تسهیالت بیسابقه دولت سیزدهم به پنب ه کاران

ایران در اوج کاهش ذخایر جهانی
پنبه خودکفا میشود
پنبــه ،یکــی از آن محصــوالت کشــاورزی اســت کــه در ســال  1394طــی برنام ـهای  10ســاله تــا افــق
 1404برنامــه خودکفایــی آن تدویــن شــد ،حــال طــی ســالیان اخیــر میــزان تولیــد ایــن محصــول
افزایــش یافتــه و مســئوالن وزارت جهــاد کشــاورزی معتقدنــد تــا دو ســال دیگــر وابســتگی ایــن
محصــول بــه واردات بــه صفــر رســیده و کشــورمان در تولیــد پنبــه خودکفــا خواهــد شــد.
در حــال حاضــر پنبه در ســطح  ۱۸اســتان کشــت
میشــود ،امــا کشــت عمــده ایــن محصــول
مربــوط بــه اســتانهای خراســان رضــوی،
خراســان شــمالی ،خراســان جنوبــی ،گلســتان،
فــارس و اردبیــل اســت ولــی در حــال حاضــر
کشــت پنبــه در مناطــق جدیــدی از اســتانهای
ایــام ،لرســتان ،سیســتان و بلوچســتان و مناطــق
ن کرمانشــاه آغــاز شــده اســت .از
گرمســیر اســتا 
طــرف دیگــر تــا ســال گذشــته  50درصــد پنبــه
مــورد نیــاز صنعــت نســاجی کشــور توســط
کشــاورزان داخلــی و  50درصــد آن از طریق واردات
تأمیــن میشــد ایــن در حالــی اســت کــه تــا
ســال  1383ایــران در ایــن زمینــه خودکفــا بــود و
گاهـ ً
ـا بــه دیگــر کشــورها ایــن محصــول را صــادر
میکــرد .بــا کاهــش خودکفایــی ،واردات ایــن
محصــول اساســی از ســال  83شــروع شــد ،بــه
طــوری کــه ســال  94تولیــد داخــل بــه کمتــر از 50
درصــد رســید و واردات بهشــدت افزایــش یافــت
کــه از مهمتریــن دالیــل ایــن امــر میتــوان بــه
دلیــل تفکــر ســودآور بــودن واردات نســبت بــه
تولیــد داخــل و جایگزیــن برنــج در مــزارع کشــت
پنبــه در اســتان گلســتان اشــاره کــرد ،هــر چنــد
کــه نبایــد از تأثیــر خشکســالی در کاهــش کشــت
ایــن محصــول غافــل شــد .میــزان خودکفایــی
کشــور در تولیــد پنبــه تــا ســال  1399بــه 58
درصــد رســیده بــود ولــی بــا وجــود تمایــل
شــدید کشــاورزان بــه تولیــد پنبــه و حمایتهــای
صــورت گرفتــه توســط دولــت ،میــزان خودکفایــی
ایــن محصــول بــه  45درصــد رســید کــه دلیــل
اصلــی ایــن امــر بــه خشکســالی و کم آبی شــدید
در مناطــق کشــت ایــن محصــول برمیگــردد.
میــزان پنبــه مــورد نیــاز صنایــع نســاجی در ســال
 1399حــدود  120هــزار تــن بــود ولــی بــا وجــود
ایــن ،ایــن میــزان در ســال گذشــته بــه  150هــزار
تــن افزایــش یافــت بــه همیــن دلیــل وزارت جهاد
کشــاورزی قصــد دارد تولیــد پنبــه را در ســال 1403

بــه  180هــزار تــن برســاند .هــر ســاله کشــت پنبــه
از اول فروردیــن تــا پایــان بهــار ادامــه دارد و
ایــن محصــول معمـ ً
ـوال از شــهریور مــاه تــا پایــان
ســال برداشــت میشــود کــه براســاس آمارهــای
ســالجاری اســتانهای گلســتان ،خراســان
رضــوی ،فــارس و اردبیــل بیشــترین میزان ســطح
زیرکشــت پنبــه را بــه خــود اختصــاص دادهانــد.
کاهــش شــدید تولیــد و ذخایــر پنبــه در سراســر
جهــان
خشکســالی و تغییــرات اقلیمــی ،آفات شــدید
و وضعیــت نامســاعد جــوی در اصلیتریــن
قطبهــای تولیــد پنبــه دنیــا ســبب شــده
کــه ذخایــر ایــن محصــول بــه کمتریــن میــزان
خــود طــی دهههــای گذشــته برســد کــه
همیــن امــر ســبب شــده قیمــت جهانــی پنبــه
افزایــش  30درصــدی را در بازارهــای جهانــی بــه
خــود بگیــرد .هنــد بــه عنــوان بزرگتریــن تولیــد
کننــده پنبــه بــه واردات ایــن محصــول بــرای
تأمیــن صنایع نســاجی خــود روی آورده اســت،
در چیــن دومیــن تولیدکننــده ایــن محصول نیز
نگرانیهــا دربــاره کاهــش برداشــت پنبــه بــه
دلیــل گرمــا تشــدید شــده اســت .تولیــد پنبــه
در امریــکا و برزیــل در ســالجاری بــه ترتیــب
 27و  28درصــد کاهــش یافتــه کــه همیــن امــر
عرضــه و تقاضــای جهانــی را تحــت تأثیــر قــرار
داده اســت .از طــرف دیگــر در ایــاالت متحــده-
بزرگتریــن صادرکننــده ایــن کاال -خشکســالی
بیشــتر مــزارع را ویــران کــرده و بــه نظــر
میرســد تولیــد را بــه پایینتریــن ســطح در
بیــش از یــک دهــه گذشــته برســد و برزیــل
دومیــن صادرکننــده بــزرگ -بــا گرمــای شــدیدو خشکســالی مقابلــه میکنــد کــه در حــال
حاضــر تولیــد را نزدیــک بــه  ۳۰درصــد یــا
بــه عبــارت دیگــر  200هــزار تــن کاهــش داده
اســت.

تولید وش پنبه در کشور به هزار تن

حمایت بیسابقه دولت از پنبهکاران
ابراهیــم هزارجریبــی ،مجــری طــرح پنبــه وزارت
توگــو بــا «ایــران» بــا
جهــاد کشــاورزی در گف 
بیــان اینکــه فصــل برداشــت پنبــه در کشــور از
شــهریور مــاه آغــاز خواهــد شــد ،گفــت :قیمــت
خریــد تضمینــی پنبــه در ســالجاری  15هــزار
و  300تومــان بــود ولــی بــا ایــن حــال بیشــتر
پنبــه کشــور توســط بخــش خصوصــی خریــداری
میشــود .وی افــزود :بــزودی نیــز قــرار اســت
قیمــت خریــد تضمینــی ایــن محصول در شــورای
قیمتگــذاری و اتخــاذ سیاســتهای حمایتــی
محصــوالت کشــاورزی بــرای ســال زراعــی آینــده
اعــام شــود ،ایــن در حالــی اســت کــه بــا توجــه
بــه اینکــه هــم اکنــون هــر کیلــو پنبــه در بــازار
بــه قیمــت  23هــزار تومــان خریــد و فــروش
میشــود ،پنبــهکاران انتظــار دارنــد نــرخ ایــن
محصــول بیشــتر از ایــن قیمــت باشــد.
مجــری طــرح پنبــه وزارت جهــاد کشــاورزی بــا
بیــان اینکــه میــزان اراضــی پنبــه در ســالجاری
 13درصــد نســبت بــه ســال گذشــته افزایــش
یافتــه اســت ،اظهــار نمــود :در ســال زراعــی
جــاری  112هــزار و  700هکتــار از اراضــی زراعــی بــه
زیــر کشــت پنبــه رفــت ایــن در حالــی اســت کــه
در ســال زراعــی گذشــته  97هــزار و  500هکتــار
از اراضــی زراعــی بــه ایــن محصــول اســتراتژیک
کشــاورزی اختصــاص یافتــه بــود .هــزار جریبــی
در بخــش دیگــری از ســخنانش بــه تســهیالت
بیســابقه دولــت بــرای خودکفایــی و افزایــش
تولیــد پنبــه در کشــور اشــاره کــرد و یــادآور
شــد :در ابتــدای امــر طبــق مصــوب شــورای
قیمتگــذاری و اتخــاذ سیاســتهای حمایتــی
محصــوالت کشــاورزی یارانــه تســهیالت 90
میلیــارد تومانــی بــرای کمبایــن پنبــه اختصــاص
داده شــد .وی افــزود :ســپس  100میلیــارد
تومــان تســهیالت بــرای تجهیــز و نوســازی
کارخانجــات پنبهپا ککنــی و  50میلیــارد تومــان
بــرای تجهیــز و نوســازی کارخانجــات بــذر پنبــه
تخصیــص داده شــد کــه همــه ایــن تســهیالت
بــه بخــش خصوصــی و متقاضیــان کشــت
پنبــه داده خواهــد شــد .ایــن مقــام مســئول در
پایــان خاطرنشــان کــرد :بــرای تشــویق ســایر
کشــاورزان و ورود آنهــا بــه تولیــد و کشــت پنبــه
نیــز مصوبـهای وجــود دارد کــه بــه ازای  10درصــد
قیمــت خریــد تضمینــی پنبــه پــاداش نقــدی بــه
آنهــا داده خواهــد شــد.
دولــت ســیزدهم کشــت پنبــه را در برخــی
اســتانها احیــا کــرد
علــی رهانجــام ،معــاون ســازمان جهــاد
کشــاورزی اســتان قزویــن دربــاره وضعیــت اجــرای
طــرح خودکفایــی پنبــه در اســتان قزویــن اظهــار
داشــت :بــا وجــود اینکــه  20ســال کشــت پنبــه
در اســتان قزویــن تعطیــل بــوده ،امــا دوبــاره
در دولــت ســیزدهم کشــت ایــن محصــول در
اســتان قزویــن احیــا شــده و ســال زراعــی جــاری
نخســتین ســال کشــت ایــن محصــول بعــد از
حــدود دو دهــه اســت.
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