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وزیر جهاد کشاورزی:

«ایران» از افزایش  30درصدی خرید تضمینی گندم در بهار امســال گزارش می دهد

 ۳۰هزار میلیارد تومان نقدینگی
برای اجرای کشاورزی قراردادی مورد نیاز است

امین محمودی
خبرنگار

دولت در سال گذشته  4میلیون و 700
هــزار تن گنــدم از کشــاورزان خریداری
کــرد .ایــن در حالــی اســت که در ســال
جــاری میــزان خریــد تضمینــی بــه 6
میلیون و  500هزار تن خواهد رسید.
ایــران ســاالنه بــه طــور میانگین به
 12میلیــون تــن گنــدم بــرای تأمیــن
مصارف مختلف نیاز دارد به طوری که
 9میلیــون تن از این گنــدم به مصارف
نانواییهــای یارانه پــز ،یک میلیون تن
آن بــه مصــارف نانواییهــای آزادپــز و
 2میلیــون تــن آن بــه مصــرف صنایع
بیســکوئیت ،شــیرینی ،شــکالت و
یها میرسد.
قناد 
طبــق پیشبینیهــای وزارت جهاد
کشــاورزی ،ایــن وزارتخانــه امســال 6
تــا  6.5میلیــون تــن گنــدم از اراضــی
کشــاورزی سراســر کشــور خریداری می
کند .بــه طوری که قربانــی معاون وزیر
جهــاد کشــاورزی حداکثر میــزان خرید
تضمینی گندم را  6میلیون و سهرابی،
سرپرســت مجری طــرح گنــدم وزارت
جهاد کشــاورزی  6.5میلیون تن گندم
در ســال زراعــی جــاری از کشــاورزان
عنوان کردند.
بنابراین با توجه به خرید  4میلیون
و  700هــزار تــن گنــدم در ســال زراعی
گذشــته میتــوان گفــت میــزان خریــد
تضمینــی ایــن کاالی اساســی در ســال
جــاری بــا رشــد  38درصــدی روبــهرو
خواهــد شــد .از طرف دیگر بــا توجه به
مصــرف ســاالنه  12میلیــون تــن گندم
مصرفی در کشــور ،به  5میلیون و 500
هزار تا  6میلیون تن گندم وارداتی نیاز
داریم.
ëëتاکنون چه میزان گندم از کشــاورزان
خریداری شده است؟
آن طــور کــه مســئوالن وزارت جهاد
کشــاورزی میگوینــد تاکنــون شــرکت
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(تا اردیبهشت) 1.2

زنجــان و آذربایجــان غربــی و شــرقی
معموالً از تیرماه آغاز میشود.
ëëتکلیــف  3میلیون تن گنــدم تولیدی
دیگر چه میشود؟
فائــو اعالم کرده میــزان تولید گندم
در ایــران در ســال جــاری بــه  9میلیون
تــن میرســد .ایــن در حالــی اســت که
کشاورزان براســاس برآوردهای وزارت
جهــاد کشــاورزی  6تــا  6.5میلیون تن
گندم به دولــت تحویل خواهند داد که
در ایــن باره مهدی ســروی ،کارشــناس
اقتصــاد کشــاورزی در گفتوگــو بــا
«ایــران» اظهــار کــرد :از  3میلیــون تن
گندم باقی مانده در دســت کشــاورزان
 1.5میلیون تن آن برای بذر سال آینده
زراعــی و  1.5میلیــون تــن دیگــر بــرای
اســتفاده دام و طیــور روســتایی ذخیره
میشود.
وی در ایــن باره میافزایــد :با توجه
بــه افزایــش قیمــت خریــد تضمینــی
گندم و حمایتهای مناســب دولت از
کشــاورزان امکان قاچاق این محصول
بــه ســایر کشــورهای همســایه بســیار
کم اســت از طــرف دیگر ممکن اســت

(6.5پیش بینی وزارت جهاد) ( 9پیش بینی فائو)

صنایع بیســکوئیت ،شیرینی و شکالت
بــه ســر زمیــن هــای کشــاورزی بروند و
گندم برداشــتی کشــاورزان را خریداری
کنند.
ëëخشکســالی چــه تأثیــری بــر تولیــد
داشت؟
طی سه سال اخیر کشورمان با کمبود
شدید بارندگی و خشکسالی روبهرو شده
است .همین امر سبب شده برنامههای
توسعه کشــت محصوالت کشــاورزی از
جملــه گنــدم و رســیدن بــه خودکفایی
محقق نشود.
بــه همیــن دلیل در ســال جــاری در
بخش زیادی از دیمزارهای کشــور بویژه
در اســتانهای گرم همچون خوزستان،
ایالم و بوشــهر کشور با تنش خشکی در
تولید محصوالت مواجه بودیم.
در اســتانی مانند فارس نیز به علت
کاهــش بارندگــی و ذخایــر آب ،نزدیک
بــه  ۶۰تــا  ۷۰هزار هکتــار اراضــی گندم
غیرقابل برداشت شد.
ëëوزارت جهاد چه حمایتی از کشاورزان
کرد؟
از زمــان روی کار آمــدن دولــت
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ســیزدهم ،وزارت جهــاد کشــاورزی
بــرای خودکفایــی و کاهــش وابســتگی
بــه واردات ،حمایتهــای زیــادی از
کشــاورزان انجــام داده اســت به طوری
که در ابتدای سال زراعی گذشته دولت
قیمت خرید تضمینی گندم را از  5هزار
تومــان به  11هــزار و  500تومان افزایش
داد .از طــرف دیگــر برخــاف رویــه
ســالهای گذشــته قبــل از کشــت گندم
نــرخ خریــد تضمینــی را اعــام کــرد تا
کشاورزان با رغبت بیشتر و برنامهریزی
بهتری گنــدم را در اراضــی زراعی خود
کشت کنند.
آنطــور کــه قربانــی ،معــاون وزیــر
جهاد کشاورزی گفته بیش از  75درصد
پول کشــاورزان به آنها پرداخت شــده و
مابقــی نیز بســرعت در حــال پرداخت
شــدن اســت تــا کشــاورزان با مشــکلی
روبهرو نباشند.
دولــت عــاوه بــر ایــن در یکســال
گذشــته بــه کشــت قــراردادی گنــدم
روی آورده اســت و بــه نظــر مــی رســد
ایــن رویکــرد در ســال آینــده در بیشــتر
استان های کشور اجرا شود به طوری که

کامبیز عباسی ،رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد درگفت وگو با «ایران» خبرداد

اختصاص بیش از  5هزار میلیارد تومان برای مکانیزاسیون کشاورزی

ایرنا

نفیســه امامــی /در دنیــای کنونــی،
اســتفاده از تکنولــوژی و ماشــینهای
مکانیزه در شبکه کشاورزی ،ضرورتی
انکارناپذیر اســت چراکه ایــن مؤلفه،
راهبــردی مطمئن در جهــت کاهش
هزینههــای تولیــد ،باال رفتن ســرعت
در عملیــات کشــاورزی و مدیریــت
مصــرف نهادههــا میشــود .ایــن در
حالــی اســت کــه کشــور مــا هنــوز از
کشــاورزی ســنتی عبــور نکــرده و بــا
معیارهای مکانیزاسیون در بعضی از
سطوح کشاورزی فاصله دارد.
از سوی دیگر استفاده از تجهیزات
و فناوریهــای روز در کشــوری
ماننــد ایــران کــه همــواره بــا پدیــده
خشکســالی روبــهرو اســت از اهمیت
دوچندانــی برخــوردار اســت زیــرا
استفاده از سیســتمهای آبیاری نوین
و یــا روشهــای جدیدی کــه منجر به
کاهــش اســتفاده از منابع خــدادادی
میشــود ،میتوانــد کمک ویــژهای به
مدیریت مصرف آب کند.
وزارت جهــاد کشــاورزی در دوره
جدید نگاه ویژهای به ضرورت ارتقای
بهرهوری داشــته و بــه دنبال مکانیزه
شــدن بخشهای مختلف کشــاورزی
اســت .کامبیــز عباســی رئیــس مرکــز
توســعه مکانیزاســیون وزارت جهــاد
کشــاورزی در گفتوگــو بــا «ایــران»
بــا اشــاره بــه شــعار ســال کــه تولیــد،
دانشبنیان و اشــتغالآفرین اســت،
بــه اســتفاده از فناوریهــای نویــن و
تکنولــوژی در حوزه کشــاورزی اشــاره
کــرد و گفــت :امســال بهرهبــرداری از
دانشبنیانهــا ســرفصل اثرگــذار در
رویکردهــای وزارت جهــاد کشــاورزی
اســت .مکانیزاســیون در بخــش
کشاورزی بهعنوان سمبل و مصادیق
تکنولــوژی و فنــاوری و خــروج از
کشــاورزی ســنتی و حرکــت به ســوی
صنعتی شدن درنظر گرفته میشود.
وی اضافــه کــرد :اســتفاده از
مکانیزاســیون بــه معنــای کاربــرد
فنــاوری در تولیــد محصــوالت و در
راســتای اقتصــادی شــدن بخــش
کشاورزی است که با مدیریت مصرف
نهاده ،بذر و کود امکانپذیر میشود.
وی بــا تأکیــد بــر اســتفاده از
مؤلفــه مکانیزاســیون در مواجهــه بــا
نامالیمــات اقلیمــی گفــت :از طریق

تکنولــوژی و ماشــین میتــوان بــا
خشکســالیها کنــار آمــد .کشــور ما به
علت قــرار گرفتن در منطقه خشــک
و نیمهخشــک کرهزمیــن ،یکســوم
میانگیــن جهانــی بارندگــی و ســه
برابــر متوســط جهانــی تعــرق دارد،
بنابرایــن باید با اســتفاده از تکنولوژی
از بارندگیهای موجود اســتفاده شود
و از تعــرق زیاد در کشــور ممانعت به
عمل آید.
 ëëراهکارهای اســتفاده بهینه از آب در
بخش کشاورزی
عباســی با اشــاره به سیاســتهای
وزارت جهــاد کشــاورزی در جهــت
اســتفاده بهینــه از آب در بخــش
کشــاورزی افــزود :مــا درصــدد انجام
کشــت بهــاره در پاییــز هســتیم مانند
کشــت چغندرقنــد تــا از منابــع آبــی
اســتفاده بهینــه شــود .عــاوه بــر
ایــن کشــت محصوالتــی همچــون
ســبزیجات و صیفیجات را به محیط
گلخانــه منتقل میکنیــم چون میزان
رطوبــت و تبخیــر کنتــرل میشــود
و مقــدار مصــرف آب کاهــش پیــدا
میکند و در ســطح کمتر ،از بهرهوری
بیشتری برخوردار میشویم.
وی در ادامــه راهکارهــای وزارت
جهــاد کشــاورزی در کاهــش مصرف
آب در بخــش کشــاورزی گفــت :بایــد

در تولیــد محصــول از ارقــام زودرس
در بخــش زراعــت اســتفاده کــرد تا با
رشــد در زمــان کوتاهتــر ،آب کمتــری
استفاده شــود .ضمن اینکه با توسعه
روشهــای نویــن آبیــاری بــه جــای
اســتفاده از سیستمهای ســنتی مانند
آبیاری زیرسطحی ،آب به میزان الزم
به گیاه برسد.
عباســی ،توســعه کشــاورزی
حفاظتــی را رویکــرد مهــم دیگری در
اســتفاده بهینه از منابــع آب در تولید
محصــوالت کشــاورزی عنــوان کــرد
و افــزود :خــاک از طریــق کشــاورزی
حفاظتــی ،کمتر شــخم میخورد و به
حفظ رطوبــت خاک و حفــظ بقایای
گیاهــی و بهبــود ســاختمان آن کمک
میکند .به همین منظور ماشینهای
مکانیزه توسعه پیدا کردهاند.
رئیس مرکز توســعه مکانیزاسیون
وزارت جهــاد کشــاورزی اضافــه کرد:
اکنون 3میلیون هکتار از اراضی تحت
پوشش کشاورزی حفاظتی قرار گرفته
اســت و مــا میخواهیــم در اراضــی
دیــم هم آن را اجرایی کنیم .به علت
قرار گرفتن کشــور در شرایط خشک و
نیمهخشــک ،رویکــرد مــا در پایداری
تولیــد توجــه بــه کشــاورزی حفاظتی
است.
عباســی بــا تأکیــد بــر اینکه مــا در

بخــش کشــاورزی بــا هدررفــت آب
روبــهرو نیســتیم ،افــزود :کشــاورزان
یکــی از بهرهورترین اقشــار در مناطق
خشــک و نیمهخشــک هســتند زیــرا
محدودیتهــای منابــع آبــی ،آنها را
بــه این ســمت ســوق داده اســت؛ در
مقابــل در جامعــه شــهری هدررفت
زیاد آب انجام میشود .اکنون کاشت
محصــوالت آببر توســط کشــاورزان
کاهــش پیــدا کــرده و آنهــا به ســمت
کاشــت محصوالتــی میرونــد که آب
کمتــری اســتفاده میکنــد .بهعنــوان
ت فشــار بیش از
نمونــه در آبیاری تح 
2/5میلیون هکتار تحت سیستمهای
نوین آبیاری قرار گرفته اســت تا کمتر
از منابع آبی استفاده شود.
ëëمکانیزاســیون راهکاری برای مقابله
با نامالیمات اقلیمی
عباسی با اشــاره به اینکه امسال با
پیگیری وزیر جهاد کشــاورزی بیش از
5هزار میلیارد تومان دراختیار بخش
مکانیزاسیون قرار گرفته است ،افزود:
بــا آورده شــخصی کشــاورزان در ایــن
بخش در حدود 7هزار میلیارد تومان
در بخش مکانیزاسیون سرمایهگذاری
میشود که بخش عمده آن در مبارزه
بــا نامالیمــات اقلیمی و ســرمازدگی
است.
وی رویکرد مکانیزاسیون کشاورزی

را حرکــت بــه ســمت دانشبنیانهــا
و فناوریهــای نویــن عنــوان کــرد و
افــزود :با ایــن روش امــکان مقابله با
خشکســالی ،کمبود آب و ســرمازدگی
وجــود دارد .مــا میخواهیــم بهرغــم
وجــود نوســانات اقلیمــی از تولیــد
پایــدار هم برخوردار باشــیم .با کمک
مؤلفــه مکانیزاســیون ،نوســانات و
اثــرات اقلیمی در کاهــش تولید کمتر
خواهــد شــد .عباســی تصریــح کــرد:
در همــه کشــورهای جهان نوســانات
اقلیمــی وجــود دارند امــا تکنولوژی و
تغییــر رفتــار میتوانــد در ایــن زمینه
کمککننده باشــد .این مقام مســئول
در وزارت جهــاد کشــاورزی بــا اشــاره
به آمار شــرکتهای فعــال در بخش
مکانیزاســیون کشــاورزی گفــت :در
بخش مکانیزاســیون 523شرکت در
تولیــد ،عرضــه و تأمین ماشــینهای
کشاورزی320 ،شرکت فعال در حوزه
تجهیــزات آبیــاری و  10تــا 15شــرکت
در بخــش ماشــینهای کشــاورزی در
بخــش دانشبنیانها فعال هســتند.
عباســی ادامه داد :در راستای ارتقای
استانداردســازی ادوات کشــاورزی و
آبیــاری از طریــق مکانیزاســیون ،از
ســال قبل تاکنــون بیش از هــزار مورد
آزمــون استانداردســازی تجهیــزات
و ماشــینهای آبیــاری کشــاورزی
انجــام گرفتــه کــه بــه ارتقــای کیفیت
ماشینهای کشــاورزی کمک میکند.
ما در بخشهای دام و طیور ،شــیالت
و آبزیپــروری ،گلخانههــا ،کاشــت،
داشــت و برداشــت گیاهــان دارویــی
هم نیازمند اســتفاده از مکانیزاسیون
هستیم.
وی بــا بیــان اینکــه در حــدود
90درصــد از مــزارع گنــدم و جــو آبی
و دیــم بــه صــورت مکانیــزه کشــت
میشــوند ،افــزود :بخــش زیــادی از
تولید گندم با اســتفاده از ماشینهای
مکانیزه انجام میگیرد .کاشــت کلزا،
ذرت دانــهای و علوفــهای و نیشــکر
نیــز در حــدود 99درصــد بــه صــورت
مکانیزه انجــام میگیرد اما در بخش
باغبانــی از 2/9میلیــون هکتــار ،کمتر
از 20درصــد بــه صــورت مکانیــزه
انجــام میشــود کــه در ایــن بخش با
کمبود روبهرو هســتیم و باید برای آن
چارهاندیشی شود.

تولید  ۵محصول نانویی در حوزه دام

بــه گــزارش «ایران» به نقل از وزارت جهاد کشــاورزی ،نخســتین نشســت فنی و
تخصصی کمیته راهبردی فناوری نانو وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد .آقامیری
رئیس ســازمان دامپزشکی کشور در این نشست به مأموریتها و ساختار کمیته
فناوری نانو ســازمان دامپزشــکی اشــاره و بیان کرد :رســوخ فنــاوری نانو اقدامی
در جهــت کاهــش هزینههــا و افزایــش رقابــت اســت و برای تشــخیص تفریقی
محصوالت نانویی از محصوالت غیرنانویی الزم اســت پیوســت اقتصادی برای
نانو در نظر گرفته شود .وی از تولید و ثبت  ۵محصول نانویی در حوزه محصوالت
دامی خبر داد و افزود :پیشــنهاد میکنم نشســتی با حضور شرکتها ،نخبگان و
هستههای فناور در کل کشور برگزار شود و از رؤسای سازمانهای دامپزشکی برای
بازدید از پارکها و شــرکتهای فناوری نانو در حوزه دامپزشــکی دعوت شــود و
نمایندگان تاماالختیار از طرف سازمانها مدل اولیه پیشنهادی خود را در کارگروه
صدور مجوز ارائه کنند.

سطح مبارزه علیه ملخ بومی به ۲۲۰هزار هکتار رسید

مدیــرکل مبارزه با آفات عمومی و همگانی ســازمان حفظ نباتات گفت :مبارزه
علیه ملخ بومی که عمدتاًمراکشی هستند به  ۲۲۰هزار هکتار رسید .سعید معین
گفت :بنابر آخرین آمار از ابتدای فروردین  ۲۲۰هزار هکتار مبارزه علیه ملخهای
بومی در  ۱۸اســتان کشــور صورت گرفته اســت .به گفته او ،برآوردها حاکی از آن
اســت که ســطح مبارزه علیه ملخهای بومی حداکثر به  ۲۴۰تــا  ۲۵۰هزار هکتار
برســد .معین میگوید ۷۰ :تا  ۷۵درصد مبــارزه علیه ملخهای بومی مربوط به
ملخ مراکشی و بقیه سایر گونههای ملخ است .مدیرکل مبارزه با آفات عمومی
و همگانی حفظ نباتات گفت :در تهران ســطحی معادل  ۲هزار هکتار مبارزه با
انواع ملخ بویژه ملخ مراکشــی صورت گرفته اســت و هماکنون مشــکلی در این
زمینه نداریم .ملخهای مراکشی از گیاهان مرتعی ،سپس زراعی و باغی تغذیه
میکنند که به دلیل ضعیف شــدن پوشــش گیاهی در مرتع کشــور و حرکت این
آفــت به ســمت اراضی زراعــی و باغی ،حساســیت برای مبــارزه با آن بیشــتر از
سالهای قبل اســت .طبق آمار اعالمی سازمان حفظ نباتات ،پارسال در سطح
 ۱۷۶هزار هکتار مبارزه صورت گرفته که امسال حداکثر سطح مبارزه به  ۲۵۰هزار
هکتار میرســد .طبق گفته مدیرکل مبارزه با آفات عمومی و همگانی ســازمان
حفــظ نباتات ،مبارزه علیه ملخهای بومی تا اواخر تیــر و اوایل مرداد در مناطق
سردسیر استانها ادامه دارد و در مناطق معتدل و گرم به پایان رسیده که با توجه
به تأمین ســموم و آفتکش به میزان کافی ،مبارزه به لحاظ کیفی طی  ۱۰ســال
گذشته بینظیر بوده است.

پرداخت مابهالتفاوت  ۸۵۰۰تومانی
به کلزاکاران ابالغ شد

وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی
محصوالت اساســی کشــاورزی طی نامهای پرداخــت مابهالتفاوت قیمت خرید
تضمینی دانه کلزا به کلزاکاران را به صورت رســمی ابالغ کرد .به گزارش ایســنا،
در متــن نامــه ســیدجواد ســاداتینژاد بــه وزارت جهــاد کشــاورزی ،وزارت امــور
اقتصادی و دارایی و ســازمان برنامه و بودجه کشــور آمده اســت :به اســتناد مفاد
قانون اصالح قانون تضمین خرید محصوالت اساســی کشاورزی مصوب پنجم
آبــان مــاه  ۱۳۹۹بــه شــماره  ۶۷۸۲۶/۱۸۰تاریــخ  ۱۲آذر  ۱۳۹۹مجلــس شــورای
اسالمی ،شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصوالت اساسی
کشاورزی در راستای اجرای طرح مردمیسازی و توزیع عادالنه یارانهها ،حمایت
از تولیدکنندگان دانه کلزا و تقویت انگیزههای تولید در سال زراعی  ۱۴۰۱-۱۴۰۲در
جلسه تاریخ  ۲۴خرداد  ۱۴۰۱تصویب کرد که شرکت بازرگانی دولتی ایران موظف
است مابهالتفاوت قیمت تضمینی و قیمت خرید مبادله شده دانه کلزا در زمان
خرید را از محل درآمد حاصل از فروش محصوالت نهایی این کاال ،به کشاورزانی
که محصول خود را به شرکت یاد شده در سال  ۱۴۰۱تحویل دادهاند ،پرداخت کند.
همچنین در ادامه این نامه آمده است که مبلغ مذکور به ازای هر کیلوگرم معادل
 85هزار ریال است و این مبلغ صرفاً باید به کشاورزان کلزاکار پرداخت شود.

با حضور نوروزی و زلفیگل برگزار شد

بنگاه

رئیــس ســازمان تحقیقــات ،آمــوزش
و ترویــج کشــاورزی گفــت :بــه دنبــال
تبیین و تســری دانش فنــی در بخش
کشــاورزی بــرای ایجــاد ارزشافــزوده
هستیم.
به گزارش وزارت جهاد کشــاورزی،
«مجتبــی خیــام نکویــی» در پنــل
تخصصــی گردهمایــی سراســری
مدیــران روابطعمومــی وزارت جهاد
کشــاورزی ،بــا بیــان اینکــه مــا مدیون
خوشفکری شــهید بهشــتی هســتیم
چــرا کــه ایشــان اولیــن نماینــده امام
راحــل در جهــاد ســازندگی بودنــد،
افــزود :مأموریت اصلــی فرمان مقام
معظم رهبری در تحقق شــعار ســال
بر عهده جهاد کشاورزی است.
رئیس سازمان تحقیقات ،آموزش
و ترویج کشاورزی تصریح کرد :روابط
عمومی به عنوان پرچمدار ارتباطات
وزارت جهــاد کشــاورزی ،بایــد به طور
ویــژه بــه مقولــه اقتصــاد دانشبنیان
بپردازد .وی با بیان اینکه سازماندهی
و هدایــت تمــام ظرفیتهــا بــرای
امنیــت غذایــی مهمتریــن مأموریت
وزارت جهــاد کشــاورزی اســت ،در
رابطــه با ســند امنیــت غذایــی گفت:
ســند امنیت غذایــی پایدار کشــاورزی
هفتــه گذشــته با امضــای وزیــر جهاد
کشــاورزی تقدیم شورایعالی انقالب
فرهنگی شد.
خیــام نکویــی خاطرنشــان کــرد:
بــر اســاس فرمایشــات مقــام معظم
رهبــری و اســناد باالدســتی ،تولیــد
مبتنــی بر دانش و فناوری که متکی بر
دانــش و مهارتهای علمی  -تجربی
است ،تولید دانشبنیان است.
معاون وزیر جهاد کشــاورزی ادامه
داد :صنایــع دانشبنیــان در واقــع
صنایعــی هســتند کــه دانــش باعــث
تحول تولید در آنها شــده است .خیام
نکویــی عنــوان کــرد :بنــا بــه فرمــوده
مقــام معظــم رهبــری ،شــرکتهای
دانشبنیــان از بهتریــن مظاهــر
و مؤثرتریــن مؤلفههــای اقتصــاد
مقاومتی هستند.
وی اظهار داشت :ظرفیت اقتصاد
دانشبنیــان شــامل نیــروی انســانی
فرهیخته ،زیرساختهای دانشکدهها
و مؤسسات تحقیقاتی میشود.

سال

واردات گندم
«میلیون تن»

خرید تضمینی گندم
«میلیون تن»

تولید گندم
«میلیون تن»

قیمت خرید
تضمینیگندم«بهتومان»

در این خصوص سهرابی ،مجری طرح
گندم وزارت جهاد کشــاورزی میگوید:
از برنامههــا و سیاســتهای در دســت
اقدام دولت در مهرماه امســال کشــت
قــراردادی گنــدم در تمامی اراضی آبی
استانهای کشور است.
وی افــزود :ســال گذشــته کشــت
قــراردادی گندم به صــورت پایلوت در
هفت اســتان کشــور شامل اســتانهای
بوشــهر ،خوزســتان ،فارس ،سیستان و
بلوچســتان ،جنــوب کرمان ،گلســتان و
هرمزگان توسط شرکت بازرگانی دولتی
ایران در حال اجرا است.
بــه گفتــه وی ،در بســتر کشــت
قــراردادی ،اراضــی دیــم پربــارش و
پرپتانســیل ،نهادههــا شــامل بذرهــای
اصالح شده ،سموم مورد نیاز برای دفع
آفــات و کودهای فســفات و پتاســیم در
قبال مستندات و ضمانتهای الزم در
اختیار گندمکاران قرار میگیرد و پس از
برداشت و تحویل محصول ،هزینههای
مربوط بــه این نهادههــا از مبلغ خرید،
کسر میشود.
ســهرابی افزود :در کشــت قراردادی
بخشی از بیمه محصول از سوی دولت
پرداخت میشــود و بهینه کردن تولید،
افزایــش بهــرهوری و افزایــش عملکرد
در واحد ســطح از اهــداف وزارت جهاد
کشاورزی است.
ëëتاکنون چقدر گندم وارد شده است؟
آن طــور کــه آمارهای گمــرک در دو
ماهه ابتدای سال جاری نشان میدهد
کشــورمان یــک میلیون و  22هــزار و 96
تن گندم از کشورهای روسیه ،قزاقستان،
هلنــد ،ترکیــه ،ســنگاپور و امــارات وارد
کــرده اســت .ایــن در حالــی اســت کــه
لطیفی ،ســخنگوی گمرک میگوید :در
حــال حاضــر و تا پایــان خردادماه ۹۳۲
هــزار و  ۴۹۲تن گندم در گمرکات وجود
دارد کــه از این میزان  ۴۵۵هــزار و ۱۳۶
تن در اماکن بندری و مابقی در  ۱۱شناور
در حال تخلیه یا منتظر تخلیه هستند.

وزیر جهادکشاورزی گفت :برای اجرای کشاورزی قراردادی  ۳۰هزار میلیارد تومان
نقدینگی نیاز داریم که مقرر شد توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین شود
تا کود ،سم ،بیمه و بذر را برای کشاورز تأمین کنیم .به گزارش پایگاه اطالعرسانی
وزارت جهاد کشاورزی ،سیدجواد ساداتینژاد وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد :در
برخــی عرصههای کشــاورزی تولید مازاد وجود دارد امــا صنایع تبدیلی نداریم،
زنجیره ارزش کشــاورزی در کشــور کامل نیســت و کشــاورز از ارزش افزوده تولید
خود بیبهره است ،لذا باید از صنایع تبدیلی سیار استفاده کنیم که اخیراً در این
زمینه با دانشگاه شریف تفاهمنامهای را امضا کردهایم تا کارخانجات سیار توسط
ابزارآالت لجســتیک به مناطق مختلف فرســتاده شــوند .وی ادامه داد :این کار
میتواند اقتصاد در صنایع تبدیلی را افزایش دهد و اگر بســیج وارد این کار شود
امور هماهنگتر خواهد شد و ارزش افزوده افزایش مییابد .وزیر جهاد کشاورزی
با بیان اینکه ما به دنبال  5کار اساسی هستیم که محوریترین آن امنیت غذایی
است که از طریق کشاورزی قراردادی قابل انجام است ،تصریح کرد :تکمیل داده
و اطالعــات و ایجاد رصدخانه کشــاورزی ،دیپلماســی غذایی و وابســتگی غذای
همسایگان به تولیدات کشاورزی ایران ،توسعه سرمایهگذاری در حوزه کشاورزی
و صدور اسناد اراضی از دیگر کارهای اساسی این وزارت است که در هویتبخشی
به کشاورزان و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی نقش اساسی دارد.

اخبــــار

بازگشت اعتماد کشاورزان به دولت
بازرگانــی دولتــی توانســته حــدود 3.5
میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری
کنــد ،در همیــن خصــوص سرپرســت
مجــری طــرح گنــدم وزارت جهــاد
کشاورزی از خرید تضمینی سه میلیون
و  ۴۷۰هــزار تن از این محصول توســط
شرکت بازرگانی دولتی ایران از ابتدای
فصل برداشــت تا صبح روز  ۳۱خرداد
خبر داد.
سهراب سهرابی ،سرپرست مجری
طــرح گنــدم وزارت جهــاد کشــاورزی
گفــت :میــزان خریــد تضمینــی گنــدم
نســبت به مدت مشــابه ســال گذشــته
نزدیــک بــه  ۳۰درصــد افزایش نشــان
میدهــد .وی خاطرنشــان کــرد :ســال
زراعــی گذشــته در همیــن تاریــخ دو
میلیــون و  ۶۹۰هــزار تن گنــدم مازاد بر
مصرف کشاورزان خرید تضمینی شده
بــود .ســهرابی در همیــن حــال اظهــار
داشــت :تاکنون بابت خریــد تضمینی
گنــدم ،مبلــغ  ۲۷هــزار و  ۵۰۰میلیــارد
تومان پول پرداخت شده است.
وی عنــوان کــرد :از زمــان برداشــت
تاکنون بیشترین میزان خرید تضمینی
گندم مربوط به اســتانهای خوزســتان
با یک میلیون و  ۳۵۴هزار تن ،گلستان
 ۶۷۱هــزار تــن ،فــارس  ۳۴۱هــزار تن و
ایالم با  ۱۶۷هزار تن است.
ëëبرداشــت گنــدم بــه اتمــام رســیده
است؟
همه ساله برداشــت گندم از اواسط
بهار تا شهریورماه ادامه دارد به همین
دلیل برخی از اســتانها هنوز محصول
خــود را برداشــت نکرده اند بــه طوری
کــه در اســتانهای گــرم کشــور ماننــد
خوزستان ،بوشهر ،هرمزگان و سیستان
و بلوچســتان برداشــت گنــدم در حال
اتمام اســت و در اســتانهایی همچون
فارس ،لرســتان ،گلســتان و کرمانشــاه
عملیات برداشت در حال انجام است.
از طــرف دیگــر برداشــت گنــدم در
اســتانهای ســرد ماننــد کردســتان،

کشاورزی

تحویل  3خوابگاه جدید دانشجویی توسط ستاد
اجرایی فرمان امام به وزارت علوم

بههمتبنیاد ۱۵خردادستاداجراییفرمانامامسهخوابگاهدانشجوییدخترانه
به بهرهبرداری رسید .صبح دیروز در سالگرد شهادت دکتر چمران در مراسمی
با حضور سرپرســت ســتاد اجرایی فرمان امام ،وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری و
مدیرعامل بنیاد  ۱۵خرداد و همچنین با حضور پدر شــهید احمدیروشــن ســه
ن شمالی ،مرکزی و خراسان
خوابگاه دانشجویی دخترانه در اســتانهای خراسا 
جنوبی به بهرهبرداری رســید و تحویل وزارت علوم شد .سرپرست ستاد اجرایی
فرمان امام در این مراســم گفت :تاکنون  ۱۰خوابگاه دانشــجویی دخترانه توسط
بنیاد 15خرداد در سراسرکشــور ســاخته شــده که این تعداد تا پایان ســال به ۱۵
خوابگاه میرســد.عارف نــوروزی افزود :ظرفیت این خوابگاهها  ۳۲۵۰دانشــجو
و در  ۷۴هزارمتــر مربــع بنا شــده که بــرای آنها درمجمــوع  ۶۵۰میلیــارد تومان
ســرمایهگذاری شــده اســت .وی افزود :بنابر تأکید مقام معظــم رهبری و توجه
ویژه ســتاد اجرایی به بحث تشویق ازدواج و تسهیل فرزندآوری بخصوص برای
دانشــجویان ،در کنار اقدامات تشویقی و ارائه تسهیالت برای زوجهای دارای سه
فرزند به باال ،در تکمیل خوابگا ه متأهلین دانشجویی هم به وزارت علوم کمک
خواهیم کرد و ســهم خودمان را دراین زمینه ادا میکنیم .محمدعلی زلفیگل
افزود :ســاخت مأمن امن برای دانشــجویان ،ســرمایه اجتماعی نظام و انقالب
را افزایــش میدهــد و ســرمایهگذاری برای آینده کشــور محســوب میشــود .وی
خاطرنشــان کرد :تأمین خوابگاه برای فرزندان این سرزمین ،موجب دلگرمی و
آرامش خانوادهها هم میشــود .لذا از ضروریترین مســائلی است که باید سایر
نهادها و خیرین هم به این مسیر ورود کنند .حمیدرضا علیانزادگان مدیرعامل
بنیاد  15خرداد نیز دراین مراســم گفت :در ادامه نهضت ســاخت خوابگاههای
دانشجویی دخترانه در مناطق محروم و کمبرخوردار کشور در قالب «طرح ملی
خورشید» این سه خوابگاه دانشجویی دخترانه را در دانشگاههای بیرجند ،اراک
و بجنورد احداث کردیم.

