ﺑﺮرﺳـﯽ ﻋﻠـﻞ ﻋﻘـﺐ ﻣﺎﻧـﺪﮔﯽ ﻃـﺮح
ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ داﻧﻪ ﻫﺎی روﻏﻨﯽ
اﺟﺮای ﻃﺮح ﺧﻮداﺗﮑﺎﯾﯽ داﻧﻪ ﻫﺎی روﻏﻨﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد  ١٠درﺻﺪی ﺿﺮﯾﺐ
ﺧﻮداﺗﮑﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻃﺮح ﻣﺬﮐﻮر دﭼﺎر ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺟﺪی اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﻬﺮ ،ﻃﺮح ﺧﻮداﺗﮑﺎﯾﯽ داﻧﻪﻫﺎی روﻏﻨﯽ ﯾﮑﯽ از
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻃﺮحﻫﺎی وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی در ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺧﺎرج
و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز روﻏﻦ ﮐﺸﻮر در داﺧﻞ اﺳﺖ؛ ﻃﺮﺣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪن
آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ،اﺷﺘﻐﺎل زاﯾﯽ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
ﺧﺮوج ارز از ﮐﺸﻮر ﺷﻮد .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ دوﻟﺖ ﺑﺮ اﺟﺮای
اﯾﻦ ﻃﺮح ﺗﺎﮐﯿﺪ زﯾﺎدی داﺷﺘﻪ و ﺣﺪود  ١٠درﺻﺪ ﻧﯿﺰ ﺿﺮﯾﺐ ﺧﻮداﺗﮑﺎﯾﯽ
ﺑﻬﺒـــﻮد ﯾـــﺎﻓﺘﻪ اﻣـــﺎ ﻋﻘـــﺐ ﻣﺎﻧـــﺪﮔﯽ زﯾـــﺎدی در ﺑﺮﻧـــﺎﻣﻪ
ﻣﺸﺎﻫـﺪه ﻣﯽﺷﻮد.ﻃﺮح ﺧﻮداﺗﮑﺎﯾﯽ داﻧﻪﻫـﺎی روﻏﻨـﯽ ﯾﮑـﯽ از ﻫﺸـﺖ ﻃـﺮح
ﺧﻮداﺗﮑﺎﯾﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺷﺪ.
اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح  ۱۰ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﺗﺎ اﻓﻖ  ۱۴۰۴ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد از ﻧﯿﻤﻪ دوم
ﺳﺎل  ۹۴آﻏﺎز ﺷﺪ.
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ﮐﺸﺎورزی اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد :ﻣﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای  ۱۰ﺳﺎل ﺑﺮای ﺧﻮداﺗﮑﺎﯾﯽ در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ  ۱۰ﺳﺎل،
ﺣﺪاﻗﻞ  ۷۰درﺻﺪ ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ روﻏﻦ در داﺧﻞ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ؛ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ روی ﻣﺤﺼﻮل ﮐﻠﺰا اﺳﺖ ﭼﺮاﮐﻪ اﯾﻦ داﻧﻪ در
ﭘﺎﯾﯿﺰ ﮐﺸﺖ ﻣﯽﺷﻮد و از ﻧﺰوﻻت ﺟﻮی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﺣﻞ
ﺑﺤﺮان ﮐﻢ آﺑﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 ۱۰درﺻﺪ رﺷﺪ۴ ،ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از اﺟﺮای ﻃﺮح ﺧﻮداﺗﮑﺎﯾﯽ

ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺣﺪود  ۴ﺳﺎل از اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ،ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮﻻن وزارت
ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺸﺪه و ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ زﯾﺎدی در اﯾﻦ ﺣﻮزه
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﺰان ﺧﻮداﺗﮑﺎﯾﯽ
ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺪود  ۱۰درﺻﺪ رﺷﺪ ﮐﺮده و از ﺷﺶ درﺻﺪ ﺑﻪ  ١۶درﺻﺪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺰ ﮔﻮﯾﺎی اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﺪت
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ اﯾﺠﺎدﺷﺪه را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی در ﺳﺎل  ،۹۴ﺣﺪود  ۹۶درﺻﺪ از
روﻏﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر ،وارداﺗﯽ ﺑﻮد و  ۶درﺻﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ۱۶درﺻﺪ روﻏﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ اﺳﺖ.

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن دﻻﯾﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ را ﺑﺮای اﯾﻦ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﯿﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﺣﺴﯿﻨﯽ ،ﻣﺸﺎور ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﻬﺮ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺸﺖ داﻧﻪﻫﺎی روﻏﻨﯽ
در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﭼﻨﺪ دﻟﯿﻞ اﻫﻤﯿﺖ دارد ،ﮔﻔﺖ :دﻟﯿﻞ ﻧﺨﺴﺖ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺷﺪﯾﺪ
ﮐﺸﻮر ﺑﻪ واردات روﻏﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﻮراک دام و ﻃﯿﻮر ﺑﻪ
ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﯽ از داﻧﻪﻫﺎی ﮐﺸﺖ ﺷﺪه ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻢ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﺖ
ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻠﺰا ﺗﻨﺎوب زراﻋﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ در ﮐﺸﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت دﯾﮕﺮ
اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد.

وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮔﺴﺘﺮدهای در ﺧﺼﻮص ﮐﺸﺖ
داﻧﻪﻫﺎی روﻏﻨﯽ ﺑﻮﯾﮋه ﮐﻠﺰا اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﺸﺎورزان ﺑﻪ

ﮐﺸﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت روی آوردﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﯽ ﻣﻬﺮیﻫﺎی ﮐﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻮﺟﺐ
دﻟﺴﺮدی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ آﻧﺎن ﺷﺪ.

اﯾﻦ ﮐﺸﺎورز ﮐﻠﺰاﮐﺎر ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻠﺰا ﻃﯽ ﭼﻨﺪ
دوره ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐ زﯾﺎد در اﯾﻦ ﺣﻮزه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
اﺗﻔﺎق ﺧﻮﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ.

ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻠﺰا ﻫﻤﻮاره ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ را در ﺑﯿﻦ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻓﺰود :ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻫﯿﭽﮕﺎه ﻧﺮخ ﺧﺮﯾﺪ
ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻧﺮخ ﺗﻮرم
ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮای ﻧﺮخ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻠﺰا ،ﻣﺎ ﻗﯿﻤﺖ
ﭘﻨﺞ ﻫﺰار و  ۹۰۰ﺗﻮﻣﺎن را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮدﯾﻢ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دادﯾﻢ ،اﻣﺎ ﻧﺮخ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺷﻮرای اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل  ۴ﻫﺰار و  ۶۶۰ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ
اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻋﻤﺪه ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺸﺎورزان از ﮐﺸﺖ ﮐﻠﺰا در ﺳﺎﻟﺠﺎری ﺑﻮد.

ﮐﻤﺒﻮد ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺑﺮداﺷﺖ و ﮔﺮﻓﺘﺎری ﮐﻠﺰاﮐﺎران

وی ﮐﻤﺒﻮد ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و ﺿﻌﻒ در اﯾﻦ ﺣﻮزه را از دﯾﮕﺮ دﻻﯾﻞ ﻋﺪم ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﮐﺸﺖ ﮐﻠﺰا اﻋﻼم ﮐﺮد و اﻓﺰود :وﻗﺘﯽ ﮐﺎری را از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺻﺪ درﺳﺖ و
اﺻﻮﻟﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﺪ اﻣﺎ در ﻟﺤﻈﻪ آﺧﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮ ﻣﯽﺧﻮرﯾﺪ ﺗﻤﺎم
دﺳﺘﺎوردﻫﺎ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود .وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎوﮔﺎن ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻠﺰا ﻧﯿﺰ
ﭼﻨﺪان ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﺪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان اﻧﺪک در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر وﺟﻮد
دارد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻢ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮداﺷﺖ رﯾﺰش دارﯾﻢ وﻫﻢ ﻣﺤﺼﻮل دﭼﺎر ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﯽ
ﻣﯽﺷﻮد و زﻣﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻓﺖ ﻣﯽﺧﻮرد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻪ ﮐﺸﺎورز ﺧﺴﺎرت ﻣﯽزﻧﺪ.

ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻠﺰا ﺑﺎ ﮐﻤﺒﺎﯾﻦ ﺗﺨﺼﺼﯽ ،ﺣﺪود ۳
درﺻﺪ وزن ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه رﯾﺰش ﻣﺤﺼﻮل وﺟﻮد دارد ،ﮔﻔﺖ :در
ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻠﺰا ﺑﺎ ﮐﻤﺒﺎﯾﻦ ﻏﯿﺮ ﺗﺨﺼﺼﯽ ،ﻣﯿﺰان رﯾﺰش ﺣﺪاﻗﻞ  ۲ﺗﺎ  ۳ﺑﺮاﺑﺮ
ﻣﯽﺷﻮد.

اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺑﺤﺚ ﺧﺮﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺎﻓﯽ از

ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد ،اﻓﺰود :واردات روﻏﻦ ﺑﺎ ارز دوﻟﺘﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه
واردات ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺗﺮ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻨﺪه ﻣﻌﺘﻘﺪم ارز
 ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ واردات روﻏﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺬف ﺷﻮد .اﮔﺮ واردات ﮐﺎﻻ ﮔﺮان ﺷﻮد
در ﻧﺘﯿﺠﻪ دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽدﻫﻨﺪ و
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ دﻻر  ۲۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ واردات ﻫﯿﭻ
ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﮐﺸﺖ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان و ﮔﻠﺮﻧﮓ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺖ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺎﻓﺖ

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻠﺮﻧﮓ و آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﻢ
آب ﺑﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺤﺮان آب ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ در زﻣﯿﻨﻪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﮐﺎﻓﯽ ﮐﺸﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺤﺪود ﺷﺪه اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ اراﺿﯽ و ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻻزم را ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﺖ در اﺧﺘﯿﺎر
دارﯾﻢ.

ﺣﺴﯿﻨﯽ اداﻣﻪ داد :ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺿﻌﻒ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی در ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖ وﻋﺪهﻫﺎی داده ﺷﺪه از ﻗﺒﯿﻞ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی
ﺑﯿﻤﻪای ،ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺬور ،ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻤﺒﺎﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺿﻌﻒ
دوﻟﺖ در ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری و ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ وﺟﻪ ﮐﻠﺰا را از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاﻧﻊ
ﺟﺪی ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﯽﺗﻮان ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪﺷﻔﯿﻊ ﻣﻠﮏ زاده ،رﺋﯿﺲ ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ
ﮐﺸﻮر در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﻬﺮ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاریﻫﺎی
ﻧﺎدرﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ و ﺷﻮرای اﻗﺘﺼﺎد در ﺑﺤﺚ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻠﺰا ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺸﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺤﻘﻖ ﻧﯿﺎﺑﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﯽ
رﻏﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ،ﺣﺪاﻗﻞ
ﻗﯿﻤﺖ را ﺑﺮای ﮐﻠﺰا ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺸﺎورزان ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ
ﻧﺒﻮد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﺸﺎورزان اﺳﺘﻘﺒﺎل زﯾﺎدی از ﮐﺸﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ.

ـﻪ
ـﺎدی را در زﻣﯿﻨـ
ـﺪهﻫﺎی زﯾـ
ـﺖ وﻋـ
ـﺎل  ،۹۶دوﻟـ
ـﺮد :ﺳـ
ـﺎﻓﻪ ﮐـ
وی اﺿـ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻠﺰا ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزان داد ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮑﺪام آﻧﻬﺎ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺸﺪ و ﻫﻤﯿﻦ

ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﯿﺰ از دﯾﮕﺮ دﻻﯾﻞ ﺑﯽ رﻏﺒﺘﯽ ﮐﺸﺎورزان ﺑﻪ ﮐﺸﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺧﻠﻒ وﻋﺪه دوﻟﺖ و ﻗﻬﺮ ﮐﺸﺎورزان

ﻣﻠﮏ زاده ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل وﻋﺪهﻫﺎﯾﯽ درﺑﺎره ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺮخ ﻣﻨﻄﻘﯽ و
ﺧﻮب و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺣﻮزه ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزان داده ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮑﺪام
آﻧﻬﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻧﮕﺮدﯾﺪ و ﮐﻠﺰاﮐﺎران ﺷﺎﮐﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات
ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ در ﺑﺤﺚ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻧﯿﺰ ﺣﺘﯽ ﻫﻤﯿﻦ
اﻣﺴﺎل ﻫﻢ ﺗﺄﺧﯿﺮ زﯾﺎدی وﺟﻮد داﺷﺖ ﺗﺎ ﭘﻮل ﮐﺸﺎورزان را ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﻫﻤﻪ
اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎﻋﺚ ﺑﯽ رﻏﺒﺘﯽ ﮐﺸﺎورزان ﻣﯽﺷﻮد.

وی اداﻣﻪ داد :ﮐﻠﺰا ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪار آن دوﻟﺖ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﮐﺴﯽ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﺖ آن ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺘﻬﺎ و
ﻣﺸﻮقﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽﺷﻮد.

اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﺑﺤﺚ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﮐﻠﺰا ﻧﯿﺰ ﺑﺎ
ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﮐﻤﺒﺎﯾﻦ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻠﺰا در ﮐﺸﻮر ﮐﻢ اﺳﺖ و
ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﻤﺒﺎﯾﻦﻫﺎی ﮔﻨﺪم ﺑﺮای ﺑﺮداﺷﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﮐﻪ
ﺑﺎﻋﺚ رﯾﺰش ﻣﺤﺼﻮل و ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﮐﺸﺎورزان ﻣﯽﺷﻮد.

از ﻧﺒﻮد ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺗﺎ ﻋﺪم ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ در واردات ﺑﺬر

ﯾﮏ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺻﻨﻌﺖ روﻏﻦ ﻧﺒﺎﺗﯽ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﻬﺮ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ از
ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻘﺪان ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻧﺒﻮد ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی روز و ﻣﻮاردی از
اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ را در ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖ ﻃﺮح ﺧﻮداﺗﮑﺎﯾﯽ داﻧﻪﻫﺎی روﻏﻨﯽ ﻣﺆﺛﺮ
داﻧﺴﺖ.

اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺎﻣﺶ در ﮔﺰارش ذﮐﺮ ﻧﺸﻮد ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ
ﺑﺬر ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺸﺖ ﮐﻠﺰا واراداﺗﯽ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺷﻔﺎﻓﯿﺖﻫﺎی ﻻزم در
زﻣﯿﻨﻪ واردات ﺑﺬور ﺑﻪ ﮐﺸﻮر وﺟﻮد ﻧﺪارد.

ـﯽ
ـﺎﯾﻦ ﺗﺨﺼﺼـ
ـﻮد ﮐﻤﺒـ
ـﺎ ﮐﻤﺒـ
ـﻮر ﺑـ
ـﻔﺎﻧﻪ در ﮐﺸـ
ـﺮد :ﻣﺘﺄﺳـ
ـﺎﻓﻪ ﮐـ
وی اﺿـ
ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻠﺰا ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﺴﺎرت زﯾﺎدی
ﻣﯿﺰﻧﺪ.

ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﮐﺸﺎورزی

