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گوهر ناب حقيقتخواهي
و حقيقتگويي
بهمن دانائی

آدمي در هر منصب و مقام ،با هر ميزان
از ثروت و دارايي و در هر جايي كه باشد،
زندگياش فراز و فرود دارد و اگر جز اين بود
و باشد عجيب خواهد بود .آدمي در همين
فراز و فرودهاست كه تجربه ميآموزد ،درس
ميگيرد و شناختش نسبت به خويش،
نسبت به جامعه و جهان افزايش يافته
و كامل ميشود .آدمي در هر دورهاي از
زندگياش روزهاي خوش دارد و روزهاي
ناخوش و سال  1395نيز براي شهروندان
ايراني چنين بود و چنين نيز خواهد بود.
انسان پيش و بيش از آنكه مهندس يا
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
پنهانترين ژرفاي وجودش چيزهايي دارد كه از
او جدا نخواهد شد و تا روزي كه نفس ميكشد
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 ويژگيها روزي سر برميآورد و آدمي را
به آدميت خويش برميگرداند.
ادامه در صفحه3

ايستادگي حجتي در برابر مافياي
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سال  1395با همه فراز و فرودهايش براي
ايرانيان به پايان رسيده است و ميرود كه به
حافظه تاريخي شهروندان سپرده شود .چند
روز ديگر بهار از راه ميرسد و جشن نوروز از
سوي پير و جوان ،زن و مرد ،پولدار و تهيدست
ايراني برپا ميشود .اما پس از آن هر فردي
در هر منصبي به آينده كوتاهمدت خودش،
خانوادهاش ،فعاليتي كه دارد ،سرنوشت كشور
و جامعهاش فكر ميكند تا بتواند برنامهاي
براي بهبود شرايط فراهم كند .اين پرسش
عمومي از هماكنون نيز ذهنها را مشغول
كرده است .سال  1396چه خواهد شد؟ به
اين پرسش ميتوان از زوايههاي گوناگون
پاسخ داد .نوشته حاضر سعي ميكند به طور
خالصه چند نكته را يادآور شود و تصويري از
آنچه ميتوان ديد را نشان دهد.
سياست داخلي
در بهار  1396ايرانيان براي بار دوازدهم
به پاي صندوقهاي رأي ميروند كه قرار
است آراي آنها را درباره رئيسجمهور
سالهاي  1396تا  1400جمعآوري كند.
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دست بهار
زيبا را بگيريم
و سرزنده باشيم

صفحه3

در صفحات دیگر میخوانید:

ناگهان تعرفه شكر
را از 120درصد
به صفر رساندند

صفحه5

چند نکته
درباره تحقيق و تفحص
از نیشکر

صفحات  6و7

دو كارخانه
شكر قهوهاي
تأسيس میشود

صفحه10

2

شماره  - 163بهمن و اسفند 1395

چشمانداز 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 فوقالعادهاي دارد .تفاوت دولتهاي نهم ودهم در حوزه
صنعت وقند و شكر با دولت يازدهم براي اين صنعت آشكار است .در دولتهاي نهم ودهم توليد قند و
شكر داخلي حتي تا نزديكي دره مرگ رفت و حاال در اين دولت شاهد ركوردشكني  122ساله هستيم.
سياست خارجي
سال  1395براي ايرانيان با اخبار خوش درباره به ثمر رسيدن پرونده هستهاي شروع شد .برجام
كه دستاورد دولت يازدهم بود نور اميد در دل فعاالن صنعتي روشن كرده بود كه حاال تحريمها حذف
شده و كسب و كارها رونق ميگيرند .در حالي كه اين خوشبيني حتي تا پاييز امسال ادامه داشت و
در عرصه عمل نيز رخدادهاي قابل توجهي را شاهد بوديم كه ورود دهها هيأت سرمايهگذاري 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 همسايههاي ايران مثل تركيه و عربستان ايجاد
كردهاند نشاندهنده اين است كه سال  1396در 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 سرمايهگذاري است .اطالعات در دسترس نشان ميدهد كه احتمال برگشت
نرخ تورم به سمت باال رفتن وجود دارد و برخي پيشبينيها حاكي از دو رقمي شدن احتمالي
نرخ تورم در سال  1396است .برخي نهادهاي پژوهشي داخلي و برخي نهادهاي خارجي معتبر
پيشبيني كردهاند كه نرخ تورم در حدود 11تا  12درصد براي سال  1396است .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  200هزار شغل درست شود باز هم سه ميليون بيكار خواهيم
داشت .نشانههاي موجود حاكي است قيمت نفت به مثابه اصليترين عنصر درآمد ارزي دستكم
به اندازه سال  1395خواهد بود و درآمدي حدود  50ميليارد دالر نصيب ايران ميكند .اين
ميزان درآمد البته تكافوي مصرف و هزينههاي جاري است و سرمايهگذاري دولتي كمتر امكان
رشد باال دارد .با اين همه به نظر ميرسد رشد اقتصادي ايران در سال  1396حدود  4درصد
باشد كه نرخ رشد مناسبي در مقايسه با اوايل دهه  1390است اما مطابق با نياز كشور نيست.
سياستهاي اقتصادي
سياستهاي اقتصادي كالن را ميتوان در سياستهاي پولي ،ارزي ،تجاري و صنعتي
خالصه كرد .اگرچه نميتوان 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
ميرسد در سال  1396شاهد رخداد فوقالعادهاي نخواهيم بود .سياست ارزي ايران شايد در
سال  1396با تك نرخي شدن ارز تفاوت بنيادين با امسال داشته باشد .با توجه به شرايط دشوار
پولي و وضعيت نامناسب بانكهاي كشور بايد شاهد رخدادهاي عجيب در سياستهاي پولي
باشيم .دولت ميخواهد 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 بانكها به نظر ميرسد يكي
از مجادلههاي بزرگ سال  1396همين سياستهاي پولي و بانكي باشد.
سياست خودكفايي
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 پراكندهاند در سال
 1387حتي به  500هزار 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  650هزار تن رسيده است .يك محاسبه ساده نشان ميدهد كه رشد توليد شكر در
دولت يازدهم  50درصد را تجربه كرده است كه يكي از سريعترين 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 ميرفت آن را نابود كند خالص شد و در مسير رشد قرار
گرفت؟ چه شد كه ارزش واردات شكر در  2سال  1393و  1394از نصف واردات شكر
در سال  1385نيز 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 سياستهاي 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 ميدهد
كار آساني نداشته است .وزير جهاد كشاورزي دولت يازدهم يك سياستمدار و تكنوكرات
برجسته است كه اصولش را ميشناسد و براي آن اصول فداكاري ميكند و نامهربانيها
را خريداري ميكند .وزير جهاد كشاورزي با همه نيروي خود در برابر مافياي واردكننده
قند و شكر كه از اواخر دهه  1390تا روي كار آمدن دولت يازدهم صدها ميليارد تومان
رانتخواري كرد و فساد درست كرد ،ايستادگي كرد .در  3سال فعاليت دولت يازدهم
مهندس حجتي در منصب وزير جهاد كشاورزي ،مافياي واردات انواع ترفندها را براي باز
كردن راه رانتخواري 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 ميشد
را تبديل به فرصت ميكرد .سخنان او در جمع اعضاي اتاق بازرگاني كه «من مثل عقاب همه
حركتهاي شما واردكنندگان قند و شكر را رصد ميكنم و اگر ذرهاي تخلف كنيد آن را افشا
ميكنم» اشتهار پيدا كرده است و جديت او مافياي واردات شكر را تا مدتها 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
ميآوردند كه دست از سرسختي در برابر واردات ويرانكننده بردارد.
فشارهاي دولتيها در مناصب مهم يا مديران مياني با انگيزههاي 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 نگرانيهاي وزير جهاد كشاورزي در اين سالها در ارتباط با صنعت قند و شكر اين
بود كه كارخانههاي توليدكننده اين محصول به دليل اتخاذ يك سياست اشتباه راهبردي،
بهره كافي نبردند و سال مالي سختي را در سال  1395تجربه 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  3سال اخير اين
بود كه به بخش غيردولتي اعتماد كرد .برخالف وزيران دولتهاي نهم ودهم كه هرگز با
نهادهاي مدني فعال در اين بخش سازگار نشده و با عينك بدبيني به فعاليتهاي تشكلها
نگاه ميكردند 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 تحليلهاي ارايه شده از طرف انجمن صنفي كارخانههاي قند و شكر راه را براي
سازگاري فراهم كرد و راه نفوذ مافيا را مسدود كرد .ادامه سياستهاي وزارت جهاد كشاورزي
در سالهاي آينده ،نويدبخش توليد شكر به ميزان مصرف داخلي خواهد بود.
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ادامه از صفحه اول|
آدميان در هر عصر و دورهاي و در هر سرزمين بدون چون و
چرا دالور بودن و شجاعت همنوعان خويش را به مثابه ويژگي
دوستداشتني قبول دارند و به دالوران احترام ميگذارند .اما آدميان
ترسوها و جبونها را دوست ندارند و آنها را نكوهش ميكنند .انسان در
هر شرايطي دلداده و دلبسته عدالت است و از بيعدالتي و نابرابري رنج
ميبرد و از كساني كه عدالت را قرباني كنند بدشان ميآيد .از ويژگي
ديگر آدميان با هر جنس و رنگ ،مقايسهگري است .آدمي هماره امروز
خويش را با ديروزش ،امروزش را با امروز همتايش در محل كار ،با
برادر و يا دوستش مقايسه ميكند و از اين مقايسهها درس ميگيرد و
ميآموزد .انسان عادت دارد از روزگار سپري شده خويش و جامعهاش
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 ميگيرند ،خود نيز در معرض داوري قرار دارند.
از ويژگي ديگر آدمي اين است كه حقيقت ناب هر رخدادي را در ذهن
و قلب خويش ميفهمد و برايش اهميت دارد كه حقيقت را آنطور كه
ميبيند بر زبان آورد و به اطالع ديگران برساند .آدمي تمايل دارد از كساني
كه احساس ميكند به هر دليل با بيمهري و درشتي روزگار و آدميان
مواجه شده است همدردي كرده و تا جايي كه نيرو دارد اين بيمهري
رخ داده را به اطالع برساند .بدون اين همدرديها و بدون بيان واقعيتها
و حقگوييها ،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 ومصداقها جاي دارند .خانواده ارجمند و سختكوش
صنعت قند و شكر در سال  1395همانند همه سالهاي عمر خود تلخ
و شيرينهايي را تجربه كردند و از اين فراز و فرودها براي سالهاي پيش
رو بهره خواهند برد .رشد بيوقفه ،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 شيرينترين
روزهاي تاريخ اين صنعت به حساب ميآيند .اما ناكامي در بهرهبرداري از
اين ميوه شيرين از سوي كارخانهها ،از ناراحتيهاي صنعت است .در حالي
كه توليد به بهرهورترين روزها رسيده است اما سياستهاي نادرست برجاي
مانده از سالهاي قبل و يك گروه عجيب موجب شد شيريني اين كاميابي
به كارخانهها نرسد .در سال  1395اما برجام به مثابه يك نقطه عطف كه
ميتوانست 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  1395شاهد كاهش نرخ تورم و تثبيت نسبي نرخ دالر به مثابه دو
عامل مهم در اقتصاد كالن بوديم كه خوشيها و ناخوشيها به همراه داشت.
يك رخداد غمانگيز
در سرمقالههاي پيشين يادآور شدم كه برخي مقولهها شريف و
تحسينبرانگيزند و اين مقولهها همانهايي هستند كه شعاعي از آنها
بر ذهن و دل هر آدم به معناي آدم اصيل ميتابد و چشم و دل او را

روشن نگه ميدارد .يكي از ويژگيها و مقولههاي شريف حقيقتبيني
و بيان حقيقتها در شرايط سخت و دشوار است .حقيقتخواهي گوهر
گرانبهايي و از مقولههاي ارجمند جامعه انساني به حساب ميآيد و
حقيقتگويي اين گوهر گرانبها را كامل ميكند .واقعيت اين است كه
داستاني تلخ رخ داده در باره واحد بزرگ و ملي شركت توسعه نيشكر
و صنايع جانبي خوزستان يك رويداد غمانگيز سال  1395بود .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
سختترين روزگار اقتصاد ايران با سختكوشي و مدارا اجازه ندادند كه
چرخهاي صنعت از كار بيفتد و از سوي ديگر بيان يك واقعيت درباره
مديريت همكار گرانسگمان 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 ميآيد كه تا پيش از سال  1356صنعت قند و شكر ايران
را مجموعهاي از كارخانههاي قند كه مواد اوليه آنها چغندر بود در پهنه
اين سزمين شكل داده بودند .اين كارخانههاي قند كه موتور توسعه مناطق
محروم ايران بودند از سال  1310به بعد به مرور راهاندازي شده بودند اما در
سال  1356بود كه دومين كارخانه نيشكري ايران و بزرگترين كارخانه قند
جهان كه از نيشكر به عنوان مواد اوليه استفاده ميكرد در خوزستان راه افتاد.
ساعت پانزده و سي دقيقه روز بيستم اسفندماه  1356بود كه مهندس
نادر حكيمي مديرعامل كشت و صنعت كارون گزارش اجراي اين طرح را
به اطالع مقامهاي ارشد آن روزگار داد و كار بزرگترين 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 بزرگترين كارخانه قند از نيشكر در اواخر دهه
 1350و شروع دهه  1360با چند تنگنا مواجه شد .تنگناي نخست شروع
جنگ تحميلي عراق عليه ايران بود كه كار توليد را سخت و از حالت
تعادلي خارج ميكرد كه البته قابل تحمل بود .پديده بدتر از جنگ نگاه
عجيب به يك كارخانه ملي و دولتي از سوي سياستورزان بود كه به
جناح سياسي هم منحصر نميشود .يك نگاه ناكارشناسانه و نادرست نزد
سياستمداران وجود دارد كه از هر دارايي ملي ميتوان 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 دخالتهاي بيجا و سياستزده
مديريت آن را دراختيار گيرد و دوست و آشناي خود را در آنجا منصوب
كند و از مزيتهاي اين انتصابها بهرهبرداري سياسي كند .اين رخدادهاي
ناراحتكننده كه از دهه  1360شروع 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  1600ميليارد 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  1360به تأخير افتاده بود
به مرحله تأسيس و بهرهبرداري برسد .اين طرح بزرگ و ملي كه بزرگترين
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 آيتاهلل سيدعلي

خامنهاي 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 كمتنش و پرثمر و با بهرهوري
بسيار باال شد .مديران صنعت قند ايران كه در همه استانهاي كشور از
جمله استان خوزستان حضور دارند شاهد تالش خستگيناپذير مديراني
بودند كه به دليل برنامهريزي خود چرخهاي 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 .بهرهبرداري  85درصدي از ظرفيت 700
هزار تني  7كارخانه شكر شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي خوزستان
و بهرهبرداري از كارخانههاي تكميلي مثل خوراك دام ،توليد خمير مايه،
كارخانههاي  MDFو سودآور كردن اين شركت بزرگ با استمرار مديريت
دلسوز و كارآمد و باثبات ممكن شد .همه كساني كه از دور و نزديك شاهد
تالش خستگيناپذير مديريت اين واحد بزرگ بودند يادشان ميآيد كه
مهندس نسيم صادقي به مثابه يكي از مديران ارشد اين شركت و يكي از
مديران صنعتي كه فقط كار ميكنند و تبليغ خويش را كنار گذاشتهاند تا
ميهن و سرزمين خود را آباد كنند تا چه اندازه بردبار و مداراجويانه در برابر
سختيها ايستادگي كرده است.
پرسش اين است كه چرا چنين كاميابيهايي نبايد ادامه يابد؟
چرا در حالي كه تجربه تلخ و ناراحتكننده كشت و صنعت كارون
و هفتتپه زيانده شدن اين واحدها در برابر ديدگانمان بود و هست
كاري را ميكنيم كه نبايد ميكرديم؟ آيا نبايد از تاريخ درس
گرفت و راهي را كه مي دانيم آخر آن به بيراهه ختم میشود،
را نرفت و در مسير درست قرار گرفت؟ آيا دلمان براي هزاران
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
درميآورند نميسوزد و ميخواهيم 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
سياستورزان كردن آيا نبايد تمام شود؟ آيا تمايل داريم كه با
ايستادن چرخهاي بزرگترين كارخانههاي قند و شكر باز هم ضريب
وابستگيمان به واردات شكر افزايش يابد؟ از ديد نگارنده و بسياري
از كارشناسان صنعت قند كه سالهاي طوالني است كه از نزديك
شاهد سختكوشي و برنامهريزي كارآمد و مفيد و گرد آوردن سازماني
بهرهور و منسجم از سوي مهندس نسيم صادقي بودهاند اين رخداد
غمانگيزترين اتفاق سال  1395بود .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 زيانهاي انباشته در كارون
و هفت تپه نشان ميدهد كه اين اتفاق اندهبار در شركت توسعه
نيشكر و صنايع جانبي نيز تكرار خواهد شد .كاش گوهر گرانبهاي
حقيقتخواهي چراغ راه همه مسؤوالن ،سياستورزان و مديران ملي
و محلي بود و اين رخداد غمانگيز كام ما را تلخ نميكرد.

دست بهار زيبا را بگيريم و سرزنده باشيم

بهار سبز ،دلربا و جادويي لبخند بر لب پشت چراغ
زمستان ايستاده و ثانيهشماري ميكند تا به نرمي و زيبايي
كنارتان بنشيند .دست بهار زيبا را در دست بگيريد تا شادابي
و سرزندگي و سبزي را به همه نفسهايتان اضافه كند ،تا
سرخوش و خرم باشيد.
سال  1395با همه تلخ و شيرين ،سختي و نرمي ،فراز
و فرودش به پايان ميرسد و به زودي سال نو پر از شادابي
ميآيد .بهار زيباست ،دلفريب است ،خوشي و خرمي ميآورد
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 ،خوشحسابي و بدحسابي شركاي تجاري،
پيمانشكني دولتها ،نبود پول و سرمايه و مواد اوليه ،كسادي
بازار فروش ،گران شدن مواد اوليه ،واردات سرسامآور و همه
چيزهاي اندوهساز 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،
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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
ميآيد و جاي جاي اين سرزمين كهن و دوستداشتني را در گل و
گياه و سبزه و خوشي و شادابي مينشاند و لبخندي بر لبها ميآورد.
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.
نشريه شكر
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مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و
صنایع جانبی عنوان کرد

برداشت  ۸۲درصدی نیشکر
از سطح مزارع

مدیر عامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع
جانبی با اشاره به برداشت  ۸۲درصدی نیشکر
از سطح مزارع این شرکت گفت :در سالجاری
پیشبینی تولید  ۶۰۰هزار تن شکر را داریم که
یک رکورد محسوب میشود.
نسیم صادقی امروز اظهار کرد :در شرکت
توسعه نیشکر و صنایع جانبی تا به امروز با
توجه به اقدامات انجام شده بیش از چهار و
نیم میلیون تن نیشکر برداشت کردهایم که از
این میزان بیش از  ۴۷۰هزا تن شکر استحصال
شده است.
وی با اشاره به برداشت  ۳۵درصدی مزارع
نیشکر در سال گذشته در همین مقطع زمانی
گفت :امسال طبق برنامه مدون و دقیقی که
انجام دادیم توانستیم نسبت به زمان مشابه
سال گذشته  ۸۲درصد برداشت را انجام دهیم
و پیشبینی میکنیم امسال پس از پایان
برداشت به تولید  ۶۰۰هزار تن شکر برسیم که
این رکورد جدیدی در تولید ساالنه نیشکر و
شکر در این شرکت است.
مدیر عامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع
جانبی افزود :برای ایجاد اشتغال پایدار
برنامههایی در دست اجرا داریم و تالش
میکنیم زمینههای الزم را فراهم کنیم و
عالوه بر فعالیت تولید نیشکر و شکر کارهای
غیر نیشکری بیشتری را در اراضی آیشی و
در ظرفیتهای موجود خود انجام دهیم و از
تمامی ظرفیتها و امکانات شرکت برای تولید و
اشتغال پایدار بهره ببریم.
صادقی با اشاره به اینکه این شرکت بیش از
 ۴۰درصد شکر تولیدی کشور را تأمین میکند،
در رابطه با رویکرد اقتصاد مقاومتی در صنعت
نیشکر تصریح کرد :توجه به اقتصاد مقاومتی را
در چندین حوزه ،عملیاتی کردهایم از جمله این
کار بهرهگیری حداکثری از ظرفیت منابع انسانی
جوان و تحصیل کرده ،توجه به شرکتهای
دانش بنیان و استفاده از ظرفیت آنها در
بخشهای مرتبط با صنعت و کشاورزی که
امکان دورخیز به سمت یک جهش تولیدی را
برای ما رقم زد و در سایه تأكيد بر تجربه ،دانش
فنی و خالقیت نیروی انسانی و انگیزه قابل
توجه آنها برای دستیابی به موفقیت ،سرمایه
قابل توجهی در شرکت محقق شده است.
وی خاطرنشان کرد :رویکرد دیگر این
شرکت در حوزه اقتصاد مقاومتی ،عارضهیابی
و آسیبشناسی تمامی روندهای تولیدی و
بهرهوری بود که در یک برنامهریزی منسجم با
مشارکت نیروی انسانی متخصص ،موفق شدیم
تمامی بخشهای صنعت ،کشاورزی و تحقیقات
کاربردی را آسیب شناسی کنیم و در یک
هدفگذاری قابل دسترس ،نقاط ضعف مرتفع و
تولید در مسیر رشد و پویایی قرار گرفت.

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

رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور نرخ خريد تضميني ۴۲
محصوالت كشاورزي زراعي و باغي را براي سال زراعي ۹۶-۹۵
بعد از  ۵ماه تأخير از آخرين فرصت قانوني اعالم كرد .محمد باقر
نوبخت رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور ،نرخ خريد تضميني 42
محصوالت كشاورزي شامل  25محصول زراعي و  17محصول باغي را
براي سال زراعي  96-95بعد از  5ماه تأخير از آخرين فرصت قانوني
به وزارت جهاد كشاورزي اعالم كرد .شرح نامه رئيس سازمان برنامه
و بودجه كشور درباره نرخهاي خريد تضميني محصوالت كشاورزي
سال زراعي جاري به شرح زير است .اعضاي شوراي اقتصاد عضو هيأت
وزيران درخواست شماره  020/12867مورخ  1395/5/12وزارت جهاد
كشاورزي در خصوص پيشنهاد قيمت خريد تضميني محصوالت زراعي
براي سال  1396و محصوالت باغي براي سال  1395را بررسي و به
استناد ماده ( )36قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات
مالي دولت ( )2به شرح زير تصويب نمود.
 -1قيمت خريد تضميني محصوالت زراعي براي سال  1396و محصوالت
باغي براي سال  1395به شرح جدول (شماره 1و )2ذيل تعيين ميشود.
 -2به ازاي هر درصد شكستگي بيش از  10درصد براي برنجهاي
گروه سه مبلغ  79ريال و براي برنجهاي گروه يك و دو مبلغ  92ريال
از نرخهاي مصوب كسر و به ميزان شكستگي كمتر از 10درصد براي
برنجهاي گروه سه مبلغ  116ريال و براي برنجهاي گروه يك و دو مبلغ
 123ريال به نرخهاي مصوب اضافه ميشود .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 استانهاي گيالن ،مازندران و گلستان خواهد بود.

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

ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

 -3سازمان برنامه و بودجه كشور با هماهنگي وزارت جهاد كشاورزي
و رعايت قوانين و مقررات مربوط ،در مورد سازمانهاي مسؤول خريد،
محدوده زماني خريد ،تأمينكننده تنخواه ،چگونگي ضمانت و
بازپرداخت اعتبارات مورد نياز ،تعيين هزينههاي تبعي و محل تأمين
زيان احتمالي خريد موضوع اين تصويبنامه ،تصميمات الزم را اتخاذ و
بر نحوه اجراي آنها نظارت مينمايد.
تبصره :هزينههاي تبعي براساس پيشنهاد سازمان مسؤول خريد و
پس از بررسي سازما ن حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان توسط
سازمان برنامه و بودجه كشور ابالغ ميشود.
 -4ميزان افت سن گندم و جدول قيمت دانههاي روغني برحسب
اُفت و رطوبت با هماهنگي سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت جهاد
كشاورزي تعيين ميشود.
 -5جدول خريد تضميني گندم و گندم دوروم برحسب اُفت مفيد و
غير مفيد براي سال زراعي  1395-1396براساس محاسبه و پيشنهاد
سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان و تفاهم وزارت جهاد
كشاورزي و سازمان برنامه و بودجه كشور ابالغ ميشود.
 -6در راستاي بند «الف» ماده ( )145قانون برنامه پنجساله پنجم
توسعه جمهوري اسالمي ايران و تبصره ( )6ماده ( )6قانون افزايش
بهرهوري بخش كشاورزي و منابع طبيعي ،وزارت جهاد كشاورزي
مكلف است در برنامهريزي توليد محصوالت كشاورزي و انجام
خريدهاي تضميني ،الگوي كشت بهينه ملي  -منطقهاي را رعايت كند.

نام محصول
گندم معمولی
گندم دوروم
جو
ذرت دانهای
چغندر قند بهاره
چغندر قند پاییزه
پنبه(وش)
دانه سویا
دانه آفتابگردان
دانه کلزا
دانه گلرنگ
عدس
نخود
لوبیاچیتی
لوبیا سفید
لوبیا قرمز
برنج گروه یک (خزر ،شیرودی،
فجر و کشوری)
برنج گروه دو (سپیدرود و گوهر)
برنج گروه سه (ندا ،کوهسار ،دانیال،
عنبر نجفی ،سازندگی و کامفیروز)
سیب زمینی پاییزه
سیب زمینی بهاره
سیب زمینی طرح استمرار
پیاز پاییزه
پیاز بهاره
پیاز طرح استمرار

قیمت(ریال)
13.000
13.300
10.300
10.650
3.091
2.975
31.964
24.694
26.644
27.830
26.186
28.831
26.858
26.103
26.096
24.948
38.368
34.482
28.613
4.237
4.121
4.897
2.825
2.748
3.005

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

ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

نام محصول
سیب ممتاز
سیب درجه یک
سیب درجه دو
سیب درجه سه
پرتقال درجه یک شمال
پرتقال درجه یک جنوب
لیموشیرین درجه یک جنوب
لیموترش
گریپ فروت توسرخ و سفید
نارنگی درجه یک شمال
نارنگی رسمی شمال
انار
انجیر خشک
کشمش
خرما
برگ زردآلو آفتابی
برگ زردآلو کالیفرنی

قیمت(ریال)
10083
7975
5777
2889
8195
7095
5830
9075
9625
11825
5014
6380
14355
26978
28512
21492
23706
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حمايت معاون اجرايي رئيسجمهور

ناگهان تعرفه شكر را از 120درصد به صفر رساندند

در مقطعي از سالهاي گذشته تعرفه شكر به يكباره از
 120درصد به  10درصد كاهش يافت كه اين امر باعث شد
كه شركتها توانايي خريد چغندر قند را ازدست بدهند و
يك باره سطح زير كشت پايين آمد .محمد شريعتمدار وزير
بازرگاني دولت اصالحات از 1376تا  1384از كساني بود كه
براي حمايت از توليد داخلي محصوالتي مثل قند و شكر،
برنج و دانههاي روغني برنامه داشت و با وزير وقت كشاورزي
سازگارشده بود تا بازار اين محصوالت گونهاي تنظيم شود كه
توليدداخل كمترين ضربهپذيري را داشته باشند معتقد است
ميتوان توليدات كشاورزي را توسعه داد و برخي از تحليلها
در اين باره كه كشاورزي قابل توسعه نيست نادرست است.
معاون كنوني اجرايي رئيسجمهور با اشاره به نقش بهرهوري
در كشاورزي كشور گفت :كساني كه ميگويند كشاورزي
توجيه ندارد موضوعات انحرافي مطرح ميكنند.
محمد شريعتمداري در نخستين المپياد بهرهوري
بخش كشاورزي و منابع طبيعي كشور اظهار كرد :كانون
بهرهوري كشاورزي و منابع طبيعي كشور با داشتن 35
ماده و تبصرههاي آن تمام شؤون بخش كشاورزي و منابع
طبيعي كشور را ديده و برخي از اختيارات را از دولت به
بخش خصوصي واگذار كرده است .وي با بيان اينكه بهرهوري
نقش مهمي در كشاورزي كشور دارد گفت :كشور ما وضعيتي
خشك و نيمهخشك دارد و استفاده از روانآبها جاي خود
را به استفاده از ذخاير زيرزميني خود داده و روند  70درصد
استفاده از روانآبها در حال تبديل به سفرههاي زيرزميني
است به طوري كه  310دشت كشور ذخاير آنها بهشدت
كاهش يافته و در برخي مناطق تا  300متر پايين رفته است.
معاون اجرايي رئيسجمهور ادامه داد :كساني كه ميگويند
كشاورزي توجيه ندارد موضوعي انحرافي را مطرح ميكنند
در صورتي كه صرفهجوييها در بخش كشاورزي انجام شود
به اندازه مصرف شغل و صنعت ميتوانيم صرفهجويي ايجاد
كنيم كه اين امر با افزايش بهرهوري قابل دسترسي است .وي
گفت :امنيت غذايي و آثار مثبت ،صدور محصوالت كشاورزي
و سهم باالي كشاورزي در اشتغال كشور كه يك چهارم
اشتغال كشور را تشكيل ميدهد از مزاياي مهم كشاورزي
است و بايد اذعان داشت كه  4ميليون شغل از اين طريق در
كشاورزي ايجاد شده است.
شريعتمداري با تأكيد بر اينكه از نظر دولت اساسيترين
محور توسعه كشاورزي است ،گفت :در صورتي كه واردات
براي حمايت از كشاورزان محدود شود قيمت به نفع
كشاورزان در بازار داخلي گران ميشود كه هدف ما نيز همين
است تا سود كشاورزان باالتر و بيشتر شود .وي اضافه كرد :در

صورتي كه واسطهها كنترل شوند كشاورزان سود بيشتري به
دست ميآورند اما حداقل هر وقت حادثهاي (بالياي طبيعي
و از بين رفتن محصوالت كشاورزي) پيش ميآيد به افزايش
قيمت محصوالت كشاورزي در بازار اعتراض ميشود.
معاون اجرايي رئيسجمهور تصريح كرد :بايد در نظر داشت
كه سازوكار مناسب براي مقابله با حوادث غيرمترقبه به اندازه
مورد نياز نيست و با بروز سرماي يكباره توليد سردرختيها
كاهش مييابد .در هر مقطعي كه حادثه غيرمترقبهاي در
كشور ايجاد شده و به محصوالت كشاورزان لطمه ميخورد
مردم براي حمايت از كشاورزان بايد بپذيرند كه تاحدودي
محصوالت كشاورزان را گرانتر خريداري كنند اما براي تحقق
اين امر بايد چنين فكري در رسانههاي ما نيز ايجاد شود و
حاضر شوند كه اين موضوع را تبليغ كنند.
شريعتمداري اضافه كرد :هر وقت كاالي كشاورزي
گران شود ميگويند چرا گران شد؟ در شرايط فعلي نيز
آنفلوانزا نيز تأثيراتي را در بازار طيور كشور داشت ه است .نياز
مصرفكنندگان در شرايط اينچنيني بايد با واردات تأمين
شود كه اين امر سود كشاورزان را كاهش ميدهد اما در
صورتي كه ميخواهيم روي اين حرف براي حمايت از
كشاورزان بايستيم بايد در ابتدا خود اين موضوع را بپذيريم و
روي حرف خود بايستيم.
در مقطعي از سالهاي گذشته تعرفه شكر به يك باره از
 120درصد به  10درصد كاهش يافت كه اين امر باعث شد
كه شركتها 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 ميوههاي 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
بررسيهاي انجام شده در  15كشور به رشد  7تا  8درصدي
نظير مالزي ،سنگاپور ،عمان ،چين ،برزيل سهم سرمايهگذاري
نسبت به توليد ناخالص داخلي  25درصد باالتر بوده است.
دوره گذشته نيز براي توليد گندم جشن خودكفايي
گرفته شد و قدمهاي خوبي برداشته شده بود اما اين امر
با افزايش قيمت خريد تضميني گندم و جايگزيني توليد
گندم براي ساير محصوالت بود اما در اين دوره اقدامات
هوشمندانهتر بود.
شريعتمداري اضافه كرد :اراضي سطح زير كشت نيز در اين
دوره كم شده است كه اين امر نشاندهنده كاهش بهرهوري
در سطح زير كشت موجود و استفاده از نهادهها و مواد اوليه
بهتر بوده است.
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مدیرعامل شرکت کشت و صنعت
نیشکر حکیم فارابی خبر داد:

اولین کارخانه تولید شکر
دارویی در ایران به زودی
در استان خوزستان به طور
رسمی افتتاح میشود

به گزارش نیشکرنیوز ،محمود قدرتی
مدیرعامل شرکت کشت و صنعت نیشکر حکیم
فارابیدرنشستمشترکمسئوالنشرکتتوسعه
نیشکر با ریاست سازمان ملی استاندارد اظهار
داشت :با هدف تنوع و توسعه محصول و ایجاد
ارزش افزوده و همچنین جلوگیری از وابستگی
کشور ،شرکت توسعه نیشکر با ظرفیت سنجی،
تصمیم به تولید شکر دارویی گرفت .از این رو
عملیات اجرایی پروژه شکر دارویی در شرکت
کشت و صنعت حکیم فارابی از سال  ۹۳آغاز
شد و طبق برنامه ریزیهای انجام شده اسفندماه
امسال این کارخانه با ظرفیت  ۱۵هزار تن شکر
دارویی در سال به بهرهبرداری خواهد رسید.
مهندس قدرتی گفت :شکر دارویی ،ساکارز کام ًال
خالص و بهداشتی است که اولین کارخانه تولید
آن در ایران در محدوده شرکت کشت و صنعت
نیشکر فارابی وابسته به شرکت توسعه نیشکر و
صنایع جانبی واقع شده است.
وی افزود :شکر دارویی این کارخانه مطابق
با استانداردهای دارویی بینالمللی از جمله
 BP، USPو  IPتولید و بستهبندی میشود.
قدرتی بیان کرد :شرکتهای داروسازی
از این محصول جهت تولید انواع شربتهای
دارویی ،شربتهای ویتأمينه و تهیه انواع پودرها
و قرصهای دارویی و همچنین تولید انواع دیگر
شکرهای دارویی استفاده میکنند.
مدیرعامل شرکت کشت و صنعت نیشکر
حکیم فارابی در ادامه گفت :در دنیا شرکتهای
محدودی در اروپا ،آمریکا ،چین و برزیل
شکر دارویی تولید میکنند که ایران نیز با به
بهرهبرداری رساندن این کارخانه جزء کشورهای
تولید کننده این محصول قرار میگیرد.
وی در ادامه اظهار کرد :در گذشته شکر
دارویی از کشورهای اروپایی وارد میشود ولی
به دلیل محدودیت واردات کاال از خارج کشور و
عدم دسترسی به این نوع شکر در داخل کشور،
با توجه به حساسیت و اهمیت حفظ سالمت
جامعه طرح اجرای تولید شکر دارویی ضروری
بود .قدرتی در پایان خاطرنشان کرد :هدف از
طرح تولیدی شکر دارویی تأمين مصرف داخل
به میزان  ۱۲هزار و پانصد تن در سال میباشد
که عالوه بر اشتغالزایی با توجه به اینکه ماده
اولیه این محصول منتج از بخش کشاورزی
است لذا میتوان ارزش افزود قابل توجهی را نیز
ایجاد نماید .گفتنی است خط تولید شکر دارویی
در حال حاضر تمامی مجوزهای الزم تولید از
جمله  GMPرا اخذ کرده و تولید و عرضه این
محصول را آغاز کرده است و بهرهبرداری رسمی
از آن نیز بزودی صورت میپذیرد.
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قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران اصل تفكيك قوا را به مثابه
رفتار و انديشهاي مدرن پذيرفته است .بر اساس اين اصل بوده و
هست كه مجلس قانونگذاري ايران اختيارات گستردهاي دارد و
اعضاي اين مجلس دست بازي در مسائل گوناگون دارند .به طور
مثال ،اعضاي مجلس قانونگذاري ميتوانند 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 نميدهند و او نميتواند وزير شود.
مجلس قانونگذاري حق دارد از طرف ديگر درباره مسائل
مهم ملي و منطقهاي 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  24بهمن
ماه  1395در صحن علني طرح شد.
اخبار منتشر شده از طرف خبرگزاريها نشان ميدهد از 258
نماينده حاضر در روز يادشده  129رأي موافق تحقيق وتفحص
بودهاند 28 ،نفر رأي مخالف داده و  3رأي ممتنع نيز در روز
رأيگيري به صندوق جمعآوري آرا ريخته شده است.
 -1سؤال اصلي :چرا عليرغم هزينههاي بسيار در صنعت توسعه
نيشكر و گذشت حدود سه دهه از به بهرهبرداري رسيدن آن ،هنوز
كشوراز صنعت مذكور بهره محسوسي نبرده است؟
«هركه ناموخت از گذشت روزگار – هيچ ناموزد ز هيچ آموزگار»
اين ضربالمثل شعر زيباي ايراني كه سرودهاي از رودكي شاعر
بلندآوازه ايراني است ،اهميت مطالعه رخدادهاي يك سرزمين از سوي
شهروندان را نشان ميدهد و ميگويد كه تاريخ يك آموزگار بزرگ
است كه راه را از بيراه به افراد داراي انديشههاي روشن نشان ميدهد.
آنچه تاريخ يك جامعه به شهروندان آن جامعه ميآموزد از تجربههاي
تلخ و شيرين تجربههاي پرشمار يك دوره تاريخي است .تاريخ اقتصاد
ايران نشان ميدهد كه صنعت قند و شكر از سال  1274تا امروز تحت
شرايط مختلف فعاليت مفيد داشته است و فراز و فرودهاي حيرتانگيز
آن در  122سال گذشته هرگز موجب حذف آن نشده است .نوشته
حاضر كه از شماره  13دوماهنامه صنايع قند كه در بهمن و اسفند
 1357منتشر شده است راز ماندگاري اين صنعت را نشان ميدهد.
ابراهيم رياحي از متخصصان و كارشناسان ورزيده صنعت
قند و شكر در سال  1357خطاب به نخستوزير وقت با قدرت
و ظرافت و زباني ساده و علمي داليل ريشهدار بودن صنعت قند
و شكر را توضيح داده است .با توجه به اينكه صنعت قند وشكر
هنوز نيز شرايط ويژهاي دارد نوشته حاضر مفيد خواهد بود.
جناب آقاي نخستوزير
به (درد دل) صنعت قندسازي از چغندر هم گوش دهيد
جناب آقاي نخستوزير صنعت قندسازي از چغندر با
«زبان بيزباني» سوز دل خود را چنين عرضه ميدارد:
 من ريشههاي خود را دردل روستاهاي كشورمان دوانيدهام. من شهرنشين نيستم بلكه جايم در قلب بخشهايكشاورزي 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 تأمينكنم به شرط آنكه مصرف سرانه قند و شكر در ايران معادل مصرف
سرانه در دنيا يعني  20كيلو باشد و بيحد و حساب قند و شكر از
مرزهاي كشورمان به صورت مستقيم و غيرمستقيم خارج نشود.
 من صنعت مونتاژ نيستم بلكه به مفهوم واقعي صنعتيملي وصنعتي بنيادي هستم.
 -من مادر صنايع كشاورزي كشورم.

 -2ميزان توليد شكر در صنايع نيشكر چقدر است و آيا اين
حقيقت دارد كه خود اين شركت اقدام به واردات شكر مينمايد؟
توضيحات ارائه شده توسط مسؤوالن شركت نيشكر در ارتباط
با اجازه وزارت جهاد كشاورزي به توليدكنندگان نيشكر براي
واردات نيشكر در راستاي كنترل قيمت قانعكننده بود.
 -3مقدار دريافتي مديران اين صنعت چقدر است و بر چه
اساسي اين مقدار دريافتي مشخص ميشود؟ متأسفانه مديران
مجموعههاي نيشكر از پاسخ به اين سؤال طفره رفتهاند و با
توجيهات نظير آنچه در جريان فيشهاي حقوقي ميشنويم
كه «تمام پرداختها قانوني بوده و دراختيار سازمان بازرسي
كشورقرار ميگيرد» اما شنيدهها حاكي از پرداختهاي
ميلياردي ساليانه به اعضاي اصلي هيأت مديره است ..تاكنون از
سوي عوامل اين صنعت حتي تكذيب هم نشده است.
استفاده از قديميترين روشهاي برداشت نيشكر
 -4چرا برخالف مقررات محيط زيست ،اين شركت همچنان به
سوزاندن و برداشت نيشكر به صورت سوخته و همچنين سوزاندن
تفالهها ادامه ميدهد؟
 -5رها كردن پسابهاي نيشكر بدون تصفيه در تاالب شادگان
و ساير تاالبهاي استان بر چه اساسي صورت ميگيرد؟ متأسفانه
پسابهاي نيشكر در دورههاي مختلف در مناطق مختلف رهاسازي
شده است كه در هر منطقه موجب ايجاد مشكالت عمومي و خاص
آن منطقه شده است.
اشتغال افراد غيربومي در شركت توسعه نيشكر
 -6چرا برخالف تأكيد مسؤوالن استاني و مقررات به كارگيري
نيروهاي بومي در آن شركت از نيروهاي غيربومي استفاده ميشود؟
 صاحبان سرمايه من «كلهگندهها» و غارتگران وچپاولگران بيتالمال نيستند .آستان قدس رضوي ،ارتش،
دولت ،بانكها ،سرمايهداران متوسط ،كارگران وكاركنان
صنايع قند سرمايه خود را در اين راه به كار انداختهاند .جز
يك نفر كه هماكنون در پيشگاه عدالت حساب پس ميدهد
و اگر احياناً خاطي باشد مجازات خواهد شد همه صاحبان
سرمايه من از ساكنان شريف اين آب و خاكند.
 من «نانآور» حداقل سه ميليون ايراني هستم .حق داريدتعجب كنيد .اما لطفاً به عرايض زير توجه فرماييد.
 -1نانآور كشاورزاني هستم كه در  200000هكتار زراعت
چغندر به كار مشغولند و يا ميتوانند به كار مشغول باشند.
 -2نانآور صاحبان وكاركنان وسايل نقليهاي ميباشم كه
هر سال  531ميليون تن كيلومتر چغندر ،قند وشكر ،سنگ
آهك ،كك ،تفاله چغندر ،گوني ،سوخت ،لوازم بهرهبرداري
كارخانههاي قند را ترابري ميكنند.
 -3نانآور كارگراني كه همه ساله  500000تن سنگ
آهك از معادن استخراج و به كارخانهها ميرسانند ،هستم.
 -4نانآور كارگراني هستم كه همه ساله از معادن ذغال سنگ
كشور  50000تن كك تهيه و به كارخانههاي قند ميفرستند.
 -5نانآور  12000خانوار كارگر و كارمند و تكنيسين و
مهندس ميباشم كه در  33كارخانه قند چغندر در سراسر
مملكت ساليانه به خدمت مشغولند.
اميدوارم قبول فرموده باشيد كه بهرهگيران از فعاليت
صنعت قندسازي ازچغندر همه ايرانياني هستند – اعم
از روستايي يا شهرنشين – زحمتكش كه با كار و كوشش
زندگي خود را متأسفانه در حداقل تأمين ميكنند.
جناب آقاي نخستوزير اينك اجازه فرماييد با عرض شمهاي از
افتخارات گذشته خود وقت بسيار ذيقيمت آنجناب را اشغال نمايم.
الف -من افتخار دارم كه هماكنون صنعتي  47ساله در
كشورم 47 .سال تاريخ دارم با  47سال تجربه .تمام چرخهايم
فقط و فقط به وسيله كارگران وكارمندان و مهندسان شريف
ايراني به گردش درميآيد.

چند نکته درباره تحقي
چند نكته درباره تحقيق و تفحص
با توجه به اينكه موضوع تحقيق و تفحص از شركت توسعه نيشكر
و صنايع جانبي خوزستان از مجلس چهارم ( 1372تا  )1376مطرح
شده است و در مجلس پنجم و ششم نيز موضوع تحقيق وتفحص از
اين طرح وجود دارد ،به نظر ميرسد اين يك داستان دنبالهدار است
و به مديريت فعلي منحصر نميشود .چند نكته درباره اين تحقيق و
تفحص را به طور خالصه يادآوري ميكنيم.
 -1رأي ناپلئوني
در  24بهمن فقط  258نفر از اعضاي مجلس حاضر بودهاند و
شمار قابل توجهي غايب بودهاند كه نشان ميدهد موضوع تحقيق
و تفحص از شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي خوزستان فاقد
اهميت درجه اول بوده است .از طرف ديگراز  258نفر حاضر در
روز رأيگيري درباره اين طرح تحقيق و تحفص فقط  129نفر رأي
موافق دادهاند و  28نفر رأي مخالف و  3نفر رأي ممتنع .ميتوان
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
 258نفر حاضر در مجلس فقط  160نفر رأي دادهاند ميتوان فهميد
كه نمايندگان اين طرح تحقيق و تفحص را مسأله بسيار بااهميتي
نم يدانست هاند.
 -2يكي از پرسشهاي 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

نامهاي تاريخي خطاب به نخستوزير وقت درباره صنعت

برگي از تاريخ و راز ماند
صنعت اصيل قند و شكر

ب -من با ماشينآالت 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 مييابد.
ث -اين من بودم كه توليد داخلي قند و شكر از چغندر را
از  9تن در ( 1309كهريزك) به  650000تن حد نصاب در
 1355رسانيدم...
ج -من بودم كه در  1355موفق شدم معادل:
 284000تن تفاله خشك مالس دار
 300000تن تفاله دونم
 500000تن طوقه و برگ چغندر
به صورت علوفهاي بسيار مقوي دراختيار دامداران در سطح
كشور قرار دهم.
جناب آقاي نخستوزير حال اجازه دهيد آنچه در اين چند
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يق و تفحص از نیشکر

اكثريت شاغالن دراين كارخانه از ساكنان شهرهاي نزديك به
 7كارخانه اين مجموعه هستند به نظر ميرسد كجسليقگي
وجود دارد .در اين باره يادآور ميشويم كه «بوميسازي» در
هر سرزميني از جمله سرزمين ايران در برابر ورود اتباع «ساير
كشورها» معني دارد ،نه اينكه خوزستانيها را در برابر مثال
خراسانيها قرار داد و بوميسازي را از سطح ملي به سطح
استاني و شهرستان تنزل دهيم .اين بحثها ميتواند در
صورت تداوم به اختالفهاي قومي دامن بزند و روزي برسد
كه به طور مثال خراسانيها بگويند چرا مردم خوزستان در
كارخانههاي اين استان فعاليت دارند .جداي از اين مسايل و
با توجه به اينكه تخصصهاي پرشماري براي اداره يك واحد
بزرگ صنعتي – كشاورزي ضروري است ،حضورمتخصصاني
كمتر از  5درصد از مديران ساكن در ساير استانها يك
ضرورت تمام عيار است و با بوميسازي به معناي محليسازي
آن نيز مغايرت دارد .با توجه به اينكه طرح توسعه نيشكر و
صنايع جانبي با كارخانههاي پرشمار آن به عنوان يك واحد
ملي محسوب ميشود 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  2ساعت ميتوان 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 ميكنند به نظر ميرسد حل شده باشد.

ت قندسازي

دگاي

سال اخير گريبانگيرم شده با شما دردل كنم:
 كساني برايم در اتاقهاي «دربسته» برنامهريزي كردند كهنه چغندري ميشناختند و نه كارخانه قندي.
 كساني قيمت پايه شكر را تعيين ميكنند كه متأسفانهحتي نميدانند عيار چغندر چه معني دارد.
 كساني قيمت خريد چغندر قند را در سطح كشوردرمرحله آخر «تصحيح» ميكنند كه ديد آنان فقط در چارچوب
اعتبارات دولتي متوجه صرفهجويي ظاهري است...
 كساني صنعت قندسازي از چغندر را در ارتباط با محيطزيست مينگرند كه ديد آنها فقط متوجه دودكش كارخانهها و
يا شامه آنها از بوي تخمير تفاله چغندر آزرده ميشود...
 از مأموران مالياتي ميگذرم كه اگر خر كريم نعل نشودو در صنعت قندسازي نعل نميشود برگ تشخيص مالياتي
غيرقابل توجيهي براي كارخانه صادر ميكنند.
 جناب آقاي نخستوزير خالصه بگويم :صنعت قندسازياز چغندر ما در اين چند سال اخير به صورت ديوار شكسته

سياستهاي دولت يا سياست 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 كارخانههاي شكر بر اساس سياستهاي دولت اقدام به
اين كار كرده و ميكنند .داستان از اين قرار است كه بخشي از نياز
مصرفكنندگان ايراني به شكر بايد از طريق واردات انجام شود .واردات
ميتواند از طرف گروه اندكي از كساني كه انگيزهاي به افزايش توليد
داخلي ندارند انجام شود يا اينكه كارخانهها نيز اقدام به واردات كنند.
دولت محترم با توجه به اينكه توانايي پرداخت بخشي از تعهدات خود
به كارخانههاي قند را نداشته است به كارخانهها اجازه داده است به
شرط كارآمدي و عدم اجحاف به مصرفكنندگان شكر وارد كرده
و در برابر مافياي واردات شكر مقاومت كنند و كارخانههاي توسعه
نيشكر خوزستان بر پايه اين سياست و بر اساس ميزان سهميهاش كه
توسط وزارت جهادكشاورزي و انجمن صنايع قند و شكر ايران تعيين
ميشود ،اقدام به واردات شكر كرده است و نميتوان به اين دليل
مديران شركت را مورد نكوهش و بازخواست قرار داد.
نيشكر و هيوالي 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 ميگردد آنست كه تا قبل از احياء اراضي بائر و بعضاً موات
استفاده شده براي كشت نيشكر ،مازاد آب رودخانههاي كارون ،دز
و ...در استان زرخيز خوزستان براي كدام محصول كشاورزي مورد
استفاده قرار ميگرفت!؟
درآمده كه مقامات دولتي گذشته از كوچك تا بزرگ به اين
ديوار شكسته سنگ زدهاند...
جناب آقاي نخستوزير 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 ميتوان بنياديتر
از صنايع قند در گروه صنايع غذايي كشور پيدا كرد؟
بيائيد به كوري چشم دالالن جهاني شكر كه در بورسهاي پاريس
و لندن و نيويورك در انتظار فروش  600تا  800هزار تن شكر در هر
سال به مملكت ما نشستهاند 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 ميگويند :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:
 -1شناختي كه از صنعت به عنوان يك مهندس و استاد
عاليمقام فن مهندسي داريد.
 -2مبارزات سياسي كه تا امروز به صورت پيگير انجام
دادهايم و الحمدهلل كه موفق هم شدهايد.
 -3ثبات و استمرار و استحكامي كه از زمان تحصيل در
فرانسه تاكنون نسبت به عقايد خود نشان دادهايد ومن زماني
خيلي از نزديك و زماني دورادور شاهد آن بودهام .از آنجناب
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  43سال اولي
قوس صعودي طي كند و چه عواملي باعث گرديد كه در ظرف
سه سال اخير  30درصد كاهش يابد.
اجازه دهيدتوليد سه سال اخير را به عرضتان برسانم:
توليد  650000 ،1355تن حد نصاب تاريخ قندسازي ايران
توليد  530000 ،1356تن
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آيا جز اين بود كه به علت عدم امكان استفاده از مازاد آب
رودخانههاي استان ،خليج فارس پذيراي اين آب شيرين و گرانبها بود!؟
آيا طراحان سئوال به اين انديشيدهاند كه حداقل چهار كارخانه
نيشكر در نزديكيهاي آبادان و خرمشهر قرار داشته و دو شهر
مذكور نيز در انتهاي رودهاي استان و در مرز خليج فارس قرار
دارند و چنانچه از اين آب استفاده بهينه نشود به خليج فارس واريز
ميگردد!؟ قطعاً اگر يك پزشك ،داروئي را قطع ميكند 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 ميكنند!؟
مخدوش كردن كل طرح
فرض محال كه محال نيست .فرض محال اگر اين باشد كه همه
كژيها و كاستيهاي 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 صدها هزار تن شكر راه وابستگي كامل
ايران به خارج را محدود كرده است .در شرايطي كه دهها 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 ميرسد 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.
توليد  4500000 ،1357تن پيشبيني اوليه ولي بر اثر
كمبودهاي سوخت كمي بيش از  400000تن خواهد شد.
اصل دوم – در كدام يك از كشورهاي اروپا يا كشورهاي
ديگر قيمت خردهفروشي قند و شكر براي مصرفكننده به
ارزاني آن در ايران است.
اصل سوم -به چه دليل هيچ گونه تناسبي بين قيمت
كاالهاي شيرين وجود ندارد زيرا:
 200ريال
توت خشك هر كيل و
 300ريال
عسل هر كيل و
 45ريال
كشمش هر كيل و
 45ريال
خرما هر كيل و
 24ريال
شكر هر كيل و
اصل چهارم -به چه دليل دولت زيان شكر را در بودجه
خود قبول ميكند تا صاحبان صنايع بيسكوئيت ،نوشابههاي
غيرالكلي ،شيرين ،آبنبات و غيره با شكر ارزان خريده كاالي
خود را به مصرفكننده گران بفروشند و يا صادر كنند و از
معافيتهاي خاص برخوردار باشند.
اصل پنج -در سالهاي 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.
اصل ششم -هرگاه دولت از كمكي كه عليالظاهر به
مصرفكننده ميكند صرفنظر نمايد و مصرفكنندگان قيمت
واقعي قند وشكر را كه باز از كشمش وخرما ارزانتر خواهد بود
بپردازند و اين  12يا 15ميليارد ريال ساليانه را در راه افزايش
توليد چغندر و نيشكر و توسعه كارخانههاي قند براي رسيدن
به خود كفايي خرج نمايد چه خواهد شد .اطمينان دارم پس
از بررسي تمام اصول موفق خواهيد شد با ارائه راهحلهاي ملي
و معقول و منطقي اين صنعت ورشكسته و فلكزده و بنيادي
را نه فقط نجات دهيد بلكه در شاهراني قرار دهيد كه مقصد
نزديك آن خودكفايي در توليد قند و شكر باشد.
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تولید چغندرقند رکورد زد؛

۶۰درصد مطالبات
چغندرکاران پرداخت شد

مجری طرح چغندرقند با بیان اینکه سطح
زیر کشت پاییزه این محصول در سال زراعی
جاری  ۱۲۰درصد افزایش یافته ،گفت :تا
پايان ديماه بالغ بر  ۶۰درصد مطالبات
چغندرکاران به حساب آنان واریز شده است.
علیرضا یزدانی در گفتگو با خبرنگار مهر،
میزان تولید چغندر قند در سال  ۹۵را ۶
میلیون تن اعالم کرد و اظهار داشت :تولید
چغندر در سا ل جاری ،رکوردی بیسابقه
محسوب میشود.
وی با بیان اینکه در گذشتههای دور ،از
ارقام پلیژرم چغندرقند برای کشت این
محصول در کشور استفاده میشده است،
اضافه کرد :در حال حاضر ،ارقام منوژرم،
جایگزین ارقام قبلی شدهاند که منوژرمها
پتانسیل باالیی دارند و عملکرد آنها در واحد
سطح بسیار مطلوب است.
مجری طرح چغندرقند وزارت جهاد
کشاورزی ،سطح زیرکشت بهاره چغندر قند
را در سا ل زراعی گذشته  ۱۰۰هزار هکتار
و سطح کشت پاییزه این محصول را  ۶هزار
هکتار عنوان و اضافه کرد :سال  ۹۴میزان
تولید چغندرقند در کشور ۵ ،میلیون و ۶۰۰
هزار تن بوده است.
یزدانی با بیان اینکه پیشبینی میشود
تولید چغندرقند در سال  ۹۶با توجه به
افزایش سطح زیرکشت پاییزه و همچنین
افزایش عملکرد در واحد سطح در چغندر
بهاره ،باالتر برود ،گفت :کشت پاییزه
چغندرقند ،برای سال زراعی  ۹۶-۹۵در
حال حاضر انجام شده و برداشت آن نیز در
اردیبهشت ماه صورت میگیرد که بر این
اساس ،سطح زیرکشت پاییزه این محصول
در سال زراعی جاری نسبت به سال زراعی
گذشته ۱۲۰ ،درصد افزایش داشته است.
به گفته این مقام مسئول ،کشت بهاره
چغندر قند برای سال زراعی جاری نیز از
اسفندماه آغاز و برداشت آن نیز در پاییز سال
 ۹۶انجام خواهد شد.
یزدانی با بیان اینکه کشاورزان همه
تولید خود را تحویل کارخانجات میدهند،
اظهار داشت :چغندر قند محصولی است که
مستقیماً توسط کارخانجات خریداری و وجه
آن به کشاورزان پرداخت میشود.
وی درباره عدم پرداخت مطالبات کشاورزان
توسط کارخانجات نیز افزود :کارخانجات به
دلیل عدم پرداخت مابهالتفاوت قیمت شکر ،از
دولت طلبکار هستند که همین مسأله ،باعث
ایجاد تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان
شده است.
یزدانی ادامه داد :بالغ بر  ۶۰درصد مطالبات
چغندرکاران به حساب آنان واریز شده و
حدود  ۴۰درصد آن باقی مانده است.

دبیر انجمن صنایع قند و شکر اعالم کرد

حذف مالیات از واردات شکر خام

دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر از حذف مالیات بر ارزش
افزوده برای واردات شکر خام خبر داد و گفت که با ادامه روند تولید
شکر و توزیع آن در بازار این محصول از کارخانه تا بازار مصرف در
حدود قیمت منطقی پیش بینی شده برای آن ،عرضه می شود.
بهمن دانایی اظهار کرد :بر اساس ماده  ۱۲قانون مالیات بر ارزش
افزوده ،محصوالت و کاالهای خاصی از جمله شکر از مالیات بر
ارزش افزوده برای واردات معاف هستند اما از آنجا که در این قانون
تصریح نشده بود دقیقاً منظور چه نوع از شکر (شکر خام یا سفید)
مد نظر قرار دارد از همان سالهای ابتدایی قانون مالیات بر ارزش
افزوده از واردات شکر خام اخذ میشد و باالخره از مهر ماه امسال
با اعتراض واردکنندگان و تولیدکنندگان این مالیات با استناد به
همین ماده قانونی حذف شد.
وی همچنین درباره وضعیت تولید و بازار شکر نیز اظهار کرد:
همانطور که پیش بینی می شد امسال وضعیت بسیار مناسبی از
نظر تولید چغندر قند و شکر وجود دارد و به تولید  1/6میلیون تنی
شکر سفید خواهیم رسید چرا که هم اکنون با تولید بیش از پنج
میلیون تنی چغندر قند بیش از نیمی از این تولید یعنی حدود
 ۸۵۰هزار تن شکر سفید استحصال شده یا در حال تولید است.دبیر
انجمن صنفی صنایع قند و شکر افزود :به نظر می رسد میزان تولید
نیشکر نیز امسال به حدود  ۸میلیون تن برسد و امسال مرز تولید
شکر سفید از این دو محصول از مرز  1/6میلیون تن عبور کند.

قیمت منطقی شکر نهایت ًا کیلویی  ۳۰۰۰تومان
دانایی تأكيد کرد :گرچه در نیمه امسال شکر در بازار به
دلیل تأخیر در واردات گران شد اما با ورود تولید داخلی این
محصول و واردات صورت گرفته اما با تأخیر آن و همچنین
عرضه بورسی شکر بازار این محصول استراتژیک رنگ تعادل به
خود گرفت و هم اکنون قیمت این محصول در کارخانه تا بازار
مصرف مناسب است.
وی گفت :هم اکنون قیمت عرضه شکر در کارخانههای کشور
با نرخ مصوب کیلویی  ۲۵۲۰تومان و در برخی مناطق کمتر
از این نرخ ،صورت میگیرد که با احتساب میزان سود منطقی
عمدهفروشی و خردهفروشی و همچنین با در نظر گرفتن
هزینههایی مانند کرایه حمل و نقل آن از مبداء تولید تا مقصد
و بازار مصرف ،قیمت منطقی هر کیلوگرم شکر بسته به فاصله
آن تا کارخانه ها یا مراکز عمده فروشی کیلویی  ۲۹۰۰تا
نهایتاً  ۳۰۰۰است که هم اکنون در بازار نیز این قیمت تقریباً
حکمفرماست .دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر تصریح
کرد :رونق گرفتن تولید به دلیل پافشاری و اصرار وزارت جهاد
کشاورزی برای جلوگیری از واردات بی رویه شکر خام و تنظیم
بازار داخلی است که سبب شده تا کارخانههای تولید کننده
بتوانند به راحتی نسبت به جذب تولید داخلی این محصول
اقدام کنند و به موقع ما بقی نیاز کشور را نیز وارد کنند.

پیشبینی تولید  ۸۰هزار تن شکر

مدیرعامل شرکت کشت و صنعت نیشکر دعبل خزاعی گفت:
پیشبینی تولید  ۸۰هزار تن شکر در کشت و صنعت نیشکر دعبل
خزاعی را داریم .محمد امین روزبخشزاده اظهار کرد :ما شروع
برداشت نیشکر را بهخاطر اهمیتی که به تولید میدهیم جشن
میگیریم چرا که آموزههای دینی ما تالش و کار را تشویق کردند
و ما نیز باید با تالش از ظرفیتهای موجود استفاده کنیم.
وی افزود :ما باید در زمینه تولید به ثبات برسیم که این کار در
شرکت کشت و صنعت نیشکر دعبل خزاعی انجام شده است و
امیدواریم مسیر رو به رشد خود را با همین سرعت طی کنیم تا
به ظرفیت نهایی خود که تولید ساالنه  ۱۰۰هزار تن شکر است
دست پیدا کنیم.
مدیرعامل شرکت کشت و صنعت نیشکر دعبل خزاعی تصریح
کرد :در سال زراعی جاری از سطح سبز قابل برداشت نیشکر در
شرکت کشت و صنعت نیشکر دعبل خزاعی که بیش از  ۹هزار
هکتار است پیشبینی میشود که با برداشت حدود  ۸۰۰هزار
تن نیشکر ما بتوانیم  ۸۰هزار تن شکر تولید کنیم.روزبخشزاده
بیان کرد :میزان شکر خام تولیدی در کارخانه شکر متأثر از تأمين

ماده اولیه نیشکر توسط حوزه کشاورزی است ،لذا با توجه به تعهد
حوزه کشاورزی مبنی بر تولید و تأمين محصول مورد نیاز ،در
بخش صنعت نیز مطالعات الزم برای شناسایی کردن گلوگاههای
فنی به منظور اطمینان کردن از توان عملیاتی تولید در شرایط
بهرهبرداری با ظرفیت کامل انجام میشود.
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اظهارات تكاندهنده رئيس كميسيون كشاورزي
از پشتپرده يك مصوبه جنجالي دولت

رئيس كميسيون كشاورزي مجلس با بيان اينكه واردات محصوالت كشاورزي
با تعرفه ۵درصد ،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 نميكردم يا استعفا ميدادم.
علي محمد شاعري در گفتوگوي ويژه خبري درباره كاهش تعرفه واردات
 8كاالي اساسي و حساس به كشور گفت :با وجود حمايتهاي دولت از
بخش كشاورزي اما اين حمايتها 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 سياستهاي
سه ساله دولت در اين بخش بوده است و اين مصوبه كارشناسي و فني نيست.
شاعري گفت :در سه سال اخير توليد محصوالت كشاورزي  20ميليون تن
افزايش يافته و نشاندهنده 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
با تعرفه پنج درصد ،زدن تير خالص به توليد داخلي است ،افزود :كاهش
تعرفه و واردات محصوالت كشاورزي در آستانه كشت بهاره ،مصوبه دولت
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
نميكردم يا بايد با اعمال سياستهاي 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
گرفتهاند .واردكنندگان ذرت ،برنج و محصوالت تراريخته كشاورزي به تعداد
انگشتان دست نيستند.
وي بابيان اينكه طرح «بازار در مقابل بازار» از سياستهاي موردنظر وزارت
جهاد كشاورزي و كميسيون كشاورزي مجلس است .گفت :نبايد دروازههاي
كشور را به روي واردات محصوالت كشاورزي ساير كشورها گشود .اين كار با
سياستهاي 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  300هزار تن برآورد شده كه بر
اساس ميزان مصرف سرانه و نياز  600هزار تني جامعه ،تا پيش از مرداد
كمبود برنج وارد و انبار شده است .چه نيازي وجود داشت كه در آستانه سال
زراعي  95و  96تعرفه واردات برنج از  32درصد به پنج درصد كاهش يابد.
شاعري با بيان اينكه ضريب خودكفايي گوشت در كشور  90درصد است
گفت :اكنون حدود  870هزار تن مصرف داخلي گوشت است اما با اعمال
سياستهاي حمايتي دولت ظرفيت توليد يك و نيم ميليون تن گوشت در
كشور وجود دارد .وي افزود :حدود  95درصد واردات روغن نياز داريم كه
بيشتر اين روغنهاي وارداتي تراريخته است و مشخص نيست چه بر سر
سالمتي مردم ميآورد.

قیمت جهانی شکر و غالت
افزایش یافت

9

شاخص بهای مواد غذایی فائو در ماه ژانویه
سال  ۲۰۱۷در پی افزایش قیمت جهانی
شکر و غالت در بازارهای بینالمللی به
میزان قابل توجهی رشد کرد.
شاخص بهای مواد غذایی فائو
()FAO Food Price Index
در ماه ژانویه سال جاری میالدی
( ۱۲دی الی  ۱۲بهمن  )۱۳۹۵به
رقم متوسط  ۱۷۳.۸واحد رسید که
باالترین قیمت دو سال اخیر را نشان
میدهد.این رقم به میزان  2/1درصد در
مقایسه با متوسط ارزش ماه دسامبر  ۲۰۱۶و
همینطور به مقدار  16/4درصد از سطح ژانویه  ۲۰۱۶باالتر است .شاخص بهای شکر فائو در
ماه یاد شده نیز به میزان  9/9درصد رشد کرد که گمان میرود در پی کنترل میزان عرضه
این محصول توسط برزیل ،هند وتایلند ،چنین اتفاقی رخ داده است.همچنین شاخص بهای
غالت فائو نشان دهنده رشد  3/4درصدی ماه ژانویه  ۲۰۱۷در مقایسه با دسامبر ۲۰۱۶
است که باالترین رقم در شش ماه اخیر به شمار میرود؛ این رشد در پی باالرفتن قیمتهای
جهانی گندم ،ذرت و برنج گزارش شده است.
بنابراین گزارش باالرفتن قیمت گندم در بازارهای جهانی ریشه در شرایط نامساعد آب
و هوایی و تحمیل مشکالت ناشی از آن در فصل کشت جاری ارزیابی شده ،به طوری که
کشت گندم در ایاالت متحده آمریکا با کاهش قابل مالحظهای روبرو شده است.
این در حالی است که قیمت ذرت به واسط ه افزایش میزان تقاضای جهانی آن و نیز عدم
اطمینان از تولید کافی ذرت توسط کشورهای آمریکای التین با رشد شایانی مواجه شد.
قیمت برنج هم در بازارهای بین المللی در ماه ژانویه  ۲۰۱۷رشد داشت؛ سیر صعودی
قیمت این محصول را میتوان در اجرای برنامه خرید برنج توسط دولت هند از کشاورزان
خود دانست که عم ً
ال موجب شده تا میزان برنج صادراتی این کشور در بازارها کاهش یابد.
شاخص بهای مواد غذایی فائو در واقع شاخصی بر مبنای وزن تجاری برای رصد بازارهای
بین المللی به کار گرفته میشود و به طور منظم پنج گروه اصلی کاالیی شامل حبوبات
و غالت ،گوشت ،محصوالت لبنی ،روغنهای گیاهی و شکر را مورد بررسی قرار میدهد.
بر اساس این گزارش شاخص بهای روغنهای گیاهی فائو نیز در ماه ژانویه با رشد ۱.۸
درصدی مواجه شد که ریشه اصلی آن را میتوان در کاهش تولید روغن پالم در جنوب شرق
آسیا دانست؛ اما قیمت روغن سویا بر خالف این روند به دلیل عرضه مازاد آن در بازارهای
جهانی با افت رو برو بود.
براساس این گزارش ،شاخص بهای لبنیات فائو نیز حاکی از عدم تغییر آن در ماه ژانویه
در مقایسه با دسامبر سال گذشته میالدی است .شاخص بهای گوشت فائو نیز تقریباً در
فاصله یاد شده ثابت باقی ماند ،چرا که باال رفتن قیمت گوشت گاو به دلیل سیاستهای
ترمیم گلهها در استرالیا از طریق کاهش قیمت گوشت گوسفندی و انواع دیگر گوشت در
بازارهای جهانی خنثی شد.

معاون نعمتزاده

قیمت شکر تنظیم بازاری اعالم شد

معاون وزیر صنعت گفت :به منظور کاهش سطح عمومی قیمت شکر ،عرضه این محصول
از محل موجودی کارخانجات قندوشکر و شرکت بازرگانی دولتی ایران با قیمتهای مصوب
انجام میشود.
یداهلل صادقی افزود :براساس تصمیمات جلسات کارگروه تنظیم بازار و به منظور کاهش
سطح عمومی قیمت شکر عرضه شکر از محل موجودی کارخانجات قندوشکر و شرکت
بازرگانی دولتی ایران با قیمتهای مصوب صورت میپذیرد.
وی اظهار کرد :شرکت بازرگانی دولتی ایران و انجمن صنفی کارخانههای قندوشکر
آمادگی خود را برای همکاری با مصرفکنندگان عمده (صنف و صنعت) شکر اعالم نمودند
و با همکاری این دو مرکز شکر را می توان با قیمتهای مناسب فراهم کرد.
وی گفت :براین اساس ،حداکثر قیمت فروش هر کیلوگرم شکر فله در کارخانه  ۲۵هزار
و  ۲۰۰ریال ،حداکثر قیمت فروش هر کیلوگرم شکر فله درب مغازه  ۲۸هزار و  ۵۵۰ریال،
حداکثر قیمت فروش شکر بستهبندی  ۹۰۰گرمی در مغازه  ۲۹هزار و  ۵۰۰ریال و حداکثر
قیمت فروش هر کیلوگرم شکر بستهبندی در مغازه  ۳۲هزار ریال است.
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قیمت جهانی شکر و
غالت افزایش یافت

شاخص بهای مواد غذایی فائو در ماه ژانویه سال
 ۲۰۱۷در پی افزایش قیمت جهانی شکر و غالت در
بازارهای بینالمللی به میزان قابل توجهی رشد کرد.
شاخص بهای مواد غذایی فائو (FAO Food
 )Price Indexدر ماه ژانویه سال جاری میالدی
( ۱۲دی الی  ۱۲بهمن  )۱۳۹۵به رقم متوسط
 ۱۷۳.۸واحد رسید که باالترین قیمت دو سال اخیر
را نشان میدهد.
این رقم به میزان  2/1درصد در مقایسه با
متوسط ارزش ماه دسامبر  ۲۰۱۶و همینطور به
مقدار  16/4درصد از سطح ژانویه  ۲۰۱۶باالتر
است.شاخص بهای شکر فائو در ماه یاد شده نیز به
میزان  9/9درصد رشد کرد که گمان میرود در پی
کنترل میزان عرضه این محصول توسط برزیل ،هند
وتایلند ،چنین اتفاقی رخ داده است.
همچنین شاخص بهای غالت فائو نشان دهنده
رشد  3/4درصدی ماه ژانویه  ۲۰۱۷در مقایسه با
دسامبر  ۲۰۱۶است که باالترین رقم در شش ماه
اخیر به شمار میرود؛ این رشد در پی باالرفتن
قیمتهای جهانی گندم ،ذرت و برنج گزارش
شده است .بنابراین گزارش باالرفتن قیمت گندم
در بازارهای جهانی ریشه در شرایط نامساعد آب
و هوایی و تحمیل مشکالت ناشی از آن در فصل
کشت جاری ارزیابی شده ،به طوری که کشت
گندم در ایاالت متحده آمریکا با کاهش قابل
مالحظهای روبرو شده است.
این در حالی است که قیمت ذرت به واسطه
افزایش میزان تقاضای جهانی آن و نیز عدم
اطمینان از تولید کافی ذرت توسط کشورهای
آمریکای التین با رشد شایانی مواجه شد.
قیمت برنج هم در بازارهای بین المللی در ماه
ژانویه  ۲۰۱۷رشد داشت؛ سیر صعودی قیمت این
محصول را میتوان در اجرای برنامه خرید برنج
توسط دولت هند از کشاورزان خود دانست که عم ًال
موجب شده تا میزان برنج صادراتی این کشور در
بازارها کاهش یابد .شاخص بهای مواد غذایی فائو
در واقع شاخصی بر مبنای وزن تجاری برای رصد
بازارهای بین المللی به کار گرفته میشود و به طور
منظم پنج گروه اصلی کاالیی شامل حبوبات و غالت،
گوشت ،محصوالت لبنی ،روغنهای گیاهی و شکر
را مورد بررسی قرار میدهد .بر اساس این گزارش
شاخص بهای روغنهای گیاهی فائو نیز در ماه ژانویه
با رشد  ۱.۸درصدی مواجه شد که ریشه اصلی آن
را میتوان در کاهش تولید روغن پالم در جنوب
شرق آسیا دانست؛ اما قیمت روغن سویا بر خالف
این روند به دلیل عرضه مازاد آن در بازارهای جهانی
با افت رو برو بود.براساس این گزارش ،شاخص بهای
لبنیات فائو نیز حاکی از عدم تغییر آن در ماه ژانویه
در مقایسه با دسامبر سال گذشته میالدی است.
شاخص بهای گوشت فائو نیز تقریباً در فاصله یاد
شده ثابت باقی ماند ،چرا که باال رفتن قیمت گوشت
گاو به دلیل سیاستهای ترمیم گلهها در استرالیا از
طریق کاهش قیمت گوشت گوسفندی و انواع دیگر
گوشت در بازارهای جهانی خنثی شد.

نسيم صادقي ،مديرعامل شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي

دو كارخانه شكر قهوهاي تأسيس میشود

مديرعامل شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي گفت :دو كارخانه
توليد شكر قهوهاي و شكر دارويي آماده بهرهبرداري است و درچند روز
آينده به بهرهبرداري ميرسد .نسيم صادقي اظهار كرد :براي احداث
كارخانه توليد شكر قهوهاي  ۲۰۰ميليارد ريال هزينه شده و با شروع به
كار آن  ۳۰نفر به صورت مستقيم و  ۳۰نفر هم به صورت غير مستقيم
جذب بازار كار ميشوند .وي گفت :همچنين براي احداث و راهاندازي
كارخانه توليد شكر دارويي نيز  ۱۰۰ميليارد ريال سرمايهگذاري شده كه
با راهاندازي آن  ۲۰نفر به صورت مستقيم و  ۳۰نفر به صورت غيرمستقيم
جذب كار ميشوند.
صادقي گفت :اين شركت در زمان حاضر با تأمين  ۴۰درصد شكر
مورد نياز كشور درصدد تنوع بخشيدن به محصوالت توليدي و مورد نياز
كشور است و به همين دليل دو كارخانه شكر قهوهاي را با ظرفيت هفت
هزار و  ۵۰۰تن در سال و كارخانه شكر دارويي را با ظرفيت ۱۲هزار تن
در سال احداث كرده است .مديرعامل شركت توسعه نيشكر و صنايع
جانبي خوزستان گفت :هماكنون در استان خوزستان  ۷۰هزار هكتار زير
كشت نيشكر قرار دارد و ساالنه  ۱۴هزار هكتار نيزار نيشكر آيش ميشود
به طوري كه از اين مزارع در سال گذشته  ۵۸۸هزار تن شكر توليد
شد .وي گفت :با برنامهريزيهاي انجام شده توليد  ۶۰۰هزار 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
ميتوان با توسعه اين شركت كشور را از واردات شكر بينياز كرد.
مديرعامل شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي خوزستان در ادامه
افزود :رويكردي كه همواره در اين شركت دنبال ميشود تالش براي
خودكفايي كشور در زمينه توليد شكر است و به همين دليل تاكنون
توانستهايم 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 كردهايم زنجيره توليد را
ارتقاء دهيم كه با احداث دو كارخانه شكر قهوهاي و شكر دارويي همه نياز
داخل به اين دو محصول را مرتفع ميكنيم.

مديرعامل شركت كشت و توسعه نيشكر استان خوزستان با اشاره به
توليد  ۱۴ميليون و  ۵۰۰هزار تن محصوالت كشاورزي در استان افزود:
از اين ميزان حدود  ۵۵درصد آن نيشكر است .وي همچنين در خصوص
راندمان آبياري در شركت توسعه نيشكر گفت :در حالي كه راندمان آبياري
در دنيا و در سيستمهاي مشابه ما ۳۰تا  ۳۲درصد است اين شركت
توانسته با انجام فرآيند كامل مهندسي آب اين ميزان را به  ۵۰تا ۵۲
درصد برساند و تالش ميكنيم يكي از روزآمدترين سيستمها و شيوههاي
استفاده از آب را مورد استفاده قرار دهيم .شركت توسعه نيشكر و صنايع
جانبي خوزستان در سال زراعي  ۹۴-۹۵با توليد ۵۸۸هزار تن شكر رتبه
نخست بزرگترين توليدكننده شكر در كشور را كسب كرد.
اين شركت با مجتمعهاي هفتگانه تابعه خود به تنهايي  ۴۰درصد
شكر توليدي كشور را تأمين ميكند .پيشبيني شده در سال زراعي -۹۶
 ۹۵شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي با توليد ۶ميليون تن نيشكر،
حدود ۶۰۰هزار تن شكر را توليد و روانه بازار كند .شركت توسعه نيشكر
و صنايع جانبي در دهه  ۷۰و در زمان دولت سازندگي مرحوم آيتاهلل
هاشميرفسنجاني با آمادهسازي و زهكشي بيش از ۸۰هزار هكتار از اراضي
شورهزار جنوب خوزستان شكل گرفت

ضوابط و تعرفه واردات  9قلم كاالی كشاورزی تغییر كرد

هیات وزیران تغییراتی را در آیین نامه اجرایی قانون امور گمركی در
خصوص واردات  9قلم كاالی كشاورزی به تصویب رساند.
هیات وزیران در جلسه  12دی امسال آیین نامه اجرایی قانون
امور گمركی  9قلم كاالی كشاورزی را اصالح كرد .متن این مصوبه
به شرح زیر است:
هیات وزیران به پیشنهاد شماره 020/2559مورخ  7اردیبهشت
سال  ،95وزارت جهاد كشاورزی و به استناد اصل یكصد و سی و هشتم
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تصویب كرد:
آیین نامه اجرایی قانون امور گمركی موضوع تصویب نامه مورخ 29
اسفند به شرح زیر اصالح می شود:
 -1متن زیر به عنوان تبصره  2به ماده  82اضافه و تبصره قبلی به
عنوان تبصره  1تلقی می شود:
تبصره -2در مورد كاالهای كشاورزی مشمول قانون تمركز وظایف و
اختیارات مربوط به بخش كشاورزی در وزارت جهاد كشاورزی ،مهلت
صدور محصوالت به دست آمده از تاریخ صدور سند ترخیص شش ماه
بوده و حداكثر برای شش ماه دیگر به تشخیص كارگروه موضوع این
ماده قابل تمدید است.
 -2متن زیر به عنوان تبصره  2به ماده  87اضافه و تبصره قبلی به
عنوان تبصره  1تلقی می شود:
تبصره  -2در خصوص آن دسته از كاالهای كشاورزی مشمول
قانون تمركز وظایف و اختیارات مربوط به بخش كشاورزی در
وزارت جهاد كشاورزی كه تفاوت قیمت داخلی و خارجی وجود
دارد و یا مشمول ممنوعیت یا محدودیت شده است در صورت
عدم ایفای تعهد در مهلت مقرر ،تبدیل به واردات قطعی با رعایت

این آیین نامه منوط به پرداخت سود بازرگانی معادل جدول زیر و
با رعایت بندهای الف ،ب و ج ذیل آن خواهد بود:

الف -واردكنندگانی كه  70درصد وزن محموله وارداتی را صادر
كرده اند در صورت درخواست تبدیل باقیمانده به ورود قطعی مشمول
 70درصد سود بازرگانی ماخذ تعرفه های فوق الذكر می شوند.
ب -درصورت برقراری هر نوع مابه التفاوت یا عوارض توسط مراجع
قانونی برای واردات قطعی اقالم فوق الذكر ،هنگام تبدیل به قطعی
شدن پروانه ورود موقت آن اقالم عالوه بر پرداخت سود بازرگانی تعیین
شده مشمول پرداخت مابه التفاوت یا عوارض مربوط نیز خواهد شد.
ج-وزارت جهاد كشاورزی تاپایان هر سال سود بازرگانی كاالهای
اقالم فوق الذكر را برای تبدیل پروانه ورود موقت به قطعی پیشنهاد و
پس از طی مراحل تصویب قانونی مراتب به سازمان توسعه تجارت و
گمرك ایران برای اقدام ابالغ خواهد شد.
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حجتي:

موافق كاهش تعرفه  ۸كاالي اساسي نبودم

در حالي كه وزير جهاد كشاورزي عنوان ميكند كه با كاهش
تعرفه واردات  ۸كاالي اساسي و حساس موافق نيست اما يك
مقام اجرايي خبر از پيشنهاد جهاد كشاورزي براي كاهش تعرفه
واردات اين محصوالت در دولت ميدهد .موضوع كاهش تعرفه
واردات  8كاالي اساسي ،حساس و ضروري توسط هيأت وزيران،
حاشيهها و اعتراضات بسياري در ميان جامعه كشاورزي كشور
به همراه داشت.
اين مصوبه باعث شد كه طرحهاي مختلف جهادكشاورزي
براي خود اتكايي در توليد برخي از محصوالت كشاورزي و اجراي
طرحهايي 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 نميكرد.
وي افزود :تعرفهها اگر قرار است تغيير كند قانونگذار اعالم كرده
كه با پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي باشد و كميسيون ماده يك
نيز موضوع تعرفهها را در كشور ساماندهي ميكند و در نهايت بايد
اذعان داشت كه تغيير در نظام تعرفهها با طي شدن اين مراحل
صورت ميگيرد .رئيس ستاد تنظيم بازار ادامه داد :براي برخي از
اقالم نيز تمهيدات فصلي داريم و تعرفهها را كاهش ميدهيم تا در
زمان برداشت محصول حمايتي از توليدكنندگان صورت گيرد و
بعد از فصل برداشت كه بايد كاال در اختيار مصرفكنندگان قرار
گيرد اجحافي در حق آنها انجام نشود .وي براي توضيح بيشتر
گفت :با پيشنهاد وزارتخانههاي توليدي تعرفهها را تغيير ميدهيم
و محدوديتهاي مقداري را نيز برطرف ميكنيم .اين كاالها براي
زندگي مردم تأثيرگذار هستند و بايد براي كنترل امور مصرفكننده
و توليدكننده را به صورت همزمان در نظرگيريم.
پيشنهاد در سطح وسيع براي كاهش تعرفه واردات
بنابر اين گزارش حجتي وزير جهاد كشاورزي در پاسخ به
اين پرسش كه «شما موافق كاهش تعرفه  8كاالي كشاورزي
اساسي و حساس هستيد يا خير؟» اظهار كرد :پيشنهاداتي در

سطح وسيع در اين باره آمده بود اما ما موافق نبوديم و خيلي
دراينارتباط نظر (مثبت) نداشتهايم .وي افزود :در دولت در اين
خصوص چند بار بحث شد و اشكاالت آن (مصوبه هيأتوزيران
براي كاهش تعرفه  8كاالي اساسي) برطرف شد اما درنهايت
چيزي كه درآمده آسيبي به توليد و توليدكننده نميزند .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  40درصد به  5درصد كاهش يافت اما اين تعرفه
دوباره اصالح شد و اكنون  26درصد است و واردات در فصل غير
برداشت محصول داخلي انجام ميشود.

دفاع حجتي از انتزاع
بنابراين گزارش شريعتمداري معاون اجرايي رئيس جمور با سابقهاي
كه در دولت اصالحات به عنوان وزير بازرگاني دارد ،اخيرا ً 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 ميكند و تنها كشاورزي معيشتي
ميتواند محدود به مزرعه باشد .حجتي اظهار داشت :شما نميتوانيد
شير توليد كنيد و منتظر باشيد كه هركسي و هر موقع كه خواست
بيايد آن را بخرد .توليدكننده بهصورت حقيقي يا حقوقي بايد در صنايع
باشند كه اين درواقع به معني انتزاع است .در اروپا و آمريكا و هلند
خود توليدكنندهها صنايع دارند .اين گزارش ميافزايد :عالوه بر «اقرار
صريح وزير جهاد كشاورزي» بر عدم رضايت براي كاهش تعرفه واردات
 8كاالي 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 تعرفهها
اصالح شد و تعرفه برنج بعد از اينكه از  40درصد به  5درصد كاهش
يافت دوباره با  26درصد افزايش يافت.

بخش كشاورزي

بخش كشاورزي در ايران يكي از بخشهايي است كه عملكرد آن
در ايجاد ارزش افزوده بيش از هر چيز تابعي از عواملي همچون ميزان
بارندگي ،جريانهاي 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 چرخههاي تجاري
(رونق و ركود) در اقتصاد ايران بوده است.
نمودار  2نشاندهنده رشد ارزش افزوده بخش كشاورزي از سال
 1386به بعد و پيشبيني سال  1395ميباشد .مالحظه ميشود كه
در دوره  1394-1386به غير از سال  1394كه رشد بخش كشاورزي

فراتر از  5درصد بوده ،در بقيه سالها (به غير از  )1388ارقام رشد اين
بخش كمتر از  5درصد بودهاند .ضمن اينكه بخش مذكور در سالهاي
 1387و  1390ارقام رشد منفي را نيز تجربه كرده است .آمار مركز
آمار ايران براي رشد بخش كشاورزي در سال  1394و شش ماهه سال
 1395حاكي از ارقام رشد  5/5و  6/1درصد بوده و ارزيابي جديدترين
برآوردهاي وزارت جهاد كشاورزي از توليد انواع اقالم محصوالت
كشاورزي تا پايان سال  1395حاكي از آن است كه رشد ارزش افزوده
بخش كشاورزي (به قيمت ثابت) در سال  1395حدود  5/7درصد
خواهد بود كه نسبت به برآوردهاي قبلي با افزايش همراه بوده است.
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با رأی موافق نمایندگان؛

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

نمایندگان مجلس شورای اسالمی ،ساز
و کار کاهش التهابات مربوط به بازار کاالهای
اساسی کشاورزی و کاهش نوسانات فصلی این
محصوالت را تعیین کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه
علنی امروز و در ادامه بررسی ایرادات شورای
نگهبان به الیحه برنامه ششم توسعه فرهنگی،
اقتصادی و اجتماعی کشور ،بند «الف» ماده ۴۲
این الیحه را اصالح و ساز و کار کاهش التهابات
بازار کاالهای اساسی کشاورزی را تعیین کردند.
بر اساس این بند« ،به منظور کاهش التهابات
بازار کاالهای اساسی کشاورزی و کاهش
نوسانات غیرعادی فصلی محصوالت کشاورزی
و به منظورکاهش بار مالی دولت برای تأمین
نقدینگی در گردش و هزین ه تبعی مورد استفاده
در سیاستهای تنظیم بازار و تأمین ذخایر
محصوالت راهبردی ،شرکت بازرگانی دولتی
ایران یا هر یک از شرکتهای دولتی مسئول
تنظیم بازار هر محصول به تشخیص وزارت جهاد
کشاورزی ،حسب مورد بر اساس برآوردهای
ماهانه ،فصلی و ساالنه عرضه داخلی و تقاضای
هر یک از محصوالت ،نسبت به اتخاذ موقعیت
مناسب خرید یا فروش در قراردادهای َسلَف و
ابزارهای مالی موضوع بند  ۲۴ماده  ۱قانون بازار
اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب آذر
ماه  ۱۳۸۴بر روی هر یک از داراییهای مشمول
صدر این ماده در چارچوب مقررات بازار سرمایه
اقدام میکند».
نمایندگان همچنین با اصالح ماده  ۴۴الیحه
برنامه ششم توسعه ،مقرر کردند «کلیه اشخاص
حقیقی و حقوقی که به نحوی در امور تولید،
پرورش ،نگهداری ،توزیع ،حمل و نقل ،عرضه،
فروش دام زنده و نیز استحصال ،تهیه ،عملآوری،
جمعآوری ،نگهداری ،بستهبندی ،توزیع ،حمل و
نقل فرآوردههای با منشأ دامی و نیز خوراک
دامی فعالیت دارند ،در صورت تخطی از اجرای
ضوابط و مقررات بهداشتی به تشخیص سازمان
دامپزشکی کشور یا عدم بهکارگیری مسئول
فنی ـ بهداشتی با رأی دادگاه صالح ،متعهد به
پرداخت خسارت وارده به مصرفکنندگان اقالم
غیربهداشتی یا ناسالم هستند.
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صرفهجويي  1/4ميليارد دالري ارز در  3سال اخير

آمارهاي ارايه شده از سوي گمرك ايران نشان ميدهد در سالهاي  1394 ،1393و  1395به
ترتيب  823هزار تن 521 ،هزار تن و  651هزار تن شكر به ارزش متناظر  377ميليون دالر172 ،
ميليون دالر و  312ميليون دالر به بازار داخل وارد شده است .يك محاسبه ساده نشان ميدهد كه
ارزش واردات شكر در  3سال اخير  861ميليون دالر است .ارزش متوسط واردات ساالنه شكر در 3
سال اخير  287ميليون دالر شده است .اين در حالي است كه ارزش شكر واردات شده در سالهاي
 1391 ،1390و  1392به ترتيب  756ميليون دالر 1072 ،ميليون دالر و  832ميليون دالر و جمع
 3سال يادشده معادل  2660ميليون دالر و متوسط  3سال  1390تا  1392رقمي برابر با 887
ميليون دالر شده است .يك محاسبه ساده ديگر نشان ميدهد در  3سال  1390تا  1392متوسط
ارزش شكر وارداتي  3برابر ميانگين ارزش واردات در  3سال  1394 ،1393و  1395شده است.
اگر قرار بود با دست فرمان واردات سالهاي  1390تا  1392پيش برويم حاال به جاي اينكه ارزش
كل واردات شكر از  1384تا  1395عدد حدود  6/5ميليارد دالر باشد بايد حدود  7/9ميليارد دالر
ارز از كشور خارج ميشد .نگه داشتن نزديك به  1410ميليون دالر ارز در  3سال  1393تا 1395
از ايستادگي وزير جهاد كشاورزي ،پايداري كارخانههاي قند و شكر و انگيزههاي باالي چغندركاران
زحمتكش به دست آمده است .اين دست فرمان ميتواند 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.

نمودار تولید و واردات شکر از سال  80تا پایان دي ماه سال 1395

(ارقام به تن)

واردات شكر خام بصورت ماهيانه از سال  1385تا سال 1395
رديف

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11

فروردين ارديبهشت

سال
1385

جمع هر ماه  +ماه هاي قبل
1386

جمع هر ماه  +ماه هاي قبل
1387

جمع هر ماه  +ماه هاي قبل
1388

جمع هر ماه  +ماه هاي قبل

1389
جمع هر ماه  +ماه هاي قبل

1390

جمع هر ماه  +ماه هاي قبل
1391

جمع هر ماه  +ماه هاي قبل
1392

جمع هر ماه  +ماه هاي قبل
1393

جمع هر ماه  +ماه هاي قبل

1394
جمع هر ماه  +ماه هاي قبل
1395
جمع هر ماه  +ماه هاي قبل

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

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

نجم صن
ا ن في كارخاهناهي قند و شكر اريان

مأخذ واردات :گمرك جمهوري اسالمي ايران

خرداد

تير

مرداد

شهريور

مهر

آبان

آذر

دي

بهمن

اسفند

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سال
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
جمع

واردات شکر از سال  84تا پايان دی ماه سال 95به تفکیک خام و سفید

جمع
2481
1170
1101
877
1805
1234
1681
1579
823
521
651
619

بها جمع واردات (دالر)
جمع واردات(هزار تن)
بها (دالر) خام(هزارتن) بها (دالر)
سفید(هزارتن)
197,380,000
707
177,256,000
629
20,124,000
78
1,017,454,469
2,527
726,182,559
1,890
291,271,910
637
407,770,710
1170
274,461,367
822
133,309,344
348
325,013,345
1101
287,800,013
998
37,213,332
103
324,646,020
877
315,826,114
850
8,819,906
27
704,520,407
1805
704,520,407
1805
0
0
755,904,844
1234
752,105,334
1228
3,799,510
6
1,072,413,608
1680
1,072,413,608
1680
0
0
832,187,958
1579
832,187,958
1579
0
0
377,470,440
823
377,470,440
823
0
0
171,837,527
521
151,358,524
472
20,479,003
49
311,955,701
651
0
651
0
0
6,498,555,029
14675
5,671,582,324 13427
515,017,005
1248
مأخذ :گمرک جمهوري اسالمي ايران

