ﺳـﻮد ﺣﺎﺻـﻞ ازﮐـﺎر و ﺗﻼش ﯾﮑﺴـﺎﻟﻪ
ﮐﺸـﺎورزان روداﻧـﯽ درﺟﯿـﺐ دﻻﻻن
+ﺗﺼﻮﯾﺮ

ﺑﻪ ﮔﺰارش رودان ﻧﯿﻮز ؛رواج دﻻﻟﯽ درﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ،ﮐﺸﺎورزان روداﻧﯽ
را ﺑﻪﺷﺪت آزار ﻣﯽ دﻫﺪ و ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻗﺸﺮ ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ
ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﺧﻮد را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﺴﺌﻮﻻن رﺳﺎﻧﺪه اﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﯾﺎ راﻫﮑﺎر ﻗﻮی ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه وﺟﻮد ﻧﺪارد و
ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ دﻻﻻن ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﻧﻔﻮذ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ
را ﯾﺎرای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
دﻻﻻن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎﻏﯽ و زراﻋﯽ اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ از
ﺑﺎﻏﺪاران و زارﻋﺎن ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و آن را ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻮد ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ
ﭘﺎﯾﯿﻦ و اﺣﺘﮑﺎر و ﮐﻨﺘﺮل ﮔﻠﻮﮔﺎهﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪ ،ﺳﻮد و ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺳﻮد ﻓﺮوش را
از آن ﺧﻮد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺎﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﺶ روی ﮐﺸﺎورزان ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رودان  ،ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ
ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻓﺮوش اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ دﺧﺎﻟﺖ دﻻﻻن و واﺳﻄﻪ ﻫﺎ
را در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ .آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ
ﺗﻨﻬﺎ رﻧﺞ و زﺣﻤﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺑﺮ دوش ﮐﺸﺎورزان اﺳﺖ ،در
ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺳﻮد اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻗﺸﺮ زﺣﻤﺘﮑﺶ را دﻻلﻫﺎ و واﺳﻄﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﯿﺐ
ﻣﯽزﻧﻨﺪ.

رواج ﭘﺪﯾﺪه دﻻﻟﯽ و وﺟﻮد واﺳﻄﻪﻫﺎی ﻓﺮاوان در روﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻟﺒﺘﻪ
در ﻣﻘﯿﺎس ﺑﯿﺸﺘﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ،ﻣﺪتﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎزار ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی و ﯾﮑﻪ ﺗﺎزی دﻻﻻن در ﺟﺬب
ﺳﻮد ﻫﺎی ﮐﻼن در اﯾﻦ آﺷﻔﺘﻪ ﺑﺎزار ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رودان ﺷﺪه ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای
ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺸﺎورزی در ﺳﺮ زﻣﯿﻦ ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ آن در
ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻣﯿﻮه و ﺗﺮه ﺑﺎر و در ﻧﻬﺎﯾﺖ در درب ﻣﻐﺎزه ﻫﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﺤﺴﻮس و
زﯾﺎدی دارد.

ﮐﻪ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﻮدﻫﺎی
ﺣﻀﻮر دﻻﻻن در ﺑﺎزار ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی
ﮐﻼن ،ﻣﺒﻨﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺧﺮﯾﺪ ارزان ﺗﻮﻟﯿﺪات از ﮐﺸﺎورزان و ﻓﺮوش
ﮔﺮان آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪاران ﻋﺎدی ﻗﺮار دادهاﻧﺪ ،ﯾﮑﯽ از ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدی را ﺑﺮای اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رودان ﮐﻪ ﻗﻄﺐ
ﮐﺸﺎورزی اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ وﺟﻮد آورده
وﮐﺸﺎورزان ﺧﺮدی ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺣﻀﻮر دﻻﻻن ﻫﯿﭻ ﺳﻬﻤﯽ از ﮐﺎر و ﺗﻼش ﺧﻮد
ﻧﻤﯽ ﺑﺮﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﺎورزی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل
اﺧﯿﺮ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﻨﺘﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﻮدن اﻟﮕﻮی
ﮐﺸﺖ و ﺳﺮﻣﺎی ﺷﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ای از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزان رودان را

در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺖ دﭼﺎر آﺳﯿﺐﻫﺎی زﯾﺎدی اﺳﺖ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮﺑﺎ ﮐﺸﺎورزاﻧﯽ
ﻧﯿﺰ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﻣﺎﻟﯽ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و در اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻗﺪﻣﯽ در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وری ﮐﺸﺎورزی ﺑﺮدارﻧﺪ
،ﻧﯿﺎز اﺳﺖ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﯾﺎری آﻧﺎن آﻣﺪه و ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﮐﻢ ﺑﻬﺮه در
زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺸﺎورزی از روش ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ روش ﺻﻨﻌﺘﯽ در وﻫﻠﻪ اول اﯾﻦ
ﻗﺸﺮ زﺣﻤﺖ ﮐﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزد.

ﮐﺸﺎورزان ﺑﻪ ﻣﻈﻠﻮﻣﺘﺮﯾﻦ ﻗﺸﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ
ﻋﻠﯽ ذاﮐﺮی ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺎورزان زراﻋﺖ ﮐﺎر ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رودان ﺑﺎ ﮔﻼﯾﻪ ﺷﺪﯾﺪ
از وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رودان
ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﮐﺸﺎورزان ﺑﻪ ﻣﻈﻠﻮﻣﺘﺮﯾﻦ ﻗﺸﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ و
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﯾﮏ ﺳﺎل زراﻋﯽ ﺗﻼش زﯾﺎدی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ درآﻣﺪی اﻧﺪک ﮐﺸﺐ
ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﯿﭻ ﺳﻮدی ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﺎورزان ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .
وی اﻓﺰود :ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
رودان وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻈﺎرﺗﯽ از ﺳﻮی دﺳﺘﮕﺎﻫﺎی ذﯾﺮﺑﻂ
ﯾﺎ ﺗﺸﮑﻠﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ ﻧﺎم ﺻﻨﻒ ﮐﺸﺎورزی در ﺣﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای ﺳﻮدﺟﻮﯾﯽ دﻻﻻن ﺑﯽ اﻧﺼﺎف ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه

و ﻋﻤﻼ ً ﮐﺸﺎورزاﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺎل در زﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﺮای ﺑﻪ ﺑﺎرآوردن ﻣﺤﺼﻮل
ﺧﻮد ﺳﺨﺘﯽ زﯾﺎدی را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻫﯿﭻ ﻧﻘﺸﯽ اﯾﻔﺎ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﮐﺎر ﭼﻨﺪان ﺳﺨﺘﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽ آﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﻧﻈﺎرت
ﻣﺪاوم ﻧﯿﺎز دارد.
اﯾﻦ ﮐﺸﺎورز ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻪ ﮔﻼﯾﻪ ﺧﻮد از وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ و
ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی اداﻣﻪ داد و اﻇﻬﺎر ﮐﺮد:ﺻﻨﻒ ﮐﺸﺎورزی در
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رودان ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ اﻣﺎ اﻗﺪاﻣﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد
اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده و اﯾﻦ وﻟﻨﮕﺎری ﺑﺎ ﺗﻌﺪد دﻻﻻن ﺑﯽ
اﻧﺼﺎف و ﺳﻮدﺟﻮ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﮐﺸﺎورزان ﺑﺮای ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﻫﯿﭻ اﺧﺘﯿﺎری ﻧﺪارﻧﺪ .
ذاﮐﺮی در اداﻣﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد:روزاﻧﻪ ﺑﺮای ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺎﺳﮑﻮل
ﮐﻤﯿﺰ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ
ﮐﻨﻢ و ﻫﺮ روز دﻻﻻﻧﯽ را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺗﺤﺎد ﮐﺎﻣﻞ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ
ﻣﻨﻄﻘﯽ را ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ زﺣﻤﺎت ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺎ ﮐﺸﺎورزان اﺳﺖ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎرﺧﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺑﻨﯿﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﯿﺪان را ﺑﺮای ﺟﻮﻻن اﯾﻦ دﻻﻻن ﺑﺎز ﮔﺬاﺷﺘﻪ زﯾﺮا ﻫﺮ ﭼﻪ
ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻫﻢ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ.
وی ﺳﺮﻣﺎزدﮔﯽ اﺧﯿﺮ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن را ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ در ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺤﺼﻮل
داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود :ﺳﺮﻣﺎزدﮔﯽ ﯾﮏ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺰارع
از  ۸۰درﺻﺪ ﺗﺎ  ۱۰۰درﺻﺪ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﻮد و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﻫﻢ در ﺑﺎزار ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ وﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻢ ﺷﺪن ﻋﺮﺿﻪ و زﯾﺎد ﺷﺪن
ﺗﻘﺎﺿﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ را ﻫﻢ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﺣﻀﻮر اﯾﻦ دﻻﻻن
و آﺷﻔﺘﮕﯽ ﺑﺎزار ،ﻏﻢ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻧﺮﺳﯿﺪن ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﻫﻢ ﺑﻪ ﻏﻢ ﺧﺴﺎرت
ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﺮﻣﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ذاﮐﺮی ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد:ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﺸﺎورزان از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﻣﺤﺘﺮم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ورود
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع دﻻﻻن وﻣﺸﮑﻼت ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ ﮐﻪ واﻗﻌﺎً اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع آراﻣﺶ روﺣﯽ و رواﻧﯽ را از ﻣﺎﮐﺸﺎورزان ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ دﻏﺪﻏﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺳﻠﺐ ﻧﻤﻮده ﺑﯿﺶ از  ۶۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رودان ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺸﺎورزی اﻣﺮار ﻣﻌﺎش ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ را درﮔﯿﺮ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه اﺳﺖ
اﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮدی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار رودان ﻫﻢ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص در ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ اﻇﻬﺎر

ﮐﺮد:در راﺳﺘﺎی اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق ﮐﺸﺎورزان روداﻧﯽ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ را
ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺸﺎورزان در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮده ﮐﻪ اﻣﯿﺪ دارﯾﻢ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ اﯾﻦ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺆﺛﺮی
در راﺳﺘﺎی ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺑﺎزار و ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﯾﻦ ﻗﺸﺮ زﺣﻤﺖ ﮐﺶ ﺻﻮرت
ﭘﺬﯾﺮد.
وی اﻓﺰود:ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رودان در ﭼﺎرﭼﻮب اﺧﺘﯿﺎرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻻزم را از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺻﻨﻒ ﮐﺸﺎورزی در اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن داﺷﺘﻪ و
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺴﻮن ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ادارات و
ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ،اﺧﺘﯿﺎرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ زﯾﺎدی را ﺑﺮای ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺑﺎزار
ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﺻﻨﻒ ﮐﺸﺎورزی واﮔﺬار ﻧﻤﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺗﺸﮑﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﻼﯾﻪ ﮐﺸﺎورزان ﻋﺰﯾﺰ و ﺳﺨﺘﮑﻮش ﻣﻮاﺟﻪ
ﺷﺪه اﯾﻢ .

ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار رودان در اداﻣﻪ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﯾﮑﯽ از وﻇﺎﯾﻒ ﻣﻬﻢ ﺻﻨﻒ
ﮐﺸﺎورزی اﯾﺠﺎد ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ در ﺑﯿﻦ ﮐﺸﺎورزان و ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﻧﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﮐﺸﺎورزان راه اﻧﺪازی ﺷﺪه و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﺲ ﺗﻌﺎون
در ﺑﯿﻦ آﻧﺎن ﺳﺪ ﻣﺤﮑﻤﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ورود دﻻﻻن ﺳﻮدﺟﻮ ﺑﺎﺷﺪ .

وی اﻓﺰود :ﺳﻮال اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﭼﺮا ده ﻧﻔﺮ دﻻﻻل اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارﻧﺪ ﺑﺎ
ﻫﻢ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﻧﺪ و ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪو ﭼﺮا ﮐﺸﺎورزان ﮐﻪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را در ﺧﻮد ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﺳﻮدﺟﻮﯾﺎن اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺤﻤﻮدی ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رودان ﺑﻪ ﺣﻖ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻗﻄﺐ ﮐﺸﺎورزی اﺳﺘﺎن ﻧﺎم ﺑﺮد و ﺗﻨﻮع ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎﻋﺚ
ﻟﺬا ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ادارات
ﺷﻬﺮت اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن در ﮐﺸﻮر ﺷﺪه
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﻤﺎم ﻫﻤﺖ ﺧﻮد را ﻫﻤﭽﻮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی زﯾﺎدی از
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺻﻨﻒ ﮐﺸﺎورزی داﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺴﺖ ﺗﺎ در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ
ﮐﻤﮏ ﮐﺸﺎورزان ﻋﺰﯾﺰ ﮔﺎم ﻣﺆﺛﺮی در راﺳﺘﺎی ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ و
ﻓﺮوش اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﺎورزی در ﺑﺨﺶ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت دارای
آﺳﯿﺐﻫﺎی ﺟﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﺣﻀﻮر دﻻلﻫﺎی ﺳﻮدﺟﻮد ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده
اﺳﺖ.
دﻻﻻﻧﯽ ﮐﻪ دارای ﻧﻔﻮذ زﯾﺎدی در ﺑﺎزار ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺬف آنﻫﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ
اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ.اﯾﺠﺎد ﺑﺎزارﭼﻪﻫﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮای ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﮐﺸﺎورزی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺮخ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﺎ ﻓﺮوش در ﺑﺎزار ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ،ﮐﺸﺎورز ﻧﯿﺰ از ﺗﺒﺎدﻻت ﺗﺠﺎری
رﺿﺎﯾﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

