وزارت ﺟﻬـﺎد ﮐﺸـﺎورزی ﭘﯿﺸﻨﻬـﺎد
داد :ﺑﺨﺸـﻮدﮔﯽ اﺻـﻞ ،ﺳـﻮد و ﻓـﺮع
ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧﺘــﯽ ﺑــﻪ ﺧﺴــﺎرت
دﯾـﺪﮔﺎن ﻧـﺎﺷﯽ از ﺳـﯿﻞ در اﺳـﺘﺎن
ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ اﺻﻞ ،ﺳﻮد و ﻓﺮع
ﺗﺴﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺴﺎرت دﯾﺪﮔﺎن ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی ﭘﺮورش
ﻣﯿﮕﻮی ﮔﻮاﺗﺮ )ﺳﺎﯾﺖ ﺟﻨﻮﺑﯽ( در اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن در دﺳﺘﻮر
ﮐﺎر ﻫﯿﺎت دوﻟﺖ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی ،از ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ دﻓﺘﺮ ﻫﯿﺌﺖ
دوﻟﺖ ،ﭘﺎﯾﺪار ﻧﻤﻮدن ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺷﺘﻐﺎل در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ،ﯾﮑﯽ از
اﻗﺪاﻣﺎت ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ در اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻣﺤﺮوم و ﻣﺮزی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر و در راﺳﺘﺎی ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ زداﯾﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﮑﺮان،
ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﯿﻼت اﯾﺮان در دﻫﻪ ﻫﻔﺘﺎد ،ﺳﺎﯾﺖ ﭘﺮورش ﻣﯿﮕﻮ ﮔﻮاﺗﺮ را ﺑﺎ
وﺳﻌﺖ ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر اﯾﺠﺎد و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻣﺸﺘﺮک آن را ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر

دوﻟﺘﯽ اﺟﺮا ﻧﻤﻮد.

ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺬﮐﻮر دو ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر از اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ را در ﻗﺎﻟﺐ  ۱۰۴ﻣﺰرﻋﻪ ۲۰
ﻫﮑﺘﺎری ﺑﻪ ﻫﻤﺎره ﺷﺶ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﭘﺮورش ﻣﯿﮕﻮ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺣﻘﯿﻘﯽ و
ﺣﻘﻮﻗﯽ ،واﮔﺬار ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺨﺼﯽ و اﺧﺬ ﺗﺴﻬﯿﻼت
ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﺰارع اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﭘﺮوژه ﯾﺎد ﺷﺪه در ﺳﺎل  ۱۳۷۸ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری رﺳﯿﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺷﯿﻮع
ﺑﯿﻤﺎری ﻟﮑﻪ ﺳﻔﯿﺪ و وﻗﻮع ﻃﻮﻓﺎن ﮔﻨﻮ و ﺳﯿﻞ ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۸۶و  ۱۳۸۸و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﻮﻓﺎن در ﺳﺎل  ۱۳۸۹ﻣﺰارع ﻓﻮق دﭼﺎر ﺧﺴﺎرت ﺷﺪﯾﺪ ﺷﺪ و ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﺑﻪ ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﺰارع آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ،ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﻞ اﺧﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﮑﻼت
اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ را دوﭼﻨﺪان ﻧﻤﻮد و ﺑﺮآورد اوﻟﯿﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان
اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺣﺎﮐﯽ از وارد ﺷﺪن ﺧﺴﺎرﺗﯽ ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ ﻫﺰار
ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﻪ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻣﺬﮐﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻻن اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﻣﺤﻞ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺒﺼﺮه ) (۳و ) (۴۸ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪه ،وزارت
ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ اﺻﻞ ،ﺳﻮد و
ﻓﺮع ﺗﺴﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺴﺎرت دﯾﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۶۲۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل،
ﻣﺘﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﭘﯿﻮﺳﺖ در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺌﺖ
وزﯾﺮان ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.

اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮد را در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎد ﻫﯿﺌﺖ دوﻟﺖ ﻃﯽ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ.
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