ﻣﺤﻤـﺪرﺿﺎ ﻣﺮﺗﻀـﻮی ﻋﻨـﻮان ﮐـﺮد:
ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﻬﺒﻮد اﻣﻨﯿﺖ
ﻏﺬاﯾﯽ
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻣﺮﺗﻀﻮی،رﺋﯿﺲ ﺧﺎﻧﻪ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺠﺘﯽ در دوران ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﺶ در وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی را
ﻣﺜﺒﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﻠﻨﺎ ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻣﺮﺗﻀﻮی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
ﺣﺠﺘﯽ در دوران ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﺶ در وزارت ﺟﻬﺎد
آﻣﺎر و ارﻗﺎم ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﻣﺎ در دوره اول ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺑﻬﺒﻮد اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ در ﮐﺸﻮر ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدهاﯾﻢ ،ﮐﻪ از
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ.

ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺤﻤﻮد
ﮐﺸﺎورزی ﮔﻔﺖ:
ﺣﺠﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻧﮑﺘﻪ

وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ارزش واردات ﮐﺸﻮر از  ۲/۱۳ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در
ﺳﺎل  ۹۲ﺑﻪ  ۶/۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در ﺳﺎل  ،۹۵اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﻗﻼم ﻋﻤﺪه آن
ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ،از ﻗﺒﯿﻞ ﮔﻨﺪم ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  ۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ
ﮐﺎﻫﺶ واردات داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،درﻣﻮرد ﺑﺮﻧﺞ ﻧﯿﺰ ،در ﺳﺎل۹۲ﺣﺪود  ۲ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺗﻦ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر وارد ﺷﺪه ﺑﻮد ،در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺪد در ﺳﺎل  ۹۵ﺑﻪ
 ۸۵۰ﻫﺰار ﺗﻦ رﺳﯿﺪ و ﮐﻤﺒﻮدی ﻧﯿﺰ در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ.

ﻣﺮﺗﻀﻮی اﻗﺪام وزارت ﺟﻬﺎدﮐﺸﺎورزی در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻮﻗﻒ واردات روﻏﻦ
ﺧﺎم و ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ،و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ واردات داﻧﻪﻫﺎی روﻏﻨﯽ را اﻗﺪاﻣﯽ ﻣﺜﺒﺖ
ﺑﺮای روﻧﻖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت روﻏﻨﮑﺸﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت
روﻏﻦﮐﺸﯽ ﻣﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﻧﺪ و واردات ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﻧﯿﺰ از
ﺣﺪود  ۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺑﻪ  ۷/۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
رﺋﯿﺲ ﺧﺎﻧﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻬﺮان در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ روﻧﺪ ﻣﺜﺒﺖ روشﻫﺎی ﺑﻪ
زراﻋﯽ ،اﺻﻼح ﺑﺬر و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ روشﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ آﺑﯿﺎری و ﮔﻠﺨﺎﻧﻪداری
در ﮐﺸﻮر ،ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﺎ وﺟﻮد ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ زﯾﺮ ﮐﺸﺖ ﮔﻨﺪم،
ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﺎﻫﺶ ﻧﯿﺎﺑﺪ .اﯾﻦ ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزده ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﮐﺸﺎورزی در ﺳﺎل  ۹۶ﺧﻮد را ﺑﻬﺘﺮ و ﻋﯿﺎنﺗﺮ ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد ،اﻟﺒﺘﻪ
ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻤﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ زود ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺸﺖ ﻣﺎ ﺑﻪ
ﺻﻮرت دﯾﻢ اﺳﺖ.
وی اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات را رﻧﺴﺎﻧﺴﯽ در ﺣﻮزه اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ
آﺑﯿﺎری ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﻧﻘﻼﺑﯽ در اﺻﻼح ﺑﺬر در ﮐﺸﻮر
ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ زﯾﺮا ﻣﺎ ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺰو ﻣﻌﺪود ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ
ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ از ﺣﺪود  ۶۰ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻣﻮﺳﺴﻪ اﺻﻼح
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن را اﻣﺮوز ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ.

ﺑﺬر و ﻧﻬﺎل داﺷﺘﻪاﯾﻢ و

ﻣﺮﺗﻀﻮی ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺻﻼح ﺑﺬر ،آﺑﯿﺎری
ﻣﺪرن ،ﺑﻪ زراﻋﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﮐﺸﺎورزی ﺑﺮای آﻣﻮزش زارﻋﯽ
در ادوار ﮔﺬﺷﺘﻪ ،از اﺣﯿﺎ ﺷﺪن ﻣﺠﺪد اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ اﻇﻬﺎر ﺧﻮﺷﻨﻮدی
ﮐﺮد و آن را اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﮐﺸﻮر داﻧﺴﺖ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺣﻮزه اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻤﻮم و ﮐﻮد در
ﮐﺸﻮر را ﻣﺜﺒﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :در اواﯾﻞ دﻫﻪ ۹۰،ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ۹۰
و  ،۹۱ﮐﺸﺎورزی ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻤﻮم ﻣﺮﻏﻮب روﺑﺮو ﺑﻮد و
زارﻋﯿﻦ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺎﻣﺮﻏﻮب ﺑﻮدن ﺳﻢﻫﺎ و ﮐﻮدﻫﺎ ،از اﯾﻦ ﻣﻮاد
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ؛
وی از ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﺣﺠﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺪرداﻧﯽ و اﻇﻬﺎر اﻣﯿﺪواری ﮐﺮد
اﮔﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی او ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻮال اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ ،ﺑﺨﺶ زراﻋﺖ و ﺑﺎﻏﺪاری
ﮐﺸﻮر ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺧﻮد را در دوره ﭼﻬﺎرﺳﺎﻟﻪ آﺗﯽ
ﺑﻬﺒﻮد دﻫﺪ.
رﯾﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﮐﺎﻧﻮن اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
واردات ﺑﯽروﯾﻪ ﺷﮑﺮ در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﮔﻔﺖ :واردات اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در
ﺳﺎل ﻫﺎی  ۹۰و  ۹۱ﺑﻪ اوج رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ،در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺸﺖ

ﭼﻐﻨﺪر و ﻧﯿﺸﮑﺮ ﻣﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و در واﻗﻊ ﺧﻮد اﺗﮑﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی
در ﺣﻮزه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﮑﺮ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ :ﺻﻨﻌﺖ ﻧﯿﺸﮑﺮ و ﮐﺸﺖ ﭼﻐﻨﺪر ﻗﻨﺪ و ﺻﻨﻌﺖ ﺷﮑﺮ ﮐﺸﻮر از
ﻃﺮز ﻓﮑﺮی ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﻣﺎ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از آﻣﺮﯾﮑﺎیﺟﻨﻮﺑﯽ
ﺷﮑﺮ وارد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺿﺮﺑﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺘﯽ ﺧﻮرد و ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﺖ ﻧﯿﺸﮑﺮ و اﯾﺠﺎد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﮑﺮ در ﮐﺸﻮر ،ﮐﻪ
ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ای  ۱۰۰ﺳﺎﻟﻪ دارد ،اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﺪاﺷﺖ و ﻋﺪه ای
ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ آن آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﻣﺮﺗﻀﻮی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﺮوه ﺣﺠﺘﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺷﮑﺮ ﮐﺸﻮر و ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﮑﺮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﺖ ﭼﻐﻨﺪر
ﻗﻨﺪ در ﺟﻨﻮب اﯾﺮان و از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻬﺎر آب ﻫﺎی ﻣﺮز ،را ﻣﺪﺑﺮاﻧﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ
ﮐﺮد و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺧﻮد را در دوره ﺑﻌﺪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.
رﺋﯿﺲ ﺧﺎﻧﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻬﺮان اﻇﻬﺎر اﻣﯿﺪواری ﮐﺮدراﺑﻄﻪ وزارت ﺟﻬﺎد ﺑﺎ ان
ﺟﯽ او ﻫﺎ ﻫﺮ روز ﺑﻬﺒﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﮔﻔﺖ :ان ﺟﯽ اوﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎزوی
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺎزی وزارﺗﺨﺎﻧﻪ در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اداﻣﻪ اﻇﻬﺎر اﻣﯿﺪواری ﮐﺮدﺧﻮداﺗﮑﺎﯾﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی
ﮐﺸﺎورزی ،ﺑﻬﺒﻮد روﺷﻬﺎی آﺑﯿﺎری ،روش ﻫﺎی زراﻋﯽ و زﻫﮑﺸﯽ زﻣﯿﻦ ﻫﺎ و
اﺳﺘﻔﺎده ﺣﺪاﮐﺜﺮی از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﺸﻮر ،ﺗﻮام ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮد
وﺿﻌﯿﺖ زراﻋﺖ ﮐﺸﻮر ﺷﻮد.
ﻣﺮﺗﻀﻮی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ﮐﺸﻮر ،ﮐﺸﺎورزی
اﺳﺖ ،از ﺣﺠﺘﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮدﻣﻮﺿﻮع ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺣﻮزه ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪه را ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻی آن،
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﻗﺮار دﻫﺪ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ در دوره ﺗﺼﺪی ﺣﺠﺘﯽ ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﮔﻔﺖ:اﮔﺮ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎ ﺣﻔﻆ آب و ﺧﺎک ﮐﺸﻮر ﻫﻤﺮاه ﺷﻮد،
درﺳﺎل ﻫﺎی آﺗﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺗﺮی در ﺣﻮزه زراﻋﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.
ﻣﺮﺗﻀﻮی اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﺣﺴﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﻮر را ﻣﻀﺮ داﻧﺴﺖ وﮔﻔﺖ:
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻫﻢ آﯾﻨﺪه
ﺑﻬﺘﺮی را ﺑﺮای ﺻﻨﻌﺖ و زراﻋﺖ ﮐﺸﻮر رﻗﻢ ﺑﺰﻧﯿﻢ.
وی اداﻣﻪ داد :در ﺣﻮزه اﻗﺘﺼﺎد ،ﻫﺮ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ای ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺳﺎز ﺧﻮدرا

ﺑﺰﻧﺪ؛ وزارت ﮐﺸﺎورزی ،وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت و اﻗﺘﺼﺎد در اﯾﻦ
ﭼﻬﺎرﺳﺎل ﭘﯿﺸﺮو ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﻫﻤﺮاه ﺗﺮ و ﻫﻤﮕﺎم ﺗﺮ اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﻪ
ﺟﺎی آن در ﺷﻮرای اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ ﺧﺎﻧﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻬﺮان ،ﺷﻮرای اﻗﺘﺼﺎد را ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺣﺪاﮐﺜﺮی از
ﺧﺮدﺟﻤﻌﯽ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺸﻮر در ﻗﺎﻟﺐ اﺗﺎق ﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺷﻮراﻫﺎی ﮔﻔﺖ
و ﮔﻮ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن دﻋﻮت ﮐﺮد و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻬﺘﺮ را در
ﮔﺮو اﺟﻤﺎع و در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ رﺷﺪ ﻫﺸﺖ درﺻﺪی ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدی داﻧﺴﺖ.

