ﭘﺴـﺘﻪ ﭼﻘـﺪر ارز ﺑـﻪ ﮐﺸـﻮر وارد
ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
][ad_1
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﯽ ﺳﻄﺢ زﯾﺮ ﮐﺸﺖ ﺑﺎﻏﺎت ﮐﺸﻮر را دو ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۷۰۰ﻫﺰار
ﻫﮑﺘﺎر اﻋﻼم و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد اﻣﺴﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎ  ۲۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ اﻧﻮاع
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎﻏﯽ از ﺑﺎﻏﺎت ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻗﺘﺼﺎد آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﺴﻨﺎ ،ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﯽ ﭘﺴﺘﻪ را
ﺷﺎﺧﺺﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎﻏﯽ ﮐﺸﻮر ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و اﻓﺰود :در ﮐﻨﺎر ﺳﻄﺢ زﯾﺮﮐﺸﺖ
و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎر اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ،ارزآوری ﺑﺎﻻﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮای ﮐﺸﻮر
دارد آن را ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺴﺘﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود  ۱.۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر
ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ارزآوری دارد.
ﺧﺮﻣﺎی ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻨﯽ ،ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺻﺎدرات را دارد
ﻣﻌﺎون ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ،ﺧﺮﻣﺎ را دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎﻏﯽ ﺷﺎﺧﺺ
ﮐﺸﻮر ﺑﺮﺷﻤﺮد و اﻓﺰود :ﺳﺎﻻﻧﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺧﺮﻣﺎ در ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺻﺎدرات را در زﻣﯿﻨﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل دارﯾﻢ.
وی اﻓﺰود :ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺮﻣﺎ در ﺑﺤﺚ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ و
ﻓﺮآوری اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺣﺎل واﮔﺬاری ﺗﺴﻬﯿﻼت در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎﻏﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﺸﻮر ﯾﺎد
ﮐﺮد و اﻓﺰود :اﻣﺴﺎل ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺳﯿﺐ را دارﯾﻢ و
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺴﺎل ﺑﻪ رﻗﻢ ﺑﺮداﺷﺖ  ۳.۸ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺑﺮﺳﯿﻢ.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎﻏﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ،
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎﻏﯽ ﮐﺸﻮر دو ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻼش دارﯾﻢ اﯾﻦ رﻗﻢ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ
ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻏﺎت ﻣﯿﻮه در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ

ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﮐﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﺎدرات
ﮔﻔﺖ :ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﯿﺰان ﺻﺎدرات
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ
ﺷﻮد.

وی اﻓﺰود :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺘﺼﺎد
ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ زﯾﺮ ﮐﺸﺖ ﺑﺎﻏﺎت را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر دارﯾﻢ
ﮐﻪ از اﻣﺴﺎل اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻃﯽ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی
دوﻟﺖ و ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮای وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺳﻄﺢ زﯾﺮ ﮐﺸﺖ
ﺑﺎﻏﺎت ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ  ۵۰۰ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
وی اﻓﺰود :درﺳﺎل اول اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،اﻣﺴﺎل اﻓﺰاﯾﺶ  ۶۰ﻫﺰار
ﻫﮑﺘﺎری ﺑﺎﻏﺎت ﮐﺸﻮر را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دارﯾﻢ.
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