطالع دارند يادشان هست كه چگونه شد كه در سالهاي
 1385تا  1388اين صنعت به دليل سياســتهاي اتخاذ شــده
نادرست برای توليد چغندر و شكر با سر به زمين خورد .در حالي
كــه در همان ســالهايي كه بايد ارز حاصــل از صادرات نفت را
براي ســاخت كارخانههاي قند به كار گيرد يا به واردات كاالهاي
ضروريتــر اختصاص دهد به واردات شــكر اختصاص يافت .اين
اتفاق متأســفانه انگار در حال تكرار شدن است و انجمن صنفي
كارخانههاي قند و شكر در اطالعرسانيهاي گوناگون شرايط را به
اطالع مديران رسانده است.
حجتي وزير محترم
آقــاي
آنكه
از
پس
واقعيت اين اســت كه
ّ
همت كرد تا توليد داخلي
سابق جهاد كشــاورزي از سال ّ 1392
شــكر را در محــور ف ّعاليتها و تصميمهاي خــود و وزارتخانه و
دولــت قرار دهد ،توليــد اين محصول رونــدي فزاينده را تجربه
كــرد .به طوري كه ميزان توليد چغندر توليدي در ســال 1396
باالتر از  8ميليون تن شــد و ميزان نيشكر توليدي نيز به عدد 8
ميليون تن نزديك شــد .در همان سال  1396ميزان توليد شكر
به باالترين عدد رســيد و ايران از مــرز توليد  2ميليون تن عبور

شش ماه نخست امسال اما يك اتفاق بزرگ زيرپوستي
را تجربه كرد كه كمتر درباره آن صحبت شــده است.
اتفاق غمانگيز از دســت دادن بازارهاي صادراتي نفت
ايران بهويژه بازارهاي هنــد ،كره جنوبي و ژاپن و تا
اندازهاي چين اســت .در قاب پاييز امسال و بر اساس
صالحديــد دولت و نهادهاي قــدرت تقريباً آماري از
ميزان صــادرات نفت ايران ارايه نشــده بود تا اينكه
محمدباقر نوبخت البد در پــي اصرار مجلس انقالبي
اعتــراف كرد در چهار ماه نخســت بســيار اندك از
پيشبيني فروش نفت لباس عمل پوشيده است.
دالر بر فراز
همتي ،رييس
عبدالناصر
هاي
ه
نوشت
شدن
كمشمار
ّ
كل بانك مركزي در اينستاگرام خود و صداي نارساي
او با لحني نه چندان نيرومند نشــان ميدهد ديگر آن
ارادهاي كه پيش از اين نشــان ميداد ميتواند دالر را

تكليف صنعت و
تجارت معلوم شد

كرد و صرفهجويي ارزي قابل اعتنايي براي كشــور حاصل شد .اما
متأســفانه به دليل برخي سياستهاي نادرست و برخي اشتباهها
بار ديگر توليد داخل روندي كاهنده پيدا كرد .به طوري كه توليد
چغندر قند در سال  1398با كاهش  50درصدي به  4ميليون تن
و نيشــكر نيز با كاهش حدود  50درصد به  4/5ميليون تن رسيد
و نيز توليد شكر نيز از نصف هم كمتر شد .به همين دليل بود كه
ايران ناچار شــد در اين شرايط سخت رقمي معادل  632ميليون
دالر ارز فقط براي واردات شكر اختصاص دهد.
حاال و در وضعيت ويژه كشور برخي تصميمها به ويژه تصميم
غيركارشناســي براي تعيين قيمت تضميني چغندر قند موجب
شده است كه در ســال زراعي  97تا  98كه از نرخ تورم عمومي
كمتر بود كشاورزان چغندركار را به سوي توليد محصوالت ديگر
مثل پياز و ســيبزميني ســوق دهد .به نظر ميرسد با توجه به
اينكه اتفاق نامساعد و تلخ تعيين قيمت پايين براي خريد چغندر
دوباره در حال تكرار اســت احتمال اينكه توليد شكر را بار ديگر
زمينگير كنيم وجود دارد .يادآوري اين نكته خالي از فايده نيست
كه فروش چغندر براي كشــاورزان يك فروش تضمين شده است
چون كارخانههاي توليد شــكر آنها را خريداري ميكنند و دولت
نيز الزم نيست براي خريد آنها منابعي را اختصاص دهد.
انجمن صنفي كارخانههاي قند و شكر آمادگي دارد با همكاري
دولت راه را براي توليد بيشــتر داخلي شــكر همــوار كند و در
وضعيتي كه ارزهاي ســخت به دســت آمده براي واردات ســاير
كاالهاي اساسي مورد نياز مبرم است صدها ميليون دالر از محل
صرفهجويي در واردات شكر به كشور كمك كند .يادمان باشد كه
شكستهاي پيدرپي و سياستهاي نوســاني ميتواند روزي به
نتايج وخيم منجر شود.

مثل موم در دســت داشته باشد شكسته است .قيمت
هر دالر امريكا به مثابه شــاه ارزهــا در بازار ارز ايران
در اوج نشســته و با  ۳۲۰۰۰۰ريال دادوستد ميشود.
اين موضوع نشــان ميدهد اين ارز در صدر قرار دارد
و شــوربختانه همراه با اوجگيري خود قيمت ســاير
كاالها و خدمات را نيز به آسمان ميبرد .سياستهاي
ارزي دولت و تهديدها و تطميعهاي رييس كل بانك
مركزي سد راه دالر نشد و توانست در يك دوره كوتاه
خود را به صدر رشد در چند دهه تازه سپري شده در
يك و نيمسال برساند .حاال دالر فرمانده اقتصاد ايران
شــده اســت و اين براي اقتصاد و سياست كشور تلخ
اســت .در قاب پاييز  ۱۳۹۹چشمانداز بازار ارز تيره و
غبارآلود است.
تجارت كوچكشده
نفــس اقتصــاد ايــران را همــواره در نيمســده
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ادامه از صفحه اول
مديــران و خانــواده بــزرگ صنعت
قند و شــكر ايران و دهها هــزار نفر از
كاركنان اين صنعت به اضافه كشاورزان
زحمتكش اميدوارند وي در اين ماههايي
كه پيش رو اســت و يكي از سختترين
دورههاي ف ّعاليت صنعــت و تجارت به
حســاب ميآيد بتواند چــرخ صنعت را
تندتر و باتدبيــر باالتر بچرخاند .صنعت
قند و شــكر ايران يكي از قديميترين
صنايع ايران اســت و فرازها و فرودهاي
آن براي عالقمندان به اقتصاد سياســي
ايران هيجانانگيز است.
مديران دهها واحد توليد قند و شــكر
كــه در چندين اســتان و مناطق محروم
كشــور ف ّعاليت دارند يادآور ميشوند كه
ف ّعاليتهــاي تجارتــي و نيز حمايتهاي
اين وزارتخانه و شخص وزير از اين صنعت
با وزارت جهاد كشــاورزي ميتواند راه را
براي افزايش توليــد و صرفهجويي ارزي
صدها ميليــون دالري همــوار كند .اين
توانايي در كنار كشاورزان و كارخانههاي
قند وجود دارد كه در شــرايط اقتصادي
كشور كه با شــديدترين تحريمها مواجه
اســت ،عالوه بــر توليد قند و شــكر در
توليــد كاالهاي جانبي نيز ســهم بااليي
داشته باشــد.انجمن صنفي كارخانههاي
قند و شــكر ايران كه يكي از قديميترين
نهادهــاي كارفرمايــي و صنعتي ايران به
تخصص
حســاب ميآيد و داراي تجربه و ّ
و تع ّهد قابل اعتنا بــراي صيانت از كيان
صنعت قند و شكر است ،آمادگي خود را
براي همكاري با آقاي رزمحســيني اعالم
ميكند.اين نهــاد صنفي بــه مثابه يك
متخصص و اميــن در كنار وزير
مشــاور
ّ
محترم است تا در بخش تجارت خارجي و
نيز توليد كمك كند و گامهايي در مسير
صيانت از منافع ملي برداشته شود.

تازهسپريشده پول نفت تازه ميكرد و حاال اين روزنه
بســيار تنگ شده اســت .دولت و نهادهاي حاكميتي
اميدوار بودند بتوانند با راهاندازي گســترش صادرات
كاالهاي غير از نفت درآمد ارزي الزم براي هزينههاي
ارزي را دســت و پا كننــد .اما شــوربختانه در قاب
پاييز  ۱۳۹۹اين راه نيز ديگر فراخ و هموار نيســت و
كاروان صادرات ايران به كندي راه ميپيمايد .تجارت
جهانــي بر اثر بيماري افتاده بر جانش كوچك شــده
و شــهروندان جهاني هم حوصله و پــول براي خريد
پســته و فرش و خشكبار ايران ندارند و بازار چين هم
با كاهش چشــمگير در قيمت و تقاضاي فرآوردههاي
پتروشــيمي مشتري پرهيجاني نيست .سقوط نزديك
به  ۳۰درصدي صادرات و بســته شــدن نســبي راه
صــادرات كاال به عــراق ،تركيه و افغانســتان كار را
سختتر كرده است.
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بهمن دانايي ،دبير انجمن صنفي كارخانجات قند و شكر ايران مطرح كرد

كار و قيمت با تشكلها ،نظارت با دولت

صنعت قند و شــكر يكي از نهادههاي مهم توليد و تهيه شكالت و شيريني
و مك ّملهاي غذايي بهشــمار ميرود و به باور كارشناســان و ف ّعاالن اقتصادي
اين حوزه يكي از نمونههايي قابل اعتناســت كه در نــگاه خوشبينانه در تله
سياستگذاريهاي غيركارشناسي گرفتار شده و اين داستان با روندهاي عجيبي
نوسازي و تكرار ميشود .برخي باور دارند برآيند نتايج سياستگذاريها درباره
اين صنعت گونهاي اســت كه نبايد خوشبينانه به آن نگريست بلكه ميتوان با
كمي چشمپوشي آن را به كارنابلدي كارشناسان و بازيهاي پيچيده واردكنندگان
عمده نسبت داد .نكته شگفتانگيز در داستان تراژيك صنعت قند و شكر اين
نوســانهاي بازار شــكر چه داليلي دارد؟
دولت در اين ميان چه نقشي ايفا ميكند و چطور
ميتوانيم در تأمين اين كاال ثبات پيدا كنيم؟
اين يك داســتان با عمر پانزده سال است كه دوباره تكرار
شــده است .ســال  ۱۳۸۴بود كه يك دولت تازه با رويكردي
بهشدت متفاوت با دولتهاي سازندگي و اصالحات در ايران
بر ســر كار آمد .دولت نهم ميخواست با شتابي شگفتانگيز
هرآنچه در هر بازاري كه در دولتهاي پيشــين شكل گرفته
بود را بر پايه تمايالت سياســي خود شــكل دهــد .يكي از
تصميمهــاي دولت نهم در آذر  ۱۳۸۴براي اين صنعت اتخاذ
شــد .در آن ماه شــوراي اقتصاد تصميم گرفت از سال بعد
محصول شــكر موجود در بازار شكر كه از دو محل واردات و
توليد داخل تأمين ميشــد را از دايره قيمتگذاري سازمان
حمايت مصرفكنندگان و توليدكننــدگان بيرون آورد .اين
تصميم شوراي اقتصاد در ارديبهشت  ۱۳۸۵قطعيت پيدا كرد
و به اين ترتيب قيمت شكر آزاد شد .اين راهبرد تا اوايل دهه
 ۱۳۹۰اجرا ميشد تا اينكه روزگار اين محصول و اين صنعت
دگرگون شــد .طي سالهاي اخير به دليل تفاوت نرخ ارز در
بازار با نرخ ارز تخصيص داده شــده براي واردات شكر ،تفاوت
معنــاداري را تجربه كرديم .بــا روي كارآمدن دولت يازدهم،
مص ّوبه آذرماه  ۱۳۸۴شــوراي اقتصاد از دستور كار خارج شد
و بار ديگر قيمتگذاري براي شــكر وارداتي در دســتور كار
قــرار گرفت .اين راهبرد اما در آخرين ســال دولت دوازدهم
در همين هفتههاي اخير دســتخوش دگرگوني شــده است.
بار ديگر واردات شــكر با نرخ ترجيحي ارز يعني دالر ۴۲۰۰
توماني متوقف شده و بايد با ارز نيمايي و آزاد انجام شود.
به نظر شما روال منطقي تعيين قيمت شكر در
كشور بايد چه سيكلي طي كند؟
وقتي نرخ بر اســاس دستور نباشد قيمت منطقي ميشود.
حــذف دالر  ۴۲۰۰توماني در واردات شــكر ديگــر نياز به
ضرورت قيمتگذاري دســتوري را حــذف ميكند و به اين
ترتيب ســازمان حمايت مصرفكننــدگان و توليدكنندگان،
ديگــر الزامي براي تعيين نرخ اين محصول در داخل نخواهد
داشت و اين يك روال منطقي است .از سوي ديگر در شرايط
حاضر كارخانههاي توليدكننده شكر از چغندر و نيشكر بدون
اينكــه بار مالي بردوش دولت بگذارند بنا بر ســنت ديرين و
نهادينهشده با كشاورزان قرارداد خريد تضميني دارند و توليد
انجام ميشود .حاال پرســش و درخواست منطقي اين است؛
وقتي قرار اســت قيمت شكر وارداتي آزاد شود خرد و منطق
اقتصادي فرمان ميدهد براي اجتناب از دوگانهسازي ناپايدار
در بازار شــكر و با توجه به اينكه درحال حاضر دولت حمايت
ويژهاي از توليد داخل نميكند ،نهادهاي ذيربط دستور دهند
مص ّوبه سال  ۱۳۸۴بهطور رســمي اجرا شود و كارخانههاي
داخلي نيز اختيار داشــته باشــند قيمت توليدات خود را با
استفاده از ضوابط قيمتگذاري كاالهاي توليد داخل مص ّوب
هيأت تعييــن و تثبيت قيمتها ،تعييــن و عرضه كنند .در

است كه در فراز و فرودهاي پرشمار سنجاق شده به سياستگذاريهاي مرتبط
با كليت اين صنعت ،سهم صدها هزار نفر از سهامداران و چغندركاران و كارگران
فصلي و دايمي ف ّعال در اين صنعت ،تلخي و رنج و ســهم چند نفر واردكننده
انگشت شمار ،شيريني و سرمستي بوده است .بهمن دانايي دبير انجمن صنفي
كارخانجات قند و شكر ايران نسبت به شرايط موجود چندان خوشبين نيست و
ثبات و پايــداري اين صنعت را در اتحاد و وفاق دولت با بخش خصوصي بهويژه
توليدكنندگان آن ميداند .به اعتقاد او بهرهگيري از نظر كارشناسي تشكلها
ميتواند به برنامههاي دقيقتر منجر شود.

صورتي كه اين مص ّوبه شوراي اقتصاد بطور قانوني اجرا نشود
و سازمانهاي نظارتي بخواهند همچنان بدون رعايت مص ّوبه
يادشــده قيمت توليد داخلي شــكر را مشمول قيمتگذاري
دســتوري نگه دارند ،رانت و فساد پديدار شده و شاهد عدم
تعادل خواهيم شــد .يادمان باشد نرخ ارز نيمايي در بازار ارز
با تغييرات غير قابل پيشبيني همراه اســت و به همين دليل
قيمت تمامشده شكر وارداتي نيز با تغييرات همراه خواهد بود
و نبايد در انتظار نوســانهاي منظم بود .از سوي ديگر قيمت
شــكر در بازارهاي جهاني نيز با تغييرات غيرقابل اندازهگيري
مواجه خواهد شــد و بــه همين دليل قيمت شــكر وارداتي
دســتخوش تفاوتهاي معنادار ميشود .در اين شرايط است
كه اگر قرار باشد شكر توليد داخل با دستور نهادهاي نظارتي
و تحت سلطه باشد ميتوان پيشبيني كرد كه هرگاه ،قيمت
شــكر وارداتي بيشتر از شــكر توليد داخل باشد تجار زيرك
محصول داخلي را خريداري و با قيمت شــكر وارداتي عرضه
تحوالت قيمت شكر وارداتي ميتواند
ميكنند .از سوي ديگر ّ
به انحراف احتمالي نيز با روشهاي ديگر منجر شــود .به نظر
ميرسد تا زمان سپري نشــده و فساد و بيتعادلي و تخريب
بازار شكر از راه نرسيده دولت بايد در اين باره تصميم بگيرد.
هر گونه تعلّل در اين باره باز هم به ســود و منفعت يك گروه
كوچك و به زيان دهها هزار نفر از خانواده بزرگ توليد شــكر
داخلي منجر خواهد شد.
مدت
شــما با وزارتخانهاي طرف هستيد كه ّ
زيادي است با سرپرســت اداره ميشود .انتخاب
وزير آشنا به امور تجاري چقدر روي ف ّعاليت اصناف
شما و توزيع اين كاالي راهبردي تأثيرگذار است؟
متأسفانه كشــمكشهاي بين مجلس و دولت و نبود
وزير با اختيارات مشــخص ،بيشــترين آسيب را بخش

خصوصي و مردم ميزند .وقتي مسؤول مشخصي با برنامه
و استراتژي پايدار نداشته و فاقد برنامهريزي باشيم آسيب
مدرس خياباني را به
ميبينيم .ماه گذشــته دولت آقاي ّ
مجلس معرفي كرد و بنده در تأييد ايشان نامهاي تنظيم
كرده و در اختيار رسانهها گذاشتم.
يكي از ويژگيهاي بارز ايشان به گواه شناخت كساني
كه او را ميشناســند ،پاكدستي ايشــان است كه يك
مزيّت غيرقابل انكار به حساب ميآيد و موجب اطمينان
مدتــي كه در منصب قائممقام وزير
خاطر بود .درهمين ّ
در امــور بازرگاني ف ّعاليت كرد ،نشــان داد؛ درك دقيق
و عميقــي از فايــده همكاري واقعي دولت با تشــكلها
مدت و در جمعهاي تشــكلي ،شمار
داشــت .در همين ّ
قابل اعتنايي از تشــكلهاي صنايــع غذايي و بنگاههاي
مدرس خياباني
بزرگ از ُحســن نيت و باور كارشناسانه ّ
بــه مشــاركت دادن بخــش خصوصي و تشــكلها در
تصميمسازيها و تصميمگيريها گفتند .نه تنها صنف ما
كه در بخشهاي مختلف به وزيري نياز داريم كه ويژگي
پاكدستي و آشنايي به تجارت و توليد را بداند .وزيري كه
اهميت تشكلها و ضرورت رايزني با آنان را بشناسد و از
ظرفيتهاي بخش خصوصي بهره ببرد.
وزارت جهاد کشاورزی پیش از این اعالم کرده
بود تولید امسال به  8میلیون تن برسد .ما طی چه
فرآیندی میتوانیم به این میزان تولید برسیم؟
تولیــد  8میلیون تن چغندر قند در ســال جاری محقّق
نمیشــود .حدود سه ســال طول میکشــد تا ما در تولید
چغندر و شــکر به دوران طالیی سالهای  96و  97برسیم.
دســتيابي به دوران طاليي توليد نيازمند الزاماتي است كه
در صــورت رعايت اين الزامات طي دو تا ســه ســال آينده
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به دوران طاليي بازميگرديم .مســأله اين
است كه وقتي مشغول تولید شكر هستيم
هنوز قيمتش مشخص نيست .اين شكرها
توليد و در انبار انباشــت ميشود بنابراين
مــا نميتوانيم شــكرها را بفروشــيم و با
كشاورزان تسويهحساب كنيم و همين يكي
از عواملي اســت كه از رغبت كشاورزان به
كشــت ميكاهد .بعد از تغيير گروه كااليي
شــكر و واردات آن بــا ارز نيمايي ،قيمت
مص ّوب اين كاال حذف و با توجه به شرايط
واردات ،قیمت هركيلوگرم شــكر وارداتي
بين  11تا 12هزار تومان ميرسد بنابراين
االن كه شكر وارداتي نرخ مص ّوب ندارد بايد
براي شــكر توليد داخل نيــز همين اتفاق
بيفتد چون در غير اين صورت توليد داخل
نميتواند هم راستا با شكر وارداتي حركت
و با آن رقابت كند .با وجود مكاتباتي كه با
ســتاد تنظيم بازار و وزارت صمت داشتيم
هنوز پاسخي به اين درخواست ما ندادهاند.
گاليه ما اين اســت كه چرا براي محصول
وارداتي اينقدر سريع تصميمگيري ميشود
مدتها بالتكليف ميماند
اما توليد داخل تا ّ
در حالي كــه جهش توليــد زماني اتفاق
ميافتد كه توليد داخل پايدار بماند.
شرايط طبيعي مثل خشكسالي
يا سيل چه تأثيري در روند توليد و
تأمين قند و شكر ميگذارد؟
قطعــاً تأثيرگــذار اســت و مــزارع
تخريبشده بايد بازســازي و احيا شود .با
توجه به احياي برخي مزارع آســيب ديده
از سيل ،پيشبيني ميشــود امسال بين
 ۶تا  ۶.۵ميليون تن نيشكر توليد شود كه از
محل اين توليد  ۶۵۰هزارتن شكر و از محل
توليد چغندر نيز تقريباً همين ميزان شكر
توليد ميشود و در مجموع پيش بيني توليد
شكر يكميليون و  ۳۰۰هزار تن است.
نقش انجمن صنفي كارخانجات
قند و شــكر در بخــش واردات
چيست؟
قرار بود واردات شــكر با نظارت انجمن
صنفي كارخانجات قند و شكر انجام شود.
نظــارت دقيق بر واردات شــكر در ســال
گذشته موجب شد اين كاال كه با ارز ۴۲۰۰
توماني وارد ميشد براساس اهداف دولت در
داخل توزيع شود و شايد بتوان گفت شكر
تنهــا كاالي وارداتي بــا ارز  ۴۲۰۰توماني
بود كه وارد ســفره مردم شد .متأسفانه در
حال حاضر هر كس كه مايل است اقدام به
ثبت سفارش شكر ميكند .متأسفانه االن
نظارتي روي واردات نيست و احتمال دارد
فاجعهاي كه سال  ۸۵در اين حوزه رخ داد
دوباره تكرار شــود .در سال  ۸۵صفر شدن
تعرفه واردات منجر به واردات  2/5ميليون
تن شــكر و وارد آمدن آســيب شديد به
توليد داخل شد .به نظرم اگر دولت دست
از مداخله در امور تولید و بخش خصوصی
تخصصی را به تش ّکلهای
بردارد و امورات ّ
ذیربط واگذارد مسائل و مشکالت با تدابیر
بیشتر و عقالنیتر قابل حل خواهد بود.
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اثرات اقتصادي كرونا بر كسبوكارهاي بخش كشاورزي

همهگيري بيماري كوويد  19به عنوان يكي از چالشهاي بزرگ جهاني ،بخش
كشاورزي را نيز به دليل كاهش رشد اقتصاد جهان ،افزايش بيكاري ،كاهش قدرت
خريد جامعه و همچنين تغيير در الگوي غذايي جامعه ناشي از بروز بيماري تحت
تأثير قرار داده است.
مركز ملّي مطالعات راهبردي كشــاورزي و آب اتاق ايران ،در راستاي پايش
فضاي كسبوكار بخش كشاورزي با هدف بررسي ميداني اثرات بيماري كوويد19-
بر بخش و زير بخشهاي كشاورزي اقدام به نظرسنجي از ف ّعاالن بخش كرده است.
در اين راستا هم از ظرفيت تشكلهاي بخش كشاورزي و هم ف ّعاالن حقيقي بهره
گرفته شده و نظرات آنها در خصوص تأثيرات بيماري بر ف ّعاليتهاي كشاورزي در
سه مقطع گذشته ،حال و آينده جمعآوري و بررسي شده است.
نتايج اين بررسي نشان داد كه بخش عمدهاي از كسبوكارهاي كشاورزي با
تغيير در الگوي مصرف خانوار ،كاهش و تغيير نوع تقاضا از طرف مصرفكنندگان
مواجه شــدهاند و از طرف ديگر با چالشهايي نظير بيماري پرســنل ،عدم توان
بازپرداخت بدهي مالي ،كاهش توليد ،افزايش فساد محصوالت ،افزايش هزينههاي
توليد ،كاهش درآمد و افزايش شديد قيمت نهادههاي توليدي مواجه شدهاند.
با در نظر گرفتن اين چالشها در اين گزارش با توجه به نظر ذينفعان بخش
كشــاورزي راهكارهايي براي جبران خسارت و خروج از اين شرايط تدوين شده
است .براي بررسي اثرگذاري بيماري  COVID-19بر سه مقطع ،گذشته ،حال
و آينده با تأكيد بر اثرات اقتصادي استفاده شده است.
 -1همهگيري بيمــاري  COVID-19نهتنها در زمينه عرضه بلكه از بعد
تقاضا نيز بر بخش كشاورزي اثر گذاشته است .يكي از مهمترين اثرات همهگيري
بيماري ،كاهش رشد اقتصادي در سراسر جهان است .اين مسأله بهنوبه خود باعث
افزايش بيكاري و كاهش قدرت خريد افراد جامعه شده است .باوجود كاهش درآمد
به دليل اينكه تقاضا براي مواد غذايي كششناپذير است بروز شوك درآمدي بر
روي ميزان انرژي دريافتي خانوار اثرگذار نبوده بلكه بر روي تركيب رژيم غذايي
تأثيرگذاراست.
 -2با توجه به شرايط كشورهاي مختلف از ابعاد گوناگون (اقتصادي ،اجتماعي،
بهداشــتي و  )...و چگونگي تأثيــرات كرونا بر بخشهاي مختلف زنجيره عرضه
محصوالت كشاورزي ،كشورها برنامههاي حمايتي متفاوتي را در نظر گرفتهاند.
 -3بررســي ميانگين تورم ماهيانه قيمــت مصرفكننده در چهار ماه
كرونايي (اسفندماه  1398لغايت خردادماه  )1399نشان از رشد  2درصدي
مدت مشــابه (اســفندماه  1397تا خرداد
تورم ماهيانه دارد ،در مقابل در ّ
 )1398قيمت مصرفكننده بطور ميانگين با نرخ  2.6درصدي رشد كرده
اســت .درواقع در شرايط بروز همهگيري شــاخص قيمت مصرفكننده
مدت مشابه
نوسانات كمتري را ثبت كرده و ميزان نرخ تورم نيز نسبت به ّ
سال گذشته كمتر است .كاهشي بودن نرخ تورم دليلي برافزايشي نبودن
قيمتهاي مطلق اقالم مصرفي نيست بلكه نشان ميدهد كه قيمت اقالم
مصرفي با شدت كمتري افزايش يافتهاند .محتملترين تحليل اينكه كم
بودن نرخ تورم نشان از كاهش تقاضا براي گروههاي محصولي دارد كه نرخ
رشد شاخص قيمت مصرفكننده آنها كاهش يافته است.
 -4باوجود مشــكالت تجارت و مسدود بودن برخي مبادي تجارت
كشــور در ابتداي دوره همهگيري بيماري ،ارزش صادرات محصوالت
مدت مشابه سال گذشته
كشاورزي در سهماهه اول سال جاري نسبت به ّ
افزايش  1.9درصدي داشته است همچنين مقدار صادرات محصوالت
مدت مشابه سال گذشته
كشــاورزي ،با افزايش  20درصدي نسبت به ّ
مواجه شده است؛ بنا بر اعالم گمرك جمهوري اسالمي ايران دليل اصلي
رشــد محدود ارزش صادرات كاالهاي كشاورزي ،اختصاص مسير سبز
به اظهارنامههاي صادراتي اقالم كشاورزي ،ارزيابي در محل محصوالت
صادراتي ،انجام رويه صادرات كاالهاي كشاورزي بهصورت شبانهروزي و
پذيرش حمل يكسره كاالهاي كشاورزي بوده است .همچنين در ابتداي
شيوع بيماري گمرك جمهوري اسالمي رايزنيهاي الزم را براي صادرات
محصوالت فسادپذير كشــاورزي با رعايت پروتكلهاي بهداشتي را با
طرفهاي تجاري صورت داده است.
بررسي ارزش و مقدار واردات محصوالت كشاورزي در سهماهه ابتدايي
سال  1399كه با شيوع بيماري  COVID-19همزمان بوده نسبت به
سهماهه ابتدايي ســال  1398حاكي از اين است كه واردات محصوالت
كشاورزي از منظر ارزش كاهشي  31درصدي را ثبت كرده است ولي مقدار

واردات نسبت به سال قبل رشد اندك  2.5درصدي داشته است در ميان
محصوالت وارداتي بيشترين رشد وارداتي مربوط به واردات گندم ،ذرت،
انواع ميوه و بذور بوده است .كاهش قابلتوجه ارزش واردات محصوالت در
مقابل رشــد اندك مقدار واردات ناشي از افت قيمت محصوالت وارداتي
ناشي از افت تقاضاي جهاني محصوالت كشاورزي است .بررسي محصولي
مقدار واردات محصوالت كشــاورزي نشــان ميدهد كه در سهماهه اول
سال  ،1399به استثنا محصوالت مذكور واردات ساير محصوالت عمده
مدت مشابه سال گذشته كاهش چشمگيري داشته
وارداتي نســبت به ّ
اســت كه اثرات اين كمبود در واردات در قيمت بازار داخلي محصوالت
نمايان شده است همچنين بايد به اين نكته توجه شود كه واردات ذرت در
آغاز سال جاري بهمنظور افزايش ذخاير استراتژيك اين محصول به يك و
نيم ميليون تن در كشور رسيده است.
 -5به نظر ميرســد الگوي تأثيرات ويروس كرونا بر بخش كشاورزي
مشابه بر كســبوكارهاي كشــاورزي اســت هرچند كه برخي از اين
كسبوكارها اثرات ويژهاي را پذيرفتهاند .تغيير الگوي مصرف خانوار ،كاهش
و تغيير تقاضا از طرف مصرفكنندگان باعث تغييرات محسوس در طرف
عرضه و قيمت آن شده است .از طرف عرضه نيز بيماري پرسنل واحدهاي
توليدي ،عدم توان بازپرداخت تع ّهدات مالي توسط بنگاهها ،كاهش توليد و
افزايش تورم ناشي از كاهش توليد ،فساد ،افزايش هزينههاي توليد ،كاهش
درآمد كشاورزان به دليل قرنطينه و عدم امكان رسيدگي به محصوالت
زراعي و افزايش بيكاري ،عدم هماهنگي بخش كشاورزي با اين تغييرات
و افزايش شــديد قيمت نهادههاي كشاورزي ازجمله عواملي هستند كه
بر عرضه محصوالت اثرات جدي گذاشــتهاند .با نظرســنجي از ف ّعاالن
كسبوكارهاي كشاورزي تا حدودي وضعيت كسبوكارهاي كشاورزي
در بخشهاي مختلف مشــخص گرديد و با توجه به ميزان خسارتهاي
برآوردي پيشــنهادهاي راهكارهايي براي جبران خسارت و خروج از اين
شرايط در حال حاضر و در آينده در انتهاي گزارش ارايه شده است.
خسارت برآوردي ناشي از بيماري بر بخش كشاورزي
ميزان خسارت وارده به بخش كشاورزي بر اساس گزارش مركز پژوهشهاي
مجلس معادل كاهش  7/8تا  10درصدي ارزش در اين بخش اســت كه از نظر
ريالي تا پايان ارديبهشتماه زيان وارد شده به  7300ميليارد تومان خواهد رسيد.
اما كسب و كارهاي كشاورزي نيز برآوردهايي را ارايه نمودهاند.
* شيالت :كاهش  20تا  30درصدي فروش ميگو
* شركت كاسپين بذر :كاهش  25درصدي مبلغ قرارداد ناشي از بروز كرونا ويروس
* ترهبار :خسارت ترهبار به دليل عدم صادرات محصول و كاهش قدرت خريد مردم
* صنايع تبديلي 1364076 :ميليون ريال در استان فارس
* طيور و زنبور عسل 1229155 :ميليون ريال در استان فارس
* خسارت واحدهاي پرورش دام 294919 :ميليون ريال در استان فارس
* خسارت گلخانهها 58340 :ميليون ريال در استان فارس
* باغ ميوهجات و صيفي 17 :هزار ميليارد ريال
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كشاورزان ميگويند قدرت
خريد كود شيميايي را نداريم

قيمت كود شــيميايي با مص ّوبه دولت بيش از 5
برابر شده و اين مسأله مسؤوالن توليد را هم در فصل
كشت زراعي نگران كرده و كشاورزان هم ميگويند
تــوان خريد كود گــران را ندارند ،آيا توليد ســال
آينده كاهش مييابد؟به گزارش خبرنگار اقتصادي
خبرگزاري فارس ،افزايش قيمت كود شيميايي پس
از حذف ارز نيمايي و بر اســاس مص ّوبه خود دولت
بيش از  5برابر شد اين نهاده در افزايش توليد بسيار
مؤثر است و در سال زراعي جديد كه از مهر ماه آغاز
شده كشــاورزان با مشكل جدي مواجه كرده است.
به ازاي هر يك واحد كودشيميايي كه كشاورزان در
زمين خود استفاده ميكنند  9كيلوگرم در افزايش
توليد مؤثر است و به همان نسبت عدم استفاده هم
موجب كاهش توليد ميشــود .يك كشاورز نمونه
كاشمر گفت« :قيمت كود شيميايي سرسامآور شده
اســت و در بازار سياه هم پيدا نميشود و هر كيسه
كود به  500هزار تومان رسيده است و نگران توليد
هســتيم ».مجري طرح توليد گندم كشور هم كه
به نظر ميرســد درباره تأثير گراني كود در استفاده
كشــاورزان از اين نهاده مؤثر در توليد نگران است،
گفت« :گراني كودهاي فســفاته و پتاسه نبايد مانع
از مصرف اين نهاده شود ».اين مسؤول توضيح نداد
كه چگونه كشاورزان با وجود افزايش  5تا  10برابري
قيمت كود ميتواننــد اين نهاده را تأمين كنند وي
راهكاري هم در اين مورد ارايه نكرد .اسفندياريپور
گفته است :قيمت كودهاي فسفاته و پتاسه به خاطر
تغيير نرخ ارز از ترجيحي به نيمايي نسبت به سال
گذشــته افزايش يافته است.وي اين را هم گفت كه
اگر غالت ،كــود اوره را به موقــع و به مقدار كافي
دريافت نكنند ،ميزان گلوتن و پروتئين آن كاهش
مييابد و اين امر كيفيت آرد گندم را كاهش ميدهد.
مصرف كودهاي ريزمغذي مانند كودهايي كه حاوي
عنصر روي هستند در افزايش توليد و ارتقاي كيفيت
دانه غالت مؤثر اســت .بديهي اســت اين وضعيت
چغندركاران ايراني را نيز در برميگيرد و بايد درباره
توليد اين محصول نيز از اين بابت نيز نگران بود.

پيشبيني برداشت شش ميليون تن نيشكر و توليد  ۶۰۰هزار تن شكر

مديرعامل شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي از پايان عمليات
كشت نيشكر در  ۱۶هزار و  ۵۸۰هكتار از اراضي كشت و صنعتهاي
هفتگانه توسعه نيشكر خبر داد .به گزارش روابط عمومي شركت توسعه
نيشكر ،دكتر عبدعلي ناصري در بازديد از آخرين روز عمليات كشت
نيشكر در كشــت و صنعت حكيم فارابي ،با بيان اين مطلب ،اظهار
داشت :پيشبيني ميشود امسال برداشت نيشكر به شش ميليون تن
و استحصال شكر به  ۶۰۰هزار تن برسد كه اين ميزان در مقايسه با
توليد سال گذشته حدود  ۲برابر است.
وي تصريح كرد :در سال زراعي جاري همه زمينهاي اين شركت
كه در سيالب فروردين ماه  ۹۸آسيب ديده بود ،احيا و بازسازي شدند
و با زير كشــت رفتن  ۱۶هزار و  ۵۸۰هكتار از اراضي نيشكر ،شرايط
براي جهش توليد و رسيدن به ظرفيت اسمي توليد  ۷۰۰هزار تن شكر
در سال  ۱۴۰۰فراهم شود.
مديرعامل شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي در بخش ديگري
از ســخنان خود با اشاره به رشد كمي و كيفي مناسب گياه نيشكر،
عنوان كرد :با توجه به مديريت مناســب مزرعه ،شاهد رشد كيفي و
كمي مناسب نيشكر در فصل تابستان هستيم و پيشبيني ميشود از
هر هكتار سطح سبز نيشكر حدود ۹۰تا  ۱۰۰تن نيشكر برداشت شود.
وي با قدرداني از تعامل ســازمان آب و برق خوزســتان و شركت
توزيع برق در تأمين آب و برق صنعت بزرگ نيشــكر ،گفت :با توجه
به برنامهريزيهاي صورت گرفته ،شرايط اقليمي مناسب ،كوددهي
به موقع و مديريت آبياري و نظارت مستمر در مراحل مختلف ،گياه
نيشكر در مقايسه با سالهاي گذشته رشد قابل توجهي داشته است و
شرايط براي جهش توليد فراهم شده است.

ناصري در ادامه تصريح كرد :شــركت توسعه نيشكر در يك سال
گذشــته با فراز و نشــيبهاي زيادي روبرو بود ،بطوري كه در سيل
فروردين ماه  ۹۸حدود  ۴۰هزار هكتار از اراضي شــركتهاي توسعه
نيشكر و صنايع جانبي آسيب ديد.وي با بيان اينكه با وقوع خشكسالي
و سيالب بيش از  ۴۰هزار هكتار از اراضي نيشكر دچار آسيب جدي
شد ،گفت :با وجود چنين خســارتي با برنامهريزي صورت گرفته و
تالش پرســنل ،اقدامي جهادي در توسعه نيشكر انجام شد و موفق
شديم عالوه بر بازسازي اراضي ،ركورد تاريخي كشت بيش از  ۲۶هزار
هكتار نيشــكر را در سال گذشته ثبت كنيم و با كشت امسال ،همه
خسارتهاي ناشي از سيالب و خشكسالي به اراضي نيشكر جبران شد.
مديرعامل شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي ادامه داد :در سايه
تعامل و همدلي مديران و پرسنل كشت و صنعتهاي هفتگانه توسعه
نيشكر روندي شكل گرفت كه در سايه آن امنيت و توسعه پايدار رقم
خورد و اين تعامل و همراهي يكي از بهترين راهكارها در پيشــبرد
اهداف مورد نظر است.
ناصري تأكيد كرد :مجموعه تالشهــاي صورت گرفته و تدوين
مدت و سه سال آينده ،شركت را به سوي افقي روشن
برنامههاي ميان ّ
و رسيدن به ظرفيتهاي مطلوب و حفظ اقتدار اين مجموعه عظيم
در زمينههاي مختلف رهنمون خواهد نمود.وي با اشــاره به اقدامات
شبانهروزي پرسنل نيشكر در پايان عمليات كشت سال زراعي جاري،
اظهــار داشــت :از تالشهاي تمامي همــكاران و خادمين مردم در
مجموعه شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي در ركوردزني كشت
نيشكر در سال گذشته و همچنين پايان عمليات كشت نيشكر در سال
زراعي جاري تقدير و تشكر مينمايم.

پايان عمليات كشت نيشكر در كشت و صنعت سلمان فارسي
مديرعامل كشــت و صنعت سلمان فارسي با اعالم
پايان كشــت نيشكر ســال جاري در  ۴۰۴۰هكتار از
اراضي اين شــركت گفت :زمان مــورد نياز و معمول
بازسازي ،آمادهسازي و تهيه زمين مزارع جهت كشت
نيشكر ،حداقل  ۲۰۰روز كاري است و شركت سلمان
فارســي تا يك ماه مانده به شروع كشت ( ۱۸تيرماه)،
اكثر اراضي خود را غرق در ســيل ميديد و حتي يك
مزرعه آماده كشت در اختيار نداشت.مديرعامل كشت و
صنعت سلمان فارسي با اعالم پايان كشت نيشكر سال
جاري در  ۴۰۴۰هكتار از اراضي اين شركت گفت :زمان
مورد نياز و معمول بازسازي ،آمادهسازي و تهيه زمين
مزارع جهت كشت نيشكر ،حداقل  ۲۰۰روز كاري است
و شــركت سلمان فارسي تا يك ماه مانده به شروع كشت (۱۸
تيرماه) ،اكثر اراضي خود را غرق در ســيل ميديد و حتي يك
مزرعه آماده كشت در اختيار نداشت.
به گزارش نيشكرنيوز ،سلطاني در ادامه با بيان وضعيت بغرنج
شركت در شرايط پساسيالب افزود :مجموعه كشت و صنعت
سلمان فارسي درشرايطي به اين ركورد دست يافت كه بخشي

از ادوات و ماشــين آالت خود را بواسطه صدمه ناشي از سيل
همكاران خستگي ناپذير با
در اختيار نداشــت .در اين شرايط
ِ
هدف پويايي و كاهش خسارتهاي وارده به شركت به صورت
جهادي و شبانهروزي اقدام به بازسازي و بازيابي مزارع كردند.
وي بيان داشت :از دســتاوردهاي اين كشت ميتوان به تهيه
زمين و آمادهسازي بيش از  ۴۰۰۰هكتار از مزارع نيشكر تنها
در  ۸۰روز كاري اشــاره كرد .مجموع عمليات خاك ورزي بالغ

بر  ۶۱۶۶۶هكتار بود و ركورد بيسابقه ميانگين روزانه
عمليات خاكورزي  ۷۷۱هكتار است.مديرعامل كشت
و صنعت سلمان فارسي ادامه داد :كل عمليات كشت
تنها در  ۶۰روز كاري انجام شد و ميانگين روزانه كشت،
رقم  ۶۷٫۳هكتار در روز بوده است .اين درحالي است كه
 ۲۵۰۰هكتار از اراضي اين شركت عالوه بر كشت نيشكر
به كشت غيرنيشكري اختصاص يافت كه شامل كشت
حدود  ۵۰۰هكتار كلزا و  ۲۰۰۰هكتار گندم است.
سلطاني افزود :اين مهم ميسر نميگرديد جز با تالش
همت كليه پرسنل خدوم اعم از بخشهاي كشاورزي،
و ّ
ستادي ،پيمانكاري ،كارگران روستاهاي همجوار و ديگر
حوزههاي پشــتيبان كه جا دارد ازهمه آنان تشــكر و
قدرداني نمايم .ما با داشتن چنين سرمايههايي برخود ميباليم.
سلطاني هدف اصلي اين شركت را رسيدن به شرايط مطلوب قبل
از سيل در كمترين زمان ممكن ،كاهش خسارت وارده و حفظ
نيروي انساني عنوان كرد و افزود :تالش ميشود با برنامهريزيهاي
بعمل آمده امنيت شغلي كارگران و پيمانكاران بومي و عدم قطع
منابع درآمدي آنها در شرايط بد اقتصادي محقّق گردد.
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خطر بيخ گوش توليد محصوالت اساسي
با توجه به عدم تناسب هزينههاي توليد با نرخ محصوالت
در بخش كشاورزي ،شــاهد بيرغبتي كشاورزان نسبت به
كشت محصوالتي كه از اساسيترين نيازهاي معيشتي مردم
به شــمار ميروند ،هستيم .موضوعي كه زنگ خطر امنيت
مدتهاست به صدا
غذايي مردم در شرايط سخت تحريم را ّ
در آورده و حتي اين هشــدار را به مسؤوالن ميدهد كه با
ادامه روند موجود ،شايد سال آينده ناچار شويم محصوالت
اساسي كشــور را با هزينههاي سرسام آور از خارج تأمين
كنيم در حالي كه با توجه به تبعات ناشي از تحريم در حوزه
پولي و مالي ،اين اقدام نيز كار آساني نخواهد بود .از اين رو
دولت بايد بهطور جدي در اين خصوص رويه خود را تغيير
دهد تا دست كم در حوزه محصوالت كشاورزي و كاالهاي
اساسي با آشفتگيهاي عجيب و غريبي كه در بازار كاالهاي
ديگر حاكم است ،روبرو نشويم.
ايــن در حالي اســت كــه در رابطه بــا قيمتگذاري
محصوالتي همچون گندم شاهد تصميمگيريهايي از سوي
دولت هســتيم كه بهطور حتم توليد اين محصول با ارزش
را با مشــكل جدي مواجه خواهد كرد .در واقع عدم اصالح
مص ّوبه شوراي اقتصاد درباره قيمت خريد تضميني گندم،
موجب كاهش فروش گندم توليد شده توسط كشاورزان به
دولــت و در نتيجه ،افزايش واردات گندم و به خطر افتادن
امنيت غذايي كشور خواهد شــد .همچنين اين مسأله بار
مالي سنگيني هم به دولت تحميل خواهد كرد.
ســیدجعفر حسینی مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی و
منابع طبیعی با بيان اينكه كشــاورزان اســتقبالي نسبت به
كشت محصوالت كشاورزي ندارند ،گفت :با توجه به نرخهاي
اعالمي دولت ،كشــاورزان با ضرر و زيان در امر توليد مواجه
خواهند شد ،به همين خاطر استقبالي از كشت نميكنند .به
عنوان مثال در شــرايط فعلي قيمت منطقي خريد تضميني
هر كيلو گندم براي سال آينده  ۵هزار و  ۵۰۰تومان و قيمت
كلــزا  ۱۰هــزار و  ۶۰۰تا  ۱۰هزار و  ۷۰۰تومان اســت كه
متأســفانه نرخهاي اعالمي كمتر از قيمت واقعي است.اين

مقام مسؤول با بيان اينكه آينده توليد محصوالت اساسي در
معرض خطر اســت ،افزود :اگر دولت نرخ واقعي محصوالت
اساســي نظير دانههــاي روغني ،گندم ،جــو ،چغندرقند و
غيره را متناســب با هزينههاي واقعي توليد ،تورم و در نظر
گرفتن سود منطقي براي كشاورزان اعالم نكند ،براي تأمين
نيــاز داخل چارهاي جز واردات وجود ندارد كه بدون شــك
محصــوالت خارجي با قيمتهاي سرســام آور و چند برابر
نرخهاي فعلي به دست مردم ميرسد.اين مقام مسؤول ادامه
داد :اگر زمان تاريخ كشت محصوالت استراتژيك بگذرد ،ديگر
نميتوان كاري كرد ،از اين رو تا فرصت باقي است دولت بايد
اقدام به اصالح قيمت خريد تضميني محصوالت كند.مشاور
ارشد نظام صنفي كشاورزي و منابع طبيعي همچنين تصريح
كــرد :نظام صنفي اين آمادگي را دارد كه با دولت در تعيين
قيمت و تشويق كشاورزان به كشت محصوالت اساسي تعامل
داشته باشد ،از اين رو انتظار ميرود دولت حرف كشاورزان را
بشنود و به درخواست آنها پاسخ دهد.

فائو :ثبات قيمت مواد غذايي در جهان با وجود كرونا

معاون مديركل ســازمان خواربار و كشــاورزي ملل متحد
(فائو) گفــت :توليد كافي مــواد غذايــي و عملكرد صحيح
زنجيرههــاي غذايي ،ثبات نســبي قيمت را در كشــورهاي
مختلف جهان براي كاالهاي اصلي غذايي حتي در دوره كرونا
فراهم ميكند.
والديمير رحمانيــن ،معاون مديركل ســازمان خواربار و
كشاورزي ملل متحد (فائو) و نماينده منطقهاي فائو در اروپا
و آســياي ميانه روز جمعه در مصاحبهاي با خبرگزاري تاس
گفــت :توليد كافي مواد غذايي و عملكرد صحيح زنجيرههاي
غذايي ،ثبات نســبي قيمت را در كشــورهاي مختلف جهان
براي كاالهاي اصلي غذايي حتي در دوره كرونا فراهم ميكند.
وي گفــت :با وجود تمام محدوديتها ،ما انتظار داريم عرضه
در بازار مواد غذايي ،حداقل براي كاالهاي اصلي ،كافي باشد
و سطح قيمت نسبتاً پايدار باشد .اين مقام فائو افزود :تحليل
وضعيت توســعه بازار جهاني محصوالت غذايي و كشاورزي
نشــان ميدهد كه عملكرد بدون مشكل زنجيره فروش مواد
غذايي شرط مهمي براي حمايت از قيمت پايدار مواد غذايي
در كشــورهاي منطقه ما است .رحمانين در ادامه تأكيد كرد:
كاهش شــاخص كل قيمت مواد غذايي فائــو به دليل تأثير
بيماري همه گير كرونا از اوايل ســال  2020مشاهده شد .با
اين حال ،اين شاخص از آگوست سال  2020دوباره رشد كرد
و اخيرا ً به سطح فوريه  2020بازگشته است.اين مقام سازمان
ملل گفت :دقيقاً مانند ســال گذشته عنصر عدم اطمينان و

وابســتگي به طيف وسيعي از عوامل در بازارهاي مواد غذايي
حاكم اســت .وي افزود :نياز به غلبه بر چالشهاي متعددي
مانند كاهش رشد اقتصادي و موانع تجاري وجود دارد .عالوه
بر اين ،شــيوع بيماري تب خوكــي آفريقايي و آفت ملخ در
مناطــق خاصي از جهان همچنان يــك عامل نگراني و عدم
اطمينان از آينده است.
وي در ادامه تأكيد كرد كه البته ركوردشكني توليد جهاني
غالت در ســال جاري ميالدي به ميــزان  2.7ميليارد تن يا
 55.7ميليــون تن باالتــر از توليد ســال  ،2019يك عامل
اميدبخش است.وي همچنين پيشبيني كرد كه برداشت برنج
نيز در سال  2020بيسابقه باشــد .همچنين انتظار ميرود
كه رشــد توليد جهاني گندم نيز ركورد بزند و به حدود 765
ميليون تن برسد.

7

پرداخت 82درصد مطالبات
چغندركاران آذربايجان غربي

رئيس سازمان جهاد كشاورزي آذربايجان
غربــي گفت :كارخانههاي قند اســتان ۸۲
درصد مطالبه چغندركاران آذربايجانغربي
را به ميزان  1470ميليــارد ريال پرداخت
كردهاند.
رســول جليلي در گفتوگو با «فارس» در
اروميه اظهار داشت :با شروع تحويل چغندرقند
از كشــاورزان اســتان ۸۲ ،درصــد مطالبه
چغندركاران به ميزان يكهزار و  ۴۷۰ميليارد
ريال تاكنون توسط كارخانههاي قند پرداخت
شده است .وي افزود :با تصويب دولت امسال
محصــول چغندركاران با نــرخ تضميني هر
كيلوگرم  ۶هزار و  ۵۲۰ريال با عيار  ۱۶درصد
با احتساب كمك هزينه حمل و نقل خريداري
خواهد شد كه نسبت به قيمت سال گذشته،
نزديك به  ۵۳درصد افزايش دارد.
رئيــس ســازمان جهادكشــاورزي
آذربايجانغربي گفت :با شروع فصل برداشت
چغندرقند در مزارع آذربايجانغربي تاكنون
برداشت اين محصول در  5هزار هكتار انجام
شــده و  ۲۵۰هزار تُــن چغندر قند تحويل
كارخانهها داده شــده اســت.جليلي افزود:
امسال ميانگين برداشت چغندر قند از مزارع
آذربايجانغربي  ۵۵تُن در هكتار با ميانگين
عيــار  ۱۷درصد و ميــزان افت محصول ۲
درصد است كه اين امر نشاندهنده افزايش
توليــد و كيفيــت اين محصــول در مزارع
اســت .وي اظهار كرد :سال زراعي گذشته
در مجموع  ۳۴هزار هكتار از مزارع اســتان
به كشــت چغندر قنــد اختصاص يافت كه
پيشبيني ميشــود ،يك ميليــون و ۹۰۰
هزار تُن محصول از آن برداشــت شود .اين
مســؤول افزود :سطح زير كشت چغندرقند
در آذربايجانغربي در مقايســه با سال قبل
از آن  ۱۸درصد افزايش يافته و اين افزايش
سطح زير كشت در شــمال استان و خارج
از محدوده حوزه آبريز درياچه اروميه اتفاق
افتاده است.
رئيس سازمان جهادكشاورزي آذربايجانغربي
گفت ۵۳ :درصد از سطح كشت مزارع چغندر
قند اســتان به صورت بارانــي ۴۵ ،درصد
به صورت نشتي (جوي و پشته) و  ۲درصد
بــه صورت نــوار تيــپ آبياري ميشــود.
وي اضافــه كــرد :آذربايجانغربي به علت
برخورداري از آب و خاك مناســب و وجود
پنج كارخانه قند در شهرستانهاي اروميه،
خوي ،پيرانشــهر ،ميانــدوآب و نقده مقام
نخست كشــوري توليد ،سطح زير كشت و
عملكرد چغندر قند را در اختيار دارد.
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ميتوان دالرها را در كشور نگه داشت

اقتصاد ايران روزهاي سختي را سپري ميكند و در اين وضعيت دشوار است كه تلخي و شيريني برخي
رفتارها و برخي تصميمها ذهن و جان ايرانيان را نيز تلخ يا شيرين ميكند .نمودارهاي اين صفحه و اعداد و
ارقامي كه در جدولهاي صفحه جاي گرفتهاند را ميتوان با توجه به وقوع هركدام از آنها با شيريني و تلخيهاي
هر دوره تطبيق داد .متأسفانه اما در  15سال گذشته تلخيهاي صنعت قند و شكر بيشتر از شيرينيهايش
بوده است .اما اين دو -سه سال تلخ تر ،بدتر از هروقت ديگري صنعت و نيز اقتصاد ايران كام ايرانيان را بدمزه
ميكند .يكي از داليل اين است كه جلو زدن واردات بر توليد داخلي جداي از برخي آسيبهاي اقليمي به دليل
غفلت و سهو وكمتوجهي نسبت به هشدارهايي بود كه داده ميشد .سختي واردات شكر كه صدها ميليون دالر
ارز گرانبها را در اين وضعيت كه نياز ارزي كشور بهشدت احساس ميشود و كمبود عرضه ارز به شتابان شدن
نرخ ارز و در دنبال آن افزايش قيمت كاالها وخدمات ورنج مردم بيشتر به چشم ميآيد .واقعيت اين است كه
ميتوانستيم راه خروج دالرهاي كمياب و باارزشي كه براي خريد دارو و تجهيزات پزشكي به آنها نياز واقعي
داشتيم را با توليد بيشتر شكر در داخل مسدود كنيم .به اميد روزهاي خوب .

واردات شكر خام بصورت ماهيانه از سال  1385تا سال (1399ارقام هزار تن)
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15

سال
1385

جمع هر ماه  +ماههاي قبل

1386
جمع هر ماه  +ماههاي قبل

1387
جمع هر ماه  +ماههاي قبل

1388
جمع هر ماه  +ماههاي قبل

1389
جمع هر ماه  +ماههاي قبل

1390

جمع هر ماه  +ماههاي قبل
1391
جمع هر ماه  +ماههاي قبل
1392
جمع هر ماه  +ماههاي قبل
1393
جمع هر ماه  +ماههاي قبل

1394

جمع هر ماه  +ماههاي قبل
1395
جمع هر ماه  +ماههاي قبل

1396

جمع هر ماه  +ماههاي قبل

1397

جمع هر ماه  +ماههاي قبل

1398

جمع هر ماه  +ماههاي قبل

1399

جمع هر ماه  +ماههاي قبل

فروردين ارديبهشت
154
154
236
236
28
28

94
248
228
464
29
57

خرداد

تير

مرداد

شهريور

مهر

آبان

آذر

دي

بهمن

اسفند

111
359
112
576
88
145

205
564
54
630
89
234

307
871
111
741
149
383

192
1063
133
874
173
556

187
1250
61
935
24
580

223
1473
55
990
68
648

194
1668
65
1055
65
713

298
1965
27
1082
126
839

240
2205
50
1132
169
1008

276
2481
38
1170
93
1101

284

348

390

423

517

563

608

682

804

877

119

108

57

69
69
0
0
50
50
88
88
165
165
0
0
0
0
0
0
0
0
82
82
97
97

107
176
24
24
69
119
15
103
137
302
5.5
5.5
0
0
195
195
38
38
213
295
131
228

132
308
12
36
121
240
88
191
211
513
11.8
17.3
0
0
229
424
49
87
280
575
201
429

119

227

64

234
542
68
104
55
295
114
305
57
570
9.2
21
25
25
129
553
1
88
220
795
112
541

42

312
854
301
405
154
449
61
366
40
610
12
33
221
246
138
691
0
88
80
875
2
543

33

330
1184
384
789
196
645
159
525
67
677
70
103
170
391
16
707
0
88
143
1018

94

161
1345
31
820
190
835
207
732
47
724
107
210
76
467
0
707
0
88
210
1228

سال
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399

112
1457
18
838
37
872
115
847
19
743
175
385
50
517
55
762
0
88
98
1326

80
1537
17
855
228
1100
146
993
80
823
105
490
66
583
0
762
66
154
150
1476

63
1600
181
1036
151
1251
134
1127
0
823
2
492
68
651
14
776
0
154
171
1647

73
1673
142
1178
307
1558
225
1352
0
823
5
497
0
651
0
776
66
220
105
1752

132
1805
56
1234
123
1681
227
1579
0
823
24
521
16
667
80
856
61
281
78
1830

2481
1170
1101
877
1805
1234
1681
1579
823
521
667

856
281
1830
543
619

آمار واردات شکر از سال  1380تا پايان مرداد ماه سال 1399
به تفکيک واردات دولتي و خصوصي
واردات
بخش خصوصي
0
0
56
42
80
1485
962
1101
877
1805
1234
1175
992
562
364
358
718
86
655
371

46

45

74

122

73

جمع

واردات
بخش دولتي
937
820
160
161
627
1042
208
0
0
0
0
505
587
261
157
309
138
195
1175
172

واردات شکر از سال  84تا پايان مرداد ماه سال 99به تفکیک خام و سفید

جمع واردات
937
820
216
203
707
2527
1170
1101
877
1805
1234
1680
1579
823
521
667
856
281
1830
543

مأخذ :گمرک جمهوري اسالمي ايران

مأخذ :گمرک جمهوري اسالمي ايران

