ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد “ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ” ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن
اﺳﺘﯿﻀﺎح “ﺣﺠﺘﯽ”
ﻧـﺎﯾﺐ رﺋﯿـﺲ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن ﮐﺸـﺎورزی از ﭘﯿﺸﻨﻬـﺎد
»ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ« ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن اﺳﺘﯿﻀﺎح ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺠﺘﯽ
وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺧﺒﺮ داد.
ﺟﻼل ﻣﺤﻤﻮدزاده ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی ،آب و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ ،ﺑﺎ
اﺷﺎره ﺑﻪ روﻧﺪ اﺳﺘﯿﻀﺎح ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺠﺘﯽ وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی در ﻗﻮه
ﻣﻘﻨﻨﻪ ،ﮔﻔﺖ :ﻃﺮح اﺳﺘﯿﻀﺎح وزﯾﺮ ﮐﺸﺎورزی ﺑﺮای ﻃﯽ روﻧﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی ارﺟﺎع ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :آﻗﺎی ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داد ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﺑﻪ
ﺧﻮد رﺋﯿﺲ
ﺟﺮﯾﺎن اﻓﺘﺎدن روﻧﺪ اﺳﺘﯿﻀﺎح ،ﺟﻠﺴﻪای ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
ﻣﺠﻠﺲ و آﻗﺎی ﺣﺠﺘﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد و وزﯾﺮ درﺑﺎره ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﺗﻔﺤﺺ
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ را اراﺋﻪ دﻫﺪ.
ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ
ﻣﺸﺘﺮک ﭘﺲ از ﺳﺮﮐﺸﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺣﻮزهﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد و

وزﯾﺮ ﭘﯿﺮاﻣﻮن  ۲۰ﻣﺤﻮر اﺳﺘﯿﻀﺎح ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﺪ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ
ﺑﺮﮔﺰار ﻧﺸﻮد ﻃﺮح اﺳﺘﯿﻀﺎح آﻗﺎی ﺣﺠﺘﯽ وزﯾﺮ در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ
ﺟﺮﯾﺎن ﻣﯽاﻓﺘﺪ و اﮔﺮ آﻗﺎی ﺣﺠﺘﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺪ اﺳﺘﯿﻀﺎح ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﻗﺎﻧﻊ
ﮐﻨﺪ ،ﻃﺮح اﺳﺘﯿﻀﺎح ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ در ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻫﯿﺌﺖ رﺋﯿﺴﻪ ﻣﺠﻠﺲ
ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺤﻤﻮدزاده ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﮔﺮ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ  ۲۱ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﺳﺘﯿﻀﺎح از
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت آﻗﺎی ﺣﺠﺘﯽ ﻗﺎﻧﻊ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻃﺮح اﺳﺘﯿﻀﺎح از دﺳﺘﻮرﮐﺎر ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد.

ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی  :ﻣﺠﻠﺲ و دوﻟﺖ

ﺣﺠﺘﯽ۶۰۰ :ﻣﺮﻏﺪاری در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر
آﺳﯿﺐ دﯾﺪ
وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ دﻧﺒﺎل وﻗﻮع ﺳﯿﻞ در ﮐﺸﻮر ۶۰۰ ،ﻣﺮﻏﺪاری
در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر آﺳﯿﺐ دﯾﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻓﺎرس ،ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺠﺘﯽ وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی اﻣﺮوز )ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ(
ﺑﺮای اراﺋﻪ ﮔﺰارش از آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻤﮏ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﻞ زدﮔﺎن و ﻣﯿﺰان
ﺧﺴﺎرات وارد ﺷﺪه در اﺛﺮ ﺳﯿﻞ ،در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺖ.
وی در اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻪ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن از ﮐﻞ
ﺧﺴﺎرتﻫﺎی وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﻫﺎی
ﺧﻮزﺳﺘﺎن اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :در ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻫﻨﻮز آﺳﯿﺐ وﺟﻮد دارد.
وی اﻓﺰود :ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺧﺴﺎرت ﻫﺎ ﺑﻪ زﯾﺮﺑﺨﺶ ﻫﺎی زراﻋﺖ،
داﻣﭙﺮوری ،زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ و ﻣﺮﻏﺪاری ﻫﺎ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ،

ﺣﺠﺘﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﻪ دﻧﺒﺎل وﻗﻮع ﺳﯿﻞ در ﮐﺸﻮر ۶۰۰ ،ﻣﺮﻏﺪاری در ﺳﻄﺢ
ﮐﺸﻮر آﺳﯿﺐ دﯾﺪ.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎران ﺑﺮﮐﺎت زﯾﺎدی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ آﺛﺎر آن را
اﻣﺴﺎل و ﺳﺎلﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ .در اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﻣﺎزﻧﺪران
اﮔﺮ رﯾﺸﻪ ﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦ ﺑﺎرش ﺷﺪت ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪای داﺷﺖ و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺎ
آﻣﺎده ﻧﺒﻮدﯾﻢ ﮐﻪ آن را در ﻣﯿﺴﺮﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮد ﻋﺒﻮر دﻫﯿﻢ.
وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورز ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :راﻫﮑﺎر ﻻزم ﻫﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﺑﺨﯿﺰداری
اﺳﺖ و در ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺖ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ آب ﮔﺬریﻫﺎ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺮح زﻫﮑﺸﯽ دﺷﺖ را در ﮔﻠﺴﺘﺎن اﺣﯿﺎ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﻫﻢ اراﺿﯽ اﺻﻼح ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﻫﻢ آب
و ﺑﺎران ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد و آﺛﺎر زﯾﺎن ﺑﺎری ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﺣﺠﺘﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮآورد ﺧﺴﺎرات ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﺨﺶ
ﮐﺸﺎورزی  ۱۳ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺧﺴﺎرت دﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻪ ﻫﺰار
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺸﺖ ﺧﻮزﺳﺘﺎن اﺳﺖ و ﻫﻨﻮز ﻫﻢ آﺳﯿﺐﻫﺎ
اداﻣﻪ دارد .ﻣﺎ ﻣﺼﻮﺑﺎﺗﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ داﺷﺘﻪاﯾﻢ ﮐﻪ اﺑﻼغ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﺑﺨﺸﯽ از آن ﮐﻤﮏﻫﺎی ﺑﻼﻋﻮض ﺑﻮد ﮐﻪ  ۵۰درﺻﺪ از آن ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ﺷﺪ.
 ۵۴۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﮐﻤﮏ ﺑﻼﻋﻮض دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﻧﯿﺰ
اﺑﻼغ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺴﺎرت دﯾﺪﮔﺎن وام اﻋﻄﺎ ﺷﻮد.
وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺧﺴﺎرت را
ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﯽ
ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﺶ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه

ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ زراﻋﺖ ،ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ و دام
دﯾﺪه اﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ،ﻣﺮﻏﺪاری و
ﻫﻢ آﺳﯿﺐ ﺟﺪی دﯾﺪه اﻧﺪ و اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی ﭘﻤﭙﺎژ
ای از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

در ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﻣﻄﺮح
ﺷﺪ؛ درﺧﻮاﺳﺖ ﺣﺠﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ
ﺻﺎدرات ﺳﯿﺐزﻣﯿﻨﯽ و ﺧﻮراک دام و
ﻃﯿﻮر از  ۱۵ﻣﻬﺮ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ
وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی در ﻧﺎﻣﻪای از وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺧﻮاﺳﺖ
ﺗﺎ ﺻﺎدرات ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ و ﺧﻮراک دام و ﻃﯿﻮر را ﻫﻢ ﻣﻤﻨﻮع ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﻠﻨﺎ ،ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺠﺘﯽ در ﻧﺎﻣﻪای ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری
ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺻﺎدرات ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ و ﺧﻮراک دام و ﻃﯿﻮر از  ۱۵ﻣﻬﺮ
ﻣﺎه ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺷﺪ.
در ﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺧﻄﺎب ﺑﻪ وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و
ﺗﺠﺎرت ﻧﻮﺷﺘﻪ ،آﻣﺪه اﺳﺖ :ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ در ﺑﺎزار
داﺧﻞ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺿﺮورت ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﻮراک دام و ﻃﯿﻮر ،ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ
ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ اﺗﺨﺎذ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻋﻼم ﻗﺒﻠﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۵ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ۱۳۹۷
ﺻﺎدرات ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻﺎدرات ﺧﻮراک دام و ﻃﯿﻮر ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم
ﺷﻮد.

وی اﻓﺰود :ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺻﺎدرات ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ از
 ۲۷ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه ﺗﺎﮐﻨﻮن ،ﻃﯿﻖ ﮔﺰارﺷﺎت روزاﻧﻪ ﮔﻤﺮک ،ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﺻﺎدر
ﻣﯽﺷﻮد.
ﺣﺠﺘﯽ اداﻣﻪ داد :در ﻣﻮرد ﺻﺎدرات رب ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ
اﻋﻼم ﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﺑﻌﺪ از آن ﺗﺎ
ﺗﻤﻬﯿﺪاﺗﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺻﻮرت درﺻﺪی از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺎزار
داﺧﻞ ﻣﺠﻮز ﺻﺎدرات داده ﺷﻮد.

ـﺮورش
ـﺎن ﭘـ
ـﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد:اﻣﮑـ
ﺣﺠﺘـ
آﻧﺎﻧـﺎس /ﮐﺸـﺎورزی ﮐﻤﺘﺮﯾـﻦ ﻣﺸﮑـﻞ
را در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮﯾﻢ دارد
وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از آب در ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﺮای
اﯾﺠﺎد ﺷﻬﺮک ﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮورش آﻧﺎﻧﺎس وﺟﻮد دارد،ﮔﻔﺖ:
ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮﯾﻢ،ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی ﻧﻘﻞ از وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ،ﻣﺤﻤﻮد
ﺣﺠﺘﯽ در ﺟﻤﻊ ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ و روﺳﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی اﺳﺘﺎن ﻫﺎی

اﯾﻦ وزارت ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﻤﻪ ﺗﻮان ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻫﻤﺴﻮ ﮐﺮدن
ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در اﻋﻤﺎل ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،اﯾﻦ
اﻗﺪام آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻗﺪرت ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان داﻧﺴﺖ و
اﻓﺰود :ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ در داﺧﻞ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺨﺶ
ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد و ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺮدم ﺑﺮ ﻋﻬﺪه اﯾﻦ
ﺑﺨﺶ اﺳﺖ ،ارزان و آﺳﺎن ﺗﺮﯾﻦ ارز در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﻗﺮار ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﻧﺪارﯾﻢ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺪﺑﯿﺮ ،اﺗﺤﺎد و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم و
دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ در ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ در اﯾﻦ ﺟﻨﮓ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ ﺗﺤﺮﯾﻢ
ﻫﺎ ﭘﯿﺮوز ﺷﻮﯾﻢ ،ﮔﻔﺖ:ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی داﺧﻠﯽ،
در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮﯾﻢ ،ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﺣﺠﺘﯽ ﺑﺮ ﺿﺮورت ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻧﻈﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺗﺎﮐﯿﺪ
و ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد:ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎ و ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ از ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻬﺎده ﻫﺎ ﺗﺎ ﺑﺎزاررﺳﺎﻧﯽ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮐﺸﺎورزی
را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ،اﯾﺠﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎ و ﺗﺸﮑﻞ
ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی را ﻻزﻣﻪ ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﻬﻢ ﺑﺮﺷﻤﺮد و
ﯾﺎدآور ﺷﺪ:ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای اﻗﺪام ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ اﻓﺮادی ﺑﻪ ﻧﺎم
ﺳﻠﻄﺎن واردات ﺷﮑﺮ در ﮐﺸﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
وی اداﻣﻪ داد:ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﻨﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در
دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ ،اﻣﺴﺎل ﺑﻪ رﮐﻮرد ﺑﯿﺶ از  ۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺷﮑﺮ در
ﮐﺸﻮر دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﯾﻢ و ﺑﺎ راه اﻧﺪازی ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ای در دزﻓﻮل ،ﮔﺎﻣﯽ
دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﮑﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ.
وی ،ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﺮآوری ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻗﻄﺐ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ
را ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮐﺸﺎورزی ﺿﺮوری ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و
اﻓﺰود:ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ﮐﺸﺎورزی اﻣﮑﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ
ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻫﻤﻪ اﯾﺎم ﺳﺎل ﻓﺮاﻫﻢ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از زﯾﺎن ﮐﺸﺎورزان ﻧﺎﺷﯽ از
ﻋﺮﺿﻪ ﮔﺴﺘﺮده اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺣﺠﺘﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ  ۹۰درﺻﺪی ﻣﺼﺮف آب در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ،
اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﮐﺸﻮر از ﺣﺪود  ۸۰۰۰ﻫﮑﺘﺎر در ﺳﺎل  ۹۲ﺑﻪ ﺑﯿﺶ
از  ۱۲ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر در ﺳﺎل  ۹۶را ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ وﻟﯽ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ داﻧﺴﺖ و

ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺿﺮورت رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ و ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺣﺪاث
ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ در ﮐﺸﻮر ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد.
وی ﮔﻔﺖ:اﺣﺪاث ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در ﻣﺤﺪوده ﺑﺎغ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آب و ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه
ﺑﺮداری دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و درآﻣﺪ ﮐﺸﺎورزان ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﻣﺠﻮز ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺪارد.
ﺣﺠﺘﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ:اﺧﺘﯿﺎرات و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﮐﺎﻓﯽ در وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی
وﺟﻮد دارد و ﻣﺪﯾﺮان اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺎور و ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﺎﯾﺪ اﻣﻮر
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن را آﺳﺎن و ﺗﺴﺮﯾﻊ
ﮐﻨﻨﺪ.
وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ،آﺑﺨﯿﺰداری و ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﻦ ﻫﺎی روان را از وﻇﺎﯾﻒ
ﻣﻬﻢ اﯾﻦ وزارت ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﺧﺎک و داراﯾﯽ ﻫﺎی ﻣﺮدم ﺑﺮﺷﻤﺮد
و اﻓﺰود:ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻋﺘﺒﺎرات اﺳﺘﺎﻧﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺤﻠﯽ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﭻ ﭘﺎﺷﯽ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻣﺎﺳﻪ ﻫﺎی روان اﻫﺘﻤﺎم ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺰاﯾﺎی آﺑﺨﯿﺰداری ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﺠﻤﯿﻊ اﻋﺘﺒﺎرات
ﻣﻠﯽ ،اﺳﺘﺎﻧﯽ و ﻣﺮدﻣﯽ ،اﺟﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت آﺑﺨﯿﺰداری در ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﯾﺎﺑﺪ.
وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﺮ ﺿﺮورت اﺣﯿﺎ و ﻣﺮﻣﺖ ﻗﻨﺎت ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد و اﻓﺰود:اﺣﺪاث ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺪﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﻗﻨﺎت ﻫﺎ و از
ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﺨﺮﯾﺐ
آﻧﻬﺎ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺣﺠﺘﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﺎﺳﺐ
آب اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ
ﺑﻨﺪﻫﺎ ذﺧﯿﺮه و
ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ.

ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ  ۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﺪون
ﺑﻪ درﯾﺎی ﺧﺰر ﻣﯽ رﯾﺰد ،ﮔﻔﺖ:ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﺗﻤﺎم
ﻣﺎﻧﺪآﺑﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﯾﺎ ﺑﻪ درﯾﺎ ﻣﯽ رﯾﺰد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
اﺟﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت آﺑﺨﯿﺰداری ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ آب را در آب
ﺑﺎ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﯽ در آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎل آب از ﻋﻤﻖ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺸﮑﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺰ ﻧﺪارد،
ﮔﻔﺖ:اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از آب در ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺷﻬﺮک ﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای
از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮورش آﻧﺎﻧﺎس وﺟﻮد دارد و ﺑﺎ اﯾﻦ اﻗﺪام ﺿﻤﻦ اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل
در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم از ﺧﺮوج ارز ﺑﺮای واردات اﯾﻦ ﻣﯿﻮه ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ

ﺷﻮد.
وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی در ﺧﺼﻮص ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺻﺎدرات ﺑﺮﺧﯽ اﻗﻼم ﮐﺸﺎورزی
ﮔﻔﺖ:ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮراک دام و آﺑﺰﯾﺎن ﺑﺎ ارز  ۳۸۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺻﺎدرات آن ﺑﺎ ارز آزاد ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد راﻧﺖ ﻣﯽ ﺷﺪ.

ﺣﺠﺘﯽ در ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی
ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﺪ
وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺟﻬﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﻮال ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
ﮐﺸﺎورزی ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻠﻨﺎ ،وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی در ﻫﻔﺘﻪ ﺟﺎری
 ،ﺟﻬﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﻫﻤﺎﯾﻮن ﯾﻮﺳﻔﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻫﻮاز ،ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ
ادﯾﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻗﺎﺋﻢ ﺷﻬﺮ ،ﻣﺠﯿﺪ ﻧﺎﺻﺮی ﻧﮋاد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺷﺎدﮔﺎن،
ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﻓﺘﺤﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺗﻬﺮان ،ﺧﺪﯾﺠﻪ رﺑﯿﻌﯽ ﻓﺮادﻧﺒﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
ﺑﺮوﺟﻦ ،اﺣﻤﺪ آزادﯾﺨﻮاه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﻼﯾﺮ ،ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ ﺣﺎﺟﯽ دﻟﯿﮕﺎﻧﯽ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺷﺎﻫﯿﻦﺷﻬﺮ ،ﺷﻬﺮام ﮐﻮﺳﻪ ﻏﺮاوی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﯿﻨﻮدﺷﺖ ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ
ﺻﺒﺎﻏﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﻬﺮﯾﺰ ،ﻋﺒﺎس ﮔﻮدرزی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﻤﺴﻨﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪی
ﺑﺮوﻣﻨﺪی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮودﺷﺖ ،ﯾﻮﺳﻒ داودی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺳﺮاب ،ﻗﺎﺳﻢ اﺣﻤﺪی

ﻻﺷﮑﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻧﻮﺷﻬﺮ ،ﺳﯿﺪراﺿﯽ ﻧﻮری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺷﻮش ،ﺣﺴﯿﻦ ﻧﯿﺎزآذری
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﺎﺑﻞ ،در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی ﺣﺎﺿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ـﺪد»-ﺣﺠﺘﯽ«
ـﺎد ﻣﺠـ
ـﺎ رای اﻋﺘﻤـ
ﺑـ
ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ ﺷﺪ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﯿﻀﺎح ﺣﺠﺘﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس وی
در وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی اﺑﻘﺎ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ  ۱۰۵رای ﻣﻮاﻓﻖ ۱۱۷ ،رای ﻣﺨﺎﻟﻒ و ۷
رای ﻣﻤﺘﻨﻊ از ﻣﺠﻤﻮع  ۲۲۹رای ﻣﺎﺧﻮذه ،ﺑﺎ اﺳﺘﯿﻀﺎح ﺣﺠﺘﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،وی در وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی اﺑﻘﺎ ﺷﺪ.
ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﻣﺤﺼﻮﻻت داﺧﻞ ،ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﮔﺰارﺷﺎت
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ در ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ،ﻋﺪم
اﺟﺮای اﻟﮕﻮی ﮐﺸﺖ ،ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ،ﺻﺪور ﻣﺠﻮز اﺳﺘﻔﺎده از
ﮐﻮدﻫﺎی ﻏﯿﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ واردات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺮارﯾﺨﺘﻪ
از ﻣﺤﻮرﻫﺎی اﺳﺘﯿﻀﺎح ﺣﺠﺘﯽ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﻮد.

ﻧﻬﺎلﮐـﺎری و ﻣﺮﻃﻮبﺳـﺎزی ﮐـﺎﻧﻮن
ﻫـﺎی رﯾـﺰﮔﺮد ﺟﻨـﻮب ﺷـﺮق اﻫـﻮاز
اﻣﺴﺎل ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺪ
وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدم آرام آرام و در ﯾﮏ دوره ﻣﯿﺎن ﻣﺪت
آﺛﺎر ﻣﺜﺒﺖ ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب و وﺳﯿﻌﯽ ﮐﻪ در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻓﻮق ﺑﺤﺮاﻧﯽ
ﺟﻨﻮب ﺷﺮق اﻫﻮاز اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،را ﺷﺎﻫﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﻠﻨﺎ ،ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺠﺘﯽ وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ
از ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻓﻮق ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺟﻨﻮب ﺷﺮق اﻫﻮاز در ﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران اﻇﻬﺎر
ﮐﺮد :در ﺧﺼﻮص رﺷﺪ ﻧﻬﺎلﻫﺎی ﮐﺸﺖ ﺷﺪه در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻓﻮق ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺟﻨﻮب
ﺷﺮق اﻫﻮاز ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺳﺎزﮔﺎری ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺘﺨﺼﺎﺻﺎن
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﻤﺮاﻫﯽ دارد.
وی اﻓﺰود :ﻧﻬﺎلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻓﺮوردﯾﻦ و اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻏﺮس
ﺷﺪهاﻧﺪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ دارﻧﺪ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺗﺎ دو ﯾﺎ ﺳﻪ
ﺳﺎل آﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﻧﻬﺎلﻫﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﻮﻧﺪ و آﺛﺎر ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺧﻮد را در ارﺗﺒﺎط
ﺑﺎ ﻣﺴﺎﯾﻞ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻋﻤﻼ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.
وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ

ﻧﻬﺎلﻫﺎی ﻏﺮس ﺷﺪه ،ﺷﺎﻫﺪ آﺛﺎر ﺣﯿﺎﺗﯽ آنﻫﺎ در ﺑﺤﺚ ﺑﺎدﺷﮑﻦ ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
از ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺧﺎک و ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪن رﯾﺰﮔﺮدﻫﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺣﺠﺘﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﻣﺮدم آرام آرام و ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن در ﯾﮏ
دوره ﻣﯿﺎن ﻣﺪت آﺛﺎر ﻣﺜﺒﺖ ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب و وﺳﯿﻌﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﻋﺮﺻﻪ در ﺟﻨﻮب ﺷﺮق اﻫﻮاز اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،را ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
وی ﮔﻔﺖ :در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه رﯾﺰﮔﺮدﻫﺎ ،ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻫﺎی
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺤﺚ اﺣﺪاث ﮐﺎﻧﺎل آﺑﺮﺳﺎن ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻗﻮق ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﺟﻬﺎدی از ﺳﻮی ﻫﻤﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﻬﺎﯾﯽ اﺣﺪاث اﯾﻦ
ﮐﺎﻧﺎل ﮐﻪ ﻋﺒﻮر از ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﻧﻔﺖ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه آﺑﺎدان اﺳﺖ ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد
و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﻓﺮدا ﯾﺎ ﭘﺲ ﻓﺮدا آب را در ﺗﺎﻻب ﻣﻨﺼﻮره داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺣﺠﺘﯽ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﺣﺪاث اﯾﻦ ﮐﺎﻧﺎل ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﯾﻦ زﻣﺎن ﮐﻢ و وﺟﻮد
ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻂ راهآﻫﻦ ،ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و آب ،ﯾﮏ
ﺷﺎﻫﮑﺎر ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﺳﺖ .ﺣﺠﻢ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل ۴۷ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﻣﺴﯿﺮ
ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ.
وی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎ اﯾﻦ زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺣﻀﻮر ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﻣﺮدﻣﯽ و ﺑﺴﯿﺠﯽ ،اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺑﺤﺚ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻬﺎل ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
و ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻزم اﻓﻖ روﺷﻨﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﮐﺎر ﻧﻬﺎل
ﮐﺎری و ﻣﺮﻃﻮب ﺳﺎزی اراﺿﯽ ﻓﻮق ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮب ﺷﺮق اﻫﻮاز را
اﻣﺴﺎل ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ.
وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﻣﯿﺪوارﯾﻢ در ﺳﺎلﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺑﺎ
اﻣﺘﺪاد اﯾﻦ ﮐﺎﻧﺎل ،آب را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺎرون ،ﻫﻨﺪﯾﺠﺎن و زﻫﺮه ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ
ﺗﺎ ﻣﻨﺸﺎ رﯾﺰﮔﺮدﻫﺎ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺮق و ﺟﻨﻮب ﺷﺮق اﻫﻮاز اﺳﺖ را
ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺪت ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ در ﺑﺤﺚ ﻣﺮﻃﻮب ﺳﺎزی اراﺿﯽ
و ﮐﺸﺖ ﻧﻬﺎل ﻣﻬﺎر ﮐﻨﯿﻢ.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ در ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺷﺎﻫﺪ
ﮐﺎﻫﺶ و ﺣﺬف رﯾﺰﮔﺮدﻫﺎ از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ﺣﺠﺘﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد:ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﺑﺎ
ــﻪ
ــﺖ ،ﻧـ
ــﺎورزی اﺳـ
وزارت ﮐﺸـ
ﻣﻐﺎزهﻫﺎ/ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﺑﺎزار ﺗﺨﻢﻣﺮغ
وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی از ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺷﯿﻮه ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﮔﻨﺪم ﺑﺮای ﺳﺎل
آﯾﻨﺪه ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن وﻇﯿﻔﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎزار
داﺧﻠﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﺑﺮای ﺻﺎدرات و واردات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ
وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺠﺘﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﻔﺖوﮔﻮی وﯾﮋه ﺧﺒﺮی ﺷﺒﮑﻪ ۲
ﺳﯿﻤﺎ درﺑﺎره وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﮔﻨﺪم و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ
ﺑﺮای ﺳﺎل آﯾﻨﺪه اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﮔﻨﺪم ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻣﻨﻈﻢ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و اﻣﺴﺎل ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن آﺑﺎنﻣﺎه ﻫﻤﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت
ﮔﻨﺪمﮐﺎران ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪ .در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﮔﻨﺪم اداﻣﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻈﺎم ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :ﺑﺨﺸﯽ از ﮔﻨﺪم ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﺸﺎورزان در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه از ﻃﺮﯾﻖ
ﺑﻮرس ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺎزاد آن را دوﻟﺖ ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎ

ﮐﺸﺎورزان ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﮔﻨﺪم ﺗﻮﻟﯿﺪی آﻧﻬﺎ را در ﻫﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﻌﺪوم ﺷﺪن  ۱۷ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺮغ ﺗﺨﻤﮕﺬار آﻟﻮده ﺑﻪ آﻧﻔﻠﻮآﻧﺰا
وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺑﺎره ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری آﻧﻔﻠﻮآﻧﺰای ﻓﻮق ﺣﺎد
ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن در واﺣﺪﻫﺎی ﭘﺮورش ﻣﺮغ ﺗﺨﻤﮕﺬار ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۱۷ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺮغ ﺗﺨﻤﮕﺬار ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻌﺪوم ﺷﺪ
ﮐﻪ اﻣﺴﺎل ﻫﻢ ﻣﻌﺪومﺳﺎزی ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﻮده اﺳﺖ ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﻫﻤﻪ ﮔﻠﻪﻫﺎی ﻣﻮﻟﺪ ،ﻣﻮﻟﺪ ،ﺗﺨﻢﻣﺮغ و… در ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻌﺪوم ﺷﻮﻧﺪ
و ﺧﻮد ﭘﺮورشدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ در ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮ
ﺳﺮاﯾﺖ ﻧﮑﻨﺪ.
ﺣﺠﺘﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری درﺧﺼﻮص اﯾﺠﺎد ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺨﻢﻣﺮغ و ﺗﻌﺎدلﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار از ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ و
واردات اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎ ﺟﻮﺟﻪرﯾﺰیﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺨﻢﻣﺮغ
ﺗﺒﺪﯾﻞ و وارد ﺑﺎزار ﺷﻮد ﺣﺪود ﭼﻬﺎر ﻣﺎه زﻣﺎن ﻣﯽﺑﺮد .ﻫﻢاﮐﻨﻮن
واردات در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ و ﻫﺮ ﺷﺎﻧﻪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ در ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻣﯿﻮه و
ﺗﺮهﺑﺎر  ۱۲ﻫﺰار و  ۶۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻃﯽ ﯾﮏ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آﻧﻔﻠﻮآﻧﺰا در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ
ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﻣﻌﺎون اول رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺮﻏﺪاری ﻫﺎی ﺗﺨﻢﮔﺬار ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻤﻪ زﯾﺎن
دﯾﺪهاﻧﺪ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری آﻧﻔﻠﻮآﻧﺰای ﻓﻮق
ﺣﺎد ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺮﻏﺪاران ﺻﺪﻫﺎ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺧﺴﺎرت دﯾﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ از
اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺣﺪود  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن از ﻣﺤﻞ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ
ﺻﺎﺣﺒﺎن اﯾﻦ ﻣﺮﻏﺪاریﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺧﺼﻮص ﮐﺸﺖ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای و ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ و
ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎی اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی آﺑﯽ ﻣﻮﺟﻮد
اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺒﺰی و ﺻﯿﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﯿﺎر ،ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﯽ و… را در
ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﯿﻢ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺪ ﺑﺮﺳﺪ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ
آﻧﻬﺎ در ﻓﻀﺎی ﺑﺎز ﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن و
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻤﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﺠﺘﯽ اداﻣﻪ داد :ﮐﺸﺖ ﻣﺎﻫﯽ در ﻗﻔﺲ ﻧﯿﺰ از دﯾﮕﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺑﺨﺶ
ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ﭼﺮاﮐﻪ ارزﯾﺎﺑﯽﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﻧﺸﺎن از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﯾﮏ
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻨﯽ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﺟﻨﻮﺑﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﮑﺎنﯾﺎﺑﯽﻫﺎ و

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﻓﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﻫﯽ در
ﻗﻔﺲ ﺑﻪ  ۲۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ در ﻗﻔﺲ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺪه آن ﺻﺎدراﺗﯽ اﺳﺖ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺧﺼﻮص وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﯿﻼﺗﯽ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻣﯿﮕﻮ
ﻧﯿﺰ ﺟﺰو دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎ رﺷﺪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۹۲ﺣﺪود  ۱۲ﻫﺰار ﺗﻦ ﻣﯿﮕﻮ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ اﻣﺴﺎل ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۳۰ﻫﺰار ﺗﻦ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ
 ۸۰درﺻﺪ آن ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ ﺣﺪود  ۵.۵دﻻر ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد.
وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی اداﻣﻪ داد :در ﺣﻮزه آﺑﺰیﭘﺮوری ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺰلآﻻ ﻧﯿﺰ از دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت در ﺣﻮزه ﺷﯿﻼت ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎ رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدهاﯾﻢ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﯾﻢ
ﺻﺎدرات آن را آﻏﺎز ﮐﺮده و ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ روﺳﯿﻪ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﻢ.
ﺣﺠﺘﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ
و… ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎرش ﺑﺎران ﻃﯽ ﺳﺎل زراﻋﯽ ﺟﺎری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت  ۵۳ﺗﺎ  ۵۷درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎ
اﻣﯿﺪوارﯾﻢ در ﺑﻬﻤﻦﻣﺎه و اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ﺑﺨﺸﯽ از آن ﺟﺒﺮان ﺷﻮد.
ﻫﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﺷﺐ ﻋﯿﺪ ﻧﺪارﯾﻢ
وی ﮔﻔﺖ :در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﺷﺐ ﻋﯿﺪ ﻫﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﭼﺮاﮐﻪ
ﺳﺘﺎد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﺑﺮای ﻣﯿﻮه ﺑﻪ وﯾﮋه ﭘﺮﺗﻘﺎل و ﺳﯿﺐ ﮐﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖﻫﺎ
روی آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ،ﻣﺼﻮﺑﻪای ﮔﺬراﻧﺪه و ﺧﺮﯾﺪ آﻧﻬﺎ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ و
ﺑﺮای دﯾﮕﺮ ﮐﺎﻻی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ ،ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ و… ﻫﯿﭻ
ﻣﺸﮑﻠﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﭼﺮاﮐﻪ ذﺧﯿﺮه ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ دارﯾﻢ و در ﺻﻮرت
ﮐﺴﺮی ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی واﺳﻄﻪﮔﺮی را ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﻋﻤﺪه در ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و اﻓﺰود :در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﮐﺸﺎورزی ﺳﯿﺎهﺑﺎزار در ﻓﺼﻞ آن و ﺣﺮاجﺑﺎزار ﭘﺲ از ﻓﺼﻞ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﺎ ﺑﺎزار آﻧﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻬﺎدﺳﺎزی ﺷﻮد.
ﺣﺠﺘﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد ﺗﺎ ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎی ﺑﺨﺶ
ﮐﺸﺎورزی اﯾﺠﺎد و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺧﻮد را ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ آرام آرام دﺳﺖ دﻻﻻن در ﺣﺎل ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪن
اﺳﺖ و ﮐﺸﺎورزان زﻧﺠﯿﺮهﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ

ﮔﻔﺖ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻮد و ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎی ﮐﺎرآﻣﺪ و
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی اﯾﺠﺎد و
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ دﺳﺖ واﺳﻄﻪﻫﺎ و دﻻﻻن ﮐﻮﺗﺎه ﺷﻮد.
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﺑﺎ ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﻐﺎزهﻫﺎ
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺧﺼﻮص اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزار ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی در اﺧﺘﯿﺎر
اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﯾﺎ دﯾﮕﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ،ﮔﻔﺖ :وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی
ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن وﻇﯿﻔﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد
و ﺗﻮزﯾﻊ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ دﯾﮕﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و اﺻﻨﺎف ﺻﻮرت
ﻣﯽﮔﯿﺮد اﻣﺎ اﮔﺮ ﭘﺲ از ﺗﻮزﯾﻊ آﻧﻬﺎ ،ﻣﻐﺎزهای ﯾﺎ ﻣﻐﺎزهﻫﺎﯾﯽ در ﺳﻄﺢ
ﺷﻬﺮ اﻗﺪام ﺑﻪ ﮔﺮانﻓﺮوﺷﯽ ﯾﺎ ﺳﻮدﺟﻮﯾﯽ ﮐﺮدﻧﺪ وﻇﯿﻔﻪ دﯾﮕﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﺳﺖ
ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﻨﺪ.
وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﻈﺎرت
ﺑﺮ ﺑﺎزار ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺎدرات و واردات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ،وزارت ﺟﻬﺎد
ﮐﺸﺎورزی ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﻣﻮازی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺠﺎرت ﯾﺎ دﯾﮕﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺗﺎق اﺻﻨﺎف وﯾﮋه ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وزارت
ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﺗﺎ
اﻫﺪاف ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا ﺑﺮﺳﺪ.
ﺣﺠﺘﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺧﺼﻮص ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﮐﺸﺎورزی از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﯿﻤﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮرﯾﺴﮏ در دﻧﯿﺎﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ
دوﻟﺖﻫﺎ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .در اﯾﺮان ﺧﺴﺎرت ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی
ﺣﺪود  ۱۰ﺗﺎ  ۱۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮآورد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺣﺪود
 ۳۰درﺻﺪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺸﺎورزی ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ  ۷۰درﺻﺪ
ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزان را دوﻟﺖ ﻣﯽﭘﺮدازد و  ۳۰درﺻﺪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد آﻧﻬﺎﺳﺖ.
وی در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺖ :ﺳﺎﻻﻧﻪ  ۱۰۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن دوﻟﺖ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﻪ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و  ۳۰۰ﺗﺎ  ۴۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻧﯿﺰ از
ﮐﺸﺎورزان درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻏﺮاﻣﺖ ﺑﺮای
ﺟﺒﺮان ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﯿﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد
اداﻣﻪ دﻫﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻼشﻫﺎی دوﻟﺖ ﺷﺮﻣﻨﺪه ﻫﻤﻪ ﮐﺸﺎورزان
ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﺎً ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﯿﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.

ﺣﺠﺘـــﯽ در ﻧـــﺎﻣﻪ ای ﺑـــﻪ
ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری :واردات ﺑﺮﻧﺞ را ﺗﺎ
اﻃﻼع ﺛﺎﻧﻮی ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﯿﺪ
وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی روز ﺷﻨﺒﻪ ﭼﻬﺎرم آﺑﺎن ﻣﺎه درﻧﺎﻣﻪ
»ﻣﺤﻤﺪﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری«وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﻮﻗﻒ

ای ﺑﻪ
واردات

ﺑﺮﻧﺞ ﺷﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ،ﻣﺤﻤﻮد
ﺣﺠﺘﯽ در اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ آورده اﺳﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ واردات ﺑﯽ روﯾﻪ ﺣﺪود ﺑﯿﺶ
از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺑﺮﻧﺞ در ﭘﻨﺞ ﻣﺎﻫﻪ اول ﺳﺎل ﺟﺎری ) ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﺎز
داﺧﻠﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﺳﺖ( و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﮐﻮرد ﺑﺎزار ﺑﺮﻧﺞ داﺧﻠﯽ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﻮﻗﻒ
ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﺟﺪﯾﺪ واردات ﺑﺮﻧﺞ ﺗﺎ اﻃﻼع ﺛﺎﻧﻮی ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ ﻣﻮﺟﻮد در
ﮔﻤﺮﮐﺎت ﮐﺸﻮر ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ.
ﺑﺮﻧﺞ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺼﺮﻓﯽ ﮐﺸﻮر ﺳﺎﻻﻧﻪ  ٣ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ٢
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر و ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ از ﻣﺤﻞ واردات
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻟﺒﻨﯿـﺎت ﺷﺘـﺮ اﯾـﺮان ﺑـﻪ اروﭘـﺎ
ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد
وزﯾـﺮ ﺟﻬـﺎد ﮐﺸـﺎورزی ﮔﻔـﺖ :ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در
ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻟﺒﻨﯿـﺎت ﺷﺘـﺮ از ﻃـﺮف اروﭘـﺎﯾﯽ در دو
ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺧﺮاﺳﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻟﺒﻨﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺗﻮﻟﯿﺪی آن ﺑﻪ اروﭘﺎ ﺻﺎدر ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ ،ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺠﺘﯽ اﻣﺮوز در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﻣﺸﺘﺮک
ﺑﺎ ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم ﮐﺸﺎورزی و ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺳﺘﺎﯾﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ در ﺗﻬﺮان
اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﮑﺎرﯾﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ
زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻫﻤﮑﺎری زﯾﺎدی از ﻗﺒﻞ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻫﯿﺌﺖ
۷۰ﻧﻔﺮی ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﺗﺠﺎر و ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺑﺨﺸﻬﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﺎورزی ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺣﻀﻮر ﯾﺎﺑﻨﺪ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :در ﻧﺸﺴﺖﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻣﯿﺎن  ۳۰۰ﺗﺎﺟﺮ و

ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮاﻧﯽ و ﻫﻤﺘﺎﯾﺎن اروﭘﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم و درﺑﺎره ﺷﺮاﯾﻂ
ﻫﻤﮑﺎری و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺸﺘﺮک ﺻﺤﺒﺖ ﺷﺪ.
وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻟﯽ درﺑﺎره اﻣﮑﺎن ﺻﺎدرات ﮔﻨﺪم
اﯾﺮان ﺑﻪ اروﭘﺎ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﮔﻨﺪمﻣﺎن را ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ
اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻓﺮض ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ ﺻﺎدرات ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم
ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد اﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺻﺎدرات ﮔﻨﺪم ﺑﻪ اروﭘﺎ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ.
ﺣﺠﺘﯽ اداﻣﻪ داد :ﻫﻤﮑﺎرﯾﻬﺎی اﯾﺮان ﺑﺎ ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺠﺎری ﮐﻪ از اﺗﺤﺎدﯾﻪ
اروﭘﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺒﺎدﻻت ﮐﺎﻻ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﻫﻤﮑﺎرﯾﻬﺎﯾﯽ در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﻢ.
وی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال ﺗﺴﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﺮان ﻗﺮار اﺳﺖ ﭼﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی
ﺑﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺬاﮐﺮات و دﯾﺪارﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ
ﮔﻔﺖ :ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮردی ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ دﻗﯿﻘﺎ ﭼﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ را
ﺑﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد زﯾﺮا ﻣﺎ ﺷﺮاﯾﻂ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ
ﺗﺎ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺮای ورود اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﻮاردی ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﺰارش ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم ﮐﺸﺎورزی اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ درﺑﺎره ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﺒﺎدل ﻣﯿﺎن اﯾﺮان و اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ وﺟﻮد دارد ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد
ﮐﻪ آﻣﺎدﮔﯽ واردات ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺘﺮﻣﺮغ ،ﭘﺴﺘﻪ و زﻋﻔﺮان از اﯾﺮان
را دارد و در ازا اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ روﻏﻦ زﯾﺘﻮن،
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﺒﻨﯽ و ﮔﻮﺷﺖ را ﺑﻪ اﯾﺮان ﺻﺎدر ﮐﻨﯿﻢ.
وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی اﯾﺮان در اداﻣﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﺴﻨﯿﻢ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺮان اوﻟﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻗﺰلآﻻ ﺑﻪ اروﭘﺎ اﺳﺖ و
ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺬاﮐﺮاﺗﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﺎ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ راه ﺻﺎدرات
اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ اروﭘﺎ ﺑﺎز ﺷﺪ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل را در
ﮐﻨﺎر ﻣﺤﺼﻮﻻت دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺘﺮﻣﺮغ و … ﺻﺎدر ﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎ درﺑﺎره ﻣﺼﺎﯾﻖ
ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﺶﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺬاﮐﺮات ﻓﻨﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ
ﻻزم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
* ﻟﺒﻨﯿﺎت ﺷﺘﺮ اﯾﺮان ﺑﻪ اروﭘﺎ ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد
ﺣﺠﺘﯽ ﮔﻔﺖ :ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﺒﻨﯿﺎت و ﭘﺮورش ﺷﺘﺮﻣﺮغ از ﻃﺮف
اروﭘﺎﯾﯽ در دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺮاﺳﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻟﺒﻨﯽ از
ﺷﯿﺮ ﺷﺘﺮ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺤﺼﻮل آن ﺑﻪ اروﭘﺎ ﻣﯽرود.

وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻪ اروﭘﺎ در زﻣﺎن ﺗﺤﺮﯾﻤﻬﺎ
ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ ﮔﻔﺖ :در ﺳﺎل  ۹۴ﺗﻨﻬﺎ  ۵۲۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻪ اروﭘﺎ ﺻﺎدرات
داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺖ.
وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی اﯾﺮان اﻓﺰود :اروﭘﺎ ﯾﮑﯽ از ﺑﺎزارﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺎ
در ﺑﺨﺸﻬﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺸﮑﺒﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ رﻓﺖ و آﻣﺪﻫﺎ
دوﺑﺎره ﺻﺎدرات ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺎره اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎ در
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺣﯿﺎ ﺷﻮد.
ﺣﺠﺘﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﮔﻔﺖ :اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از دامﻫﺎی ﻣﻮﻟﺪ
اروﭘﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻧﭽﻪزاﯾﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ.

