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امنیت غـذایی و بـازی امنیت غـذایی و بـازی 
بـا کلمـاتبـا کلمـات

ایــن روزهــا تقریبــا تمامــی مســئوالن دولتــی مرتبــط و غیــر مرتبــط نماینــدگان 
ــیما و  ــدا و س ــه ص ــا از جمل ــانه ه ــات، رس ــف، مطبوع ــای مختل ــاح ه ــس از جن مجل
ــت  ــی از امنی ــا سیاس ــی و غالب ــر اجتماع ــور آب از منظ ــدگان آن ــر از آن گوین فرات
ــی  ــر م ــخن س ــخن، داد س ــر از س ــم فرات ــیاری ه ــد و بس ــی گوین ــخن م ــی س غذای
دهنــد و از ایــن مفهــوم کــه از صبــح دم تاریــخ شــکل گیــری جوامــع اولیــه بشــری 
تاجوامــع کنونــی انســانی بــا الفــاظ و تعابیــر مختلــف مطــرح بــوده اســت بــه عنــوان 
ــرا شــاهد  ــی متاســفانه اخی ــد ول ــاد مــی کنن ــا ضــرورت عاجــل ی یــک ضــرورت ی
هســتیم عــده ای بــه عمــد یــا بــه ســهو بــر آن هســتند کــه جایــگاه ایــن مفهــوم را 

ــا کلمــات« تغییــر دهنــد. ــازی ب ــا قاعــده معــروف »ب در نظــام اقتصــادی ب

قصــد نــام بــردن از مســئوالنی کــه مــدام مــی گوینــد خــدا را شــکر همــه چیــز هســت و مغــازه 
هــا مملــو از برنــج، گوشــت قرمــز، گوشــت مــرغ ، تخــم مــرغ، روغــن و شــکر اســت را نــدارم، ایــن 
مســئوالن پیوســته مــی گوینــد نــان بــه قیمــت مصــوب، و هــر آن چیــز دیگــر مــورد نظــر بــرای 
تهیــه غــذای مــردم بــه وفــور وجــود دارد و کمبــودی نیســت، کــه البتــه تصدیــق مــی کنیــم بــا 
ــرارگاه امنیــت  ــژه وزارت جهــاد کشــاورزی و ق ــه وی ــت ب تــالش شــبانه روزی تمامــی شــاکله دول
ــازار و  ــطح ب ــی را در س ــای اساس ــی کااله ــت بازرگان ــه دارد و وضعی ــر روز جلس ــه ه ــی ک غذای

واحدهــای صنفــی رصــد مــی کنــد، همیــن طــور اســت.

از ســوی دیگــر، تــالش هــای مثبــت و همــه جانبــه ای از ســوی معاونــت هــای مختلــف از جملــه 
ــی و اقتصــادی وزارت  ــت بازرگان ــور دام، معاون ــرکت پشــتیبانی ام ــور، ش ــور دام و طی ــت ام معاون
جهــاد کشــاورزی، بانــک کشــاورزی و شــرکت بازرگانــی دولتــی، بــه رغــم نارســایی هــا و انتقــادات 
ــی پیــش  ــه طــور شــبانه روزی و بالوقفــه صــورت مــی گیــرد کــه بازرگان از بعضــی عملکردهــا ب
از تولیــد، تولیــد و فــراوری و عرضــه محصــوالت داخلــی بــا بــی نظمــی و کمبــود مواجــه نشــود.

انعــکاس خبرهــای مربــوط بــه ترخیــص کاال از بنــادر بــه ویــژه نهــاده هــای مــورد نیــاز تولیــد 
اقــالم خوراکــی از جملــه روغــن تصفیــه نشــده و دانــه هــای روغنــی، حــذف عــوارض بــرای صــدور 
کاالهــای خوراکــی مــازاد کــه ممکــن اســت فاســد شــوند، تخصیــص 20 هــزار میلیــارد تومــان وام 
بــا شــرایط ســهل بــرای تولیــد، اعــالم خریــد گوشــت مــرغ واحدهــا بــا قــرارداد بــه محــض جوجــه 
ــا احتســاب نــرخ ترجیحــی کــه قبــل از 21 اردیبهشــت جوجــه  ریــزی، تخصیــص ســهمیه دان ب
ــرای  ــد، رفــع محدودیــت صــادرات و مــوارد متعــدد دیگــری از ایــن تــالش هــا ب ریــزی کــرده ان
ایجــاد آرامــش در میــان مــردم اســت، زیــرا تمــام سیاســتمداران بــه ویــژه صاحــب نظــران اقتصــاد 
سیاســی بــر ایــن بــاور هســتند کــه نگرانــی، دلهــره و اضطــراب مــردم ناشــی از کمبــود ایــن یــا آن 

کاالی خوراکــی یــا غیــر خوراکــی مــی توانــد بحــران ســاز باشــد.

ــی کاال، خــود شــرایطی  ــور و فراوان ــه وف ــا آرامــش و اعتمــاد مــردم ب ــوام ب همچنیــن فضــای ت
فراهــم مــی ســازد کــه دســت دالالن، واســطه هــای غیــر متعــارف و رانــت خــواران کوتــاه شــود 
و بــالی خانمــان ســوز احتــکار در ابعــاد کوچــک و انبارهــای خانگــی، کــم یــا کــم اثــر شــود، امــا 
نبایــد خودفریبانــه بــا کلمــات بــازی کــرد و نظریــه پــر کــردن شــکم مــردم و وفــور کاال در مغــازه 
هــا و فروشــگاه هــای بــزرگ و کوچــک را بــه جــای امنیــت غذایــی جــا زد و دل خــوش کــرد کــه 

همــه چیــز خــوب اســت و اتفاقــی نخواهــد افتــاد!

ــردازان اقتصــاد  ــه پ ــرا دانشــمندان و نظری ــن نگــرش نوعــی خودفریبــی اســت زی ــر ای تاکیــد ب

فرانک مسعودی
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سیاســی کــه بــه اهمیــت امنیــت غذایــی بــرای حفــظ اقتــدار، پایــداری 
و اســتقرار دولــت هــا و در نهایــت حکمرانــی هــا و ایجــاد نظــم و عدالــت 
ــف بالواســطه  ــه درســتی آن را جــزء وظای ــد و ب ــرده ان ــی ب ــی پ اجتماع
ــرط  ــار ش ــا چه ــی را ب ــت غذای ــد، امنی ــخیص داده ان ــا تش ــت ه حکوم
تعریــف و تحقــق آن را امکانپذیــر مــی داننــد کــه فراوانــی و وفــور شــرط 

ــرای ایجــاد امنیــت غذایــی هســت امــا ســه شــرط دیگــر: الزم ب

1- دسترســی آســان در اقصــی نقــاط یــک جغرافیــای سیاســی در قالب 
یــک کشــور، 2- بهداشــتی و ســالم بــودن مــواد اولیــه بــرای تولیــد مــواد 
غذایــی و همچنیــن ســالمت خــود غــذا مثــل کــم بــودن بــار میکروبــی 
ــرای خــوراک  ــا عــدم اســتفاده از ذرت دارای ســم افالتوکســین ب شــیر ی
دام و مــوارد متعــدد دیگــر کــه خــارج از ایــن بحــث اســت و ســوم کــه 

مهــم تــر از همــه اینهاســت قــدرت خریــد مــردم اســت.

ــا،  ــا، گذره ــازار ه ــته ب ــا، راس ــازه ه ــام مغ ــی تم ــک حکمران ــر ی اگ
ــز،  ــت قرم ــو از گوش ــزرگ را ممل ــای ب ــگاه ه ــی و فروش ــای صنف واحده
ــواد  ــا و م ــوینده ه ــن، ش ــی، روغ ــواد لبن ــرغ، م ــم م ــرغ، تخ ــت م گوش
غذایــی کنــد، ولــی قیمــت آنهــا بــه گونــه ای باشــد کــه چندیــن دهــک 
نتواننــد از ایــن وفــور نعمــت و فراوانــی بهــره منــد شــوند و بــه عبارتــی 
قــدرت خریــد نداشــته باشــند، تمــام شــروط گفتــه شــده در یــک معجــزه 
اقتصــادی بــه نــام تــوان خریــد و رفــاه عمومــی باطــل مــی شــود و البتــه 
ــی  ــه جوی ــراض و مقابل ــادی، اعت ــی اعتم ــه ب ــش و ب ــا افزای ــی ه نارضایت

مــی انجامــد!

کاهــش یــا افزایــش تعرفــه هــای گمرکــی بــرای صــادرات، تســریع در 
ــن  ــا کمتری ــی ب ــل اجرای ــا ســرعت عم ــص ارز ی ــار تخصی گشــایش اعتب
دیوانســاالری و بوروکراســی و حــذف نامــه بــازی هــای کاهنــده، همگــی 
ــه فراوانــی و حمایــت از تولیــد داخــل و کاهــش قیمــت  ممکــن اســت ب
هــا منجــر شــود، امــا اســم رمــز و میــدان میــن گــذاری تحقــق امنیــت 
غذایــی کــه بــرای اســتحکام حکمرانــی هــا حائــز اهمیــت اســت، قــدرت 
خریــد مــردم اســت، جــز ایــن، فراوانــی فقــط مــی توانــد موجــب حســرت 
بــرای مردمــی شــود کــه بــا 300 تــا 400 هــزار تومــان یارانــه در شــرایط 
فزاینــده تــورم، از پشــت ویتریــن هــا، گوشــت قرمــز و مــرغ و تخــم مــرغ 
و بســته هــای پــر زرق و بــرق روغــن و شــیر و پنیــر و کــره و ... را تماشــا 

کننــد!

ــرای مــردم ایجــاد مــی شــود کــه ایــن  البتــه ذهنیــت دیگــری هــم ب
ــد؟  ــد و مــی خورن ــن قیمــت هــا را چــه کســانی مــی خرن ــا ای کاالهــا ب
چــرا مــا نمــی توانیــم؟ و در همیــن جاســت کــه ضریــب جینــی )شــکاف 
طبقاتــی( مســئله ســاز مــی شــود و دهــک هایــی کــه در گــذر از تمامــی 
تنگناهــا و مــرارت هــای ایــن ســرزمین جــان فشــانی کــرده انــد بــا خــود 
ــه  مــی گوینــد عدالــت اجتماعــی ایــن اســت؟ و البتــه چــون خواســته ب
حقــی اســت در نهایــت مــی توانــد همــدردی و همســویی ســایر دهــک 

هــای اجتماعــی را بــه خــود جلــب کنــد.

پــس بــا تلطیــف کلمــات و جمالتــی ماننــد »مردمــی ســازی و توزیــع 
ــا فســاد و  ــه ســاختاری ب ــرای مقابل ــا »جراحــی ب ــا« ی ــه ه ــه یاران عادالن
رانــت خــواری و تبعیضــات نــاروا« و البتــه وفــور و فراوانــی ِصــرف نمــی 
تــوان امنیــت غذایــی را برقــرار کــرد، بلکــه الزم اســت همــه وجــوه ایــن 
مفهــوم تامیــن و ســفره مــردم را از خــوان نعمــت هــای خــدادی ایــن آب 

و خــاک و دیگــر اقالیــم گیتــی رنگیــن ســاخت!
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ــد، 4 ــی رس ــر م ــه نظ ب
دولــت ســیزدهم نیــز همچــون 
ــر  ــین حاض ــای پیش ــت ه دول
نیســت همــه روزنــه هــای 
فســاد را مســدود و دریچــه 
هــای رانــت خــواری را بــه روی 
ــدگان، رانتخواران  ــاس کنن اخت
و فســادجویان ببنــدد و بســاط 
امضاهــای طایــی را بــه یکبــاره 
ــت  ــر آن اس ــه ب ــد، بلک برچین
ــت  ــایه دول ــان س ــه همچن ک
ــک  ــر ی ــه ظاه ــدرِت ب ــدر ق ق
ــانی  ــر کس ــده را، ب ــت ش دس
ــران  ــش از دیگ ــود را بی ــه خ ک
ــی  ــان م ــت نش ــدار دول طرف
بــه  و  کنــد  حفــظ  دهنــد 
میــدان  همچنــان  عبارتــی، 
ــن  ــی ای ــی ول ــای طای امضاه
ــودی  ــوالن »خ ــرای ج ــار ب ب
هــای خیلــی خــودی« گشــوده 

ــد! باش

ــد  ــرا بع ــت، چ ــن نیس ــر چنی اگ
ــیار  ــای بس ــال ه ــو و جنج از هیاه
ــرطانی ارز  ــده س ــی غ ــرای جراح ب
رانــت آور ترجیحــی از اقتصــاد کالن، 
ــار شــاهد زمزمههــای صــدور  ــن ب ای
مجــوز بــرای واردات ایــن یــا آن 
ــا  ــر اساســی ب ــا غی کاالی اساســی ی
ــاط  ــن بس ــتیم؟ ای ــی هس ارز نیمای
ــت!  ــین اس ــاط پیش ــان بس ــه هم ک
ــی  ــی ترجیح ــی ارز 4200 تومان یعن
ــز  ــاد انگی ــم آن را فس ــه آدم و عال ک
مــی دانســتند را حــذف و بــه جــای 
ــم  ــاز ه ــه ب ــی ک آن ارز ارزان نیمای
ــل مالحظــه  ــالف قاب ــا ارز آزاد اخت ب
ــد  ــدون تردی ــده و ب ای دارد و در آین
ــاز هــم ایــن اختــالف بیشــتر مــی  ب
شــود را بــرای بازرگانــی و صــادرات و 

ــم؟ ــی کنی ــن م واردات جایگزی

یعنــی فســادگران و رانتخــواران 
کــه قبــال بــا هــزاران ترفنــد آشــکار 
التفــاوت 4200  مابــه  پنهــان،  و 
تومانــی تــا ارز نیمایــی را تنــاول 
مــی فرمودنــد، حــاال مابــه 
التفــاوت ارز نیمایــی بــا 
چارچــوب  در  را  آزاد  ارز 
یــک سیاســت اقتصــادی 
مشــروعیت یافتــه مقابلــه 
ــان  ــوش ج ــاد، ن ــا فس ب
خــب  فرماینــد،  مــی 
چــه فرقــی مــی کنــد؟ 
فســاد فســاد اســت، 
ــر  ــم کمت ــا رق حــال ب
یــا بیشــتر و برقــراری 
ــی و  امضاهــای طالی

ــان  دودم

گرایــی، دوســت بــازی و توصیــه 
هایــی ماننــد فالنــی وابســته بــه 
ــرای  فالنــی اســت و عرصــه گشــوده ب
ــا در  ــه بعض ــد ک ــای جدی ــازاده ه آق
دانســینگ هــا، کالب هــا و اماکــن 
ــان  تفریحــی کشــورهای آن ور آب، زب
ــرای واردات ارزان  ــاری ب انگلیســی تج
ــی  ــا و گران ــردم از کمبوده و نجــات م

ــد! ــی گیرن فرام

اتفاقــی کــه در رابطــه بــا ارز نیمایی، 
ارزی(  معامــالت  یکپارچــه  )نظــام 
خواهــد افتــاد، جایگزیــن شــدن ایــن 
ــدور  ــوان کری ــه عن ــه ب ــرخ ارز رانتی ن
ــرخ  ــای ن ــه ج ــری ب ــادانگیز دیگ فس
ارز ترجیحــی اســت! اگــر االن تفــاوت 
ــا  ــا ارز آزاد 6 ت ــی ب ــت ارز نیمای قیم
8 هــزار تومــان اســت، فــردا بــا هجــوم 
ــا  ــت آن ب ــن ارز، قیم ــد ای ــرای خری ب
ــی  ــه م ــج فاصل ــه تدری ــرخ ارز آزاد ب ن
گیــرد و مــی شــود همــان اتفاقــی کــه 
ــاد؛ در آن  ــون افت ــال 1397 تاکن از س
ســال نــرخ ارز نیمایــی حــدود 6 هــزار 
و 500 تومــان بــود و حــاال بــه بیــش از 

ــان رســیده! ــزار توم 24ه

نــرخ ارز آزاد اکنــون از مــرز 30 هزار 
ــت  ــا دول ــت، گوی ــته اس ــان گذش توم
ســیزدهم نیــز همچــون اســالفش مــی 
ــای  ــه، نهاده ــوه قضایی ــه ق ــد ک خواه
نظارتــی و خالصــه عــده کثیــری کــه 
ــال  ــت الم ــی از بی ــد کس ــی خواهن م
را  آن  یــا  و  نکنــد  اســتفاده  ســوء 
ــه  ــند و چ ــکار نباش ــد، بی ــدر نده ه
ــه  ــع رانتی ــن وض ــد از ای ــا بخواه بس

ــد! ــب نمانن ــی نصی ــویی ب بلبش

ــس دو  ــای مجل ــش ه ــز پژوه مرک
مــاه پیــش بــا صراحــت اعــالم کــرد از 
تخصیــص ارز ترجیحــی رانتیــه 4200 
تومانی بــرای واردات کاالهای اساســی، 
ــواران  ــت خ ــب ران ــارم نصی ــه چه س
ــه  ــارم آن ب ــک چه ــط ی ــده و فق ش
صــورت کاالهــای اساســی توانســته 

ــا  ــز و ب ــینه خی ــود را س خ

فــراز و نشــیب، ســر ســفره 
ــاند. ــردم برس م

ــرد  ــه عملک ــر ب ــویی، اگ از س
چهــار بازیگــر و بهــره منــد اصلــی 
ارز نیمایــی، یعنــی واردکننــدگان 
عنــوان  بــه  خدمــات  و  کاال 
ــدگان  ــادر کنن ــان ارز، ص متقاضی
کاال و خدمــات بــه عنــوان عرضــه 
کننــدگان ارز، )ارز آوران(، واســطه 
گــران شــامل بانــک هــا و صرافــی 
هــا و در نهایــت سیاســت گــذاران 
کــه مســئول پیــش بینــی منابــع، 
هــا،  اولویــت  نــرخ،  مصــارف، 
طریــق  از  نــرخ  آزادی  دامنــه 
ســامانه هــای کنترلــی طی ســال 
هــای 1397 تاکنــون هســتند، 
نگاهــی بیندازیــم و در آن مداقــه 
کنیــم، درخواهیــم یافــت نــه تنها 
عملکــرد درخشــان یــا خوبــی 
نداشــته انــد بلکــه از درون همین 
ــاد،  ــه، فس ــای چهارگان ــه ه حلق
ــه  ــالس شــکل گرفت ــت و اخت ران
اســت، پــس »آزمــوده را آزمــودن 

ــت«. خطاس

اگــر قرار باشــد بســاط پیشــین 
ــر  ــا عنــوان پ ــی ب ارز 4200 تومان
طمطــراق »جراحــی« برچیــده 
شــود و ارز نیمایــی جایگزیــن آن 
گــردد، بایــد گفــت هیــچ جراحــی 
ــان  ــه و کاســه هم صــورت نگرفت

کاســه اســت و آش همــان آش!

منهــای صاحــب نظران دلســوز 
بــه حــال مملکــت و رســانه هــای 
بــه یــک جراحــی  باورمنــد 

عمیــق واقعــی بــرای 

ارز نیمایی، دریچه ارز نیمایی، دریچه 
ای دیگر برای فساد و ای دیگر برای فساد و 

رانت خواری!رانت خواری!
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5 ــده در اقتصــاد کالن  ــه وجــود آم ــت از مخمصــه ب ــرون رف ب

کشــور در چنیــن شــرایطی، شــبهات بعضــی تحلیــل گــران نیــز 
کــه مــی گوینــد ایــن اقدامــات دولــت ســیزدهم بــه خاطــر جبــران 
ــرای  ــدگان ب ــه واردکنن ــر ارز ب ــران ت ــروش گ ــه و ف کســری بودج
ــوش  ــرد و »شــکر پ ــی گی ــوت م ــوده اســت ق ــن نقدینگــی ب تامی
کــردن« مفاهیمــی چــون »جراحــی اقتصــادی« و عبارتــی ماننــد 
»مردمــی ســازی یارانــه هــا« از ســوی بعضــی رســانه هــا بــه ویــژه 
ــای  ــچ دردی از درده ــتند، هی ــت هس ــیفته دول ــه ش ــی ک آنهای
ــد درمــان نخواهــد  ــه ســتوه آمــده ان ــی هــا ب مردمــی کــه از گران

کــرد.

ــان  ــه زب ــق لق ــط ل ــورت، فق ــن ص ــه ای ــص ب ــی ناق ــن جراح ای
راســت هــای افراطــی و ســنت چــپ فکــری مــی شــود کــه پشــت 
بــه پشــت هــم قــرار مــی گیرنــد؛ کســانی کــه یــک جــزوه یــا کتاب 
در مــورد لیبرالیســم و نئولیبرالیســم خوانــده و فریــاد یامصیبتا ســر 
مــی دهنــد کــه ای داد، ضــرب آهنــگ گام هــای غــول آســا و ویران 
کننــده اقتصــاد نئولیبرالیســم- و البتــه نــه لیبرالیســم- دامــن ایران 

را نیــز گرفــت!

اینــان غالبــا عاشــق ذهنیــات خود هســتند و در هپــروت خود، بی 
خبــر از تحــوالت و صــف بنــدی هــای جدیــد جهانــی، بــه میــدان و 
لجنــزار بازرگانــی و اقتصــاد حاصــل از ارز ترجیحــی توجهــی ندارند!

ــا رســانه  ــت ســیزدهم ی ــی، رســانه هــای شــیفته دول ــه عبارت ب
ــی  ــد کــه بگوینــد اقتصــاد لیبرال هــای هدایــت شــده، شــرمنده ان
ــی درون  ــک اقتصــاد دولت ــت از فســاد ناشــی از ی ــرون رف ــرای ب ب
ــتراتژی  ــه اس ــم، ن ــبه سوسیالیس ــی ش ــه ارز ترجیح ــرای رانتی گ
ــن  ــه از ای ــت، ک ــد موق ــر چن ــاز و ه ــت کارس ــی اس ــه تاکتیک بلک
لُجــه خــوف پریشــانی وارهیــم، زیــرا تــا دیــروز دشــنام مــی دادنــد 
کــه همــه مصیبــت هــای عالــم و آدم از ایــن نــوع اقتصــاد اســت و 
حــاال بــا »شکرپوشــی مفاهیــم« ســعی دارنــد بگوینــد »خیــر، آنچه 
ــا پاســخی  پیــش آمــده آن نیســت«، ولــی نمــی تواننــد راهــکار ی
بــه اعتــراض مــردم بــه خاطــر گرانــی هــای سرســام آور و جهــش 

قیمــت هــا بدهنــد!

ــد  ــی خواهن ــه م ــتند ک ــری هس ــای فک ــنت ه ــل، س در مقاب
ــک  ــه آنچــه مــی توانســت ی ــط و نپخت ــی و اجــرای غل ــی کفایت ب
جراحــی تاریخــی باشــد را، بــه یــاد گذشــته هــا و هماننــد تحلیــل 
هــای سوسیالســتی اتحــاد جماهیــر شــوروی ســابق، دســتورالعملی 
اقتصــادی طبــق الگــوی بانــک جهانــی قلمــداد کننــد و کاری بــه 
صحنــه واقعــی جنــگ اقتصــادی و سرنوشــت کنونــی مــردم کشــور 

ندارنــد.

هیچکــدام از ایــن دو طــرز فکــر نمــی خواهنــد بگوینــد در ایــن 
مخمصــه ای کــه مــردم گرفتــار آن شــده انــد چــه بایــد کــرد و بــه 
طــور ناخواســته و اجتنــاب ناپذیــری بــا رانتخــواران پیشــین همصدا 

شــده انــد کــه حــاال چــه وقــت جراحــی بــود؟

ــد گفــت؛ وقتــی بحــث جراحــی در  ــی بای در جمــع بنــدی نهای
ســاختار اقتصــاد کالن مطــرح مــی شــود، بایــد طــرز نگــرش دولــت 
هــم جراحــی و در عیــن حــال، مســیر بــه گونــه ای طــی شــود کــه 
قــدرت خریــد مــردم افزایــش یابــد تــا آنجــا کــه در مقابــل جهــش 
ــن، گســتردگی و  ــز ای ــه ج ــوان نشــوند. ب ــل و نات ــا ذلی ــت ه قیم
ــزون اعتراضــات دور از انتظــار نیســت و چــه بســا  ــری روزاف فراگی
ــت  ــز از دس ــه نی ــی جامع ــش کنون ــم و آرام ــی از نظ ــش مهم بخ

بــرود.

منصور انصاری

 ،)Euphemism یا sugar coating(کلیــدواژه ها: شکرپوشــی
جراحــی اقتصــادی، رانــت ارز ترجیحی، رانــت ارز نیمایی
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پایان ذوق زدگی از صادرات ارز ارزان قیمت!پایان ذوق زدگی از صادرات ارز ارزان قیمت!

ــی  ــدود م ــتان مح ــتان و پاکس ــراق، افغانس ع
کنــد و اضافــه کــرده اســت کــه بــا توجــه بــه ایــن 
ــه  ــید ک ــته باش ــد نداش ــا تردی ــت ه ــش قیم افزای
ایــن کشــورها بــرای خریــد لبنیــات بــا نــرخ جدیــد 

ــرد. ــد ک ــت خواهن مقاوم

 همیــن مفهــوم را بــا صراحــت و روشــنی در 
گزارشــی بــا عنــوان »نقــدی بــر گفتــه هــای رئیــس 
کمیســیون کشــاورزی اتــاق بازرگانــی، فیلــم جعلــی 
یــا واقعــی مســئله ایــن نیســت«، در مــورد یکــی از 
ــه دلیــل  شــرکت هــای لبنــی صــادر کننــده کــه ب
ــم  ــت و ه ــر مل ــر س ــم ب ــش، ه صــادرات محصوالت
دولــت منــت مــی گذاشــت تجزیــه و تحلیــل کــرده 
ایــم کــه اگــر بــا دریافــت ارز ارزان ترجیحــی 4200 
تومانــی کاالیــی تولیــد و در کشــورهای اطــراف 
ــع  ــه واق ــکا عرضــه شــود، ب ــا و آمری ــی اروپ ــا حت ی
ــت در  ــر رقاب ــی ب ــا مبتن ــی و الزام ــی واقع صادارت
ــا  ــن بازاره ــری در ای ــدی و برت ــته بن ــت، بس کیفی
https://( ــک ــا لین ــب ب ــن مطل ــود. ای ــد ب نخواه
ــل  ــخ 1400/02/15 قاب ــه تاری b2n.ir/r24888( ب

دســترس اســت.

ــع  ــره انجمــن صنای ــات مدی ــن عضــو هی حــاال ای
لبنــی اعتــراف کــرده اســت کــه تولیــد مــواد لبنــی 
ــا نــرخ ارزی غیــر از ارز ترجیحــی کــه کال حــذف  ب
ــا محدودیــت و »شــما بگوییــد عــدم  شــده اســت ب
اســتقبال و ســود بســیار کمتــر« در بازارهــای ذکــر 

شــده مواجــه شــده و خواهــد شــد.

ــم  ــی اع ــده ایران ــک تولیدکنن ــر ی ــت، اگ  در نهای
از تولیــد کننــده انــواع کاالهــای لبنــی یــا شــوینده 
و مــوارد دیگــری از ایــن دســت، بــدون دریافــت ارز 
ارزان 4200 تومانــی و بــا نــرخ ارز آزاد تولیــد و 
ــرد  ــور ک ــاد کش ــرد و ارز آن را وارد اقتص ــادر ک ص
موجــب افتخــار خواهــد بــود و آنــگاه دولــت هــا مــی 
تواننــد بــا ذوق زدگــی، خودشــان را ارز آور و صــادر 
کننــده کاالهــای غیــر نفتــی اعــالم و قلمــداد کننــد!

سردبیر

هــا  ســال  از  پــس  دولــت  باالخــره 
احســنت و باریــکال و ذوق زدگــی از افزایــش 
ــای  ــراورده ه ــی و ف ــواد لبن ــادرات م ــم ص حج
غذایــی، حــاال از اینکــه کاالهــای فــراوری شــده بــا 
ارز ارزان قیمــت ترجیحــی بــه کشــورهای اطــراف 
صــادر مــی شــدند و حتــی حجــم قابــل توجهــی 
آرد و گنــدم نیــز بــه صــورت قاچــاق مــورد 
اســتفاده کشــورهای همســایه قــرار مــی گرفتــه، 
نــه اینکــه ذوق زدگــی نــدارد بلکــه دلخــور و نــادم 
ــاه  ــه ســناریوهای کوت ــا ســفارش و تهی اســت و ب
ــور  ــد کش ــای چن ــازه ه ــیمایی از مغ ــدا و س ص
ــایر  ــن و س ــد روغ ــی همانن ــه کاالهای ــراف ک اط
ــاک  ــوینده و پ ــواد ش ــا م ــی ی ــای غذای فراورده
ــدی  ــای تولی ــر از کااله ــی را ارزانت ــده ایران کنن
ــاد  ــود انتق ــی ش ــه م ــورها عرض ــابه آن کش مش
ــن  ــت ارزآور افتخــار آفری ــن فعالی ــد و ای ــی کن م
پیشــین را تقبیــح و بــه زیــان اقتصــاد ملــی مــی 

ــد. دان

ــه  ــه واقــع، طــی 40 ســال گذشــته، آنچــه ب  ب
نســبت هــای کــم و زیــاد در دولــت هــای مختلــف 
ــت  ــدور ارز ارزان قیم ــاده؛ ص ــاق افت ــون اتف تاکن
در قالــب انــواع کاال بــه ویــژه مــواد غذایــی بــوده 
اســت کــه نــه تنهــا موجــب تقویــت اقتصــاد کالن 
کشــور نبــوده، بلکــه بــه دلیــل خــروج منابــع ارزی 
ارزان، اقتصــاد کشــور و امنیــت غذایــی را تضعیــف 
کــرده اســت، بــه ویــژه اگــر ثابــت شــود ارزهــای 
ــه  ــی ب ــای صادرات ــن کااله ــروش ای ــل از ف حاص
ــس در  ــای لوک ــان ه ــتغالت و آپارتم ــال و مس وی
ترکیــه، جنــوب فرانســه، آلمــان و بنــدر هامبورگ 
اختصــاص یافتــه و کمتریــن میــزان آن در قالــب 
ــده  ــزی ش ــک مرک ــور و بان ــی وارد کش ارز نیمای

اســت.

ــره انجمــن  اخیــرا یکــی از اعضــای هیــات مدی
صنایــع فــراورده هــای لبنــی در خبــری کــه کاج 
https://b2n.ir/( ــار داد ــز آن را انتش ــرس نی پ

m97794(، بــه تلخــی اعتــراف کــرده اســت 
ــی،  ــوالت لبن ــت محص ــری قیم ــش دو براب افزای

صــادرات مــواد لبنــی مــا را بــه کشــورهای 
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در خبرهــا آمــده بــود کــه قیمــت عمــده فروشــی مــرغ 
ــت، در  ــش یاف ــان کاه ــزار توم ــه 47 ه ــران ب ــازار ته در ب

ــت! ــان اس ــزار و 800 توم ــوب 55 ه ــرخ مص ــه ن ــی ک حال

واقعــا اینکــه گفتــه انــد مــرغ عــزا و عروســی، راســت گفتــه انــد. 
ــااهلل گوشــت  ــت اال ماش ــود، دول ــم ش ــرغ ک ــد و عرضــه م ــر تولی اگ
ــا نکنــد یــک وقــت مرغــدار وطنــی  مــرغ منجمــد وارد مــی کنــد ت
بــه حاشــیه ســود مطمئنــی برســد و همــواره انگشــت اتهــام گرانــی 
هــا بــه ســوی او نشــانه مــی رود، وقتــی هــم قــرار اســت مصوباتــی 
مثــل حــذف ارز ترجیحــی اجــرا شــود کــه ناگزیــر افزایــش قیمــت 
کاالهــای اساســی را بــه دنبــال دارد، کمپیــن هــای مجــازی، مــردم را 
بــه نخریــدن گوشــت مــرغ تشــویق مــی کننــد و گویــی بــا افزایــش 
قیمــت دیگــر کاالهــای اساســی ماننــد روغــن خوراکــی و لبنیــات و 

تخــم مــرغ مشــکلی ندارنــد کــه آنهــا را تحریــم کننــد!

ــه  ــن مقال ــتن ای ــه نوش ــه ب ــد ک ــزه ای ش ــوع انگی ــن موض همی
بپــردازم زیــرا بــر ایــن گمانــم کــه کاهــش قیمــت گوشــت مــرغ در 
بــازار، نــه بــه دلیــل »کمپیــن نخریــم« هــا، بلکــه بــه دالیلــی ماننــد 
ــره  ــکان ذخی ــردم، ام ــد م ــدرت خری ــش ق ــد آن، کاه ــی تولی فراوان
ســازی کمتــر، ســلیقه تــازه خــوری ایرانیــان و نبــودن در ایــام خــاص 
ــه  ــاه رمضــان رخ داده، وگرن ــر و م ــد محــرم و صف ــی مانن ــر مصرف پ
ــرای تخــم مــرغ، لبنیــات و روغــن هــم اتفاقــی مشــابه مــی  ــد ب بای

افتــاد کــه نیفتــاد.

ــرای کاالهــای اساســی از  ضمــن اینکــه از ابتــدا تعییــن قیمــت ب
ســوی دولــت یــک اشــتباه اساســی غیــر کارشناســی بــود، زیــرا چــه 
بســا خــود بــازار بــه طــور طبیعــی و حســب عرضــه و تقاضــا، قیمــت 

هــای کمتــری بــرای ایــن کاالهــا رقــم مــی زد!

ــد  ــه ای در اقتصــاد وجــود دارد کــه مــی گوی ــه هــر روی؛ معادل ب
ــرج  ــرعت خ ــرب در س ــود دارد ض ــور وج ــه در کش ــی ک ــام پول تم
شــدن ایــن پول هــا، برابــر اســت بــا قیمــت تمــام کاالهایــی کــه در 
)MV=PQ(کشــور وجــود دارد ضــرب در ســرعت تولیــد ایــن کاالهــا

ــد،  ــر نکن ــردن تغیی ــد ک ــردن و تولی ــرج ک ــرعت خ ــر س ــس اگ پ
افزایــش حجــم پــول و نقدینگــی باعــث افزایــش قیمــت هــا می شــود 
و ایــن اصــل پذیرفتــه شــده بســیاری از اقتصاددانــان مشــهور جهــان 
اســت. بــه زبــان ســاده موضوعــی کــه همــگان مــی داننــد، نقدینگــی 

ســرگردان باعــث ایجــاد تــورم مــی شــود.

امــا آیــا نخریــدن کاال می توانــد در دراز 
ــر! ــد؟ خی ــش ده ــا را کاه ــت ه ــدت قیم م

تحریــم و نخریــدن کاالی داخلــی در گام 
نخســت می توانــد بــه تولیــد ضربــه بزنــد 
ــه آن  ــد ک ــت کن ــده را ورشکس ــد کنن و تولی
وقــت پــس از مدتــی ناگزیــر هســتیم از خــارج 
ــی  ــن م ــه هــم اشــتغال را از بی ــم ک وارد کنی
ــور  ــرای کش ــتری ب ــه بیش ــم هزین ــرد و ه ب

ــت. ــد داش خواه

حــاال مــا فــرض مــی کنیــم  طراحــان 
»کمپیــن هــای نخریــم تــا ارزان شــود« 
ــری  ــا و جلوگی ــت ه ــش قیم ــدف کاه ــا ه ب
از گرانــی، ایــن مفهــوم را تبلیــغ و ترویــج 
ــی  ــدگان رانت ــا واردکنن ــا آی ــد، ام ــی کنن م
ــد و در  ــی گذارن ــت م ــت روی دس ــم دس ه
مقابــل ورشکســتگی تولیــد کننــدگان داخــل 
ــش  ــرمایه بخ ــا س ــد ب ــش از 95درص ــه بی ک
خصوصــی در قالــب 18 هــزار واحــد مرغــداری 
ــد  ــه 2000 واح ــک ب ــزرگ، نزدی کوچــک و ب
مــرغ تخمگــذار، 600 واحــد مــرغ مــادر و 
البتــه چنــد واحــد الیــن، اجــداد و غیــر آن را 
بــه تولیــدی بالــغ بــر 2 میلیــون و 200 هــزار 
تــن گوشــت مــرغ و یــک میلیــون تــن تخــم 
مــرغ اختصــاص داده انــد، مطامــع و ســودهای 
کالن و بــادآورده خــود را نادیــده مــی گیرنــد؟

اگــر واقعــا افزایــش قیمــت کاالیــی حبابــی 
ــن  ــک منطــق اقتصــادی پشــت ای نباشــد و ی
ــای  ــره تقاض ــد و در چنب ــت باش ــش قیم افزای
کاذب نیــز گرفتــار نیامــده باشــد آیــا بــا 
ــی  ــش م ــن کاال کاه ــت ای ــدن آن قیم نخری
یابــد وگرانــی از بیــن مــی رود و بــازار بــه حالت 
ــن  ــه ای ــد ب ــردد؟ بای ــاز می گ ــود ب ــادی خ ع
نکتــه توجــه کــرد کــه در شــرایط خلــق پــول 
ــکا،  ــای آمری ــم ه ــی، تحری ــش نقدینگ و افزای
جنــگ میــان دو کشــور عمــده تولیــد و صــادر 
ــدان دور  ــه چن ــه ای ن ــالت در فاصل ــده غ کنن

» مرغداران«، مرغ عزا و عروسی!» مرغداران«، مرغ عزا و عروسی!
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ــب  ــا موج ــدن کااله ــتمزد و ...، نخری ــرخ ارز و دس ــش ن ــا و افزای ــور م از کش
ــدن«  ــای نخری ــز، »کمپین ه ــته نی ــه در گذش ــد، کما اینک ــد ش ــی آن نخواه ارزان
نتوانســته انــد نقــش موثــری ایفــا کننــد و قیمــت هــا بــا رونــد شــتابنده ای بــر 

گــرده مــردم تحمیــل شــدند.

ــدت  ــاه م ــاید در کوت ــدن کاال ش ــد؛ نخری ــاره ش ــم اش ــال ه ــه قب ــه ک همانگون
باعــث کاهــش تقاضــا شــود، امــا از ســوی دیگــر، یــا آن کاالی تولیــدی کمیــاب 
ــا تولیــد کننــده ورشکســته خواهــد شــد. اگــر هــم تولیــد کاهــش  می شــود و ی
یابــد، باعــث کاهــش عرضــه و در نتیجــه افزایــش مجــدد قیمــت هــا مــی شــود و 
در ایــن چرخــه و زنجیــره بــه هــم پیوســته عرضــه و تقاضــا، بــار دیگــر بــا توجــه 
ــد  ــر افزایــش قیمــت هــا، تقاضــا افزایــش می یاب ــه روانشناســی جامعــه، در براب ب
و حتــی ممکــن اســت خریــد و انبــار کــردن کاال هــم توســط مصــرف کننــدگان 
نگــران اتفــاق بیفتــد بــا ایــن فــرض کــه از کمیابــی در امــان باشــند و همیــن کار 
باعــث کمبــود بیشــتر و افزایــش قیمــت شــدید تــر می شــود و ایــن دور تسلســل 
همینطــور ادامــه مــی یابــد؛ فراینــدی کــه بــه نفــع دهــک هــای بــاالی جامعــه 

کــه قــدرت خریــد بیشــتری دارنــد منجــر مــی شــود.

ــت  ــرای درس ــای اج ــه ج ــم ب ــا ه ــت ه ــان، دول ــن می ــه در ای ــوربختی آنک ش
سیاســت هــای پولــی و مالــی، اقــدام بــه نــرخ گــذاری دســتوری بــرای کاالهــا و 
خدمــات می کننــد تــا جلــوی افزایــش قیمــت )کــه بــه هــر دلیــل و بــا هــر نیــت، 

خــود مســبب آن بــوده انــد( را بگیرنــد!

خالصــه اینکــه، دلیــل افزایــش قیمــت هــا، مــردم نیســتند کــه بگوییــم حــاال 
ــان دو  ــی می ــگ بزرگ ــا جن ــی م ــد. در نزدیک ــن بیای ــا پایی ــت ه ــا قیم ــد ت نخری
قــدرت تولیــد و صــادر کننــده غــالت بــه ویــژه گنــدم در جریــان اســت، کشــور 
مــا در تحریــم و جنــگ اقتصــادی بــه ســر مــی بــرد و بــا مشــکالت عدیــده بانکــی 
و ســوئیفت روبــرو اســت، ارز ارزان صنایــع تبدیلــی و غذایــی قطــع شــده، هزینــه 

هــای دســتمزد و تولیــد افزایــش یافتــه و ....

ــه  ــه ب ــی اقتصــادی در ســطح جامع ــد گســترش ناامن ــر چن ــال، ه ــر ح ــه ه ب
رویکــرد خریــد یکبــاره ســکه و ارز و خانــه و دالر و ... منجــر مــی شــود، امــا هیــچ 
وقــت و تقریبــا در هیــچ بــازاری، کاهــش قیمتــی پایــدار در پــی »کمپیــن نخریم« 
هــا مشــاهده نشــد، بلکــه از آنجــا کــه نــرخ هــا در بــاال رفتــن چابــک تــر هســتند 
تــا پاییــن آمــدن، پــس از آن بــا شــیب تندتــری هــم بــاال رفتنــد و در همــان اوج 
ماندنــد! مثــال ایــن مدعــا، افزایــش چشــمگیر قیمــت خانــه، خــودرو، ســکه، ارز و 
حتــی اقــالم خوراکــی ماننــد آجیــل شــب عیــد و مــوارد دیگــری از ایــن دســت 

اســت کــه در پــی هیــچ کمپینــی پاییــن نیامدنــد!

ــور  ــی هــا مجب ــا گران ــه ب ــد گفــت؛ راه مقابل ــی بای ــذا و در جمــع بنــدی نهای ل
کــردن دولــت بــه افزایــش میــزان یارانــه هــای موســوم بــه معیشــتی متناســب بــا 
تــورم فزاینــده اســت وگرنــه تبدیــل بــه »پــول خــورد« بــی ارزشــی مــی شــود کــه 
کمکــی بــه افزایــش قــدرت خریــد و تامیــن امنیــت غذایــی مــردم نخواهــد کــرد. 
در پایــان ذکــر ایــن نکتــه را الزم مــی دانــم کــه بگویــم مرغــداران نیــز بخشــی از 
مــردم و ســرمایه ملــی کشــور هســتند و طــی ســالیان متمــادی بــا افــت خیزهــا و 
پســتی بلنــدی هــای بســیار و دلهــره و نگرانــی از ورشکســتگی، مــرغ و تخــم مــرغ 

مــردم را تامیــن کــرده انــد.



14
01

اه 
ر م

و تی
اد 

رد
* خ

م 
نج

ل پ
سا

 *
 5

و 0
 5

ه 1
مار

ش
9

اگــر بخواهیــم صادقانــه، علــم باورانــه و بــر اســاس تجربــه هــای کســب شــده 
از آنچــه انجــام داده ایــم و بــدون تکبــر کــه »مــن دولتــم هــر کاری بکنــم و هــر 
چــه بگویــم درســت اســت«، در ایــن مســیر ســنگاخی و دشــواری کــه پیــش 
ــه  ــوم ب ــت موس ــام قیم ــون اع ــت آزم ــد گف ــم، بای ــاح کنی ــود را اص ــده خ آم
دســتوری از ســوی دولــت، چــه آن موقــع کــه هنــوز ارز ترجیحــی 4200 تومانــی 
حاکــم بــود و چــه حــاال کــه دولــت یکبــاره و شــتاب زده ســقف قیمــت چنــد 
ــات و روغــن را اعــام کــرد،  ــرغ، شــیر، لبنی ــرغ، تخــم م ــه م ــم کاال از جمل قل

اشــتباه بــود.

اگــر بــاور داریــم کــه ارز 4200 تومانــی را بــه عنــوان یــک غــده ســرطانی بدخیــم از پیکــره 
اقتصــاد کشــور حــذف کــرده ایــم، مــی بایســت شــرایط جدیــد بــه وجــود آمــده را بــا تاکیــد 
بــر نقــش بیشــتر بــازار و محوریــت عرضــه فــراوان کاال و نــه قیمــت، تنظیــم کنیــم و آزمــون 
ناموفــق چنــد مــاه گذشــته کــه بــرای مــرغ و تخــم مــرغ و گوشــت قرمــز و بعضــی کاالهــای 
اساســی قیمــت هــای دســتوری تعییــن مــی کردیــم و ایــن قیمــت هــا بــه نحــو رنــج آوری 

مــداوم تغییــر مــی کــرد را تکــرار نکنیــم.

اگــر دولــت، هــم زمــان بــا اعــالم یارانــه هــا قیمــت هــای دســتوری اعــالم نمــی کــرد، بــازار 
خــودش قیمــت هــا را در یــک مکانیــزم طبیعــی و منطقــی متناســب بــا قــدرت خریــد مــردم 
تعییــن مــی کــرد، کمــا اینکــه ایــن بــار واکنــش معکــوس نشــان داد و بــه ســمت کاهــش 
قیمــت هــا از ســقفی کــه دولــت تعییــن کــرده بــود رفــت! بــر فــرض هــم اگــر جهــش قیمــت 
ــگاه چــاره کار،  ــاد آن ــود، اتفــاق مــی افت ــت ب ــر از آنچــه منطقــی و مــورد نظــر دول هــا فرات
عرضــه فــراوان کاال در بازارهــای مختلــف هــدف، بــرای ایجــاد رقابــت بــود و مســلما بــازار بــه 

تعــادل مــی رســید.

ــی  ــی 4200 تومان ــق ارز ترجیح ــود را از طری ــهم خ ــار س ــک ب ــردم ی ــر، م ــوی دیگ از س
بــرای واردات برخــی کاالهــا ماننــد مــواد اولیــه روغــن خوراکــی پرداخــت کــرده بودنــد، ولــی 
یــک بــار دیگــر و بــه دلیــل شــتاب زدگــی دولــت در اعــالم قیمــت هــای دســتوری، مجبــور 
شــدند همــان کاالهــای یارانــه دار را بــا قیمــت هــای جدیــد خریــداری کننــد. نمونــه بــارز آن 
کاالهایــی بــود کــه از قبــل روی آنهــا قیمــت زده بودنــد ولــی بــه چنــد برابــر آن قیمــت هــا 

فروختــه شــدند، یعنــی دو بــار از جیــب مــردم بــه نفــع واردکننــدگان پــول پرداخــت شــد!

در پایــان بایــد گفــت کــه بــه واقــع، نگــرش اقتصــادی حاکــم بــر تصمیــم ســازان و تصمیــم 
ــرخ ارز دگرگــون نشــد، بلکــه  ــر ن ــا تغیی ــت ســیزدهم متناســب ب ــدگان اقتصــادی دول گیرن
آزمــودن همــان روش اشــتباه تنظیــم بــازار پیشــین در قالبــی دیگــر اســت کــه البتــه جــواب 

نــداده و ناموفــق بــوده اســت!

تنظیم بازار با فراوانی کاال،تنظیم بازار با فراوانی کاال،

 نه با قیمت های دستوری نه با قیمت های دستوری
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بــا توجــه بــه اهمیــت فــوق العــاده وضعیــت امنیــت غذایــی در جهــان بــه ویــژه بعــد از جنــگ 
روســیه و اوکرایــن و برجســته شــدن ایــن موضــوع در محافــل داخلــی و خارجــی و طــرح آمــار و 
ارقــام پراکنــده غیــر دقیــق و بعضــا آلــوده بــه مســائل سیاســی و اهــداف پر شــائبه سیاســت مــداران 
و مســئوالن سیاســی در کشـــورهای مختلــف از جملــه کشــور مــا، بــر آن شــدیم کــه بــا موشــکافی 
و صــرف وقــت بســیار و البتــه دلســوزانه و غیــر مغرضانــه، آنطــور کــه شایســته انجــام یــک تحقیــق 
ــو و  ــه فائـ ــی از جمل ــه شــده جهان ــر پذیرفت ــع معتب ــد منب ــورد اســتناد و مرجــع اســت، از چن م
»HYDE*:هایــد« صحنــه جهانــی تولیــد، مصــرف، قیمــت، وضعیــت گرســنگی و رفــاه غذایــی و 
موقعیــت کشــاورزی هــای برتــر در کشــورهای مختلــف را بــا رویکــرد قــاره محــور انعــکاس دهیــم 

تــا هــر چــه بیشــتر بــه ارزیابــی هــا و تحلیــل هــای واقعــی دســت پیــدا کنیــم. 

انجــام چنیــن پژوهــش هایــی از ایــن دســت بــه ویــژه در شــرایط کنونــی کــم آبــی کشــور و گــرم 
شــدن ســیاره زیســت، شــمایی بهتــر از آنچــه »بایــد کــرد« پیــش روی مســئوالن و برنامــه ریــزان 
ــا فرهنــگ ســازی و الگــوی  امنیــت غذایــی کشــور، از ترویــج و تصحیــح الگــوی کشــت گرفتــه ت
مصــرف آحــاد ایرانیــان قــرار مــی دهــد، موضوعــی کــه بــا مقایســه روشــن چنــد محصــول مهــم 
اســتراتژیک ماننــد گوشــت قرمــز و گوشــت مــرغ، تخــم مــرغ، شــیر و نــان، بــه ویــژه در کنــار نــام 
کشــورهای هــم مــرز و همســایه منطقــه ای مــا، ماننــد ترکیــه، عربســتان ســعودی، عــراق و رژیــم 

اســرائیل، در جــای جــای جــداول و آمارهــا مــورد مداقــه و تشــریح قــرار گرفتــه اســت.  

ــد  ــی توان ــه م ــرده اســت ک ــا ســال 2018 ترســیم ک ــی را ت ــت غذای ــت امنی ــار وضعی ــن آم  ای
مبنــای ارزیابــی تــا ســال هــای اخیــر نیــز باشــد. در ایــن رهگــذر بــر آن هســتیم موضــوع الگــوی 
مصــرف و رعایــت آن در ایــران را بــه عنــوان یــک آلترناتیــو بــرای مقابلــه بــا کاهــش ضایعــات در 
ــا کشــورهای مشــابه و همطــراز در  ــارق باشــد ب ــع الف ــه ممکــن اســت م ــی ک ــاس جهان ــک قی ی

منطقــه بــه میــان آوریــم.

 شــاید ســخنرانان، شــخصیت هــای سیاســی اقتصــادی و یــا مســئوالنی کــه تریبــون هــا را در 
ــک الگــوی  ــد در فرهنــگ عمومــی مصــرف صحیــح و ی ــه اســتناد آمارهــا بتوانن ــد، ب ــار دارن اختی
مناســب بــه مقتضــای شــرایطی کــه بــه وجــود آمــده اســت جامعــه را بــه ســمتی هدایــت کننــد 
کــه ضایعــات نــان، برنــج یــا ســایر مــواد غذایــی، در جهــت تقویــت اقتصــاد ملــی بــه حداقــل ممکن 

برســد.

غذا و امنیت غذایی در ایران و صحنه جهانیغذا و امنیت غذایی در ایران و صحنه جهانی
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 یــادآوری ایــن نکتــه نیــز خالــی از لطــف نیســت کــه بــرای تدقیــق در الگوهــای 
مصــرف و قیــاس آنهــا، موقعیــت فرهنگــی کشــورها را مــد نظــر قــرار دهیــم. مثــال 
ــی بخــش  ــادات مذهب ــه خاطــر اعتق ــز ب ــد در متوســط مصــرف گوشــت قرم هن
ــدت  ــه ش ــح آن را ب ــدس و ذب ــه گاو را مق ــور ک ــن کش ــت ای ــده ای از جمعی عم

محکــوم مــی کننــد بســیار کــم اســت.

فهرســت کشــورها بــر اســاس مصــرف روزانــه انــرژی در رژیــم 
غذایــی ســرانه

واحد: کیلو کالری در سال

ــر  ــران رتبــه 57 و پاییــن ت  از میــان 171 کشــور در ســال 2018 میــالدی، ای
ــی، روســیه،  ــی، اســرائیل، کویــت، کــره جنوب از کشــورهایی ماننــد ترکیــه، رومان
ــا، برزیــل، مصــر، چیــن و بالفاصلــه پــس از آذربایجــان واوکرایــن قــرار دارد.  کوب

کدام کشورهای جهان بیشترین مصرف گوشت را دارند؟ 

ــاالت متحــده در رتبــه اول و پــس  ــل، ای در میــان کشــورهای OECD، حداق
ــر  ــد. ه ــرار دارن ــال 2018، ق ــده در س ــت ش ــار ثب ــن آم ــترالیا در آخری از آن اس
آمریکایــی بــه طــور متوســط ســاالنه 219 پونــد )99 کیلوگــرم( گوشــت مصــرف 

ــد. )درج شــده در 16 اردیبهشــت 1399(  ــی کن م
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ــی  ــذای کاف ــا غ ــا در دنی آی
بــرای ســیر کــردن همــه وجــود 

دارد؟

امــروزه غــذای کافــی بــرای تغذیــه 
همــه افــراد روی کــره زمیــن تولیــد مــی 
ــاط  ــی از نق ــنگی در برخ ــا گرس ــود، ام ش
ــش اســت و حــدود  جهــان در حــال افزای
بــه عنــوان »کــم  نفــر  821 میلیــون 
تغذیــه مزمــن« شــناخته مــی شــوند. )11 

مهــر 1398(

ــاورزی  ــدات کش ــر تولی ــور برت  10 کش
ــان جه

1- چین:

ــل  ــای قاب ــن ه ــد از زمی ــن 7 درص چی
کشــت را در اختیــار دارد و بــا آن، 22 
درصــد از جمعیــت جهــان را تغذیــه مــی 

ــد. کن

    چیــن بزرگتریــن کشــور تولیــد 
کننــده برنــج در جهــان اســت. 23 درصــد 
ــد  ــن تولی ــان توســط چی ــج جه از کل برن

ــی شــود. م

2-ایاالت متحده آمریکا:

علــم  دلیــل  بــه  متحــده  ایــاالت 
ــت  ــده اس ــناخته ش ــود ش ــاورزی خ کش
پیشــرفته  هــای  فنــاوری  از  برخــی  و 
ــه مــی دهــد.  کشــاورزی را در جهــان ارائ

   کشــاورزی در ایــاالت متحــده پــس از 
ســال 1990 هــر ســال 5 درصــد افزایــش 
یافــت. عــالوه بــر ایــن، تولیــد هــر کارگــر 
درصــد   0.84 ســال  هــر  کشــاورزی 

ــت. ــش یاف افزای

   ایــاالت متحــده بیشــترین میــزان 
ــدود 70  ــد. ح ــی کن ــد م ــوب را تولی چ
ــه طــور  ــای کشــور ب ــگل ه درصــد از جن
ــاز اســت. ــان مج ــا قطــع درخت رســمی ب

  ایــاالت متحــده، بزرگتریــن تولیــد 
ــویا  ــه س ــول ذرت، دوم، دان ــده محص کنن

ــت. ــدم اس ــوم گن و س

ــاالت  ــده در ای ــوالت عم ــر محص    دیگ
ــوه،  ــی، قه ــیب زمین ــکر، س ــده نیش متح

ــتند. ــوز هس ــد و م ــدر قن چغن

3-برزیل:

برزیــل از نظــر تاریخــی یکــی از بهتریــن کشــورهای 
کشــاورزی اســت کــه اقتصــادش بــر آن اســتوار اســت. حــدود 
ــل اســت.  ــای کشــاورزی در برزی ــن ه 41 درصــد از کل زمی

 در تولیــد نیشــکر، برزیــل پیشــتاز جهــان اســت و ســاالنه 
بیــش از 600 میلیــون تــن نیشــکر تولیــد مــی کنــد.

ــه ســویا در جهــان  ایــن کشــور دومیــن تولیــد کننــده دان
اســت و در سراســر جهــان از ایــن دانــه هــا بــه مقــدار زیــادی 

اســتفاده مــی شــود.

 برزیــل بزرگتریــن صادرکننــده قهــوه، گوشــت گاو، اتانــول 
و ســویا در جهــان اســت.

حــدود 7 درصــد از مســاحت برزیل بــرای تولیــد محصوالت 
زراعــی از جملــه ســویا اســتفاده می شــود.

یــک ســوم از پرتقــال هــای ســیاره زمیــن در برزیــل تولیــد 
مــی شــود.

4-هند:

ــت  ــد معیش ــدود 58 درص ــد ح ــاورزی در هن ــه کش پیش
ــد  ــن تولی ــد بزرگتری ــد. هن ــی کن ــن م ــا را تامی ــدی ه هن
کننــده بیشــتر میــوه هــا در جهــان شــامل مــوز، گــواوا، انبــه، 
لیمــو، پاپایــا و ســبزیجات از جملــه نخــود اســت. هنــد ادویــه 

هایــی نیــز ماننــد زنجبیــل و فلفــل تولیــد مــی کنــد.

 هنــد در تولیــد شــیر رتبــه اول، میــوه هــای خشــک دوم، 
ــور  ــد طی ــارم، و تولی ــرغ چه ــم م ــوم، تخ ــی س ــد ماه تولی

ــان دارد. ــر جه ــم را در سراس پنج

ــان  ــدم در جه ــده گن ــد کنن ــور تولی ــن کش ــد بزرگتری هن
اســت.
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5- روسیه:

در روســیه، 13 درصــد از زمیــن هــای کشــاورزی بــرای تولیــد چغنــدر قنــد، گنــدم 
و ســیب زمینــی اســتفاده مــی شــود و حــدود نیمــی از ایــن میــزان زیــر کشــت غــالت 
اســت. گنــدم غالــب تریــن محصــول غذایــی در سراســر روســیه اســت.  بــا ایــن حــال، 

تولیــد چغنــدر در ســال هــای اخیــر رشــد فــوق العــاده ای داشــته اســت.

6- فرانسه:

ــی،  ــای روغن ــه ه ــده دان ــد کنن ــن تولی ــه بزرگتری ــا، فرانس ــه اروپ ــر اتحادی در سراس
غــالت، چغنــدر قنــد، شــیر و گوشــت گاو اســت. افزایــش 12 درصــدی آرد و غــالت و 
کاهــش 7 درصــدی گوشــت و ســایر فــرآورده هــای دامــی در چنــد ســال گذشــته ثبــت 

شــده اســت.

7- مکزیک:

محصــوالت مهــم مکزیــک عبارتنــد از گنــدم، نیشــکر، فلفــل، ذرت، مــوز، ســورگوم، 
آووکادو، لوبیــا و ســایر میــوه هــای اســتوایی. مکزیــک در صــادرات قهــوه، ســبزیجات و 

شــکر بهتریــن اســت.

 در مکزیــک، حــدود 15 درصــد از زمیــن توســط کشــاورزی و حــدود 50 درصــد بــرای 
دامــداری اســتفاده می شــود.

تولیــدات دامــی در مکزیــک بــه میــزان قابــل توجهــی انجــام مــی شــود کــه شــامل 
مــرغ، تخــم مــرغ، گوشــت گاو و شــیر اســت.

در رتبــه هــای بعــدی برتریــن هــای کشــاورزی جهــان، هشــتم ژاپــن، نهــم آلمــان و 
دهــم ترکیــه قــرار دارنــد.

جایگاه جهانی ایران در تولید محصوالت کشاورزی 

ــزل آال،  ــران و ماهــی ق ــار، زعف ــد ان ــران در تولی ای
ــل،  ــا، عس ــول خرم ــار محص ــان، چه ــه اول جه رتب
پســته و گــردو، رتبــه ســوم، تولیــد بــادام، هندوانــه و 
کیــوی رتبــه چهــارم، تولیــد بادمجــان رتبــه ششــم، 
تولیــد پیــاز، گوجــه فرنگــی و ســیب درختــی رتبــه 
هفتــم، تولیــد اســفناج رتبــه هشــتم، تولیــد پرتقــال 
ــد  ــم، تولی ــه نه ــال رتب ــن در س ــون ت ــا 2.2 میلی ب
گوشــت مــرغ و میگــو رتبــه دهــم، دو محصــول 
ــد 4  ــم، در تولی ــه یازده ــد رتب ــدر قن ــور و چغن انگ
محصــول گنــدم، چــای، عــدس و ســیب زمینــی رتبه 
دوازدهــم، تولیــد جــو رتبــه ســیزدهم، تولیــد زیتــون با 
108 هزار تن در سال رتبه هجدهـــم، تولیـــد گالبـــی و 



14
01

اه 
ر م

و تی
اد 

رد
* خ

م 
نج

ل پ
سا

 *
 5

و 0
 5

ه 1
مار

ش

دو محصــول مهــم اســتراتژیک گوشــت 14
ــه  ــم و رتب ــه نوزده ــرغ رتب ــم م ــز و تخ قرم
دارد  را  شــیر  تولیــد  در  ســوم  و  بیســت 
کــه بنابــه گفتــه دکتــر محمــد قربانــی 
معــاون برنامــه ریــزی و اقتصــادی وزارت 
جهادکشــاورزی، در مــورد اخیر خودکفاســت.

ــان  ــذای جه ــن غ ــرف تری پرمص
ــت؟ ــدام اس ک

ــش از  ــرای بی ــی ب ــذای اصل ــک غ ــج ی برن
ــه  ــان، ب ــر جه ــر در سراس ــارد نف 3.5 میلی
ــش  ــن و بخ ــکای التی ــیا، آمری ــژه در آس وی

ــود.  ــی ش ــت م ــیا کش ــه در آس ــت ک ــال اس ــزاران س ــج ه ــت. برن ــا اس ــی از آفریق های

چه میزان مواد غذایی در جهان تولید می شود؟

در حــال حاضــر، جهــان حــدود 4 میلیــارد متریــک تــن غــذا در ســال تولیــد می کنــد، امــا 
بــر اســاس گــزارش ســازمان خواربــار و کشــاورزی ملــل متحــد )FAO( حــدود 1.3 میلیــارد تن 

آن هــدر مــی رود. ) 24 آذر 1399(

چند نفر در جهان می توانند نوع غذای مناسب را تهیه کنند؟

ــه  ــی ب ــان دسترس ــت جه ــاد جمعی ــه آح چنانچ
غــذای ســالم نداشــته باشــند و در واقــع یکــی 
از وجــوه مهــم امنیــت غذایــی حاصــل نشــود، 
ــط  ــای مرتب ــاری ه ــوءتغذیه و بیم ــری از س جلوگی
ــت  ــا دیاب ــی ی ــم خون ــد ک ــی مانن ــم غذای ــا رژی ب
ــا 60  ــو، تنه ــای فائ ــق آماره ــت. طب ــن اس غیرممک
ــه  ــان ب ــری جه ــارد نف ــت 7.9 میلی درصــد از جمعی
ــالم  ــی س ــای غذای ــده ه ــه وع ــرای تهی ــواد الزم ب م

دسترســی دارنــد. ) 21 تیــر، 1400 (

کــدام کشــور بیشــترین مصــرف نــان را 
دارد؟

ــتن  ــای داش ــی ادع ــه تنهای ــان ب ــد آلم ــر چن ه
ــیرینی  ــان، رول و ش ــی ن ــوع اصل ــش از 1300 ن بی
و همچنیــن بیشــترین مصــرف ســرانه نــان را در 
سراســر جهــان دارد، امــا طبــق جــدول زیــر، ترکیــه 
ــرف  ــز  مص ــران نی ــورد ای ــرار دارد. در م در راس ق
ســرانه 110 کیلوگــرم نــان بــرای هــر نفــر محاســبه 

شــده کــه البتــه در 
نیامــده  جــدول 
ام  )ســی  اســت. 

ــت  ــور مجــری وق اردیبهشــت 1399، اســفندیاری پ
جهادکشــاورزی(  وزارت  گنــدم  طــرح 
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15 مصرف جهانی سرانه برنج

 Last Updated: Mar10 , 2022
ــا 268  ــج ب ــرانه برن ــرف س ــا مص ــگالدش ب ــال 2017، بن ــور در س ــه 154 کش ــاس مقایس ــر اس ب
کیلوگــرم باالتریــن رتبــه را بــه خــود اختصــاص داد و الئــوس و کامبــوج در رتبــه هــای بعــدی قــرار 
گرفتنــد. امــا در انتهــای دیگــر تــرازو، صربســتان بــا 0.997 کیلوگــرم، تونــس بــا 1.22 کیلوگــرم و 

ــا 1.61 کیلوگــرم، کــم مصــرف تریــن هــا بودنــد. لهســتان ب

بــر اســاس گــزارش فائوســتات، ســرانه مصــرف برنــج در ایــران در ســال 2017 بــه 42.6 کیلوگــرم رســید. 
ایــن رقــم 0.677 درصــد بیشــتر از ســال قبــل اســت.

ــن حــد خــود یعنــی 44.3  ــه باالتری ــران در ســال 1995 ب ــج در ای از نظــر تاریخــی، ســرانه مصــرف برن
ــرم رســیده اســت. ــه 16.7 کیلوگ ــزان خــود ب ــن می ــه کمتری ــرم و در ســال 1961 ب کیلوگ

ایــران از نظــر نــرخ بهــره مصــرف ســرانه برنــج در گــروه 154 کشــوری کــه دنبــال مــی کنیــم در رتبــه 
ــرار دارد. 54 ق
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تولید و مصرف جهانی گوشت

در حــال حاضــر جهــان بیــش از چهــار برابــر پنجــاه ســال 
ــد  ــد. در ســال 2018، تولی ــی کن ــد م ــش گوشــت تولی پی

حــدود 340 میلیــون تــن بــود.

در ســال 1961، ســاالنه 71 میلیــون تــن گوشــت تولیــد 
ــزان  ــن می ــمالی از ای ــکای ش ــهم آمری ــه س ــده ک ــی ش م
ــون  ــیا 9/05 میلی ــهم آس ــوده و س ــن ب ــون ت 17/99 میلی

ــوده اســت ــن ب ــون ت ــا 30 میلی ــن و اروپ ت

در ســال 1979 تولیــد گوشــت آمریــکای شــمالی و آســیا 
تقریبــا برابــر شــده و بــه ترتیــب 26/04 و 26/08 کــه 
آســیا کمــی باالتــر بــوده و اروپــا 54 میلیــون تــن و رونــد 
صعــودی ادامــه پیــدا کــرده تــا 2018 کــه تولیــد آمریــکای 
شــمالی بــه 51/73 میلیــون تــن، آســیا 143/71 و اروپــا بــه 

63/58 رســیده اســت.

گوشــت خــوک محبــوب ترین گوشــت در ســطح 
ــترین  ــا بیش ــور ب ــد طی ــا تولی ــت، ام ــان اس جه
ســرعت در حــال افزایــش اســت. ســاالنه 80 
ــح مــی شــوند. ــرای گوشــت ذب ــوان ب ــارد حی میلی

ــرد در  ــه طــور متوســط هــر ف در ســال 2014 ب
جهــان حــدود 43 کیلوگــرم گوشــت مصــرف کــرده 
ــرم در  ــش از 100 کیلوگ ــزان از بی ــن می ــت. ای اس
ایــاالت متحــده و اســترالیا تــا تنهــا 5 کیلوگــرم در 
هنــد متغیــر اســت. مصــرف گوشــت بــا ثروتمندتــر 

شــدن جهــان افزایــش مــی یابــد.

جهــان اکنــون ســاالنه حــدود 800 میلیــون تــن شــیر تولیــد مــی 
ــر پنجــاه ســال پیــش اســت. کشــورهای  کنــد کــه بیــش از دو براب
ثروتمندتــر تمایــل دارنــد بــه ازای هــر نفــر شــیر بیشــتری مصــرف 

کننــد.

ــور  ــه ط ــن ب ــک دام معی ــط ی ــده توس ــد ش ــت تولی ــزان گوش می
ــر اســاس سیســتم هــای تولیــد  ــل توجهــی در سراســر جهــان ب قاب

ــاوت اســت. متف

ــار  ــر انتش ــادی ب ــی زی ــت محیط ــرات زیس ــی، اث ــدات دام تولی
گازهــای گلخانــه ای، اســتفاده از زمیــن و آب دارد کــه ایــن میــزان 
در تولیــد گوشــت گاو و بــره بســیار بیشــتر از تولیــد گوشــت خــوک 

و مــرغ اســت.
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*نمودار تولید گوشت در سراسر جهان

تولیــد جهانــی گوشــت از ســال 1961 تــا 2018، از 50 میلیــون تــن بــه بیــش از 300 میلیــون تــن و بیــش 
از شــش برابــر رشــد داشــته اســت.

از نظــر منطقــه ای، آســیا بزرگتریــن تولیــد کننــده گوشــت اســت کــه حــدود 40 تــا 45 درصــد از کل تولیــد 
گوشــت را بــه خــود اختصــاص مــی دهــد. ایــن توزیــع منطقــه ای در دهــه هــای اخیــر بــه طــور قابــل توجهــی 
ــه ترتیــب 42 و 25 درصــد تولیدکننــدگان  ــا و آمریــکای شــمالی ب تغییــر کــرده اســت. در ســال 1961، اروپ
ــا و  ــا ســال 2013، ســهم اروپ ــد. در ســال 1961، آســیا تنهــا 12 درصــد تولیــد کــرد. ت ــب بودن گوشــت غال

آمریــکای شــمالی بــه ترتیــب بــه 19 و 15 درصــد کاهــش یافــت.

ایــن کاهــش در ســهم تولیــد علیرغــم افزایــش زیــاد تولیــد بــه صــورت مطلــق بــود: تولیــد گوشــت اروپــا 
در ایــن دوره تقریبــاً دو برابــر شــده اســت، در حالــی کــه تولیــد آمریــکای شــمالی 2.5 برابــر شــده اســت. بــا 
ایــن حــال، افزایــش تولیــد در آســیا خیــره کننــده بــوده اســت: تولیــد گوشــت در آســیا از ســال 1961، 15 

برابــر شــده اســت.

افزایــش مطلــق در تولیــد در مناطــق دیگــر نیــز قابــل توجــه بــوده اســت، بــا تولیــد در همــه مناطــق )بــه 
اســتثنای کارائیــب کــه تقریبــاً ســه برابــر شــد( در ایــن دوره بیــش از 5 برابــر رشــد کــرده اســت.

تولید گوشت گاو و گاومیش 

در نمــودار شــاهد تولیــد جهانــی گوشــت گاو )گاو و گاومیــش( هســتیم. در ســطح جهــان، تولیــد گوشــت گاو 
از ســال 1961 بیــش از دو برابــر و از 28 میلیــون تــن در ســال بــه 68 میلیــون تــن در ســال 2014 افزایــش 

یافتــه اســت.

ایــاالت متحــده بــا تولیــد 11 تــا 12 میلیــون تــن در ســال 2014 بزرگتریــن تولیــد کننــده گوشــت گاو و 
ــن، اســترالیا و  ــس از آن آرژانتی ــن و پ ــل و چی ــدگان عمــده برزی گاومیــش در جهــان اســت. ســایر تولیدکنن

هنــد هســتند.
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تولید طیور

ــال  ــی 50 س ــور ط ــت طی ــی گوش ــد جهان تولی
ــال  ــن س ــه و بی ــش یافت ــرعت افزای ــه س ــته ب گذش
ــده  ــر ش ــش از 12 براب ــا 2014 بی ــای 1961 ت ه
اســت. رونــد جهانــی تولیــد طیــور در نمــودار نشــان 

ــت. ــده اس داده ش

ایــاالت متحــده در تولیــد گوشــت مــرغ نیــز مانند 
تولیــد گوشــت گاو، بــا بیــش از 20 میلیــون تــن در 
ــان  ــده در جه ــد کنن ــن تولی ــال 2014 بزرگتری س
بــوده اســت. چیــن و برزیــل نیــز بــه ترتیــب بــا 18 
ــور  ــزرگ طی ــدگان ب ــن تولیدکنن ــون ت و 13 میلی
ــد  ــا تولی ــن ب ــا همچنی ــوع، اروپ ــتند. در مجم هس
ــال 2014- درســت  ــن در س ــون ت ــاً 19 میلی تقریب
کمتــر از تولیــد ایــاالت متحــده- یــک تولیــد کننــده 

عمــده طیــور اســت.
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جمعیــت جهــان بــه ویــژه در نیمــه دوم قــرن بیســتم رشــد ســریعی 
را تجربــه کــرده اســت. بنابرایــن می تــوان انتظــار رشــد ســریع در تولیــد 
ــاال بررســی شــد. امــا  کل گوشــت را نیــز داشــت کــه در بخش هــای ب

مصــرف گوشــت بــر اســاس ســرانه چگونــه تغییــر کــرده اســت؟

ــه اســتثنای  ــی ســرانه مصــرف گوشــت )ب در نمــودار، نقشــه جهان
ــر حســب  ــه ب ــم ک ــی کنی ــی( را مشــاهده م ــی و ماه ــای دریای غذاه
ــدازه گیــری مــی شــود. ایــن  ــه ازای هــر نفــر در ســال ان کیلوگــرم ب
روندهــا همچنیــن مــی تواننــد بــه عنــوان یــک ســری زمانــی در برگــه 
»نمــودار« مشــاهده شــوند. بــه عنــوان یــک میانگیــن جهانــی، مصــرف 
ــه  ــش یافت ــرم افزای ــاً 20 کیلوگ ــال 1961 تقریب ــرانه گوشــت از س س
اســت. بــه طــور متوســط در ســال 2014 حــدود 43 کیلوگــرم گوشــت 
مصــرف شــده اســت. ایــن افزایــش در رونــد ســرانه گوشــت بــه ایــن 
معنــی اســت کــه تولیــد کل گوشــت بــا ســرعتی بســیار بیشــتر از نــرخ 

رشــد جمعیــت در حــال رشــد بــوده اســت.

جهــت و نــرخ تغییــر در بیــن کشــورها بســیار متغیــر اســت. رشــد 
مصــرف ســرانه گوشــت در کشــورهایی کــه یــک دوره گــذار اقتصــادی 
قــوی را پشــت ســر گذاشــته انــد، بســیار مشــهود بــوده اســت. مصــرف 
ــرخ در  ــن ن ــر و ای ــاً 15 براب ــال 1961 تقریب ــن از س ــرانه در چی س
برزیــل تقریبــاً چهــار برابــر شــده اســت. اســتثنای اصلــی ایــن الگــو، 
ــث  ــه باع ــاه خــواری ک ــب الکتوگی ــوده اســت: ترجیحــات غال ــد ب هن

شــده میانگیــن مصــرف ســرانه گوشــت در ســال 
2013 تقریبــاً مشــابه ســال 1961 و کمتــر از 4 

کیلوگــرم بــرای هــر نفــر بــوده اســت.

پردرآمــد  کشــورهای  در  گوشــت  مصــرف 
ــا بیشــترین مصــرف  ــزان را دارد. )ب ــن می باالتری
ــدود  ــترالیا، ح ــول در اس ــن محص ــدگان ای کنن
116 کیلوگــرم بــرای هــر نفــر در ســال 2013(. 
میانگیــن مصــرف اروپــا و آمریــکای شــمالی بــه 
ترتیــب نزدیــک بــه 80 کیلوگــرم و بیــش از 110 
کیلوگــرم اســت. بــا ایــن حــال، تغییــرات الگــوی 
مصــرف در کشــورهای پردرآمــد بســیار کندتــر و 
گاهــی بــا رکــود یــا حتــی کاهــش بیشــتر طــی 

ــوده اســت. ــرو ب 50 ســال گذشــته روب

رونــد مصــرف در سراســر آفریقــا متفــاوت 
ــر 10  ــر نف ــه ازای ه ــورها ب ــی کش ــت. برخ اس
کیلوگــرم مصــرف مــی کننــد کــه حــدود نیمــی 
از میانگیــن قــاره ای اســت. کشــورهای بــا درآمد 
باالتــر ماننــد آفریقــای جنوبــی بیــن 60 تــا 70 

ــرای هــر نفــر مصــرف مــی کننــد. کیلوگــرم ب
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ــن  ــدار در بی ــن مق ــی مصــرف ســرانه گوشــت خــوک باالتری ــن جهان ــم اشــاره شــد، میانگی ــن ه ــش از ای ــه پی ــه ک همانگون
کاالهــای گوشــتی اســت. در ســال 2013 هــر فــرد بــه طــور متوســط حــدود 16 کیلوگــرم گوشــت خــوک مصــرف کــرده اســت. 
بــه دنبــال آن 15 کیلوگــرم گوشــت مــرغ؛ 9 کیلوگــرم گوشــت گاو/گاومیــش؛ 2 کیلوگــرم گوشــت گوســفند و بــز؛ و تنهــا کســری 

از انــواع گوشــت هــای دیگــر.

رونــد مصــرف در سراســر جهــان بــه طــور قابــل توجهــی متفــاوت اســت. در چیــن، گوشــت خــوک حــدود دو ســوم مصــرف 
ســرانه گوشــت را تشــکیل مــی دهــد. در آرژانتیــن، گوشــت گاو و گاومیــش غالــب اســت کــه بیــش از نیمــی از مصــرف را تشــکیل 

مــی دهــد. مــردم نیوزلنــد نســبت بــه میانگیــن جهانــی ترجیــح بســیار بیشــتری بــرای گوشــت گوســفند و بــز دارنــد.

ــده  ــه از قاع ــه البت ــم ک ــی پردازی ــرغ کشــورها م ــاالنه تخــم م ــد و مصــرف س ــه تولی ــداول ب ــتناد ج ــه اس ــا ب ــا در اینج و ام
ــد.  ــی کن ــروی نم ــس پی ــزان و برعک ــن می ــا کمتری ــترین ت بیش
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در ده ســال گذشــته گزارش هــای متعــددی دربــارهٔ 
ــر  ــور منتش ــز در کش ــت قرم ــرف گوش ــش مص کاه

شــده اســت.

بــر اســاس بــرآورد مرکز آمــار ایــران، ســرانهٔ مصرف 
گوشــت قرمــز در کشــور در ســال 90 حــدود 13 
کیلوگــرم بــود کــه تــا ســال 98 بــه صــورت متمــادی 
کاهــش یافــت و بــه 8 کیلوگــرم ســقوط کــرد. بدیــن 
ــز  ــت قرم ــرف گوش ــا 98 مص ــال 90 ت ــب از س ترتی

ــود. ایرانیــان 38.5 درصــد کاهــش یافتــه ب

ــوز گزارشــی از وضعیــت ســال 99  ــار هن ــز آم مرک
ــا  ــرده، ام ــر نک ــور منتش ــز کش ــت قرم ــرف گوش مص
اطالعــات مســئوالن صنفــی دامــداران اکنــون نشــان 
ــدود  ــه ح ــت ب ــرف گوش ــرانهٔ مص ــه س ــد ک می ده

ــت. ــرده اس ــقوط ک ــال س ــرم در س ــش کیلوگ ش

به گفتــهٔ کارشناســان، مصــرف ســرانه دســت کم 
2100 کالــری در روز یکــی از مهم تریــن مالک هــا 
ــن  ــت. ای ــه اس ــک جامع ــر در ی ــط فق ــی خ در ارزیاب
در حالــی اســت کــه چنــدی پیــش در گزارشــی 
ــع،  ــی، صنای ــاق بازرگان ــای ات ــز پژوهش ه ــه »مرک ک
ــه  ــاز ب ــبت آغ ــران« به مناس ــاورزی ای ــادن و کش مع

ــود:  ــده ب ــن آم ــرد، چنی ــر ک ــیزدهم منتش ــت س کار دول
از 50 درصــد  بیــش  بعــد،  بــه  »در ســال های1396 
مــردم کمتــر از حــد الزم )2100 کالــری در روز( مصــرف 

کرده انــد.«

ــن  ــوه و ســودان باالتری ــال و زیمباب ــد از ونزوئ ــران بع ای
ــرخ  ــته و ن ــر داش ــال اخی ــا را در ده س ــورم دنی ــرخ ت ن
ســرمایه گذاری در آن طــی 10 ســال گذشــته اغلــب 
منفــی بــوده و ســهم آن از اقتصــاد جهانــی در 40 ســال 

ــه اســت. ــش یافت ــه نصــف کاه ــته ب گذش

ــدگان و  ــت نماین ــو هیئ ــران، عض ــهٔ کاوه زرگ ــه  گفت ب
ــاق  ــی ات ــع تبدیل ــاورزی و صنای ــیون کش ــس کمیس رئی
ــا 1399  ــهٔ ســال های 1390 ت ــران، در فاصل ــی ته بازرگان
مصــرف آبزیــان نیــز توســط خانوارهــا نصــف شــده و طــی 
همیــن دوره مصــرف قنــد و شــکر، برنــج و لبنیــات نیــز 

ــر شــده اســت. ــه ترتیــب 33، 25 و 17 درصــد کمت ب

در ادامــه نگاهــی می اندازیــم بــه میــزان قیمــت و 
ــته در  ــال گذش ــول 10 س ــرانه مصــرف گوشــت در ط س
ایــران. داده هــای ایــن اینفوگرافیــک برگرفتــه از داده هــای 
ــت دام  ــات صنع ــول مقام ــل ق ــران و نق ــار ای ــز آم مرک

ــت: ــف اس ــی مختل ــای زمان ــور در بازه ه کش

Data Sources

UN Food and Agriculture Organization (FAO) 

database

The History Database of the Global Environment 

(*HYDE)

UN Food and Agricultural Organization (FAO) 

FishStat Database

https://ourworldindata.org/meat-production

افزایش قیمت و کاهش مصرف همروند گوشت قرمز در کشور
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گفتار نخست

بیمــه محصــوالت کشــاورزی یکــی از اصلــی تریــن عوامــل تعییــن کننــده و شــاخصی اقتصــادی در 
ــاء  ــت بق ــتاییان جه ــاورزان و روس ــرای کش ــر ب ــان خاط ــاد اطمین ــن ایج ــاورزی و همچنی ــت کش وضعی

ــدگاری در عرصــۀ تولیــد اســت. فعالیــت و مان

در گــزارش زیــر طــی گفتگــو بــا معاونــت هــای خدمــات بیمــه ای مدیریــت شــعب بانــک کشــاورزی 
اســتان هــا، تــاش شــده 5 اســتان را بــه صــورت چکیــده و آمــاری معرفــی کنیــم و چالــش هــا، تجــارب 
ارزشــمند، طــرح هــای موفــق و تاثیرگــذار بیمــه ای و نقــش و اثــر ورود فنــاوری هــای نویــن در ایــن 

عرصــه را از زبــان معاونــان خدمــات بیمــه ای بانــک کشــاورزی در ایــن اســتان هــا بشــنویم.

                      تهیه و تنظیم گزارش از: حجت اله انصاری)جابری(

سیمای بیمه کشاورزی استان ها
» به مناسبت سی و هشتمین سالگرد تأسیس صندوق بیمه کشاورزی«

بــرای آشــنایی بیشــتر بــا 
ــروری  ــاورزی و دامپ ــت کش وضعی
اســتان گیــان و همچنیــن نقــش 
ــن  ــاورزی در ای ــه کش ــوذ بیم و نف
ــش  ــه پی ــگار مجل ــتان، خبرن اس
ــادی،  ــاورزی اقتص ــوی کش ــه س ب
ــان  ــا پیم ــی ب ــی اختصاص گفتگوی
ــات  ــاون خدم ــر، مع ــی ف عبدالله
ــک  ــعب بان ــت ش ــه ای مدیری بیم
کشــاورزی اســتان گیــان انجــام 
ــی  ــکات خواندن ــه ن ــت ک داده اس
و جدیــدی از ایــن اســتان شــمالی 
ــایر  ــا س ــاوت ب ــم متف دارای اقلی
اســتان هــا در اختیــار خواننــدگان 

ــد. ــی ده ــرار   م ــز ق عزی

عبداللهــی فــر نخســت دربــارۀ 
آمــار  کشــاورزی،  هــای  ویژگــی 
و تنــوع محصــوالت ایــن اســتان 

گفــت:

اســتان گیــالن بــا داشــتن 0.9 
درصــد از مســاحت کشــور، حــدود 
ــد  ــادل 3 درص ــن مع ــون ت 2.5 میلی
تولیــدات کشــاورزی کشــور، انــواع 
تولیــد      را  کشــاورزی  محصــوالت 
مــی کنــد. اســتان دارای 312 هزارنفر 
ــتن  ــا داش ــه ب ــت ک ــردار اس ــره ب به
ــج   ــار زراعــت برن ســطح 238هزارهکت
و22هزارهکتــار بــاغ چــای، همچنیــن 
چــای،  فنــدق،  تولیــد  زمینــه  در 
بــادام زمینــی، پیلــه ابریشــم، صیــد و 
ــام اول  ــوب مق ــت چ ــادی و زراع صی
ــار و  ــج(، خاوی ــلتوک )برن ــد ش و تولی
مــرغ مــادر گوشــتی؛ رتبــه دوم کشــور 
و ســایر محصــوالت کشــاورزی، رتبــه 
هــای ســوم تــا پنجــم کشــوری را دارا 
مــی باشــد. اســتان گیــالن دارای 17 
شهرســتان، 52 شــهر، 43 بخــش و 
ــوان  ــه عن ــه ب ــوده ک ــتان ب 109دهس
درکشــور  کشــاورزی  قطــب  یــک 

ــد. ــی باش ــرح م مط

ــتان  ــه ای اس ــات بیم ــاون خدم مع
گیــالن، در مــورد آمــار و وضعیــت 
اســتان  کشــاورزی  بیمــه  کنونــی 

ــت: گف

بیمــه کشــاورزی در اســتان گیــالن 
از ســال 68 بــا پوشــش بیمــه زراعــت 
ــر  ــال حاض ــد و در ح ــاز ش ــج آغ برن
بیــش از 78موضــوع را تحــت پوشــش 

دارد. 

کمــک  بــا  خدمــات  ایــن 
همــکاران 29 شــعبه بیمــه ای،20 
نمایندگــی بیمه،170نفــر کارگــزار 
بیمــه گــر و ارزیــاب خســارت، 
ــه ای و  ــم بیم ــر مقی ــر ناظ 5 نف
ــا  ــاورزی ب ــناس کش ــر کارش 5 نف
ــری  ــا دکت ــالت لیســانس ت تحصی
ــبت  ــتان نس ــاط اس ــی نق در اقص
بــه خدمــت گــذاری بــه قشــر 
کشــاورز  زحمتکــش  و  معــزز 

ــد.  ــی نماین ــدام م اق

بیــش  هرســاله  افــزود:  وی 
از 70 هزارنفــر از کشــاورزان در 
بخــش هــای مختلــف نســبت بــه 
خریــداری بیمــه نامــه اقــدام مــی 
نماینــد. عمــده بیمــه گــذاران 
ــی  ــه عبارت ــا ب ــه ی ــمول بیم مش
مشــتریان مهــم بیمــه اســتان، 
برنجــکاران هســتند کــه در طــول 
ســال زراعــی جــاری بیــش از 
ــزار  ــطح 40 ه ــر در س 46 هزارنف
هکتــار در ایــن بخــش بیمــه نامــه 

ــد.  ــت کردن دریاف

ــن  ــه مهــم تری ــر ب عبداللهــی ف
اســتان  زای  خســارت  عوامــل 
ــترین  ــت: بیش ــرد و گف ــاره ک اش
اســتان  در  زا  عوامــل خســارت 
در محصــوالت زراعــی و باغــی؛ 
ــا،  ــیل آس ــای س ــاران ه ــرما، ب س
طوفــان، ســیل، تگــرگ و بــه رغــم 

داشــتن بیــش از 1200 

بیمه کشاورزی در استان گیالن
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ــت و در 24 ــالی اس ــده خشکس ــالها، پدی ــی از س ــی در بعض ــر بارندگ ــی مت میل
ــوده اســت. ــری ب ــوادث قه ــاری و ح ــور، بیم ــی، شــیالتی و طی محصــوالت دام

تجربه های موفق استان:

ــه  ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب ــالن در پاس ــتان گی ــه ای اس ــات بیم ــاون خدم مع
موفــق تریــن تجــارب شــما در بیمــه کشــاورزی چــه بــوده انــد، اظهــار داشــت:

ــا  ــه ب ــتان ک ــای در اس ــه چ ــر بیم ــرح فراگی ــرای ط ــه دوره اج ــام س * انج
ــعه  ــت از توس ــدوق حمای ــور، صن ــای کش ــازمان چ ــت، س ــن معاون ــکاری ای هم
صنعــت چــای و اتحادیــه چایــکاران  انجــام پذیرفتــه اســت و همــه بهــره بــرداران 

ــد.  ــه ان ــرار گرفت ــدوق بیمــه کشــاورزی ق چــای تحــت پوشــش صن

* بــکار بــردن ادبیــات پرداخــت تســهیالت بیمــه ای در شــعب بانک کشــاورزی 
اســتان وتامیــن  وافزایــش حــق بیمــه بــه تســهیالت پرداختی 

* افزایــش ســقف تســهیالت جــاری  براســاس 90 تا100درصــد هزینــه هــای 
بــراوردی بــرای بیمــه گــذاران نســبت بــه ســایر مشــتریان 

* اســتفاده از همــه 61 شــعبه بانــک کشــاورزی اســتان بــرای معرفــی و اطــالع 
رســانی بیمــه کشــاورزی بــه بهــره بــرداران

ــره  ــب به ــیما در ترغی ــدا و س ــی در ص ــان هواشناس ــتفاده از کارشناس * اس
ــاورزی ــه کش ــد بیم ــه خری ــرداران ب ب

ــداری  ــاورزی، فرمان ــاد کش ــر جه ــی نظی ــای متول ــازمان ه ــودن س ــراه نم هم
ــه  ــه کشــاورزی و اینک ــت بیم ــتانی درخصــوص اهمی ــا و صــدا و ســیمای اس ه
ــدوق بیمــه کشــاورزی  ــگام خســارت صن ــده در هن ــت کنن ــا ســازمان حمای تنه
مــی باشــد و نصــب پوســترهای تبلیغاتــی در ســطح فرمانــداری هــا، بخشــداری، 

ــا و... ــاری ه شــوراهای اســالمی و دهی

چالش های بیمه کشاورزی استان

ــه  ــه ب ــا توج ــاورزی را ب ــه کش ــای بیم ــش ه ــن چال ــر مهمتری ــی ف عبدالله
ــمرد:  ــل برش ــرح ذی ــه ش ــتان ب ــاورزان اس ــای کش ــی ه ویژگ

ــرای کشــاورزان، بدلیــل خــرده مالکــی، درآمــد  * در اولویــت نبــودن بیمــه ب
ــودن شــغل کشــاورزی کــم و محــدود و معیشــتی ب

* انتخــاب اجبــاری بســیاری از کشــاورزان از گزینــه هایــی بــا تعهــد پاییــن بــه 
دلیــل اراضــی خــرده مالکــی و درآمــد ناکافــی. زیــرا نمــی تواننــد در بســیاری از 
محصــوالت از گزینــه هــای باالتــر بــا حداکثــر تعهــد بــاال اســتفاده نماینــد، کــه 
ایــن امــر موجــب نارضایتــی بیمــه گــذاران و در نتیجــه عــدم بیمه محصوالتشــان 

در ســالهای آتــی را ســبب گردیــده اســت.

ــته  ــتان داش ــن اس ــاورزی در ای ــه کش ــی در بیم ــت های ــه موفقی چ
ایــد؟

ــر ارزش  ــات ب * اولیــن اســتان پیشــرو در جهــت پیشــنهاد حــذف 9 % مالی
ــرم  ــب مجلــس محت ــورد تصوی ــزوده از حــق بیمــه ســهم بیمــه گــذار کــه م اف

ــرار گرفــت. شــورای اســالمی نیــز ق

* قبــول درخواســت، ثبــت و بررســی خســارت بیــش از 50 هــزار نفــر از بیمــه 
گــذاران خســارت دیــده در شــرایط حــاد کرونایــی 

* پوشــش  بیمــه ای محصــوالت اســتراتژیک برنــج و چــای و ســایر محصــوالت 
زراعــی و باغــی ماننــد پرتقــال و کیــوی  و همچنیــن دامــی، شــیالتی، زنبــور و 

کــرم ابریشــم 

ــج  و پرداخــت  ــرای محصــول برن ــی ب ــه صــورت تلفن ــه ب * صــدور بیمــه نام
ــدون حضــور بیمــه گــذار  ــن ب آنالی

معاونــت خدمــات بیمــه ای 
اســتان آذربایجــان شــرقی یکــی 
دیگــر از اســتان هــای موفــق در 
ــات بیمــه کشــاورزی  ــه خدم ارائ
ــا  ــنایی ب ــور آش ــه منظ ــت. ب اس
ــن  ــاورزی ای ــه کش ــیمای بیم س
ــی  ــی اختصاص ــتان، گفتگوی اس
ماعلــی  حــاج  علــی  بــا 
تبریــزی، معــاون خدمــات بیمــه 
بانــک  شــعب  مدیریــت  ای 
ــرقی  ــان ش ــاورزی آذربایج کش

ــم. ــام داده ای انج

ــه ســابقه 38  ــا اشــاره ب تبریــزی ب
ســاله صنــدوق بیمــه کشــاورزی 
اینکــه  بــر  تاکیــد  و  کشــور  در 
ــه  ــت ب ــا خدم ــواره ب ــاد هم ــن نه ای
تولیدکننــدگان بخــش کشــاورزی 
تمــام تــالش خــود را در جبــران 
خســارت هــای وارده بــه ایــن بخــش 
ــش  ــد: بخ ــی گوی ــت م ــته اس داش
کشــاورزی بــه دلیــل ماهیــت خــود و 
ارتبــاط مســتقیم بــا عوامــل اقلیمــی؛ 
ــر  ــش از نظ ــن بخ ــک تری ــر ریس پ
ــن  ــد. ای ــی باش ــذاری م ــرمایه گ س
ــه  ــران بلک ــا در ای ــه تنه ــوع ن موض
در ســایر نقــاط جهــان کــم و بیــش 

مصــداق دارد.

کشــورهای مختلــف جهــان بــه 
کــه  خطراتــی  میــزان  تناســب 
تولیــدات بخــش کشــاورزی را تهدید 
ــات  ــه امکان ــا توجــه ب ــد و ب ــی کن م
خــود، راهکارهــای مختلفــی را جهت 
مــی  اعمــال  ریســک  مدیریــت 
نماینــد کــه بیمــه کشــاورزی یکــی از 
ابزارهــای معمــول و عمدتــا اصلــی در 
خصــوص حمایــت از تولیدکننــدگان 
ــت  ــاورزی اس ــش کش ــاالن بخ و فع

بیمه کشاورزی 
در استان 

آذربایجان شرقی
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ــه  ــد ک ــی کن ــم م ــی فراه ــه امکان ــرا بیم زی
ــع شــده و  ــان کشــاورزان توزی ریســک در می
کســانی کــه در اثــر عوامــل خطرآفریــن دچــار 
خســارت شــده انــد دوبــاره بــه چرخــه تولیــد 

ــد. بازگردن

تبریــزی در مــورد آمــار و ارقــام بیمــه 
ــی  ــتان م ــن اس ــاورزی در ای ــوالت کش محص
ــه  ــارت وارده ب ــزان خس ــعت و می ــد: وس گوی
محصــوالت کشــاورزی چنــان گســترده مــی 
باشــد کــه بــه هیــچ عنــوان حــق بیمــه هــای 
جبــران  تکافــوی  کشــاورزان  از  دریافتــی 
ــت  ــواره ورود دول ــوده و هم ــارت را ننم خس
بــه عنــوان حامــی صنــدوق بیمــه ضــروری و 

ــد. ــی باش ــر م ــاب ناپذی اجتن

غرامــت  نســبت  حالــت،  بهتریــن  در 
ــهم  ــی )س ــه دریافت ــق بیم ــه ح ــی ب پرداخت
بیمــه گــذار + ســهم دولــت( یــک مــی باشــد. 
بــه ایــن معنــا کــه میــزان غرامــت پرداختــی 
بــه کشــاورزان معــادل کل حــق بیمــه اعــم از 
ســهم بیمــه گــذار و ســهم دولــت اســت. ایــن 
نســبت در ســال هــای مختلــف تفــاوت هــای 
ــت  ــی در حال ــد ول ــی ده ــان م ــی را نش جزئ

ــه صــادق اســت. ــن معادل ــی ای کل

تبریــزی اضافــه مــی کنــد: صنــدوق بیمــه 
کشــاورزی در اســتان آذربایجــان شــرقی، 
ــتای  ــا در راس ــتان ه ــایر اس ــا س ــگام ب هم
ــت از  ــام در حمای ــی نظ ــای کل ــت ه سیاس
ــت  ــاورزی فعالی ــش کش ــدگان بخ تولیدکنن

ــد. ــی نمای م

وی در ادامــه مــی گویــد: در ســال زراعــی 
1400 – 1399 در اســتان آذربایجــان شــرقی 
بالــغ بــر 80 هــزار فقــره بیمــه نامــه در 
زیربخــش هــای مختلــف شــامل آبزیــان، دام، 
ــد و 44  ــادر گردی ــت ص ــاغ و زراع ــور، ب طی
ــه پرداخــت  ــده خســارت منجــر ب ــزار پرون ه
ــزان  ــه می ــت ک ــده اس ــکیل ش ــت تش غرام
غرامــت پرداختــی حــدود 1.676 میلیــارد 

ــوده اســت. ــال ب ری

از تبریــزی دربــارۀ مهــم تریــن چالــش 
مــی  اســتان  در  کشــاورزی  بیمــه  هــای 
ــش  ــی از چال ــد: یک ــی ده ــخ م ــم، پاس پرس
هــای اصلــی بیمــه در اســتان آذربایجــان 
شــرقی در زیربخــش دام و باغبانــی اســت 
کــه مــی بایســت مــورد بررســی و موشــکافی 
کارشناســانه قــرار گرفتــه و تمهیداتــی بــرای 

ــود. ــیده ش ــا اندیش ــش آنه افزای

در زیربخــش زراعــت و مشــخصا محصوالت 
ــا ورود  ــه ب ــل ک ــال قب ــتان از دوس ــم اس دی
ســتاد اجرائــی فرمــان امــام و تقبــل بخشــی 
از حــق بیمــه ســهم کشــاورزان اجــرای طــرح 
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جهــش تولیــد در دیمــزار هــا آغــاز شــده اســت؛ اقبــال 
ــه بیمــه افزایــش یافتــه و در دوســال اخیــر شــاهد  کشــاورزان ب
افزایــش ســطوح بیمــه ای محصــوالت دیــم در اســتان بــوده ایــم 
ــی شــود. ــداد م ــه اســتان قلم ــای بیم ــت ه ــی از موفقی ــه یک ک

وی اضافــه مــی کنــد: محصوالتــی ماننــد گنــدم، جــو، نخــود، 
ــرار  ــد نظــر ق ــن طــرح م ــا در ای ــم و کاملین ــگ دی عــدس، گلرن
گرفتــه انــد. در ســال اول اجــرای طــرح جهــش تولیــد در 
دیمزارهــا یعنــی ســال 1400 – 1399 از کل ســطح بیمــه شــده 
محصــوالت زراعــی کــه حــدود 210 هــزار هکتــار بــوده، میــزان 
ــرار  ــن طــرح تحــت پوشــش ق ــار آن توســط ای ــزار هکت 140 ه

ــه اســت. گرفت

در همــان ســال از کل غرامــت پرداختــی در زیربخــش زراعــت 
ــال آن  ــارد ری ــغ 783 میلی ــوده، مبل ــال ب ــارد ری ــه 938میلی ک
یعنــی 84درصــد مربــوط بــه زمیــن هــای زراعــی تحــت پوشــش 
ایــن طــرح بــوده اســت. در ســال زراعــی جــاری )1401 – 1400 
ــت  ــتان تح ــی اس ــی زراع ــار از اراض ــزار هکت ــر 276 ه ــغ ب ( بال
پوشــش بیمــه قــرار گرفتــه انــد کــه 252 هــزار هکتــار آن تحــت 

پوشــش طــرح جهــش تولیــد مــی باشــد.

تبریــزی دربــارۀ تاثیــر اجــرای ایــن طــرح و ســایر طــرح هــای 
جدیــد کشــاورزی بــر اســتقبال کشــاورزان از بیمــه یــادآور مــی 

شــود: 

ــش  ــب افزای ــا موج ــد در دیمزاره ــش تولی ــرح جه ــرای ط اج
رغبــت کشــاورزان بــه بیمــه شــد، بنابرایــن گســترش طــرح بــه 
ســایر محصــوالت کشــاورزی و حتــی ســایر بخــش هــای تولیــدی 
کشــاورزی مــی توانــد انگیــزه مشــارکت و فعالیــت کشــاورزان در 

بیمــه را افزایــش دهــد.

وی اضافــه مــی کنــد: یکــی دیگــر از طــرح هــای جدیــد کــه 
در اســتان اجــرا مــی گــردد، بیمــه کشــت هــای قــراردادی اســت 
ــا مشــارکت  ــوده و ب ــی ب ــدم آب ــا شــامل محصــول گن ــه عمدت ک
ــاز شــده اســت. در اولیــن  ــاون روســتایی اســتان آغ ســازمان تع
ســال اجــرای ایــن طــرح حــدود 8 هــزار هکتــار از اراضــی تحــت 
پوشــش قــرار گرفتــه انــد و انتظــار مــی رود در ســال زراعــی آتــی 

ایــن مقــدار افزایــش یابــد.

ــا  ــر محصــوالت، تنه ــودن بیمــه در اکث ــاری ب ــل اختی ــه دلی ب
کشــاورزان پرخطــر کــه دارای ریســک باالیــی مــی باشــند 
ــن خصــوص  ــد. در ای ــی نماین ــه محصــوالت م ــه بیم ــادرت ب مب
بایســتی راهکارهــای کارشناســی و عملــی بــه کار گرفتــه شــود تا 
طیــف وســیعی از کشــاورزان در بیمــه مشــارکت داشــته باشــند و 

ــردد. ــع گ ــراد توزی ــداد بیشــتری از اف ــن تع ریســک در بی

ــش  ــادآور مــی شــود: یکــی دیگــر از چال ــان ی ــزی در پای تبری
ــن  ــا تامی ــار ی ــود اعتب ــد کمب ــی توان ــاورزی م ــه کش ــای بیم ه
ــه  ــت ب ــرای پرداخــت غرام ــت ب ــار از ســوی دول ــگام اعتب دیرهن
ــت  ــا همــت دول ــد اســت ب ــده باشــد. امی کشــاورزان آســیب دی
مردمــی ایــن معضــل حــل شــده و اعتبــارات کافــی و بــه موقــع 

ــرد. ــرار گی ــه کشــاورزی ق ــدوق بیم ــار صن در اختی
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ــه ای  ــات بیم ــاون خدم ــه، مع ــد آالل محم
مدیریــت شــعب بانــک کشــاورزی اســتان 
بــا  اختصاصــی  گفتگویــی  در  خوزســتان 
ــه ســوی کشــاورزی  ــش ب ــه پی ــگار مجل خبرن
اقتصــادی، ضمــن تشــریح ظرفیــت هــای 
کشــاورزی ایــن اســتان، نخســت بــا ارائــه 
هــای  توانمنــدی  از  ارزشــمندی  اطالعــات 
کشــاورزی خوزســتان بــه دالیــل اهمیــت توجه 
بیشــتر بــه تقویــت زیرســاخت هــا و حمایــت از 
بهــره بــرداران ایــن بخــش پرداخــت و در ایــن 

ــت: ــاره گف ب

ــول  ــم محص ــت 138 رق ــم و کش ــوع اقلی تن
مختلــف کشــاورزی و امــکان ســه نوبت کشــت 
در ســال و همچنیــن کشــت هــای انحصــاری 
مثــل نیشــکر باعــث شــده کــه اســتان زرخیــر 
ــن  ــون ت ــده 17.5 میلی ــد کنن ــتان تولی خوزس
ــت  ــام نخس ــاورزی مق ــوالت کش ــواع محص ان
کشــور در ایــن زمینــه را داراســت ) مقــام 
نخســت در تولیــد محصــوالت زراعــی و باغــی 
ــد  ــگاه اول  تولی ــع آن جای ــه طب ــور ( و ب کش
محصــوالت اســتراتژیک ماننــد گنــدم و نباتــات 
صنعتــی ماننــد نیشــکر و چغنــدر مــی باشــد. 
در تولیــد ذرت و همچنیــن محصــوالت مهمــی 
ــد گل  ــی و تولی ــبزی و صیف ــزا و س ــد کل مانن
مریــم نیــز در میــان ســه اســتان برتــر کشــور 
ــا  ــد خرم ــات مانن ــه باغ ــای دارد و در زمین ج
ــاص داده  ــود اختص ــادرات را بخ ــه اول ص رتب

اســت.

بنابرایــن جلگــه خوزســتان بــا ایــن ظرفیــت 
بالقــوه و بالفعــل کــه تنهــا بخش کوچکــی از آن 
ذکــر گردیــد، ایجــاب مــی نمایــد کــه حمایــت 
هــای ویــژه ای در جهــت شــکوفا شــدن ظرفیت 
هــای خالــی اســتان و همچنیــن اســتمرار تولید 
ــی  ــت غذای ــه امنی ــوان ب ــا بت ــرد ت صــورت پذی

پایــداری دســت پیــدا کــرد.

معــاون خدمــات بیمــه ای بانــک کشــاورزی 

خوزســتان تصریــح کــرد: بقــا و دوام فعالیــت هــای تولیــدی در 
بخــش کشــاورزی  امنیــت غذایــی کشــور؛ ایجــاب مــی کنــد تا 
حمایــت هــای جــدی از تولیــد کننــدگان و ســرمایه گــذاران 

ایــن بخــش صــورت پذیــرد. 

ــه  ــاورزی ب ــه کش ــی، بیم ــای حمایت ــت ه ــن سیاس در بی
عنــوان روشــی هدفمنــد و مفیــد در تمامــی کشــورهای پیشــرو 
ــران  ــه اســت. بیمــه کشــاورزی در ای ــرار گرفت ــورد توجــه ق م
بــه صــورت عملــی و قانونــی در ســال 62-63 پــس از تصویــب 
قانــون و اساســنامه صنــدوق بیمــه آغــاز بــه کار کــرد. اســتان 
خوزســتان نیــز همــگام بــا کل کشــور فعالیــت بیمه کشــاورزی 
ــد  ــن چن ــوده و در ای ــاز نم ــاورزی اغ ــک کش ــک بان ــا کم را ب
دهــه فعالیــت، توانســته اســت کمــک هــای حمایتــی شــایانی 

بــه خســارت دیــدگان حــوادث قهــری ارائــه نمایــد . 

محمــد آاللــه یــادآور شــد: بــه همــان میــزان کــه تولیــدات 
در اســتان خوزســتان بــاال مــی باشــد، حــوادث قهــری و 
بالیــای طبیعــی کــه کشــاورزی اســتان را دســتخوش خســارت 

ــار اســت. ــد نیــز شــدید و بعضــاً فاجعــه ب مــی نمای

ــه  ــای بیم ــت ه ــار فعالی ــه آم ــو ب ــن گفتگ ــه ای وی در ادام
ــا  کشــاورزی اشــاره کــرد و گفــت: بیمــه اســتان خوزســتان پ
ــره  ــت از به ــتای حمای ــتان و در راس ــاورزان اس ــای کش ــه پ ب
بــرداران بخــش کشــاورزی فعالیــت نمــوده و در ایــن راســتا بــا 
کمــک 11 نمایندگــی خدمــات بیمــه ای، در کنــار 30 شــعبه 
ــص  ــروی متخص ــر نی ــر و 450 نف ــاورزی، 12 ناظ ــک کش بان
ارزیــاب و بیمــه گــر فعــال، خدمــات شــایانی بــه تولیــد 
کننــدگان بخــش کشــاورزی ارائــه کــرده اســت. بــه گونــه ای 
کــه بیشــترین ســطح بیمــه ای در بخــش زراعــت مربــوط بــه 
ــام اول بیمــه زراعــت کشــور را  ــوده و مق اســتان خوزســتان ب
ــت،  ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ــی ب ــال متوال ــن س در چندی
پرتفــوی اســتان خوزســتان در ســال زراعــی 1401-1400 بــه 

ــی باشــد.  ــای حجــم فعالیــت هــای اســتان م ــی گوی خوب

آاللــه اضافــه کــرد: بیمــه زراعــت تاکنــون بــا ســطح بیــش از 
365 هــزار هکتــار مقــام اول کشــور، بیمــه دام بــا 1450هــزار 
رأس تاکنــون مقــام دوم کشــور و بیمــه باغــات بــا حــدود 23 
ــه خــود اختصــاص داده  ــام ســوم کشــور را ب ــار مق هــزار هکت

اســت.

تجربه های موفق بیمه کشاورزی استان:

از معــاون خدمــات بیمــه ای خوزســتان دربــارۀ ســایر 
دســتاوردها و تجــارب موفــق بیمــه کشــاورزی در ایــن اســتان 
ــتان  ــا، اس ــت ه ــم محدودی ــه رغ ــت: ب ــه گف ــیدم، آالل پرس
ــت از  ــژه ای در حمای ــگاه وی ــت جای ــته اس ــتان توانس خوزس
بخــش کشــاورزی بــه خــود اختصــاص دهــد و در ایــن راســتا 
تجربــه هــای موفقــی داشــته و کمــک هــای شــایانی بــه بیمــه 
گــذاران در مقاطــع حســاس، حــوادث غیــر مترقبــه و بالیــای 
ــیل  ــه س ــوان ب ــی ت ــوارد م ــن م ــت. از ای ــرده اس ــی ک طبیع
حــادث شــده در فروردیــن مــاه 1398 اشــاره نمــود کــه پهنــه 
ــت  ــل از برداش ــاً قب ــتان را دقیق ــای اس ــت ه ــی از کش عظیم
ــه  ــاری ب ــه ب ــارات فاجع ــود و خس ــی نم ــیب فراوان ــار آس دچ

ــد. ــتان وارد ش ــاورزی اس ــش کش ــرداران بخ ــره ب به

در ایــن رابطــه همــکاران ســاعی و پرتــالش اســتان بــا همتی 
ــتند  ــتافته و توانس ــدگان ش ــارت دی ــک خس ــه کم ــف ب مضاع
ضمــن بــرآورد دقیــق خســارت هــا، در فرصــت زمانــی انــدک 
ــه  ــه کشــاورزی؛ نســبت ب ــدوق بیم ــکاران صن ــه کمــک هم ب

پرداخــت هــا اقــدام نماینــد. 
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چالش های بیمه کشاورزی

محمــد آاللــه در مــورد اصلــی تریــن چالــش هــای بیمــه 
بخــش کشــاورزی در اســتان خوزســتان گفــت:

ــوان در  ــی ت ــتان را م ــه کشــاورزی اس ــای بیم ــش ه چال
ســه بخــش ســاختاری، ماهیتــی و اجرایــی تقســیم بنــدی 
ــوع،  ــن موض ــن و مهمتری ــاختاری اولی ــش س ــود در بخ نم
بحــث  تخصیــص بودجــه، تأمیــن بــه موقــع اعتبــارات الزم 
ــوان  ــی ت ــن م ــی باشــد، همچنی ــا م ــت ه و پرداخــت غرام
ــاورزی  ــه کش ــدوق بیم ــاختار صن ــانی و س ــروی انس ــه نی ب
ــار  ــود. در کن ــاره نم ــا اش ــنامه ه ــای اساس ــت ه و محدودی
آن مــی تــوان بــه ضــرورت سیاســت بیمــه هــای فراگیــر و 

ــز اشــاره نمــود.  ــاری نی اجب

در بخــش ماهیتــی بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه نمــود کــه 
ــا در بخــش کشــاورزی، سیســتمی و گســترده  خســارت ه
مــی باشــند و از ســوی دیگــر تنــوع خطــرات و تنــوع 
محصــوالت ایجــاد دســتورالعمل هــای متنــوع را بــه دنبــال 
ــی  ــی خاص ــاورزی از پیچیدگ ــه کش ــت بیم ــذا ماهی دارد. ل
برخــوردار مــی باشــد کــه عــدم توجــه بــه ایــن پیچیدگــی 
ــاورزی  ــه کش ــث بیم ــه بح ــتباه ب ــگاه اش ــاد ن ــث ایج باع
خواهــد شــد و انتظاراتــی فراتــر از تــوان دولــت و بــه طبــع 

ــرد. ــد ک ــه ایجــاد خواه آن، بیم

ــگاه مســئوالن  ــوع ن ــه ن ــوان ب ــی ت ــی م  در بخــش اجرائ
ــه بیمــه کشــاورزی جهــت جبــران 100  ــرداران ب و بهــره ب

ــدوق اشــاره نمــود.  درصــد خســارت از ســوی صن

در کنــار ایــن مشــکالت باید بعضــی از ســازوکارهای درون 
ســازمان جهــت افــزاش کارایــی و اثــر بخشــی اصــالح گــردد 
تــا بتــوان بــا ســرعت و کیفیــت بیشــتر پاســخ گویــی الزم را 

را داشــته باشــد.

ــتاروردهای  ــات و دس ــا، اقدام ــت ه ــم فعالی اه
ــه: بیم

1- از زمان تدوین قانون تا شروع 

ــزه  ــدای مکانی ــا ابت ــتی ت ــد دس ــراء فراین ــروع اج 2-از ش
ــا  ــت ه ــردن فعالی ک

3- از زمــان مکانیــزه کــردن اولیــه تــا اســتفاده از فنــاوری 
اطالعــات )IT ( کــه منجــر بــه ایجــاد ســامانه جامــع 

ــده ــاورزی گردی کش

عملیــات  عرصــه  در  نویــن  فنــاوری  از  اســتفاده   -4
کشــاورزی بــا اســتفاده از ســنجش از دور، اینترنــت اشــیاء و 
اســتفاده از فنــاوری هــای نویــن در عرصــه بیمــه کشــاورزی؛ 
کــه بــه نظــر مــی رســد بــه عنــوان یــک ضــرورت جــدی و 

مــورد نیــاز باشــد.

ورود  بــه  توجــه  بــا   1400-1401 زراعــی  ســال  در 
ــای  ــاوری ه ــتفاده از فن ــه اس ــاورزی ب ــه کش ــدوق بیم صن
نویــن در عرصــه ارزیابــی خســارت و از آنجایــی کــه در ایــن 
ســال اســتان بــا محدودیــت هــای شــدید آبــی و تنــش در 
حــوزه هــای آبریــز مواجــه شــدیم بــه گونــه ایــی کــه بعضــی 
ــتخوش  ــدیداً دس ــه، ش ــوزه کرخ ــص ح ــا باالخ ــوزه ه از ح
موضــوع  ارزیابــی  لــذا  اســت،  گردیــده  آورد  کاهــش 
خشکســالی اراضــی زراعــی اســتان بــا هماهنگــی همــکاران 

ــتفاده از  ــا اس ــد ب ــیوه جدی ــاس ش ــه براس ــدوق بیم صن
ــت.  ــد پذیرف ــواره ای صــورت خواه ــای ماه ــنجنده ه س

ــام  ــال انج ــتان در ح ــکاران اس ــل هم ــن دلی ــه همی ب
ــن  ــا و تعیی ــت ه ــه پیوس ــام کلی ــامل انج ــات ش اقدام
موقعیــت مکانــی کلیــه قطعــات و انجــام پایــش زراعــی 
ــه در  ــی باشــند ک ــزرگ م ــروژه ب ــن پ جهــت اجــرای ای
ــرای  ــرآغازی ب ــد س ــی توان ــت          م ــورت موفقی ص
ــد  ــتان باش ــاورزی در اس ــه کش ــدی از بیم ــل جدی فص
البتــه ایــن کار ماننــد هــر روش جدیــد دارای مشــکالتی 

ــد. ــع گردن ــد مرتف ــه بای ــود ک ــد ب خواه

در کنــار آن اســتان با اجــرای بیمه فراگیــر دام باالخص 
حــوزه پایین دســت کرخــه شــهرهای سوســنگرد، هویزه، 
حمیدیــه و بخــش پایین دســتی حــوزه کرخه شهرســتان 
ــده  ــت دهن ــای خدم ــازمان ه ــایر س ــار س ــواز در کن اه
ــی  ــات دام ناش ــاد تلف ــورت ایج ــک در ص ــعی در کم س
ــک  ــا کم ــتا ب ــن راس ــالی را دارد. در ای ــوع خشکس از وق
ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان عملیــات بیمــه دام بــه 

قــوت در حــال اجــرا مــی باشــد.

ای  بیمــه  معــاون خدمــات  پزشــکی،  پژمــان 
ــارس  ــتان ف ــاورزی اس ــک کش ــعب بان ــت ش مدیری
ــاورزی  ــه کش ــه بیم ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب در پاس
ــی  ــت م ــعتی فعالی ــه وس ــارس در چ ــتان ف در اس
ــاورزی در  ــه کش ــر بیم ــال حاض ــت: در ح ــد گف کن
کلیــه مناطــق اســتان فــارس در 55 شــعبه بیمــه ای 
بانــک کشــاورزی و بــا 9 شــرکت خدمــات بیمــه ای 
ــط 350  ــی توس ــی و فرع ــر اصل ــدود 100 دفت و ح
ــارت  ــا نظ ــی و ب ــش خصوص ــزاران بخ ــر از کارگ نف
ــام    ــال انج ــم در ح ــر مقی ــر ناظ ــتقیم  11 نف مس

ــی باشــد. م

ــش  ــر بخ ــت در زی ــوع فعالی ــون  120 ن ــم اکن ه
هــای مختلــف بــه منظــور حمایــت از بهــره بــرداران 
ــه  ــش  بیم ــت پوش ــتان، تح ــاورزی اس ــش کش بخ

کشــاورزی مــی باشــد.
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ــاه از 28 ــدود 9 م ــدن ح ــپری ش ــه س ــه ب ــا توج ب
ــزان عملکــرد بیمــه  ســال زراعــی 1401-1400 می
ای اســتان  در زیــر بخــش هــای مختلــف بــه شــرح 

ــل مــی باشــد: ذی

زیــر بخــش زراعــت :150.000 هکتــار  - زیربخش 
باغــی :34.500 هکتــار - زیــر بخــش عوامــل تولیــد: 

هکتار  1077

زیربخــش   - راس   1.137.959 : دام  زیربخــش 
طیــور: 77 میلیــون قطعــه  - زیربخــش ابنیــه :200 

ــار  ــان  3 هکت ــع  - زیربخــش آبزی ــر مرب مت

ــال  ــدی  در س ــه تولی ــق بیم ــزان ح ــه می مقایس
ــته  ــای گذش ه

میــزان غرامــت پرداختــی در ســال 1399-1400 
ــتان  ــت و اس ــوده اس ــدار ب ــه مق و 1399-1398چ

ــی در کشــور دارد؟ ــارس چــه جایگاه ف

در ســال زراعــی جــاری  تــا کنــون  میــزان حــق 
بیمــه تولیــدی یــا  پرتفــوی اســتان بــه میــزان 90 
ــد  ــدود 10 درص ــت و ح ــه اس ــق یافت ــد تحق درص
پرتفــوی کشــور توســط اســتان فــارس محقــق 

ــت. ــده اس گردی

ــارس از نظــر  حــق بیمــه ســهم بیمــه  اســتان ف
ــی  ــور م ــطح کش ــگاه  دوم در س ــذار دارای  جای گ

باشــد.

میــزان غرامــت پرداختــی در ســال زراعــی 1399-
1398 در کلیــه زیــر بخــش هــا معــادل 1.118 
میلیــارد ریــال مــی باشــد کــه ایــن میــزان غرامــت 
ــدود  ــی 1400-1399  ح ــال زراع ــی در س پرداخت
2.258 میلیــارد ریــال مــی باشــد و مقایســه غرامــت 
ــی از آن  ــر حاک ــی  اخی ــال زراع ــی  دو س پرداخت
اســت کــه مبلــغ غرامــت پرداختــی در وجــه بیمــه 
ــش  ــر افزای ــش از 2 براب ــده بی ــذاران خســارت دی گ

یافتــه اســت.

تجربه ها و طرح های موفق 

ــش  ــه در بخ ــت بیم ــن صنع ــای نوی ــرح ه از ط
کشــاورزی چــه طــرح هایــی در اســتان فــارس اجــرا 

شــده اســت؟

الف – سامانه صدور گواهی بهداشتی

ــدور  ــامانه ص ــور س ــار در کش ــتین ب ــرای نخس ب
ــط اداره  ــارس توس ــتان ف ــتی در اس ــی بهداش گواه
کل دامپزشــکی  اجــرا و صــدور دفترچــه هــای دام 
ــال انجــام و  ــه صــورت دیجیت ــق ســامانه و ب از طری
ــده اســت.  ــن دفترچــه هــای فیزیکــی گردی جایگزی
برابــر هماهنگــی هــای انجــام گرفتــه، بــرای صــدور 
ــرار  ــرایط ق ــی از ش ــامانه، یک ــن س ــه در ای دفترچ
ــذاری  ــه و بارگ ــش بیم ــت پوش ــا تح ــتن دامه داش
بیمــه نامــه دام در ســامانه و همخوانــی تعــداد بیمــه 
شــده بــا تعــداد دام ثبــت شــدۀ دامــدار مــی باشــد.
ایــن موضــوع بعــالوه تفاهــم نامــه بازاریابــی کــه بــر 
همیــن اســاس مابیــن شــرکت هــای خدمــات بیمــه 
ــا  ــتان ه ــکی در شهرس ــای دامپزش ــبکه ه ای و ش

ــرعت در  ــت و س ــش دق ــه افزای ــر ب ــده اســت، منج ــد گردی منعق
ــه دام در  ــوذ بیم ــب نف ــاء ضری ــذاری و ارتق ــت گ ــات هوی عملی

ــده اســت. اســتان گردی

ب – تفاهم نامه با سپاه عشایر

ــم  ــتان، تفاه ــه ای اس ــات بیم ــای خدم ــرکت ه ــدادی از ش تع
نامــه ای بــا پایــگاه هــای مقاومــت بســیج ســپاه عشــایر در بعضــی 
ــیج  ــای بس ــب آن نیروه ــه موج ــه ب ــوده ک ــد نم ــق منعق از مناط
ــه دام  ــی بیم ــذاری و بازاریاب ــت گ ــه هوی ــپاه عشــایر نســبت ب س
ــدت  ــی م ــه، ط ــوده اند.درنتیج ــدام نم ــایر اق ــٌا دام عش مخصوص
یکســال گذشــته بــا حضــور ایــن نیروهــا در مناطق عشــایر نشــین، 
بیمــه دام عشــایر  نســبت بــه ســال گذشــته، افزایــش یافتــه و ایــن 
موضــوع ســبب افزایــش  پوشــش بیمــه، ضریــب نفــوذ پذیــری و 

هویــت گــذاری دام عشــایر در ایــن مناطــق گردیــده اســت.

ــه  ــن منطق ــاورزی در ای ــه کش ــای بیم ــش ه ــن چال مهمتری
کدامنــد؟ بــرای رویارویــی بــا ایــن چالــش هــا شــما چــه 

داریــد؟ پیشــنهاداتی 

ــر، خســارت  ــد ســال اخی ــی در چن ــی درپ خشکســالی هــای پ
ــتان وارد  ــاورزی اس ــش کش ــه بخ ــری را ب ــران ناپذی ــای جب ه
ــزان  ــت در می ــده اس ــبب گردی ــوع س ــن موض ــت، ای ــوده اس نم
ــدود 40  ــالی ح ــر خشکس ــل خط ــهم عام ــی س ــت پرداخت غرام

ــردد. ــراورد گ ــد ب درص

ــترده  ــهم گس ــدان، س ــرما و یخبن ــل خطرس ــه دوم، عام در رتب
ای از غرامــت هــای پرداختــی بــه بیمــه گــذاران  بــه خصــوص در 
زیــر بخــش باغبانــی را بــه خــود اختصــاص داده اســت کــه حــدود 
25 درصــد از غرامــت هــای پرداختــی بــه بیمــه گــذاران ناشــی از 

ایــن عامــل بــوده اســت.

توســعه و فراگیــر شــدن بیمــه، همچنیــن ترویــج و بســط بیمــه 
هــای ترجیحــی مــی توانــد در افزایــش رضایتمنــدی و  مطلوبیــت 

بیمــه موثــر باشــد.

ــه  ــام ب ــژه و اهتم ــگاه وی ــه ن ــعه بیم ــر در توس ــم دیگ گام مه
موضــوع منابــع انســانی ســازمان از جملــه کارشناســان و کارگزاران 
و حفــظ ایــن منابــع عظیــم و برنامــه ریــزی جهــت ارتقــاء بهــره 

وری ایــن ســرمایه مــی باشــد.

ــم و  ــمگیر عل ــرفت چش ــه پیش ــه ب ــا توج ــر ب ــوی دیگ از س
تکنولــوژی در چنــد دهــه اخیــر، توســعه فــن آوری هــای مرتبــط 
ــد توســعه بیمــه را  ــد گام مهــم و موثــری در بهبــود رون مــی توان
ایجــاد نمایــد. بــر ایــن مبنــا پایــه گــذاری و توســعه نســل ســوم 
ــاورزی  ــه کش ــع بیم ــامانه جام ــتر س ــی در بس ــه الکترونیک بیم
تاکنــون تحــوالت گوناگونــی را بــه همــراه داشــته و توســعه 
ــوژی و ســنجش  ــی خســارت، پایــش فنول زیرســامانه هــای ارزیاب
از راه دور ) RS ( از جملــه مهمتریــن تحــوالت در ایــن بخــش مــی 

باشــد.

اهم اقدامات و دستاوردها 

ــر  ــزار نف ــش از 118 ه ــتان و بی ــا 37 شهرس ــارس ب ــتان ف اس
ــه  ــه ای کشــور را  ب ــات بیم ــی از عملی ــذار  حجــم باالی ــه گ بیم

ــت. ــاص داده اس ــود اختص خ

عملیــات بیمــه ای توســط  56  شــعبه بیمــه ای بانک کشــاورزی  
انجــام مــی پذیــرد که در ســطح کشــور جایــگاه نخســت را دارد.

ــا پوشــش 120 موضــوع بیمــه ای، بیشــترین  ــارس ب اســتان ف
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29 ــوع را در بیــن اســتان هــای کشــور دارا مــی باشــد. تن

تــداوم رونــد کاهشــی ضریــب خطــر علــی رغــم داشــتن تنــوع 
ــژه  ــا اهتمــام وی اقلیمــی و وقــوع خســارات گســترده در اســتان ب
بــه امــر نظــارت همچنیــن پرداختــن بــه مقولــه توســعه بیمــه در 

مناطــق کــم ریســک.

ســمنان دارای 198هــزار هکتــار اراضــی کشــاورزی اســت کــه 
ــت و  ــار زراع ــزار هکت ــاغ، 100 ه ــار آن، ب ــزار هکت ــدود 60 ه ح
ــر  ــغ ب ــن اســتان بال ــش مــی باشــد. در ای ــه صــورت آی مابقــی ب
یــک میلیــون راس دام ســبک و ســنگین دارد و 394 واحــد 
ــزار  ــون و740 ه ــد 9 میلی ــت تولی ــا ظرفی ــتی ب ــداری گوش مرغ

ــال هســتند. ــتان فع ــن اس ــال در ای ــه در س قطع

از دیگــر واحدهــای دامپــروری اســتان مــی تــوان بــه فعالیــت 
ــم  ــذار، 10 واحــد شــترمرغ و ه ــدی تخمگ ــرغ تولی 40 واحــد م
چنیــن پــرورش 150 هــزار نفــر شــتر اشــاره کــرد کــه ظرفیــت 
ــود  ــه خ ــور را ب ــوالت دام و طی ــد محص ــی از تولی ــل توجه قاب

ــت. ــاص داده اس اختص

مهمتریــن محصــوالت باغــی اســتان شــامل: پســته، انــار، 
ــتان:  ــی اس ــوالت زراع ــون و محص ــردو، زیت ــو، گ ــور، زرد آل انگ

ــد. ــی باش ــد م ــدر قن ــه و چغن ــو، پنب ــدم و ج گن

همچنیــن نزدیــک بــه 110هکتــار از اراضــی اســتان زیــر 
پوشــش گلخانــه اســت کــه عمدتــا بــه محصــول خیــار و گوجــه 

اختصــاص دارد.

گفتنــی اســت؛ تعــداد 4.500  بهــره بــردار کشــاورزی در 
ــند. ــی باش ــت م ــغول فعالی ــمنان مش ــتان س اس

ــت  ــات بیمــه ای مدیری ــاون خدم ــن، مع ــرم الدی محمدرضــا ک
شــعب بانــک کشــاورزی اســتان ســمنان دربــارۀ آمــار محصــوالت 
ــتان  ــت: اس ــتان گف ــه اس ــش بیم ــت پوش ــای تح ــش ه و زیربخ
ســمنان از همــان ابتــدای تاســیس بیمــه کشــاورزی فعالیــت خود 
را در بخــش هــای مختلــف آغــاز نمــوده اســت و خوشــبختانه در 

کلیــه بخــش هــا رشــد قابــل توجهــی را داشــته اســت.

از لحــاظ تعــداد محصــوالت تحــت پوشــش بیمــه؛ اکثــر 
ــی  ــری م ــه پذی ــمول بیم ــتان مش ــت اس ــر کش ــوالت زی محص
ــتان  ــه ای اس ــات بیم ــت خدم ــتا معاون ــن راس ــند و در ای باش
تــالش نمــوده اســت کــه کلیــه محصــوالت اســتان را بــه منظــور 

ــوالت،  ــن محص ــدگان ای ــد کنن ــت از تولی حمای
ــد. ــرار ده ــه ق ــش بیم ــت پوش تح

امــکان  ســمنان  اســتان  حــال حاضــر  در 
پوشــش بیمــه ای بــرای 90 محصــول را براســاس 
تعرفــه اعــالم شــده از ســوی صنــدوق بیمــه دارد 
و تاکنــون در زیــر بخــش زراعــت، 17 موضــوع، 
بــاغ 19 موضــوع، تنــه درخــت 13 موضــوع، 
ــان 2  ــوع، آبزی ــور 6 موض ــوع، طی دام 15 موض
ــه 2  ــوع، ابنی ــی 3 موض ــع طبیع ــوع، مناب موض
موضــوع و تاسیســات 1 موضــوع را تحت پوشــش 

ــرار داده اســت. ــه ق بیم

شعب بیمه ای:

ــن، در خصــوص تعــداد شــعبه هــا،  کــرم الدی
کارگــزاران و ارزیــاب هــای فعــال اســتان اضافــه 
ــی  ــعب اصل ــمنان دارای 15 ش ــتان س ــرد: اس ک
مــی باشــد کــه جــزو شــعب فعــال بیمــه ای در 
سراســر اســتان مــی باشــند و همچنیــن اســتان 
 6 دارای  خوشــبختانه  کارگــزاری،  حــوزه  در 
نمایندگــی خدمــات بیمــه ای مــی باشــد کــه بــا 
ــی اســتان در  ــای اصل اســتقرار در شهرســتان ه

ــد.  ــه مناطــق فعالیــت دارن کلی

شــایان ذکــر اســت شــرکت هــای مــورد نظــر 
دارای 6 دفتــر اصلــی و 9 دفتــر فرعــی در ســطح 
اســتان بــوده و نیــز در مقاطــع مختلــف از دفاتــر 

فصلــی نیــز اســتفاده مــی گــردد. 

ــر  ــداد 42 نف ــتان تع ــن اس ــزود: در ای وی اف
ــر و  ــه گ ــزار بیم ــر کارگ ــامل 21 نف ــزار ش کارگ
21 نفــر ارزیــاب خســارت فعالیــت مــی نماینــد. 

نکتــه قابــل توجــه اینکــه 5 نفــر ناظــر مقیــم 
درکل اســتان مشــغول فعالیــت مــی باشــند 
ــد  ــی نماین ــت م ــی فعالی ــور تخصص ــه ط ــه ب ک
ــه ای از  ــور بیم ــدی ام ــر متص ــن 2 نف و همچنی
ــام  ــه را انج ــارت بیم ــی کار نظ ــش خصوص بخ

ــد.  ــی دهن م

تجربه های موفق: 

ــارب  ــا و تج ــروژه ه ــورد پ ــن در م ــرم الدی ک
ــت: ــتان گف ــق در اس موف

ــل  ــکاری و تعام ــا هم ــع ب ــه مرات ــعه بیم توس
ــث  ــن حی ــه از ای ــی ک ــع طبیع ــا اداره کل مناب ب
اســتان مقــام دوم کشــور را کســب نمــوده اســت 
و نیــز برنامــه ریــزی جهــت توســعه بیمــه 
ــت  ــه در راســتای حمای ــور ک ــی دام و طی تکمیل
از تولیــد گوشــت، شــیر و تولیــد کننــدگان ایــن 
حــوزه مــی باشــد کــه بــا افزایــش توســعه بیمــه 
ــور را  ــوم کش ــام س ــتان مق ــول، اس ــن محص ای

ــوده اســت. کســب نم

چالش های بیمه کشاورزی استان

ــعب  ــت ش ــه ای مدیری ــات بیم ــاون خدم مع
ــمنان ــتان س ــاورزی  اس ــک کش بان

بیمـه 
کشاورزی در 
استان سمنان
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مهــم تریــن چالــش هــای بیمــه کشــاورزی در 
ایــن اســتان را بــه شــرح ذیــل برشــمرد:

ــذاران  ــه گ ــوی بیم ــی از س ــود نقدینگ * کمب
ــی  ــژه در مقاطع ــا بوی ــه ه ــق بیم ــت ح در پرداخ
ــه هــای  ــش هزین ــه افزای ــد شــروع کشــت ک مانن

ــال دارد. ــه دنب ــدگان را ب ــد کنن تولی

* تولیدکننــدگان بخــش کشــاورزی انتظــار 
دارنــد پرداخــت غرامــت بــر اســاس ارزش محصول 
باشــد و مقایســه نمــودن غرامــت هــای پرداختــی 
بــا ارزش واقعــی محصــول؛ بیمــه گــذاران را دچــار 

تعــارض مــی نمایــد.

ــای  ــتگاه ه ــتر از دس ــر و بیش ــت بهت * حمای
ارگانهــای  و  هــا  اتحادیــه  بخــش کشــاورزی، 
ــه و  ــای بیم ــتورالعمل ه ــرای دس ــته در اج وابس

افزایــش ســطوح بیمــه در اســتان

ــه  ــق ب ــی از مناط ــوالت در بعض ــی محص برخ
عنــوان محصــول اساســی محســوب مــی گردنــد و 
ضــروری اســت از تعرفــه هــای مناســب و متعددی 
ــم از  ــه ه ــند ک ــوردار باش ــدوق برخ ــوی صن از س
لحــاظ حمایتــی تولیــد کننــدگان از مزایــای بیمــه 
ــتان  ــه اس ــطح بیم ــم س ــده و ه ــد ش ــره من به

ــد ــاء یاب ارتق

اهــم اقدامــات و دســتاوردهای بیمــه 

کشــاورزی در اســتان ســمنان

* پیگیــری و اجــرای مصوبــات ســتاد بیمــه اســتان و 
انعــکاس مصوبــات مــورد نظــر بــه صنــدوق بیمــه کشــاورزی

* برگــزاری جلســات ســتاد بیمــه شهرســتان و نظــارت بــر 
تشــکیل ایــن جلســات و اخــذ گــزارش الزم از جلســات ســتاد 
ــی  ــن و تنظیــم برنامــه هــای اجرای بیمــه شهرســتان در تدوی

بیمــه اســتان

ــل خســارت در  ــل عوام ــه و تحلی * آســیب شناســی، تجزی
ــری محصــوالت ــت ریســک و بیمــه پذی راســتای مدیری

* برنامــه ریــزی جهــت تســریع در فراینــد ارزیابــی خســارت 
و کوتــاه نمــودن ســیکل بررســی خســارت

ــت  ــالح و تقوی ــاری دام، اص ــه اجب ــون بیم ــرای قان * اج
ــتان ــارت در اس ــان خس ــبکه ارزیاب ش

ــاد کشــاورزی و  ــای ســازمان جه ــت ه * اســتفاده از ظرفی
ــل  ــاد تعام ــن ایج ــاورزی و همچنی ــش کش ــای بخ ــکل ه تش
ــبکه  ــش ش ــه ای در بخ ــات بیم ــای خدم ــرکت ه ــن ش بی
ترویــج و مراکــز خدمــات جهــاد کشــاورزی در راســتای 

ــه ــگ بیم ــاعه فرهن ــعه و اش توس

 جمعه بیستم خرداد 1401          

حــذف ارز ترجیحــی و ترکــش هــای آن، عــده ای از دســت انــدرکاران را دچــار تردیــد و دوگانگــی 
ــت  ــن دس ــد ای ــا تردی ــه تنه ــد، ن ــه یاب ــی ادام ــه کنون ــد دوگان ــن رون ــر ای ــه اگ ــت. البت ــرده اس ک
ــن  ــا ای ــز ب ــدگان را نی ــم گیرن ــری از تصمی ــداد دیگ ــه تع ــرد، بلک ــد ک ــزون خواه ــدرکاران را اف ان
پرســش مواجــه خواهــد کــرد کــه نکنــد اشــتباه کــرده ایــم و تصمیمــی مقتضــی و ســازنده نگرفتــه 
ایــم، امــا واقعیــت ایــن اســت اگــر عوارضــی پیــش آیــد، ناشــی از ماهیــت ایــن تغییــر و دگرگونــی 

نیســت، بلکــه منبعــث از اجــرای ناقــص ایــن پــروژه تحــول آفریــن اســت.

پیــش از ایــن و در مقالــه ای کــه 1401/1/16 نوشــته بودیــم، در قســمت هایــی از آن آمــده بــود، 
حــذف نــرخ ارز ترجیحــی و اتــکا بــه نــرخ ارز آزاد، در چارچــوب یــک اقتصــاد بــازار محــور رقابتــی یــا 
اقتصــادی ترکیبــی بــا نظــارت دولــت - و نــه دخالــت آن- و البتــه اختیــارات آزاد اجرایــی و تصمیــم 

اجرای دوگانه تغییر نرخ ارز ترجیحی می تواند بحران ساز باشد!
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گیــری بخــش خصوصــی بــرای ســرمایه خــود امــکان پذیــر اســت.

ــادالت  ــرخ روز در مب ــا ن ــی و حضــور ارز آزاد ب ــش شــرط حــذف ارز ترجیحــی ارزان قیمــت دولت پی
تجــاری و بازرگانــی، ایجــاد ســاختار اقتصــاد و بازرگانــی آزاد بــا نقــش حداقلــی دولــت و تاکیــد بــر نقــش 
ــه  ــدازه اقتصــاد لِِس ــا ان ــه ت ــه ن ــذاری - البت ــا مجتمــع ســرمایه گ ــرد و ی ــب ف بخــش خصوصــی در قال
 planned( بلکــه تــا آن حــد کــه در مقابــل اقتصــاد دســتوری ،)Laissez-faire :فــری )بــه فرانســوی
ــی  ــم ارز دولت ــت.اگر بخواهی ــد اس ــته باش ــتادگی داش ــد و ایس ــی کن ــدرت نمای ــد ق economy( بتوان
ترجیحــی را برداریــم و نظــام تولیــد و واردات و مجموعــه بازرگانــی بــا ارز آزاد انجــام گیــرد، بایــد ابزارهای 
ــادی نقــش  ــا حــد زی ــه عبارتــی، ت الزم و ســاختار سیاســی و اجتماعــی آن را نیــز فراهــم کنیــم کــه ب
ــت  ــن امنی ــردم و تامی ــت م ــه معیش ــکالت از جمل ــه مش ــخگویی ب ــی در پاس ــش خصوص ــت و بخ دول

غذایــی عــوض مــی شــود.

نگرانــی قــوای ســه گانــه از جملــه دولــت بــرای تامیــن معیشــت مــردم و اعتراضــات احتمالــی آنــان 
بــه خاطــر گرانــی هــای آتــی را مــی تــوان در یــک تعامــل دو ســویه میــان دولــت حداقلــی بــا فعــاالن 
ــد دهــک هــای  ــه قــدرت خری ــت و کمــک ب ــا کاهــش هزینــه هــای دول اقتصــادی بخــش خصوصــی ب
ــد و ســرکوب اداره  ــر و ببن ــدون بگی ــون هســت و ب ــم اکن ــر از آنچــه ه ــت را بهت ــه، ممکل ــن جامع پایی
کــرد، ولــی اگــر دولــت، بــا ایــن گمــان کــه »ارز را آزاد مــی کنیــم و بــه مثابــه یــک چاقــو، دســته آن را 
خودمــان در دســت مــی گیریــم« و خواهــی نخواهــی از ایــن رهگــذر، سیاســتی دوگانــه و غیــر صادقانــه 
اتخــاذ کنــد، وضعیــت شــکننده ای بــه وجــود مــی آیــد کــه قــادر نخواهــد بــود معیشــت و ســالمت ارزان 
مــردم را در جایــگاه یــک دولــت حداکثــری، تامیــن کنــد و آنــگاه اســت کــه حکمرانــی تــاوان ســنگینی 

خواهنــد داد!

از ســوی دیگــر و در نهایــت باخــوش خیالــی نبایــد تصــور کــرد کــه مکانیــزم بــازار و دســت نامرئــی 
آدام اســمیت، نوســانات اقتصــادی، عــدم تعــادل و اشــتغال کامــل در یــک اقتصــاد آزاد ســرمایه محــور را 
بــدون دردســر و بحــران فراهــم خواهــد ســاخت، لــذا بــاز هــم دولــت بایــد بــرای اشــتغال کامــل و امنیــت 
و ســالمت عمومــی از منابعــی کــه دارد بهــره گیــری و در بخــش هــای امنیــت غذایــی، ســالمت، اشــتغال 

و رفــاه نســبی مــردم حضــور مقتدرانــه داشــته باشــد.

حــذف ارز ترجیحــی و جایگزینــی آن بــا ارز آزاد - نــه بــاز هــم بــا نــوع فســادانگیز ارز دیگــری ماننــد 
نیمایــی، نافــی مســئولیت پذیــری، شــفافیت و پاســخگویی دولــت نخواهــد شــد.

ــا تغییــر  ــد ب اگــر دولــت یــا حکمرانــی بــدون رعایــت شــاخص هــای فــوق، خــود را همــه چیــز بدان
نــرخ ارز ترجیحــی بــه آزاد اتفــاق ســازنده وخاصــی در اقتصــاد کالن وبــرای بهبــود رفــا وزندگــی مــردم 

رخ نخواهــد داد طبعــا بایــد منتظــر هــر واکنــش شــدیدی از جانــب آنــان بــود!

ــه  ــی، ب ــت ســاخته نیمای ــه ارز دول ــوع از جمل ــی، حــذف ارز ترجیحــی از هــر ن در جمــع بنــدی نهای
واقــع جراحــی یــک غــده بدخیــم متراکــم 40 ســاله اســت کــه حتمــا خونریــزی و عــوارض دارد، ولــی 
اگــر در یــک نظــام اقتصــادی آزاد بــا شــاخص هــای حکمرانــی خــوب انجــام گیــرد، مــی توانــد دامنــه 

ــت  ــی، دول ــای طالی ــض، امضاه فســاد، تبعی
ســاالری و بــی عدالتــی را بــه طــور نســبی 
ــرای  ــی ب ــتری رقابت ــد و بس ــش ده کاه
ــر را  ــالم ت ــه ای س ــی و جامع ــد کیف تولی

فراهــم ســازد.

ــی، »شــتر ســواری دوال دوال«  ــه عبارت ب
ــت؛  ــد گف ــرد و بای ــی ب ــی نم ــه جای راه ب
حتمــا در منظــر همــگان مضحــک خواهــد 

بــود!

دبیر هیات تحریریه
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گذر از رخدادهای ماندگار گذر از رخدادهای ماندگار 
کشاورزیکشاورزی

ری
صا

ش ان
یاو

 س
م:

ظی
 تن

ه و
تهی

200 هزار میلیارد ریال برای تامین نقدینگی صنایع غذایی 
کشور تخصیص یافت

معــاون امــور زراعــت وزارت جهــاد کشــاورزی گفــت: دولــت در 
ــی،  ــن نقدینگ ــی و تامی ــت غذای ــرارگاه امنی ــات ق ــتای مصوب راس
ــدن  ــگیری از وارد ش ــدف پیش ــا ه ــال ب ــارد ری ــزار میلی 200 ه
آســیب بــه تولیــدات بخــش کشــاورزی و تقویــت صنایــع غذایــی 

ــاص داد. اختص

»علیرضــا مهاجــر« افــزود: تقویــت تولیــدات و زیرســاخت های 
جهــاد  وزارت  و  دولــت  اولویت هــای  از  کشــاورزی  بخــش 

ــت. ــاورزی اس کش

وی اظهــار داشــت: در شــرایط کنونــی، اولویــت تامیــن 
ــتور  ــدرن در دس ــاورزی م ــه کش ــی و روی آوردن ب ــواد غذای م
کار کشــورهای مختلــف جهــان قــرار گرفتــه و مــا هــم ناگزیــر 
ــای  ــب، گام ه ــزی متناس ــا برنامه ری ــه ب ــن زمین ــتیم در ای هس
جــدی برداریــم و بایــد بتوانیــم تولیــد مــواد غذایــی را در داخــل 

ــم. ــت کنی کشــور مدیری

معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی ُخــرد شــدن اراضی کشــاورزی 
ــرای  ــوص ب ــه خص ــوزه ب ــن ح ــی ای ــکالت کنون ــی از مش را یک
اجــرای طــرح هــای مختلــف برشــمرد و گفــت: براســاس 
آمارهــای موجــود، 75 درصــد از زمین هــای کشــاورزی در 
ــرداران مقیاســی کمتــر از پنــج هکتــار قــرار دارد  اختیــار بهره ب
و ایــن احتمــال وجــود دارد کــه تــا 10 ســال آینــده بالــغ بــر 90 
درصــد از قطعــات اراضــی کشــاورزی بــه کمتــر از ســه هکتــار 

ــد. کاهــش یاب



14
01

اه 
ر م

و تی
اد 

رد
* خ

م 
نج

ل پ
سا

 *
 5

و 0
 5

ه 1
مار

ش
33

برق رایگان برای کشاورزان با خاموشی چاه ها در 
ساعات اوج مصرف

سرپرســت معاونــت آب وخــاک وزارت جهــاد کشــاورزی از 
افتتــاح 462 پــروژه آب وخــاک در بخــش کشــاورزی خبــر 
ــاورزی و  ــاد کش ــق وزارت جه ــاس تواف ــت: براس داد و گف
نیــرو، کشــاورزانی کــه روزانــه از ســاعت 12 تــا 5 بعدازظهــر 
ــول  از چاه هــای کشــاورزی اســتفاده نکننــد، از پرداخــت پ

بــرق معــاف خواهنــد شــد.

»فریبــرز عباســی« در نشســت خبــری خــود به مناســبت 
هفتــه جهــاد کشــاورزی بــا تشــریح اهــم اقدامــات و 
ــار  ــن بخــش، اظه ــدی در ای ــی و تولی ــای زیربنای فعالیت ه
داشــت: طــرح »مدیریــت مصــرف بــرق کشــاورزی« مصوبــه 
اخیــر هیــات دولــت اســت کــه دســتورالعمل آن بــه طــور 
مشــترک بیــن دو وزارتخانــه نیــرو و جهادکشــاورزی تدوین 
شــده و چنــد هفته ای اســت کــه اجرایــی شــده و در صورت 

ــود. ــری می ش ــاورزان جلوگی ــیب کش ــت از آس مدیری

ــدت اســت و در دوره  ــن طــرح کوتاه م ــه وی، ای ــه گفت ب
اوج مصــرف بــرق اجرایــی خواهــد شــد. سرپرســت معاونــت 
آب وخــاک وزارت جهــاد کشــاورزی گفــت: اکنــون دو 
ــار از اراضــی کشــاورزی کشــور  میلیــون و 570 هــزار هکت

ــت. ــده اس ــز ش ــاری مجه ــن آبی ــامانه های نوی ــه س ب

پیش بینی افت تولید غات دنیا برای نخستین بار 
طی 4 سال گذشته

ــو طــی گزارشــی از چشــم انداز تولیــد مــواد غذایــی   فائ
جهــان در ســال 2022 پیش بینــی کــرد کــه تولیــد غــالت 
دنیــا در ایــن ســال بــرای نخســتین بــار طــی چهــار ســال 
ــی 20  ــار ط ــتین ب ــرای نخس ــالت ب ــرف غ ــته و مص گذش

ســال کاهــش یابــد.

ــد  ــل متح ــاورزی مل ــار و کش ــی خواروب ــازمان جهان س

در نخســتین گــزارش خــود از مجموعــه گزارش هــای 
ــا توجــه  ــی« در ســال 2022 نوشــت: ب »چشــم انداز غذای
بــه افزایــش قیمــت مــواد اولیــه، نگرانی هــا از بــدی 
ــی  ــن پیش بین ــگ اوکرای ــده جن ــات فزاین ــوا و تبع آب وه
ــا  ــن ســال ب ــی جهــان طــی ای ــواد غذای ــازار م می شــود ب
انقبــاض مواجــه شــده و هزینــه واردات غــذای کشــورها به 

ــد. ــدی برس ــای جدی رکورده

بــر اســاس ایــن گــزارش انتظــار مــی رود تولیــد غــالت 
ــن معــادل  ــا در ســال جــاری میــالدی 16 میلیــون ت دنی
ــه  ــد و ب ــش یاب ــل کاه ــال قب ــه س ــبت ب ــد نس 0.6 درص
2784 میلیــون تــن برســد. ایــن نخســتین بــار طــی چهــار 
ســال گذشــته خواهــد بــود کــه تولیــد غــالت دنیــا کاهش 
ــترین  ــالت، ذرت بیش ــواع غ ــان ان ــت. در می ــد یاف خواه
کاهــش تولیــد را تجربــه خواهــد کــرد و گنــدم و برنــج در 
مراتــب بعــدی افــت تولیــد قــرار خواهنــد داشــت. در عیــن 
ــش  ــه ای( افزای ــورگوم )ذرت خوش ــو و س ــد ج ــال تولی ح

خواهــد یافــت.

پرداخت کمک باعوض برای کشت محصوالت 
کشاورزی

جهــاد  وزارت  اقتصــادی  و  برنامه ریــزی  معــاون   
کشــاورزی از پرداخــت بالعــوض یارانــه کشــت محصــوالت 

ــرداد. ــاورزان خب ــه کش ــاورزی ب کش

ــن  ــم در ای ــه مه ــن نکت ــزود: اولی ــی« اف ــد قربان »محم
ــاال  ــا کیفیــت و عملکــرد ب ــد ب ــذر اســت کــه بای رابطــه ب
وجــود داشــته باشــد، پــس از بــذر نیــز عملیــات بــه زراعی، 
ترویجــی و مدیریــت درســت مزرعــه دارای اهمیــت اســت.

ــالش  ــم ت ــادآور شــد: در ســال های گذشــته علی رغ ــی ی قربان
بــرای قیمت گــذاری مناســب، ســطح زیر کشــت دانه هــای روغنی 
ماننــد ســویا کاهشــی بــوده و از 126 هزار هکتــار بــه 26 هزار هکتار 

رســیده و همیــن مســاله در مــورد کلــزا نیز رقــم خورده اســت.

ــان  ــون توم ــار 3 میلی ــر هکت ــه ازای ه ــت: ب ــی گف قربان
بــه کشــاورزانی کــه ســویا بکارنــد و همچنیــن 3 میلیــون 
تومــان نیــز به عنــوان افزایــش عملکــرد بهــره وری در ایــن 

ــم. ــت می کنی ــش پرداخ بخ

جهــاد  وزارت  درآمــدی  ســبد  داد:  ادامــه  قربانــی 
کشــاورزی بــه ایــن صــورت اســت کــه کشــاورزان پــس از 
انتخــاب حداقــل 4 محصــول بــا شــرکت در ایــن طــرح بــا 
توجــه بــه عملکردشــان قیمــت باالتــر و پــاداش بهــره وری 
دریافــت می کننــد کــه ایــن امــر ســبد درآمــدی آن هــا را 
ــه  ــد ک ــت می ده ــاورزان جه ــه کش ــد و ب ــودآور می کن س

ــد. الگــوی کشــت را بپذیرن
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وضعیت جنگل های زاگرس خوب نیست

ــع طبیعــی و  ــور جنگل هــای ســازمان مناب ــاون ام  مع
آبخیــزداری کشــور گفــت: اکنــون وضعیــت جنگل هــای 
زاگرســی مناســب نیســت و بــرای حفــظ و احیــای ایــن 
ــدن  ــای کارآم ــارات مناســب و پ ــد اعتب ــا نیازمن جنگل ه
ــت، همــه دســتگاه ها و مشــارکت مردمــی هســتیم. دول

»نقــی شــعبانیان« تصریــح کــرد: طبــق آمارهــا 
مســاحت جنگل هــای زاگــرس کشــور 6 میلیــون هکتــار 
اســت کــه در اســتان های زاگــرس نشــین پراکنــده 
ــوب  ــد چ ــاظ تولی ــاید از لح ــا ش ــن جنگل ه ــت. ای اس
ــمند و  ــای ارزش ــا دارای گونه ه ــند، ام ــه نباش موردتوج

منحصربه فــرد گیاهــی و جانــوری اســت.

ــی  ــع طبیع ــازمان مناب ــای س ــور جنگل ه ــاون ام مع
ــاظ  ــن از لح ــرد: همچنی ــه ک ــور اضاف ــزداری کش و آبخی
ــا در معیشــت  ــن جنگل ه ــز ای ــی و اقتصــادی نی اجتماع
مــردم زاگــرس نشــین و از لحــاظ زیســت محیطی نقــش 
ــن،  ــیب کرب ــاک، ترس ــایش خ ــث فرس ــی در بح اساس
ذخیــره آب و تنظیــم چرخــه آب و حتــی کنتــرل پدیــده 

ــز اهمیــت اســت. ریزگردهــا حائ

پیش بینی افزایش ۳4 درصدی تولید غات ایران 
و کاهش 25 درصدی واردات

ــذف ارز  ــیزدهم در ح ــت س ــت های دول ــار سیاس  آث
ترجیحــی بــرای واردات محصــوالت کشــاورزی و انگیــزه 
پیــدا کــردن تولیدکننــدگان داخلــی، افزایــش چشــمگیر 
ــه کاشــت  نــرخ خریــد تضمینــی و ترغیــب کشــاورزان ب
بیشــتر، در گــزارش ســازمان جهانــی فائــو نیــز انعــکاس 

پیــدا کــرده اســت.

ــش 34  ــی افزای ــش بین ــا پی ــو ب ــی فائ ــازمان جهان س

ــاری  ــی ج ــال زراع ــران در س ــالت ای ــد غ ــدی تولی درص
اعــالم کــرد تولیــد گنــدم ایــران در ایــن ســال 4 میلیــون 

ــد. ــش می یاب ــن افزای ــون ت ــو 1 میلی ــن و ج ت

بــر اســاس ایــن گــزارش ایــران در ســال زراعی گذشــته 
14.3 میلیــون تــن غلــه تولیــد کــرده بــود و پیــش بینــی 
شــده اســت ایــن رقــم در ســال جــاری بــه 19.2 میلیــون 
تــن افزایــش یابــد. بــا افزایــش تولیــد غلــه ایــران واردات 
ــدی  ــه 25 درص ــل توج ــش قاب ــز کاه ــول نی ــن محص ای
ــید.  ــد رس ــن خواه ــون ت ــه 16.2 میلی ــت و ب ــد یاف خواه
ــته را 21.6  ــال گذش ــران در س ــه ای ــو کل واردات غل فائ
ــه  ــزان صــادرات غل ــن اعــالم کــرده اســت. می ــون ت میلی
ــی  ــش بین ــن پی ــزار ت ــال 100 ه ــرای امس ــز ب ــران نی ای
شــده کــه رقــم قابــل توجهــی نیســت و نســبت بــه ســال 

قبــل تغییــری نخواهــد داشــت.

پوشش بیمه مخاطرات سمپاشی برای زنبورستانها

 از اول مهرمــاه امســال بــا پیگیــری هــای وزارت جهــاد 
ــراف  ــه ســم پاشــی در اط ــوط ب کشــاورزی خطــرات مرب

زنبورســتانها تحــت پوشــش بیمــه قــرار مــی گیــرد.

قائــم مقــام صنــدوق بیمــه محصوالت کشــاورزی کشــور 
ــد کننــده در  گفــت: همــه عوامــل خطــر موجــود و تهدی
زمینــه زنبورســتانها، تحــت پوشــش بیمــه اســت، ولــی بــا 
ــری و  ــورداران و پیگی ــه زنب ــدی ب ــیب ج ــه آس ــه ب توج
درخواســت وزارت جهــاد کشــاورزی تلفــات ناشــی از ســم 
ــور عســل  ــزارع در اطــراف کندوهــای زنب پاشــی هــای م

هــم شــامل بیمــه مــی شــود

حســن نــژاد بــا بیــان اینکه بــروز خشکســالی مشــکالت 
ــال دارد،  ــه دنب ــرای کشــاورزان ب ــادی ب و خســارتهای زی
ادامــه داد: در اجــرای طــرح جهــش تولیــد در دیمزارهــا، 
ــیده  ــه اندیش ــق بیم ــت ح ــرای پرداخ ــدات الزم ب تمهی
ــت متقبــل  شــده و بخشــی از خســارتهای زارعــان را دول
مــی شــود و بخشــی دیگــردر قالــب طــرح جهــش تولیــد 

در دیــم زارهــا تامیــن مــی شــود.

ــد در  ــش تولی ــرح جه ــرای ط ــا اج ــرد: ب ــد ک وی تاکی
دیمزارهــا، ضریــب نفــوذ بیمــه بیشــتر شــده اســت . وی 
بــا بیــان اینکــه بیمــه بیــش از 260 هــزار هکتــاراز اراضــی 
زراعــی اذربایجــان غربــی در قالــب هــای یــاد شــده 
انجــام مــی شــود ، گفــت: از تشــکلها و تولیــد کننــدگان 
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــود ک ــی ش ــت م ــاورزان در خواس و کش
ــا ســطوح بیشــتری تحــت  ــد ت ــم ســعی کنن ــر اقلی تغیی
ــا بتــوان جبــران خســارت در مواقــع  بیمــه قــرار گیــرد ت

ــت. ــراری داش اضط
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امسال واردات برنج خارجی ممنوع نیست

 وزیــر جهــاد کشــاورزی بــا اعــالم آغــاز مانــور سراســری 
نظــارت و بازرســی کاالهــای اساســی بــا حضــور چهــار هــزار 
نفــر بــازرس در کشــور گفــت: امســال واردات برنــج خارجی 

ــت. ممنوع نیس

وی بــا بیــان ایــن کــه از بســیج اصنــاف و بســیج وزارت 
ــور اســتفاده شــده اســت،  جهادکشــاورزی نیــز در ایــن مان
افــزود: در بخشــی از مردمی ســازی یارانه هــا کنتــرل و 
ــد از  ــه بای ــم ک ــاد داری ــا اعتق ــازار اســت و م ــر ب نظــارت ب
ــن کار را  ــا ای ــوص کارخانه ه ــه خص ــره ب ــه اول زنجی حلق
انجــام دهیــم کــه بحــث نظــارت بــه خوبــی انجــام شــود.

ــر  ــارت ب ــت: نظ ــن گف ــاورزی همچنی ــاد کش ــر جه وزی
ــات،  ــات، حبوب ــه لبنی ــاورزی از جمل ــوزه کش ــای ح کااله

برنج هــای وارداتــی، شــکر و روغــن انجــام می شــود.

ــی  ــای مردم ــه گزارش ه ــن ک ــان ای ــا بی ــاداتی نژاد ب س
ــورد  ــن م ــره تامی ــه اول زنجی ــز از حلق ــده را نی ــالم ش اع
بررســی قــرار می دهیــم، تصریــح کــرد: ســازمان تعزیــرات 
حکومتــی هــم در ایــن طــرح بــا توجــه بــه ضوابــط جدیــد 
و اختیــارات در ایــن بخــش می توانــد بــا اعمــال جریمه هــا 
ــر قیمت هــای  ــازار داشــته باشــد و ب تســلط بیشــتری در ب

بــازار بررســی انجــام دهنــد.

اعام قیمت جدید خرید تضمینی کلزا و سویا

ــداوم  ــه ت ــه ب ــا توج ــرد: ب ــار ک ــر اظه ــا مهاج  علیرض
ــژه  ــه وی ــور، ب ــف کش ــاط مختل ــی در نق ــم آب ــت ک وضعی
ــه  ــه منظــور تشــویق کشــاورزان ب در اســتان خوزســتان، ب
کشــت محصــوالت اساســی، قیمــت خریــد تضمینــی کلــزا 
بــه 23 هــزار تومــان بــرای هــر کیلوگــرم افزایــش یافــت و 
نــرخ خریــد تضمینــی ســویا نیــز 21 هــزار تومــان تعییــن 

شــد.

ــر  ــن خب ــالم ای ــا اع ــاورزی ب ــاد کش ــر جه ــاون وزی مع
کــه محصــول کنجــد نیــز بــرای نخســتین بــار بــه صــورت 
تضمینــی خریــداری می شــود، افــزود: کنجــد نیــز کــه بــا 
ــت  ــزش، قابلی ــه ری ــاوم ب ــه مق ــد گون ــذر و تولی اصــالح ب
برداشــت بــا کمبایــن یافتــه، بــه قیمــت هــر کیلوگــرم 40 
هــزار تومــان توســط ســتاد اجرایــی فرمــان امــام )ره( بــه 

ــداری می شــود. ــد، خری ــوان مباشــر خری عن

ــازار آزاد  ــرخ ب ــی کــه ن ــح کــرد: در صورت مهاجــر تصری
ــد محصــول خــود  ــن باشــد، کشــاورز می توان بیشــتر از ای

ــه بخــش خصوصــی بفروشــد. را ب

معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی دربــاره چگونگــی تعیین 
ــار  ــزا اظه ــرم کل ــر کیلوگ ــرای ه ــان ب ــزار توم ــرخ 23 ه ن
ــار  ــر هکت ــدم در ه ــت گن ــه برداش ــی ک ــت: از آنجای داش
تقریبــا دو برابــر کلــزا اســت، قیمــت کلــزا نیــز معمــوال دو 
ــا تعــادل ایجــاد شــود، از  ــر گنــدم تعییــن می شــود ت براب
همیــن رو و بــا توجــه بــه اینکــه قیمــت خریــد تضمینــی 
ــزا نیــز  گنــدم 11 هــزار و 500 تومــان اســت، قیمــت کل
حــدود دو برابــر ایــن رقــم، یعنــی 23 هــزار تومــان تعییــن 

شــده اســت.

مخالفت مرغداران گوشتی به الزام مصرف دان 
آماده در مرغداری های خود

ــه  ــور در نام ــر کش ــتی سراس ــدارن گوش ــه مرغ  اتحادی
ای بــه وزیــر جهــاد کشــاورزی بــه الــزام مرغــدارن 
ــوت در  ــه صــورت پایل ــی ب ــاده حت ــرای مصــرف دان آم ب

اســتان های خــاص مخالفــت کــرد.

نــژاد  اســداله  حبیــب  نامــه  از  هایــی  بخــش  در 
ــاورزی  ــای کش ــری تعاونی ه ــه سراس ــل اتحادی مدیرعام
پــرورش دهنــدگان مــرغ گوشــتی ایــران خطــاب بــه ســید 
جــواد ســاداتی نــژاد وزیــر جهــاد کشــاورزی بــه شــرح زیــر 

اســت:

بــا عنایــت بــه برخــی از پیگیری هــا در خصــوص الــزام 
ــور،  ــداری کش ــای مرغ ــاده در واحده ــتفاده از دان آم اس
ــداری مخصوصــاً  ــای مرغ ــاری از واحده اگرچــه بــــــــ
ــرده و  ــتفاده ک ــاده اس ــمالی از دان آم ــتان های ش در اس
برخــی از کارخانجــات خــوراک دام و طیــور نیــز مبــادرت 
ــت  ــا رعای ــب ب ــت مناس ــا کیفی ــاده ب ــد دان آم ــه تولی ب
ــه  ــن تجرب ــد ولیک ــتانداردهای الزم می نماین ــل اس حداق
ــیاری از  ــدی بس ــول تولی ــه محص ــان داده ک ــته نش گذش
کارخانجــات از کیفیــت و اســتاندارد الزم برخــوردار نبــوده 
و اکثریــت واحدهــای مرغــداری بــه جهــت تفــاوت معنــی 
دار قیمــت دان آمــاده بــا دان مــش موقعیــت جغرافیایــی 
ــتفاده از  ــد آســیت در صــورت اس ــروز مشــکالتی مانن و ب
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دان آمــاده، کیفیــت پاییــن دان تولیــدی و نبــود نظــارت 36
و کنتــرل بــر تولیــدات کارخانجــات خــوراک دام، کیفیــت 
متفــاوت دان یــک کارخانــه در دو مقطــع زمانــی متفــاوت 
و... از مصــرف دان آمــاده رضایتمنــدی نداشــته و ترجیــح 
ــره وری  ــد و به ــتفاده نماین ــش اس ــد از دان م می دهن
ــد و  ــاده نمی بینن ــع خــود را در اســتفاده از دان آم ومناف
اســتدالل آنــان هــم از نظــر محاســبات مالــی و کیفیــت 
دان تولیــدی عمومــاً بــا واقعیــات موجــود همخوانــی دارد.

تامین 2.5 برابری بذر دلینته پنبه و تحویل با 
نصف قیمت به کشاورزان

ــه وزارت جهــاد کشــاورزی گفــت:   مجــری طــرح پنب
ــه  ــال 1403 ب ــا س ــه ت ــرح پنب ــه ط ــاس برنام ــر اس ب
ــید. ــم رس ــه خواهی ــد محصــول پنب ــی در تولی خوداتکای

ابراهیــم هزارجریبــی بــا اشــاره بــه برنامــه کشــت ســال 
ــون  ــت: تاکن ــار، گف ــزار هکت ــطح 110 ه ــاری در س ج
کشــت پنبــه در ســطحی بالغ بــر 85 هــزار هکتــار 
ــاه  ــل تیرم ــا اوای ــول ت ــن محص ــت ای ــده و کش انجام ش

ــه دارد. ادام

وی ادامــه داد: میــزان ســطح کشــت در مقایســه بــا 
مدت زمــان مشــابه افزایــش 15 درصــدی را نشــان می دهــد. 
ــه برنامــه  ــرای رســیدن ب ــراز امیــدواری ب ــا اب هزارجریبــی ب
هدف گــذاری شــده امســال تــا اوایــل تیرمــاه، یــادآور شــد: 
از ایــن مقــدار افزایــش ســطح زیر کشــت و افزایــش عملکرد 

300 هــزار تــن وش پنبــه برداشــت خواهــد شــد.

بــه گفتــه مجــری طــرح پنبــه وزارت جهاد کشــاورزی، 
از حــدود 300 هــزار تــن وش پنبــه 100 هــزار تــن پنبــه 

تأمیــن خواهد شــد.

امسال بیش از ۳00 تن گل محمدی در خلخال 
برداشت می شود

 مدیــر جهــاد کشــاورزی خلخــال از آغــاز برداشــت گل 
ــول  ــن محص ــت ای ــر کش ــتان های زی ــدی از گلس محم
ــت: امســال پیــش  ــر داد و گف کشــاورزی در خلخــال خب
ــش  ــت، بی ــل برداش ــان فص ــا پای ــه ت ــود ک ــی می ش بین
ــتان  ــن شهرس ــوب در ای ــدی مرغ ــن گل محم از 300 ت

ــود. ــازار مصــرف ش ــه ب برداشــت و روان

شــادخاطر اظهــار کــرد اضافــه کــرد: در ســال جــاری و 
بــا اختصــاص بخشــی از اراضــی کشــاورزی این شهرســتان 
بــه کشــت ایــن محصــول ارزشــمند، ســطح زبرکشــت گل 
ــه 150 هکتــار افزایــش  محمــدی خلخــال هــم اکنــون ب

یافتــه اســت.

در  زیرکشــت گل محمــدی  داد: ســطح  ادامــه  وی 
خلخــال 185 هکتــار اســت کــه از ایــن مقــدار 165 
هکتــار نهال هــای بــارور هســتند کــه بصــورت آبــی 
ــوده کــه  ــارور ب ــار نهال هــای غیرب کشــت شــده، 20 هکت
ــن  ــد و همچنی ــه ش ــت اضاف ــطح زیرکش ــه س ــال ب امس
5 هکتــار ازاراضــی نیــز بصــورت دیــم زیرکشــت گل 

ــت. ــه اس ــدی رفت محم

گندم در یک سال اخیر 5۶ درصد گران شد

 قیمــت بین المللــی گنــدم بــرای چهارمیــن مــاه 
متوالــی افزایــش یافــت و در مــاه مــی 5.6 درصــد افزایــش 
ــر از ارزش  ــه طــور متوســط 56.2 درصــد باالت ــت و ب یاف
خــود در ســال گذشــته و تنهــا 11 درصــد کمتــر از 

ــود. ــارس 2008 ب ــده در م ــت ش ــورد ثب ــن رک باالتری

قیمــت جهانــی مــواد غذایــی بــرای دومیــن مــاه 
متوالــی در مــی 2022 کاهــش یافــت و امیــدواری نســبت 
ــش  ــا را افزای ــد قیمت ه ــب رش ــردن ت ــش ک ــه فروک ب
داد. ســازمان جهانــی خواروبــار و کشــاورزی ملــل متحــد 
اعــالم کــرد شــاخص قیمــت مــواد غذایــی جهــان در مــاه 
ــد  ــه هرچن ــش یافت ــی کاه ــاه متوال ــن م ــرای دومی می ب
قیمــت گنــدم و گوشــت ماکیــان در ایــن مــاه همچنــان 

ــه اســت. ــر رفت باالت

ــه  ــاه می ب ــو در م ــی فائ ــواد غذای ــت م ــاخص قیم ش
ــاه  ــه م ــبت ب ــم نس ــن رق ــه ای ــید ک ــد رس 157.4 واح
آوریــل 0.6 واحــد کاهــش یافتــه اســت. شــاخص قیمــت 
ــش  ــد کاه ــم 0.8 واح ــل ه ــاه آوری ــی در م ــواد غذای م
ــود. کاهــش شــاخص قیمــت مــواد غذایــی طــی  یافتــه ب
ــب رشــد  ــه فروکــش کــردن ت ــی امیدهــا ب ــاه متوال دو م
ــت. ــش داده اس ــان را افزای ــی در جه ــواد غذای ــت م قیم

ــاه  ــان در م ــی جه ــواد غذای ــت م ــال قیم ــن ح در عی
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ــن  ــت ای ــر از قیم ــد باالت ــان 22.8 درص ــال همچن می امس
ــل اســت. ــال قب ــدت مشــابه س ــواد در م م

40 درصد حفظ امنیتی غذایی دنیا وابسته به 
سازمان حفظ نباتات کشورها است

 رئیــس ســازمان حفــظ نباتــات کشــور در همایــش روز 
ــت  ــظ امنی ــد حف ــت: 40 درص ــذا گف ــالمت غ ــی س جهان
غذایــی دنیــا وابســته بــه ســازمان حفــظ نباتــات کشــورها 
اســت و اگــر مبــارزه بــا آفــات و بیماری هــا صــورت نگیــرد 
ــا  ــر ب ــارد نف ــا 3.2 میلی ــاردی دنی ــت هشــت میلی از جمعی

ــرو خواهنــد شــد. بحــران غــذا روب

»شــاهپور عالیــی مقــدم« افــزود: تاکنــون بیــش از 600 
عوامــل خســارت زای گیاهــی شناســایی شــده کــه ســازمان 
حفــظ نباتــات وظیفــه کنتــرل و پایــش آنهــا را دارد. رییــس 
ســازمان حفــظ نباتــات کشــور بــا بیــان اینکــه مصــرف ســم 
ــت  ــر اس ــر کمت ــورهای دیگ ــا کش ــه ب ــران در مقایس در ای
ــا 2.5 کیلوگــرم  ــی در کشــور م ــزان ســم مصرف گفــت: می
در هــر هکتــار یعنــی از میانگیــن جهانــی حــدود 400 گــرم 
کمتــر اســت ایــن درحالیســت کــه متوســط اســتفاده ســم 

در دنیــا 3 کیلوگــرم گــزارش شــده اســت.

ــث  ــور بح ــکالت در کش ــی از مش ــرد: یک ــه ک وی اضاف
ــطح  ــواد و س ــه س ــه ب ــت ک ــاق اس ــدم انطب ــن ع میانگی

دانــش و مهــارت بهره بــرداران مرتبــط اســت.

بخش کشاورزی با مشکل سموم تقلبی مواجه است

 وزیــر جهــاد کشــاورزی بــا بیــان اینکــه تولیــد و مصــرف 
ســم، کــود و بــذر اســتاندارد در اولویــت قــرار دارد، گفــت: 
اکنــون بــا مشــکل جــدی ســموم تقلبــی در کشــور روبــرو 

هســتیم کــه بایــد ایــن موضــوع را بــه صفــر برســانیم.

»ســید جــواد ســاداتی نــژاد« گفــت: امیــدوارم بــه جایــی 
ــی کــه در کشــور عرضــه  برســیم کــه هــر محصــول غذای
می شــود، دارای شناســنامه باشــد و مــردم به راحتــی 
ــه اطالعــات محصــول دســت پیــدا کننــد. ایــن  بتواننــد ب
ــر اطمینان بخشــی  ــالوه ب ــد محصــول ع ــفافیت در تولی ش
بــه مــردم کشــور باعــث اطمینــان دیگــر کشــورها می شــود.

ــه  ــی ب ــموم تقلب ــد س ــم ها بای ــث س ــزود: در بح وی اف
ــال کشــاورزان در  ــور مث ــه ط ــود، ب ــل حــذف ش ــور کام ط
مــزارع پنبــه داراب بــا ایــن مشــکل روبــرو هســتند کــه بایــد 
هرگونــه خطــا و تقلــب را بــه صفــر برســانیم کــه ایــن بحــث 
مربــوط بــه آگاهی رســانی بــه کشــاورزان برمی گــردد. اینکــه 
ســم اســتاندارد درجــه یــک را بــه چــه میــزان، چقــدر و در 
ــس از  ــی پ ــه زمان ــد و چ ــتفاده کنن ــول دوره ای اس ــه ط چ

اســتفاده بتوانیــم محصــول را برداشــت کنیــم.

دورریز ساالنه 5.۹ میلیون تن غذا در ایران

برنامــه محیــط زیســت ســازمان ملــل میــزان حیــف و میل 
ــرآورد و  ــن ب ــران را حــدود 5.9 میلیــون ت ســاالنه غــذا در ای
اعــالم کــرد هــر ایرانی به طــور میانگیــن 71 کیلوگرم غــذا در 

ــزد. ــال دور می ری س

ــذای  ــد غ ــاله 17 درص ــر س ــزارش ه ــن گ ــاس ای ــر اس ب
تولیــدی در جهــان کــه وارد بــازار مصــرف می شــود بــه هــدر 
مــی رود. ایــن رقــم معــادل مصــرف غــذای 690 میلیــون نفــر 

بــرای یــک ســال اســت.

ــال دور  ــک س ــی ی ــان ط ــه در جه ــی ک ــزان کل غذای می
ــرآورد شــده  ــن ب ــر 931 میلیــون ت ــغ ب ریختــه می شــود بال
اســت. 569 میلیــون تــن معــادل 61 درصــد از ایــن دورریز در 
خانواده هــا، 244 تــن معــادل 26 درصــد در بخــش خدمــات 
غذایــی مثــل رســتوران ها و 118 تــن معــادل 13 درصــد هــم 

در فروشــگاه ها و خرده فروشــی ها انجــام می شــود.

حیــف و میــل غــذا در همــه کشــورها بــا ســطوح درآمــدی 
متفــاوت، از کشــورهای دارای درآمــد بــاال گرفته تا کشــورهای 
ــی  ــی برخ ــت. حت ــایع اس ــن ش ــط و پایی ــد متوس ــا درآم ب
ــه کشــورهای  ــز بیشــتری نســبت ب ــر دورری کشــورهای فقی
ــذا در  ــز غ ــزان دورری ــال می ــرای مث ــد. ب ــعه یافته دارن توس
ــه ازای هــر نفــر در ســال اســت امــا  اتریــش 39 کیلوگــرم ب
در نیجریــه ســرانه دورریــز غــذا 139 کیلوگرم در ســال اســت. 
ســرانه دورریــز غــذا در کشــور پرجمعیــت هنــد نیز بیشــتر از 
اتریــش یعنــی 50 کیلوگــرم در ســال اســت. البتــه بایــد توجه 
داشــت کــه هــدر رفت غذا در کشــورهای توســعه یافته بیشــتر 
در بخــش مصــرف اســت امــا در کشــورهای در حــال توســعه، 
ــازی و  ــد، ذخیره س ــذا در بخــش تولی ــت غ ــدر رف بیشــتر ه
ــن  ــن حــال، ایرانی هــا کمتری حمل ونقــل انجــام می گیرد.باای

هدردهنــده غــذا در خاورمیانــه شــناخته شــدند.
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Food and food security in Iran and the 

world stage
Given the tremendous importance of the food secu-

rity situation in the world, especially after the Rus-
sia-Ukraine war and the prominence of this issue in 
domestic and foreign circles and the scattering of in-
accurate and sometimes scattered statistics and some-

times tainted with political issues and goals of politicians and Political officials in 
various countries, including our own, we have decided to scrutinize and spend a great 
deal of time, and of course compassionately and impartially, as befits a cited and 
referenced study, from several universally accepted sources, including the FAO and 
“HYDE *: Hyde” to reflect the global scene of production, consumption, prices, hun-
ger and food welfare and the position of top agriculture in different countries with a 
continental approach to achieve more realistic assessments and analysis.

Doing such research, especially in the current situation of water shortage and global 
warming, gives a better picture of what “should be done” to officials and food security 
planners. This compares several strategically important products such as red meat 
and poultry, eggs, milk and bread, especially alongside the names of our neighbors 
and regional neighbors, such as Turkey, Saudi Arabia, Iraq and the Israeli regime, in 
tables and Statistics are described.

Forecast a 34% increase in Iran›s grain pro-
duction and a 25% decrease in imports

The effects of the 13th government›s policies on eliminat-
ing the preferred currency for importing agricultural products 
and motivating domestic producers, dramatically increasing 
guaranteed purchase rates and encouraging farmers to plant 
more, are also reflected in the FAO report.

Predicting a 34% increase in Iran›s grain production this year, the FAO said Iran›s 
wheat production would increase by 4 million tonnes and barley by 1 million tonnes 
this year.

According to the report, Iran had produced 14.3 million tons of grain last year, and 
this figure is expected to increase to 19.2 million tons this year. With the increase in 
Iran›s grain production, the import of this product will decrease significantly by 25% 
and will reach 16.2 million tons.

The FAO has announced that Iran›s total grain imports last year were 21.6 million 
tons. Iran›s grain exports are projected at 100,000 tons this year, which is not a sig-
nificant figure and will not change compared to last year.
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Agricultural insurance image of the 
provinces
“On the occasion of the 38th anniversary of 

the establishment of the Agricultural Insurance 
Fund”

Agricultural insurance is one of the main de-
terminants and economic indicators in the agricultural situation, as well as cre-
ating confidence for farmers and villagers to survive and survive in the field of 
production.

In the following report, during a conversation with the insurance services depu-
ties of the management of Keshavarzi Bank branches, an attempt was made to in-
troduce the 6 leading provinces of insurance activities by selecting and directing 
the public relations of the Agricultural Insurance Fund in the form of abstracts 
and statistics. , To hear valuable experiences, successful and effective insurance 
plans and the role and effect of technology entry in this field from the Deputy of 
Insurance Services of Agricultural Bank in these provinces.

Food security and word play

Food security, which has been very important since the beginning of human 
life, has given way to playing with words these days. Apart from the officials 
who keep saying thank God everything is there and the shops are full of rice, 
red meat, chicken, eggs, oil and sugar, and of course the efforts of the whole 

government, especially the Ministry of Jihad for Agriculture and the food security 
base. Which has daily meetings and monitors the trade situation of basic goods at 
the market level and trade units, Also, the atmosphere of calm and people’s trust in 
the abundance of goods, which makes the hands of brokers, unconventional inter-
mediaries and rent-seekers short and hoarding does not take place, but we should 
not play with words and fill people’s bellies and the abundance of goods in He re-
placed the stores with food security and was glad that everything was fine and noth-
ing would happen. Because scientists and theorists of political economy define food 
security with four conditions: 1- Abundance  2- Easy access  3- Hygiene and health 
of raw materials for food production and 4- Purchasing power People.

 The key to achieving food security, which is important for the strength of gover-
nance, is the purchasing power of the people.
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provinces
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Food and food security in Iran and 
the world stage

Forecast a 34% increase in Iran›s 
grain production and a 25% decrease 
in imports
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