
معم�اي اس�تفاده از گازماي�ع در ن�اوگان 
حمل و نق�ل عموم�ي تبدي�ل به ي�ك چالش 
اساس�ي مي�ان مدافع�ان و منتق�دان آن 
ش�ده اس�ت؛ موضوعي كه در بي�ن آمارها و 
ارقام، طرفداران خ�ود را دارد و البته وزارت 
نف�ت ت�ا ب�ه ح�ال زيرب�ار آن نرفته اس�ت. 
ساالنه حدود 14ميليون تن گاز طبيعي مايع يا 
ال.پي.جي در پااليشگاه هاي گازي كشور توليد 
مي شود كه 5ميليون تن آن صادر شده و 2ميليون 
تن آن در داخل به مصرف مي رسد، اما 7ميليون 
تن از گاز توليدي در آمارها وجود ندارد، هرچند 
كه اين ميزان خط لوله به دليل نبود مش��تري و 
تحريم هاي امريكا، به شبكه مصرف تزريق شده و 

روي فلرها يا منازل نصب مي شود. 
بي تفاوتي وزارت نفت به اين سوخت مهم باعث 
شده تا طي يك سال اخير، بسياري از كارشناسان 
از لزوم استفاده از اين سوخت در شبكه حمل و نقل 
عمومي بگويند، مانند كشورهاي روسيه، تركيه، 
كره جنوبي و... ؛ هم اكنون در سبد سوخت تركيه، 
ال.پی.جی سهم بيشتري نسبت به بنزين دارد. 
برخي از كشورها مانند امريكا نيز از ال.پي.جي به 
عنوان سوخت پاك اتوبوس ها استفاده كرده و آن 
را جايگزين گازوئيل كرده اند. همچنين 95درصد 
تاكسي  هاي كشور كره جنوبي ال.پي.جي مصرف 
مي كنند، اين در حالي است كه كره جنوبي تا چند 
سال پيش از ايران ال.پي.جي خريد مي  كرد، اما 
پس از تحريم  ها، 4 تا 5 ميلي��ون تن ال.پي.جي 
مورد نياز خود را از امريكا وارد مي  كند. كش��ور 
تركيه در حال حاضر رتبه يك در استفاده از اتوگاز 
اس��ت و 75 درصد نيازش به گازمايع را از طريق 
دريا دريافت مي  كند، زيرا انتقال زميني ال.پي.

جي به آنجا پرهزينه اس��ت، وگرنه مي توانست 
يكي از بازارهاي صادراتي ال.پي.جي ايران باشد. 
با اين حجم از واردات، مشخص است كه ال.پي.

جي سوخت به صرفه  اي براي تركيه است. 
  رقيب تراشي

با توجه به اينكه سوخت نخست گازي در بخش 
حم��ل و نقل به س��ي.  ان. جي اختص��اص دارد، 
منتقدان اين طرح بر اين باورند توس��عه ال.پي.
جي سهم سي .ان .جي را در سبد مصرفي كاهش 
مي دهد، در حالي كه مدلي كه مدنظر مدافعان 
اس��ت، اس��تفاده از گاز در بخش حم��ل و نقل 

خودروهاي سنگين است. 
مالك ش��ريعتي، سخنگوي كميس��يون انرژي 
مجلس با اش��اره به ش��يوه صحيح اس��تفاده از 
ال  پی. جی به عن��وان س��وخت خودروها گفت: 
»ارزش حرارت��ي ال.پي.ج��ي از س��ي. ان. جي 
بيشتر اس��ت و پيشنهاد مي ش��ود از ال.پي.جي 
در خودروها به خصوص در خودروهاي عمومي 
و س��نگين مانند وانت بارها و اتوبوس ها به جاي 
گازوئيل اس��تفاده ش��ود. ال.پي.جي قرار است 
خألهاي سي. ان. جي را پر كند و در بخش هايي 

مثل خودروهاي سنگين كه نمي توان از سي. ان. 
جي استفاده كرد از ال.پي.جي به عنوان سوخت 

خودروها استفاده كنيم.« 
  خلق ثروت بيشتر

براس��اس اس��تدالل موافق��ان، بايد ب��ه جاي 
س��وزاندن ال.پي.جي در خطوط لوله و فلرها و 
سوزاندن گازوئيل در اتوبوس ها، ال.پي.جي را در 
اتوبوس ها  سوزاند و گازوئيل را صادر كرد و بدين 
صورت درآمد ارزي دولت افزايش چش��م گيري 
خواهد يافت. در اين رابطه مي توان با بررس��ي 
تفاوت قيمت ميان اين دو س��وخت، به ذهنيت 

بهتري رسيد. 
براساس معامالت ال.پي.جي و گازوئيل در رينگ 
صادراتي بورس انرژي، ميانگين قيمت صادراتي 
ال.پي.جي در دو سال گذشته )98 و 97( 369/5 
دالر به ازاي هر تن بوده است و ميانگين قيمت 
صادرات��ي گازوئي��ل 547 دالر ب��ه ازاي هر تن 
مي باشد. در نتيجه براساس اين آمار، قيمت يك 
تن گازوئيل از يك تن ال.پي.جي حدود 177/5 

دالر بيشتر است. 
اين ايده حت��ي از س��وي وزير نفت ه��م مورد 

تأييد ق��رار گرفته اس��ت. زنگنه گفته اس��ت با 
گازرساني هاي صورت گرفته ديگر نيازي براي 
انتق��ال ال.پي.جي به نق��اط دور افت��اده براي 
مصرف بخش خانگي نيس��ت. اگر براي ال.پي.
جي توليدي پااليش��گاه ها مصارفي پيدا نكنيم 
بايد آنها را از طري��ق تانكرهاي مخصوص حمل 
ال.پي.جي با طي مسافتي بيش از هزار كيلومتر 
به بنادر براي صادرات منتقل كنيم. »استفاده از 
سوخت ال.پي.جي در خودروها كاماًل اقتصادي 
است. بر اين اس��اس تقاضا داريم تا موتورهايي 
با پايه س��وخت ال.پي.جي عرضه شوند كه اين 
موضوع نيز ب��راي اين نوع مصارف ب��ازار تقاضا 
ايجاد مي كند، از اين رو بايد بتوانيم موتورهايي با 
مصرف درست و بهينه ال.پي.جي توليد كنيم.« 

  خود تحريمی  است
اس��تدالل موافقان با اس��تدالل مخالفان همراه 
است. محسن جوهري، رئيس هيئت مديره انجمن 
صنفي سي.ان.جي معتقد است: وقتي در صادرات 
گاز طبيعي مشكالت ناش��ي از تحريم ها داريم، 
در حالي كه فروش گاز مايع نه تنها مش��كالت 
مشابه فروش گاز طبيعي را ندارد، بلكه از فروش 

بنزين نيز پردرآمدتر و آس��ان تر اس��ت، كاهش 
صادرات گاز مايع با هدف مصرف در سبد سوخت 

خودروها، چيزي شبيه به خودتحريمي است. 
وي بدون آنك��ه متوج��ه اصل ح��رف موافقان 
باشد، اس��تفاده از ال.پي.جي را براي جايگزيني 
با گازوئيل مطرح و روي موضع خود پافش��اري 

می كند.
رئيس هيئت مديره انجمن صنفي س��ي .ان .جي 
كشور افزود: »به نظر مي رسد پيشنهاددهندگان 
اين طرح توجهي به سرمايه گذاري و تالش هايي 
كه براي توس��عه س��ي .ان .جي كش��يده شده، 
نداش��ته اند و عالوه بر اين موض��وع مهم، امكان 
صادراتي ال.پي.جي در مقايس��ه با سي.ان.جي 

توجهي نشده است.« 
وی با تأكيد بر اينكه ارزش صادراتي ال.پی.چی 
به مراتب از بنزين و گازطبيعي بيشتر است و به 
عنوان يك س��وخت لوكس در جهان ش��ناخته 
مي ش��ود، تصريح كرد: »متقاضيان ال.پی.جی 
در بازار جهاني بيش��تر از متقاضيان گازطبيعي 
و بنزين هس��تند، چراك��ه ارزش حرارتي باالي 
اين سوخت و همچنين كاربردهاي متنوع آن به 
خصوص در صنعت پتروشيمي، اين فرآورده را 
به فرآورده اي پرتقاضا تبديل كرده است. اگر ما به 
جاي تخصيص گاز مايع به پتروشيمي يا صادرات 
آن، بخشي از گازمايع توليدي خود را در موتور 
خودروها بس��وزانيم، در واقع كم ارزش ترين راه 

مصرف گازمايع را انتخاب كرده ايم.«
  مصرف يا صادرات؟

به نظر مي رس��د مهم ترين موضوع در اين باره، 
شرايط كشور و تحريم هايي می  باشد كه دامان 
كش��ور را گرفته اس��ت. با توجه ب��ه اينكه براي 
صادرات ال.پي.جي بايد كشتي هاي مخصوصي 
در ايران پهلو بگيرند و تعداد كشتي ها نيز اندك 
است، هيچ چاره اي جز س��وزاندن اين سوخت 
نيس��ت. در واقع اين گاز، به ش��دت تحريم پذير 
اس��ت، درس��ت برخالف صادرات فرآورده هاي 
نفتي همچ��ون بنزين و گازوئيل ك��ه به راحتي 
صادر ش��ده و تحريم پذي��ر نيس��تند. از اين رو، 
مدافعان مي گويند بايد با توسعه مصرف ال.پي.

جي در ش��بكه حمل و نقل عموم��ي با رويكرد 
جايگزين��ي با گازوئي��ل، هم مانع از س��وزاندن 
بي دليل گاز مايع ش��د و هم با باز شدن جا براي 

صادرات گازوئيل، سود بيشتري كسب كرد. 
البته شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي 
نفتي طرف مخالفان اين ط��رح را مي گيرد كه 
دليل آن هم كاماًل اقتصادي و سازماني است؛ اين 
شركت دولتي كه وابس��ته به وزارت نفت است، 
دوست ندارد ال.پي.جي به مصرف داخل برسد، 
چراكه سهم وزارت نفت از فروش فرآورده هاي 
نفتي طبق قانون 14/5درصد است، اما در اقدامي 
غيرقانوني خود را مالك صددرصد درآمد حاصل 

از فروش ال.پی.جی مي داند. 
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معماي گاز مايع در خودروها 
با توسعه مصرف ال. پي. جي در شبكه حمل و نقل، صادرات گازوئيل افزايش پيدا مي كند و سوزاندن گاز پايان مي يابد

نگاهي به استدالل هاي موافقان و مخالفان ال. پي. جي براي مصرف در شبكه حمل و نقل
وحیدحاجیپور
گزارشیک

 اخطار رئيس كميسيون عمران مجلس 
درباره تخلف در افزايش قيمت بليت هواپيما

رئيس كميسيون عمران مجلس با بيان اينكه س�ازمان هواپيمايي 
كش�وري بايد به عنوان ناظ�ر بر ايرالين ه�اي كش�ور مقدماتي را 
فراهم كند تا در اي�ام نوروز، ش�اهد تخلفات برخي افراد س�ودجو 
و افزايش قيمت بلي�ت هواپيما نباش�يم، گفت: اين كميس�يون به 
صورت ويژه ناظ�ر بر رفت�ار ايرالين ها در اي�ام ن�وروز خواهد بود. 
محمدرضا رضايي كوچي در گفت وگو با ميزان، با اشاره به نظارت بر نرخ 
بليت هواپيما در ايام نوروز گفت: در اين راستا توافقي بين مسئوالن صورت 
گرفته كه براي هر يك ساعت پرواز، حداقل 6۰۰ هزار تومان مدنظر قرار 
گيرد. وي تأكيد كرد: تعرفه 6۰۰ هزار توماني براي هر يك ساعت پرواز 
بايد ادامه پيدا كند، اگر شرايط كرونايي تا سال آينده بدين منوال باشد و 
همين محدوديت ها براي مسافرگيري وجود داشته باشد، طبيعي است 
كه ديگر بيشتر از 6۰۰ هزار تومان براي هر يك ساعت پرواز نبايد در نظر 

گرفته شود.
 رئيس كميسيون عمران مجلس شوراي اسالمي اظهار داشت: بنابراين از 
هم اكنون الزم است رئيس سازمان هواپيمايي كشوري به عنوان مسئول 
و ناظر بر ايرالين هاي كشور مقدماتي را فراهم كند تا ما در ايام نوروز كه 
عمدتاً دستگاه هاي اجرايي تعطيل هس��تند، شاهد تخلفات برخي افراد 
سودجو، پيرو افزايش قيمت بليت هوايپما نباشيم، لذا اين مسئله بايد از 
هم اكنون مدنظر سازمان هواپيمايي كشوري قرار گيرد.  وي تأكيد كرد: 
كميسيون عمران مجلس هم به صورت ويژه ناظر بر رفتار ايرالن ها در ايام 
نوروز خواهد بود و اگر تخلفي صورت گرفت، با متخلفان از طريق مسئوالن 

ذي ربط برخورد خواهد كرد. 
 

رانت  سيمانی در جيب دالالن
ي�ك توليدكننده ب�ا بي�ان اينكه اق�دام مجلس در افزايش س�ه 
برابري قيم�ت گاز كارخانج�ات س�يمان در راس�تاي حمايت از 
تولي�د نيس�ت، گف�ت: قيم�ت س�يمان در بازار۹۰۰ه�زار 
توم�ان خريد و ف�روش مي ش�ود، ام�ا كارخانج�ات مكلفند اين 
س�يمان را ب�ه قيم�ت ح�دود ۳۴۰ه�زار توم�ان بفروش�ند. 
 ابراهيم غالمزاده در گفت و گو با تسنيم، با اشاره به اينكه مجلس شوراي 
اسالمي مصوبه اي در قانون بودجه سال 14۰۰ را به تصويب رسانده كه 
قيمت گاز كارخانجات سيمان سه برابر خواهد شد، اظهارداشت: اين 
افزايش قيمت گاز به قيمت تمام ش��ده سيمان اضافه خواهد شد و در 

سال آينده باعث افزايش قيمت سيمان خواهد شد. 
وي با تأكيد بر اينكه مصوبه سيماني مجلس به افزايش قيمت مسكن 
دامن خواهد زد، افزود: متأسفانه در حالي كه انجمن سيمان كشور دوره 
مديريتش تمام شده و انتخاباتش را نيز به بهانه كرونا لغو كرده و درگير 
كارهاي سياسي براي انتخاب مجددشان هس��تند، صنعت سيمان با 
چالش هاي متعددي مواجه هس��ت. اين توليدكننده س��يمان گفت: 
بزرگ ترين چالش صنعت س��يمان، قيمت آن اس��ت كه سال هاست 
س��ركوب ش��ده و توجيه افتصادي اين صنعت را از بين برده است. در 
حالي كه قيمت س��يمان در بازار بين 7۰۰ ت��ا 9۰۰ هزار تومان خريد 
و فروش مي ش��ود، كارخانجات مكلفند اين سيمان را به قيمت حدود 
34۰ هزار تومان بفروشند و سود مابين آن كه در حدود 56۰ هزار تومان 
مي شود نصيب واس��طه ها و دالالن مي شود و اين صنعت عظيم از اين 

سود بي بهره مانده است. 
غالمزاده تصريح كرد: مجلس شعار حمايت از محرومان و جلوگيري از 
افزايش قيمت مسكن مي دهد، در همان حالي كه مصوبه اي را تصويب 
مي كند، به افزايش قيمت سيمان و مصنوعات سيماني و نهايتاً مسكن 
مواجه خواهد شد و انجمن سيمان كشور هم حضور ندارد تا از حق اين 

صنعت دفاع كند. 

يخبندان تگزاس به نفع اوپك تمام شد
س�رماي بي س�ابقه در تگ�زاس ب�ه رغ�م اخت�ال در تولي�د اين 
منطقه، به نف�ع س�اير توليدكنندگان نف�ت مث�ل توليدكنندگان 
خاورميان�ه ب�وده و راه را ب�راي افزاي�ش تولي�د عربس�تان 
ائت�اف اوپ�ك پ�اس ب�از ك�رده اس�ت.  و ش�ركايش در 
 به گزارش تسنيم به نقل از سي ان بي سي، طوفان زمستاني بي سابقه در 
تگزاس كه برق ميليون ها نفر را قطع كرد و ج��ان چندين نفر را گرفت، 
يك كاالي اساس��ي را هم در اين منطقه تحت تأثير قرار داد، توليد نفت 
تگزاس 4 ميليون بش��كه در روز كاهش ياف��ت. طبق گفته متخصصان، 
پيامد اين اتفاق افزايش درآمد و صادرات توليدكنندگان رقيب امريكاست. 
تحليلگ��ران تخمين مي زنند كل كاه��ش توليد در تگ��زاس بين 18 تا 
4۰ميليون بشكه در روز باشد و يك پنجم از ظرفيت پااليشگاهي امريكا 

هم تعطيل شده باشد. 
با وجود افزايش تدريجي دما و از سرگيري توليد نفت در اين منطقه طي 
چند روز آينده، تأثير اين كاهش بر بازارهاي نفت كاماًل مش��هود بوده و 
باعث افزايش اخير قيمت نفت خام شده است. قيمت نفت خام برنت از 
آغاز اختالل در توليد تگزاس 6 دالر در هر بشكه باال رفته و نفت امريكا هم 
3 دالر در هر بشكه افزايش يافته است. به رغم مشكالتي كه طوفان براي 
تگزاس به وجود آورده، به نظر مي رسد به نفع ساير توليدكنندگان نفت 
مثل توليدكنندگان خاورميانه بوده و راه را براي افزايش توليد عربستان و 

شركايش در ائتالف اوپك پالس باز كرده است. 
كاهش ذخاير نفتي باعث ادامه روند افزايش قيمت نفت مي شود. قيمت 
نفت خام برنت 3۰ درصد از ابتداي س��ال جاري ميالدي افزايش يافته 
و بانك سرمايه گذاري گلدمن س��اچز پيش بيني مي كند تا پايان 2۰21 
به 75 دالر در هر بش��كه برس��د.  اين ش��رايط بر تصميم گيري اعضاي 
اوپ��ك در اجالس چهارم م��ارس تأثير مي گ��ذارد. در حال��ي كه اوپك 
ترجيح مي ده��د توليد را طي همه گيري ويروس كرون��ا پايين نگه دارد 
تا مانع كاهش قيمت نفت ش��ود. دورنماي خوشبينانه تقاضا و بازگشت 
ذخاير نفتي به س��طح متعادل انگيزه اي براي اين توليدكنندگان جهت 
افزايش توليد خواهد ب��ود. تحليلگران انتظار دارند عربس��تان و ائتالف 
اوپك پالس با توجه ب��ه افزايش قيمت نف��ت تولي��د را افزايش دهند. 
 

ضربه كرونايی به اقتصاد فرانسه
مؤسس�ه ملي آمار و مطالعات اقتصادي فرانسه در گزارشي اعام 
كرد: توليد ناخالص داخلي اين كشور 8/2 درصد در 2۰2۰ كاهش 
يافته كه بدترين ركود آن از جنگ جهاني دوم تا حاال بوده اس�ت. 
به گزارش تسنيم به نقل از راش��اتودي، اطالعات مؤسسه ملي آمار و 
مطالعات اقتصادي فرانسه نشان مي دهد، محدوديت هاي اقتصادي و 
اجتماعي مربوط به همه گيري ويروس كرونا باعث كاهش 8/2 درصدي 
توليد ناخالص داخلي فرانسه در 2۰2۰ ش��ده كه در تاريخ اين كشور 
بي سابقه بوده است. در گزارش اين مؤسسه كه روز جمعه منتشر شد، 
آمده اس��ت: »فعاليت اقتصادي در 2۰2۰ به نحو بي سابقه اي و معادل 
8/2 درصد كاهش يافته است، در حالي كه در 2۰19، 1/5 درصد رشد 
داش��ت.« طبق اين گزارش، توليد ناخالص داخلي فرانسه 1/4 درصد 
در س��ه ماهه پاياني 2۰2۰ پايين آمده اس��ت، در حالي كه اطالعات 
اوليه اين رقم را 1/3درصد نشان مي داد. مؤسسه ملي آمار و مطالعات 
اقتصادي فرانس��ه اعالم كرد: »در س��ه ماهه پاياني 2۰2۰ همزمان با 
دومين قرنطينه ملي و محدودش��دن فعاليت ه��اي اقتصادي، توليد 
ناخالص داخلي 4/9 درصد كمتر از همين زمان در 2۰19 بود. اين رقم 
نسبت به سه ماهه دوم و طي دوره اول قرنطينه ها متعادل تر بود. توليد 
ناخالص داخلي فرانسه در فصل بهار 18/6درصد نسبت به سال قبل از 

آن كاهش داشت.« 

خبرهاي رس�يده از ب�ازار نش�ان مي دهد طي 
روزه�اي اخي�ر عرضه ش�كر ب�ا ن�رخ مصوب 
كاه�ش يافت�ه اس�ت، در حالي كه مس�ئوالن 
بازرگاني دولتي اي�ن موض�وع را رد مي كنند و 
خبر از افزايش عرضه مي دهند، فروش�گاه هاي 
زنجيره اي از كمبود عرضه ش�كر با نرخ مصوب 
خبر داده و مي گويند: چند روزي است كه شكر 
توزيع نمي شود و مش�تريان  متعددي با قفسه 
خالي ش�كر در هنگام خريد مواجه مي ش�وند. 
قيمت شكر از ابتداي سال چند بار دچار تغيير قيمت 
شد كه هر بار مس��ئوالن داليلي براي اين گراني ها 
مطرح كردند، اما آنچه مسلم است اتخاذ تصميمات 
نادرست و تعلل در اعالم نرخ موجب شد كه توليد 
چغندر قند از 8ميليون و 7۰۰ هزار تن سال 96 به 
3ميليون و 8۰۰ هزار تن در سال 98 برسد كه با اين 
وجود توليد شكر كاهش معناداري پيدا كرد و براي 
تأمين نياز كشور چاره اي جز واردات وجود نداشت. 
با توجه به ش��رايط تحريم، نوسانات نرخ ارز و تغيير 
قيمت هاي جهاني، قيمت شكر به يك باره افزايش 
معناداري داشته است كه دولت براي كاهش فشار بر 
دهك هاي ضعيف اقدام به توزيع شكر با نرخ مصوب 
در فروشگاه كرده است كه به رغم حمايت دولت از 
مصرف اين بخش، در برخي مواقع خانوارها با كمبود 
عرضه و قفسه هاي خالي شكر روبه رو مي شوند كه 
براي تأمين نياز خود چاره اي جز خريد با نرخ باالتر از 
بازار آزاد ندارند. خبرهاي رسيده از بازار نشان مي دهد 
كه طي روزهاي اخير عرضه ش��كر ب��ا نرخ مصوب 
كاهش يافته است، درحالي كه مسئوالن بازرگاني 
دولتي اين موضوع را رد مي كنن��د. رضايي يكي از 
فروشنده هاي فروشگاه زنجيره اي از كمبود عرضه 
شكر با نرخ مصوب خبر داده و مي گويد: چندروزي 
است كه شكر توزيع نمي شود و مشتريان  متعددي با 
قفسه خالي شكر در هنگام خريد مواجه مي شوند. از 
ابتداي سال قيمت شكر چند بار دچار تغيير قيمت 
ش��د و هم اكنون نرخ ش��كر در بازار آزاد حدود 4 تا 

5هزار تومان با قيمت مصوب اختالف دارد. 

  نرخ كنوني هر كيلو ش�كر در بازار 11 هزار 
و ۵۰۰ تومان

غالمحس��ين بهمني دبير انجمن تصفيه كنندگان 
شكر در گفت و گو با باش��گاه خبرنگاران جوان، با 
تأكيد بر تس��هيل در واردات ش��كر مي افزايد: اگر 
واردات ش��كر دچار مشكل ش��ود، قيمت در سال 
آينده افزايش مي يابد كه با اين وجود از مس��ئوالن 
مختلف انتظار م��ي رود در تخصيص ارز و ترخيص 
شكر تسهيل گري صورت گيرد تا مشكلي در تأمين 

نياز داخل نداشته باشيم. 
وي قيمت مصوب هر كيلو ش��كر خانوار را 6 هزار و 
65۰ تومان اعالم كرده و مي افزايد: بازرگاني دولتي 
در بسته هاي يك كيلوگرمي در فروشگاه ها اقدام  به 
عرضه شكر مي كند، چنانچه در مغازه و فروشگاه ها 
با كمبود شكر مواجه هس��تيم، مسئوالن بازرگاني 

دولتي بايد پاسخگو باشند. 
بهمني با بيان اينكه قيمت هر كيلو چغندر داخلي از 
65۰ به يك هزار و 3۰۰ تومان افزايش يافته است، 
مي گويد: با توج��ه به افزايش قيم��ت چغندرقند، 

ميزان توليد در سال آينده نسبت به سال قبل رشد 
خواهد داشت. 

اين مقام مس��ئول قيمت كنوني هر كيلو شكر در 
بازار را 11هزار و 5۰۰تومان اعالم كرد و مي افزايد: 
با افزايش قيمت جهاني و واردات با ارز نيما، قيمت 
هر كيلو شكر در سال جديد به باالي 15 هزار تومان 
مي رسد. دبير انجمن تصفيه كنندگان شكر قيمت 
هر كيلو شكر خام وارداتي در بندر را 1۰ تا 1۰ هزار و 
5۰۰ تومان اعالم كرده و مي گويد: هزينه هاي تصفيه 

و حمل و نقل بر قيمت شكر اضافه مي شود. 
وي با بيان اينكه هر كيلو شكر برزيلي در بنادر با نرخ 
3۰۰دالر تحويل داده مي شد، مي افزايد: هم اكنون 
نرخ شكر برزيلي در بنادر به 41۰ تا 415 دالر رسيده 
است، همچنين در سال جديد عوامل متعددي نظير 
قيمت جهاني و نرخ دالر بر قيمت شكر اثر گذار است. 
اين مقام مسئول سال 96 را بهترين سال رونق توليد 
شكر داخل اعالم كرده و مي گويد: در سال 96 حدود 
2ميليون و 8۰ هزار تن شكر توليد شد كه بعد از آن 
تحت عوامل مختلفي همچون سيل و خشكسالي 

توليد كاهش پيدا كرد و بيشتر براي تأمين نياز بازار 
به خارج متكي بوديم. 

  علت واردات بي رويه شكر چيست؟
محمد شفيع ملك زاده رئيس نظام صنفي كشاورزي 
و منابع طبيعي در واكنش به گراني ش��كر در بازار 
مي گويد: به رغم ظرفيت و پتانس��يل توليد ش��كر 
در كشور، اتخاذ برخي تصميمات نادرست و اعمال 
برخي سياست ها زمينه را براي خروج ارز از كشور 
فراهم كرده است كه با اصالح قيمت خريد تضميني، 

ميزان توليد شكر افزايش مي يابد. 
وي با اش��اره به اينكه در توليد شكر به عنوان يكي 
از محصوالت اس��تراتژيك در قالب قانون انتزاع به 
مرز خودكفايي رس��يديم، مي افزايد: س��ال 96 در 
قالب قانون انتزاع و تمركز وظايف بخش كشاورزي، 
سياست وزارتخانه و همت كشاورزان به جايي رسيد 
كه در توليد ش��كر به مرز خودكفايي رسيديم، به 
طوري كه از نياز ساالنه 2 ميليون و 15۰ هزار تني 
به شكر، 2 ميليون و 5۰ تا 2 ميليون و 6۰ هزار تن از 
اين  ميزان در داخل توليد شد كه متأسفانه بعد از اين 

سال ديگر خوداتكايي در داخل رخ نداد. 
ملك زاده با انتقاد از واردات بي رويه شكر بيان كرد: 
به رغم آنكه در برخي سال ها 5۰۰ تا 6۰۰ هزار تن 
شكر نياز داشتيم، اما بيش از 3 ميليون تن شكر ثبت 
سفارش شد كه اين موضوع نشان مي دهد تنها يك 
عده سودجو از قبل واردات س��ود مي برند و سعي 
مي كنند كه توليد در ح��د خوداتكايي رخ ندهد تا 

بتوانند سود كالني را به جيب بزنند. 
اين مقام مس��ئول در پايان نوس��ان قيمت دالر و 
هزينه هاي واردات را يكي ديگر از داليل گراني شكر 
در بازار اع��الم كرد و گفت: با توج��ه به هزينه هاي 
باالي واردات و فقدان نظارت و كنترل در كش��ور، 
واردكنندگان با قيمت هاي دلخواه اقدام به عرضه 
محصول مي كنند به طوريكه قيمت كاال با كيفيت 
و بس��ته بندي يكس��ان در يك خيابان با نرخ هاي 
متفاوتي در بازار عرضه مي شود كه دود آن تنها به 

چشم مصرف كننده مي رود. 

كام بازار شكر همچنان تلخ از گراني
گزارش2

تاالر شيشه اي

تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 
400000توليدمواداوليهداروپخش

400-19810سرمايهگذاريتاميناجتماعي
590-41500پتروشيميبوعليسينا

700-34600بورسكااليايران
110-5680سرمايهگذاريرنا)هلدينگ

980-53800نفتبهران
410-20580داروسازيكوثر

40-38000آهنگريتراكتورسازيايران
380-18940سيمانفارسوخوزستان

410-20290سيمانشاهرود
540-26790همكارانسيستم

440-22040سراميكهايصنعتياردكان
50-2610سرمايهگذارينيرو
450-22110ليزينگخودروغدير

310-15390نيروترانس
200-9830پگاهآذربايجانغربي

310-15400سرمايهگذاريصنايعپتروشيمي
220-11140سرمايهگذاريغدير)هلدينگ

290-14240كويرتاير
240-11920پااليشنفتاصفهان

330-16650سرمايهگذاريصنعتنفت
1720-87080پتروشيميپرديس

90-4840نيرومحركه
80-6830سرمايهگذاريمسكنشمالشرق

240-12120گروهستوسعهصنعتيايران
130-6800بيمهدانا

1000-49400نفتپارس
730-36170گروهمديريتسرمايهگذارياميد

260-12970مليصنايعمسايران
800-39640بورساوراقبهادارتهران

560-27520پاكسان
360-17890سيمانكرمان

550-27060س.صنايعشيمياييايران
110-5470سرمايهگذاريمسكن
230-11600فوالدمباركهاصفهان
220-11220توسعهمعادنوفلزات

1490-73090صنايعكاشيوسراميكسينا
530-26380سيمانتهران

60-3040گسترشسرمايهگذاريايرانخودرو
390-19160سرمايهگذاريشاهد

110-5470س.ص.بازنشستگيكاركنانبانكها
1050-51750مسشهيدباهنر

240-11980سرمايهگذاريتوسعهملي
750-37120فرآوريموادمعدنيايران

540-26490دادهپردازيايران
80-4370سالمين

120-6250سرمايهگذاريسايپا
70-3710بانكملت

860-42170سرمايهگذاريداروييتامين
500-24710توليديچدنسازان

40-1030بانككارآفرين
160-8210سرمايهگذاريخوارزمي
130-6390سرمايهگذاريپرديس

410-20220صنعتيبهشهر
320-15760سيمانداراب

140-7290سرمايهگذاريتوسعهصنعتوتجارت
440-21620پتروشيميشازند
90-4780فروسيليسايران

260-13220سرمايهگذاريصندوقبازنشستگي
300-14910موتورسازانتراكتورسازيايران

60-3710بانكاقتصادنوين
410-20550صنعتيآما

520-25940تراكتورسازيايران
370-18510گروهداروييسبحان
2100-103300داروپخش)هلدينگ

220-11010حفاريشمال
240-12170سيمانمازندران
1020-50180پتروشيميشيراز

310-15630توسعهشهريتوسگستر
600-34280صنايعپتروشيميكرمانشاه

260-12780سيمانشمال
70-3610ليزينگرايانسايپا

376701260سيمانغرب
33600كارخانجاتتوليديشهيدقندي

330-16570سرمايهگذاريبهمن
330-16380كالسيمين

210-10400مخابراتايران
510-25140كيميدارو

230-11330سرمايهگذاريمليايران
420-20690گروهبهمن
810-56000موتوژن

290-14260باما
570-28100شيرپاستوريزهپگاهاصفهان

240-11970بانكپاسارگاد
1310-64490گروهصنعتيبوتان

50-2810ايرانترانسفو
900-44220سيمانفارسنو
470-23410رادياتورايران

230-11540توسعهصنايعبهشهر)هلدينگ
50-2480بانككارآفرين

70-3590بيمهالبرز
140-6860سيمانشرق

220-11140سرمايهگذاريتوكافوالد)هلدينگ
170-8590سيمانسپاهان
820-40610سيماناروميه

40-2360بيمهآسيا
550-27180پااليشنفتتبريز

520-25650سيمانهگمتان
970-47650فنرسازيزر

960-47260سرمايهگذاريساختمانايران
410-20540البرزدارو

340-17130معدنيوصنعتيگلگهر
370-18170چرخشگر

150-7720سرمايهگذاريگروهتوسعهملي
1032070شيشههمدان

110-5730سرمايهگذاريبوعلي
50-2650بانكتجارت

320-15900گروهمپنا)سهاميعام(
1170-57400فوالداميركبيركاشان
1070-52640صنايعشيمياييفارس

9950560دادهگسترعصرنوين-هايوب
50-2710قطعاتاتومبيلايران

370-18340گسترشنفتوگازپارسيان
910-44620توليدمواداوليهداروپخش

156100فوالدآلياژيايران
830-41060پتروشيميخارك

3770-184750پارسخزر
130-6460پارسمينو

480-23820تايدواترخاورميانه
470-23220كارخانجاتتوليديشيشهرازي

340-16680بيمهملت
90-10440گلتاش

640-31490مديريتصنعتشويندهت.ص.بهشهر
540-26510توسعهمعادنرويايران
380-19270معدنيوصنعتيچادرملو

330-16400سرمايهگذاريالبرز)هلدينگ
500-24580خدماتانفورماتيك

50-2830سرمايهگذاريصنعتبيمه
450-22450سيمانخوزستان
2180-277200پتروشيميفناوران

250-12420ليزينگايرانيان
17850670سيمانصوفيان

700-34320غلتكسازانسپاهان
650-32190كشاورزيودامپرويمگسال

1170-57730كابلالبرز
10-960شركتساستانآذربايجانشرقي

104000تامينسرمايهامين
530-26310شركتارتباطاتسيارايران

2250-110560مهندسينصيرماشين
60-3370بانكسينا

654003700ايرانمرينوس
900-44340الميران

280-15870صنايعكاغذسازيكاوه
460-22820فجرانرژيخليجفارس
290-14500مبينانرژيخليجفارس

3640-178690مليكشتوصنعتودامپروريپارس
1780-87690معادنمنگنزايران

450-22350توليديفوالدسپيدفرابكوير
790-38750داروسازياسوه

 قيمت كنوني هر كيلو شكر در بازار 11 هزار و ۵۰۰ تومان است كه ۵هزار تومان بيشتر از نرخ مصوب است


