بهبود  5میلیارد دالری امنیت غذایی ایرانیان

مدیر کل فائو :ایران الگوی بسیار خوبی برای دستیابی به امنیت غذایی در شرایط سخت است

ریحانهیاســینی«/مادرسال92باتوجهبهشرایطکلیکشورهمچنینمشــکالتیکهدرزمینهتأمینموادغذاییداشتیم،مخصوصاًدرزمینه
گندموضعیتبحرانیداشتیم.نظربهوابستگیبســیارزیادیکهبهاینمحصولداشتیموباتوجهبهاینکهدرمقاطعمختلفمیزانمختلفی
ازگنــدمواردمیکردیــم،گاهی5میلیونتن،گاهــی6میلیونتنوگاهیهم7میلیونتــنگندمواردمیکردیــم،درآنزمانوضعیتخوبی
نداشتیم.ذخیرهگندممابرای18الی21روزبود».محمودحجتی،وزیرجهادکشاورزی،تابستانسال95چنینازوضعیتذخایرغذاییایران
صحبتکردهبود.کمبودذخایرموادغذاییوتهدیدامنیتغذایی،درنگاهاولدورازذهنبهحسابمیآیدامادرهمینشرایط،حدود4درصد
ازمردمایرانهنوزدرگرسنگیبهسرمیبرند.باحسابجمعیت80میلیوننفری،میتوانگفتحدودسهمیلیونو200هزارنفرازمردمایران،
باگرسنگیوتهدیدغذاییمواجههستند.بااینحال،بررســیآمارهاواظهاراتمختلفنشانمیدهدامنیتغذاییایرانطیسالهایاخیر
بهبودقابلتوجهیداشتهاست.

امنیتغذاییایرانچطوربهبودیافتهاست؟

آمارهاازرشدبخشکشاورزیچهحکایتیدارند؟

بررســی آمارهای رشد اقتصادی نشان میدهد ،بخش کشاورزی
در میان بخشهای مختلف اقتصاد بیشــترین رشــد را تجربه کرده و
همین موضوع موجب مثبت ماندن نرخ رشــد اقتصاد شــده است.
طبــق گــزارش مرکــز آمار ایــران ،بخش کشــاورزی در ســال94رشــد
5.4درصــدی را تجربــه کــرده و بخش خدمــات نیز 0.2درصد رشــد
داشته اســت اما بخش صنعت و معدن با رشــد منفی 2.2درصدی
مواجه شــده که نشــان میدهد میزان تولید ناخالــص داخلی دراین
بخش2.2درصدکاهشیافتهاست.درسال 95نیزبراساسگزارش
مرکز آمار ایران ،بخش کشاورزی در نیمه نخست امسال  5.9درصد
رشــد داشته است .همچنین رشــد ارزش افزوده بخش کشاورزی نیز
 3.5درصد بوده است.
کشــاورزی در سالهای اخیر در افزایش نرخ رشد اقتصادی ،تأثیر
قابل توجهی داشــته است ،چراکه رشد صنعتی پایین و حتی منفی و
رشدبخشخدماتنیزاندکبودهاست.علیطیبنیا،وزیراقتصاد
و دارایی میگوید« :دردوران پســابرجام ،گشایشهای صورت گرفته
در حــوزه فروش نفت جهت رســیدن بــه این میزان رشــد مؤثر بوده
اما نباید از ســهم بخش کشــاورزی نیز غافل شد ».حسن روحانی نیز
امســال درجشــن خودکفایی گندم و شــکرگزاری برداشت محصول
گفت« :درســال گذشــته بــا وجــود کاهش قیمــت نفت ،اگر رشــد در
بخشکشاورزیبهوجودنمیآمد،امکانداشتکهرشدکشورمنفی
شــود ،اما با رشد 5.4درصدی کشاورزی توانستیم به رشد مناسبدر
کشور برســیم  .امسال میزان رشد اقتصادی کشــور را باالی  5درصد،
پیشبینی میکنیم و امیدواریم دربخش کشاورزی نیز به این میزان
رشــد برســیم » .او ادامه داد« :گامهای خوبی که دربخش کشــاورزی
شــروع شدهبسیار ارزشمند اســت و استمرار رشد به معنای آن است
کهمسیردرستیراانتخابکردیمودولتمسیردرستانتخابشده
برای بخش کشاورزی را با جدیت ادامه خواهد داد».

نقشهامنیتغذاییدرجهان

پاالیش در صنعت «پاالیش»
عباس کاظمی

مدیر عامل شرکت ملی پاالیش و پخش

شــرکت ملــی پاالیــش و پخــش فرآوردههــای نفتــی
ایران ،بهعنوان یکی از  4شــرکت اصلــی وزارت نفت ،یگانه
مرجــع تهیــه و تولیــد و انتقــال و توزیــع انــواع فرآوردههای
نفتــی ،جهت مصارف صنعتــی ،حمل و نقــل و خانگی در
سراســر خاک ایران اســامی اســت و افــزون بر ایــن ،اجرای
پروژههــا و طرحهــای عمرانــی و ابنیه نفتی را نیــز مدیریت
میکند .این شــرکت هماکنون در مدار تولید ،انتقال و توزیع
اقــام گوناگــون فــرآورده و محصوالت پاالیشــی مــورد نیاز
کشــور ،روزانه بالغ بر یک میلیون و هشــتصد هزار بشــکه در
گردش دارد .همچنین در مســیر انجــام مأموریت خویش،
از  14شــرکت اصلــی ،شــامل  9شــرکت پاالیشــی ،شــرکت
خطــوط لوله و مخابــرات نفت ایــران ،شــرکت ملی پخش
فرآوردههاینفتیایران،شرکتملیمهندسیوساختمان
نفت ایران و شــرکت توســعه صنایع پاالیشی تشکیل یافته
اســت .اجرای طرحهــای در دســت اجرای حــوزه پاالیش و
پخــش ،معطوف به اهــداف راهبــردی اقتصــاد مقاومتی،
سندچشمانداز توسعه ،1404اجرای اصل 44قانون اساسی
و کاهش تصدیگری دولت است.
نگاهی بــه صنعت پاالیش ایران در دولــت تدبیر و امید
نشان از این دارد که مدیران نفتی با شناخت دقیق از جایگاه
صنعــت پاالیش در دنیا آینده روشــنی با رســاندن ظرفیت
پاالیشی کشور به روزانه  ۳میلیون بشکه در نظر گرفتهاند که
در این میان ایران را به قدرت پاالیشــی در آســیا و خاورمیانه
تبدیــل خواهــد کــرد .در این بین شــاید بزرگترین دســتاورد
صنایــع پاالیشــی کشــور را بتــوان خودکفایی ایــران از تأمین
بنزیــن داخــل عنوان کــرد که پــس از  ۱۱۰ســال ایــران را وارد
باشگاهصادرکنندگانبنزینخواهدکرد.میزانتولیدبنزین
هماکنون در پاالیشگاههای فعال کشور ،جمعاً  63میلیون
لیتر برآورد میشــود .از این مجموع ،توان تولید  28میلیون
لیتــر برابر شــاخصهای اســتاندارد یــورو  4تثبیت شــده که
میانکالنشهرهایکشور،توزیعمیشود.
مهمتریــن طرحهــای تعریــف شــده در بخــش صنایع
پاالیشــی ،توســعه و نوســازی پاالیشــگاههای موجــود و
ســاخت پاالیشــگاههای جدیــد اســت کــه بــا هــدف غایــی
افزایــش و تثبیــت ظرفیت تولیــد بنزین به اجــرا در میآید.
متأســفانه طی ســالیان اخیر ،بــه علت گســترش روزافزون
محدودیتهایناشیازتحریمهایسنگیننفتی،بسیاری
از طرحهــای صنعت نفت کشــور ،مغفول مانــده و در روند
توســعه این صنعــت موانع جــدی و بازدارنــدهای به وجود
آورده اســت .بخشــی از ایــن طرحها بواســطه عــدم تأمین
اعتبار و جذب ســرمایه الزم و دستهای دیگر به دلیل ناکامی
در تهیــه قطعــات و تجهیزات فنی و بعضاًفقــر تکنولوژی و
فناوری روز ،در مرحله اجرا متوقف شدهاند.
خوشــبختانه بواســطه شکســتن ســد تحریمهای نفتی
و آغــاز اجــرای برنامــه جامــع اقــدام مشــترک (برجــام)،
تنگناهــای عملیاتی و موانع اجرایی از میان برداشــته شــده
استوفرصتیکهدربستربرجامفراهمآمده،موجبشده
تا بسیاری از طرحهای صنعت نفت ،بویژه در حوزه شرکت
ملی پاالیش و پخش امکان اجرا و تکمیل یابند.
بــی تردیــد نخســتین گام بــرای اجــرای اَبــر طرحهــای
تعریفشده،تأمینوجذبسرمایهاستکهفارغازهرگونه
محدودیتــی ،در مقــام فعالیتهــای ســتادی و عملیاتــی،
در حوزه صنایع پاالیشــی ،اولویت تــام دارد .از اینرو یکی از
موضوعاتی که در این حوزه همواره پیگیری میشود ،جلب
مشارکت و جذب سرمایه داخلی و خارجی است.
آنچه گفته شــد تنها بخشــی از اقدامات انجام شــده بود و
اکنون دههاطرح برای نخستینبار در مرحله اجرا قرار گرفته
اســت .تکمیــل تمامــی طرحهــای در دســت اجــرا ،جایگاه
صنعت پاالیشی کشور را در آسیا و خاورمیانه برجسته و قابل
تأملخواهدکردونخستینهارابرایایرانبهارمغانخواهد
آورد و آینده روشنی را برای این صنعت رقم خواهد زد.
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بانــک جهانی ،امنیــت غذایــی ( )Food Securityرا «دسترســی
همه مــردم در تمام اوقات بــه غذای کافی برای داشــتن یک زندگی
ســالم» تعریف کرده است ،این تعریف به سه عنصر «موجود بودن
غذا»« ،دسترســی به غذا» و «پایداری در دریافت غذا» استوار است.
براســاس گزارش ســازمان جهانــی خوار بار و کشــاورزی ،فائــو ،برای
تأمین غذای جمعیت  ۹میلیارد نفری جهان در سال  ،۲۰۵۰باید دو
برابر میزان کنونی تولید کرد و برای رسیدن به این هدف باید موانعی
ماننــد محدودیت زمینهــای کشــاورزی ،کمبــود آب ،قیمت باالی
انرژی ،افت ســرمایهگذاری در زمینه تحقیقات کشــاورزی و افزایش
ضایعات غذایی را درنظر داشت .سازمان فائو با توجه به چشم انداز
امنیــتغذاییقــرن ۲۱جهان،مربــوط به کمبودمــواد غذایی،تولید
مواد غذایی را در قرن حاضر با مشکالتی پیشبینی کرده است.
با این حال ،فائو  ،ایران را الگوی امنیت غذایی در منطقه توصیف
کرده اســت .خوزه گراسیانو داسیلوا ،مدیر کل فائو در دیدار با محمود
حجتی ،وزیر جهاد کشــاورزی گفت« :ایران الگوی بسیار خوبی است
برای اینکه ببینیم چگونه میتوان در شــرایط بسیار سخت به امنیت
غذایی دســت یافت .فائو و ایران همکاری نزدیکی با یکدیگر دارند و
ما در نظر داریم با ایجاد مرکزی در ایران بویژه در دو بخش شــیالت و
آبیاری کشاورزی که کارشناسان ایرانی تجارب زیادی در آن دارند ،به
مــردم منطقه آموزش دهیم ».در ســال 91تراز تجاری غذایی کشــور
منفی  9میلیارد و  200میلیون دالر بوده اســت .این رقم ،از وضعیتی
نزدیک بــه فاجعه روایت میکند .در ســال  92این تراز غذایی کشــور
اندکــی بهبود یافــت و به منفی  8میلیــارد دالر رســید .وضعیت تراز
غذایــی کشــور تنها مربوط به تولیــد و خودکفایی نیســت بلکه ذخایر
محصــوالت کشــاورزی نیــز در انبارها وضعیتــی بحرانــی را به وجود
آورده بــود .اما در ســال 93این تــراز تجاری بیــش از 2.5میلیارد دالر
بهبــود پیدا کرد و بــه عدد منفی  5.6میلیارد دالر رســید .در ســال 94
ایــن بهبود باز هم ادامه پیــدا کرد و به منفی  3.4میلیارد دالر رســید.
تولید ناخالص بخش کشاورزی نیز در سالهای  93و  94در عدد 3.2
درصد بود .این بهبود نزدیک به  5میلیارد دالری در طول ســه ســال
گذشــته کم نظیر بود .رقم تراز تجاری غذایی کشــور در نیمه نخست
امســال باز هــم روند بهبود خــود را حفظ کرده اســت و بــه منفی 1.5
میلیــارد دالر رســیده اســت .طبق اعــام وزارت جهاد کشــاورزی ،در
مجموع تولیدات بخش کشــاورزی با15.4درصد رشــد طی دو ســال
 93و  94از  97میلیــون تــن در ســال  92به  112میلیون تن در ســال 94
رســید و در ایــن مســیر ،تولیــد دو کاالی اساســی غذایی مــردم بهبود

یافــت؛ به طوری که میزان خرید گندم داخلی با رشــد 67درصدی از
4.8میلیونتندرسال92بهبیشاز8میلیونتندرسال94افزایش
یافــت همچنیــن این افزایش خرید درســال 95نیز ادامــه یافت و به
 11.5میلیون تن در ســال رســید .علــی اکبر مهرفرد ،قائــم مقام وزیر
جهاد کشاورزی میگوید« :در  6ماهه نخست امسال نسبت به مدت
مشابه پارســال ،نزدیک به  220میلیون دالر فضای تجاری در بخش
کشــاورزی بهبود یافته اســت .پارســال حــدود  115میلیون تــن انواع
محصوالت کشاورزی شامل محصوالت باغی ،زراعی ،دام ،،شیالت
و آبزیان به ارزش 76میلیارد دالر تولید شد».
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