بــازار داخــل متکــی بــه واردات اســت و کشــاورزان
اعتمــادی بــه بــازار ندارنــد
علــی موســوی ،کارشــناس کشــاورزی زوایــای
جدیــدی از ایــن مشــکل را نشــان میدهــد و
میگویــد :تنظیــم بــازار متکــی بــر واردات اســت و
موجــب عــدم اطمینــان کشــاورزان بــه بــازار داخلی
خریــد دانههــای روغنــی شــده اســت.
وی ادامــه داد :کشــاورزی کــه ایــن محصــول
نسـ ً
ـبتا حســاس را بــا مشــکالت زیــادی مــیکارد
امیــدوار اســت کــه بتوانــد بــه قیمــت مناســب
بفروشــد امــا از آنجایــی کــه بــازار دســت وارد
کننــدگان اســت کشــاورز نمیتوانــد بــه ایــن
بــازار دل ببنــدد .بنابرایــن گــزارش البتــه مشــکالت
دانههــای روغنــی بــه همیــن موضــوع ختــم
نمیشــود بلکــه همــواره وجــود مافیاهــا در واردات
و نیــز در بدنــه خــود وزارت جهــاد کشــاورزی
همــواره عاملــی بــرای عــدم اجــرای برنامههــای
خودکفایــی و واردات بیشــتر بــود.
ســود کالنــی کــه ارز  4200تومانــی نصیــب وارد
کننــدگان میکــرد موجــب شــده بــود کــه واردات
دســت عــدهای خــاص باشــد و آنهــا اجــازه ندهنــد
کــه برنامههــای خودکفایــی در داخــل وزارتخانــه
اجرایــی شــود.
عامــل دیگــر ایــن بــود کــه در ســالهای اخیــر
حمایــت دولــت قبــل از واردات روغــن خــام بیشــتر
شــده بــود و یکــی از مهمتریــن دالیــل کاهــش
تولیــد دانههــای روغنــی در کشــور شــد.
خودکفایــی  50درصــدی دانههــای روغنــی در
دســتور کار دولــت ســیزدهم
بــا ایــن حــال وزارت جهــاد کشــاورزی در دولــت
ســیزدهم از ابتــدای شــروع بــه کار خــود برنامــه
خودکفایــی  50درصــدی ایــن محصــول را تــا ســه
ســال آینــده در دســتور کار قــرار داد بــه طــوری کــه
محمــد قربانــی ،معــاون برنامهریــزی و اقتصــادی
وزیــر جهــاد کشــاورزی وعــده داده اســت کــه بــا
ارائــه تســهیالت ارزان قیمــت در قالــب بســتههای
حمایتــی از کشــاورزان تــا ســه ســال آینــده50،
درصــد خودکفایــی در تولیــد دانههــای روغنــی
تحقــق مییابــد.
ایــن وزارتخانــه در گام اول قیمــت خریــد
تضمینــی دانههــای روغنــی از جملــه کلــزا ،ســویا،
آفتابگــردان ،کاملینــا ،کنجــد و گلرنــگ را افزایــش
داد بــه طــوری کــه بهعنــوان مثــال قیمــت خریــد
تضمینــی هــر کیلوگــرم دانــه روغنــی کلــزا بــرای
حمایــت از تولیدکننــدگان دانههــای روغنــی و
تقویــت انگیزههــای تولیــد ایــن محصــول ،بــه 23
هــزار و  500تومــان افزایــش یافــت.
در واقــع میتــوان گفــت نــرخ خریــد تضمینــی
کلــزا در ســالجاری نســبت بــه ســال قبــل بــا
افزایــش  210درصــدی(از  7هــزار و  500بــه  23هــزار
و  500تومــان) و نســبت بــه ســال  92بــا افزایــش
 2200درصــدی(از هــزار تومــان بــه  23هــزار و 500
تومــان) روبــه رو بــوده اســت.
محمــد قربانــی ،معــاون برنامهریــزی و
اقتصــادی وزیــر جهــاد کشــاورزی در ایــن بــاره از
اعطــای یارانــه کشــت  200میلیــارد تومانی ســویا و
افزایــش  220درصــدی قیمــت خریــد تضمینــی کلزا
و بســتههای حمایتــی کشــت دانههــای روغنــی
در راســتای طــرح خودکفایــی در ســال زراعــی
جدیــد خبــر میدهــد.
معــاون برنامهریــزی و اقتصــادی وزیــر جهــاد
کشــاورزی گفــت :پرداخــت جوایــز کشــت بــرای
ســویا را شــروع کردیــم و بــه ازای هــر هکتــار ســه
میلیــون تومــان پرداخــت و ســه میلیــون تومــان
هــم پــاداش بهــرهوری بــرای افزایــش عملکــرد
پرداخــت میکنیــم.

ســعدالله منصــوری مجــری طــرح خودکفایــی دانههــای روغنــی وزارت جهــاد کشــاورزی،
نیــز وضعیــت اقلیمــی ،فنــی و تکنیکــی و موضوعــات بازرگانــی و اقتصــادی را از موانــع
توســعه گیاهــان روغنــی در کشــور عنــوان کــرد و در تشــریح ایــن موانــع افــزود به دلیــل قرار
گرفتــن کشــور روی کمربنــد خشــکی و تبخیــر منابــع آب ،ناکافــی بــودن دانــش کشــاورزان
بــه زراعــت گیاهــان دارویــی و موضوعــات بازرگانــی کشــت دانههــای روغنــی بــا مشــکالتی
روبروســت وبایــد بــرای حــل ایــن مشــکالت تدبیــر کــرد .بــه گفتــه منصــوری نیــاز ســاالنه
کشــور بــه واردات روغــن یــک و نیــم میلیــون تن اســت و بــرای کاهــش میــزان واردات باید
در ســه راســتای تقویــت زیرســاختهای تولیــد روغــن ،علــم محــوری و ریشــه دار کــردن
بنیانهــای تولیــد روغــن و بــاور رســیدن بــه تولیــد مناســب تــاش شــود و البتــه در ایــن
مســیر بایــد توجــه کــرد کــه بــه جــای نوشــتن برنامههــای غیــر ممکــن بــا رشــدهای کوتــاه
و خیلــی معقــول  ۲تــا  ۵درصــد در ســال برنامهریــزی شــود تــا بتوانیــم مشــکل  ۵۰درصــد
تولیــد روغــن را در داخــل حــل کنیــم .منصــوری افــزود یــک برنامــه  10ســاله هدفگــذاری
شــده اســت کــه در  ۵ســال اول بــه ایــن هــدف رســید و اگــر ایــن هــدف در  ۵ســال محقــق
نشــد در برنامــه  ۵ســاله دوم در دســترس باشــد هــر چنــد دور از ذهن نیســت کــه در برنامه
 ۵ســاله بــه ایــن هــدف دســت یافــت .بــه گفتــه مجــری طــرح خودکفایــی دانههــای
روغنــی در مســیر
دســتیابی بــه ایــن
هــدف ســه اســتراتژی
در نظــر گرفتــه ایــم کــه
نخســت بایــد میــزان
بــاالی مصــرف کشــور
را بــا ارتقــای فرهنــگ
عمومــی کاهــش دهیــم.
دوم اینکــه تولیــد
برخــی گیاهــان بــه نفــع
دانههــای روغنــی کنــار
گذاشــته شــود و ســوم
اینکــه بــا رفع مشــکالت
فنــی و تکنیکــی و
ارتقــای کمیــت و
کیفیــت تولیــد افزایــش
عملکــرد در واحد ســطح
داشــته باشــیم.
تولیــد ســاالنه  ۲۰۰هــزار
تــن دانههــای روغنــی
ســویا در کشــور
محســن پیشــگاهی
نــژاد ،رئیــس انجمــن
تولیدکننــدگان ســویا بــه
وضــع تولیــد ســویا در
کشــورمان پرداخــت و
افــزود :تولیــد داخلــی
کشــور  ۲۰۰هــزار تــن در
ســال اســت کــه ایــن
در  ۱۶یــا  ۱۷کارخانــه
فعالــی کــه در اســتانهای مختلــف و عمدتـ ً
ـا در اســتانهای شــمالی کشــور هســتند انجــام
میگیــرد و پراکندگــی کارخانههــا در کل اســتانها ،باعــث دسترســی آســانتر و بهتــر شــده
و هزینههــا هــم پاییــن آمــده اســت و رقابــت در ایــن صنعــت بیشترشــده کــه منجــر بــه
رونــق بــازار ســویا شــده اســت .رئیــس انجمــن تولیدکننــدگان ســویا بــا اشــاره بــه اهمیــت
دانههــای روغنــی ســویا کــه جــزو محصــوالت اســتراتژیک و نیــاز کشــور اســت و وزارت
جهــاد کشــاورزی کشــت آن را ترویــج میکنــد ،بــه اقــام لوبیــای ســویا و مصــارف آن
پرداخــت و گفــت :در کل  ۱۷یــا  ۱۸نــوع لوبیــای ســویا داریــم کــه در صنــف مــان میگوییــم
دانــ ه ســویا کــه بــه لحــاظ میــزان روغــن و پروتئینــی کــه داخلشــان وجــود دارد یــا در
شــکل و اندازهشــان تفکیــک میشــوند .یــک نــوع دانــه ســویا هســت کــه داخــل ایــران
کشــت میشــود و خیلــی بیشــتر اســت امــا عمدتـ ً
ـا بــرای آجیــل ســویا اســتفاده میشــود
لوبیایــی شــکل هســت .پیشــگاهی نــژاد دربــاره کیفیــت و تفــاوت ســویای تولیــد داخــل بــا
وارداتــی افــزود :محصوالتــی کــه در ایــران تولیــد میشــود بــه صــورت ســنتی از  50ســال
پیــش کار انجــام میدهنــد و کشــت گســترده هــم کــه شــده هیــچ تغییــرات ژنتیکــی در
دانههــا ندادنــد بــه لحــاظ کمــی یــا کیفــی ،در حالــی کــه در دنیــا تغییــرات ژنتیکــی روی
محصــوالت انجــام دادنــد (نــه تراریختگــی) مــا بــرای اینکــه هزینههــای تولیــد را پاییــن
بیاوریــم و صرفهجویــی در زمــان ،خــاک و آب داشــته باشــیم بایــد روی دانههــای مولــد
کار کنیــم .کشــورهای دیگــر ایــن کار را کردنــد ،مــا دیــر ایــن کار را انجــام دادیــم بــه خاطــر
همیــن ســرانه تولیــد در داخــل کشــورمان کمتــر اســت .رئیــس انجمــن تولیدکنندگان ســویا
دربــاره شــرایط موجــود و ظرفیــت کشــت دانههــای روغنــی ســویا در کشــور گفــت :کشــور
مــا از لحــاظ اقلیمــی ،آب و هوایــی و خــاک کامـ ً
ـا مناســب کشــت دانههــای روغنــی اســت،
خریــد تضمینــی هــم بــا قیمــت بســیار بســیار مناســب بــه منظــور تشــویق کشــاورزان بــرای
کشــت دانههــای روغنــی ســویا کــه  ۲۰درصــد روغــن گیاهــی دارد،انجــام مــی شــود.

اســتراتژی ســه گانــه بــرای
افزایــش تولیــد دانههــای
روغنــــی در کشــــــور
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