ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣـﺎن ﻣﺮﮐـﺰی ﺗﻌـﺎون
روﺳـﺘﺎﯾﯽ اﯾـﺮان در ﻫﻤـﺎﯾﺶ روز
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﻌﺎون اﻋﻼم ﮐﺮد :ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻌﺎون روﺳﺘﺎﯾﯽ ﭘﯿﺸﺮو در
آﻣﻮزش ﮐﺸﺎورزان ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻗﻠﯿﻤﯽ
ﺻﺒﺢ روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺗﯿﺮﻣﺎه ۹۹ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺗﻌﺎون ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در ﻣﺤﻞ اﺗﺎق ﺗﻌﺎون اﯾﺮان
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﭘﺎت ،در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ
ﻣﻬﻨﺪس ﻏﻨﯽ زاده ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﮐﺰی
ﺗﻌﺎون روﺳﺘﺎﯾﯽ ﭘﺲ از ﺗﺒﺮﯾﮏ اﯾﻦ روز ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋه ﺗﻌﺎون در
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻣﻠﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ و
ﺗﻤﺪن ﮐﻬﻦ اﯾﺮان ﻧﻈﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ ﺗﻌﺎون و ﻣﺸﺎرﮐﺖ

ﻣﺮدﻣﯽ در ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﻌﺎﻣﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از دﯾﺮﺑﺎز ﺗﺎﮐﻨﻮن
ﻧﻘﺶ ﺑﺎرز و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاری داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﮔﺮ آﻣﻮزه ﻫﺎی
دﯾﻨﯽ ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋه ﺗﻌﺎون در ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ
ﻗﺮاﻧﯽ و ﺳﺨﻨﺎن ﯾﺸﻮاﯾﺎن ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ.

ﻏﻨﯽ زاده در اداﻣﻪ اﻓﺰود :ﯾﮑﯽ از ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺻﻠﯽ ﺗﻌﺎون ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻣﻠﯽ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﺮ آن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺧﺎﺻﯽ دارد ﺑﺤﺚ ﺣﺮاﺳﺖ و ﭘﺎﺳﺪاری از
ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﺳﺖ .ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آﻣﻮزه ﻫﺎی دﯾﻦ اﺳﻼم و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﻬﺎﺟﻢ
و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻃﺒﯿﻌﺖ اﻣﺮی ﺑﻪ ﺷﺪت ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ و ﻣﺬﻣﻮم اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﻄﻊ درﺧﺘﺎن
و آﻟﻮده ﮐﺮدن آب ﭼﻪ در اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن و ﭼﻪ در اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ ﮔﻨﺎﻫﯽ
ﺑﺰرگ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺣﺘﯽ در ﻓﺮاﻣﯿﻦ اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﭙﺎﻫﯿﺎﻧﺶ
ﺳﻔﺎرش ﺷﺪه ﮐﻪ در ﺣﯿﻦ ﻃﯽ ﻣﺴﯿﺮ و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﯿﺪان ﻧﺒﺮد و ﯾﺎ ﻣﺤﻠﯽ
ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ و ﺣﺮاﺳﺖ از آن را دارﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ
ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺗﺎن و زراﻋﺖ و ﻓﻼﺣﺖ ﻣﺮدم آﺳﯿﺒﯽ ﻧﺮﺳﺎﻧﯿﺪ.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽ
ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﺎ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻏﻨﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از
اﻋﺘﻘﺎدات و ﺳﻨﺖ ﻧﯿﺎﮐﺎﻧﻤﺎن دارﯾﻢ.

ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی در اداﻣﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد :در ﺣﻮزه ﮐﺎری ﻣﺎن
,ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺰار و ﻣﺠﺮی ﺑﺤﺚ ﺗﻌﺎون در ﺣﻮزه ﻣﺴﺎﺋﻞ
روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن و ﮐﺸﺎورزان  ,ﻧﮕﺎﻫﯽ ارزش ﻣﺤﻮر دارﯾﻢ و در آن واﺣﺪ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ را در اﺗﺨﺎذ و اﺟﺮای
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﻤﺎن ﻟﺤﺎظ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

ﻏﻨﯽزاده ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ دو ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﺟﯿﺮﻓﺖ و دزﻓﻮل در
اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﮐﺸﺎورزی ﻗﺮار دارد،ﮔﻔﺖ :در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ
ﺑﻪ دو ﺷﮑﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از
ﮐﻮد ﺳﻢ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﮔﻔﺖ :در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻪ دﯾﺪ
ﯾﮏ ﮐﺎﻻ ﻧﮕﺎه ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻧﺴﺎن و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻧﮕﺎه ﻣﻘﺪس دارد
و ﮐﺎر ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ.

وی ﮔﻔﺖ :در ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ زﻧﺎن ﺳﻌﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت از
ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﻮاﻓﻘﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺜﺎل از رﻧﮕﯽ در ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮده و ﻫﯿﭻ
زﯾﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻧﺪارد و آﻟﻮدﮔﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.

ﻣﻬﻨﺪس ﻏﻨﯽ زاده در ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در ﺑﺤﺚ آﻣﻮزش روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن
و ﮐﺸﺎورزان ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻌﺎون روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻫﻤﻮاره ﭘﯿﺸﺮو و ﭘﺮﭼﻤﺪار
ﺑﻮده و ﺑﻨﺎ دارﯾﻢ در ﺳﺎل ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻗﻠﯿﻤﯽ و آب و ﻫﻮاﯾﯽ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ وﯾﮋه ای ﺑﺮای روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن و ﮐﺸﺎورزان ﺗﺪارک
ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ .ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﺎدﮔﯽ دارد در ﯾﮏ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ
دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی دﯾﮕﺮ در راﺳﺘﺎی اﻗﺪاﻣﺎت زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻫﻤﮑﺎری ﻻزم را ﺑﻪ
ﻋﻤﻞ آورد.

ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﮐﺸﺎورزی

