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همتی: 
تنها60 درصد ارز حاصل از 

صادرات به چرخه اقتصاد بازگشت
رئیس کل بانک مرکزی در یکی از شبکه های 
اجتماعی نوشت که با توجه به برآورد ارز خالص 
صادراتی با محاسبه هزینه های مبادالتی ناشی از 
تحریم و متداول بودن تسویه ریالی صادرات در 
نیمه نخست پارسال، تاکنون 60 درصد ارز ناشی 

از صادرات به چرخه اقتصاد بازگشته است.
عبدالناصــر همتــی دیــروز در کانــال 
اینستاگرامی خود نوشــت: صادرات غیرنفتی 
نقش مهمی در رونق تولید، اشتغال و بویژه ثبات 

بازار ارز و تقویت ارزش پول ملی دارد.
وی ادامه داد: پارســال ارز برگشتی بر اساس 
روش های ابالغی بانک مرکــزی یعنی فروش 
در ســامانه نیما، عرضه در صرافی ها، واردات در 
مقابل صادرات خود، واگذاری ارز پروانه صادراتی 
و واگذاری به بانک مرکزی بــه رقم معادل 18 

میلیارد و 700 میلیون دالر رسید.
این مسئول در ادامه به چند نکته اشاره کرد 
و افزود: ارز صادرات فصل زمستان هنوز فرصت 
کافی برای برگشت دارد، اسامی صادرکنندگانی 
که تاکنون ارزی را برنگردانده اند به مرجع قضایی 
اعالم شــده اســت. وی ضمن قدردانی از همه 
صادرکنندگانی که به مســئولیت ملی خود در 
شرایط ویژه اقتصادی کشور عمل کرده اند، ابراز 
امیدواری کرد بر اســاس هماهنگی های انجام 
شــده با اتحادیه های صادراتی، اتاق بازرگانی و 
اقدام های در دست اجرا، تحول جدی در برگشت 

ارز به چرخه اقتصاد را شاهد باشیم.
    

دبیر انجمن کارخانجات نان صنعتی:
 رانت آرد دولتی 
همچنان باقی است

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات 
نان صنعتی ماشــینی ایران با اشــاره به عرضه 
آرد دولتی به قیمت های متفاوت به بخش های 
مختلف تولید نان گفت که رانت ایجاد شــده به 
دلیل این تفاوت قیمت، دغدغه کل صنعت نان 

کشور است.
علیرضا مروت پور در گفت وگو با ایسنا، با بیان 
اینکه تفاوت قیمت آرد باعث ایجاد رانت می شود، 
گفت: با توجه به اینکه دولت نتوانسته برای اقشار 
آسیب پذیر کشور فکری کند که نان ارزان قیمت 
دریافت کنند، همیشه تفاوت قیمت آرد حفظ 
شده است. وی با اشــاره به عرضه آرد دولتی به 
قیمت های متفاوت بــه بخش های مختلف نان 
تولید شده به روش سنتی و صنعتی، اظهار کرد: 
در این میان سودجویانی هستند که سهمیه آرد 
خود را با قیمت کم تر از قیمــت بازار آزاد عرضه 
می کنند. بنابراین عــده ای آرد مورد نیاز خود را 
با قیمت ارزان تر تهیه می کننــد و عده دیگری 
نیز دغدغه تولید را کنــار می گذارند. به گزارش 
ایسنا، اسفند ماه سال گذشته نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی یارانه آرد صنعت را حذف کرده 
و منابع حاصــل از آن را به خرید تضمینی گندم 
اختصاص دادند. اما بخش های دیگر تولید نان از 
جمله تولیدکنندگان نان با روش صنعتی هنوز 

یارانه دریافت می کنند.
    

 تغییر ساعت کاری سازمان ها 
با هدف مدیریت مصرف برق

مدیرکل دفتر مدیریت مصــرف و خدمات 
مشترکان توانیر گفت: امسال نیز با هدف کاهش 
بار شبکه برق در ساعت های اوج مصرف، تغییر 
ساعت کاری اداره ها و سازمان ها در دستور کار 

قرار خواهد گرفت.
هادی مدقق در گفت و گو با ایرنا افزود: تالش 
می شود از طریق رایزنی با هیات دولت و همکاری 
استانداری های سراسر کشور، برنامه تغییر ساعت 

کاری به مرحله عمل درآید.
وی اجرای این طرح در سال گذشته را بسیار 
مثبت ارزیابی کرد و در عین حال از جدی گرفته 
نشــدن آن در تهران به دلیل برخی مسایل خبر 
داد. مدیر کل دفتر مدیریــت مصرف و خدمات 
مشترکان توانیر ادامه داد: تغییر ساعت کار اداره ها 
کمک قابل توجهی در مدیریت بار شبکه برق به 
خصوص در سایر کالن شهرها، شهرها و مراکز 
استان کرد زیرا مصارف این دستگاه ها اثر زیادی 

روی کاهش بار شبکه دارد.

خبر اقتصادی
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محمود نوروزیه

بعد از حذف گوشــت از سفره های 
مــردم و گرانی مــرغ، ماکارونی، پیاز، 
کاهو و میوه به رغم وعده متولیان امر در 
وزارت صمت و شرکت بازرگانی دولتی 
ایران در مورد تنظیم بازار در ماه مبارک 
رمضان؛ این بار دومینوی گرانی به بازار 
شکر رسید تا جایی که نه تنها قیمت این 
محصول صعودی شد بلکه با نایاب شدن 
در بازار؛ تشــکیل صف و بار روانی را بر 

جامعه تحمیل کرد.
در ایــن زمینه بعــد از زمزمه های 
کمبود و گرانی شکر در بازار در روزهای 
پایانی سال گذشــته، با نزدیکی به ماه 
رمضان صف هــای خریــد در مقابل 
فروشگاه های عرضه کاالهای اساسی 
بیش از همیشه خود را نشان داد زیرا در 
برخی نقاط شهر قیمت شکر از مرز 10 

هزار تومان نیز گذشت.
این در حالی اســت که براســاس 
آمارهای اعالم شــده حدود 99 درصد 
شکر موردنیاز کشــور در داخل تولید 
شــده و با حجم واردات انجام شده در 
10 ماهه ســال 97، اکنون شکر مازاد 
بر نیاز یک ساله کشور در انبارها ذخیره 

شده است.
براســاس اعالم مراکز رســمی در 
ســال گذشــته بیش از ۲ میلیون تن 
شــکر در داخل تولیــد و در 10ماهه 
ســال 97 نیز 1۵۴هزار تن شکر وارد 
کشور شده اســت. بر این اصل از آنجا 
که میزان مصرف ساالنه شکر در ایران 
۲ میلیون و 1۵0 هزار تــا ۲ میلیون و 
۲00 هزار تن اســت؛ درحال حاضر با 
در نظر گرفتن ۲ میلیــون و ۲۵۴ هزار 
تن )جمــع تولیــد و واردات( ذخیره 
شــکر، ۵0 تا 100 هزار تن شکر مازاد 
 بر نیاز یکساله کشور در انبارها ذخیره 

شده است.

بازی گردانی سلطان شکر 
ســلطان شــکر ازجمله سالطین 
قدیمی بازار ایران است که در سال های 
گذشته در نبود شفافیت به دفعات بازار را 
با بحران و کمبود مواجه کرده است. یک 
روز عنان بازار را به دست می گیرد و بدون 
پرداخت تعرفه به طور انحصاری واردات 
انجام می دهد و روز دیگر بر سر دریافت 
ارز دولتی برای واردات شکر جنجال برپا 
می کند. پیش از این در سال های قبل 
اعالم شد که سلطان شکر با پرونده ای 
قطور از میان رفته است و دیگر نمی تواند 
نقش آفرین این میدان باشد، اما وقتی 
چند ســال پیش در برنامه گفتگوی 
ویژه خبری، مجری برنامه مهمان های 
حاضر در برنامه را مورد سوال قرار داد که 
سلطان شکر کیست؟ هیچ کس جواب 
روشنی به این سوال نداد. به همین دلیل 
مجری با ایهام اشاره کرد که سلطان شکر 
هنوز زنده است و نبض بازار را در دست 
دارد. مهمان های این برنامه علی اکبر 
مهرفرد، قائم مقام وزیر جهادکشاورزی 
در امور بازرگانی؛ بهمــن دانایی، دبیر 
انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر؛ 
غالمحسین بهمئی، دبیر انجمن صنفی 
کارفرمایی تصفیه کنندگان شــکر و 
مانی جمشیدی، کارشناس کشاورزی، 
بودند که در طول مدت زمان پخش از 
ارائه پاســخ صریح به این سوال مجری 
خودداری کردند. همین امر باعث شد 
که مجری برنامه در انتها اعالم کند که 
»سلطان شکر را همه می شناسند، اما 
کسی امکان اعالم نامش را ندارد« و در 
ادامه مخاطبان را به جستجو در اینترنت 
برای یافتن سرنخ های الزم در این زمینه 

دعوت کرد.
 پشت پرده کاهش تولید شکر

 در ایران
بهمن آرمــان، اقتصــاددان طی 
یادداشتی در سال گذشته اعالم کرد، 

در زمســتان ســال 96، در محل اتاق 
بازرگانی ایران با حضور مقامات ذی ربط 
جشن خودکفایی شکر برگزار شد که 
نتیجه به راه افتادن طرح توسعه نیشکر 
بود و ایران توانست برای نخستین بار 
در تاریخ خود به تولیــدی برابر با 1/6 
میلیون تن شکر دســت پیدا کند. این 
عمال به معنای آن بود که واردات واقعی 
شــکر تنها محدود به ۵00 هزار تن در 
سال است. در سال جاری قرار بر این بود 
که با افزایش سطح زیر کشت نیشکر در 
خوزستان این میزان به )یک و هفت( 
1/7 میلیون تن برســد، ولی مافیای 
واردات شکر طبعا نمی توانست چنین 
رویدادی را تحمل کند. به همین خاطر 
در تابستان که فصل آبیاری کشتزارهای 
نیشکر است، به رغم وجود آب در پشت 
سدهای ساخته شــده روی رودخانه 
کارون، ســازمان آب و برق خوزستان 
به تحریک مافیای واردات شکر میزان 
تخصیص آب به طرح توسعه نیشکر را 
به پایین ترین حد خود رساند و موجب 
نابودی هزاران هکتار زمین زیر کشت 
نیشکر شد. به طوری که بر پایه اطالعات 
دریافتی میــزان تولید شــکر در این 
مجموعه نسبت به ســال گذشته ۴۵ 

درصد کاهش یافت.
حال ایــن مســأله در زمانی اتفاق 
می افتد که بــه علت ســیالب ها در 
پاکستان و خشکســالی بی سابقه در 
آلمــان و فرانســه کــه از بزرگترین 
تولیدکنندگان شــکر جهان هستند، 
تولید شکر در سطح جهانی کاهش پیدا 
می کند و به دنبال آن، قیمت شکر نیز 
در بورس کاالی شکر روند صعودی پیدا 

خواهد کرد.
چه کسانی بیشترین شکر 
وارداتی را دریافت کردند؟

آمار منتشر شــده از سوی شرکت 
بازرگانی دولتی ایران نشــان می دهد 

از ابتدای ســال 36۴8 شرکت، صنف 
و تشــکل بیش از 168هزار و 11۴ تن 
شکر دریافت کرده اند.  در این بین 10 
شــخص حقیقی و حقوقی باالترین 
میزان دریافت شکر را داشته اند که در 
صدر آنها اتحادیه تعاونی های روستایی 
استان زنجان قرار دارد که در این مدت 
طی هشــت نوبت ۵600 تن شــکر 
دریافت کرده است. پس از آن، شرکت 
ایران گارمنت نماینده ســازمان اتکا 
دیده است که در چهار نوبت ۴۴00 تن 
شکر خریداری کرده، در ادامه فهرست 
فروشگاه های زنجیره ای رفاه در سراسر 
کشور نیز در ۴3 نوبت توانسته اند ۴۲6۴ 
تن شــکر دریافت کنند. شرکت غله و 
خدمات بازرگانی منطقه۲ نیز ۴۲3۵ 
تن شکر را هشــت نوبت برای توزیع به 
دست آورده است. شرکت قند هکمتان 
هم ۲۵70 تن شکر را در سه نوبت خریده 
است. شــرکت تعاونی صنعتی لبنی 
سراسری نیز با خرید ۲۵00 تن شکر در 
یک نوبت در ادامه فهرست است. شرکت 
تعاونی صنف تولید و توزیع گز و شیرینی 
اصفهان و اتحادیه سراسری تعاونی های 
مصرف کارکنان دولــت نیز هر کدام با 
خرید ۲000 تن به طورمشــترک در 

رده هفتم این فهرست هستند. پس از 
آنها نیز گلمهر غرب با خرید 1۵۴0 تن 
شکر در این فهرست باالتر از »تصفیه 
شــکر قند ناب آذربایجان شــرقی« و 
اتحادیه تعاون روستایی استان کرمان 

قرار گرفته است.
واردات ۱.۴ میلیون تن شکر

دبیر انجمن صنفی قند و شــکر با 
اشاره به برنامه ریزی برای واردات 1.۴ 
میلیون تن شــکر و ورود بخشی از آن، 
اعالم کرد که برداشــت چغندر پاییزه 
نیز از دو روز قبل آغاز شده و طی یک ماه 

آینده قیمت کاهش می یابد.
بهمن دانایی، با بیان اینکه پیش بینی 
این است که با مجموعه این اقدامات، 
قیمت شکر طی یک ماه آینده کاهش 
یابد، درباره دالیل افزایش قیمت شکر 
در بازار، یادآور شــد که در اسفندماه 
97کســی پیش بینی نمی کرد که با 
چنین سیالب های بزرگی در فروردین 
مواجه شویم. در سال گذشته تا اواخر 
بهمن ماه، به دلیل بارندگی، کشاورزان 
نتوانســتند وارد مزارع نیشکر شوند و 
این محصول را برداشــت کنند. چون 
هر هفته ما در خوزســتان با بارندگی 

مواجه بودیم.
دانایی با بیان اینکه تولید شکر حاصل 
از چغندرقند تا بهمن ماه نیــاز بازار را 
تأمین کرد، افزود: همین که وارد اسفند 
شدیم کمبود عرضه نیشکر خود را نشان 
داد و قیمت شکر روند رو به رشد گرفت، 
ضمن اینکه سیل های اخیر بین 30 تا 
3۵ هزار هکتار از مزارع نیشــکر را زیر 
آب برده است، عالوه بر این دو کارخانه 
نیز زیر آب رفته اند کــه هنوز موفق به 

راه اندازی مجددشان نشده ایم.
افزایش ۷0 درصدی قیمت شکر 

در بازار
 دبیــرکل اتحادیــه بنکــداران 
مــواد غذایی اعــالم کرده اســت که 
سوء مدیریت ها موجب گران شدن 70 
درصدی شکر در بازار شده تا جایی که 
حتی شکری که توسط شرکت بازرگانی 
دولتی و با نرخ مصوب توزیع می شود به 

دلیل انحصار به دست همه نمی رسد.
قاسمعلی حسنی با اشاره به اینکه 
ارز ۴۲00 تومانــی آفت مــواد غذایی 
شــده اســت عنوان کرده که قیمت 
عمده فروشــی هر کیلو گرم شکر در 
روی تریلی به ۵600 تومان و در سطح 
عمده فروشــی به 6 تــا 6۲00 تومان 
رسیده و این در حالی است که در چند 
ماه گذشته این محصول کمتر از 3000 

تومان قیمت داشت.
حسنی با بیان اینکه محموله های 
جدید از واردات شــکر در راه اســت، 
گفت: در صورتی که ارز ۴۲00 تومانی 
از واردات این محصول برداشــته شود 
افراد بیشتری می توانند اقدام به واردات 
آن کنند و بازار به تعادل خواهد رسید و 
دیگر این محصول با افزایش قیمت های 
ناگهانی در بازار داخلی مواجه نخواهد 

شد. 

قبال به دولت هشدار داده بودیم 
غالمحسین بهمئی، دبیر انجمن 
تصفیه کننــدگان شــکر در رابطه با 
دالیل التهابات اخیر بازار شــکر اعالم 
کرد که مــا از ابتدای مهرماه ســال 
گذشــته بارها تذکر دادیــم که اگر 
تمهیدات الزم اندیشیده نشود امسال 
هم مانند ســال 9۵ با چالش رو به رو 
خواهیم شد. زیرا سال گذشته تولید 
داخل نسبت به ســال  قبل از آن ۲0 
درصد کمتر شده است، پارسال تولید 
۲ میلیون و ۲0 هزار تن بود، اما امسال 
حــدود ۴00 هزار تــن کاهش تولید 

داریم.
وی اضافه کرد: در سال گذشته که 
نرخ ارز پایین بود حدود ۲00تا 300هزار 
تن شکر به صورت غیررسمی و از طریق 
مرزنشــینی و مناطق آزاد وارد کشور 
شد و در واقع قســمت عمده مصرف 
استان های حاشیه خلیج فارس از این 
نوع شکر تامین می شد، اما امسال چون 
نرخ ارز باال رفته این نوع واردات هم به 

خودی خود متوقف شده است.
وقتی که شکر کام مردم را تلخ کرد

از اسفندماه ســال گذشته که آثار 
کمبود شکر در بازار احساس شد و قیمت 
شیرینی شب عید را هدف قرار داد، بارها 
مسئوالن و سازمان های مرتبط اعالم 
کردند که با واردات شــکر و عرضه آن 
در بازار در کنــار نظارت نهادها، بحران 
کمبود و گرانی شکر کنترل می شود؛ 
اما همچنان این داســتان ادامه دارد و 
وعده ها حتی نتوانست کام مردم را در 
ماه مبارک رمضان نیز اندکی شیرین 

کند. 
نفوذ دالالن و محتکــران در بازار 
هماهنگی میــان صنف و دولــت را با 
مشکل مواجه کرده است و این در حالی 
است که بنابرآمار هیچ کمبودی وجود 
ندارد. یزدان سیف، مدیرعامل شرکت 
بازرگانی دولتی در این زمینه در گفتگو 
با ایرنا با تاکید بر این که تعادل بازار شکر 
تا 10 روز آینده برقرار خواهد شد، اعالم 
کرده اســت که روزانه هشت هزار تن 
شکر در کشــور، بین ۲00 تا ۵00 تن 
در میادین میوه و تره بــار و ۵10 تن در 
فروشگاه های زنجیره ای تهران توزیع 
می شــود و با اقدام های صورت گرفته 
تــا 10 روز آینده عرضه شــکر در بازار 

متعادل خواهد شد.

سلطان قدیمی بازار ایران و دالالن، تحرکات جدیدی داشته اند؟!

100 هزار تن شکر مازاد بر نیاز؛ و  باز هم گرانی و کمبود 

دبیرکل اتحادیه 
بنکداران مواد غذایی: 
سوء مدیریت ها موجب 
گران شدن ۷0 درصدی 

شکر در بازار شده تا جایی 
که حتی شکری که توسط 

شرکت بازرگانی دولتی و با 
نرخ مصوب توزیع می شود 

به دلیل انحصار به دست 
همه نمی رسد

مدیرعامل شرکت بازرگانی 
دولتی: روزانه هشت هزار 

تن شکر در کشور، بین 
200 تا 500 تن در میادین 
میوه و تره بار و 5۱0 تن در 
فروشگاه های زنجیره ای 
تهران توزیع می شود و با 
اقدام های صورت گرفته 
تعادل بازار شکر تا ۱0 روز 
آینده برقرار خواهد شد 

گفت وگوی خبری

مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز ایران گفت: اگر بهانه های 
تحریمی پاکستان حل شود ســهل الوصول ترین راه برای این 
کشور گرفتن گاز از ایران است. اکنون همه چیز برای دریافت گاز 
آماده است. ما انتظار داریم پاکستان طبق آنچه در قرارداد به امضا 

رسیده به تعهد خود عمل کرده و گاز برداشت کند.
به گزارش ایلنا، طبق توافقی ســه جانبه  که در سال ۲008 
بین تهران، اسالم آباد و دهلی نو به امضا رســید قرار بر این بود 
که با احداث ۲700 کیلومتر خط لوله که به آی پی موسوم شد، 
گاز میادین پارس جنوبی به پاکستان و پس از آن به هند برسد، 
اما هندوســتان به بهانه های امنیت و قیمت از تعهد سه جانبه 
کناره گیری کرد. پس از آن دو کشور ایران و پاکستان توافق کردند 
طبق معاهده کار را پیش ببرند، در پی آن، ایران عملیات اجرایی 
خط لوله را تا سال ۲011 به پایان رساند و به اسالم آباد نیز فرصت 
داد تا ۲01۴ خط لوله را تکمیل کند تا در فاز اول ۲1.۵ میلیون 

متر مکعب و در فاز بعدی روزانه 30 میلیون متر مکعب گاز ایران 
به پاکستان ارسال شود.   اکنون بعد از گذشت بیش از یک دهه از 
این توافق، پاکستان هیچ اقدام موثری جز اظهارنظر مبنی بر عدم 
تامین منابع مالی و یا دستاویز قرار دادن تحریم های بین المللی 
علیه ایران در راستای عملیاتی شدن این خط لوله و برداشت گاز 
انجام نداده است.   مقامات اسالم آباد در اظهارنظری تازه اعالم 
کرده اند: به خاطر تحریم های ضد ایرانی آمریکا نمی توانند پروژه 
خط لوله گاز ایران-پاکســتان را اجرایی کنند، ولی در صورت 
برداشته شدن تحریم های بین المللی علیه ایران، اجرای آن را 
ادامه می دهند.   در قرارداد میان تهران و اسالم آباد بندی آورده 
شــده بود که اگر هریک از طرفین به هر دلیلی تا ضرب االجل 
تعیین شده احداث خط لوله در خاک خود را کامل نکنند باید 
روزانه 3 میلیون دالر جریمه بپردازند. حســن منتظر تربتی، 
مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران در نشست خبری اخیر خود 

درباره احتمال شکایت از پاکســتان درباره خط لوله گاز آی پی 
گفته بود: هنوز به این نتیجه نرسیده ایم که شکایتی از پاکستان 
داشته باشیم. به تازگی سفرهای مشترکی بین ایران و پاکستان 
در سطوح باال انجام شده است و به نظر می رسد همکاری های رو به 
جلو داشته باشیم. ایران شبکه و آمادگی کامل را برای انتقال گاز در 
داخل کشور ایجاد کرده است، اما خطوط انتقال گاز پاکستان برای 
دریافت گاز ایران هنوز کامل نشده اند با این حال به نظر نمی رسد 
پاکستان اصل قضیه دریافت گاز ایران را منتفی کرده باشد.   در 
این ارتباط مهران امیرمعینی به ایلنا گفت: طرف پاکستانی هنوز 
اقدامی برای احداث خط لوله نکــرده، بنابراین در حال حاضر 
صادراتی به این کشور نداریم. وی افزود: ما خط لوله را تا نزدیک 
مرز کشیده ایم، ولی پاکستان هیچ اقدامی برای برداشت گاز انجام 
نداده است. بعد از انعقاد قرارداد عمال از جانب اسالم آباد گام مثبتی 
مشاهده نکردیم، بعد از آن هم بحث تحریم ها و اینکه نتوانستند 

برای احداث خط لوله تامین مالی کنند، را مطرح کردند، بنابراین 
این پروژه به نوعی مسکوت مانده است. مدیر عامل شرکت ملی 
صادرات گاز ایران تاکید کرد: ایران چندین بار اعالم کرده آمادگی 
صادرت را دارد و به راحتی می تواند در عرض 6 ماه کار عملیاتی 
کند و از سمت ما مشکلی نیست. وی ادامه داد: به نظر می رسد 
اگر طرف پاکستانی همین امروز هم اقدام کند حدود ۲ سال برای 
تکمیل خط لوله زمان الزم اســت مگر اینکه مسیر خط لوله را 

عوض کند که این مساله نیاز به بررسی دارد.

مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز ایران در گفت وگو با ایلنا:

اقدام پاکستان برای دریافت گاز از ایران، فقط در حد حرف مانده است 


