مبــارزه بیولوژیــک و تلفیقــی آفــات ( )IPMو
تفاهمنامــه تبــادل اطالعــات قرنطینــهای بــه
امضــای دو کشــور رســیده اســت.
رونمایی و راهاندازی سامانه نهالستان
بــا توجــه بــه لــزوم نظــارت بــر وضعیــت
ســامت کلیــه مراکــز تولیــد نهــال و اندامهــای
تکثیرشــونده گیاهــی از حیــث عــدم
آلودگــی بــه آفــات و بیماریهــای گیاهــی
ً
خصوصــا عوامــل خســارتزای قرنطینــهای

و غیرقرنطینــهای تحــت کنتــرل ،مطابــق بــا
قانــون حفــظ نباتــات و عهدنامــه بینالمللــی
حفــظ نباتــات ( ،)IPPCتمامــی نهالســتانها
و مراکــز تولیــد اندامهــای تکثیــری دارای
مجــوز از زمــان احــداث تــا زمــان جابهجایــی
نهالهــا و اندامهــای تکثیــری تولیــد شــده

از قبــل از کاشــت تــا برداشــت ،ثبــت تمــام
اطالعــات مربــوط بــه واحدهــای تولیــدی
و شناســنامهدار شــدن بســترهای تولیــد،
شناسـهدار شــدن محصــوالت تولیــدی و امــکان
رصــد محصــول تولیــدی بــا اســکن کــد QR
الصــاق شــده روی هــر محصــول تولیــدی،
مصــرف بهینــه نهادههــای تغذیــهای و
آفتکشهــا ،کاهــش مصــرف آفتکشهــا
و کودهــای شــیمیایی ،کاهــش هزینههــای
تولیــد ،تقویــت دیپلماســی غذایــی ،توســعه
صــادرات و پایــداری مشــتریان در کشــورهای
مقصــد خارجــی ،تولیــد محصــول ســالم بــرای
بازارهــای داخلــی و خارجــی ،ارتقــا ســطح
ســامت جامعــه بــا مصــرف محصــوالت
ســالم تولیــدی ،کاهــش بیماریهــای مرتبــط
بــا باقیمانــده ســموم و کودهــای شــیمیایی،

ســامانه ســماک نیــز بــا
هــدف نظــارت بــر تولیــد و
صــادرات محصــوالت کشــاورزی
طراحــی شــده اســت کــه
در آن امــکان رعایــت همــه
پروتکلهــای
در

صــادرات

بینالمللــی
محصــوالت

کشــاورزی فراهــم شــده اســت

در آنهــا ،بایســتی تحــت نظــارت ســازمان
حفــظ نباتــات باشــند کــه همیــن امــر ســبب
راهانــدازی و رونمایــی از ســامانه نهالســتان
شــد.
رونمایــی و راهانــدازی ســامانه فراینــد تولید
محصوالت کشــاورزی ســالم و بهداشــتی
ســامانه ســماک نیــز بــا هــدف نظــارت بــر
تولیــد و صــادرات محصــوالت کشــاورزی
طراحــی شــده اســت کــه در آن امــکان رعایــت
همــه پروتکلهــای بینالمللــی در صــادرات
محصــوالت کشــاورزی فراهــم شــده اســت.
تمــام رونــد کاشــت ،داشــت و برداشــت
محصــول ،انبــارداری ،بســته بنــدی ،لیبــل
زنــی تــا صــادرات محصــوالت کشــاورزی
تحــت نظــر ایــن ســامانه صــورت میگیــرد
کــه ســامانههای وزارت بهداشــت نیــز بــه آن
متصــل شــده اســت.
از طــرف دیگــر هیــچ محصــول تولیــدی و
صادراتــی از جملــه ســبزی و ســیفی و دیگــر
تولیــدات کشــاورزی بــدون تأییدیــه ایــن
ســامانه امــکان عرضــه و صــادرات را نخواهــد
داشــت.
از مهمتریــن اهــداف و مزایــای ایــن ســامانه
میتــوان بــه نظــارت بــر بســترهای تولیــد

دانــش بنیــان شــدن زنجیــره تولیــد از مزرعــه
تــا مصــرف محصــوالت کشــاورزی ،چهــار
محصــول فلفــل دلمــهای ،بادمجــان ،خیــار
و گوجــه فرنگــی در ســامانه بارگــذاری شــده
اســت و متقاضیــان تولیــد محصــول ســالم
میتواننــد بــرای اخــذ مجــوز ارتقــای ســامت
محصــوالت گیاهــی در ســامانه ســماک ثبــت
نــام نماینــد و  4محصــول باغــی ســیب ،کیــوی،
خرمــا و مرکبــات هــم آمــاده بارگــذاری اســت و
بــه ترتیــب بــا آمــاده شــدن دســتورالعمل هــر
کــدام از محصــوالت ،بارگــذاری انجــام خواهــد
شــد.
ارتقای سامانه جامع مانیتورینگ سموم
نظــارت دقیــق بــر فراینــد تأمیــن و توزیــع
آفتکشهــا بــا محوریــت تســهیل امــور،
ســرعت کار ،دقــت و شــفافیت اطالعــات هدف
اصلــی راهانــدازی ســامانه جامــع مانیتورینــگ
ســموم بــوده اســت.
در ایــن ســامانه آفتکشهــا بســتری
فراهــم شــده در زمینــه پایــش آفتکشهــا
از مرحلــه نیازســنجی از اســتانها ،تــدارک،
تأمیــن و توزیــع هدفمنــد تــا مرحلــه عرضــه
بــه بهرهبــردار بــا رویکــرد هوشمندســازی
و برقــراری ارتباطــات الکترونیــک بــا ســایر

ســامانههای کشــور اســت.
تدویــن و ابــاغ دســتورالعمل نظــارت
بــر تولیــد و ارتقــای ســامت محصــوالت
کشــاورز ی
بــا دســتور وزیــر جهــاد کشــاورزی،
سیاســتگذاری ،نظــارت و ارتقــای ســامت
محصــوالت کشــاورزی بــا منشــأ گیاهــی بــه
ســازمان حفــظ نباتــات کشــور ابــاغ شــده
اســت.
در همیــن راســتا بــا هــدف ارتقــای
شــاخصهای ســامت ،پیشــگیری و کاهــش
مخاطــرات و آلودگیهــای تهدیدکننــده
ســامت در زنجیــره محصــوالت کشــاورزی بــا
منشــأ گیاهــی دســتورالعمل نظــارت بــر تولیــد
و ارتقــای ســامت محصــوالت گیاهــی توســط
ســازمان حفــظ نباتــات کشــور تدویــن گردیــد.
بــر همیــن اســاس و بــا اســتناد بــه
ابالغیــه وزیــر محتــرم جهــاد کشــاورزی
کلیــه دســتورالعملهای قبلــی لغــو و بالاثــر
تلقــی شــده و کلیــه واحدهــای وزارت جهــاد
کشــاورزی مکلــف بــه همــکاری و هماهنگــی
بــا ســازمان حفــظ نباتــات کشــور بــه
عنــوان متولــی ســامت غــذا در وزارت جهــاد
کشــاورزی شــدهاند.
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