ﺑﺨـﺶ ﮐﺸـﺎورزی در اﻗﺘﺼـﺎد ﮐﺸـﻮر
ﭘﯿﺸﺮو اﺳﺖ
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﺎون روﺳﺘﺎﯾﯽ اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی در دورانﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر
ﭘﯿﺸﺮو ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﺴﻨﺎ در ﮐﺮدﺳﺘﺎن ،ﺣﺴﯿﻦ ﺻﻔﺎﯾﯽ – ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ
ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی – در ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻮدﯾﻊ و ﻣﻌﺎرﻓﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﺎون
روﺳﺘﺎﯾﯽ اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺗﺮاز وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ
اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﺎﻻﺳﺖ و در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ دارد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی اﺳﺘﺎن از ﻟﺤﺎظ
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺶ ﻗﺪم ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻓﺰود :اﻣﺮوز اﮔﺮ ﻣﺪﯾﺮی
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آن ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺤﻘﻖ و راه اﺻﻠﯽ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮑﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﺎون روﺳﺘﺎﯾﯽ اﯾﺮان در اداﻣﻪ ﺑﻪ رﺗﺒﻪ ﯾﮏ ﺑﺨﺶ
ﮐﺸﺎورزی در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺷﺎره و ﺑﯿﺎن ﮐﺮد:
اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺮای ﮐﺸﺎورزی ﻓﺮﺻﺖ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی
ﻗﻮیﺗﺮی از ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاران اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﯿﻢ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی درﺧﺸﺎن اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺨﺶ

ﮐﺸﺎورزی در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ از ﻟﺤﺎظ
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ دوﻟﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﺎدرات و واردات ﻣﺤﺼﻮﻻت از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﻬﻢ
اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
ﺻﻔﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺮوزه ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺘﻔﺎوت
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺸﺎورز ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺧﺎم را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮد اﻣﺎ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن از ﮐﺎﺷﺖ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﻔﺮه
ﺑﺮدن آن در ﯾﮏ ﭼﺮﺧﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﮐﺸﺎورزی ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره
اﮐﺘﻔﺎ ﮐﻨﻨﺪ،
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ
ﺑﺪاﻧﻨﺪ و ﻓﻘﻂ

ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﺸﺎورزان ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﺎم
ﮔﻔﺖ :زﻣﺎﻧﯽ ﮐﺸﺎورزی در ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﺎ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر رﺷﺪ
ﮐﺸﺎورزان آن ﺧﻮد را در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی دﺧﯿﻞ
ﺻﺮف آﻧﮑﻪ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺎﺷﺖ و ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﺎون روﺳﺘﺎﯾﯽ اﯾﺮان در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ :در ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻢ و از ﻟﺤﺎظ ﮐﺎﺷﺖ ﮔﻨﺪم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدﯾﻢ اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ اوﺻﺎف
ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﺮداﺷﺘﯽ ﻣﻄﻠﻮب از ﻣﺤﺼﻮﻻت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

و

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ

ﺻﺤﯿﺢ

وی ﺑﻪ ﺷﻌﺎر ﺳﺎل  ۱۳۹۵ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ،
اﺷﺎره و ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻫﻤﻪ ﻣﻠﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﺷﻌﺎر ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ و در
راﺳﺘﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﯽ و اﻗﺪام و ﻋﻤﻞ ﮔﺎمﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮی ﺑﺮدارﻧﺪ.
ﺻﻔﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﻪ راﻫﺒﺮد ﻣﻮﺛﺮ در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﺧﻮد را ﻣﺤﮑﻢ ﮐﻨﻨﺪ و در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﺎﺧﺘﺎری را در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
وی در اداﻣﻪ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در ﺑﺤﺚ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
رﻗﺒﺎی ﺗﺠﺎری ﺧﻮد ﺣﺴﺎس ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ رﻗﺒﺎ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎ را از دور رﻗﺎﺑﺖ ﺧﺎرج ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻌﺎون روﺳﺘﺎﯾﯽ اﯾﺮان در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
اﯾﻨﮑﻪ در ﻫﺮ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت آن ﺑﺮ روﻧﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم آن ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻸﻫﺎی آﻧﺠﺎ ﭘﺮ ﺷﻮد ،ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﺗﻌﺎوﻧﯽﻬﺎی
روﺳﺘﺎﯾﯽ اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺜﺒﺘﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
اﻟﮕﻮی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ.

