ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی اﻋﻼم
ﮐـﺮد :رﺷـﺪ  ۱۱درﺻـﺪی ﺗﻮزﯾـﻊ ﺑـﺬر
»ﺟﻮ« در ﺳﺎل ﺟﺎری

ﻣﻌﺎون اﻣﻮر زراﻋﺖ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی اﻋﻼم ﮐﺮد :در ﺳﺎل ﺟﺎری ۴۱
ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﺬر ﺟﻮ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺬر ﺧﺮﯾﺪاری و ﺗﻮزﯾﻊ
ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۱۱درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑـﻪ ﮔـﺰارش ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﺧـﺒﺮی ﺻـﻨﻌﺖ ﻏـﺬا و ﮐﺸـﺎورزی ،از وزارت ﺟﻬـﺎد
ﮐﺸﺎورزی ،ﺟﻮاد وﻓﺎﺑﺨﺶ در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ادﻋﺎی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﺑﺮﺧﯽ رﺳﺎﻧﻪ
ﻫﺎ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﻤﺒﻮد و ﮔﺮاﻧﯽ ﺑﺬر ﺟﻮ ،اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺬر ﺟﻮ
ﯾﮏ ﺳﺎل ﻧﺒﻮده و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺗﺠﺎرب
ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻣﯿﺰان ﺟﺬب ﺑﺬر و ﻧﯿﺎزﺳﻨﺠﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ از
اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻻزم ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺳﺎل ﺟﺎری
 ۴۱ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﺬر ﺟﻮ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺬر ﺧﺮﯾﺪاری و
ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۱۱درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎون اﻣﻮر زراﻋﺖ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی اﻓﺰود :ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻣﺠﻤﻮع
 ۳۷ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﺬر ﺟﻮ اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﯽ ،ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ ﻫﺰارو  ۵۰۰ﺑﺬر ﻣﺎزاد ﺑﺮ
ﻣﺼﺮف ﮐﺸﺎورزان در اﻧﺒﺎرﻫﺎ رﺳﻮب ﮐﺮد.
وﻓﺎﺑﺨﺶ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در دﻧﯿﺎ ﺑﺮای ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﯽ ﺧﻮدﮔ ُﺸﻦ

ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻮ ،ﻣﻘﺪار ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺬر ﮔﻮاﻫﯽ ﺷﺪه ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ  ۱۰۰درﺻﺪ ﻧﯿﺎز
ﺑﺬری ﻧﺒﻮده و ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .در
ﺳﺎل ﺟﺎری ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ در ﮐﺸﻮر ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ و در ﻣﺠﻤﻮع  ۴۱ﻫﺰار ﺗﻦ
ﺑﺬر رﺳﻤﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ و در ﺣﺎل ﺗﻮزﯾﻊ اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﺟﺎری ،ﺑﺬر ﺟﻮ دﯾﻢ دارای ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺗﺎﺋﯿﺪﯾﻪ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺬر ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  ۳۳ﻫﺰار رﯾﺎل و ﺑﺬر ﺟﻮ آﺑﯽ  ۳۵ﻫﺰار
رﯾﺎل ﻣﺼﻮب و ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻗﯿﻤﺖ  ۴۵ﻫﺰار رﯾﺎﻟﯽ ﻣﻄﺮح
ﺷﺪه در ﺑﺮﺧﯽ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ،ﺑﺬور ﺧﻮدﻣﺼﺮﻓﯽ ﮐﺸﺎورزان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ
آن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺑﺎزار ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺧﺎرج
از اﺧﺘﯿﺎرات وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ.
وﻓﺎﺑﺨﺶ درﺧﺼﻮص ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ و ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺸﺎورزان از
ﮐﺸﺖ ﺟﻮ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻗﺎﻧﻮن و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺳﻮد
ﻣﺘﻌﺎرف ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮآورد و اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮد و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ
ﺟﻮ در ﺑﺎزار ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﯿﭻ اﻟﺰاﻣﯽ ﺑﺮای ﻣﺪاﺧﻠﻪ
دوﻟﺖ در اﻣﺮ ﺧﺮﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﮐﺸﺎورزان از ﮐﺸﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﻠﮑﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۹۸-۱۳۹۹ﺳﻄﺢ زﯾﺮﮐﺸﺖ ﺟﻮ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن  ۱۲۳ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر اﻓﺰاﯾﺶ و ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺰ
 ۱۱درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ  ۳.۹ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎون اﻣﻮر زراﻋﺖ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ،ﻗﻄﻊ ﯾﺎراﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺬر را ﻗﻮﯾﺎ ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎراﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺬر ﺟﻮ
در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
وزارت ﺟﻬـﺎد ﮐﺸـﺎورزی ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿـﺎز ﮐﺸـﻮر و ﺣﻤـﺎﯾﺖ از
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻣﺴﺎل ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺬر را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار
داده اﺳﺖ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﮐﺸﺎورزی

