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 بهمن د انائی
جامعه های انسانی د ر پویش زمان و د ر فرآیند  
پیشرفت مادّ ی و فرهنگی به جایی رسید ند  که امکان 
حل تعارض منافع میان گروه ها و زیرمجموعه ها به 

ساد گی رخ نمی د اد .
حیات  اد امه  برای  را  شرایط  که  وضعیت  این 
تأسیس  برای  را  راه  بود   کرد ه  خطرناک  جامعه ها 
نهاد ی به نام د ولت هموار کرد . نهاد  د ولت پس از 
آن زاد  و رشد  را تجربه کرد  که انسان ها به این د رک 
رسید ند  راه حل کارآمد  برای سازگار کرد ن منافع با 
یک نهاد  فراد ست همه گروه ها و قشرها ممکن است. 
نهاد  د ولت از این نیاز بشر زاد ه و د ر یک د وره طوالنی 
هستیم.  و  بود ه  د ولت ها  انواع  شد ن  پد ید ار  شاهد  
تجربه نشان می د هد  د ولت هایی که به چند  مقوله 
ارزشمند  مثل آزاد ی، عد الت و د موکراسی و احترام به 
حقوق انسان ها وفاد ار و د ر مسیر ترویج این مقوله های 
ارجمند ند  برای جامعه ها مفید تر بود ه و امکان زند گی 
آرام و البته د ر سطح باالتری از رفاه را فراهم می کنند . 
د ولت ها اما د ر فرآیند و روند  تکاملي خود  و د ر فراز 
د ر  انسانی  د انش  نیروی  د اشته اند   فرود هایی که  و 
رشته های گوناگون به ویژه د انش اد اره جامعه بهره 

برد ه اند  و هنوز نیز د ر همین مسیر قرار د ارند . 
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و  آب  زمین،  به  ایران  د ر  و شکر  قند   تولید  
این  د ر  تحّولی  هر  و  است  وابسته  کشاورزی 
اثراتش روی صنعت د ید ه شود .  بخش می تواند  
بود جه های ساالنه ایران به د لیل اند ازه بزرگ آن 
نیز کشاورزی را تحت تأثیر مثبت یا منفی قرار 
می د هد . بررسی الیحه بود جه 1398 د ر بخش 
کشاورزی نشان می د هد  مد یران برنامه ریزی این 
بخش را با انقباض مواجه خواهند  کرد . خالصه ای از 
آنچه د ر الیحه بود جه و مرتبط با بخش کشاورزی 
آمد ه است را د ر اد امه می خوانید : با بررسی ارقام 
مرتبط با برنامه  های مختلف بخش کشاورزی د ر 
الیحه بود جه سال 1398 و مقایسه آنها با ارقام 
مشخص  سال 1397  بود جه  قانون  د ر  متناظر 
می شود  اعتبارات این بخش د ر الیحه بود جه سال 
1398 انقباضی بود ه و د ر موارد  متعدّ د ی با لحاظ 
اعتباری سال 1397  موجود ، حتی سطح  تورم 
نیز برای طرح های این بخش ها د ر سال 1398 
بود جه  الیحه  برآورد های  طبق  نمی شود .  حفظ 
سال 1398، مجموع اعتبارات هزینه ای و تملّک 
منابع  و  کشاورزی  فصل  سرمایه ای  د ارایی های 
طبیعی د ر مقایسه با قانون بود جه سال 1397، با 

کاهش 2/47 د رصد ی مواجه شد ه است. 
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وزیر جهاد  کشاورزي با بیان اینکه نباید  د ر 
شرایط تحریم انتظار د اشته باشیم د یگران غذاي 
ما را تولید  کنند ، گفت: اگر از ظرفیت هاي فراوان 
کشور د ر حوزه کشاورزي به خوبي استفاد ه کنیم 

هیچ نیازي به وارد ات نخواهیم د اشت.
د ر  کشاورزي  جهاد   وزیر  حّجتي  محمود  
مراسم معرفي نمونه هاي ملّي بخش کشاورزي 
اعالم کرد  ظرفیت هاي بسیار زیاد ي د ر کشور 
را  آن  امروز  کشوري  نمونه هاي  و  د ارد   وجود  
اثبات کرد ه اند  و اگر ما بتوانیم از این ظرفیت ها 
حد اقل  هم  د یگر  کشاورزان  و  کنیم  استفاد ه 
یک سّوم میزان تولید  نمونه ها را د اشته باشند ، 
کشور د ر همه زمینه ها خود کفا خواهد  شد .وزیر 
جهاد  کشاورزي با بیان اینکه نباید  انتظار د اشته 
باشیم که د یگران غذاي ما را تولید  کنند ، گفت: 
و مشکالت  گرفتاري ها  د ر حال حاضر  کشور 
فراواني د ارد  که از سوي د یگران تحمیل شد ه 
است اما این نباید  روحیه ما را تضعیف کند ، بلکه 

تالش ما باید  چند ین برابر شود  و همین کار را 
امروز نمونه هاي کشاورزي که از آن قهرمانان و 
پیش قراوالن تولید  یاد  مي شود  به د رستي انجام 
د اد ه اند .حّجتي با بیان اینکه امسال مالک انتخاب 
نمونه هاي کشوري تنها بخش کمي نبود ه است، 
بهره وري،  افزایش  امسال  انتخاب  د ر  گفت: 
صرفه جویي د ر مصرف آب، تولید  سالمت محور 
نیز مد  نظر بود ه و از این نظر با سال هاي د یگر 
متفاوت است.وزیر جهاد  کشاورزي د ر اد امه با 
بیان اینکه برخي با محاسبات اشتباه مي گویند  
آب د ر کشور کم است، گفت: ما اگر با علم و 
آب  موجود   ظرفیت هاي  از  بتوانیم  تکنولوژي 
کشور استفاد ه کنیم تولید  بسیار زیاد ي خواهیم 
د اشت. آب د ر کشور نه تنها کم نیست، بلکه باید  
روز به روز باید  با بهره وري باال از آن استفاد ه 
بیشتري کنیم.وي د ر اد امه گفت: د ر سال هاي 
گذشته تا 7 میلیون تن گند م وارد ات د اشتیم، 
اما به هّمت همین کشاورزان نه تنها د یگر نیازي 

به وارد ات ند اریم، بلکه امسال وضعیت تولید  ما 
بهتر خواهد  شد .وي همچنین گفت: کشور د ر 
تولید  شکر د ر آستانه خود کفایي رسید ه که د ر 
سال هاي گذشته کامالً به آن وابسته بود یم. وزیر 
گفته  اینکه  د رباره  همچنین  کشاورزي  جهاد  
مي شود  وزارت جهاد  کشاورزي صاد رات برخي 
محصوالت را ممنوع مي کند ، گفت: ما باید  همه 
و  روزانه  وزارت جهاد   ببینیم.  یکجا  را  مسائل 
حتي لحظه اي بازارها را رصد  مي کند  و متناسب 
صاد رات  مجوز  محصوالت  برخي  براي  آن  با 
مي د هد  یا اینکه صاد رات آنها را ممنوع مي کند . 
وزیر جهاد  کشاورزي د ر اد امه گفت: هد ف 
جایي  تا  را  مرد م  نیاز  که  است  این  ما  اصلي 
که مي توانیم از محصوالت د اخلي تأمین کنیم 
و البته باید  طوري این کار را انجام د هیم که 
بنابراین  نشوند   متضّرر  هم  ما  تولید کنند گان 
که  باشد   طوري  باید   ما  سیاست هاي  همواره 

تناسبي بین این د و بتوانیم برقرار کنیم.

محمود  حّجتي:

درشرايطتحريمنبايدانتظارداشتهباشيمديگرانبرايماغذاتوليدكنند

پاک د ستی مدیران وكاركنان طرح توسعه نیشكر 
خوزستان و كارون د ر گزارش رسمی مجلس

طرح توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان بد ون ترد ید  یکی از بزرگ ترین 
طرح های توسعه ای صنعتی – کشاورزی تاریخ معاصر ایران به حساب می آید  که 
نظیر آن حتی د ر خاورمیانه نیز کمتر د ید ه می شود . این طرح بزرگ که اند یشه 
آن د ر اوایل د هه 1360 د ر ذهن مد یران ارشد  کشور شکل گرفت و مطالعات آن 
انجام شد ، سرانجام پس از پایان جنگ عراق علیه ایران و مطابق با قانون برنامه 
توسعه اول )1372-1368( اجرا شد  و پس از آنکه فرازها و فرود هایی د ر روند  و 
فرآیند  اجرایی آن پد ید ار شد  به مرحله بهره برد اری رسید . کسانی که از نزد یک با 

اجرا و بهره برد اری از طرح عظیم نیشکر و صنایع جانبی خوزستان آشنایی د ارند  
هرگز یاد شان نمی رود  که چند  مد یر ارشد  و د ه ها مد یر میانی و صد ها نفر از خانواد ه 
بزرگ شاغل د ر طرح یاد شد ه برای آن زحمت کشید ه اند . همین افراد  و نخبگان اما 
نیک می د انند  آقای نسیم صاد قی یکی از پرکارترین، د لسوزترین و زحمتکش ترین 
مد یران این مجموعه بود  که سال های طوالنی د ر این مجتمع کار کرد  و آن را به 
جایی رساند  که 7 کارخانه شکر آن 40 د رصد  شکر د اخلی را تأمین کرد  و مي کند.
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اد امه از صفحه اول|  اعتبارات تملّک د ارایی های سرمایه ای فصل کشاورزی و 
منابع طبیعی نسبت به اعتبار مند رج د ر قانون بود جه سال 1397 کاهش 9/25 د رصد ی 
نشان می د هد  که بعد  از فصل »انرژی«، د ارای بیشترین د رصد  کاهش اعتبارات تملّک 
د ارایی های سرمایه ای د ر بین فصول مربوط به امور اقتصاد ی است. این کاهش شد ید  
اعتبارات تملّک د ارایی های ملّي )با توّجه به ماهّیت سرمایه ای و زیرساختی این اعتبارات( 
می تواند  با برخی بند های ماّده )31( برنامه پنج ساله ششم توسعه و همچنین اهد اف 
بند های »6« و »7« سیاست های کلی اقتصاد  مقاومتی د ر جهت تأمین امنیت غذایی و 
»نیل به خود کفایی د ر محصوالت اساسی«، د ر تعارض باشد . د ر مجموع برنامه های مرتبط 
با فصل کشاورزی و منابع طبیعی، اکثر اعتبارات هزینه ای مربوط به برنامه های فصل 
کشاورزی و منابع طبیعی د ر الیحه بود جه سال 1398 نسبت به قانون بود جه سال 1397 

د ارای رشد  اسمی بود ه است.
د رتبصره »14« بند  »الف« بود جه ای معاد ل با 61.450 میلیارد  ریال بابت یارانه نان و 
خرید  تضمینی گند م از محل منابع سازمان هد فمند سازی یارانه ها تخصیص یافته و رقم 
مربوط به یارانه خرید  تضمینی گند م نیز د ر قانون بود جه سال 1398 به 20.000 میلیارد  
ریال افزایش یافته است. این ارقام د ر قانون بود جه سال 1397 به ترتیب معاد ل 33.000 
میلیارد  ریال و 17.000 میلیارد  ریال بود ه است. با توّجه به اینکه یارانه اعطایی، یارانه 
مصرف کنند ه است، ذکر یارانه برای خرید  تضمینی گند م و اصوالً تلقی یارانه کشاورزی د ر 
این خصوص صحیح نیست. با عنایت به اینکه قیمت گذاری و خرید  محصوالت اساسی، 
مهم ترین ابزار حمایت قیمتی د ر بخش کشاورزی کشور محسوب می شود  و با توّجه به 
شرایط تورمی فعلی کشور، می توان د ریافت که این افزایش، نمي تواند تکافوی افزایش 
هزینه های کشاورزان را بد هد . با توّجه به اینکه فرآیند  تعیین قیمت خرید  تضمینی گند م، 
یکی از پیچید ه ترین فرآیندهای قیمت گذاری د ر اقتصاد  ایران است که بخش عمد ه ای از 
جامعه را تحت تأثیر قرار می د هد ، میزان یارانه ای که به این بخش اختصاص می یابد  باید  
قابلیت تعد یل فشارهای تورمی موجود  را د اشته باشد . لذا اجرای تبصره »6« قانون خرید  
تضمیني محصوالت اساسی کشاورزی و تعیین نرخ 19.320 ریالی برای گند م )خواست 
حد اقلی قانونگذار( ضروری است و برای تأمین منابع مورد  نیاز آن، می توان با قطع یارانه 

صنف و صنعت که د ر عمل از قیمت گذاری نیز معاف هستند ، استفاد ه کرد .
سرمایه صند وق های غیرد ولتی حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی 
با کاهش 10د رصد ی، از 300 میلیارد  ریال د ر قانون بود جه سال 1397 به 270 
میلیارد  ریال د ر الیحه بود جه سال 1398 رسید ه که کاهش 10 د رصد ی د اشته 
مالی رد یف 4-101000 موضوع »افزایش  د ارایی های  تملّک  اعتبار  البته  است، 
سرمایه صند وق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و تکمیل و ایجاد  شهرک های 
سهم الشرکه  سهام،  واگذاری  موضوع  شیالتی(  د امی،  )گلخانه ای،  کشاورزی 
شرکت های د ولتی وابسته به وزارت جهاد  کشاورزی – ماّده )51( الحاق برخی از 
مواد  به قانون تنظیم بخشی از مقّررات مالی د ولت )2(« - از مبلغ 500 میلیارد  ریال 
د ر قانون بود جه سال 1397 با رشد ی معاد ل 900 د رصد ، به مبلغ 5000 میلیارد  
ریال د ر الیحه بود جه سال1398 افزایش یافته است که د ر صورت اجرای صحیح 

آن، حرکت ارزشمند ی محسوب می شود .
تضمینی  خرید   تولید ،  عوامل  نهاد ه ها،  یارانه  پرد اخت  به  مربوط  اعتبارات 
محصوالت و تنظیم بازار بخش کشاورزی د ر الیحه بود جه سال 1398، 7.500 
میلیارد  ریال برآورد  شد ه است که ظاهراًً نسبت به موضوع پرد اخت یارانه نهاد ه ها 
د ر قانون بود جه سال 1397، حد ود  39 د رصد  رشد  نشان می د هد . این د ر حالی 
است که د ر سال قبل برای یارانه نهاد ه ها و عوامل تولید  مبلغ 5.400 میلیارد  ریال 
و برای »ساماند هی تولید  و خرید  تضمینی چای کشور« مبلغ 1.245 میلیارد  
ریال و برای خرید  تضمینی محصوالت و تنظیم بازار مبلغ 2.800 میلیارد  ریال د ر 
نظر گرفته شد ه بود . د ر مجموع د ر سال گذشته 9.455 میلیارد  ریال یارنه به این 
سه رد یف اختصاص د اشت و د ر سال جاری نسبت به سال قبل با کاهش 25/9 
د رصد ی مواجه شد ه است. اعتبارات مربوط به رد یف های »پرد اخت ضرر و زیان و یارانه 
سود  خرید های تضمینی محصوالت کشاورزی و یارانه اصل وسود  جریمه تسهیالت و 
مابه  التفاوت سود  و کارمزد  و سایر یارانه ها و سایر بد هی ها و تعّهد ات تفاوت قیمت تعیین 
شد ه و تکلیف شد ه کاالها و خد مات و جبران ضرر و زیان ناشی از آن و تسویه موارد  
قبلی« ساماند هی وضعیت تولید ، فرآوری، بازار و مصرف شیر و تشکیل صند وق حمایت 
از توسعه زنجیره صنعت شیر کشور« و همچنین »یارانه کاالهای اساسی و هزینه های 
کنترل و تنظیم بازار کلیه کاالها و محصوالت کشاورزی و د ام و شیالت و سایر کاالها و 
هزینه  بازرسی کاال و خد مات و یارانه اصل و سود  و جریمه تسهیالت و مابه التفاوت سود  
و کارمزد  و سایر یارانه ها از جمله صاد راتی و سایر بد هی ها و تعّهد ات د ستگاه های اجرایی 
 و تأمین کاالها و خد مات ضروری« که د ر قانون بود جه سال 1397 برای آنها مجموعاً
3.050 میلیارد  ریال د ر نظر گرفته شد ه بود ، د ر الیحه بود جه سال 1398 حذف شد ه اند  
و برای هیچ کد ام از این موارد  د ر رد یف های عمومی، سرمایه ای و اختصاصی هزینه ای و 

تملّک د ارایی های سرمایه ای الیحه بود جه 1398، اعتباری منظور نشد ه است.

آرزوها از واقعیت ها د ور می شوند 

چشم اند از غبارآلود  رشد  اقتصاد  مّلي
بازیگران اصلی اقتصاد  ایران شامل د ولت، بنگاه ها و خانواد ه ها این روزها با سرد رگمی و نگرانی زند گی 
می کنند  و برایشان ترسیم آیند ه و تصویری که با آن مواجه می شوند  د ارای اهّمّیت فوق العاد ه ای شد ه است 
که چشم اند از کسب و کار د ر سطوح گوناگون د ر فضایی غبارآلود  قرار گرفته است. تولید  صنعتی به معنای 
بخشی از تولید  ناخالص د اخلی و همچنین تولید  قند  و شکری به مثابه جزیی از تولید  صنعتی نیز بد ون 
ترد ید  و د رچارچوب  همان تصویر کالن باید  ترسیم شود . اما تصویر کالن اقتصاد  ایران االن چه وضعی د ارد  و 
متغیرهای اقتصاد ی و پیش بینی ها چه چزی را نشان می د هند . متأسفانه آرزوهای رسید ن به رشد های 8 د رصد  
با واقعیت های موجود  تطابق ند ارد . گزارش اقتصاد  ایران د ر سطح کالن از طرف مرکز پژوهش های مجلس 

روزهای غبارآلود ی را ترسیم کرد ه است که د ر سال 1397 و 1398 رشد  اقتصاد  ایران را به پایین می کشد .
مرکز پژوهش های مجلس با بررسی عملکرد  6 ماه نخست بخش حقیقی، چشم اند از اقتصاد  ایران را ترسیم 
کرد . مطابق بررسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، اقتصاد  ایران د ر سال 97 د ر وضعیت خوش بینانه 
2/6 د رصد  رشد  منفی و د ر حالت بد بینانه 5/5 د رصد  افت را ثبت خواهد  کرد . د ر سال 98 نیز با اد امه وضع 
موجود ، تخمین مرکز پژوهش ها از رشد  منفی 4/5 تا منفی 5/5 د رصد  حکایت د ارد . اما نکته ای که وجود  د ارد  
اینکه شد ید ترین افت د ر بخش نفتی رخ خواهد  د اد  و پس از آن، بخش ساختمان بیشترین ضربه را خواهد  
خورد . د ر بخش صنعت انتظار بر این است که صنایع وابسته به وارد ات، د ر صف اول شلیک تحریم قرار گیرند  
و پس از آن و با تأخیر صنایع د یگر نیز متأثر شوند . همچنین تجربه تحریم نشان د اد ه است که تضعیف د رآمد  

ملّي د ر د وران تحریم، شد ید تر از تضعیف تولید  ناخالص د اخلی خواهد  بود .
  ضربه تحریم به د رآمد  مّلي 

بد ون چون و چرا باید  قبول کرد  که تحّوالت اقتصاد  ایران د ر گروی تحریم های آمریکایی است. مرکز پژوهش های 
مجلس د ر این باره نوشته است: تجربه قبلی تحریم ها و اثر آن بر اقتصاد  ایران پرد اخته است. تحریم های گسترد ه 
اقتصاد ی علیه ایران د ر سال های ابتد ایی د هه 90 که آثار آن د ر بخش حقیقی از سال 1391 بروز یافت، حاکی از این 
است که بخش های نفت، صنعت و ساختمان بیشترین آسیب را از شرایط تحریم می پذیرند . مثالً رشد  اقتصاد ی گروه 
نفت که د ر سال 90 معاد ل منفی 1/5 د رصد  بود ه است، د ر سال 91 به منفی 36/5 د رصد  سقوط کرد ؛ یعنی بیش از 
یک سّوم از اقتصاد  بخش نفت از د ست رفت. یک یافته د یگر از تجربه تحریم قبلی این است که براساس حساب های 
ملّي بانک مرکزی، د رآمد  ملّي نسبت به تولید  ناخالص د اخلی تأثیر بیشتری از تحریم ها می پذیرد . طوری که با وجود  
افت 7/7 د رصد ی تولید  ناخالص د اخلی د ر سال 1391، افت د رآمد  ملّي د ر این سال معاد ل 14/6 د رصد  ثبت شد ه 
است. کارشناسان مرکز پژوهش ها پیش بینی می کنند  با توّجه به ماهّیت نسبتاً مشابه تحریم های اقتصاد ی جد ید  آمریکا 
با تحریم های قبلی، د ر سال 97 د ر صورت تد اوم وضع موجود ، وضعیت نسبتاً مشابهی با سال 91 ثبت شود . از نظر آنها، 

وضعیت کلی عملکرد  6 ماهه اول اقتصاد  ایران، این فرضیه را تأیید مي کند.
  بهبود  کشاورزی د ر سال 98 

آمارهای بخش کشاورزی یکی از نقاط پرچالش آمارهای کشور است؛ چراکه د ر این حوزه سه نهاد  مرکز آمار، 
بانک مرکزی و وزارت جهاد  کشاورزی آمارهای مجزایی را منتشر می کنند ؛ آمارهایی که د ر بسیاری از موارد  
اختالف قابل توّجهی با یکد یگر د اشته اند . مثالً بانک مرکزی رشد  سه ماهه اول این بخش د ر سال جاری را منفی 
0/8  د رصد  برآورد  کرد ه، د رحالی که عد د  رشد  بانک مرکزی برای این بخش معاد ل 0/3 د رصد  گزارش شد ه است. 
وزارت جهاد  کشاورزی نیز برای سال 97، رشد  1/2 د رصد ی را برآورد  کرد ه است. اما مرکز پژوهش ها معتقد  است 
با توّجه به کمبود  بارند گی د ر سال زراعی قبل )مهر 96 تا مهر 97( که بر عملکرد  سال 97 مؤثر خواهد  بود ، کاهش 
رشد  تولید  محصوالت کشاورزی قابل توجیه است. البته کارشناسان مرکز پژوهش ها معتقد ند  که با توّجه به انتظار 

بهبود  بارند گی د ر سال زراعی جد ید ، بخش کشاورزی د ر سال آیند ه رشد  بیشتری د اشته باشد .
  صنایع با بیشترین ضربه پذیری 

برای تخمین اثرگذاری تحریم ها بر بخش صنعت، مرکز پژوهش ها سال های 97 و 98 را با توّجه به تجربه سال های 
91 و 92 شبیه سازی کرد ه است. بررسی ها نشان می د هد  بیشترین تأثیر بر تولید  صنعت، د ر سال اول تحریم رخ 
می د هد . اما میزان تأثیرگذاری تحریم بر صنایع مختلف، متفاوت است. د ر میان صنایع عمد ه اقتصاد  ایران، خود روسازی 
بیشترین آسیب را از تحریم می خورد  و د ر رتبه دّوم صنایع شیمیایی قرار می گیرد . تأثیرپذیری صنایع غذایی و صنایع 
فلزات اساسی د ر تجربه قبلی کمتر بود ه است. هرچند  د ر سال های بعد ، با توّجه به رکود  بخش تقاضا، رکود  بخش 
فلزات اساسی نیز به تبع رکود  بخش ساختمان رخ د اد ه است. د ر واقع سرعت تأثیرگذاری تحریم بر صنایع متفاوت 
است. صنعت خود رو به سرعت از این وضعیت متأثر می شود  و صنایع د یگر با تأخیر از شرایط تحریمی آسیب می بینند . 
د لیل آن هم به کانال های اثرگذاری تحریم بازمی گرد د . خود روسازی د ر تحریم بالفاصله د ر تأمین کاالهای واسطه ای 
مورد  نیاز تولید  به مشکل می خورد . صنایع این چنینی با سرعت و میزان بیشتری از تحریم آسیب می بینند . اما صنایع 
شیمیایی به د لیل محد ود یّت های صاد راتی ایجاد  شد ه بیشتر تحت تأثیر قرار می گیرند . از این رو انتظار کارشناسان مرکز 
پژوهش ها بر این است که د ر سال جاری، شاهد  رشد  منفی قابل توّجه صنایع خود روسازی، سپس صنایع پتروشیمی و 
برخی صنایع کوچک تر وابسته به وارد ات و د ر سال آتی، شاهد  افت تولید  صنایع فلزات اساسی، کانی های غیرفلزی و 
صنایع فلزی باشیم. د ر هر حال د ر د و سال 97 و 98 رشد  منفی بخش صنعت قابل پیش بینی است. کاهش محسوس 
و فزایند ه وارد ات د ر 7 ماه ابتد ایی سال جاری با توّجه به تجربه سال 91، می تواند  به عنوان شاخصی پیش نگر از رشد  
منفی بخش صنعت د ر نظر گرفته شود . همه منابع آماری، رشد  منفی بخش صنعت د ر نیمه اول سال را تأیید می کنند . 
برای اد امه راه، مرکز پژوهش ها د و سناریو د ر نظر گرفته است. سناریوی اول مفروض بر این نکته است که تعامل ایران 
با سایر کشورها )به جز آمریکا( روند  متفاوتی را نسبت به تجربه قبلی تحریم رقم بزند . د ر این حالت تحریم ها با ابعاد  
کمتر بر صنایع کشور اثر خواهند  گذاشت )نیمی از تبعات تحریم سال های 91 و 92(. رشد  بخش صنعت د ر سال 
97 د ر این سناریو منفی 2 د رصد  برآورد  می شود . اما حالت بد تر این است که تحریم ها با همان ابعاد  قبلی صنایع را 
تحت فشار بگذارند . د ر سناریو دّوم بخش صنعت با افت 4/5 تولید  مواجه خواهد  شد . د ر صورت اد امه این سناریوها د ر 

سال آتی نیز رشد  بخش صنعت بین منفی3 تا منفی 5 حرکت خواهد  کرد .
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آباد انی و خوشبختی بیشتر و پاید ار سرزمینی که 
د رآن زاد  و رشد  را آزمود ه و شهروند ان آن را د وستان 
و  د یرینه  آرزوی  یک  می د انیم  بزرگ  خانواد ه  یک 
برای  ایرانی هاست.  ما  همه  برای  ناشد نی  خاموش 
رسید ن به این آرزوی د وست د اشتنی و بالند ه که د ر 
الیه الیه های آن خوشبختی و سربلند ی و روزهای 
خوش برای هرکد ام از ایرانی ها پنهان شد ه است، شاید  
د ید گاه های گوناگون و گاهی د رخالف مسیر هم د ید ه 
شود . گروهی از ایرانیان د لسوز به این مرز و بوم که 

پویش زمان نشان د هند ه افزایش چشمگیر شمار آنها است بر پایه د انش و بینش و براساس 
تجربه جهانی به این نتیجه رسید ه اند  که نیرومند  شد ن نهاد های مد نی شامل احزاب، 
بنگاه ها و خانواد ه ها و همچنین نهاد های مد نی و تشکل های گوناگون یک شرط حذف 
ناشد نی د ر راه رسید ن به خوشبختی بیشتر ایران است. با همین نگاه و راهبرد  است که 
این گروه رو به رشد  و بالند گی امید وارند  د ر چارچوب عرف و آد اب و قانون های موجود  
به نیرومند  شد ن نهاد های مد نی کمک کنند . یکی از این راه های راهبرد ی از سوی گروه 
ایران د وستانی که باور د ارند  باید  نهاد های مد نی از جمله نهاد های کارفرمایی نیرومند تر از هر 
زمان د یگر شوند  تا با نیروی آنها کسب وکار همه ایرانیان رونق و توسعه پاید ار د اشته باشد ، 
تالش برای افزایش بهره وری و بالند گی و اثربخشی بیشتر اتاق های بازرگانی، صنایع، معاد ن 
و کشاورزی است. این خواسته ارزشمند  روزی لباس کامیابی بر تن مي کند که نیروی 
شگفت انگیز د موکراسی و د ر پله اول آن انتخابات آزاد  و سالم به کار گرفته شود . خوشبختانه 
د ر سال های تازه سپری شد ه نهاد  د موکراسی د ر انتخابات اتاق های ایران سربلند  شد ه و با 
کمترین کاستی و کجی به بار نشسته است. حاال و د ر زمستان 1397 د ه ها هزار بازرگان، 
صنعتگر، معد نکار، فّعال کشاورزی، بانکد اران و صاحبان بنگاه های گوناگون آماّده می شوند  
تا د ر اسفند  د ور تازه انتخابات اتاق با شور و شوق بیشتر به پای صند وق های رأی بیایند . از 
چند  روز پیش که اطالعیه شروع ثبت نام برای انتخابات اعضای هیأت نمایند گان منتشر 
شد ه است می بینیم که فّعاالن اقتصاد ی د ر بخش خصوصی آرام آرام به اتاق های سراسر 
کشور رفته و کار ثبت نام رونق می گیرد . بد یهی است که بازرگانان و صنعتگران و فّعاالن 
اقتصاد ی به مثابه یک قشر نخبه ایرانی به سوی حرکت د سته جمعی رفته و د ر ائتالف ها 
و اتحاد های پید ا و پنهان د نبال این باشند  که ضمن حضور خویش د ر هیأت نمایند گان 
همفکران و حتی اعضای صنف و صنعت خود  را با آرای باالتر به این هیأت برسانند . این یک 
رفتار مد رن است و به نظر مي رسد رفتار جمعی می تواند  به بهبود  راه د موکراسی و آزاد ی 
انتخاب بیشتر منجر شود . اکثریت کسانی که د ر گذشته های د ور و نزد یک تالش کرد ه اند  
با عضویت د ر گروه های گوناگون بر نتیجه انتخابات اثربخشی بیشتر د اشته باشند ، کاری 
مفید  انجام می د هند . نگارند ه به عنوان یکی از اعضای هیأت رئیسه کنونی و رئیس یکی از 
اتاق های شهرستان ها از د ور و نزد یک شاهد  رفتارهای مد رن و امید بخش اعضای اتاق برای 
بهترین انتخابات و فرستاد گان ورزید ه ترین و کارآزمود ه ترین بازرگانان و صنعتگران به هیأت 
نمایند گان بود ه ام و از اینکه این انتخابات آتی با شور و حرارت بیشتر مواجه شود ، خرسند م. 
همه کسانی که به توسعه و قد رت گرفتن بیشتر بخش خصوصی د ر برابر نهاد  د ولت با 
استفاد ه از ترتیبات و الزام های قانونی چشم د وخته و باور د ارند  شکوه بیشتر انتخابات اسفند  
ماه 1397 به این راهبرد  کمک می رساند ، امید وارند  افراد  و گروه ها با انتخاب شعارهای 
انتخاباتی جذاب و البته امکان پذیر راه را برای مشارکت بزرگ تر از انتخابات قبلی هموار 
سازند . یاد مان باشد  که اتاق ایران برای همه بازرگانان، صنعتگران و معد نکاران و فّعاالن 
کشاورزی و اقتصاد ی است و نیرومند تر شد ن این نهاد  راه را برای افزایش قد رت چانه زنی 
با نهاد  د ولت هموار مي کند و به اتاق این امکان را می د هد  که د ر مسیر تعامل با نهاد های 
اد اره کنند ه جامعه با د ست پر گفت وگو کند  و خواسته های بحق و قانونی بخش  خصوصی 
را طرح کند . بخش خصوصی ایران همین اآلن نیز مخالفان سرسختی د ر میان افراد  و 
گروه های سازمان یافته د ر میان گروه های سیاسی د ارد  که امید وارند  انتخابات اتاق بی رونق 
برگزار شود  تا بهانه ای برای یورش به کانون بخش خصوصی را د ر د ستور کار قرار د هند . 
فّعاالن اقتصاد ی البته هوشیارتر از آن هستند  که اتاق ایران برای همه را ناد ید ه گرفته و 
اسیر تبلیغات فریبند ه کسانی شوند  که قصد  د ارند  انتخابات کم رونق باشد . مصلحت ملّي و 
خوشبختی آیند ه ایران فرمان می د هد  منزلت اتاق را با نگاهی نو د ر چشم اند از روشن ببینیم 
و با هد ف رفاه ماّدي مرد م که منفعت بنگاه های بخش خصوصی را نیز پوشش می د هد  خود  

را آماّده انتخابات بزرگ کرد ه و به نهاد  اتاق نیروی بیشتری بد هیم.
خوشبختی هرکد ام از ایرانیان د ر هر لباس و منصب و موقعیت اجتماعی و اقتصاد ی بسته 
به خوشبختی و شاد ی ایرانیان سراسر این مرز و بوم کهنسال است و این را باید  د رهر تصمیم 

د ر ذهن د اشته باشیم. به امید  برگزاری انتخاباتی بزرگ با طعم خوش خوشبختی ایران.

شرطحذفنشدنیخوشبختیايرانيان شايستهساالرینيازامروزايران
اد امه از صفحه اول| د ولت هایی که وفاد اری آنها به پیشرفت جامعه شان اثبات شد ه و از نیروی 
بزرگ د انش بشری بهره مند ند  اما نیاز به یک عنصر د یگر د ارند  که د ر فقد ان آن راه برای پیشرفت 
مسد ود  می کند . این عنصر بسیار با اهّمّیت وجود  مد یران شایسته و مد یران کارآزمود ه و د لسوز به 
مرد م و د لسوز به میهن است. اهّمّیت عنصر انسانی به اند ازه ای د ر فرآیند تکاملي جامعه ها و نهاد ها و به 
ویژه نهاد  د ولت به مثابه عالی ترین و قد رتمند ترین رکن جامعه اهّمّیت د ارد  که امروزه همه د انشمند ان 
به آن رسید ه اند . به طور مثال به اعتقاد لستر تارو د ر حالی که د ر تمام د وره های زند گی بشر، سرچشمه  
کامیابی و پیشرفت و ثروت وجود  منابع طبیعی مثل نفت، زمین، طال بود ه است اما با پد ید ار شد ن 
رخد اد های شگفت انگیز د ر تجربه انسانی، د انش و فن جانشین منابع طبیعی د ر ایجاد  ثروت و کامیابی 
شد . این د گرگونی موجب شد  سرمایه گذاری د ر د انش انسانی و توانمند سازی شهروند ان به مثابه 

اولویت نخستین د ر مسیر رشد  و توسعه د ر کانون توّجه قرار گیرد .

  معجزه تخّصص 
این د اوری لستر تارو که با پذیرش عمومی د ر میان نخبگان مواجه شد  د نیای مد یّریّت و د نیای 
کسب و کار را نیز د ستخوش تحّوالت شگرف کرد ه است. به این معنی که کشورهای هوشمند تر با 
سرعت، د ّقت، پاید اری، وسواس کارشناسی و پرهیز از هیجان آلود گی تصمیم ها به د نبال توسعه 
نیروی متخّصص حرکت کرد ه و سرمایه گذاری خود  را د ر این مقوله متمرکز کرد ند . به این ترتیب بود  
که پس از جنگ جهانی دّوم رهبران احزاب حاکم بر ژاپن و آلمان که شکست خورد ه های جنگ به 
حساب می آمد ند  با سرمایه گذاری روی تخّصص های مورد  نیاز برای پیشرفت کشورشان را د ر د ستور 
کار قرار د اد ند  و د ر چند  د هه پس از جنگ توانستند  به کشور دّوم و سّوم اقتصاد  جهان تبد یل شود . 
معجزه رخ د اد ه از تخّصص گرایی د ر ژاپن و آلمان و بعد ها د ر برخی از کشورها مثل کره جنوبی، 
هنگ کنگ، سنگاپور، مالزی، ترکیه، برزیل و... نتایج خود  را نشان د اد ه است و هر کد ام از کشورهای 

نوظهور یاد شد ه توانستند  از مد ار توسعه نایافتگی رها شوند .

 تخّصص و شایسته ساالری 
تخّصص شرط الزم برای ساماند هی ماّدي جامعه و رسید ن به اهد اف رشد  تولید  ناخالص د اخلی 
از مسیر همراه سازی تحّوالت تکنولوژیک د ر صنعت و د ر کشاورزی و د ر سایر فّعالّیت ها به حساب 
می آید  اما این همه چیز نیست. جامعه های کامیاب آنهایی بود ند  که راه های پرورش متخّصصان را 
د ر چارچوب شایسته ساالری هموار کرد ند . به این معنی که نظام گزینش افراد  برای نهاد  د ولت به 
مثابه عالی ترین و نیرومند ترین نهاد  مؤثّر د ر سرشت و سرنوشت جامعه ها گونه ای ساماند هی شد  که 
تنها شایسته های متخّصص به مدیّریّت های کالن و میانی رسید ند . یک متخّصص که د لسوز نباشد  
و به فرهنگ میهن د وستی، مهر و محّبت انسانی، مد اراجویی و پیشرفت سرزمین باور ند اشته باشد  
همانقد ر می تواند  تخریبگر باشد  که یک متخّصص وارد  شد ه به نظام مدیّریّتی آسیب ساز است. د ر 
صورتی که جامعه ها وضعیت و نظام گزینش خود  را به گونه ای سازمان د هند  که متخّصصان شایسته 
د ر مناصب مدیّریّتی فّعالّیت کنند  به جاد ه توسعه می رسند ، د ر آن مسیر با سرعت پیش می روند  از 
طرف د یگر این یک واقعیت است که اگر نظام گزینش مد یران بر پایه غیرشایسته ساالری بنا نهاد ه 
شد ه باشد  و مد یرانی تصمیم ساز و تصمیم گیرند ه، د انش، تجربه، مهارت، تخّصص، د لسوزی و وفاد اری 
ند اشته باشند  و تنها بر اساس توصیه ها، جناح بند ی های سیاسی، د وست بازی و رفیق بازی و ایضاً 
همشهري گري بر سر کار آیند  آن جامعه به فالکت مي رسد. متأسفانه و با کمال ناراحتی باید  اعتراف 
کرد  نظام گزینش مد یران د ر ایران گونه ای است که گروهی از غیرشایسته های غیرمتخّصص به د الیل 
گوناگون د ر مناصب مدیّریّتی نشسته و د ر همان مقام به جای ساماند هی رو به پیشرفت امور، به 
تخریب شرایط مباد رت می کنند . غیرشایسته ساالری د ر ایران به هر د لیل اکنون کانون آسیب زد ن به 

توسعه شد ه است و اجازه نمی د هد  ایران از مد ار توسعه نایافتگی عبور کند .

 شاهد  شکر
نشان د اد ن و اثبات اد عای یاد شد ه د ست کم برای مد یران و صاحبان بنگاه های تولید کنند ه شکر، 
کشاورزان و خانواد ه بزرگ شکر و مد یران سطح کالن مرتبط با این صنعت چند ان د شوار نیست. یاد مان 
باشد  د ر سال 1384 و د ر شرایطی که صنعت قند  و شکر ایران د ر مسیر پیشرفت قرار د اشت کد ام 
مد یران با کد ام میزان از غیرشایسته ساالری و ند اشتن تجربه و تخّصص و مقوله های مثل عشق به تولید  
ملّي راه پیشرفت تولید  د اخلی شکر را ناصاف کرد ند . اکثریت فّعاالن این صنعت آثار مخرب و زیان بار 
استفاد ه از مد یران ناکارآزمود ه و نامتخّصص و ناشایسته را د ست کم د ر رخوت و بن بست پد ید ار شد ه 
صنعت قند  و شکر را د ر حافظه خود  د ارند . تجربه تلخ ناشایسته ساالری د ر صنعت شکر یک نمونه کلی 
از مناسبات کاهند ه تولید  صنعتی د ر ایران به حساب می آید . به نظر مي رسد اگر قرار است تولید  صنعتی 
ایران و تولید  قند  و شکر د اخلی همزمان با افزایش قد رت رقابت پذیری و اجتناب از رانت های د ولتی به 
توسعه پاید ار وصل شوند  و شاهد  نوسان های د هشتناک د ر نرخ رشد  تولید  و نرخ رشد  تورم نباشیم و 
برای یک د وره معین ثبات نسبی متغیرها را به چشم ببینیم راهی جز رسید ن به شایسته ساالری ند اریم. 
مد یران بنگاه های صنعت قند  امید وارند  د ستگاه د یوان ساالری د ولتی هر چند  گاه یک بار یک بازنگری 

د ر کارنامه و برنامه  مد یران خود  د اشته باشد  تا آسیب های احتمالی کمتر و کمتر شود .
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اد امه از صفحه اول
بهره برد اری  و  یاد  شد ه  اجرای طرح  که  حالی  د ر 
از این واحد  بزرگ مّلي با شرایط کارآمد  پیش رفت 
اما متأسفانه از 3-4 سال پیش برخی افراد  به د الیل 
پید ا و ناپید ا و مبهم  ناسازگاری با مدیّریّت وقت این 
واحد  را به شکل عجیبی کلید  زد ند  و از آقای صاد قی 
خواستند  تغییراتی د رمسیر تعد یل نیروی انسانی با 
نظر آنان اعمال کند   که با مقاومت ایشان مواجه شد . 
هنگامی که مد یران ارشد  وزارت اقتصاد  و وزارت جهاد  
کشاورزی با خواسته این افراد  برای برکناری مد یرعامل 
موفق توسعه نیشکر موافقت نکرد ند  فشار به د ولت 
این رفتارهای   اد امه پید اکرد .  به شکل های گوناگون 
عجیب منتقد ان مدیّریّت واحد  عظیم توسعه نیشکر،  
سرانجام با اجرای طرح تحقیق و تفّحص گسترد ه ای 
د ر  تحقیق  و  بررسی  مّدت ها  از  پس  که  شد   همراه 
روزهای گذشته د ر صحن علنی مجلس قرائت شد . 
و  تحقیق  مأمور  که  گروه هایی  و  افراد   خوشبختانه 
تفّحص و بررسی ها  بود ند  به این نتیجه رسید ند  که 
برخالف اد عای ناکارشناسی و ناد رست منتقد ان، هیچ 
اتفاق نامساعد ی د ر د وران مدیّریّت آقای صاد قی رخ 
اد عاها  برخالف  مجموعه  این  مد یران  و  است  ند اد ه 
نه تنها حقوق های نجومی نگرفته اند  بلکه با توّجه به 
وسعت و گسترد گی کار د ر یک واحد  که صد ها هزار 
تن شکر تولید  کرد ه و کارخانه های جانبی آن نیز مواد  
و فرآورد ه های مفید  د یگری را به بازار عرضه کرد ه اند  

یک مزد  میانگین بود ه است. 
مد یران  و  موفق  مد یران  که  مي کند  حکم  انصاف 
پاک د ست که سرمایه انسانی این سرزمین به حساب 
می آیند  را برای انتقال تجربه و د انش د ر مجموعه های 
بزرگ به هر شکل و با هر عنوان حفظ کنیم تا موجب 
د لگرمی مد یران د یگر شد ه و همچنین انتقال تجربه 
نگاه  و  انصاف  و  منطق  و  خرد   کاش  پذیرد .  صورت 
با  افراد   و  تصمیم سازان  مجموعه  بر  واقع بینانه تری 
انسانی  سرمایه های  تا  می شد   حاکم  کشور  د ر  نفوذ 
ارزشمند ی مثل آقای صاد قی این گونه غریبانه صحنه 
مدیّریّت کشور را ترک نمی کرد ند . با توّجه به اهّمّیت 
این موضوع و برای اینکه یک رخد اد  متأسفانه غم انگیز 
کشاورزی  و  اقتصاد   از  تاریخی  د وره  یک  به  مربوط 
کشور د ر تاریخ ثبت شد ه و روزهایی باشد  که از این 
رخد اد ها د رس عبرت بگیریم. متن ارایه شد ه تحقیق 
و تفّحص عیناً از صحن علنی مجلس پیاد ه و منتشر 
و  نیشکر  توسعه  طرح  مد یران  پاک د ستی  می شود . 
د ر شرایط  باید   را  کارون  و  صنایع جانبی خوزستان 
و  قند   صنعت  افتخارآمیز  رخد اد   یک  امروز  د شوار 
شکر تلّقی کرد  و به یاد  آورد  که مرد ان پاک د ست د ر 
سرزمین ایران کم نیستند . د ر اد امه متن ارایه شد ه از 

طرف هیأت تحقیق و تفّحص را می خوانید :
هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسالمی 

مجلس  موّرخ 1395/11/24  مصّوبه  پیرو  واحترام  باسالم 
شورای اسالمی د ر خصوص ضرورت انجام تحقیق وتفّحص از 
عملکرد  شرکت کشت وصنعت کارون وشرکت توسعه نیشکر 
وصنایع جانبی آن پس از تعیین وابالغ احکام اعضای هیأت 
تحقیق و تفّحص د ر موّرخ 1396/03/9 گزارش هیأت د ر موّرخ 
1397/06/17 به این کمیسیون واصل گرد ید  متعاقب آن جلسه 
تحقیق  محترم  هیأت  اعضای  با  کمیسیون  اعضای  مشترک 
و تفّحص و مسئولین د ستگاه اجرایی د ر موّرخ 1397/07/1 

تشکیل  و گزارش ذیل به تصویب کمیسیون رسید . د ر اجرای 
ماّده 214 آیین نامه د اخلی گزارش مصّوب جهت قرائت د ر 

صحن علنی مجلس شورای اسالمی تقد یم می گرد د .
احمد  علی کیخا
رئیس کمیسیون کشاورزی آب، منابع طبیعی ومحیط 
زیست مجلس شورای اسالمی

وهوای  غنی،آب  وخاک  آب  د اشتن  با  خوزستان  د شت 
انرژی فراوان خورشید ی د رزمره  گرم، طول مّدت تابش نور و 
مناسب ترین مناطق کشاورزی جهان بویژه کاشت نیشکر قلمد اد  
جهان  نیشکرخیز  کمربند   برروی  خوزستان  فالت  می گرد د . 
کشت  عظیم  مجموعه  د و  است.  ایران  نیشکر  ومهد   قرارد ارد  
وصنعت کارون و شرکت توسعه نیشکر وصنایع جانبی د ر د شت 
خوزستان به عنوان بخشی از سرمایه ملّي با بیش از 130 هکتار 
از اراضی بالغ بر بیست هزار نفر را هم اکنون بصورت مستقیم بکار 
گرفته اند  که با ایجاد  زمینه اشتغال غیر مستقیم و تأثیر بر زند گی 
مرد م واقتصاد  محیط پیرامونی د ر رشد  شاخص های توسعه ورفاه 

مرد م منطقه و تأمین نیاز کشور به شکر نقش چشمگیر د ارند .
وروش  تحقیق،کاربرد ی  نوع  مأموریت  اهد اف،  به  توّجه  با 
تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی تعیین شد . به منظور اعتبار 
وپایایی تحقیق از روش سه سویه )کی بی انگلویشن ( با اخذ 
اطالعات از مرد م ومعتمد ین مناطق، کارشناسان ومد یران، اسناد  
با  گزارش  این  اطالعات  است  شد ه  موجود استفاد ه   ومد ارک 
بهره برد اری از منابع مختلف د ر یک د وره 5 ساله از 1391 تا 

1396 تهیه وتد وین شد ه است.
1- چکید ه تحقیق و تفّحص از شرکت توسعه نیشکر وصنایع جانبی 
براساس اهد اف تعیین شد ه تاکنون یک شرکت ماد ر، هفت 
واحد  کشت وصنعت ونه شرکت کشاورزی د ر غالب مجموعه 

شرکت توسعه نیشکر وصنایع جانبی ایجاد  شد ه است
سئوال اول – میزان تولید  و وارد ات شکر د ر توسعه 

نیشکر وصنایع جانبی چقد ر   می باشد .؟
هرچند  شکر مورد  نیاز کشور د ر هرسال متفاوت است ولی 
بطور متوّسط وبه عنوان نمونه د ر د ر سال 1395 به میزان 2/450  
میلیون تن بود ه که از این مقد ار 28% آن یعنی 667 هزارتن 
نیشکری  شرکت های  توسط  تن  میلیون  و1/643  شد ه  وارد  
وچغند ری تأمین شد ه است د ر این میان شرکت توسعه نیشکر 
وصنایع جانبی به تنهایی د ر سال 95 و96 بیش از 700 هزارتن 
یعنی حد ود  87% مربوط به شکر شرکت های نیشکری را تولید  
نمود ه است یارانه متعلّق به وارد ات شکر برای سال 1394 مبلغ 
510 میلیارد  ریال تعیین شد ه لیکن پرد اخت نشد ه است وبرای 

سال 1395و1396 هنوز اقد امی صورت نگرفته است.
سئوال دّوم – مبلغ د ریافتی واساس د ریافتی مد یران 

این شرکت چقد ر است؟
براساس اطالعات استخراجی از اسناد  ومد ارک مالی شرکت ها 
و بررسی مستند ات حسابرسی که د ر اختیار قرار گرفته است 
متوّسط حقوق ناخالص سالیانه مستمر وغیر مستمر به مبلغ 
د وهزار وسیصد و هشتاد و هشت میلیون ریال است .بیشترین 
مبلغ حقوق ساالنه د ریافتی مبلغ چهارهزار و ششصد  میلیون 
ریال مربوط به مد یرعامل با احتساب تمامی هزینه ها وکمترین 
آن هزارو ششصد  میلیون ریال مربوط به مسئوالن مالی می باشد . 
مبنای د ریافتی حقوق مد یران آیین نامه حقوق ود ستمزد  مصّوب 

مجمع واحکام صاد ره سنواتی می باشد .
زیستی  محیط  مقّررات  برخالف  سّوم-چرا  سئوال 

باگاس نیشکر د ر آنشرکت سوزاند ه مي شود ؟
د ر بیشترین مزارع نیشکر د ر د نیا وقبل از برد اشت برگهای 
خشک وقسمتهای لیفی ساقه نیشکر که حد ود  15% از کل 

ساقه نیشکر است سوزاند ه مي شود . د ود  ناشی از سوختن این 
باگاس که بصورت د ود ه د ر  شاخه وبرگها به همراه سوختن 
برخی از مناطق پراکند ه مي شوند هوای مناطق را د ر کوتاه مّدت 

آلود ه می کنند .
د ر برزیل که مهد  تولید  شکر د ر د نیاست حد ود  60%  از 5/4  
میلیون هکتار از مزارع کشت نیشکر به صورت سوخته برد اشت 
مي شود  براساس برنامه مقّرر بود ه تا سال 2017 برد اشت سبز 
صورت گیرد  ولی برای مّدت پنج سال این تاریخ تمد ید  شد ه 
است د ر هند وستان که از مراکز اصلی تولید  شکر است گونه های 
نیشکر به نوعی است که ساقه های نیشکر برگهای زیاد ی ند ارد  
وسطح کشت آنها به صورت بزرگ ویکپارچه همانند  کشت 
وصنعتهای ایران نمی باشد  وهمچنین چون کاشت وبرد اشت 
توّسط مرد م انجام مي شود  ولذا شرایط محیطی وآلود گی های 

ناشی از سوزاند ن را تحمل می کنند .
شرکت توسعه نیشکر برد اشت نیشکر را غالباً به صورت 
سوخته انجام می د هد  وبراساس اعالم شرکت د ر سال 1396 
حد ود  20% برد اشت بصورت سبز انجام گرفته است .برد اشت 
ماشین  نوع  وانتخاب  ماشینی  ناوگان  تغییر  نیازمند   سبز 
بتد ریج  یا جایگزین می باشد  شرکت  برای خرید   برد اشت 
از  برد اشت سطح سبز حرکت مي کند  به سمت  کند   اما 
جهتی وجود  مزارع نیشکر همانند  د یواره بلند  د فاعی د ر برابر 
طوفانهای گرد  وغبار است ایجاد  وسطح سبز گسترد ه حد ود  
100 هزار هکتاری د ر منطقه موجب پید ایش اکوسیستم 
است.شرکت  شد ه  وجانوری  گیاهی  زیستی  جد ید وتنوع 
می بایست د ریک برنامه بلند  مّدت اوالً گونه های نیشکری 
را اصالح نمود ه وثانیاً ماشین آالت برد اشت وپس از برد اشت 
را متناسب با آن خرید اری نماید  بنابراین هرچند  که شرکت 
لیکن  نمود ه  اعالم  از %20  بیش  را  سبز  برد اشت  میزان 
اطالعات د اد ه شد ه د ر این خصوص با توّجه به اعتراضات 
مرد می نمي تواند قرین به واقعیت باشد  د ر رابطه با کاهش 
سوزاند ن باگاس هم می توان گفت که بخش عمد ه ای از 
باگاس تولید ی د ر کارخانه های نئوپان سازی،تولید خوراک 

د ام، همچنین بصورت کود  آلی به مصرف مي رسد.

پاک د ستی مدیران وكاركنان طرح توسعه نیشكر 
خوزستان و كارون د ر گزارش رسمی مجلس
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سئوال چهارم- چرا پس آب های نیشکر بد ون تصفیه 
د رتاالب شاد گان وسایر تاالبهای استان رها مي شود ؟

فارسی،د عبل  سلمان  فارابی،  آب شرکت های  پس   – الف 
خزاعی براساس تصمیمات مسئولین منطقه ای و ملّي برای احیای 
تاالب به شاد گان می ریزند  د ر این رابطه باید  توّجه د اشت که 
بنابه د رخواست شورای تأمین استان د رابتد ا مقّرر مي شود  ذهاب 
اراضی این شرکت بطرف مرز منتقل شود  ولی بعد اً با انتقال به 
حاشیه خلیج فارس موافقت مي شود  ایجاد  یک ایستگاه ونصب 
یک پمپ که بعهد ه شرکت بود ه است انجام شد ه اما احد اث 
سیفون وبقیه امور برای انتقال ذهاب شرکت های امیرکبیر و 
میرزا کوچک خان بطرف شرق رود خانه ویا خلیج فارس به عهد ه 
سازمان آب وبرق و شرکت نفت بود ه که تاکنون اجرا نشد ه است. 
کانال حفر شد ه ظرفیت انتقال ذهاب شرکت های مزبور به تاالب 
شاد گان را د ر وضعیت –––)اوج مصرف( ند ارد  ود ر صورتی که 
ذهاب شرکت های  امیر کبیر ومیرزاکوچک خان هم به آن وصل 

شود  عمالًً کشش الزم را نخواهد  د اشت.
ب – ذهاب شرکت های امیر کبیر ومیرزاکوچک خان که 
اینکه  ناصری د اد ه اند  ضمن  تشکیل تاالب کوچک مصنوعی 
مساحتی بالغ بر 29،000  هکتار از زمین های لم مزروع وشور را 

تثبیت نمود ه اکوسیستم زند ه ای بوجود  آورد ه است.
باعث  تنها  نه  می ریزد   هورالعظیم  به  شرکت  ذهاب  ج- 
جلوگیری از خشک شد ن این ناحیه تاالب مي شود  بلکه تاالب 
را احیاء وتوسعه می د هد . د رخصوص تاالب هورالعظیم شرکت 
براساس تفاهم با استاند اری حد ود  127 کیلومتر کانال انتقال 

آب ایجاد  کرد ه است.
د -  نظر به اینکه بیش از یک د هه از شیرین شد ن اراضی 
کشت وصنعت امام خمینی )ره(  می گذرد  ––  ذهاب آن فاقد  
هرگونه مشکل است واز ذهاب این واحد  برای کشت گند م نیز 
بهره برد اری مي شود . استفاد ه از ذهاب مورد  د رخواست روستائیان 
است وبخشی از ذهاب این واحد  د ر ترکیب با آب جاری مجد د اً 

به چرخه آبیاری مزارع برمی گرد د .
ح- براساس ماّده 1 قانون ملّي شد ن آب مدیّریّت آب وذهاب 
با سازمان آب می باشد  که به نظر مي رسد نظارت وکنترل الزم 

اعمال نمي شود .
و- برنامه مدیّریّت جامع تاالب شاد گان تحت عنوان حفاظت 
نهاد های  کلیه  با همکاری  که  تهیه شد ه  ایران  تاالب های  از 
د ولتی ومرد می واز جمله شرکت توسعه نیشکر د ر حال پیگیری 
زیست  محیط  با  وهمکاری  هماهنگی  مجموع  د ر  واجراست 

واقد امات زیست محیطی شرکت مثبت ارزیابی مي شود .
سئوال پنجم-بکارگیری نیروهای بومی ویا غیر بومی 

د ر شرکت مذکور چگونه است؟
شرکت هم اکنون برای 16083 شانزد ه هزارو هشتاد وسه نفر، 
هشت هزارو د ویست وهفتاد  وهشت نفر بصورت نیروی قرارد اد ی 
وهفت هزارو هشصد و پنج نفر از طریق پیمانکاری اشتغال ایجاد  
کرد ه است .با توّجه به تعریف سازمان اموراد اری واستخد امی 
کشور وبررسی های انجام شد ه مبتنی بر آمار واطالعات کارکنان 
کار  اد ارات  و  وصنعت  کشت  شرکت های  ود ستمزد   وحقوق 
شهرستانهای کارون،شاد گان، خرمشهر، اهواز وتأمین اجتماعی 

استان بیش از 98% نیروها از د اخل استان تأمین شد ه است.

 پ- چکید ه تحقیق وتفّحص 
 از شرکت کشت وصنعت کارون 

شامل  کارون  وصنعت  کشت  شرکت  جانبی  صنایع 
شرکت های تهیه وتولید  خوراک د ام،ماهی کارون،تولید  نئوپان، 
کاغذ سازی،کارخانه تولید  فورفورال، طرح تهیه الکل از مالس، 
شرکت غیر نیشکری کارون، واحد  تولید  قند حّبه برخی از این 

صنایع هم اکنون غیر فّعال هستند .
سئوال اول- میزان تولید  واقعی و وارد ات د ر صنایع 

نیشکر چقد ر می باشد .
همانطور که قبالً گفته شد  شکر مورد  نیاز کشور به عنوان 
است  بود ه  تن  میلیون  مقد ار2/450   1395 د رسال  نمونه 
که از این مقد ار فقط 28% آن یعنی 667 هزارتن وارد  شد ه 
و چغند ری  نیشکری  توسط شرکت های  تن  و1/643میلیون 
تأمین شد ه است . کشت وصنعت کارون د ر سال زراعی 94-95 
بیش از 114 هزار تن شکر یعنی حد ود  16% تولید  شکر کشور 
را برعهد ه د اشته است اینشرکت د ر سال 96-95 با تولید  170 

هزارتن شکر بیش از 92% ظرفیت اسمی خود  تولید  کرد ه است 
یارانه متعلّق به وارد ات شکر برای سال 1394 مبلغ د ویست 
وبیست هزار میلیون ریال بود ه که د ریافت شد ه است ولی برای 

سال 96-95 هنوز اقد امی نشد ه است.
سئوال دّوم –مبلغ واساس د ریافتی مد یران این صنعت 

چگونه می باشد .؟
متوّسط حقوق ومزایای مستمر وغیر مستمر قانونی ساالنه 
مد یران شرکت کشت وصنعت کارون د رسال 1396 مبلغ 1،000 
میلیون ریال بود ه است بیشترین حقوق د ریافتی ساالنه مبلغ 
3،000 میلیون ریال  به مد یرعامل وکمترین با 800 میلیون ریال 
به مد یرمالی تعلّق د ارد . مبنای د ریافتی مد یران آیین نامه حقوق 

ود ستمزد  مصّوب مجمع واحکام صاد ره سنواتی می باشد .
زیستی  محیط  مقّررات  برخالف  –چرا  سّوم  سئوال 

باگاس نیشکر د رآن شرکت سوزاند ه مي شود .؟
شرکت کشت وصنعت کارون برد اشت نیشکر را عمّدتاً بصورت 
سوخته انجام می د هد  براساس اعالم اینشرکت د رسال 1396 
حد ود  3،700 هکتار از 18،000 هکتار را بصورت سبز برد اشت 
نمود ه است هرچند  که اّطالعات د اد ه شد ه د ر خصوص برد اشت 
سبز با توّجه به اعتراضات مرد می نمي تواند قرین به واقعیت باشد  
ولی اد اره کل محیط زیست استان تقریباً آن را تأیید می کند  
اد اره کل محیط زیست استان و اد ارات شهرستان های شوشتر 
ود زفول نظارت وکنترل مناسبی د ر جهت کاهش این آلود گی ها 
اعمال می کنند  شرکت کشت وصنعت کارون نیز فّعالّیت های 

مناسبی را انجام د اد ه ود ر حال توسعه آنها است.
سئوال چهارم- چرا پسابهای نیشکر بد ون تصفیه د ر 

تاالبها می ریزند ؟
د ر محد ود ه اراضی کشت وصنعت کارون هیچ نوع تاالبی 
وجود  ند ارد  واز سال های اّولّیه فّعالّیت های اجرایی اینشرکت 
تخلیه زهکشها وپس آب های کشاورزی نیشکر د ر رود خانه )د ز( 
ود ر نهایت د ر    ) بند قیر( وکارون پیوند  می خورد . اراضی نیشکر 
قبل از کشت می بایست آبشویی شد ه تا شوری خاک آنها به 
حد  قابل قبول برسد .کل اراضی کشت وصنعت کارون قریب به 
 40سال است که این مراحل را طی کرد ه است وفاقد  مشکل 
ایجاد  سیستم  با  آن  از  وبعد   د هه 80  د ر   می باشد  همچنین 

تصفیه خانه پساب تولید ی تصفیه می گرد د .
سئوال پنجم-بکارگیری نیروهای بومی وغیربومی د ر 

شرکت چگونه است؟
د ر شرکت کشت وصنعت کارون کل افراد  شاغل بصورت 
مستقیم اهم از شرکتی وپیمانی 3117 نفر می باشند  که از 
نفر بصورت کارکنان  نفر شرکتی و1102  تعد اد  2015  این 
تأمین نیرو مشغول بکار می باشند  . با توّجه به برون سپاری 
برخی از فّعالّیت ها بیش از 5،000 نفر نیروی انسانی نیز تحت 
عنوان پیمانکاران مشغول بکار می باشند . بنابراین با توّجه به 
آمار واطالعات  اموراد اری واستخد امی کشور  تعریف سازمان 
کارکنان حقوق ود ستمزد  شرکت واطالعات د ریافتی از اد ارات 
تأمین  وهمچنین  اهواز  د زفول،  شوشتر،  شهرستانهای  کار 
اجتماعی استان نتایج بیانگر این است که بیش از 95% نیروها 
از د اخل استان تأمین شد ه است زمینه اشتغال غیر مستقیم 
وکود ، حمل  نیشکر،سمپاشی  مانند  حمل  توّجهی هم  قابل 
همجوار  روستاهای  د ر  وغیره  پیمانکاری ها  نی بری،  باگاس، 

کشت وصنعت فراهم شد ه است.

جمع بند ی کلی
1- د ر سال 1395 ایران با تولید  حد ود  1/6 د هم میلیون تن 
شکر رتبه 21 تولید  کنند گان شکرد نیارا وبا مصرف 2/5 میلیون 
است. شرکت های  د اد ه  اختصاص  بخود   را  د نیا  رتبه 12  تن 
نیشکری با تولید  718 هزارتن 48% شکر مورد  نیاز کشور را 
تولید  می کنند  وزارت جهاد  کشاورزی اعالم نمود ه است د رسال 
97-96 با توّجه به افزایش تولید  وموجود ی انبار ایران از وارد ات 

شکر بی نیاز است که قابل تقد یر است.
2-  د رهرد و کشت وصنعت خوشبختانه معّوقات کارگری 

ناچیز است و پرد اختها به موقع صورت می گیرد .
اد امه د ر صفحه 6
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خود کفایي د ر شکر زیر تیغ شوراي اقتصاد 

چغند ركاران منتظر اصالح قیمت
کاهش سطح زیرکشت چغند رقند  که مهم ترین د لیل آن 
نیز عد م رضایت کشاورزان از نرخ خرید  تضمیني این محصول 
خود اتکایي  سرنوشت  د رباره  را  نگراني هایي  مي شود ،  عنوان 
شکر ایجاد  کرد ه است.به گزارش خبرنگار مهر، شکر یکي از 
کاالهاي اساسي و استراتژیک کشور است و کشور طي سالیان 
اخیر د ر تولید  این محصول به خود اتکایي رسید ه است. براین 
اساس اجراي طرح اقتصاد  مقاومتي شکر از سال 95 د ر کشور 
آغاز شد  و با اجراي این طرح ضریب خود اتکایي این محصول 
استراتژیک د ر سال 96 به 85 د رصد  افزایش یافت که د ر نتیجه 
وزارت  اعالم  یافت.براساس  کاهش  به شد ت  شکر  وارد ات  آن 
جهاد  کشاورزي، نیاز کشور به وارد ات شکر ساالنه 2.2 میلیون 
تن است که که د ر سال 97 میزان وارد ات این کاال به کشور 
به حد ود  88 هزارتن رسید  و این 88 هزارتن نیز ماند ه ثبت 
سفارشي بود  که د ر سال 96 انجام شد ه بود ، بنابراین عماًل د ر 
سال 97 وارد اتي انجام نشد ه است. با این حال شرایط امسال 
سطح زیرکشت چغند ر قند  د ر کشور کاهش یافته و د الیل 
مختلفي از جمله عد م رضایت کشاورزان از نرخ خرید  تضمیني 
چغند رقند ، تأخیر د ر تسویه مطالبات آنان، تأخیر د ر اعالم نرخ 
اما به اعتقاد  کارشناسان  ... براي آن عنوان مي شود ؛  شکر و 
مهم ترین د لیل این مسأله نرخ خرید  تضمیني چغند ر قند  است 
که متناسب با هزینه هاي تولید  افزایش نیافته و باعث د لسرد ي 
تولید کنند گان شد ه است این اتفاق نگراني هاي زیاد ي را د ر 
زمینه کاهش تولید  چغند ر قند  و آسیب به بحث خود کفایي 
شکر ایجاد  کرد ه است. سال گذشته نرخ خرید  تضمیني افزایش 
نیافت و امسال نیز افزایش آن متناسب با هزینه هاي تولید  نیست 
به همین د لیل وزارت جهاد  کشاورزي اعالم کرد ه پیگیر اصالح 
نرخ خرید  تضیمني این محصول براي سال زراعي جاري است. 
د ر همین زمینه سید  جعفرحسیني، مشاور عالي نظام صنفي 
کشاورزي کشور اظهارد اشت: قیمت خرید  تضمیني محصوالت 
کشاورزي باید  براساس هزینه هاي واقعي تولید  محاسبه شود  اما 
د ر تعیین نرخ هاي خرید  تضمیني چغند ر قند  بهاره و پاییزه این 
اتفاق رخ ند اد ه است.وي با بیان اینکه هزینه تولید  چغند ر قند  
 بسیار باالست، افزود : د ر د اشت و برد اشت چغند ر قند  کاربرد  
است  کمتر  د یگر  محصوالت  از  مکانیزاسیون  و  ماشین آالت 
بنابراین بسیاري از کارها د ستي و توسط نیروي کارگري انجام 
نیروي  اخیر هم د ستمزد   الي سه سال  د و  مي شود  که طي 

کارگري افزایش زیاد ي د اشته است.

 افزایش هزینه تمام شد ه تولید  
مشاور عالي نظام صنفي کشاورزي کشور با اشاره به افزایش 
قیمت نهاد ه هاي تولید  از جمله کود ، سم و بذر نسبت به سال 
گذشته، گفت: میانگین قیمت نهاد ه هاي د امي نسبت به سال 
گذشته حد ود  40 تا 50 د رصد  افزایش د اشته ضمن اینکه کرایه 
حمل و نقل نیز باال رفته است.افزایش هزینه ها باعث شد ه قیمت 
تا 60 د رصد  نسبت به سال  تمام شد ه تولید  حد اقل بین 50 

گذشته افزایش یابد .
حسیني افزود : بنابراین مجموعه این افزایش هزینه ها باعث شد ه 
قیمت تمام شد ه تولید  حد اقل بین 50 تا 60 د رصد  نسبت به سال 
گذشته افزایش یابد .وي با بیان اینکه د ر این شرایط و با توّجه به 
قیمت خرید  تضمیني اعالم شد ه براي کشاورزان کشت چغند رقند  
مقرون به صرفه نیست، گفت: د ر صورتي که این اتفاق رخ د هد  
چند  نتیجه خواهد  د اشت اول اینکه سطح زیرکشت چغند ر قند  
کاهش مي یابد ، باعث حذف اشتغال خواهد  شد ، به کارخانجات قند  
مواد  اولیه نمي رسد  بنابراین اشتغال آنها نیز د چار مشکل مي شود  

و بعد  از مّدتي ورشکست مي شوند .

 سرنوشت کارخانه نیشکر هفت تپه د ر انتظار کارخانجات قند  
حسیني اضافه کرد : پیش بیني ما این است که د ر صورت 
رخد اد  چنین مسأله اي، براي کارخانجات همان اتّفاقي بیفتد  
که د ر کارخانه نیشکر هفت تپه افتاد . چرا که کارخانجات اگر 
د و سال تعطیل شوند  ورشکست خواهند  شد .وي تصریح کرد : 
از همه مهم تر تأمین یکي از کاالهاي اساسي کشور است که 
د چار اختالل مي شود . شکر یکي از کاالهاي استراتژیک است 
تأمین آن د ر شرایط  تولید  آن د چار مشکل شویم  اگر د ر  و 
نیاز کشور  براي د ولت بسیار پرهزینه مي شود .حسیني  فعلي 
به شکر را ساالنه بین 2.2 تا 3 میلیون تن اعالم و اضافه کرد : 
د ر شرایط تحریم وارد ات این کاال آسان نیست.وي اد امه د اد : 
عالوه بر همه این موارد ، کاهش سطح زیرکشت چغند ر قند  
باعث برهم خورد ن نظم الگوي کشت مي شود . وقتي به جاي 
کشت چغند ر قند  محصوالت د یگر کشت شود ، ممکن است 
آن محصوالت آب بري زیاد ي د اشته باشند  همچنین وقتي که 
کشت محصولي زیاد  شود  قیمت آن افت مي کند  و کشاورزان 
د ر  کشاورزي کشور  نظام صنفي  مي بینند .مشاورعالي  آسیب 
بخش د یگري از سخنان خود  با بیان اینکه کشت بهاره چغند ر 
قند  حدوداً از اسفند ماه آغاز مي شود ، افزود : معموالً د ر پاییز نیز 

برد اشت این محصول انجام مي شود .

 کاهش سطح زیرکشت چغند ر پاییزه 
حسیني با اشاره به اینکه کشت پاییزه این محصول اوایل 
پاییز انجام و د ر فرورد ین و ارد یبهشت برد اشت مي شود ، گفت: 
متأسفانه به د لیل اینکه قیمت خرید  تضمیني مورد  استقبال 
کشاورزان قرار نگرفت، امسال د ر برخي استان ها شاهد  کاهش 
و  بود یم  محصول  این  زیرکشت  سطح  د رصد ي   70 تا   60
موقعیت کشت پاییزه را از د ست د اد یم. وي تصریح کرد : اگر 
از  قبل  باید   شود   انجام  خرید   قیمت  د ر  اصالحي  است  قرار 
اسفند ماه و شروع کشت بهاره باشد  تا د ر کشت بهاره بتوانیم 
کنیم.حسیني  جبران  را  پاییزه  زیرکشت  سطح  کاهش  این 
د ست  از  نیز  را  بهاره  کشت  صورت  غیراین  د ر  کرد :  تأکید 
قیمت   96-97 زراعي  سال  د ر  اینکه  بیان  با  وي  مي د هیم. 
خرید  تضمیني چغند ر قند  بهاره 312 تومان تعیین شد ، گفت: 
این رقم د ر سال زراعي 96-95 حد ود  309 تومان بود  بنابراین 
بود ه  ثابت  مي توان گفت عماًل قیمت خرید  د ر سال گذشته 
است. ضمن اینکه سال گذشته قیمت خرید  چغند ر پاییزه نیز 
303 تومان بود ه است.حسیني اد امه د اد : د ر سال زراعي جاري 
نیز قیمت چغند ر بهاره 340 تومان و چغند ر پاییزه حد ود  330 
تومان اعالم شد ه که حد ود  9 د رصد  نسبت به سال گذشته 
پاییزه  و  بهاره  چغند ر  قیمت  اینکه  بیان  با  د ارد .وي  افزایش 
حد ود  10 تومان با هم تفاوت د ارد ، اضافه کرد : نرخ پیشنهاد ي 
ما براي هرکیلوگرم چغند رقند  410 تومان بود ه که این رقم با 

توّجه به افزایش هزینه هاي تولید  رقمي منطقي است.

پاکدستیمديران
وكاركنانطرحتوسعهنيشکر

خوزستانوكارون
درگزارشرسمیمجلس

اد امه از صفحه 5
 3-وارد ات شکر که قبالً توسط وارد کنند گان

بخشهای مختلف انجام می شد  با سیاست های 
اعمال شد ه از سوی وزارت جهاد  کشاورزی 
نیشکر  تولید   به کارخانجات  از سال 1394 
د ر  که  است  گرد ید ه  واگذار  چغند ری  و 
 افزایش کارکرد  کشت و صنعتها تأثیر مثبت 

د اشته است.
4- د ر کشورهای عمد ه تولید  کنند ه هنوز 
بخشی از مزارع نیشکر بصورت سوخته برد اشت 
مي شود  لذا توقع برد اشت سبز د ر بازد ه زمانی 
کوتاه مّدت د ر کشت وصنعتهای خوزستان 
د ور از انتظار است وطبیعتاً آلود گی های زیست 
محیطی ناشی از سوزاند ن اد امه خواهد  د اشت، 
برنامه چند ین  د ر یک  شرکت ها می بایست 
ساله  اوالً گونه های نیشکری را اصالح نمایند  
و سپس ماشین آالت برد اشت وپس از برد اشت 

را متناسب با آن تهیه و بکار گیرند .
پیرامونی  جوامع  بویژه  استان  مرد م   -5
شرکت ها را د ولتی تلقی می کنند  که به سهولت 
بیکاری  وجود   با  د سترسی هستند   قابل  هم 
از  اشتغال  نیازهای  برای رفع  انتظارات مرد م 
وبه همین  محسوس  کامالً  د و مجموعه  این 
جهت کارکرد  شرکت ها تحت تأثیر فشارها ی 

محیطی قرار گرفته است.
6- شرکت ها بویژه شرکت توسعه نیشکر 
فرهنگی،  موضوعات  تحت تأثیر  همواره 
مدیّریّتی و مسائل زیست محیطی قرار د ارد  
واحد های تابعه اینشرکت د ر د وره بررسی با 
برنامه ریزی وبهره برد اری بهینه از آب وخاک 
سودد هی  به  غالباً  تولید   سرمایه هاوافزایش 
رسید ه و بخش مهمی از تسهیالت د ریافتی 

را برگشت د اد ه اند .
7- شرکت کشت وصنعت کارون د ر ابتد ا با 
تملّک اراضی، برنامه ریزی واستقرار صنایع اولیه 
ومشارکت مرد م ذینفع کشت نیشکر، استخراج 
شکررا شروع مي کند با وقوع انقالب اسالمی و 
سپس جنگ تحمیلی و ایجاد  تغییر وتحّوالت 
اقتصاد ی و اجتماعی و تأثیرات جنگ برخی 
فّعالّیت ها د ر این شرکت راکد  و یا کند  مي شوند 
با فراز و نشیب های مدیّریّتی، استهالک ابزارها و 
امکانات واخذ تسهیالت وعد م انجام تعّهد ات د ر 
سررسید  و انباشت چند  برابری نیروی انسانی 
د ر برخی مقاطع فرآیند تولید  د چار تغییر و 

تحّول گسترد ه می گرد د .
روبه  وروند   شد ه  اعمال  اصالحات  برغم 
تا   1391 بررسی  د وره  د ر  آن  نسبی  رشد  
ونارضایتی  محیطی  عوامل  برخی   1396
جامعه پیرامونی از عملکرد  شرکت، مشکالت 

متعدّ د ی را باعث شد ه است.
» والّسالم علیکم و رحمه اهلل برکاته«
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مد یرعامل شرکت قند  بیستون گفت: امید واریم قبل از 
آنکه بازار شکر د چار مشکل حادّ ي شود ، تد بیري اند یشید ه 
د ر  ظاهراً  گیرد .  صورت  وقوع  از  قبل  واقعه  عالج  و  شود  
هفته هاي اخیر کشت چغند رقند  د ر کشور جذابیت خود  
را از د ست د اد ه و بسیاري از چغند رکاران به کشت گوجه 

فرنگي روي آورد ه اند . 
محسن علي حسیني مد یرعامل شرکت قند  بیستون د ر 
استان  د ر  کرد :  بیان  چغند رقند   کشت  وضعیت  خصوص 
مناسب،  اقلیمي  شرایط  از  برخورد اري  د لیل  به  کرمانشاه 
ساله  چند ین  سابقه  مطلوب  کیفیت  با  چغند رقند   کشت 
د ارد . از چند  ماه قبل و همزمان با افزایش نرخ ارز، صاد رات 
محصوالت کشاورزي و غذایي خصوصاً صاد رات گوجه فرنگي 
و رب گوجه فرنگي جذاب شد  و افزایش قیمت گوجه فرنگي 

د ر بازار د اخل نیز کلید  خورد .
با وجود  ممنوعیت صاد رات د ر مقطعي،  اد امه د اد :  وي 
د ر حال حاضر صاد رات گوجه فرنگي و رب گوجه به صورت 
رسمي و غیررسمي انجام مي شود  که همین امر موجب شد ه 
جذابیت کشت گوجه فرنگي براي کشاورزان افزایش یافته و 
د ر مقابل رغبت به کشت چغند رقند  که قیمت آن امسال 

تغییر چند اني با سال قبل ند اشته، کاهش یافته است.
این فّعال صنعت قند  و شکر افزود : اخیراً سرمایه گذاران 
بسیاري جهت اجاره زمین هاي کشاورزي با قیمت باالتر به 
منطقه مراجعه کرد ه اند . علي حسیني د رخصوص این مطلب 
گفت: جایگزین کرد ن گوجه فرنگي به جاي چغند رقند  که 
شکر  تولید   صنعت  به  بي توّجهي  و  سطحي نگري  نتیجه 
خواهد   پي  د ر  تبعاتي  آیند ه  سال هاي  د ر  گرفته،  صورت 

د اشت.
وي افزود : شکر جزو کاالهاي استراتژیک بود ه و قیمت 
شکر و چغند رقند  توسط د ولت تعیین مي شود . عد م تمایل 
به کشت چغند رقند  منجر به کاهش عرضه این محصول که 

ماّده اولیه صنعت تولید  قند  و شکر است خواهد  شد .
مصارف  بر  عالوه  شکر  کرد :  تصریح  حسیني  علي 
و  د ارد   کاربرد   متعد د ي هم  و  د ر صنایع مختلف  خانگي، 
علت استراتژیک قلمد اد  شد ن این محصول هم وابستگي 
صنایع مختلف به شکر است بنابراین با کاهش حجم عرضه 
چغند رقند ، بازار د اخل با کمبود  شکر مواجه شد ه و تأمین 
نیاز بازار د اخل به شکر د ر گرو وارد ات خواهد  بود . مد یرعامل 
شرکت قند  بیستون تأکید کرد : بد ون شک د ر معاد له ارزي 
تراز  شکر،  وارد ات  و  فرنگي  گوجه  رب  و  گوجه  صاد رات 
ارزي منفي خواهد  بود ؛ وارد ات شکر، هم هزینه سنگیني 
به د ولت تحمیل خواهد  کرد  و هم تعاد ل بازار این محصول 

استراتژیک را به هم خواهد  زد .
قیمت گذاري  از  با گالیه  و شکر  قند   فّعال صنعت  این 
د ستوري چغند رقند  و شکر اظهار د اشت: د ر شرایطي که 
هزینه هاي تولید  به شد ت افزایش یافته، الزام کشاورزان به 
لحاظ منطق  به  قیمت د ستوري که  با  فروش چغند رقند  
رغبت  عد م  جز  نتیجه اي  ند ارد ،  توجیه  نیز  اقتصاد ي 

کشاورزان به کشت چغند رقند  نخواهد  د اشت.
وي گفت: د ر حالي که کشور با برنامه ریزي و تالش چند  
ساله، د ر سال هاي اخیر به خود کفایي د ر زمینه تولید  شکر 
رسید ه بود  این سیاست موجب مي شود  زحماتي که براي 
خود کفایي شکر کشید ه شد ه به هد ر رود  و چنانچه ناچار به 
وارد ات شویم نیروي شاغل د ر این حوزه هم کاهش خواهد  
یافت. یا از سوي د یگر نرخ شکر هم تکلیفي است و با توّجه 
به قیمت 3 هزار توماني شکر، خرید  چغند رقند  با قیمت 
باالتر براي شرکت هاي قند ي مقرون به صرفه نیست. ضمن 

اینکه نرخ تکلیفي و غیرمنطقي شکر هم موجب رانت براي 
د الالن شد ه و عماًل مصرف کنند گان شکر را با قیمت باالتري 

خرید اري مي کنند .
الزام  علي حسیني اضافه کرد : بهتر بود  د ولت به جاي 
چغند رکاران به فروش محصوالت خود  با نرخ غیرواقعي و 
یارانه منافع کشاورزان را تضمین  با پرد اخت  غیرمنطقي، 
مي کرد . د ر شرایط فعلي، منطقي سازي قیمت شکر مانع 
افزایش قیمت  از  امسال  اگر  از مشکالت مي شد .  بسیاري 
د ر سال  منطقي شکر و چغند رقند  جلوگیري شود ، قطعاً 
شکر  بازار  د ر  سنگین تري  قیمت  افزایش  شاهد   آیند ه 
این  د ر  شکر  د رصد ي   30 قیمت  افزایش  بود .  خواهیم 
پرد اخت  و  آیند ه  سال  د ر  شکر  وارد ات  از  بهتر  وضعیت، 
قیمت هاي باالتر خواهد  بود . نتیجه تد اوم این وضعیت، شکر 
حد اقل 7 هزارتوماني د ر سال آیند ه خواهد  بود . کما اینکه 
نتیجه قیمت گذاري د ستوري را د ر بازار خود رو و بورس کاال 

و... مشاهد ه کرد یم.
وضعیت  بیني  پیش  با  رابطه  د ر  »قیستو«  مد یرعامل 
شرکت هاي قند ي د ر صورت کاهش عرضه چغند رقند  بیان 
کرد : د ر صورت تد اوم سیاست هاي ناد رست، حجم برد اشت 
اینکه اگر  با توّجه به  اما  چغند رقند  کاهش خواهد  یافت؛ 
براي تأمین نیاز بازار د اخل به شکر، نیاز به وارد ات باشد ، 
مجوز وارد ات شکر خام فقط به شرکت هاي تولید کنند ه شکر 
سفید  د اد ه مي شود ، با کاهش حجم چغند رقند ، شرکت هاي 
گروه قند ي از طریق وارد ات شکر خام و تولید  شکر نه تنها 
امکان  حتي  بلکه  کرد ؛  خواهند   حفظ  را  خود   سود آوري 
نگراني  بنابراین  د اشت.  خواهند   نیز  را  باالتر  سود   تحقق 
بابت افت سود آوري قند ي ها وجود  ند ارد . عالوه بر این سهم 
د ارایي هاي  د اشتن  اختیار  د ر  د لیل  به  قند ي  شرکت هاي 

مناسب، ارزند ه است.
د ر  که  اینجاست  نکته  کرد :  خاطرنشان  پایان  د ر  وي 
هم  چغند رقند ،  جاي  به  خام  شکر  از  شکر  تولید   صورت 
اشتغال د ر شرکت هاي قند ي با تهد ید  مواجه خواهد  شد  
و هم شاهد  افزایش قیمت شکر و به تبع آن افزایش قیمت 
بسیاري از محصوالت غذایي خواهیم بود . امید واریم قبل از 
آنکه بازار شکر د چار مشکل حاد ي شود ، تد بیري اند یشید ه 

شود  و عالج واقعه قبل از وقوع صورت گیرد .

مديرعاملتوسعهنيشکر:تد اوم خود كفایي د ر تولید  شكر به شرط توّجه د ولت

بهفّعالّيتهايپژوهشي
درنيشکراهّمّيت

ويژهايدادهميشود
مد یرعامل سازمان خبرگزاري جمهوري 
اجتماعي  مسؤولّیت هاي  انجام  بر  اسالمي 
د ر همه واحد هاي اجرایي و صنعتي تأکید 
کرد  و گفت: پیوند  د انشگاه با صنعت موجب 
توسعه همه جانبه د ر سطح جامعه مي شود  و 
این امر د ر شرکت توسعه نیشکر و صنایع 

جانبي قابل مشاهد ه است.
سید ضیاء هاشمي د ر نشست هم اند یشي 
و  نیشکر  توسعه  شرکت  مد یرعامل  با 
صنایع جانبي د ر اهواز، اظهارد اشت: استان 
خوزستان به لحاظ استعد اد ها و ظرفیت هایي 
که د ارد  د ر مناسبات اقتصاد ي کشور جایگاه 
ویژه اي د ارد .وي فّعالّیت هاي شرکت توسعه 
نیشکر و صنایع جانبي خوزستان را از جمله 
این ظرفیت ها خواند  و بر انجام مسؤولّیت هاي 
اجتماعي واحد هاي اجرایي و تولید ي تأکید 
کرد .مد یرعامل خبرگزاري جمهوري اسالمي 
همچنین پیوند  د انشگاه با صنعت را موجب 
رشد  و شکوفایي هرچه بیشتر صنایع د انست.

مد یرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع 
جانبي نیز د ر این نشست عنوان کرد : رویکرد  
و برنامه ریزي هاي این شرکت از سال 1397 
که  بطوري  کرد ه  پید ا  کاربرد ي  تغییرات 
به  د انشگاهي  و  علمي  جوامع  با  همکاري 

عنوان یک اولویّت محسوب مي شود .
این  به  توّجه  با  افزود :  شمیلي  محمود  
برد اشت  به  نیشکر  توسعه  عملکرد   رویکرد ، 
65 تن د ر هر هکتار افزایش پید ا کرد ه است 
اما با این وجود  همچنان با مشکالت متعد د ي 
مسؤولّیت هاي  انجام  وي  هستیم.  رو  به  رو 
اجتماعي را به عنوان یک ضرورت د انست و 
یاد آور شد : خد مات رساني گروه هاي پزشکي 
شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبي به اهالي 
روستاهاي مجاور کشت و صنعتها نسبت به 
گذشته افزایش چشم گیري پید ا کرد ه است.

یاد آور شد :  نیشکر  مد یرعامل شرکت توسعه 
بعد  از اخذ مجوزهاي زیست محیطي هم اکنون 
د ر حال تولید  محصوالت شیالتي مانند  ماهي 
و میگو هستیم. شمیلي یاد آور شد : همچنین با 
فّعالّیت هاي پژوهشي که صورت گرفته، پساب 
سمت  به  نیشکر  زمین هاي  آبیاري  از  ناشي 
کشت گند م، جو و پنبه هد ایت شد ه و د ر نهایت 
بهره وري د ر واحد هاي رو به افزایش است. وي 
به وجود  یکي از کانون هاي گرد  و غبار استان 
اشاره  نیشکر  توسعه  زمین هاي  مجاورت  د ر 
 کرد  و گفت: این شرکت د ر آیند ه اي نزد یک

جنگل کاري این محد ود ه از زمین ها را از نوع 
اینکه  بر  عالوه  تا  مي کند   آغاز  حرا  جنگل 
ریزگرد ها د ر این منطقه تثبیت شوند  بتوان از 
چوب د رخت هاي این جنگل که جنبه صاد راتي 
د ارد  به د رآمد زایي شرکت کمک بیشتري کرد .
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آزمون و خطا یک روش برای اد اره یک نهاد  د ر ابعاد  کوچک و بزرگ است و د ر حالی 
که کاری تازه آغاز شد ه باشد  توجیه عقلی و منطقی د ارد . اما آزمون و خطا د ر یک امر 
تاریخی و د ر کاری که سابقه د ارد  برخی اوقات آد می را شگفت زد ه و ناراحت مي کند. 
این شگفت زد گی موقتی بسیار سختگیرانه عمل مي کند که ببینیم آسیب های جدّ ی 
به یک فّعالّیت وارد  شد ه است. تولید  قند  و شکر د ر ایران تا نیمه نخست د هه 1380 
سابقه د ست کم 100 ساله را د ر ایران تجربه کرد ه بود  و البته ناسازگاری میان کارخانه ها، 
چغند رکاران و د ولت ها وجود  د اشته است اما د ر هر د وره تاریخی می شد  با برخی غمض 
عین ها از تلخی د استان کاست و از آن عبور کرد . اما رفتار مد یران د ولت های نهم و 
د هم د ر صنعت قند  و شکر هنوز کام ایرانیان را تلخ کرد ه است. همان طور که آمارهای 
ارایه شد ه د ر این صفحه نشان می د هد  تنها د ر سال 1391 رقمی معاد ل یک میلیارد  و 
70 میلیون د الر برای وارد ات شکر اختصاص یافت که نزد یک به ارزش وارد ات 4 سال 
1392 تا 1396 است. د ر این روزها که نقل و انتقال ارز حاصل از صاد رات نفت خام و 
سایر کاالهای صاد راتی با د شواری مواجه شد ه است یاد مان بیاید  که چگونه ارز گرانبها 
را از د ست د اد یم و البته اخالق را نیز. یاد مان باشد  که آن رخد اد  تلخ می تواند  د ر شرایط 
مشابه تکرار شود  و اخالق و ارز را با هم از د ست بد هیم. حاال که جمعّیت کشور نسبت 
به یک د هه پیش افزایش قابل توجّهی د اشته است معلوم می شود  که وارد ات انبوه چقد ر 

بی فاید ه بود ه و جز خسارت روحی و ماّدي چیزی به بار نیاورد ه است.

اخالق و ارز را با هم از د ست د اد یم
نمود ار تولید   و وارد ات شکر از سال 80 تا پایان آذر ماه سال 1397

)ارقام به تن(

619

وارد ات شکر خام بصورت ماهیانه از سال 1385 تا  سال 1397)ارقام هزار تن(
جمعاسفند بهمند يآذرآبانمهرشهریورمرد اد تیرخرد اد ارد یبهشتفرورد ینسالرد یف

1138515494111205307192187223194298240276
2481

1542483595648711063125014731668196522052481جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

2138623622811254111133615565275038
1170

2364645766307418749359901055108211321170جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

313872829888914917324686512616993
1101

285714523438355658064871383910081101جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

41388119108576442339446457412273
877

119227284348390423517563608682804877جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

5138969107132234312330161112806373132
1805

691763085428541184134514571537160016731805جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

61390024126830138431181718114256
1234

02436104405789820838855103611781234جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

7139150691215515419619037228151307123
1681

501192402954496458358721100125115581681جمع هر ماه + ماه هاي قبل

8139288158811461159207115146134225227
1579

88103191305366525732847993112713521579جمع هر ماه + ماه هاي قبل

91393165137211574067471980000
823

165302513570610677724743823823823823جمع هر ماه + ماه هاي قبل

10139405.511.89.212701071751052524521
05.517.32133103210385490492497521جمع هر ماه + ماه هاي قبل

1113950002522117076506668016667
00025246391467517583651651667جمع هر ماه + ماه هاي قبل

121396019522912913816055014080856
0195424553691707707762762776776856جمع هر ماه + ماه هاي قبل

جمعاسفندبهمنديآذرآبانمهرشهريورمردادتيرخرد اد ارد یبهشتفرورد ینسالرد یف
131397038491000066 154

038878888888888154جمع هر ماه + ماه هاي قبل

آمار وارد ات شکر از سال 1380  تا پایان آذر ماه سال 1397  
به تفکیک وارد ات د ولتي و خصوصي

ارقام به هزارتن

 وارد اتسال
بخش خصوصي

 وارد ات
بخش د ولتي

جمع 
وارد ات

08310937937
13810820820
138256160216
138342161203
138480627707
1385148510422527
13869622081170
1387110101101
13888770877
1389180501805
1390123401234
139111755051680
13929925871579
1393562261823
1394364157521
1395358309667
1396718138856
13971540154

مأخذ: گمرک جمهوري اسالمي ایران  

 وارد ات شکر از سال 84 تا پایان آذر ماه سال97 به تفکیک خام و سفید 
 بها جمع وارد ات

)د الر(
 جمع وارد ات

)هزار تن( بها )د الر( خام)هزارتن( بها )د الر(  سفید 
)هزارتن( سال

197,380,000 707 177,256,000 629 20,124,000 78 1384
1,017,454,469 2,527 726,182,559 1,890 291,271,910 637 1385
407,770,710 1,170 274,461,367 822 133,309,344 348 1386
325,013,345 1,101 287,800,013 998 37,213,332 103 1387
324,646,020 877 315,826,114 850 8,819,906 27 1388
704,520,407 1,805 704,520,407 1,805 0 0 1389
755,904,844 1,234 752,105,334 1,228 3,799,510 6 1390
1,072,413,608 1,680 1,072,413,608 1,680 0 0 1391
832,187,958 1,579 832,187,958 1,579 0 0 1392
377,470,440 823 377,470,440 823 0 0 1393
171,837,527 521 151,358,524 472 20,479,003 49 1394
320,134,978 667 0 667 0 0 1395
414,742,637 856 414,742,637 856 0 0 1396
61,177,392 154 61,177,392 154 0 0 1397

6,982,654,335 15,701 6,147,502,353 14,453 515,017,005 1,248 جمع
مأخذ: گمرک جمهوري اسالمي ایران 


