رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی ﻣﺠﻠﺲ۲۰ :
ﻫـﺰار ﺗﺮاﮐﺘـﻮر ﺗـﺎ ﭘﺎﯾـﺎن ﺳـﺎل
ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد

رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی ﻣﺠﻠﺲ ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﻗﺮار اﺳﺖ  ۲۰ﻫﺰار
ﺗﺮاﮐﺘﻮر در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﻣﺤﻤﺪ
ﺟﻮاد ﻋﺴﮕﺮی در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺻﻒ اول ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ در ﺣﻮزه ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻮای ﭘﺎک
ﺗﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وری در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﭘﺎﺳﺦ داد.
ﭼﺮا اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻮای ﭘﺎک ﮐﻤﺘﺮ از  ۱۰درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ؟
آﻗﺎی ﻋﺴﮕﺮی :در ﺑﺤﺚ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻮای ﭘﺎک ﺗﻌﺪادی از دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻮن
وزارت ﺻﻤﺖ ،وزارت ﮐﺸﻮر و وزارت ﺟﻬﺎد ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ اﺟﺮای اﺣﮑﺎﻣﯽ ﺑﻮدﻧﺪ
ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ  ۲۰ﺣﮑﻢ اﺟﺮا و  ۲۰۰اﺣﮑﺎم اﺟﺮا ﻧﺸﺪه ﯾﺎ ﻧﺎﻗﺺ
اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ.
در وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ و ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ
دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺗﺬﮐﺮ دادﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از دﺳﺘﮕﺎه
ﻫﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎﻟﯽ و ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻣﺎﻟﯽ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺷﺎراﺗﯽ
دارﻧﺪ ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻇﺮﻓﯿﺘﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻓﻀﺎ را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺜﺎل وزارت ﻧﻔﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻮﺧﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ وزﯾﺮ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ

ﺑﺤﺚ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ و ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻣﺎﻟﯽ اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺎ ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﯿﻢ.
در ﺑﻮدﺟﻪ  ۱۴۰۱ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﻪ
ﻫﻨﻮز ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺪاده اﺳﺖ و اﯾﺮادی ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻮدﺟﻪ ای
اﺧﺘﺼﺎص ﻧﺪﻫﯿﻢ ،ﻗﻄﻊ ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ اﯾﺮاداﺗﯽ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ.
از ﺳﺎل  ۹۶ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻮای ﭘﺎک ﺑﺎﯾﺪ اﺟﺮا ﺷﻮد ،ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ۱۴۰۱
ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ،اﻣﺎ از ﺳﺎل  ۹۶ﺑﻪ ﺑﻌﺪ اﮔﺮ ﻫﺮﺳﺎل ﻣﻘﺪاری اﻧﺠﺎم ﺷﻮد،
ﻗﻄﻌﺎ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑﻬﺘﺮی ﻣﯽ اﻓﺘﺪ.
ﻣﺠﻠﺲ در ﻗﺎﻟﺐ ﻗﺎﻧﻮن وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم داده و ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی
ﻣﺘﻮﻟﯽ اﻋﻼم ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﺪام دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﮐﺎر ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم ﻧﺪادﻧﺪ.
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮده از ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ؟
آﻗﺎی ﻋﺴﮕﺮی :وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری اﺳﺖ و اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻀﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ را
دﻧﺒﺎل ﮐﻨﺪ ،اﯾﺮادات و ﮐﻢ ﮐﺎری ﻫﺎ اﺣﺼﺎءﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﻮزه ﻧﻈﺎرت ﺑﺪﻫﯿﻢ.
دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﮕﯿﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻤﻮاره ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی ﻻزم را
اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﮑﻪ اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻮای ﭘﺎک ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ  ۱۰۰ﻫﺰارﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ  ۳۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﻋﺘﺒﺎر ﺗﺨﺼﯿﺺ داده
ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﭼﻄﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ؟
آﻗﺎی ﻋﺴﮕﺮی :دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﺎر را ﺷﺮوع ﮐﻨﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ از
ﻣﺠﻤﻮع  ۲۲۰اﺣﮑﺎم در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻮای ﭘﺎک ،ﺗﻨﻬﺎ  ۲۰اﺣﮑﺎم
اﺟﺮاﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﺎ اﻋﻼم ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﺪام دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﮐﺎر
ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم ﻧﺪادﻧﺪ و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﻫﻢ ﺗﺬﮐﺮات ﻻزم را دادﻧﺪ
و ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻮای ﭘﺎک ،ﮐﻢ
ﮐﺎری ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ
ﮐﻢ ﮐﺎری ﮐﺮدﻧﺪ ،درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﮐﻢ ﮐﺎری ﺳﻮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ اﺳﺖ ﭼﺮا
ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﻮل و اﻋﺘﺒﺎر ﮐﺎرﺳﺎز ﻧﯿﺴﺖ.
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﻮای ﭘﺎک آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺮدم و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ،ﺑﻪ
ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدﯾﻢ .ﺣﺎل اﯾﻨﮑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ اﺟﺮا ﻧﮑﺮدﻧﺪ ،ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن
ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻃﺒﻖ

ﻗﺎﻧﻮن

۲۴

ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﻃﺒﯿﻌﯽ

ﻣﻮﻇﻒ

اﺳﺖ

اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ

را

در

راﺳﺘﺎی

ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﺰاﯾﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭼﻘﺪر ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
آﻗﺎی ﻋﺴﮕﺮی :در ﺑﺤﺚ رﯾﺰﮔﺮدﻫﺎ ،ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎ ﻣﺴﺎﺣﺘﯽ
در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ درﺧﺖ ﮐﺎری ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ رﯾﺰﮔﺮدﻫﺎ
اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺎرﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮده ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
آﻧﮑﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺠﻠﺲ در ﺣﻮزه ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻮای ﭘﺎک و رﯾﺰﮔﺮدﻫﺎ ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﺮده
اﺳﺖ.
ﺑﺤﺚ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ،ﻗﺎﻧﻮن آن ﺑﻪ  ۲۰ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﺎزﻣﯽ ﮔﺮدد ،ﺗﻔﮑﯿﮏ
زﺑﺎﻟﻪ از ﻣﺒﺪا ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻮده اﺳﺖ؟
آﻗﺎی ﻋﺴﮕﺮی :در ﺑﺤﺚ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻔﮑﯿﮏ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ از
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﺣﻮزه ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺎز
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﺗﺎ آﻟﻮدﮔﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﺸﻮد .در ﻗﺎﻟﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﯾﻦ ﮐﺎر را
اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
درﺑﺎزدﯾﺪی ﮐﻪ از ﺷﻤﺎل داﺷﺘﻢ وﻗﺘﯽ ﺳﻮال ﭘﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ ﮐﺎر
اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﺧﯿﻠﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران اﻋﻼم وردﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺑﻪ ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ ﯾﺎ ﮔﺎز ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ اﻋﺘﺒﺎری روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﺮان ﺟﺰء ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﻣﺮغ و ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ اﺳﺖ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﮑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ،
آﯾﺎ در ﺧﺼﻮص ﻣﺮغ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی درﺳﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺎ
ﻣﺎزاد ﺗﻮﻟﯿﺪ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ؟
آﻗﺎی ﻋﺴﮕﺮی :در ﺧﺼﻮص ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺳﻔﯿﺪ و ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ
ﭼﺮا ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ارز ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ در ﻗﺎﻟﺐ واردات ﻧﻬﺎده ﻫﺎی داﻣﯽ داده
ﻣﯽ ﺷﺪ و ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ آراﻣﺶ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺎر را
دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﺮد ،اﻣﺎ در ﺑﺤﺚ ﺣﺬف ارز و ﺟﺮاﺣﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﯿﺐ
ﻣﻼﯾﻢ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺼﺮف اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽ
ﺷﺪ .اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ وزارت ﺟﻬﺎد ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﮐﺎر را در ﺑﺤﺚ
ﻣﺮغ ﻣﺎزاد اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﻣﺎ ﺟﺰء ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﻣﺮغ و ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی
ﻣﺘﻤﺎدی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮب و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎزاد آن ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺻﺎدر ﻣﯽ
ﺷﺪ .اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺣﺬف ارز آﺳﯿﺒﯽ وارد ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از آن ﺑﻪ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ وزارت ﺟﻬﺎد ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ.

در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻫﺮﮐﯿﻠﻮ ﻣﺮغ  ۴۲ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ،اﻣﺎ
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻧﺮخ  ۳۳ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ زﯾﺎن
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،اﺛﺮ ﺧﻮد را در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻣﯽ ﮔﺬارد.
ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﻮر دام و وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺘﻌﺪدی داﺷﺘﯿﻢ
را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ،اﻣﺎ
ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ،ﻣﺎزاد ﺧﺮﯾﺪ
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻫﻢ دوﺳﺘﺎن وزارت ﺟﻬﺎد ﺑﯽ ﺗﺪﺑﯿﺮی ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﺎ در ﻗﺎﻟﺐ وﻇﯿﻔﻪ ذاﺗﯽ ﺧﻮد ﺑﯿﺶ از  ۵۰ﻧﺎﻣﻪ ﻣﮑﺘﻮب ﺧﺪﻣﺖ رﯾﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮر دادﯾﻢ و در ﺟﻠﺴﻪ ﺳﺮان ﻗﻮا ﻫﻢ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻮﺿﻮع و اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ
ﮐﻪ رخ داده ،ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارﯾﻢ ،اﮔﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﻟﺤﺎظ ﺷﻮد ،ﻣﯽ
ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺖ ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﻣﺎزاد ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﺻﺎدر ﮐﺮد ﭼﺮا ﮐﻪ
ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺎزاد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﻮء ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺖ.
دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺘﻮﻟﯽ وزارت ﺟﻬﺎد اﺳﺖ و ﮐﺎر را ﺑﺎﯾﺪ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﺪ و در
ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﺪاق ﺗﺮک ﻓﻌﻞ ﻫﻢ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ .اﺧﯿﺮا رﺋﯿﺲ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺟﻮﺟﻪ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ  ۱۵ﺗﺎ  ۱۶ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻗﻄﻌﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﻣﻌﺪوم
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ وزارت ﺟﻬﺎد ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﯾﻨﺪه دﭼﺎر
ﻣﺸﮑﻞ ﻧﺸﻮد.
وزارت ﺟﻬﺎد ﻃﺒﻖ ﻧﻘﺸﻪ راه ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ و در ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ و
ﺟﺸﻦ ﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ ﻣﺮﻏﺪاران ﺑﺎرﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده اﯾﻢ ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﻤﺎﺻﻂ اﻃﻼﻋﺎت را ﺟﻤﻊ
آوری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺮدازش ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎزارﮔﺎه
ﮐﻪ اﺳﻤﺎ ﺧﻮب اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .ﮐﻤﺎاﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﻣﺎه ﻫﺎ ﭘﻮل ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﻧﻬﺎده در اﺧﺘﯿﺎرﺷﺎن ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ .وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺎ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺮادات را ﺗﺬﮐﺮ دﻫﯿﻢ و ﺧﺪﻣﺖ وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت زﯾﺎدی
داﺷﺘﯿﻢ.
وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯿﻮه ﺷﺐ ﻋﯿﺪ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﮐﻨﺪ
وزارت ﺟﻬﺎد ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﻣﯿﻮه ﺷﺐ ﻋﯿﺪ ﭼﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای دارد؟
آﻗﺎی ﻋﺴﮕﺮی :ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺑﺤﺚ ﻣﯿﻮه ﺷﺐ ﻋﯿﺪ اﻓﺘﺎد،
ﺑﺴﯿﺎر ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮد .ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯿﻮه ﺷﺐ ﻋﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﻮه را
ﺑﺨﺮﯾﻢ و ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ،ﺳﻮرﺗﯿﻨﮓ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﻨﯿﻢ .اﻣﺎ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﺎون روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺪون ﺳﻮرﺗﯿﻨﮓ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم داد ﮐﻪ ﺑﻪ

اﻃﻼع آﻗﺎی وزﯾﺮ رﺳﺎﻧﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ در ﺣﺎل وﻗﻮع اﺳﺖ .ﻫﻔﺘﻪ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺘﻮﻟﯽ اﻋﻼم ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﯿﻮه
ﺷﺐ ﻋﯿﺪ ﭼﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای دارﯾﺪ ،آﻧﻬﺎ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﯽ ﮔﺬارﯾﻢ ،اﻣﺎ ﻣﺎ ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮدﯾﻢ .وزارت ﺟﻬﺎد ﺑﺎ ﭼﻪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ
ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﮑﻪ زﻣﺎن زﯾﺎدی
ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه ،اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺗﺎ ﺟﻨﻊ ﺑﻨﺪی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﮑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺤﺚ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﻣﯿﻮه ﺷﺐ ﻋﯿﺪ در
در
اﺧﺘﯿﺎر وزارت ﺟﻬﺎد ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد  ،ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﻣﺴﺎل
اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ وزﯾﺮ ﺑﻪ
ﻣﺠﻠﺲ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺎری ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
اﻋﻤﺎل ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ
ﭼﺮا ﺻﺎدرات ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻣﺤﺪود ﺷﺪه اﺳﺖ؟
آﻗﺎی ﻋﺴﮕﺮی :ﺑﻨﺎﺑﺮ اﺣﮑﺎم داﺋﻤﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ و ﺷﺸﻢ ،ﮔﺬاﺷﺘﻦ
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ .ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ۵۰۰
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻃﺮاف ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺮﺻﺖ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮﺑﯽ
دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺧﻠﻖ
اﻟﺴﺎﻋﻪ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﺮد.
اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺑﯽ روﯾﻪ از ﺳﻔﺮه ﻫﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ از دﻫﻪ  ۶۰ﺑﻪ ﺑﻌﺪ
ﻋﻠﺖ ﺧﺎﻟﯽ ﺷﺪن ﺳﻔﺮه ﻫﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم
ﺷﻮد؟
آﻗﺎی ﻋﺴﮕﺮی :از دﻫﻪ  ۶۰ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺪون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی از ﺳﻔﺮه ﻫﺎی
زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ اﮔﺮ ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ورودی آب
داﺷﺘﯿﻢ ۱۰ ،ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ اﺳﺘﺤﺼﺎل داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ
ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺧﯿﻠﯽ از دﺷﺖ ﻫﺎ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺤﺮاﻧﺐ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺘﻌﺪدی ﮐﻪ داﺷﺘﯿﻢ ،اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎی ﮐﺎر
ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﻫﻤﻮاره از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .اﮐﻨﻮن ﺳﻬﻢ ﻫﺮ
اﺳﺘﺎن را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎر را ﺷﺮوع
ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺎﻫﺎ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻗﺮارداد ﻫﻢ

ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد.
ﻃﺒﻖ ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎی ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﮐﺎرﻫﺎی آﺑﺨﯿﺰداری ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ و اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد.
آﯾﺎ  ۹۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر از اراﺿﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺟﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت
آﺑﺨﯿﺰداری دارﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد؟ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ
اﺳﺘﻤﺮار روﻧﺪ ﻓﻌﻠﯽ  ۹۰ﺳﺎل ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ.
آﻗﺎی ﻋﺴﮕﺮی :در ﺑﺤﺚ ﻃﺮح ﻫﺎی آﺑﺨﯿﺰداری ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای دﻧﺒﺎل ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻣﻬﺎر آب ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﺎ ﺑﺪﻟﯿﻞ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ آب ﺳﻔﺮه ﻫﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺷﺎﻫﺪ ﻓﺮوﻧﺸﺴﺖ
دﺷﺖ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕﺎه وﯾﮋه ای ﺑﻪ آﺑﺨﯿﺰداری ﺻﻮرت
ﮔﯿﺮد ﭼﺮا ﮐﻪ از اﺣﮑﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﻋﻘﺐ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
 ۲۷ﻫﺰار ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺗﺮاﮐﺘﻮر دارﯾﻢ
در ﺧﺼﻮص وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺮاﮐﺘﻮرﺳﺎزی ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ؟
آﻗﺎی ﻋﺴﮕﺮی :ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺗﺮاﮐﺘﻮرﺳﺎزی ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی دﻋﻮت
ﮐﺮدﯾﻢ.
 ۲۷ﻫﺰار ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺗﺮاﮐﺘﻮر دارﯾﻢ ،ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﺎورزی آوردﯾﻢ و ﻗﺮار ﺷﺪ در
 ۶ﻣﺎﻫﻪ دوم ) ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل(  ۲۰ﻫﺰار ﺗﺮاﮐﺘﻮر ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮد ﮐﻪ
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ  ۱۲ﻫﺰار ﺗﺮاﮐﺘﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺘﺪرﯾﺞ
ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﮐﻨﻮن آﻣﺎر دﻗﯿﻘﯽ از ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺪارﯾﻢ ،اﻣﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮﺑﯽ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﺮاﮐﺘﻮرﺳﺎزی ﺗﺒﺮﯾﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ.

وزﯾﺮ ﺟﻬﺎدﮐﺸﺎورزی :اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ

ﻧﻘـﺶ ﻣﻬﻤـﯽ در دﯾﭙﻠﻤﺎﺳـﯽ اﯾﻔـﺎ
ﻣﯽﮐﻨﺪ

ﺳﺎداﺗﯽ ﻧﮋاد ﮔﻔﺖ :اﻣﺮوز ﻏﺬا ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ را در دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ
و اﮔﺮ ﮐﺸﻮری ﺑﻪ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮی ﻏﺬا ﺑﺪﻫﺪ ،در واﻗﻊ اﻣﻨﯿﺖ ﺧﻮد را ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از وزارت ﺟﻬﺎدﮐﺸﺎورزی ،ﺳﯿﺪ ﺟﻮاد ﺳﺎداﺗﯽﻧﮋاد روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ در دوﻣﯿﻦ
ﺟﺸﻨﻮاره »ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺗﺮاز ﻣﮑﺘﺐ ﺣﺎج ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ« ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺤﺚ
اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ در ﺟﻬﺎن ﮔﻔﺖ :اﻣﺮوز ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻏﺬا ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان اﺑﺰار اﺳﺘﯿﻼ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از اﯾﻦ رو ﻣﻘﺎم آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
ﻣﺎ ﻣﻠﺖﻫﺎ را ﺑﺎ ﻏﺬا و دوﻟﺖﻫﺎ را ﺑﺎ ارز ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
وزﯾﺮ ﺟﻬﺎدﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ ذﺧﺎﯾﺮ
ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﻮد را دو ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﻣﺮوز ﻏﺬا ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ
را در دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﮐﺸﻮری ﺑﻪ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮی ﻏﺬا ﺑﺪﻫﺪ،
اﻣﻨﯿﺖ ﺧﻮد را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ درﮔﯿﺮی ﻣﯿﺎن ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﺳﻮرﯾﻪ ،اﻓﺰود :ﻗﺪرت ﻧﻈﺎﻣﯽ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺪرت ﻏﺬاﯾﯽ زاﻧﻮ زده اﺳﺖ.
ﮐﺸﺎورزی ﻗﺮاردادی از  ۹۶۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﮔﺬﺷﺖ

وزﯾﺮ ﺟﻬﺎدﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ اراﯾﻪ آﻣﺎری از اﻗﺪاﻣﺎت اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺑﺮای
ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﺸﻮر اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﻣﺮوز ﺣﺠﻢ ﮐﺸﺎورزی ﻗﺮاردادی
در ﮐﺸﻮر از رﻗﻢ  ۹۶۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ و در  ۱۰ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺻﺪور ﺳﻨﺪ
اراﺿﯽ ﮐﺸﺎورزی  ۷۰۰درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺗﺎ
ﭘﺎﯾﺎن دوﻟﺖ ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﻫﯿﭻ زﻣﯿﻦ ﮐﺸﺎورزی ﺑﺪون ﺳﻨﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﺳﺎداﺗﯽﻧﮋاد اﺑﺮاز اﻣﯿﺪواری ﮐﺮد وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
ﻏﺬاﯾـﯽ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ را از آنِ ﺧـﻮد ﮐﻨﯿـﻢ و ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﮐﺸـﺎورزی
ﻗﺮاردادی ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪم ﺑﺮﺳﯿﻢ.
ﺷﻬﯿﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ﻣﺪاﻓﻊ اﻣﺖ اﺳﻼم و ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺑﻮد
ﺳﺎداﺗﯽ ﻧﮋاد در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ ﯾﺎد و ﺧﺎﻃﺮه ﺷﻬﯿﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ
اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﻣﺮوز ﻧﻘﺶآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از زﻣﺎن ﺣﯿﺎﺗﺶ
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ و اﺳﺘﯿﻼ دارد .او ﻫﻢ ﻣﺪاﻓﻊ اﻣﺖ اﺳﻼم و ﻫﻢ ﻣﺪاﻓﻊ
ﻣﻠﺖ ﻣﺎ ﺑﻮد.
وزﯾﺮ ﺟﻬﺎدﮐﺸﺎورزی اداﻣﻪ داد :ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺣﺎج ﻗﺎﺳﻢ
ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ،وﺣﺪت اﺳﺖ .اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﮑﺘﺐ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ،دوﻣﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره »ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺗﺮاز ﻣﮑﺘﺐ ﺣﺎج ﻗﺎﺳﻢ
ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ« ﺑﺎ روﯾﮑﺮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺌﻮﻻن
ﮐﺸﻮری و ﻟﺸﮑﺮی ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﺳﭙﺎه ﺗﻬﺮان ﺑﺰرگ در ﺳﺎﻟﻦ وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺰار
ﺷﺪ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﮐﺸﺎورزی

رﺋﯿـﺲ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن ﮐﺸـﺎورزی ﻣﺠﻠـﺲ:
ﺗﻐﺬﯾـﻪ  ۲۷ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﻧﻔـﺮ ﺑـﺎ ﺣـﺬف

ﺿﺎﯾﻌـﺎت ﮐﺸـﺎورزی /ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری
ـﻨﻌﺖ
ـﺮ ﺻـ
ـﻪ ﺑﺮاﺑـ
ـﺎورزی ﺳـ
در ﮐﺸـ
ﺑﻬﺮهوری دارد

ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﻋﺴﮑﺮی ﮔﻔﺖ ۳۰ :درﺻﺪ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺿﺎﯾﻌﺎت را ﺣﺬف ﮐﻨﯿﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻏﺬای  ۲۷ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ
را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از ﻓﺎرس ،ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﻋﺴﮕﺮی رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی ﻣﺠﻠﺲ اﻣﺮوز در
ﻣﺮاﺳﻢ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﺑﯿﻦ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی و ﺑﺴﯿﺞ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ در
ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء ﺑﻬﺮهوری ﮐﺸﺎورزی ﮔﻔﺖ :اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﮔﺮه
ﺧﻮرده اﺳﺖ و اﮔﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺮای اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ
ﺣﺮﮐﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ دﭼﺎر آﺳﯿﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
وی ﮔﻔﺖ :ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻬﺮهوری ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورﯾﻢ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی ﻣﺠﻠﺲ ۴ ،ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﻬﺮهﺑﺮدار ﮐﺸﺎورزی
در ﮐﺸـﻮر دارﯾـﻢ ﮐـﻪ  ۲۵درﺻـﺪ از اﻗﺘﺼـﺎد ﮐﺸـﻮر ﺷﺎﻣـﻞ ﮐﺸـﺎورزی و
داﻣﭙﺮوری اﺳﺖ و ﻣﻨﺒﻊ اﺷﺘﻐﺎل ﻓﺮاواﻧﯽ در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﮐﺸﺎورزی از ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﺎ ﺳﻔﺮه ﻣﺮدم را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻋﺴﮕﺮی ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی را ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺤﺮان و ﮐﻤﺒﻮد آب ﻋﻨﻮان
ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ و ﻣﻄﻠﻮب ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد
زﯾﺮا اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﻮرده و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯽروﯾﻪ از ﺳﻔﺮهﻫﺎی آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ و ﻓﺮوﻧﺸﺴﺖ زﻣﯿﻦ در ﮐﺸﻮر
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ روﻧﺪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮد.
وی ﮔﻔﺖ:رﺷﺪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ  ۴درﺻﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
دﻧﯿﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﻋﻘﺐ ﻫﺴﺘﯿﻢ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ۷ﻫﺰار ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﺎورزی،
 ۲۵۰۰ﻣﺤﻘﻖ و ﻣﺮوج در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺸﺎورزی و  ۱۸۰۰اﺳﺘﺎد در
داﻧﺸﮕـﺎه آزاد در ﺑﺨـﺶ ﮐﺸـﺎورزی دارﯾـﻢ و در ﮐﺸـﻮر ﻣـﺎ  ۲۵۰ﻫـﺰار
ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی دارﯾﻢ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻣﺎ در ﺑﺨﺶ
ﮐﺸﺎورزی ﻓﻘﻂ  ۴درﺻﺪ اﺳﺖ
رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی ﻣﺠﻠﺲ اﯾﻦ را ﻫﻢ ﮔﻔﺖ:در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ۳۰درﺻﺪ
ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮐﺸﺎورزی ﻣﺎ ﺑﻪ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺿﺎﯾﻌﺎت را
ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻏﺬای  ۲۷ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.
ﻋﺴﮕﺮی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺑﻮدن ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮐﺸﺎورزی اﯾﺮان ﮔﻔﺖ:
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎزار ﺧﻮﺑﯽ
ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﻨﯿﻢ و اﮔﺮ ﺻﺎدرات ﮐﺸﺎورزی روﻧﻖ ﺑﮕﯿﺮد ﻣﯽﺗﻮان ﺷﯿﺮﻫﺎی
ﻧﻔﺖ را ﺑﺒﻨﺪﯾﻢ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ در ﺑﺨﺶ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﮐﻨﯿﻢ در ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺑﻪ اﻧﺪازه  ۱۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ
ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎﺋﻮ
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮده ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ارﮔﺎﻧﯿﮏ و ﺑﺪون ﮐﻮد و ﺳﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺠﻠﺲ آﻣﺎدﮔﯽ دارد در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﻫﻢ در ﺣﻮزه اﺷﺘﻐﺎل و ﻫﻢ
در ﺣﻮزه داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﯿﺸﺮو ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎ در ﺑﺤﺚ اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ
ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ از اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﺑﯿﻦ روﺳﯿﻪ و اوﮐﺮاﯾﻦ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ
ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﺑﺮ روی اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻣﺎ
ﺑﺎﯾﺪ در زﻣﯿﻨﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﮔﺎمﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮی ﺑﺮدارﯾﻢ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش؛ در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻮاﻓﻖﻧﺎﻣﻪ ﺑﯿﻦ وزارت ﺟﻬﺎد

ﮐﺸﺎورزی و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﯿﺞ ﺑﻪ اﻣﻀﺎء وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی و رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﺴﯿﺞ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن رﺳﯿﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﯿﺪﺟﻮاد ﺳﺎداﺗﯽﻧﮋاد وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی در
ﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖﻧﺎﻣﻪ در ﯾﮏ ﺑﺎزه  ۷ﺳﺎﻟﻪ
اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی در ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻨﺪم ،ﺟﻮ ،داﻧﻪﻫﺎی
روﻏﻨﯽ وﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎﯾﺪ ارﺗﻘﺎء ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ:ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮر رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺎ در ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻮل دوﻟﺖ ﺳﯿﺰدﻫﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ و اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻏﺬای ارزان ،ﺣﻼل و ﭘﺎک و اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ و در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺴﯿﺞ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺷﮑﺎف ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺎنﻫﺎ و
ﺑﻬﺮهﺑﺮداران ﮐﺸﺎورزی ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻃﺮح اﯾﻦ ﺷﮑﺎف
ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و در ﺑﺮﺧﯽ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ
ﮐﺸﺎورزان ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و ﮐﺸﺎورزان ﭘﯿﺸﺮو ﺑﺎﻻی  ۱۵ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺬف
اﯾﻦ ﺷﮑﺎف ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻬﺮهوری در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﻢ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﻣﺠﻠﺲ و دوﻟﺖ
ﻣﻨﺒﻊ :ﻓﺎرس

ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪه ﻣﺠﻠـﺲ :اﻧـﺎر ﭘﺘﺎﻧﺴـﯿﻠﯽ
ﮐﻪ از آن ﻏﺎﻓﻞ ﺑﻮدﯾﻢ

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﮐﻮﻫﺪﺷﺖ و روﻣﺸﮑﺎن در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﮔﻔﺖ :اﻧﺎر ﯾﮏ
ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﻢ و از آن ﺧﻮب اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﮑﺮدﯾﻢ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از اﯾﺴﻨﺎ؛ ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸﻨﻮاره
اﻧﺎر در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮐﻮﻫﺪﺷﺖ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﯾﮏ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﺰرگ
اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﻢ و از آن ﺧﻮب اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮدﯾﻢ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﮐﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﻏﺪاران ﮐﻤﮏﻫﺎﯾﯽ ﺷﻮد ،اﻓﺰود :در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ
داﻧﺶ ﺑﺎﻏﺪاران را اﻓﺰاﯾﺶ داده و در ﮐﻨﺎر آن ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ داده ﺷﻮد ﮐﻪ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪی آﻧﺎن ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻧﺎر را از ﺟﻬﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﮐﻤﯿﺖ
دارﯾﻢ ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﻧﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﺸﻮر در ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻘﻄﻪ
ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽرود و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﺎﯾﯽ
دﯾﮕﺮ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻧﺎﻣﯽ از ﺳﯿﺎب ﮐﻮﻫﺪﺷﺖ ﻟﺮﺳﺘﺎن ﺑﺮده ﻧﺸﻮد
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺪﺳﺎزی ﮐﺮده و ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﮐﻮﻫﺪﺷﺖ و روﻣﺸﮑﺎن در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد:
ﻫﻤﯿﻦ اﻧﺎر ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻧﯿﺎز دارد ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ از
اﻧﺎر ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
وی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :اﻓﺮادی ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﺠﺎد ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮیﻫﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﮐﻪ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﻪ

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺳﺪ.
ﻣﺒﻠﻐﯽ اﻓﺰود :ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮآوری اﻧﺎر در ﻣﻨﻄﻘﻪ
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﻨﺐ آن اﺣﺪاث ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ
ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ اﺷﺘﻐﺎلزاﯾﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﮐﻮﻫﺪﺷﺖ و روﻣﺸﮑﺎن در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد:
ﺿﺮورت دارد اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﻮد و ﻫﻢ اﯾﺠﺎ اﺷﺘﻐﺎل ﮐﻨﺪ و
ﺑﺮای ﺑﺎﻏﺪاران ﺳﻮددﻫﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
وی اداﻣـﻪ داد :ﻣﻬﻢﺗﺮﯾـﻦ ﮐـﺎر و اﺛـﺮی ﮐـﻪ ﻣﯽﺗـﻮاﻧﯿﻢ ﺑـﺮای ﺣـﻮزه
اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﻪ ﺧﻮدﻣﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل اﺳﺖ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﮐﺸﺎورزی
ﻣﻨﺒﻊ :اﯾﺴﻨﺎ

ﻣﻌـﺎون وزﯾـﺮ ﺟﻬـﺎد ﮐﺸﺎورزی:ﻫـﺪف
ﮐﺸﺖ ﻗﺮاردادی ﮔﻨﺪم ،ﺧﻮداﺗﮑﺎﯾﯽ
در ﺗﻮﻟﯿـﺪ و ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﮐﺸـﺎورزان
اﺳﺖ

ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ،ﻫﺪف از ﮐﺸﺖ ﻗﺮاردادی ﮔﻨﺪم را ﺧﻮداﺗﮑﺎﯾﯽ
در ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺸﺎورزان ﺑﺮﺷﻤﺮد و ﮔﻔﺖ :ﮐﺸﺎورزی ﻗﺮاردادی
ﻃﺮﺣﯽ ﻓﺮا ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻓﺮا وزارﺗﺨﺎﻧﻪای اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی از ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ دوﻟﺘﯽ اﯾﺮان
)ﻣﺒﺪا(» ،ﺳﯿﺪ ﺳﻌﯿﺪ راد« از ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻗﻼم اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﯾﮑﯽ از روﯾﮑﺮدﻫﺎ و اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﯾﺎد ﮐﺮد و اﻓﺰود :دﺳﺘﺮﺳﯽ
ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻬﻢ و ﻧﻘﺶ را در ﺳﻔﺮه ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ دارﻧﺪ ،ﺑﺎ
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ دو ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ از ﯾﮏ ﺳﻮ و
ﺧﻮداﺗﮑﺎﯾﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ وﯾﮋه ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ دوﻟﺘﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻻی
اﻧﺒﺎرﻫﺎ و ﺳﯿﻠﻮﻫﺎی ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﺿﻤﻦ
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮔﻨﺪم ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر ،ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ،
واردات و ﻧﮕﻬﺪاری ،ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺎ ﻣﺪتﻫﺎ
ذﺧﯿﺮه و ﻣﺼﺮف ﮐﺮد.
ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﯿﺎنداﺷﺖ :ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺮای
ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﮔﻨﺪم ،ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ در زﻣﯿﻨﻪ اراﺋﻪ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ
ﮐﺸﺎورزان ﻧﯿﺰ در اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل و ﺗﺤﻮﯾﻞ آن ﺑﻪ ﻣــﺮاﮐﺰ
ﺧﺮﯾﺪ دوﻟﺘﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
راد ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺧﻮداﺗﮑﺎﯾﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺎﺳﯽ
ﮐﺸﺎورزی از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻨﺪم ،اﺟﺮای ﮐﺸﺖ ﻗﺮاردادی اﺳﺖ.

وی ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺸﺎورزی ﻗﺮاردادی از ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ زراﻋﯽ آﻏﺎز ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎنﮐﺮد :ﺑﺮای اﺟﺮای ﮐﺸﺎورزی ﻗﺮاردادی ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎرات و
اﻟﺰاﻣﺎﺗﯽ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﮐﺸﺎورزان را ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻗﺮار
داد و اﯾﻦ اﻟﮕﻮی ﻧﻮﯾﻦ ﮐﺸﺖ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺤﻘﻖ ﮐﺮد/.اﯾﺮﻧﺎ

ﺳــﺎداﺗﯽ ﻧﮋاد:ﺗﺴــﻬﯿﻞ ﺻــﺎدرات
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﺪفﮔﺬاری وزارت
ﺟﻬﺎدﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ

وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﮔﻔﺖ :ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی از
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﺪفﮔﺬاریﻫﺎی وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی،
ﺳﯿﺪﺟﻮاد ﺳﺎداﺗﯽﻧﮋاد وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی در ﭼﻬﻞ و ﯾﮑﻤﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ
ﻗﺮارﮔﺎه دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﻋﻀﺎی اﺗﺎق ﺗﻌﺎون اﯾﺮان
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،اﻓﺰود :در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﺸﻮقﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺟﻤﻠﻪ
رﻓﻊ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ،ﮐﺎﻫﺶ و
ﺣﺬف ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ،ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ و … در دﺳﺘﻮر

ﮐﺎر وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﻗﺮار دارد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﯾﮏ ﺳﺎل ﺷﺎﻫﺪ
رﺷﺪ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺑﻮدهاﯾﻢ ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻨﺪ ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﻋﺮاق ،ﭼﯿﻦ ،روﺳﯿﻪ و … در ﺣﺎل
اﻧﺠﺎم اﺳﺖ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ و ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺘﯽ از ﺳﻤﺖ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﺪف ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی اﯾﺮان وﺟﻮد ﻧﺪارد.
وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی
داﺧﻠﯽ ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮه و ﯾﮏ ﺷﺒﻪ ﺻﺎدراﺗﯽ و وارداﺗﯽ در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن
و ﺗﺠﺎر ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد.
ﺳﺎداﺗﯽﻧﮋاد در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺗﺸﮑﻞﻫﺎ و
اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی در ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
آن ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﻤﺎم اﺧﺘﯿﺎرات ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار داﺧﻞ و
ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی را ﺑﻪ ﺗﺸﮑﻞﻫﺎ
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی واﮔﺬار ﮐﻨﯿﻢ.

و

اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎی

ﺗﻮﻟﯿﺪی

و

وی در اداﻣﻪ اﻓﺰود :ﺗﺸﮑﻞﻫﺎ و اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی در ﺻﻮرت
ﯾﮑﭙـﺎرﭼﮕﯽ و اﺗﺤـﺎد ،ﻗـﺎﺑﻠﯿﺖ ﺣﮑﻤﺮاﻧـﯽ ﺑﺨـﺶ ﮐﺸـﺎورزی ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان
ﺧﺼﻮﺻﯽﺗﺮﯾﻦ و ﻣﺮدﻣﯽﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر را دارﻧﺪ.

ﻣﺠــﻮز ﺻــﺎدرات  ۱۰۰ﻫــﺰار ﺗــﻦ
ﺳﯿﺐزﻣﯿﻨﯽ از اردﺑﯿﻞ ﺻﺎدر ﺷﺪ

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم اردﺑﯿﻞ ،ﻧﯿﺮ ،ﻧﻤﯿﻦ و ﺳﺮﻋﯿﻦ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ از
ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﺑﺮای ﺻﺎدرات  ۱۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﺳﯿﺐزﻣﯿﻨﯽ از اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ ﺧﺒﺮ
داد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از اﯾﺮﻧﺎ؛ ﻋﻠﯽ ﻧﯿﮑﺰاد در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻦ ﺧﺒﺮ
اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ از زﺣﻤﺎت ﮐﺸﺎورزان و ﺑﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻫﺎی
اﻧﺠﺎم ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﻣﺠﻮز ﺻﺎدرات  ۱۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ از اﺳﺘﺎن ﺻﺎدر
ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :در اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ ﺑﯿﺶ از  ۸۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ  ۱۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ آن در داﺧﻞ اﺳﺘﺎن ﻣﺼﺮف و ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ۳۰۰
ﻫﺰار ﺗﻦ ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎز ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ و ﭼﯿﭙﺲ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم اردﺑﯿﻞ ،ﻧﯿﺮ ،ﻧﻤﯿﻦ و ﺳﺮﻋﯿﻦ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ
اداﻣﻪ داد :ﺑﺮای ﻓﺮوش  ۴۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺻﺎدرات در
دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ اﻟﺤﺴﺎب ﻣﺠﻮز ﺻﺎدرات  ۱۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﺳﯿﺐ
زﻣﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﺑﺮای ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﻣﺠﻠﺲ و دوﻟﺖ
ﻣﻨﺒﻊ :اﯾﺮﻧﺎ

ﻧﻤﺎﯾﻨـــﺪه ﺗﺎﮐﺴـــﺘﺎن :وزارت
ﮐﺸـﺎورزی ﺑـﺎ ﺧﺮﯾـﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨـﯽ ﮐﺸﻤـﺶ
ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  ۵۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻮاﻓﻘﺖ
ﮐﻨﺪ

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در ﺗﺬﮐﺮی ﺧﻮاﺳﺘﺎر
ﻣﻮاﻓﻘﺖ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﮐﺸﻤﺶ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ
 ۵۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از اﯾﺴﻨﺎ ،رﺟﺐ رﺣﻤﺎﻧﯽ در ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در ﺗﺬﮐﺮی ﺑﻪ
وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :از وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﮐﺸﻤﺶ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺸﺎورزان ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  ۴۵ﺗﺎ  ۴۸ﻫﺰار
ﺗﻮﻣﺎن ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  ۵۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﻨﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪه ﺗﺎﮐﺴـﺘﺎن در ﺗـﺬﮐﺮ دﯾﮕـﺮی ﮔﻔـﺖ :ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ از وزرای ﺟﻬـﺎد
ﮐﺸﺎورزی ،ﻧﯿﺮو و ﻧﻔﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﻮﺧﺖ ﭼﺎهﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖ
در ﮐﺸﺎورزی و ﺗﺮاﮐﺘﻮرﻫﺎ ﮐﻪ در ﺑﺎزار آزاد ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺎ
ﻗﯿﻤﺖ ﻟﯿﺘﺮی  ۶ﻫﺰار اﻟﯽ  ۸ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﺎره اﻧﺪﯾﺸﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﻣﺠﻠﺲ و دوﻟﺖ
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ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪه ﻣـﺮدم ﺷـﺮق ﻣﺎزﻧـﺪران:
ـﺎران
ـﺞ ﮐـ
ـﺖ از ﺑﺮﻧـ
ـﺎﯾﺖ دوﻟـ
ﺣﻤـ
ﻧﺎﮐـﺎﻓﯽ اﺳـﺖ /ﮐﺸـﺎورزان دﻏـﺪﻏﻪ
ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮل دارﻧﺪ

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺷﺮق ﻣﺎزﻧﺪران در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﻓﺰاﯾﺶ
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ دوﻟﺖ در ﻗﺒﺎل ﺑﺮﻧﺞ ﮐﺎران داﺧﻠﯽ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از اﯾﺴﻨﺎ؛ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﮔﻔﺖ :ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ دوﻟﺖ از
ﺑﺮﻧﺠﮑﺎران ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺮﻧﺞ ﮐﺎران و ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ در ﺑﺨﺶ
ﮐﺸﺎورزی ﻣﯽﺷﻮد.
وی
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ﺑﺮﻧﺞ

ﺳﻔﯿﺪ

در

ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی

ﺷﺎﻟﯿﮑﻮﺑﯽ ﻣﺎزﻧﺪران اﻓﺰود :ﺑﺮﻧﺞ ﮐﺎران در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻧﺪای دوﻟﺖ اﯾﻦ
ﻣﯿﺰان ﻣﺤﺼﻮل را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ؛ دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﻧﺎن
ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی ﻓﺰاﯾﻨﺪه زارﻋﺎن را رﻓﻊ ﮐﻨﺪ.
ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮاﯾﻨﮑﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ
ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮﻧﺞ ﮐﺎران ﺑﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ ﮐﺸﺎورزان ﭘﺎﯾﺎن
دﻫﺪ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﻗﺘﺼﺎد ﺷﺎﻟﯽ ﮐﺎران ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮﻧﺞ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮل اداﻣﻪ داد :ﺑﺮﻧﺞ در ﺷﻤﺎر ﮐﺎﻻی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻗﺮار دارد و
ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﭘﺎﯾﺪار در ﻗﺒﺎل آن ﺿﺮورت دارد.
ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی ﺑﺮﻧﺞ ﮐﺎران ﮐﻪ اﻣﻨﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی آﻧﺎن
را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﮐﺎرﮔﺮوه ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﭼﺎرهﺳﺎز را در ﺧﺼﻮص ﻓﺮوش ﻓﻮری ﺑﺮﻧﺞ اﻣﺴﺎل
اﻋﻤﺎل ﮐﻨﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻧﻪای ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺎورزان دﻏﺪﻏﻪ
ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮد را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎزار
ﻣﺮﮐﺒﺎت اﻣﺴﺎل در ﺑﺎزار ﺑﺤﺮاﻧﯽ اﺳﺖ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﻬﺸﻬﺮ ،ﻧﮑﺎ و ﮔﻠﻮﮔﺎه ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ
آﺷﻔﺘﻪ ﺑﺎزار ﻣﺮﮐﺒﺎت در ﺳﺎل ﺟﺎری ،اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ ﺻﺎدرات و ﺧﺮﯾﺪ
ﺷﺒﮑﻪای آن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﺎون روﺳﺘﺎﯾﯽ و
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎﻏﺪاران را ﺣﻞ ﮐﺮد.

ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی

زﻧﺠﯿﺮهای

ﻋﻀﻮ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﺖ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ وﻇﯿﻔﻪﻣﻨﺪی وزارت ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی
و ﺻﻤﺖ در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط اﻓﺰود :ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮﻧﺞ و ﻣﺮﮐﺒﺎت ﮐﺸﺎورزان
ﻣﺎزﻧﺪراﻧﯽ از ﺳﻮی ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﺖ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽﺷﻮد.
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ﺗـﺬﮐﺮ ﯾـﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪه ﻣﺠﻠـﺲ ﺑـﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﺎوﻧﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ درﺑﺎره
ﺧﺮﯾﺪ زﻋﻔﺮان

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺗﺮﺑﺖ ﺣﯿﺪرﯾﻪ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در ﺗﺬﮐﺮی ﺑﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﺎوﻧﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ آنﭼﻪ ﮐﻪ
ﭘﯿﺸﺘﺮ درﺑﺎره ﺧﺮﯾﺪ زﻋﻔﺮان اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﻣﺤﺴﻦ
زﻧﮕﻨﻪ در ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﯽ اﻣﺮوز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در ﺗﺬﮐﺮی ﺑﻪ
وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ وزارت ﺟﻬﺎد
ﮐﺸﺎورزی و ﺗﻌﺎوﻧﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ درﺑﺎره ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد ﻧﺎاﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ در ﺑﺪﻧﻪ ﮐﺸﺎورز و داﻣﺪار ﺑﻪ
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی دوﻟﺖ ﺷﻮد.

وی ﮔﻔﺖ :اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﺧﺼﻮص ﺧﺮﯾﺪ زﻋﻔﺮان ﺑﺮ
اﺳﺎس ﺷﯿﻮهای ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺧﺪای
ﻧﮑﺮده ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ و ﻧﺎاﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﻃﯿﻒ ﮐﺸﺎورز را در ﭘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ.
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