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جامعههای انسانی در پویش زمان و در فرآین د
پیشرفت ما ّدی و فرهنگی به جایی رسیدن د که امکان
حل تعارض منافع میان گروهها و زیرمجموعهها به
یداد.
سادگی رخ نم 
این وضعیت که شرایط را برای ادامه حیات
جامعهها خطرناک کرده بو د راه را برای تأسیس
نهادی به نام دولت هموار کرد .نها د دولت پس از
آن زا د و رش د را تجربه کر د که انسانها به این درک
رسیدن د راهحل کارآم د برای سازگار کردن منافع با
یک نها د فرادست همه گروهها و قشرها ممکن است.
نها د دولت از این نیاز بشر زاده و در یک دوره طوالنی
شاه د پدیدار شدن انواع دولتها بوده و هستیم.
یده د دولتهایی که به چن د مقوله
تجربه نشان م 
ارزشمن د مثل آزادی ،عدالت و دموکراسی و احترام به
حقوق انسانها وفادار و در مسیر ترویج این مقولههای
ارجمندن د برای جامعهها مفیدتر بوده و امکان زندگی
آرام و البته در سطح باالتری از رفاه را فراهم میکنند.
دولتها اما در فرآيند و رون د تکاملي خو د و در فراز
و فرودهایی که داشتهان د نیروی دانش انسانی در
رشتههای گوناگون به ویژه دانش اداره جامعه بهره
بر دهان د و هنوز نیز در همین مسیر قرار دارند.
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کدستی مدیران وکارکنان طرح توسعه نیشکر
پا 
خوزستان و کارون در گزارش رسمی مجلس

طرح توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان بدون تردی د یکی از بزرگترین
طرحهای توسعهای صنعتی – کشاورزی تاریخ معاصر ایران به حساب میآی د که
نظیر آن حتی در خاورمیانه نیز کمتر دیده میشود .این طرح بزرگ که اندیشه
آن در اوایل دهه  1360در ذهن مدیران ارش د کشور شکل گرفت و مطالعات آن
انجام شد ،سرانجام پس از پایان جنگ عراق علیه ایران و مطابق با قانون برنامه
توسعه اول ( )1368-1372اجرا ش د و پس از آنکه فرازها و فرودهایی در رون د و
فرآین د اجرایی آن پدیدار ش د به مرحله بهرهبرداری رسید .کسانی که از نزدیک با

حل
ت

تولی د قن د و شکر در ایران به زمین ،آب و
کشاورزی وابسته است و هر تح ّولی در این
بخش میتوان د اثراتش روی صنعت دیده شود.
بودجههای ساالنه ایران به دلیل اندازه بزرگ آن
نیز کشاورزی را تحت تأثير مثبت یا منفی قرار
یدهد .بررسی الیحه بودجه  1398در بخش
م
یده د مدیران برنامهریزی این
کشاورزی نشان م 
بخش را با انقباض مواجه خواهن د کرد .خالصهای از
آنچه در الیحه بودجه و مرتبط با بخش کشاورزی
آمده است را در ادامه میخوانید :با بررسی ارقام
مرتبط با برنامههای مختلف بخش کشاورزی در
الیحه بودجه سال  1398و مقایسه آنها با ارقام
متناظر در قانون بودجه سال  1397مشخص
میشو د اعتبارات این بخش در الیحه بودجه سال
متعددی با لحاظ
 1398انقباضی بوده و در موار د ّ
تورم موجود ،حتی سطح اعتباری سال 1397
نیز برای طرحهای این بخشها در سال 1398
حفظ نمیشود .طبق برآوردهای الیحه بودجه
سال  ،1398مجموع اعتبارات هزینهای و تملّك
داراییهای سرمایهای فصل کشاورزی و منابع
طبیعی در مقایسه با قانون بودجه سال  ،1397با
کاهش  2/47درصدی مواجه شده است.
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اجرا و بهرهبرداری از طرح عظیم نیشکر و صنایع جانبی خوزستان آشنایی دارن د
هرگز یادشان نمیرو د که چن د مدیر ارش د و دهها مدیر میانی و صدها نفر از خانواده
بزرگ شاغل در طرح یادشده برای آن زحمت کشی دهاند .همین افرا د و نخبگان اما
نیک م یدانن د آقای نسیم صادقی یکی از پرکارترین ،دلسوزترین و زحمتکشترین
مدیران این مجموعه بو د که سالهای طوالنی در این مجتمع کار کر د و آن را به
جایی رسان د که  7کارخانه شکر آن  40درص د شکر داخلی را تأمين کر د و ميكند.
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حجتي:
محمو د ّ

یل

جه
انقباض در بود 
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د كنند
د انتظار داشته باشيم ديگران براي ما غذا تولي 
در شرايط تحريم نباي 

وزير جها د كشاورزي با بيان اينكه نباي د در
شرايط تحريم انتظار داشته باشيم ديگران غذاي
ما را تولي د كنند ،گفت :اگر از ظرفيتهاي فراوان
كشور در حوزه كشاورزي به خوبي استفاده كنيم
هيچ نيازي به واردات نخواهيم داشت.
حجتي وزير جها د كشاورزي در
محمو د ّ
مراسم معرفي نمونههاي ملّي بخش كشاورزي
اعالم كر د ظرفيتهاي بسيار زيادي در كشور
وجو د دار د و نمونههاي كشوري امروز آن را
اثبات كر دهان د و اگر ما بتوانيم از اين ظرفيتها
استفاده كنيم و كشاورزان ديگر هم حداقل
يكس ّوم ميزان تولي د نمونهها را داشته باشند،
كشور در همه زمينهها خودكفا خواه د شد.وزير
جها د كشاورزي با بيان اينكه نباي د انتظار داشته
باشيم كه ديگران غذاي ما را تولي د كنند ،گفت:
كشور در حال حاضر گرفتاريها و مشكالت
فراواني دار د كه از سوي ديگران تحميل شده
است اما اين نباي د روحيه ما را تضعيف كند ،بلكه

تالش ما باي د چندين برابر شو د و همين كار را
امروز نمونههاي كشاورزي كه از آن قهرمانان و
پيشقراوالن تولي د يا د ميشو د به درستي انجام
.حجتي با بيان اينكه امسال مالك انتخاب
دا دهاند ّ
نمونههاي كشوري تنها بخش كمي نبوده است،
گفت :در انتخاب امسال افزايش بهرهوري،
صرفهجويي در مصرف آب ،تولي د سالمت محور
نيز م د نظر بوده و از اين نظر با سالهاي ديگر
متفاوت است.وزير جها د كشاورزي در ادامه با
بيان اينكه برخي با محاسبات اشتباه ميگوين د
آب در كشور كم است ،گفت :ما اگر با علم و
تكنولوژي بتوانيم از ظرفيتهاي موجو د آب
كشور استفاده كنيم تولي د بسيار زيادي خواهيم
داشت .آب در كشور نه تنها كم نيست ،بلكه باي د
روز به روز باي د با بهرهوري باال از آن استفاده
بيشتري كنيم.وي در ادامه گفت :در سالهاي
گذشته تا  ۷ميليون تن گندم واردات داشتيم،
اما به ه ّمت همين كشاورزان نه تنها ديگر نيازي

به واردات نداريم ،بلكه امسال وضعيت تولي د ما
بهتر خواه د شد.وي همچنين گفت :كشور در
تولي د شكر در آستانه خودكفايي رسيده كه در
سالهاي گذشته كام ً
ال به آن وابسته بوديم .وزير
جها د كشاورزي همچنين درباره اينكه گفته
ميشو د وزارت جها د كشاورزي صادرات برخي
محصوالت را ممنوع ميكند ،گفت :ما باي د همه
مسائل را يكجا ببينيم .وزارت جها د روزانه و
حتي لحظهاي بازارها را رص د ميكن د و متناسب
با آن براي برخي محصوالت مجوز صادرات
يده د يا اينكه صادرات آنها را ممنوع ميكند.
م
وزير جها د كشاورزي در ادامه گفت :هدف
اصلي ما اين است كه نياز مردم را تا جايي
كه ميتوانيم از محصوالت داخلي تأمين كنيم
و البته باي د طوري اين كار را انجام دهيم كه
متضرر نشون د بنابراين
توليدكنندگان ما هم
ّ
همواره سياستهاي ما باي د طوري باش د كه
تناسبي بين اين دو بتوانيم برقرار كنيم.
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انقباض در بودجه بخش کشاورزی

ادامه از صفحه اول| اعتبارات تملّک داراییهای سرمایهای فصل کشاورزی و
منابع طبیعی نسبت به اعتبار مندرج در قانون بودجه سال  1397کاهش  9/25درصدی
یده د که بع د از فصل «انرژی» ،دارای بیشترین درص د کاهش اعتبارات تملّک
نشان م 
داراییهای سرمایهای در بین فصول مربوط به امور اقتصادی است .این کاهش شدید
ماهيت سرمایه ای و زیرساختی این اعتبارات)
اعتبارات تملّک داراییهای ملّي (با ّ
توجه به ّ
میتوان د با برخی بندهای ما ّده ( )31برنامه پنج ساله ششم توسعه و همچنین اهداف
بندهای « »6و « »7سیاستهای کلی اقتصا د مقاومتی در جهت تأمين امنیت غذایی و
«نیل به خودکفایی در محصوالت اساسی» ،در تعارض باشد .در مجموع برنامههای مرتبط
با فصل کشاورزی و منابع طبیعی ،اکثر اعتبارات هزینهای مربوط به برنامههای فصل
کشاورزی و منابع طبیعی در الیحه بودجه سال  1398نسبت به قانون بودجه سال 1397
دارای رش د اسمی بوده است.
درتبصره « »14بن د «الف» بودجهای معادل با  61.450میلیار د ریال بابت یارانه نان و
خری د تضمینی گندم از محل منابع سازمان هدفمندسازی یارانهها تخصيص یافته و رقم
مربوط به یارانه خری د تضمینی گندم نیز در قانون بودجه سال  1398به  20.000میلیارد
ریال افزایش یافته است .این ارقام در قانون بودجه سال  1397به ترتیب معادل 33.000
توجه به اینکه یارانه اعطایی ،یارانه
میلیار د ریال و  17.000میلیار د ریال بوده است .با ّ
مصرفکننده است ،ذکر یارانه برای خری د تضمینی گندم و اصوالً تلقی یارانه کشاورزی در
این خصوص صحیح نیست .با عنایت به اینکه قیمتگذاری و خری د محصوالت اساسی،
توجه به
مهمترین ابزار حمایت قیمتی در بخش کشاورزی کشور محسوب میشو د و با ّ
شرایط تورمی فعلی کشور ،میتوان دریافت که این افزایش ،نميتواند تکافوی افزایش
توجه به اینکه فرآین د تعیین قیمت خری د تضمینی گندم،
هزینههای کشاورزان را بدهد .با ّ
یکی از پیچی دهترین فرآيندهای قیمتگذاری در اقتصا د ایران است که بخش عم دهای از
یدهد ،میزان یارانهای که به این بخش اختصاص مییاب د باید
جامعه را تحتتأثير قرار م 
قابلیت تعدیل فشارهای تورمی موجو د را داشته باشد .لذا اجرای تبصره « »6قانون خرید
تضمیني محصوالت اساسی کشاورزی و تعیین نرخ  19.320ریالی برای گندم (خواست
حداقلی قانونگذار) ضروری است و برای تأمين منابع مور د نیاز آن ،میتوان با قطع یارانه
صنف و صنعت که در عمل از قیمتگذاری نیز معاف هستند ،استفاده کرد.
سرمایه صندوقهای غیردولتی حمایت از توسعه سرمایهگذاری بخش کشاورزی
با کاهش 10درصدی ،از  300میلیار د ریال در قانون بودجه سال  1397به 270
میلیار د ریال در الیحه بودجه سال  1398رسیده که کاهش  10درصدی داشته
است ،البته اعتبار تملّک داراییهای مالی ردیف  101000-4موضوع «افزایش
سرمایه صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی و تکمیل و ایجا د شهرکهای
کشاورزی (گلخانهای ،دامی ،شیالتی) موضوع واگذاری سهام ،سهمالشرکه
شرکتهای دولتی وابسته به وزارت جها د کشاورزی – ما ّده ( )51الحاق برخی از
مقررات مالی دولت ( - »)2از مبلغ  500میلیار د ریال
موا د به قانون تنظیم بخشی از ّ
در قانون بودجه سال  1397با رشدی معادل  900درصد ،به مبلغ  5000میلیارد
ریال در الیحه بودجه سال 1398افزایش یافته است که در صورت اجرای صحیح
آن ،حرکت ارزشمندی محسوب میشود.
اعتبارات مربوط به پرداخت یارانه نها دهها ،عوامل تولید ،خری د تضمینی
محصوالت و تنظیم بازار بخش کشاورزی در الیحه بودجه سال 7.500 ،1398
میلیار د ریال برآور د شده است که ظاهرا ً نسبت به موضوع پرداخت یارانه نها دهها
یدهد .این در حالی
در قانون بودجه سال  ،1397حدو د  39درص د رش د نشان م 
است که در سال قبل برای یارانه نها دهها و عوامل تولی د مبلغ  5.400میلیار د ریال
و برای «ساماندهی تولی د و خری د تضمینی چای کشور» مبلغ  1.245میلیارد
ریال و برای خری د تضمینی محصوالت و تنظیم بازار مبلغ  2.800میلیار د ریال در
نظر گرفته شده بود .در مجموع در سال گذشته  9.455میلیار د ریال یارنه به این
سه ردیف اختصاص داشت و در سال جاری نسبت به سال قبل با کاهش 25/9
درصدی مواجه شده است .اعتبارات مربوط به ردیفهای «پرداخت ضرر و زیان و یارانه
سو د خریدهای تضمینی محصوالت کشاورزی و یارانه اصل وسو د جریمه تسهیالت و
مابهالتفاوت سو د و کارمز د و سایر یارانهها و سایر بدهیها و تع ّهدات تفاوت قیمت تعیین
شده و تکلیف شده کاالها و خدمات و جبران ضرر و زیان ناشی از آن و تسویه موارد
قبلی» ساماندهی وضعیت تولید ،فرآوری ،بازار و مصرف شیر و تشکیل صندوق حمایت
از توسعه زنجیره صنعت شیر کشور» و همچنین «یارانه کاالهای اساسی و هزینههای
کنترل و تنظیم بازار کلیه کاالها و محصوالت کشاورزی و دام و شیالت و سایر کاالها و
هزین ه بازرسی کاال و خدمات و یارانه اصل و سو د و جریمه تسهیالت و مابهالتفاوت سود
و کارمز د و سایر یارانهها از جمله صادراتی و سایر بدهیها و تع ّهدات دستگاههای اجرایی
و تأمين کاالها و خدمات ضروری» که در قانون بودجه سال  1397برای آنها مجموعاً
 3.050میلیار د ریال در نظر گرفته شده بود ،در الیحه بودجه سال  1398حذف ش دهاند
و برای هیچکدام از این موار د در ردیفهای عمومی ،سرمایهای و اختصاصی هزینهای و
تملّک داراییهای سرمایهای الیحه بودجه  ،1398اعتباری منظور نشده است.

آرزوها از واقعیتها دور میشوند

د اقتصا د م ّلي
چشمانداز غبارآلو د رش 
بازیگران اصلی اقتصا د ایران شامل دولت ،بنگاهها و خانوا دهها این روزها با سردرگمی و نگرانی زندگی
اهم ّيت فوقالعا دهای شده است
میکنن د و برایشان ترسیم آینده و تصویری که با آن مواجه میشون د دارای ّ
که چشمانداز کسب و کار در سطوح گوناگون در فضایی غبارآلو د قرار گرفته است .تولی د صنعتی به معنای
بخشی از تولی د ناخالص داخلی و همچنین تولی د قن د و شکری به مثابه جزیی از تولی د صنعتی نیز بدون
ب همان تصویر کالن بای د ترسیم شود .اما تصویر کالن اقتصا د ایران االن چه وضعی دار د و
تردی د و درچارچو 
یدهند .متأسفانه آرزوهای رسیدن به رشدهای  8درصد
متغیرهای اقتصادی و پیشبینیها چه چزی را نشان م 
با واقعیتهای موجو د تطابق ندارد .گزارش اقتصا د ایران در سطح کالن از طرف مرکز پژوهشهای مجلس
روزهای غبارآلودی را ترسیم کرده است که در سال  1397و  1398رش د اقتصا د ایران را به پایین میکشد.
مرکز پژوهشهای مجلس با بررسی عملکر د  ۶ماه نخست بخش حقیقی ،چشمانداز اقتصا د ایران را ترسیم
کرد .مطابق بررسی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی ،اقتصا د ایران در سال  ۹۷در وضعیت خوشبینانه
 ۲/۶درص د رش د منفی و در حالت بدبینانه  ۵/۵درص د افت را ثبت خواه د کرد .در سال  ۹۸نیز با ادامه وضع
موجود ،تخمین مرکز پژوهشها از رش د منفی  ۴/۵تا منفی  ۵/۵درص د حکایت دارد .اما نکتهای که وجو د دارد
اینکه شدیدترین افت در بخش نفتی رخ خواه د دا د و پس از آن ،بخش ساختمان بیشترین ضربه را خواهد
خورد .در بخش صنعت انتظار بر این است که صنایع وابسته به واردات ،در صف اول شلیک تحریم قرار گیرند
و پس از آن و با تأخير صنایع دیگر نیز متأثر شوند .همچنین تجربه تحریم نشان داده است که تضعیف درآمد
ملّي در دوران تحریم ،شدیدتر از تضعیف تولی د ناخالص داخلی خواه د بود.
ضربه تحریم به درآم د م ّلي
بدون چون و چرا بای د قبول کر د که تح ّوالت اقتصا د ایران در گروی تحریمهای آمريكایی است .مرکز پژوهشهای
مجلس در این باره نوشته است :تجربه قبلی تحریمها و اثر آن بر اقتصا د ایران پرداخته است .تحریمهای گسترده
اقتصادی علیه ایران در سالهای ابتدایی دهه  ۹۰که آثار آن در بخش حقیقی از سال  ۱۳۹۱بروز یافت ،حاکی از این
است که بخشهای نفت ،صنعت و ساختمان بیشترین آسیب را از شرایط تحریم میپذیرند .مث ًال رش د اقتصادی گروه
نفت که در سال  ۹۰معادل منفی  ۱/۵درص د بوده است ،در سال  ۹۱به منفی  ۳۶/۵درص د سقوط کرد؛ یعنی بیش از
یک س ّوم از اقتصا د بخش نفت از دست رفت .یک یافته دیگر از تجربه تحریم قبلی این است که براساس حسابهای
ملّي بانک مرکزی ،درآم د ملّي نسبت به تولی د ناخالص داخلی تأثير بیشتری از تحریمها میپذیرد .طوریکه با وجود
افت  ۷/۷درصدی تولی د ناخالص داخلی در سال  ،۱۳۹۱افت درآم د ملّي در این سال معادل  ۱۴/۶درص د ثبت شده
ماهيت نسبتاً مشابه تحریمهای اقتصادی جدی د آمریکا
است .کارشناسان مرکز پژوهشها پیشبینی میکنن د با ّ
توجه به ّ
با تحریمهای قبلی ،در سال  ۹۷در صورت تداوم وضع موجود ،وضعیت نسبتاً مشابهی با سال  ۹۱ثبت شود .از نظر آنها،
وضعیت کلی عملکر د  ۶ماهه اول اقتصا د ایران ،این فرضیه را تأييد ميكند.
بهبو د کشاورزی در سال ۹۸
آمارهای بخش کشاورزی یکی از نقاط پرچالش آمارهای کشور است؛ چراکه در این حوزه سه نها د مرکز آمار،
بانک مرکزی و وزارت جها د کشاورزی آمارهای مجزایی را منتشر میکنند؛ آمارهایی که در بسیاری از موارد
توجهی با یکدیگر داشتهاند .مث ً
ال بانک مرکزی رش د سه ماهه اول این بخش در سالجاری را منفی
اختالف قابل ّ
 0/۸درص د برآور د کرده ،درحالیکه ع د د رش د بانک مرکزی برای این بخش معادل  ۰/۳درص د گزارش شده است.
وزارت جها د کشاورزی نیز برای سال  ،۹۷رش د  ۱/۲درصدی را برآور د کرده است .اما مرکز پژوهشها معتق د است
توجه به کمبو د بارندگی در سال زراعی قبل (مهر  ۹۶تا مهر  )۹۷که بر عملکر د سال  ۹۷مؤثر خواه د بود ،کاهش
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بهبو د بارندگی در سال زراعی جدید ،بخش کشاورزی در سال آینده رش د بیشتری داشته باشد.
صنایع با بیشترین ضربهپذیری
توجه به تجربه سالهای
برای تخمین اثرگذاری تحریمها بر بخش صنعت ،مرکز پژوهشها سالهای  ۹۷و  ۹۸را با ّ
یده د بیشترین تأثير بر تولی د صنعت ،در سال اول تحریم رخ
 ۹۱و  ۹۲شبیهسازی کرده است .بررسیها نشان م 
یدهد .اما میزان تأثيرگذاری تحریم بر صنایع مختلف ،متفاوت است .در میان صنایع عمده اقتصا د ایران ،خودروسازی
م
بیشترین آسیب را از تحریم میخور د و در رتبه د ّوم صنایع شیمیایی قرار میگیرد .تأثيرپذیری صنایع غذایی و صنایع
توجه به رکو د بخش تقاضا ،رکو د بخش
فلزات اساسی در تجربه قبلی کمتر بوده است .هرچن د در سالهای بعد ،با ّ
فلزات اساسی نیز به تبع رکو د بخش ساختمان رخ داده است .در واقع سرعت تأثيرگذاری تحریم بر صنایع متفاوت
است .صنعت خودرو به سرعت از این وضعیت متأثر میشو د و صنایع دیگر با تأخير از شرایط تحریمی آسیب میبینند.
دلیل آن هم به کانالهای اثرگذاری تحریم بازمیگر دد .خودروسازی در تحریم بالفاصله در تأمين کاالهای واسطهای
مور د نیاز تولی د به مشکل میخورد .صنایع اینچنینی با سرعت و میزان بیشتری از تحریم آسیب میبینند .اما صنایع
شیمیایی به دلیل محدو دیّتهای صادراتی ایجا د شده بیشتر تحتتأثير قرار میگیرند .از این رو انتظار کارشناسان مرکز
توجه صنایع خودروسازی ،سپس صنایع پتروشیمی و
پژوهشها بر این است که در سالجاری ،شاه د رش د منفی قابل ّ
برخی صنایع کوچکتر وابسته به واردات و در سال آتی ،شاه د افت تولی د صنایع فلزات اساسی ،کانیهای غیرفلزی و
صنایع فلزی باشیم .در هر حال در دو سال  ۹۷و  ۹۸رش د منفی بخش صنعت قابلپیشبینی است .کاهش محسوس
توجه به تجربه سال  ،۹۱میتوان د بهعنوان شاخصی پیشنگر از رشد
و فزاینده واردات در  ۷ماه ابتدایی سالجاری با ّ
منفی بخش صنعت در نظر گرفته شود .همه منابع آماری ،رش د منفی بخش صنعت در نیمه اول سال را تأييد میکنند.
برای ادامه راه ،مرکز پژوهشها دو سناریو در نظر گرفته است .سناریوی اول مفروض بر این نکته است که تعامل ایران
با سایر کشورها (به جز آمریکا) رون د متفاوتی را نسبت به تجربه قبلی تحریم رقم بزند .در این حالت تحریمها با ابعاد
کمتر بر صنایع کشور اثر خواهن د گذاشت (نیمی از تبعات تحریم سالهای  ۹۱و  .)۹۲رش د بخش صنعت در سال
 ۹۷در این سناریو منفی  ۲درص د برآور د میشود .اما حالت بدتر این است که تحریمها با همان ابعا د قبلی صنایع را
تحتفشار بگذارند .در سناریو د ّوم بخش صنعت با افت  ۴/۵تولی د مواجه خواه د شد .در صورت ادامه این سناریوها در
سال آتی نیز رش د بخش صنعت بین منفی ۳تا منفی  ۵حرکت خواه د کرد.
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شایستهساالری نیاز امروز ایران

ادامه از صفحه اول| دولتهایی که وفاداری آنها به پیشرفت جامعهشان اثبات شده و از نیروی
بزرگ دانش بشری بهرهمندن د اما نیاز به یک عنصر دیگر دارن د که در فقدان آن راه برای پیشرفت
مسدو د میكند .این عنصر بسیار با اه ّم ّيت وجو د مدیران شایسته و مدیران کارآزموده و دلسوز به
مردم و دلسوز به میهن است .اه ّم ّيت عنصر انسانی به اندازهای در فرآيند تکاملي جامعهها و نهادها و به
ویژه نها د دولت به مثابه عالیترین و قدرتمندترین رکن جامعه اه ّم ّيت دار د که امروزه همه دانشمندان
به آن رسی دهاند .به طور مثال به اعتقاد لستر تارو در حالی که در تمام دورههای زندگی بشر ،سرچشمه
کامیابی و پیشرفت و ثروت وجو د منابع طبیعی مثل نفت ،زمین ،طال بوده است اما با پدیدار شدن
رخدادهای شگفتانگیز در تجربه انسانی ،دانش و فن جانشین منابع طبیعی در ایجا د ثروت و کامیابی
شد .این دگرگونی موجب ش د سرمایهگذاری در دانش انسانی و توانمندسازی شهروندان به مثابه
توجه قرار گیرد.
اولویت نخستین در مسیر رش د و توسعه در کانون ّ
تخصص
معجزه ّ
این داوری لستر تارو که با پذیرش عمومی در میان نخبگان مواجه ش د دنیای م دیّریّت و دنیای
کسب و کار را نیز دستخوش تح ّوالت شگرف کرده است .به این معنی که کشورهای هوشمندتر با
سرعت ،د ّقت ،پایداری ،وسواس کارشناسی و پرهیز از هیجان آلودگی تصمیمها به دنبال توسعه
متخصص حرکت کرده و سرمایهگذاری خو د را در این مقوله متمرکز کردند .به این ترتیب بود
نیروی
ّ
که پس از جنگ جهانی د ّوم رهبران احزاب حاکم بر ژاپن و آلمان که شکست خور دههای جنگ به
تخصصهای مور د نیاز برای پیشرفت کشورشان را در دستور
حساب میآمدن د با سرمایهگذاری روی ّ
کار قرار دادن د و در چن د دهه پس از جنگ توانستن د به کشور د ّوم و س ّوم اقتصا د جهان تبدیل شود.
تخصصگرایی در ژاپن و آلمان و بعدها در برخی از کشورها مثل کره جنوبی،
معجزه رخ داده از ّ
هنگکنگ ،سنگاپور ،مالزی ،ترکیه ،برزیل و ...نتایج خو د را نشان داده است و هر کدام از کشورهای
نوظهور یادشده توانستن د از مدار توسعهنایافتگی رها شوند.
تخصص و شایستهساالری
ّ
تخصص شرط الزم برای ساماندهی ما ّدي جامعه و رسیدن به اهداف رش د تولی د ناخالص داخلی
ّ
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میآی د اما این همه چیز نیست .جامعههای کامیاب آنهایی بودن د که راههای پرورش
ّ
در چارچوب شایستهساالری هموار کردند .به این معنی که نظام گزینش افرا د برای نها د دولت به
مثابه عالیترین و نیرومندترین نها د مؤثّر در سرشت و سرنوشت جامعهها گونهای ساماندهی ش د که
متخصص که دلسوز نباشد
متخصص به مدیّریّتهای کالن و میانی رسیدند .یک
تنها شایستههای
ّ
ّ
محبت انسانی ،مداراجویی و پیشرفت سرزمین باور نداشته باشد
و به فرهنگ میه 
ندوستی ،مهر و ّ
متخصص وار د شده به نظام مدیّریّتی آسیبساز است .در
همانقدر میتوان د تخریبگر باش د که یک
ّ
متخصصان شایسته
صورتی که جامعهها وضعیت و نظام گزینش خو د را به گونهای سازمان دهن د که
ّ
اليت کنن د به جاده توسعه میرسند ،در آن مسیر با سرعت پیش میرون د از
در مناصب مدیّریّتی ف ّع ّ
طرف دیگر این یک واقعیت است که اگر نظام گزینش مدیران بر پایه غیرشایستهساالری بنا نهاده
تخصص ،دلسوزی و وفاداری
شده باش د و مدیرانی تصمیمساز و تصمیمگیرنده ،دانش ،تجربه ،مهارتّ ،
نداشته باشن د و تنها بر اساس توصیهها ،جناحبن دیهای سیاسی ،دوستبازی و رفیقبازی و ايضاً
همشهريگري بر سر کار آین د آن جامعه به فالکت ميرسد .متأسفانه و با کمال ناراحتی بای د اعتراف
غیرمتخصص به دالیل
کر د نظام گزینش مدیران در ایران گونهای است که گروهی از غیرشایستههای
ّ
گوناگون در مناصب مدیّریّتی نشسته و در همان مقام به جای ساماندهی رو به پیشرفت امور ،به
تخریب شرایط مبادرت میکنند .غیرشایستهساالری در ایران به هر دلیل اکنون کانون آسیب زدن به
یده د ایران از مدار توسعهنایافتگی عبور کند.
توسعه شده است و اجازه نم 
شاه د شکر
نشان دادن و اثبات ادعای یادشده دستکم برای مدیران و صاحبان بنگاههای تولیدکننده شکر،
کشاورزان و خانواده بزرگ شکر و مدیران سطح کالن مرتبط با این صنعت چندان دشوار نیست .یادمان
باش د در سال  1384و در شرایطی که صنعت قن د و شکر ایران در مسیر پیشرفت قرار داشت کدام
تخصص و مقولههای مثل عشق به تولید
مدیران با کدام میزان از غیرشایستهساالری و نداشتن تجربه و ّ
ملّي راه پیشرفت تولی د داخلی شکر را ناصاف کردند .اکثریت ف ّعاالن این صنعت آثار مخرب و زیانبار
نامتخصص و ناشایسته را دست کم در رخوت و بنبست پدیدار شده
استفاده از مدیران ناکارآزموده و
ّ
صنعت قن د و شکر را در حافظه خو د دارند .تجربه تلخ ناشایستهساالری در صنعت شکر یک نمونه کلی
از مناسبات کاهنده تولی د صنعتی در ایران به حساب میآید .به نظر ميرسد اگر قرار است تولی د صنعتی
ایران و تولی د قن د و شکر داخلی همزمان با افزایش قدرت رقابتپذیری و اجتناب از رانتهای دولتی به
توسعه پایدار وصل شون د و شاه د نوسانهای دهشتناک در نرخ رش د تولی د و نرخ رش د تورم نباشیم و
برای یک دوره معین ثبات نسبی متغیرها را به چشم ببینیم راهی جز رسیدن به شایستهساالری نداريم.
مدیران بنگاههای صنعت قن د امیدوارن د دستگاه دیوانساالری دولتی هر چن د گاه یک بار یک بازنگری
در کارنامه و برنام ه مدیران خو د داشته باش د تا آسیبهای احتمالی کمتر و کمتر شود.
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شرط حذفنشدنی خوشبختی ایرانیان

آبادانی و خوشبختی بیشتر و پایدار سرزمینی که
درآن زا د و رش د را آزموده و شهروندان آن را دوستان
یدانیم یک آرزوی دیرینه و
یک خانواده بزرگ م 
خاموش ناشدنی برای همه ما ایرانیهاست .برای
رسیدن به این آرزوی دوست داشتنی و بالنده که در
الیه الیههای آن خوشبختی و سربلندی و روزهای
خوش برای هرکدام از ایرانیها پنهان شده است ،شاید
دیدگاههای گوناگون و گاهی درخالف مسیر هم دیده
شود .گروهی از ایرانیان دلسوز به این مرز و بوم که
پویش زمان نشا ندهنده افزایش چشمگیر شمار آنها است بر پایه دانش و بینش و براساس
تجربه جهانی به این نتیجه رسی دهان د که نیرومن د شدن نهادهای مدنی شامل احزاب،
بنگاهها و خانوا دهها و همچنین نهادهای مدنی و تشکلهای گوناگون یک شرط حذف
ناشدنی در راه رسیدن به خوشبختی بیشتر ایران است .با همین نگاه و راهبر د است که
این گروه رو به رش د و بالندگی امیدوارن د در چارچوب عرف و آداب و قانونهای موجود
به نیرومن د شدن نهادهای مدنی کمک کنند .یکی از این راههای راهبردی از سوی گروه
ایرا ندوستانی که باور دارن د بای د نهادهای مدنی از جمله نهادهای کارفرمایی نیرومندتر از هر
زمان دیگر شون د تا با نیروی آنها کسبوکار همه ایرانیان رونق و توسعه پایدار داشته باشد،
تالش برای افزایش بهرهوری و بالندگی و اثربخشی بیشتر اتاقهای بازرگانی ،صنایع ،معادن
و کشاورزی است .این خواسته ارزشمن د روزی لباس کامیابی بر تن ميكند که نیروی
شگفتانگیز دموکراسی و در پله اول آن انتخابات آزا د و سالم بهکار گرفته شود .خوشبختانه
در سالهای تازه سپریشده نها د دموکراسی در انتخابات اتاقهای ایران سربلن د شده و با
کمترین کاستی و کجی به بار نشسته است .حاال و در زمستان  ۱۳۹۷دهها هزار بازرگان،
صنعتگر ،معدنکار ،ف ّعال کشاورزی ،بانکداران و صاحبان بنگاههای گوناگون آما ّده میشوند
تا در اسفن د دور تازه انتخابات اتاق با شور و شوق بیشتر به پای صندوقهای رأی بیایند .از
چن د روز پیش که اطالعیه شروع ثبتنام برای انتخابات اعضای هيأت نمایندگان منتشر
شده است میبینیم که ف ّعاالن اقتصادی در بخشخصوصی آرامآرام به اتاقهای سراسر
کشور رفته و کار ثبتنام رونق میگیرد .بدیهی است که بازرگانان و صنعتگران و ف ّعاالن
اقتصادی به مثابه یک قشر نخبه ایرانی به سوی حرکت دستهجمعی رفته و در ائتالفها
و اتحادهای پیدا و پنهان دنبال این باشن د که ضمن حضور خویش در هيأت نمایندگان
همفکران و حتی اعضای صنف و صنعت خو د را با آرای باالتر به این هيأت برسانند .این یک
رفتار مدرن است و به نظر ميرسد رفتار جمعی میتوان د به بهبو د راه دموکراسی و آزادی
انتخاب بیشتر منجر شود .اکثریت کسانی که در گذشتههای دور و نزدیک تالش کر دهان د
با عضویت در گروههای گوناگون بر نتیجه انتخابات اثربخشی بیشتر داشته باشند ،کاری
یدهند .نگارنده بهعنوان یکی از اعضای هيأترئیسه کنونی و رئیس یکی از
مفی د انجام م 
اتاقهای شهرستانها از دور و نزدیک شاه د رفتارهای مدرن و امیدبخش اعضای اتاق برای
بهترین انتخابات و فرستادگان ورزی دهترین و کارآزمو دهترین بازرگانان و صنعتگران به هيأت
نمایندگان بوده ام و از اینکه این انتخابات آتی با شور و حرارت بیشتر مواجه شود ،خرسندم.
همه کسانی که به توسعه و قدرت گرفتن بیشتر بخشخصوصی در برابر نها د دولت با
استفاده از ترتیبات و الزامهای قانونی چشم دوخته و باور دارن د شکوه بیشتر انتخابات اسفن د
ماه  ۱۳۹۷به این راهبر د کمک میرساند ،امیدوارن د افرا د و گروهها با انتخاب شعارهای
انتخاباتی جذاب و البته امکان پذیر راه را برای مشارکت بزرگتر از انتخابات قبلی هموار
سازند .یادمان باش د که اتاق ایران برای همه بازرگانان ،صنعتگران و معدنکاران و ف ّعاالن
کشاورزی و اقتصادی است و نیرومندتر شدن این نها د راه را برای افزایش قدرت چانهزنی
یده د که در مسیر تعامل با نهادهای
با نها د دولت هموار ميكند و به اتاق این امکان را م 
ش خصوصی
ادارهکننده جامعه با دست پر گفتوگو کن د و خواستههای بحق و قانونی بخ 
را طرح کند .بخشخصوصی ایران همین اآلن نیز مخالفان سرسختی در میان افرا د و
گروههای سازمان یافته در میان گروههای سیاسی دار د که امیدوارن د انتخابات اتاق بیرونق
برگزار شو د تا بهانهای برای یورش به کانون بخشخصوصی را در دستور کار قرار دهند.
ف ّعاالن اقتصادی البته هوشیارتر از آن هستن د که اتاق ایران برای همه را نادیده گرفته و
اسیر تبلیغات فریبنده کسانی شون د که قص د دارن د انتخابات کم رونق باشد .مصلحت ملّي و
یده د منزلت اتاق را با نگاهی نو در چشمانداز روشن ببینیم
خوشبختی آینده ایران فرمان م 
یده د خو د
و با هدف رفاه ما ّدي مردم که منفعت بنگاههای بخشخصوصی را نیز پوشش م 
را آما ّده انتخابات بزرگ کرده و به نها د اتاق نیروی بیشتری بدهیم.
خوشبختی هرکدام از ایرانیان در هر لباس و منصب و موقعیت اجتماعی و اقتصادی بسته
به خوشبختی و شادی ایرانیان سراسر این مرز و بوم کهنسال است و این را بای د درهر تصمیم
در ذهن داشته باشیم .به امی د برگزاری انتخاباتی بزرگ با طعم خوش خوشبختی ایران.
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کدستی مدیران وکارکنان طرح توسعه نیشکر
پا 
خوزستان و کارون در گزارش رسمی مجلس

ادامه از صفحه اول
در حالی که اجرای طرح یا د شده و بهرهبرداری
د پیش رفت
د بزرگ م ّلي با شرایط کارآم 
از این واح 
اما متأسفانه از  4-3سال پیش برخی افرا د به دالیل
پیدا و ناپیدا و مبهم ناسازگاری با مدیّریّت وقت این
د و از آقای صادقی
د زدن 
د را به شکل عجیبی کلی 
واح 
د تغییراتی درمسیر تعدیل نیروی انسانی با
خواستن 
د که با مقاومت ایشان مواجه شد.
نظر آنان اعمال کن 
د وزارت اقتصا د و وزارت جهاد
هنگامی که مدیران ارش 
کشاورزی با خواسته این افرا د برای برکناری مدیرعامل
د فشار به دولت
موفق توسعه نیشکر موافقت نکردن 
به شکلهای گوناگون ادامه پیداکرد .این رفتارهای
د عظیم توسعه نیشکر،
عجیب منتقدان مدیّریّت واح 
تفحص گستر دهای
و
تحقیق
سرانجام با اجرای طرح
ّ
مدتها بررسی و تحقیق در
همراه ش 
د که پس از ّ
روزهای گذشته در صحن علنی مجلس قرائت شد.
خوشبختانه افرا د و گروههایی که مأمور تحقیق و
د که
د به این نتیجه رسیدن 
تفحص و بررسیها بودن 
ّ
برخالف ادعای ناکارشناسی و نادرست منتقدان ،هیچ
اتفاق نامساعدی در دوران مدیّریّت آقای صادقی رخ
نداده است و مدیران این مجموعه برخالف ادعاها
توجه به
نهتنها حقوقهای نجومی نگرفتهان 
د بلکه با ّ
د که صدها هزار
وسعت و گستردگی کار در یک واح 
د کرده و کارخانههای جانبی آن نیز مواد
تن شکر تولی 
د دیگری را به بازار عرضه کر دهاند
و فرآور دههای مفی 
یک مز د میانگین بوده است.
انصاف حکم ميكند که مدیران موفق و مدیران
کدست که سرمایه انسانی این سرزمین به حساب
پا 
د را برای انتقال تجربه و دانش در مجموعههای
میآین 
بزرگ به هر شکل و با هر عنوان حفظ کنیم تا موجب
دلگرمی مدیران دیگر شده و همچنین انتقال تجربه
صورت پذیرد .کاش خر د و منطق و انصاف و نگاه
واقعبینانهتری بر مجموعه تصمیمسازان و افرا د با
د تا سرمایههای انسانی
نفوذ در کشور حاکم میش 
ارزشمندی مثل آقای صادقی اینگونه غریبانه صحنه
توجه به اه ّم ّيت
مدیّریّت کشور را ترک نمیکردند .با ّ
این موضوع و برای اینکه یک رخدا د متأسفانه غمانگیز
مربوط به یک دوره تاریخی از اقتصا د و کشاورزی
د که از این
کشور در تاریخ ثبت شده و روزهایی باش 
رخدادها درس عبرت بگیریم .متن ارایه شده تحقیق
تفحص عین ًا از صحن علنی مجلس پیاده و منتشر
و ّ
کدستی مدیران طرح توسعه نیشکر و
میشود .پا 
د در شرایط
صنایع جانبی خوزستان و کارون را بای 
دو
دشوار امروز یک رخدا د افتخارآمیز صنعت قن 
کدست در
شکر تل ّقی کر د و به یا د آور د که مردان پا 
سرزمین ایران کم نیستند .در ادامه متن ارایه شده از
تفحص را میخوانید:
طرف هيأت تحقیق و ّ
هيأت رئیسه محترم مجلس شورای اسالمی
مورخ  1395/11/24مجلس
باسالم واحترام پیرو مص ّوبه ّ
وتفحص از
تحقیق
انجام
ضرورت
شورای اسالمی در خصوص
ّ
عملکر د شرکت کشت وصنعت کارون وشرکت توسعه نیشکر
وصنایع جانبی آن پس از تعیین وابالغ احکام اعضای هيأت
مورخ
تحقیق و ّ
مورخ  1396/03/9گزارش هيأت در ّ
تفحص در ّ
 1397/06/17به این کمیسیون واصل گردی د متعاقب آن جلسه
مشترک اعضای کمیسیون با اعضای هيأت محترم تحقیق
مورخ 1397/07/1
و ّ
تفحص و مسئولین دستگاه اجرایی در ّ

تشکیل و گزارش ذیل به تصویب کمیسیون رسید .در اجرای
ما ّده  214آیین نامه داخلی گزارش مص ّوب جهت قرائت در
صحن علنی مجلس شورای اسالمی تقدیم میگر دد.
د علی کیخا
احم 
رئیس کمیسیون کشاورزی آب ،منابع طبیعی ومحیط
زیست مجلس شورای اسالمی
دشت خوزستان با داشتن آب وخاک غنی،آب وهوای
مدت تابش نور و انرژی فراوان خورشیدی درزمره
گرم ،طول ّ
مناسبترین مناطق کشاورزی جهان بویژه کاشت نیشکر قلمداد
میگر دد .فالت خوزستان برروی کمربن د نیشکرخیز جهان
قراردار د ومه د نیشکر ایران است .دو مجموعه عظیم کشت
وصنعت کارون و شرکت توسعه نیشکر وصنایع جانبی در دشت
خوزستان به عنوان بخشی از سرمایه ملّي با بیش از  130هکتار
از اراضی بالغ بر بیست هزار نفر را هم اکنون بصورت مستقیم بکار
گرفتهان د که با ایجا د زمینه اشتغال غیر مستقیم و تأثير بر زندگی
مردم واقتصا د محیط پیرامونی در رش د شاخصهای توسعه ورفاه
مردم منطقه و تأمين نیاز کشور به شکر نقش چشمگیر دارند.
توجه به اهداف ،مأموریت نوع تحقیق،کاربردی وروش
با ّ
تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی تعیین شد .به منظور اعتبار
وپایایی تحقیق از روش سه سویه (کی بی انگلویشن ) با اخذ
اطالعات از مردم ومعتمدین مناطق ،کارشناسان ومدیران ،اسناد
ومدارک موجوداستفاده شده است اطالعات این گزارش با
بهرهبرداری از منابع مختلف در یک دوره  5ساله از  1391تا
 1396تهیه وتدوین شده است.
تفحص از شرکت توسعه نیشکر وصنایع جانبی
 -1چکیده تحقیق و ّ
براساس اهداف تعیین شده تاکنون یک شرکت مادر ،هفت
واح د کشت وصنعت ونه شرکت کشاورزی در غالب مجموعه
شرکت توسعه نیشکر وصنایع جانبی ایجا د شده است
د و واردات شکر در توسعه
سئوال اول – میزان تولی 
نیشکر وصنایع جانبی چقدر میباشد.؟
هرچن د شکر مور د نیاز کشور در هرسال متفاوت است ولی
متوسط وبه عنوان نمونه در در سال  1395به میزان 2/450
بطور ّ
میلیون تن بوده که از این مقدار  %28آن یعنی  667هزارتن
وار د شده و 1/643میلیون تن توسط شرکتهای نیشکری
وچغندری تأمين شده است در این میان شرکت توسعه نیشکر
وصنایع جانبی به تنهایی در سال  95و 96بیش از  700هزارتن
یعنی حدو د  %87مربوط به شکر شرکتهای نیشکری را تولید
نموده است یارانه متعلّق به واردات شکر برای سال  1394مبلغ
 510میلیار د ریال تعیین شده لیکن پرداخت نشده است وبرای
سال 1395و 1396هنوز اقدامی صورت نگرفته است.
سئوال د ّوم – مبلغ دریافتی واساس دریافتی مدیران
این شرکت چقدر است؟
براساس اطالعات استخراجی از اسنا د ومدارک مالی شرکتها
و بررسی مستندات حسابرسی که در اختیار قرار گرفته است
متوسط حقوق ناخالص سالیانه مستمر وغیر مستمر به مبلغ
ّ
دوهزار وسیصدو هشتادو هشت میلیون ریال است .بیشترین
مبلغ حقوق ساالنه دریافتی مبلغ چهارهزار و ششص د میلیون
ریال مربوط به مدیرعامل با احتساب تمامی هزینهها وکمترین
آن هزارو ششص د میلیون ریال مربوط به مسئوالن مالی میباشد.
مبنای دریافتی حقوق مدیران آیین نامه حقوق ودستمز د مص ّوب
مجمع واحکام صادره سنواتی میباشد.
سئوال س ّوم-چرا برخالف مق ّررات محیط زیستی
باگاس نیشکر در آنشرکت سوزانده ميشود؟
در بیشترین مزارع نیشکر در دنیا وقبل از برداشت برگهای
خشک وقسمتهای لیفی ساقه نیشکر که حدو د  %15از کل

ساقه نیشکر است سوزانده ميشود .دو د ناشی از سوختن این
شاخه وبرگها به همراه سوختن باگاس که بصورت دوده در
مدت
برخی از مناطق پراکنده ميشوند هوای مناطق را در کوتاه ّ
آلوده می کنند.
در برزیل که مه د تولی د شکر در دنیاست حدو د  %60از 5/4
میلیون هکتار از مزارع کشت نیشکر به صورت سوخته برداشت
مقرر بوده تا سال  2017برداشت سبز
ميشو د براساس برنامه ّ
مدت پنج سال این تاریخ تمدی د شده
صورت گیر د ولی برای ّ
است در هندوستان که از مراکز اصلی تولی د شکر است گونههای
نیشکر به نوعی است که ساقههای نیشکر برگهای زیادی ندارد
وسطح کشت آنها به صورت بزرگ ویکپارچه همانن د کشت
وصنعتهای ایران نمیباش د وهمچنین چون کاشت وبرداشت
توسط مردم انجام ميشو د ولذا شرایط محیطی وآلودگیهای
ّ
ناشی از سوزاندن را تحمل می کنند.
شرکت توسعه نیشکر برداشت نیشکر را غالباً به صورت
یده د وبراساس اعالم شرکت در سال 1396
سوخته انجام م 
حدو د  %20برداشت بصورت سبز انجام گرفته است .برداشت
سبز نیازمن د تغییر ناوگان ماشینی وانتخاب نوع ماشین
برداشت برای خری د یا جایگزین میباش د شرکت بتدریج
اما کن د به سمت برداشت سطح سبز حرکت ميكند از
جهتی وجو د مزارع نیشکر همانن د دیواره بلن د دفاعی در برابر
طوفانهای گر د وغبار است ایجا د وسطح سبز گسترده حدود
 100هزار هکتاری در منطقه موجب پیدایش اکوسیستم
جدیدوتنوع زیستی گیاهی وجانوری شده است.شرکت
مدت اوالً گونههای نیشکری
میبايست دریک برنامه بلن د ّ
را اصالح نموده وثانیاً ماشین آالت برداشت وپس از برداشت
را متناسب با آن خریداری نمای د بنابراین هرچن د که شرکت
میزان برداشت سبز را بیش از  %20اعالم نموده لیکن
توجه به اعتراضات
اطالعات داده شده در این خصوص با ّ
مردمی نميتواند قرین به واقعیت باش د در رابطه با کاهش
سوزاندن باگاس هم می توان گفت که بخش عمده ای از
باگاس تولیدی در کارخانههای نئوپان سازی،تولیدخوراک
دام ،همچنین بصورت کو د آلی به مصرف ميرسد.
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سئوال چهارم -چرا پس آبهای نیشکر بدون تصفیه
درتاالب شادگان وسایر تاالبهای استان رها ميشود؟
الف – پس آب شرکتهای فارابی ،سلمان فارسی،دعبل
خزاعی براساس تصمیمات مسئولین منطقهای و ملّي برای احیای
توجه داشت که
تاالب به شادگان میریزن د در این رابطه بای د ّ
مقرر ميشو د ذهاب
بنابه درخواست شورای تأمين استان درابتدا ّ
اراضی این شرکت بطرف مرز منتقل شو د ولی بع دا ً با انتقال به
حاشیه خلیج فارس موافقت ميشو د ایجا د یک ایستگاه ونصب
یک پمپ که بعهده شرکت بوده است انجام شده اما احداث
سیفون وبقیه امور برای انتقال ذهاب شرکتهای امیرکبیر و
میرزا کوچک خان بطرف شرق رودخانه ویا خلیج فارس به عهده
سازمان آب وبرق و شرکت نفت بوده که تاکنون اجرا نشده است.
کانال حفر شده ظرفیت انتقال ذهاب شرکتهای مزبور به تاالب
شادگان را در وضعیت (picاوج مصرف) ندار د ودر صورتی که
ذهاب شرکتهای امیر کبیر ومیرزاکوچک خان هم به آن وصل
شو د عم ً
ال کشش الزم را نخواه د داشت.
ب – ذهاب شرکتهای امیر کبیر ومیرزاکوچک خان که
تشکیل تاالب کوچک مصنوعی ناصری دا دهان د ضمن اینکه
مساحتی بالغ بر  29،000هکتار از زمینهای لم مزروع وشور را
تثبیت نموده اکوسیستم زنده ای بوجو د آورده است.
ج -ذهاب شرکت به هورالعظیم میریز د نه تنها باعث
جلوگیری از خشک شدن این ناحیه تاالب ميشو د بلکه تاالب
یدهد .درخصوص تاالب هورالعظیم شرکت
را احیاء وتوسعه م 
براساس تفاهم با استانداری حدو د  127کیلومتر کانال انتقال
آب ایجا د کرده است.
د -نظر به اینکه بیش از یک دهه از شیرین شدن اراضی
کشت وصنعت امام خمینی (ره) می گذر د  ECذهاب آن فاقد
هرگونه مشکل است واز ذهاب این واح د برای کشت گندم نیز
بهرهبرداری ميشود .استفاده از ذهاب مور د درخواست روستائیان
است وبخشی از ذهاب این واح د در ترکیب با آب جاری مج د دا ً
به چرخه آبیاری مزارع برمیگر دد.
ح -براساس ما ّده  1قانون ملّي شدن آب مدیّریّت آب وذهاب
با سازمان آب میباش د که به نظر ميرسد نظارت وکنترل الزم

اعمال نميشود.
و -برنامه مدیّریّت جامع تاالب شادگان تحت عنوان حفاظت
از تاالبهای ایران تهیه شده که با همکاری کلیه نهادهای
دولتی ومردمی واز جمله شرکت توسعه نیشکر در حال پیگیری
واجراست در مجموع هماهنگی وهمکاری با محیط زیست
واقدامات زیست محیطی شرکت مثبت ارزیابی ميشود.
سئوال پنجم-بکارگیری نیروهای بومی ویا غیر بومی
در شرکت مذکور چگونه است؟
شرکت هم اکنون برای  16083شانزده هزارو هشتادوسه نفر،
هشت هزارو دویست وهفتا د وهشت نفر بصورت نیروی قراردادی
وهفت هزارو هشصدو پنج نفر از طریق پیمانکاری اشتغال ایجاد
توجه به تعریف سازمان اموراداری واستخدامی
کرده است .با ّ
کشور وبررسیهای انجام شده مبتنی بر آمار واطالعات کارکنان
وحقوق ودستمز د شرکتهای کشت وصنعت و ادارات کار
شهرستانهای کارون،شادگان ،خرمشهر ،اهواز وتأمين اجتماعی
استان بیش از  %98نیروها از داخل استان تأمين شده است.
وتفحص
پ -چکیده تحقیق ّ
از شرکت کشت وصنعت کارون
صنایع جانبی شرکت کشت وصنعت کارون شامل
شرکتهای تهیه وتولی د خوراک دام،ماهی کارون،تولی د نئوپان،
کاغذ سازی،کارخانه تولی د فورفورال ،طرح تهیه الکل از مالس،
حبه برخی از این
شرکت غیر نیشکری کارون ،واح د تولی د قند ّ
صنایع هم اکنون غیر ف ّعال هستند.
د واقعی و واردات در صنایع
سئوال اول -میزان تولی 
نیشکر چقدر میباشد.
همانطور که قب ً
ال گفته ش د شکر مور د نیاز کشور به عنوان
نمونه درسال  1395مقدار 2/450میلیون تن بوده است
که از این مقدار فقط  %28آن یعنی  667هزارتن وار د شده
و1/643میلیون تن توسط شرکتهای نیشکری و چغندری
تأمين شده است  .کشت وصنعت کارون در سال زراعی 94-95
بیش از  114هزار تن شکر یعنی حدو د  %16تولی د شکر کشور
را برعهده داشته است اینشرکت در سال  95-96با تولی د 170

5

هزارتن شکر بیش از  %92ظرفیت اسمی خو د تولی د کرده است
یارانه متعلّق به واردات شکر برای سال  1394مبلغ دویست
وبیست هزار میلیون ریال بوده که دریافت شده است ولی برای
سال  95-96هنوز اقدامی نشده است.
سئوال د ّوم –مبلغ واساس دریافتی مدیران این صنعت
چگونهمیباشد.؟
متوسط حقوق ومزایای مستمر وغیر مستمر قانونی ساالنه
ّ
مدیران شرکت کشت وصنعت کارون درسال  1396مبلغ 1،000
میلیون ریال بوده است بیشترین حقوق دریافتی ساالنه مبلغ
 3،000میلیون ریال به مدیرعامل وکمترین با  800میلیون ریال
به مدیرمالی تعلّق دارد .مبنای دریافتی مدیران آیین نامه حقوق
ودستمز د مص ّوب مجمع واحکام صادره سنواتی میباشد.
سئوال س ّوم –چرا برخالف مق ّررات محیط زیستی
باگاس نیشکر درآن شرکت سوزانده ميشود.؟
ً
عمدتا بصورت
شرکت کشت وصنعت کارون برداشت نیشکر را ّ
یده د براساس اعالم اینشرکت درسال 1396
سوخته انجام م 
حدو د  3،700هکتار از  18،000هکتار را بصورت سبز برداشت
نموده است هرچن د که ّاطالعات داده شده در خصوص برداشت
توجه به اعتراضات مردمی نميتواند قرین به واقعیت باشد
سبز با ّ
ولی اداره کل محیط زیست استان تقریباً آن را تأييد میکند
اداره کل محیط زیست استان و ادارات شهرستانهای شوشتر
ودزفول نظارت وکنترل مناسبی در جهت کاهش این آلودگیها
اليتهای
اعمال می کنن د شرکت کشت وصنعت کارون نیز ف ّع ّ
مناسبی را انجام داده ودر حال توسعه آنها است.
سئوال چهارم -چرا پسابهای نیشکر بدون تصفیه در
تاالبها میریزند؟
در محدوده اراضی کشت وصنعت کارون هیچ نوع تاالبی
اليتهای اجرایی اینشرکت
وجو د ندار د واز سالهای ا ّو ّلیه ف ّع ّ
تخلیه زهکشها وپس آبهای کشاورزی نیشکر در رودخانه (دز)
ودر نهایت در ( بندقیر) وکارون پیون د میخورد .اراضی نیشکر
قبل از کشت می بایست آبشویی شده تا شوری خاک آنها به
ح د قابل قبول برسد.کل اراضی کشت وصنعت کارون قریب به
40سال است که این مراحل را طی کرده است وفاق د مشکل
میباش د همچنین در دهه  80وبع د از آن با ایجا د سیستم
تصفیه خانه پساب تولیدی تصفیه میگر دد.
سئوال پنجم-بکارگیری نیروهای بومی وغیربومی در
شرکت چگونه است؟
در شرکت کشت وصنعت کارون کل افرا د شاغل بصورت
مستقیم اهم از شرکتی وپیمانی  3117نفر می باشن د که از
این تعدا د  2015نفر شرکتی و 1102نفر بصورت کارکنان
توجه به برون سپاری
تأمين نیرو مشغول بکار می باشن د  .با ّ
اليتها بیش از  5،000نفر نیروی انسانی نیز تحت
برخی از ف ّع ّ
توجه به
عنوان پیمانکاران مشغول بکار می باشند .بنابراین با ّ
تعریف سازمان اموراداری واستخدامی کشور آمار واطالعات
کارکنان حقوق ودستمز د شرکت واطالعات دریافتی از ادارات
کار شهرستانهای شوشتر ،دزفول ،اهواز وهمچنین تأمين
اجتماعی استان نتایج بیانگر این است که بیش از  %95نیروها
از داخل استان تأمين شده است زمینه اشتغال غیر مستقیم
توجهی هم مانن د حمل نیشکر،سمپاشی وکود ،حمل
قابل ّ
باگاس ،نیبری ،پیمانکاریها وغیره در روستاهای همجوار
کشت وصنعت فراهم شده است.
جمع بندی کلی
 -1در سال  1395ایران با تولی د حدو د  1/6دهم میلیون تن
شکر رتبه  21تولی د کنندگان شکردنیارا وبا مصرف  2/5میلیون
تن رتبه  12دنیا را بخو د اختصاص داده است .شرکتهای
نیشکری با تولی د  718هزارتن  %48شکر مور د نیاز کشور را
تولی د می کنن د وزارت جها د کشاورزی اعالم نموده است درسال
توجه به افزایش تولی د وموجودی انبار ایران از واردات
 96-97با ّ
شکر بی نیاز است که قابل تقدیر است.
 -2درهردو کشت وصنعت خوشبختانه مع ّوقات کارگری
ناچیز است و پرداختها به موقع صورت میگیرد.
ادامه در صفحه 6
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کدستیمدیران
پا 
وکارکنان طرح توسعه نیشکر
خوزستان و کارون
در گزارش رسمی مجلس

ادامه از صفحه 5
ً
-3واردات شکر که قبال توسط واردکنندگان
بخشهای مختلف انجام می ش د با سیاستهای
اعمال شده از سوی وزارت جها د کشاورزی
از سال  1394به کارخانجات تولی د نیشکر
و چغندری واگذار گردیده است که در
افزایش کارکر د کشت و صنعتها تأثير مثبت
داشته است.
 -4در کشورهای عمده تولی د کننده هنوز
بخشی از مزارع نیشکر بصورت سوخته برداشت
ميشو د لذا توقع برداشت سبز در بازده زمانی
مدت در کشت وصنعتهای خوزستان
کوتاه ّ
دور از انتظار است وطبیعتاً آلودگیهای زیست
محیطی ناشی از سوزاندن ادامه خواه د داشت،
شرکتها میبایست در یک برنامه چندین
ساله اوالً گونههای نیشکری را اصالح نمایند
و سپس ماشینآالت برداشت وپس از برداشت
را متناسب با آن تهیه و بکار گیرند.
 -5مردم استان بویژه جوامع پیرامونی
شرکتها را دولتی تلقی میکنن د که به سهولت
هم قابل دسترسی هستن د با وجو د بیکاری
انتظارات مردم برای رفع نیازهای اشتغال از
این دو مجموعه کام ً
ال محسوس وبه همین
جهت کارکر د شرکتها تحت تأثير فشارها ی
محیطی قرار گرفته است.
 -6شرکتها بویژه شرکت توسعه نیشکر
همواره تحتتأثير موضوعات فرهنگی،
مدیّریّتی و مسائل زیست محیطی قرار دارد
واحدهای تابعه اینشرکت در دوره بررسی با
برنامهریزی وبهره برداری بهینه از آب وخاک
سرمایههاوافزایش تولی د غالباً به سوددهی
رسیده و بخش مهمی از تسهیالت دریافتی
را برگشت داده اند.
 -7شرکت کشت وصنعت کارون در ابتدا با
تملّک اراضی ،برنامه ریزی واستقرار صنایع اولیه
ومشارکت مردم ذینفع کشت نیشکر ،استخراج
شکررا شروع ميكند با وقوع انقالب اسالمی و
سپس جنگ تحمیلی و ایجا د تغییر وتح ّوالت
اقتصادی و اجتماعی و تأثيرات جنگ برخی
اليتها در این شرکت راک د و یا کن د ميشوند
ف ّع ّ
با فراز و نشیبهای مديّريّتی ،استهالک ابزارها و
امکانات واخذ تسهیالت وعدم انجام تع ّهدات در
سررسی د و انباشت چن د برابری نیروی انسانی
در برخی مقاطع فرآيند تولی د دچار تغییر و
تح ّول گسترده میگر دد.
برغم اصالحات اعمال شده ورون د روبه
رش د نسبی آن در دوره بررسی  1391تا
 1396برخی عوامل محیطی ونارضایتی
جامعه پیرامونی از عملکر د شرکت ،مشکالت
متعددی را باعث شده است.
ّ
والسالم علیکم و رحمه اهلل برکاته»
« ّ

خودكفايي در شكر زير تيغ شوراي اقتصاد

چغندركاران منتظر اصالح قيمت

كاهش سطح زيركشت چغندرقن د كه مهمترين دليل آن
نيز عدم رضايت كشاورزان از نرخ خري د تضميني اين محصول
عنوان ميشود ،نگرانيهايي را درباره سرنوشت خوداتكايي
شكر ايجا د كرده است.به گزارش خبرنگار مهر ،شكر يكي از
كاالهاي اساسي و استراتژيك كشور است و كشور طي ساليان
اخير در تولي د اين محصول به خوداتكايي رسيده است .براين
اساس اجراي طرح اقتصا د مقاومتي شكر از سال  ۹۵در كشور
آغاز ش د و با اجراي اين طرح ضريب خوداتكايي اين محصول
استراتژيك در سال  ۹۶به  ۸۵درص د افزايش يافت كه در نتيجه
آن واردات شكر بهشدت كاهش يافت.براساس اعالم وزارت
جها د كشاورزي ،نياز كشور به واردات شكر ساالنه  ۲.۲ميليون
تن است كه كه در سال  ۹۷ميزان واردات اين كاال به كشور
به حدو د  ۸۸هزارتن رسي د و اين  ۸۸هزارتن نيز مانده ثبت
سفارشي بو د كه در سال  ۹۶انجام شده بود ،بنابراين عم ً
ال در
سال  ۹۷وارداتي انجام نشده است .با اين حال شرايط امسال
سطح زيركشت چغندر قن د در كشور كاهش يافته و داليل
مختلفي از جمله عدم رضايت كشاورزان از نرخ خري د تضميني
چغندرقند ،تأخير در تسويه مطالبات آنان ،تأخير در اعالم نرخ
شكر و  ...براي آن عنوان ميشود؛ اما به اعتقا د كارشناسان
مهمترين دليل اين مسأله نرخ خري د تضميني چغندر قن د است
كه متناسب با هزينههاي تولي د افزايش نيافته و باعث دلسردي
توليدكنندگان شده است اين اتفاق نگرانيهاي زيادي را در
زمينه كاهش تولي د چغندر قن د و آسيب به بحث خودكفايي
شكر ايجا د كرده است .سال گذشته نرخ خري د تضميني افزايش
نيافت و امسال نيز افزايش آن متناسب با هزينههاي تولي د نيست
به همين دليل وزارت جها د كشاورزي اعالم كرده پيگير اصالح
نرخ خري د تضيمني اين محصول براي سال زراعي جاري است.
در همين زمينه سي د جعفرحسيني ،مشاور عالي نظام صنفي
كشاورزي كشور اظهارداشت :قيمت خري د تضميني محصوالت
كشاورزي باي د براساس هزينههاي واقعي تولي د محاسبه شو د اما
در تعيين نرخهاي خري د تضميني چغندر قن د بهاره و پاييزه اين
اتفاق رخ نداده است.وي با بيان اينكه هزينه تولي د چغندر قن د
بسيار باالست ،افزود :در داشت و برداشت چغندر قن د كاربر د
ماشينآالت و مكانيزاسيون از محصوالت ديگر كمتر است
بنابراين بسياري از كارها دستي و توسط نيروي كارگري انجام
ميشو د كه طي دو الي سه سال اخير هم دستمز د نيروي
كارگري افزايش زيادي داشته است.
افزايش هزينه تمام شده تولي 
د
مشاور عالي نظام صنفي كشاورزي كشور با اشاره به افزايش
قيمت نها دههاي تولي د از جمله كود ،سم و بذر نسبت به سال
گذشته ،گفت :ميانگين قيمت نها دههاي دامي نسبت به سال
گذشته حدو د  ۴۰تا  ۵۰درص د افزايش داشته ضمن اينكه كرايه
حمل و نقل نيز باال رفته است.افزايش هزينهها باعث شده قيمت
تمام شده تولي د حداقل بين  ۵۰تا  ۶۰درص د نسبت به سال
گذشته افزايش يابد.
حسيني افزود :بنابراين مجموعه اين افزايش هزينهها باعث شده
قيمت تمام شده تولي د حداقل بين  ۵۰تا  ۶۰درص د نسبت به سال
توجه به
گذشته افزايش يابد.وي با بيان اينكه در اين شرايط و با ّ
قيمت خري د تضميني اعالم شده براي كشاورزان كشت چغندرقند
مقرون به صرفه نيست ،گفت :در صورتي كه اين اتفاق رخ دهد
چن د نتيجه خواه د داشت اول اينكه سطح زيركشت چغندر قند
كاهش مييابد ،باعث حذف اشتغال خواه د شد ،به كارخانجات قند
موا د اوليه نميرس د بنابراين اشتغال آنها نيز دچار مشكل ميشود
مدتي ورشكست ميشوند.
و بع د از ّ

سرنوشت كارخانه نيشكر هفت تپه در انتظار كارخانجات قند
حسيني اضافه كرد :پيش بيني ما اين است كه در صورت
رخدا د چنين مسألهاي ،براي كارخانجات همان اتّفاقي بيفتد
كه در كارخانه نيشكر هفت تپه افتاد .چرا كه كارخانجات اگر
دو سال تعطيل شون د ورشكست خواهن د شد.وي تصريح كرد:
از همه مهمتر تأمين يكي از كاالهاي اساسي كشور است كه
دچار اختالل ميشود .شكر يكي از كاالهاي استراتژيك است
و اگر در تولي د آن دچار مشكل شويم تأمين آن در شرايط
فعلي براي دولت بسيار پرهزينه ميشود.حسيني نياز كشور
به شكر را ساالنه بين  ۲.۲تا  ۳ميليون تن اعالم و اضافه كرد:
در شرايط تحريم واردات اين كاال آسان نيست.وي ادامه داد:
عالوه بر همه اين موارد ،كاهش سطح زيركشت چغندر قند
باعث برهم خوردن نظم الگوي كشت ميشود .وقتي به جاي
كشت چغندر قن د محصوالت ديگر كشت شود ،ممكن است
آن محصوالت آب بري زيادي داشته باشن د همچنين وقتي كه
كشت محصولي زيا د شو د قيمت آن افت ميكن د و كشاورزان
آسيب ميبينند.مشاورعالي نظام صنفي كشاورزي كشور در
بخش ديگري از سخنان خو د با بيان اينكه كشت بهاره چغندر
قن د حدودا ً از اسفندماه آغاز ميشود ،افزود :معموالً در پاييز نيز
برداشت اين محصول انجام ميشود.
كاهش سطح زيركشت چغندر پاييزه
حسيني با اشاره به اينكه كشت پاييزه اين محصول اوايل
پاييز انجام و در فروردين و ارديبهشت برداشت ميشود ،گفت:
متأسفانه به دليل اينكه قيمت خري د تضميني مور د استقبال
كشاورزان قرار نگرفت ،امسال در برخي استانها شاه د كاهش
 ۶۰تا  ۷۰درصدي سطح زيركشت اين محصول بوديم و
موقعيت كشت پاييزه را از دست داديم .وي تصريح كرد :اگر
قرار است اصالحي در قيمت خري د انجام شو د باي د قبل از
اسفندماه و شروع كشت بهاره باش د تا در كشت بهاره بتوانيم
اين كاهش سطح زيركشت پاييزه را جبران كنيم.حسيني
تأكيد كرد :در غيراين صورت كشت بهاره را نيز از دست
يدهيم .وي با بيان اينكه در سال زراعي  ۹۶-۹۷قيمت
م
خري د تضميني چغندر قن د بهاره  ۳۱۲تومان تعيين شد ،گفت:
اين رقم در سال زراعي  ۹۵-۹۶حدو د  ۳۰۹تومان بو د بنابراين
ميتوان گفت عم ً
ال قيمت خري د در سال گذشته ثابت بوده
است .ضمن اينكه سال گذشته قيمت خري د چغندر پاييزه نيز
 ۳۰۳تومان بوده است.حسيني ادامه داد :در سال زراعي جاري
نيز قيمت چغندر بهاره  ۳۴۰تومان و چغندر پاييزه حدو د ۳۳۰
تومان اعالم شده كه حدو د  ۹درص د نسبت به سال گذشته
افزايش دارد.وي با بيان اينكه قيمت چغندر بهاره و پاييزه
حدو د  ۱۰تومان با هم تفاوت دارد ،اضافه كرد :نرخ پيشنهادي
ما براي هركيلوگرم چغندرقن د  ۴۱۰تومان بوده كه اين رقم با
توجه به افزايش هزينههاي تولي د رقمي منطقي است.
ّ
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توجه دولت
تداوم خودكفايي در تولي 
د شكر به شرط ّ
مديرعامل شركت قن د بيستون گفت :اميدواريم قبل از
آنكه بازار شكر دچار مشكل حا ّدي شود ،تدبيري انديشيده
شو د و عالج واقعه قبل از وقوع صورت گيرد .ظاهرا ً در
هفتههاي اخير كشت چغندرقن د در كشور جذابيت خود
را از دست داده و بسياري از چغندركاران به كشت گوجه
فرنگي روي آور دهاند.
محسن عليحسيني مديرعامل شركت قن د بيستون در
خصوص وضعيت كشت چغندرقن د بيان كرد :در استان
كرمانشاه به دليل برخورداري از شرايط اقليمي مناسب،
كشت چغندرقن د با كيفيت مطلوب سابقه چندين ساله
دارد .از چن د ماه قبل و همزمان با افزايش نرخ ارز ،صادرات
محصوالت كشاورزي و غذايي خصوصاً صادرات گوجهفرنگي
و رب گوجه فرنگي جذاب ش د و افزايش قيمت گوجه فرنگي
در بازار داخل نيز كلي د خورد.
وي ادامه داد :با وجو د ممنوعيت صادرات در مقطعي،
در حال حاضر صادرات گوجه فرنگي و ربگوجه به صورت
رسمي و غيررسمي انجام ميشو د كه همين امر موجب شده
جذابيت كشت گوجهفرنگي براي كشاورزان افزايش يافته و
در مقابل رغبت به كشت چغندرقن د كه قيمت آن امسال
تغيير چنداني با سال قبل نداشته ،كاهش يافته است.
اين ف ّعال صنعت قن د و شكر افزود :اخيرا ً سرمايهگذاران
بسياري جهت اجاره زمينهاي كشاورزي با قيمت باالتر به
منطقه مراجعه كر دهاند .علي حسيني درخصوص اين مطلب
گفت :جايگزين كردن گوجهفرنگي به جاي چغندرقن د كه
توجهي به صنعت تولي د شكر
نتيجه سطحينگري و بي ّ
صورت گرفته ،در سالهاي آينده تبعاتي در پي خواهد
داشت.
وي افزود :شكر جزو كاالهاي استراتژيك بوده و قيمت
شكر و چغندرقن د توسط دولت تعيين ميشود .عدم تمايل
به كشت چغندرقن د منجر به كاهش عرضه اين محصول كه
ما ّده اوليه صنعت تولي د قن د و شكر است خواه د شد.
علي حسيني تصريح كرد :شكر عالوه بر مصارف
خانگي ،در صنايع مختلف و متع ددي هم كاربر د دار د و
علت استراتژيك قلمدا د شدن اين محصول هم وابستگي
صنايع مختلف به شكر است بنابراين با كاهش حجم عرضه
چغندرقند ،بازار داخل با كمبو د شكر مواجه شده و تأمين
نياز بازار داخل به شكر در گرو واردات خواه د بود .مديرعامل
شركت قن د بيستون تأكيد كرد :بدون شك در معادله ارزي
صادرات گوجه و رب گوجه فرنگي و واردات شكر ،تراز
ارزي منفي خواه د بود؛ واردات شكر ،هم هزينه سنگيني
به دولت تحميل خواه د كر د و هم تعادل بازار اين محصول
استراتژيك را به هم خواه د زد.
اين ف ّعال صنعت قن د و شكر با گاليه از قيمتگذاري
دستوري چغندرقن د و شكر اظهار داشت :در شرايطي كه
هزينههاي تولي د بهشدت افزايش يافته ،الزام كشاورزان به
فروش چغندرقن د با قيمت دستوري كه به لحاظ منطق
اقتصادي نيز توجيه ندارد ،نتيجهاي جز عدم رغبت
كشاورزان به كشت چغندرقن د نخواه د داشت.
وي گفت :در حالي كه كشور با برنامهريزي و تالش چند
ساله ،در سالهاي اخير به خودكفايي در زمينه تولي د شكر
رسيده بو د اين سياست موجب ميشو د زحماتي كه براي
خودكفايي شكر كشيده شده به هدر رو د و چنانچه ناچار به
واردات شويم نيروي شاغل در اين حوزه هم كاهش خواهد
توجه
يافت .يا از سوي ديگر نرخ شكر هم تكليفي است و با ّ
به قيمت  3هزار توماني شكر ،خري د چغندرقن د با قيمت
باالتر برايشركتهاي قندي مقرون به صرفه نيست .ضمن

اينكه نرخ تكليفي و غيرمنطقي شكر هم موجب رانت براي
دالالن شده و عم ً
ال مصرفكنندگان شكر را با قيمت باالتري
خريداري ميكنند.
علي حسيني اضافه كرد :بهتر بو د دولت به جاي الزام
چغندركاران به فروش محصوالت خو د با نرخ غيرواقعي و
غيرمنطقي ،با پرداخت يارانه منافع كشاورزان را تضمين
ميكرد .در شرايط فعلي ،منطقيسازي قيمت شكر مانع
بسياري از مشكالت ميشد .اگر امسال از افزايش قيمت
منطقي شكر و چغندرقن د جلوگيري شود ،قطعاً در سال
آينده شاه د افزايش قيمت سنگينتري در بازار شكر
خواهيم بود .افزايش قيمت  30درصدي شكر در اين
وضعيت ،بهتر از واردات شكر در سال آينده و پرداخت
قيمتهاي باالتر خواه د بود .نتيجه تداوم اين وضعيت ،شكر
حداقل  7هزارتوماني در سال آينده خواه د بود .كما اينكه
نتيجه قيمتگذاري دستوري را در بازار خودرو و بورس كاال
و ...مشاهده كرديم.
مديرعامل «قيستو» در رابطه با پيش بيني وضعيت
شركتهاي قندي در صورت كاهش عرضه چغندرقن د بيان
كرد :در صورت تداوم سياستهاي نادرست ،حجم برداشت
توجه به اينكه اگر
چغندرقن د كاهش خواه د يافت؛ اما با ّ
براي تأمين نياز بازار داخل به شكر ،نياز به واردات باشد،
مجوز واردات شكر خام فقط به شركتهاي توليدكننده شكر
سفي د داده ميشود ،با كاهش حجم چغندرقند ،شركتهاي
گروه قندي از طريق واردات شكر خام و تولي د شكر نه تنها
سودآوري خو د را حفظ خواهن د كرد؛ بلكه حتي امكان
تحقق سو د باالتر را نيز خواهن د داشت .بنابراين نگراني
بابت افت سودآوري قن ديها وجو د ندارد .عالوه بر اين سهم
شركتهاي قندي به دليل در اختيار داشتن داراييهاي
مناسب ،ارزنده است.
وي در پايان خاطرنشان كرد :نكته اينجاست كه در
صورت تولي د شكر از شكر خام به جاي چغندرقند ،هم
اشتغال در شركتهاي قندي با تهدي د مواجه خواه د شد
و هم شاه د افزايش قيمت شكر و به تبع آن افزايش قيمت
بسياري از محصوالت غذايي خواهيم بود .اميدواريم قبل از
آنكه بازار شكر دچار مشكل حادي شود ،تدبيري انديشيده
شو د و عالج واقعه قبل از وقوع صورت گيرد.

7

مديرعامل توسعه نيشكر:

به ف ّعال ّيتهاي پژوهشي
اهم ّيت
در نيشكر ّ
ويژهاي داده ميشود

مديرعامل سازمان خبرگزاري جمهوري
مسؤوليتهاي اجتماعي
اسالمي بر انجام
ّ
در همه واحدهاي اجرايي و صنعتي تأكيد
كر د و گفت :پيون د دانشگاه با صنعت موجب
توسعه همهجانبه در سطح جامعه ميشو د و
اين امر در شركت توسعه نيشكر و صنايع
جانبي قابل مشاهده است.
سيدضياءهاشمي در نشست هم انديشي
با مديرعامل شركت توسعه نيشكر و
صنايع جانبي در اهواز ،اظهارداشت :استان
خوزستان به لحاظ استعدادها و ظرفيتهايي
كه دار د در مناسبات اقتصادي كشور جايگاه
اليتهاي شركت توسعه
ويژهاي دارد.وي ف ّع ّ
نيشكر و صنايع جانبي خوزستان را از جمله
مسؤوليتهاي
اين ظرفيتها خوان د و بر انجام
ّ
اجتماعي واحدهاي اجرايي و توليدي تأكيد
كرد.مديرعامل خبرگزاري جمهوري اسالمي
همچنين پيون د دانشگاه با صنعت را موجب
رش د و شكوفايي هرچه بيشتر صنايع دانست.
مديرعامل شركت توسعه نيشكر و صنايع
جانبي نيز در اين نشست عنوان كرد :رويكرد
و برنامهريزيهاي اين شركت از سال 1397
تغييرات كاربردي پيدا كرده بطوري كه
همكاري با جوامع علمي و دانشگاهي به
عنوان يك اولويّت محسوب ميشود.
توجه به اين
محمو د شميلي افزود :با ّ
رويكرد ،عملكر د توسعه نيشكر به برداشت
 65تن در هر هكتار افزايش پيدا كرده است
اما با اين وجو د همچنان با مشكالت متع ددي
مسؤوليتهاي
رو به رو هستيم .وي انجام
ّ
اجتماعي را به عنوان يك ضرورت دانست و
يادآور شد :خدمات رساني گروههاي پزشكي
شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي به اهالي
روستاهاي مجاور كشت و صنعتها نسبت به
گذشته افزايش چشمگيري پيدا كرده است.
مديرعامل شركت توسعه نيشكر يادآور شد:
بع د از اخذ مجوزهاي زيست محيطي هماكنون
در حال تولي د محصوالت شيالتي مانن د ماهي
و ميگو هستيم .شميلي يادآور شد :همچنين با
اليتهاي پژوهشي كه صورت گرفته ،پساب
ف ّع ّ
ناشي از آبياري زمينهاي نيشكر به سمت
كشت گندم ،جو و پنبه هدايت شده و در نهايت
بهرهوري در واحدهاي رو به افزايش است .وي
به وجو د يكي از كانونهاي گر د و غبار استان
در مجاورت زمينهاي توسعه نيشكر اشاره
كر د و گفت :اين شركت در آين دهاي نزديك
جنگلكاري اين محدوده از زمينها را از نوع
جنگل حرا آغاز ميكن د تا عالوه بر اينكه
ريزگردها در اين منطقه تثبيت شون د بتوان از
چوب درختهاي اين جنگل كه جنبه صادراتي
دار د به درآمدزايي شركت كمك بيشتري كرد.

8

شماره  - 185دی 1397

اخالق و ارز را با هم از دست دادیم

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

آزمون و خطا یک روش برای اداره یک نها د در ابعا د کوچک و بزرگ است و در حالی
که کاری تازه آغاز شده باش د توجیه عقلی و منطقی دارد .اما آزمون و خطا در یک امر
تاریخی و در کاری که سابقه دار د برخی اوقات آدمی را شگفتزده و ناراحت ميكند.
جدی
این شگفتزدگی موقتی بسیار سختگیرانه عمل ميكند که ببینیم آسیبهای ّ
الیت وار د شده است .تولی د قن د و شکر در ایران تا نیمه نخست دهه 1380
به یک ف ّع ّ
سابقه دستکم  100ساله را در ایران تجربه کرده بو د و البته ناسازگاری میان کارخانهها،
چغندرکاران و دولتها وجو د داشته است اما در هر دوره تاریخی میش د با برخی غمض
عینها از تلخی داستان کاست و از آن عبور کرد .اما رفتار مدیران دولتهای نهم و
دهم در صنعت قن د و شکر هنوز کام ایرانیان را تلخ کرده است .همانطور که آمارهای
یده د تنها در سال  1391رقمی معادل یک میلیار د و
ارایه شده در این صفحه نشان م 
 70میلیون دالر برای واردات شکر اختصاص یافت که نزدیک به ارزش واردات  4سال
 1392تا  1396است .در این روزها که نقل و انتقال ارز حاصل از صادرات نفت خام و
سایر کاالهای صادراتی با دشواری مواجه شده است یادمان بیای د که چگونه ارز گرانبها
را از دست دادیم و البته اخالق را نیز .یادمان باش د که آن رخدا د تلخ میتوان د در شرایط
جمعيت کشور نسبت
مشابه تکرار شو د و اخالق و ارز را با هم از دست بدهیم .حاال که
ّ
به یک دهه پیش افزایش قابل توجّهی داشته است معلوم میشو د که واردات انبوه چقدر
بیفایده بوده و جز خسارت روحی و ما ّدي چیزی به بار نیاورده است.

(ارقام به تن)

رديف

سال

فروردين

واردات شكر خام بصورت ماهيانه از سال  1385تا سال (1397ارقام هزار تن)
آبان
مهر
شهريور
مرداد
تير
خرداد
ارديبهشت

1

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

154
154
236
236
28
28
119
119
69
69
0
0
50
50
88
88
165
165
0
0
0
0
0
0
فروردين
0
0

223
1473
55
990
68
648
46
563
112
1457
18
838
37
872
115
847
19
743
175
385
50
517
55
762
آبان
0
88

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
رديف
13

94
248
228
464
29
57
108
227
107
176
24
24
69
119
15
103
137
302
5.5
5.5
0
0
195
195
ارديبهشت
38
38

111
359
112
576
88
145
57
284
132
308
12
36
121
240
88
191
211
513
11.8
17.3
0
0
229
424
خرداد
49
87

307
871
111
741
149
383
42
390
312
854
301
405
154
449
61
366
40
610
12
33
221
246
138
691
مرداد
0
88

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

187
1250
61
935
24
580
94
517
161
1345
31
820
190
835
207
732
47
724
107
210
76
467
0
707
مهر
0
88

192
1063
133
874
173
556
33
423
330
1184
384
789
196
645
159
525
67
677
70
103
170
391
16
707
شهريور
0
88

واردات شکر از سال  84تا پايان آذر ماه سال 97به تفکیک خام و سفید

سفید
سال
(هزارتن)
20,124,000
78
1384
بها (دالر)

1385

637

291,271,910

1387

103

37,213,332

0

0

1386

133,309,344 348

1388

27

1390

1389
1391

1392

850

1,805

315,826,114

704,520,407

6

3,799,510

0

0

1,579

832,187,958

49

20,479,003

472

151,358,524

0

0

856

0

1395

0

1397

0

جمع

998

287,800,013

1,101

325,013,345

822

274,461,367

1,228

1393

1396

629

1,890

726,182,559

2,527

1,017,454,469

752,105,334

0

1394

8,819,906

خام(هزارتن)

جمع واردات بها جمع واردات
بها (دالر)
(دالر)
(هزار تن)
197,380,000
707
177,256,000

0

0
0

0

515,017,005 1,248

1,680
823
667
154

14,453

1,170
877

1,805

1,579

832,187,958

521

171,837,527

377,470,440

823

61,177,392

704,520,407

1,234

1,072,413,608

414,742,637

324,646,020

755,904,844

1,680

0

407,770,710

667

856
154

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

414,742,637
61,177,392

6,982,654,335 15,701 6,147,502,353
مأخذ :گمرک جمهوري اسالمي ايران

آذر

دي

بهمن

اسفند

194
1668
65
1055
65
713
45
608
80
1537
17
855
228
1100
146
993
80
823
105
490
66
583
0
762
آذر
66
154

298
1965
27
1082
126
839
74
682
63
1600
181
1036
151
1251
134
1127
0
823
2
492
68
651
14
776
دي

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

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

جمع
2481
1170
1101
877
1805
1234
1681
1579
823
521
667
856
جمع
154
619

آمار واردات شکر از سال  1380تا پايان آذرماه سال 1397
به تفکيک واردات دولتي و خصوصي
سال
0831
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397

واردات
بخش خصوصي
0
0
56
42
80
1485
962
1101
877
1805
1234
1175
992
562
364
358
718
154

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

ارقام به هزارتن
جمع
واردات
937
820
216
203
707
2527
1170
1101
877
1805
1234
1680
1579
823
521
667
856
154
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