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نياز به آرامش درازمدت

|بهمن دانايي|
فعاليتهاي اقتصادي در هر سطحي
و در هر رشــتهاي نياز بــه چند عامل
سرنوشتســاز دارد .ســرمايه مالــي،
مديريت كارآمد ،آزادي نسبي كسبوكار،
سياستهاي اقتصادي پيشبرنده ،بازار
مناســب و داراي تقاضاي مؤثر و رقابت
و از همــه اينها مهمتر آرامش درازمدت
است .در جامعههاي داراي اقتصاد بازار
ل رســيده و
كه نقش دولتها به حداق 
دستگاهها و ســازمانها و شركتهاي
دولتي جز در برخي مواقع بسيار ضروري
در كار فعاالن اقتصادي دخالت نميكنند
آرامش بلندمدت بهطور خودكار پديدار
شده است .در اين كشورها سياستهاي
اقتصــادي جز در هنگامــه رخدادهاي
ناگهاني ،از پيش ديده نشده و نيز قانون و
مقررات و آييننامهها دگرگوني ندارند و
فعاالن اقتصادي با استناد به اين وضعيت
براي يــك دوره دســتكم ميانمدت
برنامهريزي ميكنند.اين وضعيت با ثبات
موجب شــده است با تغيير دولتها نيز
بيثباتــي و نا آرامي اقتصــادي پديدار
نشود.
ادامه در صفحه 2

آبروي رسانه را به چند
كليك نفروشيم
|محمددرستگو|

انتشــار دقيق ،بهنگام و كارشناسانه و
بر محور منافع شــهروندان و آگاهبخشي
از زاويههــاي تاريك جامعــه از وظايف
رســانههاي هركشوري به حساب ميآيد
و اهميــت اين وظيفه به اندازهاي اســت
كه رســانهها را چرخ چهارم دموكراسي
نام گذاشــتهاند .رســانهها همانند همه
پديدههــاي ديگر زندگي آدمي در دنياي
امروز بــا روزگار پيشــين وحتي با يك
دهه پيش تفاوتهاي بنياديني را تجربه
كردهانــد .يكــي از ايــن دگرگونيهاي
بهتبرانگيــز ورود اينترنــت بــه دنياي
رسانهنگاري اســت .دنياي رسانهها امروز
دنياي رسانههاي ديجيتالي است كه البته
مزيتها و معايب خــود را دارد .در ايران
نيز اين دگرگوني با شتاب آمده و دنياي
رســانهها را جور ديگري كرده اســت .به
اين معني كه شــمار رسانههاي اينترنتي
با شتاب فوقالعادهاي افزايش يافته است.
آســاني كار در رسانههاي اينترنتي و نيز
كمهزينه بودن آن در مقايســه با رســانههاي
مكتوب راه را براي اين افزايش هموار كرده است.
ادامه در صفحه 2
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قيمتها جان دارند و موم نيستند

صفحه 3

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 ميتوانندهرگاه اراده
كنند اين موم را به شــكلي كه ميخواهند دربياورند و
اراده آنها بر قيمتها حاكم اســت .اگر در دنيا فقط يك
یا چند كاال بيشــتر نبود شايد اين ادعا را ميشد اثبات
كرد اما تاريخ آدمي نشــان ميدهد همين هم نشــدني
بوده اســت .در دنياي امروز دهها هــزار كاال و خدمات
وجود دارد كه برخي به نادرست آنها را به كاالي اساسي
و كاالي غيراساسي تقسيم ميكنند و اراده ميكنند كه
دستكم 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 قيمتها
تأسيس كردند تا امروز و با وجود دهها بار شكست عيني
در ميدان عمل بازهــم همين راهبرد را ادامه ميدهند.
آخرين بار كه دولتي تصميم گرفت كاالهاي اساسي را با
تخصيــص دالر ارزان كنترل كند در بهار  1397بود .در
بهار يادشده قيمت دالر طغيان كرد و ناگهان از مرزهاي
باورنكردني عبوركرد و در حالي كه دولت قيمت هر دالر
را  4200تومان 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  20هزار تومان نيز رفت .دولت

چالشهاي تخصيص
ارز  ۴۲۰۰توماني
به كاالهاي اساسي

صفحه 3

توليد  700هزارتن
شكردر نيشكر خوزستان
دستيافتني است

صفحه 5

دوازدهم اما از بيم تورم افســار گسيخته  25قلم كاال را
كاالي اساسي اسم گذاشــت و تأكيد كرد براي واردات
اين كاالها به متقاضيان دالر  4200توماني ميدهد .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 .بهزودي دولــت دريافت که نميتواند به اين ميزان
تقاضا ارز ارزان بدهد و شمار كاالها را به مروركاهش داد.
اما آمارها و اطالعات نشــان ميدهد 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 رانتخواري و فساد بيداد كرد و صدها نفر
به اتهام تضييع حقوق دولت و حيف و ميل ارز ارزان به
دادگاهها معرفي شــدند .اين روند و فرايند عيني نشان
داد برخالف تصور دولت ،نميتواند قيمتها را موم فرض
كند و به هرشــكل و انــدازهاي درآورد .قيمت كاالها را
بــازار تعيين ميكند و عرضه و تقاضــاي مؤثر و واقعي
اســت كه در هر روز و هــر دوره نقطه تعادلي قيمت را
نشان ميدهد .هر انديشه و عملي كه اين قانون طاليي را
ناديده بگيرد در ميدان و در دنياي واقعي قافيه را باخته
اســت و بيهوده تالش ميكند و ريخت اقتصاد وكسب
وكارها را بدقيافه ميكند.
ادامه در صفحه 3

لیست کاالهای منتخب
مشمول قیمت گذاری
اعالم شد

صفحه 6

صنعت قند و شكر
در چشمانداز
۱۴۰۱

صفحه 7
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ادامه از صفحه اول
به اين ترتيب اســت كــه فعاالن اقتصادي و نيز شــهروندان با
چشــماندازي با ثبات كارخود را انجام ميدهند و دولت نيز به كار
سياســتگذاري كالن و پيشبرنده ميپردازد .در برخي كشورهاي
ديگر كه نظام برنامهريزي متمركز دارند و البته شمار آنها روند كاهنده
دارد دولت همهكاره است و فعاالن اقتصادي با آگاهي از اين وضعيت
فعاليت دارند و بيشتر آنها نيز براي دولت كار ميكنند .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 هيچكدام از دونظام ياد شده استقرار كامل پيدا نكرده
و در همه اين صد ســال ديده و ميبينيم كه دولتهاي گوناگون با
برنامههاي سياســي ويژه و با توجه به وضعيت سياست خارجي و
سطح منازعه سياسي در داخل درباره همه امور از جمله كسبوكار
شــهروندان و بنگاهها تصميم ميگيرند و هر دولتي نيز ســليقه و
گرايش خود را دارد و ميخواهد نشان دهد با دولت پيشين تفاوت
دارد .درصورتي كه به پيش از انقالب برنگرديم و تنها دولتهاي پس
از جنگ را در كانون توجه قرار دهيم ،اين مفهوم را به خوبي در رفتار
دولتها ميبينيم .دولت سازندگي كه بالفاصله پس از جنگ بر سر
كار آمد در حالي كه ميگفت قصد آزادســازي در اقتصاد را دارد اما
برخي از مهمترين 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 بهطور كامل آزاد كند و
نيز با سياست راضي نگه داشتن همه اقشار و گروههاي اجتماعي و در
شرايط نسبتاً وفور ارزي از واردات به مثابه اهرم تنظيم بازار استفاده
ميكــرد و با اهميت دادن به توليد برخي از محصوالت زراعي بقيه
محصوالت را در درجه دوم قرار ميداد .اين اتفاق در حالي رخ ميداد
كه واردات فالن محصول كشاورزي به همان ميزان ارز از كشور خارج
ميكرد كه واردات شكر ارز ميبرد.
دولت توســعه كه از نيمه دوم سال  1376تانيمه اول 1384
دولت را در اختيار داشت اگرچه مطابق قانون برنامه سوم گامهاي
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 ميكرد كه با ساز وزارت كشاورزي
جور نميشــد و وزراي صنايع نيز سياستهاي مستقل خود را
داشــت و آزادسازي ارزي نيز با شكست روبهرو شد .در اين دوره
نيز برخي سياستهاي واردات انبوه براي تنظيم بازار محصوالت
زراعي – صنعتي ادامه داشت و با وجودي كه مطابق يكي از مواد
قانون برنامه سوم گامهايي براي آزادسازي برداشته شد اما هنوز
شــجاعت كافي براي رفتن تا آخر خط در اين باره پديدار نشد.
دولت توســعه در داخل با مخالفتهاي گســترده روبهرو 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 دورهاي
كه وزير جهاد كشاورزي از توليد داخل حمايت ميكرد روزهاي به
نسبت آرامتري داشتيم.
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دولت زلزله ساز
در بهار  1384انتخابات براي نهمين دوره رياستجمهوري
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 احمدينژاد
شهردار وقت تهران در دور نخست انتخابات بر چهرههاي نام
آشنايي مثل مهدي كروبي و در دور دوم بر هاشميرفسنجاني
غلبه كرد و در نيمه دوم  1384رئيسجمهور ايران شــد .وي
دولتي با نيروهاي تازهكار 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 كارخانههاي داخلي بايد شكر ارزان وارداتي
به دست مصرفكننده برسد .نتيجه اين راهبرد كه زلزلهساز
بود كاهش توليد شكر و واردات بيش از  2/5تن شكر در سال
 1385بود .در اين دولت تصميمهاي عجيبي اتخاذ ميشد و
تغييرات ناگهاني در سياستهاي كالن اقتصادي و نيز ديدگاه
خاص مديران دولت ،تعادل در بازار شكر به هم ريخت و يكي
از پرماجراترين دورهها بر صنعت قند و شكر گذشت .درسهاي
بزرگي در دوره تغييرات ناگهاني و جهتدار دوره 8ساله 1384
تا  1392بر صنعت قندوشكر گذشت و آرامش از اين صنعت
رخت بر بست.
سالهاي به نسبت خوب دوره تعادل
حســن روحاني برنده دوريازدهم انتخابات رياستجمهوري بود.
او دولــت اول خود را از ميان مديــران دولتهاي غير از دولتهاي
احمدينژاد 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 تصميمگيري 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
هماهنگيهاي پديدار شده آرامش را به اين صنعت برگرداند .در اين
دوره بود كه گامهاي بلند براي رسيدن توليد داخلي به دوميليون تن
شكر محقّق شد و جشن خودكفايي شكر برگزار شد .اما دردوره دوم
دولت روحاني نيز برخي تغييرات آب و هوايي و اقليم و نيز بيتوجهي
از سر بيتفاوتي ،شرايط آرام صنعت را از تعادل خارج كرد و باز هم در
وضعيت استرس قرار گرفت .در ماههاي آخر فعاليت دولت دوازدهم و
زير فشار كمبود درآمدهاي ارزي براي صنعت قند يك تح ّول بزرگ
را ممكن كرد .به اين معني كه دولت وقت تصميم گرفت دالر ارزان
 4200تومانــي براي واردات شــكر را حذف كند .اين يك تصميم
سرنوشتساز بود كه وضعيت تعادلي قديم در توليد و تجارت خارجي
را كه دهههاي طوالتي به نفع واردات رقم ميزد دگرگون كرد.
صنعت آرامش ميخواهد
حاال چند ماه از تأسيس دولت سيزدهم به رياست حجتاالسالم
سيد ابراهيم رئيسي سپري شده است و اين دولت در حال استقرار
ّ
نيروهاي مورد نظــر خود در وزارتخانهها و دســتگاههاي دولتي و
سازمانهاي پرشمار و نيز بخشهاي اصلي سياستگذاري اقتصادي
است .بديهي است كه دولت تازه زمان الزم دارد تا راهبردهاي خود
را به صورت نهايي در سياســتهاي كالن اقتصــادي و نيز در زير
بخشهاي مهم مثل كشــاورزي و صنعت نشان دهد .از سوي ديگر
نيك ميدانيم كه اين دولت ميراثدار وضعيت پيچيدهاي در اقتصاد
كالن و نيز سياســت خارجي است و تنگناهاي بهجا مانده از همه
دورههاي پيشــين بر دوش دولت سيزدهم افتاده است .با همه اين
گرفتاريها اما فعاالن اقتصادي اميدوارند دوره التهابهاي 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 ،کارکنان
کارخانهها و نيز مديــران دهها واحد بزرگ و كوچك صنعتي و نيز
همكاران غيرمستقيم فعال در اين صنعت همه نيروي كارشناسي
و فني و تجربههاي ارزشــمند خود را د راختيار دولت سيزدهم قرار
خواهند داد تا راههاي آرامش در سياستگذاري مرتبط با اين صنعت
را هموار سازند .برخي از مهمترين عوامل آرامشساز در اين صنعت
در بخش سياستگذاريهاي كالن مثل سياست تجاري؛ سياست
ارزي و نيز سياســتهاي پولي و مالي و از همه مهمتر راهبردهاي
كشاورزي و امنيت غذايي است .اگر دولت سيزدهم همانطور كه از
حرفها و گفتههاي مديران اصلي آن برميآيد دنبال اين راهبردند
كه وابستگي در تأمين امنيت غذايي به خارج به حداقل برسد انجمن
صنفي كارخانههاي قند و شكر با همه تواناييهاي قابل اعتنا ،راههاي
آســان و كمدردسر را نشان خواهد داد .برخي از سياستهاي درون
زيرمجموعه نيز مثل قيمتگذاري 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 برميگردد.

آبروي رسانه را به چند كليك نفروشيم

ادامه از صفحه اول
همين اكنون اگر يك جســتوجوي از سر اشاره به رسانههاي
ديجيتالي و سايتهاي شخصي صورت پذيرد اين مفهم به خوبي
مصداق خود را مييابد .اين رســانههاي اينترنتي در ايران كه از
ســوي افرادي با ســابقههاي متفاوت در رسانهنگاري و با اميد به
اينكه بتوان از محل انتشــار اين رسانهها درآمدي كسب شود راه
ميافتند و راه افتادهاند .شمار قابل اعتنايي از اين سايتها با اميد
به اينكه بتوانند از دولت و شركتهاي دولتي و نيز بنگاههاي بزرگ
خصوصي و نيز شــبهدولتي آگهي بگيرند يا رپرتاژ منتشر كنند
كار را شــروع ميكنند .از سوي ديگر در برابر اين عرضه گسترده
رســانههاي ديجيتال و اينترنتي اما تقاضــا براي محصول توليد
شــده آنها از سوي جامعه با رشد آهســته روبهرو شده است .به
اين ترتيب كه نهاد دولت در ايران دارنده بزرگترين رســانههاي
اينترنتي و خبرگزاري عمومي است .حتي نهاد رياستجمهوري و
شخص رئيسجمهور و معاون اول او ونيز رئيس دفتر رئيسجمهور
ســايتهاي عمومي و شــخصي خود را دارند و از سوي ديگر هر
وزارتخانه و نيز هر شركت دولتي نيز سايتهاي خود را دارند .اين
وضعيت موجب شــده است سايتهاي شخصي و داراي امكانات
ناكافي از نظر مالي از نظر كســب خبرهاي دســت اول مرتبط با
فعاليتهاي سياســي و اقتصادي در مقايسه با رسانههاي دولتي

و شــركتهاي بزرگ دست پايين را داشته باشند .از سوي ديگر
امكانات اندك اين دســت رســانههاي خرد توانايي آنها را براي
همكاري با روزنامهنگاران ورزيده و نيز كارشناسان نامدار را كاهش
ميدهد .در نتيجه اين فرايند است كه شمار مخاطبان رسانههاي
ديجيتــال در ايران عموماً روندي كاهنده را در ادامه كار به دنبال
دارد .برخي از صاحبان رسانهها بين ادامه كار با مشقت و سختي
يا تعطيل رســانه دومي را انتخاب ميكنند .برخي ديگر اما براي
ادامه كار روشهاي غيرمتعارف را برگزيده و به سراغ نقدهاي تند
و انتشار اخبار غيررسمي و شايعههاي موجود نسبت به بنگاههاي
بزرگ رفته و راهي براي كســب درآمد بــراي خود باز ميكنند.
اين گروه از رســانهها اگر نتوانند از راه يادشــده به درآمد برسند
راههاي ديگر از جمله خبرهاي مشــهور به خبرهاي جنجالي را
دســتمايه جذب بيشتر مشتري و مخاطب قرار ميدهند و از اين
مســير ادامه كار را ممكن ميكنند .تقطيع گفتهها و نوشتههاي
افراد حقيقي و حقوقي و جنجالآفريني به ويژه درباره موضوعهايي
كه شــهروندان به آنها حساسيت دارند يكي از اين ترفندها است.
در اين وضعيت آنها حساب ميكنند تير پرتاب شده به يك هدف
اگر به او اصابت كرد و آن فرد و سازمان مورد اصابت تيربار چيزي
نگفت كه خوب توانستهاند يك خبر يا گزارش بياساس 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 ميكنند .اين دست از رسانهها هميشه در آفرينش خبرهاي
جنجالي عوامفريبانه نگاهي هم به رسانههاي خارج از كشور دارند
و ميخواهند خبرهايشان از سوي آنها نقل شود.
نمونهتأسفبرانگيز
تجربه بيش از نيم قرن فعاليت ســنديكاي قند و شــكر كه
پس از انقالب اسالمي به انجمن صنفي كارخانههاي قند و شكر
تغيير نام داده است نشان ميدهد اين نهاد مدني شفافترين و
بهنگامترين ديدگاهها را درباره صنعت قند و شكر و نيز مسائل
مرتبط با اين صنعت را داشته و هرگز راهي براي پنهانسازي را
دنبال نكرده است .درهمه دو دهه تازه سپري شده نيز دبيرخانه
اين نهاد همكاري نظاممند و همراه با تفاهم و دوسويه با رسانه
و رســانهنگاران داشته و دارد .عالوه بر اين ،اين انجمن با انتشار
ماهنامه شكر بهطور مرتب تازهترين تحليلها و اطالعات و نيز
آمارهاي بهنگام را در اختيار عالقهمندان قرار ميدهد .دبيرخانه
انجمن صنفي با درك نيازهاي رســانهها براي كسب و انتشار
خبرهاي مربوط به اقتصاد و تجارت و صنعت قند و شكر تالش
كرده است و ميكند تا شهروندان از مسير رسانههاي عموميتر
كه از اخبار وگزارشهاي اين نهاد اســتفاده ميكنند در جريان
تح ّوالت قرار گيرند.
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چالشهاي تخصيص ارز  ۴۲۰۰توماني به كاالهاي اساسي

نگاهي بر وضعيت بازار كاالهاي اساسي در طي سه سال گذشته
نشاندهنده ناكارآمد بودن تخصيص ارز  ۴۲۰۰توماني به كاالهاي
اساسي است .از فروردين  ۱۳۹۷كه دالر ترجيحي  ۴۲۰۰توماني پا
به عرصه اقتصاد ايران گذاشت ،بيش از سه سال ميگذرد؛ ارزي كه
تشــكلهاي رسمي بخش خصوصي آن را «امالفساد» اقتصاد ايران
توصيف كردهاند.مروري بر تجربه بيش از ســه سال برقراري اين ارز
در جريان تجارت خارجي و بازار داخلي كشور نشان ميدهد 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 كوچكتر شــده و فعاالن
اقتصادي به دليل بهرهمندي عدهاي از اين رانت و غيررقابتي شدن
فضاي فعاليت ،دچار مشكل شده و بعضاً از فعاليت بازماندند .تقريباً
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 ميكرد .نگاهي بر
وضعيت بازار كاالهاي اساسي در طي سه سال گذشته نشاندهنده
ناكارآمد بودن اين يارانه و اصابت حداقلي آن به جامعه هدف است و
البته در اين ميان كوتاهي شديد دستگاههاي نظارتي و سوءاستفاده
برخي مسؤوالن دولتي از جايگاه خود قابل انكار نيست.
تخ ّلف در واردات گوشت قرمز با ارز  ۴۲۰۰توماني
گوشــت قرمز جزو نخســتين كاالهايي بود كه دولت متوجه
اشــتباه خود در تخصيص ارز  ۴۲۰۰توماني 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 نهادههاي دامي كه هنوز هم ارز  ۴۲۰۰توماني به
واردات آنها تعلق ميگيرد ،گراني علوفه و ساير هزينههاي توليد و
نبود نظارت بر شبكه عرضه و توزيع كاال نقش مهمتري در گراني
گوشت قرمز ايفا ميكند.حتماً به ياد داريد زماني كه گوشت قرمز
با ارز  ۴۲۰۰توماني وارد ميشد ،مردم براي تأمين اين كاال مجبور
به تشكيل صفهاي 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
 ۶كارمند يكي از دستگاههاي 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  ۱۱۴هزار 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  ۴۲۰۰توماني
تخصيص ارز  ۴۲۰۰توماني براي واردات برنج نيز چالشهاي
زيــادي را هم بــراي مصرفكنندگان 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 قيمتها خواهد
شــد.بعد از حذف ارز برنج و گوشــت قرمز ،محمدرضا كالمي،
دبير وقت ســتاد تنظيم بازار كشور اعالم كرده بود :پيشبيني
ميشد 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  ۴۲۰۰توماني عرضه ميشد
صف خريد ايجاد ميشــد و بخش زيادي از مردم هم دستشان

به گوشــت يارانهاي نميرســيد ،چون واردات پاسخگوي نياز
يارانهاي 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  ۴۲۰۰توماني براي صنعت روغن نباتي
روغن نباتي نيز از جمله كاالهاي مهمي اســت كه درگير رانت
و فســاد ارز ترجيحي شــد؛ بهطوري كه سال گذشــته بازار آن با
نوســانات چشــمگيري همراه بود و مردم را به صفهاي طوالني
كشاند .نابســاماني بازار روغن تا اندازهاي بود كه فعاالن اين بخش
عنوان ميكنند حتي با عرضه  ۳برابر بيشــتر از نياز كشور قادر به
مديريت بازار نبودند.
مسؤوالني كه دستگير شدند
همانطور كه در ابتداي گزارش نيز به آن اشاره شد در جريان
سوءاســتفاده از ارز  ۴۲۰۰توماني فقط  ۶كارمند يك ســازمان
دولتي پايشــان به دادگاه باز نشــد بلكه افــراد ديگري نيز در
سمتهاي 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  ۱۶ميليون
يورويي در واردات روغن خام خبر داد و گفت :تخلّف يك شركت
واردكننده كه براي واردات روغن خام حدود  ۱۶ميليون يورو ارز
ترجيحي گرفته بود اما در ازاي آن كااليي وارد نكرده ،توسط يك
نهاد امنيتي كشف شد .در ميان اسامي متخلّفان نامهاي مختلفي
از معاون وزير تا واردكنندگان بخش خصوصي ديده ميشود كه
هنوز پرونده قضاييشان 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
 ۴۲۰۰توماني غيرقابل انكار اســت و تقريباً 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 ميكرد ،اخيرا ً نيز ارسالن قاسمي،
رئيس كميسيون كشاورزي اتاق تعاون ايران در گفتوگو با خبرنگار
مهر از رانت  ۱۸هزار ميلياردي در اين حوزه خبر داده است .با اين
حال در حال حاضر نگرانيهــاي 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.نكتهاي 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  ۴۲۰۰توماني را وارد اقتصاد ايران كردند
اما در اقدامي به جا و بدون سرو صدا بخش قابل توجهي از اين ارز
را در ســالهاي قبل حذف كردند بدون آنكه اين مسأله رسانهاي
شود.همچنين از ديگر اقداماتي كه دولت ميتواند انجام دهد حذف
تدريجي اين ارز كما فيالســابق است تا به يكباره فشار حذف اين
ارز در بازار قيمت كاالهاي اساسي داخلي اعمال نشود.

قيمتها
جان دارند و موم نيستند
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ادامه از صفحه اول
دولتهاي ايران و درس گرفتن
متأســفانه هر دولت تــازهاي كه بر
ســركار ميآيد با اين تصور كه دولت
قبلي تدبير و قاطعيت نداشته و بازار را
به حال خود رها كرده است تمهيدات
تازهاي ميانديشــد كه البته در ذات و
در ماهيت با آنچه دولت قبلي ميكرد
تفاوت ندارد .اين رخداد را دستكم در
دولتهاي نهم و دهم با گرايش سياسي
عدالتخواهانه و در دولتهاي يازدهم
و دوازدهم بــا گرايــش اعتدالگرايانه
تجربه كردهايم و ديدهايم كه قيمتها
در ايران به دليل عدم تعادل در عرضه
و تقاضــا و نيز به داليــل تح ّوالت در
بخش غيرحقيقي اقتصاد روند فزاينده
داشــته و دارند .يادمان هســت دولت
احمدينــژاد اقتصاد را بــا تورم  35تا
 40درصــدي تحويل دولــت روحاني
داد و او نيــز دولــت را با همين ميزان
تورم به رئيسي داده است .در  16سال
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  100توماني دولت
احمدينژاد با  30برابر شدن به 3هزار
تومان رســيده اســت و قيمت نان نيز
با وجود يارانههاي كمرشــكن به خريد
گندم چند برابر شده است و نيز قيمت
حاملهاي انرژي .آيا دولت ســيزدهم
از اين راهبرد دســت خواهد كشــيد؟
به نظر ميرســد اين دولت هم در تله
مــوم فرض كردن قيمت افتاده اســت
و در شــروع كار قيمت برنج و گوشت
را تحت عنوان قيمتگذاري دستوري
ميخواهد كنترل كند .دور نيســت كه
تفاوت قيمت  30هــزار 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 بهزودي به
انتقاد منجر خواهد شــد .باز هم دولت
خواهــد گفت ارز ارزان بــراي واردات
نهادههاي دامي خواهد داد و...
مســأله وقتي پيچيدهتر ميشود كه
دولت بخواهد و بگويد قيمت ساير كاالها
نيــز بايد در چارچوب و دامنهاي كه ما
ميگوييم تغيير يابد و دوباره داســتان
شكست خورده موم فرض كردن قيمت
به اختالف و تعارض منافع منجر شود.
دولت محترم بايــد بداند براي تثبيت
قيمتها 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.
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فرازها وفرودهاي  45ساله صنعت قند وشكر

يكــي از مزيتهــا و امتيازهــاي وجــود انجمن صنفي
كارخانههاي قند و شــكر تهيه و توزيــع آمارهاي دقيق از
تح ّوالت اين صنعت در دهههاي اخير است .آمارها و اطالعات
جمعآوري 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 سياستهاي اقتصاد كالن در كشور و نيز
سياستهاي مرتبط با قند وشكررا ممكن ميكند.

ضريباستحصال
متغيرهاي بســيار با اهميت در صنعت قند و
يكي از
ّ
شكر و توليد در كارخانههاي چغندري ضريب استحصال
بعني تبديل یك كيلوگرم چغندر به قند است .همانطور
كه در نمودارهاي اين صفحه ديده ميشــود از  ۱۳۵۵تا
 ۱۳۹۹ضريب استحصال از حدود  ۷۲درصد به  ۸۲درصد
رسيده است .اگرچه اين عدد در سال  ۱۳۹۹عدد مناسبي
به حســاب ميآيد اما اگر وضعيت گونهاي بود كه ميشد
ايــن عدد به  ۹۰درصد نزديك شــود در آب و كود و بذر
و… صرفهجويي ميشــود .يكي از داليل اصلي اين است
كه كشــاورزان ايراني با همه سختيهايي كه ميكشند با
آموزشهاي كافي و مدرن كشــت وبرداشت و غنيسازي

چغندر آشنا نشــدهاند .همچنين وضعيت قيمتگذاري
دســتوري كارخانهداران را به شرايطي رسانده است كه به
انديشه اداره كارخانه به هرشكل تن دادهاند.

نيشكر با رشد شتابان
يكي ديگر از نمودارهاي اين صفحه نشــان ميدهد توليد
شكر از نيشكر كه در ســال  ۱۳۵۰حدود  ۵۰هزار تن بوده
است تا ســال ۱۳۶۳به عدد۲۰۰هزارتن رسيده و پس از آن
تا ســال ۱۳۷۹روندي نســبتاً كاهنده را تجربه كرده است.
اگر فرض كنيم تا ســال  ۱۳۶۸جنگ مانع ســرمايهگذاري
براي توسعه نيشكر بوده است اما انقطاع در سرمايهگذاري از
 ۱۳۶۹تا يك دهه بعد بــه بحثهاي انحرافي برميگردد .با
شروع بهرهبرداري از طرح بزرگ توسعه نيشكر و صنايع جانبي
خوزستان از اوايل دهه  ۱۳۸۰شاهد روند فزاينده توليد بوديم.
سياست آزاردهنده درباره قند و شكر در سالهاي 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 ميشد كه توليد در اين دوره يعني
از  ۱۳۷۹به بعد هميشه روند فزاينده داشته باشد صرفهجويي
ارزي قابل اعتنايي را تجربه ميكرديم.

فرود حيرتانگيز ۱۳۸۷
نمودار مربوط به توليد شكر نشاندهنده فراز و فرودهاي
بهتآوري در اين صنعت بوده است .همانطور كه در نمودار
ديده ميشود توليد شكر در سال  ۱۳۵۵كمي بيشتر از ۵۰۰
هزارتن بوده است كه با توجه به جمعيت حدود  ۳۵ميليوني
ايران توليد ســرانه بااليي بوده اســت .ارقام نمودار اما نشان
ميدهد توليد شكر در سال  ۱۳۸۷يعني  ۳۸سال 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 ميدادند بازار شكر را با واردات وبا
مخرب توليد داخل
ارز تثبيت شده ،تنظيم كنند .اين سياست ّ
را زمينگير كرد .با ايستادگي اعضاي انجمن و متقاعد كردن
مجلس بود كه ورق برگشت و دولت عقبنشيني كرد و توليد
دوباره روند فزاينده را تجربه كرد .توليد دو ميليون تن شكر
در سال ۱۳۹۶كه ايران را به خوداتكايي رساند نشان ميدهد
اگر سياستگذاريهاي كارآمد داشته باشيم ميتوان گامهاي
بلند برداشت .حاال دولت سيزدهم بايد نشان دهد ميخواهد
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 واردات شكر اختصاص دهد.
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توليد  700هزارتن شكردر نيشكر خوزستان دستيافتني است

مديرعامل شــركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي گفت:
توليد شكر در طرحهاي هفتگانه نيشكري خوزستان تا پايان
آذر ماه امسال به ۲۷۵هزار تن رسيد.
عبدعلي ناصري افزود :روند توليد شكر در واحدهاي
هفتگانه نيشكري خوزستان تا فروردين سال آينده ادامه
خواهد داشت و پيشبيني ميشود در مجموع ۵۵۰هزار
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 ميدهد كه امسال ۵۰هزار
تن كمتر از ميزان پيشبيني قبلي توليد شكر داشته باشيم.
ناصري با اشاره به اينكه در ســال زراعي ۱۳۹۹-۱۴۰۰
با بدترين و شــديدترين خشكســالي تقريباً مشــابه
خشكســالي  ۱۳۹۶-۱۳۹۷در خوزستان روبهرو بوديم
افزود :در سال زراعي  ۱۳۹۶-۱۳۹۷حدود ۳۰۰هزار تن
شكر در واحدهاي هفت گانه نيشكري خوزستان توليد
شــد در حالي كه امســال با وجود وضعيت آبي مشابه،
تقريباً با توليد  ۲برابري شــكر در مقايسه با سال زراعي
 ۱۳۹۶-۱۳۹۷رو به رو هستيم .پارسال حدود ۶۱۸هزار
تن شكر در واحدهاي هفت گانه نيشكري خوزستان توليد
شد كه در سالهاي اخير يك ركورد محسوب ميشود.
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 ۷۰۰هزار تن در ســال برسد .برداشت نيشكر از
سطح ۶۶هزار هكتار از اراضي نيشكري طرحهاي هفتگانه
از  ۲۸مهر ماه امســال شروع و توليد شكر نيز از چهارم
آبان آغاز شــد .برداشت نيشكر و توليد شكر تا فروردين
ماه ســال آينده در طرحهاي هفتگانه نيشكر خوزستان
ادامه مييابد .عمليات اجرايي واحدهاي هفتگانه نيشكري
خوزستان درســطح ۸۴هزار هكتار در جنوب و شمال
اهواز از دهه  ۷۰شــروع شــده و از ابتداي دهه  ۸۰يكي
پس از ديگري به بهرهبرداري رسيدند .واحدهاي هفتگانه
نيشكري سلمان فارسي ،حكيم فارابي ،امام خميني(ره)،
دهخدا ،اميركبيــر ،ميرزاكوچكخان و دعبل خزاعي به
تنهايي حدود ۴۰درصد شكر كشور را تأمين ميكنند .با
وجود آنكه واحدهاي هفتتپه ،كارون و ميانآب 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  ۲.۲ميليون تن است كه از اين

ميزان  ۱.۵ميليون تن در داخل توليد ميشــود و حدود
۷۰۰هزار تن شــكر خام از خارج وارد ميشود كه بخش
مهمي از شكر خام (زرد) وارداتي در شركت توسعه نيشكر
و صنايع جانبي خوزستان به شكر سفيد تبديل ميشود.
براساس برنامه چشمانداز  ،۱۴۰۴حدود ۷۰درصد شكر
مورد نياز كشور درخوزستان از توليد  ۲محصول راهبردي
نيشكر و چغندرقند تأمين خواهد شد .مديرعامل شركت
توسعه نيشــكر و صنايع جانبي گفت :تاكنون بيش از ۶۳
درصد مزارع نيشكر با راندماني مطلوب برداشت شده است.
به گزارش روابط عمومي شــركت توسعه نيشكر و صنايع
جانبي ،برداشــت نيشــكر به عنوان بزرگترين عمليات
متمركز برداشــت در بخش كشاورزي كشور از  ۲۸مهرماه
شــروع شده و به مدت  ۱۰۰روز كاري ادامه مييابد .دكتر
عبدعلي ناصري با بيان اينكه برداشــت نيشكر در كشت و
صنعتهاي 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  ۲۸مهــر تاكنون ،بيش از  ۳ميليــون و  ۱۶۳هزار تن
برداشت شده است .با توجه به اينكه برداشت نيشكر بهطور
كامل مكانيزه و با دستگاه دروگر نيشكر (هاروستر) انجام
ميشود با شروع بارندگي امكان تردد ماشينهاي برداشت
در مزارع وجود ندارد .وي در ادامه بيان داشــت :روند توليد
شكر در واحدهاي نيشــكري تا فروردين سال آينده ادامه
خواهد داشت و پيشبيني ميشود در مجموع بيش از ۵۳۰
هزار تن شكر توليد شود.اين ميزان توليد شكر در كشت و
صنعتهاي توسعه نيشكر معادل  ۴۰درصد شكر مورد نياز
كشور است.

در صنعت نيشكر علم و عمل عجين شده است
يوســومين
دكتر عبدعلي ناصري در حاشــيه س 
جشــنواره امتنــان از نخبــگان كار و توليد اســتان
خوزســتان با بيان اين مطلب ،گفت :نيروي انســاني
نقشي محوري در پيشبرد اهداف صنعت نيشكر دارد
متخصص و جهادي ،شــركت
و به همت اين نيروي
ّ
توسعه نيشكر توانسته به ســامت از بحرانها عبور
كند .مديرعامل شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي
«عجين شدن علم و عمل» را عامل كسب موفقيتها
و نوآوريهــاي اين صنعت دانســت و تأكيد كرد كه
تخصص و تالش جهادي همــه كاركنان رونق توليد
ن ســيالب و خشكسالي ،رقم زده
را عليرغم دو بحرا 
است .به گزارش روابط عمومي شركت توسعه نيشكر
و صنايع جانبي ،دكتر عبدعلي ناصري يكشــنبه (۱۷
بهمن ماه) در حاشيه سيو سومين جشنواره امتنان از
نخبگان كار و توليد استان خوزستان با بيان اين مطلب،
گفت :نيروي انساني نقشي محوري در پيشبرد اهداف
متخصص
همت اين نيروي
ّ
صنعت نيشــكر دارد و به ّ
و جهادي ،شــركت توسعه نيشكر توانسته به سالمت
از بحرانها عبور كند.وي به خســارت بيشمار مزارع
نيشكر در سيالب فروردين سال  ۹۸اشاره كرد و بيان
داشت :تالش شبانهروزي كاركنان موجب شد صنعت
نيشكر از اين بحران گذر نمايد و در سال جاري نيز با
وجود خشكسالي بيسابقه ،با توكل به خداوند و تالش
بيوقفه پرسنل ،با كمترين زيانها از خشكسالي عبور
كرديم و پيش بيني ميشــود بيش از  ۵۳۰هزار تن
شكر توليد شــود .مديرعامل شركت توسعه نيشكر و
صنايع جانبي رتبههاي 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 دادهاند.
يوســومين جشــنواره امتنان از نخبگان كار و
در س 
توليد ،شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي در صدر
برترينهاي 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.

تأمين شكر با توسعه شركتهاي كشت و صنعت خوزستان

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 برنامههاي اين وزارت تأمين شكر
مورد نياز كشــور از توليد داخل است ،گفت :در همين
راســتا برنامهاي 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 يكســوم چغندر قند تابســتان
اســت بنابراين به دليل اســتفاده بهينه از كارخانجات

5

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 برنامههاي اصلي ما در خوزســتان براي توسعه
كشت چغندر قند است.

6
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95درصد از مطالبات
چغندركاران آذربايجان
غربي پرداخت شد

رئيس سازمان جهاد كشاورزي آذربايجان
غربي گفــت :از مجموع  ۲۰هــزار و ۶۷۰
ميليارد ريال بهاي چغندر قند خريداري شده
از كشاورزان اســتان تاكنون  ۹۵درصد آن
به حســاب چغندركاران واريز شده است و
مابقي نيز در اســرع وقت پرداخت خواهد
شــد.اكبر كرامتي با بيان اينكه بيش از ۱.۶
ميليون تن چغندر قند در آذربايجان غربي
توليد شده است ،افزود :اين ميزان محصول
در ســال زراعي گذشــته در مجموع از ۳۴
هزار هكتار از اراضي زير كشت چغندر قند
اســتحصال شده اســت .وي متوسط عيار
چغندر قند خريداري شــده در اســتان را
 ۱۶.۹۱و متوسط افت را  ۲.۹۶درصد اعالم
كرد و اظهار داشت :سطح زير كشت چغندر
قند در داخل حوضه آبريز درياچه اروميه در
ســال زراعي گذشته  ۱۴هزار و  ۴۲۲هكتار
به صورت قرارداد بوده است.رئيس سازمان
جهاد كشاورزي آذربايجان غربي اضافه كرد:
هم اينك  ۱۹هزار هكتار از مزارع چغندر قند
استان به سيستم آبياري نوين مجهز است
كه از اين ميزان  ۵۳درصد به صورت آبياري
باراني ،ســه درصد به صــورت تيپ و ۴۴
درصد نيز به صورت نشتي آبياري ميشود.
رامتي ،كشت  ۸۰هكتار چغندر قند به روش
ريشه لخت از محل اعتبارات درياچه اروميه
و اجــراي هزار و  ۱۲۵هكتار پروژه كشــت
متراكم به صورت  ۲رديف 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 كارخانههاي چغندر
قند استان را پنج كارخانه در شهرستانهاي
اروميه ،نقده ،خوي ،مياندوآب و پيرانشهر با
مجمــوع ظرفيت روزانه  ۱۹هزار و  ۸۰۰تن
بيان كرد و گفت :امســال بيشترين سطح
زير كشــت چغندر قند در شهرستانهاي
پيرانشهر ،بوكان ،نقده و مياندوآب بوده است.
سطح زير كشــت چغندر در كل كشور در
حدود  ۱۰۰هزار هكتار است كه سهم استان
از اين ميزان ســطح زير كشــت در حدود
 ۳۴هزار هكتار است.

لیست کاالهای منتخب مشمول قیمت گذاری اعالم شد
سازمان حمایت لیست جدید کاالهای منتخب مشمول
قیمت گذاری را اعالم کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان حمایت مصرف کنندگان
و تولیدکنندگان ،بنابر تصمیمات متخذه و با عنایت به ضرورت
و نقش حاکمیت در کنترل بازار و حســب تأکیدات ریاست
محتــرم جمهور و با رویکرد حمایت از مصرف کنندگان هر
گونه تغییر قیمت اقالم منتخب از طرف دستگاههای قانونی
قیمت گذاری ،پس از ارایه مســتندات و مدارک مربوطه و
انجام محاسبات کارشناسی توسط سازمان حمایت مصرف
کنندگان و تولیدکنندگان و طرح و تصویب در ستاد تنظیم
بازار صورت خواهد گرفت.
اقالم منتخب اعالمی به شرح زیر باشد:
لبنیات پرمصرف (ماست ساده ،شیر کم چرب ،پنیر ،) uf
شیر خام ،حبوبات ،گوشت مرغ ،گوشت قرمز ،تخم مرغ ،قند
و شــکر ،کودهای شــیمیایی پایه ،روغن خام و تصفیه شده
خوراکی ،دانه های روغنی ،نهاده های دام و طیور (کنجاله ،جو
و ذرت) ،گندم ،آرد ،نان ،برنج،
رب گوجــه فرنگی ،کنســرو
تن ماهــی ،دارو و مکملهای
دام و طیــور (منتخب وزارت
جهاد کشــاورزی) ،ماکارونی
(رشــتهای ســاده) ،دارو
تجهیزات پزشــکی (منتخب
وزارت بهداشــت ،درمــان و
آموزش پزشکی) ،انواع خودرو
(منتخــب کمیتــه خودروی
وزارت صنعــت ،معــدن و

تجارت) ،انواع شــوینده (منتخــب وزارت صنعت ،معدن و
تجارت) ،یخچال ،یخچال فریزر ،تلویزیون ،ماشین لباسشویی،
کاغذ مطبوعات ،چاپ و تحریر ،روغن موتور ،الستیک خودرو،
انواع پوشک و دســتمال کاغذی ،خدمات پزشکی ،درمانی،
تشخیصی و آزمایشــگاهی ،حمل و نقل بار و مسافر درون و
برون شهری (اعم از هوایی ،ریلی و جادهای) و عوارض جاده ای
و خدمات بندری.
شایان ذکر است ضوابط
عمومــی قیمتگــذاری
مصوب هیــأت تعیین
و تثبیــت قیمتهــا
در پورتال این سازمان موجود
بوده و کلیــه واحدها مرتبط
میبایســت در تعییــن
قیمت اقالم خود نسبت
بــه رعایــت آن اقدام
نمایند.

وزارت بهداشت :پیشنهادمان برای کاهش مصرف شکر افزایش قیمت آن است

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشــت با اشــاره
به باال بودن میزان مصرف شــکر در کشور گفت :یکی از
اقدامات و پیشنهادات ما برای کاهش مصرف قند و شکر،
اتخاذ سیاستهای دولتی مانند افزایش قیمت و یا حذف
یارانه شکر است!
به گزارش تســنیم؛ زهرا عبداللهی با بیان اینکه یکی
از اولویتهای مهم وزارت بهداشــت ،کاهش مصرف قند
و شــکر در جامعه است ،اظهار داشــت :در حال حاضر
مطالعات بررسی مصرف غذایی خانوارها در کشور نشان
میدهد که ســرانه مصرف قند و شــکر ،خیلی بیشتر از
مقدار توصیه شــده در ســبد غذایی است و مصرف آنها
یکی از عوامل اصلی اضافه وزن ،چاقی ،دیابت و برخی از
سرطانها مانند سرطان پانکراس است.
وی گفت :در کنار اقدامات آموزشــی و فرهنگسازی

در قالب بســیجهای آموزشــی و پویشهای ملی ،جلب
مشــارکت صنایع غذایــی برای کاهش قند و شــکر در
محصوالتشان و اصالح استانداردها مهم است.
مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت افزود :یکی
از اقدامات و پیشــنهادات ما بــرای کاهش مصرف قند و
شکر در کشــور ،اتخاذ سیاستهای دولتی مانند افزایش
قیمت و یا حذف یارانه شکر است.
این کار در جهت حفظ سالمت مردم است چون مردم،
خیلی بیشــتر از حد نیاز و توصیهها ،قند و شکر مصرف
میکنند.
وی یادآور شد :به دلیل مصرف باالی قند و شکر و مواد
قندی و شیرین ،ذائقه مردم به سمت مصرف مواد غذایی
شیرین و قندی سوق یافته و به همین خاطر باید بر روی
کاهش تقاضا و مصرف به روشهای مختلف ،کار شود.

برنامه خودکفایی در تولید شکر و پنبه در دولت سیزدهم

معاون وزیر جهاد کشــاورزی گفــت :افزایش تولید و
خودکفایــی در تولید پنبه و شــکر از برنامههای وزارت
جهاد کشــاورزی اســت و امیدواریم در دولت سیزدهم
بتوانیم کل نیاز کشور را در داخل تولید کنیم.
بــه گــزارش اگروفودنیــوز ،علیرضا مهاجــر معاون
امور زراعت وزارت جهاد کشــاورزی در نشست خبری
بهمناسبت گرامیداشت ســالگرد پیروزی انقالب اظهار
داشت :افزایش تولید و خودکفایی در تولید پنبه و شکر
از برنامههای وزارت جهاد کشــاورزی است و امیدواریم
در دولت ســیزدهم بتوانیم کل نیاز کشــور را در داخل
تولید کنیم.

وی افزود :برای خودکفایی در تولید شکر باید بتوانیم
در استانهای کشور  ۲کارخان ه تبدیلی ایجاد کنیم و از
آب سبز نیز برای تولید این محصول استفاد ه میکنیم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد :برای تولید پنبه
نیز مشکلی زیرساختی برای تولید این محصول نداریم.
وی ابــراز کرد :در تولید شــکر با ایجــاد  ۲کارخانه
۱۰۰درصد خودکفا میشــویم؛ در تولید پنبه نیز برای
خودکفایــی برنام ه داریــم اما این صنعــت حلقههای
مختلفی دارد که باید به آن توجه شود بهطوری که اگر
پوشاک و پارچه وارد کنیم کل چرخهها نابود میشوند.
ی طرحی را
وی تصریــح کرد :وزارت جهاد کشــاورز 
با کمک وزارت صنعت دارد که به این حساســیتهای
یادشــد ه توجه کند تا بتوانیم طی ســالهای آینده در
تولید این محصول به خودکفایی برسیم.
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صنعت قند و شكر در چشمانداز ۱۴۰۱

در نقاط مختلف جهان ،بر حســب شــرايط آبوهوايي و امكانات
طبيعي از دو محصول چغندرقند و نيشكر ،شكر استحصال ميشود.
توليدكنندههاي عمده شــكر در جهان عبارتند از برزيل ،هند ،چين،
تايلند و امريكا كه از ميان آنها برزيل و هند درمجموع حدود ۴۰درصد
شكر جهان را توليد ميكنند .در ايران پس از صنعت نساجي ،صنعت
قند و شكر ،دومين صنعت قديمي محسوب ميشود.
صنعت قند و شكر ،با توجه به استراتژيك بودن محصول توليدي
آن ،همواره مورد توجه و حمايت دولت بوده است .شكر ماده غذايي
انرژيزا و تنها ماده غذايي اســت كه بهطور خالص ميتوان 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 ،بستنيســازي ،نوشابهسازي ،مالت و
ماءالشــعير ،آبميوه و ...اســت .اين صنعت از جمله صنايعي است
كه بيشــترين ارتباط را با حلقههاي پيشين و پسين زنجيره توليد
اقتصادي ملي دارد و يكي از صنايع تبديلي مهم بخش كشاورزي
به شــمار ميآيد .مهمترين عناصر تشكيلدهنده مديريت زنجيره
تأمين صنعت قند و شــكر عبارتند از :بخش كشاورزي (چغندر و
نيشكر) به عنوان تأمينكننده ،بخش صنعت (تجهيرات سرمايهاي)
و بخش حملونقل و بازرگاني.
در چرخه توليد قند و شكر مهمترين گام ،تأمين نهادههاي اوليه آن
يعني چغندرقند و نيشكر است ،به همين دليل اين صنعت وابستگي
بسيار شديدي به بخش كشــاورزي دارد و تواناييها و پتانسيلهاي
موجود در زمينه زراعت اين محصوالت مســتقيماً روي اين صنعت
تأثيرگذار اســت .در اين بين ،سهم هر يك از نهادههاي چغندرقند و
نيشكر در ميزان توليد قند و شكر بهترتيب 52درصد و 48درصد است.
عالوه بر بخش كشــاورزي ،عوامل ديگري همچون ميزان تعرفه و
مقدار واردات شكر و سياستهاي قيمتگذاري دستوري دولت براي
مواد اوليه و محصوالت روي حيات اين صنعت بسيار تأثيرگذار است.
همانطور كه اشــاره شد ،ميزان عرضه داخل بهطور كامل جوابگوي
ميزان تقاضاي بازار نيست ،بنابراين بهمنظور 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 تعرفههاي گمركي با ميزان توليد و فروش اين
صنعت رابطهاي معكوس دارد .با توجه به پوشش 91درصدي ميزان
تقاضاي داخل با توليد داخلي ،انتظار ميرود كشور از نظر برابري ميزان
توليد با تقاضا به تعادل نســبي برســد؛ اما با توجه به روند كمآبي و
خشكســالي موجود در كشور و تشــديد آن ،تعادل به وجود آمده به
شرايط پايدار نرسيده و دوباره عدمتعادل برقرار ميشود.
نسبت بين توليد و واردات طي دهسال گذشته همواره نامتعادل
بوده ،بهطوري كه برخي ســالها (مانند ســال  )98ميزان واردات
بسيار بيشتر از توليد داخلي بوده اســت .بنابراين بهمنظور ايجاد
ثبات در اين نقطه بايد سياســتهاي 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 ،شــركتهاي فعال در آن توانايي چنداني براي تمركز روي
مزيت قيمت محصــوالت و بهطور كلي اســتراتژيهاي بازاريابي
ندارند.از آنجا كه قيمت دو محصول چغندر و شكر را دولت تعيين
ميكند ،هرسال سعي ميشوددرصد افزايشها 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  400تا 12هزار و 500تومان رســيده كه تقريباً به اندازه قيمت
چغندر رشــد داشته است .از سال  1400بهمنظور كاهش دخالت
دولت در سياســتگذاري و نزديكي قيمت به شــرايط و وضعيت
بازار ،ضوابط قيمتگذاري كاالهاي توليد داخل از ســوي سازمان

حمايت از مصرفكنندگان 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 زمانبندي مناسب
ميــزان واردات موردنياز از ســوي دولت و به انــدازه انحراف بين
تقاضا و عرضه ،شركتهاي 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 ميگيرند.با
توجه به مشابهت محيط داخلي اكثر شركتهاي شكر چغندري و
دستوري بودن قيمتها ،اين شركتها توانايي چنداني براي ايجاد
مزيت رقابتي ندارند و داشتن مواد اوليه مصرفي باكيفيت در منطقه
محــل احداث ،ظرفيت و كارآيي توليــد عوامل عمده ايجادكننده
مزيت و داشتن سهم بيشتر از بازار به شمار ميآيند.با نگاه به توزيع
از محل احداث كارخانههاي توليدكننده شــكر ميتوان دريافت،
نحــوه توزيع و پراكندگي آنها به بســترهاي الزم آن منطقه براي
كشاورزي و كاشــت چغندرقند و همچنين ميزان شرايط آبي آن
بستگي دارد .كارخانههاي قند بيش از همه در سه استان خراسان،
آذربايجانغربي و فارس قرار دارند كه اين موضوع به دليل داشتن
زمينهاي حاصلخيز و شرايط آبي مناسب آنها بوده است.
بررسيزيرمجموعههايگروهقندوشكر
در بازار ســرمايه ،سهام 19شــركت در گروه قند و شكر معامله
ميشود .همه اين 19شركت در حوزه توليد شكر از چغندرقند فعاليت
دارند و شــركتهايي كه در زمينه اســتحصال شكر از نيشكر فعال
هستند ،هنوز وارد بازار سرمايه نشدهاند .نسبت قيمت به سود ميانگين
اين شركتها 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 شــركتها افزايش داد .در جدول گزارش
شاخصهاي اصلي اين گروه را مورد مقايسه قرار دادهايم.
دو ريسك اصلي قنديها
در صنعت توليد قندو شكر همواره از دو ريسك اصلي صحبت به
ميان ميآيد؛ ريسك تأمين مواد اوليه و ريسك رقبا.ريسك تأمين مواد
اوليه :با توجــه به اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها و افزايش نرخ
حاملهاي انرژي و همچنين اعالم قيمت خريد تضميني چغندر توسط
دولت؛ اين امر ميتواند تأثير بســزايي بر بهاي تمامشده شركتهاي
قندي داشته باشد .بنابراين احتمال رخداد و شدت آن خارج از كنترل
و اختيار كارخانههاست .اهميت امر زماني مشخص ميشود كه حدود
80درصد بهاي تمامشده كارخانه را هزينه مواد اوليه تشكيل ميدهد.
ريسك عدمجذب مواد اوليه :به دليل تعداد زياد كارخانهها در سطح
كشور و از سوي ديگر خشكسالي و كاهش كشت ،كارخانهها ابتداي هر
سال زراعي اقدام به عقد قرارداد با چغندركاران به منظور تضمين ميزان
چغندر درخواستي ميكنند.با توجه به كاهش چشمگير كشت چغندر
بهخصوص در سال  1399شركتهاي رقيب بهمنظور تكميل ظرفيت
توليد خود ،پرداختهايي مازاد بر نرخ تضمينشده تحت عناوين كمك
كرايه و پاداش به چغندركاران داشتهاند كه باعث افزايش قيمت مواد
اوليه شده و اين امر در نهايت به افزايش بها تمامشده محصول انجاميده
است .اين موضوع در سال  1400هم مصداق خواهد داشت.
منبع :دنیای اقتصاد
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عرضه  ۱۵هزار تن شكر
سفيد براي مصارف خانوار

يزدان ســيف با ارســال نامــهاي به
اســتانداران سراســر كشــور ،قيمت هر
كيســه  ۵۰كيلوگرمي شــكر سفيد را با
احتســاب  ۹درصد ماليات ارزش افزوده
هر كيلوگرم به مباشــرين معرفي شــده
(درب انبــار) ۱۲۵۳۵۰ ،ريال اعالم كرد
و افزود :تعيين شــيوه ،شبكه و مباشرين
توزيع شــكر تخصيصي بر عهده كارگروه
تنظيم بازار اســتان اســت تــا از طريق
شــبكههاي منتخب اعــم از تعاونيهاي
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 بنديهاي مناسب و مورد
نياز مصرف خانوار عرضه گردد و از فروش
به صورت فله خودداري شــود .وي اظهار
داشت :سازمان حمايت مصرفكنندگان
و توليدكنندگان ،بازرســان سازمانهاي
جهاد كشــاورزي اســتانها ،ســازمان
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 ميباشد،
تأكيد كرد :با توجه به لزوم كنترل قيمت
شــكر در بازار ،سرعت عمل و كاالرساني
در سريعترين زمان ممكن در شبكههاي
مصرف ،مورد انتظار است.

رشد  ۲۵درصدي تحويل چغندر
به كارخانجات توليد شكر

تحويــل چغندرقند به كارخانجات براي
اســتحصال شكر در ســال جاري ،نسبت
به سال گذشــته  ۲۵درصد افزايش يافت.
امســال بيــش از  ۶ميليــون و  ۵۸۱هزار
تــن چغندرقند بهــاره و پاييــزه تحويل
كارخانجات توليد شــكر شده كه تاكنون
 ۷۹۴هزار تن شــكر ســفيد از اين مقدار
استحصال شده است .ميزان تحويل چغندر
بهاره  ۵ميليــون و  ۲۰۰هزار تن و ميزان
تحويــل چغندرقند پاييــزه يك ميليون و
 ۴۱۱هزار تن اســت .در بخش نيشكر نيز
بيــش از  ۳ميليون و  ۲۰۰هزار تن تحويل
كارخانجات شده اســت كه تاكنون از اين
ميزان نيشكر توليدي ۳۱۴ ،هزار تن شكر
ســفيد روانه مراكز ذخيرهســازي 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.
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شماره  - 216دی و بهمن 1400

انتخاب مهم ۸۵ :يا ۹۶

دولت ســيزدهم هنوز در شــرايط ويژه قرار دارد و بايد مسائل بزرگي در سياست خارجي ،در اقتصاد
كالن و به ويژه سياستهاي ارزي را حل كند .اين دولت اما از حاال فرصت دارد تا سياستهاي كشاورزي
وبه ويژه زراعت در محصوالت مهم را تدوين و اجرا كند .كالنترين ديدگاه اين است كه دولت سيزدهم
ميخواهد راهبرد تنظيم بازار از مســير توجه به توليد داخل را در دســتور كار قرار دهد يا اينكه قصد
دارد بــازار محصوالت و فرآوردههاي غذايي را به هر ترتيب و حتي با كنار گذاشــتن راهبرد خوداتكايي
دنبال كند .نمودارهاي اين صفحه نشــان ميدهند در  ۱۶ســال منتهي به  ۱۳۹۶دو نقطه عطف داريم:
سال ۱۳۸۵كه واردات شكر به دوميليون تن رسيد و نتيجه آن سقوط شكر توليدي در سال  ۱۳۸۷بود.
در مقابل اما در سال  ۱۳۹۴واردات شكر به كمترين ميزان رسيد و در مقابل توليد شكر در سال ۱۳۹۶
به نقطه اوج رســيد .حاال دولت سيزدهم بايد بين اين دو راهبرد يكي را انتخاب كند ۱۳۸۵ :يا ۱۳۹۶؟
آنطور كه مقامهاي ارشد وزارت جهاد كشاورزي ميگويند 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.
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

سال

1385
جمع هر ماه  +ماه هاي قبل
1386
جمع هر ماه  +ماه هاي قبل
1387
جمع هر ماه  +ماه هاي قبل
1388
جمع هر ماه  +ماه هاي قبل
1389
جمع هر ماه  +ماه هاي قبل
1390
جمع هر ماه  +ماه هاي قبل
1391
جمع هر ماه  +ماه هاي قبل
1392
جمع هر ماه  +ماه هاي قبل
1393
جمع هر ماه  +ماه هاي قبل
1394
جمع هر ماه  +ماه هاي قبل
1395
جمع هر ماه  +ماه هاي قبل
1396
جمع هر ماه  +ماه هاي قبل
1397
جمع هر ماه  +ماه هاي قبل
1398
جمع هر ماه  +ماه هاي قبل
1399
جمع هر ماه  +ماه هاي قبل
1400
جمع هر ماه  +ماه هاي 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

سال

1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
جمع

خرداد

تير

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

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
0
522

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
244
766

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
123
889

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
2
891

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
149
1040

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
39
1079

واردات شکر از سال  84تا پايان دی ماه سال 1400به تفکیک خام و سفید
جمع واردات(هزار تن) بها جمع واردات (دالر)
بها (دالر)
خام(هزارتن)
بها (دالر)
سفید(هزارتن)
707
197,380,000
177,256,000
629
20,124,000
78
2,527
1,017,454,469
1,890 291,271,910
637
726,182,559
1,170
407,770,710
822
133,309,344
348
274,461,367
1,101
325,013,345
998
37,213,332
103
287,800,013
877
324,646,020
850
8,819,906
27
315,826,114
1,805
704,520,407
1,805
0
0
704,520,407
1,234
755,904,844
1,228
3,799,510
6
752,105,334
1,680
1,072,413,608
0
0
1,072,413,608 1,680
1,579
832,187,958
1,579
0
0
832,187,958
823
377,470,440
823
0
0
377,470,440
521
171,837,527
472
20,479,003
49
151,358,524
667
320,134,978
667
0
0
0
856
414,742,637
856
0
0
414,742,637
281
102,654,305
281
0
0
102,654,305
1,830
642,346,237
1,830
0
0
642,346,237
1,018
370,660,000
1,018
0
0
370,660,000
1,079
482,290,000
1,079
0
0
482,290,000
19,755
8,519,427,485
1,248
7,684,275,503 18,507 515,017,005

مأخذ :گمرک جمهوري اسالمي ايران

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
1079

آمار واردات شکر از سال  1380تا پايان دی ماه 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

190

889

1079
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