ﻟﻐﻮ اﺳﺘﯿﻀﺎح وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی
ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻨﺪم
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ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻟﻐﻮ اﺳﺘﯿﻀﺎح ﺣﺠﺘﯽ وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی در
ﻣﺠﻠﺲ ،ﮔﻔﺖ :ﻃﺮح اﺳﺘﯿﻀﺎح وزﯾﺮ ،ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻨﺪم ﻟﻐﻮ ﺷﺪه
اﺳﺖ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﻃﯽ روزﻫﺎی آﯾﻨﺪه دوﻟﺖ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﻬﻤﯽ ﺑﻪ ﺻﻼح ﮐﺸﻮر
و ﮐﺸﺎورزان اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﮔﺮوه ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس  :ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮی در
ﺧﺼﻮص ﺣﻮاﺷﯽ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه در ﺧﺼﻮص اﺳﺘﯿﻀﺎح وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی و
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻨﺪم ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ اراﺋﻪ داد.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺷﯿﺮاز در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻋﺪم
اﺟﺮای ﺻﺤﯿﺢ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ
دوﻟﺖ در ﺳﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﺟﺮا ﻧﮑﺮده
ﺑﻮد .ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ ﮐﺸﺎورزان ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ﻣﺠﻠﺲ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ دوﻟﺘﯽ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻃﯽ

ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی ،وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی و اﻋﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ.
اﺳﺘﯿﻀﺎح وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﺮای ﻓﺸﺎر ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺑﻮد
اﮐﺒﺮی در ﺧﺼﻮص دﻻﯾﻞ ﻃﺮح اﺳﺘﯿﻀﺎح ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ از وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد
ﮐﺸﺎورزی ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی ﻣﺠﻠﺲ از ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت
زراﻋﯽ ﻋﻠﯽ اﻟﺨﺼﻮص ﮔﻨﺪم ﺑﺮای ﺳﺎل زراﻋﯽ ﺟﺪﯾﺪ رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و
دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ زﯾﺮ ﺑﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻤﯽ رﻓﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﻋﻀﺎی
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺻﻼح ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻨﺪم و ﻓﺸﺎر ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺑﺮای
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ اﺳﺘﯿﻀﺎح وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ اداﻣﻪ داد :اﺳﺘﯿﻀﺎح وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﯽ و در ﺟﻬﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﯽ
ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺳﯿﺎﺳﯽ از آن ﮐﺮدﻧﺪ.

ﻟﻐـﻮ اﺳـﺘﯿﻀﺎح وزﯾـﺮ ﺟﻬـﺎد ﮐﺸـﺎورزی
ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻨﺪم
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺷﯿﺮاز در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ
ﻃﺮح اﺳﺘﯿﻀﺎح از وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی در ﻣﺠﻠﺲ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :ﻃﯽ روزﻫﺎی
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﻃﺮح ،ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ
ﺑﺎ ﺣﻀﻮر وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎروزی و ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ اﯾﺸﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﺗﺎ در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت آن ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮم اﻣﻀﺎی
ﺧﻮد را از ﻃﺮح اﺳﺘﯿﻀﺎح ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
وی اداﻣـﻪ داد :از آﻧﺠـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ در اﯾـﻦ ﺟﻠﺴـﻪ ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﺟـﻮاﻧﺐ
ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﮔﻨﺪم و اﻗﺪاﻣﺎت وزارت ﺗﺤﺖ اﻣﺮ ﻣﻬﻨﺪس ﺣﺠﺘﯽ
در ﺑﺤﺚ ﮐﺸﺎورزی ،ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
اﺳﺘﯿﻀﺎح ﻟﻐﻮ ﺷﻮد.
اﮐﺒﺮی اﻓﺰود :اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ
اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻮد و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ دوﻟﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﻗﻮل ﻫﻤﮑﺎری در ﺧﺼﻮص
اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻨﺪم و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﯽ ﻣﻄﺮح در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را
ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ دادﻧﺪ.
ﺗﺪﺑﯿﺮ دوﻟﺖ و ﻣﺠﻠﺲ در ﺧﺼﻮص ﺑﻮدﺟﻪ ﮔﻨﺪم

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه وزارت ﺟﻬﺎد
ﮐﺸﺎورزی در روﻧﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﯽ
در ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺷﻮرای اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺖ و اﺳﺘﯿﻀﺎح وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد
ﮐﺸﺎورزی دردی از ﻣﺸﮑﻼت ﻓﻌﻠﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﮔﻨﺪم ﮐﻢ ﻧﻤﯽ ﮐﺮد.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺷﯿﺮاز در ﺧﺼﻮص ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻨﺪم ﻧﯿﺰ اﻇﻬﺎر
داﺷﺖ :ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻗﺮار اﺳﺖ دوﻟﺖ ﻓﮑﺮی ﺑﻪ ﺣﺎل
ﺑﻮدﺟﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﮔﻨﺪم در ﺳﺎل ﺟﺎری ﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﻗﯿﻤﺖ را ﺗﺎ ﺣﺪ
ﻣﻌﻘﻮﻟﯽ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.
وی در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﮔﻨﺪم ﻏﺬای اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻏﻠﻂ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻋﻤﻞ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﺪ و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮﯾﻢ.
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