ﻋﺒﻮر ﺿﺮﯾﺐ اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﺸﻮر از
 ۸۰درﺻﺪ/ﻋﺪم ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ
روﻏﻦ و ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﻨﮓ اﺳﺖ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﮔﻔﺖ :ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﺸﻮر از
 ۸۰درﺻﺪ ﻋﺒﻮر ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺗﺎ اﻓﻖ  ۱۴۰۴ﺑﻪ  ۸۵درﺻﺪ ﻣﯽرﺳﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی )اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﻋﺒﺎس ﮐﺸﺎورز ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ
وزارت ﺟﻬــﺎد ﮐﺸــﺎورزی در ﻣﺮاﺳــﻢ ﺗﻘــﺪﯾﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫــﺎی ﺑﺨــﺶ
ﮐﺸﺎورزی اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در ﺳﺎل  ۱۳۹۳در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ و در ﺣﻀﻮر رﺋﯿﺲ
ﺟﻤﻬﻮر ﻗﻮل دادم ﮐﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ  ۸۰درﺻﺪ ﺑﺮﺳﺪ و اﻣﺮوز ﮐﻪ
دوﺑﺎره رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺣﻀﻮر دارد ﺑﺎﯾﺪ اﻋﻼم ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ
ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﺸﻮر از  ۸۰درﺻﺪ ﻋﺒﻮر ﮐﺮده اﺳﺖ.

وی اﻓﺰود :ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﺸﻮر در اﺑﺘﺪای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دوﻟﺖ
ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ از  ۵۰درﺻﺪ ﺷﺮوع ﺷﺪ و ﺗﺎ اﻓﻖ  ۱۴۰۰ﺑﻪ  ۸۵درﺻﺪ
ﻣﯽرﺳﺪ.

ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی اداﻣﻪ داد :ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ
ﮐﺸﻮر ،ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻫﻤﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺪون
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰان ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺪون
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﮐﺸﺎورز ﮔﻔﺖ :در ﻓﻀﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻗﺮار دارﯾﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﯿﭻﮐﺪام ﻣﺎ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻏﻔﻠﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺗﻨﻬﺎ
ﺷﻌﺎر ﻣﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ.

وی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم ﻣﺎ در ﻋﺮﺻﻪ ﮐﺸﺎورزی داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن ﮐﺮدن
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ؛ ﮔﻨﺪم ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺧﻮدﮐﻔﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﻇﺮف
 ۳ﺗﺎ  ۴ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ﺟﻮ در ﮐﺸﻮر رﻓﻊ ﺷﻮد.

* ﻋﺪم ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ روﻏﻦ و ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺑﺮای ﮐﺸﺎورزی ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻧﻨﮓ
اﺳﺖ

ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﮔﻔﺖ :ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﮑﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ رﯾﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد
در ﺳﺎل  ۹۶ﺑﺮﮔﺮدد و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﻨﺒﻪ و ﺷﯿﺮﺧﺎم اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺮغ و ﻣﺎﻫﯽ و ﺗﺨﻢﻣﺮغ در
آﯾﻨﺪه ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ﮐﺸﺎورز ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻋﺰم ﺟﺪی ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ روﻏﻦ دارﯾﻢ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ
ﮐﻪ ﻇﺮف دو ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺿﺮﯾﺐ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل  ۲۸درﺻﺪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ و در  ۵ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ  ۵۰درﺻﺪ از روﻏﻦ ﻣﻮرد
ﻧﯿﺎز در ﮐﺸﻮر ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﺎﺷﯿﻢ.

وی ﻋﺪم ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ روﻏﻦ و ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ را ﻧﻨﮕﯽ ﺑﺮای ﺑﺨﺶ
ﮐﺸﺎورزی ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻧﺪ و ﮔﻔﺖ :ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت در ﮐﺸﻮر
ﺧﻮدﻣﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺸﻮد و ﻣﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی دﯾﻢ ﻧﻬﻔﺘﻪ زﯾﺎدی در ﮐﺸﻮر دارﯾﻢ
ﮐﻪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

* ﮐﺸﻒ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت دﯾﻢ در ﮐﺸﻮر

ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی اداﻣﻪ داد :ﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﺤﺼﻮﻻت دﯾﻢ را در ﮐﺸﻮر ﮐﺸﻒ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺷﺮاﯾﻂ
ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ  ۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮔﻨﺪم ۸ ،ﻫﺰار ﺗﻦ ﺟﻮ ۲ ،ﺗﺎ ۳
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻋﻠﻮﻓﻪ و  ۷۰۰ﺗﺎ  ۸۰۰ﺗﻦ داﻧﻪ روﻏﻨﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﻨﯿﻢ و درآﻣﺪ دﯾﻢﮐﺎران ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﯾﺪاری ﺑﺮود.

ﮐﺸﺎورز ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ اﺗﮑﺎء ﺑﻪ آب ﺑﺎران ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد و ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

وی ﮔﻔﺖ :در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮﺧﺎم و ﮔﻮﺷﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﻮﻓﻪ و ﺧﻮراک دام واﺑﺴﺘﻪ
ﺷﺪهاﯾﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺴﺘﻪای ﺑﺮای اﺻﻼح ﻣﺼﺮف ﻋﻠﻮﻓﻪ در ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻗﻮل داده ﻣﯽﺷﻮد و در اﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ  ۴دﺳﺘﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻋﻠﻮﻓﻪ در ﮐﺸﻮر اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.

ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎک در ﮐﺸﻮر
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺷﻮد ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﻣﺮوز از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ
ﺧﺎکﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی را آﺑﺎد ﮐﻨﯿﻢ و ﺗﻮﻟﯿﺪات اﯾﻦ ﺑﺨﺶ را  ۳۰ﺗﺎ  ۴۰درﺻﺪ
اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﻢ.

اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل در اداﻣﻪ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﮕﻞﻫﺎی ﮐﺸﻮر را
ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺤﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺟﻨﮕﻞﻫﺎی ﮐﺸﻮر
را اﺣﯿﺎ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﻢ.

وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻨﮕﻞﻫﺎی ﺷﻤﺎل ﮐﺸﻮر را ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی
داﻧﺴﺖ و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺟﺎزه ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی در اﯾﻦ اراﺿﯽ داده
ﺷﻮد.

ﮐﺸﺎورز ﺧﻄﺎب ﺑﻪ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﺎورزی ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺰرﯾﻖ

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺣﻤﺎﯾﺖ دارد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺸﺎورزان را
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ.

* ﺳﻨﺪ اﻟﮕﻮی ﮐﺸﺖ آﻣﺎده اﺟﺮا ﺷﺪ

وی اﻓﺰود :ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان در ﺑﺨﺶ
ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺒﺮﯾﻢ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻘﻒ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﯿﻤﻪ را در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ
اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﻢ.

ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی در ﭘﺎﯾﺎن ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﺧﻮد از آﻣﺎده اﺟﺮا
ﺑﻮدن اﻟﮕﻮی ﮐﺸﺖ در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﮐﺸﻮر ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﺧﺎﻧﻮاده
ﮐﺸﺎورزی ﮐﺸﻮر آﻣﺎده اﺟﺮای ﺳﻨﺪ اﻟﮕﻮی ﮐﺸﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﮐﺸﺎورزی

