با اقدامات گسترده سازمان حفظ نباتات کشور محقق شد

ارتقای دیپلماسی غذایی
در دولت سیزدهم

تقویــت امنیــت غذایــی و افزایــش بهــرهوری پایــدار کشــاورزی ،ارتقــای ســامت محصــوالت
کشــاورزی در زنجیــره مزرعــه تــا ســفره ،حفاظــت از محیــط زیســت در برابــر اثــرات آفــات گیاهــی
و تســهیل تجــارت امــن ،توســعه و رشــد اقتصــادی از مهمتریــن اهــداف و مأموریتهــای
ســازمان حفــظ نباتــات کشــور بــه شــمار مــیرود .بــا ایــن حــال شــاید بتــوان گفــت یکــی از
مهمتریــن اقدامــات و دســتاوردهای ایــن ســازمان تقویــت دیپلماســی غذایــی باشــد امــری کــه
نمــود آن طــی یــک ســال اخیــر بــر همــگان آشــکار بــوده و ســبب شــده کشــورمان بــا افزایــش
صــادرات مــواد غذایــی بــه دیگــر کشــورها روبـهرو شــود و از ایــن محــل درآمــد ارزی سرشــاری را
بــه دســت آورد ،بــا ایــن حــال ایــن ســازمان تنهــا بــه ایــن امــر اکتفــا نکــرده و اقدامــات زیــادی را
در یــک ســال اخیــر بــه ســرانجام رســانده کــه در زیــر بــه آنهــا اشــاره خواهیــم کــرد.
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ارتقای دیپلماسی غذایی در کشور
توســعه دیپلماســی کشــاورزی بــا هــدف
افزایــش ســهم ایــران در بازارهــای صادراتــی
محصــوالت کشــاورزی منطقــه خاورمیانــه
ازجملــه دیگــر اقدامــات وزارت جهاد کشــاورزی
در یــک ســال گذشــته بــوده اســت.
توســعه بازارهــای صادراتــی محصــوالت
کشــاورزی ،افزایــش  20میلیــارد دالری صــادرات
محصــوالت کشــاورزی ،کاهــش تــراز منفــی
تجــاری بخــش کشــاورزی ،افزایــش تنــوع
مبــادی وارداتــی ،تهاتــر نفــت بــا محصــوالت
کشــاورزی و ...ازجملــه هدفگــذاری قــرارگاه
دیپلماســی کشــاورزی میباشــد ،ایــن در
حالــی اســت کــه در دولتهــای گذشــته
هیــچ گونــه برنامــه و طــرح مدونــی در ایــن
خصــوص وجــود نداشــته اســت.
از طــرف دیگــر باتوجــه بــه اهمیــت توســعه
مــراودات تجــاری ،اقتصــادی ،فنــی و علمــی
بخــش کشــاورزی ایــران بــا کشــورهای پیشــرو
در زمینــه کشــاورزی ،وزارت جهــاد کشــاورزی
دولــت ســیزدهم در یــک ســال گذشــته بــا
نماینــدگان کشــاورزی بیــش از  15کشــور
دنیــا در زمینههــای مختلــف ،زراعــی ،باغــی و
شــیالت دیــدار و رایزنــی داشــتهاند.
بــدون شــک بــرای توســعه صــادرات

محصــوالت کشــاورزی یکــی از مهمتریــن
اقدامــات بــه کنترلهــای بهداشــتی ســازمان
حفــظ نباتــات برمیگــردد کــه در ذیــل بــه
اقدامــات ایــن ســازمان خواهیــم پرداخــت.
روســیه :طــی  20ســال گذشــته تنهــا 2
موافقتنامــه بــا طــرف روســی امضــا گردیــده
بــود ،ولــی در  7مــاه گذشــته ،پیشنویــس
ســه تفاهمنامــه شــامل پروتــکل تبــادل
اســناد قرنطینــه گیاهــی از طریــق سیســتم
 AGROSPHYTOبــا روســلخوزنادزور،
تفاهمنامــه مصــرف ایمــن آفتکشهــا
بــا روســلخوزنادزور ،تفاهمنامــه در حــوزه
ســامت غذایــی و معــادل ســازی MRLهــا
و ســایر موازیــن مرتبــط بــا ســامت غــذا بــا
روســپاتربنادزور بــا روســیه نهایــی و آمــاده
امضــا شــده اســت.
از طــرف دیگــر ممنوعیــت صــادرات فلفــل
دلمــه بــه روســیه ســبب شــد بســیاری از
کشــاورزان کشــورمان متحمــل زیــان فــراوان
شــوند همیــن امــر ســبب شــد کــه بــا تــاش
بیوقفــه ارکان دیپلماســی غذایــی کشــور
منجــر بــه اثبــات ســامت تولیــدات بخــش
کشــاورزی و رفــع ممنوعیــت واردات فلفــل
دلمــهای ایــران از ســوی کشــور روســیه و
ازســرگیری صــادرات ایــن محصــول از شــنبه

 ۱۴اســفند ســال گذشــته شــد کــه موجــی از
خوشــحالی را در بیــن کشــاورزان ایجــاد کــرد.
پاکســتان :ازســرگیری صــادرات ســیب
درختــی بــه کشــور پاکســتان بــا امضــای
پروتــکل در زمینــه قرنطینــه گیاهــی صــادرات
ســیب درختــی در دولــت ســیزدهم صــورت
گرفتــه اســت.
هنــد :ترانزیــت گنــدم و آرد از خــاک ایــران
و تســهیل صــادرات کیــوی از ایــران بــه هنــد
از مهمتریــن اقدامــات صــورت گرفتــه وزارت
جهــاد کشــاورزی بــوده اســت.
ونزوئــا :تفاهمنامــه همــکاری مشــترک
درخصــوص تبــادل دانــش ،آفتکشهــا
و قرنطینــه گیاهــی بــا ونزوئــا در دولــت
ســیزدهم منعقــد شــده اســت.
کوبــا :تفاهمنامــه تولیــد آفتکشهــا بــه
صــورت تکنیــکال در کشــور کوبــا و تفاهمنامــه
انتقــال دانــش فنــی درخصــوص مبــارزه
تلفیقــی و بیولوژیــک و مصــرف صحیــح
آفتکشهــا بــا ایــن کشــور بــه امضــای
طرفیــن رســیده اســت.
نیکاراگوئــه :تفاهمنامــه همــکاری در زمینــه
تولیــد آفتکشهــای شــیمیایی و بیولوژیــک
توســط فرموالتورهــای ایــران در آن کشــور،
تفاهمنامــه تبــادل دانــش فنــی در زمینــه

