واردات ﺑــﺬر ﺑﯿﺸﺘــﺮ ﻣﺤﺼــﻮﻻت
ﮐﺸﺎورزی ﻧﯿﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ
ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﮔﻔﺖ :ﺑﺬر ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی از
ﮔﺮوه ﯾﮏ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺑﻪ ﮔﺮوه دو ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺖ و واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از اﯾﻦ
ﺑﻌﺪ آن را ﺑﺎ ارز ﻧﯿﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ وارد ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی )اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﻣﺤﻤﺪ
ﻋﻠﯽ ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﯽ ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ
ﮐﻢآﺑﯽ )اوﻟﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﻠﯽ آب( در ﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻫﺮ
ﭼﻘﺪر ﻫﻮا ﮔﺮﻣﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﯿﺰان ﺗﺒﺨﯿﺮ و ﺗﻌﺮﯾﻖ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺎ
آب ﺑﯿﺸﺘﺮی را در ﮐﺸﻮر از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﯿﻢ؛ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺸﻮر ﻣﺎ از
ﻗﺪﯾﻢ اﻗﺪام ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻗﻨﻮاﺗﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺒﺪع آن اﯾﺮان اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود ۱۶٫۵ :ﺗﻦ در ﻫﮑﺘﺎر ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺧﺎک دارﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺳﻄﺢ
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎ را ﺷﮑﻨﻨﺪه ﮐﺮده اﺳﺖ و در ﻫﻤﯿﻦ ﺳﯿﻞ اﺧﯿﺮ ،ﺳﯿﻼب ،ﭼﻘﺪر
ﺧﺎک را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺷﺴﺖ و ﺑﺮد.
ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی در اﻣﻮر ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ اداﻣﻪ داد :در ﻫﻤﯿﻦ

اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر و ﺑﺨﺸﯽ در ﻏﺮب ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺑﺎرش ﮐﻢ و ﺗﺒﺨﯿﺮ ﺑﺎﻻ
ﻣﻮاﺟﻪاﯾﻢ و از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺎ ﺑﺎرش در زﻣﺎن ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﻪ
ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎرشﻫﺎ در زﻣﺴﺘﺎن ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد و در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ
اوج ﮔﺮﻣﺎ ﻣﻮاﺟﻪاﯾﻢ دﭼﺎر ﮐﻢ آﺑﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :از ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﮏ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت
آب از آباﻧﺒﺎرﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪ و ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ آب در اﯾﻦ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ در دﯾﮕﺮ ﻓﺼﻮل ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
وی اداﻣﻪ داد :ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن در ﮐﺸﻮرﻣﺎن راﻫﮑﺎرﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺠﺎد
ﺑﺎغﻫﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ ﮐﻢآﺑﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی
ﺳﺮاﺳﺮی ﺑﺎ ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداری از آﻧﻬﺎ اﻟﮕﻮﺳﺎزی ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﮔﺬﺷﺘﮕﺎﻧﻤﺎن ﺑﺎ زﻫﮑﺸﯽ ﮐﻪ
اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده را از آب ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف ﮐﺸﺎورزی داﺷﺘﻨﺪ
و اﯾﻨﻄﻮر ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺎم ﺗﻤﺪن ﮐﺎرﯾﺰی ﺑﺮای اﯾﺮان ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد زﯾﺮا
اﯾﺮاﻧﯿﺎن اﺑﺪاعﮐﻨﻨﺪه ﻗﻨﻮات ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﯽ ﺑﺎ اﻋﻼم اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﮐﻢﺑﻬﺮه ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در ﮐﺸﻮر
ﮔﻔﺖ :اﻣﺴﺎل ﺑﺮای  ۵ﻫﺰار و  ۸۰۰ﻫﮑﺘﺎر ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد
اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ دﺳﺘﻮر وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۵ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وی ﮔﻔﺖ :اوﻟﻮﯾﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪﻫﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺤﺼﻮﻻت آبﺑﺮ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی
ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺒﺰی و ﺻﯿﻔﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﺧﯿﺎر
و ﻓﻠﻔﻠﯽ ﮐﻪ در ﻋﺮﺻﻪ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺑﺮود.
ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی در اﻣﻮر ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ درﺑﺎره ذاﺋﻘﻪ ﻣﺮدم
اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در ﻓﻀﺎی ﺑﺎز ﮔﻔﺖ :ﯾﮏ ﺳﺮی
اﻓﺮاد ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﻌﻢ و ﻣﺰه ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در ﻓﻀﺎی
ﺑﺎز ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ در ﻓﻀﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﻪ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮔﯿﺎه از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺲ ،آﻫﻦ ،ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ و ﻓﺴﻔﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺰه ﻧﯿﺰ ﺻﺮﻓﺎ ﯾﮏ ذاﺋﻘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮور ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺬر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﯿﺎﻫﺎن از ﮔﺮوه ﯾﮏ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺑﻪ
ﮔﺮوه  ۲ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮔﻔﺖ :ارز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﯿﺎﻫﺎن از اوﻟﻮﯾﺖ از
ارز ﮔﺮوه ﯾﮏ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺑﻪ ﮔﺮوه دو ﮐﺎﻻﯾﯽ در اوﻟﻮﯾﺖ اول اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
اﻣـﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺧـﻮد ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ رﻗـﺎﺑﺖ در ﺑـﺎزار داﺧـﻞ و اﻓﺰاﯾـﺶ
ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺷـﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ از ﺗﺨﻠـﻒ اﺣﺘﻤـﺎﻟﯽ در ﺗﻮزﯾـﻊ ﮐﺎﻻﻫـﺎی

ﯾﺎراﻧﻪای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآورد.
وی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺗﺴﻨﯿﻢ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس در ﻣﯿﺎن ﺑﺬور
ژرمﭘﻼﺳﺖ ﻫﺴﺘﻪ اوﻟﯿﻪ درﺧﺘﺎن ﻣﯿﻮه از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺮﻣﺎ از ﮔﺮوه ﯾﮏ ﻗﺮار
دارد.
واردات ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺬرﻫﺎ از ﮔﺮوه ﯾﮏ ﺑﻪ ﮔﺮوه دو ارزی رﻓﺖ
ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ارز ﻣﺼﺮﻓﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﯿﺎﻫﺎن در ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﺪ از ﻧﺮخ ۴۲۰۰
ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﻤﺎﯾﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد.
وی ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻃﺮحﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺟﻠﺴﻪ ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ ﮐﻢآﺑﯽ ﻣﻄﺮح
ﺷﺪ و ﻗﺮار اﺳﺖ از ﺳﺎل ﺟﺎری اﺟﺮا ﺷﻮد ﻃﺮح اﯾﺠﺎد ﺳﺎﯾﻪﺑﺎنﻫﺎ در
زﻣﯿﻦﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﺎﯾﻪ ﺑﺎنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ  ۳۰درﺻﺪ از
ﻣﺼﺮف آب را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ و از ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﻧﺪ.
ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت  ۷ﺗﺎ  ۹درﺻﺪی ﺑﺮای ﻧﺼﺐ ﺳﺎﯾﻪﺑﺎن در ﺑﺎغﻫﺎ
ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﯽ ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺮﺣﯽ ﮐﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ  ۸۰درﺻﺪ
ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎ ﺳﻮد  ۷ﺗﺎ  ۹درﺻﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت در ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺮﺧﻮردار  ۷درﺻﺪ و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺮﺧﻮردار  ۹درﺻﺪ اﺳﺖ و ﻣﺪت زﻣﺎن
ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ آن  ۵ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﺎورزی ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﮐﻤﺒﻮد ﺑﺬر ﻫﯿﺒﺮﯾﺪ در ﺑﺎزار ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ارز ﺑﻮﯾﮋه دﻻر و ﯾﻮرو وﺟﻮد داﺷﺖ واردات
ﺑﺬور اﺻﻼح ﺷﺪه ﻫﯿﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﻣﺎ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اوﻟﻮﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺬور دارد اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را ﺣﺘﻤﺎ ﺣﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ
زﯾﺮا ﺑﺬر از اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ.
وی اﻓﺰود :ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ درﺑﺎره ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺮخ ارز وﺟﻮد داﺷﺖ در
روﻧﺪ ﮐﺎر ﮐﻨﺪی اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﮐﻤﯽ
ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ.
وی ﮔﻔﺖ :دوﻟﺖ دﺧﺎﻟﺘﯽ در واردات ﺑﺬور ﻧﺪارد اﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻨﺶ را در ﺑﺎزار اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺬور
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺸﺎورزان در ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن وارد ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﮔﺬﺷﺖ
زﻣﺎن ﮐﺸﺖ اﯾﺠﺎد ﻧﺸﻮد.
وی درﺑﺎره دﻻﯾﻞ ﻋﺪم ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺬور اﺻﻼح ﺷﺪه در ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺬور

اﺻﻼح ﺷﺪه و ﻫﯿﺒﺮﯾﺪ ﺟﺰو ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪ اﻧﺤﺼﺎری در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ
ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ آن ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﭼﻨﺪ ﻣﻠﯿﺘﯽ اﺳﺖ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ
آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﮐﺎر و ﭘﮋوﻫﺶ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت و ﭘﻮل ﻓﺮاوان اﺳﺖ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد.
وی اﻓﺰود :ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ دوﻟﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داده
ﮐﻪ ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت  ۹۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺮخ واردات ارز را ﺑﺮای
اﻧﺠﺎم و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن ﻗﺮار دﻫﺪ
ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت در ﮐﺸﻮر ﺧﻮدﻣﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻃﺮح وزارت ﺟﻬﺎد
ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻋﻠﻮم و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﻓﻨﺎوری رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری
ﻫﻤﮑﺎری ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

