ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ در ﺑﺨﺶ
ﮐﺸـﺎورزی از اوﻟـﻮﯾﺖ ﻫـﺎی ﻣﺠﻠـﺲ
اﺳﺖ

رﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﮔﻔﺖ :ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی از اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺠﻠﺲ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از اﯾﺮﻧـﺎ ،ﻣﺤﻤـﺪ ﺟـﻮاد ﻋﺴـﮕﺮی در ﻧﺸﺴـﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺻـﻨﻌﺘﮑﺎران اﯾـﺮان،
ﮐﺸﺎورزی و اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ را از ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﻫﺮ ﮐﺸﻮری داﻧﺴﺖ و ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﻮزه ﮐﺸﺎورزی و ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ در ﮐﺸﻮر اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ
دﺳـﺘﮕﺎه ﻫـﺎی ﻣﺘـﻮﻟﯽ در وزارت ﺟﻬـﺎد ﮐﺸـﺎورزی و درﯾـﺎﻓﺖ ﻧﻈﺮات و
راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻓﻌﺎﻻن و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺧﺎﻧﻪ ﺻﻨﻌﺘﮑﺎران اﯾﺮان در ﺣﻮزه
ﮐﺸﺎورزی و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺟﺪی ﮐﺸﻮر ،ﺑﻪﻃﻮر
ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ورود و از ﻃﺮحﻫﺎی
ﺗﻮﺳﻌﻪ ای در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ.
رﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ اﻓﺰود :اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﻫﺮ
ﮐﺸﻮری ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﮔﺮه ﺧﻮرده اﺳﺖ و ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﻫﺮ ﮐﺸﻮری
ﻧﺘﻮاﻧﺪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﯿﺎز ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﻮد را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﻗﻄﻊ در
ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺳﯿﺐ ﺧﻮاﻫﺪ دﯾﺪ.

وی ﺑﺎ اﺑﺮاز ﺗﺎﺳﻒ از راﻧﺖ و ﻓﺴﺎد ﮔﺴﺘﺮده در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و واردات
ﻧﻬﺎده ﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺴﺎد در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﮐﺸﻮر آﺳﯿﺐ ﺧﻮاﻫﺪ دﯾﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم داراب و زرﯾﻦ دﺷﺖ ،در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت اﺧﯿﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﺒﻮد ﻧﻈﺎرتﻫﺎ در
ﺣﻮزه ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪوﯾﮋه در ﻣﻮﺿﻮع ﺻﺎدرات ﺑﻪ روﺳﯿﻪ،
ﺗﺼﺮﯾﺢﮐﺮد :ﺧﺴﺎرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﮐﺸﻮر وارد
ﮐﺮد ،ﺑﻪ دو ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل زﻣﺎن ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﻧﯿﺎز دارد.
ﻋﺴﮕﺮی اداﻣﻪداد :ﺑﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻫﺎ و ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ وزارت ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی
ﺻﻤﺖ ،ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ،اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺗﻼش ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ
ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺣﻞ ﺷﻮد ﺗﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اوراﺳﯿﺎ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﮐﺸﺎورزی را ﭘﺲ ﻧﺰﻧﻨﺪ.
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﺣﻮزه ﻓﺮوش و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ و اﻧﺒﺎرداری در
ﺣﻮزه ﮐﺸﺎورزی و ﺿﺮورت ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺟﺪی در اﯾﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎ ،اﻇﻬﺎرداﺷﺖ:
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی آﻣﺎدﮔﯽ دارد ﺗﺎ در ﺣﻮزه ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ از ﻃﺮﯾﻖ
اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ۱۴۰۱از اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ و
ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﺎﻧﮑﯽ از  ۱۵ﺑﻪ  ۲۰درﺻﺪ ،ﺑﺘﻮان ﮔﺎﻣﯽ
ﻣﻬﻢ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ﺑﺮداﺷﺖ.
رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﻋﻼم راه اﻧﺪازی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ای
ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ و ﺳﻄﺢ زﯾﺮ ﮐﺸﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﮐﺸﻮر ،اﺻﻼح اﻟﮕﻮی ﮐﺸﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ را از
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻢ در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل ﺟﺎری ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﻋﺘﺒﺎرات ﺳﺎل
 ۱۴۰۰در ﺣﻮزه ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی از اﺑﺘﺪای ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﯽ
ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪﻓﺮد ﺑﻮده اﺳﺖ.
وی در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و
ﻣﻮاﻧﻊ ﺣﻀﻮر و اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﯿﻤﻪ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی در ﻃﺮح اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ در ﺣﻮزه
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی و اﺧﺘﺼﺎص اﻋﺘﺒﺎراﺗﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ و ﺑﻪ ﮐﺎر
ﮔﯿﺮی ﺑﯿﺶ از  ۲۵۰ﻫﺰار ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ،از اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی
ﻣﺠﻠﺲ در ﺣﻮزه ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ.
ﻋﺴﮕﺮی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎنﮐﺮد :ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ
ﮐﺸﺎورزی در ﮐﺸﻮر ﭘﺬﯾﺮای ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن در اﯾﻦ
اﺳﺖ و آﻣﺎدﮔﯽ دارﯾﻢ ﺗﺎ ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺣﻮزه

ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان و اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد ﺗﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﺎﻧﻊ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﻣﺠﻠﺲ و دوﻟﺖ
ﻣﻨﺒﻊ :اﯾﺮﻧﺎ

