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بهره برداری از  9۱۱طرح بخش کشاورزی اصفهان آغاز شد
افتتاح و آغاز بهره برداری  ۳۶۶طرح سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
همزمان با هفته دولت با صرف بیش از  ۲هزار  ۶۳۸میلیارد ریال اعتبار
به گزارش روابط عمومی سازمان  ،مهرداد مرادمند در حاشیه بازدید از خبرگزاری جمهوری اسالمی استان در گفت و
گو با خبرنگاران افزود :این طرح ها از جمله در قالب  ۸۷پروژه آب و خاک ۱۸ ،مورد تولیدات گیاهی ۳۸ ،طرح در
حوزه تولیدات دام و طیور و آبزیان و  ۱۷مورد مربوط به امور عشایر ،منابع طبیعی و تعاون روستایی است .وی ادامه
داد :شاخصترین طرح این سازمان افتتاح گلخانه امین در مساحتی بالغ بر  ۲۷۷هزار مترمربع در شهرستان شهرضا
با اعتباری حدود  ۶۳۷میلیارد ریال است که اشتغال  ۲۷۷نفر را به همراه خواهد داشت.

رییس سازمان جهاد کشاورزی اصفهان اضافه کرد :طرح های هفته دولت امسال این سازمان اشتغالزایی  ۳۳۶نفر و
تثبیت اشتغال  ۰۰۳نفر را در پی خواهد داشت.

 ۰۲پروژه شاخص کشاورزی اصفهان
آماده بهره برداری در هفته دولت
در مجموع  ۲۷پروژه شاخص کشاورزی در هفته دولت آماده بهره برداری است که زمینه اشتغال  ۱۸۲نفر را
فراهم می کند
وی به تنوع طرح های مورد بهره برداری اشاره و خاطرنشان کرد :شهرستان سمیرم با  ،۲۲تیران و کرون با  ۳۸و

اجرای طرح نوین آبیاری در  ۳۲۱هزار هکتار اراضی اصفهان
وی خاطرنشان کرد :تولید محصوالت دامی ،جایگزینی برای تولیدات زراعی و تأمین
علوفه آب بر در سال های کم آبی بوده که با استفاده از آب مجازی افزایش یافته از
سوی دیگر اجرای روش های نوین آبیاری در  ۳۲۱هزار هکتار یعنی معادل نیمی از
سطح کشت فعلی استان گامی موثر در حفظ منابع آبی دارد .استان اصفهان با دارا
بودن  ۳۶۱هزار هکتار اراضی کشاورزی معادل پنج درصد از مساحت استان

شهرضا با  ۳۱طرح رتبه های اول تا سوم را از نظر تعداد پروژه های افتتاحی به خود اختصاص داده اند .مرادمند با

و  ۱.۳درصد از اراضی کشاورزی کشور را به خود اختصاص داده و با دارا بودن

اشاره به سد خاکی در شهرستان فریدونشهر واقع در غرب استان گفت :این سد خاکی با ظرفیت یک میلیون

شرایط متنوع آب و هوایی ،استعداد تولید انواع محصوالت کشاورزی را دارد به گونه

و  ۲۷۷هزار متر مکعب توسط اداره کل امور عشایر از دیگر پروژه های سازمان جهاد کشاورزی در هفته دولت است.

ای که در مناطق گرم و خشک استان خرما ،انار و پسته و در مناطق سرد و

وی به تولیدات دام ،طیور و آبزیان در استان اشاره کرد و افزود :احداث واحدهای قارچ های خوراکی در فریدونشهر،

کوهستانی استان بادام و گردو و در مناطق معتدل و معتدل سرد انواع محصوالت

احداث و بهسازی کانال های آبیاری عمومی در شهرستان لنجان از دیگر پروژههای سازمان جهاد کشاورزی اصفهان

دانه دار و هسته دار کشت می شود .مجموع اراضی زراعی استان حدود  ۶۸۶هزار

محسوب میشود که در راستای جهش تولید و رونق بیشتر کشاورزی نقش ویژهای دارد.

هکتار است که در سال های نُرمال از حیث بارندگی حدود  ۰۷درصد آن به کشت

رونق کشاورزی اصفهان مبتنی بر مصرف بهینه آب
رییس سازمان جهاد کشاورزی اصفهان با اشاره به کم آبی شدید و خشکسالی های مداوم در استان که تاکنون به
مدت  ۳۷سال طول کشید ،خاطرنشان کرد :بر همین اساس سعی بر این بوده که بتوان محصوالتی مقاوم با شرایط و
سازگار را در برنامه جایگزینی کشت محصوالت قرار داد و اقدامات متناسبی جهت کاهش اثرات خشکسالی تدوین و
به مرحله اجرا گذاشت .وی اضافه کرد :تهیه اطلس نیاز آبیاری محصوالت کشاورزی استان و تهیه و تدوین الگوی
بهینه کشت محصوالت زراعی و باغی استان اصفهان از جمله اقدامات مرتبط با موضوع کم آبی به شمار می رود.
مرادمند تصریح کرد :جایگزینی ارقام گندم و جو گواهی شده متحمل به شرایط تنش محیطی و سازگار با شوری و
کم آبی و حذف تدریجی بذور خود مصرفی کشاورزان و ارقام کم بازده ،اصالح الگوی کشت محصوالت زراعی با
جایگزینی و توسعه کشت گیاهان متحمل به خشکی و شوری نظیر گلرنگ ،سورگوم علوفه ای و انواع ارزن ها ،تغییر
تاریخ کاشت در بعضی از محصوالت زراعی بهاره به پاییزه نظیر چغندرقند ،چغندرعلوفه ای و قصیل جو از دیگر
فعالیتهای اخیر بوده است .رییس سازمان جهاد کشاورزی اصفهان اظهارداشت :استفاده از کشت های نشایی در
محصوالت آب بر نظیر پیاز ،استفاده از بذور سیب زمینی گواهی شده و تولید غده های مینی تیوبر که ساالنه سه تا
پنج میلیون غده در استان تولید می شود و می تواند  ۸۳درصد نیاز کشور را تامین کند ،جایگزینی و توسعه باغ
ها متحمل به خشکی نظیر پسته ،انار ،بادام ،انگور و گل محمدی و توسعه کشت گیاهان دارویی در استان از جمله گل
محمدی ،زعفران ،زرشک ،موسیر و بابونه با برنامه ریزی و اقدامات بهینه در مسیر خوبی قرار دارد.

محصوالت زراعی مانند انواع غالت ،حبوبات و محصوالت علوفه ای ،جالیزی و انواع
سبزی و صیفی و گیاهان زینتی اختصاص می یابد و تولید ساالنه محصوالت زراعی
استان در شرایط عادی حدود چهار میلیون و پانصد هزار تن است .مجموع اراضی
باغی استان نیز حدود  ۸۷هزار هکتار است و بطور عمده شامل محصوالتی مانند
انواع سیب درختی ،انار ،به ،انگور ،بادام ،پسته ،گالبی و زردآلو است و مجموع
تولیدات باغی و گلخانه ای استان در شرایط عادی حدود  ۸۷۷هزار تن برآورد
می شود .از تولیدات شاخص محصوالت کشاورزی استان می توان به شیرخام با
تولید یک هزار و  ۶۶۱تن (رتبه اول کشور) ،گوشت مرغ با تولید حدود  ۲۷۷هزار
تن و تخم مرغ  ۳۷۳هزار تن در سال (رتبه دوم) ،گوشت قرمز با تولید هفتاد هزار
تن در سال (رتبه پنجم) ،عسل هفت هزار و سیصد تن در سال (رتبه سوم)  ،گوشت
بوقلمون  ۳۷هزار تن (رتبه اول) و شترمرغ با تولید هزار تن در سال (رتبه دوم) در
سال اشاره کرد .همچنین در بخش ماهیان زینتی با تولید  ۶۰میلیون و پانصد هزار
قطعه در سال (رتبه اول) ،محصوالت گلخانه ای با تولید سالیانه  ۱۷۲هزار تن (رتبه
سوم) ،پیاز با تولید سالیانه  ۱۹۷هزارتن ( رتبه دوم ) و سیب زمینی با تولید
سالیانه  ۳۲۸هزار تن ( رتبه سوم) و سیب درختی با تولید سالیانه  ۲۰۰هزار تن
( رتبه چهارم کشور) ،تولید قارچ با تولید سالیانه  ۳۱هزار تن ( رتبه سوم) به
این خطه اختصاص دارد.
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صفحه ۰

گردهمایی مدیریت هماهنگی ترویج

اشتغالزایی با پرورش گل های

تولید بیش از  8میلیون تخم چشم زده

کشاورزی استان

زینتی در اصفهان

ماهی قزلآال در اصفهان

اصفهان هم اکنون در تولید ماهیان زینتی و تولید ماهیان گرم
آبی در استخرهای ذخیره کشاورزی ،جایگاه نخست کشور را
اشتغال بیش از هزار و  ۲۰۳نفر در مراکز پرورش گل زینتی در
استان اصفهان
به گزارش روابط عمومی سازمان  ،گردهمایی پرسنل تررویرج

به گزارش روابط عمومی  ،احمد رضا ر یس زاده مدیر امور

استان و روسای ادارات ترویج شهرستانها بصرورت ویرد رو

باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان اظهارداشت :

کنفرانس در سالن شهید دادخواه سازمان برگزار شد  .در این

اصفهان به عنوان یک استان پیشرو در زمینه پرورش گل های

نشست ابتدا مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان ضرمرن

زینتی در کشور با داشتن  ۲۳۷هکتار سطح زیر کشت گل

تشکر از همه عوامل شبکه ترویج با اشاره به اولویرت هرای

زینتی تاکنون برای بیش از هزار و  ۲۰۳نفر اشتغالزایی ایجاد

اجرای فعالیت های آموزشی و ترویجری بررای سرال ۹۹و

کرده است .او افزود :از میزان  ۲۳۷هکتار سطح اراضی

ضرورت تعامل با معاونت ها و مدیریت های تخصصی و ارگان

پرورش گل زینتی در استان  ۳۹۳هکتار از این مزارع به

های وابسته در راستای ترویج تکثر گرا به تبیین این اولویتهرا

صورت گلخانهای و  ۳۰هکتار دیگر به صورت فضای باز انجام

پرداخت .اسکندری مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی اولویرت

می گیرد .مدیر امور باغبانی سازمان تاکید کرد  :تولیدات

های ۳۷گانه ای را برای سال  ۹۹را ،حضور موثرتر مروجریرن

گلخانه ای گل شاخه بریده استان اصفهان که شامل گل رز،

پهنه در عرصه ها ،اجرای دقیق طرح یاوران تولید ،تروسرعره

انتوریوم ،لیلیوم ،ژربرا و لیسیانتوس هستند در سطح ۶۳

آموزش های مجازی ،تاکید بر رسانه های انبوهری  ،اجررای

هکتار با تولید سالیانه  ۰۶میلیون شاخه گل است .ر یس زاده

دقیق سایت های الگویی ترویجی  ،توجه به ارزشیابی و اثرر

گفت :در زمینه تولید انواع گیاهان آپارتمانی هم استان

بخشی فعالیت های ترویجی  ،ساماندهی مجدد مرددکراران

اصفهان تولید کننده انواع گل اپارتمانی مانند فیکوس ،نخل

ترویجی  ،ارتباط پویاتر با همکاران بسریرج مرهرنردسریرن

زینتی و پتوس در سطح  ۳۶هکتار است .او ادامه داد :میزان

کشاورزی ،واگذاری تصدی گری ها و اهتمام به اجرای امرور

تولیدات انواع گل اپارتمانی در استان اصفهان چیزی معادل

تولی گری  ،عنوان و معاون و مسؤلین ادارات مدیریت ترویرج

 ۳۲میلیون گلدان گل اپارتمانی است .مدیر امور باغبانی

استان برنامه ها و انتظارات از همکاران ترویج شهرستان ها را

سازمان اضافه کرد :درخچه های زینتی از نمونه های دیگر

بیان نمودند  .در ادامه دکتر ایراندوست معاون بهبود تولیردات

گل های زینتی تولید استان اصفهان هستند که این نمونه از

دامی سازمان با بیان وضعیت موجود تولیدات دامی و رتبه های

گل های زینتی در سطح  ۱۲هکتار از اراضی استان با تولید

کسب شده در استان به تاثیر گذاری و اهمیت امور ترویجی و

سالیانه  ۳۲و نیم میلیون اصله درخچه زینتی انجام می گیرد.

آموزشی در دستیابی به جایگاه های برتر در اسرتران اشراره

ر یس زاده یادآور شد :گل های فصلی و نشایی هم در سطح

داشته و انتظارات حوزه تولیدات دامی را از همکاران ترویجری

 ۳۱۶هکتار با تولید  ۰۷میلیون نشای و گلدان در استان

در ستاد و شهرستان ها بیان نمودند و از مسؤلریرن تررویرج

اصفهان صورت می گیرد .او گفت :شهرستان هایی همچون

شهرستان های که در اجرای طرح نوغان داری موفق عرمرل

فالورجان ،شهرضا ،اصفهان ،خمینی شهر ،دهاقان و مبارکه از

کردند تشکر نمود .سپس روسای ادارات ترویج شهرسرتران

جمله مناطق پرورش انواع گل های زینتی در استان اصفهان

های اصفهان،خمینی شهر و دهاقان به نمایندگی از سرایرر

هستند .مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی افزود :الزم

شهرستان ها نسبت به ارایه گزارش عملکرد سال ۹۸و پیرش

به ذکر است که استان اصفهان رتبه نخست را در زمینه

بینی برنامه های سال ۹۹به صورت پاورپوینت پرداخته و در

پرورش گل شبو در کشور دارد و میزان تولیدات گل شبو

پایان مدیر هماهنگی ترویج استان نسبت به جمع برنردی و

استان اصفهان در سال معادل  ۳۳میلیون گلدان گل شبو

اعالم نتایج نشست مذکور مطالبی را بیان نمودند .

است.

به خود اختصاص داده است.
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان
اصفهان ،مدیر شیالت و امور آبزیان سازمان با اشاره به
ظرفیت های استان اصفهان در بخش آبزیان اظهار کرد :در
ایجاد زنجیره ارزش تولیدات آبزیان خوراکی به خصوص ماهی
قزل آال در کشور ،نیاز به بچه ماهی قزل آال از تخم چشم زده
ماهی ،از نهاده های مهم در جهت رونق مزارع پرورش ماهی
قزل آال در کشور است که این محصول در طی چند سال اخیر
همواره با خروج ارز از کشور جهت تأمین نیاز مزارع سرد آبی
تأمین شده است و بالغ بر میلیون ها دالر صرف خرید تخم
چشم زده از کشورهای اروپایی ازجمله فرانسه ،اسپانیا،
دانمارک و ...می گردد درحالی که با صرف اندکی از این
هزینه ها ،می توان اقدام به ایجاد مراکز تکثیر تخم چشم زده
در نقاط مختلف کشور کرد و با هزینه ای بسیار پایین تر ،نیاز
مهم و استراتژیک مزارع کشور و حتی کشورهای همسایه را
تأمین نمود .محمدرضا عباسی ادامه داد :طی دو سال اخیر با
پیگیری مدیریت شیالت استان اصفهان و عالقه مندی و
پشتکار سرمایه گذار بخش خصوصی ،شرکت شایان قزل
فریدون شهر در این زمینه به عنوان تنها مرکز پرورش مولد و
تولید تخم چشم زده مرغوب و قابلرقابت با تخمهای تولیدی
سایر کشورها آغاز بکار نمود و در طی سال  ۹۸به میزان
 ۳1۳۲میلیون عدد تخم چشم زده تمام ماده تولید و به دست
پرورش دهندگان استان و سایر نقاط کشور رسید .وی افزود:
در طی چند ماه اخیر و در طول سال جاری نیز با توجه به
شرایط ایجاد شده ناشی از کرونا ،تاکنون تعداد  ۸میلیون
تخم چشم زده تمام ماده تولید و در اختیار مزارع حد واسط
برای تولید بچه ماهی قرار گرفته است و در شرایط فعلی
قیمت ارز ،صرفه جویی بسیار باالیی در این زمینه انجام
پذیرفته است که در صورت حمایت بیشتر و ایجاد مراکز
مشابه نیاز کشور به تخم های وارداتی در سال های آتی به طور
کامل برطرف می شود .استان اصفهان هم اکنون در تولید
ماهیان زینتی و تولید ماهیان گرم آبی در استخرهای ذخیره
کشاورزی ،جایگاه نخست کشور را به خود اختصاص داده
است.

پودر ماهی ضامن بقای کارخانجات و مزارع پرورش ماهی
خط تولید یک کارخانه پودر ماهی در استان اصفهان ،روزانه  ۰۶الی  ۰۶تن پودر ماهی با کیفیت برای خوراک آبزیان تولید می کند
به گزارش روابط عمومی  ،محمدرضا عباسی مدیر شیالت و امور آبزیان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت :پودر ماهی عبارتست از محصول جامد فرآوری شده ای که از آبگیری ،پختن،
جداسازی ،خشک کردن و آسیاب ماهی یا ضایعات آن به دست میآید .کارخانه تولید پودر خوراک نازدانه اصفهان در دو خط تولید پودر گوشت و پودر ماهی فعالیت میکند .در این کارخانه مدل
خط تولید پودر ماهی برای خوراک آبزیان مدل سوپ می باشد که پودر ماهی از ضایعات کنسرو سازی در فرایندی پیچیده توسط دستگاههای تمام اتوماتیک بدست می آید.
او افزود :در خط تولید پودر خوراک آبزیان ،از خط تولید استرالیایی استفاده میشد که ضایعات کنسروسازی بعد از ورود به سردخانه و انجما د سازی در پروسه تولید پودر ماهی قرارمیگیرد و بعد
از طی مراحل فراوری و عمل آوری به پودر خوراک ابزیان با کیفیت باال تبدیل میشود .مدیر شیالت و امور آبزیان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت :به طور میانگین ،این کارخانه روزانه
ظرفیت تولید  ۶۷الی  ۰۷تن پودر ماهی را دارد که این میزان از  ۳۳۷تن ورودی ضایعات ماهی بدست میآید .عباسی ادامه داد :این کارخانه دارای سردخانه نگهداری تا  ۳۷۷۷تن پودر ماهی
بوده و در حال حاضر میزان  ۳۷۷تن پودر تولید شده دارد .هدف از تولید بیشتر حضور در بازار های جهانی و صادرات بوده که اقداماتی هم با کشور ترکیه و بدست آوردن پارامتر های مورد نظر
آنان با حضور کارشناسان ترکیه ایجاد کرده است.

اخبار شهرستان ها
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اصفهان ( 27خبر)

نطنز ( 8خبر)

* به مناسبت گرامیداشت هفته دولت پنج پروژه کشاورزی بااعتباری




بالغ بر  18میلیارد ریال در شهرستان اصفهان به بهره برداری رسید.


تولید  0555تن گوجه فرنگی بیولوژیک در رهنان



افزایش  855درصدی عملکرد کلزای شهرستان اصفهان



آغاز مبارزه با مگس میوه مدیترانه ای

اخبار مدیریت های
جهاد کشاورزی شهرستان

آران و بیدگل ( 27خبر)
* افتتاح دو پروژه آبیاری کم فشار به مناسبت هفته دولت


آیین تکریم و معارفه مدیر شهرستان آران و بیدگل



پایش پروانه هلیوتیس (کرم غوزه) و کرم خاردار در مزارع پنبه

خمینی شهر ( 21خبر)
* به مناسبت گرامیداشت هفته دولت مجموعه پرورش و اصالح نژاد
اسب خالص ایرانی افتتاح گردید .


کشت  0هکتار سورگوم در شهرستان



کشت  890هکتار ذرت علوفه ای در شهرستان

خوانسار ( 21خبر)



طرح الگویی مقایسه ارقام سیب زمینی



کشت مکانیزه آنیون ست پیاز



آغاز کاشت ذرت علوفه ای

فالورجان ( 31خبر)


پایان برداشت گندم از سطح  0055هکتار ازمزارع



نصب بنر ایمن سازی استخرهای ذخیره آب



بازدید از خزانه تولید نهال بادام ارقام شاهرودی در شهرستان

کاشان ( 29خبر)


مبارزه با آفت ملخ در سطح  005هکتار



آغاز برداشت بادام از سطح  445هکتار در شهرستان



معرفی رقم جدید چغندر علوفه ای



برداشت پیاز از مزارع شهرستان در سطح 05هکتارخوانسار



کشت مکانیزه  89هکتار ذرت علوفه ای



رصد و پایش مرغداریهای شهرستان

خوروبیابانک ( 9خبر)


کارگاه حل مشکالت شترداران و دامداران



بازدید کارشناس گیاهان دارویی سازمان



دیدار مدیر امور اراضی سازمان با فرماندار شهرستان

دهاقان (  77خبر)
* به مناسبت گرامیداشت هفته دولت 1پروژه افتتاح گردید .

گلپایگان ( 33خبر)
*به مناسبت گرامیداشت هفته دولت پنج پروژه کشاورزی بااعتباری
بالغ بر  80میلیارد تومان در شهرستان گلپایگان به بهره برداری رسید


برداشت گردو از سطح  845هکتار باغات بارور



برداشت بادام درختی



بازدید ازمزرعه نمایشی لوبیا(طرح مبارزه بیولوژیک)

مبارکه ( 99خبر)



آغاز برداشت لوبیا درسطح  8855هکتار در شهرستان



برداشت پیاز در شهرستان دهاقان

*یک واحد بوقلمون گوشتی با ظرفیت 0105قطعه واعتباری بالغ بر



بازدید سرمایه گذاران خارجی از گلخانه های هیدروپونیک

05555میلیون ریال افتتاح گردید

وخاکی فلفل دلمه ای در شهرستان



برداشت طالبی ازسطح  05هکتار مزارع شهرستان



بازدید از مزارع ذرت علوفه ای





برداشت هلو وشلیل از باغات در سطح  805هکتار شهرستان

آغاز برداشت  805هکتار گندم دیم





برداشت انگور از باغات در سطح  415هکتارشهرستان

بازدید از طرحهای آبیاری کم فشار روستای آبملخ





جلسه تعیین نرخ برداشت برنج

کشت هفت رقم بذر جدید سیب زمینی درمنطقه حنا



برگزاری روز مزرعه سیب درختی

سمیرم ( 99خبر)

لنجان ( 19خبر)

شاهین شهرومیمه ( 88خبر)

* همزمان دو پروژه کشاورزی با اعتباری بالغ بر 05555میلیون ریال

*افتتاح دستگاه فرآوری و بوجاری بذور گندم وجو با اعتباری بالغ بر

افتتاح گردید .

 0055میلیون ریال بهره برداری گردید


برداشت ذرت علوفه ای بهاره درسطح  05هکتار



بازدید از مزرعه چغندرقند بهاره در سطح  15هکتار



پایان برداشت گندم از سطح  0855هکتار



بازدید از مزرعه کلم در سطح  45هکتار



کشت نخود بصورت الگویی در سطح  0هکتار



کشت ارزن در سطح  805هکتار



کشت هندوانه در سطح  00هکتار



کشت خربزه درسطح  85هکتار

نائین ( 29خبر)

شهرضا ( 219خبر)



*به مناسبت گرامیداشت هفته دولت  80پروژه کشاورزی بااعتباری

برداشت روناس از سطح  00هکتار ازمزارع شهرستان



بازدید از گلخانه های سبزی و صیفی شهرستان



بازدید از باغات پسته شهرستان

بالغ بر  080میلیارد ریال به بهره برداری رسید


تولید  9855تن طالبی از مزارع شهرستان



بازدید از  8055هکتار از مزارع ذرت علوفه ای



نجف آباد ( 92خبر)

آغاز برداشت هندوانه در سطح  85هکتاردر روستای اسفرجان

*دو پروژه گلخانه سبزی و صیفی و مجتمع بسته بندی مرغ و گوشت
افتتاح گردید.

فریدن( 79خبر)


برداشت کاهوی نمونه کشوری



آغاز برداشت پیازاز سطح  0555هکتار



برداشت و خرید گندم از سطح  085هکتار



کشت  81هکتار آفتابگردان

مراسم تودیع ومعارفه مدیرجهادکشاورزی شهرستان
کاشت درخت پالئونیا

صفحه 9
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تأمین نهادههای دامی ،مشکل اصلی
دامداران اصفهان
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صفحه 4

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان:

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت :استان

شایعه صادرات ،تخم مرغ را گران کرد

ما در تولید گوشت ،رتبه چهارم کشور را دارد و زیبنده اصفهان نیست که وارد

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت :امروز افزایش تقاضا نسبت به عرضه ،قیمت تمام شده براالی

کننده گوشت قرمز دام سبک باشیم.

محصول برای تولیدکننده و شایعه صادرات و نه صادرات قابل توجه ،موجب افزایش نرخ تخم مرغ شده و متاسفانه اکنون اثرر روانری

به

گزارش

خبرنگار گروه

استان

های باشگاه

خبرنگاران

جوان از اصفهان  ،ایران دوست معاون بهبود تولیدات دامی سازمان
جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت :استان اصفهان در تولید
گوشت رتبه چهارم کشور را دارد که زیبنده اصفهان نیست که وارد
کننده گوشت قرمز دام سبک باشیم ،البته در گوشت قرمز دام
سنگین صادر کننده هستیم .او با بیان اینکه خشکسالی و کمبود آب
در مزارع باعث شده است که به دامداری و کشاورزی انبوه و فشرده
روی آوریم ،اما تالش داریم که حجم محصوالت را حفظ کینم،
تصریح کرد :شهرستان گلپایگان به دلیل شرایط اقلیمی که دارد در
بخش کشاورزی و دامداری رتبه نخست را دارد و می طلبد که به
سمت ایجاد دامداری بزرگ و مجموعه کشت و صنعت قدم برداریم.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
افزود  :یکی از دغدغه های ما کمبود گوشت قرمز بود که وزیر جهاد
کشاورزی از ستاد تنظیم بازار خواست که ورود گوشت قرمز به
کشور ممنوع اعالم شود و جهاد کشاورزی متعهد شد که  ۶۷هزار
تن گوشت قرمز تأمین کند که از این مقدار  ۳۷درصد آن در استان
اصفهان تولید خواهد شد .ایران دوست تصریح کرد :امروزه تولید
کنندگان کشور به ویژه دامداران سربازان صف اقتصادی کشور
هستند ،چون با توجه به مشکالتی که در تأمین نهاده های
دامی دارند ،اما هنوز سرپا ایستادند .او با بیان اینکه یکی از
مشکالت گاوداری ها این است که ظرفیت واقعی تولید دامداری
بسیار باالتر از ظرفیت پروانه ای است ،بیان داشت :نگران کمبود
دانه ذرت و جو نیستیم و تنها محدودیت ما گنجاله و سویا است.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
افزود :امسال بالغ بر  ۰۷۷هزار تن سویا به کارخانجات روغن کشی
صادر شده است و  ۳۸۷هزار تن دانه سویا در داخل کشور برداشت
کردیم و شرکت پشتیبانی دام کشور یک محموله از کشور هند
خریداری کرده است که به زودی وارد کشور میشود.

برداشت  ۰۷هزارتن انگور در
اصفهان پیش بینی می شود

صادرات موجب التهاب بازار شده است  .حسین ایراندوست در گفت و گو با ایسنا در خصوص بازار آشفته تخم مرغ ،اظهار کرد :به طرور
معمول در ماه های تیر و مرداد با توجه به گرمای هوا با افت تولید تخم مرغ مواجه می شویم ،اما در شهریور ،مهر و آبان ماه با توجه بره
افزایش تقاضا از سوی مصرف کننده ،بازار تحت تاثیر قرار می گیرد .وی با بیان اینکه در خرداد ماه قیمت مصوب هر کیلو تخم مرغ برای
تولیدکننده  ۹۳۷۷تومان و برای مصرف کننده  ۳۳هزار تومان بود ،گفت :تا سه هفته گذشته تولیدکننده تخم مرغ را کمتر از  ۹۷۷۷تومان
می فروخت ،اما از اوایل شهریور تا حدودی قیمت تخم مرغ افزایش و از سقف تنظیم بازار عبور کرد و مرغداری ها بسته به وزن کارترن
آن را با نرخ  ۳۶هزار تومان عرضه می کنند .معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با تاکید بر اینکه قیمرت
مصوب تخم مرغ در حالی می تواند اجرایی شود که بتوانیم نهاده های مورد نیاز مرغداران را با قیمت مصوب تحویل دهیم ،تصریح کررد:
متاسفانه در واقعیت نتوانسته ایم تمام ذرت و سویا مورد نیاز مرغداران را تامین کنیم ،بنابراین نمی توان انتظار داشت که آنها محصرول
خود را با نرخ مصوب تحویل بازار دهند در این شرایط قیمت تخم مرغ برای مصرف کننده افزایش می یابد.
وی تاکید کرد :امروز افزایش تقاضا نسبت به عرضه ،قیمت تمام شده باالی محصول برای تولیدکننده و شایعه صادرات و نه صادرات
قابل توجه ،موجب افزایش نرخ تخم مرغ شده و متاسفانه اکنون اثر روانی صادرات موجب التهاب بازار شده است .ایراندوست با بیان
اینکه با توجه به اینکه چند هفته پیش تخم مرغ پایین تر از قیمت مصوب عرضه می شد ،دولت مجوز صادرات این محصول را داد که در
این شرایط قیمت تخم مرغ افزایش یافت ،تصریح کرد  :همین که بگوییم صادرات تخم مرغ آزاد شد ،شاهد گرانی آن خواهیم بود و این
ناشی از اثر روانی صادرات است .وی با اشاره به اینکه امروز تولیدکننده  ۶۷درصد نهاده ها را تامین می کند ،گفت :قرار بود مرغدار
کنجاله سویا را با قیمت  ۲۸۷۷تومان و دانه ذرت را  ۳۰۷۷تومان دریافت کند ،اما امروز سویا باالتر از  ۳۷هزار تومان و ذرت ۲۰۷۷
تومان عرضه می شود در این شرایط قیمت تمام شده هر کیلو تخم مرغ حدود  ۳۶هزار تومان خواهد بود .معاون بهبود تولیدات دامی
سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان تاکید کرد :قیمت باالی تخم مرغ ناشی از افزایش تقاضا و تب صادرات و نه انجام صادرات
است ،درحالیکه عدد صادرات تخم مرغ قابل توجه نیست ،اما کافی است خبر توقف صادرات تخم مرغ اعالم شود تا قیمت این محصول
رو به کاهش می رود .وی درباره انتقاد مردم از افزایش قیمت تخم مرغ ،گفت :امروز باید تولیدکننده و مصرف کننده را در نظر بگیریم.
وی با بیان اینکه سرانه مصرفی تخم مرغ برای هر نفر  ۳۳کیلوگرم در سال است ،توضیح داد :بنابر این آمار هر فرد به طور میانگین
روزانه نصف تخم مرغ مصرف دارد و در شرایطی که امروز هر کیلو تخم مرغ  ۳۰هزار تومان است قیمت هر عدد تخم مرغ حدود ۳۷۷۷
تومان تمام می شود که در مقایسه با دیگر محصوالت عدد مناسب و عادالنه ای است .ایراندوست گفت :قیمت دو عدد تخم مرغ در روز
به عنوان یک وعده غذایی کامل  ۲۷۷۷تومان است که این عدد هزینه یک بستنی ،آب معدنی و  ....هم نمی شود و با توجه به اینکه در
سال های گذشته مرغ و تخم مرغ را ارزان به دست مصرف کننده رسانده ایم ارزش واقعی این محصول را فراموش کرده ایم.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت :دولت موظف است یا تولیدکننده را حمایت کند تا محصول
ارزان به دست مصرف کننده برساند و یا مصوف کننده را برای خرید غذای ارزان پوشش دهد.

برداشت محصول گردوی استان
اصفهان در سال 99

تقویت صنایع تبدیلی در اصفهان
سه واحد صنایع تبدیلی سیب زمینی در غرب اصفهان ،ساالنه  ۰۲هزار
تن محصول سیب زمینی کشاورزان را جذب میکند.

به گزارش خبرنگار گروه استان های براشرگراه خربررنرگراران
جوان از اصفهان ،منصور قماشی مدیر صنایع تبدیلی و غرذایری
سازمان جهاد کشاورزی اصفهان گفت :در غرب استان اصفهران
سه واحد صنایع تبدیلی سیب زمینی مشغول به فعالیت هستنرد ،
این صنایع تبدیلی در شهرستان های فریدن ،فریدونشهر ،بوییرن
میاندشت ساالنه  ۰۲هزار تن محصول سیب زمینی کشاورزان را

به گزارش اقتصاد آینده ،برداشت گردو از سرطرح ۱۱۸۶

جذب میکند .او افزود ۳۲:واحد صنایع تبدیلی سیب زمیرنری در

هکتار باغات بارورگردو در استان اصفهان از اواسط شهریور مراه

غرب استان اصفهان مجوز های الزم برای فعالیت را دریرافرت

آغاز گردیده اسرت و ترا اواسرط مرهرر مراه ادامره دارد.

کرده اند که پس از بهره برداری میزان جذب سریرب زمریرنری

پیش بینی می گردد،میزان برداشت گردوی استان در سال  ۹۹بره

از کشاورزان غرب استان توسط این صنایع تبدیلی به  ۳۷۹هرزار

حدود ۶۷۷۷تن برسد.که نسبت به سال گذشته تغییر چرنردانری

و  ۰۷۷تن افزایش خواهد یافت .مدیر صنایع تبدیلی و غرذایری

نکرده است  .احمد رضا ر یس زاده مدیر امور باغبانی سرازمران

سازمان جهاد کشاورزی اصفهان با بیان اینکه سیب زمینی تولیرد

جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت  :سطح کل باغرات گرردوی

شده در غرب استان اصفهان به صورت تازه به مصرف می رسرد،

استان  ۱۸۸۳هکتار است که ۳۷۷هکتار آن در مرحله قربرل از

تصریح کرد :بخش مازاد بر مصرف تازه توسط صنایع تربردیرلری

برداشت انگور استان اصفهان با توجه به وضعیت مطلوب آب به

باردهی قرار دارد .عوارض ناشی از خشکسالی وکمبود آب ،در یک

سیب زمینی مانند فرنچ فرایز ،چیپس ،غذا های آماده مانند الرویره

حداکثر میزان خود در سالهای اخیر برسد.

دهه اخیر و آفت کرم خراط به ترتیب مهمترین عوامرل کراهرش

جذب میشود.قماشی با اشاره به اینکه تعدادی از صنایع تبدیلری

عملکرد کمی وکیفی باغات گردوی استان بوده است.درسال جاری

استان اصفهان تا قبل از سال  ۹۲از سازمان صمت مجوز دریافت

در  ۸شهرستان استان تعداد  ۳۶۷۷اصله از درخرتران گرردو از

کردند ،تصریح کرد :از آنجا که در دهههای اخیر سرازمران هرای

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان به سطح

طریق پیوند سرشاخه اصالح گردید و این برنامه در سال آینده نیز

 ۶هزار و  ۲۰۳هکتاری اراضی انگور در استان اصفهان اشاره کرد و

متعددی مجوز صنایع تبدیلی را صادر میکردند آمار دقریرقری از

روی درختانی که سرشاخه های آن در اثر آفت خشک شده اند ویا

گفت ۶ :هزار و  ۳۲۷هکتار از باغات انگور استان اصفهان بارور

فعاالن این حوزه در دسترس نیست.او محصول صنایع تبدیلی در

دارای میوه نامرغوب هستند ادامه دارد  .بیشترین سطح براغرات

حوزه محصول گوجه فرنگی در استان اصفهان را به یرک واحرد

گردوی استان درشهرستانهرای،لرنرجران،سرمریررم،خروانسرار

محدود دانست و گفت :تنها واحد صنعت تبدیلی با مجوز سازمران

،کاشان،تیران وکرون ،فریدونشهر،دهاقان،شهرضا وشاهین شهرر

صنعت معدن و تجارت محصول گوجه فرنگی را به رب تربردیرل

واقع گردبده است .

میکند.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت :با
وضعیت آب مناسب در تابستان تولید محصول انگور در استان
اصفهان افزایش یافته است.
احمدرضا ر یس زاده در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به
برداشت انگور از سطح  ۶هزار و  ۳۲۷هکتار باغات بارور استان
اصفهان از نیمه مردادماه اظهار داشت :پیش بینی می شود میزان

وی افزود :برداشت محصول انگور تا نیمه مهرماه ادامه دارد و به ۰۷
هزار تن خواهد رسید.

هستند .وی عمده ترین انواع انگور در استان اصفهان را عسگری،
مهره و سیاه معرفی کرد و گفت :بخش عمده انگور تولیدی استان
اصفهان به مصرف تازه خوری می رسد و بخش کمتری برای مصرف
تهیه انواع کشمش ،شیره و سرکه انگور میرسد.

خبر نامه الکترونیکی برکت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان اداره روابط عمومی

اصفهان نخستین استان تدوین

 91مرداد  ،روز خبرنگار
پیام ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
به مناسبت روز خبرنگار

کننده سند ملی الگوی کشت
ر یس جهاد کشاورزی استان گفت :اصفهان نخستین استانی
است که حسب نیاز ،سند ملی الگوی کشت را تدویرن کررده
است.
ارا ه گزارش نهایی مطالعات اطلس نیاز آبری مرحرصروالت
کشاورزی استان ،طرح الگوی کشت محصوالت زراعی و باغی
و بررسی گروههای کاری ،سه دستور کاری نشست کرارگرروه
اقتصادی اشتغال و سرمایه گذاری استان بود .ر یس سازمران
جهاد کشاورزی استان در این کارگروه با بیان اینکه اصفهران
نخستین استانی است که برحسب ضرورت  ،سند ملی الگوی
کشت را تدوین کرده گفت :الزمه اجرای این طرح تردویرن
اطلس نیاز آبی بود .مهرداد مرادمند با بیان اینکه اطلس نریراز
آبیاری گیاهان زراعی وباغی استان به منظور مدیریت بهیرنره
تقاضای آب بخش کشاورزی در مرکز تحقیقرات و آمروزش
کشاورزی استان تهیه و تدوین شده افزود :در این اطلس برر
اساس اطالعات نرم افزاری نقشه های پراکنش جغرافیرایری،
نیاز خالص آبیاری ۱۰محصول زراعی و باغی شامل گندم ،جو،
برنج ،سیب زمینی ،پیاز و بادام مشخص می شرود .وی برا
تشریح طرح بازنگری و تکمیل اطلس تناسب اراضی کشرت
محصوالت زراعی وباغی گفت :تعادل تولید ،منطق در تصمیرم
گیری ،استفاده بهینه از عوامل تولید ،پایداری و تولید اقتصادی
از نرترایرج بررنرامره ریرزی الرگروی ترولریرد اسرت.
مرادمند با بیان اینکه استراتژی تغییرالگوی کشت برای اجررا

(مرداد و شهریور ماه )9911

صفحه 5

برداشت انگور از باغ های اصفهان
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصرفرهران
گفت :برداشت انگور از سطح  ۶۳۲۷هکتار باغات بارور انگور
استان از نیمه مرداد ماه آغاز شده و تا اواسط مهر ماه ادامره
دارد.

هفدهم مردادماه روز بزرگ و سترگ خبرنگار که به مناسربرت

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خربررنرگراران

سالروز شهادت شهید محمود صارمی نامگذاری شده اسرت

جوان از اصفهان ،احمد رضا ر یس زاده مدیر امور باغربرانری

فرصت مغتنمی است که این روز شکوهمند ،روز حق گویی و

سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت :برداشت انگور

حق جویی و روز پاسداشت قلم را به همه ی خبررنرگراران ،

از سطح  ۶۳۲۷هکتار باغات بارور انگور استان از نیمه مرداد

نویسندگان و روزنامه نگاران ،صاحبان اندیشه و قلم و آزادگان

ماه آغاز شده و ترا اواسرط مرهرر مراه ادامره دارد.

عرصه ی اطالع رسانی صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نمایم.

او افزود :پیش بینی میگردد میزان برداشت انگور استان در

خدمت در عرصه های فرهنگی موجب برافروختن چراغ ایمران

سال  ۹۹به بیش از  ۰۷۷۷۷تن برسد که نسبت بره سرال

و اندیشه های ناب انسانی در جامعه می شود ،گوهر راستی و

گذشته کمی افزایش نشان می دهد .مدیر امور براغربرانری

صداقت و حقیقت را عیان نموده و اندیشه انسان را به فضا رل

سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان تاکید کرد :سرطرح

و مکارم اخالقی و انسانی می آراید .امروزه ،تحولی عظیم در

باغات انگور استان  ۶۲۰۳هکتار است که  ۳۳۳هکتار آن بره

عرصه ی رسانه در ایران عزیز در حال وقوع اسرت ،کره در

مرحله باردهی نرسیده است .همچنین  ۲۶هکتار از براغرات

زمینه فرهنگی نقطه ی عطف بسیار مهم و بی سرابرقره ای

انگور اسرتران را براغرات دیرم تشرکریرل مری دهرد.

محسوب می شود .رشد و توسعه ی فرهنگی جامعه مستلرزم

ر یس زاده گفت :عسگری ،مهره ،سیاه ،شاهانی ،ریش بابرا،

عزم جدی خبرنگاران در آگاهی رسانی به مردم است .امریرد

خلیلی و یاقوتی ارقام عمده انگور استان را تشکیل میدهرنرد

است در سالی که بنا به فرموده مقام معظم رهربرری سرال

که از بین آن ها رقم عسگری از نظر سطح و

مریرزان

جهش تولید نامگذاری گردیده ،انعرکراس اخربرار برخرش

تولید در رتبه نخست قرار دارد .او ادامه داد :در سرال هرای

کشاورزی ،با یاری شما بیش از پیش متجلی شود .از ایرنررو،

گذشته خشکسالی وکمبود آب مهمترین نقش را درکراهرش

اینجانب وظیفه خود می دانم از تالش های بری شرا ربره و

سطح توسعه و همچنین کاهش عملکرد باغات انگور استران

ستودنی حضرتعالی ،یکی از طالیه داران وادی آگاهی بخشی و

داشته است ،اما در سال جاری وسال قبل به دلیل بهبود نسبی

نیک اندیشی ،در انتشار اخبار بخش کشاورزی استان اصفهان

در وضعیت منابع آبی باغات انگور عملکرد بهتری نسبت بره

تشکر و قدردانی نمایم و روز پاسداشت قلم را به همه اهالری

سالهایقبل از آن داشته اند  ،مدیر امور باغبانی سازمان جهاد

قلم و صاحبان اندیشه و مجاهدان عرصه اطالع رسانی ،خاصه

کشاورزی استان اصفهان بیان کرد :بخش عرمرده انرگرور

شما خبرنگار عزیز تبریک و تهنیت عرض کرده و موفرقریرت

تولیدی استان به مصرف تازه خوری رسیده و بخش کمترری

روزافزون شما در این عرصه زیبا را از خداوند منان مسرألرت

نیز به مصرف تهیه انرواع کشرمرش ،شریرره و سررکره

دارم.

انگور می رسد.انگور در همه شهرستان های استان به نسبرت

مهرداد مرادمند ر یس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان

کم و بیش پراکنده وجود دارد .اما سطح عمده باغات انگور در

در همین راستا و به منظور پاسداشت زحمات خبرنگاران فعال

شهرستان های تیران و کرون ،مبارکه ،شهرضرا ،خروانسرار،

در بخش کشاورزی استان ریاست سازمان ضمن نشرسرتری

کاشان ،برخوار ،لنجان ،اردستان ،بو ین ،دهاقان و گلپایرگران

صمیمانه از پنج نفر فعالین این بخش تقدیر بعمل آوردند.

واقع گردیده است.

درافق ۳ساله تدوین شده گفت :افزایش ساالنه یک درصد به
راندمان آبیاری براساس برنامه ،توسعه کشت دانههای روغنی
از جمله برنامه هاست .استاندار هم در این نشسرت ضرمرن
قدردانی از پژوهشگران این طرح علمی و تحقیقاتی گرفرت:
گمشده امروز ما در بخش کشاورزی اطلس آبی نیست بلرکره
چگونگی مدیریت در مصرف آب ،تغییر نگرش کشراورزان در
روش آبیاری ،حذف آبیاری غرقابی و تغییر الگوی کشت است.

راه های ارتباطی :تلفن12431373:
پیامک 35550214:آدرس الکترونیکی:
www.agri-es.ir
پست الکترونیکیnews@agri-es.ir:
آدرس:اصفهان خیابان هزارجریب سازمان جهاد کشاورزی
استان اصفهان

توسعه محصوالت کشاورزی و لبنی دارای گواهی ) (GAPدر اصفهان
توسعه محصوالت کشاورزی و لبنی دارای گواهی ) )GAPسالم و استاندارد از نظر سموم باقیمانده در اصفهان در حال گسترش است.
به گزارش روابط عمومی سازمان  ،حسنعلی رحیمی با اشاره به تولید چهار محصول گواهی شده ( ) GAPتحت نظارت دفتر محیط زیست و سالمت محصوالت کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی
استان اصفهان ،اظهار داشت :محصوالت گواهی شده ( )GAPدر فرایندی دقیق تولید می شوند و سالمت این محصوالت از نظر باقی مانده سموم اعم از نیترات ،فلزات سنگین زیر حد استاندارد
است .وی افزود :محصوالت کشاورزی گواهی شده ( )GAPدر شهرستان های فریدن ،فریدونشهر ،گلپایگان ،شهرضا ،اصفهان ،بویین میاندشت ،سمیرم و چادگان تولید میشود.
ر یس دفتر محیط زیست و سالمت محصوالت کشاورزی با اشاره به اینکه در سال گذشته ،محصوالت کشاورزی گواهی شده ( )GAPدر  ۶شهرستان تولید میشد ،تصریح کرد :محصول سیرب
زمینی در  ۹۸.۳هکتار ،پیاز در  ۸۰.۳هکتار و سیب درختی در  ۸۱هکتار از اراضی کشاورزی استان اصفهان تولید میشد که امسال محصول گوجه فرنگی هم به لیست محصوالت ( )GAPافزوده
شده است .وی اضافه کرد :امسال محصول سیب درختی در  ۳۱۶هکتار ،پیاز در  ۳۳۷هکتار ،سیب زمینی در  ۱۱۶هکتار و گوجه فرنگی در  ۲۰هکتار تحت محصوالت کشاورزی گرواهری شرده
( )GAPتولید میشود .رحیمی با اشاره به توسعه محصوالت کشاورزی گواهی شده ( )GAPدر  ۶۷۰هکتار از اراضی کشاورزی و در نه شهرستان گفت:محصوالت کشاورزی گواهی شده()GAP
در سال زراعی  ۹۳-۹۶در استان اصفهان آغاز شد و قرار است در آینده نزدیک محصوالت لبنی و شیر و مرغ تحت محصوالت کشاورزی گواهی شده ( )GAPقرار بگیرد .وی بیان داشت :توسعه
محصوالت کشاورزی و لبنی گواهی شده () GAPدر راستای حفظ سالمت شهروندان انجام خواهد شد و کد حک شده بر محصوالت ( ) GAPقابل پیگیری است به این معنا که تمرام پرروسره
تولید محصول از نوع و چگونگی تولید تا عرضه و بررسی عال م استاندارد محصول در اداره استاندارد ،قابل رصد شدن است .رحیمی با اعالم اینکه محصول پیاز گواهی شده ( )GAPدر حرال
برداشت است ،اظهار داشت :این محصول پیاز به دو کشور ارمنستان و عراق صادر شده است و با توجه به دارا بودن برچسب ،شهروندان اصفهانی هم میتوانند از این محصوالت براکریرفریرت
کشاورزی بهره مند شوند

خبر نامه الکترونیکی برکت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان اداره روابط عمومی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان:

صادرات محصوالت کشاورزی با وجود تمامی محدودیتها
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ،فرهاد حاجی مرادی ،مردیرر

(مرداد و شهریور ماه )9911

صفحه ۱

بذور هیبریدی بین کشاورزان اصفهانی توزیع میشود

توسعه بازرگانی این سازمان در خصوص میزان صادرات محصوالت کشراورزی از اسرتران ر یس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان از توزیع بذور هیبریدی کلزا در بین کشراورزان
اصفهان اظهار کرد :میزان صادرات حیوانات زنده و محصوالت حیوانی از استان اصفهان طری خبر داد و گفت :پیش بینی می شود در سال زراعی جاری جهش قابل مالحظه ای در ترولریرد

چهار ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد وزنی بیرش از  ۳۲محصول کلزا فراهم شود .مهرداد مرادمند در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به ابالغ برنامره
درصد ،رشد خوبی را در این زمینه نشان میدهد .وی ادامه داد :در زمینه صادرات ماشین آالت توسعه کشت کلزا در سطح دو هزار هکتار در استان اصفهان اظهار داشت :تاکنون حدود ۲۷۷
کشاورزی نیز با رشد وزنی  ۶۳درصدی صادرات در چهار ماهه نخست سال جاری نسبت بره هکتار کلزا در شهرستان های غرب استان اصفهان و شهرستان سمیرم زیر کشت کلزا رفرتره
مدت مشابه سال قبل روبرو هستیم ،البته با توجه به مشکالت ناشی از تحریمها و بریرمراری است .وی افزود :پیش بینی می شود با نرخ جدید خرید تضمینی کلزا در سال زراعری جراری
کرونا در برخی موارد نیز با کاهش صادرات روبرو بوده ایم که امیدواریم با بهبود شرایط شاهرد جهش قابل مالحظهای در تولید محصول کلزا فراهم شود.
رفع مشکالت و افزایش حجم صادرات محصوالت کشاورزی باشیم .حاجی مرادی کشروهرای
عراق ،افغانستان ،امارات ،کویت ،پاکستان ،روسیه ،هلند ،عمان و هنگکرنرگ را از جرملره
خریداران محصوالت کشاورزی از استان اصفهان اعالم کرد و گفت :خوشبختانه با تالشهرای
شکل گرفته شاهد صادرات خوبی به کشورهای اوراسیا همچون روسیه ،ارمنستان و قزاقستان
بودیم ،البته کشورهای منطقه اوراسیا فرصت خوبی برای صادرات انواع محصوالت هستنرد و
این امر می طلبد تولیدکنندگان و صادرکنندگان نگاه ویژه تری به این بخش داشته باشند .وی
گفت :در زمینه صادرات شیالت با راه اندازی کارگو ترمینال و تالش تولیدکنندگان شاهد رشرد

توزیع بذور هیبریدی کلزا در بین کشاورزان
مرادمند با اشاره به بذور هیبرید پرمحصول یارانه دار که به مقدار کافی تهیه شده است ،گفرت:
این بذور در حال توزیع بین کشاورزان متقاضی کشت محصول کلزاست .وی با اشاره به اینکره
در تابستان امسال بیش از هزار و  ۰۷۷تن دانه روغنی کلزا در بیش از  ۸۷۷هکتار از مرزارع
استان اصفهان تولید می شود ،اظهار داشت :محصول کشاورزان توسط دولت در قالب خرریرد
تضمینی خریداری میشود و در اختیار کارخانههای روغن کشی قرار میگیرد.

کشت کلزا تا اواسط مهرماه ادامه دارد

چشمگیر میزان صادرات هستیم بهگونه ای که صادرات انواع محصوالت شیالتی در سه مراهره

نخست سال جاری نسبت به سه ماهه نخست سال  ۹۸با رشد بیش از  ۳۳۳درصدی روبررو ر یس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با اعالم اینکه کشت محصول کلزا ترا اواسرط
است و درصورتی که فعاالن اقتصادی این بخش برنامهریزی دقیقی داشته باشند مری تروان مهرماه در استان اصفهان ادامه دارد ،تصریح کرد :گیاه کلزا عالوه بر تأمین روغن نباتی کشرور،
بازارهای مناسب صادراتی برای محصوالت شیالت ایجاد و آن ها را گسترش داد .مدیر توسعه نقش بسیار بارزی در حاصلخیزی خاک و پایداری کشت غالت در تناوب با کلزا دارد .وی میزان
بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان اضافه کرد :اصفهان در بخش صادرات انواع تولید نهایی محصول کلزا را به پایان کشت واگذار کرد و گفت :بیشترین کشت محصول کلزا در
گیاهان دارویی نیز می تواند به قطبی در کشور تبدیل شود و خوشبختانه در این زمینه اقدامرات شهرستان های گلپایگان ،شاهین شهر و میمه انجام می شود و با توجه به اینکه هنوز کشت این
بسیار خوبی در حال انجام است و امیدواریم شاهد افزایش هر چه بیشتر صرادرات در ایرن محصول به پایان نرسیده است نمی توان برآورد قطعی از افزایش دقیق نسبت به سال گذشتره
بخش باشیم.

ارا ه کرد.

در سال جهش تولید؛استان اصفهان رتبه دوم احداث گلخانه را در کشور دارد
ر یس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت :این استان در بحث گلخانه رتبه سوم را در کشور دارد اما در زمینه احداث ،در سال جهش تولید به رتبه دوم کشور رسیده است.
به گزارش ایرنا ،مهرداد مرادمند عصر چهارشنبه در حاشیه افتتاح مجتمع تولید خوراک دام و طیور اردستان که با حضور استاندار و بصورت وید و کنفرانسی بوسیله معاون اول ریاست محرتررم
جمهور افتتاح شد ،در جمع خبرنگاران اردستان بیان کرد :با توجه به اینکه در حاشیه برخی نقاط شهری امکان سوء استفاده از مجوزهای گلخانههای کوچک و تغییر کراربرری وجرود داشرت،
محدودیتهایی اعمال میشود اما گلخانه های کوچک مقایس برای شهرستانی مانند اردستان برقرار است .وی افزود :برای احداث گلخانهها از منابع تسهیالت تلفیقی در مناطق بررخروردار وام
 ۳۶.۳درصدی و برای نقاط کمبرخوردار  ۳۲.۳درصد پرداخت میشود و محدودیتی در این زمینه نداریم .ر یس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان تشریح کرد :برای اصالح الگوی کشت در
استان اصفهان به منظور نهادینه کردن طرحهای سازگار با کمآبی ،گامهای خوبی منجمله افزایش سطح گلخانهها ،افزایش ظرفیت صنایع تبدیلی و تکمیلی ،اصالح باغات ،توسعره گریراهران
دارویی و کشتهای نشایی برداشته شده است.
مرادمند افزود  :اصفهان ،استان دوم کشور در وام محصوالت کشاورزی است و تالش داریم بتوانیم با تقویت زنجیرههای ارزش و تولید شرایطی را ایجاد کنیم تا چرخه اقترصرادی برهرترر و
کشاورزی پرسودتری برای بهرهبرداران این بخش داشته باشیم .مرادمند با اشاره به افزایش نزدیک به  ۸۷درصدی سطح آبیاری تحت فشار و  ۳۷۷درصد افزایش در توسعه گلخرانره هرا از
ابتدای سال  ۹۲تا کنون ،یادآور شد ۳۷۷ :درصد افزایش استفاده از مواد خام کشاورزی با بهره برداری از جوازهایی که در صنایع تبدیلی و تکمیلی داده شده را شاهد خواهیم بود .وی همچنریرن
اظهار داشت :تسهیالت مکانیزاسیون برای خرید ادوات کشاورزی شناور است ،هرچند تعداد تراکتور اختصاصی در  ۶ماهه نخست امسال محدودیت داشت و حدود  ۳۰۱دستگاه برود کره برا
پیگیریها در  ۶ماهه دوم قرار است به نزدیک  ۶۷۷دستگاه افزایش یابد و امیدواریم مشکالت کمتر شود .به گفته ر یس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ،مجتمعهای دام و طریرور در
زمینه تهیه ادوات و مکانیزه کردن کشت نیز میتوانند از این تسهیالت استفاده کننند و مشکلی در این زمینه وجود ندارد .مرادمند در مورد کمبود نهادههای دامی نیز بیان کرد :این بحث کشروری
است و با تاسف در چند ماه گذشته به دلیل تامین نشدن ارز ،واردات نهادهها دچار مشکل شد و دامداران در تنگنا قرار گرفتند ،هرچند تالش کردیم حداقل مورد نیاز را فراهم کنیم و برر ایرن
اساس  ۱۷تا  ۶۷درصد نهادهها با ارز یارانهای تامین شد .وی افزود :تالش کردیم در مرغداریهای تخمگذار کمترین آسیب وارد شود اما در مرغداریهای گوشتی اگرچه به نسبت کشور شرایط
بهتری در زمینه جوجه ریزی داشتیم ،اما به هر روی تولیدکنندگان و دامداران بسیار اذیت شدند چرا که مجبور بودند نهادهها را از بازار آزاد تامین کنند که موجب افزایش هزینهها و کاهش سرود
شد .ر یس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان تصریح کرد :مشکل در زمینه جو و ذرت کمتر اما در سویا و کنجاله بیشتر بود که بر اساس قول مدیرعامل سازمان پشتیبانی امور دام کشرور،
امیدواریم مساله تا پایان شهریورماه برطرف شود .وی در مورد مصوبه سفر ر یس سازمان برنامه و بودجه کشور به شهرستان اردستان و قول مساعد مبنی بر تخصیص  ۰۷میلیارد ریال بررای
قنات های این شهرستان گفت ۱۳ :میلیارد ریال تا کنون در قالب اسناد خزانه اختصاص یافته است که در حال مبادله موافقتنامه هستیم و بهزودی در اختیار شهرستان قرار میگیرد .استان پنج
میلیون نفری اصفهان ۳۶۸ ،هزار هکتار زمین کشاورزی دارد که برابر پنج درصد از مساحت این استان و  ۱.۹درصد از مجموع اراضی کشاورزی کشور است و حدود  ۳۸۳هزار نفر در این بخش
فعال هستند .شهرستان اردستان با جمعیت افزون بر  ۶۲هزار نفر ،در فاصله نزدیک به  ۳۳۸کیلومتری شمال شرقی اصفهان واقع شده است.

