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به امید برطرف شدن 
سخت ترین روزها 

 بهمن دانائی
وابستگی درآمدهای ارزی ایران به صادرات 
این  است.  انکارناپذیر  واقعیت  یک  خام  نفت 
واقعیت در همه 50 سال از 1347 تا 1397 وجود 
داشته است. برخالف آنچه درباره توسعه صادرات 
غیرنفتی بیان می شود، نگاهی به صادرات گاز و 
میعانات گازی و فرآورده های پتروشیمی و حتی 
در یک پله پایین تر صادرات فوالد نشان می دهد 
بخش اصلی ارزش صادرات محصوالت یادشده 
نیز همان نفت و گاز با کمترین تغییرات فیزیکی و 
فرآوری شده است. این وابستگی تمام عیار اقتصاد 
ایران به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام 
و فرآورده های یک پله پایین تر موجب شده است 
برنامه های اقتصادی کشور نیز به زلف درآمدهای 
نفتی گره بخورد. تجربه نشان می دهد یک بار 
اوایل  در  بار  یک   ،1360 دهه  دوم  نیمه  در 
و  اواخر دهه 1370  در  بار سوم  دهه 1370، 
ارزی  درآمد  دهه 1390،  اوایل  در  چهارم  بار 
ایران از صادرات نفت خام به دالیل گوناگون به 
مرز سقوط رسید. دقت در این مقاطع از تاریخ 
اقتصاد ایران نشان می دهد که پس از کاهش 
تبدیل  نرخ  نخست  گام  در  ارزی،  درآمدهای 
دالر و ارزهای معتبر در بازار ارز ایران به ریال با 

شتاب به سوی افزایش حرکت کرد. 
ادامه در صفحه 2

ادب و آداب 
خصوصی سازی

آیت اهلل فقید، اکبر هاشمی رفسنجانی از 
تابستان 1370 صدای زنگ خصوصی سازی 
شرکت ها و بنگاه های دولتی شده از دوران 
مصادره و ملی شدن ها تا بنگاه های تأسیس 
شده توسط دولت پیش و پس از انقالب را 
به صدا درآورد. از آن روزها اکنون 27 سال 
سپری شده است و مطابق اسناد باالدستی 
مثل برنامه های توسعه و سند چشم انداز 
توسعه سیاست های کلی اصل 44 قانون 
به  دولتی  باید سهام شرکت های  اساسی 
ادب  اما  می شد،  واگذار  خصوصی  بخش 
رعایت  ایران  در  خصوصی سازی  آداب  و 
نشده است.گام اول در فرآیند ادب و آداب 
خصوصی سازی این است که مدیران ارشد 
ذهنیت  میانی  مدیران  ویژه  به  و  دولتی 

خصوصی پیدا کنند.
ذهن خصوصی به آدمی در هر منصب و 
مقام دولتی یا غیردولتی حکم می کند که 
با طرف تجاری و طرف مشترک فعالیت 
اقتصادی خود مدارا کند، نرم خو باشد و با 

او تفاهم کند. 
ادامه در صفحه 3

قاله
سرم

دداشت
یا

در صفحات دیگر می خوانید:

 تفاهم، اعتماد
و تنظیم بازار

صفحه8

 کمی دقت،
مقداری انصاف علمی

صفحات4و5

»بسته حمایت از تولید« 
و جای خالی صنعت قند

صفحه3 

مافیای واردات توسعه 
نیشکر را نابود کرد

صفحه2

صفحه3

نیازی به واردات شکر نداریم
معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی

درنخستین  و  امسال  22مردادماه  روز 
همایش ملی تشکل های ملی که در محل 
وکشاورزی  معادن  و  صنایع  بازرگانی  اتاق 

ایران برگزار شد.
شکر  و  قند  کارخانه های  صنفی  انجمن 
به عنوان یکی از تشکل های برتر در سطح 
ملی معرفی شد. انجمن صنفی کارخانه های 
قند و شکر که یکی از قدیمی ترین نهادهای 
دلیل  به  می آید  حساب  به  درایران  مدنی 
حضور نیرومند در تعامل کارآمد با دولت در 
زمینه های گوناگون به ویژه در سال های اخیر 
نقش پررنگ و ممتازی در تعادل پدیدارشده 
صنفی  انجمن  است.  برداشته  صنعت  این 

کارخانه های قند و شکر یکی از معدود تشکل های صنعت غذا به 
حساب مي آید که به دلیل اعتماد دولت به توانایی های آن و اعضای 
این تشکل قدیمی وظیفه و اختیار  تنظیم بازار شکررا برعهده 
گرفته است. تعامل تنگاتنگ و روزمره این انجمن با بخش تولید، 
کشاورزی و نهادهای تنظیم بازار با توجه به آمارهای کارشناسانه 
که  قندوشکر  کارخانه های  انجمن صنفی  از سوی  تهیه شده 

مورد اعتماد دولت است بازار این محصول 
با کمترین التهاب مواجه بوده است. عالوه 
بر این همکاری مفید دولت و اعضای انجمن 
انجمن در نیل به خودکفایی ایران در تولید و 
مصرف شکر بسیار مفید و کارساز بوده است. 
ایران با تولید نزدیک به 2میلیون تن شکر در 
سال زراعی گذشته به خوداتکایی در تولید 
این محصول دست یافته است. روز 22مرداد 
ماه  انجمن صنایع قند وشکر ایران به عنوان 
تشکل برتر در تنظیم گری مفتخر به دریافت 
و  معادن  بازرگانی، صنایع،  اتاق  تقدیر  لوح 
کشاورزی ایران از دست وزیر صنعت، معدن 
و تجارت و جناب آقای شافعی ریاست اتاق 
شد. بدیهی است این کامیابی با همکاری و همراهی دلسوزانه 
وشکر  قند  کارخانه های  صنفی  انجمن  گرانقدر  اعضای  همه 
حاصل شده است. نشریه شکر به امید روزهای بهتر برای صنعت 
قند و شکر، این کامیابی ر به اعضای انجمن و همه خانواده بزرگ 
این صنعت به ویژه کشاورزان زحمتکش و کارکنان کارخانه های 

قند تبریک می گوید.

انجمن صنفی کارخانه های قندوشکر تشکل برتر شد
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ادامه از صفحه اول
پس از آن دولت ها برای مهار این وضعیت 
تعیین  دستوری  قیمت  معتبر  ارزهای  برای 
فعالیت های  به  ارزی  سهمیه بندی  و  کرده 
مختلف را در دستور کار قرار دادند تا دالرهای 
هدف  و  یابد  اختصاص  واردات  برای  ارزان 
نیز این بوده است که قیمت نسبی کاالها و 
آسیب  از  شهروندان  و  شود  تثبیت  خدمات 

تورم دور بمانند. 
واقعیت این است که متأسفانه دولت های 
ایران با هر گرایشی در 4 مقطع یادشده یک 
دخالت  با  و  کردند  تکرار  را  بنیادین  اشتباه 
باز  رانت خواری  راه  اقتصاد  در  اندازه  از  بیش 
شد. در هر چهار باری که قیمت نفت سقوط و 
درآمدهای ارزی کاهش را تجربه کرد به ویژه 
در سال های 1391 و 1392 و حاال در 1396 
و 1397 به دلیل سیاستگذاری ناکارآمد ارزی 
نرخ دالر و ارزهای دیگر نه تنها کاهش نیافت 
و در محدوده ای که دولت می خواست تثبیت 
نشد بلکه در یک فاصله کوتاه کمتر از 6 ماه 
نرخ برابری ریال به پول های خارجی با شتابی 
فوق العاده به زیان ریال شد. وقتی این اتفاق 
می افتد و شهروندان می بینند ارزش ریالی که 
دراختیار دارند به سرعت در حال ذوب شدن 
است تقاضا برای دالر و سایر کاالها به ویژه 
می دهند  قرار  کار  دستور  در  را  و طال  سکه 
تجربه  را  دوباره  افزایش  کاالها  این  قیمت  و 

می کند. 
در  دالر   – کاال   – دالر  تورمی  مارپیچ 
سال های 1391 و 1392 منجر به افزایش نرخ 

تورم در حد 40 درصد شد و امسال نیز مهار 
تورم بی نتیجه مانده است و به نظر می رسد 
نرخ تورم سال 1397 احتماالً با فاصله بعید 
نسبت به نرخ تورم اعالم شده بانک مرکزی 
بایستد.  باال  اندازه ای  در   1396 سال  برای 
میان  در  تورمی  انتظارات  و  تورمی  وضعیت 
را مجبور می کند  دیگر دولت  بار  شهروندان 
که پای نهادهای نظارتی را به اقتصاد باز کند 
و قیمت گذاری دستوری و خارج از قاعده را 
در دستور کار قرار دهد. برآیند این روندها و 
فرآیندها اما این است که تولید داخلی کاالها 
به دلیل افزایش هزینه های تولید از یک طرف 
و اختصاص ارز ارزان قیمت به واردات کاالهای 

راهبردی در بدترین وضعیت قرار می گیرد. 
این وضعیت اکنون بر اقتصاد ایران حاکم 
که  می گوییم  سپاس  را  خدای  است.  شده 

از  پس  سال های  موفق  برنامه ریزی  و  تالش 
تولید شکر  1392 موجب شده است میزان 
رانت خواران  آزمندان و  برای  را  راه  در داخل 
مسدود کرده است و دولت محترم استوار و 
محکم ایستاده و اجازه واردات خارج از عرف را 

برای شکر نمی دهد. 
از طرف دیگر و با توجه به اینکه قیمت نسبی 
شکر در مقایسه با تغییرات نسبی سایر کاالها 
به تغییرات نرخ دالر پایین تر بوده است، التهاب 
در بازار این محصول نیز آسیب جدی به تولید 
نخواهد زد. در وضعیتی که اآلن بر اقتصاد کالن 
حاکم شده است و با توجه به تحوالت پیش 
به  که  تحریم ها  تشدید  حوزه  در  ایران  روی 
احتمال باال رخ می دهد، همه مدیران اقتصادی 
باید با چشم هایی باز و گوش هایی تیز هر تحول 
کوچک و بزرگی را دیده و شنیده و مطابق با 

آنها واکنش منطقی نشان دهند. خطر رشد 
تولید کاالهایی مثل شکر  برای  شتابان تورم 
این است که برخی افراد و گروه هایی که پیش 
از این نیز از این وضعیت سوءاستفاده کرده اند 
بار دیگر به مقایسه غیرمنطقی واردات شکر با 
ارز دولتی و قیمت تمام شده شکر داخلی اقدام 
کرده و فضا را تیره و تار سازند. از طرف دیگر 
باید به مدیران دولتی هشدار داد که اجازه دادن 
به رشد قیمت عوامل تولید کاالهایی مثل شکر 
و سرکوب قیمتی آن در بازار و یا معطل کردن 
بنگاه ها در پرداخت مطالبات قانونی آنها راه را 
برای سست شدن تولید داخلی هموار سازند. 
و زحمتکش  کاربلد و صبور  اکثریت مدیران 
کارخانه های قند و شکر که تجربه بحران سال 
1385 و حتی 1391 و 1392 و پیش از اینها 
را در کارنامه خود دارند بدون تردید با اتخاذ 
کارآمدترین روش های اقتصادی و مدیریتی این 

روزهای سخت را پشت سر خواهند گذاشت.
ارجمند در  این است که مدیران  واقعیت 
صنعت اصیل و قدیمی قند و شکر حتماً توجه 
دارند که اگر وضعیت سیاست خارجی ایران 
همین باشد که اآلن هست و به احتمال زیاد 
باید  داشت  خواهد  ادامه  فعلی  وضع  همین 
در  و  بازار شکر  در  روزهای سخت تر  منتظر 
و  ارزی  سیاست های  و  کالن  اقتصاد  شرایط 
پولی و تجاری ستختگیرانه تر باشند. به امید 
و  پیروزی  و  دشواری ها  همه  شدن  برطرف 
سربلندی صنعت قند و شکر در این روزهای 
سخت، باید بر افزایش همکاری و مشارکت و 

هم نظری منطقی بیفزاییم.

به امید برطرف شدن سخت ترین روزها

 بهمن آرمان|
 کلمه خوزستان برگرفته از خوز است و خوز به معنای نیشکر 
است. تالش های بسیاری برای احیای این صنعت از زمان امیرکبیر 
در ایران برای کشت نیشکر در استان خوزستان آغاز شد که با کشته 
شدن او و بر سر کار آمدن میرزا آقاخان نوری که گویا تابعیت انگلیسی 
نیز داشت، این فرآیند متوقف شد. در دوره رضاشاه، دوباره مسأله 
تولید شکر از نیشکر در خوزستان آغاز شد. انگلیسی ها با خودکفایی 
برای ترساندن  بودند و  مخالف  تولید شکر شدیداً  ایران در زمینه 
کشاورزان مارهایی را از هندوستان که آن زمان مستعمره بریتانیا 
بود در مزارع نیشکر رها می کردند. کاپیتان نوئل، جاسوس سرویس 
انگلیس در ایران و قفقاز بر این باور بود که در کنار ذخایر بزرگ 
منطقه خوزستان هرچقدر جمعیت کمتری وجود داشته باشد، تأمین 
کننده منافع انگلیس در ایران است. مرحله سوم کشت نیشکر در 
دوره پهلوی دوم آغاز شد و در منطقه ای به نام هفت تپه در جنوب 
دزفول کارخانه تولید شکر از نیشکر در 12هزار هکتار آغاز شد. این 
مجموعه که در سال 1341 به بهره برداری رسید، دارای کامل ترین 
زنجیره نیشکر جهان است. زیرا عالوه بر تولید صدهزار تن شکر در 

سال، صدهزار تن خوراک دام و حدود 80 تن کاغذ تولید می کند.
از تولیدات کشاورزی است که همه قسمت های   نیشکر یکی 
آن، قابل استفاده هستند. در پیش از انقالب مجتمع بسیار بزرگتری 
که گویا بزرگ ترین کارخانه تولید شکر از نیشکر است در جنوب 
شوشتر در مساحتی برابر با 23 هزار هکتار در دستور کار قرار گرفت 
و در سال 1356 به بهره برداری رسید که مشاوران آن شرکت های 

هلندی و آمریکایی بودند. از آنجایی که میزان جریان آب در رودخانه 
کارون بزرگ بالغ بر 19 میلیارد مترمکعب است، سازمان آب و برق 
بزرگترین  از  یکی  که  آمریکا   agronomix با شرکت  خوزستان 
شرکت های مهندس مشاور صنایع غذایی است به امضا رسید. بر پایه 
آن قرار بر این بود که هفت مجتمع کشت و صنعت جدید برای تولید 
700هزار تن شکر، 700هزار تن خوراک دام، 200هزار تن کاغذ و 
خمیرمایه در شمال و جنوب اهواز در محدوده ای به گستره 120 
کیلومتر ساخته شود. با انقالب اسالمی طبیعتاً این قرارداد نیز مانند 
سایر قراردادهای توسعه ای لغو شد. ولی در زمان جنگ ایران و عراق، 
به دستور نخست وزیر وقت صندوقی به نام صندوق شکر به وجود آمد 

تا مطالعات باقیمانده توسط کارشناسان ایرانی انجام شود. 
پس از پایان جنگ و آغاز دوره سازندگی زمان تصویب قانون 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این طرح در  برنامه اول توسعه 
گنجانده  اقتصادی  توسعه  اول  قانون   29 تبصره  زیرمجموعه 
شد. آیت اهلل هاشمی به عنوان رئیس جمهور وقت از آنجایی که 
می دانست مخالفان از همه ابزارها برای جلوگیری از تصویب این 
پروژه استفاده خواهند کرد، عالوه بر فرستادن وزیر کشاورزی و 
وزیر نیرو، برای دفاع از این پروژه وزیر نفت کابینه خود را هم به 
مجلس شورای اسالمی فرستاد. عالوه بر آن اعالمیه هایی هم در 
تأیید این پروژه پخش شد و نهایتاً این طرح به تصویب رسید و 
نخستین واحد آن در جنوب شوشتر به نام مجتمع کشت و صنعت 
امام خمینی به دست رئیس دولت اصالحات افتتاح شد. پس از 
آن شش کارخانه شکر دیگر هم به بهره برداری رسیدند. عالوه بر 

آن یک کارخانه ام دی اف، یک کارخانه تولید الکل به ظرفیت 33 
میلیون لیتر در سال و یک کارخانه خوراک دام به ظرفیت صدهزار 

تن نیز ساخته شد که در مرحله بهره برداری قرار دارد. 
در زمستان سال 96، در محل اتاق بازرگانی ایران با حضور مقامات 
ذی ربط جشن خودکفایی شکر برگزار شد که نتیجه به راه افتادن 
طرح توسعه نیشکر بود و ایران توانست برای نخستین بار در تاریخ 
خود به تولیدی برابر با 1/6 میلیون تن شکر دست پیدا کند. این عماًل 
به معنای آن بود که واردات واقعی شکر تنها محدود به 500 هزار تن 
در سال رسید. در سال جاری قرار بر این بود که با افزایش سطح زیر 
کشت نیشکر در خوزستان این میزان به )یک و هفت( 1/7 میلیون 
تن برسد. ولی مافیای واردات شکر طبعاً نمی توانست چنین رویدادی 
را تحمل کند. به همین خاطر در فصل تابستان که فصل آبیاری 
کشتزارهای نیشکر است، به رغم وجود آب در پشت سدهای ساخته 
شده روی رودخانه کارون، سازمان آب و برق خوزستان به تحریک 
مافیای واردات شکر میزان تخصیص آب به طرح توسعه نیشکر را به 
پایین ترین حد خود رساند و موجب نابودی هزاران هکتار زمین زیر 
کشت نیشکر شد. به طوری که بر پایه اطالعات دریافتی میزان تولید 
شکر در این مجموعه نسبت به سال گذشته 45 درصد کاهش یافت. 
حال این مسأله در زمانی اتفاق می افتد که به علت سیالب ها در 
پاکستان و خشکسالی بی سابقه در آلمان و فرانسه که از بزرگترین 
در سطح جهانی  تولید شکر  تولیدکنندگان شکر جهان هستند، 
کاهش پیدا خواهد کرد و به دنبال آن، قیمت شکر نیز در بورس 

کاالی شکر روند صعودی پیدا خواهد کرد.

یادداشتمافیای واردات توسعه نیشکر را نابود کرد
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محمد شریعتمداری وزیر بازرگانی ایران در سال های 1376 تا 1384 بار دیگر 
و از طرف رئیس جمهور حسن روحانی به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت 
انتخاب و کمی بیشتر از یک سال است که در این منصب فعالیت دارد. با توجه 
به گستردگی وظایف و اختیارات این وزارتخانه که سازگاری تجارت و تولید هدف 
از تأسیس آن بوده است به نظر می رسد شرایط اداره این نهاد دشوارتر از همیشه 
است. از طرف دیگر شرایط ویژه اقتصادی ایران در یک سال اخیر که از دو ناحیه 
تحوالت ارزی و تشدید تحریم ها آسیب دیده است و در انتظار شرایط نامساعدتر 
هستیم، وزارت صنعت، معدن و تجارت چند وقت است »بسته حمایت از تولید« 
را تهیه و مقدمات اجرایی آن را فراهم می کند. وزیر صنعت و بازرگانی ایران نیز 
در هفته های اخیر در این باره به طور کلی صحبت کرده است. با توجه به کلیات 
این بسته حمایتی که در کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی تهران در کانون بحث و 

توجه قرار گرفت، چند نکته را می توان مورد توجه قرار داد.
یکم: در این »بسته حمایت از تولید« پیش بینی شده است که برای 
7 گروه کاالیی شامل »نساجی«، »غیرفلزی«، »محصوالت فلزی و لوازم 
خانگی«، »برق و الکترونیک«، »ماشین سازی و تجهیزات«، »خودرو و نیروي 
محرکه«، »صنایع معدنی )کانی غیرمعدنی و فلزی(« به ترتیب 2 میلیارد 
دالر، 3 میلیارد دالر، 2/5 میلیارد دالر، 3 میلیارد دالر، 2/5 میلیارد دالر، 
4/5 میلیارد دالر و 3/5 میلیارد دالر و برای »سایر« گروه های کاالیی نیز یک 
میلیارد دالر ارز در سال 1397 مورد نیاز است. این مجموعه مطابق با »بسته 
حمایت از تولید« روی هم 25 میلیارد دالر الزم دارند. به نظر می رسد با 
توجه به مجموعه درآمد ارزی ایران در سال 1397 از محل صادرات نفت و 

سایر کاالها و میزان واردات سایر کاالها، تأمین این میزان ارز سخت است.
دوم:  بررسی »بسته حمایت از تولید« وزارت صنعت، معدن و تجارت 
نشان می دهد که کاالهای کشاورزی مثل شکر و صنعت آن یعنی صنعت 
قند و شکر و صنعت روغن نباتی جایی در فهرست فعالیت های مورد حمایت 

ارزی وزارت صنعت، معدن و تجارت ندارد. آیا وزارت صنعت، معدن و 
تجارت به طور کلی پای خود را از صنعت قند و شکر بیرون 

کشیده است و همه اختیارات، وظایف و حمایت های خود 
از این صنعت و سایر صنایع غذایی را به وزارت جهاد 

کشاورزی داده است؟
اطالعیه انتشار یافته از طرف وزارت صنعت، معدن 
این  در  می دهد.  نشان  وضوح  به  را  این  تجارت  و 
صورت و اگر قرار است در »بسته حمایت از تولید« 
جایی برای صنعت قند و شکر و سایر صنایع غذایی 

– کشاورزی نباشد، چرا باید قیمت گذاری دستوری از 
طرف این وزارتخانه و سازمان وابسته به آن برای قند و شکر 
باشد بدترین برنامه ها آماده می شود؟ به نظر می رسد مدیران 
محترم وزارت صنعت، معدن و تجارت می توانستند و باید در 
»بسته حمایت از تولید« جایی برای تأمین نیازهای ارزی این 
صنعت لحاظ می کردند. اگر هنوز فرصت هست باید در این 
زمینه تجدیدنظر شده و باید راهی برای حمایت از تولید قند و 

شکر به صورت ویژه پیدا شود.

»بسته حمایت از تولید« و جای خالی صنعت قند

ادب و آداب خصوصی سازی
ادامه از صفحه اول| متأسفانه این ادب ذهن خصوصی در میان برخی مدیران ارشد دولتی و مدیران میانی 
و حتي کارشناسان دستگاه ها پدیدار نشده است و رفتار و گفتار آنها با بخش خصوصی و بخش غیردولتی هنوز 
بر روال ارباب – رعیتی است. این گروه با ذهن بسته و متمرکز شده بر روی برتری های دولت و  آقایی و سروری 

دولت هنوز در تعامل با مدیران بنگاه ها فرمان می دهند و انتظار فرمان پذیری دارند. 
این ادب نیست که چون فردی تنها برای یک دوره حداکثر 8 ساله بر منصب یک نهاد دولتی 
می نشیند احساس فرمانفرمایی کند. تا وقتی ادب خصوصی سازی رعایت نشود اقتصاد ایران راه 
به جایی نمی برد. یکی دیگر از آداب خصوصی سازی این است که مدیران دولتی دندان طمع را 
بیرون انداخته و همراه با فروش سهام شرکت های دولتی، مدیریت این شرکت ها را نیز واگذار کنند.  
تجربه 27 سال گذشته در خصوصی سازی نشان می دهد که مدیران دولت برای ادامه سلطه خود 
گونه ای برنامه ریزی می کنند که مدیریت دراختیارشان باقی بماند تا سلطه خود را تداوم بخشند.

آمارهای در دسترس نشان می دهد در حال حاضر حدود 440 شرکت شامل 312 شرکت دولتی 
موجود در لیست واگذاری های امسال و 159 شرکت دولتی خارج شده از لیست، مستلزم تعیین 
تکلیف همچنان در برزخ دولتی ماندن یا خصوصی شدن باقی مانده است. در حالی که سهم دولت 
در شماری از شرکت های یادشده کمتر از 50 درصد است ولی مدیریت آنها دولتی است و به عبارت 
آداب خصوصی سازی  مانده اند.  باقی  دولتی  مدیریت  چتر  زیر  بخش خصوصی  دارایی های  دیگر 
همچنین حکم می کند حمایت هایی که از شرکت های دولتی مي شود پس از واگذاری و فروش 
سهام شرکت ها ناگهان قطع نشود و ادامه یابد و به خریداران فرصت داده شود در یک دوره معین 

استقالل پیدا کنند. 
واقعیت این است که برخی از مدیران دولتی از حربه ناکارآمدسازی شرکت ها استفاده می کنند تا بگویند 
که خصوصی سازی فایده ای ندارد. آمارهای در دسترس نشان می دهد در حال حاضر 800 هزار میلیارد تومان 
از دارایی ایرانی ها دراختیار مدیران دولتی شرکت های دولتی مانده است که با پایین ترین میزان بهره وری اداره 
می شود.مطابق با قانون هاي تصویب شده مي بایست کل واگذاري ها تا سال 1393 پایان یابد. اما در حال حاضر 
با وجود گذشت بیش از سه سال از پایان مهلت قانوني، عدم واگذاري تعدادي از شرکت هاي موجود در لیست 
واگذاري ها به دالیل مختلف، به عنوان یکي از اساسي ترین چالش هاي پیش روي قانون اصل 44، همچنان به 
قوت خود باقي است. طبق آخرین اطالعات سازمان خصوصي سازي در 17 سال گذشته تعداد 1992 بنگاه در 
لیست واگذاري هاي این سازمان قرار گرفته است که از این تعداد حدود 430 بنگاه به دالیل مختلف از جمله 
انحالل، ورشکستگي، ادغام و خروج موقت و دائم از لیست، انتقال به گروه سه و... از لیست واگذاري ها خارج 
شده اند. )شامل حدود 190 انحالل و ورشکستگي و ادغام، 159 شرکت خارج شده از لیست و مستلزم تعیین 

تکلیف و 81 شرکت انتقال به گروه سه(. 
حدود 170 شرکت نیز به صورت غیررقابتي در قالب رددیون دولت یا سهام عدالت و بدون برگزاري 
مزایده واگذار شده اند. از حدود 1390 بنگاه باقیمانده حدود 760 بنگاه معادل 55 درصد آنها تاکنون به 
فروش رسیده اند و حدود 631 بنگاه معادل 45 درصد در لیست واگذاري هاي سال 97 قرار دارند. از 631 
بنگاه موجود در لیست واگذاري هاي سال جاري 312 مورد سهام )شرکت( و 319 مورد دارایي هستند. 

نیازی به واردات شکر نداریم
خوشبختانه در این روزهای سخت اقتصاد ایران که بنا بر اسناد وزارت صنعت، 
معدن و تجارت فقط برای »سایر کاالها« یک میلیارد دالر نیاز ارزی پیش بینی 
شده است تا سال 1397 را پشت سر بگذاریم، واردات شکر کمترین ارز را نیاز 
دارد. اگر یادمان باشد که در سال 1385 رقمی معادل یک میلیارد دالر برای 
واردات شکر اختصاص یافت و در سال 1392 و در اوج تشدید تحریم ها نیز یک 
گروه کوچک از تجار مباشر دولت توانستند در یک دوره کوتاه بهار آن سال ارز 
قابل توجهی برای واردات شکر به قیمت ارز دولتی اخذ کنند، کار بزرگ در این 

سال ها آشکار خواهد شد.
وارد  گندم  که  است  سال  سه  اینکه  بیان  با  کشاورزي  جهاد  وزیر  معاون 
نمي کنیم، تصریح کرد: با وجود کاهش بي سابقه بارندگي در سال زراعي جاري، 

تاکنون حدود 9/4 میلیون تن گندم از کشاورزان خریداري کرده ایم. 
مهرفرد با اشاره به دستیابي ایران به رکورد تولید بیش از 2 میلیون تني شکر، 
گفت: کشور ساالنه به حدود 2/3 میلیون تن شکر نیاز دارد که رکورد تولید امسال 

این کاالي اساسي در تاریخ 123 ساله صنعت قند ایران بي سابقه است. 
وي با تأکید بر اینکه امسال نیازي به واردات شکر نداریم، گفت: هم اکنون 85 
درصد نیاز شکر در داخل تولید مي شود و با توسعه کشت پاییزه چغندرقند به 

زودي به خوداتکایي کامل در تولید شکر دست خواهیم یافت. 
مهرفرد با اشاره به تولید ساالنه 2/2 میلیون تن برنج در کشور، یادآور 
شد: با توجه به شرایط کم آبي، وزارت جهاد کشاورزي فقط از کشت برنج در 
استان هاي گیالن و مازندران حمایت مي کند و نزدیک به 800 هزارتن کسري 
تولید از خارج تأمین مي شود. معاون توسعه بازرگاني و صنایع کشاورزي وزارت 
جهاد کشاورزي اعالم کرد: با تصویب دولت، مسؤولیت ثبت سفارش و نظارت 
بر توزیع نهاده هاي ذرت، جو، کنجاله سویا و دانه هاي روغني وارداتي که ارز 
دولتي استفاده مي کنند به وزارت جهاد کشاورزي محول شده است. به گزارش 
پایگاه اطالع رساني وزارت جهاد کشاورزي، علي اکبر مهرفرد در گردهمایي 
مدیران حراست سازمان هاي جهاد کشاورزي استان ها و ادارات تابعه، گفت: 
با تصویب دولت، مسؤولیت ثبت سفارش و نظارت بر توزیع نهاده هاي ذرت، 
جو، کنجاله سویا و دانه هاي روغني وارداتي که ارز دولتي استفاده مي کنند 
تا مصرف کننده نهایي از یک و نیم ماه قبل به وزارت جهاد کشاورزي محول 
شده است. وي با اشاره به اینکه این نهاده ها در تولید گوشت مرغ، تخم مرغ، 
شیر و گوشت قرمز کاربرد دارند، افزود: ذرت محصولي تابستانه و با مصرف آب 
باالست که به خاطر شرایط اقلیمي کشور امکان افزایش تولید آن در داخل 

وجود ندارد و این نهاده از خارج تأمین مي شود.
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افزایش ضریب خودکفایي 
در شکر

ستاد تنظیم بازار به منظور تأمین حداکثري 
ضریب  افزایش  و  بازار  در  نباتي  روغن  نیاز 
اتخاذ  خودکفایي تولید در شکر تصمیماتي را 
کرد. اعضاي کارگروه ستاد تنظیم بازار در وزارت 
صنعت، معدن و تجارت با توجه به افزایش ضریب 
خودکفایي در تولید شکر و کاهش وابستگي به 
واردات این کاال مقرر کردند در راستاي حمایت 
از کارخانه هاي تولید شکر، قیمت شکر تولیدي 
در سال جاري با توجه به حمایت از خودکفایي 
مصرف کننده  حقوق  شدن  لحاظ  همچنین  و 
با  مي شود  پیش بیني  شود.  تعدیل  و  بررسي 
تصمیم اتخاذ شده افزایش عرضه شکر به رقابتي 
از  که  نشست  این  در  شود.  منجر  بازار   شدن 
9 صبح با حضور نمایندگان بخش خصوصي، 
یونس  ریاست حسن  به  و  دستگاه هاي ذیربط 
سینکي برگزار شد، مقرر گردید فهرست اولیه 
کاالهایي که با توجه به افزایش نرخ ارز مشمول 
اما  هستند  توماني   4200 ارز  از  بهره مندي 
خارج  کشور  از  قانوني  و  غیرقانوني  صورت  به 
مي شوند، توسط اعضاي تنظیم مورد بازبیني قرار 
گیرد تا دریافت مابه التفاوت براي پیشگیري از 
خروج این کاالها در دستور کار قرار گیرد. ستاد 
تنظیم بازار در نشست اخیر خود با توجه به لزوم 
تأکید  نباتي،  بازار روغن  نیاز  تأمین حداکثري 
کرد مواد اولیه مورد نیاز براي عرضه حداکثري، 
از محل ذخایر استراتژیک تأمین شود. بر این 
اساس در راستاي کاهش هزینه تولیدکنندگان 
تصمیماتي به منظور تأمین مواد اولیه بسته بندي 
روغن اعم از ورق مورد مصرف در بسته بندي و 

pet اتخاذ شد. 

250 میلیارد دالر 
ثبت سفارش واردات در ۴ ماه

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تقاضاي ثبت 
سفارش طي چهار ماه اخیر نسبت به دوره مشابه سال 
قبل 3/5 برابر افزایش پیدا کرده است و اگر فرض کنید 
که همه این ثبت سفارش هاي انجام شده را بخواهیم 
قابل  که  مي رسد  دالر  میلیارد   250 به  کنیم  وارد 
تصور نیست.  وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: 
از مشکالت و عوامل برون زا قدري که خارج مي شویم 
به حوزه سودجویي وارد مي شویم که برخي از این آب 
گل آلود تالش مي کنند براي خودشان ماهي بگیرند؛ 
به عنوان مثال تقاضاي ثبت سفارش طي چهار ماه 
اخیر نسبت به دوره مشابه سال قبل 3/5 برابر افزایش 
پیدا کرده است و اگر فرض کنید که همه این ثبت 
سفارش هاي انجام شده را بخواهیم وارد کنیم به 250 
میلیارد دالر مي رسد که قابل تصور نیست. وي افزود: 
در حال حاضر بازار با یک عامل برون زایي به نام پمپاژ 
عدم قطعیت به اذهان ایرانیان مواجه است، به این معني 
که با ایجاد فضاي تردید در اذهان اعم از تولیدکننده، 
واردکننده، صادرکننده و مصرف کننده مواجه  هستیم. 
این مشکل سبب مي شود رفتار همه تغییرکند. اینکه 
در آینده ممکن است با چه تصمیم و تغییراتي مواجه 
باشیم، روند حرکت اقتصاد در کشور را کند مي کند 
نیز مي شود.  تقاضا  و  برهم خوردن عرضه  که سبب 
در چنین شرایطي است که تولیدکننده کمتر تولید 
مي کند، عرضه کننده محصولش را کمتر عرضه مي کند 
و نهایتاً منجر به افزایش قیمت یک کاال مي شود که ما با 
ایجاد بسته ها و به کارگیري روش هاي حمایتي، تالش 

در افزایش تولید و تنظیم بازار داریم. 

  صدای طبل واردکنندگان 
پیرو درج خبري با عنوان »تشنگي خوزستان و بلعیده شدن آب کارون 
توسط صنعت نیشکر«، روابط عمومي شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبي 

جوابیه اي صادر کرد که وفق قانون عیناً درج مي گردد. 
1 – در بخش هایي از این مطلب به انحای مختلف عنوان شده که اجراي 
طرح هاي هفتگانه نیشکر کارشناسي نشده بوده است. در این رابطه باید 
گفت که برخالف چنین نظراتي، در خصوص تمام موارد مرتبط با طرح، 
مطالعات جامع کارشناسانه در ابعاد مختلف صورت پذیرفت و همه ارکان 
نظام بر ضرورت اجراي طرح توسعه نیشکر در خوزستان تأکید نموده اند. 
در این خصوص مقام معظم رهبري در اسفندماه 1375 در جمع مسؤوالن 
وقت کشور و استان فرمودند: »شاید در دنیا، خوزستان جزو بهترین جا ها 
یا کم نظیرترین جا هایي است که مناسب نیشکر است. اوالً انسان را متأثر 
مي کند که چرا از این مکان درگذشته به سود این مردم استفاده  نشده 
است. ثانیاً خرسند مي کند که حاال بحمداهلل از این استفاده خواهد شد. بعد 
هم محصول این صنعت نیازي براي کـشور ماست. براي خودکفایي کشور 
از لحاظ اقتصادي اینها چیز مهمي است که باید انـجام بگیرد«. این نکته را 
نیز باید اضافه کرد که به دلیل نیاز کشور به شکر و جلوگیري از واردات آن، 
در سال 1362 شوراي شکر تشکیل و طي مطالعاتي که از سال 1363 تا 
1365 توسط صندوق مطالعات شکر صورت گرفت، تأسیس شرکت توسعه 

نیشکر و صنایع جانبي به تصویب مجلس شوراي اسالمي رسید.
اسالمي  ایران  اقتصادي  مسائل  براي حل  بیرون  به  »نگاه  بي شک   –  2
استفاده  دنبال  به  همواره  باید  بنابراین  رسید،  نخواهد  نتیجه  به  هیچگاه 
از بیش  تولید  با  کشور  حاضر  حال  در  بود«.  کشور  داخلي  ظرفیت هاي   از 

2 میلیون تن شکر به مرز خودکفایي رسیده است و سهم صنعت نیشکر از 
تولید محصول  در  آیا خودکفایي  است.  درصد  از 50  بیش  این خودکفایي 
از  جلوگیري  و  واردات  از  اسالمي  ایران  کردن  بي نیاز  و  کشور   استراتژیک 

هدرروي ارز، به عنوان یک دستاورد مهم در سطح منطقه محسوب نمي شود؟
در سالیان گذشته عده اي با کوبیدن بر طبل واردات شکر، عالوه بر 
ایجاد وابستگي کشور به واردات در شرایط تحریم ها، صنایع قند و شکر را 
دچار ورشکستگي نمودند و هزاران نفر را به ورطه بیکاري کشاندند. همواره 
»اقتصاد مقاومتي« و حرکت در مسیر خودکفایي در طي سالیان گذشته 
به عنوان شاه بیت کالم رهبري در اکثر دیدار هاي ایشان با مسؤوالن نظام و 
اقشار مختلف مردم مورد تأکید قرار گرفته و به عنوان راهکار نجات اقتصاد 
کشور از سوي ایشان تبیین شده است و تولیدات صنعت نیشکر همواره در 

راستاي اقتصادي مقاومتي و اتکاي به توانمندي داخلي بوده است.
 3 – از جمله دستاورد هاي مهم شرکت توسعه نیشکر عالوه بر تولید 
و تأمین 40 درصد شکر کشور و گام برداشتن در مسیر خودکفایي، ایجاد 
اشتغال و به تبع آن امنیت پایدار در خوزستان است. صنعت نیشکر در کل 
استان خوزستان اشتغالي بالغ بر 35 تا 40 هزار نفر بطور مستقیم و تقریباً به 
همین میزان اشتغال غیرمستقیم ایجاد کرده است و از این میزان اشتغال، 
در مجموع 20 هزار نفر در شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبي در حال 
فعالیت هستند که از این تعداد 99/6 درصد نیرو هاي بومي و 4 صدم درصد 
را نیرو هاي غیر بومي تشکیل مي دهند. خوشبختانه مجموعه هاي تولیدي 
نیشکر و صنایع جانبي و تبدیلي آن توانسته اند تمام اقوام و فرهنگ ها را 
در زیر چتر تولید همدل و هماهنگ نمایند و به عنوان سرمایه هاي اصلي 
و عمده خود تلقي نمایند و یک تجانس فرهنگي مناسب ایجاد نمایند. این 
نکته را نیز باید اضافه کرد که ارزش اقتصادي توسعه نیشکر در عرصه ملي 
تنها به تولید و تأمین بیش از 40 درصد شکر کشور خالصه نمي شود، بلکه 
تولید بیش از 33 میلیون لیتر الکل طبي در کشور، ظرفیت تولید 10 هزار 
تن خمیرمایه، پتانسیل تولید 132 هزار متر مکعب MDF و بیش از 50 
هزار تن خوراک دام، توسعه نیشکر را به عنوان بزرگ ترین تولید کننده 

شکر، الکل و خمیرمایه در کشور قرار مي دهد.
 4 – در بخشي از مطلب منتشر شده آمده است که »شرکت هاي 
هفتگانه نیشکر بدون کار کارشناسي آب رودخانه کارون را در باالدست 
مي بلعند و اجازه ورود آب به آبادان و خرمشهر را نمي دهند.« ادعاي بلعیدن 
آب کارون توسط شرکت هاي هفتگانه توسعه نیشکر، در حالي ست که 
از هفت کشت و صنعت نیشکر، فقط پنج کشت و صنعت از آب کارون 
استفاده مي کنند و حدود 40 درصد آب مصرفي صنعت نیشکر از طریق 
زهکش هاي زیرزمیني مجدداً به چرخه اکولوژیکي باز مي گردد که به دلیل 
شیرین شدن اراضي و روش مبارزه بیولوژیک و همچنین حرکت به سمت 

از زهاب و پروسه  امکان استفاده مطلوب  آلي،  از کود هاي  بهره برداري 
بازچرخاني مصرف آب را در زمینه هاي متعدد فراهم کرده است. از سوي 
دیگر راندمان آبیاري در این صنعت نیز در حال حاضر 20 درصد باالتر از 

میانگین راندمان آبیاري سطحي کشور است. 
میزان مصرف آب در کشت و صنعت هاي نیشکر به دلیل استفاده بهینه 
از منابع آبي و استفاده مجدد از زهاب نیشکر، نسبت به سالیان گذشته 
بیش از 40 درصد کاهش داشته است، اما با وجود کاهش 40 درصدي، 
امسال به دلیل شرایط خشکسالي و مصوبه ستاد بحران، میزان آب از 25 
متر معکب در سال گذشته به 14 متر مکعب کاهش یافت که همین میزان 
نیز تاکنون محقق نشده است. بر اساس مصوبه ستاد خشکسالي خوزستان، 
شرکت توسعه نیشکر سطح زیر کشت خود را 20 درصد کاهش داد این در 
حالي است که کشت هاي پرمصرف بنا بر آمار سازمان آب و برق خوزستان 
نه تنها کاهشي نداشته بلکه با افزایش چند برابري برخي کشت ها روبرو 
هستیم. )خبرگزاري ایسنا خوزستان – 3 مرداد ماه، 1397- 16 هزار هکتار 

کشت غیرمجاز برنج در حوضه کرخه(. 
5 – گفتني است در حال حاضر به نسبت بهره وري، میزان آب 
دریافتي نیشکر در حدود یک زراعت معمولي است و هیچ دلیل 
منطقي وجود ندارد که تأمین آب آن را در رقابت با سایر محصوالت 
تعریف کنیم، نیشکر بخش مهمي از کشاورزي خوزستان است و براي 
حفظ کشاورزي، تأمین حقآبه کشت هاي دایمي امري حیاتي است، 
زیرا نیشکر بر خالف کشت هاي دیگر، یک گیاه 5 ساله است و یک 
کشت موقت نیست. در حال حاضر 65 هزار هکتار نیشکر زیر کشت 
قرار دارد که 37 هزار هکتار یا 59 درصد این محصول در آستانه 
خسارت 79 تا 100 درصدي قرار دارد و این آمار از مزارع خسارت 
یافته با تمامي جزییات توسط کارشناسان ثبت شده است و اگر 
اقدامي صورت نگیرد با کاهش 50 درصدي تولید شکر نسبت به سال 
گذشته روبرو خواهیم شد که عالوه بر زیان هنگفت و وابستگي دوباره 
به واردات شکر، امنیت شغلي 20 هزار کارگر و معیشت 100 هزار 
خوزستاني نیز به خطر مي افتد؛ لذا انتظار این است که نمایندگان 
خوزستان در مجلس شوراي اسالمي در کنار پیگیري خسارت وارد 
شده به نخیالت و آبزیان، عطش و خشکي مزارع نیشکر را به گوش 
مسؤوالن برسانند و از امنیت و ثباتي که در سایه طرح هاي نیشکر 

تحوالت شگفت انگیزی  آب  حوزه  در  ایران  رخدادهای 
را تجربه می کند. تا همین چهار سال پیش انتشار اخبار و 
گزارش و تحلیل درباره کمیابی آب در ایران ممنوع بود و حاال 
که اجازه انتشار اخبار آب داده شده است به نظر می رسد راه 
برای داوری های غیرکارشناسی نیز هموار شده است. بدیهی 
است که نباید از رسانه های خبری انتظار داشت بدون خطا در 
هر اتفاقی داوری کنند و البته دلسوزی آنها را باید ارج نهاد. 

با این همه به نظر می رسد یکی از سایت های خبری – 
تحلیلی قدیمی ایران درباره آب کارون و اختصاص آن به 
یک  در  و  داشته  کارشناسی  خطای  گوناگون  فعالیت های 

 کمی دقت،
مقداری انصاف علمی
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در استان ایجاد شده حمایت کنند، زیرا نیشکر نیمي از محصوالت 
کشاورزي خوزستان را تشکیل مي دهد و جایگاه کشاورزي خوزستان 

تا حدود زیادي وابسته به دوام و بقاي این صنعت است. 

 تشنگی خوزستان 
تشنگی خوزستان و بلعیده شدن آب کارون توسط صنعت نیشکرمدتی 
است، تشدید بحران های زیست محیطی و بروز مشکالت جدی در زمینه 
تأمین آب شرب شهروندان استان خوزستان به یکی از نگرانی های جدی 
که  مهم  به شدت  مسأله ای  است؛  بدل شده  و مسئوالن کشور  مردم 
هرازچندگاهی وارد مقوله های امنیتی نیز می شود، ولی بررسی ها نشان 
می دهد، هنوز عزم راسخی برای حل ریشه ای بحران پیش آمده در این 

منطقه از کشورمان وجود ندارد!
به گزارش »تابناک«؛ صرف نظر از موضوعاتی نظیر طرح های انتقال آب 
و نیز کاهش نزوالت جوی، یکی از مشکالت جدی آشفتگی پیش آمده در 
معادالت موجود در رابطه با منابع و مصارف آب استان خوزستان را باید در 
روند رو به گسترش و توسعه اراضی نیشکر این استان دنبال کرد؛ روندی 
که در دهه های گذشته همواره نمودار آن افزایشی بوده و بار ها کارشناسان 

در این باره هشدار های الزم را داده اند.
برای اثبات نقش بی بدیل توسعه اراضی زیر کشت نیشکر و خسارت هایی 
که این اتفاق در کاهش منابع آب استان داشته است، اشاره به این نکته 
ضروری است که در حال حاضر نزدیک 100 هزار هکتار از اراضی استان 
به ویژه در مجاورت شهرستان هایی چون خرمشهر و اهواز به کشت نیشکر 

اختصاص یافته است.
این رقم صدهزار هکتاری زمانی عجیب تر می شود که بدانیم در دهه 80 
شمسی میزان زمین های زراعی اختصاص یافته به کشت نیشکر کمتر از 
30 هزار هکتار بود که در یک بازه زمانی کوتاه و بر خالف روند کاهشی 

بارش ها تا سه برابر افزایش پیدا کرد.
پیش از این، بیشتر اراضی که از سال 1386 و به سرعت در اشغال 
شرکت های هفتگانه کشت و صنعت نیشکر درآمد، به کشت محصول 
دیگری اختصاص نداشت و این یعنی در یک بازه زمانی ده ساله بخش قابل 
توجهی از زمین های بایر استان با هدف افزایش سطح درآمد شهروندان و 

نیز بهبود معیشت مردم محلی زیر کشت نیشکر رفت.

در حالی که جمعیت استان خوزستان نزدیک به 5 میلیون است، 
بررسی ها نشان می دهد که صنایع کشت و صنعت استان کمتر از 100 
هزار خانواده را مستقیم و غیرمستقیم زیر پوشش اقتصادی خود قرار داده 
است و میلیون ها خانوار خوزستانیـ  چه به لحاظ مستقیم و چه به لحاظ 

غیرمستقیمـ  از منافع اقتصادی این طرح بی بهره هستند.
این مهم را می توان در اعتراض های میدانی گاه و بیگاه کشاورزان و 
سایر شهروندان خوزستانی برداشت کرد که با اعتراض به ممنوعیت کشت 
تابستانه تأکید می کنند که اگر ممنوعیت کشت برای کشاورزان بومی 
مناطقی نظیر شوش، دزفول، اهواز و خرمشهر باید عملیاتی شود، چرا این 

قانون شامل حال شرکت های ثروتمند کشت و صنعت نیشکر نمی شود؟
بررسی های بیشتر در مورد وضعیت شرکت های کشت و صنعت نیشکر 
در استان خوزستان، گویای این است که در حال حاضر و به واسطه کاهش 
منابع آب این شرکت ها با کاهش راندمان تولیدی رو به رو شده اند و هم 
اینک نیز تالش های فراوانی برای افزایش منابع آب مورد استفاده خود به 

جریان انداخته اند.
در همین رابطه به تازگی  حسین آمیلی، معاون کشاورزی شرکت توسعه 
نیشکر و صنایع جانبی خوزستان در نشست شورای آب استان که در 
استانداری برگزار شد با بیان اینکه در کشت دایمی نیشکر دو موضوع 
کمیت آب و کیفیت آن مطرح است، افزود: متأسفانه کیفیت آب چندان 
مطلوب نیست و هم اکنون به دلیل خشکسالی، کیفیت آب در مقایسه 
با سال زراعی گذشته چندین برابر کاهش یافته و این مسأله در رابطه با 

کشت نیشکر به معنی افت 22 درصدی تولید این محصول خواهد بود.
این رویه در حالی است که بسیاری از کارشناسان عقیده دارند در 
ماجرای شور شدن منابع آب کارون، جدا از موضوع سد گتوند و خسارات  
برآمده از آن توسعه کشت نیشکر در اراضی شور استان نیز مطرح است که 

کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
کارشناسان بر این باورند با هدف توسعه اراضی نیشکر استان و در دهه 
گذشته میلیارد ها مترمکعب آب شیرین رودخانه هایی مثل کارون به اراضی 
شور و قلیایی سرازیر و نمک استخراج شده این عملیات وارد رودخانه و از 
آنجا به هورالعظیم و اروند رود منتقل شد؛ اتفاقی که حتی در مقاطعی از 

تاریخ مورد اعتراض کشور همسایه یعنی عراق نیز واقع شد.
اکنون و در تازه ترین واکنش ها به مشکل مورد اشاره، عبداهلل سامری 
نماینده مردم خرمشهر به »مهر« گفت: شرکت های هفتگانه نیشکر را باید 
مقصر اصلی شوری آب کارون بدانیم. دولت اکنون برای رفع کامل مشکل 
 آب شهر های آبادان و خرمشهر تأکید کرد و در همین راستا به زودی

70 متر مکعب آب از باالدست وارد کارون می شود که همچون مدیریت 
قبلی، کشاورزان منطقه از این آب بهره مند می شوند.

سامری در همین باره تأکید کرد: شرکت های هفتگانه نیشکر بدون کار 
کارشناسی آب رودخانه کارون را در باالدست می بلعند و اجازه ورود آب به 

آبادان و خرمشهر را نمی دهند.
بر اساس آنچه مورد اشاره قرار گرفت در رابطه با بحران آب خوزستان 
جدا از موضوعاتی نظیر انتقال آب در باالدست و نیز کاهش نزوالت جوی، 
از مدیران پیشین کنونی دولت باید پرسید استدالل مشخص آن ها برای 
توسعه بی حساب و کتاب اراضی کشت نیشکر چه بوده است و اکنون 

واکنش آن ها در قبال این رویه چیست؟
از مدیران اجرایی استانی و ملی همچنین باید پرسید، توسعه نیشکر در 
استان خوزستان در سال های اخیر تا کنون چه دستاورد مشخص و قابل 
ذکری برای مردم محلی داشته است؟ اگر این اقدام تأثیر مثبتی در زندگی 
شهروندان داشته است، پس معنای اعتراض های گاه و بیگاه کشاورزان و 

سایر شهروندان به این مسأله چیست؟
به نظر می رسد مدیران اجرایی کشور در سال های گذشته خواسته یا 
ناخواسته در مسیر توسعه مناطق مختلف کشور از جمله استان خوزستان 
به آسان ترین راه حل یعنی توسعه کشاورزی بدون توجه به توانمندی های 
منطقه ای روی آوردند و این رویکرد خود به تشدید بحران های زیست 

محیطی دامن زد.
اینجا طرح این پرسش خالی از لطف نیست که آیا امکان نداشت با 
زنده نگاه داشتن رود کارون و توسعه بخش گردشگری استان خوزستان 
عواید به مراتب بیشتری از آنچه اکنون صنعت نیشکر برای این منطقه از 
کشور حاصل کرده است به دست آورد و عالوه بر آن دچار مضراتی چون 

بحران های زیست محیطی و شور شدن منابع آب نیز نشد؟

بی مهری ها به نیشکر 
همچنان ادامه دارد

معاون حفاظت و بهره برداری از منابع آب 
چهارشنبه  روز  برق خوزستان  و  آب  سازمان 
از  ایرنا  با خبرگزاری  گفتگو  در  مردادماه   24
رهاسازی 700 مترمکعب بر ثانیه از سدهای 
دز و گتوند برای تأمین آب مورد نیاز نخیالت 
آبادان و خرمشهر و کشت و صنعت های نیشکر 
خبر داد و این در حالی است که مزارع نیشکر 
همچنان از کمبود آب و تهدید به قطع برق 

ایستگاه های پمپاژ آب رنج می کشند.
میدانی، شرکت های  بررسی های  اساس  بر 
کشت و صنعت نیشکری با وجود رها سازی 
آب در رودخانه، همچنان با محدودیت برداشت 
آب از رودخانه و عدم تأمین حق آبه خود جهت 
هستند،  روبرو  نیشکر  مزارع  حداقلی  آبیاری 
برق  و  آب  سازمان  اعالم  برابر  که  نحوی  به 
میزان  از  بیش  برداشت  خوزستان در صورت 
نیشکر  پمپاژ  ایستگاه های  برق  شده،  تعیین 
خواهد  قطع  هشدار،  یا  تذکر  گونه  هر  بدون 
صنعت  و  کشت  شرکت  عامل  مدیر  شد. 
نیشکر امیرکبیر در همین رابطه گفت: چند 
از باالدست  روزی است شاهد رها سازی آب 
رودخانه هستیم که سطح رودخانه را به شکل 
میزان  این  است.  داده  افزایش  کم سابقه ای 
افزایش، رقوم آب در ایستگاه پمپاژ امیرکبیر 
را از 30 سانتیمتر به بیش از 250 سانتیمتر 
رسانید. فتحی مکوند افزود: نجات نخلستان ها 
و باغستان های خوزستان دغدغه همه دلسوزان 
و فعاالن عرصه کشاورزی خوزستان است و از 
اینکه برای نجات آنها اقدامی شده است عمیقاً 
بخش  در  متأسفانه  ولی  هستیم  خوشحال 
نیشکر که تأمین کننده پنجاه درصد محصوالت 
کشاورزی استان خوزستان است همچنان مورد 
از  که ضمن  نحوی  به  داریم.  قرار  مهری  بی 
دست دادن زمان طالیی جهت آبیاری مزارع 
نیشکر از کنار این رود پرآب شاهد از بین رفتن 
مزارع این محصول ارزشمند هستیم و کماکان 
نیشکر در تب تشنگی و عدم تأمین حق آبه 
خود در حال احتضار است. فتحی مکوند خاطر 
نشان کرد: مزارع این شرکت تاکنون نزدیک به 
50 درصد خسارت دیده است که معادل بالغ بر 
130 میلیارد تومان زیان مالی خواهد بود. بی 
شک تلف شدن دسترنج فعاالن حوزه نیشکر 
خوزستان در شرایطی که کشور خود را برای 
جشن خودکفایی در تولید شکر آماده ساخته 
بود ضربه ای مهلک بر پیکر رنجور اقتصاد استان 
و کشور است. اتفاق ناگواری که باعث از بین 
رفتن هزاران فرصت شغلی، ایجاد ناامنی های 
دامان  در  کشور  اقتصاد  سقوط  و  اجتماعی 

مافیای واردات شکر خواهد شد.

را  دیگران  داوری  نادرست موجبات خطای  تقریباًً  تحلیل 
با تیتر »تشنگی  انتشار خبری  از  فراهم کرده است. پس 
از  نیشکر«،  توسط  کارون  آب  شدن  بلعیده  و  خوزستان 
سوی روابط عمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی 
خوزستان جوابیه ای به این نوشته داده شده است. اگر کمی 
انصاف کارشناسی افزایش یابد و به جای دیدن مسایل در 
کوتاه مدت به بلندمدت و امنیت غذایی و امنیت استان فکر 
می شد شاید خطاها کمتر می شد. در این گزارش نخست 
جوابیه شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی به خبر تابناک 

و سپس متن خبر را می خوانید:
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به  روزها  این   خوزستان،  نیشکر  کارگران 
دنبال کاهش سطح کشت نیشکر با ابرچالش 
بیکاری دست وپنجه نرم می کنند؛ کارشناسان 
وضعیت  این  اصلی  علت  را  آب«  »کمبود 

چالشی عنوان می کنند. 
»حال نیشکر این روزها خراب است و حال 
ما خراب تر؛ مزارع نیشکر تشنه و خسته اند، 
تشنه از بی آبی و البته بی مهری. ما کشاورزیم 
نیشکر  با  که  سال هاست  نیشکر؛  کارگر  و 
زندگی کرده ایم و مثل اوالدمان این گیاهان را 
تر و خشک کرده ایم. حال در کنار ساقه های 
نیشکر می ایستیم تا ایستاده نمیرند« این متن، 
نیشکر  شرکت  کارگران  از  یکی  نوشته   دل 
خورستان است که این روزها دیگر کامش با 

نیشکر شیرین نمی شود.
در حال حاضر 65 هزار هکتار نیشکر در 
دارد  قرار  کشت  زیر  نیشکر،  توسعه  شرکت 
که 59 درصد این سطوح به دلیل بی آبی در 
آستانه خسارت 79 تا 100 درصدی هستند. 
این در حالی است که به ازای کاهش هر هزار 
هکتار کشت نیشکر، 300 نفر بیکار می شوند و 
در صورت از بین رفتن کشت و خشک شدن 
مزارع نیشکر، اشتغال و اقتصاد خوزستان ضربه 
خواهد خورد. این را معاون کشاورزی شرکت 
توسعه نیشکر و صنایع جانبی در گفت و گو با 
خبرنگار کشاورزی آنا می گوید. حسین آمیلی 

معتقد است باید پیش از هر تصمیم، به تبعات 
اجتماعی آن فکر کرد.وی می گوید: اگر کاهش 
20 درصدی در کشت نظر را بگیریم، سطح زیر 
کشت نیشکر حدود 14 هزار هکتار کم می شود 
و با چهار هزار و 200 نفر نیروی اضافی در 
شرکت توسعه نیشکر مواجه می شویم که قطعاً 

تبعات اجتماعی زیادی در پی خواهد داشت.
نفر در کشت  اشتغال 19 هزار  به  آمیلی 
نیشکر اشاره و از بی مهری به این صنعت در 
اینکه هیچ  بیان  با  انتقاد کرد.وی  خوزستان 
درصدی از 19 هزار نفر نیروی شاغل در این 
و کنار گذاشته شدن  ترخیص  قابل  شرکت 
نیستند، عنوان کرد: ما با همه توان و تالش 
خود زنجیره نیروی انسانی در توسعه نیشکر 

و صنایع جانبی را حفظ می کنیم.وی در ادامه 
با انتقاد از ادعای برخی مسئوالن مبنی بر ضرر 
زیست محیطی سوزاندن نیشکر گفت: سوختن 
نیشکر، هیچ عارضه بهداشتی ایجاد نمی کند؛ 
تحقیق 35 ساله دانشگاه هاوایی آمریکا بر روی 
مزارع نیشکر، نتوانست ثابت کند که هنگام 
آتش زدن نیشکر مشکل تنفسی در افراد ایجاد 
می شود.نزدیک به شش دهه از زمان فعالیت 
کشت و صنعت هفت تپه می گذرد و در کنار آن 
تعدادی روستا وجود دارد و مردم این روستاها 
با وجود سال ها سکونت در کنار این کشت و 
صنعت، تا به امروز از نظر پزشکی، سالمت و 
بهداشت دچار مشکل نشده اند و ریه های آن ها 

با مردم عادی تفاوتی نداشته است.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه مزارع 
آبیاری  نوبت  یک  تنها  تیرماه،  در  نیشکر 
شده اند، افزود: در صورت عدم آبیاری تا پایان 
از  و  مرده  گیاهان  از  زیادی  بخش  تابستان، 
بین خواهند رفت و با آبیاری مجدد نیز قابل 
برگشت نیستند. در این صورت، آسیب هایی 
نظیر بحران های کارگری، توقف تولید شکر و 
بیکاری، امنیت اقتصادی و اجتماعی خوزستان 
مسئول،  مقام  کرد.این  خواهد  تهدید  را 
خشکسالی، کم آبی و قطع مکرر برق را عامل 
اصلی خسارت به محصوالت نیشکر عنوان کرد 
مصوبه ستاد خشکسالی،  اساس  بر  گفت:  و 
مقرر شد که 20 درصد از سهمیه آب توسعه 
نیشکر کاهش پیدا کند، اما نه تنها این میزان 
آب تخصیص پیدا نکرد، بلکه برق را هم قطع 
کردند.وی با بیان اینکه متأسفانه کیفیت آب 
به صورت ناخواسته مطلوب نیست، اظهار کرد: 
در حال حاضر به دلیل خشکسالی، کیفیت آب 
چندین برابر نامطلوب شده است و در کشت 
نیشکر، این مسئله به معنی افت 22درصدی 
ظرفیت تولید است.معاون کشاورزی شرکت 
توسعه نیشکر و صنایع جانبی معتقد است:در 
میلیارد  خسارتی 600  آبیاری،  عدم  صورت 
تومانی گریبان گیر توسعه نیشکر می شود و 
آینده این صنعت برای پنج سال آینده با چالش 

مواجه خواهد شد.

نابودی مزارع خوزستان و خطر بیکاری هزاران خوزستانی

نور و گرما جزء اقلیم خوزستان است و فلسفه کاشت نیشکر در این دیار، و بی آبی دردی است که این 
روزها دامان نیشکر را گرفته است و باید برای آن فکری کرد.

ما همه آمده ایم که سرنهیم، نی شکنیم و شکر بریم اما نگرانیم از اینکه نکند سر بنهیم و نی نبریم؛
آب برای گیاه همان طور اهمیت دارد که خون در رگ انسان و خون که جریان نداشته باشد قلب 
می ایستد و این روزها قلب نیشکر در آستانه ایستادن است؛ رنگ سبز از مزارع نیشکر رخت بربسته است و 
نفس هایشان به شماره افتاده است. تیرماه هم انگار می خواهد تیر خالصش را به نیشکر بزند و هوا هم دیگر 
هوای نیشکر را ندارد. ظهر که می شود و آفتاب خود را به میانه آسمان می رساند، فاصله اش را با برگ های 
نیشکر به حداقل می رساند و برگ ها را می سوزاند و آن لحظه است که دلم به حال نیشکر و خودم می سوزد. 
سوسک های ریشه خوار المروت رحمت نمی کنند، انگار منتظر فرصتی بوده اند تا ریشه های بی پناه را بی امان 
از پا دربیاورند و گویی که به کمک آفتاب آمده اند تا از باال و پایین نیشکر را به زانو دربیاورند. نیشکر اسیر 
خاک ترک خورده شده است؛ نیشکر را پای برای فرار نیست و دستی برای دست به دامان شدن ندارد و 
ندارد حنجره ای برای فریاد زدن و چشمی برای گریستن. تمام نیازش در رنگ رخسارش نهفته است و رنگش 
بیانگر نیازش، اما این روزها رنگی به رخسارش نمانده است و خدا نکند که رنگ خود را به طور کامل ببازد. 
حال نیزارها زار زار است و بادهای گرم و سوزان جنوب خوزستان می وزند و قامت برافراشته نیشکر تاب و 
توان مقاومت ندارد؛ ما کشاورزیم و کارگر نیشکر، سال هاست که با نیشکر زندگی کرده ایم و مثل اوالدمان 
آنها را تر و خشک کرده ایم، افراشتگی قامتمان بسته به افراشتگی قامت نیشکر است و برکت سفره هایمان از 
برکت ساقه های نیشکر. قبل از زرد شدن برگ نیشکرها رنگ مان از خجالت زرد شده است و باز هم دلم به 
حال نیشکر و خودم می سوزد. آه که نیشکر بی پناه مانده است، اگر نبودند دل مان نمی سوخت، گیاه هست و 
آب نیست. بی آبی شیرینی را به کام نیشکر تلخ کرده است و آب با خاک غریبه شده است.چشم نیشکر به بیل 
کارگر مزرعه دوخته شده است، چرا که برگ هایش خشک است و تشنه آب، کارگری که امتداد نگاهش به 
کارون بی آب است و پایان نگاهش به نشانه شرمندگی به زمینی ترک خورده. ظهرها باد که می وزد و برگ ها 
را به لرزه درمی آورد لرزه بر انداممان می افتد. بی بار شدن ساقه های نیشکر حاصلش بی کار شدن کارگران 
زحمتکش نیشکر است. آبروی یک کشاورز محصول زراعتش است و آب که نباشد آبرویش در خطر است. 
و اما آب هم آب هم آب پاکی را روی دستمان ریخته است و خاموشی برق ها چراغ دلمان را خاموش کرده 
است. آب نیست و اگر هست برق نیست. زمستان گذشته برای یاران نیشکر بارانی نبارید و کارون خروشان 
و پرآب پریشان شده و در خواب رفته ست. زیر پایمان خالی شده است دست هایمان را بگیرید! این روزها 
دست هایمان به سوی آسمان دراز است و چشمانمان به سوی کارون بزرگی که این روزها انگار کوچک و 
کوچکتر شده است و ما بر این باوریم که روزهای سخت رفتنی هستند  و آدم های سخت ماندنی و ما سخت تر 
از باد سوزانیم و سخت تر از آفتاب گرم خوزستان وایستاده ایم در کنار ساقه های نیشکر تا مبادا ایستاده بمیرند.
سید احمد عسکری
مدیر تولید کشاورزی کشت و صنعت حکیم فارابی

حال نیشکر این روزها خراب است و حال ما خراب تر

در جریان مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن که با حضور دکتر شریعتی 
استاندار خوزستان، حجت االسالم والمسلمین حسن زاده امام جمعه موقت 
کالنشهر اهواز، حسن زاده رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت خوزستان، 
محمدیان مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی و دیگر مسئولین استانی 
برگزار گردید این شرکت به عنوان واحد نمونه صنعتی سال 96 در خوزستان 

انتخاب و با اهدای لوح تقدیر و تندیس مورد تجلیل قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت امیرکبیر، فتحی مکوند، 
این  نیشکر  کشت  تحت  مزارع  گفت:  باره  این  در  شرکت  این  مدیرعامل 
شرکت در سال زراعی گذشته مساحتی بالغ بر 9 هزار و 670 هکتار را شامل 
گردید و با ضریب استحصال 11/12 درصد بالغ بر 95 هزار تن شکر خام 

تولید شد که رکورد جدیدی محسوب می گردد.
فتحی مکوند با اشاره به مشکالت اخیر در رابطه با تأمین حق آبه نیشکر و 
خسارات وارده به نیشکر اظهار کرد: متأسفانه در سال جاری با کمبود آب و 
قطعی مکرر شبکه برق مزارع نیشکر با خسارت 50 درصدی مواجه است که 

معادل بالغ بر 130 میلیارد تومان زیان مالی خواهد بود.
فتحی مکوند همچنین افزود: شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در 
خوزستان عالوه بر تأمین اشتغال پایدار برای بیش از 20 هزار نفر، بالغ بر 
100 هزار شغل غیرمستقیم ایجاد کرده است که با احتساب خانوار این تعداد 
نفر، بالغ بر 480 هزار نفر از جمعیت استان را شامل می شود. به عبارتی دیگر 
آثار زیانبار ناشی از بحران کمبود آب در بخش کشاورزی، ضمن تأثیرگذاری 
ناهنجاری های  بروز  باعث  استان،  جمعیت  از  عظیمی  بخش  بر  مستقیم 
اجتماعی و اقتصادی متعددی در منطقه همچون کوچ روستاییان به حاشیه 
به  و  پیمانکاران  مطالبات  و  کارکنان  حقوق  پرداخت  امکان  عدم  شهرها، 
امیدواری  ابراز  پایان  در  خواهد شد.وی  کشور  غذایی  امنیت  افتادن  خطر 
یاد شده  افزایش خسارت  از  و مساعدت همه مسئولین  با همدلی  تا  کرد 
جلوگیری به عمل آید. شرکت کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر یکی از کشت 
و صنعت های هفتگانه توسعه نیشکر و صنایع جانبی است که در کیلومتر 45 

جاده خرمشهر واقع شده است.

 معرفی شرکت کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر 
به عنوان واحد نمونه صنعتی استان خوزستان در سال 96
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سرپرست شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در جلسه 
نخبگان اقتصادی خوزستان که با حضور دکتر نهاوندیان معاون 
امور اقتصادی رییس جمهور در اهواز برگزار شد، گفت: شرکت 
توسعه نیشکر به عنوان بزرگترین قطب تولید شکر کشور به 
دلیل بی آبی تاکنون میزان زیادی از محصوالتش را از دست داده 
است و دچار خسارت گردیده است. در شرکت توسعه نیشکر 
 20 هزار شغل مستقیم ایجاد شده است و طبق برنامه های 
توسعه اي این سطح اشتغال قابل افزایش بوده است ولی اکنون 
کاهش  بالطبع  و  نیرو  تعدیل  امکان  و  است  بحرانی  شرایط 

نیروهای متخصص و کاهش مشاغل وجود دارد.
دکتر محمود شمیلی یکشنبه شب گذشته 14 مردادماه 
رییس  معاون  با  اقتصادی خوزستان  نخبگان  در جلسه   97
جمهوری، افزود: این شرکت عظیم کشاورزی-اقتصادی نوپا، 
تا حدودی  و  مالیاتی  و  تسهیالتی  بدهی های سنگین  هنوز 
بیمه ایدارد و گرچه مصوبات اخیر هیأت وزیران در خصوص 
لحاظ  به  ولی  مي شود  نیز  ما  شامل  تسهیالت  استمهال 
تأثیرپذیری سنگینی که از شرایط بحرانی اخیر داشته ایم و از 
سوی دیگر وزن انباشتگی بدهی ها، تقاضا داریم زمان بازگشت 
تسهیالت بانکی در این شرکت تولیدی به بیش از دو سال 
افزایش پیدا کند.وی با تشکر از پیگیری های دکتر شریعتی، 
استاندار خوزستان و تالش برای حل مشکالت پیش روی استان 
و توجه به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی گفت: شرکت 
 توسعه نیشکر و صنایع جانبی حدود نیمی از شکر کشور را تولید 
می کند و 70 درصد تولیدات در این شرکت مربوط به تولید 
شکر و 30 درصد نیز به صنایع جانبی اختصاص دارد. سرپرست 
شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی با اشاره به اینکه در دنیا 
نیشکر به واسطه صنایع جانبی شناخته مي شود، افزود: در کشور 
ما بخش عمده فعالیت ها در این صنعت در تولید شکر تمرکز 

پیدا کرده و کمتر به صنایع جانبی پرداخته شده است.
شمیلی تصریح کرد: بر اساس برنامه های بلند مدت تعریف 
تولید خوزستان،  در  نیشکر  توسعه  مجموعه  توسط   شده 
برنامه ریزي شده  نیشکر  از فرآورده های جانبی  60 محصول 
است.وی از تشکیل اتاق فکر در مجموعه توسعه نیشکر خبر داد 
و گفت: چندی است اتاق فکری متشکل از نخبگان نیشکری 
و نخبگان صنعت و کشاورزی استانی در سه حوزه صنعت، 
کشاورزی و مدیریت منابع انسانی تشکیل داده ایم و در این 

بخش ها با کمک این اتاق فکرها به تصمیم گیری می پردازیم 
که خروجی های کیفی خوبی را در زمینه کاهش هزینه ها و 

انتقال تکنولوژی داشته است.
شمیلی گفت: ما برای کاهش هزینه ها، افزایش تولید و بهبود 
محصوالت از تکنولوژی های نو استفاده خواهیم کرد و بسته به 
شرایط این تکنولوژی ها را با اتکا به ظرفیتهای فنی خود بومی 
خواهیم نمود.وی در بخش دیگری از سخنانش ضایعات تولید را 
جزیی از صنعت-کشاورزی در تمام دنیا دانست و افزود: حرکت 
در مسیر رساندن ضایعات به صفر از تالش های دیگری است که 
در مجموعه شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی انجام شده 
است. سرپرست شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی اضافه 
کرد: اجرای پروژه شورورزی و استفاده از زهاب نیشکر برای 
پرورش ماهی و کشت گیاهان متحمل به شوری در کانون های 
ریزگرد و مهار این کانون ها از دیگر دستاوردهای شرکت توسعه 
نیشکر است که توانسته ایم زهاب نیشکر را به یک فرصت برای 
استان تبدیل کنیم که این کار برای اولین بار در کشور انجام 
مي شود و در نوع خود بی نظیر است.شمیلی با تأکید بر لزوم 
توجه به مشکالت شرکت توسعه نیشکر به عنوان یک صنعت 
بزرگ تولیدی در استان و تالش برای رفع آنها، گفت: بخشی 
از لوازم و قطعات یدکی مصرفی از خارج کشور وارد مي شود 
که برای واردات این قطعات از ارز آزاد استفاده مي کنیم و هیچ 
کمکی در این خصوص به توسعه نیشکر به عنوان یک شرکت 
صادرکننده  شرکت  این  اینکه  ضمن  نمی شود.  تولیدکننده 
کاالهایی چون الکل و خمیر مایه بوده و طبق مصوبات دولتی 
مشمول استفاده از ارز مبادله ای است.شمیلی همچنین بیان 

کرد: تمام تولیدات اصلی و جانبی شرکت بدلیل اینکه از نیشکر 
که یک محصولی کشاورزی است نشأت مي گیرند طبق قانون 
مي بایست معاف از پرداخت مالیات باشد. در این خصوص با 
شکر  متأسفانه صرفاً  اما  داشته ایم  مذاکره  مربوطه  مسئولین 
از مالیات معاف شده و به مابقی محصوالت کماکان مشمول 
پرداخت مالیات است.سرپرست شرکت توسعه نیشکر و صنایع 
جانبی خاطر نشان کرد: ممنوع کردن واردات شکر اقدام خوبی 
بود که انجام شد و خوشبختانه وزارتخانه های ذیربط یکسال این 
ممنوعیت را اعمال نمودند اما برخی اخیراً به دلیل سودجویی 
بدنبال حذف این ممنوعیت هستند که در این صورت شرکت 
توسعه نیشکر با مشکل عرضه روبرو خواهد شد. الزم بذکر است 
علی رغم موج گرانی های جاری قیمت کاالی شکر تغییر زیادی 
نداشته است و تغییر نسبت ارزش مخارج به درآمدها حتی با 
بهبود تولید قابل جبران نیست. شمیلی همچنین با بیان اینکه 
شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی به دلیل خشکسالی تاکنون 
متحمل خسارت های فراوانی شده است، گفت: این شرکت به 
دلیل خشکسالی تاکنون مقدار زیادی از محصوالتش را از دست 
داده است و این رقم برای یک مجموعه بزرگ که حدود 20 
هزار شغل مستقیم ایجاد کرده است، بسیار نگران کننده است.

وی یادآور شد: در هیأت وزیران این امکان فراهم شده است 
تا شرکت های تولیدی برای گذر از بحران های موجود بتوانند 
به مدت دوسال از تسهیالت دولتی استفاده کنند و ما تقاضا 
داریم که این زمان برای شرکت عظیم توسعه نیشکر و صنایع 
جانبی افزایش یابد و این شرکت به صورت ویژه مورد توجه قرار 
بگیرد چون در حال حاضر شرایط توسعه نیشکر بحرانی است. 
سرپرست شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی گفت: نیشکر 
در دنیا یک محصول خاص است چون در فصل گرم سال تولید 
 مي شود و دمای استان خوزستان در این فصل به 50 درجه 
مي رسد لذا تمهیدات ویژه ای از سوی دولت ها برای تولیدکنندگان 
نیشکر اندیشیده شده است. در مواردی از قبیل معافیت های 
مالیاتی، حمایت های بیمه ایو شرایط بازنشستگی و حتی دریافت 
مستمری به صورت خاص مورد توجه قرار مي گیرد ولی در کشور 
ما چنین تفاوتی حتی در جزیی ترین مواردی دیده نمي شود. وی 
در پایان گفت: از محضر حضرتعالی که برای شنیدن و پیگیری 
از سوی  استان خوزستان  تولیدکنندگان  مسایل و مشکالت 

دولت تقبل زحمت فرمودید کمال تشکر را دارم.

سرپرست شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی:

هیچ کمک ارزی به شرکت توسعه نیشکر نشده است

رکورد  گفت: سال گذشته  ایران  و شکر  قند  انجمن  دبیر 
بی نظیری در تولید شکر زدیم، به طوری که 2 میلیون و 15 هزار 
تن شکر تولید شد و امسال نیز مجوزی برای واردات شکر داده 
نشده و شکر با نرخ کیلویی 3100 تومان به وفور در دسترس 

مردم است.
بهمن دانایی در مورد آخرین وضعیت تولید شکر در کشور، 
خاطرنشان کرد: سال گذشته رکورد بی نظیری در تولید شکر 
ثبت شد، به طوری که 2 میلیون و 15 هزار تن شکر تولید کردیم 
که یک میلیون و 143 هزار تن آن در بخش چغندر قند و 872 

هزار تن آن در بخش نیشکر بوده است.
وی با اشاره به اینکه رکورد تولید شکر هیچ وقت در کشور 
سابقه نداشته و باالترین میزان تولید مربوط به سال 85 با یک 
میلیون و 274 هزار تن بوده، تصریح کرد: البته این رقم تا سال 
92 روند کاهشی یافته بود و به یک میلیون و صد هزار تن رسیده 
بود.دبیر انجمن قند و شکر ایران به این نکته اشاره کرد که در 

سال 96 فقط 200 هزار تن کمبود و نیاز به واردات داشتیم و 90 
درصد را از محل تولید داخل تأمین کرده ایم که یکی از دالیل آن 
محدود کردن واردات شکر توسط وزارت جهاد کشاورزی است 
که اجازه نداد تا واردات شکر تولیدکننده نتواند شکر تولیدی 
خود را در بازار بفروشد. وی این را هم گفت که در سال 96 تنها 
 870 هزار تن شکر وارد شده و امسال نیز در چهار ماهه سال 97 
کالً 86 هزار تن شکر وارد شده که آن هم باقیمانده شکرهایی 
است که در بندر مانده و از سال قبل ترخیص نشده است و در 

نهایت امسال مجوزی برای واردات شکر نداریم.
دانایی اطمینان خاطر کرد که بیش از 800 هزار تن شکر 
ذخیره شده که هر ماه در نهایت 170 هزار تن شکر مصرف 
ماه  اوایل شهریور  از  و  آینده  روز  از 20  آنکه  می شود، ضمن 
بهره برداری از چغندر قند و نیشکر در سال جدید شروع می شود.
دبیر انجمن قند و شکر ایران کشت پاییزه چغندر قند را عاملی 
در کاهش مصرف آب و استفاده از بارش های پاییزه برشمرد و 

گفت: با آنکه حجم زیادی از نیشکر و چغندر قند در خوزستان 
تولید می شود، اما ظرفیت صنعتی در این  استان کم داریم و 
برای استحصال و فرآوری این دو محصول باید روانه کارخانه های 
استان های اصفهان، چهارمحال و کرمانشاه می شود که اگر بتوانیم 
کارخانه جدید در خوزستان راه اندازی کنیم، بسیار مؤثر خواهد 
بود. وی از کلنگ زنی کارخانه فرآوری چغندر قند با ظرفیت 10 
هزار تن طی 10 روز آینده در استان خوزستان خبر داد و گفت: 
در عین حال دو کارخانه نیشکری در این استان هم قرار است 
تا دومنظوره فعالیت کنند که قطعاً برای فرآوری چغندر قند و 
استحصال شکر مؤثر بوده و آب کمتری هم در راستای استحصال 
مصرف خواهد کرد. دانایی همچنین در مورد نرخ مصوب شکر هم 
گفت: بسته های 50 کیلویی فله ای با نرخ مصوب 2722 تومان 
برای سال 96 مصوب شده است که فعالً با همین رقم فروش 
ادامه دارد و بسته های 900 گرمی با نظارت سازمان حمایت با 

نرخ مصوب 3550 تومان در دسترس مردم قرار دارد.

دبیر انجمن قند و شکر ایران:

رکورد تولید شکر در کشور شکسته شد
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نجمن صنفی کارخاهن اهی قند و شکر اریان
ا

تولید قند و شکر یک فرآیند نسبتاً پیچیده و الیه به الیه دارد که از تأمین بذر و کود و سم 
و آماده کردن اراضی زراعی برای کشت شروع می شود تا اینکه تولید نهایی بسته بندی و در 
اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد. این فرآیند در شرایطی که دو نهاد صنعت و کشاورزی در 
آن نقش و سهم دارند در همه دهه های گذشته با عنصر تجارت خارجی همراه بوده است و کار 
را در وضعیت خاص قرار می دهد. پیش از روی کار آمدن دولت نهم و دهم چرخ صنعت قند و 
شکر به هر ترتیب که بود و با وجود متمایز بودن وزارتخانه های صنایع، بازرگانی، کشاورزی و 
جهاد می چرخید و البته دشواری هایی نیز وجود داشت. اما از 1384 به بعد و در شرایطی که 
تولید قند و شکر به وضع مطلوبی رسیده بود، وضعیت به دلیل عدم همکاری و فقدان اعتماد 
میان بخش های مختلف دولت و نادیده گرفتن توانایی های واحدهای صنعتی و نهاد کارفرمایی 
غیردولتی به محاق رفت. پس از سقوط مرگبار 1385 زراعت چغندر قند و رسیدن تولید به 
30 درصد تولید 1385، راه برای واردات باز شد و تنظیم بازار به دست یک گروه کوچک از 
تجار درآمد. حاال اما می بینیم که در شرایط سخت این روزها که در گذشته بهانه به دست 
می داد تا سیل واردات شکر بازار و تولید داخلی را غرق کند اما واردات و تولید تنظیم شده 
است. واردات منظم و نظارت شده شکر موجب شده است که در 5 ماه نخست امسال 88 هزار 
تن شکر وارد شود و مدیران نیز باور دارند امسال نیز واردات شکر تنها برای احتیاط خواهد 
بود. نتیجه تعامل و تفاهم میان نهاد دولت و نهادهای کارفرمایی و اعتماد به یکدیگر ثمره ای 
پرفایده خواهد داشت و نمونه اقتصاد تولید شکر این را به خوبی اثبات می کند در جداول زیر 

تازه ترین وضعیت آماری شکر را می خوانید.

تفاهم، اعتماد و تنظیم بازار
نمودار تولید  و واردات شکر از سال 80 تا پایان مرداد ماه سال 1397

)ارقام به تن(

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

11385154941112053071921872231942982402762481 1542483595648711063125014731668196522052481جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

21386236228112541111336155652750381170 2364645766307418749359901055108211321170جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

3138728298889149173246865126169931101 285714523438355658064871383910081101جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

41388119108576442339446457412273877 119227284348390423517563608682804877جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

51389691071322343123301611128063731321805 691763085428541184134514571537160016731805جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

613900241268301384311817181142561234 02436104405789820838855103611781234جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

71391506912155154196190372281513071231681 501192402954496458358721100125115581681جمع هر ماه + ماه هاي قبل

81392881588114611592071151461342252271579 88103191305366525732847993112713521579جمع هر ماه + ماه هاي قبل

91393165137211574067471980000823 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
جمعاسفندبهمنديآذرآبانمهرشهریورمردادتیرخرداداردیبهشتفروردینسالردیف

131397038491088 038878888جمع هر ماه + ماه هاي قبل
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 بها جمع واردات
)دالر(

جمع واردات
)هزار تن( بها )دالر( خام

)هزارتن( بها )دالر( 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

41,176,794 88 41,176,794 88 0 0 1397
6,962,653,737 15,635 6,127,501,755 14,387 515,017,005 1,248 جمع

آمار واردات شكر از سال 1380  تا پایان مرداد ماه سال 1397واردات شكر از سال 84 تا پایان مرداد ماه سال97 به تفكیک خام و سفید
به تفكیک واردات دولتي و خصوصي

ارقام به هزارتن
جمع وارداتواردات بخش دولتيواردات بخش خصوصيسال

13800937937
13810820820
138256160216
138342161203
138480627707
1385148510422527
13869622081170
1387110101101
13888770877
1389180501805
1390123401234
139111755051680
13929925871579
1393562261823
1394364157521
1395358309667
1396718138856
139788088

مأخذ: گمرک جمهوري اسالمي ايران


