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مقايسه با كدام معيار
و كدام انگيزه

بهمن دانايي

انسان موجودي است كه مقايسهگري را
دوس��ت دارد و همواره عالقهمند بوده است
ك��ه پديدههاي گوناگون را كه در پيرامونش
قرار دارند با همتاهاي آنها مقايسه كند .بهطور
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،
همبازي و همكالس خود مقايس��ه ميكند و
از اين مقايسههاس��ت ك��ه حركت و جنبش
برميخيزد .اين مقايسهگري در ذات و نفس
خود مقولهاي ش��ريف و ارزشمند است كه
اگر در شرايط مناسب و سالم انجام و فرجام
يابد به رقابت و پيش��رفت منجر ميشود .اما
مقايسه كردن آداب و آيين عرفي ،كارشناس
و مبنايي دارد و بهقول منطقيون بايد عناصر
مقايسهشونده تجانس داشته باشند و گزارهها
و پايهه��اي عناصر تش��كيلدهنده مقايس��ه
را بت��وان ب��ا معيارهاي كارشناس��ي در يك
ظرف قرار داد .مقايسهگري در فعاليتهاي
اقتص��ادي مي��ان س��رزمينها و ملته��ا و
جامعهه��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
مقايسهگري كه ذات شريف و پيشبرندهاي
دارد بعض��ي اوقات با نيتهاي ناس��الم و با
انگيزهه��اي بازدارنده ترقي عمومي و بهنفع
يك گروه خاص ممكن است انجام يابد كه
بايد شناس��ايي و معرفي شوند .بهطور مثال
چندس��ال پيش بود كه مقايسه ميان «قيمت
تمامش��ده تولي��د داخلي ش��كر» و «قيمت
تمامشده ش��كر وارداتي» در دستوركار يك
گروه كوچك از مدي��ران مياني قرار گرفت
و از همينج��ا بود ك��ه پايههاي انحرافي در
ذهن مقامهاي ارش��د دولتهاي نهم و دهم
پديدار ش��د .اين گ��روه از مديران كه اكنون
معلوم ميش��ود چه بر سر اقتصاد اين مرز و
بوم آوردهاند بدون لحاظ كردن شاخصهاي
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
حمايتهاي پيدا و پنهان كش��ورها از توليد
ش��كر با ايران و ...ذهنها را بازي ميدادند.
اينگونه شد كه ناگهان داستان تلخ شكر در
سال  1385پديدار و صنعت قديمي شكر به
ته دره مرگ نزديك شد .پايداري مديران و
صاحبان و س��هامداران كارخانههاي قند از
يكسو 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 آندس��ته از مديران
ناكارآمد كه روزگار را س��ياه كرده بودند از
بدنه س��ازمانها و نهادهاي دولتي و پيرامون
مديران ارشد پراكنده خواهند شد.
در صفحه 2

شكر با وجود ممنوعيت ثبتسفارش ميشود

واردات شكرآزاد يا ممنوع؟

ب��ه گ��زارش ايس��نا درحاليك��ه وزارت
جهادكش��اورزي از ابتداي امس��ال واردات شكر را
بهدليل آنچه آن را اش��باع بازار مينامد 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،
برنامهري��زي ،نظارت و انجام اقدامات الزم در زمينه
تج��ارت اع��م از ص��ادرات ،واردات و تنظيم بازار

خودكفايي در شكر و توضيح
نش��ريه شكر در ش��ماره  140خود 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 طرحها ،پيشبيني شده است ،ضريب خودكفايي در شكر به  71درصد در سال
 1397برسد .در اين توضيح آمده است :در سال  1397همچنين ميتوان به  42/5درصد خودكفايي
در تولي��د روغن نبات��ي 91/2 ،درصد در توليد گندم 100 ،درص��د خودكفايي در توليد جو28/5 ،
درصد خودكفايي در توليد پنبه 99 ،درصد خودكفايي در توليد حبوبات و  40درصد خودكفايي در
توليد ذرت دست يافت ،بهشرطي كه الزامهاي طرحها فراهم شود.
* نشريه شكر ضمن تحسين مسؤوالن ارشد وزارت جهادكشاورزي و تشكر از دقتنظر اين عزيزان به
نشريههاي تخصصي حوزه زراعت ،اميدوار است كه الزامهاي پيشبيني شده براي رشد ضريب خودكفايي
فراهم شده و ايران در شرايط مناسبي بهلحاظ ضريب امنيت غذايي قرار گيرد.
واردات 200هزار تني شكر سفيد ،بهرغم دستور منع وزير جهادكشاورزي

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

بهرغم درخواس��ت ممنوعيت ثبتسفارش
واردات شكر سفيد از سوي وزير جهادكشاورزي،
عالوه بر واردات شكرهاي ثبتسفارششده سال
قبل ،از مهرماه امس��ال  200هزار تن شكر سفيد
نيز در بنادر كش��ور تحويل ش��ده اس��ت .رييس
هيأتمديره ش��ركت كشت و صنعت كارون ،در
گفتوگو با ايانا با اعالم اين خبر افزود :بهمنظور
حماي��ت از توليد داخلي ش��كر ،محمود حجتي
طي نامهاي در تاريخ دهم فروردينماه امس��ال از
سازمان توسعه و تجارت خواست تا اطالع ثانوي
از ثبتس��فارش واردات شكر خودداري كند كه

بهرغم آن ،از ابتداي مهرماه امس��ال تاكنون 200
هزار تن شكر سفيد وارد كشور شده است.
سيدجاسم ساعدي افزود :با احتساب شكر
وارداتي ثبتسفارشش��ده تا اسفندماه سال قبل،
طي 9ماهه امسال در كل حدود  820هزار 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
كردهاند!؟ س��اعدي ،نياز شكر وارداتي كشور را
ساالنه حدود  500هزار تن عنوان كرد و ادامه داد:
در صفحه 3

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
بهدليل 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 برنامههاي خب��ري مختلف و
مصاحبههايش��ان بر اين ممنوعيت تأكيد
كردهاند .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 سالهاي گذشته از
انقالب تاكنون از نياز داخلي كمتر بوده و
ما هميشه واردات داشتهايم)!!(.
وزارت صنعت ،معدن و تجارت با
وجود اينكه براساس قانون تمركز وظايف
بازرگاني بخش كشاورزي ديگر وظيفهاي
در زمينه تجارت محصوالت كشاورزي
ازجمله شكر را ندارد ،نهم ديماه امسال
و البته براساس تصميمات كارگروه شكر
و هماهنگيهاي الزم با ستاد تنظيم بازار
و وزارت جهادكشاورزي مجوز واردات
200هزار تن شكر را براي چهار شركت
صادر كرده بود.
در صفحه 2
در صفحات ديگر

دهقانان زحمتكش
و دالالن بيرحم

2

مجوز واردات شكر
به چهار شركت خاص +سند
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نگاه جهاني
سود و زيان توليد شكر
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تحوالت واردات
به زيان توليد داخل
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امسال مخالفت خود را
با واردات شكر اعالم كردم
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توليد شكر طعمدار براي نخستينبار در كشور
ش��كر طعمدار براي نخستينبار 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 گفتوگو با خبرنگار فودپرس ،با اعالم خبر
فوق افزود :توليد شكر طعمدار در جهت ايجاد
تنوع در بازار شكر از اهميت خاصي برخوردار
است و اين كارخانه  600تن شكر طعمدار در
سال توليد ميكند.
وي اف��زود :توليد ش��كرهاي طعمدار در
چارچوب تحقق سياس��تهاي جاري كش��ور
بهمنظور دستيابي بهخودكفايي و جلوگيري از
واردات محصوالت متنوعي كه امكان توليد آنها
در داخل كشور وجود دارد انجام ميشود.

ايشان با بيان اينكه كاربردهاي شكر طعمدار
در بيسكوئيت ،كيك ،بس��تني ،انواع شربت و
نوشيدنيهاست گفت :اين محصول تاكنون در
مقياس صنعتي در كشور توليد نشده بود و در
ساير كشورها نيز بهعنوان يك محصول جانبي
و مكمل در كارخانههاي توليد انواع شكر و يا
توليدكنندگان محصوالت غذايي مانند نوشابه،
آبنبات ،شكالت و ...توليد ميگردد.
برنجي��ان بيان كرد :امروزه مصرف ش��كر
طعمدار در كنار س��اير ش��يرينكنندهها در دنيا
افزايش يافته است.
در برخي از كش��ورهاي پيش��رفته جهان
اي��ن محصول ب��ا بيش از  62طع��م در اختيار
مصرفكنن��دگان قرار ميگي��رد و همچنين به
طعم شكرهاي طعمدار اين شركت شامل هل،

شكر با وجود ممنوعيت ثبتسفارش ميشود

واردات شكر آزاد يا ممنوع؟
بعض��ي اوق��ات ش��ايد غلب��ه
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 سالهاي
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 واقعيتها
را نميت��وان برخي اوق��ات به زبان
منطق و خِرد ناب مؤثر كرد و ش��ايد
ضروري باش��د كه به ياد بياوريم كه
دهها هزار كش��اورز خردهپاي ايراني
ك��ه درآمدي جز ف��روش چغندرقند
خ��ود به كارخانهها ندارند و امس��ال
نتوانستهاند پول خود را بگيرند تا چه
ميزان ناراحت و سردرگم هستند.
آنها اميدوارند تا پايان سال جديد
بتوانند طلب خود را از كارخانههايي
كه خود بهدليل عدمفروش ش��كر با
مش��كالت متعدد مواجه هس��تند را
گرفته و خ��رج و دخل زندگي خود
را سامان دهند.
ام��ا در اي��ن روز و روزگار
ناراحتكنن��دة دهقان��ان زحمتكش
ايران��ي ،ي��ك گ��روه كوچ��ك و
انگشتش��مار از دالالن با استفاده از
همه ترفندهايي كه بلدند ،ميخواهند
راه واردات ش��كر را باز كرده و بازار
را به عمق ركود هدايت كنند.
درحاليك��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 ميخواهند از ارز ارزان باز
هم استفاده كنند.
ميلياردها تومان بدهي كارخانههاي
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.

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  93/9/4س��تاد هدفمندي يارانهها و
موافقت مقامعالي وزارت جهادكش��اورزي
و پي��رو ابالغيه م��ورخ  93/10/7قائممقام
محترم وزارت مذكور و تعهد تأمينكنندگان
جهت عرض��ه كاال زيرنظر انجمن ذيربط
مطابق ستون س��وم جدول ذيل و پرداخت
مابهالتفاوت ريالي لطف ًا دستور فرماييد اقدام
الزم جهت ثبتسفارش 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 اطالعيهاي
مبن��ي بر ادامه ممنوعيت واردات ش��كر در
سايت خود گذاشت.
حجت��ي اعالم كرده در نامهاي كه دهم
فروردين امسال به بخش بازرگاني خارجي
وزارت صنع��ت ،معدن و تجارت نوش��تم،
خواهان امتناع از ثبتس��فارش و ممنوعيت
واردات شكر شدم چرا كه سال گذشته بيش
از دو برابر نياز ،شكر وارد شد .به گفته حجتي
با بررسيهاي انجام شده امسال بيش از 600
هزار تن ش��كر از نيشكر و  700هزار تن از
چغندرقند توليد خواهيم داشت و كارخانهها
چهار ميلي��ون و  400هزار تن چغندرقند از
كشاورزان خريدهاند و بيش از  600هزار 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 هماكنون وارد شده
در مقايسه با قيمت تضميني كه دولت مصوب
كرده بيشتر ميشود كه اين افزايش قيمت با
وض��ع تعرفهاي ،قيمت ارز ،قيمت جهاني و
قيمتهاي تمامش��ده در داخل كش��ور قابل
بررسي است .به گفته وي در  9ماهه گذشته
حدود  830هزار تن ش��كر وارد شده اما اين
شكرهايي است كه براساس ثبتسفارش سال
قبل بوده است.
همچنين عباس كشاورز ،معاون زراعت
وزير جهادكش��اورزي در اين زمينه گفت:
واردات شكر بهدليل مازاد واردات آن نسبت
به نياز داخلي ممنوع شده و همچنان ممنوع
است .در اطالعي ه وزارت جهادكشاورزي نيز
آمده است «ثبتسفارش 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
ميشود .در ضمن الزم بهذكر است شكرهاي
وارداتي طي س��الجاري تمام�� ًا مربوط به
ثبتسفارش  1391و  1392است».
بهنظ��ر ميرس��د براي واردات ش��كر
اختالفنظ��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.

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 بوميسازي شده است.
وي در پايان خاطرنشان كرد :از ويژگيهاي
اين كارخانه عدماستفاده از اسانسهاي مصنوعي
و استفاده از پودر طبيعي طعمدهندههاست.
كارخانه ش��كر طعمدار وابسته به شركت
توسعه نيشكر و صنايع جانبي خوزستان است
و هم اين��ك واحد توليد ش��كرهاي طعم دار
خوزس��تان براي  40نفر بهصورت مس��تقيم و
غيرمستقيم فرصت اشتغال ايجاد كرده كه تا سال
آينده اين تعداد به  80نفر ميرسد كه در مؤسسه
تحقيق��ات و آموزش نيش��كر در 40كيلومتري
جاده اهواز -خرمشهر قرار دارد.

مقايسه با كدام معيار
و كدام انگيزه

از صفحه اول
رويدادهاي اخير در صنعت قندوش��كر مثل اعالم
ديرهنگام قيمت توافقي براي شكر ،اجازه دادن به واردات
با نرخهاي ارزان ارز ،تحتفشار قراردادن توليد داخلي با
عرضههاي مخرب از سوي برخي نهادها اين پرسش را
ايجاد كرده است كه آيا چيزي عوض نميشود؟
چن��د روز پيش ب��ود كه جناب آق��اي محمدرضا
نعمتزاده وزير محترم صنعت ،معدن و تجارت ناگهان
با ادبيات شبيه به ادبيات دولتهاي قبلي از مقايسههاي
غيرمنطقي نام برد و معلوم شد كه ذهنسازان هنوز پابرجا
هستند .درحاليكه خدمات و انگيزههاي اين وزير محترم
نس��بت به حمايت از توليد داخلي در صنعت از سالها
پي��ش در كانونتوجه جدي فعاالن صنعت ايران بوده و
هس��ت ،اين اظهارنظرها شگفتيس��از شدند .آيا مقايسه
كردن صنعت قندوشكر ايران با همتاهاي خارجي بهلحاظ
پايهاي و عناصر تشكيلدهنده قيمت تمامشده در محيط
درون صنعت و محيط ملي كارشناسانه است؟
وقتي دولت براي واردات شكر نرخ ارز را بر اساس
ارز مبادل��هاي قرار ميدهد كه دس��تكم  20تا  25درصد
بهطور متوس��ط ارزانتر از نرخ ارز در بازار آزاد اس��ت،
و از آنس��و كارخانههاي قند ب��راي خريد تجهيزات و
ماش��ينآالت ،بذور و مواد موردنياز بايس��تي از ارز آزاد
استفاده نمايند ،آيا اين مقايسه مبناي علمي و منطقي دارد؟
توليدكنندگان قندوشكر در ايراني توليد ميكنند كه نرخ
تورم آن در سال  1391و  1392به  45و  35درصد رسيده
بود كه چندين برابر نرخ تورم جهاني بوده است.
توليدكنندگان ايراني در فضايي كار ميكنند كه دولت
براي تس��كين دردهاي چغندركاران زحمتكش از جيب
كارخانهها خرج كرده و قيمتهاي خريد تضميني چغندر
كه  65درصد قيمت تمام ش��ده كارخانهها را تش��كيل
ميدهد را گران ميكند و نظر تش��كلها را نميپرس��د.
توليدكنندگان شكر در جايي فعاليت ميكنند كه از صنعت
خودرو با نرخهاي تعرفه تا حد  60تا  100درصد حمايت
ميشود اما از نرخ تعرفه كارشناسي واردات شكر اجتناب
ميش��ود و ....بهنظر ميرسد جناب آقاي نعمتزاده كه
نسبت به زاد و رش��د صنعت داخلي توجه حمايتگرانه
نيرومندي دارد ميتواند با استفاده از نظرات متخصصان
غيردولتي نوعي افزايش اطالعات را تجربه كند.
در شرايطي كه توليد چغندر در سالجاري زراعي
رش��د ش��تابان را تجربه كرده اس��ت و افزايش ضريب
خودكفايي به مرزهاي خوب ميرس��د ،ذهنيتس��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،
تحليلهاي غيركارشناس��ي و نادرست ،توليد داخلي را
بار ديگر زمينگير كنند.
مديران صنعت قندوشكر هوشيار و پُركار باشند تا
اين وسوسه تازه نيز شرايط رشد را نيابد.
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اخبار

مجوز واردات شكر
به چهار شركت خاص  +سند
گروه اقتصادي خبرگزاري تس��نيم نوشت:
وزارت صنع��ت بهرغ��م ت��داوم مش��كالت
توليدكنندگان داخلي ش��كر ،مجوز انحصاري
براي تمديد ثبتس��فارش واردات شكر صادر
كرده است .وزارت صنعت ،معدن و تجارت در
17ماه اخير بدجوري روي مدار حاشيه حركت
كرده اس��ت .از حواشي مختلف پيرامون حذف
م��وارد قانوني مختلف مانند ايرانكد و ش��بنم
گرفته تا اعطاي مجوزهاي مختلف براي واردات
كاالهاي اساسي و يا حتي مجوز براي واردات
رسمي سيگار مارلبرو از شركت فيليپموريس
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 ارگانهاي مختلف از جمله مجلس ش��وراي
اس�لامي قرار گرفته است .اما واردات شكر در
چندماه اخير كه حتي منجر به كارت زرد به وزير
صنعت هم شده بود ،با افشا شدن سندي جديد
وارد ابعاد جديدتري شد.
طب��ق س��ند يادش��ده وزارت صنع��ت،
مع��دن و تجارت با هماهنگ��ي قائممقام وزير
جهادكش��اورزي اقدام به تمدي��د مجوز براي
ثبتسفارش نسبت به واردات شكر كرده است.
براساس اين مجوز چهار شركت واردكننده شكر
اين اجازه را دارند كه با استفاده از ارز مبادلهاي
به واردات شكر ادامه دهند.
تمدي��د مجوز واردات ش��كر ب��راي اين
چهار ش��ركت در ش��رايطي اتف��اق ميافتد كه
چغندركاران كشور در بدترين شرايط قرار دارند
و ش��كر توليد داخل روي دست توليدكنندگان
داخلي باقي مانده است .اما موضوع تمديد اين
ثبتسفارشها از چند جهت قابل بررسي است.
يكي از اين موارد كه بس��يار تأملبرانگيز است،

انحصارگرايي در واردات شكر به چهار شركت
خاص اس��ت .در واقع بايد مشخص شود كه
چرا وزارت صنعت تمديد ثبتس��فارش براي
چهار ش��ركت را درخواس��ت كرده است و آيا
پاي رانت يا س��ود خاصي در اينخصوص در
ميان است.
نكته قابلتأمل ديگر اصرار بيش از حد اين
وزارتخانه به واردات كاالهاي اساسي است .در
ش��رايطي كه توليدكنندگان داخلي در وضعيت
دشواري قرار گرفتهاند ،هدفگيري توليد داخل
از س��وي وزارت صنع��ت چ��ه معناي خاصي
ميتواند داش��ته باش��د .مطمئن ًا وزارت صنعت
بايد درخصوص اين تخلفات و نابسامانيهاي
بهوجود آمده پاسخگو باشد.
نكت��ه آخري كه بايد به آن پرداخته ش��ود
اين است كه اين مجوزها با هماهنگي قائممقام
وزارت جهادكش��اورزي صادر شده است .بعد

نگاه

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 توليدكنندگان داخل با مشكل
روبهرو هس��تند ،نمره منفي بزرگي در كارنامه
خود برجاي گذاش��ت ،كه مطمئن ًا بايد در اين
خصوص توجيه قابلقبولي را ارائه كند.
جدول مجوزهاي اعطايي از سوي وزارت
صنع��ت براي تمديد واردات ش��كر به ش��رح
زير است:

نام شركت

نام كاال

شماره ثبت سفارش

سقف ارزي مجاز
(تن  /يورو)

پترو افرا خليجفارس

شكرخام

77379374

 329يورو

افرا مجد آسيا

شكرخام

92729122

 329يورو

رويان اكسيم

شكرخام

83919817

 329يورو

نياكو زرين

شكرخام

70385994

 329يورو

رويان اكسيم

شكرخام

87595130

 329يورو

نياكو زرين

شكرخام

66753535

 329يورو

نياكو زرين

شكرخام

90662740

 329يورو

نياكو زرين

شكرخام

81921943

 329يورو

واردات 200هزار تني شكر سفيد ،بهرغم دستور منع وزير جهادكشاورزي

واردكنندگان ،مجوز واردات شكر را از چه مرجعي دريافت كردهاند؟!
از صفحه اول
اين درحالي اس��ت كه هر سال بيش از  700هزار
تن شكر سفيد وارد كشور ميشود كه ميتواند 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  326دالر عنوان
كرد و اظهار داشت :با توجه به كاهش  50درصدي
هزين��ه حملونقل جهان��ي (در پي كاهش قيمت
جهاني نفت) ،هرتن شكر سفيد در بنادر ايران به
قيمت  374دالر 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�لامي در دوره هفتم،
ظرفيت توليد شكر سفيد در كشور را يك ميليون
و  100ت��ا يكميليون و  200هزار تن عنوان كرد
و يادآور شد :نيمي از اين شكر از طريق نيشكر و
نيمي ديگر از طريق چغندرقند بهدست ميآيد.
ساعدي تأكيد كرد :امسال حدود چهار ميليون
تن چغندرقند به كارخانههاي قندوش��كر تحويل
ش��ده كه از اي��ن ميزان چغندرقن��د  550هزار تن
ش��كر استحصال ميشود .وي ،راندمان چغندرقند
در ايران را 13درصد و راندمان ش��كر نيش��كر را
 9تا  10درصد عنوان كرد .س��اعدي با بيان اينكه
عملكرد نيشكر  80تن در هر هكتار است ،تصريح

كرد :درحال حاضر س��ه ش��ركت نيشكر در استان
خوزستان با نامهاي شركت كشت و صنعت كارون،
شركت توسعه نيشكر خوزستان و شركت نيشكر
هفتتپه در راستاي توليد شكر فعاليت ميكنند.
وي نوس��انات قيمت شكر را از مشكالت
عمده اين محصول دانس��ت و گفت :امسال در
پي درخواس��ت صاحبان كارخانههاي قندوشكر
كشور ،دولت قيمت تعيينشده هر كيلوگرم شكر
را به  2300تومان افزايش داده كه  200تومان آن
بهصورت يارانه پرداخت ميشود.
رييس هيأتمديره كش��ت و صنعت كارون
افزود :با وجود افزايش قيمت شكر ،اين محصول
همچنان با قيمت هركيلوگرم 1880تومان در بازار
عرضه ميشود كه علت آن مازاد شكر موجود در
بازار در پي واردات بيرويه است.
س��اعدي يكي ديگ��ر از مش��كالت توليد
شكر را مربوط به هزينههاي جاري شركتهاي
نيش��كر دانست و خاطرنش��ان كرد :از آنجا كه
كار در مزارع و صنعت نيش��كر ،جزو مش��اغل
سخت و زيانآور است و شاغالن اين شركتها
با 20س��ال سابقه بازنشس��ته ميشوند ،از اينرو
شركت نيشكر بايد  4درصد حقوق بازنشستگان
را بهازاي 10س��ال باقيمانده دوره بازنشس��تگي
ب��ه صن��دوق تأمي��ن اجتماعي واري��ز كنند كه
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هزينههاي واحدهاي نيش��كر را باال ميبرد .وي
در پاسخ به پرسش خبرنگار ما درباره مشكالت
ش��ركت نيش��كر هفتتپه ني��ز ادام��ه داد :اين
شركت در سال 1340تأسيس شده و طي جنگ
هشتس��اله ،كارخانه تصفيه ش��كر آن ،چندبار
توس��ط عراقيها بمباران شد كه با وجود قدمت
س��اخت و بمبارانهاي 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�لامي در دوره هفتم تصري��ح كرد :هر واحد
نيشكر بايد حداقل  10هزار هكتار مزرعه نيشكر
داش��ته باشد كه امسال ش��ركت نيشكر هفتتپه
توانسته است  9هزار هكتار اراضي را زيركشت
نيشكر ببرد.
س��اعدي پيشبيني كرد كه ش��ركت نيشكر
هفتتپه امس��ال  65هزار تن ش��كر سفيد توليد
كند .وي با بيان اينكه در كشت و صنعت كارون
نيز امسال  15هزار هكتار زيركشت نيشكر رفته
است ،برآورد كرد كه از اين سطح زيركشت80 ،
هزار تن تا  90هزار تن شكر سفيد توليد شود.
ساعدي در پايان يادآور شد :هماكنون در كل
استان خوزستان 94هزار هكتار توسط سه شركت
نيشكري زيركشت نيشكر رفته است.

تشكلها
را
دلسرد
نكنيد
دكتر حسن روحاني ،رئيسجمهور
اي��ران در دوره مبارزات انتخاباتي بر
حض��ور جدي تش��كلها در جريان
تصميمس��ازي و تصميمگيريه��اي
اقتصادي تأكيد كردند.
همي��ن چند روز پيش نيز معاون
اول رييسجمهور در جمع صدها نفر
از اعضاي هيأت نمايندگان اتاقهاي
سراسري كشور به اهميت تشكلهاي
اقتص��ادي تأكيد و يادآور ش��دند كه
بدون مدي��ران آنه��ا تصميمي اتخاذ
نميشود .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 ،دولتها
و صدها دس��تگاه و س��ازمان دولتي
موظف ش��دهاند ك��ه از تواناييهاي
كارشناسي تشكلها براي حل مسايل
استفاده كنند.
س��ازمانها و دستگاههاي دولتي
نميتوانند از قانون سرپيچي كنند اما
بهنظر ميرسد كه برخي وزارتخانهها
قانون را قبول ندارند و يا آن را جدي
نميگيرند.
درحاليكه تشكلهاي پرشماري
وج��ود دارند ك��ه ميتوانند به دولت
كمك كنن��د ت��ا از گرفتاريها عبور
كند اما اهميت اين مسأله براي برخي
مديران ناچيز است.
بهنظر ميرسد اگر رييسجمهور
محترم ،معاون اول وي كه از نخبگان
صنعت و توليد به حس��اب ميآيد را
براي نظارت بر اين موضوع تجهيز و
مأمور كند شايد اتفاق مباركي باشد.
واقعيت اين اس��ت كه در اغلب
بخشه��ا احترام واقعي به تش��كلها
گذاشته نميش��ود و برخي افراد آنها
را فق��ط ب��راي تزيي��ن ميخواهند و
كاري ندارن��د كه خواس��ت ،اراده و
تصمي��م آنها براي حل مس��ايل مفيد
است يا نه؟
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بازار جهاني

نگاه جهاني

سود و زيان توليد شكر
پيشگفتار
نشريه بينالمللي شكر و شيرينكنندهها در يكي از تازهترين گزارشها و تحليلهاي 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 كردهاند يك پرسش مهم را در ميان گذاشتهاند:
«آيا هنوز توليد شكر به زحمتش ميارزد؟»
در اين گزارش جامع در شروع طوفاني خود تصريح ميكند كه «كسادي طوالنيمدت بازار سهام شكر ،ردي
از تباهي بر جاي گذاش��ته اس��ت» و مينويس��د كه اين وضعيت موجب شده تا ارزش س��هام شمار قابلاعتنايي 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».

كس��ادي طوﻻني مدت بازار سهام شكر ،ردي از تباهي
بهجا گذاشته است .ارزش سهام بيشتر شركتهاي سهاميعام،
طي 18-24ماه گذشته به نصف رسيده است و اكثر تحليلگران
امي��د زيادي به بهب��ود يافتن اين وضعيت ت��ا چندماه آينده
ندارن��د .در عي��ن حال ،انتظارات كم براي دس��تيابي به يك
بازار جهاني متعادل در سال  ،2014-15سبب تضعيف روحيه
سرمايهگذاران در بازار شدهاند.
در سراس��ر جهان ،كارخانههاي ورشكس��ته بسياري در
كشورهاي مختلف بهفروش گذاشته شدهاند ولي طي ماههاي
اخي��ر تعداد خريداران احتمالي به ميزان قابلتوجهي كاهش
يافته است .اين مسئله بهمعني تعطيلشدن كارخانههاي بيشتر
در ماههاي 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 ميشود
كه چه فاكتورهاي ويژهاي س��بب بروز چنين بحران اساسي
ش��دهاند و كدام ش��ركتها 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 حرفهاي
هنرمندانه تلقي ميكنند تا فرايند مكانيكي كاشت و برداشتي
كه ﻻزمه توليد گندم يا ذرت اس��ت .اين صنعت دربرگيرنده
پيوندهايي مستحكم ميان كشاورزان و متصديان كارخانه مبني
بر وابستگي دو طرفه بين آنها است .نميتوان از چغندرقند و
نيشكر جز در توليد قندوشكر استفاده كرد .نيشكر بر خالف
چغندرقند ،يك محصول چندس��اله است در نتيجه ميتوان
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.
مهمتر از همه آنكه ،نيش��كر محصولي اس��ت كه بهطور
قابلتوجهي مس��تعد خراب شدن اس��ت و نيازمند فرآوري
س��ريع بهمنظور به حداكثر رس��اندن محصول حاصل از آن
اس��ت .در برخي كش��ورها مانند برزيل ،اين نياز باعث شده

است تا كارخانهها خودشان نيشكر پايه مورد نيازشان را توليد
كنن��د .با وجود اي��ن ،حتي آنها هم بر موجودي مضاعفي كه
توسط توليدكنندگان مستقل عرضه ميشود تكيه دارند .بيشتر
كارخانههاي شكري در كشورهاي پرورشدهنده چغندرقند،
توس��ط تعاونيهاي كش��اورزي اداره و كنترل ميشوند .اين
بدانمعناست كه كشاورزان چغندركار در كارخانههاي مذكور
سهام دارند .هدف از اين امر ،تثبيت رابطه حياتي ميان طرفين
مذكور است.
در كش��ورهايي كه توليدكنندگان چغندرقند و نيشكر و
ال مستقل از هم هستند،
توليدكنندگان شكر نهادهايي كام ً
اغلب كشمكشها درباره آغاز فصل خرد كردن محصول
و قيمت موادخام ،منجر به تحميل خس��ارتهايي قابلتوجه
بر بهرهوري آنها ميگردد.
از منظر كارخانهداري بايد متذكر ش��د كه توليد ش��كر،
فرايندي بس��يار سرمايهبر است .عالوه بر اين ،بين زمانهاي
برداشت محصول نيز وقفه قابلتوجهي 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 ميكنند كه چرا
دورههاي قيمت پايين در بازار شكر نسبت به ساير كاﻻهاي
كش��اورزي ،مدت زمان بيشتري بهطول ميانجامند .ساختار
پيچي��ده اين صنعت ،در گذش��ته آن را در معرض مقررات
گستردهاي قرار داده است .هدف بيشتر اين مقررات ،پشتيباني
از كشاورزان بهوسيله تنظيم حداقل قيمت چغندرقند و نيشكر
ايش��ان بوده است .برخي از اين مقررات هم ،قيمت شكر را
در بازار عمدهفروشي و خردهفروشي تثبيت ميكنند .در همه
م��وارد ،قوانين مربوط به عرضه و تقاضا (كه در كل قادر به
بخشيدن توازن س��ريع به بازار هستند) معوق گشتهاند .اين
دومي��ن علت زمان طوﻻني واكنش به اش��باع صورت گرفته
در بازار شكر است.
درعينحال بايد متذكر ش��د كه مق��ررات بازار مذكور
ب��ه كاهش مخاط��رات پيش روي س��رمايهگذاران نيز كمك
كردهاند .روند اصالحات بازار شكر اتحاديه ،شاهدي بر اين
مدعا است كه سبب فراهم آوردن شرايط قابل پيشبيني بازار
بهمدتي قابلتوجه شد.

عوامل تعيينكننده 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 او ل عجيب بهنظر برسد چرا كه
اين بخش تقريب ًا از لحاظ تمامي معيارها در سطح توسعهيافته قرار دارد.
فناوري مربوطه نس��بت ًا پيشرفته و نوآوريهاي صورت ﮔرفته در آن اكثرا ً
محدود به آنچه اقتصاددانان «پيشرفت فني عادي» مينامند ،هستند .بهطور
كلي بيش��تر بازارهاي آن اشباع و رش��د آن تابع رشد جمعيت يا توسعه
اقتصادي است.
همانطور كه در اقتصاد مرس��وم اس��ت ،صنايع توسعهيافته تمايل
دارند تا بس��يار متمركز باشند .از آنجايي كه حجم معامالت بهطور ثابت
و به بهترين نحو درحال رش��د اس��ت ،ميتوان حاش��يه سود را از طريق
كاهش هزينهها ،باﻻ برد .فرايند تثبيت مذكور وعده ميدهد تا بهوس��يله
كاهش هزينهها ،درآمد را افزايش دهد كه خود از طريق بهرهبرداري بهتر
از فعاليتهاي اقتصادي در اين مقياس حاصل ميگردد .صنعت شكر در
بيش��تر كش��ورهاي نيمكرهغربي ،نمونهاي بارز از بخشي است كه در آن
اقتصاده��اي مبتني بر فناوري در مقي��اس مذكور به بهرهوري خود ادامه
ميدهند .طي قرنهاي اخير ،تعداد كارخانهها 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 .فعاليتهاي اقتصادي سازماني
در مقياس مذكور نيز در اين بخش مورد بهرهبرداري قرار گرفتهاند .امروزه
در آمريكا و اروپا بهندرت ميتوان شركتهاي تككارخانهاي را يافت .در
عوض ،تعداد بسياري از شركتهاي انحصاري ملي را در اروپا و نيز يك
س��اختار داراي انحصار چندگانه را در بازار آمريكا مشاهده مينماييم .با
وجود اين ،نكته قابلتوجه آن است كه بهنظر ميرسد تأثيرات فعاليتهاي
اقتصادي سازماني در مقياس مذكور محدود به مرزهاي ملي بوده و در آن
نقطه پايان مييابند (البته اگر اروپا را يك نهاد ملي درنظر بگيريم).

تازههاي صنعت قندوشكر

بر همگان آشكار است كه قيمت بازار جهاني شكر بسيار فرّار 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 بيطرفانه
تا اواخر س��الهاي 1990پا برجا بود و از آن زمان ،عوامل زيادي تغيير
كردهاند .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 بهتدريج آزاد ساخته است.
نتيجه آن بود كه ظرفيت توليد شكر در برزيل تا سال  2010بهشدت
توس��عه يافت و پس از آنرو به افول گذاش��ت .در اروپا بهعلت فرايند
اصالحات ،اين ظرفيت روبه كاهش گذاشت و در هند روند توسعه اين
بازار در اواخر س��الهاي  2000بسيار كُند ش��د .در استراليا نيز ظرفيت
توليد شكر رشد بسيار آهستهاي داشت.
در تايلند يعني دومين بازار بزرگ صادركننده شكر ،وضعيت خالف
آنچه گفته شد بود .در اين كشور مقررات حاكم بر بازار تا اواسط سالهاي
 1980تغيير نكرد و اين صنعت بس��يار بهتر از كش��ورهاي سرشناس در
اين خصوص به مس��ير خود ادامه داد .طي سالهاي اخير ،كارخانههاي
اين كش��ور نسبت به كارخانههاي برزيل با س��رعتي متعادلتر گسترش

بازار جهاني

ش��ركت درحاليكه در اواسط سالهاي  1990در اوج خود قرار داشت ،در
 9كشور پنج قاره به توليد شكر (و نه پاﻻيش و تصفيه محض آن) مشغول
بود .اين رقم تا سال  2005به پنج كشور در سه قاره كاهش يافت و تا سال
 2010ديگر در عرصه توليد شكر فعال نبود.

در آينده چهچيز در انتظار ماست

يافتهاند و درعينحال هنوز هم از نيروي كار و زمين ارزان و نيز
بازارهاي درحال رش��د منطقهاي مانند چين بهره ميبرند .ليكن
حاش��يه س��ودها در تايلند نيز از قيمتهاي پايين ش��كر متضرر
هستند .بهطور خالصه ميتوان گفت خارج ساختن بازار مذكور
از نظارت دولت در همهجاي جهان درحال پيشروي است البته نه
به شكلي واحد و بنابراين تا جايي كه موضوع سرمايهگذاري در
ظرفيت توليد مربوط ميشود ،نتايج واحدي را نيز در پي نخواهد
داش��ت .درخصوص نوس��ان قيمتها ميتوان به يقين ﮔفت در
تمامي كشورهاي مذكور ،فرار بودن قيمتها افزايش يافته است
و از اينرو ،پارامترهاي عملكردي بسياري از شركتهايي را كه
پيش از اين در محيطي كنترلشده به فعاليت تجاري ميپرداختند
را تغيير داده است.
تغيير س��اختاري بزرگ ديگري كه در اين صنعت بهچش��م
ميخورد ،لغو سهميهبندي شكر براي صادرات و واردات به اروپا
در س��ال  2017است .بعضي از شركتها از حاﻻ اعالم كردهاند
ك��ه ظرفيت توليد خود را بهطور قابلتوجهي افزايش ميدهند تا
از ش��رايط جديد بازار بهره برند .اين بدانمعناس��ت كه حداقل
براي دورهاي گذرا هم كه ش��ده ،قيمته��ا پايين باقي ميمانند
چرا كه مهرههاي اصلي اين بازار ،س��رگرم مبارزه براي كس��ب
سهميه بيشتري از آن هس��تند .بهطور خالصه ،تعداد بسياري از
شركتهاي سهامي شكر ناچارند راهبردهاي خود را براي بقا در
اين شرايط متحول كنند .هنگامي كه شركتها با تحولي اساسي
مانند اف��ت قابلتوجه قيمتها روبهرو ميش��وند ،چند راهكار
مشخص را پيشرو دارند:
 دست به هيچ اقدامي نزنند. عرصه اين صنعت را ترك كنند. هزينهها را كاهش دهند. در جاي��ي ديگ��ر بهدنبال فرصته��اي جغرافيايي و  /يابخشي بگردند.
ب��راي بهره ب��ردن از آخرين راهبرد مذك��ور ،بايد حداقل
واجد يكي از ش��رايطي كه بيان ميگردد بود :ش��ركت موردنظر
بايد از اس��باب ﻻزم ب��راي حضور در بخ��ش جديد برخوردار
باشد .درصورتيكه شركتي ساليان متمادي توانسته باشد با وجود
حاشيه سود اندك به بقاي خود ادامه دهد ،بعيد است كه استفاده
از طرح تنوعبخش��ي يا بينالمللي ساختن براي آن موفقيتآميز
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 ميسازد .دليل آنكه يك
شركت آغاز به س��رمايهگذاري در فعاليتها يا بازارهاي جديد
ميكن��د آن اس��ت كه بازده كنوني يا پيشبيني ش��ده در فعاليت
تج��اري مركزي آن پايينتر از هدف داخلي موردنظرش اس��ت.
مس��لم ًا همه سرمايهگذاريها با ريسك همراه هستند كه حداقل
از لحاظ تئوري تابعي از بازده مورد انتظار هس��تند .تنوعبخشي
و بينالمللي ساختن ،خودبهخود منجر به بازده باﻻتر نميشوند.
آنچه ضروري مينمايد برنامهريزي زماني است.
توليل ،يكي از بزرگترين ،متنوعترين
بهطور مثال شركت تا 
و جهانيترين ش��ركتها در س��طح جهان بهشمار ميرفت .اين

اين وضعيت در اروپا طي چند سال آينده بسيار پر چالش خواهد بود.
توليدكنندگان موجود در نواحي برخوردار از بهرهوري باﻻ ،با ش��جاعت به
ارائه طرحهاي توس��عه ادامه ميدهند .حتي برخي از آنها معتقدند كه بخش
صنعت ش��كر در اروپا پس از سالها غيبت در بازار جهاني شكر ،ميتواند
بعد از آنكه بروكسل محدوديتهاي صادرات را از ميان ببرد دوباره تبديل
به عاملي پيش��رو در اين عرصه گردد .با اين حال بايد بهياد داشت كه بازار
جهاني فقط در مواردي نادر ،عرصهاي پر منفعت براي شكر چغندري اروپا
بوده است .آيا احتمال دارد افزايش محدوديت صادراتي 1/374ميليون تني
شكر در اروپا كه انتظار ميرود از سال  2017-18اجرايي شود و نيز توليد
بيشتر اين منطقه ،اروپا را تبديل به «توليدكنندههاي نوساني» (مازاد توليد در
يكسال؛ كسري در سالهاي ديگر) ميكند؟ در واقع متذكر ميشود برخالف
نيشكر كه محصولي ساالنه است پرورش چغندرقند در اروپا يكساله است.
با اين حال ،كارخانهها هنوز نيازمند فعاليت با حداكثر ظرفيت براي بهحداقل
رس��اندن هزينههاي متغير آتي هستند .مش��خص كردن آنكه تا سال 2017
چه اندازه از بازار آتي نصيب آنهايي خواهد شد كه قصد باقيماندن در اين
عرصه را دارند ،بسيار دشوار مينمايد .انجام سرمايهگذاري هنگفت در ايجاد
ظرفيت جديد بعيد خواهد بود .در عوض احتمال آن ميرود كه كارخانههاي
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 ميرود در برزيل تثبيت بيشتري ايجاد گردد .درحاليكه قيمتها
بسيار پايينتر از هزينههاي توليد هستند و بهاي دولتي بنزين بر حاشيه سود
اتانول سرپوش ميگذارد ،احتماﻻً تعطيلي كارخانه ادامه يابد .درحالحاضر
ارزيابي فرايند توليد كمتر ،دشوار است ولي شاخصهايي مبني بر آن وجود
دارن��د كه اين فرايند صرفنظر از آنكه آيا دولت برزيل بهاي بنزين را آزاد
خواهد كرد يا خير؟ به روند خود ادامه ميدهد.
در هن��د بهعنوان بزرگترين مصرفكننده ش��كر در جهان ،كارخانهها
بهدليل افت قيمتهاي محلي و جهاني و نيز قيمتهاي باﻻيي كه بايد براي
ش��كر توليدش��ده محلي پرداخته ش��وند ،دچار ضرر و زيان شدهاند .بيشتر
كارخانهه��ا در ايالت ش��مالي هند يعني اوتارپرادش ك��ه بزرگترين ايالت
توليدكننده شكر اين كشور است اظهار داشتهاند كه خرد كردن نيشكر را در
فصل  2014-15تعليق خواهند كرد مگر آنكه دولت قيمت نيشكر را كاهش
دهد .دولت مذكور درحالحاضر تصميم گرفته است تا قيمتهاي نيشكر را
در سال  2014-15تغيير ندهد و امتيازاتي را براي اين صنعت قائل شود تا
به كارخانهداران كمك كند هزينههاي كشاورزان را پرداخت نمايند.
در كش��ور اس��تراليا ،رواب��ط ديرين��ه مي��ان توليدكنندگان نيش��كر و
كارخانهداران درحال گسستن هستند .پس از آنكه شركتهاي خارجي بيشتر
داراييهاي كارخانههاي كشور را خريداري كردند ،شركتهاي 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 ميترسيدند
كه معامالت آينده را از دست بدهند .پيامدهاي اين تغيير ساختاري اساسي
روابط صنعتي ،هنوز مش��خص نيستند .با اين حال ،شاخصهايي دال بر آن
وجود دارند كه شركتها دوباره پس از سالها غفلت ،آغاز به سرمايهگذاري
مجدد در اين بخش خواهند كرد.

خالصه

طي س��الهاي اخير ش��اهد بودهايم كه توليدكنندگان ش��كر در بيشتر
كش��ورهاي جهان دچار ركودي ثابت شدهاند .بخشي از اين مشكل مربوط
به فرايند آزادس��ازي قيمتها در جهان اس��ت كه با س��رعتهايي متفاوت
درحال پيش��روي است .اين بدانمعناس��ت كه عالئم مربوط به قيمتها از
سوي بازار جهاني با فاصله زماني قابلتوجهي به اين صنعت انتقال يافته و
تفسير ميگردند كه سبب تبديل شكر به «وضعيت بيمار» در بازار مواداوليه
و كاﻻهاي مصرفي ميشود .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 قيمتها
دوباره افزايش خواهند يافت.
بهنظر ميرسد كشورهايي كه گامهاي جدي براي آزادسازي صنايع خود
برداشتهاند آنقدر توليد خود را كاهش دادهاند كه بهره بردن از اين وضعيت
متحول ش��ده برايشان دشوار خواهد بود .برعكس ،كشورهايي مانند تايلند
كه رويه بازار شكر خود را تغيير ندادهاند بيشتر احتمال دارد تا از تحوﻻت
آتي س��ود برند .البته هنوز هم توليد ش��كر به زحمت آن ميارزد .با وجود
اين ،س��الهاي اخير نشانگر لزوم پافشاري دوندگاني است كه اين مسافت
طوﻻني را ميپيمايند تا از ركود ش��ديد قيمتها كه از س��ال 2012بر بازار
حاكم بوده است نجات يابند.
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سازمان ملل:

هزينه موادغذايي در جهان
باز هم كاهش يافت

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 ماههاي
اخي��ر و اس��تحكام ارزش دالر در بازارهاي جهاني
ذكر كرده است.
س��ازمان خواربار و كشاورزي سازمان ملل در
گزارش ماهانه خود با اشاره به اين نكته كه ميانگين
ش��اخص هزينههاي غذايي كه بهنظر ميرسيد درماه
نوامبر سال گذشته به پايينترين حد خود رسيده در
ماه دس��امبر بار ديگر حدود 1/7درصد كاهش يافته
اس��ت .بنابراين گزارش ش��اخص هزينههاي غذايي
كه ميانگين ارزش يك س��بد شامل غالت ،گوشت،
محصوالت لبنياتي ،روغنهاي گياهي و قندوشكر در
بازارهاي بينالمللي است در سال  2014در مجموع
نزديك به  3/7درصد نسبت به سال پيش از آن كاهش
يافته و به  202درجه رسيده است.
«عبدالرضا عباس��يان» اقتصاددان ارشد سازمان
خواربار و كشاورزي سازمان ملل در گزارش اين نهاد
محصوالت گوش��تي را با افزايش  8/1درصد درسال
 2014تنها محصوالتي ذكر كرده كه در س��ال گذشته
نسبت به سال  2013افزايش چشمگيري داشتهاند.
بهموجب اين گزارش ميانگين بهاي قندوش��كر
درسالي كه گذشت  4/8درصد كاهش داشت كه اين
كاهش حاصل پايين آم��دن بهاي نفت در بازارهاي
جهان و افزايش توليد نيش��كر دربرخي كش��ورهاي
توليدكنن��ده دانس��ته اس��ت .بهگفته اين كارش��ناس
اقتصادي كاهش بهاي نفت يكي از داليل پايين آمدن
س��طح تقاضا براي محصوالت نيشكر بهعنوان مواد
الزم ب��راي توليد الكل اتيليك بوده و موجب كاهش
بهاي اين محصوالت در بازارها ش��ده است .وي با
اشاره به اينكه هزينه محصوالت لبنياتي درآغاز سال
 2014به باالترين حد خود در دهههاي اخير رسيده
بود يادآور ش��ده است كه هزينه اين محصوالت در
پايان س��ال گذشته با  34درصد كاهش به پايينترين
حد خود از س��ال  2009تاكنون رسيده كه بيشترين
كاهش بهاي ميانگين در مقايس��ه با ساير محصوالت
محسوب ميشود.

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 :بهتبع اين كاهش
بخش��ي از آنچه در بودجه آمده محقق نخواهد شد.
هداي��تاهلل ميرمرادزهي توضي��ح داد :كاهش قيمت
جهاني نفت ميتواند موجب باالرفتن قيمت نهادهها
و كود اس��تفاده شده در بخش كشاورزي شود كه در
نتيجه قيمت توليدات كشاورزي افزايش پيدا كرده و
مصرفكننده 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 تمامشده باال ميرود
و خود را در عرضه به مصرفكنندگان نشان ميدهد.
اين عضو كميس��يون كش��اورزي مجل��س همچنين
گف��ت :بحران قيمت نفت خود را در بخش توليد و
نهادهها ظاهر ميكند .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 ميتوانيم مقاومت كنيم و
توليدات داخلي خود را به ش��كلي صحيح مديريت
كرده و افزايش دهيم.
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كاهش قدرت خريد مردم
و ركود فروش
شيريني و شكالت
بحران نقدينگي از يكطرف و كاهش قدرت
خريد مردم از سوي ديگر موجب ركود در توليد و
فروش شمار قابلاعتنايي از محصوالت شده است.
صنعت شيريني و شكالت كه از مصرفكنندگان
اصلي شكر هس��تند نيز با اين دشواريها مواجه
هستند .جمشيد مغازهاي از مديران انجمن شيريني
و ش��كالت در گفتوگويي در اينباره نكاتي را
مطرح كرده است كه ميخوانيد:
بهنظر ميرسد صنايع شيريني و شكالت ايران
مانند بس��ياري ديگر از صنايع كشور با مشكالتي
روب��هرو اس��ت؛ بهعن��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
ميكند .درحال حاضر بسياري از صنايع شيريني و
شكالت كشور بهدليل كمبود نقدينگي با تمام توان
كار نميكنند .عالوه بر آن افزايش قيمتها و رشد
تورم باعث ش��ده تا بهنوعي در بازار اين محصول
ركود ايجاد شود و مردم چندان استقبالي از خريد
شكالت نميكنند البته اين موضوع تا حدودي هم
طبيعي اس��ت و با توجه به كاه��ش قدرت خريد
مردم كمكم محصوالتي مانند ش��كالت در س��بد
هزينه خانوار به حاشيه رانده ميشوند.
درخصوص ج��ذب س��رمايهگذاري با چه
موانعي روبهرو هستيد آيا تزريق منابع مالي به اين
بخش راضيكننده است؟
مشكل عمده صنايع شيريني و شكالت نبود
منابع مالي براي س��رمايهگذاري است .بانكها به
آن ش��كل كه ش��ايد و بايد به صنايع ش��يريني و
ش��كالت تسهيالت نميدهند و درصورت اعطاي
تس��هيالت بازگش��ت آنرا با بهره بسيار باال طلب
ميكنند .در اين صورت ادامه فعاليت براي صنايع
ش��يريني و شكالت با مش��كل فراوان و عديدهاي
مواجه است.
وضعي��ت صادراتي ايران در قياس با س��اير
كشورهاي 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.تركها ب��ه صادركنندگان
خود مش��وقهاي فراوان صادرات��ي ميدهند و از
اين طريق توانستهاند رقم صادراتي خود را افزايش
دهن��د .اما در ايران نهتنه��ا از صادركننده حمايت
نميش��ود هيچ بلكه با ايجاد موانع مختلف از قبيل
اعط��اي تس��هيالت و ...باعث بروز مش��كل براي
صادركنندگان ميشوند.
صادرات شيريني و شكالت ما طي چندسال
اخير به چه ميزان بوده است؟
نگاهي به رقم صادرات ايران طي چندس��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  ۹۲حدود  ۴۷۵ميليون
دالر اعالم شده است .درحاليكه اين رقم در سال
 ۹۱با  ۵ميليون دالر بيش��تر رقم  ۴۸۰ميليون دالر
را نش��ان ميدهد و در س��ال  ۹۰ني��ز  ۶۰۰ميليون
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 فرهنگسازي شود موضوع ديگر اين است
ك��ه اكثر م��ردم فكر ميكنند ش��كالت خارجي از
محصول داخلي بهتر و با كيفيتتر است .اين باور
اش��تباه باعث ش��ده تا به محصوالت خارجي نوع
ديگري نگاه شود و خودبهخود واردات غيررسمي
و قاچاق آن افزايش پيدا كند.

آمار

تحوالت واردات به زيان توليد داخل

آمارهاي ارائهشده از سوي گمرك جمهوري
اس�لامي ايران نشان ميدهد كه بهرغم ممنوعيت
واردات شكر از اول امسال ،تا پايان آذرماه رقمي
معادل  823هزار تن شكر وارد شده است.
جداول حاضر در اين صفحه نش��ان ميدهد
كه ارزش واردات ش��كر در س��الهاي  1384تا
امروز به نزديك  6ميليارد دالر ميرسد .از نكات
جذاب آمارهاي توليد يكي هم مقايس��ه واردات
و توليد در سالهاي گوناگون است كه در نمودار
زير آن را مالحظه ميكنيد .آمار اين نمودار نشان
ميدهد وقتي در سالهاي  1380تا  ،1384توليد

ش��كر در داخل با روندي منظم رش��د را تجربه
ميكرد ،بهدليل سياستهاي دولت هشتم واردات
نيز روندي كاهنده تا س��ال  1383را تجربه كرد،
اما ناگه��ان در س��ال  1385اوج گرفت و ميزان
واردات نزدي��ك به  2برابر واردات ش��د .پس از
آنكه توليد داخلي در سال  1386و  1387كاهش
ياف��ت واردكنندگان نيز آهنگ واردات را كاهش
دادند تا نرخ سودشان آسيب نبيند.
در اين سالها توليد بار ديگر قد علم كرد و
تا سال  1389كه به ميزان يك ميليون و  124هزار
تن رس��يد و نزديك به سال  85شد ،اما واردات

جدول  :1آمار واردات شکر از سال 1380
تا پايان آذر سال 1393
به تفکيک واردات دولتي و خصوصي

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

موجودي شكر

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

نمودار توليد و واردات شكر از سال  80تا پايان آذر سال 93

(ارقام به تن)

3000000

ارقام به هزار تن

سال
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392

( 1393آذر)

واردات
واردات بخش
بخش دولتي
خصوصي

0
0
56
42
80
1485
962
1101
877
1805
1234
1175
992
562

جمع
واردات

937
820
216
203
707
2527
1170
1101
877
1805
1234
1680
1579
823

937
820
160
161
627
1042
208
0
0
0
0
505
587
261

2500000
2000000
1500000
1000000
500000

92

آذر 93

88

87

86

85

84

83

82

81

80

766000

1178000 1150000 1124000 1122000

450000

552000

1050000

1258000

1238000

1193000

1274000

1040000

838000

91

823000

1805000

877000

1101000

1170000

2527000

707000

203000

216000

820000

 937000واردات

1579000

90

1680000

1234000

89
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جدول  :3وضعيت موجودي شكر
و ميزان انتقالي به دي سال 93

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

سال
1384

(هزار تن)

78

1385

637

1387

103

1386

خام

بها (دالر)

(هزار تن)

20.124.000

291.271.910

629

1.890
998

287.800.013

1101

325.013.345

1388

27

8.819.906

850

1390

1389
1391

1392

1393
جمع

0

1805

274.461.367
315.826.114

6

3.799.510

1228

0

0

1579

832.187.958

12304

5.519.979.866

0
0

1199

0

1680

494.538.002

823

877

704.520.407

752.105.334

0

1170

407.770.710

707

726.182.559

348

0

177.256.000

(هزار تن)

2.527

133.309.344
37.213.332

بها (دالر)

جمع واردات

بها جمع واردات
(دالر)
197.380.000

1.017.454.469

822

0

324.646.020
704.520.407

1805

1234

755.904.844

1579

832.187.958

13503

6.014.517.867

1.072.413.608

1680

377.226.506

823

1.072.413.608
377.226.506

توليد

شرح

تن

موجودي انبار كارخانهها
در پايان آذرماه سال 93

1.175.338

شكر موجود در ابتداي ديماه سال 93

1.175.338

* توضيح اينكه مالكين  1.175.338تن شكر موجود در
انبار كارخانهها بهشرح ذيل ميباشند:
موجودي متعلق به دولت

 474.370تن

موجودي متعلق به كارخانهها

 596.072تن

موجودي متعلق به تجار

 104.916تن

ميزان موجودي احتمالي در انبار كارخانههاي ورامين و كرج
بهعلت عدمدسترسي ،در آمار فوق لحاظ نشده است.

ميزان باقيمانده توليد تا پايان بهرهبرداري  500.000تن

ماخذ :گمرك جمهوري اسالمي ايران

جدول  :4واردات شكرخام بهصورت ماهيانه از سال  1385تا آذر سال 1393
رديف

1
2
3
4
5
6
7
8
9

سال
1385
جمع هرماه  +ماههاي قبل
1386
جمع هرماه  +ماههاي قبل
1387
جمع هرماه  +ماههاي قبل
1388
جمع هرماه  +ماههاي قبل
1389
جمع هرماه  +ماههاي قبل
1390
جمع هرماه  +ماههاي قبل
1391
جمع هرماه  +ماههاي قبل
1392
جمع هرماه  +ماههاي قبل
1393
جمع هرماه  +ماههاي قبل

فروردين ارديبهشت خرداد
111
94
154
359
248
154
112
228
236
576
464
236
88
29
28
145
57
28
57
108
119
284
227
119
132
107
69
308
176
69
12
24
0
36
24
0
121
69
50
240
119
0
88
15
88
191
103
0
211
137
165
513
302
0

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

مرداد شهريور مهر
187
192
307
1250 1063
871
61
133
111
935
874
741
24
173
149
580
556
383
94
33
42
517
423
390
161
330
312
1345 1184
854
31
384
301
820
789
405
190
196
154
835
645
449
207
159
61
732
525
366
47
67
40
724
677
610

آبان
223
1473
55
990
68
648
46
563
112
1457
18
838
37
872
115
847
19
743

آذر
194
1668
65
1055
65
713
45
608
80
1537
17
855
228
1100
146
993
80
823

دي
298
1965
27
1082
126
839
74
682
63
1600
181
1036
151
1251
134
1127

بهمن
240
2205
50
1132
169
1008
122
804
73
1673
142
1178
307
1558
225
1352

اسفند
276
2481
38
1170
93
1101
73
877
132
1805
56
1234
123
1681
227
1579

جمع
2481
1170
1101
877
1805
1234
1681
1579
823

اخبار

معناي اقتصادي نصفشدن مصرف لبنيات چيست؟
ج��ز ماجراي پالم،ع��دهاي هم قدرت خريد مردم را عامل
اصلي كاهش قيمتها و جز عوفزع توليدكنندهها معرفي ميكنند.
از جمل��ه ،ابوالحس��ن خليلي ،عضو ات��اق بازرگاني ايران كه به
«تعادل» ميگويد :ركود اقتصادي فش��ار بر توليد كشور آورده و
درنتيج��ه توليدكننده توليد خود را كاهش داده اس��ت .از طرفي
 ۳۰درصد
توسعه فروش��گاههاي زنجيرهاي كه موادغذايي را با 
تخفيف عرضه ميكنند نيز فشار مضاعفي بر توليدكننده و سود
آن از ف��روش م��يآورد .در واق��ع بهاعتق��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 بهدنبال انقب��اض مالي بانكها و انضباط
مال��ي دولت ،رخ داد توليد را نيز كاهش داده اس��ت اما كاهش
تقاضا ظاهرا ً 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
ميگويد :بهط��ور كلي در هر صنفي با كاهش 20-30درصدي
قيمتها مواجه هستيم حتي بخشهاي خدماتي .اما صنايع غذايي
نميتوانن��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 يارانهها 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
بيتأثير نميدان��د و آن را عامل قهر مردم از محصوالت صنايع
لبني معرفي ميكند .وي راه چاره را در سياست انبساطي دولت
بهط��ور كلي ميداند وگرنه ركود حاك��م از نظر وي ادامهدار و
خطرناك است .در اين شرايط بهگفته خليلي ،محرك شبعيد هم
نميتواند امسال كارگر افتد .بهنظر خليلي ،مردم در كوچككردن
هزينههاي خود ،در كمال ناباوري ،اول از همه ،موادغذايي را از
سبد خود حذف ميكنند.
خليلي در نهايت اين اخطار را هم ميدهد كه اين روند به
دامپروري كشور نيز منتقل ميشود و ممكن است كه كشتارگاهها
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 ميتواند
فراتر رفتن رشد عرضه اين محصوالت نسبت به رشد تقاضاي
آن باشد يا اينكه ميزان تقاضا براي اين محصوالت بهدنبال كاهش
يا تثبيت قدرت خريد مردم يا رسوايي پالم در اين صنايع كاهش
پيدا كرده اس��ت .اين كاهش بههردليلي كه رخ داده باشد ،تأثير
بلندمدت مطلوبي روي سالمت جامعه نخواهد داشت .بههمين
دليل «تعادل» معن��اي اقتصادي اين پيشبيني را در گفتوگوي
جداگانه با فعاالن اين صنعت و مدعيان آن بررسي كرده است.
كاهش مصرف محصوالت لبني مدتهاست بهعنوان يكي از
مشكالت از سوي كارشناسان و مسؤوالن دولتي مطرح ميشود
كه البته عمدت ًا دليل آن كاهش قدرت خريد مردم است اما بهنظر

ميرس��د رغبت و توان خريد مردم براي لبنيات پس از آخرين
مرحله افزايش قيمت از س��وي كارخانههاي لبني مجددا ً كاهش
يافته اس��ت ،چرا كه در ش��رايطي كه صاحبان صنايع لبني اعالم
ميكنند توليد و صادرات آنها تفاوتي با گذش��ته نداش��ته است،
افزايش موجودي انبارهاي آنها دليلي جز كاهش مصرف نسبت
به گذشتهاي 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 قيمتها ندارد و كاهش توان خريد
مردم بهدليل 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 ميكند كه كارخانههاي
لبني با اقداماتي مانند تخفيف قائلشدن و فروش محصول كمتر
از هزينه درجشده روي آن از فاسدشدن محصول و ضرر و زيان
بيشتر جلوگيري كند.
عرضه و تقاضا مديريت شود
وي تأكيد دارد در اين شرايط نظام قيمتگذاري محصوالت
لبني از سيس��تم ارزشافزوده بايد بهس��مت نظام قيمتگذاري
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 ميگويد اين شرايط بايد بهگونهاي مديريت شود تا
توليد صاحبان صنايع لبني كاهش پيدا نكند ،چراكه توليدكنندگان
در هي��چ ش��رايطي به كاهش تولي��د و تعطيل��ي كارخانهها تن
نميدهن��د .همچنين محم��د فربد ،عض��و هيأتمديره انجمن
صنفي صنايع لبني در اينباره به ايس��نا گفت :توليد و صادرات
محصوالت لبني در صنايع مسلم ًا تغيير محسوسي نداشته است
و علت تراكم باالي اي��ن محصوالت در انبارهاي كارخانههاي
توليدكنن��ده ،كاهش مصرف اس��ت .به گفت��ه وي با وجود حق
باالرفتن قيمتها و هزينههاي توليد در همه صنايع كه در هر سال
به نسبتي مشخص رخ ميدهد ،درآمد مردم متناسب با آن افزايش
نيافته است؛ بنابراين قدرت خريد مردم كاهش پيدا ميكند.
اين عضو هيأتمديره 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 هفتميليونتن ش��يرخام در كشور توليد ميشود
كه حدود  5/5ميليون تن آن به كارخانهها وارد و ۱۰درصد آن
نيز صادر ميشود.
فربد با بيان اينكه محصوالت مشمول تخفيف عمدت ًا جزو
محصوالتي است كه مانند شير و ماست تاريخ مصرف كوتاهتري
دارن��د ،گفت :اگ��ر كارخانههاي لبني قيم��ت محصول خود را
در اين ش��رايط قدري كاهش ميدهند بهخاطر اين اس��ت كه با
چشمپوشي از درصدي از ضرر و زيان خود ،جلوي فاسدشدن
هم��ه محصوالت و از بينرفتن س��رمايههايي كه براي توليد آن
زحمت فراواني كشيدهاند را بگيرند.

وزير جهادكشاورزي:

امسال مخالفت خود را با واردات شكر اعالم كردم
وزي��ر جهادكش��اورزي گفت :در
نامهاي كه دهم فروردين امسال به بخش
بازرگان��ي خارج��ي وزارت صنعت،
معدن و تجارت نوشتم خواهان امتناع
از ثبتس��فارش و ممنوعي��ت واردات
شكر شدم.
محم��ود حجتي اف��زود :موضوع
ثبتسفارش واردات به وزارت صنعت،
معدن و تجارت مربوط ميشود.
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  600هزار تن ش��كر از نيشكر
و  700ه��زار ت��ن از چغندرقند توليد
خواهيم داشت.
وي گف��ت :امس��ال كارخانهها 4
ميليون و  400ه��زار تن چغندرقند از
كش��اورزان خريدهان��د و بيش از 600
هزار تن شكر نيز از سال گذشته وجود

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 هماكنون وارد
ش��ده در مقايس��ه با قيمت تضميني كه
دولت مصوب كرده بيشتر ميشود.
حجتي گفت :اين افزايش قيمت با
وضع تعرفهاي ،قيمت ارز ،قيمت جهاني
و قيمتهاي تمامشده در داخل كشور
قابل بررسي است.
وي در ادام��ه اف��زود :در 9ماه��ه
گذشته حدود  830هزار تن شكر وارد
شده اما اين شكرهايي است كه براساس
ثبتسفارش 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 ثبتسفارش نشدن واردات
ش��كر گفت :وزارت صنع��ت قطع ًا 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 ميكنيم .وزير جهادكشاورزي
در پايان گف��ت :موضوع جلوگيري از
واردات شكرهاي ثبتسفارش شده نيز
به مقررات تجارت خارجي برميگردد
و مس��ؤولين ذيربط باي��د در اينباره
پاسخ دهند.
طبق آمار سازمان بنادر و كشتيراني
و همچنين گمرك جمهوري اس�لامي
اي��ران در  9ماهه 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 ثبتسفارش شكر را دادهايم.
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عضو كميسيون كشاورزي ،آب و منابع طبيعي در گفتوگو با فارس:

براي بينيازي از واردات محصوالت

خارجي ،از كشاورز ايراني حمايت كنيد
عضو كميس��يون كشاورزي آب و منابع طبيعي گفت :اگر بخش
كش��اورزي براس��اس يك الگوي برنامهريزي ش��ده براي استفاده از
ظرفيتهاي كشور پيش رود ،ميتواند بخشي از نيازهاي وارداتي كه
از طريق فروش نفت تأمين ميشود 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 برنامهريزي شده براي
اس��تفاده از ظرفيتهاي كشور پيش رود ،ميتواند بخشي از نيازهاي
وارداتي كه از طريق فروش نفت تأمين ميش��ود ،را جبران كند .وي
افزود :درآمدهاي حاصل از توليدات كشاورزي بهطور كامل نميتواند
جايگزين درآمدهاي نفت شود ،ولي بخشي از نيازهايي كه از طريق
فروش نفت وارد ميكنيم ،را تأمين ميكند.
عضو كميس��يون كش��اورزي آب و منابع طبيعي ب��ا بيان اينكه
كش��اورزي كشور كارآمد نيس��ت و بهرهوري 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 بهدليل
مباحث اقتصادي خودشان هرساله تصميم ميگيرند ،كه چه محصولي
را كشت كنند .وي افزود :مشوقها و حمايتهاي دولت به اندازهاي
نيست كه كشاورز دنبالهرو سياستهاي 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 دانههاي روغني
مورد نياز كشور واردكننده هستيم و حتم ًا بايد با برنامهاي منسجم و
پايدار براي توليد اين محصوالت برنامهريزي كنيم .عضو كميس��يون
كشاورزي آب و منابع طبيعي بيان داشت :با خريد تضميني محصوالت
كشاورزي ،پرداخت تسهيالت ارزان قيمت ،تأمين نهادهها و اطمينان
دادن به كشاورز براي خريد توليداتش ،توليد بخش كشاورزي را بايد
ارزشمند كرده و قطع ًا اين موضوع در اقتصاد تأثيرگذار است .توكلي
تصريح كرد :با برنامهريزي منس��جم و پايدار براي توليد محصوالت
كش��اورزي ميتوان بخش��ي از واردات را حذف كرد و بهجاي آن از
محصوالت داخلي اس��تفاده كنيم .وي افزود :اقتصاد مقاومتي تكيه بر
استفاده از قابليتهاي 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 بهدليل مصرف
درآمدهاي اين بخش در مصارف جاري و برگش��تناپذير اس��ت و
اگر درآمد حاصل از نفت ،صرف ايجاد ارزش افزوده ش��ود ،ما را از
وابس��تگي خارج ميكند .وي همچني��ن در مورد درآمدهاي نفتي كه
صرف واردات ماشينآالت كش��اورزي ميشود ،گفت :اين هزينهها
تبديل به درآمد ش��ده ارزش اف��زوده و ثروت ايجاد ميكند ،بنابراين
صرف هزينه در اين بخش مشكلزا نيست.

برگزاري جلسات تنظيم بازار در سكوت خبري
درحاليكه مصوبات ستاد تنظيم بازار همواره بر زندگي و معيشت
مردم بهصورت مس��تقيم اثرگذار اس��ت ،جلس��ات آن ماههاست در
سكوت خبري برگزار ميشود كه البته در اين ميان بازار شايعات هم
داغ است .جلسات ستاد تنظيم بازار با دبيري حسن يونسسينكي در
وزارت جهادكش��اورزي برگزار ميشود .اعتقاد مسؤوالن ستاد تنظيم
بازار اين است كه اگر اين مصوبات كمتر رسانهاي شود ،ميتواند بازار
كشاورزي و صنايع غذايي را بهتر كنترل كنند .اما طي اين مدت نهتنها
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 بهواسطه ارتباطات خود بهراحتي به مصوبات اين ستاد دسترسي
دارند و اين همان رانت اطالعاتي است.
گرچه خبرهاي بهدست آمده حاكي از آن است كه مسؤوالن ستاد
تنظيم بازار در پي اعتراض جمعي از كارشناسان و البته رسانهها مبني
بر اطالعرساني صحيح و هوشمند مصوبات ستاد تنظيم بازار و نقش آن
در كنترل بازار و جلوگيري از شايعهپراكني درصددند تا يكي از اعضاي
اين ستاد را بهعنوان سخنگو معرفي كنند تا اطالعرساني از اين طريق
صورت گيرد اما هنوز تكليف اين سخنگو مشخص نشده است.
بهنظر ميرس��د وزارت جهادكش��اورزي بهعن��وان متولي توليد
تا تنظيم بازار محصوالت كش��اورزي بايد با شفافس��ازي در روند
اطالعرس��اني مصوبات ستاد تنظيم بازار جلوي شايعات و رانتهاي
اطالعاتي را بگيرد تا بتواند بهتر از گذشته بازار محصوالت كشاورزي
و سبد غذايي مردم را تنظيم كند.
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فراخوان

سيوششمين دوره سمينار ساالنه كارخانههاي قندوشكر ايران
آگهي و فراخوان مقاله

سيوشش��مين دوره س��مینارهای س��االنه کارخانهه��ای
قندوشکر ایران در روزهای  16و  17ارديبهشتماه 1394
( )6-7 May 2015در مح��ل ت��االر گردهمای��ی ش��کر
مرک��ز بررس��ی وتحقیق وآم��وزش صنایع قن��د ایران با
هم��كاري انجمن صنفي كارخانههاي قندوش��كر ايران و
دانش��گاه جامع علمي – كاربردي در ش��هر مشهد برگزار
خواهد شد.
بدینوس��یله از عالقهمن��دان به ارائه مقاله در این س��مینار
دعوت میشود مقالههای خود را در زمینه موضوعات زیر
تهیه نموده و دو نس��خه از اصل مقاله را همراه با  CDو
فرم پرشده اعالم آمادگی شرکت در سمینار حداکثر تا 15
فروردينماه 1393به دفتر مرکز بررسی وتحقیق و آموزش
صنایع قند ایران (مشهد  -صندوق پستی )91375 -3153
ارسال فرمایند.
مقاالت رس��یده در صورت قبول هیأت بررس��ی مقاالت
برای س��خنرانی در س��مینار و ی��ا تهیه پوس��تر انتخاب
خواهند شد.
عزيزاني كه مقاله آنها برای ایراد س��خنرانی مورد تأیید و
پذیرش قرار گرفته از پرداخت هزینه ثبتنام در س��مینار
معاف خواهند بود و براي مقاالت پذيرفته شده بهصورت
پوس��تر از  50درص��د وروديه طبق ج��دول تعرفه معاف
خواهند شد.
موضوعات قابل طرح در سمينار
* بخش عمومی:
 .1طرح تنظیم بازار صنعت قندوش��کر در کشور از طریق
واگذاری به انجمن صنفی کارخانههای قندوشکر ایران
 .2مقایسه قیمتتمامشده شکر در ایران و جهان
 .3اثرات واردات بیرویه ش��کر بر زنجیره تولید شکر در
کشور (صنایع جانبی ،خوراک دام ،ایجاد اشتغال خانوار)
 .4عارضهیابی در صنعت قند چغندری و نیشکری ایران
 .5تأثیر طرح تحول اقتصادی بر صنعت قند و شکر
بخش تكنولوژي
 .1روشهاي کاهش قیمت تمام ش��ده ش��کر در صنعت
قندكش��ور در دو بخش نیش��کری و چغندری از دیدگاه
تکنولوژیکی
 .2نقش علوم و فنون جدید در نوآوری صنعت قند
 .3بررس��ی به��رهوری صنعت قند ایران پ��س از انقالب
اسالمی
 .4اس��تفاده از اتوماسيون و فناوری جدید و نرمافزارهای
موجود در برنامههای توس��عه و بهینهس��ازی صنایع قند
چغندر و نيشكر
 .5بهینهس��ازی مص��رف س��وخت و ان��رژی در صنايع
قند چغندري و نيش��كري با نگ��رش کاهش مصرف 30
درصدی
 .6نقش و پتانسيل توليد صنایع جانبی و فرآوردههای جنبی
در صنعت قند و شکر (خمیرمایه ،اسیداستیک ،الکل و)...
و اهمیت و تأثیر آن بر صادرات
 .7امكانس��نجي توليد ان��واع ش��كرهاي مخصوص در
كشور
 .8لزوم ایجاد تنوع در بستهبندی محصول تولیدی جهت
مصارف خانوار و صنعتی
 .9تولی��د اتان��ول در صنایع قند ایران و جه��ان بهعنوان
سوخت مكمل
بخش محیطزیست
 .1اس��تفاده بهينه از ضايعات و پس��ماند كارخانههاي قند
و شكر كشور
 .2مزایای زیست محیطی اتانول سوختی
 .3بهينهس��ازي مصرف آب در خط توليد كارخانههاي
قند و شكر كشور
ماهنامه

ش مقال ه
ط ارسا ل و پذير 
شراي 

ال در جايي چاپ يا ارايه نشده باشد.
 .1مقاله قب ً
ل بخشهاي زير باشد:
 .2صفحه او ل مقاله باي د شام 
 .2-1عن��وان مقاله  .2-2نام نويس��ندگان مقاله به ترتيب ن��ام و نام خانوادگي (نا م ارائهدهن د ه مقاله با
س��تاره در قس��مت باال و سمت چپ آنها مش��خص گردد) .2-3 .آدرس نويسندگا ن (شامل آدرس،
تلفن و  .2-4 )E-mailچكيده به زبان فارسي  .2-5واژههاي كليدي
ل قسمتهاي زير باشد:
 .3صفحه دو م به بعد شام 
ع در متن مقال ه با ش��مار ه ارجاع دا ده ش��وند و
ي مقاله  .3-3مراجع (مراج 
ن اصل 
 .3-1مقدمه  .3-2مت 
ش مزبور ذكر گردد) مثال:
ت كامل آنها در بخ 
مشخصا 

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

ش غذا (اصول و كاربرد) مركز نشر دانشگاهي .تهران.
ي فرآور 
 .2بهرام .م )1377( .تكنولوژ 

پ مقاالت:
روش تاي 
 .1مقاله با استفاده از نرمافزار  Microsoft word 2010در سيستمعامل  XPدر حداكثر هشت صفح ه
ت ليزري بههمراه CDو
 A4ش��امل ش��كلها و جدولها تايپ شود .دو نسخه از مقاله با كيفيت پرين 
ساير مدارك الز م به آدرس دبيرخانه سمينار ارسال گردد.
ي همه
ي ساير صفحات  3سانتيمتر .برا 
 .2حاش��يه از س��مت باال براي صفحه اول  4/5سانتيمتر و برا 
ي بخش پايين  3سانتيمتر و از سمت چپ مقال ه هر يك  2/5سانتيمتر.
صفحات حاشي ه برا 
Single
 .3فاصله خطوط	
()Times New Roman Bold 14
 .4عنوا ن مقاله با قلم نازنين  16پررنگ	
()Times New Roman Bold 10
 .5نا م نويسندگان با قلم نازنين  12پررنگ
()Times New Roman Bold 8
س نويسندگا ن مقاله با قلم نازنين 10
 .6آدر 
ن عنوان مقاله قرار گيرد .در صورتي كه نويس��ندگان از
ه��ر ي��ك در خطي جداگان��ه و در بخش زيري 
س محل نيز ذكر شود.
محلهاي متفاوت باشند ضمن مشخص كردن نام نويسندگان با شماره ،آدر 
ط به تيتر چكيده  6خط.
ط مربو 
 .7فاصله بين خط حاوي عنوا ن و نيز خ 
ن مقال ه (مثل چكيده ،مقدمه و )...با قلم نازنين  14پررنگ
ي در مت 
 .8تيترهاي اصل 
()Times New Roman Bold 12

ي و عناوين شكلها و جداول با قلم نازنين  12پررنگ
 .9تيترهاي فرع 

()Times New Roman Bold 10

ن مقال ه و پاراگراف ماقبل آ ن فاصله داده شود .بين
ي اصلي در مت 
ط ميا ن هر يك از تيترها 
 .10يك خ 
ي همچنين بين تيترها و پاراگراف بعد از آن خط فاصله قرار دا د ه نشود.
دو پاراگراف متوال 
()Times New Roman Bold 12
ن مقاله و مراجع با قلم نازنين 13
 .11مت 
ي مقال ه قبل
ب در انتها 
ي و ب ه ترتي 
پ با شمارهگذار 
ي چا 
ال آما د ه برا 
ت كام ً
 .12جداو ل و شكلها بهصور 
ل و عنوان هر جدول در باالي آ ن نوشته شود.
از منابع آورده شود .عنوان هر شكل در زير آن شك 
ت برگ انجام گيرد.
ي صفحات با مدا د و در پش 
 .13شمارهگذار 
مرکز بررسی و تحقیق و آموزش صنایع قند ایران با همكاري انجمن صنفي كارخانههاي
قند و ش��كر ايران ،مؤسس��ه تحقیقات اصالح وتهیه بذر چغندرقند کرج و شرکت توسعه
نیشکر و صنایع جانبی برگزار مینماید:
زمان سمینار1 6 :و 17ارديبهشتماه )6-7 May 2015( 1394
مهلت ارس��ال مقاالت 1394/01/15 :مکان برگزاری س��مینار :کرج ،جاده ماهدش��ت،
روبروی ترمینال ش��هید کالنتری ،روبهروی پل اتوبان مؤسس��ه تحقیقات اصالح و تهیه
بذر چغندرقند کرج
بهاطالع کلیه عالقهمندان میرس��اند که برای ارائه مقاله در این س��مینار باید دو نس��خه از
اصل مقاله را همراه با  CDو فرم پرشده اعالم آمادگی شرکت در سمینارحداکثر تا تاریخ
1394/01/15فقط از طریق پست به دفتر مرکز بررسی و تحقیق و آموزش صنایع قند ایران
(مشهد  -صندوق پس��تی  )91375 -3153و به ايميل مركز ()icresi89@yahoo.com
ارسال فرمایند .مقاالت رسیده درصورت قبول هیأت بررسی برای سخنرانی در سمینار و
یا تهیه پوستر انتخاب خواهند شد .عزيزاني كه مقاله آنها برای ایراد سخنرانی مورد تأیید و
پذیرش قرار گرفته از پرداخت هزینه ثبتنام در سمینار معاف خواهند بود و مقاالت پذيرفته
شده بهصورت پوستر از  50درصد وروديه طبق جدول تعرفه معاف خواهند شد.
هزينه حضور هر نفر در سمينار:
* كارشناسان كارخانههاي قن د عضو مركز  1/200/000 :ريال
* كارشناسان كارخانههاي قن د غيرعضو مركز  1/800/000ريال
* دانشجويان و اساتي د دانشگاهها و محققان مراكز تحقيقاتي مرتبط با صنعت قند  700/000ريال
* شركتهاي داخلي بهازاء هر نفر  4/000/000ريال
* بازرگانان خارجي و نمايندگيهاي شركتهاي خارجي  6/000/000ريال
توضيح :هزينههاي فوق ش��امل اقالم اهدايي ،پذيرايي و ناهار در دو روز برگزاري س��مينار
ميباشد .مدیران محترم عامل کارخانجات قند از ورودیه معاف میباشند.
تهیه غرفه در نمایشگاه جنب سمینار:
عالقهمندان به تش��کیل غرفه در نمایش��گاه جنب محل برگزاری س��مینار در کرج میتوانند با اطالع

تلفن و نمابر88969903 - 88969055 :
نشاني :تهران -ميدان دكتر فاطمي -خيابان
شهيد گمنام  -شماره 14

بخش کشاورزی
 .1انتخاب زمين مناسب كشت چغندر و نيشكر
 .1-1رعایت تناوب زراعی براي كشت چغندرقند
 .2روشهاي تهيه زمين و آمادهسازي بستر بذر
 .3زم��ان و ش��يوههاي كاش��ت ،آرايش بوتهه��ا و تنظيم
تراكم مناسب
 .4سيستمهاي آبياري مناسب و كمآبياري با تأكيد بر افزايش
راندمان مصرف آب
 .5بررس��ی قیمت تمامشده چغندرقند در ایران و جهان و
راهکارهای کاهش هزینههای تولید چغندر
عناصر غذايي پرمصرف ،كممصرف و كودهاي زيستي و
اثرات آن بر عملكرد كمي و كيفي
 .6مدیریت بهینه آفات ،بیماریها و علفهای هرز زراعت
چغندرقند و نیشکر
 .7پهنهبن��دي مناط��ق مناس��ب كش��ت و كش��ت پاييزه
چغندرقند
 .8نق��ش كنترل محصول در دوره رش��د مزارع چغندر و
نيشكر
 .9نظامهای بهرهبرداری و مدیریت مزرعه
 .10خصوصیسازی تحقیقات و تولید بذر چغندرقند
 .11بررسي مسائل مربوط به كشت ارگانيك چغندرقند
 .12راهکارهای افزایش راندمان شکر تولیدی در مزرعه به
 1000گرم به ازای هر مترمکعب آب مصرفی
بخش آموزش
 .1نق��ش آم��وزش علم��ي -كارب��ردي در تربيت نيروي
زيستمحيطي ،بهينهسازي انرژي ،حسابداري و مديريت
بازرگاني
 .2نقش س��ازمان فنی و حرفهای در تربيت نيروهای ماهر
در صنعت قند
 .3نقش تحقیق و توسعه در صنعت قند کشور
 .4نقش آموزش در کمیت و کیفیت محصول
 .5نقش آموزش در قیمت تمامشده محصول
* توجه :مقاالت حتم ًا باید از طریق پست فرستاده شود.

قبلی برای انتخاب محل اس��تقرار غرفه با دفتر مرکز بررس��ی قند ایران و با تلفن  051-33920883و
 051-33920855یا با مؤسس��ه اصالح بذر کرج آقای دکتر محمدیان  026–327026 13-14تماس
حاصل نمایند .هزینه خدمات فوق پس از تعیین نوع و فضای مورد نیاز ،تعیین میشود .مهلت ثبتنام
جهت شرکت در سمینار و نمایشگاه حداکثر تا تاریخ  1394/01/15میباشد.
* در غرفهها فقط يكنفر ميتواند شركت نمايد .استفاده از محوطه نمايشگاه براي استقرار ماشينآالت
با هماهنگي و توافق قبلي خواهد بود.
سایر خدمات برای شرکتهای تبلیغاتی:
با توجه به نیاز کارخانههای قند با آشنا شدن شرکتهای مرتبط و تقاضاي مكرر این شركتها درخصوص
تبليغات براي محصوالت توليدي و ماشينآالت و فناوري جديد اين امكان فراهم گرديده كه شركتها
بتوانند عالوه بر غرفه از خدمات زير استفاده كنند:
* نصب پرده و بنرهای تبليغاتي در تاالر سخنراني ،سالن پذيرايي و محوطه برگزاری سمینار و همچنین
ارائه میز جهت توزیع بروشور تبلیغاتی درسالن پذیرایی
* چاپ آرم و لوگوی تبلیغاتی شركت روي تمامي دعوتنامههاو چاپ آگهی تبلیغاتی در جلد دفترچه
زمانبندی سمینار و کتابچه مجموعه مقاالت و خبرنامه (مشروط بهار سال بهموقع)
* معرفي شرکتها و خدمات آنان از طريق سخنراني بهوسيله نمايندگان شركتها و پاورپوینتبهمدت
معین و با توافق قبلي و همچنین قرائت افتخارات و خدمات شركتها توسط مجري
* قراردادن بروشور تبلیغاتی در پکیج اهدایی به مدعوین
* کلیه هزینههای تبلیغاتی بهطور جداگانه و با توافق خواهد بود.
از عالقهمندان تقاضا میشود در صورت تمایل فرم اعالم آمادگی شرکت در سمینار را تکمیل و همراه
حواله پرداخت ورودیه به شماره حساب  4120-16580بانـک تجـارت شعبه طـرق مشـهد ،به آدرس
مرکز بررسی و تحقیق و آموزش صنایع قند ایران مشهد  -صندوق پستی  91375 -5153پست و یا تصویر
آن را از طریق دورنگار شماره  051-33920885به مرکز بررسی و یا دورنگار شماره 021-88969055
انجمن صنفی ارسال فرمایند تا کارت ورود برای ایشان صادر گردد .بهتقاضاهای فاقد رسید بانکی ترتیب
اثر داده نخواهد شد .برای تبلیغات با روابطعمومی مرکز شماره تلفن  051–33920883هماهنگی الزم را
انجام دهند .براي شركتها و كارخانجات اسپانسر تسهیالت ویژه در نظر گرفته خواهد شد.

فرم اعالم آمادگي شركت در سيوششمين دوره سمينارهاي ساالنه كارخانههاي قندوشكر ايران
نام:

عنوان پست سازماني:

نامخانوادگي:

					
نشاني و تلفن محل كار:

زيرنظر شوراي نويسندگان

 .4روشهای موفق تصفیه فاضالب کارخانههای قند
 .5نقش بهينهسازي مصرف انرژي در محيطزيست
 .6رابطه بين رعايت محيطزيست و صنعت پايدار

مدرك تحصيلي:
پست الكترونيكي:

نشاني كامل پستي و تلفن همراه:
عالقهمند به شركت در سمينار:

با ارايه مقاله و سخنراني

به صورت مستمع

عالقهمند به شركت در نمايشگاه

مساحت مورد نياز:

 12مترمربع

 14مترمربع

با معرفي كاال و خدمات بهصورت سخنراني
ميباشم.

عالقهمند بهمعرفي شركت و كاالي توليدي خود ميباشم

