
ماهنامه

داخل��ي محصوالت و كاالهاي اساس��ي 
زراع��ي، باغ��ي، گياهان دارويي اس��ت 
ك��ه در اين راس��تا از واردات ش��كر را 
به دليل واردات م��ازاد بر نياز داخلي آن 
و اش��باع بودن بازار از شكر توليد داخل 
و واردات��ي، ممنوع اعالم ك��رد. در اين 
ميان وزير جهادكش��اورزي و معاونانش 
باره��ا در برنامه هاي خب��ري مختلف و 
مصاحبه هايش��ان بر اين ممنوعيت تأكيد 
كرده اند. اما وزير صنعت، معدن و تجارت 
روز گذش��ته در جمع خبرنگاران اعالم 
كرد كه واردات ش��كر آزاد است، چراكه 
توليد داخل هميشه در سال هاي گذشته از 
انقالب تاكنون از نياز داخلي كمتر بوده و 

ما هميشه واردات داشته ايم.)!!( 
 وزارت صنعت، معدن و تجارت با 
وجود اينكه براساس قانون تمركز وظايف 
بازرگاني بخش كشاورزي ديگر وظيفه اي 
در زمينه تجارت محصوالت كشاورزي 
ازجمله شكر را ندارد، نهم دي ماه امسال 
و البته براساس تصميمات كارگروه شكر 
و هماهنگي هاي الزم با ستاد تنظيم بازار 
و وزارت جهادكشاورزي مجوز واردات 
200هزار تن شكر را براي چهار شركت 

صادر كرده بود. 

وزارت  درحالي ك��ه  ايس��نا  گ��زارش  ب��ه 
جهادكش��اورزي از ابتداي امس��ال واردات شكر را 
به دليل آنچه آن را اش��باع بازار مي نامد ممنوع اعالم 
ك��رده، ولي از آن طرف مجوز واردات اين محصول 
از س��وي وزارت صنعت، مع��دن و تجارت به چند 
شركت داده ش��ده و وزير صنعت، معدن و تجارت 

نيز واردات آن را آزاد اعالم كرده اس��ت. به گزارش 
وزارت جهادكش��اورزي در راس��تاي قانون تمركز 
وظايف بازرگاني بخش كش��اورزي و براساس بند 
»الف« ماده يك اين قانون، موظف به سياستگذاري، 
برنامه ري��زي، نظارت و انجام اقدامات الزم در زمينه  
تج��ارت اع��م از ص��ادرات، واردات و تنظيم بازار 

دهقانان زحمتكش
و دالالن بي رحم

مجوز واردات شكر 
به چهار شركت خاص+ سند 
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د ر صفحات د يگر

مقايسه با كدام معيار
و كدام انگيزه

بهمن دانايي
انسان موجودي است كه مقايسه گري را 
دوس��ت دارد و همواره عالقه مند بوده است 
ك��ه پديده هاي گوناگون را كه در پيرامونش 
قرار دارند با همتاهاي آنها مقايسه كند. به طور 
مثال انسان قد، وزن، شكل و لباس و پوشاك 
خ��ود را در هر س��ن و مقطعي از عمر خود 
با قد، وزن، ش��كل و لباس دوست، همكار، 
هم بازي و هم كالس خود مقايس��ه مي كند و 
از اين مقايسه هاس��ت ك��ه حركت و جنبش 
برمي خيزد. اين مقايسه گري در ذات و نفس 
خود مقوله اي ش��ريف و ارزشمند است كه 
اگر در شرايط مناسب و سالم انجام و فرجام 
يابد به رقابت و پيش��رفت منجر مي شود. اما 
مقايسه كردن آداب و آيين عرفي، كارشناس 
و مبنايي دارد و به قول منطقيون بايد عناصر 
مقايسه شونده تجانس داشته باشند و گزاره ها 
و پايه ه��اي عناصر تش��كيل دهنده مقايس��ه 
را بت��وان ب��ا معيارهاي كارشناس��ي در يك 
ظرف قرار داد. مقايسه گري در فعاليت هاي 
اقتص��ادي مي��ان س��رزمين ها و ملت ه��ا و 
جامعه ه��ا و در درون هر جامعه نيز يك كار 
منطقي و عقاليي اس��ت و البت��ه بايد مبناي 
منطقي و كارشناس��ي داشته باش��د. اما اين 
مقايسه گري كه ذات شريف و پيش برنده اي 
دارد بعض��ي اوقات با نيت هاي ناس��الم و با 
انگيزه ه��اي بازدارنده ترقي عمومي و به نفع 
يك گروه خاص ممكن است انجام يابد كه 
بايد شناس��ايي و معرفي شوند. به طور مثال 
چندس��ال پيش بود كه مقايسه ميان »قيمت 
تمام ش��ده تولي��د داخلي ش��كر« و »قيمت 
تمام شده ش��كر وارداتي« در دستوركار يك 
گروه كوچك از مدي��ران مياني قرار گرفت 
و از همين ج��ا بود ك��ه پايه هاي انحرافي در 
ذهن مقام هاي ارش��د دولت هاي نهم و دهم 
پديدار ش��د. اين گ��روه از مديران كه اكنون 
معلوم مي ش��ود چه بر سر اقتصاد اين مرز و 
بوم آورده اند بدون لحاظ كردن شاخص هاي 
مهمي مثل دستوري يا آزاد بودن سازوكارهاي 
اقتصادي ايران و كشورهاي صادركننده شكر 
به ايران، مقايسه نرخ تورم ايران و كشورهاي 
يادشده و متوسط ميانگين تورم جهاني، آزاد 
يا حبس ب��ودن نرخ ارزه��اي معتبر، ميزان 
حمايت هاي پيدا و پنهان كش��ورها از توليد 
ش��كر با ايران و... ذهن ها را بازي مي دادند. 
اين گونه شد كه ناگهان داستان تلخ شكر در 
سال 1385 پديدار و صنعت قديمي شكر به 
ته دره مرگ نزديك شد. پايداري مديران و 
صاحبان و س��هامداران كارخانه هاي قند از 
يك سو و استواري برخي مديران و نمايندگان 
مجلس از طرف ديگر ش��كر را از دره مرگ 

نجات داد و آينده آن را روشن كرد.
وقت��ي دولت يازدهم بر س��ِر كار آمد، 
اكثري��ت توليدكنن��دگان ايران��ي از جمل��ه 
مديران توليدي در صنعت قندوشكر شادمان 
و خرس��ند ش��دند ك��ه آن دس��ته از مديران 
ناكارآمد كه روزگار را س��ياه كرده بودند از 
بدنه س��ازمان ها و نهادهاي دولتي و پيرامون 

مديران ارشد پراكنده خواهند شد.

نگاه جهاني
سود و زيان توليد شكر

امسال مخالفت خود را
با واردات شكر اعالم كردم

تحوالت واردات
به زيان توليد داخل

در صفحه 2

به رغم درخواس��ت ممنوعيت ثبت سفارش 
واردات شكر سفيد از سوي وزير جهادكشاورزي، 
عالوه بر واردات شكرهاي ثبت سفارش شده سال 
قبل، از مهر ماه امس��ال 200 هزار تن شكر سفيد 
نيز در بنادر كش��ور تحويل ش��ده اس��ت. رييس 
هيأت مديره ش��ركت كشت و صنعت كارون، در 
گفت وگو با ايانا با اعالم اين خبر افزود: به منظور 
حماي��ت از توليد داخلي ش��كر، محمود حجتي 
طي نامه اي در تاريخ دهم فروردين ماه امس��ال از 
سازمان توسعه و تجارت خواست تا اطالع ثانوي 
از ثبت س��فارش واردات شكر خودداري كند كه 
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 واردات شكر آزاد يا ممنوع؟
شكر با وجود ممنوعيت ثبت  سفارش مي شود

در صفحه 2

واردكنندگان، مجوز واردات شكر
را از چه مرجعي دريافت كرده اند؟!

واردات 200هزار تني شكر سفيد، به رغم دستور منع وزير جهادكشاورزي

به رغم آن، از ابتداي مهرماه امس��ال تاكنون 200 
هزار تن شكر سفيد وارد كشور شده است. 

سيدجاسم ساعدي افزود: با احتساب شكر 
وارداتي ثبت سفارش ش��ده تا اسفندماه سال قبل، 
طي 9ماهه امسال در كل حدود 820 هزار تن شكر 
سفيد وارداتي در بنادر كشور تحويل شده است. 
وي خاطرنشان كرد: معلوم نيست واردكنندگان، 
مج��وز واردات ش��كر را از چه مرجعي دريافت 
كرده اند!؟ س��اعدي، نياز شكر وارداتي كشور را 
 ساالنه حدود 500 هزار تن عنوان كرد و ادامه داد: 
در صفحه 3

خودكفايي در شكر و توضيح
نش��ريه شكر در ش��ماره 140 خود عنوان كرده بود كه بايد توليد شكر از مرز خودكفايي عبور 

كند تا ايران در تأمين اين كاالي استراتژيك به وابستگي نرسد.
 معاونت امور زراعت وزارت جهادكش��اورزي با ارس��ال توضيحاتي يادآور ش��ده است كه در 
صورت تأمين الزامات طرح ها، پيش بيني شده است، ضريب خودكفايي در شكر به 71 درصد در سال 
1397 برسد. در اين توضيح آمده است: در سال 1397 همچنين مي توان به 42/5 درصد خودكفايي 
در تولي��د روغن نبات��ي، 91/2 درصد در توليد گندم، 100 درص��د خودكفايي در توليد جو، 28/5 
درصد خودكفايي در توليد پنبه، 99 درصد خودكفايي در توليد حبوبات و 40 درصد خودكفايي در 

توليد ذرت دست يافت، به شرطي كه الزام هاي طرح ها فراهم شود.
* نشريه شكر ضمن تحسين مسؤوالن ارشد وزارت جهادكشاورزي و تشكر از دقت نظر اين عزيزان به 
نشريه هاي تخصصي حوزه زراعت، اميدوار است كه الزام هاي پيش بيني شده براي رشد ضريب خودكفايي 

فراهم شده و ايران در شرايط مناسبي به لحاظ ضريب امنيت غذايي قرار گيرد.
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توليد شكر طعم دار براي نخستين بار در كشور
ش��كر طعم دار براي نخستين بار در كشور 
توسط ش��ركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي 

خوزستان توليد شد. 
اله��ام برنجيان مدير توس��عه محصوالت 
نيشكري شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي 
در گفت وگو با خبرنگار فودپرس، با اعالم خبر 
فوق افزود: توليد شكر طعم دار در جهت ايجاد 
تنوع در بازار شكر از اهميت خاصي برخوردار 
است و اين كارخانه 600 تن شكر طعم دار در 

سال توليد مي كند.
وي اف��زود: توليد ش��كرهاي طعم دار در 
چارچوب تحقق سياس��ت هاي جاري كش��ور 
به منظور دستيابي به خودكفايي و جلوگيري از 
واردات محصوالت متنوعي كه امكان توليد آنها 

در داخل كشور وجود دارد انجام مي شود. 

ايشان با بيان اينكه كاربردهاي شكر طعم دار 
در بيسكوئيت، كيك، بس��تني، انواع شربت و 
نوشيدني هاست گفت: اين محصول تاكنون در 
مقياس صنعتي در كشور توليد نشده بود و در 
ساير كشورها نيز به عنوان يك محصول جانبي 
و مكمل در كارخانه هاي توليد انواع شكر و يا 
توليد كنندگان محصوالت غذايي مانند نوشابه، 

آبنبات، شكالت و... توليد مي گردد. 
برنجي��ان بيان كرد: امروزه مصرف ش��كر 
طعم دار در كنار س��اير ش��يرين كننده ها در دنيا 

افزايش يافته است.
در برخي از كش��ورهاي پيش��رفته جهان 
اي��ن محصول ب��ا بيش از 62 طع��م در اختيار 
مصرف كنن��دگان قرار مي گي��رد و همچنين به 
طعم شكرهاي طعم دار اين شركت شامل هل، 

زنجبيل، دارچين، ليمو و هل اشاره كرد. 
برنجيان همچنين با اش��اره به توليد شكر 
پودري در اين واحد افزود: تمام تجهيزات مورد 
استفاده در اين واحد بومي سازي  شده است. 

وي در پايان خاطرنشان كرد: از ويژگي هاي 
اين كارخانه عدم استفاده از اسانس هاي مصنوعي 

و استفاده از پودر طبيعي طعم دهنده هاست. 
كارخانه ش��كر طعم دار وابسته به شركت 
توسعه نيشكر و صنايع جانبي خوزستان است 
و هم اين��ك واحد توليد ش��كرهاي طعم دار 
خوزس��تان براي 40 نفر به صورت مس��تقيم و 
غيرمستقيم فرصت اشتغال ايجاد كرده كه تا سال 
آينده اين تعداد به 80 نفر مي رسد كه در مؤسسه 
تحقيق��ات و آموزش نيش��كر در 40كيلومتري 

جاده اهواز- خرمشهر قرار دارد. 

از صفحه اول
 در اين مجوز صادر  شده براي واردات 
شكر آمده اس��ت: »با عنايت به تصميمات 
كارگروه ش��كر موضوع بند 9مصوبه جلسه 
مورخ 93/9/4 س��تاد هدفمندي يارانه ها و 
موافقت مقام عالي وزارت جهادكش��اورزي 
و پي��رو ابالغيه م��ورخ 93/10/7 قائم مقام 
محترم وزارت مذكور و تعهد تأمين كنندگان 
جهت عرض��ه كاال زيرنظر انجمن ذي ربط 
مطابق ستون س��وم جدول ذيل و پرداخت 
مابه التفاوت ريالي لطفًا دستور فرماييد اقدام 
الزم جهت ثبت سفارش موارد ذيل با موارد 
س��قف ارزي ريالي )كاهش قيمت جهاني( 
نس��بت به زمان ثبت اوليه و ساير ضوابط و 

مقررات اوليه صورت پذيرد.«
همي��ن مس��ائل موجب ش��د كه وزير 
جهادكشاورزي توضيحاتي در اين زمينه ارائه 
كند و وزارت جهادكش��اورزي اطالعيه اي 
مبن��ي بر ادامه ممنوعيت واردات ش��كر در 

سايت خود گذاشت. 
 حجت��ي اعالم كرده در نامه اي كه دهم 
فروردين امسال به بخش بازرگاني خارجي 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت نوش��تم، 
خواهان امتناع از ثبت س��فارش و ممنوعيت 
واردات شكر شدم چرا كه سال گذشته بيش 
از دو برابر نياز، شكر وارد شد.  به گفته حجتي 
با بررسي هاي انجام شده امسال بيش از 600 
هزار تن ش��كر از نيشكر و 700 هزار تن از 
چغندرقند توليد خواهيم داشت و كارخانه ها 
چهار ميلي��ون و 400 هزار تن چغندرقند از 
كشاورزان خريده اند و بيش از 600 هزار تن 
شكر نيز از سال گذشته وجود دارد كه با اين 

وضع ديديم اگر ش��كر وارد هم نشود هيچ 
مشكلي نداريم. وزير جهادكشاورزي افزود: 
از طرفي قيمت شكري كه هم اكنون وارد شده 
در مقايسه با قيمت تضميني كه دولت مصوب 
كرده بيشتر مي شود كه اين افزايش قيمت با 
وض��ع تعرفه اي، قيمت ارز، قيمت جهاني و 
قيمت هاي تمام ش��ده در داخل كش��ور قابل 
بررسي است. به گفته وي در 9 ماهه گذشته 
حدود 830 هزار تن ش��كر وارد شده اما اين 
شكرهايي است كه براساس ثبت سفارش سال 

قبل بوده است. 
همچنين عباس كشاورز، معاون زراعت 
وزير جهادكش��اورزي در اين زمينه گفت: 
واردات شكر به دليل مازاد واردات آن نسبت 
به نياز داخلي ممنوع شده و همچنان ممنوع 
است. در اطالعيه  وزارت جهادكشاورزي نيز 
آمده است »ثبت سفارش جديد واردات شكر 
خام و س��فيد طي ابالغي��ه مورخ 93/1/10 
ممن��وع اعالم ش��ده و همچنان ب��ه اعتبار 
خود باقي اس��ت، لذا انتشار هرگونه خبري 
درخص��وص مجوز جديد واردات ش��كر 
از سوي وزارت جهادكش��اورزي تكذيب 
مي شود. در ضمن الزم به ذكر است شكر هاي 
وارداتي طي س��ال جاري تمام��ًا مربوط به 

ثبت سفارش 1391 و 1392 است«. 
به نظ��ر مي رس��د براي واردات ش��كر 
اختالف نظ��ر وج��ود دارد چرا كه بخش��ي 
از بدن��ه دول��ت كه اختي��ارات كافي را هم 
بر اس��اس قانون در اختي��ار دارد، معتقد به 
ممنوعيت واردات درپي اش��باع بازار است 
و بخشي ديگر همچنان درحال صدور مجوز 

براي ادامه واردات آن است. 

اخبار

مقايسه با كدام معيار 
و كدام انگيزه

غلب��ه  ش��ايد  اوق��ات  بعض��ي 
احساس��ات بر مس��ايل كارشناسي و 
بيان اين احس��اس ناگزير باشد. البته 
اين بيان احس��اس نيز در جاي خود 
بايد مطابق با آمار و اطالعات باشد تا 

اثرگذار باشد.
نش��ريه ش��كر در همه سال هاي 
انتش��ار خ��ود تالش كرده اس��ت از 
نوشتن مطالب احساسي اجتناب و هر 
مطلب و گزارشي را با استناد به آمار 
و اطالع��ات درج كند. اما واقعيت ها 
را نمي ت��وان برخي اوق��ات به زبان 
منطق و ِخرد ناب مؤثر كرد و ش��ايد 
ضروري باش��د كه به ياد بياوريم كه 
ده ها هزار كش��اورز خرده پاي ايراني 
ك��ه درآمدي جز ف��روش چغندرقند 
خ��ود به كارخانه ها ندارند و امس��ال 
نتوانسته اند پول خود را بگيرند تا چه 

ميزان ناراحت و سردرگم هستند.
آنها اميدوارند تا پايان سال جديد 
بتوانند طلب خود را از كارخانه هايي 
كه خود به دليل عدم فروش ش��كر با 
مش��كالت متعدد مواجه هس��تند را 
گرفته و خ��رج و دخل زندگي خود 

را سامان دهند.
روزگار  و  روز  اي��ن  در  ام��ا 
زحمتكش  دهقان��ان  ناراحت كنن��دة 
و  كوچ��ك  گ��روه  ي��ك  ايران��ي، 
انگشت ش��مار از دالالن با استفاده از 
همه ترفندهايي كه بلدند، مي خواهند 
راه واردات ش��كر را باز كرده و بازار 

را به عمق ركود هدايت كنند.
درحالي ك��ه دهقانان ايراني براي 
خريد بذر، كود، س��م و پرداخت مزد 
به كارگر با مش��كالت متعدد مواجه 
ب��وده و هس��تند ام��ا دالالن بزرگ با 
آسودگي مي خواهند از ارز ارزان باز 

هم استفاده كنند.
ميلياردها تومان بدهي كارخانه هاي 
قن��د به دهقان��ان زحمتك��ش تعادل 
زندگي و كس��ب و كار آنها را مختل 
كرده است و اگر فضاي كار به همين 
وضع باش��د احتماالً در توليد چغندر 

تجديدنظر خواهد شد.

دهقانان 
زحمتكش
 و دالالن 
بي رحم

يادداشت

واردات شكر آزاد يا ممنوع؟
شكر با وجود ممنوعيت ثبت سفارش مي شود

از صفحه اول
رويدادهاي اخير در صنعت قندوش��كر مثل اعالم 
ديرهنگام قيمت توافقي براي شكر، اجازه دادن به واردات 
با نرخ هاي ارزان ارز، تحت فشار قراردادن توليد داخلي با 
عرضه هاي مخرب از سوي برخي نهادها اين پرسش را 

ايجاد كرده است كه آيا چيزي عوض نمي شود؟
چن��د روز پيش ب��ود كه جناب آق��اي محمدرضا 
نعمت زاده وزير محترم صنعت، معدن و تجارت ناگهان 
با ادبيات شبيه به ادبيات دولت هاي قبلي از مقايسه هاي 
غيرمنطقي نام برد و معلوم شد كه ذهن سازان هنوز پابرجا 
هستند. درحالي كه خدمات و انگيزه هاي اين وزير محترم 
نس��بت به حمايت از توليد داخلي در صنعت از سال ها 
پي��ش در كانون توجه جدي فعاالن صنعت ايران بوده و 
هس��ت، اين اظهارنظرها شگفتي س��از شدند. آيا مقايسه 
كردن صنعت قندوشكر ايران با همتاهاي خارجي به لحاظ 
پايه اي و عناصر تشكيل دهنده قيمت تمام شده در محيط 

درون صنعت و محيط ملي كارشناسانه است؟ 
وقتي دولت براي واردات شكر نرخ ارز را بر اساس 
ارز مبادل��ه اي قرار مي دهد كه دس��تكم 20 تا 25 درصد 
به طور متوس��ط ارزان تر از نرخ ارز در بازار آزاد اس��ت، 
و از آن س��و كارخانه هاي قند ب��راي خريد تجهيزات و 
ماش��ين آالت، بذور و مواد موردنياز بايس��تي از ارز آزاد 
استفاده نمايند، آيا اين مقايسه مبناي علمي و منطقي دارد؟ 
توليدكنندگان قندوشكر در ايراني توليد مي كنند كه نرخ 
تورم آن در سال 1391 و 1392 به 45 و 35 درصد رسيده 

بود كه چندين برابر نرخ تورم جهاني بوده است.
توليدكنندگان ايراني در فضايي كار مي كنند كه دولت 
براي تس��كين دردهاي چغندركاران زحمتكش از جيب 
كارخانه ها خرج كرده و قيمت هاي خريد تضميني چغندر 
كه 65 درصد قيمت تمام ش��ده كارخانه ها را تش��كيل 
مي دهد را گران مي كند و نظر تش��كل ها را نمي پرس��د. 
توليدكنندگان شكر در جايي فعاليت مي كنند كه از صنعت 
خودرو با نرخ هاي تعرفه تا حد 60 تا 100 درصد حمايت 
مي شود اما از نرخ تعرفه كارشناسي واردات شكر اجتناب 
مي ش��ود و.... به نظر مي رسد جناب آقاي نعمت زاده كه 
نسبت به زاد و رش��د صنعت داخلي توجه حمايتگرانه 
نيرومندي دارد مي تواند با استفاده از نظرات متخصصان 

غيردولتي نوعي افزايش اطالعات را تجربه كند.
 در شرايطي كه توليد چغندر در سال جاري زراعي 
رش��د ش��تابان را تجربه كرده اس��ت و افزايش ضريب 
خودكفايي به مرزهاي خوب مي رس��د، ذهنيت س��ازي 
مديران ارش��د بار ديگر در دس��تور كار يك عده خاص 
ق��رار گرفت��ه و قصد دارند ب��ا اعالم ارق��ام غيرواقعي، 
تحليل هاي غيركارشناس��ي و نادرست، توليد داخلي را 

بار ديگر زمين گير كنند.
 مديران صنعت قندوشكر هوشيار و پُركار باشند تا 

اين وسوسه تازه نيز شرايط رشد را نيابد.
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مجوز واردات شكر
 به چهار شركت خاص + سند 

واردكنندگان، مجوز واردات شكر را از چه مرجعي دريافت كرده اند؟!
اين درحالي اس��ت كه هر سال بيش از 700 هزار 
تن شكر سفيد وارد كشور مي شود كه مي تواند در 

قيمت و توليد اين محصول، بحران ايجاد كند. 
وي، قيمت جهاني هر تن ش��كر س��فيد در 
كشور مبدا طي مردادماه امسال را 326 دالر عنوان 
كرد و اظهار داشت: با توجه به كاهش 50 درصدي 
هزين��ه حمل ونقل جهان��ي )در پي كاهش قيمت 
جهاني نفت(، هرتن شكر سفيد در بنادر ايران به 
قيمت 374 دالر تحويل و در نتيجه كشش زيادي 

براي واردات شكر ايجاد شده است. 
رييس كميس��يون كش��اورزي، آب و منابع 
طبيعي مجلس ش��وراي اس��المي در دوره هفتم، 
ظرفيت توليد شكر سفيد در كشور را يك ميليون 
و 100 ت��ا يك ميليون و 200 هزار تن عنوان كرد 
و يادآور شد: نيمي از اين شكر از طريق نيشكر و 

نيمي ديگر از طريق چغندرقند به دست مي آيد. 
ساعدي تأكيد كرد: امسال حدود چهار ميليون 
تن چغندرقند به كارخانه هاي قندوش��كر تحويل 
ش��ده كه از اي��ن ميزان چغندرقن��د 550 هزار تن 
ش��كر استحصال مي شود. وي، راندمان چغندرقند 
در ايران را 13درصد و راندمان ش��كر نيش��كر را 
9 تا 10 درصد عنوان كرد. س��اعدي با بيان اينكه 
عملكرد نيشكر 80 تن در هر هكتار است، تصريح 

كرد: درحال حاضر س��ه ش��ركت نيشكر در استان 
خوزستان با نام هاي شركت كشت و صنعت كارون، 
شركت توسعه نيشكر خوزستان و شركت نيشكر 

هفت تپه در راستاي توليد شكر فعاليت مي كنند. 
وي نوس��انات قيمت شكر را از مشكالت 
عمده اين محصول دانس��ت و گفت: امسال در 
پي درخواس��ت صاحبان كارخانه هاي قندوشكر 
كشور، دولت قيمت تعيين شده هر كيلوگرم شكر 
را به 2300 تومان افزايش داده كه 200 تومان آن 

به صورت يارانه پرداخت مي شود. 
رييس هيأت مديره كش��ت و صنعت كارون 
افزود: با وجود افزايش قيمت شكر، اين محصول 
همچنان با قيمت هركيلوگرم 1880تومان در بازار 
عرضه مي شود كه علت آن مازاد شكر موجود در 

بازار در پي واردات بي رويه است. 
س��اعدي يكي ديگ��ر از مش��كالت توليد 
شكر را مربوط به هزينه هاي جاري شركت هاي 
نيش��كر دانست و خاطرنش��ان كرد: از آنجا كه 
كار در مزارع و صنعت نيش��كر، جزو مش��اغل 
سخت و زيان آور است و شاغالن اين شركت ها 
با 20س��ال سابقه بازنشس��ته مي شوند، از اين رو 
شركت نيشكر بايد 4 درصد حقوق بازنشستگان 
را به ازاي 10س��ال باقيمانده دوره بازنشس��تگي 
ب��ه صن��دوق تأمي��ن اجتماعي واري��ز كنند كه 

هزينه هاي واحدهاي نيش��كر را باال مي برد. وي 
در پاسخ به پرسش خبرنگار ما درباره مشكالت 
ش��ركت نيش��كر هفت تپه ني��ز ادام��ه داد: اين 
شركت در سال 1340تأسيس شده و طي جنگ 
هشت س��اله، كارخانه تصفيه ش��كر آن، چندبار 
توس��ط عراقي ها بمباران شد كه با وجود قدمت 
س��اخت و بمباران هاي متعدد، اين واحد توليد 
ش��كر بازسازي اساسي نش��ده و فقط تعميرات 

روي آن صورت گرفته است. 
نماينده مردم ش��وش در مجلس ش��وراي 
اس��المي در دوره هفتم تصري��ح كرد: هر واحد 
نيشكر بايد حداقل 10 هزار هكتار مزرعه نيشكر 
داش��ته باشد كه امسال ش��ركت نيشكر هفت تپه 
توانسته است 9 هزار هكتار اراضي را زيركشت 

نيشكر ببرد. 
س��اعدي پيش بيني كرد كه ش��ركت نيشكر 
هفت تپه امس��ال 65 هزار تن ش��كر سفيد توليد 
كند. وي با بيان اينكه در كشت و صنعت كارون 
نيز امسال 15 هزار هكتار زيركشت نيشكر رفته 
است، برآورد كرد كه از اين سطح زيركشت، 80 
هزار تن تا 90 هزار تن شكر سفيد توليد شود. 
ساعدي در پايان يادآور شد: هم اكنون در كل 
استان خوزستان 94هزار هكتار توسط سه شركت 

نيشكري زيركشت نيشكر رفته است.

واردات 200هزار تني شكر سفيد، به رغم دستور منع وزير جهادكشاورزي

از صفحه اول

دكتر حسن روحاني، رئيس جمهور 
اي��ران در دوره مبارزات انتخاباتي بر 
حض��ور جدي تش��كل ها در جريان 
تصميم س��ازي و تصميم گيري ه��اي 

اقتصادي تأكيد كردند.
همي��ن چند روز پيش نيز معاون 
اول رييس جمهور در جمع صدها نفر 
از اعضاي هيأت  نمايندگان اتاق هاي 
سراسري كشور به اهميت تشكل هاي 
اقتص��ادي تأكيد و يادآور ش��دند كه 
بدون مدي��ران آنه��ا تصميمي اتخاذ 
نمي شود. اين موضوع البته مستند به 

قانون است.
در قانون برنامه پنجم توسعه كه 
هنوز جاري اس��ت و در قانون بهبود 
مستمر فضاي كسب و كار، دولت ها 
و صدها دس��تگاه و س��ازمان دولتي 
موظف ش��ده اند ك��ه از توانايي هاي 
كارشناسي تشكل ها براي حل مسايل 

استفاده كنند.
س��ازمان ها و دستگاه هاي دولتي 
نمي توانند از قانون سرپيچي كنند اما 
به نظر مي رسد كه برخي وزارتخانه ها 
قانون را قبول ندارند و يا آن را جدي 

نمي گيرند.
درحالي كه تشكل هاي پرشماري 
وج��ود دارند ك��ه مي توانند به دولت 
كمك كنن��د ت��ا از گرفتاري ها عبور 
كند اما اهميت اين مسأله براي برخي 

مديران ناچيز است.
به نظر مي رسد اگر رييس جمهور 
محترم، معاون اول وي كه از نخبگان 
صنعت و توليد به حس��اب مي آيد را 
براي نظارت بر اين موضوع تجهيز و 
مأمور كند شايد اتفاق مباركي باشد.

واقعيت اين اس��ت كه در اغلب 
بخش ه��ا احترام واقعي به تش��كل ها 
گذاشته نمي ش��ود و برخي افراد آنها 
را فق��ط ب��راي تزيي��ن مي خواهند و 
كاري ندارن��د كه خواس��ت، اراده و 
تصمي��م آنها براي حل مس��ايل مفيد 

است يا نه؟

تشكل ها
را
دلسرد
نكنيد

نگاه

شماره ثبت سفارشنام كاالنام شركت
سقف ارزي مجاز

)تن / يورو(

329 يورو77379374شكرخامپترو افرا خليج فارس

329 يورو92729122شكرخامافرا مجد آسيا

329 يورو83919817شكرخامرويان اكسيم

329 يورو70385994شكرخامنياكو زرين

329 يورو87595130شكرخامرويان اكسيم

329 يورو66753535شكرخامنياكو زرين

329 يورو90662740شكرخامنياكو زرين

329 يورو81921943شكرخامنياكو زرين

انحصارگرايي در واردات شكر به چهار شركت 
خاص اس��ت.  در واقع بايد مشخص شود كه 
چرا وزارت صنعت تمديد ثبت س��فارش براي 
چهار ش��ركت را درخواس��ت كرده است و آيا 
پاي رانت يا س��ود خاصي در اين خصوص در 

ميان است. 
نكته قابل تأمل ديگر اصرار بيش از حد اين 
وزارتخانه به واردات كاالهاي اساسي است. در 
ش��رايطي كه توليد كنندگان داخلي در وضعيت 
دشواري قرار گرفته اند، هدف گيري توليد داخل 
از س��وي وزارت صنع��ت چ��ه معناي خاصي 
مي تواند داش��ته باش��د. مطمئنًا وزارت صنعت 
بايد درخصوص اين تخلفات و نابساماني هاي 

به وجود آمده پاسخگو باشد. 
نكت��ه آخري كه بايد به آن پرداخته ش��ود 
اين است كه اين مجوزها با هماهنگي قائم مقام 
وزارت جهادكش��اورزي صادر شده است. بعد 

از اج��راي قان��ون تجميع وظاي��ف بازرگاني 
كش��اورزي در وزارت جهادكش��اورزي اي��ن 
وزارتخان��ه با اعطاي مجوز به واردات ش��كر 
در ش��رايطي كه توليد كنندگان داخل با مشكل 
روبه رو هس��تند، نمره منفي بزرگي در كارنامه 
خود برجاي گذاش��ت، كه مطمئنًا بايد در اين 

خصوص توجيه قابل قبولي را ارائه كند. 
جدول مجوزهاي اعطايي از سوي وزارت 
صنع��ت براي تمديد واردات ش��كر به ش��رح 

زير است:

گروه اقتصادي خبرگزاري تس��نيم نوشت: 
مش��كالت  ت��داوم  به رغ��م  وزارت صنع��ت 
توليدكنندگان داخلي ش��كر، مجوز انحصاري 
براي تمديد ثبت س��فارش واردات شكر صادر 
كرده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت در 
17 ماه اخير بدجوري روي مدار حاشيه حركت 
كرده اس��ت. از حواشي مختلف پيرامون حذف 
م��وارد قانوني مختلف مانند ايران كد و ش��بنم 
گرفته تا اعطاي مجوزهاي مختلف براي واردات 
كاالهاي اساسي و يا حتي مجوز براي واردات 
رسمي سيگار مارلبرو از شركت فيليپ موريس 
كه شبهه صهيونيس��تي بودن دارد. اين حواشي 
موجود وزير كهنسال اين وزارتخانه را مدام به 
دردسر انداخته و وي بارها در مقام پاسخگويي 
به ارگان هاي مختلف از جمله مجلس ش��وراي 
اس��المي قرار گرفته است. اما واردات شكر در 
چند ماه اخير كه حتي منجر به كارت زرد به وزير 
صنعت هم شده بود، با افشا شدن سندي جديد 

وارد ابعاد جديدتري شد.
صنع��ت،  وزارت  يادش��ده  س��ند  طب��ق 
مع��دن و تجارت با هماهنگ��ي قائم مقام وزير 
جهادكش��اورزي اقدام به تمدي��د مجوز براي 
ثبت سفارش نسبت به واردات شكر كرده است. 
براساس اين مجوز چهار شركت وارد كننده شكر 
اين اجازه را دارند كه با استفاده از ارز مبادله اي 

به واردات شكر ادامه دهند.
تمدي��د مجوز واردات ش��كر ب��راي اين 
چهار ش��ركت در ش��رايطي اتف��اق مي افتد كه 
چغندركاران كشور در بدترين شرايط قرار دارند 
و ش��كر توليد داخل روي دست توليد كنندگان 
داخلي باقي مانده است. اما موضوع تمديد اين 
ثبت سفارش ها از چند جهت قابل بررسي است. 
يكي از اين موارد كه بس��يار تأمل برانگيز است، 
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عوامل تعيين كننده ساختار كنوني صنعت شكر  
ساختار صنعت شكر در مقايسه با ديگر صنايع، بسيار از هم گسيخته 
اس��ت. ممكن اس��ت اين مسئله در نگاه اول  عجيب به نظر برسد چرا كه 
اين بخش تقريبًا از لحاظ تمامي معيارها در سطح توسعه يافته قرار دارد. 
فناوري مربوطه نس��بتًا پيشرفته و نوآوري هاي صورت گرفته در آن اكثراً 
محدود به آنچه اقتصاددانان »پيشرفت فني عادي« مي نامند، هستند. به طور 
كلي بيش��تر بازارهاي آن اشباع و رش��د آن تابع رشد جمعيت يا توسعه 

اقتصادي است. 
 همان طور كه در اقتصاد مرس��وم اس��ت، صنايع توسعه يافته تمايل 
دارند تا بس��يار متمركز باشند. از آنجايي كه حجم معامالت به طور ثابت 
و به بهترين نحو درحال رش��د اس��ت، مي توان حاش��يه سود را از طريق 
كاهش هزينه ها، باال برد. فرايند تثبيت مذكور وعده مي دهد تا به وس��يله 
كاهش هزينه ها، درآمد را افزايش دهد كه خود از طريق بهره برداري بهتر 
از فعاليت هاي اقتصادي در اين مقياس حاصل مي گردد. صنعت شكر در 
بيش��تر كش��ورهاي نيمكره غربي، نمونه اي بارز از بخشي است كه در آن 
اقتصاده��اي مبتني بر فناوري در مقي��اس مذكور به بهره وري خود ادامه 
مي دهند. طي قرن هاي اخير، تعداد كارخانه ها درحال كاهش و در همان 
حال، ميزان محصول در واحد درحال افزايش بوده اس��ت. عالوه بر آن، 
فرايند توجيه منطقي مذكور نيز ادامه دارد. فعاليت هاي اقتصادي سازماني 
در مقياس مذكور نيز در اين بخش مورد بهره برداري قرار گرفته اند. امروزه 
در آمريكا و اروپا به ندرت مي توان شركت هاي تك كارخانه اي را يافت. در 
عوض، تعداد بسياري از شركت هاي انحصاري ملي را در اروپا و نيز يك 
س��اختار داراي انحصار چندگانه را در بازار آمريكا مشاهده مي نماييم. با 
وجود اين، نكته قابل توجه آن است كه به نظر مي رسد تأثيرات فعاليت هاي 
اقتصادي سازماني در مقياس مذكور محدود به مرزهاي ملي بوده و در آن 

نقطه پايان مي يابند )البته اگر اروپا را يك نهاد ملي درنظر بگيريم(. 
تازه هاي صنعت قندوشكر  

بر همگان آشكار است كه قيمت بازار جهاني شكر بسيار فّرار است. 
توضيح متعارف براي اين مسئله آن است كه بازار جهاني در مقابل مازاد 
ش��كر توليدي بازارهاي كنترل دامپينگ ش��ده بود. اين برآورد بي طرفانه 
تا اواخر س��ال هاي 1990پا برجا بود و از آن زمان، عوامل زيادي تغيير 
كرده اند. برزيل بازار شكر و اتانول خود را از نظارت دولت خارج كرده 
است، اروپا روند بازار شكر خود را اصالح و بهسازي كرده است، استراليا 
قوانين حاكم بر بازار ش��كر خود را از نظارت دولت خارج و هند بازار 

شكرش را به تدريج آزاد ساخته است. 
نتيجه آن بود كه ظرفيت توليد شكر در برزيل تا سال 2010 به شدت 
توس��عه يافت و پس از آن رو به افول گذاش��ت. در اروپا به علت فرايند 
اصالحات، اين ظرفيت روبه كاهش گذاشت و در هند روند توسعه اين 
بازار در اواخر س��ال هاي 2000 بسيار ُكند ش��د. در استراليا نيز ظرفيت 

توليد شكر رشد بسيار آهسته اي داشت. 
در تايلند يعني دومين بازار بزرگ صادركننده شكر، وضعيت خالف 
آنچه گفته شد بود. در اين كشور مقررات حاكم بر بازار تا اواسط سال هاي 
1980 تغيير نكرد و اين صنعت بس��يار بهتر از كش��ورهاي سرشناس در 
اين خصوص به مس��ير خود ادامه داد. طي سال هاي اخير، كارخانه هاي 
اين كش��ور نسبت به كارخانه هاي برزيل با س��رعتي متعادل تر گسترش 

نشريه بين المللي شكر و شيرين كننده ها در يكي از تازه ترين گزارش ها و تحليل هاي خود موضوع »سود و زيان 
حاصل از توليد شكر« را در دستوركار پژوهش كارشناسان خود قرار داده است. كارشناسان و متخصصان اقتصاد 

و صنعت شكر كه گزارش يادشده را آماده كرده اند يك پرسش مهم را در ميان گذاشته اند:
»آيا هنوز توليد شكر به زحمتش مي ارزد؟« 

در اين گزارش جامع در شروع طوفاني خود تصريح مي كند كه »كسادي طوالني مدت بازار سهام شكر، ردي 
از تباهي بر جاي گذاش��ته اس��ت« و مي نويس��د كه اين وضعيت موجب شده تا ارزش س��هام شمار قابل اعتنايي از 
توليدكنندگان شكر با كاهش 50درصدي مواجه شود. گزارش حاضر توسط كارشناسان مؤسسه تحقيقات و آموزش 

توسعه نيشكر و صنايع جانبي خوزستان »به فارسي برگردانده شده است.«

 سود و زيان توليد شكر

 نگاه جهاني

كس��ادي طوالني مدت بازار سهام شكر، ردي از تباهي 
به جا گذاشته است. ارزش سهام بيشتر شركت هاي سهامي عام، 
طي 24-18 ماه گذشته به نصف رسيده است و اكثر تحليلگران 
امي��د زيادي به بهب��ود يافتن اين وضعيت ت��ا چند ماه آينده 
ندارن��د. در عي��ن حال، انتظارات كم براي دس��تيابي به يك 
بازار جهاني متعادل در سال 15-2014، سبب تضعيف روحيه 

سرمايه گذاران در بازار شده اند. 
در سراس��ر جهان، كارخانه هاي ورشكس��ته بسياري در 
كشورهاي مختلف به  فروش گذاشته شده اند ولي طي ماه هاي 
اخي��ر تعداد خريداران احتمالي به ميزان قابل توجهي كاهش 
يافته است. اين مسئله به معني تعطيل شدن كارخانه هاي بيشتر 

در ماه هاي آتي است. 
با وج��ود وضعيت فعلي اين صنع��ت، فقط بايد منتظر 
گذر زمان بود تا ش��ايد مازاد ظرفيت موجود در بازار تبديل 
به كس��ري ظرفيت گردد. حال اين پرس��ش مطرح مي شود 
كه چه فاكتورهاي ويژه اي س��بب بروز چنين بحران اساسي 
ش��ده اند و كدام ش��ركت ها پس از گذر اين چرخه، پابرجا 

باقي خواهند ماند؟

شرايط ويژه توليد شكر 
توليد ش��كر با توليد بسياري از اجناس ديگر فرق دارد. 
كشاورزان، توليد نيشكر و چغندرقند را بيشتر شبيه به حرفه اي 
هنرمندانه تلقي مي كنند تا فرايند مكانيكي كاشت و برداشتي 
كه الزمه توليد گندم يا ذرت اس��ت. اين صنعت دربرگيرنده 
پيوندهايي مستحكم ميان كشاورزان و متصديان كارخانه مبني 
بر وابستگي دو طرفه بين آنها است. نمي توان از چغندرقند و 
نيشكر جز در توليد قندوشكر استفاده كرد. نيشكر بر خالف 
چغندرقند، يك محصول چندس��اله است در نتيجه مي توان 
پس از كاشت، پنج سال متوالي محصول آن را برداشت كرد 
البته پيش از آنكه خسارت وارد آمده بر گياه مستلزم كاشت 

جديد و پرهزينه آنها گردد. 
مهم تر از همه آنكه، نيش��كر محصولي اس��ت كه به طور 
قابل توجهي مس��تعد خراب شدن اس��ت و نيازمند فرآوري 
س��ريع به منظور به حداكثر رس��اندن محصول حاصل از آن 
اس��ت. در برخي كش��ورها مانند برزيل، اين نياز باعث شده 

است تا كارخانه ها خودشان نيشكر پايه مورد نيازشان را توليد 
كنن��د. با وجود اي��ن، حتي آنها هم بر موجودي مضاعفي كه 
توسط توليدكنندگان مستقل عرضه مي شود تكيه دارند. بيشتر 
كارخانه هاي شكري در كشورهاي پرورش دهنده چغندرقند، 
توس��ط تعاوني هاي كش��اورزي اداره و كنترل مي شوند. اين 
بدان معناست كه كشاورزان چغندركار در كارخانه هاي مذكور 
سهام دارند. هدف از اين امر، تثبيت رابطه حياتي ميان طرفين 

مذكور است. 
در كش��ورهايي كه توليدكنندگان چغندرقند و نيشكر و 

توليدكنندگان شكر نهادهايي كاماًل مستقل از هم هستند، 
اغلب كشمكش ها درباره آغاز فصل خرد كردن محصول 
و قيمت موادخام، منجر به تحميل خس��ارت هايي قابل توجه 

بر بهره وري آنها مي گردد. 
از منظر كارخانه داري بايد متذكر ش��د كه توليد ش��كر، 
فرايندي بس��يار سرمايه بر است. عالوه بر اين، بين زمان هاي 

برداشت محصول نيز وقفه قابل توجهي وجود دارد. 
ب��ا توجه به آنچه گفته ش��د، موانع عظيمي بر س��ر راه 
ورود ب��ه اين بازار )و خروج از آن( وجود دارند. اين موانع 
س��اختاري تا حدي علت اين مسئله را بيان مي كنند كه چرا 
دوره هاي قيمت پايين در بازار شكر نسبت به ساير كاالهاي 
كش��اورزي، مدت زمان بيشتري به طول مي انجامند. ساختار 
پيچي��ده اين صنعت، در گذش��ته آن را در معرض مقررات 
گسترده اي قرار داده است. هدف بيشتر اين مقررات، پشتيباني 
از كشاورزان به وسيله تنظيم حداقل قيمت چغندرقند و نيشكر 
ايش��ان بوده است. برخي از اين مقررات هم، قيمت شكر را 
در بازار عمده فروشي و خرده فروشي تثبيت مي كنند. در همه 
م��وارد، قوانين مربوط به عرضه و تقاضا )كه در كل قادر به 
بخشيدن توازن س��ريع به بازار هستند( معوق گشته اند. اين 
دومي��ن علت زمان طوالني واكنش به اش��باع صورت گرفته 

در بازار شكر است. 
درعين حال بايد متذكر ش��د كه مق��ررات بازار مذكور 
ب��ه كاهش مخاط��رات پيش روي س��رمايه گذاران نيز كمك 
كرده اند. روند اصالحات بازار شكر اتحاديه، شاهدي بر اين 
مدعا است كه سبب فراهم آوردن شرايط قابل پيش بيني بازار 

به مدتي قابل توجه شد. 

پيشگفتار
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يافته اند و درعين حال هنوز هم از نيروي كار و زمين ارزان و نيز 
بازارهاي درحال رش��د منطقه اي مانند چين بهره مي برند. ليكن 
حاش��يه س��ودها در تايلند نيز از قيمت هاي پايين ش��كر متضرر 
هستند. به طور خالصه مي توان گفت خارج ساختن بازار مذكور 
از نظارت دولت در همه جاي جهان درحال پيشروي است البته نه 
به شكلي واحد و بنابراين تا جايي كه موضوع سرمايه گذاري در 
ظرفيت توليد مربوط مي شود، نتايج واحدي را نيز در پي نخواهد 
داش��ت. درخصوص نوس��ان قيمت ها مي توان به يقين گفت در 
تمامي كشورهاي مذكور، فرار بودن قيمت ها افزايش يافته است 
و از اين رو، پارامترهاي عملكردي بسياري از شركت هايي را كه 
پيش از اين در محيطي كنترل شده به فعاليت تجاري مي پرداختند 

را تغيير داده است. 
تغيير س��اختاري بزرگ ديگري كه در اين صنعت به چش��م 
مي خورد، لغو سهميه بندي شكر براي صادرات و واردات به اروپا 
در س��ال 2017 است. بعضي از شركت ها از حاال اعالم كرده اند 
ك��ه ظرفيت توليد خود را به طور قابل توجهي افزايش مي دهند تا 
از ش��رايط جديد بازار بهره برند. اين بدان معناس��ت كه حداقل 
براي دوره اي گذرا هم كه ش��ده، قيمت ه��ا پايين باقي مي مانند 
چرا كه مهره هاي اصلي اين بازار، س��رگرم مبارزه براي كس��ب 
سهميه بيشتري از آن هس��تند. به طور خالصه، تعداد بسياري از 
شركت هاي سهامي شكر ناچارند راهبردهاي خود را براي بقا در 
اين شرايط متحول كنند. هنگامي كه شركت ها با تحولي اساسي 
مانند اف��ت قابل توجه قيمت ها روبه رو مي ش��وند، چند راهكار 

مشخص را پيش رو دارند: 
- دست به هيچ اقدامي نزنند.

- عرصه اين صنعت را ترك كنند.
- هزينه ها را كاهش دهند.

- در جاي��ي ديگ��ر به دنبال فرصت ه��اي جغرافيايي و / يا 
بخشي بگردند.

 ب��راي بهره ب��ردن از آخرين راهبرد مذك��ور، بايد حداقل 
واجد يكي از ش��رايطي كه بيان مي گردد بود: ش��ركت موردنظر 
بايد از اس��باب الزم ب��راي حضور در بخ��ش جديد برخوردار 
باشد. درصورتي كه شركتي ساليان متمادي توانسته باشد با وجود 
حاشيه سود اندك به بقاي خود ادامه دهد، بعيد است كه استفاده 
از طرح تنوع بخش��ي يا بين المللي ساختن براي آن موفقيت آميز 
باشد. س��رمايه كافي براي موفق شدن ضروري است ولي كافي 
نيس��ت. چنين وضعيتي تع��داد عامالني كه ق��ادر به بكارگيري 
راهبرد تنوع بخش��ي باش��ند را محدود مي سازد. دليل آنكه يك 
شركت آغاز به س��رمايه گذاري در فعاليت ها يا بازارهاي جديد 
مي كن��د آن اس��ت كه بازده كنوني يا پيش بيني ش��ده در فعاليت 
تج��اري مركزي آن پايين تر از هدف داخلي موردنظرش اس��ت. 
مس��لمًا همه سرمايه گذاري ها با ريسك همراه هستند كه حداقل 
از لحاظ تئوري تابعي از بازده مورد انتظار هس��تند. تنوع بخشي 
و بين المللي ساختن، خودبه خود منجر به بازده باالتر نمي شوند. 

آنچه ضروري مي نمايد برنامه ريزي زماني است. 
به طور مثال شركت تات و ليل، يكي از بزرگ ترين، متنوع ترين 
و جهاني ترين ش��ركت ها در س��طح جهان به شمار مي رفت. اين 

ش��ركت درحالي كه در اواسط سال هاي 1990 در اوج خود قرار داشت، در 
9 كشور پنج قاره به توليد شكر )و نه پااليش و تصفيه محض آن( مشغول 
بود. اين رقم تا سال 2005 به پنج كشور در سه قاره كاهش يافت و تا سال 

2010 ديگر در عرصه توليد شكر فعال نبود.
در آينده چه چيز در انتظار ماست  

اين وضعيت در اروپا طي چند سال آينده بسيار پر چالش خواهد بود. 
توليدكنندگان موجود در نواحي برخوردار از بهره وري باال، با ش��جاعت به 
ارائه طرح هاي توس��عه ادامه مي دهند. حتي برخي از آنها معتقدند كه بخش 
صنعت ش��كر در اروپا پس از سال ها غيبت در بازار جهاني شكر، مي تواند 
بعد از آنكه بروكسل محدوديت هاي صادرات را از ميان ببرد دوباره تبديل 
به عاملي پيش��رو در اين عرصه گردد. با اين حال بايد به ياد داشت كه بازار 
جهاني فقط در مواردي نادر، عرصه اي پر منفعت براي شكر چغندري اروپا 
بوده است. آيا احتمال دارد افزايش محدوديت صادراتي 1/374ميليون تني 
شكر در اروپا كه انتظار مي رود از سال 18-2017 اجرايي شود و نيز توليد 
بيشتر اين منطقه، اروپا را تبديل به »توليدكننده هاي نوساني« )مازاد توليد در 
يك سال؛ كسري در سال هاي ديگر( مي كند؟ در واقع متذكر مي شود برخالف 
نيشكر كه محصولي ساالنه است پرورش چغندرقند در اروپا يك ساله است. 
با اين حال، كارخانه ها هنوز نيازمند فعاليت با حداكثر ظرفيت براي به حداقل 
رس��اندن هزينه هاي متغير آتي هستند. مش��خص كردن آنكه تا سال 2017 
چه اندازه از بازار آتي نصيب آنهايي خواهد شد كه قصد باقي ماندن در اين 
عرصه را دارند، بسيار دشوار مي نمايد. انجام سرمايه گذاري هنگفت در ايجاد 
ظرفيت جديد بعيد خواهد بود. در عوض احتمال آن مي رود كه كارخانه هاي 
بيشتري تعطيل شوند و ساير توليدكنندگان عملكرد فعلي خود را از طريق 
گسترش طول عمليات خود در اين عرصه بهبود بخشند. با توجه به هزينه 
توليد در اروپا، احتمال آنكه اين بلوك در بازارهاي صادرات به ركني اصلي 

و پابرجا تبديل شود بسيار ضعيف است. 
انتظار مي رود در برزيل تثبيت بيشتري ايجاد گردد. درحالي كه قيمت ها 
بسيار پايين تر از هزينه هاي توليد هستند و بهاي دولتي بنزين بر حاشيه سود 
اتانول سرپوش مي گذارد، احتمااًل تعطيلي كارخانه ادامه يابد. درحال حاضر 
ارزيابي فرايند توليد كمتر، دشوار است ولي شاخص هايي مبني بر آن وجود 
دارن��د كه اين فرايند صرف نظر از آنكه آيا دولت برزيل بهاي بنزين را آزاد 

خواهد كرد يا خير؟ به روند خود ادامه مي دهد. 
در هن��د به عنوان بزرگ ترين مصرف كننده ش��كر در جهان، كارخانه ها 
به دليل افت قيمت هاي محلي و جهاني و نيز قيمت هاي بااليي كه بايد براي 
ش��كر توليدش��ده محلي پرداخته ش��وند، دچار ضرر و زيان شده اند. بيشتر 
كارخانه ه��ا در ايالت ش��مالي هند يعني اوتارپرادش ك��ه بزرگ ترين ايالت 
توليدكننده شكر اين كشور است اظهار داشته اند كه خرد كردن نيشكر را در 
فصل 15-2014 تعليق خواهند كرد مگر آنكه دولت قيمت نيشكر را كاهش 
دهد. دولت مذكور درحال حاضر تصميم گرفته است تا قيمت هاي نيشكر را 
در سال 15-2014 تغيير ندهد و امتيازاتي را براي اين صنعت قائل شود تا 

به كارخانه داران كمك كند هزينه هاي كشاورزان را پرداخت نمايند. 
 در كش��ور اس��تراليا، رواب��ط ديرين��ه مي��ان توليدكنندگان نيش��كر و 
كارخانه داران درحال گسستن هستند. پس از آنكه شركت هاي خارجي بيشتر 
دارايي هاي كارخانه هاي كشور را خريداري كردند، شركت هاي پيشرو تصميم 
گرفتند تا عرصه معمول عرضه شكر يعني كويينزلند شوگر را ترك كنند. اين 
مسئله موجب بروز نگراني در ميان كشاورزان شد چرا كه آنها مي ترسيدند 
كه معامالت آينده را از دست بدهند. پيامدهاي اين تغيير ساختاري اساسي 
روابط صنعتي، هنوز مش��خص نيستند. با اين حال، شاخص هايي دال بر آن 
وجود دارند كه شركت ها دوباره پس از سال ها غفلت، آغاز به سرمايه گذاري 

مجدد در اين بخش خواهند كرد. 

خالصه 
طي س��ال هاي اخير ش��اهد بوده ايم كه توليدكنندگان ش��كر در بيشتر 
كش��ورهاي جهان دچار ركودي ثابت شده اند. بخشي از اين مشكل مربوط 
به فرايند آزادس��ازي قيمت ها در جهان اس��ت كه با س��رعت هايي متفاوت 
درحال پيش��روي است. اين بدان معناس��ت كه عالئم مربوط به قيمت ها از 
سوي بازار جهاني با فاصله زماني قابل توجهي به اين صنعت انتقال يافته و 
تفسير مي گردند كه سبب تبديل شكر به »وضعيت بيمار« در بازار مواداوليه 
و كاالهاي مصرفي مي شود. البته چنين وضعيتي تا ابد ادامه نخواهد يافت. از 
آنجايي كه صنايع درحال كوچك شدن و كشاورزان درحال روي گرداندن از 
پرورش نيشكر هستند، بازار مربوطه با كمبود مواجه خواهد شد و قيمت ها 

دوباره افزايش خواهند يافت. 
به نظر مي رسد كشورهايي كه گام هاي جدي براي آزادسازي صنايع خود 
برداشته اند آنقدر توليد خود را كاهش داده اند كه بهره بردن از اين وضعيت 
متحول ش��ده برايشان دشوار خواهد بود. برعكس، كشورهايي مانند تايلند 
كه رويه بازار شكر خود را تغيير نداده اند بيشتر احتمال دارد تا از تحوالت 
آتي س��ود برند. البته هنوز هم توليد ش��كر به زحمت آن مي ارزد. با وجود 
اين، س��ال هاي اخير نشانگر لزوم پافشاري دوندگاني است كه اين مسافت 
طوالني را مي پيمايند تا از ركود ش��ديد قيمت ها كه از س��ال 2012بر بازار 

حاكم بوده است نجات يابند. 

كاهش قيمت جهاني
نفت چه تأثيري بر كشاورزي دارد؟ 
يك عضو كميسيون كشاورزي مجلس شوراي 
اسالمي به تشريح تبعات كاهش قيمت جهاني نفت 
بر كش��اورزي پرداخت و گف��ت: به تبع اين كاهش 
بخش��ي از آنچه در بودجه آمده محقق نخواهد شد. 
هداي��ت اهلل ميرمرادزهي توضي��ح داد: كاهش قيمت 
جهاني نفت مي تواند موجب باالرفتن قيمت نهاده ها 
و كود اس��تفاده شده در بخش كشاورزي شود كه در 
نتيجه قيمت توليدات كشاورزي افزايش پيدا كرده و 
مصرف كننده اث��ر آن را خواهد ديد. وي تأكيد كرد: 
اگر دولت س��ندهاي حمايتي داش��ته باشد و دست 
كشاورزان را بگيرد به مشكل خاصي برنخواهيم خورد 
و اما اگر اين اتفاق نيفتد قيمت تمام شده باال مي رود 
و خود را در عرضه به مصرف كنندگان نشان مي دهد. 
اين عضو كميس��يون كش��اورزي مجل��س همچنين 
گف��ت: بحران قيمت نفت خود را در بخش توليد و 
نهاده ها ظاهر مي كند. ما بايد تالش كنيم با استفاده از 
توليدات داخلي كاري كنيم كه كمتر با بحران مواجه 
ش��ده و از ركود خارج شويم و در بخش شيميايي، 
كودهاي��ي را از موادگياهي و طبيعي جايگزين كنيم. 
وي افزود: اگر مس��ؤولين بتوانند در اين شرايط فضا 
را آماده كنند در آينده بهتر مي توانيم مقاومت كنيم و 
توليدات داخلي خود را به ش��كلي صحيح مديريت 

كرده و افزايش دهيم.

هزينه موادغذايي در جهان 
باز هم كاهش يافت

سازمان ملل:

نيويورك - ايرنا: سازمان خواربار و كشاورزي 
در گزارش ماهانه خود با ذكر اين كه ميانگين هزينه 
موادغذايي درماه دس��امبر سال گذش��ته در سومين 
س��ال پياپي ب��ه كاهش خ��ود ادامه داده اس��ت اين 
كاهش را معل��ول پايين آمدن بهاي نفت در ماه هاي 
اخي��ر و اس��تحكام ارزش دالر در بازار هاي جهاني 

ذكر كرده است. 
س��ازمان خواربار و كشاورزي سازمان ملل در 
گزارش ماهانه خود با اشاره به اين نكته كه ميانگين 
ش��اخص هزينه هاي غذايي كه به نظر مي رسيد در ماه 
نوامبر سال گذشته به پايين ترين حد خود رسيده در 
ماه دس��امبر بار ديگر حدود 1/7درصد كاهش يافته 
اس��ت. بنابراين گزارش ش��اخص هزينه هاي غذايي 
كه ميانگين ارزش يك س��بد شامل غالت، گوشت، 
محصوالت لبنياتي، روغن هاي گياهي و قندوشكر در 
بازارهاي بين المللي است در سال 2014 در مجموع 
نزديك به 3/7 درصد نسبت به سال پيش از آن كاهش 

يافته و به 202 درجه رسيده است. 
»عبدالرضا عباس��يان« اقتصاددان ارشد سازمان 
خواربار و كشاورزي سازمان ملل در گزارش اين نهاد 
محصوالت گوش��تي را با افزايش 8/1 درصد درسال 
2014 تنها محصوالتي ذكر كرده كه در س��ال گذشته 
نسبت به سال 2013 افزايش چشمگيري داشته اند. 

به موجب اين گزارش ميانگين بهاي قندوش��كر 
درسالي كه گذشت 4/8  درصد كاهش داشت كه اين 
كاهش حاصل پايين آم��دن بهاي نفت در بازارهاي 
جهان و افزايش توليد نيش��كر دربرخي كش��ور هاي 
توليدكنن��ده دانس��ته اس��ت. به گفته اين كارش��ناس 
اقتصادي كاهش بهاي نفت يكي از داليل پايين آمدن 
س��طح تقاضا براي محصوالت نيشكر به عنوان مواد 
الزم ب��راي توليد الكل اتيليك بوده و موجب كاهش 
بهاي اين محصوالت در بازار ها ش��ده است. وي با 
اشاره به اينكه هزينه محصوالت لبنياتي درآغاز سال 
2014 به باالترين حد خود در دهه هاي اخير رسيده 
بود يادآور ش��ده است كه هزينه اين محصوالت در 
پايان س��ال گذشته با 34 درصد كاهش به پايين ترين 
حد خود از س��ال 2009 تاكنون رسيده كه بيشترين 
كاهش بهاي ميانگين در مقايس��ه با ساير محصوالت 

محسوب مي شود.
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بحران نقدينگي از يك طرف و كاهش قدرت 
خريد مردم از سوي ديگر موجب ركود در توليد و 
فروش شمار قابل اعتنايي از محصوالت شده است. 
صنعت شيريني و شكالت كه از مصرف كنندگان 
اصلي شكر هس��تند نيز با اين دشواري ها مواجه 
هستند. جمشيد مغازه اي از مديران انجمن شيريني 
و ش��كالت در گفت وگويي در اين باره نكاتي را 

مطرح كرده است كه مي خوانيد:
به نظر مي رسد صنايع شيريني و شكالت ايران 
مانند بس��ياري ديگر از صنايع كشور با مشكالتي 
روب��ه رو اس��ت؛ به عن��وان فعال در اي��ن صنعت 
مشكالتي كه براي توليد اين محصول غذايي وجود 

دارد، چيست؟
مشكل اصلي تمام صنايع نقدينگي و كمبود آن 
اس��ت؛ صنايع شيريني و شكالت نيز از اين قاعده 
مستثني نيس��ت و با اين مشكل دست و پنجه نرم 
مي كند. درحال حاضر بسياري از صنايع شيريني و 
شكالت كشور به دليل كمبود نقدينگي با تمام توان 
كار نمي كنند. عالوه بر آن افزايش قيمت ها و رشد 
تورم باعث ش��ده تا به نوعي در بازار اين محصول 
ركود ايجاد شود و مردم چندان استقبالي از خريد 
شكالت نمي كنند البته اين موضوع تا حدودي هم 
طبيعي اس��ت و با توجه به كاه��ش قدرت خريد 
مردم كم كم محصوالتي مانند ش��كالت در س��بد 

هزينه خانوار به حاشيه رانده مي شوند. 
 درخصوص ج��ذب س��رمايه گذاري با چه 
موانعي روبه رو هستيد آيا تزريق منابع مالي به اين 

بخش راضي كننده است؟
مشكل عمده صنايع شيريني و شكالت نبود 
منابع مالي براي س��رمايه گذاري است. بانك ها به 
آن ش��كل كه ش��ايد و بايد به صنايع ش��يريني و 
ش��كالت تسهيالت نمي دهند و درصورت اعطاي 
تس��هيالت بازگش��ت آن را با بهره بسيار باال طلب 
مي كنند. در اين صورت ادامه فعاليت براي صنايع 
ش��يريني و شكالت با مش��كل فراوان و عديده اي 

مواجه است. 
 وضعي��ت صادراتي ايران در قياس با س��اير 

كشور هاي منطقه چگونه است؟
در زمينه وضع صادرات ايران و مقايس��ه آن 
در بين كشورهاي منطقه بايد گفت تركيه صادرات 
بس��يار خوبي دارد و درخصوص صادرات بسيار 
موفق عمل كرده اس��ت.ترك ها ب��ه صادركنندگان 
خود مش��وق هاي فراوان صادرات��ي مي دهند و از 
اين طريق توانسته اند رقم صادراتي خود را افزايش 
دهن��د. اما در ايران نه تنه��ا از صادركننده حمايت 
نمي ش��ود هيچ بلكه با ايجاد موانع مختلف از قبيل 
اعط��اي تس��هيالت و... باعث بروز مش��كل براي 

صادر كنندگان مي شوند. 
صادرات شيريني و شكالت ما طي چند سال 

اخير به چه ميزان بوده است؟
نگاهي به رقم صادرات ايران طي چند س��ال 
اخير بيانگر اين اس��ت كه هر  سال ميزان صادرات 
ش��يريني و شكالت ما با كاهش مواجه بوده است. 
رقم صادراتي ايران در  سال 92 حدود 475  ميليون 
دالر اعالم شده است. درحالي كه اين رقم در سال 
91 با 5  ميليون دالر بيش��تر رقم 480  ميليون دالر 
را نش��ان مي دهد و در س��ال 90 ني��ز 600  ميليون 

دالر بوده است. 
 واردات غيررسمي و قاچاق چه تأثيري روي 

اين صنعت گذاشته است؟
درخصوص واردات قاچاق بايد گفت كنترل 
واردات غيررس��مي كااليي مثل ش��كالت چندان 
س��خت نيس��ت اگر عزمي براي اين كنترل وجود 
داش��ته باش��د، البته بايد در مورد استفاده از كاالي 
قاچاق فرهنگ سازي شود موضوع ديگر اين است 
ك��ه اكثر م��ردم فكر مي كنند ش��كالت خارجي از 
محصول داخلي بهتر و با كيفيت تر است. اين باور 
اش��تباه باعث ش��ده تا به محصوالت خارجي نوع 
ديگري نگاه شود و خودبه خود واردات غيررسمي 

و قاچاق آن افزايش پيدا كند. 

كاهش قدرت خريد مردم
و ركود فروش

 شيريني و شكالت

تحوالت واردات به زيان توليد داخل
آمارهاي ارائه شده از سوي گمرك جمهوري 
اس��المي ايران نشان مي دهد كه به رغم ممنوعيت 
واردات شكر از اول امسال، تا پايان آذرماه رقمي 

معادل 823 هزار تن شكر وارد شده است.
جداول حاضر در اين صفحه نش��ان مي دهد 
كه ارزش واردات ش��كر در س��ال هاي 1384 تا 
امروز به نزديك 6 ميليارد دالر مي رسد. از نكات 
جذاب آمارهاي توليد يكي هم مقايس��ه واردات 
و توليد در سال هاي گوناگون است كه در نمودار 
زير آن را مالحظه مي كنيد. آمار اين نمودار نشان 
مي دهد وقتي در سال هاي 1380 تا 1384، توليد 

جدول 1: آمار واردات شكر  از سال 1380
تا پايان آذر سال 1393

به تفكيک واردات دولتي و خصوصي
ارقام به هزار تن

ماخذ: گمرك جمهوري اسالمي ايران

سفيدسال
خام بها )دالر()هزار تن(

جمع واردات بها )دالر()هزار تن(
)هزار تن(

بها جمع  واردات 
)دالر(

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
1392001579832.187.9581579832.187.958
139300823377.226.506823377.226.506
1199494.538.002123045.519.979.866135036.014.517.867جمع

واردات بخش سال
خصوصي

واردات 
بخش دولتي

جمع 
واردات

13800937937
13810820820
138256160216
138342161203
138480627707
1385148510422527
13869622081170
1387110101101
13888770877
1389180501805
1390123401234
139111755051680
13929925871579

1393562261823 )آذر(
ماخذ: گمرك جمهوري اسالمي ايران

نمودار توليد و واردات شكر از سال 80 تا پايان آذر سال 93 )ارقام به تن(

ماخذ: گمرك جمهوري اسالمي ايران

جدول 4: واردات شكرخام به  صورت ماهيانه از سال 1385 تا آذر سال 1393
جمعاسفندبهمنديآذرآبانمهرشهريورمردادتيرخردادارديبهشتفروردينسالرديف

1
1385154941112053071921872231942982402762481 1542483595648711063125014731668196522052481جمع هرماه + ماه هاي قبل

2
1386236228112541111336155652750381170 2364645766307418749359901055108211321170جمع هرماه + ماه هاي قبل

3
138728298889149173246865126169931101 285714523438355658064871383910081101جمع هرماه + ماه هاي قبل

4
1388119108576442339446457412273877 119227284348390423517563608682804877جمع هرماه + ماه هاي قبل

5
1389691071322343123301611128063731321805 691763085428541184134514571537160016731805جمع هرماه + ماه هاي قبل

6
13900241268301384311817181142561234 02436104405789820838855103611781234جمع هرماه + ماه هاي قبل

7
1391506912155154196190372281513071231681 01192402954496458358721100125115581681جمع هرماه + ماه هاي قبل

8
1392881588114611592071151461342252271579 0103191305366525732847993112713521579جمع هرماه + ماه هاي قبل

9
1393165137211574067471980823 0302513570610677724743823جمع هرماه + ماه هاي قبل

جدول 3: وضعيت موجودي شكر
و ميزان انتقالي به دي سال 93

تنشرح
موجودي انبار كارخانه ها
1.175.338در پايان آذر ماه سال 93

1.175.338شكر موجود در ابتداي دي ماه سال 93
* توضيح اينكه مالكين 1.175.338 تن شكر موجود در 

انبار كارخانه ها به شرح ذيل مي باشند:
474.370 تنموجودي متعلق به دولت

596.072 تنموجودي متعلق به كارخانه ها
104.916 تنموجودي متعلق به تجار

ميزان موجودي احتمالي در انبار كارخانه هاي ورامين و كرج 
به علت عدم دسترسي،  در آمار فوق لحاظ نشده است.

ميزان باقيمانده توليد تا پايان بهره برداري 500.000 تن

جدول 2: واردات شكر از سال 84 تا پايان آذر سال 93 به تفكيک شكرخام و سفيد 

ش��كر در داخل با روندي منظم رش��د را تجربه 
مي كرد، به دليل سياست هاي دولت هشتم واردات 
نيز روندي كاهنده تا س��ال 1383 را تجربه كرد، 
اما ناگه��ان در س��ال 1385 اوج گرفت و ميزان 
واردات نزدي��ك به 2 برابر واردات ش��د. پس از 
آنكه توليد داخلي در سال 1386 و 1387 كاهش 
ياف��ت واردكنندگان نيز آهنگ واردات را كاهش 

دادند تا نرخ سودشان آسيب نبيند.
در اين سال ها توليد بار ديگر قد علم كرد و 
تا سال 1389 كه به ميزان يك ميليون و 124 هزار 
تن رس��يد و نزديك به سال 85 شد، اما واردات 

بار ديگر در همان س��ال افزايش يافت. هماهنگي 
واردكنندگان با توليد داخل و براي ضربه زدن به 

آن بسيار عبرت آموز است.
موجودي شكر

جدول 3 نش��ان مي دهد موجودي ش��كر تا 
پاي��ان آذرم��اه معادل 1175 هزار تن اس��ت و تا 
پايان بهره برداري نيز 500 هزار تن ش��كر به اين 
رقم اضافه مي ش��ود كه با محاسبه سرانه مصرف، 
واردات ش��كر تا پايان سال 1394 منتفي خواهد 

شد.
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وزي��ر جهادكش��اورزي گفت: در 
نامه اي كه دهم فروردين امسال به بخش 
وزارت صنعت،  بازرگان��ي خارج��ي 
معدن و تجارت نوشتم خواهان امتناع 
از ثبت س��فارش و ممنوعي��ت واردات 

شكر شدم. 
محم��ود حجتي اف��زود: موضوع 
ثبت سفارش واردات به وزارت صنعت، 

معدن و تجارت مربوط مي شود. 
وي گفت: سال گذشته بيش از دو 
برابر نياز شكر وارد شد. حجتي افزود: 
با بررس��ي ك��ه ما انجام داديم امس��ال 
بيش از 600 هزار تن ش��كر از نيشكر 
و 700 ه��زار ت��ن از چغندرقند توليد 

خواهيم داشت.
وي گف��ت: امس��ال كارخانه ها 4 
ميليون و 400 ه��زار تن چغندرقند از 
كش��اورزان خريده ان��د و بيش از 600 
هزار تن شكر نيز از سال گذشته وجود 

امسال مخالفت خود را با واردات شكر اعالم كردم

ج��ز ماجراي پالم،  ع��ده اي هم قدرت خريد مردم را عامل 
اصلي كاهش قيمت ها و جزع و فزع توليدكننده ها معرفي مي كنند. 
از جمل��ه، ابوالحس��ن خليلي، عضو ات��اق بازرگاني ايران كه به 
»تعادل« مي گويد: ركود اقتصادي فش��ار بر توليد كشور آورده و 
درنتيج��ه توليدكننده توليد خود را كاهش داده اس��ت. از طرفي 
توسعه فروش��گاه هاي زنجيره اي كه موادغذايي را با 30  درصد 
تخفيف عرضه مي كنند نيز فشار مضاعفي بر توليدكننده و سود 
آن از ف��روش م��ي آورد. در واق��ع به  اعتق��اد خليلي،  مصرف و 
قيمت موادغذايي در كش��ور متأثر از شرايط كلي كشور و ثابت 
ماندن قدرت خريد مردم بوده است. از طرفي، كاهش نقدينگي 
واحده��اي توليدي كه به دنبال انقب��اض مالي بانك ها و انضباط 
مال��ي دولت، رخ داد توليد را نيز كاهش داده اس��ت اما كاهش 
تقاضا ظاهراً قدرت بيش��تري داش��ته و توليدكننده را در نهايت 

مجبور كرده قيمت محصوالت خود را كاهش دهد. 
وي به »تعادل« از بررس��ي ش��خصي خود از بازار كش��ور 
مي گويد: به ط��ور كلي در هر صنفي با كاهش 30-20  درصدي 
قيمت ها مواجه هستيم حتي بخش هاي خدماتي. اما صنايع غذايي 
نمي توانن��د منتظر تغيير ب��ازار بمانند و بايد محصوالت خود را 
عرضه كنند. از طرف ديگر، صنايع لبني نيز س��ال گذشته شوك 
ديگري را تجربه كرد؛ هدفمندي يارانه ها قيمت اين محصوالت 
را افزاي��ش داد و در مرحل��ه بعدي تقاضا ب��راي آنها را كاهش 
داد. ب��ا اين ح��ال اين عضو اتاق بازرگاني ماج��راي پالم را نيز 
بي تأثير نمي دان��د و آن را عامل قهر مردم از محصوالت صنايع 
لبني معرفي مي كند. وي راه چاره را در سياست انبساطي دولت 
به ط��ور كلي مي داند وگرنه ركود حاك��م از نظر وي ادامه دار و 
خطرناك است. در اين شرايط به گفته خليلي، محرك شب عيد هم 
نمي تواند امسال كارگر افتد. به نظر خليلي، مردم در كوچك كردن 
هزينه هاي خود، در كمال ناباوري، اول از همه، موادغذايي را از 

سبد خود حذف مي كنند. 
خليلي در نهايت اين اخطار را هم مي دهد كه اين روند به 
دامپروري كشور نيز منتقل مي شود و ممكن است كه كشتارگاه ها 

گاوهاي شيرده خود را وارد چرخه گوشت خوراكي كنند. 
دبير انجمن صنايع لبني و رييس اتحاديه فروشندگان لبنيات 
مدعي شدند كه مصرف محصوالت لبني پرمصرف مانند ماست و 
پنير به نصف كاهش پيدا كرده است. داليل اين رويداد مي تواند 
فراتر رفتن رشد عرضه اين محصوالت نسبت به رشد تقاضاي 
آن باشد يا اينكه ميزان تقاضا براي اين محصوالت به دنبال كاهش 
يا تثبيت قدرت خريد مردم يا رسوايي پالم در اين صنايع كاهش 
پيدا كرده اس��ت. اين كاهش به هردليلي كه رخ داده باشد، تأثير 
بلندمدت مطلوبي روي سالمت جامعه نخواهد داشت. به همين 
دليل »تعادل« معن��اي اقتصادي اين پيش بيني را در گفت وگوي 
جداگانه با فعاالن اين صنعت و مدعيان آن بررسي كرده است. 
كاهش مصرف محصوالت لبني مدت هاست به عنوان يكي از 
مشكالت از سوي كارشناسان و مسؤوالن دولتي مطرح مي شود 
كه البته عمدتًا دليل آن كاهش قدرت خريد مردم است اما به نظر 

مي رس��د رغبت و توان خريد مردم براي لبنيات پس از آخرين 
مرحله  افزايش قيمت از س��وي كارخانه هاي لبني مجدداً كاهش 
يافته اس��ت، چرا  كه در ش��رايطي كه صاحبان صنايع لبني اعالم 
مي كنند توليد و صادرات آنها تفاوتي با گذش��ته نداش��ته است، 
افزايش موجودي انبارهاي آنها دليلي جز كاهش مصرف نسبت 
به گذشته اي كه اين كاهش همچنان ادامه داشته است، ندارد. البته 
صنايع لبني و مسؤوالن بخش خصوصي معتقدند كاهش مصرف 
م��ردم ارتباطي با ب��اال  بودن قيمت ها ندارد و كاهش توان خريد 

مردم به دليل شرايط ركود تورمي حاكم بر اقتصاد است. 
رض��ا باكري، دبير انجمن صنايع لبني معتقد اس��ت: پديده 
تراكم كاال در انبارها ش��رايطي را ايجاد مي كند كه كارخانه هاي 
لبني با اقداماتي مانند تخفيف قائل  شدن و فروش محصول كمتر 
از هزينه درج شده روي آن از فاسد شدن محصول و ضرر و زيان 

بيشتر جلوگيري كند. 
 

عرضه و تقاضا مديريت شود
وي تأكيد دارد در اين شرايط نظام قيمت گذاري محصوالت 
لبني از سيس��تم ارزش افزوده بايد به س��مت نظام قيمت گذاري 
برمبناي سيس��تم عرضه و تقاضا پيش رود تا صنايع لبني بتواند 
بر اين اساس قيمت كاالي خود را باتوجه به عرضه و تقاضايي 

كه در بازار وجود دارد تغيير دهد. 
باكري مي گويد اين شرايط بايد به گونه اي مديريت شود تا 
توليد صاحبان صنايع لبني كاهش پيدا نكند، چرا كه توليد كنندگان 
در هي��چ ش��رايطي به كاهش تولي��د و تعطيل��ي كارخانه ها تن 
نمي دهن��د. همچنين محم��د فربد، عض��و هيأت مديره انجمن 
صنفي صنايع لبني در اين باره به ايس��نا گفت: توليد و صادرات 
محصوالت لبني در صنايع مسلمًا تغيير محسوسي نداشته است 
و علت تراكم باالي اي��ن محصوالت در انبارهاي كارخانه هاي 
توليد كنن��ده، كاهش مصرف اس��ت. به گفت��ه وي با وجود حق 
باال رفتن قيمت ها و هزينه هاي توليد در همه صنايع كه در هر سال 
به نسبتي مشخص رخ مي دهد، درآمد مردم متناسب با آن افزايش 

نيافته است؛ بنابراين قدرت خريد مردم كاهش پيدا مي كند. 
اين عضو هيأت مديره انجمن صنفي صنايع لبني درباره  ميزان 
توليد، مصرف و صادرات لبنيات در كشور اظهار كرد: براساس 
آخرين آمارهاي موجود و منتشرش��ده از سوي مركز آمار ايران 
ساالنه حدود هفت ميليون تن ش��يرخام در كشور توليد مي شود 
كه حدود 5/5 ميليون تن آن به كارخانه ها وارد و 10  درصد آن 

نيز صادر مي شود. 
فربد با بيان اينكه محصوالت مشمول تخفيف عمدتًا جزو 
محصوالتي است كه مانند شير و ماست تاريخ مصرف كوتاه تري 
دارن��د، گفت: اگ��ر كارخانه هاي لبني قيم��ت محصول خود را 
در اين ش��رايط قدري كاهش مي دهند به خاطر اين اس��ت كه با 
چشم پوشي از  درصدي از ضرر و زيان خود، جلوي فاسد شدن 
هم��ه محصوالت و از بين رفتن س��رمايه هايي كه براي توليد آن 

زحمت فراواني كشيده اند را بگيرند. 

معناي اقتصادي نصف شدن مصرف لبنيات چيست؟

وزير جهادكشاورزي:

دارد ك��ه با اين وضع ديديم اگر ش��كر 
وارد هم نشود هيچ مشكلي نداريم. 

وزير جهادكش��اورزي اف��زود: از 
طرفي قيمت شكري كه هم اكنون وارد 
ش��ده در مقايس��ه با قيمت تضميني كه 

دولت مصوب كرده بيشتر مي شود.
حجتي گفت: اين افزايش قيمت با 
وضع تعرفه اي، قيمت ارز، قيمت جهاني 
و قيمت هاي تمام شده در داخل كشور 

قابل بررسي است.
وي در ادام��ه اف��زود: در 9ماه��ه 
گذشته حدود 830 هزار تن شكر وارد 
شده اما اين شكرهايي است كه براساس 

ثبت سفارش سال قبل بوده است.
حجتي در پاس��خ به سؤالي درباره 
اظهارنظر وزير صنعت، معدن و تجارت 
در جلس��ه دو هفته پيش مجلس درباره 
ممنوعيت و ثبت سفارش نشدن واردات 
ش��كر گفت: وزارت صنع��ت قطعًا در 

جلوگيري از واردات شكر به تعهدات 
خ��ود عمل كرده اس��ت. وي افزود: ما 
موض��وع جلوگيري واردات ش��كر را 
ت��ا توازن در تولي��د، عرضه و مصرف 
پيگيري مي كنيم. وزير جهادكشاورزي 
در پايان گف��ت: موضوع جلوگيري از 
واردات شكرهاي ثبت سفارش شده نيز 
به مقررات تجارت خارجي برمي گردد 
و مس��ؤولين ذي ربط باي��د در اين باره 

پاسخ دهند. 
طبق آمار سازمان بنادر و كشتيراني 
و همچنين گمرك جمهوري اس��المي 
اي��ران در 9 ماهه امس��ال بيش از 830 
هزار تن ش��كر وارد كشور شده است 
و اين درحالي اس��ت كه وزير صنعت، 
معدن و تجارت در جلسه دو هفته پيش 
مجلس در پاس��خ به س��ؤال نمايندگان 
گفت: ما دس��تور جلوگيري از واردات 

و ثبت سفارش شكر را داده ايم. 

درحالي كه مصوبات ستاد تنظيم بازار همواره بر زندگي و معيشت 
مردم به صورت مس��تقيم اثر گذار اس��ت، جلس��ات آن ماه هاست در 
سكوت خبري برگزار مي شود كه البته در اين ميان بازار شايعات هم 
داغ است. جلسات ستاد تنظيم بازار با دبيري حسن يونس سينكي در 
وزارت جهادكش��اورزي برگزار مي شود. اعتقاد مسؤوالن ستاد تنظيم 
بازار اين است كه اگر اين مصوبات كمتر رسانه اي شود، مي تواند بازار 
كشاورزي و صنايع غذايي را بهتر كنترل كنند. اما طي اين مدت نه تنها 
تغييري در نحوه مديريت بازار ايجاد نشده، بلكه همواره پس از اتمام 
جلسات ستاد تنظيم بازار، بازار شايعات و خبرهاي غيررسمي درباره 
مصوبات س��تاد تنظيم بازار داغ بوده اس��ت. از سوي ديگر برخي از 
افراد به واسطه ارتباطات خود به راحتي به مصوبات اين ستاد دسترسي 

دارند و اين همان رانت اطالعاتي است.
گرچه خبرهاي به دست آمده حاكي از آن است كه مسؤوالن ستاد 
تنظيم بازار در پي اعتراض جمعي از كارشناسان و البته رسانه ها مبني 
بر اطالع رساني صحيح و هوشمند مصوبات ستاد تنظيم بازار و نقش آن 
در كنترل بازار و جلوگيري از شايعه پراكني درصددند تا يكي از اعضاي 
اين ستاد را به عنوان سخنگو معرفي كنند تا اطالع رساني از اين طريق 

صورت گيرد اما هنوز تكليف اين سخنگو مشخص نشده است. 
به نظر مي رس��د وزارت جهادكش��اورزي به عن��وان متولي توليد 
تا تنظيم بازار محصوالت كش��اورزي بايد با شفاف س��ازي در روند 
اطالع رس��اني مصوبات ستاد تنظيم بازار جلوي شايعات و رانت هاي 
اطالعاتي را بگيرد تا بتواند بهتر از گذشته بازار محصوالت كشاورزي 

و سبد غذايي مردم را تنظيم كند. 

براي بي نيازي از واردات محصوالت 
خارجي، از كشاورز ايراني حمايت كنيد

برگزاري جلسات تنظيم بازار در سكوت خبري 

عضو كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي در گفت وگو با فارس:

عضو كميس��يون كشاورزي آب و منابع طبيعي گفت: اگر بخش 
كش��اورزي براس��اس يك الگوي برنامه ريزي ش��ده براي استفاده از 
ظرفيت هاي كشور پيش رود، مي تواند بخشي از نيازهاي وارداتي كه 

از طريق فروش نفت تأمين مي شود را جبران كند. 
محمدتقي توكلي عضو كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي 
در مورد ظرفيت  بخش كش��اورزي براي جايگزيني درآمدهاي نفت، 
گفت: اگر بخش كشاورزي براساس يك الگوي برنامه ريزي شده براي 
اس��تفاده از ظرفيت هاي كشور پيش رود، مي تواند بخشي از نيازهاي 
وارداتي كه از طريق فروش نفت تأمين مي ش��ود، را جبران كند. وي 
افزود: درآمدهاي حاصل از توليدات كشاورزي به طور كامل نمي تواند 
جايگزين درآمدهاي نفت شود، ولي بخشي از نيازهايي كه از طريق 

فروش نفت وارد مي كنيم، را تأمين مي كند. 
عضو كميس��يون كش��اورزي آب و منابع طبيعي ب��ا بيان اينكه 
كش��اورزي كشور كارآمد نيس��ت و بهره وري آن پايين است، اظهار 
داشت: افزايش راندمان و بازده در بخش كشاورزي نيازمند سازوكار 
اوليه و انجام برخي الزامات است. توكلي تصريح كرد: مسائل زيادي 
در بخش كشاورزي در اختيار سياستگذاران نيست و كشاورزان به دليل 
مباحث اقتصادي خودشان هرساله تصميم مي گيرند، كه چه محصولي 
را كشت كنند. وي افزود: مشوق ها و حمايت هاي دولت به اندازه اي 
نيست كه كشاورز دنباله رو سياست هاي دولت باشد، بلكه نگاهش به 
بازار و درآمد حاصل از كشت است. توكلي با بيان اينكه ميزان توليد 
س��بزي و صيفي در كش��ور باالست و حتي به اندازه صادرات است، 
گف��ت: براي تأمين بخش��ي از گندم، ذرت، برن��ج و دانه هاي روغني 
مورد نياز كشور وارد كننده هستيم و حتمًا بايد با برنامه اي منسجم و 
پايدار براي توليد اين محصوالت برنامه ريزي كنيم. عضو كميس��يون 
كشاورزي آب و منابع طبيعي بيان داشت: با خريد تضميني محصوالت 
كشاورزي، پرداخت تسهيالت ارزان قيمت، تأمين نهاده ها و اطمينان 
دادن به كشاورز براي خريد توليداتش، توليد بخش كشاورزي را بايد 
ارزشمند كرده و قطعًا اين موضوع در اقتصاد تأثيرگذار است. توكلي 
تصريح كرد: با برنامه ريزي منس��جم و پايدار براي توليد محصوالت 
كش��اورزي مي توان بخش��ي از واردات را حذف كرد و به جاي آن از 
محصوالت داخلي اس��تفاده كنيم. وي افزود: اقتصاد مقاومتي تكيه بر 
استفاده از قابليت هاي دروني دارد و اگر اين اتفاق بيفتد، امكان كاهش 
وابستگي به نفت در كشور وجود دارد. عضو كميسيون كشاورزي آب 
و منابع طبيعي تصريح كرد: معضل وابس��تگي به نفت به دليل مصرف 
درآمدهاي اين بخش در مصارف جاري و برگش��ت ناپذير اس��ت و 
اگر درآمد حاصل از نفت، صرف ايجاد ارزش افزوده ش��ود، ما را از 
وابس��تگي خارج مي كند. وي همچني��ن در مورد درآمدهاي نفتي كه 
صرف واردات ماشين آالت كش��اورزي مي شود، گفت: اين هزينه ها 
تبديل به درآمد ش��ده ارزش اف��زوده و ثروت ايجاد مي كند، بنابراين 

صرف هزينه در اين بخش مشكل زا نيست. 
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آگهي و فراخوان مقاله
سي وشش��مين دوره س��مينارهای س��االنه كارخانه ه��ای 
 قندوشكر ايران در روزهای 16 و 17 ارديبهشت ماه 1394
7-6( در مح��ل ت��االر گردهماي��ی ش��كر  May 2015(
 مرك��ز بررس��ی وتحقيق وآم��وزش صنايع قن��د ايران با
هم��كاري انجمن صنفي كارخانه هاي قندوش��كر ايران و 
دانش��گاه جامع علمي – كاربردي در ش��هر مشهد برگزار 

خواهد شد. 
بدينوس��يله از عالقه من��دان به ارائه مقاله در اين س��مينار 
دعوت می شود مقاله های خود را در زمينه موضوعات زير 
تهيه نموده و دو نس��خه 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 پستی 3153- 91375( 

ارسال فرمايند.
مقاالت رس��يده در صورت قبول هيأت بررس��ی مقاالت 
برای س��خنرانی در س��مينار و ي��ا تهيه پوس��تر انتخاب 

خواهند شد.
عزيزاني كه مقاله آنها برای ايراد س��خنرانی مورد تأييد و 
پذيرش قرار گرفته از پرداخت هزينه ثبت نام در س��مينار 
معاف خواهند بود و براي مقاالت پذيرفته شده به صورت 
پوس��تر از 50 درص��د وروديه طبق ج��دول تعرفه معاف 

خواهند شد.
موضوعات قابل طرح در سمينار

* بخش عمومی:
1. طرح تنظيم بازار صنعت قندوش��كر در كشور از طريق 

واگذاری به انجمن صنفی كارخانه های قندوشكر ايران 
2. مقايسه قيمت تمام شده شكر در ايران و جهان

3. اثرات واردات بی رويه ش��كر بر زنجيره توليد شكر در 
كشور )صنايع جانبی، خوراك دام، ايجاد اشتغال خانوار(
4. عارضه يابی در صنعت قند چغندری و نيشكری ايران

5. تأثير طرح تحول اقتصادی بر صنعت قند و شكر 

بخش تكنولوژي
1. روش ها ي كاهش قيمت تمام ش��ده ش��كر در صنعت 
قندكش��ور در دو بخش نيش��كری و چغندری از ديدگاه 

تكنولوژيكی
2. نقش علوم و فنون جديد در نوآوری صنعت قند 

3. بررس��ی به��ره وری صنعت قند ايران پ��س از انقالب 
اسالمی

4. اس��تفاده از اتوماسيون و فناوری جديد و نرم افزارهای 
موجود در برنامه ها ی توس��عه و بهينه س��ازی صنايع قند 

چغندر و نيشكر
5. بهينه س��ازی مص��رف س��وخت و ان��رژی در صنايع 
قند چغندري و نيش��كري با نگ��رش كاهش مصرف 30 

درصدی
6. نقش و پتانسيل توليد صنايع جانبی و فرآورده ها ی جنبی 
در صنعت قند و شكر )خميرمايه، اسيداستيك، الكل و...( 

و اهميت و تأثير آن بر صادرات
7. امكان س��نجي توليد ان��واع ش��كرهاي مخصوص در 

كشور
8. لزوم ايجاد تنوع در بسته بندی محصول توليدی جهت 

مصارف خانوار و صنعتی
9. تولي��د اتان��ول در صنايع قند ايران و جه��ان به عنوان 

سوخت مكمل

بخش محيط زيست
1. اس��تفاده بهينه از ضايعات و پس��ماند كارخانه ها ي قند 

و شكر كشور
2. مزايای زيست محيطی اتانول سوختی

3. بهينه س��ازي مصرف آب در خط توليد كارخانه ها ي 
قند و شكر كشور

فراخوان

4. روش های موفق تصفيه فاضالب كارخانه ها ی قند
5. نقش بهينه سازي مصرف انرژي در محيط زيست

6. رابطه بين رعايت محيط زيست و صنعت پايدار

بخش كشاورزی
1. انتخاب زمين مناسب كشت چغندر و نيشكر

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

3. زم��ان و ش��يوه ها ي كاش��ت، آرايش بوته ه��ا  و تنظيم 
تراكم مناسب

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

5. بررس��ی قيمت تمام شده چغندرقند در ايران و جهان و 
راهكارهای كاهش هزينه های توليد چغندر

عناصر غذايي پرمصرف، كم مصرف و كودهاي زيستي و 
اثرات آن بر عملكرد كمي و كيفي

6. مديريت بهينه آفات، بيماری ها و علف ها ی هرز زراعت 
چغندرقند و نيشكر

7. پهنه بن��دي مناط��ق مناس��ب كش��ت و كش��ت پاييزه 
چغندرقند

8. نق��ش كنترل محصول در دوره رش��د مزارع چغندر و 
نيشكر

9. نظام های بهره برداری و مديريت مزرعه 
10. خصوصی سازی تحقيقات و توليد بذر چغندرقند

11. بررسي مسائل مربوط به كشت ارگانيك چغندرقند
12. راهكارهای افزايش راندمان شكر توليدی در مزرعه به 

1000 گرم به ازای هر مترمكعب آب مصرفی 

بخش آموزش
1. نق��ش آم��وزش علم��ي- كارب��ردي در تربيت نيروي 
زيست محيطي، بهينه سازي انرژي، حسابداري و مديريت 

بازرگاني
2. نقش س��ازمان فنی و حرفه ای در تربيت نيروهای ماهر 

در صنعت قند
3. نقش تحقيق و توسعه در صنعت قند كشور
4. نقش آموزش در كميت و كيفيت محصول
5. نقش آموزش در قيمت تمام شده محصول

* توجه: مقاالت حتمًا بايد از طريق پست فرستاده شود.

سي وششمين دوره سمينار ساالنه كارخانه هاي قندوشكر ايران

فرم اعالم آماد گي شركت د ر سي وششمين 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 .

2. صفحه  اول  مقاله  بايد  شامل  بخش هاي  زير باشد :
1-2. عن��وان  مقاله   2-2. نام  نويس��ند گان  مقاله  به  ترتيب  ن��ام  و نام  خانواد گي  )نام  ارائه د هند ه  مقاله  با 
س��تاره  د ر قس��مت  باال و سمت  چپ  آن ها مش��خص  گرد د (. 3-2. آد رس  نويسند گان  )شامل  آد رس، 

تلفن  و E-mail( 4-2. چكيد ه به زبان فارسي   5-2. واژه هاي  كليد ي 
3. صفحه  د وم  به  بعد  شامل  قسمت هاي  زير باشد :

1-3. مقد مه  2-3. 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.

2. 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 Microsoft word 2010 د ر سيستم عامل  XP د ر حد اكثر هشت  صفحه  
A4 ش��امل  ش��كل 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 .
2. 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  2/5 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  12 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  12 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 
12. 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:                                مدرك تحصيلي:

نشاني و تلفن محل كار:                              پست الكترونيكي:

نشاني كامل پستي و تلفن همراه:

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:   12 مترمربع   14 مترمربع                عالقه مند به معرفي شركت و كاالي توليدي خود مي باشم   

مركز بررسی و تحقيق و آموزش صنايع قند ايران با همكاري انجمن صنفي كارخانه ها ي 
قند و ش��كر ايران، مؤسس��ه تحقيقات اصالح وتهيه بذر چغندرقند كرج و شركت توسعه 

نيشكر و صنايع جانبی برگزار می نمايد:
(6-7  May 2015) 1394 زمان سمينار: 16 و 17 ارديبهشت ماه

مهلت ارس��ال مقاالت: 1394/01/15 مكان برگزاری س��مينار: كرج، جاده ماهدش��ت، 
روبروی ترمينال ش��هيد كالنتری، روبه روی پل اتوبان مؤسس��ه تحقيقات اصالح و تهيه 

بذر چغندرقند كرج
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 سمينارحداكثر تا تاريخ 
1394/01/15فقط از طريق پست به دفتر مركز بررسی و تحقيق و آموزش صنايع قند ايران 
)icresi89@yahoo.com( و به ايميل مركز )مشهد - صندوق پس��تی 3153- 91375( 

ارسال فرمايند. مقاالت رسيده درصورت قبول هيأت بررسی 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 سمينار معاف خواهند بود و مقاالت پذيرفته 

شده به صورت پوستر از 50 درصد وروديه طبق جدول تعرفه معاف خواهند شد.
هزينه حضور هر نفر د ر سمينار:

* كارشناسان كارخانه هاي قند  عضو مركز : 1/200/000 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 ش��امل اقالم اهد ايي، پذيرايي و ناهار د ر دو روز برگزاري س��مينار 

مي باشد . مديران محترم عامل كارخانجات قند از وروديه معاف می باشند.
تهيه غرفه در نمايشگاه جنب سمينار:

عالقه مندان به تش��كيل غرفه در نمايش��گاه جنب محل برگزاری س��مينار در كرج می توانند با اطالع 

قبلی برای انتخاب محل اس��تقرار غرفه با دفتر مركز بررس��ی قند ايران و با تلفن 33920883-051 و 
33920855-051 يا با مؤسس��ه اصالح بذر كرج آقای دكتر محمديان 14-13 327026–026 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 1394/01/15 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.
ساير خدمات برای شركت های تبليغاتی:

با توجه به نياز كارخانه های قند با آشنا شدن شركت های مرتبط و تقاضاي مكرر اين شركت ها  درخصوص 
تبليغات براي محصوالت توليدي و ماشين آالت و فناوري جديد اين امكان فراهم گرديده كه شركت ها 

بتوانند عالوه بر غرفه از خدمات زير استفاده كنند:
* نصب پرده و بنرهای تبليغاتي در تاالر سخنراني، سالن پذيرايي و محوطه برگزاری سمينار و همچنين 

ارائه ميز جهت توزيع بروشور تبليغاتی درسالن پذيرايی
* چاپ آرم و لوگوی تبليغاتی شركت روي تمامي دعوتنامه ها  و چاپ آگهی تبليغاتی در جلد دفترچه 

زمانبندی سمينار و كتابچه مجموعه مقاالت و خبرنامه )مشروط بهار سال به موقع(
* معرفي شركت 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
* قراردادن بروشور تبليغاتی در پكيج اهدايی به مدعوين

* كليه هزينه های تبليغاتی به طور جداگانه و با توافق خواهد بود.
از عالقه مندان تقاضا می شود در صورت تمايل فرم اعالم آمادگی شركت در سمينار را تكميل و همراه 
حواله پرداخت وروديه به شماره حساب 16580-4120 بان�ك تج�ارت شعبه ط�رق مش�هد، به آدرس 
مركز بررسی و تحقيق و آموزش صنايع قند ايران مشهد - صندوق پستی 5153- 91375 پست و يا تصوير 
آن را از طريق دورنگار شماره 33920885-051 به مركز بررسی و يا دورنگار شماره 021-88969055 
انجمن صنفی ارسال فرمايند تا كارت ورود برای ايشان صادر گردد. به تقاضاهای فاقد رسيد بانكی ترتيب 
اثر داده نخواهد شد. برای تبليغات با روابط عمومی مركز شماره تلفن 33920883–051 هماهنگی الزم را 

انجام دهند. براي شركت ها و كارخانجات اسپانسر تسهيالت ويژه در نظر گرفته خواهد شد.


