با زهکشی اراضی شمال کشور و رونمایی از دو رقم بازده حاصل
خواهد شد

گام بلند دولت سیزدهم برای
خودکفایی برنج

براســاس گــزارش مرکــز آمــار ایــران ،مصــرف ســرانه بــرای هــر ایرانــی  ۳۵کیلوگرم محاســبه شــده
کــه بــا توجــه بــه جمعیــت  85میلیــون نفــری ،نیــاز مصرفــی برنــج کشــور ســه میلیــون و 200
هــزار تــن اســت کــه از ایــن میــان  ۲میلیــون و  200هــزار تــن آن در کشــور تولیــد میشــود و یــک
میلیــون تــن نیــز واردات برنــج داریــم .میــزان ســطح زیــر کشــت برنــج نیــز  ۵۲۰تــا  ۶۲۰هــزار
هکتــار اعــام شــده اســت .ایــران در  ۱۵ســال گذشــته تــاش کــرده همــواره در زمینــه تولیــد برنــج
بــه خودکفایــی برســد بــه طــوری کــه در ســال  ۸۴و ســکانداری محمدرضــا اســکندری بــر وزارت
جهــاد کشــاورزی وعــده خودکفایــی برنــج مطــرح شــد ،ولــی بــا ایــن حــال در ســال  ۹۱بــه صــورت
رســمی اعــام شــد کــه طــرح خودکفایــی برنــج بــه ســرانجام مطلــوب نرســیده اســت.

پیشبینــی نادرســت دولــت دوازدهــم از
تولیــد برنــج
وزارت جهــاد کشــاورزی دولــت دوازدهــم
پیشبینــی کــرده بــود کــه در ســال گذشــته
بــا افزایــش بارندگــی شــاهد تولیــد  2میلیــون
و  200هــزار تــن برنــج در کشــور باشــیم ،ولــی
آمــار تولیــد ایــن محصــول در ســال گذشــته
فقــط بــه یــک میلیــون و  800هــزار تــن
رســید.
بــه دلیــل خشکســالی و کمبــود بارندگــی
در کشــور ایــن پیشبینــی محقــق نشــد ،از
طــرف دیگــر دالالن بــازار بــا خریــد برنــج ســر
مزرعــه و دپــو کــردن آن در انبارهــای خــود
بــه دنبــال افزایــش قیمــت ایــن محصــول
بودنــد ،همیــن امــر ســبب شــد کــه قیمــت
ایــن محصــول بــا افزایــش زیــادی روبــهرو
شــود.

افزایش واردات برنج در دولت سیزدهم
بــا ایــن حــال آمــار گمــرک نشــان میدهــد
از کاالهــای اساســی وارداتــی بــا ارز نیمایــی
در ســال گذشــته حــدود 1.5میلیــون تــن
برنــج بــه ارزش حــدود  1.3میلیــارد دالر وارد
کشــور شــده کــه نســبت بــه ســال قبــل از آن،
 48درصــد در وزن و  42درصــد در ارزش رشــد
داشــته اســت ،بــه طــوری کــه در ســال 1399
واردات برنــج حــدود یــک میلیــون تــن بــه
ارزش  904.7میلیــون دالر بــوده اســت.
رشد  25درصدی تولید برنج در کشور
وزیــر جهــاد کشــاورزی در اینبــاره بــه
«ایــران» گفــت :بــا کاهــش  45درصــدی
قیمــت کــود در کشــور نیــز شــاهد افزایــش
تولیــد محصــوالت کشــاورزی بودهایــم،
چنانکــه عــاوه بــر گنــدم شــاهد آن بودیــم

کــه تولیــد برنــج در ســالجاری بــا رشــد 25
درصــدی مواجــه بــوده اســت.
ســیدجواد ســاداتینژاد اظهــار کــرد :بــا
زهکشــی اراضــی کشــاورزی در ســه اســتان
شــمالی کشــور و افزایــش یــک میلیــون تنــی
تولیــد میتوانیــم بــه خودکفایــی در زمینــه
برنــج نیــز برســیم ،مــا در کشــور ســاالنه بــه
ســه میلیــون تــن برنــج نیازمندیــم کــه ایــن
اســتانها میتواننــد ایــن نیــاز را مرتفــع
کننــد.
وی گفــت 1.5 :میلیــون هکتــار از اراضــی
کشــاورزی مــا بایــد زهکشــی شــود کــه بــا
جدیــت آن را پیگیــری میکنیــم ،زیــرا زهکشــی
اراضــی باعــث افزایــش بهــرهوری محصــوالت
کشــاورزی و در نهایــت رســیدن بــه خودکفایــی
میشــود.
از طــرف دیگــر بــا توجــه بــه ظرفیتــی کــه
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