ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی در ﺗﻨﮕﻨﺎی ﺟﺪالﻫﺎی
ﺟﻨــﺎﺣﯽ ﺑــﻪ ﻗﻠــﻢ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴــﯿﻦ
ﻃﻮﻃﯿﺎﯾﯽ

ﺑﺎزﻧﺪه ﻓﻀﺎی ﻣﻮﻗﺖ و ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاری ،ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪﺟﺎی ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی درازﻣﺪت و اﺳﺎﺳﯽ ،در اﯾﻦ ﺑﯿﻢ و
اﻣﯿﺪ ،ﺗﻦ ﺑﻪ روزﻣﺮﮔﯽ ﻣﯽدﻫﺪ.
زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،از اﻟﺰاﻣﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻈﺎم
ﻣﺮدمﺳﺎﻻری اﺳﺖ .اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﮑﻮﯾﻦ و ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﭼﻨﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪای ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺟﺎی ﺗﺄﻣﻞ ﺑﺴﯿﺎر داﺷﺘﻪ و اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ
ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ اﮔﺮ در ﺳﺎﯾﻪ ﻋﺰﻣﯽ ﻣﻠﯽ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ در
ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪﺳﺎﺧﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪای ﺑﮑﻮﺷﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎﯾﯽ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﻨﯿﻢ
ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ ﻓﺮاﺟﻨﺎﺣﯽ دارد .ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﻫﻤﻮاره ﻋﻬﺪهدار
ﮔﺴﺘﺮاﻧﯿﺪن ﺳﻔﺮهای از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻨﻮع ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ.
ﭘﺲ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺮهوری ﭘﺎﯾﺪار از اﯾﻦ ﺳﻔﺮه ﻓﺮاﮔﯿﺮ و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺒﺎﻧﯽ
ﻓﻨﯽ و ﻋﻠﻤﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻧﯿﺰ ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﺑﺎﯾﺪ آن را از
ﺣﺼﺎر ﺗﻨﮓ ﺟﻨﺎحﺑﻨﺪیﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ رﻫﺎﻧﯿﺪه و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﺤﻮر ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ
ﺳﺎﻣﺎن ﯾﺎﺑﺪ.
ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻔﺮهای ﻣﺼﺪاق ﺗﻮﺻﯿﻪ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺧﺮﻗﺎﻧﯽ ،ﻋﺎرف ﺑﺰرگ ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم

ﻫﺠﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ »آﻧﮑﻪ در اﯾﻦ ﺳﺮا درآﯾﺪ ﻧﺎﻧﺶ دﻫﯿﺪ و از اﯾﻤﺎﻧﺶ
ﻣﭙﺮﺳﯿﺪ ،ﭼﻪ آﻧﮑﺲ ﮐﻪ ﻧﺰد ﺑﺎریﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺟﺎن ارزد اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮ ﺧﻮان
ﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺑﻪ ﻧﺎن ارزد« .ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮﯾﻢ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﺨﺶ را
ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﺪون ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﻣﺮزﺑﻨﺪی در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،ﭘﺲ
ﭼﺮا از ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦﻫﺎی ﻣﺮدم و ﺑﯽﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻧﺎن ﺑﻬﺮه
ﻧﮕﯿﺮﯾﻢ؟ ﺳﺎﺧﺘﺎر و دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در ﺑﯿﺶ از ﭼﻬﺎر دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ
ﺷﺪت ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽﻫﺎی ﺟﻨﺎﺣﯽ ﻫﻢ در ﻋﺮﺻﻪ اﺟﺮاﺋﯽ
و ﻫﻢ ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺑﻪ
ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاری ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﺟﺮاﺋﯽ و ﺗﺸﺘﺖ در ﺗﺪوﯾﻦ ﯾﮏ ﻧﻘﺸﻪ راه ﻣﺪون
ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ را ﺑﺎﯾﺪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی داﻣﻨﻪداری واﮐﺎوی ﮐﺮد.
در اﯾﻦ ﻓﺸﺮده ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻋﺰلوﻧﺼﺐﻫﺎی ﻣﺪاوم ﻣﺪﯾﺮان در اﯾﻦ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﺮﺑﻪ و ﮐﻢﺟﺎن اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ اﺷﺎره از آﻧﺠﺎ اﻫﻤﯿﺖ دارد
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﺋﯽ ﮐﺸﻮر در ﭼﻨﺪ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ،ﻣﺠﺪدا
ﺑﺎ ﻣﻮﺟﯽ از ﻋﺰلوﻧﺼﺐ در دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺘﻮﻟﯽﺑﺨﺶ روﺑﻪرو ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ .ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ
ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ،ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﻣﯿﺰان دوری و ﻧﺰدﯾﮑﯽ
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺰ اﺻﻠﯽ را ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دارﯾﻢ ﮐﻪ در ﺳﺎل ۹۸
ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺠﺘﯽ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻣﺠﻠﺲ دﻫﻢ وادار ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻔﺎ ﺷﺪ .اﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎ
ﻣﺮوری ﺑﻪ اﻧﺒﻮه ﻋﺰلوﻧﺼﺐﻫﺎی ﺻﻮرتﮔﺮﻓﺘﻪ در اﯾﻦ وزارت و در ﺧﻼل دو
ﺳــﺎل اﺧﯿــﺮ ﺑﯿﻔﮑﻨﯿــﻢ ،وﺟــﻮد اﺣﺴــﺎس ﻧﺎﭘﺎﯾــﺪاری در ﻣــﺪﯾﺮان آن
اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮاﻧﯽ ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و اﺟﺮاﻫﺎی درازﻣﺪت اﻧﮕﯿﺰه و
آﻣﺎدﮔﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﭼﻪﺑﺴﺎ در وﺳﻮﺳﻪ اﻓﺰودن ﺑﺮ رزوﻣﻪ و ﺗﺒﻌﺎت ﻣﺎﻟﯽ
ﺗﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاری ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﻣﻮﺟﯽ از ﻣﻮﻗﺖﺑﻮدن ﺑﺮ ﺗﺤﺮک
اﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮان و ﺑﺮای ﻣﺎهﻫﺎی ﭘﯿﺶرو )ﺑﻪﺧﺼﻮص اﮔﺮ دوﻟﺖ آﯾﻨﺪه از ﺟﻨﺎﺣﯽ
دورﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ( ﺳﺎﯾﻪ اﻓﮑﻨﺪه اﺳﺖ .ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﺎزﻧﺪه ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎی ﻣﻮﻗﺖ
و ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاری ،ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﺟﺎی ﺑﺮﺧﻮرداری از
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی درازﻣﺪت و اﺳﺎﺳﯽ ،در اﯾﻦ ﺑﯿﻢ و اﻣﯿﺪ ،ﺗﻦ ﺑﻪ روزﻣﺮﮔﯽ
ﻣﯽدﻫﺪ .ﺣﺎل ﮐﻪ در ﮐﻮران ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ و ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮی ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ
و ﻧﻘﺶ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی در ﭘﺎﯾﺪاری ﮐﺸﻮر ﭘﯽ ﺑﺮدﯾﻢ ایﮐﺎش ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ،
ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖﻫﺎی آن را از ﺗﯿﺮرس ﺟﺪالﻫﺎی ﺟﻨﺎﺣﯽ دور ﺑﺪارﯾﻢ.
ﺑﺎور ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ روشﻫﺎی ﺑﻬﺮهوری ﭘﺎﯾﺪار از آب و ﺧﺎک و ﺻﯿﺎﻧﺖ از
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و… اﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی راﯾﺞ در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪﯾﺮان
ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﺪارد .و ﺳﺮاﻧﺠﺎم آﻧﮑﻪ ﺑﺎور ﮐﻨﯿﻢ اﮔﺮ ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ در
اﯾﻦ ﺳﺮا درآﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎﻧﺶ داد و او را ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻧﮑﺮد .ﭘﺲ ﻫﺮﮐﺲ ﻧﯿﺰ
ﮐﻪ ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮدن اﯾﻦ ﺳﻔﺮه آﻣﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ و ﻋﺰم و ﻋﻬﺪش

ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﯾﺎﻓﺖ؛ آﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﯿﺜﺎق دﯾﺮﯾﻦ ﺧﻮد ،وﺳﻮﺳﻪ
ﻣﻘﺎم و ﺟﺎذﺑﻪ ﻣﺎل ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺮ ﺻﯿﻘﻞ وﺟﻮدﺷﺎن رﻧﮓ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد.
ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﻃﻮﻃﯿﺎﯾﯽ
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی
روزﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮق

وزﯾـﺮ ﺳـﺎﺑﻖ ﺟﻬﺎدﮐﺸـﺎورزی :ﺻـﻨﻌﺖ
ﺑﺬر ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی ارﺗﻘﺎ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ

ﻣﺸﺎور رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر در اﻣﻮر ﮐﺸﺎورزی و اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ،ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی
ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺬر را ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻔﯽ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎء ﺑﺨﺸﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ
داﻧﺴﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی )اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از وزارت
ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ،ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺠﺘﯽ در ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان و ﺗﺮﮐﯿﻪ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺬر ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ:
ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ درﺑﺎره ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺬر ،آﻧﭽﻪ در ﺣﺎل وﻗﻮع اﺳﺖ

آرزوی دﯾﺮﯾﻨﻪای در ﺑﺨﺶ دوﻟﺖ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﻮﺟﻮد،
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﮐﺸﻮر ،ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی در ﺻﻨﻌﺖ
ﺑﺬر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻔﯽ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎ ﺑﺨﺸﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﺠﺘﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻮداﺗﮑﺎﯾﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺬر و ﻧﻬﺎل در
ﺳﺎل  ،۱۳۸۲ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺬر
ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﮐﺸﺎورزی

ﺑﺎ ﺣﮑﻢ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر؛ ﻋﺒﺎس ﮐﺸﺎورز
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺷﺪ

رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺎ ﺻﺪور ﺣﮑﻤﯽ ﻋﺒﺎس ﮐﺸﺎورز را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ وزارت
ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﻣﻨﺼﻮب ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی )اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺣﺠﺖ
اﻻﺳﻼم ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺎ ﺻﺪور ﺣﮑﻤﯽ ﻣﻬﻨﺪس ﻋﺒﺎس ﮐﺸﺎورز را
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ “وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی” ﻣﻨﺼﻮب ﮐﺮد.

ﻣﺘﻦ ﺣﮑﻢ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ:
ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ
ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﻋﺒﺎس ﮐﺸﺎورز
ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻞ  ۱۳۵ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺗﻌﻬﺪ و ﺳﻮاﺑﻖ ﻋﻠﻤﯽ و
ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺟﻨﺎب ﻋﺎﻟﯽ ،ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ »وزارت
ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی« ﻣﻨﺼﻮب ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ.
اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺎت اﻟﻬﯽ ،ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﮐﻠﯿﺎت اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻫﻤﮑﺎری
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن آن وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ،در ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﻠﺖ ﺷﺮﯾﻒ اﯾﺮان و ﻧﻈﺎم
ﻣﻘﺪس ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل ﻗﺎﻧﻮنﻣﺪاری ،اﻋﺘﺪالﮔﺮاﯾﯽ و
ﻣﻨﺸﻮر اﺧﻼﻗﯽ دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر

ﯾﻮﺳـﻒﻧﮋاد :اﺳـﺘﯿﻀﺎح وزﯾـﺮ ﺟﻬـﺎد
ﮐﺸﺎورزی ﻣﻨﺘﻔﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ

ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت رﺋﯿﺴﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﯿﻀﺎح وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد
ﮐﺸﺎورزی در ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﯽ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ و ﻣﻨﺘﻔﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ﯾﻮﺳﻒﻧﮋاد در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺴﻨﺎ ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر
اﺧﺒﺎری ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻨﺘﻔﯽ ﺷﺪن اﺳﺘﯿﻀﺎح وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
اﺳﺘﻌﻔﺎی وی اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﺳﺘﯿﻀﺎح آﻗﺎی ﺣﺠﺘﯽ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﯽ
روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺮار دارد و ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﯾﺸﺎن در ﺟﻠﺴﻪ اﺳﺘﯿﻀﺎح
ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﻮد ﻫﻢ اﺳﺘﯿﻀﺎح ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت رﺋﯿﺴﻪ ﻣﺠﻠﺲ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :اﮔﺮ آﻗﺎی ﺣﺠﺘﯽ اﺳﺘﻌﻔﺎ ﺑﺪﻫﺪ و
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﺳﺘﻌﻔﺎی اﯾﺸﺎن را ﺑﭙﺬﯾﺮد و ﺑﺮای وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی
ﻫﻢ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺘﯿﻀﺎح ﻣﻨﺘﻔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﻣﺠﻠﺲ و دوﻟﺖ

وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی :ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻨﺰﯾﻦ
ﺑﺮﻫﺰﯾﻨـﻪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ وﺗﻮزﯾـﻊ ﻣﺤﺼـﻮﻻت

ﮐﺸﺎورزی ﭼﻨﺪان ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﺪارد

وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ذﺧﺎﯾﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ و
ﮐﺸﺎورزی در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ،ﮔﻔﺖ:اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻨﺰﯾﻦ روی
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی و ﻏﺬاﯾﯽ ،ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭼﻨﺪاﻧﯽ
ﻧﺪارد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی )اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ،ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺠﺘﯽ ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﻣﺒﺎدﻻت ﺗﺠﺎری ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی
ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺳﻮی دوﻟﺖ و ﺗﻼش و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن،
ﺗﺠﺎر و ﻫﻤﻪ ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺟﺮای ﻣﻮﺛﺮ ﻃﺮح ﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺗﺠﺎری،
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻫﻢ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻫﻢ وﺿﻌﯿﺖ ذﺧﺎﯾﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻮرد
ﻧﯿﺎز ﻣﺮدم و ﻧﻬﺎده ﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ و ﻣﺮدم
ﻋﺰﯾﺰ ﮐﺸﻮرﻣﺎن از اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻨﺰﯾﻦ روی ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﻓﺮاوری و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی و ﻏﺬاﯾﯽ ،ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد ،زﯾﺮا ﻋﻤﺪه ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﮐﺸﺎورزی و ﺣﻤﻞ و
ﻧﻘﻞ ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮی ﮐﺎﻻﻫﺎ ،ﮔﺎزوﺋﯿﻞ اﺳﺖ و در ﻗﯿﻤﺖ آن ﺗﻐﯿﯿﺮی اﯾﺠﺎد ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﻣﺠﻠﺲ و دوﻟﺖ

ﮐـﺎرت زرد ﻣﺠﻠـﺲ ﺑـﻪ وزﯾـﺮ ﺟﻬـﺎد
ﮐﺸﺎورزی

وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی در ﺟﺮﯾﺎن ﺳﻮال ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس در ﺧﺼﻮص ﺻﯿﺪ
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ در آبﻫﺎی ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و ﻋﻤﺎن از ﻣﺠﻠﺲ ﮐﺎرت زرد
ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،ﺳﻮال اﺣﻤﺪ ﻣﺮادی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس از وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد
ﮐﺸﺎورزی در ﺧﺼﻮص ﻋﻠﺖ اﻋﻄﺎی ﻣﺠﻮز ﺻﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی ﺑﺎ
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﭼﯿﻦ در آبﻫﺎی ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و ﻋﻤﺎن در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﯽ
ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻇﻬﺎرات ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺳﻮال
ﮐﻨﻨﺪه و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ،اﯾﻦ ﺳﻮال ﺑﻪ رای ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ  ۴۰رای ﻣﻮاﻓﻖ ۱۱۹ ،رای ﻣﺨﺎﻟﻒ و  ۳رای ﻣﻤﺘﻨﻊ از
ﻣﺠﻤﻮع  ۱۹۴ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی در اﯾﻦ ﺑﺎره
را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﻣﺠﻠﺲ و دوﻟﺖ

رﺷﺪ  ۴۰ﺑﺮاﺑﺮی ﺗﻮﻟﯿﺪ آﺑﺰﯾﺎن در
اﯾﺮان /ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺗﻦ ﻣﺎﻫﯽ در درﯾﺎ وﺟﻮد دارد

وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﮔﻔﺖ :ﺗﻮﻟﯿﺪ آﺑﺰﯾﺎن در ﮐﺸﻮر رﺷﺪ  ۴۰ﺑﺮاﺑﺮی
داﺷﺘﻪ و اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻣﺎﻫﯽ در درﯾﺎ را
دارد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس ،ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺠﺘﯽ در ﺣﺎﺷﯿﻪ
ﺑﺎزدﯾﺪ از ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﯿﻼت ،آﺑﺰﯾﺎن ،ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮی،
ﻏﺬاﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ،اﻓﺰود :در
اﺑﺘﺪای اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻞ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﯿﻼﺗﯽ ﮐﺸﻮر از ﻣﻨﺎﺑﻊ درﯾﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎل و
ﺟﻨﻮب و ﭘﺮورش آﺑﺰﯾﺎن ﺣﺪود  ۳۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﻮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان
ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺳﺎل  ۹۷ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۲۵۰ﻫﺰار ﺗﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ
و رﺷﺪی  ۴۰ﺑﺮاﺑﺮی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺘﺨﺎر ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﻮد.
وی اﻓﺰود :اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر
ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه آب ﺷﯿﺮﯾﻦ وﺟﻮد دارد اﻣﺎ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر،

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ،اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ
ﻣﺘﺪﻫﺎی روز دﻧﯿﺎ در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺷﺎﻫﺪ رﺷﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﺣﺠﺘﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﺮان ،اوﻟﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻣﺎﻫﯽ ﻗﺰلآﻻی
ﭘﺮورﺷﯽ در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ،اذﻋﺎن ﮐﺮد :اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﺎﻫﯽ ﻗﺰل آﻻی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان دارﻧﺪ اﻣﺎ در آبﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ و
رودﺧﺎﻧﻪ ﺻﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺎ در ﻧﻮع ﭘﺮورﺷﯽ آن رﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ را دارﯾﻢ.
وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﺮان ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﯿﻼﺗﯽ
اﻋﻢ از ﺻﯿﺪ درﯾﺎﯾﯽ و ﭘﺮورﺷﯽ اﺳﺖ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺣﺪود  ۸۰درﺻﺪ
ﺻﺎدرات آﺑﺰﯾﺎن ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﺮق دور و اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻮده و اﺧﯿﺮا ﻫﻢ در
زﻣﯿﻨﻪ ﻗﺰل آﻻ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺧﺼﻮص روﺳﯿﻪ ﺻﺎدرات
داﺷﺘﻪاﯾﻢ.
وی اداﻣﻪ داد :اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ اﻗﺒﺎل ﺧﻮﺑﯽ ﻫﻢ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻪ و
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻓﻮقاﻟﻌﺎدهای ﺑﺮای
ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﯽ در درﯾﺎﻫﺎ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﯿﺰاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﮔﺴﺘﺮدهای اﻧﺠﺎم و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﯽ در درﯾﺎ
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻮزﻫﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ آن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و در ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﮑﺮان ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺻﺪور ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺻﻮﻟﯽ
ﺑﯽﻧـﺎم ﻫﺴـﺘﯿﻢ ﮐـﻪ ﺗﻤـﺎم ﻣﺮاﺣـﻞ اداری را ﭘﺸﺖﺳـﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار و ﮐﺎر آﻓﺮﯾﻦ رﺟﻮع ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﺠﻮز ﺑﮕﯿﺮد.
ﺣﺠﺘﯽ اداﻣﻪ داد :اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﺻﺪور اﯾﻦ ﻣﺠﻮزﻫﺎ ،ﭘﺮورش
ﻣﺎﻫﯽ در درﯾﺎ را ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ در ﺗﻤﺎم ﺳﻮاﺣﻞ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﯿﻢ و ﺑﺎ
ﺣﻀﻮر ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن اﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﯽ را ﮐﻪ در اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ ،اﯾﺠﺎد
ﺳﺎﻟﻢﺗﺮﯾﻦ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺪن ،ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻏﺬای ﮐﺸﻮر،
اﯾﺠﺎد ارزش اﻓﺰوده و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزار ﺻﺎدراﺗﯽ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ.
وی ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﺷﯿﻼت و آﺑﺰی ﭘﺮوری ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در
زﻣﯿﻨﻪ ﺷﯿﻼت ﺑﻪ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺧﻮﺑﯽ رﺳﯿﺪهاﯾﻢ و در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﻢ
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺧﻮﺑﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﺪه و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﮐﻪ
در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻮﻣﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﻗﻄﻌﺎت ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﯽ در
درﯾﺎ ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﺑﺰارآﻻﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮاﮐﺖ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﻪ ﻗﻔﺲ ﮐﻪ ﻓﻨﯽ و
ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ ﺑﻮد را ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻣﻮاد ،ﮐﯿﻔﯿﺖ و اﻓﺰودﻧﯽﻫﺎی آن

رﺳﺎﻧﺪهاﻧﺪ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی اﺑﺮاز اﻣﯿﺪواری ﮐﺮد :ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ در
زﻧﺠﯿﺮه ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﯿﻼﺗﯽ و اﺑﺰار و ادوات آن ،ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ
ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ ﺑﺮﺳﯿﻢ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن

ﺑـﺮ ﺧﻼف ادﻋـﺎی آﻣﺮﯾﮑـﺎ ،ﻏـﺬا و
ـــــﻢ
ـــــﻢ ﺗﺤﺮﯾـ
دارو را ﻫـ
ﮐﺮدهاﻧـــﺪ/اﻣﺴﺎل ﮔﻨـــﺪم وارد
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ

وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﮔﻔﺖ :اﮔﺮﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻏﺬا و دارو ﻣﺸﻤﻮل ﺗﺤﺮﯾﻢ
ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻮل و ﺑﺎﻧﮑﯽ اﯾﻦ دو
ﻗﺴﻤﺖ ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ دﭼﺎر ﺗﺤﺮﯾﻢ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس ،ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺠﺘﯽ وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی اﻣﺮوز ﺑﺎ

ﺣﻀﻮر در ﺟﻠﺴﻪ ﻫﯿﺎت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ از
و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﻌﺪ از ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﺑﺎ آن
ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺟﺪی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ
ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ،ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻏﺬا و دارو اﺳﺖ.
وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :اﮔﺮﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻏﺬا و دارو ﻣﺸﻤﻮل
ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻮل و ﺑﺎﻧﮑﯽ
اﯾﻦ دو ﻗﺴﻤﺖ ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ دﭼﺎر ﺗﺤﺮﯾﻢ اﺳﺖ.
ﺣﺠﺘﯽ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺨﺶ از واردات ﻣﺎ
اﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺖ و واردات اﯾﻨﻬﺎ ارز و ﯾﻮرو ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ.

واﺑﺴﺘﻪ

ﺑﻪ

ﻗﺎره

وی اﻓﺰود :داﻧﻪﻫﺎی روﻏﻨﯽ  ،ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ و روﻏﻦ ﺧﺎم و ذرت از ﻗﺎره
اﻣﺮﯾﮑﺎ وارد ﻣﯽﺷﻮد.
ﺣﺠﺘﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﻟﺒﺘﻪ اﮐﻨﻮن ﻧﮕﺮاﻧﯽ از ﺑﺎﺑﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ
وﺟﻮد ﻧﺪارد و از ﻧﻈﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ و ذﺧﺎﯾﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ دارﯾﻢ.
وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ارزش ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی را ﻧﺰدﯾﮏ
 ۸۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و اﻓﺰود :اﻣﺴﺎل وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺮﮐﺒﺎت،
ﺳﯿﺐ و زﻋﻔﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب اﺳﺖ.
ﺣﺠﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی در
دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ و دوازدﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ دوره زﻣﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮی
ﻧﯿﺴﺖ ،ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ دوره ﻧﮕﺎه ﻣﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺑﻨﺎﻫﺎ و ﺑﻬﺮهوری ﻫﺮ ﭼﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ از دو ﻋﺎﻣﻞ آب و ﺧﺎک ﺑﻮده اﺳﺖ.
وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﯿﺶ از  ۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر
از اراﺿﯽ ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ آﺑﯿﺎری ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه و ﺳﻪ ﻃﺮح ﻣﻠﯽ
در اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺧﻮزﺳﺘﺎن و اﯾﻼم ﺑﻪ اﺟﺮا در آﻣﺪ.
وی ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﯿﺎز ﺑﺎزار و
ـﺎورزی
ـﻮﻻت ﮐﺸـ
ـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺤﺼـ
ـﺖ :ﺑﻨـ
ـﻮد ،ﮔﻔـ
ـﺪ ﺷـ
ـﺮوش ﺗﻮﻟﯿـ
ـﺮارداد ﻓـ
ﻗـ
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻣﺤﻮر ﺑﺎﺷﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﺎورزان ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﭼﻮن ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎزار ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ اﻟﺰاﻣﺎً آن ﻣﺤﺼﻮل ﻫﻤﺎن
ﺑﺎزار ﺧﻮب را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﮐﺸﺖ آن را در ﺳﺎل ﺑﻌﺪ اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﺣﺠﺘﯽ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﻃﯽ ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﻦ  ۳۵۰ﺗﺎ
 ۳۶۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﯽ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ
روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل
ﻗﺒﻞ در ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی
ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ دارﯾﻢ،ﮔﻔﺖ:
ـﻮر
ـﺎﮐﻨﻮن ﺣﻀـ
ـﯽ ﺗـ
ـﻪای و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـ
ـﺎن ﻣﻨﻄﻘـ
ـﭻ ﭘﯿﻤـ
ـﻔﺎﻧﻪ در ﻫﯿـ
ﻣﺘﺄﺳـ
ﻧﺪاﺷﺘﻪاﯾﻢ اﻣﺎ ﻗﺮار اﺳﺖ از  ۵آﺑﺎن ﻣﺎ ﭘﯿﻤﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪای اوراﺳﯿﺎ آﻏﺎز
ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ اﯾﺮان و ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی
وارداﺗﯽ  ۵ﮐﺸﻮر ﻋﻀﻮ در آن ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﻋﺮاق و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺻﺎدرات ﻣﺎ را
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﮐﺸﻮر ﻋﺮاق ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺮغ ارزی ﺧﻮد ﺻﺎدرات
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺎ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪام ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻﻫﺎی
اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺤﺪودﯾﺖ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
* ﻧﺒﺎﯾـﺪ اﺟـﺎزه دﻫﯿـﻢ ﺻـﺎدرات ﻣـﺎ را ﮐﺸﻮرﻫـﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻋـﺮاق و
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﺪ
ﺣﺠﺘﯽ اﻓﺰود :اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزی ﮐﻪ دارد ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺑﻪ
ﮐﺸﺎورز ﻣﺎ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻤﺒﻮد ﮐﺎﻻ دارﯾﻢ
ﻋﺮاق درﻫﺎی واردات را ﺑﻪ روی اﯾﺮان ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ارزی ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﺟﺬاﺑﯿﺖ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ
اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﻣﺎ ﻣﺎزاد ﺗﻮﻟﯿﺪ دارﯾﻢ درﻫﺎی ﻋﺮاق ﺑﻪ روی ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
* ﮐﺴﺮی ﮔﻨﺪم اﻣﺴﺎل ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮب از ﻃﺮﯾﻖ واردات ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد
وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی در اداﻣﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪم در ﺳﺎل
ﺟﺎری در ﮐﺸﻮر ،ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪم در ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل
ﺟﺎری ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﺎورزان ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮐﺸﺎورزان اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ و ﺷﻤﺎل
ﻏﺮب ﮔﻨﺪم ﮐﺸﺖ آﺑﯽ را ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻧﻔﺮوﺧﺘﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :اﻣﺎ در ﺑﺮﺧﯽ اﺳﺘﺎنﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﺳﺎل ﺟﺎری ۳۰۰
ﻫﺰار ﺗﻦ ﮔﻨﺪم ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ.
ﺣﺠﺘﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﺸﯽ از ﮔﻨﺪم ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر
از ﻃﺮﯾﻖ واردات ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﻮد ،دوﻟﺖ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﯾﮏ
ﻣﻘﺪار از ﻧﯿﺎز را از ﻃﺮﯾﻖ واردات ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ و ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ
دوﻟﺘﯽ در ﻣﻮرد ﻣﯿﺰان آن ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ.
وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی اﻓﺰود :ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺴﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎ
در ﮔﻨﺪم اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد اﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﻫﻤﻪ ﮔﻨﺪم را از ﮐﺸﺎورزان

ﺑﺨﺮﯾﻢ و ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﺎورزان ﮔﻨﺪم را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﻔﺮوﺧﺘﻨﺪ.
* ﻣﺎﺟﺮای ﻣﻄﺮح ﺷﺪن ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮔﻨﺪم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺒﻮس ﺑﻮد
وی در اداﻣﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮدن ﮔﻨﺪم ﺑﺎ ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﯽﻫﺎﯾﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﮓ و ﺳﻨﮕﺮﯾﺰه ،ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﺶ از  ۹۰درﺻﺪ ﮔﻨﺪم ﺗﺤﻮﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﻠﻮﻫﺎ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً از ﮐﻤﺒﺎﯾﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﯿﻮنﻫﺎ و ﺳﭙﺲ ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺤﻮﯾﻞ داده
ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ ﻣﻘﺪار ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪودی از ﮔﻨﺪم از ﻃﺮﯾﻖ واﺳﻄﻪﻫﺎ ﺧﺮﯾﺪاری
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دارای ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﺠﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ  ۳۰ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻨﺪم ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ روش ﺧﺮﯾﺪاری
ﻣﯽﺷﻮد ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ ﮐﺮد و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﺮا اﻣﺴﺎل در
اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﺮح ﺷﺪ.
وزﯾﺮ

ﺟﻬﺎد

ﮐﺸﺎورزی

ﺑﯿﺎن

داﺷﺖ:

ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ

ﮐﻪ

راﺟﻊ

ﺑﻪ

اﻟﮏﻫﺎی

اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﮔﻨﺪم و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮔﻨﺪم ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی آرد ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺒﻮس اﺳﺖ.

ﺗﻮﺳﻂ

وی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺒﻮس از ﺑﻬﻤﻦ ﺗﺎ ﺷﻬﺮﯾﻮر  ۱۳۰درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ
ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮای ﺳﺒﻮس ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
)داﻣــــﺪاران و وزارت ﺟﻬــــﺎد ﮐﺸــــﺎورزی( ﻣــــﻮاﺟﻪ ﺷــــﺪ
ــﺮر وارده
ــﺒﺮان ﺿـ
ــﺮای ﺟـ
ــﺎزار ﺑـ
ــﺎرﮔﺮوه ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑـ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐـ
ﺑﻪ آردﺳﺎزان در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ را ﻣﺼﻮب ﮐﺮده ﺑﻮد.
* اﮔﺮ ﮔﻮﺷﺖ  ۲دﻻری ﻫﺴﺖ وارد ﮐﻨﯿﺪ
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺴﺆول ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ
و ﻧﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ آن ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﮔﻮﺷﺖ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  ۲دﻻر در ﮐﺠﺎ وﺟﻮد دارد،
در اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﮔﻮﺷﺖ  ۷٫۵دﻻر و در ﻣﻐﻮﻟﺴﺘﺎن  ۵دﻻر
اﺳﺖ .اﮔﺮ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ در ﺟﺎﯾﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد وارد ﮐﻨﯿﻢ و آن را
ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم  ۳۵ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻔﺮوﺷﯿﻢ .ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ
ﺑﺮای واردات ﮔﻮﺷﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی اﻓﺰود :ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﺣﺮفﻫﺎﯾﯽ در ﮐﺸﻮر زده ﻣﯽﺷﻮد
و از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ آن ﻣﻄﻠﺐ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﻫﻤﺎن زﻣﯿﻨﻪ ﻗﻀﺎوت
ﻋﺎم ﻣﯽﺷﻮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ واﻗﻌﯿﺖ آن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﯿﺴﺖ.
ﺣﺠﺘﯽ ﮔﻔﺖ :ﻫﻢ اﮐﻨﻮن واردات ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺎ ارز ﻧﯿﻤﺎﯾﯽ آزاد اﺳﺖ و ﻣﺸﮑﻠﯽ
ﺑﺮای واردات آن وﺟﻮد ﻧﺪارد.

وی در ﻣﻮرد ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ﺳﻤﻮم اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺳﻢ و ﮐﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر
ﻟﺠﺎمﮔﺴﯿﺨﺘﻪای در ﮐﺸﻮر داﺷﺖ اﻣﺎ از  ۶ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ آن را آﻏﺎز
ﮐﺮدهاﯾﻢ .ﻣﻦ در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع دﻓﺎع ﮐﻨﻢ ﮐﻪ
ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ﺳﻤﻮم در ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺠﺎز اﺳﺖ اﻣﺎ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
* ﺳﻮد دو ﺑﺮاﺑﺮی واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ از واردات اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل
ـﺎن
ـﯽ ﺑﯿـ
ـﺎی داﻣـ
ـﻮرد ﻧﻬﺎدهﻫـ
ـﻦ در ﻣـ
ـﺎورزی ﻫﻤﭽﻨﯿـ
ـﺎد ﮐﺸـ
ـﺮ ﺟﻬـ
وزﯾـ
داﺷﺖ :ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ  ۲۴۳۰ﺗﻮﻣﺎن وارد ﮐﺸﻮر ﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ
ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم  ۴۷۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻓﺮوش رﻓﺖ و اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ اﺻﻼ ً
ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﺒﻮد.
ﺣﺠﺘﯽ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻗﻀﺎﯾﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﺮغ ﺑﻪ  ۱۷ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻫﻢ رﺳﯿﺪ و وﻗﺘﯽ دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ
از ﻣﺮﻏﺪار ﺳﺆال ﻣﯽﺷﺪ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ را ﮔﺮان ﺧﺮﯾﺪه در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺑﺎ ارز دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ او ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد.
*

اﮔﺮ ارز  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺮغ  ۲۶ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽﺷﻮد

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﮐﻨﻮن ارز  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽرﺳﺪ
و ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﻢ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ارز ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮغ ﺑﻪ
ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم  ۲۵ﺗﺎ  ۲۶ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽرﺳﺪ.
* ﻗﯿﻤﺖ آرد ﺑﺮای آزادﭘﺰﻫﺎ آزاد ﻣﯽﺷﻮد
ﺣﺠﺘﯽ در اداﻣﻪ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :در ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮرای اﻗﺘﺼﺎد ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺗﺎ
در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻧﺎﻧﻮاﯾﺎن آزادﭘﺰ آرد را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺧﺮﯾﺪاری
ﮐﻨﻨﺪ.
* ﺣﺠﺘﯽ :ﻣﺮا از دوﻟﺖ ﺑﯿﺮون ﮐﺮدﻧﺪ
وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﻧﺘﻘﺎدات ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ
ﭼﺮا ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ از دوﻟﺖ ﺧﺎرج ﺷﺪه ﺑﻮدﯾﺪ و در ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻣﻮﻓﻖ
ﺑﻮدﯾﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺘﯿﺪ ،ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :در ﺳﺎل  ۸۴ﻣﻦ را از
دوﻟﺖ ﺑﯿﺮوﻧﺪ ﮐﺮدﻧﺪ و اﮐﻨﻮن ﻫﻢ ﮐﻪ در دوﻟﺖ ﻫﺴﺘﻢ ﻣﻦ را آوردﻧﺪ .ﻧﻪ
در آن زﻣﺎن ﺑﺎ ﭘﺎی ﺧﻮدم رﻓﺘﻢ و ﻧﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﭘﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ دوﻟﺖ
ـﺮا
ـﻮن ﻣـ
ـﺪ و اﮐﻨـ
ـﺮون ﮐﺮدﻧـ
ـﺮا ﺑﯿـ
ـﺎن ﻣـ
ـﻪ در آن زﻣـ
ـﻪام ﺑﻠﮑـ
ﺑﺮﮔﺸﺘـ
ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ و اﮐﻨﻮن ﻫﻢ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺮدم و ﮐﺸﻮر
ﻫﺴﺘﻢ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ.

ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﮐﺸﺎورزی

وزﯾـﺮ ﺟﻬـﺎد ﮐﺸـﺎورزی اﻋﻼم ﮐـﺮد:
ﺗﻮﻟﯿﺪ زﻋﻔﺮان اﯾﺮان از ﻣﺮز ۵٠٠
ﺗﻦ ﮔﺬﺷﺖ

وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی از اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ زﻋﻔﺮان ﺑﻪ  ۵٠٠ﺗﻦ ﺧﺒﺮ داد و
ﮔﻔﺖ :ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺮﮐﺒﺎت و ﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ۴.۵و  ۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺑﻮده
اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﻬﺮ ،ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺠﺘﯽ در ﺟﻠﺴﻪ ﻫﯿﺎت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﺗﺎق
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﻫﯿﭻ دوره ای در ﺣﻮزه آب و ﺧﺎک
ﺑﻪ اﻧﺪازه دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ و دوازدﻫﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻧﺸﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﺶ از
دو ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر از اراﺿﯽ آﺑﯿﺎری ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه ﺷﺪ.
وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد اﻓﺰود :در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﺮدﯾﻢ؛ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻃﺮﺣﯽ
اﺳﺎس ،در ﻣﺰرﻋﻪ و ﭘﺎی درﺧﺖ ،ﻫﻤﻪ
ﺷﻮد و اﮔﺮ در ﺳﺎل  ٩٧ﺑﻪ ازای ﻫﺮ

آﺑﻬﺎی ﻣﺮزی  ٢٢٠ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر را
در ﺳﯿﺴﺘﺎن اﺟﺮا ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺪه آب ﻣﺼﺮف ﻣﯽ
ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ آب  ١.٣۴درﺻﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﺸﮏ

ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ زﻋﻔﺮان از  ٣۵٠ﺗﻦ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ۵٠٠
ﺗﻦ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﯿﺐ اﯾﺮان ﺑﻪ  ۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ و ﻣﺮﮐﺒﺎت ﺑﻪ
 ۴.۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد و ﺑﺎﯾﺪ
ﺻﺎدرات را روﻧﻖ داد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺣﺠﺘﯽ ،اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺎرﮔﺮوﻫﻬﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺗﺎ
ﺑﺘﻮان ﻣﺎزاد ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﺻﺎدر ﮐﺮد.
وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﮔﻮﺟﻪ
ﻓﺮﻧﮕﯽ ،وزارت ﺟﻬﺎد  ٣۵٠ﺗﺎ  ٣۶٠ﻫﺰار ﺗﻦ ﻇﺮف ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﺮﯾﺪ
اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ؛ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ روز اﺧﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺶ از
ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ اﻓﺰون ﺑﺮ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ در ﺑﺎزار ،ﮔﻮﺟﻪ ﻋﺮﺿﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻣﺤﻮر ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ
ﮐﺸﺎورز ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻘﺎﺿﺎ ،ﻣﺤﺼﻮل ﺑﮑﺎرد؛ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ
ﮐﺸﺎورزان ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﭼﻮن ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل را ﺧﻮب ﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ،
اﻣﺴﺎل ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻤﺎن ﻣﺤﺼﻮل را ﺧﻮب ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ.
ﺣﺠﺘﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر ﻋﺮاق ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﺎدراﺗﯽ اﯾﺮان
در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻮرت ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻋﺮاق ،ﻣﺪام در
ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺤﺪودﯾﺖ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزی ﮐﺎﻣﻼ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ اﺳﺖ؛ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ زارع اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻋﺮاﻗﯽ ﻫﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﯽ ﮐﺎرد؛
ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻤﯿﻮد ﮐﺎﻻ دارﯾﻢ ﻋﺮاق درﻫﺎی ﺧﻮد را
ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزی ،ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮب ﮐﺮده و ﺟﺬاﺑﯿﺖ
ﺑﺮای ﺻﺎدرات اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﻣﺎ ﻣﺎزاد ﺗﻮﻟﯿﺪ دارﯾﻢ درﻫﺎی
ﻋﺮاق ﺑﻪ روی ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺻﺎدرات ﻣﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪارد و
ﻣﺎ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﭻ ﭘﯿﻤﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از
ﭘﯿﻤﺎن اوراﺳﯿﺎ ﮐﻪ از  ۵آﺑﺎن ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ارزش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪی زراﻋﯽ و ﮐﺸﺎورزی اﯾﺮان ٨٠
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در ﺷﺮاﯾﻂ ارزی ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ،اﮔﺮﭼﻪ
ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ؛ اﻣﺎ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ؛
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه
وری ﺳﻄﺢ ﺑﻮده و ﺑﺨﺸﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎی اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ارز ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ

اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ دوازدﻫﻢ ،ﻋﻤﺪه واردات ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی در ﺣﻮزه داﻧﻪ
ﻫﺎی روﻏﻨﯽ ،ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ ،روﻏﻦ ﺧﺎم و ذرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﯾﺪ
ﻧﻬﺎده ﻫﺎی ﺳﻢ و ﺑﺬر ﻫﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد؛ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ از
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ذﺧﺎﯾﺮ ﻫﻢ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ؛ اﯾﻦ
در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ و ذرت و ﺳﻮﯾﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮب اﺳﺖ؛
اﻟﺒﺘﻪ در ذرت دو ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ذﺧﯿﺮه دوﻟﺘﯽ دارﯾﻢ و ﻧﮕﺮاﻧﯽ از واردات
از ﺳﻤﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ وﺟﻮد دارد.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﮐﺸﺎورزی

وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﻋﻨﻮان ﮐﺮد:
ـﺎﻻﻧﻪ ۳٫۵
ـﺶ ﺳـ
ـﺪﻓﮕﺬاری اﻓﺰاﯾـ
ﻫـ
درﺻﺪ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی

در ﺗﻔﺎﻫﻤﻨﺎﻣﻪ وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﺑﺎ رﺋﯿﺲ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ،ﻣﻌﺎدن و
ﮐﺸﺎورزی اﯾﺮان اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺎﻻﻧﻪ  ۳٫۵درﺻﺪ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی
ﻫﺪﻓﮕﺬاری ﺷﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس ،ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺠﺘﯽ در ﻧﺎﻣﻪای
ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ وزﯾﺮ ،رؤﺳﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی اﺳﺘﺎنﻫﺎ و رؤﺳﺎ
و ﻣﺪﯾﺮان ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ،ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ،ﻣﻌﺎدن و
ﮐﺸﺎورزی اﯾﺮان ﺑﺮای ارﺗﻘﺎء ﺑﻬﺮهوری آب ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺤﺪود
ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ،ﻟﺰوم اﻋﻤﺎل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎرآﻣﺪ و اﻗﺘﺼﺎدی در ﻣﺼﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪ آب
و اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺑﺨﺶ
ﮐﺸﺎورزی ﺿﺮوری اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ راهﺣﻞ ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص و
ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﮐﻠﯿﻪ روشﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری آب
ﻣﯽﮔﺮدد ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺸﻮر ،ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ،
ﺻﻨﺎﯾﻊ ،ﻣﻌﺎدن و ﮐﺸﺎورزی اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در
ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۷آذر ﻣﺎه ﺳﺎل  ۱۳۹۷ﺑﻪ اﻣﻀﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻣﻘﺘﻀﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎل و ﺑﻬﺮه
ﮔﯿﺮی از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﺨﺼﺺ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺄ ﺟﻠﺐ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ذﯾﻨﻔﻌﺎن در
ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ،اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در اوﻟﻮﯾﺖ وﻇﺎﯾﻒ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
وی ،ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﺴﺠﻢ و ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺘﺮک
را ﺿﺮوری داﻧﺴﺖ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺎرﮔﺮوه ارﺗﻘﺎء ﺑﻬﺮهوری آب،
ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﺪ.
ﺣﺠﺘﯽ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻻزم اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات و ﻧﻈﺮﯾﺎت و
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و ﺗﺴﺮﯾﻊ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ،ﺗﻬﯿﻪ و
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﺤﻮه ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻧﻘﺸﻪ راه و اﻧﻌﮑﺎس آن ﺑﻪ
دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ و ﮐﻮﺷﺶ و اﻫﺘﻤﺎم ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای واﮔﺬاری اﻣﻮر ﺑﻪ ذﯾﻨﻔﻌﺎن ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﺗﺸﮑﻞﻫﺎ ،اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ و ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻋﻠﻤﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ،اﻫﺘﻤﺎم ﻻزم ﺑﻪ
ﻋﻤﻞ آﯾﺪ.
ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه
ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮدن ﺟﺎﯾﮕﺎه ،وﻇﺎﯾﻒ و اﻧﺘﻈﺎرات ﻫﺮ ﺣﻮزه
در اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ،زﻣﺎن ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺗﺎ ﺷﺮوع اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دوره
آﻣﺎدﮔﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد.
ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷﻮد ،اﻫﺪاف اﯾﻦ ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﻀﺎی ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺠﺘﯽ وزﯾﺮ
ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی و ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﺷﺎﻓﻌﯽ رﺋﯿﺲ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ،ﻣﻌﺎدن

و ﮐﺸﺎورزی اﯾﺮان رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ارﺗﻘﺎی اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ
ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻠﯽ در ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﻋﺮﺿﻪ ﺳﺮاﻧﻪ اﻧﺮژی و ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  ۸۳و  ۸۵درﺻﺪ در اﻓﻖ  ،۱۴۰۵رﺷﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ ارزش ﺻﺎدرات
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  ۳.۵درﺻﺪ ،ﺑﻬﺒﻮد ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰی
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎک و ﭘﺎﯾﺪاری ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺪار ﻣﺎده آﻟﯽ
ﺧﺎک ﺑﻪ ﻣﯿﺰان دو ﺑﺮاﺑﺮ در اﻓﻖ ) ۱۴۰۵ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﭘﺎﯾﻪ( و اﻓﺰاﯾﺶ
ﺑﻬﺮه وری ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮔﯿﺎﻫﯽ از ) ۱.۱در ﺳﺎل ﭘﺎﯾﻪ( ﺑﻪ  ۲.۲ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ
ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ )در اﻓﻖ  (۱۴۰۵ﺑﻮده اﺳﺖ.
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