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گوشــت مرغ به عنوان یکی از منابع تأمین 
پروتئین مورد نیاز بــدن جایگاه مهمی در 
سبد مصرفی خانوارها دارد به همین دلیل 
همواره بازار این کاالی اساسی و تولید کافی 
ایــن محصول در کشــور از اهمیــت وافری 
نزد مســئوالن امــر برخــوردار بوده اســت. 
به همین دلیــل وزارت جهاد کشــاورزی از 
ابتــدای روی کار آمــدن دولــت ســیزدهم 
حمایت از مرغداران را در دســتور کار  قرار 
داد که این میــزان حمایت ها با اصالح ارز 
ترجیحــی در کشــور نیز افزایــش یافت، به 
طــوری کــه در اولین گام، هیــأت دولت 20 
هزار میلیارد تومان تسهیالت ارزان قیمت 
مرغــداری  واحدهــای  از  حمایــت  بــرای 
تصویب کرد. در همین خصوص حســین 
تولیــدات دامــی  دماوندی نــژاد، معــاون 
وزارت جهاد کشاورزی گفت: این بسته های 
حمایتی از اعتبــار 20 هزار میلیارد تومانی 
در قالــب  تســهیالت ارزان قیمت گرفته تا 
خریــد قــراردادی و نیز تحویــل نهاده های 

مدت دار را شامل می  شــود. دماوندی نژاد 
گفت: دولت 20 هزار میلیارد تومان اعتبار 
تصویــب کــرده کــه در قالــب تســهیالت 
ارزان قیمــت از ســوی بانــک کشــاورزی با 
کارمزد 10، 12 و 15 درصد بر اساس وسعت 
مزرعه بــه تولید کننده پرداخت می  شــود. 
عالوه بر تسهیالت 20 هزار میلیارد تومانی 
مرغــداران،  دامــی  نهاده هــای  تأمیــن  و 
شرکت پشــتیبانی امور دام از زمان اصالح 
ارز ترجیحــی تاکنــون به مرغــداران اعالم 
کــرده تمامی مــرغ مازاد آنهــا را خریداری 
خواهد کرد. از طرف دیگر تعرفه صادرات 
مــرغ بــه صفــر رســیده و صــادرات ایــن 
محصــول بــه عــراق نیــز پــس از 6 ســال 
آزاد شــده اســت تا مرغداران بــدون هیچ 
دغدغه ای به تولید مرغ در کشور بپردازند. 
عالوه بر این دولت ســیزدهم با  پرداخت 
یارانه نقــدی به مصرف کنندگان به دنبال 
عــدم کاهش مصرف مرغ در کشــور بود تا 
به سرانه مصرف این کاالی اساسی آسیبی 
وارد نشود. با این حال مخالفان اصالح ارز 
ترجیحی بر این عقیده بودند که این طرح 

به کاهش شــدید مصرف گوشــت مرغ در 
کشور دامن می  زند؛ حال گزارش مرکز آمار 
حاکی از آن است که نه تنها میزان مصرف 
مرغ و طیور در تیرماه سال  جاری نسبت به 
تیرماه سال گذشته تغیر نکرده بلکه نسبت 
به این بازه زمانــی 507 تن نیز افزایش به 

خود دیده است. 
ë  جزئیات مصرف مــرغ و طیــور در تیر ماه

سال جاری
بــر اســاس اعــالم مرکــز آمــار ایــران،  
نتایــج طــرح آمارگیــری کشــتار طیــور در 
تیرمــاه  در  کشــور  رســمی  کشــتارگاه های 
ســال جاری نشــان می دهــد تعــداد انواع 
طیور ذبح شــده در کشــتارگاه های رســمی 
کشــور در تیرمــاه  ۸۸ میلیــون و ۹۶۸ هزار 
قطعه بوده که بیش از ۸۶ میلیون قطعه 
مــرغ و خروس و مابقی شــامل بوقلمون، 

بلدرچین و سایر انواع پرندگان بوده است.
وزن ایــن تعداد طیــور در مجموع 1۶۸ 
هزار و ۹77 تن بوده اســت که از این میزان 
گوشت ماکیان )مرغ و خروس( با 1۶۴ هزار 
و 2۶۳ تن، 2/۹7 درصد از وزن کل گوشــت 
طیــور عرضه  شــده را بــه خــود اختصاص 
داده اســت. گوشت بوقلمون با 20۵۵ تن، 
گوشــت بلدرچین بــا 11۵ تن و ســایر انواع 
طیور با 2۵۴۴ تن، به  ترتیب 1.2 درصد، 0.1 
درصد و 1.۵ درصد از وزن کل گوشت طیور 

عرضه شده را به خود اختصاص داده اند.
ë عرضه روزانه 5 هزار تن مرغ در کشور

در حــال حاضر روزانه 5 هــزار تن مرغ 
در سراســر کشــور توزیع می  شــود و آخرین 
مشــاهدات بــازار حاکی از آن اســت که هر 
کیلوگرم مرغ در سراسر کشور بین 50 تا 60 

هزار تومان به فروش می  رسد. 

با مقایسه مرکز آمار درخصوص میزان مصرف در تیرماه 1400 و 1401 مشخص شد؛

اصالح ارز ترجیحی آسیبی به مصرف مرغ نزد

بار
اخ

با صدور بیانیه ای توسط شرکت فوالد مبارکه عنوان شد

 آماده رفع کامل ابهامات درخصوص 
تحقیق و تفحص هستیم

پــس از قرائــت گــزارش تحقیــق و تفحــص از فــوالد مبارکــه در مجلس 
ایــن شــرکت بیانیــه ای صادر کرد که متن آن به شــرح زیر اســت: با روی 
کار آمــدن مجلــس انقالبــی و دولت مردمــی، چراغ امیــد در دل مردم 
حق طلــب ایــران فروزان تــر شــد. نماینــدگان برآمــده از تفکــر انقالبــی 
مــردم از بــدو شــروع بــه کار مجلــس یازدهــم اهتمــام ویژه بــه پیگیری 
انتظــارات عدالــت طلبانــه و فسادســتیز رهبری معظم انقــالب و ملت 
عزیــز داشــته اند.  طــرح تحقیق و تفحــص از فوالد مبارکه یکــی از اولین 
اقدامــات این نهــاد در حوزه نظارتی بــود که با رأی باال مــورد تأیید قرار 
گرفــت و در ماه هــای پایانی دولت ســابق به انجام رســید. امروز که پس 
از ماه هــا تــالش، گــزارش پایانــی ایــن فراینــد در صحن علنــی مجلس 

شــورای اســالمی قرائت گردیده و بــا رأی نمایندگان محترم به دســتگاه 
قضایی ارجاع شــد، ضمن اعالم سپاس از دقت نظر نمایندگان محترم 
بــه اهمیــت نقــش ایــن شــرکت در اقتصــاد ملــی و ضــرورت دور کردن 
هرگونه زنگار ناشــی از اشــتباه و تخلف، آمادگــی و همکاری الزم خود را 
در راســتای رفع ابهامات و برخورد قاطع بــا متخلفان اعالم می نماییم. 
امید اســت با انجــام اقدامات مناســب و بهره مندی از تجربه ارزشــمند 
تحقیق و تفحص، این شــرکت بزرگ کــه مولود نظام مقدس جمهوری 
اســالمی و مؤثــر در مســیر اقتصــاد مقاومتی و مملو از کارکنان شــریف و 

تالشــگر است، همچنان با قوت و صالبت به پیش برود.

تراز تجاری مثبت محصوالت شیالت به ۲.۴ میلیارد 
دالر افزایش می یابد

معاون وزیر جهاد کشــاورزی و رئیس ســازمان شــیالت ایران اعالم کرد: 
بــر اســاس برنامه جامع تدوین شــده برای شــیالت کشــور، تــراز تجاری 
مثبــت محصــوالت شــیالت بــه 2.۴ میلیــارد دالر افزایــش می یابــد. به 
گزارش خبرنگار ایرنا، سیدحســین حســینی گفت: بر اساس این برنامه، 
میــزان تولیــد محصــوالت شــیالت نیــز از 1.2 میلیــون تن کنونــی به 2.۶ 
میلیــون تن افزایــش می یابد. وی تراز تجاری محصوالت شــیالت ایران 
در ســال گذشــته را ۵20 میلیــون دالر اعالم کــرد و افزود: در ایــن زمینه 
تولیــد و صــادرات ماهیــان زینتــی ظرفیتی به شــمار می رود کــه تاکنون 

مغفول مانده است. 

 یکی از محصــوالت محبوب و پرمصرف 
در سبد محصوالت کشــاورزی موز است. 
میــوه ای که تقاضای زیــادی را در بازار به 
خود اختصاص داده و برای پاسخ به این 
تقاضا نمی توان تنها به تولید داخلی اکتفا 
کــرد. عالوه بر اینکه حجــم تولید داخلی 
موز جوابگوی تقاضای بازار نیســت، نوع 
درجــه یک آن نیز تنها به ســایر کشــورها 
تعلــق دارد. مــوز در 1۳۵ کشــور جهــان 
تولیدکنندگان  می شــود.بزرگترین  کشت 
مــوز در جهان در ســال 2017 هند و چین 
بودند که مجموعاً  ۳۸درصد از کل تولید 

را به خود اختصاص دادند.
تشــدید  بــا  اخیــر  ســال  دو  طــی 
تحریم های پولی و بانکی علیه کشورمان، 
به دلیل ارزبری باالی واردات موز، وزارت 
جهــاد کشــاورزی بــر آن شــد تا عــالوه بر 
افزایــش تولیــد مــوز در کشــور سیاســت 
واردات ایــن محصــول در ازای صادرات 
ســیب را بــه اجــرا درآورد. بــه طــوری که 
به صــورت  اســت  آن  از  حاکــی  آمارهــا 
میانگیــن قبــل از اجــرای ایــن سیاســت 
ســاالنه ۳00 تــا 500 میلیــون دالر بــرای 
واردات مــوز اختصــاص می یافــت، ایــن 
در حالی اســت که با اجرای این سیاست 
بــا کســر ارزش میــزان صادرات ســیب با 
واردات مــوز تنها 100 میلیون دالر ارزبری 

صورت گرفته است.
تولیــد ســیب  مــازاد  از طــرف دیگــر 
کشــورمان نیــز هــر ســاله بــه کشــورهای 
همســایه صادر می شــود به همین دلیل 
شــاهد دور ریختن مازاد این محصول در 
اطراف باغ هــا و جاده های شــمال غربی 

کشورمان نیستیم.
ë  بیش از 99 درصد تولید موز کشــور در

سیستان و بلوچستان
زهــرا جلیلــی مقــدم مدیــرکل دفتــر 

نیمــه  و  گرمســیری  امورمیوه هــای 
گرمسیری در گفت و گو با »ایران« با اشاره 
به آخرین آمار تولید موز در کشــور گفت: 
طبق آخرین آمار رســمی در ســال 1۳۹۹ 
ســطح زیر کشــت مــوز در کشــور 4 هزار و 
7۵۹ هکتار اســت کــه حــدود 12۹ هزار و 
705 تن موز تولیــد می کند. در این میان 
 ۹۹.۸۹ بلوچســتان  و  سیســتان  اســتان 
درصــد ســطح زیــر کشــت و تولیــد مــوز 
کشــور را به خــود اختصاص داده اســت. 
عــالوه بر این اســتان های جنوبی کرمان، 
هرمــزگان و بوشــهر نیــز ایــن محصول را 

تولید می کنند.
وی افــزود: بــا اجرای طــرح مدیریت 
در  کشــور  گرمســیری  میوه هــای  تولیــد 
فضای باز، محیط کنترل شــده و ســایبان 
)مــوز، انبه، کنــار، پاپایــا، آناناس و ســایر 
میوه های گرمســیری( به منظور افزایش 
تولیــد مــوز در کشــور و روش هــای نویــن 
کشــت در محیط هــای کنترل شــده یکی 
از کارهایی اســت که در دســتور کار وزارت 
همچنیــن  دارد.  قــرار  کشــاورزی  جهــاد 
اصالح باغات درجه 2 و بازسازی باغ های 
غیراقتصادی و درجه ۳ در سطح 7 هزار 
و ۳1۹ هکتار و توســعه باغات گرمســیری 
در مناطــق مســتعد و محیط های کنترل 
شــده در ســطح ۵ هزار و ۶00هکتار نیز از 
جمله برنامه های وزارت جهاد کشاورزی 

محسوب می شود.
واردات  وضعیــت  خصــوص  در  وی 
موز به کشور عنوان کرد: موز یکی از اقالم 
مهم وارداتی به کشــور محسوب می شود 
کــه به دلیل عــدم تکافــوی تولید داخلی 
ســاالنه مقادیر قابــل توجهــی ارز صرف 
واردات آن می شــود. بــه طــوری کــه این 
محصول در ســال 1۴00 با واردات 602.۸ 
هــزار تن، بیــش از 401.۹۹ میلیون دالر را 
به خود اختصاص داده است. این میزان 
واردات از نظر وزنی در ســال 1400 حدود 

60.5۸ درصــد افزایــش و از نظر ارزشــی 
نیز ۵7.۴۵ درصد نســبت به ســال 1۳۹۹ 

بیشتر شده است.
امورمیوه هــای  دفتــر  مدیــرکل 
گرمســیری و نیمــه گرمســیری تصریــح 
منظــور  بــه  اخیــر  ســال های  در  کــرد: 
حمایــت از مصــرف محصــوالت باغــی 
داخلــی و ممانعــت از جایگزینــی مــوز 
با ســایر میوه هــای تولید داخل در ســبد 
خانــوار تعرفــه واردات مــوز از ۴ درصــد 
در ســال 1۳۹2 بــه 20 درصــد افزایــش 
یافته اســت و همچنین برای حمایت از 
صادرات محصــوالت باغی مازاد بر نیاز 
بــازار داخل، به ازای صادرات یک و نیم 
کیلوگرم ســیب درختی و صــادرات یک 
کیلوگرم کشمش و صادرات دو کیلوگرم 
پرتقال، حقوق ورودی یک کیلوگرم موز 
معــادل پنج درصد ارزش تعیین شــده 
است. براساس دســتورالعمل معاونت 
توســعه بازرگانــی، از ابتدای ســال 1۴01 
از  صرفــاً  مــوز  واردات  ســفارش  ثبــت 
محــل اظهارنامه هــای صادراتــی پروانه 
شــده ســیب درختی، پرتقال و کیوی که 
از تاریخ آنها بیش از یک ســال نگذشته 
باشــد، امکان پذیــر شــد. وی کشــورهای 
صادرکننــده موز به ایران در ســال 1400 
پاکســتان،  فیلیپیــن،  هنــد،  ترکیــه،  را 
اکــوادور، امــارات متحده عربــی و لبنان 
عنــوان کــرد و افــزود: اخــذ درخواســت 
شرایط قرنطینه از سازمان حفظ نباتات 
درخواســت )گواهــی بهداشــت گیاهی( 
و اخذ گواهی بهداشــت نباتــی معتبر از 
وزارت کشــاورزی کشور مبدأ نیز از جمله 
پروتکل های بهداشتی برای واردات این 

محصول است.
ë  جــدول صــدر  در  اکــوادور  و  فیلیپیــن 

واردکنندگان موز
نصیرلــو،  ســاری  ســلطانی  محــرم 
صــادرات  توســعه  دفتــر  سرپرســت 

معاونت توســعه بازرگانــی وزارت جهاد 
کشاورزی، با بیان اینکه بیشترین واردات 
موز به ایران از دو کشور فیلیپین و اکوادور 
انجام می گیرد به »ایران« گفت: عالوه بر 
این دو کشور از پاکستان و هند نیز واردات 
مــوز صــورت می گیــرد. از نظــر پروتــکل 
بهداشــتی کــه بــرای واردات و صــادرات 
مرحلــه  در  شــده؛  تعریــف  کشــور  در 
نخســت ورود، در مرزهای کشور سازمان 
نباتــات حضــور داشــته و محصــوالت را 
قرنطینــه می کنــد. ایــن ســازمان مطابق 
با اســتانداردهای مربوطــه محصوالت را 
مورد بررسی قرار  داده و پس از تأیید آنها 

را ترخیص می کند.
وی میــزان واردات ایــن محصــول به 
کشــور در ســال 1400 را حــدود 600 هــزار 
تــن عنــوان کــرد و گفــت: واردکننــدگان 
بــرای واردات مــوز محدودیتــی ندارنــد، 
بلکــه فقــط بایــد شــرایط جدیــدی را که 
 ، کــرده  تعییــن  واردات  بــرای  دولــت 
رعایــت کنند. در شــرایط جدیــد واردات 
موز تنهــا واردکنندگانی مجــاز به واردات 

این محصول هســتند که صادرات سیب 
درختــی را نیز انجام دهند. به این شــکل 
کــه مجوز واردات به واردکننده هایی داده 
می شــود که بــه ازای واردات هر کیلو موز 
موظف به صادرات یک کیلو و نیم سیب 
درختی هســتند. این اقدام یک سیاست 
محصــوالت  صــادرات  بــرای  تشــویقی 
کشــاورزی بوده که با موفقیت اجرا شــده 

است.
ســلطانی یادآور شــد: براســاس آمار، 
سال گذشــته صادرات ســیب درختی به 
نزدیک یک میلیون تن رسید. این امر به 
آن معنا اســت که میزان صادرات سیب 
درختی سال گذشته بین 20 تا ۳0 درصد 
گفــت  می تــوان  اســت.  یافتــه  افزایــش 
صادرکنندگان ســیب درختــی به منظور 
افزایش صادرات خود بازارهای جدیدی 
را ایجــاد کرده انــد. این طرح تشــویقی در 
ســال 1401 توســعه داده شــده اســت، به 
طوری اگر افرادی قصد واردات میوه های 
گرمســیری ماننــد انبــه، مــوز و نارگیــل را 
دارند حتماً باید صادرات پرتقال، ســیب 

و کیــوی داشــته باشــند. در واقــع هــدف 
اصلی از قرار دادن این پیش شــرط برای 
محصــوالت  صــادرات  توســعه  واردات 

کشاورزی و ارزآوری است. 
ë قیمت موز در بازار دستوری نیست

ســعید پازوکــی سرپرســت معاونت 
ســازمان  منابــع  و  مدیریــت  توســعه 
جهــاد کشــاورزی اســتان تهــران نیــز بــا 
اشــاره به طرح مدیریت تولید میوه های 
گرمســیری به »ایران« عنوان کرد: برای 
افزایــش تولیــد موز در کشــور بــه منظور 
پاســخ بــه نیــاز تقاضــا در بــازار تــا کنون 
طرح هــای مختلفــی ارائه شــده که یکی 
از آنهــا طــرح مدیریت تولیــد میوه های 
گرمســیری کشــور اســت. در واقع هدف 
اصلــی از ایــن طرح ها کاهــش واردات و 

کاهش خروج ارز از کشور است.
حاضــر  حــال  در  کــرد:  تصریــح  وی 
قیمــت مــوز در بازار به صورت دســتوری 
مشــخص نمی شــود بلکه مطابق با بازار 
آزاد و براســاس میــزان عرضــه و تقاضــا 

نرخ این محصول تعیین می شود.

واردات موز همان صادرات سیب است!
»ایران« از سیاست تشویقی دولت برای حمایت از صادرکنندگان محصوالت کشاورزی گزارش می دهد

در پایان سال گذشته، حدود 400 میلیون دالر موز وارد کشور کردیم
نسرین کاظمی
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 شنبه  29 مرداد 1401 
 سال بیست و هشتم

 شماره 7983

مصرف گوشت سفیددوره زمانی
)به تن(

ماکیان
)مرغ و خروس به تن(

بوقلمون
)به تن(

بلدرچین
)به تن(

سایر طیور
)به تن(

174۸74 1.6۸7 165.7۳5 16۸.470 تیر 1400 

1152544 2.055 164.26۳ 16۸.۹77 تیر 1401 

 تغییرات 
1۹1+۳4-122-0)به درصد(

امین محمودی
 خبرنگار

کشاورزی


