اﻓﺰون ﺑﺮ  ۹۶ﻫﺰار ﺗﻦ ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ
در ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪ

ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻮر زراﻋﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﮔﻔﺖ ۹۶ :ﻫﺰار و ۲۰۰
ﺗﻦ ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ اﻣﺴﺎل از ﺳﻄﺢ ﻣﺰارع اﺳﺘﺎن ،ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از اﯾﺮﻧﺎ؛ ﺣﯿﺪر ﻣﺮادی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮداﺷﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در
ﻣﺰارع اﺳﺘﺎن ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺳﻄﺢ زﯾﺮﮐﺸﺖ ﭼﻐﻨﺪر
ﻗﻨﺪ در ﻣﺰارع اﺳﺘﺎن ﯾﮏ ﻫﺰار و  ۵۸۲ﻫﮑﺘﺎر ﺑﻮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺳﻄﺢ زﯾﺮﮐﺸﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ
ﯾﮏ ﻫﺰار و  ۵۵۱ﻫﮑﺘﺎر آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﻘﺰ اﺳﺖ ،اﻓﺰود۱۵ :
ﻫﮑﺘﺎر از اراﺿﯽ زراﻋﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﺮوه ۱۰ ،ﻫﮑﺘﺎر ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﻫﮕﻼن و ۶
ﻫﮑﺘﺎر ﻫﻢ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﯿﺠﺎر ﺑﻪ ﮐﺸﺖ ﭼﻐﻨﺪر ﻗﻨﺪ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻮر زراﻋﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﮐﺮدﺳﺘﺎن ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ در ﻣﺰارع اﺳﺘﺎن  ۶۰ﺗﻦ در ﻫﮑﺘﺎر اﺳﺖ و ﻗﺴﻤﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻃﯽ ﻗﺮاردادی ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻗﻨﺪ ﻣﯿﺎﻧﺪوآب و ﺧﻮی
ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺮادی ﺗﻌﺪاد ﺑﻬﺮهﺑﺮداران ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ در اﺳﺘﺎن را  ۳۲۰ﻧﻔﺮ ﺧﻮاﻧﺪ و
ﮔﻔﺖ :اﮔﺮﭼﻪ ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ ﺟﺰو ﻣﺤﺼﻮﻻت آب ﺑﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود وﻟﯽ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ در ﻧﺤﻮه ﮐﺸﺖ و آﺑﯿﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ،ﻣﯿﺰان

ﻣﺼﺮف آب ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺸﺖ ﻧﺸﺎء ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ و ﻧﻮارﺗﯿﭗ ﺑﺮای
آﺑﯿﺎری آن ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺷﯿﻮهﻫﺎ ﺳﻪ ﻫﺰار ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ در ﻫﮑﺘﺎر
در ﻣﺼﺮف آب ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻮر زراﻋﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﮐﺮدﺳﺘﺎن در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ
آﯾﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ در ﻃﺮح اﻟﮕﻮی ﮐﺸﺖ اﺳﺘﺎن دارد ،ﮔﻔﺖ:
زارﻋﺖ ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺼﻮل ﻫﺎی زراﻋﯽ ﻣﺰﯾﺖدار اﺳﺘﺎن
در اﯾﻦ ﻃﺮح دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻃﻼﻋﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ و ﺟﺰﯾﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن
ﺑﺰودی اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮد.
ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۲۱۷ﻫﺰار و  ۳۸ﻫﮑﺘﺎر از ﻣﺴﺎﺣﺖ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﻪ اراﺿﯽ
ﮐﺸﺎورزی اﺧﺘﺼﺎص دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺣﺪود ﭘﻨﺞ درﺻﺪ اراﺿﯽ ﮐﺸﺎورزی
ﮐﺸﻮر را ﺗﺸﮑﯿﻞ داده اﺳﺖ؛  ۹۶درﺻﺪ ﺳﻄﺢ اراﺿﯽ ﮐﺸﺎورزی اﺳﺘﺎن ﻫﻢ ﺑﻪ
ﮐﺸﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﯽ و ﺳﻄﺢ آﯾﺶ )ﺑﺪون ﮐﺸﺖ( و ﭼﻬﺎر درﺻﺪ ﺑﻪ
ﻋﺒﺎرﺗﯽ  ۵۲ﻫﺰار و  ۶۷۰ﻫﮑﺘﺎر آن ﻫﻢ ﺑﻪ اراﺿﯽ ﺑﺎﻏﯽ اﺧﺘﺼﺎص ﭘﯿﺪا
ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﯽ و ﺑﺎﻏﯽ
اﺳﺖ در  ۷۹۱ﻫﺰار و  ۹۷۰ﻫﮑﺘﺎر زﯾﺮ
اﺳﺘﺎن ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل ۱۴۰۰
ﮐﺸﺖ؛ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۷۵۴ﻫﺰار ﺗﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه و ﻣﯿﺰان ﺑﺮداﺷﺖ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎﻏﯽ ﻫﻢ  ۴۴۳ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ.
از  ۷۹۱ﻫﺰار و  ۹۷۰ﻫﮑﺘﺎر اراﺿﯽ زﯾﺮ ﮐﺸﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﯽ اﺳﺘﺎن ۸۷
درﺻﺪ دﯾﻢ و ﻓﻘﻂ  ۱۳درﺻﺪ آن آﺑﯽ اﺳﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻫﻢ ﺣﺪود  ۲۱۱ﻫﺰار و ۲۶۸
ﻫﮑﺘﺎر از اراﺿﯽ دﯾﻢ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺷﺮق ،ﺷﻤﺎل ﺷﺮق و ﺷﻤﺎل اﺳﺘﺎن ﺑﻪ
ﻃﻮر آﯾﺶ در ﺗﻨﺎوب زراﻋﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
 ۷۹درﺻﺪ از ﺳﻄﺢ زﯾﺮﮐﺸﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﯽ اﺳﺘﺎن ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﻏﻼت ۱۳ ،درﺻﺪ
ﺣﺒﻮﺑﺎت ،ﭘﻨﺞ درﺻﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﻮﻓﻪ و ﺳﻪ درﺻﺪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﯽ
اﺧﺘﺼﺎص ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﮐﺸﺎورزی
ﻣﻨﺒﻊ :اﯾﺮﻧﺎ

ﻗﯿﻤـﺖ ﺧﺮﯾـﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨـﯽ ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨـﺪ
ﺑﺮای ﺳﺎل زراﻋﯽ  ۱۴۰۰-۱۴۰۱اﺻﻼح
ﺷﺪ

در ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرای ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری و اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺎﺳﯽ
ﮐﺸﺎورزی ،ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ ﺑﺮای ﺳﺎل زراﻋﯽ ۱۴۰۰-۱۴۰۱
اﺻﻼح ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،از وزارت
ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ،ﺑﯿﺴﺘﻤﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرای ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری و اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی
ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﺎورزی اﻣﺮوز ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺳﯿﺪ ﺟﻮاد ﺳﺎداﺗﯽ
ﻧﮋاد وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی و رﺋﯿﺲ اﯾﻦ ﺷﻮرا و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﻋﻀﺎ ﺑﺮﮔﺰار
ﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ،ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﭼﻐﻨﺪر ﻗﻨﺪ در ﺳﺎل زراﻋﯽ -۱۴۰۱
 ۱۴۰۰ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ اﻋﻀﺎی ﺷﻮرا ﺑﺮای ﻗﯿﻤﺖ ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ ﺑﻬﺎره ﺑﻪ  ۱۷۰۰ﺗﻮﻣﺎن
و ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ ﭘﺎﯾﯿﺰه ﺑﻪ  ۱۶۴۱ﺗﻮﻣﺎن اﺻﻼح ﺷﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﺎورزی ﮐﺸﻮر ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺷﺪ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﮐﺸﺎورزی

اﻧﺘﻘﺎد از ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ

دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﻗﻨﺪ و ﺷﮑﺮ ﮔﻔﺖ :ﺗﻨﺎﺳﺐ در ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ
ﺑﺮای ﺳﺎل زراﻋﯽ آﯾﻨﺪه رﻋﺎﯾﺖ ﻧﺸﺪه و رﺷﺪ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮی ﻧﺮخ ﻣﺤﺼﻮﻻت
رﻗﯿﺐ ﭼﻐﻨﺪر ﻗﻨﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ و از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از ﻣﻬﺮ؛ ﺑﻬﻤﻦ داﻧﺎﯾﯽ ،دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻗﻨﺪ و
ﺷﮑﺮ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ  ١۴٧٣ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای ﭼﻐﻨﺪر ﻗﻨﺪ
ﺑﻬﺎره و ﻗﯿﻤﺖ  ١۴٢٢ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای ﭼﻐﻨﺪر ﭘﺎﯾﯿﺰه ﮔﻔﺖ :ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﺎ اﯾﻦ
ﺑﻮد ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﭼﻐﻨﺪر ﻗﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺷﮑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ
داﺧﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ﺑﺎ
واردات از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود.

اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اداﻣﻪ داد :ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺮای ﭼﻐﻨﺪر ﻗﻨﺪ
رﻗﻢ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت رﻗﯿﺐ ﭼﻐﻨﺪر
ﻗﻨﺪ اﯾﺠﺎد ﻣﺸﮑﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﻐﻨﺪر ﻗﻨﺪ
ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻨﺪ و ﺷﮑﺮ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺎﺣﺒﺎن
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﯿﺰ در ﺟﻠﺴﺎت ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﻈﺮات ﺧﻮد را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻨﺪ،
اﻓﺰود :ﺑﯿﻦ  ۵٠ﺗﺎ  ۵۵ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﮐﺸﺎورز ﭼﻐﻨﺪرﮐﺎر ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﻗﻨﺪ و ﺷﮑﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﯿﭻ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻫﻢ ﺑﺎ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی و ﺳﺎﯾﺮ
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و در ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ دوﻟﺖ ﻣﺮدان ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭘﺸﺖ درﻫﺎی
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺮای ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻗﺒﻼ ً در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺷﻮرای
اﻗﺘﺼـﺎد ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪه اﻧﺠﻤـﻦ را دﻋـﻮت ﻣﯽﮐﺮدﻧـﺪ و ﻣـﺎ ﻧﯿـﺰ .ﻧﻈـﺮات و
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺧﻮد را اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ اﻣﺎ در اﯾﻦ دوره ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ
ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﺎ اﺗﮑﺎ ﺷﺪ و ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻄﻠﻮب ﻧﺒﻮد.

ﺗﻨﺎﺳـﺐ در ﻗﯿﻤـﺖ ﮔـﺬاری ﻣﺤﺼـﻮﻻت اﺳـﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ
رﻋﺎﯾﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
داﻧﺎﯾﯽ اداﻣﻪ داد :ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﻧﯿﺰ وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﻫﻤﻮاره ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻨﺪم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺮخ
ﭘﺎﯾﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﺮد
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺻﻌﻮد ﯾﺎ ﺳﻘﻮط ﮐﻨﺪ در ﯾﮏ رژﯾﻢ
اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺎد و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎﻣﻼ ً رﻋﺎﯾﺖ
ﻣﯽﺷﺪ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻨﺪم ﭘﻨﺞ ﻫﺰار
ﺗﻮﻣﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ ﻧﺮخ ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ  ۱,۲۴۷ﺗﻮﻣﺎن و  ۶رﯾﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻗﯿﻤﺖ  ۲۳ﺗﺎ  ۲۵درﺻﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻨﺪم ﺑﻮد و رﻗﻢ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ داﻧﻪﻫﺎی روﻏﻨﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻮﯾﺎ  ١.۵ﺗﺎ  ١.٩ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻨﺪم
ﺑﻮد اﻣﺎ اﻣﺴﺎل ﻗﯿﻤﺖ داﻧﻪﻫﺎی روﻏﻨﯽ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه و ﻗﯿﻤﺖ ﭼﻐﻨﺪر ﻗﻨﺪ
 ٢٠درﺻﺪ ﻧﺮخ ﮔﻨﺪم اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮﯾﺎ و آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان رﻗﯿﺐ
ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺸﺖ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان در
ﻏﺮب ﮐﺸﻮر و آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻋﺪم
رﻋﺎﯾﺖ ﻧﺴﺒﺖ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ

ﭼﻐﻨﺪر ﻗﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻓﺮوﮐﺶ ﮐﻨﺪ.

ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ ﺷﮑﺮ را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﯿﻢ
داﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺴﺎل در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ ﺷﮑﺮ ﻗﺮار داﺷﺘﯿﻢ،
اﻓﺰود :ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ،ﺳﺎل آﯾﻨﺪه اﯾﻦ دﺳﺘﺎورد را از دﺳﺖ
ﻣﯽدﻫﯿﻢ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻧﺴﺒﺖ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ دو ﺗﺎ ﺳﻪ ﻣﺤﺼﻮل در ﮐﺸﺖ ﻏﺎﻟﺐ ﺷﻮد و دﺳﺘﺎوردﻫﺎی دﯾﮕﺮ از ﺑﯿﻦ
ﺑﺮود ،اﻓﺰود :ﺑﺎ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﭼﻨﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎر
زﯾﺎدی ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و روی دﺳﺖ ﮐﺸﺎورزان و دوﻟﺖ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﺎ
ﺑﺎﯾﺪ واردات ﺷﮑﺮ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ درﺑﺎره اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﭼﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای ﺑﺮون
رﻓﺖ از اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ وﺟﻮد دارد؟ ،ﮔﻔﺖ :ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ اﺑﻼغ ﺷﺪه و
دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻧﺮخ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﺗﻐﯿﯿﺮ داد ﺗﻨﻬﺎ راﻫﮑﺎری ﮐﻪ وﺟﻮد
دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﭼﻐﻨﺪر را ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﺴﺒﺖﻫﺎی ﺳﻨﻮات ﻗﺒﻞ
ﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل آﺳﯿﺐ ﻧﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻧﯿﺰ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﭼﻐﻨﺪر ﻗﻨﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ
ﺷﮑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﭼﺎرهای ﺟﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ
داﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺻﻮرت رﻋﺎﯾﺖ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻧﺮخ  ۱,۴۷۳ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ ﻧﺮخ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻮد،
ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ  ۱۶۰۰ﺗﺎ  ۱,۷۰۰ﺗﻮﻣﺎن اﻓﺰاﯾﺶ
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﺰﯾﺖ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
واردات از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﯿﻢ اﻣﺎ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻓﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﻐﻨﺪر ﻗﻨﺪ و
از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ ﺷﮑﺮ ﭼﺎره دﯾﮕﺮی ﻧﺪارﯾﻢ.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
اﻫﻤﯿﺘﯽ ﮐﻪ وزﯾﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﯽدﻫﺪ،
اﻓﺰود :اﺧﯿﺮاً ﻗﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ  ۱۵ﺗﺸﮑﻞ ﺑﻄﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺟﻠﺴﻪای ﺑﺎ
وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺨﺶ را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺠﻢ از اﻓﺮاد ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ
ﻧﺪارد و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ وزﯾﺮ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ دﯾﺪار
ﮐﻨﺪ و ﻧﻈﺮات و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات آﻧﻬﺎ را ﺑﺸﻨﻮد و ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮﺳﯿﻢ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا
ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﻬﺮ

ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ
رﯾﺸﻪ ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ

ﯾﮏ ﻣﺤﻘﻖ ﺑﯿﻤﺎری ﺷﻨﺎﺳﯽ ﮔﯿﺎﻫﯽ در ﺧﺼﻮص ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری
ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ رﯾﺸﻪ ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ در اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﻫﺸﺪار داد.

ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی )اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از اﯾﺴﻨﺎ؛ ﻣﻬﯿﺎر ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼﻣﯽ اﻇﻬﺎرﮐﺮد:در ﭘﯽ ﮔﺰارشﻫﺎﯾﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﯿﻤﺎری رﯾﺸﻪای در ﻣﺤﺼﻮل ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ ﭘﺎﯾﯿﺰه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺮﭘﻞ
ذﻫﺎب ،در ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۱ﻓﺮوردﯾﻦﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ﺿﻤﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﺰارع
آﻟﻮده ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﻋﻼﺋﻢ زردی و ﺧﺸﮑﯿﺪﮔﯽ ﺑﺮﮔﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ ﺧﺸﮏ
رﯾﺸﻪ در ﻗﺴﻤﺖ آوﻧﺪﻫﺎی رﯾﺸﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻋﻼﺋﻢ ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ
روی دﻣﺒﺮگ و آوﻧﺪﻫﺎی ﺑﺮﮔﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ.

وی اﻓﺰود :ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
ﺷﺒﺎﻫﺖ را ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﻧﮑﺮوز آوﻧﺪی و ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ رﯾﺸﻪ
ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ دارد ،ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮم از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺨﺮب
ﺗﺮﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﮔﺮﻫﺎی ﭼﻐﻨﺪر ﻗﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ای از اﯾﻦ
ﺑﯿﻤﺎری در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺮﭘﻞ ذﻫﺎب و اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻖ ﺑﯿﻤﺎری ﺷﻨﺎﺳﯽ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯿﻤﺎری ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ رﯾﺸﻪ
ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ را ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮد وﮔﻔﺖ :ﻋﻼﯾﻢ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در ﺑﺨﺶ ﻫﻮاﯾﯽ و
رﯾﺸﻪ ذﺧﯿﺮه ای ﮔﯿﺎه دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﮔﺎﻫﯽ ﺗﻨﻬﺎ در رﯾﺸﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽ
ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ آوﻧﺪی دﻣﺒﺮگ و رﯾﺸﻪ ﻫﺎ ﺣﻤﻠﻪ
ﮐﺮده و ﻣﻮﺟﺐ ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد رﮔﻪ
ﻫﺎی ﺳﯿﺎه رﻧﮕﯽ روی ﺑﺮﮔﻬﺎ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﻃﻮل رﮔﺒﺮگ ﻫﺎ اداﻣﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ.
در آﻟﻮدﮔﯽ ﺷﺪﯾﺪ رﯾﺸﻪ ﻫﺎ ،ﮔﯿﺎه ﭘﮋﻣﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری
ﮔﯿﺎﻫﺎن را از ﺑﯿﻦ ﻧﻤﯽ ﺑﺮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﺧﺎﻟﯽ ﺷﺪن رﯾﺸﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ راه ﻧﻔﻮذ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﺑﻪ داﺧﻞ رﯾﺸﻪ ،زﺧﻢ ﻫﺎ و
آﺳﯿﺐ ﻫﺎی رﯾﺸﻪای اﺳﺖ و دﻣﺎی  ۲۵ﺗﺎ  ۳۰درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﺑﯿﻤﺎری را
ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽدﻫﺪ ،اﻓﺰود :ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﺋﯽ
رﯾﺸﻪ ﭼﻐﻨﺪر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ رﯾﺸﻪ از ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺘﻬﺎی ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ ﺷﺮوع ﺑﻪ
ﭘﻮﺳﯿﺪن و ﺳﯿﺎه ﺷﺪن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﺗﻤﺎم
ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی رﯾﺸﻪ ﭼﻐﻨﺪر را ﻓﺮا ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺴﺎد آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﺎﻟﻎ و ﻣﺴﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ﺑﺎران و
ﯾﺎ آﺑﯿﺎری ﺑﺎراﻧﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺴﺎرت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و وﺟﻮد زﺧﻢ در دﻣﺒﺮگﻫﺎ ،ﻃﻮﻗﻪ و ﯾﺎ ﺑﺮگ ﻫﺎی ﮔﯿﺎه ﺑﺮای آﻟﻮدﮔﯽ ﻻزم اﺳﺖ .ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺎ
اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻮدﻫﺎی ازﺗﻪ و رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ آن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﻦ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .اﻧﺘﻘﺎل آن اﺣﺘﻤﺎﻻ از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺎک
ﻫﺎی رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه در ﻃﻮﻗﻪ ﮔﯿﺎه ﺑﺮ اﺛﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﺸﺎورزی آﺑﯿﺎری و ﯾﺎ
ﺣﺸﺮات اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﯿﺎهﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و آﻣﻮزش
درﺧﺼﻮص ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎری ،اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه
از ارﻗﺎم ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﮐﻤﺘﺮ ،ﻋﺪم اﯾﺠﺎد ﺻﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﮔﯿﺎﻫﺎن ،ﻣﺼﺮف ﻣﻨﺎﺳﺐ
و ﻣﺘﻌﺎدل ﮐﻮدﻫﺎی ازﺗﻪ ،ﮐﺸﺖ زود ﻫﻨﮕﺎم و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﺸﺖ را ﺗﻮﺻﯿﻪ
ﮐﺮد.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﮐﺸﺎورزی
ﻣﻨﺒﻊ :اﯾﺴﻨﺎ

ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ  ۱.۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ
ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ ﭘﺎﯾﯿﺰه در ﺳﺎل زراﻋﯽ
ﺟﺎری

ﻣﺠﺮی ﻃﺮح ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد در
ﺳﺎﻟﺠﺎری  ۱.۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ ﭘﺎﯾﯿﺰه در ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از وزارت ﺟﻬﺎد
ﮐﺸﺎورزی ،ﭘﯿﻤﺎن ﺣﺼﺎدی ﮔﻔﺖ :ﺑﺮآورد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ از اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ ﭘﺎﯾﯿﺰه ،ﺑﯿﺶ از  ۱۳۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﺷﮑﺮ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﻮد.
وی ،ﺳﻄﺢ زﯾﺮ ﮐﺸﺖ ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ ﭘﺎﯾﯿﺰه ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل زراﻋﯽ ﺟﺎری را ﺑﯿﺶ
از  ۲۷ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.
ﻣﺠﺮی ﻃﺮح ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی اﻓﺰود :ﺑﯿﺶ از  ۱۸ﻫﺰار
ﻫﮑﺘﺎر ﻣﻌﺎدل  ۷۰درﺻﺪ ﮐﺸﺖ ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ ﭘﺎﯾﯿﺰه ﮐﺸﻮر در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺣﺼﺎدی در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﮐﺸﺖ ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﺸﺎورزی

ﻗﺮاردادی و ﺑﺎ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﮐﺸﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ زﯾﺮ ﮐﺸﺖ ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ ﭘﺎﯾﯿﺰه در ﺳﺎل زراﻋﯽ
 ۱۳۹۹-۱۴۰۰اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در ﺳﺎل زراﻋﯽ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺳﻄﺢ زﯾﺮ ﮐﺸﺖ ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ ﭘﺎﯾﯿﺰه  ۱۶ﻫﺰار و  ۳۷۹ﻫﮑﺘﺎر ﺑﺎ
ﺗﻮﻟﯿﺪ  ۹۴۹ﻫﺰار و  ۵۷۲ﺗﻦ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﻮﻟﯿﺪ  ۵۸ﺗﻦ در ﻫﮑﺘﺎر
ﺑﻮده اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ ﭘﺎﯾﯿﺰه در ﺳﺎل زراﻋﯽ ﺟﺎری
در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺮداﺷﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در
ﮐﺸﻮر ﺗﺎ ﺗﯿﺮ ﻣﺎه اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﺣﺼﺎدی درﺑﺎره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ ﭘﺎﯾﯿﺰه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف آب اذﻋﺎن داﺷﺖ :ﻣﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود  ۵۰۰ﻫﺰار ﺗﺎ  ۷۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ
ﭘﺎﯾﯿﺰه ﮐﺸﻮر اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ،
اﯾﻦ ﻫﺪف دﺳﺖ ﮐﻢ در ﭼﻬﺎر ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻣﺤﻘﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :در ﺻﻮرت اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ و اﺣﺪاث ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی
ﻗﻨﺪ ﺟﺪﯾﺪ ،اﻣﮑﺎن  ۳۰ﺗﺎ  ۵۰ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﺖ ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ ﭘﺎﯾﯿﺰه
در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن وﺟﻮد دارد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺠﺮی ﻃﺮح ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ ﮐﺸﻮر ،ﺣﺪود ﭘﻨﺞ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار
ﺟﺪﯾﺪ ،ﭘﯿﮕﯿﺮ اﺣﺪاث ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻗﻨﺪ در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻗﻨﺪ ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ،ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از
ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﮔﺰاف ﺣﻤﻞ ،ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی
ﻗﻨﺪ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺧﺎرج از اﺳﺘﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺣﺼﺎدی ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ را از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻌﺎوﻧﺖ
اﻣﻮر زراﻋﺖ ﻧﺎم ﺑﺮد و اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ،ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﺮوژه
ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﺖ ﺧﻸ ﻋﻤﻠﮑﺮد در ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر اﺟﺮا ﺷﺪ.
وی اﻓﺰود :ﺑﺎ اﺟﺮای اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ و از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﯿﺰان ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﻮﺗﻪ در
ﻫﮑﺘﺎر اﺳﺖ.
ﻣﺠﺮی ﻃﺮح ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﻮﺗﻪ در ﻣﺰارع
ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ را ﺑﻪ  ۸۰ﺗﺎ  ۱۲۰ﻫﺰار ﺑﻮﺗﻪ در ﻫﺮ ﻫﮑﺘﺎر ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ ،اﻓﺰاﯾﺶ

ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.
وی درﺑﺎره آﺑﯿﺎری ﻣﺰارع ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ ﻧﯿﺰ اذﻋﺎن داﺷﺖ :ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ
آﺑﯿﺎری ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺑﯿﺎری ﻗﻄﺮهای )ﺗﯿﭗ( و ﺑﺎراﻧﯽ در ﻣﺰارع ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ در
ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺖ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﮐﺸﺎورزی

ﺳـﻬﻢ ﺑـﺬر اﯾﺮاﻧـﯽ ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨـﺪ از
ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ ﺑﻪ  ۵۰درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ

دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ  ۵۰درﺻﺪ ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار ﺑﺬر ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ ﮐﺸﻮر از ﻣﺤﻞ ارﻗﺎم
داﺧﻠﯽ در اﻓﻖ  ۱۴۰۹ﻫﺪﻓﮕﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از وزارت ﺟﻬﺎد
ﮐﺸﺎورزی ،رﺋﯿﺲ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺻﻼح و ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺬر ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﺎ ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ۲۰ﺗﺎ  ۳۰درﺻﺪ ﺑﺎزار

ﺑﺬر ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ
اﺧﺘﺼﺎص دارد.

ﮐﺸﻮر

ﺑﻪ

ارﻗﺎم

اﯾﺮاﻧﯽ

و

ﻣﺎﺑﻘﯽ

ﺑﻪ

ارﻗﺎم

ﺧﺎرﺟﯽ

دارﯾﻮش ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد :در اﻓﻖ  ۱۴۰۹ﺑﺎ اﺻﻼح
ارﻗﺎم داﺧﻠﯽ ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ و ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻋﻤﻠﮑﺮد آن ۱۰ ،ﺗﺎ  ۲۰درﺻﺪ
ﺑﺎزار ﺑﺬر ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺬرﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﻗﺮار
ﮔﯿﺮد.
وی اﻓﺰود :ﻃﯽ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ارﻗﺎم اﯾﺮاﻧﯽ ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ را ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﭼﯿﻦ ،ﺗﺮﮐﯿﻪ ،آذرﺑﺎﯾﺠﺎن،
ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻫﻨﺪ و روﺳﯿﻪ ارﺳﺎل ﮐﺮده اﯾﻢ و در ﺑﯿﻦ اﯾﻦ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺻﻼح و ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺬر ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺻﺎدرات
ﺑﺬر ﺑﻪ ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻫﻨﻮز ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﺬر ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ
اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارﯾﻢ ،اﻣﺎ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶ
ﺑﻨﯿﺎن ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﺎن ﺑﺮﺳﯿﻢ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ اﺻﻼح ارﻗﺎم ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺳﺮﻋﺖ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﮐﻨﻮن ﺳﺎﻻﻧﻪ دو ﺗﺎ ﺳﻪ رﻗﻢ ﺟﺪﯾﺪ
ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ وارد ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻠﯽ ارﻗﺎم ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻃﯽ ﻋﻤﺮ اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﻌﺪاد ارﻗﺎم اﺻﻼح ﺷﺪه  ۱۰ﺗﺎ  ۱۵رﻗﻢ ﻣﻮﻟﺘﯽ ژرم و
 ۲۰ﺗﺎ  ۲۵رﻗﻢ ﻣﻨﻮژرم ﺑﻮده اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺻﻼح و ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺬر ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ ،ﻋﻠﺖ ﺳﺮﻋﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ
روﻧﺪ اﺻﻼح ارﻗﺎم ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ را ﻧﯿﺎز ﺑﺎزار ﮐﺸﻮر داﻧﺴﺖ.
وی ﺑﻪ رﻗﺒﺎی ﺳﺮﺳﺨﺖ اﯾﺮان در ﺣﻮزه ﺑﺬر ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﺑﯿﺎن
داﺷﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺸﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮا ﻣﻠﯿﺘﯽ اروﭘﺎﯾﯽ در ﺣﻮزه ﺑﺬر ﭼﻐﻨﺪر
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ دارﻧﺪ و ﻣﺎﯾﻠﻨﺪ ﺑﺎزار
ﺑﺬر ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ اﯾﺮان را در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ درﺑﺎره ﻣﻌﺮﻓﯽ ارﻗﺎم ﺟﺪﯾﺪ ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ:
اﻣﺴﺎل ﺳﻪ رﻗﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ دو رﻗﻢ آن ﺑﻬﺎره و ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ
ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ اﺳﺖ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﮑﺮ آﻧﻬﺎ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ
 ۲۰ﺗﺎ  ۲۵درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ارﻗﺎم ﻗﺒﻠﯽ اﺳﺖ.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ارﻗﺎم ﻗﺒﻠﯽ ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ  ۸ﺗﻦ ﺷﮑﺮ در ﻫﺮ ﻫﮑﺘﺎر
ـﻪ
ـﺎره ﺑـ
ـﺪ ﺑﻬـ
ـﻢ ﺟﺪﯾـ
ـﻦ دو رﻗـ
ـﻪ اﯾـ
ـﺎﻟﯽ ﮐـ
ـﺪ در ﺣـ
ـﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧـ
ﺗﻮﻟﯿـ

ﻧﺎمﻫﺎی ﻧﯿﮑﺎ و ﺗﺎرا  ۱۰ﺗﺎ  ۱۱ﺗﻦ ﺷﮑﺮ در ﻫﺮ ﻫﮑﺘﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ اداﻣﻪ داد :رﻗﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺸﺖ ﭘﺎﯾﯿﺰه اﺳﺖ و اﯾﻦ
رﻗﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر راﯾﮕﺎن در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻗﻨﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﭘﺎﯾﻠﻮت در اراﺿﯽ ﺧﻮد ﮐﺸﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻔﺎوت ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ رﻗﻢ ﺟﺪﯾﺪ
را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﯽ ﺳﻪ رﻗﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ ﻫﻨﻮز در اﺧﺘﯿﺎر
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ،
ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ از ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﮐﺸﺖ ﭘﺎﯾﻠﻮت اﯾﻦ ارﻗﺎم ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺸﺎورزان و ﮐﺎرﻫﺎی
ﺗﺮوﯾﺠﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی ﮐﺸﺖ آن و اﯾﺠﺎد ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ،داﻧﺶ
ﻓﻨﯽ اﯾﻦ ارﻗﺎم ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺬر ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ واﮔﺬار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﮐﺸﺎورزی

ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ در
ﮐﺸﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ

ﻣﺠﺮی ﻃﺮح ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﮔﻔﺖ  :ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ

ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎده ﻫﺎ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی ،ﭘﯿﻤﺎن ﺣﺼﺎدی ﺻﺒﺢ
ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ در ﺟﻠﺴﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره
ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎدهﻫﺎ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺬر و ﻧﻬﺎدهﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ،وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی در ﻧﻈﺮ
دارد ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﻪ ﺷﻮرای اﻗﺘﺼﺎد ،ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﭼﻐﻨﺪر ﻗﻨﺪ را
ﮐﻪ  ۸۴۰ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ،در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎدهﻫﺎ و
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻬﺎدهﻫﺎ در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺖ و
ﺑﺮداﺷﺖ ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻧﻬﺎدهﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﯾﻦ ﺑﺨﺶ در زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ
ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺸﺎورزان ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺣﺼﺎدی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اوﻟﻮﯾﺖ و راﻫﺒﺮد وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی در
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ ،ارﺗﻘﺎی ﺑﻬﺮهوری در زﻣﯿﻦﻫﺎی زﯾﺮﮐﺸﺖ ﭼﻐﻨﺪر
ﺑﻬﺎره و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﺖ ﭘﺎﯾﯿﺰه ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺑﻼﻏﯽ ﺟﻬﺎد
ﮐﺸﺎورزی آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﺖ ﭼﻐﻨﺪر ﺑﻬﺎره ﺑﻪ  ۳۵ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺤﺮان ﮐﻢ آﺑﯽ درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً در
ﺷﻤﺎل اﺳﺘﺎن ﮐﺸﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در ﺟﻨﻮب اﺳﺘﺎن ﻣﯿﺰان ﮐﺸﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ
ﯾﺎﻓﺖ.
ﻣﺠﺮی ﻃﺮح ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن
ﻏﺮﺑﯽ ﻗﻄﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ،ﮔﻔﺖ :آذرﺑﺎﯾﺠﺎن
ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۶۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ در ﺳﺎل زراﻋﯽ
ﺟﺎری ،رﺗﺒﻪ اول ﮐﺸﻮر در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده و
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ اﺳﺘﺎن اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
ﻣﻌﺎون ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ
ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺴﺎل  ۳۴ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر از اراﺿﯽ اﺳﺘﺎن زﯾﺮ ﮐﺸﺖ ﻣﺤﺼﻮل
ﭼﻐﻨﺪر ﻗﻨﺪ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در ﺳﺎل زراﻋﯽ ﺟﺎری ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و
 ۶۱۳ﻫﺰار ﺗﻦ ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ در اﺳﺘﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭘﺎرﺳﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﮐﺮاﻣﺘﯽ اﻓﺰود :ﺳﻄﺢ زﯾﺮ ﮐﺸﺖ ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ در آذرﺑﺎﯾﺠﺎنﻏﺮﺑﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﺑﺎ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن  ۱۸درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ زﯾﺮ ﮐﺸﺖ
 ۵۰درﺻﺪ در ﺷﻤﺎل اﺳﺘﺎن و ﻣﺎﺑﻘﯽ در ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده ﺣﻮزه آﺑﺮﯾﺰ

درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺑﻼﻏﯽ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی در ﺧﺼﻮص ﮐﺸﺖ
ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ ﺑﻬﺎره در ﺳﻄﺢ  ۳۵ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از
اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺷﻤﺎل اﺳﺘﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
و ﺗﻼش ﻣﯽﺷﻮد از ﺑﺎر ﮐﺸﺖ ﭼﻐﻨﺪر ﻗﻨﺪ در ﺟﻨﻮب اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﺣﯿﺎی درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﮐﺸﺎورزی

دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺻﻨﻔﯽ ﻗﻨﺪ
و ﺷﮑﺮ :ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺿﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺣﺎﻣﯽ
واردات وزارت ﺻﻤﺖ

ﺑﻬﻤﻦ داﻧﺎﯾﯽ از ﺗﺼﻤﯿﻢ دوﻟﺖ ﺑﺮای ﻓﺮوش ﺷﮑﺮ وارداﺗﯽ و ذﺧﺎﯾﺮ دوﻟﺘﯽ
ﺑﻪ  ۲ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖِ ﺷﻔﺎف از
واردات و زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز ﻓﺴﺎد در ﺑﺎزار ﺷﮑﺮ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﻬﺮ؛ ﺑﻬﻤﻦ

داﻧﺎﯾﯽ ،دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺻﻨﻔﯽ ﻗﻨﺪ و ﺷﮑﺮ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻗﯿﻤﺖ ﺷﮑﺮ در ﺑﺎزار ﻃﯽ روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﮔﻔﺖ :اﻗﺪاﻣﺎت و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت
ﻏﯿﺮﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ،ﺑﺎزار ﺷﮑﺮ را ﻣﺘﻼﻃﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ.
داﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎ ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎزار ﺷﮑﺮ ﺑﺴﯿﺎر آرام
و ﻣﺘﻌﺎدل ﺑﻮد اﻓﺰود :ﺗﺼﻤﯿﻢ دوﻟﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﺮوش ﺷﮑﺮﻫﺎی وارداﺗﯽ و
ذﺧﺎﯾﺮ دوﻟﺘﯽ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺷﮑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ اﯾﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت را ﺑﻪ
وﺟﻮد آورده اﺳﺖ.
وی ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :وزارت ﺻﻤﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﮑﺮ
ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  ۶ﻫﺰار و  ۶۵۰ﺗﻮﻣﺎن در ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺗﺤﻮﯾﻞ
ﺷﺮﮐــﺖ ﺑﺎزرﮔــﺎﻧﯽ دوﻟﺘــﯽ اﯾــﺮان ﺑﺪﻫﻨــﺪ ﺗــﺎ ﺷﺮﮐــﺖ ﻧﯿــﺰ آن را
ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف ﺧﺎﻧﻮار ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ﺷﮑﺮﻫﺎی وارداﺗﯽ و ذﺧﺎﯾﺮ
دوﻟﺖ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  ۱۰ﺗﺎ  ۱۱ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﺻﻨﻒ و ﺻﻨﻌﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
داﻧﺎﯾﯽ

ﺑﺎ

ﺗﺎﮐﯿﺪ

ﺑﺮ

اﯾﻨﮑﻪ

ﻣﺎ

زﯾﺮ

ﺑﺎر

ﭼﻨﯿﻦ

ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ

ﻧﺮﻓﺘﯿﻢ،

ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺷﮑﺮﻫﺎی وارداﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﺪود  ۴ﺗﺎ  ۵ﻣﺎه ﻗﺒﻞ وارد ﺷﺪه
اﺳﺖ ﺑﺮای وارد ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻤﺘﺮ از  ۹ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺗﻤﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و اﮔﺮ
اﻻن ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ از ﻋﯿﺪ واردات اﻧﺠﺎم ﺑﮕﯿﺮد ﻗﯿﻤﺖ ﺷﮑﺮ
ﺑﺎﻻی  ۱۲ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻗﻨﺪ ﺳﺎلﻫﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﺮده و ﻫﺮ ﯾﮏ
ﺑــﺮای ﺧﻮد ﻣﺸﺘﺮﯾــﺎﻧﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدهاﻧــﺪ و در ﺑﺮاﺑــﺮ آﻧﻬــﺎ ﺗﻌﻬــﺪ
دارﻧﺪ ﻓﻠﺬا اﯾﻦ اﻗﺪام دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺸﺘﺮی رﺑﺎﯾﯽ از ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت و
ﺣﺬف ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﺑﺎزار اﺳﺖ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﺻﻞ
 ۴۴ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺿﺪ رﻗﺎﺑﺘﯽ اﺳﺖ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ
ﺑﻪ ﻣﺎ ﻓﺸﺎر ﺑﯿﺎورﻧﺪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻮرای رﻗﺎﺑﺖ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
دوﻟﺖ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﺮﺧﯽ ﮐﺮدن ،ﻓﺴﺎد اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ
داﻧﺎﯾﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﻧﺮﺧﯽ ﺷﻮد
راﻧﺖ و ﻓﺴﺎد در ﺑﺎزار آن اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﺷﮑﺮی ﮐﻪ از
ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  ۶ﻫﺰار و  ۶۵۰ﺗﻮﻣﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺧﺎﻧﻮار ﺑﺮﺳﺪ .اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﻓﺮادی ﺣﻮاﻟﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﺮﻫﺎ را
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﺑﺎزار ﺳﯿﺎه ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻧﺮخ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺮای ﺷﮑﺮ
در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد و ﺷﮑﺮﻫﺎی وارداﺗﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ را ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺮخ واﺣﺪ
ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ در ﺑﺎزار ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎﯾﺪ.

اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﺬف ارز  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ از واردات
ﺷﮑﺮ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :وزﯾﺮ ﺻﻤﺖ ﭼﻨﺪی ﻗﺒﻞ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﻧﺮخ ﮔﺬاری دﺳﺘﻮری
ﺑﺮای ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﻪ ﯾﺎراﻧﻪ و ﯾﺎ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺧﺎﺻﯽ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ
اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ دوﻟﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺧﺎص و ﯾﺎراﻧﻪای ﺑﺮای
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﮑﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و از ﺳﻮﯾﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز از
ﮐﺸﺖ ﭼﻐﻨﺪر ﺗﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﮑﺮ از ﻗﺒﯿﻞ ﮐﻮد ،ﺳﻤﻮم ،ﺑﺬور ،ﻗﻄﻌﺎت و ﻟﻮازم
ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ارز آزاد و ﻧﯿﻤﺎﯾﯽ ﺗﻬﯿﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﯾﻦ ﮐﺎﻻ ﻧﯿﺰ از ﺷﻤﻮل ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری دﺳﺘﻮری ﺧﺎرج
اﺳﺖ.
دوﻟﺖ ﯾﮏ رﯾﺎل از ﺧﺴﺎرت  ۶ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎردﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺳﯿﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن را
ﺟﺒﺮان ﻧﮑﺮد
داﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﯿﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﯿﺶ از  ۶ﻫﺰار
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻧﯿﺸﮑﺮ ﺧﺴﺎرت وارد ﮐﺮد و ﺣﺠﻢ ﮔﺴﺘﺮدهای
از ﻧﯿﺸﮑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪی را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد ،ﮔﻔﺖ :دوﻟﺖ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ رﯾﺎل ﺗﺴﻬﯿﻼت
ﺑﺮای ﺑﺎزﺳﺎزی اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت و ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﺮداﺧﺖ
ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ادﻋﺎﯾﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺗﺄﺧﯿﺮ در اﺻﻼح ﻗﯿﻤﺖ ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ و ﻓﺮوش ﺷﮑﺮ وارداﺗﯽ
ﺑﻪ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺮخ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ﺣﻤﺎﯾﺖ واﺿﺢ و ﺷﻔﺎف از واردات و
ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزی ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮای اﯾﻦ اﻣﺮ اﺳﺖ.
در دوره ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺠﺘﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﺷﺪ اﻣﺎ اﻻن ﻫﯿﭻ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ
ﻧﻤﯽﺷﻮد!
دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺻﻨﻔﯽ ﻗﻨﺪ و ﺷﮑﺮ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ۱۰
ﺗﺎ  ۱۲ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﻨﺪ و ﺷﮑﺮ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺑﺎﻗﯽ ﻋﻤﺪﺗﺎً واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و دوﻟﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻧﻤﯽﺷﻮد  ۴ﻧﻔﺮ ﭘﺸﺖ درﻫﺎی
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺮای  ۳۷ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ و اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺪون ﭼﻮن و ﭼﺮا اﯾﻦ دﺳﺘﻮرات را اﺟﺮا ﮐﻨﺪ.
وی ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد ﺷﺪﯾﺪ از ﻋﻤﻠﮑﺮد وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی در اﯾﻦ ﺣﻮزه
ﮔﻔﺖ :وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی در ﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ اﻧﻔﻌﺎﻟﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻫﻢ
اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ و ﺷﮑﺮ ﮐﻪ زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯾﻦ
وزارﺗﺨﺎﻧﻪ اﺳﺖ دﻓﺎع ﮐﻨﺪ ﺟﺎ زده و ﻫﯿﭻ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽدﻫﺪ .ﻣﺎ ﻃﯽ
اﯾــﻦ ﻣــﺪت ﻧﺪﯾــﺪﯾﻢ ﮐــﻪ اﯾــﻦ وزارﺗﺨــﺎﻧﻪ ﮐــﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﺣﻤــﺎﯾﺘﯽ از
زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﻬﻤﻦ داﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در زﻣﺎن آﻗﺎی ﺣﺠﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻔﺖ و
ﺳﺨﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﺷﺪ ﮔﻔﺖ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در دوره ﻓﻌﻠﯽ ﺷﺎﻫﺪ ﻫﯿﭻ
ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ از ﺳﻮی وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی از ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا
ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﻬﺮ

ﻣﺠﺮی ﻃﺮح ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ وزارت ﺟﻬﺎد
ـﺪ ۵
ـﯽ ﺗﻮﻟﯿـ
ـﺎورزی :ﭘﯿﺶﺑﯿﻨـ
ﮐﺸـ
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ ﺑﻬﺎره

ﻣﺠﺮی ﻃﺮح ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد در
ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﯿﺶ از ۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ ﺑﻬﺎره در ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی،
ﭘﯿﻤﺎن ﺣﺼﺎدی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ دوره ﺑﺮداﺷﺖ ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ ﺑﻬﺎره و ﺑﻬﺮه
ﺑﺮداری از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻗﻨﺪ ﮐﺸﻮر از اواﺧﺮ ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری در

اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ از ﺟﻤﻠﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ،اردﺑﯿﻞ و… ،ﮔﻔﺖ :ﺗﺎﮐﻨﻮن
ﻣﺤﺼﻮل ﺑﯿﺶ از  ۱۱۰۰ﻫﮑﺘﺎر از ﻣﺰارع ﺑﺮداﺷﺖ و ﺣﺪود  ۶۰ﻫﺰار ﺗﻦ
ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﯿﺎر ﻗﻨﺪ ﺑﺎﻻی  ۱۶درﺻﺪ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﺤﻮﯾﻞ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻗﻨﺪ ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﺣﺪود  ۹۹ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎری
ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ ﺑﻬﺎره ﮐﺸﻮر و وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب اﮐﺜﺮ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﺰارع،
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﯿﺶ از  ۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ ﺑﻬﺎره
در ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﺮای ﻓﺮآوری و اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﮑﺮ ،ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی
ﻗﻨﺪ ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺣﺼﺎدی ،ﮐﺸﺖ ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ ﭘﺎﯾﯿﺰه ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺳﺎل زراﻋﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﺸﻮر )ﺧﻮزﺳﺘﺎن( ،آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﮐﺸﺖ ﻗﺮاردادی ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ »ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﺸﺎورزی
ﻗﺮاردادی« ،ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻗﻨﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺗﺪارک ﻧﻬﺎدهﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ
ﻣﺆﺛﺮ در ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ ﭘﺎﯾﯿﺰه در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﮐﺸﺖ ﭘﺎﯾﯿﺰه
ﮐﺸﺎورزان روﺑﺮو ﺷﻮد.

ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ

ﺳﺎل

ﺟﺎری

ﺑﺎ

اﺳﺘﻘﺒﺎل

ﺧﻮب

وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﯿﺰان ﺑﻬﺮهوری ﺗﻮﻟﯿﺪ و آب در
ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ ﭘﺎﯾﯿﺰه ،ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺿﻤﻦ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﺣﺪود  ۱۴۰ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺒﯽ آب ﺑﯿﺶ از  ۱.۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ ﭘﺎﯾﯿﺰه ﻧﯿﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ و
ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻗﻨﺪ ﺷﻮد.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﮐﺸﺎورزی

ﺑـﺎ ﺗﻼش ﻣﺤﻘﻘـﺎن ﮐﺸـﻮر ﺣﺎﺻـﻞ ﺷـﺪ؛
ـﺪﺑﺨﺶ
ـﻦ اﻣﯿـ
ـﻪ  ۳ﻻﯾـ
ـﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑـ
دﺳـ

ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨـﺪ ﻣﻘـﺎوم ﺑـﻪ ﯾـﮏ ﺑﯿﻤـﺎری
وﯾﺮوﺳﯽ

ﻣﻌﺎون ﻓﻨﺎوری ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻣﻠﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ژﻧﺘﯿﮏ و زﯾﺴﺖ ﻓﻨﺎوری از
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ  ۳ﻻﯾﻦ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ژﻧﺘﯿﮏ ﺷﺪه ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری
“راﯾﺰوﻣﺎﻧﯿﺎ” ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻻﯾﻦﻫﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻮﺑﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ آﻓﺖ
اﯾﻦ ﮔﯿﺎه دارﻧﺪ.
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻣﻠﺒﻮﺑﯽ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺴــﻨﺎ ﺑﺎ اﺷــﺎره ﺑــﻪ ﮐﺸــﺖ
ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ ﺗﺮارﯾﺨﺖ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﺑﺎ اﺑﺮاز اﻣﯿﺪواری از اﯾﻨﮑﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺠﺎریﺳﺎزی ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮﻧﺪ ،اﻓﺰود :ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول
اﯾﺮان ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﺬر ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ ﺷﺪ و اﯾﻦ ﺑﺬر از ﻧﺎدر ﺑﺬرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ اﯾﻦ ﺑﺬر را ﺻﺎدر ﮐﻨﯿﻢ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺬر از اروﭘﺎ ﺑﻪ اﯾﺮان
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ ،ﺑﯿﻤﺎری “راﯾﺰوﻣﺎﻧﯿﺎ”ی ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ وارد ﺷﺪ.
ﻫﺮ ﻣﺰرﻋﻪای ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ وﯾﺮوس ﺷﻮد ،در آن ﻧﻤﯽﺗﻮان ﭼﻐﻨﺪر ﻗﻨﺪ
ﮐﺎﺷﺖ؛ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ارﻗﺎم ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﯿﺎﻫﺎن
دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ ﮐﺎﺷﺖ ﺷﻮد.
ﻣﻠﺒﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ورود اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری آﺳﯿﺐ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻣﺰارع
ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ وارد ﮐﺮد ،ﯾﺎدآور ﺷﺪ :از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﺮان زﻧﺠﯿﺮه
ﮐﺎﻣﻠﯽ از اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ از ﮐﺸﺖ ﺗﺎ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﻨﺪ راهاﻧﺪازی ﺷﺪه
ﺑﻮد ،ورود اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ ﻣﺰارع آﺳﯿﺐﻫﺎی زﯾﺎدی را وارد ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻣﻌﺎون ﻓﻨﺎوری ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻣﻠﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ژﻧﺘﯿﮏ و زﯾﺴﺖ ﻓﻨﺎوری ،اداﻣﻪ
داد :ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﺤﻘﻘﺎن ﮔﺮد ﻫﻢ آﻣﺪﻧﺪ و از  ۲۰ﺳﺎل ﻗﺒﻞ
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ را آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ و اﺧﯿﺮا  ۳ﻻﯾﻦ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ژﻧﺘﯿﮏ
ﺷﺪه ﭼﻐﻨﺪر ﻗﻨﺪ را در ﻣﺰرﻋﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰی
از آن ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ.
وی ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺬر واﻟﺪ ﭼﻐﻨﺪر ﻗﻨﺪ ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ
ﺑﯿﻤﺎری “راﯾﺰوﻣﺎﻧﯿﺎ” از دو روش “ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ژن” و از ﻃﺮﯾﻖ “ﺳﺎﺧﺖ آﻧﺘﯽ
ﺑﺎدی در ﮔﯿﺎه” ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪ و ﻫﺮ دوی اﯾﻦ روشﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ واﮐﺴﯿﻨﻪ ﮐﺮدن
ﮔﯿﺎه در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ وﯾﺮوس ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻠﺒﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و دﺳﺘﺎوردﻫﺎی
اﻣﯿﺪﺑﺨﺸﯽ ﮐﺴﺐ ﺷﺪ ،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻣﺎ در ﺣﺎل ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ
ﻣﺠﻮز رﻫﺎﺳﺎزی را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﻢ ،وﻟﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ـﺎرتﺗﺮﯾﻦ
ـﻦ و ﭘﺮﺧﺴـ
ـﻨﺎ ،راﯾﺰوﻣﺎﻧﯿﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﺨﺮبﺗﺮﯾـ
ـﺰارش اﯾﺴـ
ـﻪ ﮔـ
ﺑـ
ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻃـﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر ﺑﻪوﯾﮋه
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻐﺎن ،اﺻﻔﻬﺎن و ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﺷﯿﻮع ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .در
اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ ﺧـﺎﻃﺮ ﺑﺮوز ﻋﻼﻣﺖ ﺑﯿﻤﺎری در دو ﻃﺮف رﯾﺸﻪ اﺻﻠﯽ و
ﮐﻮﺗﻮﻟﻪ ﺷﺪن رﯾﺸـﻪ ،ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮداﺷﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ
ﺷﺪت ﻋﻤﻠــﮑﺮد ﺷﮑـﺮ در ﻫﮑﺘﺎر ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
وﯾﺮوس

اﯾﻦ

ﺑﯿﻤﺎری

از

ﻃﺮﯾﻖ

“زﺋﻮﺳﭙﻮرﻫﺎی

ﻗﺎرچ”

ﻣﻨﺘﻘﻞ

ﻣﯽﺷﻮد

و

ﭘﺎﯾﺪاری وﯾﺮوس آن در اﺳﭙﻮرﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺣﺘﯽ ﻗﺎرچ اﺳﺖ.
در ﺻﻮرت آﻟﻮدﮔﯽ ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ وﯾﺮوس ،ﺑﺮگﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺣﺎﻟﺖ
ﭘﮋﻣﺮدﮔﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﺮگﻫﺎ ﺧﺸﮏ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﻣﻘﻄﻊ
رﯾﺸﻪ دواﯾﺮ ﻗﻬﻮهای ﻣﺘﺤﺪاﻟﻤﺮﮐﺰ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
از دﯾﮕﺮ ﻋﻼﺋﻢ ﻣﻬﻢ ،ﺑﯿﻤﺎری زردی رگﺑﺮگﻫﺎ اﺳﺖ .ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺮ روی رﯾﺸﻪ
ﻫﻢ ﻋﻼﺋﻢ ﺧﺎﺻﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .ازﺟﻤﻠﻪ
اﯾﻦ ﻋﻼﺋﻢ وﺟﻮد ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی رﯾﺸﻪ ﻓﺮﻋﯽ روی رﯾﺸﻪ اﺻﻠﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﮐﻪ رﯾﺸﻪ اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎره ﺑﺎرﯾﮏ ﺷﺪه و رﯾﺸﻪﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ زﯾﺎد
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﮐﺸﺎورزی

