ﻣﺸـﺎور ﻧﻈـﺎم ﺻـﻨﻔﯽ ﮐﺸـﺎورزی و
ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻃـﺒﯿﻌﯽ :ﺗﺮاﮐﺘـﻮر در دو
ﺳﺎل  ۵۰درﺻﺪ ﮔﺮان ﺷﺪ
ﻣﺸﺎور ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ  ۴۰ﺗﺎ
 ۵۰درﺻﺪی ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺮاﮐﺘﻮر در دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ،ﮔﻔﺖ :اﻧﺤﺼﺎری ﺑﻮدن ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺗﺮاﮐﺘﻮرﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻋﺮﺿﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﺳﯿﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﺣﺴﯿﻨﯽ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﻬﺮ ﮔﻔﺖ :ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺮاﮐﺘﻮرﻫﺎی
ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ از ﺳﺎل  ۹۷ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﯿﻦ  ۴۰ﺗﺎ  ۵۰درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ را رﻗﻢ
ﮐﻤﺘﺮی و  ۱۵درﺻﺪ ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺗﺮاﮐﺘﻮر ﻓﺮﮔﻮﺳﻦ ﺷﺶ ﺳﯿﻠﻨﺪر  ۳۹۹در
ﺳﺎل  ۱۳۴ ،۹۷ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ اﻣﺮوز ﻗﯿﻤﺖ آن ﺑﻪ ۱۹۲
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺮاﮐﺘﻮر ﻧﯿﻮﻫﻠﻨﺪ ﺳﺎل ،۹۷
 ۸۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮده اﻣﺎ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۲۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮای ﮐﺸﺎورزان ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺳﻮد ﺳﺮﺷﺎری را رواﻧﻪ ﺟﯿﺐ دﻻﻻن ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺣﺴﯿﻨﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻣﺴﺎﻟﻪ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺤﺼﺎری ﺑﻮدن ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺗﺮاﮐﺘﻮرﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻋﺮﺿﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﮔﺎﻫﯽ
ﮐﺸﺎورزان ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﯾﮏ ﺗﺮاﮐﺘﻮر ﺑﺎﯾﺪ دو ﺳﺎل در ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺗﺮاﮐﺘﻮر دﻻﻻن ﺑﻪ راﺣﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ
ﮐﺸﺎورزان ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺗﺮاﮐﺘﻮر ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزﺷﺎن ﺑﻪ ﺑﺎزار
آزاد رو ﻣﯽآورﻧـﺪ ﮐـﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫـﺎی ﺑـﺎزار آزاد ﻧﯿـﺰ دو ﺑﺮاﺑـﺮ اﯾـﻦ
ﻧﺮخ ﻫﺎﺳﺖ .اﻣﺮوز ﻗﯿﻤﺖ ﻫﻤﺎن ﺗﺮاﮐﺘﻮر  ۳۹۹ﺟﻔﺖ دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ در ﺑﺎزار
آزاد  ۳۲۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ.

وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :دﭘﻮی ﺗﺮاﮐﺘﻮر و ﻋﺪم ﻋﺮﺿﻪ آن ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮاﻧﯽ ﺗﺮاﮐﺘﻮر
ﺷﺪه و اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی را در ﭘﯽ دارد.

اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل راﻫﮑﺎر ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﯿﻤﺖ را ،اﯾﺠﺎد رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ
داﺧﻞ و واردات ﺗﺮاﮐﺘﻮرﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌﺮﻓﻪ داﻧﺴﺖ.

ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﻧﻈﺎماﻧﺘﻘﺎد از ﺗﺄﺧﯿﺮ در ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﮐﻠﺰاﮐﺎران  /
ارزی ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻠﺰا را ﺑﻪ ﻋﻘﺐ راﻧﺪ

وی در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ دوﻟﺖ در ﺗﺴﻮﯾﻪ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﮐﻠﺰاﮐــﺎران ﮐﺸﻮر ﮔﻔــﺖ :آﺧﺮﯾــﻦ ﻣﺒﻠــﻎ ﭘﺮداﺧﺘــﯽ ﺑــﻪ
ﮐﺸﺎورزان ﮐﻠﺰاﮐﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ۱۸ﺧﺮدادﻣﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ و ﮐﺸﺎورزان
رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎﻓﯽ از ﺗﺴﻮﯾﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﺸﺎن ﻧﺪارﻧﺪ.

ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ اﻗﺪاﻣﺎت دوﻟﺖ در ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻠﺰا ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮده و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﮐﺸﺎورزان ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫﻤﭽﻨﯿــﻦ ﻓﺮوﭘــﺎﺷﯽ ﻧﻈــﺎم ارزی و رﻗــﺎﺑﺘﯽ ﻧﺒــﻮدن ﻗﯿﻤــﺖ ﺧﺮﯾــﺪ
ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﮐﻠﺰا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت دﯾﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﺻﯿﻔﯽ ﺟﺎت و … ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه
ﺗﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﮐﺸﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﮐﺸﺎورزی

