ﻟـﺰوم اﺣـﺪاث ﭘﺎﯾـﺎﻧﻪ ﺻـﺎدرات در
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن/ﻣﺸﮑـﻞ ﮐﺸـﺎورزان ﺻـﺎدرات
اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﻻی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ،ﻫﻨﻮز ﺻﺎدرات ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ ﺟﺪی در ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺘﻮﻟﯽ دﯾﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ
ﻫﻨﻮز ﯾﮏ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﺻﺎدراﺗﯽ ﮐﺸﺎورزی درﮐﺸﻮر ﻧﺪارﯾﻢ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻧﺎﻓﺬ اﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻬﺮ ،
ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ در ﺑﺨﺶ
ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﮐﺸﺎورزی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺎهﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ اﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻨﻮز ﺗﻌﻬﺪات دوﻟﺖ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺣﺎل ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ و
ﺻﺎدرات ﮐﺸﺎورزی اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ در ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺗﻮﺳﻌﻪ
در اﻓﻖ  ۱۴۰۴اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺪرت اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﻣﺬﮐﻮر ،اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ
ﺧﺮﻣﺎ ،ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺧﺮﻣﺎی ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺪه اﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ در
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و ﺧﻮزﺳﺘﺎن اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺻﺎدرات ﺧﺮﻣﺎی
اﯾﺮان در ﮔﺰارشﻫﺎی اراﺋﻪﺷﺪه ﮔﻤﺮک ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺮان
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۵۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ اﻧﻮاع ﻣﺮﮐﺒﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ
ﺑﺎ وﺟﻮد ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻی ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﻣﯿﺰان ﺻﺎدرات ﻣﺮﮐﺒﺎت اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﻻی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی در اﯾﺮان ،ﻫﻨﻮز
ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺟﺪی در ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺘﻮﻟﯽ دﯾﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺗﻤﺎمﺷﺪه ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه
ﺗﻮﻟﯿﺪات اﯾﺮاﻧﯽ در ﻗﯿﻤﺖ ،ﺗﻮان رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ را
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
از زﻣﺎن اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ در ﮐﺸﻮر ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﮔﺰاﻓﯽ ﺑﻪ
ﺣﻮزه ﮐﺸﺎورزی ﺗﺤﻤﯿﻞﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان از آن ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻤﺰد ﻧﯿﺮوی
ﮐﺎرﮔﺮان ،ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﻟﺰوم اﺣﺪاث ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی در ﺑﻨﺪرﺷﻬﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ

اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﭘﻮرﺣﯿﺪری رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺧﺮﻣﺎی اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﻬﺮ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺪرت رﻗﺎﺑﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی در
ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﯽ
اﺳﺘﺎن ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ۴۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ اﺳﺖ .ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘﯽ از
 ۱۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﻪ ۲۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن در ﯾﮏ ﻣﺎه اﺧﯿﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﭘﻮر ﺣﯿﺪری ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :دوﻟﺖ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه
در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﺪف ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی ورود ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ.
وی ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ رﮐﻮد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی را ﻣﺸﮑﻞ در درﯾﺎﻓﺖ ﮔﻮاﻫﯽ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮاب ۴۸ﺳﺎﻋﺘﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮐﺸﺎورزی در اﺳﮑﻠﻪﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﺮای رﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮔﯿﺮ ﺑﺎﯾﺪ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ اراﺋﻪ دﻫﺪ.
رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺧﺮﻣﺎی اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﻫﻢﺟﻮاری ﺑﺎ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺮﻣﺎن ،ﻓﺎرس و ﺑﻮﺷﻬﺮ ﮐﻪ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﺸﺎورزی
ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ اﺣﺪاث ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﮐﺸﺎورزی در ﺑﻨﺪر ﺷﻬﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
دوﻟﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪی ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﻣﻬﺮداد ﺑﺎزرﮔﺎن رﺋﯿﺲ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آﺑﺰﯾﺎن اﺳﺘﺎن در
ﺑﺨﺶ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺷﯿﻼﺗﯽ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﻬﺮ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در
واﮔﺬاریﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ دارد ﺑﯿﺶ از  ۸۰درﺻﺪ از اﻣﻼک
در ﺗﻤﻠﮏ دوﻟﺖ اﺳﺖ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﺣﺴﺎب ﻣﯽﺷﻮد ،ﻋﻨﻮان
ﮐﺮد :ﺳﺎلﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﻣﺬاﮐﺮاﺗﯽ ﺑﺮای واﮔﺬاری ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﮐﻮﺛﺮ در ﺑﻨﺪر ﺷﻬﯿﺪ
رﺟﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ دوﻟﺖ اﯾﻦ
واﮔﺬاری ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺖ .ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﮐﻮﺛﺮ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ ﺟﻬﺖ دوﻟﺘﯽ ﺑﻮدن ﮐﻤﺘﺮ
از ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪ.
ﻣﻬﺮداد ﺑﺎزرﮔﺎن ﺗﺄﮐﯿﺪﮐﺮد :ﻣﺒﺪأ اﺻﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﻓﺘﺮ اﻣﻮر ﺧﺪﻣﺎت
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﺮای زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺗﺠﺎری ﮐﺸﻮر در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ
ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎده و ﻧﺎوﮔﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺎﺷﺪ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮدن ﻓﻮاﺻﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ
ﻣﺼﺮف ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ازﻟﺤﺎظ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺛﺮوت را ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻧﮕﺸﺖﺷﻤﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪه ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﻮد را ﻋﺪهای ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ
دﺧﯿﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

ﻧﻘﺶ ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی
اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﺟﻮادی ﻧﺎﺋﺐ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﮐﺸﺎورز اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﻬﺮ ﺑﺎﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺠﺎری ﺑﻮدن اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
ﮐﺸﺎورزی در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :در
اﺳﺘﺎن ۲۵ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﮐﺸﺎورز ﺻﺎﺣﺐ ﻧﺴﻖ دارای ﻣﻠﮏ و آب و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ۲۵۰
ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻬﺮهﺑﺮدار ﮐﺸﺎورزی ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وی ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻋﻤﺪه ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی،
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺎ ﻗﻄﻌﺎً ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری و
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ وﺟﻮد دارد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ
ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد.
ﺟﻮادی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮐﺸﺎورزی اﺳﺘﺎن ﺑﯿﺶ از
دو ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺿﻌﻒ ﮐﺸﻮر در ﺣﻮزه
ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ،روی دﺳﺖ ﮐﺸﺎورز ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺟﻮادی ،از ۱۴۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﺧﺮﻣﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪه در اﺳﺘﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﭘﻨﺞ
ﻫﺰار ﺗﻦ ﺧﺮﻣﺎی ﭘﯿﺎرم ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺎﺑﻘﯽ ﯾﺎ ﺧﻮراک دام ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ
ﺷﯿﺦﻧﺸﯿﻦﻫﺎی ﻋﺮب ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﮐﺮده و ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻫﺪف ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺻﯿﻔﯽ و ﻣﺮﮐﺒﺎت ﻫﻢ از اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺴﺘﺜﯽ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :ﻧﺎرﻧﮕﯽ ﮐﻪ در اﺳﺘﺎن ﮐﺸﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﻧﺎرﻧﮕﯽ
دﻧﯿﺎ ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﻧﺎرﻧﮕﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن دﺳﺖ
ﮐﺸـﺎورز را ﻣـﯽﮔﯿﺮد درﺻـﻮرﺗﯽﮐﻪ ﮐﯿﻠـﻮﯾﯽ ۲۰ﻫـﺰار ﺗﻮﻣـﺎن ﺑـﻪ دﺳـﺖ
ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽرﺳﺪ.
دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﮐﺸﺎورز ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺿﻌﻒ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی در ﺑﯿﻤﻪ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی و ﺑﯿﻤﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﯿﺎدی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﺷﻮد.
وی اﺑﺮاز داﺷﺖ :ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی از ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﻏﯿﺮ
ﻣﺪرن ﺑﻬﺮه ﻣﯽﮔﯿﺮد ،اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎﯾﺪ
از ﻣﺪرنﺗﺮﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آﻓﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﺟﻮادی ﺑﺎﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺗﺠﺎرت ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎ را در
زﻣﯿﻨﻪٔ ﺑﺮونرﻓﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮐﺸﺎورزی ﯾﺎری دﻫﺪ و ﮐﺸﺎورزان اﺳﺘﺎن
آﻣﺎدﮔﯽ اﻓﺰاﯾﺶ  ۱۰ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد رادارﻧﺪ ،ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﺗﺎﮐﻨﻮن

ﻫﯿﭻﮐﺪام از ادارات آب ﻣﻨﻄﻘﻪای ،ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪای ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و
ﺗﺠﺎرت و ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﺑﺮونرﻓﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﮐﺸﺎورزان ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ آنﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎﻻﺳﺖ
وﺣﯿﺪ ﺗﻬﻤﺘﻦ رﺋﯿﺲ ﺧﺎﻧﻪ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ﺑﺎﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎی ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر ﺣﺬف ﺑﺮوﮐﺮاﺳﯽ اﺳﺖ ،و ﺣﺬف اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺴﺎد ،ﺗﻨﻮر
ﺧﯿﻠﯽﻫﺎ را ﺳﺮد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻤﺎمﺷﺪه ﺣﻤﻞ و
ﻧﻘﻞ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ۴۰درﺻﺪی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ،اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر را ﺿﻌﯿﻒ ﮐﺮده
اﺳﺖ.
وی ﯾﮑﯽ از
ﺑﺎ ﻋﻮارض
ﺧﻮدروﺳﺎزی
داﺧﻠﯽ ﺧﻮد

ﺿﻌﻒﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﮐﺸﻮر را ،ورود ﮐﺎﻣﯿﻮنﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ
ﮔﻤﺮﮐﯽ ۴۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﻨﺎﯾﻊ
داﺧﻠﯽ داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود :اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدروﺳﺎزی
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ واردات ﻗﻄﻌﺎت ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﯾﮏ

راﻧﻨﺪه ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﻧﯿﺎز ﺑﻪ وام ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺎﻻ دارد ﮐﻪ
ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻦ ﺳﻮد ﺑﺎﻧﮑﯽ از ﻣﺤﻞ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﮐﺎﻻ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد و درﻧﻬﺎﯾﺖ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻤﺎمﺷﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﻋﻮارض و ﻏﯿﺮه اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﻓﻠﺞ ﺷﺪن
اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺷﻮد.
رﺋﯿﺲ ﺧﺎﻧﻪ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺑﺤﺚ اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل در
دوران ﻫﺸﺖﺳﺎﻟﻪ دوﻟﺖ ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺤﻮر ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ درﺧﻮاﺳﺖﮐﻨﻨﺪهای
ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﺴﺐ و ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داده ﺷﻮد ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ
روی ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﻪ وﺟﻮد آورد و ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪی
ﺷﺪ و درﻧﻬﺎﯾﺖ زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻﻫﺎی ارزان ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻪ
ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻫﻢ آورد .اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ را زﻣﯿﻦﮔﯿﺮ ﮐﺮد.

