ﺑـﺎ ﺣﮑـﻢ وزﯾـﺮ ﺻـﻨﻌﺖ ،ﻣﻌـﺪن و
ﺗﺠــﺎرت :ﺧﺴــﺮوﺗﺎج در رﯾﺎﺳــﺖ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان اﺑﻘﺎ
ﺷﺪ
ﺑﺎ ﺣﮑﻢ وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﻣﺠﺘﺒﯽ ﺧﺴﺮوﺗﺎج ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺎون ﺻﺎدراﺗﯽ وزﯾﺮ
ﻣﻨﺼﻮب و در ﺳﻤﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان اﺑﻘﺎ ﺷﺪ.

ﻣﺘﻦ ﺣﮑﻢ ﻣﺤﻤﺪ

ﺑﻪ ﮔﺰارش اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻧﻼﯾﻦ،
ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺠﺘﺒﯽ ﺧﺴﺮوﺗﺎج ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ:
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻮاﺑﻖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻋﻤﻠﯽ و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ارزﺷﻤﻨﺪ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ در
ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و ﺗﺠﺎری ﺧﺼﻮﺻﺎً در ﺣﻮزه ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ
اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ »ﻣﻌﺎون ﺻﺎدراﺗﯽ وزﯾﺮ و رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت
اﯾﺮان« ﻣﻨﺼﻮب ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ.
اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﺑﺎ اﺗﮑﺎل ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل و در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﺰای
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت در ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﻋﺮﺿﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺻﺎدرات ﻣﺤﻮر ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻫﺪف و اﻋﻤﺎل ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ
واردات ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ و رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻠﯽ و

ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮمﻫﺎی ﺗﺠﺎری و ﺻﺎدراﺗﯽ و ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ و
اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮات و دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان و ﻓﻌﺎﻻن اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ و ﻧﯿﺰ
ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺗﺠﺎری و ﺑﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻧﺪهای ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻌﺎوﻧﺎن
ﻣﺤﺘﺮم و رؤﺳﺎی ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﻤﻮل ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ،ﺷﺎﻫﺪ
ﺑﺮوز ﺗﺤﻮﻻت اﺳﺎﺳﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه و ﺗﺪاوم روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و
اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﻣﻮﻟﺪ و داﺋﻢ و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد و اﺳﺘﻤﺮار ﺗﺮاز
ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺠﺎری ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﯿﻢ.
اﻣﯿﺪوارم ﺑﺎ اﺗﮑﺎل ﺑﻪ درﮔﺎه ﺣﻀﺮت ﺣﻖ و در ﺳﺎﯾﻪ ﺗﻮﺟﻬﺎت اﺋﻤﻪ
ﻃﺎﻫﺮﯾﻦ )ﺳﻼم اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ( در اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻄﯿﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارﯾﺪ
ﻣﻮﻓﻖ و ﻣﺆﯾﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری

ﺳـﻪ وزﯾـﺮ اﻗﺘﺼـﺎدی دور ﯾـﮏ ﻣﯿـﺰ/
ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﺻﻨﺎﯾﻊ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر
وزرای ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ،ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻣﻮر
اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ
واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺷﻬﺮ اراک ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ دادﻧﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ،ﻋﻠﯽ رﺑﯿﻌﯽ ،ﻣﺴﻌﻮد ﮐﺮﺑﺎﺳﯿﺎن و
وﻟﯽاﻟﻠﻪ ﺳﯿﻒ ﺟﻬﺖ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ در اراک ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ
دادﻧﺪ ﺗﺎ ﭼﺎرهاﻧﺪﯾﺸﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ و اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﻋﻼوه ﺑـﺮ ﻣﺴـﺌﻮﻻن ﻋﻨـﻮان ﺷـﺪه ،روﺳـﺎی ﺳﺎزﻣـﺎن ﺧﺼﻮﺻـﯽﺳﺎزی ،اﻣـﻮر
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ،ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ و اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﺮﮐﺰی ﻧﯿﺰ
ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی ﺑﺮ ﻧﻈﺎرت
ﺧﻮد ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات و ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دارای
ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن وﺗﺠﺎرت ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎرﮔﺮان ،ﻓﻌﺎلﺗﺮ ﮐﺮدن ﺗﻮﻟﯿﺪ و
اﯾﺠﺎد ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ و ﻋﺪم ﻟﺤﺎظ ﭼﮏ ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ و ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی ﻣﻌﻮق در
درﯾﺎﻓﺖ اﻋﺘﺒﺎر ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ
ﺷﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﺸﮑﻼت واﺣﺪﻫﺎ از ﺳﻮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎرﮔﺮی ،ﻣﻘﺮر ﺷﺪ
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻘﺴﯿﻂ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی
ﻣﻌﻮق ،ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی ﻻزم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت در
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ،
ﺟﻠﺴﻪای ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻋﻠﯽ رﺑﯿﻌﯽ وزﯾﺮ ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ –
وﻟﯽاﻟﻠﻪ ﺳﯿﻒ رﯾﯿﺲ ﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی – ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ
ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻮﺳﺎزی ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی
ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻮل در ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد.
در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺶ از  ۲۳۰ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻈﺎم
ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﺪ و وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ،
ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت از رﯾﯿﺲ ﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻃﺮح ﺣﻤﺎﯾﺖ از
روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺜﺒﺖﺗﺮی
در ﻃﻮل ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ دوم ﺳﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺑﺮﺳﺪ.
وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺿﻤﻦ اﻣﯿﺪواری ﺑﺮای ﺗﺰرﯾﻖ  ۱۰ﻫﺰار
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺟﻬﺖ ﻧﻮﺳﺎزی ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﯿﺪی
ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻮل در ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮ ﺳﺮﻋﺖ
ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺗﺨﺼﯿﺺ  ۵۰ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ
در ﺳﺎل  ۱۳۹۵ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد.

وزﯾـﺮ ﺟﻬـﺎد ﮐﺸـﺎورزی :اﻓﺰاﯾـﺶ
ـﺎد
ـﻠﯽ ﺟﻬـ
ـﺒﺮد اﺻـ
ـﺮهوری راﻫـ
ﺑﻬـ
ﮐﺸﺎورزی در دوﻟﺖ دوازدﻫﻢ اﺳﺖ
وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی وزارت ﺟﻬﺎد
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﯿﻼﺗﯽ اﯾﺮان در
ﻗﺒﻞ  ۷۰درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ

ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وری راﻫﺒﺮد اﺻﻠﯽ
ﮐﺸﺎورزی در دوﻟﺖ دوازدﻫﻢ اﺳﺖ ﮔﻔﺖ :ﺻﺎدرات
ﭼﻬﺎر ﻣﺎه اول اﻣﺴﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل
اﺳﺖ.

ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺠﺘﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ »ﻧﮕﺎه ﯾﮏ« ﺷﺒﮑﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ
ﻫﻔﺘﻪ دوﻟﺖ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری را راﻫﺒﺮد اﺻﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی وزارت ﺟﻬﺎد
ﮐﺸـﺎورزی در دوﻟـﺖ دوازدﻫـﻢ اﻋﻼم و ﺧﺎﻃﺮﻧﺸـﺎن ﮐﺮد:ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ
ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﺧﺎک و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﻨﺎد ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری ﺑﻪ وﯾﮋه در
آب در دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﻫﻢ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻨﻮع اﻗﻠﯿﻤﯽ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ وﯾﮋه ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺑﺎﻏﯽ ،دام و ﻃﯿﻮر و ﺷﯿﻼت دارای ﻣﺰﯾﺖ
ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ ،ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﻐﻔﻮﻟﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ و
ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﯽ در ﻗﻔﺲ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺷﺘﻐﺎل در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد

دارد ﮐﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺣﺠﺘﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﮐﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﯿﻼﺗﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﯿﺪ و آﺑﺰی ﭘﺮوری
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ارزﯾﺎﺑﯽﻫﺎی اوﻟﯿﻪ
ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﯽ در ﻗﻔﺲ در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن  ۴۰۰ﻗﻔﺲ در درﯾﺎﻫﺎی ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب
ﮐﺸﻮر ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺸﻢ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ
 ۲۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﭘﺮورش در ﻗﻔﺲ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،اﺷﺘﻐﺎلزاﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻫﻢ دارد.
وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف آب در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪﻫﺎ۸ ،
درﺻﺪ ﻓﻀﺎی ﺑﺎز اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف آب،
ﺑﺎ اﺣﺪاث ﻫﺮ ﻫﮑﺘﺎر ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ  ۱۰ﻧﻔﺮ ﺷﻐﻞ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﻐﻞ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن ﮐﺸﺎورزی و  ۷ﺗﺎ  ۸ﺷﻐﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان
ﻣـﺎﻫﺮ اﺳـﺖ ﺿﻤـﻦ آن ﮐـﻪ در ﺑﯿـﺮون از ﮔﻠﺨـﺎﻧﻪ و در ﺑﺨﺶﻫـﺎﯾﯽ ﻣﺜـﻞ
ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺎﻧﺒﯽ اﺷﺘﻐﺎل اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺣﺠﺘﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ رﺷﺪ  ۸درﺻﺪی ﺑﺮای ﮐﺸﻮر در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ،
ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی در ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ را  ۵.۳درﺻﺪ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد
و اﻓﺰود :ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ  ۲۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻨﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮐﺸﺎورزی از  ۹۷ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺗﻦ در ﺳﺎل  ۹۲ﺑﻪ  ۱۱۸ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ در ﺳﺎل  ،۹۵ﺗﺮاز ﺗﺠﺎری ﻏﺬای ﮐﺸﻮر
از ﻣﻨﻔﯽ  ۸.۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻪ ﻣﻨﻔﯽ  ۳.۰۹ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در ﺳﺎل  ۹۵ﺑﻪ
ﻣﯿﺰان  ۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺻﺎردات ﺑﯿﺸﺘﺮ و
واردت ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪه ) ۷۵ﺗﺎ  ۸۰درﺻﺪ( و اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﻢ
) ۲۰ﺗﺎ  ۲۵درﺻﺪ( در اﯾﻦ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺮاز ﺗﺠﺎری ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
وی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد ﺑﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺗﺮاز
ﺗﺠﺎری ﻏﺬای ﮐﺸﻮر در اﻓﻘﯽ  ۱۰ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﺑﺮﺳﺪ.
اﻓﺰاﯾﺶ  ۵۰درﺻﺪی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﮑﺮ در دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ
وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ  ۵۰درﺻﺪی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﮑﺮ در
دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺎ وﺟﻮد ﮐﺎﻫﺶ  ۱۰۰ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎری ﺳﻄﺢ زﯾﺮ
ﮐﺸﺖ ﺑﻬﺎره ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ از  ۱۷۰ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر ﺑﻪ  ۷۰ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر ،ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺷﮑﺮ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۱۲۴ﻫﺰار ﺗﻦ در ﺳﺎل  ۹۲ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ۶۵۰
ﻫﺰار ﺗﻦ در ﺳﺎل  ۹۵اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺬور
ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ روشﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ آﺑﯿﺎری ،ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﺖ ﭘﺎﯾﯿﺰه
و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻬﺎرت ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران ﺗﺎﺛﯿﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺖ :ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﮑﺮ ﺑﻪ ازای ﻣﺼﺮف ﯾﮏ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ آب
ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری از  ۲۰۰ﮔﺮم در دﻫﻪ  ۸۰ﺑﻪ  ۶۰۰ﮔﺮم در ﺳﺎل ۹۵
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺧﺼﻮﺻﯽﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ
اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ،ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه دوﻟﺖ در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی را ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری

ﻋﻨﻮان و
از ۱۸۰۰
ﺳﺎل ۹۵
ﮐﺸﺎورزی

در زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی آب و ﺧﺎک ،ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺸﺎورزی و اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت
ﺧﺎﻃﺰﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﺎورزی
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن در ﺳﺎل  ۹۲ﺑﻪ  ۹ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن در
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و اﻣﮑﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ
ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺣﺠﺘﯽ درﺑﺎره اﺧﺘﺼﺎص  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ
ﻃﺮحﻫﺎی آب و ﺧﺎک ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ ۵۰۰ :ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر از اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﻪ اﺟﺮای
ﻃﺮح آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ  ۴۶ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر از اراﺿﯽ دﺷﺖ ﺳﯿﺴﺘﺎن
اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
وی اﻓـﺰود :ﺗـﺎ دو ﻣـﺎه آﯾﻨـﺪه  ۲۱ﻫـﺰار ﻫﮑﺘـﺎر از اﯾـﻦ ﻃـﺮح ﺑـﻪ
ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻣﯽرﺳﺪ و ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از آن آب از ﻃﺮﯾﻖ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ
ﻣﺰارع ﯾﮏ ﻫﮑﺘﺎری ﮐﺸﺎورزان ﺳﯿﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﯽﺳﺪ.
وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ  ۱.۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر از  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد
دﻻر ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﻃﺮح اﺣﯿﺎی اراﺿﯽ  ۵۵۰ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎری
ﺧﻮزﺳﺘﺎن و اﯾﻼم اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺖ :ﻓﺎز اول اﯾﻦ
ﻃﺮح از ﺳﺎل  ۹۲آﻏﺎز ﺷﺪه و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﻣﺴﺎل  ۳۱۸ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر از
اراﺿﯽ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺧﻮزﺳﺘﺎن و اﯾﻼم ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران
ﻣﯽﺷﻮد.
ﺣﺠﺘﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻃﺮح از آﻏﺎز )ﺳﺎل  (۷۵ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﺳﺎل ۹۲
در ﺳﻄﺢ  ۶۶ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر اﺟﺮا ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﯾﺎدآور ﺷﺪ:ﻓﺎز دوم ﻃﺮح در
ﺳﻄﺢ  ۲۳۸ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر ﭘﺲ از ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ وزارت ﻧﯿﺮو
آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ  ۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ وزارت ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی
ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی و ﻧﯿﺮو ﺑﺮای اﺟﺮای ﻃﺮحﻫﺎی آب و ﺧﺎک در اﺳﺘﺎنﻫﺎی
ﻏﺮﺑﯽ و ﺷﺮﻗﯽ ﮐﺸﻮر اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﮔﻔﺖ :ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺮای اﺟﺮای  ۲۳۰ﻫﺰار
ﻫﮑﺘﺎر ﻃﺮح ،ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺷﺪه و  ۱۰۰ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه
ﺑﺮداری رﺳﯿﺪه و ﯾﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮاﺳﺖ.
ﻟﺰوم اﯾﺠﺎد  ۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر ﺷﺒﮑﻪ آﺑﯿﺎری ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺳﺪﻫﺎ
وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ  ۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی
آﺑﯿﺎری ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺳﺪﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد ۴ :ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر از
اراﺿﯽ ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ آﺑﯿﺎری ﻣﺠﻬﺰ ﺷﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺮح  ۱۰ﺳﺎﻟﻪای ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه و در ﺻﻮرت ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ،ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻃﺮح
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ آﺑﯿﺎری در ﺳﻄﺢ  ۴۰۰ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر از اراﺿﯽ اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ.
ﺣﺠﺘﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻫﺮ ﻫﮑﺘﺎر از اراﺿﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی
ﻧﻮﯾﻦ آﺑﯿﺎری ﺣﺪود  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻫﺰﯾﻨﻪ دارد ،ﯾﺎدآور ﺷﺪ :دوﻟﺖ
 ۸۵درﺻﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﺟﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ آﺑﯿﺎری را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻼﻋﻮض

ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﻃﺮح ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ آﺑﯿﺎری از اﺑﺘﺪای اﻣﺴﺎل
ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﺳﻄﺢ  ۶۰ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر از اراﺿﯽ اﺟﺮا ﺷﺪه ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد:
 ۱۴۰ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر از اﯾﻦ ﻃﺮح ﻧﯿﺰ در دﺳﺖ اﺟﺮا ﻗﺮار دارد و در ﺻﻮرت
ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ،در اﯾﻦ دوره اﻣﮑﺎن ﻓﻨﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ ﺑﺮای
اﺟﺮای ﻃﺮح ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ آﺑﯿﺎری در ﺳﻄﺢ  ۴۰۰ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر اراﺿﯽ
وﺟﻮد دارد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺒﻮد.
وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ در اﯾﻦ دوره آب ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ
ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی از ﻃﺮﯾﻖ
ﺑﻬﺮهوری آب ﻣﻮﺟﻮد در اﺧﺘﯿﺎر ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﭼﻬﺎر
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ راﻧﺪﻣﺎن آﺑﯿﺎری از  ۳۷درﺻﺪ ﺑﻪ  ۴۴درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ از ﺣﺪود  ۷۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ آب ﮐﺸﺎورزی ﺗﺨﺼﯿﺺ
ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺼﺮف آب ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و رﺷﺪ ۲۱
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻨﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ ﻣﺼﺮف آب ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺣﺠﺘﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ راﻧﺪﻣﺎن ﻣﻄﻠﻮب آﺑﯿﺎری در ﺟﻬﺎن ﺑﯿﻦ  ۷۰ﺗﺎ
 ۸۰درﺻﺪ اﺳﺖ ،ﯾﺎدآوری ﮐﺮد :ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ آﺑﯿﺎری ،ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﮐﺸﺖﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای ،ﻧﺸﺎﮐﺎری ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﺬرﮐﺎری و اﺳﺘﻔﺎده از آﺑﯿﺎری
ﺗﯿﭗ و زﯾﺮ ﺳﻄﺤﯽ در زراﻋﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺒﺨﯿﺮ اب ﻣﯽﺷﻮد از
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در اﻓﺰاﯾﺶ راﻧﺪﻣﺎن آﺑﯿﺎری در اﯾﻦ دوره ﺑﻮده اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :اﯾﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ
دوﻟﺖ اﺳﺖ و در دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﯽﻧﻈﯿﺮی در اﺟﺮای ﻃﺮحﻫﺎی
آب و ﺧﺎک ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺣﺠﺘﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ روزاﻧﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد
دﻻر ﯾﺎراﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ و ﮐﺸﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای
 ۱۰ﺳﺎﻟﻪ ،ﯾﮏ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ،ﺿﺮﯾﺐ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر در ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺎﺳﯽ را ﺑﯿﻦ
 ۸۵ﺗﺎ  ۹۰درﺻﺪ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و اﻓﺰود:ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻧﻪﻫﺎی روﻏﻨﯽ
در ﺗﻨﺎوب ﮐﺸﺖ ﺑﺎ ﮔﻨﺪم ﻃﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای  ۱۰ﺳﺎﻟﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ در روﻏﻦ
از ﺣﺪود  ۱۰درﺻﺪ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻪ  ۷۰درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﻈﯿﺮ ذرت داﻧﻪای ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ﺑﻮدن و ﻣﺼﺮف آب ﺑﺎﻻ ،اﻣﮑﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ آنﻫﺎ در ﮐﺸﻮر
وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﯿﻢ از ﻃﺮﯾﻖ واردات آب ﻣﺠﺎزی ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ،
اﻇﻬﺎر داﺷﺖ:ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽﻫﺎی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه و از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺸﺖ ﻓﺮاﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ،
اﯾﺮاﻧﯿﺎن در  ۷۵۰ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر از اراﺿﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﻈﯿﺮ روﺳﯿﻪ،
ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ،اوﮐﺮاﯾﻦ و ﺑﺮزﯾﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ذرت و
داﻧﻪﻫﺎی روﻏﻨﯽ اﻗﺪام ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻓﺮوش اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت

ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ از ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﺣﺠﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻧﻪ روﻏﻨﯽ ﮐﻠﺰا اﻣﺴﺎل ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و از  ۶۰ﻫﺰارﺗﻦ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ  ۱۸۴ﻫﺰار ﺗﻦ رﺳﯿﺪه،
ﮔﻔﺖ:ﺑﺮای ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﮐﺸﺖ ﮐﻠﺰا در ﺳﻄﺢ  ۲۸۰ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر و ﺗﻮﻟﯿﺪ ۴۵۰
ﻫﺰارﺗﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻧﻪﻫﺎی روﻏﻨﯽ در اﻓﻖ
 ۱۰ﺳﺎﻟﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ  ۹۰۰ﻫﺰارﺗﻦ و ﺿﺮﯾﺐ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ ﺑﻪ  ۷۰درﺻﺪ
ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی در ﺧﺼﻮص اﺧﺒﺎر واردات ﮔﻨﺪم ﺑﺎ وﺟﻮد ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ
ﮐﺸﻮر اذﻋﺎن داﺷﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ  ۱۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﮔﻨﺪم در ﮐﺸﻮر ﺗﺮاز اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ و واردات ﭼﻨﺪ ﻫﺰار ﺗﻦ ﮔﻨﺪم ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ
آزاد ﺧﺒﺮ آن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﺎﺛﯿﺮی در اﯾﻦ ﺗﺮاز ﻣﺜﺒﺖ و ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ
ﻧﺪارد.
ﺣﺠﺘﯽ اﻓﺰود :از ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل  ۹۴واردات ﮔﻨﺪم ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم ﺷﺪه و
ﮔﻨﺪم وارداﺗﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرشﻫﺎی ﻗﺒﻞ از آن ﺑﻮده اﺳﺖ.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﺮای ورود ﻣﻮﻗﺖ ﮐﺎﻻ از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻨﺪم ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ وﺟﻮد
ﻧﺪارد و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺮآوری و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ آرد و ﺻﺎدرات ﻣﺠﺪد ﺑﺮای ارزش
اﻓﺰوده ﺑﯿﺸﺘﺮ و اﺷﺘﻐﺎل ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.
وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ واردات ﻣﯿﻮه ﮔﻔﺖ :واردات
ﻣﯿﻮه ﻓﻘﻂ در ﻣﻮرد ﻣﻮز ،اﻧﺒﻪ و آﻧﺎﻧﺎس ﺑﺎ ﺗﻮﺟﯿﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺳﺒﺪ
ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﺮدم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ،وﻟﯽ از ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ
ﻣﺼﺮف ﻣﯿﻮهﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺐ و اﻧﮕﻮر اﺛﺮ ﺑﮕﺬارد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺎزار در ازای ﺑﺎزار اﺟﺮا ﺷﻮد و در ﻗﺒﺎل ورود
اﯾﻦ ﻣﯿﻮه ﻫﺎ ،ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ در داﺧﻞ ﻣﺎزاد ﺗﻮﻟﯿﺪ دارﯾﻢ ،ﺻﺎدر ﺷﻮد.
ﺣﺠﺘﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ رﺷﺪ  ۱۰ﺗﺎ  ۱۵درﺻﺪی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﻧﺞ در اﺳﺘﺎنﻫﺎی
ﮔﯿﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران در ﺳﺎل ﺟﺎری ،وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل را
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺮﻧﺞ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﮑﻤﻞ از ﺧﺎرج ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ،وﻟﯽ اﯾﻦ واردات ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ
آﺳﯿﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
وی در ﺧﺼﻮص ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﮔﻔﺖ :ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎز و ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﻮرس اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد
و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﺤﺼﻮﻻت ذرت و ﺟﻮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ در ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ ﻣﺒﺎدﻟﻪ
ﻣﯽﺷﻮد.
وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺼﺎرف ﺑﺎﯾﺪ
ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺿﻤﻦ ﻋﺬرﺧﻮاﻫﯽ از ﮐﺸﺎورزان ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺎﺧﯿﺮ در
ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻣﻨﺎﺑﻊ ،اﻋﻼم ﮐﺮد:ﮔﻨﺪﻣﮑﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ
 ۱۰ﺧﺮداد ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد را ﺗﺤﻮﯾﻞ داده اﻧﺪ ۱۰۰ ،درﺻﺪ ﺑﻬﺎی ﮔﻨﺪم ﺧﻮد

را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﻨﺪﻣﮑﺎران ﻧﯿﺰ ﺗﺎﮐﻨﻮن  ۵۰درﺻﺪ ﺑﻬﺎی
ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺣﺠﺘﯽ ،ﺑﺬر را از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺸﺎورزی ﺑﺮﺷﻤﺮد و ﺑﺎ
اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن در ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻧﻘﺶ اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ را در ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﮐﺎﻫﺶ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻬﺎده ،ﻣﻬﻢ ﺧﻮاﻧﺪ
و ﮔﻔﺖ :در ﺑﺬور ﺳﺒﺰی و ﺻﯿﻔﯽ واﺑﺴﺘﮕﯽ دارﯾﻢ و ﺑﺎ ﺗﻼش ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
داﺧﻠﯽ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺬور ﻫﯿﺒﺮﯾﺪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت را از
ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽﻫﺎ در ﮐﻮدﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ
ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺣﺘﯽ ﺻﺎدرات دارﯾﻢ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد:در زﻣﯿﻨﻪ
ﮐﻮدﻫﺎی ﻓﺴﻔﺎت و ﭘﺘﺎس ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻤﺒﻮد ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ واردات
ﻫﺴﺘﯿﻢ.
وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه رﯾﺰﻣﻐﺬیﻫﺎ و
ﮐﻮدﻫﺎی ﺑﯿﻮ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﻮدﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ،
ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺮاﺳﺎس اﻋﻼم ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﺎک و آب ،ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﮐﻮد
ﮐﺸﺎورزی از ﻧﯿﺎز ﺧﺎکﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺪ ﻣﺼﺮﻓﯽ وﺟﻮد دارد
ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﺎ ﺛﺒﺖ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻮدﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺛﺒﺖ ﺳﻤﻮم و ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی ﻓﺮوش اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ،وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ
ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺑﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﮐﺪ رﻫﮕﯿﺮی  ۱۶رﻗﻤﯽ ﻫﻤﻪ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ دار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﮐﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﮐﺪام ﻣﺰرﻋﻪ و ﮐﺪام ﻧﻘﻄﻪ ﮐﺸﻮر و ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﮐﺪ رﻫﮕﯿﺮی ﺑﺮ روی ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه ﻧﺼﺐ
و ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﺳﺖ.
ﺣﺠﺘﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد:

ﺑﻪ

ﻣﻨﻈﻮر

ﺗﺠﺎرت

ﮐﺎﻻﻫﺎی

ﮐﺸﺎورزی

ﺑﺎ

ﺑﺮﺧﯽ

ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ اﻣﻀﺎ ﮐﺮده اﯾﻢ و ﺑﺎ
رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺮﺟﻮع ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻣﺤﻤﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺻﺎدر
ﻣﯽﺷﻮد و ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﯿﻼﺗﯽ اﯾﺮان در ﭼﻬﺎر ﻣﺎه اول اﻣﺴﺎل ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ  ۷۰درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪات
ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﺷﺪ ﺿﺮﯾﺐ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن
ﺳﺎﺧﺖ:از ﺳﺎل  ۹۲ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺧﻂ اﻋﺘﺒﺎری ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ
 ۵ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬاری ﺷﺪه و اﻣﺴﺎل ﻧﯿﺰ  ۱۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن

ﮐﺸﺎورزی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ آن  ۸۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻃﺮح
ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺣﺠﺘﯽ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در ﺗﺮاﮐﺘﻮر و ﮐﻤﺒﺎﯾﻦﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و دﻧﺒﺎﻟﻪ ﺑﻨﺪﻫﺎ و
دروﮔﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎل ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﻪ روزی دارﯾﻢ.
ﻟﺰوم ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺗﻘﻮﯾﺖ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی
وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺗﻘﻮﯾﺖ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺼﺮف
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎﯾﺪ
از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ و ﯾﺎ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ،ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ و ﻏﺬاﯾﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ
و ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺣﺠﺘﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﻫﻠﻨﺪ ،اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎی داﻣﺪاران
ﻣﺤﺼﻮل ﺷﯿﺮ را از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻤﻊ آوری ،ﻓﺮاوری و ﻋﺮﺿﻪ در ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ و
ﺻﺎدرات ﺑﺮﻋﺪه دارد ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :وﻇﯿﻔﻪ دوﻟﺖ ﻧﻬﺎدﺳﺎزی و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ
ﮐﺮدن ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﺎی ﺗﺸﮑﯿﻞ داده اﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﻮرد ﺻﻨﺪوق ﭼﺎی از  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
اوﻟﯿﻪ  ۴۹ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن آن را دوﻟﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
وی ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اوﻟﯿﻪ،
ﺗﺴﻬﯿﻼت و ﺧﺮﯾﺪﻫﺎی ﺳﻠﻒ ،ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ وﺟﻮد آورﻧﺪ؛ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻓﺮاوری اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﺳﻬﺎمدار ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ
ﺷﻮﻧﺪ.
وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﭘﻬﻨﻪﺑﻨﺪی ﮐﺸﺎورزی ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﻪ ﮐﺸﺎورزان ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺮوج در ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت
در ارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎﯾﺶ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺸﺎورزی ﮐﺸﻮر
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪای ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮﺧﻂ در آﯾﻨﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ وﺿﻌﯿﺖ
ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮐﺸﺎورزی را رﺻﺪ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.

ﮔـﺮوه ﺻـﻨﻌﺘﯽ و ﭘﮋوﻫﺸـﯽ زر ﺑـﻪ
دﻧﺒـﺎل ﻓﺘـﺢ ﺑـﺎزار ﻫـﺎی ﺑﯿـﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ راﻫﯽ ﻋﻤﺎن ﺷﺪ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﻋﻤﺎن ،ﺑﺎ ﺣﻀﻮر وزرای
ﺻﻨﻌﺖ دو ﮐﺸﻮر اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ و ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ زر ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻓﺘﺢ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ  ،ﮐﺎر ﺧﻮد را در
اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه آﻏﺎز ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز ،ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﭘﯿﺶ از ﻇﻬﺮ اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﻔﺎرت
اﯾﺮان در ﻋﻤﺎن ،وزارت ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﮐﺸﻮرﻣﺎن و وزارت ﺗﺠﺎرت
ﻋﻤﺎن و ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺴﻘﻂ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪ و ﺗﺎ ۲۷
ژاﻧﻮﯾﻪ اداﻣﻪ دارد.

