ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺷﮑﺮ در دوﻟﺖ ﻗﺒﻠﯽ
و ﻓﻌﻠﯽ
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ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﮐﺸﺎورزی اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ آﻣﺎرﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ و
واردات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ و واﻗﻌﯿﺖ آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در
ﮐﺸﻮر ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی دوﻟﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ،ﭘﯽ ﺑﺮد.
ﻋﺒﺎس ﮐﺸﺎورز در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺴﻨﺎ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری درﺑﺎره ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮐﺸﺎورزی اﻇﻬﺎراﺗﯽ را ﻣﻄﺮح
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن و ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻮدن اﻃﻼﻋﺎت آﻧﻬﺎﺳﺖ ﯾﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای
آﻧﻬﺎ اﻃﻼﻋﺎت و آﻣﺎر را ﺟﻤﻊ آوری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ،
ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی در اﯾﻦ دوﻟﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺑﻮده اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ و ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ آن ﯾﻌﻨﯽ ﺷﮑﺮ
ﺳﻮال اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ در ﺳﺎل  ۱۳۸۶ﺑﻪ ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﮐﻪ آﻗﺎﯾﺎن ﻣﻄﺮح ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ﺷﮑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﭼﺮا در ﺳﺎل  ۱۳۸۵ﻣﻌﺎدل  ۲.۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ
ﺷﮑﺮ ﺑﻪ اﯾﺮان وارد ﺷﺪ؟ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﮑﺮ ﻃﯽ  ۹۵ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﻌﻨﯽ از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در اﯾﺮان
آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ ،رﮐﻮرد ﺗﻮﻟﯿﺪش را ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۶۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ در
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﮑﺴﺖ.
ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی در اﻣﻮر زراﻋﺖ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از
ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﮐﻪ اﻋﺪاد و ارﻗﺎﻣﯽ را ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آن از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ واردات ﺻﺎدرات
ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ دﻗﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،اداﻣﻪ داد :ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ ﺟﺰو ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎد ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر دﻗﯿﻘﯽ دارد و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﻨﻨﺪه آن را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ
ﺗﻮﻟﯿﺪش را ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﮑﺮ ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﻨﺪ ﺷﮑﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس وزن ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻬﺎ و دﺳﺘﺮﻧﺞ
ﮐﺸﺎورزان را ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،دﻗﯿﻖﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت در ﺣﻮزه ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ و ﻣﺤﺼﻮل ﺷﮑﺮ اﺳﺖ.
ﮐﺸﺎورز ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺷﮑﺮ ﻫﻢ در ﮐﺸﻮر در ﺳﺎلﻫﺎی

 ۱۳۸۵و  ۱۳۸۶ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،ﭼﮕﻮﻧﻪ و ﺑﺎ ﮐﺪام ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  ۲.۵ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺗﻦ ﺷﮑﺮ در ﺳﺎل  ۱۳۸۵وارد ﺷﺪ؟ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر در آن
ﺳﺎلﻫﺎ دو ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۱۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ آﻣﺎرﻫﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪ و واردات ﺷﮑﺮ در ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۸۰ﺗﺎ  ۱۳۹۵ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﺳﺎل ﻫﺎی دوﻟﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ روز اﻓﺘﺎده
ﺑﻮد.
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ
اﻓﺘﺪ اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﯿﻢ ،ﮔﻔﺖ :ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی
رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری ﺣﺮفﻫﺎی ﺑﯽﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس ﮐﻪ ﻣﺒﻨﺎی دﻗﯿﻖ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﺪارد ﻣﻄﺮح
ﻧﮑﻨﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻫﯿﭻ
ﭘﺮوﭘﺎﮔﺎﻧﺪاﯾﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻣﺮدم را ﻓﺮﯾﺐ داد.
ﺗﺨﺮﯾﺐ دوﻟﺖ ﺑﺎ واردات ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻣﺮﮐﺒﺎت ﺑﯽ اﻧﺼﺎﻓﯽ اﺳﺖ
ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی اﻋﻼم ﮐﺮد :ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ
در ﺳﺎل ﻫﺎی دوﻟﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ و دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺸﺎورزی
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﺮدم ﺑﺪاﻧﻨﺪ در ﻫﻤﯿﻦ ﯾﮏ ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺸﺎورزی ﭘﺮ ﻣﺼﺮف
ﻧﻮﺳﺎن ﻗﯿﻤﺖ ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺒﯽ در ﺳﺎل ﻫﺎی دوﻟﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ،
اﻣﺎ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﺎ دﺳﺘﺎوﯾﺰ
ﻗﺮار دادن واردات ﻧﺎﭼﯿﺰ و ﻣﺤﺪود ﻣﺮﮐﺒﺎت در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎزدﮔﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﺷﻤﺎل اﯾﺮان ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن ﺷﺪ
اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺑﺎﻏﯽ ﺑﯿﺶ از  ۱۶ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺗﻨﯽ ﻣﺮﮐﺒﺎت را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﻧﻮع ﻋﻤﻠﮑﺮد و اﻇﻬﺎرات آﻧﻬﺎ ﺑﯽ
اﻧﺼﺎﻓﯽ اﺳﺖ.
وی ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﮐﺸﺎورزی ﯾﮏ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻓﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی دﻗﯿﻖ ﻋﻠﻤﯽ
اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻓﻨﯽ و ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺣﻮزه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و آﻣﺎرﻫﺎی
ﺷﺎن را اﺻﻼح ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزی
اﯾﺮان ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﺧﻮد را اﺳﺘﻤﺮار ﺑﺨﺸﺪ .اﯾﻦ اﻇﻬﺎرات
زﻣﺎﻧﯽ از ﺳﻮی ﮐﺸﺎورزان ﺧﺮﯾﺪار دارد ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات و راﻫﮑﺎرﻫﺎی
ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ و ارﺗﻘﺎی ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮد.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم
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