
آبروي رسانه را به چند 
كليك نفروشيم
|محمد درستگو|

انتشــار دقيق، بهنگام و كارشناسانه و 
بر محور منافع شــهروندان و آگاه بخشي 
از زاويه هــاي تاريك جامعــه از وظايف 
رســانه هاي هركشوري به حساب مي آيد 
و اهميــت اين وظيفه به اندازه اي اســت 
كه رســانه ها را چرخ چهارم دموكراسي 
نام گذاشــته اند. رســانه ها همانند همه 
پديده هــاي ديگر زندگي آدمي در دنياي 
امروز بــا روزگار پيشــين وحتي با يك 
دهه پيش تفاوت هاي بنياديني را تجربه 
كرده انــد. يكــي از ايــن دگرگوني هاي 
بهت برانگيــز ورود اينترنــت بــه دنياي 
رسانه نگاري اســت. دنياي رسانه ها امروز 
دنياي رسانه هاي ديجيتالي است كه البته 
مزيت ها و معايب خــود را دارد. در ايران 
نيز اين دگرگوني با شتاب آمده و دنياي 
رســانه ها را جور ديگري كرده اســت. به 
اين معني كه شــمار رسانه هاي اينترنتي 
با شتاب فوق العاده اي افزايش يافته است. 
آســاني كار در رسانه هاي اينترنتي و نيز 
كم هزينه بودن آن در مقايســه با رســانه هاي 
مكتوب راه را براي اين افزايش هموار كرده است. 
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نياز به آرامش درازمدت  
|بهمن دانايي|

فعاليت هاي اقتصادي در هر سطحي 
و در هر رشــته اي نياز بــه چند عامل 
سرنوشت ســاز دارد. ســرمايه مالــي، 
مديريت كارآمد، آزادي نسبي كسب وكار، 
سياست هاي اقتصادي پيش برنده، بازار 
مناســب و داراي تقاضاي مؤثر و رقابت 
و از همــه اينها مهم تر آرامش درازمدت 
است. در جامعه هاي داراي اقتصاد بازار 
كه نقش دولت ها به حداقل  رســيده و 
دستگاه ها و ســازمان ها و شركت هاي 
دولتي جز در برخي مواقع بسيار ضروري 
در كار فعاالن اقتصادي دخالت نمي كنند 
آرامش بلندمدت به طور خودكار پديدار 
شده است. در اين كشورها سياست هاي 
اقتصــادي جز در هنگامــه رخدادهاي 
ناگهاني، از پيش ديده نشده و نيز قانون و 
مقررات و آيين نامه ها دگرگوني ندارند و 
فعاالن اقتصادي با استناد به اين وضعيت 
براي يــك دوره دســت كم ميان مدت 
برنامه ريزي مي كنند.اين وضعيت با ثبات 
موجب شــده است با تغيير دولت ها نيز 
بي ثباتــي و نا آرامي اقتصــادي پديدار 

نشود. 
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ليست كاالهای منتخب 
مشمول قيمت گذاری 

اعالم شد

 صنعت قند و شكر
 در چشم   انداز 

 1401

چالش هاي تخصيص 
 ارز 4200 توماني

به كاالهاي اساسي

 توليد 700 هزارتن 
شكردر نيشكر خوزستان 

دست يافتني است
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گروهي از سياســتمداران و نيز حتي روشــنفكران و 
اقتصاددانان يك تصور نادرست از مقوله »قيمت« كاالها 
و خدمات دارند. تصور آنها اين است كه اين مقوله يعني 
قيمت مومي در دست آنها است و مي توانندهرگاه اراده 
كنند اين موم را به شــكلي كه مي خواهند دربياورند و 
اراده آنها بر قيمت ها حاكم اســت. اگر در دنيا فقط يك 
يا چند كاال بيشــتر نبود شايد اين ادعا را مي شد اثبات 
كرد اما تاريخ آدمي نشــان مي دهد همين هم نشــدني 
بوده اســت. در دنياي امروز ده ها هــزار كاال و خدمات 
وجود دارد كه برخي به نادرست آنها را به كاالي اساسي 
و كاالي غيراساسي تقسيم مي كنند و اراده مي كنند كه 
دست كم قيمت كاالي اساسي را كنترل كنند. در ايران 
اين انديشه ســابقه طوالني دارد و سياستمداران ايراني 
از نيم قرن پيش كه يك ســازمان براي كنترل قيمت ها 
تأسيس كردند تا امروز و با وجود ده ها بار شكست عيني 
در ميدان عمل بازهــم همين راهبرد را ادامه مي دهند. 
آخرين بار كه دولتي تصميم گرفت كاالهاي اساسي را با 
تخصيــص دالر ارزان كنترل كند در بهار 1397 بود. در 
بهار يادشده قيمت دالر طغيان كرد و ناگهان از مرزهاي 
باورنكردني عبوركرد و در حالي كه دولت قيمت هر دالر 
را 4200 تومان تعيين كرده بود قيمت اين ارز معتبر در 
بازار ارز ايران از 6هزار تومان هم عبور كرد و در يك دوره 
كوتاه تا نزديكي هر دالر 20 هزار تومان نيز رفت. دولت 

دوازدهم اما از بيم تورم افســار گسيخته 25 قلم كاال را 
كاالي اساسي اسم گذاشــت و تأكيد كرد براي واردات 
اين كاالها به متقاضيان دالر 4200 توماني مي دهد. در 
يك دوره ســه ماهه معلوم شد تقاضا براي ثبت سفارش 
اين كاالها ده برابر شــده اســت و بيشتر كساني هم كه 
ثبت سفارش كرده بودند به طمع دريافت اين ارز ارزان 
بود. به زودي دولــت دريافت كه نمي تواند به اين ميزان 
تقاضا ارز ارزان بدهد و شمار كاالها را به مروركاهش داد. 
اما آمارها و اطالعات نشــان مي دهد سرعت رشد قيمت 
همان كاالهايي كــه ارز ارزان گرفته بودند تا بازار را در 
اختيار بگيرند نيز همپاي ساير كاالها بوده است. در اين 
داســتان تلخ رانت خواري و فساد بيداد كرد و صدها نفر 
به اتهام تضييع حقوق دولت و حيف و ميل ارز ارزان به 
دادگاه ها معرفي شــدند. اين روند و فرايند عيني نشان 
داد برخالف تصور دولت، نمي تواند قيمت ها را موم فرض 
كند و به هرشــكل و انــدازه اي درآورد. قيمت كاالها را 
بــازار تعيين مي كند و عرضه و تقاضــاي مؤثر و واقعي 
اســت كه در هر روز و هــر دوره نقطه تعادلي قيمت را 
نشان مي دهد. هر انديشه و عملي كه اين قانون طاليي را 
ناديده بگيرد در ميدان و در دنياي واقعي قافيه را باخته 
اســت و بيهوده تالش مي كند و ريخت اقتصاد وكسب 

وكارها را بدقيافه مي كند.
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ادامه از صفحه اول
به اين ترتيب اســت كــه فعاالن اقتصادي و نيز شــهروندان با 
چشــم اندازي با ثبات كارخود را انجام مي دهند و دولت نيز به كار 
سياســت گذاري كالن و پيش برنده مي پردازد. در برخي كشورهاي 
ديگر كه نظام برنامه ريزي متمركز دارند و البته شمار آنها روند كاهنده 
دارد دولت همه كاره است و فعاالن اقتصادي با آگاهي از اين وضعيت 
فعاليت دارند و بيشتر آنها نيز براي دولت كار مي كنند. در اين نظام 
اقتصادي- سياسي نيز روندها و فرايندها از آرامش و ثبات برخوردارند.

در ايران اما شوربختانه با گذشت نزديك به يك سده از تأسيس 
دولت مدرن هيچ كدام از دونظام ياد شده استقرار كامل پيدا نكرده 
و در همه اين صد ســال ديده و مي بينيم كه دولت هاي گوناگون با 
برنامه هاي سياســي ويژه و با توجه به وضعيت سياست خارجي و 
سطح منازعه سياسي در داخل درباره همه امور از جمله كسب وكار 
شــهروندان و بنگاه ها تصميم مي گيرند و هر دولتي نيز ســليقه و 
گرايش خود را دارد و مي خواهد نشان دهد با دولت پيشين تفاوت 
دارد. درصورتي كه به پيش از انقالب برنگرديم و تنها دولت هاي پس 
از جنگ را در كانون توجه قرار دهيم، اين مفهوم را به خوبي در رفتار 
دولت ها مي بينيم. دولت سازندگي كه بالفاصله پس از جنگ بر سر 
كار آمد در حالي كه مي گفت قصد آزاد ســازي در اقتصاد را دارد اما 
برخي از مهم ترين عوامل اقتصادي را همچنان در مشــت خود نگه 
داشت و حاضر نشد سياست ارزي را آزاد كند يا اقتصاد برخي كاالها 
مثل شكر و برنج و ساير كاالهاي اساسي را به طور كامل آزاد كند و 
نيز با سياست راضي نگه داشتن همه اقشار و گروه هاي اجتماعي و در 
شرايط نسبتاً وفور ارزي از واردات به مثابه اهرم تنظيم بازار استفاده 
مي كــرد و با اهميت دادن به توليد برخي از محصوالت زراعي بقيه 
محصوالت را در درجه دوم قرار مي داد. اين اتفاق در حالي رخ مي داد 
كه واردات فالن محصول كشاورزي به همان ميزان ارز از كشور خارج 

مي كرد كه واردات شكر ارز مي برد.
دولت توســعه كه از نيمه دوم سال 1376 تانيمه اول 1384 
دولت را در اختيار داشت اگرچه مطابق قانون برنامه سوم گام هاي 
بلندي براي توسعه صنعتي و نيز آزادسازي نسبي زراعت و اقتصاد 
برخي كاالها برداشــت اما اســاس كار همان بود كه بود. وزارت 
بازرگاني وقت،  ســازي كوك مي كرد كه با ساز وزارت كشاورزي 
جور نمي شــد و وزراي صنايع نيز سياست هاي مستقل خود را 
داشــت و آزاد سازي ارزي نيز با شكست روبه رو شد. در اين دوره 
نيز برخي سياست هاي واردات انبوه براي تنظيم بازار محصوالت 
زراعي – صنعتي ادامه داشت و با وجودي كه مطابق يكي از مواد 
قانون برنامه سوم گام هايي براي آزادسازي برداشته شد اما هنوز 
شــجاعت كافي براي رفتن تا آخر خط در اين باره پديدار نشد. 
دولت توســعه در داخل با مخالفت هاي گســترده روبه رو بود و 
فرصت اينكه آرامش بلندمدت براي فعاالن اقتصادي فراهم كند 
را از دست داد. با اين همه در اين هشت سال وبه ويژه در دوره اي 
كه وزير جهاد كشاورزي از توليد داخل حمايت مي كرد روزهاي به 

نسبت آرام تري داشتيم.

دولت زلزله ساز
در بهار 1384 انتخابات براي نهمين دوره رياست جمهوري 
در ايران برگزار شد و شــهروندان ايراني با كيفيت رأي دادن 
خود كه البته با شكل خاصي از تبليغات انتخاباتي همراه بود 
شــگفتي غيرقابل تصوري پديد آوردند. محمود احمدي نژاد 
شهردار وقت تهران در دور نخست انتخابات بر چهره هاي نام 
آشنايي مثل مهدي كروبي و در دور دوم بر هاشمي رفسنجاني 
غلبه كرد و در نيمه دوم 1384 رئيس جمهور ايران شــد. وي 
دولتي با نيروهاي تازه كار تأسيس كرد و اعضاي دولت به ويژه 
در بخش كشــاورزي و بازرگاني معادالت در اقتصاد و تجارت 
شكر به هم ريختند. اين دولت باور داشت به هر قيمت حتي 
ورشكســته شدن كارخانه هاي داخلي بايد شكر ارزان وارداتي 
به دست مصرف كننده برسد. نتيجه اين راهبرد كه زلزله ساز 
بود كاهش توليد شكر و واردات بيش از 2/5 تن شكر در سال 
1385 بود. در اين دولت تصميم هاي عجيبي اتخاذ مي شد و 
تغييرات ناگهاني در سياست هاي كالن اقتصادي و نيز ديدگاه 
خاص مديران دولت، تعادل در بازار شكر به هم ريخت و يكي 
از پرماجراترين دوره ها بر صنعت قند و شكر گذشت. درس هاي 
بزرگي در دوره تغييرات ناگهاني و جهت دار دوره 8ساله 1384 
تا 1392 بر صنعت قندوشكر گذشت و آرامش از اين صنعت 

رخت بر بست.

سال هاي به نسبت خوب دوره تعادل 
حســن روحاني برنده دوريازدهم انتخابات رياست جمهوري بود. 
او دولــت اول خود را از ميان مديــران دولت هاي غير از دولت هاي 
احمدي نژاد انتخاب كرد. وزير كشاورزي وقت كه سابقه فعاليت در 
همين منصب را در دولت توسعه سياسي داشت و هماهنگي مناسب 
با وزيران ديگر و نيز رؤساي برخي از نهادهاي اصلي تصميم گيري در 
اقتصاد، راه را براي اشاعه راهبرد نگاه به داخل در توليد شكر هموار 

كرد. نتيجه اين تغيير بنيادين در صنعت قند خود را به خوبي نشان 
داد و سازگاري به نسبت خوب و ممتاز دولت با نهادهاي غيردولتي و 
هماهنگي هاي پديدار شده آرامش را به اين صنعت برگرداند. در اين 
دوره بود كه گام هاي بلند براي رسيدن توليد داخلي به دوميليون تن 
شكر محّقق شد و جشن خودكفايي شكر برگزار شد. اما دردوره دوم 
دولت روحاني نيز برخي تغييرات آب و هوايي و اقليم و نيز بي توجهي 
از سر بي تفاوتي، شرايط آرام صنعت را از تعادل خارج كرد و باز هم در 
وضعيت استرس قرار گرفت. در ماه هاي آخر فعاليت دولت دوازدهم و 
زير فشار كمبود درآمدهاي ارزي براي صنعت قند يك تحّول بزرگ 
را ممكن كرد. به اين معني كه دولت وقت تصميم گرفت دالر ارزان 
4200 تومانــي براي واردات شــكر را حذف كند. اين يك تصميم 
سرنوشت ساز بود كه وضعيت تعادلي قديم در توليد و تجارت خارجي 

را كه دهه هاي طوالتي به نفع واردات رقم مي زد دگرگون كرد.

صنعت آرامش مي خواهد 
حاال چند ماه از تأسيس دولت سيزدهم به رياست حجت االسالم 
سّيد ابراهيم رئيسي سپري شده است و اين دولت در حال استقرار 
نيروهاي مورد نظــر خود در وزارتخانه ها و دســتگاه هاي دولتي و 
سازمان هاي پرشمار و نيز بخش هاي اصلي سياست گذاري اقتصادي 
است. بديهي است كه دولت تازه زمان الزم دارد تا راهبردهاي خود 
را به صورت نهايي در سياســت هاي كالن اقتصــادي و نيز در زير 
بخش هاي مهم مثل كشــاورزي و صنعت نشان دهد. از سوي ديگر 
نيك مي دانيم كه اين دولت ميراث دار وضعيت پيچيده اي در اقتصاد 
كالن و نيز سياســت خارجي است و تنگناهاي به جا مانده از همه 
دوره هاي پيشــين بر دوش دولت سيزدهم افتاده است. با همه اين 
گرفتاري ها اما فعاالن اقتصادي اميدوارند دوره التهاب هاي سخت با 
تدبير دولت فعلي هرچه زودتر سپري شده و ثبات و آرامش به اقتصاد 
ايران در ســطح كالن و نيز در صنعت قند و شــكر برگردد. فعاالن 
صنعت و اقتصاد قند و شــكر اعم از كشاورزان زحمتكش، كاركنان 
كارخانه ها و نيز مديــران ده ها واحد بزرگ و كوچك صنعتي و نيز 
همكاران غيرمستقيم فعال در اين صنعت همه نيروي كارشناسي 
و فني و تجربه هاي ارزشــمند خود را د راختيار دولت سيزدهم قرار 
خواهند داد تا راه هاي آرامش در سياست گذاري مرتبط با اين صنعت 
را هموار سازند. برخي از مهم ترين عوامل آرامش ساز در اين صنعت 
در بخش سياست گذاري هاي كالن مثل سياست تجاري؛ سياست 
ارزي و نيز سياســت هاي پولي و مالي و از همه مهم تر راهبرد هاي 
كشاورزي و امنيت غذايي است. اگر دولت سيزدهم همان طور كه از 
حرف ها و گفته هاي مديران اصلي آن برمي آيد دنبال اين راهبردند 
كه وابستگي در تأمين امنيت غذايي به خارج به حداقل برسد انجمن 
صنفي كارخانه هاي قند و شكر با همه توانايي هاي قابل اعتنا، راه هاي 
آســان و كم دردسر را نشان خواهد داد. برخي از سياست هاي درون 
زيرمجموعه نيز مثل قيمت گذاري چغندر و نيز شكر و همچنين زمان 
اعالم خريد تضميني و سازگار كردن نسبت توليد به واردات نيز اگر 

با كارآمدي همراه باشد آرامش به صنعت قند و شكر برمي گردد.

نياز به آرامش درازمدت  

آبروي رسانه را به چند كليك نفروشيم
ادامه از صفحه اول

همين اكنون اگر يك جســت وجوي از سر اشاره به رسانه هاي 
ديجيتالي و سايت هاي شخصي صورت پذيرد اين مفهم به خوبي 
مصداق خود را مي يابد. اين رســانه هاي اينترنتي در ايران كه از 
ســوي افرادي با ســابقه هاي متفاوت در رسانه نگاري و با اميد به 
اينكه بتوان از محل انتشــار اين رسانه ها درآمدي كسب شود راه 
مي افتند و راه افتاده اند. شمار قابل اعتنايي از اين سايت ها با اميد 
به اينكه بتوانند از دولت و شركت هاي دولتي و نيز بنگاه هاي بزرگ 
خصوصي و نيز شــبه دولتي آگهي بگيرند يا رپرتاژ منتشر كنند 
كار را شــروع مي كنند. از سوي ديگر در برابر اين عرضه گسترده 
رســانه هاي ديجيتال و اينترنتي اما تقاضــا براي محصول توليد 
شــده آنها از سوي جامعه با رشد آهســته روبه رو شده است. به 
اين ترتيب كه نهاد دولت در ايران دارنده بزرگ ترين رســانه هاي 
اينترنتي و خبرگزاري عمومي است. حتي نهاد رياست جمهوري و 
شخص رئيس جمهور و معاون اول او ونيز رئيس دفتر رئيس جمهور 
ســايت هاي عمومي و شــخصي خود را دارند و از سوي ديگر هر 
وزارتخانه و نيز هر شركت دولتي نيز سايت هاي خود را دارند. اين 
وضعيت موجب شــده است سايت هاي شخصي و داراي امكانات 
ناكافي از نظر مالي از نظر كســب خبرهاي دســت اول مرتبط با 
فعاليت هاي سياســي و اقتصادي در مقايسه با رسانه هاي دولتي 

و شــركت هاي بزرگ دست پايين را داشته باشند. از سوي ديگر 
امكانات اندك اين دســت رســانه هاي خرد توانايي آنها را براي 
همكاري با روزنامه نگاران ورزيده و نيز كارشناسان نامدار را كاهش 
مي دهد. در نتيجه اين فرايند است كه شمار مخاطبان رسانه هاي 
ديجيتــال در ايران عموماً روندي كاهنده را در ادامه كار به دنبال 
دارد. برخي از صاحبان رسانه ها بين ادامه كار با مشقت و سختي 
يا تعطيل رســانه دومي را انتخاب مي كنند. برخي ديگر اما براي 
ادامه كار روش هاي غيرمتعارف را برگزيده و به سراغ نقد هاي تند 
و انتشار اخبار غيررسمي و شايعه هاي موجود نسبت به بنگاه هاي 
بزرگ رفته و راهي براي كســب درآمد بــراي خود باز مي كنند. 
اين گروه از رســانه ها اگر نتوانند از راه يادشــده به درآمد برسند 
راه هاي ديگر از جمله خبرهاي مشــهور به خبرهاي جنجالي را 
دســتمايه جذب بيشتر مشتري و مخاطب قرار مي دهند و از اين 
مســير ادامه كار را ممكن مي كنند. تقطيع گفته ها و نوشته هاي 
افراد حقيقي و حقوقي و جنجال آفريني به ويژه درباره موضوع هايي 
كه شــهروندان به آنها حساسيت دارند يكي از اين ترفندها است. 
در اين وضعيت آنها حساب مي كنند تير پرتاب شده به يك هدف 
اگر به او اصابت كرد و آن فرد و سازمان مورد اصابت تيربار چيزي 
نگفت كه خوب توانسته اند يك خبر يا گزارش بي اساس را ساخته 
و منتشــر كنند و به هدف خود برســند. در صورتي كه اما فرد و 

ســازماني اعتراض كند ابتدا با يك عذرخواهي شفاهي داستان را 
تمام مي كنند. اين دست از رسانه ها هميشه در آفرينش خبرهاي 
جنجالي عوام فريبانه نگاهي هم به رسانه هاي خارج از كشور دارند 

و مي خواهند خبرهايشان از سوي آنها نقل شود.
نمونه تأسف برانگيز 

تجربه بيش از نيم قرن فعاليت ســنديكاي قند و شــكر كه 
پس از انقالب اسالمي به انجمن صنفي كارخانه هاي قند و شكر 
تغيير نام داده است نشان مي دهد اين نهاد مدني شفاف ترين و 
بهنگام ترين ديدگاه ها را درباره صنعت قند و شكر و نيز مسائل 
مرتبط با اين صنعت را داشته و هرگز راهي براي پنهان سازي را 
دنبال نكرده است. درهمه دو دهه تازه سپري شده نيز دبيرخانه 
اين نهاد همكاري نظام مند و همراه با تفاهم و دوسويه با رسانه 
و رســانه نگاران داشته و دارد. عالوه بر اين، اين انجمن با انتشار 
ماهنامه شكر به طور مرتب تازه ترين تحليل ها و اطالعات و نيز 
آمارهاي بهنگام را در اختيار عالقه مندان قرار مي دهد. دبيرخانه 
انجمن صنفي با درك نيازهاي رســانه ها براي كسب و انتشار 
خبرهاي مربوط به اقتصاد و تجارت و صنعت قند و شكر تالش 
كرده است و مي كند تا شهروندان از مسير رسانه هاي عمومي تر 
كه از اخبار وگزارش هاي اين نهاد اســتفاده مي كنند در جريان 

تحّوالت قرار گيرند.
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 قيمت ها 
جان دارند و موم نيستند

ادامه از صفحه اول
دولت هاي ايران و درس گرفتن 

متأســفانه هر دولت تــازه اي كه بر 
ســركار مي آيد با اين تصور كه دولت 
قبلي تدبير و قاطعيت نداشته و بازار را 
به حال خود رها كرده است تمهيدات 
تازه اي مي انديشــد كه البته در ذات و 
در ماهيت با آنچه دولت قبلي مي كرد 
تفاوت ندارد. اين رخداد را دست كم در 
دولت هاي نهم و دهم با گرايش سياسي 
عدالت خواهانه و در دولت هاي يازدهم 
اعتدالگرايانه  بــا گرايــش  و دوازدهم 
تجربه كرده ايم و ديده ايم كه قيمت ها 
در ايران به دليل عدم تعادل در عرضه 
و تقاضــا و نيز به داليــل تحّوالت در 
بخش غيرحقيقي اقتصاد روند فزاينده 
داشــته و دارند. يادمان هســت دولت 
احمدي نــژاد اقتصاد را بــا تورم 35 تا 
40 درصــدي تحويل دولــت روحاني 
داد و او نيــز دولــت را با همين ميزان 
تورم به رئيسي داده است. در 16 سال 
فعاليت چهار دولت قيمت كدام كاالي 
اساسي تثبيت شده است؟ روغن؛ برنج، 
چاي، مرغ و گوشت و لبنيات و شكر؟ 
كــدام كاال در ايــران قيمتش تثبيت 
شده اســت؟ بنزين 100 توماني دولت 
احمدي نژاد با 30 برابر شدن به 3هزار 
تومان رســيده اســت و قيمت نان نيز 
با وجود يارانه هاي كمرشــكن به خريد 
گندم چند برابر شده است و نيز قيمت 
حامل هاي انرژي. آيا دولت ســيزدهم 
از اين راهبرد دســت خواهد كشــيد؟ 
به نظر مي رســد اين دولت هم در تله 
مــوم فرض كردن قيمت افتاده اســت 
و در شــروع كار قيمت برنج و گوشت 
قيمت گذاري دستوري  عنوان  تحت  را 
مي خواهد كنترل كند. دور نيســت كه 
تفاوت قيمت 30 هــزار توماني قيمت 
برنج ايراني دســتوري و آزاد به كمبود 
بيشــتر اين كاال منجر شــود. فشار بر 
دامداران كه بايد گوشــت را با قيمت 
اعالمي دولــت عرضه كنند به زودي به 
انتقاد منجر خواهد شــد. باز هم دولت 
خواهــد گفت ارز ارزان بــراي واردات 

نهاده هاي دامي خواهد داد و...
مســأله وقتي پيچيده تر مي شود كه 
دولت بخواهد و بگويد قيمت ساير كاالها 
نيــز بايد در چارچوب و دامنه اي كه ما 
مي گوييم تغيير يابد و دوباره داســتان 
شكست خورده موم فرض كردن قيمت 
به اختالف و تعارض منافع منجر شود. 
دولت محترم بايــد بداند براي تثبيت 
قيمت ها در يك دامنه محدود ابتدا بايد 
بخش غيرحقيقي اقتصاد يعني داستان 
تلخ كســري بودجه و استقراض پيدا و 
پنهان از بانك مركزي و نيز بازي قيمت 

ارزهاي معتبر را دريابد.

نگاهي بر وضعيت بازار كاالهاي اساسي در طي سه سال گذشته 
نشان دهنده ناكارآمد بودن تخصيص ارز 4200 توماني به كاالهاي 
اساسي است. از فروردين 1397 كه دالر ترجيحي 4200 توماني پا 
به عرصه اقتصاد ايران گذاشت، بيش از سه سال مي گذرد؛ ارزي كه 
تشــكل هاي رسمي بخش خصوصي آن را »ام الفساد« اقتصاد ايران 
توصيف كرده اند.مروري بر تجربه بيش از ســه سال برقراري اين ارز 
در جريان تجارت خارجي و بازار داخلي كشور نشان مي دهد اين ارز، 
به دليل اختالف قيمت و رانت خيز بودن، مشــكالت متعددي را نه 
تنها براي فعاالن اقتصادي درگير در جريان تجارت خارجي و توليد 
داخلــي بلكه حتي براي مردمي كه هــدف حمايتي اين ارز بودند، 
ايجاد كرده است.ســفره مردم به مراتب كوچك تر شــده و فعاالن 
اقتصادي به دليل بهره مندي عده اي از اين رانت و غيررقابتي شدن 
فضاي فعاليت، دچار مشكل شده و بعضاً از فعاليت بازماندند. تقريباًً 
تمام توليدكنندگان و تجار معتقدند كه اجراي اين سياست از ابتدا 
غلط بوده و دولت بايــد در همان ابتدا كه فاصله ميان ارز دولتي و 
ارز آزاد چندان زياد نبود، اين سياســت را اصالح مي كرد. نگاهي بر 
وضعيت بازار كاالهاي اساسي در طي سه سال گذشته نشان دهنده 
ناكارآمد بودن اين يارانه و اصابت حداقلي آن به جامعه هدف است و 
البته در اين ميان كوتاهي شديد دستگاه هاي نظارتي و سوءاستفاده 

برخي مسؤوالن دولتي از جايگاه خود قابل انكار نيست. 

تخّلف در واردات گوشت قرمز با ارز 4200 توماني 
گوشــت قرمز جزو نخســتين كاالهايي بود كه دولت متوجه 
اشــتباه خود در تخصيص ارز 4200 توماني براي واردات آن شد 
و در نهايــت نيز گروه كااليي آن از يك به دو تغيير كرد. اگر چه 
هنوز هم قيمت گوشــت قرمز باالست و اين كاال از سبد مصرفي 
بســياري از خانوار حذف شده اما عوامل ديگري از جمله افزايش 
شــديد قيمت نهاده هاي دامي كه هنوز هم ارز 4200 توماني به 
واردات آنها تعلق مي گيرد، گراني علوفه و ساير هزينه هاي توليد و 
نبود نظارت بر شبكه عرضه و توزيع كاال نقش مهم تري در گراني 
گوشت قرمز ايفا مي كند.حتماً به ياد داريد زماني كه گوشت قرمز 
با ارز 4200 توماني وارد مي شد، مردم براي تأمين اين كاال مجبور 
به تشكيل صف هاي طوالني بودند و با كمبود شديد گوشت قرمز 
در بازار مواجه بوديم و مدتي بعد نيز پاي خيلي از مسؤوالن وقت 
 به دادگاه كشــيده شــد تا در اين زمينه پاسخگو باشند. از جمله

6 كارمند يكي از دستگاه هاي دولتي مرتبط با واردات گوشت قرمز 
كه به گفته قاضي صلواتي اتهام اين متهمان اخالل در نظام توزيع 
مايحتاج عمومي مردم بود.صلواتي در اين زمينه گفته بود: ميزان 
گوشت مصرف شده در اين پرونده 114 هزار كيلو گوشت تنظيم 
بازار اســت كه متهمان با عملكرد خــود منجر به اخالل در نظام 

توزيع اين كاالي مصرفي در بين مردم شدند. 

چالش واردات برنج با ارز 4200 توماني 
تخصيص ارز 4200 توماني براي واردات برنج نيز چالش هاي 
زيــادي را هم بــراي مصرف كنندگان و هم بــراي تجار ايجاد 
كرده بود و عدم توانايــي بانك مركزي در تأمين ارز مورد نياز 
واردكنندگان منجر به رســوب كاالهــاي وارداتي در گمركات 
و موجب كمبود اين كاالي اساســي در بازار داخل شــده بود؛ 
در همين راســتا بســياري از واردكنندگان خواستار حذف ارز 
ترجيحي شــده و عنوان كرده بودند كه اين مســأله منجر به 
ايجاد شــفافيت در حوزه واردات برنج و تعادل قيمت ها خواهد 
شــد.بعد از حذف ارز برنج و گوشــت قرمز، محمدرضا كالمي، 
دبير وقت ســتاد تنظيم بازار كشور اعالم كرده بود: پيش بيني 
مي شد با تغيير نرخ ارز مرجع براي واردات برنج از برنج دولتي 
به ارز نيمايي، قيمت اين كاال در سبد معيشتي مردم به صورت 
غيرمتعارف باال رود كه خوشــبختانه اين اتفاق نيفتاد.به گفته 
وي زماني كه گوشــت قرمز با ارز 4200 توماني عرضه مي شد 
صف خريد ايجاد مي شــد و بخش زيادي از مردم هم دستشان 

به گوشــت يارانه اي نمي رســيد، چون واردات پاسخگوي نياز 
يارانه اي گوشت نبود، اما حذف اين كاال منجر به افزايش توليد 
داخل و متعادل شدن گوشت قرمز و جلوگيري از رشد شتابان 

قيمت اين كاال شد. 
 

مصائب ارز 4200 توماني براي صنعت روغن نباتي 
روغن نباتي نيز از جمله كاالهاي مهمي اســت كه درگير رانت 
و فســاد ارز ترجيحي شــد؛ به طوري كه سال گذشــته بازار آن با 
نوســانات چشــمگيري همراه بود و مردم را به صف هاي طوالني 
كشاند. نابســاماني بازار روغن تا اندازه اي بود كه فعاالن اين بخش 
عنوان مي كنند حتي با عرضه 3 برابر بيشــتر از نياز كشور قادر به 

مديريت بازار نبودند. 
 

مسؤوالني كه دستگير شدند 
همان طور كه در ابتداي گزارش نيز به آن اشاره شد در جريان 
سوءاســتفاده از ارز 4200 توماني فقط 6 كارمند يك ســازمان 
دولتي پايشــان به دادگاه باز نشــد بلكه افــراد ديگري نيز در 
سمت هاي مهم بودند كه به دليل تخلّفات گسترده راهي دادگاه 
شــده و بعضاً پايشــان به زندان نيز باز شد. چندي قبل مهرداد 
جمال ارونقي، معاون وقت گمرك از كشــف تخلّف 16 ميليون 
يورويي در واردات روغن خام خبر داد و گفت: تخلّف يك شركت 
واردكننده كه براي واردات روغن خام حدود 16 ميليون يورو ارز 
ترجيحي گرفته بود اما در ازاي آن كااليي وارد نكرده، توسط يك 
نهاد امنيتي كشف شد. در ميان اسامي متخلّفان نام هاي مختلفي 
از معاون وزير تا واردكنندگان بخش خصوصي ديده مي شود كه 

هنوز پرونده قضايي شان روي ميز دادگاه است. 
 

سياستي كه بايد اصالح شود اما با احتياط 
بر اين اســاس، همانطور كه اشاره شد رانت و فساد حاصل از ارز 
4200 توماني غيرقابل انكار اســت و تقريباًً تمام توليدكنندگان و 
تجــار معتقدند كه اجراي اين سياســت از ابتدا غلط بوده و دولت 
بايد در همــان ابتدا كه فاصله ميان ارز دولتــي و ارز آزاد چندان 
زياد نبود، اين سياست را اصالح مي كرد، اخيراً نيز ارسالن قاسمي، 
رئيس كميسيون كشاورزي اتاق تعاون ايران در گفت وگو با خبرنگار 
مهر از رانت 18 هزار ميلياردي در اين حوزه خبر داده است. با اين 
حال در حال حاضر نگراني هــاي زيادي نيز درباره نحوه حذف آن 
وجود دارد و كارشناسان تأكيد بسيار دارند كه حذف اين سياست 
نيز مانند اجراي آن عجوالنه و غيركارشناســي نباشد.نكته اي كه 
اغلب كارشناســان به آن اشاره دارند اين است حذف اين ارز اقدام 
مثبتي اســت كه بايد انجام شــود اما نيازي نيست كه اين اقدام با 
ســر و صداي زيادي اعمال شــود شايد بهتر اســت در اين زمينه 
سياست دولت دوازدهم اجرا شود. مسؤوالن دولت دوازدهم اگرچه 
در اقدامي نادرســت ارز 4200 توماني را وارد اقتصاد ايران كردند 
اما در اقدامي به جا و بدون سرو صدا بخش قابل توجهي از اين ارز 
را در ســال هاي قبل حذف كردند بدون آنكه اين مسأله رسانه اي 
شود.همچنين از ديگر اقداماتي كه دولت مي تواند انجام دهد حذف 
تدريجي اين ارز كما في الســابق است تا به يك باره فشار حذف اين 

ارز در بازار قيمت كاالهاي اساسي داخلي اعمال نشود.

چالش هاي تخصيص ارز 4200 توماني به كاالهاي اساسي 



يكــي از مزيت هــا و امتيازهــاي وجــود انجمن صنفي 
كارخانه هاي قند و شــكر تهيه و توزيــع آمارهاي دقيق از 
تحّوالت اين صنعت در دهه هاي اخير است. آمارها و اطالعات 
جمع آوري شــده قدرت و امكان تحليل تاريخ اين صنعت و 
اقتصاد و تجارت آن را ممكن كرده است. مراجعه به اين آمارها 
راه را براي واكاوي سياست هاي اقتصاد كالن در كشور و نيز 

سياست هاي مرتبط با قند وشكررا ممكن مي كند. 

ضريب استحصال 
يكي از متغّيرهاي بســيار با اهميت در صنعت قند و 
شكر و توليد در كارخانه هاي چغندري ضريب استحصال 
بعني تبديل يك كيلوگرم چغندر به قند است. همانطور 
كه در نمودار هاي اين صفحه ديده مي شــود از 1355 تا 
1399 ضريب استحصال از حدود 72 درصد به 82 درصد 
رسيده است. اگرچه اين عدد در سال 1399 عدد مناسبي 
به حســاب مي آيد اما اگر وضعيت گونه اي بود كه مي شد 
ايــن عدد به 90 درصد نزديك شــود در آب و كود و بذر 
و… صرفه جويي مي شــود. يكي از داليل اصلي اين است 
كه كشــاورزان ايراني با همه سختي هايي كه مي كشند با 
آموزش هاي كافي و مدرن كشــت وبرداشت و غني سازي 

چغندر آشنا نشــده اند. همچنين وضعيت قيمت گذاري 
دســتوري كارخانه داران را به شرايطي رسانده است كه به 

انديشه اداره كارخانه به هرشكل تن داده اند. 

نيشكر با رشد شتابان 
يكي ديگر از نمودارهاي اين صفحه نشــان مي دهد توليد 
شكر از نيشكر كه در ســال 1350 حدود 50 هزار تن بوده 
است تا ســال1363 به عدد200هزارتن رسيده و پس از آن 
تا ســال1379 روندي نســبتاً كاهنده را تجربه كرده است. 
اگر فرض كنيم تا ســال 1368 جنگ مانع ســرمايه گذاري 
براي توسعه نيشكر بوده است اما انقطاع در سرمايه گذاري از 
1369 تا يك دهه بعد بــه بحث هاي انحرافي برمي گردد. با 
شروع بهره برداري از طرح بزرگ توسعه نيشكر و صنايع جانبي 
خوزستان از اوايل دهه 1380 شاهد روند فزاينده توليد بوديم. 
سياست آزاردهنده درباره قند و شكر در سال هاي دولت نهم 
توليد را كاهش داد وسپس سياست خودكفايي در شكر توليد 
شكر از نيشكر را به اوج رساند. در صورتي كه برخي از مسائل 
اقليمي را ناديده بگيريم و مي شد كه توليد در اين دوره يعني 
از 1379 به بعد هميشه روند فزاينده داشته باشد صرفه جويي 

ارزي قابل اعتنايي را تجربه مي كرديم. 

فرود حيرت انگيز 13۸7 
نمودار مربوط به توليد شكر نشان دهنده فراز و فرودهاي 
بهت آوري در اين صنعت بوده است. همان طور كه در نمودار 
ديده مي شود توليد شكر در سال 1355 كمي بيشتر از 500 
هزارتن بوده است كه با توجه به جمعيت حدود 35 ميليوني 
ايران توليد ســرانه بااليي بوده اســت. ارقام نمودار اما نشان 
مي دهد توليد شكر در سال 1387 يعني 38 سال بعد بازهم 
به همان عدد رسيده است. چرا؟ واقعيت اين است كه مديران 
وقت در دولت نهم نگاه عجيبي به مسائل داشتند. آنها با توجه 
به وفور در آمد ارزي ترجيح مي دادند بازار شكر را با واردات وبا 
ارز تثبيت شده، تنظيم كنند. اين سياست مخّرب توليد داخل 
را زمين گير كرد. با ايستادگي اعضاي انجمن و متقاعد كردن 
مجلس بود كه ورق برگشت و دولت عقب نشيني كرد و توليد 
دوباره روند فزاينده را تجربه كرد. توليد دو ميليون تن شكر 
در سال1396 كه ايران را به خوداتكايي رساند نشان مي دهد 
اگر سياست گذاري هاي كارآمد داشته باشيم مي توان گام هاي 
بلند برداشت. حاال دولت سيزدهم بايد نشان دهد مي خواهد 
راه دولت يازده را برود يا راه دولت نهم را. واقعيت اين اســت 
شرايط سياست خارجي و نيز بازار نفت طوري نيست كه ايران 

ارز كافي و ارزان براي و اردات شكر اختصاص دهد.

4
فرازها وفرودهاي 45 ساله صنعت قند وشكر 

شماره 216 - دی و بهمن 1400



5
 توليد 700 هزارتن شكردر نيشكر خوزستان دست يافتني است

تأمين شكر با توسعه شركت هاي كشت و صنعت خوزستان

شماره 216 - دی و بهمن 1400

مديرعامل شــركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي گفت: 
توليد شكر در طرح هاي هفتگانه نيشكري خوزستان تا پايان 

آذر ماه امسال به 275هزار تن رسيد.
عبدعلي ناصري افزود: روند توليد شكر در واحدهاي 
هفت گانه نيشكري خوزستان تا فروردين سال آينده ادامه 
خواهد داشت و پيش بيني مي شود در مجموع 550هزار 
تن شكر در اين واحدها توليد شود. وي با بيان اينكه كمبود 
و شوري آب در تابستان امسال بر گياه نيشكر اثر منفي 
گذاشت افزود: برآوردها نشان مي دهد كه امسال 50هزار 
تن كمتر از ميزان پيش بيني قبلي توليد شكر داشته باشيم.
 ناصري با اشاره به اينكه در ســال زراعي 1399-1400

با بدترين و شــديدترين خشكســالي تقريباً مشــابه 
خشكســالي 1397-1396 در خوزستان رو به رو بوديم 
افزود: در سال زراعي 1397-1396 حدود 300هزار تن 
شكر در واحدهاي هفت گانه نيشكري خوزستان توليد 
شــد در حالي كه امســال با وجود وضعيت آبي مشابه، 
تقريباً با توليد 2 برابري شــكر در مقايسه با سال زراعي 
1397-1396 رو به رو هستيم. پارسال حدود 618هزار 
تن شكر در واحدهاي هفت گانه نيشكري خوزستان توليد 
شد كه در سال هاي اخير يك ركورد محسوب مي شود.

مديرعامل شركت توسعه نيشــكر و صنايع جانبي ابراز 
اميدواري كرد با عبور از شــرايط ســخت خشكسالي و 
تنش آبي، توليد شكر در واحدهاي هفتگانه به ظرفيت 
اسمي 700هزار تن در ســال برسد. برداشت نيشكر از 
سطح 66هزار هكتار از اراضي نيشكري طرح هاي هفتگانه 
از 28 مهر ماه امســال شروع و توليد شكر نيز از چهارم 
آبان آغاز شــد. برداشت نيشكر و توليد شكر تا فروردين 
ماه ســال آينده در طرح هاي هفتگانه نيشكر خوزستان 
ادامه مي يابد. عمليات اجرايي واحدهاي هفتگانه نيشكري 
خوزستان درســطح 84هزار هكتار در جنوب و شمال 
اهواز از دهه 70 شــروع شــده و از ابتداي دهه 80 يكي 
پس از ديگري به بهره برداري رسيدند. واحدهاي هفتگانه 
نيشكري سلمان فارسي، حكيم فارابي، امام خميني)ره(، 
دهخدا، اميركبيــر، ميرزاكوچك خان و دعبل خزاعي به 
تنهايي حدود 40درصد شكر كشور را تأمين مي كنند. با 
وجود آنكه واحدهاي هفت تپه، كارون و ميان آب از ديگر 
واحدهاي مستقل توليد شكر در خوزستان هستند ولي با 
تصميم دولت، مديريت شركت توسعه نيشكر هفت تپه 
به شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي واگذار شد. نياز 
ســاالنه كشور به شــكر 2.2 ميليون تن است كه از اين 

ميزان 1.5 ميليون تن در داخل توليد مي شــود و حدود 
700هزار تن شــكر خام از خارج وارد مي شود كه بخش 
مهمي از شكر خام )زرد( وارداتي در شركت توسعه نيشكر 
و صنايع جانبي خوزستان به شكر سفيد تبديل مي شود.

براساس برنامه چشم انداز 1404، حدود 70درصد شكر 
مورد نياز كشور درخوزستان از توليد 2 محصول راهبردي 
نيشكر و چغندرقند تأمين خواهد شد. مديرعامل شركت 
توسعه نيشــكر و صنايع جانبي گفت: تاكنون بيش از 63 
درصد مزارع نيشكر با راندماني مطلوب برداشت شده است. 
به گزارش روابط عمومي شــركت توسعه نيشكر و صنايع 
جانبي، برداشــت نيشــكر به عنوان بزرگ ترين عمليات 
متمركز برداشــت در بخش كشاورزي كشور از 28 مهرماه 
شــروع شده و به مدت 100 روز كاري ادامه مي يابد. دكتر 
عبدعلي ناصري با بيان اينكه برداشــت نيشكر در كشت و 
صنعت هاي توســعه نيشكر به دليل بارندگي متوقف شده 
بود، افزود: عمليات برداشت نيشكر همزمان با كاهش رطوب 
مزارع نيشكر از سرگرفته شده و از ابتداي برداشت نيشكر 
در 28 مهــر تاكنون، بيش از 3 ميليــون و 163 هزار تن 
برداشت شده است. با توجه به اينكه برداشت نيشكر به طور 
كامل مكانيزه و با دستگاه دروگر نيشكر )هاروستر( انجام 
مي شود با شروع بارندگي امكان تردد ماشين هاي برداشت 
در مزارع وجود ندارد. وي در ادامه بيان داشــت: روند توليد 
شكر در واحدهاي نيشــكري تا فروردين سال آينده ادامه 
خواهد داشت و پيش بيني مي شود در مجموع بيش از 530 
هزار تن شكر توليد شود.اين ميزان توليد شكر در كشت و 
صنعت هاي توسعه نيشكر معادل 40 درصد شكر مورد نياز 

كشور است.

در صنعت نيشكر علم و عمل عجين شده است
دكتر عبدعلي ناصري در حاشــيه سي و ســومين 
جشــنواره امتنــان از نخبــگان كار و توليد اســتان 
خوزســتان با بيان اين مطلب، گفت: نيروي انســاني 
نقشي محوري در پيشبرد اهداف صنعت نيشكر دارد 
و به همت اين نيروي متخّصص و جهادي، شــركت 
توسعه نيشكر توانسته به ســالمت از بحران ها عبور 
كند. مديرعامل شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي 
»عجين شدن علم و عمل« را عامل كسب موفقيت ها 
و نوآوري هــاي اين صنعت دانســت و تأكيد كرد كه 
تخصص و تالش جهادي همــه كاركنان رونق توليد 
را علي رغم دو بحران  ســيالب و خشكسالي، رقم زده 
است. به گزارش روابط عمومي شركت توسعه نيشكر 
و صنايع جانبي، دكتر عبدعلي ناصري يكشــنبه )17 
بهمن ماه( در حاشيه سي و سومين جشنواره امتنان از 
نخبگان كار و توليد استان خوزستان با بيان اين مطلب، 
گفت: نيروي انساني نقشي محوري در پيشبرد اهداف 
صنعت نيشــكر دارد و به هّمت اين نيروي متخّصص 
و جهادي، شــركت توسعه نيشكر توانسته به سالمت 
از بحران ها عبور كند.وي به خســارت بي شمار مزارع 
نيشكر در سيالب فروردين سال 98 اشاره كرد و بيان 
داشت: تالش شبانه روزي كاركنان موجب شد صنعت 
نيشكر از اين بحران گذر نمايد و در سال جاري نيز با 
وجود خشكسالي بي سابقه، با توكل به خداوند و تالش 
بي وقفه پرسنل، با كمترين زيان ها از خشكسالي عبور 
كرديم و پيش بيني مي شــود بيش از 530 هزار تن 
شكر توليد شــود. مديرعامل شركت توسعه نيشكر و 
صنايع جانبي رتبه هاي كسب شده از سوي كاركنان و 
واحدهاي نيشكري در جشنواره امتنان را تبريك گفت 
و اظهار داشــت كه تالشگران نيشكر همواره كوشش 
در راه توســعه، اقتدار و ســرافرازي كشور را در سال 
مزيّن به توليد، سرلوحه اصلي كاري خود قرار داده اند. 
در سي و ســومين جشــنواره امتنان از نخبگان كار و 
توليد، شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي در صدر 
برترين هاي خوزستان قرار گرفت.در اين جشنواره از 
مديرعامل شــركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي به 
عنوان مدير واحد توليدي نمونه استاني قدرداني شد. 
دو نشــان برتر كارگر نمونه اســتاني و سه رتبه برتر 
كارگروه نمونه جشنواره نيز در دستان نخبگان نيشكر 

قرار گرفت.

معاون زراعت وزارت جهاد كشــاورزي ابراز اميدواري 
كرد: با كمك دولت و بانك كشــاورزي بتوانيم يكي از 
كارخانجات نيشكري خوزستان را به دو منظوره تبديل 
كنيم و با اســتفاده از كشت چغندرقند در پاييز قسمت 

اعظم شكر مورد نياز را در داخل كشور تأمين كنيم.
عليرضا مهاجر معاون زراعت وزارت جهاد كشاورزي 
به همراه فرمانده قــرارگاه امنيت غذايي وزارت، مجري 
طرح چغندرقند، رئيس سازمان و معاون بهبود توليدات 
گياهي ســازمان از برداشــت مكانيزه نيشكر و كارخانه 
اســتحصال شــكر كشــت و صنعت كارون شوشتر و 
كارخانه شــهيد رجايي كشــت و صنعت شهيد رجايي 

دزفول بازديد كردند. معاون وزارت جهاد كشــاورزي با 
اشاره به اينكه يكي از برنامه هاي اين وزارت تأمين شكر 
مورد نياز كشــور از توليد داخل است، گفت: در همين 
راســتا برنامه اي چند ساله در نظر گرفته شده كه يكي 
از آنها تأمين شــكر از منبع چغندر قند عالوه بر نيشكر 
موجود در خوزســتان است. مهاجر با بيان اينكه استان 
خوزستان در امنيت غذايي به خصوص در تأمين غالت 
و سبزيجات رتبه اول در كشور را دارا است، افزود: تالش 
داريم چغندر قند در پاييز كشــت شود، زيرا ميزان آب 
مورد نياز اين محصول يك ســوم چغندر قند تابســتان 
اســت بنابراين به دليل اســتفاده بهينه از كارخانجات 

نيشــكر و دومنظوره كردن اســتفاده از آن از كشت و 
صنعت نيشــكر كارون بازديد شــد. وي ابراز اميدواري 
كرد: با كمك دولت و بانك كشــاورزي بتوانيم يكي از 
كارخانجات نيشــكري را بــه دو منظوره تبديل كنيم و 
با استفاده از كشــت چغندرقند در پاييز قسمت اعظم 
شــكر مورد نياز را در داخل كشور تأمين كنيم. مهاجر 
ادامه داد: به دليل مصرف آب كمتر در زمستان، عملكرد 
باالي چغندرقند پاييزه، نقش مهم چغندر قند در تناوب 
زراعي با غالت و وجود پتانسيل آب، خاك و نور مناسب 
يكي از برنامه هاي اصلي ما در خوزســتان براي توسعه 

كشت چغندر قند است.
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ليست كاالهای منتخب مشمول قيمت گذاری اعالم شد 

وزارت بهداشت: پيشنهادمان برای كاهش مصرف شكر افزايش قيمت آن است

سازمان حمايت ليست جديد كاالهای منتخب مشمول 
قيمت گذاری را اعالم كرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان حمايت مصرف كنندگان 
و توليدكنندگان، بنابر تصميمات متخذه  و با عنايت به ضرورت 
و نقش حاكميت در كنترل بازار و حســب تأكيدات رياست 
محتــرم جمهور و با رويكرد حمايت از مصرف كنندگان هر 
گونه تغيير قيمت اقالم منتخب از طرف دستگاه های قانونی 
قيمت گذاری،  پس از ارايه مســتندات و مدارك مربوطه و 
انجام محاسبات كارشناسی توسط  سازمان حمايت مصرف 
كنندگان و توليدكنندگان و طرح و تصويب در ستاد تنظيم 

بازار صورت خواهد گرفت.
اقالم منتخب اعالمی به شرح زير باشد:

،) uf لبنيات پرمصرف )ماست ساده، شير كم چرب، پنير  
شير خام، حبوبات، گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخم مرغ، قند 
و شــكر، كودهای شــيميايی پايه، روغن خام و تصفيه شده 
خوراكی، دانه های روغنی، نهاده های دام و طيور )كنجاله، جو 

و ذرت(، گندم، آرد، نان، برنج، 
رب گوجــه فرنگی، كنســرو 
تن ماهــی، دارو و مكمل های 
دام و طيــور )منتخب وزارت 
جهاد كشــاورزی(، ماكارونی 
دارو  ســاده(،  )رشــته ای 
تجهيزات پزشــكی )منتخب 
وزارت بهداشــت، درمــان و 
آموزش پزشكی(، انواع خودرو 
)منتخــب كميتــه خودروی 
و  معــدن  صنعــت،  وزارت 

تجارت(، انواع شــوينده )منتخــب وزارت صنعت، معدن و 
تجارت(، يخچال، يخچال فريزر، تلويزيون، ماشين لباسشويی، 
كاغذ مطبوعات، چاپ و تحرير، روغن موتور، الستيك خودرو، 
انواع پوشك و دســتمال كاغذی، خدمات پزشكی، درمانی، 
تشخيصی و آزمايشــگاهی، حمل و نقل بار و مسافر درون و 
 برون شهری )اعم از هوايی، ريلی و جاده ای( و عوارض جاده ای

و خدمات بندری.
شايان ذكر است ضوابط 
قيمت گــذاری  عمومــی 

تعيين  هيــأت  مصوب 
قيمت هــا تثبيــت    و 

در پورتال اين سازمان موجود 
 بوده و كليــه واحدها مرتبط 
می بايســت در تعييــن 
قيمت اقالم خود نسبت 
اقدام  آن  رعايــت  بــه 

نمايند.

مديركل دفتر بهبود تغذيه وزارت بهداشــت با اشــاره 
به باال بودن ميزان مصرف شــكر در كشور گفت: يكی از 
اقدامات و پيشنهادات ما برای كاهش مصرف قند و شكر، 
اتخاذ سياست های دولتی مانند افزايش قيمت و يا حذف 

يارانه شكر است!
به گزارش تســنيم؛ زهرا عبداللهی با بيان اينكه يكی 
از اولويت های مهم وزارت بهداشــت، كاهش مصرف قند 
و شــكر در جامعه است، اظهار داشــت: در حال حاضر 
مطالعات بررسی مصرف غذايی خانوارها در كشور نشان 
می دهد كه ســرانه مصرف قند و شــكر، خيلی بيشتر از 
مقدار توصيه شــده در ســبد غذايی است و مصرف آنها 
يكی از عوامل اصلی اضافه وزن، چاقی، ديابت و برخی از 

سرطان ها مانند سرطان پانكراس است.
وی گفت: در كنار اقدامات آموزشــی و فرهنگ سازی 

در قالب بســيج های آموزشــی و پويش های ملی، جلب 
مشــاركت صنايع غذايــی برای كاهش قند و شــكر در 

محصوالتشان و اصالح استانداردها مهم است. 
مديركل دفتر بهبود تغذيه وزارت بهداشت افزود: يكی 
از اقدامات و پيشــنهادات ما بــرای كاهش مصرف قند و 
شكر در كشــور، اتخاذ سياست های دولتی مانند افزايش 

قيمت و يا حذف يارانه شكر است. 
اين كار در جهت حفظ سالمت مردم است چون مردم، 
خيلی بيشــتر از حد نياز و توصيه ها، قند و شكر مصرف 

می كنند. 
وی يادآور شد: به دليل مصرف باالی قند و شكر و مواد 
قندی و شيرين، ذائقه مردم به سمت مصرف مواد غذايی 
شيرين و قندی سوق يافته و به همين خاطر بايد بر روی 

كاهش تقاضا و مصرف به روش های مختلف، كار شود.

 95درصد از مطالبات 
چغندركاران آذربايجان 

غربي پرداخت شد
رئيس سازمان جهاد كشاورزي آذربايجان 
غربي گفــت: از مجموع 20 هــزار و 670 
 ميليارد ريال بهاي چغندر قند خريداري شده

از كشاورزان اســتان تاكنون 95 درصد آن 
به حســاب چغندركاران واريز شده است و 
مابقي نيز در اســرع وقت پرداخت خواهد 
شــد.اكبر كرامتي با بيان اينكه بيش از 1.6 
ميليون تن چغندر قند در آذربايجان غربي 
توليد شده است، افزود: اين ميزان محصول 
در ســال زراعي گذشــته در مجموع از 34 
هزار هكتار از اراضي زير كشت چغندر قند 
اســتحصال شده اســت. وي متوسط عيار 
چغندر قند خريداري شــده در اســتان را 
16.91 و متوسط افت را 2.96 درصد اعالم 
كرد و اظهار داشت: سطح زير كشت چغندر 
قند در داخل حوضه آبريز درياچه اروميه در 
ســال زراعي گذشته 14 هزار و 422 هكتار 
به صورت قرارداد بوده است.رئيس سازمان 
جهاد كشاورزي آذربايجان غربي اضافه كرد: 
هم اينك 19 هزار هكتار از مزارع چغندر قند 
استان به سيستم آبياري نوين مجهز است 
كه از اين ميزان 53 درصد به صورت آبياري 
باراني، ســه درصد به صــورت تيپ و 44 
درصد نيز به صورت نشتي آبياري مي شود.

رامتي، كشت 80 هكتار چغندر قند به روش 
ريشه لخت از محل اعتبارات درياچه اروميه 
و اجــراي هزار و 125 هكتار پروژه كشــت 
متراكم به صورت 2 رديف روي پشــته را از 
اقدامات شاخص اســتان در زمينه كاهش 
مصرف آب و تغيير الگوي كشت چغندر قند 
اعالم كرد. رئيس ســازمان جهاد كشاورزي 
آذربايجان غربي تعداد كارخانه هاي چغندر 
قند استان را پنج كارخانه در شهرستان هاي 
اروميه، نقده، خوي، مياندوآب و پيرانشهر با 
 مجمــوع ظرفيت روزانه 19 هزار و 800 تن

بيان كرد و گفت: امســال بيشترين سطح 
زير كشــت چغندر قند در شهرستان هاي 
پيرانشهر، بوكان، نقده و مياندوآب بوده است. 
سطح زير كشــت چغندر در كل كشور در 
حدود 100 هزار هكتار است كه سهم استان 
 از اين ميزان ســطح زير كشــت در حدود

34 هزار هكتار است.

شماره 216 - دی و بهمن 1400

برنامه خودكفايی در توليد شكر و پنبه در دولت سيزدهم
معاون وزير جهاد كشــاورزی گفــت: افزايش توليد و 
خودكفايــی در توليد پنبه و شــكر از برنامه  های وزارت 
جهاد كشــاورزی اســت و اميدواريم در دولت سيزدهم 

بتوانيم كل نياز كشور را در داخل توليد كنيم.
بــه گــزارش اگروفودنيــوز، عليرضا مهاجــر معاون 
امور زراعت وزارت جهاد كشــاورزی در نشست خبری 
به مناسبت گراميداشت ســالگرد پيروزی انقالب اظهار 
داشت: افزايش توليد و خودكفايی در توليد پنبه و شكر 
از برنامه  های وزارت جهاد كشــاورزی است و اميدواريم 
در دولت ســيزدهم بتوانيم كل نياز كشــور را در داخل 

توليد كنيم.

وی افزود: برای خودكفايی در توليد شكر بايد بتوانيم 
در استان های كشور 2 كارخانه  تبديلی ايجاد كنيم و از 

آب سبز نيز برای توليد اين محصول استفاده  می كنيم.

معاون وزير جهاد كشاورزی ادامه داد: برای توليد پنبه 
نيز مشكلی زيرساختی برای توليد اين محصول نداريم.

وی ابــراز كرد: در توليد شــكر با ايجــاد 2 كارخانه 
100درصد خودكفا می شــويم؛ در توليد پنبه نيز برای 
خودكفايــی برنامه  داريــم اما اين صنعــت حلقه های 
مختلفی دارد كه بايد به آن توجه شود به طوری كه اگر 
پوشاك و پارچه وارد كنيم كل چرخه ها نابود می شوند.

وی تصريــح كرد: وزارت جهاد كشــاورزی  طرحی را 
با كمك وزارت صنعت دارد كه به اين حساســيت های 
يادشــده  توجه كند تا بتوانيم طی ســال های آينده در 

توليد اين محصول به خودكفايی برسيم.
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عرضه 15 هزار تن شكر 

سفيد براي مصارف خانوار 
يزدان ســيف با ارســال نامــه اي به 
اســتانداران سراســر كشــور، قيمت هر 
كيســه 50 كيلوگرمي شــكر سفيد را با 
احتســاب 9 درصد ماليات ارزش افزوده 
هر كيلوگرم به مباشــرين معرفي شــده 
)درب انبــار(، 125350 ريال اعالم كرد 
و افزود: تعيين شــيوه، شبكه و مباشرين 
توزيع شــكر تخصيصي بر عهده كارگروه 
تنظيم بازار اســتان اســت تــا از طريق 
شــبكه هاي منتخب اعــم از تعاوني هاي 
مصــرف، اصناف منتخــب، مراكز عرضه 
مســتقيم كاال، ميادين ميوه و تره بار و... 
در سطح كشــور توزيع شود.معاون وزير 
جهاد كشاورزي تصريح كرد: شكر مذكور 
بايد در بســته بندي هاي مناسب و مورد 
نياز مصرف خانوار عرضه گردد و از فروش 
به صورت فله خودداري شــود. وي اظهار 
مصرف كنندگان  سازمان حمايت  داشت: 
و توليدكنندگان، بازرســان سازمان هاي 
ســازمان  اســتان ها،  كشــاورزي  جهاد 
تعزيرات حكومتي و اتــاق اصناف ايران، 
مكلّفند نســبت به كنتــرل و نظارت بر 
روند توزيــع كاال و رعايت قيمت فروش 
كاالهاي موضوع طرح اقدام و در صورت 
بروز تخلّف اقــدام قانوني را با هماهنگي 
مراجع ذيربط به عمــل آورند.مديرعامل 
شــركت بازرگاني دولتي ايران با اشــاره 
به اينكــه مهلت جذب مقادير تخصيصي 
تا پايان بهمن ماه ســال جاري مي باشد، 
تأكيد كرد: با توجه به لزوم كنترل قيمت 
شــكر در بازار، سرعت عمل و كاالرساني 
در سريع ترين زمان ممكن در شبكه هاي 

مصرف، مورد انتظار است.

رشد 25 درصدي تحويل چغندر 
به كارخانجات توليد شكر 

تحويــل چغندرقند به كارخانجات براي 
اســتحصال شكر در ســال جاري، نسبت 
به سال گذشــته 25 درصد افزايش يافت. 
امســال بيــش از 6 ميليــون و 581 هزار 
تــن چغندرقند بهــاره و پاييــزه تحويل 
كارخانجات توليد شــكر شده كه تاكنون 
794 هزار تن شــكر ســفيد از اين مقدار 
استحصال شده است. ميزان تحويل چغندر 
بهاره 5 ميليــون و 200 هزار تن و ميزان 
تحويــل چغندرقند پاييــزه يك ميليون و 
411 هزار تن اســت. در بخش نيشكر نيز 
بيــش از 3 ميليون و 200 هزار تن تحويل 
كارخانجات شده اســت كه تاكنون از اين 
ميزان نيشكر توليدي، 314 هزار تن شكر 
ســفيد روانه مراكز ذخيره ســازي يا بازار 
مصرف شده اســت.در حال حاضر با توجه 
به رشد توليد شــكر كشور و انجام واردات 
براي تكميل ذخاير استراتژيك موجود در 
شرايط بسيار مطلوب قرار دارد و بازار شكر 

نيز مانند ساير كاالهاي اساسي آرام است.

در نقاط مختلف جهان، بر حســب شــرايط آب وهوايي و امكانات 
طبيعي از دو محصول چغندرقند و نيشكر، شكر استحصال مي شود. 
توليدكننده هاي عمده شــكر در جهان عبارتند از برزيل، هند، چين، 
تايلند و امريكا كه از ميان آنها برزيل و هند درمجموع حدود 40 درصد 
شكر جهان را توليد مي كنند. در ايران پس از صنعت نساجي، صنعت 

قند و شكر، دومين صنعت قديمي محسوب مي شود. 
صنعت قند و شكر، با توجه به استراتژيك بودن محصول توليدي 
آن، همواره مورد توجه و حمايت دولت بوده است. شكر ماده غذايي 
انرژي زا و تنها ماده غذايي اســت كه به طور خالص مي توان آن را 
توليد كرد و به لحاظ داشتن مزه و طعم مطبوع و منبع ارزان تأمين 
انرژي بودن نسبت به ساير مواد غذايي، تقاضاي مصرف آن در ايران 
و ساير كشورهاي در حال توسعه، همواره رو به افزايش است. شكر 
عالوه بر مصارف خانگي داراي مصارف صنعتي در صنايعي همچون 
صنايع شــيريني و شكالت، بستني ســازي، نوشابه سازي، مالت و 
ماءالشــعير، آبميوه و... اســت. اين صنعت از جمله صنايعي است 
كه بيشــترين ارتباط را با حلقه هاي پيشين و پسين زنجيره توليد 
اقتصادي ملي دارد و يكي از صنايع تبديلي مهم بخش كشاورزي 
به شــمار مي آيد. مهم ترين عناصر تشكيل دهنده مديريت زنجيره 
تأمين صنعت قند و شــكر عبارتند از: بخش كشاورزي )چغندر و 
نيشكر( به عنوان تأمين كننده، بخش صنعت )تجهيرات سرمايه اي( 

و بخش حمل ونقل و بازرگاني. 
در چرخه توليد قند و شكر مهم ترين گام، تأمين نهاده هاي اوليه آن 
يعني چغندرقند و نيشكر است، به همين دليل اين صنعت وابستگي 
بسيار شديدي به بخش كشــاورزي دارد و توانايي ها و پتانسيل هاي 
موجود در زمينه زراعت اين محصوالت مســتقيماً روي اين صنعت 
تأثير گذار اســت. در اين بين، سهم هر يك از نهاده هاي چغندرقند و 
نيشكر در ميزان توليد قند و شكر به ترتيب 52 درصد و 48 درصد است. 
عالوه بر بخش كشــاورزي، عوامل ديگري همچون ميزان تعرفه و 
مقدار واردات شكر و سياست هاي قيمت گذاري دستوري دولت براي 
مواد اوليه و محصوالت روي حيات اين صنعت بسيار تأثيرگذار است. 
همان طور كه اشــاره شد، ميزان عرضه داخل به طور كامل جوابگوي 
ميزان تقاضاي بازار نيست، بنابراين به منظور رفع اين مشكل، دولت 
و بخش خصوصي به دنبال واردات شكر خواهند بود. از آنجا كه شكر 
توليد داخل از لحاظ قيمت، قدرت رقابت با مشــابه خارجي را ندارد، 
بنابراين ميزان واردات و تعرفه هاي گمركي با ميزان توليد و فروش اين 
صنعت رابطه اي معكوس دارد. با توجه به پوشش 91درصدي ميزان 
تقاضاي داخل با توليد داخلي، انتظار مي رود كشور از نظر برابري ميزان 
توليد با تقاضا به تعادل نســبي برســد؛ اما با توجه به روند كم آبي و 
خشكســالي موجود در كشور و تشــديد آن، تعادل به وجود آمده به 

شرايط پايدار نرسيده و دوباره عدم تعادل برقرار مي شود. 
نسبت بين توليد و واردات طي ده سال گذشته همواره نامتعادل 
بوده، به طوري كه برخي ســال ها )مانند ســال 98( ميزان واردات 
بسيار بيشتر از توليد داخلي بوده اســت. بنابراين به منظور ايجاد 
ثبات در اين نقطه بايد سياســت هاي كالن چند دستگاه اجرايي 
با يكديگر همســو و هماهنگ باشــند. عالوه بر ايــن با توجه به 
دســتوري بودن قيمت ورودي و خروجي در اين صنعت از سوي 
دولت، شــركت هاي فعال در آن توانايي چنداني براي تمركز روي 
مزيت قيمت محصــوالت و به طور كلي اســتراتژي هاي بازاريابي 
ندارند.از آنجا كه قيمت دو محصول چغندر و شكر را دولت تعيين 
مي كند، هرسال سعي مي شود  درصد افزايش ها به يكديگر نزديك 
باشد. ســال گذشــته قيمت چغندر 602تومان بود كه امسال به 
1300تومان افزايش يافت؛ به عبارتي با رشد 107درصدي قيمت 
در اين حوزه مواجه بوديم. از سوي ديگر، قيمت شكر درب كارخانه 
هم از 6هزار و 650تومان در ســال گذشته به رقمي بين 12هزار 
و 400 تا 12هزار و 500تومان رســيده كه تقريباً به اندازه قيمت 
چغندر رشــد داشته است. از سال 1400 به منظور كاهش دخالت 
دولت در سياســت گذاري و نزديكي قيمت به شــرايط و وضعيت 
بازار، ضوابط قيمت گذاري كاالهاي توليد داخل از ســوي سازمان 

حمايت از مصرف  كنندگان و توليدكنندگان ارايه شده كه شكر نيز 
يكي از كاالهاي مشــمول اين دستورالعمل است.از آنجا كه تقاضا 
براي شــكر بيشتر از توليد آن است، در صورت زمان بندي مناسب 
ميــزان واردات موردنياز از ســوي دولت و به انــدازه انحراف بين 
تقاضا و عرضه، شركت هاي توليدكننده شكر مشكل چنداني براي 
فروش شــكر خود در بازار نخواهند داشــت و همه آنها با توجه به 
ميزان ظرفيت توليدي خود سهمي از بازار را در اختيار مي گيرند.   با 
توجه به مشابهت محيط داخلي اكثر شركت هاي شكر چغندري و 
دستوري بودن قيمت ها، اين شركت ها توانايي چنداني براي ايجاد 
مزيت رقابتي ندارند و داشتن مواد اوليه مصرفي باكيفيت در منطقه 
محــل احداث، ظرفيت و كارآيي توليــد عوامل عمده ايجاد كننده 
مزيت و داشتن سهم بيشتر از بازار به شمار مي آيند.با نگاه به توزيع 
از محل احداث كارخانه هاي توليدكننده شــكر مي توان دريافت، 
نحــوه توزيع و پراكندگي آنها به بســترهاي الزم آن منطقه براي 
كشاورزي و كاشــت چغندرقند و همچنين ميزان شرايط آبي آن 
بستگي دارد. كارخانه هاي قند بيش از همه در سه استان خراسان، 
آذربايجان غربي و فارس قرار دارند كه اين موضوع به دليل داشتن 

زمين هاي حاصلخيز و شرايط آبي مناسب آنها بوده است. 

بررسي زيرمجموعه هاي گروه قندوشكر 
در بازار ســرمايه، سهام 19شــركت در گروه قند و شكر معامله 
مي شود. همه اين 19شركت در حوزه توليد شكر از چغندرقند فعاليت 
دارند و شــركت هايي كه در زمينه اســتحصال شكر از نيشكر فعال 
هستند، هنوز وارد بازار سرمايه نشده   اند. نسبت قيمت به سود ميانگين 
اين شركت ها در حال حاضر 12/7واحد است. رشد اين شاخص عمدتاً 
به دليل موضوع آزادســازي قيمت شكر رخ داد كه انتظار اهالي بازار 
را در زمينه سوددهي اين شــركت ها افزايش داد. در جدول گزارش 

شاخص هاي اصلي اين گروه را مورد مقايسه قرار داده ايم. 

دو ريسك اصلي قندي   ها 
در صنعت توليد قندو شكر همواره از دو ريسك اصلي صحبت به 
ميان مي   آيد؛ ريسك تأمين مواد اوليه و ريسك رقبا.ريسك تأمين مواد 
اوليه: با توجــه به اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها و افزايش نرخ 
حامل هاي انرژي و همچنين اعالم قيمت خريد تضميني چغندر توسط 
دولت؛ اين امر مي تواند تأثير بســزايي بر بهاي تمام شده شركت هاي 
قندي داشته باشد. بنابراين احتمال رخداد و شدت آن خارج از كنترل 
و اختيار كارخانه هاست. اهميت امر زماني مشخص مي شود كه حدود 
80 درصد بهاي تمام شده كارخانه را هزينه مواد اوليه تشكيل مي دهد. 
ريسك عدم جذب مواد اوليه: به دليل تعداد زياد كارخانه ها در سطح 
كشور و از سوي ديگر خشكسالي و كاهش كشت، كارخانه ها ابتداي هر 
سال زراعي اقدام به عقد قرارداد با چغندركاران به منظور تضمين ميزان 
چغندر درخواستي مي كنند.با توجه به كاهش چشمگير كشت چغندر 
به خصوص در سال 1399 شركت هاي رقيب به منظور تكميل ظرفيت 
توليد خود، پرداخت هايي مازاد بر نرخ تضمين شده تحت عناوين كمك 
كرايه و پاداش به چغندركاران داشته اند كه باعث افزايش قيمت مواد 
اوليه شده و اين امر در نهايت به افزايش بها تمام شده محصول انجاميده 

است. اين موضوع در سال 1400 هم مصداق خواهد داشت.
منبع: دنيای اقتصاد

صنعت قند و شكر در چشم   انداز 1401 
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    وارد  ات شكر از سال ۸4 تا پايان دی ماه سال1400 به تفكيك خام و سفيد  

بها جمع وارد  ات )د  الر(جمع وارد  ات)هزار تن(بها )د  الر(خام)هزارتن(بها )د  الر(سفيد  )هزارتن(سال
13847820,124,000629177,256,000707197,380,000
1385637291,271,9101,890726,182,5592,5271,017,454,469
1386348133,309,344822274,461,3671,170407,770,710
138710337,213,332998287,800,0131,101325,013,345
1388278,819,906850315,826,114877324,646,020
1389001,805704,520,4071,805704,520,407
139063,799,5101,228752,105,3341,234755,904,844
1391001,6801,072,413,6081,6801,072,413,608
1392001,579832,187,9581,579832,187,958
139300823377,470,440823377,470,440
13944920,479,003472151,358,524521171,837,527
1395006670667320,134,978
139600856414,742,637856414,742,637
139700281102,654,305281102,654,305
1398001,830642,346,2371,830642,346,237
1399001,018370,660,0001,018370,660,000
1400001,079482,290,0001,079482,290,000
1,248515,017,00518,5077,684,275,50319,7558,519,427,485جمع

 آمار وارد  ات شكر از سال 13۸0  تا پايان دی ماه سال 1400 
به تفكيك وارد  ات د  ولتي و خصوصي)ارقام به هزارتن(

جمع وارد  اتوارد  ات بخش د  ولتيوارد  ات بخش خصوصيسال

13800937937
13810820820
138256160216

138342161203
138480627707
1385148510422527

13869622081170
1387110101101

13888770877

1389180501805

1390123401234

139111755051680

13929925871579

1393562261823

1394364157521

1395358309667

1396718138856

139786195281

139865511751830

13996503681018

14001908891079

انتخاب مهم: ۸5 يا 96 
دولت ســيزدهم هنوز در شــرايط ويژه قرار دارد و بايد مسائل بزرگي در سياست خارجي، در اقتصاد 
كالن و به ويژه سياست هاي ارزي را حل كند. اين دولت اما از حاال فرصت دارد تا سياست هاي كشاورزي 
وبه ويژه زراعت در محصوالت مهم را تدوين و اجرا كند. كالن ترين ديدگاه اين است كه دولت سيزدهم 
مي خواهد راهبرد تنظيم بازار از مســير توجه به توليد داخل را در دســتور كار قرار دهد يا اينكه قصد 
دارد بــازار محصوالت و فرآورده هاي غذايي را به هر ترتيب و حتي با كنار گذاشــتن راهبرد خوداتكايي 
دنبال كند. نمودارهاي اين صفحه نشــان مي دهند در 16 ســال منتهي به 1396 دو نقطه عطف داريم: 
سال1385 كه واردات شكر به دوميليون تن رسيد و نتيجه آن سقوط شكر توليدي در سال 1387 بود. 
در مقابل اما در سال 1394 واردات شكر به كمترين ميزان رسيد و در مقابل توليد شكر در سال 1396 
به نقطه اوج رســيد. حاال دولت سيزدهم بايد بين اين دو راهبرد يكي را انتخاب كند: 1385 يا 1396؟ 
آن طور كه مقام هاي ارشد وزارت جهاد كشاورزي مي گويند خوشبختانه راهبرد خوداتكايي در توليد شكر 

در دستور كار است. اميد است اين حرف در نيمه راه به بيراهه نرسد و استوار و پا برجا باشد.

وارد  ات شكر خام بصورت ماهيانه از سال 13۸5 تا  سال 1400)ارقام هزار تن(
جمعاسفند  بهمند  يآذرآبانمهرشهريورمرد  اد  ارد  يبهشتفرورد  ينسالرد  يف

1138515494111205307192187223194298240276
2481 1542483595648711063125014731668196522052481جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

2
138623622811254111133615565275038

1170
2364645766307418749359901055108211321170جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

3
13872829888914917324686512616993

1101
285714523438355658064871383910081101جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

4
1388119108576442339446457412273

877
119227284348390423517563608682804877جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

5
138969107132234312330161112806373132

1805
691763085428541184134514571537160016731805جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

613900241268301384311817181142561234
02436104405789820838855103611781234جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

7
139150691215515419619037228151307123

1681
501192402954496458358721100125115581681جمع هر ماه + ماه هاي قبل

8
139288158811461159207115146134225227

1579
88103191305366525732847993112713521579جمع هر ماه + ماه هاي قبل

9
1393165137211574067471980000

823
165302513570610677724743823823823823جمع هر ماه + ماه هاي قبل

10
139405,511,89,212701071751052524

521
05,517,32133103210385490492497521جمع هر ماه + ماه هاي قبل

11
13950002522117076506668016

667
00025246391467517583651651667جمع هر ماه + ماه هاي قبل

12
1396019522912913816055014080

856 0195424553691707707762762776776856جمع هر ماه + ماه هاي قبل

13139703849100006606661
038878888888888154154220281جمع هر ماه + ماه هاي قبل

14
139882213280220801432109815017110578

822955757958751018122813261476164717521830جمع هر ماه + ماه هاي قبل

15
1399971312011122173142636317160

97228429541543717859922985100210181018جمع هر ماه + ماه هاي قبل

16
140013279951350244123214939

029238752252276688989110401079جمع هر ماه + ماه هاي قبل

تير خرد  اد  

1830

1018

1079

281
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