ﭼﺸﻢاﻧـﺪاز ﺻـﻨﻌﺖ ﻧﯿﺸﮑـﺮ روﺷـﻦ و
اﻣﯿﺪوارﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺸﮑﺮ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺟﺎﻧﺒﯽ ،دﮐﺘﺮ
ﻋﺒﺪﻋﻠﯽ ﻧﺎﺻﺮی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮای ﺑﺎزﺳﺎزی
ﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺮح ﺗﺪوﯾﻨﯽ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ،
ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﻧﯿﺸﮑﺮ ﻫﻔﺖﺗﭙﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺸﮑﺮ ﺑﻪ
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ  100ﻫﺰار ﺗﻦ ﺷﮑﺮ در ﺳﺎل ﻣﯽ رﺳﺪ.

وی اﻓﺰود :ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ و اﺻﻼح ﺷﺒﮑﻪ آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ ﻧﯿﺸﮑﺮ ﻫﻔﺖ
ﺗﭙﻪ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ راﻧﺪﻣﺎن در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺳﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻟﻪ در دﺳﺘﻮر
ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ روزﻫﺎی اوج ﺗﻮﻟﯿﺪ دﺳﺖ
ﯾﺎﺑﺪ.

ورود ﻧﯿﺸﮑﺮ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺣﺎل ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺸﮑﺮ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺟﺎﻧﺒﯽ در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎن
ﺧﻮد از ﻋﺮﺿﻪ ﺳﻬﺎم اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺑﻮرس در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﺒﺮ داد و
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﭘﯿﺶﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻻزم ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮔﺮوه ﻣﺎﻟﯽ ﺳﭙﻬﺮ ﺻﺎدرات
و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﻬﺎﻣﺪاران اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﯾﺠﺎد ﺗﺤﻮل در ﺳﻪ ﺣﻮزه ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،اﺷﺘﻐﺎل و ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺸﮑﺮ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺟﺎﻧﺒﯽ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن ﻃﺮح ﺷﻮرورزی
را از دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﺤﻮل در ﺳﻪ ﺣﻮزه ﻣﺤﯿﻂ
زﯾﺴﺖ ،اﺷﺘﻐﺎل و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻃﺮح ﺷﻮرورزی و اﺳﺘﻔﺎده از
زﻫﺎب ﻧﯿﺸﮑﺮ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی رﯾﺰﮔﺮد ،ﻣﺴﺎﺣﺘﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۳۵ﻫﺰار
ﻫﮑﺘﺎر از ﺟﻨﻮب ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻔﯿﺮ ﺗﺎ ﺷﻤﺎل ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﺎﺻﺮی ،ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺸﮑﺮ در ﻃﺮح ﺷﻮرورزی ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن اﺳﺖ
ﺗﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی رﯾﺰﮔﺮد از آنﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﮐﺸﺎورزی و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺘﯽ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.

وی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از زﻫﺎب ﻧﯿﺸﮑﺮ ﺑﺮای ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﯽ و ﻣﯿﮕﻮ ،ﮐﺎﺷﺖ
ﻧﺨﻞ ،ﮐﺸﺖ ﭼﻐﻨﺪر ،ﮔﻨﺪم و ﺟﻮ و ﭘﻨﺒﻪ را از دﯾﮕﺮ ﮔﺎمﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ
ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻃﺮح ﺿﻤﻦ ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ
زﯾﺴﺖ ،ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ و ﺑﻬﺮه وری در ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻣﺤﺼﻮﻻت آﺑﯽ و ﮐﺸﺎورزی را
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد و ﺑﺎﻋﺚ روﻧﻖ زراﻋﺖ ﭼﻮب در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

اﯾﺠﺎد ارزش اﻓﺰوده در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﯿﺸﮑﺮ ﺑﺎ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺟﺎﻧﺒﯽ
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺸﮑﺮ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺟﺎﻧﺒﯽ در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎن
ﺧﻮد ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺘﯽ ﭘﺘﺎﻧﺴﻠﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﺑﺮای روﻧﻖ
اﻗﺘﺼﺎدی و اﺷﺘﻐﺎل در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ و
راهاﻧﺪازی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺟﺎﻧﺒﯽ ،ﺿﻤﻦ اﯾﺠﺎد ارزش اﻓﺰوده در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﯿﺸﮑﺮ،
رﺷﺪ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ در دو ﺣﻮزه ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺷﺘﻐﺎل ﻧﯿﺰ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد و
ﮐﺸﻮر در ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

ﻧﺎﺻﺮی ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ام.دی.اف ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎﻏﺬ
ﺳﻠﻤﺎن ﻓﺎرﺳﯽ را دو ﻃﺮح اﺳﺎﺳﯽ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺘﯽ ﻧﯿﺸﮑﺮ ﺑﺮﺷﻤﺮد و
اﻓﺰود :ﺑﺎ اﺣﺪاث اﯾﻦ دو ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و
ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،ارزش اﻓﺰوده ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺼﺮف ﺑﺎﮔﺎس ﻧﯿﺸﮑﺮ
اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ دو ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ،از ﻧﺎﺑﻮدی ﺑﺨﺶ
زﯾﺎدی از ﺟﻨﮕﻞﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﺪه و ﺗﺎﺛﯿﺮ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻬﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺸﮑﺮ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ام.دی.اف و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ  ۲۴۰ﻫﺰار ﺗﻨﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻏﺬ در ﺷﺮف ﺗﮑﻤﯿﻞ
اﺳﺖ و ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎن ﺑﻨﺪی ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.

ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﯿﺸﮑﺮ در ﻋﺮﺻﻪ اﺳﺘﺎﻧﯽ و ﻣﻠﯽ
ﻧﺎﺻﺮی در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻘﺶ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻬﻢ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﯿﺸﮑﺮ
در ﺧﻮزﺳﺘﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :از ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  14ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ
ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﯽ و ﺑﺎﻏﯽ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﯾﻦ اﺳﺘﺎن در ﺻﺪر
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺸﺎورزی ﮐﺸﻮر ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ،ﺑﯿﺶ از  7ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ آن
ﻧﯿﺸﮑﺮ اﺳﺖ.

وی اﻓﺰود :ﻧﯿﺸﮑﺮ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﯿﻤﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﯽ اﺳﺘﺎن را ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﯽدﻫﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﯿﺸﮑﺮ اﺳﺘﺎن در ﻣﺠﻤﻮع ﻧﯿﻤﯽ از ﺷﮑﺮ
ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﺸﻮر را ﻧﯿﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺸﮑﺮ ﮔﻔﺖ :ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﮑﺮ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ 700
ﻫﺰار ﺗﻦ ،ﺷﮑﺮ ﻃﻌﻢ دار ،ﺷﮑﺮ ﺳﺎﺷﻪ ،ﺷﮑﺮ ﭘﻮدری و ﺷﮑﺮ ﻣﺎﯾﻊ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ
 ۶۰ﺗﻦ ،ﺷﮑﺮ ﻗﻬﻮهای ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ  ۷۵۰۰ﺗﻦ ،ﺷﮑﺮ داروﯾﯽ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ
 ۱۵ﻫﺰار ﺗﻦ ،ﺧﻮراک دام ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ  100ﻫﺰار ﺗﻦ ،ام.دی.اف ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ
ﺗﻮﻟﯿﺪ  ۱۳۲ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ در ﺳﺎل از ﺟﻤﻠﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ.

وی در اداﻣﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﺷﺎره
ﮐﺮد و ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :اﻟﮑﻞ ﻃﺒﯽ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ  33ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻟﯿﺘﺮ،
ﺧﻤﯿﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ  ۱۰ﻫﺰار ﺗﻦ در ﺳﺎل و ﮔﺎز ﺑﯿﻮ دی اﮐﺴﯿﺪ
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزی  ۱۰۰۰ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ
ﮐﺮﺑﻦ ﺑﺎ
ﺻﻨﻌﺖﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺸﮑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺧﺎﻧﻮاده ای ﺑﻪ وﺳﻌﺖ

در ﮐﺸﺖ و

 ۱۰۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در ﺧﻮزﺳﺘﺎن

اﺷﺘﻐﺎل از دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺸﮑﺮ ﺑﺪان
اﺷﺎره ﮐﺮد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او ،اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ دارای ﺧﺎﻧﻮاده ای ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ۱۰۰
ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در ﺧﻮزﺳﺘﺎن اﺳﺖ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎﻟﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 17
ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و  5ﺗﺎ  6ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺼﻠﯽ ،در
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻧﺎﺻﺮی ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :اﺷﺘﻐﺎل ﭘﺎﯾﺪار در واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺸﮑﺮ در ﺳﺎﯾﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺎﯾﺪار ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪی
ﭘﺎﯾﺪار ،ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ.

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،ﻧﻮآوری و ﺧﻼﻗﯿﺖ در ﺻﻨﻌﺖ
وی ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﻧﻮآوری و ﺧﻼﻗﯿﺖ در ﺻﻨﻌﺖ را دو روﯾﮑﺮد
ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺸﮑﺮ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻧﻮآوری و ﺧﻼﻗﯿﺖ در
ﺻﻨﻌﺖ ﻧﯿﺸﮑﺮ در ﺧﺪﻣﺖ اﻫﺪاف ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ و در ﻫﻤﯿﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺮداﺷﺖ ﺳﺒﺰ ،ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺗﻮان و ﻋﻠﻢ داﺧﻞ،
دﺳﺘﮕﺎﻫﺎی دروﮔﺮ ﻧﯿﺸﮑﺮ )ﻫﺎروﺳﺘﺮ( ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺸﮑﺮ،

ﮔﺎم ﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ اﯾﻦ

ﺷﺮﮐﺖ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺳﺒﺰ ﻣﺰارع ﻧﯿﺸﮑﺮ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﮔﺴﺘﺮه
ای از ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
و درﯾﺎﻓﺖ ﻋﻨﻮان ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺒﺰ ﮐﺸﻮر از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻧﯿﺰ ﺣﺎﮐﯽ
از روﯾﮑﺮد ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ.

ﻧﺎﺻﺮی

اداﻣﻪ

داد:

ﮔﺎزﺳﻮز

ﮐﺮدن

ﮐﻮره

ﻫﺎی

ﺑﺨﺎر

و

راه

اﻧﺪازی

ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﮔﺎز ﺑﯿﻮ دی اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ را از اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻬﻢ ﻣﺤﯿﻂ
زﯾﺴﺘﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺸﮑﺮ در ﮐﻨﺎر درﺧﺘﮑﺎری ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ و …
اﺳﺖ.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ  800ﻫﺰار ﺗﻦ ﺷﮑﺮ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ  800ﻫﺰار ﺗﻦ ﺷﮑﺮ ،ﻣﻮﺿﻮع
دﯾﮕﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺸﮑﺮ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺟﺎﻧﺒﯽ در اﯾﻦ
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮد.

ﻧﺎﺻﺮی ﮔﻔﺖ :ﻫﺮ ﯾﮏ از ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖﻫﺎی ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺸﮑﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ
ﺗﻮﻟﯿﺪ  100ﻫﺰار ﺗﻦ ﺷﮑﺮ در ﺳﺎل را داراﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﮐﺸﺖ
و ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ ﺑﻪ ﻫﻔﺖ ﻃﺮح ،در ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ ،ﻇﺮﻓﯿﺖ
ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺷﮑﺮ ﺑﻪ  800ﻫﺰار ﺗﻦ در ﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.

وی اﻓﺰود :ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ،ﻧﯿﺎز ﺳﺎﻻﻧﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﮑﺮ
 ۲.۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان در دو ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﻪ  1.4ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ
در ﺳﺎل ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺸﮑﺮ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﺎ
ﺗﻮﻟﯿﺪ  800ﻫﺰار ﺗﻦ ﺷﮑﺮ ﺳﻔﯿﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺪود  57درﺻﺪ ﺷﮑﺮ ﻣﻮرد
ﻧﯿﺎز را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ

 ۶۳۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﺷﮑﺮ

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺸﮑﺮ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺟﺎﻧﺒﯽ از ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ

۶۳۰

ﻫﺰار ﺗﻦ ﺷﮑﺮ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻧﺠﺎمﺷﺪه در ﺑﺤﺚ ﻣﺴﺎﺋﻞ آب،
ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺨﺖ و ﮐﻢآب اﻣﺴﺎل را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﮕﺬارﯾﻢ
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ آورد رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﻮری آب ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
ﺑﺮای ﮐﺸﺖ ﻧﯿﺸﮑﺮ ﺷﺪ.

ﻧﺎﺻﺮی اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﻮری آب و ﮐﺎﻫﺶ آورد ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ را از ﺟﻤﻠﻪ دﻻﯾﻞ
ﻧﺮﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ  700ﻫﺰار ﺗﻦ ﺷﮑﺮ در ﺳﺎل زراﻋﯽ ﺟﺎری ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و
ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﻮری و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ در ﺑﺤﺚ ﺗﺄﻣﯿﻦ آب وﺟﻮد داﺷﺖ،
در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖﻫﺎ ﺑﺨﺼﻮص در ﻧﯿﺸﮑﺮ دﻫﺨﺪا ﺑﺎ ﻧﻘﺼﺎن و ﮐﺎﻫﺶ
ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ.

وی اﻓﺰود :ﮐﺴﺮی ﺷﮑﺮ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز از ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪ از
ﺧﺎرج ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺷﮑﺮ ﺧﺎم وارداﺗﯽ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﺼﻔﯿﻪ
ﺷﮑﺮ ،ﺑﻪ ﺷﮑﺮ ﺳﻔﯿﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ در ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺸﮑﺮ

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺸﮑﺮ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺟﺎﻧﺒﯽ در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎن
ﺧﻮد ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺒﻌﺎت ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ را دﺳﺘﺎورد
ﻣﻬﻢ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺪاری ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﺷﻤﺮد و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﺎ وﺟﻮد
ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ و ﮐﻢ آﺑﯽ ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﺑﯿﺎری ﻣﺰارع و
اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ آﺑﯿﺎری ۸۷ ،ﺗﺎ  ۹۰درﺻﺪ رﺷﺪ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر
ﮔﯿﺎه ﻧﯿﺸﮑﺮ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻧﺎﺻﺮی ﺑﺎزﭼﺮﺧﺎﻧﯽ زﻫﺎب ﻧﯿﺸﮑﺮ ،آﺑﯿﺎری ﯾﮏ در ﻣﯿﺎن ﺟﻮﯾﭽﻪای و
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ آﺑﯿﺎری را از روشﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺼﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪ آب در
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﻣﺴﺎل ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :راﻧﺪﻣﺎن آﺑﯿﺎری در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺸﮑﺮ
 ۵۵درﺻﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راﻧﺪﻣﺎن آﺑﯿﺎری ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﺮای راهاﻧﺪازی ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ روﻏﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﯿﺮﻧﯿﺸﮑﺮی از دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ دﮐﺘﺮ
ﻧﺎﺻﺮی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﮐﺸﺖ ﮐﻠﺰا ،ﮔﻨﺪم و ﭼﻐﻨﺪر در زﻣﯿﻦ ﻫﺎی آﯾﺸﯽ ﮐﺸﺖ
و ﺻﻨﻌﺖﻫﺎی ﻧﯿﺸﮑﺮی ،از ﺣﻤﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از ﮐﺸﺖ ﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ در
راﺳﺘﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺧﺒﺮ داد.

وی اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﺖ ﮐﻠﺰا در ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖﻫﺎی ﻧﯿﺸﮑﺮی ،در ﺻﻮرت
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ،ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺸﮑﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻻزم ﺑﺮای
راه اﻧﺪازی ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ روﻏﻦ را دارد.

ﺿﺮورت ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﻪ ﻫﻔﺖﺗﭙﻪ
ﻧﺎﺻﺮی در اداﻣﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﯿﺸﮑﺮ ﻫﻔﺖﺗﭙﻪ اﺷﺎره
ﮐﺮد و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ در ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪن ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﺷﺪ.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او ،ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣﺘﻌﺪد در ﻧﯿﺸﮑﺮ ﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺎزﺳﺎزی و ﺑﺎزﮐﺸﺖ ﺑﻪ روزﻫﺎی اوج ،ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را

ﺑﻪ ﺳﻮددﻫﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ رﺳﺎﻧﺪ.

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺸﮑﺮ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﺷﻤﺮدن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺟﺎﻧﺒﯽ
ﻧﯿﺸﮑﺮ ﻫﻔﺖﺗﭙﻪ ،ﮔﻔﺖ :ﺧﻮراک دام ،ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﮑﻞ ﻃﺒﯽ ،ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ رب
ﮔﻮﺟﻪ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ام.دی.اف از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻫﻨﻮز وﺿﻌﯿﺖﺷﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﻨﺎد
و ﻣﺪارک ﻣﻮﺟﻮد ،اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻔﺖﺗﭙﻪ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ.

ﻧﺎﺻﺮی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﺳﻮءﻣﺪﯾﺮﯾﺖﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻫﻔﺖﺗﭙﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﻮءﻣﺪﯾﺮﯾﺖﻫﺎ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺪاﺷﺖ
اﻣﺎ اﻣﺮوز ﭘﺲ از واﮔﺬاری ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺸﮑﺮ ،ﻫﻤﻪ ﺣﻘﻮقﻫﺎی ﻣﻌﻮﻗﻪ
ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه و اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮ روی رﯾﻞ ﺑﺎزﺳﺎزی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او ،ﻧﯿﺸﮑﺮ ﻫﻔﺖﺗﭙﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﻧﯿﺸﮑﺮی اﯾﺮان ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ واﮔﺬاری ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺳﺎل  ۹۴ﺑﻪ
ﺣﺎﺷﯿﻪ راﻧﺪه ﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ دراﯾﺖ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ،دوﻟﺖ و ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ رﯾﻞ
واﻗﻌﯽ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﭘﺲ از ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﻘﻮقﻫﺎی ﻣﻌﻮﻗﻪ و ﺑﺮوز
ﺷﺪن ﺣﻘﻮق ﻫﺎ ،ﺑﻪ اﻣﻮر رﻓﺎﻫﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺸﮑﺮ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :از ﻫﻔﺖ ﻫﺰار
ﻫﮑﺘﺎر ﺳﻄﺢ زﯾﺮ ﮐﺸﺖ ﻧﯿﺸﮑﺮ ﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﻮء ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ
ﻓﻘﻂ ﺳﻪ اﻟﯽ ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد
از اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﯿﺸﮑﺮ 30 ،ﻫﺰار ﺗﻦ ﺷﮑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮد.

رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ذﯾﻨﻔﻌﺎن
ﻧﺎﺻﺮی در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ،رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی ذﯾﻨﻔﻌﺎن اﻫﻢ از
ﺳﻬﺎﻣﺪاران ،ﮐﺎرﮐﻨﺎن ،ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺷﺮﮐﺖ و ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﻄﻪ
ﻫﺪف و ﻏﺎﯾﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺸﮑﺮ داﻧﺴﺖ و اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در
راﺳﺘﺎی اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻦ رﺿﺎﯾﻤﻨﺪی ﻫﺎ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد

را ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ دﻧﺒﺎل ﮐﺮدﯾﻢ.

وی اﻓـﺰود :ﺷﺮﮐـﺖ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻧﯿﺸﮑـﺮ و ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﺟـﺎﻧﺒﯽ ﻫﯿﭽﮕـﺎه ﻣـﺮدم،
روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن و اﻓﺮاد ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم و ﺳﺎﮐﻦ در اﻃﺮاف ﻃﺮح ﻫﺎی ﻧﯿﺸﮑﺮی
را در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز ﻣﺼﺎﺋﺐ و ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻨﻬﺎ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ و ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ آﻧﺎن را
ﭼﻮن ﮔﻮﻫﺮی ﮔﺮاﻧﻘﺪر ﺑﺮ ﺗﺎرک ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﺧﻮد ارج داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ
ﮐﺮده ﮐﻪ ﻓﺪاﮐﺎری ﻫﺎی ﻣﺮدان ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺸﮑﺮ در رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﺶ آﻣﺪه در
ﺳﯿﻼب ﮔﻮاﻫﯽ راﺳﺘﯿﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ ادﻋﺎﺳﺖ.

ﺳﺎﺧﺖ  ۱۲ﻣﺪرﺳﻪ و ﺗﺠﻬﯿﺰ و ﺑﺎزﺳﺎزی ﺑﯿﺶ از  ۵۰ﻣﺪرﺳﻪ در روﺳﺘﺎﻫﺎ و
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺠﺎور ﻃﺮح ﻫﺎی ﻧﯿﺸﮑﺮی ،اﺣﺪاث ﭘﻞ ﺑﺮ روی رودﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎرون و
در ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﺑﯿﻦ اﻫﻮاز و ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش راه ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ
روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﯽ ،اﻋﺰام ﺗﯿﻢ ﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ و
درﻣﺎن راﯾﮕﺎن روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن ،ﮐﻤﮏ و ﺗﮑﺮﯾﻢ ﺑﯿﺶ از  800اﯾﺘﺎم ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ و ﭘﺎﯾﺶ ﭘﺰﺷﮑﯽ و درﻣﺎن روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن دارای ﺑﯿﻤﺎری
ﺧﺎص ﺑﺨﺸﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺸﮑﺮ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺟﺎﻧﺒﯽ از دﯾﮕﺮ
ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺸﮑﺮ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺎم ﺑﺮد.

ﺿﺮورت ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺖ از ﺻﻨﻌﺖ ﻧﯿﺸﮑﺮ
ﻧﺎﺻﺮی در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺿﺮورت ﺗﺪاوم ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺖ از ﺻﻨﻌﺖ
ﻧﯿﺸﮑﺮ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ و
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در دورهﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ
ﺧﺴﺎرت ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﯿﻼب ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﺪ.

در ﺳﯿﻞ ﺑﻬﺎر  98ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺞ ﻫﺰار و  100ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ
ﻣﺰارع ﻧﯿﺸﮑﺮ وارد ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻧﯿﺸﮑﺮ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺟﺎﻧﺒﯽ دوﻟﺖ اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ را در ﻓﺮآﯾﻨﺪ واﮔﺬاری ﮐﺎﻣﻞ
ﻫﻔﺖﺗﭙﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺸﮑﺮ ﺗﻬﺎﺗﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺸﮑﺮ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺟﺎﻧﺒﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ
ﻃﺮح و اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺷﮑﺮﺳﺘﺎن ﻓﺎراﺑﯽ ،ﮐﺎﺷﺖ  4ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻬﺎل در ﮐﺸﺖ
و ﺻﻨﻌﺖ ﻫﺎ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺳﺮاﺳﺮی ،ﮐﺎﺷﺖ وارﯾﺘﻪ ﻫﺎی
ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﮐﻢ آﺑﯽ ،ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﺮوﻧﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ
و … اﺷﺎره ﮐﺮد و اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ درزﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،اﺷﺘﻐﺎل،
ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﻧﻮآوری و … دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻬﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ واﺣﺪﻫﺎی ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ ﻧﯿﺸﮑﺮی ﺧﻮزﺳﺘﺎن درﺳﻄﺢ  ۸۴ﻫﺰار
ﻫﮑﺘﺎر در ﺟﻨﻮب و ﺷﻤﺎل اﻫﻮاز از دﻫﻪ  ۷۰ﺷﺮوع ﺷﺪ و از اﺑﺘﺪای دﻫﻪ
 ۸۰ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری رﺳﯿﺪﻧﺪ.

واﺣﺪﻫﺎی ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ ﻧﯿﺸﮑﺮی ﺳﻠﻤﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ،ﺣﮑﯿﻢ ﻓﺎراﺑﯽ ،اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ،
دﻫﺨﺪا ،اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ،ﻣﯿﺮزاﮐﻮﭼﮏ ﺧﺎن و دﻋﺒﻞ ﺧﺰاﻋﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺣﺪود ۴۰
درﺻﺪ ﺷﮑﺮ ﮐﺸﻮر را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﻧﯿﺸﮑﺮ ﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ و ﺑﺎزﺳﺎزی آن ،اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﻪ ﺣﺪود  57درﺻﺪ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.

ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺸﮑﺮ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺟﺎﻧﺒﯽ ،ﺷﺮﮐﺖ اﯾﻤﻦ ﺗﺮاﺑﺮ ،ﺷﺮﮐﺖ
آﺑﺎن ﺑﺴﭙﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻟﻮح ﺳﺒﺰ ﺟﻨﻮب ،ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻤﯿﺮﻣﺎﯾﻪ و اﻟﮑﻞ
رازی ،ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮراک دام ﺷﻌﯿﺒﯿﻪ ،ﺷﺮﮐﺖ راﺻﺪ ﺻﻨﻌﺖ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺪادﻓﺎم ﻧﯿﺸﮑﺮ و ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و آﻣﻮزش ﻧﯿﺸﮑﺮ و
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺧﻮزﺳﺘﺎن از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺸﮑﺮ و ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﺟﺎﻧﺒﯽ اﺳﺖ.

