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نجات نیشکر و
سرمایه گذاری تاریخی
بهمن دانائی

هیچ چیزی مهمتر و واجبتر از این
نیست که در این روزهای سخت اقتصاد
ایران برای نجات واحدهای موفق تولیدی که
با سرمایهگذاری تاریخی و با رنج و زحمت و
عبور از تنگناهای گوناگون به بار نشستهان د را
میدانیم
صیانت کنیم .در شرایطی که نیک 
تأمين سرمایه ارزی و ریالی با چه دشواریهایی
یدانیم ایجاد
مواجه است ،در وضعیتی که م 
شغل با ثبات و پایدار با کدام دشواریها همراه
است و در دورانی که تولی د کاالهای اساسی
در داخل باالترین اهمیت در روزگار تحریم را
دار د صیانت از تداوم فعالیت واحدهای نیشکری
و به ویژه طرح توسعه نیشکر و صنایع جانبی
که یکی از طرحهای درخشان و تاریخی این
سرزمین است ،یک اقدام واجب و یک اقدام
ملّی است .این طرح بزرگ در سال زراعی که
سپری ش د حدو د  ۶۳۰هزار تن شکر یعنی
نزدیک به  ۳۰تا  ۳۲درص د کل شکر کشور
را به تنهائی تولی د کر د و همچنین مجموعه
کارخانههای نیشکری جمعاً بالغ بر  ۸۷۰هزار
تن برابر با  ۴۲درص د کل تولی د شکر ایران را
تولی د و در رسیدن به خودکفایی ایران در تولید
این کاالی اساسی نقش بیبدیلی داشتهاند.
درحالیکه چنین مجموعههای عظیم و
با برکتی در هرسرزمینی با درجه اهمیت
باال از سوی همه ذینفعان و مدیران و
قانونگذاران و سیاستورزان در پوشش
حمایت ملّی قرار میگیرن د متأسفانه در
ایران و در این روزگار سخت چن د سالی
است که جریانهای عجیبی با ه دفهای
پیدا و ناپیدا در مسیر تخریب واحدهای
تولی د نیشکر فعالیت ميكنند .این جریانات
عجیب و رازآلو د بدیهیترین و نخستین
اصول شناخته شده از صیانت منافع ملّی را
زیر پا گذاشته و با رفتارها و گفتارهای بسیار
تخریبی ،خواسته و ناخواسته میخواهند
بزرگترین واحدهای تولیدی ایران را که در
راه استقالل و خودکفایی یکی از مهمترین
کاالهای اساسی است ،زمینگیر کنند.
این جریانات مرموز از چن د سال پیش
با ترفندهای پیچیده و با استفاده از همه
نیروی خو د در برخی مراکز و نهادها راه
تخریب این واحدهای بزرگ تولیدی را
در دستور کار قرار دا دهان د و این روزها با
استفاده از موضوع کمبو د آب قص د دارند
بزرگترین طرحهای صنعتی – کشاورزی
که نظیر آن نهتنها در کشور بلکه در
منطقه نیز وجو د ندار د را از گردونه تولید
خارج کنند.
ادامه در صفحه2
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مدارا و تدبیر برای حفظ
پایه اصلی خودکفایی شکر

صفحه2

کشت و صنعت دعبل خزاعی
واح د نمونه  HSEEدر خوزستان

مدیرعامل شرکت دعبل خزاعی گفت:
این شرکت برای سومین بار است که بعنوان
واح د نمونه در حوزه بهداشت ،محیط زیست
و ایمنی در استان شناخته شد.
همایش آیین بزرگداشت روز ملّی صنعت
و معدن با حضور استاندار خوزستان ،رئیس
سازمان صنعت ،معدن وتجارت استان ،رییس
شرکت شهرکهای صنعتی ،امام جمعه موقت
اهواز و دیگر مسئولین استانی و نیز با حضور
تولی د کنندگان و صنعتگران استان در محل سالن اجتماعات سازمان صنعت،
معدن و تجارت استان خوزستان برگزار شد .به گزارش نیشکرنیوز ،در این
همایش ،شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی در حوزه  HSEEبه عنوان واحد
نمونه استانی برگزیده و لوح تقدیر و تندیس ویژه همایش به مدیرعامل این
شرکت اهدا شد.در حاشیه این مراسم ،مدیرعامل شرکت دعبل خزاعی گفت:
این شرکت برای س ّومین بار است که بعنوان واح د نمونه در حوزه بهداشت،
محیط زیست و ایمنی در استان شناخته ش د و این شرکت در مجموع با رعایت
کلیه الزامات قانونی در حوزه  HSEEعملکر د بسیار خوب و قابل قبولی را
داشته و به عنوان واح د نمونه شناخته شد.گفتنی است شرکت کشت و صنعت
دعبل خزاعی از جمله واحدهای هفت گانه شرکت توسعه نیشکر و صنایع
جانبی است که در کیلومتر  ۲۵جاده اهواز – آبادان قرار دارد.

زنگ خطري كه از بيآبي
مزارع نيشكر به صدا درآمد
صفحه7

کشت و صنعت نیشکر دهخدا
واح د نمونه  HSEEدر خوزستان

همایش آیین بزرگداشت روز ملّی صنعت و
معدن با حضور استاندار خوزستان ،رئیس سازمان
صنعت ،معدن وتجارت استان ،رییس شرکت
شهرکهای صنعتی ،امام جمعه موقت اهواز و دیگر
مسئولین استانی و نیز با حضور تولی د کنندگان و
صنعتگران استان در محل سالن اجتماعات سازمان
صنعت ،معدن و تجارت استان خوزستان برگزار
شد .به گزارش نیشکرنیوز ،در این همایش ،شرکت
کشت و صنعت نیشکر دهخدا در حوزه بهداشت ،محیط زیست و انرژی به عنوان واح د
نمونه استانی برگزیده و لوح تقدیر و تندیس ویژه همایش به مدیرعامل این شرکت
اهدا شد .در این زمینه کریمی زن د گفت :با همت و تالش کارکنان این شرکت به ویژه
همکاران ایمنی ،بهداشت و محیط زیست توانستیم عنوان واح د نمونه  HSEEدر
خوزستان را کسب کنیم.مدیر عامل کشت و صنعت دهخدا خاطر نشان کرد :فعالیت
مستمر همه بخشهای کشت و صنعت ،هماهنگی و رعایت دقیق دستورالعملها و
استانداردهای موجو د در حوزه ایمنی – سالمت و بهداشت و بخصوص ف ّعالیت جدی
در حوزه محیط زیست و تبدیل شدن رعایت قوانین و قواع د محیط زیستی به وجدان
سازمان از اهم دالیل دریافت این عنوان در استان است.شرکت کشت و صنعت نیشکر
دهخدا از جمله واحدهای هفت گانه شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی می باش د که
توانست در زمینه تولی د نیشکر و شکر رکوردهای جهانی را به نام خو د به ثبت برساند.
این شرکت در  ۲۵کیلومتری شمال اهواز واقع شده است.

در صفحات دیگر میخوانید:

مزرعههای نیشکر
در مسیر نابودی

صفحه6

کام نیشکر ،در بیآبی
خوزستان تلخ شد

صفحه4

نقشههای خطرناک
اّ
دلالن بزرگ شکر

صفحه3
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ادامه از صفحه اول
درشرایطی که سازمان برنامه و بودجه
طرحهای دهگانه برای ایجا د اشتغال با هزاران
میلیار د تومان سرمایهگذاری از منابع عمومی را
ارایه داده است و در حالی که وزارت تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی با بیشترین نیرو درص د د صیانت
از اشتغال موجو د است و دروضعیتی که فشار
یدهد ،راز
تحریمها گلوی اقتصا د ایران را فشار م 
این رفتار عجیب از سوی برخی افرا د با هدف
زمینگیر کردن این واحدها که با ایجا د دهها هزار
شغل به طور مستقیم و غیرمستقیم و هزاران
میلیار د تومان سرمایهگذاری تاریخی و تأمين
خودکفایی ایران درتولی د و مصرف و جلوگیری از
خروج میلیونها دالر ارز گرانبها در حال فعالیت
است را بای د شناخت و با همه نیرو راه این گروه
را مسدو د کرد.
درحالی که جامعه ایرانی و ایرانیان فهیم با
استقبال از خودکفایی در تولی د شکر نشان دا دهاند
از این اتفاق خرسندن د زمین زدن یک پایه اصلی
خودکفایی شکر غمانگیز و رازآلو د است و بای د
از سوی همه نهادهایی که ذینفع این داستان
هستن د به صورت جدی پیگیری شود .درصورتی

یدانیم تولیدات جانبی این واحدهای بزرگ
که م 
تولیدی شامل الکل صنعتی ،خمیرمایه ا م دیاف
و خوراک دام در ایجا د تولیدات سایر بخشها
و دامداری منطقه نقش پررنگی دارن د و با از
کار افتادن این طرحها ،صنایع یادشده نیز با
دشواری مواجه میشون د آیا نبای د آستین همت
را باال زده و این خواب آشفته تخریبکنندگان
را برهم زد؟ اگر ادعا میشو د واحدهای نیشکری

مدارا و تدبیر برای حفظ
پایه اصلی خودکفایی شکر

این یک اصل قابل قبول است که در شرایط سخت و کمبو د منابع تولی د باید
میان داشتههای موجو د و فعالیتهای مختلف توازنی بر پایه اولویتها و آین دهنگری
برقرار شود .نادیده گرفتن این اصل و کنار گذاشتن استداللهای کارشناسانه در
تخصیص منابع کمیاب به فعالیتهای گوناگون میتوان د به تراژدی و فاجعه برسد.
این وضعی که اکنون به دلیل کمبو د آب و برق در سراسر کشور و در خوزستان
شاه د آن هستیم ،یک هشدار است که بای د با آن در کمال مدارا و تدبیر و آین دهنگری
برخور د کرد.
متأسفانه زمزمههایی شنیده میشو د که منابع کمیاب آب در خوزستان به
فعالیتها و مناطقی داده شو د که اولویت ندارن د و در مقایسه با برخی فعالیتهای
اقتصادی خوزستان حایز اهمیت کمتری از ابعا د گوناگون است .واقعیت این است که
طرحهاي تاریخی نیشکر در خوزستان که فعالیتهای مرتبط با زا د و رش د آنها از
 4دهه پیش شروع و اکنون به مرحله بلوغ و میوهدهی رسی دهان د نبای د به هیچوجه
معرض تهدی د قرار گیرند .سرمایهگذاری تاریخی انجام شده در این واحدهاي ملّی و
یده د این طرح
حتی منطقهای دیگر قابل تکرار نیست و منابع ارزی کشور اجازه نم 
را با همان شرایط سابق تکرار کنیم.
اقلیم خوزستان ،کشاورزی خوزستان ،اشتغال و درآم د این استان با این طرحهاي
بزرگ و ملّی عجین شده و اتصالی منطقی با اقتصا د و سیاست در این استان برقرار
شده است .تولی د نزدیک به  900هزار تن شکر از نیشکر در خوزستان در سال
یده د حدود
زراعی که منتهی به تولی د  2میلیون تن شکر شده است نشان م 
 40تا  42درص د تولی د شکر که راه را برای خروج ارز گرانبها ناهموار کرده و قدرت
استقاللطلبی ایران را افزایش داده است از اهمیت این طرحها است .دهها هزار شغل
مستقیم و غیرمستقیم در خوزستان به ادامه فعالیت کامل تولی د شکر از مزرعههای
بزرگ این شرکتها وابسته است.
مداراجویی در برابر شرایط اقلیمی و شرایط اقتصادی شرط نخست عبور از بحران و
یده د که بحثها و مجادلهها را با شرح صدر
تنگنا است .مداراجویی به مدیران قدرت م 
در دستور کار قرار دهن د و کارشناسانهترین راهحلها را بپذیرند .دورنگری و نگاه به آینده
نیز حکم میکن د فعالیتی که میتوان د ضریب امنیت غذایی و ضریب امنیت ملّی را افزایش
ده د را صیانت کنیم .تدبیر درست این است که راه زنده ماندن و امیدواری در این طرح
بزرگ در دستور کار همه مدیران دلسوز استانی و ملّی قرار گیرد.

و به ویژه طرح توسعه نیشکر به موضوع و شکل
کمبو د آب برخورده است ،به جای زمین زدن یک
سرمایهگذاری تاریخی و به جای رساندن یک
واح د بزرگ کمک کننده به خودکفایی شکر ،بهتر
نیست مدیریت آب را بهبو د بخشیم؟
نمایندگان ارجمن د شهروندان خوزستانی
در مجلس و مدیران ارش د سیاسی و
اقتصادی این استان با اهمیت کشور ،نیک

یدانن د اگر طرح توسعه نیشکر و صنایع
م
جانبی خدای ناکرده دراین مقطع از زمان به
دالیل غیرکارشناسی و تنها به دلیل برخی
خواستههای آزمندانه از حرکت بایستد،
این در حافظه تاریخی مردم استان و حتی
ایرانیان ثبت میشو د که این افرا د و گروه،
نظارهگر یک رویدا د تلخ بودن د و کاری
نکردند .بیایی د به جای برخی اصرارها بر روی
خواستههای کوچک و قابل حل و ایستادگی
بر نقاط کور و خانمانبرانداز ،مثبتتر از هر
زمان فکر کنیم و دست در دست هم زندگی
این واحدهای بزرگ و بابرکت را نجات دهیم.
اعضای خانواده بزرگ صنعت قن د و شکر
ایران با همه نیروی خو د در برابر تخریب
تولی د شکر از نیشکر در خوزستان قاطعانه
خواهن د ایستا د و از همه ابزارهای عرفی و
قانونی برای افشای کسانی که برای تمناهای
کوچک دنبال زمین زدن یک سرمایهگذاری
انجام شده هزاران میلیار د تومانی هستند
استفاده خواه د کرد.
دبیر و عضو هیئت مدیره انجمن صنفی
کارخانههای قن د و شکر ایران

شرایط جدی د فرصتها و تهدیدهای شکر

د

یدگاه

روزهای پس از تعطیالت نوروز  1397در حافظه تاریخی ایرانیان باقی میماند.
در این روزها بو د که به دالیل پیدا و ناپیدا ،نرخ تبدیل ارزهای معتبر به ریال ایران
با شتابی باورنکردنی به سمت باال صعو د کرد .در حالی که در ذهن ایرانیان رسیدن
قیمت هر دالر به  5هزار تومان یک تابو به حساب میآمد ،در چن د روز پس از
تعطیالت نوروز  1397نرخ تبدیل هر دالر آمریکا از  6هزار تومان فراتر رفت .در
آخرین روزهای تیرماه امسال نرخ دالر به مثابه ارز شاخص و مور د عالقه و توجه
شهروندان به  10هزار تومان نیز رسید .حاال و در شرایطی که به نظر میرس د دالر
آمریکا در نزدیکی  8هزار تومان آرام بگیر د آرایش تازهای در کسب و کار ایرانیان در
سطح خانواده ،بنگاه و کالن رخ خواه د داد .در سطح خانواده متأسفانه شاه د کاهش
قدرت خری د شهروندان خواهیم بود ،در سطح بنگاهها شاه د تعطیل بنگاههایی
خواهیم بو د که قیمت تمام شده تولی د آنها به اندازهای باال میرو د که قدرت رقابت را
یدهند .در سطح کالن نیز بای د سیاستهای تازه ارزی ،پولی و بودجهای
از دست م 
را تجربه کنیم تا شاخصهای کالن به دره مرگ نیفتد .اما در این وضعیت تازه قند
و شکر به مثابه یک صنعت چه وضعیتی را تجربه خواه د کرد؟
واقعیت این است که افزایش نرخ تبدیل ارزهای معتبر خارجی به ریال ایران موجب
میشو د واردات شکر به طور اقتصادی بسیار گران تمام شود .در حالی که پیش از بهار
 1397و در شرایطی که میانگین نرخ دالر به ریال در حدو د  4هزار تومان بو د واردات شکر
نصف قیمت زمانی است که دالر به طور میانگین  8هزار تومان ایران ارزش پیدا میکند .این
یک فرصت تاریخی و مناسب برای رقابتی شدن تولی د شکر در ایران نسبت به واردات است.
اما پایداری و ثبات این مزیت اقتصادی پدیدار شده زمانی است که واردات شکر با همین
نرخ بازار آزا د ارز انجام شو د و دولت و مدیران ارش د دولت وسوسههای واردکنندگان را کنار
بگذارن د و از دادن دالر ارزان به واردات خصوصی اجتناب کنند .البته واردات شکر دولتی نیز
با لحاظ دالر بازار آزا د بای د عرضه شو د تا قدرت رقابتی معنا پیدا کند.
اما تهدی د دیگر رش د شتابان نرخ تورم سال  1397است که به نظر میرس د با
تجربه چن د ماه تازه سپری شده بسیار فراتر از میانگین تورم سالهای اخیر باشد.
بازار کاال در ایران همواره خو د را با نرخ تبدیل دالر به ریال سازگار میکن د و با توجه
به  2برابر شدن نرخ در بازار آزا د به رغم تثبیت واردات کاالهای اساسی در دالر با
سقف  4200تومان اما خطر شتابان شدن تورم وجو د دار د و این یک تهدی د برای
غیررقابتی شدن تولی د شکر در سالهای آتی است .با افزایش نرخ پایه تورم که
یده د بای د وضعیت تازه را در کانون توجه قرار دا د تا قیمت تمام شده
امسال رخ م 
تولی د داخل مزیت آزا د شدن نرخ دالر را از بین نبرد.
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نقشههای خطرناک زمینخواران
و د اّلالن بزرگ شکر

اجازه ندهیم  50درصد

یادد
اشت

واقعیت تلخ در اقتصا د ایران که ریشه در تاریخ دار د و مربوط به امروز و دیروز نیست،
رانتی بودن مناسبات و احتمال باال رفتن وقوع فسا د در آن است .درباره دالیل رانتی شدن
کسب و کارها در ایران و چرایی وقوع فسا د سیستماتیک در ساختار و بافت اقتصا د ایران
بسیار گفته و نوشته شده است و این نوشته قص د بازکاوی آنها را ندارد .اما آنچه از این دو
مقوله این روزها بر پیکر نیمهجان یک طرح بزرگ ملّی و یک کاالی راهبردی تولی د داخل
افتاده است را نمیتوان نادیده گرفت .در شرایط رانتی و فسادآلودی که متأسفانه ذهن و
جان و عمل ع دهای از آزمندان و رانتخواران را تحت کنترل درآورده است ریشهکن کردن
تولی د داخلی شکر از محصول نیشکر در خوزستان است.
یکی از طرحهای پیچیده و بسیار خطرناک و بلندمدتی که صاحبان قدرتهای عجیب در
خوزستان دارن د و میخواهن د آن را با همکاری دالالن بزرگ شکر اجرایی کنن د و خیال خو د را
برای همیشه از تولی د داخلی آرام کنن د انتقال آب از سرچشمههای رودخانههای خوزستان به
مناطق دیگر کشور است .آنها با بهانهها و استداللهای عجیب و ترسناک مدیران را شای د مجاب
کنن د که این اتفاق بیفت د و در این صورت تولی د شکر از نیشکر در یک دوره کوتاهمدت نابود
خواه د شد .با توجه به اینکه  42درص د از تولی د شکر ایران در سال زراعی گذشته از نیشکر و به
طور عمده از طرحهای هفتگانه شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی حاصل شده است ،این
طرح ناجوانمردانه میتوان د برای همیشه طرح خودکفایی شکر را به نیستی بکشاند.
زمینخواران آزمند
ّ
آنهایی که در سه دهه سپری شده شاه د زا د و رش د یک طرح عظیم ملی در خوزستان
بودن د و دیدن د که اراضی موات و مرده و افتاده در این استان چگونه با سرمایهگذاريهای
یدانن د این اراضی اکنون چه گوهر
کالن و زحمتهای فراوان تبدیل به اراضی دایر ش د نیک م 
گرانبهایی ش دهاند .در این وضعیت است که یک گروه از طمعکاران و آزمندان زمینخوار
میخواهن د با خشک کردن ریشه تولی د نیشکر در خوزستان که در کنار شهرها و مراکز روستایی
قرار دارن د این اراضی دایر شده را با ثمن بخس خریداری کرده و به ثروتهای بادآورده برسند.
این یک برنامه خطرناک است که در هفتهها و روزهای تازه سپری شده برخی از شواه د آن در
گوشه و کنار دیده و زمزمههای این خواست خطرناک اینسو و آنسو شنیده میشود .اکنون
آزمندان و طمعکاران ،دالالن بزرگ شکر و صاحبان قدرتهای نامشهو د دست به دست هم
دا دهان د تا یک طرح خطرناک را گام به گام پیش ببرند .در اینسو اما پیدا شدن يك اتحا د از همه
عالقمندان و دلسوزان به تولي د ملّي ضرورت تمام عیاری است که بای د اتفاق بیفتد.

کشاورزی خوزستان زمینگیر شود

 – 1استان خوزستان از دیرباز تا امروز به دالیل گوناگون یکی از مناطق مستع د کشاورزی
در ایران بوده است .در حالی که این استان بیشتر با صنعت نفت و گاز شناخته میشو د اما
یادآوری این نکته دارای اهمیت است که این استان در  12ماه سال میتوان د انواع محصوالت
یده د خوزستان در تولی د گندم،
کشاورزی و باغی تولی د کند .آمارهای در دسترس نشان م 
ذرت ،خرما و به ویژه نیشکر در ردیف اول در کل استانهای ایران قرار دارد .این استان
پربرکت ایران اکنون در شرایط دشواری قرار دار د و متأسفانه فضای مناسبات و بحثهای
سیاسی ،اقتصادی به سویی میرو د که انگار بای د تولی د نیشکر که ارزش محصوالت آن در
این استان  50درص د ارزش کل محصولت کشاورزی استان است ،قربانی شود .در صورتی
که خدایناکرده چنین اتفاقی بیفت د استان خوزستان تا سالهای طوالنی با یک تراژدی
بای د دست و پنجه نرم کند.
 -2ایران پس از سالهای طوالنی که در آرزوی خودکفایی تولی د شکر از داخل بو د و
امی د میرفت گروه کوچک و آزمن د واردکنندگان شکر از صحنه اقتصا د شکر حذف شون د در
سال زراعی سپری شده به این آرزوی خو د رسید .تولی د  2میلیون تن شکر از چغندر قند
و نیشکر این آرزو را برآورده کرد .قطع وابستگی ایران به واردات شکر خارجی اتفاق افتاده
است و حاال به نظر میرس د کاهش طبیعی منابع آب در کل کشور و در خوزستان راه را
برای دالالن هموار کرده است تا دوباره به سوی واردات شکر هجوم بیاورند .این گروه راه
واردات را از قطع تولی د شکر از نیشکر در خوزستان دنبال میکنند.
 -3با توجه به نکات یادشده به نظر میرس د بای د برای نجات نیشکر راههایی جستجو کرد.
یکی از راههای اصلی اما به نظر میرس د در حوزه اقتدار و قدرت سیاسی است .مقامهای
دولتی در خوزستان در سازمانها و نهادها و مؤسسههای مختلف در این روزها بیشترین
نیروی خو د را برای نگهداشت باالترین سطح آمادگی در استان به کار میبرند .برای اینکه
این تالش و برنامهریزیها به طور کامل اجرایی شو د اما افزایش سهم قدرت مدیران
خوزستانی یک ضرورت تمامعیار است .واقعیت این است که نبای د به دالیل غیرکارشناسی
و تنها به این دلیل که قدرت مدیران سیاسی برخی استانها بیشتر است منابع خوزستان
به جای دیگر برده شود.
 -4اکنون روزهای سختی در کشور وجو د دارد .کمبو د طبیعی بارندگی و مدیریت
نابهینه منابع آب و کمبو د نیروی برق دست به دست هم دا دهان د و شرایط را سخت کر دهاند.
بای د از این شرایط استفاده کر د و برای یک بار هم که شده مسایل منطقهای و استانی و ملّی
را در یک چارچوب حل و فصل کنیم.

شيرينترين ركور د شكني
عبدالحسينطوطيايي

پس از تولي د  14ميليون تني گندم در سال  1395و
افزايش  35درصدي تولي د شكر تنها نسبت به سال قبل،
دستيابي بخش كشاورزي به ركور د تاريخي ديگري چون
شه د بر كام اقتصا د كشور نشست .يك ميليون و ۹۹۴
هزار و  ۶۳۷تن شكر تا آخر فروردينماه امسال در كشور
تولي د شده است .از اين ميزان  850هزار تن شكر از نيشكر
به دست آمده است .پيشبيني میشو د در شرایط عادی
تولي د شكر امسال از مرز دو ميليون تن عبور كند .رخدادي
كه در تاريخ  122ساله كشت و صنعت اين كاالي اساسي
و نقشآفرين در امنيت غذايي ،بيسابقه بوده و نشان از
قابليت و ظرفيتهاي نهفتهاي دار د كه با وجو د تنگناهاي
موجو د در نظام اقتصادي كشور ،ساختار كمتحرك بخش
دولتي ،دگرگونيهاي اقليمي و تنشهاي خشكسالي در
كشورمان همچنان كار ميكند .ظرفيتهايي كه با تأكيد
بر نگرش توليدمحور بروز كرده است از دميدن بامداد
يده د كه اين تنها از نتايج سحر آن است.
دولتي نوي د م 
تاريخچه فراز و فرودهاي  120ساله كشت چغندرقن د و
صنعت شكر در ايران بهويژه در دو دهه گذشته ميتوان د نمايي
از تجربيات تلخ و شيرين در اين حوزه را داشته باشد.
سطح كشت چغندرقن د در سال  1350حدو د 162
هزار هكتار و با عملكر د  25و تولي د كل چهار ميليون
تن بود .همين پارامترها اما در سال  1396به  130هزار

ت

حلیل

هكتار از سطح كشت و بيش از هشت ميليون تن توليد
و نيز  55تن عملكر د تغيير يافت .تغييراتي كه نشان از
افزايش بهرهوري زراعت اين محصول در واح د سطح را
يدهد .متأسفانه در اين فاصله زماني
طي  46سال اخير م 
و در سالهاي  1385تا  ،1391اين رون د رو به افزايش با
نوساناتي روبرو شد .نوساناتي كه بيش از هر زمان نقش
مديريتهاي شعاري با عملگرا را از هم متمايز و آشكار
ساخت .اقدام به واردات بيتوجيه سه ميليون تن شكر در
سالهاي  85و ( 86دو ميليون تن بيش از نياز داخلي)،
سرانجام به ورشكستگي صنعت قن د و شكر درسالهاي
 1387تا  1390منجر شد.
از پيامدهاي مخرب اين واردات تولي د ستيز ،افزايش
سرانه مصرف شكر بو د كه در سال  1391به  33كيلوگرم
در سال رسيد .سرانهاي كه در سال  1356حدو د 26
كيلوگرم بود .البته در نتيجه برنامه توسعه و رونق ديگر
بار تولي د چغندرقن د كه از سال  1392آغاز شده بو د اين
سرانه مج د دا ً رو به كاهش نهاده و در حال حاضر به 27
كيلوگرم رسيده است .كارنامه درخشان پروسه افزايشي
تولي د شكر در چندساله اخير البته نباي د ما را از الگوي
درست و منطقي مصرف شكر و از نقش آگاهانه و فعال
جامعه مصرفكننده در تحقق توسعه پايدار تولي د شكر
غافل كند .به هر حال ظرفيتهاي بخش كشاورزي در

ت

فسیر

بهترين شيوههاي بهرهوري بيانتها نبوده و سرانجام اين
خودكفايي نيز در برابر افزايش نامحدو د شمار و الگوي
مصرف شكننده خواه د بود .سرانه مصرف شكر در
كشورمان در حال حاضر هنوز هم بيش از دو كيلوگرم
بيش از سرانه جهاني است.
از طرفي ایران به عنوان دومين توليدكننده خرما در
جهان داراي امكان خوبي براي مصرف جايگزين با شكر
است .اگر كه وزارتخانههاي بهداشت ،درمان و آموزش
پزشكي ،آموزش و پرورش ،رسانه ملّی و ...به فرهنگسازي
در نهادينه كردن الگوي درست و پرهيز از مصرف زيانآور
غذاهايي ازقبيل نوشابههاي شيرين ،زولبيا و ...بپردازند
امكان دستيابي به سرانه مصرف تا  20كيلوگرم هم وجود
دارد .در اين صورت ميتوانيم ادعا كنيم در حال حاضر
 400هزار تن بيش از نياز واقعي تولي د شكر داريم .بدون
تردي د كاهش اين ميزان مازا د شكر از چرخه تولي د بخش
كشاورزي ميتوان د به كاهش  40هزار هكتار سطح كشت
و صرفهجويي حدو د  700ميليون مترمكعب آب در بخش
كشاورزي منجر شود .تحقق اين الگوي مصرف و نيز
توسعه كشت چغندرقن د پاييزه در مناطق گرمسير كه در
يدهد
حال حاضر يكهشتم تولي د چغندرقن د را تشكيل م 
در شرايط تنش كمآبي موجود ،كارنامه موفقتري از شكر
مور د انتظار خواه د بود.
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تبعات خسارت به نيشكر
تا  ۵سال آينده

شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي براي
گذر از بحران بيآبي ،كنترل زيادي روي
مصرف بهينه آب انجام داده و انتظار اين بود
همانن د سالهاي  ۸۸و  ۸۹كه باز هم بحران
آب ايجا د شده بود ،آسيب زيادي متوجه مزارع
نيشكر نشود.
مديرعامل كشت و صنعت حكيم فارابي
گفت :شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي
براي گذر از بحران بيآبي ،كنترل زيادي روي
مصرف بهينه آب انجام داديم و انتظار اين بود
همانن د سالهاي  ۸۸و  ۸۹كه باز هم بحران
آب ايجا د شده بود ،آسيب زيادي متوجه مزارع
نيشكر نشود.
محمو د قدرتي افزود :در ابتداي سال ،با
توجه به رش د بسيار خوب گياه نيشكر در مزارع،
پيشبيني افزايش  ۳۰درصدي تولي د را داشتيم
اما با همه تالشها در مصرف بهينه آب و همه
راهكارها در كاهش مصرف آب ،بحران بيآبي
گريبانگير مزارع نيشكر شد.
قدرتي با انتقا د از بينظميهاي ايجا د شده در
قطعي برق كشت و صنعتها گفت :به دليل نبو د
برق ،آب از انتهاي كانالهاي آبياري وار د زهكشها
ميشو د و امكان روشن كردن پمپهاي ثانويه را
نيز نداريم.
افزايش فشار كارگري ،كمبو د آب و قطعي
بيبرنامه برق ،كشت و صنعتها را با چالشهاي
جدي روبرو كرده است.
مديرعامل كشت و صنعت حكيم فارابي
اظهار كرد :درآم د صنعت نيشكر در خوزستان
از طريق تولي د شكر تأمين ميشو د و به دليل
بحران آب و خسارت شدي د به مزارع نيشكر،
آينده بسيار بدي در انتظار فعاليتهاي توليدي
در كشت و صنعتها است.
محمو د قدرتي با بيان اينكه بخش اعظم
مزارع كشت و صنعت فارابي خشك شده است،
افزود :امسال سال بسيار بدي براي مزارع نيشكر
است و تبعات آن تا  ۵سال آينده ادامه دارد.
وي گفت :جمع اراضي زير كشت در كشت و
صنعت حكيم فارابي  ٩هزار و  ۵٠٠هكتار است
كه  ۴٠درص د اين اراضي به دليل بحران آب ،با
كاهش رش د و آلودگي به آفات مواجه شدند.
قدرتي با اشاره به كاهش چشمگير رش د گياه
نيشكر در اين كشت و صنعت ،تصريح كرد:
تيرماه سال گذشته ،حدو د  ١٨سانتيمتر رشد
هفتگي در گياه نيشكر مشاهده ميش د اما در
حال حاضر اين رش د به  ٣تا  ۴سانتيمتر رسيده
و حدو د  ١۵سانتيمتر كاهش يافته است.
مديرعامل كشت و صنعت حكيم فارابي
گفت :به دليل عدم آبياري مزارع ،رش د گياه
نيشكر در همين مرحله متوقف مانده است
و تولي د نيشكر در حدو د  ۵٠درص د نسبت به
سال گذشته كمتر است .وي اضافه كرد :در اين
كشت و صنعت  ٢هزار كارگر مشغول به كار
هستن د كه به دليل افت شدي د توليد ،با چالش
پرداخت حقوق آنها روبرو هستيم.
قدرتي گفت :كشت و صنعت حكيم فارابي
درآم د خو د را از كشت گياه نيشكر و توليد
شكر ،تأمين ميكن د و تمامي درآم د ما متكي به
تولي د است كه با توجه به خسارتهاي شديد،
آينده بسيار بدي براي آن پيشبيني ميشود.

کام نیشکر ،در بیآبی خوزستان تلخ شد

خشکسالی و عدم تخصیص بموقع حق آبه نیشکر باعث ش د
حدو د  41درص د از مزارع نیشکر کشت و صنعت حکیم فارابی
خوزستان در آستانه نابودی قرارگیرند.
در زیرگزارشی اجمالی از وضعیت این روزهای کشت و صنعت
مذکور ایفا د میگر دد:
 -1کاهش کمیت آب آبیاری
در سال جاری به دلیل خشکسالی حادث شده و کاهش
شدی د منابع آب ،حجم آب رودخانه کارون به شدت کاهش یافته
است .اندازهگیریهای انجام شده در محل ایستگاه پمپاژ کشت و
یده د که ارتفاع آب کارون نسبت به
صنعت حکیم فارابی نشان م 
سالهای قبل بیش از  75درص د کاهش داشته است.

از آنجائیکه آستانه  ECآب آبیاری برای کاهش محصول
نیشکر برابر با  1/1 ds/mمیباش د پیشبینی ميشو د که افزایش
شوری آب تا  3/6 ds/mدر سال جاری موجب کاهش حدو د 25
درصدی محصول شود.
جدول  -2تحمل گیاه نیشکر و پتانسیل تولی 
د
محصول تحت تأثير شوری آب آبیاری یا شوری خاک
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لذا با توجه به کاهش سطح آب رودخانه کارون و در نتیجه
کاهش دبی و تعدا د پمپهای ایستگاه اصلی ،میزان آب برداشتی
این کشت و صنعت نیز به طور قابل توجهی کاهش یافته است.
جدول  -1مقایسه حجم آب پمپاژ شده ( m3در ماه) ایستگاه
اصلی کشت و صنعت حکیم فارابی نسبت به سال 1396
درصد
سال  1396سال 1397
ماه
افزایش/کاهش
-3/7
فروردین 19.334.648 20.081.833
-29/3
اردیبهشت 28.056.440 39.672.990
-37/8
خرداد 26.941.920 43.286.471
-54
21.856.125 47.525.385
تیر
-31/2
جمع کل 96.189.140 150.566.679
میانگین
قطعی برق
قطعیهای مکرر برق ،آبیاری مزارع نیشکر را به دلیل عدم
پمپاژ آب و تداوم فعالیت آبیاری تحت تأثیر قرار داده و از طرفی
شروع مج د د آبیاری مزارع بع د از وصل شدن برق سراسری،
هدررفت آب را نیز افزایش داده است.
 -2کاهش کیفیت آب آبیاری
طبق نمودار  1در اثر کاهش میزان آب رودخانه کارون ،کیفیت
آب آبیاری افت قابل مالحظه ای نموده است و هدایت الکتریکی
آب بعنوان یکی از مهمترین شاخصهای کیفی آب آبیاری در
سه ماه اول سال به بیش از  3ds/mرسی د (تغییرات هدایت
الکتریکی آب تا پایان تیرماه سال  97نسبت به مدت مشابه سال
یدهد).
 96کاهش افت کیفی حدو د  40درص د را نشان م 

Sugarcane
(Saccharum 1.7
)officinarum

د تجمعی
 -3کاهش رش 
عوامل ایجا د شده بر اثر خشکسالی در سال جاری تا هفته
یازدهم دوره رش د نیشکر (دوره رش د نیشکر در  22هفته
اندازهگیری میشود) باعث کاهش  23درصدی رش د تجمعی
مزارع شده است که این رون د تا پایان مرحله رشدی ادامه خواهد
داشت و به حدو د  50درص د خواه د رسید.
د تجمعی و مقایسه آن
نمودار  -2نمودار رش 
با سالهای قبل

افزایش تأثير با د زدگی
در اثر عدم وجو د آب کافی جهت آبیاری مزارع و در نتیجه
کاهش درص د رطوبت گیاه و خاک مزرعه ،تأثير وزش بادهای گرم
مضاعف گردیده است بهطوریکه تقریباً در بیش از  90درصد
مزارع خشکیدگی شدی د در برگهای گیاه مشاهده میشود.

د برگهای نیشکر در اثر
تصویر  -1خشکیدگی شدی 
کمبو د آب و وزش بادهای گرم

افزایش آفات نیشکر

نمودار  -1مقایسه  ECآب ورودی (رودخانه کارون) در
سال  1397با میانگین چهارساله و سال 1396

FIELD
CROPS

سوسک ریشهخوار نیشکر
با توجه به بروز خشکسالی شدی د و باز شدن راندهای آبیاری
مزارع و ایجا د شرایط مناسب برای فعالیت سوسک ریشهخوار
نیشکر ،درص د خسارت این آفت در سال جاری نسبت به سال
گذشته حدو د  143درص د افزایش داشته است.
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استاندار خوزستان در بازدی 
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بای د آب شرب ،نخیالت ،کشاورزی و نیشکر تأمین شود

د بوتههای
نمودار  -3نمودار مقایسهای میانگین درص 
آلوده به آفت در دو سال  96و97

-5-2کنه نیشکر
با توجه به اینکه تنشهای گیاهی تأثیر مستقیمی بر افزایش
جمعیت آفت نیشکر دار د در سال جاری شدت آلودگی به آفت
کنه نیشکر به طور چشمگیری افزایش داشته است بهطوریکه
آثار خسارت کنه بهصورت شدی د بر روی اکثر بوتههای نیشکر
دیده میشود.
کاهش عملکرد
همانگونه که در جدول  3مشاهده ميشو د پیشبینی
عملکر د برای سال جاری  90تن در هکتار بوده است که با
احتساب سطح داشت  8978هکتاری ،تناژ تولیدی حدود
 808/000تن قابل دستیابی بوده است.در صورتی که با در
نظر گرفتن محدودیتهای موجود ،و پیشبینی عملکر د 53/2
تن در هکتاری در سال جاری برآور د میشو د که تناژ تولیدی
 557/520تن و حدو د  41درصدکاهش یابد.
جدول  -3برنامه پیشبینی هکتار و تناژ برداشت
نیشکر در سالهای زراعی 1395الی 1399

استاندار خوزستان اظهار کرد :ما بای د به نحوی عمل کنیم
که بقای صنایع وابسته به آب نظیر توسعه نیشکر ،آبزی
پروری ،پرورش نخیالت ،و … حفظ شو د تا در سالهای
آینده که باز هم بارندگی خواهیم داشت این صنایع از بین
نرفته باشند .من به کسانی که به صورت مداوم علیه توسعه
نیشکر تبلیغ میکنن د و شلوغ میکنند ،توصیه میکنم که
توجه داشته باشن د در توسعه نیشکر بیش از  ۱۸هزار شغل
به صورت مستقیم برای مردم این استان ایجا د شده است.
به گزارش نیشکرنیوز ،دکتر غالمرضا شریعتی در حاشیه
بازدی د از کشت و صنعت دهخدا گفت :قسمت عمده مزارع
نیشکر در کشت و صنعت دهخدا به علت کم آبی دچار
تنش شده است و زمینهای زراعی این کشت و صنعت به
دلیل اینکه آب مور د نیاز خو د را فقط از رودخانه دز تأمین
میکردند ،در مقایسه با دیگر کشت و صنعتها متحمل
آسیب بیشتری شده است.وی با بیان اینکه کشت و صنعت
دهخدا از منظم ترین کشت و صنعتهای نیشکری است،
گفت :کشت و صنعت دهخدا کام ً
ال مطابق با سهمیه آب
دریافتی عمل کرده است و فعالیت در این کشت و صنعت بر
اساس میزان آب دریافتی تنظیم و سازگار شده بود.
شریعتی گفت :امسال به دلیل بحران بی آبی نتوانستیم
آب الزم و مور د نیاز کشت گیاه نیشکر در کشت و صنعت
دهخدا را تأمین کنیم به دلیل اینکه دچار تنش آبی هستیم
و بای د آب مور د نیاز برای صنعت و مصارف دیگر را نیز تأمین
میکردیم.
استاندار خوزستان با تأکی د بر اینکه بای د همه به نوعی این
شرایط جدی د آبی را تحمل کنند ،تصریح کرد :البته قسمت
عمده بحران بی آبی متوجه کشت و صنعت دهخدا ش د و
توسعه نیشکر از این بابت دچار مشکل و سختی ش د و به
محض اینکه متوجه این معضالت شدیم شخصاً برای حل
آنها اقدام کردم تا آب بیشتری برای کشت گیاه نیشکر در
کشت و صنعت دهخدا تأمین شو د تا جلوی آسیب ایجا د شده
تا حدی گرفته شود .شریعتی گفت :شرکت توسعه نیشکر و
صنایع جانی از طرفی کاالی ایرانی تولی د می کن د و وابستگی
ما را به خارج کم می کن د از سوی دیگر اشتغال خیلی خوبی
ایجا د کرده است و کارگران شاغل در آن بومی مناطق هستند.
وی افزود :امروز در این بازدی د مشاهده ش د که کارگران این
منطقه نسبت به وضعیت ایجا د شده برای مزارع نیشکر نگران
و معترض بودن د و انتقا د میکردند .به دلیل اینکه زندگی،
معیشت و بقای خانوا دههای آنها به این صنعت وابسته است و

من به کسانی که به صورت مداوم علیه توسعه نیشکر تبلیغ
میکنن د و شلوغ میکنند ،توصیه میکنم که توجه داشته
باشن د در توسعه نیشکر بیش از  ۱۸هزار شغل به صورت
مستقیم برای مردم این استان ایجا د شده است.
استاندار خوزستان گفت :تأکی د ما بر آن بو د که امسال
با خشکسالی مواجه هستیم و همه بای د این شرایط را
تحمل کنن د و به صورتی عمل کنیم که نیشکر ،نخیالت،
آبزیپروری و … نابو د نشون د و بای د همه به یک نسبت شرایط
سخت پیش آمده را تحمل کنن د چون به هر حال نسبت
به سالهای مطلوب از نظر بارندگی و میزان آب با آسیب
رو به رو میشوند .ما بای د به نحوی عمل کنیم که بقای این
صنایع حفظ شو د تا در سالهای آینده که باز هم بارندگی
خواهیم داشت ،صنایع وابسته به آب از بین نرفته باشند.
شریعتی با اشاره به اینکه همه برای گذر از بحران بی آبی
در استان همراهی کردن د و با ج دّیّت همه در کنار هم بودند،
اضافه کرد :بخش عمده ای از تابستان که می گفتن د استان با
بحران جدی رو به رو می شود ،با همدلی ،در کنار هم بودن و
همکاری جمعی سپری شده است و امیدواریم مابقی تابستان
نیز با مدیریت جمعی سپری شود .ما هم سعی میکنیم در
ح د توان و بضاعت برای دهخدا آب بیشتری تأمین کنیم تا
مشکلی که به صورت جدی برای این کشت و صنعت پیش
آمده ،در مردا د ماه تا حدودی جبران شود .استاندار خوزستان
با تأکی د بر اینکه تالش مجموعه استان برای برآورده کردن
حداقلهاست ،گفت میزان آبی که کشت و صنعتها نیاز
دارن د نسبت به سال گذشته به میزان قابل توجهی کاهش
پیدا کرده است .وی با بیان اینکه میزان سهمیه آب کشت و
صنعت دهخدا بیش از  ۳۰درص د کاهش داشته است ،گفت:
ما سعی میکنیم ما به تفاوت کاهش آب را در این کشت و
صنعت جبران کنیم.

مديرعامل شركت كشت و صنعت كارون:

زندگي كشت و صنعت كارون درگروي رسيدن آب است

شركت كشت و صنعت كارون كه يكي از قطبهاي
توليدي شكر در خاورميانه است با چالش بزرگ كمآبي همراه
است و ميتوان گفت اگر آب براي مزارع تشنه اين شركت
تأمين نشو د حيات كارون از بين ميرو د و اين اتفاق منطقه
شوشتر و حومه را نابو د ميكند.
كارون بزرگ كه در سه سال اخير نشان دا د ميتواند
شكوفايي و رونق را با درايت و مديريت به ارمغان برساند
از تولي د  ٧٠هزار تن شكر به تولي د  ١٧٠هزار تن رسيده
است بزرگترين شركت توليدي شكر در خاورميانه است.
حال اين شركت بزرگ و نيشكري كه اشتغال بيش از
 ١٠هزار نفر از آن تأمين ميشو د نيازمن د آب است ،آبي
كه جان كارون را نجات دهد .عبدالمجي د ميرزاپور اظهار
داشت :بحران كمآبي خطرات ج دّي به مزارع وار د كرده
است و اگر آب مور د نياز با رعايت الگوي مصرف براي ما
تأمين نشود ،بزرگترين شركت توليدي شكر دچار چالش
بزرگي خواه د شد .وي افزود :ما سن د چشماندازي تعريف
كرده بوديم و در سال توليدي گذشته با بيش از  ١٧٠هزار

تن شكر در تالش بوديم كه كارون را به جايگاه اصلي
خو د كه رسيدن به ظرفيت اسمي خو د بو د برسانيم كه
امسال بحران بيآبي در حال نابو د كردن مزارع ما است.
مديرعامل كشت و صنعت كارون بيان كرد :اگر جان
نيشكرهاي تشنه كارون را نجات ندهيم اشتغال و اقتصاد
منطقه دچار چالش ميشود .ميرزاپور تصريح كرد :اگر در
روزهاي آينده آب مور د نياز تأمين نشو د ديگر فرصتي
براي جبران نيست و ديگر اين خسارت جبران نميشود.
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نيشكر يك محصول م ّلی
است و در تقابل با هيچ
كشت ديگري نيست

مديرعامل كشت و صنعت ميرزا كوچك
خان اظهار كرد :تاكنون  ۵۰درص د از
سهميه حقآبه شركت توسعه نيشكر
تخصيص داده نشده است و اين مسأله در
تيرماه كه اوج گرماي تابستان است آسيب
زيادي را متوجه مزارع نيشكر كرده است.
نباي د كشت نيشكر را در تقابل با كشتهاي
ديگري قرار داد.
ستار شكيبا با اشاره به چالش خشكسالي
در استان خاطرنشان كرد :در كشت و
صنعت ميرزاكوچكخان به علت كمآبي
گياه نيشكر با  ۲۰درص د كاهش رش د مواجه
شده است و اين مسأله تأثيرات منفي زيادي
را بر تولي د شكر ايجا د ميكند .ميزان آبي
را كه براي آبياري مزارع برداشت ميكنيم
باي د بين  ۴۰۰مزرعه نيشكر تقسيم كنيم
كه اين آب پس از ورو د به كانالهاي اصلي،
به كانالهاي فرعي هدايت ميشود .به دليل
قطعي مكرر برق ،شاه د هدر رفت باالي آب
در مزارع هستيم .شكيبا اين شيوه تخصيص
آب و قطعي برق را سبب خارج شدن
كنترل آبياري مزارع از دست كشاورزان
دانست و گفت :در خردادماه امسال با
تمهيداتي كه به كار گرفته ش د ميزان آب
آبياري مزارع نيشكر نسبت به سال گذشته
به نصف ميران مصرفي كاهش پيدا كرد.
تا در مصرف آب صرفه جويي شود .وي با
اشاره به اينكه تاكنون  ۵۰درص د سهميه
آب شركت توسعه نيشكر تخصيص داده
نشده است ،گفت :با توجه به قطعي مكرر
آب در تيرماه سال جاري متوسط برداشت
آب تا به امروز  ۲۲ميليون مترمكعب بوده
است كه اين مسأله در اوج گرماي تابستان
آسيب زيادي را متوجه مزارع نيشكر كرده
است .شكيبا گفت :پيشبيني ميشو د در
صورت ادامه اين شرايط ،بخش اعظمي از
مزارع نيشكر به سمت نابودي كشيده شوند
و اين امر ضمن ضربه به اقتصا د كشور و
عدم توانايي در تولي د شكر ،سبب ميشو د تا
ارز زيادي براي واردات شكر از كشور خارج
شود .وي خاطرنشان كرد :كشاورزان شاغل
در كشت و صنعتهاي نيشكر به دليل
كمبو د آب و كم شدن سطح زير كشت
با كاهش چشمگير درآم د ماهيانه مواجه
ش دهان د كه اين مسأله به بحرانهاي كارگري
در استان خوزستان دامن ميزند.

مزرعههای نیشکر در مسیر نابودی

يدانيم
مزارع نيشكر به دليل بيآبي در حال نابودي هستن د و ديگر نم 
صداي خو د را چگونه و با چه لحني به گوش مسئوالن برسانيم .مديرعامل
توسعه نيشكر و صنايع جانبي اظهار كرد :قطعي مداوم برق در هر نوبت
بيش از  ٣٨٠تن از محصول شكر خام را كه در چرخه تولي د است ،از بين
ميبر د و مقدار زيادي موا د اوليه و خام كارخانجات و صنايع مختلف وابسته
به نيشكر از جمله خمير مايه ،الكل و ...نيز ضايع ميشود .همچنين حقوق
كارگران نيشكري كه آب بر روي مزارع نيشكر آنان بسته شده است ،فقط
براي جلوگيري از بحران كارگري در شهرهاي مختلف استان از خرمشهر
گرفته تا شادگان و شوشتر حتي از طريق استقراض پرداخت ميشود.
محمو د شميلي گفت :مزارع نيشكر به دليل بيآبي در حال نابودي
يدانيم صداي خو د را چگونه و با چه لحني به گوش
هستن د و ديگر نم 
مسئوالن برسانيم .وي با اظهار تأسف از اينكه مقدار زيادي از مزارع نيشكر
در هر كشت و صنعت در تيرماه هنوز آبياري نشده است ،گفت :توسعه
نيشكر فقط از اين بابت حقوق كارگران را از طريق استقراض پرداخت
ميكن د كه در استان بحرانهاي كارگري ايجا د نشو د و در شرايط كنوني
جلوي دفاتر مسئوالن و استان يا فرمانداري براي عدم دريافت حقوق
تجمع نكنند .شميلي با بيان اينكه همه مصوبات ستا د خشكسالي از سوي
شركت توسعه نيشكر مور د پذيرش قرار گرفته و اجرايي شده است ،گفت:
در كشت و صنعتهاي نيشكر عالوه بر كاهش كشت ،الگوي مصرف آب
نيز تغيير پيدا كر د اما طي اين دو هفته به صورت مداوم روزي  ۶ساعت با
قطعي برق مواجه هستيم و طي دو روز گذشته با قطعي  ٢۴ساعت برق
رو برو بوديم .وي با بيان اينكه چه كسي پاسخگوي اين اتالف منابع به
دليل قطعي بيبرنامه برق است ،اضافه كرد :وقتي هم كه تماس ميگيريم
جواب قانعكنن دهاي نميشنويم و كسي حاضر به قبول مسئوليت در
خصوص قطعي مدام برق نيست.
شميلي گفت :اگر قرار است در جلسات تصميم مديريتي گرفته است
باي د اين تصميمات داراي ضمانت اجرايي و پشتوانه كارشناسي باشد.
مديرعامل شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي خاطرنشان كرد :براي
ما  ۶ساعت قطعي برق تبعات زيادي به دنبال دار د و با هر قطعي ،سه
ساعت طول ميكش د تا يك كانال آب  ١٢كيلومتري دوباره پر از آب
شو د و  ۵ساعت زمان نياز داريم تا آب به قسمتي از مزرعه برس د كه
به دليل قطع برق ،آبياري نشده است و در مجموع قطع برق  ۶ساعته

براي ما بيش از  ۱۴ساعت آبياري را به تأخير مياندازد .وی افزود :با هر
قطعي برق حدو د  ٣ميليون متر مكعب آب به هدر ميرو د و  ١۵ساعت
زمان نياز داريم تا دوباره آبياري را آغاز كنيم .اين يعني اتالف بزرگ
منابع آبي و خسارت زيا د به مزارع نيشكر .ما اين در د را به كجا ببريم
و به كه بگوييم؟!وي افزود :از زمان مصوبه شوراي خشكسالي كاهش
مصرف آب و آيش  ١۵هزار هكتار از مزارع نيشكر توسط مجموعه
توسعه نيشكر انجام شد .در عين حال تنها سازماني هستيم كه سطح
بهرهبرداري از برق را رعايت كرديم و پرسنل ما حتي به قطعيهاي
برق نيز اعتراض نميكنند .شميلي با بيان اينكه پرسنل ما در كشت
و صنعتها در بيابانها زير گرماي تابستان كار ميكنن د و منتظر تغيير
شرايط موجو د و آبياري مزارع براي حفظ ريشه گياه نيشكر هستند،
گفت :اگر نخيالت كشت دايم است ،نيشكر نيز يك كشت دايمي و ۵
ساله است و اگر نخيالت آبياري نشده ،كشت نيشكر نيز آبياري نشده
است .وي خاطرنشان كرد :گياه نيشكر به خاطر بيآبي آفت زده است اما
ما آن را تا به امروز نگهداري كر دهايم به خاطر اينكه اين گياه نما د ماست
و  ۵سال است كه از آن مراقبت كر دهايم .شميلي با طرح اين سؤال كه
خسارت جدي به مزارع نيشكر چگونه جبران ميشود؟ گفت :بر اساس
نظرات كارشناسي براي تولي د هر كيلوگرم برنج در خوزستان ١٠ ،هزار
ليتر آب مصرف ميشو د و براي  ٢و نيم تن ماهي  ١٠٠هزار متر مكعب
آب استفاده ميشود ،آيا در شرايط فعلي قدرت تأمين اين ميزان آب
براي اين موار د وجو د دار د اما نميتوان آب مزارع نيشكر را تأمين كرد؟

معاون شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي:

د مزارع نيشكر به دليل بيآبي در آستانه خشك شدن هستند
 ۵۹درص 
معاون كشاورزي شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي گفت :در حال حاضر
 65هزار هكتار نيشكر زير كشت قرار دار د كه  59درص د اين سطوح به دليل
بيآبي در آستانه خسارت  79تا  100درصدي هستن د و در صورت از بين رفتن
كشت و خشك شدن مزارع نيشكر ،اشتغال و اقتصا د خوزستان ضربه ميبيند.
حسين آميلي گفت :مزارع نيشكر از اول تيرماه تا به امروز فقط يك نوبت
آبياري شدن د و اين در حالي است كه به  ۴يا  ۵نوبت آبياري نياز دارن د و
اين يك نوبت آبياري نيز فقط براي حفظ ريشه اين گياه  ۵ساله است تا
بتوانيم در صورت امكان از خسارتهاي جبرانناپذير بعدي به صنعت نيشكر
جلوگيري كنيم .وي بيآبي و خشكي را عاملّی براي بيماري و آفت گياه
نيشكر عنوان كر د و افزود :در حال حاضر نيشكر بيمار است و قسمت سبز
يا سبزينه خو د را از دست داده است .از اين رو در معرض طيف عظيمي
از امراض نظير كرم ساقهخوار ،كنه ،كرم ريشهخوار و… .قرار دار د و بايد
شرايط ب د اين گياه را درك كنيم .معاون كشاورزي شركت توسعه نيشكر و
صنايع جانبي تصريح كرد :در راستاي صرفهجويي در مصرف آب ٢ ،هزار
هكتار از مزارع نيشكر كشت داده نش د و اين در حالي است كه در حال
حاضر مزارعي نيز كه كشت ش دهاند ،بر اثر بيآبي در آستانه خشك شدن
هستند .آميلي با اشاره به حمايتهاي استانداري خوزستان در جلسه ستاد
خشكسالي براي تخصيص آب به كشت نيشكر گفت :اميدواريم كه بتوانيم
راهي براي حفظ گياه  ۵ساله نيشكر پيدا كنيم .پديده خشكسالي ،نيروهاي
شاغل در كشت و صنعتهاي نيشكر را با مشكالت فراواني رو به رو كرده
است و اگر مزارع نيشكر از بين بروند ،معضالت جبرانناپذيري در حوزه

اشتغال و تولي د دامنگير مجموعه توسعه نيشكر و استان خواه د شد .وي
با تأكي د بر اينكه باي د سعي كر د حداقلهايي براي مجموعه بزرگ توسعه
نيشكر فراهم شود ،گفت :ما شرايط كنوني استان را كامال درك ميكنيم
و تمام تالش خو د را براي گذار از بحران بيآبي به كار گرفتهايم و از تمام
ظرفيتهاي موجو د استفاده كر دهايم اما در استان نيز باي د حداقلهايي براي
صنعت بزرگ توسعه نيشكر در نظر گرفته شود.معاون كشاورزي شركت
توسعه نيشكر و صنايع جانبي با اشاره به اينكه شركت توسعه نيشكر در سال
گذشته  ۵۰درص د از شكر مور د نياز كشور را تولي د كرد ،گفت :اگر امسال
بتوانيم  ۶٠٠هزار تن شكر تولي د كنيم ،به ميزان زيادي از خروج ارز از كشور
جلوگيري به عمل ميآي د كه اين امر به اقتصا د كشور كمك زيادي ميكند.

شماره  - 179تیر 1397

زنگ خطري كه از بيآبي مزارع نيشكر به صدا درآمد

 ۷۰درص د مزارع نيشكر واح د كشت و صنعت دهخدا به دليل
بيآبي و عدم تخصيص حقآبه خشك ش دهاند .مزارع نيشكر از اول
تير ماه فقط يك نوبت آبياري ش دهان د و اين در حالي است كه به
چهار يا پنج نوبت آبياري نياز دارند .در حال حاضر نيشكر بيمار
است و قسمت سبز يا سبزينه خو د را از دست داده است ،از اين
رو در معرض طيف عظيمي از امراض نظير كرم ساقه خوار ،كنه،
كرم ريشه خوار و ...قرار دارد .خشكسالي ،كاهش منابع آبي و عدم
تخصيص آب مور د نياز براي كشت نيشكر آسيبهاي فراواني را به
صنعت نيشكر خوزستان وار د كرده است .در راستاي صرفهجويي
در مصرف آب ٢ ،هزار هكتار از مزارع نيشكر كشت داده نش د و اين
در حالي است كه در حال حاضر مزارعي نيز كه كشت ش دهاند،
بر اثر بيآبي در آستانه خشك شدن هستند .پديده خشكسالي،
نيروهاي شاغل در كشت و صنعتهاي نيشكر را با مشكالت فراواني
رو به رو كرده است و اگر مزارع نيشكر از بين بروند ،معضالت
جبرانناپذيري در حوزه اشتغال و تولي د دامنگير مجموعه توسعه
نيشكر و استان خواه د شد .به گفته مسئوالن شركت توسعه نيشكر
و صنايع جانبي در حال حاضر  65هزار هكتار نيشكر زير كشت قرار
دار د كه  37هزار هكتار يا  59درص د اين سطوح به دليل بيآبي
در آستانه خسارت  79تا  100درصدي هستن د و در صورت از
بين رفتن كشت و خشك شدن مزارع نيشكر ،اشتغال و اقتصاد
خوزستان ضربه ميبيند.
در اين ميان كشت و صنعت نيشكر دهخدا نيز از اين قاعده
مستثني نبوده و اين روزها حال و روز خوشي ندار د و بيش از 49
درص د محصول خو د را از دست داد.
فريبرز كريمي زن د مديرعامل كشت و صنعت دهخدا با اشاره به
بحران بيآبي مزارع نيشكر و خطر نابودي اين مزارع اظهار كرد30 :
روز است كه آب به مزارع نيشكر كشت و صنعت دهخدا نرسيده
است .اين در حالي است كه هر ساله در اين فصل ميبايست آبياري
مزارع نيشكر در يك بازه زماني  6روزه صورت ميگرفت.
وي با اشاره به ضرر و زيان بين  70تا  100ميليار د توماني به
شركت كشت و صنعت دهخدا ،اظهار كرد :اين ضرر و زيان كه
ناشي از كمبو د آب و آفتزدگي گياه نيشكر است ،در سالهاي
بع د نيز ادامه دار د و نيشكر را با چالش جدي اجتماعي و اقتصادي
مواجه ميكند .مديرعامل شركت كشت و صنعت نيشكر دهخدا با
تأكي د بر بروز تبعات اجتماعي و كارگري ناشي از مشكالت اين
صنعت بر محيط پيرامون عنوان كرد :اکثریت كارگران نيشكر
دهخدا از اهالي روستاهاي اطراف مزارع نيشكر هستن د كه چنانچه

اين وضعيت ادامه پيدا كن د و با رون د فعلي در روزهاي آينده مجبور
به تعديل  300نفر از كاركنان شركت هستيم .وي افزود :بهطور حتم
حج ِم نيروي انساني كه به دنبال بيكارشدن جمع كثيري از كارگران
يدهد ،غيرقابلكنترل
نيشكر دهخدا در آينده نه چندان دور رخ م 
است .كريميزن د بيان كرد :در سال زراعي گذشته جهت آبياري
مزارع  94ميليون متر مكعب آب برداشت كرديم .در حالي كه
در سال زراعي فعلي تنها موفق شديم  55ميليون متر مكعب آب
براي مزارع برداشت كنيم .اين كاهش  50درصدي ورودي آب به
يدهد .كريميزن د با انتقا د از مديريت ضعيف منابع
مزارع را نشان م 
آب استان خوزستان ،گفت :متأسفانه در استان خوزستان شاهد
مديريت ضعيف منابع آبي هستيم .مديران حوزه آب عالوه بر ضعف
مديريتي خو د تعصبي به استان ندارن د كه در نتيجه عملكر د آنان
كشاورزان با مشكالت زيادي مواجه ش دهاند.
وي ادامه داد :اين معضل مديريتي باعث به وجو د آمدن خسارات
فراوان و جبرانناپذيري به كشاورزان استان و صنعت نيشكر شده
است .منابع آبي استان خوزستان بهجاي استفاده در صنعت نيشكر،
كشاورزي و نخيالت ،براي كشت برنج استانهاي ديگر منتقل
ميشود .مديرعامل كشت و صنعت نيشكر دهخدا با ابراز تأسف از
آيش حدو د  3هزار هكتار از مزارع ،بيان كرد :بهطور حتم با آيش
كردن اين حجم از زمين ،پديده ريز گر د از اين منطقه آغازشده و
كل اهواز را تهدي د ميكند .وي در پاسخ به سؤالي مبني بر جبران
كردن كمبو د آب از طريق شيرين كردن آبهاي شور ،گفت :اكنون
براي جبران بيآبي از آب تركيبي استفاده ميكنيم به اين صورت
كه پمپ آب را روي آب زهكش كه  ECبااليي دار د گذاشته و با
آب كانال كه  ECكمتري دار د تركيب ميكنيم كه اين روش سبب
از بين رفتن محصول شده است.

خسارت به مزارع نیشکر ،سقوط کشاورزی خوزستان را به دنبال دارد

كشت و صنعتهاي نيشكر همواره ياريگر مديريت استان بو دهان د و
تا در شرايط سخت قرار نگيرن د براي مجموعه مديريتي در خوزستان
ايجا د زحمت نميكنند.
مديرعامل كشت و صنعت سلمان فارسي گفت :كشت و صنعتهاي
نيشكر همواره ياريگر مديريت استان بو دهان د و تا در شرايط سخت قرار
نگيرن د براي مجموعه مديريتي در خوزستان ايجا د زحمت نميكنند.
گودرز مرا د سلطاني با گاليه از عدم هماهنگي با كشت و صنعتها
براي تخصيص آب آبياري به مزارع گفت :هماهنگي براي تخصيص آب
به مزارع نيشكر باي د دو ماه قبل صورت ميگرفت تا ما از امكان آبياري
مزارع در تيرماه برخوردار شويم و بتوانيم از خشك شدن مزارع نيشكر
جلوگيري كنيم.
وي با اشاره به خسارت باالي  ۶۰درصدي به مزارع نيشكر اين كشت
و صنعت ،گفت :متأسفانه بحران بيآبي و عدم تخصيص كامل حقآبه
و قطعيهاي مكرر برق ،خسارت جبرانناپذيري به مزارع نيشكر وارد
كرده است و اشتغال و تولي د را در خوزستان با خطر مواجه نموده است.
سلطاني گفت :دستوردهندگان قطعي آب ،برق و گاز در كشت و
صنعتها باي د شرايط موجو د را در نظر بگيرند .به عنوان مثال براي
كارخانهاي كه در جريان تولي د قرار دارد ،امكان خاموشي وجو د ندارد

چون در صورت خاموشي آسيب جبرانناپذيري به آن وار د ميشود.
وي با تأكي د بر اينكه با ايجا د چنين شرايطي امكان تولي د از استان
گرفته شده است ،گفت :خوزستان داراي رتبه اول در تولي د محصوالت
كشاورزي بو د و بيش از نيمي از توليدات كشاورزي خوزستان از محصول
نيشكر است .اما در شرايط كنوني با افت شدي د در اين خصوص مواجه
ميشويم كه اين مسئله تبعات اجتماعي زيادي براي استان به همراه
دار د و اشتغال نيز با كاهش روبرو ميشود.
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بحران در نیشکر و
احتمال ناآرامیهای
کارگری

مدیرعامل کشت و صنعت دعبل خزاعی
اظهار کرد :بیبرنامگی در قطعی برق پمپهای
آب سبب هدر رفتن  ۴میلیون متر مکعب آب
آبیاری مزارع نیشکر شد .توجه داشته باشیم
در شرایط فعلی رفتارهای اینچنینی به هیچ
وجه مناسب نیست.
او گفت :بیبرنامگی در قطعی برق
پمپهای آب سبب هدر رفتن  ۴میلیون
متر مکعب آب آبیاری مزارع نیشکر شد.
محمدامین روزبخش زاده با اشاره به
اینکه بحران ممکن است به دالیل مختلفی
ایجا د شود ،گفت :مدیریت بحران همیشه از
افتخارات مدیران است و هنر یک مدیر این
است که شرایط بحرانی را به صورتی مدیریت
کن د تا کمترین خسارت متوجه جامعه شود.
وی با بیان اینکه در شرکت توسعه نیشکر
جلسات زیادی با حضور افرا د متخصص برای
مقابله با بحران خشکسالی برگزار شد ،اضافه
کرد :یکی از راهکارهایی که برای جلوگیری
از ایجا د بحران برق در استان خوزستان و
توسط شرکت توسعه نیشکر انجام ش د شروع
و تمرکز تولی د برق توسط این شرکت از
ماه سوم سال به بع د بو د چون در طی این
ماهها به دلیل گرمای هوا مصرف برق توسط
شهروندان افزایش مییابد.
روزبخشزاده گفت :علیرغم تالش شرکت
توسعه نیشکر برای کمک به حل معضالت
استان ،اما با توسعه نیشکر همکاریهای الزم
صورت نمیگیر د مسیری در استان طی میشود
که مشکالت توسعه نیشکر را تشدی د کرده است
و آثار این بحران را افزایش داده است.
مدیرعامل کشت و صنعت دعبل خزاعی
حاکم شدن بینظمی در فرآین د توزیع
برق را در شرایط فعلی به هیچ وجه جایز
ندانست و افزود :قطعی برق در ساعاتی
غیر از ساعات اوج مصرف برای یک واحد
تولیدی پذیرفته نیست .این قطعیهای
بیبرنامه طی روزهای گذشته سبب ش د که
توسعه نیشکر حدو د  ۴میلیون مترمکعب
آب مور د نیاز برای آبیاری مزارع را آن هم
در شرایطی که گیاه نیشکر در حال نابودی
است ،به دلیل عدم مدیریت مناسب برق و
قطعی بیبرنامه برق از دست بدهد.
وی گفت :نبای د با رفتارهای اینچنینی به
بحرانهای کارگری در خوزستان دامن زد
و جالب این است که کسی خو د را مسئول
یداند.
این قطعیهای بیبرنامه نم 
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آن روزها که دالرها را هدر دادیم

د و واردات شکر از سال  80تا پایان تیر ماه سال 1397
نمودار تولی 

در آن روزهایی که قیمت هر بشکه نفت از  100دالر عبور کر د و ایران به درآمدهای
رویایی دست یافت شای د اگر مدیرانی باتدبیر و آین دهنگرتر داشتیم و منابع ارزی گرانبها
را پای سیاست و رانت قربانی نمیکردیم روزگار ایران بهتر از امروز بود .واقعیت این
است که مجموعهای از بیتدبیری ،لجبازی سیاسی و رانتخواری در سالهای 1385
تا بهار  1392در جای جای اقتصا د ایران رواج پیدا کر د که یکی از آنها نیز در داستان
شکر بود .برای اینکه این ادعا اثبات شو د کافی است به آمارهای در دسترس اشاره
یده د در سالهای  1393تا 1396به ترتیب ساالنه
کنیم .آمارهای موجو د نشان م 
 377میلیون دالر 171 ،میلیون دالر 320 ،میلیون دالر و  414میلیون دالر شکر به
ایران وار د شده است .این در حالی است که در این سالها رش د حدو د  1/5درصدی
یده د در  4سال یادشده در
جمعیت را شاه د بو دهایم .یک محاسبه ساده نشان م 
مجموع رقمی معادل  1282میلیون دالر شکر وار د کشور شده است .این در حالی
است که فقط در سال  1385رقمی معادل یک میلیار د و  17میلیون دالر شکر وارد
شده است .به این ترتیب واردات سال  1385فقط کمتر از  20درص د  4سال واردات
شکر بوده است .این اتفاق رخ داده در  4سال اخیر را میتوانیم تا آخر ادامه بدهیم و
ضمن اینکه واردات شکر را برای همیشه قطع میکنیم ،ارز گرانبهایی که ارزش آن این
روزها معلوم شده است را به فعالیتهای مفی د و ضروری اختصاص داد .واردات حدود
 5میلیار د دالر شکر در سالهای  1384تا  1392در دولتهای نهم و دهم افسوس
بزرگ این روزهایی است که ایران با کمبو د ارز مواجه است.
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
رديف
13

سال
1385
جمع هر ماه  +ماههاي قبل
1386
جمع هر ماه  +ماههاي قبل
1387
جمع هر ماه  +ماههاي قبل
1388
جمع هر ماه  +ماههاي قبل
1389
جمع هر ماه  +ماههاي قبل
1390
جمع هر ماه  +ماههاي قبل
1391
جمع هر ماه  +ماههاي قبل
1392
جمع هر ماه  +ماههاي قبل
1393
جمع هر ماه  +ماههاي قبل
1394
جمع هر ماه  +ماههاي قبل
1395
جمع هر ماه  +ماههاي قبل
1396
جمع هر ماه  +ماههاي قبل
سال
1397
جمع هر ماه  +ماههاي قبل

(ارقام به تن)

واردات شكر خام بصورت ماهيانه از سال  1385تا سال (1397ارقام هزار تن)

فروردين ارديبهشت خرداد
111
94
154
359
248
154
112
228
236
576
464
236
88
29
28
145
57
28
57
108
119
284
227
119
132
107
69
308
176
69
12
24
0
36
24
0
121
69
50
240
119
50
88
15
88
191
103
88
211
137
165
513
302
165
11.8
5.5
0
17.3
5.5
0
0
0
0
0
0
0
229
195
0
424
195
0
فروردين ارديبهشت خرداد
49
38
0
87
38
0

تير
205
564
54
630
89
234
64
348
234
542
68
104
55
295
114
305
57
570
9.2
21
25
25
129
553
تير
1
88

مردا د
307
871
111
741
149
383
42
390
312
854
301
405
154
449
61
366
40
610
12
33
221
246
138
691
مرداد

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
مهر

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
شهريور

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
آذر

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
آبان

د
سفی 
(هزارتن)
78

20,124,000

348

133,309,344

822

1388

27

8,819,906

850

1390

سال
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خیابان شهی 

1384

1385
1386

1387
1389
1391

1392

637
103
0

274,461,367

1,890
998

1,805

287,800,013

315,826,114

704,520,407

6

3,799,510

0

0

1,579

832,187,958

49

20,479,003

472

151,358,524

0

0

0

1395

0

1397

0

جمع

0

177,256,000

726,182,559

1,228

1393

1396

37,213,332

خام
(هزارتن)
629

بها (دالر)

752,105,334

0

1394

291,271,910

1,248

0

0
0

0

515,017,005

2481
1170
1101
877
1805
1234
1681
1579
823
521
667
856
جمع
88

واردات شکر از سال  84تا پايان تیرماه سال 97به تفکیک خام و سفید
بها (دالر)

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
دي

بهمن
240
2205
50
1132
169
1008
122
804
73
1673
142
1178
307
1558
225
1352
0
823
5
497
0
651
0
776
بهمن

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

جمع

1,680
823
667

جمع واردات بها جمع واردات
(دالر)
(هزار تن)
197,380,000
707
2,527
1,170
1,101

877

1,805

407,770,710

325,013,345
324,646,020
704,520,407

1,234

755,904,844

1,579

832,187,958

521

171,837,527

1,072,413,608

1,680

377,470,440

823

0

1,017,454,469

667

1,072,413,608
377,470,440
320,134,978

856

414,742,637

856

414,742,637

14,387

6,127,501,755

15,635

6,962,653,737

88

41,176,794

88

41,176,794

619
آمار واردات شکر از سال  1380تا پايان خردا د ماه سال 1397
به تفکيک واردات دولتي و خصوصي
ارقام به هزارتن

سال واردات بخش خصوصي واردات بخش دولتي جمع واردات

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

0
0
56
42
80
1485
962
1101
877
1805
1234
1175
992
562
364
358
718
88

937
820
160
161
627
1042
208
0
0
0
0
505
587
261
157
309
138
0

937
820
216
203
707
2527
1170
1101
877
1805
1234
1680
1579
823
521
667
856
88
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