ویژهنامه مراسم جشن شکرگزاری برداشت محصول
واردات 90درصدی روغن فاجعه است
بخشنده ضمن تأكيد بر اينكه برنامه تجهيز 250
هزار هكتار از اراضي به آبياري نوين را در دست اجرا
داريم ،افزود :تاكنون  100هزار هكتار از اين برنامه
محقق شده است .در حوزه برنج نيز امسال  300تا
 400هزار تن با افزايش برداشت روبهرو هستيم و
همچنين سطح زيركشت دانههاي روغني  3برابر رقم
سال گذشته است.
وي از واردات بيش از  90درصد روغن مصرفي
بهصورت روغن خام به كشور بهعنوان فاجعه نام برد
و گفت :براساس برنامهريزيها طي  10سال آينده
 70درصد روغن خوراكي مورد نياز كشور را در
داخل توليد خواهيم كرد .اين برنامه محقق خواهد
شد؛ چراكه اكنون تعداد زيادي كارخانه روغنكشي
و مازاد بر ظرفيت داريم و اتفاقاً اكنون كارخانجات
روغنكشي از ظرفيت خالي خود گله دارند.
اين مقام مسئول درباره سياستهاي دولت در
راستاي كشت برنج گفت :سياست وزارت جهاد
كشاورزي اين است كه كشت برنج را در سه استان
شمالي گلستان ،مازندران و گيالن متمركز كند؛ زیرا
چندان موافق توسعه كشت برنج در ساير استانها
به دليل آببر بودن نيستيم .در كشورهاي عمده
توليدكننده برنج ،اقليم آب و هوايي بهگونهاي است
كه بهراحتي سه كشت در سال را انجام ميدهند و
هزينه سنگين آبياري را ندارند و قطعاً هيچگاه در
حجم توليد نميتوانيم با آنها رقابت كنيم؛ اگرچه
كيفيت برنج ايراني بسيار باالتر است .در كنار آن،
سياست ما توسعه ارقام پرمحصول است.

وزارت جهاد
كشاورزي يك
كار اصولي را در
بحث واردات
شكر آغاز كرده و
ما واردات شكر و
روغن را به توليد
داخل گره زديم.
اكنون فقط مجوز
واردات شكر را به
اشخاصحقوقي
كه خود توليدكننده
شكرندميدهيم
و كارخانجات
توليدكننده شكر به
تناسب سهمشان از
توليد ،سهمي هم از
واردات دارند

به گفته معاون برنامهريزي اقتصادي وزارت جهاد
كشاورزي هماكنون واردات غالت ،دانههاي روغني،
ذرت و كنجاله ،شكر و برنج كاهش يافته است.
بخشنده درباره كمبود شكر و افزايش قيمت اين
محصول در ماههاي اخير اظهار داشت :در مقطعي
شاهد سكته يكماهه در بحث شكر بوديم؛ اما وزارت
جهاد كشاورزي يك كار اصولي را در بحث واردات
شكر آغاز كرده و ما واردات شكر و روغن را به توليد
داخل گره زديم .اكنون فقط مجوز واردات شكر را
به اشخاص حقوقي كه خود توليدكننده شكرند
ميدهيم و كارخانجات توليدكننده شكر به تناسب
سهمشان از توليد ،سهمي هم از واردات دارند .در
دانههاي روغني نيز همين كار انجام شده و هركس
دانه روغني داخلي را بخرد ،در واردات روغن اولويت
دارد .در غير اين صورت بايد با تعرفه باالتري روغن
وارد كند .نتيجه آن شد كه تمام محصوالت دانههاي
روغني را خود كارخانجات فرآوري دانههاي روغني
كه كار واردات را هم انجام ميدهند ،خريداري كردند.
وي خاطرنشان کرد :واردات را به توليد داخل گره
زدهايم .دليل اصلي كه امر واردات كاالهاي اساسي را
به وزارت جهاد سپردهاند ،اين است كه ميزان توليد
داخل و واردات را با يكديگر متعادل كنيم و بيشتر
بهدلیل حمايت از توليد داخل اين اتفاق افتاد و در
فصل برداشت برنج ،به يكباره با واردات بيرويه
برنج خارجي مواجه نشويم .زماني در فصل برداشت
چغندرقند و توليد شكر ،كشتي كشتي شكر وارد اين
كشور ميشد؛ اما اكنون اينها تنظيم شده و همه
ميدانند و خيال توليدكننده آسوده است.

ضمیمه کشاورزی روزنامه سبزینه
آذرماه 95

3

