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تأمیــن نهادههــای دامــی و تکمیــل زنجیــره
غذایــی دام ،طیــور و آبزیــان در ســالهای اخیــر
بــه موضــوع مهمــی در کشــور تبدیــل شــده
و طبــق آمارهــا بــاالی  ۸۰درصــد نهادههــای
دامــی مصرفــی کشــور ،وارداتــی اســت.
طــی ســالهای گذشــته بخــش مهمــی از
واردات ایــران بــه نهادههــای دامــی اختصــاص
یافتــه اســت و از آنجایــی کــه ذرت ،جــو،
کنجالــه و بعضــی از دانههــای روغنــی مثــل
ســویا نیــاز بــه آب فراوانــی دارنــد ،کاشــت آنهــا
در کشــور بهصرفــه نیســت امــا در عیــن حــال
محصوالتــی پــر اهمیــت هســتند کــه جهــت
افزایــش شــیردهی ،پــروار کــردن و تولیدمثــل
دام ،طیــور و آبزیــان اســتفاده میشــوند.
از ســوی دیگــر تحریمهــا نیــز بــر معضــل
تأمیــن و تولیــد نهادههــای دامــی افــزوده
اســت و ادامــه رونــد فعلــی بــا تکیــه بــر واردات
میتوانــد زنجیــره امنیــت غذایــی مــا را بــا
تهدیــد مواجــه کنــد .ایــن در حالــی اســت کــه
پیشــرفت تکنولــوژی و ظهــور فنــاوری ثابــت
کــرده اســت کــه میتــوان بــا تکیــه بــر آن
صنایــع مختلفــی را از بحــران نجــات داد و
صنعــت دام و طیــور نیــز نمیتوانــد از ایــن
قاعــده مســتثنی باشــد.
جــو از گیاهانــی اســت کــه حداقــل  10هــزار
ســال در ایــران قدمــت دارد و در بخشهــای
مختلــف کشــاورزی و صنایــع غذایــی کاربــرد
فراوانــی دارد و در کشــورمان بــرای تغذیــه دام
اســتفاد ه شــده اســت .از طــرف دیگــر جــو بــه
عنــوان یکــی از نهادههــای دامــی محســوب
میشــود کــه در ســال  1394خودکفایــی آن در
کنــار  7محصــول کشــاورزی دیگــر تــا ســال 1404
بــه عنــوان هــدف اصلــی وزارت جهــاد کشــاورزی
مطــرح شــده اســت
و بــر اســاس اعــام اتحادیــه واردکننــدگان
نهادههــای دام و طیــور ایــران (اونــدا) ســاالنه
میلیونهــا تــن از ایــن محصــول وارد کشــور
میشــود .بهطوریکــه بــر اســاس اعــام
آمــار ایــن نهــاد ،در ســال گذشــته عــاوه بــر
مصــرف تمــام جــوی تولیــدی در داخــل ،بیــش
از  3میلیــون تــن وارد کشــور شــده اســت و
ایــن آمــار زمانــی جالــب میشــود کــه بدانیــم
بیــش از یــک میلیــارد دالر ارز بــرای واردات ایــن
ن هــم بــا قیمــت  4200تومانــی
محصــول ،آ 
صــرف شــده اســت.
جالبتــر ایــن اســت کــه میــزان واردات ایــن
نهــاده مهــم دامــی در مقایســه بــا ســال پیــش
از آن 79 ،درصــد افزایــش را تجربــه کــرده و ایــن
نشــان از ناکارآمــدی نظــام پرداخــت یارانــه در
توزیــع نهادههــای دامــی بــود؛ چــرا کــه تعــداد

م در کشــور بــا جهــش افزایشــی مواجــه
دا 
نشــده کــه لــزوم افزایــش حــدود  80درصــدی
جــو بــه کشــور احســاس شــود.
همیــن افزایــش  79درصــدی وزن جــوی
وارداتــی ،افزایــش  116درصــدی تقاضــای دالر
بــرای انجــام مراحــل واردات را نیــز بــه کشــور
تحمیــل کــرده و اگــر نوســانات نــرخ ارز را در نظــر
بگیریــم بــه عمــق چالــش واردات بیرویــه جــو
پــی خواهیــم بــرد.
درخصــوص میــزان تولیــد ایــن محصــول
ســیدجواد ســاداتینژاد ،وزیــر جهــاد کشــاورزی
توگــو بــا روزنامــه ایــران اظهــار کــرد:
در گف 
تولیــد جــو در ســالجاری نســبت بــه ســال
گذشــته بــا افزایــش یــک میلیــون تنــی یــا 30
درصــدی روبــهرو بــوده اســت.
تولیــد جــو در ایــران در ســال گذشــته 3
میلیــون و  600هــزار تــن بــوده کــه ایــن میــزان

در ســالجاری بــه  4میلیــون و  600هــزار تــن
رســیده اســت بــه همیــن دلیــل در حــال حاضــر
کشــورمان بــه عنــوان ســیزدهمین تولیدکننــده
بــزرگ جــو در جهــان شــناخته میشــود ولــی
بــا ایــن حــال هــر ســال مقادیــر زیــادی ارز از
کشــورمان بــرای واردات ایــن محصــول خــارج
میشــود.
میزان واردات جو طی سالهای اخیر
در چهارماهــه نخســت ســالجاری  274هــزار
و  553تــن جــو بــه ارزش  101میلیــون و  39هــزار
دالر بــه کشــور وارد شــده اســت ،از طــرف دیگــر
در ســال گذشــته نیــز  3میلیــون و  333هــزار
تــن جــو بــه کشــور وارد شــده کــه از ایــن میــزان
 44درصــد آن توســط بخــش خصوصــی و 56
درصــد آن توســط بخــش دولتــی وارد کشــور
شــده اســت.

