وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی :ﻫﯿﭻ ﻣﻌﺪوم
ﺳـــﺎزی در ﺟـــﻮﺟﻪ ﯾـــﮏروزه
ﻧـﺪاﺷﺘﻪاﯾﻢ /ﻟـﺰوم ﺷﻔـﺎﻓﯿﺖ ﻗﯿﻤـﺖ
در ﺗﻮزﯾﻊ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﺳﺘﮑﺎوا

ﺳﺎداﺗﯽ ﻧﮋاد ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﺪومﺳﺎزی ﺟﻮﺟﻪ ﯾﮏروزه در ﭼﻨﺪ
وﻗﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﯾﻢ ،ﮔﻔﺖ :در ﺗﻮزﯾﻊ ﮔﻮﺷﺖ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﮑﺎوا
ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻗﯿﻤﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و از رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺮای اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،از وزارت
ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ،ﺳﯿﺪ ﺟﻮاد ﺳﺎداﺗﯽ ﻧﮋاد در ﺟﻠﺴﻪ ﻗﺮارﮔﺎه اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ
ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﺮاردادی ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد و اﻓﺰود :وﻇﯿﻔﻪ ﻗﺮارﮔﺎه
اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺘﻮﻟﯽ اﻣﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ.
وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ،ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﻮر دام ﮐﺸﻮر را ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﺮاردادی ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ در ﮐﺸﻮر داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﺮاردادی ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮده و در ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﺗﺴﻬﯿﻼت و اﺟﺮای ﻃﺮح ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر دام وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﺪ.

وی در ﺧﺼﻮص ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻌﺪومﺳﺎزی  ۱۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻗﻄﻌﻪ
ﺟﻮﺟﻪ ﯾﮏروزه ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺟﻮﺟﻪﮐﺸﯽ و ﻣﻌﺪومﺳﺎزی در ﭼﻨﺪ وﻗﺖ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﯾﻢ.
ﺳﺎداﺗﯽ ﻧﮋاد اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ داﺧﻠﯽ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﺴﻠﻂ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮ ﺑﺎزار و ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﮐﺸﻮر دﭼﺎر ﮐﻤﺒﻮد و
ﺑﯿﺶﺑﻮد ﻧﺸﻮد ﻟﺬا ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ.
وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﮑﺎوا
ﮔﻔﺖ :در ﺗﻮزﯾﻊ ﮔﻮﺷﺖ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﮑﺎوا ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻗﯿﻤﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و
از رﺳﺎﻧﻪ ﺑﺮای اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ و ﻣﺮغ ﺑﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ واﮔﺬار
ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ و ﺗﺸﮑﻞﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ وزارت ﺟﻬﺎد
ﮐﺸﺎورزی در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺮﯾﺪ ،ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی و ﺻﺎدرات ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ ﻣﻮﻓﻖ ﻋﻤﻞ
ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﮐﺸﺎورزی

ﻣﻌــﺎون زراﻋــﺖ وزارت ﺟﻬــﺎد
ﮐﺸـﺎورزی ۷۰:درﺻـﺪ ﺗﻮﻟﯿـﺪات ﺑﺨـﺶ
ﺳﺒﺰی ،ﺑﻪ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد

ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﮔﻔﺖ ۷۰ :درﺻﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺑﺨﺶ ﺳﺒﺰی ﺑﻪ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ
ﺷﻮد و  ۳۰درﺻﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺮدم ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻻزم را ﻧﺪارد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از اﯾﺴﻨﺎ؛ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮ در آﯾﯿﻦ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺳﻨﺪ اﻟﮕﻮی ﮐﺸﺖ اﺳﺘﺎن
ﻣﺮﮐﺰی اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در اﺻﻼح اﻟﮕﻮی ﮐﺸﺖ ﭼﻨﺪ ﺷﺮط دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف آب ،ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی را ﻧﯿﺰ
ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﻢ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻬﺮهوری در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و درآﻣﺪ ﮐﺸﺎورزان ﻧﯿﺰ
اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  ۱۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر اراﺿﯽ زراﻋﯽ در ﮐﺸﻮر دارﯾﻢ ﮐﻪ
ﻧﯿﻤﯽ از آن آﺑﯽ و ﻧﯿﻢ دﯾﮕﺮ دﯾﻢ اﺳﺖ ،در اراﺿﯽ دﯾﻢ ﺑﺎ اﺻﻼح اﻟﮕﻮی
ﮐﺸﺖ ﺑﻪدﻧﺒﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ،ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ و اﺳﺘﻔﺎده
از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ را در ﮐﺸﻮر اﻓﺰاﯾﺶ
دﻫﯿﻢ.
ﻣﻌﺎون زراﻋﺖ وزارت
را ﮐﺸﺎورزان ﻣﺎ ﺑﻪ
ﻧﻮع اﻗﻠﯿﻢ اﺟﺮا ﻣﯽ
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر و
ﮐﻨﯿﻢ.

ﺟﻬﺎدﮐﺸﺎورزی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﺻﻼح اﺟﺮای اﻟﮕﻮی ﮐﺸﺖ
ﺻﻮرت ﻃﺒﯿﻌﯽ از ﺻﺪﻫﺎ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز و
ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ اﯾﻦ اﻟﮕﻮی ﮐﺸﺖ را در ﺟﻬﺖ
ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ آب و ﺧﺎک ﻣﺎ ﻟﻄﻤﻪای ﺑﺨﻮرد اﺻﻼح

ﻣﻬﺎﺟﺮ اداﻣﻪ داد :ﺧﻼﺻﻪ و اﺻﻞ اﻟﮕﻮی ﮐﺸﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی اﯾﺠﺎد
اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ اﺳﺘﻘﻼل واﻗﻌﯽ ﺑﺪون ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ
ﻏﺬاﯾﯽ ﭘﺎﯾﺪار ،از ﻣﻌﻨﺎ ﺗﻬﯽ اﺳﺖ.

وی اداﻣﻪ داد :ﺳﻨﺪ اﻟﮕﻮی ﮐﺸﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺑﺮ ﺳﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﯿﺎز
ﺟﺎﻣﻌﻪ ،اﻗﻠﯿﻢ و اﻗﺘﺼﺎد ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه و اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﯾﮑﯽ از اﺳﺘﺎن ﻫﺎی
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﻌﺎون زراﻋﺖ وزارت ﺟﻬﺎدﮐﺸﺎورزی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ۷۰ :درﺻﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺑﺨﺶ
ﺳﺒﺰی ﺑﻪ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و  ۳۰درﺻﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺮدم ﻣﯽ رﺳﺪ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻻزم را ﻧﺪارد.
ﻣﻬﺎﺟﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ در راﺳﺘﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﻧﯿﺴﺖ
و ﻧﯿﺎز اﺳﺖ از ﮐﺎﻣﯿﻮن ﻫﺎی ﯾﺨﭽﺎل دار ﺑﺮای ﺣﻤﻞ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺒﺰی و ﺻﯿﻔﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺸﺖ ارﻗﺎم ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺧﺸﮑﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،اداﻣﻪ
داد :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ آﺑﯿﺎری ﻧﻮﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آﺑﯿﺎری ﺳﻨﺘﯽ ﺷﻮد ،آﺑﯿﺎری
ﺗﯿﭗ و زﯾﺮﺳﻄﺤﯽ ﺑﻬﺮهوری ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﯿﻮهﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﻧﻮﯾﻦ
دارﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﺷﯿﻮهﻫﺎ در آﺑﯿﺎری ﺳﻄﻮح زراﻋﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﻬﺎﺟﺮ اﻓﺰود :وزرت ﺟﻬﺎدﮐﺸﺎورزی ﺗﻨﻬﺎ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان
آن روزﺑﺮوز در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ ،ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﺑﺮان وزارت ﺟﻬﺎدﮐﺸﺎورزی
در ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۲ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۴۰۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ  ۳ﻣﯿﻠﯿﻮن و
 ۶۰۰ﻫﺰارﻧﻔﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﮐﺸﺎورزی
ﻣﻨﺒﻊ :اﯾﺴﻨﺎ

رﺋﯿـﺲ اﻧﺠﻤـﻦ واردﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺳـﻢ و
ﮐـﻮد :ﻣﺎﻟﯿـﺎت ﺑـﺮ ارزش اﻓـﺰوده
ﺳﻤﻮم ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺬف ﺷﻮد

ﺳﯿﺪ ﻣﻬﺪی ﺣﺴﯿﻨﯽ ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﯽ رﻏﻢ آﻧﮑﻪ ارزش اﻓﺰوده ﺳﻤﻮم ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی
 ۹درﺻﺪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﯾﻦ رﻗﻢ ﻣﺎﻟﯿﺎت درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان؛ ﺳﯿﺪ ﻣﻬﺪی ﺣﺴﯿﻨﯽ رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه
اﻧﺠﻤﻦ واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﻢ و ﮐﻮد اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺣﺬف ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ
ارزش اﻓﺰوده ﺳﻤﻮم ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﮑﻪ در
اﯾﻦ ﺑﺨﺶ  ۹درﺻﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﻋﻤﻼ  ۱۳درﺻﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎت
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺣﺬف ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او ،ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و ﮐﺸﺎورزی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه اﻧﺤﺼﺎری ﮐﻮد
اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ واﮔﺬار ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﺴﯿﻨﯽ در اداﻣﻪ اﺟﺎزه ورود ﮐﻮد و ﺳﻢ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣﻤﻨﻮع
ﺑﻮد را اﻗﺪاﻣﯽ ﻣﻬﻢ ﺧﻮاﻧﺪ و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺳﻤﻮم ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ
وارد ﮐﺸﻮر ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮔﻔﺖ :ﺷﻨﯿﺪه ﻫﺎ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺑﺮای واردات ﺳﻤﻮم ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﮕﺬارﻧﺪ ،درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺗﻼش
ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺷﺪ.
او اداﻣﻪ داد :ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ روی ﮐﻮد  ۷۰درﺻﺪ ﯾﺎراﻧﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ
و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻮارض ﺑﺪﻫﺪ .اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وزﯾﺮ
ﺟﻬﺎد ﻗﻮل ﺣﻤﺎﯾﺖ داده ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﺎﻻی ﺳﺎﻟﻢ وارد ﺷﻮد.
ﺣﺴﯿﻨﯽ ﮔﻔﺖ :واردات ﺳﻤﻮم ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ۲۰

ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺧﺎﻧﻮار و  ۸۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﮐﺸﺎورزی
ﻣﻨﺒﻊ :ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان

رﺋﯿـﺲ ﮐـﺎرﮔﺮوه ﮐﺸـﺖ ﻓﺮاﺳـﺮزﻣﯿﻨﯽ
در وﻧـﺰوﺋﻼ :ﻣﯽﺗـﻮاﻧﯿﻢ  ۲ﺗـﺎ ۳
ﻣﯿﻠﯿـــﻮن ﻫﮑﺘـــﺎر زﻣﯿـــﻦ در
وﻧﺰوﺋﻼ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﻢ /ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ
ﺑـﺮای ﺗﺠـﺎر اﯾﺮاﻧـﯽ در ﮐﺎراﮐـﺎس
اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﺷﻮد

ﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻋﺎﻣﺮﯾﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺮﯾﺪ زﻣﯿﻦ در وﻧﺰوﺋﻼ از ﺳﻮی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ
را ﺣﺪود  ۵۰۰ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﺑﺮای ﻓﺮوش
زﻣﯿﻦﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای اﯾﺮاﻧﯿﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه

اﺳﺖ و ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ  ۲ﺗﺎ  ۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر زﻣﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از اﯾﻠﻨﺎ؛ ﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻋﺎﻣﺮﯾﺎن در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ ﺧﺒﺮﻫﺎ ﺣﺎﮐﯽ
از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ رواﺑﻂ آﻣﺮﯾﮑﺎ و وﻧﺰوﺋﻼ رو ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮدی اﺳﺖ آﯾﺎ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری اﯾﺮاﻧﯿﺎن در وﻧﺰوﺋﻼ ﺗﺎﺛﯿﺮی ﻣﯽﮔﺬارد؟ ﮔﻔﺖ:
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﻬﺒﻮد رواﺑﻂ آﻣﺮﯾﮑﺎ و وﻧﺰوﺋﻼ ﺗﺎﺛﯿﺮی در رواﺑﻂ
اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻧﮕﺬارد؛ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار
اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺨﻮاﻫﺪ زﻣﯿﻦ ﮐﺸﺎورزی از ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﺎ دوﻟﺘﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﺪ در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ را ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد
اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺪﻫﺪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ وﻧﺰوﺋﻼ ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪار
ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ و ﺧﻄﺮی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﺮﯾﺪار ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ روی ﮐﺎر آﻣﺪن رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﭼﭗﮔﺮا در ﺑﺮزﯾﻞ ،ﮔﻔﺖ:
اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻬﺒﻮد رواﺑﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ -ﺗﺠﺎری ﻓﯽ ﻣﺎﺑﯿﻦ ﺑﺮزﯾﻞ و وﻧﺰوﺋﻼ ﺑﻌﺪ از
روی ﮐﺎرآﻣﺪن ﻟﻮﻻ داﺳﯿﻠﻮا در ﺑﺮزﯾﻞ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﭼﺮاﮐﻪ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر
اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻫﺮ دو ﭼﭗﮔﺮا ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ رواﺑﻂ
دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺠﺎری – ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر ﺑﺮای اﯾﺮان ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه ﻣﯽآورد.
ـﻦ
ـﻪ اﻧﺠﻤـ
ـﺎن اﯾﻨﮑـ
ـﺎ ﺑﯿـ
ـﻞ ﺑـ
ـﺮان و ﺑﺮزﯾـ
ـﺮک اﯾـ
ـﺎق ﻣﺸﺘـ
ـﺲ اﺗـ
رﺋﯿـ
ﮐﺸﺖ ﻓﺮاﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ اﯾﺮان در ﺗﻼش اﺳﺖ راﯾﺰﻧﯽﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﮐﺸﺖ در وﻧﺰوﺋﻼ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :در ﺳﻔﺮ آﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤﻦ
ﮐﺸﺖ ﻓﺮاﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت وﻧﺰوﺋﻼ در
ـﻦ
ـﯽ در اﯾـ
ـﺶ ﺧﺼﻮﺻـ
ـﯽ و ﺑﺨـ
ـﺎورزی دوﻟﺘـ
ـﺎﯾﯽ ﮐﺸـ
ـﺪ زﻣﯿﻦﻫـ
ـﻮرد ﺧﺮﯾـ
ﻣـ
ﮐﺸﻮر راﯾﺰﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﻋﺎﻣﺮﯾﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺮﯾﺪ زﻣﯿﻦ در وﻧﺰوﺋﻼ از ﺳﻮی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﺣﺪود
 ۵۰۰ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﺑﺮای ﻓﺮوش زﻣﯿﻦﻫﺎی
ﮐﺸﺎورزی در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای اﯾﺮاﻧﯿﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﻣﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ  ۲ﺗﺎ  ۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر زﻣﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﻢ؛ اﻣﺎ ﻋﺪم
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺸﺎورزی ﻓﺮاﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ از ﺳﻮی وزارت ﮐﺸﺎورزی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران
اﯾﺮاﻧﯽ رﻏﺒﺘﯽ ﺑﺮای ورود و ﺧﺮﯾﺪ زﻣﯿﻦ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن
ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل اﻗﺘﺼﺎدی اداﻣﻪ داد :وزارت ﮐﺸﺎورزی ﺑﻌﺪ از آﻏﺎز ﺟﻨﮓ
ﺑﻪ ﮐﺸﺖ ﻓﺮاﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺷﺪ
روﺳﯿﻪ و اوﮐﺮاﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﺧﻄﺮ ﮐﺮد و
اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺸﺖ ﻓﺮاﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ را ﻓﺮاﻣﻮش

ﮐﺮد و آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺸﺖ ﻓﺮاﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ در وزارت ﮐﺸﺎورزی ﻣﺴﮑﻮت
ﻣﺎﻧﺪ.
رﺋﯿﺲ ﮐﺎرﮔﺮوه ﮐﺸﺖ ﻓﺮاﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ در وﻧﺰوﺋﻼ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻤﻞ ﯾﮏ ﺗﻦ
ﺑﺎر از ﺑﺮزﯾﻞ و وﻧﺰوﺋﻼ ﺑﺮای ﺗﺠﺎر  ۵۰ﺗﺎ  ۶۰دﻻر ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ:
ﺣﻤﻞ ذرت ،ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ و … از روﺳﯿﻪ ﺑﺎوﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﮐﻤﺘﺮ از
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺟﻨﻮﺑﯽ اﺳﺖ ﺗﻨﯽ  ۱۰۰دﻻر ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد از اﯾﻦرو واردات از
آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺮای ﺗﺠﺎر ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدی دارد ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ ﻣﺴﺎﻓﺖ و دوری راه ﭼﺎﻟﺸﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران داﺧﻠﯽ اﯾﺠﺎد
ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽﻫﺎ در وﻧﺰوﺋﻼ ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :در ﺳﺎل
ـﺎم
ـﺖ اﻧﺠـ
ـﻦ  ۳ﻣﺮﺗﺒﻪ ﮐﺸـ
ـﮏ زﻣﯿـ
ـﻪ در ﯾـ
ـﻮد دارد ﮐـ
ـﺎن وﺟـ
ـﻦ اﻣﮑـ
اﯾـ
ﺷﻮد آﻧﻬﺎ ﺣﺘﯽ اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﺖ ﺑﺮﻧﺞ ﻧﯿﺰ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
رﺋﯿﺲ اﺗﺎق ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان و ﺑﺮزﯾﻞ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﺠﺎد ﺣﺲ اﻣﻨﯿﺖ در
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ﺑﺎﯾﺪ از اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮد
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮد در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی
دﯾﮕﺮ اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .اﯾﺠﺎد اﻣﻨﯿﺖ را دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار اﯾﺠﺎد
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن اﻗﺪاﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻧﯽﻫﺎ در روﺳﯿﻪ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ اﯾﻦ
در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﺖ ﻓﺮاﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ از
ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ.
ﻋﺎﻣﺮﯾﺎن در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ وﻧﺰوﺋﻼ ﺗﺎ ﻣﯿﺰان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای
ﺗﺠﺎر اﯾﺮاﻧﯽ ﺟﺬاب ﺑﺎﺷﺪ؟ ﮔﻔﺖ :وﻧﺰوﺋﻼ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺮﯾﺪار اوره و
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭘﺴﺘﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺸﮑﺒﺎر اﯾﺮان
ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ دام در وﻧﺰوﺋﻼ ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﻪﺻﺮﻓﻪ اﺳﺖ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻫﯿﭻ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ
از اﯾﻦ ﮐﺸﻮر وارد اﯾﺮان ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ
ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ ﺑﻬﺮه ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا
ﻣﻨﺒﻊ :اﯾﻠﻨﺎ

ﻣــﺪﯾﺮﮐﻞ ﭘﺸﺘﯿﺒــﺎﻧﯽ اﻣــﻮر دام
ﻓﺎرس :رﺷﺪ  ۴۱درﺻﺪی ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی
ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ در ﻓﺎرس

ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﻮر دام ﻓﺎرس از رﺷﺪ  ۴۱درﺻﺪیذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﻧﻬﺎده
ﻫﺎی داﻣﯽ در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺧﺒﺮ داد.
ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺳﻌﺎدت ﮔﻔﺖ :از اﺑﺘﺪای اﻣﺴﺎل ﺗﺎﮐﻨﻮن  ۲۸۵ﻫﺰارﺗﻦ ﻧﻬﺎده
داﻣﯽ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺷﺪه از ﻣﺒﺎدی ﮔﻤﺮﮐﯽ در ﺑﻨﺎدر ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ذﺧﯿﺮه
ﺳﺎزی ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از ﺟﻬﺎدﮐﺸﺎورزی ،ﺳﻌﺎدت ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ رﺷﺪ  ۴۱درﺻﺪی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﻧﻬﺎدهﻫﺎ در
اﻧﺒﺎر و ﺳﯿﻠﻮﻫﺎی ﻣﻠﮑﯽ و اﺳﺘﯿﺠﺎری ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
ﺑﺮ روﻧﺪ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺳﻌﺎدت؛ در  ۹ﻣﺎﻫﻪ اﻣﺴﺎل ۲۳۶ ،ﻫﺰارﺗﻦ ﻧﻬﺎده داﻣﯽ ﺑﯿﻦ ۸۶۰
واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی دام و ﻃﯿﻮر ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﻌﺎدت اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :از اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻧﻬﺎده  ۱۲۸ﻫﺰارﺗﻦ ذرت ۶۴ ،ﻫﺰارﺗﻦ
ﺳﻮﯾﺎ و  ۴۴ﻫﺰارﺗﻦ ﺟﻮ ﺑﻮد.

ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﻮر دام ﻓﺎرس ﺑﯿﺎن
ﻧﻬﺎده ﺑﺎ ﻫﺪف ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن،
ﺑﺎزار و ﺣﺬف دﻻﻻن و و اﺳﻄﻪﻫﺎ اﻧﺠﺎم و
اﻓﺰاﯾـﺶ ﻓﻀـﺎی ذﺧﯿـﺮه ﺳـﺎزی ﻧﻬﺎدهﻫـﺎ و
ﻣﺮﻏﺪاران اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﮐﺮد :ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی و ﺗﻮزﯾﻊ
ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ،ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽﻫﺎی ﻻزم در ﺧﺼﻮص
ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿـﺎز داﻣـﺪاران و

ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :اﺳﺘﺎن ﻫﺎ

ﺗﺤﻘـﻖ اﻣﻨﯿـﺖ ﻏﺬاﯾـﯽ اوﻟـﻮﯾﺖ اول
وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ

رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ،آﻣﻮزش و ﺗﺮوﯾﺞ ﮐﺸﺎورزی ﮔﻔﺖ :ﻫﺪف ﻣﺎ رﺳﯿﺪن
ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﭘﺎﯾﺪار در درﺟﻪ اول و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ
ﻏﺬاﯾﯽ در درﺟﻪ دوم اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ،ﺳﯿﺪﻣﺠﺘﺒﯽ ﺧﯿﺎمﻧﮑﻮﯾﯽ ،ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ و رﺋﯿﺲ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ،آﻣﻮزش و ﺗﺮوﯾﺞ ﮐﺸﺎورزی اﻣﺮوز در ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﻠﯽ
ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﯿﺎه
ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺎری ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﺑﺎور داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ

و ﺑﺎﯾﺪ در راﺳﺘﺎی ﺑﺎورﻫﺎﯾﻤﺎن ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ.
وی اﻓﺰود :ﺑﺎﯾﺪ اﻣﻮر را ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺎور ،اﻋﺘﻘﺎد و ﺧﻠﻮص اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ،
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻣﺸﮑﻼت اوﻟﻮﯾﺖدار ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ـﺎورزی از
ـﺎد ﮐﺸـ
ـﺮ ﺟﻬـ
ـﺮوز وزﯾـ
ـﺮ اﻣـ
ـﺮد :اﮔـ
ـﺮﯾﺢ ﮐـ
ـﺎمﻧﮑﻮﯾﯽ ﺗﺼـ
ﺧﯿـ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎت ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻼشﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در راﺳﺘﺎی
اﻫﺪاف ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ.
ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ وی ،ﺗـﺪوﯾﻦ اﻟﮕـﻮی ﮐﺸـﺖ ﺗﻮﺳـﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎت ﻧﺸـﺎن دﻫﻨـﺪه
ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎﻻی اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ،آﻣﻮزش و ﺗﺮوﯾﺞ ﮐﺸﺎورزی ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ
راﻫﺒﺮد درﺳﺖ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی را ﺑﺮﻃﺮف
ﮐﻨﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﻫﺪف ﻣﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﭘﺎﯾﺪار در درﺟﻪ اول و
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﻏﺬاﯾﯽ در درﺟﻪ دوم اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ
در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد.
ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﺆﺳﺴﻪ ﮔﯿﺎهﭘﺰﺷﮑﯽ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﺪ و در ﮐﻨﺎر ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﮐﺸﺎورزی

روﺳﯿﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺻﺎدرات ﺑﺮﻧﺞ را
ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮐﺮد

ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ دوﻟﺖ روﺳﯿﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺻﺎدرات ﺑﺮﻧﺞ و ﻏﻼت ﺑﺮﻧﺞ از روﺳﯿﻪ را
ﺗﺎ  ۳۰ژوﺋﻦ  ۲۰۲۳ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺎس ،ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ دوﻟﺖ روﺳﯿﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺻﺎدرات ﺑﺮﻧﺞ و ﻏﻼت
ﺑﺮﻧﺞ از روﺳﯿﻪ را ﺗﺎ  ۳۰ژوﺋﻦ  ۲۰۲۳ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮐﺮد.
ﻓﺮﻣﺎن اﻣﻀﺎ ﺷﺪه ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﯿﺨﺎﺋﯿﻞ ﻣﯿﺸﻮﺳﺘﯿﻦ ،ﻧﺨﺴﺖ
وزﯾﺮ روﺳﯿﻪ روز ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ :در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﻞ اول ژاﻧﻮﯾﻪ ﺗﺎ ۳۰
ژوﺋﻦ  ۲۰۲۳ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﺻﺎدرات ﺑﺮﻧﺞ و ﻏﻼت ﺑﺮﻧﺞ از ﻓﺪراﺳﯿﻮن
روﺳﯿﻪ ﻣﻘﺮر ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ،در  ۳۰ژوﺋﻦ ،ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ دوﻟﺖ روﺳﯿﻪ ﺻﺎدرات
اﺳﯿﺪﻫﺎی آﻣﯿﻨﻪ ﺧﻮراک دام ،ﺑﺮﻧﺞ و ﻏﻼت ﺑﺮﻧﺞ از روﺳﯿﻪ را ﺗﺎ ۳۱
دﺳﺎﻣﺒﺮ ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮده ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻀﻤﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،ﺣﻔﻆ ﺛﺒﺎت ﻗﯿﻤﺖ
داﺧﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﻨﺎﯾﻊ دام و ﻓﺮآوری ﻣﺤﺼﻮﻻت
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
اﻣﺎ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﺷﺎﻣﻞ ﺻﺎدرات اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
اﺗﺤﺎدﯾﻪ اﻗﺘﺼﺎدی اوراﺳﯿﺎ ،آﺑﺨﺎزﯾﺎ ،اوﺳﺘﯿﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪ ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻋﻤﺎل ﻧﻤﯽﺷﻮد.

ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ
ﻣﻨﺒﻊ :ﺗﺎس

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
ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ.

ﺗﮑﯿﻪ

ﺑﺮ

اﯾﻦ

ﻣﮑﺘﺐ

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

ﻇﺮﻓﯿﺖﻫـﺎی آﺑـﺰی ﭘـﺮوری ﺧـﺎرج از
درﯾﺎ در ﮔﯿﻼن ﻓﻌﺎل ﻣﯽﺷﻮد

رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﮔﯿﻼن ،آﺑﺰی ﭘﺮوری ﺧﺎرج از درﯾﺎ را از
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺷﯿﻼت ﺑﺮﺷﻤﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ ﻓﻌﺎل ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از ﻣﻬــﺮ؛ ﺻﺎﻟــﺢ ﻣﺤﻤــﺪی ﺑﺎ اﺷــﺎره ﺑــﻪ ﺑﺎزدﯾــﺪ اﺳــﺘﺎﻧﺪار ﮔﯿﻼن
ﺑﻪ ﭘﺮه ﺻﯿﺎدی ﺑﻨﺪر ﮐﯿﺎﺷﻬﺮ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وری در ﺑﺨﺶﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﺎورزی روﯾﮑﺮد ﻣﻬﻢ و اﺻﻠﯽ دوﻟﺖ ﺳﯿﺰدﻫﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ در
ﮔﯿﻼن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪی ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽﺷﻮد.
وی ،اﺣﺼﺎء ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﯿﺎدی ﮔﯿﻼن را از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎ ﺑﺮﺷﻤﺮد
و اﻓﺰود :رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ در ﻫﻤﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎ ﺑﻮﯾﮋه در ﺻﻨﻒ ﺻﯿﺎدان ﺑﻪ ﺟﺪ
دﻧﺒﺎل ﻣﯽﺷﻮد.
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﮔﯿﻼن ،آﺑﺰی ﭘﺮوری ﺧﺎرج از درﯾﺎ را از
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺷﯿﻼت ﺑﺮﺷﻤﺮد و ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :در ﮐﻨﺎر ﺻﯿﺪ و ﺻﯿﺎدی در
درﯾﺎ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی آﺑﺰی ﭘﺮوری ﺧﺎرج از درﯾﺎ ﻫﻢ ﻓﻌﺎل ﺷﻮد.
ﻣﺤﻤﺪی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮب ﮔﯿﻼن در ﺑﺨﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ،اﺿﺎﻓﻪ

ﮐﺮد :ﮔﯿﻼن در ﺑﺨﺶ ﭘﺮورش اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﯽ و ﺗﻘﻮﯾﺖ آﺑﺰی ﭘﺮوری ﺧﺎرج از
درﯾﺎ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد ﮐﻪ از آن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺖ.
وی از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺘﺎد آﺑﺰی ﭘﺮوری در ﮔﯿﻼن ﺧﺒﺮ داد و اﻓﺰود :اﯾﻦ ﺳﺘﺎد
ﻣﺸﮑﻼت ،ﻣﻮاﻧﻊ ،آﺳﯿﺐﻫﺎ و ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی آﺑﺰی ﭘﺮوری اﺳﺘﺎن را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ
ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﮔﯿﻼن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی
ﺗﻘﻮﯾﺖ آﺑﺰی ﭘﺮوری در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺗﻘﻮﯾﺖ آﺑﺰی ﭘﺮوری
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎی اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ،اﺷﺘﻐﺎل آﻓﺮﯾﻨﯽ و ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎد
ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن
ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﻬﺮ

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
ﺑﻬﺮهﺑﺮداران ﮐﺸﺎورزی ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻃﺮح
ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و در ﺑﺮﺧﯽ اﺳﺘﺎنﻫﺎ
ﮐﺸﺎورزان ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و ﮐﺸﺎورزان ﭘﯿﺸﺮو ﺑﺎﻻی  ۱۵ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ
اﯾﻦ ﺷﮑﺎف ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻬﺮهوری در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی را اﻓﺰاﯾﺶ
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﻣﺠﻠﺲ و دوﻟﺖ
ﻣﻨﺒﻊ :ﻓﺎرس

اﺳﺘﺎنﻫﺎ و
اﯾﻦ ﺷﮑﺎف
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺬف
دﻫﯿﻢ.

