رﺋﯿـﺲ ﺳﺎزﻣـﺎن اﻋﻼم ﮐـﺮد :ﺗﻮﻟﯿـﺪ
 ۵۰ﻣﯿﻠﯿـﻮن اﺻـﻠﻪ ﻧﻬـﺎل ﺧـﺎرج از
ﻧﻈﺎرتﻫـﺎی ﺑﻬـﺪاﺷﺘﯽ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺣﻔـﻆ
ﻧﺒﺎﺗﺎت

ﺷﺎﻫﭙﻮر ﻋﻼﯾﯽ ﻣﻘﺪم ﮔﻔﺖ۱۰۰ :ﻣﯿﻠﯿﻮن اﺻﻠﻪ ﻧﻬﺎل در ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد  ۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن اﺻﻠﻪ ﻧﻬﺎل ﺧﺎرج از ﺷﺒﮑﻪ و ﻧﻈﺎرت
ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﯿﺎﻧﺪازﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﻬﺎﻟﺴﺘﺎن ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﻬﺎلﻫﺎ و
ﺳﻼﻣﺖ آﻧﻬﺎ را ﻣﻮرد رﺻﺪ و ﭘﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از اﯾﺴﻨﺎ ،ﺷﺎﻫﭙﻮر ﻋﻼﯾﯽ ﻣﻘﺪم در ﻫﻤﺎﯾﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺳﻼﻣﺖ ﻏﺬا ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ :در ﺑﺤﺚ اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺣﻔﻆ ﻣﺤﺼﻮل از آﻓﺎت ،ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ و ﻋﻠﻒﻫﺎی ﻫﺮز اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ رﯾﺴﮏﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﯾﮑﯽ از
اﯾﻦ رﯾﺴﮏﻫﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ و دﯾﮕﺮی ﻗﯿﻤﺖ اﺳﺖ .در ﺑﺨﺶ رﯾﺴﮏ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﯾﻦ ﺑﺨﺶ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﻧﻈﺮاﺗﺸﺎن را اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ در ﺑﺨﺶ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ،رﯾﺴﮏ ﺷﺎﻣﻞ آﻓﺎت ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺴﺎرت زا اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
اراﺋﻪ ﻧﻈﺮات ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ.

رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﻆ ﻧﺒﺎﺗﺎت ﮐﺸﻮر اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از  ۶۰۰ﻋﻮاﻣﻞ
ﺧﺴﺎرت زای ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﻆ ﻧﺒﺎﺗﺎت وﻇﯿﻔﻪ ﮐﻨﺘﺮل و
ﭘﺎﯾﺶ آﻧﻬﺎ را دارد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی  ۴۰درﺻﺪ ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ دﻧﯿﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﻆ
ﻧﺒﺎﺗﺎت ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻓﺎت و ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ ﺻﻮرت ﻧﮕﯿﺮد
از ﺟﻤﻌﯿﺖ  ۸ﻣﯿﻠﯿﺎردی دﻧﯿﺎ  ۳.۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﻏﺬا ﻣﻮاﺟﻪ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﻋﻼﯾﯽ ﻣﻘﺪم ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺮان در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ از
ﺳﻤﻮم ﮐﻤﺘﺮی در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﯿﺰان ﺳﻢ ﻣﺼﺮف
ﺷﺪه در ﮐﺸﻮر  ۲.۵ﮐﯿﻠﻮ در ﻫﮑﺘﺎر ﺑﻮده ﮐﻪ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﺪود
 ۴۰۰ﮔﺮم ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ .ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺘﻔﺎده ﺳﻢ در دﻧﯿﺎ  ۳ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم اﺳﺖ.
وی در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد و ﺑﺤﺚ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻋﺪم اﻧﻄﺒﺎق را ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺮد ﺳﻮاد و ﺳﻄﺢ داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت
ﺑﻬﺮهﺑﺮداران اﺳﺖ ۷۰ .درﺻﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری آﻓﺖﮐﺶﻫﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه
ﻣﺼﺮف آﻧﻬﺎ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﮐﺸﺎورز ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻤﻮم و آﻓﺖ ﮐﺶﻫﺎ را
ﻧﺪاﻧﺪ ﻋﺪم اﻧﻄﺒﺎق اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﮑﺮار آن ﻋﺪم اﻧﻄﺒﺎق را ﺑﺎﻻ ﻣﯽ
ﺑﺮد.
ﺷﺎﻫﭙﻮر ﻋﻼﯾﯽ ﻣﻘﺪم در اداﻣﻪ ﺑﻪ آﻣﺎر واردات و ﺻﺎدرات اﺷﺎره ﮐﺮد و
ﮔﻔﺖ ۲۷.۵ :ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ واردات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ۵.۴ ،ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ
ﺻﺎدرات و  ۱.۸ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی درﺳﺎل دارﯾﻢ.
ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﮐﺸﻮر  ۴۳۹ﻧﻔﺮ اﺳﺖ اﯾﻦ
در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ۲۲۳ﻧﻔﺮ اﺳﺖ.
وی ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﭘﺴﺖ
ﻫﺎی ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﺮزﻫﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﺎﯾﺶ و ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ ﻧﻬﺎلﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺧﺒﺮ
داد و ﮔﻔﺖ  ۱۰۰ :ﻣﯿﻠﯿﻮن اﺻﻠﻪ ﻧﻬﺎل در ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ از
اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد  ۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن اﺻﻠﻪ ﻧﻬﺎل ﺧﺎرج از ﺷﺒﮑﻪ و ﻧﻈﺎرت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن وﺟﻮد دارد و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﯿﺎﻧﺪازﻧﺪ ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ای ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﻬﺎلﻫﺎ و ﺳﻼﻣﺖ آﻧﻬﺎ را رﺻﺪ و
ﭘﺎﯾﺶ ﮐﻨﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزیﻣﺎن
ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﺨﻮرده و اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﺧﺪﺷﻪ دار ﻧﺸﻮد ،ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ

ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﻆ ﻧﺒﺎﺗﺎت ﮐﺸﻮر ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻮر ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﯿﺮوی
اﻧﺴﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﮐﻞ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎزﻣﺎن
در ﺳﺎل  ۳۰ ،۱۴۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن در ﺑﺨﺶ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ و  ۵۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن در ﺑﺨﺶ ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯽ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ
و ﺑﺎﯾﺪ در راﺳﺘﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻓﯽ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
ﺷﺎﻫﭙﻮر ﻋﻼﯾﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ اﺻﻼح و ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﻆ ﻧﺒﺎﺗﺎت ،اﺻﻼح
ﺗﺸﮑﯿﻼت و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،ﺻﺪور ﻣﺠﻮز اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ،اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻮدﺟﻪ و
ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎرات ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ
ای ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش در اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ از دو ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﻤﺎک و ﻧﻬﺎﻟﺴﺘﺎن
ﻧﯿﺰ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ .ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﻤﺎک ﯾﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺠﻮزﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ وزارت
ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت را از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺎ ﺻﺎدرات رﺻﺪ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻋﻼم رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﻆ ﻧﺒﺎﺗﺎت  ۴۷۲ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ دار و
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺰ در ﻧﻮﺑﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﻬﺎﻟﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻬﺎل و ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ و
ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﻣﯽ ﭘﺮدازد.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﮐﺸﺎورزی
ﻣﻨﺒﻊ :اﯾﺴﻨﺎ

