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ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎﻏﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﻮاع ﻣﯿﻮه
را در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻋﻨﻮان و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد :ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای ﺑﻪ ﺣﺪود  ۲۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻣﯽرﺳﺪ اﻣﺎ ﻟﻐﻮ ﻗﺎﻧﻮن
ﺗﻤﺮﮐﺰ وﻇﺎﯾﻒ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺑﺮای اﺣﯿﺎی وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ از دﺳﺖ دادن
ﻓﺮﺻﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮ دارﻧﺪه ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﯽ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺴﻨﺎ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع
ﻣﯿﻮه در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اداﻣﻪ
اﯾﻦ روﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل اﺳﺖ؛ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ از اول ﻓﺼﻞ
ﺑﻬﺎر آﻏﺎز ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﯿﻮهﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪداری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﯿﻼس ،آﻟﺒﺎﻟﻮ ،آﻟﻮ،
زردآﻟﻮ و ﻏﯿﺮه رﺳﯿﺪه و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﻮهﻫﺎی داﻧﻪداری ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﻧﮕﻮر ،ﺳﯿﺐ ،ﮔﻼﺑﯽ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﻣﺮﮐﺒﺎت ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ
ﺑﺎزار ﻣﯽرﺳﺪ و ﺑﺮآوردﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ و وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺣﺎﮐﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﺶ از  ۲۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻨﯽ اﻧﻮاع ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎﻗﯽ در ﺳﺎل
ﺟﺎری اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ آﺳﯿﺐ ﮐﻤﯽ ﺑﻪ ﺑﺎغﻫﺎی ﮐﺸﻮر وارد ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻓﺰود:
در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای ﻧﯿﺰ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد
ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺣﺪود  ۲.۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ اﻧﻮاع
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎﻏﯽ ﺑﻪ ﺣﺪود ۲۲
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
ﻟﻐﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻤﺮﮐﺰ از دﺳﺖ دادن ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺖ
ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی در اﻣﻮر ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ :ﮔﺮﭼﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺮﯾﺪ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺎ آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ
ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﺷﺎن ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽﮐﻨﺪ ،دارد اﻣﺎ اﯾﺮان
ﯾﮑﯽ از ﻣﻄﺮحﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺟﻬﺎن از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎﻏﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ
ﻓﺎﺻﻠﻪ زﯾﺎد ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزان ﻧﺪارد ﺑﺎﯾﺪ در زﻧﺠﯿﺮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺎ
ﻣﺼﺮف ﻧﻮاﻗﺺ را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮد.

ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﯾﮏ ﺗﻔﮑﺮ و اﻧﺪﯾﺸﻪ از ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﯿﺶ از
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎزار و ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺑﺨﺶ
ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ اﺳﺖ ،اداﻣﻪ داد :ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮﺻﺖ را از دﺳﺖ داد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ و
ﺧﺎرﺟﯽ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ آن ﻣﺤﺼﻮل از ﭘﯿﺶ ﺗﺎ
ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻤﺮﮐﺰ وﻇﺎﯾﻒ ﺑﺨﺶ
ﮐﺸﺎورزی در وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار اﯾﻦ
ﻣﺤﺼــﻮﻻت ﺑــﻮده ﮐــﻪ ﻣﺴــﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮﻣﺴــﺘﻘﯿﻢ در راﺳــﺘﺎی ﻣﻨــﺎﻓﻊ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ اﺳﺖ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﮔﺮﭼﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ و اﺟﺮا ﺷﺪه و
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی آن ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎی
ﺑﺴﯿﺎری در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺴﺐ ﺷﺪه و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ آن را
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ ﻋﻠﯽرﻏﻢ وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ ﺑﻮده ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ از
اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ﭼﺮاﮐﻪ زﻣﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ
ﻧﯿﺴﺖ و اﮔﺮ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﯿﻢ در واﻗﻊ وﺣﺪت روﯾﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد
آﻣﺪه را ﺗﮑﯿﻪ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮدهاﯾﻢ و اﯾﻦ ﺑﻪ ﺿﺮر ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی در اﻣﻮر ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
در آﯾﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﻮزه
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ و ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﻓﻌﺎلﺗﺮ ﺷﻮد و وزارت ﺟﻬﺎد
ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺣﻮزه را ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ واﮔﺬار ﮐﻨﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم
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