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 آب
 - 81/44/49فارس

 هزار حلقه چاه غیر مجاز ۰۲۲وجود / شود های غیرمجاز مسدود می چاه

است ولی در برنامه ششم توسعه میلیارد مترمکعب در سال  6های آب زیرزمینی  تراز منفی سفره: معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .های غیرمجاز را مسدود کنیم ها چاه درصددیم با همکاری وزارت نیرو، قوه مقننه، قوه قضاییه و رسانه

الگرد پیروزی ، علیمراد اکبری امروز در نشست خبری به مناسبت سی و هفتمین سخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

بر اساس برنامه ششم توسعه اصالح ساختار : های در دست اجرای این معاونت، گفت ها و برنامه انقالب اسالمی و تشریح اهم فعالیت

 .بینی شده است میلیون هکتار از خاک اراضی کشاورزی پیش 5.2

 .زی مورد پایش و اصالح قرار گیردهزار هکتار از خاک اراضی کشاور 255طبق این برنامه باید ساالنه : وی افزود

 05کمتر از   از نظر اقلیمی در کشور با مشکالت زیادی مواجه هستیم و میزان بارندگی: معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

 .متر بسیار زیاد شده، اما علیرغم این مسائل نباید همه مشکالتمان را در زمینه آب به نوسان اقلیم نسبت دهیم میلی

ا اشاره به موضوع سدسازی در کشور و بیان این مطلب که در زمینه سدسازی در کشور اشتباهاتی انجام شده است، بیان وی ب

کنم، در برخی نقاط کشور سدسازی بر اساس نیاز واقعی انجام شده، اما باید گفت  احداث تمام سدها در کشور را نقض نمی: داشت

 .محیطی و اکولوژیکی صورت گیرد که این اقدام باید با رعایت مسائل زیست

سال زمان نیاز است،  055تا  655متر خاک حدود  برای تشکیل یک سانتی: معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد

 .بنابراین باید منابع خاکی را که در اختیار داریم حفظ کنیم

کتار است و دولت با توجه به اینکه آب و خاک جزو تن در ه 00تا  06در حال حاضر فرسایش خاک کشور بین : اکبری افزود

آیند، باید در برنامه ششم به طور جدی به مسئله خاک پرداخته شود، تا مانند آب و   برداری در کشور به شمار می پارامترهای بهره

 .وضعیت آن در کشور دچار مشکل نشویم

های شور و قلیایی و تهیه نقشه یک بیست هزارم با  خاکعملیات پایش : معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد

شود و این  کمک دانشگاه تهران، انجمن علوم خاک، معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی و مؤسسه علوم آب و خاک انجام می

 .شود موضوع در صورت تأمین منابع مالی عملیاتی می

میلیون ریال  05سط برحسب نوع خاک برای هر هکتار از اراضی، حداقل برای اجرای عملیات مزبور به طور متو: وی تصریح کرد

 .اعتبار الزم است

درصد است و در بخش کشاورزی به طور  65میزان آب مصرفی کشاورزی کشور کمتر از : معاون وزیر جهاد کشاورزی بیان داشت

 .آبیاری روبرو هستیم درصد کم 52متوسط با بیش از 

آبیاری مواجه  درصد کم 25گیرد و در مواردی با بیش از  د نیاز گیاه به طور کامل در اختیار آن قرار نمیآب مور: اکبری ادامه داد

 .هستیم

برای کنترل آب مصرفی در بخش کشاورزی ضمن تحویل حجمی آب باید مانیتورینگ و نظارت بر آن به صورت مشترک : وی افزود

 .تا در صورت انجام این مورد به کشاورزان اجحاف نشودهای کشاورزی و نیرو انجام شود،  توسط وزارتخانه
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که با این  هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور حفر شد 555در دولت گذشته بیش از : معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی افزود

از عالوه بر سهم آنها بیش های غیرمج هایی که مجاز بودند و بیش از حق ابه خود مصرف نکرده بودند، در کنارشان چاه اقدامات چاه

 .های آب زیرزمینی برداشت کردند از حفر یک چاه مجاز در سفره

میلیارد مترمکعب در سال است بنابراین در قالب برنامه ششم  6های آب زیرزمینی حدود  ترازمنفی سفره: اکبری اظهار داشت

های غیرمجاز را  ها در قالب برنامه زمانبندی چاه و رسانهتوسعه درصدد هستیم تا با همکاری وزارت نیرو، قوه مقننه، قوه مجریه 

 .مسدود کنیم

میلیارد تومان برای احیای دریاچه ارومیه اختصاص یافته است که این اعتبار از محل اعتبارات ستاد  025: اکبری تصریح کرد

 .دریاچه ارومیه اختصاص پیدا کرده است

میلیون هکتار از اراضی کشاورزی مجهز به سیستم آبیاری تحت فشار شود و  4تا  شود ساله تالش می 05در یک برنامه : وی افزود

 .میلیارد تومان اعتبار برای آبیاری تحت فشار اختصاص یافته است 055بر این اساس از ابتدای سال تاکنون 

یم و در صورت اجرایی شدن آن هزار هکتار برسان 085درصدد هستیم تا پایان امسال میزان اجرای این طرح را به : وی بیان داشت

 .شود جویی می مترمکعب آب در هر هکتار صرفه 4455

میلیارد مترمکعب آب در برنامه ششم در بخش کشاورزی و  00های آبیاری  در تالش هستیم، تا با بهبود روش: اکبری بیان داشت

 .جویی کنیم غیره صرفه

در این نامه : ای از سوی وزیر جهاد کشاورزی به وزیر نیرو، گفت ل نامهمعاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به ارسا

های اصلی با استفاده از  های اصلی آبیاری در کشور اصالح شود، چرا که در حال حاضر انتقال آب در شبکه ایم تا شبکه خواستار شده

های روباز  داری منابع آبی کشور، نباید به صورت شبکهشود، در حالی که انتقال آب در راستای پای های آبیاری روباز انجام می کانال

 .انجام شود

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http00740008555022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13941118000755


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                             4931 سوم بهمناهم اخبار هفته 
 

 

 آب
 آیانا - 4۹8۱بهمن  48: تاریخ

 دفاع از دیپلماسی آب/ مدیریتی در بحران آبجای خالی نگاه کالن 

بحران جهانی آب و تغییر ". ای است که تقریبا همه مردم، به فراخور حال با آن آشنایی دارندآب و چالش های فراوان آن پدیده

شده  ؟ کدام یک باعث ایجاد مشکالت آب و آبخیزداری در کشور ما"مشکالت مدیریتی"یا  "اقلیم خشک و نیمه خشک ایران

 است؟

بحران جهانی آب و تغییر ". ای است که تقریبا همه مردم، به فراخور حال با آن آشنایی دارندآب و چالش های فراوان آن پدیده

؟ کدام یک باعث ایجاد مشکالت آب و آبخیزداری در کشور ما شده "مشکالت مدیریتی"یا  "اقلیم خشک و نیمه خشک ایران

 است؟

دانشجویی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران برای یافتن پاسخ این مسئله پنج تن از مسئوالن  به گزارش ایانا، بسیج 

 .ی آبخیزداری را دعوت کرد تا در قالب میزگردی تخصصی پاسخی برای این پرسش بیابدو کارشناسان حوضه 

دبیر کل )، محمدحسین منتظریون (مراتع و آبخیزداریها  معاون آبخیزداری سازمان جنگل)پرویز گرشاسبی : مدعوین این میزگرد

عضو )فرود شریفی   (ریزی آب و آبفارئیس گروه برنامه )بهیه جعفری بی باالن   ،(فرسایش رسوب شرکت مدیریت منابع آب ایران

عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه )آرش ملکیان   و( ستاد توسعه آب معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

 .در تاالر مهدوی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران پاسخگوی پرسش های مجری برنامه بودند  بودند که( تهران

 :های مدعوین در پاسخ به پرسش های مجری ی است از صحبتگزارش زیر چکیده ا

از طرفی کاهش میزان بارندگی به . منابع آبی از صد وسی وسه کشور، صد و سی و دو است رتبه ایران در مدیریت 

در چنین شرایطی آبخیزداری و آبخوان . درصد رسیده است 21درصد و کاهش روان آب ها به کمتر از  ۰2تا  ۰۲میزان 

 داری چه نقشی می تواند در مدیریت بحران پیشِ روی آب داشته باشد؟

بسیاری از ایستگاه های ما . نخست این که متاسفانه آمار و ارقام ما صد در صد صحیح نیست: ه چند نکته اشاره کنمباید ب :شریفی

اند و موانع ساختمانی و گرمایش ناشی از آنها در شهرها و پیرامون آنها قدیمی هستند بسیاری از آن ها در مناطق شهری واقع شده

تواند با اتکا به این  بر همین مبنا کسی نمی. دهد آماری صحیح و واقعی از کل منطقه نمیکند و ی حرارتی ایجاد می یک جزیره

 .ساله استنتاج کلی داشته باشد 05ساله و  2آمارهای 

-در قرآن داستان خشکسالی هفت ساله در مصر و نیز در نهج البالغه خطبه . به هر حال نوسانات بارندگی همواره وجود داشته است

خواهد کشورش را از  خوانیم که او از خدا می ای از سخنان کورش میدر سنگ نبشته . در مورد خشکسالی آمده است ی مبسوطی

شود آسیب کمتری ببینیم؟  آیا با مدیریت می. خوریم ها برمی در دوران اخیر هم مکرر به این خشکسالی. خشکسالی نجات دهد

 .تردیدی نیست که پاسخ این پرسش مثبت است

آبخیزداری و نقش آن در مدیریت بحران »به « آبخیزداری و نقش آن در مدیریت بحران آب»شاید بهتر بود که عنوان جلسه از 

 .کرد تغییر پیدا می« مدیریت آب

اگر به ابالغیه اخیر مقام معظم رهبری در مورد سیاست های محیط زیست دقت کنیم متوجه می شویم که دو : شریفی

 .است{ مدیریت بحران آب}بحث امروز  بند آن مربوط به
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فارغ از این که ما چقدر آب داریم دویست و ده، . رسد شاید رفتارهای ما به نحوی است که بالها به شکل تشدید شده به ما می

گر به ا. مدیریت: دویست و بیست یا چهارصد میلی متر، باید از آب موجود به نحو مطلوب استفاده کنیم و این یعنی در قدم اول

شویم که دو بند آن مربوط به بحث  ابالغیه اخیر مقام معظم رهبری در مورد سیاست های محیط زیست دقت کنیم، متوجه می

مبتنی بر ( از قبیل آب خاک و تنوع زیستی)مدیریت جامع و هماهنگ و نظام مند منابع حیاتی  "گوید امروز است بند الف که می 

های حقوقی و ساختاری مناسب همراه با رویکرد مشارکت مردمی  ویژه افزایش ظرفیت ما و توانمندیتوان و پایداری زیست بوم به 

 .دهددر این بند چند نکته بسیار مهم وجود دارد یکی انسجام مدیریتی و دیگری رویکرد مردمی است که جواب پرسش ما را می  "

ایجاد نظام یکپارچه ملی ": این بند شامل این جمله است. شودمی تر داده در بند دوم ابالغیه، پاسخ پرسش ما به شکل مشخص 

 " محیط زیست

 ای باشدمدل مدیریت منابع آب بایستی مدل مدیریت حوضه  

نخست این که ما از تعریفی که قانون در مورد ابخیزداری کرده مقداری فاصله . ضروری است به چند نکته اشاره کنم :گرشاسبی

. تنها خود معاونت آبخیزداری از این تعریف قانونی فاصله گرفته باشد، بلکه کل کشور از آن فاصله گرفته استنه این که . گرفتیم

طبق این تعریفِ قانونی، آبخیزداری که اتفاقا در مجموعه قوانین وزارت نیرو در حفظ بستر رودخانه ها است مدیریت منابع زیستی 

حاال این منابع زیستی منابع طبیعی است و . آسیب زیستی به این منابع وارد شوددر یک حوضه آبخیز است به نحوی که کمترین 

اصوال در کشورهای گرم و . ها را ایجاد کرده ایم آن جایی که کشور از مدیریت حوضه فاصله گرفتیم این بحران. هم منابع انسانی

آمایش سرزمین باید . ای باشدمدل مدیریت حوضه  خشک، مناطقی مثل شمال افریقا، خاور نزدیک مدل مدیریت منابع آب بایستی

وقتی در یک حوضه آبخیز پتانسیل منابع آب محدودیت داشته باشد، بایستی بارگذاری روی آن پتانسیل . ای باشد آمایش حوضه

 .محدود شود و یا اگر پتانسیل خاک محدود باشد، بار گذاری روی خاک محدود شود

در . ها است های ما در مبحث توسعه منابع آب بر روی میانگینریزیبرنامه . ریزی دینامیک داریمما نیاز به یک برنامه : نکته دوم

 .ها باشد ها کار کرد بلکه توجه ما بایستی به حداکثرها و حداقل حالی که در یک کشور گرم و خشک نباید بر روی میانگین

به ذخیره آب در . کنم داشتند من به جنبه دیگری از آن اشاره می( ع)تر شریفی به داستان حضرت یوسف ای که دکدرمورد اشاره 

ایم؟ و کنیم یا توسط سیل از دست داده ( ذخیره)ایم که آب را حفظ  ایم؟ توانستهدر حفظ آب در تَر سالی چه کار کرده . تَر سالی

. ریزی دینامیک نیاز داریمایم از این رو ما به برنامه ی هم دچار کمبود آب شده ایم؟ در خشکسالباعث ایجاد بحران دیگری شده 

توانیم با آن سازگاری  ها ما چه کار کنیم که تا منابع آب کمتری مصرف شود؟ اگر دچار خشکسالی شد آیا میدرخشک سالی 

خواهم نقش  بنابراین من می. ی را داشته باشیمایم که چگونه با خشکسالی سازگاری بهترداشته باشیم؟ ما هنوز یاد نگرفته 

های آبخیزداری را بیان  ای با برنامه ریزی دینامیک را که یکی از اصول اساسی آبخیزداری است سوای فعالیتمدیریت در حوضه 

 .کنم

پانصد هزار هکتار حوضه  ای که یک میلیون ودر کشور چین بر روی رودخانه . اند ها را تجربه کرده خیلی از کشورها این مدل

درصد احیا  44ریزی مشارکتی بین دولت و مردم منابع از دست رفته حوضه ای به مقدار آبخیز آن است، بعد از پنج سال برنامه 

حتی در این . چگونه؟ با همان نگاه جامع. شد، پر شدکردند یعنی همان سدهایی که وزارت نیروی چین احداث کرده بود و پر نمی

متر مربع بهترین اندازه است  005کنیم اندازه زمین کشاورزی برای آبیاری را در تحقیقات به دست آوردند که  مشاهده می تجربه

برای کمترین اتالف آبیاری، ذخیره آبی یا فروش کارت اشتراک به نحوی که کسانی که آب کمتری مصرف می کنند بهای آبی را 
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های  دهد ما نباید آبخیزداری را به بعضی فعالیت ای از این کارها نشان مینمونه . را بگیرندتوانستند مصرف کنند و نکردند  که می

 .مشخص منحصر کنیم بلکه باید نگاهی وسیع به آبخیزداری داشته باشیم

 عدم توجه به شاخص های دما و میزان تبخیر

به این ترتیب که آنها . گذرندر وزارت نیرو از آن می نکته دیگر که در پرسش شما آمده بود چیزی است که دوستان ما هم گاهی د

کنند که این دوشاخص کم شده است یعنی این مقدار بارش کم شده ای مطرح اشاره می فقط بارش و روان آب را به عنوان داده 

 کنند؟گویند؟ چرا دما را ذکر نمی  چرا مقدار تبخیر را نمی. است این مقدار روان آب کم شده است

در . ها، مقدار تبخیر زیاد شده استدرصد یا بیشتر روان آب  55گویم با وجود کاهش استفاده از همین آمارهای وزارت نیرو می  با

. میلیارد متر مکعب رسیده است 570میلیارد متر مکعب به  585ای اشاره شد که با همین بارش کم متوسط تبخیر کشور از  جلسه

های قابل نفوذ نداریم و سرعت نفوذ آب در خاک چون خاک . مکعب میزان تبخیرمان باال رفته استمیلیارد متر  05تا  00یعنی 

این اتفاق . های احیای حوضه باید بتواند میزان تبخیر را در حوضه کم کند یک مجموعه فعالیت. رودپایین است، تبخیرمان باال می 

هرگاه پوشش گیاهی حوضه، خاک حوضه را بهبود دهیم، . زمینه داریم تجارب کوچکی هم که در ایران در این. در جهان افتاده

 .هرگاه بتوانیم زمین را به عنوان بهترین سد در نظر بگیریم

تن  7پروژه آبخیزداری دیدیم که هرهکتار آبخیزداری حدود  02در مورد آمارهایی که دکتر شریفی اشاره کرد ما با بررسی 

البته وزارت نیرو به ما . کند متر مکعب آب را اضافه می 255دهد  تن رسوب را کاهش می 6-2دهد، فرسایش خاکی را کاهش می 

گیرید؟ من آید را آب تولیدی در نظر می کنید و پایین نمی  اید؟ آبی را که شما در باال دست حوضه مهار میگویند چه کرده می 

سازه آبخیزداری . شود سمتی از آب که دراثر کاهش تبخیر حفظ میدر مهار آب در باالدست ق. معتقدم قسمتی از آن همین است

یعنی اگر ما حتی آب را از نوک قله ببریم زیر خاک و بعنوان جریان زیر قشری و . کند در باال دست سرعت نفوذ آب را بیشتر می

رنگ و بو را گرفته و آب را ذخیره کرده  ایم جلوی تغییردر پایین دست آب از زیر زمین خارج شود ما فرصت تبخیر را از آب گرفته 

متر مکعب را  0555پایلوتی که در کشور انجام شد به تجربه ثابت شده است که در هکتار آبخوان داری  08یا در آبخیزداری در . ایم

های زیر  ظرفیت سفرهمیلیارد متر مکعب سالن داریم بیش از  00-05دهند در کشوری که به استناد آمار هایی که می . تغذیه کند

دهیم، از طرفی ها را از دست می  ایم؟ از سمتی داریم سیالب چه مقدار آب به جای آن جایگزین کرده. کنیم زمینی استفاده می

ها را  تواند اینهایی می  خوب چه فعالیت. شود های نمکی می شود هم وارد کفه جریانات زیرقشری دارد از کشور خارج می

ما مدلی را در حوضه آبخیز : زنمهای آبخیزداری، حفظ پوشش گیاهی و حفظ خاک، من مثالی برای شما می  کند؟ فعالیت تکمیل

این آب . درصد تقلیل پیدا کرد 00درصد در سر حوضه با احیای پوشش گیاهی به  62در آنجا تبخیر . زیر دشت طالقان کار کردیم

های جدید را ایجاد درصد دیگر هم چشمه  25درصد،  25حدود . رسد ا شده میحفظ شده قسمتی به همان پوشش گیاهی احی

 .کند بنابراین اگر ما دنبال این باشیم که توسعه منابع آبی حتما اتفاق بیفتد، بایستی همه جانبه به قضیه توجه کرد می

 ی ارومیه ی آبخیز ارومیه، احیای دریاچهاحیای حوضه  

تفکر مدیریت . شود بحران آب را در دریاچه ارومیه حل کرد ای نمیبا کارهای سازه. بحران شده است االن دریاچه ارومیه دچار

 .آمده بودند FAOتیمی را که آقای کالنتری دعوت کرده بود از . ای مخصوص ما نیستحوضه 

ه ما بارها در کمیته احیا گفته وقتی دریاچه و مستندات و سوابق کاری ما را مطالعه کردند آخرین نکته شان حرف هایی بود ک

و اگر حوضه آبخیز دریاچه ارومیه به همین نحو رو . شوداگر حوضه آبخیز دریاچه ارومیه احیا شود، دریاچه ارومیه احیا می . بودیم
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اعت و نحوه توانیم دریاچه را بدون توجه به محیط پیرامون باالدست و نحوه کشت و زر ما نمی. میرد به مرگ باشد دریاچه هم می

 .ذخیره و انتقال آب و بهره برداری در نظر بگیریم

اگر ما در دانشگاه هنوز صرفا . آخرین نکته هم این که دوستان ما در دانشگاه باید تغییراتی را در دروس دانشگاهی ایجاد کنند

باید تغییراتی در پیکره آموزش . فتادبخواهیم مشکالت آبخیزداری را با یک سری کارهای هیدرولوژی حل کنیم، این اتفاق نخواهد ا

و کارهای هیدرولوژی  GIS بیفتد که دانش آموختگان این رشته فن ارتباط با بهره برداران را داشته باشند وگرنه با یاد گرفتن

ی باط و رابطه درصد در مورد موضوعات اجتماعی و انسانی کار بشود تا بتوانیم این فن ارت 25شاید بیشتر از . اتفاقی نخواهد افتاد

 .انسان و محیط در حوضه آبخیز را به خوبی تعمیم بدهیم

ایم و دیگر آن روان ی تغییر اقلیم شده  ما چند سالی است دچار پدیده. آمارهای کاهشی مورد تاییدند: محمدحسین منتظریون 

کشور ما کشور خشک و نیمه . میلی متر داریم 525میلی متر هم که گفته شد ما االن کمتر از  525ها را نداریم، ها و بارندگی  آب

خشک است و با احداث سدهای مخزنی در وزارت نیرو که نقش مهار سیالب را داشتند در این چند سال خیلی به مدیریت آب 

ز اجرا و ها پس ا اما این سازه. سازه های ما در وزارت نیرو نقش مهمی را در تامین منابع آب کشور ایفا کردند. کشور کمک شد

یکی از مسائل بهره برداری که االن واقعا یک معضل برای ما شده است بخصوص در برخی از . بهره برداری باید مدیریت شوند

 .های غربی و جنوبی کشور، مسائل فرسایش و رسوب استهای کشور مثل حوضه  حوضه

میلیون است که اگر ما از  064البته  -میلیون هکتار که وسعت کل حوضه های کشور است  052من آماری به شما بدهم که از 

هایی که یعنی حوضه . میلیون هکتار حوضه سد داریم 25میلیون هکتار ما حدود  052از این  -بیابان ها و کویر ها صرف نظر کنیم

ایم ولی متاسفانه به لحاظ فرسایش و رسوب و مشکالتی که در این حوضه داریم یی ایجاد کرده هایشان سد یا سد ها روی رودخانه

ها و مراتع و  های پیش به همراه سازمان جنگلما از سال. و مخازن سدهایمان با چالش بد رسوب گذاری مواجه شده است

ت که ما در نهایت بتوانیم حوضه را خوب مدیریت کنیم و ای را تشکیل دادیم که هدف نهایی این کمیته این اسآبخیزداری کمیته 

عددی که در مورد فرسایش و رسوب در سدها روی . حداقل بتوانیم سرعت افزایش رسوب گذاری در مخازن سدها را کاهش دهیم

ل سد یعنی هر ساله در مجموع چیزی در حد یک سد مث. میلیون متر مکعب در سال است 525آن متفق القول هستیم حدود 

 .دهیمشود آب از دست می امیرکبیر یا سد کرج بخاطر رسوباتی که پشت سدها جمع می

 سیالب و خشکسالی دو روی یک سکه 

تغییر . های سیالب و خشکسالی دو روی یک سکه هستند از این جهت که پدیده. پدیده تغییر اقلیم کار ما را مضاعف کرده است

وارد سدهایمان می شود اکثرا آورده های سیالبی باشند و همین آوردهای سیالبی هستند که هایی که اقلیم باعث شده که آورده

 .دهندای از رسوبات ورودی را به مخازن سدهایمان با دبی باالیشان تشکیل می بخش عمده

با  86ما از سال . اشداستراتژی و سیاست کلی وزارت نیرو این است که با متولیان امر آبخیزداری در سطح کشور همکاری داشته ب

در این کمیته سعی داریم که اقدامات . ای با اعضای فعال داریمها مراتع و آبخیزداری در ارتباط هستیم و کمیته سازمان جنگل 

 .ها مقداری سر و شکل و سازمان بدهیم ای را در حوضهمدیریتی و سازه

 میلیون متر مکعب مصرف آب کالن شهر تهران  یک میلیارد و پانصد/ تامین آب شرب هیچ ریسکی نمی پذیرد 

اما باید باالخره قبول کنیم ارگان وزارت نیرو . کنیم ما از هر پیشنهادی که بخواهد در حوضه ایجاد ساماندهی کند استقبال می

زنی مخازن درصد و 72مخزن کشور چیزی در حدود  085االن شما حساب کنید از حدود . بحث تامین آب کشور را بر عهده دارد



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                             4931 سوم بهمناهم اخبار هفته 
 

 

همین . یعنی هیچ ریسکی را نمی پذیرد. تامین آب شرب هم با هیچ کس شوخی ندارد. سد های ما نقش تامین آب شرب را دارند

 .میلیون متر مکعب مصرف آب کالن شهر تهران است 255میلیارد و  0ما ساالنه چیزی در حدود . تهران و کرج را مقایسه کنید

متاسفانه . شود ای در مورد تامین آب شرب کوتاهی کنیم از ما پذیرفته نمی ما اگر بخواهیم ذره. دهد سد به این شهر آب می 2

ریزی بلند باالیی توانیم بر روی این مخازن برنامه ما خیلی نمی . های زیرزمینی ما مخازن چندان سالم و ایمنی نیستند مخازن آب

مثال بحث فرو نشست هایی که در مناطق مختلف وجود دارد و کاهش -ه دارند، مخازن زیر زمینی هم با مشکالتی ک. داشته باشیم

بنابراین مقدار آبی که در پشت سدهایمان باید نگه داری شوند موضوع . منابع خیلی مطمئنی نیستند -هادهی چاه ظرفیت آب

ولی به شرطی که بر کمیت و کیفیت منابع تمام داستان هایی که بناست در حوضه انجام شود را قبول داریم . حیاتی برای ما است

 .آب سطحی ما خللی وارد نشود و ما بتوانیم نقش آبرسانی را به نحو احسن انجام دهیم

پرسم چه کسی از شما  من می. در متن سوالی که پرسیده شد رتبه ایران در مدیریت منابع آب کشور آمده بود :جعفری بی باالن 

ام در یت منابع آب از کجا به دست آمده؟ دانشگاهی در آمریکا که االن اسمش را فراموش کرده بررسی کرده که این رتبه مدیر

یکی . آوردرا به دست می EPI که بحث شاخص زیست محیطی است چندین مولفه دارد که از آن ها شاخص EPIقالب مشخص 

ی کشور ما را پایین ر سنجیده می شود و رتبه منتهی چیزی که در این شاخص به عنوان معیا. از این موارد بحث مدیریت است

 آورده بحث شاخصی است به نام دسترسی به فاضالب، نه واقعیت مدیریت منابع آب،

ی ما را پایین  است و رتبه 500در همه جای کشور نمی شود تصفیه خانه فاضالب داشت پس این که اگر امتیاز ما در این شاخص 

درست است که منابع آب و بارش . اما به هر حال ما در بحث مدیریت دچار مشکل هستیم. استآورده است، دسترسی به فاضالب 

توان کامال به بحث  آب هم به تبع آن کم شده، ولی این را نمیمیلی متر رسیده و روان  550سال اخیر به  8های ما کم شده و در 

ی که به تغییر اقلیم و تغییرات اقلیمی که برگشت پذیر است، بحث هنوز هم در محافل جهانی بین کسان. تغییر اقلیم مرتبط بدانیم

من یک مثال بیاورم در حوضه کرخه؛ اگر روند دما و بارش را بررسی کنیم که پارامترهای تاثیر . کنند تفاوت ایده وجود داردمی 

اما چیزی که . افتد ر اقلیم اتفاق میگذاری روی تغییر اقلیم است عمال تغییرات کاهش چندان و خاصی ندارد که نشان دهد تغیی

و همین االن . آب این حوضه به شدت تحت تاثیر قرار گرفته و کاهش پیدا کرده استشود این است که روان  دارد مشاهده می

ر های ما بود دچار مشکل است و ما حتی برای طرح های توسعه ای کشاورزی دچا ترین حوضه ای که یکی از پر آبحوضه کرخه 

رویه از منابع آب زیرزمینی باالدست عمال باعث شده است آب حوضه کرخه دهد که برداشت بی  بررسی نشان می. مشکل هستیم

 .کم شده

 خود اتکایی به شرط محافظت از منابع پایه 

چیز را می خواهیم  خواهیم غذا را در داخل کشور تولید کنیم همه هایی داریم که می یابد ما سیاستوقتی جمعیت افزایش می 

ولی برای این خوداتکایی ضمن اینکه ما وابسته به کشورهای دیگر نباشیم باید بتوانیم از منابع پایه خود . متکی به خودمان باشد

به هر حال بر شبکه سنجش ما سازمان . بنابراین بحث مدیریت خیلی بیشتر از کاهش بارش تاثیر گذاشته. محافظت کنیم

اگر ما بگوییم اعداد و ارقام قابل اتکا نیست، طبیعت . گذارد و پراکندگی تقریبا مناسبی در کشور داردحه می هواشناسی جهانی ص

دهد که دچار مشکل هستیم بخصوص در آب زیرزمینی، چرا که آب زیرزمینی در برابر کند و به ما این آگاهی را می کار خود را می 

 .افتدصی نمی کنیم اتفاق خا گان نیست تصور میدیده 

 آب مقوله ای فرابخشی 
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گوید تغذیه مصنوعی، مثال وزارت نیرو می . کنیمهای متفاوتی استفاده می  در مورد بحث آبخیزداری و آبخوان داری ما از واژه

با هم  ما در مفاهیم اصلی و کارهای اصلی مشکلی. آبخوان داری: گوینددوستان در سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری می 

در مورد آبخیزداری هم چون ممکن است شبهه پیش بیاید از نظر وزارت نیرو حتما خوب است یعنی ما خیلی هم از این . نداریم

کارها استقبال می کنیم ولی باید هماهنگی هایی صورت بگیرد تا ما از کارهای مجرد جلوگیری کنیم و بتوانیم با همکاری یک 

خوب است هرکسی حساسیت روی قضیه آب دارد به دور از تعصبات بخشی . ب را درست انجام دهیمدیگر در قالب علمی مدیریت آ

 .پذیردچون آب خود یک مقوله فرابخشی است و بر همه چیز تاثیر می گذارد و نگاه بخشی را نمی. فکر کنیم

گیریم و با ساخت و ساز اشتباه می ما هنوز توسعه را . ما متاسفانه نوع نگاه خود را به طبیعت عوض نکردیم: آرش ملکیان

بسیاری از روندها در . بایستی نوع دیدگاهمان را عوض کنیم. گیریم مدیریت آب را با مدیریت منابع آب متاسفانه اشتباه می

که داده  بینید که این روند تغییر نکرده باید این شک را کنید البته وقتی شما در جایی می. شود متغیرهای اقلیمی دارد عوض می

وقتی که داده کم است ممکن است نتوانید این روند را از داده معنی دار کنید، ولی این که بگوییم روند وجود ندارد، . شما کم است

 .شاید درست نباشد

حتی ممکن . مورد بعدی این است که وقتی صحبت از تغییر اقلیمی می کنیم، قرار نیست همه فالت ایران به یک مدل تغییر کند

چرا؟ چون اگر گرم شدن صورت بگیرد . در بعضی حوضه ها حتی افزایش روان اب داریم. است بعضی جاها افزایش داشته باشیم

. دهدآب را نشان می آب دارید ولی داده شما افزایش روان بنابراین شما انتظار کاهش روان . افتدها بیشتر اتفاق می  ذوب برف

درصد طبیعت موثر است در کاهش  55. در بدبینانه ترین حالت درست است. یافته است درصد بارش کاهش 55صحبت شد که 

 .آب کم شده استدرصد روان 25نزوالت جوی ولی 

 بحران آب نداریم، بحران مدیریت منابع داریم

گیریم به جای این که به  ما بسیاری از موارد را اشتباه می. کنم که ما بحران آب نداریم بحران مدیریت منابع آب داریم تصور می

افتد هیچ  کنیم و در مورد این که در یک یا ده کیلو متر آن سوتر چه اتفاقی می وری فکر میوری پایدار فکر کنیم به بهره  بهره

-ر منطقه ما به بارورسازی ابرها فکر و به این که اگر رطوبت در منطقه ای گرفته شود و به کاهش رطوبت د. ای نداریمتصور و ایده 

 .کندنگری و سطحی نگری است که ما را دچار مشکل می  همین بخشی. کنیم ای دیگر بینجامد فکر نمی

های بین المللی مثل یونسکو و فائو کشور ما را با توجه به اینکه ما چندین هزار تجربه گذراندن خشکسالی های  بسیاری از سازمان

ها و پتانسیل  چرا ما از این ظرفیت. وری که می تواند آب را مدیریت خوب کند قبول داردشدید را در این کشور داریم به عنوان کش

که با هم نشستن و با هم صحبت کردن نه در کاغذ بلکه در عمل { از میان برداشته شود}ها استفاده نکنیم؟ اگر آن خال مدیریتی 

 .است، خیلی از مشکالت را حل می کنیم

با توجه به گزارش آقای چیت چیان در  :ی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهرانمعاونت علمی بسیج دانشجوی

ها را داشته ایم و دچار به هم ریختگی منابع آب شده ایم و از طرفی سهم سازمان  ما رشد قارچ گونه سدسازی: که گفتند 75سال 

رسد به نظر شما در برنامه ششم توسعه،  آن به آبخیزداری میدرصد بوده و نصف  5تنها  70ها و آبخیزداری از بودجه سال جنگل 

 نقش آبخیزداری در تعیین بودجه چه تغییراتی باید داشته باشد؟

مساحت کشور ما چقدر است؟ یک میلیون و . شاید کمی خارج از پرسش باشد. ای را عرض نکنم حیفم می آید یک نکته: شریفی

مساحت کشور هلند چقدر است؟ اگر آن خرده آخر کشورمان را حساب کنیم بیشتر از . ششصد و چهل و هشت هزار کیلومتر مربع

. چهل و چهار هزار کیلومتر مربع. دانید چقدر است؟ کمی بیشتر از مساحت هلند است مساحت گیالن و مازندران را می. هلند است
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کردیم حداقل  ما اگر خوب مدیریت می. زار کیلومتر مربعشود در حدود هفتاد و پنچ ه گیالن و مازندران و اردبیل و گلستان ما می

. هلند دومین صادر کننده محصوالت کشاورزی ست با آن شرایط سختی آب و هوایش. به اندازه هلند باید صادر کننده بودیم

دربعضی جاها در یک ما در کشورمان . تر از سطح دریابعضی جاهایش ده بیست متر پایین . بارندگی کمتر از ما و شرایط بد خاک

 .کنند هکتار ممکن است چهل تن هم برداشت نکنیم آنجا از هر هکتار هزار و دویست تن برداشت می

 نُه تا پانزده میلیارد متر مکعب، میزان آبی که از سدها به کشاورزی داده می شود 

-تصاص داده حتی در وزارت نیرو بخش جو سد سازی در بیست سی سال گذشته انقدر شده که عمده منابع کشور را به خود اخ

دلیل این امر هم در حقیقت . دهدگردد یک درصد بسیار کمی از اعتبارات را به خود اختصاص می  هایی که به آب زیرزمینی برمی

ها از  سد یک چیز ملموس فیزیکی قشنگ و پر پرستیژ است که خیلی از استان. زنی باال به پایین اقتصاد نفتی ماستسیستم چانه 

حاال به هر . نمایندگان مجلس گرفته تا مسئولین استانی دنبال این بودند که به اصطالح نماد قابل رویت را در شهر داشته باشند

االن . حال با این سیستم چانه زنی سالی سه هزار میلیارد تومان چهارهزار میلیارد تومان پنج هزار میلیارد تومان تخصیص داده شد

االن میزان آبی که از سدها به کشاورزی داده می . یند صدهزار میلیارد تومان دویست هزار میلیاردتومان بدهکاریمگوهم که می 

من به شما عرض . حاال ممکن است شما بپرسید این مقدار آب به چند نفر می رسد. شود بین نه تا پانزده میلیارد مترمکعب است

شود حاال بخش منابع  داشته باشیم که تقریبا بیست و پنج میلیون نفر را شامل میکنم اگر ما پنج میلیون خانوار کشاورز می

شاید کمتر از یک درصد این سرمایه گذاری رسیده به . کنند طبیعی را کنار بگذاریم که دامدارند و کسانی که از جنگل ارتزاق می

ده در طول این سی سال شاید به اندازه اعتبار سد کرج لذا کل اعتباری که به آبخیزداری اختصاص داده ش. دست آن بهره دارانش

 .مثال سیصد میلیارد کمتر بوده. نبوده

ما برای سد کرخه اعتباری که پیش بینی شده بود . اگر ندانیم در گذشته اشتباهی مرتکب شدیم و روال سرمایه گذاری ما غلط بوده

 ما االن برای شبکه. کنم با حدود پانصد میلیارد تومان تمام شدی با هفده میلیارد تومان توجیه اقتصادی اش شروع شد و فکر م

هایش بیش از هفتصد هشتصد هزار میلیارد تومان پول نیاز خواهیم داشت االن نزدیک بیست سال هم است که افتتاح شده هیچ 

حاال شصت . هم همان مقدار استشصت هزار هکتار زیر سد کرخه به صورت سنتی آبیاری می کردند االن . ای هم نبردیماستفاده 

 .کنیم هزار هکتار را ببینید ما برای هر هکتار در آن منطقه بیش از چهل پنجاه میلیون تومان هزینه مستقیم می

 تبخیر میلیاردها لیتر آب از پشت سدها 

که آنجا جمع شده  آبی که االن پشت سدهای ما جمع شده یکی این است که در معرض تبخیر است دوم اینکه حجم عظیم آبی

است ما اگر پانصد و چهل پنجاه تا سد بزرگ داشته باشیم که با سدهای متوسط سه هزار سد داریم متاسفانه بیش از پنج شش 

دهند به کشاورزی بیست میلیارد متر مکعب است  کل ظرفیتی که تخصیص می. میلیارد از پشت سدها مستقیم تبخیر می شود

اگر در واقع آن سدها هم پرآب نشوند که بعضی سال ها . دهند به بخش کشاورزیمیلیارد تخصیص می بعضی سال ها کمتر از ده 

اما با توجه به سطح گسترده تبخیر که با توجه به این که در کشور ما تبخیر هم زیاد است بین هزار و چهار میلی متر . شوندنمی 

ی کشورهای خشک و نیمه کشور خشک و نیمه خشک است و در همه تا چهارهزار میلی متر است لذا سدسازی در کشور ما که 

لذا تکیه . خشک از اساس جای سئوال دارد؛ یعنی اگر بشود کاری کرد، بجای سد سازی آب را به نحو دیگری حفظ کرد، ارجح است

ای داشتند و ها برنامه  سازمان ای و در واقع از باال به پایین و مدل توسعه کشورهای غربی که اینبر عملیات پیمانکاری، مشاوره

 .کردند و چند مدیر هم کیفش را می کردند الی آخر شده و چندتا کارشناس و مهندس هم پول را توزیع می یک پولی جمع می
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در اما . شده که می خواهی این سد را یا به جای سد کار دیگری را برایتان انجام دهیمدیگر از کسی که در کرخه بوده سوال نمی 

مقابل چرا نام آبخیزداری با وجود هزینه ی کمی که برایش شده در این جلسه مطرح می شود بخاطر این است که غیر متمرکز 

اگر ذخیره . اندبوده یعنی اگر این سیصد چهارصد میلیارد تومان به آن اختصاص داده شده تمام مردم کشور از آن استفاده کرده 

دو هزار تومان درآمده همیشه هزینه این یک متر توسط اقدامات آبخیزداری یک دهم بلکه  یک متر مکعب توسط سدسازی مثال

کارهای سد سازی اگر مثال یک به یک و نیم بوده توجیه شده در ( کاست بنفیت)بر اساس تحقیقی که شده . یک بیستم است

خوشبختانه مکانی برای سد سازی نداریم و فقط همین آبخیز داری هشتاد نود بوده و لذا به نظر می رسد و ناچارا بخاطر اینکه ما 

 .سدهای موجود را باید نگهداری کنیم تا از رسوب پر نشود و خوب استفاده کنیم از آبی که هست

اما در . تواند مفید و ارزشمند باشد خواهم بشوم باالخره آن هم در جای خودش می من البته منکر اثرات خوب سد سازی نمی

آب را در یک جایی که نباید نگه داشتیم و این . ی اوقات خوب فکر نمی شود و از آن در جای مفید استفاده نمی شودکشور ما بعض

مثال در سد الر ما چقدر . باعث فرار آب از گسل شود. نگهداشتن در جای نامناسب باعث شده است که آب تبخیر و شور شود

رود در بسیاری از شود و معلوم نیست کجا می کنیم آب از گسل خارج میتوانستیم ذخیره آب داشته باشیم هرچقدر آب جمع 

در یک کالم شاید بشود گفت حتما و قطعا . سدهای ما همین اتفاق می افتد منتهی ما هیچ مونیتورینگ و پایشی روی آن نداریم

جالس و فقط برای گذاشتن درکادر برایمان های ابالغی مقام معظم رهبری فقط به عنوان زینت الم باید این کار بشود و اگر سیاست

 .نشود، حتما باید دست اندرکاران این فکر را کنند

ما یک اشتباهی که به صورت تاریخی در بحث مدیریت منابع آب کردیم موضوع آب های سطحی و زیرزمینی را با با : گرشاسبی

ن بردن این افتراق خیلی دیر شده و هر چه سریع تر باید اینها یک سیستم هستند و از هم جدا نیستند از بی. هم مدیریت نکردیم

های ساالنه که  این که چقدر باید منابع آبی برای آبخیزداری صرف کنیم باید برگردیم ببینیم خسارت. این موضوع را مدیریت کنیم

یک تحلیل تقریبی انجام شده بینیم چقدر است؟ در برنامه ششم توسعه که خیلی های آبخیزداری می  بخاطر عدم انجام فعالیت

بطور متوسط در سال ما . میلیارد ریال080555شود  دالر در هکتار داریم که می 45خسارت ساالنه ناشی از فرسایش خاک معادل 

خسارت . حاال آن خسارت های محسوس. چهل سیل بزرگ داریم ارزش خسارتی اش هم چیزی در حدود چهل میلیارد تومان است

بحث افت آبخوان ها هست که حدود . گذاری اقتصادی کرد بماند شود ارزشهایی را که نمی بعضی از خسارت. تهایی مثل تلفا

حاال فرو نشست زمین و از حیز انتفاع خارج شدن جاده . میلیارد مترمکعب اگر بگیریم دویست هزار میلیارد ریال افت آبخوان ها00

 .و مزرعه و میله چاه بماند

ما اگر فقط همین ها را . اش خسارت می بینددرصد درآمد ناخالص ملی  04االنه ایران از فرسایش خاک معادل گوید س فائو می

 .احیا کنیم همین ها را نگهداری کنیم کافیست

باید تشکر . من انتظار نداشتم مباحث زیاد به این سمت برود. مباحث بیشتر به سمت و سوی سدسازی در کشور رفت: منتظریون

ما همیشه سعی می کنیم در سند تخصیص هر سد بخشی از آورد . ای که به نیاز اکوسیستمی کرددکتر ملکیان بخاطر اشاره کنم از

شود به مباحث زیست محیطی و نیاز اکولوژیک و پایدارسازی جریان رودخانه شود اختصاص داده می  آبی که پشت سدها جمع می

یعنی اگر خود ما هم نخواهیم این مباحث را به آن عمل کنیم ذی نفعان زیادی . که این مباحث سفت و سخت گرفته شده است

های مدیریت ما مجبوریم که در برنامه . های دیگری که هستند سازمان محیط زیست و بقیه ارگان. کنددارد که ما را مجبور می 

 .کلف به این بحث هستیممنابع و مصارف سدهایمان این رها سازی زیست محیطی را حتما داشته باشیم و م
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باید هم قبول کنیم همان . ای، مقداری خارج شده های وزارت نیرو از آن نگاه توسعه خدا را شکر از زمان دولت جدید، بحث نگاه

هم گفت ما دربعضی از مناطق کشور مسائل و مشکالتی در این خصوص بوده که تعبیر ( وزیر نیرو) گونه که مهندس چیت چیان 

باالخره همه باید . بله ما این ها را قبول داریم. سد سازی رشد زیادی داشته و یک سری مسائل و مالحظات تامین نشده شودمی 

این گونه نیست که فقط بخشی مقصر باشد و . قبول کنیم در جهان سوم هستیم مسائل و مشکالتی در طرح هایمان حاکم است

مباحث را آسیب شناسی کنید، همان گونه که وزارت نیرو مسائل و مشکالتی داشته شما اگر بخواهید این . تقصیر باشدقسمتی بی 

اصال ما . های خود واقف هستند هایی قبال بوده دوستان ما در جهاد کشاورزی هم مطمئنا به مسائل و ضعف و در واقع کم و کاستی

االن هم بسیاری از مسائلی که داریم . ور شروع کردیمکار خود را با دوستان وزارت جهاد کشاورزی با آسیب شناسی آبخیز داری کش

کنیم برمبنای این است که تمام آن نقاط ضعفی که بر این مقوله حاکم است حاال چه از طرف وزارت جهاد  با هم دنبال می

تداوم و استمرار . کشاورزی چه از طرف وزارت نیرو تماما این مقوالت را سرو سامان بدهیم و بتوانیم به آن اتفاق نظر برسیم

ولی باید به این نکته برسد که کشوری داریم که در . ها با پیش کشیدن مسائل و مشکالت طرفین خیلی هم خوانی نداردهمکاری 

بحث تامین آب شرب، تامین آب کشاورزی، مسئولیتی که برعهده وزارت نیرو . آن با مساائل و مشکالت زیادی دست به گریبانیم

 .های خطیری هست که در واقع ما باید به چشم وظیفه ملی به آن نگاه کنیم سئولیتهست این ها همه م

های هماهنگی و مدیریتی این بحث . آبخیزداری یک مقوله بسیار بزرگ است بحث حوضه و مسائل و مشکالتی که در حوضه هست

را بخواند و مطالعه مختصر داشته باشد،  ها یک مباحثی هستند که در ابتدای کار در واقع هرکس یک مرتبه تعریف آبخیزداری

مطمئنا به این نتیجه خواهد رسید که آبخیزداری در واقع تمام اقداماتی که در حوضه می خواهید انجام بدهید به نوعی سروسامانی 

نشود این ها از و هماهنگی حداقل ایجاد شود که در حوضه اقدام خالف توسعه پایدار و خالف مدیریت جامع و به هم پیوسته انچام 

مسائل اولیه مسائل حاکم بر آبخیزداری هستند ما هم اعتقاد نداریم و مطمئنا دوستان هم به همین صورت که آبخیز داری 

دیسیپلین های مختلفی دارد یک بخشی اقدامات سازه یک بخشی اقدامات مدیریتی یک بخشی کارهای بیولوژیکی این ها هیچ 

 .کدام جایگزین یکدیگر نیستند

 مقدار تبخیر سطحی سدهای کشور، رقم باالیی نیست

از کل مخازن سدهای کشور چیزی در حدود پنجاه میلیارد مترمکعب مخزن داریم مخزن ساخته شده که در حال بهره برداری 

یست میلیارد است، حاال به این معنا نیست که همه اش هم پر است، حدود ساالنه بیست میلیارد از این مخازن پر می شود که این ب

هزار هکتار است از این صد و بیست هزار هکتار  055ما سطح دریاچه مخازنمان چیزی در حدود . موجودی داخل مخزنمان است

روند طبیعی اش را هم در نظر بگیریم تبخیر از سطح کل مخازنمان چیزی در حدود یک و نه دهم میلیارد مترمکعب است کل 

مخازن کشور داریم حدود سی میلیارد متر مکعب است وقتی این دو را درکنار هم قرار بدهیم هایی که ما از صد درصد  خروجی

بیشترین سطح . عدد خیلی باالیی هم نیست و ما هم چاره ای جز این نداریم. دهد درصدخروجی ما را تبخیر تشکیل می 2حدود 

دیگر . ه در این حوضه داریم و یا مثال سدهای چاه نیمهتبخیرمان را استان خوزستان دارد سدهای کارون، کرخه، دز و سدهایی ک

توانیم این مقدار تبخیر را  کنیم که با چه ابزاری می چاره ای جز این نداریم ما حداقل تبخیر را داریم و داریم روی آن هم کار می

از . یمان در حدود هزار سد استمسئله دیگر در مورد تعداد سدها بود ما در کل کشور سدها. از سطح مخازن کشور کاهش بدهیم

این هزار سد حدود سیصد و پنجاه سد در حال بهره برداری اند حدود صد و سی سد در حال ساختند حدود دویست و شصت سد 

های مختلفی داریم از دیسیپلین  در سد سازی. شود این سدهای مطالعاتی همه وارد فاز اجرا نمی. اندهم سدهای مطالعاتی 

شود فاز یک فاز دو تا برسد به مرحله اجرا در واقع سدی که می خواهد ساخته شود تمام ابعاد و زوایا  از صفر شروع میمطالعات ف
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مجموع این . حدود سیصد تا از سدهایمان متعلق به جهاد کشاورزی است. کندشود با توجه به اهدافی که دارد فراهم می دیده می

شود یعنی همه این هزار تا سیصد حجم مخزن شان چیزی در حدود صد میلیارد نمی سیصدها حدود نیم میلیارد متر مکعب

ولی این نکته را هم . تواند در حالت نرمال در کشور جاری شوندآب های کل کشور میمترمکعب است یعنی آن چیزی که روان

ودخانه های ما طبق آماری که خدمتتان های کشور هم سد سازی انجام نشده برای خیلی از رخدمتتان بگویم در تمام رودخانه

عمدتا هم در حوضه های غربی واقع .میلیون هکتار حوضه آبریز سد داریم 25میلیون هکتار حدود 052عرض کردم از سطح 

های آبریز غیرسدی هستند که ما واقعا احتیاج به همکاری دوستان داریم که بتوانیم  بسیاری از حوضه های آبریز ما حوضه. هستند

 .از اثرات مفید آبخیزداری بهره مند شویم

ای دیگر دوستان نباید به این قضیه صفر و یکی نگاه نشود، شما اگر آمریکا و سدهایش  در مورد سدسازی یا هرکار توسعه: جعفری

اال هم من موافق بینید همین ح را سرچ کنید نقشه آمریکا را اگر ببینید شما جای خالی در نقشه که آمریکا سد نداشته باشد نمی

تواند کمک  هایی که در برنامه مدیریت آب می سدسازی به شیوه سنتی و به صورت غیر کارشناسی نیستم ولی باید تمامی آیتم

ی سی یا شرایط کند متناسب اقلیم کشورمان هست به آنها فکر کنیم این که سدسازی را بکوبیم و فکر کنیم ما االن با منابع دهه

سی و شش میلیون جمعیت داشتیم االن  20توانیم دوباره زندگی کنیم این امر امکان پذیر نیست ما سال رمان میی سی کشودهه

 .جمعیت دوبرابر شده و حتی سیاست ما این است که به دلیل هرم جمعیتی مان جمعیتمان را افزایش بدهیم

 اعتراض به روند سدسازی نگاه صفر و یکی است

کیلومتری تهران آمدند ایجاد کردند و االن باعث  055پروژه های دیگر مثل کارخانجاتی که در شعاع سدسازی هم مثل خیلی از 

بنابراین اگر ما در این نقطه قرار داریم مشکالتی داریم باید قبول کنیم که همه با همدیگر سهیم بودیم نمی . همین آلودگی هستند

در مورد سدسازی . ای نخواهد رساند این کار عمال ما را به نتیجه. برا کنیمشود گناه را بیندازیم گردن یک بخشی و خودمان را م

هایی هست که بدون کارشناسی با فشارهای سیاسی ما حتی داشتیم که بحث استیضاح مطرح شده به خاطر فقط اینکه  هم پروژه

یزی برای مصارف مختلف را اعالم کرده از رسدی که مدنظر یک منطقه بوده انجام شود، همین االن وزارت نیرو آب قابل برنامه 

وقتی آب اعالم شده مشخص است ما یک چیزی حدود پنج میلیارد و چهارصد میلیون مترمکعب . منابع آب سطحی و زیرزمینی

ت هایی که در دسشود این پنج میلیارد و چهارصد میلیون بین طرح توانیم طرح توسعه داشته باشیم وقتی اعالم می بیشتر نمی 

شویم یک منطقه های فیزیکی باالیی دارند باالخره اولویتی هم داده شود همین االن هم باز دچار مشکل می اجرا داریم یا پیشرفت

گویم که اگر با هم همکاری و همراهی نکنیم کند چرا سدهای منطقه ما متوقف شده است؟ بنابراین من میآید اعتراض میمی

دهیم این که سدسازی را بکوبیم ببینید همان سیلی که آقای دکتر گرشاسبی مثال زدند به هرحال سد توانیم کار خاصی انجام نمی

توانست دوباره در استان گلستان ایجاد شود جلویش را گرفته سد کرخه اصال در دوره ای هایی را که میوشمگیر خیلی از خسارت

االن اقلیم ما تغییراتی در آن اتفاق افتاده و . ی بزرگ رفتیمدر دهه هفتاد چون سیل های مخرب داشتیم به سمت ساخت سدها

دو سه سال پیش در استان چهارمحال و سمت خوزستان سیل آمد کارون سه و کارون . شویماالن همه داریم منتقد این قضیه می 

ثانیه بود تصور این حجم آب سیالبی که پنج هزار مترمکعب شش هزار متر مکعب در . چهار توانستند جلوی این سیالب را بگیرند

بنابراین نگاه صفر و یکی را باید کنار بگذاریم سد هم یک سازه است برای تامین آب در کنار سایر مواردی که . خیلی سنگین است

 بنابر این ضمن اینکه ما خیلی خوشحال هستیم که این. توانیم استفاده کنیم برای مدیریت منابع آب و تامین آب درکشورما می 

-توانیم در کنار هم، هم بحث همگرایی در برنامه ششم نه روی کاغذ بلکه درعمل در برنامه ها هم اتفاق افتاده از این به بعد هم می

 .های آبخیزداری هم بحث های مدیریت صحیح منابع آب را پیش رو داشته باشیم
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کنم من فکر می . آیدل مشکل و ارائه راهکار می کند و درصدد ح هر کسی از دیدگاه خودش مشکل را نگاه می: دکتر ملکیان

. ترین مسئله این است که ما نگاه دینامیکی و پویا داشته باشیمبرای اینکه اعتبارات برای اینکه در هر جایی تخصیص پیدا کند مهم

 .ی آب چون نگاه پویا و نگاه به آینده نداریممتاسفانه به خیلی از مسائل در زمینه 

 ردی کالن با دیدگاه پویا، راهی برای دسترسی به تمام جواب هاداشتن راهب 

برای اینکه اقلیم فرآیندی . اگر بخواهیم راهبرد کالن داشته باشیم حداقل برای پنجاه سال آینده باید از نگاه آب برنامه داشته باشیم

پس اگر راهبرد کالن و . گذارداثرات خود را می برعکس زلزله که در ده ثانیه. کنداست که در دراز مدت تاثیرات خودش را اجرا می

وقتی نگاه به . با دیدگاه پویا نه استاتیک به آینده دوردست داشته باشیم، جواب بسیاری از پرسش ها به نظر من داده خواهد شد

 .های رگباری ما در حال افزایش استتوانم استدالل بکنم که بارش  دوردست داشته باشم من می

برای من مناسب باشد؟ پس جواب   های رگباری مقابله داشته باشم کدام استراتژی و راهبردوقتی بخواهم با بارش  بنابر این

ها در کشور توانم این قضیه را درک کنم که نسبت بارش اگر من نگاه استراتژیک داشته باشم می . توانم داشته باشمپرسشم را می 

مدیریت باران . به صورت مایع است به صورت باران است نسبت به برف در حال تغییر است بارش هایی که. ما در حال تغییر است

من در مقابل این رویکرد چکار باید بکنم؟ بجای اینکه منتظر باشم در زمستان برف بیاد، باران . هم با مدیریت برف، فرق می کند

گر نگاه دوردست داشته باشم از االن می توانم این کار را انجام شود اینها نقششان بروم آن زمان مدیریت کنم ا آید جابجا می می

ما یک مفهومی . تواند خیلی موثر باشد یک سری مسائل هست که به نظرم اینها هم اگر روشن شود برای آبخیزداری می. بدهم

های  بسیاری از صحبت اگر مهندسی ارزش انجام شود، آن موقع است که( Value Engineering) داریم به نام مهندسی ارزش

شود؟ چقدر چقدر آب و به چه قیمتی ایجاد می . تواند تبیین شودمسئولین محترمی که در رابطه با بحث آبخیزداری هستند می 

 .تواند جلوی فرسایش خاک را بگیردکند و چقدر کار آبخیزداری می  خاک فرسایش پیدا می

وقتی شما . توانم در بحث بودجه و اعتباراتم صحبت کنم را تبیین کنم آن وقت میاگر بتوانم جایگاه مدیریت خدمات اکوسیستمی 

بنابراین این ها باید روشن . توانید در رابطه با بودجه و اعتبارات صحبت کنید که حق و عدالت هر بخشی هر سهمی جدا باشدمی 

ما در رابطه با قیمت آب در بخش کشاورزی صحبت شد . وقتی شما راهبرد کالن نداشته باشید ناتوان هستید در جواب دادن. شود

شما گندم را در کاشان بکار در همدان بکار یا در سیرجان بکار کدام یکی مناسب . هنوز قیمت بهینه برای کشور ما معلوم نیست

دیل کنند به بطری آب و است ؟ و به چه قیمتی؟ آیا آب را فقط تولید هندوانه بکنند و مثال به یک کشور بفروشند؟یا این آب را تب

 صدبرابر بفروشند؟ امنیت آب من در این وسط چه است؟

شما ببینید روابط بسیاری از کشورها . االن بحث دیپلماسی آب است. االن صحبت هایی است در رابطه با بحث آب فراتر است

نقش . توانید خیلی تبیین کنیداگر شما دیپلماسی آب را درنظر بگیرید آن وقت بحث آبخیزداری را می . براساس آب طرح می شود

شما حاضر نیستید یک وجب از خاک . وری است؟ ما در جمع بسیج دانشجویی هستیمآبخیزداری در بحث دیپلماسی آب چه ج

ولی آیا حاضر هستید یک وجب از خاک تان فرسایش پیدا کند؟ خاک . دهیدکشور نصیب دشمن بشود برایش هزاران شهید می 

ما اینجا در منابع طبیعی قطب . باشیماینها مسائلی هست که ما باید بیشتر بیندیشیم رویکرد راهبردی و کالن داشته . حاصلخیز

ما بهم پیوستگی فعالیت ها . ما اعتقاد داریم که جامع نگری بسیار برایمان مهم است. علمی توسعه پایدار حوضه آبخیز هستیم

خودش کشاورز برای . چند صاحب داشته باشد.ما اعتقاد داریم مناسب نیست یک حوضه آبخیز چند مدیر داشته باشد. اعتقاد داریم

هر بخشی برای خودش کار می کند و در آخر بجای اینکه ما هم افزایی مثبت . کار کشاورزی می کند وزارت نیرو برای خودش

نقش ترویج کجاست؟ . بنابر این نقش انسان خیلی مهم است. شودداشته باشیم بعضی اوقات اثرات فعالیت های مثبت ما خنثی می 
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کنولوژی ها را داشته باشید ولی نتوانید آن را منتقل کنید چه سودی دارد؟ بسیاری از نقش آموزش کجاست؟ وقتی بهترین ت

تکنولوژی هایی که وارد شده چون نتوانسته خودش را در جمع کثیر ملت و روستاییان و عشایریان و ساکنین حوضه های آبخیز 

 .تبیین کند، جواب نگرفته

 حکمرانی حوضه، به جای حکمرانی آب

 Watershed ها و مراحل تکاملی که دانش بشری در زمینه مدیریت جلو رفته به ایدهاز تمام این سعی و خطاها، تجربه 

Governance(حکمرانی حوضه )تر و فراتر است چون تجربه نشان داده این ایده از ایده حکمرانی آب هم خیلی جامع . رسیده

بجای اینکه شما برای شما نتایج مثبت بیاورد . اها چالش زا و بحران زا باشداست که ایده حکمرانی آب ممکن است در بعضی ج

کند و نقش انسان را در این آید نقش فرد و نقش تکنولوژی را با اکوسیستم مخلوط می  آورد حکمرانی حوضه مینتایج منفی می 

شما روی آن چیزهایی که اشتراکات . ی آبخیز باشدی آبریز باشد یا حوضه  حاال می خواهد انتهایش حوضه. گیرد قضیه درنظر می

 یعنی ایده. است حکمرانی حوضه ای را مالک قرار بدهید و این ایده را فراتر از آن ایده ای که دهه های قبل ارائه شد

(integrated watershed management)یا بحثی که بعدا مطرح شد با عنوان. مدیریت یکپارچه آب خیلی ایده خوبی است 

(water Governance )حکمرانی آب مطرح شد ولی االن صحبتی که هست تجربیانی که انجام دادند حکمرانی حوضه است .

تواند عادالنه و بجا بین تمام  وقتی شما ایده حکمرانی حوضه ای را درنظر بگیرید آن موقع بحث بودجه هم به مقدار زیادی می

 ./د آب و تامین آب حل شودبخش های مختلف کشاورزی، محیط زیست، تولی
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 آب
 آیانا - 4۹8۱بهمن  48: تاریخ

 پروژه های آب در ایران از ابتدای ژانویه کلید خورد: نماینده فائو در ایران

فائو، از ابتدای سال میالدی جاری در  "کانون ابتکار منطقه ای کمبود آب"پروژهای مشترک : نماینده مستقر فائو درایران گفت

 .ایران آغاز شد

فائو، از ابتدای سال میالدی جاری در  "کانون ابتکار منطقه ای کمبود آب"پروژهای مشترک : نماینده مستقر فائو درایران گفت

 .ایران آغاز شد

برای : به گزارش ایانا، محسن جالل پور رئیس اتاق بازرگانی ایران در نشست مشترک با نمایندگان فائو و یونسکو در ایران گفت 

با " آب مجازی"همچنین امسال همایشی نیز با عنوان . برگزاری روز ملی آب در کشور، از نماینده فائو و یونسکو دعوت شده است

 .شود ر میهمکاری مشترک آن ها برگزا

 2ضمن اینکه عملکرد : ها ارائه شده است، افزود وی با بیان این که درباره اصالح وضعیت آب گزارش هایی به نمایندگان این سازمان

 .ساله اتاق در بحث آب که عملکردی قابل قبول است، به آنها ارائه شد و مورد استقبال قرار گرفت

اسفند سال جاری منتقل  05به  72فروردین  5روز زودتر از  55ه روز جهانی آب در ایران رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینک 

دغدغه های اتاق بازرگانی، مردم و فعاالن اقتصادی برای حفظ این ثروت ملی به اطالع عموم رسانده خواهد : شده است، ادامه داد

 .شد

خود مردم مطالبه گر استفاده بهینه از آب باشند که در این زمینه شود تا  فضای فرهنگ سازی برای مردم ایجاد می: وی تصرح کرد 

 .شود مسابقاتی نیز برگزار می

 ایران به عنوان کانون ابتکار منطقه ای کمبود آب انتخاب شد 

و های منطقه نیز با این مشکل روبه رو بوده  چالش آب تنها برای ایران نیست و کشور: سرج ناکوزی در ادامه این نشست گفت 

 .های مشابهی دارند چالش

به همین منظور باید بهره وری : های دیگر در این ارتباط به مسائل زیست محیطی و تخریب آن اشاره کرد و گفت وی از چالش 

 .بیشتری در الگوهای آب ایجاد شود

رویکرد گروهی و دست به گفته ناکوزی، در این خصوص الزم است که همکاری میان بخش خصوصی و دولتی در ایران تقویت و  

 .جمعی ایجاد شود

پروژهای : نماینده مستقر فائو در ایران با اشاره به اینکه ایران به عنوان کانون ابتکار منطقه ای کمبود آب انتخاب شد، ادامه داد

 .مشترکی با ایران از ابتدای سال میالدی جاری داریم

ارت نیرو و سازمان محیط زیست ایران در حال بررسی و اجرای برخی از باهمکاری وزارت جهاد کشاورزی، وز: ناکوزی اظهار داشت

های  پروژه ها در خصوص نظارت و مدیریت بر منابع آب هستیم و اعتقاد داریم که برای تحقق این مهم، باید مشارکت بخش

 .خصوصی و دولت تقویب شود

باشند تا بتوانیم اگوی پایداری برای مصرف منابع آب در کشور جامعه مدنی نیز برای تحقق این امور باید مشارکت داشته : وی افزود

 .ایران ایجاد کنیم
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نتایج این کار در بلند مدت : های الزم برای مقابله با کم آبی، باید پایدار برنامه ریزی شود گفت ناکوزی با اشاره به اینکه فعالیت

 .نمایان می شود

 ./اساسی برای توسعه روستایی در ایران شدوی همچنین خواستار اتخاذ راهکارهای تازه و 
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 آب
 آیانا - 4۹8۱بهمن  48: تاریخ

 مدیریت بحران آباعالم آمادگی اسپانیا برای کمک به ایران در 

مدیر کل بین الملل مؤسسه تجارت خارجی اسپانیا با معاون بین الملل اتاق بازرگانی ایران در محل اتاق ایران دیدار کرد و راه 

 .کارهای گسترش همکاری های اقتصادی بین دو کشور مورد بررسی قرار گرفت

الملل اتاق بازرگانی ایران در محل اتاق ایران دیدار کرد و راه مدیر کل بین الملل مؤسسه تجارت خارجی اسپانیا با معاون بین 

 .کارهای گسترش همکاری های اقتصادی بین دو کشور مورد بررسی قرار گرفت

معاون بین الملل اتاق ایران با اشاره به حمایت دولت از بخش خصوصی و توسعه فعالیت های « فرهاد شریف»به گزارش ایانا،  

اکنون با در نظر گرفتن رویکرد دولت ها و باالترین مقامات دو کشور در خصوص همکاری : کشورها اظهار داشتمشترک با دیگر 

 .توانیم آغاز جدیدی را در ارتباط بخش های تجاری دو کشور رقم بزنیم های اقتصادی بلند مدت، می

با توجه به وضعیت : ایران و اسپانیا خوب بوده است؛ گفتمعاون بین الملل اتاق ایران با بیان اینکه سابقه روابط سیاسی و اقتصادی  

امن ایران در منطقه و تأمین نیازهای بازار همسایگان، فعالیت هایی همچون توسعه زیرساخت ها و فراهم آوردن شرایط پذیرش 

، می تواند به توسعه گردشگر در ایران از توجیه اقتصادی برخوردار است و تجربه شرکت های اسپانیایی فعال در این حوزه ها

 .همکاری های بین دو کشور کمک کند

فرهاد شریف، توانمندی ایران در حوزه های انرژی و نیروی انسانی تحصیلکرده را برای حضور سرمایه گذاران اسپانیایی و تبدیل  

 .عنوان کردفرصت های مذکور به موقعیت های تجاری و اقتصادی، یکی از راهکارهای توسعه همکاری های اقتصادی 

اسپانیا می تواند با توجه به عقاید مذهبی مسلمانان برای این دسته از : وی با اشاره به اهمیت صنعت گردشگری بیان کرد

 .گردشگران هم موقعیت های خاصی را فراهم کند

در حال حاضر : ن گفتسفیر جدید اسپانیا نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از مأموریتش در ایرا« ادواردو لوپز بوسکتس» 

 .ها را ارتقاء بخشد بسترهای توسعه مناسبات بین دو کشور فراهم است و این امر می تواند همکاری های دو کشور در همه زمینه

ها و تعامالت  های اقتصادی کشورش به تهران برای گسترش همکاری سفیر جدید اسپانیا در تهران با اشاره به چندین سفر هیأت 

اسپانیا تجربیات فراوانی در مقوله بحران آب و مدیریت مصرف آن دارد که آماده ایم این تجربیات را در : ظهار داشتاقتصادی، ا

 .اختیار ایران بگذاریم

این مؤسسه یک مؤسسه دولتی است که زیر نظر : در ادامه این نشست، مدیرکل بین الملل مؤسسه تجارت خارجی اسپانیا گفت 

 .کند و وظیفه اصلی آن فراهم کردن تسهیالت تجارت خارجی با دیگر کشورهای دنیاست اقتصاد فعالیت میوزارت خارجه و وزارت 

هدف اصلی از این سفر، شناسایی نیازها و تقاضای ایران از ما، آگاهی از اطالعات اقتصادی ایران، بررسی بازار ایران و : وی ادامه داد 

 ./های اسپانیایی است تهمچنین یافتن شرکای تجاری مناسب برای شرک
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مخالفت قاطع جهاد / های نوین آبیاری میلیارد مترمکعبی آب با روش 6.6جویی  صرفه

 کنتورهای الکتریکیکشاورزی با نصب 

میلیارد  6.6جویی  هزار هکتار از اراضی کشور، صرفه 255های آبیاری تحت فشار در سطح یک میلیون و  با استفاده از اجرای روش

 . های اخیر شاهد بودیم مترمکعبی آب را طی سال

کشاورزی امروز به مناسبت دهه فجر در ، معاون آب و خاک وزارت جهاد (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 055میلیارد تومان از  500هزار و  های توسعه آبیاری تحت فشار یک در سال جاری در بخش پروژه: مصاحبه ای مطبوعاتی گفت

تومان میلیارد  25ها رفته و عالوه بر آن  ریزی تخصیص داده شده، به استان میلیارد تومانی که از سوی سازمان مدیریت و برنامه

 .ها نرفته است دیگر نیز تخصیص گرفته شده که هنوز به استان

ها  میلیارد تومان آن به استان 66های فرعی تخصیص داده شد که  میلیارد تومان برای تجهیز شبکه 545: مراد اکبری افزود علی

 .رفته است

میلیارد تومان  05تومان تخصیص گرفته شده که میلیارد  68های آبیاری،  در راستای تجهیز و نوسازی شبکه: وی خاطرنشان کرد

 .ها رفته است آن به استان

ها رفته  میلیارد تومان آن به استان 05میلیارد تومان تخصیص گرفته شده که  55در راستای احیا و مرمت قنوات، : اکبری ادامه داد

میلیارد تومان آن  05ن تخصیص گرفته شده که میلیارد توما 66ها،  است و در راستای اجرای عملیات آب و خاک در عرصه تشکل

 .ها شده است روانه استان

ها  میلیارد تومان به استان 455.2میلیارد تومان اعتبارات مربوط به بخش آب و خاک،  655هزار و  از مبلغ یک: وی تصریح کرد

 .شود یافته تلقی می ارسال شده و تخصیص

 لی و فرعی از محل صندوق توسعه ملیهای اص میلیارد دالر برای شبکه 4۲اختصاص  

های  میلیارد دالر برای اجرای شبکه 05از محل صندوق توسعه ملی نیز دولت : معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی یادآور شد

از  هزار هکتاری خوزستان، هزینه شده و 225میلیارد دالر آن در پروژه  0.2اصلی و فرعی آبیاری و زهکشی تخصیص داده است که 

 .میلیون هکتار شبکه اصلی توسط آن احداث شده است 002میلیارد تومان آن جذب و  455این مقدار 

میلیارد تومان در سال جاری تخصیص داده  562های شبکه فرعی در محدوده کشور، مبلغ  های مهار آب در پروژه: اکبری تأکید کرد

میلیارد تومان برای این منظور در نظر  455هزار و  بینی شده که یک شد که جذب آن نیز انجام شده است و برای سال آینده پیش

 .گرفته شود

هایی چون  های شبکه فرعی قرار دارند که استان استان کشور در محدوده مهار آب 00هزار هکتار از اراضی  556: وی اظهار داشت

های رضوی، شمالی و جنوبی در این  وچستان و خراسانایالم، کرمانشاه، کردستان، اردبیل، آذربایجان غربی و شرقی، سیستان و بل

 .محدوده هستند

میلیارد تومان  055میلیون دالر که بیش از  45مبلغ : هزار هکتاری سیستان خبر داد و گفت 46اکبری از اجرای فاز نخست پروژه 

 .هزار هکتاری سیستان تخصیص داده شده است 46خواهد شد، اعتبار برای اجرای پروژه 



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                             4931 سوم بهمناهم اخبار هفته 
 

 

 46ها و عملیات اجرایی در سطح  پیمانکار استفاده شده و عملیات اجرایی در تجهیز کارگاه 55در فاز نخست، از : مچنین افزودوی ه

ای که  گونه میلیون دالر جذب کنیم؛ به 055شود که بتوانیم بیش از  بینی می هزار هکتار در حال انجام است و سال آینده نیز پیش

 .ین پروژه به اتمام برسد، ا0076امیدواریم در سال 

 های آب و خاک در حوزه دریاچه ارومیه درصد طرح 9۲اختصاص تنها  

حدود : معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی درباره اجرای عملیات بخش آب و خاک در پروژه دریاچه ارومیه خاطرنشان کرد

درصد آن تخصیص داده شده  05ی شده است که تاکنون بین میلیارد تومان در بخش آب و خاک و نقشه کاداستر اعتبار پیش 025

 .های مربوطه را در حوزه دریاچه ارومیه به اتمام برسانیم و امیدواریم مابقی آن تخصیص یابد تا بتوانیم پروژه

رد تومان میلیا 055های نوین آبیاری،  در راستای توسعه روش: اکبری درباره اجرای عملیات آبیاری تحت فشار در کشور ادامه داد

شده اگر  بندی هزار هکتار پروژه در کشور در حال اجرا است و بر اساس برنامه زمان 005تا  052جذب شده، اما در حال حاضر 

 .خواهیم رسید 0074هزار هکتاری تا پایان سال مالی  085موقع اختصاص یابد، به اهداف برنامه یعنی سطح  منابع اعتباری به

میلیارد تومان برای اجرای عملیات آبیاری  500هزار و  شده، یک بندی شده است که طی برنامه زمانبینی  پیش: وی تصریح کرد

میلیارد  025هزار هکتار از اراضی کشور را تحت پوشش قرار دهیم که تاکنون  085تحت فشار در کشور تخصیص یابد تا بتوانیم 

ای است که باید به  میلیارد تومان دیگر نیز مطالبه 455فته و ها ر میلیارد تومان آن به استان 055تومان تخصیص گرفته که 

 .میلیارد تومان هزینه شده است 025توان گفت از اعتبار فوق،  پیمانکاران پرداخت کنیم و در مجموع می

 خاص بودن اعتبارات بخش آب و خاک در برنامه ششم توسعه 

: ات بخش آب و خاک در برنامه ششم توسعه خبر داد و یادآور شدمعاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی از خاص بودن اعتبار

هزار هکتار  455میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده که قرار است  855برای سال آینده در بخش آبیاری تحت فشار، دوهزار و 

 .ملیات آب و خاک بیانجامدهای فرعی، تجهیز و نوسازی و ع های آبیاری نوین و اجرای شبکه ای نزدیک به روش در آینده

شود و حداقل  جویی آب می مترمکعب صرفه 455به ازای هر هکتار آبیاری تحت فشار در کشور، چهارهزار و : اکبری تأکید کرد

بینی است؛  درصدی در مصرف کود و سموم شیمیایی قابل پیش 52درصدی در تولید محصوالت کشاورزی و کاهش  05افزایش 

 .شود وری آب مصرفی در بخش کشاورزی فراهم می های تولید و امکان ارتقاء بهره زینهعالوه بر آن کاهش ه

با احتساب هر هکتار آبیاری : هزار هکتار از آبیاری تحت فشار در کشور خبر داد و اظهار داشت 255وی از اجرای یک میلیون و 

میلیارد مترمکعب آب در بخش کشاورزی  6.6 توان گفت که تاکنون مترمکعبی می 455جویی چهارهزار و  تحت فشار، صرفه

 .جویی شده است صرفه

کند و برای  گذاری می در سال جاری به ازای هر هکتار آبیاری میکرو، دولت هفت میلیون تومان سرمایه: اکبری همچنین گفت

 .های آبیاری نیز شش میلیون تومان در نظر گرفته شده است ماشین

 .بینی است کالسیک ثابت پنج میلیون تومان کمک بالعوض دولت در سال جاری قابل پیشبرای نوع : وی در ادامه افزود

 امیدواری برای تصویب الیحه جامع خاک در مجلس بعدی 

منظور اصالح و بهبود وضعیت  به: معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی از تدوین طرح جامع خاک خبر داد و خاطرنشان کرد

های  و تقدیم مجلس شده است که امیدواریم در مجلس بعدی مطرح شده و حفاظت خوبی از خاک خاک کشور، این طرح تهیه

 .عمل آید کشور به



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                             4931 سوم بهمناهم اخبار هفته 
 

 

های خاک است و مابقی  میلیون هکتار آن فاقد محدودیت 0.5میلیون هکتار اراضی آبی کشور،  8.0از : اکبری ادامه داد

های  دارد؛ بنابراین لزوم اصالح و بهبود خاک... خاک، توپوگرافی وهای مختلفی همچون شور بودن، قلیایی بودن، عمق  محدودیت

 .شود های این معاونت محسوب می کشور جزو برنامه

های  الزم است برنامه: تن در هکتار برآورد شده است، تصریح کرد 00تا  06وی با اعالم اینکه فرسایش خاک در کشور ساالنه 

وری در بخش  خاک در کشور اعمال شود؛ زیرا این دو مؤلفه از پارامترهای اصلی بهره وری آب و اجرایی در راستای افزایش بهره

 .شوند کشاورزی محسوب می

 .های کشوری مغفول مانده است، اما در برنامه ششم توسعه به جد دنبال خواهد شد مقوله خاک تاکنون در برنامه: اکبری یادآور شد

میلیون هکتار را در برنامه داریم که با همکاری  5.2های کشور  اصالح خاک طی برنامه ششم توسعه، برای: وی تأکید کرد

شود و در صورت تأمین  ها، انجمن علوم خاک، مؤسسه تحقیقات خاک و آب، دانشگاه تهران و سایر عوامل مؤثر اجرایی می دانشگاه

 .منابع، عملیات آن به ازای هر هکتار یک میلیون تومان قابل اجرا است

 کنتورهای الکتریکی اجحاف در حق کشاورز با /درصد است 6۲صرف آب کشاورزی کمتر از میزان م 

 002بر اساس اعالم وزارت نیرو، : های زیرزمینی در کشور اظهار داشت معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی درباره وضعیت آب

نه شش میلیون مترمکعب برآورد شده است، در میلیارد مترمکعب از ذخایر استاتیک کشور مصرف شده است و بیالن منفی ساال

 .هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور وجود دارد 855تا  025حالی که حدود 

آبه آنها هر روز مورد تعرض  هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور وجود دارد که به جای آنکه حق 455حدود : اکبری همچنین گفت

 .شد از مقابله میهای غیرمج قرار گیرد، الزم بود که با چاه

متأسفانه وزارت نیرو کنتورهای الکتریکی را جایگزین نوع حجمی آن کرده است که وزارت جهاد کشاورزی به : وی در ادامه افزود

 .شود هیچ عنوان چنین اقدامی را قبول ندارد، زیرا در حق کشاورز اجحاف می

حجمی محاسبه شود، نه ساعتی که در این راستا بارها به وزارت  های مجاز باید میزان مصرف آب توسط چاه: اکبری خاطرنشان کرد

 .وجود نیامده است نیرو اعالم شده، اما هنوز تغییری در روند آن به

 .های غیرمجاز مقابله کنیم های مجاز را کنترل کنیم، با چاه الزم است به جای آنکه چاه: وی ادامه داد

وزارت نیرو الزم است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، قوه قضاییه، قوه : کردمعاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی تصریح 

های غیرمجاز مسدود شده و برنامه مانیتورینگ آب بتواند  بندی مشخص کنند تا تمامی چاه مقننه و صداوسیما یک برنامه زمان

 .توسط هر دو وزارتخانه به انجام برسد

ها نصب شود، باید وزارت جهاد کشاورزی نیز در این بین دخیل باشد و میزان  بر چاه اگر قرار باشد کنتوری: اکبری یادآور شد

 .برداشت چاه مطابق مصرف محصوالت کشاورزی مشخص شود

کند به ازای مصرف هر مترمکعب آب،  وزارت جهاد کشاورزی برنامه توسعه افقی را در دستور کار ندارد و تالش می: وی تأکید کرد

 .د و در این راستا نیز طرحی در حال انجام است که میزان مصرف آب محصوالت کشاورزی مشخص شودبرنامه داشته باش

این برنامه با کمک اتاق بازرگانی، معاونت زراعت و باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تدوین : اکبری اظهار داشت

دهد میزان مصرف  ورزی را بسنجد، در حالی که برآوردها نشان میتواند مصرف آب محصوالت کشا شده و ظرف دو سال آینده می

 .درصد است 65آب بخش، کمتر از 
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شود که  آبیاری در کشور وجود دارد؛ یعنی آب مورد نیاز گیاهان تأمین نمی درصد کم 52در حال حاضر بیش از : وی همچنین گفت

 .الزم است اصالحاتی در این بخش انجام شود

آبی در کشور وجود دارد، اما برخی  های خشکسالی و کم با وجود آنکه چالش: زارت جهاد کشاورزی افزودمعاون آب و خاک و

 .تر عمل کند سدهایی که تاکنون ساخته شده است، هنوز نتوانسته آبگیری شود که در این راستا باید وزارت نیرو برای آینده محتاط

محیطی و اکولوژیکی رعایت شود که در این  ری است، اما باید مسائل زیستدر برخی مناطق، وجود سد ضرو: اکبری خاطرنشان کرد

 .کند بین سازمان حمایت محیط زیست نقشی اساسی دارد که متأسفانه آن را لحاظ نمی

دانیم که به کدام دلیل لحاظ  های قانونی توسط محیط زیست برای جلوگیری از سدسازی وجود دارد، اما نمی ظرفیت: وی ادامه داد

 .شود نمی

 گذاری در حوزه آب و خاک در کشور های خارجی برای سرمایه حضور شرکت 

ها بر استفاده  معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره وضعیت آبی کشور و اثرات رفع تحریم

های جدید  و ایتالیا در زمینه استفاده از تکنولوژیبسیاری کشورهای مطرح دنیا همچون روسیه : های جدید تصریح کرد از تکنولوژی

 .های موجود در کشور بکاهیم ای نزدیک بتوانیم از سختی قدم شدند که امیدواریم در آینده گذاری در ایران، پیش و سرمایه

ه امیدواریم بتوانیم هزار هکتار از اراضی گندمکاری کشور به روش تیپ تجهیز شد ک 02بار  امسال برای نخستین: اکبری یادآور شد

تواند با مصرف آب کمتر، تولید را دوبرابر کند و عملکرد هشت تنی را از محصول گندم انتظار  آن را افزایش دهیم؛ زیرا این روش می

 .داشته باشیم

ی بارانی به های آبیار در برخی مناطق تبدیل روش: خبر داد و تأکید کرد 72های آبیاری تحت فشار در سال  وی از نوسازی پروژه

 .میکرو تحت موافقت قرار گرفته و با مبلغی جزئی، امکان این تغییرات فراهم است

 .برآورد شده است که با صرف هزینه یک میلیون تومانی، خواهیم توانست آبیاری بارانی را دومنظوره کنیم: اکبری اظهار داشت

دهند، در حالی که در تمام دنیا ابتدا آب  صنعت اهمیت میمتأسفانه در کشور به بخش کشاورزی بعد از : اکبری همچنین گفت

ای پیش رود که غذای مردم در  گونه ها به شود که امیدواریم برنامه شرب، سپس مواد غذایی و در مرحله سوم صنعت لحاظ می

 .اولویت بخش صنعت قرار گیرد

رسد طی  نظر می های غیرمجاز را مسدود کنیم، به نیم چاهاگر بتوا: های آب زیرزمینی افزود وی در پایان درباره بیالن منفی سفره

هزار متمرکعب از  02سال آینده  05تا  55ها برگردیم و ظرف  برنامه ششم توسعه بتوانیم به حالت ابتدایی یعنی منفی بودن بیالن

 ./ها برگردانیم آب را بتوانیم به سفره

/news/fa/ir.iana.www//:http58602D%/8%B2% 
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 آب
 آیانا - 4۹8۱بهمن  4۱: تاریخ

 ریزی برای کاهش مصرف آب برنامه/ جزییات الیحه برنامه ششم توسعه 

از یارانه دولت جهت حق سرانه بیمه از طریق وسع ارزیابی و  پوشش بیمه سالمت برای تمام آحاد جامعه اجرایی است و برخورداری

 .شود بر اساس آیین نامه مصوب هیات وزیران پرداخت می

در حالی این الیحه در . ای ایران دیروز همزمان با الیحه بودجه سال آینده به مجلس ارایه شد الیحه ششمین برنامه توسعه

هور به مجلس شورای اسالمی ارایه شده است که پیش از این برخی با استناد به جم هفتمین روز دی ماه از سوی رییس و بیست

. کردند باید برنامه پنجم توسعه به مدت یک سال تمدید شود تاخیر یک ماه و چند روزه دولت در ارایه الیحه بودجه تاکید می

رنامه ششم توسعه در مجلس حضور یافت تا نشان ها، روحانی با الیحه بودجه سال آینده و الیحه ب نخستین روز پس از لغو تحریم

ریزی تاکید کرده بود که سناریوهای  پیش از این رییس سازمان مدیریت و برنامه. ها آمادگی دارد دهد، دولتش برای لغو تحریم

ها،  ورت لغو تحریمهای پیش رو مد نظر دولت قرار دارد و در ص ریزی در سال بینانه، بدبینانه و حفظ وضع موجود برای برنامه خوش

کند و اگر وضعیت بدتر از این شود نیز سناریویی بدبینانه مد نظر قرار خواهد  اقتصاد کشور متناسب با شرایط تازه کشور حرکت می

ترین گزینه پیش  ها نخستین گزینه دولت، یعنی برنامه خوشبینانه یا به عبارت دیگر محتمل با اجرایی شدن برنامه لغو تحریم. گرفت

هایی کلی در خصوص وضعیت کشور در  گیری ماده با جهت 00الیحه برنامه ششم توسعه، در . وی دولت مالک عمل قرار گرفتر

 .پنج سال پیش رو به مجلس شورای اسالمی ارایه شده است

 احکام جنجالی حذف شد

دهد برخی احکام جنجالی این الیحه  یروحانی در حالی برنامه ششم توسعه را به مجلس ارایه کرد که بررسی محتویات آن نشان م

طور که در بند چهارم ماده هفت الیحه  آن. ها داللت داشت، حذف شده است نظیر جزییاتی که بر انحالل و ادغام برخی سازمان

ایی با های اجر شود در اجرای اصالح ساختار دولت و کاهش حجم و اندازه دستگاه به دولت اجازه داده می»برنامه ششم توسعه آمده 

ها و  های تابعه و وابسته وزارتخانه جایی سازمان عالی اداری، نسبت به ادغام، انحالل و جابه پیشنهاد سازمان مدیریت و تصویب شورای

 «.ها اقدام کند سازمان

 های متخلف ها و موسسه برنامه جدید برای برخورد با بانک

ویس الیحه برنامه ششم، بانک مرکزی عالوه بر اختیارات قانونی مقرر در ن ریزی در پیش بنا بر پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه

های اعتباری  ها و موسسه تواند برحسب مورد، چهار اقدام نظارتی و انتظامی را نیز در قبال بانک قانون پولی و بانکی کشور، می

برای اعمال نظارت کامل و فراگیر : سعه آمده استالیحه برنامه ششم تو 50به گزارش ایرنا، در بند . غیربانکی و متخلف اعمال کند

ها و بازارهای غیر متشکل پولی و مالی باهدف ارتقای  های پولی، بانکی واعتباری و ساماندهی موسسه بانک مرکزی بر بازار و موسسه

که به تصویب تواند در چارچوب ضوابطی  شفافیت و سالمت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیالت، بانک مرکزی می

رسد، عالوه بر اختیارات قانونی خود مقرر در قانون پولی و بانکی کشور، حسب مورد یک یا چند مورد از  شورای پول و اعتبار می

اعمال »از جمله این اقدامات، . های اعتباری غیر بانکی متخلف اعمال کند ها و موسسه اقدامات نظارتی و انتظامی را در قبال بانک

ی تا سقف حداکثر یک درصد آخرین سرمایه ثبت شده بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی متخلف متناسب با سطح و جریمه نقد

ها و سهامداران یا پرداخت پاداش و  اعمال محدودیت یا ممنوعیت توزیع سود و اندوخته»، «نوع تخلف از محل سود سهامداران

طور موقت، سلب حق تقدم خرید سهام همه یا برخی  خی از سهامداران بهحسب مورد، سلب حق رای همه یا بر»، «مزایای مدیران
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لغو »، «های اعتباری غیر بانکی ها و موسسه از سهامداران یا الزام به واگذاری سهام خود و اعمال ممنوعیت تملک سهام در بانک

های صورت گرفته در این  بینی اس پیشبر اس. است« مدیره ای مدیران عامل و اعضای هیات سلب صالحیت حرفه»و « مجوز فعالیت

الیحه نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران موظف است برحسب اعالم بانک مرکزی نسبت به توقف فعالیت یا تعطیل شدن شعبه 

ی دهند مطالبه مجوز فعالیت از بانک مرکز هایی که فعالیت پولی و بانکی انجام می یا موسسه مربوطه اقدام و از شعب و موسسه

کند؛ مواردی را که نیروی انتظامی فاقد مجوز شناسایی است به بانک مرکزی اعالم و حسب تصمیم این بانک، نسبت به اعطای  می

همچنین هرگونه تبلیغ برای ارایه خدمات پولی و بانکی . مهلت حداکثر تا یک ماه، اخطار، توقف فعالیت یا تعطیلی آنها اقدام کنند

برابر هزینه تبلیغ صورت  05تخلف از این حکم مستوجب جزای نقدی تا میزان . ابالغی بانک مرکزی باشدباید براساس آیین نامه 

 .گرفته خواهد بود که به حساب خزانه واریز خواهد شد

 قطع وابستگی به نفت

رفه جویی در های صورت گرفته مقرر است برای قطع وابستگی به نفت و اصالح نظام درآمدی دولت و ص ریزی بر اساس برنامه

 .های اجرای برنامه ممنوع شود های عمومی برقراری هر گونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید در سال هزینه

 درصدی صندوق 05سهم 

درصد  05بر اساس این گزارش سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز 

این الیحه، صندوق توسعه ملی  2همچنین طبق ماده . و مقرر است ساالنه دو واحد درصد به این رقم افزوده شود شود تعیین می

های صنعتی، شرکت  ای شامل ایدور، ایمیدرو، سازمان صنایع کوچک و شهرک های توسعه هایی که توسط سازمان مجاز است به طرح

گذاری کند،  درصدی بخش خصوصی در مناطق کمتر توسعه یافته سرمایه 47ملی صنایع پتروشیمی و توانیر با مشارکت حداکثر 

 .تسهیالت ارزی پرداخت کند

 شوند های عمرانی فاقد توجیه متوقف می پروژه

های عمرانی متعدد در کشور، شروع طرح و پروژه عمرانی در دوره اجرای برنامه ششم توسعه صرفا با  برای جلوگیری از آغاز پروژه

های  های تملک دارایی همچنین مقرر شده است با بازنگری و غربالگری طرح. رسد سازمان به تصویب هیات وزیران میپیشنهاد 

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی  50هایی را که واجد شرایط مذکور در ماده  ای موجود، طرح سرمایه

 .دولت نیستند، متوقف کند

 ها یبازپرداخت بده

را از طریق انتشار اوراق بهادار تسویه  0074های قطعی شده خود به اشخاص تا پایان سال  تا پایان برنامه ششم، دولت کل بدهی

ای که به  اوراق مذکور با رعایت قانون اوراق بهادار تا سقف مندرج در قوانین بودجه سنواتی و مصون از تورم، طبق آیین نامه. کند می

 .یابد رسد، انتشار می ن و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب دولت میپیشنهاد سازما

 ارتقای امنیت کسب و کار

گذاری و کارآفرینی در کشور جذب متخصصان، صیانت،  وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هدف تضمین امنیت سرمایه

هش ریسک اجتماعی در محیط کسب و کار، الزامات ارتقای امنیت ها و کا حفاظت و مقابله با اخالل در امنیت اشخاص و بنگاه

 .فضای کسب و کار را تهیه و به تصویب شورای امنیت ملی برساند

 شود ها واقعی می قیمت
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وری در مصرف آب و انرژی و  بینی شده است برای ارتقای عدالت اجتماعی و افزایش بهره الیحه برنامه ششم توسعه، پیش 7در ماده 

های  شود قیمت آب و حامل ها، با هدف افزایش تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد، به دولت اجازه داده می د کردن یارانههدفمن

 .واقعی کند 0077ای را با رعایت مالحظات، به تدریج تا پایان سال  انرژی و سایر کاالها و خدمات یارانه

 ریزی برای کاهش مصرف آب برنامه

های  ارتقای شاخص بهره وری آب، ارایه حمایت. میلیارد متر مکعب صرفه جویی در مصرف آب اتفاق بیفتد 00مقرر است ساالنه 

. ها و انتقال کشت محصوالتی که قابلیت انتقال از فضای باز به گلخانه را دارد، در این راستا مد نظر است الزم برای توسعه گلخانه

ت هر گونه یارانه و حمایت مالی محصوالتی که بر خالف الگوی کشت، تولید مقرر است اعمال مدیریت جهت جلوگیری از پرداخ

 .شوند، صورت گیرد می

 های ارزی راهی برای بازپرداخت بدهی

های  های ارزی ایجاد شده شرکت ملی نفت ایران به سیستم بانکی کشور طی سال دولت مجاز است از طریق بانک مرکزی، بدهی

های برنامه ششم از محل مازاد منابع نفت و گاز و وصولی صادرات نفت خام و میعانات گازی و  سال را به تدریج طی 0075تا  0080

های مربوط  این تبصره مانع از ایفای تعهدات شرکت ملی نفت برای پرداخت بدهی. کسر سهم صندوق توسعه ملی، بازپرداخت کند

 .به سیستم بانکی نخواهد شد

 قتصادیریزی برای افزایش قدرت ا برنامه

پذیری  بینی شده است در راستای اجرای مفاد مصرح در قانون اساسی و افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب در این الیحه پیش

های اجرایی و نیروهای مسلح مکلفند تمامی اقدامات  اقتصاد کشور و برای مدیریت منسجم، هماهنگ و موثر روابط خارجی، دستگاه

وزارت امور خارجه نیز ملکف شده است نسبت به . را با هماهنگی وزارت امور خارجه انجام دهندخود در زمینه روابط خارجی 

طراحی و اجرای اقدامات اعتماد ساز در سیاست خارجی، ایجاد بسترها و شرایط سیاسی الزم برای تنوع بخشی و تقویت پیوندهای 

تقویت دیپلماسی اقتصادی با . های نوظهور اقدام کند و قدرتراهبردی با کشورهای جهان و به ویژه کشورهای منطقه، همسایگان 

جانبه از حقوق ایرانیان خارج از کشور و مشارکت دادن آنها در توسعه ملی نیز از  تمرکز به ورود به بازارهای جهانی و حمایت همه

ان برای مقابله با تروریسم و افراط به کارگیری همه امکانات جمهوری اسالمی ایر. وظایف اقتصادی وزارت امور خارجه خواهد بود

ریزی و اقدام موثر در راستای استقالل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و افزایش مقاومت اقتصادی در این راستا مد نظر  گرایی و برنامه

 های صورت گرفته در الیحه برنامه ششم بینی اهم پیش.است

 .شود واقعی می 0077های انرژی تا سال  قیمت آب و حامل

پوشش بیمه سالمت برای تمام آحاد جامعه اجرایی است و برخورداری از یارانه دولت جهت حق سرانه بیمه از طریق وسع ارزیابی و 

 .شود بر اساس آیین نامه مصوب هیات وزیران پرداخت می

م کارفرما و بیمه بیکاری برای التحصیل دانشگاهی به کار بگیرند از پرداخت سه کارفرمایانی که در پنج سال اجرای برنامه ششم فارغ

 .مدت دو سال از تاریخ شروع معاف هستند

 .کارگیری و تبدیل وضعیت استخدامی نیروی انسانی در دستگاه اجرایی ممنوع است هرگونه به

 .یابد درصد کاهش می 02های اجرایی حداقل  حجم، اندازه و ساختار دستگاه

 .لیاتی جدید طی برنامه ممنوع استبرقراری هر گونه تخفیف، ترجیح یا معافیت ما

/news/fa/ir.iana.www//:http58287D%/8% 

http://www.iana.ir/fa/news/28589/%D8%25
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 آب
 آیانا - 4۹8۱بهمن  4۱: تاریخ

 گو درباره تراژدی آب و در ستایش گفت

های  گاهی مقاالت مطبوعاتی و گاهی برنامه. شده استهای مختلفی بیان  آنچه بر سر آب و منابع آن در ایران آمده، با روایت

ترین مایع روی  بار از سرنوشت حیاتی اند؛ روایتی غم های مستند در بیان این روایت نقش داشته تلویزیونی و مختصری و نیز فیلم

  .زمین

گاهی مقاالت مطبوعاتی و . ه استهای مختلفی بیان شد آنچه بر سر آب و منابع آن در ایران آمده، با روایت: حمیدرضا میرزاده

بار از سرنوشت  اند؛ روایتی غم های مستند در بیان این روایت نقش داشته های تلویزیونی و مختصری و نیز فیلم گاهی برنامه

که با حمایت « کمیل سوهانی»فیلمی به کارگردانی . هاست یکی از همین روایت« مادرکُشی»مستند . ترین مایع روی زمین حیاتی

های مستندی که کارفرمای دولتی دارند،  جمهوری ساخته شده و برخالف بسیاری از فیلم های استراتژیک ریاست رکز بررسیم

 .کشد وقایعی تلخ را به تصویر می

گاه در ن. پردازد سوهانی در این فیلم از زاویه دید خود، به آنچه بر سر منابع آب ایران رفته و اشتباهات مدیریت کالن منابع آب می

اول، سوهانی به همان صراحتی که نام فیلم را انتخاب کرده، از سدسازی، مدیریت منابع آب زیرزمینی، مدیریت محصوالت 

ترین  های گذشته، بزرگ او معتقد است مدیریت آب در سال. کند سویه و دولتی منابع آب انتقاد می کشاورزی و مدیریت یک

 .و آن را به مرگ نزدیک کرده استوارد کرده « مادرِ زمین»ها را به  آسیب

زیستی و مخالفان سدسازی و انتقال آب دانست، اما   طرفه و تنها از دیدگاه محیط توان روایتی نسبتا یک اگرچه روایت سوهانی را می

ی که آبی تصویر سدهای. گذارد های بعدی نمی زنی های به تصویر کشیده شده، چنان گویاست که جایی برای چانه تصاویر و واقعیت

هایی که به دلیل جانمایی اشتباه یک نیروگاه  هایی کشاورزی که آبی برای آبیاری آنها نیست، فروچاله پشت آن ذخیره نشده، زمین

های خشک آبادان، واقعیاتی است که مانند سیلی به  های آب زیرزمینی به وجود آمده و همچنین نخل رویه از سفره و برداشت بی

های مدیریت آب، مانند  ترین نکات این فیلم، استفاده از تصاویر آرشیوی از مراسم افتتاح طرح از جالب. ندخور صورت مخاطب می

گویند، اما اندکی پس از افتتاح، نه  سد گتوند و نیروگاه کبودرآهنگ است؛ مراسمی که در آنها مسئوالن وقت از فواید طرح خود می

 .خبری از آب مانده و نه فواید

های مختلف به نمایش درآمده است، اما  در دوره اخیر جشنواره سینما حقیقت تقدیر شد و تاکنون چندین بار در جمعاز مادرکشی 

جمعی که بسیاری از آنان را . شاید تأثیرگذارترین جمعی که به تماشای این فیلم نشسته است، جامعه مهندسان مشاور ایران باشد

گرد هم جمع شدند و به تماشا و نقد و بررسی فیلم   بهمن 00روز یکشنبه  دهند و های عمران و سدساز تشکیل می شرکت

های زیادی در دل خود داشت؛ چراکه نیمی از افراد داخل سالن، مهندسان  ای که با تشنج همراه بود، اما بحث جلسه. پرداختند

 .زیست بودند  مشاور و نیم دیگر نیز فعاالن محیط

های به تصویر کشیده شده  مهندسان مشاور، واکنشی منفی بود؛ اگرچه بسیاری از آنها نیز واقعیتواکنش غالب به این فیلم از سوی 

، معاون وزیر نیرو با تمجید از ساخت این «علیرضا دائمی»در این جلسه، . بار منابع آب را کتمان نکردند درباره سرنوشت مصیبت

اگرچه این نکته را نیز فراموش نکرد که نقد، باید با اطالعات . دانست سازی را مفید کشیدن مدیریت منابع آب و سد چالش فیلم، به

. رسید ، مثبت به نظر نمی«نقد سدسازی»ها انجام شود، اما نظر بسیاری از حاضران در جلسه درباره  دقیق و مشاهده تمام واقعیت

متهم « خیانت»که سدسازان در این فیلم به  چنین بود های مهندسان مشاور سدساز این ظاهرا برداشت بسیاری از نمایندگان شرکت
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ای طوالنی در زمینه صادرات پسته از ایران دارد، در  در بخشی از فیلم، یکی از کشاورزان که سابقه. حال آنکه چنین نبود. اند شده

مانند ایران، این کشاورز معتقد بود در کشور خشکی . «ام در خیانتی بزرگ سهیم بوده»: اظهارنظری شخصی درباره خود گفت

ای، خیانت تلقی  گونه های خود را به افزایش صادرات محصوالت کشاورزی به معنای صادرکردن آب است و به همین دلیل او فعالیت

رسد برخی از تماشاگران این تعبیر را به  با وجود این، به نظر می. کس و هیچ دستگاهی تعمیم نداد کرده بود، اما این تلقی را به هیچ

 .فتند که البته جو نسبتا متشنج جلسه نیز به این تعبیر اشتباه دامن زدخود گر

وگوهای پیشین درباره مدیریت منابع آب و سدسازی مشهود بود، عمدتا سدسازان از  طور که در این جلسه و البته گفت آن

. دانند اطعانه سدسازی را مردود میزیست نیز ق  کنند و در مقابل، بسیاری از فعاالن محیط های خود، قاطعانه دفاع می فعالیت

آنچه در . رسد رویکردی اشتباه است رود که به نظر می نگری به فعالیت سدسازی و انتقال آب می ها به سمت مطلق معموال بحث

ابع های مدیریت من در بسیاری موارد، طرح. توجه به مقتضیات سرزمینی است گذرد، نگاهی بخشی و بی  مدیریت منابع آب ایران می

ها را  اند و در مواردی نیز اشتباهات در جانمایی و مهندسی، این طرح های سیاسی و نمایندگان مجلس اجرا شده آب با فشار گروه

هایی به وزارت نیرو تحمیل  طور که معاون وزارت نیرو در همین جلسه اذعان کرد، در بسیاری موارد طرح آن. آور کرده است زیان

، از کارشناسان باسابقه مدیریت «عباسقلی جهانی»شاید بهترین تعبیر را . اند وزارتخانه نیز با آنها مخالفشده که کارشناسان این 

توسعه، . های بزرگ در کشور انجام شده، توسعه نیست، بلکه عمران نام دارد آنچه تحت عنوان ساخت سازه»: او گفت. آب، بیان کرد

به بیان دیگر، تنها با وجود مطالعات . های فراگیر است جانبه و برنامه مند بررسی همهتوسعه، نیاز. «نیازمند بررسی همه جوانب است

کند هر نقطه از سرزمین، قابلیت بارگذاری  توان به توسعه اندیشید؛ مطالعاتی فراگیر که مشخص می است که می« آمایش سرزمین»

گیری درباره  زمین، قطعا فشارهای سیاسی تأثیری در تصمیمبا وجود مطالعات آمایش سر. کدام فعالیت اقتصادی و عمرانی را دارد

آغاز شد و در همان  0085برای ایران پیشنهاد شد، در دهه  0045چنین مطالعاتی، در دهه . ای نخواهد داشت های توسعه فعالیت

ابع آب در ایران آمده، ناشی از نبود در واقع مصایبی که بر سر من. کاره رها شد ریزی، نیمه ها با انحالل سازمان مدیریت و برنامه سال

رود،  اندیشد و آنچه از بین می وضعیتی که هر بخش، تنها و تنها به موقعیت، پیشرفت و توسعه خود می. چنین مطالعاتی است

رفت توان پیکان اتهامات را فقط به سوی وزارت نیرو گ پس در چنین موقعیتی، نه می. هایی حیاتی مانند آب و خاک است زیرساخت

 .تقصیر اصلی گردن چیزی است که وجود ندارد؛ مطالعات آمایش سرزمین. و نه سدساز

ای و  رسد، مادرکشی فیلمی است که بیشتر از آنکه منتقد سدسازی باشد، منتقد نگاه غیرتوسعه تر به نظر می درواقع با نگاهی دقیق

جمهوری  های استراتژیک ریاست ، معاون مرکز بررسی«لیمحمد فاض»یا به تعبیر . صرفا عمرانی به مدیریت آب در ایران است

کننده است و  نظام تدبیری که در آن، همه توقعات از تأمین. «فیلم، درباره نظام تدبیر در مدیریت آب است، نه درباره سدسازی»

همانند )شود  اورزی میدرصد آب در ایران صرف کش 75فراموش نکنیم که . امنیت قرار دارد  کننده آب، همواره در حاشیه مصرف

این ! های کشاورزی وجود ندارد قدر که منتقد سدسازی در ایران وجود دارد، منتقد بازدهی آبی زمین ، اما آن(بسیاری نقاط جهان

های اشتباه سدها و  جانمایی. اما همه تقصیرها نیز گردن آنها نیست! تقصیرند، نه گفته به آن معنا نیست که سدسازان کامال بی

هایی اقتصادی که ماهیت اصلی و  توان از بنگاه اما از طرفی نیز نمی. ای از این تقصیرهاست های مخرب انتقال آب، نمونه طرح

وجودآمده برای فعالیت سدسازی  وساز است انتظار داشت تا در نبود مطالعات آمایش سرزمین، از فضای به سودشان در ساخت

 .پایان برای تأمین آب دارد هایی بی کشاورزی همواره بدون وجود منتقد، درخواست هم در شرایطی که بخش استفاده نکنند؛ آن

ها بیشتر از آنکه بر سر  رسد در تمامی جلسات با موضوع مدیریت منابع آب، بحث فقط در این جلسه چهارساعته که به نظر می نه

سدسازان که عمدتا . دفاع یا انتقاد از سدسازی استباشد، بر سر ( از تأمین گرفته تا مصرف و بازمصرف)جانبه آب  مدیریت همه
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کنند و در مقابل به  زیست را به نداشتن اطالعات از آب و منابع آن متهم می  مهندسان عمران هستند، همواره کارشناسان محیط

چه بر »شود که  نمیهایی، این نکته استخراج  معموال از درون چنین بحث. شوند توجهی به کارکردهای اکولوژیک آب متهم می بی

کند؛  که پاسخ به سؤال دوم بیش از انتقاد و دفاع از سدسازی، گره از مشکالت کشور باز می« چه باید کرد؟»یا اینکه « سر آب آمده

 .های مدیریت منابع و تأمین آب است گیری شفاف درباره طرح پاسخی که نیازمند تصمیم

وگو درباره آب و مدیریت  رسد؛ ایجاد انگیزه برای گفت ک نکته موفق به نظر میمادرکشی هرچه هست و هر ایرادی که دارد، در ی

توان  فقط در آن صورت است که می. وگوها را ادامه داد و فضای متشنج را از آن زدود باید گفت. آن؛ اتفاقی که روز یکشنبه رخ داد

 .به مدیریت صحیح آب در سرزمین ماهیتا خشک ایران، فکر کرد

/news/fa/ir.iana.www//:http58280D%/8%A 
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 آب
 آیانا - 4۹8۱بهمن  48: تاریخ

 میلیارد تومان به آبرسانی روستایی 2۲۲تخصیص 

میلیارد تومان از  255تصویب هیات دولت حدود  در یک ماه گذشته با: مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور گفت

اعتبارات صندوق توسعه ملی به منظور تامین آب مجتمع های روستایی اختصاص یافت تا از طریق بانک کشاورزی به عنوان بانک 

 .عامل پرداخت شود

میلیارد تومان از  255در یک ماه گذشته با تصویب هیات دولت حدود : مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور گفت

اعتبارات صندوق توسعه ملی به منظور تامین آب مجتمع های روستایی اختصاص یافت تا از طریق بانک کشاورزی به عنوان بانک 

 . عامل پرداخت شود

نکه شرکت گزارش ایانا، حمیدرضا جانباز در حاشیه پانزدهمین همایش مدیران ارشد وزارت نیرو، در جمع خبرنگاران با بیان ای به 

پروژه واگذار شده است، اظهار  055ها به بخش خصوصی، در حال حاضر بیش از  آب و فاضالب کشور در خصوص واگذاری پروژه

 .میلیارد تومان است 455هزار و  4ها بیش از  میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی در این پروژه: کرد

سرعت اجرای :شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور بیشتر است گفتوی با بیان اینکه این رقم از مجموع اعتبارات عمرانی  

ها است که این موارد باعث خواهد شد تا خدمات مناسب تری را به مشتر کان ارائه  های این پروژه ها و کیفیت کار را از ویژگی پروژه

 .دهیم

گذاری در بخش آب کشور اظهار  های خارجی در سرمایه مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور در خصوص نقش هیات 

 70های آب کشور، بیش از  ایم که در بخش طرح های گذشته در صنعت آب و برق کشور با خودکفایی مواجه بوده در سال: کرد

 .درصد بر تولیدات داخل و صنعتگران و مشاوران داخلی متکی هستیم

 .کنیم و تولیدات داخلی استفاده می درصد از تجهیزات 05به گفته جانباز در بخش فاضالب نیز در حدود  

در مالقات با : ترین مشکل کشور تامین سرمایه است، گفت های گذشته، اصلی وی با بیان اینکه با توجه به شرایط تحریم در سال 

های  های خارجی با شرکت گذاری و فاینانس تاکید داریم و یکی از شروط ما، مشارکت شرکت های خارجی بر موضوع سرمایه شرکت

 .های ایرانی باشد ها نیز بایستی به عهده شرکت بخش خصوصی داخلی است و مدیریت پروژه

ما باید از تکنولوژی : مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور موضوع انتقال تکنولوژی را بسیار حائز اهمیت دانست و افزود 

 .های معتبر جهانی بهره ببریم و علم روز و تجربه شرکت

های  ریزی از هم اکنون برنامه: ز در خصوص آمادگی شرکت آبفای کشور در مواجه با پیک مصرف تابستان سال آینده گفتجانبا 

 .مناسب برای هر شرکت و هر استان درحال انجام است که تا اواسط بهمن مدون خواهد شد

ب، مردم کشورمان در تابستان سال آینده با مشکل های انجام شده، تالش خواهیم کرد تا درزمینه آب شر ریزی با برنامه: وی افزود 

تری آب روستایی نیز  کنیم در سال آبی جاری به نحو مطلوب های آب روستایی تالش می جدی روبرو نباشند و با تکمیل مجتمع

 .تامین شود

: بهمن ماه جاری گفتمدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور با اشاره به مشخص شدن سناریوهای آبفای کشور تا اواسط  

 .های آبرسانی را انجام خواهند داد های موردنیاز طرح های سپه و پارسیان، فاینانس ورق و لوله با توافق ایجاد شده، بانک
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های آبرسانی کمک شد تا در  میلیارد تومان به طرح 0555دولت اجازه داد تا از محل فروش اوراق مشارکت، مبلغ : جانباز ادامه داد 

 .رسانی و آب شرب کشور حل شود های میان مدت، مشکالت آب هبرنام

 .کماکان به همیاری و همکاری مردم در مدیریت مصرف آب نیازمند هستیم: وی تاکید کرد 

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور با تاکید بر اینکه عالوه بر مدیریت تامین، مدیریت توزیع آب است نیز حائز اهمیت  

های معتبر جهانی هستیم تا ضمن ارائه سامانه مدیریت هوشمند در تعدیل فشار شبکه،  مشغول مذاکره با شرکت: ه داداست ادام

 . زون بندی و تفکیک فشاری مناطق را در دستور کار داشته باشیم

ها در  تهران و سایر استان هایی برای این موضوع در ها مانیتور شود که پایلوت به گفته جانباز باید میزان ورودی و خروجی شبکه 

 .نظر گرفته شده است تا در باالترین سطح تکنولوژی جهانی، بتوانیم این سامانه را فراهم کنیم

مراکز استان ها مجهز به سامانه : متری و تله کنترل در کشور انجام شده است، گفت وی با بیان اینکه اقدامات خوبی در زمینه تله 

د و ابتدای سال آینده نیزمرکز پایش و نظارت کشور که اطالعات مراکز استان را در گام اول ذخیره های تله متری و پایش هستن

 .می کند در تهران راه اندازی خواهد شد

/news/fa/ir.iana.www//:http58654D%/8%%AA 
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 آب
 آیانا - 4۹8۱بهمن  48: تاریخ

 «مشکل آب»به جای « بحران آب»استفاده نابجا از 

بود که سخنران اصلی آن دکتر کاوه مدنی از متخصصان جوان و سرشناس « خرافات آب»دانشگاه شریف میزبان سمیناری با عنوان 

زیست از دانشگاه دیویس آمریکا گرفته و   محیطمدنی دکترای خود را در رشته مدیریت آب و . مدیریت منابع آب در دنیا بود

زیست در دانشگاه  اکنون استاد مدیریت محیط  او هم. را گرفت 5502پیش جایزه دانشمند جوان علوم زمین در سال  چندی

دارد و محور سخنان مدنی در این سمینار به باورهای غلطی که در سیستم مدیریت منابع آب کشور وجود . کالج لندن است امپریال

 .بین مردم نیز رسوخ کرده است، اختصاص داشت

بود که سخنران اصلی آن دکتر کاوه مدنی از متخصصان جوان و سرشناس « خرافات آب»دانشگاه شریف میزبان سمیناری با عنوان 

مریکا گرفته و زیست از دانشگاه دیویس آ  مدنی دکترای خود را در رشته مدیریت آب و محیط. مدیریت منابع آب در دنیا بود

زیست در دانشگاه  اکنون استاد مدیریت محیط  او هم. را گرفت 5502پیش جایزه دانشمند جوان علوم زمین در سال  چندی

محور سخنان مدنی در این سمینار به باورهای غلطی که در سیستم مدیریت منابع آب کشور وجود دارد و . کالج لندن است امپریال

 .است، اختصاص داشت بین مردم نیز رسوخ کرده

در کشور اشاره کرد و « مشکل آب»به جای « بحران آب»بنا بر این گزارش ، کاوه مدنی در شروع صحبت خود به استفاده نابجا از 

سال است  00که در کشور ما در حدود  دهد؛ درحالی بحران به لحاظ تعریف، دوره موقتی دارد و در یک مکان مشخص رخ می: گفت

با تکرار و استفاده . درواقع بخشی از مشکل، استفاده اشتباه و نابجا از کلمات است! ود با بحران آب مواجه هستیمش که گفته می

برانگیز باشد که کل جامعه و  قدر حساسیت ای است که باید آن بحران کلمه. ایم نابجا از کلمات، حساسیت موضوع را از بین برده

سابقه در صد سال اخیر  سالی بی ی مثال، در کالیفرنیا که چهار سال است با مشکل خشکبرا. کارشناسان برای حل آن متحد شوند

های  عنوان سال ها یا توسط کارشناسان مقابله شده است و به شدت در برابر استفاده از کلمه بحران در رسانه مواجه شده است، به

های آن به زبان مشترک و فهم دقیق  حل مشکل، بر سرریشه بنابراین الزم است قبل از. شود آب یا خشک از این مشکل یاد می کم

وزارت نیرو همواره به »: مدنی در بخش دیگری از صحبت خود به موضوع کشاورزی و مشکل کمبود آب پرداخت و گفت. برسیم

د تعطیل شود، زیرا توان کشاورزی در ایران نمی. اش، در تقابل با سازمان جهاد کشاورزی بوده است و بالعکس علت اهداف سازمانی

من معتقدم باید کشاورزی را با خلق مشاغل جدید در صنعت و . نوعی به این صنعت وابسته است درصد جمعیت کشور به 05حدود 

توان سطح زیر کشت در  وری در این بخش، می سازی کشاورز و افزایش بهره همچنین، با توانمند. تر کنیم تدریج کوچک خدمات به

طور  در دنیا به)ای معتقدند باید کشاورزی دیمی را افزایش داد و به آمار جهانی نزدیک شد  حال عده بااین. دکشور را کاهش دا

باید توجه کنیم (. درصد دیم است 00درصد آبیاری و  87که متوسط ایران  حالی درصد آبیاری است در 45درصد دیم و  65متوسط 

این بخش را باید . به میانگین جهانی متفاوت است و این مقایسه صحیح نخواهد بودکه نرخ میانگین بارندگی نیز در کشور ما نسبت 

ها بدون توجیه این  کردن سیاست های کشاورزی قدرتمند از دیکته با ایجاد بازار مناسب اقتصادی توانمند کرد و با ایجاد تشکل

یران در خاورمیانه بود و این موضوع که گفته های مدنی درباره وضعیت و جایگاه ا بخش دیگری از گفته.«بخش خودداری کرد

آیا وضعیت : خواندن این باور گفت باره نیز با غلط او دراین. «تر است های دیگر وخیم وضعیت ما در خاورمیانه از تمام کشور»شود  می

اند و ما  که آنها هنوز نساخته ایم هاست؟ من معتقدم خیر، زیرا ما مشکالتی را ساخته تر از سایر کشور ما در خاورمیانه بسیار وخیم

وی در ادامه به . همچنین، ما در خاورمیانه در ارتباط با سرانه آب بعد از لبنان، دوم هستیم! ایم اکنون به مرحله بیداری رسیده هم
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 02)کنیم که زمان پیک مصرف با زمان پیک بارش، متفاوت است  در کشوری زندگی می»: سازی اشاره کرد و افزود موضوع سد

. بارد درصد از سطح کشور می 52درصد بارندگی در  02و ( افتد که ما به آن نیاز چندانی نداریم درصد از بارندگی زمانی اتفاق می

البته اینکه چه تعداد سد در کجا؟ با چه . سازی نیاز داریم بنابراین برای ادامه زندگی در این کشور با این وضعیت جغرافیایی به سد

در کل، سدسازی، انتقال . سد چیز بدی نیست، سدزدگی بد است. ای جداست ایم؟ مقوله هدف؟ و کدام طراحی ساختهابعاد؟ به چه 

وی در پاسخ به سؤال یکی از حاضران که آیا . تواند مخرب باشد کن یا چاه بد نیستند اما استفاده نامناسب از آنها می شیرین آب، آب

تنها مشکلی را حل  این کار نه: گونه گفت کند نیز این در جامعه، مشکل را حل می های مسئوالن در زمینه ایجاد وحشت صحبت

برای مثال، . تفاوت خواهند شد اعتمادی در جامعه خواهد شد و درنهایت مردم نسبت به موضوع بی کند بلکه باعث ایجاد بی نمی

تفاوت  جم، جامعه دیگر نسبت به این موضوع بیسال پن! شود آب امسال قطع خواهد شد چهار سال است به مردم تهران گفته می

برابر  00سالی  سال آینده خشک 05شود  اینکه گاهی گفته می. افتد گویند اما اتفاقی نمی شود و خواهد گفت چهار سال است می می

این مسائل  واقعا! صددرصد تغییر اقلیم در بروز مشکالت تأثیر گذاشته است! یا در ایران جنگ آب شروع شده است! شود می

هایی  قول هایی از نقل وی در ادامه به مثال. شود، مراقب بود هایی که زده می بنابراین، باید نسبت به حرف. بینی نیست پیش قابل

باید توجه کرد اینکه . ساله خبر داده است25سالی  ناسا از خشک»: شود مدام در خبرها اشاره می: نامعتبر از ناسا اشاره کرد و گفت

. آید لزوما حاصل کار ناسا نیست و ربطی به ناسا ندارد، باید پرسید اصال این مقاله در کجا چاپ شده است ای بیرون می لعههر مطا

 .«داد سالی و مشکل آب کالیفرنیا این کار را انجام می بینی کند، طبیعتا برای خشک سالی را پیش توانست خشک ناسا اگر می
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 آب
 آیانا - 4۹8۱بهمن  48: تاریخ

 اولین مسابقه سراسری عکس آب/ بزرگداشت روز ملی آب

ملی آب، مسابقه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با همکاری کمیسیون ملی یونسکو به منظور بزرگداشت روز 

 .برگزار می کند 74اسفندماه  05را در تاریخ  "بحران آب  "سراسری عکس با موضوع 

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با همکاری کمیسیون ملی یونسکو به منظور بزرگداشت روز ملی آب، مسابقه 

 .برگزار می کند 74 اسفندماه 05را در تاریخ  "بحران آب  "سراسری عکس با موضوع 

 :مقررات مسابقه

 .شرکت در مسابقه برای عالقه مندان آزاد است -0

 .عکس ها باید در منطقه جغرافیایی ایران عکسبرداری شده باشد - 

شرکت در مسابقه و ارسال عکس به معنای اعالم موافقت با تمامی مقررات مسابقه است و تصمیم گیری در مورد مسائل پیش  -0 

 .شده به عهده برگزار کننده مسابقه استبینی ن

 .عکس های ارسالی نباید دارای امضا، نشان، پاسپارت، حاشیه، قاب، لوگو و هرگونه نشانه تصویری باشد -4 

در صورت اثبات خالف آن در هر مرحله، عکس . )ارسال اثر و شرکت در مسابقه به منزله اعالم مالکیت معنوی عکس هاست -2 

 .(ه و عواقب حقوقی آن متوجه ارسال کننده خواهد بودارسالی حذف شد

 .هرگونه دخل و تصرف در عکس ها به شکلی که اصالت عکس را مخدوش کند مجاز نمی باشد -6 

 X0 نامگذاری کنید مانند X05 تا X0 فایل عکس ها را با نام و نام خانوادگی عکاس و تایپ انگلیسی و شماره عکس از -0 

Kaveh Farzaneh 

ها را به  عکس Quality پیکسل و 0255ذخیره، ضلع بزرگ عکس ها  jpg های ارسالی را با فرمت عالقمندان بایستی عکس -8 

 .صورتی انتخاب نمایند که حجم هر عکس از یک مگابایت بیشتر نباشد

و شماره شناسنامه، آدرس دقیق به همراه عکس ها یک فایل متنی شامل محتویات نام و نام خانوادگی عکاس، نام پدر، کد ملی  -7 

پستی به همراه کد پستی و شماره تلفن ثابت و همراه، ایمیل و عالوه بر این به ترتیب و با ذکر شماره عکس ها برای هر عکس، 

 .ارسال نماید word تاریخ عکس، موقعیت مکانی دقیق عکس و توضیحی مختصر برای هر عکس را در فایل

 .ابقه، الزامی و به منزله پذیرش مقررات مسابقه می باشدتکمیل فرم شرکت در مس -05 

حفاظت می   spambotsاین آدرس ایمیل توسطir.iccim@waterphotoتوانند آثار خود را به آدرس  عالقمندان می 00- 

 .برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید ایمیل نمایند. شود

آثار آنالوگ ، منوط به اسکن کردن تصاویر و ارائه فایل دیجیتالی . داوران عکس ها را به طریق دیجیتال داوری خواهند کرد -05 

 .خواهد بود

به دلیل تنوع در آثار، دبیرخانه از پذیرش مجموعه عکس معذور است، مگر آنکه در هر کادر موضوعی متفاوت از یک سوژه به  -00 

 .ده باشدتصویر کشیده ش

 .فایل دیجیتال آثار برگشت داده نخواهد شد و پس از اتمام داوری معدوم می گردند -04 

 .یابد گواهی حضور اهدا خواهد شد به عکاسانی که آثارشان به نمایشگاه راه می -02 

mailto:waterphoto@iccim.ir
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در ارتباط با این مسابقه را با  برگزار کننده، حق استفاده از عکس های پذیرفته شده را در نشریات، مطبوعات، سایت اینترنتی، -06 

 .دارد را برای خود محفوظ نگه می( با ذکر نام عکاس)ها  ها در سایر مکان ذکر نام عکاس داشته و به نمایش در آوردن آن

 .محدودیتی در ارسال تعداد آثار وجود ندارد - 00 

 .د شددر صورت چاپ کتاب، به تمامی شرکت کنندگان کتــاب مسابقه اهدا خواه -08 

ساعت پس از تماس با آنان تصاویر منتخب  54شرکت کنندگان ملزم هستند در صورت انتخاب آثارشان، حداکثر ظرف مدت  -07 

 :را با پست پیشتاز به آدرس زیر ارسال نمایند

 8، طبقه دوم، واحد 6تهران، خیابان طالقانی، کوچه پانزده خرداد، ساختمان اسکویی، پالک  

 .شود دریافت می DPI 055 سانتی متر و با دقت 25افته حداقل با عرض فایل عکس راه ی 

 .و مسئولیت ناشی از عدم ارسال بر عهده صاحب اثر خواهد بود( را داشته باشند 05در 25کیفیت مناسب جهت چاپ در ابعاد ) 

 : هیأت داوران

 کاوه فرزانه –افشین بختیار  -علی قلم سیاه : آقایان

 :گاه شمار مسابقه

 ( این تاریخ به هیچ وجه تمدید نخواهد شد) بهمن  52پنجشنبه : خرین مهلت ارسال آثارآ

 اسفند 0: ها انتخاب و داوری عکس

 اسفند 0: اطالع رسانی عکس های پذیرفته شده

 0074اسفند  05: مراسم اهدای جوایز

 : جوایز

 میلیون ریال 25نفر اول دیپلم افتخار و مبلغ  -0

 میلیون ریال 05افتخار و مبلغ نفر دوم دیپلم  -5 

 میلیون ریال 02نفر سوم دیپلم افتخار و مبلغ  -0 

 میلیون ریال 0تقدیر ویژه و دیپلم افتخار و مبلغ  -4 

 (.سال 08برای شرکت کنندگان زیر ) میلیون ریال  0تقدیر ویژه و دیپلم افتخار و مبلغ  -2 

مهر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و کمیسیون ملی یونسکو دیپلم افتخار و گواهی های برگزیدگان ممهور به  

 .خواهد بود

 ./تماس بگیرید 88805565توانید با دبیرخانه مسابقه به شماره  برای کسب اطالعات بیشتر می 
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 آب  
 آیانا - 4۹8۱بهمن  48: تاریخ

 سنسور تشخیص آلودگی آب طراحی شد

طراحی کرده است که در لحظه و در عرض چند دقیقه  SBT Aqua های نوین دانمارک اخیراً سنسوری را با نام دانشگاه تکنولوژی

 .تعیین کندتواند آلودگی موجود در آب را تشخیص دهد و حتی نوع آن را نیز  می

طراحی کرده است که در لحظه و در عرض چند دقیقه  SBT Aqua های نوین دانمارک اخیراً سنسوری را با نام دانشگاه تکنولوژی

 .تواند آلودگی موجود در آب را تشخیص دهد و حتی نوع آن را نیز تعیین کند می

ای آب آبیاری مخصوص اراضی  ین وسیله جهت تشخیص لحظهتواند بهتر به گزارش ایانا به نقل از اقتصاد سبز، سنسور فوق می 

 .های میوه و سبزیجات باشد کشاورزی و باغ

های کشاورزی، در طول زمان به هر نحوی امکان اینکه آلودگی آب باال برود، زیاد خواهد  در بسیاری از مواقع هنگام آبیاری زمین

ها به  قعی به انجام آزمایش تشخیص آلودگی و جلوگیری از انتقال آالیندهصورت آنالین و در زمان وا از این رو بهتر است به. بود

 .های گیاهی و خوراکی مربوطه پرداخت دانه

صورت  گیرد، به ای با الیه تشخیص آلودگی تشکیل شده که وقتی آب روی سطح آن قرار می این سنسور هوشمند از یک ورقه شیشه

 .دهد خودکار تست مورد نظر را انجام می

شود و در همان لحظه کاربر  تاپ کاربر انتقال داده می سیم سنسور به لپ آمده از طریق سیستم آنالین بی دست س اطالعات بهسپ

 .تواند از سالم بودن آب آبیاری خود مطمئن شود می

این رو رشد و کیفیت های گیاهی نشود و از  ای ناشی از آب وارد خاک و ریشه دانه گونه سم و آالینده شود هیچ این امر سبب می

 .محصوالت نیز افزایش پیدا کند
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 آب
 آیانا - 4۹8۱بهمن  48: تاریخ

شرایط  با توجه به: معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت

 .آبی کشور و آثار تغییر اقلیم، چاره ای جز اصالح الگوی کشاورزی نداریم

با توجه به شرایط آبی کشور و آثار تغییر اقلیم، چاره ای جز : معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت

 . اصالح الگوی کشاورزی نداریم

این راهکار هم از : ه در همایش ملی روز جهانی تاالب ها در هتل عباسی اصفهان افزودبه گزارش ایانا، معصومه ابتکار امروز سه شنب

جهت اقتصاد مقاومتی و هم از نظر مشاغل در بخش کشاورزی و نقش آن در رشد اقتصادی کشور تنها چاره ممکن است که شاید 

 .دشوار باشد و سختی هایی را برای ما بوجود بیاورد

 .برای همه کشور صدق می کند و اصفهان از این موضوع استثنا نیست این چاره: وی اظهار کرد

تطبیق شرایط آبی و اقلیمی کشور با الگوهای کشاورزی، حتی در بخش های : رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد

 .انقالب است صنعتی و شهری و اصول زیست محیطی، جزء سیاست های جدی دولت و سیاست های کلی مورد تاکید رهبر معظم

همگام با این رویکرد جهانی باید گام های موثری برای اصالحات و تغییرات زیست محیطی در کشور برداشته : ابتکار تاکید کرد

 .شود

دولت تسهیالت و امکانات بسیار خوبی برای تغییر الگوی آبیاری و اصالح الگوی کشت : رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت

 .اده که این مهم به همت مدیریت استان ها اتفاق می افتددر اختیار قرار د

در محیط زیست نگاه ویژه به موضوع تاالب ها در کشور : وی همچنین بر نگاه علمی به ارزش اقتصادی تاالب ها تاکید کرد و گفت

 .شده است

می کنید آگاه باشید که چه  اگر برای یک فعالیت اقتصادی، تاالبی را خشک: رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هشدار داد

 .ضررهای اقتصادی بر بخشی وارد می شود که خدمات اقتصادی و زیست محیطی آن چندین برابر است

در بحث حقابه های زیست محیطی تاالب ها، مدیریت منابع آب و ارزیابی های زیست محیطی باید مد نظر قرار : وی یادآوری کرد

 .گیرد

این فرآیند به عنوان سازوکار جدی و منطبق با سیاست : محیطی در دولت یازدهم اشاره کرد و گفت ابتکار به اصالح فرآیند زیست

 .های توسعه و الزام های زیست محیطی است

این موضوع از سطح سیاست گذاری کالن کشور و سپس در سطح بین المللی دنبال شده است و در سال جاری سیاست :وی گفت

 .زیست توسط رهبر معظم انقالب ابالغ شد که اتفاقی مهم برای محیط زیست بشمار می رود های کلی نظام در موضوع محیط

همایش روز جهانی تاالب ها با حضور گروهی از کارشناسان داخلی، نماینده برنامه توسعه ملل متحد در ایران، دبیرکل کنوانسیون 

 .یا روز سه شنبه در اصفهان برگزار شدرامسر و میهمانانی از کشورهای عراق، جمهوری آذربایجان و استرال
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 آب

 آیانا - 4۹8۱بهمن  48: تاریخ

همایش ملی واحدهای / سد در کشور برای حفاظت از منابع طبیعی 42توقف ساخت 

 بهمن ۰6صنعتی سبز در 

در راستای کاهش اثرات زیست محیطی فعالیت های عمرانی با : معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست گفت

سد در کشور متوقف شده است که این نشان دهنده تالش و جدیت سازمان حفاظت  02همکاری و پیشنهاد وزارت نیرو احداث 

 .محیط زیست برای حفظ منابع طبیعی کشور است

 

در راستای کاهش اثرات زیست محیطی فعالیت های عمرانی با : معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست گفت

سد در کشور متوقف شده است که این نشان دهنده تالش و جدیت سازمان حفاظت  02همکاری و پیشنهاد وزارت نیرو احداث 

 . محیط زیست برای حفظ منابع طبیعی کشور است

سعید متصدی معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست صبح امروز در نشست خبری با بیان اینکه   ارش ایانا،به گز

روز هوای  00سال گذشته : ایم، گفت امسال در خصوص تعداد روزهای پاک وضعیت و شرایط بهتری نسبت به سال گذشته داشته

ایم که نشان دهنده وضعیت مطلوب  روز هوای پاک در همان زمان مشابه بوده 07د ایم اما امسال شاه پاک تا اواخر دی ماه داشته

 .است

 سال ۰۲تصویب حدود جدید مجاز آالیندگی در صنایع پس از  

های کاربراتوری و تصویب حدود مجاز آالیندگی در صنایع از اقدامات بسیار مهم  وی با بیان اینکه حذف و توقف تولید موتورسیکلت

سال بود که حدود مجاز آالیندگی صنایع تغییر نکرده بود و میزان  55: های اخیر بوده است، گفت زیستی دولت طی ماهمحیط 

شد و با تصویب حدود جدید مجاز آالیندگی در صنایع گام مهمی  سال قبل مشخص می 55آالیندگی صنایع بر اساس اعداد و ارقام 

ها نظیر ناکس، اسید نیتروژن نیز به این لیست اضافه شد و حتی  برخی آالینده در راستای کاهش آلودگی برداشته شد چرا که

هایی نیز در خصوص قرار گرفتن لیست فلزات سنگین همچون سرب و جیوه  حدود مجاز صنایع کاهش یافته است و حتی صحبت

 .انجام گرفت و این فلزات دارای حدود مجاز شدند

 بهمن ۰6همایش ملی واحدهای صنعتی سبز در  

از سالهای قبل این   :بهمن ماه خبر داد و گفت 56متصدی همچنین از برگزاری همایش ملی واحدهای صنعتی و خدماتی سبز در 

شد و طی آن به واحدهای صنعتی و خدماتی که مشکالت زیست محیطی  همایش با همت سازمان حفاظت محیط زیست برگزار می

 .شد ندارند، لوح تقدیر صنعت سبز اهدا می

وی با بیان اینکه اهداف این همایش توجه به نگرش زیست محیطی واحدهای صنعتی، حفاظت و ارتقای محیط زیست، قدردانی از 

های تقدیر صنعت سبز که به واحدهای صنعتی  لوح 70تا سال : واحدهای صنعتی پاک و ارتقای فرهنگ زیست محیطی است، گفت

کرد، اما از  داخل کشور کاربرد داشت و هیچ موسسه بین المللی این فرایند را تایید نمی شد تنها در و خدماتی کم آالینده اهدا می

چرا . های الزم را به صنایع سبز بدهند ایم تا تاییدیه هایی را با سازمان توسعه صنعت سازمان ملل انجام داده سال گذشته هماهنگی

شود که توان  ها موجب می سبز است و الحاق برند سبز به تولید کننده که امروزه یکی از پارامترهای مهم فرایندهای صنعتی، تولید
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آلمان که یکی از موسسات بین المللی در زمینه  GIZ های معتبر جهانی ایجاد شود و امسال نیز موسسه رقابتی در سطح سازمان

 .در این خصوص افزایش یابد موضوعات زیست محیطی است نیز وارد این پروتکل شده است و امیدواریم رقابت پذیری صنعتی

واحد صنعتی و خدماتی ثبت  484معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه در همایش ملی امسال 

امتیاز کسب  05در نظر گرفته شده است که واحدها حداقل باید  055امتیازات برای واحدهای صنعتی، عدد : اند گفت نام کرده

 .کنند

های نشان  هوای پاک، عدم آالیندگی، تجهیز سیستم  ه متصدی، پارامترهایی همچون مدیریت پسماند، خود اظهاری و پایش،به گفت

توانند امتیازات الزم را کسب کنند، براین اساس از  از جمله مواردی است که واحدهای صنعتی و خدماتی می... دهنده آالیندگی و 

واحد صنعتی و مابقی خدماتی هستند که جالب است بدانید تنها  088اند  ش ثبت نام کردهواحدی که برای این همای 484میزان 

واحد سبز  0اند و در کل تنها  دریافت کرده 75یک واحد صنعتی واحد برگزیده سبز شده و دو واحدخدماتی نیز امتیاز باالی 

 .اند انتخاب شده

همچنین صندوق ملی توسعه نیز به کمک صنایع آمده تا : گفت  اند، هوی با بیان اینکه عمده واحدها، قابل تقدیر شناخته شد

فرایندهای کاهش آلودگی هوا با سرعت پیگیری شود و تسهیالت خوبی برای بهبود تکنولوژی و کاهش مشکالت زیست محیطی به 

 02ت به صورت ریالی سود ای که واحدهای صنعتی برای دریافت تسهیال به گونه. کند واحدها به صورت ریالی و ارزی ارائه می

 .پردازند درصد و به صورت ارزی سود شش درصد می

ها  صنعت آالینده که عوارض آالیندگی به شهرداری 0055معاون سازمان حفاظت محیط زیست همچنین با بیان اینکه امروز 

کنیم و اگر بر  نایع آالینده برخورد میبا دو مکانیزم پرداخت عوارض و پلمب با این ص: گفت  کنند در کشور وجود دارد، پرداخت می

 .کنیم های آنالین میزان آالیندگی بیشتر از حد استاندارد باشد نسبت به پلمب آنها اقدام می اساس پایش

 .اند درصد صنایع آالینده کشور یا اخطار دریافت کرده و یا پلمب شده 4تقریبا : وی افزود

صنعت در اصفهان و پس از آن در  755بیشترین صنایع با : هران قرار دارند گفتدرصد صنایع کشور در ت 07وی با بیان اینکه 

 .خوزستان، استان مرکزی، خراسان رضوی و تهران قرار دارند

با جدیت   :ای در خصوص عدم فعالیت صنایع آالینده دارد گفت متصدی با بیان اینکه سازمان حفاظت محیط زیست حساسیت ویژه

کنیم اما دقت  کیلومتری مابقی کالنشهرها را دنبال می 05کیلومتری تهران و  055آالینده در شعاع محدودیت فعالیت صنایع 

های  داشته باشید که عمده صنایع در اختیار بخش خصوصی هستند که برای نوسازی و بهسازی تکنولوژی این صنایع نیز از اهرم

 .کنیم تشویقی و تنبیهی استفاده می

 ی صنایع آالیندهتشکیل کارگروه سامانده 

چندی پیش جلسه ای با حضور معاون اول رییس جمهوری برگزار شد که در آن به ساماندهی صنایع آالینده تاکید : متصدی گفت

شد، بر این اساس کارگروهی به ریاست معاون اجرایی رییس جمهور و به عضویت وزیر راه و شهرسازی، صنعت معدن تجارت، 

 .ست و برخی نهادهای مرتبط تشکیل شدرییس سازمان حفاظت محیط زی

در این کارگروه بحث ساماندهی صنایع در تهران و کالن شهرها تا شعاع قانونی و استقرار آنها در مکان های تعریف شده : وی افزود

 .مانند شهرک های صنعتی دنبال می شود

 کدگذاری صنایع برای استقرار 
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بحث ساماندهی صنایع نوین، پیشرفته و دانش بنیان یکی از : زیست گفتمعاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط 

 .برنامه های در دست اجرای سازمان حفاظت محیط زیست است که با جدیت دنبال می شود

در گذشته این صنایع در میان شهرها یا اطراف کالن شهرها بدون در نظر : وی با اشاره به سهم این صنایع در آلودگی هوا افزود

فتن شرایط خاص ان منطقه پراکنده می شدند که برای ساماندهی آنها، سازمان محیط زیست با همکاری معاونت علمی و گر

فناوری ریاست جمهوری و وزارت صنعت معدن تجارت درصدد تهیه کد استقرار برای این واحدها است که باید در شهرک های 

 .صنعتی مستقر شوند

 ها وتورخانهصدور گواهی معاینه فنی برای م 

ما شاهد : شود گفت یکی از منابع تولید آالیندگی، منابع خانگی هستند که متاسفانه توجه زیادی به آنها نمی: وی خاطرنشان کرد

های نامناسب استفاده  هایی هستیم که تنظیم نشده و در مناطق مسکونی نیز عمدتا از پکیج فعالیت تعداد زیادی از موتورخانه

 .کنند می

تعداد زیادی موتورخانه و پکیچ در کالن شهری مانند تهران وجود دارد که تنظیم نشده اند که با همکاری معاونت علمی : ودوی افز

موتورخانه به صورت پایلوت بررسی شدند و قرار  555و فناوری ریاست جمهوری و سازمان بهینه سازی مصرف سوخت تاکنون 

 .داست گواهی معاینه فنی برای آنها ایجاد شو

های دولتی کالن شهرها مورد بازبینی و اصالح قرار گیرد و معاینه فنی برای  هزار موتورخانه با اولویت ساختمان 655: متصدی گفت

هایشان صادر شود تا مصرف انرژی و میزان مصرف کاهش یابد و بعد از این وارد مرحله هوشمند سازی موتورخانه ها می  موتورخانه

 .شویم

 آالیندگی صنایع کجا هزینه می شود یک درصد عوارض 

قانون ارزش افزوده صنایع آالینده باید یک درصد درآمد خود را به عنوان عوارض آالیندگی به  08بر اساس تبصره ماده : وی گفت

 .آغاز شد که نواقص زیادی دارد 88شهرداری ها پرداخت کنند که اجرای آن از سال 

ی باید به نسبت میزان آالیندگی واحد صنعتی متغیر باشد و دوم این که چرا عوارض باید به یکی این که عوارض آالیندگ: وی افزود

 .شهرداری ها داده شود و سوم شهرداری ها تاکنون این عوارض را تا چه حد برای بهبود محیط زیست هزینه کرده اند

عوارض آالیندگی و پرداخت آن به شهرداری ها با و با ایجاد تغییراتی در سیستم دولتی مساله  0075از سال : متصدی ادامه داد

جدیت دنبال شد که در حال پیگیری این مبحث در قالب برنامه ششم توسعه هستیم تا در این زمینه آیین نامه ای توسط سازمان 

 .محیط زیست و همکاری نهادهای مرتبط تهیه و در مجلس تصویب شود

ه حدود دو تا سه هزار میلیارد تومان عوارض آالیندگی به شهرداری ها پرداخت می برخی بررسی ها نشان می دهد ساالن: وی افزود

 .شود که قرار است در راستای بهبود مشکالت محیط زیستی و تقویت زیرساخت های آن هزینه شود

می توانند هزینه  مردم: متصدی با بیان این که این عوارض باید در توسعه حمل و نقل عمومی و ایجاد فضای سبز هزینه شود، گفت

 .کرد عوارض آالیندگی صنایع را از طریق شورای های شهر و شورایاری ها پیگیری کنند

افزایش : های بین المللی سازمان حفاظت محیط زیست در دوران پساتحریم خبر داد و گفت وی همچنین از گسترش همکاری

کنیم و در حال حاضر  ود که حتما این موضوع را پیگیری میش ها می های بین المللی موجب انتقال تکنولوژی و حمایت همکاری

ای باشیم و دو سند اقتصاد کم کربن و سند  سعی داریم صنعت فوالد را به سمتی پیش ببریم که شاهد کاهش گازهای گلخانه

 .ای را نیز در دستور کار قرار دادیم مشارکت در کاهش گازهای گلخانه
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 نهاد وزارت نیروسد در کشور به پیش 42توقف ساخت  

در راستای کاهش اثرات زیست محیطی فعالیت های عمرانی : معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست اظهار کرد

سد در کشور متوقف شده است که این نشاندهنده تالش و جدیت سازمان محیط زیست برای  02با همکاری وزارت نیرو احداث 

 ./حفظ منابع طبیعی کشور است

/news/fa/ir.iana.www//:http58275D%/8%D%AA7%88% 
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 آب   
 خبرنگاران جوان - 4۹8۱بهمن  4۱: تاریخ

 های آبیاری مستلزم تامین منابع مالی اجرای حجم عظیم سیستم

 00های نوین آبیاری از  تا پایان برنامه ششم برنامه ریزی شده که سطح اجرای سیستم: کشاورزی استان تهران گفترئیس جهاد 

 .هزار هکتار افزایش یابد 75هزار هکتار به 

، درخصوص بیمه تصادی باشگاه خبرنگاران جوانخبرنگار اقعلی اشرف منصوری رئیس جهاد کشاورزی استان تهران در گفتگو با 

شرکت بیمه وابسته به بانک مرکزی درفصول مختلف شرایط و ضوابط محصوالت کشاورزی را به سازمان :محصوالت کشاورزی گفت

 .ابالغ کرده و از طرفی در بسیاری از بخش ها بحث بیمه گذاری انجام شده و ادامه پیدا خواهد کرد

بیمه محصوالت کشاورزی در مقاطعی ممکن است به سبب مسائل مالی آنچنان که باید و شاید به تعهدات خود صندوق : وی افزود

منابعی برای تامین مالی صندوق سهم دولت تامین شده که بخشی از این  74عمل نکرده باشد اما خوشبختانه در بودجه سال 

ه آخر سال در اختیار صندوق قرار گیرد تا بتواند به تمهیدات خود عمل اعتبارات تخصیص و امیدواریم مابقی آن نیز در ماه منتهی ب

 .کند

های نوین آبیاری است و در سال  خوشبختانه سیاست اصلی وزارتخانه و مسئولین استان توسعه سیستم: منصوری در ادامه بیان کرد

هزار هکتار برسد و  05که تا پایان سال این رقم به  هکتار به بهره برداری رسیده و برنامه ریزی کرده ایم 6.555جاری تا این مقطع 

 .الزم به ذکر است که اجرای این سیستم ها در بحث افزایش راندمان آب بسیار حائز اهمیت است

ریزی های انجام شده  بر اساس برنامه: رئیس جهاد کشاورزی با اشاره به طرح های نوین آبیاری در برنامه ششم توسعه اظهار داشت

هزار هکتار افزایش یابد اما باید گفت  75هزار هکتار به  00ست تا پایان برنامه ششم سطح اجرای سیستم های نوین آبیاری از قرار ا

 .که اجرای حجم عظیم این برنامه به تامین منابع مالی بستگی دارد

/news/fa/ir.yjc.www//:http2488050D%/8% 
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 اقتصاد کالن
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                             4931 سوم بهمناهم اخبار هفته 
 

 

 اقتصاد محصوالت
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 اقلیم و منابع طبیعی
 - 81/44/49فارس

 هزار حلقه چاه غیر مجاز ۰۲۲وجود / شود های غیرمجاز مسدود می چاه

میلیارد مترمکعب در سال است ولی در برنامه ششم توسعه  6زیرزمینی های آب  تراز منفی سفره: معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .های غیرمجاز را مسدود کنیم ها چاه درصددیم با همکاری وزارت نیرو، قوه مقننه، قوه قضاییه و رسانه

نشست خبری به مناسبت سی و هفتمین سالگرد پیروزی  ، علیمراد اکبری امروز درخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

بر اساس برنامه ششم توسعه اصالح ساختار : های در دست اجرای این معاونت، گفت ها و برنامه انقالب اسالمی و تشریح اهم فعالیت

 .بینی شده است میلیون هکتار از خاک اراضی کشاورزی پیش 5.2

 .هزار هکتار از خاک اراضی کشاورزی مورد پایش و اصالح قرار گیرد 255 طبق این برنامه باید ساالنه: وی افزود

 05کمتر از   از نظر اقلیمی در کشور با مشکالت زیادی مواجه هستیم و میزان بارندگی: معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

 .آب به نوسان اقلیم نسبت دهیم متر بسیار زیاد شده، اما علیرغم این مسائل نباید همه مشکالتمان را در زمینه میلی

وی با اشاره به موضوع سدسازی در کشور و بیان این مطلب که در زمینه سدسازی در کشور اشتباهاتی انجام شده است، بیان 

کنم، در برخی نقاط کشور سدسازی بر اساس نیاز واقعی انجام شده، اما باید گفت  احداث تمام سدها در کشور را نقض نمی: داشت

 .این اقدام باید با رعایت مسائل زیست محیطی و اکولوژیکی صورت گیردکه 

سال زمان نیاز است،  055تا  655متر خاک حدود  برای تشکیل یک سانتی: معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد

 .بنابراین باید منابع خاکی را که در اختیار داریم حفظ کنیم

تن در هکتار است و دولت با توجه به اینکه آب و خاک جزو  00تا  06در حال حاضر فرسایش خاک کشور بین : اکبری افزود

آیند، باید در برنامه ششم به طور جدی به مسئله خاک پرداخته شود، تا مانند آب و   برداری در کشور به شمار می پارامترهای بهره

 .یموضعیت آن در کشور دچار مشکل نشو

های شور و قلیایی و تهیه نقشه یک بیست هزارم با  عملیات پایش خاک: معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد

شود و این  کمک دانشگاه تهران، انجمن علوم خاک، معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی و مؤسسه علوم آب و خاک انجام می

 .شود یاتی میموضوع در صورت تأمین منابع مالی عمل

میلیون ریال  05برای اجرای عملیات مزبور به طور متوسط برحسب نوع خاک برای هر هکتار از اراضی، حداقل : وی تصریح کرد

 .اعتبار الزم است

درصد است و در بخش کشاورزی به طور  65میزان آب مصرفی کشاورزی کشور کمتر از : معاون وزیر جهاد کشاورزی بیان داشت

 .آبیاری روبرو هستیم درصد کم 52بیش از متوسط با 

آبیاری مواجه  درصد کم 25گیرد و در مواردی با بیش از  آب مورد نیاز گیاه به طور کامل در اختیار آن قرار نمی: اکبری ادامه داد

 .هستیم

ن به صورت مشترک برای کنترل آب مصرفی در بخش کشاورزی ضمن تحویل حجمی آب باید مانیتورینگ و نظارت بر آ: وی افزود

 .های کشاورزی و نیرو انجام شود، تا در صورت انجام این مورد به کشاورزان اجحاف نشود توسط وزارتخانه

http://www.farsnews.com/
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که با این  هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور حفر شد 555در دولت گذشته بیش از : معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی افزود

های غیرمجاز عالوه بر سهم آنها بیش  هایی که مجاز بودند و بیش از حق ابه خود مصرف نکرده بودند، در کنارشان چاه اقدامات چاه

 .های آب زیرزمینی برداشت کردند از حفر یک چاه مجاز در سفره

در سال است بنابراین در قالب برنامه ششم  میلیارد مترمکعب 6های آب زیرزمینی حدود  ترازمنفی سفره: اکبری اظهار داشت

های غیرمجاز را  ها در قالب برنامه زمانبندی چاه توسعه درصدد هستیم تا با همکاری وزارت نیرو، قوه مقننه، قوه مجریه و رسانه

 .مسدود کنیم

تبار از محل اعتبارات ستاد میلیارد تومان برای احیای دریاچه ارومیه اختصاص یافته است که این اع 025: اکبری تصریح کرد

 .دریاچه ارومیه اختصاص پیدا کرده است

میلیون هکتار از اراضی کشاورزی مجهز به سیستم آبیاری تحت فشار شود و  4شود تا  ساله تالش می 05در یک برنامه : وی افزود

 .ختصاص یافته استمیلیارد تومان اعتبار برای آبیاری تحت فشار ا 055بر این اساس از ابتدای سال تاکنون 

هزار هکتار برسانیم و در صورت اجرایی شدن آن  085درصدد هستیم تا پایان امسال میزان اجرای این طرح را به : وی بیان داشت

 .شود جویی می مترمکعب آب در هر هکتار صرفه 4455

ب در برنامه ششم در بخش کشاورزی و میلیارد مترمکعب آ 00های آبیاری  در تالش هستیم، تا با بهبود روش: اکبری بیان داشت

 .جویی کنیم غیره صرفه

در این نامه : ای از سوی وزیر جهاد کشاورزی به وزیر نیرو، گفت معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به ارسال نامه

های اصلی با استفاده از  ب در شبکههای اصلی آبیاری در کشور اصالح شود، چرا که در حال حاضر انتقال آ ایم تا شبکه خواستار شده

های روباز  شود، در حالی که انتقال آب در راستای پایداری منابع آبی کشور، نباید به صورت شبکه های آبیاری روباز انجام می کانال

 .انجام شود

=nn?php.newstext/mco.farsnews.www//:http00740008555022 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - 4۹8۱بهمن  48: تاریخ

 روزشمار هفته منابع طبیعی امسال/ نمونه برتر بخش منابع طبیعی 43تقدیر از 

نمونه برتر بخش منابع طبیعی در  07از  "مدیریت جامع منابع طبیعی با مشارکت مردم"در هفته منابع طبیعی سال جاری با شعار 

 .اسفندماه تقدیر خواهد شد 06

نمونه برتر بخش منابع طبیعی در  07از  "مدیریت جامع منابع طبیعی با مشارکت مردم"در هفته منابع طبیعی سال جاری با شعار 

 .اسفندماه تقدیر خواهد شد 06

های زیربخش منابع طبیعی و آبخیزداری  نتخاب و معرفی نمونهرئیس گروه ترویج منابع طبیعی و محیط زیست و مسئول کمیته ا 

 06نفر منتخب و نمونه منابع طبیعی در  07از تقدیر ( ایانا)معاونت ترویج امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .رشته خبر داد 02اسفندماه سال جاری در 

زدایی، مدیریت منابع جنگلی، مرتعدار نمونه، آبخیزدار  های مجری بیابان رشته در سال جاری از افراد در: اصغر پالوج افزود علی

بردار محصوالت جنگل و مرتع، محافظ استفاده از جنگل و مرتع، تولیدکننده نهال غیرمثمر، چوپان نمونه، خیرین منابع  نمونه، بهره

ع طبیعی، دهیار نمونه و شورا در هفته منابع طبیعی تقدیر به نهاد نمونه، تعاونی نمونه مناب بان نمونه، سازمان مردم طبیعی، محیط

 .عمل خواهد آمد

ایم،  ها، مراتع و آبخیزداری افزایش داداه های سازمان جنگل ها را متناسب با سیاست وی با بیان اینکه در کمیته فنی رشته

ها، سعی کردیم برای سنجش بهتر و غربال  ها و بورس موشکافانه شاخص گرفته در فرم های صورت با بازبینی: خاطرنشان کرد

 .تر، انتخاب افراد را از حالت کیفی به کمی تبدیل کنیم راحت

های ترویجی نیز هستیم، ارتقاء سطح فنی افراد بسیار مفید و حائز  دنبال شاخص های فنی به عالوه بر شاخص: پالوج ادامه داد

 .شان به دیگران است ها و تجربیات ت توانایی افراد در انتقال دادهاهمیت است، اما آنچه از اهمیت بیشتری برخوردار اس

شود و روزشمار این هفته در  اسفندماه برگزار می 50تا  02به گزارش ایانا، هفته بزرگداشت منابع طبیعی و آبخیزداری هر سال از 

منابع  -اسفند  00سازی،  و فرهنگ منابع طبیعی، رسانه - اسفند 06جشن درختکاری،  -اسفند  02سال جاری به ترتیب از 

منابع طبیعی، بسیج  - اسفند 07منابع طبیعی، آموزش، پژوهش و نیروی انسانی،  -اسفند  08طبیعی، جنگلبان، حفاظت و قانون، 

ی ها منابع طبیعی، آموزه -اسفند  50های آبخیز و  منابع طبیعی و مدیریت جامع حوزه -اسفند  55سازندگی و همیاران طبیعت، 

 .نهاد است های مردم دینی و سازمان

گذاری شده است و  نام "مدیریت جامع منابع طبیعی با مشارکت مردم"الزم به ذکر است، شعار هفته منابع طبیعی امسال با عنوان 

های مرتبط  دستگاههای  المللی در حال اجرا، استفاده از ظرفیت های بین های اجرایی در این هفته معرفی پروژه ازجمله سیاست

ها، تجلیل از فعاالن بخش منابع طبیعی، اصحاب رسانه و  ازجمله آموزش و پرورش، صدا و سیما، محیط زیست و شهرداری

 ./های موفق است های شهدای منابع طبیعی و بازدید مسئوالن و دوستداران طبیعت از پروژه خانواده

/news/fa/ir.iana.www//:http58278D%/8%D%AA7%85% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - 4۹8۱بهمن  48: تاریخ

 های گرگان اطفاء حریق در پنج هکتار از جنگل

هواپیمایی خدمات ویژه های اطراف شهر گرگان توسط دو فروند هواپیمای درامادر شرکت  آمیز اطفاء حریق جنگل عملیات موفقیت

 . مستقر در استان گلستان در سطح پنج هکتار انجام شد

با ( ایانا)مدیرعامل شرکت هواپیمایی خدمات ویژه وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ر استان گلستان مستقر شده است، بعدازظهر روز یگان هوایی اطفاء حریق شرکت هواپیمایی خدمات ویژه که د: اعالم این خبر گفت

ربط در  های اطراف شهر گرگان و با هماهنگی مسئوالن ذی سوزی در جنگل دنبال وقوع آتش ماه سال جاری به بهمن 00شنبه 

فاء حریق بر فراز ها و مراتع استان، با استفاده از دو فروند هواپیمای درامادر، اقدام به انجام عملیات هوایی اط سازمان حفظ جنگل

 .آباد از توابع گرگان کرد آباد شهرستان علی آباد و تقی های مناطق فاضل جنگل

سوزی و جلوگیری از  پس از چندین سورتی پرواز عملیاتی که دو ساعت به طول انجامید، موفق به مهار آتش: احمد طمراسی افزود

جامانده از  اطفاء حریق جنگل نیز همراه با عملیات هوایی، بقایای بهنیروهای زمینی . گسترش آن به سایر مناطق جنگلی مجاور شد

 .طور کامل از بین برده و وضعیت ایمن را تثبیت کردند سوزی را به آتش

بار  ها برای نخستین استفاده از این ظرفیت شرکت هواپیمایی خدمات ویژه، در زمینه همکاری با سازمان جنگل: وی خاطرنشان کرد

 .شده استست که انجام 

های گوناگون  بخشی به خدمات چندمنظوره خود در زمینه های هوایی و تنوع این شرکت با توسعه فعالیت: طمراسی تصریح کرد

در صدد نوسازی ناوگان هواپیمایی و تجهیزات ... زنی هوایی، و ها، گشت های کشاورزی، پایش و اطفاء حریق جنگل عملیاتی در حوزه

 ./مرزی خود را نیز گسترش دهد های برون د عالوه بر ارائه خدمات برشمرده شده در داخل کشور، مأموریتفرودگاهی است تا بتوان

/news/fa/ir.iana.www//:http58274D%/8%A0%D8%B0%D7% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - 4۹8۱بهمن  48: تاریخ

همایش ملی واحدهای / سد در کشور برای حفاظت از منابع طبیعی 42توقف ساخت 

 بهمن ۰6صنعتی سبز در 

در راستای کاهش اثرات زیست محیطی فعالیت های عمرانی با : معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست گفت

کشور متوقف شده است که این نشان دهنده تالش و جدیت سازمان حفاظت سد در  02همکاری و پیشنهاد وزارت نیرو احداث 

 .محیط زیست برای حفظ منابع طبیعی کشور است

 

در راستای کاهش اثرات زیست محیطی فعالیت های عمرانی با : معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست گفت

متوقف شده است که این نشان دهنده تالش و جدیت سازمان حفاظت سد در کشور  02همکاری و پیشنهاد وزارت نیرو احداث 

 . محیط زیست برای حفظ منابع طبیعی کشور است

سعید متصدی معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست صبح امروز در نشست خبری با بیان اینکه   به گزارش ایانا،

روز هوای  00سال گذشته : ایم، گفت هتری نسبت به سال گذشته داشتهامسال در خصوص تعداد روزهای پاک وضعیت و شرایط ب

ایم که نشان دهنده وضعیت مطلوب  روز هوای پاک در همان زمان مشابه بوده 07ایم اما امسال شاهد  پاک تا اواخر دی ماه داشته

 .است

 سال ۰۲تصویب حدود جدید مجاز آالیندگی در صنایع پس از  

های کاربراتوری و تصویب حدود مجاز آالیندگی در صنایع از اقدامات بسیار مهم  توقف تولید موتورسیکلت وی با بیان اینکه حذف و

سال بود که حدود مجاز آالیندگی صنایع تغییر نکرده بود و میزان  55: های اخیر بوده است، گفت محیط زیستی دولت طی ماه

شد و با تصویب حدود جدید مجاز آالیندگی در صنایع گام مهمی  ص میسال قبل مشخ 55آالیندگی صنایع بر اساس اعداد و ارقام 

ها نظیر ناکس، اسید نیتروژن نیز به این لیست اضافه شد و حتی  در راستای کاهش آلودگی برداشته شد چرا که برخی آالینده

ین همچون سرب و جیوه هایی نیز در خصوص قرار گرفتن لیست فلزات سنگ حدود مجاز صنایع کاهش یافته است و حتی صحبت

 .انجام گرفت و این فلزات دارای حدود مجاز شدند

 بهمن ۰6همایش ملی واحدهای صنعتی سبز در  

از سالهای قبل این   :بهمن ماه خبر داد و گفت 56متصدی همچنین از برگزاری همایش ملی واحدهای صنعتی و خدماتی سبز در 

شد و طی آن به واحدهای صنعتی و خدماتی که مشکالت زیست محیطی  برگزار میهمایش با همت سازمان حفاظت محیط زیست 

 .شد ندارند، لوح تقدیر صنعت سبز اهدا می

وی با بیان اینکه اهداف این همایش توجه به نگرش زیست محیطی واحدهای صنعتی، حفاظت و ارتقای محیط زیست، قدردانی از 

های تقدیر صنعت سبز که به واحدهای صنعتی  لوح 70تا سال : یطی است، گفتواحدهای صنعتی پاک و ارتقای فرهنگ زیست مح

کرد، اما از  شد تنها در داخل کشور کاربرد داشت و هیچ موسسه بین المللی این فرایند را تایید نمی و خدماتی کم آالینده اهدا می

چرا . های الزم را به صنایع سبز بدهند ایم تا تاییدیه هایی را با سازمان توسعه صنعت سازمان ملل انجام داده سال گذشته هماهنگی

شود که توان  ها موجب می که امروزه یکی از پارامترهای مهم فرایندهای صنعتی، تولید سبز است و الحاق برند سبز به تولید کننده
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سسات بین المللی در زمینه آلمان که یکی از مو GIZ های معتبر جهانی ایجاد شود و امسال نیز موسسه رقابتی در سطح سازمان

 .موضوعات زیست محیطی است نیز وارد این پروتکل شده است و امیدواریم رقابت پذیری صنعتی در این خصوص افزایش یابد

واحد صنعتی و خدماتی ثبت  484معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه در همایش ملی امسال 

امتیاز کسب  05در نظر گرفته شده است که واحدها حداقل باید  055امتیازات برای واحدهای صنعتی، عدد : اند گفت نام کرده

 .کنند

های نشان  هوای پاک، عدم آالیندگی، تجهیز سیستم  به گفته متصدی، پارامترهایی همچون مدیریت پسماند، خود اظهاری و پایش،

توانند امتیازات الزم را کسب کنند، براین اساس از  احدهای صنعتی و خدماتی میاز جمله مواردی است که و... دهنده آالیندگی و 

واحد صنعتی و مابقی خدماتی هستند که جالب است بدانید تنها  088اند  واحدی که برای این همایش ثبت نام کرده 484میزان 

واحد سبز  0اند و در کل تنها  ریافت کردهد 75یک واحد صنعتی واحد برگزیده سبز شده و دو واحدخدماتی نیز امتیاز باالی 

 .اند انتخاب شده

همچنین صندوق ملی توسعه نیز به کمک صنایع آمده تا : گفت  اند، وی با بیان اینکه عمده واحدها، قابل تقدیر شناخته شده

الت زیست محیطی به فرایندهای کاهش آلودگی هوا با سرعت پیگیری شود و تسهیالت خوبی برای بهبود تکنولوژی و کاهش مشک

 02ای که واحدهای صنعتی برای دریافت تسهیالت به صورت ریالی سود  به گونه. کند واحدها به صورت ریالی و ارزی ارائه می

 .پردازند درصد و به صورت ارزی سود شش درصد می

ها  آالیندگی به شهرداریصنعت آالینده که عوارض  0055معاون سازمان حفاظت محیط زیست همچنین با بیان اینکه امروز 

کنیم و اگر بر  با دو مکانیزم پرداخت عوارض و پلمب با این صنایع آالینده برخورد می: گفت  کنند در کشور وجود دارد، پرداخت می

 .کنیم های آنالین میزان آالیندگی بیشتر از حد استاندارد باشد نسبت به پلمب آنها اقدام می اساس پایش

 .اند درصد صنایع آالینده کشور یا اخطار دریافت کرده و یا پلمب شده 4تقریبا : وی افزود

صنعت در اصفهان و پس از آن در  755بیشترین صنایع با : درصد صنایع کشور در تهران قرار دارند گفت 07وی با بیان اینکه 

 .خوزستان، استان مرکزی، خراسان رضوی و تهران قرار دارند

با جدیت   :ای در خصوص عدم فعالیت صنایع آالینده دارد گفت حفاظت محیط زیست حساسیت ویژه متصدی با بیان اینکه سازمان

کنیم اما دقت  کیلومتری مابقی کالنشهرها را دنبال می 05کیلومتری تهران و  055محدودیت فعالیت صنایع آالینده در شعاع 

های  وسازی و بهسازی تکنولوژی این صنایع نیز از اهرمداشته باشید که عمده صنایع در اختیار بخش خصوصی هستند که برای ن

 .کنیم تشویقی و تنبیهی استفاده می

 تشکیل کارگروه ساماندهی صنایع آالینده 

چندی پیش جلسه ای با حضور معاون اول رییس جمهوری برگزار شد که در آن به ساماندهی صنایع آالینده تاکید : متصدی گفت

ه ریاست معاون اجرایی رییس جمهور و به عضویت وزیر راه و شهرسازی، صنعت معدن تجارت، شد، بر این اساس کارگروهی ب

 .رییس سازمان حفاظت محیط زیست و برخی نهادهای مرتبط تشکیل شد

 در این کارگروه بحث ساماندهی صنایع در تهران و کالن شهرها تا شعاع قانونی و استقرار آنها در مکان های تعریف شده: وی افزود

 .مانند شهرک های صنعتی دنبال می شود

 کدگذاری صنایع برای استقرار 
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بحث ساماندهی صنایع نوین، پیشرفته و دانش بنیان یکی از : معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست گفت

 .برنامه های در دست اجرای سازمان حفاظت محیط زیست است که با جدیت دنبال می شود

در گذشته این صنایع در میان شهرها یا اطراف کالن شهرها بدون در نظر : به سهم این صنایع در آلودگی هوا افزودوی با اشاره 

گرفتن شرایط خاص ان منطقه پراکنده می شدند که برای ساماندهی آنها، سازمان محیط زیست با همکاری معاونت علمی و 

د تهیه کد استقرار برای این واحدها است که باید در شهرک های فناوری ریاست جمهوری و وزارت صنعت معدن تجارت درصد

 .صنعتی مستقر شوند

 ها صدور گواهی معاینه فنی برای موتورخانه 

ما شاهد : شود گفت یکی از منابع تولید آالیندگی، منابع خانگی هستند که متاسفانه توجه زیادی به آنها نمی: وی خاطرنشان کرد

های نامناسب استفاده  هایی هستیم که تنظیم نشده و در مناطق مسکونی نیز عمدتا از پکیج وتورخانهفعالیت تعداد زیادی از م

 .کنند می

تعداد زیادی موتورخانه و پکیچ در کالن شهری مانند تهران وجود دارد که تنظیم نشده اند که با همکاری معاونت علمی : وی افزود

موتورخانه به صورت پایلوت بررسی شدند و قرار  555ی مصرف سوخت تاکنون و فناوری ریاست جمهوری و سازمان بهینه ساز

 .است گواهی معاینه فنی برای آنها ایجاد شود

های دولتی کالن شهرها مورد بازبینی و اصالح قرار گیرد و معاینه فنی برای  هزار موتورخانه با اولویت ساختمان 655: متصدی گفت

صرف انرژی و میزان مصرف کاهش یابد و بعد از این وارد مرحله هوشمند سازی موتورخانه ها می هایشان صادر شود تا م موتورخانه

 .شویم

 یک درصد عوارض آالیندگی صنایع کجا هزینه می شود 

قانون ارزش افزوده صنایع آالینده باید یک درصد درآمد خود را به عنوان عوارض آالیندگی به  08بر اساس تبصره ماده : وی گفت

 .آغاز شد که نواقص زیادی دارد 88داری ها پرداخت کنند که اجرای آن از سال شهر

یکی این که عوارض آالیندگی باید به نسبت میزان آالیندگی واحد صنعتی متغیر باشد و دوم این که چرا عوارض باید به : وی افزود

 .ای بهبود محیط زیست هزینه کرده اندشهرداری ها داده شود و سوم شهرداری ها تاکنون این عوارض را تا چه حد بر

و با ایجاد تغییراتی در سیستم دولتی مساله عوارض آالیندگی و پرداخت آن به شهرداری ها با  0075از سال : متصدی ادامه داد

زمان جدیت دنبال شد که در حال پیگیری این مبحث در قالب برنامه ششم توسعه هستیم تا در این زمینه آیین نامه ای توسط سا

 .محیط زیست و همکاری نهادهای مرتبط تهیه و در مجلس تصویب شود

برخی بررسی ها نشان می دهد ساالنه حدود دو تا سه هزار میلیارد تومان عوارض آالیندگی به شهرداری ها پرداخت می : وی افزود

 .ه شودشود که قرار است در راستای بهبود مشکالت محیط زیستی و تقویت زیرساخت های آن هزین

مردم می توانند هزینه : متصدی با بیان این که این عوارض باید در توسعه حمل و نقل عمومی و ایجاد فضای سبز هزینه شود، گفت

 .کرد عوارض آالیندگی صنایع را از طریق شورای های شهر و شورایاری ها پیگیری کنند

افزایش : محیط زیست در دوران پساتحریم خبر داد و گفتهای بین المللی سازمان حفاظت  وی همچنین از گسترش همکاری

کنیم و در حال حاضر  شود که حتما این موضوع را پیگیری می ها می های بین المللی موجب انتقال تکنولوژی و حمایت همکاری

م کربن و سند ای باشیم و دو سند اقتصاد ک سعی داریم صنعت فوالد را به سمتی پیش ببریم که شاهد کاهش گازهای گلخانه

 .ای را نیز در دستور کار قرار دادیم مشارکت در کاهش گازهای گلخانه
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 سد در کشور به پیشنهاد وزارت نیرو 42توقف ساخت  

در راستای کاهش اثرات زیست محیطی فعالیت های عمرانی : معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست اظهار کرد

سد در کشور متوقف شده است که این نشاندهنده تالش و جدیت سازمان محیط زیست برای  02ث با همکاری وزارت نیرو احدا

 ./حفظ منابع طبیعی کشور است
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 و منابع طبیعی اقلیم
 آیانا - 4۹8۱بهمن  48: تاریخ

 طرح نظام نوین مدیریت چندمنظوره در جنگل های هیرکانی اجرا می شود

معاون امور جنگل های سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور از استقرار آزمایشی نظام نوین مدیریت جنگل های هیرکانی به 

 .شمال خبر داد -جنگل های پروژه تهران هکتار از 704مدت پنج سال و پس گرفتن 

معاون امور جنگل های سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور از استقرار آزمایشی نظام نوین مدیریت جنگل های هیرکانی به 

 . شمال خبر داد -هکتار از جنگل های پروژه تهران 704مدت پنج سال و پس گرفتن 

آزادراه : درباره اجرای پروژه مدیریت چندمنظوره جنگل های هیرکانی در جمع خبرنگاران گفت« بهزاد انگورج»به گزارش ایانا، 

سال در دست اجراست که در برخی مناطق، جنگل  02هکتار از زمین های جنگلی شمال کشور به مدت  704شمال در  -تهران

 .های ویژه ای قرار دارد که نباید تخریب شود

شمال واگذار شده بود تا از این محل کسب درآمد کنند اما به  -مجریان اجرای طرح آزادراه تهران این میزان جنگل به: وی افزود

شمال  -هکتار جنگل های آزادراه تهران 704دلیل شرایط جنگلی ویژه این مناطق در حال بازپس گیری هستیم و معتقدیم همه 

 .باید به سازمان جنگل ها بازگردانده شود

استقرار نظام نوین مدیریت چندمنظوره در جنگل های هیرکانی به منظور ایجاد توانمندسازی ملی و منطقه وی همچنین از اجرای 

 .ای به مدت پنج سال به شکل آزمایشی خبر داد

با حمایت تسهیالت محیط زیست جهانی، یک طرح ( UNDP -پی.دی.ان.یو)ایران و برنامه توسعه ملل متحد : انگورج گفت

 .باره چارچوب های مدیریت مشارکتی در سیمای جنگل های هیرکانی اجرا می شودمشترک پنج ساله در

، پایداری خدمات اکوسیستمی در سیمای (اکوسیستم)به گفته وی، این طرح با هدف حفظ تنوع زیستی، یکپارچگی زیست بوم 

هزار هکتار از استان های  055در  (پایلوت)جنگل های هیرکانی و تغییر مدیریت وابسته به چوب، در قالب چهار بخش آزمایشی 

چای استان گلستان، جنگل های دو هزار  45فریررود و زیلکی رود استان گیالن، منطقه . گیالن، مازندران و گلستان اجرا می شود

 .و سه هزار و همچنین منطقه بلیران استان مازندران مکان های اجرای این طرح است

 .ای طرح های جنگلداری اجتماع محور اختصاص یافته استهزار هکتار از این میزان، به اجر 05

توانمندسازی چارچوب مقرراتی و سیاستگذاری برای : معاون امور جنگل های سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت

و چندمنظوره مدیریت چندمنظوره جنگل، ارتقای ظرفیت سازمانی و پرسنلی برای اجرای رویکرد تازه مدیریت و مدیریت جامع 

 .جنگل با رویکرد جنگلداری اجتماع محور و جلب همکاری مردمی از دستاوردهای این طرح خواهد بود

به امضای مشترک نمایندگان دولت جمهوری اسالمی ایران و سازمان ملل متحد  0075به گفته وی، این طرح اردیبهشت ماه سال 

 .رسید و اجرای آن اکنون کلید می خورد

/news/fa/ir.iana.www//:http58600D%/8% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - 4۹8۱بهمن  48: تاریخ

 کاشت درخت به مناسبت برگزاری نخستین کنگره ملی آموزش عالی

بهمن ماه در دانشگاه تربیت مدرس  57و  58که  نهال به صورت نمادین به مناسبت نخستین کنگره ملی آموزش عالی 65حدود 

 .برگزار می شود، در پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس کاشته شد

بهمن ماه در دانشگاه تربیت مدرس  57و  58نهال به صورت نمادین به مناسبت نخستین کنگره ملی آموزش عالی که  65حدود 

 . گاه تربیت مدرس کاشته شدبرگزار می شود، در پارک علم و فناوری دانش

به گزارش ایانا، برای نخستین بار، کاشت درخت پیش از برگزاری یک همایش، به منظور ترویج حفاظت از محیط زیست و جنگل 

 .با حضور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و رئیس دانشگاه تربیت مدرس، صورت گرفت -دوشنبه -های کشور امروز 

نخستین کنگره ملی آموزش عالی با : نشگاه تربیت مدرس در این مراسم با تبریک ایام دهه فجر گفتمحمدتقی احمدی، رئیس دا

هدف ساماندهی وضعیت نسبتا آشفته دانشگاه ها و آموزش عالی کشور برگزار می شود که امیدواریم نتایج موثری در آمایش و 

 .پاالیش آموزش عالی کشور داشته باشد

اری جلسات هماهنگی همایش، یکی از اعضا پیشنهاد داد که به مناسبت برگزاری این همایش درخت در جریان برگز: وی افزود

 65کاشته شود و از این رو، قرار شد هزار درخت در محدوده پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس کاشته شود که امروز 

 .درخت به صورت نمادین کاشته شد

ت و فناوری نیز از این حرکت استقبال کرد و خواست که سایر همایش ها نیز این کار را دنبال وزیر علوم، تحقیقا: وی اظهار کرد

 .کنند

جامعه دانشگاهیان می توانند با کمک دانش و فناوری به روند اصالح محیط زیست بپردازند و قطعا در این راستا، کاشتن : وی افزود

 .مام دانشگاهیان اثرگذار خواهد بوددرخت به عنوان بزرگداشت طبیعت و محیط زیست برای ت

آموزش عالی در خدمت روند توسعه : رئیس دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به برگزاری نخستین کنگره ملی آموزش عالی گفت

 .پایدار از محورهای اصلی این همایش است

را در ' تقی ابتکار'و یک درخت به نام در پایان مراسم معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست یک درخت به نام خود 

همچنین، هر یک از اعضای هیات علمی دانشگاه و کنگره یک درخت به . فضای پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس کاشت

 ./نام خود کاشتند
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 اقلیم و منابع طبیعی   
 خبرنگاران جوان - 4۹8۱بهمن  4۱: تاریخ

 کنترل بیولوژیک آفات به محصوالت تازه خوری رسید

برنامه سازمان برای سال آینده مبنی بر هدایت کنترل بیولوژیک آفات به سمت محصوالت تازه : معاون سازمان حفظ نباتات گفت

 .خوری است

، در خصوص کنترل بیولوژیک آفات خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانیحیی ابطالی معاون سازمان حفظ نباتات در گفتگو با 

 50ین برهه زمانی سال گذشته اولین فعالیت کنترل بیولوژیک با موجودات زنده در کشور آغاز شده و حال ا 85از : اظهار داشت

 .سال اجرای کنترل بیولوژیک آفات در کشور است

شود و حال  محصول زارعی و باغی انجام می 04هزار هکتار کنترل بیولوژیک و غیرشیمیایی بر  205در حال حاضر بر : وی افزود

 .دولتی است درصد آن حمایت و یارانه 65درصد هزینه کنترل بیولوژیک از سوی کشاورزان و  45باید گفت که 

در واقع تولید عوامل بیولوژیک به صورت سنتی است و حال الزم بوده که : ابطالی بااشاره به مشکالت کنترل بیولوژیک بیان داشت

 .های گیاهی استفاده کنند های روز دنیا برای کنترل بیولوژیک آفات و بیماری تولید کنندگان از تکنولوژی

برنامه سازمان برای سال آینده مبنی بر هدایت کنترل بیولوژیک آفات به سمت محصوالت : ردمعاون سازمان حفظ نباتات تصریح ک

میلیارد تومانی اراضی تحت کنترل  02در صورت تامین اعتبار  72تازه خوری است و گفتنی است که سازمان برای برنامه سال 

 .هزار هکتار خواهد رساند 002بیولوژیک را به 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 ایرنا - 49/44/4۹81: تاریخ خبر

 صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی و آبخیزداری در کشور فعال می شود  4۲

مطابق برنامه ریزی های انجام شده : توسعه منابع طبیعی و آبخیزداری گفترئیس صندوق حمایت از  -ایرنا -شهرکرد

 . استان کشور صندوق های حمایت از توسعه منابع طبیعی و آبخیزداری تاسیس و فعال می شود 4۲تا پایان امسال در 

مایت از توسعه منابع طبیعی و صندوق ح: احمدرضا لعلی نیا روز پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا در شهرکرد اظهار داشت

در استان اصفهان و سپس در استان فارس فعال شد و چهارمحال و بختیاری سومین استان  70آبخیزداری برای اولین بار سال 

 .کشور است که این صندوق در آن فعال شده است

 .ر حال انجام استدر استان های کرمان و یزد مراحل مقدماتی ثبت شرکت و تشکیل هیات موسس د: وی افزود

میلیارد ریال آغاز بکار کرده  05صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری با سرمایه اولیه : لعلی نیا تصریح کرد

 .است و حداقل سرمایه ای که بتواند عرصه های منابع طبیعی این استان را پوشش دهد یکهزار میلیارد ریال است

در راستای سیاست های سازمان جنگل ها تالش می شود : توسعه منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفترئیس صندوق حمایت از 

استان کشور، صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی و آبخیزداری تاسیس شود تا با ظرفیت این صندوق زمینه مشارکت  05در 

 .مردمی و اقتصادی شدن فعالیت ها فراهم شود

این صندوق ها با هدف توسعه منابع طبیعی کشور از طریق جذب اعتبارات دولتی و بخش خصوصی در همه استان : لعلی نیا گفت

 .درصد سهام آن متعلق به مردم است 20ها راه اندازی می شود که ماهیت آن غیردولتی بوده و 

بعد از یکصد سال فعالیت، حرکت به  رویکرد جدید این سازمان: مشاور رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت

 .سمت مردمی و اقتصادی شدن عرصه هاست که این امر مهم کمتر مورد توجه قرار گرفته است

سیاست های توسعه در عرصه های منابع طبیعی، سرمایه گذاری در سه بخش فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را : لعلی نیا ادامه داد

 .باید رونق بخشید

میلیون هکتار بیابان است وهم اینک  05میلیون هکتار جنگل و حدود  04.5میلیون هکتار مرتع،  84ا، ایران دارای به گزارش ایرن

 .هزار بهره بردار در عرصه های منابع طبیعی کشور وجود دارد 655حدود یک میلیون و 

 . هزار هکتار مرتع است 70و  هزار هکتار جنگل و یک میلیون 050مساحت چهارمحال و بختیاری اراضی ملی شامل  86.6

رییس صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی و آبخیزداری برای افتتاح صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی چهارمحال و 

 .بختیاری به شهرکرد سفر کرده است
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 اقلیم و منابع طبیعی

 ایرنا - 49/44/4۹81: تاریخ خبر

 سربازان برای حفاظت از عرصه های طبیعی کشور از سال آینده بکار گرفته می شوند 

معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری از هماهنگی با نیروهای  -ایرنا -کاشان

 . برای حفاظت از عرصه های طبیعی کشور از سال آینده خبر داد مسلح جهت بکارگیری سربازان

گرمسار در گفت وگو با ایرنا ضمن  -خداکرم جاللی شامگاه چهارشنبه در حاشیه بازدید از طرح های نهالکاری جاده آران وبیدگل 

با ستاد کل نیروهای مسلح انجام هماهنگی های الزم : اشاره به کمبود شدید نیرو برای حفاظت از عرصه های طبیعی اظهار داشت

شده و از سال آینده به طور میانگین ساالنه دو هزار سرباز وظیفه در اختیار این سازمان قرار می گیرد تا در کنار نیروهای حفاظت 

 .منابع طبیعی از عرصه های منابع طبیعی کشور حفاظت کنند

و یا با مدرک دیپلم به کمک و تقویت نیروهای حفاظت بیایند و در در این طرح مقرر شده که سربازهای تحصیل کرده : وی افزود

 .ترویج فرهنگ منابع طبیعی تالش کنند

حلقه مفقوده ما در منابع : جاللی همچنین با اشاره به لزوم مشارکت مردم در حفاظت از عرصه های منابع طبیعی تاکید کرد

ن امر و واگذاری عرصه های طبیعی به مردم تا حدود زیادی مشکل طبیعی مشارکت مردم است، درحالی که می توان با تحقق ای

 .کمبود نیرو را در این خصوص حل کرد

مراقبت و حفاظت از منابع طبیعی توسط مردم بسیار : وی با اشاره به کمبود نیروی منابع طبیعی با توجه به فرمول جهانی افزود

 .یت فرهنگ حفاظت از عرصه های طبیعی می شودمهمتر از کاشت نهال است و به شکلی باعث ترویج و تقو

حفاظت از منابع : جاللی، برخورداری از زندگی با نشاط و سالم را مستلزم داشتن محیط زیست سالم دانست و خاطرنشان کرد

و  طبیعی از راهبردهای اساسی این سازمان است و تمام تالش ما در جهت کاهش میزان تصرفات، قاچاق چوب و تخریب جنگل ها

 .مراتع کشور است

فاز اول طرح نهالکاری حاشیه : رئیس شورای شهرستان آران و بیدگل نیز در حاشیه این بازدید در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت

 .هکتار آغاز و در هشت ردیف درحال انجام است 25گرمسار به مساحت  -جاده آران وبیدگل 

 .تاغ و قره داغ و با همکاری اداره منابع طبیعی شهرستان در حال انجام استنهال های کشت شده از نوع : رضا چاقیان افزود
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - 4۹8۱بهمن  4۱: تاریخ

 هزار تومان 99هر کیلو شقه / افزایش قیمت گوشت

بارندگی و مشکل در حمل و نقل موجب : رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی با اشاره به افزایش قیمت گوشت گفت

 .افزایش قیمت شد

، با اشاره به خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جواناصغر ملکی رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی در گفتگو با  علی

تومان افزایش  0555تا  255در طی هفته گذشته به دلیل بارندگی و مشکل در حمل و نقل قیمت گوشت : قیمت گوشت گفت

 .یافت

دولت باید با صادرات دام به صورت مجاز یا قاچاق : ان کرد و افزودوی صادرات دام را از دیگر داللیل افزایش قیمت گوشت عنو

 .های انتهای سال با افزایش قیمت مواجه نشویم برخورد کند تا در ماه

رسد و همین امر موجب  به اتمام می 74بینی شده برای سال  های پیش های پایانی سال دام با نزدیک شدن به ماه: ملکی تصریح کرد

 .مبود دام و در پی آن افزایش قیمت روبرو شویمشود تا با ک می

 

تومان  255هزار و  05تا  255هزار و  57در حال حاضر هر کیلو گوشت به قیمت : رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفند گفت

 .شود کننده عرضه می هزار تومان به مصرف 04تا  00رسد و هر کیلو شقه بدون دنبه به قیمت  به دست واحدهای صنفی می
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - 4۹8۱بهمن  4۱: تاریخ

 درصدی قیمت ماهی 9۲افزایش 

درصد افزایش یافته  05تا  02امروز قیمت ماهی در مقایسه با هفته گذشته : گفتیوسف خانی با اشاره به افزایش قیمت ماهی 

 .است

، با اشاره خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانخانی رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران در گفتگو با  مهدی یوسف

 .در مقایسه با هفته گذشته قیمت ماهی افزایش چشمگیری داشته است: درصدی قیمت ماهی گفت 05تا  02به افزایش 

 50هزار تومان، ماهی حامور جنوب کیلویی  50هزار تومان، ماهی حلوای سیاه کیلویی  57ماهی شیر جنوب به قیمت : وی افزود

 .شود رضه میکننده ع هزار تومان به مصرف 55هزار تومان و ماهی تیالپیا کیلویی 

شود ضمن اینکه قیمت ماهی سفید  هزار تومان عرضه می 00آال تغییر قیمت نداشته و کیلویی  ماهی قزل: خانی تصریح کرد یوسف

 .شود هزار تومان عرضه می 04پرورشی نیز تغییر نکرده و کیلویی 

 .افزایش قیمت ماهی عنوان کردرئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی میزان صید ماهی را عاملی موثر در 

شود، حداقل قیمت ماهی در پایان سال  وی به این نکته نیز اشاره کرد که با توجه به اینکه در شب عید مصرف ماهی پنج برابر می

 .یابد درصد افزایش می 02

هزار و  2هر کیلو مرغ به قیمت  امروز در مقایسه با هفته گذشته قیمت مرغ تغییر نکرده و: خانی با اشاره به قیمت مرغ گفت یوسف

 .شود کننده عرضه می تومان به مصرف 755
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - 4۹8۱بهمن  49: تاریخ

 جدول قیمت+میوه های قاچاق تا کی ادامه دارد جوالن سریالی

در یک هفته گذشته با توجه به اتمام عرضه نارنگی شمال بیش از پیش شاهد عرضه نارنگی های : نائب رئیس اتحادیه باغداران گفت

 .قاچاق پاکستانی در بازار هستیم

، در خصوص وفور میوه های خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مجتبی شادلو نائب رئیس اتحادیه باغداران در گفتگو با

در یک هفته گذشته باتوجه به اتمام عرضه نارنگی شمال، بیش از پیش شاهد عرضه نارنگی های قاچاق : قاچاق در بازار اظهار داشت

دستگاه های نظارتی به راحتی می توانند گلوگاه های ورود این میوه ها را ردیابی پاکستانی در بازار هستیم اما الزم به ذکر است که 

 .و توقیف می کرد

با توجه به افزایش تولید سیب و مرکبات و پایین بودن قیمت : وی با اشاره به افزایش تولید مرکبات و سیب در سال جاری گفت

ر داخل مشکالت برای عرضه میوه های داخلی و تولید کنندگان به این محصوالت باید گفت که قاچاق میوه های داخلی در بازا

 .همراه داشته باشد

با جلوگیری از واردات محصوالت قاچاق جلوی واردات آفات و آلودگی هایی که توسط میوه به کشور وارد : شادلو در ادامه بیان کرد

بیماری های مختلف موجب صدمه به تولید کنندگان و می شود گرفته خواهد شد زیرا ورود میوه های قاچاق همراه با آفات و 

 .آلودگی باغات خواهد شد

میلیون تنی مرکبات و اینکه هنوز فصل برداشت به اتمام نرسیده باید گفت که تولید عالوه بر  4باتوجه به تولید : وی یادآور شد

 .پاسخگویی نیاز داخل همواره باید برای صادرات آن برنامه ریزی کرد
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - 4۹8۱بهمن  4۱: تاریخ

 رد پای دالالن در تعیین قیمت ها/تدابیر ویژه برای کنترل بازار شب عید

با کمرنگ شدن حضور دالالن در بازار شب عید، اجناس به قیمت مصوب به فروش خواهد :بازرگانی گفتمدیر کل امور خدمات 

 .رسید

ی ، هرساله در پایان سال ،بازار خرید مایحتاج مردم برای تعطیالت نوروز جان مخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

گیرد و در این میان اگر نظارت دقیق بر عملکرد بازار صورت نگیرد ، با ورود دالالن به صحنه ، قیمت اجناس مختلف با نوسان 

 .شدید مواجه می شود

  .ازین رو در آستانه این ایام ،نهادهای مرتبط با کنترل بازار تدابیر ویژه ای برای ساماندهی اوضاع اخذ و اجرا می کنند

متاسفانه در بازار شب عید حضور دالالن سبب شده :این گزارش ،سلیمی مدیر کل دفتر امور خدمات بازرگانی اظهار داشتبر اساس 

 .که فاصله عرضه و تولید به حداقل برسد

 .اگر سعی شود حضور دالالن را در بازار کم کنیم، قیمت در بازار به قیمت مصوب به فروش می رسد: وی گفت

در بخش صنوف باید فرهنگ سازی صورت گیرد چرا که در شب عید خود اصناف فروش فوق العاده ای را برای : سلیمی ادامه داد

 .این ایام در نظر میگیرند که زیاد مناسب نیست

در این فروشگاه ها با ارائه : وی در ادامه با بیان اینکه فروشگاه های زنجیره ای در این امر میتواند اثر بخش باشد اظهار کرد

 .فیفات ، اجناس زیر قیمت به فروش میرسدتخ

زمانی که بسته بندی و حمل و نقل مناسبی در کشور وجود ندارد نباید تالش کرد که مسیر حرکت را به درستی : سلیمی گفت

 .درصد مشکل در این بخش است که اگر به دنبال تنظیم بازار هستیم باید مسیر را هموار سازیم 70هدایت کنیم بیش از

در حال حاضر در باتالق سازمان تعزیرات هستیم به طوریکه افراد مسئولیت کار را دارند باید برنامه ریزی بلند مدت : کید کردوی تا

 .درصد زیر ساخت ها هموار شود 52داشته باشند در برنامه ششم اول سال اینده باید 

زی داریم باید خود صنوف با هم رقابت داشته باشند و با راهبردی که در شرایط فعلی کشور برای انبار و ذخیره سا: سلیمی گفت

این فضا باید در کشور ایجاد شود و در هیچ کجای دنیا چنین مدلی استفاده نشده است بنابراین فرهنگ سازی عاملی است که در 

 موضوع مصرف پیاده سازی شود و لزومی ندارد که مردم در شب عید به بازار هجوم بیاورند

کیفیت در مقابل رقابت قرار میگیرد و در این خصوص وزارت خانه برنامه نظارتی باید داشته باشد تا صنوف به :دسلیمی تاکید کر

اول باید اعتماد را در بین اصناف ایجاد کنیم چرا که کنترل کردن با اعتماد فرق  بنابراین در مرحله  صورت سالم به رقابت بپردازند 

 .دارد

گردش میوه بهتر از سال گذشته است و تدابیری برای کنترل قیمت ها : اتحادیه میوه وسبزی گفت در ادامه حسین مهاجران رئیس

 .اندیشیده شده است

بازرسان در طول سال رسیدگی کامل به اصناف : جاری بخش خصوصی با بازار رقابت دارد افزود وی در ادامه با بیان اینکه در سال 

 .این بازرسی افزایش می یابد دارند و این در حالی است که در شب عید

 .به گفته مهاجران امسال بحرانی در بازار شب عید نداریم

http://www.yjc.ir/fa/comercial
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امروز به رغم مکاتبات و جلساتی که برگزار شد اطالعاتی در خصوص میوه و : در ادامه محمدیان شمالی معاون سازمان حمایت گفت

 .مرکبات تا پایان سال جاری داده نشده است

 .دارند که مشکلی دراین زمینه پیش نیایدبه گفته وی همه اذعان 

موضوع کیفیت در حیطه دستگاه نظارتی است و سازمان  بحث عرضه و فروش برای خود قانونی دارد بنابراین : محمدیان گفت

یه حمایت در خصوص قیمت، تعیین و تکلیف میکند به طوریکه مراتب را به اتحادیه ذیربط اعالم میکند که در صورت موافقت اتحاد

 .فروش را انجام می دهد مگر اینکه تخلفی در کار باشد که سازمان حمایت در این زمان وارد عمل می شود

و یا اتحادیه صنفی و سازمان صنعت و معدن و تجارت  054برای رسیدگی به تخلفات مردم میتوانند به سامانه : وی ادامه داد

 .مراجعه و موضوع را اعالم نمایند
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 برنامه و سیاست ها
 - 81/44/49فارس

های قاچاق در بازار؛ انگور استرالیایی، سیب آمریکایی، لیموی برزیلی و  جوالن میوه

 نارنگی آلوده پاکستانی

مسئوالن با توجه به مازاد تولید : های قاچاق در بازار تاکید کرد محصوالت کشاورزی ایران با اشاره به وفور میوه رئیس اتحادیه ملی

 .برخی محصوالت کشاورزی باید زمینه صادرات آن را فراهم کنند

در یک هفته : گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  سیدرضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی ایران در گفت

گذشته با توجه به اتمام عرضه نارنگی شمال، قیمت این محصول سیر صعودی یافته و عرضه نارنگی قاچاق وارداتی هم در بازار 

 .خورد به چشم می بیشتر

شود، اما از آنجا که حجم آن محدود  رنگی جنوب کشور عرضه میدر اواخر سال و همچنین اوایل بهار معموال نا: وی بیان داشت

 .است در تنظیم بازار نقش قابل توجهی ندارد

شاهد عرضه نارنگی قاچاق پاکستانی با : شود، افزود های قاچاق از پاکستان به کشور وارد می نورانی با بیان اینکه بیشتر نارنگی

 .بوده است تومان2555ر کیلو بیش از بندی چوبی آلوده در بازار و به قیمت ه بسته

وی با تأکید بر اینکه برای حمایت از تولید داخل و خروج ارز باید جلوی واردات قاچاق میوه توسط مسئوالن گرفته شود، تصریح 

رات امسال تولید سیب و کیوی بسیار خوب و بیش از نیاز داخلی بود و مسئوالن باید شرایطی را فراهم کنند تا با صاد: کرد

 .محصوالت مازاد، محصوالتی که مورد نیاز داخل است وارد شود

یابد، بنابراین با توجه به فرصتی که تا پایان سال داریم،  در ایام عید نوروز تقاضای خرید نارنگی در بازار افزایش می: نورانی گفت

 .از را وارد کنندریزی کنند تا با صادرات محصوالت مازاد، محصوالت مورد نی مسئوالن باید برنامه

با جلوگیری از واردات محصوالت قاچاق جلوی واردات آفات و : رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی ایران تصریح کرد

شود و  ها شکسته می شود،ضمن اینکه با واردات قانونی هم قیمت شود گرفته می هایی که توسط میوه به کشور وارد می آلودگی

 .کنند دات و حق و حقوق دولت را پرداخت میتعرفه وار واردکنندگان هم

شود و نه تنها هزینه سنگینی برای  به کشور وارد می های مختلفی با قاچاق میوه به کشور معموال آفات و بیماری: وی بیان داشت

 .بینند کنندگان هم از این آفات صدمه می تولید کند بلکه می دولت ایجاد

هاست که منسوخ شده اما متاسفانه  های چوبی سال جعبه عرضه میوه با: ایران تصریح کردرئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی 

 .شود ها هستند عرضه می هایی که باعث انتشار آلودگی و آفت با چنین جعبه  میوه شود که امروز در بازار مشاهده می

انگور استرالیایی، سیب سبز آمریکایی، لیموترش  جملههای قاچاق وارداتی از  عالوه بر نارنگی پاکستانی انواع میوه: وی بیان داشت

 .شود برزیلی در بازار عرضه می
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 برنامه و سیاست ها
 - 81/44/49فارس

 شود اتاق اصناف کشاورزی تشکیل میکمیسیون نظارت بر 

کمیسیون نظارت : های بخش کشاورزی با بیان اینکه کمیسیون نظارت بر اتاق اصناف تشکیل شود، گفت مدیرکل دفتر امور تشکل

عضو به ریاست رئیس جهاد کشاورزی استان خواهد بود و ادارات تابعه نیز در آن عضو  02بر اتاق اصناف کشاورزی متشکل از 

 .هستند

اندیشی ارکان سازمان نظام صنفی  از همدان، عبدالرضا مسلمی شامگاه چهارشنبه در نشست هم خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .گیرد به تناسب سنتی بودن بخش کشاورزی اداره امور این بخش نیز سنتی صورت می: کشاورزی استان همدان اظهار کرد

نظام صنفی باید بتواند به تناسب صدور : دهنده بخش کشاورزی است گفت با بیان اینکه فلسفه نظام صنفی کشاورزی نجات وی

 .ریزی ما قرار دهد تا اعتبار حاصل شود بخشی به کشاورزان، اطالعات را مبنای برنامه شناسنامه و هویت

کنیم که در دنیا مبنا و راهکار  هایی کار می اورزی بر مبنادر بخش کش: های بخش کشاورزی افزود مدیرکل دفتر امور تشکل

 .خواهند ای می ریزی نیست و اولین گام اشتباه این است که کشاورزان صدور پروانه را برای خدمات بیمه سیاستگذاری و برنامه

کشاورزی تنها بخشی است : یادآور شدوی با تأکید بر اینکه برای هر کاری باید متناسب با آن کار تمام شرایط الزم را احراز کرد، 

 .تواند وارد این بخش شده و هر محصولی که بخواهد تولید کند که هر فردی در هر زمانی می

اند که قانون خرد شدن اراضی اثربخشی  امروزه به این نتیجه رسیده: مسلمی با اشاره به اظهارات امروز یکی از مدیران بیان کرد

 .تی تغییر کاربری نیز در این اراضی رخ داده استنداشته و در برخی موارد ح

سال گذشته باید  05ها در  با وجود مدرن شدن دولت: منطقی دانست و ادامه داد  وی انتظار فراتر از توان در بخش کشاورزی را غیر

 .بدانیم هنوز برخی گردانندگان این بخش کشاورزان هستند که نباید انتظارات غیر منطقی داشته باشیم

درصد آن در پنج استان کشور  25هزار عضو در کشور داریم که  855: های بخش کشاورزی تصریح کرد مدیرکل دفتر امور تشکل

 .ها الگو قرار گیرند است که باید این استان

ها  در دستگاهبرای اثبات جایگاه نظام صنفی : اند، گفت ها مسئوالن نقش نظام صنفی را پذیرفته وی با بیان اینکه در برخی استان

 .تالش و زحمت نیاز است که همه باید برای تحقق این مهم تالش کنیم

های بخش کشاورزی و مدیران اشاره کرد و  های موثر در برنامه ششم با وجود مشکالت و اعتقاد به ظرفیت مسلمی به برداشتن گام

ر ساختار مبتنی بر فرد صنفی است و ساختار ما بر کشو 05کشور دریافتیم در  02با مطالعه ساماندهی ساختار کشاورزی : افزود

 .مبنای صدور پروانه است

درصد رویای کشاورزان را برای داشتن  85سعی کردیم تا : های صنفی را عنوان کرد و یادآور شد وی صدور پروانه بر اساس واحد

 .اشته مدیریت ساختار درونی محقق کنیمسازمان صنفی مقتدر که همپای سایر اصناف که به موازات دولت و تعامل و همفکری د

در صورت تصویب طرح ارائه شده، نظام صنفی شهرستان اتاق نظام : های بخش کشاورزی خاطرنشان کرد مدیرکل دفتر امور تشکل

نابع های صنفی یا شاغلین بخش دام، طیور، زراعت، باغبانی، م شود و دیگر نظام عمومی نداریم و اتحادیه واحد صنفی کشاورزی می

 .شود دهندگان ایجاد می ها و خدمات دهنده طبیعی و سرویس

اتفاقات خوبی در دست اقدام است و با : وی با بیان اینکه با الهام از سایر اصناف سعی بر تشکیل اصناف کشاورزی داریم، گفت

 .اورزی ارائه خواهند کردکنند و جواز کسب کش ها پروانه ارائه نمی ها در سطح شهرستان تصویب طرح ارائه شده اتحادیه

http://www.farsnews.com/
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عضو به ریاست رئیس جهاد  02این کمیسیون متشکل از : مسلمی به تشکیل کمیسیون نظارت بر اتاق اصناف اشاره کرد و ادامه داد

 .بینی شده است کشاورزی استان خواهد بود و ادارات تابعه نیز در آن عضو هستند و هیئت بدوی و صنفی نیز پیش

زمینی انتظارات بیشتری داشتیم  ه با توجه به نقش استان همدان در تولید محصوالت کشاورزی و به ویژه سیبوی با تأکید بر اینک

 .های بیشتری از کشاورزان این منطقه صورت گیرد های مهم کشاورزی است و باید حمایت استان همدان از قطب: اظهار کرد

م صنفی کشاورزی نباید به منظور ایجاد منافع عضوگیری کند بلکه نظا: های بخش کشاورزی یادآور شد مدیرکل دفتر امور تشکل

 .عضو را ایجاد کند  باید منافع همه کشاورزان اعم از کشاورزان عضو و غیر

نامه خواستار تنظیم بازار  آئین 5در ماده : وی با بیان اینکه به عنوان بخش دولتی حساب ویژه به نظام صنفی داریم تصریح کرد

 .ها و به ویژه نظام صنفی شدیم اورزی با کمک تشکلتوسط جهاد کش

باید در منطقه و با وجود مسائل موجود در : مسلمی با تأکید بر اینکه بخش کشاورزی قرار است مدیریت مدرن را تجربه کند گفت

 .با اولویت امنیت غذایی کشور سرآمد در منطقه باشیم 0454افق 

در صورت عدم پرداخت بر اساس : ها شد و خاطر نشان کرد ها و استان فی شهرستاندرصد سهم نظام صن 55وی خواستار پرداخت 

 .بخشی در این بخش است شود که این کار به منظور نظم ها ابطال می ها برداشت خواهد شد و پروانه تأسیس حسابرسی از حساب

درصد اراضی کشاورزی  7: دار در استان بیان کردبر هزار بهره 045رئیس جهاد کشاورزی همدان نیز در این جلسه با اشاره به وجود 

هایی برای  م سال سن دارند که باید نظا 45درصد کشاورزان نیز باالی  66هکتار و  2درصد زیر  05هکتار، بیش از  55زیر 

 .ساماندهی آنها داشته باشیم

ها و بخش خصوصی برای  ظرفیت و تشکلباید از : تشکل در استان اشاره کرد و یادآور شد 255جالل به وجود  منصور رضوانی

 .کنیم ها نیز حمایت می وری و توسعه تولید استفاده کنیم و از تشکل اقتصادی کردن، بهره

: درصد تولیدات کشاورزی کشور را به خود اختصاص داده است، گفت 4.2درصد مساحت  0.5وی با بیان اینکه استان همدان با 

 .به کشاورزان این منطقه اختصاص یابد و قوانین نیز به تناسب افزودن برخی وظایف تغییر کنددرصد  4.2باید امکانات ملی باالی 
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قلم  412۲صادرات /ورود ایتالیا به مدیریت پس از تولید محصوالت کشاورزی ایران

 داروی گیاهی به شکل خام

های مفصلی که ما با وزیر کشاورزی ایتالیا داشتیم، مدیریت پس از تولید است که شامل  یکی از بحث: وزیر جهادکشاورزی گفت

 .شود بندی و در نهایت صادرات می فراوری و بسته

، محمود حجتی پیش از ظهر امروز در نشست مشترک فعاالن اقتصادی ایران و ایتالیا خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .خوردار استاز جایگاه مهمی در جهان بر 8ایتالیا به عنوان یکی از چهار کشور برتر اروپا که یکی از اعضای گروه : اظهار داشت

این سفر منجر به : وی سفر هیات ایتالیایی به ایران را نشانه موفقیت آمیز بودن سفر رئیس جمهور کشورمان برشمرد و اظهار داشت

 .ها است نامه نامه شده است و سفر وزیر کشاورزی ایتالیا به ایران برای پیگیری این توافق توافق 58امضای 

امضای یادداشت تفاهم همکاری در زمینه حفظ نباتات، برگزاری : ها اشاره کرد و گفت افق نامهحجتی به سرفصل برخی از این تو

گذاری در مورد صادرات به اروپا،  های مشترک، انتقال تکنولوژی بذر و نهاد،سرمایه های مشترک کشاورزی، ایجاد شرکت نمایشگاه

 .ستمشاوره فنی و تکنیکی در باره صنایع کشاورزی از جمله این ها

  کشور اول دنیا است و دارای ظرفیت 05ایران در زمینه تولید محصوالت کشاورزی به ویژه محصوالت باغی جزو : وی ادامه داد

وجود منابع غنی ژنتیکی در کشور، امکان تولید محصوالت سالم و ارگانیک با   خوبی در این حوزه است که برخی از آنها عبارتند از

 ک کشور،وجود تنوع آب و هوایی چهار فصل استتوجه به اقلیم گرم و خش

در عین حال حضور نیروی کار جوان و دانشگاهی و وجود مراکز تحقیقاتی کشاورزی و صنایع وابسته، موقعیت : حجتی ادامه داد

مینی برای های آزاد و وجود سیستم حمل و نقل ریلی و ز نظیر ایران برای صادرات به کشورهای منطقه به دلیل دسترسی به آب بی

 .جابجایی محصوالت این موقعیت خوب را دو چندان می کند

اگر ایران از منابع زیاد برای تولید : وزیر کشاورزی با بیان اینکه امروز موقعیت خوبی برای کارآفرینان دو کشور مهیا شده است گفت

ما با . مند است و تکنولوژی خوبی در این حوزه بهرهغذا و محصوالت کشاورزی در خاورمیانه برخوردار است، ایتالیا نیز از دانش فنی 

 .ایتالیا در حوزه انتقال تکنولوژی و علوم زیستی همکاری تنگاتنگی خواهیم داشت

دنیا امروز از داروهای شیمیایی به سمت داروهای : وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به ظرفیت ایران در مورد داروهای گیاهی گفت

در کشور ما تاکنون هزار و چهارصد و پنجاه گیاه دارویی شناخته شده که اینها به صورت خام صادر کند و  گیاهی حرکت می

 .شوند می

مدیریت پس از تولید است که شامل فراوری های مفصلی که ما با وزیر کشاورزی ایتالیا داشتیم  یکی از بحث: حجتی ادامه داد

نامه  ما امیدواریم در این مدت تفاهم. موضوعات مورد عالقه دو کشور است که این از شود بندی و در نهایت صادرات می و بسته

 .و قراردادهای خوبی با طرف ایتالیایی خود امضا کنیم
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 سیاست هابرنامه و 
 فودپرس 4۹81بهمن ماه  49ک شنبه 

تومان گران  ۰۲۲گندم وارداتی تا کیلویی/ نامه حجتی کام برخی تاجران را شیرین کرد

 شد

پس از انتشارنامه وزیر جهاد کشاورزی به وزیر صنعت مبنی بر ممنوعیت واردات گندم، قیمت گندم  –اقتصاد غذا < صنایع غذایی

 .تومان افزایش یافت555وارداتی تا کیلویی 

، پس از انتشار نامه محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی به محمدرضا نعمت زاده «فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا 

 .تومان افزایش یافته است 0555حدود   تومان به 855از حدود   تجارت، قیمت گندم وارداتی وزیر صنعت، معدن و

این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که بسیاری از فعاالن صنایع غذایی معتقدند تصمیمات مقطعی و اقداماتی از این دست باعث 

 .برخی تجار می شود بر هم خوردن ارتباط منطقی بازار و سرازیر شدن سود هنگفت به جیب

گفتنی است چندی پیش نیز دولت در اقدامی تامل برانگیز در اواخر فصل برداشت گندم و به بهانه حمایت از تولید داخلی و 

تومانی برای زمان محدودی کرد که آن  025جلوگیری از اختالط گندم وارداتی با گندم تولید داخل، اقدام به تصویب مابه التفاوت 

 .با واکنشهای منفی زیادی مواجه شده بودتصمیم نیز 

به نظر می رسد وزارت جهاد کشاورزی به جای اقداماتی خلق الساعه و مقطعی، باید برنامه جامعی را برای تولید گندم وهمچنین 

 . تجارت این کاال ارائه کند تا فعاالن این بخش برای ادامه فعالیت های خود با چالش مواجه نشوند

84088ab57e46e67707f8557f=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http 
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 برنامه و سیاست ها
 - 81/44/49فارس

اطالعات محدود کشورهای آفریقایی از / اجاره زمین برای تولید مواد غذایی در آفریقا

 ایران مانع تقویت روابط تجاری

شرکت ایرانی در تالش برای اجاره زمین به منظور تولید برنج، گندم و غالت در کشورهای  05سفیر ایران در کنیا گفت بیش از 

های موجود در این  ترین چالش تقویت روابط تجاری با ایران و این کشورها اطالعات محدود از فرصت آفریقایی هستند و بزرگ

 .ر استکشو

های ایرانی به دنبال اجازه زمین در کنیا، اوگاندا  الملل فارس به نقل از پایگاه خبری ایست افریکا، شرکت به گزارش گروه اقتصاد بین

 .و تانزانیا برای تولید مواد غذایی در حجم زیاد و فروش آنها در بازار داخلی این کشورها و همچنین صادرات به ایران هستند

شرکت ایرانی نسبت به کشت و فرآوری برنج، غالت و  05دی فرجوند، سفیر جمهوری اسالمی ایران در کنیا، بیش از به گفته ها

 .گندم در شرق آسیا ابراز تمایل کرده اند

های وسیع کشاورزی و  هایی در حال اجازه زمین کند و شرکت ایران از کشاورزی مکانیزه در خارج از مرزهای خود حمایت می

ها تمایل دارند تا تاسیسات  این شرکت. های کشاورزی مدرن برای کشت مواد غذایی برای صادرات به ایران هستند ی روشبکارگیر

 .تولیدی در این مناطق تاسیس کنند تا به این وسیله بازار داخلی این کشور و صادرات به ایران را تامین کنند

مین و احداث تاسیسات فرآوری با مشارکت اوگاندا، کنیا و تانزانیا برای تولید های ایرانی خواهان اجاره ز شرکت»: فرجوند ادامه داد

 «.گندم، برنج و غالت هستند

. گیرد که در حال حاضر به نفع ایران است این اقدام همچنین با هدف کم کردن کسری تجاری این کشورها با ایران صورت می

کنند  ت فرآوری نشده کشاورزی نظیر چای، قهوه و گوشت صادرات میکشورهای جامعه آفریقای شرقی بیشتر به ایران محصوال

 .آالت و تجهیزات مخابراتی وارد می کنند که از ایران محصوالت نفتی، ماشین درحالی

 05میلیون دالر کاال به ایران صادر کرد که این رقم برای محصوالت ایرانی صادر شده به کنیا برابر با  7.8، کنیا 5504در سال 

 .یون دالر بودمیل

 .کارشناسان تجاری می گویند این منطقه باید بکوشد تا کاالهای فرآوری شده بیشتری به ایران از ابتدای سال جاری صادر کند

های ایران راه را برای اعضای  برداشته شدن تحریم»: پیتر کیگوتا مدیرعامل گمرک و تجارت جامعه آفریقای شرقی در این باره گفت

کند اما ما نیازمند صادرات محصوالت ارزش افزوده به ایران  تر با ایران هموار می ی شرقی به منظور ایجاد روابط نزدیکجامعه آفریقا

 «.خواهیم توازن تجاری به نفع ما تغییر کند هستیم اگر می

فریقای شرقی اطالعات ترین چالش برای تقویت روابط تجاری با ایران و کشورهای جامعه آ به گفته سفیر ایران در کنیا، بزرگ

 .های موجود در ایران است محدود از فرصت

تر  شود که قیمت نهایی محصوالت را گران وی افزود بسیاری از محصوالت ایران از طریق کشورهای دیگر به این منطقه صادر می

 .سازد می

های این منطقه برای تقویت تولید داخلی  توانند با شرکت در زمینه محصوالت دارویی، شرکت های ایرانی می: فرجوند تصریح کرد

 .آنها مشارکت کنند
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 4۹8۱بهمن  4۱: تاریخ

 شده برجام برای بخش کشاورزی استفاده از تمام ظرفیت های ایجاد

 .از ظرفیت های به وجود آمده در برجام نیز در چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی استفاده می کنیم 

از ظرفیت های به وجود آمده در : وزیر جهاد کشاورزی اساس حرکت در بخش تولیدات کشاورزی را اقتصاد مقاومتی دانست و گفت

 .های اقتصاد مقاومتی استفاده می کنیم برجام نیز در چارچوب سیاست

به گزارش ایاناب ه نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، محمود حجتی در جریان بازدید از پروژه های عمرانی استان 

است و دستور کار ما در دو سال گذشته حرکت در چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی بوده : البرز در جمع خبرنگاران گفت

 .استفاده از ظرفیت های برجام نیز در همین مسیر است

اساس را بر این گذاشته ایم که ظرفیت های کشور را مورد ارزیابی قرار دهیم و بهره وری منابع آب و خاک را : وی خاطرنشان کرد

 .باال برده و ظرفیت های مغفول مانده در دریاها را بیشتر بررسی کنیم

در شورای اقتصاد بر اساس : اشاره به بررسی توانمندی نیروی انسانی متخصص کشور در بخش کشاورزی، گفتحجتی در ادامه با 

 .توسعه بخش کشاورزی طرح های ویژه ای را بررسی کرده ایم

در توسعه گلخانه ها نیز به عنوان طرح های . در بخش جنگل و مرتع تالش های خوبی داشته ایم: وزیر جهاد کشاورزی افزود

 .حوری فعالیت های خوبی در دست انجام استم

در برنامه ای پنج ساله : وی در ادامه با اشاره به تالش وزارت جهاد کشاورزی به منظور استفاده از ظرفیت های موجود در دریا، گفت

 .هزار تن ماهی از طریق ایجاد قفس در دریا کرده ایم که قصد داریم آن را محقق کنیم 555پیش بینی تولید 

تالش می کنیم در زمینه گندم و شکر بی نیاز : ژیک هستیم، گفت حجتی با تاکید بر اینکه در فکر افزایش تولید محصوالت استرات

 .از واردات شویم

درصد این محصول از  75در حالی که هم اکنون . در زمینه کشت دانه های روغنی به ویژه کلزا برنامه ریزی کرده ایم: وی ادامه داد

 .درصد از نیاز کشور را در داخل تولید کنیم 05ساله  05درصد و در افق  45ساله قصد داریم  2در افق . تامین می شودواردات 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 4۹8۱بهمن  4۱: تاریخ

 ریزی برای کاهش مصرف آب برنامه/ جزییات الیحه برنامه ششم توسعه 

پوشش بیمه سالمت برای تمام آحاد جامعه اجرایی است و برخورداری از یارانه دولت جهت حق سرانه بیمه از طریق وسع ارزیابی و 

 .شود بر اساس آیین نامه مصوب هیات وزیران پرداخت می

در حالی این الیحه در . ای ایران دیروز همزمان با الیحه بودجه سال آینده به مجلس ارایه شد هالیحه ششمین برنامه توسع

جمهور به مجلس شورای اسالمی ارایه شده است که پیش از این برخی با استناد به  هفتمین روز دی ماه از سوی رییس و بیست

. کردند باید برنامه پنجم توسعه به مدت یک سال تمدید شود تاخیر یک ماه و چند روزه دولت در ارایه الیحه بودجه تاکید می

ها، روحانی با الیحه بودجه سال آینده و الیحه برنامه ششم توسعه در مجلس حضور یافت تا نشان  نخستین روز پس از لغو تحریم

اکید کرده بود که سناریوهای ریزی ت پیش از این رییس سازمان مدیریت و برنامه. ها آمادگی دارد دهد، دولتش برای لغو تحریم

ها،  های پیش رو مد نظر دولت قرار دارد و در صورت لغو تحریم ریزی در سال بینانه، بدبینانه و حفظ وضع موجود برای برنامه خوش

خواهد  کند و اگر وضعیت بدتر از این شود نیز سناریویی بدبینانه مد نظر قرار اقتصاد کشور متناسب با شرایط تازه کشور حرکت می

ترین گزینه پیش  ها نخستین گزینه دولت، یعنی برنامه خوشبینانه یا به عبارت دیگر محتمل با اجرایی شدن برنامه لغو تحریم. گرفت

هایی کلی در خصوص وضعیت کشور در  گیری ماده با جهت 00الیحه برنامه ششم توسعه، در . روی دولت مالک عمل قرار گرفت

 .شورای اسالمی ارایه شده استپنج سال پیش رو به مجلس 

 احکام جنجالی حذف شد

دهد برخی احکام جنجالی این الیحه  روحانی در حالی برنامه ششم توسعه را به مجلس ارایه کرد که بررسی محتویات آن نشان می

م ماده هفت الیحه طور که در بند چهار آن. ها داللت داشت، حذف شده است نظیر جزییاتی که بر انحالل و ادغام برخی سازمان

های اجرایی با  شود در اجرای اصالح ساختار دولت و کاهش حجم و اندازه دستگاه به دولت اجازه داده می»برنامه ششم توسعه آمده 

 ها و های تابعه و وابسته وزارتخانه جایی سازمان عالی اداری، نسبت به ادغام، انحالل و جابه پیشنهاد سازمان مدیریت و تصویب شورای

 «.ها اقدام کند سازمان

 های متخلف ها و موسسه برنامه جدید برای برخورد با بانک

نویس الیحه برنامه ششم، بانک مرکزی عالوه بر اختیارات قانونی مقرر در  ریزی در پیش بنا بر پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه

های اعتباری  ها و موسسه و انتظامی را نیز در قبال بانک تواند برحسب مورد، چهار اقدام نظارتی قانون پولی و بانکی کشور، می

برای اعمال نظارت کامل و فراگیر : الیحه برنامه ششم توسعه آمده است 50به گزارش ایرنا، در بند . غیربانکی و متخلف اعمال کند

غیر متشکل پولی و مالی باهدف ارتقای ها و بازارهای  های پولی، بانکی واعتباری و ساماندهی موسسه بانک مرکزی بر بازار و موسسه

تواند در چارچوب ضوابطی که به تصویب  شفافیت و سالمت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیالت، بانک مرکزی می

رسد، عالوه بر اختیارات قانونی خود مقرر در قانون پولی و بانکی کشور، حسب مورد یک یا چند مورد از  شورای پول و اعتبار می

اعمال »از جمله این اقدامات، . های اعتباری غیر بانکی متخلف اعمال کند ها و موسسه قدامات نظارتی و انتظامی را در قبال بانکا

جریمه نقدی تا سقف حداکثر یک درصد آخرین سرمایه ثبت شده بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی متخلف متناسب با سطح و 

ها و سهامداران یا پرداخت پاداش و  اعمال محدودیت یا ممنوعیت توزیع سود و اندوخته» ،«نوع تخلف از محل سود سهامداران

طور موقت، سلب حق تقدم خرید سهام همه یا برخی  حسب مورد، سلب حق رای همه یا برخی از سهامداران به»، «مزایای مدیران
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لغو »، «های اعتباری غیر بانکی ها و موسسه م در بانکاز سهامداران یا الزام به واگذاری سهام خود و اعمال ممنوعیت تملک سها

های صورت گرفته در این  بینی بر اساس پیش. است« مدیره ای مدیران عامل و اعضای هیات سلب صالحیت حرفه»و « مجوز فعالیت

تعطیل شدن شعبه الیحه نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران موظف است برحسب اعالم بانک مرکزی نسبت به توقف فعالیت یا 

دهند مطالبه مجوز فعالیت از بانک مرکزی  هایی که فعالیت پولی و بانکی انجام می یا موسسه مربوطه اقدام و از شعب و موسسه

کند؛ مواردی را که نیروی انتظامی فاقد مجوز شناسایی است به بانک مرکزی اعالم و حسب تصمیم این بانک، نسبت به اعطای  می

همچنین هرگونه تبلیغ برای ارایه خدمات پولی و بانکی . یک ماه، اخطار، توقف فعالیت یا تعطیلی آنها اقدام کنند مهلت حداکثر تا

برابر هزینه تبلیغ صورت  05تخلف از این حکم مستوجب جزای نقدی تا میزان . باید براساس آیین نامه ابالغی بانک مرکزی باشد

 .ز خواهد شدگرفته خواهد بود که به حساب خزانه واری

 قطع وابستگی به نفت

های صورت گرفته مقرر است برای قطع وابستگی به نفت و اصالح نظام درآمدی دولت و صرفه جویی در  ریزی بر اساس برنامه

 .های اجرای برنامه ممنوع شود های عمومی برقراری هر گونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید در سال هزینه

 ندوقدرصدی ص 05سهم 

درصد  05بر اساس این گزارش سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز 

این الیحه، صندوق توسعه ملی  2همچنین طبق ماده . شود و مقرر است ساالنه دو واحد درصد به این رقم افزوده شود تعیین می

های صنعتی، شرکت  ای شامل ایدور، ایمیدرو، سازمان صنایع کوچک و شهرک های توسعه سازمانهایی که توسط  مجاز است به طرح

گذاری کند،  درصدی بخش خصوصی در مناطق کمتر توسعه یافته سرمایه 47ملی صنایع پتروشیمی و توانیر با مشارکت حداکثر 

 .تسهیالت ارزی پرداخت کند

 شوند های عمرانی فاقد توجیه متوقف می پروژه

های عمرانی متعدد در کشور، شروع طرح و پروژه عمرانی در دوره اجرای برنامه ششم توسعه صرفا با  برای جلوگیری از آغاز پروژه

های  های تملک دارایی همچنین مقرر شده است با بازنگری و غربالگری طرح. رسد پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی  50که واجد شرایط مذکور در ماده هایی را  ای موجود، طرح سرمایه

 .دولت نیستند، متوقف کند

 ها بازپرداخت بدهی

را از طریق انتشار اوراق بهادار تسویه  0074های قطعی شده خود به اشخاص تا پایان سال  تا پایان برنامه ششم، دولت کل بدهی

ای که به  اق مذکور با رعایت قانون اوراق بهادار تا سقف مندرج در قوانین بودجه سنواتی و مصون از تورم، طبق آیین نامهاور. کند می

 .یابد رسد، انتشار می پیشنهاد سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب دولت می

 ارتقای امنیت کسب و کار

گذاری و کارآفرینی در کشور جذب متخصصان، صیانت،  ا هدف تضمین امنیت سرمایهوزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ب

ها و کاهش ریسک اجتماعی در محیط کسب و کار، الزامات ارتقای امنیت  حفاظت و مقابله با اخالل در امنیت اشخاص و بنگاه

 .فضای کسب و کار را تهیه و به تصویب شورای امنیت ملی برساند

 شود میها واقعی  قیمت
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وری در مصرف آب و انرژی و  بینی شده است برای ارتقای عدالت اجتماعی و افزایش بهره الیحه برنامه ششم توسعه، پیش 7در ماده 

های  شود قیمت آب و حامل ها، با هدف افزایش تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد، به دولت اجازه داده می هدفمند کردن یارانه

 .واقعی کند 0077ای را با رعایت مالحظات، به تدریج تا پایان سال  ها و خدمات یارانهانرژی و سایر کاال

 ریزی برای کاهش مصرف آب برنامه

های  ارتقای شاخص بهره وری آب، ارایه حمایت. میلیارد متر مکعب صرفه جویی در مصرف آب اتفاق بیفتد 00مقرر است ساالنه 

. کشت محصوالتی که قابلیت انتقال از فضای باز به گلخانه را دارد، در این راستا مد نظر استها و انتقال  الزم برای توسعه گلخانه

مقرر است اعمال مدیریت جهت جلوگیری از پرداخت هر گونه یارانه و حمایت مالی محصوالتی که بر خالف الگوی کشت، تولید 

 .شوند، صورت گیرد می

 های ارزی راهی برای بازپرداخت بدهی

های  های ارزی ایجاد شده شرکت ملی نفت ایران به سیستم بانکی کشور طی سال از است از طریق بانک مرکزی، بدهیدولت مج

های برنامه ششم از محل مازاد منابع نفت و گاز و وصولی صادرات نفت خام و میعانات گازی و  را به تدریج طی سال 0075تا  0080

های مربوط  این تبصره مانع از ایفای تعهدات شرکت ملی نفت برای پرداخت بدهی .کسر سهم صندوق توسعه ملی، بازپرداخت کند

 .به سیستم بانکی نخواهد شد

 ریزی برای افزایش قدرت اقتصادی برنامه

پذیری  بینی شده است در راستای اجرای مفاد مصرح در قانون اساسی و افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب در این الیحه پیش

های اجرایی و نیروهای مسلح مکلفند تمامی اقدامات  و برای مدیریت منسجم، هماهنگ و موثر روابط خارجی، دستگاه اقتصاد کشور

وزارت امور خارجه نیز ملکف شده است نسبت به . خود در زمینه روابط خارجی را با هماهنگی وزارت امور خارجه انجام دهند

ارجی، ایجاد بسترها و شرایط سیاسی الزم برای تنوع بخشی و تقویت پیوندهای طراحی و اجرای اقدامات اعتماد ساز در سیاست خ

تقویت دیپلماسی اقتصادی با . های نوظهور اقدام کند راهبردی با کشورهای جهان و به ویژه کشورهای منطقه، همسایگان و قدرت

ز کشور و مشارکت دادن آنها در توسعه ملی نیز از جانبه از حقوق ایرانیان خارج ا تمرکز به ورود به بازارهای جهانی و حمایت همه

به کارگیری همه امکانات جمهوری اسالمی ایران برای مقابله با تروریسم و افراط . وظایف اقتصادی وزارت امور خارجه خواهد بود

صادی در این راستا مد نظر ریزی و اقدام موثر در راستای استقالل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و افزایش مقاومت اقت گرایی و برنامه

 .است

 های صورت گرفته در الیحه برنامه ششم بینی اهم پیش

 .شود واقعی می 0077های انرژی تا سال  قیمت آب و حامل

پوشش بیمه سالمت برای تمام آحاد جامعه اجرایی است و برخورداری از یارانه دولت جهت حق سرانه بیمه از طریق وسع ارزیابی و 

 .شود نامه مصوب هیات وزیران پرداخت می بر اساس آیین

التحصیل دانشگاهی به کار بگیرند از پرداخت سهم کارفرما و بیمه بیکاری برای  کارفرمایانی که در پنج سال اجرای برنامه ششم فارغ

ه اجرایی ممنوع کارگیری و تبدیل وضعیت استخدامی نیروی انسانی در دستگا هرگونه به.مدت دو سال از تاریخ شروع معاف هستند

برقراری هر گونه تخفیف، ترجیح یا معافیت .یابد درصد کاهش می 02های اجرایی حداقل  حجم، اندازه و ساختار دستگاه.است

 .مالیاتی جدید طی برنامه ممنوع است
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و سیاست ها برنامه  
 آیانا - 4۹8۱بهمن  48: تاریخ

با توجه به شرایط : معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت

 .آبی کشور و آثار تغییر اقلیم، چاره ای جز اصالح الگوی کشاورزی نداریم

و آثار تغییر اقلیم، چاره ای جز  با توجه به شرایط آبی کشور: معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت

 . اصالح الگوی کشاورزی نداریم

این راهکار هم از : به گزارش ایانا، معصومه ابتکار امروز سه شنبه در همایش ملی روز جهانی تاالب ها در هتل عباسی اصفهان افزود

کشور تنها چاره ممکن است که شاید  جهت اقتصاد مقاومتی و هم از نظر مشاغل در بخش کشاورزی و نقش آن در رشد اقتصادی

 .دشوار باشد و سختی هایی را برای ما بوجود بیاورد

 .این چاره برای همه کشور صدق می کند و اصفهان از این موضوع استثنا نیست: وی اظهار کرد

در بخش های  تطبیق شرایط آبی و اقلیمی کشور با الگوهای کشاورزی، حتی: رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد

 .صنعتی و شهری و اصول زیست محیطی، جزء سیاست های جدی دولت و سیاست های کلی مورد تاکید رهبر معظم انقالب است

همگام با این رویکرد جهانی باید گام های موثری برای اصالحات و تغییرات زیست محیطی در کشور برداشته : ابتکار تاکید کرد

 .شود

دولت تسهیالت و امکانات بسیار خوبی برای تغییر الگوی آبیاری و اصالح الگوی کشت : زیست گفت رئیس سازمان حفاظت محیط

 .در اختیار قرار داده که این مهم به همت مدیریت استان ها اتفاق می افتد

ب ها در کشور در محیط زیست نگاه ویژه به موضوع تاال: وی همچنین بر نگاه علمی به ارزش اقتصادی تاالب ها تاکید کرد و گفت

 .شده است

اگر برای یک فعالیت اقتصادی، تاالبی را خشک می کنید آگاه باشید که چه : رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هشدار داد

 .ضررهای اقتصادی بر بخشی وارد می شود که خدمات اقتصادی و زیست محیطی آن چندین برابر است

محیطی تاالب ها، مدیریت منابع آب و ارزیابی های زیست محیطی باید مد نظر قرار در بحث حقابه های زیست : وی یادآوری کرد

 .گیرد

این فرآیند به عنوان سازوکار جدی و منطبق با سیاست : ابتکار به اصالح فرآیند زیست محیطی در دولت یازدهم اشاره کرد و گفت

 .های توسعه و الزام های زیست محیطی است

سیاست گذاری کالن کشور و سپس در سطح بین المللی دنبال شده است و در سال جاری سیاست  این موضوع از سطح:وی گفت

 .های کلی نظام در موضوع محیط زیست توسط رهبر معظم انقالب ابالغ شد که اتفاقی مهم برای محیط زیست بشمار می رود

نامه توسعه ملل متحد در ایران، دبیرکل کنوانسیون همایش روز جهانی تاالب ها با حضور گروهی از کارشناسان داخلی، نماینده بر

 .رامسر و میهمانانی از کشورهای عراق، جمهوری آذربایجان و استرالیا روز سه شنبه در اصفهان برگزار شد
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سیاست هابرنامه و   
 آیانا - 4۹8۱بهمن  48: تاریخ

 محیطی امضا کردند زیست  ایران و چین یادداشت تفاهم همکاری

سند و یادداشت تفاهم همکاری امضا کردند که یادداشت تفاهم  00همزمان با سفر رییس جمهور چین به تهران، ایران و چین 

وق ملی محیط زیست ایران و کمیسیون ملی توسعه و محیطی میان سازمان حفاظت محیط زیست، صند های زیست همکاری

 .اصالحات چین یکی از آنها بود

سند و یادداشت تفاهم همکاری امضا کردند که یادداشت تفاهم  00ایران و چین   همزمان با سفر رییس جمهور چین به تهران،

یران و کمیسیون ملی توسعه و محیطی میان سازمان حفاظت محیط زیست، صندوق ملی محیط زیست ا های زیست همکاری

 .اصالحات چین یکی از آنها بود

به گزارش ایانا به نقل از پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، جمهوری اسالمی ایران و جمهوری خلق چین در راستای تعمیق و  

همکاری در حضور این اسناد . سند و یادداشت تفاهم همکاری امضاء کردند 00های مشترک  تحکیم مناسبات و همکاری

رتبه دو کشور  روسای جمهوری دو کشور، توسط مقامات عالی"شی جین پینگ"االسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی و  حجت

 .امضاء شد

بین دولت ایران و چین توسط وزیر امور  50یادداشت تفاهم ارتقاء کمربند اقتصادی جاده ابریشم و ایجاد جاده ابریشم دریایی قرن 

 .و دارایی کشورمان و رییس کمیسیون توسعه و اصالحات چین به امضاء رسیداقتصادی 

آمیز انرژی توسط  یادداشت تفاهم بین سازمان انرژی اتمی ایران و انرژی اتمی چین در خصوص همکاری در زمینه مصارف صلح 

المی ایران و جمهوری خلق چین در رییس سازمان انرژی اتمی ایران و رییس آژانس انرژی اتمی چین و معاهده بین جمهوری اس

زمینه معاضدت حقوقی دوجانبه در موضوعات کیفری و همچنین معاهده معاضدت قضایی در موضوعات مدنی و تجاری بین 

 .جمهوری اسالمی ایران و جمهوری خلق چین، توسط وزیر دادگستری ایران و وزیر امور خارجه چین به امضاء رسید

نامه همکاری میان معاونت علمی و  های مشترک دو کشور، تفاهم اسناد و یادداشت تفاهم همکاریهمچنین در مراسم امضاء  

 .جمهوری و وزیر امور خارجه چین امضاء شد  فناوری ایران و وزارت علوم و تکنولوژی چین توسط معاون علمی و فناوری رییس

زیست، صندوق ملی محیط زیست ایران و کمیسیون محیطی میان سازمان حفاظت محیط  های زیست یادداشت تفاهم همکاری 

جمهوری و رییس سازمان   ملی توسعه و اصالحات چین در خصوص ارایه کاال برای مقابله با تغییرات آب و هوا، توسط معاون رییس

معدنی  های صنعتی، حفاظت محیط زیست ایران و رییس کمیسیون توسعه و اصالحات چین و نیز یادداشت تفاهم تقویت همکاری

مابین وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران و کمیسیون ملی توسعه و اصالحات چین، توسط وزیر صنعت، معدن  گذاری فی و سرمایه

 .و تجارت ایران و رییس کمیسیون توسعه و اصالحات چین به امضاء رسید

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ایران و در این مراسم و در حضور روسای جمهور ایران و چین، همچنین یادداشت تفاهم بین  

های ارتباطات و فناوری اطالعات توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات  وزارت صنعت و فناوری اطالعات چین در زمینه همکاری

مشهد بین  – السیر تهران ایران و وزیر صنعت و فناوری اطالعات چین و یادداشت تفاهم تأمین اعتبار مالی پروژه خط آهن سریع

چین توسط وزیر راه و شهرسازی ایران و رییس اگزیم بانک چین « اگزیم»وزارت راه و شهرسازی ایران و بانک صادرات و واردات 

 .امضاء شد
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های  یادداشت تفاهم همکاری بین وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران و وزارت بازرگانی چین در زمینه تحکیم همکاری 

یادداشت تفاهم توسعه همکاری توسعه نیروی انسانی بین وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران و وزارت بازرگانی  گذاری و سرمایه

 .چین توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران و وزیر بازرگانی چین به امضاء رسید

الی  0074های  لق چین برای سالبرنامه مبادالت فرهنگی، هنری و آموزشی بین دولت جمهوری اسالمی ایران و جمهوری خ 

توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ایران و وزیر امور خارجه چین و مشارکت راهبردی بین گمرک جمهوری اسالمی ایران و  0070

های گمرکی توسط وزیر امور اقتصادی و  گمرک جمهوری خلق چین به منظور اجرای موافقتنامه بین دولی در زمینه همکاری

ران و وزیر گمرک چین و نیز یادداشت تفاهم میان سازمان بازرسی کل کشور جمهوری اسالمی ایران و وزارت نظارت دارایی ای

 .جمهوری خلق چین توسط رییس سازمان بازرسی کل کشور و وزیر امور خارجه چین امضاء شد

یان معاونت علمی و فناوری ریاست نامه همکاری در خصوص تأسیس صندوق علمی راه ابریشم م در این مراسم همچنین تفاهم 

نامه همکاری و  جمهوری و رییس آکادمی علوم چین، تفاهم  جمهوری و آکادمی علوم چین توسط معاون علمی و فناوری رییس

رسانی شورای دولتی جمهوری خلق چین  ای بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی جمهوری اسالمی ایران و نهاد اطالع تبادالت رسانه

نامه جهت توسعه روابط همکاری  رسانی شورای دولتی چین و تفاهم وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ایران و وزیر نهاد اطالع توسط

مابین سازمان منطقه آزاد قشم و دفتر منطقه آزاد تجاری پایلوت گوآنجو چین توسط رییس هیأت مدیره و مدیر عامل  مشترک فی

 .آنگ دونگ به امضاء رسیدسازمان منطقه آزاد قشم و استاندار گو

/news/fa/ir.iana.www//:http58608D%/8%A0%DB%8%C 
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 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان - 4۹8۱بهمن  48: تاریخ

 مردم منتظر سبد کاال نباشند

 .برد گویی دولت اعتبار الزم برای اجرای آن را ندارد در بی خبری مطلق به سرمیسبد کاال این روزها 

سبد کاال وعده ای که قرار بود تا بر سر سفره نیازمندان با هدف ایجاد امنیت  خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به گزارش

به ورطه فراموشی سپرده  برد به طوری که موجب شد طرح توزیع سبد کاال  زها در بی خبری مطلق به سرمیغذایی باشد این رو

 .شود و دولت وانمود کند که هیچ وقت قرار نبوده اتفاق بیافتد و یا ادامه پیدا کند

درحال :  در سال جاری گفتیک منبع آگاه در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص توزیع سبد کاال

 .حاضر دولت اعتبار الزم برای ارائه سبد کاال را ندارد

کارمندان دولت و بازنشسته ها که این روزها را در انتظار پر شدن حسابهایشان از پولهای عیدی که زمان واریز آن نیز در بالتکلیفی 

 .یی که ارائه نمی شود پاک کنندبسر میبرد را می گذرانند باید گوشه ذهنشان را هم از سبد کاال

/news/fa/ir.yjc.www//:http2470642 
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 برنامه و سیاست ها
  ایرنا - 49/44/4۹81: تاریخ خبر

 تقویت زنجیره های تأمین یکی از راهکارهای اقتصاد مقاومتی است 

مدیرعامل سازمان تعاون روستایی کشور با اشاره به سیاست های ابالغی از سوی مقام معظم رهبری  -ایرنا -شاهرود

 . تقویت زنجیره های تأمین یکی از راهکارهای اقتصاد مقاومتی است: در خصوص اقتصاد مقاومتی گفت

مجن با بیان  -هزار تنی در محور شاهرود به گزارش ایرنا، حسین صفایی عصر یکشنبه و در آیین افتتاح یک واحد سردخانه دو

انبارهای چند منظوره، مراکز بسته بندی، سردخانه ها، : اینکه در کشاورزی به تکمیل این زنجیره نیاز بیشتری داریم، ابراز داشت

 .حمل و نقل، کارخانه ها و بازار نهایی از جمله بخش های آن هستند

 .ببینیم، می توانیم کشاورزی مستحکم و پررونقی در کشور شکل دهیم اگر تمام این بخش ها را با هم: وی افزود

معاون وزیر جهاد کشاورزی ضمن تأکید بر این نکته که امروزه تعریف بخش کشاورزی با سال های گذشته فرق دارد، خاطر نشان 

زیرساخت هایی است که قبل و پس  تولید تنها بخشی از این تعریف را شامل می شود و بخش گسترده تر آن در زنجیره تأمین: کرد

 .از تولید کشاورزی، با ایجاد ارزش هایی محصول را به دست مصرف کننده می رساند

اگر امروز همانند دهه های گذشته تصور کنیم کشاورز باید تمام منفعتش را در کشت محصول بداند، ضرر بزرگی : صفایی اضافه کرد

واحد ارزش ایجاد می شود تا به دست  05کشورهای دنیا در یک واحد مزرعه و یا دامداری، خواهیم کرد در حالی که در برخی از 

 .مصرف کننده برسد

 . وی همچنین توصیه ای به سهامداران این سردخانه تازه تأسیس داشت

ظرفیت این : کید کردسهامدار در این واحد، تأ 005مدیر عامل سازمان تعاون روستایی کشور با اشاره به وجود بیش از یک هزار و 

 .سردخانه باید به مرز پنج هزار تن نزدیک شود تا ضمن بهره وری باال، بازگشت سرمایه را شاهد باشید

در این صورت مرکزی اقتصادی : صفایی ساخت کارگاه بسته بندی را نیز در کنار افزایش ظرفیت بسیار مهم دانست و یادآور شد

داران این منطقه ایجاد می شود تا سردخانه تنها به عنوان جایی برای نگهداری محصوالت  برای اعضای تعاونی، کشاورزان و باغ

 .شناخته نشود

/News/fa/ir.irna.www//:http80720827/ 
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 برنامه و سیاست ها
 ایرنا - 49/44/4۹81: تاریخ خبر ایرنا

 هزار هکتار زمین برای ساخت گلخانه واگذار می شود ۰۲: معاون وزیرکار

هزار هکتار زمین برای ایجاد و توسعه ۰۲معاون امور تعاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی از واگذاری  -ایرنا -تهران

 . داد مجتمع ها و شهرک های کشاورزی از طریق تعاونی ها در برنامه پنجساله ششم توسعه کشور خبر

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، حمید کالنتری روز سه شنبه در نشست امضای تفاهمنامه مشترک بین معاونت امور تعاون وزارت 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی،شرکت شهرک های کشاورزی وزارت جهادکشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی که در محل 

 .این تفاهمنامه در راستای باال رفتن بهره وری و مدیریت منابع امضا شده است: اعی برگزار شد، افزودوزارت تعاون، کار و رفاه اجتم

سیاست های کلی برنامه پنجساله پنجم توسعه و پیش بینی برنامه ششم توسعه در راستای افزایش و توسعه بهره : وی توضیح داد

 .وری محصوالت جالیزی و صیفی گلخانه ای است

 .توسعه گلخانه ای می تواند در راستای صرفه جویی در منابع آب و دیگر منابع انرژی نظیر برق و گاز باشد: کردوی تاکید 

مجتمع های کشاورزی که در تفاهمنامه پیش بینی شده، مدیریت شده است و می تواند منجر به  055به گفته کالنتری، از صفر تا 

 .دافزایش تولید محصوالت کشاورزی گلخانه ای شو

برابر 05به ازای هر هکتار کشت گلخانه ای : معاون امور تعاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در خصوص صرفه جویی آب گفت

بهترین راهکار برای کشاورزان ساماندهی کشت آنها است و تعاونی ها می توانند این مسئولیت را بر . صرفه جویی آب انجام می شود

 .عهده بگیرند

با ایجاد شهرک های کشاورزی می توان رابطه میان نیروهای متخصص را در حوزه کشاورزی با بهره برداران : آور شدکالنتری یاد

 .سنتی افزایش داد

وی موضوع تفاهمنامه امضا شده را ایجاد، تکمیل ،توسعه و بهره برداری از مجتمع ها و شهرک های کشاورزی دارای امکانات 

 .عنوان کردمناسب برای اجرای تفاهمنامه 

کالنتری شناسایی و ساماندهی متقاضیان در قالب تشکل های تعاونی به منظور واگذاری مجتمع ها و شهرک های شناسایی شده و 

 .مستعد به آن را از جمله تعهدات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این تفاهمنامه ذکر کرد

 ا کم آبیساخت گلخانه راهکار برنامه ششم برای مقابله ب** 

بر اساس الیحه برنامه ششم توسعه برای مقابله : مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت شهرک های کشاورزی در این مراسم گفت

 .با کم آبی باید راهکار نشان بدهیم که توسعه مجتمع های گلخانه ای و کشت گیاهان مقاوم به خشکی از جمله این راهکارها است

برخی از : هکار دیگر برای جلوگیری از مصرف بی رویه آب را تغییر زمان کشت عنوان کرد و گفتسیدنظام الدین سجادی را

 .محصوالت که در زمستان کشت می شد را می توان به فصل زمستان در مناطق گرمسیری انتقال داد

انیم فقط خیار و گوجه در صورتی که بتو: وی ساخت مجتمع های گلخانه ای را در راستای مصرف کمتر آب عنوان کرد و گفت

 .میلیارد مترمکعب صرفه جویی آب داشته باشیم05فرنگی را به گلخانه انتقال دهیم می توانیم 

 85: وی در خصوص تسهیالت بانکی به تعاونی هایی که بتوانند مسئولیت مجتمع های گلخانه ای را بر عهده بگیرند، اظهار داشت

 .ختیار تعاونی ها قرار می دهددرصد اعتبار این مجتمع ها را دولت در ا

ساخت گلخانه در مناطق سردسیر به دلیل اینکه : سجادی اولویت ایجاد گلخانه را مناطق کم آب و دارای آفتاب عنوان کرد و گفت
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 .هزینه گرمایش باال می رود خیلی صرفه اقتصادی ندارد

جتمع ها بهره بردار تا آمادگی محصول برای عرضه در این م: مدیر عامل و رئیس هیات مدیره شرکت شهرک های کشاورزی گفت

 .به بازار را می تواند به انجام برساند

سجادی تعهدات شرکت را ارائه لیست مجتمع ها و شهرک های آماده واگذاری در استان های کشور با تعیین مساحت و وضعیت 

رک های مصوب و نظارت عالیه بر حسن اجرای زیر ساختی در آنها، صدور مجوز های تاسیس و بهره برداری مجتمع ها و شه

 .عنوان کرد( ارزی و ریالی)عملیات زیر ساخت ها و پیگیری تامین تسهیالت بانکی مورد نیاز

برای اجرای تفاهمنامه و نظارت بر حسن اجرای آن کارگروه مشترکی با عضویت نمایندگانی از شرکت شهرک های کشاورزی و 

 .ماعی تشکیل خواهد شدوزارت تعاون، کار و رفاه اجت

/News/fa/ir.irna.www//:http80726047/ 
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 برنامه و سیاست ها
 ایرنا - 49/44/4۹81: تاریخ خبر

 کسب فناوری نوین اولویت ایران در همکاری کشاورزی با ایتالیا است : حجتی

کسب فناوری نوین و تامین مالی اولویت اصلی ایران در : محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی ایران گفت -ایرنا -تهران

همکاری کشاورزی با ایتالیا است و دو کشور می توانند مراودات تجاری بسیار خوبی در زمینه ماشین آالت سنگین 

 . باشندکشاورزی، تحقیق و توسعه و همکاری بخش های خصوصی داشته 

وزیر کشاورزی ایتالیا در جمع « مائوریتزیو مارتینا»به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، حجتی روز سه شنبه در پایان دیدار با 

حجم مبادالت کشاورزی ایران و ایتالیا بسیار اندک است، اما دو کشور از ظرفیت های باالیی برای توسعه مراودات : خبرنگاران افزود

 .فیمابین برخوردارند و همکاری های

( پایتخت ایتالیا)به گفته وزیر جهادکشاورزی پیشتر یادداشت تفاهم همکاری در زمینه قرنطینه گیاهی بین دو کشور در شهر رم 

 .مبادله شد و یادداشت تفاهم مشابهی در زمینه قرنطینه دامی به زودی رد و بدل می شود

ین کشاورزی را از جمله اولویت های وزارت جهادکشاورزی ایران در مراوده با ایتالیا و فناوری های نو( فاینانس)حجتی تامین مالی 

 .عنوان کرد

فرآوری، بسته بندی و بازاریابی محصوالت کشاورزی از جمله مشکالت بخش کشاورزی ایران است، همچنین همکاری : حجتی افزود

زیادی در ایران دارد، از جمله مواردی است که در مراوده با  در زمینه بذرهای هیبریدی سبزیجات و صیفی جات که تقاضای موثر

 .طرف ایتالیایی در دستور کار قرار دارد

 055سرمایه گذاری در این زمینه می تواند مزیت نسبی بسیار خوبی در بازار داخلی کشور و همچنین بازار بزرگ : وی ادامه داد

 .میلیونی منطقه و همسایگان ایران ایجاد کند

نوع  055جهادکشاورزی تاکید کرد ایران دارای ظرفیت خوبی در توسعه کشت گیاهان دارویی دارد، افزون بر این یک هزار و وزیر 

گیاه دارویی در کشور شناسایی شده که برخی از آنها نظیر زعفران در کمتر جای جهان یافت می شود که مغفول مانده است و 

 .امه توسعه کشاورزی داریمامروز کشت زراعی این محصوالت را در برن

این عضو کابینه دولت یازدهم با بیان اینکه عمده گیاهان دارویی کشور به صورت خام و فله ای در بازارهای جهانی عرضه می شود، 

امروز رویکرد جامعه جهانی به جایگزینی داروهای گیاهی با شیمیایی است و در نظر داریم با همکاری شرکت های : تصریح کرد

 .الیایی و فرانسوی نسبت به فرآوری و بسته بندی و در نهایت عرضه این محصوالت به بازارهای جهانی اقدام کنیمایت

وارد ایران شدند و سفر این هیات دو هفته بعد از سفر هیات ایرانی به ( دیروز)شرکت روز دوشنبه 070نفره ایتالیا از  005هیات 

 . ایتالیا، انجام می شود

میلیارد دالر قرارداد  08.4سالم والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به ایتالیا و هیات بلندپایه همراه، در سفر حجت اال

 . در حوزه های مختلف امضا شد

پیش بینی شده است در سفر هیات ایتالیایی به ایران در مورد قراردادهای جدید که مهمترین آنها مربوط به حوزه نفت و انرژی 

 . ره شوداست، مذاک

/News/fa/ir.irna.www//:http80726520/ 
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 برنامه و سیاست ها
 فودپرس 4۹81بهمن ماه  49یک شنبه 

 بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی در خصوص قیمت نوشیدنی ها ابالغ شد

 تصویر بخشنامه+ کدام نوشیدنی ها مشمول افزایش قیمت هستند؟

بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ابالغ نظریه سازمان غذا ودارو در مورد عدم شمول افزایش  -اقتصاد غذا < صنایع غذایی

، نوشیدنی مالت بدون انواع قند افزوده شده و انواع (فاقد کالری)بها به نوشابه های گازدار بدون قند حاوی شیرین کننده مصنوعی 

 .گاز ابالغ شد دوغ بدون

را  0074/00/6مورخ  054/74/565،معاون مالیات برارزش افزوده بخشنامه شماره «فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا 

 :به شرح زیر اعالم نموده است

شماره  در اجرای احکام بودجه سنواتی کل کشور موضوع نوشابه های گازدار قندی، به پیوست نظر به سازمان غذا ودارو به

فاقد )مبنی بر این که نوشابه های گازدار بدون قند حاوی شیرین کننده مصنوعی ( تصویر پیوست)0074/6/8مورخ  85045/622

، نوشیدنی مالت بدون انواع قند افزوده شده و انواع دوغ بدون گاز مستثنی از افزایش بها می باشند و سایر نوشابه های (کالری

گازدار کم کالری و نوشابه های گازدار سبک و نیز نوشیدنی میوه ای گازدار مشمول افزایش بها می باشد، گازدار مانند نوشابه های 

 .جهت اطالع و اقدام الزم ابالغ می گردد

04067b54602afcf8=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http 
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 برنج
 - 1/44/49فارس

مهر تأیید سازمان غذا و دارو پای / های تاریخ گذشته توجیهات خریدار عمده برنج

هزار تن  ۲۰مشتری / ها پیش از انقضا مصرف شود از خریداران تعهد گرفتم برنج/ ها برنج

 ها در بین متقاضیان را دارم؛ بانک

گذشته از شرکت بازرگانی دولتی با بیان اینکه خرید برنج در تاریخ تمدیدشده از نظر قانونی  های تاریخ تاجر و عامل خرید برنج

 .ام و سازمان غذا و دارو مهلت استفاده از برنج را تمدید کرده است شده را نقداً پرداخته پول برنج خریداری: درست است، گفت

، در حالی که مقامات دولتی همواره در برابر پرسش از این که چرا دولت اقدام به خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .است« برای ذخایر استراتژیک»کنند این اقدام  کند، اظهار می واردات کاالهایی چون برنج، گندم و یا یا شکر می

در شرایط انبارهای استاندارد و به صورت چرخشی است، : دهند یشود، پاسخ م شود، این ذخایر چگونه نگهداری می وقتی سوال می

های قدیمی  هزارتن برنج در انبار موجود است، اما بعد از مدتی برنج 25همواره مقدار . هزار تن است 25یعنی اگر فرضا ظرفیت انبار 

توان  مرغ هم که فساد پذیر سریع است را می شود محصوالتی چون تخم حتی گفته می. شود روانه بازار شده و برنج نو وارد انبار می

 .در انبارهای چرخشی نگهداری کرد

دهد و خود را  از طرفی فرض بر این است، مسئوالن دولتی به عنوان امین بیت المال اجازه فاسد شدن محصول انبار شده نمی

اصل بر این است که . دهند قرار نمی« به کفوراوال تبذر تبذیرا إن المبذرین کانوا إخوان الشیاطین وکان الشیطان لر»مصداق آیه 

کند که منجر به اضرار به بیت المال شود و لذا محصول غذایی در انبار بیت المال را طوری  مسئول در نظام اسالمی کاری نمی

که در کمین  کند که قبل از رسیدن به زمان انقضاء تاریخ به مصرف مورد نظر برساند و به دالالن هم اجازه ندهد مدیریت می

شود را به ثمن بخس خریداری کند و هم سود کالن ببرد و هم  نشسته و محصولی که تاریخ گذشته یا به زودی تاریخ گذشته می

 .سالمت جامعه را به خطر اندازد

دهد، برخی  تن سیب زمینی انبار شده تعاون روستایی و دفن موارد دیگر مواد غذایی نشان می 0055اما واقعیت این است که دفن 

 .کنند مدیران نسبت به بیت المال مسلمین حساس نیستند و آن را اسراف و تبذیر می

( 5502)در قضیه فروش برنج تاریخ گذشته که از دولت قبل برای ذخایر استراتژیک خریده شده و تازه بعد از انقضای تاریخ مصرف 

ای از این بی مسئولیتی و سوء مدیریت دولتی در نگهداری از  اند نمونه و یا تمدید مهلت آن را به بهای ارزان به یک تاجر فروخته 

شرکت بازرگانی دولتی « دولت هیچ وقت تاجر خوبی نیست»: سال قبل گفت 525مواد غذایی است، همان طور که آدام اسمیت 

 .اش همین فروش برنج تاریخ گذشته به بهای ناچیز است تواند موفق باشد، نمونه هم نمی

شرکت بازرگانی »هزار تن برنج تاریخ مصرف گذشته از سوی شرکت بازرگانی دولتی به صورت انحصاری به  005فروش  موضوع

ها و افکار عمومی را به شدت با خود همراه  رسانه های اخیر است که در هفته درصد یکی از موضوعاتی 55با تخفیف « حسین پناه

 .است

هزار تن برنج تاریخ مصرف گذشته را پس از تمدید اعتبار مصرف توسط سازمان  005ی شرکت بازرگانی دولت براساس این گزارش،

 .رساند غذا و داروی وزارت بهداشت به فروش می

http://www.farsnews.com/
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ها در حدود یک سال از مدت مصرفشان گذشته بود، اما سازمان  ناگفته نماند، براساس اسنادی که مشاهده شد، بخشی از این برنج

 !تمدید کرده است؟ 74ن را تا پایان سال تاریخ مصرف آ غذا و دارو،

که  جای سواالت زیادی مطرح است، از جمله اینکه چرا شرکت بازرگانی دولتی ساز در این معامله جنجال: افزاید این گزارش می

ا عرضه نکرده های موجود در انبار ر اقدام نکرده و به موقع برنج متولی ذخایر استراتژیک کشور است، طبق تعریف ذخایر استراتژیک

 شود؟ بدون مزایده به یک فرد فروخته می( هزارتن 85)چرا این حجم برنج  است، همچنین این سوال مطرح است که

ه برای ای انجام داده است،نام حسین پنا هزار تن برنج مصاحبه 85خریدار « علی حسین پناه» با خبرگزاری فارسدر این رابطه 

و « پناه مرغ را گران کرد حسین»خبرنگاران اقتصادی آشناست، زمانی که در تنظیم بازار مرغ رئیس شورای اصناف اعالم کرد

 .آید های آلوده نام حسین پناه به میان می حال بار دیگر در ماجرای برنج. ها این تیتر به طنز روز تبدیل شد مدت

 اه را بخوانیدپن وگوی خبرنگاران فارس با حسین گفت

اید و مطابق  میلیارد تومان از شرکت بازرگانی دولتی خریداری کرده 4۲۰هزار تن برنج را با قیمت  ۲۰شما : فارس* 

های خریداری شده توسط شما از این شرکت، تاریخ مصرف گذشته بوده، اما پس از آزمایشات  اسناد منتشر شده برنج

 دوباره تمدید اعتبار شده است؟ 31وزارت بهداشت و درمان تا پایان سال 

سوالی که در اینجا مطرح است این است که با توجه به زمان تعیین شده برای تحویل برنج از شرکت بازرگانی دولتی 

تمدید شده )شما چگونه برای عرضه و فروش برنج پیش از پایان مدت مصرف  31اسفند  42بهمن و  42ایران یعنی 

 اید؟ کرده  ها را خریداری ای این برنج اشتید و با چه انگیزهفرصت د( توسط وزارت بهداشت

پایه و اساس است، این اطالعات پایه و اساس  ها بی اند، تمام این بحث ای به شما داده کننده اطالعات بسیار گمراه :حسین پناه

 .درستی ندارد

ام، را تایید  ت برنجی را که من خریداری کردهمرجع تشخیص سالمت مواد غذایی، سازمان غذا و دارو است و این سازمان سالم

 .کرده است

اید مجدد تاریخ مصرف از سازمان غذا و دارو اخذ نکرده است؟  خواهید بگویید که برنجی را که خریده یعنی می: فارس

پس بعد اید، به اتمام رسیده، س هایی که خریداری کرده ها منتشر شده تاریخ مصرف برنج طبق آن اسنادی که در رسانه

 از آزمایشات سازمان غذا و دارو مهلت تمدید مصرف گرفته است؟

 .این مهم نیست که تمدید شده یا نه، مهم آن است که مجوز تمدید مصرف آن را سازمان غذا و دارو داده است :حسین پناه

 ها را به فروش برسانید؟ خواستید در فرصت کوتاهی این برنج چگونه می: فارس* 

هزار تن برنج  85هزار تن است، بنابراین  8روش این مقدار برنج کار سختی نیست، مقدار مصرف برنج کشور روزانه ف :حسین پناه

 .روز کشور است 05مصرف 

این ادعا وقتی درست است که هیچ برنج دیگری در کشور موجود نباشد، در حالی که بازار برنج طی دو سال : فارس* 

 .اخیر تا حدودی راکد بوده است

روز فرصت در  05شود، اما من برای فروش این برنج خیلی بیشتر از  بله، باز هم برنج برای فروش در کشور عرضه می: سین پناهح

طبق تاییدیه وزارت بهداشت و درمان برای مصرف تمدید شده  72ها تا پایان تیرماه  اختیار داشتم، ضمن اینکه بخشی از این برنج

 .ماه تاریخ مصرف داشته است 8تا  0ام از  ا که خریداری کردههایی ر است و به عبارتی برنج

http://www.farsnews.com/
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 تا تیرماه سال آینده تاریخ مصرفشان تمدید شده است؟( هزار تن ۲۰)ها  چه مقدار از این برنج: فارس* 

و دارو توسط سازمان غذا  72های خریداری شده از شرکت بازرگانی دولتی تا تیرماه  هزار تن از برنج 05بیش از  :حسین پناه

 .تمدید اعتبار شده است

 کنید دلسوزی دولت، وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی برای سالمت مردم کمتر از شماست؟ ها چرا فکر می شما رسانه

دقیقا مبنای سواالت شما این است که یک دولت و یک نظام اهلیت حفظ سالمت مردم را ندارد و چند خبرنگار و رسانه جمعی باید 

 !.المت مردم باشندحافظ س

ای با دولت و شرکت بازرگانی دولتی ایران دارید، و همین موضوع باعث شده  شود شما ارتباط ویژه گفته می: فارس* 

هزار تن برنج را خریداری کنید، در  ۲۰است که به صورت انحصاری و بدون برگزاری مزایده از شرکت بازرگانی دولتی 

 این مورد چه توضیحی دارید؟

فقط یک . کنم و هیچ ارتباطی هم با دولت ندارم من یک فرد معمولی هستم که در بخش خصوصی فعالیت می: پناه حسین

 5قراردادی برای خرید برنج بین من و شرکت بازرگانی دولتی برای خرید برنج منعقد شد و در مراحل انجام این معامله هم تقریبا 

 .دولتی را مالقات کردم بار آقای علی قنبری مدیرعامل شرکت بازرگانی

آمیز گفتند  و به زبان تهدیدمالقات من با آقای قنبری یک بار در روز امضاء قرارداد اتفاق افتاد و یک بار هم ایشان من را خواستند 

 .باش کنم و مواظب رفتار طی این مدت بر علیه شما شکایت می...( در قالب کادو و )که اگر شما با زیرمجموعه من مماشاتی کنید 

 دلیل این رفتار آقای قنبری چه بود؟: فارس* 

 .اش را داشت طبیعی است که ایشان، با توجه به حجم قرارداد، دغدغه حفظ سالمت مجموعه :پناه حسین

 .ها در بورس کاال به مزایده گذاشته شد، اما هیچ کس در مزایده شرکت نکرد و هیچ خریداری هم نداشت این برنج

ها به من فروخته شود، اما با توجه به  ها باید در اختیار من باشد،این برنج قرارداد قید شده است که انحصارا برنجضمن اینکه در 

ای که پیش آمد، معاون بازرگانی شرکت بازرگانی تصمیم گرفت و اعالم کرد که هر فردی که متقاضی خرید برنج از  فضای رسانه

ها به بازرگانی حسین پناه فروخته شده است، تقاضا دهد و ما آماده عرضه برنج به  برنجشرکت بازرگانی دولتی با شرایطی که این 

 .آنها هستیم

من در ابتدا مخالف این تصمیم آقای قنبری بودم و حتی نسبت به آن اعتراض کردم و به مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی گفتم 

 .این کار به منزله نقص قرارداد است

تواند توجیح  ای شدن معامله شما با شرکت بازرگانی دولتی مطرح شد و نمی ن پس از رسانهاین فراخوا :فارس* 

 مناسبی برای عرضه انحصاری برنج به شما باشد؟

ای شدن معامله اتفاق افتاد، ولی جالب است که بدانید، هیچ استقبالی از این فراخوان شرکت بازرگانی  بله، بعد از رسانه: حسین پناه

 .است دولتی نشده

اید،  کامال طبیعی است که استقبال نشود، زیرا شما برنج تاریخ مصرف گذشته، تاریخ تمدید شده خریده: فارس* 

 .شود چنین برنجی را خریداری کند کس حاضر نمی هیچ

در این معامله ای  گونه تخفیف و امتیاز ویژه خیر، این گونه که شما می گویید نیست، بلکه این بدان معناست که هیچ :حسین پناه

 .به من داده نشده است که کسی را برای خرید وسوسه کند
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ای نداشته پس شما با چه  اید؟ اگر امتیاز ویژه درصد تخفیف خریداری کرده ۰۲شود شما برنج را با  گفته می: فارس* 

 میلیارد تومانی خریداری کردید؟ 4۲۰هزار تن برنج را با سرمایه  ۲۰ای  انگیزه

درصد کمتری تخفیف گرفتم، ضمن اینکه بازار فروش آن را داشتم و زمینه فروش را برای این  ها ابت خرید برنجب :حسین پناه

 .هایی حاضر به خرید برنج بودند برنج تهیه کرده بودم، بعد اقدام به خرید کردم، نهاده

 .ه مصرف رسانده شودمن هم از خریداران تعهد گرفتم که تا قبل از انقضای تاریخ مصرف، این برنج باید ب

ها به شما تعهد خرید دادند؟ و از کجا مطمئن بودید که به تعهدشان در قبال مصرف برنج قبل از  کدام دستگاه: فارس* 

 اتمام تاریخ مصرف عمل کنند؟

 .ها به من تعهد خرید دادند ها مثل سازمان زندان ها و نهادهای دولتی همه خریداران بخصوص سازمان: حسین پناه

مرسوم  تعهد مصرف قبل از پایان مهلت انقضا را چه سازمانی به شما داد، معموال در معامالت چنین چیزی : فارس *

 اید؟ نیست، شما چگونه تعهد از آنها گرفته

ا ام و با این تعهد دغدغه رساندن به مصرف ر با توجه به محدودیت زمان از اغلب خریداران عمده این تعهد را گرفته :حسین پناه

 .در خریداران هم ایجاد کردم

و نهادهای دیگر چه مقدار از شما برنج   ها از شما خریداری کرد؟ سازمان چقدر از برنج را سازمان زندان :فارس* 

 خریدند؟

کنم، چون با اعالم آن ضد انقالب عدد زندانیان ما را در  ها را اعالم نمی من میزان خرید برنج سازمان زندان :پناه حسین

 .ها را بگویم خواهم این آورد، نمی می

 ها دیگر چه سازمانی خریدار بود؟ زندان  به غیر از سازمان: فارس* 

من به یک مورد اشاره کردم تا شما اقناع شوید، ولی باید بگویم در این قرارداد هیچ نکته ضعفی که باعث شود، شما : پناه حسین

االن هم باید بگویم که از طرف شرکت بازرگانی دولتی . در اجرای قرارداد وجود نداردموضوعی را دریابید نه در خود قرارداد و نه 

 .این قرارداد نقض و تقریبا لغو شده است

ای ممکن است خیلی از مشتریان پا پس بکشند تمایلی به ادامه قرارداد ندارم و اگر بدانم مشتریان تمایلی  چون در این فضای رسانه

 .ن هم از معامله منصرف شومبه خرید ندارند شاید م

 هزار تن برنج مشتری دارید؟ ۲۰ برای تمام: فارس* 

ام و منتظر تصمیم شرکت بازرگانی  میلی نشان داده ام، اما من به قرارداد بی هزار تن آن را فروخته 05بله، حدود  :حسین پناه

 .دولتی در این رابطه هستم

چ مبنای واقعی ندارد، و براساس شناخت درستی از موضوع نبوده است در قرآن هایی که در موضوع این برنج بوده هی تمام بحث

 .ای ما در این دو هفته درست برخالف این آیه عمل کردند رسانه« ال تقف ما لیس لک به علم»: ای هست که می فرماید آیه

 مند شدید؟ در این معامله چگونه از معافیت مالیاتی بهره :فارس* 

مالیاتی در معامالت عمده برنج و گندم به دلیل آنکه این محصوالت، جزء کاالهای استراتژیک است بر اساس  معافیت :پناه حسین

 .قانون وجود دارد و معافیت مالیاتی در این معامله براساس قانون اعمال شده است
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اند چه کسانی هستند؟  آن افرادی که به شرکت بازرگانی دولتی برای دریافت برنج از انبارها مراجعه کرده :فارس* 

شود شما افرادی را به این شرکت برای خرید معرفی کردید و اینها برنج را پس از دریافت پول به شرکت  گفته می

 اید؟ بازرگانی دولتی از انبارهای این شرکت دریافت و شما نقش واسطه را در این معامله داشته

اختیار شرکت بازرگانی دولتی است و مدیران انبارها امضا من را به رسمیت  انبارهای نگهداری برنج در. خیر این گونه نبوده است

 .شناسند و باید خود مدیران ذیربط شرکت بازرگانی دولتی اجازه خروج برنج از انبارها را بدهند نمی

ند که به جای ا منظورتان را دقیقا بفرمایید؟ یعنی اینکه این افراد از کارمندان شرکت بازرگانی دولتی بوده: فارس* 

 کردند؟ اند، اگر منظورتان این است چرا پول به شرکت پرداخت می گرفته شما برنج را تحویل می

 .خیر، این افراد خریدار برنج از من بودند :پناه حسین

 اید؟ برنج را با چه قیمتی خریده: فارس* 

 .ها در قرارداد ذکر شده است تمام قیمت :حسین پناه

 ها اعالم شده را قبول دارید؟ که در رسانههمان قیمتی : فارس* 

 .تومان خریدم 5568و  5555تومان و برنج هندی با قیمت  0055ای را با قیمت  های اروگوئه برنج.بله، قبول دارم :حسین پناه

ها با قیمت  رنجها از شرکت بازرگانی دولتی به من تخفیف داده شده است، اما باید بگویم که این ب گفته شده برای خرید این برنج

 .باالتری، ابتدای سال در اختیار دستگاه دولتی بوده، اما از خرید آن استقبال نشده است

نوع برنجی که به من فروخته شده است، این  4شما بروید از شرکت بازرگانی دولتی سوال کنید، که از ابتدای امسال تاکنون از این 

ها پایین آمده  ها باال بوده و کسی حاضر به خرید نشده، اال هم که قیمت قیمت شرکت چقدر را توانسته به صورت نقدی بفروشد؟

 .کسی از خرید آن استقبال نکرده است

 قرارداد شما با شرکت بازرگانی دولتی لغو شده است؟: فارس* 

اصال قرارداد غیر  شرکت بازرگانی دولتی قرارداد را نقض کرده است و تصور من این است که با شرایط پیش آمده :حسین پناه

 .اجرایی شده است

 اید یا خیر؟ ها از شرکت بازرگانی دولتی، برنجی را تحویل گرفته ای شدن موضوع خرید برنج پس از رسانه: فارس* 

 برنج االن در انبارهاست، اما خروج آن بالمانع است :حسین پناه

فرمایید عمال قرارداد برنج توسط شرکت  به اینکه می آیا حق خروج برنج از انبارها را دارید یا خیر؟ با توجه: فارس* 

 بازرگانی دولتی نقض شده است؟

رسما قرارداد خرید برنج لغو نشده، بلکه شانس اجرای قرارداد از طرفین سلب شده است، زیرا چون وقتی کسی حاضر  :پناه حسین

هزار تن  85ام بخرد، چرا من  ی دولتی خریداری کردهها از شرکت بازرگان نیست، حتی هزار تن از برنجی را که من با این قیمت

 .بخرم

ها به  نامه بانکی بابت خرید این برنج ام و میلیاردها تومان ضمانت میلیاردها تومان پولم را به حساب شرکت بازرگانی دولتی ریخته

 .ام این شرکت داده

درصد از  2۲شود قرار بوده است  گفته می اید؟ چقدر پول به شرکت بازرگانی دولتی تاکنون پرداخت کرده: فارس* 

 وجه معامله را به صورت نقدی پرداخت کنید که هنوز پرداخت نشده و به شما فرصت داده شده است؟
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 .ام هیچ ضعفی در عملکرد من طی این معامله و قرارداد نبوده است و کامال طبق قرارداد عمل کرده :پناه حسین

ای شدن موضوع برنج در  ژورنالیسم آفت دانایی است و دقیقا مصداق حرف ایشان را در رسانه از هربرت مارکوزه خوانده بودم که

 .کشور مشاهده کردم

 ... گویند پول نداده، تخفیف گرفته و دانند در یک قرارداد چه گذشته است و فقط می خبرنگاران هنوز نمی

 .گیری نکنید کند که اگر روی موضوعی علم ندارید، موضع دیانت و ایمان حکم می

 نویسید؟ قرارداد مرغ چه بوده است، که این قدر در مورد آن می 88چه کسی خبردارد که سال 

با شرکت  ۲۲اشاره کردید؟ یعنی قراردادی در رابطه با مرغ در سال  ۲۲شما به موضوع قرارداد مرغ سال : فارس* 

 رانی مرغ شدید؟شود در آن زمان شما باعث گ اید؟ گفته می بازرگانی دولتی داشته

هم اسباب گرانی مرغ شد؟  88گویند قرارداد خرید برنج از شرکت بازرگانی با کسی منعقد شده است که سال  می :حسین پناه

ای صحبت  های رسانه دانید قراردادی با من بسته شده است؟ اسباب گرانی مرغ چه بوده است؟ من دارم با بچه شما آیا واقعا می

 توقع روشنگری دارم؟کنم که از آنها  می

ام و کوچکترین قرارداد و تعهدی با وزارت بازرگانی در این رابطه نداشتم، بلکه این یک بازی  من هیچ قراردادی در مورد مرغ نداشته

 .ای بود رسانه

است که  اخالقی این موضوع غیر: کنندگان در آن زمان از من دفاع کرد و گفت آقای ضیغمی رئیس وقت سازمان حمایت از مصرف

 .ای کرد و به شدت دخیل بودن من را در موضوع مرغ رد کرد خواهید مشکلی را بر گردن یک شخص بیندازید، ایشان مصاحبه می

شود، یعنی بهترین بازه زمانی  وقتی تاریخ مصرفی برای برنج اعالم می. تاریخ مصرف کاالیی مثل برنج با تاریخ مصرف دارو فرق دارد

 .خ است، اما پس از آن تاریخ مصرف آن براساس نظر کارشناسان ذیصالح ممکن است، قابل تمدید باشدمصرف برنج این تاری

البته این بدان معنی نیست که تاریخ مصرف محصولی بگذرد و مجوز فروش بگیرد، بلکه از نظر من این گونه است هر برنجی تاریخ 

ید و فروش ندارد مگر اینکه از سوی مرجع ذیصالح تمدید اعتبار مصرفش گذشته باشد، به لحاظ قانونی حق توزیع، تجارت و خر

 .شود

اید، که تاریخ مصرف گذشته بوده و تمدید اعتبار شده است، پس مرحله دوم  اما شما برنجی را خریداری کرده: فارس* 

 .را طی کرده و دیگر قابلیت مصرف ندارد

ه برنج یا دارو را چند بار تمدید کرد، حتما درست عمل می کند برنج یا اگر سازمان غذا و دارو مصرف کاالیی از جمل :حسین پناه

شود و سپس مورد آزمایش قرار  گذرد توسط وزارت بهداشت ابتدا انبار آن پلمب می هر کاالی دیگری که تاریخ مصرف آن می

 .شود گیرد و اگر قابلیت مصرف داشت، مجدد مصرف آن تمدید می می

اما این موضوع در شرایطی است که برنج و یا هر کاالی غذایی در اختیار بخش دولتی باشد، بله درست است، : فارس* 

گیرد، از کجا معلوم که  شود دیگر نظارتی بر آن صورت نمی وقتی این محصوالت توسط بخش خصوصی خریداری می

وجود دارد که بخش خصوصی برنجی که در اختیار شما قرار گرفته از زمان تاریخ مجدد مصرفش نگذرد؟ چه اطمینانی 

 پس از به پایان رسیدن تاریخ مصرف محصولش را برای آزمایش به وزارت بهداشت اعالم کند؟
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، بعد هم اگر از تاریخ مصرفی که وزارت بهداشت برای برنجی که من ها اطمینان دارم اوال من از سالمت این برنج :حسین پناه

گرفت که تکلیف روشن است، اما اگر  دادم و اگر باز هم تاریخ مصرف می آزمایشگاه ارائه میگذشت آن را برای  ام می خریداری کرده

 .رسد شود بلکه به مصارف دیگری می شد، برنج که امحاء نمی چند باره تاریخ مصرف آن تمدید نمی

 چه مصارفی؟: فارس*

 .اما برنج این گونه نیست. شود باید امحا شود گوشت وقتی فاسد می. برنج یک کاالی فساد پذیر مثل گوشت نیست: حسین پناه

 .اما این برنج برنج ایرانی نیست که بگوییم باز هم فرصت مصرف دارد: فارس* 

تواند برای خوراک دام استفاده  بله برنج ایرانی نیست برنج تایلندی، اروگوئه و هندی است، اما در نهایت این برنج می: حسین پناه

 .شود

 رسد بخش خصوصی چنین کاری بکند؟ پس ضرر و زیان چه؟ ظر میبعید به ن: فارس* 

تومان متضرر  255ضرر و زیان زیادی ندارد، اگر به مصرف دام برسد ممکن است در نهایت در هر کیلو ، خریدار  :حسین پناه

 .شود

ن بازار فروش آن را دارم، نهادها و ام که به مصرف دام برسد، بلکه باید بگویم که م ها را به این امید نخریده البته من این برنج

دانم که  اما با توجه به مشکالتی که برای من ایجاد شده به صالح نمیاند،  هایی برای خرید برنج با من قرارداد بسته سازمان

 .ها را ادامه دهم این معامله

ان شرایطی که به شرکت بازرگانی حسین ها را با هم خواهد بیاید از برنج وقتی شرکت بازرگانی دولتی اعالم کرده که هر کس می

 .ها را بخرم پناه فروخته شده بخرد، هیچ کس حاضر به خرید نیست، چرا من این برنج

 .ام ها وجه نقد پرداخت کرده من بابت این برنجام؟  ها را قسطی، اعتباری و یا چکی خریده مگر من این برنج

 .ام، اما حق خروج کاال از انبار را در صورت عدم پرداخت پول ندارم فتهدرست است که که برای پرداخت پول از شرکت فرصت گر

ها خارج  های موجود در انبارهای شرکت بازرگانی دولتی توسط سازمان غذا و دارو پلمب شده است که این برنج االن بخشی از برنج

 .از قرارداد خرید برنج من با شرکت بازرگانی دولتی است

شود، اما اگر نگرفت به  ها از سازمان غذا و دارو مجوز مصرف گرفت به قرارداد من اضافه می اگر آن برنج در قرارداد قید شده که

ای نه توسط من و نه شرکت بازرگانی  شود، لذا با توجه به نظارت سازمان غذا و دارو باید بگویم که برنج آلوده قرارداد من اضافه نمی

 .دولتی امکان توزیع ندارد

خواهم به آن اشاره کنم این است که در ارتباط با این قرارداد گفته شده است که دیوان محاسبات نامه نوشته  که می موضوع دیگری

قانون حمایت از تولید ربطی به کاالی خارجی ندارد، برنج داخلی نیست که موضوع حمایت از تولید داخل  7است در بند الف ماده 

 .وارد شده است 75ت قبل حدود سال باشد، این کاال وارداتی است و در دول

 اید؟ ها را فروخته تاکنون چقدر از این برنج: فارس* 

 .هزار تن برنج در هفته اول و دوم معامله به فروش رفت 05دی ماه تا هفته پیش حدود  54از حدود : حسین پناه

 در مزایده چند نفر شرکت کردند؟: فارس* 

ضمنا قانون اجازه . نهاد شدم تا این قرارداد را با شرکت بازرگانی دولتی منعقد کنممن از طرف یک کنسرسیوم پیش :پناه حسین

 .داده است تا در مورد کاالهای سریع الفساد بدون مزایده هم بفروشند، اما در مورد این برنج در بورس کاال هم اعالم مزایده شد
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های  های دولتی که فروشنده برنج هستند برنج هشدند که دستگا های برنج از دی ماه به بعد منتظر می داللهر سال 

امسال کنسرسیومی از توزیع کنندگان مویرگی آمدند به  کهنه را که چند ماه به تاریخ مصرف مانده به ثمن بخس بخرند،

بگیرید هزاران شما در نظر . )اسفند به مصرف خانوار رسانده شود 02سراسر کشور اعالم کردند که برنجی هست که باید تا قبل از 

 (ها باشند و با این تعهد که باید بالفاصله به مصرف برسد نفر نسبت به این جواب بدهد و متقاضی این برنج

 ای شد؟ کنم که چرا این موضوع رسانه اما، کنسرسیوم آمد تا در مقابل شبکه داللی بایستد، حاال من از شما سوال می

ر در مقابل این قرارداد صف کشیدند و به عبارتی شبکه داللی در مقابل این قرارداد های بازا مثلثی شکل گرفت از یک طرف دالل

البته دو هفته تحت فشار بودم تا خودم را راضی کنم که این معامله را انجام دهم، زیرا ارزیابی من از این معامله این )صف کشید 

 (بود که ممکن است، خطر مالی برایم داشته باشد

گویید که شبکه داللی  گویید خرید این برنج مطلوبیتی برای کسی نداشته است پس چگونه می یشما که م: فارس* 

 برای این معامله قد علم کرد؟

 .تر بخرند خواستند برنج را با قیمت پایین آنها می :حسین پناه

 دو هفته در مورد این معامله فکر کردید؟ چه شد که تصمیم به خرید گرفتید؟: فارس* 

المال جلوگیری کنم و چون امکان  ای که در این کار و معامله داشتم این بود که از اتالف بیت های عمده یکی از انگیزه: حسین پناه

 .فروش این برنج را داشتم، بنابراین تصمیم گرفتم که این برنج را بخرم و به فروش برسانم

هایی که مصرف کننده مستقیم هستند بفروشم و در  دستگاه قصد من این بود که برنج را خارج از شبکه داللی بازار بفروشم و با

 .ارتباط باشم

های دولتی را به  شبکه داللی آمد و در مقابل این قرارداد قد علم کرد و عناصر نفوذی خود را در درون دستگاهاما این 

 .کار گرفت

مدیره و رئیس آن امضا کرده است، به بیرون درز شما این را به فال نیک نگیرید که یک تشکیالت دولتی قراردادی را که هیئت 

کند، برای شما خبرنگار ممکن است که انتشار اخبار مطلوبیت داشته باشد، اما باید بگویم این موضوع در پیوند با شبکه داللی بازار 

 .شکل گرفت

 .کند با خبر نباشد وع که منتشر میها عناصر نفوذی وجود دارد، اما ممکن است خبرنگار از جزئیات موض گویم در رسانه من نمی

های داللی در اختیار آنها گذاشته بود منتشر کردند و پیوندی  های خبری در رابطه با این قرارداد اطالعات غلطی که شبکه شبکه

فسده وارد ها و شاید هم افرادی با نیت درست انتقاد از دولت و با نیت درست جلوگیری از م میان شبکه داللی و عناصری از رسانه

 .بازی شدند اما، بازی مبنای واقعی ندارد

 خرند؟ حاال که شرایط فراهم است، چرا دالالن برنج را نمی: فارس* 

تر بیاید، آن قدر که  ها پایین ند و منتظر هستند تا قیمت ا خواهند نرسیده های داللی، هنوز به سودی که می این شبکه :حسین پناه

 .کنند آیند و برنج را با قیمت بسیار پایین خریداری می وقت آنها می  روز بماند و آن 02 روز و 05تاریخ مصرف محصول 

های برنج و  خرد و بعد از تعویض کیسه این شبکه مویرگی داللی است که برنج را بالفاصله می بنابراین باید بگویم که

 .کند تاریخ مصرف آن برنج را به بازار عرضه می

 .کنند های داللی بازار آن را هدایت و مدیریت می ال تکمیل بازی هستند که شبکهها در واقع در ح رسانه
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 .ام از من نپذیرید، بلکه خودتان اطالعات کسب کنید خواهم که این اطالعات را که من به شما داده من از شما می

ریده است، پول نداده است، در حالی که گویند خریدار برنج آلوده خ این قرارداد مورد هجمه سوء تبلیغاتی قرار گرفته است، می

پردازی علیه این قرارداد در کشور به راه  گویند با همکاری رسانه های فریب خورده یک ماشین تبلیغاتی دروغ راست ماجرا را نمی

 .ها داده نشده است پایه هر تصمیمی اطالعات درست است، اما اطالعات درست به رسانه. انداخته است

 پرداخت پول را به شرکت بازرگانی دولتی دارید؟ مدارک: فارس* 

 . بله دارم، واریزی من به شرکت بازرگانی دولتی سه برابر آن چیزی است که تا االن برنج از انبارها خارج: حسین پناه

 اید؟ اید و چقدر پرداخت کرده چقدر حمل کرده: فارس* 

 .گویم ها را نمی من این :حسین پناه

 هایی تمایل به خرید از شما داشتند؟ سازمانچه : فارس* 

ها تمایل برای خرید این برنج را از من  ها در حال انعقاد قرارداد برای فروش برنج هستم و بیشتر بانک من با بانک :حسین پناه

 دارند؟

 ها؟ کدام بانک: فارس*

 .اینکه من تمایلی به ادامه معامله ندارمها ممکن است قرارداد ما را به هم بزند، ضمن  نام بردن از بانک :حسین پناه

 اید؟ فرمایید تمایلی به ادامه معامله ندارم، آیا به شرکت بازرگانی دولتی اعالم انصراف کرده شما دائما می :فارس* 

 .خیر، منتظر تصمیم شرکت بازرگانی دولتی هستم: پناه حسین

 خرید؟ انی از کشاورزان ایرانی را نمیدهید، چرا برنج ایر شما که معامله برنج انجام می :فارس* 

شد؛ برنج  تا چند سال پیش عرضه می 85های شهروند از سال  برنجی که به عنوان بازرگانی حسین پناه در فروشگاه :حسین پناه

 .ها عرضه نکردم ایرانی بود و من اصال برنج خارجی در آن سال

 پس چرا برنج خارجی خریدید؟ :فارس* 

رود و با برنج ایرانی  های وارداتی به شمال می ای از برنج باید بگویم بخش عمدهالی دارد، ضمنا چه اشک :حسین پناه

 .گردد شود و بعد به تهران بر می مخلوط و سپس به عنوان برنج ایرانی فروخته می

تعلق به چند انبار از انبارهایی که سازمان بهداشت و درمان به عنوان برنج آلوده پلمب کرده است، م: فارس* 

 شماست؟

 .شود باز و قابل مراجعه است های من در آن نگهدرای می این انبارها خارج از قرارداد من است، انبارهایی که برنج :حسین پناه

 شود، کجاست؟ های شما در آن نگهداری می انبارهایی که برنج: فارس* 

مراجعه به انبارهای شرکت بازرگانی دولتی را برای  انبار مدرس و امین زاده در تهران است،ضمن اینکه امکان: حسین پناه

 .شود ها در تمام کشور نگهداری می انبار این برنج 45یا  05برداشت برنج در سراسر کشور دارم و در حدود 

مطرح شد  ۲۲فرمایید در قضیه مرغ و مباحثی که در رابطه با گرانی آن در سال  پناه، شما می آقای حسین: فارس*

اند؟ ممکن است بفرمایید چرا از میان این  ای شما را به این ماجرا کشانده اید، دالالن در یک بازی رسانه هنقشی نداشت

 شود، آن هم برای دومین بار؟ ها کشیده می گر در بازار پای شما به رسانه همه تاجر و معامله
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مرغ  موضوع گرانی)یدا کنند، در حالی که آن قرینه خواهند یک قرینه تاریخی پ برای زیر سؤال بردن این قرارداد، می: حسین پناه

اظهارات رئیس  88اسفند  04های آن زمان به تاریخ  هم اساسی نداشته است، همچنان که قبال توضیح دادم و در رسانه ( 88سال 

 .سازمان حمایت از مصرف کننده به طور گسترده منعکس شده است، که قابل رجوع است

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http00740000550008 
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 برنج
 - 81/44/4۱فارس

رایزنی برای کشت یک میلیون هکتار محصول / محاکمه شد ۲6بانی برنج تراریخته سال 

 شورای امنیت ملی ممانعت کند/ تراریخته

ای با حضور برخی مسئوالن دولتی قصد اخذ مجوز تولید محصوالت تراریخته در  بانیان برنج تراریخته در جلسه: استاد دانشگاه گفت

 .سطح یک میلیون هکتار از اراضی کشاورزی کشور را داشتند

محصوالت تراریخته، محصوالتی هستند که با دستکاری ژنتیکی، از حالت عادی  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

به عنوان مثال، انتقال ژن یک حیوان مقاوم به سرما، به میوه گوجه فرنگی، تحت شرایطی سبب مقاومت گوجه . اند خارج شده

 .شود دستکاری شده یا همان تراریخته نسبت به سرما می

شناخته نشده و  کامالًهنوز عوارض مصرف این محصوالت  اماساله دارد  05ای  البته اگرچه تولید محصوالت تراریخته در دنیا سابقه

محصوالت آثار زیانبار سنگینی ولی اسنادی نیز وجود دارد که نشان می دهند این . ضرر بودن مصرف آن به اثبات نرسیده است بی

 .بر بدن انسان و حیوان دارند که در کوتاه مدت ترمیم شدنی نبوده و خطر نابودی نسل ها را در پی دارند

های جهانی از محصوالت تراریخته، تولید و صدور آن به سایر کشورها، بخصوص توسط ایاالت متحده  ناگفته نماند که استفاده قدرت

 .کند تر می برداری تجاری، احتمال بروز خطرات جبران ناپذیر را محتمل هآمریکا، برای بهر

شود که  ضرر بودن محصوالت تراریخته در دنیا ارائه نشده است در کمال تعجب مشاهده می در حالی که هنوز دلیل علمی برای بی

ها و اقدامات اساسی بخش  ا، سیاستبخش راهبرده 5در ردیف امسال دولت در الیحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه به مجلس، 

اولویت برنج و پنبه تراریخته را کودهای زیستی و سموم زیستی و محصوالت تراریخته با تولید و تجاری سازی انبوه » علم و فناوری

ن در کشور که هدف از ارائه آن در این الیحه قانونی کردن تولید این محصوالت است، زیرا تولید این محصوالت تاکنو« آورده است

 .قانونی نبوده است

 تجاری سازی و دالل محوری در برنامه ششم**

وگو با  عبدالمجید شیخی عضو سابق هیئت علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج جهاد کشاورزی و استاددانشگاه در گفت

یحه برنامه ششم قصد اخذ یک سری مجوز برای انجام کارها، اهداف و مقاصد دولت در ال: گفت خبرگزاری فارسخبرنگار اقتصادی 

اش نشان  دولت همانگونه که سابقه دو ساله .های نظارتی را دارد خود و در واقع با ارائه این الیحه قصد دور زدن مجلس و دستگاه

خود را برنامه تلقی کرده و آنچه که درقالب برنامه  داده و دیگران را نادان و بی سواد و بی شناسنامه خطاب می کند،خود و اغراض

 .به مجلس داده یک مجموعه مجوز است

سازی و داللی محوری  دولت با ارائه الیحه برنامه ششم توسعه با این محتوا قصد سوق دادن اقتصاد به سمت تجاری: وی بیان داشت

 .را دارد

 انتقاد طرفداران دولت از الیحه برنامه* 

برنامه ششم یک سری احکام است و هیچ ارتباطی با رشد تولید داخلی و اقتصاد مقاومتی ندارد،حتی : دانشگاه افزوداین استاد 

 .طرفداران سیاسی خود دولت نسبت به آن انتقادات شدیدی دارند

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
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یران که در بانی برنج تراریخته در ا: عضو سابق هیئت علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج جهاد کشاورزی تصریح کرد

با چند کشاورز  ۲6حال حاضر به کمک برخی افراد در دولت به دنبال قانونی کردن تولید و انبوه سازی آن است، سال 

 .برای تولید برنج قرارداد بسته و توسط آنها برنج تراریخته را در مزرعه تولید کرد

قرارداد و دریافت بذر از این شخص اقدام به تولید برنج تراریخته وی در پاسخ به این سوال که آیا کشاورزان مطلع بودند که با این 

اکنون بذر برنج  از این موضوع اطالع ندارم اما قطعا پس از تولید برنج به دنبال این قرارداد و توسط این کشاورزان هم: کنند، گفت می

 .تراریخته در اختیار این فرد است

برای این اقدام توسط هیئت انتظامی بدوی اعضای هیئت علمی که تخلفات  ۲6این فرد در سال  البته: شیخی تصریح کرد

کنند برای این خیانت و نیز اشاعه گیاه مخرب آزوال در مرداب انزلی محاکمه  اداری اعضای هیئت علمی را بررسی می

 .شد

یازدهم دوباره پست ریاست موسسه بیو در دولت . این فرد را تنبیه نکردند کاری متاسفانه مسئولین وقت با محافظهاما : وی افزود

تکنولوژی را نیز تحویل گرفت و اکنون نیز از دولت سر دولت بی تدبیر یازدهم در سازمان مدیریت و برنامه ریزی پست باالیی را 

 .!!احراز کرده است

وز سردمدار و عامل انتقال آن فردی که امر: عضو سابق هیئت علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج جهاد کشاورزی، بیان داشت

تولید محصوالت تراریخته به کشور است همان فردی است که باعث پراکندگی گیاه آزوال در تاالب انزلی شد و اکنون این گیاه که 

 .عاملی برای نابودی تاالب انزلی است و به یک معضل بزرگ تبدیل شده است

 کشت محصوالت تراریخته در سطح یک میلیون هکتار * 

دو هفته پیش قصد اخذ مجوز تولید محصوالت تراریخته را در سطح یک میلیون هکتار از برنج تراریخته  بانیان: افزود وی

ریزی و نوبخت  ای که این فرد با حضور معاون وزیر علوم، رئیس سابق سازمان مدیریت و برنامه و در جلسه داشتند اراضی کشور

 .داشته است این موضوع مطرح شده است

در جمهوری اسالمی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد »قانون اساسی آمده است که  25دراصل : ی گفتشیخ

های اقتصادی و غیر آن که با  از این رو فعالیت. گردد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می

وظایف شورای عالی  - 006همچنین در اصل « .ران آن مالزمه پیدا کند، ممنوع استآلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جب

شورای عالی "به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقالب اسالمی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی : امنیت ملی آمده است

 :گرد به ریاست رییس جمهور، با وظایف زیر تشکیل می "امنیت ملی

 .امنیتی کشور در محدوده سیاست های کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری -ی دفاعی تعیین سیاستها

گیری   امنیتی،بهره -های سیاسی، اطالعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی   هماهنگ نمودن فعالیت

 .خارجیاز امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و 

صاحبنظران علوم کشاورزی و تغدیه   :عضو سابق هیئت علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج جهاد کشاورزی، تصریح کرد

به اتفاق آراء باور دارند که تراریختگی موجب تخریب محیط زیست، ذخایر ژنتیکی بومی و مخرب امنیت غذایی یعنی 

خیانت است و شورای امنیت ملی باید و موظف است ممانعت کند و  لذا این برنامه یک. رکن رکین امنیت ملی است
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وظیفه دولت فراهم کردن غذای سالم با تولید مواد غذایی سالم برای . بدون مجوز نباید چنین اقدامی صورت گیرد

 .های زیادی می شود کاری ژنتیک باعث افزایش سرطان و بیماری مردم است اما دست

زایی و مضر بودن استفاده از محصوالت تراریخته در دنیا ثابت نشده است و از آن طرف  که هنوز سرطاندر پاسخ به این سؤال   وی

ضرر بودن استفاده از این محصوالت به اثبات نرسیده و این موضوع دقیقا همان چیزی است که موافقان تولید محصوالت  هم بی

زاست و یا در مقابل  فرمایید این محصوالت سرطان گونه است که شما میکنند، پس چ تراریخته برای استمرار تولید به آن اکتفا می

های متخصصین تغذیه و کشاورزی هستند که این مسئله را در  اوالً اسناد موجود یافته: موافقان چه پاسخی دارید، گفت

 .های همان متخصصین استناد می کنم  اند و بنده نیز به یافته ها ثابت کرده آزمایشگاه

ثانیاً با فرض اینکه آثار دراز مدت مشخص نباشد هر عاقلی دست به این کار خطرناک غیر قابل  :تاد دانشگاه گفتاین اس

کار ساده ای نیست که مثالً خطرش یک زیان .را در پی دارد نمی زند« خطر نابودی نسلها»کنترل که ریسک بزرگ 

در منابع دینی ما ذکر شده است که در مورد آنچه که  ثالثاً. مالی چند میلیونی باشد که بگویند به خطرش می ارزد

 . عاقبتی مثل هالک و تهلکه دارد نباید دست زد

دقت شود . رابعاً در قرآن آمده که هر فسادی در زمین ناشی از دستکاری این انسان عاصی است: وی بیان داشت

دام می خورد و بعد انسان گوشت و لبن دام محصول تراریخته یا مستقیم غذای انسان می شود و یا غیر مستقیم مثالً 

زیرا . به عالوه وقتی کاشته شد جمع کردن آن محال است. لذا هر نوعی از کشت تراریخته خطرناک است. را می خورد

 . مثل خودرو نیست که اگر انژکتور خراب بود همه را برای اصالح جمع کنیم

زنده هستند و تکثر پیدا می کنند حتی غافالنه اگر مقدار کمی در محصوالت کشاورزی موجود  :این استاد دانشگاه گفت

زیرا ناخواسته وارد محصوالت بومی و زنجیره تولید و . جایی ریخته شود دیگر نمی توان از آثار بعدی اش مطمئن بود

 .مصرف مواد غذایی می شوند

شود که به لحاظ ظاهری زیباتر، بدون کرم خوردگی  د میهای مختلف تولی هایی به روش امروز در کشورهای اروپایی میوه: وی افزود

تر از حد معمول است ولی قیمت چنین تولیداتی از یک میوه کرم خوره کمتر است، چون میوه کرم خورده دست کاری غیر  و بزرگ

 .طبیعی و شیمیایی نشده است

خداوند در سوره : ای از قرآن اظهار داشت ره به آیهعضو سابق هیئت علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج جهاد کشاورزی، با اشا

یعنی هر فسادی در زمین بخاطر دستکاری بشر  «البر و البحر بما کسبت ایدی الناس ظهر الفساد فی» فرمایند می 40روم آیه 

 .است

همان چیزی که  در قرآن هر جا که حالل ذکر شده، کلمه طیب هم آمده است و احتماال طیبات یعنی: وی همچنین بیان کرد

 .طبیعی و پاکیزه و سالم است و بشر در آن دخالت نکرده و آن را دستکاری نکرده است

وری بهینه  شیخی با تأکید بر اینکه در فاز و روش رایج تولیدات کشاورزی هنوز در کشور به مرحله اشباع بهره برداری و بهره

وری کلیه  است و بهره  نسبت به کشورهای اروپایی و پیشرفته پایینوری آب  هنوز در کشورمان بهره: ایم، تصریح کرد نرسیده

 .کنیم ها، مکانیزاسیون، کود و سم هم آن قدر پایین است که چند برابر دنیا از کود و سم در کشاورزی استفاده می نهاده

ایم  ور کامل استفاده نکردههای کشاورزی بط هنوز از امکانات موجود در استفاده از نهاده :بیان داشت این استاد دانشگاه

بنابراین کدام منطق می گوید که این کار ناتمام را رها کنیم و دوباره یک کار جدید در فاز و فضای جدیدی با هزینه 
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های موجود را در تولید محصوالت کشاورزی رها کرده و از نو به سمت  دیگری آغاز کنیم و تمام امکانات و ظرفیت

مگر قرار نبود دولت طرح جدید . ژنتیکی برای افزایش تولید محصوالت کشاورزی برویم کاری کارجدیدی یعنی دست

 ؟.های نیمه تمام سابق تمام و به بهره برداری برسند آغاز نکند تا طرح

  کشورهای جهان سوم آزمایشگاه تولید محصوالت تراریخته* 

اند و در نتیجه  تولید از جمله فناوری باالی استفاده کرده های مختلف برای افزایش از ظرفیتکشورهای پیشرفته در : گفت  شیخی

اند و دیگر در این بخش ظرفیت  آن به اهداف مختلف از جمله تولید انبوه، کیفیت باال و همچنین قیمت تمام شده کمتر رسیده

البته همانند .اند راریخته روی آوردههای جدید از جمله تولید محصوالت ت به استفاده از تکنولوژیای ندارند، بنابراین  استفاده نشده

 .اند اشان این عمل را در مزارع کشورهای جهان سوم منتقل کرده  های پزشکی آزمایشگاه

زیرا می دانند که دست به چه کار خطرناکی می زنند و لذا بیماری ابوال را در افریقا تولید و به خورد مردم : افزود این استاد دانشگاه

کشت تراریخته نیز ابتدا در .و صدها نفر آنها را کشتند و توانستند منفعت بسیاری از فروش داروهایشان ببرند مستضعف آنجا دادند

تولید ذرت استفاده شده تا با تولید انبوه سوخت اتانول تولید کنند و جایگزین سوخت های فسیلی کنند و برای آنها ارزانتر تمام 

 .جنایتی دست می زنند خالصه برای پر کردن جیب خود به هر. شود

هدف آنها افزایش تولیدات و سود بیشتر : عضو سابق هیئت علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج جهاد کشاورزی، بیان داشت

توان تولید را افزایش داد و نیازی به استفاده از  می... وری استفاده از آب، خاک و  است در حالی که در کشورمان هنوز با افزایش بهره

 .گذارد و در سالمت آن یقین وجود ندارد نیست آنچه که بر روی سالمت آینده تأثیر منفی می

واردات محصوالت تراریخته به برخی کشورهای اروپایی و آمریکایی ممنوع است در : این استاد دانشگاه تصریح کرد

یافتن به سمت تولید حالیکه یک چهارم صادرات غیرنفتی کشورمان از بخش کشاورزی است، بنابراین سوق 

محصوالت تراریخته ما را از صدور محصوالت کشاورزی به بازار جهانی محروم خواهد کرد و یک تهدید بزرگ تجاری 

 . نیز هست

های آینده بشر است در حالی که غربیان این تولیدات را اغلب به  تولید محصوالت تراریخته در غرب اقدامی علیه نسل: وی افزود

 .کنند کنند و خود از آن استفاده نمی صادر می کشورهای دیگر

های وارداتی به کشور و برخی محصوالت کشاورزی وارداتی جزء محصوالت  در پاسخ به این سؤال که تقریبا همه روغن شیخی

کشور وارد گویند که وقتی این محصوالت به  تراریخته هستند و افرادی که قصد تولید محصوالت تراریخته را در کشور دارند می

وقتی از سالمت محصولی مطمئن نیستیم، افزایش تولید آن به دست خودمان هم اصال : شود چرا خودمان تولید نکنیم، گفت می

 آیا عاقالنه است که یک بد تبدیل به دو بد شود؟ یا آیا خون را با خون می شویند؟.عاقالنه نیست

است و بنابراین وظیفه قوه قضائیه است که جلوی این خیانت بزرگ بخش اگر روغن تراریخته وارد می شود دولت مقصر  :گفت وی

این چه منطقی است؟ امنیت غذایی کشور و  چرا وزارت بهداشت و کشاورزی بازخواست نمی شوند؟. دولتی و یا خصوصی را بگیرد

 .جلوگیری و دفاع دربرابر بایو تروریسم وظیفه دولت و شورای امنیت ملی است

امروز دشمن از هر در و پنجره ای برای حمله به : علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج جهاد کشاورزی، افزود عضو سابق هیئت

جا دارد سازمان پدافند غیرعامل برای . ها ترور از طریق ارسال غذای آلوده به کشور است کند که یکی از این روش کشور استفاده می
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بگذارد و اصالً شرط احراز پست گذراندن همین دوره های امنیتی باشد که آموزش  بسیاری از مدیران کم سواد دوره آموزشی

 .باید محصوالت وارداتی آلوده امحا شده و از ورود آنها ممانعت شود. تشریفات سیاسی در برابر آن اصالً ارزشی ندارد

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http00740006555074 
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 برنج
 - 81/44/49فارس

 قیمت حبوبات افزایش یافت/ 39درصدی قیمت برنج نسبت به پاییز  42.9کاهش 

 .درصد کاهش یافت 02.0را منتشر کرد که بر اساس آن قیمت برنج  74مرکز آمار ایران گزارش قیمت محصوالت کشاورزی پاییز 

 .مشخص شد 74، گزارش قیمت محصوالت کشاورزی در پاییز خبرگزاری فارسبه گزارش 

 محصوالت کشاورزی -الف

 غالت -0

 ای ذرت دانه -0-0

ریال  7667.5که استان یزد با ریال بوده است  7545.8در کل کشور  0074ای در پاییز سال  قیمت فروش یک کیلوگرم ذرت دانه

قیمت فروش این محصول . اند ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته 0506.6بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با 

 .درصد افزایش داشته است 8.5به میزان  70نسبت به فصل مشابه سال  74در پاییز سال 

 برنج -5-0

 00208.7استان ایالم با . ریال بوده است 05567.4ش یک کیلوگرم برنج در کل کشور به قیمت فرو 0074در فصل پاییز سال 

درصد نسبت  42.9قیمت فروش برنج . اند های فروش را داشته ریال کمترین قیمت 05005.2ریال بیشترین و استان اصفهان با 

 .کاهش داشت 39به فصل مشابه سال 

 شلتوک -0-0

ریال  00720.0استان اصفهان با . ریال بوده است 50086.4یک کیلوگرم شلتوک در کل کشور  قیمت فروش 0074در پاییز سال 

قیمت فروش این محصول نسبت به . اند ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته 02225.8بیشترین و استان خوزستان با 

 .درصد داشته است 0.0، کاهشی برابر با 70فصل مشابه سال 

 حبوبات -5

 لوبیا قرمز -5-0

ریال بوده است که استان کهگیلویه و بویراحمد  00205.7در کل کشور  0074قیمت فروش یک کیلوگرم لوبیا قرمز در پاییز سال 

قیمت فروش این . اند ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته 00502.6ریال بیشترین و استان فارس با  26576.0با 

 .درصد افزایش داشته است 05.5، معادل 70نسبت به فصل مشابه سال  74محصول در پاییز سال 

 لوبیا چیتی -5-5

ریال رسید که استان کهگیلویه و بویراحمد با  46485.0قیمت فروش یک کیلوگرم لوبیا چیتی در کل کشور به رقم  0074در پاییز 

قیمت فروش این . وش را در کل کشور داشته استریال کمترین قیمت فر 44680.7ریال بیشترین و استان مرکزی با  20440.7

 .درصد افزایش داشته است 50.0معادل  70محصول نسبت به پاییز سال 

 های روغنی دانه -0

 کنجد -0-0
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ریال  055070.5استان مازندران با . ریال بوده است 20856.6قیمت فروش یک کیلوگرم کنجد در کل کشور  0074در پاییز سال 

قیمت فروش این . اند ریال کمترین قیمت فروش در کل کشور را داشته 04860.7سیستان و بلوچستان با  بیشترین و استان

 .درصد کاهش داشته است 2.0معادل  70نسبت به فصل مشابه سال  0074محصول در پاییز 

 زیتون -0-5

ریال  25555.5تان گیالن با اس. ریال بوده است 40078.8قیمت فروش یک کیلوگرم زیتون در کل کشور  0074پاییز سال 

قیمت فروش این . اند ریال کمترین قیمت فروش در کل کشور را داشته 52555.5بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با با 

 .درصد کاهش داشته است 8.0معادل  70نسبت به فصل مشابه سال  0074محصول در پاییز 

 محصوالت لیفی -4

 (وش)پنبه  -4-0

 05555.5استان کرمان با . ریال بوده است 54250.0در کل کشور ( وش)قیمت فروش یک کیلوگرم پنبه  0074در پاییز سال 

قیمت فروش این محصول در پاییز . اند ریال کمترین قیمت فروش در کل کشور را داشته 0682.5ریال بیشترین و استان سمنان با 

 .داشته است درصد افزایش 7.8معادل  70نسبت به فصل مشابه سال  0074

 محصوالت جالیزی -2

 هندوانه -2-0

ریال  2788.0استان هرمزگان با . ریال بوده است 0005.0قیمت فروش یک کیلوگرم هندوانه در کل کشور  0074در پاییز سال 

فصل قیمت فروش این محصول نسبت به . اند ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته 0007.8بیشترین و استان زنجان 

 .است  درصد داشته 05.8، کاهشی برابر 70مشابه سال 

 خربزه -2-5

ریال  2567.5های قزوین با  استان. ریال بوده است 4040.4در فصل مورد بررسی قیمت فروش یک کیلوگرم خربزه در کل کشور 

ت فروش این محصول در پاییز قیم. اند ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته 0755.5بیشترین و استان خوزستان با 

 .درصد داشته است 00.5کاهشی معادل  70نسبت به فصل مشابه سال  74سال 

 خیار -2-0

 07876.0استان خراسان جنوبی با . ریال بوده است 00555.0قیمت فروش یک کیلوگرم خیار در کل کشور  0074در پاییز سال 

قیمت فروش خیار نسبت به فصل . اند کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشتهریال  6502.5ریال بیشترین و استان لرستان با 

 .درصد مواجه بوده است 55.2با افزایشی معادل  70پاییز سال 

 سبزیجات -6

 زمینی سیب -6-0

 0474.6استان مازندران با . ریال بوده است 4056.8زمینی در کل کشور  قیمت فروش یک کیلوگرم سیب 0074در پاییز سال 

قیمت فروش این محصول در . اند ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته 5847.0ریال بیشترین و استان کردستان با 

 .درصد کاهش داشته است 25.0معادل  70نسبت به سال  0074پاییز سال 

 فرنگی گوجه -6-5
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باالترین قیمت فروش را استان . ریال بوده است 0550.0فرنگی در کل کشور  قیمت فروش یک کیلوگرم گوجه 0074در پاییز سال 

قیمت فروش این محصول در پاییز . اند ریال داشته 0555.5ترین قیمت فروش را استان فارس با  ریال و پایین 55086.0بوشهر با 

 .است  درصد افزایش داشته 00.0معادل  70نسبت به فصل مشابه سال  0074سال 

 بادمجان -6-0

ریال باالترین و  02555.5استان . ریال بوده است 8556.7قیمت فروش یک کیلوگرم بادمجان در کل کشور  0074در پاییز سال 

نسبت به پاییز سال قیمت فروش این محصول . اند ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته ریال پایین 0278.5استان هرمزگان با 

 .درصد افزایش داشته است 50.6معادل  70

 پیاز -6-4

ریال بوده است استان سیستان و بلوچستان با  6024.8در فصل مورد بررسی قیمت فروش یک کیلوگرم پیاز در کل کشور 

قیمت . اند ر کل کشور داشتهترین قیمت فروش را د ریال پایین 2555.5استان لرستان با   ریال باالترین قیمت فروش و 05555.5

 .درصد افزایش داشته است 05.0معادل  70نسبت به فصل مشابه سال  0074فروش این محصول در پاییز 

 ای محصوالت علوفه -0

 یونجه -0-0

ریال  04757.0استان بوشهر با . ریال بوده است 8052.2قیمت فروش یک کیلوگرم یونجه در کل کشور  0074در فصل پاییز سال 

قیمت فروش این محصول نسبت به . اند ریال کمترین قیمت فروش در کل کشور را داشته 2207.8یشترین و استان خوزستان با ب

 .درصد افزایش داشته است 55.5معادل  70پاییز سال 

 ای ذرت علوفه -0-5

استان سیستان و بلوچستان . ریال بوده است 0054.8ای در کل کشور  قیمت فروش یک کیلوگرم ذرت علوفه 0074در پاییز سال 

قیمت فروش این . اند ریال کمترین قیمت فروش در کل کشور را داشته 858.5ریال بیشترین و استان لرستان با  0255.5با 

 .درصد کاهش داشته است 52.5معادل  70نسبت به فصل مشابه سال  0074محصول در پاییز 

 دار های هسته میوه -8

 انار -8-0

ریال  50002.4استان کرمان با . ریال بوده است 02486.0قیمت فروش یک کیلوگرم انار در کل کشور  0074در پاییز سال 

قیمت فروش انار نسبت به . اند ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته 00270.7بیشترین و استان خراسان رضوی با 

 .ه استدرصد مواجه بود 4.0با افزایشی معادل با  70فصل مشابه سال 

 دار های دانه میوه -7

 سیب درختی -7-0

ریال  50280.6استان قم با . ریال بوده است 05005.0در کل کشور  0074قیمت فروش یک کیلوگرم سیب درختی در پاییز سال 

ش این قیمت فرو. اند ترین قیمت فروش در کل کشور بوده ریال به ترتیب دارای باالترین و پایین 0440.0و استان همدان با 

 .درصد کاهش داشته است 50.0معادل  70نسبت به فصل مشابه سال  0074محصول در پاییز سال 

 انگور -7-5
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ریال  50057.0استان کردستان با . ریال بوده است 02620.4قیمت فروش یک کیلوگرم انگور در کل کشور  0074در پاییز سال 

قیمت فروش این محصول نسبت به . اند فروش را در کل کشور داشتهریال کمترین قیمت  8505.7بیشترین و استان همدان با 

 .درصد افزایش داشته است 45.0معادل  70پاییز سال 

 مرکبات -05

 پرتقال -05-0

ریال  50000.0استان فارس با . ریال بوده است 04068.2قیمت فروش یک کیلوگرم پرتقال در کل کشور  0074در پاییز سال 

قیمت فروش این محصول در پاییز . اند ریال کمترین قیمت فروش در کل کشور را داشته 00205.8ان با بیشترین و استان گلست

 .درصد افزایش داشته است 04.0معادل  70نسبت به فصل مشابه سال  0074

 نارنگی -05-5

کهگیلویه و بویراحمد با استان . ریال بوده است 05540.5قیمت فروش یک کیلوگرم نارنگی در کل کشور  0074در پاییز سال 

قیمت فروش این . اند ریال کمترین قیمت فروش در کل کشور را داشته 0757.4ریال بیشترین و استان گلستان با  00406.0

 .درصد کاهش داشته است 50.2معادل  70نسبت به فصل مشابه سال  0074محصول در پاییز 

 های دامی دام و فرآورده -ب

 دام -0

 پرواری ه زندهگوسفند و بر -0-0

استان . ریال بوده است 005605.6در فصل مورد بررسی قیمت فروش یک کیلوگرم گوسفند و بره به صورت زنده در کل کشور 

ترین قیمت فروش را در  ریال پایین 04774.0ریال باالترین و استان کهگیلویه و بویراحمد با  026527.7سیستان و بلوچستان با 

درصد افزایش داشته  0.0به میزان  70نسبت به فصل مشابه سال  0074مت فروش آن در فصل پاییز سال قی. اند کل کشور داشته

 .است

 پرواری  گاو و کمتر از دو سال -0-5

ریال بوده  006507.7قیمت فروش یک کیلوگرم گاو کمتر از دو سال پرواری به صورت زنده در کل کشور  0074در پاییز سال 

ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور  07050.0ریال بیشترین و استان گلستان با  025550.5استان گیالن با . است

 .درصد افزایش داشته است 7.2معادل  70قیمت فروش این محصول نسبت به پاییز سال . اند داشته

 های دامی فرآورده -5

 (چرخ نکرده)شیر گوسفند  -5-0

ریال بوده است که  50705.6شیر گوسفند به صورت چرخ نکرده در کل کشور قیمت فروش یک کیلوگرم  0074در پاییز سال 

ریال باالترین و استان  58706.6استان آذربایجان شرقی با . رو بوده است درصد روبه 00.8با افزایش برابر  70نسبت به سال 

 .اند ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته ریال پایین 05565.0خوزستان با 

 (چرخ نکرده)گاو  شیر -5-5

 70ریال بوده است که نسبت به فصل مشابه سال  00057.2قیمت فروش یک کیلوگرم شیر گاو در کل کشور  0074در پاییز سال 

ترین  ریال پایین 7050.6ریال باالترین و استان آذربایجان غربی با  08000.4استان بوشهر با . درصد داشته است 0.2افزایشی برابر 

 .اند ا در کل کشور داشتهقیمت فروش ر
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 خدمات کشاورزی -ج

 خدمات ماشینی -0

 شخم زمین زراعی آبی با تراکتور -0-0

استان . ریال بوده است 0500707.8هزینه یک بار شخم یک هکتار زمین زراعی آبی با تراکتور در کل کشور  0074در پاییز سال 

به ترتیب بیشترین و کمترین هزینه انجام این خدمت را در کل کشور  ریال 082055.5ریال و استان ایالم با  5877740.7یزد با 

 .درصد افزایش داشته است 00.6معادل  70هزینه انجام این خدمت نسبت به فصل مشابه سال . اند داشته

 شخم زمین زراعی دیم با تراکتور -0-5

استان . ریال بوده است 726802.6ر در کل کشور در فصل مورد بررسی هزینه یک بار شخم یک هکتار زمین زراعی دیم با تراکتو

ریال به ترتیب بیشترین و کمترین هزینه انجام این خدمت را  000000.0ریال و استان خراسان رضوی با  0705004.6اصفهان با 

 .درصد افزایش داشته است 04.0معادل  70هزینه انجام این خدمت نسبت به فصل مشابه سال . اند در کل کشور داشته

 دیسک زمین آبی با تراکتور -0-0

استان . ریال بوده است 288556.7هزینه یک بار دیسک یک هکتار زمین زراعی آبی با تراکتور در کل کشور  0074در پاییز سال 

. دان ریال به ترتیب بیشترین و کمترین هزینه انجام این خدمت را در کل کشور داشته 008420.7ریال و قم با  0004850.6یزد با 

 .درصد افزایش داشته است 00.7معادل  70هزینه انجام این خدمت نسبت به فصل مشابه سال 

 دیسک زمین دیم با تراکتور -0-4

استان . ریال بوده است 205844.4در فصل مورد بررسی هزینه یک بار دیسک یک هکتار زمین زراعی دیم با تراکتور در کل کشور 

ریال به ترتیب بیشترین و کمترین هزینه انجام این خدمت را در کل کشور  005057.4مرکزی با ریال و استان  008666.0ایالم با 

 .درصد افزایش داشته است 0.4معادل  70هزینه انجام این خدمت نسبت به فصل مشابه سال . اند داشته

 خدمات نیروی انسانی -5

 (مرد)چین  کارگر میوه -0-5

استان قم با . ریال بوده است 480552.8چین مرد در کل کشور  نفر کارگر میوه دستمزد روزانه یک 0074در پاییز سال 

ترین سطح دستمزد را در کل کشور  ریال به ترتیب باالترین و پایین 570528.0ریال و استان سیستان و بلوچستان تا  600562.2

 .اشته استدرصد کاهش د 5.0معادل  70سطح این دستمزد نسبت به فصل مشابه سال . اند داشته

 (زن)چین  کارگر میوه -5-5

استان قزوین با . ریال بوده است 057722.2چین زن در کل کشور  در فصل مورد بررسی دستمزد روزانه یک نفر کارگر میوه

. اند ترین سطح دستمزد را در کل کشور داشته ریال به ترتیب باالترین و پایین 506840.0و استان خراسان جنوبی با  224805.2

 .درصد کاهش داشته است 2.8معادل  70سطح این دستمزد نسبت به فصل مشابه سال 

 (مرد)دروگر غالت  -5-0

استان چهارمحال و . ریال بوده است 250507.8دستمزد روزانه یک نفر کارگر دروگر غالت مرد در کل کشور  0074در پاییز سال 

ترین سطح دستمزد را در کل کشور  ریال به ترتیب باالترین و پایین 555555.5ریال و استان گلستان با  600650.7بختیاری با 

 .اند درصد افزایش داشته 6.5معادل  70سطح این دستمزد نسبت به فصل مشابه سال . اند داشته

 (مرد)کار  کار و تنک کارگر وجین -5-4
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استان . ریال بوده است 484858.4کشور کار مرد در کل  کار و تنک دستمزد روزانه یک نفر کارگر وجین 0074در پاییز سال 

ترین سطح دستمزد را در  ریال به ترتیب باالترین و پایین 500805.2ریال و استان خوزستان با  066666.0کهگیلویه و بویراحمد با 

 .درصد افزایش داشته است 5.6معادل  70سطح این دستمزد نسبت به فصل مشابه سال . اند کل کشور داشته

 (زن)کار  کار و تنک وجینکارگر  -5-2

. ریال بوده است 054.2هزار و  500کار زن در کل کشور  کار و تنک در فصل مورد بررسی دستمزد روزانه یک نفر کارگر وجین

ترین سطح دستمزد را در کل  ریال به ترتیب باالترین و پایین 458.6هزار و  500هزار ریال و استان گلستان با  455استان فارس با 

 .درصد کاهش داشته است 08.0معادل  70سطح این دستمزد نسبت به فصل پاییز سال . اند ر داشتهکشو
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 برنج
 - 81/44/48فارس

 کرمی فوق تخصص مهندسی ژنتیک تشریح کردپرفسور 

ترور شخصیت منتقدان تراریخته / مصرفی کشور تراریخته است  نیمی از برنج/  سندی برای سالمت محصوالت تراریخته وجود ندارد

 توسط شرکت صهیونیستی

یش روی این محصوالت انجام ها آزما گویند سال کنندگان برنج تراریخته در کشور می تولید: یک فوق تخصص مهندسی ژنتیک گفت

 .کنند اسناد محرمانه است و قابل ارائه نیست کنیم اسناد این آزمایش را ارائه کنند، ادعا می اند، اما هر وقت که درخواست می داده

یا محصوالت دست  GMO یی معروف به، موضوع مصرف محصوالت تراریخته غذاخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

کاری شده ژنتیکی کشاورزی در ایران چند سالی است که مطرح شده و ابهاماتی در مورد اثرات سوء آن بر انسان، محیط زیست و 

 .منابع طبیعی مطرح است

ای با پروفسور علی  و مخالفت های جدی با این محصوالت وجود دارد، برای روشن شدن موضوع مصاحبه  ها در دنیا نیز کمپین

کرمی استاد تمام دانشگاه و متخصص بیوتکنولوژی پزشکی، سلولی و مولکولی و فوق تخصص مهندسی ژنتیک یا دستکاری ژنی 

سال سابقه تحقیق، تدریس، انجام صدها طرح تحقیقاتی، صدها مقاله بین المللی و سخنرانی در  05دانشگاه بقیه اهلل که بیش از 

 .و داخلی دارد مصاحبه ای انجام دادیم که در ذیل آمده است المللی مجامع بین

کرمی در مورد تولید و مصرف محصوالت تراریخته دو دسته موافق و مخالف وجود دارد و  آقای پروفسور: فارس

گویند مخالفان برای مخالفت خود دلیل علمی ارائه کنند، آیا شما دلیل علمی برای  موافقان محصوالت تراریخته می

 خالفت با تولید محصوالت تراریخته دارید؟م

ها به عنوان  افرادی که شما از آن  بندی موجب دردسر شده است و طرف مقابل ما یا به اصطالح همان این تقسیم :پروفسور کرمی

در حالی که . ندگوی بندی به ما فناوری هراس و فناوری گریز می کنید، این مرز بندی را دوست دارند و با این دسته موافق یاد می

 :تقسیم بندی درست بدین شکل است

یک عده صد درصد موافق توسعه کشت و تولید محصوالت تراریخته کشاورزی و دامی هستند و آن را مانند محصوالت عادی  -0

علی است و تر از محصوالت ف ضرری ندارد بلکه مفید دانند و معتقدند نه تنها می!! دانند و حتی بهتر از محصوالت ارگانیک می

 .مشکالت کمبود مواد غذایی و سموم کشاورزی را حذف می کند

درصد با این محصوالت مخالف هستند و انها را غیر طبیعی و مضر برای سالمت انسان، محیط زیست و آینده بشر  گروه دوم صد -5

این گروه حتی مخالف دستکاری . بودی مردمزا و تهدید بیوتروریستی و سالحی برای بیمار کردن و نا زا، سرطان می دانند و بیماری

 .دانند ژنتیکی و مهندسی ژنتیک برای هر کاری و آن را نوعی مداخله در طبیعت و خلقت می

گروه سوم دانشمندانی هستند که با دانش و فناوری بیوتکنولوژی، مهندسی ژنتیک و تراریخته نه تنها مخالف نیستند، بلکه آن  -0

های مختلف بهداشت و درمان و صنعت و غیره داشته و دارد و  های بزرگی در حوزه دانند که دستاورد د میرا دانشی سودمند و مفی

ها ابزاری هستند در دست بشر مانند همه علوم که اگر درست و اخالقی و با رعایت اصول علمی و  معتقدند این علوم و فناوری

های خطرات محصوالت آن به درستی بررسی شوند نه تنها مضر نیستند که  اخالقی و ایمنی و قوانین استفاده شوند و البته جنبه

 .سبب توسعه سالمت و بهبود زندگی بشر خواهند شد

http://www.farsnews.com/
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لبه هستند که اگر درست  ها معتقدند همه این علوم مانند فیزیک و شیمی و زیست کاربرد دوگانه دارند و مانند یک شمشیر دو این

و اگر بد استفاده شوند، می شود بمب اتم و سالح شیمیایی و میکروبی و اگر درست استفاده  استفاده شوند و اخالقی به نفع بشر

دقیقا اینجاست یعنی استفاده علمی، بررسی شده، کارشناسی   نکته. شوند می شود دارو و درمان و واکسن و هزاران حصول مفید

 .شده و با ارزیابی خطر قبل از تولید

ه مخالف تراریخته هستیم بلکه در دوره های دکترا به دانشجویان انواع تراریختگی و کاربردهای مفید ما جزء این گروه هستیم که ن

ن می توانند در سایت بنده  ها طرح تحقیقاتی و محصول البته در حوزه پزشکی دارم که عالقمندا ان را تدریس می کنیم و بنده ده

 .مشاهده کنند

گیری  نوترکیب مفید با بهره های وری کاربرد دارد و بسیاری از داروهای نوترکیب و واکسنتراریختگی در پزشکی، کشاورزی و دامپر

 .شود از تکنولوژی تراریخته تولید می

 .ما مخالف علم و فناوری تراریخته نیستیم بلکه منتقد آن هستیمپس 

چیست چه کشاورزانی که دارند بذر تراریخته دانند تراریخته  اطالع هستند و نمی گروه چهارمی هم هستند که در این رابطه بی -4

مصرف می کنند و چه بسیاری از مردم حتی دانشگاهیان، اساتید، پزشکان و مدیران کشور نمایندگان مجلس و غیره که وظیفه 

گر آگاه ها آگاه سازی و فرهنگ سازی این گروه است که بدانند، چون دارند مصرف می کنند یا قوانین تنظیم می کنند پس ا رسانه

 .باشند درست تصمیم خواهند گرفت

 نظر منتقدین در مورد تراریخته چیست؟: فارس*

مرز دانش در های  نظرمان این است که در تحقیق و توسعه محصوالت تراریخته کشاورزی تا لبهما منتقدان نه مخالفان، 

 .ها و مراکز تحقیقاتی جلو برویم که عقب ماندگی علمی نداشته باشیم، اما فعال آن را به مزرعه نبریم آزمایشگاه

 دلیلتان چیست؟ : فارس* 

گوییم چه عجله و شتابی است با توجه به اینکه ده ها  ما می. هنوز در مورد سالمت آن برای انسان و طبیعت ابهاماتی وجود دارد

شور پیشرفته آن را منع یا محدود کرده ما این قدر شتاب برای توسعه آن بعنوان ام القرای کشورهای اسالمی داریم؟ چرا در حالی ک

 و در تجارت آن قوانین دارد ما این قدر عجله داریم؟ دهد که رژیم صهیونیستی اجازه یک متر کشت تراریخته در خاکش را نمی

ایم و در حال  ساخته سال است برنج تراریخته 02کشاورزی چین در سفری به ایران می گفت  گفت وزیر می دوستی از مطلعان

ایم، در حالی که بزرگترین مصرف کننده برنج است؟ پس چرا در ایران با عجله برنج تراریخته را  بررسی هستیم، ولی به مزرعه نبرده

 کسب مجوز های الزم مندرج در قانون ایمنی زیستی وجود دارد؟اند چه اهدافی پشت این کارهای عجوالنه بدون  به مزرعه برده

 ای است؟ دانش تراریخته در ایران در چه مرحله: فارس* 

اند در حالی که دنیا نسل سوم آن را ساخته است و این بدان معنی است که  تازه نسل اول تراریخته را ساخته  متخصصان ایرانی

انوقت این محصوالت . ایم ربوط به تکنولوژی قدیمی آن است و در دانش تراریخته بروز نشدهتکنولوژی و دانش تراریخته در ایران م

 .تایید نشده توسط مراجع رسمی به مزرعه می بریم

های تراریخته وارد  از طرف دیگر واردات محصوالت تراریخته است که ادعا می شود میلیاردها دالر ذرت و سویا و روغن و فرآورده

کشو می شود؟ چرا مسولین و گمرکات کنترل نمی کنند؟ چرا آزمایش های الزم در محصوالت وارداتی غذایی و خوراک دام انجام 

ها آزمایش می شود و  کنند، در حالی که در کشورهای دیگر این محصوالت در گمرک ظارت نمینمی شود؟ چرا مسئوالن نظارتی ن
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چرا در کشور آزمایشگاه مرجعی برای تست این محصوالت که روز بروز هم بر . اگر تراریخته باشد، قوانین خاص خودش را دارد

 .تعداد آنها افزوده شود نیست

 خورند ا میسوء مدیریت مراکز نظارتی ر مردم چوب* 

ایم برای تاسیس   در همایش امنیت غذایی که اخیرا برگزار شد معاون غذا و داروی وزارت بهداشت اعالم کرد بودجه گذاشته

پس تا به حال در ده سال گذشته که محصوالت وارد سفره غذایی مردم شده آزمایشی انجام نشده بررسی ؟  آزمایشگاه تراریخته

 چرا باید مردم چوب سوء مدیریت مراکز نظارتی را بخورند؟ند که از این موضوعات اطالع ندارند؟ ؟ مردم چه گناهی دار نشده

به گفته یکی از محققان مؤسسه اصالح و تهیه نهال و بذر ما فعال نیازی به استفاده از تکنولوژی تراریخته در تولید محصوالت 

اصالح بذر انواع محصوالت مناسب با افزایش تولید و حتی مقاوم را های متداول مانند روش های هیبرید  کشاورزی نداریم و روش

 .کند  تولید می

 اصل توسعه تراریخته برای چه بوده است؟ :فارس* 

ادعا می شد چون سموم کشاورزی برای . به نکته ای مهم اشاره کنم که اصل توسعه تراریخته برای حل چه مشکلی بوده است

شود؟ شعار خوبی بود، ولی   تراریخته مقاوم به سموم سبب کاهش مصرف سموم شیمیایی می سالمت انسان خطر دارد محصوالت

برابر شده  0ساله در آمریکا که اخیرا منتشر شده نشان داد جواب معکوس شده و مصرف سموم شیمیایی  06متاسفانه یک مطالعه 

اند و به سموم مقاوم می شوند  آفات و گیاهان زنده چرا چون. کش باشد یا هر سم دیگری باالخره سم شیمیایی است حال چه علف

 .ها مقاوم شده اند و معضلی بین المللی شده مقاومت آنتی بیوتیکی  ها به آنتی بیوتیک همانطور که میکرب

گویند، با توجه به افزایش روز افزون جمعیت دنیا  شود و می دلیلی هم برای تولید محصوالت تراریخته ذکر می: فارس* 

شود، پاسخ شما در این رابطه  ها نوین برای افزایش تولید محصوالت کشاورزی مانند تراریختگی استفاده از روش باید

 چیست؟ 

میلیارد نفر محصوالت کشاورزی تولید می شود در حالی که جمعیت  04بر اساس منابع بین المللی کشاورزی در حال حاضر برای 

میزان تولید نیست بی عدالتی در توزیع است غذای تولیدی عادالنه توزیع نمی شود پس مشکل . میلیون نفر است  8جهان حدود 

 ؟ پس چه نیازی به تراریخته است

بذر برنج تراریخته را بدون اینکه کشاورز از محتوای علمی و فنی مداخالت انجام شده در آن را بداند، با عنوان بذر مرغوب به 

آیا این کار . کند کارد، اقدام به کشت برنج تراریخته می ز هم غافل از اینکه چه چیزی میدهند و کشاور کشاورز برای کشت برنج می

یا امکان انتقال ژن از این بذر به مزارع منطبق با قوانین کشور، امنیت ملی، امنیت غذایی و سالمت مردم و محیط طبیعی است؟ آ

های خطر   شود؟ آیا تمام ارزیابی ا اکوسیستم منطقه دچار آسیب نمیسنتی و طبیعی ما وجود ندارد؟ آیا آفات مقاوم نخواهند شد؟ آی

آیا مجوز های الزم قبل از بردن به مزرعه بر اساس قانون از سه مرجع وزارت بهداشت، وزارت کشاورزی و در مورد آن انجام شده؟ 

 است منتشر کنند؟این مجوزها کج سازمان محیط زیست و سپس تایید شورای عالی ایمنی زیستی اخذ شده است؟

تشخیص مولکولی برنج های تراریخته : عنوان مقاله)براساس یک تحقیق در ایران که خالصه مقاله ان منتشر شده بررسی مولکولی 

از %  48 ، (0075منتشر شده در همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی در سال  p02S بر مبنای ژن PCRبا روش 

برچسب درحالی که هیچ یک از نمونه های مورد آزمایش دارای برنج های متداول در بازار ایران برنج تراریخته ژنتیکی می باشند، 

در این رابطه نبودند، در حالی که مردم از این موضوع اطالع ندارند و دارند این برنج ها را مصرف می کنند این برنج ها  گذاری

ی؟ از کجا وارد شده؟ چه کسانی وارد کرده اند؟ چرا گمرک و سایر مراکز نظارتی غذا و داروی کشور گزارش چیست داخلی یا واردات
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ها در صدا و   نکرده اند شاید اصال بررسی نکرده اند؟ تکلیف مردم چیست که اعتماد می کردند به تبلیغات میلیاردی این نوع برنج

. توانید از محققان این مقاله در مورد نمونه ها بررسی کنید که چگونه تهیه کرده اند سیما بعنوان برنج اصیل ایرانی؟ البته شما می

 .احتماال نمونه برداری تصادفی بوده از بازار دو استان تهران و البرز

دی های روغنی و محصوالت و فرآورده های دیگر در بازار تراریخته است و نتیجه آن سیر صعو ها، سویا، ذرت و دانه اکثر برنج

از آن طرف خوراک دام هم اکثرش تراریخته است که وارد بدن دام می شود و بعد سفره . های عجیب و غریب در کشور است بیماری

 کجاست بررسی ها؟ کجاست نظارت مسولین؟. غذایی مردم 

اروپایی استفاده از اگر محصوالت تراریخته صد درصد سالم است و ابهامی ندارد پس چرا تعداد بسیاری از کشورهای پیشرفته 

پرسم که آیا دانش و عرق ملی آنها از ما کمتر است یا  و من در اینجا این سؤال را می اند؟، تراریخته را ممنوع یا محدود کرده

 سوادشان؟ پس این عجله برای توسعه کشت تراریخته در کشور ما چیست؟

 شوند دانشمندان مخالف تراریخته ترور می* 

و مافیایی است که این شرکت صهیونیستی زرگترین شرکت تولید کننده بذر تراریخته در دنیا است یک شرکت مونتسانو که ب

مافیای مونتسانو دانشمندان مخالف تراریخته را  .کنند اند از آن حمایت می آقایانی که در کشور اقدام به تولید بذر تراریخته کرده

معرفی می کند و متاسفانه توسعه دهندگان داخلی تراریخته در کشور هم  کند آنها را فناوری هراس و ضد علم ترور شخصیت می

همین حرف ها را نه تنها در باره مخالفان تراریخته بلکه در باره ما که منتقد هستیم نه مخالف هم می زنند و ما ها را فناوری 

یت ملی و نگران سالمت مردم و منابع و ذخایر واقعا باور کردنی نیست ما که مدافع امن.... هراس و بی سواد و حتی صهیونیست و 

ها را وارد  ملی هستیم صهیونیستیم، ولی آنها با دور زدن قانون و بدون کسب مجوز ها و با استفاده از رانت قدرت و ثروت این بذر

 و مستحق مجازات؟طرف حتما ما متهم هستیم  مزارع کشور می کنند حتما قهرمانان ملی هستند و انتظار تقدیر دارند و از آن

های تراریخته با   های صهیونیستی تولید کننده بذر بجا شده است؟ بله شرکت ها جا واقعا باور کردنی نیست که چگونه ارزش

گیری از فنون روانشناسی و تهدید و ارعاب و ترور شخصیت و حتی ترور فیزیکی منتقدین را از صحنه حذف می کنند تا مردم  بهره

 تا سود های تریلیاردی مافیای غذا و دارو دچار خطر نشود؟ نظام حقایق را نشنود و مسئوالن دلسوز

آمریکا را نباید مدل توسعه تراریخته بگیریم که یک کشور کاپیتالیستی است و حتی برای مردم خودش ارزش قایل نیست آنها فقط 

ها و به خصوص ایران  نیستند، چه برسد برای ما مسلمانداری برای جان مردم آمریکا هم ارزش قایل  به دنبال سود هستند و سرمایه

 که قصد نابودی ان را دارند دشمن ما هستند و با هر روشی بخصوص غذا قصد صدمه زدن به ما را دارند؟

  تهدید نرم دشمنان با ترویج مصرف محصوالت تراریخته* 

عا قدرت و ثروت و منافع شخصی را بر منافع ملی ترجیح می چرا برخی از مدیران و مسئولین ما متوجه این تهدید نرم نیستند؟ واق

های دارویی درآمد  کنند تا شرکت دهند؟ یک رابطه بین غذای تراریخته و صنایع دارویی و پزشکی وجود دارد مردم را مریض می

یونی کشور های اسالمی را میلیونی کشور ما و صدها میل 85مافیای بزرگ صنایع غذایی و دارویی بازار . های میلیاردی کسب کنند

هدف قرار داده اند و افرادی که امیدواریم عامدانه نباشد، دارند به آنها خدمت می کنند و شاید از پشت پرده این توطئه ها آگاه 

 .نیستند و دارند در مسیر اهداف آنها حرکت می کنند

این هم مانند همان حربه فناوری   !!توهم توطئه داریم ؟گویند ما  آنوقت اگر ما این حرفها را با سند و مدرک هم بزنیم ما می

این شرکت ها هرکس آنها را نقد کند و خطرات را و تهدیدات را بگوید متهم توطئه   .هراسی است که منتقد را از میدان به در کنند

ر علمی تراریخته را نقد کرده در کشور ما استادی که در یک همایش بطوآن؟  نامند و صدها عنوان برای تخریب و ترور شخصیت می
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موافقان و مروجان تراریخته در آن همایش بدون دعوت بطور سازماندهی شده وارد شده و در بین سخنرانی  تهدید به اخراج شده؟

فایل )  اند، انها را جاسوس و صهیونیست خطاب کرده اند  اساتیدی که سالها در امریکا بوده استاد تراریخته هستند آشوب و بلوا کرده

و سایر اساتید هم همین طور تهدید شده اند در جلسات نقد و بررسی تراریخته مخالفت یا نقد ( صوتی این همایش موجود است

 نکنند چون جایگاه علمی، شغل و آینده آنها در خطر قرار می گیرد؟ واقعا در جمهوری اسالمی این نوع رفتار باور کردنی است؟

ندارند؟ حق دفاع از امنیت و سالمت مردم و نتایج و ذخایر و نسل آینده را ندارند چون اساتید حق اظهار نظر یعنی 

؟ اینست  مراجع قضایی چرا اقدام نمی کنندبرخی در صندلی های قدرت و یا مافیای غذا و دارو آنها را تهدید می کنند؟ 

دارند استادی را تهدید به اخراج کنند؟ برای اینکه حق و آزادی بیان علمی و کارشناسی در کشور جمهوری اسالمی ایران؟ آیا حق 

 اظهار نظر علمی کرده؟ ما از قوه قضاییه انتظار داریم بررسی کنند و اگر جزییات را می خواهند ارائه دهیم؟

 .مریض کردن مردن برای پول در آوردن دسیسه صهیونیست و آمریکاست

لید انبوه محصوالت کشاورزی تراریخته صبر و تأمل شود، چرا که در آینده منتقدان محصوالت تراریخته معتقدند فعال در مورد تو

 .ممکن است دانش آن پیشرفت کند و زوایای پنهان این علم و تکنولوژی آشکار شود

ست و به شود اما تولید آن منتقد ندارد چرا که تولید آن برای نجات بیمار ا انواع داروها با استفاده از تکنولوژی تراریخته تولید می

شود، اما کسی به آن انتقاد  سال است که از تکنولوژی تراریخته استفاده می 55در عرصه پزشکی حدود . رسد مصرف خوراکی نمی

کند چون برای نجات بیمار است و همچنین داروی نوترکیب یک پروتئین خالص است نه مثل گیاه یک موجود زنده که  نمی

د کردن یک ژن بیگانه چه سرنوشتی در چرخه حیاتی این موجود زنده دارد و حتی ممکن تراریخته می شود و معلوم نیست وار

 .دانیم و با مصرف ان سالمت مردم به خطر افتد است منجر به تولید سموم دیگری شود که ما نمی

نباید داروی نوترکیب  داروی نوترکیب اوال برای مصرف بیماران است نه فرد سالم در حالی که تراریخته غذای مردم سالم است پس

را با گیاه تراریخته مقایسه کرد و کال اشتباه است چون برای اینکه یک داروی نوترکیب از آزمایشگاه به داروخانه برسد ده ها مرحله 

 .می کند و آخر هم یک پروتئین خالص مرده است نه یک گیاه زنده  آزمایش ایمنی و بی خطری را طی

د تا داروی نوترکیب در آزمایشگاه تولید شود و آزمایشات مختلفی بر روی حیوان و همچنین جمعیت کش سال طول می 05تا  0گاه 

 .ای در مورد آن مشاهده نشد آن وقت دارو وارد بازار شود شود و اگر عارضه کم و زیاد انسانی انجام می

گفت چرا در مورد  می ف عجیبی شنیدیم که و با کمال تاسف در جلسه ای از یکی از مسئوالن آزمایشگاه غذا و داروی کشور حر

شود؟ پس هر چه زودتر تولید  کنید، مگر انواع داروهای نوترکیب در ایران تولید نمی تولید محصوالت کشاورزی تراریخته عجله نمی

عواقب تولید و تراریخته را به مزرعه ببرید که من در پاسخ به ایشان گفتم، شما چگونه مسئولی هستید که بدون اطالع در مورد 

مصرف محصوالت تراریخته، در مورد تولید نشدن آن انتقاد دارید، آیا چیزی پشت پرده است که در مورد تولید تراریخته عجله 

و اینها بر کرسی قضاوت سالمت  برخی مسوالن ما فرق داروی نوترکیب را با محصول تراریخته نمی داننددارید؟ ولی حیف که 

ه دارند محصول تراریخته به مزارع ایران برود؟ واقعا متاسفیم از انتخاب چنین مدیرانی در وزارت بهداشت کشور نشسته اند و عجل

 .که مسئول حفظ سالمت مردم است

امیدواریم چنین مسوالنی به جای فکر حفظ صندلی خود به فکر امنیت ملی، سالمت مردم و نسل آینده و سالمت منابع و ذخایر 

و بنده از وزیر محترم بهداشت صراحتا می خواهم موضع خود را در این مورد اعالم کنند تا معاونان . ران باشندژنتیکی کشور عزیز ای

آنان و مدیران دیگر هم و همچنین مردم هم بدانند آیا وزیر بهداشت هم از کشت عجوالنه و غیر قانونی تراریخته در کشور دفاع می 
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ر و جزو وزیران برگزیده هستند، جواب سوال دانشمندان و خیل عظیم مردم منتظر را به سعه صد  کنند؟ امیدواریم وزیر محترم

 .روشن و شفاف بدهند

جهاد کشاورزی و بازرگانی و سایر وزرای مرتبط و مسئوالن کشوری و لشکری است که قبل از   بهداشت و  البته قابل توجه وزرای

 .د را مطالعه فرمایندپاسخ به این سوال موضع مقام معظم رهبری در این مور

ای به روسای قوا،  قانون اساسی، در نامه 005ای رهبر معظم انقالب اسالمی در اجرای بند یک اصل  اهلل خامنه حضرت آیت

 .سیاستهای کلی محیط زیست را ابالغ کردند

 :کید می فرماینداین سیاست های کالن نظام که باید توسط همه مسوالن رعایت شود رهبر معظم انقالب تا 8در بند  

های پاک، محصوالت کشاورزی سالم و ارگانیک و مدیریّت  صنعتِ کم کربن، استفاده از انرژی: گسترش اقتصاد سبز با تأکید بر

 .های اقتصادی، اجتماعی، طبیعی و زیست محیطی ها و توانمندی گیری از ظرفیّت ها با بهره پسماندها و پساب

هبری محصوالت کشاورزی سالم و ارگانیک باید توسعه یاید و هیچ اشاره ای به محصوالت بر اساس دستورات مقام معظم ر پس

آیا وزرا که حتما قبول دارند که فصل سخنان رهبری فصل الخطاب نظام است و قطعا عبور از آنها مخالف . اند   تراریخته نفرموده

 نظرات رهبری است حال نظر وزرای محترم فوق در این مورد چیست؟

اند و هیچ دلیلی در مورد  ها آزمایش و تحقیقات روی این محصوالت انجام داده گویند سال کنندگان برنج تراریخته در کشور می یدتول

اند، در حالی که آنان اصال آزمایش های دراز مدت مورد نظر حوزه سالمت و منابع طبیعی و ذخایر ژنتیکی  زا بودن آن نیافته سرطان

کنند که  خورانند و بعد هم اعالم می روز به موش می 75دهند بلکه فقط محصول تولیدی خود را  نجام نمیبر روی این محصوالت ا

 .خطر است آزمایش انجام شده و بی

ادعا می کنند محرمانه است و قادر به ارائه هیچ سند و  ارائه دهند، هر وقت هم که درخواست می کنیم اسناد این آزمایشات را

 .مدرکی نیستند

شود از این  شما که مخالف علم و تکنولوژی تراریخته نیستید بلکه منتقد آن هستید، بفرمایید چگونه می: ارسف* 

 مند شد بدون اینکه عواقب و مضرات آن گریبان بشر را بگیرد؟ تکنولوژی بهره

های مرز دانش  خته تا لبههای محصوالت تراری پیشنهاد ما این است جمهوری اسالمی ایران در تحقیق و توسعه علوم و فناوری

ها روشن شود آن وقت  سالی عجله در کشت و واردات آن نکنند تا ابهام 2تا عقب ماندگی علمی نداشته باشیم ولی فعال  برود جلو

 .های مطبوع مراقب تهدیدات نوین پنهانی و نفوذ در این حوزه باشند خانه   در ضمن وزارت. تصمیم الزم گرفته شود

جهت کشت با توجه به وضعیت کم آبی کشور برای تولید گیاهان مقاوم به  زه ایجاد محصوالت گیاهی و تراریخته تحقیقات در حو

ها  مثال گیاهان و درختانی که در مناطق خشک و شور رشد کنند و مانع کویر خیزی و استفاده از صد. استفاده کرد توان خشکی می

خوبی است و کسی مخالف آن هم نیست، ولی نه بر روی برنج که غذای اصلی مردم های شور و خشک بسیار کار  هزار هکتار زمین

 .است کار تراریخته انجام شود

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http00740008555075 
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 پسته
 آیانا - 4۹8۱بهمن  48: تاریخ

تنی پسته ایرانی به  4۲۲های  محموله/ پسته ایرانی در بازارهای چین و اروپا اوج گرفت

 شوند مقصد اروپا، ماهانه بارگیری می

های  رو شده و با اوج گرفتن متعارف قیمت پسته، محموله ویژه به کشورهای اروپایی با استقبال روبه پس از برجام، صادرات پسته به

 .شود اتحادیه اروپا ماهانه بارگیری میتنی به مقصد  055

های  رو شده و با اوج گرفتن متعارف قیمت پسته، محموله ویژه به کشورهای اروپایی با استقبال روبه پس از برجام، صادرات پسته به

 .شود تنی به مقصد اتحادیه اروپا ماهانه بارگیری می 055

با کاهش : با اعالم این خبر گفت( ایانا)برنگار خبرگزاری کشاورزی ایران عضو انجمن صادرکنندگان پسته امروز در گفتگو با خ 

عرضه پسته و فاصله گرفتن از زمان برداشت پسته، منحنی قیمت به نفع صادرکنندگان پسته ایرانی در بازارهای چین و اروپا 

 .افزایش یافت

دالر به ازای هر کیلوگرم و برای بازارهای اروپا به  8.2 تا 8.0برای بازارهای چین به قیمت  0505پسته فندقی : رضا نظری افزود

 .دالر به قیمت رسید 7.2تا  7قیمت 

به  5555قوچی  دالر رسید و پسته کله 8.6تا  8.2برای بازارهای چین به  5554قوچی  همچنین پسته کله: وی خاطرنشان کرد

 .دالر قیمت گرفت 05.5تا  05مقصد اروپا بین 

هزار تومان پسته اروپایی فندقی به  57در ایران و در بازارهای داخلی به قیمت  0505ته صادراتی چین، فندقی پس: نظری ادامه داد

هزار تومان در بازارهای داخلی به فروش  00تا  05قوچی مناسب چین به قیمت  هزار تومان و کله 05تا  255هزار و  57قیمت 

 .رسد می

 .ها تفاوت دارد فروشی ی با تناژ باال است و طبیعتاً با قیمت عرضه در خردهها این قیمت برای محموله: وی تصریح کرد

علت کاهش ارزش روبل، تمرکز صادرکنندگان پسته در  به: ویژه پس از برجام یادآور شد نظری با اشاره به شرایط تجاری ایران به

 .بازارهای اروپایی و چین بیشتر است

 روند روپا میتنی پسته به ا ۰1هر هفته کانتینرهای  

کنند و بر اساس آمار  تنی پسته به مقصد آلمان، اسپانیا و ایتالیا بارگیری می 54هر هفته کانتینرهای : تاجر پسته تأکید کرد

 04میلیون یورو پسته ایرانی به اروپا صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته  050گمرک، تا پایان شهریورماه سال جاری 

 .اشته استدرصد افزایش د

میلیون یورو با پوست و  80.2میلیون یورو پسته صادراتی ایران به اتحادیه اروپا بوده است که از این مقدار  050.8: وی اظهار داشت

شناخته  5502ویژه در سال  ترین مقصد صادرات پسته ایران به عنوان بزرگ صورت مغز پسته بوده و آلمان به میلیون یورو به 08.0

 .شده است

رود  کشورهای هلند، ایتالیا و اسلواکی نیز ازجمله واردکنندگان پسته بزرگ ایران از اروپا هستند که انتظار می: نظری همچنین گفت

 .های ایرانی به سوئیفت، میزان صادرات افزایش یابد پس از برجام و حل مشکالت بازگشت پول و پیوستن بانک

 خطوط کشتیرانی هنوز احیا نشده است 



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                             4931 سوم بهمناهم اخبار هفته 
 

 

های تجاری به ایران برای افزایش مبادالت  هرچند پس از برجام با افزایش ورود هیأت: نجمن صادرکنندگان پسته افزودعضو ا

ویژه نقش ایفا کند، احیای  تواند در توسعه صادرات پسته به ای که می ترین مؤلفه رسد مهم نظر می رو هستیم، اما به اقتصادی روبه

 .خطوط کشتیرانی است

همچنان ایران ناگزیر است از مرزهای ترکیه برای صادرات پسته به اتحادیه اروپا استفاده کند، در حالی که با : کرد وی خاطرنشان

های آزاد افزایش  شده و طبعاً میزان صادرات خود را به اتحادیه اروپا از طریق آب های تمام تواند هزینه احیای خطوط کشتیرانی می

 .دهد

دهند، شرایط پس از برجام هنوز تأثیر خود را  که تاجران ایرانی به قیمت دالر آزاد صادرات خود را انجام میاز آنجا : نظری ادامه داد

 .بر بازارهای داخلی نگذاشته است

 کاالهای ایرانی در رنج رقابت قرار گرفتند 

با شرایط پس از برجام و تغییراتی که در کشورهای صادرکننده محصوالت اولیه به ایران صورت گرفته : تاجر پسته تصریح کرد

تری در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد و به تبع آن  ها با قیمت مناسب توان انتظار داشت مواد اولیه مورد نیاز کارخانه است، می

 .درصد کاهش پیدا کند 05تا  52شده بین  قیمت تمام

شده به معنای قرار گرفتن ایران در رنج رقابت با محصوالت مشابه خارجی  درصدی قیمت تمام 05تا  52کاهش : وی یادآور شد

 .ترین قدم ایران برای ورود به بازارهای صادراتی باشد تواند جدی است که می

ها با  در صورت شروع به کار واحدهای صنعتی و اشتغال کارخانه نامه و از آنجا که بانک مرکزی با ضمانت: نظری تأکید کرد

رسد در تولید  نظر می ها نیز نیازی به وثیقه و نقدینگی خوابیده ندارند، به واردکنندگان مواد اولیه حداکثر همکاری را دارد و بانک

 ./زرگی بودمحصوالت و کاالهایی که مواد اولیه آنها وارداتی بوده است، بتوان شاهد انقالب ب

/news/fa/ir.iana.www//:http58650D%/7%D%BE8%B0% 
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 پیاز 
 خبرنگاران جوان - 4۹8۱بهمن  4۱: تاریخ

 اشباع کرد سیر چینی بازار را/ هزار تومان رسید 9پیاز به مرز 
 .هزار تومان رسیده است 0درصد افزایش به کیلویی  02قیمت پیاز نسبت به هفته گذشته با : رئیس اتحادیه میوه و سبزی گفت

در خصوص افزایش ، خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانحسین مهاجران رئیس اتحادیه میوه و سبزی در گفتگو با 

برابر افزایش داشته  5.2درصد و ماه گذشته  02قیمت این محصول نسبت به هفته گذشته : مجدد قیمت پیاز در بازار اظهار داشت

 .هزار تومان رسیده است 0و در میادین به کیلویی 

اما به سبب برف و یخبندان در در ابتدای سال به اندازه مصرف پیاز کاشت شده، : وی در خصوص دالیل گرانی قیمت پیاز گفت

داری سنتی پیاز از سوی کشاورزان و کاهش عرضه آن به بازار منجر به گرانی قیمت این محصول  فصل زمستان و افزایش دوام، نگه

 .شده است

تومان در بازار  هزار 05جاری سیر چینی به میزان فراوان و با قیمت  از ابتدای سال: مهاجران با اشاره به قیمت سیر چینی بیان کرد

 .شود اما این موضوع از سالیان قبل نیز وجود داشته و امسال اولین بار نیست که این اتفاق رخ داده است داخلی عرضه می

هزار تومان در  05در واقع هر کیلو سیر ایرانی با قیمت : رئیس اتحادیه میوه و سبزی با اشاره به تقاضا برای سیر چینی گفت

بندی زیبایی  ود اما گفتنی است که کیفیت و طعم سیر ایرانی نسبت به چینی باالتر بوده و تنها سیر چینی بستهش میادین عرضه می

 .دارد

هزار تومان در برخی از  2سبزی خوردن به سبب باال بودن قیمت ریحون به مرز : وی درباره قیمت سایر محصوالت یادآور شد

شود اما سایر محصوالت اعم از خیار کاهش قیمت داشته به طوری که در حال  میتومان عرضه  255هزار و  5ها کیلویی  مغازه

 .تومان است 255هزار و  5ای  تومان و بوته 555هزار و  5حاضر خیار گلخانه 
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 نابع مالیتامین م
 - 81/44/4۱فارس

/ گذاری در صنعت دام و طیور هزار میلیارد ریال از هدفمندی یارانه برای سرمایه 92

 توافقنامه صادرات محصوالت پروتئینی به روسیه نهایی نیست

صادرات : گفتمعاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه صادرات عسل در سال جاری کاهش یافته است، 

 .شود اما هنوز توافق برای صادرات محصوالت پروتئینی به روسیه نهایی نشده است محصوالت لبنی به روسیه به زودی انجام می

امروز در نشست ، حسن رکنی معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

شود این کاهش به دلیل تغییر استاندارد  خبری در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس در مورد کاهش صادرات عسل و اینکه گفته می

بله، صادرات عسل نسبت به سال گذشته کاهش یافته است اما موضوع مهمی که در : عسل از اجباری به تشویقی بوده است، گفت

 .گیرد مزیت صادراتی آن است یی مدنظر قرار میصادرات عسل و یا هر کاال

بنابراین باید در نظر گرفت که آیا در عسل صادراتی قیمتی که در دنیا خریدار دارد مزیت بیشتر است یا قیمتی که آن : وی افزود

 .شود کاال در داخل خریداری می

به هر علتی نوسان قیمت در داخل اتفاق بیفتد و  ممکن است بنا: معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد

 .یابد طبیعی است که این نوسان وقتی به نفع کشوری نیست صادرات کاهش می

البته سازمان استاندارد : بندی دقیقی در مورد وضعیت صادرات عسل نداریم، اظهار داشت رکنی با بیان اینکه در حال حاضر جمع

ای برای الزام تبدیل استاندارد تشویقی عسل به اجباری در حال حاضر وجود  یل کرده ولی برنامهعسل را از اجباری به تشویقی تبد

 .دارد اما ممکن است با اجباری کردن استاندارد عسل صادرات تحریک شود

ه نظر ها حتماً مؤثر است و با توجه به شرایطی که پیش آمده ب ها در کاهش قیمت نهاده رفع تحریم: وی همچنین تصریح کرد

ماه دیگر مشهود  6جویی در ارتباطات بانکی داشته باشیم که البته ممکن است نتیجه آن  آید یک تعدیل قیمتی ناشی از صرفه می

 .شود

 ها است وزارت جهاد کشاورزی فاقد ابزار نظارتی بر قیمت* 

: تومان شیر خام تصریح کرد 0445 معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در ارتباط با اجرایی نشدن قیمت مصوب

 .اعتقاد ما بر این است برای استمرار تولید هر محصولی آن تولید باید اقتصادی شود

در طرح انتزاع بخشی از وظایف وزارت صنعت به جهاد کشاورزی منتقل شد اما ابزار نظارتی همراه آن به وزارت : رکنی بیان داشت

 .جهاد کشاورزی منتقل نشد

تومان تصویب شد و از آن تاریخ تاکنون این  0445قیمت شیر در جلسه تنظیم بازار  70ره به اینکه اول تیر ماه سال وی با اشا

در این رابطه دستگاه ناظر باید پاسخگو باشد، ما در وزارت جهاد کشاورزی دستگاه نظارتی نداریم : قیمت عملیاتی نشده است، گفت

 .های مساعدی داده ولی هنوز موضوع به نتیجه نرسیده است تولیدکننده در این رابطه قول کننده و البته سازمان حمایت از مصرف

تومان برای شیر خام در تیر ماه سال گذشته  0445با تصویب قیمت : معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد

 .بینی نشد یارانه در برنامه دولت پیشنیازی به اختصاص یارانه به تولید این محصول نبود بنابراین تخصیص 

 توافقات ایران و روسیه برای صادرات مواد پروتئینی نهایی نشده است* 

http://www.farsnews.com/
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روسیه بازار بزرگی برای مصرف اقالم پروتئینی به : رکنی همچنین در مورد صادرات محصوالت پروتئینی به روسیه اظهار داشت

ن و همچنین مناقشاتی که با کشور ترکیه برای وی حاصل شده فرصت صادراتی رود و با توجه به نزدیکی به کشور ایرا شمار می

 .خوبی را برای صادرات محصوالت دامی کشورمان به روسیه فراهم شده است

بنابراین کار ما برای صادرات محصوالت پروتئینی به روسیه در وهله اول عرضه محصول باکیفیت و انجام یکسری : وی تصریح کرد

 .ها بین دو کشور است نعقاد پروتکلمراودات و ا

های  های الزم برای صادرات به روسیه فراهم است و گروه زیرساخت: معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت

 اند وضعیت مورد به ایران مراجعه کرده... بندی و  ها و واحدهای بسته کارشناسی که از سوی این کشور برای بازدید از کشتارگاه

 .تأییدشان بوده است

هایی بین کشور روسیه و سازمان دامپزشکی کشورمان باید منعقد شود که هنوز  اما ظاهراً برای صادرات پروتکل: رکنی تصریح کرد

 .ها به مرحله نهایی نرسیده است این پروتکل

الوقوع به این  درات محصوالت لبنی قریبصا: های آبزیان به کشور روسیه صادر شده است، بیان داشت وی با اشاره به اینکه محموله

 .وگوی بیشتر هستیم شود اما در مورد صادرات پروتئینی و یا مرغ نیازمند گفت کشور انجام می

مرغ را  هزار تن صادرات تخم 55در ماه گذشته قابلیت : مرغ اظهار داشت معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به صادرات تخم

 .هزار تن صادر شد 6بازار و مدیریت صادرات این محصول حدود داشتیم اما برای تنظیم 

: شود صادرات گوشت قرمز منجر به گرانی گوشت در بازار شده است، اظهار داشت وی همچنین در پاسخ به این سؤال که گفته می

 .ام صادر شده استهزار رأس د 855شود و در یک سال گذشته یک میلیون و  صادرات دام از دو سال پیش تاکنون انجام می

بر اساس قوانین باالدستی موظف به تعدیل جمعیت دام در یک برنامه : میلیونی دام سبک تصریح کرد 68رکنی با اشاره به جمعیت 

 .ساله هستیم 05

آنجا از : میلیون رأسی دام مدنظرمان است، اظهار داشت 05معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه کاهش 

شود بنابراین درصدد هستیم تا دام پربازده وارد شود و به ازای آن  ها از محل واردات تأمین می که بخشی از مواد اولیه و نهاده

های کم بازده را از چرخه تولید خارج کنیم که در زمینه این موضوع واردات دام سبک پربازده را با بخش خصوصی آغاز  دام

 .ایم کرده

های اصلی به دنبال افزایش جمعیت در بخش  های بومی و کاهش جمعیت نسبی آن و در بخش دام های ما روی دام امهبرن: وی افزود

 .درصد از جمعیت دام سنگین ما غیر از نژاد هلشتاین است 00دام سنگین و سبک هستیم و در نظر داریم تا 

مرتع است اما از آنجا که کشورمان خشک است هزینه نهاده درصد تولید دام در کشورهای دیگر وابسته به  05بیش از : رکنی گفت

 .برای تولید باالست و بنابراین در صادرات گوشت قرمز با توجه به هزینه تمام شده آن مزیت نداریم

سال پیش نیز قیمت هر  0تومان است و  255هزار و  00در حال حاضر قیمت هر کیلو دام زنده : معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود

 .تومان بود 255هزار و  00کیلو دام زنده 

سال گذشته تغییری نداشته و این  0وی با بیان اینکه اگر چه در چند ماه اخیر قیمت دام زنده افزایش داشته است اما در مقایسه با 

 .ایم دهد که افزایش قیمتی در این محصول نداشته نشان می

مرغ در  درصد تولید مرغ و تخم 00سال گذشته : مرغ اظهار داشت نین تخمرکنی با اشاره به زنجیره تولید گوشت مرغ و همچ

 .درصد از تولید این محصوالت در زنجیره قرار گرفت 02زنجیره تولید انجام شد و امسال 
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آب و های مختلف  میلیارد تومان اعتبار در بخش 0542پروژه در وزارت جهاد کشاورزی با بیش از  848 هزار و  5امسال : وی افزود

 .خاک، تولیدات دامی، شیالت، صنایع کشاورزی و عشایر افتتاح شد

 .میلیارد تومان مربوط به معاون امور دام بود 045پروژه با اعتبار  442از این تعداد پروژه : رکنی بیان داشت

کیلوگرم بود که این رقم  05.2در ابتدای انقالب سرانه تولید گوشت قرمز در کشور حدود : معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

 .کیلوگرم رسیده است 00.2به 

هزار تن شیرخام در کشور  855میلیون و  8معاون امور تولیدات دامی وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه در سال گذشته در مجموع 

 .کیلوگرم رسیده است 000اسالمی به کیلو در ابتدای انقالب  05در بخش شیر و لبنیات هم سرانه تولید از : تصریح کرد تولید شد،

پروتئین روزانه تأمین  7.8کیلوگرم رسیده و از این محل  56کیلوگرم به  6سرانه مصرف مرغ هم از حدود : رکنی بیان داشت

 .شود می

ئین روزانه گرم پروت 0.2کیلو گرم رسیده است که  00.2کیلو و االن به  6مرغ هم در ابتدای انقالب  سرانه مصرف تخم: وی افزود

 .شود تأمین می

سرانه تولید این محصول : یک کیلو عنوان کرد و اظهار داشت وزیر جهاد کشاورزی همچنین سرانه تولید ماهی در ابتدای انقالب را

 .کیلوگرم رسیده است 7در حال حاضر به 

گرم  05بود که این رقم در حال حداثر به  کیلوگرم 06.5مجموع پروتئین تولیدی در ابتدای انقالب به ازای هر نفر : وی بیان داشت

 .افزایش یافته است

 2.0میلیون دالر در بخش دام و طیور صادر شده است که نسبت به مدت مشابه  752ماه اول امسال در مجموع  7در : رکنی گفت

 .تدرصد کاهش یافته اس 8میلیون دالر بوده که نسبت به مدت مشابه  260درصد افزایش داشته و واردات 

 00میلیون دالر صادر شده که در این قسمت  05هزار تن مرغ با ارز آوری  25ماهه اول امسال  7همچنین در : وی بیان داشت

 .ایم درصد کاهش صادرات داشته

درصد  55میلیون دالر صادر شده است و  02مرغ به ارزش  هزار تن تخم 65ماه اول سال هم در مجموع  7در : رکنی تصریح کرد

 .ش صادرات داشته استافزای

هزار میلیارد ریال در فاز اول برای اصالح  02ها مبلغ  بینی شده تا از محل هدفمندی یارانه همچنین پیش: وی بیان داشت

 .کارخانه خوراک دام هزینه شود 72 هزار مرغداری و برای تجهیز و نوسازی 06هزار واحد دامداری،  05 ساختار

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http00740000555622 
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 تامین منابع مالی
 - 81/44/49فارس

 جات وارداتی به بیمه کشاورزان درصد عوارض سبزیجات و میوه ۰۲اختصاص 

جات وارداتی کشور به بیمه تأمین  عوارض سبزیجات و میوهدرصد  55رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی کشور از اختصاص 

 .اجتماعی کشاورزان خبر داد

اندیشی ارکان سازمان نظام صنفی کشاورزی استان همدان با  از همدان، شامگاه چهارشنبه نشست هم خبرگزاری فارسبه گزارش 

های کشور، رئیس جهاد کشاورزی همدان، رئیس  کشاورزی کشور، مدیرکل دفتر امور تشکلحضور رئیس سازمان نظام صنفی 

انگاری  دقیقه تأخیر به دلیل عدم هماهنگی و سهل 055ها با  تعاون روستایی همدان و روسای نظام صنفی کشاورزی شهرستان

رستانی حاضر در این جلسه نسبت به این مسئوالن مربوطه در جهاد کشاورزی استان تشکیل شد که خبرنگاران و مسئوالن شه

 .اقدام مسئوالن مرتبط اعتراض کردند

در این جلسه پس از ارائه گزارش عملکرد نظام صنفی کشاورزی استان و ارائه نظرات، پیشنهادات و بیان مشکالت رئیس سازمان 

مشکالت بخش کشاورزی فقط خاص : ردهای بیان شده به حق است، اظهار ک نظام صنفی کشاورزی کشور با بیان اینکه دغدغه

 .استان همدان نیست و با مشکالت متعددی در این بخش مواجه هستیم

کشاورزی کشور در آخرین مرحله سقوط قرار دارد و : هزار ساله کشاورزی در کشور گفت 2زاده با اشاره به قدمت  شفیع ملک محمد

ماندگی  ریزی و ارائه راهکار دارند اما به دلیل عقب این مشکالت برنامه وزیر و رئیس جمهور با آگاهی از مشکالت موجود برای رفع

 .ایم های بسیار هنوز به حقمان در این بخش نرسیده موجود و با مشکالت انباشته شده با وجود تالش

و مسئوالن دلسوز هنوز با وجود همه امکانات : تواند راه صد ساله را یک شبه برود، گفت وی با بیان اینکه نظام صنفی کشاورزی نمی

 .کاری انجام نشده است و آگاهیم که هزینه تولید چند برابر هزینه تمام شده تولید محصول در بخش کشاورزی است

های داخلی و خارجی و عوامل قهری همچون  ها، فشار رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی کشور به عوامل موثر از جمله تحریم

برای حل مشکالت باید قدم به قدم پیش برویم و انتظار حل مشکالت یکباره با توجه به : کرد و افزودخشکسالی و سرمازدگی اشاره 

 .امکانات موجود انتظاری واهی است

در نظام صنفی، بخش : بخشی به کشاورزان برشمرد و تصریح کرد وی نظام صنفی را اولین تشکل جامعه کشاورزی در هویت

 .های تعریف شده مشاغل، ساماندهی خواهد شد اماندهی مشاغل از طریق کدکشاورزی پراکنده و گسترده با س

 پیگیری مطالبات بخش کشاورزی هدف نظام صنفی*

باید از مشکالت سطحی و موجود گذر کرده و : زاده پیگیری مطالبات بخش کشاورزی را هدف نظام صنفی دانست و یادآور شد ملک

 .شناسی و پیگیری کنیم عایت سلسله مراتب شناسایی، آسیببه هدف موجود بپردازیم و مشکالت را با ر

امروز باید با توجه به ظرفیت تعریف شده در نظام صنفی و تنها تشکل بخش خصوصی دارای حق رأی در شورای : وی بیان کرد

 .با آگاهی کار انجام دهیم نظام مدیران وزارت جهاد کشاورزی به دنبال راهکار قانونی برای انجام امور باشیم و با مطالعه قوانین و

درصد را به نظام صنفی استان  55ها باید سهم  رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی کشور با بیان اینکه نظام صنفی شهرستان

ای کشاورزان ایجاد نشده است، نظام صنفی استان و کشور هیچ منبع  نظام صنفی تنها برای حل مشکل بیمه: پرداخت کنند، گفت

 .باری ندارد و باید با پیگیری مطالبات کشاورزی پاسخگوی اعتماد کشاورزان باشیممالی و اعت

 جات وارداتی به بیمه کشاورزان درصد عوارض سبزیجات و میوه ۰۲اختصاص *

http://www.farsnews.com/
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با : جات وارداتی کشور به بیمه تأمین اجتماعی کشاورزان اشاره کرد و افزود درصد عوارض سبزیجات و میوه 55وی به اختصاص 

ای طرح در این خصوص وزارت جهاد کشاورزی مجوز واردات را برای افزایش تولید داخلی کمتر کرده است که با هزینه واردات اجر

 .شوند هزار کشاورز بیمه می 2

بهترین فرصت و : هزار عضو دارد تصریح کرد 055با تأکید بر اینکه نظام صنفی کشور  رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی کشور

های عالی برای توسعه بخش کشاورزی دارد که نیاز به زمان، اعتبار و  ها و برنامه ا در نظام صنفی داریم و دولت سیاستظرفیت ر

 .همکاری کشاورزان دارد، نظام صنفی نیز باید به نزدیک کردن رابطه دولت و کشاورز کمک کند

های  برداری اراضی و واحد و نقشه GIS است که برنامهسازی  افزار جامع و اطالعاتی کامل در دست آماده نرم: وی ادامه داد

افزار برای ارائه بانک اطالعاتی قوی  های جامع دیگری در این نرم کشاورزی، آموزش، صدور و تمدید پروانه، اتوماسیون اداری و برنامه

 .گنجانده شده است

 اعتبار پروانه در اصل یک اعتبار معنوی است*

جلسات خوبی برای تعامل با معاونت وزارت، مدیران بانک : روانه در اصل یک اعتبار معنوی است اظهار کردوی با بیان اینکه اعتبار پ

های مرتبط برای الزام دریافت  کشاورزی، صندوق حمایت از تولیدات کشاورزی، صندوق بیمه محصوالت کشاورزی و سایر بخش

 .پروانه انجام شده است

ها را برای اعتبار بخشی به پروانه  یه وزیر با دیدگاه مثبت به نظم صنفی بوده است و باید برنامهنامه و ابالغ: زاده یادآور شد ملک

 .صنفی مشاغل بخش کشاورزی اجرایی کنیم

 بستر کار نظام صنفی تعریف شود*

: ، خاطر نشان کردمدیر جهاد کشاورزی شهرستان همدان نیز در این گردهمایی با بیان اینکه باید بستر کار نظام صنفی تعریف شود

 .بستر کار نظام صنفی قبل از اینکه کشاورز باشد باید زمین باشد

 70سال : سازی بستر مناسب برشمرد و گفت جواد رشیدی تهیه شناسنامه و صدور پروانه کسب کشاورزان را ضرورت اصلی فراهم

 .نقشه جامع کشاورزی را ارائه کردیم که در کشور به عنوان پایلوت اجرا شود

نظام صنفی به عنوان سکاندار این تشکیالت : وی با تأکید بر اینکه باید اعضای نظام صنفی این نظام را تقویت کنند، تصریح کرد

 .ها نیز مستند باشد باید قوی بوده و دستورالعمل

کالت معرفی کشاورزان یکی از مش: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان همدان با اشاره به مشکل معرفی به بانک کشاورزان پیشنهاد داد

 .تواند برای تسهیل در کار این مسئولیت را به عهده بگیرد به بانک برای دریافت تسهیالت است که نظام صنفی می

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http00740004550840 
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منابع مالی تامین  
 آیانا - 4۹8۱بهمن  48: تاریخ

 میلیارد تومان به آبرسانی روستایی 2۲۲تخصیص 

میلیارد تومان از  255در یک ماه گذشته با تصویب هیات دولت حدود : مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور گفت

افت تا از طریق بانک کشاورزی به عنوان بانک اعتبارات صندوق توسعه ملی به منظور تامین آب مجتمع های روستایی اختصاص ی

 .عامل پرداخت شود

میلیارد تومان از  255در یک ماه گذشته با تصویب هیات دولت حدود : مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور گفت

رزی به عنوان بانک اعتبارات صندوق توسعه ملی به منظور تامین آب مجتمع های روستایی اختصاص یافت تا از طریق بانک کشاو

 . عامل پرداخت شود

گزارش ایانا، حمیدرضا جانباز در حاشیه پانزدهمین همایش مدیران ارشد وزارت نیرو، در جمع خبرنگاران با بیان اینکه شرکت  به 

اظهار پروژه واگذار شده است،  055ها به بخش خصوصی، در حال حاضر بیش از  آب و فاضالب کشور در خصوص واگذاری پروژه

 .میلیارد تومان است 455هزار و  4ها بیش از  میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی در این پروژه: کرد

سرعت اجرای :وی با بیان اینکه این رقم از مجموع اعتبارات عمرانی شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور بیشتر است گفت 

این موارد باعث خواهد شد تا خدمات مناسب تری را به مشتر کان ارائه  ها است که های این پروژه ها و کیفیت کار را از ویژگی پروژه

 .دهیم

گذاری در بخش آب کشور اظهار  های خارجی در سرمایه مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور در خصوص نقش هیات 

 70های آب کشور، بیش از  رحایم که در بخش ط های گذشته در صنعت آب و برق کشور با خودکفایی مواجه بوده در سال: کرد

 .درصد بر تولیدات داخل و صنعتگران و مشاوران داخلی متکی هستیم

 .کنیم درصد از تجهیزات و تولیدات داخلی استفاده می 05به گفته جانباز در بخش فاضالب نیز در حدود  

در مالقات با : ور تامین سرمایه است، گفتترین مشکل کش های گذشته، اصلی وی با بیان اینکه با توجه به شرایط تحریم در سال 

های  های خارجی با شرکت گذاری و فاینانس تاکید داریم و یکی از شروط ما، مشارکت شرکت های خارجی بر موضوع سرمایه شرکت

 .های ایرانی باشد ها نیز بایستی به عهده شرکت بخش خصوصی داخلی است و مدیریت پروژه

ما باید از تکنولوژی : فاضالب کشور موضوع انتقال تکنولوژی را بسیار حائز اهمیت دانست و افزودمدیرعامل شرکت مهندسی آب و  

 .های معتبر جهانی بهره ببریم و علم روز و تجربه شرکت

های  ریزی از هم اکنون برنامه: جانباز در خصوص آمادگی شرکت آبفای کشور در مواجه با پیک مصرف تابستان سال آینده گفت 

 .برای هر شرکت و هر استان درحال انجام است که تا اواسط بهمن مدون خواهد شد مناسب

های انجام شده، تالش خواهیم کرد تا درزمینه آب شرب، مردم کشورمان در تابستان سال آینده با مشکل  ریزی با برنامه: وی افزود 

تری آب روستایی نیز  سال آبی جاری به نحو مطلوبکنیم در  های آب روستایی تالش می جدی روبرو نباشند و با تکمیل مجتمع

 .تامین شود

: مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور با اشاره به مشخص شدن سناریوهای آبفای کشور تا اواسط بهمن ماه جاری گفت 

 .را انجام خواهند داد های آبرسانی های موردنیاز طرح های سپه و پارسیان، فاینانس ورق و لوله با توافق ایجاد شده، بانک
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های آبرسانی کمک شد تا در  میلیارد تومان به طرح 0555دولت اجازه داد تا از محل فروش اوراق مشارکت، مبلغ : جانباز ادامه داد 

 .رسانی و آب شرب کشور حل شود های میان مدت، مشکالت آب برنامه

 .مصرف آب نیازمند هستیمکماکان به همیاری و همکاری مردم در مدیریت : وی تاکید کرد 

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور با تاکید بر اینکه عالوه بر مدیریت تامین، مدیریت توزیع آب است نیز حائز اهمیت  

های معتبر جهانی هستیم تا ضمن ارائه سامانه مدیریت هوشمند در تعدیل فشار شبکه،  مشغول مذاکره با شرکت: است ادامه داد

 . بندی و تفکیک فشاری مناطق را در دستور کار داشته باشیمزون 

ها در  هایی برای این موضوع در تهران و سایر استان ها مانیتور شود که پایلوت به گفته جانباز باید میزان ورودی و خروجی شبکه 

 .نیمنظر گرفته شده است تا در باالترین سطح تکنولوژی جهانی، بتوانیم این سامانه را فراهم ک

مراکز استان ها مجهز به سامانه : متری و تله کنترل در کشور انجام شده است، گفت وی با بیان اینکه اقدامات خوبی در زمینه تله 

های تله متری و پایش هستند و ابتدای سال آینده نیزمرکز پایش و نظارت کشور که اطالعات مراکز استان را در گام اول ذخیره 

 .ه اندازی خواهد شدمی کند در تهران را

/news/fa/ir.iana.www//:http58654D%/8%%AA 
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 تامین منابع مالی
 خبرنگاران جوان - 4۹8۱بهمن  49: تاریخ

 پرداخت خسارت محصوالت کشاورزی اندر خم/ سایه سنگین بی مهری بر سر کشاورزان

 یک کوچه

نبود سرمایه کافی صندوق بیمه محصوالت کشاورزی و پرداخت حق بیمه کشاورزان در موعد مقرر تنها گریبانگیر این قشر 

 .زحمتکش روستایی شده است

زنند، آبیاری و سمپاشی می کنند و به انتظار ، ماه ها زمین را شخم می خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

روزهای برداشت می نشینند تا دسترنجشان را ببینند اما در مسیر کاشت و داشت و برداشت، خشکسالی، سرمازدگی و آفت هایی 

رانی ها که به جان محصوالتشان می افتد، نگرانشان می کند حتی برگه هایی که به اسم بیمه به دستشان سپرده می شود این نگ

راکم نمی کند چراکه صندوق بیمه محصوالت کشاورزی هر وقت که کشاورزان دست نیاز به سویشان دراز می کنند به بهانه نبود 

 !!!سرمایه کافی از پرداخت خسارت ها خودداری می کنند و این می شود همان نبود حمایت ها

ان می خرد تا در صورت بروز خشکسالی و کاهش تولید بتواند از این درحالی است که کشاورز افزایش ساالنه نرخ بیمه را به ج

واردات بی رویه   مزایای بیمه بهره مند شود و دراین بین بدقولی ها موجب کاهش انگیزه کشاورزان در سال زراعی آینده و البته

 .محصوالت می شود

سال های گذشته در سایه خواب غفلت مسئوالن تنها اما داستان کم لطفی به کشاورزان تنها به اینجا ختم نمی شود چرا که در 

 جامعه روستایی تاوان بدقولی پرداخت خسارت ها را به جان خریده است؟

سید راضی نوری نائب رئیس دوم کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در خصوص عدم پرداخت بیمه محصوالت کشاورزی 

ی به تعهدات خود عمل نکرده به طوری که تاکنون ریالی از خسارت گندم متأسفانه بیمه محصوالت کشاورز: به کشاورزان گفت

 .هایی در این خصوص داشته باشند کاران پرداخت نشده و به همین خاطر کشاورزان حق دارند که دغدغه و نگرانی

وجه به شرایط خشکسالی تومان تعهد پرداخت خسارات کرده درحالی که با ت 75درواقع بیمه برای هر هکتار گندم تنها : وی افزود

 .های مختلف حاضر به پرداخت این میزان هم نیستند میزان خسارات بیش از این بوده اما به بهانه

کنند تا در صورت بروز اتفاقاتی بیمه از آنها پشتیبانی و  کشاورزان با هزاران امید محصوالت خود را بیمه می: نوری بیان کرد

 های الزم را داشته باشد حمایت

در بودجه سال آینده باید اعتبارات بیشتری به بیمه محصوالت کشاورزی اختصاص یابد تا کشاورزان انگیزه کشت :تصریح کرد وی

 .محصول را برای سال زراعی آینده از دست ندهند

 درواقع بحث بیمه محصوالت کشاورزی موضوعی: همچنین محمد سادات ابراهیمی دبیر دوم کمیسیون کشاورزی اظهار داشت

شود بیمه گذار وظیفه دارد درصورت  نیست که دارای چانه زنی باشد بلکه در تمام دنیا قانون است و زمانی که محصول بیمه می

 .بروز اتفاق خسارت مربوطه را پرداخت کند

طبیعی  متأسفانه وزارت جهاد کشاورزی و سازمان بیمه کشاورزی به دالیل نبود نقدینگی در خزانه از پرداخت حق: وی افزود

 .شود های عمرانی که در سطح کشور اجرا می روند در حالی که این امر توجیهی ندارد چرا که برای پروژه کشاورزان طفره می

رسد و در حالی که ما بارها در این خصوص در صحن علنی  متأسفانه صدای کشاورزان به جایی نمی: سادات ابراهیمی بیان کرد

 .کنون اقداماتی در این زمینه نشده استایم اما تا مجلس تذکراتی داده

http://www.yjc.ir/fa/comercial
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کند به  عدم پرداخت تعهدات به کشاورزان خسارات جبران ناپذیری را به کشور وارد می: دبیر دوم کمیسیون کشاورزی تصریح کرد

یت یابد و این امر درنها طوری که درصورت عدم انگیزه کشاورزان برای کشت زارعی سال آینده سطح زیر کشت محصول کاهش می

کند و حال انتظار داریم که با پرداخت حق مسلم کشاورزان این موضوع به  زمینه را برای واردات بیش از اندازه محصوالت فراهم می

 .سرانجام رسد

مسائلی   در چند سال اخیرکشاورزان کشور ما به سبب  :در این راستا هدایت اهلل میر مراد زهی عضو کمسیون کشاورزی بیان کرد

در این میان صندوق بیمه محصوالت بر   خسارات قابل توجهی را متحمل می شوند که متاسفانه...کسالی ، کم آبی و همچون خش

 .اساس برآورد خسارات به سبب کسری نقدینگی به تعهدات خود عمل نمی کند

دولت منابع الزم را در اختیار درصد چرخه تولید ما کشاورزی است و به همین خاطر انتظار می رود  75الی  85در واقع : وی افزود

 .صندوق قرار دهد تا وزارت جهاد کشاورزی بتواند بر اساس برآورد خسارات مطالبات کشاورزان را پرداخت کند

نباید فراموش کنیم که بخش بزرگی از جامعه روستایی را کشاورزان تشکیل می دهند و حال اگر دولت و وزارت جهاد کشاورزی 

زکشاورزان به عمل نیاورد نه تنها بخش کشاورزی آسیب می بیند بلکه این امر چراغ سبزی به واردات حداقل حمایت ها را ا

 .محصوالت کشاورزی را به دنبال خواهد داشت
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 هاتحقیقات و نوآوری 
 آیانا - 4۹8۱بهمن  48: تاریخ

 سنسور تشخیص آلودگی آب طراحی شد

طراحی کرده است که در لحظه و در عرض چند دقیقه  SBT Aqua های نوین دانمارک اخیراً سنسوری را با نام دانشگاه تکنولوژی

 .تواند آلودگی موجود در آب را تشخیص دهد و حتی نوع آن را نیز تعیین کند می

طراحی کرده است که در لحظه و در عرض چند دقیقه  SBT Aqua های نوین دانمارک اخیراً سنسوری را با نام نولوژیدانشگاه تک

 .تواند آلودگی موجود در آب را تشخیص دهد و حتی نوع آن را نیز تعیین کند می

ای آب آبیاری مخصوص اراضی  ظهتواند بهترین وسیله جهت تشخیص لح به گزارش ایانا به نقل از اقتصاد سبز، سنسور فوق می 

 .های میوه و سبزیجات باشد کشاورزی و باغ

های کشاورزی، در طول زمان به هر نحوی امکان اینکه آلودگی آب باال برود، زیاد خواهد  در بسیاری از مواقع هنگام آبیاری زمین

ها به  شخیص آلودگی و جلوگیری از انتقال آالیندهصورت آنالین و در زمان واقعی به انجام آزمایش ت از این رو بهتر است به. بود

 .های گیاهی و خوراکی مربوطه پرداخت دانه

صورت  گیرد، به ای با الیه تشخیص آلودگی تشکیل شده که وقتی آب روی سطح آن قرار می این سنسور هوشمند از یک ورقه شیشه

 .دهد خودکار تست مورد نظر را انجام می

شود و در همان لحظه کاربر  تاپ کاربر انتقال داده می سیم سنسور به لپ از طریق سیستم آنالین بی آمده دست سپس اطالعات به

 .تواند از سالم بودن آب آبیاری خود مطمئن شود می

های گیاهی نشود و از این رو رشد و کیفیت  ای ناشی از آب وارد خاک و ریشه دانه گونه سم و آالینده شود هیچ این امر سبب می

 .والت نیز افزایش پیدا کندمحص
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - 4۹8۱بهمن  48: تاریخ

 اجرای پروژه احداث باغ فضایی در سیاره سرخ

. عنوان یک کشاورز شناخته شوند عنوان فضانورد، بلکه به مریخ زندگی خواهند کرد، شاید نه بههایی که بر سطح  نخستین انسان

به . فضانوردان برای بنانهادن یک اقامتگاه پایدار در همسایگی زمین در منظومه شمسی، باید شیوه تولید غذا در مریخ را بیاموزند

 .های در دستور کار فضانوردان خواهد بود ترین و پرکارترین برنامه ترین، مهم گفته کارشناسان، این کار به نظر یکی از سخت

عنوان یک کشاورز  عنوان فضانورد، بلکه به هایی که بر سطح مریخ زندگی خواهند کرد، شاید نه به نخستین انسان / مینو زمانی

مه شمسی، باید شیوه تولید غذا در مریخ را فضانوردان برای بنانهادن یک اقامتگاه پایدار در همسایگی زمین در منظو. شناخته شوند

های در دستور کار فضانوردان خواهد  ترین و پرکارترین برنامه ترین، مهم به گفته کارشناسان، این کار به نظر یکی از سخت. بیاموزند

 . بود

های ارسال انسان به مریخ  وژهکند؛ زیرا این سازمان قصد دارد نخستین پر ناسا با جدیت روی شیوه کشاورزی در مریخ تحقیق می  

های رسیدن به مریخ و سودی که از ماندن درازمدت  بعضی از مقامات ناسا با درنظرگرفتن دشواری. میالدی عملی کند 5505را در 

امت اند که این مأموریت باید برخالف بازدیدهای چندساعته از ماه، یک برنامه اق توانیم داشته باشیم، بر این عقیده در آنجا می

های مختلف گیاهی در نمونه خاک  اساس محققان هلندی در یک پژوهش، شرایط رشد و پرورش گونه برهمین. مدت باشد طوالنی

های انسانی بر سطح سیاره سرخ، نجات ساکنان آینده  در صورت تحقق ساخت کلونی. شده ماه و مریخ را بررسی کردند سازی شبیه

صورت  به گفته محققان، رشد گیاهان در محیط خشن مریخ به. غذای تازه وابسته خواهد بود مریخ به وجود منابع تولید اکسیژن و

محققان سه مؤسسه تحقیقاتی در هلند، . خواهد بود( هواکشت)و آئروپونیک ( کشت با استفاده از آب و بدون خاک)هیدروپونیک 

های مختلف  در این بررسی، گونه. را بررسی کردندشده مریخ و ماه  سازی امکان رشد و پرورش مستقیم گیاهان در خاک شبیه

روز، وضعیت  25هایی مشابه خاک ماه و مریخ کاشته شدند و طی  ها در دو نوع از خاک زمین با ویژگی دانه. گیاهی آزمایش شد

 . شده بررسی شد ماندن تا پایان مدت درنظرگرفته ها و زنده ها و برگ ها، رشد گل زدن دانه جوانه

ان داد در خاک مصنوعی مریخ، امکان رشد بهتر گیاهان وجود دارد که در برخی موارد این شرایط حتی بهتر از شرایط نتایج نش 

شده، حاوی  سازی هردو خاک شبیه. شده ماه چندان برای رشد گیاهان مناسب نیست سازی برعکس خاک شبیه! خاک زمین است

کدام برای رشد  مغذی ضعیف و اسیدیته آن باالتر از خاک مریخ بود، اما هیچعناصر سنگین بودند، خاک مصنوعی ماه از لحاظ مواد 

کنند که امکان رشد گیاهان در هر نقطه از مریخ یا ماه وجود ندارد و کشت گیاهان باید صرفا  محققان تأکید می. گیاه سمی نبودند

تا  005زم به ذکر است که دمای مریخ بین منفی ال. انجام شود( با شرایط دمایی نزدیک به زمین)در یک محیط با کنترل دمایی 

همچنین ساکنان آینده مریخ برای کشاورزی به نیتروژن . گراد متغیر است، چون این سیاره جو بسیار رقیقی دارد درجه سانتی 56

بته مشخص نیست ال. شود و این ترکیب باید به خاک افزوده شود طبیعی نیاز دارند که یک ترکیب مهم برای رشد گیاه محسوب می

 . که خاک واقعی مریخ یا ماه از شرایط الزم برای رشد گیاه برخوردار باشد

 براین، ناسا قصد دارد با اجرای پروژه احداث باغ فضایی، شرایط کشت گیاهان برای ساکنان آینده مریخ را فراهم کند؛ پروژه عالوه 

«Mars Plant Experiment» ( آزمایش گیاهان مریخی»به معنی» )هایی از گونه  شامل بررسی امکان رشد گل

طور مستقیم در خاک مریخ کاشته نشوند تا  براساس این پروژه قرار است گیاهان گلدار به. در سیاره سرخ است« آرابیدوپسیس»

از یک ماهواره  «Mars Plant Experiment» براین در پروژه عالوه. نخورده باقی بماند اکوسیستم احتمالی این سیاره دست
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دانه گیاه  555ناسا متصل شده و جعبه، حاوی هوا و  5555نورد  شود که به قسمت خارجی بدنه مریخ استفاده می« ست کیوب»

 ./است« آرابیدوپسیس»
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 تخم مرغ
 - 81/44/49فارس

 ایم تقاضایی از روسیه نداشته/ هزار تن تخم مرغ در سال جاری ۲۲صادرات 

عدم رعایت : مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران مرغ تخم گذار میهن با اشاره به دالیل نوسان صادرات تخم مرغ گفت

 .مطلع و غیر متخصص در تجارت تخم مرغ از مهمترین دالیل نوسان صادرات استاستانداردهای صادراتی، حضور افراد غیر 

تخم گذار میهن امروز در  رضا ترکاشوند مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران مرغ خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

در حال حاضر : مرغ در کشور وجود دارد اظهار داشت هزار تن تخم 555میلیون و  نشست خبری با بیان اینکه ظرفیت تولید یک

 .شود مرغ برای مصرف داخلی و صادرات در کشور تولید می هزار تن تخم 705

برای افزایش مصرف داخلی باید : هزار تن تخم مرغ وجود دارد بیان داشت 555وی با اشاره به اینکه در منطقه ظرفیت صادرات 

 .کار کنیم و همچنین بازارهای صادراتی را باید توسعه بخشیم  فزایش مصرف سرانهروی ا

و نیم کیلوگرم است که از این رقم حدود یک کیلو صادر  00در حال حاضر تولید سرانه تخم مرغ حدود : اظهار داشت  ترکاشوند

 .شود می

ما : هزار تن تخم مرغ در سال گذشته بیان داشت 05صادرات گذار میهن با اشاره به  مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران مرغ تخم

و نیم کیلو و معادل مصرف جهانی  05به دنبال افزایش میانگین مصرف سرانه در کشور هستیم، اگرچه متوسط مصرف سرانه کشور 

  .کیلو هستیم 02است اما به دنبال افزایش آن تا 

برای صادرات هر محصولی در درجه اول الزم است تا تقاضایی صورت گیرد،در : وی در مورد صادرات تخم مرغ به روسیه تصریح کرد

های تولیدی وجود ندارد و تخم مرغ کشورمان با استانداردهای صادراتی  مرغ  گونه مشکلی در تخم حال حاضر به لحاظ کیفیت هیچ

 .شود اما هنوز از روسیه تقاضایی برای صادرات نداشتیم تولید می

ای سهم مشخصی را در صادرات تخم مرغ داشته باشیم و سهم ما در بازارهای  در بازارهای منطقه ما نتوانسته: اشتترکاشوند بیان د

 .ای بسیار در نوسان بوده است منطقه

هزار تن و همچنین از  05، 70هزار تن، سال  00،  75سال : گذار میهن تصریح کرد مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران مرغ تخم

 .هزار تن تخم مرغ به کشورهای مختلف صادر شده است 08امسال تاکنون بیش از ابتدای 

پیش بینی : شود اظهار داشت انجام می... ترکاشوند با بیان اینکه صادرات تخم مرغ به کشورهای عراق، افغانستان، تاجیکستان و 

 .هزار تن افزایش یابد75کنیم تا پایان سال صادرات این محصول به  می

بسته بندی، کیفیت و )های قبل  عدم رعایت استانداردها در سال: ادامه به دالیل نوسان صادرات تخم مرغ اشار ه کرد و افزودوی در 

، حضور افراد غیر مطلع و غیر مشخص در تجارت تخم مرغ و تجارت به صورت پیله وری و (عدم رعایت نکردن یک نواختی وزن

حصول برای صادرات از جمله مواردی بوده که به صادرات آسیب رسانده و صادرات این رعایت نشدن کیفیت صادرات و ماندگاری م

 .محصول را با نوسان مواجه کرده است

دامپزشکی افغانستان در تماسی که با دامپزشکی کشورمان : وی به گفته خلج رئیس سازمان دامپزشکی اشاره کرد و بیان داشت

 .شود خبر داده که این موضوع منجر به کاهش صادرات و بی اعتمادی مشتریان می داشته از صادرات تخم مرغ فاسد به کشورش

http://www.farsnews.com/
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مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران مرغ تخم گذار میهن با بیان اینکه برای رفع این وضعیت و رسیدن به صادرات پایدار فعاالن 

ها به  ایم تا با همفکری آن رگانی از متخصصان صنف خواستهبنابراین با تشکیل کارگروه تولید و باز: ایم بیان داشت صنف را فراخوانده

یک دستورالعمل و الزاماتی برای صادرات برسیم چرا که اگر قرار است صادرات مستمر داشته باشیم باید صادر کنندگان الزامات را 

 .در دستور کار قرار دهند و هر کسی به خودش اجازه صادرات ندهد

رود و رعایت این موارد  رند، بسته بندی، کارت بازرگانی و رعایت کیفیت از ملزومات صادرات به شمار میبنابراین داشتن ب: وی افزود

 .برای صادرات تخم مرغ در دستور کار اتحادیه قرار گرفته است

یان صادرات در برای رعایت الزامات صادرات این سامانه تعبیه شده و متقاض: ترکاشوند با اشاره به ایجاد سامانه ثبت اظهار داشت

ها منوط به رعایت الزامات  توانند مجوز صادرات بگیرند و مجوزهای بعدی آن کنند و همچنین می این سامانه کد شناسایی اخذ می

 .شود صادرات در مجوز قبلی است و بدین ترتیب در این سامانه نحوه صادرات رصد می

های صادراتی در دستور کار ما قرار دارد و  مشوق: ادامه بیان داشت مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران مرغ تخم گذار میهن در

 .اندازی شود اندازی شده است تسهیالت ارزان قیمت راه همچنین سعی شده تا براساس صندوقی که برای فعاالن بخش طیور راه

و براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار  ایم شرایط ارائه تسهیالت توسط صندوق یاد شده را از سال گذشته دنبال کرده: وی بیان داشت

میلیارد تومان به صندوق واریز شده که اکنون در مرحله تسهیالتی ارزان قیمت به  25برای حمایت از صنعت طیور کشور مبلغ 

 .صادر کنندگان تخم مرغ داده شده

اگرچه ممکن است : در سال گذشته گفت وی با اشاره به واگذاری مدیریت تولید، تنظیم بازار و صادرات تخم مرغ به اتحادیه میهن

در کوتاه مدت نتوانیم به نتایج مورد نظرمان دست یابیم اما در بلند مدت فعالیت این اتحادیه اثرگذاری بیشتری خواهد داشت و 

 .های بازار داخلی هم گرفته شود عالوه بر توسعه صادرات قادر خواهیم بود تا جلوی نوسان و نگرانی

های ابتدایی امسال قیمت تخم مرغ پایین و از سقف تعیین شده کمتر بود و حتی در مواردی قیمت این  ر ماهد: وی بیان داشت

 .تومان است 555هزار و  4هزار تومان رسید در حالی که نرخ مصوب این محصول درب مرغداری  0محصول به زیر 

توجه به افزایش قیمت تخم مرغ در چند هفته گذشته و  با: مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران مرغ تخم گذار میهن بیان داشت

برای کنترل قیمت این محصول توافقی با سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری منعقد شد که براساس آن مقرر شد تا هر شانه 

 .شود تومان در این میادین عرضه می 255هزار و  05تخم مرغ بسته بندی و سرت شده به قیمت 

ایم قیمت  گیرد اقداماتی کالن است که با این اقدامات توانسته اقداماتی که توسط اتحادیه در بازار مصرف صورت می: شتوی بیان دا

 .تخم مرغ را با حفظ صادرات در بازار مصرف متعادل کنیم

تومان  455هزار و  0 قیمت صادراتی همواره نوسان داشته و این قیمت از: ترکاشوند در مورد قیمت صادراتی تخم مرغ اظهار داشت

 .تومان صورت گرفته است 555هزار و  4هزار تومان متغیر بوده، اما به طور متوسط صادرات با قیمت حدود  2تا 

 .هزار تن افزایش یابد 055کنیم در سال آینده صادرات این محصول به  پیش بینی می: وی بیان داشت

کیلویی تخم  54دولت ترکیه برای هر کارتن : مرکزی مرغداران میهن اظهار داشتدر ادامه رضا کاظمی رئیس هیات مدیره اتحادیه 

 .کند که صادر کنندگان ما از این موضوع محروم هستند دالر یارانه صادراتی پرداخت می 2مرغ 

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http00740008555022 
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 تخم مرغ
 خبرنگاران جوان - 4۹8۱بهمن  49: تاریخ

 تخم مرغ ارزان شد

در حال حاضر قیمت تخم مرغ درب مرغداری نسبت به دو هفته گذشته : دبیرکل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار گفت

 .تومان ارزان شده است 455کیلویی 

، در خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانسید فرزاد طال کش دبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار در گفتگو با 

تومان بوده که  855هزار و  4در حال حاضر قیمت تخم مرغ درب مرغداری کیلویی : خصوص وضعیت قیمت تخم مرغ اظهار داشت

تومان کاهش داشته و قیمت مصرف کننده به سبب سودجویی تیم های پخش متغییر است  455نسبت به دو هفته گذشته کیلویی 

 .وی تخم مرغ از سوء استفاده شرکت های پخش جلوگیری خواهد شدکه درصورت اجرای طرح حک گذاری قیمت بر ر

در واقع به سبب اینکه از چند روز گذشته تا حدودی رقابت صادراتی خود را از دست : وی با اشاره به کاهش قیمت تخم مرغ گفت

زایش تولید جوجه ریزی شاهد تن کاهش یافته و از طرفی با اف 055تن به  255داده ایم به طوری که میزان صادرات از روزانه 

 .کاهش قیمت تخم مرغ در بازار هستیم

تا پایان سال پیش بینی میشود که نوسانات شدیدی را : طالکش با اشاره به افزایش و کاهش قیمت درب مرغداری یاد آور شد

 .واهد بودتجربه نخواهیم کرد و گفتنی است که متوسط قیمت تخم مرغ درب مرغداری تا پایان سال همین رنج خ

در واقع بایستی وزارتخانه هماهنگی الزم با معاونت امور دام و توسعه : وی در خصوص طرح حک گذاری قیمت ها بیان داشت

تجارت بازرگانی وزارتخانه انجام دهد که قرار است طی این هفته این امر صورت گیرد و در نهایت بعد از ابالغ این مصوبه کانون مرغ 

 .روشهای آن را اجرا خواهد کردتخم گذار شرایط و 

صادرات تخم مرغ به روسیه به سبب افزایش هزینه : دبیر کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار با اشاره به صادرات به روسیه گفت

 .های حمل و نقل و نبود تقاضا از کشور روسیه نخواهیم داشت

/news/fa/ir.yjc.www//:tpht2487205D%/8% 
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 تخم مرغ
 ایران اکونا - 4۹8۱/ بهمن /  49, یکشنبه 

 مرغ شکست رکورد صادرات تخم

: تن شکسته شد، گفت 205هزار و  08مرغ با میزان  مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران میهن با بیان اینکه رکورد صادرات تخم

 . هزار تن برسد 75شود که تا پایان سال این رقم به  بینی می پیش

های این بخش برای  رضا ترکاشوند امروز در نشست خبری اتحادیه سراسری مرغداران میهن در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه

 705هزار تن است که در حال حاضر  555یک میلیون و کل ظرفیت تولید تخم مرغ در کشور : تنظیم بازار تخم مرغ اظهار کرد

کنیم امابا وجود داشتن ظرفیت یاد شده ما امکان افزایش تولید  هزارتن تولید داریم و بازار مصرفی و بازارهای صادراتی را تامین می

 .باتوجه به نبود بازار مصرف را نداریم

هزار تن بازار صادراتی تخم مرغ  555در اطراف ایران : و صادارتی هستیم، گفتوی با اشاره به اینکه نیازمند توسعه بازارهای داخلی 

شود که این رقم در  بینی می هزار تن از این بازار را تامین کنیم و پیش 05ایم در سال گذشته  در هر سال وجود دارد که ما توانسته

  .هزار تن برسد 75سال جاری به 

و نیم کیلوگرم است که یک  00مرغ در کشور ما  مصرف سرانه تولید تخم: هن ادامه دادمدیرعامل اتحادیه سراسر مرغداران می

کیلوگرم است که این رقم کمی باالتر از سطح جهانی است که امیدواریم  05.2شود و مصرف سرانه تخم مرغ  کیلوگرم آن صادر می

 .های پیشرفته برسدکیلوی موجود افزایش یابد و به اندازه مصرف کشور 05.2مرغ از  مصرف تخم

  تقاضایی برای واردات تخم مرغ از روسیه نداریم* 

ترکاشوند در پاسخ به سوال تسنیم در خصوص صادرات به روسیه آمادگی خود را به مقامات روسیه اعالم کردیم اما باید اذعان 

  .داشت که آنها نیز باید خواهان باشد اما تا به امروز تقاضای خاصی وجود نداشته است

عراق، افغانستان، ترکمنستان و تاجیکستان درحال حاضر بازارهای صادراتی ما هستند که ما امیدوار به حضور : وی اضافه کرد

 .حداکثری در این بازارها هستیم

تخم مرغ بهترین پروتئینن حیوانی است که تقریبا به : این مقام مسئول با اشاره به نقش تخم مرغ در سالمت جامعه تاکید کرد

  .شکل مطمئن برای همه جامعه قابل تامین است

هزار تن و  05، 70هزار تن، در سال  00، 75میزان صادرات تخم مرغ در سال : مدیرعامل اتحادیه سراسر مرغداران میهن اظهار کرد

این رقم تا پایان  رسد مرغ صارد شده است که به نظر می تن تخم 205هزار و  08در سالجاری براساس آخرین آمار مربوط به امروز 

 .هزار تن برسد 75سال به 

 مرغ در سالجاری هزار تن تخم 07صادرات * 

  .در این ارتباط گزارشاتی نیز از صادرات غیررسمی تخم مرغ وجود دارد که این نوع صادرات مورد تایید ما نیست: وی یادآور شد

سابقه بوده است، به مشکالتی که  رات تخم مرغ در سالجاری بیمدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران میهن با اشاره به اینکه صاد

مسائلی مانند نوسانات و توقف صادرات در اتحادیه مرغ میهن مورد بررسی : روی بازار صادراتی این محصول وجود دارد گفت پیش

ادراتی، حضور افراد غیرمطلع توان به عدم رعایت استاندارهای ص قرار گرفت که دالیل آن در سه بخش بررسی شد که به ترتیب می

مانند ( و غیرمتخصص در تجارت این محصول و صدمه زدن به بازار صادراتی و عدم رعایت کیفیت، ماندگار و اشکال صادراتی 
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های  به صادرات آسب جدی زده است به طوری که در مواردی مشاهده شده محموله( های صادراتی مرغ یکسان نبودن اندازه تخم

 .اند به خاطر عدم ضوابط یاد شده پشت مرزها ماندهتخم مرغ ما 

اما موارد و مشکالت . این امور پیگیری شده است و اکنون با رفع آنها صادرات این محصول رونق گرفته است: ترکاشوند یادآور شد

 .شود احتمالی دیگر نیز بررسی می

رئیس سازمان )در اوایل سال جاری آقای خلج : گفتوی با اشاره به اظهار نظری از رئیس سازمان دامپزشکی در این خصوص 

. گفت، دامپزشکی افغانستان به ما اعالم کرده که تخم مرغ شما فاسد بوده است و این امر برای ما مطلوب نیست( دامپزشکی کشور

 .فع کنیمبه همین منظور صنف و تجار و بازرگانان از ما انتظاراتی به حقی داشتند که ما این مشکالت را بررسی و ر

در مواردی مشاهده شده است که هر فردی زمانی که بازار را اصطالحا : مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران میهن تاکید کرد

کرد اما ما به دنبال تخصصی کردن آن هستیم تا تنها افرادی اقدام به صادرات کنند  دید به صادرات تخم مرغ اقدام می شیرین می

  .بندی مناسب، کیفیت الزم و کارت بازرگانی را داشته باشند ند، بستهکه الزاماتی مانند بر

این امر اکنون در دستور کار ما قرار دارد و برای صادرکنندگان امیدواری ایجاد شده است همچنین ما سامانه ثبت   :ترکاشوند گفت

  .ایم کارت شناسایی دادهاندازی کردیم که براساس آن برای صادر کنندگان کد و  اطالعات مرغداران را راه

های صادراتی مانند سایر کشورها در دستور  مشوق: وی با اشاره به اینکه به دنبال حمایت از صادرکنندگان تخم مرغ هستیم گفت

همچنین سعی شده است که براساس . شود هایی مانند عوارض، مالیات، تسهیالتی به مرغداران داده می کار ما قرار دارد و در بخش

  .اندازی شده است تسهیالت ارزانقیمت داده شود وقی که برای فعالین بخش طیور راهصند

از سال گذشته ما این : مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران میهن در خصوص شرایط ارائه تسهیالت توسط صندوق یاد شده گفت

میلیارد تومان به صندوق واریز  25صنعت طیور کشور مصوبه ستاد تنظیم بازار برای حمایت از  موضوع را دنبال کردیم و براساس 

 .شد که اکنون در دو مرحله تسهیالتی ارزانقیمتی به صادرکنندگان تخم مرغ داده شده است

: ترکاشوند با اشاره به اینکه مدیریت تولید، تنظیم بازار و صادرات تخم مرغ اتحادیه میهن در سال گذشته منتقل شده است گفت

ر کوتاه مدت ما نتوانیم به نتیجه مورد نظر دست یابیم اما در بلندمدت فعالیت ما اثرگذاری بیشتر خواهد داشت و ممکن است که د

  .شود  های بازار داخلی گرفته می عالوه بر توسعه صادرات جلوی نوسانات و نگرانی 

تر از سقف  ی سال قیمت تخم مرغ پایینهای ابتدای در ماه: وی در پاسخ به سوالی در خصوص قیمت تخم مرغ درب مرغداری گفت

 .تومان است 4555هزار تومان رسید در حالی که نرخ مصوب این محصول درب مرغداری  0تعیین شده بود و حتی به زیر 

در یک ماه گذشته به دلیل نوسانات موردی : در خصوص افزایش قیمت تخم مرغ در بازار مصرف نیز یادآور شد این مقام مسئول 

بار این محصول به صورت  ر قیمت این محصول افزایش یافت اما براساس توافق صورت گرفته با سازمان میادین میوه و ترهدر بازا

تومان عرضه شد که اکنون نیز  255هزار و  05بار هر شانه به قیمت  نامحدود و با نرخی کمتر از نرخ مصوب سازمان میوه و تره

  .عرضه آن ادامه دارد

ریزی مناسب، تولید، بازار،  توان برنامه ها اعتماد شود می ما نشان دادیم که در صورتی که به بخش خصوصی و تشکل: ترکاشوند گفت

  .ریزی را برای ایجاد تولید پایدار اداره کنیم صادرات و جوجه

های ناشی از  تر از هزینهای که این اتحادیه بدون کمک دولت برای تنظیم بازار صرف کرده بسیار کم وی با اشاره به اینکه هزینه

گیرد اقداماتی کالن و در نحوه عرضه محصول  اقداماتی که توسط اتحادیه در بازار مصرف صورت می: برنامگی در بازار است، گفت بی

 .مرغ را با حفظ صادرات و بازار مصرف متعادل کنیم ایم قیمت تخم است که با این اقدامات توانسته



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                             4931 سوم بهمناهم اخبار هفته 
 

 

یابد همچنین مصرف تخم مرغ  در فصل زمستان تولید مرغ بومی کاهش می: رغداران میهن یادآور شدمدیرعامل اتحادیه سراسری م

  .ها تاثیرگذار است رود که این امر تا حدودی در باال رفتن قیمت باال می

در شده و تومان به عراق صا 0455تخم مرغ صادراتی ایران از : این مقام مسئول در خصوص قیمت صادراتی تخم مرغ ایران گفت

شود و متوسط نرخ صادراتی این محصول به کشور همسایه  هزار تومان در هر کیلوگرم به این کشور صادر می 2اکنون به قیمت 

  .تومان بوده است 4555ایران 

 055ما از حال حاضر برای صادرات به این کشور : بینی صادرات این محصول برای سال آینده گفت وی همچنین در خصوص پیش

  .گیرد ها نیز برهمین اساس صورت می ریزی ایم که میزان جوجه بینی صادرات تخم مرغ داشته ار تن پیشهز

در این مراسم رضا کاظمی رئیس هیئت مدیره اتحادیه سراسری مرغداران میهن نیز با اشاره به اینکه چرا ترکیه در مقایسه با ایران 

دولت ترکیه برای صادرات : ه خوبی در ادوار مختلف با این کشور رقابت کینم گفتایم ب وضعیت صادراتی بهتری داشته و مانتوانسته

کند که صادر کنندگان ما از آن محروم بوده است اما اکنون با  دالری یارانه صادراتی پرداخت می 2کیلویی تخم مرغ  54هر کارتن 

ی از تفاوت قیمت صادراتی ما با ترکیه جبران شده شود بخش ای که به صادرکنندگان این محصول به شکل نهاده داده می یارانه

 .است

/com.iranecona//:http25856D%/8%B0%A%DA7%D7%88% 
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 (سایر )تولیدات باغی 
 آیانا - 4۹8۱بهمن  4۱: تاریخ

نجات هفت میلیون مترمکعب / هلو در چهارمحال و بختیاری هزار تن 4۰نابودی ساالنه 

 آب با کاهش ضایعات هلو

در استان چهارمحال بختیاری با حضور محققان مرکز تحقیقات  "های کاشت و فرآوری ضایعات هلو روش"روزه  همایش یک

 .برداران، مروجان و کارشناسان برگزار می شود هزار نفر از بهره کشاورزی و پنج

هزار هکتار از اراضی، هدررفت هفت  هزار تن هلو در استان چهارمحال و بختیاری، منجر به نابودی محصول یک 05ی ساالنه نابود

 .شود هزار فرصت شغلی می میلیارد ریال سرمایه و از بین رفتن یک 545میلیون مترمکعب آب، نابودی 

ختیاری، امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و ب 

: بهمن ماه خبر داد و گفت 02در این استان در تاریخ  "های کاشت و فرآوری ضایعات هلو روش"روزه  از برگزاری همایش یک( ایانا)

برداران، مروجان و کارشناسان  ز بهرههزار نفر ا این همایش با حضور محققان مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان و پنج

 .برگزار خواهد شد

های  سیدطاهر نوربخش هدف برگزاری این همایش را آموزش کاهش ضایعات هلو و نحوه استفاده از ضایعات این محصول و میوه

نی، انبارداری و مصرف ضایعات هلو از زمان گل تا زمان مصرف و در تمامی مراحل برداشت، بازار رسا: درجه سه عنوان کرد و افزود

 .شود در نظر گرفته می

هکتار آن  622هزار و  هکتار است که سه 244وی با بیان اینکه سطح زیر کشت هلو در استان چهارمحال و بختیاری چهارهزار و 

 .هزار تن اعالم کرد 45بارور هستند، میزان تولید این محصول را 

هزار تن هلو در سال، در واقع منجر  05نابودی : سطح این استان خاطرنشان کرد درصدی هلو در 05نوربخش با اشاره به ضایعات  

میلیارد ریال سرمایه و از بین رفتن  545هزار هکتار از اراضی، هدررفت هفت میلیون مترمکعب آب، نابودی  به نابودی محصول یک

 .شود هزار فرصت شغلی می یک

موقع، تشخیص زمان مناسب برداشت و  موقع، تنک میوه، بازاررسانی به و به وی از عوامل مؤثر در کاهش ضایعات را هرس منظم

رس و دیررس هلو به این نتیجه  رس، میان با توجه به اقلیم استان، از میان ارقام پیش: انتخاب رقم مناسب عنوان کرد و ادامه داد

توانیم ضایعات را کاهش  تخاب نوع رقم مناسب میرس دارای ضایعات بیشتر و درآمد کمتر است و با ان ایم که هلوی میان رسیده

 .دهیم

بندی محصوالت  بندی و درجه مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اهمیت نحوه بسته

ه است، چون در زمان سازی در نحوه خوردن و مصرف این میو یکی از موارد حائز اهمیت در کاهش ضایعات، فرهنگ: تصریح کرد

 .ریزیم مصرف معموالً بیش از نیمی از آن را دور می

درصدی ضایعات در نتیجه پایداری  25بینی کرد با برپایی این همایش و پیگیری روند کاهش بتوانیم شاهد کاهش  نوربخش پیش

 .فرصت شغلی باشیم 255
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روز این محصول را در  05اگر در زمان اشباع بازار، تنها : تأکید کردوی در پایان با اشاره به فرآوری محدود این میوه در سطح کشور 

توان آن را با قیمت باالتری به فروش برسانیم که الزمه این  تنها به تعادل بازار کمک خواهیم کرد، بلکه می سردخانه نگه داریم، نه

 ./امر، برداشت هلو در زمان مناسب است تا قابلیت انبار شدن داشته باشد

/news/fa/ir.iana.www//:http58248D%/7%86%D8%A0% 
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 تولیدات باغی
 خبرنگاران جوان - 4۹8۱بهمن  4۱: تاریخ

 کنترل بیولوژیک آفات به محصوالت تازه خوری رسید

برنامه سازمان برای سال آینده مبنی بر هدایت کنترل بیولوژیک آفات به سمت محصوالت تازه : نباتات گفت معاون سازمان حفظ

 .خوری است

وژیک آفات ، در خصوص کنترل بیولخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانیحیی ابطالی معاون سازمان حفظ نباتات در گفتگو با 

 50سال گذشته اولین فعالیت کنترل بیولوژیک با موجودات زنده در کشور آغاز شده و حال این برهه زمانی  85از : اظهار داشت

 .سال اجرای کنترل بیولوژیک آفات در کشور است

شود و حال  غی انجام میمحصول زارعی و با 04هزار هکتار کنترل بیولوژیک و غیرشیمیایی بر  205در حال حاضر بر : وی افزود

 .درصد آن حمایت و یارانه دولتی است 65درصد هزینه کنترل بیولوژیک از سوی کشاورزان و  45باید گفت که 

در واقع تولید عوامل بیولوژیک به صورت سنتی است و حال الزم بوده که : ابطالی بااشاره به مشکالت کنترل بیولوژیک بیان داشت

 .های گیاهی استفاده کنند های روز دنیا برای کنترل بیولوژیک آفات و بیماری وژیتولید کنندگان از تکنول

برنامه سازمان برای سال آینده مبنی بر هدایت کنترل بیولوژیک آفات به سمت محصوالت : معاون سازمان حفظ نباتات تصریح کرد

میلیارد تومانی اراضی تحت کنترل  02اعتبار  در صورت تامین 72تازه خوری است و گفتنی است که سازمان برای برنامه سال 

 .هزار هکتار خواهد رساند 002بیولوژیک را به 

/news/fa/ir.yjc.www//:http2488580A%DA%/7%D 
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 تولیدات باغی
 ایرنا - 44/44/4۹81: تاریخ خبر

 توسعه باغ در اراضی شیبدار از اولویت های مهم وزارت جهادکشاورزی است 

توسعه باغ در اراضی شیبدار از اولویت های مهم وزارت : معاون امور باغبانی وزیرجهاد کشاورزی گفت -ایرنا -ساری

 . جهادکشاورزی است

تولیدی قارچ گلبست نکا در جمع خبرنگاران اظهار به گزارش ایرنا، محمدعلی طهماسبی سه شنبه شب در حاشیه افتتاح واحد 

دربحث اراضی شیبدار ازسیاست های وزارتخانه توسعه کشت دراین اراضی است که با توجه به استعدادمناطق در اراضی کم : داشت

 .بازده و یا رهاشده عملیاتی می شود

رفه اقتصادی است کشت می شود که در این راستا نهال و در این اراضی گیاهان مثمر و گیاهان دارویی که دارای ص: وی ادامه داد

 .امکانات و تسهیالت مورد نیاز در اختیار باغداران قرار می گیرد

مشکل فعلی کشاورزان و باغداران کمبود آب است که اجرای طرح های آبیاری نوین می تواند کمک بزرگی در : طهماسبی گفت

 .راستای مصرف بهینه منابع آبی باشد

هم اکنون ساالنه یکصدهزارتن قارچ در کشور : ن امور باغبانی وزیرجهاد کشاورزی همچنین در مورد تولید قارچ در کشور گفت معاو

تن به باال از تسهیالت صندوق توسعه و صندوق بانک کشاورزی برخوردار می شوند تا 555تولید می شود که واحدهایی با تولید 

 .اد شوداشتغال زایی مناسب در این بخش ایج

میلیارد ریال سرمایه گذاری افتتاح  05تن قارچ با  055هزار و 5گفتنی است افتتاح واحد تولیدی قارچ گلبست نکا با تولید ساالنه 

 .شد

/News/fa/ir.irna.www//:http80720008/ 
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 (سایر )تولیدات دام و طیور 
 خبرنگاران جوان - 4۹8۱بهمن  4۱: تاریخ

 استفاده از هورمون در صنعت طیور شایعه ای بیش نیست

استفاده از هورمون در صنعت طیور کشور شایعه ای بیش نیست زیرا استفاده از آن : رئیس انجمن مرغداران استان گیالن گفت

 .توجیه اقتصادی ندارد

، خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانحبیب اسداهلل نژاد رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی مرغداران استان گیالن در گفتگو با 

ست زیرا استفاده از استفاده از هورمون در صنعت طیور کشور شایعه ای بیش نی: درخصوص شایعه استفاده از هورمون اظهار داشت

 .آن توجیه اقتصادی ندارد

دربحث استفاده از هورمون در مرغ از سوی برخی اعضای کمیسیون اظهار نظری غیر کارشناسی مطرح شده در حالی که : وی افزود

 .بنده با قاطعیت عرض میکنم که استفاده از هورمون در پرورش طیور وجود خارجی ندارد

باتوجه به قیمت مرغ :تومانی قیمت مرغ بیان کرد 755فی مرغداران در خصوص افزایش غیر طبیعی رئیس هیئت مدیره انجمن صن

زنده و زیان های گذشته مرغداران باید گفت که هنوز قیمت مرغ به قیمت واقعی خود نرسیده به طوری که مرغداران اکنون در 

 .تومان متضرر میشوند 455فروش هر کیلو مرغ

سازمان دامپزشکی وغذا و دارو به عنوان مرجع رسمی و قابل اتکا اگر کوچکترین هورمونی برای رشد و : رداسداهلل نژاد تصریح ک

 .تغذیه مرغ گوشتی در واحدهای مرغداری سراسر کشور استفاده شود مطمئنا به این موضوع واکنش و اعالم خواهد کرد

/news/fa/ir.yjc.www//:http2480070D%/8%A0%D8% 
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 تولیدات دام و طیور
 ایران اکونا – 4۹8۱/ بهمن /  49, یکشنبه 

 اصول بهداشتی رعایت شود، تولید خمیر مرغ ضرری ندارد

اساس و پایه تولید سوسیس و کالباس در : مواد پروتئینی و مرغ از زیرمجموعه بنیاد مستضعفان گفت مدیرعامل شرکت تولیدکننده

 . جهان خمیر مرغ است و تهیه آن با رعایت اصول بهداشتی هیچ گونه ضرری برای مصرف کنندگان ندارد

مواد اولیه بی کیفیت در تولید مواد پروتئینی از سید پیمان توسلی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگاران به تبعات استفاده از  

به دلیل عدم نظارت کافی مراجع ذیصالح، متاسفانه برخی از تولیدکنندگان مواد پروتئینی، از : جمله خمیر مرغ اشاره کرد و گفت

 .خیمر مرغ نامرغوب برای تولید محصوالت خود استفاده می کنند

: رت رعایت مسایل بهداشتی در فرآیند تولید خمیرمرغ استفاده از آن مجاز است، گفتمدیرعامل این شرکت با بیان اینکه در صو

 .اگر در فرآیند تولید این مواد مسایل بهداشتی رعایت نشود باید از مصرف آن جلوگیری شود

قیمت مواد در صنعت غذایی عملیات فرآوری محصول و استفاده از مواد اولیه مرغوب و کیفی در تعیین : توسلی تاکید کرد

 .پروتئینی بسیار تاثیرگذار است؛ هرچه مواد نامرغوب در تولید این محصول استفاده شود حاشیه سود آن افزایش می یابد

هزار تن انواع مواد  05این شرکت با تولید : وی با اشاره به میزان تولید سوسیس، کالباس، ناگت و برگر در این مجتمع تولیدی افزود

 70تولیدکننده ایران است و با برنامه ریزی بنیاد مستضعفان، درصددیم میزان تولید این مجتمع غذایی در سال  پروتئینی بزرگترین

 .هزار تن افزایش یابد 55را سالیانه 

عالوه بر فعالیت این شرکت در حوزه تولید مواد پروتئینی و اختصاص بیشترین سهم بازار مصرف کنندگان به محصوالت : وی گفت

، این شرکت در تولید مرغ در کشور چند مجتمع مرغداری دارد و کشتارگاه صنعتی آن با تجهیزات بسیار پیشرفته، روازنه گوشتیران

 .می تواند بیش از چهار هزار مرغ را در روز کشتار کند

متمرکز شده است،  درصد دیگر آن در تولید مواد پروتئینی 25درصد فعالیت این شرکت در تولید مرغ و  25توسلی با بیان اینکه 

هزار قطعه و دو مجتمع مرغداری با  555هزار قطعه، یک واحد گوشتی با  555این شرکت با یک مجتمع مرغداری با ظرفیت : گفت

صادرکننده دارای کد صادراتی به بازارهای منطقه  02هزار قطعه به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان مرغ، جزء  565بیش از 

 .سایه استو کشورهای هم

با توجه به استفاده از مواد اولیه مرغوب در تولید مواد پروتئینی، حاشیه سود این شرکت کمتر : مدیرعامل شرکت خاطرنشان ساخت

 .درصدی برخوردارند 05تا  52از دو درصد است در حالی که شرکت های کوچک تولیدکننده این محصول از حاشیه سود 

امسال به علت برخی از مشکالت، صادرات این : ت مواد پروتئینی به کشورهای منطقه یادآورشدوی با اشاره به مزیت های صادرا

درصد کاهش یافت، اما با چشم انداز افزایش صادرات مواد غذایی به روسیه و بازدید  45تا  05محصول به کشورهای همسایه بین 

نظر می رسد صادرات مواد پروتئینی به روسیه برای این شرکت  کارشناسان این کشور از فرآیند تولید در برخی از کارخانه ها، به

این شرکت آمادگی را دارد که اقشار مختلف جامعه از جمله دانش آموزان و : توسلی گفت.سودآوری بیشتری را داشته باشد

رعایت همه مسایل بهداشتی  دانشجویان از فرآیند تولید در مجتمع بازدید کنند تا در جریان مراحل مختلف تولید مواد پروتئینی با

هزار تن مواد  025سالیانه : وی به میزان تولید و مصرف مواد پروتئینی در کشور نیز اشاره کرد و گفت.در این شرکت قرار گیرند

 .پروتئینی در کشور تولید و به همان مقدار نیز به مصرف می رسد

/com.iranecona//:tpht25845D%/8%A0%D8% 

http://iranecona.com/52842/%D8%A7%D8%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                             4931 سوم بهمناهم اخبار هفته 
 

 

 تولیدات دام و طیور
 ایرنا - 4۱/44/4۹81: تاریخ خبر

 افزایش دو برابری تولید پروتئین دامی پس از انقالب اسالمی 

در ابتدای پیروزی انقالب اسالمی سرانه تولید : معاون بهبود تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی گفت -ایرنا -تهران

گرم افزایش یافته است که رشد بیش از  9۰گرم بود که هم اکنون این میزان به بیش از  46.۰پروتئین با منشاء دامی 

 . دو برابری را نشان می دهد

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، حسن رکنی روز شنبه در نشست مطبوعاتی به مناسبت سی و هفتمین سالگرد پیروزی انقالب 

دهم گرم از  7.8گرم از شیر و لبنیات،  05.0گرم از گوشت قرمز،  4.2این بدان معناست که پروتئین دامی مورد نیاز : اسالمی افزود

 .گرم از آبزیان تامین می شود 4.6گرم از تخم مرغ و  0.2مرغ، 

میلیارد ریال در  425هزار و  05پروژه کشاورزی با اعتبار  848در دهه مبارک فجر امسال بیش از دو هزار و : وی اظهار داشت

مور دام میلیارد ریال مربوط به معاونت ا 455پروژه با اعتبار سه هزار و  442سراسر کشور به بهره برداری رسیده که از این میزان 

 .است

کیلوگرم بود و اکنون با وجود واردات  0.2در ابتدای انقالب اسالمی سرانه تولید گوشت قرمز : رکنی درباره تولید گوشت قرمز گفت

 .کیلوگرم رسیده است 00.2هزار تن در سال سرانه تولید به  05تا  65

 6در ابتدای انقالب اسالمی سرانه تولید گوشت مرغ : وی از افزایش جهشی سرانه تولید گوشت مرغ در کشور خبر داد و افزود

 .کیلوگرم رسیده است56کیلوگرم بود که هم اکنون این میزان به 

 . کیلوگرم شده است 00.2کیلوگرم بود و هم اکنون بالغ بر  6سرانه تولید تخم مرغ در ابتدای انقالب اسالمی : وی گفت

کیلوگرم بود که در حال  05ر ابتدای انقالب اسالمی سرانه تولید شیر و لبنیات حدود د: وی در زمینه تولید شیر و لبنیات نیز گفت

 . کیلوگرم است 000حاضر 

 درصدی واردات  05کاهش ** 

ماه نخست  7در . درصد کاهش داشته است 05تاکنون  0075واردات محصوالت پروتئینی از سال : وی ضمن اشاره به آمار گفت

حدود هشت درصد کاهش داشته  0070محصوالت پروتئینی وارد شده که نسبت به زمان مشابه سال  میلیون دالر 260سالجاری 

 .است

 درصدی صادرات دام و طیور  2.0رشد ** 

میلیون دالر محصوالت پروتئینی  752ماه نخست سالجاری به میزان  7در : معاون بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت

 .درصد رشد داشته است 2.0که نسبت به مدت مشابه سال قبل دام و طیور صادر شد 

 00میلیون دالر ارزآوری صادر شد که  05هزارتن گوشت مرغ با  25ماه نخست امسال  7در : وی درباره گوشت مرغ اضافه کرد

شد را نشان می درصد ر 55میلیون دالر صادر شد که  02هزار تن تخم مرغ به ارزش  65در این مدت . درصد کاهش داشته است

 .دهد

 درصدی صادرات دام زنده و احشام خوراکی  06.2رشد ** 

 070ماه نخست امسال  7هزارتن دام زنده و احشام خوراکی در  00صادرات : وی درباره صادرات دام زنده و احشام خوراکی گفت

 .رددرصد رشد دا 06.2هزار دالر ارز آوری برای کشور داشته است که نسبت به سال گذشته 
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 هزارتن شیر و فرآورده لبنی  572صادرات ** 

میلیون دالر صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال  455هزارتن شیر و فرآورده لبنی به ارزش  572درمدت مذکور : رکنی افزود

 .درصد کاهش داشته که با توجه به ایجاد تنوع، ارزش صادرات آن مشابه سال گذشته بوده است 50گذشته 

 درصدی صادرات گوسفند و بز  002رشد ** 

درصد رشد نسبت به  002میلیون دالر درمدت مذکور  000راس گوسفند و بز به ارزش  025با صادرات یک هزار و : وی ادامه داد

 . مدت مشابه سال گذشته داشته ایم

 027هزار تن و به ارزش  58ماه نخست امسال  7وی صادرات جوجه یک روزه، تخم مرغ نطفه دار، عسل و آالیش دامی را در 

 .درصد کاهش داشته داشت و علت کاهش صادرات باید بررسی شود 05میلیون دالر اعالم کرد که نسبت به پارسال 

 هزار میلیارد ریال برای اصالح ساختار واحدهای دام و طیور  02تخصیص ** 

کارخانه  72هزار واحد مرغداری و  06واحد دامی، هزار  05هزار میلیارد ریال برای اصالح ساختار  02رکنی همچنین ازتخصیص 

 .تجهیز خوراک دام خبر داد که در صورت نهایی شدن می تواند موجب افزایش بهره وری بخش شود

 میلیارد دالر منفی  4.2پیش بینی کاهش تراز تجاری بخش کشاورزی به ** 

میلیون  055تجاری بخش کشاورزی منفی هشت میلیارد و تراز  0075در سال : معاون تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی افزود

 .میلیارد دالر بهبود یافت 2.4به منهای  0070دالر بود که با تالش های دولت تدبیر و امید این میزان در سال 

 .میلیارد دالر برسد 4.2وی پیش بینی کرد تراز تجاری بخش کشاورزی کشور در سال جاری به منهای 

 ات محصوالت پروتئینی به روسیه نهایی نیستتفاهم نامه صادر** 

صادرات محصوالت لبنی : معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص صادرات محصوالت پروتئینی به روسیه گفت

 .به روسیه بزودی انجام می شود اما هنوز توافق برای صادرات محصوالت پروتئینی به این کشور نهایی نشده است

روسیه بازار بزرگی برای مصرف اقالم پروتئینی است و با توجه به نزدیکی به کشور ایران و همچنین اختالف هایی که با : زودرکنی اف

 .کشور ترکیه دارد، فرصت صادراتی خوبی برای صادرات محصوالت دامی کشورمان به روسیه فراهم شده است

روتئینی به روسیه در وهله اول عرضه محصول باکیفیت و انجام یکسری بنابراین کار ما برای صادرات محصوالت پ: وی اضافه کرد

 .مراودات و انعقاد پروتکل ها بین دو کشور است

زیرساخت های الزم برای صادرات به روسیه فراهم است و گروه های کارشناسی که از سوی این کشور برای بازدید از : وی گفت

 .مراجعه کرده اند، وضعیت واحدهای تولیدی کشورمان مورد تأییدشان بوده است کشتارگاه ها و واحدهای بسته بندی به ایران

اما برای صادرات باید پروتکل هایی بین کشور روسیه و سازمان دامپزشکی کشورمان : معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

 .منعقد شود که هنوز این پروتکل ها به مرحله نهایی نرسیده است

صادرات محصوالت لبنی قریب الوقوع به این کشور انجام می : درات محموله های آبزیان به کشور روسیه ، گفتوی با اشاره به صا

 .شود اما در مورد صادرات پروتئینی و یا مرغ نیازمند مراودات بیشتر هستیم

 وزارت جهاد کشاورزی فاقد ابزار نظارتی بر قیمت ها است** 

: ریال شیرخام گفت 455هزار و 04ت جهاد کشاورزی درباره اجرایی نشدن قیمت مصوب معاون امور بهبود تولیدات دامی وزار

 .معتقدیم برای استمرار تولید هر محصول،تولید آن باید اقتصادی شود

در طرح انتزاع، بخشی از وظایف وزارت صنعت به جهاد کشاورزی منتقل شد اما ابزار نظارتی همراه آن به وزارت : وی اظهار داشت
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 .کشاورزی منتقل نشده که این یکی از نواقص در کار ما است جهاد

ریال تصویب شد و  455هزار و 04قیمت هر کیلوگرم شیر در جلسه تنظیم بازار  0070وی با اشاره به این که اول تیر ماه سال 

وزارت جهاد کشاورزی دستگاه  ما در. در این رابطه دستگاه ناظر باید پاسخگو باشد: تاکنون این قیمت عملیاتی نشده است، افزود

نظارتی نداریم البته سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در این رابطه قول های مساعدی داده اما هنوز موضوع به 

 .نتیجه نرسیده است

 دولت برنامه ای برای تخصیص یارانه جدید به شیرخام ندارد** 

هزار و  04سال گذشته با تصویب قیمت : رزی درباره تخصیص یارانه به شیرخام گفتمعاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاو

ریال برای شیر خام دیگر نیازی به تخصیص یارانه به این بخش نبود و تخصیص یارانه جدیدی در برنامه دولت پیش بینی  455

 .نشده است

 صادرات عسل کاهش یافت** 

عسل در سال جاری نسبت به سال گذشته کاهش یافته اما موضوع مهمی که در  صادرات: رکنی درباره کاهش صادرات عسل گفت

این بدان معناست قیمتی که عسل صادراتی در . صادرات عسل و یا هر کاالیی مدنظر قرار می گیرد مزیت صادراتی آن کاال است

 .شود دنیا خریدار دارد ،دارای مزیت بیشتری است یا قیمتی که آن کاال در داخل خریداری می

البته سازمان استاندارد، : وی با بیان اینکه در حال حاضر جمع بندی دقیقی در مورد وضعیت صادرات عسل نداریم، اظهار داشت

عسل را از اجباری به تشویقی تبدیل کرده ولی برنامه ای برای الزام تبدیل استاندارد تشویقی عسل به اجباری در حال حاضر وجود 

 .اجباری کردن استاندارد عسل صادرات تحریک شود دارد اما ممکن است با

 .به گفته وی، استاندارسازی عسل در برنامه های این معاونت قرار دارد

 طرح تعیین هویت دام در شهرهای مرزی** 

سال گذشته این طرح با کمک استاندار سیستان و بلوچستان و : رکنی درباره طرح تعیین هویت دام در شهرهای مرزی گفت

 .ت وزارت جهاد کشاورزی با وجود کمبود اعتبار عملیاتی شدحمای

به دنبال اجرای این طرح در سایر استان های مرزی کشور هستیم تا از ورود دام زنده قاچاق به کشور جلوگیری : وی اظهار داشت

 .شود

 درصدی اقالم خوراکی دام و طیور  55کاهش حدود ** 

 55تا  05ل گذشته با اقدام های دولت یازدهم قیمت اقالم خوراکی دام و طیور بین در دو سا: معاون وزیر جهادکشاورزی گفت

درصد کاهش داشته در حالی که در سالهای گذشته به دلیل انحصار در بازار خوراک دام و طیور همیشه قیمت این محصوالت سیر 

 .سعودی داشته است

 میلیونی جمعیت دامی  05کاهش ** 

میلیون است که برای حفظ مراتع کشور طبق برنامه ریزی باید در  68ر جمعیت دام سبک کشور حدود در حال حاض: رکنی افزود

 .میلیون کاهش می یافت اما به برنامه نرسیده ایم 05یک برنامه پنج ساله این جمعیت 

 .ستهزار راس گوساله صادر شده ا 04هزار راس دام سبک و  85ماهه امسال یک میلیون و  05به گفته وی، در

 درصد تولید مرغ و تخم مرغ در زنجیره تولید  02دستیابی به ** 

معاون وزیر جهادکشاورزی می گوید این وزارتخانه بر تولید گوشت قرمز، شیر، مرغ و تخم مرغ در زنجیره تولید تاکید دارد به 
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 .م مرغ در زنجیره تولید بوده استدرصد تولید گوشت مرغ و تخ 00تا  05طوری که با اقدام های صورت گرفته سال گذشته فقط 

درصد تولید گوشت مرغ و تخم مرغ در  02به گفته رکنی براساس برنامه ریزی های صورت گرفته پیش بینی می شود امسال 

 .زنجیره تولید باشد

تازگی برخی  معاون وزیر جهادکشاورزی تاکید کرد در زمینه زنجیره تولید گوشت قرمز و شیر زیرساخت الزم مهیا نیست اما به

 .اتحادیه ها و تعاونی ها اقدام های جدیدی شروع کرده اند

/News/fa/ir.irna.www//:http80720460/ 
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 (سایر )تولیدات زراعی 
 خبرنگاران جوان - 4۹8۱بهمن  4۱: تاریخ

 سیر چینی بازار را اشباع کرد/ هزار تومان رسید 9پیاز به مرز 

 .هزار تومان رسیده است 0درصد افزایش به کیلویی  02قیمت پیاز نسبت به هفته گذشته با : رئیس اتحادیه میوه و سبزی گفت

، در خصوص افزایش مجدد نگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانخبرحسین مهاجران رئیس اتحادیه میوه و سبزی در گفتگو با 

برابر افزایش داشته و در  5.2درصد و ماه گذشته  02قیمت این محصول نسبت به هفته گذشته : قیمت پیاز در بازار اظهار داشت

 .هزار تومان رسیده است 0میادین به کیلویی 

ابتدای سال به اندازه مصرف پیاز کاشت شده، اما به سبب برف و یخبندان در در : وی در خصوص دالیل گرانی قیمت پیاز گفت

داری سنتی پیاز از سوی کشاورزان و کاهش عرضه آن به بازار منجر به گرانی قیمت این محصول  فصل زمستان و افزایش دوام، نگه

 .شده است

هزار تومان در بازار  05یر چینی به میزان فراوان و با قیمت جاری س از ابتدای سال: مهاجران با اشاره به قیمت سیر چینی بیان کرد

 .شود اما این موضوع از سالیان قبل نیز وجود داشته و امسال اولین بار نیست که این اتفاق رخ داده است داخلی عرضه می

هزار تومان در  05با قیمت در واقع هر کیلو سیر ایرانی : رئیس اتحادیه میوه و سبزی با اشاره به تقاضا برای سیر چینی گفت

بندی زیبایی  شود اما گفتنی است که کیفیت و طعم سیر ایرانی نسبت به چینی باالتر بوده و تنها سیر چینی بسته میادین عرضه می

 .دارد

 هزار تومان در برخی از 2سبزی خوردن به سبب باال بودن قیمت ریحون به مرز : وی درباره قیمت سایر محصوالت یادآور شد

شود اما سایر محصوالت اعم از خیار کاهش قیمت داشته به طوری که در حال  تومان عرضه می 255هزار و  5ها کیلویی  مغازه

 .تومان است 255هزار و  5ای  تومان و بوته 555هزار و  5حاضر خیار گلخانه 

/news/fa/ir.yjc.www//:http2484085D%/7%%BE 
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 تولیدات زراعی

 فودپرس4۹81بهمن ماه  41چهار شنبه 

شود؛  گوشت و برنج گران می/ های مردم هزار تومانی هدیه دولت روحانی به سفره 1پیاز 

 دولتمردان نگاه می کنند 

زنند اما  بار دم می وتره ها در خصوص بازار میوه بازار شب عید و کنترل گرانیاگرچه این روزها مسووالن از تنظیم < مواد غذایی

ماه جاری از افزایش قیمت  فروشی برخی اقالم خوراکی در هفته منتهی به نهم بهمن گزارش هفتگی بانک مرکزی از قیمت خرده

 . هفت گروه مواد غذایی نسبت به ماه گذشته خبر داده است

جات نیز روز به روز با افزایش غیرقابل باوری مواجه  ی از کاالهای خوراکی در این هفته، قیمت میوه و صیفیعالوه بر گرانی بسیار

همچنین .  طوری که قیمت پیاز که یکی از صیفی جات پر مصرف است به کیلویی چهار هزار تومان هم رسیده است شده به

تومان قیمت دارد و  2255رسیده است در انواع مختلف بین دو هزار تا  فرنگی که بعد از یک دوره نوسان، حاال به ثبات نسبی گوجه

 . ها چگونه خواهد بود مشخص نیست که با فرا رسیدن عید، این قیمت

 هزار تومان 4پیاز کیلویی 

سیده اما با اینکه گزارشات میدانی ما در برخی از نقاط کرج حاکی از این است که قیمت پیاز به کیلویی چهار هزار تومان هم ر

در همین رابطه حسین .  بار سه هزار تومان عنوان کرده است رییس اتحادیه میوه و سبزی قیمت پیاز را در میادین میوه و تره

قیمت این محصول نسبت به : مهاجران، رییس اتحادیه میوه و سبزی از افزایش مجدد قیمت پیاز در بازار خبر داد و اظهار داشت

 . زایش یافته و در میادین به سه هزار تومان رسیده استدرصد اف 02هفته گذشته 

یکی از دالیل این مساله آن است که در چابهار همه محصول : های اخیر افزود وی با اشاره به دالیل گرانی این محصول در هفته

بزی درباره قیمت سایر رییس اتحادیه میوه و س.  کشت شده به مرحله عرضه به بازار نرسیده و مقداری کمبود ایجاد شده است

تا  0255در حال حاضر قیمت نارنگی بندرعباس بین شش تا هشت هزار تومان، سیب درختی مرغوب بین : محصوالت اضافه کرد

تا سه  255تومان، پرتقال تامسون شمال بین هزار و  255چهار هزارتومان، پرتقال کوهستان جنوب بین پنج هزار تا پنج هزار و 

تومان،  0555تا  5855تومان، موز از  2255تا  0255تا چهار هزار تومان، انار از  255رنگی شمال از دو هزار و هزار تومان و نا

 . تومان است 0055تا  625زمینی از  تومان و سیب 5555تا  0555گوجه فرنگی از 

 . شود زار به میزان فراوان انجام میعرضه این محصول در با: هزارتومان عنوان کرد و گفت 05وی، قیمت سیر چینی را نیز کیلویی 

جاری سیر  از ابتدای سال: مهاجران در پاسخ به این پرسش که چه مدت است شاهد عرضه سیر چینی در بازار داخلی هستیم؟ افزود

فاق رخ شود اما این موضوع از سالیان قبل نیز وجود داشته و امسال اولین باری نیست که این ات چینی در بازار داخلی عرضه می

 . دهد می

 ها ترین و ارزانترین میوه قیمت گران

های گذشته حدود پنج هزار تومان بود در حال حاضر به شش هزار  اما در این میان قیمت هر کیلوگرم انار درجه یک که در هفته

 . تومان افزایش یافته است

سه هزار تومان، پرتقال درجه یک پنج هزار تومان، تومان، سیب درجه دو  2255در میان سایر اقالم، هر کیلوگرم سیب درجه یک 

 . تومان قیمت دارد 4555ای  تومان و خیار گلخانه 5055ای  تومان، خیار بوته 5255پرتقال درجه دو 
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رو شده است  تومان و خرمالو که مقداری با افزایش قیمت روبه 5855فروت  تومان، گریپ 4555همچنین موز درجه یک کیلویی 

 . شود عرضه می تومان 2255

سیب فرانسوی کیلویی شش هزار .  ها در میان انواع میوه نام برد ترین توان به عنوان گران همچنین از سیب فرانسوی، بِه و آواکادو می

 . هزار تومان قیمت دارد 05تومان و هر دانه آواکادو  0255تومان، بِه 

تومان و  5555تومان، هویج دو هزار تومان، بادمجان  0055تومان، کاهو  0855بار کلم کیلویی  اما در میان سایر اقالم مختلف تره

شود  بار محسوب می ترین اقالم تره شود و هر کیلوگرم لیموترش که از گران های سطح شهر عرضه می تومان در مغازه 5555کدو 

 . هفت هزار تومان قیمت دارد

 گروه کاالیی 0افزایش قیمت 

طوری  بار وجود دارد، قیمت مواد غذایی دیگر نیز هفته به هفته در حال افزایش است به بازار میوه و تره هایی که در عالوه بر گرانی

 . درصد گران شده است 08که مرغ نسبت به هفته گذشته 

ترین گزارش تغییرات قیمتی مواد غذایی از افزایش قیمت هفت گروه، کاهش قیمت سه گروه و ثبات قیمت  بانک مرکزی در تازه

 . یک گروه مواد غذایی نسبت به ماه گذشته خبر داد

جاری، قیمت لبنیات نسبت به هفته مشابه سال  ماه سال بهمن 7همچنین در گزارش بانک مرکزی آمده که طی هفته منتهی به 

درصد،  5/00درصد، گوشت قرمز  4/2های تازه  درصد، سبزی 0/57درصد، حبوب  0/04درصد، برنج  00مرغ  درصد، تخم 5/8قبل 

 55های تازه  در عین حال قیمت میوه.  درصد افزایش یافته است 5/5درصد و روغن نباتی نیز  0/00درصد، چای  6/08قند و شکر 

 . دهد درصد کاهش نشان می 8/6درصد و گوشت مرغ نیز 

 مرغ لبنیات و تخم

صد نسبت به هفته قبل افزایش داشت و بهای سایر در.  /5در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات قیمت پنیر غیرپاستوریزه معادل 

 . رفت ریال فروش می 555/005الی  555/052ای  درصد افزایش یافت و شانه.  /0مرغ معادل  قیمت تخم.  اقالم این گروه ثابت بود

 برنج و حبوب

درصد و برنج داخله درجه دو  7/2 درصد، برنج داخله درجه یک 0/0در این هفته در گرو برنج، بهای وارداتی غیر تایلندی معادل 

درصد و لوبیا .  /5بلبلی معادل  بهای لوبیا چشم.  درصد افزایش داشت، در گروه حبوب، قیمت نخود و لوبیا چیتی بدون تغییر بود 4/0

 . درصد افزایش یافت.  /4درصد تا .  /4درصد کاهش ولی قیمت سیر اقالم این گروه بین  4/5سفید 

 ای تازهه ها و سبزی میوه

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری پیاز عرضه نمی شد و انگور و لوبیا سبز عرضه کمی داشت ولی سایر اقالم میوه 

ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و  فروشی و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه

های تازه بهای انار  کردند که در گروه میوه های سطح شهر اقالم میوه و سبزی تازه را عرضه می فروشی میوه.  شد ضه میبار عر تره

تا  5/0درصد افزایش یافت ولی قیمت سایر اقالم این گروه بین  5/5درصد و کیوی  0/5درصد، موزه  0/0درصد، انگور  0/5معادل 

درصد افزایش داشت ولی قیمت  8/5درصد و لوبیا سبز  8/0های تازه بهای پیاز معادل  یدر گروه سبز.  درصد کاهش داشت 6/00

 . درصد کاهش یافت 07/5تا  0/5سایر اقالم این گروه بین 

 گوشت قرمز و گوشت مرغ

درصد افزایش داشت و قیمت گوشت  6/08درصد و گوشت مرغ  0/5همچنین در هفته مورد گزارش بهای گوشت گوسفند معادل 
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 . ازه گاو و گوساله ثابت بودت

 قند، شکر، چای و روغن نباتی

درصد افزایش داشت ولی قیمت روغن نباتی جامد  0/0درصد و چای خارجی 5/5درصد، شکر  0/5در این هفته بهای قند معادل 

 . نباتی مایع بدون تغییر بود بهای روغن.  درصد کاهش یافت 0/5

86785f04cf82da06575=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=36092da85cf14f86980


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                             4931 سوم بهمناهم اخبار هفته 
 

 

 چای
 آیانا - 0074بهمن  07: تاریخ

پرونده چای سنواتی در ایران / شود هزار تن چای سنواتی مبدل به کمپوست می 2۲

 زودی مختومه خواهد شد به

های گذشته، پرونده چای  هزار تن چای سنواتی باقیمانده سال 25اجرای مصوبه تبدیل کمپوست چای سنواتی و خارج شدن با 

میلیون دالر چای وارد کشور شده و با وجود اینکه  045زودی مختومه خواهد شد، اما به گزارش گمرک،  سنواتی در ایران به

 .ای برای خوداتکایی و کاهش وابستگی وجود ندارد د، هیچ برنامهرو شمار می ترین نوشیدنی مردم ایران به مهم

 : مدیرعامل اتحادیه چایکاران کشور در گفتگو با ایانا

های گذشته، پرونده چای  هزار تن چای سنواتی باقیمانده سال 25با اجرای مصوبه تبدیل کمپوست چای سنواتی و خارج شدن 

میلیون دالر چای وارد کشور شده و با وجود اینکه  045د، اما به گزارش گمرک، زودی مختومه خواهد ش سنواتی در ایران به

 .ای برای خوداتکایی و کاهش وابستگی وجود ندارد رود، هیچ برنامه شمار می ترین نوشیدنی مردم ایران به مهم

هزار تن  25: با اعالم این خبر گفت( اناای)مدیرعامل اتحادیه چایکاران کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

صورت کمپوست  شده، باید به های چایسازی مانده است که بر اساس مصوبه ابالغ های گذشته در انبار کارخانه از چای سنواتی سال

 .وارد چرخه مصرف شود

باقی مانده بود که تبدیل به معضلی  ها سال گذشته در انبار کارخانه 05هزار تن چای سنواتی طی  555بیش از : ایرج هوسمی افزود

کرد، اما با ابالغ مصوبه تبدیل  برای فعاالن حوزه چای شده بود و البته هزینه زیادی را هم به دولت و بخش خصوصی تحمیل می

گذشته به مرور کاسته شد و  های سنواتی تاریخ چای  های سنواتی به کمپوست یا محصوالت آرایشی و بهداشتی، از حجم چای

هزار تن از چای مذکور در انبارها باقی مانده است که آن نیز در شرف تبدیل شدن به  25های رسیده، تنها  اکنون بر اساس گزارش

 .کمپوست قرار دارد

شود و باید به لحاظ  های سنواتی که تاریخ تولید آنها بیش از سه سال گذشته باشد، سنواتی اتالق می چای: وی خاطرنشان کرد

 .طور قطع غیرقابل شرب خواهد بود نیز مورد بررسی قرار گرفته و به استاندارد

ای تحت نظارت سازمان چای قرار دارد و پس از زمان  های سنواتی در محوطه چای: مدیرعامل اتحادیه چایکاران کشور ادامه داد

رکیب کرده و به مرور از آنها استفاده برگ ت عنوان کمپوست با خاک توانند به داران می ترتیب گلخانه خاصی پوسیده شده و بدین

 .کنند

انبارهای چای سنواتی توسط بازرسان سازمان چای و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شناسایی و : هوسمی تصریح کرد

 .شود های سنواتی به سبد غذایی داده نمی پلمپ شده است و مجوز واردات حتی یک کیلوگرم از چای

گرفته،  های سنواتی به کشورهای غیرهمسایه ایران و کشورهایی که واردات چای از آنها صورت نمی ز چایبخشی ا: وی یادآور شد

زودی  ترتیب پرونده چای سنواتی در ایران به داده شده تا در فرآیند فرآوری خاص در صنایع آرایشی و بهداشتی استفاده شود؛ بدین

 .مختومه خواهد شد

 ه استزراعی پرداخت نشد تسهیالت به 
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منظور  هرساله تا پایان آذرماه تسهیالتی از سوی دولت به: های چای کشور تأکید کرد زراعی باغ هوسمی با اشاره به ضرورت به

 .شد که در سال جاری متوقف شده است های چای پرداخت می زراعی باغ به

تواند  زراعی می های بعد دارد و عدم به سبز سال های چای تأثیر قابل توجهی در کیفیت برداشت برگ زراعی باغ به: وی اظهار داشت

 .هایی وحشی تبدیل کند های رام چای را به بوته بوته

 شود میلیون دالر چای وارد کشور می 41۰ 

در زمان حاضر میزان چای تولیدی کشور که : مدیرعامل اتحادیه چایکاران کشور با اشاره به میزان مصرف چای داخلی کشور گفت

درصد باید از طریق واردات تأمین  82درصد مصرف داخلی را پاسخ دهد و  02تواند  هزار تن گزارش شده است، می 07رقمی حدود 

 .شود

درصد نیاز داخلی کشور توسط  02در گذشته که توجه و تمرکز دولت بر تولید چای بیشتر بود، حدود : هوسمی همچنین افزود

 .درصد تقلیل یافته است 02شد که امروز به  چایکاران داخلی تأمین می

شود، اما نیمی از آن از طریق  هرچند بخشی از چای مورد نیاز به گواهی گمرک از مبادی رسمی وارد کشور می: وی خاطرنشان کرد

میلیون دالر چای وارد کشور  045بر اساس آمارهای منتشرشده گمرک، تا پایان آذرماه سال جاری . قاچاق وارد کشور شده است

 .دهد هزار تن چای مصرفی داخلی را تشکیل می 57تا  58ه تنها شده است ک

 شود؟ چرا چای در اقتصاد مقاومتی دیده نمی 

رود، رها کردن  شمار می ترین نوشیدنی مردم ایران به عنوان اصلی از آنجا که چای به: مدیرعامل اتحادیه چایکاران کشور ادامه داد

ت برای ساماندهی این محصول جای اما و اگرهای بسیاری دارد؛ مگر نه اینکه چای ای از سوی دول چایکاران و نداشتن برنامه

 آید؟ رود؟ اما چرا در اقتصاد مقاومتی به حساب نمی شمار می ترین عناصر غذایی سبد ایرانیان به عنوان یکی از اصلی به

وان حجم برداشت چای را از سطح زیر کشت ت زراعی می های به بدون افزایش سطح زیر کشت، تنها با تکنیک: هوسمی تصریح کرد

ها پذیرفته شده و  ترین راه ممکن همواره در همه دولت عنوان بهترین و آسان فعلی افزایش داد، اما معلوم نیست چرا واردات چای به

 .گیرد تولید چای و کاهش وابستگی در دستور کار قرار نمی

گذاری شده است، در حالی که قیمت چای  ی رسیده حدود پنج دالر قیمتها نرخ چای وارداتی بر اساس گزارش: وی یادآور شد

 .شود های شیمیایی حدود یک دالر ارزیابی می داخلی ایران با وجود کیفیت مناسب و بدون استفاده از اسانس

 ./شود هوسمی اظهار امیدواری کرد که چای مانند سایر محصوالت کشاورزی در خوداتکایی و خودکفایی تولید جدی دیده

/news/fa/ir.iana.www//:http58656/25D%- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.iana.ir/fa/news/28606/50-%25D
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 چای
 خبرنگاران جوان - 4۹8۱بهمن  49: تاریخ

 درصد مطالبات کشاورزان 3۲پرداخت / خوش آمدگویی خانوارهای ایرانی به چای ایرانی

درصدی تولید چای در سالجاری نشان می دهد که ذائقه ایرانیها به چای کشور تغییر پیدا 72فروش : رئیس سازمان چای گفت

 .کرده است

، درخصوص مطالبات چایکاران خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانمحمد ولی روز بهان رئیس سازمان چای در گفتگو با 

میلیون تومان برگ سبز چای ازچایکاران خریداری شده که از این رقم چیزی  255میلیارد و  006در سال جاری : اظهار داشت

 .به چایکاران پرداخت شده است(درصد 75معادل ) میلیارد و پانصد میلیون تومان  050حدود 

اقدامات زراعی و باغی چایکاران  شرایط مناسب آب و هوایی و: وی درخصوص ویژگی های محصول برگ سبز در سال جاری گفت

 .موجب شده که تولید امسال منحصر به فرد و از کیفیت باالیی برخوردار باشد

درصد تولید با قیمت نسبتا مناسب به  72افزایش کیفیت برگ سبز چای در سال جاری حرف نیست بلکه در عمل : روز بهان افزود

 .میلیارد تومان آن را پرداخت کنند 45میلیارد تومان قدرالسهم خود  42ع فروش رفته بطوریکه کارخانجات توانستند از مجمو

 تغییر ذائقه ایرانی ها به چای داخلی**

درواقع همیشه نگرانی های مبنی بر تغییر ذائقه مصرف کنندگان به چای خارجی : وی با اشاره به تغییر ذائقه ایرانی ها یادآور شد

درصدی تولید چای داخل در سال جاری نشان می دهد که ذائقه ایرانی ها به سبب ویژگی  72وجود داشته اما خوشبختانه فروش 

 .های مثبت تولید چای کشور تغییر پیدا کرده است

در سال های گذشته مردم به سبب عدم شناخت از چای ایرانی تنها مالک استفاده آنها عطر و رنگ چای : رئیس سازمان چای گفت

کرد که چای ایرانی یکی از بهترین چای های جهان از نظر طعم و رنگ نسبت به چای های وارداتی آغشته بوده اما نباید فراموش 

 .به رنگ و اسانس است

چای ایرانی تنها چای تولید در جهان است که به سبب زمستان های سرد و سخت ارگانیک و عاری از : روز بهان در ادامه بیان کرد

 .سموم و آفت کش ها است

 ت برنامه ریزی جهت ارتقای کمی و کیفی تولید چایضرور** 

باتوجه به ضرورت ارتقای کمی و کیفی تولید چای در دو سال اخیر دولت با حمایت های خود در راستای افزایش : وی اظهار داشت

اعتبارات  خرید تضمینی، تخصیص اعتبارات نسبتا به موقع علی رغم همه مشکالت، تشکیل صندوق حمایت از چایکاران تخصیص

 .به عملیات زراعی باغات موجب سرمایه گذاری بیشتر صنعت چای شده است

اولین سالی بوده که سطح زیر کشت نه تنها روند کاهشی نداشته بلکه با احیای  74-70سال زارعی : رئیس سازمان چای گفت

هزار 0از طرفی این عمل موجب اشتغال  درصدی داشته است و 00هزار هکتار باغات رها شده میزان تولید برگ سبز چای رشد 0

 .نفر هم شده است

میلیون دالری چای خشک جلوگیری شده و  55هزار هکتار باغات رها شده از واردات  0در سال جاری با احیای : روز بهان بیان کرد

 .امیدواریم با استمرار این روند شاهد شکوفایی صنعت چای در کشور باشیم

میلیون تومان  655میلیارد و و  8درحال حاضر سرمایه صندوق : حمایت از چایکاران تصریح کرد وی در خصوص سرمایه صندوق

 .است که امیدواریم با توجه به نقش صندوق در راستای حمایت از کشاورزان این میزانسرمایه افزایش یابد

http://www.yjc.ir/fa/comercial
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پرتوان مالی سازمان می تواند به ارتقای در راستای تقویت سازمان چای کشور صندوق به عنوان بازوی : رئیس سازمان چای افزود

بهره وری امور زراعی، آبیاری تحت فشار،مکانیزاسیون ، توسعه و تجهیز کارخانجات با ارئه وام های بدون بهره با کارمزد حداکثری 

 .درصدی به چایکاران و صنعتگران کمک زیادی کند 4

/news/fa/ir.yjc.www//:ttph2475206%/ 
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 حبوبات
 - 81/44/49فارس

 قیمت حبوبات افزایش یافت/ 39درصدی قیمت برنج نسبت به پاییز  42.9کاهش 

 .درصد کاهش یافت 02.0را منتشر کرد که بر اساس آن قیمت برنج  74مرکز آمار ایران گزارش قیمت محصوالت کشاورزی پاییز 

 .مشخص شد 74، گزارش قیمت محصوالت کشاورزی در پاییز خبرگزاری فارسبه گزارش 

 محصوالت کشاورزی -الف

 غالت -0

 ای ذرت دانه -0-0

ریال  7667.5که استان یزد با ریال بوده است  7545.8در کل کشور  0074ای در پاییز سال  قیمت فروش یک کیلوگرم ذرت دانه

قیمت فروش این محصول . اند ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته 0506.6بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با 

 .درصد افزایش داشته است 8.5به میزان  70نسبت به فصل مشابه سال  74در پاییز سال 

 برنج -5-0

 00208.7استان ایالم با . ریال بوده است 05567.4ش یک کیلوگرم برنج در کل کشور به قیمت فرو 0074در فصل پاییز سال 

درصد نسبت  42.9قیمت فروش برنج . اند های فروش را داشته ریال کمترین قیمت 05005.2ریال بیشترین و استان اصفهان با 

 .کاهش داشت 39به فصل مشابه سال 

 شلتوک -0-0

ریال  00720.0استان اصفهان با . ریال بوده است 50086.4یک کیلوگرم شلتوک در کل کشور  قیمت فروش 0074در پاییز سال 

قیمت فروش این محصول نسبت به . اند ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته 02225.8بیشترین و استان خوزستان با 

 .درصد داشته است 0.0، کاهشی برابر با 70فصل مشابه سال 

 حبوبات -5

 لوبیا قرمز -5-0

ریال بوده است که استان کهگیلویه و بویراحمد  00205.7در کل کشور  0074قیمت فروش یک کیلوگرم لوبیا قرمز در پاییز سال 

قیمت فروش این . اند ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته 00502.6ریال بیشترین و استان فارس با  26576.0با 

 .درصد افزایش داشته است 05.5، معادل 70نسبت به فصل مشابه سال  74محصول در پاییز سال 

 لوبیا چیتی -5-5

ریال رسید که استان کهگیلویه و بویراحمد با  46485.0قیمت فروش یک کیلوگرم لوبیا چیتی در کل کشور به رقم  0074در پاییز 

قیمت فروش این . وش را در کل کشور داشته استریال کمترین قیمت فر 44680.7ریال بیشترین و استان مرکزی با  20440.7

 .درصد افزایش داشته است 50.0معادل  70محصول نسبت به پاییز سال 

 های روغنی دانه -0

 کنجد -0-0

http://www.farsnews.com/
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ریال  055070.5استان مازندران با . ریال بوده است 20856.6قیمت فروش یک کیلوگرم کنجد در کل کشور  0074در پاییز سال 

قیمت فروش این . اند ریال کمترین قیمت فروش در کل کشور را داشته 04860.7سیستان و بلوچستان با  بیشترین و استان

 .درصد کاهش داشته است 2.0معادل  70نسبت به فصل مشابه سال  0074محصول در پاییز 

 زیتون -0-5

ریال  25555.5تان گیالن با اس. ریال بوده است 40078.8قیمت فروش یک کیلوگرم زیتون در کل کشور  0074پاییز سال 

قیمت فروش این . اند ریال کمترین قیمت فروش در کل کشور را داشته 52555.5بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با با 

 .درصد کاهش داشته است 8.0معادل  70نسبت به فصل مشابه سال  0074محصول در پاییز 

 محصوالت لیفی -4

 (وش)پنبه  -4-0

 05555.5استان کرمان با . ریال بوده است 54250.0در کل کشور ( وش)قیمت فروش یک کیلوگرم پنبه  0074در پاییز سال 

قیمت فروش این محصول در پاییز . اند ریال کمترین قیمت فروش در کل کشور را داشته 0682.5ریال بیشترین و استان سمنان با 

 .داشته است درصد افزایش 7.8معادل  70نسبت به فصل مشابه سال  0074

 محصوالت جالیزی -2

 هندوانه -2-0

ریال  2788.0استان هرمزگان با . ریال بوده است 0005.0قیمت فروش یک کیلوگرم هندوانه در کل کشور  0074در پاییز سال 

فصل قیمت فروش این محصول نسبت به . اند ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته 0007.8بیشترین و استان زنجان 

 .است  درصد داشته 05.8، کاهشی برابر 70مشابه سال 

 خربزه -2-5

ریال  2567.5های قزوین با  استان. ریال بوده است 4040.4در فصل مورد بررسی قیمت فروش یک کیلوگرم خربزه در کل کشور 

ت فروش این محصول در پاییز قیم. اند ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته 0755.5بیشترین و استان خوزستان با 

 .درصد داشته است 00.5کاهشی معادل  70نسبت به فصل مشابه سال  74سال 

 خیار -2-0

 07876.0استان خراسان جنوبی با . ریال بوده است 00555.0قیمت فروش یک کیلوگرم خیار در کل کشور  0074در پاییز سال 

قیمت فروش خیار نسبت به فصل . اند کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشتهریال  6502.5ریال بیشترین و استان لرستان با 

 .درصد مواجه بوده است 55.2با افزایشی معادل  70پاییز سال 

 سبزیجات -6

 زمینی سیب -6-0

 0474.6استان مازندران با . ریال بوده است 4056.8زمینی در کل کشور  قیمت فروش یک کیلوگرم سیب 0074در پاییز سال 

قیمت فروش این محصول در . اند ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته 5847.0ریال بیشترین و استان کردستان با 

 .درصد کاهش داشته است 25.0معادل  70نسبت به سال  0074پاییز سال 

 فرنگی گوجه -6-5
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باالترین قیمت فروش را استان . ریال بوده است 0550.0فرنگی در کل کشور  قیمت فروش یک کیلوگرم گوجه 0074در پاییز سال 

قیمت فروش این محصول در پاییز . اند ریال داشته 0555.5ترین قیمت فروش را استان فارس با  ریال و پایین 55086.0بوشهر با 

 .است  درصد افزایش داشته 00.0معادل  70نسبت به فصل مشابه سال  0074سال 

 بادمجان -6-0

ریال باالترین و  02555.5استان . ریال بوده است 8556.7قیمت فروش یک کیلوگرم بادمجان در کل کشور  0074در پاییز سال 

قیمت فروش این محصول نسبت به پاییز سال . اند ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته ریال پایین 0278.5استان هرمزگان با 

 .درصد افزایش داشته است 50.6معادل  70

 پیاز -6-4

ریال بوده است استان سیستان و بلوچستان با  6024.8فصل مورد بررسی قیمت فروش یک کیلوگرم پیاز در کل کشور  در

قیمت . اند ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته ریال پایین 2555.5استان لرستان با   ریال باالترین قیمت فروش و 05555.5

 .درصد افزایش داشته است 05.0معادل  70مشابه سال نسبت به فصل  0074فروش این محصول در پاییز 

 ای محصوالت علوفه -0

 یونجه -0-0

ریال  04757.0استان بوشهر با . ریال بوده است 8052.2قیمت فروش یک کیلوگرم یونجه در کل کشور  0074در فصل پاییز سال 

قیمت فروش این محصول نسبت به . اند ا داشتهریال کمترین قیمت فروش در کل کشور ر 2207.8بیشترین و استان خوزستان با 

 .درصد افزایش داشته است 55.5معادل  70پاییز سال 

 ای ذرت علوفه -0-5

استان سیستان و بلوچستان . ریال بوده است 0054.8ای در کل کشور  قیمت فروش یک کیلوگرم ذرت علوفه 0074در پاییز سال 

قیمت فروش این . اند ریال کمترین قیمت فروش در کل کشور را داشته 858.5ریال بیشترین و استان لرستان با  0255.5با 

 .درصد کاهش داشته است 52.5معادل  70نسبت به فصل مشابه سال  0074محصول در پاییز 

 دار های هسته میوه -8

 انار -8-0

ریال  50002.4استان کرمان با . ریال بوده است 02486.0قیمت فروش یک کیلوگرم انار در کل کشور  0074در پاییز سال 

قیمت فروش انار نسبت به . اند ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته 00270.7بیشترین و استان خراسان رضوی با 

 .درصد مواجه بوده است 4.0با افزایشی معادل با  70فصل مشابه سال 

 دار های دانه میوه -7

 سیب درختی -7-0

ریال  50280.6استان قم با . ریال بوده است 05005.0در کل کشور  0074سیب درختی در پاییز سال قیمت فروش یک کیلوگرم 

قیمت فروش این . اند ترین قیمت فروش در کل کشور بوده ریال به ترتیب دارای باالترین و پایین 0440.0و استان همدان با 

 .درصد کاهش داشته است 50.0معادل  70نسبت به فصل مشابه سال  0074محصول در پاییز سال 

 انگور -7-5
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ریال  50057.0استان کردستان با . ریال بوده است 02620.4قیمت فروش یک کیلوگرم انگور در کل کشور  0074در پاییز سال 

قیمت فروش این محصول نسبت به . اند ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته 8505.7بیشترین و استان همدان با 

 .درصد افزایش داشته است 45.0معادل  70سال پاییز 

 مرکبات -05

 پرتقال -05-0

ریال  50000.0استان فارس با . ریال بوده است 04068.2قیمت فروش یک کیلوگرم پرتقال در کل کشور  0074در پاییز سال 

ت فروش این محصول در پاییز قیم. اند ریال کمترین قیمت فروش در کل کشور را داشته 00205.8بیشترین و استان گلستان با 

 .درصد افزایش داشته است 04.0معادل  70نسبت به فصل مشابه سال  0074

 نارنگی -05-5

استان کهگیلویه و بویراحمد با . ریال بوده است 05540.5قیمت فروش یک کیلوگرم نارنگی در کل کشور  0074در پاییز سال 

قیمت فروش این . اند ریال کمترین قیمت فروش در کل کشور را داشته 0757.4ریال بیشترین و استان گلستان با  00406.0

 .درصد کاهش داشته است 50.2معادل  70نسبت به فصل مشابه سال  0074محصول در پاییز 

 های دامی دام و فرآورده -ب

 دام -0

 پرواری گوسفند و بره زنده -0-0

استان . ریال بوده است 005605.6بره به صورت زنده در کل کشور در فصل مورد بررسی قیمت فروش یک کیلوگرم گوسفند و 

ترین قیمت فروش را در  ریال پایین 04774.0ریال باالترین و استان کهگیلویه و بویراحمد با  026527.7سیستان و بلوچستان با 

درصد افزایش داشته  0.0یزان به م 70نسبت به فصل مشابه سال  0074قیمت فروش آن در فصل پاییز سال . اند کل کشور داشته

 .است

 پرواری  گاو و کمتر از دو سال -0-5

ریال بوده  006507.7قیمت فروش یک کیلوگرم گاو کمتر از دو سال پرواری به صورت زنده در کل کشور  0074در پاییز سال 

مت فروش را در کل کشور ریال کمترین قی 07050.0ریال بیشترین و استان گلستان با  025550.5استان گیالن با . است

 .درصد افزایش داشته است 7.2معادل  70قیمت فروش این محصول نسبت به پاییز سال . اند داشته

 های دامی فرآورده -5

 (چرخ نکرده)شیر گوسفند  -5-0

که ریال بوده است  50705.6قیمت فروش یک کیلوگرم شیر گوسفند به صورت چرخ نکرده در کل کشور  0074در پاییز سال 

ریال باالترین و استان  58706.6استان آذربایجان شرقی با . رو بوده است درصد روبه 00.8با افزایش برابر  70نسبت به سال 

 .اند ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته ریال پایین 05565.0خوزستان با 

 (چرخ نکرده)شیر گاو  -5-5

 70ریال بوده است که نسبت به فصل مشابه سال  00057.2و در کل کشور قیمت فروش یک کیلوگرم شیر گا 0074در پاییز سال 

ترین  ریال پایین 7050.6ریال باالترین و استان آذربایجان غربی با  08000.4استان بوشهر با . درصد داشته است 0.2افزایشی برابر 

 .اند قیمت فروش را در کل کشور داشته
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 خدمات کشاورزی -ج

 خدمات ماشینی -0

 شخم زمین زراعی آبی با تراکتور -0-0

استان . ریال بوده است 0500707.8هزینه یک بار شخم یک هکتار زمین زراعی آبی با تراکتور در کل کشور  0074در پاییز سال 

ریال به ترتیب بیشترین و کمترین هزینه انجام این خدمت را در کل کشور  082055.5ریال و استان ایالم با  5877740.7یزد با 

 .درصد افزایش داشته است 00.6معادل  70هزینه انجام این خدمت نسبت به فصل مشابه سال . اند داشته

 شخم زمین زراعی دیم با تراکتور -0-5

استان . ریال بوده است 726802.6در فصل مورد بررسی هزینه یک بار شخم یک هکتار زمین زراعی دیم با تراکتور در کل کشور 

ریال به ترتیب بیشترین و کمترین هزینه انجام این خدمت را  000000.0ریال و استان خراسان رضوی با  0705004.6اصفهان با 

 .درصد افزایش داشته است 04.0معادل  70هزینه انجام این خدمت نسبت به فصل مشابه سال . اند در کل کشور داشته

 دیسک زمین آبی با تراکتور -0-0

استان . ریال بوده است 288556.7دیسک یک هکتار زمین زراعی آبی با تراکتور در کل کشور هزینه یک بار  0074در پاییز سال 

. اند ریال به ترتیب بیشترین و کمترین هزینه انجام این خدمت را در کل کشور داشته 008420.7ریال و قم با  0004850.6یزد با 

 .صد افزایش داشته استدر 00.7معادل  70هزینه انجام این خدمت نسبت به فصل مشابه سال 

 دیسک زمین دیم با تراکتور -0-4

استان . ریال بوده است 205844.4در فصل مورد بررسی هزینه یک بار دیسک یک هکتار زمین زراعی دیم با تراکتور در کل کشور 

ین خدمت را در کل کشور ریال به ترتیب بیشترین و کمترین هزینه انجام ا 005057.4ریال و استان مرکزی با  008666.0ایالم با 

 .درصد افزایش داشته است 0.4معادل  70هزینه انجام این خدمت نسبت به فصل مشابه سال . اند داشته

 خدمات نیروی انسانی -5

 (مرد)چین  کارگر میوه -0-5

استان قم با . ریال بوده است 480552.8چین مرد در کل کشور  دستمزد روزانه یک نفر کارگر میوه 0074در پاییز سال 

ترین سطح دستمزد را در کل کشور  ریال به ترتیب باالترین و پایین 570528.0ریال و استان سیستان و بلوچستان تا  600562.2

 .درصد کاهش داشته است 5.0معادل  70سطح این دستمزد نسبت به فصل مشابه سال . اند داشته

 (زن)چین  کارگر میوه -5-5

استان قزوین با . ریال بوده است 057722.2چین زن در کل کشور  روزانه یک نفر کارگر میوه در فصل مورد بررسی دستمزد

. اند ترین سطح دستمزد را در کل کشور داشته ریال به ترتیب باالترین و پایین 506840.0و استان خراسان جنوبی با  224805.2

 .داشته است درصد کاهش 2.8معادل  70سطح این دستمزد نسبت به فصل مشابه سال 

 (مرد)دروگر غالت  -5-0

استان چهارمحال و . ریال بوده است 250507.8دستمزد روزانه یک نفر کارگر دروگر غالت مرد در کل کشور  0074در پاییز سال 

ور ترین سطح دستمزد را در کل کش ریال به ترتیب باالترین و پایین 555555.5ریال و استان گلستان با  600650.7بختیاری با 

 .اند درصد افزایش داشته 6.5معادل  70سطح این دستمزد نسبت به فصل مشابه سال . اند داشته

 (مرد)کار  کار و تنک کارگر وجین -5-4
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استان . ریال بوده است 484858.4کار مرد در کل کشور  کار و تنک دستمزد روزانه یک نفر کارگر وجین 0074در پاییز سال 

ترین سطح دستمزد را در  ریال به ترتیب باالترین و پایین 500805.2ریال و استان خوزستان با  066666.0کهگیلویه و بویراحمد با 

 .درصد افزایش داشته است 5.6معادل  70سطح این دستمزد نسبت به فصل مشابه سال . اند کل کشور داشته

 (زن)کار  کار و تنک کارگر وجین -5-2

. ریال بوده است 054.2هزار و  500کار زن در کل کشور  کار و تنک نفر کارگر وجیندر فصل مورد بررسی دستمزد روزانه یک 

ترین سطح دستمزد را در کل  ریال به ترتیب باالترین و پایین 458.6هزار و  500هزار ریال و استان گلستان با  455استان فارس با 

 .درصد کاهش داشته است 08.0معادل  70سطح این دستمزد نسبت به فصل پاییز سال . اند کشور داشته

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http00740055550004 
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  خاک
 آیانا - 4۹8۱بهمن  48: تاریخ

 رونمایی از ژئوپورتال و سایت استانداردهای خاک

مراسم روز جهانی خاک در واپسین روزهای سال میالدی اختصاص داده شده به آن، با رونمایی از ژئوپورتال مؤسسه تحقیقات خاک 

 .و آب و سایت استانداردهای خاک سازمان حفاظت محیط زیست برگزار خواهد شد

رونمایی از ژئوپورتال مؤسسه تحقیقات خاک مراسم روز جهانی خاک در واپسین روزهای سال میالدی اختصاص داده شده به آن، با 

 .و آب و سایت استانداردهای خاک سازمان حفاظت محیط زیست برگزار خواهد شد

با اشاره به ( ایانا)مقام مؤسسه تحقیقات خاک و آب جهاد کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  قائم 

از تمامی کشورها درخواست شده بود مراسمی را : نی خاک از سوی سازمان ملل متحد گفتبه نام سال جها 5502نامگذاری سال 

 .برای ارج نهادن به خاک و هشدار به مسئوالن و آحاد جامعه برای داشتن رفتار مناسب با خاک مراسمی برگزار کنند

سوی این مؤسسه با همکاری سازمان حفاظت  ای نیز از با توجه به رسالت مؤسسه تحقیقات خاک و آب، برنامه: سعید سعادت افزود

 .های این سازمان برای ارج نهادن به خاک برگزار خواهیم کرد ماه در سالن همایش محیط زیست در تاریخ دوم دی

های سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی و  هایی با موضوع سیاست در این جشنواره، سخنرانی: وی خاطرنشان کرد

ها در این زمینه پیش رو دارد،  هایی که دولت درباره آموزش و ترویج و دانشگاه های مرتبط با خاک و سیاست اره پژوهشدولت درب

 .شود انجام می

انجمن علوم : نهاد به این مراسم ادامه داد های مردم مقام مؤسسه تحقیقات خاک و آب جهاد کشاورزی با اشاره به دعوت تشکل قائم 

 .هایش در این جشنواره حضور خواهد داشت ها، اهداف و سیاست ای ارائه برنامهخاک ایران نیز بر

سعادت با بیان اینکه در مراسم روز جهانی خاک از ژئوپورتال مؤسسه تحقیقات خاک و آب که حاوی بانک اطالعاتی خاک و 

داردهای خاک سازمان حفاظت محیط مطالعات و تحقیقات مربوط به آن رونمایی خواهد شد، در ادامه از رونمایی سایت استان

 .زیست در این روز نیز خبر داد

وی در پایان به حضور معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست؛ محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی؛ عباس رجائی، 

هاد کشاورزی؛ کامبیز مراد اکبری، معاون آب و خاک ج رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی؛ علی

 .بازرگان، رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب و منوچهر گرجی، رئیس انجمن علوم خاک ایران در این مراسم اشاره کرد

گفتنی است، مراسم روز جهانی خاک در واپسین روزهای سال اختصاص داده شده به آن، با همکاری مؤسسه تحقیقات خاک و آب 

های سازمان حفاظت محیط زیست از ساعت  ماه سال جاری در سالن همایش چهارشنبه دوم دیو سازمان حفاظت محیط زیست، 

 ./برگزاری خواهد شد 04تا  7

/news/fa/ir.iana.www//:http58605D%/8%B 
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 خاک
 آیانا - 4۹8۱بهمن  48: اریخت

 ویژه ایانا در دفاع از جایگاه خاکستایش فائو از تالش 

ای این سازمان در ایران منتشر کرد  های رسانه سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد در پایان سال جهانی خاک، گزارشی از فعالیت

 .یژه نشان دادجانبه و پایدار به موضوع خاک پرداخته، توجه و صورت همه که به( ایانا)و به نقش برجسته خبرگزاری کشاورزی ایران 

ای این سازمان در ایران  های رسانه در پایان سال جهانی خاک، گزارشی از فعالیت( فائو)سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد 

جانبه و پایدار به موضوع خاک پرداخته است،  صورت همه که به( ایانا)منتشر کرد و به نقش برجسته خبرگزاری کشاورزی ایران 

 . داد توجه ویژه نشان

سایت رسمی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد  وباز ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

اسر کشور به ای را در سر نمایندگی این سازمان در ایران، کمپین رسانه ":، در این گزارش آمده است(فائو)

منظور باال بردن آگاهی، ترویج خاک  به 5502مناسبت روز جهانی خاک و به پایان رسیدن سال جهانی خاک 

 ."اندازی کرده است پایدار و مدیریت زمین راه

 ها در ایران با توجه به چالش تغییرات اقلیمی و بحران آب، به یک مسئله تخریب اراضی و جنگل ": این گزارش می افزاید

های ملی ایران نیز توجه بسیاری برای  شود و رسانه ای تبدیل شده است که در نهایت منجر به فرسایش خاک می کننده نگران

های منتشرشده  با ترجمه سلسله اخبار و گزارش (ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران طور ویژه  اند و به پیگیری این موضوع داشته

 .زمینه نشان داده استفائو، سعی و تالش خود را در این 

های مربوط به این بحران، موضوع از حساسیت خاصی برای بسیاری از مقامات کشوری  عالوه بر این، با توجه به افزایش پیگیری

های ویژه و تأثیرگذاری را درباره مسائل خاک و زمین  های ملی مصاحبه های فائو، رسانه با پشتیبانی و راهنمایی. برخوردار شد

 ."ردندمنتشر ک

مقاالت متعددی به زبان انگلیسی و فارسی به مناسبت سال جهانی خاک از وضعیت منابع  ": فائو در ادامه این گزارش نوشته است

تایمز، همشهری، خراسان،  توان به تهران هایی که این موضوع را تحت پوشش قرار دادند، می خاک کشور منتشر شد و از روزنامه

های خبری که پیگیر این داستان بودند و این سال را پوشش خبری دادند،  همچنین از آژانس. شاره کردجهان اقتصاد و اعتدال ا

، خبرگزاری مهر، خبرگزاری فارس و بسیاری (ایرنا)، خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران (ایانا)توان از خبرگزاری کشاورزی ایران  می

 . "دیگر یاد کرد

خبر این اخبار را به  نیوز و تاپ ر این مجالت آنالینی مانند عصر ایران، اقتصاد ایران، سالمتعالوه ب": در این گزارش آمده است

های  یکی از فعالیت. همچنین پنج ویدئو و چهار اینفوگرافی به زبان فارسی ترجمه و در سطح ملی منتشر شدند. اشتراک گذاشتند

آباد و در بام  ل بلوط در روز جمعه چهارم دسامبر در شهر خرممثبتی که در روز جهانی خاک در ایران صورت گرفت، کاشت نها

 ."لرستان بود

سال جهانی خاک به پایان خواهد رسید، ": در ادامه این گزارش آورده است( فائو) در عین حال سازمان جهانی خواربار ملل متحد

سازی با تأکید بر آموزش  حقیق و توسعه، ظرفیتاما ناکوزی تأکید کرده است که فائو همچنین به تعهد خود به کشورهای عضو با ت

http://www.fao.org/soils-2015/news/news-detail/en/c/358317/
http://www.fao.org/soils-2015/news/news-detail/en/c/358317/
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سال جهانی خاک سالی بود که . مربیان مشاوره سیاسی، انتقال تکنولوژی و پشتیبانی فنی در آینده نیز عمل خواهد کرد

 ."/گونه هزینه اضافی برای نمایندگی فائو در ایران به ارمغان آورد های پربار را بدون هیچ ای از فعالیت مجموعه

/news/fa/ir.iana.www//:http58658 
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 خاک
 آیانا - 4۹8۱بهمن  48: تاریخ

 ایرانیان به لحاظ داشتن خاک مرغوب خوش شانس هستند

 .فرانسوی کلزای بیشتری خواهد کردکلزاکاران با بکارگیری تکنولوژی و دانش فنی تولید کلزای هیبرید 

 . کلزاکاران با بکارگیری تکنولوژی و دانش فنی تولید کلزای هیبرید فرانسوی کلزای بیشتری خواهد کرد

فرد ریک، مدیر شرکت اورالیس فرانسه، یکی از بزرگ ترین شرکت های تولیدکننده   ،(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

وان استاد این کارگاه آموزشی که با عنوان کارگاه آموزشی انتقال آخرین تکنولوژی و دانش فنی کلزای هیبرید بذر در دنیا به عن

از مزارع کلزای استان های همدان، قزوین، شیراز، مشهد و اردبیل بازدید : زمستانه در سالن اجتماعات این سازمان برگزار شد، گفت

 .ع را مطلوب دیده امکرده ام و زمان کشت و مدیریت آفات مزار

مشکل مزارع کلزای ایران باال بودن تراکم کشت آن است و با این رویه نمی توان در تولید این محصول به هدف های : وی افزود

 .بزرگ دست یافت

کم اگر کلزا با تراکم : وی در آخر سخنان علمی خود با قدردانی از سازمان جهاد کشاورزی و شرکت خدمات حمایتی اظهار کرد

 .کشت شود، رشد طولی ریشه های آن در خاک افزایش خواهد یافت و در برابر یخبندان، گرمای زیاد و کم آبی مقاوم خواهد بود

تراکم کم کلزا در مرحله کشت باعث تسریع در رسیدن گیاه به هشت برگی، جلوگیری از رشد طولی ساقه و : فردریک بیان کرد

 .زم گیاه در ریشه آن می شودموجب ذخیره شدن مواد غذایی و آب ال

تراکم کم کشت کلزا رشد تعداد گل ها و تولید دانه های روغنی بیشتر را تضمین می کند و زارعان اگر با مراحل : او ادامه داد

 .حساس رشد این گیاه آشنا نباشند، به بهره وری زیاد دست نخواهند یافت

زارعان کلزا از زیاد بودن سبزینه و خالی نماندن سطح مزارع اظهار خوشنودی معموال : مدیر شرکت تولید بذر اورالیس فرانسه گفت

 .درصد بهره وری محصول به آن ارتباط دارد، غفلت می ورزند 65می کنند، اما از توجه به رشد ریشه کلزا که 

اشند؛ چون که نظیر این ایرانیان به لحاظ داشتن خاک مرغوب خوش شانس هستند و باید از این نظر خوشحال ب: فردریک افزود

هرچه قدر ریشه کلزا بزرگ و عمیق باشد، گیاه آن در برابر برخی آفات، علف های : وی بیان کرد.خاک در فرانسه و اروپا کم است

 .هرز و یخبندان مقاومت خواهد کرد و نمی توان با تراکم باالی کشت، ریشه کلزا را تقویت کرد

قوی باشد در برابر بادهای زمان گلدهی مقاوم خواهد بود و در برخی مواقع، آبیاری بیش از حد  اگر کلزا دارای ریشه: وی اظهار کرد

میرجمال الدین پورپیغمبر، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل .کلزا موجب تنبلی ریشه آن می شود

یبرید کلزا و انتقال دانش فنی الزم به زارعان این محصول در استان در ترویج کشت ارقام ه: نیز در ادامه این کارگاه تخصصی افزود

هزار تن تولید کلزا رتبه اول کشور را در تولید این محصول  05استان اردبیل در سال گذشته با . دستور کار این سازمان قرار دارد

هکتار به کشت ارقام جدید  5225ته که از آن هزار هکتار از اراضی استان به زیر کشت کلزا رف 2احراز کرد و امسال بیش از 

 . فرانسوی کلزا اختصاص یافته است

رقم از ارقام  00رقم از ارقام زمستانه این گیاه در شهرستان اردبیل و  50وضعیت مزارع کلزای استان مطلوب است و : وی افزود

از غالت در تامین غذای انسان نقش مهمی دارند و  دانه های روغنی و کلزا بعد. بهاره آن در شهرستان پارس آباد کشت شده است

 ./بهره وری بیشتر، مقاومت در برابر سرما و مناسب بودن برای کشت های تاخیری از مزایای ارقام هیبرید کلزا است
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 خرما 
 آیانا - 4۹8۱بهمن  48: تاریخ

/ موازنه صادرات خرما، سیب و زعفران ایرانی در مقابل واردات ذرت و روغن قزاقستانی

 احداث باغ سیب و کشت فراسرزمینی در قزاقستان اجرایی شد

های سیب در  حداث باغهای قزاقستان، کشت فراسرزمینی، ا گذاری در دیدار وزیر جهاد کشاورزی ایران با وزیر توسعه سرمایه

قزاقستان و همچنین صادرات خرما، سیب، کشمش، زعفران و انار ایرانی و واردات ذرت، روغن و تبدیل ایران به منطقه اقتصادی 

 .برای ورود محصوالت قزاقی به کشورهای همسایه ایران مورد بررسی قرار گرفت

های سیب در  های قزاقستان، کشت فراسرزمینی، احداث باغ گذاری سرمایهدر دیدار وزیر جهاد کشاورزی ایران با وزیر توسعه 

قزاقستان و همچنین صادرات خرما، سیب، کشمش، زعفران و انار ایرانی و واردات ذرت، روغن و تبدیل ایران به منطقه اقتصادی 

 .برای ورود محصوالت قزاقی به کشورهای همسایه ایران مورد بررسی قرار گرفت

گذاری قزاقستان با وزیر جهاد کشاورزی ایران،  ، در دیدار وزیر توسعه و سرمایه(ایانا)خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  به گزارش 

همکاری دو کشور در حوزه صادرات خرما، سیب، کشمش، زعفران و انار ایرانی در مقابل ذرت، روغن و چگونگی توسعه کشت 

 .گرفتفراسرزمینی مورد بحث و تبادل نظر قرار 

وجود آمده است،  در این دیدار، وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تشکیل کمیته مشترکی که پیش از این بین ایران و قزاقستان به

ویژه در حوزه تأمین مایحتاج بلندمدت ایران در حوزه ذرت و روغن و پاسخ به  های همکاری دو طرف به درباره افزایش زمینه

ترین واردکنندگان گندم منطقه بود، اما  در گذشته ایران یکی از بزرگ: ر واردات گندم سخن گفت و افزودنیازهای مقطعی ایران نظی

با سرعت توسعه کشاورزی در داخل کشور، اکنون میزان واردات در روند نزولی قرار گرفته و به صفر خواهد رسید؛ لذا در حوزه 

تواند مورد توجه قرار گیرد، واردات روغن و ذرت خواهد  های دو طرف می یبلندمدت تنها محصوالتی که اکنون برای افزایش همکار

 .بود

ایران : محمود حجتی با اشاره به تشکیل منطقه صادراتی از طریق ایران برای واردات محصوالت قزاقی به کشورهای منطقه گفت

عنوان یک منطقه صادراتی، این  باشد، بتواند به کند در صورتی که کاالهای قزاقی را برای مصرف داخلی کشور نیاز نداشته تالش می

 .کاالها را به کشورهای اطراف ترانزیت کند

در دیداری که با وزیر کشاورزی روسیه برگزار شد، توافقات خوبی : وی از احداث باغ سیب در قزاقستان خبر داد و خاطرنشان کرد

 .ان وجود دارد نیز در دستور کار قرار گرفتاکنون در ایر های سیب مدرنی که هم عمل آمد که توسعه باغ به

تن سیب درختی تولید کنند که رقم  005اند در یک هکتار بیش از  تولیدکنندگان نمونه ایرانی توانسته: حجتی ادامه داد

 .ثبت شود ها در قزاقستان نیز شده ایرانی رود و امیدواریم چنین رکوردهایی در باغ احداث شمار می آوری در تولید سیب به شگفت

ترین  هزار تن سیب خبر داد و این محصول را در کنار پسته، کشمش، خرما، انار و زعفران از مهم 455وی از تولید سه میلیون و 

 .اقالم صادراتی ایران دانست

 کشت فراسرزمینی در قزاقستان اجرایی شد 

های مشترک، توافقات خوبی با وزیر کشاورزی  گذاری در حوزه کشت فراسرزمینی و سرمایه: وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

 .های دو کشور در زمینه کشاورزی را افزایش خواهد داد قزاقستان صورت گرفته که توسعه همکاری
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توانند به طرف قزاقی معرفی  هایی در ایران فعال هستند که میNGO ها و در زمینه واردات کاالها نیز اتحادیه: حجتی یادآور شد

 .های بخش خصوصی دنبال شود ها و شرکتNGO های مشترک با یشوند تا همکار

 توانیم تأمین کنیم بوقلمون و گوشت گوسفند حالل ایران را می 

حوزه صنعت، کشاورزی و اقتصادی  00نفره همراه در  525گذرای قزاقستان همچنین در این دیدار که با هیأت  وزیر توسعه سرمایه

 .های دو طرف در بخش کشاورزی داد پیشنهادات مشخصی برای توسعه همکاریدر ایران حاضر شده است، 

رود تسهیالت و مبادالت بانکی  وجود آمده، انتظار می از آنجا که تعامل مناسبی بین مقامات بانکی به: آسیت ایکشوف اظهار داشت

 .تری ایجاد شود ه گستردهها با سرعت بیشتر و در دامن رود همکاری با سرعت بیشتری دنبال شود و انتظار می

این شرکت توانسته است غالت مورد نیاز : کننده غالت ایران خبر داد و تأکید کرد عنوان تأمین وی از شرکت فرکوس قزاقستانی به

 ایران را از کشورهای قزاقستان و روسیه فراهم کند، اما مقامات گمرکی از پذیرش جو خودداری کرده و معتقدند باید این جو حتماً

از قزاقستان تأمین شده باشد، در حالی که روسیه و قزاقستان جزو اتحادیه اوراسیا هستند و ایران در حال مذاکره برای انعقاد 

 .قرارداد همکاری با این اتحادیه است

های مختلف اقتصادی ایران نظیر  گذرای قزاقستان شرکت فرکوس را یک هولدینگ دانست که در بخش وزیر توسعه سرمایه

 .برداری از معادن طالی کردستان فعالیت می کند بهره

های تحت پوشش این شرکت از هیچ  این شرکت همچنین در حال تولید گوشت گوسفند حالل است که در تغذیه دام: وی افزود

 .شود مواد هورمونی یا ژنتیکی استفاده نمی

ما از ورود محصوالت دامپروری ایران و : و خاطرنشان کردالمللی دامپروری تخصصی قزاقستان خبر داد  ایکشوف از نمایشگاه بین

 .کنیم حضور دائمی طرف ایرانی در این نمایشگاه استقبال می

کند که در صورت  این شرکت حجم قابل توجهی علوفه و بوقلمون تولید می: وی از با اشاره به تولید علوفه و بوقلمون ادامه داد

 ./تواند بازار علوفه و گوشت بوقلمون مورد نیاز ایران را تأمین کند ن میهای بخش خصوصی فعال ایرا معرفی شرکت

/news/fa/ir.iana.www//:http58605D%/7%82%D7% 
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 روغنیدانه های 
 خبرنگاران جوان - 4۹8۱بهمن  48: تاریخ

 ساله 4۲درصدی تولید دانه های روغنی نیازمند برنامه  0۲خوداتکایی 

 .درصدی تولید دانه های روغنی خواهیم رسید 05ساله به خود کفایی  05با یک برنامه مدون : دبیر انجمن روغن نباتی کشور گفت

، در خصوص واردات روغن خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانکشور در گفتگو با  ابوالحسن خلیلی دبیر انجمن روغن نباتی

درصد آن در  2هزار تن روغن خام مورد نیاز کشوراست در حالیکه تنها کمتر از  255ساالنه حدود یک میلیون و : خام اظهار داشت

 .از طریق واردات تامین می شودکشور تولید و مابقی 

هزار تن روغن آفتابگردان  455الی  055هزار تن روغن پالم، 455ساالنه حدود : وی با اشاره به واردات روغن به کشور اظهار داشت

 .و مابقی روغن خام سویا و دانه های سویا به کشور وارد می شود

میلیون  652هزار تن دانه های روغنی به ارزش  088ک میلیون و ی 74در هشت ماهه نخست سال : خلیلی در ادامه یادآور شد

میلیون دالر به کشور وارد  268هزار تن روغن خام به ارزش  648میلیون دالر و  420هزار تن انواع کنجاله به ارزش  758دالر، 

 .شده است

پنج ساله به خود اتکایی نسبی تولید و با برنامه  با یک برنامه مستمر:وی با اشاره به خود اتکایی تولید دانه های روغنی بیان داشت

درصدی در تولید دانه های روغنی با حمایت تولید بذر مناسب و در اختیار گذاشتن کشاورزان  05ساله به خود اتکایی  05مدون 

خانجات خواهیم ،مکانیزاسیون کشاورزی و توجه جدی به بازرگانی کشاورزی و توجیه اقتصادی خرید دانه های روغنی برای کار

 . رسید

درواقع در کشور قابلیت کشت آفتابگردان ، سویا و کنجاله وجود دارد اما درصد روغن آنها : دبیر انجمن روغن نباتی تصریح کرد

هزار تن آفتابگردان در کشور وجود  555هزار تن سویا و  455متفاوت است اماگفتنی است که قابلیت تولید یک میلیون تن هکزا، 

 .دارد

/news/fa/ir.yjc.www//:http2475842D%/8%D%AE7%88%D8%%AF 
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 روغن
 - 81/44/4۱فارس

برنامه / میلیارد دالر ارز 1درصدی کشور در تامین روغن با خروج ساالنه  31وابستگی 

 شود ساله اجرا می 4۲تامین 

: میلیارد دالر ارز خبر داد و گفت 4درصدی کشور در تامین روغن خوراکی با خروج  74های روغنی از وابستگی  مجری طرح دانه

 .کند درصدی اجرا می 00ساله برای خوداتکایی  05وزارت جهاد برنامه 

های روغنی در کشور امروز در برنامه پیشخوان خبر  ، علیرضا مهاجر مجری طرح دانهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .تواند در تناوب کشت با گندم برای ایجاد پایداری در تولید گندم استفاده شود  کلزا یکی از محصوالتی است که می: گفت

ت این محصول در تناوب با کشت گندم گزینه مناسبی از میان با توجه به شرایط کم آبی و میزان مصرف آب کلزا، کش :افزود وی

 .های روغنی است دانه

برای تأمین این مقدار : هزار تن روغن خام مورد نیاز است، بیان داشت 555مهاجر با اشاره به اینکه ساالنه حدود یک میلیون و 

 .کشور تولید و یا به کشور وارد شودهای روغنی در  هزار تن انواع دانه 255میلیون و  0روغن خام باید حدود 

میلیون  4برای تأمین این میزان روغن ساالنه حدود : بیان داشت شود، درصد روغن مورد نیاز داخلی وارد می 74وی با بیان اینکه 

 .شود دالر ارز از کشور خارج می

های روغنی تصریح  خوداتکایی در تولید دانهساله وزارت جهاد کشاورزی برای  05های روغنی با اشاره به طرح  مجری طرح دانه

 .های روغنی برسیم درصدی در تولید دانه 05طی این مدت به خوداتکایی  این طرح از امسال آغاز شده و در نظر داریم تا :کرد

تار از اراضی هزار هک 005 های روغنی باید یک میلیون و  درصدی در تولید دانه 05برای رسیدن به خوداتکایی : مهاجر تصریح کرد

هزار تن دانه تولید شود و از این میزان دانه  800میلیون و  5حدود  از این سطح باید های روغنی برود و کشاورزی به زیر کشت دانه

 .هزار تن هم کنجاله تولید شود 855یک میلیون و  هزار تن روغن خام و همچنین 825تا  855باید حدود  هم

سال  05دانه روغنی سویا دارد که بر اساس آن قرار است تا در  همچنین برنامه دیگری برای تولید وزارت جهاد کشاورزی: وی افزود

هزار تن  655توان به حدود  و از این میزان تولید سویا هم می هزار تن سویا در کشور تولید کنیم 055آینده حداقل یک میلیون و 

 .روغن دست یافت

عالوه بر سویا و کلزا، وزارت جهاد کشاورزی تولید دانه روغنی : کشاورزی بیان داشتهای روغنی وزارت جهاد  مجری طرح دانه

 .را هم در دستور کار دارد گلرنگ، آفتابگردان

 .کند اروپا بیشتر از روغن کلزا و بعد روغن آفتابگردان استفاده می: مهاجر گفت

آفتابگردان را آغاز کرده و از دو سال گذشته ارقام بسیار وزارت جهاد کشاورزی از چند سال پیش تولید بذرهای هیبرید : وی گفت

پرمحصولی را وارد کشور کرده تا هم بتوانیم تولید را در واحد سطح افزایش دهیم و با افزایش عملکرد درآمد کشاورزان را هم 

 .افزایش دهیم

این محصول روغن بسیار با : شور اظهار داشتریزی برای تولید دانه روغنی کنجد در ک های روغنی با اشاره به برنامه مجری دانه

 .های کشور قابلیت تولید دارد کیفیتی دارد و در اکثر استان

http://www.farsnews.com/
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و اگر امکانات و  درصدی خواهیم رسید 00حداقل به خوداتکایی  سال آینده 05های روغنی در  در تولید کل دانه:مهاجر تصریح کرد

 .سیدن به خودکفایی دور از دسترس نیستشرایط آب و هوایی و تکنولوژیکی آن فراهم شود، ر

های روغنی بحث خرید آن است و به همین دلیل وزات جهاد  بزرگترین چالش وزارت جهاد کشاورزی در تولید دانه: وی بیان داشت

ریزی  مهریزی دولتی در حال برنا کشاورزی، شرکت بازرگانی دولتی را به عنوان مباشر خرید کلزا برگزیده و همچنین شرکت برنامه

 .برای خرید راحت کلزا از کشاورزان است

امیدواریم با همت و پشتیبانی دولت و مسئولین نظام پول کشاورزان به موقع بعد از خرید : های روغنی افزود مجری طرح دانه

 .های روغنی پرداخت شود محصوالت دانه

 .های روغنی را هم داریم و در کنار آن کشت سایر دانه تولید کلزا از اوایل فروردین آغاز و تا مرداد ادامه دارد: وی افزود

های روغن نباتی  کشی با ظرفیتی بیش از نیاز کشور داریم و حتی ظرفیت کارخانه کارخانجات بسیار زیادی در روغن: مهاجر گفت

 .هم در کشور در شرایط بسیار خوبی قرار دارد

این بودجه در اختیار مجری  72های روغنی در نظر گرفته که از ابتدای سال  امسال دولت بودجه خوبی را برای تولید دانه: وی افزود

 .گیرد های روغنی قرار می طرح دانه

بیشترین افزایش قیمت در نرخ تضمینی محصوالت کشاورزی امسال در نرخ تضمینی : های روغنی تصریح کرد مجری طرح دانه

 .های روغنی اعمال شد دانه

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http00740000555065 
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 زعفران
 خبرنگاران جوان - 4۹8۱بهمن  4۱: تاریخ

 نقشه شوم دنیا برای طالی سرخ ایرانی

 .افغانستان حدود هفت سال قبل آغاز شده و تاکنون ادامه داردپدیده شوم قاچاق پیاز زعفران به : عضو شورای ملی زعفران گفت

، در خصوص قاچاق پیاز زعفران به خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانعلی حسینی عضو شورای ملی زعفران در گفتگو با 

زعفران به افغانستان حدود هفت سال قبل آغاز شده و تاکنون ادامه دارد و از طرفی پدیده شوم قاچاق پیاز : افغانستان اظهار داشت

این موضوع بسیار نگران کننده است چرا که با افزایش قاچاق پیاز زعفران به افغانستان روند توسعه کشت در دو استان خراسان 

 .رضوی و جنوبی کند خواهد شد

درصد است این  05درصد و مابقی کشورها زیر  08تعرفه صادرات زعفران ایران به هند  :وی با اشاره به تعرفه صادرات زعفران گفت

 .در حالی است که اکنون کشوری مانند هندوستان تعرفه ورود زعفران برای کشور افغانستان را برداشته است

فتنی است که برخی قاچاقچیان با درصد صادرات زعفران به چین قاچاق است و گ 75در واقع بیش از : حسینی در ادامه یادآور شد

 . صادرات زعفران همراه باناخالصی های فراوان به اسم ایران قصد بد نام کردن طالی سرخ ایرانی را دارند

ساالنه : تنی را به منظور صادرات در اختیار افغانستان قرار دهد بیان کرد 45وی با اشاره به اینکه آمریکا اعالم کرده که یک بازار 

تن است و حال باید گفت که افغانستان با تمام تالش خود برای افزایش پیاز زعفران ایران  65الی  25عفران در آمریکا بین مصرف ز

 . تن زعفران تولید کند 0الی  5تنها می تواند 

ازآنجا به اسم در گذشته زعفران ایران به صورت رسمی و غیر رسمی به افغانستان وارد شده و : عضو شورای ملی زعفران افزود

زعفران افغان ها به آمریکا صادر می شود اما حال با رفع تحریم ها و گشوده شدن درهای دنیا و آغاز صادرات به آمریکا دیگر افغان 

 .ها جایی نخواهند داشت

 

وص میزان تولید تاکنون وزارت جهاد کشاورزی آمار مستندی در خص: وی با اشاره به میزان تولید زعفران در سال جاری بیان کرد

تن است که در صورت ثبات قیمت ها قادر به  055اعالم نکرده اما بر اساس پیش بینی ها برآورد تولید در سال جاری حدود 

 .تن زعفران خواهیم بود 555صادرات 

/news/fa/ir.yjc.www//:http2480500D%/7%86%D7%85% 
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 زیتون
 فودپرس 4۹81بهمن ماه  48دو شنبه 

العاده شورای ملی زیتون ایران برای تغییر  فراخوان دعوت به مجمع عمومی فوق

 متن کامل اساسنامه+ اساسنامه

در محل اتاق بهمن ماه  58شورای ملی زیتون ایران در روز ( نوبت دوم)العاده  مجمع عمومی فوق -اقتصاد غذا < کشاورزی

 .بازرگانی ایران برگزار خواهد شد

گفتنی است؛ دستور این جلسه اصالح اساسنامه است و متن اساسنامه کنونی این شورا جهت بررسی در لینک زیر، قابل دسترسی 

 :است

 اساسنامه شورای ملی زیتون

 . در سالن طبقه دهم اتاق ایران برپا خواهد بود 02:  05زم به یادآور ی است؛ این جلسه در ساعت ال

55502d0a5f48e52aafc587c7=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http 
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 زیتون
 فودپرس 4۹81بهمن ماه  49یک شنبه 

 های زیتون ایرانی به روسیه رسید  نخستین محموله

 62المللی تخصصی صنایع غذایی و نوشیدنی مسکو که با حضور  وسومین نمایشگاه بین همزمان با شروع به کار بیست< مواد غذایی

 .گیرد مندان قرار می دید عالقههای زیتون ایرانی در معرض  شود، نخستین محموله کشور برگزار می

وسومین نمایشگاه  بار بخش خصوصی ایران با شرکت در بیست برای نخستین: عضو شورای ملی زیتون با اعالم این خبر گفت

ماه سال جاری در  بهمن 50تا  07فوریه و برابر  05المللی تخصصی صنایع غذایی، نوشیدنی و مواد اولیه مسکو که از هشت تا  بین

 .اند های زیتون کنسروی را برای ارائه در بازار روسیه در این نمایشگاه ارائه کرده برپاست، محموله مسکو

جات، لبنیات، شیر و خامه، کره، بستنی،  در این نمایشگاه، انواع مواد غذایی ازقبیل کنسرو، سبزیجات، میوه: نادر جاللت افزود

آماده،  ا، نان، غذاهای منجمد، ادویه، انواع سس، محصوالت گوشتی نیمهها، چای، قهوه، شکالت، ژله، آدامس، خرم نوشیدنی

 .شود ها عرضه می محصوالت کشاورزی و انواع نوشیدنی

شده بین روسیه و اتحادیه اروپا، این کشور واردات زیتون که پیش از این به گواهی  های اعمال همزمان با تحریم: وی خاطرنشان کرد

آمده، ترکیه و این  کرد، متوقف شده و با توجه به موضع سیاسی پیش یورو از کشور ایتالیا وارد می 6.0 تا 0.2پالزا به قیمت  فرش

 .طعم ایرانی است های خوش کشور زمان مناسبی برای عرضه زیتون

مورد نیاز این  علت کمبود تولید روغن زیتون، تولیدکنندگان ایرانی عمالً قادر به تأمین روغن زیتون هرچند به: جاللت ادامه داد

 .شود های کنسرو زیتون به این کشور وارد می کشور نیستند، اما محموله

 خورند گرم کمتر از مردم دنیا روغن زیتون می 055ها  ایرانی

گرم است، در  255متوسط مصرف روغن زیتون در دنیا : عضو شورای ملی زیتون با اشاره به سرانه مصرف روغن زیتون تصریح کرد

و سوریه  08، اسپانیا 04، ایتالیا 54گرم گزارش شده است، اما در کشورهایی نظیر یونان  555ین سرانه در ایران حدود حالی که ا

 .دهنده اهمیت مصرف زیتون در سبد غذایی این کشورها است کیلوگرم گزارش شده است که نشان 50

علت تغییر  های اخیر به شود که در سال جهان تولید می هزار تن روغن زیتون در 855ساالنه حدود دو میلیون و : وی یادآور شد

ها و همچنین سرمازدگی در برخی کشورهای تولیدکننده نظیر اسپانیا و ترکیه، حجم تولید این  شرایط جوی نظیر کاهش بارندگی

 .شدت روند کاهشی داشته است محصول به

 نی استتر از میانگین جها تن پایین 05میانگین تولید زیتون در ایران 

تن در واحد سطح است، در حالی  5.5میانگین تولید زیتون در ایران : جاللت با اشاره به میانگین برداشت زیتون در ایران تأکید کرد

 .تن در هر هکتار در آمریکا ثبت شده است 05که سطح عملکرد زیتون در دنیا 

علت پراکندگی  شود، از عملکرد پایینی برخوردار است و به ه میهای زیتونی که در ایران کاشت از آنجا که واریته: وی اظهار داشت

ای برخوردار باشد، کشاورزان با انگیزه دریافت بهای  تواند هرساله از استاندارد ویژه ها و عملکرد متفاوت میزان برداشت نمی باغ

شدن بازار مصرف از زیتون کنسروی و  صورت کنسروی دارند؛ چرا که با اشباع محصوالتشان، اقبال بیشتری به برداشت زیتون به

 .یابد کاهش آن، تمرکز باغداران به برداشت زیتون روغنی افزایش می

های  درصد به نهال 02های روغنی و  ها به نهال درصد یارانه 82های گذشته  در سال: جاللت با اشاره به طرح توسعه زیتون گفت

اخیر به پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی مقرر شده تا یارانه به روغن  های شد، اما در سال کنسروی زیتون اختصاص داده می
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 .های روغنی تخصیص یابد شده از دانه استحصال

کند و معتقد است کشورهای اروپایی نظیر  دفتر توسعه زیتون نیز پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی را دنبال می: وی در پایان افزود

 .های روغنی تعریف کردند بر مدار تولید زیتونهای خود را  اسپانیا و چین نیز یارانه

5f4af0c455ac655=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http 
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 سالمت
  ایرنا - 49/44/4۹81: تاریخ خبر

 میلیارد ریال برای خرید واکسن تب برفکی و پرداخت غرامت دامداران  4۰۲تخصیص 

با : ماه امسال خبر داد و گفت 4۲رئیس سازمان دامپزشکی کشور از کاهش مرگ طیور و دیگر دام ها در  -ایرنا -تهران

به دامداران اختصاص میلیارد ریال برای خرید واکسن تب برفکی و پرداخت غرامت  4۰۲تصویب هیات دولت مبلغ 

 . یافت

عصر یکشنبه در نشست مطبوعاتی که به مناسبت سی و هفتمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی برگزار شده بود، « مهدی خلج»

میلیارد ریال برای غرامت بیماری  05میلیارد ریال برای خرید واکسن تب برفکی و  25از این میزان، اعتبار دولتی به ارزش : افزود

 . مشترک سل گاوی و بروسلوز به دامداران پرداخت می شود های

بتازگی به اتحادیه سراسری دامداران اعالم کردیم در صورت تمایل می توانند بخشی از : رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت

 . ر می شودواکسن های استراتژیک تب برفکی را به کشور وارد کنند و مجوز این واردات از سوی سازمان دامپزشکی صاد

این سازمان برای حمایت از تولیدکنندگان محصوالت دامی نیز شبکه زنجیره سرد را برای توزیع واکسن تب برفکی در : وی افزود

 .اختیار واردکنندگان قرار می دهد

 درصدی تلفات طیور ناشی از بیماری ها  46کاهش ** 

درصد آن ناشی از بیماری های  4/0درصد رسید که  8/0طیور به ماه گذشته تلفات  05در : رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت

 . طیور و بقیه ناشی از خفگی و شرایط حمل و نقل بود

 . درصد کاهش را نشان می دهد 46درصد و تلفات ناشی از بیماری ها  05به گفته وی، بر پایه آمارها تلفات عمومی طیور 

 . درصد آن از بیماری ناشی می شد 4/6رصد بود که د 5/00تلفات طیور  0075در سال : وی تصریح کرد

ماهه امسال  05بیماری مشترک انسان و دام روبرو بوده ایم که در  6مورد بیماری طیور و  58بیماری با  04از مجموع : خلج گفت

 . درصد کاهش داشت 58نسبت به پارسال بیماری های دامی 

 65درصد و بیماری لنفی اسکرین  05درصد، تب برفکی  26کنندگان کوچک در این مدت بیماری طاعون نشخوار: وی اضافه کرد

 . درصد کاهش یافت

هزار مورد واکسیناسیون انجام  855میلیون و  02امسال نسبت به پارسال : خلج درباره واکسیناسیون بیماری بروسلوز دامی گفت

 . نشان می دهددرصد افزایش  05ماهه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال  05شد که در 

 مزرعه پرورش قزل آال مشکوک به ماالشیت گرین معدود شد  57** 

طبق بخشنامه سازمان دامپزشکی که : رئیس سازمان در دامپزشکی درباره نظارت بر بهداشت عمومی فراورده های خام آبزیان گفت

مزرعه  57مونه برداری شد و همه محصول مزرعه پرورش ماهی قزل آال پایش و ن 285از پانزدهم فروردین امسال ابالغ شد، 

 . مشکوک به استفاده از ماده ضدعفونی ماالشیت گرین از بین رفت

با کمک و حمایت وزیر جهاد کشاورزی و همکاری استانداری : خلج درباره ورود دام زنده از مرزهای جنوب شرقی کشور افزود

د و در تالشیم این اقدام در سایر استان های مرزی کشور نیز عملیاتی سیستان و بلوچستان از ورود دام زنده به کشور جلوگیری ش

 . شود
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سازمان دامپزشکی کشور هر نوع جابجایی دام و طیور زنده، فراورده های خام : وی درباره سامانه یکپارچه قرنطینه این سازمان گفت

 . و نهاده های دامی را زیر نظر خود دارد

در این سامانه رصد و ردیابی می شود و در پی تفاهم تازه با سازمان حمل و نقل جاده ای و اداره  به گفته وی، ترابری همه کاالها

 . کل دامپزشکی استان هرمزگان، در مرحله تازه همه جابجایی ها در استان هرمزگان رصد می شود

رصد می ( آنالین)پزشکی، به طور برخط همچنین با همکاری نیروی انتظامی کامیون های شناسه دار زیر نظر سازمان دام: وی افزود

 . شود

 . همه جابجایی ها و ترددهای کاالهای دامپزشکی در این سامانه ثبت شود 0072قرار است تا شهریورماه سال : خلج ادامه داد

 . واحد فراوری خاویار صادراتی و شیر خام رصد می شود 05واحد فراوری میگو ،  00در این سامانه : وی گفت

 . هزار مورد بارگیری و جابجایی دام، مرغ و تخم مرغ صورت می گیرد 255ه وی، سالیانه بیش از به گفت

گواهی بهداشتی برای واردات برخی فراورده های  5750کاالی صادراتی،  66مجوز بهداشتی برای  502هزار و  55همچنین امسال 

 . شده استگواهی بهداشتی ترانزیت، از سوی این سارمان صادر  0600دامی و 

 .کاالی ترانزیت از طریق قلمرو ایران برای صادرات به دیگر کشورها فرستاده می شود

 ایران برای صادرات آبزیان و لبنیات به روسیه منعی ندارد ** 

در مورد صادرات فراورده های لبنی و آبزیان : رئیس سازمان دامپزشکی کشور درباره صادرات محصوالت کشاورزی به روسیه گفت

 . هیچ منع بهداشتی نداریم و اکنون چهار شرکت لبنی ایران برگ سبز صادرات محصوالت خود به روسیه را دارند

برای شرکت های صادرکننده فراورده های لبنی و رعایت همه  IR ایران به همه تعهدهای خود مبنی بر صدور کد: وی اضافه کرد

 . پایبند است و همه این محصوالت با نظارت سازمان دامپزشکی صادر می شود اقدام های بهداشتی تولید شیر و فراورده های لبنی

بیست و پنجم )در گام نخست تفاهم کردیم سازمان دامپزشکی تا پانزدهم فوریه : خلج درباره صادرات گوشت مرغ به روسیه گفت

 . به طرف های روسی ارائه کند گواهی بهداشتی متعهد شده را درباره مرغ و نیمچه گوشتی واحدهای پرورشی( بهمن ماه

 . این به معنای نهایی شدن صادرات گوشت مرغ نیست بلکه در انتظار نتیجه بررسی های طرف های روسی هستیم: وی افزود

به گفته وی، سرانه تولید طیور روسیه منفی و این شاخص درباره ایران مثبت است بنابراین کشور ما به واردات گوشت مرغ از 

 . نیازی نداردروسیه 

 دانشگاه شرایط پذیرش دانشجوی دکترای دامپزشکی را دارند  05فقط ** 

از : رئیس سازمان دامپزشکی از پذیرش زیاد دانشجویان دکترای عمومی دامپزشکی در دانشگاه های کشور انتقاد کرد و گفت

 . انشجویان دکترای عمومی دامپزشکی را دارنددانشگاه شرایط جذب د 05مجموع دانشگاه های دولتی و آزاد فعال در کشور فقط 

هزار دکترای دامپزشک در بخش دولتی و غیردولتی مشغول به کارند که پیش بینی می شود  00به گفته وی، نزدیک به 

 . هزار نفر افزایش یابد 07به بیش از  0454رشته تا سال  7دانشجویان این 

برابر آنان کاردان و کارشناس  2/0دامپزشک و  655تا  225سالیانه نزدیک به  این در حالی است که بر پایه برآوردها: وی گفت

بنابراین باید دولت و مجموعه دستگاه های اجرایی افزون بر ارتقای سطح علمی دامپزشکان، بر . دامپزشکی در کشور مورد نیاز است

 . پایه نیاز و در دانشگاه های دارای شرایط دانشجو بپذیرند

 یک تولید نمی شود مرغ ارگان** 

هیچ مرغ : مدیرکل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی سازمان دامپزشکی کشور، در این نشست گفت« عباس عباسی»
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 . ارگانیکی در کشور تولید نمی شود بلکه مرغ بدون آنتی بیوتیک در برخی واحدها تولید و عرضه می شود

ه مرحله پایش می شود و در صورتی که هیچ باقیمانده آنتی بیوتیک در محصول دیده به گفته وی، مرغ بدون آنتی بیوتیک در س

 .نشود، به عنوان مرغ سبز و عاری از آنتی بیوتیک به بازار عرضه می شود

/News/fa/ir.irna.www//:http80720066/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.irna.ir/fa/News/81953366/


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                             4931 سوم بهمناهم اخبار هفته 
 

 

 سالمت
 فودپرس 4۹81بهمن ماه  41چهار شنبه 

 خواص مصرف پوست لیمو در کنترل دیابت

به گفته محققان پوست لیمو حاوی مقادیر زیادی فالونوئید و پلی فنول است که به کنترل سطح گلوکز خون کمک < غذا و تغذیه

 .می کند

نه تنها به کاهش وزن کمک می کند بلکه موجب تقویت سیستم همه ما می دانیم که نوشیدن آب گرم و آبلیمو در اوایل صبح 

 .اما شاید همه ما از فواید پوست لیمو آگاه نباشیم. ایمنی بدن نیز می شود

پوست لیمو حاوی پلی فنول . پوست لیمو مملو از خواص آنتی اکسیدانی است که می تواند به کنترل سطح قند خون کمک کند

 .در این شرایط، مانع از تجمع چربی در منطقه دور شکمی می شود. ومت به انسولین می شوندهایی است که باعث بهبود مقا

همچنین وجود ترکیباتی نظیر نارینگین و هسپریدین به کنترل دیابت کمک می کند و موجب کاهش تجزیه گلوکز در کبد شده و 

 .کندرا متوقف می ( تولید مولکول های گلوکز جدید در کبد)متابولیسم گلوکز 

 .با وجود فواید متعدد پوست لیمو شما می توانید از خالل پوست لیمو به شکل های گوناگون از جمله در ساالد استفاده کنید

b58464675af54fa06=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http 
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 سالمت

 فودپرس 0074بهمن ماه  00شنبه 

 سبزیجات را بیش از سه ماه در فریزر نگه ندارید

شود که  انجام فرآیند بر روی سبزیجات به ویژه سرخ کردن، باعث می: رشناس ارشد بهداشت مواد غذایی گفت کا< مواد غذایی

کردن روغن و حرارت دیدن احتمال تشکیل مواد مضر در سبزیجات نتوان آن را زمان زیادی نگهداری کرد، همچنین به دلیل اضافه 

 .زیاد است

چند روش برای نگهداری سبزیجات وجود دارد که از جمله آن : کاظم قوشچی درباره شیوه نگهداری و فریز کردن سبزیجات گفت

 .توان به کنسرو کردن، خشک کردن، فریز کردن و ترشیجات اشاره کرد می

 .درجه قرار داده شوند 08ی نگهداری سبزیجات به روش فریز کردن باید سبزیجات در دمای منفی برا: وی ادامه داد

های پالستیکی استفاده  شناس ارشد بهداشت مواد غذایی با بیان اینکه اغلب مردم برای فریز کردن سبزیجات از کیسه این کا

ب نیستند و بهتر است از ظروف کاغذی مشروط بر اینکه در ها برای منجمد کردن سبزیجات مناس ا این کیسه:کنند، متذکر شد می

ای احتمال شکستن  ای استفاده شود البته در صورت انجماد زیاد ظروف شیشه آن آلومینیوم به کار نرفته باشد و یا ظروف شیشه

 .آنها وجود دارد

 سبزیجات را بیش از سه ماه در فریزر نگه ندارید

ی با بیان اینکه در منجمد کردن سبزیجات احتمال انتقال فنیل فتاالت از ظروف پالستیکی به رشناس ارشد بهداشت مواد غذای کا

درجه زیر صفر احتمال  08نگهداری سبزیجات به مدت حدوداً سه ماه در فریزر و در دمای کمتر از : سبزی وجود دارد، تصریح کرد

 .کند انتقال این مواد به سبزیجات افزایش پیدا می

ای استفاده نکنیم بلکه از  در ابتدا بهتر است از سبزیجات گلخانه: ره شیوه مناسب فریز کردن سبزیجات گفتقوشچی، دربا

سبزیجات معطر استفاده کنیم؛ همچنین برای نگهداری نباید سبزیجات را خیلی خرد کرد تا سبزی له نشود و به بافت سبزی 

شود تثبیت رنگ  بری نامیده می رار دهیم و با این روش که آنزیمآسیبی نرسد، سپس سبزی آماده را سه دقیقه در آب جوش ق

 .شود های آن حفظ می افتد و به این شکل رنگ و برخی ویتامین سبزی اتفاق می

هایی در آن  گیرد آنزیم وقتی سبزی خرد شده در مجاورت هوا قرار می: عضو سازمان غذا و داروی استان آذربایجان غربی ادامه داد

 .کند شود که ارزش غذایی آن از دست برود و نیاز سلولی ما را برطرف نمی د سپس سرخ کردن باعث میشو فعال می

 پرهیز از فریز کردن گوجه فرنگی و سیب زمینی

پیاز، سیر، سبزیجات برگدار، نخودفرنگی، بادمجان، باقال، : وی درباره سبزیجاتی که امکان فریز کردن آنها وجود دارد، تصریح کرد

قرمه، اسفناج جزو سبزیجاتی هستند که امکان منجمد کردن آنها وجود دارد اما نباید سیب زمینی و گوجه فرنگی را سبزی 

 .هیچگاه فریز کرد

قارچ یک ماده پروتئینی و دارای آب زیاد است، پس باید زمان نگهداری آن کوتاه باشد : قوشچی، درباره فریز کردن قارچ نیز گفت

توان آن را زمان زیادی نگهداری کرد به  جات فرآیندی انجام شود به ویژه درباره سرخ کردن سبزیجات، نمیاما وقتی بر روی سبزی

 .بیند پس احتمال تشکیل مواد مضر در آن زیاد است شود سپس حرارت می این دلیل که روغن به آن اضافه می

 C میلی گرم ویتامین 65هر فرد باید روزانه : رنشان کردشناس ارشد بهداشت مواد غذایی درباره شیوه نگهداری مرکبات خاط این کا

دریافت کند و با توجه به سرماخوردگی زیاد در فصل سرما مصرف این ویتامین به دلیل دارا بودن آنتی اکسیدان، باعث جلوگیری از 
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 .شود ها می بسیاری از بیماری

کند،  گیرد و از ایجاد سرطان جلوگیری می ل آزاد را در بدن میجلوی تولید رادیکا C مصرف ویتامین: قوشچی، در ادامه اظهار کرد

 .برد درصد ویتامین آن را از بین می 65تا  25از جمله مرکبات  C اما فرآوری مواد غذایی دارای ویتامین

757e2b46f50444cf5ba556=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http 
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 سالمت
 فودپرس 4۹81بهمن ماه  4۱شنبه 

 های قاچاق هشداردرباره سالمت آجیل

درباره سالمت  رییس اتحادیه آجیل و خشکبار با بیان اینکه با قاچاق این محصوالت به کشور مواجه هستیم،< مواد غذایی

 .توانند برای مردم ایجاد کنند، هشدار داد های قاچاق و مشکالتی که می آجیل

: های پایانی سال، اظهارداشت مصطفی احمدی در واکنش به مباحث مطرح شده مبنی بر افزایش قاچاق آجیل به کشور در ماه

شود یا  ه برخی محصوالت در داخل کشور تولید نمیمتاسفانه موضوع قاچاق آجیل به کشور صحت دارد، دلیل آن هم این است ک

 .اینکه تولید آنها به اندازه نیاز نیست و این کسری باید از راه واردات تامین شود

عالوه بر این، مسئوالن اعالم کرده اند که برخی از اقالم : درصدی دارد، افزود 45تعرفه   اقالم  وی با بیان اینکه واردات برخی از این

 .برای قاچاقچیان قاچاق این اقالم صرفه اقتصادی زیادی دارد  آجیل جزو محصوالت کشاورزی و واردات آنها ممنوع است، بنابراین

ما چندین بار با مسئوالن مربوطه در این زمینه مکاتبه کرده  :احمدی با اشاره به اینکه باید راهکاری برای این مساله اندیشید، گفـت

  . درصد کاهش یابد و واردات به اندازه نیاز انجام شود 05به  45و پیشنهاد داده ایم تعرفه از 

ل، وارداتی تمام بادام هندی موجود در بازار داخ  شود و وی با بیان اینکه محصولی مانند بادام هندی اصال در داخل کشور تولید نمی

چرا ما باید کاری کنیم که شرایط به این شکل باشد؟ اگر واردات از مبادی قانونی : درصد آن قاچاق است، اضافه کرد 85و حدود 

تواند بر محصول وارداتی نظارت داشته باشد و بنابراین با سالمت مردم هم در این میان بازی  انجام شود، وزارت بهداشت می

 .شود نمی

شود، هیچ دستگاه نظارتی بر  وقتی مواد غذایی و خوراکی به صورت قاچاق وارد کشور می: ادیه آجیل و خشکبار ادامه دادرئیس اتح 

 .آن کنترل ندارد و چنین محصوالتی حتما برای سالمتی مردم مشکالتی را ایجاد خواهند کرد

این مساله درباره اقالمی مانند بادام : ی شود؟ افزوداحمدی در پاسخ به این پرسش که کدام اقالم آجیل بیشتر به کشور قاچاق م

 .هندی، بادام درختی و فندق بیشتر رخ می دهد

ها درباره واردات قانونی سبب  کاهش سختگیری: وی با اشاره به اینکه ساماندهی به وضعیت موجود کار سختی نیست، اضافه کرد

بوطه راهکار پیشنهاد شده از سوی اتحادیه را بپذیرند و تعرفه واردات امیدوارهستیم مسئوالن مر  ما. بهبود وضعیت فعلی می شود

 .کاهش دهند، ضمن اینکه واردات را برای کسانی که عضو اتحادیه هستند و کارت بازرگانی دارند، آزاد کنند  درصد 05به   را

ن تر از قاچاق تمام شود و بنابراین دیگر کاهش تعرفه باعث می شود واردات قانونی ارزا: رئیس اتحادیه آجیل و خشکبارتصریح کرد

 . برای قاچاقچیان سود ندارد که خود را به خطر انداخته و چنین ریسکی کنند

از کشف   به گزارش مهر، چندی قبل عباس نخعی، مدیر کل مبارزه با قاچاق کاالهای هدف ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز،

در بهمن و اسفندماه از آذربایجان غربی و همچنین سیستان و : اچاق در فصل پاییز خبر داد و گفتزمینی ق هزار کیلوگرم بادام 72

 .کند شود که سالمت مردم را تهدید می ای وارد کشور می بلوچستان، آجیل بدون هیچ گونه قرنطینه

b0eb0265254eaca5d=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http 
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  سالمت
 فودپرس 4۹81بهمن ماه  49سه شنبه 

 خاصیت برنج قهوه ای  ۲

برای تمام گروه های سنی، مصرف غالت به طور کامل یا همراه با سبوس، بخش مهمی از یک رژیم غذایی سالم را < غذا و تغذیه

 .تشکیل می دهد

سالم، برنج قهوه ای، طبیعی و تصفیه نشده، خواص سالمتی بسیاری دارد که اگر از آنها آگاه باشیم کمتر در میان این محصوالت 

 :در اینجا هشت خاصیت اصلی برنج قهوه ای معرفی شده است. سراغ برنج های سفید می رویم

بار برنج قهوه ای خطر  به گفته محققان دانشگاه هاروارد مصرف هفتگی دو: برنج قهوه ای و کند شدن پیشرفت دیابت

درصد کاهش  06را  5گرم از این برنج در روز خطر ابتال به دیابت نوع  25در واقع مصرف . پیشرفت و ابتال به دیابت را کند می کند

 .درصد کاهش خواهد داد 06البته مصرف دیگر غالت کامل مانند جو و گندم کامل، خطر ابتال به این بیماری را تا . می دهد

درصد از میزان نیاز روزانه بدن به فیبر را تامین کند و بنابراین  04این نوع برنج می تواند  :قهوه ای منبع غنی از فیبربرنج 

مصرف فیبر خواص مفید بسیاری برای بدن دارد که سالمت . نقش مهمی در پیشگیری از ابتال به سرطان روده و سینه داشته باشد

 .ها است دستگاه قلبی عروقی جزئی از آن 

درصد از نیاز بدن به منگنز را تامین میکند و نقش  88یک پیمانه از این نوع برنج در روز، : منبعی سرشار از منگنز و سلنیوم

منگنز نقش مهمی در کسب انرژی از پروتئین های مصرفی و کربوهیدرات ها و نیز سنتز . مهمی در مبارزه با رادیکالهای آزاد دارد

های سرطانی را  تواند سلول  ها برعهده دارد و می  اکسیدان  سلنیوم نیز نقش مهمی را در فرآیند آنتی . دارد کردن اسیدهای چرب

 .تخریب کند ضمن این که در تنظیم متابولیسم هورمون تیروئید و عملکرد سیستم ایمنی بدن نیز اهمیت اساسی دارد

اند  ای را در برنامه غذایی خود وارد کرده  ت کامل از جمله برنج قهوه به گفته محققان زنانی که غال :کاهش وزن با برنج قهوه ای

 .ال خود دست یافته و آن را نیز حفظ کنند اند به وزن ایده  بسیار بهتر از دیگران توانسته 

ین که دهد ضمن ا درصد کاهش می 05ای سطح کلسترول بد را تا  روغن برنج قهوه :برنج قهوه ای و کاهش میزان کلسترول بد

 .باعث افزایش کلسترول خوب می شود

شوند که دارای خواص  ها ترکیباتی هستند که به طور طبیعی در گیاهانی یافت می  فیتونوترینت :ها منبع خوب فیتونوترینت 

هی محسوب ای منبع خوبی از این ترکیبات گیا برنج قهوه. اکسیدان عمل کنند ضد التهابی بوده و تمایل دارند به عنوان یک آنتی 

 .شود می 

خورند احتمال ابتال به  کودکانی که مقدار زیادی غالت کامل را همراه با ماهی می  :برنج قهوه ای و کاهش خطر آسم کودکی

 .دهند درصد در خود کاهش می  25این بیماری را تا 

ماده معدنی که در سالمت  –ای منبع خوبی از منیزیم است   برنج قهوه :برنج قهوه ای و افزایش سالمت استخوان ها

درصد از مقدار نیاز توصیه شده روزانه بدن به منیزیم را  50ای،   تنها مصرف یک پیمانه برنج قهوه. ها نقشی اساسی دارد استخوان

 .کند برطرف می 
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 سالمت
 فودپرس 4۹81بهمن ماه  48دو شنبه 

نوشابه مشکی گازدار / های گازدار زا برای ماندگاری نوشابه استفاده از ماده سرطان

 نخورید

: شود، گفت مانع جذب مواد معدنی در بدن می رشناس ارشد بهداشت مواد غذایی با اشاره به اینکه نوشابه گازدار کا< مواد غذایی

 .کند دهد و مخاطراتی را برای فرد ایجاد می نوشابه گازدار مشکی اسید باالیی دارد و مصرف کردن آن اسید معده را تغییر می

ات سدیم کند که بدون بنزو هایی حرکت می دنیا به سمت نوشابه: های گازدار گفت کاظم قوشچی، درباره مضرات مصرف نوشابه

های مالت دار و  های گازدار رایج نیست بلکه دنیا در حال حرکت به سمت نوشابه باشند؛ در کشورهای اروپایی مصرف نوشابه

 .هستند B05 ها دارای ویتامین ماءالشعیر است به این دلیل که این نوشابه

ها نیز وجود  زا است و این ماده درسس شود سرطان می های گازدار استفاده ماده بنزوات سدیم که در در نوشابه: وی در ادامه افزود

 .کنند گیرند و برای اینکه نوشابه گازدار ماندگاری باالتری داشته باشد به آن تزریق می دارد ؛ این ماده را از نفت می

و تنها کاری که در بدن  شود رشناس ارشد بهداشت مواد غذایی با بیان اینکه از نوشابه گازدار هیچ ماده غذایی دریافت نمی این کا

های قلبی و عروقی و فشار باال در  هایی مانند چاقی، بیماری به همین دلیل بیماری: دهند تولید انرژی است، تصریح کرد انجام می

 .جامعه ما زیاد شده است

دهد اما نوشابه  انجام می معده به واسطه دارا بودن اسید کار هضم و جذب غذا را: قوشچی، درباره مصرف نوشابه گازدار مشکی گفت

کند اما  دهد و به این دلیل مخاطراتی را برای فرد ایجاد می مشکی اسید باالیی دارد و مصرف کردن آن اسید معده را تغییر می

 .های گازدار وجود دارد مواد نگهدارنده موجود در آن است بیشترین نگرانی که درباره نوشابه

دهند که برخی مواد معدنی جذب بدن  های گازدار اجازه نمی نوشابه: ربایجان غربی ادامه دادعضو سازمان غذا و داروی استان آذ

کند و میزان باالی شکر موجود در آن برای فرد مصرف  شوند و به دلیل میزان باالی انرژی که مصرف نوشابه در بدن ایجاد می

 .آید کننده احساس سیری کاذب به وجود می

شود  شود؛ اینکه گفته می دهد و مانع از جذب انسولین می این شکل بدن احساس گرسنگی را از دست میبه : وی در ادامه افزود

شود و در این حالت فرد احساس گرسنگی  کند به این دلیل است که باعث کاهش قند خون در بدن می نوشابه اشتها را باز می

کند به این دلیل که کالری  ت این موضوع زمینه بروز چاقی را فراهم میکند پس باید غذا بخورد تا قند خون باال برود اما در نهای می

 .باالیی در بدن ایجاد شده است

تفاوت چندانی میان نوع : های گازدار گفت های مختلف در نوشابه رشناس ارشد بهداشت مواد غذایی درباره تفاوت رنگ این کا

شود؛ در  های متفاوت استفاده می لیه ثابت است و در تهیه آنها فقط از اسانسهای گازدار وجود ندارد به این دلیل که مواد او نوشابه

 .کند تهیه نوشابه گازدار استفاده از اسید فسفریک رنگ آن را زرد و استفاده از کارامل رنگ آن را سیاه می

04eded0260044=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http 
 

 

 

 

 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=3561144eded14


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                             4931 سوم بهمناهم اخبار هفته 
 

 

 سالمت
 فودپرس 4۹81بهمن ماه  48دو شنبه 

فرنگی چگونه وارد ایران  گوجه!/فرنگی داشتند زمانیکه ایرانی ها ترس از خوردن گوجه

 شد

شروع شد و این گیاه از دو طریق  فرنگی از اواخر قرن نوزدهم در خاورمیانه طور کلی کاشت گوجه به - یحیی امیری< کشاورزی

 .وارد ایران شد، نخست از طریق ترکیه و ارمنستان و راه دوم از طریق سفرهای مکرر خاندان قاجار به اروپا و مخصوصاً فرانسه

گشتی رنگ آشنا شدیم  که ما از کی با این خوراکی خوش ها و این فرنگی به سبد غذایی ایرانی برای آگاهی از چگونگی ورود گوجه

فرنگی از اواخر قرن  طور کلی کاشت گوجه های کشاورزی زدیم سرانجام به این دو سند رسیدیم که به طوالنی در تاریخ و پژوهش

نوزدهم در خاورمیانه شروع شد و این گیاه از دو طریق وارد ایران شد، نخست از طریق ترکیه و ارمنستان و راه دوم از طریق 

 . به اروپا و مخصوصاً فرانسهسفرهای مکرر خاندان قاجار 

مند به عمران و آبادی و پیشرفت مردم  های عالقه گذرانی بود، اما بودند ایرانی اروپا گرچه به قصد تفریح و خوش  سفرهای اشراف به

ر از آن شوند و در طول سف شان که در حین تفریحات کنجکاوی علمی هم داشته باشند و با هر چه نو و افتخارآور آشنا می سرزمین

 . عنوان سوغاتی برای هموطنانشان بیاورند برند دستاوردی هم به لذت می

 فرنگی  زار گوجه باغ فردوس اولین بوته

هجری قمری دوست محمدخان معیر الممالک  0055بار در سال  فرنگی در ایران ناشناخته بود، برای نخستین تا عصر قاجاریه گوجه

 . های باغ فردوس کاشته شد از فرنگ به ایران آورد و برای تجربه اول در زمین تخم این گیاه را در پاکتی گذاشت و

خان معیرالممالک فرزند دوست محمد خان معیرالممالک در کتاب رجال عصر ناصری چنین نوشته  شرح این این واقعه را دوستعلی

 : است

باغ [ آمد  مارت ییالقی خود به دیدن پدرم به باغ فردوس میبار از ع عبدالصمد میرزا عزالدوله برادر ناصرالدین شاه هر تابستان یک

های آن بنا شده و محل تردد بسیاری از  های میدان تجریش است که حاال موزه سینما در یکی از عمارت فردوس نزدیکی

ا از آن بهره شناختد و در غذاه فرنگی را در ایران نمی در آن زمان گوجه] هنردوستان و مخصوصاً شیفتگان سینما شده است

 . بردند نمی

های جدید و ناشناخته در ایران از جمله  زیست مقداری تخم سبزی هجری قمری در اروپا می 0050تا  0055پدرم که در سال 

ای جداگانه همراه پاکت این بذر، سفارش کرده بود که  فرنگی که خیلی سبک و کم وزن است به ایران فرستاد و در نامه تخم گوجه

  مخصوصاً تأکید کرد که. چه زمانی از سال آن را در زمین بکارند و چگونه آب بدهند تا بوته شود، رشد کند و میوه بدهندچگونه و 

 . زاری وسیع بسازند در ازدیاد آن بکوشند و بوته

 فرنگی  ترس از خوردن گوجه

فرنگی افتاد و میوه  باغ، چشمش به بوته گوجهبنا به رسم هرساله شاهزاده عزالدوله به باغ فردوس آمده بود و ضمن گردش در 

به . خورد و ترس از مسمومیت وجود دارد بسیار تعجب کرد رنگ آن توجهش را جلب کرد ولی وقتی فهمید کسی آن را نمی خوش

این سبزی باغبان گفت مقداری از آن چیده به عمارت بیاورد، آنگاه با کمال شعف به نزد مادرم آمد مدتی به تعریف و تمجید از 

آشپز را خواسته به او دستور داد که آب آن را گرفته در چند خوراک مناسب که برای ناهار همان روز تهیه شده بود به . پرداخت

در سر سفره اول او به غذای سفارشی خود دست برد و با لذت خورد و دیگران را نیز به خوردن این معجون . مقدار محدود به کاربرد
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 . غیب کردجدید تشویق و تر

کردند وقتی دیدند شاهزاده از آن خورده و چیزیش نشده تردیدشان از بابت  فرنگی خودداری می حضار تا آن روز از خوردن گوجه

مسمومیت احتمالی از بین رفت و پس از چند دقیقه زمزمه تحسین و تمجید در اطراف سفره بلند شد و همگی دانستند خوردن 

آید، فردای آن روز از تفت داده آن روی آتش ذغال خوردند و  ای خوش می هر طبع و با هر ذائقه و به این خوراکی جدید ترس ندارد

 . بیشتر خوششان آمد و دانستند این بهترین مکمل غذای کبابی است

 اصلیتش از کجاست؟ 

نستان به ایران آمده بود مردم هنوز چون از ارم( بادمجان ارمنی)گفتند  فرنگی می ها به گوجه ها تا مدت گوید تهرانی یک روایت می

فرنگی گذاشتند همان نامی که  خبر بودند، کمی بعد که خبر از سوغاتی فرنگ پخش شد نام آن را گوجه از نامگذاری آن هم بی

 . شناسند فرنگی می نام گوجه ماندگار شد و همه این میوه را به

فرنگی نامیده شد زادگاه اصلی آن به  عنوان سوغاتی فرنگ، گوجه بعدتر بهزنی اولیه که از ارمنستان آمده و کمی  اما برخالف گمان

 . آمریکای جنوبی و مرکزی است( دانشنامه آزاد)پدیا  نوشته ویکی

انواع . رنگ، گیاه بومی آمریکای جنوبی و مرکزی است که طی دوره استعماری اسپانیا به سایر نقاط جهان منتقل شد ای سرخ میوه»

شناسی یک میوه تلقی  در علم گیاه. و لیکوتن است C شود و سرشار از ویتامین ه در سراسر جهان پرورش داده میمختلف این گیا

های بسیاری قرار دارد و  علت اهمیت اقتصادی موضوع تحقیق پرسش به. شناسند بار می عنوان تره شود ولی اغلب مردم جهان به می

به تولید نخستین تراریخته مجاز برای مصرف  0775این گیاه در سال . شود خته میعنوان گیاه الگو شنا در علم ژنتیک از آن به

 « .خوراکی و تجارت در ایاالت متحده آمریکا انجامید

 فرنگی  رقم گوجه 0255

  خوری و خام زهتا. زودی از ارقام مهم تنوع غذایی قرار گرفت ها قرار گرفت، به ای که در آغاز با تردید و ترس مورد استفاده ایرانی میوه

فرنگی امروزه بسیار رایج است، مستندات تاریخی  و با تقلید از سربازان آمریکایی رایج شد، ساالد گوجه 55خواری آن در اوایل دهه 

هایی که سبزی از  عنوان چاشنی غذاها، مخصوصاً خورش برگرفته از خاطرات رجال حاکی است که در اواخر قارجاریه مردم به

کاری  ارقام اولیه صیفی. فرنگی بودند مندان به سیخ کشیدن گوجه خورها از اولین بهره شود، کباب ود پخته میترکیبات آن ب

به مرور زمان کارشناسان . گرفت های ریز و به اصطالح آلبالویی بود که کار سیخ زدن آن سهل و آسان انجام می فرنگی گوجه

 . سازی رواج یافت های گوشتی رُب فرنگی کشاورزی اقالم دیگری وارد کردند، با آمدن گوجه

فرنگی در دنیا خبر آمده که در ایران گرچه آمار دقیق و قابل اعتمادی از این اقالم وجود  رقم گوجه 0255پدیا از تولید  در ویکی

. یید شده استشود تأ نوع آن که در نواحی مختلف کاشت می 05ندارد ولی در گزارش بعضی از پژوهشگران امور کشاورزی تا حدود 

وری بیشتر در طول  در نقاط گرمسیر برای بهره. های طوالنی امکان ندارد الفساد است نگهداری آن در زمان ای سریع از آنجا که میوه

های گوشتی رواج پیدا کرد و از شیوه سنتی وارد  کار، کاشت گوجه برای این. زودی رایج شد سال روش پختن و جوشاندن آن به

 صنعتی گردیدمرحله تولید 
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 شیالت
 - 81/44/49فارس

 ماهی از طریق ایجاد قفس در دریاهزار تن  ۰۲۲تولید 

هزار تن ماهی را از طریق ایجاد  555ای پنج ساله قرار است  بر اساس تمهیدات اندیشید شده در برنامه: وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .قفس در دریا پرورش دهیم

های شهرستان کرج به این استان  از ظهر امروز که به منظور افتتاح پروژهاز کرج، محمود حجتی پیش  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .سفر کرده است دقایقی پیش در جمع خبرنگاران حاضر شد

های اصلی در  کشاورزی یکی از مهمترین پایه: وی با بیان اینکه باید صنعت کشاورزی را به رونق و توسعه بیشتر برسانیم، افزود

 .شود ب میتوسعه اقتصادی کشور محسو

های مختلف کشاورزی و رفع مشکالت کشاورزان و به روز کردن این  به بخش  در این راستا توجه: وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد

 .های مسئوالن در جهاد کشاورزی است ها و اولویت صنعت یکی از مهمترین دغدغه

تواند از طریق کشاورزی به توسعه  ش کشاورزی است و میهای بسیاری در بخ کشور ما ایران دارای ظرفیت: حجتی خاطر نشان کرد

 .اقتصادی بسیار خوبی دست پیدا کند

ها در این بخش را که از گذشته به این صنعت  باید موانع و مشکالت را در بخش کشاورزی از بین ببریم و محرومیت: وی تأکید کرد

 .وارد شده است مرتفع نماییم

های پرورش ماهی  هزار تن ماهی را در قفس 555ن اینکه در یک برنامه پنج ساله در نظر داریم در ادامه سخنان خود با بیا حجتی

 .دریایی ایجاد کنیم

حال که این توافقات صورت : های ایجاد شده با انجام مذاکرات و توافقات ایجاد شده اشاره کرد و بیان داشت وی در ادامه به ظرفیت

تی استفاده شود و بخش کشاورزی نیز به عنوان صنعتی مهم در کشور مورد تحوالت اساسی ها به درس گرفته است باید از ظرفیت

 .صورت گیرد

های اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و  های این وزارتخانه را حرکت در چارچوب سیاست وزیر جهاد کشاورزی یکی از مهمترین سیاست

 .وری منابع آب و خاک را باال ببریم زمینه استفاده شود و بهرههای کشور در این  در این راستا باید از ظرفیت: بیان داشت

های بسیاری  دریاها نیز دارای ظرفیت: هایی که در این صنعت مغفول واقع شده است را دریاها عنوان کرد و گفت وی یکی از ظرفیت

عه و تحقق اهداف استفاده درست و بهینه ای باید از این مهم نیز در جهت توس اند لذا در برنامه هستند که متأسفانه مغفول مانده

 .شود

جنگل و مراتع نیز نیازمند توجه بیش از پیش هستند هر چند : حجتی بخش جنگل و مرتع در کشور را نیز خطاب قرار دارد و افزود

رین اصول های مردمی برای تحقق اهداف مورد نظر یکی از مهمت که تالش های خوبی دراین عرصه صورت گرفته است اما مشارکت

 .است

باید در این زمینه : نیاز شدن از واردات در محصوالت گندم و شکر تأکید کرد و گفت وی در بخشی دیگر از سخنان خود بر بی

 .تولیدات خود را ارتقا دهیم تا دیگر وارداتی نداشته باشیم
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 شیالت
 - 81/44/49فارس

 گونه آبزی برای حفظ تنوع زیستی 9۲معرفی دانش فنی 

گونه از آبزیان را که محققان داخلی برای حفظ تنوع زیستی و برای احیاء ذخایر،  05رئیس مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور 

 .های اخیر به دست آوردند، معرفی کرد اند؛ بیوتکنیک تکثیر و پرورش آن را در سال ه تولید و اشتغال موفق شد

روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور اولین جشنواره معرفی دانش فنی  به نقل از خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .ذخایر آبزیان کشور همزمان با دهه مبارک فجر برگزار شد های مستعد آبزی پروری و بازسازی  گونه

هدف از برگزاری این جشنواره معرفی دانش  :در این جشنواره محمد پورکاظمی رئیس موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور گفت

، برای احیاء  تنوع زیستی ، برای حفظ ها پیش برای خدمت به جامعه بشری گونه از آبزیان که محققان این مرز و بوم از سال 05فنی 

 .ها را به دست آورند، عنوان کرد اند بیوتکنیک تکثیر و پرورش این گونه ذخایر و برای تولید و اشتغال موفق شده

های مستلزم طی مراحل طوالنی از جمله مطالعه اکولوژی و بیولوژی گونه ، بومی  کسب چنین دانش فنی هر یک از گونه :وی افزود

وژی تولید مثل ، تکثیر ، لقاح ، پرورش ، الرو ، بچه ماهی و مراحل مختلف تغذیه آن، مقابله با بیماری ، و بعضاً عمل سازی ، فیزیول

 .آوری و فرآوری و عرصه به بازار را طی نموده است

ت مدیران موسسه سال وق 0-8، کپور ماهیان هندی که هر یک  تیالپیا های غیربومی مثل میگو ، برای گونه: پورکاظمی بیان داشت

 .های مرتبط به تولید و بهره برداری برسد را تا اخذ موافقت از سازمان

، گونه های بسیار شاخصی وجود دارد که بعضاً   گونه 05از این : رئیس موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور در ادامه تصریح کرد

تولید به کمتر از هزار تن  0060اهی سفید خزر در سال تحول بسیار عظیم در صنعت شیالت و آبزی پروری ایجاد کرد، تولید م

 .رسید

هزار تن در  05 امروز صید ماهی سفید به حدود بنابراین صیادان به تعطیلی و خسارات جدی در تولید مواجه شدند که :وی افزود

 .رسیده است میلیارد تومان 505سال به ارزش 

 .میلیارد تومان رسیده است 555به ارزش  70هزار تن در سال  55به  تولید میگوی وانامی همچنین: پورکاظمی تصریح کرد

هم یا در بعد  (گونه های خاویاری، کپور ماهیان هندی ، تیالپیا ، سوف ، ماهی بنی ، گطان ، شاه میگو ) های دیگر  گونه: وی افزود

 .تولید، یا در احیاء و بازسازی ذخایر نقش موثری ایفا می کنند

دانی درشأن  علیرغم دستاوردهای ارزشمند فوق تاکنون تقدیر و قدر  یقات علوم شیالتی کشور با بیان اینکهرئیس موسسه تحق

سال موسسه زیر  85بیش از  0080تا سال  0570از سال : محققین و پیشکسوتان و در سطح ملّی از آنان بعمل نیامده است، گفت

 .شد ها اجرا و معرفی می تحقیقاتی شیالتی مستقیماً در عرصه کرد و دستاوردهای مراکز نظر شیالت ایران فعالیت می

گونه بعد از الحاق موسسه به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی  05گونه از این  55بیوتکنیک بیش از  :وی افزود

 .تر و تجاری سازی دارد  شد و نیاز با حمایت جدی و هماهنگ جهت ترویج گسترده و عملیاتی کسب

ریزی انجام شده در موسسه برای برنامه پنج ساله ششم توسعه در صورت تخصیص  طبق هماهنگی و برنامه: اظمی گفتپورک

گونه معرفی شده فعلی را به  05گونه از این  05کند و حداقل  گونه جدید دیگر را معرفی می 55موسسه  5-8اعتبارات تبصره 

 .کرد صنعت آبزی پروری معرفی خواهد
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خوب موسسه   واره اسکندر زند معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با اشاره به فعالیتدر ادامه جشن

های موسسات تحقیقاتی باید ترویج یافته و به مرحله اجرا برسد و اگر پژوهشی  پژوهش: تحقیقات علوم شیالتی کشور اظهار داشت

 .ابل لمس نباشد آن پژوهش ارزش نداردقابلیت ترویج نداشته و آثار آن در جامعه ق

شود پژوهشی قابلیت علمی  مگر می کند،  پژوهشگر باید بتواند از نتایج طرح پژوهشی خود تولید علم و مقاله: تصریح کرد  زند

 .ارزش بوده است  نداشته و نتوان از آن مقاله استخراج کرد، اگر چنین باشد پس آن طرح بی

های دنیا شرایط را  به پژوهشگران بشارت داد که برای استفاده از فرصت مطالعاتی در بهترین دانشگاه معاون وزیر جهاد کشاورزی

 .کند های آنرا تامین می  مهیا و هزینه

های آبزیان به آبزی پروری و  های تحقیقاتی که منجر به معرفی گونه به مجریان طرح در پایان این مراسم: بر اساس این گزارش

 .در کشور شده بود، لوح تقدیر اهداء شد بازسازی ذخایر

های مستعد آبزی پروری و بازسازی ذخایر معرفی شده   ای که به عنوان گونه  گونه 05در این جشنواره همچنین نمایشگاهی از تمام 

ماهی سوف،  ها عبارت بود از ماهی سفید، بودند برگزار شد و در معرض دید تمامی حاضرین قرار گرفت که تعدادی از این گونه

 ماهی سیم، ماهی کلمه، سیاه کولی، اسبله
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 شیالت
 - 81/44/48فارس

میلیارد تومان به  4۲۲اختصاص /شدهزار تن محصول شیالتی به روسیه صادر 

 دیدگان میگو خسارت

هزار تن محصوالت شیالتی به روسیه صادر شده و برای صادرات به بازار  05ماه ابتدای امسال  05در : رئیس سازمان شیالت گفت

 .کنیم ریزی می اروپا و کشورهای مشترک المنافع آسیای میانه برنامه

، حسن صالحی معاون وزیر کشاورزی و رئیس سازمان شیالت امروز در نشستی که به خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

در سال گذشته بیش از : مناسبت ایام دهه فجر و تشریح اهم اقدامات این سازمان در یکسال گذشته انجام شده پرداخت و گفت

ماهه سال گذشته رشد در تولید  05ماهه امسال نسبت به  05ی در کشور تولید شده است و در میلیون قطعه ماهی زینت 025

 .هزار دالر صادرات ماهی زینتی امسال صورت گرفته است 685ماهه ابتدای امسال در مجموع  05ایم و در  داشته

اولین مجتمع در شهرستان : رود بیان داشت یهای ماهیان زینتی از اهداف این سازمان به شمار م وی با بیان اینکه توسعه مجتمع

 .محالت کلنگ زده شده که این مجتمع فضایی برای بازدید و توریست خواهد بود

: های اخیر به این صنعت وارد شده است، گفت صالحی در مورد وضعیت تولید میگو در کشور و خسارات و تلفاتی که در سال

 .جانوران و در همه جای دنیا وجود دارد خسارت و تلفات در موجودات زنده، گیاهان و

میلیون تن پرورش آبزی  0.2نروژ به عنوان یک کشور پیشرفته در آبزی پروری که ساالنه : رئیس سازمان شیالت کشور تصریح کرد

پروری در  آبزیتوان خسارت سالیانه  شود و به عبارتی می درصد دچار خسارت می 55تا  02دارد از ناحیه تولید آبزیان ساالنه حدود 

 .هزار تن عنوان کرد 055این کشور را ساالنه حدود 

هزار تن از این محصول را  055اکوادور یکی از اولین کشورهای پیشگام دنیا در تولید میگوی پرورشی بوده و حدود : وی بیان داشت

تن کاهش داد که این کشور باز هم با ترمیم  هزار 25کرد اما خسارت به مزارع پرورش میگو تولید این کشور را به  ساالنه تولید می

 .کند هزار تن تولید می 555مشکالت تولید را افزایش داده و اکنون ساالنه 

این موضوع پیگیری شده است و برای : رو شد، اظهار داشت وی با اشاره به اینکه در کشور ما تولید میگوی پرورشی با مشکل روبه

یارد تومان به خسارت دیدگان اختصاص یافت که هنوز تعدادی از تولیدکنندگان خسارت جبران خسارت تولیدکنندگان صد میل

میلیارد دیگر بودجه  85اند و بنابراین در کمیسیون اقتصادی دولت برای این دسته  دیده در میگو موفق به اخذ خسارت تولید نشده

 .برای جبران خسارت در نظر گرفته شده است

تن کاهش یافته  555هزار و  00هزار تن در سال گذشته به  55د میگوی پرورشی در کشور از حدود صالحی با بیان اینکه تولی

 .هزار تن بوده است 05برنامه ما تولید : است، گفت

وی با اشاره به اینکه بستر خوبی در کشورهای همسایه از جمله روسیه در پساتحریم برای صادرات آبزیان و میگو فراهم شده است، 

 .کنیم ها برای اخذ تسهیالت به نفع پرورش دهندگان رایزنی می دائما با بانک ما: گفت

به هر حال ممکن است در این صنعت نواقصی وجود : وی با بیان اینکه در صنعت پرورش میگو در ابتدای مسیر هستیم، تصریح کرد

اش  تولیدکننده که باعث ضرر و زیان به مزرعهداشته باشد که بعضی از این نواقص از جمله خرید خوراک میگوی قاچاق توسط خود 

 .ناپذیر است شود، اجتناب می
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 .وی با بیان اینکه اگر در مزارع تولیدکنندگان مراقبت صحیح و اصولی انجام دهند قطعا تلفات کاهش می یابد

 صادرات هزار تن محصوالت شیالتی به روسیه*

مسال هزار تن محصوالت شیالتی به روسیه صادر شده است و در آینده ماهه ابتدای ا 05در : رئیس سازمان شیالت بیان داشت

کشورهای مشترالمنافع آسیای  CIS کنیم صادرات آبزیان به کشورهای هایی که در پسا تحریم دنبال می نزدیک با توجه به برنامه

 .میانه و بازار اروپا خواهیم داشت

تن در  255صید ماهی سفید به میزان  0062در سال : ر دریا اظهار داشتماهی د رئیس سازمان شیالت با اشاره به رهاسازی بچه

درصد صید ماهی  72هزار تن از این ماهی از دریای خزر صید می شود و بیش از  05دریای خزر کاهش داشت اما در حال حاضر 

 .ماهی است سفید ناشی از رهاسازی بچه

 .درصد نرخ بازگشت شیالتی داریم 7یای خزر حدود ماهی سفید در در  در رهاسازی بچه: صالحی بیان داشت

در سفر اخیر رئیس جمهور کشورمان به فرانسه با : آال در کشور اضافه کرد و افزود زده ماهی قزل وی همچنین به تولید تخم چشم

 .هایی صورت گرفته است زده قزل آال در ایران رایزنی مسئوالن این کشور برای تولید تخم چشم

ساالنه  :زده قزل آال آغاز شود گفت اینکه بر این اساس قرار است تا با همکاری فرانسه در استان گلستان تولید تخم چشموی با بیان 

میلیون تن آن را  025حدود یک میلیارد تخم چشم زده نیاز داریم و ممکن است با همکاری کشور فرانسه بتوانیم ساالنه حدود 

 .تولید کنیم

زده قزل آال در تالش هستیم تا از همکاری کشورهای آمریکا،  همچنین در زمینه تولید تخم چشم: ی گفتمعاون وزیر جهاد کشاورز

 .ایتالیا و نروژ هم بهره بگیریم

در رابطه با تولید این ماهی مذاکراتی با محیط زیست : رئیس سازمان شیالت در ادامه در مورد تولید ماهی تیالپیا اظهار داشت

 .هنوز به توافق نهایی نرسیده ایم کشور انجام شده اما

با توجه به : های کشور است بیان داشت های سازمان محیط زیست راه یافتن ماهی تیالپیا به آب وی با بیان اینکه یکی از نگرانی

ین ماهی کند بنابراین نگرانی سازمان شیالت گسترش ا ریزی می شود و ساالنه چندین بار تخم اینکه این ماهی به سرعت تکثیر می

های آن به دریا  هایی که آب های کشور است و این نگرانی، نگرانی درستی است اما ما قصد داریم تولید این ماهی را در استان در آب

 .راه ندارد مانند یزد انجام دهیم و ضمن اینکه با تولید تیالپیای نرم برای پرورش این نگرانی سازمان محیط زیست قابل رفع است

هر محموله وارداتی شیالتی توسط : به سوالی مبنی بر اینکه گفته می شود تغذیه این ماهی ناسالم است، گفت وی در پاسخ

شود و جای نگرانی از بابت این موضوع نیست و تغذیه  دامپزشکی و همچنین نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی بررسی می

 .ماهی تیالپیا کامال سالم است

کیلوگرم از  555ای دارد به طوری که در هر متر مکعب  العاده ماهی تیالپیا در فضای بسیار کم تولید فوق: داشتوی همچنین بیان 

 .توان تولید کرد این ماهی را می

هایی که انجام شده است مصرف آبزیان در  مطابق بررسی 0005تا  0025های  رئیس سازمان شیالت در ادامه با بیان اینکه در دهه

مطالعات نشان می دهد سهم مصرف آبزیان در سبد خانوار از  0075تا  0005های  ین جامعه صفر بوده است اما در سالدهک پای 4

 .درصد افزایش یافته است 45صفر به حدود 

انوار باال توان مصرف آبزیان را در سبد خ هایی که معموال مجاور با دریا نیست می بنابراین با پرورش ماهی تیالپیا در استان: وی افزود

 .برد
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هایی که مجاور با دریا است بیشتر است و یا تولید ماهی و آبزیان در آنجا  دهد مصرف آبزیان در استان چرا که مطالعات نشان می 

 .افتد بیشتر اتفاق می

ای داشته به طوری که تعداد مراکز شیالتی در سال  تولید محصوالت آبزی از ابتدای انقالب تاکنون رشد قابل مالحظه: صالحی افزود

 .مرکز افزایش یافته است 442به  0070مرکز بوده که در سال  8حدود  0020

اکنون به  این سرانه هم: م بوده است، تصریح کردیک کیلوگر 0020رئیس سازمان شیالت با بیان اینکه سرانه مصرف آبزیان در سال 

 .کیلوگرم افزایش یافته است 7.5

به  0020شود، از نیم گرم در سال  هایی که از آبزیان حاصل می همچنین مصرف پروتئین: معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

 .زایش دهیمگرم اف 6رسیده که امیدواریم بتوانیم این عدد را به  0070گرم در سال  4.6

 میلیون دالر خاویار پرورشی 9۲۲صادرات ساالنه * 

میلیون دالر افزایش  055میلیون دالر بوده که در حال حاضر به  50حدود  0020ارزش خاویار صادراتی در سال : وی بیان داشت

 .یافته است

نفر اشتغال  475ها برای  برداری از این پروژه بهره: پروژه شیالتی در ایام دهه فجر اشاره کرد و گفت 04برداری  وی در ادامه به بهره

 .شود تن برآورد می 455هزار و  4شود  کند، همچنین آبزیانی که از این تعداد پروژه تولید می مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می

ه فجر است که این های ایام ده پروژه پرورش ماهی در قفس در استان هرمزگان یکی از پروژه: رئیس سازمان شیالت تصریح کرد

رسد و در صورت  برداری می ها در بندر چارک در غرب بندر لنگه با حضور وزیر جهاد کشاورزی به بهره پروژه با مشارکت نروژی

 .شود هزار تن آبزی تولید می 0کند و از آن  نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم شغل ایجاد می 425نهایی شدن آن برای 

ای در جوانرود ساری افتتاح  در شهریورماه امسال پروژه: میلیارد تومان عنوان کرد و افزود 45در پروژه را  گذاری وی سهم سرمایه

تن خاویار را  05هزار تن گوشت ماهی خاویاری و  5شد که این پروژه مربوط به پرورش ماهیان خاویاری است که پتانسیل تولید 

 .دارد

های تحقیقاتی بوده و کمتر از  شود، در راستای بازسازی ذخایر و انجام فعالیت صید میدر حال حاضر ماهی خاویاری که   :وی گفت

 .کیلوگرم در سال از دریای خزر است 455

 .کیلوگرم خاویار در کشور تولید و صادر شده است 855ماه گذشته بیش از  05در : وی افزود

های پرورش ماهی در قفس در دریاها را  یرین در کشور، پروژهبا توجه به محدودیت منابع آب ش: رئیس سازمان شیالت تصریح کرد

هزار تن ماهی پرورشی در قفس  4قفس در دریا نصب شده و امیدواریم از این طریق بیش از  005کنیم که در این راستا  دنبال می

 .برداری برسد در شمال و جنوب به بهره

های پایلوت در زمینه  هایی مانند کرمانشاه و ایالم پروژه در استانهمچنین در بخشی از سدهای کشاورزی و : صالحی بیان داشت

 .پرورش ماهی در قفس در دستورکار است

های این سازمان، افزایش تولید ماهی از طریق پرورش در قفس است که در این  یکی از برنامه: معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .ر تن از این طریق تولید داشته باشیمهزا 555، 0077راستا در تالش هستیم تا پایان سال 

هدفگذاری  76صید فانوس ماهیان برای سال : های سازمان شیالت است، تصریح کرد وی با اشاره به صید فراساحلی که از پروژه

مچنین تالش های زیاد به صید این نوع ماهی بپردازد، ه شود تا در عمق فروند شناور تا پایان سال آماده می 05شده و در این راستا 

 .فروند افزایش دهیم 65داریم تا برای صید اینگونه آبزیان تا مهرماه سال آینده تعداد شناورها را به 
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 .ماهیان درنظر گرفته شده است المللی و اقیانوس هند برای صید تن شناور هم در آبهای بین 855بیش از : صالحی گفت

درصد نسبت به مدت  55میلیون دالر رسیده است که  082یان به بیش از ماهه اول امسال میزان صادرات آبز 05در : وی گفت

 .مشابه رشد داشته است

 05ماهه امسال نسبت به مدت مشابه  05واردات محصوالت شیالتی نیز به لحاظ ارزشی در ابتدای : رئیس سازمان شیالت گفت

 .درصد از نظر تناژ کاهش داشته است 0درصد از نظر ارزشی و 

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http00740007555244 
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 شیالت
 خبرنگاران جوان – 4۹8۱بهمن  4۱: تاریخ

 شیالت پا تو کفش تولیدکنندگان کرد

تولیدکنندگان به سبب محدود کردن بخش خصوصی خواستار عدم حمایت و : گرم آبی گفتمدیرعامل اتحادیه سراسری ماهیان 

 .رها کردن این بخش از سوی شیالت هستند

، در خصوص نخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جواحسن آقازاده مدیر عامل اتحادیه سراسری ماهیان گرم آبی در گفتگو با 

هزار تن بوده که این رقم با توجه به اوج  08سال گذشته صادرات ماهیان گرم آبی حدود : صادرات ماهیان گرم آبی اظهار داشت

تحریم ها رقم قابل مالحظه ای است و حال انتظار صادرکنندگان از اجرای برجام و گشوده شدن درهای دنیا،رونق صادراتی 

 .ه رفع تحریم ها تاثیری در جهش صادرات نداشته استمحصول بوده که باید گفت ک

قیمت ماهیان گرم آبی به سبب معیشت مردم ،کمبود نقدینگی و اقبال کم مردم به استفاده از ماهی و واردات ماهیان : وی افزود

 .درصد کاهش یافته است 55الی  02تیالپیا نسبت به سال گذشته 

میزان روزانه صادرات متغییر بوده : مدیرعامل اتحادیه سراسری ماهیان گرم آبی در خصوص رقم صادرات ماهیان گرم آبی بیان کرد

 .و آمار رسمی آن پایان اسفند ماه اعالم خواهد شد 

ن بودن نهاده های تولید و تولید ماهیان گرم آبی نسبت به سال گذشته به سبب کمبود نقدینگی ، گرا: آقازاده در ادامه یادآور شد

 .درصد کاهش داشته باشد 02الی  05بهره باالی بانکی پیش بینی می شود که 

باتوجه به اینکه در سیاست شیالت اتفاق خاصی رخ نداده نهایت : وی با اشاره به برنامه تولید و صادرات سال آینده اظهار داشت

و صادرات است و گفتنی است که به سبب محدود کردن بخش خصوصی  تالش تولیدکنندگان و صادرکنندگان این میزان پرورش

 .از سوی شیالت تولیدکنندگان خواستار عدم حمایت شیالت و رها کردن بخش خصوصی هستند

/news/fa/ir.yjc.www//:http2486506D%/8% 
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 شیالت  
 خبرنگاران جوان - 4۹8۱بهمن  4۱: تاریخ

 درصدی قیمت ماهی 9۲افزایش 

درصد افزایش یافته  05تا  02امروز قیمت ماهی در مقایسه با هفته گذشته : یوسف خانی با اشاره به افزایش قیمت ماهی گفت

 .است

، با اشاره خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانخانی رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران در گفتگو با  مهدی یوسف

 .در مقایسه با هفته گذشته قیمت ماهی افزایش چشمگیری داشته است: درصدی قیمت ماهی گفت 05تا  02به افزایش 

 50هزار تومان، ماهی حامور جنوب کیلویی  50هزار تومان، ماهی حلوای سیاه کیلویی  57ماهی شیر جنوب به قیمت : وی افزود

 .شود کننده عرضه می هزار تومان به مصرف 55هزار تومان و ماهی تیالپیا کیلویی 

شود ضمن اینکه قیمت ماهی سفید  هزار تومان عرضه می 00آال تغییر قیمت نداشته و کیلویی  ماهی قزل: خانی تصریح کرد یوسف

 .شود هزار تومان عرضه می 04ی پرورشی نیز تغییر نکرده و کیلوی

 .رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی میزان صید ماهی را عاملی موثر در افزایش قیمت ماهی عنوان کرد

شود، حداقل قیمت ماهی در پایان سال  وی به این نکته نیز اشاره کرد که با توجه به اینکه در شب عید مصرف ماهی پنج برابر می

 .یابد میدرصد افزایش  02

هزار و  2امروز در مقایسه با هفته گذشته قیمت مرغ تغییر نکرده و هر کیلو مرغ به قیمت : خانی با اشاره به قیمت مرغ گفت یوسف

 .شود کننده عرضه می تومان به مصرف 755

/news/fa/ir.yjc.www//:http5024880D%/8%A0%D7% 
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 شیالت
 خبرنگاران جوان - 4۹8۱بهمن  4۱: تاریخ

صادرات تنها مرهم تولید کنندگان / نبود حمایت شیالت تولیدکنندگان را زمین گیر کرد

 قزل آال

واردات ماهیان قزل آال تاکنون سازمان شیالت با وجود سود جویی دالالن مبنی بر : مسئول اتحادیه سراسری ماهیان سرد آبی گفت

 .و ضرر تولید کنندگان هیچ گونه حمایتی نداشته است

، در خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانآرش نبی زاده مسئول مسئول اتحادیه سراسری ماهیان سرد آبی در گفتگو با 

بر اساس برآورد های صورت گرفته به طور متوسط قیمت تمام شده هر : آال اظهار داشتخصوص دالیل کاهش قیمت ماهی قزل 

هزار تومان بوده و این در حالی است که ماهی قزل آال با این رنج قیمت در بازار عرضه  05الی  255هزار و  00کیلو ماهی قزل آال 

 .د اقساط مجبور به فروش ماهیان خود به هر قیمتی هستندشود و از طرفی تولید کنندگان به سبب تامین نهاده ها و سر رسی می

در واقع عدم برنامه ریزی تولید و سودجویی دالالن مبنی بر واردات ماهیان تیالپیا در این فصل موجب کاهش قیمت : وی افزود

ی از تولیدکنندگان نداشته قزل آال شده و حال باید گفت که سازمان شیالت برای جلوگیری از واردات این ماهیان هیچ گونه حمایت

 .است

هزار تن بوده که این رقم در مقایسه  85در سال جاری تولید ماهیان قزل آال : نبی زاده با اشاره به تولید ماهیان قزل آال بیان کرد

 .هزار تن کاهش یافته است 25با سال گذشته 

یماری به مزارع ماهیان پرورشی و از بین رفتن تولید با ورود ب 75در سال : وی در خصوص کاهش دالیل میزان تولید یادآور شد

بسیاری ازتولید کنندگان خود از میدان خارج شدند و حال با توجه به واردات ماهیان بی ارزش و کاهش قیمت دیگر تولیدکنندگان 

 .انگیزه خود را از دست داده اند زیرا تولید برای آنها صرفه اقتصادی ندارد

 ES ماه مکاتبه با سازمان دامپزشکی تا کنون کد 4در واقع تاکنون بعد از گذشت : سرد آبی تصریح کردمسئول اتحادیه ماهیان 

برای ماهیان قزل آال صادر نشده و باتوجه به اینکه تاکنون به رویکرد بازار خارجی فکر نکرده ایم نباید فراموش کنیم که صادرات بر 

ن برخواهد بود اما امیدواریم در سال آینده این امر با برخی تولید کنندگان بزرگ اساس استانداردهای قابل قبول کشور روسیه زما

 .صورت گیرد زیرا با ادامه روند واردات و کاهش قیمت روند نزولی تولید ادامه خواهد داشت

/news/fa/ir.yjc.www//:http2480008D%/7%68% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5487778/%D9%86%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                             4931 سوم بهمناهم اخبار هفته 
 

 

 شیالت
 خبرنگاران جوان - 4۹8۱بهمن  48: تاریخ

 کشور 1۲صادرات آبزیان به / خاویار ایران گرانترین خاویار جهان

 . یورو گرانتر از خاویار های دیگر است 055خاویار ایرانی : دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان آبزیان گفت

، در خصوص صادرات خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانعلی اکبر خدایی دبیر کل اتحادیه صادرکنندگان آبزیان در گفتگو با 

 .میلیون دالر بوده است 055درآمد کل صادرات کشور در سال گذشته از حوزه آبزیان : انواع آبزیان گفت

هزار دالر مربوط به صادرات خاویار بوده و این در حالی است که در سال  055میلیون دالری آبزیان  055از کل درآمد : افزود وی

 .میلیون دالر بوده است 05سهم صادرات خاویار به تنهایی  00

ی به این محصول گرانبها بوده دلیل اصلی کاهش صادرات خاویار محدودیت منابع طبیع:دبیرکل اتحادیه صادر کنندگان آبزیان گفت

 .و شیالت تالش کرده در این سالها کاهش صادرات خاویار با افزایش صادرات دیگر آبزیان جبران کند

 صادرات میگو به بزرگترین کشور تولید کننده** 

زمهمترین مشتری های با این حال چین یکی ا: خدایی با اشاره به اینکه یک سوم میگوی دنیا در کشور چین تولید می شود افزود

 .میگوی ایران در جهان است و علت اصلی این امر کیفیت خوب محصول میگوی کشور بوده است

یکی دیگر از دالیل صادرات میگو به چین این است که چینی ها میگوی ما : دبیر کل اتحادیه صادر کنندگان آبزیان در ادامه افزود

 .ا صادر می کنندرا بسته بندی و فرآوری کرده به سایر کشوره

با برداشته شدن تحریم ها : درصدی ارزش افزوده صادرات آبزیان در اثر تحریم اذعان داشت 52وی همچنین با اشاره به افت 

 .مطمئنا میزان صادرات این محصول افزایش خواهد یافت

 یورو گرانتر از سایر خاویارها در جهان است 4۲۲خاویار ایرانی **

اولین کشور وارد کنند محصوالت آبزیان از ایران، عراق است که عمده محصول : کنندگان آبزیان گفتدبیرکل اتحادیه صادر 

 .صادراتی به این کشور ماهیان کپور است

مشتری دوم واردات آبزیان از ایران چین و بعد از آن کشورهای حوزه خلیج فارس هستند و در مجموع به : خدایی در ادامه افزود

 .رات داریمکشور دنیا صاد 45

یورو  055عمده محصول صادراتی به کشور های اروپایی خرچنگ آب شیرین و خاویار است و خاویار با برند ایرانی،: وی اظهار کرد

 .گرانتر از سایر خاویارها در اروپا معامله می شود

 باال بردن سطح فرهنگ مصرف آبزیان در جامعه یک ضرورت اجتناب ناپذیر** 

درنتیجه افزایش تولید، قیمت ها کاهش : صادر کنندگان آبزیان با اشاره به افزایش روز افزون تولید جهانی گفتدبیر کل اتحادیه 

 .یافته و در نتیجه صادرات آبزیان برای کشور ما سخت تر از گذشته خواهد شد

غذای سالمتر و با کیفیت بهتر  با توجه به رشد جمعیت و بهبود فرهنگ غذایی ناخود آگاه جامعه به سمت: وی همچنین تاکید کرد

 .خواهد رفت

با توجه به ارز بری باالی صنعت طیور و دامپروری درکشور ناخودآگاه مجبور به افزایش تولید آبزیان در داخل خواهیم : خدایی افزود

 .بود

http://www.yjc.ir/fa/comercial
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ن شده ای برای فرهنگ سازی بنابراین دولت باید برنامه مدون و از پیش تعیی: دبیر کل اتحادیه صادر کنندگان آبزیان عنوان کرد

 .کیلو برای هرنفر را افزایش دهد 05مصرف ماهی و میگو در جامعه ایرانی داشته باشد تا سرانه حداقلی 

باید به مصرف کنندگان در جامعه ثابت کنیم که میگو و ماهی غذا های گرانی نیستند و با حداقل هزینه می توان یک : وی گفت

 .ا تهیه کردغذای دریایی سالم و مغذی ر

: خدایی با اشاره به اینکه در سالهای اخیر برنامه های ضعیفی در جهت فرهنگ سازی مصرف آبزیان در جامعه اجرا شده افزود

درحال حاضر اتحادیه صادرکنندگان برنامه هایی از قبیل فرهنگ سازی در مدارس برگزاری جشنواره های فرهنگی و همچنین 

 .آبزیان به آشپزان در دست اجرا دارداعطای مدرک دوره آموزش طبخ 

امیدواریم با اجرای برنامه های کالن در زمینه فرهنگ سازی مصرف آبزیان، : دبیر کل اتحادیه صادر کنندگان آبزیان تاکید کرد

 .ایران باشیم درآینده نزدیک شاهد ارتقای مصرف این محصول در جامعه 

/news/fa/ir.yjc.www//:http2470557%/ 
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 شیالت
 ایران اکونا - 4۹8۱/ بهمن /  4۱, شنبه 

 قیمت ماهی در بازار گران شد

خبر  رئیس اتحادیه پرنده و ماهی ضمن اعالم نرخ جدید مرغ و ماهی در بازار، از افزایش قیمت انواع ماهی نسبت به هفته گذشته

 . داد

امروز شنبه قیمت مرغ آماده به طبخ در میدان بهمن : تومان اعالم کرد و اظهارداشت 0855قیمت مرغ زنده را  خانی  مهدی یوسف

تومان  2755و در مراکز خرده فروشی  تومان  2455تومان، توزیع درب واحدهای صنفی  2055تومان، درب کشتارگاه  2055

 .است

 2755قیمت هرکیلوگرم ران مرغ بی کمر نیز برابر با قیمت مرغ و : تومان عنوان و اضافه کرد 4755ر را وی، قیمت ران مرغ باکم

 .تومان است

نسبت به هفته قبل در بازار افزایش ( سفید پرورشی)خانی همچنین با بیان اینکه قیمت انواع ماهی جز ماهی آمور جنوب یوسف

 255هزارو  00آال  هزار تومان، قزل 04هزار تومان، کپور  57شیرجنوب : یافته است، نرخ جدید انواع ماهی را بدین شرح اعالم کرد

هزار تومان،  8هزار تومان، آزاد دزفولی  04 ( سفید پرورشی)هزار تومان، آمور جنوب  55ومان، تیالپیا هزار ت 02ای  تومان، شیرنیزه

  . هزارتومان 50هزارتومان و حلوا سیاه  50هامور جنوب 

/com.iranecona//:http25005D%/7%85% 
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 شیالت
 ایرنا - 49/44/4۹81: تاریخ خبر

 چابهار آبراه ترانزیتی و بازار اقتصادی صید و آبزیان دریایی در جهان است 

این شهرستان با واقع شدن : معاون صید و بنادر ماهیگیری اداره کل شیالت سیستان و بلوچستان گفت -ایرنا -چابهار

صادی برای صید، صیادی و انواع آبزیان دریایی در در دهانه اقیانوس هند بعنوان آبراه ترانزیتی و بازار مطلوب اقت

 . جهان است

نقاط : مهرداد میرزایی روز سه شنبه در نشستی با مسئول دفتر ایرنا در چابهار با تشریح پتانسیل و ظرفیتهای شیالتی اظهار داشت

 .شاورزی و دامپروری استمختلف سیستان و بلوچستان با آب و هوای چهار فصل، مستعد برای هرگونه فعالیت شیالتی، ک

بندر چابهار و  00هزار نفر صیاد در  52صید و صیادی در سواحل مکران و دریای عمان اهمیت ویژه ای دارد و بیش از : وی گفت

 .درصد تن ماهیان کشور را تولید می کنند 05کنارک 

صید و )رصد کل تولید آبزیان کشور د 55درصد صید کل کشور و  00درصد صید در آب های جنوب کشور،  06: وی ادامه داد

 . مربوط به بنادر چابهار و کنارک است( آبزی پروری

عالوه بر صید انواع ماهی ها در چابهار دریای عمان : معاون صید و بنادر ماهیگیری اداره کل شیالت سیستان و بلوچستان افزود

 .تصادی بهتری نسبت به ماهی داردانواع گونه های آبزیان دارد که قیمت و ارزش آن به مراتب صرفه اق

، صدف و خرچنگ از گونه های با ارزش دریا هستند که در دنیا (البستر)خیار دریایی، جلبک ها، شاه میگو: میرزایی بیان کرد

 .کاربردهای گوناگون دارند و با اهمیت ترین گونه دریایی برای صادرات و ارزآوری باال هستند

لعات خوبی را در خصوص آبزیان یاد شده انجام دادند و در آینده ای نزدیک با تشویق سرمایه کارشناسان شیالت مطا: وی گفت

گذاران و ورود آنان به این مقوله اتفاقات خوبی برای نخستین بار در بحث صید گونه های ناشناخته در بنادر چابهار و کنارک اتفاق 

 .خواهد افتاد

گونه مختلف آن شناسایی شده،  085یر غنی موجود در منطقه است که بیش از وی با بیان اینکه جلبک دریایی یکی از ذخا

این دسته از گیاهان دریایی در صنایع نساجی، دارویی، غذایی، بهداشتی، آرایشی و آزمایشگاهی کاربردهای بسیار : خاطرنشان کرد

 .متنوعی دارند

خیار دریایی از دیگر گونه های با ارزش است که : ادامه داد معاون صید و بنادر ماهیگیری اداره کل شیالت سیستان و بلوچستان

درصد وزن خشک آن را تشکیل می دهد و براساس بررسی های بعمل آمده سموم بدست آمده از خیار  80میزان پروتئین آن 

 .دریایی، خواص ضد ویروسی، ضد تومور، سرطان و بارداری داشته و در صنعت داروسازی کاربرد گسترده ای دارد

کشت و پرورش صدف خوراکی یکی از تولیدهای نوین و درآمدزا در مناطق ساحلی مکران است که می تواند در : میرزایی افزود

 .تولید پروتئین حیوانی ارزان قیمت و در نتیجه مبارزه با سوء تغذیه پروتئینی نقش داشته باشد

برنامه ریزی و اقدامات الزم در حال  0454در دریای عمان در افق  برای بهره برداری از انواع گونه های دریایی ارزشمند: وی گفت

انجام است تا با افزایش میزان تولیدات شیالتی، توسعه آبزی پروری در سواحل مکران و بهره برداری از گونه های ناشناخته مانند 

 .گونه ها داشته باشیم صدف، جلبک، خیاردریایی و خرچنک بتوانیم اشتغال بیشتر و سهم بیشتری در صادرات این

با ارتقای جایگاه صید و آبزی پروری : معاون صید و بنادر ماهیگیری اداره کل شیالت سیستان و بلوچستان اظهار امیدواری کرد

 .بتوانیم گامی اساسی در تامین رفاه بیشتر جامعه صیادی در منطقه و حتی کشور برداریم
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دوم صید در اقیانوس هند بعد از کشور اندونزی و رتبه نخست صید در غرب اقیانوس  سیستان و بلوچستان رتبه: میرزایی بیان کرد

 .هند را دارد

 .سرمایه گذاری در بحث شیالت به صرفه ترین راه و اقتصادی ترین فعالیت در سواحل مکران در چابهار است: وی بیان کرد

 .واقع شده است( مکران)ستان و در ساحل دریای عمان کیلومتری جنوب زاهدان، مرکز استان سیستان و بلوچ 055چابهار در 

/News/fa/ir.irna.www//:http80722047/ 
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 شیر و فراوردهها
 خبرنگاران جوان - 4۹8۱بهمن  4۱: تاریخ

 ه مانع صادرات لبنیات به روسیه شدفافزایش تعر

های باال وجود دارد که  تنها مشکل برای صادرات لبنیات به روسیه برخی مشکالتی مانند تعرفه:معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .باید اصالح شود

: حسن رکنی در نشست خبری امروز ضمن تبریک ایام دهه فجر اظهار کرد ی باشگاه خبرنگاران جوان؛اقتصادبه گزارش خبرنگار 

تواند فرصت  ها اعمال شده است، می های اخیری که از سوی این کشور علیه غربی روسیه به عنوان بازار بزرگی که در پی تحریم

های بهداشتی  ها و پروتکل زیرساخت  شد که نیازمند دو مسالهخوب و مناسبی برای توسعه صادرات محصوالت کشاورزی ایرانی با

 .مابین دو کشور باشد فی

های لبنی  ها، صنایع لبنی ایرانی کامال آمادگی صادرات به روسیه را دارند، چرا که برخی از شرکت از نظر زیرساخت: وی افزود

 .صادرات بسیاری به اروپا دارند و از این نظر مشکلی نداریم

  های بازدید رغم تایید هیات علی: کننده عمده انواع پنیر هستند ، بیان کرد ها مصرف که روس وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینمعاون 

ها  مسائل گمرکی و تعرفه  های بهداشتی دامپزشکی بین دو کشور مشکالتی در زمینه روسی از صنایع لبنی ایران و تبادالت پروتکل

 .خیر هیات روسی با مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی در تهران مقرر شد این موانع نیز برطرف شودوجود دارد که در مالقات ا

ای مانند صنایع لبنی تمایل دارد تا بازار خود را در داخل و خارج از کشور توسعه دهد و  کننده تولید  هر مجموعه: رکنی تصریح کرد

هایی است که خود عامل بازدارنده است و باید اصالح  ه روسیه وضع تعرفهرسد یکی از مشکالت موجود سر راه صادرات ب به نظر می

 .شود

وگوی بیشتر  به گفته وی، صادرات آبزیان روسیه آغاز شده و چندین محموله صادر شده است، اما برای صادرات مرغ نیازمند گفت

در حال حاضر نیازی به این محصول نداریم و ها نیز درخواست صادرات گوشت مرغ به ایران را داشتند، اما  هستیم و گرچه روس

 .کننده گوشت مرغ هستیم خود صادر

تولید   هیچ کمبودی در زمینه: مرغ در کشور اظهار کرد معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین در خصوص وضعیت تولید مرغ و تخم

لید در داخل کشور وجود دارد؛ بنابراین وزارت رغم مستمر بودن صادرات، همچنان مازاد تو مرغ وجود ندارد و علی گوشت مرغ و تخم

 .کنندگان است کنندگان و تولید جهاد کشاورزی حامی صادرات در راستای ایجاد توازن و تعادل در بازار داخلی به نفع مصرف

نان نظارت مرغ، صادرات و تنظیم بازار آن به بخش خصوصی واگذار شده است اما همچ در برخی محصوالت مانند تخم: رکنی افزود

مرغ وجود داشت اما تنها  هزار تن تخم 55بر آن وجود دارد به عنوان مثال در ماه گذشته پتانسیل و تقاضا برای صادرات بیش از 

 .مرغ صادر شد تن تخم 5555

ک میلیون و رغم تقویت صادرات دام زنده تنها ی طی دو سال گذشته علی: وضعیت تولید گوشت قرمز و بازار آن نیز گفت  وی درباره

های  ای بلندمدت با دام رغم مازاد بودن دام زنده در کشور باید آنها را در برنامه هزار راس دام صادر شده است در حالی که علی 855

 .شود پربازده جایگزین کنیم و صادرات دام زنده نیز در همین راستا انجام می

 855متری در ایران نسبت به میانگین بارش  میلی 525بارش با توجه به متوسط : معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

توانیم در ایران گوشت قرمز را بیش از حد نیاز داخلی و  متری در جهان و تبخیر سه برابری نسبت به دیگر کشورهای دنیا نمی میلی

http://www.yjc.ir/fa/comercial
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درصد به مراتع وابسته است،  05ش از کنند که بی ای تولید می با هدف صادراتی تولید کنیم، چرا که در دنیا گوشت قرمز را به گونه

هایی داریم که وارداتی است اما اقداماتی در  اما در ایران چنین پتانسیلی در مراتع وجود ندارد و در همین حدود وابستگی به نهاده

 .کنندگان را کاهش دهیم های تولید برای تولید دستور کار داریم تا بتوانیم هزینه

شکاف بسیار زیاد قیمتی از تولید : گوشت مرغ را بی ارتباط با صادرات دام زنده دانست و ادامه دادرکنی همچنین نوسانات قیمت 

های شهر دست به  یی است که این محصول را از دامداری تا قصابی ها گوشت قرمز به دلیل تعدد و کثرت واسطه  تا مصرف در زمینه

ها و بازوی نظارتی در وزارت جهاد کشاورزی، ناظران و بازرسان متولی  هکنند و در این زمینه با توجه به نداشتن دستگا دست می

 .باید نسبت به این قضیه حساب باشند

/news/fa/ir.yjc.www//:http2487065D%/8%A0 
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 صادرات و واردات
 - 81/44/49فارس

 جلوی واردات قاچاق میوه گرفته شود/ پیشنهاد واردات نارنگی به ازای صادرات سیب

شود دولت شرایطی فراهم کند که  پیشنهاد می: رئیس اتحادیه محصوالت کشاورزی با اشاره به واردات نارنگی قاچاق گفت

 .کشور وارد کنندصادرکنندگان به ازای صادرات سیب و کیوی محصوالت مورد نیاز مانند نارنگی را به 

قاچاق نارنگی   از خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  سید رضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی ایران در گفت

از میهمانان با این میوه قاچاق و  در محافل دولتی پذیرایی نارنگی قاچاق در بازار زیاد شده است، به طوری که: انتقاد کرد و گفت

 .گیرد وارداتی صورت می

و نارنگی مناطق جنوب هم محدود  فصل برداشت نارنگی شمال به پایان رسیده: وی با انتقاد از واردات قاچاق میوه و نارنگی گفت

 .است و همین موضوع شرایط را برای واردات قاچاق این میوه فراهم کرده است

حلی بود، تا جلوی واردات قاچاق این میوه گرفته  با این شرایط باید به فکر راه: محصوالت کشاورزی تصریح کردرئیس اتحادیه ملی 

 .شود

بنابراین بهتر است به جای : ها به علت کند شدن صادرات این محصوالت، افزود نورانی با اشاره به مازاد سیب و کیوی در سردخانه

از  نارنگی یا محصوالت مورد نیاز وارداتی ضمن صادرات سیب و کیوی، ی را فراهم کند تادولت شرایط ممنوعیت واردات نارنگی؛

 .طریق قانونی به کشور وارد شود

در  عالوه بر این با این اقدام هم جلوی خروج ارز از کشور گرفته می شود و :رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی تصریح کرد

 .شود ق میوه هم گرفته میکنار رونق صادرات جلوی واردات قاچا

امکان : نورانی با اشاره به اینکه با واردات قاچاق امکان ورود آفت و آلودگی به داخل کشور و صدمه به باغات وجود دارد، بیان داشت

عا های شرقی کشورمان وجود دارد و اگر چنین شرایطی برای واردات مجاز نارنگی فراهم شود، قط صادرات سیب و کیوی به همسایه

 .شود ها صادر می های موجود در سردخانه بخش زیادی از سیب

همچنین در صورت صدور مجوز واردات نارنگی به ازای صادرات سیب یا کیوی : رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی ایران گفت

 .شود نندگان دریافت میشود، چرا که به ازای هر کیلو واردات مبلغی به عنوان عوارض از واردک برای دولت درآمد ایجاد می

در حال حاضر به دلیلی برخی مشکالت سیاسی در منطقه صادرات سیب و کیوی به برخی کشورهای عربی کند شده : وی افزود

 .است

 0.2بسیار خوب و حدود  را در کشور امسال محمدعلی طهماسبی معاون وزیر جهاد کشاورزی، تولید سیب: افزاید  این گزارش می

 .عنوان کردمیلیون تن 

هزار تن از این محصول  655بیش از   میلیون تن در سال نیست که 5.7به گفته وی میزان مصرف سیب درختی در کشور بیش از 

 .با توجه به میزان مصرف، امکان جذب در بازار داخل را ندارد

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http00740055555508 

 
 
 

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13941120000218


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                             4931 سوم بهمناهم اخبار هفته 
 

 

 صادرات و واردات
 - 81/44/49فارس

 جلوی واردات قاچاق میوه گرفته شود/ پیشنهاد واردات نارنگی به ازای صادرات سیب

که  شود دولت شرایطی فراهم کند پیشنهاد می: رئیس اتحادیه محصوالت کشاورزی با اشاره به واردات نارنگی قاچاق گفت

 .صادرکنندگان به ازای صادرات سیب و کیوی محصوالت مورد نیاز مانند نارنگی را به کشور وارد کنند

قاچاق نارنگی   از خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  سید رضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی ایران در گفت

در محافل دولتی پذیرایی از میهمانان با این میوه قاچاق و  نارنگی قاچاق در بازار زیاد شده است، به طوری که: رد و گفتانتقاد ک

 .گیرد وارداتی صورت می

و نارنگی مناطق جنوب هم محدود  فصل برداشت نارنگی شمال به پایان رسیده: وی با انتقاد از واردات قاچاق میوه و نارنگی گفت

 .مین موضوع شرایط را برای واردات قاچاق این میوه فراهم کرده استاست و ه

حلی بود، تا جلوی واردات قاچاق این میوه گرفته  با این شرایط باید به فکر راه: رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی تصریح کرد

 .شود

بنابراین بهتر است به جای : این محصوالت، افزود ها به علت کند شدن صادرات نورانی با اشاره به مازاد سیب و کیوی در سردخانه

از  نارنگی یا محصوالت مورد نیاز وارداتی ضمن صادرات سیب و کیوی، دولت شرایطی را فراهم کند تا ممنوعیت واردات نارنگی؛

 .طریق قانونی به کشور وارد شود

در  عالوه بر این وج ارز از کشور گرفته می شود وبا این اقدام هم جلوی خر :رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی تصریح کرد

 .شود کنار رونق صادرات جلوی واردات قاچاق میوه هم گرفته می

امکان : نورانی با اشاره به اینکه با واردات قاچاق امکان ورود آفت و آلودگی به داخل کشور و صدمه به باغات وجود دارد، بیان داشت

شرقی کشورمان وجود دارد و اگر چنین شرایطی برای واردات مجاز نارنگی فراهم شود، قطعا  های صادرات سیب و کیوی به همسایه

 .شود ها صادر می های موجود در سردخانه بخش زیادی از سیب

همچنین در صورت صدور مجوز واردات نارنگی به ازای صادرات سیب یا کیوی : رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی ایران گفت

 .شود شود، چرا که به ازای هر کیلو واردات مبلغی به عنوان عوارض از واردکنندگان دریافت می درآمد ایجاد میبرای دولت 

در حال حاضر به دلیلی برخی مشکالت سیاسی در منطقه صادرات سیب و کیوی به برخی کشورهای عربی کند شده : وی افزود

 .است

 0.2بسیار خوب و حدود  را در کشور امسال زیر جهاد کشاورزی، تولید سیبمحمدعلی طهماسبی معاون و: افزاید  این گزارش می

 .میلیون تن عنوان کرد

هزار تن از این محصول  655بیش از   میلیون تن در سال نیست که 5.7به گفته وی میزان مصرف سیب درختی در کشور بیش از 

 .با توجه به میزان مصرف، امکان جذب در بازار داخل را ندارد
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 صادرات و واردات
 - 81/44/48فارس

میلیارد تومان به  4۲۲اختصاص /هزار تن محصول شیالتی به روسیه صادر شد

 دیدگان میگو خسارت

هزار تن محصوالت شیالتی به روسیه صادر شده و برای صادرات به بازار  05ماه ابتدای امسال  05در : ت گفترئیس سازمان شیال

 .کنیم ریزی می اروپا و کشورهای مشترک المنافع آسیای میانه برنامه

زیر کشاورزی و رئیس سازمان شیالت امروز در نشستی که به ، حسن صالحی معاون وخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

در سال گذشته بیش از : مناسبت ایام دهه فجر و تشریح اهم اقدامات این سازمان در یکسال گذشته انجام شده پرداخت و گفت

رشد در تولید  ماهه سال گذشته 05ماهه امسال نسبت به  05میلیون قطعه ماهی زینتی در کشور تولید شده است و در  025

 .هزار دالر صادرات ماهی زینتی امسال صورت گرفته است 685ماهه ابتدای امسال در مجموع  05ایم و در  داشته

اولین مجتمع در شهرستان : رود بیان داشت های ماهیان زینتی از اهداف این سازمان به شمار می وی با بیان اینکه توسعه مجتمع

 .تمع فضایی برای بازدید و توریست خواهد بودمحالت کلنگ زده شده که این مج

: های اخیر به این صنعت وارد شده است، گفت صالحی در مورد وضعیت تولید میگو در کشور و خسارات و تلفاتی که در سال

 .خسارت و تلفات در موجودات زنده، گیاهان و جانوران و در همه جای دنیا وجود دارد

میلیون تن پرورش آبزی  0.2نروژ به عنوان یک کشور پیشرفته در آبزی پروری که ساالنه : کردرئیس سازمان شیالت کشور تصریح 

پروری در  توان خسارت سالیانه آبزی شود و به عبارتی می درصد دچار خسارت می 55تا  02دارد از ناحیه تولید آبزیان ساالنه حدود 

 .هزار تن عنوان کرد 055این کشور را ساالنه حدود 

هزار تن از این محصول را  055اکوادور یکی از اولین کشورهای پیشگام دنیا در تولید میگوی پرورشی بوده و حدود : وی بیان داشت

هزار تن کاهش داد که این کشور باز هم با ترمیم  25کرد اما خسارت به مزارع پرورش میگو تولید این کشور را به  ساالنه تولید می

 .کند هزار تن تولید می 555یش داده و اکنون ساالنه مشکالت تولید را افزا

این موضوع پیگیری شده است و برای : رو شد، اظهار داشت وی با اشاره به اینکه در کشور ما تولید میگوی پرورشی با مشکل روبه

دکنندگان خسارت جبران خسارت تولیدکنندگان صد میلیارد تومان به خسارت دیدگان اختصاص یافت که هنوز تعدادی از تولی

میلیارد دیگر بودجه  85اند و بنابراین در کمیسیون اقتصادی دولت برای این دسته  دیده در میگو موفق به اخذ خسارت تولید نشده

 .برای جبران خسارت در نظر گرفته شده است

تن کاهش یافته  555هزار و  00هزار تن در سال گذشته به  55صالحی با بیان اینکه تولید میگوی پرورشی در کشور از حدود 

 .هزار تن بوده است 05برنامه ما تولید : است، گفت

وی با اشاره به اینکه بستر خوبی در کشورهای همسایه از جمله روسیه در پساتحریم برای صادرات آبزیان و میگو فراهم شده است، 

 .کنیم ی میها برای اخذ تسهیالت به نفع پرورش دهندگان رایزن ما دائما با بانک: گفت

به هر حال ممکن است در این صنعت نواقصی وجود : وی با بیان اینکه در صنعت پرورش میگو در ابتدای مسیر هستیم، تصریح کرد

اش  داشته باشد که بعضی از این نواقص از جمله خرید خوراک میگوی قاچاق توسط خود تولیدکننده که باعث ضرر و زیان به مزرعه

 .یر استناپذ شود، اجتناب می

 .وی با بیان اینکه اگر در مزارع تولیدکنندگان مراقبت صحیح و اصولی انجام دهند قطعا تلفات کاهش می یابد

http://www.farsnews.com/
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 صادرات هزار تن محصوالت شیالتی به روسیه*

ماهه ابتدای امسال هزار تن محصوالت شیالتی به روسیه صادر شده است و در آینده  05در : رئیس سازمان شیالت بیان داشت

کشورهای مشترالمنافع آسیای  CIS کنیم صادرات آبزیان به کشورهای هایی که در پسا تحریم دنبال می نزدیک با توجه به برنامه

 .میانه و بازار اروپا خواهیم داشت

در تن  255صید ماهی سفید به میزان  0062در سال : ماهی در دریا اظهار داشت رئیس سازمان شیالت با اشاره به رهاسازی بچه

درصد صید ماهی  72هزار تن از این ماهی از دریای خزر صید می شود و بیش از  05دریای خزر کاهش داشت اما در حال حاضر 

 .ماهی است سفید ناشی از رهاسازی بچه

 .درصد نرخ بازگشت شیالتی داریم 7ماهی سفید در دریای خزر حدود   در رهاسازی بچه: صالحی بیان داشت

در سفر اخیر رئیس جمهور کشورمان به فرانسه با : آال در کشور اضافه کرد و افزود زده ماهی قزل ید تخم چشموی همچنین به تول

 .هایی صورت گرفته است زده قزل آال در ایران رایزنی مسئوالن این کشور برای تولید تخم چشم

ساالنه  :زده قزل آال آغاز شود گفت ن تولید تخم چشموی با بیان اینکه بر این اساس قرار است تا با همکاری فرانسه در استان گلستا

میلیون تن آن را  025حدود یک میلیارد تخم چشم زده نیاز داریم و ممکن است با همکاری کشور فرانسه بتوانیم ساالنه حدود 

 .تولید کنیم

م تا از همکاری کشورهای آمریکا، زده قزل آال در تالش هستی همچنین در زمینه تولید تخم چشم: معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .ایتالیا و نروژ هم بهره بگیریم

در رابطه با تولید این ماهی مذاکراتی با محیط زیست : رئیس سازمان شیالت در ادامه در مورد تولید ماهی تیالپیا اظهار داشت

 .کشور انجام شده اما هنوز به توافق نهایی نرسیده ایم

با توجه به : های کشور است بیان داشت های سازمان محیط زیست راه یافتن ماهی تیالپیا به آب نیوی با بیان اینکه یکی از نگرا

کند بنابراین نگرانی سازمان شیالت گسترش این ماهی  ریزی می شود و ساالنه چندین بار تخم اینکه این ماهی به سرعت تکثیر می

های آن به دریا  هایی که آب ما قصد داریم تولید این ماهی را در استان های کشور است و این نگرانی، نگرانی درستی است اما در آب

 .راه ندارد مانند یزد انجام دهیم و ضمن اینکه با تولید تیالپیای نرم برای پرورش این نگرانی سازمان محیط زیست قابل رفع است

هر محموله وارداتی شیالتی توسط : ، گفتوی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گفته می شود تغذیه این ماهی ناسالم است

شود و جای نگرانی از بابت این موضوع نیست و تغذیه  دامپزشکی و همچنین نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی بررسی می

 .ماهی تیالپیا کامال سالم است

کیلوگرم از  555به طوری که در هر متر مکعب ای دارد  العاده ماهی تیالپیا در فضای بسیار کم تولید فوق: وی همچنین بیان داشت

 .توان تولید کرد این ماهی را می

هایی که انجام شده است مصرف آبزیان در  مطابق بررسی 0005تا  0025های  رئیس سازمان شیالت در ادامه با بیان اینکه در دهه

ن می دهد سهم مصرف آبزیان در سبد خانوار از مطالعات نشا 0075تا  0005های  دهک پایین جامعه صفر بوده است اما در سال 4

 .درصد افزایش یافته است 45صفر به حدود 

توان مصرف آبزیان را در سبد خانوار باال  هایی که معموال مجاور با دریا نیست می بنابراین با پرورش ماهی تیالپیا در استان: وی افزود

 .برد
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هایی که مجاور با دریا است بیشتر است و یا تولید ماهی و آبزیان در آنجا  تاندهد مصرف آبزیان در اس چرا که مطالعات نشان می 

 .افتد بیشتر اتفاق می

ای داشته به طوری که تعداد مراکز شیالتی در سال  تولید محصوالت آبزی از ابتدای انقالب تاکنون رشد قابل مالحظه: صالحی افزود

 .مرکز افزایش یافته است 442به  0070مرکز بوده که در سال  8حدود  0020

اکنون به  این سرانه هم: یک کیلوگرم بوده است، تصریح کرد 0020رئیس سازمان شیالت با بیان اینکه سرانه مصرف آبزیان در سال 

 .کیلوگرم افزایش یافته است 7.5

به  0020ز نیم گرم در سال شود، ا هایی که از آبزیان حاصل می همچنین مصرف پروتئین: معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

 .گرم افزایش دهیم 6رسیده که امیدواریم بتوانیم این عدد را به  0070گرم در سال  4.6

 میلیون دالر خاویار پرورشی 9۲۲صادرات ساالنه * 

افزایش میلیون دالر  055میلیون دالر بوده که در حال حاضر به  50حدود  0020ارزش خاویار صادراتی در سال : وی بیان داشت

 .یافته است

نفر اشتغال  475ها برای  برداری از این پروژه بهره: پروژه شیالتی در ایام دهه فجر اشاره کرد و گفت 04برداری  وی در ادامه به بهره

 .شود تن برآورد می 455هزار و  4شود  کند، همچنین آبزیانی که از این تعداد پروژه تولید می مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می

های ایام دهه فجر است که این  پروژه پرورش ماهی در قفس در استان هرمزگان یکی از پروژه: رئیس سازمان شیالت تصریح کرد

رسد و در صورت  برداری می ها در بندر چارک در غرب بندر لنگه با حضور وزیر جهاد کشاورزی به بهره پروژه با مشارکت نروژی

 .شود هزار تن آبزی تولید می 0کند و از آن  ت مستقیم و غیرمستقیم شغل ایجاد مینفر به صور 425نهایی شدن آن برای 

ای در جوانرود ساری افتتاح  در شهریورماه امسال پروژه: میلیارد تومان عنوان کرد و افزود 45گذاری در پروژه را  وی سهم سرمایه

تن خاویار را  05هزار تن گوشت ماهی خاویاری و  5تولید شد که این پروژه مربوط به پرورش ماهیان خاویاری است که پتانسیل 

 .دارد

های تحقیقاتی بوده و کمتر از  شود، در راستای بازسازی ذخایر و انجام فعالیت در حال حاضر ماهی خاویاری که صید می  :وی گفت

 .کیلوگرم در سال از دریای خزر است 455

 .خاویار در کشور تولید و صادر شده استکیلوگرم  855ماه گذشته بیش از  05در : وی افزود

های پرورش ماهی در قفس در دریاها را  با توجه به محدودیت منابع آب شیرین در کشور، پروژه: رئیس سازمان شیالت تصریح کرد

در قفس  هزار تن ماهی پرورشی 4قفس در دریا نصب شده و امیدواریم از این طریق بیش از  005کنیم که در این راستا  دنبال می

 .برداری برسد در شمال و جنوب به بهره

های پایلوت در زمینه  هایی مانند کرمانشاه و ایالم پروژه همچنین در بخشی از سدهای کشاورزی و در استان: صالحی بیان داشت

 .پرورش ماهی در قفس در دستورکار است

یش تولید ماهی از طریق پرورش در قفس است که در این های این سازمان، افزا یکی از برنامه: معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .هزار تن از این طریق تولید داشته باشیم 555، 0077راستا در تالش هستیم تا پایان سال 

هدفگذاری  76صید فانوس ماهیان برای سال : های سازمان شیالت است، تصریح کرد وی با اشاره به صید فراساحلی که از پروژه

های زیاد به صید این نوع ماهی بپردازد، همچنین تالش  شود تا در عمق فروند شناور تا پایان سال آماده می 05استا شده و در این ر

 .فروند افزایش دهیم 65داریم تا برای صید اینگونه آبزیان تا مهرماه سال آینده تعداد شناورها را به 
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 .ماهیان درنظر گرفته شده است یانوس هند برای صید تنالمللی و اق شناور هم در آبهای بین 855بیش از : صالحی گفت

درصد نسبت به مدت  55میلیون دالر رسیده است که  082ماهه اول امسال میزان صادرات آبزیان به بیش از  05در : وی گفت

 .مشابه رشد داشته است

 05ماهه امسال نسبت به مدت مشابه  05واردات محصوالت شیالتی نیز به لحاظ ارزشی در ابتدای : رئیس سازمان شیالت گفت

 .درصد از نظر تناژ کاهش داشته است 0درصد از نظر ارزشی و 

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http00740007555244 
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وارداتصادرات و   
 - 81/44/49فارس

 ایم تقاضایی از روسیه نداشته/ هزار تن تخم مرغ در سال جاری ۲۲صادرات 

عدم رعایت : مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران مرغ تخم گذار میهن با اشاره به دالیل نوسان صادرات تخم مرغ گفت

 .تخم مرغ از مهمترین دالیل نوسان صادرات استاستانداردهای صادراتی، حضور افراد غیر مطلع و غیر متخصص در تجارت 

تخم گذار میهن امروز در  رضا ترکاشوند مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران مرغ خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

در حال حاضر : مرغ در کشور وجود دارد اظهار داشت تخمهزار تن  555نشست خبری با بیان اینکه ظرفیت تولید یک میلیون و 

 .شود مرغ برای مصرف داخلی و صادرات در کشور تولید می هزار تن تخم 705

برای افزایش مصرف داخلی باید : هزار تن تخم مرغ وجود دارد بیان داشت 555وی با اشاره به اینکه در منطقه ظرفیت صادرات 

 .کنیم و همچنین بازارهای صادراتی را باید توسعه بخشیمکار   روی افزایش مصرف سرانه

و نیم کیلوگرم است که از این رقم حدود یک کیلو صادر  00در حال حاضر تولید سرانه تخم مرغ حدود : اظهار داشت  ترکاشوند

 .شود می

ما : مرغ در سال گذشته بیان داشتهزار تن تخم  05گذار میهن با اشاره به صادرات  مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران مرغ تخم

و نیم کیلو و معادل مصرف جهانی  05به دنبال افزایش میانگین مصرف سرانه در کشور هستیم، اگرچه متوسط مصرف سرانه کشور 

  .کیلو هستیم 02است اما به دنبال افزایش آن تا 

در درجه اول الزم است تا تقاضایی صورت گیرد،در برای صادرات هر محصولی : وی در مورد صادرات تخم مرغ به روسیه تصریح کرد

های تولیدی وجود ندارد و تخم مرغ کشورمان با استانداردهای صادراتی  مرغ  گونه مشکلی در تخم حال حاضر به لحاظ کیفیت هیچ

 .شود اما هنوز از روسیه تقاضایی برای صادرات نداشتیم تولید می

ای سهم مشخصی را در صادرات تخم مرغ داشته باشیم و سهم ما در بازارهای  ما نتوانسته در بازارهای منطقه: ترکاشوند بیان داشت

 .ای بسیار در نوسان بوده است منطقه

هزار تن و همچنین از  05، 70هزار تن، سال  00،  75سال : گذار میهن تصریح کرد مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران مرغ تخم

 .هزار تن تخم مرغ به کشورهای مختلف صادر شده است 08ابتدای امسال تاکنون بیش از 

پیش بینی : شود اظهار داشت انجام می... ترکاشوند با بیان اینکه صادرات تخم مرغ به کشورهای عراق، افغانستان، تاجیکستان و 

 .هزار تن افزایش یابد75کنیم تا پایان سال صادرات این محصول به  می

بسته بندی، کیفیت و )های قبل  عدم رعایت استانداردها در سال: ادرات تخم مرغ اشار ه کرد و افزودوی در ادامه به دالیل نوسان ص

، حضور افراد غیر مطلع و غیر مشخص در تجارت تخم مرغ و تجارت به صورت پیله وری و (عدم رعایت نکردن یک نواختی وزن

له مواردی بوده که به صادرات آسیب رسانده و صادرات این رعایت نشدن کیفیت صادرات و ماندگاری محصول برای صادرات از جم

 .محصول را با نوسان مواجه کرده است

دامپزشکی افغانستان در تماسی که با دامپزشکی کشورمان : وی به گفته خلج رئیس سازمان دامپزشکی اشاره کرد و بیان داشت

 .شود منجر به کاهش صادرات و بی اعتمادی مشتریان می داشته از صادرات تخم مرغ فاسد به کشورش خبر داده که این موضوع

مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران مرغ تخم گذار میهن با بیان اینکه برای رفع این وضعیت و رسیدن به صادرات پایدار فعاالن 

ها به  ایم تا با همفکری آن واستهبنابراین با تشکیل کارگروه تولید و بازرگانی از متخصصان صنف خ: ایم بیان داشت صنف را فراخوانده

http://www.farsnews.com/
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یک دستورالعمل و الزاماتی برای صادرات برسیم چرا که اگر قرار است صادرات مستمر داشته باشیم باید صادر کنندگان الزامات را 

 .در دستور کار قرار دهند و هر کسی به خودش اجازه صادرات ندهد

رود و رعایت این موارد  ازرگانی و رعایت کیفیت از ملزومات صادرات به شمار میبنابراین داشتن برند، بسته بندی، کارت ب: وی افزود

 .برای صادرات تخم مرغ در دستور کار اتحادیه قرار گرفته است

برای رعایت الزامات صادرات این سامانه تعبیه شده و متقاضیان صادرات در : ترکاشوند با اشاره به ایجاد سامانه ثبت اظهار داشت

ها منوط به رعایت الزامات  توانند مجوز صادرات بگیرند و مجوزهای بعدی آن کنند و همچنین می نه کد شناسایی اخذ میاین ساما

 .شود صادرات در مجوز قبلی است و بدین ترتیب در این سامانه نحوه صادرات رصد می

های صادراتی در دستور کار ما قرار دارد و  مشوق: مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران مرغ تخم گذار میهن در ادامه بیان داشت

 .اندازی شود اندازی شده است تسهیالت ارزان قیمت راه همچنین سعی شده تا براساس صندوقی که برای فعاالن بخش طیور راه

نظیم بازار ایم و براساس مصوبه ستاد ت شرایط ارائه تسهیالت توسط صندوق یاد شده را از سال گذشته دنبال کرده: وی بیان داشت

میلیارد تومان به صندوق واریز شده که اکنون در مرحله تسهیالتی ارزان قیمت به  25برای حمایت از صنعت طیور کشور مبلغ 

 .صادر کنندگان تخم مرغ داده شده

چه ممکن است اگر: وی با اشاره به واگذاری مدیریت تولید، تنظیم بازار و صادرات تخم مرغ به اتحادیه میهن در سال گذشته گفت

در کوتاه مدت نتوانیم به نتایج مورد نظرمان دست یابیم اما در بلند مدت فعالیت این اتحادیه اثرگذاری بیشتری خواهد داشت و 

 .های بازار داخلی هم گرفته شود عالوه بر توسعه صادرات قادر خواهیم بود تا جلوی نوسان و نگرانی

ل قیمت تخم مرغ پایین و از سقف تعیین شده کمتر بود و حتی در مواردی قیمت این های ابتدایی امسا در ماه: وی بیان داشت

 .تومان است 555هزار و  4هزار تومان رسید در حالی که نرخ مصوب این محصول درب مرغداری  0محصول به زیر 

خم مرغ در چند هفته گذشته و با توجه به افزایش قیمت ت: مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران مرغ تخم گذار میهن بیان داشت

برای کنترل قیمت این محصول توافقی با سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری منعقد شد که براساس آن مقرر شد تا هر شانه 

 .شود تومان در این میادین عرضه می 255هزار و  05تخم مرغ بسته بندی و سرت شده به قیمت 

ایم قیمت  گیرد اقداماتی کالن است که با این اقدامات توانسته تحادیه در بازار مصرف صورت میاقداماتی که توسط ا: وی بیان داشت

 .تخم مرغ را با حفظ صادرات در بازار مصرف متعادل کنیم

تومان  455هزار و  0قیمت صادراتی همواره نوسان داشته و این قیمت از : ترکاشوند در مورد قیمت صادراتی تخم مرغ اظهار داشت

 .تومان صورت گرفته است 555هزار و  4هزار تومان متغیر بوده، اما به طور متوسط صادرات با قیمت حدود  2 تا

 .هزار تن افزایش یابد 055کنیم در سال آینده صادرات این محصول به  پیش بینی می: وی بیان داشت

کیلویی تخم  54دولت ترکیه برای هر کارتن : داشتدر ادامه رضا کاظمی رئیس هیات مدیره اتحادیه مرکزی مرغداران میهن اظهار 

 .کند که صادر کنندگان ما از این موضوع محروم هستند دالر یارانه صادراتی پرداخت می 2مرغ 

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http00740008555022 
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 صادرات و واردات
 آیانا - 4۹8۱بهمن  48: تاریخ

فرنگی در  رب گوجه/ صادرات محصوالت کشاورزی به آفریقا و آسیای میانه  عمان، دروازه

 خط مقدم صادرات قرار گرفت

تجار  دنبال شرایط سیاسی کشور، تبادالت تجاری ایران و عمان وارد فاز جدیدی خواهد شد که با تأسیس مرکز دائمی حضور به

 .منظور استفاده از دروازه عمان برای ورود به کشورهای آفریقایی و آسیای میانه اجرایی خواهد شد ایرانی در عمان به

دنبال شرایط سیاسی کشور، تبادالت تجاری ایران و عمان وارد فاز جدیدی خواهد شد که با تأسیس مرکز دائمی حضور تجار  به

 . از دروازه عمان برای ورود به کشورهای آفریقایی و آسیای میانه اجرایی خواهد شد منظور استفاده ایرانی در عمان به

با اعالم این ( ایانا)های صنایع غذایی ایران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  عضو هیأت مدیره کانون انجمن

افزایش تبادالت تجاری با کشور عمان در دستور کار فعاالن ها پس از برجام، توسعه صادرات و  دنبال حذف تحریم به: خبر گفت

 .اقتصادی بازار قرار گرفته است

تواند جایگزین بندر دبی شده و فرصت  رود که می شمار می های کاالهای ایرانی به عنوان یکی از دروازه عمان به: احمد آزادمرد افزود

اقتصادی ایران با کشورهای آفریقایی، افغانستان و کشورهای آسیای  صادرات محصوالت کشاورزی، صنایع غذایی و سایر کاالهای

 .میانه فراهم کند

دنبال سفر سعیدبن  خورشیدی تأسیس شده بود، اما به 70هرچند مرکز تجاری ایران و عمان در سال : وی خاطرنشان کرد

رینی وارد ایران شده بود، مقرر شد مرکز تجارت تجار کویتی، قطری و بح 25الکیومی رئیس اتاق بازرگانی عمان که به همراه  صالح

های  جواری ایران با کشورهای منطقه استفاده ایران در کشور عمان با مرکزیت اتاق یزد در دستور کار قرار گرفته و از فرصت هم

 .بیشتری شود

عنوان یک بازار کوچکی که تمام  به هرچند کشور عمان دارای جمعیت سه میلیون نفری است، نباید به این کشور: آزادمرد ادامه داد

تواند دروازه جدیدی برای ورود به کشورهایی باشد که هنوز  این کشور می. کند، نگریست محصوالت خود را از واردات تأمین می

 .ایران وارد آنها نشده است

دارد، بازار عمان هدف مناسبی  های زیادی از آنجا که مناسبات فرهنگی، سیاسی و دینی ایران با عمان مشابهت: وی تصریح کرد

شود،  درصد مواد غذایی مورد نیاز کشور عمان از طریق واردات تأمین می 055برای کاالهای صادراتی ایران است و از آنجا که 

 .المللی تعریف کند تواند زمینه صادرات کاالهای ایرانی بوده و فاز جدیدی برای ورود به بازارهای بین می

شود که برای رصد بازارهای  با تشکیل مرکز تجاری عمان، دفاتر ثابتی برای تجار فعال ایرانی در منطقه فراهم می: دآزادمرد یادآور ش

 .تواند فرصت مناسبی تلقی شود الملل می صادراتی خاورمیانه و بین

 فرنگی در خط مقدم صادرات قرار گرفت رب گوجه 

دنبال سفر وزرای کشاورزی کشورهای اروپایی به ایران،  به: ایران تأکید کردهای صنایع غذایی  عضو هیأت مدیره کانون انجمن

فرنگی در خط  توان گفت صادرات رب گوجه صادرات محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی وارد فاز جدیدی شد که با قاطعیت می

 .مقدم آن قرار دارد

شده که  از قبیل شیرینی و شکالت و همه محصوالت فرآوری فرنگی، سایر محصوالت صنایع غذایی جز رب گوجه به: وی اظهار داشت

توانند از فرصت ایجادشده حداکثر استفاده را کنند، اما از آنجا که صنایع غذایی با کمبود  دارای کیفیت مناسبی هستند، می
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ه برای مانور فعاالن بازار جهت شود، زمین دیده می 72رود با راهکارهایی که در بودجه  رو هستند، انتظار می نقدینگی در داخل روبه

 .المللی فراهم شود حضور در بازارهای بین

با حل مشکالت سیستم بانکی بر رونق تبادالت تجاری افزوده خواهد شد، اما بدون حمایت دولت و ابزارهای : آزادمرد همچنین گفت

ن تلقی شود، حضور کامیاب در بازارهای جدید تواند فرصت طالیی برای صادرات ایرا گذاری داشته و می تزریقی که جنبه سرمایه

 .میسر نخواهد بود

های بخش خصوصی در حوزه کشاورزی  های بازرگانی و انجمن گرفته فعاالن در اتاق های صورت وی اظهار امیدواری کرد که با تالش

ای جدیدی در نظر گرفته شود و صنایع غذایی، برای صادرات غذای حالل به کشورهای مسلمان و کشورهای متقاضی نیز سازوکاره

 ./که بتواند حجم صادرات محصوالت غیرنفتی را افزایش دهد

/news/fa/ir.iana.www//:http58605D%/8%B 
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 صادرات و واردات
 آیانا - 4۹8۱بهمن  49: تاریخ

 میلیون اصله نهال به عراق برای جنگل کاری مرزها و جلوگیری از ریزگردهاصادرات یک 

میلیارد تومان برای اجرای طرح های آبخیزداری در استان ایالم  4امسال : مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایالم گفت

 اختصاص یافته است

میلیارد تومان برای اجرای طرح های آبخیزداری در استان ایالم  4امسال : مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایالم گفت

 .اختصاص یافته است

به گزارش ایانا به نقل از پایگاه اطالع رسانی جهاد کشاورزی، رضا احمدی در جمع خبرنگاران اعزامی از تهران با اشاره به این که 

کاری در  سال گذشته عملیات جنگل: است،خاطرنشان کرد نظیر بوده توجه به منابع طبیعی و محیط زیست در دولت یازدهم بی

 .هکتار از اراضی استان ایالم اجرا شده است 05های آبخیزداری در سطح  هکتار و همچنین طرح 2055سطح 

کاری در  به منظور جنگل: ها، گفت های آبخیزداری در جلوگیری در بروز سیالب و روان آب احمدی با اشاره به تأثیر اجرای طرح

 .کند مناطق مرزی و جلوگیری از ریزگردها، سال آینده استان ایالم یک میلیون اصله نهال به کشور عراق صادر می

 .میلیون اصله نهال را دارد 05استان ایالم ظرفیت تولید ساالنه : وی خاطرنشان کرد

/news/fa/ir.iana.www//:http58645D%/8%B2% 
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 صادرات و واردات
 آیانا - 4۹8۱بهمن  48: تاریخ

 رایزنی ایران و ایتالیا برای صادرات آبمیوه و کنستانتره ایرانی

تبادالت تجاری دو کشور خواهد بود و منظور افزایش  های ایتالیایی برای مذاکره به شنبه انجمن آبمیوه ایران میزبان هیأت فردا سه

 .رود به تبع آن صادرات آبمیوه و کنستانتره ایران به مقصد اتحادیه اروپا افزایش یابد انتظار می

منظور افزایش تبادالت تجاری دو کشور خواهد بود و  های ایتالیایی برای مذاکره به شنبه انجمن آبمیوه ایران میزبان هیأت فردا سه

 .ود به تبع آن صادرات آبمیوه و کنستانتره ایران به مقصد اتحادیه اروپا افزایش یابدر انتظار می

: با اعالم این خبر گفت( ایانا)دبیر انجمن تولیدکنندگان آبمیوه و کنستانتره امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

 .شود شنبه آغاز می ت آبمیوه و کنستانتره ایرانی به مقصد ایتالیا، سهرایزنی هیأت ایتالیایی با انجمن آبمیوه برای شروع صادرا

ها که  های اخیر به ایران آمدند و یکی از این هیأت های تجاری مختلفی از کشورهای اروپایی در ماه هیأت: اهلل داوودآبادی افزود ولی

شود که  تبادالت تجاری دو کشور با این انجمن وارد گفتگو می شنبه برای مذاکره درباره افزایش از ایتالیا به ایران آمده است، روز سه

 .رود به تبع آن صادرات کنستانتره و آبمیوه به ایتالیا آغاز شود انتظار می

شد که  ویژه فرانسه صادر می های ایرانی به اتحادیه اروپا به های گذشته حجم قابل توجهی از کنستانتره در سال: وی خاطرنشان کرد

 .یم و مشکالت پس از آن میزان صادرات به این کشورها کاهش یافتپس از تحر

ویژه عراق، افغانستان و امارات  با این وجود، صادرات انواع آبمیوه و کنستانتره ایرانی به کشورهای منطقه به: داوودآبادی ادامه داد

 .های خود را به کشورهای مقصد اعزام کند تمنظور دسترسی به بازارهای هدف جدید، هیأ ادامه دارد و این انجمن بنا دارد به

های تولیدکننده آبمیوه و کنستانتره ایرانی دارای  برخی کارخانه: های تولیدی ایران تصریح کرد وی با اشاره به کیفیت باالی آبمیوه

بهترین شرایط رقابت آمریکا هستند و از کیفیت بسیار باالیی برخوردارند که با محصوالت مشابه خارجی در  FDA استانداردهای

 .کنند می

برای ورود به بازارهای صادراتی عالوه بر اراده انجمن آبمیوه و : دبیر انجمن تولیدکنندگان آبمیوه و کنستانتره یادآور شد

 .تولیدکنندگان، حمایت وزارت جهاد کشاورزی و معاونت باغبانی نیز الزم است

های رسمی و لوکس بیشتر در تولید انبوه قرار گرفته  علت آنکه میوه یوه در ایران، بهبا وجود افزایش تولید م: داوودآبادی تأکید کرد

 .رو هستند ها با کمبود تولید میوه صنعتی روبه است، کارخانه

های تولیدشده از نوع رسمی  شود، اما پرتقال میلیون تن انواع مرکبات تولید می 4.2با وجود آنکه در ایران حدود : وی اظهار داشت

های میوه باید تولید  وده که از اندازه و قطر پوست زیادی برخوردارند و قابل استفاده در صنعت نیستند؛ لذا در صورت توسعه باغب

 .ارقام صنعتی نیز مورد توجه قرار گیرد

 صادرات کنستانتره سیب به آسیای میانه 

هایی که بین انجمن و  تولید سیب طی سال جاری و رایزنیدنبال افزایش  به: دبیر انجمن تولیدکنندگان آبمیوه و کنستانتره گفت

های برند تولید آبمیوه و کنستانتره اقدام  توان گفت همه کارخانه وجود آمد، با قاطعیت می معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی به

 .اند به خریداری سیب کرده

توان عدد  ها افزایش یافت، هرچند نمی ظیری در همه کارخانهن حجم تولید کنستانتره سیب امسال به شکل بی: داوودآبادی افزود

 .کند توان گفت ذخیره کنستانتره سیب ایران در زمان حاضر با هیچ سالی برابری نمی مشخصی را ذکر کرد، اما با قاطعیت می
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تری قرار  در محمل مناسبهای ایرانی به سوئیفت، شرایط صادراتی آبمیوه و کنسانتره نیز  با پیوستن بانک: وی خاطرنشان کرد

 .های حمایتی نیز به کمک صادرکنندگان بیاید گرد، اما الزم است بسته می

المللی مواد غذایی و نوشیدنی روسیه اظهار  های بزرگ تولیدکننده آبمیوه و کنستانتره در نمایشگاه بین داوودآبادی از حضور شرکت

 ./اطالعی کرد بی

/news/fa/ir.iana.www//:http58600D%/8%B0% 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - 4۹8۱بهمن  4۱: تاریخ

 ه مانع صادرات لبنیات به روسیه شدفافزایش تعر

های باال وجود دارد که  تنها مشکل برای صادرات لبنیات به روسیه برخی مشکالتی مانند تعرفه:گفتمعاون وزیر جهاد کشاورزی 

 .باید اصالح شود

: کردحسن رکنی در نشست خبری امروز ضمن تبریک ایام دهه فجر اظهار  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛به گزارش خبرنگار 

تواند فرصت  ها اعمال شده است، می های اخیری که از سوی این کشور علیه غربی روسیه به عنوان بازار بزرگی که در پی تحریم

های بهداشتی  ها و پروتکل زیرساخت  خوب و مناسبی برای توسعه صادرات محصوالت کشاورزی ایرانی باشد که نیازمند دو مساله

 .مابین دو کشور باشد فی

های لبنی  ها، صنایع لبنی ایرانی کامال آمادگی صادرات به روسیه را دارند، چرا که برخی از شرکت از نظر زیرساخت: افزودوی 

 .صادرات بسیاری به اروپا دارند و از این نظر مشکلی نداریم

  های بازدید رغم تایید هیات علی: دکننده عمده انواع پنیر هستند ، بیان کر ها مصرف که روس معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان این

ها  مسائل گمرکی و تعرفه  های بهداشتی دامپزشکی بین دو کشور مشکالتی در زمینه روسی از صنایع لبنی ایران و تبادالت پروتکل

 .ودوجود دارد که در مالقات اخیر هیات روسی با مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی در تهران مقرر شد این موانع نیز برطرف ش

ای مانند صنایع لبنی تمایل دارد تا بازار خود را در داخل و خارج از کشور توسعه دهد و  کننده تولید  هر مجموعه: رکنی تصریح کرد

هایی است که خود عامل بازدارنده است و باید اصالح  رسد یکی از مشکالت موجود سر راه صادرات به روسیه وضع تعرفه به نظر می

 .شود

وگوی بیشتر  صادرات آبزیان روسیه آغاز شده و چندین محموله صادر شده است، اما برای صادرات مرغ نیازمند گفت به گفته وی،

ها نیز درخواست صادرات گوشت مرغ به ایران را داشتند، اما در حال حاضر نیازی به این محصول نداریم و  هستیم و گرچه روس

 .کننده گوشت مرغ هستیم خود صادر

تولید   هیچ کمبودی در زمینه: مرغ در کشور اظهار کرد جهاد کشاورزی همچنین در خصوص وضعیت تولید مرغ و تخممعاون وزیر 

رغم مستمر بودن صادرات، همچنان مازاد تولید در داخل کشور وجود دارد؛ بنابراین وزارت  مرغ وجود ندارد و علی گوشت مرغ و تخم

 .کنندگان است کنندگان و تولید د توازن و تعادل در بازار داخلی به نفع مصرفجهاد کشاورزی حامی صادرات در راستای ایجا

مرغ، صادرات و تنظیم بازار آن به بخش خصوصی واگذار شده است اما همچنان نظارت  در برخی محصوالت مانند تخم: رکنی افزود

مرغ وجود داشت اما تنها  هزار تن تخم 55یش از بر آن وجود دارد به عنوان مثال در ماه گذشته پتانسیل و تقاضا برای صادرات ب

 .مرغ صادر شد تن تخم 5555

رغم تقویت صادرات دام زنده تنها یک میلیون و  طی دو سال گذشته علی: وضعیت تولید گوشت قرمز و بازار آن نیز گفت  وی درباره

های  ای بلندمدت با دام کشور باید آنها را در برنامه رغم مازاد بودن دام زنده در هزار راس دام صادر شده است در حالی که علی 855

 .شود پربازده جایگزین کنیم و صادرات دام زنده نیز در همین راستا انجام می

 855متری در ایران نسبت به میانگین بارش  میلی 525با توجه به متوسط بارش : معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

توانیم در ایران گوشت قرمز را بیش از حد نیاز داخلی و  برابری نسبت به دیگر کشورهای دنیا نمیمتری در جهان و تبخیر سه  میلی

درصد به مراتع وابسته است،  05کنند که بیش از  ای تولید می با هدف صادراتی تولید کنیم، چرا که در دنیا گوشت قرمز را به گونه

http://www.yjc.ir/fa/comercial
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هایی داریم که وارداتی است اما اقداماتی در  در همین حدود وابستگی به نهاده اما در ایران چنین پتانسیلی در مراتع وجود ندارد و

 .کنندگان را کاهش دهیم های تولید برای تولید دستور کار داریم تا بتوانیم هزینه

از تولید شکاف بسیار زیاد قیمتی : رکنی همچنین نوسانات قیمت گوشت مرغ را بی ارتباط با صادرات دام زنده دانست و ادامه داد

های شهر دست به  یی است که این محصول را از دامداری تا قصابی ها گوشت قرمز به دلیل تعدد و کثرت واسطه  تا مصرف در زمینه

ها و بازوی نظارتی در وزارت جهاد کشاورزی، ناظران و بازرسان متولی  کنند و در این زمینه با توجه به نداشتن دستگاه دست می

 .قضیه حساب باشند باید نسبت به این

/news/fa/ir.yjc.www//:http2487065D%/8%A0 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - 4۹8۱بهمن  49: تاریخ

 میلیون دالر صرف واردات موز شد 114

 .هزار دالر صرف واردات موز به کشور شد 055میلیون دالر و  440ماهه سال جاری  05بر اساس آمار گمرک در 

تن موز سبز  406هزار و  200ماهه سال جاری  05، بر اساس آمار گمرک در خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

 .دیا خشک کرده به کشور وارد ش

 .هزار دالر صرف واردات موز به کشور شد 055میلیون و  440بر اساس این گزارش، 

النکا، سومالی، فیلیپین، کلمبیا، هند و ویتنام از  چین، پاکستان، گواتماال، اکوادور، امارات متحده عربی، تایلند، تایوان، ترکیه، سری

 .کشورهای مبدأ واردات موز در مدت یاد شده هستند

 .ست، بیشترین میزان واردات موز از کشور ترکیه انجام شده استگفتنی ا

/news/fa/ir.yjc.www//:http2470500/440D%-7%82%DB 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - 4۹8۱بهمن  44: تاریخ

 جاروک دستاورد واردات غیر قانونی مرکباتآفت 

دستاوردهای واردات محصوالت به صورت قاچاق و غیر رسمی منجر به ورود مگس زیتون، : معاون سازمان حفظ نباتات گفت

 .جاروک به باغات مرکبات شده است

، درخصوص آفات میوه های قاچاق خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانیحیی ابطالی معاون سازمان حفظ نباتات در گفتگو با 

دستاوردهای واردات محصوالت به صورت قاچاق و غیر رسمی منجر به ورود مگس زیتون، جاروک و مگس مدیترانه : اظهار داشت

ن است به سبب ایجاد مسائل حاد در باغات امنیت ای به باغات میوه کشور شده اما باید گفت که آفات انتهای کار نیست بلکه ممک

 .غذایی کشور به خطر بیفتد

در واقع اگر کلیه موارد مصوب قانونی سازمان حفظ نباتات رعایت شود به طوری که هیچ میوه و نهالی بدون گواهی : وی افزود

 .سالمت وارد کشور نشود شاهد خسارات و کاهش تولید در باغات نخواهیم بود

در واقع برخی اوقات : در پاسخ به این پرسش که آیا آفت جاروک از راه قاچاق وارد باغات لیمو ترش کشور شده بیان کردابطالی 

ممکن است میوه عامل ورود آفات نباشد اما واردات نهال،قلمه و پیوند موجب ورود آفات جاروک به باغات شده باشد و لذا برای 

محصولی ویژگی و شرایط خاص داریم که اگر رعایت شود احتمال ورود آلودگی کاهش پیدا جلوگیری از چین اتفاقاتی درمورد هر 

 .خواهد کرد

/news/fa/ir.yjc.www//:http2474560D%/8%A5%D7%8 
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 صادرات و واردات
 ایران اکونا - 4۹8۱/ بهمن /  49, یکشنبه 

 مرغ شکست رکورد صادرات تخم

: تن شکسته شد، گفت 205هزار و  08مرغ با میزان  مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران میهن با بیان اینکه رکورد صادرات تخم

 . هزار تن برسد 75شود که تا پایان سال این رقم به  بینی می پیش

های این بخش برای  اتحادیه سراسری مرغداران میهن در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامهرضا ترکاشوند امروز در نشست خبری 

 705هزار تن است که در حال حاضر  555کل ظرفیت تولید تخم مرغ در کشور یک میلیون و : تنظیم بازار تخم مرغ اظهار کرد

نیم امابا وجود داشتن ظرفیت یاد شده ما امکان افزایش تولید ک هزارتن تولید داریم و بازار مصرفی و بازارهای صادراتی را تامین می

 .باتوجه به نبود بازار مصرف را نداریم

هزار تن بازار صادراتی تخم مرغ  555در اطراف ایران : وی با اشاره به اینکه نیازمند توسعه بازارهای داخلی و صادارتی هستیم، گفت

شود که این رقم در  بینی می هزار تن از این بازار را تامین کنیم و پیش 05سال گذشته ایم در  در هر سال وجود دارد که ما توانسته

  .هزار تن برسد 75سال جاری به 

و نیم کیلوگرم است که یک  00مرغ در کشور ما  مصرف سرانه تولید تخم: مدیرعامل اتحادیه سراسر مرغداران میهن ادامه داد

کیلوگرم است که این رقم کمی باالتر از سطح جهانی است که امیدواریم  05.2تخم مرغ  شود و مصرف سرانه کیلوگرم آن صادر می

 .کیلوی موجود افزایش یابد و به اندازه مصرف کشورهای پیشرفته برسد 05.2مرغ از  مصرف تخم

  تقاضایی برای واردات تخم مرغ از روسیه نداریم* 

به روسیه آمادگی خود را به مقامات روسیه اعالم کردیم اما باید اذعان ترکاشوند در پاسخ به سوال تسنیم در خصوص صادرات 

  .داشت که آنها نیز باید خواهان باشد اما تا به امروز تقاضای خاصی وجود نداشته است

ر عراق، افغانستان، ترکمنستان و تاجیکستان درحال حاضر بازارهای صادراتی ما هستند که ما امیدوار به حضو: وی اضافه کرد

 .حداکثری در این بازارها هستیم

تخم مرغ بهترین پروتئینن حیوانی است که تقریبا به : این مقام مسئول با اشاره به نقش تخم مرغ در سالمت جامعه تاکید کرد

  .شکل مطمئن برای همه جامعه قابل تامین است

هزار تن و  05، 70هزار تن، در سال  00، 75در سال میزان صادرات تخم مرغ : مدیرعامل اتحادیه سراسر مرغداران میهن اظهار کرد

رسد این رقم تا پایان  مرغ صارد شده است که به نظر می تن تخم 205هزار و  08در سالجاری براساس آخرین آمار مربوط به امروز 

 .هزار تن برسد 75سال به 

 مرغ در سالجاری هزار تن تخم 07صادرات * 

  .ارشاتی نیز از صادرات غیررسمی تخم مرغ وجود دارد که این نوع صادرات مورد تایید ما نیستدر این ارتباط گز: وی یادآور شد

سابقه بوده است، به مشکالتی که  مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران میهن با اشاره به اینکه صادرات تخم مرغ در سالجاری بی

انند نوسانات و توقف صادرات در اتحادیه مرغ میهن مورد بررسی مسائلی م: روی بازار صادراتی این محصول وجود دارد گفت پیش

توان به عدم رعایت استاندارهای صادراتی، حضور افراد غیرمطلع  قرار گرفت که دالیل آن در سه بخش بررسی شد که به ترتیب می

مانند ( و اشکال صادراتی  و غیرمتخصص در تجارت این محصول و صدمه زدن به بازار صادراتی و عدم رعایت کیفیت، ماندگار
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های  به صادرات آسب جدی زده است به طوری که در مواردی مشاهده شده محموله( های صادراتی مرغ یکسان نبودن اندازه تخم

 .اند تخم مرغ ما به خاطر عدم ضوابط یاد شده پشت مرزها مانده

اما موارد و مشکالت . صادرات این محصول رونق گرفته استاین امور پیگیری شده است و اکنون با رفع آنها : ترکاشوند یادآور شد

 .شود احتمالی دیگر نیز بررسی می

رئیس سازمان )در اوایل سال جاری آقای خلج : وی با اشاره به اظهار نظری از رئیس سازمان دامپزشکی در این خصوص گفت

. شما فاسد بوده است و این امر برای ما مطلوب نیست گفت، دامپزشکی افغانستان به ما اعالم کرده که تخم مرغ( دامپزشکی کشور

 .به همین منظور صنف و تجار و بازرگانان از ما انتظاراتی به حقی داشتند که ما این مشکالت را بررسی و رفع کنیم

اصطالحا  در مواردی مشاهده شده است که هر فردی زمانی که بازار را: مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران میهن تاکید کرد

کرد اما ما به دنبال تخصصی کردن آن هستیم تا تنها افرادی اقدام به صادرات کنند  دید به صادرات تخم مرغ اقدام می شیرین می

  .بندی مناسب، کیفیت الزم و کارت بازرگانی را داشته باشند که الزاماتی مانند برند، بسته

رار دارد و برای صادرکنندگان امیدواری ایجاد شده است همچنین ما سامانه ثبت این امر اکنون در دستور کار ما ق  :ترکاشوند گفت

  .ایم اندازی کردیم که براساس آن برای صادر کنندگان کد و کارت شناسایی داده اطالعات مرغداران را راه

مانند سایر کشورها در دستور های صادراتی  مشوق: وی با اشاره به اینکه به دنبال حمایت از صادرکنندگان تخم مرغ هستیم گفت

همچنین سعی شده است که براساس . شود هایی مانند عوارض، مالیات، تسهیالتی به مرغداران داده می کار ما قرار دارد و در بخش

  .اندازی شده است تسهیالت ارزانقیمت داده شود صندوقی که برای فعالین بخش طیور راه

از سال گذشته ما این : هن در خصوص شرایط ارائه تسهیالت توسط صندوق یاد شده گفتمدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران می

میلیارد تومان به صندوق واریز  25مصوبه ستاد تنظیم بازار برای حمایت از صنعت طیور کشور  موضوع را دنبال کردیم و براساس 

 .داده شده است شد که اکنون در دو مرحله تسهیالتی ارزانقیمتی به صادرکنندگان تخم مرغ

: ترکاشوند با اشاره به اینکه مدیریت تولید، تنظیم بازار و صادرات تخم مرغ اتحادیه میهن در سال گذشته منتقل شده است گفت

ممکن است که در کوتاه مدت ما نتوانیم به نتیجه مورد نظر دست یابیم اما در بلندمدت فعالیت ما اثرگذاری بیشتر خواهد داشت و 

  .شود  های بازار داخلی گرفته می توسعه صادرات جلوی نوسانات و نگرانی عالوه بر 

تر از سقف  های ابتدایی سال قیمت تخم مرغ پایین در ماه: وی در پاسخ به سوالی در خصوص قیمت تخم مرغ درب مرغداری گفت

 .تومان است 4555مرغداری  هزار تومان رسید در حالی که نرخ مصوب این محصول درب 0تعیین شده بود و حتی به زیر 

در یک ماه گذشته به دلیل نوسانات موردی : در خصوص افزایش قیمت تخم مرغ در بازار مصرف نیز یادآور شد این مقام مسئول 

بار این محصول به صورت  در بازار قیمت این محصول افزایش یافت اما براساس توافق صورت گرفته با سازمان میادین میوه و تره

تومان عرضه شد که اکنون نیز  255هزار و  05بار هر شانه به قیمت  د و با نرخی کمتر از نرخ مصوب سازمان میوه و ترهنامحدو

  .عرضه آن ادامه دارد

ریزی مناسب، تولید، بازار،  توان برنامه ها اعتماد شود می ما نشان دادیم که در صورتی که به بخش خصوصی و تشکل: ترکاشوند گفت

  .ریزی را برای ایجاد تولید پایدار اداره کنیم جوجهصادرات و 

های ناشی از  ای که این اتحادیه بدون کمک دولت برای تنظیم بازار صرف کرده بسیار کمتر از هزینه وی با اشاره به اینکه هزینه

ی کالن و در نحوه عرضه محصول گیرد اقدامات اقداماتی که توسط اتحادیه در بازار مصرف صورت می: برنامگی در بازار است، گفت بی

 .مرغ را با حفظ صادرات و بازار مصرف متعادل کنیم ایم قیمت تخم است که با این اقدامات توانسته
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یابد همچنین مصرف تخم مرغ  در فصل زمستان تولید مرغ بومی کاهش می: مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران میهن یادآور شد

  .ها تاثیرگذار است دودی در باال رفتن قیمترود که این امر تا ح باال می

تومان به عراق صادر شده و  0455تخم مرغ صادراتی ایران از : این مقام مسئول در خصوص قیمت صادراتی تخم مرغ ایران گفت

مسایه شود و متوسط نرخ صادراتی این محصول به کشور ه هزار تومان در هر کیلوگرم به این کشور صادر می 2اکنون به قیمت 

  .تومان بوده است 4555ایران 

 055ما از حال حاضر برای صادرات به این کشور : بینی صادرات این محصول برای سال آینده گفت وی همچنین در خصوص پیش

  .گیرد ها نیز برهمین اساس صورت می ریزی ایم که میزان جوجه بینی صادرات تخم مرغ داشته هزار تن پیش

می رئیس هیئت مدیره اتحادیه سراسری مرغداران میهن نیز با اشاره به اینکه چرا ترکیه در مقایسه با ایران در این مراسم رضا کاظ

دولت ترکیه برای صادرات : ایم به خوبی در ادوار مختلف با این کشور رقابت کینم گفت وضعیت صادراتی بهتری داشته و مانتوانسته

کند که صادر کنندگان ما از آن محروم بوده است اما اکنون با  ه صادراتی پرداخت میدالری یاران 2کیلویی تخم مرغ  54هر کارتن 

شود بخشی از تفاوت قیمت صادراتی ما با ترکیه جبران شده  ای که به صادرکنندگان این محصول به شکل نهاده داده می یارانه

 .است

/com.iranecona//:http25856D%/8%B0%A%DA7%D7%88% 
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 صادرات و واردات
 ایرنا - 48/44/4۹81: تاریخ خبر

 آمادگی قزاقستان برای صادرات گوشت گوسفند و بوقلمون، علوفه و غالت به ایران 

کشور برای صادرات گوشت گوسفند، بوقلمون، وزیر سرمایه گذاری و توسعه قزاقستان از آمادگی این  -ایرنا -تهران

علوفه و غالت به ایران خبر داد و شرکت های ایرانی را به حضور در نمایشگاه دامپروری تخصصی قزاقستان دعوت 

 . کرد

قزاقستان یک شرکت تولیدکننده گوشت : دوشنبه در دیدار با وزیر جهاد کشاورزی جمهوری اسالمی ایران گفت« آست ایسکشف»

فندی حالل دارد که در تغذیه دام های آن از هیچ مواد هورمونی یا ژنتیکی استفاده نمی شود و می تواند گوشت مورد نیاز گوس

 . ایران را تامین کند

 . حوزه صنعت، اقتصادی و کشاورزی به تهران آمده است 00نفره در  525وزیر سرمایه گذاری و توسعه قزاقستان در صدر هیات 

این شرکت حجم قابل توجهی علوفه و بوقلمون تولید می کند که در صورت معرفی شرکت های بخش خصوصی فعال : وی ادامه داد

 . ایران می تواند بازار علوفه و گوشت بوقلمون مورد نیاز ایران را تامین کند

ست که چندی پیش با مشکل تامین کننده غالت مورد نیاز ایران از قزاقستان و روسیه ا« فرگوس»به گفته وی، شرکت قزاقستانی 

 . وزیر کشاورزی نیز در همین نشست پیگیری موضوع را وعده داد. هایی در بخش گمرک ایران روبرو شده بود

وزیر سرمایه گذاری و توسعه قزاقستان اعالم کرد شرکت فرگوس یک هولدینگ است که در دیگر بخش های اقتصادی ایران مانند 

 . میلیون دالر سرمایه گذاری کرده است 055کردستان فعالیت می کند و در این بخش  بهره برداری از معدن های طالی

ما از ورود محصوالت دامی و : وی شرکت های ایرانی را به حضور در نمایشگاه دامپروری تخصصی قزاقستان دعوت کرد و گفت

 . یمدامپروری ایران و حضور دائمی طرف های ایرانی در این نمایشگاه استقبال می کن

یک برنامه کلی برای همکاری قزاقستان و ایران در زمینه های ( فروردین ماه سال آینده)تا پایان ماه مارس : ایسکشف خبر داد

متالوژی و معدن، ماشین سازی، حمل و نقل و انرژی، خدمات فنی و مهندسی، گردشگری، توسعه سرمایه گذاری و تبادل بانکی 

 .نیز به دنبال تشکیل کارگروه تخصصی مشترک هستیمدرحوزه کشاورزی . خواهیم داشت

 . وزیر کشاورزی در این زمینه اعالم کرد چنین کارگروهی پیش از این تشکیل شده است

از آنجا که تعامل مناسبی بین مقام های بانکی به وجود آمده است، انتظار می رود : وزیر سرمایه گذاری و توسعه قزاقستان گفت

 . بانکی با سرعت بیشتری دنبال شود و همکاری ها گسترش یابدتسهیالت و مبادالت 

شامگاه بیست و ششم دی ماه با انتشار گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره انجام تعهدات هسته ای ایران در برنامه جامع 

 . ه ای غرب علیه تهران آغاز شدیعنی روند لغو تحریم های هست( 2+0گروه )، اجرای تعهدات طرف مقابل (برجام)اقدام مشترک 

انگلیس، فرانسه، ) 2+0که بیست و سوم تیرماه بین جمهوری اسالمی ایران و گروه ( برجام)بر پایه برنامه جامع اقدام مشترک 

تحریم  با حضور اتحادیه اروپا نهایی شد، باید در ازای کاهش برخی فعالیت های اتمی تهران،( آمریکا، روسیه و چین به همراه آلمان

 .های هسته ای علیه این کشور لغو شود

ایسکشف یادآوری کرد روسیه و قزاقستان عضو اتحادیه اوراسیا به شمار می روند و ایران در حال مذاکره برای انعقاد قرارداد 

 . همکاری با این اتحادیه است

کی است و بیشترین تولید ناخالص داخلی و درآمد به گزارش ایرنا، اقتصاد جمهوری قزاقستان تا اندازه زیادی به بخش کشاورزی مت
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 . سرانه را در میان جمهوری های تازه استقالل یافته دارد و نیز از اعضای مهم سازمان همکاری شانگهای است

همچنین تخمین زده می شود این کشور صاحب دومین صاحب منابع . قزاقستان از لحاظ منابع زیرزمینی نیز بسیار غنی است

 .اورانیوم، کروم، روی و سرب و سومین کشور دارای منگنز، چهارمین دارنده مس است بزرگ در

کشور اول دنیا قرار دارد و دارنده یازدهمین منابع نفتی و گازی  05قزاقستان در زمینه معدن های زغال سنگ، آهن و طال نیز بین 

 . است

زو کشورهایی با درصد رشد اقتصادی باال میان جمهوری های کشف و استخراج نفت در مناطق غربی دریای خزر، این کشور را ج

 .استقالل یافته اتحاد جماهیر شوروی قرار داده است

/News/fa/ir.irna.www//:http80724700/ 
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 صادرات و واردات
 فودپرس 4۹81بهمن ماه  49یک شنبه 

 های زیتون ایرانی به روسیه رسید  نخستین محموله

 62المللی تخصصی صنایع غذایی و نوشیدنی مسکو که با حضور  وسومین نمایشگاه بین همزمان با شروع به کار بیست< مواد غذایی

 .گیرد مندان قرار می قههای زیتون ایرانی در معرض دید عال شود، نخستین محموله کشور برگزار می

وسومین نمایشگاه  بار بخش خصوصی ایران با شرکت در بیست برای نخستین: عضو شورای ملی زیتون با اعالم این خبر گفت

ماه سال جاری در  بهمن 50تا  07فوریه و برابر  05المللی تخصصی صنایع غذایی، نوشیدنی و مواد اولیه مسکو که از هشت تا  بین

 .اند های زیتون کنسروی را برای ارائه در بازار روسیه در این نمایشگاه ارائه کرده ت، محمولهمسکو برپاس

جات، لبنیات، شیر و خامه، کره، بستنی،  در این نمایشگاه، انواع مواد غذایی ازقبیل کنسرو، سبزیجات، میوه: نادر جاللت افزود

آماده،  ، غذاهای منجمد، ادویه، انواع سس، محصوالت گوشتی نیمهها، چای، قهوه، شکالت، ژله، آدامس، خرما، نان نوشیدنی

 .شود ها عرضه می محصوالت کشاورزی و انواع نوشیدنی

شده بین روسیه و اتحادیه اروپا، این کشور واردات زیتون که پیش از این به گواهی  های اعمال همزمان با تحریم: وی خاطرنشان کرد

آمده، ترکیه و این  کرد، متوقف شده و با توجه به موضع سیاسی پیش ورو از کشور ایتالیا وارد میی 6.0تا  0.2پالزا به قیمت  فرش

 .طعم ایرانی است های خوش کشور زمان مناسبی برای عرضه زیتون

نیاز این علت کمبود تولید روغن زیتون، تولیدکنندگان ایرانی عمالً قادر به تأمین روغن زیتون مورد  هرچند به: جاللت ادامه داد

 .شود های کنسرو زیتون به این کشور وارد می کشور نیستند، اما محموله

 خورند گرم کمتر از مردم دنیا روغن زیتون می 055ها  ایرانی

گرم است، در  255متوسط مصرف روغن زیتون در دنیا : عضو شورای ملی زیتون با اشاره به سرانه مصرف روغن زیتون تصریح کرد

و سوریه  08، اسپانیا 04، ایتالیا 54گرم گزارش شده است، اما در کشورهایی نظیر یونان  555سرانه در ایران حدود حالی که این 

 .دهنده اهمیت مصرف زیتون در سبد غذایی این کشورها است کیلوگرم گزارش شده است که نشان 50

علت تغییر  های اخیر به شود که در سال ان تولید میهزار تن روغن زیتون در جه 855ساالنه حدود دو میلیون و : وی یادآور شد

ها و همچنین سرمازدگی در برخی کشورهای تولیدکننده نظیر اسپانیا و ترکیه، حجم تولید این  شرایط جوی نظیر کاهش بارندگی

 .شدت روند کاهشی داشته است محصول به

 استتر از میانگین جهانی  تن پایین 05میانگین تولید زیتون در ایران 

تن در واحد سطح است، در حالی  5.5میانگین تولید زیتون در ایران : جاللت با اشاره به میانگین برداشت زیتون در ایران تأکید کرد

 .تن در هر هکتار در آمریکا ثبت شده است 05که سطح عملکرد زیتون در دنیا 

علت پراکندگی  شود، از عملکرد پایینی برخوردار است و به یهای زیتونی که در ایران کاشته م از آنجا که واریته: وی اظهار داشت

ای برخوردار باشد، کشاورزان با انگیزه دریافت بهای  تواند هرساله از استاندارد ویژه ها و عملکرد متفاوت میزان برداشت نمی باغ

ن بازار مصرف از زیتون کنسروی و صورت کنسروی دارند؛ چرا که با اشباع شد محصوالتشان، اقبال بیشتری به برداشت زیتون به

 .یابد کاهش آن، تمرکز باغداران به برداشت زیتون روغنی افزایش می

های  درصد به نهال 02های روغنی و  ها به نهال درصد یارانه 82های گذشته  در سال: جاللت با اشاره به طرح توسعه زیتون گفت

یر به پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی مقرر شده تا یارانه به روغن های اخ شد، اما در سال کنسروی زیتون اختصاص داده می
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 .های روغنی تخصیص یابد شده از دانه استحصال

کند و معتقد است کشورهای اروپایی نظیر  دفتر توسعه زیتون نیز پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی را دنبال می: وی در پایان افزود

 .های روغنی تعریف کردند مدار تولید زیتونهای خود را بر  اسپانیا و چین نیز یارانه

5f4af0c455ac655=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http 
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 صنایع غذایی
 آیانا - 4۹8۱بهمن  48: تاریخ

 برای صادرات آبمیوه و کنستانتره ایرانیرایزنی ایران و ایتالیا 

منظور افزایش تبادالت تجاری دو کشور خواهد بود و  های ایتالیایی برای مذاکره به شنبه انجمن آبمیوه ایران میزبان هیأت فردا سه

 .رود به تبع آن صادرات آبمیوه و کنستانتره ایران به مقصد اتحادیه اروپا افزایش یابد انتظار می

منظور افزایش تبادالت تجاری دو کشور خواهد بود و  های ایتالیایی برای مذاکره به شنبه انجمن آبمیوه ایران میزبان هیأت فردا سه

 .رود به تبع آن صادرات آبمیوه و کنستانتره ایران به مقصد اتحادیه اروپا افزایش یابد انتظار می

: با اعالم این خبر گفت( ایانا)گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  دبیر انجمن تولیدکنندگان آبمیوه و کنستانتره امروز در 

 .شود شنبه آغاز می رایزنی هیأت ایتالیایی با انجمن آبمیوه برای شروع صادرات آبمیوه و کنستانتره ایرانی به مقصد ایتالیا، سه

ها که  های اخیر به ایران آمدند و یکی از این هیأت ی در ماههای تجاری مختلفی از کشورهای اروپای هیأت: اهلل داوودآبادی افزود ولی

شود که  شنبه برای مذاکره درباره افزایش تبادالت تجاری دو کشور با این انجمن وارد گفتگو می از ایتالیا به ایران آمده است، روز سه

 .رود به تبع آن صادرات کنستانتره و آبمیوه به ایتالیا آغاز شود انتظار می

شد که  ویژه فرانسه صادر می های ایرانی به اتحادیه اروپا به های گذشته حجم قابل توجهی از کنستانتره در سال: اطرنشان کردوی خ

 .پس از تحریم و مشکالت پس از آن میزان صادرات به این کشورها کاهش یافت

ویژه عراق، افغانستان و امارات  به کشورهای منطقه به با این وجود، صادرات انواع آبمیوه و کنستانتره ایرانی: داوودآبادی ادامه داد

 .های خود را به کشورهای مقصد اعزام کند منظور دسترسی به بازارهای هدف جدید، هیأت ادامه دارد و این انجمن بنا دارد به

میوه و کنستانتره ایرانی دارای های تولیدکننده آب برخی کارخانه: های تولیدی ایران تصریح کرد وی با اشاره به کیفیت باالی آبمیوه

آمریکا هستند و از کیفیت بسیار باالیی برخوردارند که با محصوالت مشابه خارجی در بهترین شرایط رقابت  FDA استانداردهای

 .کنند می

آبمیوه و  برای ورود به بازارهای صادراتی عالوه بر اراده انجمن: دبیر انجمن تولیدکنندگان آبمیوه و کنستانتره یادآور شد

 .تولیدکنندگان، حمایت وزارت جهاد کشاورزی و معاونت باغبانی نیز الزم است

های رسمی و لوکس بیشتر در تولید انبوه قرار گرفته  علت آنکه میوه با وجود افزایش تولید میوه در ایران، به: داوودآبادی تأکید کرد

 .ندرو هست ها با کمبود تولید میوه صنعتی روبه است، کارخانه

های تولیدشده از نوع رسمی  شود، اما پرتقال میلیون تن انواع مرکبات تولید می 4.2با وجود آنکه در ایران حدود : وی اظهار داشت

های میوه باید تولید  بوده که از اندازه و قطر پوست زیادی برخوردارند و قابل استفاده در صنعت نیستند؛ لذا در صورت توسعه باغ

 .ز مورد توجه قرار گیردارقام صنعتی نی

 صادرات کنستانتره سیب به آسیای میانه 

هایی که بین انجمن و  دنبال افزایش تولید سیب طی سال جاری و رایزنی به: دبیر انجمن تولیدکنندگان آبمیوه و کنستانتره گفت

های برند تولید آبمیوه و کنستانتره اقدام  توان گفت همه کارخانه وجود آمد، با قاطعیت می معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی به

 .اند به خریداری سیب کرده



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                             4931 سوم بهمناهم اخبار هفته 
 

 

توان عدد  ها افزایش یافت، هرچند نمی نظیری در همه کارخانه حجم تولید کنستانتره سیب امسال به شکل بی: داوودآبادی افزود

 .کند حاضر با هیچ سالی برابری نمی توان گفت ذخیره کنستانتره سیب ایران در زمان مشخصی را ذکر کرد، اما با قاطعیت می

تری قرار  های ایرانی به سوئیفت، شرایط صادراتی آبمیوه و کنسانتره نیز در محمل مناسب با پیوستن بانک: وی خاطرنشان کرد

 .های حمایتی نیز به کمک صادرکنندگان بیاید گرد، اما الزم است بسته می

المللی مواد غذایی و نوشیدنی روسیه اظهار  ه آبمیوه و کنستانتره در نمایشگاه بینهای بزرگ تولیدکنند داوودآبادی از حضور شرکت

 ./اطالعی کرد بی
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 صنایع غذایی
 آیانا - 4۹8۱بهمن  4۱: تاریخ

 ملی و جامع مدیریت فروش آرد کشور رو نمایی شدسامانه 

سامانه ارزشمند ملی و جامع مدیریت فروش آرد کشور در راستای گسترش و توسعه ی دولت الکترونیک و عمل به اقتصاد 

سازان و  مقاومتی، امروز با حضور مدیران عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران و بانک سپه و روسای اتحادیه نانوایان و انجمن آرد

 .سایر اتحادیه های مرتبط با حوزه ی گندم، آردو نان در محل بانک سپه رو نمایی شد

سامانه ارزشمند ملی و جامع مدیریت فروش آرد کشور در راستای گسترش و توسعه ی دولت الکترونیک و عمل به اقتصاد 

ک سپه و روسای اتحادیه نانوایان و انجمن آرد سازان و مقاومتی، امروز با حضور مدیران عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران و بان

 . سایر اتحادیه های مرتبط با حوزه ی گندم، آردو نان در محل بانک سپه رو نمایی شد

به گزارش ایانا، این سامانه الکتریکی که از خرداد ماه سال گذشته به شکل ازمایشی در برخی استانهای کشور اجرا شده است، از  

راسر کشور راه اندازی می شود و نانوایان می توانند با ثبت سفارش،سهمیه آرد یارانه ای خود را از طریق این سامانه امروز در س

 .خریداری کنند

مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در مراسم رونمایی طرح ملی سامانه جامع مدیریت فروش آرد کشور با تاکید بر اینکه این 

پس از ثبت سفارش : ه ی دولت الکترونیک که از سیاست های راهبردی دولت است، اجرا می شود، گفتطرح در راستای توسع

اینترنتی سهمیه آرد توسط نانوایان، پول آرد به حساب کارخانجات آرد در سامانه واریز می شود و با توجه به اینکه کارخانجات آرد 

انه متصل هستند، با آگاهی از ثبت کاالی سفارش شده، آرد خریداری و شرکتهای حمل و نقل خلیج فارس و آبادان به این سام

 .شده در محل نانواییها اعالم تحویل می شود

: علی قنبری با بیان اینکه اجرای پروژه ی سامانه جامع و ملی مدیریت فروش آرد با عاملیت بانک سپه راه اندازی شده است گفت

، مستلزم تالشها و فعالیتهای بی شماری بود که همکاران مادر شرکت بازرگانی و بانک ایده طراحی، رفع نقایص و تکمیل این پروژه

 .سپه به شایستگی توانستند از عهده ی این طرح بزرگ برآیند

قنبری مهمترین کارکرد این سامانه را مبارزه با مفاسد و رانت اقتصادی از طریق جلوگیری ازخروج آرد خبازی از شبکه ی توزیع و 

زاد آن، صرفه جویی در مصرف گندم و آرد کشور از طریق شفاف سازی و ثبت دقیق اطالعات مصرف آرد کشور و نظارت فروش آ

دقیق و مستمر توسط دستگاههای نظارتی بر نحوه فروش، توزیع و مصرف آرد کشور و به روز شدن آمار و اطالعات آرد مصرفی 

 .وکاهش هزینه ها اعالم کرد

حق انتخاب را برای نانوایان در سراسر کشور در زمینه ی خرید آرد از کارخانه مور نظر، ایجاد می کند و  این سامانه: وی افزود

 .سهمیه ی آرد هر نانوا به موقع و بهینه تخصیص می یابد

بازان کشور معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه این سامانه الکترونیکی امکان ثبت خرید در هر زمان و مکانی را برای خ

نانوایان با استفاده از اینترنت در منزل هم می توانند درخواست خود را در سامانه ی مورد نظر ثبت کنند و : فراهم کرده، تاکید کرد

نیازی به مراجعه ی حضوری به شرکتهای غله استانها و مناطق جهت دریافت سهمیه نیست که به این لحاظ کاهش قابل توجه ای 

هزار واحد نانوایی در این سامانه ثبت نام کرده اند  87تاکنون: قنبری تصریح کرد.بوکراسی اداری صورت خواهد گرفتدر مکاتبات و 

 ./و با راه اندازی سراسری آن از امروز تمامی این واحدها، آرد خود را از طریق این سامانه خریداری خواهند کرد

/news/fa/ir.iana.www//:http58208D%/8% 

http://www.iana.ir/fa/news/28578/%D8%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                             4931 سوم بهمناهم اخبار هفته 
 

 

 صنایع غذایی

 0074بهمن ماه  00شنبه 

 هزار لیتر آبلیموی تقلبی در یک مرغداری متروکه در شیراز 6۲کشف 

  با توجه به بازرسی های: شهرام افراسیابی کارشناس و بازرس سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس امروز گفت< صنایع غذایی

کارتن   65هزار لیتر آبلیموی تقلبی،  65و کارشناسان غذا و دارو از یک مرغداری متروکه در شیراز بیش از   مسئولین نظارتی

هزار کارتن با  055هزار بر چسب آماده نصب انواع محصوالت غذایی و بیش از  555آناناس تقلبی و تاریخ مصرف گذشته،بیش از 

 .کشف شدبرچسب شر کت های تولیدی مختلف 

متخلفان در این مکان غیر بهداشتی بدون رعایت اصول : استخری کارشناس غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شیراز هم گفت

بهداشتی با استفاده از امولسیون رنگ غیر مجاز خوراکی، آب و اسیدهای صنعتی غیر مجاز آبلیموی تقلبی تولید و در ظرف ها و 

 .صب برچسب های تقلبی شر کت های مختلف به بازار عرضه می کردندبسته بندی های حرفه ای با ن

این متخلفان عالوه بر تولید انواع محصوالت غذایی تقلبی و غیر بهداشتی، مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته را از بازار : وی افزود

 .جمع آوری و با تغییر تاریخ مصرف دوباره بسته بندی و به بازار عرضه می کردند

قانون نظام صنفی برای متخلفان  27ماده  0طبق تبصره : تعزیرات حکومتی شیراز هم گفت 7فالحی قاضی و رییس شعبه  مسعود

 .پرونده تشکیل شده است و با آن ها با اشد مجازات، برخورد قانونی خواهد شد

تند شناسایی و پرونده شان برای نفره هس 2هنگام ورود گروه بازرسی متخلفان در صحنه حضور نداشتند ولی آنان که یک گروه 

 .سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی و تغزیرات حکومتی ارسال شد
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 صنایع غذایی
 فودپرس 4۹81بهمن ماه  4۱شنبه 

 پاالیشگاه غالت زر نمونه ای نادر و ارزشمند در صنعت ایران است

معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری، در بازدید از گروه صنعتی و پژوهشی زر، پروژه پاالیشگاه  -اقتصاد غذا < صنایع غذایی

 .ن صنایع جهان برابری می کندغالت زر را به عنوان نمونه ای نادر و ارزشمند در صنعت ایران خواند که با برتری

گروه زر الگوی جدید کسب و کار و :، مرتضی بانک در حاشیه این بازدید گفت«فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا 

کشور جهان را به صورت مستقیم  85فناوری جدید را به ارمغان آورده و توانسته است عالوه بر رفع نیازهای داخلی، صادرات کاال به 

 .و غیرمستقیم داشته باشد

فعالیتهای صورت گرفته در این گروه امید، شکوفایی و توسعه پایدار را برای صنعت این آب و خاک فراهم آورده : وی ادامه داد

 .است

در این بازدید رئیس هیأت مدیره گروه صنعتی و پژوهشی زر نیز در تشریح فعالیتهای این گروه در جهت راه اندازی نخستین 

پاالیشگاه غالت زر با تأکید بر مزیت های تأمین، تولید و توزیع کشور در عرصه های منطقه ای و بین : یشگاه غالت کشور گفتپاال

المللی به گونه ای تعریف شده است که می تواند با فرآوری روزانه هزاران تن غالت، خوراک ده ها واحد تولیدی زیردستی در شاخه 

 .و فراهم آورد های متنوع صنعتی را پاالیش

نقش آفرینی به عنوان بندر خشک، استقرار در تقاطع : مرتضی سلطانی درادامه با اشاره به خصوصیات برجسته ابرپروژه مذکور گفت

ترانزیتی درون کشوری، دسترسی به شبکه ریلی سراسری از مهمترین ویژگی های این پاالیشگاه می باشد که بی شک ضمن ایجاد 

فراوان، حضور مؤثرتر در بازار های بین المللی و ایجاد اشتغال پایدار فراملی و ملی، قادر است ارتقاء بیش از پیش فرصتهای ارزآوری 

 . اعتبار ملی را به ارمغان آورد که همانا مصداق اقتصاد مقاومتی خواهد بود
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 صنایع غذایی
 فودپرس 4۹81بهمن ماه  4۱شنبه 

 قیمت موادغذایی جهان زیر سایه ال نینو سقوط کرد

 .کاهش پیدا کرددر حالی که ال نینو در چشم انداز محصوالت سایه انداخته است، قیمت همه کاالها در ژانویه < مواد غذایی

 .در حالی که ال نینو در چشم انداز محصوالت سایه انداخته است، قیمت همه کاالها در ژانویه کاهش پیدا کرد

البته قیمت تمام . بود 5502درصد کمتر از از ماه گذشته در سال  0.7شاخص قیمت مواد غذایی فائو در ژانویه کاهش پیدا کرد و 

 .ش را تجربه کردندکاالهای به خصوص شکر این کاه

درصد نسبت به سال قبل کاهش پیدا کرد و به کمترین میزان از  06امتیاز در ژانویه، 025.4شاخص قیمت مواد غذایی فائو با 

 .رسید 5557آپریل 

عوامل اصلی این کاهش طوالنی مدت قیمت کاالهای غذایی به طور کلی در فراوانی عرضه، کاهش رشد اقتصادی جهان و تقویت 

 .ر آمریکا عنوان شده استدال

را افزایش داد به عنوان یک نتیجه از کاهش  5506در این ماه فائو هم پیش بینی خود برای تولید غله در سراسر جهان در سال 

 .5502مصرف و افزایش دورنمای تولید سال 

لیل شرایط محصول در برزیل بوده ماه، کاهش پیدا کرد که به د 4درصد از ماه دسامبر، اولین سقوط در  4.0شاخص قیمت شکر 

 .برزیل پیشرو در تولید و صادرات قند و شکر است. است

 .درصد کاهش یافته است 0.5شاخص قیمت لبنیات به دلیل تقاضای بیحال و واردات کم جهان 

بازارهای صادراتی این کاهش به دلیل منابع فراوان جهانی و افزایش رقابت در . درصد کاهش پیدا کرد 0.0شاخص قیمت غالت هم 

 .به ویژه برای گندم و ذرت و افزایش قدرت دالر بوده است

 .درصدی مواجه شد که عمدتا به دلیل کاهش قیمت روغن سویا بوده است 0.0شاخص قیمت روغن های گیاهی هم با کاهش 

 .درصد از ارزش خود از دسامبر کاهش پیدا کرد 0.0شاخص قیمت گوشت 
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 صنایع غذایی

 فودپرس 4۹81بهمن ماه  48دو شنبه 

 گیرند تولیدکنندگان صنایع غذایی یارانه ویژه نمایشگاهی می

 .کنند المللی دریافت می های داخلی و بین یارانه ویژه حضور در نمایشگاه تولیدکنندگان برتر صنایع غذایی،< صنایع غذایی

های  محمدحسین عزیزی از اختصاص تسهیالت ویژه برای شرکت کنندگان درکتاب و نرم افزار جامع صنایع غذایی در نمایشگاه

کشور در کتاب و نرم افزار فوق حضور با توجه به اینکه تنها فعاالن معتبر صنعت غذای : داخلی و بین المللی خبر داد و گفت

خواهند داشت، هم اکنون در حال بررسی تمهیداتی هستیم تا با هماهنگی متولیان امر تسهیالتی ویژه برای حضور این گروه در 

 .های معتبر در نظرگرفته شود نمایشگاه

صاحبان صنایع و تولیدکنندگان به تولید  هدف از ارائه این تسهیالت، تشویق: رئیس انجمن علوم و صنایع غذایی ایران افزود

 .محصوالت با استانداردهای باال و رعایت کامل اصول فنی و بهداشتی در عرصه تولید است

وی با اشاره به تهیه و انتشار کتاب و نرم افزار جامع صنایع غذایی کشور به عنوان گامی موثر در معرفی تالشگران واقعی و معتبر 

محصوالت غذایی ایران، از صاحبان حرف ومشاغل مرتبط دعوت کرد با حضور کمی و کیفی گسترده در این عرصه تولید و توزیع 

 . کنندگان این مجموعه را در ارائه تصویری بهتر از این صنعت در داخل و خارج از کشور یاری نمایند کتاب، تهیه

ری و حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کتاب ونرم افزار جامع دوزبانه صنعت غذایی کشور با همکا: عزیزی گفت

کشاورزی و سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از سوی انجمن علوم و صنایع غذایی ایران تهیه و به 

 .صورت هدفمند در داخل و خارج کشور توزیع خواهد شد
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 عسل
 آیانا - 4۹8۱بهمن  48: تاریخ

 درخواست توقف مصرف سم نئونیکوتینوئید به دلیل خطر انقراض زنبورهای عسل

معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست مونیکا گاندی، وزیر توسعه امور زنان و کودکان هند با معصومه ابتکار 

 .دیدار و در خصوص مسائل دو جانبه گفتگو کرد

مونیکا گاندی، وزیر توسعه امور زنان و کودکان هند با معصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 

 .دیدار و در خصوص مسائل دو جانبه گفتگو کرد

ایانا به نقل از پایگاه اطالع رسانی محیط زیست ، ابتکار در این دیدار با بیان اهمیت و ضرورت توسعه روابط و همکاری به گزارش  

ایران و هند دارای مشترکات بسیاری هستند و همین امر فرصت بسیاری خوبی برای توسعه : های دو جانبه میان دو کشور، گفت

 .زیست استروابط در سایر زمینه ها از جمله محیط 

به : معاون رئیس جمهور ضمن اشاره به پیش نویس تهیه شده برای تفاهم نامه محیط زیستی میان ایران و هند، ابراز امیدواری کرد

 .زودی این تفاهم نامه به امضاء طرفین در دو کشور برسد و زمینه های الزم برای اجرایی شدن آن فراهم شود

 جهانی برای مقابله با قاچاق تنوع زیستیضرورت تدوین برنامه اقدام مشترک  

مونیکا گاندی وزیر توسعه امور زنان و کودکان هند ضمن تاکید بر ضرورت توسعه و ارتقاء همکاری ها و روابط میان ایران و هند با 

ژه در زمینه محیط دولت هند برای گسترش روابط با ایران به وی: توجه به سابقه طوالنی روابط و مشترکات فرهنگی و تاریخی، گفت

 .زیست، آمادگی کامل دارد

وزیر توسعه امور زنان و کودکان هند با بیان اهمیت توجه به موضوع ورود گونه های مهاجم از جمله آبزیان و گیاهانی که آسیب 

ری و حشرات قاچاق گونه های مختلف تنوع زیستی گیاهی، جانو: های زیادی به تنوع گیاهی بومی کشورها وارد می کنند، افزود

 .ذخایر ژنتیکی کشورها را تهدید می کند و ضروری است تصمیم و برنامه اقدام مشترکی در این زمینه اتخاذ شود

وی ضمن اشاره به عرضه گونه های زیبای پروانه های هند در برخی موزه های معروف جهان، خواستار توقف مصرف سم 

 .ه انقراض نسل زنبورها به ویژه زنبورهای عسل ها شدنئونیکوتینوئید به دلیل خطرات بسیار آن از جمل

 خسارات ناشی از بذرهای دستکاری شده برای کشاورزان هندی 

گاندی که زمانی وزیر محیط زیست و هم اکنون فعال زیست محیطی و وزیر توسعه امور زنان و کودکان هند است ،همچنین به 

پنبه کاران هندی خسارات بسیار سنگینی از این : کی اشاره کرد و گفتعدم موفقیت کشاورزی با بذرهای دستکاری شده ژنتی

موضوع متحمل شدند، چرا که بذرهای دستکاری شده اگرچه در برابر برخی آفات مقاوم هستند، اما باعث هجوم آفات بسیار زیادی 

دستکاری شده را غیرقابل قبول می  هم می شوند که توان دفاع در برابر آن ها وجود ندارد و همین موضوع استفاده از بذرهای

 ./کند
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 عسل
 خبرنگاران جوان - 4۹8۱بهمن  4۱: تاریخ

 درصدی صادرات عسل سوغات حذف استانداردهای اجباری ۲۲کاهش 

صادرات عسل نسبت به سال گذشته به دلیل حذف استانداردهای اجباری و تبدیل آن به : اتحادیه زنبورداران گفتمدیر عامل 

 .درصد کاهش داشته است 85تشویقی 

، با بیان این گاه خبرنگاران جوانخبرنگار اقتصادی باشعفت رئیسی سرحدی مدیر عامل اتحادیه زنبورداران کشور در گفتگو با 

درصد کاهش  85صادرات عسل نسبت به سال گذشته به دلیل حذف استانداردهای اجباری و تبدیل آن به تشویقی : مطلب افزود 

 . داشته چرا که تاجران برخی کشورها حاضر به خریداری عسل فاقد استاندارد نیستند

 .یا نداشتن استاندارد برای محصول اجباری نیست باتشویقی شدن استاندارد ، داشتن: وی افزود

با توجه به اینکه : رئیسی با اشاره به اینکه عمده صادرات عسل ایران به ترکیه، حوزه خلیج فارس و افغانستان است تصریح کرد

ستاندارد ،برگشت به دلیل نداشتن ا ترکیه یکی از مشتریان عمده عسل ایران بوده ،محموله های صادراتی این محصول به ترکیه

 .خورده ،چون مشتریان خارجی برای سالمت مردمشان ارزش قائل هستند

باتشویقی شدن استاندارد های عسل ،برخی از فرصت طلبان با : وی با اشاره به تولید عسل های خارج از سیستم زنبورداری گفت

تم زنبورداری نمودند که گفتنی است این امر عالوه سود جویی از فرصت پیش آمده اقدام به تولید عسل های فرموله خارج از سیس

 .بر ضربه به تولید عسل طبیعی و کاهش صادرات ،سالمت مردم رابه خطر می اندازد

مدیر عامل اتحادیه زنبورداران کشور با بیان اینکه صادرات عسل خارج از نظارت اتحادیه و تشکل های مربوطه توسط برخی دالالن 

میلیون دالر ارزآوری داشته که این رقم در  58گذشته بر اساس آمار گمرک  صادرات این محصول سال :ردانجام میشود، تصریح ک

  .میلیون دالر رسیده است 2سال جاری به 

 نبود ردپایی از زنبورداران در برنامه ششم توسعه** 

انتظار داریم دولت باتوجه به : اظهار داشت رئیسی مهمترین چالش صنعت زنبورداری را بیمه نبودن زنبورداران حرفه ای دانست و 

 .اینکه زنبورداران اقشار آسیب پذیری هستند شرایط بیمه آنها را فراهم کند

میلیون کندو و اینکه زنبور  6.2هزار زنبوردار ،  00در احکام برنامه ششم توسعه ،باوجود : وی با اشاره به برنامه ششم توسعه گفت

 .و عوامل رشد و توسعه کشاورزی است ، هیچ ردپایی از زنبورداران وجود ندارد عسل از مهمترین منابع پایه

  درصدی فروش عسلهای فرموله 2۲سود ** 

بخش جزئی از عسل های فرموله : وی با اشاره به عرضه عسل های غیر استاندارد به فروشگاه ها و برخی هایپر مارکت ها بیان داشت

درصدی دست می  65الی  25ای فرموله با فروش عسل های خود به سود های هنگفت طبیعی است،اما تولیدکنندگان عسل ه

همواره بارها خواستار واگذاری کنترل تولید : رئیس از نبود کنترل روی عسل های تولیدی ابراز نگرانی کرد و اظهار داشت .یابند

 .عسل به اتحادیه مرکزی بوده ایم که این امر تا کنون محقق نشده است

  بورداران خواهان اجباری شدن استاندارد عسلزن** 

هم اکنون بازار عسل در دست سوداگران و دالالن است ،بنابراین باتوجه به تعامالت ایران : مدیر عامل اتحادیه زنبورداران عسل افزود

 .ار شودبا جهان،استاندارد عسل هر چه سریعتر بایداجباری و ابزار کنترل آن هم به اتحادیه زنبورداران واگذ
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 علوفه
 خبرنگاران جوان - 4۹8۱بهمن  4۱: تاریخ

 ذرت دامی صدرنشین کاالهای وارداتی

 .صدرنشین کاالهای وارداتی شدندجاری ذرت دامی، گندم و لوبیای سویا  ماهه سال 7بر اساس آمار گمرک در 

جاری ذرت دامی صدرنشین  ماهه سال سال 7، بر اساس آمار گمرک در خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

 .ور شدمیلیون دالر صرف واردات این محصول به کش 22کاالهای وارداتی شد و یک میلیارد و 

 .میلیون دالر صرف واردات آن به کشور شد 605رتبه دوم واردات را دانه گندم به خود اختصاص داد و 

 .میلیون دالر صرف واردات آن به کشور شد 286بر اساس این گزارش لوبیای سویا در رتبه سوم کاالهای وارداتی قرار گرفت و 

 .میلیون دالر صرف واردات آن به کشور شد 255گرفت و  کنجاله سویا در رتبه چهارم کاالهای وارداتی قرار

 .میلیون دالر صرف واردات برنج به کشور شد و این کاال پنجمین کاالی وارداتی در مدت یاد شده است 250: افزاید این گزارش می

میلیون  475ار گرفت و قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری در رتبه ششم کاالهای وارداتی قر: دهد آمار گمرک نشان می

 .دالر صرف واردات آن به کشور شد

های معدنی جامد، محصوالت از  گیری سوخت های به هم فشردن شکل دادن یا قالب آالت و دستگاه ماشین: افزاید این گزارش می

اقالم وارداتی در و موز سبز تازه یا خشک کردن از دیگر  Led و Lcd فوالدهای ممزوج تخت، ماژول نمایشگر متشکل از صفحه

 .مدت یاد شده هستند
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 گل و گیاهان صنعتی
 آیانا - 4۹8۱بهمن  49: تاریخ

درصد سطح زیر  0۲/ توانند دردساز شوند کشور می های گل محمدی وارداتی به اسانس

 کشت گل محمدی دنیا در ایران

دلیل تولید صرفاً اسانس از گل محمدی از نظر تولید و صادرات اسانس در رتبه  کشور بلغارستان با وجود سطح زیر کشت کم، به

 .سازی هستیم و کانکریت نیازمند فرهنگ نخست دنیا قرار دارد و ما نیز برای موفقیت جهت افزایش تولید اسانس، ابسلوت

ها، گیاهان دارویی و قارچ معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری  معاون دفتر امور گلخانه

ساالنه از اسفند : هزار هکتار است، گفت 02، با تأکید بر اینکه سطح زیر کشت گل محمدی در کشور حدود (ایانا)کشاورزی ایران 

شود که گاهی این روند طوالنی  ماه آمار سطح زیر کشت و تولید محصول سال گذشته از هر استان استعالم می تا اردیبهشت

این آمارها شامل سطح زیر کشت، شهر، منطقه و به . کنیم آمارها در تابستان هر سال ارائه شود شود، اما در نهایت سعی می می

 .م و همچنین بارده و غیربارده بودن محصوالت هستند و هیچ شکی در این آمارهای مستند نیستتفکیک کشت آبی و دی

هزار هکتار  04، سطح زیر کشت گل محمدی در کشور کمی بیشتر از 0070بر اساس آخرین آمار در سال : میترا مجدزاده افزود

هکتار در استان  755هزار و  ار در استان اصفهان، حدود یکهزار هکت هزار هکتار در استان فارس، کمتر از سه است که بیش از هفت

 .هستند... های آذربایجان شرقی، کرمانشاه و کرمان و مابقی نیز در استان

گرفته در برنامه ششم و هفتم توسعه برای افزایش ساالنه دوهزار هکتار سطح زیر کشت آبی گل  ریزی صورت وی با اشاره به برنامه

های معاونت باغبانی، کشت گیاهان  از اولویت: هزار هکتاری توسعه کشت دیم این محصول خاطرنشان کرد محمدی و افزایش سه

هزار هکتار اراضی  855گرفته برای بیش از  های انجام ریزی دار است و با برنامه بازده و شیب دارویی و گل محمدی در اراضی کم

هزار هکتار نیز به  25هزار هکتار از اراضی به گیاهان دارویی و  525اله، س 05ایم طی یک برنامه  بینی کرده دار کشور، پیش شیب

 .گل محمدی اختصاص یابد

های آموزشی برای کشاورزان عنوان کرد و ادامه  های موجود در بازار گالب را برگزاری کالس های مقابله با تقلب مجدزاده یکی از راه

االمکان به تولید ارگانیک و سالم بپردازند و از سموم و کودهای شیمیایی  م حتیکنی به کشاورزان و تولیدکنندگان توصیه می: داد

 .مند شوند های بیولوژیک بهره کمتری استفاده کنند، همچنین برای مبارزه با آفات نیز از روش

شده توسط  ینهای تدو های ترویجی و در اختیار گذاشتن دستورالعمل گیری در دوره های اسانس وی با اشاره به آموزش روش

توان  گیرد و نمی های الزم صورت می برای استحصال گالب طبیعی، نظارت: مندان تصریح کرد کارشناسان برای متقاضیان و عالقه

درصد تأیید کرد، اما مشکلی که وجود دارد، واردات اسانس به کشور است که صرفاً نه برای مصرف  055بروز تقلب در گالب را 

 .شود و نظارت بر این امر بر عهده ما نیست بهداشتی با مجوزهای الزم وارد کشور می -صارف آرایشی خوراکی، بلکه برای م

در حال حاضر در کشور امکان : ها، گیاهان دارویی و قارچ معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی یادآور شد معاون دفتر امور گلخانه

تواند  ا داریم، عالوه بر آن نیز میزان گل محمدی تولیدشده در کشور نیز میتولید اسانس اول، اسانس تام، ابسلوت و کانکریت ر

 .پاسخگوی نیاز حال حاضر ما در تولید اسانس باشد

درصد سطح زیر کشت گل محمدی دنیا در ایران است، سطح زیر کشت سایر کشورها را در کل پنج  05مجدزاده با اشاره به اینکه 

شود و  هایی است که گیاه در آن حیف می گیری یکی از روش واقعیت این است که عرق: اظهار داشتهزار هکتار اعالم کرد و  تا شش
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دلیل مصارف سنتی، مصرف  ماند، هنوز ماده مؤثره زیادی وجود دارد، اما به گیری می رود، چون در باقیمانده آنچه بعد از عرق هدر می

دلیل صادرات میزان زیادی از این عرقیات به کشورهای حوزه  نین بههای خاص خود را دارد؛ همچ عرقیجات باال است و مشتری

 .توان جلوی این صنعت گرفته شود خلیج فارس، نمی

شاید باید گفت بسیاری از : کند، تأکید کرد گیری حمایت می های اسانس وی با بیان اینکه صنایع کشاورزی از خرید دستگاه

دلیل وجود مشتری برای فروش گالب تمایلی به  خاطر نبود امکانات، بلکه به نه به کنند واحدهایی که در بخش فرآوری فعالیت می

 .گیری ندارند اسانس

صورت جزئی نیز اسانس  در گل محمدی بیشترین صادرات در تولید گالب، گلبرگ و غنچه گل است و به: مجدزاده همچنین گفت

 .تری را داریم طح وسیعشود، این در حالی است که قابلیت تولید اسانس در س صادر می

های  وی با اعالم اینکه صنایع کشاورزی در دفتر تجارت و بازار وزارت جهاد کشاورزی به کسانی که متقاضی خرید دستگاه

ایم با تشویق افراد به تولید اسانس، ابسلوت و  سعی کرده: کند، افزود دهد و از آنها حمایت می گیری هستند تسهیالت می اسانس

 .رویکردها را تغییر دهیم؛ چون این محصوالت مواد اولیه عطرسازی در دنیا هستند و از ارزش اقتصادی باالیی برخوردارندکانکریت، 

ها، گیاهان دارویی و قارچ معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به آنکه کشور بلغارستان با وجود  معاون دفتر امور گلخانه

تولید صرفاً اسانس از این گل از نظر تولید و صادرات اسانس در رتبه نخست دنیا قرار دارد، خاطرنشان دلیل  سطح زیر کشت کم، به

 .سازی هستیم برای موفقیت جهت افزایش تولید اسانس، ابسلوت و کانکریت نیازمند فرهنگ: کرد

های برتر گل محمدی با ماده  اسایی ژنوتیپدنبال شن های تحقیقاتی و وزارت جهاد کشاورزی به با همکاری بخش: مجدزاده ادامه داد

مؤثره، گلبرگ و مقاومت به خشکی بیشتر و همچنین نیاز آبی کمتر هستیم تا برای کشت در اختیار کشاورزان قرار دهیم تا در 

اختصاص  های یکسان با عملکرد بیشتر داشته باشیم و رتبه نخست بلغارستان در تولید اسانس را به خود نهایت بتوانیم گلستان

 .دهیم

دار و کشت بافتی را جایگزین پاجوش کنیم تا به یکدست شدن محصوالت و تضمین  های ریشه ایم نهال تالش کرده: وی تصریح کرد

های کشت بافتی و کمک به کشاورزان برای خرید این  سالمت آنها کمک کنیم، به همین دلیل نیز برای حمایت از تکنولوژی نهال

 ایم تصاص دادهها، یارانه اخ نهال

مطمئن : بازده یادآور شد آبی موجود در کشور و اولویت کشت گیاهانی با نیاز آبی کم در اراضی کم مجدزاده در پایان با اشاره به کم

 ./ای روشن پیش روی تولید گیاهان دارویی و گل محمدی در کشور است باشید آینده
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 گل و گیاهان صنعتی
 ایرنا - 49/44/4۹81: تاریخ خبر

 خراسان رضوی رتبه نخست کشور در تولید گیاهان دارویی 

گیاهان این استان در زمینه تولید و کشت : مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت -ایرنا -مشهد

 . دارویی رتبه نخست کشور را دارد

هزار هکتار در این استان زیر کشت انواع گیاهان  04هم اکنون : هاشم نقیبی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد

 . تن انواع گیاهان دارویی از این سطح برداشت می شود 055دارویی است که ساالنه هفت هزار و 

مهمترین اقالم تولیدی گیاهان دارویی استان به ترتیب شامل زیره، نعنا فلفلی، ختمی، ترخون، آویشن و مریم گلی : وی بیان کرد

 . می شود

هکتار سطح زیر کشت و شش هزار  855هزار و  05بیشترین میزان تولید گیاهان دارویی در استان، زیره با حدود : این مسئول گفت

 . تن برداشت در سال است 255و 

تن عنوان  855مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی، میزان تولید دیگر اقالم گیاهان دارویی در استان را حدود 

 . کرد

هکتار است که ساالنه  025هم اکنون سطح زیر کشت این محصول در استان : وی در ادامه با اشاره به تولید گل محمدی بیان کرد

 . ا رقم می زندتن گل محمدی ر 625تولید 

درصد تولیدات زراعی، باغی و  05میلیون واحد دامی افزون بر  04.6هزار هکتار کشتزار و  555خراسان رضوی با یک میلیون و 

 . دامی کشور را دارد

 450رد و میلیا 005هزار و  72میلیون تن انواع محصوالت زراعی، باغی و دامی به ارزش ناخالص اقتصادی  6،06این استان با تولید 

 . میلیون ریال، جایگاهی تاثیرگذار در اقتصاد کشور دارد
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 گوجه فرنگی
 فودپرس 4۹81بهمن ماه  49یک شنبه 

 رفتگفرنگی در خط مقدم صادرات قرار  رب گوجه

دنبال شرایط سیاسی کشور تبادالت تجاری ایران و عمان وارد فاز جدیدی خواهد شد که با تأسیس مرکز دائمی   به< مواد غذایی

 .اجرایی خواهد شدمنظور استفاده از دروازه عمان برای ورود به کشورهای آفریقایی و آسیای میانه  حضور تجار ایرانی در عمان به

ها پس از برجام، توسعه  دنبال حذف تحریم به: های صنایع غذایی ایران با اعالم این خبر گفت عضو هیأت مدیره کانون انجمن

 .صادرات و افزایش تبادالت تجاری با کشور عمان در دستور کار فعاالن اقتصادی بازار قرار گرفته است

تواند جایگزین بندر دبی شده و فرصت  رود که می شمار می های کاالهای ایرانی به یکی از دروازهعنوان  عمان به: احمد آزادمرد افزود

صادرات محصوالت کشاورزی، صنایع غذایی و سایر کاالهای اقتصادی ایران با کشورهای آفریقایی، افغانستان و کشورهای آسیای 

 .میانه فراهم کند

دنبال سفر سعیدبن  خورشیدی تأسیس شده بود، اما به 70و عمان در سال  هرچند مرکز تجاری ایران: وی خاطرنشان کرد

تجار کویتی، قطری و بحرینی وارد ایران شده بود، مقرر شد مرکز تجارت  25الکیومی رئیس اتاق بازرگانی عمان که به همراه  صالح

های  جواری ایران با کشورهای منطقه استفاده ایران در کشور عمان با مرکزیت اتاق یزد در دستور کار قرار گرفته و از فرصت هم

 .بیشتری شود

عنوان یک بازار کوچکی که تمام  هرچند کشور عمان دارای جمعیت سه میلیون نفری است، نباید به این کشور به: آزادمرد ادامه داد

ود به کشورهایی باشد که هنوز تواند دروازه جدیدی برای ور این کشور می. کند، نگریست محصوالت خود را از واردات تأمین می

 .ایران وارد آنها نشده است

های زیادی دارد، بازار عمان هدف مناسبی  از آنجا که مناسبات فرهنگی، سیاسی و دینی ایران با عمان مشابهت: وی تصریح کرد

شود،  یق واردات تأمین میدرصد مواد غذایی مورد نیاز کشور عمان از طر 055برای کاالهای صادراتی ایران است و از آنجا که 

 .المللی تعریف کند تواند زمینه صادرات کاالهای ایرانی بوده و فاز جدیدی برای ورود به بازارهای بین می

شود که برای رصد بازارهای  با تشکیل مرکز تجاری عمان، دفاتر ثابتی برای تجار فعال ایرانی در منطقه فراهم می: آزادمرد یادآور شد

 .تواند فرصت مناسبی تلقی شود الملل می میانه و بینصادراتی خاور

 فرنگی در خط مقدم صادرات قرار گرفت رب گوجه

دنبال سفر وزرای کشاورزی کشورهای اروپایی به ایران،  به: های صنایع غذایی ایران تأکید کرد عضو هیأت مدیره کانون انجمن

فرنگی در خط  توان گفت صادرات رب گوجه شد که با قاطعیت میصادرات محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی وارد فاز جدیدی 

 .مقدم آن قرار دارد

شده که  فرنگی، سایر محصوالت صنایع غذایی از قبیل شیرینی و شکالت و همه محصوالت فرآوری جز رب گوجه به: وی اظهار داشت

کنند، اما از آنجا که صنایع غذایی با کمبود  توانند از فرصت ایجادشده حداکثر استفاده را دارای کیفیت مناسبی هستند، می

شود، زمینه برای مانور فعاالن بازار جهت  دیده می 72رود با راهکارهایی که در بودجه  رو هستند، انتظار می نقدینگی در داخل روبه

 .المللی فراهم شود حضور در بازارهای بین

تبادالت تجاری افزوده خواهد شد، اما بدون حمایت دولت و ابزارهای با حل مشکالت سیستم بانکی بر رونق : آزادمرد همچنین گفت
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تواند فرصت طالیی برای صادرات ایران تلقی شود، حضور کامیاب در بازارهای جدید  گذاری داشته و می تزریقی که جنبه سرمایه

 .میسر نخواهد بود

های بخش خصوصی در حوزه کشاورزی  ای بازرگانی و انجمنه گرفته فعاالن در اتاق های صورت وی اظهار امیدواری کرد که با تالش

و صنایع غذایی، برای صادرات غذای حالل به کشورهای مسلمان و کشورهای متقاضی نیز سازوکارهای جدیدی در نظر گرفته شود 

 .که بتواند حجم صادرات محصوالت غیرنفتی را افزایش دهد
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 گوشت قرمز
 - 81/44/49فارس

 .اتاق تجارت خارجی قزاقستان از صادرات گوشت قرمز به ایران خبر داد

، رئیس اتاق بازرگانی خارجی قزاقستان از صادرات گوشت «نیوکز رو»به نقل از  دوشنبهدر  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار 

 .گوسفند و گاو به ایران خبر داد

ت گوشت گاو و گوسفند بین تهران و آستانه به امضا میلیون دالری در مورد صادرا 05به تازگی قرارداد : گفت« مهربیک مجیداف»

 .رسیده است

کشور در  5های بین  شود و به همکاری بنا به گفته مجیداف، این قرارداد آغاز یک همکاری بین قزاقستان و ایران محسوب می

 .های دیگر کمک خواهد کرد زمینه

کشور را بهبود بخشیم و انگیزه  5یایی تجارت و روابط اقتصادی میان توانیم پو به گفته این مسئول اتاق بازرگانی قزاقستان، ما می

 .جدیدی در توسعه روابط بین قزاقستان و ایران ایجاد کنیم

این اولین قرارداد بین تهران و آستانه پس از لغو تحریم های ایران در چارچوب یک سفر هیئت تجار قزاقستان به ایران محسوب 

 .شود می

 .قزاقستانی همچنین به تشدید فعالیت خود در زمینه کشاورزی و صنایع غذایی با ایران تاکید کردندبازرگانان 

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http00740055555088 
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 گوشت قرمز
 خبرنگاران جوان - 4۹8۱بهمن  4۱: تاریخ

 هزار تومان 99هر کیلو شقه / افزایش قیمت گوشت

بارندگی و مشکل در حمل و نقل موجب : رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی با اشاره به افزایش قیمت گوشت گفت

 .افزایش قیمت شد

، با اشاره به خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جواناصغر ملکی رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی در گفتگو با  علی

تومان افزایش  0555تا  255در طی هفته گذشته به دلیل بارندگی و مشکل در حمل و نقل قیمت گوشت : قیمت گوشت گفت

 .یافت

دولت باید با صادرات دام به صورت مجاز یا قاچاق : کرد و افزود وی صادرات دام را از دیگر داللیل افزایش قیمت گوشت عنوان

 .های انتهای سال با افزایش قیمت مواجه نشویم برخورد کند تا در ماه

رسد و همین امر موجب  به اتمام می 74بینی شده برای سال  های پیش های پایانی سال دام با نزدیک شدن به ماه: ملکی تصریح کرد

 .ود دام و در پی آن افزایش قیمت روبرو شویمشود تا با کمب می

 

تومان  255هزار و  05تا  255هزار و  57در حال حاضر هر کیلو گوشت به قیمت : رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفند گفت

 .دشو کننده عرضه می هزار تومان به مصرف 04تا  00رسد و هر کیلو شقه بدون دنبه به قیمت  به دست واحدهای صنفی می
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 گوشت قرمز
 ایرنا - 49/44/4۹81: تاریخ خبر

 هزار تن گوشت قرمز توسط عشایر کشور  4۲۲تولید ساالنه 

 . هزار تن گوشت قرمز توسط عشایر خبر داد4۲۲امور عشایر کشور از تولید ساالنه رئیس سازمان  -ایرنا  -تهران 

کرمعلی قندالی روز یکشنبه در جشن انقالب ویژه عشایر که در روستای یوسف رضا از توابع شهرستان پیشوا برگزار شد اظهار 

روعیت و مقبولیت خود را از حضور مردم در پایه و مبنای اصولی نظام بر حضور مردم استوار است و مسئوالن نظام مش: داشت

 .صحنه به دست آورده اند

مردم ایران در تمامی صحنه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی حضور پرشور و تأثیرگذار خود را ثابت کرده اند و یقینا در : وی گفت

 .حوزه اقتصاد نیز می توانند این تأثیر را نشان دهند

برنامه های کشور، حمایت از تولید در حوزه های مختلف کشاورزی و صنعت است چرا که این مهم  یکی از مهمترین: قندالی افزود

 .باعث می شود تا بسیاری از مشکالت کشور برطرف شود

خوشبختانه امروز کشور از وضعیت بسیار مناسبی در تولید محصوالت کشاورزی برخوردار است به طوری که ممنوعیت : وی گفت

میلیون تن  0از سوی وزارت جهاد کشاورزی اعالم شده است در صورتی که در سه سال گذشته ساالنه  72ل ورود گندم در سا

 .گندم وارد کشور می شود

در حوزه عشایری و تولید محصوالت دامی ، طی دو سال فعالیت دولت تدبیر و امید، میزان تولید گوشت قرمز : وی تصریح کرد

 .هزار تن افزایش یافته است 085هزار تن در سال به  025عشایر از 

درصد در اختیار عشایر و بهره  4میلیارد ریال اعتبار برای رفع بحران خشکسالی با سود  855با مصوبه دولت : قندالی بیان داشت

 .وران کشاورزی قرار می گیرد که این نشان از توجه و اهتمام دولت در رفع مشکالت بخش کشاورزی و عشایری دارد

روزه به قیمت هر کیلوگرم  02با مصوبه پشتیبانی امور دام ، نیاز دام های عشایر به علوفه به صورت نقدی : ان داشت قندالی بی

ریال در اختیار عشایر قرار می گیرد در صورتی که قیمت  055ماهه به قیمت هشت هزار و  4ریال و به صورت  255هفت هزار و 

 .هزار ریال محاسبه می شد 7کیلوگرم جو در زمان مشابه سال گذشته به ازاء هر 
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 گوشت مرغ
 گوشت مرغ  

 خبرنگاران جوان - 4۹8۱بهمن  4۱: تاریخ

 قیمت مرغ هنوز زیر قیمت تمام شده است

با توجه به ایام پایانی سال و افزایش مصرف انتظار تولید کنندگان از بازار این : گوشتی کشور گفتمدیرعامل اتحادیه مرغداران 

 .است که قیمت ها به سمت هزینه تمام شده سوق پیدا کند

، در خصوص قیمت اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانخبرنگار  عظیم حجت مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی کشور در گفتگو با

هزار تومان متوسط و مرغ آماده به  4الی  755هزار و  0درحال حاضر قیمت مرغ زنده درب مرغداری کیلویی : مرغ اظهار داشت

 .هزار تومان است 6طبخ برای مصرف کنندگان حدود 

ر تولید کنندگان از این بازار این است که قیمت ها به سمت هزینه تمام با توجه به ایام پایانی سال و افزایش مصرف انتظا: وی افزود

 .تومان زیر قیمت تمام شده عرضه می شود 055الی  555شده سوق پیدا کند زیرا در حال حاضر هر کیلو مرغ 

 255ایش روز گذشته موجب افز 55افزایش قیمت جوجه از : درصدی قیمت جوجه بیان داشت 055حجت با اشاره به افزایش 

تومان و برای  855هزار و  4تومانی هزینه تمام شده در هر کیلو شده و حال انتظار داریم که در اسفند ماه قیمت مرغ زنده به مرز 

 .هزار تومان برسد زیرا در غیر این صورت تولید کنندگان دچار زیان خواهند شد 0مصرف کننده و به 

تومانی مرغداران از فروش هر کیلو مرغ  255هزار و  0 با توجه به تجربه : مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی کشور یادآور شد

 .تومان افزایش داشته است 5 055تومان و مصرف کننده  455زنده در یک ماه گذشته باید گفت قیمت مرغ زنده

درصد باالتر  05د خطی خود را طی می کند اما اکنون تولید نسبت به نیاز جامعه میزان تولید رون: وی با اشاره به تولید مرغ گفت

بوده که همین امر تاثیر در افت قیمت ها داشته و حال با کنترل مازاد تولید مطمئنا شاهد افزایش قیمت مرغ به سمت واقعی آن 

 .خواهد بود

/news/fa/ir.yjc.www//:http2484000D%/7%85%DB% 
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 متفرقه
 - 81/44/4۱فارس

میلیون  1.2آور مرغ بومی با  پرورش سود/ تحول در روستا به سبک بسیجی روشندل

 تومان

 .اندازی کرد پرورش مرغ بومی را در اندازه کوچک راه هایش، یک نابینای کارآفرین عالوه بر ایجاد شغل برای خود و هم روستایی

اند که نیازهای  های جهان، افرادی بودهبرداران از بازار ، بزرگترین بهرهسازمان بسیج سازندگیبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

تواند یک فرصت طالیی برای  اعتمادی مشتریان به بازار مواد غذایی، می افزایش بی. اند تر شناسایی کرده مشتریان را دقیق

 .تولیدکنندگان محصوالت ارگانیک یا طبیعی تلقی شود

دارویی در برخی واحدهای صنعتی و بزرگ مرغداری باعث شده است که بیوتیک و مواد شیمیایی و  عنوان مثال استفاده از آنتی به

« محصوالت محلی»مشتریان اعتماد خود را به این دسته از محصوالت از دست بدهند و غذاهای ارگانیک یا در اصطالح بازار ایران 

  .مشتریان زیادی را به خود جذب کند

ترین  یکی از مطلوب« پرورش مرغ بومی». ، درآمد سرشاری را رقم بزندوکارهای کوچک تواند برای صاحبان کسب این موضوع می

های بزرگ توجیه اقتصادی ندارد و در  بومی در سطح صنعتی و مرغداری مطلوب از آن جهت که پرورش مرغ. هاست این گزینه

  .نتیجه تولیدکنندگان باتجربه و بزرگ قادر به رقابت با بازار کوچک شما نیستند

ها، گرما و سرما  آنها در مقابل بیماری. آیند شمار می محلی ایران، نوعی نژاد بسیار مقاوم به های ن مرغ بومی یا همان مرغبر ای عالوه

دهد بلکه شما  هایتان را کاهش می تنها هزینه بومی نه شود که ایجاد یک واحد تولیدی مرغ تحمل باالیی دارند و این مزیت باعث می

  .کند ناشی از تلفات هم مواجه می را با ضرر و زیان کمتری

شود که شما بتوانید در هر نقطه از کشور یک مرغداری کوچک و  به جز این مقاومت نژاد بومی در مقابل تغییرات دما سبب می

ها مانند مناطق گرم و کویری  این درحالی است که واحدهای صنعتی و بزرگ پرورش مرغ در برخی اقلیم. هزینه دایر کنید کم

  .دهی باالیی دارند انزی

 4،2نظر از هزینه تهیه مکان نگهداری، بین  بومی که صرف اندازی یک واحد کوچک پرورش مرغ های کارشناسی با راه براساس بررسی

  .رسید میلیون تومان برایتان هزینه دارد، از دوره دوم پرورش به بعد تقریبا به سوددهی خالص و صد درصد می 6تا 

 غ بومی پرورش می دهدنابینایی که مر

پرورش مرغ بومی به دلیل برخورداری از ویژگی هایی که به آن اشاره شد، جزو عرصه های تولیدی است که در چارچوب اقتصاد 

 .مقاومتی با هدف تولید محصول ارگانیک و اشتغالزایی مورد حمایت قرار گرفته است

روستای لرینی علیا زندگی می کند، از جمله پرورش دهندگان موفق مرغ آقای اکبر محمد زاده، بسیجی روشندل ایالمی که در 

  .بومی است

مترمربع زمین کشاورزی دارم که در آن برنج کشت می  0555من حدود ": او درباره ورودش به عرصه پرورش مرغ بومی می گوید

 .کنم

تصمیم گرفتم با استفاده از زمین بال استفاده متصل از آنجایی که درآمد حاصل از برنجکاری کفاف مخارج زندگی ام را نمی داد، 

 ."منزلم، مرغ بومی پرورش بدهم

http://www.farsnews.com/
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. پرورش مرغ بومی پیشنهاد بسیج سازندگی بود و البته من نیز از بچگی با کار پرورش مرغ آشنا بودم ": اکبر محمد زاده می افزاید

همسر و فرزندانم در کار پرورش مرغ به . درآمد آن راضی هستممیلیون تومان وام گرفتم و کار را شروع کردم و خدا را شکر از  2

 ."من کمک می کنند

 درمان مرغ بومی با گیاهان دارویی

از آنجایی که غذای . مرغ بومی خیلی بیشتر از مرغ صنعتی تخم می گذارد": های مرغ بومی خاطرنشان می کند او درباره ویژگی

ما به مرغ . کند و نه در قفس، به هیچ وجه با مرغ صنعتی قابل مقایسه نیست شد میطبیعی می خورد و در محیط مورد عالقه اش ر

 .بومی هورمون و آنتی بیوتیک نمی زنیم چون در برابر بیماری ها بسیار مقاوم است

می گویید در منطقه ما گیاهی هست که نمی دانم شما به آن چه . اگر هم بیمار شوند با گیاهان دارویی آن ها را درمان می کنیم

می نامیم، مرغ ها اگر مریض شوند این گیاه را می جوشانیم و به خوردشان می دهیم، از پونه محلی هم  "ترس نداری"اما ما آن را 

 ."به همین دلیل مرغ بومی بسیار خوشمزه تر از مرغ صنعتی است. استفاده می کنیم

ی می شده به بیماری آب سیاه دچار می شود و به علت فقر پدر و آقای محمد زاده زمانی که فقط چند روز از به دنیا آمدنش سپر

 .مادرش و ناتوانی از تامین هزینه های درمان، برای همیشه نابینا می شود

 0555در منطقه ما کشاورزان به ازای هر ": دخترش را بر عهده دارد درباره کار برنجکاری اش می گوید 2او که سرپرستی همسر و 

کیلو گرم برنج مصرف می کنند اما من به دلیل خودداری از استفاده کود شیمیایی و بهره گیری از کودهای  055متر مربع زمین، 

 ."کیلوگرم برنج برداشت می کنم 425ارگانیک در همین مقدار زمین 

 یک روستا را جابجا کردم

تماعی تمام عیار نیز شناخته می شود تا آنجا این روشندل ایالمی اما در عین فعالیت جدی در عرصه تولید، به عنوان یک فعال اج

او در این باره . که به تنهایی بانی انتقال مکان یک روستا و همه خانوارهای ساکن در آن به یک محل جدید و مناسب شده است

مردم به سمت  اوایل انقالب شغل اصلی مردم روستای ما دامداری بود و ییالق و قشالق می کردیم اما به مرور گرایش": می گوید

مشکل روستا کوهستانی بودن آن بود، زمین بسیار کمی در اختیار مردم بود و با افزایش جمعیت حتی یک متر . کشاورزی رفت

 .زمین برای ساخت خانه وجود نداشت چه برسد به کار کشاورزی

 ."مکان روستا به محلی مناسب استبه این نتیجه رسیدم که با استفاده از طرح هادی بهترین گزینه برای حل این مشکل نقل 

وقتی مصمم به پیگیری دریافت زمین از دولت برای انتقال روستا به محلی دیگر شدم، بیشتر اهالی مخالفت می ": او می افزاید

فتم موافقت مسئوالن را گر. اما من معتقد بودم باید آینده روستا را دید. کردند به خصوص آن هایی که زمین کافی و خوب داشتند

 .و آن ها تقسیم زمین ها را آغاز کردند اما هیچکس حاضر به جابجایی نشد

کیلومتر از روستای قبلی فاصله داشت نقل مکان کردیم در حالی که  4من و اعضای خانواده ام به تنهایی به محل جدید روستا که 

ا تاسیسات زیربنایی روستا رسید و مدرسه نیز یک سال با همین وضعیت زندگی کردیم ت. از آب لوله کشی و برق بی بهره بودیم

خانوار روستای قدیم، در همین روستای  055مهاجرت مردم به روستای جدید به مرور آغاز شد و هم اکنون همه . تاسیس شد

 0555روستای جدید ظرفیت پذیرش . جدید ساکن شده اند و در زمین های زیادی که در اختیارشان است، کشاورزی می کنند

 ."نوار را داراستخا

 ساخت مسجد و خاطرات انقالب
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او درباره چگونگی ساخت . اکبر محمد زاده بانی ساخت مسجد روستا نیز هست و خود افتخار خادمی مسجد روستا را بر عهده دارد

و ( ص)النبیاء خودم راه افتادم و رفتم سراغ قرارگاه سازندگی خاتم ا. برای ساخت مسجد پولی نداشتیم": مسجد روستا می گوید

 .خدا را شکر کمک کردند. گفتم پول بدهید مسجد بسازیم. قرب کوثر

 ."خادم مسجد هم خودم هستم. متر مربع به اضافه یک پایگاه بسیج و خانه عالم 625مسجدی ساختیم دو طبقه با زیر بنای 

علم مدرسه روستا از اقوام ما بود و خیلی با من پیش از انقالب م": این روشندل ایالمی درباره خاطراتش از دوره انقالب، می گوید

 .رفیق بود

مرتب برای همه توضیح می داد که شاه امریکایی است، برای روستا ارزشی قائل نیست، همه . او عامل اصلی بیداری مردم روستا بود

شاه بود و مردم را به ژاندارمری کدخدای روستا اما طرفدار . منابع کشور به جیب آمریکایی ها می رود و ما فقط نوکری می کنیم

 .می فروخت

عکس شاه را هم می خریدم و می دادم به روستائیان تا . را تهیه می کردم و می چسباندم روی تراکتور ها( ره)من عکس امام 

 ."بسوزانند

رئیس پاسگاه به . گیر افتادمیک بار ژاندارمری به مردم حمله کرد و مردم متواری شدند، اما من چون نابینا بودم ": او می افزاید

با ! کدخدا گفت خجالت نمی کشی که این کور روستایت را به هم ریخته؟ کدخدا گفت همه بدبختی روستا زیر سر این کور است

خالصه من را گرفتند و بردند پاسگاه، همانجا به زور در دهانم ! موذی گری مردم روستا را تحریک می کند عکس شاه را بسوزانند

 (."ره)یختند تا به خیالشان دیگر نگویم مرگ بر شاه، درود بر خمینی پهن ر

 راه اندازی دو واحد پرورش بوقلمون برای خانواده های بی سرپرست

آقای محمدزاده در روستای محل سکونتش برای دو زن بدون سرپرست پرورش بوقلمون راه انداخته و یک راس گاو نیز برای آن ها 

به آن ها گفتم چرا فقط به کمک های کمیته امداد متکی هستید؟ خودتان تولید کنید و ": این باره می گوید او در. تهیه کرده است

االن خودشان . برایشان وام گرفتم و یک راس گاو و یک گله بوقلمون تحویلشان دادم. گفتند سرمایه نداریم. درآمد کسب کنید

 ."گوشت بوقلمون تولیدی شان را می فرشوند و مثل قبل هم محتاج نیستندزندگی شان را اداره می کنند، ماست و شیر و دوغ و 

امیدوارم تا . رهبر انقالب فرمودند که آرزویشان بسته شدن چاه های نفت است": اکبر محمد زاده درباره مهمترین آرزوش می گوید

باید به جوان یاد . لید روستایی باشد نه تولید نفتاگر اقتصاد مقاومتی می خواهیم باید تکیه مان به تو. زنده هستم آن روز را ببینم

 ."بدهیم که بعد از نماز صبح دست به کار کشاورزی و دامداری بشوند و به خدا توکل کنند

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http00740000555255 
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 متفرقه
 آیانا - 4۹8۱بهمن  48: تاریخ

 تا آخر بهمن ادامه می یابد« زمین، ایستگاه غذا»دوره پنجم مسابقه اینترنتی 

پنجمین دوره مسابقه اینترنتی زمین ایستگاه غذا، با هدف ترویج ضرورت های حفاظت از زمین های کشاورزی برای کودکان و 

 .شود و نوجوانان و مدیریت امور اراضی سازمان جهادکشاورزی استان بوشهر برگزار مینوجوانان توسط کانون پرورش فکری کودکان 

پنجمین دوره مسابقه اینترنتی زمین ایستگاه غذا، با هدف ترویج ضرورت های حفاظت از زمین های کشاورزی برای کودکان و 

 .شود ازمان جهادکشاورزی استان بوشهر برگزار مینوجوانان توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و مدیریت امور اراضی س

که حاصل « 2زمین ایستگاه غذا »به گزارش ایانا به نقل از روابط عمومی جهادکشاورزی استان بوشهر، دوره پنجم مسابقه اینترنتی  

همکاری مشترک مدیریت امور اراضی استان بوشهر و روابط عمومی و امور بین الملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است 

ادامه  74/00/05  وزآغاز به کار کرده و تا رir.kanoonquiz.www و در سایت مسابقات کانون به نشانی  50/00/74که از تاریخ 

 .خواهد داشت

زمین ایستگاه »پرسش مسابقه اینترنتی  52عالقه مندان به شرکت در این مسابقه می توانند با مراجعه به سایت مسابقه کانون به 

ن با برگزارکنندگان این مسابقه تالش می کنند با طرح این پرسش ها، کودکان و نوجوانا. دقیقه پاسخ دهند 52ظرف مدت « 2غذا 

پس از پایان مهلت این . حفاظت از زمین های کشاورزی و اینکه چرا باید از این این سرمایه های ملی حفاظت نماییم، آشنا شوند

 .مسابقه به برگزیدگان به قید قرعه جوایزی اهدا خواهد شد

ir .sjkob.Araziه سایت شود برای پاسخ به پرسش های قبل از شرکت در آزمون ب کنندگان پیشنهاد می در ضمن به شرکت

 .مراجعه و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، کتاب بازی و حفظ زمین کشاورزی، بروشورهای مربوطه را مطالعه کنند

رورش فکری کودکان و نوجوانان گفتنی است مدیریت امور اراضی استان بوشهر با همکاری روابط عمومی و امور بین الملل کانون پ

 .دوره متوالی مسابقه اینترنتی زمین ایستگاه غذا کرده است 2تا کنون اقدام به برگزاری  87کشور از سال 

این مسابقه با طرح پرسش هایی، تالش می کند نسل های آینده و همین طور والدین آنها را با حفاظت از زمین های کشاورزی و 

در این مدت اطالع رسانی از طریق پایگاه های اطالع رسانی مدیریت . ین ثروت ملی حفاظت نماییم آشنا کند اینکه چرا باید از ا

امور اراضی استان، سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور و سازمان امور اراضی 

 .مک سازمان جهاد کشاوزی استان بوشهر انجام گردیده استکشور و همچنین اتوماسیون اداری و سامانه ارسال پیا

دوره برگزاری این مسابقه اینترنتی، شرکت کنندگان متعددی از اقصی نقاط کشور در این مسابقه شرکت کرده اند و با  2در طول 

ه کشورف ضرورت های هزینه ای بسیار اندک طیف وسیعی از کودکان و نوجوانان کشور از این طریق با اهمیت حفظ منابع پای

تامین امنیت غذایی جامعه، آسیب های تخریب زمین و محیط زیست، قوانین حفاظت اراضی، وضعیت زمین های کشاورزی در 

 ./ایران و جهان و اهمیت حفاظت از زمین های کشاورزی که ثروتی ملی است آشنا شده اند

/news/fa/ir.iana.www//:http58650D%/8%D%AF7 
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 متفرقه
 ایران اکونا - 4۹8۱/ بهمن /  4۱, شنبه 

 کشاورزی مازندران سهمی در بازارهای ملی ندارد

وفور محصوالت و تولیدات کشاورزی مازندران و توانمندی بالقوه استان در تولید این بخش، نیازمند سوق دادن تولیدکنندگان بخش 

 . کشاورزی به بازارهای جهانی است

بخش کشاورزی مازندران در سالی که اقتصاد مقاومتی در آن به فرموده رهبر معظم انقالب راهکار توسعه اقتصادی کشور است،  

 .ها و نیازهایش دارد چشم امید به حمایت مسئوالن و رفع دغدغه

بندی و تولید باکیفیت سهمی در بازارهای جهانی و حتی ملی ندارد اما با  بستهعلت توجه نکردن به  وفور محصوالت در مازندران به

 .توان شاهراه صادرات محصوالت کشاورزی مازندران را یافت توجه کردن به این نقیصه می

میاندورود  کار نمونه مازندرانی در همایش کشاورزی و اقتصاد مقاومتی که در تاالر ماهان شهرستان گندم« فرزین گوران اوریمی»

مازندران در تولید برنج، گوشت سفید پرچمدار کشور است و برای کشاورزان این بس است که سفره های جامعه : برگزار شد، گفت

 .را در سه وعده غذایی تامین می کند

جایی برسد که  شود و کشور ما با داشتن چهار اقلیم متفاوت و کشاورزان سخت کوش باید به صنعت نفت روزی تمام می: وی افزود

 .در بسیاری از محصوالت کشاورزی به صادرات دست یابد

ریزی دقیق و مکانیزاسیون کشت گندم، آموزش و همکاری مسئوالن، تولید گندم استان مازندران به سه  با برنامه: گوران تصریح کرد

 .بالیم برابر افزایش یافت و به این توانمندی می

در بخش گندم در کشور اجرایی و در هر هکتار مقادیری افزایش برداشت داشته باشیم مطمئناً ریزی  اگر برنامه: وی ادامه داد

 .توانیم به صادرات نیز بیندیشیم می

مقامات استانی این را بدانند که : که مسئوالن توجه بیشتری به بازرگانی و بازاریابی داشته باشند، اظهار کرد گوران با تأکید بر این

 .توانند تولید ملی را ارتقا دهند بدون حمایت مدیران ارشد استانی نمیکشاورزان استان 

: مدیر نمونه واحد صنایع تبدیلی و تکمیلی باغی مازندران نیز در سخنانی، تصریح کرد« محمد احمدزاده سورکی»به گزارش ایسنا،

دخانه را افزایش داده و موجب کاهش ضایعات جات در سر گیری از علوم و فنون نگهداری مرکبات مدت زمان ماندگاری میوه با بهره

 .در انبار شدیم و در طی شش ماه دوم سال نیز توانستیم اشتغالزایی زیادی را این واحد تبدیلی ایجاد کنیم

استان مازندران با برخورداری از دریا، کوه و شرایط آب و هوایی مناسب زمینه برای کشت انواع محصوالت باغی و : وی ادامه داد

 .نحو مطلوب دارد اورزی را بهکش

میلیون تن مرکبات رتبه اول را در مرکبات کشور دارا است از این رو باید در  5استان مازندران با برداشت : احمدزاده اظهار کرد

 .های آن همت کنیم تأمین نهاده

و توجه به کاهش قیمت در حمل و نقل که افزایش میزان تولید در واحد سطح، کاهش نرخ سود تسهیالت بانکی  وی با اشاره به این

تن در هر هکتار و قابل مقایسه با برداشت مازندران  055برداشت جهانی مرکبات : از راهکارهای کاهش قیمت در کشور است، گفت

 .نیست و به ناچار قیمت تمام شده برای آنها ارزانتر خواهد بود و تولیدات ما قابل برابری با کشورهای همسایه نیست

که  بندی ضعیف هستیم و با توجه به این ما در بسته: های بندی نوین، افزود با تأکید بر ضرورت تجهیز واحدها به تکنولوژی بستهوی 

 .همه به این مشکل معتقدیم اما تاکنون برای برطرف کردن آن اقدامی نشده است
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احدهای تولیدی همسان را اضافه نکنند بلکه واحدهای مسئوالن و: احمدزاده با تأکید بر تجهیز واحدهای ایجاد شده خاطرنشان کرد

 .موجود را تجهیز کنند

: ها و واحدهای تولیدی در عرضه تولید بهره ببریم، افزود که بستر عرضه محصوالت را باید فراهم کنیم و از همه گروه وی با بیان این

 .شود ت ندارند و این سبب یک تجارت موقتی میدر بخش صادرات کمیت و کیفیت مهم است اما متأسفانه برخی تجار ما صداق

فرنگی شد  زمینی و گوجه اگر مدیریت درست در بازاریابی مرکبات نداشته باشیم بالیی که متوجه سیب: این مدیر نمونه اظهار کرد

 .در آینده متوجه مرکبات استان نیز خواهد شد

باید در مازندران منطقه آزاد تجاری وجود داشته : محصوالت نیست، افزودکه بازار مصرف داخلی پاسخگوی افزایش  وی با بیان این

 .باشد و ترابری هوایی و دریایی نیز فعال شوند

استاندار مازندران حق : کارخانه سورتینگ نیازمند حمایت است، گفت 055که مازندران با داشتن  احمدزاده با بیان این

 .ها داشته باشد مایت الزم را از آنتولیدکنندگان مازندرانی را اعاده کند و ح

دهد تا کشاورزان محصوالتشان را مستقیم به فروش برسانند  هایی را در اختیار تولیدکنندگان قرار می مسکو مکان: وی یادآور شد

 .شود که اگر این گونه اقدامات در ایران هم انجام شود حمایت خوبی از باغداران می

/com.iranecona//:http25056A%DA%/7%D8%B4% 
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 متفرقه
 ایران اکونا - 4۹8۱/ بهمن /  4۱, شنبه 

 تراریخته عوارض دارد ولی مجبور به واردات هستیم

حد ادعا دانست، که مسئول سازماتن محیط زیست ها را در  درحالی قائم مقام پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی مضربودن تراریخته

مجبور : ها، گفت ها در اروپا خبر داد و مسئول سازنان غذا و دارد هم با تایید عوارض تراریخته از ممنوعیت کشت و مصرف تراریخته

 . به واردات هستیم

با حضور داوود حیات غیب از  در برنامه نبض شبکه خبر( تراریخته)نشست بررسی عوارض مصرف محصوالت دستکاری ژنتیک 

سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان مخالف مصرف آزاد این محصوالت، الیاس مرتضوی از وزارت جهاد کشاورزی به عنوان 

  .موافق، و حسین رستگار از وزارت بهداشت برگزار شد

 ستمورد و در حد ادعا 2کل تحقیقات دنیا در خصوص مضربودن تراریخته زیر : مرتضوی * 

الیاس مرتضوی قائم مقام پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی با اشاره به مزایای استفاده از محصوالت دستکاری ژنتیک از جمله 

 .افزایش تولید، قطع سم پاشی، و بسیار ساده شدن کشاورزی، این روش را یک روش اصالحی بهبود دهنده و در اوج فناوری دانست

میلیون هکتار رسیده است، این فناوری را  082به حدود  5504این محصوالت در دنیا طی سال  وی با بیان اینکه سطح زیر کشت

 .به عنوان سریعترین فناوری پذیرفته شده توسط بشر معرفی کرد

مرتضوی با تأکید بر اینکه نمونه انتقال ژنها حتی در طبیعت هم وجود دارد، و طی میلیونها سال از موجوداتی مانند باکتری به 

 .ما در آزمایشگاه این فرایند را در حقیقت تسریع می کنیم: نوعی سیب زمینی شیرین دیده شده، اعالم کرد

این محصوالت، قبل از ورود به بازار مصرف باید از برخی پروتکلها و قوانین تبعیت کند؛ تا جایی که از داخل : وی در ادامه افزود 

 .ب مردم نسبت به استانداردهایی سنجیده می شودآزمایشگاه تا مرحله رهاسازی و تا حتی بشقا

مرتضوی در ادامه با بیان اینکه در وزارت جهاد کشاورزی، کمیته ای از سوی وزیر مأموریت دارد که سالمت این محصوالت را رصد 

 .ندارند درصد، تراریخته باشند، نیازی به اخذ مجوز 5.7در اتحادیه اروپا نیز مواردی که زیر : کند، خاطرنشان کرد

« مورد 2زیر »تعداد تحقیقاتی که مضر بودن محصوالت دستکاری ژنتیک را اثبات می کنند، در کل دنیا : وی همچنین عنوان کرد

 .بوده است« در حد ادعا»و 

 اروپا کشت و مصرف تراریخته را ممنوع کرد: حیات غیب* 

ت محیط زیست در این برنامه، با اشاره به اینکه بخش اعظم داود حیات غیب معاون دفتر پژوهش و فناوریهای نوین سازمان حفاظ

درصد از تولید  77: کشت این محصوالت تنها در معدودی از کشورها، از جمله امریکا، کانادا، برزیل و آرژانتین انجام می شود، افزود

 .قلم سویا، پنبه، کلزا و ذرت است 4تجاری این محصوالت شامل 

حقیقات متعددی در مناطق مختلف دنیا، اثرات زیان بار این محصوالت را نشان داده اند؛ چنان که ت: حیات غیب خاطرنشان کرد

 .مصرف این محصوالت در بسیاری از کشورها کالً ممنوع شده است

و  درصد تراریختگی، کامالً ممنوع 0در اتحادیه اروپا، ضمن ممنوعیت کامل کشت این محصوالت، ورود محصوالت باالی : وی افزود

 .زیر این مقدار نیز نیاز به برچسب دارد
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در حقیقت ژن آن سم به این : وی با اشاره به آثار زیان بار محصوالتی که ادعا می شود نیازی به آفت کش ندارند، خاطر نشان کرد

 67ین سم به بدن کانادا نشان داد ا« کبک»چنانکه تحقیقاتی در ایالت . محصوالت انتقال یافته، و به خورد مردم داده می شود

 .درصد جنینها انتقال پیدا کرده است 85درصد از نمونه های انسانی باردار، و  70درصد از نمونه های انسانی غیرباردار، 

چه متصدیان این امر، : این فعال محیط زیست با بیان اینکه ما نیازمند بازنگری در قوانین برای جامعیت بیشتر هستیم؛ اعالم کرد

ی را در برخورد با این محصوالت در پی بگیرند، و چه سیاستهای درستی اتخاذ نکنند، نهایتاً مصرف کننده این موارد روشهای درست

 .کودک خردسال ایرانی، جنین ایرانی و سایر هموطنان ما خواهند بود

 تراریخته عوارض دارد ولی مجبور به واردات هستیم/ها شمشیر دولبه اند تراریخته: رستگار* 

رستگار رئیس مرکز تحقیقات آزمایشگاهی غذا و داروی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه استفاده از محصوالت تراریخته یک  حسین

از طرفی اگر از این محصوالت غفلت کنیم از فناوری عقب می مانیم و از سوی دیگر ادله و شواهدی : شمشیر دولبه است، افزود

 .تواند عوارضی در مصرف کننده ایجاد کند وجود دارد که مصرف این محصوالت می

اگر مسیر ورود این محصوالت را آزاد : درصد از کل سویای دنیا، دستکاری ژنتیکی شده است، ادامه داد 75رستگار با اشاره به اینکه 

ع نگر بوده و واردات این اعالم نکنیم، یا بصورت قاچاق وارد خواهد شد، و یا وارد کننده اظهار نخواهد کرد؛ بنابراین مجبوریم واق

 .محصوالت را آزاد اعالم کنیم

وی در پاسخ به اینکه آیا قبول دارید که باید جلوی خطر احتمالی را گرفت؛ و حتی ممکن است بسیاری از عوارض مانند سرطانها 

خصهای استفاده یا عدم ما با عدم توافق بر شا: طی عمر کوتاه بیست ساله این محصوالت، بروز نکرده باشند، خاطر نشان کرد

 .استفاده از این محصوالت داریم در کشور یک گره کور ایجاد می کنیم

وی افزود همانگونه که ما در وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو برای مصرف همه داروها خط کش و استاندارد داریم، به مسئولین 

صوالت تراریخته و نتایج آزمایشات احتمالی صورت گرفته را وزارت جهاد کشاورزی هم توصیه می کنیم که شاخصهای سالمت مح

 .در اختیار محققین قرار داده و اعالم عمومی کنند

این عضو سازمان غذا و دارو با بیان اینکه مدارک مستحکم و مستدل علمی برای زیان بار نبودن محصوالت تراریخته وجود ندارد، 

شاخصها و ارزیابیهای علمی، کنترل داشته باشیم؛ نه اینکه این محصوالت، بصورت آزاد و باید بر این مورد با تعیین : خاطرنشان کرد

 .بدون کنترل وارد بازار مصرف کشور شوند

/com.iranecona//:http25007D%/8%D%AA8%B0%D8%A0% 
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 متفرقه

 فودپرس 4۹81بهمن ماه  4۱شنبه 

 چرا نانوایان بر روی نان، کنجد می ریزند؟ 

های کنجدی نیز اشاره کرد به گونه ای که اگر کنجد استفاده شده در نان، از کیفیت  می توان به ارزش غذایی نان< مواد غذایی

 .های کنجدی استفاده کنند ود که هموطنان از نانش دهد و توصیه می باالیی برخوردار باشد، قطعاً ارزش غذایی نان را افزایش می

 .تواند سرطانزا نیز باشد دهد و حتی می اما اگر کنجد یا خود نان دچار سوختگی شود، ارزش غذایی خود را از دست می

 .جه شوددقیقه است و در تهیه نان کنجدی حتماً به سالمت کنجد استفاده شده در آن تو 4تا  0زمان مناسب برای پخت کنجد را 

 !چرا نانوایان نان کنجدی را بر نان ساده ترجیح می دهند؟

کنجد از آن خارج شده وروی نان   مقداری کنجدبپاشید وداخل تنور برود در حین پخت روغن موجود در  یک نان  وقتی شما روی

روغن موجود در   عدد کنجد چسبیده باشد 45واطراف خود را بوداده و برشته تر می سازد اگر فرض کنید روی هر نان .می ریزد 

ورنگ نان را زرد وخوشرنگ می .هر دانه کنجد به اندازه یک دو ریالی اطراف خود را چرب کرده ومثل روغن سرخ کرده بو می دهد

لذا هیچ زیانی برای ( .چربی حیوانی )زدداز طرفی چربی موجود در کنجد چربی کیاهی است واز نوع ارگوسترول است نه کلسترولا

 .نداشته وبسیار مفید است  سالمتی شما

 !چرا نانوایان نان کنجدی را بر نان ساده ترجیح می دهند؟

کنجد از آن خارج شده وروی   ود در حین پخت روغن موجود درمقداری کنجد بپاشید وداخل تنور بر  یک نان  وقتی شما روی

روغن موجود   عدد کنجد چسبیده باشد 45واطراف خود را بوداده وبرشته تر می سازد اگر فرض کنید روی هر نان .نان می ریزد 

رنگ نان را زرد وخوشرنگ و.در هر دانه کنجد به اندازه یک دو ریالی اطراف خود را چرب کرده ومثل روغن سرخ کرده بو می دهد

لذا هیچ زیانی ( .چربی حیوانی )می سازد از طرفی چربی موجود در کنجد چربی کیاهی است واز نوع ارگوسترول است نه کلسترول

 .نداشته وبسیار مفید است  برای سالمتی شما

 چرا نان کنجدی زیباتر از نان ساده است ؟

وهمین امر جذابیت .برشتگی بیشتر و کاهش ضایعات نان می گردد –  تر شدن  مغز پخت  هرنان با عث  وجود دانه کنجد روی

وتوصیه ما به شما این است که حتما از کنجد مشکی یا قهوه ائی روی نان استفاده .کنجدی بر نان ساده می گردد  نان   بیشتر

 .قشنگ تر وجذاب تر استکنجد سیاه تو زمینه سفید .کنجد سفید فاقد فیبر وزیبائی است.نمایید نه کنجد سفید

برخی به شدت مخالف مصرف کنجد روی نان هستند چون به اشتباه فکر می کنند کنجد در تنور می سوزد وباعث تولید آکریل 

می گردد در حالیکه ابدا چنین چیزی درست نیست و چون (مواد سمی که در ته دیگ وچیپس سرخ کرده ایجاد می شود)آمید 

قرار می گیرد رطوبت محیط مانع بروز چنین رخدادی شده ونهایت زمانی که یک نان لولش در تنور کنجد در آغوش خمیر خیس 

بلکه صرفا بوداد شده وعط وطعم وارزش غذائی نان را . نمی شود  سوخته  کنجد  دقیقه می باشد وطی این زمان کم هرگز 0است 

 .دوچندان می سازد

 فواید دانه روغنی کنجد

زیرا کنجد خواص . خواص بی نظیر کنجد می توان آن را در ترکیب انواع ساالدها، نان ها و غذاها به کار بردبرای بهره مندی از 

 درمانی چشمگیری دارد
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مورد نیاز بدن خود، کنجد مصرف  0متخصصین تغذیه به زنان و نوجوانان توصیه می کنند تا برای تأمین آهن، روی، کلسیم و امگا 

 .ت پوست و مو و کمک به طی دوران رشد در نوجوانان مفید دانستکنجد را برای سالم. کنند

تواند به داشتن پوستی شاداب  است، برای سالمت پوست و مو بسیار مفید است و مصرف آن می 0از آنجایی که کنجد دارای امگا 

 .بینجامد

انان برای طی دوران رشد محسوب کنجد همچنین دارای آهن، روی و کلسیم است و به همین دلیل خوراکی مناسبی برای نوجو

 .کنم به علت داشتن آهن، روی و کلسیم، مصرف حلوای تهیه شده از کنجد را برای نوجوانان و زنان توصیه می. شود می

086500a08df54d620540ec80=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http 
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 مصاحبه ، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 4۹8۱بهمن  48: تاریخ

وزیر کشاورزی، تغذیه و جنگلداری و وزیر زیرساخت و حمل و نقل ایتالیا در رأس یک 

 .نفره فردا دوشنبه وارد تهران می شوند ۰۲۲هیات بلند پایه 

نفره فردا دوشنبه وارد  555کشاورزی، تغذیه و جنگلداری و وزیر زیرساخت و حمل و نقل ایتالیا در رأس یک هیات بلند پایه وزیر 

 . تهران می شوند

به گزارش ایانا به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، این سفر سه روزه مقامات ایتالیایی با هدف گسترش همکاری 

 .گیرد و کشاورزی با ایران انجام می های اقتصادی

در این سفر، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی ایران با مائوریزیو مارتینا وزیر کشاورزی، تغذیه و جنگلداری ایتالیا مالقات و درباره 

 .های مختلف کشاورزی، سرمایه گذاری، تجارت و تولید مشترک گفت و گو خواهند کرد ها در زیربخش توسعه همکاری

نفر از مدیران و روسای دولتی در بخش کشاورزی ایتالیا،  55نفر از بخش خصوصی و حدود  085بنابراین گزارش، در این سفر، 

 .کنند وزیر کشاورزی این کشور را همراهی می

اورزی به منظور گفتنی است در این سفر برای وزیر کشاورزی، تغذیه و جنگلداری ایتالیا، بازدید از چند واحد تولیدی در حوزه کش

 ./های کشاورزی ایران، تدارک دیده شده است ها و ظرفیت آشنایی با توانمندی

/news/fa/ir.iana.www//:http58600D%/7% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 4۹8۱بهمن  48: تاریخ

مخالفت قاطع جهاد / های نوین آبیاری میلیارد مترمکعبی آب با روش 6.6جویی  صرفه

 کشاورزی با نصب کنتورهای الکتریکی

میلیارد  6.6جویی  هزار هکتار از اراضی کشور، صرفه 255های آبیاری تحت فشار در سطح یک میلیون و  با استفاده از اجرای روش

 . شاهد بودیمهای اخیر  مترمکعبی آب را طی سال

، معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی امروز به مناسبت دهه فجر در (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 055میلیارد تومان از  500هزار و  های توسعه آبیاری تحت فشار یک در سال جاری در بخش پروژه: مصاحبه ای مطبوعاتی گفت

میلیارد تومان  25ها رفته و عالوه بر آن  ریزی تخصیص داده شده، به استان ی سازمان مدیریت و برنامهمیلیارد تومانی که از سو

 .ها نرفته است دیگر نیز تخصیص گرفته شده که هنوز به استان

ها  ستانمیلیارد تومان آن به ا 66های فرعی تخصیص داده شد که  میلیارد تومان برای تجهیز شبکه 545: مراد اکبری افزود علی

 .رفته است

میلیارد تومان  05میلیارد تومان تخصیص گرفته شده که  68های آبیاری،  در راستای تجهیز و نوسازی شبکه: وی خاطرنشان کرد

 .ها رفته است آن به استان

ها رفته  به استان میلیارد تومان آن 05میلیارد تومان تخصیص گرفته شده که  55در راستای احیا و مرمت قنوات، : اکبری ادامه داد

میلیارد تومان آن  05میلیارد تومان تخصیص گرفته شده که  66ها،  است و در راستای اجرای عملیات آب و خاک در عرصه تشکل

 .ها شده است روانه استان

ها  ه استانمیلیارد تومان ب 455.2میلیارد تومان اعتبارات مربوط به بخش آب و خاک،  655هزار و  از مبلغ یک: وی تصریح کرد

 .شود یافته تلقی می ارسال شده و تخصیص

 های اصلی و فرعی از محل صندوق توسعه ملی میلیارد دالر برای شبکه 4۲اختصاص  

های  میلیارد دالر برای اجرای شبکه 05از محل صندوق توسعه ملی نیز دولت : معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی یادآور شد

هزار هکتاری خوزستان، هزینه شده و از  225میلیارد دالر آن در پروژه  0.2هکشی تخصیص داده است که اصلی و فرعی آبیاری و ز

 .میلیون هکتار شبکه اصلی توسط آن احداث شده است 002میلیارد تومان آن جذب و  455این مقدار 

میلیارد تومان در سال جاری تخصیص داده  562های شبکه فرعی در محدوده کشور، مبلغ  های مهار آب در پروژه: اکبری تأکید کرد

میلیارد تومان برای این منظور در نظر  455هزار و  بینی شده که یک شد که جذب آن نیز انجام شده است و برای سال آینده پیش

 .گرفته شود

هایی چون  د که استانهای شبکه فرعی قرار دارن استان کشور در محدوده مهار آب 00هزار هکتار از اراضی  556: وی اظهار داشت

های رضوی، شمالی و جنوبی در این  ایالم، کرمانشاه، کردستان، اردبیل، آذربایجان غربی و شرقی، سیستان و بلوچستان و خراسان

 .محدوده هستند

د تومان میلیار 055میلیون دالر که بیش از  45مبلغ : هزار هکتاری سیستان خبر داد و گفت 46اکبری از اجرای فاز نخست پروژه 

 .هزار هکتاری سیستان تخصیص داده شده است 46خواهد شد، اعتبار برای اجرای پروژه 
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 46ها و عملیات اجرایی در سطح  پیمانکار استفاده شده و عملیات اجرایی در تجهیز کارگاه 55در فاز نخست، از : وی همچنین افزود

ای که  گونه میلیون دالر جذب کنیم؛ به 055شود که بتوانیم بیش از  یبینی م هزار هکتار در حال انجام است و سال آینده نیز پیش

 .، این پروژه به اتمام برسد0076امیدواریم در سال 

 های آب و خاک در حوزه دریاچه ارومیه درصد طرح 9۲اختصاص تنها  

حدود : رومیه خاطرنشان کردمعاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی درباره اجرای عملیات بخش آب و خاک در پروژه دریاچه ا

درصد آن تخصیص داده شده  05بینی شده است که تاکنون  میلیارد تومان در بخش آب و خاک و نقشه کاداستر اعتبار پیش 025

 .های مربوطه را در حوزه دریاچه ارومیه به اتمام برسانیم و امیدواریم مابقی آن تخصیص یابد تا بتوانیم پروژه

میلیارد تومان  055های نوین آبیاری،  در راستای توسعه روش: عملیات آبیاری تحت فشار در کشور ادامه داداکبری درباره اجرای 

شده اگر  بندی هزار هکتار پروژه در کشور در حال اجرا است و بر اساس برنامه زمان 005تا  052جذب شده، اما در حال حاضر 

 .خواهیم رسید 0074هزار هکتاری تا پایان سال مالی  085امه یعنی سطح موقع اختصاص یابد، به اهداف برن منابع اعتباری به

میلیارد تومان برای اجرای عملیات آبیاری  500هزار و  شده، یک بندی بینی شده است که طی برنامه زمان پیش: وی تصریح کرد

میلیارد  025قرار دهیم که تاکنون  هزار هکتار از اراضی کشور را تحت پوشش 085تحت فشار در کشور تخصیص یابد تا بتوانیم 

ای است که باید به  میلیارد تومان دیگر نیز مطالبه 455ها رفته و  میلیارد تومان آن به استان 055تومان تخصیص گرفته که 

 .میلیارد تومان هزینه شده است 025توان گفت از اعتبار فوق،  پیمانکاران پرداخت کنیم و در مجموع می

 ات بخش آب و خاک در برنامه ششم توسعهخاص بودن اعتبار 

: معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی از خاص بودن اعتبارات بخش آب و خاک در برنامه ششم توسعه خبر داد و یادآور شد

هکتار هزار  455میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده که قرار است  855برای سال آینده در بخش آبیاری تحت فشار، دوهزار و 

 .های فرعی، تجهیز و نوسازی و عملیات آب و خاک بیانجامد های آبیاری نوین و اجرای شبکه ای نزدیک به روش در آینده

شود و حداقل  جویی آب می مترمکعب صرفه 455به ازای هر هکتار آبیاری تحت فشار در کشور، چهارهزار و : اکبری تأکید کرد

بینی است؛  درصدی در مصرف کود و سموم شیمیایی قابل پیش 52کشاورزی و کاهش درصدی در تولید محصوالت  05افزایش 

 .شود وری آب مصرفی در بخش کشاورزی فراهم می های تولید و امکان ارتقاء بهره عالوه بر آن کاهش هزینه

احتساب هر هکتار آبیاری با : هزار هکتار از آبیاری تحت فشار در کشور خبر داد و اظهار داشت 255وی از اجرای یک میلیون و 

میلیارد مترمکعب آب در بخش کشاورزی  6.6توان گفت که تاکنون  مترمکعبی می 455جویی چهارهزار و  تحت فشار، صرفه

 .جویی شده است صرفه

کند و برای  گذاری می در سال جاری به ازای هر هکتار آبیاری میکرو، دولت هفت میلیون تومان سرمایه: اکبری همچنین گفت

 .های آبیاری نیز شش میلیون تومان در نظر گرفته شده است ماشین

 .بینی است برای نوع کالسیک ثابت پنج میلیون تومان کمک بالعوض دولت در سال جاری قابل پیش: وی در ادامه افزود

 امیدواری برای تصویب الیحه جامع خاک در مجلس بعدی 

منظور اصالح و بهبود وضعیت  به: رح جامع خاک خبر داد و خاطرنشان کردمعاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی از تدوین ط

های  خاک کشور، این طرح تهیه و تقدیم مجلس شده است که امیدواریم در مجلس بعدی مطرح شده و حفاظت خوبی از خاک

 .عمل آید کشور به
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های خاک است و مابقی  ن فاقد محدودیتمیلیون هکتار آ 0.5میلیون هکتار اراضی آبی کشور،  8.0از : اکبری ادامه داد

های  دارد؛ بنابراین لزوم اصالح و بهبود خاک... های مختلفی همچون شور بودن، قلیایی بودن، عمق خاک، توپوگرافی و محدودیت

 .شود های این معاونت محسوب می کشور جزو برنامه

های  الزم است برنامه: ار برآورد شده است، تصریح کردتن در هکت 00تا  06وی با اعالم اینکه فرسایش خاک در کشور ساالنه 

وری در بخش  وری آب و خاک در کشور اعمال شود؛ زیرا این دو مؤلفه از پارامترهای اصلی بهره اجرایی در راستای افزایش بهره

 .شوند کشاورزی محسوب می

 .، اما در برنامه ششم توسعه به جد دنبال خواهد شدهای کشوری مغفول مانده است مقوله خاک تاکنون در برنامه: اکبری یادآور شد

میلیون هکتار را در برنامه داریم که با همکاری  5.2های کشور  طی برنامه ششم توسعه، برای اصالح خاک: وی تأکید کرد

در صورت تأمین شود و  ها، انجمن علوم خاک، مؤسسه تحقیقات خاک و آب، دانشگاه تهران و سایر عوامل مؤثر اجرایی می دانشگاه

 .منابع، عملیات آن به ازای هر هکتار یک میلیون تومان قابل اجرا است

 کنتورهای الکتریکی اجحاف در حق کشاورز با /درصد است 6۲میزان مصرف آب کشاورزی کمتر از  

 002الم وزارت نیرو، بر اساس اع: های زیرزمینی در کشور اظهار داشت معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی درباره وضعیت آب

میلیارد مترمکعب از ذخایر استاتیک کشور مصرف شده است و بیالن منفی ساالنه شش میلیون مترمکعب برآورد شده است، در 

 .هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور وجود دارد 855تا  025حالی که حدود 

آبه آنها هر روز مورد تعرض  ارد که به جای آنکه حقهزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور وجود د 455حدود : اکبری همچنین گفت

 .شد های غیرمجاز مقابله می قرار گیرد، الزم بود که با چاه

متأسفانه وزارت نیرو کنتورهای الکتریکی را جایگزین نوع حجمی آن کرده است که وزارت جهاد کشاورزی به : وی در ادامه افزود

 .شود یرا در حق کشاورز اجحاف میهیچ عنوان چنین اقدامی را قبول ندارد، ز

های مجاز باید حجمی محاسبه شود، نه ساعتی که در این راستا بارها به وزارت  میزان مصرف آب توسط چاه: اکبری خاطرنشان کرد

 .وجود نیامده است نیرو اعالم شده، اما هنوز تغییری در روند آن به

 .های غیرمجاز مقابله کنیم را کنترل کنیم، با چاههای مجاز  الزم است به جای آنکه چاه: وی ادامه داد

وزارت نیرو الزم است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، قوه قضاییه، قوه : معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد

ینگ آب بتواند های غیرمجاز مسدود شده و برنامه مانیتور بندی مشخص کنند تا تمامی چاه مقننه و صداوسیما یک برنامه زمان

 .توسط هر دو وزارتخانه به انجام برسد

ها نصب شود، باید وزارت جهاد کشاورزی نیز در این بین دخیل باشد و میزان  اگر قرار باشد کنتوری بر چاه: اکبری یادآور شد

 .برداشت چاه مطابق مصرف محصوالت کشاورزی مشخص شود

کند به ازای مصرف هر مترمکعب آب،  ه افقی را در دستور کار ندارد و تالش میوزارت جهاد کشاورزی برنامه توسع: وی تأکید کرد

 .برنامه داشته باشد و در این راستا نیز طرحی در حال انجام است که میزان مصرف آب محصوالت کشاورزی مشخص شود

حقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تدوین این برنامه با کمک اتاق بازرگانی، معاونت زراعت و باغبانی، سازمان ت: اکبری اظهار داشت

دهد میزان مصرف  تواند مصرف آب محصوالت کشاورزی را بسنجد، در حالی که برآوردها نشان می شده و ظرف دو سال آینده می

 .درصد است 65آب بخش، کمتر از 
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شود که  د نیاز گیاهان تأمین نمیآبیاری در کشور وجود دارد؛ یعنی آب مور درصد کم 52در حال حاضر بیش از : وی همچنین گفت

 .الزم است اصالحاتی در این بخش انجام شود

آبی در کشور وجود دارد، اما برخی  های خشکسالی و کم با وجود آنکه چالش: معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی افزود

 .تر عمل کند وزارت نیرو برای آینده محتاط سدهایی که تاکنون ساخته شده است، هنوز نتوانسته آبگیری شود که در این راستا باید

محیطی و اکولوژیکی رعایت شود که در این  در برخی مناطق، وجود سد ضروری است، اما باید مسائل زیست: اکبری خاطرنشان کرد

 .کند بین سازمان حمایت محیط زیست نقشی اساسی دارد که متأسفانه آن را لحاظ نمی

دانیم که به کدام دلیل لحاظ  نی توسط محیط زیست برای جلوگیری از سدسازی وجود دارد، اما نمیهای قانو ظرفیت: وی ادامه داد

 .شود نمی

 گذاری در حوزه آب و خاک در کشور های خارجی برای سرمایه حضور شرکت 

ها بر استفاده  ریممعاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره وضعیت آبی کشور و اثرات رفع تح

های جدید  بسیاری کشورهای مطرح دنیا همچون روسیه و ایتالیا در زمینه استفاده از تکنولوژی: های جدید تصریح کرد از تکنولوژی

 .های موجود در کشور بکاهیم ای نزدیک بتوانیم از سختی قدم شدند که امیدواریم در آینده گذاری در ایران، پیش و سرمایه

هزار هکتار از اراضی گندمکاری کشور به روش تیپ تجهیز شد که امیدواریم بتوانیم  02بار  امسال برای نخستین: ور شداکبری یادآ

تواند با مصرف آب کمتر، تولید را دوبرابر کند و عملکرد هشت تنی را از محصول گندم انتظار  آن را افزایش دهیم؛ زیرا این روش می

 .داشته باشیم

های آبیاری بارانی به  در برخی مناطق تبدیل روش: خبر داد و تأکید کرد 72های آبیاری تحت فشار در سال  ژهوی از نوسازی پرو

 .میکرو تحت موافقت قرار گرفته و با مبلغی جزئی، امکان این تغییرات فراهم است

 .یاری بارانی را دومنظوره کنیمبرآورد شده است که با صرف هزینه یک میلیون تومانی، خواهیم توانست آب: اکبری اظهار داشت

دهند، در حالی که در تمام دنیا ابتدا آب  متأسفانه در کشور به بخش کشاورزی بعد از صنعت اهمیت می: اکبری همچنین گفت

ای پیش رود که غذای مردم در  گونه ها به شود که امیدواریم برنامه شرب، سپس مواد غذایی و در مرحله سوم صنعت لحاظ می

 .بخش صنعت قرار گیرد اولویت

رسد طی  نظر می های غیرمجاز را مسدود کنیم، به اگر بتوانیم چاه: های آب زیرزمینی افزود وی در پایان درباره بیالن منفی سفره

هزار متمرکعب از  02سال آینده  05تا  55ها برگردیم و ظرف  برنامه ششم توسعه بتوانیم به حالت ابتدایی یعنی منفی بودن بیالن

 ./ها برگردانیم آب را بتوانیم به سفره
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها  
 آیانا - 4۹8۱بهمن  48: تاریخ

 «مشکل آب»به جای « بحران آب»استفاده نابجا از 

بود که سخنران اصلی آن دکتر کاوه مدنی از متخصصان جوان و سرشناس « خرافات آب»شریف میزبان سمیناری با عنوان دانشگاه 

زیست از دانشگاه دیویس آمریکا گرفته و   مدنی دکترای خود را در رشته مدیریت آب و محیط. مدیریت منابع آب در دنیا بود

زیست در دانشگاه  اکنون استاد مدیریت محیط  او هم. را گرفت 5502ال پیش جایزه دانشمند جوان علوم زمین در س چندی

محور سخنان مدنی در این سمینار به باورهای غلطی که در سیستم مدیریت منابع آب کشور وجود دارد و . کالج لندن است امپریال

 .بین مردم نیز رسوخ کرده است، اختصاص داشت

بود که سخنران اصلی آن دکتر کاوه مدنی از متخصصان جوان و سرشناس « خرافات آب»دانشگاه شریف میزبان سمیناری با عنوان 

زیست از دانشگاه دیویس آمریکا گرفته و   مدنی دکترای خود را در رشته مدیریت آب و محیط. مدیریت منابع آب در دنیا بود

زیست در دانشگاه  استاد مدیریت محیط اکنون  او هم. را گرفت 5502پیش جایزه دانشمند جوان علوم زمین در سال  چندی

محور سخنان مدنی در این سمینار به باورهای غلطی که در سیستم مدیریت منابع آب کشور وجود دارد و . کالج لندن است امپریال

 .بین مردم نیز رسوخ کرده است، اختصاص داشت

در کشور اشاره کرد و « مشکل آب»به جای « بحران آب»بنا بر این گزارش ، کاوه مدنی در شروع صحبت خود به استفاده نابجا از 

سال است  00که در کشور ما در حدود  دهد؛ درحالی بحران به لحاظ تعریف، دوره موقتی دارد و در یک مکان مشخص رخ می: گفت

با تکرار و استفاده  .درواقع بخشی از مشکل، استفاده اشتباه و نابجا از کلمات است! شود با بحران آب مواجه هستیم که گفته می

برانگیز باشد که کل جامعه و  قدر حساسیت ای است که باید آن بحران کلمه. ایم نابجا از کلمات، حساسیت موضوع را از بین برده

سابقه در صد سال اخیر  سالی بی برای مثال، در کالیفرنیا که چهار سال است با مشکل خشک. کارشناسان برای حل آن متحد شوند

های  عنوان سال ها یا توسط کارشناسان مقابله شده است و به شدت در برابر استفاده از کلمه بحران در رسانه ده است، بهمواجه ش

های آن به زبان مشترک و فهم دقیق  بنابراین الزم است قبل از حل مشکل، بر سرریشه. شود آب یا خشک از این مشکل یاد می کم

وزارت نیرو همواره به »: خود به موضوع کشاورزی و مشکل کمبود آب پرداخت و گفتمدنی در بخش دیگری از صحبت . برسیم

تواند تعطیل شود، زیرا  کشاورزی در ایران نمی. اش، در تقابل با سازمان جهاد کشاورزی بوده است و بالعکس علت اهداف سازمانی

اید کشاورزی را با خلق مشاغل جدید در صنعت و من معتقدم ب. نوعی به این صنعت وابسته است درصد جمعیت کشور به 05حدود 

توان سطح زیر کشت در  وری در این بخش، می سازی کشاورز و افزایش بهره همچنین، با توانمند. تر کنیم تدریج کوچک خدمات به

طور  در دنیا به)ای معتقدند باید کشاورزی دیمی را افزایش داد و به آمار جهانی نزدیک شد  حال عده بااین. کشور را کاهش داد

باید توجه کنیم (. درصد دیم است 00درصد آبیاری و  87که متوسط ایران  حالی درصد آبیاری است در 45درصد دیم و  65متوسط 

این بخش را باید . که نرخ میانگین بارندگی نیز در کشور ما نسبت به میانگین جهانی متفاوت است و این مقایسه صحیح نخواهد بود

ها بدون توجیه این  کردن سیاست های کشاورزی قدرتمند از دیکته زار مناسب اقتصادی توانمند کرد و با ایجاد تشکلبا ایجاد با

های مدنی درباره وضعیت و جایگاه ایران در خاورمیانه بود و این موضوع که گفته  بخش دیگری از گفته.«بخش خودداری کرد

آیا وضعیت : خواندن این باور گفت باره نیز با غلط او دراین. «تر است های دیگر وخیم وضعیت ما در خاورمیانه از تمام کشور»شود  می

اند و ما  ایم که آنها هنوز نساخته هاست؟ من معتقدم خیر، زیرا ما مشکالتی را ساخته تر از سایر کشور ما در خاورمیانه بسیار وخیم

وی در ادامه به . یانه در ارتباط با سرانه آب بعد از لبنان، دوم هستیمهمچنین، ما در خاورم! ایم اکنون به مرحله بیداری رسیده هم
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 02)کنیم که زمان پیک مصرف با زمان پیک بارش، متفاوت است  در کشوری زندگی می»: سازی اشاره کرد و افزود موضوع سد

. بارد درصد از سطح کشور می 52دگی در درصد بارن 02و ( افتد که ما به آن نیاز چندانی نداریم درصد از بارندگی زمانی اتفاق می

البته اینکه چه تعداد سد در کجا؟ با چه . سازی نیاز داریم بنابراین برای ادامه زندگی در این کشور با این وضعیت جغرافیایی به سد

دسازی، انتقال در کل، س. سد چیز بدی نیست، سدزدگی بد است. ای جداست ایم؟ مقوله ابعاد؟ به چه هدف؟ و کدام طراحی ساخته

وی در پاسخ به سؤال یکی از حاضران که آیا . تواند مخرب باشد کن یا چاه بد نیستند اما استفاده نامناسب از آنها می شیرین آب، آب

تنها مشکلی را حل  این کار نه: گونه گفت کند نیز این های مسئوالن در زمینه ایجاد وحشت در جامعه، مشکل را حل می صحبت

برای مثال، . تفاوت خواهند شد اعتمادی در جامعه خواهد شد و درنهایت مردم نسبت به موضوع بی که باعث ایجاد بیکند بل نمی

تفاوت  سال پنجم، جامعه دیگر نسبت به این موضوع بی! شود آب امسال قطع خواهد شد چهار سال است به مردم تهران گفته می

برابر  00سالی  سال آینده خشک 05شود  اینکه گاهی گفته می. افتد ا اتفاقی نمیگویند ام شود و خواهد گفت چهار سال است می می

واقعا این مسائل ! صددرصد تغییر اقلیم در بروز مشکالت تأثیر گذاشته است! یا در ایران جنگ آب شروع شده است! شود می

هایی  قول هایی از نقل وی در ادامه به مثال. ودشود، مراقب ب هایی که زده می بنابراین، باید نسبت به حرف. بینی نیست پیش قابل

باید توجه کرد اینکه . ساله خبر داده است25سالی  ناسا از خشک»: شود مدام در خبرها اشاره می: نامعتبر از ناسا اشاره کرد و گفت

. ن مقاله در کجا چاپ شده استآید لزوما حاصل کار ناسا نیست و ربطی به ناسا ندارد، باید پرسید اصال ای ای بیرون می هر مطالعه

 .«داد سالی و مشکل آب کالیفرنیا این کار را انجام می بینی کند، طبیعتا برای خشک سالی را پیش توانست خشک ناسا اگر می
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 4۹8۱بهمن  48: تاریخ

 اولین مسابقه سراسری عکس آب/ بزرگداشت روز ملی آب

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با همکاری کمیسیون ملی یونسکو به منظور بزرگداشت روز ملی آب، مسابقه 

 .برگزار می کند 74اسفندماه  05 را در تاریخ "بحران آب  "سراسری عکس با موضوع 

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با همکاری کمیسیون ملی یونسکو به منظور بزرگداشت روز ملی آب، مسابقه 

 .برگزار می کند 74اسفندماه  05را در تاریخ  "بحران آب  "سراسری عکس با موضوع 

 :مقررات مسابقه

 .عالقه مندان آزاد استشرکت در مسابقه برای  -0

 .عکس ها باید در منطقه جغرافیایی ایران عکسبرداری شده باشد - 

شرکت در مسابقه و ارسال عکس به معنای اعالم موافقت با تمامی مقررات مسابقه است و تصمیم گیری در مورد مسائل پیش  -0 

 .بینی نشده به عهده برگزار کننده مسابقه است

 .باید دارای امضا، نشان، پاسپارت، حاشیه، قاب، لوگو و هرگونه نشانه تصویری باشدعکس های ارسالی ن -4 

در صورت اثبات خالف آن در هر مرحله، عکس . )ارسال اثر و شرکت در مسابقه به منزله اعالم مالکیت معنوی عکس هاست -2 

 .(ارسالی حذف شده و عواقب حقوقی آن متوجه ارسال کننده خواهد بود

 .نه دخل و تصرف در عکس ها به شکلی که اصالت عکس را مخدوش کند مجاز نمی باشدهرگو -6 

 X0 نامگذاری کنید مانند X05 تا X0 فایل عکس ها را با نام و نام خانوادگی عکاس و تایپ انگلیسی و شماره عکس از -0 

Kaveh Farzaneh 

ها را به  عکس Quality پیکسل و 0255لع بزرگ عکس ها ذخیره، ض jpg های ارسالی را با فرمت عالقمندان بایستی عکس -8 

 .صورتی انتخاب نمایند که حجم هر عکس از یک مگابایت بیشتر نباشد

به همراه عکس ها یک فایل متنی شامل محتویات نام و نام خانوادگی عکاس، نام پدر، کد ملی و شماره شناسنامه، آدرس دقیق  -7 

لفن ثابت و همراه، ایمیل و عالوه بر این به ترتیب و با ذکر شماره عکس ها برای هر عکس، پستی به همراه کد پستی و شماره ت

 .ارسال نماید word تاریخ عکس، موقعیت مکانی دقیق عکس و توضیحی مختصر برای هر عکس را در فایل

 .تکمیل فرم شرکت در مسابقه، الزامی و به منزله پذیرش مقررات مسابقه می باشد -05 

حفاظت می   spambotsاین آدرس ایمیل توسطir.iccim@waterphotoتوانند آثار خود را به آدرس  القمندان میع 00- 

 .برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید ایمیل نمایند. شود

ر آنالوگ ، منوط به اسکن کردن تصاویر و ارائه فایل دیجیتالی آثا. داوران عکس ها را به طریق دیجیتال داوری خواهند کرد -05 

 .خواهد بود

به دلیل تنوع در آثار، دبیرخانه از پذیرش مجموعه عکس معذور است، مگر آنکه در هر کادر موضوعی متفاوت از یک سوژه به  -00 

 .تصویر کشیده شده باشد

 .ز اتمام داوری معدوم می گردندفایل دیجیتال آثار برگشت داده نخواهد شد و پس ا -04 

 .یابد گواهی حضور اهدا خواهد شد به عکاسانی که آثارشان به نمایشگاه راه می -02 

mailto:waterphoto@iccim.ir
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برگزار کننده، حق استفاده از عکس های پذیرفته شده را در نشریات، مطبوعات، سایت اینترنتی، در ارتباط با این مسابقه را با  -06 

 .دارد را برای خود محفوظ نگه می( با ذکر نام عکاس)ها  ها در سایر مکان ش در آوردن آنذکر نام عکاس داشته و به نمای

 .محدودیتی در ارسال تعداد آثار وجود ندارد - 00 

 .در صورت چاپ کتاب، به تمامی شرکت کنندگان کتــاب مسابقه اهدا خواهد شد -08 

ساعت پس از تماس با آنان تصاویر منتخب  54حداکثر ظرف مدت شرکت کنندگان ملزم هستند در صورت انتخاب آثارشان،  -07 

 :را با پست پیشتاز به آدرس زیر ارسال نمایند

 8، طبقه دوم، واحد 6تهران، خیابان طالقانی، کوچه پانزده خرداد، ساختمان اسکویی، پالک  

 .ودش دریافت می DPI 055 سانتی متر و با دقت 25فایل عکس راه یافته حداقل با عرض  

 .و مسئولیت ناشی از عدم ارسال بر عهده صاحب اثر خواهد بود( را داشته باشند 05در 25کیفیت مناسب جهت چاپ در ابعاد ) 

 : هیأت داوران

 کاوه فرزانه –افشین بختیار  -علی قلم سیاه : آقایان

 :گاه شمار مسابقه

 ( وجه تمدید نخواهد شداین تاریخ به هیچ ) بهمن  52پنجشنبه : آخرین مهلت ارسال آثار

 اسفند 0: ها انتخاب و داوری عکس

 اسفند 0: اطالع رسانی عکس های پذیرفته شده

 0074اسفند  05: مراسم اهدای جوایز

 : جوایز

 میلیون ریال 25نفر اول دیپلم افتخار و مبلغ  -0

 میلیون ریال 05نفر دوم دیپلم افتخار و مبلغ  -5 

 میلیون ریال 02بلغ نفر سوم دیپلم افتخار و م -0 

 میلیون ریال 0تقدیر ویژه و دیپلم افتخار و مبلغ  -4 

 (.سال 08برای شرکت کنندگان زیر ) میلیون ریال  0تقدیر ویژه و دیپلم افتخار و مبلغ  -2 

ملی یونسکو  دیپلم افتخار و گواهی های برگزیدگان ممهور به مهر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و کمیسیون 

 .خواهد بود

 ./تماس بگیرید 88805565توانید با دبیرخانه مسابقه به شماره  برای کسب اطالعات بیشتر می 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 4۹8۱بهمن  48: تاریخ

 نمایم ادعای خود را با مستندات ثابت می/ کنم مخالفان را به مناظره دعوت می: بازرگان

با توجه به سطح زیر کشت محصوالت کشاورزی، میزان تولید و نیاز خاکی مقدار کود مصرفی کشور کم است و تمامی مخالفان این 

 .کنم ادعا را به مناظره دعوت می

کشت محصوالت کشاورزی، میزان تولید و نیاز خاکی مقدار کود مصرفی کشور کم است و تمامی مخالفان این با توجه به سطح زیر 

 .کنم ادعا را به مناظره دعوت می

با تأکید بر اینکه مصرف ( ایانا)رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

های موضعی و عدم آگاهی برخی  ما منکر بدمصرفی: کند، گفت تولید و حاصلخیزی خاک کشور را تهدید میکود در کشور آینده 

شویم، اما در سطح کالن و با توجه به سطح زیر کشت، مقدار تولید و نیاز خاکی مقدار کود  کشاورزان در میزان مصرف کود نمی

 .مصرفی کشور کم است

کنیم و تمامی مخالفان خود را درباره میزان مصرف کود را به مناظره  د را با مستندات ثابت میما ادعای خو: کامبیز بازرگان افزود

 .کنیم دعوت می

های گذشته کشاورزی دنیا کشت متراکم و تولید ارقام پرمحصول نبوده است، اما پس از انقالب سبز  در سال: وی خاطرنشان کرد

 .کلیدهای افزایش تولید، کود بود شاهدنیا به سمت کشت ارقام پرمحصول رفت و یکی از 

مصرف صحیح کودها باعث : رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور با بیان اینکه زمین نیازمند مواد مغذی است، ادامه داد

 .شود افزایش عملکرد و بهبود کیفیت می

برای نظم : روند ثبت مواد کودی تصریح کردبازرگان در پاسخ به نارضایتی واردکنندگان و تولیدکنندگان کود درباره طوالنی بودن 

ها هستیم، ما تالش خود را  نامه ها و آیین دادن به سیستمی که تاکنون ساختاری نداشته است، نیازمند صرف زمان و اصالح روش

اپذیر است و ما نیز ن ها اجتناب ایم، اما بخشی از این معطلی کنیم، تاکنون نیز روند خوبی را طی کرده برای کوتاه شدن این مسیر می

 .تا فراهم شدن شرایط استاندارد کوتاه نخواهیم آمد

زودی با همکاری  به: های بیشتر خبر داد و یادآور شد های خصوصی و افزایش کیفیت آنها برای همکاری وی از تجهیز آزمایشگاه

دی نیرو در وزارت جهاد کشاورزی مستقر معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی جهت رفاه حال تولیدکنندگان و واردکنندگان تعدا

 .خواهیم کرد

: ترین گام برای جلوگیری از قاچاق کود عنوان کرد و اظهار داشت بازرگان گرفتن شماره ثبت برای کودهای وارداتی را مهم

 .برآییمکنیم به بهترین نحو از عهده آن  دار کردن کودهای تولیدی و وارداتی است که تالش می مسئولیت ما شناسنامه

ماه  آبان 50تقاضا برای ثبت مواد کودی همیشگی خواهد بود، اما ورود کودهای بدون شماره ثبت به بازار از : وی در پایان تأکید کرد

 ./سال جاری ممنوع شده است
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 4۹8۱بهمن  48: تاریخ

 نشست هم اندیشی با سازمان های مردم نهاد به منظور برگزاری هفته منابع طبیعی

اسفند با شعار مدیریت جامع منابع طبیعی با  50تا  02هفته منابع طبیعی و آبخیزداری امسال نیز همچون سال های گذشته از 

مشارکت مردم برگزار می شود که بر طبق روزشمار هفتمین روز این هفته به نام منابع طبیعی، آموزه های دینی و سازمان های 

 .مردم نهاد نامگذاری شده است

اسفند با شعار مدیریت جامع منابع طبیعی با  50تا  02هفته منابع طبیعی و آبخیزداری امسال نیز همچون سال های گذشته از 

کت مردم برگزار می شود که بر طبق روزشمار هفتمین روز این هفته به نام منابع طبیعی، آموزه های دینی و سازمان های مشار

 .مردم نهاد نامگذاری شده است

به گزارش ایانا به نقل از پایگاه اطالع رسانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران، در این نشست قاسم حقانی، معاون 

فنی این اداره کل نقش مشارکت مردم و سازمان های مردم نهاد را در حفظ و توسعه عرصه های منابع طبیعی مهم برشمرد و 

در راستای وظایف اصلی سازمانی که شامل حفظ، احیاء، توسعه و بهره برداری اصولی از عرصه های منابع طبیعی است، : گفت

بازوهای موثر هم در بخش های نظارتی و هم در زمینه های عملیات اجرایی و اقتصادی  سازمان های مردم نهاد می توانند به عنوان

 .کردن طرح های منابع طبیعی نقش آفرین باشند

بر اساس این گزارش در ادامه این نشست مینا استقامت، دبیر دبیرخانه تخصصی منابع طبیعی تشکل های مردم نهاد استان تهران 

سازمان های مردم نهاد را در حفظ و توسعه منابع طبیعی تجدید شونده غیرقابل انکار دانست و نقش مشارکت جوامع محلی و 

هفته منابع طبیعی فرصت مناسبی است تا اهمیت و ارزش منابع طبیعی و حفظ و نگهداری از این منابع خدادادی با : اظهار داشت

 .م ترویج یابداستفاده از شیوه های آموزشی و ترویجی در بین اقشار مختلف مرد

وی با اشاره به این که حمایت های تشکل های مردمی از منابع طبیعی فقط منوط به هفته منابع طبیعی نیست، بلکه در طول سال 

سازمان های مردم نهاد به عنوان تسهیل گر ارتباط و تعامل سازنده : این آمادگی برای هرگونه همکاری و مشارکت وجود دارد افزود

 .ای دولتی و جوامع محلی می توانند زمینه های مناسب مشارکت هر چه بیشتر آنان را فراهم کنندبین دستگاه ه

دبیر دبیرخانه تخصصی منابع طبیعی تشکل های مردم نهاد استان تهران با بیان این که یکی از دغدغه های دوستداران طبیعت 

ریم با تمهیداتی که اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان امیدوا: نگهداری از نهال هایی است که کاشته می شود تصریح کرد

 ./تهران انجام خواهد داد پایداری و نگهداری از نهال های کاشته شده نیز ضمانت اجرایی پیدا کند
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فودپرس 4۹81بهمن ماه  49سه شنبه 

 سال اخیر شکست  4۲۲رکورد واردات در / امنیت غذایی کشور به خطر افتاد

های اخیر اظهار  صادق خلیلیان وزیر اسبق جهاد کشاورزی در خصوص مافیای واردات و دلیل افزایش واردات در سال< کشاورزی

مقاومتی و ظرفیتهایی که اقتصاد ایران در بخشهای کشاورزی، تولیدی و صنعتی دارد، باید اتکای خود را در چارچوب اقتصاد : کرد

 .به سمت محصوالت داخلی سوق دهیم

برای کشوری که توانسته به دانش سلولهای بنیادین دست پیدا کند، ماهواره به مدار زمین بفرستد و یا در : وی خاطرنشان کرد

حجم از پیشرفت برسد، خوب نیست که در زمینه کشاورزی، کاالهای مصرفی و یا صنعتی به خارجی ها اتکا  بحث هسته ای به این

 .کند

ما نباید در این بخشها عمال از طریق واردات نیازهای خود را تامین کنیم و شرایطی را فراهم کنیم : وزیر سابق کشاورزی تاکید کرد

وقتی ما در بخش علوم می توانیم اینقدر پیشرفت . ما باید یک توسعه همه جانبه باشدکه به تولید داخل لطمه وارد شود، توسعه 

 .کنیم این ظرفیت در کشور وجود دارد که در سایر بخشها هم جهش داشته باشیم

تولید تاکید مقام معظم رهبری بر تولید ثروت در کشور است و : خلیلیان با اشاره به بیانات روز گذشته رهبر معظم انقالب گفت

ثروت باید یا از طریق صنعت، یا از طریق کشاورزی و یا از طریق تولید محقق شود و این ثروت وقتی بین آحاد جامعه توزیع عادالنه 

 .شود، در این صورت رفاه عمومی محقق شده و بیکاری و فقر ریشه کن می شود

یاستهای استقالل طلبانه جمهوری اسالمی، باید تا جایی که ما در منطقه ای خاص در دنیا قرار داریم و با توجه س: وی تصریح کرد

وقتی ظرفیت، توان و دانش فنی داریم و . ممکن است اتکای خود را به واردات کاالهای مصرفی خارج از کشور کاهش دهیم

 .تولیدکنندگان ما هم آماده هستند، دولت باید با حمایت از تولید داخلی از اقتصاد مقاومتی حمایت کند

با توجه به این که انتخابات مجلس شورای اسالمی در پیش است، سخنان مقام معظم رهبری درباره : زیر سابق کشاورزی گفتو

گیری برای این انتخابات هم است؛ ایشان تاکید دارند مردم نمایندگانی  جلوگیری از واردات و حمایت از تولید داخلی، یک نوع جهت

این نمایندگان باید در جهت . طلبانه داشته باشد و در جهت اقتصاد مقاومتی حرکت کنند ستقاللرا به مجلس بفرستند که رویکرد ا

 .گام بردارند 44دفاع از تولید ملی و ایجاد ثروت در جامعه و اجرا کردن سیاستهای اصل 

ید دارند تشکیل دهیم، معطم رهبری روی آن تاک  طبیعی است وقتی ما چنین مجلسی با رویکردی قوی که مقام: خلیلیان افزود

وجود دارد و هم در قالب برنامه ششم می توانیم گامهای موثری را  -در قالب بودجه  -هم امکان سازماندهی قوانین مختلف 

 .برداریم

یکی از مهمترین ارکان کشور مجلس است و اگر مجلس قوی باشد امنیت ملی ما قوی خواهد شد، از آنجا ما : وی بیان کرد

 .در بخشهای تولیدی موفق عمل کنیم و حتی شرایط را برای تامین غذای مورد نیاز کشور هم بهبود ببخشیمتوانیم  می

 واردات محصوالت کشاورزی در سال گذشته رکورد صد سال اخیر را زده است

متاسفانه آمار : د کردوزیر سابق جهاد کشاورزی با انتقاد از رشد واردات محصوالت کشاورزی در دولت روحانی به نسیم آنالین تاکی

سال  055میلیون تن شده، که این حجم واردات در بخش کشاورزی در  50واردات در بخش کشاورزی در سال گذشته نزدیک به 

اقتصاد برتر دنیا بوده و جز اقتصادهای نوظهور در یک دهه گذشته قرار  55برای اقتصاد ما که جز . گذشته بی سابقه بوده است

 .مقدار واردات جلوه خوبی در سطح جهانی نداردگرفته است، این 
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در کشوری که خودش صادرکننده میوه است و ساالنه مازاد تولید دارد، : خلیلیان با اشاره به واردات میوه در کشور تصریح کرد

بازارچه های مرزی  دهی بازار و طبیعی است که سازمان. واردات میوه به جز موز که تولید آن در کشور کم است اصال معنایی ندارد

 .و گمرکات بر عهده دولت است

رویکرد دولت باید دفاع از تولید داخل و اقتصاد مقاومتی باشد، اگر دولت این رویکرد را داشته باشد تمام ساز و کارهای : وی افزود

ل خودش رها کند و از تولید ملی اما اگر این رویکرد را نداشته باشد، اقتصاد را به حا. کنترل واردات میوه را هم پیدا خواهد کرد

 .دفاع نکند وضعیت به شکل موجود در خواهد آمد

 در واردات گندم هم رکورد زدیم

میلیون تن محصوالت کشاورزی در سال گذشته زیر نظر دولت و از مرزهای قانونی  50: وزیر سابق جهاد کشاورزی عنوان کرد

این مقدار واردات گندم . هزار تن گندم وارد کشور شده است 555میلیون و  0کشور وارد شده است و در زمینه غالت سال گذشته 

 .سال گذشته بی سابقه بوده است 055هم در 

میلیون تن انواع غالت وارد کشور شده است، در حالی که مسئوالن قول داده بودند سال  06نزدیک به : خلیلیان خاطرنشان کرد

های نامناسب دولت در بخش کشاورزی است و  گیری این نشان دهنده جهت. دسال بهتری برای بخش کشاورزی کشور باش 70

 .کاهش یافت 74شاهد این هستیم که سال گذشته حتی بودجه بخش کشاورزی هم برای سال 

منطقه ای که ما در آن قرار داریم برای توسعه صادرات بسیار : وی با اشاره به ظرفیتهای صادراتی کشور در بخش کشاورزی گفت

اسب است به خصوص در این چند ماه اخیر که روسیه در مناسباتش با برخی از کشورها در قضیه اوکراین و سوریه دچار مشکل من

 .شده ما باید از فرصت استفاده کنیم

لت توجه به بازار کشورهای همسایه مانند عراق و سوریه باید به عنوان یک راهبرد اساسی برای دو: وزیر سابق جهاد کشاورزی گفت

کار دولت رسیدگی به چنین اموری است و اگر قرار بود چنین کارهایی را . دهی کنند باشد و مسئولین ما باید این موارد را سامان

 .انجام ندهد، اصال نیازی به وجود دولت نبود

da45b7655c60060c=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http 
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 نهاده 
 آیانا - 4۹8۱بهمن  48: تاریخ

 هزار اصله نهال در استان تهران 2۲۲تامین و تولید 

اصله انواع هزار  255رئیس اداره جنگل داری و جنگل کاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران از تامین و تولید 

میلیارد وسیصد و هفتاد میلیون ریال و با هدف جنگل کاری و توسعه فضای  0نهال های پهن برگ و سوزنی برگ با اعتباری معادل 

 .سبز در استان تهران خبر داد

اصله انواع  هزار 255رئیس اداره جنگل داری و جنگل کاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران از تامین و تولید 

میلیارد وسیصد و هفتاد میلیون ریال و با هدف جنگل کاری و توسعه فضای  0نهال های پهن برگ و سوزنی برگ با اعتباری معادل 

 . سبز در استان تهران خبر داد

سوزنی برگ همچون انواع نهال های تامین شده وتولیدی شامل نهال های : به گزارش ایانا، اکبر نجاری ضمن اعالم این مطلب گفت

آیالن، زبان گنجشک، : بوده و نهال های پهن برگ شامل...  سرو خمره ای ، سرو نقره ای، سرو شیراز، کاج بروسیا، کاج تهران و

 .است... افرا، توت، ارغوان، اقاقیا، زیتون تلخ، سنجد و 

هال از گونه های مختلف به منظور کاشت نهال در هزار اصله ن 022با توجه به در پیش بودن هفته منابع طبیعی تعداد : وی افزود

 .مراسم مختلف این هفته و همچنین توزیع در بین آحاد مردم، ارگان ها، نهادها، دستگاه های دولتی و نظامی تامین شده است

شده که با توجه به هزار اصله نهال در نهالستان دماوند تولید  555برای تامین نهال مورد نیاز استان تعداد : نجاری اظهار داشت

هزار اصله از این نهال ها در ارتفاعات شمال تهران و دیگر مناطق مستعد استان کاشته خواهد شد و  05شرایط گونه ها تعداد 

 .در عرصه های مناسب کاشته می شود 72مابقی این نهال ها در سال 

هزار اصله نهال ازطریق ایجاد  042استان تهران تولید  رئیس اداره جنگل داری و جنگل کاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

 ./خزانه در نهالستان دماوند را از دیگر اقدامات این اداره کل برشمرد
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 نهاده
 آیانا - 4۹8۱بهمن  48: تاریخ

 درخواست توقف مصرف سم نئونیکوتینوئید به دلیل خطر انقراض زنبورهای عسل

مونیکا گاندی، وزیر توسعه امور زنان و کودکان هند با معصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 

 .دیدار و در خصوص مسائل دو جانبه گفتگو کرد

امور زنان و کودکان هند با معصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست مونیکا گاندی، وزیر توسعه 

 .دیدار و در خصوص مسائل دو جانبه گفتگو کرد

به گزارش ایانا به نقل از پایگاه اطالع رسانی محیط زیست ، ابتکار در این دیدار با بیان اهمیت و ضرورت توسعه روابط و همکاری  

ایران و هند دارای مشترکات بسیاری هستند و همین امر فرصت بسیاری خوبی برای توسعه : جانبه میان دو کشور، گفت های دو

 .روابط در سایر زمینه ها از جمله محیط زیست است

به : ی کردمعاون رئیس جمهور ضمن اشاره به پیش نویس تهیه شده برای تفاهم نامه محیط زیستی میان ایران و هند، ابراز امیدوار

 .زودی این تفاهم نامه به امضاء طرفین در دو کشور برسد و زمینه های الزم برای اجرایی شدن آن فراهم شود

 ضرورت تدوین برنامه اقدام مشترک جهانی برای مقابله با قاچاق تنوع زیستی 

اء همکاری ها و روابط میان ایران و هند با مونیکا گاندی وزیر توسعه امور زنان و کودکان هند ضمن تاکید بر ضرورت توسعه و ارتق

دولت هند برای گسترش روابط با ایران به ویژه در زمینه محیط : توجه به سابقه طوالنی روابط و مشترکات فرهنگی و تاریخی، گفت

 .زیست، آمادگی کامل دارد

مهاجم از جمله آبزیان و گیاهانی که آسیب  وزیر توسعه امور زنان و کودکان هند با بیان اهمیت توجه به موضوع ورود گونه های

قاچاق گونه های مختلف تنوع زیستی گیاهی، جانوری و حشرات : های زیادی به تنوع گیاهی بومی کشورها وارد می کنند، افزود

 .ذخایر ژنتیکی کشورها را تهدید می کند و ضروری است تصمیم و برنامه اقدام مشترکی در این زمینه اتخاذ شود

ن اشاره به عرضه گونه های زیبای پروانه های هند در برخی موزه های معروف جهان، خواستار توقف مصرف سم وی ضم

 .نئونیکوتینوئید به دلیل خطرات بسیار آن از جمله انقراض نسل زنبورها به ویژه زنبورهای عسل ها شد

 خسارات ناشی از بذرهای دستکاری شده برای کشاورزان هندی 

زمانی وزیر محیط زیست و هم اکنون فعال زیست محیطی و وزیر توسعه امور زنان و کودکان هند است ،همچنین به گاندی که 

پنبه کاران هندی خسارات بسیار سنگینی از این : عدم موفقیت کشاورزی با بذرهای دستکاری شده ژنتیکی اشاره کرد و گفت

در برابر برخی آفات مقاوم هستند، اما باعث هجوم آفات بسیار زیادی  موضوع متحمل شدند، چرا که بذرهای دستکاری شده اگرچه

هم می شوند که توان دفاع در برابر آن ها وجود ندارد و همین موضوع استفاده از بذرهای دستکاری شده را غیرقابل قبول می 

 ./کند

/news/fa/ir.aian.www//:http58602D%/8%D%AF8% 
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 نهاده
 آیانا - 4۹8۱بهمن  48: تاریخ

 کاشت درخت به مناسبت برگزاری نخستین کنگره ملی آموزش عالی

بهمن ماه در دانشگاه تربیت مدرس  57و  58نهال به صورت نمادین به مناسبت نخستین کنگره ملی آموزش عالی که  65حدود 

 .علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس کاشته شدبرگزار می شود، در پارک 

بهمن ماه در دانشگاه تربیت مدرس  57و  58نهال به صورت نمادین به مناسبت نخستین کنگره ملی آموزش عالی که  65حدود 

 . برگزار می شود، در پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس کاشته شد

خت پیش از برگزاری یک همایش، به منظور ترویج حفاظت از محیط زیست و جنگل به گزارش ایانا، برای نخستین بار، کاشت در

 .با حضور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و رئیس دانشگاه تربیت مدرس، صورت گرفت -دوشنبه -های کشور امروز 

گره ملی آموزش عالی با نخستین کن: محمدتقی احمدی، رئیس دانشگاه تربیت مدرس در این مراسم با تبریک ایام دهه فجر گفت

هدف ساماندهی وضعیت نسبتا آشفته دانشگاه ها و آموزش عالی کشور برگزار می شود که امیدواریم نتایج موثری در آمایش و 

 .پاالیش آموزش عالی کشور داشته باشد

اری این همایش درخت در جریان برگزاری جلسات هماهنگی همایش، یکی از اعضا پیشنهاد داد که به مناسبت برگز: وی افزود

 65کاشته شود و از این رو، قرار شد هزار درخت در محدوده پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس کاشته شود که امروز 

 .درخت به صورت نمادین کاشته شد

ز این کار را دنبال وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز از این حرکت استقبال کرد و خواست که سایر همایش ها نی: وی اظهار کرد

 .کنند

جامعه دانشگاهیان می توانند با کمک دانش و فناوری به روند اصالح محیط زیست بپردازند و قطعا در این راستا، کاشتن : وی افزود

 .درخت به عنوان بزرگداشت طبیعت و محیط زیست برای تمام دانشگاهیان اثرگذار خواهد بود

آموزش عالی در خدمت روند توسعه : به برگزاری نخستین کنگره ملی آموزش عالی گفت رئیس دانشگاه تربیت مدرس با اشاره

 .پایدار از محورهای اصلی این همایش است

را در ' تقی ابتکار'در پایان مراسم معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست یک درخت به نام خود و یک درخت به نام 

همچنین، هر یک از اعضای هیات علمی دانشگاه و کنگره یک درخت به . تربیت مدرس کاشت فضای پارک علم و فناوری دانشگاه

 ./نام خود کاشتند
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 نهاده
 آیانا - 4۹8۱بهمن  49: تاریخ

 به عراق برای جنگل کاری مرزها و جلوگیری از ریزگردها صادرات یک میلیون اصله نهال

میلیارد تومان برای اجرای طرح های آبخیزداری در استان ایالم  4امسال : مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایالم گفت

 اختصاص یافته است

برای اجرای طرح های آبخیزداری در استان ایالم میلیارد تومان  4امسال : مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایالم گفت

 .اختصاص یافته است

به گزارش ایانا به نقل از پایگاه اطالع رسانی جهاد کشاورزی، رضا احمدی در جمع خبرنگاران اعزامی از تهران با اشاره به این که 

کاری در  سال گذشته عملیات جنگل: کردنظیر بوده است،خاطرنشان  توجه به منابع طبیعی و محیط زیست در دولت یازدهم بی

 .هکتار از اراضی استان ایالم اجرا شده است 05های آبخیزداری در سطح  هکتار و همچنین طرح 2055سطح 

کاری در  به منظور جنگل: ها، گفت های آبخیزداری در جلوگیری در بروز سیالب و روان آب احمدی با اشاره به تأثیر اجرای طرح

 .کند لوگیری از ریزگردها، سال آینده استان ایالم یک میلیون اصله نهال به کشور عراق صادر میمناطق مرزی و ج

 .میلیون اصله نهال را دارد 05استان ایالم ظرفیت تولید ساالنه : وی خاطرنشان کرد

/news/fa/ir.iana.www//:http58645D%/8%B2% 
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 نهاده
 خبرنگاران جوان - 4۹8۱بهمن  48: ریختا

 دولت دستگیری کند، قدرت اول تولید سموم کشاورزی در منطقه می شویم

درصورت برداشته شدن موانع موجود بر سر راه تولید کنندگان می توانیم در آینده تبدیل به اولین تولید : یک کارشناس گفت

 .در منطقه باشیمکننده کود 

در : ،اظهار داشتخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانعلی اکبر رابط کارشناس و تولید کننده سموم کشاورزی در گفتگو با 

تعلق می گیرد چرا که بدون حمایت  تمام کشور های توسعه یافته دنیا هم، کشاورزان و هم به صنایع مربوط به کشاورزی یارانه

 .توسعه آن امیدوار کننده نخواهد بود

در گذشته کودهای تولیدی توسط تولید کنندگان سموم کشاورزی از طریق دولت با قیمت پایین تری به کشاورزان : وی افزود

 .فروخته می شود و در این میان تولید کننده و کشاورز هر دو راضی بودند

درصد از مواد اولیه سموم  05در حال حاضر : سال قبل صد در صد وارداتی بود افزود 55اینکه کودهای شیمیایی تا  وی با اشاره به

 .درصد آن از خارج از کشور وارد می شود 05کشاورزی در داخل ایران تولید می شود و تنها 

درصد از  05دگان در آینده قادر به تولید آن درصورت حمایت از تولید کنن: کارشناس و تولید کننده سموم کشاورزی ادامه داد

 .نهاده های وارداتی کودهای کشاورزی درداخل کشور خواهیم بود

در صورت برداشته شدن موانع موجود بر سر راه تولید کنندگان می توانیم در آینده تبدیل به اولین تولید کننده : وی در ادامه افزود

 .کود در منطقه باشیم
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 4۹8۱ بهمن 48: تاریخ

 میلیون دالری بانک جهانی به بخش کشاورزی و انرژی افغانستان 4۰۲کمک بالعوض 

را به بخش کشاورزی و ( کمک باالعوض و جدید)میلیون دالر  058افغانستان اعالم کرد که بانک جهانی ( دارایی) وزارت مالیه

 .انرژی برق افغانستان کمک کرده است

را به بخش کشاورزی و ( کمک باالعوض و جدید)میلیون دالر  058افغانستان اعالم کرد که بانک جهانی ( دارایی) وزارت مالیه

 .انرژی برق افغانستان کمک کرده است

میلیون دالر از این کمک برای طرح تنظیم آب در مزرعه اختصاص یافته که  42  به گزارش ایانا به نقل از خبرنامه بانک جهانی، 

 .بهبود وضعیت کشاورزی افغانستان است های آبیاری کوچک در مزارع به منظور هدف آن بهبود سیستم

هزار شغل  255تواند ساالنه بیش از  هزار هکتار زمین آبیاری خواهد شد که می 42براساس این گزارش، با اجرای این طرح حدود 

 .جدید برای مردم روستایی افغانستان در مرازع کشاورزی ایجاد کند

 .است رح بازسازی نیروگاه برق آبی نغلو در شرق کابل اختصاص یافتهمیلیون دالر این کمک برای تامین وجوه مالی ط 80

قرار است که با اجرای این طرح ظرفیت تولید برق این نیروگاه آبی افزایش یابد و برق تولید شده این نیروگاه در اختیار مشترکین 

 .عام و بخش صنعتی افغانستان قرار داده شود

 .که بازسازی این نیروگاه در رشد و توسعه اقتصادی افغانستان کمک کندوزارت مالیه افغانستان امیدوار است 

این نیروگاه . وزارت مالیه اعالم کرده که بازسازی نیروگاه آبی نغلو باعث تقویت قابل مالحظه در تولید انرژی افغانستان خواهد شد

 .در سه دهه گذشته مراقبت الزم نشده و به شدت آسیب دیده است

درصد مردم افغانستان در مناطق شهری و مسیرهای انتقال برق، به برق دسترسی  05تا  52زارت مالیه، اکنون حدود براساس آمار و

 .دارند

 نیروگاه آبی نغلو و ماهیپر به ترتیب. نیروگاه آبی تولید برق در افغانستان وجود دارند 05این وزارت گفته که 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 4۹8۱بهمن  48: تاریخ

 درصدی اراضی جهان 99هشدار فائو نسبت به تخریب 

درصد از اراضی  00به مناسبت روز جهانی خاک، نشان می دهد که ( فائو)تازه ترین گزارش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد 

میلیون تن از میزان تولیدات بین  0.6جهان به طور متوسط تا شدید دچار تخریب شده است و هر ساله به دلیل فرسایش خاک 

 .المللی غالت کاسته می شود

اراضی  درصد از 00به مناسبت روز جهانی خاک، نشان می دهد که ( فائو)تازه ترین گزارش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد 

میلیون تن از میزان تولیدات بین  0.6جهان به طور متوسط تا شدید دچار تخریب شده است و هر ساله به دلیل فرسایش خاک 

 .المللی غالت کاسته می شود

نام دارد، توسط پنل « وضعیت منابع خاک در جهان»به نقل از فائو، این گزارش که ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

انتشار این گزارش . کشور جهان تهیه و ارائه شده است 65دانشمند حوزه خاک از  555میان دولتی فنی خاک فائو با مشارکت 

که به عنوان ابتکار عملی برای باال بردن سطح آگاهی  5502و پایان سال جهانی خاک ( آذر 04)مقارن شد با روز پنجم دسامبر 

 .تاکید داشت« شریک خاموش بشریت» به عنوان  های جهانی نسبت به اهمیت مقوله خاک

از بین رفتن بیشتر خاک مولد، منجر به لطمات جبران ناپذیر به تولید و : خوزه گرازیانو داسیلوا، مدیرکل فائو در این خصوص گفت 

 .ی دهدامنیت غذایی می شود، چرا که این فرایند به صورت بالقوه میلیون ها نفر را به سوی گرسنگی و فقر سوق م

با این حال گزارش اخیر ارائه کننده شواهدی است که نشان می دهد می توان از لطمات وارده بر خاک و تبعات آن : وی افزود 

 .دوری جست

صفحه ای، با تاکید بر اینکه مندرجات این گزارش کمک ارزشمندی در  625مدیر کل فائو در مقدمه این گزارش نسبتا طوالنی 

در تمامی سطوح با هدف مدیریت پایدار منابع خاک تلقی می شود، افزود این رویکردی است که در نهایت  جهت اقدامات اساسی

 .تعهد جامعه بین المللی برای تحقق اهداف توسعه پایدار را به همراه دارد

که این فرآیند به  میلیارد تن خاک سطحی در جهان می شود 45تا  52بنا بر این گزارش، هر ساله فرسایش باعث از بین رفتن  

میزان قابل توجهی باعث کاهش تولید محصوالت زراعی و عدم توانایی خاک در ذخیره سازی چرخه کربن، مواد مغذی و آب شده 

میلیون تن کاهش  0.2فرآینده مذکور موجب شده است که هر ساله تولید غالت در جهان در پی فرسایش خاک به میزان . اس

 .یابد

میلیون  502به میزان  5525د می افزاید، چنانچه اقدامات الزم جهت مقابله با فرسایش خاک رخ ندهد تا سال فائو در گزارش خو 

میلیون کیلومتر مربع خاک  0.2این میزان کاهش تقریبا برابر با خارج کردن . تن از مجموع تولیدات غالت جهان کاسته خواهد شد

 .بر با کل مساحت زمین های زراعتی کشور هندوستان می شوداز چرخه تولید غالت در جهان است که حدودا برا

موارد شوری خاک که به . انباشته شدن نمک در خاک موجب شده تا تولید محصوالت زراعی در برخی مناطق کامال از بین برود 

داده که تقریبا از مجموع هزار کیلومتر مربع را تحت تاثیر خود قرار  065مواسطه مداخله های انسانی رخ داده است در حال حاضر 

 .مساحت کل اراضی زراعی برزیل نیز فراتر رفته است
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تهدید عمده فراروی کارکردهای خاک از جمله فرسایش خاک، فقدان کربن ارگانیک خاک، توازن مواد  05گزارش اخیر فائو بر  

در نهایت از بین روفتن تنوع زیستی  مغذی، اسیدی شدن خاک، آالینده های خاک، غرقاب، تراکم خاک، آب بندی خاک، شوری و

 .خاک تاکید دارد

گزارش مذکور به این نکته می پردازد که چگونه یک اجماع عمومی بر سر استراتژی های مرتبط با خاک وجود دارد، به طوری که  

 .ته باشداز یک سو به افزایش تامین غذا و از سوی دیگر به حداقل رساندن آثار زیان بخش زیست محیطی تاکید داش

شایان ذکر است، راهکار ارائه شده از سوی فائو بر تمرکز فعالیت های مدیریت پایدار خاک تاکید دارد که الزمه آن مشارکت  

 ./ذینفعان در تمامی سطوح از دولت ها گرفته تا کشاورزان خرد است
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	بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی در خصوص قیمت نوشیدنی ها ابلاغ شد

	کدام نوشیدنی ها مشمول افزایش قیمت هستند؟+ تصویر بخشنامه
	برنج
	توجیهات خریدار عمده برنجهای تاریخ گذشته/ مهر تأیید سازمان غذا و دارو پای برنجها/ از خریداران تعهد گرفتم برنجها پیش از انقضا مصرف شود/ مشتری ۸۲ هزار تن را دارم؛ بانکها در بین متقاضیان
	بانی برنج تراریخته سال ۸۶ محاکمه شد/ رایزنی برای کشت یک میلیون هکتار محصول تراریخته/ شورای امنیت ملی ممانعت کند
	کاهش 15.3 درصدی قیمت برنج نسبت به پاییز 93/ قیمت حبوبات افزایش یافت
	پرفسور کرمی فوق تخصص مهندسی ژنتیک تشریح کرد

	پسته
	پسته ایرانی در بازارهای چین و اروپا اوج گرفت/ محمولههای 100 تنی پسته ایرانی به مقصد اروپا، ماهانه بارگیری میشوند

	پنبه
	پیاز
	پیاز به مرز 3 هزار تومان رسید/ سیر چینی بازار را اشباع کرد

	تامین منابع مالی
	۳۵ هزار میلیارد ریال از هدفمندی یارانه برای سرمایهگذاری در صنعت دام و طیور/ توافقنامه صادرات محصولات پروتئینی به روسیه نهایی نیست
	اختصاص 20 درصد عوارض سبزیجات و میوهجات وارداتی به بیمه کشاورزان
	تخصیص 500 میلیارد تومان به آبرسانی روستایی
	سایه سنگین بی مهری بر سر کشاورزان/ پرداخت خسارت محصولات کشاورزی اندر خم یک کوچه

	تحقیقات و نوآوری ها
	سنسور تشخیص آلودگی آب طراحی شد
	اجرای پروژه احداث باغ فضایی در سیاره سرخ

	تخم مرغ
	صادرات ۸۰ هزار تن تخم مرغ در سال جاری/ تقاضایی از روسیه نداشتهایم
	تخم مرغ ارزان شد
	رکورد صادرات تخممرغ شکست

	تولیدات باغی (سایر )
	نابودی سالانه 12 هزار تن هلو در چهارمحال و بختیاری/ نجات هفت میلیون مترمکعب آب با کاهش ضایعات هلو
	کنترل بیولوژیک آفات به محصولات تازه خوری رسید
	توسعه باغ در اراضی شیبدار از اولویت های مهم وزارت جهادکشاورزی است
	ساری- ایرنا- معاون امور باغبانی وزیرجهاد کشاورزی گفت: توسعه باغ در اراضی شیبدار از اولویت های مهم وزارت جهادکشاورزی است.

	تولیدات دام و طیور (سایر )
	استفاده از هورمون در صنعت طیور شایعه ای بیش نیست
	اصول بهداشتی رعایت شود، تولید خمیر مرغ ضرری ندارد
	افزایش دو برابری تولید پروتئین دامی پس از انقلاب اسلامی
	تهران- ایرنا- معاون بهبود تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی گفت: در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی سرانه تولید پروتئین با منشاء دامی 16.2 گرم بود که هم اکنون این میزان به بیش از 32 گرم افزایش یافته است که رشد بیش از دو برابری را نشان می دهد.

	تولیدات زراعی (سایر )
	پیاز به مرز 3 هزار تومان رسید/ سیر چینی بازار را اشباع کرد
	پیاز ۴ هزار تومانی هدیه دولت روحانی به سفرههای مردم/ گوشت و برنج گران میشود؛ دولتمردان نگاه می کنند

	چای
	50 هزار تن چای سنواتی مبدل به کمپوست میشود/ پرونده چای سنواتی در ایران بهزودی مختومه خواهد شد
	خوش آمدگویی خانوارهای ایرانی به چای ایرانی/ پرداخت 90 درصد مطالبات کشاورزان

	حبوبات
	کاهش 15.3 درصدی قیمت برنج نسبت به پاییز 93/ قیمت حبوبات افزایش یافت

	خاک
	رونمایی از ژئوپورتال و سایت استانداردهای خاک
	ستایش فائو از تلاش ویژه ایانا در دفاع از جایگاه خاک
	ایرانیان به لحاظ داشتن خاک مرغوب خوش شانس هستند

	خرما
	موازنه صادرات خرما، سیب و زعفران ایرانی در مقابل واردات ذرت و روغن قزاقستانی/ احداث باغ سیب و کشت فراسرزمینی در قزاقستان اجرایی شد

	خرید تضمینی
	خشکسالی
	دانه های روغنی
	خوداتکایی 70 درصدی تولید دانه های روغنی نیازمند برنامه 10 ساله

	روغن
	وابستگی ۹۴ درصدی کشور در تامین روغن با خروج سالانه ۴ میلیارد دلار ارز/ برنامه تامین ۱۰ ساله اجرا میشود

	زعفران
	نقشه شوم دنیا برای طلای سرخ ایرانی

	زیتون
	فراخوان دعوت به مجمع عمومی فوقالعاده شورای ملی زیتون ایران برای تغییر اساسنامه+ متن کامل اساسنامه
	فراخوان دعوت به مجمع عمومی فوقالعاده شورای ملی زیتون ایران برای تغییر اساسنامه+ متن کامل اساسنامه
	فراخوان دعوت به مجمع عمومی فوقالعاده شورای ملی زیتون ایران برای تغییر اساسنامه+ متن کامل اساسنامه
	نخستین محمولههای زیتون ایرانی به روسیه رسید

	سلامت
	تخصیص 120 میلیارد ریال برای خرید واکسن تب برفکی و پرداخت غرامت دامداران
	تهران- ایرنا- رئیس سازمان دامپزشکی کشور از کاهش مرگ طیور و دیگر دام ها در 10 ماه امسال خبر داد و گفت: با تصویب هیات دولت مبلغ 120 میلیارد ریال برای خرید واکسن تب برفکی و پرداخت غرامت به دامداران اختصاص یافت.
	خواص مصرف پوست لیمو در کنترل دیابت
	سبزیجات را بیش از سه ماه در فریزر نگه ندارید
	هشداردرباره سلامت آجیلهای قاچاق
	۸ خاصیت برنج قهوه ای
	استفاده از ماده سرطانزا برای ماندگاری نوشابههای گازدار/ نوشابه مشکی گازدار نخورید
	زمانیکه ایرانی ها ترس از خوردن گوجهفرنگی داشتند!/گوجهفرنگی چگونه وارد ایران شد

	سیب درختی
	سیب زمینی
	شیلات
	تولید 200 هزار تن ماهی از طریق ایجاد قفس در دریا
	معرفی دانش فنی 30 گونه آبزی برای حفظ تنوع زیستی
	هزار تن محصول شیلاتی به روسیه صادر شد/اختصاص 180 میلیارد تومان به خسارتدیدگان میگو
	شیلات پا تو کفش تولیدکنندگان کرد
	افزایش 30 درصدی قیمت ماهی
	نبود حمایت شیلات تولیدکنندگان را زمین گیر کرد/ صادرات تنها مرهم تولید کنندگان قزل آلا
	خاویار ایران گرانترین خاویار جهان/ صادرات آبزیان به 40 کشور
	قیمت ماهی در بازار گران شد
	چابهار آبراه ترانزیتی و بازار اقتصادی صید و آبزیان دریایی در جهان است
	چابهار- ایرنا- معاون صید و بنادر ماهیگیری اداره کل شیلات سیستان و بلوچستان گفت: این شهرستان با واقع شدن در دهانه اقیانوس هند بعنوان آبراه ترانزیتی و بازار مطلوب اقتصادی برای صید، صیادی و انواع آبزیان دریایی در جهان است.

	شکر (چغندر / نیشکر)
	شیر و فراوردهها
	افزایش تعرفه مانع صادرات لبنیات به روسیه شد

	صادرات و واردات
	پیشنهاد واردات نارنگی به ازای صادرات سیب/ جلوی واردات قاچاق میوه گرفته شود
	پیشنهاد واردات نارنگی به ازای صادرات سیب/ جلوی واردات قاچاق میوه گرفته شود
	هزار تن محصول شیلاتی به روسیه صادر شد/اختصاص 180 میلیارد تومان به خسارتدیدگان میگو
	صادرات ۸۰ هزار تن تخم مرغ در سال جاری/ تقاضایی از روسیه نداشتهایم
	عمان، دروازه صادرات محصولات کشاورزی به آفریقا و آسیای میانه/ رب گوجهفرنگی در خط مقدم صادرات قرار گرفت
	صادرات یک میلیون اصله نهال به عراق برای جنگل کاری مرزها و جلوگیری از ریزگردها
	رایزنی ایران و ایتالیا برای صادرات آبمیوه و کنستانتره ایرانی
	افزایش تعرفه مانع صادرات لبنیات به روسیه شد
	441 میلیون دلار صرف واردات موز شد
	آفت جاروک دستاورد واردات غیر قانونی مرکبات
	رکورد صادرات تخممرغ شکست
	آمادگی قزاقستان برای صادرات گوشت گوسفند و بوقلمون، علوفه و غلات به ایران
	تهران- ایرنا- وزیر سرمایه گذاری و توسعه قزاقستان از آمادگی این کشور برای صادرات گوشت گوسفند، بوقلمون، علوفه و غلات به ایران خبر داد و شرکت های ایرانی را به حضور در نمایشگاه دامپروری تخصصی قزاقستان دعوت کرد.
	نخستین محمولههای زیتون ایرانی به روسیه رسید

	صنایع غذایی
	رایزنی ایران و ایتالیا برای صادرات آبمیوه و کنستانتره ایرانی
	سامانه ملی و جامع مدیریت فروش آرد کشور رو نمایی شد
	کشف 60 هزار لیتر آبلیموی تقلبی در یک مرغداری متروکه در شیراز
	پالایشگاه غلات زر نمونه ای نادر و ارزشمند در صنعت ایران است
	قیمت موادغذایی جهان زیر سایه ال نینو سقوط کرد
	تولیدکنندگان صنایع غذایی یارانه ویژه نمایشگاهی میگیرند

	عسل
	درخواست توقف مصرف سم نئونیکوتینوئید به دلیل خطر انقراض زنبورهای عسل
	کاهش 80 درصدی صادرات عسل سوغات حذف استانداردهای اجباری

	علوفه
	ذرت دامی صدرنشین کالاهای وارداتی

	قارچ
	گل و گیاهان صنعتی
	اسانسهای گل محمدی وارداتی به کشور میتوانند دردساز شوند/ 70 درصد سطح زیر کشت گل محمدی دنیا در ایران
	خراسان رضوی رتبه نخست کشور در تولید گیاهان دارویی
	مشهد- ایرنا- مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: این استان در زمینه تولید و کشت گیاهان دارویی رتبه نخست کشور را دارد.

	گندم
	گوجه فرنگی
	رب گوجهفرنگی در خط مقدم صادرات قرار گرفت

	گوشت قرمز
	اتاق تجارت خارجی قزاقستان از صادرات گوشت قرمز به ایران خبر داد.
	افزایش قیمت گوشت/ هر کیلو شقه 33 هزار تومان
	تولید سالانه 180 هزار تن گوشت قرمز توسط عشایر کشور
	تهران - ایرنا - رئیس سازمان امور عشایر کشور از تولید سالانه 180هزار تن گوشت قرمز توسط عشایر خبر داد.

	گوشت مرغ
	قیمت مرغ هنوز زیر قیمت تمام شده است

	ماشین آلات
	متفرقه
	تحول در روستا به سبک بسیجی روشندل/ پرورش سودآور مرغ بومی با ۴.۵ میلیون تومان
	دوره پنجم مسابقه اینترنتی «زمین، ایستگاه غذا» تا آخر بهمن ادامه می یابد
	کشاورزی مازندران سهمی در بازارهای ملی ندارد
	تراریخته عوارض دارد ولی مجبور به واردات هستیم
	چرا نانوایان بر روی نان، کنجد می ریزند؟

	مرکبات
	مصاحبه ، سخنرانی، بازدیدها
	وزیر کشاورزی، تغذیه و جنگلداری و وزیر زیرساخت و حمل و نقل ایتالیا در رأس یک هیات بلند پایه 200 نفره فردا دوشنبه وارد تهران می شوند.
	صرفهجویی 6.6 میلیارد مترمکعبی آب با روشهای نوین آبیاری/ مخالفت قاطع جهاد کشاورزی با نصب کنتورهای الکتریکی
	استفاده نابجا از «بحران آب» به جای «مشکل آب»
	بزرگداشت روز ملی آب/ اولین مسابقه سراسری عکس آب
	بازرگان: مخالفان را به مناظره دعوت میکنم/ ادعای خود را با مستندات ثابت مینمایم
	نشست هم اندیشی با سازمان های مردم نهاد به منظور برگزاری هفته منابع طبیعی
	امنیت غذایی کشور به خطر افتاد/ رکورد واردات در ۱۰۰ سال اخیر شکست

	نهاده
	تامین و تولید 500 هزار اصله نهال در استان تهران
	درخواست توقف مصرف سم نئونیکوتینوئید به دلیل خطر انقراض زنبورهای عسل
	کاشت درخت به مناسبت برگزاری نخستین کنگره ملی آموزش عالی
	صادرات یک میلیون اصله نهال به عراق برای جنگل کاری مرزها و جلوگیری از ریزگردها
	دولت دستگیری کند، قدرت اول تولید سموم کشاورزی در منطقه می شویم

	نوغان داری
	گزارشات جهانی
	کمک بلاعوض ۱۲۸ میلیون دلاری بانک جهانی به بخش کشاورزی و انرژی افغانستان
	هشدار فائو نسبت به تخریب 33 درصدی اراضی جهان


