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رئيس وأعضاء لجنة الثروة النباتية بمجلس إدارة الهيئة تفقدوا سوق الخضار والفاكهة بالشويخ

»الزراعة«: سياسة جديدة للدعم النباتي وتسويق المنتجات الزراعية
قام رئي���س واعضاء جلنة الثروة النباتية مبجلس ادارة الهيئة العامة لش���ؤون 
الزراعة والثروة السمكية بجولة تفقدية على سوق اخلضار والفاكهة مبنطقة الشويخ 
رافقهم فيها نائب املدير العام لشؤون الثروة النباتية م.فيصل الصديقي وذلك للوقوف 
على سير العمل واآللية التي يتم من خاللها تسويق املنتج الزراعي احمللي بداية من 
عمليات التحريج الى ان يصل للمستهلكني من املواطنني واملقيمني وذلك االطالع على 
نوعية وكمية املنتجات الزراعية احمللية بالسوق للتأكد من حتقيق التوازن بني العرض 

والطلب مبا يحقق مصلحة كل من املنتج واملستهلك.
وقد اس���تمع اعضاء مجلس االدارة لش���كاوى وطلبات عدد من املزارعني املنتجني 
املتواجدين في الس���وق واملعوقات التي تواجههم في تسويق منتجاتهم والتي حتول 
دون حتقيق اقصى كفاءة تسويقية ملنتجاتهم الزراعية والتي متثل معظمها في تدني 
االس���عار االمر الذي ال يتناس���ب مع التكلفة الفعلية للمنتج الزراعي وكذلك ضعف 
االشراف والرقابة على املزاد من قبل احتاد املزارعني وسلبيته جتاه الداللني والشرطية 

مما يؤدي الى سلب حقوق املزارعني.
الى ذلك ناشد املزارعون اعضاء مجلس االدارة ومسؤولي الهيئة ضرورة التدخل 
حلل مش���كلة االسعار وايجاد حلول بديلة لتس���ويق املنتج الزراعي بدال من النظام 

املعمول به حاليا، والذي يعود بالدرجة االولى بالنفع على الوس���طاء والقائمني على 
العملية التسويقية.

وفي هذا السياق اكد عضو مجلس االدارة ورئيس جلنة الثروة النباتية باملجلس 
بدر الكندري ان الهيئة تقوم بدراسة سياسة جديدة للدعم النباتي تراعي فيها فترات 
ذروة االنت���اج وحتقيق التوازن بني العرض والطلب من خالل توجيه االنتاج وتنوع 
املنتجات الزراعية احمللية خالل الس���نة املالية القادمة مع التدرج في سياس���ة الدعم 
وتسويق املنتجات الزراعية وتنظيمها بشكل يعود بالفائدة واالزدهار على املنتجات 
الزراعية احمللية بصفة عامة واملزارع واملستهلك بصفة خاصة وللهيئة ايضا كاحدى 

مؤسسات الدولة في املرحلة التي تعقب تلك السنة املالية.
وقد طلب رئيس اللجنة من قطاع الثروة النباتية بالهيئة تزويد جلنة الثروة النباتية 
باملجلس بالبيانات اخلاصة باملزارعني املوردين للمنتجات الزراعية احمللية ونوعيتها 
وكميتها واالس���عار التي بيعت بها خالل املزاد واجلهات التي قامت بشرائها سواء من 
قبل اجلمعيات التعاونية او جهات اخرى معلومة، اضافة الى ذلك طلب تشكيل فريق 
استشاري من ذوي اخلبرة والكفاءة من مزارعي الوفرة والعبدلي لالستعانة بهم في 

رئيس واعضاء جلنة الثروة النباتية خالل تفقدهم سوق اخلضار والفاكهةوضع سياسة الدعم بشكل عملي سليم.
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