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کشاورزی

«ایران» از آخرین حمایتهای غیرقیمتی وزارت جهاد کشاورزی از کشاورزان گزارش میدهد

 25اقدام دولت برای خودکفایی محصوالت استراتژیک کشاورزی

تعیین زودهنگام نرخ خرید تضمینی گندم ،یارانه  1500تومانی کشت گندم ،تسهیالت  182میلیارد تومانی برای خرید کمباین و ....تنها قسمتی از اقدامات دولت سیزدهم برای حمایت از کشاورزان در یکسال اخیر است
امین محمودی
خبرنگار

عکس :ایسنا

عــاوه بــر تنظیــم بــازار کاالهــای اساســی
بــرای حمایت از مصرف کنندگان ،از زمان
شــروع به کار دولت سیزدهم وزارت جهاد
کشاورزیبهاقداماتزیادیبرایحمایتاز
کشاورزان و تولیدکنندگان روی آورده است
که برخی از این اقدامات بی ســابقه بوده و
در دولتهای گذشته صورت نمیگرفت.
در بیشتر کشورهای توسعهیافته دنیا برای
حمایت از تولیدکنندگان و کشاورزان عالوه
برسیاستهایقیمتیمثلخریدتضمینی
محصــوالت کشــاورزی بــه سیاســتهای
غیرقیمتــی نیــز توجه زیــادی میشــود تا
مشــکلی به لحــاظ تنظیــم بــازار کاالهای
اساســی وجود نداشــته باشــد و خودکفایی
محصوالتکشاورزیحاصلشود.ازاینرو
وزارت جهاد کشاورزی دولت سیزدهم نیز
عالوه بر افزایش خیرهکننده قیمت خرید
تضمینی محصوالت کشــاورزی همچون
گندموکلزارویبهسیاستهایغیرقیمتی
بــرای افزایش درآمــد کشــاورزان و کاهش
هزینههای آنها کرده و عالوه بر آن از تنظیم
بازار کاالهای اساسی نیز غافل نبوده است
که در گــزارش زیر به برخی از این اقدامات
خواهیمپرداخت؛
 -1ëëتعیین زودهنگام نرخ خرید تضمینی
محصوالتکشاورزیازجملهگندم
طــی  8ســال اخیــر همــواره دولــت
دوازدهم نرخ خرید تضمینی گندم و دیگر
محصــوالت کشــاورزی را بــا تأخیــر  5تا 8
ماهه نسبت به شــروع فصل زراعی اعالم
میکــرد که همیــن امر ســبب بیانگیزگی
کشاورزان و واردات افسارگسیخته کاالهای
اساســی و محصــوالت کشــاورزی میشــد
ولی با شــروع به کار دولت سیزدهم وزارت
جهــاد کشــاورزی در دو ســال اخیــر نــرخ
خریــد تضمینی محصــوالت کشــاورزی را
قبل از شــروع فصلــی زراعی(مهرمــاه) در
شهریورماه اعالم کرده است تا کشاورزان با
رغبت بیشتری اقدام به تولید محصوالت
اساســی کــرده و خودکفایــی در ایــن
محصوالتحاصلشود.
-2ëëیارانه1500تومانیکشتگندم
دولــت در ســال جدیــد تصمیم گرفته
اســت برای اولیــن بار بــه ازای هر کیلوگرم
کشت گندم در کشور یارانهای 1500تومانی
بــه کشــاورزان اعطا کنــد ،در این خصوص
ســیدجواد ســاداتی نژاد اعالم کرد :قیمت
گندم در ســال زراعی جدید ۱۱ ،۱۴۰۲-۱۴۰۱
هزار و  ۵۰۰تومان اعالم شده و  1500تومان
یارانه کشــت در نظر گرفتهایم که بخشــی
از آن را بــه یارانــه کــود و بــذر اختصــاص
میدهیم.
-3ëëکشتقراردادیدر5.5میلیونهکتار
ازاراضیکشور
یکــی دیگــر از اقدامــات جدیــد وزارت
جهاد کشاورزی کشــت قراردادی است که
امســال کلید خورده و طی پنج سال آینده
قرار اســت در  5.5میلیون هکتار از اراضی
کشــاورزی کشــور اجرایی شــود .بــه طوری
کــه میتوان گفــت وزارت جهاد کشــاورزی
تاکنون اقدام به کشت قراردادی در بسیاری
از محصــوالت کشــاورزی از جملــه گنــدم،
برنــج ،دانههای روغنی ،پنبه و چغندرقند

کــرده اســت کــه ایــن امــر بــدون شــک در
سالیانآیندهسببخواهدشدکشورمانبه
خودکفایی در این محصوالت برســد .سید
جواد ســاداتینژاد وزیر جهاد کشــاورزی در
نیمه مردادماه امســال ،با اشــاره به اجرای
کشــت قراردادی گندم از سالجاری گفت:
در ایــن طرح ،نهاده متناســب بــا اقلیم به
کشــاورز اهدا میشــود و تأمیــن مالی برای
خرید ســم ،کود و بیمه بــرای محصول در
دســتور کار قــرار دارد تا معیشــت کشــاورز
تأمین شود .این موضوع به حدود  40هزار
میلیاردتومانتأمینمالینیازدارد.
 -4ëëاجرای الگوی کشت از ابتدای پاییز در
کشور
با حساس شدن امنیت غذایی در دنیا،
سر و سامان دادن به برنامههای کشاورزی
در راستای امنیت غذایی اهمیت بیشتری
یافتــه کــه همــه دنیــا بویــژه پس از شــیوع
ویــروس کرونــا و جنــگ اوکرایــن و روســیه
تــاش خــود را در ایــن زمینــه دوچنــدان
کردهانــ د و دولت هــم برنامههای خــود را
رویاینمسألهمتمرکزکردهاست.باوجود
ابالغ مجلس این طرح  13ســالی است که
هنوز اجرایی نشــده ولی با این حال وزارت
جهــاد کشــاورزی با اجــرای آن قصــد دارد
تمرکــز خــود را روی محصــوالت اساســی
بگــذارد و از کشــت محصــوالت آببــر بــه
سمت کشت محصوالت ارزشمندی چون
گندم حرکت کند .یکی از دالیل این امر این
است که مشکل عمده کشــاورزی کشور در
سالهای گذشــته ،وابستگی بیش از اندازه
به محصوالت اساســی نظیر گندم ،برنج،
دانههــای روغنــی ،خوراک دام و گوشــت و
غیــره بود که ارزش تولیــد  125میلیون تن
محصــوالت کشــاورزی کشــور را کمرنــگ
میکرد .آنطور که مســئوالن وزارت جهاد
کشــاورزی میگوینــد با اجــرای ایــن طرح
شاهدآنخواهیمبودکهکشتمحصوالت
کشاورزی تا  ۱۸درصد افزایش مییابد و به
 ۱۵۲میلیونتنخواهدرسید،همچنین13
درصد مصرف آب کاهش مییابد.
 -5ëëزهکشــی 1.5میلیونهکتارازاراضی
برنجدرشمالکشور
از ســال گذشــته تاکنــون وزارت جهــاد
کشاورزی زهکشــی اراضی برنج در شمال
کشور را آغاز کرده تا با افزایش یک میلیون
تنی تولید برنج در کشــورمان در سالهای
آینده به خودکفایی در تولید این محصول
برسیم .در این باره سیدجواد ساداتینژاد،
وزیر جهاد کشاورزی در گفتوگو با «ایران»
اظهــار کــرد 1.5 :میلیــون هکتــار از اراضی
کشاورزی ما باید زهکشی شود که با جدیت
آنراپیگیریمیکنیم،زیرازهکشیاراضی
باعــث افزایــش بهــرهوری محصــوالت
کشاورزی و در نهایت رسیدن به خودکفایی
میشود.
 -6 ëëمعرفــی  ۲رقــم جدیــد برنــج بــرای
خودکفایی
محققان معاونت مؤسســه تحقیقات
برنج کشــور در آمــل دو رقم جدید برنج با
عملکــرد تولید  ۸.۵تــن در هکتار معرفی
کردنــد که بــا رونمایــی ایــن دو رقم جدید
عالوه بر افزایش قابل توجه در تولید برنج،
کشور از واردات این محصول بینیاز خواهد
شــد .این دو رقم جدید کــه در حال حاضر

 ۰۸و  ۰۱۵نام دارد ،در فصل زراعی امســال
در معاونت مؤسسه تحقیقات برنج کشور
در شهرســتان آمل کشــت شــده ،عالوه بر
مصرف کمتر آب ،کیفیت بســیار خوب در
طعم ،حدود  1.5تن در هکتار در مقایســه
با ارقام پرمحصول قبلی افزایش عملکرد
تولید دارد .وحید خسروی ،معاون مؤسسه
تحقیقــات برنــج کشــور در مازنــدران بــه
معرفیدوالینجدیدبرنجتولیدمحققان
این مؤسســه در شهرســتان آمل اشاره کرد
و گفــت :ایــن دو رقم برنج تا پایان امســال
رونمایی شده و برای فراگیرشدن کشت در
اختیارکشاورزانقرارخواهدگرفت.
 -7ëëواردات برنج در فصل برداشت برنج
داخلی
دولت سیزدهم برای تنظیم بازار برنج
ممنوعیــت هرســاله واردات آن را در زمان
برداشــت این محصول در داخل کشــور را
در ســالجاری ملغی اعالم کرد که این امر
ناشــی از افزایش سرســام آور قیمت برنج
در بازارهای جهانی بعد از فصل برداشت
محصولدربازارداخلیبودتاواردکنندگان
بخش خصوصی و شرکت بازرگانی دولتی
بــا هزینه کمتری برنــج را وارد کرده و برنج
با قیمت کمتری به دســت مصرفکننده
نهاییبرسد.
 -8ëëتســهیالت 182میلیاردی برای خرید
کمباینپنبهبهکشاورزان
وزارت جهاد کشاورزی برای خودکفایی
در تولید پنبه کشور تا ســال  1403اقدامات
گســتردهای را انجــام داده اســت ،از این رو
182میلیاردو440میلیونتومانتسهیالت
کم بهــره  4درصدی را برای خرید کمباین
توسطپنبهکاراناختصاصدادهاست.
-9ëëیارانهکشتپنبه
از طــرف دیگــر تمــام پنبــه مــورد نیــاز
کارخانجات نساجی همیشه توسط بخش
خصوصــی خریــداری میشــود و دولــت
صرفاًقیمتخریدتضمینیاینمحصول
را بــه این دلیل اعالم میکند که اگر قیمت
پنبه در بازار افت داشت به خرید تضمینی
آن ورود کنــد .بــا همه این اوصــاف ،دولت
بــه پنبهکاران نــوورود به عرصــه تولید این
محصــول بــه ازای هــر کیلوگرم برداشــت
پنبــه از مــزارع خود و فــروش آن به بخش

خصوصی ،یارانه  1500تومانی اختصاص
داده است.
-10ëëیارانه6میلیونتومانیکشتسویا
بــه منظور رســیدن بــه خودکفایــی 50
درصــدی دانههــای روغنــی تــا افــق 1404
وزارت جهاد کشاورزی حمایتهای زیادی
راازکشاورزانکردهکهیکیازآنهااختصاص
یارانه 6میلیون تومانی به سویاکاران است.
سویا یکی از دانههای روغنی است که بسیار
آببر است و از هر کیلو از این محصول 18
درصد روغن استحصال میشود به همین
منظور وزارت جهاد کشــاورزی بــه ازای هر
هکتــار  ۳میلیــون تومان به کشــاورزانی که
ســویا بکارند پرداخــت میکند؛ همچنین
 ۳میلیــون تومــان نیز بــه عنــوان افزایش
عملکــرد بهــرهوری در این بخــش به آنها
پرداختخواهدشد.
-11 ëëتســهیالت 100میلیــارد تومانــی برای
کارخانجاتپنبهپاککنی
یکــی دیگــر از اقدامــات دولــت بــرای
توســعه کشــت پنبــه در کشــور تخصیص
یارانــه  100میلیــارد تومانی بــرای تجهیز و
نوســازی کارخانجات پنبه پاککنی اســت
تــا به مــوازات رشــد تولیــد ایــن محصول،
کارخانجاتپنبهپاککنینیزتوسعهیابند.
-12 ëëتســهیالت  50میلیــارد تومانــی بــه
کارخانجاتبذرپنبه
کارخانجات بذر پنبه نیز سهم عظیمی
در رشــد و توســعه کشــت پنبــه در کشــور
خصوصاً در اســتانهای گلستان ،خراسان
رضــوی و فــارس دارنــد ،از ایــن رو دولــت
تسهیالت 50میلیاردتومانیرابرایتجهیز
و نوســازی کارخانجــات بــذر پنبــه در نظر
گرفتهاست.
-13ëëبــذرپنبــهنصــفقیمــتدراختیار
کشاورزان
برای رســیدن بــه خودکفایــی در تولید
پنبه عالوه بر تسهیالت به کارخانجات این
محصول ،وزارت جهاد کشاورزی تصمیم
گرفته است به خود پنبهکاران نیز با نصف
قیمتیاهمانیارانه 50درصدیبذراعطا
کند .به همین منظــور ایــن وزارتخانه دو و
نیمبرابربیشترازسالگذشتهبذراستاندارد
داخلی تأمین کرده و از سوی دیگر ورود بذر
خارجی به کشــور را برای تأمین کسری بذر

تسهیلکردهاست.
-14ëëکاهش45درصدیقیمتکودوسم
ت کاهــش قیمت کود
اقــدام دوم دولــ 
شــیمیایی بــود کــه کشــاورزان نســبت بــه
قبــل کــود را راحتتر خریــداری کردند ،به
گفته کارشناســان هر یک واحد کــود که در
محصول استفاده میشود 9واحد به تولید
اضافــه میکنــد .خبــر کاهش قیمــت کود
شــیمیایی را مدیرعامل شــرکت خدمات
حمایتیکشاورزیاوایلامسالدرفروردین
اعــام کــرد که بــرای کودهــا یارانــه دولتی
پرداخت و از این پس با کاهش قیمت 45
درصدی به کشــاورزان عرضه میشــود .بر
اساس آمار وزارتجهاد کشاورزی،مصرف
کود فســفاته و پتاســه توسط کشــاورزان در
ســالهای  99و  1400نســبت بــه ســال 98
کاهش  80درصدی یافته اســت .از ابتدای
ســال  99و با آزادســازی نرخ کود شیمیایی
که در دولت دوازدهم شکل گرفت ،قیمت
این محصــول افزایش پنــج برابری یافت
کــه ایــن افزایش قیمــت موجــب کاهش
مصرف کود شیمیایی توسط کشاورزان شد
و به گفته کارشناسان ،کاهش کمی و کیفی
محصوالت کشاورزی را در پی داشته است.
-15ëëیارانه حملونقــل به تولیدکنندگان
چغندرقند
قیمــت خریــد تضمینی چغنــدر قند
بهــاره و پاییزه برای ســال زراعــی آینده به
ترتیــب یک هزار و  870و یک هــزار و 805
تومان تعیین شد ،عالو ه بر تعیین قیمت
به ازای هر کیلوگــرم چغندرقند بهاره 400
تومــان و چغندرقنــد پاییــزه  430تومــان
هزینه حمل به قیمت خرید تضمینی این
محصولاضافهمیشود.
 -16ëëجایــزه فــروش چغندرقنــد بــه
دولت
بــه تولیدکننــدگان چغندرقند بــه ازای
هر تن چغندرقند بهاره و پاییزه  2کیلوگرم
قند یا شکر به نرخ  2هزار و  200تومان و 20
کیلوگرم تفاله خشــک به نــرخ  800تومان
بهعنوانجایزهتحویلدادهخواهدشد.
 -17ëëتخفیــف  20درصــدی بیمــه
محصوالت کشاورزی
کشــاورزان تولیدکننــده چغنــدر
قند ،دانه کلزا و ســویا نســبت به ســایر

تولیدکنندگان تخفیفی بیشــتر معادل
 20درصد از حق بیمه سهم کشاورزان
برخوردار خواهند بود.
-18ëëتوســعهکشــتچغندرقندبهجای
نیشکربرایخودکفاییشکر
چغندر قند نسبت به نیشکر محصول
کم آببری اســت به طوری که برای کشت
چغنــدر قنــد حداکثر آبی کــه در ایــن نوع
کشــت مصــرف میشــود  ۷هــزار و ۵۰۰
مترمکعب در هکتار میباشــد در صورتی
کهاینمیزاندرنیشکر ۳۵هزارمترمکعب
در هکتار میباشد به همین منظور وزارت
جهاد کشاورزی به دنبال جایگزینی کشت
چغندر قند با نیشکر است تا با خشکسالی
خوزستان که تولیدکننده عمده شکر کشور
اســت ،میزان تولید این محصول در کشور
کاسته نشده و به خودکفایی در تولید شکر
نائلشویم.
 -19 ëëتوسعه کشــت پاییزه چغندر قند به
جایکشتتابستانه
بــا توجــه بــه شــروع بــارش و نــزوالت
آســمانی از فصل پاییز و مقابله با هرگونه
کم آبی در کشورمان وزارت جهاد کشاورزی
بهدنبالتوسعهکشتپاییزهچغندرقندبه
جای کشت تابستانه است تا خودکفایی در
تولید شــکر به مشکل برنخورد . .در همین
خصــوص ســیدجواد ســاداتینژاد ،وزیــر
جهاد کشاورزی در گفتوگویی اختصاصی
با «ایران» گفت :برای خودکفایی در تولید
شــکر نیز میتوانیم بــا اولویت قــرار دادن
کشت چغندر قند به جای نیشکر و توسعه
کشــت پاییزه این محصول به جای کشت
تابســتانه به دلیل آب بر بودن ،این مهم را
محققکنیم.
 -20 ëëاحداث شهر پروتئین در شرق تهران
برایمقابلهبادالالنگوشتقرمز
عالو هبرمعافیتکاملعرضهکنندگان
گوشت از پرداخت مالیات ،دولت بهدنبال
طرحهــای دیگــری نیــز بــرای حمایــت
از مصرفکننــدگان و تولیدکننــدگان
ی که در
محصــوالت دامی اســت .بهطــور 
این خصــوص مجتبی عالــی ،مدیرعامل
اتحادیه سراســری تعاونیهای کشــاورزی
دامــداران ایــران در گفتوگــو بــا «ایــران»
اظهــار کــرد :خوشــبختانه دولــت مصــر

اســت حمایتهــای الزم را از دامــداران
و مصرفکننــدگان گوشــت قرمــز داشــته
باشــد .وی افزود :به همین منظور شرکت
پشــتیبانی امور دام محدوده وسیعی را در
منطقــه تهرانپارس تهــران بــرای احداث
شــهر پروتئین در نظــر گرفته و قرار اســت
تمامی نیــاز پروتئینی این شــهر بهصورت
مستقیم توسط اتحادیههای دامی صورت
گیــرد .مدیرعامــل اتحادیــه سراســری
تعاونیهــای کشــاورزی دامــداران ایران با
بیان اینکه این طرح در حال ســپری کردن
مراحلقانونیخوداست،خاطرنشانکرد:
با ایــن طرح محصــوالت پروتئینــی بدون
واسطهبالفاصلهازتولیدبهمصرفخواهد
رســید .عالی تصریح کرد :با این کار دالالن
و واســطهها از بــازار گوشــت قرمــز حــذف
خواهند شد و تولیدکنندگان سود بیشتری
ازتولیدخودخواهندبردومصرفکنندگان
نیز گوشــت قرمز و محصوالت پروتئینی را
ارزانتر از قبل خریداری خواهند کرد.
-21 ëëتســهیالت 20هزارمیلیاردتومانی به
دامداران
بعــد از اصــاح ارز ترجیحــی در کشــور
هزینههــای تولیــدی از جملــه قیمــت
نهادههایدامیموردنیازدامدارانبالطبع
افزایــش یافــت بــه همیــن دلیل نیــاز بود
که دامــداران نقدینگــی الزم را برای خرید
این نهادهها داشــته باشــند ،اما بســیاری از
دامداران و مرغداران بهشدت از آینده خود
بعد از حذف ارز 4200تومانی نگران بودند.
با پییشنهاد وزیر جهاد کشاورزی و موافقت
شورای پول و اعتبار  20هزار میلیارد تومان
اعتبار جهت پرداخت تســهیالت و تأمین
ســرمایه در گردش این واحدهای تولیدی
مشــمول طــرح مردمیســازی و توزیــع
عادالنــه یارانــه بــا نــرخ ســود  15 ،10و 18
درصــد جــذب شــد و درحــال پرداخت به
تولیدکنندگانمرغگوشتی،تخممرغودام
است ،این در حالی است که در دولتهای
گذشته هیچگونه برنامه و طرح مدونی در
این خصوص وجود نداشته است.
 -22ëëرفــع ممنوعیت صــادرات مــرغ به
عراقپساز 6سال
با اقدامــات دولــت ســیزدهم و وزارت
جهــاد کشــاورزی و ارتقــای دیپلماســی
غذایی ،بعد از  ۶سال ممنوعیت صادرات
محصوالت طیور به کشور عراق برداشته و
صادرات همه محصوالت مرغداری ایران
بــه عراق آزاد شــده اســت .دلیــل رفع این
ممنوعیــت ،نظارتهــای بهداشــتی ویژه
ســازمان دامپزشکی کشــور و پیگیریهای
الزم درخصــوص اتخــاذ تمهیــدات الزم
جهــت تضمیــن ســامت فضــای تولیــد
طیور کشــور بود ،به طوری که با تالشهای
صورت گرفته ســازمان دامپزشــکی کشور،
ایرانازنظربیماریطیورسبزاستوبارفع
این ممنوعیت موقعیت مساعدتری برای
ســرمایهگذاران و تولیدکنندگان بازار طیور
کشورفراهمشد.
-23ëëتسهیالتیکمیلیاردتومانیدولت
بهآبزیپروران
دولــت ســیزدهم و وزارت جهــاد
کشاورزی توسعه تولید و افزایش صادرات
با هــدف کمک به تأمین امنیــت غذایی و
کاهــش واردات را در دســتور کار خــود قرار

داده اســت .بــه طــوری که محمــد مخبر،
معــاون اول رئیسجمهــور در ایــن بــاره
میگویــد :بایــد بــه دنبــال طــرح جهــش
تولیــد در شــیالت باشــیم کــه میتواند به
اشــتغالزایی و درآمد پایدار بــرای مردمان
ساحلنشــین منجر شــود .رئیس سازمان
شــیالت ایران نیــز در این باره گفت :بعد از
مردمیســازی یارانهها  ۲۰۰میلیون تومان
شیالتکارت برای بهرهمندی از تسهیالت
 ۱۲درصدیو ۸۰۰میلیونتومانتسهیالت
 ۱۵درصدی برای خرید نهاده از بازارگاه به
منظورحمایتازتولیدکنندگاناینبخش
اعطامیشود.
-24ëëتوجهبهدیمزارهابرایخودکفایی
کشــت دیــم مبنــا و یکــی از مهمترین
پایههــای تولیــدات محصــوالت زراعی در
کشورهایمختلفدنیااست.
با توجه به اهمیت موضوع ،همزمان با
آغاز به کار دولت ســیزدهم ،کارگروهی در
راستایافزایشسطحزیرکشتدیمایجاد
و طــرح جهــش تولیــد دیــم در  ۱۵اســتان
به وســعت  ۲میلیــون و ۶۰۰هــزار هکتار از
اراضــی کشــور هدفگــذاری شــد .درحــال
حاضر نیز براساس تفاهمنامه اردیبهشت
 1401وزارت جهاد کشاورزی با ستاد اجرایی
فرمان امام(ره) توســعه این کشت در 5.2
میلیون هکتار از اراضی زراعی کشور (تمام
اســتانهای دارای ظرفیــت) آغــاز شــده
اســت .به طوری کــه اجرای طــرح جهش
تولید (گنــدم ،جو ،نخود ،عــدس ،علوفه،
گلرنــگ ،کلزا و کاملینــا) در دیمزارهای 15
اســتان کشــور در ســطح  2609هــزار هکتار
و برنامهریــزی جهت ســال زراعــی -1402
 1401در  18اســتان دیمخیــز کشــور یکــی
از مهمتریــن برنامههــای وزارت جهــاد
کشــاورزی در ســال زراعــی آینده اســت .از
طــرف دیگر ایــن وزارتخانــه پــروژه ارتقای
امنیــت غذایــی در  9اســتان (کرمانشــاه،
کردســتان ،آذربایجان شــرقی ،آذربایجان
غربی ،لرســتان ،مرکزی ،خراسان رضوی،
خراســان شــمالی و ایالم) را تا سال زراعی
 1400اجــرا و ســپس آن را تحــت عنــوان
استانهای تحت پوشش توسعه دیمزارها
در قالــب طــرح ملــی جهــش تولیــد در
دیمزارها ادامه داده است.
-25ëëکشتسبزیوصیفیدرگلخانه
بــرای مقابلــه بــا تنــش آبــی و کشــت
بیشــتر محصوالت کم آب بر در اراضی باز
کشــاورزی ،وزارت جهاد کشــاورزی برنامه
کشت ســبزی و صیفی جات در گلخانهها
را در دســتور کار قرار داده اســت .در همین
خصوص سیدجواد ساداتینژاد وزیر جهاد
کشــاورزی با بیان اینکه بخش آب بر تولید
در بخش کشــاورزی سبزی و صیفی است،
گفت:بنابردستوررئیسجمهورامسالبنا
داریم حرکت تغییر کشت سبزی و صیفی
از زمینهــای آبــی بــه گلخانهها را شــروع
کنیم .زیرا گلخانهها کم آب بر هستند و آب
ذخیره میشــود .برای ایــن موضوع به ۱۰۰
هــزار هکتار گلخانــه نیاز داریم کــه در حال
حاضــر  ۲۰هزار هکتار داریــم و باید آن را ۵
برابــر کنیم .همچنین بایســتی زمینهای
آبی را به کشت محصوالت اساسیتر مانند
گندماختصاصدهیم.دیگراینکهعلوفهرا
هم از زمینهای آبی به مراتع خواهیم برد.

پیشبینی میشود تا پایان سال حجم صادرات میگو به حدود  10هزار تن برسد

رشد  100درصدی صادرات میگو

عکس :ایرنا

گــروه اقتصــادی /میگــوی ایرانــی یکی از
محصــوالت آبــزی اســت کــه از بازارهای
هــدف صادراتــی برخوردار اســت زیــرا از
معدود میگوهای باکیفیت دنیا محسوب
میشــود و در دو نــوع پرورشــی و دریایی
تولید میگردد .تولید میگوی پرورشــی از
 ٢٥سال گذشته در کشور آغاز شد اما قبل
از آن همه میگوها از دریا صید میشد.
با توسعه مزارع تولید میگوی پرورشی
در نواحــی جنوبــی کشــور ایــن صنعــت
توانســت نقــش اشــتغالزایی و ارزآوری
را ایفــا و جــای خــود را در اقتصــاد کشــور
باز کنــد .امــروز تولید میگو به حــدود ۴۵
هزار تن در ســال رسیده ولی میزان صید
دریایی در ســالهای گذشته همیشه بین
 ۴تا  ۸هزار تن ثابت بوده است.
تقریباً همــه میگــوی دریایی مصرف
داخلــی دارد و از میگــوی پرورشــی نیــز
حــدود  ۱۰هــزار تــن در داخــل مصرف و
مابقــی نیــز صــادر میشــود و ایــن رونــد
صادراتی در سالهای اخیر رو به افزایش
گذاشته اســت .به عنوان نمونه صادرات
میگو در ســال  1400نسبت به سال 1392
بــا رشــد  215درصــدی بــه لحــاظ وزنــی

و رشــد  230درصــدی بــه لحاظ ارزشــی
روبهرو بوده اســت .به طوری که صادرات
ایــن محصــول از  50میلیــون و  600هزار
دالر در سال  1392به حدود  167میلیون
دالر در سال گذشته رسید.
صــادرات میگــو عــاوه بر کشــورهای
همســایه و حاشیه خلیج فارس توانست
با تفاهمنامههایی که با دو کشــور روســیه
و چیــن منعقــد شــد ،بــازار هــدف قابــل
توجهــی را پیــدا کنــد و بــه رشــد میــزان
ارزآوری کشور بیفزاید.
صنعت پرورش میگو در ایران فاصله
زیادی با دنیا ندارد و ضریب نفوذ دانش
در ایــن صنعــت متناســب بــا ضرایــب
جهانــی اســت به طــوری کــه ایــران جزو
کشورهای پیشــتاز از نظر میزان برداشت
میگو در واحد سطح است.
علی اکبــر خدایــی ،دبیــرکل اتحادیه
تولید و تجارت آبزیــان ایران در گفتوگو
با «ایران» میگویــد :فصل صید میگوی
پرورشــی از مردادمــاه در هرمــزگان آغاز
شــد و اکنــون یــک ســوم صیــد میگــو در
بوشهر انجام شده است .صید در چابهار
به اتمام رسیده است و در استان گلستان

آغــاز شــده و در روزهای آینده در اســتان
خوزستان آغاز میگردد.
وی بــا بیــان اینکــه در تولیــد میگــوی
پرورشــی بــا کاهــش روبــهرو بــوده ایــم،
میافزایــد :ما قبــل از آغــاز تولید میگوی
پرورشــی انتظار افزایش تولید تا  70هزار
تن را داشتیم اما چون مزارع تولید میگو
دچــار بیمــاری شــدند اکنــون پیشبینی
افزایش تولید را نداریم .برآورد میشــود
میزان تولید در ســال جــاری به  55تا 57
هزار تن برســد که در ایــن صورت به آمار
تولید سال قبل خواهد رسید.
خدایی درباره بیماری شــایع شده در
مزارع میگوی اســتان هرمزگان میگوید:
امســال بیمــاری «نکــروز حــاد عفونــی
پانکراس میگو» که ناشــی از یکی از انواع
باکتریهــا اســت ،در بســیاری از مــزارع
اســتان هرمزگان شــایع شــد .بــا توجه به
اینکــه هرمزگان یکــی از قطبهای مهم
تولیدکننده میگو محسوب میشود و رشد
میگو در آن کاهــش پیدا کرد ،بر مجموع
تولید در سال جاری تأثیر گذاشت.
خدایی ادامه میدهد :در سایتهای
بوشــهر و چابهــار تولید میگــو قابل قبول

بــود و به همین علــت میتوانیم امیدوار
باشیم تولید میگو به رقم سال قبل برسد.
دبیــرکل اتحادیــه تولیــد و تجــارت
آبزیــان ایران ،رونــد صادرات میگــو را رو
بــه افزایــش عنــوان میکنــد و میگویــد:
صــادرات میگو در یکســال گذشــته روند
افزایشی داشته اســت که این موضوع در
صــادرات میگــو به روســیه خود را نشــان
داده اســت .آمار پنج ماهه نخست نشان
میدهد سال گذشــته میزان صادرات به
این کشــور در حدود  1700تن و امسال به

 3700تن رســیده اســت که حاکی از رشد
 100درصــدی اســت .رشــد صــادرات به
روسیه قبل از بروز جنگ روسیه و اوکراین
و تحریم این کشــور توسط ســایر کشورها
آغــاز شــده بود .برآورد میشــود تــا پایان
ســال حجم صــادرات میگو به حــدود 10
هزار تن برسد.
خدایی ادامه میدهد :صادرات میگو
در ســال گذشــته  33هــزار و  600تن بود
کــه در حــدود  180میلیــون دالر ارزآوری
برای کشور به همراه داشته است و انتظار

میرود امســال هــم صــادرات به همین
ارقام برسد .اگر صادرات میگو را به عنوان
یکــی از محصــوالت غیرنفتــی بــا فــرش
مقایســه کنیــم ،مشــخص میشــود کــه
توانسته جایگاه قابل قبولی بدست آورد.
خدایــی یــادآور میشــود :میــزان
صادرات آبزیان از روده و پوســت بیشــتر
شــده امــا هنــوز میــزان آن از صــادرات
خشــکبار کمتر اســت .بــا درنظــر گرفتن
مجموع صــادرات آبزیان میتوان میزان
ارزآوری آنها را برای کشــور در حدود 500

میلیون دالر درنظر گرفت .صادرات میگو
در ســالهای اخیر به روسیه افزایش پیدا
کــرد و به عنــوان نمونه ســال  98به 800
تن ،ســال  99یک هزار تن و سال  1400به
 4هزار تن رسیده است.
وی بــا اشــاره بــه امضــای تفاهمنامه
صــادرات آبزیــان بــه چیــن و ارزآوری و
رونقــی که برای حوزه شــیالت بــه همراه
خواهــد داشــت ،میگویــد :وزارت جهاد
کشــاورزی اخیراً تفاهمنامه رسمی برای
صادرات آبزیان به امضا رسانده است در
حالی که در سال  98چنین تفاهمنامهای
امضا شــده بود امــا در تفاهمنامه جدید
عــاوه بــر میگــو ،ماهــی قــزلآال و ســایر
آبزیــان هم برای صــادرات اضافه شــده
است که امیدواریم این روند تداوم داشته
باشد.
خدایــی اظهــار میکند :اکنــون ارزش
یــوآن کاهــش پیــدا کــرده اســت و چیــن
امکان جذب همه تولیدات شیالتی ایران
را ندارنــد امــا کاهــش صــادرات به چین
بــا افزایــش صــادرات بــه روســیه جبران
میشود.
دبیــرکل اتحادیــه تولیــد و تجــارت

آبزیان ایران با اشــاره بــه بازارهای هدف
صادراتــی میگــو میگویــد :کشــورهای
جنوب شــرق آســیا مانند چیــن ،ویتنام،
مالزی ،کشــورهای عربی حاشــیه خلیج
فارس و لبنان ،روسیه ،کشورهای اروپایی
و کشورهای شمال آفریقا بازارهای هدف
میگو را تشکیل میدهند.
وی با اشــاره به تولید میگوی پرورشی
و دریایی در کشــور بیــان میکند :میگوی
دریایــی در خلیج فــارس و دریای عمان
صیــد میشــود و در اســارت قابلیــت
پــرورش ندارنــد اما گونــه پرورشــی که با
عنــوان میگــوی ســفید غربــی در مــزارع
پرورش مییابد رشــد خوبی دارند .صید
میگوی دریایی امکان تولید در حجم باال
ندارد و از  16هزار تن در سالهای قبل به
 4هزار تن رسیده است.
خدایــی در پایان بیــان میکند :اکنون
در بازارهای جهانی تفاوتی میان میگوی
پرورشــی و دریایــی وجــود نــدارد و نــوع
دریایی برتری خاصی نسبت به پرورشی
نــدارد بلکه بــا توجه به تولید بیشــتر نوع
پرورشــی از آن اســتقبال بیشــتری هــم
میشود.

