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الزام��ات خ��ودش برخورد ش��ود. در 
اين ش��رايط تحريم هم به لحاظ اينكه 
كش��اورزي كمتري��ن وابس��تگي را به 
خارج از كش��ور مي تواند داشته باشد، 
بنابراي��ن در اقتصاد مقاومتي و اقتصاد 
تح��ت تحريم ه��م مي توان��د جايگاه 
خ��ودش را حفظ كند و كش��ور را به 
پي��ش ببرد. اما قبل از ورود به بحث ۲ 

نكته را بايد بيان كنم.
كش��ور اگر قرار باش��د در حوزه 
اقتصاد به ش��كوفايي برسد بايد تفكر 
توليد در آن شكل بگيرد. امروز اركاني 
كه تصميم گير و تصميم س��از در حوزه 
اقتصاد هس��تند، توليدگرا نيستند. نگاه 
توليدي ندارند. بانك مركزي در حوزه 
توليد، س��خت عمل مي كن��د. بانك ها 
ب��راي پرداخ��ت تس��هيالت به بخش 
تولي��د، حداق��ل يك س��ال آن را طول 
مي دهند. صندوق توسعه ملي تشكيل 
شده تا با ظرفيت بسيار باال و با سرعت 
تس��هيالت را در اختيار متقاضيان قرار 
ده��د، اما اين صن��دوق وقتي به بانك 
عامل تسهيالت مي  دهد كار در آن بانك 

پيش نمي رود. 

عباس رجايي رييس كميس��يون كشاورزي، 
آب و منابع طبيعي مجلس در چندس��ال گذش��ته 
از كوش��اترين نمايندگان م��ردم در اين نهاد براي 

برطرف كردن مشكالت كشاورزي بوده است.
وي درحالي كه برخي مس��ؤوالن دولت هاي 
نهم و دهم از هيچ تالشي براي رشد واردات كاال 
دري��غ نمي كردند، با گفت وگوه��اي مفصل خود 
راهي براي نج��ات موادغذايي از چنگال واردات 
را جس��تجو كرد. رييس كميس��يون كشاورزي در 
تازه تري��ن گفت وگ��وي خود به چن��د موضوع با 

اهميت اشاره كرده است كه آن را مي خوانيد:
در اقتصاد بخش هاي مختلفي وجود دارد. اما 
بخش كش��اورزي در ايران به دليل اينكه س��اختار 
كش��ور هم از ابتدا كشاورزي بوده، مهم است. در 
كنار اين بخش، صناي��ع تبديلي از اهميت بااليي 
برخوردار اس��ت. كميسيون كش��اورزي الزامات 
تحقق حماس��ه اقتصادي در بخش كش��اورزي را 

چگونه ديده است؟
بخش كشاورزي در اقتصاد ملي ايران جايگاه 
خ��اص و وي��ژه اي دارد. بايد با آن با ش��رايط و 

قانون مي نويسيم كه چه شود؟

دو برابر بيش از نياز كشور برنج 
وارد شده است 
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نرخ ارز
و توليد ملي

بهمن دانايي
ن��رخ تبديل ارزه��اي معتب��ر به پول 
ملي هر كش��ور به ويژه اگر كش��ور فرضي 
اقتصادش بر دادوستد يك كاال استوار باشد، 
يك متغير بس��يار با اهميت در سرنوش��ت 
اقتصادي آن كش��ور است. به اين معني كه 
اگر به طور مثال نرخ هر دالر آمريكا به ريال 
ايران 100 ريال فرض ش��ود، واردكنندگان 
ب��راي واردات كااليي ب��ه ارزش يك دالر 
آمري��كا از هر نقطه جه��ان بايد 100 ريال 
ايران تأمين كند. اگر در مقطع ديگري نرخ 
ه��ر دالر آمريكا به 110 ريال افزايش يابد، 
واردكننده ايراني بايد 110 ريال تأمين كند 
و معلوم است كه قيمت آن كاالي وارداتي 
در داخ��ل در صورت وقوع ش��ق دوم 10 
درصد افزايش مي يابد. عكس اين داس��تان 
نيز مي تواند اتفاق بيفتد به اين معني كه اگر 
نرخ دالر 90 ريال ايران باشد واردكننده بايد 
90 ريال براي واردات كااليي به ارزش يك 
دالر تأمين كند. در صورت اين ش��ق اخير 
معلوم است كه كاالي وارداتي ارزان خواهد 
شد. در صورتي كه قيمت تمام شده كاالها در 
جامعه اي مثل ايران باتوجه به تفاوت نرخ 
تورم ايران و ميانگين تورم جهاني روندي 
فزاينده باشد در صورتي كه دالر ارزان باشد 
واردات نسبت به توليد داخل ارزان تر شده 
و تمايل به خري��د كاالي خارجي افزايش 
مي يابد. اين مسأله را اگر در سطح گسترده 
50 ميليارد دالر واردات ساالنه لحاظ كنيم، 

تفاوت فاحشي در بازار ايجاد مي شود.
در سال هاي 1384 تا پايان كار دولت 
نهم و دهم، سياست دولت اين بود كه ارز 
حاص��ل از صادرات نف��ت به واردات كاال 
اختصاص يابد. دولت با اين اس��تراتژي از 
يك طرف نياز ريالي خود براي پرداخت هاي 
ديگ��ر از جمل��ه حق��وق كارمن��دان و در 
س��ال هاي 1390 تا امروز مناب��ع موردنياز 
هدفمند ك��ردن يارانه ها و هزينه طرح هاي 
عمراني را تأمين مي كرد و از سوي ديگر با 
ارزان نگهداش��تن نرخ ارز به ريال )تا نيمه 
اول 1391( ب��ه تثبيت قيم��ت كاالها اقدام 
مي ك��رد. اين رفت��ار غيرمنطقي دولت هاي 
نهم و دهم ب��راي تثبيت نرخ ارز تا زماني 
ك��ه محدوديت انتقال ارز وجود نداش��ت 
سبب س��از موج��ي از واردات ان��واع كاال 
از جمله كاالهاي كش��اورزي مانند ش��كر، 
روغن نبات��ي، برنج، ذرت و س��ويا گرديده 
و از ط��رف ديگر ب��ه تضعيف توليد داخل 

منجر شد.
ام��ا دول��ت دهم زي��ر فش��ار برخي 
محدوديت هاي درآم��د ارزي از نيمه دوم 
1391 به مرور ن��رخ ارزهاي معتبر را آزاد 
ك��رد و قيمت ه��ر دالر آمريكا تا 40 هزار 
ريال نيز رسيد. اين اتفاق اگرچه ناخواسته و 
از سر اضطرار بود اما تداوم آن موجب شد 
برخي از توليدات داخلي از زير بار فش��ار 
ارز ارزان خارج شده و قدرت رقابت پيدا 
كنند. در همه ماه هاي گذشته نرخ هر دالر 
آمري��كا هرگز زير 30 هزار ري��ال نبود تا 
اينكه دولت يازدهم با تدبير توانست ايران 
 را از زير فشار تحريم هاي فزاينده دور كند.

واردات 300 ميليون دالر شكر 
در نيمه نخست امسال

كام خوزستاني ها با برداشت نيشكر 
شيرين مي شود

دنيا به سوي ناسيوناليسم غذايي 
مي رود
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بودجه كشاورزي 5 هزارميليارد تومان
واردات محصوالت كشاورزي 36 هزار ميليارد تومان

تأكيد وزير كشاورزي
بر حذف واردات محصوالت اساسي 

وزي��ر جهادكش��اورزي افزاي��ش ضريب 
خودكفاي��ي در تولي��د محصوالت اساس��ي و 
ح��ذف واردات را از معاون جديد برنامه ريزي 

و اقتصادي اين وزارتخانه خواستار شد. 
عبدالمه��دي بخش��نده ب��ا حك��م وزي��ر 
جهادكش��اورزي به عنوان معاون برنامه ريزي و 
اقتص��ادي اين وزارتخان��ه فعاليت خود را آغاز 
كرد. حجتي، وزير جهادكشاورزي در بخشي از 
اين حكم بر افزايش ضريب خودكفايي در توليد 
محصوالت اساسي و حذف واردات تأكيد كرده 
و آورده است: هدف گذاري كاهش آسيب پذيري 

محصوالت داخلي، تش��ويق و توسعه صادرات 
و فراه��م كردن تراز تج��اري مقبول، همچنين 
كارآم��دي و ابت��كار در نظ��ام بودجه ري��زي و 
پش��تيباني منطقي واحد ها براس��اس تخصيص 
اعتبارات مصوب، فعال  كردن بيش از پيش آمار و 
اطالعات دقيق و جهش در عملكرد پژوهش هاي 
اقتصاد كشاورزي بايد مورد توجه اساسي قرار 
گيرد. بخشنده پيش از اين مسئوليت، مديرعاملي 
شركت هلدينگ كشاورزي بنياد مستضعفان و در 
دولت هشتم نيز معاون برنامه ريزي و اقتصادي 
وزارت جهادكشاورزي را در سابقه  خود دارد. 

رييس كميسيون كشاورزي مجلس از سال 91 خبر داد :

ريي��س هيأت مدي��ره كان��ون انجمن هاي 
صنايع غذايي از شكسته ش��دن ركورد واردات 
محصوالت كشاورزي به كشور در سال گذشته 
خبر داد و گفت:  س��ال قبل حدود 5 ميليون تن 
ذرت، 1/3 ميلي��ون ت��ن برنج و 6/7 ميليون تن 

گندم وارد كشور شد. 
محمدرضا مرتضوي در مراسم روز جهاني 
غذا با اشاره به اينكه ماليات بر ارزش افزوده در 
صنعت غذا بايد حذف ش��ود افزود: پيشنهاد ما 
اين است كه همزمان با حذف ماليات بر ارزش 
افزوده در صنعت غذا، ماليات بر سيگار افزايش 
يابد تا درآمدهاي مالياتي دولت نيز كاهش نيابد. 

وي با اشاره به اينكه در همه جاي دنيا هر پاكت 
 س��يگار حدود 5 يورو مع��ادل ۲0 هزار تومان
اس��ت گفت:  اين درحالي اس��ت ك��ه در ايران 
ه��ر پاكت س��يگار فقط 4000 توم��ان فروخته 

مي شود. 
ريي��س كانون انجمن ه��اي صنايع غذايي 
با اش��اره به فرس��وده و قديمي ب��ودن فناوري 
موجود در صنعت ش��اليكوبي كشور گفت:  اگر 
اين صنعت مدرن شود حدود 14 درصد معادل 
400 ه��زار تن به برنج توليدي كش��ور افزوده 
مي شود ضمن اينكه مي توان از سبوس برنج نيز 

در صنعت روغن كشي استفاده كرد. 

ركورد واردات محصوالت كشاورزي در سال 1391 شكسته شد 
رييس هيأت مديره كانون صنايع غذايي:
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قانون
 مي نويسيم
 كه چه شود؟

اخبار

نگاه

از صفحه اول
ب��راي ايجاد نگاه توليدگرا بايد بس��ياري 
از جاه��ا و قوانين، انعطاف پذير ش��وند؛ مثل 
قانون ماليات ها كه در بخش توليد به درس��تي 
عم��ل نمي كند. در همه جاي دنيا، توليدكننده، 
ماليات كمتري پرداخت مي كند. يا نظام روابط 
كار كش��ور كه بايد اصالح ساختار شود. نظام 
توليد نمي تواند با اين قانون كار پيچيده اي كه 
وجود دارد، ادامه حيات دهد. يا قانون بيمه ها 
و جريمه تأمي��ن اجتماعي، گمركات و قانون 
س��رمايه گذاري خارجي. در اي��ن قانون يك 
خارجي چنانچه قصد س��رمايه گذاري داش��ته 
باش��د تس��هيالت مناس��بي در اختيارش قرار 
مي گي��رد اما يك س��رمايه گذار ايراني با او در 
شرايط مساوي قرار ندارد. اين ها الزامات يك 
حركت ش��تابان اقتصادي و توليدي است كه 

ابتدا بايد اصالح شود.
در كشور نگاه واردات گرايي شكل گرفته 
است. از قبل از انقالب، ساختارهاي اقتصادي 
ب��ر پايه هاي واردات بود و ش��ركت هاي تهيه 
و توزي��ع هم اين ن��گاه را در آن زمان نهادينه 
كردند. متأس��فانه امروز هم مس��ئوالن بهترين 
راه تنظي��م بازار و حل مش��كالت اقتصاد را، 
واردات مي دانند طوري كه در س��ال گذش��ته 
ح��دود 1۲ ميليارد دالر معادل 36 هزار ميليارد 
تومان انواع مواد غذايي، نهاده هاي كشاورزي 
و كاالهاي اساس��ي به كش��ور وارد ش��د. در 

حالي كه كل بودجه  مصوب ساالنه براي بخش 
كش��اورزي به 5 هزار ميليارد تومان نمي رسد. 
براي امسال هم ميزان واردات حدود 14 ميليارد 
دالر معادل 4۲ ه��زار ميليارد تومان پيش بيني 
شده است. در نظر بگيريد اگر نصف اين مبلغ 
وارد بخش كش��اورزي ش��ود، چه تحولي در 
اين بخش روي خواه��د داد. اين نگاه ها بايد 
اصالح ش��ود. ديگر اينكه تصميم گيران اصلي 

كشور بخش كشاورزي را باور كنند.
موضوع گندم كه همه در جريان آن هستند 
وقتي گفته مي ش��ود اين محصول را با قيمت 
جهاني از كشاورز بخريد و رقم باكيفيت آن را 
هم بخريد، چون اين روش در كشور پياده نشد 
و گندم به قيمت واقعي از كشاورز خريداري 
نشد، بنابراين حداكثر گندمي كه توانستيم كه از 
كشاورزان خريداري كنيم حدود 3 ميليون تن 
بوده است )شهريورماه( و بايد حدود 7 تا 7/5 
ميليون تن گندم هم وارد كنيم. درصورتي كه با 
اصالح قيمت مي توانستيم نزديك به 8 ميليون 
تن گندم را از كش��اورزان ايراني خريداري و 

وارد سيلوها كنيم.
درباره خريد گندم حتي اگر قيمت جهاني 
هم مطرح نباشد، خود كشاورزان و سازمان هاي 
جهادكشاورزي استان ها آناليز قيمت تمام شده 
را دارن��د. دولت حتي حاضر نش��د گندم را با 

قيمت تمام شده هم بخرد.
تضمين��ي  خري��د  قان��ون  اين ب��اره  در 

محصوالت كش��اورزي وجود دارد. اين قانون 
مي گوي��د ابتداي هر فصل زراعي، كف قيمت 
خريد تضميني تعريف ش��ود آن هم براساس 
هزينه هاي تمام ش��ده توليد به اضافه س��ودي 
عادالنه كه اگر كشاورز نتوانست توليد خود را 
در بازار عرضه كند، دولت با آن قيمت تضميني 
اق��دام به خريد كند ت��ا او ضرر نكند و بتواند 
به تأمين نقدينگي مورد نياز خود بپردازد. ولي 
درب��اره گندم نرخي كه ب��راي خريد تضميني 
اعالم مي شود قيمت سقف است چون دولت 
خريدار كاالست و بايد با رعايت الزامات خود 

اين خريد را انجام دهد.
مجلس مي گويد قيمت تمام شده محصول 
را در نظر بگيريد و با افزودن ۲0 تا 30 درصد 
س��ود، آن را از كش��اورز خريداري كنيد. قرار 
نيس��ت مصرف كنن��ده نهاي��ي و كارخانه هاي 
توليدكننده ش��يريني و بيس��كويت منافع خود 
را از جيب كش��اورز بيرون بياورند. كش��اورز 
چه گناهي كرده كه بايد تاوان تمام ناماليمات 
اقتصادي كشور را بپردازد. چرا وقتي كه حداقل 
يكهزار تومان قيمت هر كيلوگرم گندم اس��ت 
و هزين��ه حمل ونقل هم ب��راي هر كيلوگرم از 
۲00 ت��ا 300 تومان درمي آيد، كش��اورز بايد 
محصول خ��ود را كمتر از كيلويي 800 تومان 
به فروش��د؟ يا شيرخام كه قيمت تمام شده آن 
حدود كيلوگرمي 1100 تومان است اما دامدار 
را مجب��ور مي كنيم ش��ير را ب��ا قيمت كمتري 
به كارخانه ها بفروشد چون اگر نفروشد قيمت 
فراورده هاي لبني افزايش پيدا مي كند. اش��كال 
ندارد دولت به عنوان سياستگذار قيمت يا بايد 
نظ��ام عرض��ه و تقاضا را بپذيرد ي��ا اگر قرار 
است الزامات دستوري در اقتصاد داشته باشيم 
چ��را بايد مصرف كننده محص��ول را با قيمتي 
خريداري كند كه ضرر آن را دامدار يا كارخانه 

صنايع لبني بپردازد.

جنگ جهاني آينده براي غذا
هشدار مي دهم كه هزاره سوم، هزاره آب 
و غذا اس��ت. تعارف و ش��وخي ه��م نداريم. 
همه كشورها به دنبال اين خواهند رفت تا آب 
در اختيار بگيرند و غذاي مردم كشورش��ان را 
تأمين كنند. جنگ هايي هم چنانچه اتفاق بيفتد 
براي كشورگش��ايي نيس��ت بلكه براي تأمين 
آب و غذا است. امروز جنگ هاي الكترونيكي 
درباره ابر و باروري ابرها و باران زايي اس��ت. 
اين ه��ا ش��وخي نيس��ت، چ��را اينگونه پيش 
مي رود؟ چون در آينده نزديك اگر قرار باش��د 
وارداتي انجام ش��ود حتي اگر پولي هم باشد، 
ش��ايد ديگر گندمي نباشد كه وارد كنيم. شايد 
برنجي نباش��د و كشوري را نتوان پيدا كرد كه 
حاضر به  فروش توليدات خود باش��د؛ هميشه 

اين واردات وجود ندارد.
مطمئن باشيد اگر اروپا و آمريكا و شرقي ها 
و غربي ها و هرجا كه از آن جا خريد مي كنيم، 
بدانند كه ظرفيت هاي كشور نابود شده و ديگر 
نمي توانيم توليدات كش��اورزي داشته باشيم، 
گندم را با استقالل ايران معامله مي كنند. گندم 
را ب��ا سياس��ت نه ش��رقي و نه غرب��ي معامله 
مي كنن��د و اين نكته بس��يار با اهميتي اس��ت. 
اين همه ظرفي��ت و امكانات داريم. 4 ميليون 
و ۲00 هزار بهره بردار بخش كشاورزي داريم 
كه با خانواده هايش��ان به حدود 30 ميليون نفر 
مي رسند. زنجيره قبل از توليد تا بازار مصرف 
و سفره مردم در اختيار بخش كشاورزي است. 
اين مجموعه را بايد باور كرد. به عنوان ام القري 
جهان اس��الم ادعاها داريم اما در غذاي حالل 
به طور ج��دي در بازار دنيا فعال نيس��تيم. در 
قانون برنامه چهارم تصويب كرديم كه حداقل 
10 درصد از حس��اب ذخي��ره ارزي در حوزه 
كش��اورزي و صنايع تبديلي، هزينه ش��ود اما 

كمتر از يك درصد مصرف شد.

بودجه كشاورزي 5 هزارميليارد تومان
واردات محصوالت كشاورزي 36 هزار ميليارد تومان

رييس كميسيون كشاورزي مجلس از سال 91 خبر داد :

قوام و دوام و ش��رايط بالنده براي 
پيش��رفت جامعه هاي انساني مشروط به 
اين است كه هر فرد انساني در چارچوب 
مقوله هاي قابل قب��ول همه آحاد جامعه 

رفتار كند.
 در صورتي ك��ه جامع��ه اي اصول 
اخالقي مدوني دارد كه همه افراد آن را 
پذيرفته اند عمل ب��ه آن اصول مي تواند 
نوعي نظم پديدار س��ازد و رفتارها قابل 

پيش بيني باشد.
جامعه ها ش��ايد برخ��ي آموزه هاي 
ديني و شرعي را دس��ته جمعي پذيرفته 
باش��ند و عمل به اين آموزه ها را تحت 
هر ش��رايط در دستوركار قرار دهند. در 
اين صورت نيز مي توان انتظار داشت كه 

هنجارها و قاعده ها رعايت شود.
اما تجربه نشان داده است كه قانون 
يك چارچوب قابل قبول ذهني و عملي 

براي هنجارسازي است.
جامعه ه��اي انس��اني ب��راي اينكه 
تعادل در ميان ش��هروندان فراهم ش��ود 
قانون مي نويس��ند تا تنگناهاي احتمالي 

برطرف شود. 
اين قانون نويسي در سطوح اجرايي 
و اقتص��ادي ني��ز الزامي اس��ت و وقتي 
نوش��ته مي ش��ود كه عدم تعادل پديدار 

شده باشد. 
دولت دهم براي تسهيل امور مرتبط 
با دولت برخي اقدام ها را انجام مي داد كه 

نوعي قانون شكني به حساب مي آمد.
يك��ي از اين اقدام ه��ا انتزاع برخي 
س��ازمان ها و وظايف نهادهاي اجرايي 
كش��اورزي و منض��م ك��ردن آن ه��ا به 
وزارت بازرگان��ي )صنع��ت، مع��دن و 

تجارت( بود.
طرح تمركز وظاي��ف و اختيارات 
مربوط به بخش كش��اورزي در وزارت 
كشاورزي در 1391/11/۲4 به تصويب 

رسيده است.
براساس اين قانون بايد در كمتر از 
3 ماه آيين نامه اجرايي اين قانون توسط 
وزارتخانه هاي جهادكشاورزي، صنعت، 
مع��دن و تج��ارت و معاونت توس��عه 

مديريت و سرمايه انساني تهيه شود.
درحال حاض��ر كه نزديك به 7 ماه 
از زمان تصويب قانون گذش��ته اس��ت 
آيين نامه اجراي��ي كه پيش نويس آن نيز 
تهيه ش��ده بود به مرحله عملي نرسيده 
اس��ت. آيا قانون مي نويس��يم كه قانون 

بنويسيم يا اجرا كنيم؟

دو برابر بيش از نياز كشور برنج وارد شده است 
دبير انجمن برنج ايران تصريح كرد: توليد 
 برنج در س��ال جاري مطلوب بوده و باتوجه
 به ميزان مصرف كش��ور ك��ه از دو ميليون و
900 هزار تن بيشتر نيست حداكثر نياز كشور 
ب��ه واردات600 هزار تن اس��ت اما نيمه اول 
امسال، دو برابر بيش از نياز كشور، برنج وارد 
شده است. براساس آمار رسمي گمرك ايران 
در نيمه نخست امسال يك ميليون و 101 هزار 
تن برنج از مبادي هندوستان، امارات متحده 
عربي و تركيه به طور رسمي وارد كشور شده 
كه 75 درصد بيش از مدت مشابه سال گذشته 
است. جميل عليزاده شايق، دبير انجمن برنج 
ايران، دراين باره اظهار كرد: امس��ال، س��ال 
مطلوب��ي براي تولي��د برنج در كش��ور بود؛ 
به طوري كه توليد داخلي با احتساب برنج هاي 
در حال برداشت، دوباره كشت شده و كشت 
رتون حتي از دو ميليون و 300 هزار تن بيشتر 
 خواهد بود. ميزان مصرف برنج در كشور نيز از
دو ميليون و 900 هزار تن بيشتر نيست يعني 

نياز كش��ور ب��ه واردات برن��ج حداكثر 600 
هزار تن اس��ت. به گفته شايق تنها در 6 ماهه 
اول امسال، دو برابر بيش از نياز كشور، برنج 
وارد ش��ده اس��ت. وي تصريح ك��رد: مبادي 
صدور برنج به ايران نيز س��ؤال برانگيز است 
چراكه امارات متحده عربي و تركيه هيچ كدام 
توليدكننده برنج نيس��تند؛ بنابراين درحالي كه 
برنج كار تالشگر ايراني، پاي در گل و سر بر 
آفتاب دارد، واسطه ها، دالالن و واردكنندگان 
برنج در حال يكه تازي هس��تند. دبير انجمن 
برنج ايران اظهار كرد: اين انجمن به نمايندگي 
از برن��ج كاران از دولت انتظار دارد حتي اگر 
با اي��ن روند واردات بي موقع مخالفت دارند 
و اگر ب��ا اعالم بي هنگام نرخ خريد تضميني 
برنج موافق نيس��تند، حداقل با يك پوزش از 
توليدكنندگان داخلي، اين اخطار و اش��تباه را 
م��ورد نقد قرار دهن��د. همچنين انتظار داريم 
توليدكنن��دگان  از  جهادكش��اورزي  وزارت 

داخلي حمايت كند. 
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جدول 2: واردات شكر از سال 84 تا پايان شهريور سال 92 به تفكيك شكرخام و سفيد )ارقام به هزار تن(

جدول 1: آمار واردات شكر از سال 1380
تا پايان شهريورماه سال 1392

به تفكيك واردات دولتي و خصوصي
ارقام به هزار تن

ماخذ: گمرك جمهوري اسالمي ايران

تازه تري��ن آمار ارائه ش��ده از طرف 
گمرك نشان مي دهد در 6 ماه اول امسال 
رقمي معادل 5۲5 هزار تن ش��كرخام به 
بازار داخل وارد ش��ده است. ارزش اين 
ميزان شكرخام در اين مدت ۲95 ميليون 

دالر بوده است.
يك محاس��به ساده نش��ان مي دهد 
ارزش هر تن شكر وارداتي در اين مدت 
حدود 600 دالر بوده اس��ت. آمار ارائه 
 ش��ده از طرف گمرك نشان مي دهد در

6 ماه نخس��ت امس��ال ۲76 ه��زار تن 
 ش��كرخام توس��ط بخ��ش خصوصي و
۲49 هزار تن نيز توسط دولت وارد بازار 
داخل ش��ده است. در س��ال هاي 1384 
تا 1391 نزديك ب��ه 4800 ميليارد دالر 
ش��كر به ايران وارد شده است. بيشترين 
واردات شكر در اين سال ها در 1385 با 
ح��دود يك ميليارد دالر بوده و كمترين 
رقم شكر وارداتي در سال 1384 با 197 

ميليون دالر گزارش شده است.

واردات 300 ميليون دالر شكر در نيمه نخست امسال

بها جمع واردات )دالر(جمع وارداتبها )دالر(خامبها )دالر(سفيدسال

13847820.124.000629177.256.000707197.380.000

1385637291.271.9101.890726.182.5592.5271.017.454.469

1386348133.309.344822274.461.3671170407.770.710

138710337.213.332998287.800.0131101325.013.345

1388278.819.906850315.826.114877324.646.020

1389001805704.520.4071805704.520.407

139063.799.5101228752.105.3341234755.904.844

13910016801.072.413.60816801.072.413.608

139200525295.480.393525295.480.393

1199494.538.002104274.606.045.795116265.100.583.796جمع

واردات بخش سال
خصوصي

واردات بخش 
جمع وارداتدولتي

13800937937
13810820820
138256160216
138342161203
138480627707
1385148510422527
13869622081170
1387110101101
13888770877
1389180501805
1390123401234
139111755051680

1392276249525 )شهريور(

ماخذ: گمرك جمهوري اسالمي ايران

نامعادله واردات
 و سرمايه گذاري

جبران كنيد

آمار

نگاه

در ش��رايطي كه ارز حاص��ل از صادرات نفت 
وضعيت نامساعدي دارد و انتقال آن نيز با دشواري 
همراه ش��ده اس��ت، اما واردكنندگان شكر همچنان 
مي توانند ده ه��ا ميليون دالر براي واردات از دولت 
بگيرند يا اينكه شركت هاي دولتي خود اقدام به اين 

كار مي كنند.

نرخ ارز و توليد ملي 

نمودار توليد و واردات شكر از سال 80 تا پايان شهريورماه سال 92 )ارقام به تن(
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توليد
واردات

توازن قوا در طبيعت هم وجود دارد تا حيات 
ادامه يابد و زمين و زمان از كار نيفتد. هر رفتاري 
در سياست، در امور فرهنگي و اقتصادي كه موجب 
عدم توازن و تعادل ش��وند س��رانجام در نقطه اي 
از مس��ير، ش��رايط را بحراني مي كند. درحالي كه 
جامعه ه��اي هوش��مند و دولت هاي پاس��خگو به 
نهادهاي مدني همه تالش خود را به كار مي گيرند 
ك��ه در توزيع منابع قدرت و ثروت جامعه تعادل 
و توازن پديدار ش��د، برخ��ي از جامعه ها به داليل 
گوناگ��ون اين ش��رط طبيعي و منطق��ي را ناديده 
مي گيرن��د. باتوج��ه به نيرومندي نه��اد دولت در 
ايران نس��بت به نهادهاي مدني ش��امل بنگاه ها و 
خان��واده، وقت��ي دولت ت��وازن را در جايي برهم 
مي زند س��اير ش��رايط و متغيرها نيز فاقد توازن و 

تعادل مي شوند.
دولت نهم و دهم در 8 سال فعاليت خود به دليل 
تجربه اندك مديران ارشد اجرايي عدم تعادل هاي 
پرشماري در زندگي اقتصادي ايرانيان ايجاد كرد. 
يكي از فعاليت هاي بسيار ناكارآمد دولت كه موجب 
عدم توازن ش��د ميزان واردات كاالهاي كشاورزي 
ب��ه مبلغ 36 هزار ميليارد تومان و س��رمايه گذاري 
5 ه��زار ميليارد توماني در اين بخش اس��ت. يك 
محاسبه س��اده نش��ان مي دهد ارزش واردات در 
سال 1391 نس��بت به سرمايه گذاري 7 برابر بوده 
اس��ت. واقعيت ها را نبايد ناديده گرفت و از كنار 
اين مسأله بسيار عجيب به سادگي گذشت. نامعادله 
سرمايه گذاري و واردات كاالهاي كشاورزي چيزي 
نيس��ت كه بتوان پيامدهاي مخ��رب آن را ناديده 
گرف��ت. آي��ا در فضاي جديد و ن��گاه تازه دولت 
يازدهم مي ت��وان اميدوار بود كه اين عدم توازن و 

نامعادله برطرف شود؟

همه كس��اني كه رفتار دول��ت دهم را زير 
ذره بي��ن ق��رار داده و با دقت ب��ه نيت، گفتار و 
عملكرد دولت يادشده توجه مي كردند مي ديدند 
كه اين دولت نمي خواهد يا نمي تواند وعده هاي 
خود را محقق كند. يكي از اين وعده ها كه دولت 
درباره آن بس��يار گفت، ام��ا ذره اي عمل نكرد 
پرداخت يارانه به توليد بود. دولت دهم وعده داده 
 بود و البته قانون نيز دولت را مكلف كرده بود كه

30 درصد از درآمد حاصل از دريافت مابه التفاوت 
قيمت جديد و قيمت هاي قبلي حامل هاي انرژي 
را به توليد دهد. باتوجه به اينكه در سال رقمي 
مع��ادل 40 هزار ميليارد توم��ان يارانه نقدي به 
خانواده ها داده شد كه 50 درصد از كل يارانه ها 
بود بايد دس��ت كم ۲0 هزار ميليارد تومان يارانه 
به توليد داده مي شد كه اين رقم هرگز پرداخت 
نشد. توليدكنندگان ايراني كه در هرحال عصاي 
دست دولت هاي وقت بوده اند در همه ۲ سال و 
9 ماه منتهي به آخر تابستان امسال نيز اين قاعده 
را رعاي��ت كرده اند، اكنون در بدترين ش��رايط 
قرار دارند. درصورتي كه قرار باشد مرحله دوم 
هدفمند كردن يارانه ها با اعمال قيمت هاي تازه و 
روبه رشد حامل هاي انرژي همراه باشد و قيمت 
تمام ش��ده توليد را ب��ار ديگر به پرواز درآورد، 
دولت يازدهم بايد تمهيداتي بينديشد كه بخشي 

از قانون كه ناديده گرفته شد مراعات شود.

اي��ن اتفاق موج��ي از خوش��بيني در ميان 
شهروندان ايراني برانگيخته است و مجموعه 
اين ش��رايط به ويژه كاهش تقاضاي واقعي 
براي ارز موجب ش��د تا در شهريور امسال 
ن��رخ دالر روندي كاهن��ده را تجربه كند. 
درحالي كه انتظار اين بود كه هر دالر آمريكا 
زي��ر ۲0 هزار ريال ايران باش��د اما ولي اهلل 
 س��يف ريي��س كل بانك مرك��زي نرخ زير

30 هزار ريال را غيرمنطقي دانست و قيمت 
دالر روندي فزاينده و البته بسيار آهسته را 
تجربه كرد. اكنون و در شرايطي كه عرضه 
ارز همچنان با تنگنا مواجه است گروهي از 
افراد دولت را به خاطر حرف رييس كل بانك 
مركزي زيرتيغ انتقاد گرفته و غيرواقع بينانه 
خواستار كاهش نرخ هر دالر آمريكا به ريال 
ايران هستند. آيا بايد اجازه دهيم نرخ دالر 
آمريكا بدون توجه به واقعيت هاي ملموس 
همچنان روندي كاهنده داشته باشد؟ برخي 

نكات را يادآور مي شوم:

ال��ف( در ش��رايطي كه نرخ رس��مي 
اعالم ش��ده براي تورم سال 1391 فراتر از 
40 درصد بوده است، آيا كاهش نرخ دالر 
كه در نهايت يك كاال به حس��اب مي آيد با 
واقعيت ها سازگاري دارد؟ چگونه است كه 
نرخ همه كاالها كه در قيمت تمام شده توليد 
صنعتي مؤثرند افزاي��ش يافته اند اما برخي 

مي خواهند دالر آمريكا ارزان شود؟
اقتصادي  اقتصاددانان، فعاالن  اكثريت 
واقع گرا و دلس��وز به اي��ن مرزوبوم كه از 
پيامده��اي ارز ارزان ب��راي اينكه به توليد 
داخ��ل و ص��ادرات آس��يب مي زند نگران 
هس��تند و معتقدن��د در مقط��ع فعلي نرخ 
تبديل هر دالر آمريكا با 30 هزار ريال ايران 

واقع بينانه است.
ب( تجربه ارز ارزان و دستكاري شده 
در دولت هاي نهم و دهم در 8 سال گذشته 
براي توليد داخل تجربه بس��يار تلخي بوده 
اس��ت. در سال هاي گذش��ته بودند برخي 
از مديران مياني كه در ش��رايط تثبيت نرخ 

ارز دس��ت به مقايسه هاي غيرمنطقي زده و 
توليد داخل را تنبيل تلقي مي كردند اكنون 

چه مي گويند؟
قندوشكر  انجمن صنفي كارخانه هاي 
در همه س��ال هاي گذشته به دولت هشدار 
مي داد كه علت ارزاني نسبي شكر خارجي 
به تولي��د داخل از يك ط��رف تثبيت نرخ 
ارز در س��طوح پايي��ن ب��وده اس��ت و از 
 ط��رف ديگ��ر دامپين��گ بهاي آن توس��ط 
 صادركنندگان و البته گوش ش��نوايي وجود 

نداشت.
توليدكنن��دگان ايران��ي معتقدند اتفاق 
ناخواس��ته اي كه افتاد و نرخ ارز را واقعي 
كرد بايد به فال ني��ك گرفت و به هيچ وجه 
به ويژه با اس��تفاده از شرايط نامساعد نبايد 
اجازه ارزان ش��دن غيراقتصادي دالر داده 
ش��ود. دالر ارزان به شكل غيرواقعي و دور 
از منطق بر بحران اشتغال فعلي مي افزايد و 
همين ميزان ش��اغالن بخش توليد را نيز از 

گردونه شاغالن خارج مي كند.

از صفحه اول
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كره جنوبي به دنب��ال دو برابر كردن 
صادرات محصوالت كشاورزي و شيالت 
 و رس��اندن آن به 16 ميليارد دالر ظرف

5 سال آينده است. 
وزارت كش��اورزي، غ��ذا و ام��ور 
روستايي كره جنوبي درصدد سرمايه گذاري 
حدود دو تريليون وون )1/86 ميليارد دالر( 
تا س��ال ۲017 براي توس��عه محصوالت 

جديد و فناوري هاي زراعي است. 
ليم جئونگ بين، مدير اداره سياس��ت 
صنع��ت غذاي اي��ن وزارتخان��ه اظهار 
كرده كه بيش��تر اين سرمايه گذاري روي 
پروژه ه��اي تحقيق و توس��عه به منظور 
تولي��د محصوالت خاص كش��ور انجام 

خواهد گرفت. 
كش��اورزي  وزارت  اع��الم  طب��ق 
اين  كره جنوبي، ص��ادرات كش��اورزي 

 كش��ور پيوسته رو به رش��د بوده و طي
5 سال گذشته، ساالنه به طور متوسط 16 

درصد رشد داشته است. 
چين با خريد محصوالتي به ارزش 
467 ميليون دالر در نيمه اول سال جاري 
مي��الدي كه 9/5 درص��د باالتر از مدت 
مشابه سال گذشته بود، به زودي از ژاپن 
به عنوان بزرگ ترين واردكننده محصوالت 
غذايي كره جنوبي پيشي خواهد گرفت. 
ويتن��ام ني��ز ب��ا واردات غذايي به 
ارزش 1/19 ميلي��ارد دالر از كره جنوبي 
در س��ال ۲01۲ در ميان 10 كشور عضو 
انجمن كشورهاي آسياي جنوب شرقي 
واردكنن��ده  بزرگ تري��ن   ،)ASEAN(
محصوالت غذايي اين كش��ور به شمار 

مي رود. 
ارزش صادرات غذايي و ش��يالت 

كره جنوبي در س��ال ۲01۲ به 8 ميليارد 
دالر رس��يد و اين كش��ور قصد دارد تا 
سال ۲017 اين ميزان را دو برابر كرده و 

به 16 ميليارد دالر برساند. 
ب��ه اين منظ��ور دول��ت كره جنوبي 
قصد دارد ش��مار كااله��اي صادراتي به 
ارزش بيش از 100 ميليون دالر را از 13 
رق��م فعلي به ۲3 رقم افزايش دهد و 10 
مزرع��ه بزرگ پرورش ماهي براي توليد 
محصوالت با ارزش و خاص اين كشور 

ايجاد كند. 
براس��اس گزارش پولتري س��ايت 
نيوز دسك، تالش هاي دولت كره جنوبي 
براي تقويت صادرات كشاورزي شامل 
حمايت ه��اي اداري مانند مش��اوره هاي 
تجاري براي صادركنن��دگان كوچك و 

كشاورزان خواهد بود. 

سرمايه گذاري كره جنوبي براي دو برابر كردن صادرات كشاورزي

پيش بيني فائو
 براي كاهش توليدجهاني برنج

نابودي ده ها هزار تن شكر
در آتش سوزي بندر سانتوس

س��ازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد )فائو( 
در جديدتري��ن گزارش خود پيش بيني كرد كه توليد 
جهاني برنج در سال جاري ميالدي يك درصد كمتر 

از برآورد اوليه خواهد بود. 
طبق پيش بيني فائو، توليد جهاني برنج از حدود 
490/9 ميليون تن در س��ال ۲01۲ به 496/3 ميليون 

تن در سال ۲013 خواهد رسيد. 
براس��اس اين گ��زارش، بازبين��ي نزولي به دليل 
احتم��ال كاهش ۲/9 ميليون تني توليد برنج در چين 
به دلي��ل آب و هواي نامس��اعد در س��ال جاري بوده 

است. 
توليد پيش بيني ش��ده براي پاكستان و پاناما نيز 
به رقم كمتري تنزل داده ش��ده است. از سوي ديگر 
افزاي��ش مجموع توليد برن��ج در ويتنام به دليل ابهام 
در مورد قيمت خريد، بعيد به نظر مي رسد. اما توليد 
برنج در هند، س��ريالنكا، آمري��كا و ونزوئال احتماالً 

افزايش خواهد يافت. 
پيش بيني مي ش��ود توليد برنج در آسيا به حدود 
450/6 ميليون تن برسد كه حدود 1/1 درصد باالتر 
از سال گذشته خواهد بود. همچنين انتظار مي رود در 
سال جاري ميالدي، توليد برنج در آفريقا حدود 1/۲ 
درص��د و در آمريكاي التين و كارائيب ۲/5  درصد 

افزايش يابد. 
براساس گزارش اوكر اگرو كانسالت، جديدترين 
آمار نش��ان مي دهد كه مصرف جهاني برنج در سال 
۲013 ب��ه حدود 490 ميليون تن خواهد رس��يد كه 

۲درصد بيشتر از سال گذشته خواهد بود. 

حدود 180 هزار تن ش��كرخام در آتش سوزي  
بزرگ تري��ن بندر برزيل از بين رفت و موجب ش��د 
قيمت هاي اين كاال در بازار جهاني به باالترين سطح 
در يك س��ال گذشته برس��د. مقامات بندر سانتوس 
اعالم كردند كه 6 س��اعت طول كشيد تا آتش سوزي 
مهار شود. تحقيقات درباره علت اين آتش سوزي در 
جريان است. مقامات بندر سانتوس اين آتش سوزي 
را بزرگ ترين آتش سوزي در تاريخ اين بندرخواندند. 
پايانه اي كه در جريان اين آتش س��وزي آسيب ديد، 
متعل��ق به غول ش��كر برزيلي كوپرس��وكار بود و به 
گفته مقامات بندر، 4 پايانه ديگر فعاليت عادي دارند. 
برزيل با داشتن حدود نيمي از فروش بين المللي شكر، 

بزرگ ترين صادركننده اين كاال در جهان است.
تحليل گران معتقدند كه برزيل ظرفيت بندر كافي 
دارد تا سطح معمول صادرات شكرش را حفظ كند. 
براساس گزارش شبكه خبري بي بي سي، قيمت هاي 
شكر در بازارهاي معامالت نيويورك به دنبال انتشار 
خب��ر اين آتش س��وزي، 6 درصد صع��ود كرد. بندر 
س��انتوس كه در 80 كيلومتري س��ائوپولو قرار دارد 
1۲/8 ميليون تن شكر را در 8 ماهه نخست سال جاري 
مي��الدي صادر كرد. اين بندر دروازه عمده صادرات 

قهوه برزيل در قرن نوزدهم و بيستم بوده است.
۲ نكت��ه درباره اين آتش س��وزي وجود دارد كه 

به طور خالصه به شرح زير مي آيد:
1. 180 هزار تن ش��كري كه در بندر س��انتوس 
از مي��ان رفت و به بازار جهاني عرضه نش��د عالوه 
بر اخت��الل در بازار جهاني موجب افزايش قيمت ها 
ش��ده و موج اي��ن افزايش قيمت به ب��ازار ايران نيز 

مي رسد.
۲. تأخير و اختالل در بارگيري ش��كر و س��اير 
موادغذايي در اين بندر بزرگ كه قطب صادرات اين 
محصوالت است مزيد بر علت قبلي شده و قيمت  ها 

را در جهان و در ايران افزايش مي دهد.

دنيا به سوي
ناسيوناليسم غذايي مي رود

درحال��ي كه برخي مدي��ران ميان��ي در دولت هاي نهم و 
دهم با مقايس��ه هاي غيرمنطقي از قيمت تمام شده توليد برخي 
محصوالت كش��اورزي در ايران و ساير كشورها هيزم خشك 
زي��ر آت��ش واردات مي ريختند و روزنه ه��اي باقي مانده براي 
تنفس بخش توليد موادغذايي بس��ته مي ش��د اما كش��ورهاي 
پيشرفته اقتصادي به صورت پيدا و پنهان از غذاي توليد داخل 

حمايت مي كردند.
محمدس��عيد ن��وري نائيني نماينده س��ابق اي��ران در فائو 
مي گويد: دولت هاي كشورهاي پيشرفته  روزانه يك ميليارد دالر 

براي حمايت از كشاورزي خود هزينه مي كنند.
اين كارش��ناس ارش��د فائو به اين نتيجه رس��يده است كه 
براس��اس رفتارهاي تازه كشورهاي جهان، ناسيوناليسم غذايي 

در دنيا روبه رشد است.
او معتقد است اگر تجربه كشورهاي ديگر را در كشورمان 
پياده كنيم، بس��يار ايده  خوبي است، اما حقيقتي وجود دارد كه 
هيچ كشوري نيست كه كشاورزي اش به تنهايي پيشرفته شود. 
بنابراين اگر تعدادي از كش��ورهاي به اصطالح E7 )كشورهاي 
نوظه��ور( در اقتصاد دنيا ظهور مي كنند و اهميت پيدا مي كنند، 
مانن��د برزيل، چين، هن��د، اندونزي، تركيه، ش��يلي، آفريقاي 
جنوبي اين ها كشورهايي هستند كه در زمينه كشاورزي خوب 
كار كرده اند و بيش��تر به اين دليل بوده اس��ت كه از هم افزايي 
كشورهاي ديگر هم استفاده كرده اند. بنابراين استفاده از روش  

كشورهاي ديگر الزم است اما كافي نيست.
نوري نائيني گفت: از س��ال ۲007 ميالدي كه يك بحران 
غذا در جهان به وجود آمد، از آن موقع توجه كشورهاي توسعه 
يافته به كشاورزي زياد شد و بحران غذا خطر بالقوه محسوب 
ش��د. روسيه به خاطر جلوگيري از خطر اين موضوع صادرات 
اي��ن محص��ول را متوقف و از صدور محصوالت كش��اورزي 
جلوگيري كرد و كشورهاي توسعه يافته دستور امنيت غذايي را 
در دستور كار قرار دادند كه هيچ وقت در دستور كار نداشتند. 
بانك جهاني بعد از ۲5 سال دوباره به بخش كشاورزي برگشت 
يعني ۲5 س��ال بود كه سياس��ت هاي بانك جهاني اين بود كه 
كشاورزي يك بخش سوم است، يعني اول خدمات و صنعت 

و بعد كش��اورزي اما اكنون اين موضوع برعكس ش��ده است. 
اكنون رييس بانك جهاني معتقد است: توسعه كشاورزي براي 
توس��عه جهان يك امر حياتي است و بخش كشاورزي در دنيا 
در حال تبديل ش��دن به بخش بسيار مهمي است. ديگر دوران 
غذاي ارزان  تمام ش��ده است و حدود 30 سال بود كه منحني 
قيمت هاي محصوالت كش��اورزي نزولي ب��ود، ولي يك دفعه 
از س��ال ۲007 يك س��ير صعودي را ش��روع كرد و به ۲ برابر 
رس��يده است و پيش بيني هايي هم كه مي كنند، تا دو دهه آينده 
اين افزايش قيم��ت ادامه پيدا خواهد كرد. بايد افكارمان را به 
ژئوپولتيك غذا تغيير بدهيم و ببينيم كه واقعيات چيس��ت؟ در 
حالي كه تا يك دهه گذش��ته خودكفايي يك امر معمولي بود، 
اكنون يك امر بس��يار ضروري و مهم و اس��تراتژيك محسوب 
مي ش��ود، دنيا به سمت يك ناسيوناليزم غذايي مي رود و ما هم 
بايد به اين سمت برويم و يا اگر به اين سمت نمي رويم، بايد 
بدانيم كه چه استراتژي ديگري داريم و يا چه استراتژي ديگري 
بايد داشته باشيم. يك اشكالي كه در كشاورزي داشتيم، اين بود 
كه به دنبال س��ودآوري نبوديم و بعضي اوقات كشاورزي براي 
معيش��ت كشاورز بوده است و به عنوان يك حرفه  اقتصادي به 
آن نگاه نش��ده است، بايد بياييم بهره وري كشورمان را مقايسه 
كنيم و ببينيم كشورهاي ديگر در چه حدي هستند. اينكه بخش 
كش��اورزي مورد حمايت دولت باش��د كاماًل درست است و 
كشورهاي oesd )عضو سازمان همكاري اقتصادي و توسعه( 
به طور متوسط روزانه يك ميليارد دالر به كشاورزي شان يارانه 
مي دهند، و كش��اورزي بايد مورد حمايت بيشتري قرار بگيرد. 
چ��ون در همه كش��ورهاي دنيا حمايت از بخش كش��اورزي 

وجود دارد.
همواره بين كشاورزي و صنعت يك رابطه مبادله داريم، كه 
چقدر محصول كش��اورزي بايد بدهيم، تا يك تراكتور بخريم، 
اين مبادله هميشه به ضرر كشاورزي بوده است، زماني كشاورز 
با ۲ تن گندم مي توانس��ت يك تراكت��ور بخرد و االن به جايي 
رس��يده كه بايد 30 تن گندم بدهيم تا يك تراكتور بخريم، اين 
موضوع به ضرر كش��اورزي و به سود صنعت تلقي مي شود و 

اين نشان دهنده رشد صنعت نسبت به كشاورزي است.

رييس مستقل سابق فائو تحليل كرد
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رييس اتحاديه قنادان و شيريني پزان از تغيير نكردن نرخ 
قيمت ها در اتحاديه خبر داد و گفت: با كاهش قيمت ارز و 
كاهش تحريم ها در انتظار كاهش قيمت مواداوليه هستيم. 

محم��د نصرتي اظهار كرد: كاكائو، پودر نارگيل و ديگر 
مواداولي��ه  قنادي ه��ا در اولويت 10 قرار داش��ته و با وجود 
آزاد ش��دن واردات آنها هنوز آثار تغيير قيمت در بازار ديده 

نشده است. 
وي ادامه داد: از ارديبهش��ت  م��اه قيمت آرد، تخم مرغ 
 و ش��كر تغييراتي داش��ته اس��ت و در ح��ال حاضر هركيلو
 آرد معمولي 1175 تومان، آرد گنبد 1300 تومان و آرد برنج 

كيلويي 4000 تومان به فروش مي رسد. 
ريي��س اتحادي��ه قن��ادان و ش��يريني پزان خاطرنش��ان 
ك��رد: هر كيلو تخم مرغ 3800 تومان به فروش مي رس��د كه 
 وقت��ي آن را ب��دون كارت��ون و ش��انه وزن مي كنيم كيلويي

 4050 توم��ان محاس��به مي ش��ود. نصرتي درباره ش��كر و 
خام��ه گفت: هر كيلو ش��كر 1900 توم��ان و هر كيلو خامه 

5700 تومان به فروش مي رسد. 
* نشريه شكر: متأسفانه صنف قنادان در سال هاي اخير 
و به بهانه افزايش قيمت مواداوليه توليد ش��يريني، نسبت به 
افزايش قيمت انواع شيريني اقدام و اين امر درحالي بود كه 
بهاي روغن و ش��كر كه از مواد اصلي تهيه شيريني مي باشد 
با نظارت دس��تگاه هاي نظارتي با قيمتي ثابت و كمتر از حد 
واقعي تثبيت ش��ده بود. حال بايد از مس��ؤولين اين اتحاديه 
سؤال كرد كه در چندسال گذشته چه نظارتي بر قيمت هاي 

فرآورده هاي آنان صورت گرفته است؟
به نظ��ر مي رس��د گفته هاي ريي��س اتحاديه قن��ادان و 
ش��يريني پزان منش��اء افزايش قيم��ت چندباره ش��يريني و 

شكالت باشد.

انتظار كاهش قيمت مواداوليه شيريني  

مديركل سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد )فائو( با 
اب��راز رضايت از وضعيت فعلي حاكم بر بازار جهاني غالت، 
كشورهاي جهان را به آمادگي در برابر نوسان قيمت هاي مواد 

غذايي در آينده فراخواند. 
گرازيانو داس��يلوا مديركل فائو در نشس��تي كه با شركت 
وزيران كشاورزي 30 كشور جهان برگزار شد، گفت: مشكالت 
قيمت غذا با وجود وضعيت مناسب فعلي بازار هنوز به پايان 
نرسيده اس��ت. نشست امس��ال در فضاي آرام تري نسبت به 
نشست اكتبر سال ۲01۲ برگزار مي شود كه وزيران كشاورزي 
در واكنش به س��ومين افزايش چش��مگير قيمت هاي جهاني 

غالت در 5 سال گذشته، گردهم آمده بودند. 
گرازيانو داسيلوا گفت: دورنما براي بازارهاي بين المللي 
كاالهاي غذاي امسال آرام تر به نظر مي رسد زيرا توليد غالت 
افزايش يافته و نس��بت ذخاير به ميزان استفاده باالتر است كه 
به معني ثبات بيش��تر قيمت ها خواهد بود اما اگرچه قيمت ها 
تثبيت ش��ده با اين همه باالتر از س��طح قيم��ت معمول قرار 
دارند و انتظار مي رود ظرف چند س��ال آينده نوسان قيمت ها 

ادامه داشته باشد. 
مديرعامل فائو تصري��ح كرد كه قيمت هاي پايين تر مواد 
غذايي ب��راي مصرف كنندگان فقير آس��ودگي خاطر به همراه 
آورده اما قيمت هاي باالتر نيز لزوماً خبر بدي به شمار نمي روند 
زي��را پ��س از چند دهه ركود قيمت ها كه تأثير منفي بر بخش 
كشاورزي كشورهاي فقير داشت، پيش آمده اند.  وي كشورها 
را ب��ه بهره بردن از آرامش نس��بي براي آماده ش��دن در برابر 
آش��فتگي آتي بازار موادغذايي و پيدا كردن راه حل هاي نهايي 
براي مشكالت مربوط به نوسان قيمت موادغذايي فراخواند. 
گرازيانو داس��يلوا اظهار كرد: وضعي��ت فعلي فرصتي را 
براي كشاورزان به منظور تجديد سرمايه گذاري در كشاورزي 
فراه��م مي كند و از اين رو بايد سياس��ت هاي مناس��بي اتخاذ 
شوند تا كش��اورزان كوچك امكان سود بردن از اين فرصت 

را داشته باشند. 
مديركل فائو پيشنهاد كرد خانواده هاي كم درآمد از طريق 
برنامه ه��اي حماي��ت اجتماع��ي مانند پرداخت پ��ول نقد به 
خانواده هاي فقير تقويت ش��وند و همچنين راه هاي جديدي 
ب��راي مرتب��ط كردن حماي��ت اجتماعي و حماي��ت از توليد 
كش��اورزي ايجاد شود. براس��اس گزارش رويترز، وي بهبود 
حكمراني جهاني در مقابله با افزايش بيشتر قيمت موادغذايي 

از ژوئيه سال ۲01۲ به اين سو را حائزاهميت شمرد.
گرازيان��و داس��يلوا به وي��ژه به سيس��تم اطالع��ات بازار 
كش��اورزي اشاره كرد كه توسط كشورهاي گروه ۲0 در سال 
۲011 ايجاد شد و با فراهم كردن اطالعات صحيح و افزايش 
ش��فافيت در بازار غذايي بين المللي، نقش مؤثري در مقابله با 

نوسان بيش از حد قيمت موادغذايي داشت. 
نشس��ت وزرا در مورد قيمت هاي جهاني غذا با گشايش 
برنامه كميته امنيت غذايي جهان مصادف ش��د كه تا 11 اكتبر 

در مقر فائو برگزار خواهد شد.

تولي��د ش��كر هند در س��ال بازارياب��ي ۲013-۲01۲ كه 
سپتامبر به پايان رسيد، به دليل برداشت كمتر و احياي ضعيف 
در ايالت هاي بزرگ توليدكننده 4/5 درصد كاهش يافت و به 
۲5/14 ميليون تن رس��يد. اين كشور ۲6/34 ميليون تن شكر 
در س��ال بازاريابي ۲01۲-۲011 توليد ك��رده بود. طبق بيانيه 
انجمن كارخانه هاي ش��كر هند، ب��ا اين همه ميزان توليد براي 
ب��رآورد تقاضاي داخلي كه طي اين مدت 3/6 درصد افزايش 

يافت و به ۲۲/8 ميليون تن رسيد، كافي بود. 
ماهاراش��ترا و اوتارپ��رادش ك��ه بزرگ تري��ن ايالت هاي 
توليدكننده ش��كر هند هستند، به ترتيب 7/99 و 7/48 ميليون 
تن نيش��كر توليد كردند. توليد ش��كر در طول سال بازاريابي 
۲013-۲01۲ به 3/46 ميليون تن در تاميل نادو و 0/99 ميليون 

تن در آندراپرادش رسيد. 
براس��اس گزارش بيزنس استاندارد حدود ۲50/7 ميليون 
تن نيش��كر در سال بازاريابي ۲013-۲01۲ در مقايسه با ۲57 

ميليون تن در سال ۲01۲-۲011 برداشت شد. 

درخواست فائو براي آمادگي
در برابر نوسان قيمت مواد غذايي 

توليد شكر هند كاهش يافت

در گزارش صندوق بين المللي پول اعالم شد

هزينه 300 ميليون دالري مازاد شكر براي آمريكا

رشد اقتصاد آسيا؛ موتور محركه اقتصاد جهاني

كمك دول��ت فدرال آمريكا به توليدكنندگان ش��كر، 
افزاي��ش توليد داخلي را به دنبال داش��ته و احتماالً اجراي 
 تدابي��ر اضط��راري را ايج��اب مي كن��د كه ممكن اس��ت
300 ميليون دالر براي ماليات دهندگان اين كشور تمام شود. 
توليدكنندگان ش��كر آمريكا مدت ه��ا تحت حمايت 
دولت فدرال قرار داشته اند كه به ايجاد يك قيمت كف و 
محدود كردن واردات از خارج از آمريكاي ش��مالي كمك 

كرده است. 
اكن��ون حاميان و مخالفان برنامه هاي فدرال مي گويند 
قيمت ها در سال جاري كاهش چشمگيري پيدا كرده و نشان 
مي دهد كه استراتژي هاي دولت، ضرر حاصل از توليد بيش 

از حد را مهار نكرده است. 
وزارت كش��اورزي آمريكا از ماه ژوئن براي حمايت 

از قيمت هاي داخلي شكر به خريد اين كاال پرداخت و آن 
را با ضرر به توليدكنندگان س��وخت زيستي فروخت و از 
سوي ديگر تدابيري براي كاهش واردات اتخاذ كرد اما اين 

تالش ها در كاهش مازاد تأثير چنداني نداشته است. 
به گفته تام ايرلي، اقتصاددان شركت مشاوره غذايي و 
كشاورزي اگراليتيكا، هزينه كلي حمايت دولتي از صنعت 
ش��كر براي محصول امسال ممكن است بين ۲00 تا 300 

ميليون دالر باشد. 
براس��اس گزارش بلومبرگ، انتظار مي رود قيمت هاي 

اندك باعث توليد كمتر در سال آينده شوند. 
وزارت كش��اورزي آمريكا پيش بين��ي كرده محصول 
 شكر كه در سال مالي آغاز شده از اول اكتبر توليد مي شود

3/5 درصد كمتر از محصول سال پيش خواهد بود. 

گروه آس��يا و اقيانوس��يه صندوق بين المللي پول در 
گزارش 6 ماهه اعالم كرد رشد اقتصادي اين قاره در سال 
۲013 از 5/1 درصد رشد فراتر مي رود؛ همچنين اين رشد 

در سال ۲014 به 5/3 درصد مي رسد.
ب��ه گزارش صندوق بين المللي پول، به نظر مي رس��د، 
به علت رش��د ناچيز اقتصاد جهاني و افزايش نوس��ان در 
بازارهاي مالي بين المللي، رشد اقتصاد آسيا به عنوان موتور 

محرك اقتصاد جهاني باقي بماند.
س��ينگ آنوپ رييس گروه آس��يا و اقيانوسيه صندوق 
بين المللي پول با اشاره به اطالعات به روز شده اين صندوق 
در كنفرانس خبري چشم انداز اقتصادي منطقه اي گفت: با 
وجود وضعيت پيچيده تر محيط جهاني، ما واقعا خوشبينيم 
كه آسيا به واسطه بازارهاي نو ظهورش كه بيش از 6 درصد 
در س��ال جاري و سال آينده رشد خواهد داشت، به عنوان 

جلودار رشد جهاني باقي بماند.
به رغم رش��د اقتصادي فزاينده و به هم پيوس��ته آسيا، 

وق��وع ركود اقتص��ادي غيرمنتظ��ره ديگ��ري در يكي از 
اقتصاد هاي بزرگ دنيا نش��ان دهنده يك خطر بالقوه ديگر 
براي اقتصاد جهاني اس��ت. رشد ضعيف اقتصادي اياالت 
متحده و اروپا، كاهش تقاضا براي كاالهاي صادراتي آسيا و 
آهسته تر شدن رشد اقتصادي چين را به همراه داشته است، 
اين شرايط موجب فشار چين بر كارخانه ها و توليد كنندگان 

كاال به ويژه در بازارهاي نو ظهور شده است.
در همين حال موانع داخلي كشورها مانند موانع موجود 
بر س��ر راه زيرساخت ها در هند يا سرمايه گذاري بيش از 
حد و غيراصولي در چين باعث كاهش رشد سرعت ثابت 

اقتصادي منطقه شده است.
با وجود اين فش��ارها، گروه آسيا و اقيانوسيه صندوق 
بين المللي پول در گزارش 6 ماهه سالمت اقتصادي منطقه 
مي گويد انتظار دارد رشد اقتصادي اين قاره از ميزان سال 
۲013 به ميزان 5/1 درصد رشد فراتر رفته و به 5/3 درصد 

در سال ۲014 برسد. 

رييس اتحاديه قنادان خبر داد
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عضو ش��وراي مركزي خانه كشاورز ايران گفت: خودكفايي در 
تولي��د غذا در دولت هاي نهم و دهم 94 درصد نبوده بلكه واقعيت 
خودكفايي بخش كشاورزي در توليد غذا طي اين مدت 44 درصد 

بوده است. 
غالمحس��ين هادي زاده رييسي در نشس��ت انعكاس مشكالت 
بخش خصوصي استان خراسان رضوي در حوزه  كشاورزي و آب كه 
با حضور اعضاي كميسيون كشاورزي و نمايندگان مردم در مجلس 
در محل اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي خراسان رضوي 
برگزار شد، اظهار كرد: نبود سرمايه گذاري در بخش كشاورزي باعث 

۲0 الي ۲5 تن فرساايش خاك در هر هكتار شده است. 
500 ميلي��ارد مت��ر مكعب آب به صورت اس��تاتيك در مخازن 
زيرزميني كل كش��ور ذخيره ش��ده كه از اين تعداد ۲00 ميليارد متر 

مكعب آب شيرين برداشت كرده ايم. 

هادي زاده به نبود سرمايه گذاري الزم در بخش كشاورزي اشاره 
و اظهار كرد: به ازاي هر واحد در بخش توليد 0/9 درصد، در بخش 
صنعت 1/7 درصد و در بخش خدمات ۲/3 درصد، س��رمايه گذاري 
مي كنيم كه اين مقادير كفاف توليدات مورد نظر نيست و بايد قوانين 
و مقررات آب محور باش��ند.  وي تأكيد كرد: از نمايندگان مجلس 
انتظار مي رود كه واقعيت هاي موجود در بخش توليد غذا را به مردم 

بيان كنند چراكه كتمان واقعيت، نفي وضع موجود نيست. 
جفاي بزرگي به كشاورزي شده

غالمحسين شافعي، نايب رييس اول اتاق بازرگاني ايران - نيز در 
اين مراسم اظهار كرد: جفاي بزرگي به كشاورزي شده و سعي داريم 
با اجراي طرح هاي تازه، نواقص ياد ش��ده را جبران كنيم و هدف از 

مديرعام��ل ش��ركت توس��عه نيش��كر و 
صنايع جانبي، برداش��ت 650 هزار تني شكر 
در س��طح خوزستان را پيش بيني كرد و گفت: 
هم اكنون برداشت نيشكر از مزارع استان آغاز 

شده است.
نس��يم صادقي در جشن برداشت نيشكر 
كه در شركت كشت و صنعت نيشكر دهخدا 
برگزار شد اظهار كرد: امسال در شركت توسعه 
نيشكر و صنايع جانبي و 7 واحد زيرمجموعه 
آن و در سطح 6۲ هزار هكتار زراعت نيشكر 
اين شركت در مجموع 4 ميليون و 750 هزار 

تن نيشكر برداشت خواهد شد.
وي ادام��ه داد: پيش بيني مي ش��ود از اين 
ميزان نيشكر بالغ بر 470 هزار تن شكر توليد 
ش��ود و همچون سال هاي گذشته اين شركت 
در رتب��ه بزرگ ترين توليدكننده ش��كر ايران 

قرار گيرد.
مديرعامل شركت توسعه نيشكر و صنايع 
جانبي خاطرنشان كرد: روش برداشت نيشكر 
در شركت توسعه نيشكر مكانيزه و عمدتًا سبز 
است و با استفاده از دروگر نيشكر )هاروستر( 

انجام مي شود.
وي با بيان اينكه ش��يوه آبياري در مزارع 
توس��عه نيش��كر به ش��يوه هيدروفلوم است 
تصريح كرد: راندمان آبياري در توسعه نيشكر 
ب��االي 50 در 100 بوده در حالي كه راندمان 
آبياري در كشاورزي كشور به طور ميانگين بين 

30 تا 35 درصد است.

60 درصد شكر توليدي كشور
در خوزستان است

صادقي عنوان كرد: در مجموع پيش بيني 
مي شود امسال در خوزستان حدود 650 هزار 
تن ش��كر در واحدهاي نيشكري استان توليد 
ش��ود و اس��تان خوزس��تان 60 درصد شكر 

توليدي كشور را به خود اختصاص دهد.
وي با اشاره به اينكه واحدهاي نيشكري 
اس��تان خوزس��تان، 7 واحد است اظهار كرد: 
كش��ت و صنعت زيرمجموعه شركت توسعه 
نيش��كر و صنايع جانبي و كش��ت و صنعت 

كارون و هفت تپه است.
مديرعامل شركت توسعه نيشكر و صنايع 
جانبي با اشاره به اينكه در خوزستان ظرفيت 
بااليي براي توليد وجود دارد بيان كرد: حيات 
و سربلندي ما در گرو استقالل اقتصادي است 
و براي رسيدن به اين امر بايد با همت جوانان 

استان توليد پايدار را به وجود آورد.
در خوزستان آب، زمين و آفتاب به وفور 
وجود دارد و بعد باعث تأسف است كه با اين 

امكانات جوان خوزستاني بيكار باشد.
صادقي با بيان اينكه خوزستان نزديك به 
40 درصد ش��كر كشور را توليد مي كند اظهار 
كرد: آنچه در شركت توسعه نيشكر و صنايع 
جانبي وجود دارد همدلي بين 18 هزار نفر از 
پرس��نل است تا بتوانيم يك سوم نياز كشور را 

تأمين كنيم.
وي در پايان عنوان كرد: هر سال همزمان 
با مهرماه بزرگ ترين عمليات منظم، متمركز و 
مكانيزه كش��اورزي ايران در برداشت نيشكر 
از مزارع نيش��كر خوزس��تان آغ��از و تا پايان 
فروردين ماه سال آينده ادامه خواهد داشت.

خودكفايي كشاورزي
در توليد غذا
44 درصد است
 نه 94 درصد

كام خوزستاني ها
با برداشت نيشكر شيرين

مي شود

به دليل گسترش ش��هرها و سخت هاي 
كشت و كش��اورزي زمين هاي توليد روزبه 
روز در ح��ال كوچ��ك ش��دن و تبدي��ل به 

ساختمان هاي مسكوني و تجاري هستند. 
اراضي كش��اورزي ايران 18/5 ميليون 
هكتار است كه با گسترش شهرها روز به روز 
در حال كوچك شدن هستند لذا دولت جديد 
بايد به اين موضوع توجه كند و روش هايي 
براي حفاظت از اي��ن اراضي در نظر گيرد. 
همچنين پوش��ش گياهي مرات��ع بايد حفظ 
و احيا ش��وند زيرا در قبال نس��ل هاي آينده 
مسئول هستيم و بايد امانت دار خوبي باشيم. 
كش��اورزي بايد يكي از بخش هاي اساسي 
هر كش��وري باشد كه مي خواهد در تجارت 
جهاني فعاليت كند. در همه جاي دنيا بخش 
كش��اورزي همپاي صنعت فعاليت مي كند و 
شايد در بخش هايي برتري نسبي به صنعت 

پيدا مي كند. 
اگر توليد كشاورزي بر مبناي درآمدزايي 
پايه ريزي شود مي تواند غذاي داخلي را تأمين 
كند و افزون بر نياز داخلي را صادر و درآمد 
ارزي ايج��اد كند كه بخش اصلي اين درآمد 
بايد به تأمين نيازهاي كشاورزي اختصاص 

يابد و مازادش به بخش هاي ديگر برسد. 
سياست هايي كه دولت  جديد مي تواند 
براي كشاورزي تدوين كند تهيه نقشه راهي 
دقيق و روش��ن اس��ت. دولت باي��د برنامه 

جامعي را در بخش كشاورزي تهيه كند. 

توليد سنتي كشاورزي، ابتدايي ترين نوع 
توليد اس��ت كه بازدهي را باتوجه به هزينه ها 
پايين مي آورد لذا لزوم استفاده از فناوري هاي 
روز در اين بخش حس مي ش��ود. مشكالت 
عديده اي چون اس��تفاده نامناس��ب از آب و 
مكانيزاس��يون، راندمان توليد كش��اورزي را 
در ايران پايين آورده اس��ت. مثاًل توليد گندم 
در هر هكتار در بهترين ش��رايط 3 تا 4 تن و 
در بس��ياري موارد پايين تر است در حالي كه 
كش��ورهاي همس��ايه حدود 8 تا 11 تن در 
هكتار گندم برداش��ت مي كنند. مش��كل فقط 
كمبود اعتبارات نيس��ت. درس��ت اس��ت كه 
اعتبارات در حد خود الزم اس��ت اما مشكل 
اساسي نبود مكانيزم علمي در بخش كشاورزي 
است. بايد مؤسسات آموزشي مجهزي را وارد 
سيس��تم كنيم تا افراد ب��ا مهارت هاي روز و 

ديدگاه هاي جديد آشنا شوند. 
كشاورزان ايراني كمترين

آگاهي را از بازاريابي دارند
افراد زيادي در كشور به شغل كشاورزي 
مش��غول هستند اما نقش ش��ان در توليد كم 
است. امروزه روند بازاريابي از مزرعه شروع 
مي ش��ود و به مصرف كننده مي رسد درحالي 
كه كشاورزان ما كمترين آگاهي را در زمينه 
بازاريابي، انب��ارداري، قيمت گذاري، صنايع 
تبديلي، بس��ته بندي و ف��روش محصوالت 

دارند. 

سياس��ت هاي كش��اورزي باي��د درون 
و ب��رون سيس��تم برنامه ري��زي ش��ود. در 
سياس��ت هاي برون كش��اورزي مي توان از 
نظرات متخصصان مختلف استفاده كرد؛ مثاًل 
با تصويب قوانين، مرغداران و مزرعه داران را 
موظف كنيم تا دانش آموختگان كشاورزي را 
در توليد به كار بگيرند. زمين هاي كشاورزي 
ما روز به روز كوچك تر مي شود. يك زمين به 
چند نفر به ارث مي رسد و هيچ قانوني هم كه 
از تكه تكه شدن زمين ها جلوگيري كند وجود 
ندارد. يكپارچه سازي اراضي باعث باال رفتن 
راندم��ان توليد مي ش��ود. توليد محصوالت 
براساس استعداد اقليمي و با رويكرد تأمين 
محصوالت با كيفيت، براساس نياز داخلي از 
مزاياي الگوي كشت است. روش هاي آبياري 
نوين در مناطق مختلف بايد براس��اس اقليم 
انجام ش��ود كه در طرح الگوي كش��ت بايد 

آموزش هاي الزم به افراد داده شود. 
درحال حاض��ر فاصله اي بين بخش هاي 
تحقيقات، آموزش و خدمات ترويجي وجود 
دارد كه بايد از بين برود. بايد اين بخش ها به 
هم نزديك ش��وند نه اينكه از هم دور باشند 
و هركس س��از خودش را بزند. حتي ممكن 
اس��ت بعضي از محققان در يك س��اختمان 
باش��ند ولي از نظر فكري از هم دور باشند 
كه بايد يك ارگان مشخص، ايده ها و نظرات 
مختلف را هدايت و آنها را در مسير صحيح 

پيشرفت كشاورزي كنترل كند. 

با پيش بيني برداشت 650 هزار تني شكر

هشدار نسبت به كوچك شدن اراضي كشاورزي



7 شماره 127 - مهر 1392
اخبار

وي خاطرنشان كرد: س��عي داريم باتوجه ويژه 
ب��ه اهمي��ت موضوع در بخش خصوص��ي با تدبير، 
همفك��ري و هم افزايي دس��ت اندركاران، مجلس و 
دولت ش��رايط الزم براي عب��ور از دوران بحران را 

فراهم كنيم. 
علي شريعتي مقدم، رييس كميسيون كشاورزي 
خراس��ان رضوي نيز در بخش ديگري از مراس��م از 
برگزاري همايش هاي كاربردي مختلف، اجراي قانون 
بهبود فضاي كسب و كار، لوايح بودجه سال 91 و 9۲، 
طرح انتزاع وظايف بازرگاني كش��اورزي از وزارت 
تجارت، اليحه خاك و منابع طبيعي، گزارش بررسي 
طرح فدك و شناسايي زنجير تشكل هاي كشاورزي 
تحت عنوان گزارش عملكرد كميسيون كشاورزي اتاق 
اي��ران ياد كرد و گفت: بي كفايتي نهادهاي مورد نياز 
توليد، توأم با پايين بودن كيفيت ها و تشديد ناپايداري 

منابع آب از اصلي ترين مشكالت موجود است. 
اميد دادن به كش��اورزان، شفاف سازي آمارهاي 
غيرواقعي، اس��تمهال  وام ه��اي بانكي و فراهم كردن 
زمينه ه��اي به��ره وري از آب از بهتري��ن اقدام��ات 

پيشنهادي موجود است. 
سيدمحمد فهيمي فرد، سرپرست دفتر كشاورزي 
اتاق مش��هد نيز گف��ت: بخش كش��اورزي در نظام 
جمهوري اس��المي ايران وظيفه تأمين امنيت غذايي 
متكي بر توليد ملي با استفاده علمي و كارآمد از منابع 
آب و خاك و ساير منابع و حفاظت از محيط زيست 

و منابع طبيعي را برعهده دارد. 
اين بخش با برخورداري از حدود 1۲.8 درصد 
تولي��د ناخال��ص داخلي، ۲0 درصد اش��تغال و ۲5 
درص��د صادرات غيرنفتي و تأمين حدود 80 درصد 
م��واد غذايي مورد نياز كش��ور، جاي��گاه وااليي در 

اقتصاد ملي دارد. 
عام��ل مهم و اثرگذار رش��د و اس��تمرار توليد، 
تقويت امنيت غذايي و پايداري آن س��رمايه گذاري 
است و مطالعات بانك جهاني سرمايه  را عمده ترين 
عامل رشد كش��اورزي دانسته اس��ت اما بي كفايت 
س��رمايه گذاري موجب افزايش تدريجي قيمت هاي 
تمام ش��ده محصوالت و از دست رفتن مزيت نسبي 

توليد داخلي شده است. 

تأسيس دفتر ويژه كشاورزي نيز توجه ويژه به بخش كشاورزي است. 
در هيچ جاي جهان كشور توسعه  يافته اي وجود ندارد كه بخش كشاورزي 
در آن به عنوان محور اصلي مطرح نباش��د و بخش كش��اورزي در جايگاه كشور 

نقش مهمي ايفا مي كند. 
محسن جالل پور، نايب رييس دوم اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي 
ايران - نيز گفت: اصلي ترين رسالت در دوران فعلي به دوش كميسيون كشاورزي 
اس��ت و اميد مي رود با تقديرهاي الزم و تالش هاي كافي بحران هاي جدي در 

حوزه محيط زيست را از بين ببريم. 
وي گفت: برداش��ت بي رويه از 11 ميليارد متر مكعب ش��رايط را به اوضاع 
بحراني نزديك تر مي كند و باتوجه به آخرين آماري كه ذكر ش��ده تا 30 س��ال 

آينده مشكل در بحث آب همچنان ادامه دارد. 

مديرعامل ش��ركت كش��ت و صنعت نيشكر 
دهخ��دا، با پيش بيني برداش��ت ي��ك ميليون تني 
نيش��كر در اين شركت گفت: از اين ميزان حدود 

يك صد هزار تن شكرخام توليد مي شود.
فريبرز كريمي زند در جشن برداشت نيشكر 
كه در ش��ركت كش��ت و صنعت نيش��كر دهخدا 
برگزار ش��د اظهار كرد: كش��ت و صنعت دهخدا 
به عنوان آغاز كننده برداش��ت نيش��كر يك ميليون 
تن نيش��كر برداش��ت كرده است كه از اين ميزان 

يكصدهزار تن شكرخام توليد مي كند. 
وي با بيان اينكه اين ش��ركت درحال حاضر 
9هزار و 835 هكتار س��طح قابل برداش��ت دارد 
تصريح كرد: توليد يكصد هزار تن شكر در سومين 
دوره بهره برداري و رسيدن به ظرفيت كامل اسمي 
خود در 3 سال در بين تمام كشت و صنعت هاي 
نيشكري ايران ركورد جديدي محسوب مي شود. 
مديرعامل شركت كشت و صنعت نيشكر دهخدا 
خاطرنش��ان كرد: اين كش��ت و صنع��ت در ۲5 
كيلومتري شمال شهر اهواز واقع است و ظرفيت 
اشتغال ۲ هزار و 183 نفر را در خود ايجاد كرده 
اس��ت. وي با بيان اينكه متوس��ط ارتفاع نيش��كر 
امسال ۲80 سانتي متر و متوسط ارتفاع كشت جديد 
)پلنت( بيشتر از 300 سانتي متر است اظهار كرد: 
اين سطح كشت در بين تمام كشت و صنعت هاي 
نيش��كري ايران ركورد جديد محسوب مي شود. 
كريمي زند عنوان كرد: پيش بيني مي شود بيشتر از 
يك ميليون تن محصول نيشكر برداشت و تحويل 
كارخانه شود و از اين ميزان حدود يك صد هزار 
تن شكرخام توليد شود. مديرعامل شركت كشت 
و صنعت نيشكر دهخدا ركورد ديگر اين شركت 
را اينگونه بيان كرد: ركورد ديگر اين ش��ركت نيز 
كشت بيش از 5 هزار و 600 هكتار نيشكر در يك 
دوره كش��ت بوده كه اين شركت در سال زراعي 

1390 به اين ركورد دست يافته است.

دول��ت به منظ��ور تس��هيل واردات كاالهاي 
اساسي در بخشنامه اي اعالم كرده است كه مبناي 
محاس��به نرخ ارز كاالهاي اساسي وارداتي، نرخ 
مصوب قانون بودجه س��ال جاري است اما گندم 

همچنان ارز 1۲۲6 تومان مي گيرد.
به گزارش خبرنگار مهر، دولت در بخشنامه 
جديدي به منظ��ور تس��هيل در واردات كاالهاي 
اساس��ي اع��الم كرده اس��ت كه مبناي محاس��به 
نرخ ارز واردات كاالهاي اساس��ي، قانون بودجه 

سال جاري است.
در متن اين بخش��نامه آمده اس��ت: به منظور 
تس��هيل در تأمين كاالهاي اساسي مقرر مي گردد 
مبناي محاسباتي نرخ ارز واردات انواع روغن خام، 
ش��كر، برنج، كره، شيرخش��ك و نهاده هاي دام و 
طيور ش��امل جو، ذرت و كنجاله س��ويا براساس 
نرخ مصوب قانون بودجه سال جاري مالك عمل 
قرار مي گيرد. گندم همچنان مشمول دريافت ارز 

با نرخ 1۲۲60 ريال است.
به گزارش مهر، ظرف هفته هاي گذشته اعالم 
ش��د كه برخي كاالها از جمله كره و روغن نباتي 

بايد با ارز آزاد وارد كشور شوند.

پيش بيني برداشت
 يك ميليون تني نيشكر 

در شركت كشت و صنعت 
دهخدا

گندم همچنان مشمول
 ارز 1226 تومان

دبي��ر انجمن برنج گف��ت: باتوجه به 
هزينه ه��ا و ميزان ت��ورم در س��ال آينده، 
اعالم زودهنگام نرخ خريد تضميني ارقام 
پرمحص��ول برنج نيز مانند اعالم ديرهنگام 
آن، ب��ه روند كاهش كش��ت اين محصول 
دامن مي زند. جميل عليزاده شايق اظهاركرد: 
وزارت جهادكش��اورزي با اظهار اين نكته 
كه ش��هريورماه زمان مناس��ب اعالم نرخ 
خريد تضميني برنج هاي پرمحصول است، 
عماًل به روند كاهش س��طح كش��ت ارقام 
پرمحصول برنج كه از چند س��ال قبل آغاز 
شده است، مهر تأييد زد. وي افزود: گرچه 
وعده وزير جهادكش��اورزي مبني  براعالم 
نرخ هاي تضميني محصوالت كش��اورزي 
قبل از آغاز فصل كاشت محقق شد اما كاش 
يك كارش��ناس آشنا به مسائل كشاورزي، 
وي را توجيه مي كرد كه فصل كشت برنج 
از فروردين آغاز مي شود واعالم نرخ خريد، 
هفت ماه قبل از آغاز كشت، منطقي نيست. 
دبير انجمن برنج خواستار بازنگري قيمت 
خريد تضميني ارق��ام پرمحصول برنج در 
زمان مناسب شد و گفت: بيان صحت زمان 
اعالم ش��ده يعني هفت ماه قبل از كشت و 
باتوجه به نبود آگاهي از هزينه هاي س��ال 
آينده، مي��زان تورم و س��اير عوامل مؤثر، 

سؤال برانگيز است.
عليزاده شايق ادامه داد: آيا اعالم نرخ 

دبير انجمن برنج هشدار داد

اعالم بي موقع نرخ خريد تضميني برنج عامل كاهش كشت

۲700 تومان ب��راي خريد برنج هايي مانند 
ش��يرودي آن هم ب��راي مهر س��ال آينده، 
در شهريور امس��ال توجيه پذير است؟ آيا 
كارشناس��ي در بخش كش��اورزي حضور 
نداش��ت ك��ه دولت را مج��اب كند اعالم 
زودهن��گام نيز مانند اع��الم ديرهنگام، به 
روند كاهش كش��ت ارقام پرمحصول برنج 

دامن خواهد زد؟
وي تأكيد كرد: چنان كه در س��ال هاي 
گذشته، شاهد كاهش س��طح كشت ارقام 
پرمحص��ول برن��ج بوديم، اگ��ر نرخ هاي 
اعالم ش��ده م��ورد بازنگري ق��رار نگيرد 
همچنان نظاره گر اين پديده خواهيم بود و 
خودكفايي برنج براي مسؤوالن به رؤيايي 

تبديل مي شود.

* نش��ريه ش��كر: اعالم بي موقع نرخ 
تضميني محصوالت كشاورزي باليي است 
كه در چندس��اله اخير به جان كشاورزان و 
فعاالن در بخش صنايع تبديلي افتاده و ضرر 
و زيان س��نگيني را به آنها وارد كرده است. 
در صنعت قندوشكر نيز اين گونه اعالم هاي 
بي موقع خسارات فراواني به جاي گذارده كه 
نمونه آن را مي توان در اعالم قيمت تكميلي 
نرخ چغندر براي سال زراعي 1391-139۲ 
ن��ام ب��رد. در نيم��ه دوم س��ال 91 كه نرخ 
تضميني چغندرقند توس��ط شوراي اقتصاد 
و به قيمت 1350 ري��ال براي هركيلوگرم 
اعالم شد، با تأخيري بيش از چهارماه و در 
ارديبهشت ماه 139۲ براي هر تن 300 هزار 
ريال به عنوان كمك كرايه اعالم شد كه نه تنها 
هيچ تأثيري در افزايش توليد چغندر نداشت 
بلكه پيش بيني مي ش��ود ك��ه ميزان چغندر 
توليدي س��ال جاري با كاهش��ي در حدود 
۲5 درصد به حدود 3/۲ ميليون تن برس��د. 
اميدواريم كه دولت يازدهم اين كاس��تي را 
ك��ه از دولت هاي نهم و دهم به جاي مانده 
اس��ت، مرتفع نموده و هرچه سريع تر و با 
درنظر گرفتن قيمت هاي تعيين ش��ده براي 
محصوالت رقيب چغندر، نسبت به ترميم 
ن��رخ اعالمي اقدام و قب��ل از پايان آبان ماه 
اع��الم تا دوباره افزايش كش��ت چغندر را 

شاهد باشيم.

بخشنامه جديد دولت براي واردات
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فراخوان مقاله
 س��ي وپنجمين دوره س��مينارهای س��االنه كارخانه ه��ای
هجده��م  و  هفده��م  روزه��ای  در  اي��ران  قندوش��كر 
 ارديبهش��ت ماه May 2014( 1393  8-7( در مح��ل ت��االر

گردهماي��ی ش��كر مرك��ز بررس��ی وتحقي��ق وآم��وزش 
صنف��ي  انجم��ن  هم��كاري  ب��ا  اي��ران  قن��د  صناي��ع 
جام��ع دانش��گاه  و  اي��ران  قندوش��كر   كارخانه ه��اي 

علمي – كاربردي در شهر مشهد برگزار خواهد شد. بدينوسيله 
 از عالقه مندان  به ارائه مقاله در اين سمينار دعوت می شود

مقاله ه��ای خود را در زمين��ه موضوعات زير تهيه نموده  و 
دو نسخه از اصل مقاله را همراه با CD و فرم پرشده اعالم 
آمادگی شركت در سمينار حداكثر تا 15 فروردين ماه 1393  به 
دفتر مركز بررسی وتحقيق و آموزش صنايع قند ايران )مشهد 
- صندوق پس��تی 3153- 91375( ارسال فرمايند. مقاالت 
رسيده در صورت قبول هيأت بررسی مقاالت  برای سخنرانی 
در س��مينار و يا تهيه پوس��تر انتخاب خواهند شد. عزيزاني 
كه مقاله آنها برای ايراد سخنرانی مورد تأييد و پذيرش قرار 
گرفته از پرداخت هزينه ثبت نام در سمينار معاف خواهند بود 
و براي مقاالت پذيرفته شده به صورت پوستر از 50 درصد 

وروديه طبق جدول تعرفه معاف خواهند شد.
موضوعات قابل طرح در سمينار

* بخش عمومي:
1. برنام��ه پيش��نهادي به دول��ت در ارتباط با نح��وه احياي 

صنعت قند
۲. سياست هاي تعرفه اي مناسب براي واردات شكر

3. اثرات هدفمندكردن يارانه ها بر صنايع قند و غذاي كشور
4. ضرورت ايجاد هيأت عالي براي نظارت بر صنعت قند

5. بررس��ي و تحليل وضعيت توليد و قيمت شكر در جهان 
در سال ۲013-14

6. طرح تنظيم بازار صنعت قندوشكر در كشور
7. مقايسه قيمت تمام شده شكر در ايران و جهان

8. سهم قند وشكر در سبد هزينه خانوار
9.  اثرات واردات بي رويه شكر بر زنجيره توليد شكر در كشور 

)صنايع جانبي – خوراك دام – ايجاد اشتغال خانوار(
10. فروش محصول توليدي كارخانه هاي قندوشكر و بازرگاني 

در صنعت قند
11. عارضه يابي در صنعت قند چغندري و نيشكري ايران 

1۲. تأثير طرح تحول اقتصادي بر صنعت قند وشكر و هدفمند 
كردن يارانه ها براي صنعت قند و فرآورده هاي جنبي 

بخش تكنولوژي 
1. روش هاي كاهش قيمت تمام شده شكر در صنعت قندكشور 

در دو بخش نيشكري و چغندري از ديدگاه تكنولوژيكي
۲. بررس��ي آث��ار هدفمند كردن يارانه ها بر كش��اورزي توليد 

چغندرقند و نيشكر 
3. بررس��ي آثار هدفمند ك��ردن يارانه ها در عرضه حامل هاي 

انرژي و اثرات آن بر صنايع قند كشور
4. نقش علوم و فنون جديد در نوآوري صنعت قند

5. بررسي بهره وري صنعت قند ايران پس از انقالب اسالمي 
6. اس��تفاده ازاتوماس��يون و فن��اوري جدي��د و نرم افزارهاي 
موجود در برنامه هاي توسعه و بهينه سازي صنايع قند چغندر 

و نيشكر
7.  بهينه س��ازي مصرف س��وخت و انرژي در صنايع قند 

چغندري و نيشكري
8. نقش و پتانس��يل توليد صنايع جانبي و فرآورده هاي جنبي 
در صنعت قندوش��كر )خميرمايه، اسيد استيك ، الكل و...( و 

اهميت و تأثير آن بر صادرات
9. كاهش ضايعات برداشت و نگهداري چغندرقند

10. امكان سنجي توليد انواع شكرهاي مخصوص در كشور
11. ل��زوم ايجاد تنوع در بس��ته بندي محصول توليدي جهت 

مصارف خانوار و صنعتي 
 1۲. توليد اتانول در صنايع قند ايران و جهان به عنوان سوخت مكمل
13. مزاياي توليد و مصرف شكر مايع در صنايع قند كشور

14. نقش كيفيت ش��كرخام در كاه��ش ضريب تبديل آن به 
شكر سفيد

بخش محيط زيست
 1. استفاده بهينه از ضايعات و پسماند كارخانه هاي قندوشكر كشور

۲. مزاياي زيست محيطي اتانول سوختي
3. بهينه س��ازي مص��رف آب در خط تولي��د كارخانه هاي 

قندوشكر كشور
4. روش هاي موفق تصفيه فاضالب كارخانه هاي قند

فراخوان

5. نقش بهينه سازي مصرف انرژي در محيط زيست
6. رابطه بين رعايت محيط زيست و صنعت پايدار

7. نقش مديريت بازرگاني و امورمالي در بهبود وضعيت مالي 
و كسب بازار فروش

بخش كشاورزي
1. انتخاب زمين مناسب كشت چغندر و نيشكر

1-1. رعايت تناوب زراعي براي كشت چغندرقند
۲. روش هاي تهيه زمين و آماده سازي بستر بذر

3. زمان و ش��يوه هاي كاش��ت، آرايش بوته ها و تنظيم تراكم 
مناسب

4. سيستم هاي آبياري مناسب و كم آبياري با تأكيد بر افزايش 
راندمان مصرف آب

5. عناصر غذايي پرمصرف، كم مصرف و كودهاي زيس��تي و 
اثرات آن بر عملكرد كمي و كيفي

 1-5. تأثير عناصر غذايي و اس��تفاده از كودهاي زيس��تي در 
زراعت چغندرقند

 6. برداشت صحيح چغندرقند و تأثير آن بر روي نگهداري چغندر
7. مديريت بهين��ه آفات، بيماري ها و علف هاي هرز زراعت 

چغندرقند و نيشكر
8. مكانيزاسيون تهيه زمين، كاشت، داشت و برداشت چغندرقند

1-8. بهبود و توسعه مكانيزاسيون در زراعت چغندرقند
9. پهنه بندي مناطق مناسب كشت و كشت پاييزه چغندرقند

 10. تأثير تنش هاي محيطي بر عملكرد كمي وكيفي چغندرقند
11. رعاي��ت اصول صحيح آبياري مزارع چغندرقند و كنترل 

زه آب مزارع نيشكر و بهينه سازي مصرف آب
1۲. نقش كنترل محصول در دوره رشد مزارع نيشكر
13. تأثير شرايط اقليمي بر كميت و كيفيت چغندرقند

14. نظام هاي بهره برداري و مديريت مزرعه 
15. خصوصي سازي تحقيقات و توليد بذر چغندرقند

16. بررسي مسائل مربوط به كشت ارگانيك چغندرقند
17. تعيي��ن پراكنش بيماري هاي مه��م چغندرقند در مناطق 

مختلف كشور
بخش آموزش

1. اهداف آموزش��ي مركز و دانشگاه جامع علمي - كاربردي 
تكنولوژي صنايع قند وغذايي

۲. نياز آموزش علمي – كاربردي براي رشته هاي مورد نياز در 
صنعت قند كشور و صنايع وابسته

3. نقش آموزش علمي– كاربردي در تربيت نيروي زيس��ت 
محيطي، بهينه سازي انرژي، حسابداري و مديريت بازرگاني

4. نق��ش س��ازمان فني و حرفه اي در تربي��ت نيروهاي ماهر 
در صنعت قند

5. نقش تحقيق و توسعه در صنعت قند كشور
6. نقش شركت هاي مهندسي مشاور در صنعت قند كشور

7. نقش نيروي انساني آموزش ديده در صنعت قند
8. نقش آموزش در كميت و كيفيت محصول
9. نقش آموزش در قيمت تمام شده محصول

 سي وپنجمين دوره سمينار ساالنه
كارخانه هاي قندوشكر ايران

فرم اعالم آماد گي شركت د ر سي وپنجمين د وره سمينارهاي ساالنه كارخانه هاي قند وشكر ايران

شرايط  ارسال  و پذيرش  مقاله  
1. مقاله  قباًل د ر جايي  چاپ  يا ارايه  نشد ه  باشد .

۲. صفحه  اول  مقاله  بايد  شامل  بخش هاي  زير باشد :
1-۲. عن��وان  مقاله   ۲-۲. نام  نويس��ند گان  مقاله  به  ترتيب  ن��ام  و نام  خانواد گي  )نام  ارايه د هند ه  مقاله  با 
س��تاره  د ر قس��مت  باال و سمت  چپ  آن ها مش��خص  گرد د (. 3-۲. آد رس  نويسند گان  )شامل  آد رس، 

تلفن  و E-mail( 4-۲. چكيد ه به زبان فارسي   5-۲. واژه هاي  كليد ي 
3. صفحه  د وم  به  بعد  شامل  قسمت هاي  زير باشد :

1-3. مقد مه  ۲-3. متن  اصلي  مقاله  3-3. مراجع  )مراجع  د ر متن  مقاله  با ش��ماره  ارجاع  د اد ه  ش��وند  و 
مشخصات  كامل  آن ها د ر بخش  مزبور ذكر گرد د ( مثال:

1. Nelson, G.J. )1998( Dietary fat, Trans Fatty Acids and Risk of Coronary Heart 
Disease, Nutr. Rev. 56)8(: 250-252.

۲. بهرام. م. )1377( تكنولوژي  فرآورش  غذا )اصول  و كاربرد ( مركز نشر د انشگاهي. تهران.

روش  تايپ  مقاالت : 
1. مقاله  با استفاد ه  از نرم افزار Word 2003د ر محيط  XP د ر حد اكثر هشت  صفحه  A4 شامل  شكل ها 
و جد ول ها تايپ  شود . دو نسخه  از مقاله  با كيفيت  پرينت  ليزري  به  همراه  CD و ساير مد ارك  الزم  به  

آد رس  د بيرخانه  سمينار ارسال  گردد .
۲. حاش��يه  از س��مت  باال براي  صفحه  اول  4/5 سانتيمتر و براي  ساير صفحات  3 سانتيمتر. براي  همه  

صفحات  حاشيه  براي  بخش  پايين  3 سانتيمتر و از سمت  چپ  مقاله  هر يك  ۲/5 سانتيمتر.
 Single   3. فاصله  خطوط
)Times New Roman Bold 14( 4. عنوان  مقاله  با قلم  نازنين  16 پررنگ  
)Times New Roman Bold 10( 5. نام  نويسند گان  با قلم  نازنين  1۲ پررنگ   
)Times New Roman Bold 8( 6. آد رس  نويسند گان  مقاله  با قلم  نازنين  10 

ه��ر ي��ك  د ر خطي  جد اگان��ه  و د ر بخش  زيرين  عنوان  مقاله  قرار گيرد . د ر صورتي  كه  نويس��ند گان  از 
محل هاي  متفاوت  باشند  ضمن  مشخص  كرد ن  نام  نويسند گان  با شماره، آد رس  محل  نيز ذكر شود .

7. فاصله  بين  خط  حاوي  عنوان  و نيز خط  مربوط  به  تيتر چكيد ه  6 خط.
8. تيترهاي  اصلي  د ر متن  مقاله  )مثل  چكيد ه، مقد مه و...( با قلم  نازنين  14 پررنگ 

)Times New Roman Bold 12(
9. تيترهاي  فرعي  و عناوين  شكل ها و جد اول  با قلم  نازنين  1۲ پررنگ 

)Times New Roman Bold 10(
10. يك  خط  ميان  هر يك  از تيترهاي  اصلي  د ر متن  مقاله  و پاراگراف  ماقبل  آن  فاصله  د اد ه  شود . بين  

د و پاراگراف  متوالي  همچنين  بين  تيترها و پاراگراف  بعد  از آن  خط  فاصله  قرار د اد ه  نشود .
)Times New Roman Bold 12( 11. متن  مقاله  و مراجع  با قلم  نازنين  13 
1۲. جد اول  و شكل ها به  صورت  كامالً  آماد ه  براي  چاپ  با شماره گذاري  و به  ترتيب  د ر انتهاي  مقاله  قبل 

از منابع آورد ه  شود . عنوان  هر شكل  د ر زير آن  شكل  و عنوان  هر جد ول  د ر باالي  آن  نوشته  شود .
13. شماره گذاري  صفحات  با مد اد  و د ر پشت  برگ  انجام  گيرد .

نام:                      نام خانواد گي:         عنوان پست سازماني:

محل كار:                 پست الكترونيكي:

نشاني كامل پستي و تلفن:

عالقه مند به شركت در سمينار:                      با ارايه مقاله و سخنراني    با معرفي كاال و خدمات به صورت سخنراني 

به صورت مستمع                                    عالقه مند به شركت در نمايشگاه    مي باشم.

مساحت مورد  نياز:                                      عالقه مند به معرفي شركت و كاالي توليدي خود مي باشم   

مركز بررس��ی و تحقيق و آموزش صنايع قند ايران با همكاري انجمن صنفي كارخانه ها ي 
قند و شكر ايران و دانشگاه جامع علمي – كاربردي برگزار می نمايد.
 )7-8  May 2014( 1393  زمان سمينار:  17 و 18 ارديبهشت ماه

مهلت ارسال مقاالت: 1393/01/15 
مكان: مش��هد، كيلومتر 4 جاده فريمان، بعد از پل هوايی طرق، مركز بررس��ی و تحقيق و 

آموزش صنايع قند ايران، تاالرگردهمايی شكر
تلفن: 39۲0883-0511 و 39۲0855–0511 دورنگار: 39۲0885–0511

Email:icresi89@yahoo.com
به اطالع كليه عالقه مندان می رس��اند كه برای ارائه مقاله در اين س��مينار بايد دو نس��خه از 
اصل مقاله را همراه با CD و فرم پرشده اعالم آمادگی شركت در سمينار حداكثر تا  تاريخ 
1393/01/15 فقط از طريق پست به دفتر مركز بررسی و تحقيق و آموزش صنايع قند ايران 
)مش��هد - صندوق پستی 3153- 91375( و به ايميل مركز ارسال فرمايند. مقاالت رسيده 
درصورت قبول هيأت بررس��ی برای سخنرانی در سمينار و يا تهيه پوستر انتخاب خواهند 
شد. عزيزاني كه مقاله آنها برای ايراد سخنرانی مورد تأييد و پذيرش قرار گرفته از پرداخت 
هزينه ثبت نام در س��مينار معاف خواهند بود و مقاالت پذيرفته ش��ده به صورت پوستر از 

پنجاه درصد وروديه طبق جدول تعرفه معاف خواهند شد.
هزينه حضور هر نفر د ر سمينار:

* كارشناسان كارخانه هاي قند  عضو مركز : 1/۲00/000 ريال
* كارشناسان كارخانه هاي قند  غيرعضو مركز 1/800/000 ريال

* د انشجويان و اساتيد  د انشگاه ها و محققان مراكز تحقيقاتي مرتبط با صنعت قند  700/000 ريال
* شركت هاي داخلي به ازاء هر نفر 4/000/000 ريال

* بازرگانان خارجي و نمايندگي هاي شركت هاي خارجي 6/000/000 ريال
توضيح:  هزينه هاي فوق شامل اقالم اهد ايي، پذيرايي و ناهار د ر دو روز برگزاري سمينار مي باشد .

عالقه مندان به تش��كيل غرفه در نمايشگاه جنب سمينار می توانند با اطالع قبلی برای انتخاب محل 
استقرار غرفه با دفتر مركز بررسی و تحقيق و آموزش صنايع قند ايران تماس حاصل نمايند. هزينه 

خدمات فوق پس از تعيين نوع و فضای مورد نياز تعيين می شود. مهلت ثبت نام جهت شركت در 
سمينار و نمايشگاه حداكثر تا تاريخ 1393/1/15 می باشد. 

* در غرفه ها فقط يك نفر مي تواند شركت نمايد. استفاده از محوطه نمايشگاه براي استقرار ماشين آالت 
با هماهنگي و توافق قبلي خواهد بود.

با توجه به نياز كارخانه هاي قند با آش��نا ش��دن ش��ركت هاي مرتبط و تقاضاي مكرر اين ش��ركت 
درخص��وص تبليغات براي محصوالت توليدي و ماش��ين آالت و فناوري جديد اين امكان فراهم 

گرديده است كه شركت ها بتوانند عالوه بر غرفه از خدمات زير استفاده كنند:
* نصب پرده و پوس��تر تبليغاتي در تاالر س��خنراني، س��الن پذيرايي و محوطه برگزاري سمينار و 

همچنين ارائه ميز جهت توزيع بروشور تبليغاتي در سالن پذيرايي.
* چاپ آرم شركت و لوگوي تبليغاتي شركت روي تمامي دعوتنامه ها و چاپ آگهي تبليغاتي در 

جلد دفترچه زمانبندي سمينار و كتابچه مجموعه مقاالت و خبرنامه )مشروط به ارسال به موقع(
* قرار دادن بروشور تبليغاتي در پكيج اهدايي به مدعوين

* معرفي ش��ركت ها و خدمات آنان از طريق سخنراني به وسيله نمايندگان شركت ها و پاورپوينت 
به مدت معين و با توافق قبلي و همچنين قرائت افتخارات و خدمات شركت ها توسط مجري

* كليه هزينه هاي تبليغاتي به طور جداگانه و با توافق خواهد بود.
از عالقه مندان تقاضا مي شود در صورت تمايل، فرم اعالم آمادگي شركت در سمينار را تكميل و 
همراه حواله پرداخت وروديه به ش��ماره حساب 16580-41۲0 بانك تجارت شعبه طرق مشهد، 
به آدرس مركز بررسي وتحقيق وآموزش صنايع قند ايران – مشهد - صندوق پستي 5153- 91375 
پست و يا تصوير آن را از  طريق دورنگار شماره 39۲0885- 0511 ارسال فرمايند تا كارت ورود 
براي ايشان صادر گردد. به تقاضاهاي فاقد رسيد بانكي ترتيب اثر داده نخواهد شد. كساني كه براي 
اقامت در مشهد نياز به هتل دارند با آقاي كوروش رجبي خراساني )تلفن هاي 39۲0883- 0511 
و 39۲0855 – 0511( و ب��راي غرف��ه و تبليغات ب��ا روابط عمومي مركز هماهنگي الزم را انجام 
دهند. بديهي است هزينه اقامت در مشهد به عهده شركت كنندگان محترم مي باشد. براي شركت ها 

و كارخانجات اسپانسر تسهيالت ويژه درنظر گرفته خواهد شد.


