کشــور در تولیــد برنــج دارد نبایــد واردات ایــن
محصــول را داشــته باشــیم ،بــه طــوری کــه
بــا افزایــش دوره کشــت بهراحتــی میتــوان
برنــج مــورد نیــاز کشــور را تولیــد کــرد.
پوشــش  70هــزار هکتــار از اراضــی برنــج بــه
زیــر کشــت قــراردادی
در وضعیــت فعلــی کشــت قــراردادی برنــج
در  26هــزار هکتــار از اراضــی کشــاورزی اســتان
مازنــدران 15 ،هــزار هکتــار از اراضــی کشــاورزی
اســتان گلســتان و  15هــزار هکتــار از اراضــی
کشــاورزی اســتان گیــان صــورت گرفتــه
اســت .از طــرف دیگــر بــا توجــه بــه زهکشــی
اراضــی کشــاورزی در ایــن ســه اســتان بایــد
شــاهد افزایــش تولیــد برنــج و رســیدن بــه
خودکفایــی در ایــن محصــول طــی ســالیان
آینــده باشــیم.
بــا ایــن حــال مجــری طــرح برنــج وزارت
جهــاد کشــاورزی از برنامهریــزی بــرای افزایــش
 60تــا  70هــزار هکتــاری کشــت قــراردادی ایــن
محصــول در ســال آینــده خبــر میدهــد.
شــایگان ادیبــی میافزایــد :هــدف وزارت
جهــاد کشــاورزی در ســال آینــده در حــوزه
کشــت قــراردادی برنــج جدیتــر و بــا تولیــد
بیشــتر و افزایــش ذخایــر اســتراتژیک از محــل
تولیــد داخــل اســت.
وی برنامــه کشــت قــراردادی برنــج در
ســالجاری را  45هــزار هکتــار عنــوان و
اظهارکــرد :بیــش از صــد درصــد هــدف ایــن
برنامــه محقــق شــده بــه طــوری کــه تاکنــون
 46هــزار هکتــار کشــت قــراردادی برنــج
د ا شــتها یم .
ادیبــی افزایــش بهــرهوری ،تکمیــل زنجیــره
ارزش ،افزایــش تولیــد و تأمیــن بخشــی از
ذخایــر اســتراتژیک از محــل تولیــد داخلــی
را از اهــداف توســعه کشــت قــراردادی برنــج
برشــمرد .وی گفــت :امســال در قالــب کشــت
قــراردادی برنــج ،بخشــی از بــذر ،کــود پایــه و
ســموم مــورد نیــاز کشــاورزان بــرای مبــارزه بــا
آفــات ،بیماریهــا و علفهــای هــرز تأمیــن
شــده اســت.
مجــری طــرح برنــج وزارت جهــاد کشــاورزی
در بخــش دیگــری از ســخنان خــود اظهــار کرد:
امســال  12هــزار و  500هکتــار از شــالیزارهای
برنــج در اســتانهای شــمالی کشــوردر قالــب
کشــت قــراردادی زیــر پوشــش بیمــه قــرار
گرفتنــد.
وی افــزود :کشــت قــراردادی در اســتانهای
شــمالی کشــور بــا اســتقبال و همراهــی
برنجــکاران روبــهرو شــده اســت.
ادیبــی بــا اشــاره بــه افزایــش ضریــب تبدیــل
کل و برنــج تجــاری طــی امســال نســبت
بــه ســال گذشــته اذعــان داشــت :میانگیــن
ضریــب تبدیــل کل برنــج امســال از حــدود
 63بــه  66درصــد رســیده اســت ضمــن آنکــه
میانگیــن ضریــب تبدیــل برنــج تجــاری نیــز
نســبت بــه ســال گذشــته  10تــا  15درصــد
رشــد نشــان میدهــد.
ویــــژهنامه
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تا خودکفایی برنج چقدر فاصله داریم؟
بنابــر اظهــارات مســئولین وزارت جهــاد
کشــاورزی طــی ســالجاری  2میلیــون و 400
هــزار تــن برنــج از اراضــی کشــاورزی برداشــت
میشــود ،ایــن در حالــی اســت کــه میــزان
مصــرف ایــن محصــول در کشــورمان 3
میلیــون و  200هــزار تــن اســت.
وزارت جهــاد کشــاورزی تالش دارد بــا افزایش

کشــت قــراردادی و زهکشــی اراضــی شــمال
کشــور ،تولیــد برنــج در کشــور را تــا ســه ســال
آینــده بــه میــزان مصــرف ســاالنه مردم برســاند
تــا در ایــن زمینــه خودکفایــی صــورت گیــرد.
بــه طــوری کــه ســید جــواد ســاداتینژاد،
وزیــر جهــاد کشــاورزی چنــدی پیــش در
گیــان یکــی از مهمتریــن اهــداف خــود را
رســیدن بــه خودکفایــی در تولیــد برنــج اعــام
کــرد و گفــت :هــم اینــک ،یــک میلیــون تــن
در ســال واردات برنــج داریــم و یکــی از اهــداف
دولــت ســیزدهم ،خودکفایــی در ایــن محصــول
اســتراتژیک اســت ،بنابرایــن بــه نظــر میرســد
بــا زهکشــی اراضــی در ســه اســتان شــمالی
گیــان ،مازنــدران و گلســتان بــه ایــن هــدف
نائــل شــد.
لغــو ممنوعیــت و واردات بیــش از  500هــزار
تــن برنــج بــه کشــور
بــرای مهــار قیمــت برنــج در بــازار ،وزارت
جهــاد کشــاورزی عــاوه بــر کشــت قــراردادی و
حمایــت از کشــاورزان ،واردات برنــج به کشــور را
در فصــل برداشــت ایــن محصــول آزاد کــرد تــا
کشــورمان دچــار هیــچ گونــه خللــی در واردات
ایــن محصــول نشــود.
لغــو ممنوعیــت واردات برنــج توســط وزارت
جهــاد کشــاورزی بــه ایــن دلیــل صــورت گرفت
کــه در پایــان فصــل ممنوعیــت ،قیمــت برنج در
بازارهــای جهانــی بهشــدت افزایــش مییافــت
بــه همیــن دلیــل دولــت و بخــش خصوصــی
بــرای واردات و مــردم بــرای مصــرف ،بایــد
هزینــه بیشــتری را بــرای خریــد برنــج خارجــی

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

متحمــل میشــدند.
بــه همیــن دلیــل تاکنــون بیــش از  500هــزار
تــن برنــج توســط بخــش خصوصــی و بیــش
از 100هــزار تــن از ایــن محصــول نیــز توســط
شــرکت بازرگانــی دولتــی بــه کشــور وارد شــده،
ایــن در حالــی اســت کــه میــزان ثبت ســفارش
ایــن محصــول بــه بیــش از یــک میلیــون تــن
میرســد.
ایــن امــر عــاوه بــر تأمیــن برنــج خارجــی
در بــازار بــه میــزان کافــی و ثبــات قیمتــی آن،
ســبب شــده قیمــت برنــج داخلــی نیــز بــا
کاهــش روبــه رو شــود.
وزارت جهــاد کشــاورزی اعــام کــرده اســت که
لغــو ممنوعیــت واردات برنــج عــاوه بــر کاهش
قیمــت برنــج و تنظیــم بــازار این کاالی اساســی
بــه دلیــل افزایــش افسارگســیخته قیمــت ایــن
محصــول در بازارهــای جهانــی پــس از فصــل
ممنوعیــت واردات صــورت گرفتــه اســت.
میــزان واردات برنــج توســط بخــش خصوصــی
و دولتــی
مســیح کشــاورز ،دبیــر انجمــن واردکننــدگان
برنــج در گفتوگــو بــا «ایــران» درخصــوص
میــزان واردات برنــج در ســالجاری گفــت :تــا
پایــان خردادمــاه ســالجاری  507هــزار تــن
برنــج از مبــادی مختلــف وارد کشــور شــده کــه
از ایــن میــزان  100هــزار تــن توســط شــرکت
بازرگانــی دولتــی و  407هــزار تــن توســط
بخــش خصوصــی وارد کشــور شــده اســت.
ایــن مقــام مســئول گفــت :پیشــنهاد انجمــن
واردکننــدگان برنــج بــه معــاون اقتصــادی
وزارت جهــاد کشــاورزی ایــن اســت کــه بــر
مبنــای کشــت قــراردادی برنــج را از کشــاورزان
خریــداری و بــا قیمتگــذاری بــدون ســود
در فصــل برداشــت عرضــه کننــد .بــه گفتــه
کشــاورز ،بــا اجــرای کشــت قــراردادی و عرضــه
برنــج در فصــل برداشــت ،نــرخ برنــج ایرانــی
شکســته میشــود.
برآوردهــا حاکــی از آن اســت کــه تــا پایــان
ســال یــک میلیــون و  300هــزار تــن برنــج وارد
شــود کــه بخــش عمــده از تایلنــد و پاکســتان
اســت.
دبیــر انجمــن واردکننــدگان برنــج گفــت:
هماکنــون متوســط قیمــت هــر کیلــو برنــج
خارجــی  35هــزار تومــان اســت ،در حالــی کــه
واردات بموقــع منجــر بــه رقابــت واردکنندگان و
کاهــش قیمــت میشــود.
کشــاورز گفــت :اگــر نیــاز ماهانــه کشــور
را بیــن  120تــا  150هــزار تــن محاســبه کنیــم
بــرای نیمــه نخســت ســال حداقــل بیــن 700
تــا  900هــزار تــن برنــج وارداتــی بــرای اقشــار
آســیبپذیر جامعــه نیــاز اســت.
یکــی از ظرفیتهایــی کــه بــرای تأمیــن
آب الزم بــرای خودکفایــی در تولیــد برنــج
در اســتانهای شــمالی کشــور وجــود دارد،
اجــرای آبخیــزداری بویــژه توســعه آببندانهــا
اســت.
جمیــل علیــزاده شــایق ،رئیــس انجمــن برنــج
ایــران دربــاره نقــش آببندانهــا در آبیــاری
شــالیزارهای اســتانهای شــمالی میگویــد:
انجمــن برنــج سالهاســت کــه پیشــنهاد
احــداث آببندانهــای کوچــک را بــه جــای
احــداث ســد بــه وزرا در دولتهــای مختلــف
داده اســت .شــالیزارهایی مازنــدران و گیــان
در گذشــته بــا آببندانهــا آبیــاری میشــدند.
در هــر روســتا یکــی از مــزارع کــه گودتــر از
دیگــر مــزارع بــود در آن آب پــر میکردنــد و

