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گوهر ناب حقيقت خواهي 
و حقيقت گويي
 بهمن دانائی

آدمي در هر منصب و مقام، با هر ميزان 
از ثروت و دارايي و در هر جايي كه باشد، 
زندگي اش فراز و فرود دارد و اگر جز اين بود 
و باشد عجيب خواهد بود. آدمي در همين 
فراز و فرودهاست كه تجربه مي آموزد، درس 
خويش،  به  نسبت  شناختش  و  مي گيرد 
يافته  افزايش  جهان  و  جامعه  به  نسبت 
از  دوره اي  هر  در  آدمي  مي شود.  كامل  و 
روزهاي  و  دارد  روزهاي خوش  زندگي اش 
ناخوش و سال 1395 نيز براي شهروندان 

ايراني چنين بود و چنين نيز خواهد بود.
يا  مهندس  آنكه  از  بيش  و  پيش  انسان 
پزشك باشد، كارفرما باشد يا كارگر، وزير باشد 
يا كارمند ساده يك اداره دولتي، تهيدست يا 
ثروتمند باشد، انسان است. آدم در ذات و در 
پنهان ترين ژرفاي وجودش چيزهايي دارد كه از 
او جدا نخواهد شد و تا روزي كه نفس مي كشد 
و زنده است با او هستند. شايد روزگاري از راه 
برسد كه آدمي آنچه در ذات و نهانش نهفته 
است را به هر دليل كمرنگ كند و ناديده بگيرد 
اما آن ويژگي ها روزي سر برمي آورد و آدمي را 

به آدميت خويش برمي گرداند.
ادامه در صفحه3 
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چشم انداز 1396
محمدصادق جنان صفت

سال 1395 با همه فراز و فرودهايش براي 
ايرانيان به پايان رسيده است و مي رود كه به 
حافظه تاريخي شهروندان سپرده شود. چند 
روز ديگر بهار از راه مي رسد و جشن نوروز از 
سوي پير و جوان، زن و مرد، پولدار و تهيدست 
از آن هر فردي  اما پس  ايراني برپا مي شود. 
كوتاه مدت خودش،  آينده  به  منصبي  هر  در 
خانواده اش، فعاليتي كه دارد، سرنوشت كشور 
برنامه اي  بتواند  تا  مي كند  فكر  جامعه اش  و 
پرسش  اين  كند.  فراهم  شرايط  بهبود  براي 
مشغول  را  ذهن ها  نيز  هم اكنون  از  عمومي 
به  كرده است. سال 1396 چه خواهد شد؟ 
گوناگون  زوايه هاي  از  مي توان  پرسش  اين 
پاسخ داد. نوشته حاضر سعي مي كند به طور 
خالصه چند نكته را يادآور شود و تصويري از 

آنچه مي توان ديد را نشان دهد.
 سیاست داخلي

در بهار 1396 ايرانيان براي بار دوازدهم 
به پاي صندوق هاي رأي مي روند كه قرار 
رئيس جمهور  درباره  را  آنها  آراي  است 
سال هاي 1396 تا 1400 جمع آوري كند.
ادامه در صفحه2

 ايستادگي حجتي در برابر مافياي
واردات حتي تا مرز استيضاح

صفحه 2
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چشم انداز 1396
ادامه از صفحه اول|

با توجه به اينكه رئيس دولت و اعضاي وي در كابينه مطابق قانون اساسي قدرت قابل توجهي در 
شكل دادن رخدادهاي اقتصادي و سياسي دارند براي فعاالن صنعت قند و شكر همانند ساير فعاالن 
صنعتي ماهيت و كيفيت دولت دوازدهم اهميت فوق العاده اي دارد. تفاوت دولت هاي نهم ودهم در حوزه 
صنعت وقند و شكر با دولت يازدهم براي اين صنعت آشكار است. در دولت هاي نهم ودهم توليد قند و 
شكر داخلي حتي تا نزديكي دره مرگ رفت و حاال در اين دولت شاهد ركوردشكني 122 ساله هستيم.

 سیاست خارجي
سال 1395 براي ايرانيان با اخبار خوش درباره به ثمر رسيدن پرونده هسته اي شروع شد. برجام 
كه دستاورد دولت يازدهم بود نور اميد در دل فعاالن صنعتي روشن كرده بود كه حاال تحريم ها حذف 
شده و كسب و كارها رونق مي گيرند. در حالي كه اين خوش بيني حتي تا پاييز امسال ادامه داشت و 
در عرصه عمل نيز رخدادهاي قابل توجهي را شاهد بوديم كه ورود ده ها هيأت سرمايه گذاري خارجي و 
رؤساي كشورهاي گوناگون بخشي از آن بود اما با رسيدن به روزهاي پاياني سال شرايط برگشت. روي 
كار آمدن دونالد ترامپ در آمريكا و شرايط دشواري كه همسايه هاي ايران مثل تركيه و عربستان ايجاد 

كرده اند نشان دهنده اين است كه سال 1396 در سياست خارجي سال آساني نيست.

 اقتصاد كالن
اقتصاد كالن شامل چند متغير اصلي مثل تورم، بيكاري، رشد توليد ناخالص داخلي،  خالص 
صادرات و واردات و سرمايه گذاري است. اطالعات در دسترس نشان مي دهد كه احتمال برگشت 
نرخ تورم به سمت باال رفتن وجود دارد و برخي پيش بيني ها حاكي از دو رقمي شدن احتمالي 
نرخ تورم در سال 1396 است. برخي نهادهاي پژوهشي داخلي و برخي نهادهاي خارجي معتبر 
پيش بيني كرده اند كه نرخ تورم در حدود 11تا 12 درصد براي سال 1396 است. نرخ بيكاري 
در ايران باالست  و سه ميليون ايراني كه اكثر آنها داراي تحصيالت عاليه هستند بيكارند. حتي 
اگر در سال آينده يك ميليون و 200 هزار شغل درست شود باز هم سه ميليون بيكار خواهيم 
داشت. نشانه هاي موجود حاكي است قيمت نفت به مثابه اصلي ترين عنصر درآمد ارزي دست كم 
به اندازه سال 1395 خواهد بود و درآمدي حدود 50 ميليارد دالر نصيب ايران مي كند. اين 
ميزان درآمد البته تكافوي مصرف و هزينه هاي جاري است و سرمايه گذاري دولتي كمتر امكان 
رشد باال دارد. با اين همه به نظر مي رسد رشد اقتصادي ايران در سال 1396 حدود 4 درصد 

باشد كه نرخ رشد مناسبي در مقايسه با اوايل دهه 1390 است اما مطابق با نياز كشور نيست.

 سیاست هاي اقتصادي
سياست هاي اقتصادي كالن را مي توان در سياست هاي پولي، ارزي، تجاري و صنعتي 
خالصه كرد. اگرچه نمي توان گفت دولت دوازدهم كدام گرايش اقتصادي را خواهد داشت. 
با اين فرض كه شايد دولت بعدي به لحاظ انديشه وعمل در مسير دولت يازدهم باشد به نظر 
مي رسد در سال 1396 شاهد رخداد فوق العاده اي نخواهيم بود. سياست ارزي ايران شايد در 
سال 1396 با تك نرخي شدن ارز تفاوت بنيادين با امسال داشته باشد. با توجه به شرايط دشوار 
پولي و وضعيت نامناسب بانك هاي كشور بايد شاهد رخدادهاي عجيب در سياست هاي پولي 
باشيم. دولت مي خواهد مانع از برگشت تورم شتابان شود و براي اين كار نياز دارد نرخ بهره 
بانكي را كاهش دهد ولي آيا موفق خواهد شد؟ با توجه به شرايط بانك ها به نظر مي رسد يكي 

از مجادله هاي بزرگ سال 1396 همين سياست هاي پولي و بانكي باشد.

 سیاست خودكفایي
آنچه براي صنعتگران ايراني اهميت دارد گرايش دولت آينده نسبت به حمايت از توليد 
داخل در برابر واردات است. دولت فعلي به ويژه وزارت جهاد كشاورزي با همه نيرويش در 
مسير صيانت از توليد داخلي گام برداشته است. آيا دولت بعدي اين مسير را ادامه خواهد داد؟

 ايستادگي حجتي در برابر مافياي
واردات حتي تا مرز استيضاح

توليد قند و شكر از اراضي زراعي ايران كه در پهنه اين سرزمين پراكنده اند در سال 
1387 حتي به 500 هزار تن نيز سقوط كرد، اما پايداري مديران اين صنعت و استواري 
برخي از مسؤوالن به ويژه قانونگذاران اجازه سقوط حتمي وقطعي اين صنعت را نداد. 
روزي كه دولت دهم كارش تمام شد ميزان توليد قند و شكر به يك ميليون و صد هزار 
تن رسيده بود. توليد اين محصول استراتژيك اما در سال زراعي جاري به يك ميليون 
و 650 هزار تن رسيده است. يك محاسبه ساده نشان مي دهد كه رشد توليد شكر در 
دولت يازدهم 50 درصد را تجربه كرده است كه يكي از سريع ترين رشدهاي توليد براي 
يك دوره نه چندان بلندمدت است. با رسيدن توليد قند و شكر به يك ميليون و 650 
هزار تن در سال زراعي جاري ركورد توليد تاريخ اين محصول شكسته شد و امسال 
در حافظه تاريخي اين صنعت باقي خواهد ماند. چرا چنين اتفاقي رخ داد؟ چه شد كه 
توليد قند و شكر از باليي كه مي رفت آن را نابود كند خالص شد و در مسير رشد قرار 
گرفت؟ چه شد كه ارزش واردات شكر در 2 سال 1393 و 1394 از نصف واردات شكر 
در سال 1385 نيز كمتر شد؟ آيا كاهش ياحتي بهتر است گفته شود با سقوط حجم 
واردات شكر، بازار اين محصول در مقايسه با بازار محصوالت ديگر كشاورزي با التهاب 
غيرقابل كنترل مواجه شد؟ واقعيت اين است كه حضورجدي و اراده محكم مهندس 
محمود حجتي وزير محترم كشاورزي دولت يازدهم و گروه يارانش در وزارت جهاد 
كشاورزي و سياست هاي اتخاذ شده از سوي وزير و همكارانش دليل اصلي رشد شتابان 

توليد قندو شكر داخلي با حفظ وضع آرام بازارها بود وهست.
مهندس محمود حجتي براي ديدن اين روزها و خرسندي كه البته كمتر نشان مي دهد 
كار آساني نداشته است. وزير جهاد كشاورزي دولت يازدهم يك سياستمدار و تكنوكرات 
برجسته است كه اصولش را مي شناسد و براي آن اصول فداكاري مي كند و نامهرباني ها 
را خريداري مي كند. وزير جهاد كشاورزي با همه نيروي خود در برابر مافياي واردكننده 
قند و شكر كه از اواخر دهه 1390 تا روي كار آمدن دولت يازدهم صدها ميليارد تومان 
رانت خواري كرد و فساد درست كرد، ايستادگي كرد. در 3 سال فعاليت دولت يازدهم 
مهندس حجتي در منصب وزير جهاد كشاورزي، مافياي واردات انواع ترفندها را براي باز 
كردن راه رانت خواري از طريق واردات را به كار بست تا اراده وزير را بشكند و كاري كند كه 

او از اصولش دست بردارد اما كامياب نشد. 
مهندس حجتي با اين ترفندها آشنا بود وبا سرسختي قابل اعتنايي هر فني كه زده مي شد 
را تبديل به فرصت مي كرد. سخنان او در جمع اعضاي اتاق بازرگاني كه »من مثل عقاب همه 
حركت هاي شما واردكنندگان قند و شكر را رصد مي كنم و اگر ذره اي تخلف كنيد آن را افشا 
مي كنم« اشتهار پيدا كرده است و جديت او مافياي واردات شكر را تا مدت ها به گوشه رينگ 
راند. مهندس حجتي اما ضمن ايستادگي در برابر مافياي واردات قند و شكر در درون كابينه 
نيز در برابر برخي همكارانش ايستادگي كرد. برخي از همكارهاي حجتي از بيم اينكه كاهش 
واردات ممكن است تنظيم بازار را از تعادل خارج كرده و به نارضايتي منجر شود به او فشار 

مي آوردند كه دست از سرسختي در برابر واردات ويران كننده بردارد.
فشارهاي دولتي ها در مناصب مهم يا مديران مياني با انگيزه هاي گوناگون به مهندس 
محمود حجتي روندي فزاينده داشت، اما اراده او را سست نكرد. او كه ايستادگي در برابر 
مافياي واردات شكر را تجربه كرده بود در برابر همكارانش نيز مقاومت كرد و كار به اينجا 
رسيد كه استعفا دهد يا استيضاح شود. ايستادگي در برابر مافياي واردات شكر تا مرز 

استيضاح كاري بود كه مهندس حجتي انجام داد.
يكي از نگراني هاي وزير جهاد كشاورزي در اين سال ها در ارتباط با صنعت قند و شكر اين 
بود كه كارخانه هاي توليدكننده اين محصول به دليل اتخاذ يك سياست اشتباه راهبردي، 
بهره كافي نبردند و سال مالي سختي را در سال 1395 تجربه كردند. اين بخش اتفاق 
ناخوشايند اما به اين دليل رخ داد كه از حوزه وظايف وزارت جهاد كشاورزي خارج بود. يكي 
از نقاط درخشان فعاليت مهندس حجتي در حوزه صنعت قند و شكر در 3 سال اخير اين 
بود كه به بخش غيردولتي اعتماد كرد. برخالف وزيران دولت هاي نهم ودهم كه هرگز با 
نهادهاي مدني فعال در اين بخش سازگار نشده و با عينك بدبيني به فعاليت هاي تشكل ها 
نگاه مي كردند وزير محترم جهاد كشاورزي در دولت يازدهم اعتمادش به بخش خصوصي را 
در عمل اثبات كرد. وزير جهاد كشاورزي بيش از هر عضو كابينه، قانون بهبود مستمر فضاي 
كسب و كار را كه در آن تأكيد شده است هيچ تصميمي در دولت بدون كسب نظر بخش 
خصوصي گرفته نشود را در دستوركار قرار داد. باتوجه كافي و اعتماد شايان توجه به آمار و 
اطالعات و تحليل هاي ارايه شده از طرف انجمن صنفي كارخانه هاي قند و شكر راه را براي 
سازگاري فراهم كرد و راه نفوذ مافيا را مسدود كرد. ادامه سياست هاي وزارت جهاد كشاورزي 

در سال هاي آينده، نويدبخش توليد شكر به ميزان مصرف داخلي خواهد بود.
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ادامه از صفحه اول|
و  چون  بدون  سرزمين  هر  در  و  دوره اي  و  عصر  هر  در  آدميان 
ويژگي  مثابه  به  را  خويش  همنوعان  شجاعت  و  بودن  دالور  چرا 
 دوست داشتني قبول دارند و به دالوران احترام مي گذارند. اما آدميان

ترسوها و جبون ها را دوست ندارند و آنها را نكوهش مي كنند. انسان در 
هر شرايطي دلداده و دلبسته عدالت است و از بي عدالتي و نابرابري رنج 
مي برد و از كساني كه عدالت را قرباني كنند بدشان مي آيد. از ويژگي  
ديگر آدميان با هر جنس و رنگ، مقايسه گري است. آدمي هماره امروز 
خويش را با ديروزش، امروزش را با امروز همتايش در محل كار، با 
برادر و يا دوستش مقايسه مي كند و از اين مقايسه ها درس مي گيرد و 
مي آموزد. انسان عادت دارد از روزگار سپري شده خويش و جامعه اش 
نيز درس بگيرد و از تاريخ به مثابه يك آموزگار بزرگ بياموزد كه كدام 
كار خوب يا كدام كار بد است. صنعتگران، كارمندان دولت، مديران 
سياسي و اقتصادي دولتي و حكومتي و... ضمن اينكه از روزگار و تاريخ 

درس مي گيرند، خود نيز در معرض داوري قرار دارند. 
از ويژگي ديگر آدمي اين است كه حقيقت ناب هر رخدادي را در ذهن 
و قلب خويش مي فهمد و برايش اهميت دارد كه حقيقت را آن طور كه 
مي بيند بر زبان آورد و به اطالع ديگران برساند. آدمي تمايل دارد از كساني 
كه احساس مي كند به هر دليل با بي مهري و درشتي روزگار و آدميان 
مواجه شده است همدردي كرده و تا جايي كه نيرو دارد اين بي مهري 
رخ داده را به اطالع برساند. بدون اين همدردي ها و بدون بيان واقعيت ها 
و حق گويي ها، چه چيزي هست كه ژرفاي دل و ذهن آدمي را در نهان و 
پيدا، شاد و سرخوش كند؟ دوستان و همكاران و خانواده بزرگ صنعت قند 
و شكر ايران نيز از آنچه در سطور باال نگاشته شد بيرون نيستند و در بطن 
و متن آن مفهوم و  مصداق ها جاي دارند. خانواده ارجمند و سختكوش 
صنعت قند و شكر در سال 1395 همانند همه سال هاي عمر خود تلخ 
و شيرين هايي را تجربه كردند و از اين فراز و فرودها براي سال هاي پيش 
رو بهره خواهند برد. رشد بي وقفه، مستمر و هدفمند توليد داخلي قند و 
شكر به مثابه هدف استراتژيك خانواده بزرگ صنعت اصيل و قديمي شكر 
آرزويي بود كه لباس عمل پوشيد و موجي از خرسندي با خود براي ما و 
ايرانيان همراه داشته است. بدون ترديد اين رخداد بزرگ كه با ايستادگي و 
پايداري وزير محترم جهاد كشاورزي و همكارانش محقق شد از شيرين ترين 
روزهاي تاريخ اين صنعت به حساب مي آيند. اما ناكامي در بهره برداري از 
اين ميوه شيرين از سوي كارخانه ها، از ناراحتي هاي صنعت است. در حالي 
كه توليد به بهره ورترين روزها رسيده است اما سياست هاي نادرست برجاي 
مانده از سال هاي قبل و يك گروه عجيب موجب شد شيريني اين كاميابي 
به كارخانه ها نرسد.  در سال 1395 اما برجام به مثابه يك نقطه عطف كه 
مي توانست زندگي اقتصادي و اجتماعي ايرانيان را دگرگون كند نيز به 
دردسر افتاد كه بايد آن را از رخدادهاي نه چندان شيرين تلقي كرد. در 
سال 1395 شاهد كاهش نرخ تورم و تثبيت نسبي نرخ دالر به مثابه دو 
عامل مهم در اقتصاد كالن بوديم كه خوشي ها و ناخوشي ها به همراه داشت.

 یك رخداد غم انگیز 
در سرمقاله هاي پيشين يادآور شدم كه برخي مقوله ها شريف و 
تحسين برانگيزند و اين مقوله ها همان هايي هستند كه شعاعي از آنها 
بر ذهن و دل هر آدم به معناي آدم اصيل مي تابد و چشم و دل او را 

روشن نگه مي دارد. يكي از ويژگي ها و مقوله هاي شريف حقيقت بيني 
و بيان حقيقت ها در شرايط سخت و دشوار است. حقيقت خواهي گوهر 
گرانبهايي و از مقوله هاي ارجمند جامعه انساني به حساب مي آيد و 
حقيقت گويي اين گوهر گرانبها را كامل مي كند. واقعيت اين است كه 
داستاني تلخ رخ داده در باره واحد بزرگ و ملي شركت توسعه نيشكر 
و صنايع جانبي خوزستان يك رويداد غم انگيز سال 1395 بود. بيان 
تشريح آنچه در اين واحد بزرگ در حال تكوين است از يك جهت 
نشان دادن همدردي با مجموعه مديران زحمتكش ايراني است كه در 
سخت ترين روزگار اقتصاد ايران با سختكوشي و مدارا اجازه ندادند كه 
چرخ هاي صنعت از كار بيفتد و از سوي ديگر بيان يك واقعيت درباره 

مديريت همكار گرانسگ مان آقاي مهندس نسيم صادقي است. 
پيش از آن كه در اين باره نكاتي را يادآور شوم خالي از لطف نيست، 
همان طور كه در شروع اين نوشته تصريح شد از تاريخ اين سرزمين درس 
بگيريم تا اهميت مقوله را بيشتر درك كنيم. عالقمندان به تاريخ صنعت قند 
و شكر يادشان مي آيد كه تا پيش از سال 1356 صنعت قند و شكر ايران 
را مجموعه اي از كارخانه هاي قند كه مواد اوليه آنها چغندر بود در پهنه 
اين سزمين شكل داده بودند. اين كارخانه هاي قند كه موتور توسعه مناطق 
محروم ايران بودند از سال 1310 به بعد به مرور راه اندازي شده بودند اما در 
سال 1356 بود كه دومين كارخانه نيشكري ايران و بزرگترين كارخانه قند 
جهان كه از نيشكر به عنوان مواد اوليه استفاده مي كرد در خوزستان راه افتاد.

ساعت پانزده و سي دقيقه روز بيستم اسفندماه 1356 بود كه مهندس 
نادر حكيمي مديرعامل كشت و صنعت كارون گزارش اجراي اين طرح را 
به اطالع مقام هاي ارشد آن روزگار داد و كار بزرگ ترين كارخانه قندسازي 
از نيشكر در دنيا شروع شد. در حالي كه موجي از خرسندي و خوشحالي 
در ميان شهروندان خوزستاني پديدار شده بود كشت و صنعت كارون توليد 
را آغاز كرد. شوربختانه اين بزرگ ترين كارخانه قند از نيشكر در اواخر دهه 
1350 و شروع دهه 1360 با چند تنگنا مواجه شد. تنگناي نخست شروع 
جنگ تحميلي عراق عليه ايران بود كه كار توليد را سخت و از حالت 
تعادلي خارج مي كرد كه البته قابل تحمل بود. پديده بدتر از جنگ نگاه 
عجيب به يك كارخانه ملي و دولتي از سوي سياست ورزان بود كه به 
جناح سياسي هم منحصر نمي شود. يك نگاه ناكارشناسانه و نادرست نزد 
سياستمداران وجود دارد كه از هر دارايي ملي مي توان به نفع خود و گروه 
خود استفاده كرد. كشت و صنعت كارون نيز دچار پيامدهاي دهشتناك اين 
نگاه شد و هر گروه سياسي تالش كرد با دخالت هاي بي جا و سياست زده 
مديريت آن را دراختيار گيرد و دوست و آشناي خود را در آنجا منصوب 
كند و از مزيت هاي اين انتصاب ها بهره برداري سياسي كند. اين رخدادهاي 
ناراحت كننده كه از دهه 1360 شروع و ادامه داشت موجب شد كه كشت و 
صنعت كارون به جاي اينكه مايه بركت شود به يك پديده دردسرساز تبديل 
شده و زيان انباشت شده 1600 ميليارد توماني آن موجب دردسر فراوان 
شود. كشت و صنعت كارون و هفت تپه اما تجربه خوبي بود تا يك طرح 
قديمي و بزرگ به نام طرح توسعه نيشكر و صنايع جانبي خوزستان كه به 
دليل وقوع جنگ امكان شروع آن تا اواخر دهه 1360 به تأخير افتاده بود 
به مرحله تأسيس و بهره برداري برسد. اين طرح بزرگ و ملي كه بزرگ ترين 
واحد صنعتي – كشاورزي بود به كمك برخي از مديران و با همت آنها از 
روزهاي سخت عبور كرده و به روزهاي روشن رسيد. بررسي و مطالعات 
طرح و تأمين منابع مالي كه از دوران رياست جمهوري آيت اهلل سيدعلي 

 خامنه اي رهبر معظم انقالب شروع شده بود و به زمان رياست جمهوري 
آيت اهلل فقيد هاشمي رفسنجاني رسيد كار سختي بود كه انجام شد. اين 
واحد بزرگ صنعتي – كشاورزي پس از يك دوره پر از فراز و فرود اما با 
مديريت مهندس نسيم صادقي وارد يك دوره كم تنش و پرثمر و با بهره وري 
بسيار باال شد. مديران صنعت قند ايران كه در همه استان هاي كشور از 
جمله استان خوزستان حضور دارند شاهد تالش خستگي ناپذير مديراني 
بودند كه به دليل برنامه ريزي خود چرخ هاي اين واحد بزرگ را از سكون 
و ايستايي رها كرده و به محلي براي درآمد ملي و كاهش وابستگي ايران 
از شكر وارداتي تبديل كردند. بهره برداري 85 درصدي از ظرفيت 700 
هزار تني 7 كارخانه شكر شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي خوزستان 
و بهره برداري از كارخانه هاي تكميلي مثل خوراك دام، توليد خمير مايه، 
كارخانه هاي MDF و سودآور كردن اين شركت بزرگ با استمرار مديريت 
دلسوز و كارآمد و باثبات ممكن شد. همه كساني كه از دور و نزديك شاهد 
تالش خستگي ناپذير مديريت اين واحد بزرگ بودند يادشان مي آيد كه 
مهندس نسيم صادقي به مثابه يكي از مديران ارشد اين شركت و يكي از 
مديران صنعتي كه فقط كار مي كنند و تبليغ خويش را كنار گذاشته اند تا 
ميهن و سرزمين خود را آباد كنند تا چه اندازه بردبار و مداراجويانه در برابر 

سختي ها ايستادگي كرده است. 
پرسش اين است كه چرا چنين كاميابي هايي نبايد ادامه يابد؟ 
چرا در حالي كه تجربه تلخ و ناراحت كننده كشت و صنعت كارون 
و هفت تپه زيان ده شدن اين واحدها در برابر ديدگانمان بود و هست 
درس  تاريخ  از  نبايد  آيا  مي كرديم؟  نبايد  كه  مي كنيم  را  كاري 
گرفت و راهي را كه مي دانيم آخر آن به بيراهه ختم می شود، 
هزاران  براي  دلمان  آيا  گرفت؟  قرار  مسير درست  در  و  نرفت  را 
كارگر و كشاورز و خيل عظيم افرادي كه خرج زن و فرزند خود 
را از محل كار در شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي خوزستان 
درمي آورند نمي سوزد و مي خواهيم با آنها همان كنيم كه بر سر 
كارگران و مهندسان و كاركنان كارون و هفت تپه آمد؟ آيا بايد 
از يك سوراخ دوبار گزيده شويم؟ آيا حفظ اشتغال در خوزستان 
و توسعه آن با تقويت مديريت كارآمد نبايد در صدر و كانون توجه 
همه مسؤوالن قرار گيرد؟ كمك به توليد ملي را فداي مصلحت 
با  كه  داريم  تمايل  آيا  تمام شود؟  نبايد  آيا  سياست ورزان كردن 
ايستادن چرخ هاي بزرگ ترين كارخانه هاي قند و شكر باز هم ضريب 
وابستگي مان به واردات شكر افزايش يابد؟ از ديد نگارنده و بسياري 
از كارشناسان صنعت قند كه سال هاي طوالني است كه از نزديك 
شاهد سختكوشي و برنامه ريزي كارآمد و مفيد و گرد آوردن سازماني 
بهره ور و منسجم از سوي مهندس نسيم صادقي بوده اند اين رخداد 
غم انگيزترين اتفاق سال 1395 بود. ولو اينكه ايشان را با هزاران 
خواهش بر مسند خود برگردانيم. آن افرادي كه تحريك كردند و با 
اين كار خود يك مدير نيرومند و يك واحد بزرگ صنعتي كشاورزي 
كه چشم و چراغ خوزستان بود را به روزهاي سخت كشاندند آيا در 
همين جا متوقف خواهند شد؟ تجربه تلخ زيان هاي انباشته در كارون 
و هفت تپه نشان مي دهد كه اين اتفاق اندهبار در شركت توسعه 
نيشكر و صنايع جانبي نيز تكرار خواهد شد. كاش گوهر گرانبهاي 
حقيقت خواهي چراغ راه همه مسؤوالن، سياست ورزان و مديران ملي 

و محلي بود و اين رخداد غم انگيز كام ما را تلخ نمي كرد.

دست بهار زيبا را بگيريم و سرزنده باشيم
چراغ  پشت  لب  بر  لبخند  جادويي  و  دلربا  سبز،  بهار 
زمستان ايستاده و ثانيه شماري مي كند تا به نرمي و زيبايي 
كنارتان بنشيند. دست بهار زيبا را در دست بگيريد تا شادابي 
و سرزندگي و سبزي را به همه نفس هايتان اضافه كند، تا 

سرخوش و خرم باشيد. 
سال 1395 با همه تلخ و شيرين، سختي و نرمي، فراز 
و فرودش به پايان مي رسد و به زودي سال نو پر از شادابي 
مي آيد. بهار زيباست، دلفريب است، خوشي و خرمي مي آورد 
و زنبيلي در دست كه اندوه و دلگيري و خشم و ناراحتي شما 
را در آن ريخته و با خود ببرد. چند روزي حساب و كتاب كار 

و كاسبي با هم دار و ندارش را بيندازيد يك جاي دور، وسط 
كوير لوت. به بلندي دماوند، به ژرفاي خليج فارس و ذهن و 
دل خود را آزاد كنيد. كار و كاسبي هميشه هست، ضرر و 
زيان همواره هست، خوش حسابي و بدحسابي شركاي تجاري، 
پيمان شكني دولت ها، نبود پول و سرمايه و مواد اوليه، كسادي 
بازار فروش، گران شدن مواد اوليه، واردات سرسام آور و همه 
چيزهاي اندوه ساز نيز هميشه هستند، اما روزهاي سال نو را با 

اينها سپري كردن ستم به خويشتن خويش است.
دست بهار دلفريب را در دست بگيريد، سبكبار و آسوده چند روزي 
را خوش و خرم باشيد، پدر  و مادر، برادر و خواهر، دوست و همكار، 

همسايه و آشنا را با لبخند و مهرباني ببينيد و آرزوي تندرستي كنيد 
و از يزدان پاك بخواهيد شادترين روزها براي خودتان، براي سرزمين 
ارجمند ايران و شهروندان اين مرز و بوم را هديه دهد. بهار نازنين 
مي آيد و جاي جاي اين سرزمين كهن و دوست داشتني را در گل و 
گياه و سبزه و خوشي و شادابي مي نشاند و لبخندي بر لب ها مي آورد. 
اندوه را اين روزها بگوييم پي كارش برود و از ما دور باشد. خستگي و 

رنج يك سال پرزحمت از روح و بدن دور كنيم. 
آرزومنديم كه مديران و كاركنان و خانواده بزرگ صنعت 

قند و شكر سالي شاد و سربلند پيش رو داشته باشند.
نشریه شكر

گوهر ناب حقيقت خواهي و حقيقت گويي
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مديرعامل شرکت توسعه نيشکر و 
صنايع جانبی عنوان کرد 

برداشت ۸۲ درصدی نيشکر 
از سطح مزارع 

مدير عامل شركت توسعه نيشكر و صنايع 
جانبی با اشاره به برداشت 82 درصدی نيشكر 
از سطح مزارع اين شركت گفت: در سال جاری 
پيش بينی توليد 600 هزار تن شكر را داريم كه 

يك ركورد محسوب می شود.
نسيم صادقی امروز اظهار كرد: در شركت 
با  امروز  به  تا  نيشكر و صنايع جانبی  توسعه 
از چهار و  انجام شده بيش  اقدامات  به  توجه 
نيم ميليون تن نيشكر برداشت كرده ايم كه از 
اين ميزان بيش از 470 هزا تن شكر استحصال 

شده است.
وی با اشاره به برداشت 35 درصدی مزارع 
نيشكر در سال گذشته در همين مقطع زمانی 
گفت: امسال طبق برنامه مدون و دقيقی كه 
مشابه  زمان  به  نسبت  توانستيم  داديم  انجام 
سال گذشته 82 درصد برداشت را انجام دهيم 
پايان  از  پس  امسال  می كنيم  پيش بينی  و 
برداشت به توليد 600 هزار تن شكر برسيم كه 
اين ركورد جديدی در توليد ساالنه نيشكر و 

شكر در اين شركت است.
مدير عامل شركت توسعه نيشكر و صنايع 
پايدار  اشتغال  ايجاد  برای  افزود:  جانبی 
تالش  و  داريم  اجرا  دست  در  برنامه هايی 
و  كنيم  فراهم  را  الزم  زمينه های  می كنيم 
عالوه بر فعاليت توليد نيشكر و شكر كارهای 
و  آيشی  اراضی  در  را  بيشتری  نيشكری  غير 
در ظرفيت های موجود خود انجام دهيم و از 
تمامی ظرفيت ها و امكانات شركت برای توليد و 

اشتغال پايدار بهره ببريم.
صادقی با اشاره به اينكه اين شركت بيش از 
40 درصد شكر توليدی كشور را تأمين می كند، 
در رابطه با رويكرد اقتصاد مقاومتی در صنعت 
نيشكر تصريح كرد: توجه به اقتصاد مقاومتی را 
در چندين حوزه، عملياتی كرده ايم از جمله اين 
كار بهره گيری حداكثری از ظرفيت منابع انسانی 
شركت های  به  توجه  كرده،  تحصيل  و  جوان 
در  آنها  ظرفيت  از  استفاده  و  بنيان  دانش 
كه  كشاورزی  و  صنعت  با  مرتبط  بخش های 
امكان دورخيز به سمت يك جهش توليدی را 
برای ما رقم زد و در سايه تأكيد بر تجربه، دانش 
قابل  انگيزه  و  انسانی  نيروی  خالقيت  و  فنی 
توجه آنها برای دستيابی به موفقيت، سرمايه  

قابل توجهی در شركت محقق شده است.
اين  ديگر  رويكرد  كرد:  خاطرنشان  وی 
شركت در حوزه اقتصاد مقاومتی، عارضه يابی 
و  توليدی  روندهای  تمامی  آسيب شناسی  و 
بهره وری بود كه در يك برنامه ريزی منسجم با 
مشاركت نيروی انسانی متخصص، موفق شديم 
تمامی بخش های صنعت، كشاورزی و تحقيقات 
يك  در  و  كنيم  شناسی  آسيب  را  كاربردی 
هدف گذاری قابل دسترس، نقاط ضعف مرتفع و 

توليد در مسير رشد و پويايی قرار گرفت.

 42 تضميني  خريد  نرخ  كشور  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئيس 
 96-95 زراعي  سال  براي  را  باغي  و  زراعي  كشاورزي  محصوالت 
بعد از 5 ماه تأخير از آخرين فرصت قانوني اعالم كرد. محمد باقر 
نوبخت رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، نرخ خريد تضميني 42 
محصوالت كشاورزي شامل 25 محصول زراعي و 17 محصول باغي را 
براي سال زراعي 95-96 بعد از 5 ماه تأخير از آخرين فرصت قانوني 
به وزارت جهاد كشاورزي اعالم كرد. شرح نامه رئيس سازمان برنامه 
و بودجه كشور درباره نرخ هاي خريد تضميني محصوالت كشاورزي 
سال زراعي جاري به شرح زير است. اعضاي شوراي اقتصاد عضو هيأت 
وزيران درخواست شماره 020/12867 مورخ 1395/5/12 وزارت جهاد 
كشاورزي در خصوص پيشنهاد قيمت خريد تضميني محصوالت زراعي 
براي سال 1396 و محصوالت باغي براي سال 1395 را بررسي و به 
استناد ماده )36( قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات 

مالي دولت )2( به شرح زير تصويب نمود. 
1- قيمت خريد تضميني محصوالت زراعي براي سال 1396 و محصوالت 

باغي براي سال 1395 به شرح جدول )شماره 1و2( ذيل تعيين مي شود. 
2- به ازاي هر درصد شكستگي بيش از 10 درصد براي برنج هاي 
گروه سه مبلغ 79 ريال و براي برنج هاي گروه يك و دو مبلغ 92 ريال 
از نرخ هاي مصوب كسر و به ميزان شكستگي كمتر از 10درصد براي 
برنج هاي گروه سه مبلغ 116 ريال و براي برنج هاي گروه يك و دو مبلغ 
123 ريال به نرخ هاي مصوب اضافه مي شود. حداكثر شكستگي قابل 
قبول 15درصد و حداقل شكستگي قابل قبول براي پرداخت جايزه 7/5 
درصد است. خريد تضميني برنج توسط سازمان مسؤول خريد، منحصر 

به استان هاي گيالن، مازندران و گلستان خواهد بود. 

3- سازمان برنامه و بودجه كشور با هماهنگي وزارت جهاد كشاورزي 
و رعايت قوانين و مقررات مربوط، در مورد سازمان هاي مسؤول خريد، 
و  ضمانت  چگونگي  تنخواه،  تأمين كننده  خريد،  زماني  محدوده 
بازپرداخت اعتبارات مورد نياز، تعيين هزينه هاي تبعي و محل تأمين 
زيان احتمالي خريد موضوع اين تصويب نامه، تصميمات الزم را اتخاذ و 

بر نحوه اجراي آنها نظارت مي نمايد. 
تبصره: هزينه هاي تبعي براساس پيشنهاد سازمان مسؤول خريد و 
پس از بررسي سازمان  حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان توسط 

سازمان برنامه و بودجه كشور ابالغ مي شود. 
4- ميزان افت سن گندم و جدول قيمت دانه هاي روغني برحسب 
اُفت و رطوبت با هماهنگي سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت جهاد 

كشاورزي تعيين مي شود. 
5- جدول خريد تضميني گندم و گندم دوروم برحسب اُفت مفيد و 
غير مفيد براي سال زراعي 1396-1395 براساس محاسبه و پيشنهاد 
سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان و تفاهم وزارت جهاد 

كشاورزي و سازمان برنامه و بودجه كشور ابالغ مي شود. 
6- در راستاي بند »الف« ماده )145( قانون برنامه پنجساله پنجم 
توسعه جمهوري اسالمي ايران و تبصره )6( ماده )6( قانون افزايش 
وزارت جهاد كشاورزي  منابع طبيعي،  و  بهره وري بخش كشاورزي 
انجام  و  كشاورزي  محصوالت  توليد  برنامه ريزي  در  است  مكلف 
خريدهاي تضميني، الگوي كشت بهينه ملي - منطقه اي را رعايت كند.

 نرخ خريد تضميني محصوالت كشاورزي
براي سال زراعي 96-95 اعالم شد

جدول شماره 1ـ قیمت خرید تضمینی محصوالت 
كشاورزی )زراعی( در سال 1395-1396

قیمت)ریال(نام محصولردیف
13.000 گندم معمولی  1
13.300  گندم دوروم 2
10.300  جو3
10.650  ذرت دانه ای4
3.091  چغندر قند بهاره5
2.975    چغندر قند پاييزه6
31.964    پنبه)وش(7
24.694  دانه سويا8
26.644    دانه آفتابگردان9
27.830  دانه كلزا10
26.186  دانه گلرنگ11
28.831عدس12
26.858نخود13
26.103  لوبياچيتی14
26.096  لوبيا سفيد15
24.948  لوبيا قرمز16

برنج گروه يك )خزر، شيرودی،17
38.368  فجر و كشوری(

34.482  برنج گروه دو )سپيدرود و گوهر(18

 برنج گروه سه )ندا، كوهسار، دانيال،19
28.613  عنبر نجفی، سازندگی و كامفيروز(

4.237  سيب زمينی پاييزه20
4.121  سيب زمينی بهاره21
4.897  سيب زمينی طرح استمرار22
2.825  پياز پاييزه23
2.748  پياز بهاره24
3.005  پياز طرح استمرار25

جدول شماره 2- قیمت خرید تضمینی محصوالت باغی 
در سال 1395

قیمت)ریال(نام محصولردیف
10083  سيب ممتاز1
7975  سيب درجه يك2
5777   سيب درجه دو3
2889  سيب درجه سه4
8195    پرتقال درجه يك شمال5
7095  پرتقال درجه يك جنوب6
5830   ليموشيرين درجه يك جنوب7
9075 ليموترش8
9625  گريپ فروت توسرخ و سفيد9
11825    نارنگی درجه يك شمال10
5014  نارنگی رسمی شمال11
6380انار12
14355  انجير خشك13
26978كشمش14
28512خرما15
21492  برگ زردآلو آفتابی16
23706  برگ زردآلو كاليفرنی17
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مديرعامل شرکت کشت و صنعت 
نيشکر حکيم فارابی خبر داد:

 اولين کارخانه توليد شکر 
دارويی در ايران به زودی 
در استان خوزستان به طور 

رسمی افتتاح می شود
قدرتی  محمود  نيشكرنيوز،  گزارش  به 
مديرعامل شركت كشت و صنعت نيشكر حكيم 
فارابی در نشست مشترك مسئوالن شركت توسعه 
نيشكر با رياست سازمان ملی استاندارد اظهار 
داشت: با هدف تنوع و توسعه محصول و ايجاد 
ارزش افزوده و همچنين جلوگيری از وابستگی 
 كشور، شركت توسعه نيشكر با ظرفيت سنجی،

تصميم به توليد شكر دارويی گرفت. از اين رو 
عمليات اجرايی پروژه شكر دارويی در شركت 
كشت و صنعت حكيم فارابی از سال 93 آغاز 
شد و طبق برنامه ريزی های انجام شده اسفندماه 
امسال اين كارخانه با ظرفيت 15 هزار تن شكر 
رسيد.  خواهد  بهره برداری  به  سال  در  دارويی 
مهندس قدرتی گفت: شكر دارويی، ساكارز كاماًل 
خالص و بهداشتی است كه اولين كارخانه توليد 
آن در ايران در محدوده شركت كشت و صنعت 
نيشكر فارابی وابسته به شركت توسعه نيشكر و 

صنايع جانبی واقع شده است.
وی افزود: شكر دارويی اين كارخانه مطابق 
جمله از  بين المللی  دارويی  استانداردهای   با 
BP، USP  و IP توليد و بسته بندی می شود.

داروسازی  شركت های  كرد:  بيان  قدرتی 
شربت های  انواع  توليد  جهت  محصول  اين  از 
دارويی، شربت های ويتأمينه و تهيه انواع پودرها 
و قرص های دارويی و همچنين توليد انواع ديگر 

شكرهای دارويی استفاده می كنند.
نيشكر  صنعت  و  كشت  شركت  مديرعامل 
حكيم فارابی در ادامه گفت: در دنيا شركت های 
برزيل  و  چين  آمريكا،  اروپا،  در  محدودی 
شكر دارويی توليد می كنند كه ايران نيز با به 
بهره برداری رساندن اين كارخانه جزء كشورهای 

توليد كننده اين محصول قرار می گيرد.
شكر  گذشته  در  كرد:  اظهار  ادامه  در  وی 
دارويی از كشورهای اروپايی وارد می شود ولی 
به دليل محدوديت واردات كاال از خارج كشور و 
عدم دسترسی به اين نوع شكر در داخل كشور، 
با توجه به حساسيت و اهميت حفظ سالمت 
جامعه طرح اجرای توليد شكر دارويی ضروری 
بود. قدرتی در پايان خاطرنشان كرد: هدف از 
طرح توليدی شكر دارويی تأمين مصرف داخل 
به ميزان 12 هزار و پانصد تن در سال می باشد 
كه عالوه بر اشتغال زايی با توجه به اينكه ماده 
كشاورزی  بخش  از  منتج  محصول  اين  اوليه 
است لذا می توان ارزش افزود قابل توجهی را نيز 
ايجاد نمايد. گفتنی است خط توليد شكر دارويی 
در حال حاضر تمامی مجوزهای الزم توليد از 
جمله GMP را اخذ كرده و توليد و عرضه اين 
محصول را آغاز كرده است و بهره برداری رسمی 

از آن نيز بزودی صورت می پذيرد.

از  يكباره  به  تعرفه شكر  از سال هاي گذشته  در مقطعي 
120 درصد به 10 درصد كاهش يافت كه اين امر باعث شد 
ازدست بدهند و  را  توانايي خريد چغندر قند  كه شركت ها 
يك باره سطح زير كشت پايين آمد. محمد شريعتمدار وزير 
بازرگاني دولت اصالحات از 1376تا 1384 از كساني بود كه 
توليد داخلي محصوالتي مثل قند و شكر،  از  براي حمايت 
برنج و دانه هاي روغني برنامه داشت و با وزير وقت كشاورزي 
سازگارشده بود تا بازار اين محصوالت گونه اي تنظيم شود كه 
توليدداخل كمترين ضربه پذيري را داشته باشند معتقد است 
مي توان توليدات كشاورزي را توسعه داد و برخي از تحليل ها 
در اين باره كه كشاورزي قابل توسعه نيست نادرست است. 
معاون كنوني اجرايي رئيس جمهور با اشاره به نقش بهره وري 
كشاورزي  مي گويند  كه  كساني  گفت:  كشور  كشاورزي  در 

توجيه ندارد موضوعات انحرافي مطرح مي كنند. 
بهره وري  المپياد  نخستين  در  شريعتمداري  محمد 
كانون  كرد:  اظهار  كشور  طبيعي  منابع  و  كشاورزي  بخش 
 35 داشتن  با  كشور  طبيعي  منابع  و  كشاورزي  بهره وري 
ماده و تبصره هاي آن تمام شؤون بخش كشاورزي و منابع 
به  دولت  از  را  اختيارات  از  برخي  و  ديده  را  كشور  طبيعي 
بخش خصوصي واگذار كرده است. وي با بيان اينكه بهره وري 
نقش مهمي در كشاورزي كشور دارد گفت: كشور ما وضعيتي 
خشك و نيمه خشك دارد و استفاده از روان آب ها جاي خود 
را به استفاده از ذخاير زيرزميني خود داده و روند 70 درصد 
از روان آبها در حال تبديل به سفره هاي زيرزميني  استفاده 
به شدت  آنها  ذخاير  كشور  دشت   310 كه  طوري  به  است 
كاهش يافته و در برخي مناطق تا 300 متر پايين رفته است. 
معاون اجرايي رئيس جمهور ادامه داد: كساني كه مي گويند 
كشاورزي توجيه ندارد موضوعي انحرافي را مطرح مي كنند 
در صورتي كه صرفه جوييها در بخش كشاورزي انجام شود 
به اندازه مصرف شغل و صنعت مي توانيم صرفه جويي ايجاد 
كنيم كه اين امر با افزايش بهره وري قابل دسترسي است. وي 
گفت: امنيت غذايي و آثار مثبت، صدور محصوالت كشاورزي 
چهارم  يك  كه  كشور  اشتغال  در  كشاورزي  باالي  سهم  و 
مزاياي مهم كشاورزي  از  را تشكيل مي دهد  اشتغال كشور 
است و بايد اذعان داشت كه 4 ميليون شغل از اين طريق در 

كشاورزي ايجاد شده است. 
شريعتمداري با تأكيد بر اينكه از نظر دولت اساسي ترين 
واردات  محور توسعه كشاورزي است، گفت: در صورتي كه 
نفع  به  قيمت  شود  محدود  كشاورزان  از  حمايت  براي 
كشاورزان در بازار داخلي گران مي شود كه هدف ما نيز همين 
است تا سود كشاورزان باالتر و بيشتر شود. وي اضافه كرد: در 

صورتي كه واسطه ها كنترل شوند كشاورزان سود بيشتري به 
دست مي آورند اما حداقل هر وقت حادثه اي )بالياي طبيعي 
و از بين رفتن محصوالت كشاورزي( پيش مي آيد به افزايش 

قيمت محصوالت كشاورزي در بازار اعتراض مي شود. 
معاون اجرايي رئيس جمهور تصريح كرد: بايد در نظر داشت 
كه سازوكار مناسب براي مقابله با حوادث غيرمترقبه به اندازه 
مورد نياز نيست و با بروز سرماي يك باره توليد سردرختي ها 
در  غيرمترقبه اي  كه حادثه  مقطعي  هر  در  مي يابد.  كاهش 
كشور ايجاد شده و به محصوالت كشاورزان لطمه مي خورد 
مردم براي حمايت از كشاورزان بايد بپذيرند كه تاحدودي 
محصوالت كشاورزان را گرانتر خريداري كنند اما براي تحقق 
اين امر بايد چنين فكري در رسانه هاي ما نيز ايجاد شود و 

حاضر شوند كه اين موضوع را تبليغ كنند. 
كشاورزي  كاالي  وقت  هر  كرد:  اضافه  شريعتمداري 
نيز  فعلي  شرايط  در  شد؟  گران  چرا  مي گويند  شود  گران 
آنفلوانزا نيز تأثيراتي را در بازار طيور كشور داشته  است. نياز 
تأمين  واردات  با  بايد  اينچنيني  در شرايط  مصرف كنندگان 
در  اما  مي دهد  كاهش  را  كشاورزان  سود  امر  اين  كه  شود 
از  حمايت  براي  حرف  اين  روي  مي خواهيم  كه  صورتي 
كشاورزان بايستيم بايد در ابتدا خود اين موضوع را بپذيريم و 

روي حرف خود بايستيم. 
در مقطعي از سال هاي گذشته تعرفه شكر به يك باره از 
120 درصد به 10 درصد كاهش يافت كه اين امر باعث شد 
كه شركت ها زير بار خريد محصوالت كشاورزان نروند و يك 

باره سطح زير كشت پايين آمد. 
شريعتمداري افزود: همچنين شاهد اين بوديم كه در سبد 
مصرفي مردم ميوه هاي توليدي آرژانتين، هند و ساير كشورها 
حضور يافت اما در شرايط فعلي نبايد اين امر تكرار شود و بايد 
شرايط رقابت منطقي براي كشاورزان ايجاد كنيم. بر اساس 
بررسي هاي انجام شده در 15 كشور به رشد 7 تا 8 درصدي 
نظير مالزي، سنگاپور، عمان، چين، برزيل سهم سرمايه گذاري 

نسبت به توليد ناخالص داخلي 25 درصد باالتر بوده است. 
خودكفايي  جشن  گندم  توليد  براي  نيز  گذشته  دوره 
گرفته شد و قدم هاي خوبي برداشته شده بود اما اين امر 
با افزايش قيمت خريد تضميني گندم و جايگزيني توليد 
اما در اين دوره اقدامات  گندم براي ساير محصوالت بود 

هوشمندانه تر بود. 
شريعتمداري اضافه كرد: اراضي سطح زير كشت نيز در اين 
دوره كم شده است كه اين امر نشان دهنده كاهش بهره وري 
در سطح زير كشت موجود و استفاده از نهاده ها و مواد اوليه 

بهتر بوده است. 

حمايت معاون اجرايي رئيس جمهور 

ناگهان تعرفه شكر را از 120درصد به صفر رساندند
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قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران اصل تفكيك قوا را به مثابه 
رفتار و انديشه اي مدرن پذيرفته است. بر اساس اين اصل بوده و 
و  دارد  اختيارات گسترده اي  ايران  قانونگذاري  هست كه مجلس 
اعضاي اين مجلس دست بازي در مسائل گوناگون دارند. به طور 
مثال، اعضاي مجلس قانونگذاري مي توانند در انتخاب اعضاي اصلي 
كابينه به ويژه وزيران حرف اول را بزنند. به اين معني كه اگر اكثريت 
اعضاي مجلس وزيري را داراي صالحيت تشخيص ندهند به او رأي 

اعتماد نمي دهند و او نمي تواند وزير شود.
مجلس قانونگذاري حق دارد از طرف ديگر درباره مسائل 
مهم ملي و منطقه اي اگر صالح بداند تحقيق و تفحص كنند 
والبته دراين باره اجراي كار ممكن است به دولت يا قوه قضائيه 
برگردد. مجلس فعلي كه دهمين دوره مجلس پس از پيروزي 
انقالب اسالمي است تركيبي نامتجانس دارد و اكثريت قاطع در 
آن وجود ندارد. برخي اعضاي اين مجلس به ويژه اعضاي مجلس 
از استان خوزستان در مقطعي از كار خود شرايط را براي تحقيق 
و تفحص از كارنامه و عملكرد »شركت كشت و صنعت كارون« 
و»شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي« را در دستور كار قرار 
دادند. اين تحقيق و تفحص در نشست علني يكشنبه 24 بهمن 

ماه 1395 در صحن علني طرح شد.
اخبار منتشر شده از طرف خبرگزاري ها نشان مي دهد از 258 
نماينده حاضر در روز يادشده 129 رأي موافق تحقيق وتفحص 
روز  در  نيز  ممتنع  رأي   3 و  داده  مخالف  رأي  نفر  بوده اند، 28 

رأي گيري به صندوق جمع آوري آرا ريخته شده است.
1- سؤال اصلي: چرا علي رغم هزينه هاي بسيار در صنعت توسعه 
نيشكر و گذشت حدود سه دهه از به بهره برداري رسيدن آن، هنوز 

كشوراز صنعت مذكور بهره محسوسي نبرده است؟

2- ميزان توليد شكر در صنايع نيشكر چقدر است و آيا اين 
حقيقت دارد كه خود اين شركت اقدام به واردات شكر مي نمايد؟ 
توضيحات ارائه شده توسط مسؤوالن شركت نيشكر در ارتباط 
با اجازه وزارت جهاد كشاورزي به توليدكنندگان نيشكر براي 

واردات نيشكر در راستاي كنترل قيمت قانع كننده بود.
3- مقدار دريافتي مديران اين صنعت چقدر است و بر چه 
اساسي اين مقدار دريافتي مشخص مي شود؟ متأسفانه مديران 
مجموعه هاي نيشكر از پاسخ به اين سؤال طفره رفته اند و با 
توجيهات نظير آنچه در جريان فيش هاي حقوقي مي شنويم 
كه »تمام پرداخت ها قانوني بوده و دراختيار سازمان بازرسي 
پرداخت هاي  از  حاكي  شنيده ها  اما  مي گيرد«  كشورقرار 
ميلياردي ساليانه به اعضاي اصلي هيأت مديره است.. تاكنون از 

سوي عوامل اين صنعت حتي تكذيب هم نشده است.
 استفاده از قدیمي ترین روش هاي برداشت نیشكر

4- چرا برخالف مقررات محيط زيست، اين شركت همچنان به 
سوزاندن و برداشت نيشكر به صورت سوخته و همچنين سوزاندن 

تفاله ها ادامه مي دهد؟
5- رها كردن پساب هاي نيشكر بدون تصفيه در تاالب شادگان 
و ساير تاالب هاي استان بر چه اساسي صورت مي گيرد؟ متأسفانه 
پساب هاي نيشكر در دوره هاي مختلف در مناطق مختلف رهاسازي 
شده است كه در هر منطقه موجب ايجاد مشكالت عمومي و خاص 

آن منطقه شده است.

 اشتغال افراد غیربومي در شركت توسعه نیشكر
6- چرا برخالف تأكيد مسؤوالن استاني و مقررات به كارگيري 
نيروهاي بومي در آن شركت از نيروهاي غيربومي استفاده مي شود؟

چند نكته درباره تحقیق و تفحص
با توجه به اينكه موضوع تحقيق و تفحص از شركت توسعه نيشكر 
و صنايع جانبي خوزستان از مجلس چهارم )1372 تا 1376( مطرح 
شده است و در مجلس پنجم و ششم نيز موضوع تحقيق وتفحص از 
اين طرح وجود دارد، به نظر مي رسد اين يك داستان دنباله دار است 
و به مديريت فعلي منحصر نمي شود. چند نكته درباره اين تحقيق و 

تفحص را به طور خالصه يادآوري مي كنيم.
1- رأي ناپلئوني

در 24 بهمن فقط 258 نفر از اعضاي مجلس حاضر بوده اند و 
شمار قابل توجهي غايب بوده اند كه نشان مي دهد موضوع تحقيق 
و تفحص از شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي خوزستان فاقد 
اهميت درجه اول بوده است. از طرف ديگراز 258 نفر حاضر در 
روز رأي گيري درباره اين طرح تحقيق و تحفص فقط 129 نفر رأي 
موافق داده اند و 28 نفر رأي مخالف و 3 نفر رأي ممتنع. مي توان 
با يك محاسبه ساده گفت كه رأي موافقان نسبت به كل اعضاي 
مجلس رأي ناپلئوني بوده است. عالوه بر اين و با توجه به اينكه از 
258 نفر حاضر در مجلس فقط 160 نفر رأي داده اند مي توان فهميد 
كه نمايندگان اين طرح تحقيق و تفحص را مسأله بسيار بااهميتي 

نمي دانسته اند.
2- يكي از پرسش هاي اصلي در طرح تحقيق و تفحص 
اين است كه چرا نيروهاي بومي در شركت توسعه نيشكر 
و صنايع جانبي به كار گرفته نشده است. با توجه به اينكه 

چند نکته درباره تحقيق و تفحص از نيشکر

»هركه ناموخت از گذشت روزگار – هيچ ناموزد ز هيچ آموزگار« 
شاعر  رودكي  از  سروده اي  كه  ايراني  زيباي  شعر  ضرب المثل  اين 
بلندآوازه ايراني است، اهميت مطالعه رخدادهاي يك سرزمين از سوي 
شهروندان را نشان مي دهد و مي گويد كه تاريخ يك آموزگار بزرگ 
است كه راه را از بيراه به افراد داراي انديشه هاي روشن نشان مي دهد. 
آنچه تاريخ يك جامعه به شهروندان آن جامعه مي آموزد از تجربه هاي 
تلخ و شيرين تجربه هاي پرشمار يك دوره تاريخي است. تاريخ اقتصاد 
ايران نشان مي دهد كه صنعت قند و شكر از سال 1274 تا امروز تحت 
شرايط مختلف فعاليت مفيد داشته است و فراز و فرودهاي حيرت انگيز 
آن در 122 سال گذشته هرگز موجب حذف آن نشده است. نوشته 
حاضر كه از شماره 13 دوماهنامه صنايع قند كه در بهمن و اسفند 

1357 منتشر شده است راز ماندگاري اين صنعت را نشان مي دهد.
ابراهيم رياحي از متخصصان و كارشناسان ورزيده صنعت 
قند و شكر در سال 1357 خطاب به نخست وزير وقت با قدرت 
و ظرافت و زباني ساده و علمي داليل ريشه دار بودن صنعت قند 
و شكر را توضيح داده است. با توجه به اينكه صنعت قند وشكر 

هنوز نيز شرايط ويژه اي دارد نوشته حاضر مفيد خواهد بود.
جناب آقاي نخست وزیر

به )درد دل( صنعت قندسازي از چغندر هم گوش دهيد
با  چغندر  از  قندسازي  نخست وزير صنعت  آقاي  جناب 

»زبان بي زباني« سوز دل خود را چنين عرضه مي دارد:
- من ريشه هاي خود را دردل روستاهاي كشورمان دوانيده ام.

- من شهرنشين نيستم بلكه جايم در قلب بخش هاي 
كشاورزي است. گو اينكه ديگر كشاورز و كشاورزي وجود 

ندارد معهذا در كنار روستا و روستانشينان جا دارم.
- من قادرم – با همين ظرفيت كنوني – مصرف كشور را تأمين 
كنم به شرط آنكه مصرف سرانه قند و شكر در ايران معادل مصرف 
سرانه در دنيا يعني 20 كيلو باشد و بي حد و حساب قند و شكر از 

مرزهاي كشورمان به صورت مستقيم و غيرمستقيم خارج نشود.
- من صنعت مونتاژ نيستم بلكه به مفهوم واقعي صنعتي 

ملي وصنعتي بنيادي هستم.
- من مادر صنايع كشاورزي كشورم.

و  غارتگران  و  »كله گنده ها«  من  سرمايه  صاحبان   -
چپاولگران بيت المال نيستند. آستان قدس رضوي، ارتش، 
وكاركنان  كارگران  متوسط،  سرمايه داران  بانك ها،  دولت، 
صنايع قند سرمايه خود را در اين راه به كار انداخته اند. جز 
يك نفر كه هم اكنون در پيشگاه عدالت حساب پس مي دهد 
و اگر احياناً خاطي باشد مجازات خواهد شد همه صاحبان 

سرمايه من از ساكنان شريف اين آب و خاكند.
- من »نان آور« حداقل سه ميليون ايراني هستم. حق داريد 

تعجب كنيد. اما لطفاً به عرايض زير توجه فرماييد.
1- نان آور كشاورزاني هستم كه در 200000 هكتار زراعت 

چغندر به كار مشغولند و يا مي توانند به كار مشغول باشند.
2- نان آور صاحبان وكاركنان وسايل نقليه اي مي باشم كه 
هر سال 531 ميليون تن كيلومتر چغندر، قند وشكر، سنگ 
آهك، كك، تفاله چغندر، گوني، سوخت، لوازم بهره برداري 

كارخانه هاي قند را ترابري مي كنند.
3- نان آور كارگراني كه همه ساله 500000 تن سنگ 

آهك از معادن استخراج و به كارخانه ها مي رسانند، هستم.
4- نان آور كارگراني هستم كه همه ساله از معادن ذغال سنگ 

كشور 50000 تن كك تهيه و به كارخانه هاي قند مي فرستند.
5- نان آور 12000 خانوار كارگر و كارمند و تكنيسين و 
مهندس مي باشم كه در 33 كارخانه قند چغندر در سراسر 

مملكت ساليانه به خدمت مشغولند.
فعاليت  از  بهره گيران  كه  باشيد  فرموده  قبول  اميدوارم 
اعم   – هستند  ايرانياني  همه  ازچغندر  قندسازي  صنعت 
از روستايي يا شهرنشين – زحمتكش كه با كار و كوشش 

زندگي خود را متأسفانه در حداقل تأمين مي كنند.
جناب آقاي نخست وزير اينك اجازه فرماييد با عرض شمه اي از 
افتخارات گذشته خود وقت بسيار ذيقيمت آنجناب را اشغال نمايم.

الف- من افتخار دارم كه هم اكنون صنعتي 47 ساله در 
كشورم. 47 سال تاريخ دارم با 47 سال تجربه. تمام چرخ هايم 
فقط و فقط به وسيله كارگران وكارمندان و مهندسان شريف 

ايراني به گردش درمي آيد.

ب- من با ماشين آالت كشاورزي و روش نوين كشاورزي به 
روستاهاي كشوربرده شدم.

پ- اين من بودم كه به روستانشينان روش دفع آفات را 
آموزش دادم.

ت- اين من بودم كه به چغندركاران نشان دادم با استفاده 
از كودهاي شيميايي محصول افزايش مي يابد.

ث- اين من بودم كه توليد داخلي قند و شكر از چغندر را 
از 9 تن در 1309 )كهريزك( به 650000 تن حد نصاب در 

1355 رسانيدم...
ج- من بودم كه در 1355 موفق شدم معادل:

284000 تن تفاله خشك مالس دار
300000 تن تفاله دونم

500000 تن طوقه و برگ چغندر
به صورت علوفه اي بسيار مقوي دراختيار دامداران در سطح 

كشور قرار دهم.
جناب آقاي نخست وزير حال اجازه دهيد آنچه در اين چند 

نامه اي تاريخي خطاب به نخست وزير وقت درباره صنعت قندسازي

 برگي از تاريخ و راز ماندگاي
صنعت اصيل قند و شكر
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اكثريت شاغالن دراين كارخانه از ساكنان شهرهاي نزديك به 
7 كارخانه اين مجموعه هستند به نظر مي رسد كج سليقگي 
وجود دارد. در اين باره يادآور مي شويم كه »بومي سازي« در 
هر سرزميني از جمله سرزمين ايران در برابر ورود اتباع »ساير 
كشورها« معني دارد، نه اينكه خوزستاني ها را در برابر مثال 
خراساني ها قرار داد و بومي سازي را از سطح ملي به سطح 
در  مي تواند  بحث ها  اين  دهيم.  تنزل  شهرستان  و  استاني 
صورت تداوم به اختالف هاي قومي دامن بزند و روزي برسد 
كه به طور مثال خراساني ها بگويند چرا مردم خوزستان در 
كارخانه هاي اين استان فعاليت دارند. جداي از اين مسايل و 
با توجه به اينكه تخصص هاي پرشماري براي اداره يك واحد 
بزرگ صنعتي – كشاورزي ضروري است، حضورمتخصصاني 
يك  استان ها  ساير  در  ساكن  مديران  از  درصد  از 5  كمتر 
ضرورت تمام عيار است و با بومي سازي به معناي محلي سازي 
آن نيز مغايرت دارد. با توجه به اينكه طرح توسعه نيشكر و 
صنايع جانبي با كارخانه هاي پرشمار آن به عنوان يك واحد 
ملي محسوب مي شود كه محل استقرار آن استان خوزستان 
است، حضورمديران ارشد در دفتر مركزي در پايتخت يك 
ضرورت است. در شرايطي كه براي حاضر شدن مديران ارشد 
در خوزستان با پروازي كمتر از 2 ساعت مي توان به محل 
توليد رسيد موضوع پروازي بودن مديران كمي كهنه است. 
اين مسأله با توجه به شتاب رشد وسايل ارتباط جمعي كه با 

اينترنت كار مي كنند به نظر مي رسد حل شده باشد.

 سیاست هاي دولت یا سیاست شركت
يكي ديگر از مسايل مورد مناقشه كه منجر به پرسش از مديريت 
واحد بزرگ توليد شكر و صنايع جانبي شده است اين است كه گويا 
اين واحد توليدي اقدام به واردات شكر كرده است. واقعيت اين است 
كه اين اتفاق فقط منحصر به شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي 
نيست و همه كارخانه هاي شكر بر اساس سياست هاي دولت اقدام به 
اين كار كرده و مي كنند. داستان از اين قرار است كه بخشي از نياز 
مصرف كنندگان ايراني به شكر بايد از طريق واردات انجام شود. واردات 
مي تواند از طرف گروه اندكي از كساني كه انگيزه اي به افزايش توليد 
داخلي ندارند انجام شود يا اينكه كارخانه ها نيز اقدام به واردات كنند. 
دولت محترم با توجه به اينكه توانايي پرداخت بخشي از تعهدات خود 
به كارخانه هاي قند را نداشته است به كارخانه ها اجازه داده است به 
شرط كارآمدي و عدم اجحاف به مصرف كنندگان شكر وارد كرده 
و در برابر مافياي واردات شكر مقاومت كنند و كارخانه هاي توسعه 
نيشكر خوزستان بر پايه اين سياست و بر اساس ميزان سهميه اش كه 
توسط وزارت جهادكشاورزي و انجمن صنايع قند و شكر ايران تعيين 
مي شود، اقدام به واردات شكر كرده است و نمي توان به اين دليل 

مديران شركت را مورد نكوهش و بازخواست قرار داد.

  نیشكر و هیوالي آب 
از ديگر مسائلي كه در متن تحقيق و تفحص آورده شده بحث 
مصرف آب در توليد نيشكر است. در اين بخش سئوالي كه در ذهن 
متبادر مي گردد آنست كه تا قبل از احياء اراضي بائر و بعضاً موات  
استفاده شده براي كشت نيشكر، مازاد آب رودخانه هاي كارون، دز 
و... در استان زرخيز خوزستان براي كدام محصول كشاورزي مورد 

استفاده قرار مي گرفت!؟

آب  مازاد  از  استفاده  امكان  عدم  علت  به  كه  بود  اين  جز  آيا 
رودخانه هاي استان، خليج فارس پذيراي اين آب شيرين و گرانبها بود!؟

آيا طراحان سئوال به اين انديشيده اند كه حداقل چهار كارخانه 
دو شهر  و  داشته  قرار  و خرمشهر  آبادان  نزديكي هاي  در  نيشكر 
انتهاي رودهاي استان و در مرز خليج فارس قرار  مذكور نيز در 
دارند و چنانچه از اين آب استفاده بهينه نشود به خليج فارس واريز 
مي گردد!؟ قطعاً اگر يك پزشك، داروئي را قطع مي كند بايد داروئي 
جايگزين به بيمار ارائه دهد. حال بايد از طراحان طرح تحقيق و 
تفحص پرسيد كه اگر كشت نيشكر در استان حذف شود، آنان چه 

جايگزيني را معرفي مي كنند!؟

 مخدوش كردن كل طرح
فرض محال كه محال نيست. فرض محال اگر اين باشد كه همه 
كژي ها و كاستي هاي مورد اشاره در طرح تحقيق و تفحص درباره 
كارنامه مديريتي شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي خوزستان كه 
اجرايي هستند درست باشد، آيا براي تغيير مديران الزم است يك 
طرح ملي را مخدوش جلوه دهيم. آيا تغيير مديران يك مجموعه 
بايد مبنايي باشد براي مخدوش كردن و نابود كردن يك شركت 
كه در حال حاضر با توليد صد ها هزار تن شكر راه وابستگي كامل 
ايران به خارج را محدود كرده است. در شرايطي كه ده ها هزار نفر 
به طور مستقيم و غيرمستقيم از فعاليت اين مجموعه استفاده كرده 
و شاغل هستند براي يك تغيير در سطح مديران بايد كل طرح را 

زير سؤال برد؟ 
به نظر مي رسد يك رخداد عجيب باشد كه يك گروه از اعضاي 
مجلس براي رسيدن به هدف خود يك طرح بزرگ ملي را ناكارآمد 

تشخيص دهند و آن را در معرض نابودي قرار دهند.

چند نکته درباره تحقيق و تفحص از نيشکر

سال اخير گريبانگيرم شده با شما دردل كنم:
- كساني برايم در اتاق هاي »دربسته« برنامه ريزي كردند كه 

نه چغندري مي شناختند و نه كارخانه قندي.
- كساني قيمت پايه شكر را تعيين مي كنند كه متأسفانه 

حتي نمي دانند عيار چغندر چه معني دارد.
- كساني قيمت خريد چغندر قند را در سطح كشوردر 
مرحله آخر »تصحيح« مي كنند كه ديد آنان فقط در چارچوب 

اعتبارات دولتي متوجه صرفه جويي ظاهري است...
- كساني صنعت قندسازي از چغندر را در ارتباط با محيط 
زيست مي نگرند كه ديد آنها فقط متوجه دودكش كارخانه ها و 

يا شامه آنها از بوي تخمير تفاله چغندر آزرده ميشود...
- از مأموران مالياتي مي گذرم كه اگر خر كريم نعل نشود  
و در صنعت قندسازي نعل نمي شود برگ تشخيص مالياتي 

غيرقابل توجيهي براي كارخانه صادر مي كنند.
- جناب آقاي نخست وزير خالصه بگويم: صنعت قندسازي 
از چغندر ما در اين چند سال اخير به صورت ديوار شكسته 

درآمده كه مقامات دولتي گذشته از كوچك تا بزرگ به اين 
ديوار شكسته سنگ زده اند...

جناب آقاي نخست وزير شما قبل از آنكه وارد سياست شويد و يك 
سياستمدار باشيد يك مهندس بوديد و هستيد – اين افتخار صنف 
مهندسي است. پس با شنيدن دردل صنعت قندسازي از چغندر 
بياييد به فرياد اين صنعت برسيد. مسلماً دولت شما به صنايع بنيادي 
توجه بيشتري خواهد كرد... كدام صنعت بنيادي را مي توان بنيادي تر 

از صنايع قند در گروه صنايع غذايي كشور پيدا كرد؟
بيائيد به كوري چشم دالالن جهاني شكر كه در بورس هاي پاريس 
و لندن و نيويورك در انتظار فروش 600 تا 800 هزار تن شكر در هر 
سال به مملكت ما نشسته اند و همچنين به كوري چشم ياران آگاه 
يا ناخودآگاه ايراني آنها اين صنعت ورشكسته را دريابيد. اين صنعت 
محتضر را درمان كنيد... هنوز خيلي دير نشده است... مگر نه اين 

است كه مي گويند: تا ريشه در آب است اميد ثمري هست.
من به عنوان يكي از پيرترين خادمين صنايع قند كشور و 

با توجه به سه نكته غيرقابل انكار زير:
1- شناختي كه از صنعت به عنوان يك مهندس و استاد 

عالي مقام فن مهندسي داريد.
2- مبارزات سياسي كه تا امروز به صورت پيگير انجام 

داده ايم و الحمدهلل كه موفق هم شده ايد.
3- ثبات و استمرار و استحكامي كه از زمان تحصيل در 
فرانسه تاكنون نسبت به عقايد خود نشان داده ايد ومن زماني 
خيلي از نزديك و زماني دورادور شاهد آن بوده ام. از آن جناب 
تقاضا دارم دستور فرماييد از طرف خبرگاني كه دراختيار داريد و 
مسلماً مورد اعتماد هستند اصول زير را به دقت بررسي فرمايند.

اصل اول – چه عواملي )اعم از مرئي و نامرئي( باعث شدند 
كه توليد قند و شكر از چغندر روي هم رفته در 43 سال اولي 
قوس صعودي طي كند و چه عواملي باعث گرديد كه در ظرف 

سه سال اخير 30 درصد كاهش يابد.
اجازه دهيدتوليد سه سال اخير را به عرضتان برسانم:

توليد 1355، 650000 تن حد نصاب تاريخ قندسازي ايران
توليد 1356، 530000 تن

توليد 1357، 4500000 تن پيش بيني اوليه ولي بر اثر 
كمبودهاي سوخت كمي بيش از 400000 تن خواهد شد.

اصل دوم – در كدام يك از كشورهاي اروپا يا كشورهاي 
ديگر قيمت خرده فروشي قند و شكر براي مصرف كننده به 

ارزاني آن در ايران است.
اصل سوم- به چه دليل هيچ گونه تناسبي بين قيمت 

كاالهاي شيرين وجود ندارد زيرا:
200 ريال توت خشك هر كيلو 
300 ريال عسل هر كيلو 
45 ريال كشمش هر كيلو 
45 ريال خرما هر كيلو 
24 ريال شكر هر كيلو 

اصل چهارم- به چه دليل دولت زيان شكر را در بودجه 
خود قبول مي كند تا صاحبان صنايع بيسكوئيت، نوشابه هاي 
غيرالكلي، شيرين، آب نبات و غيره با شكر ارزان خريده كاالي 
خود را به مصرف كننده گران بفروشند و يا صادر كنند و از 

معافيت هاي خاص برخوردار باشند.
اصل پنج- در سال هاي اخير چه مقدار قند و شكر يا به 
صورت مستقيم يا به صورت كاالهاي ساخته شده از شكر از 
طريق مجاز و يا غيرمجاز از سرحدات آبي از دروازه ما خارج 
شده وسودهاي كالني )به زيان ملت( به جيب صادركنندگان 

سرازير كرده است.
به  علي الظاهر  كه  كمكي  از  دولت  هرگاه  ششم-  اصل 
مصرف كننده مي كند صرف نظر نمايد و مصرف كنندگان قيمت 
واقعي قند وشكر را كه باز از كشمش وخرما ارزان تر خواهد بود 
بپردازند و اين 12 يا 15ميليارد ريال ساليانه را در راه افزايش 
توليد چغندر و نيشكر و توسعه كارخانه هاي قند براي رسيدن 
به خود كفايي خرج نمايد چه خواهد شد. اطمينان دارم پس 
از بررسي تمام اصول موفق خواهيد شد با ارائه راه حل هاي ملي 
و معقول و منطقي اين صنعت ورشكسته و فلك زده و بنيادي 
را نه فقط نجات دهيد بلكه در شاهراني قرار دهيد كه مقصد 

نزديك آن خودكفايي در توليد قند و شكر باشد.

نامه اي تاريخي خطاب به نخست وزير وقت درباره صنعت قندسازي

 برگي از تاريخ و راز ماندگاي
صنعت اصيل قند و شكر
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توليد چغندرقند رکورد زد؛

6۰درصد مطالبات 
چغندرکاران پرداخت شد

مجری طرح چغندرقند با بيان اينكه سطح 
زير كشت پاييزه اين محصول در سال زراعی 
تا  گفت:  يافته،  افزايش  درصد  جاری 120 
مطالبات  درصد   60 بر  بالغ  دي ماه  پايان 
چغندركاران به حساب آنان واريز شده است.

عليرضا يزدانی در گفتگو با خبرنگار مهر، 
را 6  در سال 95  قند  توليد چغندر  ميزان 
ميليون تن اعالم كرد و اظهار داشت: توليد 
بی سابقه  ركوردی  جاری،  سال   در  چغندر 

محسوب می شود.
وی با بيان اينكه در گذشته های دور، از 
اين  كشت  برای  چغندرقند  پلی ژرم  ارقام 
است،  می شده  استفاده  كشور  در  محصول 
منوژرم،  ارقام  حاضر،  حال  در  كرد:  اضافه 
منوژرم ها  كه  شده اند  قبلی  ارقام  جايگزين 
پتانسيل بااليی دارند و عملكرد آنها در واحد 

سطح بسيار مطلوب است.
جهاد  وزارت  چغندرقند  طرح  مجری 
كشاورزی، سطح زيركشت بهاره چغندر قند 
را در سال  زراعی گذشته 100 هزار هكتار 
و سطح كشت پاييزه اين محصول را 6 هزار 
هكتار عنوان و اضافه كرد: سال 94 ميزان 
توليد چغندرقند در كشور، 5 ميليون و 600 

هزار تن بوده است.
پيش بينی می شود  اينكه  بيان  با  يزدانی 
به  توجه  با   96 سال  در  چغندرقند  توليد 
و همچنين  پاييزه  زيركشت  افزايش سطح 
در چغندر  واحد سطح  در  افزايش عملكرد 
پاييزه  كشت  گفت:  برود،  باالتر  بهاره، 
در   96-95 زراعی  سال  برای  چغندرقند، 
حال حاضر انجام شده و برداشت آن نيز در 
اين  بر  كه  می گيرد  صورت  ماه  ارديبهشت 
اساس، سطح زيركشت پاييزه اين محصول 
در سال زراعی جاری نسبت به سال زراعی 

گذشته، 120 درصد افزايش داشته است.
بهاره  كشت  مسئول،  مقام  اين  گفته  به 
از  نيز  زراعی جاری  برای سال  قند  چغندر 
اسفندماه آغاز و برداشت آن نيز در پاييز سال 

96 انجام خواهد شد.
همه  كشاورزان  اينكه  بيان  با  يزدانی 
توليد خود را تحويل كارخانجات می دهند، 
اظهار داشت: چغندر قند محصولی است كه 
مستقيماً توسط كارخانجات خريداری و وجه 

آن به كشاورزان پرداخت می شود.
وی درباره عدم پرداخت مطالبات كشاورزان 
توسط كارخانجات نيز افزود: كارخانجات به 
دليل عدم پرداخت مابه التفاوت قيمت شكر، از 
دولت طلبكار هستند كه همين مسأله، باعث 
ايجاد تأخير در پرداخت مطالبات كشاورزان 

شده است.
يزدانی ادامه داد: بالغ بر 60 درصد مطالبات 
و  شده  واريز  آنان  حساب  به  چغندركاران 

حدود 40 درصد آن باقی مانده است.

دبير انجمن صنفی صنايع قند و شكر از حذف ماليات بر ارزش 
افزوده برای واردات شكر خام خبر داد و گفت كه با ادامه روند توليد 
شكر و توزيع آن در بازار اين محصول از كارخانه تا بازار مصرف در 

حدود قيمت منطقی پيش بينی شده برای آن، عرضه می شود.
بهمن دانايی اظهار كرد: بر اساس ماده 12 قانون ماليات بر ارزش 
افزوده، محصوالت و كاالهای خاصی از جمله شكر از ماليات بر 
ارزش افزوده برای واردات معاف هستند اما از آنجا كه در اين قانون 
تصريح نشده بود دقيقاً منظور چه نوع از شكر )شكر خام يا سفيد(  
مد نظر قرار دارد از همان سال های ابتدايی قانون ماليات بر ارزش 
افزوده از واردات شكر خام اخذ می شد و باالخره از مهر ماه امسال 
با اعتراض واردكنندگان و توليدكنندگان اين ماليات با استناد به 

همين ماده قانونی حذف شد.
وی همچنين درباره وضعيت توليد و بازار شكر نيز اظهار كرد: 
همانطور كه پيش بينی می شد امسال وضعيت بسيار مناسبی از 
نظر توليد چغندر قند و شكر وجود دارد و به توليد 1/6 ميليون تنی 
شكر سفيد خواهيم رسيد چرا كه هم اكنون با توليد بيش از پنج 
ميليون تنی چغندر قند بيش از نيمی از اين توليد يعنی حدود 
850 هزار تن شكر سفيد استحصال شده يا در حال توليد است.دبير 
انجمن صنفی صنايع قند و شكر افزود: به نظر می رسد ميزان توليد 
نيشكر نيز امسال به حدود 8 ميليون تن برسد و امسال مرز توليد 

شكر سفيد از اين دو محصول از مرز 1/6 ميليون تن عبور كند.

 قیمت منطقی شكر نهایتًا كیلویی 3000 تومان
دانايی تأكيد كرد: گرچه در نيمه امسال شكر در بازار به 
دليل تأخير در واردات گران شد اما با ورود توليد داخلی اين 
محصول و واردات صورت گرفته اما با تأخير آن و همچنين 
عرضه بورسی شكر بازار اين محصول استراتژيك رنگ تعادل به 
خود گرفت و هم اكنون قيمت اين محصول در كارخانه تا بازار 

مصرف مناسب است.
وی گفت: هم اكنون قيمت عرضه شكر در كارخانه های كشور 
با نرخ مصوب كيلويی 2520 تومان و در برخی مناطق كمتر 
از اين نرخ، صورت می گيرد كه با احتساب ميزان سود منطقی 
گرفتن  نظر  در  با  همچنين  و  خرده فروشی  و   عمده فروشی 
هزينه هايی مانند كرايه حمل و نقل آن از مبداء توليد تا مقصد 
و بازار مصرف، قيمت منطقی هر كيلوگرم شكر بسته به فاصله 
تا  كيلويی 2900  فروشی  عمده  مراكز  يا  ها  كارخانه  تا  آن 
نهايتاً 3000 است كه هم اكنون در بازار نيز اين قيمت تقريباً 
حكمفرماست. دبير انجمن صنفی صنايع قند و شكر تصريح 
كرد: رونق گرفتن توليد به دليل پافشاری و اصرار وزارت جهاد 
كشاورزی برای جلوگيری از واردات بی رويه شكر خام و تنظيم 
بازار داخلی است كه سبب شده تا كارخانه های توليد كننده 
بتوانند به راحتی نسبت به جذب توليد داخلی اين محصول 

اقدام كنند و به موقع ما بقی نياز كشور را نيز وارد كنند.

دبير انجمن صنايع قند و شکر اعالم کرد 

حذف ماليات از واردات شكر خام

مديرعامل شركت كشت و صنعت نيشكر دعبل خزاعی گفت: 
پيش بينی توليد 80 هزار تن شكر در كشت و صنعت نيشكر دعبل 
خزاعی را داريم. محمد امين روزبخش زاده اظهار كرد: ما شروع 
برداشت نيشكر را به خاطر اهميتی كه به توليد می دهيم جشن 
می گيريم چرا كه آموزه های دينی ما تالش و كار را تشويق كردند 

و ما نيز بايد با تالش از ظرفيت های موجود استفاده كنيم.
وی افزود: ما بايد در زمينه توليد به ثبات برسيم كه اين كار در 
شركت كشت و صنعت نيشكر دعبل خزاعی انجام شده است و 
اميدواريم مسير رو به رشد خود را با همين سرعت طی كنيم تا 
به ظرفيت نهايی خود كه توليد ساالنه 100 هزار تن شكر است 

دست پيدا كنيم.
مديرعامل شركت كشت و صنعت نيشكر دعبل خزاعی تصريح 
كرد: در سال زراعی جاری از سطح سبز قابل برداشت نيشكر در 
شركت كشت و صنعت نيشكر دعبل خزاعی كه بيش از 9 هزار 
هكتار است پيش بينی می شود كه با برداشت حدود 800 هزار 
تن نيشكر ما بتوانيم 80 هزار تن شكر توليد كنيم.روزبخش زاده 
بيان كرد: ميزان شكر خام توليدی در كارخانه شكر متأثر از تأمين 

ماده اوليه نيشكر توسط حوزه كشاورزی است، لذا با توجه به تعهد 
حوزه كشاورزی مبنی بر توليد و تأمين محصول مورد نياز، در 
بخش صنعت نيز مطالعات الزم برای شناسايی كردن گلوگاه های 
فنی به منظور اطمينان كردن از توان عملياتی توليد در شرايط 

بهره برداری با ظرفيت كامل انجام می شود.

پيش بينی توليد ۸۰ هزار تن شکر
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اظهارات تکان دهنده رئيس کميسيون کشاورزي 
از پشت پرده يك مصوبه جنجالي دولت

رئيس كميسيون كشاورزي مجلس با بيان اينكه واردات محصوالت كشاورزي 
با تعرفه 5درصد، زدن تير خالص به توليد داخل و به نفع واردكنندگان است، 
از تصويب آن با وجود مخالفت وزارت جهاد كشاورزي خبر داد وگفت: اگر 

جاي حجتي بودم مصوبه را اجرا نمي كردم يا استعفا مي دادم. 
علي محمد شاعري در گفت وگوي ويژه خبري درباره كاهش تعرفه واردات 
از  دولت  حمايت هاي  وجود  با  گفت:  كشور  به  حساس  و  اساسي  كاالي   8
بخش كشاورزي اما اين حمايت ها در مقايسه با ديگر كشورها جدي و شرايط 
كشاورزان مناسب نيست. كشاورزي يك فعاليت آسيب پذير و نيازمند حمايت 
جدي دولت است. حمايت از كشاورزي و تخصيص يارانه به اين بخش بايد 
توسط دولت انجام شود تا امنيت غذايي به مخاطره نيفتد. وي افزود: مصوبه 
دولت مبني بر كاهش تعرفه واردات محصوالت كشاورزي مخالف سياست هاي 
سه ساله دولت در اين بخش بوده است و اين مصوبه كارشناسي و فني نيست. 
شاعري گفت: در سه سال اخير توليد محصوالت كشاورزي 20 ميليون تن 
افزايش يافته و نشان دهنده ظرفيت مناسب توليد اين محصوالت در كشور 
است. وي افزود: وزارت جهاد كشاورزي مخالفت شديد خود را با مصوبه جديد 
كاهش تعرفه واردات محصوالت كشاورزي اعالم كرده است و ما نيز در مجلس 
مخالف اين موضوع هستيم. شاعري با بيان اينكه واردات محصوالت كشاورزي 
كاهش  افزود:  است،  داخلي  توليد  به  تير خالص  زدن  درصد،  پنج  تعرفه  با 
دولت  مصوبه  بهاره،  آستانه كشت  در  واردات محصوالت كشاورزي  و  تعرفه 
براي حمايت از محصوالت خارجي است. بخش كشاورزي مدافع سرسخت در 
دولت ندارد و اگر بنده جاي وزير جهاد كشاورزي بودم يا اين مصوبه را اجرا 
نمي كردم يا بايد با اعمال سياست هاي حمايتي، كمبود محصوالت كشاورزي 
را جبران كند. البته وزارت جهاد كشاورزي بازار محصوالت كشاورزي را در 
اختيار ندارد و كساني كه انحصار واردات را در اختيار دارند بازار را در دست 
گرفته اند. وارد كنندگان ذرت، برنج و محصوالت تراريخته كشاورزي به تعداد 

انگشتان دست نيستند. 
وي بابيان اينكه طرح »بازار در مقابل بازار« از سياست هاي موردنظر وزارت 
جهاد كشاورزي و كميسيون كشاورزي مجلس است. گفت: نبايد دروازه هاي 
كشور را به روي واردات محصوالت كشاورزي ساير كشورها گشود. اين كار با 
سياست هاي اقتصاد مقاومتي در تناقض است. بايد صادرات در مقابل واردات 
انجام شود نه اينكه بازار خود را در اختيار ديگر كشورها قرار دهيم. به عنوان 
نمونه توليد برنج امسال كشور دو ميليون و 300 هزار تن برآورد شده كه بر 
مرداد  از  پيش  تا  تني جامعه،  نياز 600 هزار  و  ميزان مصرف سرانه  اساس 
كمبود برنج وارد و انبار شده است. چه نيازي وجود داشت كه در آستانه سال 
زراعي 95 و 96 تعرفه واردات برنج از 32 درصد به پنج درصد كاهش يابد. 
است  درصد  كشور 90  در  گوشت  خودكفايي  اينكه ضريب  بيان  با  شاعري 
اعمال  با  اما  اكنون حدود 870 هزار تن مصرف داخلي گوشت است  گفت: 
سياست هاي حمايتي دولت ظرفيت توليد يك و نيم ميليون تن گوشت در 
داريم كه  نياز  واردات روغن  افزود: حدود 95 درصد  دارد. وي  كشور وجود 
سر  بر  چه  نيست  مشخص  و  است  تراريخته  وارداتي  روغن هاي  اين  بيشتر 

سالمتي مردم مي آورد. 

 قيمت جهانی شکر و غالت
افزايش يافت

 شاخص بهای مواد غذايی فائو در ماه ژانويه 
سال 2017 در پی افزايش قيمت جهانی 

شكر و غالت در بازارهای بين المللی به 
ميزان قابل توجهی رشد كرد.

فائو  غذايی  مواد  بهای  شاخص 
 )FAO Food Price Index(
ميالدی  جاری  سال  ژانويه  ماه  در 
به  بهمن 1395(  الی 12  )12 دی 

رقم متوسط  173.8 واحد رسيد كه 
نشان  را  اخير  سال  دو  قيمت  باالترين 

در  درصد   2/1 ميزان  به  رقم  می دهد.اين 
و   2016 دسامبر  ماه  ارزش  متوسط  با  مقايسه 

همينطور به مقدار 16/4 درصد از سطح ژانويه 2016 باالتر است. شاخص بهای شكر فائو در 
ماه ياد شده نيز به ميزان 9/9 درصد رشد كرد كه گمان می رود در پی كنترل ميزان عرضه 
اين محصول توسط برزيل، هند وتايلند، چنين اتفاقی رخ داده است.همچنين شاخص بهای 
غالت فائو نشان دهنده  رشد 3/4 درصدی ماه ژانويه 2017 در مقايسه با دسامبر 2016 
است كه باالترين رقم در شش ماه اخير به شمار می رود؛ اين رشد در پی باالرفتن قيمت های 

جهانی گندم، ذرت و برنج گزارش شده است.
بنابراين گزارش باالرفتن قيمت گندم در بازارهای جهانی ريشه در شرايط نامساعد آب 
و هوايی و تحميل مشكالت ناشی از آن در فصل كشت جاری ارزيابی شده، به طوری كه 

كشت گندم در اياالت متحده آمريكا با كاهش قابل مالحظه ای روبرو شده است.
اين در حالی است كه قيمت ذرت به واسطه  افزايش ميزان تقاضای جهانی آن و نيز عدم 

اطمينان از توليد كافی ذرت توسط كشورهای آمريكای التين با رشد شايانی مواجه شد.
قيمت برنج هم در بازارهای بين المللی در ماه ژانويه 2017 رشد داشت؛ سير صعودی 
قيمت اين محصول را می توان در اجرای برنامه خريد برنج توسط دولت هند از كشاورزان 
خود دانست كه عمالً موجب شده تا ميزان برنج صادراتی اين كشور در بازارها كاهش يابد.

شاخص بهای مواد غذايی فائو در واقع شاخصی بر مبنای وزن تجاری برای رصد بازارهای 
بين المللی به كار گرفته می شود و به طور منظم پنج گروه اصلی كااليی شامل حبوبات 

و غالت، گوشت، محصوالت لبنی، روغن های گياهی و شكر را مورد بررسی قرار می دهد.
بر اساس اين گزارش شاخص بهای روغن های گياهی فائو نيز در ماه ژانويه با رشد 1.8 
درصدی مواجه شد كه ريشه اصلی آن را می توان در كاهش توليد روغن پالم در جنوب شرق 
آسيا دانست؛ اما قيمت روغن سويا بر خالف اين روند به دليل عرضه مازاد آن در بازارهای 

جهانی با افت رو برو بود.
براساس اين گزارش، شاخص بهای لبنيات فائو نيز حاكی از عدم تغيير آن در ماه ژانويه 
در مقايسه با دسامبر سال گذشته ميالدی است. شاخص بهای گوشت فائو نيز تقريباً در 
فاصله ياد شده ثابت باقی ماند، چرا كه باال رفتن قيمت گوشت گاو به دليل سياست های 
ترميم گله ها در استراليا از طريق كاهش قيمت گوشت گوسفندی و انواع ديگر گوشت در 

بازارهای جهانی خنثی شد.

معاون نعمت زاده
قيمت شکر تنظيم بازاری اعالم شد

 معاون وزير صنعت گفت: به منظور كاهش سطح عمومی قيمت شكر، عرضه اين محصول 
از محل موجودی كارخانجات قندوشكر و شركت بازرگانی دولتی ايران با قيمت های مصوب 

انجام می شود.
يداهلل صادقی افزود: براساس تصميمات جلسات كارگروه تنظيم بازار و به منظور كاهش 
سطح عمومی قيمت شكر عرضه شكر از محل موجودی كارخانجات قندوشكر و شركت 

بازرگانی دولتی ايران با قيمت های مصوب صورت می پذيرد.
وی اظهار كرد: شركت بازرگانی دولتی ايران و انجمن صنفی كارخانه های قندوشكر 
آمادگی خود را برای همكاری با  مصرف كنندگان عمده )صنف و صنعت( شكر اعالم نمودند 

و با همكاری اين دو مركز  شكر را می توان با قيمت های مناسب فراهم كرد.
وی گفت: براين اساس، حداكثر قيمت فروش هر كيلوگرم شكر فله در كارخانه  25 هزار 
و 200 ريال، حداكثر قيمت فروش هر كيلوگرم شكر فله درب مغازه 28 هزار و 550 ريال، 
حداكثر قيمت فروش شكر بسته بندی 900 گرمی در مغازه 29 هزار و 500 ريال و حداكثر 

قيمت فروش هر كيلوگرم شكر بسته بندی در مغازه 32 هزار ريال است.
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قيمت جهانی شکر و 
غالت افزايش يافت

 شاخص بهای مواد غذايی فائو در ماه ژانويه سال 
2017 در پی افزايش قيمت جهانی شكر و غالت در 
بازارهای بين المللی به ميزان قابل توجهی رشد كرد.
 FAO Food( شاخص بهای مواد غذايی فائو
Price Index( در ماه ژانويه سال جاری ميالدی 
رقم متوسط   به  بهمن 1395(  الی 12  )12 دی 
173.8 واحد رسيد كه باالترين قيمت دو سال اخير 

را نشان می دهد.
با  مقايسه  در  درصد   2/1 ميزان  به  رقم  اين 
متوسط ارزش ماه دسامبر 2016 و همينطور به 
باالتر  ژانويه 2016  سطح  از  درصد   16/4 مقدار 
است.شاخص بهای شكر فائو در ماه ياد شده نيز به 
ميزان 9/9 درصد رشد كرد كه گمان می رود در پی 
كنترل ميزان عرضه اين محصول توسط برزيل، هند 

وتايلند، چنين اتفاقی رخ داده است.
همچنين شاخص بهای غالت فائو نشان دهنده  
رشد 3/4 درصدی ماه ژانويه 2017 در مقايسه با 
دسامبر 2016 است كه باالترين رقم در شش ماه 
باالرفتن  اين رشد در پی  به شمار می رود؛  اخير 
گزارش  برنج  و  ذرت  گندم،  جهانی  قيمت های 
شده است. بنابراين گزارش باالرفتن قيمت گندم 
در بازارهای جهانی ريشه در شرايط نامساعد آب 
و هوايی و تحميل مشكالت ناشی از آن در فصل 
كشت  كه  طوری  به  شده،  ارزيابی  جاری  كشت 
قابل  كاهش  با  آمريكا  متحده  اياالت  در  گندم 

مالحظه ای روبرو شده است.
اين در حالی است كه قيمت ذرت به واسطه  
عدم  نيز  و  آن  جهانی  تقاضای  ميزان  افزايش 
كشورهای  توسط  ذرت  كافی  توليد  از  اطمينان 

آمريكای التين با رشد شايانی مواجه شد.
قيمت برنج هم در بازارهای بين المللی در ماه 
ژانويه 2017 رشد داشت؛ سير صعودی قيمت اين 
برنج  خريد  برنامه  اجرای  در  می توان  را  محصول 
توسط دولت هند از كشاورزان خود دانست كه عماًل 
موجب شده تا ميزان برنج صادراتی اين كشور در 
بازارها كاهش يابد. شاخص بهای مواد غذايی فائو 
در واقع شاخصی بر مبنای وزن تجاری برای رصد 
بازارهای بين المللی به كار گرفته می شود و به طور 
منظم پنج گروه اصلی كااليی شامل حبوبات و غالت، 
گوشت، محصوالت لبنی، روغن های گياهی و شكر 
را مورد بررسی قرار می دهد. بر اساس اين گزارش 
شاخص بهای روغن های گياهی فائو نيز در ماه ژانويه 
با رشد 1.8 درصدی مواجه شد كه ريشه اصلی آن 
پالم در جنوب  توليد روغن  را می توان در كاهش 
شرق آسيا دانست؛ اما قيمت روغن سويا بر خالف 
اين روند به دليل عرضه مازاد آن در بازارهای جهانی 
با افت رو برو بود.براساس اين گزارش، شاخص بهای 
لبنيات فائو نيز حاكی از عدم تغيير آن در ماه ژانويه 
با دسامبر سال گذشته ميالدی است.  در مقايسه 
شاخص بهای گوشت فائو نيز تقريباً در فاصله ياد 
شده ثابت باقی ماند، چرا كه باال رفتن قيمت گوشت 
گاو به دليل سياست های ترميم گله ها در استراليا از 
طريق كاهش قيمت گوشت گوسفندی و انواع ديگر 

گوشت در بازارهای جهانی خنثی شد.

هيات وزيران تغييراتی را در آيين نامه اجرايی قانون امور گمركی در 
خصوص واردات 9 قلم كاالی كشاورزی به تصويب رساند.

هيات وزيران در جلسه 12 دی امسال آيين نامه اجرايی قانون 
امور گمركی  9 قلم كاالی كشاورزی را اصالح كرد. متن اين مصوبه 

به شرح زير است:
هيات وزيران به پيشنهاد شماره 020/2559مورخ 7 ارديبهشت 
سال 95، وزارت جهاد كشاورزی و به استناد اصل يكصد و سی و هشتم 

قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران تصويب كرد:
آيين نامه اجرايی قانون امور گمركی موضوع تصويب نامه مورخ 29 

اسفند به شرح زير اصالح می شود:
1- متن زير به عنوان تبصره 2 به ماده 82 اضافه و تبصره قبلی به 

عنوان تبصره 1 تلقی می شود:
تبصره2- در مورد كاالهای كشاورزی مشمول قانون تمركز وظايف و 
اختيارات مربوط به بخش كشاورزی در وزارت جهاد كشاورزی، مهلت 
صدور محصوالت به دست آمده از تاريخ صدور سند ترخيص شش ماه 
بوده و حداكثر برای شش ماه ديگر به تشخيص كارگروه موضوع اين 

ماده قابل تمديد است.
2- متن  زير به عنوان تبصره 2 به ماده 87 اضافه و تبصره قبلی به 

عنوان تبصره 1 تلقی می شود:
تبصره 2- در خصوص آن دسته از كاالهای كشاورزی مشمول 
قانون تمركز وظايف و اختيارات مربوط به بخش كشاورزی در 
وزارت جهاد كشاورزی كه تفاوت قيمت داخلی و خارجی وجود 
دارد و يا مشمول ممنوعيت يا محدوديت شده است در صورت 
عدم ايفای تعهد در مهلت مقرر، تبديل به واردات قطعی با رعايت 

اين آيين نامه منوط به پرداخت سود بازرگانی معادل جدول زير و 
با رعايت بندهای الف، ب و ج ذيل آن خواهد بود:

الف- واردكنندگانی كه 70 درصد وزن محموله وارداتی را صادر 
كرده اند در صورت درخواست تبديل باقيمانده به ورود قطعی مشمول 

70 درصد سود بازرگانی ماخذ تعرفه های فوق الذكر می شوند.
ب- درصورت برقراری هر نوع مابه التفاوت يا عوارض توسط مراجع 
قانونی برای واردات قطعی اقالم فوق الذكر، هنگام تبديل به قطعی 
شدن پروانه ورود موقت آن اقالم عالوه بر پرداخت سود بازرگانی تعيين 

شده مشمول پرداخت مابه التفاوت يا عوارض مربوط نيز خواهد شد.
ج-وزارت جهاد كشاورزی تاپايان هر سال سود بازرگانی كاالهای 
اقالم فوق الذكر را برای تبديل پروانه ورود موقت به قطعی پيشنهاد و 
پس از طی مراحل تصويب قانونی مراتب به سازمان توسعه تجارت و 

گمرك ايران برای اقدام ابالغ خواهد شد.

ضوابط و تعرفه واردات 9 قلم کاالی کشاورزی تغيير کرد

نسيم صادقي، مديرعامل شرکت توسعه نيشکر و صنايع جانبي

دو کارخانه شکر قهوه اي تأسيس می شود
مديرعامل شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي گفت: دو كارخانه 
توليد شكر قهوه اي و شكر دارويي آماده بهره برداري است و درچند روز 
احداث  براي  كرد:  اظهار  صادقي  نسيم  مي رسد.  بهره برداري  به  آينده 
كارخانه توليد شكر قهوه اي 200 ميليارد ريال هزينه شده و با شروع به 
كار آن 30 نفر به صورت مستقيم و 30 نفر هم به صورت غير مستقيم 
جذب بازار كار مي شوند. وي گفت: همچنين براي احداث و راه اندازي 
كارخانه توليد شكر دارويي نيز 100 ميليارد ريال سرمايه گذاري شده كه 
با راه اندازي آن 20 نفر به صورت مستقيم و 30 نفر به صورت غيرمستقيم 

جذب كار مي شوند. 
صادقي گفت: اين شركت در زمان حاضر با تأمين 40 درصد شكر 
مورد نياز كشور درصدد تنوع بخشيدن به محصوالت توليدي و مورد نياز 
كشور است و به همين دليل دو كارخانه شكر قهوه اي را با ظرفيت هفت 
هزار و 500 تن در سال و كارخانه شكر دارويي را با ظرفيت 12هزار تن 
در سال احداث كرده است. مديرعامل شركت توسعه نيشكر و صنايع 
جانبي خوزستان گفت: هم اكنون در استان خوزستان 70 هزار هكتار زير 
كشت نيشكر قرار دارد و ساالنه 14 هزار هكتار نيزار نيشكر آيش مي شود 
به طوري كه از اين مزارع در سال گذشته 588 هزار تن شكر توليد 
شد. وي گفت: با برنامه ريزي هاي انجام شده توليد 600 هزار تن شكر در 
سال جاري طراحي شده است و اين در حالي است كه استان خوزستان 
پتانسيل بالقوه توليد قابل توجهي از شكر مورد نياز كشور را دارا است و 

مي توان با توسعه اين شركت كشور را از واردات شكر بي نياز كرد. 
مديرعامل شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي خوزستان در ادامه 
افزود: رويكردي كه همواره در اين شركت دنبال مي شود تالش براي 
خودكفايي كشور در زمينه توليد شكر است و به همين دليل تاكنون 
توانسته ايم كاالهاي مورد نياز خودمان را از داخل استان تهيه كنيم. وي با 
اشاره به اينكه اين شركت هيچگونه ضايعاتي ندارد گفت: ضايعات ما ماده 
اوليه صنايع ديگر است و به همين دليل تالش كرده ايم زنجيره توليد را 
ارتقاء دهيم كه با احداث دو كارخانه شكر قهوه اي و شكر دارويي همه نياز 

داخل به اين دو محصول را مرتفع مي كنيم.

مديرعامل شركت كشت و توسعه نيشكر استان خوزستان با اشاره به 
توليد 14 ميليون و 500 هزار تن محصوالت كشاورزي در استان افزود: 
از اين ميزان حدود 55 درصد آن نيشكر است. وي همچنين در خصوص 
راندمان آبياري در شركت توسعه نيشكر گفت: در حالي كه راندمان آبياري 
در دنيا و در سيستم هاي مشابه ما 30تا 32 درصد است اين شركت 
توانسته با انجام فرآيند كامل مهندسي آب اين ميزان را به 50 تا 52 
درصد برساند و تالش مي كنيم يكي از روزآمدترين سيستم ها و شيوه هاي 
استفاده از آب را مورد استفاده قرار دهيم. شركت توسعه نيشكر و صنايع 
جانبي خوزستان در سال زراعي 95-94 با توليد 588هزار تن شكر رتبه 

نخست بزرگ ترين توليدكننده شكر در كشور را كسب كرد. 
اين شركت با مجتمع هاي هفتگانه تابعه خود به تنهايي 40 درصد 
شكر توليدي كشور را تأمين مي كند. پيش بيني شده در سال زراعي 96-

95 شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي با توليد 6ميليون تن نيشكر، 
حدود 600هزار تن شكر را توليد و روانه بازار كند. شركت توسعه نيشكر 
و صنايع جانبي در دهه 70 و در زمان دولت سازندگي مرحوم آيت اهلل 
هاشمي رفسنجاني با آماده سازي و زهكشي بيش از 80هزار هكتار از اراضي 

شوره زار جنوب خوزستان شكل گرفت
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با رأی موافق نمايندگان؛

مجلس ساز و کار کاهش 
التهاب بازار محصوالت 
کشاورزی را اصالح کرد

ساز  اسالمی،  شورای  مجلس  نمايندگان   
و كار كاهش التهابات مربوط به بازار كاالهای 
اساسی كشاورزی و كاهش نوسانات فصلی اين 

محصوالت را تعيين كردند.
نمايندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه 
ايرادات شورای  ادامه بررسی  امروز و در  علنی 
نگهبان به اليحه برنامه ششم توسعه فرهنگی، 
اقتصادی و اجتماعی كشور، بند »الف« ماده 42 
اين اليحه را اصالح و ساز و كار كاهش التهابات 
بازار كاالهای اساسی كشاورزی را تعيين كردند.

بر اساس اين بند، »به منظور كاهش التهابات 
كاهش  و  كشاورزی  اساسی  كاالهای  بازار 
نوسانات غيرعادی فصلی محصوالت كشاورزی 
و به منظوركاهش بار مالی دولت برای تأمين 
نقدينگی در گردش و هزينه  تبعی مورد استفاده 
ذخاير  تأمين  و  بازار  تنظيم  سياست های  در 
دولتی  بازرگانی  شركت  راهبردی،  محصوالت 
ايران يا هر يك از شركت های دولتی مسئول 
تنظيم بازار هر محصول به تشخيص وزارت جهاد 
برآوردهای  اساس  بر  مورد  حسب  كشاورزی، 
ماهانه، فصلی و ساالنه عرضه داخلی و تقاضای 
هر يك از محصوالت، نسبت به اتخاذ موقعيت 
مناسب خريد يا فروش در قراردادهای َسلَف و 
ابزارهای مالی موضوع بند 24 ماده 1 قانون بازار 
اوراق بهادار جمهوری اسالمی ايران مصوب آذر 
ماه 1384 بر روی هر يك از دارايی های مشمول 
صدر اين ماده در چارچوب مقررات بازار سرمايه 

اقدام می كند.«
نمايندگان همچنين با اصالح ماده 44 اليحه 
برنامه ششم توسعه، مقرر كردند »كليه اشخاص 
حقيقی و حقوقی كه به نحوی در امور توليد، 
پرورش، نگهداری، توزيع، حمل و نقل، عرضه، 
فروش دام زنده و نيز استحصال، تهيه، عمل آوری، 
جمع آوری، نگهداری، بسته بندی، توزيع، حمل و 
نيز خوراك  و  دامی  منشأ  با  فرآورده های  نقل 
دامی فعاليت دارند، در صورت تخطی از اجرای 
ضوابط و مقررات بهداشتی به تشخيص سازمان 
مسئول  به كارگيری  عدم  يا  كشور  دامپزشكی 
فنی ـ بهداشتی با رأی دادگاه صالح، متعهد به 
پرداخت خسارت وارده به مصرف كنندگان اقالم 

غيربهداشتی يا ناسالم هستند.

بخش كشاورزي در ايران يكي از بخش هايي است كه عملكرد آن 
در ايجاد ارزش افزوده بيش از هر چيز تابعي از عواملي همچون ميزان 
بارندگي،  جريان هاي سطحي، سطح زير كشت، ميزان استحصال آب 
از منابع آب زيرزميني و... است. نتيجه اين وضعيت آن بوده است كه 
عملكرد رشد بخش كشاورزي تقريباً مستقل از چرخه هاي تجاري 

)رونق و ركود( در اقتصاد ايران بوده است.
نمودار 2 نشان دهنده رشد ارزش افزوده بخش كشاورزي از سال 
1386 به بعد و پيش بيني سال 1395 مي باشد. مالحظه مي شود كه 
در دوره 1386-1394 به غير از سال 1394 كه رشد بخش كشاورزي 

فراتر از 5 درصد بوده، در بقيه سال ها )به غير از 1388( ارقام رشد اين 
بخش كمتر از 5 درصد بوده اند. ضمن اينكه بخش مذكور در سال هاي 
1387 و 1390 ارقام رشد منفي را نيز تجربه كرده است. آمار مركز 
آمار ايران براي رشد بخش كشاورزي در سال 1394 و شش ماهه سال 
1395 حاكي از ارقام رشد 5/5 و 6/1 درصد بوده و ارزيابي جديدترين 
محصوالت  اقالم  انواع  توليد  از  كشاورزي  جهاد  وزارت  برآوردهاي 
كشاورزي تا پايان سال 1395 حاكي از آن است كه رشد ارزش افزوده 
بخش كشاورزي )به قيمت ثابت( در سال 1395 حدود 5/7 درصد 

خواهد بود كه نسبت به برآوردهاي قبلي با افزايش همراه بوده است.

بخش کشاورزي

حجتي:

موافق کاهش تعرفه ۸ کاالي اساسي نبودم
در حالي كه وزير جهاد كشاورزي عنوان مي كند كه با كاهش 
تعرفه واردات 8 كاالي اساسي و حساس موافق نيست اما يك 
مقام اجرايي خبر از پيشنهاد جهاد كشاورزي براي كاهش تعرفه 
واردات اين محصوالت در دولت مي دهد. موضوع كاهش تعرفه 
واردات 8 كاالي اساسي، حساس و ضروري توسط هيأت وزيران، 
حاشيه ها و اعتراضات بسياري در ميان جامعه كشاورزي كشور 

به همراه داشت. 
جهادكشاورزي  مختلف  طرح هاي  كه  شد  باعث  مصوبه  اين 
براي خود اتكايي در توليد برخي از محصوالت كشاورزي و اجراي 
طرح هايي مانند »بازار در برابر بازار« كه براي صادرات مازاد توليد 
سيب و كشمش در نظر گرفته شده بود، زير سؤال برود. اما با اين 
وجود وزارت جهاد كشاورزي به صورت مشخص، مخالفت خود را 
با اين مصوبه هيأت وزيران به خاطر مصالح دولت اعالم نمي كرد. 
وي افزود: تعرفه ها اگر قرار است تغيير كند قانونگذار اعالم كرده 
كه با پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي باشد و كميسيون ماده يك 
نيز موضوع تعرفه ها را در كشور ساماندهي مي كند و در نهايت بايد 
اذعان داشت كه تغيير در نظام تعرفه ها با طي شدن اين مراحل 
صورت مي گيرد. رئيس ستاد تنظيم بازار ادامه داد: براي برخي از 
اقالم نيز تمهيدات فصلي داريم و تعرفه ها را كاهش مي دهيم تا در 
زمان برداشت محصول حمايتي از توليدكنندگان صورت گيرد و 
بعد از فصل برداشت كه بايد كاال در اختيار مصرف كنندگان قرار 
گيرد اجحافي در حق آنها انجام نشود. وي براي توضيح بيشتر 
گفت: با پيشنهاد وزارتخانه هاي توليدي تعرفه ها را تغيير مي دهيم 
و محدوديت هاي مقداري را نيز برطرف مي كنيم. اين كاالها براي 
زندگي مردم تأثيرگذار هستند و بايد براي كنترل امور مصرف كننده 

و توليدكننده را به صورت همزمان در نظر گيريم. 

 پیشنهاد در سطح وسیع براي كاهش تعرفه واردات 
بنابر اين گزارش حجتي وزير جهاد كشاورزي در پاسخ به 
اين پرسش كه »شما موافق كاهش تعرفه 8 كاالي كشاورزي 
اساسي و حساس هستيد يا خير؟« اظهار كرد: پيشنهاداتي در 

سطح وسيع در اين باره آمده بود اما ما موافق نبوديم و خيلي 
دراين ارتباط نظر )مثبت( نداشته ايم. وي افزود: در دولت در اين 
خصوص چند بار بحث شد و اشكاالت آن )مصوبه هيأت وزيران 
براي كاهش تعرفه 8 كاالي اساسي( برطرف شد اما درنهايت 
چيزي كه درآمده آسيبي به توليد و توليدكننده نمي زند. وزير 
جهاد كشاورزي ادامه داد: براي رفع نگراني كه براي شب بوده 
و هست اين اتفاق )كاهش تعرفه( افتاد. وي تصريح كرد: تعرفه 
برنج در ابتدا از 40 درصد به 5 درصد كاهش يافت اما اين تعرفه 
دوباره اصالح شد و اكنون 26 درصد است و واردات در فصل غير 

برداشت محصول داخلي انجام مي شود. 

 دفاع حجتي از انتزاع 
بنابراين گزارش شريعتمداري معاون اجرايي رئيس جمور با سابقه اي 
كه در دولت اصالحات به عنوان وزير بازرگاني دارد، اخيراً حمالت 
تندي به اجراي قانون انتزاع داشت و آن را باعث از هم پاشيدگي 
نظام صنفي دانست. حجتي همچنين در پاسخ به اين سؤال كه “قبول 
داريد كه آن اعتقادي كه در دولت به قانون انتزاع وجود داشت ديگر 
به آن شدت نيست و دولت بيشتر به سمت وزارت صنعت است. گفت: 
چنين احساسي را نداريم. وي افزود: كشاورزي زنجيره است و در دنياي 
توسعه يافته به اين سمت حركت مي كند و تنها كشاورزي معيشتي 
مي تواند محدود به مزرعه باشد. حجتي اظهار داشت: شما نمي توانيد 
شير توليد كنيد و منتظر باشيد كه هركسي و هر موقع كه خواست 
بيايد آن را بخرد. توليد كننده به صورت حقيقي يا حقوقي بايد در صنايع 
باشند كه اين درواقع به معني انتزاع است. در اروپا و آمريكا و هلند 
خود توليدكننده ها صنايع دارند. اين گزارش مي افزايد: عالوه بر »اقرار 
صريح وزير جهاد كشاورزي« بر عدم رضايت براي كاهش تعرفه واردات 
8 كاالي اساسي، ضروري و حساس، »اصالح چند مورد كاهش تعرفه 
محصوالت كشاورزي بعد از مصوبه هيأت وزيران« مانند برنج نيز شاهد 
اين مدعا است. با پيگيري وزارت جهاد كشاورزي بود كه اين تعرفه ها 
اصالح شد و تعرفه برنج بعد از اينكه از 40 درصد به 5 درصد كاهش 

يافت دوباره با 26 درصد افزايش يافت.
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صرفه جويي 1/4 ميليارد دالري ارز در 3 سال اخير

مأخذ: گمرك جمهوري اسالمي ايران

نمودار تولید  و واردات شكر از سال 80 تا پایان دي ماه سال 1395
)ارقام به تن( آمارهاي ارايه شده از سوي گمرك ايران نشان مي دهد در سال هاي 1393، 1394 و 1395 به 

ترتيب 823 هزار تن، 521 هزار تن و 651 هزار تن شكر به ارزش متناظر 377 ميليون دالر، 172 
ميليون دالر و 312 ميليون دالر به بازار داخل وارد شده است. يك محاسبه ساده نشان مي دهد كه 
ارزش واردات شكر در 3 سال اخير 861 ميليون دالر است. ارزش متوسط واردات ساالنه شكر در 3 
سال اخير 287 ميليون دالر شده است. اين در حالي است كه ارزش شكر واردات شده در سال هاي 
1390، 1391 و 1392 به ترتيب 756 ميليون دالر، 1072 ميليون دالر و 832 ميليون دالر و جمع 
3 سال يادشده معادل 2660 ميليون دالر و متوسط 3 سال 1390 تا 1392 رقمي برابر با 887 
ميليون دالر شده است. يك محاسبه ساده ديگر نشان مي دهد در 3 سال 1390 تا 1392 متوسط 
ارزش شكر وارداتي 3 برابر ميانگين ارزش واردات در 3 سال 1393، 1394 و 1395 شده است. 
اگر قرار بود با دست فرمان واردات سال هاي 1390 تا 1392 پيش برويم حاال به جاي اينكه ارزش 
كل واردات شكر از 1384 تا 1395 عدد حدود 6/5 ميليارد دالر باشد بايد حدود 7/9 ميليارد دالر 
ارز از كشور خارج مي شد. نگه داشتن نزديك به 1410 ميليون دالر ارز در 3 سال 1393 تا 1395 
از ايستادگي وزير جهاد كشاورزي، پايداري كارخانه هاي قند و شكر و انگيزه هاي باالي چغندركاران 
زحمتكش به دست آمده است. اين دست فرمان مي تواند ادامه يابد و روزي برسد كه وابستگي مصرف 

كل شكر ايران به واردات به كمترين عدد ممكن برسد، به شرط اينكه وضع بر همين روال باشد.

نجمن صنفي كارخاهن اهي قند و شكر اريان
ا

واردات شكر خام بصورت ماهیانه از سال 1385   تا سال 1395

جمعاسفندبهمنديآذرآبانمهرشهریورمردادتیرخرداداردیبهشتفروردینسالرديف

11385154941112053071921872231942982402762481 1542483595648711063125014731668196522052481جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

2
1386236228112541111336155652750381170 2364645766307418749359901055108211321170جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

3
138728298889149173246865126169931101 285714523438355658064871383910081101جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

4
1388119108576442339446457412273877 119227284348390423517563608682804877جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

5
1389691071322343123301611128063731321805 691763085428541184134514571537160016731805جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

613900241268301384311817181142561234 02436104405789820838855103611781234جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

7
1391506912155154196190372281513071231681

501192402954496458358721100125115581681جمع هر ماه + ماه هاي قبل

8
1392881588114611592071151461342252271579

88103191305366525732847993112713521579جمع هر ماه + ماه هاي قبل

9
1393165137211574067471980000823

165302513570610677724743823823823823جمع هر ماه + ماه هاي قبل

10139405.511.89.212701071751052524521 05.517.32133103210385490492497521جمع هر ماه + ماه هاي قبل

1113950002522117076506668651 00025246391467517583651جمع هر ماه + ماه هاي قبل
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         619
                                             

مأخذ واردات: گمرك جمهوري اسالمي ایران

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 1170 274.461.367 822 133.309.344 348 1386
325.013.345 1101 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 1805 704.520.407 1805 0 0 1389
755.904.844 1234 752.105.334 1228 3.799.510 6 1390

1.072.413.608 1680 1.072.413.608 1680 0 0 1391
832.187.958 1579 832.187.958 1579 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
311.955.701 651 0 651 0 0 1395

6.498.555.029 14675 5.671.582.324 13427 515.017.005 1248 جمع

    واردات شكر از سال 84 تا پایان دی ماه سال95 به تفكیك خام و سفید


