
 

 

 

 ،علي محمد شاعري؛ رئيس محترم کميسيون کشاورزي مجلس شوراي اسالمي آقاي دکتر جناب

 اعضاء محترم کميسيون کشاورزي مجلس شوراي اسالمي

 سالم عليکم،
 

 وبه ممنوعيت واردات، توليد و مصرف محصوالت تراريختهدرخواست تجديدنظر در مصموضوع: 

 

 بررسي حاشيه در اسالمي شوراي مجلس کشاورزي محترم کميسيون که شديم مطلع تحيات، اهداي از پس

 واردات، آن اساس بر که است رسانده تصويب به را ايمصوبه کشور اجتماعي اقتصادي توسعه ششم برنامه اليحه

 در که است ناباورانه جهت اين از ايمصوبه چنين شود. ممنوع ايران در تراريخته محصوالت مصرف و توليد

 خواسته کشور علمي هايانجمن از نظري کوچکترين محترم، کميسيون آن متداول رويه خالف بر آن تصويب

 نشده هتوج دام خوراک و نباتيروغن کمبود از ناشي اجتماعي هايبحران بروز جمله از آن عواقب به و نشده

 در موجود کلزاي و ذرت از نيمي و جهاني تبادل بازار در موجود سوياي تمام که هستند مطلع سروران است.

 بيش و کشور مصرفي نباتي روغن درصد ۰۹ از بيش تامين محل محصول سه اين هستند. تراريخته همگي بازار

 تا دو فاصله به قانون اين اجراي و صويبت صورت در ترتيب، بدين هستند. کشور طيور و دام خوراک درصد ۰۹ از

 بهتري کيفيت از هاتراريخته اين، بر عالوه بگيرد. فرا را جامعه دامن آن تصويب از ناشي بحران بايد ماه سه

 و جهاني بهداشت سازمان مانند المللي بين معتبر مراجع تاييد مورد و بوده برخوردار غيرتراريخته انواع به نسبت

 زمينه در گذاريسرمايه قرن ربع به قريب سابقه که است شده انجام کشوري در مصوبه اين ند.هست ملي مراجع

 داده پرورش گياهي ژنتيک مهندسي متخصص نفر هزار چند دارد، تراريخته گياهي محصوالت فني دانش توسعه

 آماده اخرف تراريخته محصول چند دارد، فنآوريزيست تخصصي ملي پژوهشکده يک و پژوهشگاه يک است،

 انساني سرمايه از دارد، تراريخته محصوالت ايمن مصرف و واردات سابقه سال بيست به قريب دارد، سازي تجاري

 جايگاه چنان از آن فناوري زيست خوشوقتانه و است بهرمند تراريخته محصوالت حوزه در ارزشمندي بسيار

 آخرين در له معظم و بوده رهبري معظم مقام اهاتمب مورد آن پيشرفتهاي که است برخوردار ممتازي الملليبين

 .کنند مي تاکيد آن بر دولت محترم هيأت اعضاي با مالقاتشان

 روز بحث مهمترين به ورود براي اسالمي شوراي مجلس در مردم منتخب نمايندگان حق به وافر احترام ضمن

  عنوان به است، شده همزمان غيرعلمي انجمن يک مکاتبه و ها رسانه برخي واقع خالف مطالب با متاسفانه که
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 نظرات به بيشتر التفات به را مردم امين منتخبان و عزيزان شما مدني، جامعه تخصصي و علمي بدنه از بخشي

 معاونت فنآوري زيست توسعه ستاد کشاورزي، ترويج و آموزش تحقيقات، سازمان دارو، و غذا سازمان کارشناسي

 فنآوري، زيست و ژنتيک مهندسي ملي پژوهشگاه ملي، علمي هاي انجمن جمهوري، رياست فنآوري و علمي
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 گياهي محصوالت ملي - بومي فنآوري استقرار موضوع و فرموده تجديدنظر تراريخته محصوالت مصرف و توليد

 .دهند قرار سازي تصميم و بررسي مورد بيشتر درايت و دقت ظرافت، مشورت، لحاظ با را اريختهتر
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