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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﯿﺞ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﮐﺸﺎورزی،
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺟﻬﺎﻧﺴﻮز در ﻣﺮاﺳﻢ ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﺮوز ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﯿﺞ
و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ در ﺳﺎﻟﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ  5آذر
ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﮐﺸﺎورزی
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﯿﺞ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،درﺑﺎره ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ
ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺼﻮر ﻋﺪه ای ﮐﻪ اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ اوﻟﯿﻦ
و ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﺎ در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﻣﻮﺿﻮع آب اﺳﺖ ،آﻧﭽﻪ ﺑﯿﺶ از
آن ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺳﺖ “دﯾﺪه ﻧﺸﺪن ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی” اﺳﺖ؛ آﯾﺎ اﯾﻦ
ﮐﺸﺎورزی اﻣﺮوز ﻣﺎ ﻫﻤﺎن ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ ﮐﻪ در دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم راﺣﻞ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﺤﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد؟ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﮐﺎﻓﯽ در ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه و
ﺳﻬﻢ ﮐﺸﺎورزی در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از ﺳﻬﻢ ﺑﺎﻻی
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﯿﺞ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﮐﺸﺎورزی ﮐﺸﻮر
ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد:
واردات ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﮐﺸﺎورزی در دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ
واردات ﺑﯽ روﯾﻪ در ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺎ را ﺷﮑﻨﻨﺪه ﮐﺮده
اﺳﺖ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻘﺎوم ﺷﺪن اﻗﺘﺼﺎد ﺣﺮ ﮐﺖ
ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ! ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﺎل ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮب اﺳﺖ ژﺳﺖ
ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و اﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را ﻣﺼﺪاﻗﯽ از اﻟﮕﻮی ﻣﻮﻓﻖ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﻨﯿﻢ؟
وی ﺑﺎ اﻇﻬﺎر ﺗﺎﺳﻒ از دﯾﺪﮔﺎه ﻋﺪه ای از ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﮐﻪ
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﯿﺎر
ﺟﺪی و ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ  ،اﮔﺮ ﻏﺬای ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﯿﻔﺘﺪ ﯾﻌﻨﯽ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ
ﺧﻄﺮ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ؛ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺮﺑﻪ ﺣﺼﺮ آب و ﺣﺼﺮ ﻏﺬا ﺗﻮﺳﻂ دﺷﻤﻨﺎن
ﻗﺪﻣﺘﯽ ﺑﻪ ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم دارد! ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﯽ ﺷﻤﺎر آن اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﺸﮑﺮ ﯾﺰﯾﺪ در واﻗﻌﻪ ﻋﺎﺷﻮرا ،اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم را ﺑﺎ
ﺣﺼﺮ آب ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﮔﺬاﺷﺖ و ﻋﺮﺻﻪ را ﺑﺮآن ﺣﻀﺮت و ﯾﺎراﻧﺸﺎن ﺗﻨﮓ ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،ﺟﺎﻣﻊ ﻧﮕﺮی در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی را
ﺗﻨﻬﺎ راه ﺑﺮون رﻓﺖ از ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد و ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻧﺎﻫﻤﻮاری ﻫﺎی ﺑﺨﺶ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﮐﻞ ﭘﯿﮑﺮه ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺎ
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ از ﺟﺎﻟﯿﺰ ﺗﺎ ﺳﻔﺮه ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار

ﮐﺸﺎورزی ﻟﺤﺎظ ﺷﻮد؛ ﺳﻮد آوری  ،ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ
و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻪ اﺻﻞ ﻣﻬﻢ در اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪان ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه
ﺷﻮد.
وی ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﺮان در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻧﺨﺴﺖ ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺧﺎک در ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی
دﻧﯿﺎ را ﯾﮑﯽ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻋﺪم ﺟﺎﻣﻊ ﻧﮕﺮی در ﺗﺪوﯾﻦ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﻫﺎی ﮐﻼن
داﻧﺴﺖ و ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺑﺮ
اﺳﺎس اﺳﻨﺎد ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد؛ در ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﻨﺎد ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ از
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺎﯾﻪ ای دﯾﻦ اﺳﻼم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺮآن ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ و رواﯾﺎت اﻫﻞ ﺑﯿﺖ
ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺴﻼم و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ از ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎت وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺸﺎورزی
ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺧﻮدﺑﺎﺧﺘﮕﯽ در ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻏﺬا ﺑﻪ ﻫﯿﭻ
ﻋﻨﻮان ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ.
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﯿﺞ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﮐﺸﺎورزی در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد
ﺑﺎ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺴﯿﺞ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﮐﺸﺎورزی در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،ﺑﻪ ﺗﺪوﯾﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﺸﺖ و اوﻟﻮﯾﺖ دار در ﺑﻬﺮه
ﺑﺮداری اﺷﺎره ﮐﺮد و ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻃﺮح ﺑﺴﯿﺞ
ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﮐﺸﺎورز و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻧﻤﻮدن ﻃﺮح ﺿﺮﺑﺘﯽ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ ﺑﺮﻧﺞ در ﺳﻪ
اﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر اﺛﺒﺎت ﮐﺮده اﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺮدن ﮐﺸﺎورزی و
اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزان ﻣﯽ ﺗﻮان ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان
ﺷﮑﺎف ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﮐﺸﺎورز ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﻋﺎدی را ﭘﺮ ﮐﺮد و در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺮﻧﺞ
داﺧﻠﯽ از واردات ﺑﯽ ﻧﯿﺎز ﺷﺪ.
ﺟﻬﺎﻧﺴﻮز ﻧﻘﺶ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﯿﺞ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﮐﺸﺎورزی را در اﯾﺠﺎد ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ
ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺴﻬﯿﻠﮕﺮی در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺑﯽ ﺑﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻧﺪ و ﻋﻨﻮان ﮐﺮد:
ﺗﺴﻬﯿﻠﮕﺮی اﺳﺎس ﮐﺎر ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ؛ اﻣﺮوز ﻣﻔﺘﺨﺮ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ
ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﯿﺞ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ اﺟﺮای ﻃﺮح ﺑﺴﯿﺞ ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ
ﮐﺸﺎورز ،ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺴﻬﯿﻠﮕﺮی را در ﮐﺸﻮر راه اﻧﺪازی ﮐﺮده اﺳﺖ.
وی اداﻣـﻪ داد :آﻣـﻮزش  4000ﻣﺮﺑـﯽ و  700ﺳـﺮﻣﺮﺑﯽ ﻣﺘﺨﺼـﺺ در اﻣـﺮ
ﮐﺸﺎورزی ،ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻘﺎﻣﺖ ﺑﺴﯿﺞ
روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ وﯾﮋه در دو اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران ﮐﻪ
ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﭼﻨﺪ رﺳﺎﻧﻪ ای ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻏﺎﻟﺐ روﺳﺘﺎ و
ﮐﺘﺎب ﻫﺎی راﻫﻨﻤﺎی ﮐﺎﺷﺖ و داﺷﺖ و ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﯽ ،ﺑﺎﻏﯽ ،دام،
ﻃﯿﻮر و ﺷﯿﻼت ﻣﯽ ﺷﻮد ،از ﺟﻤﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن از ﺑﺪو
ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ

ﺑﺴﯿﺞ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﮐﺸﺎورزی

ﮔﺬر از وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﯾﮏ ﻓﺮﻣﻮل
ﺑﺮای
ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ اﺳﺘﺨﺮاج و ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﮐﺮده اﺳﺖ،ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺑﯿﺎن ﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﺮﮐﺮدن ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺰارع ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﯽ
و ﮐﺎرﺑﺮد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﯾﺎﺑﯽ و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎ در
اﺷﻞ ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻦ زراﻋﯽ در ﻫﺮ روﺳﺘﺎ اﺣﺼﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﺪوﯾﻦ
ﺗﻘﻮﯾﻢ زراﻋﯽ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﯽ ﺷﻮد؛ در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺎس ﮐﺎر ﻃﺮح ﺑﺴﯿﺞ ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ
ﮐﺸﺎورز اﺳﺖ.
ﺟﻬﺎﻧﺴﻮز ﺑﺎ ﻗﺪرداﻧﯽ از ﻣﺮﺑﯿﺎن ﻓﻌﺎل در ﻃﺮح ﺑﺴﯿﺞ ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﮐﺸﺎورز
اﻧﮕﯿﺰه ﺧﺪﻣﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻬﺎدی و ﺑﺪون ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ
رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزان در رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ ﯾﺎدآورﺷﺪ :ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﺴﯿﺞ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﮐﺸﺎورزی از زﻣﺎن ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺗﺎﮐﻨﻮن دﺳﺘﺎوردﻫﺎی درﺧﺸﺎﻧﯽ
در اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﺎل 95
در  1200ﻧﻘﻄﻪ در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺤﺼﻮﻻت از ﺳﻄﻮح 10
ﺗﺎ  36درﺻﺪ ﺑﻮده اﯾﻢ؛ درزﻣﯿﻨﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ وﻗﻮع ﺳﺮﻣﺎزدﮔﯽ در ﺑﺎﻏﺎت ﺷﻤﺎل ﮐﺸﻮر اوﻟﯿﻦ ﺗﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﺎﻏﺪاران ﺑﺮای ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﺧﺴﺎرت ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎزدﮔﯽ وارد
اﻗﺪام ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪ ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺴﯿﺞ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﮐﺸﺎورزی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن راﻣﺴﺮ ﺑﻮد
و ﻣﺸﺎﺑﻪ اﯾﻦ اﻗﺪام را در ﺑﺤﺚ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻓﺎت ﻣﻬﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺮم ﺧﺮاط
ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ از ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﻣﺮﺑﯿﺎن ﺑﺴﯿﺠﯽ ﻣﺎ ﮐﻠﯿﺪ ﺧﻮرده
اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ ﺑﺴﯿﺞ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﮐﺸﺎورزی ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺎﻟﯿﻒ  18ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب
و  5ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب ﻣﺒﺎﻧﯽ و اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ
اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ،از ورود ﺑﺴﯿﺞ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﯿﺎﺑﺎن زداﯾﯽ
و اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی وﯾﮋه اﺷﺘﻐﺎل و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺧﺒﺮ داد
و اﻇﻬﺎر اﻣﯿﺪواری ﮐﺮد ﺑﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای رﻓﻊ ﺗﻬﺪﯾﺪ
ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ “اﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ،ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ اﻣﺎم راﺣﻞ
ﻫﯿﭻ ﻏﻠﻄﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮑﻨﺪ” در ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺸﺎورزی ﺟﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ
ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﻢ.
وی در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻬﯿﺪ رادﻣﻬﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻬﯿﺪ ﺷﺎﺧﺺ
درﺑﺎره ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﮕﺬاری اﻇﻬﺎر داﺷﺖ:
در ﺳﺎل 96
اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن
از
ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد رادﻣﻬﺮ از ﺷﻬﺪای ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﺮم در ﺧﺎﻧﻄﻮﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﺪر و ﭘﺪرﺑﺰرگ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزی اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺖ و ﺑﺎ
وﺟﻮد آﻧﮑﻪ ﺧﻮد در رﺷﺘﻪ دﯾﮕﺮی ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮای
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻃﺮح ﺑﺴﯿﺞ ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﮐﺸﺎورز ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد و ﻣﺸﻮق وی

ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزان ﺑﻮد؛ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ در ﻧﻘﻞ ﻗﻮﻟﯽ از ﺷﻬﯿﺪ
ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ اﯾﺸﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ“ :ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ از اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ ﻃﺮح
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﭼﻮن ﻣﺨﻠﺼﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزان ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺟﺮﺗﺎن را ﻣﯽ دﻫﺪ و ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ”.
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ از ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻬﯿﺪ رادﻣﻬﺮ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ
ﮐﺸﻮر  ،ﺳﺮدار ﻏﻼﻣﯽ
ﺟﻬﺎﻧﺴﻮز رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﯿﺞ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﮐﺸﺎورزی
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﯿﺞ ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ،ﻣﯿﻨﺎ ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺴﯿﺞ ﺟﺎﻣﻌﻪ
زﻧﺎن ﮐﺸﻮر ،ﺑﺎ اﻫﺪای ﻟﻮح ﯾﺎدﺑﻮد ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺷﺪ.
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