وزﯾـﺮ ﺟﻬـﺎد ﮐﺸـﺎورزی اﻋﻼم ﮐـﺮد:
ﺗﻮﻟﯿﺪ زﻋﻔﺮان اﯾﺮان از ﻣﺮز ۵٠٠
ﺗﻦ ﮔﺬﺷﺖ
وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی از اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ زﻋﻔﺮان ﺑﻪ  ۵٠٠ﺗﻦ ﺧﺒﺮ داد و
ﮔﻔﺖ :ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺮﮐﺒﺎت و ﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ۴.۵و  ۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺑﻮده
اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﻬﺮ ،ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺠﺘﯽ در ﺟﻠﺴﻪ ﻫﯿﺎت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﺗﺎق
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﻫﯿﭻ دوره ای در ﺣﻮزه آب و ﺧﺎک
ﺑﻪ اﻧﺪازه دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ و دوازدﻫﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻧﺸﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﺶ از
دو ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر از اراﺿﯽ آﺑﯿﺎری ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه ﺷﺪ.

وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد اﻓﺰود :در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﺮدﯾﻢ؛ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻃﺮﺣﯽ
اﺳﺎس ،در ﻣﺰرﻋﻪ و ﭘﺎی درﺧﺖ ،ﻫﻤﻪ
ﺷﻮد و اﮔﺮ در ﺳﺎل  ٩٧ﺑﻪ ازای ﻫﺮ
ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪ.

آﺑﻬﺎی ﻣﺮزی  ٢٢٠ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر را
در ﺳﯿﺴﺘﺎن اﺟﺮا ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺪه آب ﻣﺼﺮف ﻣﯽ
ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ آب  ١.٣۴درﺻﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﺸﮏ

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ زﻋﻔﺮان از  ٣۵٠ﺗﻦ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ۵٠٠
ﺗﻦ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﯿﺐ اﯾﺮان ﺑﻪ  ۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ و ﻣﺮﮐﺒﺎت ﺑﻪ
 ۴.۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد و ﺑﺎﯾﺪ
ﺻﺎدرات را روﻧﻖ داد.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺣﺠﺘﯽ ،اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺎرﮔﺮوﻫﻬﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺗﺎ
ﺑﺘﻮان ﻣﺎزاد ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﺻﺎدر ﮐﺮد.
وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﮔﻮﺟﻪ
ﻓﺮﻧﮕﯽ ،وزارت ﺟﻬﺎد  ٣۵٠ﺗﺎ  ٣۶٠ﻫﺰار ﺗﻦ ﻇﺮف ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﺮﯾﺪ
اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ؛ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ روز اﺧﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺶ از
ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ اﻓﺰون ﺑﺮ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ در ﺑﺎزار ،ﮔﻮﺟﻪ ﻋﺮﺿﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ.

وی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻣﺤﻮر ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ
ﮐﺸﺎورز ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻘﺎﺿﺎ ،ﻣﺤﺼﻮل ﺑﮑﺎرد؛ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ
ﮐﺸﺎورزان ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﭼﻮن ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل را ﺧﻮب ﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ،
اﻣﺴﺎل ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻤﺎن ﻣﺤﺼﻮل را ﺧﻮب ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ.

ﺣﺠﺘﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر ﻋﺮاق ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﺎدراﺗﯽ اﯾﺮان
در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻮرت ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻋﺮاق ،ﻣﺪام در
ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺤﺪودﯾﺖ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزی ﮐﺎﻣﻼ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ اﺳﺖ؛ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ زارع اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻋﺮاﻗﯽ ﻫﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﯽ ﮐﺎرد؛
ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻤﯿﻮد ﮐﺎﻻ دارﯾﻢ ﻋﺮاق درﻫﺎی ﺧﻮد را
ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزی ،ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮب ﮐﺮده و ﺟﺬاﺑﯿﺖ
ﺑﺮای ﺻﺎدرات اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﻣﺎ ﻣﺎزاد ﺗﻮﻟﯿﺪ دارﯾﻢ درﻫﺎی
ﻋﺮاق ﺑﻪ روی ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺻﺎدرات ﻣﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪارد و
ﻣﺎ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﭻ ﭘﯿﻤﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از
ﭘﯿﻤﺎن اوراﺳﯿﺎ ﮐﻪ از  ۵آﺑﺎن ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ.

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ارزش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪی زراﻋﯽ و ﮐﺸﺎورزی اﯾﺮان ٨٠
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در ﺷﺮاﯾﻂ ارزی ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ،اﮔﺮﭼﻪ
ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ؛ اﻣﺎ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ؛
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه
وری ﺳﻄﺢ ﺑﻮده و ﺑﺨﺸﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎی اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ارز ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ
اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ دوازدﻫﻢ ،ﻋﻤﺪه واردات ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی در ﺣﻮزه داﻧﻪ
ﻫﺎی روﻏﻨﯽ ،ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ ،روﻏﻦ ﺧﺎم و ذرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﯾﺪ
ﻧﻬﺎده ﻫﺎی ﺳﻢ و ﺑﺬر ﻫﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد؛ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ از
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ذﺧﺎﯾﺮ ﻫﻢ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ؛ اﯾﻦ
در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ و ذرت و ﺳﻮﯾﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮب اﺳﺖ؛
اﻟﺒﺘﻪ در ذرت دو ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ذﺧﯿﺮه دوﻟﺘﯽ دارﯾﻢ و ﻧﮕﺮاﻧﯽ از واردات
از ﺳﻤﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ وﺟﻮد دارد.

ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﮐﺸﺎورزی

