اد 1400
شماره  - 212مرد 

تهديدها
اين روزهاي صنعت

بهمن دانايي
حاال ديگر مثل روز روشن شده است كه فعاليت
اقتصادي و كسب و كار و سطح معيشت شهروندان
واحد خانواده تا بنگاهها و نيز در باالترين
ايراني از 
اقتصاد كالن به داليل گوناگون از تح ّوالت

سطح
سياسي داخلي و سياسي خارجي تأثير ميپذيرد.
قند و
ترديدي نيست كه صنعت قديمي و اصيل 
شكر كه روزگاري نقش بزرگ توسعه در مناطق
محروم ايران را به خوبي ايفا كرده است و اكنون
توليد كااليي راهبردي در كانون توجه
نيز به دليل 
ارد نيز مشمول اين
ايرانيان به ويژه دولتها قرار د 
قاعده شده و ميشود.
دگرگونيهاي بزرگ رخ داده در سياستهاي
اقتصادي ايران در ســالهاي تازه ســپري شده
نتايجي داشته است كه هركدام از آنها بر صنعت
قند و شكر بهطور مســتقيم يا غيرمستقيم اثر

اند و اين هنوز ادامه دارد .بهطور مثال در
گذاشته 
شــد و دولت
وضعيتي كه در بهار  1397پديدار 
روند فزاينده قيمت
وقت تصميــم گرفت به رغم 
دالر در بازارهاي ارز ،يك نرخ دستوري براي دالر
امريكا تعيين و با اين قيمت در اختيار متقاضيان
قرار دهد ،تعادل در بازارها به هم ريخت.
ادامه در صفحه 2

تغيير پارادايم به اقتصاد آبي
براي نگهداري از ايران

محمد پارسا ،فعال اقتصادي

آباد و سرزمين رو به پيشرفت براي
سرزمين 
هر ايراني از جمله مديران و صاحبان بنگاههاي
اقتصادي نيز خوشــحالكننده اســت و كسب
و كار آنهــا را نيز رونق ميدهد .از ســوي ديگر
براي همه مديران سياســي ايران كه در گروهها
ارند و براي كسب
و حزبهاي سياسي فعاليت د 
همانند روز روشن

كنند
قدرت سياسي رقابت مي 
شده است .راهاندازي چرخ كسب و كار شهروندان
و كشور كار آساني نيست و راهش اين است كه
دانش و ورزيدگي اقتصادي بااليي به كار گرفته
تواند راه
شــود .هماكنون ديگر هيچ چيزي نمي 
ديدن پيشرفت كرهجنوبي و تركيه كه روزگاري
بود و حاال بسيار جلوتر
اقتصادشان به اندازه ايران 
سد كند .اين يك
رخشند را 

از ايران در دنيا ميد
واقعيت انكارنشدني است كه قدرت اقتصادي در
شــدهاي
هر دوره از زمان در جهان اندازه تعريف 
كند و
ارد و هر كشــوري كه بيشــتر كوشش 
د 
برنامههاي سياسي و اقتصادي پوياتر و سازگارتر
ارد سهم بيشتري از كيك قدرت
با دنياي امروز د 
اقتصاد ايران در دهه

در جهان گيرش ميآيــد.
اقتصاد پويا

 1390شوربختانه از ويژگيهاي يك
رشد يابنده دور شــده و زخمهاي بدخيم ،بر
و 
فرود آمده است.
جسم و جان آن 
ادامه در صفحه 2
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صفحه 3

سياست ارزي دولت سيزدهم و صنعت قند

سياســت ارزي دولتهاي ايران در دهههاي تازه سپري
پيامد را بر فعاليتهاي صنعتي و بازرگاني

شــده بيشترين
خارجي داشــته و هنوز نيز يكي از مؤثرترين سياستهاي
اقتصادي به حساب ميآيد.
برآيند و نتيجهاش را در شاخص نرخ

سياســت ارزي اما
هد و نوسان
تبديل ارزهاي معتبر به ريال ايران نشان ميد 
تواند آدرسهاي گوناگون به فعاليتهاي
و نرخ يادشده مي 
صنعتي دهد .سياســت ارزي در ايــران تا دهه  1390و با
رآمد ارزي
روند منظم صادرات نفت خام و كســب د 
وجود 

قابل اعتنا براي دولت بر پايه ســركوب نرخ تبديل ارزهاي
معتبر بود .به اين معني كه دولت به بانك مركزي دســتور
شــود و اجازه

بايد تثبيت
اد نرخ ارز در يك دامنهاي 
ميد 
تغييرات نرخ ارز به بازار داده نميشد .در شرايط سركوب
ارزي و تثبيت قيمت دالر به عنوان معتبرترين ارز در بازار
توليد مزيت

ايران واردات كاالهاي گوناگون نســبت بــه
كرد و ايــن اتفاق راه را بر رقابت منصفانه
قيمتي پيدا مي 
توليد داخل و واردات ميبســت .با همين سياســت ارزي

بود كه برخي از مديران بخش بازرگاني در دهه
نادرســت 
 1380مقايســههاي غيرمنطقي را براي واردات شــكر با
توليد داخلي

دالر ارزان نگه داشــته شده توجيه كرده و به
ند كه هزينه تمامشده آنها باالست و
شــكر يورش ميبرد 

آسيا مصرفكننده
نصف شكر جهاني
از سال 2025-26

صفحه 4

گراني شكر
در بازارهاي
جهاني

صفحات 4و5

بايد شــكر گران مصرف كنند .اين
چرا شــهروندان ايراني 
وضعيت ادامه داشت و اســتداللهاي كارشناسانه انجمن
قند و شكر براي حذف تخصيص دالر
صنفي كارخانههاي 
ارزان براي واردات شــكر به جايي نميرســيد .اما در آغاز
شــد و نرخ تبديل

بود كه اقتصادايران تحريم
دهه  1390
كرد و قيمت
دالر به ريال جهش شــگفتانگيزي را تجربه 
هر دالر امريكا در يك دوره كوتاه 3برابر شد.
توانســتند تخصيص

با اين همه اما بازرگانان معدودي
ارز ارزان براي واردات شــكررا صيانت كرده و رقابت توليد
داخل را ناممكن سازند.
ادامه در صفحه 3

توليد  ۶۰۰هزار
پيشبيني 
تن شكر در شركت توسعه
نيشكرخوزستان

صفحه 6

ايران در آستانه
دّد
خودكفايي مج 
توليد شكر

در

صفحه 7
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تغيير پارادايم به اقتصا د آبي
براي نگهداري از ايران

ادامه از صفحه اول
رشــد منفي
رشــد منفــي اقتصــادي در يــك دهه ،

ســرمايهگذاري و اشــتغال ناقص و حجم كوچك تجارت
صادرات كم جان و بسيار دور از تواناييهاي
خارجي و به ويژه 
اقتصاد ايران است.
پنهان شده از پيامدهاي تن زخم خورده 
براســاس آنچــه اقتصاددانان و فعاالن و كارشناســان
رسيدهاند
اتحاد رأي 
اقتصادي دلسوز به اين ســرزمين به 
اقتصاد و كسب و كار و
هســتند كه 

شــماري از تهديدها
زندگي ايرانيان را زيــر ضرب گرفتهاند .يكي از تهديدهاي
خطرناك و از مهار خارج شده شكل و ماهيت روبهرو شدن
و رويارويي مديران و نيز شهروندان با كميت و كيفيت منابع
طبيعي است .اين رويارويي گونها ي بوده و هست كه همه
ارجمند از اين نظر با

اند و ايران
رآمده 
آژيرهاي خطر به صدا د 
تنگي نفس دست به گريبان شده است .كارشناسان و فعاالن
هند پيامدهاي
اقتصادي سالهاست به دولتها هشدار ميد 
ازهمگســيختگي در نگهداري هوشــمندانه و مسؤوالنه از
رشد اندك و
محيطزيست حتي از بحرانهاي اقتصادي مثل 
رشد با نوسان خطرهاي بيشتري دارد .بهطور مثال در بخش

آب واقعيتهاي بسيار دهشتناكي در برابر ايران قرار دارد .سه
ارشد ايراني مقيم خارج در مقالهاي كه در نشريه
پژوهشگر 
«گزارشهاي علمي» از نشــريات گروه  Natureمنتشــر
شد ،وضعيت سفرههاي آب زيرزميني ايران در يك مقطع
كردهاند.
14ساله از سال  ۱۳۸۱تا ســال  ۱۳۹۴را بررسي 
در مقاله اين نويســندگان آمده است؛ خشكسالي ناشي از
فعاليت انساني عامل اصلي تخليه سفرههاي آب زيرزميني
برآورد اين ســه نفر ،ميزان كاهش آب
اســت .براســاس 
ميليارد مترمكعب

ود ۷۴
آبخوانها در مقطعي  ۱۴ساله حد 
رصد مساحت
بوده است .همچنين ،اضافهبرداشت در ۷۷د 
ايران به نشست بيشتر زمين و شوري خاك انجاميده است.
هد كه در اين
پژوهش و بررســي آمار و ارقام نشــان ميد 
مقطع زماني ،متوســط اضافهبرداشت از آبخوانهاي كشور
ميليارد مترمكعب در ســال بوده است .در

ود ۲۵/۵
در حد 
موجود در ســايتهاي وزارت
اين مقاله كه به آمار و ارقا م 
ادههاي در دسترس
نيروي كشــور ارجاع داده و براساس د 
همگان نوشته شده ،آمده است :كاهش منابع آب زيرزميني
رصد گزارش شده و
در برخي نقاط ايران بين  ۲۰تا ۲۶۰۰د 
بيشترين ميزان حجمي كسري مربوط به حوضه «درياچه
رصد جمعيت ايران ،شامل شهرهايي
نمك» است كه ۲۶د 
نظير تهران در آن قرار گرفته اســت .ميزان كاهش منابع
حد ميگذرد.
آب زيرزمينــي در حوضه درياچه بختگان از 
براســاس اين گزارش ،كمترين ميزان كســري مربوط به
حوضه آبريز هراز-قرهسو است .وضعيت تخليه سفرههاي آب
زيرزميني در حوضههاي آبريز ايران را ميتوان در اينفوگرافي
ند ادامه مديريت ناپايدار
اين گزارش ديد .نويسندگان معتقد 
اند به اثرات برگشتناپذيري روي
آبهاي زيرزميني ميتو 
شود و امنيت آب ،غذا
محيطزيست و اراضي ايران منتهي 
يد كند .الزم به
و امنيت اقتصادي-اجتماعي كشــور را تهد 
وجود هشدارهاي كارشناسان از دهه 1360
ذكر است كه با 
تاكنون ،سياست دولت بر مديريت آب سطحي استوار بوده و
به منابع آب زيرزميني بهاندازه كافي توجه نكرده است .اين
شاهد پيامدهاي اجتماعي و سياسي آن در استانهاي
روزها 
كشور هســتيم و احتمال منازعه بر سر آب بسيار افزايش
يافته است.واقعيت اين اســت كه توجه افراطي به مسائل
غير از صيانت از محيطزيست و غفلت شگفتانگيز در اين
شــد حاال كه نتيجه انتخابات 28
باره تلخ است .كاش مي 
اد  1400معلوم شده و احتمال منازعه ميان نهادهاي
خرد 
اصلي كشور كاهش مييابد ،در وضعيت تازه ميتوان ضمن
رفع خطرهاي اقتصادي به صيانت از محيطزيست و تغيير
اقتصاد آبي» نه از ســر بينيازي و سيري
پارادايم ايران به « 
بلكه از نظر اينكه حيات سرزمين در خطر است توجه عميق
و همهجانبه داشته باشيم.

تهديدها اين روزهاي صنعت

ادامه از صفحه اول
به اين معنــي كه يك گــروه داراي
اطالعات پيدا و پنهان و نيز آشنا به پديده
توانســتند بر موج دالرهاي

پولپاشــي
 4200توماني سوار شده و از اين دالرها
اســتفاده كنند .يكــي از محصوالتي كه
مشمول دريافت دالر  4200توماني شد
شــكر بود .در اين وضعيت و درحاليكه
توليد داخلي شكر با هزينههاي فزاينده و

افراد به روشهاي
شد گروهي از 
آزاد ارز انجام مي 
با قيمتهاي بازار 
يافتند و

گوناگون برای شکر وارداتی به دالرهاي  4200توماني دست
وارد شده به جاي
بازار به هم ريخت .بخش قابل توجهی از شكرهاي 
خانوادهها و صنايعي كه بايد

مصــرف در مراكز مصرف اصلي يعني
شد و صادرات نبات
كنند تبديل به كاالهاي كمارزش 
شكر مصرف 
و آبنبات رشدهاي شگفتانگيز را تجربه كرد .در چنين وضعيتي
قند ايران زير فشار سياست تجارت داخلي كه
بود كه كارخانههاي 

بود با مسأله غامض قيمتگذاري
توزيع ارزان شكر در دل آن نهفته 
دستوري در حال له شدن قرار گرفتند .دالرهاي دولتي كه ضرورتاً
بايد به واردات كاالهاي خاص با قيمت هر دالر برابر با  4200تومان

شــد به مرور كاهش يافت و واردات شكر از دالر
تخصيص داده مي 
آزاد براي
 4200توماني خارج شــد .در اين وضعيت تــازه كه دالر 
افتاد و شكر فرصت يافت
شد واردات نيز از سكه 
واردات شكر قطع 
نشود و به زور دولت
هد در وضعيتي كه قيمت ارز دستكاري 
نشان د 
نشود و نيز برخي از سختگيريهاي قيمتگذاري
پايين نگه داشته 
روند فزاينده را تجربه
توليد اين محصول 
شــود 

دســتوري حذف
خواهد شد .در

پيامد آن آشكار
كرد كه در سال زراعي جاري 
خواهد 

وضعيتي كه به نيمه اول سال  1400نزديك ميشويم و دولت تازه
كرد فعاالن اقتصادي در بخشهاي
خواهد 

خود را شروع
نيز فعاليت 
يشند كه چه بايد
قند به اين مياند 
گوناگون از جمله فعاالن صنعت 
كنند؟ بديهي است براي رسيدن به پاسخي شايسته به اين پرسش
بايد منتظر
كه به هر حال چراغ راهنماي آينده و برنامهريزيها است 
روشن شدن و شفاف شدن سياســتهاي اقتصادي دولت به ويژه
سياستهاي ارزي و سياستهاي تجاري دولت تازه بود.

خطرهاي بزرگ
قند و شكر در وضعيتي كه
از نظر فعاالن صنعت 
اقتصاد ايران با آن دست به گريبان است

اين روزها
برخي خطرهاي بــزرگ ،فعاليتهاي بخشهاي
كرد كه صنعت
خواهد 

گوناگون را با تنگنا روبهرو
قند و شــكر نيز اين تهديدها را احساس ميكند.

روند رشــدهاي
يكي از بزرگترين تهديدها ادامه 
منفي اقتصادي و نوسانهاي با دامنه باال در اقتصاد
كالن است كه در دهه  1390رخ داده و به كاهش
روند كاهنده
خريد شهروندان منجر شده است .اين وضعيت راه را براي 
قدرت 
توليد كل
مصرف شكر آماده ميكند .البته با توجه به اينكه هنوز مصرف كل با 
ارد اما ممكن است اين تصور قديمي را دوباره به ذهن سياستمداران
فاصله د 
بد هدايت كنند.
بخواهند صنعت را به روزهاي 

بياورد كه با واردات ارزان

اقتصاد ايران در كالنترين سطح ادامه فقدان صادرات نفت خام
خطر دوم براي 
توليد نفت امريكا با رشد
ايران است .واقعيت تلخ اين است كه افزايش شگفتانگيز 
توليد قابل اعتنا و صادرات نفت روسيه و عراق همزمان شده و ادامه تحريمها ايران

پيامد اين وضعيت به كسري
را از گردونه صادركنندگان نفت خام بيرون ميكند .
رشد بيمهار تورم منجر شده و توليدات ايراني را از رقابت با
بودجه بيشتر و نيز به 
قند و شكر بازميدارد.
خود در هر بخش از فعاليتها از جمله 
رقباي 
تنگناي سوم و خطر عمده ديگر ناكارآمدي سياستهاي حفاظت از
محيط زيست ايران است .اين ناكارآمدي به زيرساختها آسيب ميزند
توليد صنعتي آسيب ميزند .يادمان باشد
و به بخش كشــاورزي و نيز 
توليد شكر در خوزستان به دليل سيل و سالي ديگر به دليل
بخشي از 
يد جدي قرار گرفت.
كمبود و جيرهبندي آب در شرايط تهد 

نااميد نيستيم به شرطي كه...

بايد دست روي دست گذاشت و كار و تالش را رها
آيا در اين وضعيت 
كرد؟ بديهي است كه هيچ انسان دلسوز به اين ميهن و آب وخاك ،اين را
توصيه نميكند .ايران با استفاده از نيروي جوان و با انگيزه توسعهخواهانه
و بهرهبرداري درست از اين نيرو بر تنگناها پيروز ميشود .به نظر ميرسد
اعتماد شهروندان به ويژه جوانان را به كارآمدي خود

بايد
دولت سيزدهم 
اميدوار سازد .از سوي ديگر با كاهش مصرف ارز و با توجه به تواناييهاي
توليد داخلي و نيز توسعه صادرات كاالهاي غير از نفت خام ميتوان به

رسيد و سياستهاي ارزي متعادل را اتخاذ و اجرا كرد.
تعادل ارزي 

در صــورت عدماحياي برجــام ،دو گزينه متص ّور اســت؛ اول،
رويكرد بازدارندگي مشروع هستهاي ،سياست گريز

ايران بر اســاس
خواهد گرفت .در اين حالتايران احتماالً

هستهاي صفر را در پيش
يد شوراي امنيت و اتحاديه اروپا مواجه
با قطعنامههاي تحريمي جد 
خواهد بود .اما

شد و دو گزينه اقدام نظامي و مذاكره در پيش
خواهد 

ً
شود ولي در عمل
حالت دوماين است كهايران از برجام رسما خارج 
خود را كمابيش در سطح برجام نگه دارد .مبتني
برنامه هســتهاي 
بر تجربه دور گذشته تحريمها ،هدف كوتاهمدت عامل تحريمكننده
ايجاد تنش سياســي از مسير اعمال
از اعمال تحريمهاي احتمالي ،
فشار اقتصادي بر دو گروه مصرفكننده و نيروي كار است .در صورت
بازگشت تحريمها سازمان ملل ،صرفنظر از اقدامات در جريان فعلي
بعد از تحريمهاي
براي تثبيت نرخ ارز و حمايت از توليد ،درماههاي 
يد با تخليه تأثيــرات ارزي و تحريمي در بازار كاال و نيز افزايش
جد 
يد تورم (كاهش قدرت
مخرب افزايش شد 
موج
و
د
با
،
توليد
هاي
ه
هزين
ّ
خريد بخشهاي بزرگي از مردم) و بيكاري گسترده (ناشي از تعطيلي

يا تعديل نيروي كار واحدهاي توليدي) مواجه خواهيم بود .افزايش
فقر مطلق در نتيجه افزايش سطح عمومي قيمتها ،افزايش نابرابري،
اعتماد سرمايه اجتماعي ،بروز نارضايتي عمومي و

كاهش قابلتوجه
مورد انتظاراين شوكها خواهند
فساد و بزهكاري پيامدهاي 
گسترش 
بــود .بنابراين بهصورت منطقي هرگونه برنامهريــزي براي افزايش
بايد متوجه دو
اســتقامت و تابآوري اقتصاديايران در كوتاهمدت 
محور نيازهاي اساسي مصرفكنندگان و توليدكنندگان براي تضمين
حداقل معيشت مردم و حفظ بنيه توليدي كشور شود .ماهيت متكي
وجود يك برنامه
اقتصادايران اهميت 

بر وارداتي بودناين دو محور در
تجاري كارشناسي شده درماههاي پيشرو را برجسته ميسازد.

تأمين كاالهاي اساسي :تأمين كاالهاي اساسي و ضروري در
بايد تا مرحله
تابآوري اجتماعي بسيار مؤثر است واين نوع كاالها ،
رســيدن به دســت مصرفكننده ،قابليت نظارت و كنترل داشته
رود بازگشت تحريمهااينبار وسيعتر از دوره قبل
باشند .انتظار مي 
توليد كشاورزي وارداتمحور نيست و
هرچند عمده 

برجام باشــد.
شد و بخشي از
نخواهد 

توليد كشــاورزي متوقف
متأثر از تحريم ،
نهادهها و وجود
عدمتأمين 
توليدات كشــاورزي صادراتي است ،اما 
توليد را در
خريد تضميني 
مشكالت در تأمين مالي و پرداخت پول ،
خواهد كرد.

شرايط تحريم دچار مشكل
مورد نياز در صنعت برق :در حالحاضر،
تأمين فناوري وارداتي 
مواد اوليه وارداتي وجود
براي ساخت تجهيزات صنعت برق وابستگي به 
مورد نيازاين
مواد 
وجود موانع بر ســر راه تهيه 
دارد .در دوران تحريم ،
خواهد شد

صنعت ،افزايش هزينهها و كاهش رقابتپذيري را موجب
كه بهتبع آن ،قيمت تمامشــده محصــوالت صنايع برق ،بهخصوص
خواهد يافت .اين نيز در

محصوالت پرمصرف و وارداتــي آن افزايش
مجدد
نهايت بر قيمت تمامشــده برق توليدي مؤثر است .با بازگشت ّ
مورد نياز براياين بخش ،رخداد
تحريمهــا و عدمتأمين منابع مالي 
خاموشي بهدليل محدوديتهاي شبكه انتقال نيروي برق در سالهاي
خواهد گرفت .در دوران لغو برجام ،تأمين قطعات

آتي ،شدت بيشتري
مورد نياز براي تأمين برق كشور و همچنين قطعات
و تجهيزات يدكي 
هستند كه در حالحاضر در

يدكي بخش ابزار دقيق كه عمدتاً وارداتي
خواهد شد.اين امر

شــوند نيز با چالشهايي مواجه

توليد نمي
داخل 
كاهــش آمادگي زنجيره تأمين برق نظير آمادگي نيروگاهها و كاهش
قدرت قابلاتكاي آنها بهويژه درايام تابستان را سبب ميشود.
ادامه در صفحه 6
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جواد ساداتینژاد:
س ّید 

نباید از جیب تولیدکننده یارانه داد


در دولتهاي حسن روحاني يك وزير تمام وقت و 
چند
جهاد كشاورزي را در اختيار

چند ماهه سكان وزارت
وزير 
داشتند .با توجه به مجموعه وضعيت در سالهاي 1392
تا  1396بخش كشاورزي به دليل اينكه به زمين و آب و
ارد موقعيت دشوارتري نسبت به
روستانشينان وابستگي د 
وجود تحريم نداشت .حاال در دولت

ساير بخشها حتي با
نژاد كه ســابقه قانونگذاري
جواد ساداتي 

ســید
سيزدهم
ّ
ارد و نيز به دليل عضويت
در دو دوره اخيــر مجلــس را د 
در كميســيون كشــاورزي مجلس با ريز و درشت بخش
ارد توانست به مجلس معرفي شود.
آشنايي د 
معتقد است امروز در دنيا امنيت غذايي ارتقاء پيدا

وي
هستند و

كرده و كشــورها دنبال رسيدن به اقتدار غذايي
اين اقتدار غذايي همپاي اقتدار نظامي ،دو مولفه از اقتدار
شود لذا براي رسيدن به اقتدار غذايي در
ملي تعريف مي 
ايجاد شود،

وجود دارد.براي اينكه اقتدار غذايي

دنيا رقابت
ما به اقتدار كشــاورزي نياز داريم .محصوالت كشاورزي
توليدكننــده امنيت غذا بوده اما در شــرايط فعلي ما در
چه جايگاهــي قرار داريم .ايــران در خاورميانه و جنوب
تواند داراي اقتدار غذايي باشد .متأسفانه با
غربي آسيا مي 
وجود اين ظرفيتهاي بينظير اقتدار منطقه را در دست

بايد به جايگاه خودمــان در حوزه جنوب غرب
نداريــم و 
آسيا بازگرديم.
براي اقتدار كشــاورزي ما به تح ّول در حوزه كشاورزي
نياز داريم .برنامهاي كه در دولت ســيزدهم براي وزارت
جهاد كشاورزي نوشته شده با افق رسيدن به اقتدار غذايي

در خاورميانه نگاشته شــده لذا طرح تح ّول كشاورزي با
رويكرد تح ّولي با اســتفاده از تمام ظرفيتها تدوين شده

است .در برنامه پيشــنهادي  ۱۶چالش بخش كشاورزي
شناسايي شده و بر اساس آن و بر مبناي تفكر سيستمي
نقد همه
راهبرد ارايه شــده اســت كه البته پذيراي 

۲۵
كارشناســان در اين حوزه هســتيم .تح ّول در كشاورزي
توليد مشكالت موجود

بايد جهش
مغفول مانده اســت ،
رد كنيم ،ما در اتاق نخواهيم نشســت و
در اين زمينه را 
همانند زماني كه در كميســيون به نقاط فعال كشاورزي

يــد خواهيم كرد.
ميرفتيم از قطبهاي كشــاورزي بازد 
كشاورزان ،سياستگذاران ،نخبگان ،تشكلهاي صنفي و
فعاالن بخش كشــاورزي با تح ّول در كشاورزي زمينهساز
بود و اشتغال پايدار را به
تح ّول در ساير بخشها خواهيم 
ارمغان ميآوريم.
«يك بار براي هميشه» سومين اصلي است كه برنامه
اجرايي كــردن آن را داريم ،برخي از مشــكالت موجود
بايد يك
ارد كه 
وجود د 

طوالنيمدت اســت كه در كشور
بار براي هميشه رفع شود .يكي از اين مشكالت مربوط به
روند كنوني تا ۳۰
سند زمينهاي كشــاورزي است كه با 

نخواهد شد.

سند
ســال آينده اراضي كشــاورزي صاحب 
مــا اين كار را طي  ۴ســال آينده محقّق ميكنيم و تمام
خواهد شد .در حال حاضر

سند
زمينهاي كشاورزي داراي 
ارند اما
صد هكتار زمين د 
وجود آنكه 

برخي از كشاورزان با
ناچارند كه  ۳ضامن به بانكها معرفي

براي دريافــت وام
اقتصاد ميدانيم و نگاه غيراقتصادي،

كنند.ما كشاورزي را
غيرتجاري ومعيشــتي را قبول نداريم چرا كه دليل عدم
وجود سرمايه به اين بخش است.

با نگاه تجاري و اقتصادي ميتوان امنيت غذايي مردم
كرد و نگاه ما به كشــاورزي و دامداري همانند
را تأمين 
بنگاه توليدي است نه بنگاه خيريه .اين حوزه داراي سود
و زيان ،قيمت تمام شــده و حســاب و كتاب است و بايد
شود نه اينكه قيمت دستوري.
قيمت واقعي آن محاسبه 


همانند
بايد
نبايد از جيب كشاورز و دامدار يارانه دهيم 

ساير كشورهاي دنيا به بخش كشــاورزي يارانه دهيم تا
.نبايد محصوالت
ســرمايهگذاري از اين بخش فــرار نكند 
كشاورزي روي دست كشاورز بماند ،در دنيا بذري كاشته
باشــد كه متقاضي آن چه

شــود مگر آنكه مشخص

نمي
كســي است .در طول  ۴ســال آينده اين رويه را اجرايي
رصد در
ميكنيــم چرا كه كشــاورزي قراردادي يــك د 
رصد از اين روش
شود حال آنكه دنيا  ۴۰د 
كشور اجرا مي 
اســتفاده ميكند .اجراي الگوي كشــت براي كشاورزي
تجاري ضروري اســت ،در همه برنامهها آمده كه وزارت
بايد اجراي الگوي كشت را عملياتي كند.
جهاد كشاورزي 

در برنامه ششم توسعه نيز به اين موضوع اشاره شده است،
اما تاكنون اجرا نشده است .ما به جهت علم و تكنيك در
بودهايم.
كشور مشــكلي نداريم ،اما در اجرا دچار مشكل 
انند كه محصولشان را چه كسي ميخرد.
بايد بد 
كشاورزان 
اجراي الگوي كشــت با كشــاورزي قــراردادي عملياتي
جهاد قرار

شود و با تضمين قيمتي كه شما در اختيار
مي 
داديد ،اجرايي است.
ميليارد تومان هزينه ضايعات كشاورزي است،

 ۴۰هزار
توليد هزينه شــده

ميليــارد مترمكعب آب براي اين

۱۳
ولي با اجراي كشــاورزي تجاري اين مســأله به ســامان
نبود اطالعــات يكپارچه و
خواهد رســيد .موضوع ديگر 

ســامانه مرجع است .رصدخانه كشــاورزي ايران در سال
خواهد شد

جهاد كشــاورزي راهاندازي

 ۱۴۰۱در وزارت
تا تصميم بر مبناي داده و اطالعات باشــد .تقويت امنيت
خواهد بود .استقرار طرح

غذايي پايدار سرلوحه وزارتخانه
خودكفايي كاالهاي اساســي و قطع وابستگي هستههاي
توليد دانههــاي روغني و

توليــد ،احيــاي مرغ آريــن و
كاالهاي اساســي در برنامه بهطور مفصل ذكر شده است.
كرد تا
مورد يكپارچهســازي اراضي تــاش خواهيم 

در
زمينهاي ما به ســمت يكپارچه و اقتصادي شدن برود،
نبود علم در
درخصوص كشــاورزي دانش بنيان ضعف ما 
بايد علمي باشد ،لذا
حوزه كشــاورزي است ،كشــاورزي 
تالش ميكنم ســازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي را
با انجام كار مطالعاتي توسط اعضاي هيأت علمي در كنار
كشاورزان قرار دهم.
همچنيــن درخصوص بازار تجارت ،اجراي كامل آن را
اد تا بازار و تجارت در كنار توليد
با تمركز انجام خواهيم د 
فســاد است،

قرار گيرد .يكي از موضوعات برنامه مبارزه با
فساد جلوگيري خواهيم كرد .شركتهاي تعاوني را

ما از
آورد و نظارت را مردمي خواهيم كرد.
بــه ميدان خواهيم 
فساد را در وزارت جهاد

ســامانه سوت زني براي مبارزه با
فســاد را

راهاندازي كرده و تالش ميكنيم با رفع نواقص
ريشهكن كنيم.
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سياست ارزي دولت سيزدهم
و صنعت قند

ادامه از صفحه اول
ايــن وضعيت ادامه داشــت تا اينكه
در بهــار  1397بار ديگر قيمت ارزهاي
شد و در يك دوره كوتاه
معتبر بيمهار 
و با شــتاب از هر دالر معادل  10هزار
تومان عبور كرديم .بــا اين همه دولت
دوازدهم با تخصيص دالر  4200توماني
كرد و اجازه نداد
به واردات شكر موافقت 
رقابت واقعي شكل بگيرد.
عــاوه براين با سياســت ارزي اتخاذ
وارد شده
شــده در دولت دوازدهم شكر 
بــا دالر  4200توماني به عنوان صادرات
نبات از دســترس ايرانيان خارج ميکرد
و هدف دولت كه همان ارزان رســاندن
بود نيز اتفاق
قيمت شكر به مصرفكننده 
يد تحريمها از  1397به
نميافتاد .تشــد 
اد و
بعــد اما دولت را زير فشــار قــرارد 

استداللهاي انجمن صنفي كارخانههاي
شــد و تخصيص دالر

قند نيز مؤثر واقع

ارزان به واردات شكر قطع شد.
با ايــن اقدام قيمتها واقعي شــده و
توليدكنندگان تــوان رقابت قيمتي پيدا
كرده و در نتيجه وضعيت شــركتهاي
بهبود و اشتغال در بخش صنعت

توليدي
توليد چغندر به مثابه يك

و نيز پايداري
مفيد درميان ساير محصوالت و

كشــت
صرفهجويي ارزي ممكن شــده اســت.
قند و شــكر از اين اتفاق
فعاالن صنعت 
اســتقبال كرده و برخي سياســتهاي
درست مثل تعيين قيمت تضميني خريد
چغندر در وقت مناسب و افزايش قيمت
توليد شكر را افزايش

توليد چغندر و

آن
داده است .در همين يكي -دوسال اخير
كه تخصيص ارز دولتي براي واردات شكر
قطع و به اين ترتيب مزيت واردات با ارز
يد جدي واقع شده
ارزان در معرض تهد 
توليد داخل از اين ناحيه قطع

و سركوب
توليد داخلي با

شده است توانايي رقابت
واردات افزايش قابــل اعتنايي را تجربه
كرده اســت .حــذف ارز دولتــي باعث
واقعي شدن نرخ شكر شده و كارخانهها
خود را با نرخ
توانند محصوالت 

حاال مي
واقعي بفروشند ،و اين مسأله باعث توليد
قند و توسعه كارخانههاي فرآوري
چغندر 
خواهد شد.

توليد شكر

و توسعه
دولــت دوازدهــم با همــه نيك و بد
خــود را به

تصميمگيريهايــش جاي
دولت تازه داده اســت و اين دولت تازه
بايد به
اقتصــادياش را 

سياســتهاي
برســاند و فعاالن

اطالع افــكار عمومي
وارند سياســت ارزي دولت
صنعتي اميد 
برگشــت به دهههاي تلخ ســپري شده
نباشد .برگشت به سياست ارزي سركوب
نرخ دالر و نيز ارزانفروشي ارز به بخشي
قند و شكر
از فعاليتها از جمله واردات 
باشد و ميليونها

تواند مصيبتســاز
مي 
دالر ارز به زحمت به دست آمده را پلكان
رانتخواري كند.
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ده نصف شكر جهاني از سال 2025-26
آسيا مصرفكنن 
دهها ()F.O.LICHT ‘S
نشريه بينالمللي شكر و شيرينكنن 

رصد از كل جمعيت جهان
در حال حاضــر  60د 
در آسيا زندگي ميكنند .بنابراين تعجبآور نيست
رشــد مصرف

كه اين منطقه به عنوان موتور اصلي
در آينده معرفي شــود .آسيا كمترين ميزان مصرف
بود اما از سال  2002تاكنون ،آفريقا در
سرانه را دارا 
اين زمينه پيشــي گرفته است .با اين حال ،مصرف
سرانه اين قاره با  20كيلوگرم (مبناي ،)2018-19
همچنــان كمتر از رقــم تقريبــي  25كيلوگرمي
ميانگين جهاني است.
اقتصاد پوياي اين قاره همراه با ميزان نسبتاً پايين

مصرف ،به اين معني اســت كــه اين منطقه داراي
بيشترين پتانسيل براي افزايش تقاضا است.
ميزان توســعه اقتصادي بين كشورهاي اين قاره
بسيار متفاوت است و عمدتاً به همين دليل ،تغييرات
قابل توجهي در ســطوح مصرف شكر اين كشورها

وجود دارد .ميانگين ســال  2018-19به طور قابل

ود  14كيلوگرمي پانزده
توجهي باالتر از ميانگين حد 
رشــد مصرف سرانه

وجود

سال قبل اســت .با اين
بسيار كم است و نرخ مركب در  10سال گذشته به
رشد مطلق
رصد ميرسد .اين رقم با نرخ 
ود  2د 
حد 
بيش از  3درصدي در تقاضا قابل مقايسه است .اين
باشد كه افزايش جمعيت
تواند بيانگر اين 
موضوع مي 
در مقايســه با تغيير عادات غذايي (ناشي از فراواني
رشد در منطقه) ،عامل ضعيفتري در افزايش
رو به 
سريع مصرف شكر آسيا بوده است.
تواند نسبت به اثرات جانبي
در نتيجه اين قاره مي 
منفي بحث ماليات بر شكر آسيبپذير باشد.
آســيا ،تعدادي از بزرگتريــن مصرفكنندگان
خود جاي داده است .پيشبيني ميشود
شكر را در 
هند در ســال  2018-19به 27/7
مصرف شــكر 

رشد قابل توجهي در مقايسه
برســد كه 

ميليون تن
با مصرف  17/5ميليون تني ســال 1999 -2000
رشد مركب
رشد معادل با نرخ 
نشــان ميدهد .اين 
رصد اســت .ممكن است مصرف شكر
ود  2/5د 
حد 
اين كشــور تا پايان دوره پيشبيني به  24ميليون
تن افزايش يابد.
مصرف شــكر چين تا اوايل قرن بيست و يكم ،به
رغم انتظارات از جمعيت بزرگ و آزادسازي تدريجي
اقتصاد اين كشــور ،به كندي افزايش يافته است .با

اين حــال ،پس از آن ،تقاضاي شــكر چين جهش
رود كه در سال
شديدي داشته اســت و انتظار مي 
برســد كه از مصرف

 2018-19به  17ميليون تن
 8/5ميليون تني ســال  1999-2000بيشتر است.
در حال حاضر پيشبينــي ميكنيم ميزان مصرف
ود  20ميليون تن برسد.
سال  2027-28به حد 

در بازارهاي جهاني
گراني شكر 
هند درحال پيشــبرد طرح خود براي توليد خودروهاي بيشــتر با سوخت
اتانول تهيه شــده از شكر اســت و اين اقدام ميتواند قيمت شكر را در جهان
افزايش دهد.
هند اين كشــور براي كاهش وابســتگي به واردات
بر اســاس اعالم دولت 
رصد اتانول با بنزين تا دو ســال
پرهزينه نفت خام ،دســتيابي به تركيب  ۲۰د 
آينده را هدفگذاري كرده اســت .روزنامه «ايندين اكسپرس» نوشت :هند به
عنوان ســومين واردكننده بزرگ نفت در جهان براي تأمين بيش از  ۸۵درصد
خود به تأمينكنندگان خارجي تكيه دارد .با توجه به گزارش دولت هند،
نياز 
قصد دارد تا پايان ســال  ،۲۰۲۵ســاالنه  ۶ميليون تن شكر را به
اين كشــور 
توليد ســوخت خودرو اختصاص دهد .اين مقدار ،تقريباً تمام حجمي اســت

كه هند هماكنون به عنوان دومين كشــور توليدكننده شكر در جهان پس از
برزيل ،به جهان صادر ميكند .سال گذشته ،دولت هدف رسيدن به  ۱۰درصد
تركيب اتانول با بنزين ( ۱۰درصد اتانول با  ۹۰درصد گازوئيل) تا سال ۲۰۲۲
و  ۲۰درصد غلظت با اتانول را تا ســال  ۲۰۳۰تعيين كرده بود .در اوايل سال
جــاري ميالدي هدفگذاري براي  ۲۰درصد تركيب به ســال  ۲۰۲۵موكول
ياد شــده دو ســال جلوتر افتاده است .دولت
گرديد ولي ناگهان هدفگذاري 
مركزي بدينوســيله دستور ميدهد كه شركتهاي نفتي ،بنزين مخلوط شده
هند در كل اياالت اين
رصد اتانول را طبق مشــخصات اداره استاندارد 
با  ۲۰د 
كشور بفروشند .اين طرح چندين مزيت براي هند دارد :آلودگي هوا را كاهش


توليد
مازاد

اقتصاد هند ميكاهد،

ميدهد ،از فشــار ســنگين واردات نفت بر
كند و سرمايهگذاري در بخش روستايي را
شــكر در بازار داخلي را كنترل مي 
افزايش ميدهد .براي ساير جهان ،اين اقدام هند ميتواند به افزايش تورم غذا
منجر شــود .هماكنون به دليل كاهش عرضه در نتيجه تغييرات آب و هوايي
در برزيل ،قيمت شــكر در بازارهاي جهاني به باالترين ســطح خود از ســال
 ۲۰۱۷تاكنون رســيده است .اين اقدام هند ميتواند قيمت غذا در بسياري از
كشورها را به شكل قابل توجهي افزايش دهد .راهيل شيخ رييس شركت «مير
مازاد شكر

كاموديتيز» گفت :اين يك خبر خوب براي جهان اســت ،زيرا هند
خواهد داد .در صورتي كه تقاضاي جهاني براي

در بازارهــاي جهاني را كاهش
شــكر افزايش يابد ،هند بايد توليد نيشكر خود را افزايش دهد .در سال جاري
هند قصد
براي تهيه مقدار اتانول پيشبيني شــده كه در ماه اكتبر آغاز شــد ،
رصد تركيب اتانول با بنزين داشــته باشد .براي دستيابي به نسبت
دارد  ۱۰د 
مورد نياز اســت .در حالي كه براي
ميليارد ليتر اتانول 

اختالط  ۱۰درصدي۴ ،
تركيب  ۲۰درصدي تا سال  ۱۰ ،۲۰۲۳ميليارد ( ۱۰۰۰كرور) ليتر اتانول مورد
قند (نيشكر) هند توانايي  ۶ميليون تن مازاد شكر را جهت
نياز اســت .صنعت 
رود اتانول
ميليارد ليتر اتانول مورد نياز هدايت خواهد كرد ،انتظار مي 

توليد ۷
توليد شود« .بلومبرگ» در اين

باقيمانده از ســاير دانهها و بذرها (مانند ذرت)
هند از شركتهاي توليد شكر اين كشور خواسته است
خصوص نوشت :دولت 
توليد اتانول متمركز شــوند .اتانول يا الكل اتيليك يا

با احداث مراكز جديد به
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مصرف شكر در پاكستان به سرعت در حال افزايش
شود در سال  2018-19به
اســت و تخمين زده مي 
برســد كه در مقايسه با مصرف 3/5

 6/3ميليون تن
رشد قابل توجهي
ميليون تني سال  ،1999-2000
رشد مركب 10
را نشان ميدهد .مشــابه هند ،نرخ 
رصد بوده
ود  3د 
ســال گذشته اين كشور نيز در حد 
رشد جمعيت است
است .با اين حال دليل عمده آن ،
رشد ميكند.
چرا كه صرف سرانه به آرامي 
تقاضاي شــكر در اندونزي به عنــوان چهارمين
مصرفكننده بزرگ اين قاره ،همچنان در حال رشد
شود كل مصرف شكر سال -19
است .پيشبيني مي 
ود  8/1ميليون تن افزايش
 2018اين كشور به حد 
يابد كه بســيار بيشتر از  3/5ميليون تن اوايل قرن

اســت .آمارها نيز نشــاندهنده اين است كه رشد
مصرف ســرانه طي  10سال گذشته به ميزان قابل
رصد رســيده
ود  2د 
توجهي افزايش يافته و به حد 
تواند تا سال
اســت .در نتيجه مصرف اين كشور مي 
 2027-28به رقم  10/5ميليون تن برســد.به طور
رود كل تقاضاي شــكر منطقه آيبا
كلي ،انتظار مي 
ود  107ميليون تن (يا
تا ســال  2027-28به حد 
وجود اين

رصد كل تقاضاي جهاني) برســد .با
 50د 
افزايش قابل مالحظه ،مصرف ســرانه در پايان دوره
پيشبيني هنوز كمتر از ميانگين جهاني اســت اما
ايــن فاصله به ميزان قابل توجهــي كاهش خواهد
يافت .بر اســاس محاســبات ما ،مصرف سرانه آسيا
رصد ميانگين جهاني در
رصد فعلي به  85د 
از  80د 
خواهد رسيد.

سال 2027-28
تقاضاي سرانه شكر در اقيانوسيه از جمله باالترين
سطوح تقاضا درجهان است .مصرف سرانه اقيانوسيه
طي  10ســال گذشــته بيش از  45كيلوگرم بوده
شــود كه اين ميزان مصرف

اســت .پيشبيني مي
رصد كل
غيرقابل تحمل باشد .استراليا بيش از  80د 
خود اختصاص داده است .در
مصرف اقيانوسيه را به 
ود  1/8ميليون
حال حاضر مصرف اين كشور به حد 
رســد كه بسيار بيشتر از رقم  450.000تن

تن مي
سال  1999-2000است.
الكل ميوه يك نوع تركيب شيميايي و قابل احتراق است كه در نوشيدنيهاي
الكلي با درصدهاي مختلف يافت ميشــود .عالوه بــر اين در صنايع مختلف
كاربرد فراوان دارد .اين نوع الــكل در عطرها و ادكلنها و همچنين به عنوان

سوخت از جمله در خودروها مصرف ميشود.
سوخت اتانول بيشــتر در امريكا و برزيل مورد استفاده
قرار ميگيرد و اين دو كشــور در سال  ۲۰۰۹مشتركاً
رصــد اتانول ســوختي جهــان را توليد كردند.

 ۸۹د
هماكنون در امريكا بيشــتر خودروها توانايي داشتن
بيش از  ۱۰درصد سوخت اتانول (سوخت اتانول بهاضافه
سوخت اصلي) را داشته و در برخي ايالتها و شهرهاي اين
رصد اتانولدار اجباري شده است.
كشور ،كاربري بنزين  ۱۰د 
در برزيل نيز از سال  ۱۹۷۶ميالدي كاربرد آميخته بنزين
و ســوخت اتانول اجباري شــده و در ســال  ۲۰۰۷در
ارتبــاط با فرمول  ۲۵درصد اتانول و  ۷۵درصد بنزين
به دارندگان خودروهاي شخصي آگاهيهاي الزم داده
شده اســت و عالوه بر اين در ســال  ۲۰۱۰برزيل با
استفاده از بيش از  ۱۰ميليون دستگاه خودروي ويژه
كه توانايي كاربري سوخت اتانول به صورت مستقيم را
دارند ،به اين كشــور جايگاه ويژهاي در اين زمينه داده
است .با توجه به تخمينهاي دولت هند ،توليد موتورهاي
خــودرو بر پايه اتانول در حمل و نقل عمومي بســيار مفيد
بود و به كاهش فشــار اقتصادي ناشــي از قيمت باالي
خواهد 


ميليارد دالر در هزينههاي

سوخت در بازارهاي جهاني كمك كرده و ساالنه ۴
هند صرفهجويــي خواهد كرد .اين طــرح همچنين يارانههــاي دولتي هند
خواهد داد .دولت هند به

براي صادرات شــكر را تا  ۵۰۰ميليون دالر كاهش
خود را با
شــركتهاي توليدكننده شــكر كمك ميكند تا بتوانند محصوالت 
قيمتي رقابتي در بازارهاي جهاني به فروش برسانند و قيمت اين محصول در
بازارهاي داخلي را كنترل كنند.
درهمين حال كشــورهايي چون برزيل و استراليا به عنوان رقيبان هند در
توليد شكر ،نسبت به يارانههاي دولت هند ،به سازمان تجارت

جهاني شكايت كردهاند.
هند در سال
رود صادرات شكر 
انتظار مي 
باشــد كه يك

جــاري  ۶.۵ميليون تن
رسد كه
ركورد تازه است .به نظر مي 

بعد از آثار و پيامدهاي
هند به ويژه 

اقتصادي ناشــي از مــوج دوم
پاندميكرونا ،برنامه جايگزيني
سوختهاي فسيلي را با جديت
بيشتري در پيش گرفته و حتي
جلوتر از برنامههاي پيشبيني
شده ،خواهان دستيابي سريعتر
به اهداف ملحوظ در سياســتها
و خطمشــيهاي انــرژي بــه ويژه
انرژيهايتجديدپذيرميباشد.
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نابودی خودکفایی گندم
از آثار زیانبار ارز  ۴۲۰۰تومانی

کارشناس اقتصادی گفت :دولت دوازدهم از
همان ابتدا به این پی بر د که تخصیص یا عدم
تخصیص ارز  ۴۲۰۰تومانــی به کاالیی مانند
گوشت قرمز ،فرقی به حال قیمت آن در بازار
نمیکند ،اما مصرانه آن را ادامه داد.
محمدرضا عبداللهی ،کارشناس اقتصادی در گفتگو با
مهر اظهار داشت :طبق آمار ،ما بیش از  ۵۸میلیار د دالر
ارز  ۴۲۰۰تومانی به واردکنندگان دا دهایم .در حقیقت
دلیل دولت بــرای عرضه ارز  ۴۲۰۰تومانی این بو د که
قیمت کاالها را علیرغم جهش ارزی صورت گرفته ،بتواند
ثابت نگه دارد .اما در واقعیت اتفاقی که افتا د گرانی کاالها
بو د که مردم با پوست و گوشت و خونشان آن را چشیدند.
عبداللهی افزود :بنابراین دولت از همان ابتدا به این پی
بر د که تخصیص یا عدم تخصیــص ارز  ۴۲۰۰تومانی
به کاالیی مانن د گوشت قرمز ،فرقی به حال قیمت آن
در بازار نمیکند ،اما مصرانه آن را ادامه داد .برای اقالم
دیگر نیز این اتفاق افتاد .مث ًال در حال حاضر ،قیمت مرغ
به شــکل متناوب در حال افزایش است .این در حالی
اســت که برای واردات نهاده دامــی ،ارز  ۴۲۰۰تومانی
تخصیص یافته است.این کارشناس اقتصادی اضافه کرد:
این موضوع بیانگر این اســت که عدم اصابت سیاست
به هدف ،چه قدر میتوان د بر اقتصا د یک کشــور اثرات
منفی وار د کند .البته کارشناســان از همــان روز اول
نسبت به ارز ترجیحی ،هشدار داده بودند .کارشناسان
بســیاری اعتقا د دارنــ د حتی در صورت رســیدن به
هدف دولت از تخصیــص ارز  ۴۲۰۰تومانی ،نمیتوان
از رانت عجیب و غریبی که این مســئله نصیب ع دهای
از واردکنندگان کرد ،گذشــت .به نظر میرس د با بگیر
و ببن د و ســفت و سخت کردن کار برای واردکنندگان
هم نمیتوان به نتیجه مطلوب رسید؛ چرا که زیر ساخت
نظارتی ما دچار مشــکل است و حداقل در کوتاه مدت
قابل حل نیست.

پيشبيني توليد  ۶۰۰هزار تن شكر در شركت توسعه نيشكر خوزستان

مديرعامل شركت توسعه نيشكر و
صنايع جانبي گفت :امسال پيشبيني
توليد شــكر در واحدهاي

شــود

مي
هفتگانه نيشكري خوزستان وابسته به
اين شركت به  ۶۰۰هزار تن برسد.
عبدعلي ناصري در نشســت بهرهبرداري
شــركت كشــت و صنعــت نيشــكر دعبل
توليد شــكر با وجود
خزاعي افزود :اين ميزان 
محدوديت منابع آب با مديريت مناسب آبياري
خواهد شــد .وي با اشاره به گذر از شرايط كمآبي

مزارع نيشكر محقّق
با مديريت درست منابع آب بيان داشــت :اقدام  ۲معاونت كشاورزي و
صنعت توسعه نيشكر در مصرف بهينه آب و كنترل بحران كمآبي موجب
شد تا خسارتها به مزارع نيشكر به حداقل برسد .ناصري با بيان اينكه

فرود زيادي از جمله خشكسالي و سيالب
صنعت نيشكر همواره با فراز و 
ود  ۴۰هزار
روبهرو بوده اســت افزود :در سيالب فروردين ماه ۱۳۹۸حد 
يد اما
هكتار از مزارع شركتهاي توسعه نيشكر و صنايع جانبي آسيب د 
توليد تبديل
يد سيالب به شكوفايي 
با برنامهريزي و تالش مستمر ،تهد 
شد.مديرعامل شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي ادامه داد :با وجود
خشكسالي و كم آبي بيسابقه در سال جاري با مديريت آبياري مزارع و
مورد انتظار گياه
رشد 
رصد 
استفاده از شيوههاي نوين آبياري ۸۷ ،تا  ۹۰د 
نيشكر محقّق شده است .ناصري افزود ۲۷ :مهرماه برداشت نيشكر آغاز
شــود و بار ديگر در سال توليد ،پشتيبانيها و مانعزداييها ،صنعت
مي 
ود ۶۱۸هزار
خواهد بود .در سال زراعي گذشته حد 

شاهد شكوفايي
نيشكر 
توليد شد.
تن شكر در واحدهاي هفتگانه نيشكري خوزستان 

توليد ميشود
تأخیر در برداشت نيشكر موجب كاهش 
معاون بهرهبرداري كشاورزي شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي
اد و گفت :برداشت نيشكر
از شروع برداشت نيشكر از  ۲۷مهرماه خبر د 
در صورت شرايط مناسب آب و هوايي حداكثر تا  ۱۵فروردين سال
خواهد داشت .جعفر آلكثير عمليات برداشت نيشكر را

آينده ادامه
بزرگترين عمليات متمركز و مكانيزه برداشت در بخش كشاورزي
كرد و بيان داشت :بهترين زمان شروع و پايان برداشت
كشور عنوان 
اسفند و حداكثر تا

نيشكر براي پايداري محصول از اول آبان تا پايان
بعد است .وي با اشاره به تعيين مناسبترين زمان
 ۱۵فروردين سال 

براي قطع آبياري مزارع نيشكر افزود :براي
رسيدگي مناسب گياه نيشكر و استحصال
بيشترين شــكر ،الزم است اول مهرماه آب
اولين مزارع براي برداشت نيشكر قطع شود
و مابقي مزارع نيز به ترتيب تاريخ برداشت،
ي آنان به پايان برسد.
تا پايان آبان ماه آبيار 
معاون بهرهبرداري كشاورزي شركت توسعه
نيشــكر و صنايع جانبي تأکیــ د كرد :گياه
مانند ســاير گياهان ،تاريخ كاشت،
نيشكر 
ارد و تأخیر در هر كدام از اين مراحل
داشــت و برداشــت معيني د 
خواهد داشت .آلكثير ادامه داد:

توليد را به همراه
ســهگانه ،كاهش 
رشد محصول در
تأخیر در زمان برداشــت نيشكر باعث كاهش دوره 
شود و به دليل احتمال بارشهاي مداوم و سرمازدگي
سال آينده مي 
گياه نيشكر ،تأخیر در برداشت عالوه بر تأثير منفي در محصول امسال،
يد مواجه ميكند .وي
محصول سال آينده را نيز با خطر كاهش شد 
از مديران كشت و صنعتهاي هفتگانه توسعه نيشكر خواست طبق
برنامهريزي صورت گرفته و بر مبناي تاريخ اعالم شده ،برداشت نيشكر
كنند تا پس از برطرف كردن مشكالت احتمالي كارخانههاي
را شروع 
بتوانند با ظرفيت مناسب برداشت نيشكر

شكر پس از تعمير تابستانه،
و استحصال شكر را از سرگيرند.
توليد حداكثري
آمادگي كارخانههاي شكر براي 
معاونت صنعت شركت توسعه نيشــكر و صنايع جانبي نيز در ادامه
روند عمليات تعمير و بازسازي كارخانههاي شكر توسعه
اين نشست از 
نيشكر خبر داد .امير درخشــانزاده گفت :عمليات تعمير اساسي خط
توليد شــكر در كشــت و صنعتهاي هفتگانه در حال انجام است تا با

شروع فصل برداشت بتوانيم توليدي مناسب وفراتر از ظرفيتهاي اسمي
كرد با برنامهريزي صورت گرفته
كارخانه داشته باشيم .وي ابراز اميدواري 
سفيد در واحدهاي تصفيه
توليد شكر 
تا پايان ســال بهرهبرداري ،ميزان 
شكر به بيش از  ۶۰۰هزار تن برسد .ظرفيت اسمي هر يك از واحدهاي
هفت گانه شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي ۱۰۰هزارتن شكر است.
به گزارش ايرنا عمليات اجرايي واحدهاي هفتگانه نيشــكري خوزستان
شد و از
درسطح ۸۴هزار هكتار در جنوب و شمال اهواز از دهه  ۷۰شروع 
ابتداي دهه  ۸۰يكي پس از ديگري به بهرهبرداري رسيدند.

بد تحريم
تحليل اتاق بازرگاني ايران از سناريوي 

ادامه از صفحه 2
مواد دارويي ضروري :در دور قبلي تحريمها ،سازوكار
تأمين 
ً
بود كه نهتنها مواردي كه صريحا از آنها نام
بهگونهاي طراحي شده 
مانند صنايع دفاعي و هستهاي ،بلكه ساير نيازهاي
شــد 
برده مي 
مواد دارويي نيز بــا محدوديتهايي مواجه
مانند 
حياتي كشــور 
وجود آمده در
ميشدند .تجربه ســال  1399و مشــكلهاي به 
مانند مشــكل پرداخت هزينه واكسن كرونا بهسازمان
اين حوزه 
كمبود انسولين در كشور

بهداشــت جهاني و همينطور بحران
بهروشني نشاندهنده اهميت و پيامدهاي احتمالي بسيار گسترده
اجتماعي دراين بخش است.
توليد وكاالهاي واسطهاي ضروري

واردات فناوريهاي
هرچند كه بهضرورت واردات فناوري در صنعت

اقتصاد كشور:

برق به عنوان يك مســأله استراتژيك كوتاهمدتايران اشاره شد،
بايد در نظر داشــت كه در صورت تحقّق سناريوي تحريمهاي
اما 
اقتصاد ايران از كانال تأمين

همهجانبه ،تجربه نشان داده است كه
گيرد و لذا در صورتيكه
دالر براي بازار بهشدت تحت فشار قرار مي 
اقدامات پيشــگيرانهاي صورت نگيرد ،واحدهاي توليدي داخلي
مورد نياز
بــراي تأمين فناوري و همينطور كاالهاي واســطهاي 
خواهند شــد .تجربه پيشين تحريمها نشان

خود با بحران روبرو

اد كه اگر در چنين شرايطي تمهيدات ويژه اتخاذ نشود ،موجب
د 
خواهد شد.

ورشكستگي گسترده واحدهاي توليدي
بايد مجموعه اقداماتي براي واردات فناوريهاي
بنابراين دولت 
توليد از قبيل تخصيص بهينه ارز ،چانهزني در ســطوح باال براي

تأميــن فناوريهــاي موردنيــاز توليدكنندگان ،تأميــن مالي و
تسهيل مبادالت مالي بين كشــورها جهت كاهش هزينه مبادله
توليدكنندگان و ...را بهعهده گيرد.

طرفهاي تجاري داراي اولويت دراين سناريو :تجربه نشان
اد محدودي
تواند با تعد 
داده اســت كهايران در شرايط تحريمي مي 
از كشورهايي كه بهلحاظ سياســي با ايران رابطه بسيار قوي دارند
و آنهم بهصورت محدود ،بهتجارت بپردازد .كشــورهايي كه بهطور
گيرند شامل چين ،اوراسيا (باالخص
پيشفرض دراين دسته قرار مي 
روســيه) ،تركيه ،عراق ،افغانستان ،عمان ،قطر ،ســوريه و ونزوئال
هســتند .دراين ميان تجارت با ونزوئــا بهدليل فاصله جغرافيايي
بسيار زياد ،نهتنها بسيار پرهزينه است ،بلكه بهراحتي توسط امريكا
شود و بنابرين از ريسك بااليي برخوردار است .عمان و
ردگيري مي 
ود زيادي
قطر نيز بهرغم رابطه مثبت سياسي با ايران ،همچنان تا حد 
هستند و تجربه دور قبلي تحريمها

ت تأثير سياستهاي امريكا
تح 
نشان داده است كه حتي بهصورت غيررسمي و مخفيانه نيز تمايلي
نخواهند داشت .در نهايت گزينههاي

بهتخطي از تحريمهاي امريكا
محدودي شــامل چين ،اوراسيا ،تركيه ،عراق ،افغانستان و سوريه و
كشــورهايي كه احتمال مبادرت آنها بهتجارت غيررسمي با ايران
مانند كه ميزان همكاري تجاري آنها بهشــدت
وجود دارد ،باقي مي 

تحتتأثير اراده سياســي سران آن كشورها ،خرو ج ايران از برجام و
توان اجماعسازي امريكا در سطح بينالمللي بر سر تحريمهايايران
خواهد بود .بهطور خاص موضع چين از اهميت بســيار بااليي براي

اقتصادايران برخوردار است ،اوالً بهدليل آنكه مهمترين خريدار نفتي

رود و ثانياً
ايران و بهنوعي مهمترين مجراي درآمديايران بهشمار مي 
گيرد كه ميزان
بخش اصلي وارداتايران از اين كشور سرچشمه مي 
اقتصاد ايران بهچين را نشان ميدهد.

باالي وابستگي
اقتصاد چين ،اين

سوماينكه بهخاطر قابليتهاي باالي فناورانه
مورد نيازايران در
تواند تمامي كاالهاي ضروري 
كشور بهتنهايي مي 
توليد داخلي خود
شرايط تحريمي را كه در باال بهآنها اشاره شد،از 

مورد نياز
ارد كه فناوريهاي 
كند بنابراينايراناين فرصت را د 
تأمين 
بايد توجه داشت كه در چنين شرايطي
خود را از چين تأمين كند .

ايران در مذاكرات تجاري از قدرت چانهزني بسيار پاييني برخوردار
تواند هزينههاي مضاعف و غيرقابل قبولي براي
بود كــه مي 
خواهد 

روند در بلندمدت قابل ادامه نيست.
باشد كهاين 
ايران داشته 
پا پس كشيدن خصوصيها
اد و ارقام و نمودارها اين است كه با سرعت
نيكي و مزيت اعد 
هند درهر بخشي از فعاليتهاي اقتصادي يا
توانند نشــان د 
مي 
تح ّوالت فرهنگي چه اتفاقي افتاده اســت .آمارها و ارقامي كه
شود و
قند و شكر تهيه مي 
از سوي انجمن صنفي كارخانههاي 
اعتماد در هر نهادي قابل استفاده

حاال به مثابه يك مرجع قابل
بينيد نيز اين خاصيت را دارد.
شده است و در همين صفحه مي 
به ارقام واردات شــكر در ســالهاي گوناگون وتقسيم آن بين
بازرگانان رانت خوار و دولت توجه كنيد .در ســال  1399و نيز
پيش از آن ارز ارزان براي واردات در اختيار بخش خصوصي كه
ناميد با دريافت
البته ميتوان آنها را با كمي تسامح رانتخواران 
دالر  4200توماني از دولت جلو زده بودند .بر اســاس آمارهاي
اين صفحه بهطور مثال در سال  1399بخش خصوصي نزديك
بود و اين رقم براي بخش دولتي
وارد كرده 
به 650هزارتن شكر 
تقريباً نصف بخش خصوصي بود .اما در سال  1400وتا اينجاي
كار به دليل قطع ارزارزان واردات شكر از سوي بخش خصوصي
به شدت كمتر از بخش دولتي بوده است .سياست ارزي نادرست
تخصيص دالر ارزان و رفتار آزمندانه برخي از بازرگانان شكر در
بايد در كانون توجه قرار دهيم و دلســوزي
ايــن تغيير رفتار را 
ود براي مصرفكنندگان را نپذيريم.
گروهي معد 
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مجد د در تولي د شكر
ايران در آستانه خودكفايي ّ

قند و شكر با بيان اينكه نگران مزارع
دبير انجمن كارخانجات 
ارند هستيم ،گفت :كشور
نيشكر كه تحت تأثير بحران آب قرار د 
مجد د در حوزه شكر قرار دارد.
در آستانه خودكفايي ّ
قند و شكر در گفتوگو
بهمن دانايي ،دبير انجمن كارخانجات توليدكننده 
رقند به
توليد چغند 
با مهر ،درباره مباحث مطرح شده مبني بر آسيب ديدن 
كنندهاي در
دليل خشكسالي گفت :خوشبختانه امسال مشكل خاص و نگران 
رقند نداريم.وي با اشاره به اينكه سطح زير كشت چغندر
توليد چغند 
حوزه 
ود  ۱۰۰هزار هكتار بوده اســت ،افزود :با شرايط موجود
بهاره امســال حد 
برآورد شده در اين زمينه دست يابيم.دبير انجمن
اميدوار هستيم به ارقام 

قند و شكر با بيان اينكه سطح زير كشت چغندر
كارخانجات توليدكننده 
ود يك ميليون
پاييزه نيز بيش از  ۲۰هزار هكتار بوده است ،اضافه كرد :حد 
شد كه از اين محل
توليد 
و  ۴۰۰هزار تن چغندر پاييزه امســال در كشور 
شود و اين رقم بسيار خوبي است.
توليد مي 
ود  ۱۶۰تا  ۱۶۵هزار تن شكر 
حد 
توليد چغندر پاييزه  ۹۴۰تا  ۹۵۰هزار
دانايي اضافه كرد :سال گذشته ميزان 
تن بوده است.اين فعال بخش خصوصي تصريح كرد :اگر اتفاق خاصي نيفتد
 ۵.۵ميليــون تن چغندر بهاره برداشــت ميكنيم كــه از اين رقم حدود
شود و مجموع شكر استحصالي از چغندر پاييزه
توليد مي 
 ۷۰۰هزار تن شكر 
اهد رسيد.
ود  ۹۰۰هزار تن خو 
و بهاره به حد 

توليد ميشود
امسال  ۱.۷ميليون تن شكر در كشور 
توليد شــكر كشور در سال جاري
دانايي تصريح كرد :در اين صورت 
رســد كه اين
به يك ميليون و  ۶۰۰تا يك ميليون و  ۷۰۰هزار تن مي 
توليد سال  ۹۶كه  ۲ميليون و  ۱۵هزار تن شكر در كشور توليد
رقم به 
كرديم بسيار نزديك است.
خود در واكنش به مباحث مطرح
وي در بخش ديگري از ســخنان 
شده مبني بر اينكه نيشكر محصولي بسيار آب بر است و كشت آن در
عدهاي
كند و 
يد مي 
مانند خوزســتان منابع آب را بهشدت تهد 
استاني 
كنجد به جاي
خواستار عدم كشت اين محصول و جايگزيني مارچوبه و 
هستند گفت :با اين نظريه بهشدت مخالف هستم .سطح زير كشت

آن
نيشكر در استان خوزستان  ۸۷هزار هكتار است و پيش از كشت نيشكر،
اين زمينها كام ًال مرده بودند.دانايي اضافه كرد :ســرمايهگذاران ورود
ند كه اين
ند و با شست وشوي اين زمينها ،شوري آنها را از بين برد 
كرد 
منجر به احياي اراضي و در نتيجه كشت نيشكر شد.

توليد نيشكر نگرانكننده است
وضعيت 
توليد نيشكر است كه به دليل
وي تأکی د كرد :آنچه مايه نگراني شده 
خشكسالي و بحران آب در استان خوزستان بهشدت آسيب ديده است.
قند و شكر با بيان اينكه كشت
دبير انجمن كارخانجات توليدكننده 
بود و مشكلي در اين حوزه نداشتيم اضافه
نيشــكر به خوبي انجام شده 
شد در اين
آمد باعث 
وجود 
كرد :چالش آبي كه در استان خوزستان به 
حوزه دچار مشكل شــويم و در مقاطعي اين مسأله ،توليدكنندگان را
اد كه در پي اين اتفاقات نامههاي زيادي را به وزراي نيرو و
بهشدت آزار د 
جهاد كشاورزي نوشتيم و خواستار رسيدگي به اين مسأله شديم.

جهاد كشاورزي
دانايي ادامه داد :به دنبال مذاكرات انجام شده ،وزير 
كرد و خوشــبختانه مقداري آب براي مزارع نيشكر
ورود 
به مســأله 
بود اما براي جبران بحران
شد كه اگر چه اتفاق خوبي 
تخصيص داده 
ايجاد شده كافي نبوده است.وي با اشاره به اينكه كشتهايي كه زير سد

ارند و در معرض خطر قرار گرفته
هستند بهشدت وضعيت بحراني د 

دز
است ،گفت :به عنوان مثال در كشت و صنعت كارون كه بزرگترين
سفيد كشور است مزارع خشك شده و متأسفانه تا
توليدكننده شكر 
كند نيهاي خشك شده را ميبينيم .به همين جهت ما
چشم كار مي 
توليد نيشكر در سال جاري هستيم.دانايي با بيان اينكه
بسيار نگران 
وارد رودخانه
سد دز 
رسد از 
آبي كه به مزارع كشت و صنعت كارون مي 
وارد مزارع كارون ميشود ،گفت :متأسفانه كشاورزاني كه
دز و از آنجا 
كردهاند
ارند بيش از سهميه ،آب برداشت 
در باالدســت كارون قرار د 
و اين مسأله سبب شــده كه آبرساني به كشت و صنعت كارون ۳۰
رصد كاهش پيدا كند.وي با اشــاره به اينكه برداشت نيشكر
تا  ۴۰د 
شــود گفت :اگر در پاييز بارندگي اتفاق بيفتد
از اول آبان ماه آغاز مي 
ود زيادي اميدوار بود .ضمن
ميتوان به احياي بخشي از مزارع تا حد 
اينكه ما خواستار رسيدگي فوري مسؤوالن مربوطه به وضعيت مزارع
زير كشــت نيشكر هستيم.دانايي با اشــاره به اينكه كشت و صنعت
سفيد كشور است ،گفت:
كارون بزرگترين كارخانه توليدكننده شكر 
شد امسال  ۱۸۰هزار تن شكر توسط اين كشت و صنعت
برآورد مي 

بود كه با
بعد  ۲۰۰هزار تن شكر 
هدفگذاري براي سال 
شود و 
توليد 

ايجاد شده ،اين پيش بيني به  ۱۳۰تا  ۱۴۰هزار تن كاهش
وضعيت 
قند و شكر با بيان اينكه
يافته است.دبير انجمن كارخانجات توليدكننده 
توليد نيشكر  ۶ميليون تن ني است ،ادامه داد:
پيش بيني ما در حوزه 
كنند كه در اين
برآورد مي 
توليد نيشكر را 
ود  ۷.۵ميليون تن 
برخي حد 
خواهد شد.

توليد نيشكر استحصال
صورت  ۷۵۰هزار تن شكر از محل 

وارد ميكردند
مافياي شكر با سركوب نرخ ارز ،شكر ارزان 
وي همچنين با اشــاره به افزايش سرسامآور قيمت جهاني شكر
تصريح كرد :زماني در كشــور ارز ارزان قيمت براي واردات شــكر
ند و در كنار اين مســأله قيمت جهاني نيز پايين
اختصــاص ميداد 
ند كه واردات
وارد و عنوان ميكرد 
بود .بنابراين شــكر ارزان قيمت 
ارد در حالي كه اين مزيت
توليد داخل د 
مزيت بيشتري نســبت به 
ايجاد كرده بودند.دبيــر انجمن كارخانجات
را با ســركوب نرخ ارز 
قند و شكر با اشاره به اينكه خوشبختانه در سال  ۹۸ارز
توليدكننده 
ترجيحي شــكر حذف و ارز نيمايي جايگزين آن شد ،افزود :در كنار
شاهد افزايش قيمت جهاني شكر نيز بوديم و اين مسائل
اين اتفاق 
باعث شــده كه هماكنون قيمت شكر وارداتي  ۲هزار و  ۵۰۰تومان
باشــد بهطوري كه هماكنون قيمت شــكر

توليد داخلي
گرانتر از 
وارداتي كف كارخانه  ۱۵هزار تومان در هر كيلوگرم و قيمت شــكر
داخلي بين  ۱۲هزار و  ۵۰۰تا  ۱۳هزار تومان است.

معاون نظارت و بازرسي سازمان صنعت ،معدن و تجارت (صمت)
اســتان تهران از كشف بيش از  ۲۳تن شكر ،از محل سهميه دولتي،
اد و گفت كه در چهار ماهه نخست
احتكار شده در جنوب تهران خبر د 
ســال جاري بيشترين كشفيات از انبارهاي جنوب تهران شامل مواد
پتروشيمي ،سم ،روغن نباتي ،نوشيدنيها ،الستيك سبك و سنگين،
محمديپور گفت :بازرسان اين سازمان
سعيد 
شكر و چاي بوده است .

طي روز گذشــته از يك انبار درجنوب تهران بالغ بر  ۲۳هزار و ۶۴۰
كردهاند .شكرهاي كشف شده از محل
كيلوگرم شكر بستهبندي كشف 
سهمي ه دولتي براي عرضه در فروشگاههاي زنجيرهاي با قيمت مصوب
بوده است.
به گفته وي براســاس برگه گزارشهاي بازرسي تنظيمي ،ارزش
ريالي كشفيات بالغ بر  ۲۰۰ميليون تومان و نوع تخلف احتكار و عرضه

جهاد كشاورزي كمك بسيار
حجتي ،وزير سابق 

محمود ّ
زيادي به از بين بردن مافياي واردات شكر كرد
قند و شكر تأکی د كرد :اكنون
دبير انجمن كارخانجات توليدكننده 
عدهاي بحث عدم كشــت نيشكر را مطرح
كه اين مزارع احيا شــده 
بيفتد اراضي نيشكر از بين ميرود
كنند در حالي كه اگر اين اتفاق 
مي 
شــد ضمن اينكه  ۵تا ۶
نخواهد 

و محصول ديگري نيز آنجا كشــت
واحد از كارخانجات نيشــكر در جنوب اهواز واقع شــده كه نزديك

وارد خليج و
نشود آب 
خليج اســت و اگر آنجا كشت نيشــكر انجام 
خواهد شد.

شــود و از دسترس ما خارج
بعد از آن درياي عمان مي 

خود با اشاره به اينكه اگر پاييز
دانايي در بخش ديگري از ســخنان 
و زمستان امسال بارندگي خوبي داشــته باشيم عواقب خشكسالي
جبران ميشود ،گفت :در غير اين صورت ما آثار ناشي از خشكسالي
يد و اين مسأله روي توليد
امســال را در ســالهاي آتي خواهيم د 
خواهد داشت.

رقند نيز تأثير مستقيم
چغند 
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حجتي به كوتاه كردن دست مافياي واردات

محمود ّ
كمك بزرگي كرد
دانايي با اشــاره به فعاليت مافياي شــكر در حوزه واردات اين
محصول طي سالهاي گذشته گفت :خوشبختانه ما موفق شديم
حجتي ،وزير ســابق جهاد

ايــن مافيا را از بيــن ببريم و
محمود ّ
كشاورزي كمك بسيار زيادي به از بين بردن اين مافيا كرد.زماني
ند و
در كشــور ارز ارزانقيمت براي واردات شكر اختصاص ميداد 
در كنار اين مسأله قيمت جهاني نيز پايين بود ،بنابراين شكر ارزان
ند كه واردات مزيت بيشتري نسبت به
وارد و عنوان ميكرد 
قيمت 
توليد داخل داراي
توليد داخل دارد.وي با بيــان اينكه هماكنون 

مزيت شده اســت اضافه كرد :طي  ۲سال اخير شكر جزو معدود
كاالهايي اســت كه بازار آن با ثبات نسبي مواجه بوده البته قيمت
بود و امسال به
ود  ۶هزار و  ۵۰۰تومان 
اين كاال ســال گذشته حد 
رسيد كه اين اتفاق به دو دليل رخ داد .اول
ود  ۱۲هزار تومان 
حد 
اينكه ارز ترجيحي از واردات حذف و ارز نيمايي جايگزين آن شد
رقند نسبت به پارسال ۱۰۷
خريد تضميني چغند 
همچنين قيمت 
رصد نرخ تمام شده
كرد و قيمت چغندر  ۷۰د 
رصد افزايش پيدا 
د 
توليد شكر را تشكيل ميدهد.


حداكثر قيمت شكر فله براي مصرفكننده  ١۵هزار تومان و
شكر بستهبندي  ١۶هزار و  ۵٠٠تومان است
قند و شكر اضافه كرد :با
دبير انجمن كارخانجات توليدكننده 
اين حال شكر جزو كاالهايي بوده كه بازار آرامي داشته و هماكنون
مباحثي مبني بر اينكه در برخي فروشگاهها عرضه اين محصول
شــود كه عامل اين اتفاق نيز كمكاریهاي

كم است مطرح مي
توانند مراكز خرده
دستگاههاي نظارتي است و كارخانجات نمي 
فروشــي را هم كنترل كنند.دانايي تأکی د كرد :قيمت شكر درب
بايد به دســت
ود  ۱۲,۵۰۰تومان اســت بنابراين 
كارخانــه حد 
مصرفكننده نهايي با قيمت  ۱۵هزار تومان برسد .البته قيمت
شكر بســتهبندي يك كيلوگرمي  ۱,۵۰۰تومان به خاطر بسته
بايد با قيمت  ۱۶هزار و  ۵۰۰تومان به دست
آن بيشــتر است و 
قند و
مصرفكننده برسد .دبير انجمن كارخانجات توليدكننده 
رقند از نيمه
شكر با بيان اينكه بهرهبرداري اصلي ما در حوزه چغند 
نيفتد تا ارديبهشت
شهريور شروع ميشود ،گفت اگر اتفاق خاصي 
اد سال  ۱۴۰۱نياز به واردات حتي يك كيلوگرم شكر هم
و خرد 
وجود ندارد.
نداريم و نگراني نيز در حوزه تأمين 
مصرف شكر در داخل كاهش يافت /در آستانه خودكفايي
مج د ّ دهستيم
وي درباره اينكه آيا ميتوان گفت كشور بار ديگر در آستانه خودكفايي
توليد شــكر قرار گرفته اســت ،اضافه كرد :مصرف شكر در داخل كشور

كاهش پيدا كرده بهطوري كه ما قب ًال به صورت ماهيانه در پاييز و زمستان
اد و شــهريور ۲۱۰
عيد  ۲۲۰هزار تن و در تير ،مرد 
 ۱۴۰هــزار تن ،ايام 
هزار تن نياز به شــكر داشتيم .در حالي كه هماكنون شكري كه به بازار
عرضه شــده و نياز را برطرف كرده  ۱۵۰هزار تن بوده است و بازار بيش
از اين كشــش ندارد.دانايي با اشاره به اينكه بنابراين  ۶۰هزار تن كاهش
مصرف را در اين فصل داشتيم افزود :صنايع مصرفكننده شكر توليدشان
خريد مردم كاهش يافته و
بهشدت كاهش پيدا كرده چرا كه هم قدرت 
مانند گذشته
هم صادرات آنها افت كرده اســت .ضمن اينكه مردم نيز 
بود و مصرف
توانند شيريني و شكالت خريداري كنند .اگر غير از اين 
نمي 
رسيد هماكنون با
مانند گذشته در ايام تابستان به  ۲۱۰هزار تن مي 
شكر 
انفجار بازار اين كاال مواجه بوديم.دبير انجمن كارخانجات توليدكننده قند
توليد ما به اندازه مصرف شده و ميتوان گفت
و شكر اضافه كرد :بنابراين 
رسيدهايم.
در حوزه شكر بار ديگر به خودكفايي 

شكر دولتي از انبار احتكار سر درآورد

خارج از شــبكه بوده كه مراتب پــس از طي مراحل قانوني به مراجع
قضايي ارسال شده است.معاون بازرسي سازمان در ادامه از انجام ۶۳۳
بازرسي از انبارها و سردخانههاي جنوب استان در چهار ماهه اول سال
اد و گفت :اين بازرسيها منجر به كشف  ۴۷فقره تخلف
جاري خبر د 
مواد پتروشيمي ،سم ،روغن نباتي،
شده كه بيشترين كشفيات شامل 
نوشيدنيها ،الستيك سبك و سنگين ،شكر و چاي بوده است.
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پا پس کشیدن خصوصیها

هند درهر بخشی از فعالیتهای
توانند نشان د 
اد وارقام ونمودارها این است که با سرعت می 
نیکی ومزیت اعد 
اقتصادی یا تح ّوالت فرهنگی چه اتفاقی افتاده اســت .آمارها و ارقامی که از ســوی انجمن صنفی کارخانههای
اعتماد در هر نهادی قابل استفاده شده است و در همین
شود و حاال به مثابه یک مرجع قابل 
قند و شکر تهیه می 

بینید نیز این خاصیت را دارد .به ارقام واردات شکر در سالهای گوناگون وتقسیم آن بین بازرگانان و
صفحه می 
دولت توجه کنید .در سال  1392ونیز پیش از آن ارز ارزان برای واردات در اختیار بخش خصوصی که البته میتوان
نامید قرار داده میش د و واردات بخش خصوصی از بخش دولت جلو زده بودند.
آنها را با کمی تسامح رانتخواران 
از سال  93تا  98واردات شکر به منظور تأمین مطالبات سنواتی کارخانهها به این واحدها واگذار ش د و منافع زیادی که سالیان
دراز به جیب د ّلالن و واسطهها ریخته میشد ،توسط کارخانهها به دولت مستر د ش د ا ّما با تغییر ارز دولتی شکر به نیمایی در یک
چهارم پایانی سال  98و از بین رفتن رانت ارز ارزان قیمت ،بخش خصوصی تمایلی به واردات نشان ندا د کمااینکه جداول ذیل
نشان م یده د در سال  1400وتا اینجای کار به دلیل قطع ارز ارزان واردات شکر از سوی بخش خصوصی به شدت کمتر از
بخش دولتی بوده است .سیاست ارزی نادرست تخصیص دالر ارزان ورفتار آزمندانه برخی از بازرگانان شکر در این تغییر
ود برای مصرفکنندگان را نپذیریم.
باید در کانون توجه قرار دهیم و دلسوزی گروهی معد 
رفتار را 
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

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
1400
جمع هر ماه  +ماههاي قبل

واردات شكر خام بصورت ماهيانه از سال  1385تا سال (1400ارقام هزار تن)

فروردين
154
154
236
236
28
28
119
119
69
69
0
0
50
50
88
88
165
165
0
0
0
0
0
0
0
0
82
82
97
97
13
0

ارديبهشت
94
248
228
464
29
57
108
227
107
176
24
24
69
119
15
103
137
302
5.5
5.5
0
0
195
195
38
38
213
295
131
228
279
292

خرداد

111
359
112
576
88
145
57
284
132
308
12
36
121
240
88
191
211
513
11.8
17.3
0
0
229
424
49
87
280
575
201
429
95
387
سال
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
جمع

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
1
88
220
795
112
541
135
522

مرداد
307
871
111
741
149
383
42
390
312
854
301
405
154
449
61
366
40
610
12
33
221
246
138
691
0
88
80
875
2
543

شهريور
192
1063
133
874
173
556
33
423
330
1184
384
789
196
645
159
525
67
677
70
103
170
391
16
707
0
88
143
1018
173
717

مهر

187
1250
61
935
24
580
94
517
161
1345
31
820
190
835
207
732
47
724
107
210
76
467
0
707
0
88
210
1228
142
859

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
0
88
98
1326
63
922

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
66
154
150
1476
63
985

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
0
154
171
1647
17
1002

بهمن

اسفند

240
2205
50
1132
169
1008
122
804
73
1673
142
1178
307
1558
225
1352
0
823
5
497
0
651
0
776
66
220
105
1752
16
1018

جمع

276
2481
38
1170
93
1101
73
877
132
1805
56
1234
123
1681
227
1579
0
823
24
521
16
667
80
856
61
281
78
1830
0
1018

2481
1170
1101
877
1805
1234
1681
1579
823
521
667
856
281
1830
1018
522

واردات شکر از سال  84تا پايان تیرماه سال 1400به تفکیک خام و سفید
جمع واردات(هزار تن) بها جمع واردات (دالر)
بها (دالر)
خام(هزارتن)
بها (دالر)
سفید(هزارتن)
197,380,000
707
177,256,000
629
20,124,000
78
1,017,454,469
2,527
726,182,559
1,890
291,271,910
637
407,770,710
1,170
274,461,367
822
133,309,344
348
325,013,345
1,101
287,800,013
998
37,213,332
103
324,646,020
877
315,826,114
850
8,819,906
27
704,520,407
1,805
704,520,407
1,805
0
0
755,904,844
1,234
752,105,334
1,228
3,799,510
6
1,072,413,608
1,680
1,072,413,608
1,680
0
0
832,187,958
1,579
832,187,958
1,579
0
0
377,470,440
823
377,470,440
823
0
0
171,837,527
521
151,358,524
472
20,479,003
49
320,134,978
667
0
667
0
0
414,742,637
856
414,742,637
856
0
0
102,654,305
281
102,654,305
281
0
0
642,346,237
1,830
642,346,237
1,830
0
0
370,660,000
1,018
370,660,000
1,018
0
0
216,620,000
522
216,620,000
522
0
0
8,253,757,485
19,198
7,418,605,503
17,950 515,017,005
1,248

مأخذ :گمرک جمهوري اسالمي ايران

آمار واردات شکر از سال  1380تا پايان تیرماه سال 1400
به تفکيک واردات دولتي و خصوصي(ارقام به هزارتن)

619

سال

واردات بخش خصوصي

واردات بخش دولتي

جمع واردات

1380

0

937

937

1381

0

820

820

1382

56

160

216

1383

42

161

203

1384

80

627

707

1385

1485

1042

2527

1386

962

208

1170

1387

1101

0

1101

1388

877

0

877

1389

1805

0

1805

1390

1234

0

1234

1391

1175

505

1680

1392

992

587

1579

1393

562

261

823

1394

364

157

521

1395

358

309

667

1396

718

138

856

1397

86

195

281

1398

655

1175

1830

1399

650

368

1018

1400

84

438

522

مأخذ :گمرک جمهوري اسالمي ايران

