ﺳﺮﭘﺮﺳـﺖ وزارت ﺟﻬـﺎد اﻋﻼم ﮐـﺮد؛
ﺗـﮏ ﻧﺮﺧـﯽ ﺷـﺪن ارز ﺑـﻪ ﻧﻔـﻊ ﺑﺨـﺶ
ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ از ﺗﮏ ﻧﺮﺧﯽ ﺷﺪن ﻗﯿﻤﺖ
ارز ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﯽ ﺷﻮم ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ داﻧﺶ اﻣﺮوز ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی
ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی )اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﻋﺒﺎس ﮐﺸﺎورز در
ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺘﺎدی و اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻌﺎون روﺳﺘﺎﯾﯽ
اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز از ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺳﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻧﯿﺴﺖ .اوﻟﯿﻦ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺑﺤﺚ اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺑﺠﺰ دو ﮐﺸﻮر ﻫﻠﻨﺪ و ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒﻮگ ﮐﻪ ﻫﻠﻨﺪ
ﻧﯿﺰ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮐﺸﺎورزی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﻓﺮوﺷﺪ اﻣﺎ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﺤﺼﻮل
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﻮدش را در داﺧﻞ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺤﺚ اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ وﻇﯿﻔﻪ دوﻟﺖ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ:
دوﻣﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ

زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﻫﻤﮕﺎن اﺳﺖ.

ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪی ﮐﺸﺎورزان را ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﻮم
ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻓﻘﻂ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺴﺎﺋﻞ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻓﮑﺮ
ﮐﺮد ﭼﻮن اﮔﺮ درآﻣﺪ ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﯿﺎﺑﺪ اﻣﮑﺎن ﭘﺲ اﻧﺪاز
ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﯾﺸﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺰ از راه ﭘﺲ اﻧﺪاز اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ
ﻧﻪ ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ دوﻟﺘﯽ .دوﻟﺖ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ ﻓﻘﻂ
ﻗﺎدر اﺳﺖ ﮐﻪ زﯾﺮﺑﻨﺎﻫﺎ را اﯾﺠﺎد و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺌﻮریﻫﺎ اﮔﺮ ﯾﮏ اﻣﺮ ﯾﺎ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﯿﺶ از  ۵ﭼﺎﻟﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ ﮐﺮدن ﻧﯿﺴﺖ ،اﻓﺰود:
ﮐﺸﺎورزی ﻣﺎ ﺑﯿﻦ  ۳ﺗﺎ  ۴ﭼﺎﻟﺶ دارد و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻨﺪه ﺑﺎ داﻧﺶ اﻣﺮوز
ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ اﺳﺖ.

ﮐﺸﺎورز ﭼﺎﻟﺶ اول را ﺑﺤﺚ آب ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻓﺎرغ از ﻣﺴﺌﻠﻪ
آب ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ .آب ﭼﺎﻟﺸﯽ ﺟﺪی اﺳﺖ .ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از
آن ﻓﺮار ﮐﻨﺪ.

وی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺑﻬﺮه وری را از دﯾﮕﺮ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﻋﻨﻮان
ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎ در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ و
در ﮐﻨﺎر آن ﺑﻬﺮه وری ﻧﯿﺰ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﻣﺼﺮف ﯾﮏ
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﮐﻮد ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ آب ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﭘﻮل درﺑﯿﺎورﯾﻢ.

ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ،ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاری ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاری اﻗﺘﺼﺎدی
را ﭼﺎﻟﺶ ﺳﻮم ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﺧﺎکﻫﺎی ﻣﺎ در ﻣﻌﺮض ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ و
ﺗﺨﺮﯾـﺐ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﺿﻤـﻦ اﯾﻨﮑـﻪ در ﺑﺤـﺚ ﻧﺎﭘﺎﯾـﺪاری اﻗﺘﺼـﺎدی ﻧﯿـﺰ ﺑـﺎ
ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاری ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ و درآﻣﺪ ﮐﺸﺎورزان ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ.

وی ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺨﺶ را ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻗﺮار داد و اﻓﺰود :ﻣﺎ
ﻫﻨﻮز ﺑﻪ اﻣﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﻧﭙﺮدازﯾﻢ و ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺑﺨﺶ ﻓﻘﻂ ﺟﺎی ﮐﺸﺎورزی ﭼﯽ ﻫﺎ اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﺎورزی ،ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع

اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ و ﺑﺪون ﺗﻘﺎﺿﺎ ،ﻫﯿﭻ ﺗﻮﻟﯿﺪی را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﺮد.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﭙﺮداﺧﺘﯿﻢ و ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﺮای آن
ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻣﺎ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.

ﮐﺸﺎورز ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﯿﭻ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ای ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻗﺐ  ۸۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﻣﺼﺮف
ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﯿﻢ و اﮔﺮ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺼﺮف ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺸﻮد ﻫﺮ دو ﻃﺮف
دﭼﺎر ﺧﺴﺎرت ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ﺑﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺼﺮف ﻓﺎﺻﻠﻪ زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻫﯿﭽﮑﺪام از دو ﻃﺮف ﻧﯿﺴﺖ و اﮔﺮ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺑﺮد -ﺑﺮد
ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ.

آب و اﺷﺘﻐﺎل دو ﭼﺎﻟﺶ اﺻﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ

ﮐﺸﺎورز ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻨﺪه ﮐﺸﻮر ﺑﺎ دو ﭼﺎﻟﺶ آب و اﺷﺘﻐﺎل
ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و ﮐﺸﺎورزان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺤﺚ آب را ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ
اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰان ﺣﻞ ﺷﻮد و ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻘﻂ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ.

ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﯽﺷﻮم ارز ﺗﮏ ﻧﺮﺧﯽ ﺷﻮد

ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ
ﻧﺮخ ارز ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ:
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺿﺮر زﯾﺎدی زد و ﺑﺨﺶ را ﺑﺴﯿﺎر آزار داد.
ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻋﻮاﻗﺐ ﺑﺪی دارد اﻣﺎ ﯾﮏ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﻮب آن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻧﺮخ ارز ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ.

وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﻨﺪه ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﯽﺷﻮم اﮔﺮ ارز ﺗﮏ ﻧﺮﺧﯽ ﺷﻮد ﭼﻮن
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ.

ﮐﺸﺎورز اﻓﺰود :در ﺳﺎﻟﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺻﻮری ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ
ﺳﺮﮐﻮب ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ از
ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎ درﺳﺖ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ زﯾﺎدی دارد ﮐﻪ ﺑﺎ
اوﺿﺎع ﻓﻌﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮان درآﻣﺪ ﺧﻮﺑﯽ از اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮد.

ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ،ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺴﯿﺎری از
اﺑﺰار ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺪن ﮐﺸﺎورزی در ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ،اداﻣﻪ داد :اﮔﺮ اﯾﻦ
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺪن را ﺑﺎ ﺗﺠﺎرت ﮔﺮه ﺑﺰﻧﯿﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ رﻓﺖ.

وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وری آب و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی در
ﺳﺎﻟﻬﺎی آﯾﻨﺪه ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﯾﺪ از ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ آب ،ﻃﯽ  ۵ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ۱.۵
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﮔﻨﺪم ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﯿﻢ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﻨﺪم ﺑﻪ ﺑﺎﻻی  ۷ﺗﻦ
و ﭘﻨﺒﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻی  ۵ﺗﻦ در ﻫﮑﺘﺎر ﺑﺮﺳﺪ.

ﮐﺸﺎورز ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺗﺸﮑﻞﻫﺎ و اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻋﻨﻮان
ﮐﺮد :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﻢ و دوﻟﺖ ﺑﺪون
ﺗﺸﮑﻞﻫﺎ و ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ از آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ.

وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺎ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﺎون روﺳﺘﺎﯾﯽ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮﭼﻤﺪار اﻧﺴﺠﺎم ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎ ﺷﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺗﺠﺎرت
ﮐﺸﺎورزی ﻫﺴﺘﯿﺪ.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﺮای ﻣﺘﻌﺎدل ﺳﺎزی ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻮﺷﺖ

ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ واردات ﺑﯽروﯾﻪ دام
ﮔﻔﺖ :در ﺑﻬﺎر ﺳﺎل ﺟﺎری ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻮﺷﺖ در ﺑﺎزار ﺑﺎﻻ ﺑﻮد و داﻣﺪاران ﺑﺎ
اﻧﺘﻈﺎر ﺳﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ ،دام زﻧﺪه را ﮔﺮان ﺧﺮﯾﺪه و ﭘﺮوار ﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﺲ از
ﭘﺮوارﺑﻨﺪی ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ داﻣﺪاران ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻧﺪ

ﺷﺮاﯾﻂ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺘﻌﺎدلﺗﺮ ﺷﻮد.

وی اﻓﺰود :در آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت
ﻧﻮﺷﺘﻢ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دادم ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ذﺧﺎﯾﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﮔﻮﺷﺖ از ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺎ
ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﺑﯿﻦ داﻣﺪاران و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻞ
را ﺣﻞ ﮐﻨﯿﻢ و در آﺧﺮﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺗﺸﮑﻞﻫﺎ ﺑﺎ
ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺎ در وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ وزارت ﺻﻤﺖ
ﺟﻠﺴﻪ ای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﺧﺼﻮص ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ رﮐﻮردﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻮاﻓﻘﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ از دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺨﺖ ﺷﺪ

در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺣﺴﯿﻦ ﺷﯿﺮزاد ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻌﺎون
روﺳـﺘﺎﯾﯽ ﮔﻔـﺖ :در دو ﺳـﺎل ﮔﺬﺷﺘـﻪ ﺑـﺎﻻﺗﺮﯾﻦ رﮐﻮردﻫـﺎ را در ﺣـﻮزه
ﺧﺮﯾﺪﻫﺎی ﺗﻮاﻓﻘﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺛﺒﺖ ﮐﺮدﯾﻢ.

ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﮔﻔﺖ :ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻌﺎون روﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻤﯽ
از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ ،ﺧﺮﻣﺎ ،ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،زﻋﻔﺮان و
رب ﮔﻮﺟﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و ﺗﻮاﻓﻘﯽ از ﮐﺸﺎورزان ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده
ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت را در ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮدﯾﻢ.

وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺣﺎل ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن ﺑﺨﺶ ﺻﺎدرات ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﯿﻢ،
اﻓﺰود :اﻗﺪاﻣﺎت ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻌﺎون روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺳﻮﻧﺎﻣﯽ ﮔﻮﺟﻪ
ﻓﺮﻧﮕﯽ و اﻓﺖ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻗﯿﻤﺖ زﻋﻔﺮان ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ
ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﺎورزان ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﮐﺸﺎورزی

