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نان و شكر
و درسهاي آموزنده
بهمن دانايي
«ن��ان بركت خداس��ت» اين عبارت از
ديرب��از در تاريخ اي��ران بر زبانها جاري و
س��ينه به سينه نقلش��ده و به امروز رسيده
اس��ت .واقعيت نيز اين است كه نان كاالي
استراتژيك – سياس��ي براي نهاد دولت –
ايران بوده و هست.
 .1دولتها تالش ميكنند به هرشكل
كه ش��ده ن��ان ارزان در اختيار ش��هروندان
قرار دهند تا نارضايتي گروههاي كمدرآمد
را مش��اهده نكنند .آمار ارائه شده از سوي
بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران نشان
ميدهد در س��ال  1392يك خانوار شهري
رقمي مع��ادل  547هزار تومان براي خريد
ن��ان اختص��اص دادهاند .اين رق��م بهطور
متوسط حدود  7/3درصد از كل هزينههاي
اختصاصيافت��ه ي��ك خان��وار ش��هري به
هزينهه��اي خوراكي و دخاني بوده اس��ت.
پرداخت يارانه به آرد و نان بهمدت بيش از
يكقرن تا س��ال  1389نشان از اهميت اين
كاال در اقتصاد سياسي و معيشت خانوارهاي
ايراني دارد .در سالهاي پيش و در شرايط
سياس��ي خاص دولتها براي تثبيت قيمت
آرد و نان بس��يار محافظهكار بوده و هرگز
بدون سنجيدن همه جوانب دست به گران
كردن آرد و نان نميزدند.
 .2شكر نيز از جمله كاالهاي استراتژيك
و اساسي (صرفنظر از صحيح يا غلط بودن
آن) در اقتصاد سياس��ي اي��ران و همچنين
س��بدغذايي خانوارهاي ايراني بهحس��اب
ميآيد .اين كاال به اندازهاي سياسي است كه
دولتهاي مختلف جهان حتي در آزادترين
اقتصاده��ا براي توليد داخل��ي آن اهميت
فوقالعاده قائل بوده و اجازه نميدادند كه
توليد داخلي توسط واردات مخدوش شود.
در ايران نيز تا قبل از روي كار آمدن دولت
نهم توليد داخلي شكر اهميت داشت و راه
واردات فراخ نشده بود .با اين همه اهميت
شكر هرگز به اندازه نان نبوده و نيست .هر
خانوار ايراني در سال  1392رقمي معادل
 74ه��زار تومان از كل هزينههاي خوراكي
و دخاني خود را به شكر اختصاص دادهاند
ك��ه نزديك يك درص��د از كل هزينههاي
خوراك��ي و  0/3درص��د از كل هزينههاي
آنهاست .براس��اس گزارش بانك مركزي
ك��ه برخي ارقام آن در باال آمد يك خانوار
ش��هري در سال  1392تقريب ًا  5برابر پولي
كه براي ش��كر اختصاص دادهاند را به نان
اختصاص دادهاند.
 .3در س��ال  1392بهويژه از تابس��تان
امس��ال موضوع افزايش قيم��ت آرد و نان
(از س��وي مراج��ع ذيرب��ط) و همچني��ن
درخواس��ت تعيي��ن قيمت ش��كر از طرف
انجم��ن صنفي كارخانههاي قندوش��كر در
دس��توركار بود و ه��ر روز اخبار تازهاي از
اين دو موضوع ش��نيده ميشد .دولت ايران
در شرايطي خاص اجازه افزايش قيمت 30
درصدي نان را ب��ه نانواها داد و اين اتفاق
بيش از يكماه اس��ت كه رخ داده اس��ت.
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با ابالغ سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي ابالغ رهبر معظم انقالب

وزارت جهادكشاورزي
مكلف به خودكفايي در توليد شكر شد

قندوش��كر بهدليل اينكه عموم ًا در خانوادههاي
كمدرآم��د بهعنوان مكمل يك وع��ده غذايي مورد
اس��تفاده قرار ميگي��رد و همراه با چاي نوش��يدني
اصلي خانوادهها به حساب ميآيد از دستكم 100
سال پيش تا امروز يك كاالي استراتژيك بهحساب
ميآمده اس��ت .با توجه به اينكه شكر يكي از اقالم
مهم تأمينكننده كالري نيز بهحساب ميآيد و در توليد

ش��يريني ،شكالت ،بيسكويت و نوشابهها ماده اوليه
اصلي اس��ت در ايران هم��واره يك كاالي راهبردي
بهحساب ميآمده است.
نگاهي به تاريخ معاصر ايران نش��ان ميدهد كه
توليد و تأمين قندوش��كر از دغدغه اكثر دولتها از
 1304تا امروز بوده و هست .به همين دليل است كه
قندوشكر همواره در كنار گندم ،برنج ،گوشت ،شير

تداوم ركود از جيب چه گروهي

رس��يدن نرخ تورم به  40درصد در س��ال  ،1391موجي از نگراني در ميان ش��هروندان ايراني ايجاد
كرد .رش��د روزافزون قيمتها كه بس��يار سريعتر از رشد درآمدها حركت ميكرد دل مصرفكنندگان را
خالي ميكرد و اندوه بر جان آنها ميريخت .دولت يازدهم كه بر س��ركار آمد قدرت خريد مردم بس��يار
كاهشيافته و آنها از خريد كاالهاي پرش��مار غيرضروري اجتناب ميكردند كه اين خود موجب كاهش
شتاب تورم شد .از سوي ديگر دولت يازدهم با هدف كاهش شتاب تورم برخي سياستهاي ضدتورمي
را اتخاذ و با سياستهاي انقباضي راه عرضه پول به جامعه را بست و موجب آشفتگي واحدهاي توليدي
شد .بسياري از كارخانهها بهدليل فقدان توانايي براي تأمين نقدينگي توليد را تعطيل و يا با ظرفيتهاي
پايين كار كرده و ميكنند .به اين ترتيب بود كه نرخ تورم بهسرعت پايين آمد و دولت از اين اتفاق بسيار
خرسند بوده و هست و مدام آن را بهمثابه پيروزي بزرگ نشان ميدهد .سياستهاي انقباضي دولت از طرف
ديگر با فشار آنها بر توليدكنندگان براي تثبيت نرخ فروش كاالهاي توليدي همراه شد و با قيمتگذاري
دس��توري ش��رايط را براي توليد داخل سخت كردند .دادن ارز با نرخهاي ترجيحي براي واردات برخي
كااله��ا راه ديگ��ر مهار تورم بود .جلوگيري از صادرات نيز در دس��توركار قرار گرفت .مجموعه رفتارها
و سياس��تهاي يادش��ده موجب شد كه دامنه ركود گسترده شده و تا امروز ادامه داشته باشد .درحاليكه
بسياري از واحدهاي كوچك و متوسط در ركود بهسر ميبرند و هر روز دهها بنگاه تعطيل ميشوند اما
دولت اعالم كرده اس��ت كه اقتصاد از ركود عبور كرده اس��ت .بهنظر ميرسد دولت بايد با محاسبه اينكه
زيان و ضرر سياستهاي ركودي از جيب چهكساني و كدام بخش پرداخت ميشود راه را براي رشد و
رونق همه فعاليتهاي صنعتي و بنگاههاي كوچك و متوس��ط هموار كند .افزايش توليد اتومبيل و چند
كاالي خاص ،جامعه را از ركود خارج نميكند و تداوم ركود ميتواند آسيبهاي جدي به توليد بزند.

 10هزار ميليارد تومان براي واردات شكر در  42ماه

فروش نفت و انتق��ال دالرهاي آن به ايران
اعمال ميش��ده و ميشود رقمي معادل  3ميليارد
دالر از دالرهاي بهدس��ت آمده به واردات شكر
اختص��اص يافته اس��ت .تجربه نش��ان ميدهد
درصورت حمايت از توليد ش��كر در يك دوره
معي��ن ميتوان دس��تكم  50درص��د از واردات
ش��كر را كاهش داد .آمارهاي ارائه شده از سوي
انجمن صنفي كارخانههاي قند نشان ميدهد كه
در سالهاي  1384تا آبان ماه امسال رقمي معادل

 5/6ميليارد دالر ارز براي واردات  13ميليون تن
شكر از ايران خارج شده است .ارقام (جدول)2
مؤيد اين است كه بيشترين واردات شكر از نظر
ارزش س��ال  92با يك ميليارد و  72ميليون دالر
و كمتري��ن واردات در س��ال  1384اتفاق افتاده
است .درحاليكه رشد جمعيت ايران طي  10سال
 1384به  1393هرگز به  50درصد نميرس��د اما
واردات شكر در سال  1392تقريب ًا دوبرابر 1384
بوده است.
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و تخممرغ در رديف «كاالهاي اساسي»
طبقهبندي ميشود .درحاليكه برخي از
ذهنهاي غيركارشناسي در رده مديريت
مياني دستگاههاي دولتي سعي در كمرنگ
ك��ردن اهميت اين كاال ك��رده و تالش
گس��تردهاي براي حذف توليد از تأمين
كل نيازهاي كش��ور به ش��كر داشتند اما
شوراي اقتصاد در نشست خرداد 1393
و با استناد به مفاد ماده  3قانون برنامه و
بودجه و در راستاي اجراي سياستهاي
كل��ي اقتص��ادي مقاومت��ي ابالغي مقام
معظم رهبري و پيشنهاد مشترك وزارت
جهادكشاورزي و معاونت برنامهريزي و
نظ��ارت راهبردي (درباره برنامه اجرايي
اقتص��اد مقاومت��ي) مباني و مس��تندات،
اهداف ،سياستها و برنامههاي عملياتي
وزارت جهادكش��اورزي ،خودكفايي در
توليد ش��كر را جزيي از وظايف دولت
شد.
توليدش��كر بههمراه گن��دم ،برنج،
س��يبزميني ،دانههاي روغني ،حبوبات،
پنبه ،انواع گوش��ت ،شير و تخممرغ بايد
از حد خودكفايي عبور كند.
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بازار شكر مجدداً يارانهاي شد
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افزايش  10درصدي قيمت شكر

ترفندهاي
چندگانه
خبيث
بهكار بردن اصطالح «خبيث» در يك
نوشته كارشناس شايد چندان بهدل ننشيند،
اما واقعيت اين است كه برخي رفتارها از
سوي يك گروه كوچك به اندازهاي ناپسند
است كه اين عبارت را ميتوان درباره آنها
بهكار برد.
خبيث در اين نوش��ته ب��ه گروهي از
افراد گفته ميش��ود كه براي بهدست سود
غيرع��ادي از تجارت ش��كر هيچ منفعت
مل��ي را در كانون توجه ق��رار نميدهند.
اين گروه كه ش��مار آنها كمتر از انگشتان
دو دست است.
براي دستيابي به هدفهاي خود توليد
داخلي را فداي منافع زودگذر خود كرده
و ميكنند.
اين گروه كوچك بهويژه از زمان روي
كار آمدن دولت نهم و دهم كار را بر توليد
داخلي س��خت ك��رده و هر بار يك ترفند
كثيف و خبيث را بهكار گرفتهاند.
آنه��ا در س��الهاي  1385و  1386با
رويكرد واردات انب��وه و پركردن بازار با
شكرهاي دامپينگشده و كمك گرفتن از
برخ��ي مديران مياني نفس توليد داخل را
بهش��ماره انداخته و دره مرگ را در برابر
كارخانههاي ايراني قرار دادند.
آنه��ا در براب��ر مقاوم��ت پاي��دار و
خستگيناپذير مديران كارخانهها كه حاضر
به ترك توليد نبودند ترفندهاي پرشماري
از جمله ارائه آمارهاي نادرس��ت از سود
كارخانهها ،آمارهاي غلط از صادرات شكر
داخلي ،آمارهاي غلط از واردات و ...ارائه
دادند .اين گروه متأسفانه در دولت جديد
نيز توانستهاند برخي ترفندها را بهكار گرفته
و مانع از هموار شدن راه توليد شدهاند.
طوالني شدن پروس��ه قيمتگذاري
ش��كر و ايجاد راهبندان در مس��ير فروش
بهنگام محص��ول و ايج��اد نارضايتي در
بين كش��اورزان در اين دو سال شرايط را
براي كاهش توليد داخلي مناسب ميكند.
كشاورز چغندركاري كه نميتواند بهموقع
دسترنج خود را از طرف قراردادش بگيرد
آي��ا انگيزه كافي براي كش��ت چغندر در
س��ال زراعي بع��دي را دارد؟ س��هامدار
كارخانهه��اي قن��د آيا حاضرن��د هنوز به
رشد سرمايهگذاري ادامه دهند؟ ترفندهاي
خبي��ث را بايد ش��ناخت ،بازيگران آن را
معرفي كرد و كاري كرد كه عرصه فعاليت
براي آنها سخت و تنگ باشد.

باالخ��ره پس از س��ه ماه از درخواس��ت
صنايع قندوشكر ،دولت با افزايش قيمت شكر
موافقت كرد و قيمت اين محصول را با افزايش
حدود  10درص��دي 2300 ،تومان اعالم كرد
ك��ه البته كيلويي  200تومان يارانه به آن تعلق
ميگيرد؛ بنابراين يارانه شكر پس از حدود 7
سال توقف ،دوباره پرداخت ميشود.
البت��ه ب��ا وج��ود اينك��ه ك��ه  18روز از
تصوي��ب اين قيمت ميگ��ذرد ،كارخانهها از
بياطالعيش��ان نسبت به اين تصميم و اينكه
بايد آن را از رسانهها بشنوند ،انتقاد دارند.
دولت از ابتداي امسال نرخ خريد شكر از
كارخانهها را افزايش نداد و قيمت اين محصول
همان نرخ مصوب كيلويي  1900تومان بود اما
باالخره صداي اعتراض صنايع قندوشكر بلند
ش��د و پيشنهاد خود براي افزايش حداقل 30
درصدي قيمت ش��كر را به دولت ارائه دادند
كه البته دولت با تصويب افزايش  200توماني
آن 10/5 ،درصد به نرخ سابق اضافه كرد .اما از
سوي ديگر با در نظر گرفتن مابهالتفاوت 200
توماني قيمت ش��كر براي توليدكنندگان را به
كيلويي  2300تومان افزايش داد .در واقع شكر
در بازار براي مصرفكنندگان  10/5درصد و
براي توليدكنن��دگان حدود 21درصد افزايش
يافت تا دولت در راستاي سياستهاي تنظيم
بازاري و كنترل تورمي خود حركت كرده باشد.
البته نهتنها اين قيمت جديد براي توليدكنندگان

بهصرفه نيست و از نظر آنها قيمت شكر بايد
حداق��ل  30درصد افزاي��ش مييافت ،بلكه
صنايع قندوش��كر از اينكه با وجود گذشت
 18روز از تصوي��ب هنوز نرخ جديد به آنها
ابالغ نشده و بايد مصوبه دولت را از رسانهها
بشنوند و بخوانند ،انتقاد دارند.
بهم��ن داناي��ي ،دبي��ر انجم��ن صنفي
كارخانههاي قندوش��كر ميگويد اگر دولت
شكر را جزو محصوالتي ميداند كه مشمول
نرخگذاري است ،بايد ضوابط قيمتگذاري
را رعاي��ت كند؛ بهگونهاي كه بههمان اندازه
ك��ه هزينههاي تولي��د ب��راي كارخانههاي
قندوش��كر افزايش يافته بايد قيمت نهايي را
نيز افزايش دهد.
بهگفته وي افزاي��ش قيمت چغندرقند،
افزايش دس��تمزد و افزايش بهاي س��وخت
(گاز) در س��الجاري بي��ش از  80درص��د
در تعيين قيمت نهايي ش��كر اثرگذار اس��ت
و براي��ن اس��اس حداق��ل باي��د  30درصد
قيم��ت اين محصول افزاي��ش يابد .بنابراين
دولت پس از برگزاري جلسات متعدد براي
بررس��ي درخواس��ت صنايع و تعيين قيمت
جديد شكر ،تصميم گرفت اين محصول را
دو نرخ��ي مصوب كند؛ بهگونهاي كه قيمت
مصوب س��تاد هدفمندي يارانه براي خريد
هركيلوگ��رم ش��كر درب كارخانهها 2100
تومان تعيين ش��د .از سوي ديگر باتوجه به

تعيين قيمت  2300توماني ،براي يك كيلوگرم
شكر توسط سازمان حمايت مصرفكنندگان
و توليدكنن��دگان دولت مص��وب كرد تا اين
مابهالتفاوت را به صنايع پرداخت كند.
چ��را ك��ه در بند «ه��» اي��ن مصوبه كه
به امض��اي مع��اون اجراي��ي رييسجمهور
رس��يده ،آمده است« :كارگروهي با مسئوليت
دبيرخانه ستاد و عضويت نمايندگان وزارت
جهادكش��اورزي ،وزارت صنع��ت ،معدن و
تج��ارت ،معاون��ت برنامهري��زي و نظارت
راهب��ردي رييسجمهور ،س��ازمان حمايت
مصرفكنن��دگان و توليدكنن��دگان و گمرك
تشكيل و نس��بت به بررسي و تصميمگيري
درباره چگونگي تأمين و دريافت مابهالتفاوت
قيم��ت مصوب ش��كر ( 2100ريال) تا بهاي
توليد داخل بر اس��اس محاس��بات س��ازمان
حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان اقدام
مينمايند ».البته بهنظر ميرسد دولت بخشي
از اي��ن مبلغ را ميخواه��د از محل دريافت
مابهالتفاوت  210توماني از واردكنندگان تأمين
كند و اين درحالي اس��ت كه براساس دستور
وزير جهادكش��اورزي واردات شكر و برنج
از ابتداي نيمه دوم امس��ال ممنوع شده است
چرا كه در اين ابالغيه نيز آمده است «باعنايت
به مش��كالت عديده بسياري از كارخانههاي
چغندرقند بهدليل كوتاهبودن فصل برداش��ت
چغندرقند و توليد شكر و تعطيلي كارخانهها
درصورت نبودن ش��كرخام ،ثبت سفارش و
واردات ش��كرخام از تاريخ مورد تأييد وزير
جهادكشاورزي و پرداخت مابهالتفاوت 2100
ريالي براي هر كيلوگرم شكر وارداتي توسط
واردكننده عملياتي خواهد شد».
ام��ا در اي��ن مي��ان دبير انجم��ن صنفي
كارخانههاي قندوش��كر نسبت بهنحوه اعالم
قيمتهاي جدي��د انتقاد داش��ته و ميگويد
درحاليك��ه بهدليل اعالم نش��دن قيمتهاي
مص��وب جديد بيش از  700هزار تن ش��كر
توليد ش��ده درانبارها دپو شده و بيش از دو
هفت��ه از مصوبه دولت ميگ��ذرد چرا هنوز
ابالغيهاي براي صنايع قندوشكر درباره قيمت
جديد ش��كر نيامده و ما نيز از رسانه بايد از
اين مصوبه مطلع شويم؟
به گفته وي از س��ويي ستاد تنظيم بازار
زمان بس��يار زيادي براي تصويب اين قيمت
جدي��د و اعالم آن صرف كرده و از س��وي
ديگر اين قيمت چندان مورد رضايت صنايع
نيس��ت؛ چرا كه بر اس��اس آنالي��ز قيمت و
هزينهه��اي توليد صنايع قندوش��كر حداقل
قيم��ت منطقي ب��راي اين محص��ول كيلويي
 2450تومان است.

نان و شكر و درسهاي آموزنده

از صفحه اول
برخالف تصور گروهي از منتقدان افراطي
دول��ت يازدهم و حتي غوغاس��االري آنها،
افزاي��ش قيمت ن��ان كه كاالي��ي بهمراتب
حس��استر از س��اير كاالها از جمله ش��كر
است با واكنش عادي شهروندان مواجه شد
و هيچ التهاب اجتماعي ،سياسي و اقتصادي
حادي نيز در س��طح كش��ور مشاهده نشد.
درحاليكه دولت با آس��ودگي خيال دستور
افزايش قيم��ت نان را صادر كرد ،اما همين
اتفاق و درخواس��ت تعيين قيمت تازه براي
شكر توليد داخل روندي طوالني داشت .در
ش��رايطي كه دولت بايد قيمت ش��كر را در
شهريورماه تعيين ميكرد ،با فضاسازيهاي
ناجوانمردانه و رفتارهاي غيركارشناسانه يك
گروه كوچك اين كار به آذرماه رسيد.
در اين مدت چند اتفاق نامس��اعد رخ
داد .يك��ي از اين رويداده��اي تلخ نگراني،

دغدغه و خوندل خوردن دهها هزار كشاورز
زحمتكش چغندركار در سراسر كشور بود
كه انگيزه آنها را ب��راي توليد اين محصول
بهدليل دير شدن پرداخت پول محصولشان
كاهش ميدهد .كشاورزان بهچشم ديدند كه
گندمكاران بهآساني پول خود را ميگيرند .اما
آنها بعد از سالها خوشحسابي كارخانهها
در دريافت طلب خود ناتوان ماندهاند.
رويداد تلخ ديگر انبار ش��دن شكر در
كارخانهه��ا بهدليل فقدان قيمتگذاري بود.
اكن��ون اين كارخانهها بايد توليدات خود را
يكباره به بازار عرضه كنند كه قطع ًا با كاهش
قيمت مواجه شده و زيان خواهند كرد.
و رويداد س��وم تعيين قيمت برخالف
واقعي��ت و نادي��ده گرفت��ن هزينهه��اي
تحميلشده به توليد بر بهاي اعالم شده بود
كه اين امر زيان دهشتناكي را به كارخانههاي
قند تحميل كرده است.

 .4مسئوالن دولت بهويژه برخي مديران
ميان��ي ك��ه التهابآفريني كرده و ب��ا ارائه
اطالعات غلط به مديران ارشد اجازه واقعي
ش��دن قيمت قندوشكر را ندادند .اكنون در
برابر اين پرس��ش قرار دارن��د كه چرا بازار
دچار التهاب نشد؟
درحاليكه شهروندان ،قيمت جديد نان
با  30درصد افزايش را بهس��ادگي پذيرفتند
آيا براي افزايش كااليي كه در يكسال فقط
 74هزار تومان باب��ت آن پرداخت كردهاند
التهابآفريني ميكردند؟
جا دارد كه مسئوالن ارشد از كساني كه
به آنها اطالعات غلط ميدهند بازخواس��ت
كرده و پش��ت و پنهان اي��ن رفتار را برمال
س��ازند .ب��رادران مس��ئول در دولت توجه
داش��ته باشند كه همه اطالعات و آمارهايي
كه بهويژه براي برخي از كاالها ارائه ميشود
را نبايد دربست بپذيرند.
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اخبار

تقدير از
تشكلهاي صنفي

توسط معاون اجرایی رییسجمهور

افزایش قیمت شکر
رسم ًا ابالغ شد
* کارگروهی نسبت به بررسی و تصمیمگیری درخصوص چگونگی تأمین و دریافت مابهالتفاوت قیمت مصوب شکر
( 21هزار ریال) تا بهای تولید داخل بر اساس محاسبات سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اقدام مینماید

بعد از دو ماه انتظار باالخره افزایش قیمت
شکر بههرکیلو  ۲۱۰۰تومان بهعالوه  ۲۰۰تومان
یارانه رسم ًا توسط معاون اجرایی رييسجمهور
ابالغ شد.
بهگزارش فودپرس ،موضوع افزایش قیمت
هرکیلو شکر و بررسی پیشنهاد  30درصدی این
محصول که از حدود دوماه پیش مطرح شده بود،
رسم ًا به مراجع مختلف ابالغ شد.
براساس این گزارش ،چندی پیش مسئوالن
انجمن صنفی کارخانههاي قندوشکر در  4آذرماه
از تصوی��ب قیمت جدید ش��کر در دو س��تاد
هدفمن��دی یارانهها و تنظیم ب��ازار خبر داده و
گفته بودند :مقرر شد قیمت هرکیلو شکر ۲۱۰۰
تومان بهعالوه  ۲۰۰تومان یارانه باشد.
ح��ال طب��ق مصوب��ه و ابالغی��های که به
فودپرس ارسال ش��ده ،افزایش قیمت شکر به
هرکیلو  2100تومان رسم ًا توسط معاون اجرایی
رييسجمهور ابالغ شد.
این ابالغیه موارد دیگری را هم شامل شده
و  12آذر توس��ط محمد شریعتمداری امضاء و
بهمراجع گوناگ��ون و افردای چون جهانگیری
مع��اون اول ريي��س و رييس س��تاد هدفمندی
یارانهها ،نهاوندیان ريي��س دفتر رييسجمهور

توليد۱۳۲هزار مترمكعب
MDF

ناص��ر مجدي اظهار كرد :برداش��ت جديد
محصول نيشكر كشت و صنعت امام خميني(ره)
شهرس��تان شوش��تر ك��ه از هفتههاي گذش��ته
آغاز ش��ده بيش از  ۳۱۰ه��زار تن باگاس توليد
ميشود.
وي ب��ا اش��اره به تبدي��ل اين ب��اگاس به
فرآوردههاي دامي و ساير محصوالت خاطرنشان
ك��رد :در ش��رايط موجود از اي��ن ميزان باگاس
ميتوان ۱۳۲هزار مترمكعب توليد كرد.
مديرعامل كشت و صنعت امام خميني(ره)
با اش��اره به درآمد اين شركت از فروش MDF
تولي��دي در س��ال جاري خاطر نش��ان كرد :در
س��الجاري با فروش  MDFتولي��دي بيش از
 ۱۳۵ميلي��ارد توم��ان درآمد عايد اين ش��ركت
خواهد شد.
مجدي با اش��اره به برنامهريزيهاي انجام
شده گفت :درحالحاضر برنامهريزيهاي انجام
ش��ده براي توليد ۱۱۵هزار مترمكعب اس��ت و
ب��ه اين دليل بي��ش از  ۱۱۵ميليارد تومان درآمد
از اين بخش عايد ش��ركت كشتوصنعت امام
خميني(ره) خواهد شد.
اين مديرعام��ل افزود :در ش��رايط كنوني
بخش��ي از باگاس اين ش��ركت به خوراك دام
تبديل ،و بخشي ديگر از ساير فرآوردههاي اين
شركت به الكل تبديل ميشود.
وي در پاي��ان با اش��اره به نح��وه تبديل به
الكل برخي ضايعات نيشكر كشت و صنعت امام
خميني(ره) گفت :برخي از ضايعات اين شركت،
به شركت الكلسازي رازي فروخته ميشود.

و سرپرس��ت نهاد ریاستجمهوری ،صادقپور
مش��اور رس��انهای رييسجمهور ،ویسه معاون
هماهنگ��ی و نظارت معاون اول رييسجمهور،
مژدهی رييس سازمان تعزیرات ،تقوی مدیرعامل
سازمان حمایت و سینكی رييس دبیرخانه ستاد
هدفمند سازی یارانهها جهت استحضار و اقدام
ارسال شده است.
براساس این گزارش ،در بند  9این ابالغیه
آمده است :باتوجه به قیمتهای جهانی شکر و
نیز ضرورت حمایت از تولید مقر گردید:
ال��ف) قیمت عرضه ش��کر س��فید درب
کارخانه هر کیلوگرم 21000ریال میباشد.
ب) س��ازمان حمای��ت مصرفکنندگان و
تولیدکنن��دگان موظف اس��ت نس��بت به اخذ
موجودی ش��کر سفید و خام بخش خصوصی
را منش��اء ارز خارجی و نیز نسبت به دریافت
تعهد پرداخت مابهالتفاوت نسبت به قیمتهای
جدید اقدام نماید.
ج) گم��رگ جمه��وری اس�لامی ایران از
ترخی��ص محمولههای ش��کرخام ب��دون اخذ
تضمین تعه��د پرداخت مابهالتف��اوت حداقل
بهمی��زان  2000ریال علیالحس��اب بهازاء هر
کیلوگرم شکر وارداتی خودداری نماید.

د) عرض��ه ش��کر موجودی م��ازاد ذخایر
ابالغی فقط در چارچوب تصمیمات دبیرخانه
کارگروه تنظیم بازار مجاز میباشد.
ه ) با عنایت به مش��کالت عدیده بسیاری
از کارخانههاي چغندرقن��د بهدلیل کوتاه بودن
فص��ل برداش��ت چغندرقند و تولید ش��کر و
تعطیلی کارخانهها درصورت نبودن شکرخام،
ثب��ت س��فارش و واردات ش��کرخام از تاریخ
م��ورد تأیید وزی��ر محترم جهادکش��اورزی و
پرداخت مابهالتفاوت  2100ریال برای هرکیلو
ش��کر وارداتی توس��ط واردکنندگان عملیاتی
خواهد شد.
کارگروهی با مس��ئولیت ستاد و عضویت
نمایندگان وزارت جهادکش��اورزی  -وزارت
صنعت ،معدن و تجارت  -معاونت برنامهریزی
و نظ��ارت راهبردی رييسجمهور  -س��ازمان
حمای��ت مصرفکنن��دگان و تولیدکنن��دگان
و گم��رگ تش��کیل و نس��بت ب��ه بررس��ی و
تصمیمگی��ری درخص��وص چگونگ��ی تأمین
و دریاف��ت مابهالتفاوت قیمت مصوب ش��کر
( 21هزار ریال) تا بهای تولید داخل بر اس��اس
محاسبات س��ازمان حمایت مصرفکنندگان و
تولیدکنندگان اقدام مینماید.

ريودوژانيرو با نيشكر و تلهكابين
به جنگ آلودگي و ترافيك ميرود
مانن��د تم��ام ش��هرهاي ب��زرگ دني��ا،
ريودوژانيرو با مش��كالت رش��د شهرنشيني
روبهروس��ت .چهط��ور ميت��وان پيچيدگي
رفتوآمد در اين شهرها را حل كرد؟
بهگزارش نيشكرنيوز ،يكي از جديدترين
و نوآورانهتري��ن راهحلهاي در اين ش��هر،
شبكهاي از  ۱۵۰واگن كابلي سوار بر تلهكابين
اس��ت .اين واگنها هر روز  ۳۰هزار نفر را
از باالي زاغهنش��ينها جابهج��ا ميكنند اين
ابتكار يك س��اعت س��فر درونشهري را به
 ۱۵دقيقه كاهش داده است .مردم محلي حق
يك بار سفر رايگان در روز را دارند و دولت
برنامههايي براي احداث تعداد بيشتري از اين
خطوط را در دست انجام دارد .اما برزيل به
داشتن اتومبيلهاي مشهور است كه با اتانول
كار ميكنن��د ،نوعي س��وخت طبيعي كه از
نيشكر توليد ميشود.
لوئي��ز پينگيل��ي روزا ،متخصص انرژي
در دانش��گاه ف��درال ريو ميگوي��د« :بعد از
ش��وك نفتي در دهه  ،۷۰اتان��ول در برزيل
خيل��ي اهميت پيدا ك��رد .در آن زمان برزيل
ب��ه اندازه كافي نفت توليد نميكرد و قيمت
نفت خيلي باال بود».
ه��ر واحد بنزين در برزيل با يكچهارم
اتانول مخلوط ميش��ود .وسايل نقليه سبك
فق��ط با بنزين خالص كار نميكنند آنها يا با
اتانول يا مخلوطي از آن كار ميكنند.
اما قيمت اتانول با نوس��انات بازار تغيير
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ميكن��د و برزي��ل اخيرا ً مجب��ور به كاهش
ماليات بر س��وخت براي كمك به اين بخش
شده است.
ماريا پائولو مارتينز ،از مس��ئوالن دولتي
در زمينه انرژيهاي پايدار ميگويد« :دولت
ريودوژانيرو ۵درصد اتانول توليد ش��ده در
برزي��ل را مصرف ميكند اما تنها  0/5درصد
آن را توليد ميكند .بنابراين ما برنامهاي براي
افزايش توليد اتانول بهمنظور حركت به سمت
خودكفايي را راهاندازي كردهايم».
كاه��ش قيمت بنزين درحال ضربه زدن
ب��ه تقاضاي اتانول اس��ت و برزي��ل بهدنبال
كش��ف ذخاير جديد نفت است .اما آيا اين
كار ميتواند طرز فكر برزيليها و محبوبيت
اتومبيلهاي��ي با س��وخت تركيب��ي را تغيير
دهد؟
لوئي��ز پينگيل��ي روزا ميافزايد« :برزيل
باي��د اس��تفاده اتانول را به يك دليل س��اده
ك��ه تغييرات آب و هوايي اس��ت حفظ كند.
اس��تفاده از اتان��ول به ان��دازه بنزين به جو
صدمه نميزند».
كارشناس��ان ميگويند كه سوختهاي
زيس��تي تا س��ال  ۲۰۵۰مي�لادي  ۲۷درصد
س��وخت انواع وسايل حملونقل را به خود
اختصاص ميدهند .بيش��تر صادرات اتانول
از برزي��ل و اياالتمتح��ده آمريكاس��ت اما
سوختهاي زيس��تي درحالحاضر حتي از
زبالهها نيز استخراج ميشوند.

عبدالمهدي بخش��نده مع��اون وزير
جهادكش��اورزي معتقد است كه تشكلها
ميتوانن��د كارهاي خاص مثل تنظيم بازار
را برعهده بگيرند و اين همان چيزي است
كه دولت نيز آن را دنبال ميكند.
وي گفته است :در زمينه شكر بهرغم
آنكه صنايع و كارخانهها همچنان در اختيار
وزارت صنع��ت ،معدن و تجارت اس��ت
ام��ا در عمل انجمن صنف��ي كارخانههاي
قندوش��كر تنظي��م بازار اي��ن محصول را
برعه��ده دارند و با همكاري تنگاتنگي كه
با وزارت جهادكشاورزي دارد تنظيم بازار
اين محصول را انجام ميدهند.
معاون وزیر جهادکش��اورزی گفت:
براساس قانون افزایش بهرهوری در بخش
کشاورزی ،وزارت جهادکشاورزی موظف
اس��ت که آن بخش از وظایف خود را که
ج��زو وظایف تصدیگری اس��ت (بهغیر
از وظایف حاکمیت��ی) بهتدریج به بخش
خصوصی توانمند ،تش��کلها و اتحادیهها
واگذار کند.
بخشنده ادامه داد :در این راستا وزارت
جهادکش��اورزی بهغی��ر از واگذاری بازار
روغننباتی ب��ه انجمن صنفی روغننباتی
پس از انجام بررسیها اعالم کرد :اتحادیهها
و تشکلهای بخش خصوصی که توانمندی
پذیرش مس��ئولیت تنظیم ب��ازار داخلی و
خارجی یک محصول کشاورزی را دارند،
میتوانند نسبت به دریافت وظایف آن به
وزارت جهادکشاورزی پیشنهاد دهند.
وي ادامه داد :وزارت جهادکشاورزی
برای اولینبار تنظی��م بازار تخممرغ را به
اتحادیه مرغداران مرغ تخمگذار واگذار کرد
و اتحادیهها و تشکلهای بخش خصوصی
که بخواهند در بخشهای مختلف کشاورزی
قبول مسئولیت کنند بهشرط توانمند بودن
و در رقاب��ت نبودن با دیگ��ر اتحادیههای
م��وازی میتوانند در قالب این قانون قرار
بگیرند.
همچنین «دولت مکلف است وظایف
تصدیگ��ری خود درخص��وص اقدامات
اجرای��ی خریده��ای تضمین��ی ،تهی��ه و
توزی��ع کلی��ه نهادههای تولی��د ،اقدامات
اجرای��ی خرید ،انب��ارداری و توزیع اقالم
موردنی��از تنظیم بازار ،اداره کش��تارگاهها،
آزمایش��گاههای گیاه��ی و دام��ی (بهجز
آزمایشگاههای مرجع به تشخیص وزارت
جهادکشاورزی و تصویب هیأتوزیران)،
انبارها ،سیلوها ،سردخانهها ،صنایع تبدیلی
و تکمیلی ،امور اجرایی آموزشی ،ترویجی
و بیمهگ��ری را متناس��ب ب��ا وظای��ف و
اختیارات هر تشکل ،به تشکلهای موضوع
مواد ( )2و ( )5این قانون ،مطابق با قوانین
و مقررات مربوط واگذار نماید».
البته قانونگذاران در تبصرههای همین
مفاد قانونی نیز به مس��ئوالن دولت متذکر
شدهاند که «دولت موظف است تا استقرار
کامل این تش��کلها و توانمندسازی آنها،
حمایته��ا و پش��تیبانیهای الزم از آنها
را بهعم��ل آورد و بهمنظ��ور حمای��ت از
بهرهبرداران و مصرفکنندگان و شفافیت
قیمتها و ایجاد تعادل در بازار محصوالت
و تولی��دات کش��اورزی ،خرید و فروش
نهادهها و محصوالت تولیدی ،درصورت
ام��کان از طری��ق ش��رکت در بورس کاال
معامله کند».
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اولين برآورد تراز جهاني شكر در سال 2014-15

قراردادهاي آتي شكر جهاني در ماههاي اخير همچنان تحتفشار
قرار داشتند چرا كه عرضه بيش از اندازه شكر باعث گرديده بخشي از
توليد فصل ( 2013-14اكتبر /سپتامبر) ،براي چهارمين فصل متوالي در
جستجوي بازاري براي عرضه مازاد جهاني باشند .از اين رو قيمت هر
پوند شكرخام در  17سپتامبر  13/32سنت رسيد كه پايينترين رقم پس
از ماه مه س��ال  2010اس��ت .اين در حالي است كه ارزش هر تن شكر
تصفيه شده قرارداد آتي ماه اكتبر نيز معادل  384/9دالر در موعد سررسيد
آن بود كه ضعيفترين سطح پس از آوريل  2009را تجربه كرد.
سرعت خرد كردن نيشكر در منطقه كليدي جنوب مركزي برزيل
طي هفتههاي اخير نيز بر فش��ار روي قيمتها افزوده است چرا كه آن
عرضه قابل دسترس در كوتاهمدت را افزايش داده و پيدا كردن مقصد
نهايي را براي توليدات قديمي ( )2013-14تايلند را مش��كلتر ساخته
است( .جدول )1
ت��داوم ضعف ،و گاهي حتي تضعيف بيش��تر پ��ول رايج در برابر
دالر آمري��كا در بازار نيز به عنوان يك عامل تنزل قيمت ش��كر اضافه
شده است .وضعيت ارز در بسياري از اين بازار با عدم اطمينان سياسي
ارتباط دارد به طوري كه اعتراضات و تنش جغرافياي سياسي در اوايل
س��ال جاري افزايش يافتند .با اين حال آمار و اطالعات ما از عرضه و
تقاضاي فعلي ش��كر حاكي از آن است كه احتماالً در سال ،2014-15
دوره مازاد توليد بازار جهاني ش��كر به پايان برس��د .اين آمارها نش��ان
ميدهد كه يك كسري جزئي  0/6ميليون تني در تراز سال 2014-15
وجود خواهد داش��ت كه يك مازاد تجديدنظر ش��ده رو به باال از 4/7
ميليون تن سال  2013-14را دنبال خواهد كرد .آمار نشان ميدهد كه
ممكن است كل توليد شكر سال ( 2014-15اكتبر – سپتامبر) به 178/7
ميليون تن برسد كه عليرغم كمتر بودن نسبت به توليد  181/4ميليون
تني سال گذشته ،همچنان  1/9ميليون تن باالتر از مصرف آشكار خواهد
بود .در صورتي كه حدود  2/5ميليون تن شكر ثبت نشده (تفاوت بين
صادرات و واردات) در نظر گرفته نشود ،كسري تراز سال 2014-15
معادل رقم مذكور  0/6ميليون تن است.

اتحاديه اروپا

به نظر ميرسد توليد شكر اتحاديه اروپا در سال  2014-15با حدود
 1/6ميليون تن افزايش نسبت به سال قبل ،به رقم  18/6ميليون برسد.
اين افزايش بعد از كاهش دو سال متوالي توليد شكر اين اتحاديه پس
از ركود  19/1ميليون تني س��ال  2011-12خواهد بود .زمستان كوتاه
و معتدل اجازه داد تا كش��ت چغندر زودتر از موعد ش��روع شده و با
توجه به شرايط مطلوب دوره طوالني رشد ،محصول چغندر قويتري
برداشت خواهد شد .در نتيجه بسياري از كشورها انتظار دارند به ركورد
عملكرد محصول دس��ت يافته يا به آن نزديك ش��وند .عملكرد توليد
چغندر قند روسيه دز سال  2014-15بهدليل آسيب ناشي از خشكسالي
ماههاي جوالي و آگوس��ت كمتر خواهد بود .ليكن با توجه به افزايش
سطح زيركشت اين محصول ،انتظار داريم توليد شكر با كاهش جزئي
نسبت به سال قبل 4/7 ،ميليون تن به رقم  4/5ميليون تن برسد .سطح
زيركشت چغندر قند تركيه بهدليل افزايش سهميههاي توليد اين كشور،
در سال  2014-15بيشتر افزايش مييابد .بنابراين به نظر ميرسد توليد
ش��كر  33كارخانه اين كشور در فصل جاري به حدود  2/7ميليون تن
برس��د .انتظار ميرود بهدليل افزايش سطح زيركشت ،عملكرد و ميزان
ش��كر در محصول ،برداش��ت چغندر قند و توليد شكر اوكراين رشد
قابل مالحظهاي نسبت به سال گذشته داشته باشد و توليد شكر از 1/3
ميليون تن سال گذشته به  1/9ميليون تن برسد.

آفريقا

بازار جهاني

كاهش ذخاير جهاني

شكر

پس از  5سال
بازار جهاني شكر در سال  2015از كدام روندها پيروي خواهد كرد؟ سياستهاي شكر در قطبهاي توليد اين
كاال چگونه خواهد بود؟ تحوالت مقداري توليد ،بازرگاني و مصرف در اروپا ،آفريقا ،آس��يا چگونه خواهد بود؟
نخستين برآورد تراز جهاني شكر در سال  2014-2015كه توسط نهادهاي معتبر مرتبط با شكر است به اين پرسشها
پاس��خ داده است .مؤسس��ه تحقيقات توسعه نيشكر و صنايع جانبي در مس��ير ترجمه آخرين و تازهترين اطالعات
ش��كر در س��طح جهان در گزارش  2-21خود متن ياد ش��ده را از International sugar & Sweetener Report
به فارسي برگردانده است كه بخشهاي مهمتر آن را ميخوانيد:
بهنظر ميرس��د توليد شكر اياالت متحده در سال  2014-15به
 7/7ميليون تن برس��د كه باالتر از توليد  7/6ميليون تني س��ال قبل
است .انتظار ميرود توليد شكر چغندري در اين فصل به  4/4ميليون
تن برس��د كه تا حدودي كاهش توليد شكر نيشكري را جبران كرده
اس��ت .انتظار ميرود توليد ش��كر مكزيك در سال  2014-15مشابه
سال قبل و در سطح  6/3ميليون تن ثابت باقي بماند در حالي كه در
مقايسه با ركود  7/3ميليون تن سال  ،2012-13كاهش قابلمالحظهاي
را نشان ميدهد .به نظر ميرسد كه سطح زيركشت و عملكرد نيشكر
نيز در مقايسه با سال گذشته تغيير چنداني نداشته باشند .صنعت شكر
گواتماال در سالهاي اخير توسعه داشته است 12 .كارخانه شكر اين
كش��ور در سال  2013-14به ركود توليد  2/9ميليون تن رسيدند كه
در مقايسه با  2/2ميليون تن سه سال قبل ،قابلمالحظه است .درحال
حاضر انتظار داريم توليد سال  2014-15با اندكي كاهش به رقم 2/8
ميليون تن برسد .صنعت شكر كوبا بارها در رسيدن به اهداف پيشبيني
شده توليدش قبل از فصل برداشت جديد ناموفق بوده است و معموالً
مشكالت سازماني و صنعتي و ماشينآالت كهنه ،مانع از خرد كردن
نيش��كر در چارچوب زماني مطلوب توسط آسيابها شدند .بعيد به
نظر ميرسد اين وضعيت براي سال ( 2014-15كه در برنامهريزيهاي
رس��مي ،رش��د  15تا  20درصدي توليد مطرح كردند) متفاوت باشد
ليكن انتظار نداريم مقدار توليد از  1/8ميليون تن بيشتر شود.

آمريكايجنوبي

انتظار ميرود توليد شكر آفريقا در سال  2014-15به  12ميليون
تن افزايش يابد .اين رقم در س��ال  2013-14معادل  11/5ميليون تن
بوده اس��ت .عمده افزايش موردنظر در اتيوپي و س��ودان است .بهدليل
س��رمايهگذاري قابل توجه برخي از كشورها به منظور باال بردن سطح
خودكفايي و س��رمايهگذاري روي بهبود و دسترسي ترجيحي به بازار
اتحاديه اروپا ،توليد ش��كر در اين قاره در حال افزايش است .در حال
حاض��ر برخي از پروژهها مورد بهرهبرداري قرار گرفتهاند ،برخي هنوز
در حال ساخت و يا در مرحله مطالعه توليد براي ظرفيت جديد نصب
ش��دهاند .دوره اكتبر /س��پتامبر در آفريقاي جنوبي به دو بخش تقسيم
ميشود ،بخشي از آن در انتهاي فصل خرد كردن  2014-15بومي اين
كشور و بخش ديگر به شروع فصل  2015-16آينده واقع شده است.
پس از رشد  9ساله توليد تا سال  ،2013-14مقدار توليد شكر در سال
زراعي بومي  2014-15متاثر از خشكسالي قرار گرفت .بهنظر ميرسد
مقدار توليد در سال  2015-16تا حدودي بهبود يابد .از اين رو انتظار
ميرود توليد شكر بر اساس دوره اكتبر /سپتامبر با اندكي افزايش نسبت
به  2/4ميليون تن سال  ،2013-14به رقم  2/5ميليون تن برسد.

مصرف*

آمريكاي شمالي و مركزي

صادرات

پيشبيني ميش��ود توليد شكر آمريكاي شمالي و مركزي به 22/4
ميليون تن برسد كه بيشتر از  22/1ميليون سال گذشته است .بزرگترين
توليد شكر در اين منطقه ،اياالتمتحده ،مكزيك و گواتماال هستند.

تخمين زده ميش��ود توليد ش��كر آمريكاي جنوبي در س��ال
 2014-15با كاهش قابلتوجه ،از  47/4ميليون تن سال گذشته به

 44ميليون تن برسد.
توليد تراز س��ال  2014-15برزيل در منطقه جنوب مركزي به
دو بخش تقس��يم ميشود كه شامل يك دوره انتهاي فصل برداشت
( 2014-15از ي��ك اكتبر تا پايان فصل برداش��ت در منطقه جنوب
مرك��زي) و بخش دوم ش��روع فصل برداش��ت ( 2015-16تا 30
سپتامبر 9ميباشد .بنابراين توليد واقعي تراز سال  2014-15وابستگي
بس��يار زيادي به نيمه نخست دوره برداشت محلي  2015-16دارد
كه پيشبيني آن در حال حاضر مش��كل اس��ت .خشكس��الي عامل
نگرانكننده است كه نه تنها عملكرد نيشكر را در برداشت سال -15
 2014تحتتأثير قرار داده اس��ت بلكه مانعي براي كاشت محصول
س��ال  2015-16خواهد بود .از اي��ن رو اثرات آن را براي بيش از
يك س��ال احساس خواهد ش��د .با توجه به اينكه بيشتر مشكالت
توليد را نميتواند رفع نمود لذا پيشبيني ميش��ود كل توليد ش��كر
برزيل (ارزش خام) در دوره اكتبر /سپتامبر  2014-15به  36ميليون
تن برس��د در حالي كه اين رقم براي س��ال  2013-14معادل 39/7
ميليون تن بوده است.
پيشبيني ميش��ود توليد شكر كلمبيا در سال  2014-15بدون
تغيير به س��ال قبل در حدد 2/4ميليون تن باقي بماند .الزم به ذكر
اس��ت ميزان توليد در س��ال تقويمي  2014در مقايس��ه با محصول
توليدي ضعيف س��ال  2013بهبود يافته ب��ود .انتظار ميرود توليد
شكر آرژانتين در سال  2014-15به حدود  2/1ميليون تن برسد كه
باالتر از رقم  1/8ميليون تن سال گذشته ميباشد كه متأثر از شرايط
آب و هوايي نامناس��ب بود .بهدليل شرايط بارندگي و سطوح پايين
تابش خورش��يدي ،معموالً فصل خرد كردن در ماه مي شروع شده

جدول  :1تراز فصلي جهاني شكر /
اكتبر  /دسامبر

شرح

2012

2013

( 1000تن ،ارزش خام)

ژانويه /مارس
2014

2013

ذخاير اول دوره 90.641 77.271 72.594 64.764

2014

آوريل /ژوئن
2015

2013

2014

جوالي /سپتامبر
2015

2013

2014

2015

92.525 93.122 87.652 112.221 110.389 107.073 96.872 92.416

توليد

32.526 30.281 31.541 24.748 26.271 24.460 58.387 61.668 58.997 63.083 63.184 69.445

واردات

16.112

14.951 14.839 15.799 14.560 14.763 14.465 15.672 16.069 16.368
41.415 43.712 43.313 42.677
17.259

ذخاير پايان دوره 90.641
* نتيجه موازنه است.

16.119

16.464 16.168

46.733 46.422 45.456 43.809 43.337 42.606 42.580 42.105

15.018 16.353 15.615 15.442

14.074

17.311 15.586 15.040

17.748 16.175

76.682 77.271 72.894 92.525 93.122 87.652 112.221 110.389 107.073 96.872 92.416

بازار جهاني

انتظار ميرود توليد س��ال  2014-15ب��ه حدود  5/4ميليون تن تنزل
كن��د ليكن برخي منابع معتقدند كه ميزان توليد افزايش خواهد يافت
و به  6/5ميليون تن ميرسد.
پيشبيني ميشود توليد شكرخام فيليپين با افزايش مختصر نسبت
به سال گذشته ،در حدود  2/5ميليون تن باشد .معموالً عمليات خرد
كردن نيشكر اندونزي در ماه مي شروع ميشود و تا ماه دسامبر ادامه
دارد ،اين بدان معني اس��ت كه دوره برداش��ت روي س��ال تراز تأثير
ميگذارد .بيشتر توليد سال تراز  ،2014-15معموالً در غالب محصول
خرد شده سال  2015صورت ميگيرد .احتماالً توليد شكر اين كشور
در سال  2014-15به  2/7ميليون تن برسد كه از  2/5ميليون تن سال
گذشته بيشتر است.
ويتنام در س��ال  2013-14با كمك افزايش س��طح زيركشت4 ،
درصد توليد شكرش را افزايش داد .اين صنعت از وجود ذخاير زياد
رنج ميبرد و قاچاق ش��كر ارزان از مرزهاي پر منفذ اين كش��ور ،بر
تشديد اين درد و رنج صحه گذاشته است .با اينحال بهنظر ميرسد
سطح زيركشت نسبت به سال گذشته تغيير چنداني نداشته باشد ،در
نتيجه توليد شكر مجددا ً به رقم  1/7ميليون تن برسد.

اقيانوسيه

و در ماه نوامبر /دس��امبر به پايان ميرس��د ،اين بدان معني است كه توليد دوره
اكتبر /سپتامبر سال  2014-15آرژانتين بيشتر از ميزان توليد بر اساس سال زراعي
بومي  2015اين كشور است .بهنظر ميرسد توليد شكر پرو در سال 2014-15
در سطح  1/2ميليون تن سال گذشته ،بدون تغيير باقي بماند.

آسيا

درحالحاضر به نظر ميرسد افزايش بيوقفه توليد شكر نيشكري آسيا در
سال  2014-15متوقف شود چرا كه چند تا از توليدكنندگان بزرگ منطقه مقيد
به كاهش توليد در فصل جديد شدهاند .توليد تجمعي اين قاره هنوز هم به رتبه
سوم باالترين مقدار توليد گذشته خواهد بود.
صنعت شكر در هند هنوز در وضعيت دشواري قرار دارد و ناآراميها ميان
آس��يابانها ،كش��اورزان و دولت باعث تاخير در شروع فصل جديد شده است.
با وجود تأخير در پرداخت ديون معوقه قابلتوجه ،قيمتهاي نيش��كر هنوز در
مقايس��ه با محصوالت رقيب خيلي بهتر اس��ت و انجمن آسيابهاي شكر هند
( )ISMAاعالم كرده است كه سطح زيركشت سال  2014-15با كاهش حدود
يك درصد نس��بت به س��ال قبل ،به  5/294ميليون هكتار ميرس��د .با توجه به
گزارش اعالم ش��ده در خصوص س��هم بيشتر واريتههاي نيشكر با عملكرد باال
در كشت امسال ،در حال حاضر فرض كنيم توليد شكر به  27ميليون تن (24/8
ميليون تن ارزش سفيد) افزايش يابد كه اين رقم در سال گذشته  26/5ميليون
تن بوده اس��ت و اين بدانمعني است كه براي پنجمين سال متوالي ،توليد شكر
اين كشور بيش از مصرف ساالنه داخلياش ميباشد.
واردات س��نگين ،هنوز هم از مش��خصههاي بازار ش��كر چين اس��ت كه
قيمته��اي داخلي را تحتفش��ار قرار ميدهد .باتوجه ب��ه اينكه توليدكنندهها
در محدوده خط قرمز فعاليت ميكنند انتظار ميرود س��طح زيركشت در فصل
جديد كاهش يابد .با درنظر گرفتن تأثير ش��رايط آب و هوايي چالشبرانگيز بر
مشكالت صنعت ،انتظار ميرود توليد شكر نيشكري اين كشور از  14/5ميليون
تن سال گذشته به  13/4ميليون تن كاهش يابد.
تايلند در سال  2013-14به ركود توليد  11/6ميليون تن شكر رسيد اما به
نظر ميرس��د شرايط آب و هوايي خشك در مناطق مهم كشاورزي اين كشور،
منجر به كاهش توليد شكر به  10/5ميليون تن در فصل جديد شود .توليد شكر
نيشكري پاكستان در سال  ،2013-14از  5/5ميليون تن سال قبل آن به ركود 5/9
ميليون تن رسيد كه دليل آن ،افزايش سطح زيركشت نيشكر توسط كشاورزان
بود .با توجه به اينكه صنعت شكر اين كشور تحتفشار عرضه مازاد قرار دارد
جدول  :2توليد ،مصرف و مازاد تصفيهشده شكر
اكتبر  /سپتامبر ( 1000تن ،ارزش خام)

سال
2005-06

2006-07

توليد جهاني
151.098

151.656

161.735

60.213

162.438

58.349

35/92

72.594

42/17

76.682

43/36

2009-10

159.132

2010-11

2012-13

2013-14
2014-15

62.137

42/13

166.437

2007-08

2011-12

147.747

70.706

45/98

153.709

166.562

2008-09

مصرف*

ذخاير پايان
دوره

ذخاير به مصرف
(درصد)

165.474

160.874
162.027

174.785

167.892

181.404

175.176

184.443

178.744

* شامل مقادير ثبت نشده.

172.154

176.834

71.706

57.005

64.764
77.271

44/57

37/23
35/18

38/57
44/11

برآورد ميشود توليد شكر اقيانوسيه از  4/6ميليون تن سال قبل به
حدود  4/6ميليون تن برسد .تخمين زده ميشود توليد شكر استراليا در
سال ( 2014-15اكتبر /سپتامبر) از  4/4ميليون تن سال گذشته به حدود
 4/5ميليون تن افزايش يابد .معموالً برداشت در استراليا از حدود ماه
مي  /ژوئن شروع ميشود ،فعاليت فرآوري محصول از ماه جوالي در
مقياس وسيع صورت گرفته و تا ماه اكتبر ادامه دارد و پس از آن حجم
توليد كاهش قابلمالحظه پيدا ميكند و نهايتا فصل برداشت به پايان
ميرسيد .بنابراين بخشي از محصول توليدي سال تراز  2014-15در
امسال و بخش بهتر آن در برداشت سال  2015خواهد بود كه درحال
حاضر آن را مشابه سال جاري درنظر ميگيريم.
با توجه به اينكه صنعت شكر كشور فيجي همچنان درحال بهبود
تدريجي اس��ت لذا برآورد ميش��ود توليد شكر از  199000تن سال
پيش به  210000تن در سال  2014-15افزايش يابد.

مصرف جهاني شكر

عوامل مؤثر بر ميزان تقاضا براي ش��كر در سالهاي  2014و
 2015چه خواهند بود؟
هوش اقتصادي بيانگر آن است كه رشد جمعيت و رشد اقتصادي
نه تنها محركهاي اصلي مصرف جهاني شكر محسوب ميشوند بلكه
بر افزايش مصرف مواد خوراكي ضروري نيز تأثيرگذارند .دليل اين امر
آن است كه معموالً افزايش استانداردهاي زندگي منجر به مصرف بيشتر
مواد خوراكي فرآوري شده مانند لبنيات ،نوشيدنيهاي فاقد الكل و غيره
ميگردد كه حاوي مقدار زيادي شكر هستند .همچنين ،كشش درآمدي
تقاضاي ش��كر معموالً در كش��ورهاي كمدرآمد ،باالتر است .در واقع
افزايش مصرف در اين كشورها ناشي از باال رفتن سطح درآمد است.
از اين رو بهتر است تا هميشه نظري به چشمانداز رشد اقتصاد جهاني
داشته باشيم كه هنوز هم براي پيشروي تالش ميكند و عليرغم موانع
موجود ،در حال بهبود ميباشد .صندوق بينالمللي پول ( )IMFدر ماه
اكتبر بهدليل فعاليتهاي جهاني ناكارآمد در نيمه اول سال  ،2014رقم
پيشبيني شده براي رشد اقتصاد جهاني در سال جاري را به  3/3درصد
كاهش داد .اين رقم  0/4درصد كمتر از چش��مانداز اقتصاد جهاني در
ماه آوريل س��ال  2014ميباشد .رقم پيشبيني شده براي رشد جهاني
در سال  2015معادل  3/8درصد اعالم شده است.
عليرغم اهميت محركهاي كلي در خصوص افزايش مصرف،
بد نيس��ت به چند عامل ديگر رش��د كه امس��ال و سالهاي قبل با آن
مواجه بوديم نيز نگاهي داش��ته باش��يم .بيشتر اين عوامل ميتوانند به
منزله موانعي براي رشد مصرف شكر تلقي شوند.
سازمان بهداشت جهاني  WHOدر ماه مارس يك رايزني همگاني
را در ب��اره پيشنويس راهبرد جديدش در زمينه مصرف ش��كر آغاز
كرد .پيشنويس اين راهبردها بهدليل آنكه فرآيند بازنگري كارشناسانه
و رايزني همگاني آن پيش از پايان ماه مارس تكميل ش��دند ،در حال
حاضر نهايي شده است.
ه��دف اين راهبرد ارائه توصيهها و پيش��نهاداتي درباره مصرف
قند آزاد اس��ت تا از خطر ابتال به بيماريها در بزرگس��االن و بچهها
جلوگيري شود .اين راهبرد به ويژه بر جلوگيري و كنترل اضافه وزن
و پوسيدگي دندان تمركز دارد .سازمان مذكور خاطرنشان ميكند كه
نگراني درباره مصرف قندهاي آزاد روبه افزايش اس��ت ،بهخصوص
نوشيدنيهايي كه با شكر شيرين شدهاند .اين مسئله ميتواند منجر به
كاهش مصرف مواد خوراكياي شود كه داراي كالري مناسب حاصل
از مواد مغذي هستند و نيز ممكن است باعث افزايش مجموع كالري
دريافتي و در نتيجه يك رژيم غذايي ناس��الم ،اضافه وزن و باال رفتن
خطر ابتال به بيماريها شود.

افزايش مصرف شكر
در كشورهاي واردكننده به باالترين سطح

بهنظر ميرس��د رشد مصرف شكر س��ال  2014-15كشورهاي
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درحال توس��عه به  1/5درصد برس��د .از اينرو احتماالً
كل مصرف اين كش��ورها به رقم  129/5ميليون تن بالغ
ميش��ود كه حدود  73درصد كل تقاضاي جهاني است.
تقاضاي شكر در كشورهاي صنعتي در دامنه  46تا 47/5
ميليون تن شناور ميباشد.
پيشبيني ميش��ود مصرف اين كش��ورها در سال
 2014-15به  47/3ميليون تن برس��د كه اندكي كمتر از
 47/5ميليون تن سال گذشته است.
پيشبيني ميش��ود مصرف ش��كر در كش��ورهاي
واردكنن��ده ب��ا  1/1درص��د افزايش ،در س��الجاري به
 131/2ميليون تن برس��د كه باالترين سطح تاكنون بوده
اس��ت .عامل اصلي در اين گروه ،رش��د مداوم مصرف
در هند و چين اس��ت .به نظر ميرس��د مصرف ش��كر
در كش��ورهاي صادركنن��ده طي س��ال  2014-15نيز با
حدود  0/5درصد رش��د به  45/6ميليون تن برس��د كه
در مقايس��ه با س��ال گذش��ته در حدود  0/2ميليون تن
افزايش داشته است .رشد در اين گروه از كشورها كمتر
از كش��ورهاي واردكننده است چرا كه در دسترس بودن
كافي ش��يرينكننده منجر به مصرف بس��يار باالي سرانه
شكر در اين كشورها شده است از اين رو رشد پتانسيل
آتي آنها محدود شده است.

كاهش ذخاير جهاني براي اولينبار
پس از سال 2009-10

از مازاد يا كس��ري در يك س��ال شكر براي درك
فاصل��ه بي��ن توليد و تقاضاي جهان��ي از جمله مصرف
ثبت نشده استفاده ميشود مصرف ثبت نشده شكاف بين
صادرات و واردات اس��ت .بررسي دقيقتر اين رويكرد
نشان ميدهد كه معناي ساده اصطالح مازاد و يا كسري
به افزايش يا كاهش در ذخاير اشاره دارد.
با اين حال ،مازاد س��ال ( 2013-14اكتبر /سپتامبر)
از  3/1ميليون تن ماه ژوئن به  4/7ميليون تن تجديدنظر
شده كه در كاهش قابلتوجهي را در مقايسه با مازاد 7/8
ميليون تني سال  2012-13نشان ميدهد در حالحاضر
تصور ميكنيم كسري سال  2014-15به  0/6ميليون تن
برسد .در نتيجه انتظار ميرود نسبت ذخاير به مصرف با
كمي كاهش ،از  44/1درصد سال گذشته به  43/4درصد
در اين فصل برس��د .در صورتي كه روند س��قوط توليد
در كنار افزايش بيشتر مصرف ادامه يابد ممكن است در
سال  2015-16وضعيت متفاوت باشد ،با توجه به شرايط
وخيم مالي بس��ياري از صنايع شكري در سراسر جهان،
احتماالً حمايتها از اين بخش توسعه يابد.
ذخاير مازاد بهمنظور دسترسي بيوقفه به محصور از
توليد كارخانه تا مصرفكننده و پوشش نياز مصرف در
فاصله زماني بين پايان يك دوره توليد و آغاز دوره بعدي
مورد نياز است .اين وضعيت در پايان سپتامبر  2015در
جهت مشابه سال قبل و رقم نسبتا باالي  11/5ميليون تن
خواهد بود كه كاهش جزئي نس��بت به  12/1ميليون تن
سپتامبر  2014نشان ميدهد .هر ديدگاهي كه اعمال شود
آشكار است كه بازار هنوز غرق در شكر است.

چشمانداز

نشانههاي فعلي براي سال  2014-15نشان ميدهند
كه توليد جهاني شكر براي دومين فصل متوالي با كاهش
مواجه خواهد شد درحالي كه مصرف همچنان به روند
متوس��ط افزايش خود ادامه ميدهد .اين بدانمعني است
كه به احتمال زياد ،بازار جهاني شكر براي اولينبار پس
از سال  2009-10با كسري مواجه خواهد شد.
اما حتي اگر در سال  2014-15كسري وجود داشته
باش��د معموالً مدتي زمان الزم اس��ت تا ي��ك تغيير در
تعادل بازار از مازاد به كس��ري و يا بالعكس ايجاد شود.
موجوديهاي ش��كر در طول چه��ار فصل مازاد جهاني
انباش��ته ش��ده و در برخي از كشورها ،حتي بيش از حد
نياز بوده است .اين مسأله به احتمال زياد به تسكين بازار
كمك كرده و تا حدودي از ايجاد موج ش��ديد قيمتها
جلوگيري ميكند.
درحاليكه كسري سال  2014-15تنها اندكي بيش
از  0/6ميليون تن خواهد بود نبايد پتانس��يل شكس��تن
بازارهاي جهاني ش��كر را داش��ته باش��ند ،ليكن آن يك
نش��انه روش��ن براي تغيير وضعيت اس��ت .بسياري از
صنايع داخلي شكر در سراسر جهان از اينكه قيمتهاي
فروش شكر پايينتر از هزينه توليد آن است رنج ميبرد
چرا كه اين مس��أله در درازمدت غيرقابل تحمل بوده و
ممكن اس��ت توليد س��الهاي آينده را بيشتر تحتتأثير
قرار دهد.
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كمپوست؛ ثروت پنهان
تاريخچه اس��تفاده از كمپوس��ت ب��ه قدمت پيدايش
بش��ر روي كره زمين ميرسد .همزمان با ظهور كشاورزي
مكانيزه و تقاضا براي درخواس��ت توليد محصول بيشتر و
افزايش ميزان ضايعات كش��اورزي سبب شد تا محققين
راهحل منطقي تبديل اين مواد را ارائه كنند.
امروزه وس��يعترين عمليات تهيه كمپوست در اروپا،
در كشور هلند انجام ميگيرد كه  ۳۵درصد كل زبالههاي
شهري آن كشور جهت تهيه كمپوست استفاده ميشود .در
ش��هرهاي هند تا سال  ۱۹۸۲تعداد  ۹طرح تهيه كمپوست
از زبالههاي ش��هري به مرحله بهرهبرداري رسيده است و
در آمريكا نيز نخس��تين كارخانه كمپوست در سال ۱۹۸۶
به ظرفيت  ۲۰تن در روز تاسيس شده است.
در ايران اس��تفاده از مواد زائ��د گياهي و حيواني از
روزگاران گذشته براي كشاورزان و روستاها بسيار معمول
بوده اس��ت .فضوالت روستايي كه در اصل مواد متشكله
از مدفوع حيواني و مواد زائد گياهي اس��ت ،همراه با آب
و خاك و هوا ۴ ،اصل اساسي كشاورزي را در روستاهاي
ايران تشكيل ميدهند.
كمپوس��ت يك روند تدريجي در طبيعت اس��ت كه
بهوسيله آن مواد آلي با حضور هوا توسط ميكروارگانيسمها
و قارچها تجزيه ميشوند و حاصل آن كود باارزشي است
ك��ه ميتوان��د در جاهاي مختلف و حت��ي در باغچههاي
خانگي مورد اس��تفاده قرار گيرد تا جايي كه به كمپوست
خانگي بهعنوان «ثروتي كه ديده نميش��ود» اش��اره شده
است.
فرهنگس��ازي و آم��وزش م��ردم در جه��ت تبديل
زبالههاي خانگي با شيوهها و مسائل مربوطه به كمپوست،
كاه��ش زبالههاي تر در خانهها (مبدا) و مزيت اس��تفاده
از ك��ود حاص��ل از آن براي باغچههاي منازل مس��كوني
حائزاهميت است.
اين طرح در بس��ياري از كشورهاي اروپاي شمالي،
دانمارك ،اتريش ،فنالند ،انگلس��تان ،ن��روژ و نيوزلند به
صورت جديد دنبال ميش��ود و بهطور عادي از ضايعات
سبز باغچهها ،سبزيجات و ميوهها استفاده ميشود.
اين كمپوست با دارا بودن فوايد و باصرفه در بازاريابي
پسماندهاي گياهي و مواد زائد جامد بوده و با تبديل مواد
آلي موجود در پسماندها به كود آلي عالوه بر حذف مواد
زائد موادغذايي موجود در آن بازيافت شده و با توجه به
اهميت تغييرات ميكروبي در طي فرآيند بايس��تي عوامل
مؤثر بر آنها ش��ناخته ش��ده و بسته به ش��رايط اقليمي هر
منطقه تعديل شود.
در اس��تان خوزس��تان با اجراي طرح توسعه نيشكر
و همزمان با فعاليت كارخانههاي ش��كر ،مقادير زيادي از
م�لاس ،فيلتر كيك و باگاس توليدي كارخانهها به همراه
برگ و سرش��اخه نيش��كر ميتواند در نتيجه فعاليتهاي
ميكروبي به راحتي به كمپوس��ت تبديل ش��ود و بهعنوان
كودآلي زيس��تمحيطي با بهرهوري بس��يار مطلوب مورد
استفاده قرار گيرد.
بهكارگيري كمپوس��ت در اراضي باير اين استان كه
صدها سال بهصورت لميزرع بوده و در نتيجه داراي ميزان
موادآلي ناچيز اس��ت ،س��بب بهب��ود كيفيت خاك جهت
فعاليتهاي زراعي ميشود .بهدليل وجود مواد مغذي در
كمپوست و سهولت استفاده از آنها در مواقع ضروري سبب
ميش��ود كه بهموازات نياز بهعناصر خاص ،كمپوست ،آن
عناصر را در اختيار گياه قرار دهد ،به عالوه كمپوست به
صورت اليه محافظ عمل كرده و از تخريب خاك به وسيله
باد و باران جلوگيري ميكند.
ماده آلي توليدي بهدليل داش��تن بافت سبك امالح و
تركيبات ضروري مورد نياز گياهان مختلف ،ضمن اينكه
فيزيك خاك را اصالح كرده و مناس��ب رشد و گسترش
ريش��ه گياه ميكند ،باعث جذب رطوبت و ايجاد شرايط
بهتر اطراف ريشه ميشود .جوانهزني را بهتر و شرايط رشد
را مهيا ميكند .عناصر ش��اخص كود آلي بيولوژيك توليد
شده از باگاس نيشكر عبارتند از :آهن ،منگنز ،روي ،مس،
ازت ،فسفر ،پتاس ،كربن آلي ،موادآلي و ساير عناصر مفيد
و مورد نياز رشد انواع گياهان است.
 با اس��تفاده از كمپوست ،خاك ترد و منافذ عبوريهواي بس��ياري در آن ايجاد ميش��ود و س��بب ميگردد
كه اكس��يژن بهراحتي توس��ط ريش��ه گياه جذب شده و
نفوذپذيري خاك افزايش مييابد.
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امنيتغذايي
نبايد با تهديد مواجه شود
امنيتغذايي يك مقوله بسيار با اهميت براي حفظ و توسعه امنيت
و مناف��ع مل��ي در هر جامع��هاي و با هر ايدئولوژي بهحس��اب ميآيد.
دولته��ا با هر گرايش سياس��ي و با هر مي��زان محبوبيت ملي و درآمد
هرگز خطر كاهش ضريب امنيت ملي و به تبع آن با مقوله امنيتغذايي
را نميپذيرن��د و با چن��گ و دندان از توس��عه امنيتغذايي حفاظت و
حمايت ميكنند .در ايران اما متأسفانه برخي رفتارهاي عجيب از سوي
دولتمرداني كممايه و غيردلس��وز برخي اوقات تصميمهايي ميگيرند كه
مناف��ع ملي را ب��ا به خطر انداختن امنيتغذايي با تهديد مواجه ميكنند.
مقايسههاي غيرمنطقي مثل قيمت تمامشده شكر داخلي با قيمت واردات
بدون لحاظ كردن متغيرهاي مرتبط و بدون لحاظ كردن اينكه به هر حال
تأمين امنيتغذايي كمي فداكاري مالي ميخواهد ،از داليل واهي در اين
فضاسازيها بوده است.
دكتر افش��ين اسماعيليفر ،عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي
در گفتوگو با يكي از خبرگزاريها تفسير دقيقي از اهميت امنيتغذايي
كرده اس��ت كه بهدليل اهميت آن براي درج در نش��ريه ش��كر انتخاب
شده است.
* تحلي��ل ش��ما درب��اره ارتب��اط امنيتغذاي��ي و امنيت ملي
چيست؟
پدي��ده ناامني غذايي در بخشهايي از كره زمين به ويژه خاورميانه
و شمال آفريقا اوضاع سياسي ،اقتصادي و اجتماعي ويژهاي پديد آورده
است كه نه تنها سرنوشت سياسي  60كشور نيازمند بهوسيله كشورهاي
صنعتي رقم ميخورد ،بلكه زندگي روزمره آنها به تصميمات كشورهاي
سلطهگر بستگي يافته است و تحوالت اخير منطقه بيارتباط با بحث غذا
نيس��ت .فائو اعالم كرده است كه براي تأمين غذاي موردنياز جمعيت 9
ميليارد نفري جهان در سال  ،2050بايد توليد كنوني را دو برابر كرد .تحقق
اين هدف مستلزم رفع موانعي از قبيل محدوديت زمينهاي كشاورزي،
كمبود آب ،قيمت باالي انرژي ،افت س��رمايهگذاري در زمينه تحقيقات
كشاورزي و افزايش ضايعات غذايي است.
بان��ك جهاني امنيتغذايي ( )Food Securityرا «دسترس��ي همه
م��ردم در تمام اوقات به غذاي كافي براي داش��تن يك زندگي س��الم»
تعريف كرده ،اين تعريف به س��ه عنصر «موجود بودن غذا»« ،دسترسي
به غذا» و «پايداري در دريافت غذا» استوار است .عنصر «موجود بودن
غذا» تنها به ميزان موادغذايي در مرزهاي ملي كه درگذشته عنصر اصلي
امنيتغذاي��ي بود ،تكيه ندارد و امروزه ش��امل توليد (عرضه داخلي) و
واردات موادغذايي است .مفهوم «دسترسي به غذا» نيز دسترسي فيزيكي و
اقتصادي به منابع جهت تأمين اقالم غذايي موردنياز جامعه است كه تابعي
از درآمد ،اشتغال و قيمت بوده و معناي «پايداري در دريافت غذا» ،ثبات
و پايداري دريافت ارزشهاي غذايي مورد نياز جامعه است .امنيتغذايي
نهتنها مستلزم عرضه كافي موادغذايي در سطح كالن است بلكه ناظر بر
توزيع عادالنه غذا براي دستيابي همگان به آن نيز هست.
* در كش��ور خودمان چه مصداقهايي داريم كه بگوييم امنيت
ملي تهديد ميشود؟
يكي از شاخصهاي مهم سنجش امنيتغذايي در سطح كالن ضريب
خودكفاي��ي محصوالت غذايي يا بهعبارت��ي ديگر درجه تأمين نيازهاي
غذايي اساسي كشور از منابع توليد داخلي است .اگرچه خودكفايي كشور
در زمينه محصوالت اساس��ي غذايي لزوم�� ًا به منزله امنيتغذايي پايدار
(از منظر دسترسي به موادغذايي) نيست ،ولي افزايش عرضه موادغذايي
و تقويت ضريب خودكفايي كشور به گسترش دسترسي به موادغذايي،
كاهش قيمت موادغذايي و در نهايت دستيابي گروههاي محروم و اقشار
آسيبپذير و كمدرآمدتر روستايي به موادغذايي بسيار مؤثر است .از طرف
ديگر ،افزايش ضريب خودكفايي كشور عالوه بر اينكه در افزايش وجهه
بينالمللي نظام سياسي كشور و گسترش اقتدار و مشروعيت آن شديدا ً
مؤثر است ،بهطور تلويحي داللت بر بهبود بهرهوري كشاورزي ،كارايي
سرمايه و نيروي كار در بخش كشاورزي ،اثربخشي سياستهاي دولت،
توسعه روستايي ،پژوهش و توسعه كشاورزي نيز دارد كه مجموعه اين
عوامل به افزايش رشد اقتصادي كشور ،صرفهجويي در هزينههاي ارزي،
كاهش وابستگي و در نتيجه تقويت امنيت ملي ميانجامد.
ضريب خوداتكايي كش��ور درباره اكثر محصوالت غذايي از جمله
س��يبزميني ،حبوبات ،گوشت قرمز ،گوشت مرغ ،انواع ماهي و شير تا
سال  1380در وضعيت بسيار خوبي قرار داشته ،از آن سال به بعد سير
نزولي دارد .در اين ميان ضريب خوداتكايي گندم و برنج نسبت به بقيه
موادغذايي پايين است كه بررسيها نشان از امكان افزايش آنها به سطح

مطلوب دارند .درباره روغنهاي خوراكي وابستگي به واردات  92درصد
است كه از آسيبپذيري بسيار بااليي بهويژه در شرايط تحريمي برخوردار
است .توليد دانههاي روغني عالوه بر توسعه كشت آن و ايجاد اشتغال،
پ��س از ف��رآوري در توليد كنجاله مصرفي در تغذيه دام و طيور و بهتبع
آن در صنعت دامپروري بس��يار تأثيرگذار اس��ت .درباره شكر نيز بعلت
مصرف گسترده حدود  50درصد واردات داريم .ضرورت خودكفايي در
سه محصول روغن ،شكر و آرد از اولويتهاي استراتژيك است.
* نظر ش��ما پيرامون سياستهاي ملي حمايتي دولت در تحقق
امنيتغذايي چيست؟
يكي از سياستهاي ملي امنيتغذايي در كشور براي پوشش دادن
نارس��اييهاي موجود در دسترس��ي افراد و خانوارها به غذا ،سياس��ت
حمايت يارانهاي اس��ت .بررسيها نش��ان ميدهند دولت با يارانه دادن
به برخي از كاالهاي خوراكي مانند نان ،ش��ير پاس��توريزه ،برنج ،روغن
نباتي ،قندوش��كر در مجموع توانسته است  83/3درصد انرژي دريافتي
گروههاي كمدرآمد شهري و  88درصد انرژي دريافتي گروههاي كمدرآمد
روستايي را تأمين كند.
همچنين مطالعات نشان ميدهند كه يارانههاي پرداختي دولت براي
مرتفع كردن شكاف فقر ،يعني هزينهاي كه الزم است تا خانوارهاي زير
خط فقر مطلق را به سطح خط فقر ارتقاء دهد كافي بودهاند؛ اما بهدليل
هدفگذاري نامساعد از كارايي الزم برخوردار نبودهاند .با اجراي طرح
هدفمندي يارانهها نيز بهدليل افزايش نقدينگي و نرخ تورم همچنان اين
دغدغه و نگراني باقي است .مطالعه وضعيت ناامني غذايي در استانهاي
كشور كه گزارش آن در سال  1390چاپ شده است ،حاكي از آن است
كه نيمي از اس��تانهاي كشور در طيف نسبت ًا ناامن تا بسيار ناامن غذايي
قرار دارند .يافتههاي اين پژوهش نشان ميدهد كه سهم مخارج خوراك
نس��بت به كل هزينهها كه بايد كمتر از  30درصد باشد ،در همه طبقات
شهري و روستايي بهترتيب  23درصد و  37درصد بوده است .همچنين،
در كمدرآمدترين طبقات ش��هري در  20استان كشور بيش از  30درصد
درآمد مردم صرف غذا ش��ده اس��ت .در حالي كه در طبقات كمدرآمد
روستايي تقريب ًا در تمام استانها همچنان بيش از يكسوم هزينه خانوار
صرف هزينه غذا شده كه به معناي ناامني غذايي است.
الزم بهذكر اس��ت يارانههاي پرداختي دولت پوشش امنيتي خوبي
براي افراد نيازمند هس��تند و نقش مهمي در دسترس��ي افراد و خانوارها
به غذاي كافي دارند ،و درصورت شناس��ايي افراد و خانوارهاي نيازمند
و هدفگذاري درس��ت يارانهها ميتوان مشكل ناامني غذايي حاد را در
كشور مرتفع ساخت .همچنين ،نظام تأميناجتماعي بيمهاي و غيربيمهاي
در كشور نيز نقش تعيينكنندهاي در دسترسي مردم به غذاي كافي دارند.
سياست يارانهاي با هدفگذاري درست در بخش كشاورزي همراه با يك
نظام تأمين اجتماعي فراگير و كارآمد سپرهاي امنيتي كارآمدي در برابر
ال در صورت مواجهه با
مخاطرات دسترس��ي افراد و خانوارها به غذا مث ً
نرخهاي تورم و بيكاري باال هستند.
* چ��ه عواملي ميتواند دسترس��ي به غذاي كاف��ي را به خطر
بيندازد ؟
بي شك عواملي چون نرخ تورم باال ،نرخ بيكاري باال (بين 11-14
درص��د) ،درصد جمعيت زير خط فقر (چي��زي در حدود  20درصد)،
توزيع نامتعادل درآمد (ضريب جيني  ،)0/43و بعض ًا قيمت باالي برخي
موادغذايي و موارد ديگري از اين دس��ت ،دسترسي افراد و خانوارها را
به موادغذايي در كشور به مخاطره مياندازد .بهخاطر همين دولت تدبير
و اميد در س��ال گذش��ته اقدام به توزيع سبد كاال نمود .هر چند در اجرا
اشكاالتي داشت اما سياست درستي بود.
* چالشها و فرصتهاي امنيتغذايي كشور و تأثيرات آنها بر
امنيت ملي را چگونه ارزيابي ميكنيد؟
امنيت ملي مفهومي غربي است كه بعد از جنگ جهاني دوم مطرح
ش��د .امنيت ملي مفهومي پيچيده و نس��بت ًا مبهم اس��ت .بر اين اس��اس
تعريفهاي زيادي از امنيت ملي ارائه ش��ده است :امنيت ملي را بهطور
عيني بهمعناي فقدان تهديد نسبت به ارزشهاي مكتسبه و به طور ذهني
به مفهوم فقدان ترس از حمله بهاينگونه ارزشها است.
در تعري��ف مدرن امنيت ملي بهج��اي توجه به تهديدات خارجي،
آسيبپذيريهاي داخلي بيشتر مورد توجه است و تهديد خارجي داراي
اعتبار كمتري اس��ت .همچنين بجاي مس��ائل نظامي به شرايط و عوامل
اقتصادي (نرخ بيكاري ،تورم ،ميزان GDPيا توليد ناخالص ملي ،درآمد
س��رانه ،ذخيره ارزي و ميزان جمعيت فعال) پرداخته ميشود درحاليكه
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در نگرش و گفتمان سنتي تهديد اوالً منشأ خارجي دارد و ثاني ًا
وجه نظامي آن غالب است .اين عوامل در كنار توانايي دولت در
عرضة سطح معقولي از رفاه اجتماعي و امنيتغذايي ،مقبوليت
و مش��روعيت دولت را تحتتأثير قرار ميدهند .امنيتغذايي
يك سياست امنيت ملي است كه كموكيف آن مقدار عرضه و
كيفيت كاالي عمومي امنيت ملي را در هر كشور تعيين ميكند.
عرضه يك سطح بهينه امنيت ملي مستلزم تدارك سطح بهينه
امنيتغذايي اس��ت .تاريخ روابط بين كش��ورها نشان ميدهد
كه كشورهاي قدرتمند در بيشتر موارد از موادغذايي به عنوان
حربهاي سياس��ي عليه كش��ورهاي جهان سوم بهره گرفتهاند.
تجربه كش��ورهاي كمتر توس��عه يافته حاكي از اين است كه
ي آنها به واردات موادغذايي از كشورهاي توسعه يافتهتر
وابستگ 
باعث ضربهپذيري سياسيشان شده و امنيت مليشان همواره از
اين محل در معرض تهديد بوده است .اين موضوع در شرايط
تحريمي از اهميت قابل مالحظهاي برخوردار است.
امنيتغذايي با ابعاد اقتصادي و منابع انس��اني امنيت ملي
رابطه مستقيم و با ابعاد سياسي  -اجتماعي ،دفاعي  -نظامي و
فرهنگي  -علمي و فناوري آن رابطه غيرمستقيم دارد .اتكاء به
توليدات داخلي موادغذايي آسيبپذيري در سطح ملي بهويژه
در ش��رايط تحريم��ي را به حداقل ميرس��اند .عرضه باثبات
موادغذايي نقش اساس��ي در امنيتغذايي جامعه دارد و نهايت ًا
ميتواند پايداري و استمرار امنيتغذايي را تضمين نمايد.
جه��ان درحالحاض��ر س��ه چالش غذاي��ي عمده در
پيشرو دارد:
چالش اول اين است كه گرسنگي در سطح جهان در حال
افزايش است .امروزه اقشار كثيري از مردم گرسنه جهان بهطور
مستقيم يا غيرمستقيم براي بقاي خود به كشاورزي وابستهاند.
بر اس��اس آخرين ارزيابي به عمل آمده از سوي سازمان فائو
( ،)FAOام��روزه بالغ بر  969ميليون نفر در جهان با هزينهاي
كمتر از يك دالر در روز زندگي ميكنند و حدود س��هچهارم
از آنها براي بقا خود به كشاورزي وابسته هستند .در واقع ،فقر
و تنگدس��تي شديد اين افراد خروج از اين وضعيت را براي
آنها غير ممكن ساخته است.
چالش دوم ،عدم وجود تعادل در رژيمغذايي روزانه افراد
اس��ت .اگرچه سوءتغذيه ناشي از فقر همچنان يكي از داليل
عمده مرگ در سراسر جهان است ،ساير بيماريهاي مرتبط با
رژي��م غذايي از جمله چاقي ،بيماريهاي قلبي ،انفاركتوس و
ديابت نيز درحال گسترش است.
چالش س��وم توليد غذا ،نابودي محيطزيست و طبيعت
اس��ت .تخريب محيطزيس��ت از دو جنبه با غ��ذا در ارتباط
اس��ت .اين مس��اله با محدود كردن محصوالت غذايي ،توليد
موادغذايي را كاهش ميدهد .از سوي ديگر ،اين مسأله حاصل
فعاليتهاي نادرست كشاورزي است .مشكالتي مانند فرسايش
خاك ،آلودگي آب ،انتش��ار گازهاي گلخانهاي و از بين رفتن
تنوع زيس��ت محيطي ،تهديدي جدي عليه توليد جهاني غذا
بهشمار ميرود.
وضعيت امنيتغذايي در كشور نشان ميدهد كه تهديدها
و فرصتهايي در رابطه با امنيتغذايي كشور در هر سه مؤلفه
موجودي غذا ،دسترسي به غذا و استفاده از غذا وجود دارند.
شواهد نشان ميدهند كه مقادير فعلي عرضه سرانه موادغذايي
با س��طح مطلوبش��ان فاصله دارند .وزارت جهادكشاورزي
در راس��تاي تعديل و رفع نارس��اييهاي الگوي فعلي عرضه
موادغذاي��ي الگوي��ي براي اف��ق  1400طراحي كرده اس��ت.
محاسبات انجام شده براي اين الگو نشان ميدهد كه در سال
 1400جه��ت تأمين نيازهاي تغذيهاي در حد مطلوب ،بخش
كشاورزي (با كمك يا بدون كمك واردات) بايد عرضهكننده
 16/5ميلي��ون تن گندم 5/2 ،ميليون تن ش��لتوك 2/1 ،ميليون
تن قندوش��كر 4/7 ،ميليون تن سيبزميني 4 ،ميليون تن انواع
گوشت و تخممرغ ،و  12ميليون تن شير باشد .حال سؤال اين
است كه آيا امكان نيل به اين سطح از امنيتغذايي حداقل در
س��طح كالن وجود دارد؟ در واقع آيا چالشها و فرصتهاي
امنيتغذايي كشور امكان تحقق يك سطح معقول امنيتغذايي
و استمرار آن را خواهند داد .شواهد نشان ميدهند كه با توجه
به قابليتهاي توليدي كشور در صورت تحقق الزاماتي چون
توس��عه روستايي ،توسعه كشاورزي از جمله افزايش عملكرد
محصوالت در واحد سطح ،افزايش بازده آب و خاك ،كاهش
ضايع��ات توليدي ،اصالح الگوي تغذيه كش��ور امكان نيل به
يك امنيتغذايي پايدار در سطح كالن وجود دارد.
* پيش��نهاد ش��ما به دولت يازده��م در اين خصوص
چه بوده است؟
با نگاهي ب��ه پيشبيني ضري��ب خودكفايي محصوالت
استراتژيك در افق سال  1400طبق اسناد باالدستي و محدوديت
منابع توليد ،ضرورت تدوين «طرح جامع امنيتغذايي كشور»
بي��ش از هر زمان ديگري جلوهگ��ر مينمايد .لذا با عنايت به

جاي��گاه رفيع وزارت جهادكش��اورزي بهعن��وان مرجع مهم
تصميمگي��ر و اجرايي دولت در بخش كش��اورزي ،پيش��نهاد
ميشود بهمنظور تدوين طرح مذكور كميتهاي با سطح اختيار
تصميمگيري عالي مركب از نمايندگان كميس��يون كشاورزي،
آب و منابع طبيعي مجلس ش��وراي اس�لامي ،وزارتخانههاي
جهادكش��اورزي ،صنعت ،معدن و تجارت ،بهداشت و درمان
و آموزش پزش��كي ،كان��ون انجمنهاي صنف��ي صنايعغذايي
اي��ران (بهنمايندگي از صنايع تبديلي وابس��ته و فرآوردههاي
كش��اورزي) ،مراكز علمي -دانش��گاهي و تحقيقاتي ذيربط
تشكيل تا نسبت به طراحي چارچوب كلي طرح بهشرح ذيل
اقدام نمايند:
 .1تعيين الگوي كش��ت محصوالت استراتژيك با توجه
به اقليم ،امكانات و نهادههاي توليد ،صنايع تبديلي وابس��ته و
نياز تغذيهاي.
 .2تعيي��ن زيرگروههاي مرتبط ب��ا هريك از محصوالت
جهت زمانبندي اهداف طرح ،پيگيري و انجام هماهنگيهاي
الزم.
 .3اس��تفاده از تج��ارب بينالمللي در اي��ن زمينه بهويژه
ارتباط و اس��تفاده از ظرفيتهاي س��ازمان غذا و كش��اورزي
ملل متحد (فائو).
الزم بهذك��ر اس��ت ط��ي بررس��يهاي بهعم��ل آم��ده
زيرساختهاي طرح همچون قطعات پازل مهياست ،مديريت
صحيح و يكپارچه قادر خواهد بود قطعات را بهنحو شايسته در
كنار يكديگر نشانده و تصوير شفاف را نمايان سازد.
* در پايان جمعبندي شما چيست؟
معموالً كش��ورها ديدگاههاي متفاوتي نس��بت به مقوله
امنيت ملي دارند و اصوالً موضوعات را بس��ته به اهميتشان
در دس��توركار سياسي ،جزو مسائل امنيتي ميگنجانند .بر اين
اس��اس ،ماهيت تهديدات و آسيبپذيريها نيز در هر كشور،
بسته به موضوع و برحسب زمان فرق ميكنند.
اگرچه خودكفايي كشورمان در زمينه محصوالت اساسي
غذايي لزوم ًا به منزله امنيتغذايي پايدار (از منظر دسترسي به
موادغذايي) نيس��ت ،ولي افزايش عرضه موادغذايي و تقويت
ضريب خودكفايي از طريق توس��عه روستايي و كشاورزي ،به
گس��ترش دسترس��ي به موادغذايي ،كاهش قيمت موادغذايي
و در نهاي��ت دس��تيابي گروههاي آس��يبپذير و كمدرآمدتر
كشور (امنيتغذايي در سطح فرد و خانوار) ميانجامد .يعني
امنيتغذايي در س��طح كالن يك اولويت اساسي براي امنيت
ملي كش��ور است كه از طريق توس��عه روستايي و كشاورزي
امكانپذير خواهد شد.
در هرحال تأمين امنيتغذايي پايدار در كش��ور مستلزم
داش��تن يك اس��تراتژي امنيتغذايي ملي پويا و كارآمد است
كه تركيبي از سياستهايي چون:
 .1سياس��ت حداكثرسازي توان نيازهاي غذايي جامعه از
منابع داخلي و صدور مازاد محصوالت كشاورزي.
 .2تنظيم الگوي توليد متناسب با پهنهبندي اقليمي ،كاربري
اراضي ،توپوگرافي و قابليتهاي منطقهاي سرزمين در راستاي
كاهش هزينههاي توليد.
 .3كاهش واردات محصوالت اساسي استراتژيك غذايي
موردنياز جامعه از طريق افزايش توليد از منابع داخلي.
 .4ارتق��اي جايگاه ايران در توليد و تجارت محصوالت
كش��اورزي جه��ان با بهبود كيفي تولي��دات و افزايش قدرت
رقابتپذيري در بازارهاي منطقهاي و جهاني.
 .5بهب��ود كيف��ي تركيب نيروي انس��اني ش��اغل بخش
كش��اورزي كش��ور با بهكارگيري نيروه��اي تحصيل كرده و
جوان براي س��رعت بخش��يدن به روند انتق��ال فناوريهاي
جهاني به ايران.
 .6توليد محصوالت صنعتي با مزيت نسبي باال از طريق
تغيير ،تحول و گذار از كشاورزي معيشتي به كشاورزي علمي
و تجاري.
 .7توس��عه كم��ي و كيف��ي زيرس��اختهاي مربوط به
فناوريهاي نوين (بيوتكنول��وژي ،نانوتكنولوژي ،اطالعات،
ارتباطات ،ماهوارهها ،آموزشهاي مجازي و.)...
 .8بازنگري در تركيب عوامل توليد كشاورزي در راستاي
ارتقاء بهرهوري ملي و دستيابي به الگوي بهينه توليد.
 .9تكميل زيربناها و تأسيسات فني آبياري مكمل طرحهاي
سرمايهگذاري ملي و توسعه تحقيق و پژوهش و بهبود فرآيند
ترويج و آموزش اصول و مباني علمي بهرهوري آب.
همچنين در كنار اين استراتژي اقداماتي چون :تدارك بستر
قانوني و نهادي ايجاد اشتغال مولد در كشور ،افزايش قدرت خريد
افراد و خانوارها ،برقراري يك نظام تأمين اجتماعي بيمهاي فراگير،
هدفگ��ذاري بهتر و كارآمد در نظام تأمين اجتماعي غيربيمهاي
اعانهاي و يارانهاي ،توس��عه روس��تايي و ارتقاي آگاهي و بهبود
رفتار تغذيهاي خانوارها با تكيه بر زنان را دربرميگيرد.
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با ابالغ سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي ابالغ رهبر معظم انقالب

وزارت جهادكشاورزي
مكلف بهخودكفايي در توليد شكر شد
از صفحه اول
جزئيات برنامههاي عملياتي اقتصاد مقاومتي وزارت جهادكشاورزي:
 .1برنامههاي متناظر با سياس��ت افزايش كم��ي و كيفي توليد به ويژه در
محصوالت راهبردي و ارتقاي ضريب خودكفايي
* افزايش ضريب خوداتكايي محصوالت اساسي همچون گندم ،برنج ،شكر،
سيبزميني ،دانههاي روغني ،حبوبات ،پنبه ،انواع گوشت ،شير و تخممرغ
* تجهيز و نوسازي اراضي ،احداث و تكميل شبكههاي اصلي و فرعي
* گسترش پژوهشهاي كاربردي براي محصوالت راهبردي
* اعمال اس��تانداردهاي زيستمحيطي و بهداشتي ،مديريت پسماندها و
كنترل باقي مانده دارويي و س��موم در محصوالت كشاورزي و گسترش
مبارزه بيولوژيكي و تلفيقي با آفات گياهي
* حمايت از توسعه محصوالت سالم ،طبيعي و ارگانيك
* تعيين الگوي كشت بهينه ملي و منطقهاي
* تجهيز و نوسازي ناوگان ماشيني بخش كشاورزي
* اجراي نظام جامع دامپروري و پوشش بهداشتي دام و طيور و آبزيان
* ايجاد و گس��ترش شركتهاي خصوصي مشاورهاي ترويج و آموزش
و دفات��ر خدمات فني و تخصصي و اس��تفاده از ظرفيت فارغالتحصيالن
كشاورزي و منابع طبيعي
 .2برنامههاي متناظر با سياس��ت «افزايش توليد و ارتقاي بهرهوري منابع
و عوامل توليد»
* تأمين داخلي نهادههاي مورد نياز بخش شامل بذور و نهالهاي اصالح
شده ،كود ،سم ،ماشينآالت و ادوات كشاورزي
* پايش كيفيت منابع خاك ،آب و ساير عوامل توليد
* بهبود ماده آلي خاك و حاصلخيزي خاكهاي كشاورزي
* تجهيز ،نوسازي و ساماندهي اراضي كشاورزي
* ارتقاي مديريت آب بخش كش��اورزي و در اولويت قرار دادن افزايش
راندمان آبياري در تمام مراحل با تأكيد بر اجراي روشهاي نوين آبياري
* بهبود و افزايش عملكرد در واحد سطح
 .3برنامههاي متناظر با سياس��ت «تأمين ذخاير مطمئن راهبردي و تنظيم
بازار داخلي»
* ذخيرهسازي محصوالت راهبردي از جمله گندم ،برنج ،شكر ،گوشت،
روغن با محوريت بخش خصوصي
* تنظي��م ب��ازار محصوالت كش��اورزي و فرآوردهه��اي آن با محوريت
صنوف ذيربط
* حمايت و پش��تيباني از زيرساختهاي اطالعاتي و ارتباطي در فرآيند
توليد ،عرضه و بازار محصوالت
* توسعه و پوشش بيمهاي مناسب و كاهش خطرپذيري توليد محصوالت
كشاورزي با محوريت بخش خصوصي
* تقوي��ت و تكميل زنجي��ره توليد و عرضه محص��والت براي مصرف
داخلي و صادرات
* طراح��ي و اج��راي نظ��ام تعرف��هاي مؤث��ر ب��ر واردات محص��والت
كشاورزي
* مديريت مخاطرات و امنيتغذايي با بهرهبرداري از منابع توليد خارجي
(كشت فراسرزميني)

فائو هشدار داد:

پايان دوران زراعت تا  60سال ديگر
يك مقام بلندپايه س��ازمان خواربار و كشاورزي مللمتحد (فائو) هشدار
داد كه اگر فرسايش خاك با روند كنوني ادامه پيدا كند ،تا  60سال آينده خاك
حاصلخيزي براي زراعت در جهان وجود نخواهد داشت.
ماريا هلنا س��مدو ،معاون مديركل منابع طبيعي فائو به در گردهمايي كه
بهمناسبت روز جهاني خاك برگزار شد ،گفت :حدود يكسوم از خاك زراعي
جهان در حالحاضر دچار فرسايش شده است .بهگفته كارشناسان ،تكنيكهاي
زراعي كه اس��تفاده سنگيني از مواد ش��يميايي دارند ،جنگلزدايي كه ضعيف
شدن خاك را افزايش ميدهد و گرمايش جهاني از جمله داليل نابودي خاك
بهشمار ميروند .معاون مديركل منابع طبيعي فائو در اين باره اظهار كرد :خاك
مبناي زندگي است و  95درصد از غذاي ما از خاك بهدست ميآيد.
طبق گزارش فائو ،تا زمانيكه رويكرد جديدي اتخاذ نشود ،بهدليل رشد
جمعيت و فرسايش خاك ميزان زمينهاي زراعي و حاصلخيز بهازاي هر نفر
در سال  2050تنها يكچهارم سطح سال  1960خواهد بود.
بر اساس گزارش رويترز ،اين سازمان در گزارش خود خاطرنشان كرده
اس��ت خاك نق��ش كليدي در جذب كربن و فيلترين��گ آب ايفا ميكند و با
فرس��ايش خاك ،كربن كمتري توس��ط خاك جذب ميشود كه باعث گرمتر
شدن بيشتر زمين خواهد شد.
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كمپوست؛ ثروت پنهان

از صفحه 7
 كمپوست داراي قابليت نگهداري آبزياد بوده و با ممانعت كردن از خشكشدگي
خاك ،ني��از آبي گياه را كاه��ش داده و خاك
اط��راف ريش��ه گياه را هم��واره مرطوب نگاه
ميدارد.
 اس��تفاده از كمپوس��ت ميزان موادآليخاك را افزايش داده و تبادالت اكس��يژن ،آب
و موادمغذي مورد اس��تفاده ريشه گياه را ارتقا
ميبخشد .همچنين تبادالت كاتيونهاي خاك
را افزايش داده و ميزان ظرفيت تبادل كاتيوني
خاك را بهبود ميبخشد كه در نهايت در اختيار
ريش��ه گياهان قرار ميده��د و افزايش «ماكرو
المن��ت» و «ميكرو المنت»هاي درون خاك را
باعث ميشود.
در شرايط عادي در يك فصل زراعي در
استان خوزستان مقدار  ۳۵۰كيلوگرم در هكتار
كود اوره در س��همرحله و ديآمونيوم فسفات
بهميزان  ۴۰۰كيلوگرم در هكتار به خاك مزارع
نيشكر داده ميش��ود كه درصورت استفاده از
كمپوست ،مصرف اينگونه كودهاي شيميايي
فوقالعاده كاهش يافته و به حداقل ميزان خود
ميرسد ،ضمن ًا عناصر اصلي چون ازت ،فسفر
و پتانسيم حاصل از كمپوست بهراحتي جذب
گياه ميش��ود .از نظر هزينه ،توليد كمپوس��ت
ال مقرون به صرفه
از تفاله نيش��كر باگاس كام ً
بوده و داراي ارزش افزوده بسيار بااليي است.
چنانچه اس��تفاده از آن در اراضي نيش��كرخيز
استان خوزستان سبب افزايش قابلتوجهي در
توليد محصول نيشكر در هكتار ميشود.
كمپوست چندمنظوره باگاس نيشكر
(تفاله نيشكر)
كمپوست تهيه شده از باگاس نيشكر غني
از موادغذايي الزم براي رش��د گياه است و با
استفاده از قارچها ،آكتينوميستها و باكتريهاي
س��لولزخوار ،مادهاي مناس��ب براي بستر گياه
ب��وده و حاوي اغلب عناصر غذايي و ماكرو و
ميكروالمنتهاي مورد نياز گياه است.
اينگونه نهتنها موادغذايي مورد نياز گياه
را در طول رش��د تأمين ميكن��د ،بلكه حاوي
ميكروارگانيس��مهاي مفيدي است كه مانع از
رش��د و تكثير خيلي از قارچهاي بيماريزاي
گياهي ميشود .قارچهاي مورداستفاده بهعنوان
در تهيه اين كمپوست ،حلكننده فسفر بوده و
همچنين قدرت تجزيه ديواره سلولي قارچهاي
س��لولز  Bioactivitorدارا هس��تند و حت��ي
اسپورهاي قارچها را از طريق پارازيته كردن از
بين برده و با توليد مواد  Chitinaseو كيتيناز
مانع از رش��د و تكثير اين قارچها ميگردند و
در مدت كوتاهي كمپوستي با كيفيتعالي براي
انواع  Fungi Staticزراعتها تهيه ميكنند.
نسبت كربن به ميكروالمنتهاي مورد نياز
گياه در اين كمپوس��ت به شكل ايدهآلي تنظيم
ش��ده اس��ت تا در موقع مصرف باكتريهاي
تجزيهكننده نهتنها رقابتي با ريشه گياه نداشته
باش��ند ،بلكه مقدار زيادي عناصر غذايي را به
فرم قابل دسترس در اختيار گياه قرار دهد.

خصوصيها تقريباً دو برابر دولتي

آمار (جدول )1نشان ميدهد در  8ماه منتهي
به پايان آبان  1392واردات ش��كر توسط بخش
خصوصي  482هزار ت��ن و واردات دولتي 261
هزار تن بوده اس��ت .حجم واردات شكر توسط
بخ��ش خصوصي نزديك به دو برابر دولت در 8
ماه منتهي به آبان  93است .اگر نرخ هر دالر آمريكا
را در س��ه سال  1390تا  1392و همچنين  8ماه
منتهي به آبان  1393را معادل 3هزار تومان لحاظ
جدول  :1آمار واردات شکر از سال 1380
تا پايان آبان سال 1393
به تفکيک واردات دولتي و خصوصي
سال
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392

( 1393آبان)

(ج��دول  )3نش��ان ميده��د ميزان ش��كر
باقيمان��ده توليد ت��ا پايان بهرهب��رداري در آخر
آبان امس��ال  700هزار تن اس��ت .موجودي انبار
كارخانهها در پايان آبان ماه  927هزار تن اس��ت
ك��ه  428هزار تن آن متعلق به دولت 437 ،هزار
ت��ن متعلق به كارخانهها و  62هزار تن متعلق به
تجار است.

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

(ارقام به تن)

3000000

واردات
واردات بخش
بخش دولتي
خصوصي

0
0
56
42
80
1485
962
1101
877
1805
1234
1175
992
482

جمع
واردات

937
820
216
203
707
2527
1170
1101
877
1805
1234
1680
1579
743

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

2500000
2000000
1500000
1000000
500000

92

آبان 93

88

87

86

85

84

83

82

81

80

515000

1178000 1150000 1124000 1122000

450000

552000

1050000

1258000

1238000

1193000

1274000

1040000

91

743000

1805000

877000

1101000

1170000

2527000

707000

203000

216000

820000

 937000واردات

1579000

90

1680000

1234000

89

ماخذ :گمرك جمهوري اسالمي ايران

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

12224

5.142.753.360

0
0

1199

0

1680

494.538.002

743

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

838000

324.646.020
704.520.407

1805

1234

755.904.844

1579

832.187.958

13423

5.637.291.361

1.072.413.608

1680

344.798.308

743

1.072.413.608
344.798.308

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

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

شرح

تن

موجودي انبار كارخانهها
در پايان آبانماه سال 93

927.000

شكر موجود در ابتداي آذرماه سال 93

927.000

موجودي متعلق به دولت

428.000

* توضيح اينكه مالكين  927.000تن شكر موجود در
انبار كارخانهها بهشرح ذيل ميباشند:
موجودي متعلق به كارخانهها

437.000

موجودي متعلق به تجار

62.000

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

ميزان باقيمانده توليد تا پايان بهرهبرداري  700.000تن
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جدول  :4واردات شكرخام بهصورت ماهيانه از سال  1385تا آبان سال 1393
رديف

1
2

4
5

زيرنظر شوراي نويسندگان

شكر باقيمانده  700هزار تني

ارقام به هزار تن

3
ماهنامه

كنيم ،يك محاسبه ساده نشان ميدهد در اين 42
م��اه رقمي نزديك به  10هزار ميليارد تومان پول
كشور به شكل دالر براي واردات شكر اختصاص
يافته است .درصورتيكه ميزان يارانه پرداختي 75
ميليون خانوار ايراني در ماه  4هزار ميليارد تومان
ميباشد رقم پرداختي براي واردات شكر حدود
 2/5ماه از هزينههاي س��ال پرداخت يارانه نقدي
را پوشش ميداد.
آمار ارائه شده در (جدول )4نشان ميدهد كه
در فروردين ماه امسال  165هزار تن و در آبان ماه
 19هزار تن شكر به ايران وارد شده است .كاهش

از صفحه اول

واردات در پاييز امسال بهدليل مخالفتهاي انجمن
صنفي كارخانههاي قندوشكر رخ داده است.

6

تلفن و نمابر88969903 - 88969055 :

7

نشاني :تهران -ميدان دكتر فاطمي -خيابان

8

شهيد گمنام  -شماره 14

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

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
743

