ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﻫﻔﺖ روزه
ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد
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ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺸﺎورزی ﮔﻮاﻫﯽ ﺷﺪه ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺳﻤﻮم،
آﻓﺖ ﮐﺶﻫﺎ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕﯿﻦ و آﻻﯾﻨﺪه از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ اﺳﺖ و از
ﻧﻈﺮ ﺗﻐﺬﯾﻪ ای ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺣﺎوی ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن و
دام اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ،ﺳﻌﯿﺪ ﺳﻌﺎدت روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ
در ﻫﻤﺎﯾﺶ ارﺗﻘﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی در ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﺗﻌﺎون ﺷﻬﯿﺪ
ﺣﻨﺎﯾﯽ ﻧﮋاد ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﺎوﻧﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن اﻓﺰود :ﺑﺮای
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻮاﻫﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﺘﺮی ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺑﻪ ﺑﺎزار
راه ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺪ.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اداره اﺳﺘﺎﻧﺪارد وﻇﯿﻔﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی را
ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد و ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﭘﺲ از اﺧﺬ ﻧﻈﺎرت و ﮔﻮاﻫﯽ
ﻫﺎی ﻻزم از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻧﺸﺎن ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﺎدر
ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺸﺎور وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی اﻓﺰود :ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺸﺎورزی ﮔﻮاﻫﯽ ﺷﺪه دارای

ﮐﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی و ﻧﺸﺎن ﺣﺪ ﻣﺠﺎز آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎﺳﺖ.
وی ﮔﻔﺖ :ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻧﺸﺎن ﺣﺪ ﻣﺠﺎز آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎ را داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﮔﻮاﻫﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺮای آن ﺻﺎدر و ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮل ﻧﯿﺰ آﺳﺎن ﻣﯽ
ﺷﻮد.
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﻏﺬای وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی اﻓﺰود:
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻮاﻫﯽ ﺷﺪه ﻣﺴﺘﻠﺰم ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺧﺪﻣﺎت
رﺳﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﮔﯿﺎه ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﺑﺎزرﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
راﻫﮑﺎر ﮐﺎﻫﺶ اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﺎزاررﺳﺎﻧﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻮاﻫﯽ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺻﻨﺪوق
ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺬاﮐﺮاﺗﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  ،اﻓﺰود :ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ روش
ﮔﻮاﻫﯽ ﺷﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺮ روی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد  20درﺻﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ اﺧﺬ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ.
وی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎ ﻣﯿﺪان ﻣﯿﻮه و ﺗﺮه ﺑﺎر ﺗﻬﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﺬاﮐﺮه ﺷﺪه
اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﻌﺪادی ﻏﺮﻓﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻮاﻫﯽ ﺷﺪه ﮐﺸﺎورزی ﻗﺮار
دﻫﻨﺪ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻧﯿﺰ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺮای
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺳﻌﺎدت ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻮاﻫﯽ ﺷﺪه ﺑﻪ دﯾﮕﺮ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺻﺎدر ﺷﻮد ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﻬﻤﻦ اﻣﺴﺎل ﻫﻤﺎﯾﺸﯽ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮردر ﺑﺮﻟﯿﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ارﮔﺎﻧﯿﮏ وﺟﻮد دارد،
ﮔﻔﺖ :ﮔﻮاﻫﯽ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﮔﻮاﻫﯽ ﺷﺪه ﻣﺤﺼﻮﻻت ارﮔﺎﻧﯿﮏ از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه
ای ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ را در
اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺳﻌﺎدت ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ دﺳﺘﻮر وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی در ﺳﺎل ﺟﺎری وارد ﺑﺤﺚ
ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻧﻈﺎرت ﻣﺤﺼﻮﻻت ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺷﺪﯾﻢ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻣﺠﻮز
ﻣﺤﺼﻮﻻت ارﮔﺎﻧﯿﮓ ﺑﺎ ﻧﺸﺎن اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن را ﻧﺪاده اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻓﺮوﺷﮕﺎه
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺎن را ﺑﺮ روی ﻣﺤﺼﻮﻻت درج ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﺸﺎور وزﯾﺮ ﮐﺸﺎورزی در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺖ :ﻃﺒﻖ اﻋﻼم ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر از ﻣﺠﻤﻮع
 165ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر ﻣﺴﺘﻌﺪ ﮐﺸﺖ و زرع دراﯾﺮان 18.5 ،ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر در
اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮع ﻫﺸﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر زﻣﯿﻦ
ﺑﻪ ﮐﺸﺖ ﻫﺎی آﺑﯽ اﺧﺘﺼﺎص دارد.
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ وﺟﻮد ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ آب  ،ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  ١٢٢ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ
ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺸﺎورزی در ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪ.
ﻫﻤﺎﯾﺶ ارﺗﻘﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﮔﺮوﻫﯽ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و

ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
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