راهاﻧــﺪازی ﮐﻤﭙﯿــﻦ ﺟــﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ
دﻣﻨﻮشﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﭼﺎی /ﺑﻪ ﺟﺎی
ﭼﺎی دﻣﻨﻮش ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ!

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺻﻨﺪوق ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ اﻣﯿﺪ از اﯾﺠﺎد ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ دﻣﻨﻮشﻫﺎی
ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﭼﺎی ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﮑﻪ ﭼﻬﺎر درﺻﺪ ﭼﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺟﻬﺎن در اﯾﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ،در ﺻﻮرت ﺗﻐﯿﯿﺮ ذاﺋﻘﻪ ﻣﺼﺮف
ﮐﻨﻨﺪه از ﻣﺼﺮف ﭼﺎی ﺑﻪ دﻣﻨﻮشﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ ،ﺿﻤﻦ درآﻣﺪزاﯾﯽ ﺑﺎﻻ زﻣﯿﻨﻪ
اﺷﺘﻐﺎل ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،اﺻﻐﺮﻧﻮراﻟﻪ زاده در ﺣﺎﺷﯿﻪ اﻧﻌﻘﺎد ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ
ﻫﻤﮑﺎری ﺻﻨﺪوق ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ اﻣﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﺠﺮی ﻃﺮح ﻣﻠﯽ ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ
وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی اﻇﻬﺎرﮐﺮد :ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺎﻻی ﭼﺎی و
اﻧﻮاع دﻣﻨﻮش در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺼﺮف ﻣﺮدم اﯾﺮان و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺎﻧﻮار و ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﮐﺎﻻ در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﻃﺮح ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﭙﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ،داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن ،ﻧﺨﺒﮕﺎن ،اﺻﺤﺎب رﺳﺎﻧﻪ و ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم را ﻣﻄﺮح
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺰودی ﺟﺰﺋﯿﺎت آن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وی ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف اﻣﻀﺎء اﯾﻦ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ را ﻫﻢ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻮدن ﺑﺎ ﮐﻤﭙﯿﻦ
اﯾﺠﺎدی داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود :ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ
 ۴درﺻﺪ ﭼﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺟﻬﺎن در اﯾﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد و در ﺻﻮرت ﺗﻐﯿﯿﺮ

ذاﺋﻘﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه از ﻣﺼﺮف ﭼﺎی ﺑﻪ دﻣﻨﻮش ﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺛﺮوت داﺧﻠﯽ ،زﻣﯿﻨﻪ زﯾﺎدی ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﺟﻮاﻧﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ.
ﻧﻮراﻟﻪ زاده از دﯾﮕﺮ اﻫﺪاف ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ را ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺻﻨﺪوق در
زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﺸﺖ ،ﻓﺮآوری ،ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ،ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﻓﺮوش ﮔﯿﺎﻫﺎن
داروﯾﯽ و داروﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻣﻘﻮﻟﻪ ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ از درآﻣﺪزاﯾﯽ و اﺷﺘﻐﺎل آﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺎﻻی اﯾﻦ ﭼﺮﺧﻪ
ﮐﺸﺎورزی ﺧﺒﺮ داد.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺑﺎﻻی ﺻﻨﻌﺖ ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻮﻇﻬﻮر و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﻨﯽ ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ در اﯾﺮان ،ﻇﺮﻓﯿﺖ اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ آن در
ﮐﺸﺖ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻓﺮآوری ،ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی و اﺳﺎﻧﺲ ﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﮔﯿﺎﻫﺎن ،ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺷﺘﻐﺎل از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻓﺮاد ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ و
اﯾﺠﺎد ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ارزش آﻓﺮﯾﻦ ،اﯾﻦ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ وزارت ﺟﻬﺎد
ﮐﺸﺎورزی ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺻﻨﺪوق ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ اﻣﯿﺪ اﻓﺰود :ﻫﻢاﻓﺰاﯾﯽ دو ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ،
ﺣﻤﺎﯾﺖ ،ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﺷﺒﮑﻪﺳﺎزی و ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ارزش ﺻﻨﻌﺖ ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻬﺎده ،ﮐﺎﺷﺖ،
داﺷﺖ ،ﺑﺮداﺷﺖ و ﻓﺮآوری و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﺠﺎد واﺣﺪﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎزار ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺟﻤﻊآوری و ﺧﺮﯾﺪ ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ و اﯾﺠﺎد واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺸﺎوره
و اﻧﻮاع ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ و اﯾﺠﺎد ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ
در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ،ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺸﺘﺮک ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﯾﻮﺳﻔﯽ آذر ،ﻣﺠﺮی ﻃﺮح ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﻧﯿﺰ ﺑﺎ
اﺷﺎره ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﻧﻈﯿﺮ درون زا ﺑﻮدن ،ﺑﺮون ﮔﺮاﯾﯽ،
ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺤﻮر ﺑﻮدن و داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺑﻮدن ،ﻃﺮح ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ را واﺟﺪ
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺼﻪ ﻫﺎ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﮐﺸﻮر ﻣﺎ از دﯾﺮﺑﺎز ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺑﺤﺚ
ﻃﺐ و ﺳﻼﻣﺖ در دﻧﯿﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﺤﺚ ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ ﻧﯿﺰ داﻧﺶ ﺑﻮﻣﯽ
ﻣﺎﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

