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وزیر جهاد کشاورزی:

دبیر اتحادیه صادرکنندگان آبزیان در گفتوگو با «ایران» خبر داد

شرایط مطلوبی در تولید گندم داریم

امین محمودی

خبرنگار

عکس :ایرنا

علیاکبــر خدایــی ،دبیــرکل اتحادیــه
تولیــد و تجــارت آبزیــان در گفتوگو
بــا «ایــران» در خصــوص آخریــن
وضعیــت صنعــت آبزیــان کشــور
اظهــار کــرد :خوشــبختانه در  4ماهــه
نخســت سالجاری نســبت به همین
بازه زمانی در ســال گذشته صادرات
آبزیــان کشــور بــا رشــد محسوســی
روبهرو شده است.
وی افــزود :بــه لحــاظ وزنــی
صــادرات محصــوالت شــیالتی در
چهارماهه نخســت ســال گذشته 36
هــزار و  881تــن بــود کــه بــا حمایت
دولــت از صادرکننــدگان ایــن میزان
در ســالجاری به  51هزار و  327تن
رســیده که این امر حاکی از آن اســت
کــه محصــوالت شــیالتی بــه لحــاظ
وزنــی رشــدی حــدوداً  40درصدی را
تجربه کردهاند.
دبیــرکل اتحادیــه تولیــد و تجارت
آبزیــان خاطرنشــان کــرد :بــه لحــاظ
ارزشــی نیــز صــادرات محصــوالت
شــیالتی در چهارماهه نخســت ســال
گذشــته  50میلیــون و  20هــزار دالر
بــود که ایــن میزان در ســالجاری به
 85میلیــون و  200هــزار دالر رســیده
کــه ایــن امــر حاکــی از آن اســت کــه
محصوالت شــیالتی به لحاظ ارزشــی
رشــدی  70درصــدی را در دولــت
سیزدهم تجربه کردهاند.
خدایی با اشــاره بهدلیــل افزایش
صــادرات محصــوالت شــیالتی در
یــک ســال اخیــر گفــت :دولــت طــی
یــک ســال اخیــر از سیاســتهای
انقباضــی خــود صرفنظــر کــرد و
همراهــی بیشــتری برای برگشــت ارز
با صادرکنندگان داشــت به طوری که
نرخ پایه صادراتی واقعیتر شــد.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان
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عــراق ،قطــر ،کویت و عمــان از دیگر
مشــتریان محصوالت شــیالتی کشــور
طــی یکســال اخیــر بودهانــد ضمن
اینکــه میگــوی تولیــد شــده در کشــور

بــه اروپــا از جمله اســپانیا نیــز صادر
میشود.
ایــن مقــام مســئول در بخــش
دیگــری از ســخنان خــود بــه

خســارتهای ســیل بــه آبزیپــروران
در یــک مــاه اخیــر اشــاره کــرد و
افزود :متأســفانه ســیل خسارتهای
جبرانناپذیری به واحدهای شــیالتی

زده به طوری که طبق اعالم سازمان
شــیالت حــدود  7هــزار تن آبــزی در
یــک مــاه اخیــر بهدلیل ســیالب تلف
شد هاند.
دبیــرکل اتحادیــه تولیــد و تجارت
آبزیــان تصریــح کــرد :بخشــی از این
واحدهــا بیمــه بودهانــد کــه صندوق
بیمــه محصــوالت کشــاورزی در
حال بررســی و بــرآورد میــزان دقیق
خســارات به آنهاســت هر چند که در
نهایــت  60درصد خســارات بــه آنها
پرداخت میشــود زیرا بخش دیگری
از ایــن واحدهــا بیمــه نبودهانــد،
لــذا از دولــت خواهشــمندیم کــه از
محــل ســتاد حــوادث غیرمترقبــه
بــه ایــن تولیدکننــدگان و واحدهــای
آبزیپروری کمک کند.
وی بــه بــازار صادراتــی قــزلآال
نیــز پرداخــت و گفت:آمارهای ســال
گذشــته نشــان میدهد کــه بزرگترین
تولیدکننده قزلآال در جهان هســتیم
ولی تولیدات این محصول صادراتی
نبــوده و بیشــتر بــرای شــب عیــد و
تأمین بازار داخلی بوده اســت.
خدایــی اذعــان داشــت :بــا
تولیدکننــدگان قــزلآال جلســاتی
صــورت گرفتــه تــا تولیــدات خوبــی
بــرای صــادرات بــه دیگــر کشــورها
داشــته باشــند ،ایــن در حالــی اســت
کــه تولیدکننــدگان میگــو با شــناخت
بازارهــای هــدف خــود توانســتهاند
 65درصد از میــزان تولیدات خود را
روانه این بازارها کنند.
دبیــرکل اتحادیــه تولیــد و تجارت
آبزیــان در خصــوص بــازار داخلــی
آبزیــان نیــز خاطرنشــان کــرد :طــی
ماههــای اخیــر تالش کردیــم قیمت
محصــوالت شــیالتی بــا افزایــش
روبــهرو نشــوند تــا مــردم بتواننــد
همچنــان ماهــی و دیگــر محصوالت
شیالتی را خریداری کنند.
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وجــود خشکســالیهای پیدرپــی
و کمبــود منابــع آب در بســیاری از
اســتانهای کشور ،مســأله مدیریت
منابــع آب در بخــش کشــاورزی را
بــه یکــی از مهمتریــن مســائل در
ایــن عرصــه تبدیل کرده اســت و از
عوامل اصلی محدودکننده توســعه
فعالیتهــای کشــاورزی بــه شــمار
میرود .به همین علت هم توســعه
ســامانههای نویــن آبیــاری در
راســتای بهبود عملکــرد روشهای
ســنتی آبیــاری و افزایــش راندمــان
تولیــد محصــوالت کشــاورزی از
اهــداف اصلــی احــداث شــبکههای
آبیاری کشــور محسوب میشود.
افزایــش راندمــان آبیــاری و
افزایش بهرهوری از مزایای اجرای
طــرح ســامانههای آبیــاری نویــن
اســت و در برنامــه ششــم توســعه
مقرر شــد ســاالنه حــدود  ۵۰۰هزار
هکتــار ارتقــای حاصلخیــزی خــاک
و بهبــود وضعیــت خاکهــای
کشــاورزی توســط دولــت انجــام
شــود .اگرچه مدیریــت بهرهوری از
آبهــای زراعی ،عالوه بر اســتفاده
از سیســتمهای نویــن آبیــاری،
مشــارکت هر چه بیشــتر کشــاورزان
را هم میطلبد.
رویکــرد اصلــی وزارت جهــاد
کشــاورزی در توســعه ســامانههای
نویــن آبیــاری ،توســعه روشهــا با
بهــرهوری بــاال اســت .طبــق اعــام
فریبــرز عباســی معاون آب و خاک
وزارت جهــاد کشــاورزی ،تاکنــون
حــدود  ۳۰درصــد از اراضــی آبــی
به انواع ســامانههای نویــن آبیاری
تجهیز شدهاند.
ســامانههای نویــن آبیــاری
بیشــترین راندمــان را در مــزارع
دارنــد و در بهتریــن شــرایط
میتواننــد بیــش از  ۹۵درصــد
بهــرهوری آبیــاری را بــه عهــده
بگیرنــد .در همیــن راســتا هــم
پشــتیبانی و تســهیالت بالعــوض
دولتی بــرای اجرای این ســامانهها
از کشــاورزان انجام میپذیرد.

خوشــبختانه کشــورمان در
حــوزه ســامانههای نویــن آبیــاری
بــا وجــود وارداتی و نو بــودن آن به
نقطهای رســیده اســت که خدمات
فنــی ،مهندســی را در ایــن حــوزه
بــه کشــورهای همســایه هــم صادر
میکنــد .ایــن در حالــی اســت کــه
در ســالهای اخیــر  ۹۵درصــد از
لــوازم و تجهیــزات ســامانههای
نویــن آبیــاری تولیــد داخــل بــود و
حــدود  ۵درصــد از ایــن تجهیــزات
وارداتی بود ،اما از دو ســال گذشته
با اســتفاده از ظرفیت شــرکتهای
دانشبنیــان داخلــی ،آن  ۵درصد
هم بــا کمک صنعتگران داخلی در
حال تولید است.
وزارت جهاد کشاورزی از تصویب
و اختصــاص  ۲۴۰۰میلیــارد تومــان
تســهیالت بالعــوض به ســامانههای
نویــن آبیــاری در ســالجاری خبــر
داده اســت .وزارت جهــاد کشــاورزی
از ســال  ۱۳۹۲تــا ســال  1399بیــش
از یــک میلیــون و  100هــزار هکتــار از
اراضی کشاورزی کشور را زیر پوشش
ســامانههای نوین آبیــاری قرار داده
بــود .وزارت جهــاد کشــاورزی دولت
ســیزدهم بــرای امســال اجــرای
ســامانههای نویــن آبیاری در ســطح
 ۸۰هــزار هکتــار از اراضی کشــاورزی
کشــور را هدفگذاری کرده است.
ëëنقــش پررنــگ ســامانههای نوین
آبیاری در امنیت غذایی
صمــداهلل ابراهیمیپور ،معاون
فنــی مجــری ســامانههای نویــن
آبیــاری وزارت جهاد کشــاورزی در
گفتوگــو بــا «ایــران» بــا اشــاره به
روشهــای نویــن آبیــاری در ایــران
گفــت :ایــن روشهــا شــامل انــواع
مختلف بارانی ،قطرهای و کمفشار
میشــوند که به جلوگیری از تلفات
آبیــاری در مزارع کمــک میکنند و
باعــث افزایــش راندمــان آبیــاری،
بهــرهوری و حفاظت کمــی و کیفی
از آب و خــاک مزرعــه میشــوند.
وقتــی مدیریــت آبیاری با اســتفاده
از سیســتم انجــام میگیــرد ،آب
کمتری اســتفاده میشــود و کیفیت
منابع آبــی با تنــش کمتری روبهرو

خواهد شــد ،بنابراین ســامانهها در
حفــظ منابــع آب و خاک و افزایش
تولید محصول تأثیرگذار هســتند.
وی ادامــه داد :بــا اســتفاده از
مدیریــت مهندســی در مزرعــه،
کاشــت ،داشــت و برداشــت
هــم مهندســی میشــود و تولیــد
محصــول افزایــش پیــدا میکنــد.
نقــش اســتفاده از ســامانههای
آبیــاری وقتی پررنگتر میشــود که
یکــی از مأموریتهــای آن موضوع
امنیت غذایی باشد.
ابراهیمیپــور با اشــاره بــه اینکه
پیادهســازی سیســتمهای نویــن
آبیاری ،هزینههــای تولید را کاهش
میدهــد ،افــزود :بــا اســتفاده از
سیســتمهای نویــن ،نهادههــای
کمتــری ماننــد کــود و ســم مصرف
میشــود کــه در ســامت محصــول
هــم اثرگــذار اســت .بــه همیــن
علــت محصوالتی که بــا روشهای
آبیاری تحت فشــار تولید میشوند،
سالمت بیشتری دارند.
وی بــا بیــان اینکــه  2و نیــم
میلیــون هکتار از اراضی کشــاورزی
به ســامانههای نوین آبیاری مجهز

و مهندســی دارنــد .ضمــن اینکــه
بیــش از  300تولیدکننده تجهیزات
داریــم کــه انــواع لــوازم آبیــاری را
تولیــد میکننــد و پتانســیلهای
باالیــی را در ایــن بخــش عهــدهدار
هستند .

شــدهاند ،افزود :این روش از اواخر
دهــه  60آغــاز شــد و تاکنــون هــم
ادامــه پیــدا کــرده اســت .ضمــن
اینکــه کاهــش بارندگــی در کشــور
هــم اســتفاده از این ســامانهها را با
اهمیتتر کرده است.
ابراهیمیپــور ،اســتفاده از
ســامانههای تحــت فشــار توســط
وزارت جهــاد کشــاورزی را یکــی از
اقداماتــی عنــوان کــرد کــه بــه طور
جــدی در حــال پیگیــری اســت و
افــزود :اســتفاده از روشهای نوین
آبیــاری جــزو یکــی از پروژههــای
اقتصــاد مقاومتــی تعریــف شــده
کــه عدالتمحــور اســت و هر ســال
بــه اعتبــار آن افــزوده میشــود .از
ابتــدای ســال  10هزار هکتــار از این
ســامانه در زمینها اجرا شده و 100
هزار هکتار هم در حال اجرا اســت.
بــه گفتــه وی ،اســتفاده از
سیســتمهای آبیــاری نویــن به طور
معمــول در مناطــق کــمآب و بــا
بارندگــی محدود اجرا شــده اســت
کــه شــامل مناطقی در اســتانهای
خراســان رضــوی ،اصفهــان،
همدان ،فارس و کرمان میشــود.

ëëاجرای ســاالنه  10تا  15هزار پروژه
سامانههای نوین آبیاری
معاون فنی مجری ســامانههای
نویــن آبیــاری وزارت جهــاد
کشــاورزی تصریــح کــرد :اســتفاده
از ســامانههای آبیــاری فقــط در
یــک بخــش انجــام نمیشــود بلکه
بهصــورت پراکنــده و در همــه
مناطق کشــور در حال انجام است.
بــه طــور میانگیــن ســاالنه  10تا 15
هــزار پــروژه توســط ســامانههای
نویــن در حــال انجــام اســت .بــا
انجــام ســفرهای اســتانی کــه در
دولــت ســیزدهم انجــام گرفتــه،
اعتبار اســتفاده از ســامانهها تأمین
شــده و انجــام پروژههــا را عملیاتی
کرده است.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه وزارت
جهــاد کشــاورزی ظرفیتهــای
خوبــی بــرای اســتفاده از این طرح
ایجــاد کــرده اســت ،افــزود :در
حــدود  2هــزار شــرکت مشــاور و
پیمانــکار وجــود دارنــد کــه در ایــن
پــروژه فعاالنــه کار میکننــد و جــزو
شــرکتهای داخلــی محســوب
میشــوند که صــدور خدمــات فنی

ëëتولید  95درصد تجهیزات آبیاری
نوین در کشور
ابراهیمیپــور اضافــه کــرد :در
بخــش تولیــدات ســامانهها حــدود
 95درصــد تجهیــزات در داخــل
کشــور تولید میشوند و اقالم جزئی
در ایــن بخــش وارداتــی هســتند که
بــا برنامهریزیهــای انجــام گرفته،
تولیــد انبوه این محصوالت توســط
شــرکتهای دانشبنیان در دستور
کار قــرار گرفتــه تــا وارداتــی در این
بخش نداشــته باشیم.
وی درباره میــزان هدررفت آب
در بخــش کشــاورزی گفــت :درباره
میــزان مصــرف آب آمارهــای
متفاوتــی داده میشــود .آمارهــای
دقیق توســط وزارت نیرو باید ارائه
شــود اما بهروزرســانی نشده است.
اگرچــه بیشــترین میــزان مصــرف
آب در بخــش کشــاورزی اســت اما
نمیتــوان همــه تلفــات آبیــاری را
به این بخش نســبت داد .در کشــور
اقدامــات زیادی بــرای جلوگیری از
تلفات آبــی انجام گرفته اســت ،به
طوریکــه  30درصــد از اراضــی به
آبیاری نوین مجهز شــدهاند و بقیه
زمینهــا هم باید به این ســامانهها
تجهیز شوند.
ابراهیمیپــور به هوشمندســازی
آبیــاری در زمینهــای کشــاورزی
اشــاره کــرد و افــزود :امســال ایــن
پــروژه بهصــورت پایلــوت انجــام
میگیــرد کــه بــه صرفهجویــی در
مصــرف آب منجــر خواهــد شــد.
سیســتمهای آبیــاری بــا راندمــان
بــاال شــامل آبیــاری میکــرو،
آبیــاری زیرســطحی و اســتفاده از
ماشینهای آبیاری ســنتر میشوند
کــه اســتفاده از آنهــا در دســتور کار
وزارت جهــاد کشــاورزی قــرار دارد
تــا منجــر بــه بهرهمنــدی بیشــتر از
منابع آب شود.

وزیــر جهاد کشــاورزی با اشــاره بــه بازدید رئیــس جمهــور از وزارت جهاد
کشــاورزی گفت :محوریترین مســألهای که رئیسجمهــور در این بازدید
مطرح کرد ،تأمین پایدار غذای باکیفیت ،سالم و ارزان بود.
بــه گــزارش مهــر ،جــواد ســاداتینژاد وزیر جهاد کشــاورزی در حاشــیه
جلسه نشست وزیران در جمع خبرنگاران با اشاره به بازدید رئیسجمهور
از وزارت جهاد کشــاورزی اظهار داشــت :محوریترین مسألهای که رئیس
جمهــور در ایــن بازدید مطــرح کرد ،تأمیــن پایدار غذای باکیفیت ،ســالم
و ارزان بــا منشــأ داخلی بود که بحــث تنظیم بازار ،ســامت غذا ،افزایش
بهــرهوری ،کاهــش داللــی و حمایــت از تولیــد داخــل در آن لحــاظ شــده
باشــد .وی با بیان اینکــه از ابتدای دولت حمایــت از تولید داخل در حوزه
کشاورزی با «کشــاورزی قراردادی» شروع شده است ،عنوان کرد :افزایش
قیمــت خرید تضمینی و کاهش قیمت کود ،عمالً افزایش تغذیه خاک را
باعث شــده و امســال ما از مرز هفت میلیون تن تولید گذشــتیم و شــرایط
مطلوبی در تولید گندم داریم.
وزیر جهاد کشــاورزی با اشاره به اینکه نتیجه این رخدادها درخصوص
گندم و کود مشــخص شده است ،گفت :در سال زراعی آینده همین مسیر
را پیــش خواهیــم رفت و نگاه ما پایداری خودکفایی در گندم و نان اســت.
ما در ســالهای گذشته خودکفایی داشــتیم اما این حرکت سینوسی بود و
ما به دنبال پایداری این امر هستیم.

اخبار

افزایش  70درصدی صادرات محصوالت شیالتی در  12ماه گذشته
خود در خصــوص جزئیات صادرات
محصــوالت شــیالتی نیزعنــوان کرد:
میزان صــادرات انواع آبزیان دریایی
طی یک ســال اخیــر از  15هزار تن به
 27هــزار تــن رســیده کــه ایــن میزان
نشــان دهنــده رشــد  75درصــدی
صادرات این محصول دریایی است.
دبیــرکل اتحادیــه تولیــد و تجارت
آبزیــان تصریح کرد :میزان صادرات
میگــو نیــز طــی یــک ســال اخیــر از 4
هــزار و  800تــن بــه  5هــزار  250تن
رســیده کــه این میــزان نشــان دهنده
رشــد  10درصــدی صــادرات ایــن
محصول دریایی است.
خدایــی در ادامــه اظهــار کــرد:
میــزان صــادرات قــزلآال و ماهیــان
گرمابی کاهشــی بوده است به طوری
کــه طــی یــک ســال اخیــر صــادرات
ماهــی قــزلآال از هــزار و  239تــن به
 700تــن رســیده و صــادرات ماهیان
گرمابــی نیــز بهدلیــل ممنوعیــت
واردات ایــن ماهــی توســط عراقیها
در  7مــاه از ســال گذشــته از  4هزار و
 900تــن به  3هزار و  300تن رســیده
است.
ایــن مقــام مســئول در ادامــه بــا
اشــاره به ثابت بودن صادرات کنسرو
نیــز گفــت :میــزان خــوراک ماهــی
و مکملهــا طــی یــک ســال اخیــر بــا
افزایــش  53درصــدی از  8هــزار
و  500تــن بــه بیــش از  13هــزار تــن
رسیده است.
وی بــه مقاصــد صادراتــی
کشــورمان نیز اشاره کرد و گفت :طی
یک ســال اخیــر میــزان صــادرات به
کشــورهای جنوب شرقی آسیا کاهش
یافتــه و بیشــتر آبزیــان تولیــدی در
کشــور به کشورهای اوراســیا خصوصاً
روسیه صادر شده است.
خدایی افزود :کشــورهای حاشــیه
خلیــج فــارس از جملــه امــارات،

کشاورزی

پنجشنبه  27مرداد 1401
سال بیست و هشتم
شماره 7982

صادرات مرکبات ایران برای اولین بار به چین

معــاون وزیر جهاد کشــاورزی گفت :برای نخســتین بار مرکبــات ایرانی به
چین صادر میشود.
بــه گزارش مهر ،محمدمهدی برومنــدی ،معاون وزیر در امور باغبانی
در مراســم افتتاحیه نمایشــگاه فناوریهای بخش نوین کشاورزی با اشاره
بــه اقدامــات دولــت ســیزدهم در جهــت ارتقــای صــادرات محصــوالت
کشــاورزی گفت :اخیراً در ایــن زمینه تفاهمنامهای با چین امضا شــده که
بر این اساس قرار است مرکبات ایرانی برای اولین بار به چین صادر شود.
معاون باغبانی وزارت جهاد کشــاورزی اضافه کرد :ســاالنه حدود ۲۵۰
تا  ۳۰۰هزار تن مرکبات از کشور خارج میشود که امسال تولید مرکبات در
کشــور نیز نســبت به سالهای گذشــته افزایش قابل توجهی دارد .به گفته
وی ،چینیها بیشتر خواستار لیموشیرین ایران هستند.
برومنــدی افزود :صــادرات مرکبات به کشــور چین از ســال جاری آغاز
میشود .وی همچنین به صادرات سیب درختی به کشور پاکستان اشاره و
تصریح کرد :میزان این صادرات نیز در ماههای آینده توسعه پیدا میکند.
معــاون وزیــر جهاد کشــاورزی در بخش دیگری از ســخنان خود درباره
اینکه بعد از اصالح نظام یارانهای کشور ،قیمت میوه افزایش چشمگیری
داشــته اســت ،گفت :هزینههای تولید محصوالت کشــاورزی بــه طور کلی
افزایش پیدا کرده ضمن اینکه بحث قیمت تابع عرضه و تقاضاست.
برومندی اظهار داشــت :البته قیمت میوه در باغ یک مســأله و قیمت
آن در بــازار و مصــرف کننده مســأله دیگری اســت و تمام اینهــا را باید به
شکل یک زنجیره در نظر بگیریم.

افزایش  20تا  30درصدی تولید برنج

جمیل علیزاده شایق ،دبیر انجمن برنج ایران گفت :برخالف آنچه تصور
میشد تا امسال با کاهش تولید برنج روبهرو شویم ،اما بارندگیهای اخیر
موجب افزایش کمی و کیفی تولید برنج در شمال کشور شد که همین امر
در روند کاهش قیمت این محصول اثرگذار است.
دبیر انجمن برنج ایران در گفتوگو با ایرنا اظهار داشــت :طبق آمارها
عمــده تولیــد برنــج کشــور مربوط بــه اســتانهای شــمالی کشــور (گیالن،
مازندران و گلســتان) اســت ،یعنی از  ۶۰۰هزار هکتار اراضی برنج کشــور،
بــه طور قطــع  ۴۵۰تا  ۵۰۰هزار هکتار مربوط به اســتانهای مذکور اســت؛
بنابرایــن رونــد تولید ایــن اســتانها در قیمت این محصول تأثیر بســزایی
دارد .دبیــر انجمــن برنــج ایران یکــی دیگر از دالیــل افزایــش تولید برنج
را عالوه بر شــرایط آبوهوایی مناســب ،استقبال کشــاورزان از کشت دوم
برنج (برنج رتون) دانســت و افزود :به دلیل افزایش قیمت این محصول
در کشــور بخش عمدهای از کشــاورزان مازندرانی اقدام به کشت دوم این
محصول کردهاند که موجب افزایش تولید شده است.
علیــزاده شــایق بیان کرد :بر اســاس برآوردها به نظر میرســد امســال
میــزان تولیــد برنج بیش از 2میلیــون و  ۲۵۰هزار تن باشــد که رقم خوبی
اســت .وی اضافــه کرد :برای کشــت دوم برنج به طور معمول کشــاورزان
در اســفندماه خزانه برنج میگیرند ،البته امســال ایــن اقدام در بهمنماه
رخ میدهد و برداشــت این محصول در اوایل مردادماه صورت میگیرد؛
بنابراین کشــاورز بالفاصله به کشــت دوم میپردازد و حتی برای ســرعت
عمــل بهجــای نشــاکاری ،کشــت مســتقیم انجام میدهــد و اواخــر مهر و
آبانماه برنج کشت دوم نیز روانه بازار میشود.
بــه گفتــه دبیر انجمن برنج ایران ،اســتان گیالن به دلیل شــرایط آبو
هوایی خاص امکان کشــت دوم برنج را ندارد و بیشــتر کشــت دوم مربوط
به اســتانهای مازندران و گلســتان اســت .علیزاده شــایق گفت :برداشت
مکانیــزه برنــج ،ماه گذشــته در اســتان مازندران و دو هفته قبل در اســتان
گیــان آغاز شــده و اکنون با برداشــت ســنتی برنــج با وفور عرضــه روبهرو
خواهیم شد که باعث کاهش روند قیمتها میشود.
وی بیــان کرد :امســال تفاوتی که با ســالهای گذشــته دارد ،این اســت
که کاهش قیمت در ابتدای فصل برداشــت همانند ســالهای گذشته رخ
نداد ،زیرا کشــاورزان برای فروش با قیمت مناســبتر بخشــی از شــالیها
را برداشــت و در انبارهــا نگهــداری کردنــد و شــالی را روانــه کارخانههــای
شالیکوبی نکردند.
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رئیــس هیأت مدیره اتحادیه مرغداران میهن گفت :با اصالح نظام یارانه
قیمــت مصوب هر کیلو تخممــرغ درب مرغداری  ۳۵هــزار و  ۵۰۰تومان
اعالم شد که با نرخ فعلی  ۲۰درصد اختالف دارد.
حمیدرضــا کاشــانی در گفتوگــو بــا باشــگاه خبرنگاران گفــت :قیمت
کنونــی هــر کیلــو تخم مــرغ درب مرغداری  ۲۹تــا  ۳۰هزار تومــان معادل
شــانهای  ۵۸تا  ۶۰هزار تومان اســت که با نرخ مصوب اعالمی  ۲۰درصد
و قیمت تمام شــده واقعی  ۴۵درصد اختالف دارد .به گفته او ،علی رغم
آنکه زیان ســنگینی به صنعت طیور وارد شــده اســت ،اما خبری از مشوق
صادراتــی نیســت و عمالً صنعت رهاســت .کاشــانی میگوید :بــا توجه به
جوجهریزیها پیشبینی میشود که تولید تخم مرغ در شهریور به  ۳هزار
و  ۳۰۰تــا  ۳هــزار و  ۴۰۰تن در روز برســد که حداکثر مصــرف داخل  ۲هزار
و  ۹۰۰تــا  ۳هــزار تن اســت .رئیس هیأت مدیره اتحادیــه مرغداران میهن
گفت :با اصالح نظام یارانه طی ســه ماه اخیر در مجموع  ۳هزار تن تخم
مــرغ از مرغــداران خرید تضمینی شــده که برابر تولید یــک روز تخم مرغ
کشور است ،ضمن آنکه در پرداخت پول بی نظمی صورت گرفته است.
بنابــر آمار اعالمــی اتحادیه مرغداران از ابتدای ســال  ۲هــزار تن تخم
مرغ صادر شــد که مجدد به سبب عدم رقابت با تجار ترکیه متوقف شد و
طی چند روز گذشــته به ســبب زیان مرغداران با پرداخت مشوق از جیب
تولیدکننده روزانه  ۱۰۰تن تخممرغ صادر میشود.

