ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺧﺎک
ﺑﻪ دوﻟﺖ اراﺋﻪ ﺷﺪ

ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺧﺎک ﺑﺎ دو ﮔﺰﯾﻨﻪ
ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ »آب و ﺧﺎک« و »ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺧﺎک« ،ﻫﺮ دو ﺑﻪ دﺑﯿﺮی وزارت
ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ دوﻟﺖ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از وزارت ﺟﻬﺎد
ﮐﺸﺎورزی ،ﺷﺸﻤﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺷﻮرای راﻫﺒﺮدی ﺧﺎک ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﻌﺎون آب و ﺧﺎک
وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ،ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ و رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ ،ﻣﺮاﺗﻊ و
آﺑﺨﯿﺰداری ﮐﺸﻮر ،ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ و رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ،آﻣﻮزش و
ﺗﺮوﯾﺞ ﮐﺸﺎورزی و رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر اراﺿﯽ ﮐﺸﻮر اﻣﺮوز ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﻣﻌﺎون آب و ﺧﺎک وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ:
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺧﺎک ﺑﺎ دو ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ »آب و ﺧﺎک«
و »ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺧﺎک« ،ﻫﺮ دو ﺑﻪ دﺑﯿﺮی وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ دوﻟﺖ
اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻋﻠﯿﻤﺮاد اﮐﺒﺮی ﮔﻔﺖ :در زﻣﯿﻨﻪ ردﯾﻒ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺮای ﺧﺎک ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده
 ۲۳ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ،اﻗﺪام و اﺳﻨﺎد ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه اﺳﺖ.
در اﯾـﻦ ﻧﺸﺴـﺖ ،ﻣﻌـﺎون وزﯾـﺮ و رﺋﯿـﺲ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺟﻨﮕﻞﻫـﺎ ،ﻣﺮاﺗـﻊ و
آﺑﺨﯿﺰداری ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﻣﺠﻮزی ﺑﺮای ﺻﺎدرات

ﺧﺎک ﺟﻨﮕﻠﯽ و ﻣﺮﺗﻌﯽ داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف
در اراﺿﯽ ﻣﻠﯽ و ﮐﺸﺎورزی ﺟﺮم ﺑﻮده و ﺻﺎدرات ﺧﺎک ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﻤﻨﻮع
اﺳﺖ .ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﺎک ﺟﻨﮕﻠﯽ ،ﻣﺮﺗﻌﯽ و ﮐﺸﺎورزی ﺟﺮم ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﻮد.
در اداﻣﻪ ﺷﺸﻤﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺷﻮرای راﻫﺒﺮدی ﺧﺎک ،ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت
ﻣﺠﺎزی در ﺷﺶ ﭼﺎﻟﺶ ﺧﺎک )ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ،آﻟﻮدﮔﯽ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی اراﺿﯽ ،ﺷﻮری
و ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰی( ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻮم ﺧﺎک اﯾﺮان و ﻫﻤﮑﺎری ﻣﻌﺎوﻧﺖ
ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری و ﻣﻌﺎوﻧﺖ آب و ﺧﺎک ﻣﻄﺮح و ﻣﻘﺮر ﺷﺪ
 ۱۶۰ﻧﻔﺮ از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ذﯾﺮﺑﻂ در اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﺷﺮﮐﺖ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ،ﮔﺰارش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺎک اراﺿﯽ دﯾﻢ ﺗﻮﺳﻂ
ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺧﺎک و آﺑﺨﯿﺰداری اراﺋﻪ ﺷﺪ و ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﭘﺬﯾﺮ  ۱.۲۵۰۰۰ﺧﺎک ﮐﺸﺎورزی و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺑﺮای ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﺪن آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ
اﺟﺮاﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺧﺎک در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻟﻮاﯾﺢ ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﮐﺸﺎورزی
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وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی در ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺧﺎک ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ دﮐﺘﺮ روﺣﺎﻧﯽ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی،
ﮐﺎﻇﻢ ﺧﺎوازی وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی در ﻧﺎﻣﻪای ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ،
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺎک ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺛﺮوت ﻣﻠﯽ و ﺑﺴﺘﺮ
اﺻﻠﯽ ﮐﺸﺎورزی و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی از اﻫﻤﯿﺖ
وﯾﮋه ای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎی ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ
رﻫﺒﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﻗﻀﯿﻪای ﻣﻬﻢﺗﺮ از آب« از آن ﯾﺎد ﺷﺪه و ﺣﻀﺮﺗﻌﺎﻟﯽ
ﻧﯿﺰ آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »اوﻟﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ« ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده اﯾﺪ.
اﯾﻦ ﻧﻌﻤﺖ ﺧﺪادادی در ﻣﻘﯿﺎس ﻋﻤﺮ ﺑﺸﺮی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و
آﺳﯿﺐﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺨﺮﯾﺐ و آﻟﻮدﮔﯽ ﺧﺎک از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﮐﺎرﺑﺮی ،ﺷﻮری ،ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻮاد آﻟﯽ ،ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻨﯿﻪ ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰی ﺧﺎک و … اﯾﻦ
ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺎﯾﻪ را دﭼﺎر ﭼﺎﻟﺶ ﺟﺪی ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ از
ﺧﺎک و اﺑﻼغ آن ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ذی رﺑﻂ ،ﺑﻪ
ﺧﺎک ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﻣﺒﺬول و وﻇﺎﯾﻒ و ﺗﮑﺎﻟﯿﻔﯽ ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ
ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻮرد ﺧﺎک ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎک و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری
از آن ،ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﭼﻨﺪوﺟﻬﯽ اﺳﺖ ،از رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ :ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ و اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﻤﻮدن راﻫﺒﺮدﻫﺎی
ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﭘﺎﯾﺪار از ﺧﺎک ،ﺷﻮاری ﻋﺎﻟﯽ ﺧﺎک ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺣﻀﺮﺗﻌﺎﻟﯽ و
ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺑﺮﺧﯽ از اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت دوﻟﺖ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن و ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان ﻣﺮﺗﺒﻂ در

اﻣﺮ ﺧﺎک و دﺑﯿﺮی اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ،ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ
و ﻧﻈﺎرت در اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﮐﺸﺎورزی

