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رییسجمًُر در دیذارِ مجمع ومایىذگان استان گیالن
مشکالت کشًر بذين تکیٍ بر عقالویت ي اعتذال حل وخًاَذ شذ
رییظجٕٟٛر ظٟز أزٚس (زٚؽٙث )ٝزر زیسارِ ٔجٕغ ٕ٘ایٙسٌاٖ اعتاٖ ٌیالٖ تا تیاٖ ایٙى ٝصفت عزعثش تا ٘اْ ٌیالٖ ػجیٗ

ا٘غاٖٞای پانٔ ،ؤٔٗ  ٚذس،ْٚ
تٟزٜٙٔس اعت  ٚ
تیؽٕاری 
سیثاییٞای عثیؼی ٘ ٚؼٕات ذسازازی 
ؽس ٜاعتٌ،فتۺٌیالٖ اس 
سیثاییٞایایٗاعتاٖرازٚچٙساٖوززٜاعت.

تٛزٜا٘س،
حجتاالعالْ ٚإِغّٕیٗ زوتز حغٗ رٚحا٘ی تا اؽار ٜت ٝایٙىٔ ٝززْ ٌیالٖ ٕٛٞارٔ ٜززٔی ٔثارس  ٚحاضز زر ٔیساٖ 

ٕ٘ٞٝ٘ٛایٔززٔأٖثارسٚجٟازٌزاعتاٌٖیالٖتٛزٜاعت؛ٔززْایٗاعتاٖوٝزریهٔمغغ
ٔیزساوٛچهذاٖیىیاس 

افشٚزۺ
زازٜا٘س وٕٛٞ ٝار ٜزر ع َٛتارید ٔزستا٘ا٘ی ٔتؼٟس  ٚأیٗ تزای
ٔ ٟٓتاریری پیؾا٘ی ٔماتّ ٝتا تجاٚس ذارجی تٛز٘س٘ ،ؾاٖ 
تٛزٜٞٚغتٙس.
فزًٚٙٞعزسٔیٗایزاٖ 
اعتاٖٞاییاعتوٝ
زوتزرٚحا٘یٌیالٖرااعتا٘یعزؽاراساعتؼسازٞایؽٍزفتٛصیفوززٚاظٟارزاؽتۺٌیالٖاسجّٕ ٝ
سیزعاذتٞای حُٕ ٘ ٚمُ زر ایٗ

ٔیّیٖٞٛا ٔغافز ٌ ٚززؽٍز اس ایزاٖ  ٚزیٍز وؾٛرٞای ز٘یاعت  ٚتٛعؼٝ

عاال٘ٔ ٝیشتاٖ
ٔٙغمٝتغیارإٞیتزارز.
زرذٛاعتٞای تحك ٕ٘ایٙسٌاٖ اعتاٖ ٘یش

رییظجٕٟٛر تصزیح وززۺ اِثت ٝحُٕ ٘ ٚمُ  ٚتٛیض ٜتٛعؼ ٝؽثى ٝریّی و ٝجشٚ
 
ٔٙغمٝای،جایٍاٟٜٚٓٔاعتزاتضیىیزارز.
اعتاٖٞایؽٕاِیتّىٝزرعغحّٔی ٚ
ٞغت،اسٍ٘اٜزِٚت٘یش٘ٝتٟٙازرػزص ٝ
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راٜآ٘ٗٞمؼٔؤثزیزرپی٘ٛسزازٖٔٙافغالتصازیٚتٝتثغآٖأٙیتّٔیایزاٖتاوؾٛرٞایٔٙغمٝ
زوتزرٚحا٘یازأٝزازۺ 
ٔٙغمٝایایزاٖٚوؾٛرٞایٕٞغایٝتٝ
زارزٚتایستاتٛعؼٝذغٛطریّیزرزاذُٚتیٗوؾٛرٞایٕٞغایٙٔٝافغالتصازی 
یىسیٍزٌزٜترٛرز.
تحزیٓٞأٚؾىالتوار

عرتتزیٗؽزایظٕٔىٗٚتاحجٕیلاتُتٛجٝاس
رییظجٕٟٛرذاعز٘ؾاٖوززۺزِٚتیاسزٓٞزر 
 
ٕ٘یتٛأٖؾىالتراحُوززٚتٝاٞسافتّٙسزعتیافت.
راتحٛیٌُزفت،أاایٟٙاتٔٝؼٙایآٖ٘یغتو ٝ
ٕ٘یذٛآٞتٍٛیٓ٘مسعاس٘سٜٚزرراعتایٔٙافغّٔیفزأٛػٚیاتٝحاؽیٝرا٘سٜ
زوتزرٚحا٘یٌفتۺزرایٗؽزایظاٌزچ ٝ
تالػٞاتزایحُٔؾىالتا٘ثاؽتٝتاؽس.
ٓٞافشایی 
ؽٛز،أااِٛٚیتتایسٔؾٛرتزازٖٚوٕهتٝزِٚتزرراعتای 
رییظجٕٟٛر تا اؽار ٜت ٝتسٚیٗ  ٚارائ ٝالیح ٝتٛزج ٝزر ٔٛػس لا٘٘ٛی ٌفتۺ زِٚت زر سٔا٘ی و ٝحتی اصالحی ٝتٛزج ٝعاَ
 
جاریاسٔجّظتاسٍ٘ؾتٝتٛز،الیحٝتٛزجٝعاَ۹۳رازرسٔاٖلا٘٘ٛیتٟیٚٝتغّیٓٔجّظوززتاتؼٟسذٛزراتزحزوت
زرٔزسلاٖ٘ٛاثثاتٕ٘ایس.
ٔیتٛا٘س ت ٝحُ ٔؾىالت وٕه وٙس ،اضاف ٝوززۺ اِثت ٝریؾ ٝاصّی
زوتز رٚحا٘ی تا تیاٖ ایٙى ٝاجزایی ؽسٖ تٛافك ص٘ ٛ
وٛتأٜست٘سارز.
راٜحُ 
تغیاریاسٔؾىالت،زاذّیاعتٚحُتغیاریاسایٗٔؾىالت 
رییظجٕٟٛراظٟارزاؽتۺلصستحثزرتارٜٔغائٌُذؽتٝرا٘سارْٚتأویسزارْوٝتایسٍ٘أٜارٚتٝآیٙسٜتاؽسٚتزحُٚ
 
فصُ ٔؾىالت تٕزوش ؽٛز؛ حُ  ٚفصُ ٔؾىالت تشري ٘یاسٔٙس لسرت ّٔی اعت و ٝآٖ  ٓٞزر عایٚ ٝحست  ٚا٘غجاْ
ٔیؽٛز.
حاصُ 
تیٗإِّّی تصزیح وززۺ زر ػزص ٝزاذّی ایٗ
زوتز رٚحا٘ی زر تؾزیح آثار  ٚتثؼات ا٘تراتات  ۲۴ذززاز زر ػزص ٝزاذّی  ٚ
تیٗإِّّی ٘یش ؽاٞس تٛزیٓ سٔا٘ی و ٝتٙس ٜت٘ ٝیٛیٛرن عفز وززْٕٝٞ ،
ا٘تراتات تاػث ایجاز ٘ؾاط  ٚأیس ؽس  ٚزر ػزص ٝ
ارٚپاییٞا ،زرذٛاعتٔاللاتزاؽتٙس؛ایٗ٘ؾاٖػظٕتارازٕٜٞٚثغتٍیّٔتایزاٖاعتوٝزر

ٔمأاتوؾٛرٞاٚاسجّٕٝ
ا٘تراتات۲۴ذززازٔتجّیؽس.
افزاعیٌزی را زر عرٙزا٘ی ٔجٕغ ػٕٔٛی عاسٔاٖ ُّٔ

رییظجٕٟٛر ازأ ٝزازۺ ٚلتی پیؾٟٙاز جٟاٖ ػاری اس ذؾ٘ٛت ٚ
 
ٕ٘یوززیٓ ت ٝایٗ عزػت
اػالْ وززْ ،اٌز چ ٝذٛاٞاٖ لزار ٌزفتٗ آٖ زر زعتٛر وار ٔجٕغ ػٕٔٛی تٛزْ ،أا ٔ ٕٝٞا فىز 
ٔراِفتٞا اس جّٕ ٝرصیٓ

ػّیرغٓ تزذی
تا٘یاٖ آٖ اس یه وؾٛر ت ۴۳ٝوؾٛر افشایؼ یافت ٚ ٝپظ اس عزح زر ٔجٕغ ػٕٔٛی 
رأیٌیزی تزای آٖ را ٘ساؽت  ٚلغؼٙأ ٝتا اجٕاع ،ت ٝتصٛیة تزعس؛
صٟی٘ٛیغتی ،حتی ایٗ رصیٓ ٘یش جزأت عزح زرذٛاعت 
ایٗافتراریتشرئٚتؼّكتّٔٝتایزاٖٚیىیزیٍزاسآثارا٘تراتات۲۴ذززازاعت.
زوتز رٚحا٘ی زر ازأ ٝتأویس وززۺ عزح ٔٛضٛع ػمال٘یت  ٚاػتساَ اس عٛی زِٚت یه ؽؼار ٘یغت ،تّىٔ ٝؼتمسیٓ ٔؾىالت
تس ٖٚتىی ٝتز ػمال٘یت  ٚاػتساَ حُ ٘رٛاٞس ؽس .یىی اس ٔؾىالت اعاعی جأؼٔ ٝا افزاط تٛز ٚ ٜاس اتتسایپیزٚسی ا٘مالب
اعالٔی ٕٛٞار ٜافزاعی ،ٖٛتزای وؾٛر ٔؾىُ زرعت وزز٘س  ٚاٌز چٕٔ ٝىٗ اعت ٌاٞی زر السأات ذٛز حغٗ ٘یت ٓٞ
زاؽتٙس،أا٘تیجٝالسأاتؾاٖایجازٔؾىُوززٜاعت.
رییظجٕٟٛر تا تیاٖ ایٙى ٝتزای رعیسٖ ت ٝایزا٘ی أٗ ،آساز  ٚپیؾزفت ٝتایس ٌذؽت وززٌ ،فتۺ تا ا٘ؾماق  ٚاذتالف واری
 
ارٚپاییٞا زر حاِی و ٝیه تارید ّٕٔ ٛاس ج ًٚٙزرٌیزی  ٚاذتالف تا یىسیٍززاؽتٙس ،ت ٝایٗ ٘تیجٝرعیس٘س

ٕ٘یرٚز؛
پیؼ 
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آٔٛسٜٞاتزذٛرزاریٓچزا٘ثایسزروٙاریىسیٍزٚتزٔثٙای
وٝتایىسیٍزٔتحسؽ٘ٛسٚؽس٘سٔ،اوٝاستٟتزیٗزیٗٚفز ًٚٙٞ
اػتساَتآٞتؼأُزاؽتٝتاؽیٓ.
زوتز رٚحا٘ی تا تأویس تز ِش ْٚتؼأُ عاس٘س ٜتا جٟاٖ افشٚزۺ تززیسی ٚجٛز ٘سارز و ٝتایس تزپای ٝػشت ،حىٕت ٔ ٚصّحت
ظزفیتٞأؾىالتراتزعزفوزز.

تٟزٌٜیزیاسٕٝٞ
عزیغتزتا 
تیٗإِّّیراتٛعؼٝزازتاتتٛاٖٞزچ ٝ
ٔٙغمٝای ٚ
ٔٙاعثات 
تالػٞاتزایتحمكاٞسافتاؽس،اظٟارزاؽتۺزِٚت
رییظجٕٟٛرتااؽارٜتٝایٙىٝتایسػمال٘یتٚتستیزاعاطٚتغتز ٕٝٞ

ظزفیتٞا ،تٛزج ٝعاَ  ۹۳را تٔ ٝجّظ ارائ ٝزاز ٚ ٜأیسٚاریٓ و ٝایٗ الیح ٝزر ٔجّظ ذیّی

ٚالغتیٙا٘ ٚ ٝتز ٔثٙای
وأالً 
تغییز٘ىٙسٔٚرصٛصاًارلاْتٛزجٝافشایؼپیسا٘ىٙس.
زوتزرٚحا٘ی تا تیاٖ ایٙى ٝأیس ت ٝتٟثٛز ٚضغ تغیار سیاز اعت ،تصزیح وززۺ عثك ٌشارؽی و ٝزیزٚس ٔٙتؾز ؽس٘ ،ٜزخ تٛرْ
تاس  ٓٞواٞؼ یافت  ٚتٛرْ ٘مغ ٝت٘ ٝمغ ٝت ۲۸.۸ٝرعیس.أیسٚاری ٔززْ ت ٝػٛٙاٖ تشرٌتزیٗ عزٔایٞ،ٝز رٚس تیؾتز اس پیؼ
ٔیٍ٘ز٘س،اتحازٚالؼی
چؾٓٞاییؤٝارا 
ٔیؽٛز.تزایتساْٚایٗحزوتتایستیؼاسپیؼتایىسیٍزٔتحسؽٛیٓٚزرتزاتز 

راتٕ٘ٝایؼتٍذاریٓ.
رییظجٕٟٛر تا اؽار ٜت ٝعزح زٟٞا عٛاَ اس ٚسرا زر ٔست عٔ ٝا ٜاس عٛی ٕ٘ایٙسٌاٖ ٔجّظ ذاعز٘ؾاٖ وززۺ عٛاَ حك
 
ٕ٘ایٙسٌاٖ اعت ،أا چٙیٗ حجٕی اس عٛاَ اس ٚسرا تا حجٓ واری تاالی آٟ٘ا تٙاعة ٘سارز  ٚتؼضاً تزذی اس تماضاٞا ٚ
زرذٛاعتٞا٘یشٔٙغثكتالاٖ٘٘ٛیغتٚٚسیززرلثاَػسْتزآٚرزٜوززٖآٖ٘،ثایستٟسیسؽٛز.تایسٕ٘ایٙسٌأٖحتزْٚسرارا

ذٛاعتٝاْ ضٕٗ احتزاْ وأُ تٕ٘ ٝایٙسٌاٖ ٔ ٚجّظ تز

تزای ا٘جاْ وار تٟتز زٍِزْ وٙٙس.زوتز رٚحا٘یٌفتۺأا تٙس ٜاسٚسرا
اجزایزلیكلاٖ٘ٛایغتازٌیوٙٙس.تززیسی٘سارْوٕ٘ٝایٙسٌأٖجّظٓٞزِغٛسٚذٛاٞاٖؽزایظتٟتزتزایوؾٛر٘س.
رییظجٕٟٛرذٛاٞاٖتجٕیغتٛاٖٕ٘ایٙسٌاٖتزایوٕهتٝزِٚتزرراعتایحُٔؾىالتٔززْؽسٚاظٟارزاؽتۺٔٙظٛر
 
تالػٞایزِٚتتزایرفغٔؾىالتٔززْاعت.تایسٕٝٞ
رییظجٕٟٛریاٚسرا٘یغت،تّىٝوٕهت ٝ
ایٗزرذٛاعتوٕهت ٝ
لٛا تا ٔ ٓٞتحس  ٚتحت ٘ظارت رٞثزی ٔؼظٓ وار را ت ٝپیؼ تثز٘س .زوتز رٚحا٘ی تأویس وززۺ ٌیالٖ اعتا٘ی ٔغتؼس زر
سٔیٞٝٙای ٔرتّف تٛیض ٜوؾاٚرسی ٌ ٚززؽٍزی اعت  ٚاعٕیٙاٖ زاؽت ٝتاؽیس و ٝزر حس ٔمسٚرات ت ٝز٘ثاَ وٕه ت ٝتٛعؼٝ

اعتاٖٚحُٔؾىالتٞغتیٓ.
ارتماء ازاری ٔٙاعك ٔرتّف وؾٛر عزح جأؼی زر ٚسارت
تصٕیٌٓیزی تزای تمغیٕات وؾٛری  ٚ

رییظجٕٟٛر ٌفتۺ تزای
 
وؾٛرزرزعتتٟیٝاعتوٝزرآیٙسٜزرزِٚتتزرعیذٛاٞسؽس.
رییظجٕٟٛرٕ٘ایٙسٌاٖاعتاٖزرعرٙا٘یتٛجٝتٝوؾاٚرسیٌیالٖ،تٛیضٜتِٛیستزذیٔحصٛالتٔثُتز٘ج
پیؼاسعرٙاٖ 
سیزعاذتٞای

ظزفیتٞای ٌززؽٍزیِ ،ش ْٚتٛعؼٝ

 ٚچای ِ ٚشٍ٘ ْٚا ٜاعتزاتضیه زِٚت ت ٝایٗ ٔحصٛالت ،تٛج ٝتیؾتز تٝ
جٕغآٚری پغٕا٘سٞا ،تٛج ٝت ٝحُ ٔؾىالت صیازاٖ،
حُٕ ٘ ٚمُ زر اعتاٖ ،تٛعؼ ٝؽثى ٝفاضالب ،صزف تٛج ٝوافی ت ٝ
تٟزٜتززاریاسٔٙاتغ٘فتٌٚاسوؾفؽسٜزرذشرٚاصالحتمغیٕاتوؾٛری
اتٕاْعاذتتٙازر٘یٕٝتٕاٌْیالٖ،تغزیغزر 
زراعتاٖراذٛاعتارؽس٘س.
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