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اقتصــاد کالن کشــور بــا افزایــش روزافــزون تورمــی 
مهارناپذیــر، چشــم انــداز اقتصــاد کشــاورزی را بــا شــاخصه 
ــی  ــیم م ــاورزی ترس ــدات کش ــر تولی ــازار ب ــه ب ــی غلب اصل

ــد. کن

بــروز و ظهــور ایــن شــاخصه اجتنــاب ناپذیــر اســت. بــه 
ــه  ــت ک ــد نیس ــن تولی ــی ای ــد نهای ــاده، در فراین ــان س زب
ــی و قیمــت کاالهــا را تعییــن مــی  ســمت و ســوی بازرگان
ــاد کالن  ــی از اقتص ــورم ناش ــر از ت ــازار متاث ــه ب ــد، بلک کن
سیاســی کشــور اســت کــه کــم و زیــاد تولیــدات کشــاورزی 
در کاالهــای مهــم و اساســی را رقــم مــی زنــد. ایــن تعییــن 
تکلیــف از ســوی بــازار بــا ممیــزه افزایــش قیمــت هــا حتــی 
بــر وضعیــت تولیــد و تحویــل گنــدم کشــاورزان بــه دولــت 
ــده  ــالم ش ــت اع ــه قیم ــا ک ــا آنج ــت ت ــذار اس ــر گ ــز اث نی
ــد  ــی توان ــم نم ــدم ه ــو گن ــر کیل ــد ه ــرای خری ــت ب دول
کارآمــدی موثــری داشــته باشــد و پیــش بینــی مــی شــود 

ــی و  ــد تضمین ــدم از چرخــه خری ــه بخــش عمــده ای از گن ک
تحویــل بــه دولــت، بــه صــورت قاچــاق  از کشــور خــارج شــود 
ــی  ــای تبدیل ــراورده ه ــع ف ــمت صنای ــه س ــازار آزاد ب ــا در ب ی

ــر بخــورد. ــد محصــوالت آردی ُس ــدم و تولی گن

 افزایــش بــی ســابقه قیمــت پیــاز در کمتــر از یــک مــاه - بــه 
رغــم مــازاد تولیــد آن فراتــر از برنامــه الگــوی کشــت- بــه رقــم 
ــو آشــکار  ــرای هــر کیل ــان ب ــا 30 هــزار توم ــی ســابقه 28 ت ب
ــاالی ســر تصمیمــات دولتــی و  ــازار، از ب مــی ســازد تشــتت ب
ابزارهــای قانونــی وزارت جهــاد کشــاورزی بــرای تنظیــم و بلکه 
مهــار بــازار عبــور خواهــد کــرد و ابزارهــای محــدود وزارتخانــه، 
ــس  ــی و عک ــاظ اجرای ــه لح ــه ب ــی و چ ــاظ اصول ــه لح ــه ب چ
العمــل ســریع، قــدرت مقابلــه و یــا ایســتایی و تثبیــت قیمــت 
هــا را نــدارد. لــذا اقتصــاد کشــاورزی در شــرایط اقتصــاد کالن 
تــورم زده کشــور، بــا هــر تدبیــر مدیریتــی قــادر نخواهــد بــود 

بــازار محصــوالت کشــاورزی را تنظیــم کنــد. 

ــه دیگــری از مســتندات ایــن بحــث و تحلیــل نظــری،  نمون
ــه  ــه ب ــود ک ــته ب ــاه گذش ــه م ــی س ــرغ ط ــت م ــت گوش قیم
ــه  ــره ب ــدد زنجی ــای متع ــه ه ــدگان حلق ــد کنن ــان تولی زی
ــن محصــول پروتئینــی اساســی تمــام شــد و  هــم پیوســته ای
ــه حاشــیه ســودی مطمئــن برســند و  مرغــداران نتوانســتند ب

ــد. ــی ماندن ــان باق ــره زی در چنب

چشم انداز اقتصاد کالن کشاورزی؛چشم انداز اقتصاد کالن کشاورزی؛

 غلبۀ بازار بر تولید غلبۀ بازار بر تولید
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 حــدت و شــدت ایــن زیان بــرای مرغــداران 
و تولیدکننــدگان گوشــت مــرغ تــا آنجــا بــود 
کــه قیمــت محصــول آنــان حتــی بــه قیمــت 
مصــوب 63 هــزار تومــان دولتــی هم نرســید و 
بــرای مــرغ مــادری هــا یعنــی تولیدکننــدگان 
تخــم مــرغ نطفــه دار و جوجــه یــک روزه هــم 

وضــع بــه همیــن منــوال بــود.

امــا نگارنــده پیــش بینــی مــی کنــد کــه بــا 
ــک روزه از  ــه ی ــاء جوج ــع امح ــه من ــه ب توج
ســوی افــکار عمومــی و تصمیمــات دولتــی و 
نهادهــای قضایــی در ایــن بــاب و لــذا کاهــش 
تولیــد جوجــه یکــروزه تــا 15 میلیــون قطعــه 
بــه جــای آن، بــه عــالوۀ مشــکالت نقدینگــی 
ــرورش دهنــدگان مــرغ گوشــتی، در آینــده  پ
ــت  ــش گوش ــی کاه ــل توجه ــزان قاب ــا می ب
مــرغ مواجــه خواهیــم بــود کــه ایــن  کاهــش 
ــرف  ــت مص ــش قیم ــا روی افزای ــد حتم تولی

اثــر مــی گــذارد.

 مــوازی بــا ایــن وضعیــت نــه چنــدان 
کشــاورزی،  عرصــه  در  کننــده  امیــدوار 
سیاســی شــدن اقتصــاد و بازرگانــی کشــاورزی 
از ســوی »قــدرت طلبــان منافــع محــور 
ــیطره  ــرای س ــان ب ــالش آن ــی کار« و ت سیاس
ــر ایــن بخــش اقتصــادی، مصیبــت دیگــری  ب
ــاد  ــکالت زی ــا مش ــاورزان را ب ــه کش ــت ک اس
و آســیب هــای جــدی مواجــه خواهــد کــرد.

ــا  ــا آنج ــت ت ــن اس ــا ممک ــیب ه ــن آس ای
ادامــه یابــد کــه تمــام برنامــه هــای راهبــردی 
ــا مخاطــره و عــدم  وزارت جهــاد کشــاورزی ب
اجــرا مواجــه شــوند و همــه آنچــه با امیــدواری 
طــرح ریــزی و بــرای هــر کــدام چندیــن 
نشســت  هــا   وده  سراســری  گردهمایــی 
اســتانی انجــام شــده، بــه کلــی از میــان بروند، 
در نتیجــه؛ وزیــر و برخــی از معاونــان تولیــدی 
ــی  ــه ســیبل همــان سیاســیون ب ــه ب وزارتخان
عمــل قــدرت طلــب تبدیــل و میدانــداران پــر 
ــه وزارت  ــازار ب ــم ب ــذاری تنظی ــرارت واگ ح
جهــاد کشــاورزی و تمرکــز تولیــد و بازرگانــی 
در یــک وزارتخانــه، دشــمنان جــدی و تنــد آن 
شــوند و ایــن بــار عکــس آنچــه گفتــه بودنــد، 

بگویند 
فریــاد  و 

ــد! بزنن

 اما 
عیب 

قضیــه ایــن 
کــه  اســت 

آقــای  گویــا 
جهــاد  وزیــر 

کشــاورزی بــا دولــت 
رودربایســتی  ســیزدهم 

دارد و بــرای نجــات کشــاورزان 
ــای  ــه آق ــت ب ــه صراح ــور ب ــاورزی کش و کش
مخبــر معــاون اول و طــراح برنامــه هــای 
دولــت نمــی گویــد کــه اینطــوری نمــی شــود 
و کشــاورزی نمــی توانــد در چنبــره اقتصــادی 
گرفتــار و تــورم زده کــه ســایه شــوم تحریــم 
هــا را نیــز بــاالی ســر خــود دارد قیمــت هــا را 
مهــار کنــد بــه گونــه ای کــه هــم کشــاورزان 
بخــش هــای مختلــف تولیــدی راضــی باشــند 
ــی  ــدید قیمت ــانات ش ــا نوس ــردم ب ــم م و ه
مواجــه نشــوند، لــذا حتمــا بایــد از ایــن 
ــا و  ــم ه ــت تحری ــن بس ــی  ب ــرایط سیاس ش

انــزوا در اقتصــاد جهانــی خــارج شــد!

 بــه هــر روی بایــد گفت در چنیــن وضعیتی 
از اقتصــاد کالن کشــو،ر نــه مــی تــوان تولید را 
تنظیــم کــرد و نــه قیمــت هــا را، و شــوربختی 
ــر  ــاب ناپذی ــی اجتن ــه در فروپاش ــت ک آنجاس
ــدون  ــی، ب ــتۀ درون گرای ــاد بس ــن اقتص چنی
ــی  ــرو م ــه ف ــی ک ــت های ــن خش ــد اولی تردی
ــرا  ــود زی ــوار کشــاورزی خواهــد ب ــزد از دی ری
یــک ســوی اقتصــاد ایــن بخــش، جمعیــت 80 
و چنــد میلیونــی آحــاد ملــت اســت و ســوی 
دیگــر آن، 4 میلیــون بهــره بــردار نــه چنــدان 
مــدرن کــه متوســط بهــره وری پایینــی از آب 

و خــاک دارنــد.

منصور انصاری 
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ــه  ــن گفت ــاورزی در آخری ــاد کش ــر جه ــژاد وزی ــاداتی ن ــر س دکت
ــانه  ــگاران رس ــور خبرن ــدون حض ــی ب ــک گردهمای ــا در ی ــود، گوی خ
هــا بــر ایــن نکتــه تاکیــد کــرده بــود کــه »راهــی جــز اجــرای الگــوی 

ــم«. ــران نداری ــرای اســتمرار کشــاورزی در ای کشــت ب

ایــن مفهــوم بســیار درســت اســت ولــی وزیــر نگفتــه بــه جــز تحکــم و دســتور، 
بــا چــه شــیوه اقتصــادی و کــدام نگــرش بــه بــازار و در کنــار اینهــا چــه شــیوه 
ای از صــادرات یــا واردات مــی تــوان »ایــن راهــی کــه بــه جــز آن راهــی وجــود 
ــی  ــه م ــده و گفت ــه ش ــه گفت ــون آنچ ــرد؟ تاکن ــی ک ــی و عمل ــدارد« را اجرای ن
شــود، بــه جــز رویاپــردازی بــی پایــه بعضــی از معاونــان کــه ایــن خواهــد شــد و 
آن خواهیــم کــرد، در عرصــه بازرگانــی و بــازار و بــه واقــع مشــوق هــای قیمتــی 
در کنــار ایــن موضــوع کــه الزامــا چــه بکاریــم و چــه نکاریــم اقدامــی کاربــردی 
نبــوده و یــا در برنامــه اجرایــی ایــن الگــو کــه ظاهــرا و بــه اســتناد گفتــه وزیــر؛ 

بــه جــز آن راهــی نیســت، مــورد تاکیــد قــرار نگرفتــه اســت.

 اولیــن مســیر اشــتباه و راهبــرد انحرافــی بــرای اجــرای الگــوی کشــت منهــای 
آنچــه در عرصــه بــازار، بازرگانــی، قیمــت هــای رقابتــی و صــادرات گفتــه شــده 
واگــذاری اجــرای الگــوی کشــت و الزامــات آن ماننــد کشــت قــراردادی و غیــره 

بــه موسســه تــات )تحقیــق، آمــوزش و ترویــج( اســت.

ــان  ــام در می ــت ع ــو مقبولی ــن الگ ــوز ای ــه هن ــرایطی ک ــذاری در ش ــن واگ ای
ــز  ــه ج ــه ســنخیتی ب ــت نشــده اســت هیچگون ــرده و تثبی ــدا نک کشــاورزان پی
اطالــه بــی حاصــل موضــوع در پــی نخواهــد داشــت. کتــاب و کتابخانــه، 
آزمایشــگاه، مطامعــه نظــری و تحقیــق میدانــی، تنهــا مقدمــه و پیشــینه ای بــرای 
ــد بــه عرصــه ای از عمــل و اجــرا  توســعه اســت و نمــی توان
ــون در کشــاکش اجــرا  ــدل شــود. الگــوی کشــت هــم اکن ب
و یــک موضــوع میدانــی اســت، واگــذاری آن بــه یــک نهــاد 
ــذا  ــده دارد. ل ــل کاهن ــی و تداخ ــرت اجرای ــی، مغای تحقیقات
ــر اســاس جــو ســازی  گمــان مــی رود ایــن تصمیــم وزیــر ب

ــای جلســه ای اتخــاذ شــده و دوراندیشــانه نیســت. ه

 پیــش از ایــن و در دوره وزارت دکتــر خلیلــی نیــز توزیــع 
ــل  ــا شکســت کام ــه ب ــذار و البت ــن موسســه واگ ــه ای ــذر ب ب
ــی از آن  ــه مثبت ــتاورد و نتیج ــچ دس ــا هی ــد، ام ــه ش مواج

ــا ثبــت و ضبــط نشــده اســت. رکــورد ی

سرنوشت مبهم الگوی کشت؛سرنوشت مبهم الگوی کشت؛

 تولید با تحکم بدون توجه به بازار و اقتصاد تولید با تحکم بدون توجه به بازار و اقتصاد



زی
ور

شا
 ک

ی
ها

ت 
اخ

 س
یر

 ز
یع

صنا
*

ور
طی

و 
م 

دا
ی 

ذای
غ

وم
 س

م و
ست

 بی
ال

س

5

شامره 250

آبان 1401

ــی اســت،  ــا بازرگان ــی در عرصــه تولیــد و سیاســت گــذاری و نهایت الگــوی کشــت، یــک امــر اجرای
ــد. ــه ســمت تولیــد مــی آی ــازار ب یعنــی مســیر تحقــق آن الزامــا از تولیــد شــروع نمــی شــود، از ب

اگــر کشــاورزان یــا جامعــه کشــاورزی کــه مالکیــت 98 درصــدی تولیــد را بــر عهــده دارنــد دریابنــد 
قیمــت ایــن یــا آن محصــول 30 تــا 100 درصــد باالتــر از فــالن و بهمــان محصــول اســت تــاب آوری 
ــر  ــود بیشــتر از محصــوالت دیگ ــا س ــه ب ــد بازارک ــه محصــولُ رن ــد داشــت ک ــری خواهن بســیار کمت
خریــداری مــی شــود را نکارنــد. کافــی اســت در یــک منطقــه یــک کشــاورز بــا تبــّری از کاشــت فــالن 
محصــول در قالــب الگــوی کشــت، بــه ســودی مناســب تــر از محصولــی دیگــر در یــک فصــل دســت 
یابــد، ایــن موضــوع بــدون تردیــد تاثیــر بالواســطه بــر همســویی ســایر کشــاورزان بــرای کاشــت همــان 

محصــول ممنوعــه دارد!

نمــی تــوان فقــط بــا زور و دســتور، کشــاورز لرســتانی را مجبــور کــرد کــه برنــج نــکارد، او بــا کمتــر 
آبــی کــه دارد و بــه هــر میــزان کــه بتوانــد بــدون اتــکا بــه کمــک هــای ناچیــز دولــت در حــوزه الگــوی 
ــا قیمــت بســیار باالتــر از گنــدم مــی  کشــت، برنــج مــی کارد چونکــه بــه راحتــی و بــدون دردســر ب

توانــد آن را بــه بــازار عرضــه کنــد.

 در نیمــه دوم همیــن مــاه )آذر 1401 ( بــود کــه معــاون امــور زراعــت کــه همیشــه در میــدان اســت 
در شــرایط رپ رپ الگــوی کشــت اعــالم کــرد کشــاورزان جنــوب کرمــان 10 هــزار هکتــار بیشــتر از 

ســطح کشــت ابالغــی پیــاز کاشــته انــد.

ــرای جنــوب کرمــان تعییــن  ــر گفتــه اســت 6 هــزار و 300 هکتــار ســطح پیــاز ب ایــن معــاون وزی
شــده امــا 10 هــزار هکتــار بیشــتر از ســطح ابالغــی کشــت شــده )یعنــی نزدیــک بــه 2 برابــر ســهمیه 
تعییــن شــده( کــه 800 تــا یــک میلیــون تــن محصــول بیشــتر از نیــاز کشــور روانــه بــازار مــی شــود.

ــر مــی گویــد مــا نگــران هســتیم اگــر عــراق ایــن محصــول را خریــداری نکنــد چــون  معــاون وزی
ــان هنگفــت  ــا زی ــازکار ب ــراوری فراهــم نیســت در بهمــن و اســفند کشــاورزان پی ــل و ف ــکان تبدی ام

مواجــه شــوند!

ــی و  ــان ده ــن زی ــد؟ ای ــی کنن ــت نم ــت را رعای ــوی کش ــاورزان الگ ــرا کش ــید چ ــد پرس ــا بای طبع
عبــور از قاعــده الگــوی کشــت آشــکار مــی ســازد تمــام جلســات اســتانی و کشــور و کنفرانــس هــای 
سراســری و گردهمایــی هــا باحضــور مجــری الگــوی کشــت نتوانســته اســت کارآمــدی الزم را داشــته 
باشــد و سرنوشــت ایــن الگــوی سرنوشــت ســاز در جایــی دیگــر و میدانــی متفــاوت و خــارج از ایــن 

جلســات رقــم مــی خــورد کــه بایــد فکــری بــه حــال آن کــرد.

رمــز ایــن خــروج از قاعــده الگــوی کشــت را بایــد در بــازار و قیمــت هــای محصــول جســتجو کــرد، 
گرچــه یکــی از معاونــان گفتــه اســت مــی خواهیــم الگــوی کشــت را در عرصــه هــای باغبانــی نیــز اجــرا 
ــه ســراغ تغییــر  ــه جایــی برســانید بعــد ب کنیــم کــه بایــد گفــت »اول الگــوی کشــت در زارعــت را ب

الگــوی کشــت باغبانــی برویــد«!

مدیرمسئول
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سرگردانی وزارت جهادکشاورزی سرگردانی وزارت جهادکشاورزی 

در سیاست گذاری ناموفق در سیاست گذاری ناموفق 

تولید و تنظیم بازار پیازتولید و تنظیم بازار پیاز

ایــن تحلیــل بــر آن نیســت کــه بگویــد پیــاز خیلــی مهــم اســت، هــر چنــد 
ــواع غــذا مهــم اســت،  ــرای پخــت ان ــواد ضــروری ب ــوان یکــی از م ــه عن کــه ب
بلکــه مــی خواهــد از طریــق تمثیــل سرنوشــت غــم انگیــز پیــاز طــی یــک مــاه 
ــه  ــا پای ــر ب ــال تغیی ــداوم در ح ــای م ــان سیاســت ه ــه ریشــه نوس ــته، ب گذش
ــای  ــری ه ــم گی ــک مصــداق در عرصــه تصمی ــوان ی ــه عن ــاورزان ب ــان کش زی

متناقــض اشــاره کنــد.

ایــن بــار وجــود سیاســت هــای پــر تشــتت در تصمیــم گیــری برمــی گــردد 
ــن  ــل همــه جانبــه نبودنای ــه دالی ــه موضــوع راهبــردی الگــوی کشــت کــه ب ب
راهبــرد و شــتاب زدگــی در اجــرای آن بــا کمتریــن مقدمــات اجرایــی، موجــب 

نوســانات شــدید در سیاســت گــذاری بعضــی محصــوالت مــی شــود.

حکایــت از آن قــرار اســت کــه مهنــدس مهاجــر معاونــت زراعــت وزارت جهــاد 
کشــاورزی کــه مســئولیت نظــارت بــر الگــوی کشــت را بــه ایشــان نســپردند و 
بــه معاونــت دیگــری کــه مســئولیتش چیــز دیگــری اســت واگــذار کردنــد، در 
مورخــه 1401/9/16 مــی گویــد: »کشــاورزان جنــوب کرمــان 10 هــزار هکتــار 

بیشــتر از ســطح ابالغــی پیازکاشــتند.«

ــان 10  ــوب کرم ــاورزان جن ــرداد: کش ــاد خب ــاون وزارت جه ــرس: )مع کاج پ
ــاز کاشــتند( ــار بیشــتر از ســطح ابالغــی پی هــزار هکت

ایــن معــاون وزیــر در همیــن خبــر مــی گویــد: »البتــه 6 هــزار و 300 هکتــار 
ــار  ــود کــه 10 هــزار هکت ــان تعییــن شــده ب ــاز جنــوب کرم ســطح کشــت پی
بیشــتر از ســطح ابالغــی کشــت شــده و 800 تــا یــک میلیــون تــن محصــول 

بیشــتر از نیــاز کشــور روانــه بــازار مــی شــود.«

ــه رغــم انعــکاس ایــن خبــر و  حــال، اولیــن پرســش ایــن اســت کــه چــرا ب
مــازاد تولیــد پیــاز، در بــازار شــهرهای بــزرگ بــا التهــاب وافزایــش قیمــت ایــن 

محصــول مواجــه مــی شــویم؟

ــه  ــت ک ــه اس ــر نگفت ــاون وزی ــای مع ــن آق ــد ای ــر چن ــر، ه ــوی دیگ از س
کشــاورزان در ســایر اســتان هــای پیــاز خیــز، بــا چنــد هکتــار و چــه مقــدار از 
ــه هــر حــال ایــن  ــد، امــا ب ایــن محصــول، الگــوی کشــت را رعایــت نکــرده ان
اقــدام کشــاورزان کرمانــی بــه واقــع نقــض آشــکار الگــوی کشــت، تنهــا در یــک 

محصــول اســت.

از ایــن خبــر مــی تــوان چنیــن نتیجــه گرفــت کــه الگــوی کشــت حداقــل 
ــاون  ــاال آن مع ــت، ح ــه اس ــش نرفت ــه پی ــق برنام ــتان طب ــک اس ــن ی در همی
ــر  ــر ب ــای وزی ــر آق ــوذ ب ــال نف ــا اعم ــوی کشــت را ب ــه مســئولیت الگ ــر ک وزی
عهــده گرفتــه اســت، خــوب اســت یــک تحقیــق جامــع انجــام دهــد کــه چــرا 
ــر رخ داده و  ــتان دیگ ــد اس ــا ال در چن ــان واحتم ــتان کرم ــاق در اس ــن اتف ای
ــر کــه کارش  ــوده؟ البتــه ایــن معــاون وزی علــل و عوامــل اقتصــادی آن چــه ب
ــم از وی  ــر ه ــای وزی ــاال آق ــد و احتم ــی کن ــن کار را نم ــت ای ــات اس تحقیق
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بازخواســتی نخواهــد کــرد و دســتوری مبنــی بــر تحقیــق 
ــر دســتوری بدهــد  و مطالعــه نخواهــد داد اگــر هــم وزی
و ایشــان هــم انجــام دهــد، بــرای افــکار عمومــی انتشــار 
نمــی دهــد و تــر جیــح مــی دهــد در البــه الی تحقیقــات 
دیگــر تــوی گنجــه قفــل شــده بــال اســتفاده قــرار گیــرد. 
ــال  ــم نیســت، فع ــاز مه ــد پی ــای وزیربگوی ــم آق شــاید ه

بایــد بــه مــرغ و تخــم مــرغ و گوشــت قرمــز چســبید.

ــن رخــداد و ســرپوش گذاشــتن روی آن،  ــه ای در ادام
ــی  ــچ راه ــد: »هی ــی گوی ــر در 1401/9/29 م ــای وزی آق
بــه غیــر از الگــوی کشــت بــرای اســتمرار کشــاورزی بــر 
ــر  ــن خب ــم.« ایشــان در همی ــران نداری ــم ای اســاس اقلی
مــی گویــد: »وزارت جهــاد کشــاورزی توانســت بــه خوبــی 

کشــور را از ایــن مراحــل عبــور دهــد«.

ــرای  کاج پــرس: )راهــی جــز اجــرای الگــوی کشــت ب
ــم( ــران نداری اســتمرار کشــاورزی در ای

منهــای ایــن حــرف هــا کــه اگــر تحقــق یابنــد بــرای 
کشــاورزی کشــور بســیار مفیــد هســتند، گزارشــی 
ــه  ــرس در مورخ ــه کاج پ ــا از جمل ــانه ه ــی در رس میدان
ــک  ــاز، اش ــت پی ــش قیم ــوان »افزای ــا عن 1401/9/30 ب
مــردم خوزســتان را درآورد« منتشــر شــد کــه در آن آمده 
اســت: »افزایــش غیــر مترقبــه قیمــت پیــاز در یــک هفته 
ــتانی  ــای خوزس ــیاری از خانواره ــندی بس ــر ناخرس اخی
رابــه دنبــال داشــته و مــردم خواســتار جلوگیــری از 
نوســان شــدید قیمتــی محصــوالت کشــاورزی بــه ویــژه 

ــر مصــرف شــدند.« محصــوالت پ

ــت  ــارف قیم ــش نامتع ــزارش، افزای ــن گ ــی در ای حت
پیــاز در خوزســتان، توســط علــی رحــم کریمــی معــاون 
ــی ســازمان جهــاد کشــاورزی خوزســتان  توســعه بازرگان
کــه مــی گویــد؛ »قیمــت ایــن محصــول بــاالی 25 هــزار 

تومــان تخلــف اســت« تلویحــا تاییــد مــی شــود.

ــی  ــی داخل ــرکل بازرگان ــر مدی ــا دفت ــوع ت ــن موض ای
ــد  ــدس مجی ــد و مهن ــی رس ــاورزی م ــاد کش وزارت جه
حســینی مقــدم در 1401/10/10 بــا اشــاره بــه افزایــش 
ــد:  ــی گوی ــردازد و م ــی پ ــل آن م ــه دالی ــاز ب قیمــت پی
»تغییــر فصــل و بارندگــی هایــی کــه در جنــوب کشــور 
روی داد وفقــه ای کوتــاه در حمــل و نقــل ایجــاد کــرده و 

ــاز شــده اســت.« موجــب افزایــش قیمــت پی

وی در همیــن خبــر مــی افزایــد: »صــادرات هــم یکــی 
ــن  ــه ای ــود ک ــاز ب ــت پی ــش قیم ــل افزای ــر از دالی دیگ
ــوب  ــت مطل ــون وضعی ــده و اکن ــت ش ــوع مدیری موض
ــی وزارت  ــی داخل ــرکل بازرگان ــرس: )مدی ــت. کاج پ اس

ــد؟( ــران ش ــاز گ ــرا پی ــرداد: چ ــاورزی خب ــاد کش جه

حســینی مدیــرکل بازرگانــی داخلــی در همیــن خبــر 
مــی گویــد: »هماهنگــی هــای الزم بــا تولیدکننــدگان عمده 
اســتان هــای هرمــزگان و جنــوب کرمــان صــورت گرفتــه که 

بیشــترین میــزان پیــاز در بازارهــای داخلــی توزیع شــود.«

ــون  ــم اکن ــاز ه ــد: »پی ــی گوی ــئول م ــام مس ــن مق ای
ــزار  ــت 15 ه ــه قیم ــن و ب ــزار ت ــا 100 ه ــه 90 ت روزان

ــی  ــه م ــار عرض ــره ب ــوه و ت ــن می ــان در میادی و 900 توم
ــود.« ش

ایــن حکایــت، روی کاغــذ و در اینجــا تمــام مــی شــود امــا 
بــه رغــم مــازاد تولیــد 800 هــزار تنی پیــاز در اســتان کرمان 
و نگرانــی معاونــت امــور زراعــت بــرای زیــان کشــاورزان در 
بهمــن و اســفند مــاه، خبــر دیگــری انعــکاس مــی یابــد کــه 
محــرم ســلطانی، سرپرســت دفتــر توســعه صــادرات اعــالم 
ــه  ــد ب ــاز را از 50 درص ــادرات پی ــوارض ص ــد: »ع ــی کن م
100 درصــد افزایــش داده ایــم تــا مشــکلی در بــازار داخلــی 

حاصــل نشــود.«

ــر توســعه صــادرات  ــالم از ســوی سرپرســت دفت ــن اع ای
ــازد  ــی س ــکار م ــه آش ــه ک ــی وزارت خان ــت بازرگان معاون
تدابیــر اتخــاذ شــده توســط مجیــد حســینی دفتــر بازرگانــی 
داخلــی بــرای تثبیــت قیمــت چنــدان نتیجــه بخــش نبــوده 
ــت  ــه سیاس ــش در عرص ــن نمای ــرده ای ــن پ ــت، آخری اس
ــرا  ــت، زی ــاورزی نیس ــاد کش ــادی وزارت جه ــذاری اقتص گ
ــاون  ــازمان تع ــر س ــر، مدی ــه تدابی ــن هم ــاذ ای ــد از اتخ بع
ــه  ــه 1401/10/14 ب ــان در مورخ ــتان اصفه ــتایی اس روس
عنــوان آخریــن قهرمــان مقابلــه بــا افزایــش قیمــت پیــازی 
کــه بیــش از الگــوی کشــت کاشــته، برداشــته و گونــی شــده 
ــه  ــاده عرضــه ب ــا مســقف کشــاورزان آم ــاز ی و در فضــای ب
ــالم  ــی شــود و اع ــازار در داخــل و صــادرات اســت وارد م ب
مــی کنــد: 435 تــن پیــاز توســط اتحادیــه تعــاون روســتایی 
اســتان اصفهــان بــه بازارهــای پایتخــت جهــت تنظیــم بــازار 
ایــن محصــول بــه مراکــز عرضــه مســتقیم اتحادیــه مرکــزی 
تعاونــی هــای روســتایی و کشــاورزی ایران ارســال کرده اســت!

ایــن حکایتــی از افزایــش قیمــت پیــاز طــی کمتــر از یــک 
مــاه گذشــته اســت کــه آشــکار مــی ســازد الگــوی کشــت 
ــن نمایشــنامۀ  ــی ای ــی اجــرا نشــده و قهرمــان نهای ــه خوب ب
سیاســت گــذاری و پــرده هــای مختلــف اجرایــی آن همــان 

بــازار اســت کــه تنظیــم حســاب شــده ای نداشــته!

آخریــن گــزارش مســتند میدانــی حاکــی اســت کــه پیــاز 
ــی حــدود 28  ــا رقم ــازه ه ــوب زرد آب نخــورده در مغ مرغ
هــزار تومــان و ســفید بــا همیــن کیفیــت 25 هــزار تومــان 
ــار روز پنــج شــنبه  ــره ب اســت. البتــه در میادیــن میــوه و ت
بــرای نــوع زرد 19 هــزار تومــان و ســفید 18 هــزار تومــان 
بــوده اســت. بــه عبارتــی، آنچــه مــورد نظــر مجیــد حســینی 
ــت،  ــرده اس ــالم ک ــوده و اع ــی ب ــی داخل ــت بازرگان سرپرس
هنــوز عملــی نشــده، ولــی پرســش ایــن اســت کــه آیــا ایــن 
قیمــت ثبــات پیــدا مــی کنــد و کشــاورزان بــه یــک حاشــیه 

ســود متعــادل مــی رســند یــا خیــر؟

ــه  ــک چ ــده نزدی ــه در آین ــد ک ــد و دی ــر مان ــد منتظ بای
ــد. ــد ش خواه

منصور انصاری
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معــاون توســعه مدیریــت و منابــع وزیــر جهــاد 
ــال  ــارد ری ــزار میلی ــاورزی از اختصاص50ه کش
تســهیالت بانکــی ارزان قیمــت بــرای خریــد 
ادوات و ماشــین آالت کشــاورزی بــه منظــور 
مکانیــزه کــردن کشــاورزی و افزایــش تولیــد 

ــر داد. ــطح خب ــد س ــول در واح محص

از  بازدیــد  جریــان  در  محمــدی  هوشــنگ 
و  آالت  ماشــین  ادوات،  نمایشــگاه  یازدهمیــن 
ــزود:  ــی اف ــت و گوی ــزات کشــاورزی در گف تجهی
ــال  ــارد ری ــزار میلی ــون 20ه ــزان تاکن ــن می از ای
جــذب شــده و بقیــه آن تــا پایــان امســال جــذب 

ــد. ــد ش خواه

وی گفــت: مکانیــزه کــردن بخــش کشــاورزی 
ــن  ــرو تامی ــاورزان در گ ــد کش ــش درآم و افزای
ــا  ــه روز دنی ــرفته و ب ــین آالت و ادوات پیش ماش

اســت.

محمــدی ادامــه داد: کشــوری در دنیــا بــه 
اقتــدار پایــدار می رســد کــه بــه امنیــت نظامــی، 
ــبختانه  ــد و خوش ــت یاب ــاوری دس ــی و فن غذای

اختصاص اختصاص ۵۰۵۰هزار میلیارد ریال تسهیالت هزار میلیارد ریال تسهیالت 

بانکی برای توسعه کشاورزی مکانیزه کشوربانکی برای توسعه کشاورزی مکانیزه کشور

ــک  ــه ی ــل شــدن ب ــرای تبدی ظرفیت هــای کشــور ب
ــی در حــوزه کشــاورزی وجــود  ــزرگ جهان قــدرت ب

دارد.

و  آالت  ماشــین  ادوات،  نمایشــگاه  برپایــی  وی 
ــرای  ــی ب ــواز را فرصت ــاورزی در اه ــزات کش تجهی
ــاورزی و  ــش کش ــرداران بخ ــتر بهره ب ــنایی بیش آش
کارشناســان و متخصصــان ایــن بخــش بیــان کــرد و 
افــزود: خوزســتان قطــب نخســت کشــاورزی کشــور 
اســت و ضــرورت دارد کشــاورزی ایــن اســتان بیــش 

ــزه شــود. از پیــش مکانی

کشت قراردادی در یک میلیون هکتار گندم

معــاون توســعه مدیریــت و منابــع وزیرجهــاد 
ــک  ــاری ی ــی ج ــال زراع ــت: در س ــاورزی گف کش
میلیــون هکتــار از گندمزارهــای کشــور بــه صــورت 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــت ق ــراردادی زیرکش ق

ــرد  ــراردادی را راهب ــت ق ــعه کش ــدی توس محم
ــیزدهم  ــت س ــاورزی در دول ــی وزارت جهادکش اصل
بیــان کــرد و افــزود: اســتقبال کشــاورزان گندمــکار 

ــت. ــوده اس ــوب ب ــراردادی مطل ــت ق از کش

وی بــا بیــان اینکــه بــرای امنیــت غذایــی، الگــوی 
کشــت کــه قانــون و برنامــه اســت بایــد اجــرا شــود 
ــر  ــص ه ــت مخت ــوی کش ــرح الگ ــرای ط گفت:اج
اســتان اقدامــی جســورانه بــوده کــه توســط محققان 
در ســازمان تحقیقــات، آمــوزش و ترویــح کشــاورزی 

طراحــی شــده اســت.

ــد  ــو نیازمن ــن الگ ــه ای ــان اینک ــا بی ــدی ب محم
الزاماتــی اســت کــه کشــاورزان بایــد همراهــی 
ــز  ــاورزی نی ــاد کش ــاختار جه ــه داد: س ــد، ادام کنن

ــت. ــر اس ــد تغیی نیازمن

ــم  ــه ک ــا توج ــه ای را ب ــت گلخان ــعه کش وی توس
آبــی در کشــور و بهــره وری بیشــتر را از دیگــر 
ــت ســیزدهم  اولویت هــای بخــش کشــاورزی در دول
ــای  ــه ه ــی گلخان ــاحت فعل ــرد و گفت:مس ــان ک بی
ــا  ــه ت ــق برنام ــت و طب ــار اس ــزار هکت ــور 25ه کش
پایــان فعالیــت دولــت ســیزدهم ایــن رقــم بــه بیــش 

ــید. ــد رس ــار خواه ــزار هکت از 150ه

ــزار  ــا 64ه ــاورزی ب ــاد کش ــزود: وزارت جه وی اف
کارمنــد، محقــق و مدیــر و 4.5میلیــون تولیدکننــده 
ــت  ــازی در امنی ــش ممت ــاورزی نق ــش کش در بخ

ــد. ــا می کن ــور ایف ــدار کش پای
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ــا  ــاه، نمایشــگاه جامــع کشــاورزی ب صبــح روز دوشــنبه نوزدهــم دی م
حضــور بیــش از 350 شــرکت تولیدکننــده ایرانــی در ســطح 25 هــزار متــر 
مربــع در نمایشــگاه بیــن المللــی تهــران آغــاز بــه کار کــرد. ایــن نمایشــگاه 
ــا حضــور  و همچنیــن نهمیــن نمایشــگاه تخصصــی نهــاده هــای دامــی، ب
ــورای  ــس ش ــاورزی مجل ــیون کش ــس کمیس ــکری رئی ــواد عس ــید ج س
اســالمی، معاونــان، مدیــران روســای جهــاد کشــاورزی اســتان هــا و جمعــی 

از اتحادیــه هــا و تشــکل هــای بخــش خصوصــی افتتــاح شــد. 

ــرمایه گذاری  ــرای س ــت ب ــش صنع ــرمایه گذاران بخ از س
ــم  ــوت می کنی ــاورزی دع ــش کش در بخ

وزیــر جهــاد کشــاورزی در مراســم افتتاحیــه ایــن نمایشــگاه، بــا اشــاره 
بــه افزایــش 1۷ درصــدی تولیــد در ســال 1401 تصریــح کــرد: افزایــش در 
تمــام حوزه هــای کشــاورزی اعــم از زراعــی، باغــی، دام و طیــور و شــیالت 
رقــم خــورده اســت و امیدواریــم در فصــل زراعــی پیــش رو بهتــر از ســال 

گذشــته رشــد تولیــد داشــته باشــیم.

وی در رابطــه کشــت قــراردادی در کشــور عنــوان کــرد: در تولیــد 
ــم  ــته ایم و امیدواری ــار گذش ــزار هکت ــون و 200 ه ــک میلی ــراردادی از ی ق

ــم. ــرا کنی ــراردادی را اج ــاورزی ق ــتر کش ــدرت بیش ــا ق ــده ب ــال آین س

ــا بیــان ایــن کــه در صــدور ســند رشــد ۷00  وزیــر جهــاد کشــاورزی ب
ــت ســیزدهم  ــل از شــروع دول ــرد: قب ــته ایم، خاطرنشــان ک درصــدی داش
ــیده  ــد رس ــه 15 درص ــروز ب ــه ام ــود ک ــد ب ــند 4 درص ــدور س ــزان ص می
اســت. مــا بایــد تــا پایــان ســال 1402 رفــع تداخــالت را بــه اتمام برســانیم 
و تــا پایــان دولــت تمــام اراضــی کشــاورزی ســنددار شــوند تــا هویــت بــه 

کشــاورز ایرانــی بازگــردد.

وی در رابطــه بــا صــادرات محصــوالت کشــاورزی عنــوان کــرد: قــرارگاه 
دیپلماســی را برای صادرات محصوالت کشــاورزی در وزارت جهادکشــاورزی 
راه انــدازی کرده ایــم و تــالش می کنیــم مشــکالت حــوزه صــادرات را 
برطــرف کنیــم کــه در ایــن راســتا، موانــع صادراتــی با کشــورهای همســایه 

و چیــن در حــال برطــرف شــدن اســت.

ســید جــواد ســاداتی نــژاد با اشــاره به رشــد 45 درصــدی ســرمایه گذاری 
در بخــش کشــاورزی اظهــار داشــت: پیــش از شــروع دولــت 4 هــزار میلیارد 
تومــان از بنــد الــف تبصــره 18 بــرای حــوزه کشــاورزی هزینــه شــده بــود 
امــا تنهــا در ســال اول دولــت ســیزدهم 5 هــزار میلیــارد تومــان بــرای ایــن 

بخــش هزینه شــد.

ــرمایه گذاری در  ــرای س ــت ب ــش صنع ــرمایه گذاران بخ ــزود: از س وی اف
ــم. ــوت می کنی ــاورزی دع بخــش کش

ســاداتی نژاد بــا اشــاره بــه ایــن کــه دغدغــه کشــاورزان تولیــد محصــول 
باکیفیــت اســت، گفــت: وزارت جهــاد کشــاورزی ماموریــت دارد تــا غــذای 
ســالم، باکیفیــت، ارزان و بــا منشــاء داخلــی را تامیــن کنــد لــذا در حــوزه 

برگزاری نمایشگاه بین المللی برگزاری نمایشگاه بین المللی 
ماشین آالت کشاورزی، نهاده ها، ماشین آالت کشاورزی، نهاده ها، 

سیستم های نوین آبیاری و سیستم های نوین آبیاری و 
کشت های گلخانه ایکشت های گلخانه ای

ســالمت یکــی از دغدغه هــای مــا کیفیــت ســموم و کــود 
. ست ا

وی بــا اشــاره بــه اعطای نشــان ســالمت بــه محصوالت 
ــن نشــان  ــد از ای ــدگان می توانن ــزود: تولیدکنن ــی اف ایران
بــرای محصــوالت خــود اســتفاده کننــد، در حــوزه برنــج 
بــه دســتاورد بزرگــی رســیده ایم کــه رقــم برنــج جدیــد 

بــدون نیــاز بــه کــود شــیمیایی کشــت می شــود.

ــت  ــون امنی ــا قان ــاد کشــاورزی در رابطــه ب ــر جه وزی
غذایــی و بنــد ت تبصــره 8 گفــت: ایــن دو مهــم نیارمنــد 
تصویــب مجلــس شــورای اســالمی اســت کــه امیدواریــم 

هرچــه زودتــر مصــوب شــود.

ــال  ــه دنب ــه ب ــن ک ــان ای ــا بی ــان ب ســاداتی نژاد در پای
واگــذاری امــور بــه اتحادیه هــا هســتیم، ادامــه داد: ایــن 
کار را بــا واگــذاری تنظیــم بــازار مــرغ شــروع کرده ایــم و 
امیدواریــم اتحادیه هــا بتواننــد بــا قــدرت عرصــه تولیــد و 

توزیــع را پیــش ببرنــد.

 رشــد ۳۰۰ درصــدی کمیــت و رشــد قابــل 
توجــه در کیفیــت نمایشــگاه کشــاورزی

در ایــن مراســم، علیرضــا رضــازاده رئیــس مرکــز روابط 
ــز  ــاورزی نی ــاد کش ــانی وزارت جه ــی و اطالع رس عموم
ــق  ــود، کم رم ــث رک ــا باع ــیوع کرون ــت: ش ــار داش اظه
ــا  ــود ام ــده ب ــور ش ــگاه ها در کش ــو نمایش ــدن و لغ ش
ــاد  ــه و وزارت جه ــق گرفت ــن نمایشــگاه ها رون ــاره ای دوب
کشــاورزی از ایــن نمایشــگاه ها حمایــت معنــوی و 

سیاســتگذاری می کنــد .

وی بــا بیــان ایــن که نمایشــگاه امــروز با نمایشــگاه های 
گذشــته تفــاوت دارد، افــزود: ایــن نمایشــگاه شــروع یــک 
حرکــت بــه ســمت اســتمرار نمایشــگاه جامــع کشــاورزی 
در ایــران اســت و کشــاورزان می تواننــد از ایــن نمایشــگاه 

بــه خوبــی بهره بــرداری کننــد .

ــه و  ــن اتحادی ــروز چندی ــرد: ام ــح ک ــازاده تصری رض
ــاد کشــاورزی در  ــد و وزارت جه انجمــن گردهــم آمده ان
ایــن نمایشــگاه یــک ســالن مجــزا دارد و معاونــت علمــی 
ــاوری ریاســت جمهــوری هــم از غرفه هــای بخــش  و فن

ــد . ــت می کن ــاورزی حمای کش

رضــازاده خاطرنشــان کــرد: ایــن نمایشــگاه رشــد 300 
ــت  ــه در کیفی ــل توج ــد قاب ــت و رش ــدی در کمی درص

دارد.
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 مجــری طــرح خودکفایــی کودهــای کشــاورزی از تولیــد و توزیــع ســاالنه 50هــزار تــن کــود 
ســولفات پتاســیم و کلریــد پتاســیم خبــر داد و گفــت: سیاســت خودکفایــی کودهــای کشــاورزی با 
ــی می شــود. ــی تولیدکننــده کودهــای کشــاورزی اجرای ــا شــرکت های داخل ــه ب ــاد تفاهم نام انعق

ــه عقــد قــرارداد  ــه نقــل از »حمیــد رســولی« در نشســتی از اقــدام ب ــه گــزارش کاج پــرس ب ب
همــکاری بــا یکــی از شــرکت های معتبــر داخلــی فعــال در زمینــه مــواد اولیــه معدنــی بــرای توزیع 
کودهــای تولیــدی خبــر داد و افــزود: در راســتای اجــرای سیاســت خودکفایــی کودهــای کشــاورزی 
و بــا هــدف حمایــت از تولیــد داخلــی کودهــای کشــاورزی و قطــع وابســتگی و جلوگیــری از واردات 
و همچنیــن تولیــد کودهــای باکیفیــت و اســتاندارد داخلــی و جلوگیــری از ارزبــری بابــت واردات 
کودهــای شــیمیایی، شــرکت خدمــات حمایتــی کشــاورزی اقــدام بــه عقــد قــرارداد همــکاری بــا 
یکــی از شــرکت های معتبــر داخلــی فعــال در زمینــه مــواد اولیــه معدنــی بــرای توزیــع کودهــای 

تولیــدی توســط ایــن شــرکت کــرده اســت.

ــن  ــت ای ــه نخس ــت: در مرحل ــار داش ــاورزی اظه ــی کش ــات حمایت ــرکت خدم ــل ش مدیرعام
همــکاری، تولیــد و توزیــع ســاالنه 40هــزار تــن کــود ســولفات پتاســیم و 100هــزار تــن کلریــد 

ــه اســت. ــرار گرفت پتاســیم در دســتور کار ق

ــر در  ــال اخی ــه س ــی س ــاورزی، ط ــی کش ــات حمایت ــرکت خدم ــرد: ش ــح ک ــولی تصری رس
چارچــوب طــرح خودکفایــی کودهــای کشــاورزی، بــا همــکاری ویــژه بــا تولیدکننــدگان داخلــی 
ــدارک و توزیــع کودهــای  کودهــای کشــاورزی، گام هــای موثــری جهــت داخلی ســازی تامیــن، ت
کشــاورزی مــورد نیــاز کشــاورزی کشــور برداشــته اســت، بدیهــی اســت، بــا تــداوم ایــن امــر و بــا 
انعقــاد این گونــه قراردادهــا خوداتکایــی در تولیــد کودهــای مــورد نیــاز بخــش کشــاورزی و توســعه 

کشــاورزی پایــدار، محقــق خواهــد شــد.

احداث کارخانه تولید کودهای فسفاته

 در نشســت ســتاد ملــی طــرح جهــش تولیــد در دیمزارهــا، موضــوع نیــاز کشــور بــه احــداث 
کارخانــه تولیــد کودهــای فســفاته مــورد بررســی قــرار گرفــت.

نشســت ســتاد ملــی طــرح جهــش تولیــد در دیمزارهــا برگــزار و موضــوع نیــاز کشــور بــه 
احــداث کارخانــه تولیــد کودهــای فســفاته مــورد بررســی قــرار گرفت.

ــش  ــکان افزای ــرر شــد ام ــی مق ــات ســتاد مل ــر اســاس مصوب ــن نشســت، ب در ای
ــه  ــا توج ــی و ب ــور بررس ــل کش ــود داخ ــی ک ــای فعل ــد کارخانه ه ــت تولی ظرفی
بــه نیــاز کشــور بــه احــداث کارخانــه جدیــد بــرای تولیــد کودهــای 
فســفاته بــا ســرمایه گذاری ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت 
ــا اســتفاده  امــام )ره(، صنــدوق توســعه دیمزارهــا و ب
ــدام  ــی کشــور اق ــدوق توســعه مل از تســهیالت صن

شــود.

در ایــن نشســت حمیــد رســولی، مدیرعامــل 
گفــت:  کشــاورزی  حمایتــی  خدمــات  شــرکت 
کودهــای مــورد نیــاز تأمیــن و در ادامــه بــه اســتان ها 

ــت. ــده اس ــال ش ارس

مدیرعامل شرکت خدمات کشاورزی اعالم کرد؛

امضای قرارداد با شرکت های داخلی برای امضای قرارداد با شرکت های داخلی برای 

خودکفایی و تولید کودهای کشاورزیخودکفایی و تولید کودهای کشاورزی
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جلســه کمیتــه تحــول دیجیتــال بانــک کشــاورزی بــا حضــور دکتــر قربــان اســکندری مدیــرکل دفتر 
امــور بانکــی و بیمــه وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی در ســاختمان مرکــزی ایــن بانــک برگــزار و طــی 
آن پــروژه هــای عملیاتــی و مطالعاتــی بانــک کشــاورزی در راســتای نقشــه راه تحــول دیجیتــال ایــن 

بانــک، معرفــی و بررســی شــد.

بــه گــزارش کاج پــرس بــه نقــل از روابــط عمومــی بانــک کشــاورزی، در ایــن نشســت کــه بــا حضــور 
اعضــای کارگــروه تحــول دیجیتــال وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی، مدیرعامــل، اعضــای هیــات مدیــره 
و هیــات عامــل بانــک، مدیــران و کارشناســان پــروژه هــای تحــول دیجیتــال بانــک و نمایندگان شــرکت 
گســترش فنــاوری هــای نویــن برگــزار شــد، اســکندری ضمــن قدردانــی از اقدامــات انجــام شــده در 
زمینــه تدویــن نقشــه راه طــرح تحــول دیجیتــال در بانــک کشــاورزی، اظهــار داشــت: در ایــن مرحلــه از 
طــرح ســعی داریــم بــا شناســایی و بررســی پــروژه هــای اولویــت دار بانــک، بــرای اجــرای هرچــه بهتــر 
آن هــا در کوتــاه تریــن زمــان، گام هــای مثبتــی در مســیر پیشــرفت بانــک کشــاورزی برداشــته شــود.

ــا  ــژاد مدیرعامــل بانــک کشــاورزی نیــز طــی ســخنانی ب ــر اســاس ایــن گــزارش، فرشــید فــرخ ن ب
تاکیــد بــر اهمیــت و اثرگــذاری بــاالی اجــرای طــرح تحــول دیجیتــال در افزایــش ســهم از بــازار بانــک 
و رضایــت مشــتریان، تصریــح کــرد: مراحــل اجــرای طــرح تحــول دیجیتــال در بانــک کشــاورزی بــه 
خوبــی انجــام شــده و پــروژه هــای ارزشــمندی در قالــب ایــن طــرح تعریــف شــده اســت کــه امیدواریــم 
بــا راهنمایــی مســئوالن و کارشناســان وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی بتوانیــم در مرحلــه اجــرا نیــز بــه 

موفقیــت هــای قابــل قبولــی دســت یابیــم.

ایــن گــزارش مــی افزایــد: طــرح تحــول دیجیتــال بانــک کشــاورزی درمهرمــاه ســال 1398 آغــاز و 
نقشــه راه ایــن طــرح در شــهریور 1400 بــه تاییــد وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی رســید. بــر اســاس 
نقشــه راه طــرح تحــول دیجیتــال بانــک کشــاورزی 2۷ پــروژه بــرای اجــرا در مــدت ســه ســال تعریــف 
شــده اســت کــه تاکنــون ۷ پــروژه زیرســاختی بــر اســاس اولویــت عملیاتــی شــده و الباقــی نیــز در 

مراحــل مختلــف پیشــرفت کار قــرار دارنــد.

شــایان ذکــر اســت پــروژه هایــی چــون ایجــاد پیــام رســان مهــر، طراحــی و توســعه پلتفــرم تجــارت 
الکترونیــک محصــوالت کشــاورزی، بازنگــری در نــرم افــزار مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتری، پــروژه احــراز 
هویــت غیرحضــوری، پیــاده ســازی فرآیندهــا و ســرویس هــا بــا بهــره گیــری از BPMS، پــروژه حاکمیت 
داده، هــوش تجــاری، طراحــی و توســعه نظــام توســعه محصــول در بانــک، پــروژه طراحــی و توســعه 
نظــام اطــالع رســانی لحظــه ای از وضعیــت بــازار و قیمــت محصــوالت کشــاورزی، از جملــه پــروژه های 

عملیاتــی تعریــف شــده در نقشــه راه طــرح تحــول دیجیتــال بانــک کشــاورزی هســتند.

ایــن گــزارش مــی افزایــد: عــالوه بــر پــروژه هــای عملیاتــی، طــرح هــای مطالعاتــی ازجملــه بازنگــری 
در برنامــه راهبــردی کســب و کار، تدویــن راهبردهــای تحــول شــعب و تعییــن انــواع آن، طراحی شــعب 
ــه روزرســانی  ــو مارکتینــگ، طراحــی ســازوکارهای فعالســازی اکوسیســتم دیجیتــال، ب فیجیتــال، ژئ
خدمــات و محصــوالت بانکــداری دیجیتــال و ... نیــز در قالــب طــرح تحــول دیجیتــال بانــک کشــاورزی 

تعریــف شــده انــد و در دســت اجــرا قــرار دارنــد.
تهیه و تنظیم: حجت اله انصاری)جابری(تهیه و تنظیم: حجت اله انصاری)جابری(

نشست کمیته تحول دیجیتالنشست کمیته تحول دیجیتال

 بانک کشاورزی برگزار شد بانک کشاورزی برگزار شد  
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ــک وزارت  ــیری و خش ــای سردس ــور میوه ه ــر ام ــت دفت سرپرس
جهــاد کشــاورزی گفــت: بــا حــدود 534 هــزار هکتــار باغــات پســته و 
تولیــد ســالیانه بیــش از 300 هــزار تــن، جایــگاه اول دنیــا را در ســطح 

و جایــگاه دوم دنیــا را در تولیــد پســته داریــم.

داریــوش ســالم پــور، سرپرســت دفتــر امــور میوه هــای سردســیری 
ــت  ــاره وضعی ــی درب ــاورزی در گفتگوی ــاد کش ــک وزارت جه و خش
ــک  ــوان ی ــه عن ــول ب ــن محص ــت: ای ــور، گف ــته در کش ــد پس تولی
محصــول اســتراتژیک جایــگاه خاصــی در بیــن تولیــدات کشــاورزی 
دارد بــه نحــوی کــه ایــن محصــول بخــش عمــده ای از صــادرات غیــر 

ــد. ــکیل می ده ــور را تش ــی کش نقت

ــک  ــش از ی ــط بی ــور متوس ــه ط ــالیانه ب ــته س ــه داد: پس وی ادام
میلیــارد دالر ارزآوری دارد و بــا توجــه بــه قیمــت باالتــر آن در 
ــور  ــی، بط ــای جهان ــی در بازاره ــوالت باغ ــایر محص ــا س ــه ب مقایس
متوســط بیــش از نیمــی از ارزش دالری صــادرات محصــوالت باغــی را 

ــت. ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ب

بــه گفتــه ســالم پور؛ پســته بــه ســبب ارزش افــزوده بــاال و ارزآوری 
بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن محصــوالت باغبانــی کشــور شــناخته 
ــدود 534  ــودن ح ــا دارا ب ــران ب ــه ای ــان اینک ــا بی ــت.وی ب ــده اس ش
هــزار هکتــار باغــات پســته و تولیــد ســالیانه بیــش از 300 هــزار تــن 
ــا را در  ــگاه دوم دنی ــطح و جای ــا را در س ــگاه اول دنی ــول، جای محص
ــح کــرد: ســطح باغــات پســته معــادل 20  تولیــد پســته دارد، تصری
ــتانهای  ــا در اس ــه عمدت ــت ک ــور اس ــات کش ــطح باغ ــد کل س درص
کرمــان، خراســان رضــوی، یــزد، فــارس، خراســان جنوبــی، ســمنان، 
ــان  ــران و اصفه ــتان، ته ــتان و بلوچس ــن، سیس ــم، قزوی ــزی، ق مرک

واقــع شــده اســت.

ــات  ــی در باغ ــه باغ ــات ب ــت عملی ــوص اهمی ــور درخص ــالم پ س
پســته، گفــت: بــا توجــه بــه تغییــرات اقلیمــی، بــروز خشکســالی های 
ــن عوامــل  ــی کشــور، یکــی از مهمتری ــع آب اخیــر و محدودیــت مناب
ــفره  ــطح س ــت س ــود آب و اف ــته کمب ــات پس ــده باغ ــدود کنن مح
ــدن  ــور ش ــه ش ــی از آن از جمل ــرات ناش ــی و خط ــای زیرزمین آب ه
ــا،  ــزان آب چاه ه ــش می ــن کاه ــه ضم ــت؛ به طوریک ــی اس ــع آب مناب
کیفیــت آب اســتحصالی نیــز کاهــش یافته اســت. همچنیــن باالبودن 
شــوری آب و خــاک باغــات پســته بر وضعیت رشــد رویشــی و زایشــی 
تاثیــر ســوء گذاشــته و عوارضــی چــون ضعــف درختــان، خشــکیدگی 

ــال داشــته اســت. ــه دنب ــرد را ب سرشــاخه ها و کاهــش عملک

وی یــادآور شــد: همچنیــن از جملــه عوامــل محــدود کننــده باغات 
پســته، تغییــرات اقلیمــی شــدید طــی ســنوات اخیــر و حــادث شــدن 
ســرمازدگی هــای گســترده از یــک ســو و از ســوی دیگــر عــدم تامین 
نیــاز ســرمایی بعضــی از ارقــام پســته در برخــی مناطــق را می تــوان 

ذکــر کــرد.

ــت  ــددی در جه ــات متع ــه اقدام ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــور ب ــالم پ س
کاهــش اثــرات تغییــرات کمــی و کیفــی منابــع آبــی بــر روی پســته 

سالم پور سرپرست دفتر امور میوه های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی خبرداد:سالم پور سرپرست دفتر امور میوه های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی خبرداد:

بیش از نیمی از ارزش دالری صادرات محصوالت باغیبیش از نیمی از ارزش دالری صادرات محصوالت باغی

 به پسته تعلق دارد به پسته تعلق دارد

ــوان  ــه می ت ــن زمین ــزود: در ای ــت، اف ــده اس ــام ش انج
ــاری، توســعه  ــه آبی ــواع روش هــای بهین ــی ان ــه معرف ب
ــاری تحــت فشــار قطــره ای  ــی سیســتم های آبی اصول
ــاری  ســطحی و زیرســطحی، توســعه سیســتم های آبی
ــاری و  ــای آبی ــم دوره ــار، تنظی ــم فش ــطحی ک زیرس
ــواب  ــل خ ــروری در فص ــر ض ــای غی ــذف آبیاری ه ح

ــرد. ــاره ک ــات اش ــان و. .. در ســطح باغ درخت

میوه هــای  امــور  دفتــر  سرپرســت  گفتــه  بــه 
ــات موجــود نشــان داده  سردســیری و خشــک، تجربی
ــا  ــش 20 ت ــث افزای ــا باع ــن روش ه ــری ای ــه بکارگی ک
ــا 200  100 درصــدی تولیــد محصــول، افزایــش 35 ت
ــا  ــره وری مصــرف آب و کاهــش 25 ت درصــدی در به

50 درصــدی میــزان مصــرف آب می شــود.

ــف  ــه توســعه اســتفاده از خاکپوش هــای مختل وی ب
)پالســتیکی، شــن، کاه و کلــش( جهــت کاهــش 
ــا  تبخیــر و تلفــات آب، معرفــی ارقــام جدیــد پســته ب
ــی  ــرایط اقلیم ــا ش ــازگار ب ــن و س ــرمایی پایی ــاز س نی
جدیــد نیــز اشــاره کــرد و گفــت: شناســایی و گســترش 
ارقــام و پایه هــای مقــاوم بــه شــوری و خشــکی و 
ــده  ــن کنن ــواد تامی ــتفاده از م ــاری زا، اس ــل بیم عوام
ــازگاری  ــی س ــته، بررس ــان پس ــرمایی درخت ــاز س نی
ژنوتیپ هــا و ارقــام تجــاری در کشــور، کالس هــای 
ــی  ــی و اجرای ــتورالعمل های فن ــه دس ــی و ارائ آموزش
نیــز از جملــه اقداماتــی اســت کــه نقــش قابــل توجهــی 
در مدیریــت و کاهــش تاثیــرات منفــی تغییــرات 

ــت. ــته اس ــته داش ــت و کار پس ــر کش ــی ب اقلیم

سرپرســت دفتــر امــور میوه هــای سردســیری و 
ــطح  ــد: س ــادآور ش ــی ی ــور باغبان ــت ام ــک معاون خش
ــزار  ــات پســته کشــور حــدود 534 ه ــر کشــت باغ زی
هکتــار بــوده کــه 110 هــزار هکتــار بــه صــورت باغــات 
ــارور  ــات ب ــار بصــورت باغ ــزار هکت ــارور و 424 ه غیرب

اســت.

وی میــزان تولید پســته در ســالجاری را حــدود 225 
هــزار تــن عنــوان کــرد و افــزود: میــزان صادرات پســته 
در ســال گذشــته بــه میــزان 135 هــزار تن و بــه ارزش 

915 میلیــون دالر بوده اســت.

ــادرات  ــش روی ص ــای پی ــاره چالش ه ــالم پور درب س
ــه  ــوان ب ــه می ت ــن زمین محصــول پســته، گفــت: در ای
ــکل  ــور و مش ــه کش ــه علی ــای ظالمان ــال تحریم ه اعم
مشــکل  ارزی،  تعهــد  مشــکل  بانکــی،  مبــادالت 
برندینــگ، بازاررســانی و حمــل و نقــل، کمبود ســرمایه 

ــرد. ــاره ک ــدگان و. .. اش ــردش صادرکنن در گ
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 وزیــر جهــاد کشــاورزی گفــت: قزویــن بدلیل ســابقه و ظرفیــت بــاال در کشــاورزی و اینکه قطب کشــاورزی 
هوشــمند ایــران اســت بــه عنــوان پایلــوت یکپارچه ســازی اراضــی زراعی روســتاهای کشــور انتخاب شــد.

ــاد  ــداف وزارت جه ــتاها از اه ــی روس ــی زراع ــازی اراض ــه س ــزود: یکپارچ ــژاد اف ــاداتی ن ــواد س ــید ج س
کشــاورزی اســت کــه حرکتــی ضــد اصالحــات ارضــی کــه موجــب خــرد شــدن زمیــن هــا شــد، مــی باشــد.

وزیــر جهــاد کشــاورزی اظهــار داشــت: یکپارچــه ســازی اراضــی منافاتــی بــا مالکیــت کشــاورزان بــر اراضــی 
خــود نخواهد داشــت.

وی در ادامــه بــه برنامــه وزارت جهــاد کشــاورزی بــرای صــدور اســناد تــک برگــی اراضــی کشــور تــا پایــان 
کار دولــت ســیزدهم اشــاره کــرد و اظهــار داشــت: کشــاورز ماننــد دیگــر تولیدکننــدگان در کشــور اســت و 
بایــد مالکیــت او را بــر اراضــی کــه در آن مشــغول فعالیــت اســت بــه رســمیت شــناخت و شــرایط مناســب را 

بــه منظــور دریافــت تســهیالت برایــش فراهــم کــرد.

وزیــر جهــاد کشــاورزی در ادامــه بــا اشــاره بــه منویــات مقــام معظــم رهبــری در زمینــه احیــای دشــت 
قزوین،گفــت: فرمایشــات معظــم لــه در ایــن رابطــه را یــک دســتور مــی دانیــم و بــا جدیــت بــه دنبــال تحقــق 

آن هســتیم.

ســاداتی نــژاد همچنیــن از تــالش وزرات جهــاد کشــاورزی بــرای تزریــق اعتبــارات جدیــد بــه منطــور تحول 
در کشــاورزی کشــور خبــر داد و گفــت: در ایــن رابطــه منتظــر رای آوردن الیحــه دو فوریتــی در مجلــس برای 

تزریــق اعتبــارات بــه بخــش کشــاورزی از جملــه بــه منظــور احیــای دشــت قزوین هســتیم.

ــه نقــش پراهمیــت دشــت قزویــن در تولیــد غــذا، افــزود: یــک ســفر مختــص  ــا اشــاره ب وی در ادامــه ب
احیــای دشــت قزویــن درنظــر گرفتــه ایــم کــه در آینــده انجــام خواهــد شــد.

وزیــر جهــاد کشــاورزی همچنیــن گفــت: بــا وجــود بحــران غــذاای در جهــان بــه واســطه جنــگ اوکرایــن 
بــا غیــرت و تــالش کشــاورزان مشــکلی در تامیــن غــذای کشــور نداشــتیم و نشــان مــی دهــد کشــور مــا در 

زمینــه تامیــن غــذا یــک قــدرت اســت.

وی در بخــش دیگــری اظهــار داشــت: روســتای حاجــی تپــه آبیــک بــه شــکل پایلــوت قطــب یکپارچــه 
ســازی اراضــی کشــاورزی روســتاها در کشــور انتخــاب مــی شــود و تســهیالت ویــژه ای در ایــن رابطــه در 

حــوزه تامیــن آب، ادوات و کــود و ســایر نیازهــا درنطــر گرفتــه خواهــد شــد.

در پایــان ایــن مراســم اســناد تــک برگــی اراضــی کشــاورزی روســتای حاجــی تپــه شهرســتان آبیــک از 
ســوی وزیــر جهــاد کشــاورزی بــه آنــان تقدیــم شــد.

ــا  ــار اراضــی کشــاورزی ب ــن دارای 489هــزار هکت ــا، اســتان قزوب ــه نقــل از ایرن ــرس ب ــه گــزارش کاج پ ب
ــردار اســت. 80هــزار بهــره ب

وزیر جهاد کشاورزی خبرداد:

انتخاب قزوین به عنوان پایلوت یکپارچه سازی انتخاب قزوین به عنوان پایلوت یکپارچه سازی 

اراضی زراعی روستاهای کشوراراضی زراعی روستاهای کشور
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ــاورزی  ــیون کش ــعه مکانیزاس ــز توس ــس مرک  رئی
گفــت: امســال خــط یــا ردیــف اعتبــاری شــماره دهــم 
مکانیزاســیون اجرایــی می شــود و در ایــن راســتا 
ــع  ــل مناب ــهیالت از مح ــان تس ــارد توم ــزار میلی 5ه
ــیون  ــش مکانیزاس ــه بخ ــاورزی ب ــک کش ــی بان داخل

اختصــاص می یابــد.

توســعه  مرکــز  رئیــس  ذوالفقــاری  کریــم 
مکانیزاســیون کشــاورزی در گفتگویــی اظهــار کــرد: در 
خصــوص آخریــن تحــوالت حــوزه مکانیزاســیون اظهار 
ــه  ــاورزی یاران ــه کش ــا ب ــا دولت ه ــام دنی ــرد: در تم ک
ــه  ــرا زیربخش هــای کشــاورزی نســبت ب ــد زی می دهن
ــن  ــد،  در ای ــی ندارن ــود باالی ــی س ــای خدمات بخش ه
بیــن مکانیزاســیون کشــاورزی بــه معنــی ورود ماشــین 
ــر،  ــع آن ارزان ت ــه تب ــت و ب ــه اس ــه مزرع ــه عرص ب
کیفی تــر و راحت تــر تولیــد انجــام می شــود. بــا 
ــاالی ایــن  توجــه بــه جایــگاه بین بخشــی و اهمیــت ب
حــوزه، در وزارت جهــاد کشــاورزی ســاختار مرکــز از 
زیرمجموعــه معاونــت زراعــت بــه زیرمجموعــه حــوزه 
ــک  ــن موضــوع ی ــه ای ــه اســت ک ــر یافت ــی تغیی وزارت
ــگاه مکانیزاســیون  ــرای ارتقــای جای اتفــاق فرخنــده ب

اســت.

ــای  ــف و فعالیت ه ــم وظای ــه حج ــه ب ــا توج وی، ب
ــدواری  ــار امی ــتان ها اظه ــطح اس ــیون در س مکانیزاس
ــه ســطح  ــن ادارات ب ــای ای ــزودی شــاهد ارتق ــرد: ب ک
مدیریــت در ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان ها 

باشــیم.

ذوالفقــاری ادامــه داد: حــوزه مکانیزاســیون بــا ایــن 
ــف  ــای مختل ــر حوزه ه ــتری ب ــز بیش ــرات تمرک تغیی
بخــش کشــاورزی اعــم از شــیالت، دام، طیــور، آبزیان، 
زنبــور عســل، زراعــت، باغبانــی، گلخانه هــا و جنــگل و 

مرتــع خواهــد داشــت.

شــماره  اعتبــاری  خــط  بــا  رابطــه  در  وی 
10مکانیزاســیون عنــوان کــرد: ســاالنه از طریــق 
ــه  ــرای ارائ ــاری ب ــک کشــاورزی، خــط اعتب ــع بان مناب
ــه  ــیون در نظــر گرفت ــه بخــش مکانیزاس تســهیالت ب
می شــود کــه امســال خــط یــا ردیــف اعتبــاری دهــم 
ــارد  ــزار میلی ــد 5ه ــرر ش ــود و مق ــی می ش آن اجرای

حذف شرط منابع و مصارف برای دریافت تسهیالتحذف شرط منابع و مصارف برای دریافت تسهیالت

ــک  ــی بان ــع داخل ــل مناب ــهیالت از مح ــان تس توم
کشــاورزی بــه بخــش مکانیزاســیون اختصــاص یابــد.

وی ادامــه داد: بــه دلیــل محدودیــت منابــع بانــک 
کشــاورزی تــا پایــان آبــان مــاه و نیمــه اول آذر 
ــدک  ــیار ان ــوزه بس ــن ح ــهیالتی در ای ــی تس پرداخت
بــود، امــا بــا پیگیری هــای وزیــر جهــاد کشــاورزی از 
دو هفتــه پیــش، مبلــغ 5هــزار میلیــارد تومــان بــرای 

ایــن حــوزه در نظــر گرفتــه شــده اســت.

ــاورزی  ــیون کش ــعه مکانیزاس ــز توس ــس مرک رئی
ایــن تســهیالت بــه صــورت  خاطرنشــان کــرد: 
اســتانی تقســیم و بــه ســازمان های جهــاد کشــاورزی 

اســتان ها ابــالغ شــد.

پایــگاه  از  نقــل  بــه  پــرس  کاج  گــزارش  بــه 
ــان  ــا بی ــاد کشــاورزی، وی ب اطالع رســانی وزارت جه
ــت  ــا رعای ــص تســهیالت ب ــه در گذشــته تخصی اینک
منابــع و مصــارف بــود، گفــت: در حــال حاضــر شــرط 
ــده و در  ــذف ش ــهیالت ح ــارف از تس ــع و مص مناب
ــارف  ــع و مص ــت مناب ــدون رعای ــک ب ــه بان تفاهم نام

ــد شــده اســت. قی

ــدم اول  ــه در ق ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ــاری ب ذوالفق
ــت،  ــده اس ــیم ش ــی تقس ــهیالت بین بخش ــن تس ای
ــن تســهیالت بین اســتانی  ــدم دوم ای ــه داد: در ق ادام
ــک  ــت، بان ــده اس ــالغ ش ــتان ها اب ــه اس ــیم و ب تقس
ــرده  ــاز ک ــن تســهیالت را آغ کشــاورزی پرداخــت ای
انجــام  ارزیابــی در جــذب  پایــان دی مــاه  و در 
خواهــد شــد کــه طبــق آن در صــورت ضعیــف عمــل 
ــی،  ــهیالت ابالغ ــذب تس ــتان در ج ــک اس ــردن ی ک
بــه صــورت شــناور اعتبــار تخصیصــی آن بــا اســتان 

ــد شــد. ــه جــا خواه ــال و متقاضــی جــا ب فع

ــان  ــیون خاطرنش ــعه مکانیزاس ــز توس ــس مرک رئی
کــرد: توســعه فناوری هــای نویــن در دســتور کار 
ــی  ــا همــکاری خوب ــرار دارد و ب جــدی ایــن مرکــز ق
کــه بــا معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری 
ــات  ــت اتفاق ــرار اس ــان برق ــرکت های دانش بنی و ش
ــای  ــی در خصــوص بومی ســازی برخــی از نیازه خوب

ــاده اســت. ماشــینی حــوزه مکانیزاســیون افت
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یک مسئول منابع طبیعی اعالم کرد:

هشدارهشدار برای  برای مرگمرگ  
جنگل های جنوب کرمانجنگل های جنوب کرمان

 سرپرســت اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری جنــوب اســتان کرمــان 
مــی گویــد بررســی نقشــه هــای ماهــواره ای پوشــش گیاهــی ایــن منطقــه تــا 
20ســال پیــش نشــان مــی دهــد کــه بایــد بــه داد ایــن گیاهــان و درختــان 

برســیم.

ــه  ــه رودخان ــه حقاب ــی ب ــی بی توجه ــت وگوی ــا در گف ــی نی ــم رحیم قاس
ــل  ــاالب عام ــن ت ــان و خشــک شــدن ای ــا جازموری ــل را از بحرآســمان ت هلی
مهمــی در خشــک شــدن پوشــش گیاهــی منطقــه خوانــد و تصریــح کــرد: ایــن 
مهــم ســبب افزایــش کانــون هــای بحرانــی فرســایش خــاک نیــز شــده اســت.

ــه  ــه حقاب ــی ب ــی توجه ــوع ب ــی در موض ــاد خاص ــه از نه ــدون آنک وی ب
ــن  ــال آب بی ــال انتق ــه احتم ــه اینک ــاره ب ــا اش ــرد ب ــام بب ــل ن ــه هلی رودخان
ــر  ــا 300کیلومت حوضــه ای هــم بخشــی از نگرانی هاســت اظهارداشــت: 200ت
ــز  ــار و گ ــور، کن ــادام، که ــه، ب ــه بن ــی از جمل ــل رود را گیاهان ــیه هلی حاش
ــر  ــر تصاوی ــرا اگ ــیم زی ــان برس ــن گیاه ــه داد ای ــد ب ــی طلب ــه م ــانده ک پوش
ماهــواره ای 20ســال پیــش تاکنــون بررســی شــود کاهــش پوشــش انبــوه ایــن 

ــود. ــد ب ــان مشــهود خواه گیاه

 

* ضرورت تثبیت ماسه های روان

وی بــر لــزوم تجهیــز، مرمــت و فعالیــت بیشــتر کمــپ تثبیــت ماســه هــای 
ــرای  ــا ب ــن کمــپ ه ــا در ای ــد کــرد و گفــت: نیروه ــان تاکی روان در جازموری
ــه آمــوزش  ــه و فعالیــت مســتمر حضــور پیــدا مــی کننــد و همزمــان ب مقابل
مــردم دربــاره اهمیــت کنتــرل کانــون هــای بحرانــی و لــزوم نهــال کاری مــی 

پردازنــد.

ــه از فعالیــت  ــن اســت ک ــر ای ــا ب ــدگاه م ــان اینکــه دی ــا بی ــا ب رحیمــی نی
هــای بیولوژیــک بــه جــای مالچ پاشــی نفتــی بهــره گرفتــه شــود اضافــه کــرد: 
مدیریــت چــرا و قــرق مناطــق، کنتــرل مراکــز برداشــت شــن و ماســه، نظــارت 
بــر معــادن و زمیــن هــای کشــت رهــا شــده برخــی از راه هــای دیگــر کانــون 

هــای بحرانــی فرســایش بــادی اســت.

ــای  ــون ه ــادآور شــد: کان ــا، وی ی ــل از ایرن ــه نق ــرس ب ــزارش کاج پ ــه گ ب
فرســایش بــادی و گــرد و خــاک موجــب کاهــش کیفیــت هــوا، بــروز بیمــاری 
هــا، مهاجــرت روســتاییان، خســارت بــه کشــاورزی و پوشــش گیاهــی و نیــز 

آســیب بــه جــاده هــای مواصالتــی مــی شــود.
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ــی  ــت یاب ــار دس ــم انتظ ــه رغ ــرغ ب ــم م تخ
ــگاه مناســب قیمتــی در نیمــه دوم ســال  ــه جای ب

ــی  ــدگان م ــرای تولیدکنن ــان ب ــوز در حاشــیه زی هن
ــد  ــورداری چن ــم برخ ــه رغ ــدگان ب ــد و تولیدکنن باش

ــه  ــودن کنجال ــی ب ــا و کاف ــاده ه ــت نه ــات قیم ــه از ثب ماه
ــازار ثانویــه بــه دلیــل اعــالم محدودیــت  ــا ب ســویا و ذرت اینــک ب

ــد. ــده ان ــه ش ــاه مواج ــک م ــرای ی ــط ب ــی فق خریدیعن

مهنــدس محمــد مــرادی مدیرعامــل اتحادیــه مرکــزی مرغــداران میهــن بــا بیــان مطالــب بــاال در 
جمــع خبرنــگاران خاطرنشــان ســاخت: بایــد دولــت تدابیــری اتخــاذ کنــد کــه محدودیــت خریــد 
فقــط بــرای مصــرف یــک مــاه را منتفــی و همچنیــن موانــع دســت و پاگیــر بــرای صــادرات تخــم 

مــرغ و تســریع در اجــرای آن را از میــان بــردارد.

مــرادی گفــت: صــادرات بــا تعرفــه و عــوارض انــدک ابــالغ شــده اســت ولــی در عمــل غالبــا از 
فراینــد خطــی تولیــد عقــب مــی مانــد، یعنــی بــا کنــدی و دشــواری مواجــه اســت.

مدیرعامــل اتحادیــه میهــن نوســان مــداوم قیمــت تخــم مــرغ و شــرایط نامتعــادل آن را تحلیــل 
کــرد و گفــت: تولیــد بــه صــورت خطــی و از پیــش برنامــه ریــزی شــده اســت ولــی مصــرف، یــک 
حرکــت پرنوســان و سینوســی دارد. عــدم تطابــق ایــن دو موجــب مــی شــود کــه نتوانیــم از نظــر 

قیمــت بــه مرحلــه کــم نوســان و یکســانی حتــی در طــول یــک فصــل برســیم.

وی در ادامــه تحلیــل خــود و دربــاره نظــر یکــی از خبرنــگاران کــه »بــه نقــش دخالــت دولــت در 
قیمــت گــذاری گوشــت مــرغ و تخــم مــرغ اشــاره کــرد و یــادآور شــد کــه دولــت نبایــد در قیمــت 
ــن یــک موضــوع مهــم ســاختاری در سیاســت گــذاری  ــت کنــد« گفــت: ای ــازار دخال گــذاری و ب
اســت کــه موجــب مــی شــود تولیــد هــم بــه بــی ثباتــی برســد. طبعــا اگــر بــازار، مکانیســم خــود را 
داشــته باشــد قیمــت هــم در شــرایط متفــاوت و فصــول مختلــف ســال اعــم از فصــول کــم مصــرف 
و پــر مصــرف جایــگاه واقعــی خــود را پیــدا مــی کنــد کــه موجــب تقویــت تولیــد، رضایــت مصــرف 

کننــده و فراوانــی کاال مــی شــود.

وی یــادآور شــد: نظــام قیمــت گــذاری دولتــی تاکنــون نتوانســته اســت پایــداری داشــته باشــد 
و اجرایــی شــود زیــرا قیمــت نهایــی تخــم مــرغ همــواره تابعــی از متغیرهــای بســیار اســت و بــه 
ــی و  ــن کــرد و انتظــار داشــت کــه اجرای ــت تعیی ــن کاال قیمــت ثاب ــرای ای ــوان ب ــی نمــی ت راحت

عملــی شــود.

مــرادی یــادآور شــد: یکــی دیگــر از عوامــل تعییــن کننــده در بهبــود و ارتقــا تولیــد، صــادرات 
ــاوت  ــه هــای متف ــرا صــدور مجوزهــای مقطعــی و هرازگاهــی و تعرف منظــم و پیوســته اســت، زی
عــالوه بــر اینکــه نظــم بــازار را بــه هــم مــی ریــزد، موجــب مــی شــود کــه تولیدکننــدگان نیــز بهــره 

الزم را از ایــن تجــارت نبرنــد.

امسال به امسال به 
رقم یک میلیون و رقم یک میلیون و 2۰۰2۰۰  

هزار تن تولید تخم مرغ دست هزار تن تولید تخم مرغ دست 
می یابیم در حالی که قیمت می یابیم در حالی که قیمت 
نهاده ها تا نهاده ها تا ۵۵ برابر افزایش  برابر افزایش 

یافتهیافته
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ــم  ــن تخ ــون ت ــا 85 میلی ــت: در دنی وی گف
مــرغ تولیــد مــی شــود کــه فقــط ســه درصــد 
ــه  ــن در حالیســت ک ــردد. ای ــی گ آن صــادر م
ــی خــوب  ــت صادرات ــک موقعی ــا از ی کشــور م
ــه  ــای ترکی ــود، منه ــراف خ ــورهای اط در کش

برخــوردار اســت.

وی گفــت: مــا تخــم مــرغ را بــه کشــورهای 
ــی  ــراق )در حجــم خــوب( و حت افغانســتان، ع
ــر  ــزان کمت ــه می ــه ب ــز گرچ ــان نی ــر و عم قط

صــادر مــی کنیــم.

ــرغ در  ــم م ــادرات تخ ــار ص ــه آم ــرادی ب م
ــاره  ــن اش ــزار ت ــا 94 ه ــا ت ــال ه ــی از س بعض
ــار  ــق آم ــروز طب ــا ام ــال ت ــت: امس ــرد و گف ک
رســمی 2۷ هــزار تــن یعنــی میانگیــن 3 هــزار 
تــن در مــاه، صــادرات تخــم مــرغ داشــته ایــم 
ــار  ــته آم ــای گذش ــال ه ــه س ــبت ب ــه نس ک
مطلوبــی نیســت. امیدواریــم در مــاه هــای 

ــد. ــش یاب ــم افزای ــن رق ــال ای ــده امس باقیمان

 افزایــش 80 هــزار تنــی تولیــد تخــم 
مــرغ امســال نســبت بــه ســال گذشــته

مدیرعامــل اتحادیــه مرکــزی )مرغــداران 
تخــم گــذار( میهــن گفــت: ســال گذشــته یــک 
ــرغ  ــد تخــم م ــن تولی ــزار ت ــون و 120 ه میلی
داشــته ایــم کــه رونــد تولیــد نشــان مــی دهــد 
ــزار  ــون و 200 ه ــک میلی ــم ی ــه رق ــال ب امس
ــن  ــزار ت ــی 80 ه ــم، یعن ــی یابی ــن دســت م ت
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــد و ای ــش تولی افزای
قیمــت نهــاده هــا بــا توجــه بــه تغییــر نــرخ ارز 

ــه اســت. ــر افزایــش یافت ــا 5 براب ت

 بازار ثانویه نهاده ها

مــرادی گفــت: چنــد مــاه بــود کــه بــه 
واســطه نقــش مثبــت بــازارگاه، تولیدکننــدگان 
محدودیــت خریــد نداشــتند و بــه دلیــل کمبود 
نقدینگــی غالبــا بیــش از نیــاز خــود خریــداری 
ــا  ــاده ه ــد نه ــرا خری ــی اخی ــد ول ــی کردن نم
ــاز  ــورد نی ــاه م ــک م ــه مصــرف ی را محــدود ب
تولیــد کــرده انــد. ایــن محدودیــت یــک بــازار 
ــه ای کــه  ــه گون ــه ایجــاد کــرده اســت، ب ثانوی
قیمــت 11 هــزار و 300 تومانــی ذرت و 16 
ــازار  ــویا در ب ــه س ــی کنجال ــزار و 400 تومان ه
گاه در بــازار ثانویــه بــه وجــود آمــده، مقــداری 
افزایــش قیمــت یافتــه اســت. تقاضــا داریــم این 
ــود  ــته ش ــا برداش ــاده ه ــد نه ــت خری محدودی
ــه نقدینگــی  ــاز ب ــه دلیــل نی ــرا مرغــداران ب زی
ــورد  ــدار م ــش از مق ــد بی ــی توانن ــال نم باالعم

ــد. ــد مــی کنن ــاز مصــرف خــود، خری نی

وی دلیــل کاهــش واردات کنجالــه ســویا 

نســبت بــه مــاه هــای قبــل را خریــداری بیــش از 
گذشــته دانــه روغنــی ســویا بــرای روغــن کشــی 
و همچنیــن ایجــاد اشــتغال ارزیابــی و تاکیــد 

ــدارد. ــود ن ــودی وج ــوع کمب ــی در مجم کردول

ــر  ــا تغیی ــه طــور متوســط و ب ــرادی گفــت: ب م
نــرخ ارز، قیمــت نهــاده هــا تقریبــا 5 برابــر شــده 
ــل  ــه دلی ــدگان ب ــد کنن ــد تولی ــر چن ــت و ه اس
ــه  ــیار مواج ــواری بس ــا دش ــی ب ــود نقدینگ کمب
ــاد و  ــا حــدود زی ــا ت ــاده ه ــازار نه ــا ب هســتند ام
ــی  ــت یعن ــیده اس ــات رس ــه ثب ــی ب ــل اتکای قاب
ــد و  ــرده ان ــدا ک ــود را پی ــگاه خ ــا جای ــت ه قیم
بــازار بــه رغــم افزایــش حجــم 5 برابــری نقدینگی 

ــرار دارد. ــارف ق ــادل و متع ــت متع در وضعی

ــاء  ــخ انقض ــش تاری ــرای افزای ــا ب  تقاض
ــا  ــرد ت ــره س ــرغ و زنجی ــم م ــرف تخ مص

ــازار ــه ب ــه ب عرض

ــخ  ــر تاری ــا ذک ــن ب ــه میه ــل اتحادی مدیرعام
ــوارد  ــر و م ــه قط ــور از جمل ــد کش ــا در چن انقض
دیگــر گفــت: طبــق مطالعــات قبلــی دربــاره 
تاریــخ انقضــاء بــرای مصــرف تخــم مــرغ در 
ــازمان دامپزشــکی،  ــر س ــا و حســب نظ کشــور م
ــت.  ــدی اس ــته بن ــد و بس ــد از تولی ــاه بع ــک م ی
ــظ  ــه شــرط حف ــخ ب ــن تاری ــم ای ــا تقاضــا داری م
ــی  ــای صنف ــه در واحده ــا عرض ــرد ت ــره س زنجی
ــد  ــی توان ــخ م ــن تاری ــش ای ــد افزای ــش یاب افزای
بــه صــادرات تخــم مــرغ بــه کشــورهای همجــوار 

ــد. ــری باش ــک موث کم

ــی و  ــه، بررس ــتار مطالع ــا خواس ــزود: م وی اف
تجدیــد نظــر در تاریــخ انقضــا مصــرف تخــم مــرغ 

هســتیم.
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 آمارهــای فائــو از نقــش مهــم ایــران 
خبــر  جهــان  غذایــی  مــواد  تأمیــن  در 
می دهــد به طوری کــه ایــران در صــادرات 
25محصــول کشــاورزی جــزو 20کشــور 

نخســت جهــان قــرار گرفتــه اســت.

خواروبــار  جهانــی  ســازمان  آمارهــای 
و کشــاورزی ملــل متحــد )فائــو( نشــان 
ــن  ــی در تأمی ــش مهم ــران از نق ــد ای می ده
ــت و در  ــوردار اس ــان برخ ــی جه ــواد غذای م
میــان صادرکننــدگان بــزرگ محصــوالت 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــان ق ــی در جه غذای

بــر اســاس آمــار فائــو از ســال 2021، 
ــاورزی  ــول کش ــادرات 25محص ــران در ص ای
جــزو 20کشــور نخســت جهــان قــرار داشــته 
و رتبه هایــی از 1تــا 20را در ایــن زمینــه 
بــه خــود اختصــاص داده اســت. دراین بیــن، 
ــای  ــول رتبه ه ــادرات 12محص ــران در ص ای
ــاص  ــود اختص ــه خ ــا 9را ب ــی از 1ت تک رقم
داده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه ایــران 
در ســال 2021بــا خشکســالی مواجــه بــوده 
ــن ســال  ــران در ای ــدات کشــاورزی ای و تولی

کاهش یافتــه بــود.

ــده  ــن صادرکنن ــران بزرگ تری * ای
ــان ــر جه انجی

عنــوان بزرگ تریــن صادرکننــده انجیــر 
ــه ایــران اختصــاص  جهــان در ســال 2021ب
داشــته اســت. ایــران در ایــن ســال 8۷63تن 
انجیــر صــادر کــرده اســت کــه بیــش از هــر 
کشــور دیگــر بــوده اســت. دو کشــور اروپایــی 
اتریــش و اســپانیا بعــد از ایــران و بــه ترتیــب 
در رتبه هــای دوم و ســوم از ایــن نظــر قــرار 
ــد. اتریــش در ایــن ســال ۷3۷4تــن  گرفته ان
ــادر  ــر ص ــن انجی ــپانیا 54۷2ت ــر و اس انجی

کرده انــد.

ــادرات  ــان در ص ــی جه ــه دوم * رتب
ــاص دارد ــران اختص ــه ای ــول ب ۳محص

رتبــه دومــی صــادرات ســه محصــول 
ســال  در  بادمجــان  و  کشــمش  پســته، 
ــت.  ــوده اس ــران ب ــه ای ــق ب ــز متعل 2021نی
ــده  ــن صادرکنن ــکا دومی ــس از آمری ــران پ ای
پســته جهــان بــوده و بیــش از 136هــزار تــن 
ــت.  ــرده اس ــادر ک ــال ص ــن س ــته در ای پس
ــا صــادرات 221هزارتنــی در رتبــه  آمریــکا ب
اول و ترکیــه بــا 23هــزار تــن در رتبــه ســوم 

قــرار داشــته اند.

گزارش فائو از نقش مهم ایران در تأمین غذای جهان:

رتبه های رتبه های ۱۱ تا  تا 2۰2۰ ایران در صادرات  ایران در صادرات 2۵2۵محصولمحصول

ایران 
همچنیــن 106هــزار 
تــن کشــمش صــادر کــرده و پــس از ترکیــه 
محصــول  ایــن  صــادرات  دوم  رتبــه  در 
ــال  ــن س ــه در ای ــت. ترکی ــه اس ــرار گرفت ق
25۷هــزار تــن کشــمش صــادر کــرده اســت. 
آمریــکا بــا صــادرات ۷۷هزارتنــی، یــک پلــه 
پایین تــر از ایــران، در رتبــه ســوم قــرار 

ــت. ــه اس گرفت

اســپانیا در ســال 2021بالــغ بــر 168هــزار 
ــن  ــرده و بزرگ تری ــادر ک ــان ص ــن بادمج ت
ــناخته شــده  ــن محصــول ش ــده ای صادرکنن
ــا صــادرات  ــران بافاصلــه کمــی و ب اســت. ای
165هزارتنــی در رتبــه دوم قــرار گرفتــه 
اســت. مکزیــک نیــز بــا صــادرات 89هزارتنی 
ســومین صادرکننــده بــزرگ بادمجــان بــوده 

اســت.

از  آمریــکا  و  اســپانیا  ســبقت   *
دیگــران در صــادرات محصــول آب بــر

ــه  ــران در صــادرات دو محصــول هندوان ای
ــان را در  ــوم جه ــه س ــی رتب ــور فرنگ و انگ
ــادات  ــار دارد. در فضــای رســانه ای انتق اختی
ایــران  هندوانــه  صــادرات  بــه  زیــادی 
به عنــوان یکــی از محصــوالت آب بــر مطــرح 
شــده اســت. امــا آمــار فائــو نشــان می دهــد 
حتــی کشــورهای صنعتــی جــزو بزرگ تریــن 
صادرکننــدگان ایــن محصــول در جهــان 
ــده  ــن صادرکنن ــپانیا بزرگ تری ــتند. اس هس
ــور در  ــن کش ــت. ای ــان اس ــه در جه هندوان
ســال 2021بیــش از 904هــزار تــن هندوانــه 
ــت.  ــرده اس ــادر ک ــر ص ــورهای دیگ ــه کش ب
دو کشــور صنعتــی دیگــر یعنــی ایتالیــا 
جهــان  صنعتــی  اقتصــاد  بزرگ تریــن  و 
ــه ترتیــب چهارمیــن و  یعنــی آمریــکا نیــز ب
پنجمیــن صادرکننــدگان بــزرگ هندوانــه در 

جهــان بوده انــد.

مکزیــک بــا صــادرات ۷۷5هزارتنــی 
در رتبــه دوم و ایــران بــا صــادرات 
ســوم  رتبــه  در  349هزارتنــی 
ــه  ــدگان هندوان ــن صادرکنن بزرگ تری
ایتالیــا  گرفته انــد.  قــرار  جهــان 
ــزار  ــکا 253ه ــن و آمری ــزار ت 284ه

تــن هندوانــه صــادر کرده انــد.

ایــران همچنیــن رتبــه ســوم جهــان 
ــور فرنگــی را داشــته  در صــادرات انگ
ــادر  ــول را ص ــن محص ــن از ای و ۷2ت
ــادرات  ــا ص ــتان ب ــت. لهس ــرده اس ک
931تنــی در رتبــه نخســت و میانمــار 
بــا ۷9هــزار تــن در رتبــه دوم از ایــن 

ــته اند. ــرار داش ــر ق نظ

چهارمــی  رتبــه  ایــران   *
جهــان در  خرمــا  صــادرات 

ــم  ــران در صــادرات محصــول مه ای
خرمــا نیــز جایــگاه مهمــی در جهــان 
ــش از  ــال 2021بی ــران در س دارد. ای
245هــزار تــن خرمــا صــادر کــرده که 
ــر  ــور کمت ــه کش ــادرات س ــا از ص تنه
ــادرات  ــا ص ــتان ب ــت. عربس ــوده اس ب
از  رتبــه نخســت  318هزارتنــی در 
ایــن نظــر قــرار داشــته و عــراق و 

امــارات دوم و ســوم شــده اند.

* رتبــه ایــران در صــادرات 
ــاز ۶ ــوی و پی ــار ۵، کی خی

خیــار  صــادرات  پنجمــی  رتبــه 
دارد.  اختصــاص  ایــران  بــه  نیــز 
ــار در ســال  ــن خی ــران 166هــزار ت ای
ــا  ــه تنه ــت ک ــرده اس ــادر ک 2021ص
کمتــر  کشــور  چهــار  صــادرات  از 
ــادرات  ــا ص ــک ب ــت. مکزی ــوده اس ب
ــه نخســت  ــار در تب 840هزارتنــی خی

جهــان قــرار داشــته اســت.

ــاز  ــوی و پی ــادرات کی ــران در ص ای
رتبــه ششــم جهــان را دارد. ایــران 
بیــش از 69هــزار تــن کیــوی در ســال 
ــد  ــت. نیوزیلن ــرده اس ــادر ک 2021ص
بــا صــادرات 85هزارتنــی در رتبــه 
ــت. ــته اس ــرار داش ــان ق ــت جه نخس

هلنــد بــا صــادرات 1.69میلیون تنی 
در  پیــاز  صادرکننــده  بزرگ تریــن 
جهــان بــوده اســت و ایــران نیــز 



زی
ور

شا
 ک

ی
ها

ت 
اخ

 س
یر

 ز
یع

صنا
*

ور
طی

و 
م 

دا
ی 

ذای
غ

وم
 س

م و
ست

 بی
ال

س

19

شامره 250

آبان 1401

بــا صــادرات 3۷2هزارتنــی به عنــوان ششــمین 
ــن محصــول شــناخته شــده  ــزرگ ای ــده ب صادرکنن

ــت. اس

ــزرگ  ــده ب ــتمین صادرکنن ــران هش * ای
نگــی جه فر گو

رتبــه هفتــم صــادرات کاهــو و رتبــه هشــتم 
ــاص  ــران اختص ــه ای ــز ب ــی نی ــادرات گوجه فرنگ ص
داشــته اســت. ایــران در ایــن ســال بیــش از 65هزار 
ــن گوجه فرنگــی صــادر  ــون ت ــن کاهــو و 2.9میلی ت
ــی  ــادرات 864هزارتن ــا ص ــپانیا ب ــت. اس ــرده اس ک
بــا  مکزیــک  و  کاهــو  صادرکننــده  بزرگ تریــن 
ــده  ــن صادرکنن ــی بزرگ تری ــادرات 19میلیون تن ص

بوده انــد. گوجه فرنگــی 

ــز  ــادرات مغ ــران در ص ــی ای ــه دهم * رتب
ــدو ــیب زمینی و ک ــادام، س ب

ــادام،  ــز ب ــران در صــادرات ســه محصــول مغ ای
ســیب زمینی و کــدو در رتبــه دهــم جهــان قــرار 
ــده  ــن صادرکنن ــکا بزرگ تری ــت. آمری ــه اس گرفت

مغــز بــادام بــوده اســت و ایــران بــا صــادرات 
8416تنــی در رتبــه دهــم قــرار داشــته اســت. 
فرانســه در صــادرات ســیب زمینی بــا صــادرات 
ــته و  ــان را داش ــت جه ــه نخس ــی رتب 2.4میلیون تن
ایــران نیــز 350هــزار تــن از ایــن محصــول را صــادر 
ــزار  ــش از 34ه ــن بی ــران همچنی ــت. ای ــرده اس ک
تــن کــدو صــادر کــرده اســت. مکزیــک بــا صــادرات 
548هزارتنــی در رتبــه نخســت قــرار داشــته اســت.

* رتبه ۱۱کلم و ملون در اختیار ایران

ــران  ــه ای ــد ک ــی بوده ان ــون دو محصول ــم و مل کل
ــرده  ــا کســب ک ــم را در صــادرات آن ه ــه یازده رتب
اســت. ایــران 69هــزار تن کلــم در ســال 2021صادر 
کــرده اســت. چیــن بــا صــادرات 904هزارتنــی رتبــه 
نخســت جهــان را از ایــن نظــر بــه خــود اختصــاص 

داده اســت.

ملــون نیــز یکــی دیگــر از محصــوالت به اصطــالح 
ــا صــادرات 48هزارتنــی  ــران ب ــر اســت کــه ای آب ب
در رتبــه یازدهــم جهــان از ایــن نظــر قــرار گرفتــه 
اســت. اســپانیا بیــش از 8برابــر ایــران ملــون صــادر 
کــرده و در رتبــه نخســت جهــان از ایــن نظــر قــرار 
ــم  ــای پنج ــکا رتبه ه ــد و آمری ــت. هلن ــه اس گرفت
و ششــم جهــان را در صــادرات ایــن محصــول 

داشــته اند.

* ایران رتبه ۱2صادرات سیب درختی

ــیب  ــزرگ س ــده ب ــن صادرکنن ــگاه دوازدهمی جای
درختــی بــه ایــران اختصــاص دارد. ایــران 181هــزار 
ــت.  ــرده اس ــادر ک ــال 2021ص ــیب در س ــن س ت
چیــن بــا صــادرات 1.0۷میلیون تنــی رتبــه نخســت 

ــه خــود اختصــاص داده اســت. جهــان را ب

ــز  ــبز نی ــل س ــبز و فلف ــیر س ــیزدهم س ــه س رتب
ــن  ــران 5۷58ت ــت. ای ــوده اس ــران ب ــه ای ــق ب متعل
ــال  ــبز در س ــل س ــن فلف ــبز و 44۷20ت ــیر س س
2021صــادر کــرده اســت. چیــن بــا صــادرات 
نخســت  رتبــه  در  ســبز  ســیر  1.9میلیون تنــی 

ــت. ــته اس ــرار داش ــول ق ــن محص ــادرات ای ص

* ایران در صادرات گردو رتبه ۱۵جهان

رتبــه چهاردهــم صــادرات هویــج و زردآلــو خشــک در ســال 
ــج و  ــن هوی ــزار ت ــران 6۷ه ــوده اســت. ای ــران ب ــه ای ــق ب 2021متعل

ــت. ــرده اس ــادر ک ــک ص ــو خش ــن زردآل 858ت

ایــران در صــادرات گــردو نیــز جــزو بیســت کشــور نخســت جهــان 
ــده  ــن صادرکنن ــوان پانزدهمی ــی به عن ــا صــادرات 2130تن ــوده و ب ب
ــادرات  ــا ص ــکا ب ــت. آمری ــده اس ــناخته ش ــول ش ــن محص ــزرگ ای ب
ــوده اســت. ــان ب ــردو جه ــده گ ــن صادرکنن ــی بزرگ تری 116هزارتن

ــز دو  ــه نی ــا، ارزن و ب ــل از ایرن ــه نق ــرس ب ــزارش کاج پ ــه گ ب
ــا در  ــادرات آن ه ــر ص ــران از نظ ــه ای ــتند ک ــری هس ــول دیگ محص
ــرار داشــته اســت. صــادرات  میــان بیســت کشــور نخســت جهــان ق
ارزن ایــران 24۷۷هــزار تــن اعــالم شــده و ایــران شــانزدهمین 
صادرکننــده بــزرگ ایــن محصــول در جهــان شــناخته شــده اســت. 
ــن  ــران در صــادرات ای ــوده و ای ــن ب ــز 124ت ــران نی ــه ای صــادرات ب

ــت. ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ــه 20را ب ــول رتب محص
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تولید سیب زمینی از مرز ۵میلیون تن گذشت

تولیــد  گفــت:  کشــاورزی  جهــاد  وزارت  زراعــت  معــاون 
ــزان  ــن می ــا ای ــت و ب ــن گذش ــون ت ــرز 5میلی ــیب زمینی از م س

تولیــد، امــکان صــادرات نیــز وجــود دارد.

فعــاالن صنعــت  همایــش  در چهارمیــن  مهاجــر  علیرضــا 
ــج  ــدم و برن ــس از گن ــیب زمینی پ ــزود: س ــران اف ــیب زمینی ای س

جــز مهم تریــن محصــوالت غذایــی اســت.

وی ادامــه داد: همــواره دو اصــل مهــم را در صنعــت ســیب زمینی 
ــاز کشــور و موضــوع مهــم  ــن نی ــم، اصــل اول تامی ــال می کنی دنب

بعــدی نــگاه صادراتــی بــه ایــن محصــول اســت.

وی افــزود: نیــاز اســت در بخــش کاهــش ضایعــات ایــن 
محصــول تــالش بیشــتری صــورت پذیــرد، ترابــری ایــن محصول 

ــال شــود. ــت دنب ــا دق ــز شــود و ســورتینگ ب مجه

آغاز پرداخت یارانه تسهیالت ۹0میلیارد تومانی خرید 
کمباین پنبه

       گذر از رخدادهای       
ماندگار کشاورزی

ری
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مجــری طــرح پنبــه کشــور اعــالم کــرد: تاکنــون حــدود 22
100هــزار هکتــار از مــزارع پنبــه معــادل 88درصد برداشــت 
شــده و پیش بینــی رشــد 20درصــدی تولیــد ایــن محصــول 

قابــل تحقــق اســت.

ابراهیــم هزارجریبــی در گفــت و گویــی افــزود: پیش بینــی 
تولیــد وش پنبــه بــرای ســال جــاری حــدود 300هــزار تــن 

. د بو

وی بــرآورد کــرد از 300هــزار تــن وش پنبــه تولیــدی از 
مــزارع کشــور حــدود 90هــزار تــن پنبــه محلــوج و نزدیــک 
ــوراک دام  ــرف خ ــرای مص ــه ب ــن پنبه دان ــزار ت ــه 150ه ب

تهیــه شــود.

هزارجریبــی اظهــار داشــت: برداشــت وش پنبــه در 
ــی  ــان جنوب ــان، خراس ــارس، اصفه ــتان هایی همچــون ف اس

ــه دارد. ــمنان ادام و س

وی بــا اشــاره بــه افزایــش 1۷درصــدی ســطح زیــر 
کشــت پنبــه در ســال جــاری نســبت بــه ســال گذشــته در 
اغلــب اســتان ها خاطرنشــان کــرد: ســال 1400نزدیــک بــه 

ــد. ــه در کشــور کشــت ش ــار پنب ــزار و 500هکت 9۷ه

هزارجریبــی عملکــرد تولیــد وش پنبــه را در ســال جــاری 
ــت:  ــار داش ــرد و اظه ــوان ک ــار عن ــرم در هکت 2630کیلوگ
عملکــرد تولیــد وش پنبــه در واحد ســطح در ســال گذشــته 

نزدیــک بــه 2500کیلوگــرم بــود.

ــگاه اطالع رســانی  ــه نقــل از پای ــه گــزارش کاج پــرس ب ب
وزارت جهــاد کشــاورزی، مجــری طــرح پنبــه کشــور دربــاره 
پرداخــت مطالبــات کشــاورزان نیــز گفــت: بــه علــت رکــود 
بــازار بین المللــی پنبــه و عــدم نقدینگــی کارخانجــات 
ــی از  ــت بخش ــندگی، پرداخ ــع ریس ــی و صنای پنبه پاک کن
ــتر آن  ــه بیش ــده ک ــه ش ــر مواج ــا تاخی ــاورزان ب ــول کش پ
مربــوط بــه بخــش خصوصــی و حــدود ۷00میلیــارد تومــان 

ــد. ــی می باش ــای دولت ــه خریده ــوط ب ــز مرب نی

ــهیالت  ــه تس ــان یاران ــارد توم ــص 90میلی وی از تخصی
بــا کارمــزد 4درصــد بــرای خریــد کمبایــن پنبــه خبــر داد 
و تصریــح کــرد: پرداخــت یارانــه تســهیالت خریــد کمبایــن 
پنبــه از ســوی مرکــز توســعه مکانیزاســیون کشــاورزی بــه 

ــاز شــده اســت. ــان آغ متقاضی

ــه گفــت: امســال  ــذر پنب ــورد تامیــن ب هزارجریبــی در م
ــی از  ــن و مابق ــد داخــل تامی ــذر از محــل تولی ــن ب 1600ت

ــن شــد. ــق واردات تامی طری

نخستین واکسن جهان برای زنبورهای عسل به 
تأیید وزارت کشاورزی آمریکا رسید

نخســتین واکســن جهــان بــرای زنبورهای عســل بــه تأیید 

وزارت کشــاورزی آمریــکا رســید تــا ایــن حشــرات، مقاومت 
بیشــتری در برابــر یــک بیمــاری کشــنده پیــدا کننــد. ایــن 
واکســن می توانــد از الروهــای زنبــور عســل در برابــر یــک 
بیمــاری باکتریایــی کشــنده بــه نــام »فول بــرود آمریکایــی« 

ــت کند محافظ

ــتین  ــلنا، نخس ــل از عس ــه نق ــرس ب ــزارش کاج پ ــه گ ب
ــد وزارت  ــه تأیی ــرای زنبورهــای عســل ب واکســن جهــان ب
ــت  ــرات، مقاوم ــن حش ــا ای ــید ت ــکا رس ــاورزی آمری کش
ــد.  ــدا کنن ــنده پی ــاری کش ــک بیم ــر ی ــتری در براب بیش
ــر  ــد از الروهــای زنبــور عســل در براب ایــن واکســن می توان
یــک بیمــاری باکتریایــی کشــنده بــه نــام »فول بــرود 
آمریکایــی« محافظــت کنــد. ایــن بیمــاری کــه در برخــی 
عســل  کندوهــای  از  یک چهــارم  در  آمریــکا  مناطــق 
ــود.  ــا ش ــودی کندوه ــث ناب ــد باع ــود، می توان ــده می ش دی
ایــن واکســن، حــاوی باکتــری کشته شــده »فول بــرود 
ــال«  ــا »ژل روی ــاه انگبین« ی ــه »ش ــت و ب ــی« اس آمریکای

کــه ملکــه از آن تغذیــه می کنــد، اضافــه می شــود.

صادرات ۳0هزار تن تخم مرغ در سال جاری

ــداران  ــری مرغ ــه سراس ــره اتحادی ــات مدی ــس هی  رئی
از  جلوگیــری  بــرای  راهــکاری  را  صــادرات  تخم گــذار 
زیــان مرغــداران دانســت و گفــت: از ابتــدای ســال تاکنــون 
30هــزار تــن تخم مــرغ بــه کشــورهای هــدف صــادر شــده 

اســت.

»حمیدرضــا کاشــانی« در گفت وگویــی دربــاره وضعیــت 
ــن  ــر تامی ــالوه ب ــا ع ــزود: کشــور م ــرغ، اف ــادرات تخم م ص
نیــاز داخلــی حداقــل ظرفیــت صــادرات 100هــزار تــن از 

ایــن محصــول را دارد.

ــداران  ــری مرغ ــه سراس ــره اتحادی ــات مدی ــس هی ریی
ایــن  صــادرات  وضعیــت  از  انتقــاد  تخم گــذار ضمــن 
ــا  ــی ب ــال ط ــاه امس ــت: در 26آذرم ــار داش ــول، اظه محص
صدور دســتورالعملی توســط ســازمان دامپزشــکی صــادرات 

تخم مــرغ ممنــوع شــد.

ــرای  ــه دلیــل ارایــه مجوزهــای ســلیقه ای ب وی گفــت: ب
صــادرات تخم مــرغ، به تازگــی اتحادیــه سراســری مرغــداران 
تخم گــذار کــه پیــش از ایــن عضــو کمیتــه تصمیم گیــری 
وزارت جهــاد کشــاورزی بــود، از ایــن کمیتــه خــارج شــده 

اســت.

ــادی کــه  ــان زی ــه زی ــا توجــه ب ــه کــرد: ب کاشــانی اضاف
تولیدکننــدگان تخم مــرغ روی هــر کیلوگــرم محصــول 
تولیــدی خــود می دهنــد، صــادرات تنهــا راهــکار اســت تــا 

ایــن صنعــت دچــار آســیب جــدی نشــود.
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شــده باشــند، مابه التفــاوت حقــوق ورودی مشــمول جریمــه 
موضــوع مــاده )108( قانــون امــور گمرکــی نخواهــد بــود.

تعیین سقف مجاز ماهانه برای صادرات محصوالت 
کشاورزی

ــی  ــت بازرگان ــر جهــاد کشــاورزی اعــالم کــرد: معاون  وزی
بایــد صــادرات محصــوالت کشــاورزی را رصــد و پایــش کنــد 
ــازار  ــا ب ــرد ت ــر بگی ــه در نظ ــقف ماهان ــادرات س ــرای ص و ب

داخــل بــا مشــکل روبــرو نشــود.

ــژاد« در جلســه قــرارگاه امنیــت  »ســید جــواد ســاداتی ن
ــی و  ــای داخل ــی بازاره ــش اصول ــد و پای ــر رص ــی، ب غذای
ــی  ــد و بازرگان ــد تولی ــزود: بای ــرد و اف ــد ک ــی تاکی بین الملل
در وزارت جهــاد کشــاورزی بــا هــم هماهنــگ باشــند. وزیــر 
جهــاد کشــاورزی بــا تاکیــد بــر لــزوم توزیــع گوشــت قرمــز 
ــا  ــم ب ــن مه ــرد: ای ــح ک ــامانه ســتکاوا، تصری ــد در س منجم

ــت پیگیــری شــود. جدی

ــرل  ــش و کنت ــانه ها در پای ــش رس ــه نق ــه ب وی در ادام
بــازار داخلــی اشــاره کــرد و گفــت: نقــش رســانه در تنظیــم 

ــازار بســیار مهــم اســت. و کنتــرل ب

ســاداتی نــژاد بــر اهلیت ســنجی صادرکننــدگان محصوالت 
کشــاورزی تاکیــد و بیــان کــرد: صادرکننــدگان محصــوالت 
کشــاورزی بایــد ســابقه صــادرات ایــن محصــوالت را داشــته 
ــی و  ــازار داخل ــم ب ــد و تنظی ــرای رص ــن ب ــند، همچنی باش
خارجــی از عــوارض و ســقف مجــاز صادراتــی اســتفاده شــود.

صادرات برنج همچنان در روسیه ممنوع است

 براســاس مصوبــه کابینــه روســیه، صــادرات برنــج از ایــن 
کشــور تــا روز 30 ژوئــن ســال جــاری ممنــوع خواهــد بــود.

ــت  ــت ممنوعی ــه موق ــن کشــور مصوب ــت ای ــع دول در واق
ــن امســال  ــا روز 30 ژوئ ــن کشــور را ت ــج از ای صــادرات برن
ــون طبــق دســتور میخائیــل  ــن قان ــد کــرده اســت. ای تمدی

بــه گــزارش کاج پــرس بــه نقــل از ایرنــا، طبــق آمــار 
ــد  ــن تولی وزارت جهــاد کشــاورزی تولیــد 1.2میلیــون ت
ــرغ در ســال جــاری پیش بینــی شــده اســت کــه  تخم م
ــا 80هــزار تــن  ــه نظــر می رســد امــکان صــادرات ۷0ت ب

از ایــن محصــول وجــود دارد.

مالیات ارزش افزوده ۷کاالی روغنی ۱درصد شد

ــرد؛  ــالم ک ــدی اع ــنامه جدی ــران در بخش ــرک ای  گم
نــرخ مالیــات ارزش افــزوده واردات انــواع دانه هــای 
روغنــی )دانــه ســویا، دانــه گلرنــگ و دانــه کلــزا( و روغــن 
خــام ســویا، آفتابگــردان، کلــزا و روغــن پالــم از 9درصــد 

ــه 1درصــد کاهــش یافتــه اســت. ب

علــی وکیلــی مدیــرکل دفتــر واردات گمــرک در 
ــنامه های  ــرو بخش ــرد: پی ــالم ک ــدی اع ــنامه جدی بخش
ــوارض  ــات و ع ــرخ مالی ــش ن ــوص کاه ــی در خص قبل
ــی،  ــای روغن ــج، دانه ه ــدم، برن ــزوده واردات گن ارزش اف
انــواع روغــن خــام، حبوبــات شــامل عــدس، نخــود، لوبیــا 
ــز و  ــت قرم ــرغ، گوش ــت م ــکر، گوش ــد، ش ــاش، قن و م
چــای از 9 درصــد بــه 1 درصــد، به پیوســت تصویــر نامــه 
ــاون  ــورخ 29 /9/ 1401 مع شــماره 1401/50/8020۷ م
ــاورزی در  ــاد کش ــی وزارت جه ــعه بازرگان ــرم توس محت
خصــوص کاالهــای مشــمول دانه هــای روغنــی و روغــن 
خــام جهــت اقــدام الزم بــا رعایــت کامــل ســایر مقــررات 

ارســال می گــردد.

ــه  ــای تعرف ــد ردیف ه ــتور فرمایی ــت دس ــته اس شایس
فصــل 12 )دانه هــای روغنــی( و ردیف هــای تعرفــه 
ــل 15 )انــواع روغــن خــام( منــدرج در فهرســت  فص
ــورخ  ــماره 6۷/1401/3221۷2 م ــنامه ش ــه بخش ضمیم
 4  /12 مــورخ   110/1401/494330 و   1401/  3/10
ــرح  ــای به ش ــاً کااله ــی و صرف ــن تلق /1401 کان لم یک
جــدول ذیــل به عنــوان دانه هــای روغنــی و روغــن خــام 
جهــت شــمول کاهــش مالیــات بــر ارزش افــزوده به نــرخ 

ــردد. ــی می گ ــد تلق ــک درص ی

ــوارد  ــایر م ــوص س ــد در خص ــتور فرمایی ــاً دس ضمن
به اســتناد  خــام  روغــن  و  روغنــی  دانه هــای  کــه 
بخشــنامه های فوق الذکــر بــا نــرخ کمتــر ترخیــص 
گردیده انــد ســریعاً نســبت بــه بررســی و صــدور مطالبــه 
ــدام  ــررات اق ــت ســایر مق ــا رعای ــی ب ــه کســر دریافت نام
الزم معمــول نماینــد، همچنیــن کســر دریافتــی مالیــات 
ــاده  ــان موضــوع م ــرور زم ــزوده مشــمول م ــر ارزش اف ب

)135( قانــون امــور گمرکــی نمی باشــد.

شــایان ذکــر اســت چنانچــه کاالهــای مزبــور قبــل از 
ــا ترخیــص  ــه گمــرک اظهــار ی صــدور ایــن بخشــنامه ب
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میشوستین، نخست وزیر روسیه، ابالغ شده است.24

ــیه  ــت روس ــه دول ــته کابین ــال گذش ــن س در روز 30 ژوئ
ــا  ــالت برنجــی را ت ــی و غ ــیدهای غذای ــو اس صــادرات امین
ــا  ــم ب ــن تصمی ــود. ای ــرده ب ــوع ک ــامبر 2022 ممن 31 دس
هــدف تضمیــن امنیــت غذایــی ایــن کشــور و حفــظ ثبــات 
ــن محصــوالت  ــرای ای ــی روســیه ب ــازار داخل ــا در ب قیمت ه
در کنــار حمایــت دامــداری و صنایــع وابســته اتخــاذ شــده 

اســت.

ــن  ــه ای ــارس، البت ــل از ف ــه نق ــرس ب ــزارش کاج پ ــه گ ب
قانــون مشــمول صــادرات محصــوالت مذکــور بــه کشــورهای 
ــا، و اوســتیای  ــه اقتصــادی اورآســیایی، آبخازی عضــو اتحادی
ــر  ــات بش ــه اقدام ــک ب ــن کم ــود و همچنی ــی نمی ش جنوب
ــون  ــن قان ــمول ای ــم مش ــل ه ــای بین المل ــتانه در فض دوس

نخواهــد شــد.

جمع آوری ۱۳هزار تن مرغ مازاد نژاد آرین از بازار

ــر عامــل پشــتیبانی امــور دام کشــور گفــت: ظــرف   مدی
ــن از  ــژاد آری ــازاد ن ــرغ م ــن م ــزار ت ــته، 13ه 20روزگذش
ــازار جمــع آوری شــده است.ســالمی در یــک گفت وگــوی  ب
تلویزیونــی بــا اشــاره بــه طــرح جمــع آوری مــرغ مــازاد بــر 
نیــاز بــازار از ســوی اتحادیــه و تشــکل های فعــال در صنعــت 
مرغــداری، اظهــار کــرد: جمــع آوری مــرغ مــازاد در بــازار بــه 
ــی  ــه جمــع آوری ســویه مل دو بخــش تقســیم می شــود ک
آریــن، تکلیــف شــرکت پشــتیبانی امــور دام کشــور اســت. 
ــرغ  ــور، م ــور دام کش ــتیبانی ام ــل پش ــه مدیرعام ــه گفت ب
مــازاد نــژاد آریــن 12درصــد بیشــتر از قیمــت مصوبــی کــه 
ــداری  از ســوی کمیته هــای اســتانی تعییــن می شــود، خری

می گــردد.

بــه گــزارش کاج پــرس بــه نقل از مهــر، ســالمی همچنین 
ــبک و  ــد س ــت منجم ــع گوش ــرای توزی ــه اج ــاره ب ــا اش ب
ســنگین از هفتــه گذشــته، گفــت: در حــال حاضــر میــزان 
ــال  ــی 10س ــزان ط ــترین می ــا در بیش ــن کااله ــر ای ذخای
ــا بهتریــن حالــت آمــاده ســال جدیــد و  گذشــته اســت و ب
ــاز داشــته  ــازار نی ــاه رمضــان هســتیم و هــر زمــان کــه ب م

ــت. ــع صــورت خواهــد گرف باشــد توزی

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی منصوب شد

ــم  ــاورزی، »کری ــاد کش ــر جه ــوی وزی ــی از س  در حکم
ذوالفقــاری« رییــس مرکز توســعه مکانیزاســیون کشــاورزی 

منصــوب شــد.

بــه گــزارش کاج پــرس به نقــل از وزارت جهاد کشــاورزی، 
»ســیدجواد ســاداتی نژاد« در ایــن حکــم آورده اســت: انتظار 
اســت بــا بهره گیــری از تــوان نیروهــای متخصــص و متعهــد 
ــران،  ــان، مدی ــا معاون ــل ب ــکاری و تعام ــا هم ــز و ب آن مرک
روســای ســازمان ها، موسســات و شــرکت ها، گام هــای 

موثــری برداریــد.

پیــش از ایــن ذوالفقــاری بــا حکــم وزیــر جهاد کشــاورزی 
مکانیزاســیون  توســعه  مرکــز  سرپرســت  عنــوان  بــه 
ــر در  ــه ســمت مشــاور وزی ــان« ب کشــاورزی و »داود قنبری
امــور مکانیزاســیون و زنجیــره ارزش محصــوالت کشــاورزی 

ــد. منصــوب شــده بودن

ثبت صندوق حمایت از توسعه دیمزارهای کشور در 
اداره ثبت شرکت ها

ــای  ــت در دیمزاره ــعه زراع ــت از توس ــدوق حمای  صن
کشــور، براســاس قانــون تجــارت در اداره ثبــت شــرکت ها و 

ــه ثبــت رســید. موسســات غیرتجــاری شــهر تهــران ب

ــال  ــارد ری ــزار میلی ــدوق یک ه ــن صن ــه ای ــرمایه اولی س
ــی و  ــش خصوص ــه بخ ــوط ب ــد آن مرب ــه 51درص ــوده ک ب
49درصــد آن مربــوط بــه دولــت اســت کــه شــرکت مــادر 
تخصصــی صنــدوق حمایــت از ســرمایه گــذاری در بخــش 
ــن  ــهامدار ای ــت س ــده دول ــوان نماین ــه عن ــاورزی ب کش

ــدوق اســت. صن

از وزارت جهــاد  بــه گــزارش کاج پــرس بــه نقــل 
کشــاورزی، برپایــه مــاده پنــج اساســنامه، هــدف صنــدوق 
ــت  ــم و کیفی ــت حج ــرمایه و تقوی ــکیل س ــت از تش حمای
تقویــت  نهاده هــا  تامیــن  به منظــور  ســرمایه گذاری 
زیرســاخت ها و تشــکیل زنجیــره ارزش بــرای توســعه 

ــت. ــور اس ــای کش دیمزاره
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ــه  ــره صنــدوق بیمــه کشــاورزی از ارائ  عضــو هیــات مدی
ــرای  ــژه، ب ــه وی ــاطی بیم ــت اقس ــه و پرداخ ــف بیم تخفی
ــر  ــد، خب ــت می کنن ــه الگــوی کشــت را رعای کشــاورزانی ک

داد.

»تــورج ســعیدی اظهــار داشــت: از ابتــدای ســال تاکنــون، 
2هــزار میلیــارد تومــان غرامــت بــه خســارت دیــدگان بخش 
کشــاورزی پرداخــت شــده اســت و میــزان خســارت های وارد 
ــارد  ــزار میلی ــون 5ه ــذار، تاکن ــاورزان بیمه گ ــه کش ــده ب ش
ــز  ــی خســارات نی ــت: باق ــود. وی گف ــرآورده می ش ــان ب توم

تــا پایــان ســال بــه کشــاورزان پرداخــت خواهــد شــد.

ســعیدی تصریــح کــرد: در ســال زراعــی جدیــد در برخــی 
ــت  ــده اس ــی ش ــی پیش بین ــی اقلیم ــق، نگرانی های از مناط
ــرای  ــم ب ــوت می کنی ــاورزان دع ــور از کش ــن منظ ــه همی ب

ــد. ــت، محصــوالت کشــاورزی خــود را بیمــه کنن ضمان

ــاورزان و  ــه کش ــت ک ــی اس ــن در حال ــت؛ ای ــی اس گفتن
ــت  ــدم پرداخ ــه و ع ــرخ بیم ــاالی ن ــت ب ــذاران قیم بیمه گ
بــه موقــع خســارت را از دالیــل اصلــی بیمــه نکــردن 

می کننــد. عنــوان  محصوالتشــان 

۳0درصد محصوالت کشاورزی کشور به هدر می رود

 رئیــس ســازمان بهــره وری کشــور بــا تاکیــد بــر ضــرورت 
افزایــش بهــره وری در همــه بخش هــا گفــت: ســاالنه حــدود 
ــا  ــد ت ــره تولی ــاورزی در زنجی ــوالت کش ــد محص 30درص

مصــرف بــه هــدر مــی رود.

ــار  ــتان اظه ــورای اداری گلس ــوایی در ش ــامان پیش میرس
ــدار  ــن مق ــن ای ــم هدررفت ــای مه ــی از پیامده ــرد: یک ک
محصــول کشــاورزی، تلف شــدن 9میلیــارد متــر مکعــب آب 

ــت. ــاورزی اس ــوالت کش ــد محص ــد تولی در فراین

رییــس ســازمان بهــره وری کشــور تامیــن امنیــت را مــورد 
تاکیــد قــرار داد و گفــت: یکــی از راه هــای تحقق ایــن اولویت 

مهــم، تاکیــد بــر بهــره وری در بخش کشــاورزی اســت.

ــن محصــول  ــون ت ــون 125میلی ــه داد: اکن پیشــوایی ادام
ــا  ــم ب ــن رق ــه ای ــود ک ــد می ش ــور تولی ــاورزی در کش کش
ــه 180میلیــون تــن برســد. ــد ب ــه نیــاز جامعــه بای توجــه ب

رییــس ســازمان بهــره وری ایــران بیــان کــرد: بــه عنــوان 
ــن  ــون ت ــدم در کشــور 4.2میلی ــد گن ــن تولی ــال، میانگی مث
ــار  ــن در هکت ــن محصــول 14ت ــد ای ــا رکــورد تولی اســت ام
اســت کــه بایــد تــالش کــرد رقــم میانگیــن کشــوری را بــا 

ــش داد. ــره وری افزای ــت به ــتفاده از ظرفی اس

آغاز صادرات برنج ایرانی به کشورهای هدف

 دبیــر کمیســیون واردکننــدگان و تأمین کننــدگان 
برنــج مجمــع عالــی واردات از آغــاز صــادرات برنــج 
ایرانــی بــه کشــورهای عربــی، آمریکایــی و روســیه خبــر 
داد و گفــت: از ابتــدای ســال تــا کنــون یــک میلیــون و 
200هــزار تــن برنــج وارد کشــور شــده کــه 950هــزار تن 
آن ســهم بخــش خصوصــی بــوده و 400هــزار تــن دیگــر 

نیــز بایــد وارد شــود.

ــازار برنــج  »مســیح کشــاورز« در خصــوص وضعیــت ب
کشــور افــزود: بــا توجــه بــه میــزان برنــج تولیدی کشــور، 
بخشــی از نیــاز بــازار بایــد از محــل واردات تامیــن شــود، 
ــده  ــد مصرف کنن ــوان خری ــه مباحــث اقتصــادی و ت البت
نیــز در ایــن مقولــه اثرگــذار اســت، زیــرا فاصلــه قیمتــی 
میــان برنــج ایرانــی و وارداتــی زیــاد اســت و خریــد ایــن 

محصــول دور از دســترس همــه اقشــار جامعــه اســت.

دبیــر کمیســیون واردکننــدگان و تأمین کننــدگان 
ــاد  ــا ایج ــت: ب ــار داش ــی واردات اظه ــع عال ــج مجم برن
پایانــه صادراتــی برنــج در مازنــدران گام اولیــه بــرای ورود 
برنــج ایــران بــه بازارهــای صادراتی برداشــته شــده اســت.

ــراز  ــوردن ت ــم خ ــل بره ــه دلی ــرد: ب ــح ک وی تصری
ــاًل واردات  ــد، فع ــران و هن ــور ای ــان دو کش ــاری می تج
ــاز  ــورد نی ــج م ــن کشــور متوقــف شــده و برن ــج از ای برن
ــود. ــتان وارد می ش ــل پاکس ــادی مث ــر مب ــور از دیگ کش

ــا قیمــت ارزان در  ــا ب ــد قیمــت نهاده ه ــزود: بای وی اف
اختیــار شــالیکار قــرار گیــرد و بــا مکانیــزه شــدن کشــت 
قیمت هــا کاهــش یابــد و از طرفــی در کارخانه هــای 
ــات اســتحصال شــود و  ــل ضایع ــا حداق ــالی ب ــدرن ش م
بــا تجمیــع ایــن شــرایط قیمــت تمــام شــده برنــج ایرانــی 

کاهــش یافتــه و رقابتــی شــود.

تخفیف و اقساطی شدن بیمه کشاورزی با رعایت 
الگوی کشت
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پایان فصل برداشت طالی سفید در گلستان با تولید 
۳۳هزار تن وش

ــاد  ــی ســازمان جه ــه و دانه هــای روغن  رئیــس اداره پنب
کشــاورزی گلســتان از پایــان فصــل برداشــت پنبــه از 
مــزارع ایــن اســتان خبــر داد و گفــت کــه کشــاورزان حدود 
ــدار  ــن مق ــه از ای ــد ک ــت کردن ــن وش برداش ــزار ت 33ه
ــه پنبه پاک کنــی  تاکنــون 31هــزار تــن بــه 9واحــد کارخان

ــل داده شــد. تحوی

علــی موســی خانی بیــان داشــت: در ســال زراعــی جــاری 
ــه  ــی گلســتان ب ــم و آب ــار از اراضــی دی 20هــزار و 53هکت

کشــت پنبــه اختصــاص داده شــد.

ــتان از  ــه در گلس ــت وش پنب ــه برداش ــان اینک وی بابی
دهــه دوم شــهریور امســال آغــاز و تــا اوائــل دیمــاه جــاری 
ادامــه داشــت، افــزود: خشکســالی و بارش هــای نامناســب از 
ــزار  ــد 40ه ــی تولی ــق نشــدن پیش بین ــی محق ــل اصل دالئ

ــود. تــن وش پنبــه درســال جــاری ب

موســی خانی اضافــه کــرد: وش تولیــدی گلســتان بیشــتر 
از ارقــام »گلســتان، لطیــف، ســاجدی و تابــان« اســت کــه 
ــن  ــرم بی ــر کیلوگ ــی ه ــن قیمــت توافق ــا میانگی امســال ب
ــاک  ــه پ ــای پنب ــط کارخانه ه ــان توس ــزار توم ــا 28ه 2۷ت

کنــی اســتان خریــداری شــد.

ــرزمین  ــه س ــه ب ــتان ک ــتان گلس ــه در اس ــت پنب کش
طــالی ســفید معــروف اســت، هــر ســاله بــا مســاعد بــودن 
شــرایط آب و هوایــی از اردیبهشــت مــاه بــا ریختــن بــذر در 
مزرعــه آغــاز و برداشــت محصــول از ایــن کشــتزارها هــم تا 

ــد. ــان می یاب ــاه پای ــل دی م ــاه و اوای اواخــر آذرم

شاهپور عالیی مقدم به سمت سرپرست معاونت 
برنامه ریزی و اقتصادی منصوب شد

ــر  ــاداتی نژاد« وزی ــیدجواد س ــوی »س ــی از س  در حکم
ســمت  بــه  عالیی مقــدم«  »شــاهپور  جهادکشــاورزی، 
سرپرســت معاونــت برنامه ریــزی و اقتصــادی منصــوب 

ــت: ــده اس ــم آم ــن حک ــی از ای ــد. در بخش ش

ــت  ــوان سرپرس ــه عن ــی ب ــرت عال ــته حض ــاب شایس انتص
ــاد کشــاورزی  ــزی و اقتصــادی وزارت جه ــه ری ــت برنام معاون
کــه نشــان از تعهــد، شایســتگی، تجربیــات گــران بهــا و 
توانمنــدی آن جنــاب دارد، مایــه مباهــات و خرســندی اســت.

پرداخت ۴۱ میلیارد تومان تسهیالت ارزان قیمت به 
چایکاران و کارخانجات

ــارد  ــت 41 میلی ــور از پرداخ ــای کش ــازمان چ ــس س رئی
ــات  ــکاران و کارخانج ــه چای ــت ب ــهیالت ارزان قیم ــان تس توم

ــر داد. ــون خب ــال تاکن ــدای امس ــای از ابت چ

»حبیــب جهانســاز« تصریــح کــرد: عــالوه بــر ایــن مبلــغ 3 
ــنه  ــک قرض الحس ــق »بان ــز از طری ــر نی ــان دیگ ــارد توم میلی
ــای  ــه اعض ــز ب ــاون« نی ــعه تع ــک توس ــران« و »بان ــر ای مه

ــده اســت. ــدوق پرداخــت ش صن

بــه گفتــه وی، ایــن تســهیالت بــرای توســعه مکانیزاســیون، 
اصــالح و نوســازی باغــات و بهداشــتی کــردن کارخانجــات بــه 

متقاضیــان پرداخــت شــده اســت.

ــا مراجعــه  ــد ب ــکاران می توانن ــه اینکــه چای ــا اشــاره ب وی ب
بــه ادارات چــای شهرســتان ها نســبت بــه دریافــت ایــن 
تســهیالت اقــدام کننــد، افــزود: ایــن تســهیالت ارزان قیمــت 

ــه دارد. ــان ســال ادام ــا پای ــوده و پرداخــت تســهیالت ت ب

تنظیم بازار میوه شب عید به بخش خصوصی واگذار شد

 معــاون بازرگانــی وزارت جهــاد کشــاورزی از واگــذاری 
تنظیــم بــازار میــوه شــب عیــد بــه بخــش خصوصــی خبــر داد.

ــار  ــی اظه ــه تلویزیون ــک برنام ــیراوند« در ی ــن ش »محس
ــژه ســیب و  ــه وی ــد ب ــوه شــب عی ــن می کــرد: در بحــث تأمی
پرتقــال، دولــت بــه دنبــال توزیــع میــوه بــه قیمــت مناســب 



زی
ور

شا
 ک

ی
ها

ت 
اخ

 س
یر

 ز
یع

صنا
*

ور
طی

و 
م 

دا
ی 

ذای
غ

وم
 س

م و
ست

 بی
ال

س

27

شامره 250

آبان 1401

ساالنه ۵۵ هزار تن گوشت بوقلمون در کشور تولید 
می شود

 رئیــس اداره تولیــد طیــور بومــی و ســایر ماکیــان وزارت 
جهــاد کشــاورزی گفــت: ســاالنه حــدود 50 تــا 55 هزارتــن 
گوشــت بوقلمــون در کشــور تولیــد می شــود و امــروز ســرانه 
ــرای توســعه  ــه تناســب تالش هــای انجــام شــده ب تولیــد ب

آن رشــدی حــدود 2برابــر یافتــه اســت.

ــت  ــرف گوش ــش مص ــیه همای ــگ در حاش ــه پدمرن رقی
بوقلمــون در مرکــز آمــوزش تحقیقــات کشــاورزی در 
رشــت در جمــع خبرنــگاران دربــاره مصــرف ســرانه گوشــت 
بوقلمــون اظهــار کــرد: طــی ســالیان گذشــته تولیــد ســرانه 
گوشــت بوقلمــون در کشــور 300 گــرم بــود امــا اکنــون بــه 

ــت. ــرم رسیده اس ــا 650 گ 600 ت

ــا بیــان اینکــه چشــم انداز آن اســت کــه در آینــده  وی ب
ــرم برســانیم،  ــک کیلوگ ــه ی ــر مصــرف ســرانه را ب نزدیک ت
اضافــه کــرد: پتانســیل ها و زیرســاخت های الزم بــرای 
افزایــش تولیــد و ســرانه مصــرف در کشــور وجــود دارد کــه 

بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد.

رییــس اداره تولیــدات بومــی و ســایر ماکیــان وزارت 
جهــاد کشــاورزی بــا اشــاره بــه حمایت هــای جهــاد 
ــرد:  ــان ک ــون بی ــت بوقلم ــرورش گوش ــرای پ ــاورزی ب کش
ــا نهاده هــا داشــتیم  ــاط ب ــک ســری آزادســازی ها در ارتب ی

ــود. ــام می ش ــل انج ــا در داخ ــن نهاده ه ــن ای ــه تامی ک

در جلسه شورای معاونین سازمان تحقیقات،آموزش و 
ترویج کشاورزی

خانم فدایی تقدیر و دکتر دالوند سرپرست اداره کل 
روابط عمومی سازمان تات شد

ــام  ــی خی ــید مجتب ــر س ــور دکت ــا حض ــمی ب  در مراس
نکویــی معــاون وزیــر و رئیــس ســازمان تحقیقــات، آمــوزش 

بــرای مصرف کننــده و تأمیــن و حمایــت از تولیدکننــده 
اســت.

وی تصریــح کــرد: یکــی از اشــتباهات ســال های 
ــالم  ــد اع ــرای خری ــت ب ــه قیم ــود ک ــن ب ــته ای گذش
ــازار مــی داد  می شــد، یعنــی دولــت ایــن پالــس را بــه ب
ــان  ــال 4500 توم ــت پرتق ــال قیم ــوان مث ــه عن ــه ب ک
ــن  ــر از ای ــرایطی پایین ت ــچ ش ــت هی ــی تح ــت، یعن اس
قیمــت نفروشــید و اگــر بــرای کســی هــم عرضــه 
ــن کار را  ــود، ای ــه ب ــه صرف ــت ب ــن قیم ــر از ای پایین ت
نمی کــرد چــرا کــه سیاســت دولــت بــر ایــن اســت کــه 
ــرای  ــد و امســال ب ــد کن ــان خری ــا قیمــت 4500 توم ب
ــا  ــش قیمت ه ــم افزای ــه بتوانی ــرای آن ک ــتین بار ب نخس
را مدیریــت کنیــم اعــالم کردیــم، قیمــت خریــد تعییــن 

نمی کنیــم.

وی اظهــار داشــت: اتحادیــه مرکــزی تعاون روســتایی، 
ــه بنکــداران ســه مجموعــه  ــه باغــداران و اتحادی اتحادی
خصوصــی قدرتمندنــد کــه تــوان ایفــای نقــش در ســطح 

کشــور و ملــی را دارنــد.

ــت  ــتایی تح ــاون روس ــازمان تع ــرد: س ــد ک وی تاکی
ــب  ــوه ش ــازار می ــم ب ــرای تنظی ــرایطی در اج ــچ ش هی

عیــد ورود نمی کنــد و فقــط نظــارت عالیــه دارد.

افزایش سطح زیرکشت گیاهان دارویی در کشور

 معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی در امــور باغبانــی بــا 
اشــاره بــه جایــگاه اول ایــران در ســطح منطقــه در تولید 
گیاهــان دارویــی ، بــر افزایــش ســطح زیرکشــت گیاهان 

دارویــی بــه 500 هــزار هکتــار در کشــور تاکیــد کــرد.

ــه  ــران ب محمدمهــدی برومنــدی همچنیــن افــزود: ای
جهــت دارا بــودن تنــوع اقلیمــی در جهــان از نظــر تولید 
زعفــران، گل محمــدی و موســیر ایرانــی، رتبه هــای اول 

را داراســت.

وی در دامــه تصریــح کــرد: در حــوزه تولیــد ارگانیــک 
 ITC و برندســازی گیاهــان دارویــی کــه از برنامه هــای
ــن  ــای ای ــا و راهنمایی ه ــوان از کمک ه ــز اســت می ت نی

مرکــز نیــز اســتفاده کــرد.

گفتنــی اســت کــه هفتــه گذشــته در چارچــوب 
پــروژه مشــترک ســازمان توســعه تجــارت ایــران و 
ــکاری وزارت  ــا هم ــل )ITC( ب ــارت بین المل ــز تج مرک
جهــاد کشــاورزی، کارگاه آموزشــی بــا عنــوان بازاریابــی 
ــا حضــور 45  ــی ب ــان داروی ــگ در حــوزه گیاه و برندین
شــرکت ایرانــی فعــال در حــوزه تولیــد و صــادرات 

ــد. ــزار ش ــور برگ ــی از کل کش ــان داروی گیاه
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و ترویــج کشــاورزی، از خدمــات خانــم مهنــدس فدایــی 28
ــوان سرپرســت اداره  ــه عن ــد ب ــه دالون ــر یدال ــر و دکت تقدی

ــط عمومــی ســازمان منصــوب و معرفــی شــد. کل رواب

ــی و  ــام نکوی ــی خی ــید مجتب ــر س ــم دکت ــن مراس در ای
معاونیــن ســازمان از تــالش هــا و زحمــات خانــم مهنــدس 
ــروه  ــت گ ــودن مدیری ــدت عهــده دار ب ــی در طــول م فدای
روابــط عمومــی ســازمان قدردانــی نمــوده و ضمــن تبریــک 
ــت  ــارالیه آرزوی موفقی ــرای مش ــد ب ــه دالون ــه دکتریدال ب

کــرد.

ــراز  ــا اب ــخنانی ب ــی س ــز ط ــی نی ــدس فدای ــم مهن خان
ــی  ــازمان ط ــی س ــط عموم ــت در رواب ــندی از خدم خرس
ســالیان متمــادی، ایــن مهــم را تجربــه ای عالــی و فرامــوش 
ــود و از  ــر نم ــود ذک ــت خ ــول دوران خدم ــدنی در ط نش
همــکاری تمامــی پرســنل ایــن مجموعــه تشــکر و قدردانــی 

کــرد.

ــی  ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــرس ب ــزارش کاج پ ــه گ ب
ســازمان تحقیقــات، آمــوزش و ترویــج کشــاورزی،دکتر 
یدالــه دالونــد نیــز ضمــن تشــکر از حســن اعتمــاد ریاســت 
ــرای  ــد را فرصتــی ب ــن مســئولیت جدی ســازمان، احــراز ای
ایجــاد تحــول در مجموعــه روابــط عمومی ســازمان دانســت 
و در قســمتی از ســخنان خــود بــا تاکیــد بــر جایــگاه حــوزه 
خبــر و اطــالع رســانی در روابــط عمومــی، تصریــح نمــود: 
ــط عمومــی می بایســت یــک خبــر خــوب را در زمــان  رواب
ــی  ــب و ادبیات ــان مناس ــا بی ــب و ب ــکان مناس ــب، م مناس
فاخــر و همچنیــن در قالبــی جــذاب و آراســته بــرای 

ــد. ــه نمای ــن خــاص ارائ مخاطبی

کرایه حمل و نقل هر کیلو گندم در کشت قراردادی 
۱00 تومان تعیین شد

ــت: در  ــران گف ــی ای ــی دولت ــرکت بازرگان ــل ش مدیرعام
قالــب کشــاورزی قــراردادی، بــرای حمــل و نقــل هــر کیلــو 
ــا  ــم ت ــر گرفته ای ــه در نظ ــان کرای ــدم 100 توم ــرم گن گ
ــا  ــه ت ــال محصــول خــود از مزرع ــه  انتق ــکاران دغدغ گندم

ــوی محصــوالت را نداشــته باشــند. ــار دپ انب

ــغ  ــاری بال ــاری، اعتب ــال  ج ــه در س ــان اینک ــا بی راد ب
بــر 83 هــزار میلیــارد تومــان بــرای خریــد تضمینــی 
گنــدم هزینــه شــده کــه بــه انــدازه کل اعتبــارات 5 ســال 
گذشــته بــوده اســت، تصریــح کــرد: عــالوه بــر ایــن، خریــد 
تضمینــی کلــزا نیــز در اســتان ها، انجــام شــده و مطالبــات 
ــت  ــزا پرداخ ــی کل ــد تضمین ــت خری ــاورزان باب ــه کش هم

ــده اســت. گردی

بخش دام و طیور اصلی ترین بهره بردار طرح الگوی 
کشت است

ــرد:  ــالم ک ــاد کشــاورزی اع ــور دام وزارت جه ــاون ام مع

ــرح  ــرداران ط ــن بهره ب ــور اصلی تری ــور کش ــش دام و طی بخ
ــه هســتند. ــرای تامیــن علوف الگــوی کشــت ب

ــور  ــش دام و طی ــزود: زیربخ ــژاد« اف ــدی ن ــین دماون »حس
ــی و  ــد دام ــون واح ــر 120 میلی ــغ ب ــی بال ــا جمعیت ــور ب کش
ــز،  ــت قرم ــن گوش ــون ت ــک میلی ــدود ی ــاالنه ح ــدات س تولی
بیــش از 11 میلیــون تــن شــیر خــام، ســه میلیــون تن گوشــت 
مــرغ و 1.2 میلیــون تــن تخم مــرغ یکــی از بهره بــرداران 

ــی طــرح اصــالح الگــوی کشــت اســت. اصل

ــت:  ــار داش ــاورزی اظه ــاد کش ــور دام وزارت جه ــاون ام مع
ــای  ــد دانه ه ــق تولی ــش از طری ــن بخ ــای ای ــی از نیازه بخش
ــم  ــای ک ــژه علوفه ه ــه وی ــه ای ب ــات علوف ــو، نبات ــی، ج روغن

ــود. ــن می ش ــر تامی آب ب

دماونــدی نــژاد تصریــح کــرد: پــس از دهه هــا انتظــار 
ــش  ــت در بخ ــوی کش ــرای الگ ــت و اج ــا سیاس ــم ب می توانی
ــل  ــه ای را در داخ ــای علوف ــده نیازه ــمت عم ــاورزی، قس کش
کشــور تامیــن و از خــروج مقادیــر زیــادی ارز از کشــور 

ــم. ــری کنی جلوگی

تخصیص اعتبار ۵0 میلیارد تومانی برای جوان سازی 
نخیالت بوشهر در سفر رئیس جمهور به این شهر

 معــاون بهبــود تولیــدات گیاهــی ســازمان جهــاد کشــاورزی 
اســتان بوشــهر گفــت: تخصیــص 50 میلیــارد تومــان اعتبــار 
از جملــه  اســتان  ایــن  احیــا و اصــالح نخیــالت  بــرای 
ــه  ــت ب ــات دول مصوبه هــای مهــم ســفر رئیــس جمهــور و هی
ایــن اســتان بــود کــه بــا ابــالغ ایــن اعتبــار بارقــه امیــد جــوان 
ســازی نخیــالت منطقــه در بیــن نخلــداران ایجاد شــده اســت.

ــنی  ــن س ــزود: میانگی ــی اف ــت وگوی ــی در گف ــری توکل کب
بیشــتر نخلســتان های اســتان بوشــهر بیــش از 50 ســال 
ــب  ــر موج ــه اخی ــک ده ــش از ی ــی بی ــم بارش ــه ک ــت ک اس
کاهــش کمیــت و کیفیــت آب، نوبــت آبیــاری و تغذیــه صحیــح 

ــاغ هــا شــده اســت. ــی ب و اصول

ــالح  ــات و اص ــرح نج ــاط ط ــن ارتب ــرد: در ای ــه ک وی اضاف
ــش در  ــال پی ــد س ــهر از چن ــتان بوش ــالت اس ــای نخی و احی
ایــن اســتان بــه اجــرا درآمــد کــه اعتبــار آن در زمــان حاضــر 
ــده  ــام ش ــتان ها انج ــن شهرس ــع بی ــه و توزی ــص یافت تخصی
اســت و بانک هــای عامــل در حــال تشــکیل پرونــده بــه 

ــتند. ــان هس ــه متقاضی ــت ب ــور پرداخ منظ

توکلــی اظهــار کــرد: اســتان بوشــهر 34 هــزار هکتــار 
ــا  ــن ســطح ب ــار از ای نخیــالت دارد کــه حــدود 25 هــزار هکت
شــبکه آب هــای ســطحی آبیــاری می شــود و بیشــترین ســطح 

ــت. ــتان اس ــتان دشتس ــه شهرس ــوط ب مرب
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ــت. ــی اس ــت باالی ــز اهمی ــکل ها حائ تش

ســاداتی نژاد بــا اشــاره بــه نقــش اتحادیه هــا در مدیریــت 
ــد روز  ــرد: در چن ــح ک ــور تصری ــرغ کش ــت م ــازار گوش ب
گذشــته بــا ورود اتحادیه هــا و همراهــی مــردم شــاهد 

ــم. ــور بودی ــرغ کش ــت م ــازار گوش ــت ب مدیری

بانــک  کــرد:  خاطرنشــان  کشــاورزی  جهــاد  وزیــر 
ــاورزی  ــش کش ــت از بخ ــای حمای ــاورزی و صندوق ه کش
ملــزم بــه پشــتیبانی مالــی و تســهیالتی اتحادیه هــا و 
ــد، قطعه بنــدی،  ــه خری ــدام ب ــه اق ــی هســتند ک زنجیره های

فریــز و ذخیره ســازی گوشــت مــرغ می کننــد.

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی منصوب شد

صفــدر نیــازی شــهرکی، معــاون آب و خــاک وزارت 
ــد. ــاورزی ش ــاد کش جه

بــه گــزارش کاج پــرس بــه نقــل از از وزارت جهــاد 
ــاداتی نژاد  ــیدجواد س ــوی س ــی از س ــاورزی، در حکم کش
وزیــر جهــاد کشــاورزی، صفــدر نیــازی شــهرکی بــه ســمت 

ــد. ــوب ش ــاک منص ــاون آب و خ مع

گفتنــی اســت کــه نیــازی شــهرکی، پیــش از ایــن 
ــود. ــور ب ــی کش ــور اراض ــازمان ام ــتی س ــده دار سرپرس عه

صدور سند تک برگ برای 2.۷میلیون هکتار از 
اراضی کشاورزی

برنامه ریزی هــا  بــا  گفــت:  کشــاورزی  جهــاد  وزیــر 
و اقدامــات انجــام شــد تــا پایــان دهــه اول دی مــاه 
ــار(  ــزار هکت ــون و ۷00ه ــد )2میلی ــرای 15.3درص 1401ب
ــرگ صــادر شــده اســت. ــند تک ب از اراضــی کشــاورزی س

»ســید جــواد ســاداتی نــژاد« در قــرارگاه مرکــزی صــدور 
اســناد، حفــظ کاربــری و یکپارچگــی اراضــی کشــاورزی، در 
ــت:  ــی گف ــناد زراع ــدور اس ــت ص ــن وضعی ــوص آخری خص
ــبختانه  ــده خوش ــام ش ــات انج ــا و اقدام ــا برنامه ریزی ه ب
تــا پایــان دهــه اول دی مــاه 1401بــرای 15.3درصــد 
)2میلیــون و ۷00هــزار هکتــار( از اراضــی کشــاورزی ســند 

ــت. ــده اس ــادر ش ــرگ ص تک ب

ــور  ــی مذک ــازه زمان ــت: در ب ــار داش ــژاد اظه ــاداتی ن س
اراضــی  از  )5میلیــون و 400هــزار هکتــار(  30درصــد 

ــت. ــده اس ــی ش ــل اراض ــع تداخ ــز رف ــاورزی نی کش

سرپرست سازمان امور اراضی کشور منصوب شد

 وزیــر جهــاد کشــاورزی در حکمــی، »رضــا افالطونی« 
ــور  ــی کش ــور اراض ــازمان ام ــت س ــمت سرپرس ــه س ب

منصــوب کــرد.

در بخشــی از ایــن حکــم آمــده اســت؛ انتظــار اســت با 
ــد آن  ــص و متعه ــای متخص ــوان نیروه ــری از ت بهره گی
ســازمان و بــا همــکاری و تعامــل بــا معاونیــن، مدیــران، 
ــای  ــرکت ها، گام ه ــات و ش ــازمان ها، موسس ــای س روس

موثــری برداریــد.

بــه گــزارش کاج پــرس بــه نقــل از وزارت جهــاد 
ــهرکی«  ــازی ش ــدر نی ــن »صف ــش از ای ــاورزی، پی کش
عهــده دار سرپرســتی ســازمان امــور اراضــی کشــور بــود.

محدودیت صادرات گوشت مرغ و مرغ زنده حذف 
شده است

 وزیــر جهــاد کشــاورزی گفــت: محدودیت هــای 
ــه طــور کامــل  ــده ب ــی گوشــت مــرغ و مــرغ زن صادرات
حــذف شــده و هیچگونــه محدودیــت و ســهل انگاری در 

ــی نیســت. ــادرات پذیرفتن ــه ص زمین

»ســیدجواد ســاداتی نژاد« در جلســه قــرارگاه امنیــت 
غذایــی، بــر اهمیــت رصــد هوشــمند و برخــط زنجیــره 
تامیــن مــرغ کشــور تاکید کــرد و افــزود: رصد هوشــمند 
ــی  ــورت آزمایش ــه ص ــرغ ب ــت م ــن گوش ــره تامی زنجی

آغــاز شــده و نتایــج مثبتــی داشــته اســت.

ــوع،  ــت موض ــه اهمی ــه ب ــا توج ــت: ب ــار داش وی اظه
ــن بخــش در دســتور  ــت ســامانه های ای ــل و تقوی تکمی

ــرار دارد. کار ق

وزیــر جهــاد کشــاورزی افــزود: در نظــارت هوشــمند 
زنجیــره تامیــن گوشــت مــرغ نقــش اتحادیه هــا و 
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Allocation of 50 billion Tomans for the 
rejuvenation of Nikhilat Bushehr during 
the President’s visit to this city

The Deputy Director of Plant Production Improve-
ment of Bushehr Agricultural Jihad Organization an-
nounced the allocation of 50 billion tomans of credit 
for the restoration and improvement of crops.
Kobri Tavakli said: “The average age of most of the groves in Bushehr province is more 

than 50 years, and the lack of rainfall for more than a decade has reduced the quantity and 
quality of water, irrigation and proper nutrition of the gardens.”
Tavakli stated: Bushehr province has 34 thousand hectares of land, of which about 25 

thousand hectares are irrigated by surface water network, and the largest area is in Dasht-
estan city.

Allocation of 50 thousand billion Rials of bank 
facilities for the development of mechanized ag-
riculture in the country

Deputy Director of Management and Resources Development, 
Minister of Agricultural Jihad, announced the allocation of 50 
thousand billion Rials of low-cost banking facilities for the pur-
chase of agricultural tools and machinery in order to mechanize 

agriculture and increase crop production per unit area.
Hoshang Mohammadi added: Of this amount, 20 thousand billion Rials have been absorbed 

so far and the rest will be absorbed by the end of this year.
He said: mechanizing the agricultural sector and increasing farmers’ income depend on the 

supply of advanced and up-to-date machines and tools.

More than half of the dollar value of export of horticultural products 
belongs to pistachios
The director of cold and dry fruits office of Ministry of Jihad Agriculture said: With about 534 

thousand hectares of pistachio orchards and annual production of more than 300 thousand tons, 
we have the first place in the world in the level and the second place in the world in pistachio 
production.
Dariush Salempour continued: Pistachio earns more than one billion dollars annually on av-

erage, and the area of pistachio orchards is equivalent to 20% of the 
total area of gardens in the country.
He stated that the production of pistachios this year is about 225 

thousand tons and added: The amount of pistachio exports last year 
was 135 thousand tons and was worth 915 million dollars.
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Macroeconomic perspective of agriculture; 
overcoming the market over production

The state of the country’s macro-economy, with increasing un-
controllable inflation, shows the dominance of the market over 
agricultural products. Such an issue is inevitable. In simple 

words, it is not the final process of this production that determines the direction of trade 
and the price of goods, but the market, which is affected by the inflation caused by the mac-
ro-political economy of the country, determines the price of important and basic goods.
 This determination by the market even affects the state of wheat production and delivery 

by farmers to the government, to the extent that the price announced by the government 
for the purchase of each kilo of wheat cannot be effective, and it is expected that a major 
part from the cycle of guaranteed purchase and delivery to the government, wheat can be 
smuggled out of the country, or it can be diverted to the wheat processing industry and the 
production of flour products in the open market.
In any case, it must be said that in such a state of the country’s macroeconomics, neither 

production nor prices can be regulated, and it is unfortunate that in the inevitable collapse 
of such an introverted economy, without a doubt, the first bricks that fall from The wall 
will be agriculture because one side of the economy of this sector is the population of 80 
million people and the other side is 4 million not very modern farmers who have low av-
erage productivity of water and soil.

Increasing the area under cultivation of medicinal plants in the coun-
try

Referring to Iran’s first place in the region in the produc-
tion of medicinal plants, Deputy Minister of Agriculture 
Jihad in Horticulture stressed on the increase of the cul-
tivated area of medicinal plants to 500,000 hectares in the 
country.
Mohammad Mehdi Bromandi also added: Iran has the 

first ranks in the world in terms of production of saffron, 
marigold and Iranian shallot due to its climatic diversity. 
He stated in the field: In the field of organic production and 
branding of medicinal plants, which is one of the programs 
of ITC, the help and guidance of this center can also be 
used.
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Macroeconomic perspective of agri-
culture; overcoming the market over 
production
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