ﻣﻌـﺎون وزﯾﺮﺟﻬﺎدﮐﺸـﺎورزی ﻣﻄـﺮح
ﮐﺮد :ﺗﺄﻣﯿﻦ  ۸۳درﺻﺪ ﮐﺎﻟﺮی ﻣﻮرد
ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر در داﺧﻞ
ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ  ۱۲۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻣﺤﺼﻮل
ﮐﺸﺎورزی در ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ ۸۳ :درﺻﺪ ﮐﺎﻟﺮی و اﻧﺮژی ﻣﻮرد
ﻧﯿﺎز ﻣﺮدم در داﺧﻞ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
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ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ »ﭼﻬﺎر دﻫﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ،
ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻏﺬاﯾﯽ ،ﺻﺎدرات و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی
ﺟﻬﺎدی« اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﭼﻬﺎر دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی
اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻣﺎ اﻣﺮوز ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﯾﮑﯽ از ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ  ۸۲ﺗﺎ  ۸۳درﺻﺪ اﻧﺮژی و ﮐﺎﻟﺮی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
ﻣﺮدم در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ۱۵
درﺻﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ واردات دارﯾﻢ.
ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺮ اﺳﺎس اﻋﻼم ﻓﺎﺋﻮ ،اﯾﺮان
ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻣﺤﮑﻤﯽ ﺑﺮای اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ اﺳﺖ.

ﺑﺨﺸﻨﺪه ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺴﺌﻮﻻن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺸﺎرﻫﺎ
را ﺑﺮ اﯾﺮان آﻧﻘﺪر زﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻇﺮف ﺳﻪ ﻣﺎه در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻗﺤﻄﯽ
رخ دﻫﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﯾﻦ اﻇﻬﺎرات ،اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﻣﺎ اﻣﺮوز ﭘُﺮ
از ﻣﻮادﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎی وﺳﯿﻌﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﺎ ﻣﺮدم در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻧﺸﻮﻧﺪ و از اﯾﻦ ﭘﯿﭻ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﯿﻢ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﺮ اﺳﺎس اﻋﻼم ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ،وزارت ﺟﻬﺎد
ﮐﺸﺎورزی در زﻣﯿﻨﻪ اﺟﺮای ﭘﺮوژهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ،رﺗﺒﻪ اول را در
ﺑﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی را ۱۲۲
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ اﻋﻼم ﮐﺮد و ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه ورﯾﺪر ﻣﺼﺮف آب در
ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ از ﺗﻮﻟﯿﺪ  ۸۳۰ﮔﺮم ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ازای ﻣﺼﺮف ﻫﺮ
ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ آب ،ﺑﻪ  ۱۳۲۰ﮔﺮم رﺳﯿﺪهاﯾﻢ؛ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻃﯽ ﺳﺎل  ۵ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﻬﺮه وری در ﻣﺼﺮف آب  ۲۴درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺨﺸﻨﺪه ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر وﺳﯿﻌﯽ در ﮐﺸﻮر دارﯾﻢ ،اﻇﻬﺎر
داﺷﺖ :ﺑﺎ ﺗﻼش ﻫﻤﻪ دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﺸﺎورزان و ﺑﻬﺮهﺑﺮداران،
دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﻢ ﻣﯽدﻫﯿﻢ و ﺑﻪ اﻫﺪاﻓﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه،
دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﯾﺎﻓﺖ.

