ﻣﺠﺮی ﻃﺮح داﻧﻪ ﻫﺎی روﻏﻨﯽ :ﺣﺬف
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ارز ﺗﺮﺟﯿﺤـ
ﺧﻮدﮐﻔـﺎﯾﯽ در ﺗﻮﻟﯿـﺪ داﻧـﻪ ﻫـﺎی
روﻏﻨﯽ
ﻣﺠﺮی ﻃﺮح داﻧﻪ ﻫﺎی روﻏﻨﯽ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﮔﻔﺖ :در ﺻﻮرت ﺣﺬف
ارز ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ از واردات ﮐﺎﻻی ﻧﻬﺎﯾﯽ و ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺮاﻧﻪ روﻏﻦ ،ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﻢ در ﺣﻮزه داﻧﻪ ﻫﺎی روﻏﻨﯽ ﺗﺎ  ۷۰درﺻﺪ ﺧﻮداﺗﮑﺎ ﺷﻮﯾﻢ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﻬﺮ؛ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ
ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺬف ارز  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای واردات ﮐﺎﻻی ﻧﻬﺎﯾﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ واردات
ﯾﺎراﻧﻪ ﺑﺪﻫﯿﻢ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﺎﻋﺪﺗﺎً واردات ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺗﺮ
اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل ،اﮔﺮ ﺿﻤﻦ ﺣﺬف ارز ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ از واردات ﮐﺎﻻی
ﻧﻬﺎﯾﯽ ،ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر را ﻫﻢ ﺣﻞ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ در

ﺣﻮزه داﻧﻪﻫﺎی روﻏﻨﯽ ﺗﺎ  ۷۰درﺻﺪ ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر را در داﺧﻞ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ.

ﻣﺠﺮی ﻃﺮح داﻧﻪﻫﺎی روﻏﻨﯽ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﮐﺸﻮر ﻣﺎ
ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮﯾﻢ و ﺟﻨﮓ اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﺮار دارد ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺼﺮف
زﯾﺎد روﻏﻦ ﺧﺴﺎرات ﺟﺎﻧﯽ زﯾﺎدی ﺑﻪ اﻓﺮاد وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﻼﻣﺖ آﻧﺎن را
ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽاﻧﺪازد ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺑﺎﺷﺪ
اﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮔﺴﺘﺮده در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻮﯾﮋه از ﺳﻮی
رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ دو در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﻃﺮح ﺧﻮداﺗﮑﺎﯾﯽ داﻧﻪﻫﺎی روﻏﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﻓﺰود :در ﻃﺮح ﻋﻨﻮان ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ
روﻏﻦ در دﻧﯿﺎ  ۱۲ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻣﺎ ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ روﻏﻦ را در
ﮐﺸﻮر ﺧﻮدﻣﺎن ﮐﻪ  ۲۱ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم اﺳﺖ ﺑﻪ  ۱۵ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ ﺑﺴﯿﺎر در
زﻣﯿﻨﻪ ﺧﻮداﺗﮑﺎﯾﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

وی اداﻣﻪ داد :در واﻗﻊ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺶ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻣﯽ ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ روﻏﻦ در
ﮐﻨﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ زﯾﺮ ﮐﺸﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ،ﻣﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻃﯽ  ۴ﺗﺎ  ۵ﺳﺎل  ۷۰درﺻﺪ ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر را در داﺧﻞ ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﮐﻨﯿﻢ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ ﻫﯿﭽﮕﺎه
ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ وﻋﺪهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﺟﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﻢ.

ﻣﺠﺮی ﻃﺮح داﻧﻪﻫﺎی روﻏﻨﯽ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی درﺑﺎره ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻃﺮح اﺟﺮا ﺷﺪه آﯾﺎ ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ روﻏﻦ در ﮐﺸﻮر ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ؟ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﯿﺰان ﮐﻪ وﻗﺖ در
اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﯿﻢ درﺑﺎره ﻟﺰوم ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺼﺮف روﻏﻦ و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ آن
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﯾﻢ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﻣﯿﺰان اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف را ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺛﺎﺑﺖ
ﻧﮕﻪ دارﯾﻢ و ﺣﺪود ﺳﻪ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ در ﻫﻤﺎن ﺣﺪود ۲۱
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﺎﻧﺪه در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽﺷﺪ ﻣﺼﺮف
ﺳﺮاﻧﻪ ﺑﻪ  ۲۴ﺗﺎ  ۲۵ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﯽرﺳﯿﺪ و واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر
در اﯾﻦ ﺣﻮزه  ۱۰۰درﺻﺪ ﻣﯽﺷﺪ.
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