ﺳﺮﭘﺮﺳـﺖ وزارت ﺟﻬـﺎد ﮐﺸـﺎورزی در
دﯾـﺪار ﺑـﺎ ﻓﻌـﺎﻟﯿﻦ ﺑﺨـﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ
ﻣﻄـﺮح ﮐـﺮد:در ﮐﺸـﺎورزی ﻣﻮﺿـﻮع
ﺑـﺎزار ،ﺗﻘﺎﺿـﺎ و اﻗﺘﺼـﺎد ﺑﺎﯾـﺪ
ﺧﯿﻠﯽ ﭘﺮرﻧﮓ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﻋﺒﺎس ﮐﺸﺎورز ﺑﺤﺚ اﻗﺘﺼﺎد در وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ داﻧﺴﺖ و
ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻌﻠﯽ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ اﻓﺮاد و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﻗﺘﺼﺎدی
ﻧﻘﺸﯽ ﻧﺪارﻧﺪ

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ وزارت ﺟﻬﺎد
ﮐﺸﺎورزی در ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی و ﺻﻨﺎﯾﻊ
واﺑﺴﺘﻪ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ
ﻣﺎ روز ﺑﻪ روز ﻣﺤﺪودﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎ ﻫﺮ روز
ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ اروﭘﺎ را از دﺳﺖ داده اﯾﻢ و ﻋﻤﺪه
ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻋﺮاق ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و آذرﺑﺎﯾﺠﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.

ﮐﺸﺎورز اداﻣﻪ داد :ﻋﺮاق ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺑﺎزار ﺧﻮد را ﺑﻪ روی ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﮐﺸﺎورزی اﯾﺮان ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﺎ در رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎ وزارت ﺧﺎرﺟﻪ
اﯾﺮان ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدهاﯾﻢ؛ ﺗﺪاوم اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎ
ﺑﺎزار ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﮐﺸﺎورز اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺻﺎدرات ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻈﻢ دﻫﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ
ﮐﻪ ﺻﺎدرات ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮی اﻧﺠﺎم
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی را ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ در اوزان و زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺻﺎدر ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ
ﻗﺮارداد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﻬﺘﺮی
اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ.

وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻘﺪر ﻗﺒﻮل دارﯾﻢ ﺻﺎدرات را ﺑﺎ اﺗﻔﺎﻗﺎت
داﺧﻠﯽ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﻨﯿﻢ ،ﮔﻔﺖ :ﺻﺎدرات ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻮده و ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﺑﺮای
اﻧﺘﻘﺎل ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود؛ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎﻧﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺑﺎ
ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺸﺎورزی آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ؛

ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ
ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﻮاﻧﻊ ﺻﺎدرات را ﺑﺮرﺳﯽ و رﻓﻊ ﮐﻨﯿﻢ ،اﻓﺰود :در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ .اول اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﮐﺎﻻﯾﯽ را از ﭼﻪ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ و ﺑﺎ
ﭼﻪ ﺣﺠﻢ
ﻣﺼﺮف آﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺎدر ﮐﻨﯿﻢ؛ ﻣﺜﻼ آﯾﺎ ﺻﺎدرات ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ آب
ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ
 ۱۵ﺗﻦ آب
ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﮐﺸﺎورز ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ در
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۶ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ آب ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻋﺪد در ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺑﻪ ۳
ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺎ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ از ﮐﺸﺖ
اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﭘﺎﺋﯿﺰ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ.

وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺻﺎدرات ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد و
ﺑﺤﺚ آب ﺟﻬﺖ دار ﺷﻮد.

ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ در
ﯾﮏ آدم اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﻤﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ
ﮐﺸﺎورزی ﭼﯽ ﻫﺎ
ﺑﺎﯾﺪ وزارت ﺟﻬﺎد را اداره ﮐﻨﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ اﻣﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺰﺋﯽ
اﺳﺖ و ﻻزم
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻨﺎر ﻣﺎ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﻢ
رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﻢ و ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دﻋﻮا ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

ﮐﺸﺎورز ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻫﻤﻪ اﻣﻮر ﺗﺼﺪی ﮔﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ واﮔﺬار
ﺷﻮد و ﺣﺘﯽ ﺑﺨﺸﯽ از اﻣﻮر ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد
ﺑﻨﺪه ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺘﻘﺎل دارد .دﻧﯿﺎ ﮐﺸﺎورزی را ﺑﺎ ﺑﺰرگ ﺷﺪن دوﻟﺖ ﭘﯿﺶ
ﻧﺒﺮده و دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺷﻮد .ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺪﻫﯿﻢ و آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺰان ﮐﻮد ﻣﺼﺮﻓﯽ ﮐﺸﻮر ﺣﺪود
 ۲.۷ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ اﺳﺖ ،اداﻣﻪ داد :ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺪود  ۲۰۰ﺗﺎ  ۳۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ از
اﯾﻦ ﻣﯿﺰان
وارد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﺗﺪرﯾﺞ داﺧﻠﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت را رواﻧﺘﺮ و آزادﺗﺮ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﯾﺎراﻧﻪ
را ﺣﺬف
ﮐﻨﯿﻢ ،ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﯾﺎراﻧﻪ ای اﺳﺖ دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺎزار
آن ﺣﻀﻮر

داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﺎرج از اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ اﺳﺖ.

ﮐﺸﺎورز ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ دﻟﻤﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
ارز  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺣﺬف ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ ﭼﺮا
ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺷﻔﺎف ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﻀﻮ دوﻟﺖ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﯾﻦ را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ
ﻗﺮار ﻧﺪﻫﻢ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺬف ارز  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ از ﻧﻬﺎده ای ﻣﺜﻞ ذرت ،ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮغ ﺑﻪ
ﺣﺪود  ۲۸ﺗﺎ ۳۰
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.

وی ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ در ﺑﺤﺚ ﺑﻨﺰﯾﻦ اﯾﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﻢ؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻨﺰﯾﻦ از ﻣﺮغ ﮐﻤﺘﺮ
ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﻣﺮدم اﻻن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺮغ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
آﯾﺎ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮغ را ﻫﻢ از آﻧﺎن ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻓﻘﻂ
ﺑﻪ ﻓﮑﺮ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻗﺐ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻫﻢ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﭼﻮن اﮔﺮ
ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﻢ ﺳﺮﮐﻮب ﻣﯽﺷﻮد.

ارز  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ از واردات ﺷﮑﺮ ﺣﺬف ﻣﯽﺷﻮد

ﮐﺸﺎورز ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻼش ﮐﺮدﯾﻢ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ
واردات ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻧﻬﺎﯾﯽ را ﺑﺎ ارز ﻧﯿﻤﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ،ﮔﻔﺖ :ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺎی ،ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ،ﮐﺮه و ﺣﺒﻮﺑﺎت ﺷﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺷﺪه اﻧﺪ واﯾﻦ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد درﺑﺎره ﺷﮑﺮ و ﺑﺮﻧﺞ ﻫﻢ ﺑﻪ دوﻟﺖ داده اﯾﻢ .ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ
درﺑﺎره ﺷﮑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد؛ اﻣﺎ درﺑﺎره ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ وزارت
ﺻﻤﺖ راﯾﺰﻧﯽ ﻫﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ.

وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺬف ارز  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ

از ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺎی و ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ آﻣﺪن ﻗﯿﻤﺖ
آﻧﻬﺎ در
ﺑﺎزار ﺷﺪ ،اﻓﺰود :درﺑﺎره ﮐﺎﻻﻫﺎی واﺳﻄﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ
ﺗﻤﺎم ﺷﺪه
ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮔﺮه ﺧﻮرده اﺳﺖ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ ﮐﺎررا ﺑﻪ راﺣﺘﯽ اﻧﺠﺎم
دﻫﯿﻢ .ﻣﺜﻼ
اﮔﺮ ارز  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ را از واردات ﺟﻮ ﺣﺬف ﮐﻨﯿﻢ ﻗﯿﻤﺖ آن ﺑﻪ ﺑﺎﻻی
ﺳﻪ ﻫﺰار
ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ .ﯾﺎ درﺑﺎره ﮔﻨﺪم ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ  ۳ﻫﺰار و  ۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ
رﺳﯿﺪ .آﯾﺎ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺨﺮﯾﻢ؟ و آﯾﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ
ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ
ﻧﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺮآورده ﻫﺎ ﭼﻘﺪر اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﮐﺸﺎورز ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﻤﻪ
ﺑﺎزﻧﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای
ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺪ.

ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﮐﺸﻮر روز ﺑﻪ روز ﻣﺤﺪود ﻣﯽﺷﻮد ،از اﺣﺘﻤﺎل ﺣﺬف ارز
 ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺷﮑﺮ ﺧﺒﺮ داد.

وی ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ
ﺗﻮاﻓﻘﯽ و ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ را ﺑﺮای ﮐﺸﺎورزان در ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ.

ﮐﺸﺎورز ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ در دﻧﯿﺎ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ دﺧﺎﻟﺖ داده
ﻣﯽﺷﻮد و در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ در وزارﺗﺨﺎﻧﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ
اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋهای ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد و وی از ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات
ﺧﻮد را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ.

ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻮانﮔﺮاﯾﯽ و اﺳﺘﻔﺎده ﺣﺪاﮐﺜﺮی از

ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی زﻧﺎن را از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی وزارﺗﺨﺎﻧﻪ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻋﻨﻮان
ﮐﺮد.

ﭘﯿﺶ از ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ،ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﺷﺎﻓﻌﯽ ،رﺋﯿﺲ
اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ،ﻣﻌﺎدن و ﮐﺸﺎورزی اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﻋﺒﺎس ﮐﺸﺎورز،
ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ؛ ﭼﺮاﮐﻪ اﻫﻠﯿﺖ ﺣﺮﻓﻪای
داﺷﺘﻪ و ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎ در دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ رﯾﺴﮏ و ﺧﻄﺮﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎﻻی
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻋﻬﺪه دار ﺷﺪن ﺳﻤﺖ وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی
در ﺷﺮاﯾﻂ
ﻓﻌﻠﯽ ،ﺟﺴﺎرت ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ و ﻣﺎ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺑﻪ
ﮔﺰﯾﻨﻪ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ او ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ
ﻃﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺷﺎﻓﻌﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی در ۱.۵ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :اﮔﺮ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﻧﺒﻮد ،اﯾﻦ ﻋﺪد ،رﻗﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ
ﻣﯽ ﺷﺪ و در
واﻗﻊ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﺸﺎورزی ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه ﺑﺨﺶ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر
و ﺑﻪ
ﺑﻮده
ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺗﺸﮑﺮ
ﮐﺮد.

رﺋﯿﺲ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ
ﻣﺮﺗﺐ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ،
ﺑﺎﯾﺪ
درِ واردات را ﺑﺒﻨﺪﯾﻢ ،ﮔﻔﺖ :اﻣﺎ ﺑﺮای ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ
اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر
اﺳﺖ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪی ﻧﺪارﯾﻢ .اﮔﺮ ﻣﺒﺤﺚ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن واردات ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ

اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻗﯿﻤﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺑﻪ درد ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻤﯽ
ﺧﻮرد؛ ﭘﺲ
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪی را ﺷﺮوع ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ در اﺑﺘﺪا واردات را ﮐﻨﺘﺮل
ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﺑﺮﺳﺪ؛ اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻠﻮغ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد اﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﺧﻮد را ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﺴﻨﺠﺪ اﮔﺮﻧﻪ در ﻫﻤﺎن ﺳﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ و رﺷﺪ ﻧﻤﯽ
ﮐﻨﺪ.

ﺷﺎﻓﻌﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻮاره
ﻣﺪ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدﻣﺎن را ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻄﺒﯿﻖ
دﻫﯿﻢ.

وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﺎری را ﺗﺎزه آﻏﺎز
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺑﻠﻮغ ﻣﯽ رﺳﺪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را اداره ﮐﻨﺪ.

ﺷﺎﻓﻌﯽ در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﺎ اﺷﺎره
ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﺻﺎدرات اﺷﺎره ﮐﺮد :ﺳﻮﮔﻠﯽ ﺻﺎدرات ﺑﻪ اوراﺳﯿﺎ،
ﻧﺎوﮔﺎن ﺣﻤﻞ و
ﻧﻘﻞ و ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎ ﮐﺠﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﺣﻮزه ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ
اداﻣﻪ داد :ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ازﺑﮑﺴﺘﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﭘﻨﺒﻪ
را از
اﯾﺮان ﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ ،ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ رﯾﻠﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻗﻄﻊ ﻣﯽﺷﻮد.

در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻣﻘﺪم رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی و
ﺻﻨﺎﯾﻊ واﺑﺴﺘﻪ اﺗﺎق ﺑﺎزﮔﺎﻧﯽ اﯾﺮان از ﻣﺰﯾﺖ اﺗﺎق در ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺻﺎدرات
ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ ﮔﻔﺖ :در ﺻﻮرت اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺎزی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺸﻮرﺗﯽ اﺗﺎق

اﻓﺰوده ﺷﻮد ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ ﺑﻠﮑﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﺟﻬﺶ
ﺻﺎدراﺗﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ .وی اﻓﺰود :اﻣﺮوز ﮐﻪ ﭼﺎﻫﻬﺎی ﻧﻔﺖ ﺛﻤﺮی ﺑﺮای
ﺻﺎدرات ﻣﺎ ﻧﺪارﻧﺪ اﯾﻦ ﮔﻠﻪ را دارﯾﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ در  ۴۰ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ
ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ اﻫﻤﯿﺖ داده ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﻣﺸﮑﻼت اﻣﺮوز را ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ .
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی ارزآوری
زﯾﺎدی دارﻧﺪ و اﯾﻦ ارزآوری ﭼﻨﺪ ده ﺑﺮاﺑﺮ ارزآوری ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات
ﻧﻔﺖ اﺳﺖ.

ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻣﻘﺪم در ﺧﺼﻮص اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﮔﻔﺖ  :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﺸﺪﯾﻢ و ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه در ﻣﺸﮑﻼت ارزی ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻣﯽ رود و
ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻮدی ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﻧﺪارﻧﺪ و ﻧﻪ ارزی ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﻨﺪ ،
ﺳﻮد ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ  .اﻧﺘﻈﺎر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﮐﻤﮏ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺻﺎدرات
از ﺑﯿﻦ ﻧﺮود .

در

اﯾﻦ

ﺟﻠﺴﻪ

ﮐﻪ

ﺑﺎ

ﺣﻀﻮر

ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ

ﺑﺨﺶ

ﮐﺸﺎورزی

و

ﺻﻨﺎﯾﻊ

ﻏﺬاﯾﯽ

ﺑﺮﮔﺰارﺷﺪ رﺋﻮﺳﺎی اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎ و اﺗﺎق ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺨﺶ ﺧﻮد
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.

ﻣﺤﺴﻦ اﺣﺘﺸﺎم رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ زﻋﻔﺮان در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ از ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ
وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ زﻋﻔﺮان ﮔﻔﺖ و ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﺗﯿﺘﺮﻫﺎی
روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ  ،ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ را ﮐﻪ از وﺿﻌﯿﺖ ﻧﻪ
ﭼﻨﺪان ﻣﻄﻠﻮب زﻋﻔﺮان ﺧﺒﺮ ﻣﯽ دادﻧﺪ را ﺑﺮای ﺣﻀﺎر ﺧﻮاﻧﺪ .ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺑﺎ
ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی وﻃﺮح رﯾﺰی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و ﺑﺎ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﺑﺎزارﺳﺎزی
ﺑﻪ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺎﺗﻤﻪ دﻫﯿﻢ  .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دارم ﮐﻤﯿﺘﻪ ای ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﯿﻢ ﮐﻪ راﻫﺒﺮد راﺗﻌﻌﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ  ،ﻣﺎ ﻃﺮح
ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺻﺎدرات زﻋﻔﺮان را ﺑﻪ وزارت ﺻﻤﺖ دادﯾﻢ و اﻧﺘﻈﺎر
دارﯾﻢ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮد

اﺣﺘﺸﺎم ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻃﺮح ﺗﻌﺎون روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻮاﻓﻘﯽ زﻋﻔﺮان
از ﮐﺸﺎورزان ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺗﻌﺎون روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻣﺎزاد ﺳﺎل ﻗﺒﻞ را
ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی ﺑﺮای ﮐﺸﺎورزان
ﻧﺒﺎﺷﺪ.

