رﺋﯿـﺲ اﻧﺠﻤـﻦ ﮐﺸـﺖ ﻓﺮاﺳـﺮزﻣﯿﻨﯽ:
اﺟـﺎره  ۷۰ﻫـﺰار ﻫﮑﺘـﺎر زﻣﯿـﻦ در
روﺳـــﯿﻪ ﺑـــﺮای ﮐﺸـــﺎورزی
ﻓﺮاﺳـﺮزﻣﯿﻨﯽ /ﻗـﺮارداد ﮐﺸـﺖ ۵۰۰
ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎری در ﺑﺮزﯾﻞ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺸﺪ

ﻋﻠﯽ رﺿﻮاﻧﯽ زاده ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :روﺳﯿﻪ اﯾﺮان را ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ
و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻓﻌﺎل اﺳﺖ اﮔﺮ ﺑﺘﻮان ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن اراﺿﯽ
ﮐﺸﺎورزی در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را زﯾﺮ ﮐﺸﺖ ﺑﺒﺮﯾﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ  ۱۰درﺻﺪ از ﻧﯿﺎز
وارداﺗﯽ ﺧﻮد را ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از اﯾﻠﻨﺎ؛ ﻋﻠﯽ رﺿﻮاﻧﯽ زاده رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﮐﺸﺖ ﻓﺮاﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ،ﺑﺎ ﺑﯿﺎن
اﯾﻨﮑﻪ  ۲۰ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﺪف ﻓﺮاﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻣﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :روﺳﯿﻪ ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﺖ ﻓﺮاﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ دارد
ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ و رواﺑﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﻣﺎ دارد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
روﺳﯿﻪ دارای اراﺿﯽ ﮐﺸﺎورزی ﻣﺮﻏﻮب ﺑﺎ آب ﻓﺮاوان اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ روﺳﯿﻪ ﻣﺎ را ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ،
ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺷﻌﺒﻪ دارد ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ
ﺗﺠﺎر از ﺳﻮی اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﮔﺮان اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻓﻌﺎل اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮان

از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮاودات ﻣﺎﻟﯽ را ﭘﯿﺶ ﺑﺮد.
وی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ در روﺳﯿﻪ از ﺳﻮی ﮐﺸﺎورزان
ﻓﺮاﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐﺸﺖ ﻣﯽﺷﻮد؟ ﮔﻔﺖ :ﺟﻮ ،ﮔﻨﺪم ،داﻧﻪﻫﺎی ﮔﻨﺪﻣﯽ ﮐﻠﺰا،
ﺣﺒﻮﺑﺎت در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﮐﺸﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای از دامداران در زﻣﯿﻨﻪ
ﭘﺮورش دام در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﺸﻐﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ.
رﺿﻮاﻧﯽزاده ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ روﺳﯿﻪ ﺑﺮای ﮐﺸﺎورزان
ﻓﺮاﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :روﺳﯿﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ
اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۲۰۲۵ﻣﯿﻼدی  ۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر از زﻣﯿﻦﻫﺎی
ﻣﺮﺗﻊ را ﺑﻪ زﻣﯿﻦﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد اﮔﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن
 ۱ﻣﯿﻠﯿﻮن از اﯾﻦ اراﺿﯽ را اﺟﺎره ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ  ۱۰درﺻﺪ از ﻧﯿﺎز وارداﺗﯽ ﺧﻮد را در روﺳﯿﻪ ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﻓﻌﺎل اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در روﺳﯿﻪ،
ﺑﺮزﯾﻞ ،اوﮐﺮاﯾﻦ و … ﺑﺮای ﮐﺸﺖ ﻓﺮاﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ ﺑﻪ
ﻣﺎ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ﻣﺎ ﻫﻨﻮز در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻻزم را ﻧﮑﺮدﯾﻢ
اﯾـﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴـﺖ ﮐـﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾـﻦ ﻋﺎﻣـﻞ ﻣـﻮﻓﻘﯿﺖ در ﮐﺸـﺖ ﻓﺮاﺳـﺮزﻣﯿﻨﯽ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ .اﻣﺎ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﯿﻦ،
ﻫﻨﺪ ،ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ
ﻗﺪرت ورود ﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ روان ﮐﺮدﻧﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎ ﺗﻮان و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺤﺪود ﺧﻮد در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود ،ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ
ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﻧﯿﺎزﻫﺎی وارداﺗﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ
ﻫﺪفﮔﺬاری ﮐﺸﺖ در  ۷ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر را ﺗﺮﺳﯿﻢ و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﻨﯿﻢ .اﻣﺎ در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻓﻘﻂ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻤﺘﺮ از  ۱۱درﺻﺪ از  ۷ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر را
ﻣﺤﻘﻖ ﮐﻨﯿﻢ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﮐﺸﺎورزان ﻧﯿﺰ اﻧﮕﯿﺰه و رﻏﺒﯿﺘﯽ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ
ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ ﻧﺪارد ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﻮﺳﺎنﻫﺎی ارزی در
ﮐﺸﻮر زﯾﺎد اﺳﺖ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺑﻪ ﮐﻨﺪی ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی روﺳﯿﻪ،
ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ،اوﮐﺮاﯾﻦ ،ﺑﺮزﯾﻞ ﺑﺮای ﮐﺸﺖ ﻓﺮاﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ورود ﮐﺮده اﺳﺖ اﯾﻨﺠﺎ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان
ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮﺳﯿﻢ؟ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ اراده دوﻟﺖ و

ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ،ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﺧﺘﻢ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﭼﻨﺪان ﺑﺎ ﻣﺎ
ﻫﻤﮑﺎری ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ.
وی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری را ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﮐﺸﺖ ﻓﺮاﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻋﻨﻮان
ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﺑﯿﺶ از  ۶۰ﯾﺎ  ۷۰ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر زﻣﯿﻦ در روﺳﯿﻪ را
ﮐﺸﺎورزان ﻓﺮاﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ اﯾﺮاﻧﯽ اﺟﺎره ﮐﺮدهاﻧﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺸﺎورزان
ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﺮان ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪ ﭼﺮاﮐﻪ
در ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش و ﺗﺮﺧﯿﺺ ﮐﺎﻻ
ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽﺷﻮد از اﯾﻦ رو ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺎ ﻋﺮاق و ﺳﻮرﯾﻪ
وارد ﻣﺬاﮐﺮه ﺷﻮد .ﯾﮏ ﮐﺸﺎورز  ۵ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺟﻮ ﻓﺮوﺧﺖ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﭘﻮل آن را از دوﻟﺖ ﺑﮕﯿﺮد اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﻫﻢ
وﻃﻦدوﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد را ﻧﺪارد.
رﺿﻮاﻧﯽزاده ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دوﻟﺘﯽ اﺟﺎزه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ
را ﻧﺪارﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ و
ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺑﻪ ﺑﺨﺶﺧﺼﻮﺻﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻻن دوﻟﺘﯽ ﺑﯿﺎن
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ  ۵۰۰ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﺑﺮزﯾﻞ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ اﻣﺎ ﭼﺮا
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ آن را ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﻨﯿﻢ؟ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻣﺴﺌﻮﻻن دوﻟﺘﯽ درک درﺳﺘﯽ
از ﮐﺸﺖ ﻓﺮاﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﮐﺸﺎورزی ﻓﺮاﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻣﺬاﮐﺮه
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻧﯿﺰ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ از آﻧﺠﺎﯾﯽﮐﻪ از
ﻧﺎﺣﯿﻪ دوﻟﺖ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ از ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻧﻤﯽﺗﻮان راه ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﺮد .ﺑﻌﺪ از
روی ﮐﺎر آﻣﺪن دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺎﮐﻨﻮن وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﺎورزی
ﻓﺮاﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻻن اﯾﻦ ﺑﺨﺶ وارد ﻣﺬاﮐﺮه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﺳﺎزوﮐﺎری
ﻧﯿﺰ ﻣﻬﯿﺎ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺮی ﮐﺸﺖ ﻓﺮاﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ در وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی از
اﺳﺎس اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺠﺮی ﺑﺎﺷﺪ
وﻇﯿﻔﻪ دوﻟﺖ ﺗﺴﻬﯿﻞﮔﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻫﻢ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ داﻧﺶ ،اراده و
ﺗﺨﺼﺺ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺪﺑﯿﺮ را ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ دوﻟﺖ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺸﺖ
ﻓﺮاﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و اﻓﺰود :دوﻟﺖﻫﺎ در اﯾﺮان ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ
ﻣﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻻزم در ﺑﺨﺶ را ﻧﺪارﻧﺪ ﭘﺲ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺳﮑﻮت ﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦ در
ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﺪﺑﯿﺮ و در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ از
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﻋﻤﻞ ﮐﺮد.
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻇﻬﺎرات وی ،اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺘﻈﺎرات ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ

ﺻﻮرت ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد .ﻃﺮفﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮای ورود اﯾﺮان ﻫﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و
اﯾﻦ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻻزم در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ.
رﺿﻮاﻧﯽزاده ﺑﺎﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزان ﻓﺮاﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ در
ﺣﺪ ﺷﻌﺎر اﺳﺖ ،اﻓﺰود :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ارز ﻧﯿﻤﺎﯾﯽ
داده ﻣﯽﺷﻮد ﭘﺲ ﭼﻪ ﻓﺮﻗﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزان ﻓﺮاﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻫﻢ ارز
ﻧﯿﻤﺎﯾﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﮕﯿﺮد اﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻻن داده
ﻣﯽﺷﻮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ رﻗﺎﺑﺖ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﺧﯽ
اﯾﻦ ادﻋﺎ را ﻃﺮح ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﺮفﻫﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮﺟﻮع ﺷﺪن
ﻓﻠﻔﻞﻫﺎی دﻟﻤﻪای از روﺳﯿﻪ ﺷﺪﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ رﻗﺎﺑﺖ
ﺣﺮف ﻧﺨﺴﺖ را ﻣﯽزﻧﺪ ،ﻣﺎ ﻋﻘﺐ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﻢ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺟﺎی ﻣﺎ را
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .روﺳﯿﻪ ﻧﮕﻔﺘﻪ ﺑﻮد اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮاﻫﺎن
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه از ﺳﻮی ﮐﺸﺎورزان ﻣﺎ ﺑﻮد ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﻬﺎدی
ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺪاد وﻫﻤﮕﯽ ﺳﮑﻮت ﮐﺮدﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل اﻗﺘﺼﺎدی در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺖ :ﺷﻬﺮﯾﻮر ﺳﺎل ﺟﺎری ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی
ﻣﺠﻠﺲ در اﺗﺎق رﺷﺖ ﺟﻠﺴﻪای ﺑﺎ ﻫﺪف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﺎدراﺗﯽ
ﮐﺸﺎورزی ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد ﻣﺎ ﻫﺸﺪارﻫﺎی ﻻزم را در ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن دادﯾﻢ اﻣﺎ
ﮐﺴﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺸﺪارﻫﺎ ﮔﻮش ﻧﻤﯽدﻫﺪ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﮐﺸﺎورزی
ﻣﻨﺒﻊ :اﯾﻠﻨﺎ

