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 بنام خداوند متعال

درگوشه سمت چپ صفحه ، "     Bookmark" عالمت    روي سرخط  اخبار مشاهد براي لطفا

وبرای دستیابی به شرح اخبار "+" همچنین برای مشاهده عنوان هر خبر برروی عالمت   کلیک  نموده 

 کلیک فرمائید  Bookmarkصرفا برروی عناوین در 

 

 روی تصال رایانه به اینترنتادرصورت  خبرهای مرتبط احتمالیبرای دستیابی به خبردر منبع اصلی و 

  .نمایید کلیك "لینک التین آبی رنگ ذیل هر خبر"

انتشار مطالب خبری لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطالع کاربران از فضای 

 .شود ای بازنشر می رسانه

 :شده در سایت دفتر کشاورزی به آدرس ذیل نیز قابل مطالعه و دانلود استاخبار تهیه 

http://iccima.ir/fa/matboat.html 

 

انعکاس بهتر مطالب مارا همکار گرامی خواهشمند است از نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود در زمینه 

.بهره مند فرمائید  

جوابگو خواهند بود 62744380126و فاکس   62744380120در این راستا تلفن    
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 آب

 - 49/50/29فارس

 های نوین آبیاری هزار هکتار به سیستم ۰۲۲توانایی تجهیز /کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی
میلیارد مترمکعب آب در  0۲حدود  3۲معاون آب و خاک و صنایع تبدیلی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه در سال 

میلیارد  70به حدود  31ی این میزان در سال با توجه به کاهش منابع آب: شد، گفت بخش کشاورزی مصرف می

 .رسد مترمکعب می

مراد اکبری در حاشیه اولین گردهمایی مشترک مدیران ستادی و استانی  ، علیخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

بخشی منابع آب زیرزمینی در جمع خبرنگاران و در پاسخ به این  تعادل های نیرو و جهاد کشاورزی با محوریت طرح احیا و وزارتخانه

که از اطالعات سند ملی، راندمان آبیاری  09بر اساس آمار سال : سؤال که میزان مصرف آب در بخش کشاورزی چقدر است، گفت

 .رد مترمکعب برآورد شده بودمیلیا 09و آمارنامه کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی به دست آمده مصرف آب در این بخش حدود 

 20درصد کاهش یافته و به حدود  52مصرف آب در بخش کشاورزی تا  09اما با توجه به کاهش منابع آبی در سال : وی افزود

 .درصد کل مصرف آب در کشور است 09میلیارد مترمکعب رسیده که کمتر از 

هزار هکتار از اراضی کشاورزی  999تاکنون بیش از یک میلیون و : معاون آب و خاک و صنایع تبدیلی وزارت جهاد کشاورزی افزود

هزار هکتار را ساالنه به  599توانیم تا  های نوین آبیاری تجهیز شده و اگر اعتبارات مصوب ساالنه اختصاص پیدا کند می به سیستم

 .های نوین آبیاری تجهیز کنیم سیستم

هزار هکتار از  999ن پتانسیل را دارد که در صورت تأمین اعتبار ساالنه همچنین وزارت جهاد کشاورزی ای: اکبری بیان داشت

 .های نوین آبیاری و تحت فشار کند اراضی کشاورزی را مجهز به سیستم

های سدسازی که وزارت  شود منابع مالی پروژه پیشنهاد می: معاون آب و خاک و صنایع تبدیلی وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت

 .سازی مصرف آب و حل این بحران در کشور شود حال متوقف کردن آنهاست صرف بهینه نیرو به حق در

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=60099259999091 
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 آب
 - 49/50/29فارس

هکتار باغ  0۲۲۲سال خشکسالی مداوم و از بین رفتن  47/ ب زیرزمینیمیلیارد مترمکعب آ ۶برداشت سالی 
 پسته

میلیارد مترمکعب از میزان آب زیرزمینی تجدیدشونده بیشتر  ۶های اخیر سالی  وزیر نیرو با بیان اینکه در سال

 .استمیلیارد مترمکعب رسیده  441جمع کل آبی که از ذخایر استاتیک برداشت شده به : برداشت شده، گفت

چیان وزیر نیرو امروز در اولین گردهمایی مشترک مدیران ستادی و  ، حمید چیتخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

ران آب موضوع بح: بخشی منابع آب زیرزمینی گفت های نیرو و جهاد کشاورزی با محوریت طرح احیا و تعادل استانی وزارتخانه

 .رود کشور امروز جزء چند چالش اصلی و جدی به شمار می

 .ای نیست و بسیار پیچیده است و دارای ابعاد فنی، اجتماعی و حتی امنیتی است  حل این مسئله کار ساده: وی افزود

اند،  دست و پنجه نرم کرده چیان با بیان اینکه تجربه کشورهای گوناگون نشان داده که برخی از آنها هم دقیقا با این مشکالت چیت

 .اند هایی نائل شده و بر این مشکل غلبه کرده گذاری و اقدام به موفقیت اما با هدف

توانیم این مشکل را حل کنیم منتهی این کار نیاز  بنابراین اگر ما هم چنین کارهایی انجام دهیم، قطعا می: وزیر نیرو اظهار داشت

 .به ایمان و باور دارد

ها است، اظهار  ها و دستگاه آید و نیازمند کمک سایر وزارتخانه با بیان اینکه این کار به تنهایی از عهده وزارت نیرو برنمیوزیر نیرو 

البته طرح این موضوع به این معنا نیست که وزارت نیرو وظیفه خود را فراموش کند و وظایف خودش را بر دوش دیگران : داشت

 .بیندازد

میلیارد  1های اخیر نزدیک  در سال. و مهمترین مسئله وضعیتی است که ما در منابع آب زیرزمینی داریم اولین: وی اظهار داشت

کنیم و جمع کل آبی که از ذخایر استاتیک  شود بیشتر برداشت می متر مکعب در سال از آن میزان آب زیرزمینی که تجدید می

 .استمیلیارد متر مکعب رسیده  669ایم، به حدود  برداشت کرده

حدود هفت هزار هکتار از باغات پسته خشک و از بین رفته : ها برخی باغات را خشک کرده است، افزود وی با بیان اینکه خشکسالی

 .است

ها  آب رودخانه کاهش روان: ها و پدیده ریزگردها را نیز از مظاهر دیگر بحران آب عنوان کرد و گفت وی در ادامه خشک شدن تاالب

 .بحران آب استنیز از مصادیق 

میلیارد متر مکعب آب در پشت این سد  0کرد با حدود   بینی می وزارت نیرو وقتی سد کرخه را پیش: چیان اظهار داشت چیت

میلیارد متر مکعب و  6.0میلیارد متر مکعب هم نرسید، به طوری که سال گذشته  2شود، اما هیچ وقت این مقدار به  ذخیره می

 .مکعب ذخیره داشت و چند سال است که این سد عظیم یک کیلووات ساعت هم برق تولید نکرده است میلیارد متر 6.6امسال 

دهد کیفیت منابع آب است که در حال حاضر بر استان  عالمت دیگری که وضعیت بحران منابع آب را نشان می: وی تصریح کرد

مثل کارون دچار افت کیفیت است و شهر بزرگی مثل  های بزرگی کرمان غالب منابع آب زیرزمینی دچار مشکل شده و رودخانه

ای از کرخه برای مردم این شهرها آب  خرمشهر امکان استفاده از آب کارون را ندارد و به همین دلیل وزارت نیرو با ایجاد خط لوله

 .کند منتقل می

سال است که کشور در یک خشکسالی  62ها را بررسی کرد و گفت حدود  اما باید علت این بحران: چیان در ادامه افزود چیت

 .متر کاهش یافته است میلی 599متر بود به  میلی 529ها که در گذشته در بلندمدت  مستمر قرار گرفته و میزان متوسط بارش

ان تو شود، یکی دیگر از مواردی است که می ها می عالوه بر این افزایش درجه حرارت هوا که منجر به افزایش تبخیر آب: وی افزود

 .ما با بحران آب مواجه هستیم: گفت
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 .بنابراین وقوع بحران برای ما محرز و علل آن تا حدودی روشن است: وی افزود

 .شود جویی نشود، سال به سال وضعیت ما بدتر می جویی کنیم و اگر چاره بنابراین باید هر چه زودتر چاره: چیان تصریح کرد چیت

ن مشکل صورت نگیرد، بخش کشاورزی صدمات بسیاری خواهد دید و با کاهش تولید اگر اقداماتی برای حل ای: وی افزود

 .شویم محصوالت کشاورزی و همچنین امنیت غذایی مواجه می

 .برای جبران کاهش تولید باید به واردات وابسته شد که این موضوع نیز باز مشکالتی را به همراه دارد: وی افزود

گویند  دلیل در آمار تشکیک ایجاد کنیم، مثال می  یکی اینکه نباید بی: دو خطر پرهیز کرد، افزود چیان با بیان اینکه باید از چیت

درصد کل آب موجود است که این مسئله در حقیقت در ماهیت بحران  05یا  09، 02میزان مصرف آب در بخش کشاورزی 

 .اندازد  تغییری به وجود نمی آورد، بلکه اقدامات الزم را به تعویق می

ای ندارد و این کار هم اقدامات را  همچنین نباید به دنبال مقصر باشیم، زیرا یافتن مقصر فایده: وی به نکته دوم اشاره کرد و گفت

 .اندازد به تأخیر می

ور دشت کش 190برای اولین بار در تاریخ کشور وزارت نیرو با استفاده از مطالعات جامع آب و سایر اطالعات در : وی اظهار داشت

های مختلف از جمله کشاورزی، شرب، صنعت و  میزان آب قابل برداشت را محاسبه کرده و در این محاسبه میزان مصارف بخش

 .های کشاورزی، صنعت رسانده است خانه فضای سبز را اعالم کرده و این موضوع را به اطالع وزارت

عالوه بر این شورای عالی آب از ما خواست که : سته بود، اظهار داشتوزیر نیرو با بیان اینکه این کار را شورای عالی آب از ما خوا

توان گفت که در حال حاضر هیچ چیزی  ریزی مشخص شود، لذا می برای آب سطحی نیز به تفکیک هر حوزه میزان آب قابل برنامه

 .پنهان نیست

برداشت نسبت به آب تجدید پذیر است و قصد داریم، هدف از شورای عالی آب از این کار جلوگیری از اضافه : وزیر نیرو اظهار داشت

 .های غیرقانونی که مجوز ندارند بشویم و دستورالعمل آن نیز به طور کامل مشخص شده است مانع فعالیت چاه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=60099259999152 
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 فکری به حال تبخیر آب پشت سدها شود/ نوین آبیاری  اجماع مردم، مجلس و دولت در استفاده از روش
از وزارت نیرو خواهشمندیم تا در مورد تبخیر آب پشت سدها فکری کند، زیرا با گذشت : وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .شود ر پشت سدها بیش از مصرف آب در بخش کشاورزی میزمان قطعاً میزان تبخیر آب د

، محمود حجتی امروز در اولین گردهمایی مشترک مدیران ستادی و استانی خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

مشکلی که در مورد بحران : منابع آب زیرزمینی گفت بخشی های نیرو و جهاد کشاورزی با محوریت طرح احیاء و تعادل وزارتخانه

های بیشتر از منابع آب  آب با آن رو به رو هستیم، از مدیریت کشور به عالوه تکنولوژی و سودجویی یک عده برای برداشت

 .زیرزمینی حاصل شده است

ی بین مردم و روستائیان و کارشناسان آب های در گذشته، نزاع: سال پیش با این مشکل مواجه نبودیم، گفت 29وی با بیان اینکه 

کردند، ولی کارشناسان این  ها عنوان می ها را نامناسب و آن را منجر به خشکیدن قنات افتاد، به طوری که مردم حفر چاه اتفاق می

 .پذیرفتند موضوع را نمی

ها و وظایف ذاتی وزارت جهاد و وزارت یکسری کار: پیچی کرد، اظهار داشت حجتی با بیان اینکه برای حل مشکل آب باید نسخه

 .گردد نیرو است، به طوری که ما هر آنچه که در جهاد کشاورزی انجام دهیم، مستقیم و غیرمستقیم به مصرف بهینه آب برمی

به عنوان مثال، استفاده از بذرهای زودرس در تولید محصوالت کشاورزی و یا انتقال کشت : وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت

 .شود هایی است که در نهایت به کاهش مصرف آب منجر می غندر قند از بهاره به پاییزه از جمله روشچ

اند که این کار منجر  های نوین آبیاری، مردم، دولت و مجلس پذیرفته گیری از سیستم خوشبختانه در مورد بهره: حجتی تصریح کرد

 .شود به استفاده بهینه از آب می

های غیرمجاز نداشته باشیم، در بحران آب هم اضافه  دشت تراز منفی دارد که اگر چاه 099ت کشور، حداقل دش 199از : وی افزود

 .برداشت نخواهیم داشت

های غیرمجاز با گفتن حل  بستن چاه: های موجود در کشور غیرمجاز است، گفت حجتی با بیان اینکه بیش از یک سوم چاه

 .کنند و احساس حق و ناحق نکنندشود، بلکه باید مردم ما را باور  نمی

ملت : اند، گفت اند و همواره غذای مورد نیاز خود را تأمین کرده وی با بیان اینکه مردم ایران در طول تاریخ با آبرومندی زندگی کرده

 .اند های دیگر بوده دهنده به ملت ما ملت فقیری نبوده و سرافراز بوده و همواره کمک

های غیرمجاز جلوگیری کنیم، چندین میلیارد مترمکعب در مصرف آب  های چاه انیم از فعالیتاگر بتو: حجتی تصریح کرد

 .جویی خواهد شد صرفه

ها و  از دوستان وزارت نیرو خواهشمندیم در مباحث فنی بیشتر وارد شده و در کنترل حقابه: وزیر جهاد در ادامه اظهار داشت

 .ها دقت بیشتری داشته باشند پروانه

بران را به رسمیت بشناسد و با همکاری سازمان تعاون  های آب جهاد کشاورزی در برنامه دارد که بحث تعاونی: ریح کردحجتی تص

 .روستایی تالش کنیم، این مسئله را به انجام برسانیم و از خود مردم برای مقابله با بحران آب کمک بگیریم

تباط دارد، در صورتی که این امر باید با میزان آب تعریف شود، لذا از در حال حاضر کنترل حجمی آب با مصرف برق ار: وی افزود

 .وزارت نیرو خواهشمندیم، در صورتی که این مسئله درست نیست، تجدیدنظر در آن صورت گیرد

روش  های پشت سدها فکر اساسی کند، زیرا اگر به همین خواهیم در زمینه تبخیر آب همچنین از وزیر نیرو می: حجتی بیان داشت

 .های آینده میزان تبخیر آب پشت سدها بیش از مصرف آب کشاورزی خواهد شد ادامه یابد، در سال
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کند یا کشت برنج، زیرا ما در نقاط خشک کشور شاهد کشت  باید بررسی شود که کشت چمن بیشتر آب مصرف می: وی ادامه داد

 .چمن هستیم

: های گیالن و مازندران محصول برنج کشت نشود، گفت رد که غیر از استانحجتی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی تأکید دا

هزار هکتار و  29هزار هکتار بوده که سال گذشته این رقم به  09های گذشته سطح زیرکشت برنج در استان گیالن حدود  سال

 .هزار هکتار رسید و به جای آن سویا و کلزا جایگزین شد 50امسال به 

هزار هکتار کاهش یافته و تأکید ما بر این است که تنها در  659هزار هکتار به  502زیر کشت برنج از  سطح: وی بیان داشت

 .مناطقی این محصول کشت شود که از لحاظ آب مشکل نداشته باشد
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 آب
 - 49/50/29فارس

 بخشی به آب در قانون بودجه برابری طرح تعادل 41اعتبار / چاه غیرمجاز مسدود شده است 10۲۲
بخشی  اعتباراتی که سال جاری برای اجرای طرح تعادل: چاه غیرمجاز آب گفت 10۲۲وزیر نیرو با بیان مسدود کردن 

 .برابر سال گذشته است 41ر قانون بودجه در نظر گرفته شده، به تراز آبی د

چیان وزیر نیرو امروز در اولین گردهمایی مشترک مدیران ستادی و  ، حمید چیتخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

: بخشی منابع آب زیرزمینی در جمع خبرنگاران، گفت ح احیا و تعادلهای نیرو و جهاد کشاورزی با محوریت طر استانی وزارتخانه

 .گیرد ها را در بر می مسئله بحران آب زیرزمینی مشکلی چندوجهی است و این مسئله اقتصاد، اجتماع و سایر بخش

ا تعیین کرده و قانونی های کامالً مشخصی ر در جنبه مدیریتی خوشبختانه در سطح ملی شورای عالی آب اهداف و برنامه: وی افزود

 .های غیرمجاز در نظر گرفته شده است هم برای تعیین تکلیف چاه

هایی مشخص شده که همگی با هم همکاری کنند و  در سطح استان، شهرستان و در سطح دشت شوراها و جمع: چیان افزود چیت

های مختلف اعم از وزارت نیرو، وزارت جهاد  گاهبتوانند مسئله بحران آب را سامان دهند، زیرا موضوع بحران آب مربوط به دست

 .های دیگر است کشاورزی و دستگاه

برابر سال  69بخشی در قانون بودجه در نظر گرفته شده  در سال جاری اعتباراتی که برای اجرای طرح تعادل: وزیر نیرو بیان داشت

 .گذشته است

نکته مهم این است که با اقدامات وزارت جهاد کشاورزی و : هار داشتوی با اشاره به جلسه امروز مدیران وزارت نیرو و جهاد اظ

ها را دارند، در کنار اینکه اقدامات منجر به کاهش  برداری از چاه های غیرمجاز و رعایت قانون توسط کسانی که پروانه بهره بستن چاه

 .اهشی اتفاق نیفتدمصرف آب شود، تولید محصوالت کشاورزی را داشته باشیم و در میزان تولید آن ک

های سنتی هم مصرف آب را متعادل کنیم و هم  های کشاورزی حفاظتی و اصالح شیوه با شیوه: چیان اظهار امیدواری کرد چیت

 .های زیرزمینی را داشته باشیم محصوالت کشاورزی کاهش نیابد و همزمان افزایش درآمد کشاورزان و کاهش برداشت از آب

ای اقدام کنیم که اضافه برداشت نسبت به ظرفیت آب  زیرزمینی به گونه  های آب هدف ما این است از سفره: وزیر نیرو اظهار داشت

 .زیرزمینی حذف شود و بتوانیم با کاهش هر ساله اضافه برداشت سطح ایستایی آب زیرزمینی را مقدار اولیه برگردانیم

 .ها و اقدامات الزم این میزان افزایش یابد یدواریم با برنامهچاه غیرمجاز بسته شده و ام 099هزار و  9تاکنون : وی افزود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=60099259999005 
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 آب
 - 49/50/29فارس

 جویی آب از آبیاری نوین، کشاورزی نوین برای صرفهاستفاده / آبی کشور های درصد دشت 7۲وضعیت بحرانی 
دشت آبی کشور با بحران اضافه برداشت دست به گریبان است،  ۶۲۲دشت از  9۲۲وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که 

جویی آب در کشاورزی را عالوه بر مسدود کردن چاههای غیر مجاز با همکاری وزارت نیرو را استفاده از  راههای صرفه

 .اورزی حفاظت شده و روش نوین آبیاری ذکر کردکش

، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی امروز در حاشیه اولین گردهمایی مشترک خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

بخشی منابع آب زیرزمینی در جمع  احیا و تعادلهای نیرو و جهاد کشاورزی با محوریت طرح  مدیران ستادی و استانی وزارتخانه

 .دشت وضعیت بحرانی دارد و با اضافه برداشت مواجه است 099دشت کشور بیش از  199از حدود : خبرنگاران، گفت

جدی   سفیدان و همکاری ها و همچنین مشارکت مردم، ریش با اعتباراتی که در اختیار قرار گرفته و رایزنی: وی اظهار امیدواری کرد

ها را کاهش و در  ها مشکل بحران و اضافه برداشت دشت ها و بخش دو وزارتخانه نیرو و جهاد کشاورزی و مسئوالن و سایر سازمان

 .بلندمدت به صفر برسانیم

آب برای اینکه منابع : های غیرمجاز واقفند، اظهار داشت وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه مردم خود به لزوم مسدود شدن چاه

های گذشته برگردانیم همکاری و مشارکت مردم الزم است و همچنین باید آن  های بحرانی به روند سال زیرزمینی را در دشت

 .های مجازی که کشش الزم برای برداشت آب را ندارند برداشت از آنها را کمتر کنیم چاه

 .در کنار مسائل یاد شده الزم است ها، مراتع و آبخیزداری همچنین همکاری سازمان جنگل: حجتی اظهار داشت

استفاده از وری از آب و کاهش مصرف آن کارهای بسیار خوبی انجام گرفته و یکی از این اقدامات  در راستای بهره: وی اظهار داشت

 .های نوین آبیاری است روش

آالت و  کاهش و به کارگیری ماشین حضور مقاوم به: حجتی با اشاره به استفاده از بذر مناسب برای کاهش مصرف آب، تصریح کرد

 .های مکانیزاسیون در کشاورزی در کاهش مصرف آب مؤثر است استفاده از روش

هایی است که در آن بدون زیر و رو شدن زمین پس از  کشاورزی حفاظتی نیز یکی از روش: وزیر جهاد کشاورزی بیان داشت

 .های بعدی استفاده کرد به این ترتیب از رطوبت خاک برای کشتتوان بذر را در دل خاک قرار داده و  برداشت محصول می

های اخیر رواج جدی داشته و این روش در کشت سبزی و صیفی هم زمان برداشت محصول را کوتاه  نشاء کاری در سال: وی افزود

 .دهد کند و هم مصرف آب را کاهش می می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=60099259999012 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940524000365


 4931مرداد  مراهچاهم اخبار هفته   مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

4 
 

 آب
 آیانا 1349مرداد  20, یکشنبه

 ای در زمینه سدهای زیرزمینی نداریم  مطالعه گسترده
ین پیشنهاد های زیر زم عنوان یک راهکار برای مقابله با تبخیر و نگهداشتن آب در الیه از آنجا که سدهای زیرزمینی به

 .ای در نقاط مختلف کشور انجام نداده است شده است، اما وزارت نیرو مطالعات گسترده

درباره استفاده از سدهای زیرزمینی برای ( ایانا)معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های سطحی را  آورند تا بتوانیم بخشی از آب نات مناسبی را فراهم میسدهای زیرزمینی امکا: جلوگیری از تبخیر آب گفت

 .توانند جایگزین سدهای سطحی شوند آوری کنیم، اما نمی جمع

های آب زیرزمینی و  توان در استانی همچون خوزستان در سفره آب را نمی پنج میلیارد مترمکعب روان: رحیم میدانی افزود

 .های متخلخل جای داد محیط

توانند به هیچ عنوان جای سدهای سطحی را بگیرند، زیرا از لحاظ نگهداری آب، دارای  سدهای زیرزمینی نمی: اطرنشان کردوی خ

 .محدودیت هستند

کیفیت نگهداری آب در سدهای زیرزمینی بسیار باال است و میزان جذب آب آنها نیز رو به افزایش است و : میدانی ادامه داد

 .ی در کنار سایر راهکارها به کار رودعنوان روش تواند به می

توان امکان استفاده از  هنوز نتوانستیم مطالعه کشوری برای مناطق مختلف انجام دهیم تا بدانیم در چه نقاطی می: وی تصریح کرد

 .سدهای زیرزمینی را فراهم کرد

کند و در هیچ سفره آب  ها را تأمین می آب تهرانی گاه بزرگی است که سد الر ذخیره: معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا یادآور شد

 .توان این مقدار آب را ذخیره کرد زیرزمینی نمی

توان در سدهای زیرزمینی جای داد و این سدها مناسب آن هستند که آب  میلیارد مترمکعب آب را نمی 90: میدانی تأکید کرد

 .محدودی در برخی مناطق خاص را در خود جای دهند

عنوان یک راهکار برای نگهداری آب  ای به انجام نرسانده است، اما به وزارت نیرو در این باره هنوز مطالعات گسترده: داشتوی اظهار 

 ./توان به آن نگریست و جلوگیری از تبخیر می
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 آب

 آیانا 1349مرداد  20, یکشنبه

های نانو به جلوگیری از تبخیر  پوشش/ بی آ های سیاه برای بحران کم رمز و راز روش خالقانه استفاده از توپ

 کند؟  آب کمک می
های نانو  ه از پوششبا توجه به آنکه تبخیر آب از میزان مصرف در حال پیشی گرفتن است، مطالعاتی در زمینه استفاد

 .بر مخازن آبی به انجام رسیده که باید منتظر نتایج آن بمانیم

مدیره و مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  رئیس هیئت

توان  توان گفت نباید سدسازی انجام شود و نمی ور مطلق نمیط به: درباره نهضت سدسازی و نظر وزارت نیرو در این باره گفت( ایانا)

 .هم نهضت سدسازی را تا ابد ادامه داد

تعدادی از مناطق کشور هستند که باید برای وضعیت منطقه اقداماتی را برای سدسازی انجام داد و : سیدمحمدرضا رضازاده افزود

 .از اولویت خارج کرد و مطالعات آنها را کند کردای دیگر ازجمله حوزه کرخه، تعدادی از سدها را  در عده

های اجرایی انجام دهیم و در برخی موارد نیز هدف از اجرای طرح، اصالح وضعیت موجود  بنا نداریم فعالیت: وی خاطرنشان کرد

 .است

ای  نیاز به ساخت چنین سازهدر برخی نقاط بحرانی کشور، راهکاری جز ساخت سد نداریم؛ بنابراین هر جایی که : رضازاده ادامه داد

 .شود محیطی و شرایط اقلیمی منطقه اقدامات الزم انجام می باشد، پس از بررسی تمامی جوانب زیست

 های نانو های سیاه یا پوشش محیطی، با استفاده از توپ افزایش مخاطرات زیست

ه پرسش دوم ایانا درباره جلوگیری از تبخیر آب مدیره و مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران در پاسخ ب رئیس هیئت

های تحقیقاتی به انجام رسیده،  در کشور طرح: که این روزها با باال رفتن دمای هوا از میزان مصرف بیشتر است، تصریح کرد

احل پژوهشی خود را طی ها مر ها، میزان تبخیر کاهش یابد، اما این طرح های نانو در سطح دریاچه ای که با استفاده از پوشش گونه به

 .های بیشتری انجام شود کند و الزم است بررسی می

تواند باعث جلوگیری از  ای که می آبی و روش خالقانه آنجلس آمریکا برای مقابله با بحران کم وی با اشاره به اقدام مقامات لس

هکتاری این شهر رها  02سیاه روی مخزن  میلیون توپ 01در این اقدام حدود : هدررفت آب مخزن این شهرها شود، یادآور شد

ها با شناور ماندن روی آب مانع تبخیر شدن  ای که توپ گونه شده است و آب این مخزن از گردوغبار و تبخیر شدن در امان بماند، به

 .شوند شوند و همچنین با پوشاندن سطح آب، مانع نشستن پرندگان روی سد مخزن و آلودگی آن می آب می

ای که ممکن است رشد  گونه ای ایجاد کند، به چنینی ممکن است عوارض تغذیه های این این طرح و طرح: أکید کردرضازاده ت

 .آید وجود می های ثانویه به ترتیب آلودگی ها را تسریع کند و بدین جلبک

 .تواند کاربرد داشته باشد نمیها  پذیر است و در محدوده سدها و رودخانه ها امکان این طرح فقط در سطح حوضچه: وی اظهار داشت

شده درباره تبخیر آب بمانیم تا اثرات مختلف آن بر موجودات آبزی و کیفیت آب  باید منتظر مطالعات انجام: رضازاده در پایان گفت

 ./تحت بررسی قرار گیرد
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 آب
 آیانا 1349مرداد  20, یکشنبه

 تولید دوبرابری مرکبات در استان مازندران / درصد از اراضی مازندران به آبیاری نوین 6.۶تجهیز تنها 
نها های نوین ت شود، اما تجهیز اراضی زراعی و باغی آن به روش های شمالی یافت می در حالی که آب به وفور در استان

 .درصد است 6.۶هزار هکتار است که معادل  1۶۲هزار هکتار از  1۲در سطح 

وضعیت : با اعالم این خبر گفت( ایانا)رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .جویی شود چاره های شمالی هنوز به بحران نرسیده است، اما باید در این بخش آب در استان

شوند، اما این  های موجود در استان در پشت دو سد موجود ذخیره می آب درصد روان 69در حال حاضر تنها : دالور حیدرپور افزود

 .درصد برسد 99ضریب اطمینان برای کشاورزان نیست و الزم است این رقم به متوسط کشوری 

های فصلی  بستان نگرانی از کمبود آب دارند، زیرا جایگاه مناسبی که بتواند آبکشاورزان مازندرانی در فصل تا: وی خاطرنشان کرد

هایی که در کنار مزارع ایجاد  آوری و برای فصل کشاورزی مورد استفاده قرار دهد، وجود ندارد و تنها حوضچه ها را جمع آب و روان

 .ها را ذخیره کند آب تواند بخشی از این روان شده، می

 .رود دلیل مشکالت مالی، روند آن با کندی پیش می چندین سد در استان در دست ساخت است که به: داد حیدرپور ادامه

های بسیاری انجام شده، اما در استان مازندران این مقوله با کندی رو به رشد  در برخی مناطق کشور سدسازی: وی تصریح کرد

 .است

 یلبرنج امسال با کمترین خردشدگی و بیشترین ضریب تبد

هزار هکتار اراضی  919در حال حاضر از : های آبیاری در این استان یادآور شد رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران درباره روش

 .هزار هکتار مجهز به ادوات نوین آبیاری است 99زراعی و باغی موجود در استان، 

دلیل نبود  سنتی به نوین در استان وجود دارد، اما بههای آبیاری از  متقاضیان زیادی برای تغییر روش: حیدرپور تأکید کرد

 .رو است های مالی، این امر با کندی روبه گشایش

 .تواند آب بسیار زیادی را در استان ذخیره کند های نوین می استفاده از روش: وی اظهار داشت

افزایش روزهای آفتابی از کیفیت و کمیت  تولید برنج در سال جاری با توجه به آب مناسب و: حیدرپور درباره بازار برنج گفت

تن  099هزار و  تا یک 599هزار و  شود در برداشت نخست، دوم و رتون، یک بینی می ای که پیش گونه مناسبی برخوردار است، به

 .شلتوک برداشت شود

ن خردشدگی نیز در کمترین در سال جاری ضریب تبدیل برنج تولیدی بسیار مناسب است و عالوه بر آن، میزا: وی همچنین افزود

 .حد خود قرار دارد

 درصدی تولید شلتوک در مازندران 4۲افزایش 

وضعیت : درصدی تولید برنج در سال جاری خبر داد و خاطرنشان کرد 69رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران از افزایش 

 .ناسبی در این بخش برخوردار باشیممناسب آب و هوایی در اواخر فصل باعث شده است که از افزایش کمی و کیفی م

 .اند درصد شالیزارهای استان مازندران، عملیات برداشت را انجام داده 29تاکنون : حیدرپور ادامه داد

ای که تاکنون به خرید توافقی  گونه امسال بازار برنج کشش مناسبی دارد، به: وی درباره وضعیت قیمتی برنج در استان تصریح کرد

 .ازی احساس نشده استاین محصول نی

تومان بود، در  999هزار و  تا پنج 099هزار و  در سال گذشته قیمت هر کیلوگرم برنج بومی درب کارخانه پنج: حیدرپور یادآور شد

تومان است و اگر تا پایان فصل برداشت وضعیت قیمتی  299هزار و  تا شش 999هزار و  حالی که امسال قیمت این محصول شش

 .توافقی دولت وجود ندارد -پیش رود، نیازی به خرید حمایتی ترتیب  بدین
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 .کند هر زمانی که دولت احساس کند ضرر و زیانی متوجه کشاورزان است، خریدهای حمایت را آغاز می: وی تأکید کرد

 میلیون تن مرکبات در مازندران ۰.۰بینی تولید  پیش

وضعیت تولید : بری تولید مرکبات در استان مازندران خبر داد و اظهار داشترئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران از افزایش دوبرا

 .شود دوبرابر سال گذشته مرکبات داشته باشیم بینی می ای که پیش گونه مرکبات در استان بسیار مناسب است، به

ت و عالوه بر آن، سایر هزار تنی پرتقال حتمی اس 299ها، تولید یک میلیون و  بینی بر اساس پیش: حیدرپور همچنین گفت

 .محصوالت نیز وضعیت مناسبی دارند

 .بینی است میلیون تن قابل پیش 5.5فروت در حد  تولید انواع مرکبات ازجمله نارنگی، پرتقال، نارنج و گریپ: وی در ادامه افزود

های مرکبات  رزی برای بازدید از باغهای بخش کشاو استان مازندران در هفته جاری میزبان رسانه: حیدرپور در پایان خاطرنشان کرد

 ./است

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/59652-6.html 
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 آب
 آیانامرداد  27, سه شنبه

 سال  4۰رسانی به انبار قرق استان گلستان پس از  آب
 . اجرایی شد 4۰گذاری و انتقال آب شرب و بهداشتی پس از  متر لوله 7۲۲قرق با بیش از رسانی  پروژه آب

: ، سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان با اعالم این مطلب گفت(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

با مساحت  6005آباد در سال  گرگان به علی کیلومتری محور 59انبارهای سازمانی قرق شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در 

 .مترمربع با هدف تهیه و تولید بذر با کیفیت مناسب و با استانداردهای باال احداث شد 199هزار و  شش

با خرید یک دستگاه بوجاری و نصب آن در انبار قرق  6000شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در سال : سیدصمد ضیایی افزود

تن بوجاری در  52با ظرفیت  6009های اولیه در سال  اندازی و پس از تست ترین کارخانه بوجار کشور را راه ترین و مدرن بزرگ

شرکت خدمات حمایتی در راستای افزایش فضای انباری پروژه ساخت سوله  6009برداری قرار گرفت در سال  ساعت مورد بهره

هزار و  ک ماه اجرا و تکمیل کرد و فضای انباری این مجتمع را از ششمترمربع را ظرف کمتر از ی 029هزار و  جدید به مساحت یک

 .مترمربع افزایش داد 029هزار و  60مترمربع به  199

کننده و مصرف پرسنل روزانه نیاز به دوهزار لیتر آب را  کارخانه قرق جهت تأمین محلول آب و ماده ضدعفونی: وی خاطرنشان کرد

شد که در اثر خشکسالی و پایین رفتن سطح  متر تأمین می 59یاز از طریق چاه بتونی به عمق دارد و در سنوات قبل آب مورد ن

صورت  کشی مناسب و خرید آب مورد نیاز به های زیرزمینی چاه مذکور خشک و غیرقابل استفاده شد و از طرفی نبود آب لوله آب

 .تانکر مشکالت بسیاری را ایجاد کرده بود

مسئوالن شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در دولت تدبیر و : تی کشاورزی استان گلستان ادامه دادسرپرست شرکت خدمات حمای

 .رسانی به انبارهای قرق را آغاز کردند امید با تأمین اعتبارات الزم اقدام به اجرای پروژه آب

 .اجرا شد 65بهداشتی پس از  گذاری و انتقال آب شرب و متر لوله 299رسانی قرق با بیش از  پروژه آب: ضیایی تصریح کرد

سازی  باعث افزایش و ایجاد فضای انبار مطمئن جهت ذخیره( ساخت سوله و انتقال آب شرب)اجرای دو پروژه : وی یادآور شد

ها در منطقه، ایجاد فضای مناسب جهت ذخیره کودهای شیمیایی برای کشت بهاره و پاییزه، کاهش زمان و هزینه  مناسب نهاده

شده و عالوه بر این ایجاد فضای مناسب جهت ساماندهی تولید کودهای  ها، باال بردن پتانسیل و راندمان کارخانه بوجاری هتوزیع نهاد

هکتاری قابل کشت ایجاد بخش  5.2کشاورزی در استان و فروش سایر کودهای ارگانیک و زیستی، با توجه به وجود عرصه 

های الزم جهت خط تولید برای صادرات بذر با توجه به  منطقه،ایجاد زمینه جهت تقویت( بنیان دانش)تحقیقاتی تولید بذر 

رویه را فراهم  ها و توجه به ارزش اقتصادی آب و کاهش مصرف بی های تولید و تدارک نهاده های باالی انباری، کاهش هزینه ظرفیت

 ./خواهد کرد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/59602-6.html 
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 آب
 آیانا 1349مرداد  28, چهارشنبه

 تهیه نخستین استاندارد ملی آبیاری فضای سبز در دانشگاه صنعتی اصفهان 
نخستین استاندارد ملی آبیاری فضای سبز کشور پس از تدوین توسط محققان دانشگاه صنعتی اصفهان در اجالسیه 

 .ازمان ملی استاندارد ایران به تصویب رسیدس

دستورالعمل و  21به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران به نقل از روابط عمومی دانشگاه صنعتی اصفهان، این استاندارد یکی از 

ای سبز شهر تدوین استانداردها و دستورالعمل های اجرایی مدیریت آبیاری گیاهان فض» استاندارد تهیه شده در طرح تحقیقاتی 

است که با حمایت دانشگاه صنعتی اصفهان و شهرداری اصفهان تهیه و با همکاری شهرداری تهران در اجالسیه شماره « اصفهان 

 .تصویب شد« آیین کار  –طراحی آبیاری بارانی  –فضای سبز »کمیته ملی استاندارد محیط زیست کشور با عنوان  09

استانداردهای مدیریت آبیاری گیاهان فضای سبز  'طرح : ه ضرورت تدوین این استاندارد گفتمجری این طرح تحقیقاتی با اشاره ب

ای، استانداردهای معتبر خارجی این طرح بر پایه منابع معتبر داخلی و خارجی، آمار و اطالعات، منابع کتابخانه : گفت 'شهر اصفهان

رداری اصفهان، دانش محققان و تجربه کارشناسان به انجام رسیده های تحقیقاتی گذشته موجود درشه سازی آنها، طرح و بومی

 .است

های گیاهی فضای  انجام آزمایش های میدانی در فضای سبز شهر اصفهان و شناسایی رایج ترین گونه: مهدی قیصری اضافه کرد

 .ر نیاز از دیگر اقدامات این طرح استسبز شهر و نیاز آبی آنها با توجه به شرایط اقلیمی و نوع گونه کم نیاز، نیاز متوسط و پ

سازمان ملی استاندارد ایران ضمن استقبال از : مجری طرح تدوین نخستین استاندارد ملی آبیاری فضای سبز کشور ادامه داد

گر از مجموعه استانداردها و دستورالعمل های تدوین شده در این طرح پژوهشی، آمادگی خود را برای ارزیابی و چاپ پنج عنوان دی

 .استانداردهای مربوط به آبیاری فضای سبز شهری اعالم کرده است

قیصری ابراز امیدواری کرد که با حمایت معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی اصفهان تا پایان امسال پنج استاندارد دیگر نیز 

 .به مرحله تصویب برسد

ان، منابع آب را یکی از مهمترین عوامل مؤثر در پایداری فضای سبز این عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفه

-خشک بدلیل محدودیت این منابع و توزیع نامناسب مکانی و زمانی آن، استفاده از سامانه  در مناطق خشک و نیمه: خواند و گفت

 .های آبیاری کارآمد با بازدهی باال موجب استفاده بهینه از منابع آب خواهد شد

برداری این سامانه شود که مطالعه، طراحی، اجرا و بهره  های آبیاری در شرایطی ایجاد میبازدهی مطلوب در سامانه : افزود قیصری

 .ها انجام شود ها بر پایه اصول علمی، استفاده از تجارب اجرایی، کاربرد تجهیزات باکیفیت و شناخت محدودیت

 .محققان گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی این دانشگاه تدوین شده است استاندارد ملی آبیاری فضای سبز کشور توسط

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/59609-6.html 
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 آب
 آیانا 1349مرداد  20, یکشنبه

 ی منابع آب زیرزمینی بیانیه گردهمایی طرح احیاء و تعادل بخش
نخستین گردهمایی مشترک مدیران ستادی و استانی وزارتخانه های نیرو و جهادکشاورزی که با محوریت طرح احیاء 

 .و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی برگزار شد،عصر امروز با صدور بیانیه ای پایان یافت 

محل تاالر آبگینه شرکت آبفای استان تهران برگزار شد، پس از  به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران در این گردهمایی که در

تبیین اهداف و محورهای کلیدی گردهمایی از سوی مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران و ارائه گزارشی از پروژه طرح احیاء 

ینی کشور، به ترتیب حمید چیت آبهای زیرزمینی و وظایف محوله از سوی شورای عالی آب از جانب مجری طرح احیاء آبهای زیرزم

 .چیان وزیر نیرو و محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی به سخنرانی پرداختند

سخنرانی معاون امور آب و خاک وزارت جهادکشاورزی در خصوص اهمیت موضوع همکاری و آمادگی اجرای این طرح و معاون آب 

جرای طرح و پرسش و پاسخ، از جمله بخش های دیگر این و آبفای وزیر نیرو پیرامون آماده سازی بخش آب کشور برای ا

 .گردهمایی بود

بند به کار خود پایان داد که از جمله مفاد مهم آن می توان به تدقیق اطالعات و آمار  60این گردهمایی با قرائت بیانیه ای در 

أکید بر مشارکت و حضور فعال در منابع و مصارف آب و ایجاد بانک اطالعات مشترک آب و خاک در سطح ملی و استانی، ت

شوراهای حفاظت استانی، شهرستانی و شوراهای دشت، تشکیل تشکلهای آب بران و توانمندسازی تشکلهای موجود و استقرار 

الگوی مدیریت مشارکتی در دشت ها، تعیین الگوی کشت مناسب با ظرفیت منابع آب تعیین شده و اقلیم مناطق مختلف، تسریع 

ی و عملیاتی نمودن سند ملی آب، تاکید بر عدم تحویل نهاده ها اعم از کود، سم، سوخت، برق و غیره به چاه های در بروزرسان

غیرمجاز و دارای اضافه برداشت، همکاری مشترک وزارتخانه های نیرو و جهادکشاورزی براجرای قانون تعیین تکلیف چاه های فاقد 

ی از اضافه برداشت چاه ها و همچنین تعدیل پروانه ها تا رسیدن به تعادل سفره ها در پروانه و انسداد چاههای غیرمجاز و جلوگیر

 .دشتها اشاره کرد

، تغییر رویکرد کشاورزی سنتی به 09حجم آب قابل برنامه ریزی مربوطه براساس نتایج آماربرداری و بیالن آبی محدوده ها در سال 

اده از منابع آب موجود به نحوی که بهینه سازی مصرف و کاهش استحصال آب را مدرن از طریق توسعه کشتهای گلخانه ای با استف

قانون تشکیل وزارت جهاد  66به دنبال داشته باشد، لزوم کاهش برداشت از ذخایر آبخوانها، اجرای کامل مفاد آئین نامه اجرای ماده 

شدن کارگروه های مربوطه، تشویق و ترغیب کشاورزان کشاورزی با همکاری وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی و فعال 

و صاحبان چاه ها جهت نصب کنتور روی چاه ها به منظور مدیریت حجم آب استحصالی از طریق چاهها و متعاقباً مدیریت کشت 

در آبیاری  دراراضی تحت شرب متناسب با حجم آب تحویلی و تاکید بر جلوگیری از استفاده از فاضالب خام و زه آبهای آلوده

 .کشاورزی، تشکیل دبیرخانه مشترک دو وزارتخانه از دیگر مفاد بیانیه پایانی این کنفرانس است

تاکید بر استفاده از فن آوری و تکنولوژی جدید در راستای بهینه سازی مصرف آب مورد، نظارت کامل دستگاههای اجرایی بر 

استای بهینه کردن مصرف آب توسط مهندسین مشاور و تاکید بر استفاده از مطالعات منابع آب و انتخاب بهترین روش آبیاری در ر

روشهای جدید تعیین نیاز آبی گیاه و برنامه ریزی و سیاستگذاری توسط وزارتین جهاد کشاورزی و نیرو در راستای تعیین و لحاظ 

 .مورد توجه قرار گیرند میزان آب مجازی در اهداف کالن برنامه ریزی آب کشور نیز براساس این بیانیه باید

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/59690-6.html 
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 آب
 آیانا 1349مرداد  29, شنبه

 طرح اجرایی مشترک در دستور کار  47/ ها توسط وزارت نیرو تعین تکلیف پروانه چاه
های مشخصی متمرکز است و وزارت  کند و روی دشت های موجود در کشور را تعیین تکلیف می ، پروانه چاهوزارت نیرو

 .ای وارد نشود جهاد کشاورزی نیز باید تالش کند راندمان مصرف آب افزایش یافته تا به درآمد کشاورزان لطمه

در حاشیه نخستین گردهمایی مشترک ستادی و استانی  ، وزیر نیرو امروز(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

شود، اما با وجود سختی،  های کشور محسوب می ترین چالش مسئله آب یکی از اصلی: های نیرو و جهاد کشاورزی گفت وزارتخانه

خواهیم توانست ریزی درست و مدیریتی صحیح  پذیر است، زیرا تجارب کشورهای دیگر نشان داده است که با برنامه حل آن امکان

 .آن را در ایران حل کنیم

این مسئله از حد و حدود اقدام و : های مختلف تأکید کرد و افزود دلی بین دستگاه چیان بر هماهنگی، همکاری و هم حمید چیت

 .ریزی تنها گذشته است و باید جنبه ملی پیدا کند برنامه

شود، اما الزم است  های ممکن محسوب می ز اثرگذارترین دستگاههای نیرو و جهاد کشاورزی ا وزارتخانه: وی خاطرنشان کرد

 .های دیگر نیز در این بخش وارد شوند و حتی مجلس و دولت نیز در این بخش همکاری کنند دستگاه

ای  گونه شود، به حدود شش میلیارد مترمکعب در سال از میزان آب زیرزمینی تجدیدشونده بیشتر برداشت می: چیان ادامه داد چیت

هزار مترمکعب رسیده است و این امر زنگ خطری  669شود، به حدود  که جمع آبی که از کل ذخایر استاتیک بیشتر برداشت می

 .شود بزرگ محسوب می

 دهد ها را افزایش می کیلومتر در سال، عمق چاه 4۰۲۲شکنی  کف

ها هر روز بیشتر شده و از کیفیت آب  و عمق چاه شود شکنی انجام می کیلومتر کف 599هزار و  هرساله حدود یک: وی تصریح کرد

 .شود کاسته می

ها در وضعیت  ها و چشمه های پسته کشور خشکیده شده و عالوه بر آن، قنات هزار هکتار از باغ حدود هفت: وزیر نیرو تأکید کرد

 .اند بحرانی قرار گرفته

مسئله ریزگردها نیز در کنار : ظیم اشاره کرد و یادآور شدهای گاوخونی، بختگان، هامون و هورالع چیان به وضعیت تاالب چیت

 .وجود آمده است ها نیز به ها در رودخانه آب ها مزید بر علت شده و عالوه بر آن، کاهش روان خشکی این تاالب

این مقدار به شد هفت میلیارد مترمکعب آب ذخیره داشته باشیم که البته  می بینی در زمان ساخت سد کرخه پیش: وی اظهار داشت

نامه  میلیارد مترمکعب آب چرخیده شد تا ادوات تولیدکننده برق بتوانند از ضمانت 6.6هزار مترمکعب نیز نرسید و امسال تنها  پنج

 .خود استفاده کنند

 .های دیگر ازجمله خوزستان نیز بحرانی است وضعیت سایر سدهای موجود در استان: چیان همچنین گفت چیت

 بع آب شرب در کشورافت کیفیت منا

هایی چون اهواز، آبادان و خرمشهر استفاده از  های زیرزمینی باعث شده که در استان کاهش کیفیت منابع آب: وی در ادامه افزود

 .رسانی سیار استفاده کند آب کارون به حداقل برسد و وزارت نیرو مجبور شده برای تأمین آب شرب از آب

ها در بلندمدت که تا  های مستمر در کشور وجود داشته و میزان بارندگی سال از خشکسالی 62 حدود: وزیر نیرو خاطرنشان کرد

متر و تا امروز  میلی 592متر کاهش یابد و متوسط آن طی چند سال اخیر به  میلی 599متر بود، به  میلی 529هشت سال گذشته 

 .درصد کاهش داشته است 59متر برسد؛ یعنی میزان باران نسبت به متوسط بندمدت  میلی 600به 

این افزایش حرارت باعث افزایش تبخیر شده : گرادی حرارت خبر داد و تصریح کرد ای سانتی درجه 6.2تا  6.5چیان از افزایش  چیت

 .و مصارف مختلف آب در کشور را تحت تأثیر قرار داده است
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های زیرزمینی باعث کاهش کیفیت آب شده و  ه آبهای کشاورزی ب های شهری و صنعتی و زهاب ورود فاضالب: وی ادامه داد

نشینی  شود و مهاجرت به شهرها، حاشیه ای اندیشیده نشود، سال به سال وضعیت بدتر می تر کرده است که اگر چاره بحران را جدی

 .گیرد یابد و در مجموع، امنیت غذایی مورد تهدید قرار می و سایر مسائل افزایش می

 کند ن را حل نمیتشکیک در آمارها، بحرا

کند و الزم  کند، مسئله را حل نمی تشکیک در آمارها بین دو وزارتخانه که هر بخش چه مقدار آب مصرف می: چیان یادآور شد چیت

 .جویی و تدبیری اساسی انجام شود است چاره

 .دنبال مقصر بگردیم، باید راهکار و عالج کار را پیدا کنیم به جای آنکه به: وی تأکید کرد

دهد دولت  بار تشکیل جلسه داده که این امر نشان می 65در دولت تدبیر و امید، شورای عالی آب تاکنون : وزیر نیرو اظهار داشت

 .یازدهم توجه ویژه به بحران آب دارد

میزان آب قابل برداشت توسط هر بخش ازجمله شرب، کشاورزی، صنعت و فضای سبز توسط وزارت : چیان همچنین گفت چیت

ریزی دقیق بتوانیم وضعیت را  دشت کشور تحت بررسی قرار گفته است تا با برنامه 190و مشخص شده و عالوه بر آن، وضعیت نیر

 .بهبود بخشیم

سال سطح  59های زیرزمینی کمتر برداشت کنیم تا طی  باید بتوانیم ساالنه پنج درصد از ذخایر استراتژیک آب: وی در ادامه افزود

طرح توسط وزارت نیرو، سه طرح  66طرح اجرایی در دستور کار است که  62ت تعادل قرار گیرد و در این باره ایستایی آب در حال

 .شود شناسی کشور انجام می توسط وزارت جهاد کشاورزی و یک طرح توسط سازمان زمین

های  آن جلوگیری از فعالیت چاهترین  در نخستین گام الزم است سه فعالیت اساسی انجام شود که مهم: چیان خاطرنشان کرد چیت

 .بدون مجوز است و عالوه بر آن باید میزان برداشت توسط پروانه هر چاه مشخص شود

ها تعیین تکلیف شود و از وزارت جهاد  ها و چاه شویم تا وضعیت پروانه های مشخصی متمرکز می روی دشت: وی تصریح کرد

ای وارد   ببرد تا میزان مصرف آب کاهش یافته و به تولیدات کشاورزان نیز لطمهکنیم راندمان آب را باال کشاورزی نیز درخواست می

 ./نشود

http://www.iana.ir/majles/item/59901-6.html 
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 آب
 آیانا 1349مرداد  29, شنبه

 چاه غیرمجاز در کشور بسته شد  10۲۲/ معضل آب درخواست کمک از مسئوالن سیاسی برای حل
هایی را انجام دهند، سایر  های جهاد کشاورزی و نیرو اقدام آبی الزم است عالوه بر آنکه وزارتخانه برای حل مشکل کم

 .سفیدان، مسئوالن سیاسی، استانداران و مردم مشارکت کنند مسئوالن کشوری، ریش

، وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه نخستین گردهمایی مشترک مدیران ستادی و (ایانا)زی ایران به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاور

 :بخشی منابع آب زیرزمینی برگزار شد، گفت های نیرو و جهاد کشاورزی که با محوریت طرح احیاء و تعادل استانی وزارتخانه

ها،  بتوانیم با همکاری وزارت نیرو و سایر دستگاه دشت بحرانی در کشور وجود دارد که در حال رایزنی هستیم تا 199حدود 

حل مشکل آب، همکاری مسئوالن سیاسی، استانداران و سایر مسئوالن کشوری : محمود حجتی افزود.وضعیت آنها را مطلوب کنیم

 .طلبد و الزم است از مصرف اضافه آب جلوگیری شود تا بتوانیم اضافه برداشت را به صفر برسانیم را می

های گذشته سطح ایستایی آب در بلندمدت بسیار کاهش یافته که الزم است فکری به حال این مسئله  از سال: اطرنشان کردوی خ

 .های غیرمجاز است عنوان نخستین اقدام، جلوگیری از حفر چاه داشته باشیم و به

ها، مراتع و آبخیزداری کشور  ن جنگلدر راستای جلوگیری از هدرروی آب، با همکاری سازما: وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد

 .عملیات آبخیزداری را تقویت کردیم تا بتوانیم به مرور زمان وضعیت را بهبود ببخشیم

صورت گسترده و فراگیر  اند و امیدواریم بتوانیم به صورت پایلوت شناسایی شده ها به های ممنوعه در استان دشت: حجتی تصریح کرد

 .وری آب با استفاده حداکثری از انرژی و تکنولوژی را تحقق بخشیم بهره اقدامات اساسی برای افزایش

ویژه در  های آبیاری نواری به های نوین آبیاری در این بین بسیار کار شده و امیدواریم بتوانیم روش استفاده از روش: وی یادآور شد

ها و همچنین استفاده از بذور زودرس و انجام  واع تنشهای مقاوم به ان استفاده از رقم: حجتی تأکید کرد.زراعت را گسترش دهیم

 .شود اقدامات مکانیزه از دیگر عملیاتی است که در حال حاضر انجام می

 برابری برای حل معضل آب 41وجود بودجه 

شاورزی و وزیر نیرو نیز در حاشیه این گردهمایی در کنار محمود حجتی قرار گرفت و از اقدامات مؤثری که توسط وزارت جهاد ک

های غیرمجاز، اقدامات مدیریت خوبی در سطح  در بخش مقابله با چاه: نیرو عملیاتی شده سخن گفت و عالوه بر آن اظهار داشت

 .های ممنوعه را بهبود بخشیم های کشور بتوانیم وضعیت دشت ها و شهرستان ملی به انجام رسیده و امیدواریم که در استان

شده  برابر سال گذشته اعتبار به این بخش در قالب شوراهای تشکیل 69های موجود،  جود محدودیتبا و: چیان افزود حمید چیت

 .های روشن ادامه مسیر دهیم اختصاص داده شد که بتوانیم بر اساس دستورالعمل

یرمجاز را باطل های غ جلسه امروز تشکیل شده است تا ماحصل آن در این زمینه باشد که بتوانیم پروانه چاه: وی خاطرنشان کرد

 .کرده و عالوه بر آن اقداماتی را برای کاهش مصرف آب انجام دهیم که منجر به کاهش محصوالت کشاورزی نشود

 .های زیرزمینی بهبود یابد مصرف آب در بخش کشاورزی متعادل خواهد شد تا سطح ایستایی آب: وزیر نیرو ادامه داد

 .سال گذشته برگردانیم 59شده بتوانیم سطح ایستایی آب را به اندازه  انجام امیدواریم با اقدامات: چیان تصریح کرد چیت

چاه غیرمجاز را مسدود کردیم و امیدواریم بتوانیم در این بخش پا  099تاکنون چهارهزار و : های غیرمجاز یادآور شد وی درباره چاه

 .کنیم های غیرمجاز موجود در این بخش را تعطیل را فراتر گذاشته و تمامی چاه

های موجود، میزان آب زیرزمینی را متعادل کنیم تا به  توانیم با روش ما قادر به تغییر طبیعت نیستیم، اما می: چیان تأکید کرد چیت

های تخصصی با حضور وزرا و معاونان دو وزارتخانه ادامه خواهد  گفتنی است، این گردهمایی با تشکیل کارگروه.توسعه پایدار برسیم

 ./داشت

http://www.iana.ir/majles/item/59906-6.html 

http://www.iana.ir/majles/item/24091-1.html
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 آب
 خبرنگاران جوان - 134۲مرداد  2۲: تاریخ

 جویی آب کشاورزی حفاظتی، راهکاری موثر در صرفه
ه به کشاورزی حفاظتی و تغییر کاشت برخی از محصوالت در کنار سیستم استفاده از بذر مناسب، توج: وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .کند نوین آبیاری کمک شایان توجهی را می

، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در اولین گردهمایی مشترک مدیران اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش خبرنگار 

ما در این جلسات به دنبال رسیدن به اهداف مشترک بین دو وزارتخانه : تادی و استانی وزارتخانه نیرو و جهاد کشاورزی گفتس

 .هستیم و خوشبختانه در این دولت با کمترین میزان اختالف نظر را داریم

مدیریت منابع و سودجویی برخی افراد باعث به   ابزار مورد استفاده،: وی در ادامه به دالیل رسیدن به بحران آب اشاره و بیان داشت

 .وجود آمدن بحران آب شده است

وری آب باز  در حوزه کشاورزی هر فعالیتی به صورت مستقیم و غیرمستقیم به مصرف بهینه آب و بهره: حجتی در ادامه تصریح کرد

 .وری آب است البردن بهرههای با های نوین آبیاری یکی از روش گردد که در این روش استفاده از روش می

جویی آب را به دنبال داشته  درصد صرفه 09تا  59تواند در حدود  استفاده از بذر مناسب می: وزیر جهاد کشاورزی در ادامه افزود

تواند  های نوین آبیاری می باشد همچنین تمرکز بر روی کشاورزی حفاظتی، تغییر زمان کاشت برخی از محصوالت در کنار سیستم

 .رسان باشد این زمینه کمکدر 

 .ها مسمرثمر باشیم های غیرمجاز در مقابل اضافه برداشت توانیم با حذف چاه در نگاه کالن می: وی گفت

توانیم ذهنیت اشتباه نسبت به عدم رعایت مقررات و  سازی مناسب در میان مردم می با فرهنگ: وی در پایان خاطرنشان کرد

 .سودجویی را از بین ببریم

http://www.yjc.ir/fa/news/2509062 
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 اقتصاد کالن

 آیانا 1349مرداد  26, دوشنبه

 عرضه انواع کاالهای کشاورزی، معدنی و نفتی و در تاالر صادراتی بورس کاال 
 .شاهد عرضه انواع کاالهای معدنی، نفتی و کشاورزی استمردادماه، تاالر صادراتی بورس کاالی ایران  ۰۶روز دوشنبه 

الملل بورس کاالی ایران، تاالر کشاورزی شاهد  و به نقل از روابط عمومی و امور بین( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

کنجاله سویا پرک و دوهزار  تن شکرسفید، دوهزار تن 019هزار و  هزار تن گندم خوراکی، چهارهزار تن گندم دروم، شش 66عرضه 

 .تن روغن خام است

هزار تن انواع کاال راهی تاالرهای معامالتی داخلی و صادراتی بورس  000بر اساس این گزارش، در این روز و در مجموع، بیش از 

 ./شود کاالی ایران می

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/59690-6.html 
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 اقتصاد کالن
 خبرنگاران جوان - 134۲مرداد  28: تاریخ

 لزوم بازنگری در برخی از قوانین در پساتحریم/ ثبت سفارشی که تاریخ انقضا ندارد
های قبلی هنوز  شود و ثبت سفارش کشور وارد می ماه است که ممنوع شده اما همچنان این کاال به 0ثبت سفارش واردات برنج 

 .اند منقضی نشده

ماه است که هیچ مجوزی برای ثبت سفارش و  0، با وجود آنکه نزدیک به اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش خبرنگار

 .محصول به کشور ادامه دارد  واردات برنج صادر نشده اما هنوز واردات این

های پاکستانی و هندی هم  ها پای برنج برنج یکی از محصوالت استراتژیک است که در چند سال گذشته به لطف برخی از سیاست

 .به سفره ایران باز شد

و طعم ایرانی برباید و های خوش عطر  های ناخوانده قیمت مناسب آن موجب شد تا گوی رقابت را از برنج در ابتدای ورود این مهمان

 .این بازار گرمی موجب شد تا واردکنندگان برای واردات این محصول طمع بیشتری نماید

میلیون دالر به کشور وارد شد و واردات  095هزار تن برنج به ارزش  506بر اساس آمار گمرک در چهار ماهه نخست سال جاری 

 .درصد کاهش نشان یافت 20.00درصد و از نظر ارزشی  90.95نظر وزنی  این محصول در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از

 .میلیون دالر به کشور وارد شد 990هزار تن برنج به ارزش یک میلیارد و  602نزدیک به یک میلیون و  00همچنین در سال 

درصد کاهش را نشان 00.00رزشی درصد و از نظر ا00.10واردات این کاال در مقایسه با مدت مشابه به سال گذشته از نظر وزنی 

 .دهد می

استفاده کرده و اقدام به واردات  های گذشته به دلیل تحریم برخی افراد از شرایط موجود سوء براساس این گزارش؛ اگرچه در سال

ای کشور به روی ها نباید دره شود که با رفع تحریم رویه برخی از اقالم کردند اما همین توجه به این موضوع وقتی دو چندان می بی

 .واردات باز شود

اند چرا که اگر میزان مصرف دقیق برنج کشور و نیز میزان تولید داخلی  البته در این میان مسئوالن نیز تا حدی کوتاهی کرده

 .شود رویه گرفته می شود و جلوی واردات بی مشخص بود برای واردات حد و مرزی مشخص می

باید در قوانین مرتبط با ثبت سفارش محدودیت زمانی وجود داشته باشد نه این گونه که با رسد  همچنین این طور که به نظر می

 .گذرد هنوز واردات ادامه داشته باشد ماه از ممنوعیت ثبت سفارش برنج می 0وجود آنکه بیش از 

های فعاالن  آورد و اکنون دل نگرانی های گذشته تولیدکنندگان داخلی را از پای در می رویه در سال افزاید؛ واردات بی این گزارش می

رود که  اقتصادی و تولیدکنندگان در شرایط پساتحریم از باز شدن درهای واردات بی جا نیست و حداقل این انتظار از مسئوالن می

نگری انجام در شرایط جدید منافع ملی و حمایت از تولید داخلی را سرلوحه کار خویش قرار داده و برخی از قوانین و مقررات باز

 .شود می

http://www.yjc.ir/fa/news2502655 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news5295122


 4931مرداد  مراهچاهم اخبار هفته   مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

22 
 

 اقتصاد کالن
 فودپرس 1349مرداد ماه  27سه شنبه 

 همکاری بانک کشاورزی و سیستم بانکی کشور عراق

کشاورزی در راس هیاتی به منظور بازدید از بانک تعاون  دکتر مرتضی شهیدزاده رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک <کشاورزی

به  (Islamic cooperation bank for investment مصرف التعاون االسالمی لالستثمار)اسالمی برای سرمایه گذاری 

 .کشور عراق سفر کرد

ط اقتصادی در افق پسا تحریم ، به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی، دکتر شهیدزاده به منظور تحقق سیاست های توسعه رواب

استفاده از ظرفیت های همکاری در حوزه بانکی با کشور عراق و نیز احیای مجدد روابط بانکی دو کشور ایران و عراق، به این کشور 

 .سفر کرد تا از بانک تعاون اسالمی برای سرمایه گذاری بازدید کند

اده با توجه به اقدام اولیه بانک کشاورزی برای تاسیس بانک در کشور عراق بر اساس این گزارش، در جریان این سفر دکتر شهید ز

که منجر به صدور مجوز مربوطه از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران شد ، به بررسی امکان  09دی ماه سال  60در تاریخ 

 .توسعه فعالیت ها در این زمینه پرداخت

دالت دو کشور ایران و عراق و فرصت های همکاری، بانک تعاون اسالمی برای سرمایه این گزارش می افزاید با توجه به حجم مبا

گذاری خدمات و محصوالت خود را برای پاسخ به نیازهای بانکی مشتریان ایرانی و عراقی خود ساماندهی کرده است و از جمله 

راتی و پیمانکاری مشتریان ایرانی در کشور عراق مزیت های اصلی این بانک می توان به ارائه خدمات نوین و تخصصی در حوزه صاد

، تدوین نظام قیمت گذاری رقابتی برای ارائه خدمات ضمانت نامه ای با توجه به چارچوب کارمزدی نظام بانکداری در عراق، ایجاد 

جهت صدور ضمانت نامه امکان صدور ضمانت نامه های مبتنی بر کانتر گارانتی توسط بانکهای ایرانی به نفع بانک تعاون اسالمی 

توسط بانک در عراق، افتتاح حساب و ارائه خدمات بانکی در کشور عراق برای شرکتهای ایرانی به ثبت رسیده در آن کشور و بهره 

مندی از شبکه شعب این بانک، امکان جابجایی منابع مالی شرکت های ایرانی به داخل کشور با بهره مندی از شبکه کارگزاری 

ع و با نرخ های رقابتی، امکان دریافت تسهیالت توسط شرکای تجاری عراقی و شرکت های ایرانی در کشور عراق، مطمئن، سری

امکان گشایش اعتبار اسنادی برای تسهیل تجارت بین تجار و صنعتگران ایرانی و عراقی و ارائه مشاوره های بانکی با هدف تسهیل 

 .فعالیت های بانکی در کشور عراق اشاره کرد

شعبه شامل اداره مرکزی و شعبه مرکزی در بغداد، شعبه کربال، شعبه نجف، شعبه سلیمانیه، شعبه بصره، شعبه  66این بانک دارای 

 .اربیل، شعبه کاظمین، شعبه کوت، شعبع دیوانیه، شعبه باب الشرقی و شعبه میالد تهران است

و مدیرعامل بانک اقتصاد نوین نیز دکتر شهید زاده را همراهی شایان ذکر است در این سفر، تعدادی از مدیران بانک کشاورزی 

  .کردند

http://www.foodpress.ir/Post. 
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 اقتصاد محصوالت

 - 49/50/26فارس

 نتوما 631تومان، جو  4404میانگین قیمت گندم / 31نرخ محصول و هزینه خدمات کشاورزی بهار 
و جو  44047.6، متوسط قیمت گندم 4931بر اساس اعالم مرکز آمار ایران، در بخش غالت در سه ماهه اول سال 

 .درصد افزایش داشته است ۰و  4۰.7۶ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل  631۲.7

، متوسط قیمت گندم 6009ز مرکز آمار ایران، در بخش غالت در سه ماهه اول سال به نقل ا خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .درصد افزایش داشته است 5و 65.21ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل  0099.2و جو 66062.0

که به ترتیب نسبت به  ریال بوده 50095.6و عدس 60006.2، متوسط قیمت نخود 6009در بخش حبوبات در سه ماهه اول سال 

 .درصد افزایش داشته است 0.2و 606.2فصل مشابه سال قبل 

ریال  0900و خیار  0990.9، خربزه  1190.0، متوسط قیمت هندوانه 6009در بخش محصوالت جالیزی در سه ماهه اول سال 

 .تدرصد افزایش داشته اس 16.0و  29،  00بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل 

ریال بوده که به ترتیب نسبت  0096.0و پیاز  9202.6، متوسط قیمت سیب زمینی 6009ها در سه ماهه اول سال  در بخش سبزی

 60.0ریال بوده که  1060.2همچنین، متوسط قیمت گوجه فرنگی . اند درصد کاهش داشته61.2و  50به فصل مشابه سال قبل 

 .داشته است درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش

ریال بوده که به ترتیب  5919.0و کاه  0000.2، متوسط قیمت یونجه 6009ای در سه ماهه اول سال  در بخش محصوالت علوفه

 .درصد افزایش داشته است 1.1و  51.0نسبت به فصل مشابه سال قبل 

ریال بوده که به ترتیب  59005.0و هلو  90250.0، متوسط قیمت زردآلو 6009دار در سه ماهه اول سال  های هسته در بخش میوه

ریال بوده که  96590.0همچنین متوسط قیمت آلبالو . درصد افزایش داشته اند 20.0و 66.0نسبت به فصل مشابه سال قبل 

 . درصد افزایش داشته است 0.09نسبت به فصل مشابه سال قبل 

ریال بوده که نسبت به فصل مشابه  52922.2ت سیب درختی ، متوسط قیم6009دار در سه ماهه اول سال  های دانه در بخش میوه

 .درصد افزایش داشته است 09.5سال قبل 

ریال و 690996.0، متوسط قیمت یک کیلوگرم گوسفند و بره به صورت زنده 6009در بخش دامداری سنتی در سه ماهه اول سال 

درصد افزایش  2.1و 6.1تیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ریال بوده که به تر665660.1یک کیلوگرم گاو پرواری به صورت زنده 

 .داشته است

 62.6بوده که  09950.0، متوسط قیمت یک کیلوگرم شیر گوسفند 6009های دامی سنتی در سه ماهه اول سال  در بخش فراورده

ریال بوده که 65669.0همچنین متوسط قیمت یک کیلوگرم شیر گاو . درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش داشته است

 .درصد افزایش داشته است65.0نسبت به فصل مشابه سال قبل 

ریال و شخم زمین زراعی 6500000.6، هزینه شخم زمین زراعی آبی 6009در بخش هزینه خدمات ماشینی در سه ماهه اول سال 

 .د افزایش داشته استدرص655.0و  50.0ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل 6900169.0دیم 

که نسبت به سال قبل  952096.0، هزینه کارگر میوه چین مرد 6009در بخش دستمزد نیروی کار در سه ماهه اول سال 

درصد  0.1ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل  500000.0درصد افزایش داشته است و هزینه کارگر میوه چین زن 60.0

 .کاهش داشته است

ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل  020000.6و هزینه کارگر تنک کار زن  921090.0زینه کارگر تنک کار مرد همچنین، ه

 .درصد افزایش داشته است69.0و  00.0مشابه سال قبل 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=60099251999910 

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940526000467
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 اقتصاد محصوالت

 - 49/50/35فارس

 راه حل عرضه شیرخام در بورس است/ التکلیفی دامداران در برابر مقاومت صنایع لبنی
درصد  4۲تومان است که با احتساب  497۲قیمت تمام شده شیرخام : مدیرعامل سابق اتحادیه مرکزی دامداران گفت

 .کنندگان خریداری شود تومان از تولید 416۲سود باید با قیمت 

در مورد عدم  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  سعید سلطانی سروستانی مدیرعامل سابق اتحادیه مرکزی دامداران در گفت

دهند و  اند که نه قیمت خرید شیرخام را افزایش می صنایع لبنی اعالم کرده: گفت افزایش قیمت خرید شیرخام توسط صنایع لبنی،

 .شان را و این موضوع مورد استقبال دولت و مردم است نه قیمت محصوالت تولیدی

ه قوانین است،زیرا توجهی مسئولین ب علت بروز این اتفاقات بی: کننده بالتکلیف مانده است، افزود وی با بیان اینکه با این اقدام، تولید

تواند محصولش را از طریق بورس عرضه کند و اگر محصول  کننده می وری آورده شده که تولید قانون افزایش بهره 00در ماده 

تر از قیمت تمام  تولیدی با قیمت باالتری نسبت به قیمت تمام شده فروخته شد، مشکلی نیست ولی اگر محصول با قیمت پایین

 .التفاوت آن توسط دولت پرداخته شود اید مابهشده فروخته شود ب

تواند به دامداران یارانه   شود دولت به لحاظ مالی مشکل دارد و نمی گفته می: مدیرعامل سابق اتحادیه مرکزی دامداران اظهار داشت

 .نیست  کننده  کننده و دامدار قانع بپردازند در حالی که بیان چنین مسائلی برای تولید

راه عملی برای حل مشکل دامداران تمکین به قانون است وگرنه هر راه دیگر باعث خروج دامداران : ستانی تصریح کردسلطانی سرو

 .شود از چرخه تولید می

های  کننده چه اقدامی برای کاهش هزینه مدیرعامل سابق اتحادیه مرکزی دامداران در پاسخ به این سوال که شما به عنوان تولید

درصد بقیه مربوط به دستمزد کارگران، هزینه  09های دامدار مربوط به خوراک دام و  درصد هزینه 09: اید، گفت دهتولید، انجام دا

 .شود های انرژی و خدمات جانبی است که معموال توسط دولت در ابتدای سال تعیین می حامل

کند،  ردن به یک بخش، بخش دیگر را فراموش مینگری است، و با توجه ک سلطانی سروستانی با انتقاد از اینکه سیاست دولت بخشی

تر از تولید داخل است، اما دولت در راستای حمایت از  های دامی از قبیل ذرت بسیار ارزان اگرچه قیمت واردات برخی نهاده: افزود

 .کند تولید داخل این محصوالت را به صورت تضمینی خریداری می

ای با قیمت بیشتری نسبت به قیمت وارداتی به صورت  بنابراین وقتی نهاده: صریح کردمدیرعامل سابق اتحادیه مرکزی دامداران ت

شود، در حالی که در اینجا دولت دامدار را فراموش کرده که در  شود با قیمت باالیی هم به دامدار فروخته می تضمینی خریداری می

 .از قیمت نهاده وارداتی خریداری کند راستای حمایت از تولید باید نهاده تولید داخل را با قیمتی بیشتر

 .کنند ها هزینه می فروشند و برای سایر دام هایشان را می ها بخشی از دام در حال حاضر دامداران برای تأمین هزینه: وی گفت

از  های بزرگ با فروش بخشی اند و گاوداری های کوچک تعطیل شده درصد از گاوداری 02حدود : سلطانی سروستایی تصریح کرد

 .دهند هایشان ادامه حیات می دام

 .ایم با این شرایط متاسفانه ضریب تولید را از دست داده: ایم افزود وی با بیان اینکه در تولید شیر افزایش نداشته

قیمت تمام شده : مدیرعامل سابق اتحادیه مرکزی دامداران در پاسخ به این سؤال که قیمت تمام شده شیرخام چقدر است، گفت

 .کننده خریداری شود تومان از تولید 6909درصد سود باید با قیمت حدود  69تومان است که با  6029خام در حال حاضر شیر

تومان است و با توجه به مصوبه دولت دامدار در هر  6699قیمت متوسط خرید هر کیلوگرم شیرخام در حال حاضر : وی افزود

 .شود تومان متضرر می 099کیلوگرم شیر 

http://www.farsnews.com/
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به عنوان مدیرعامل اتحادیه دامداران در این سمت مشغول  00رش فارس، روز چهارشنبه سعید سلطانی فروستانی که از سال به گزا

گذاری جاهد مشغول به فعالیت  های گذشته در شرکت سرمایه به کار بود، به دلیل نامعلوم برکنار شد و علیرضا عبداللهی که در سال

 .بوده جانشین وی شد

مرداد مراسم تودیع سعید سلطانی و معارفه علیرضا عبداللهی به عنوان مدیران عامل سابق و  06فردا شنبه : افزاید یاین گزارش م

 .شود جدید اتحادیه دامداران ایران برگزار می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=60099252996590 
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 اقتصاد محصوالت
 آیانا 1349مرداد  20, یکشنبه

سازمان تعاون روستایی شیر مازاد / شود ابالغ می 31 - 37های خرید تضمینی سال زراعی  شهریورماه قیمت

 را خریداری خواهد کرد 
اورزی را بررسی و در اختیار هیئت دولت قرار داده است و وزارت جهاد کشاورزی قیمت خرید تضمینی محصوالت کش

 .های نهایی توسط دولت ابالغ خوهد شد پس از بررسی تا پایان شهریورماه، قیمت

، وزیر جهاد کشاورزی امروز در سومین جلسه هیئت عمومی شورای مرکزی (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

قیمت خرید تضمینی محصوالت کشاورزی به هیئت دولت ارسال شده تا بعد از : جمع خبرنگاران گفتنظام صنفی کشاورزی در 

 .بررسی، تصویب و اعالم شود

صورت رسمی توسط دولت اعالم و ابالغ  ها تا پایان شهریورماه ادامه خواهد داشت و پس از آن به بررسی: محمود حجتی افزود

 .خواهد شد

میلیارد تومان  999هزار و  تا یک 099هزار و  دوهزار میلیارد تومان از خزانه، یک: د گندم خاطرنشان کردوی با اشاره به وضعیت خری

رسد تا آخر هفته  نظر می ایم که به صورت استقراض از هیئت دولت دریافت کرده از محل فروش آرد و دوهزار میلیارد تومان نیز به

 .بتوان مطالبات کشاورزان را پرداخت کرد

رود تا پایان فصل خرید از هشت  هزار تن رسیده که انتظار می 199شده به هفت میلیون و  حجم گندم خریداری: ادامه داد حجتی

 .شده تسویه خواهد شد میلیون تن فراتر رود و مطالبات گندمکاران نیز با پشتوانه بانک مرکزی و تسهیالت پرداخت

 سازمان تعاون روستایی، مسئول تحویل شیر مازاد

توانند شیر خام را  صنایع لبنی اعالم کردند که بازار ظرفیت افزایش قیمت شیر را ندارد و نمی: عضو کابینه یازدهم تصریح کرد

های  خریداری کنند، در حالی که این مصوبه ستاد تنظیم بازار است که همه مسائل را مورد بررسی قرار داده و پس از بررسی

 .تومان را برای شیر اعالم کرده است 999هزار و  کارشناسانه، قیمت یک

سازمان نظارت بر عملکرد بازار نظارت دارد و با توجه به آنکه شیر از محصوالتی است که دولت حساسیت ویژه روی : وی یادآور شد

به شیرخشک  آن دارد، در صورتی که صنایع نتوانند شیر الزم را جذب کنند، سازمان تعاون روستایی شیر مازاد را تحویل و تبدیل

 .خواهد کرد

 وزارت جهاد کشاورزی مسئول کنترل قاچاق نیست

قاچاق میوه موضوعی است که وزارت جهاد کشاورزی بارها در هیئت دولت آن را مطرح کرده، اما طرف : حجتی تأکید کرد

 .قاچاقچیان، این وزارتخانه نیست

چنین گمرک هستند که باید رصد کاملی بر مرزهای ورودی طرف قاچاقچیان نیروهای نظامی و انتظامی و هم: وی اظهار داشت

 ./سازی درباره قاچاق را در دستور کار قرار دادند های ممنوعه آگاه کشور داشته باشند و این وزارتخانه با تعرفه و اعالم میوه

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/59659-6.html 
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 اقتصاد محصوالت
 خبرنگاران جوان - 134۲مرداد  2۲: تاریخ

 دهی بخش گوشت ضرورت مدیریت واحدهای غیردولتی برای سامان
دهی بخش گوشت  متأسفانه عدم مدیریت واحدهای غیردولتی برای سامان: های تعاونی دامداران بیان کرد مدیرعامل اتحادیه شرکت

 .رویه گوشت قرمز شده است بازار منجر به واردات بی و تنظیم

، در خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانهای تعاونی دامداران کشور در گفتگو با  سعید سلطانی مدیرعامل اتحادیه شرکت

واحد غیردولتی ضروری است زیرا متأسفانه عدم مدیریت واحدهای مدیریت : رویه گوشت قرمز اظهار داشت خصوص واردات بی

رویه و از بین رفتن رقابت تولیدکنندگان داخلی با مشابه  دهی بخش گوشت و تنظیم بازار منجر به واردات بی غیردولتی برای سامان

 .وارداتی شده است

درصد علوفه مجانی مسبب  29لید گوشت در برزیل با های تولید در کشور نسبت به تو خشکسالی و باال بودن هزینه: وی افزود

ای که در  درصدی شده است که این امر در نهایت به زیان دامداران و تعطیلی واحدهای دامی شده به گونه 62الی  69تفاوت قیمت 

 .درصد واحدهای دارای پروانه تعطیل هستند 02حال حاضر 

وری را مجلس تصویب و به دولت ابالغ کرده حال دولت و وزارت جهاد کشاورزی  قانون افزایش بهره: سلطانی در پایان تصریح کرد

 .باید با اعتبارات الزم این طرح را اجرا کنند

http://www.yjc.ir/fa/news/2505065 
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 اقتصاد محصوالت
 خبرنگاران جوان - 134۲مرداد  24: تاریخ

 کند های قاچاق، محصوالت داخلی را تهدید می آفت و سموم میوه
 .کند های قاچاق محصوالت داخلی را تهدید می به همراه داشتن آفت و سموم میوه: عضو کمیسیون کشاورزی بیان کرد

، خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانهدایت اهلل میر مراد زهی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با 

های  های قاچاق به سبب عدم کنترل در مرزها و پست میوه: های قاچاق اظهار داشت در خصوص آفت و سموم غیر استاندارد میوه

 .کند های قاچاق محصوالت داخلی را تهدید می اه داشتن میوهای باید بعد از ورود به بازار کنترل و آزمایش شود زیرا به همر قرنطینه

شود کنترل قرنطینه  ی گرمسیری اعم از موز که با مجوز قانونی و بر اساس نیاز کشور وارد می ها بر روی محصوالت و میوه: وی افزود

 .و نظارت وجود دارد

های نظارتی،  از کشور صورت گیرد و سویی با نظارت دستگاهواردات باید بر اساس نی: عضو کمیسیون کشاورزی در پایان تصریح کرد

 .گمرک و نیروی انتظامی باید جلوی قاچاق گرفته شود

http://www.yjc.ir/fa/news/2501206 
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 اقتصاد محصوالت
 سفودپر 1349مرداد ماه  26دو شنبه 

افزایش قیمت / روند قیمت گذاری محصوالت کشاورزی، تولیدات صنایع غذایی ایران را غیر رقابتی می کند

 صنایع غذایی در شرایط رکود محکوم به از دست دادن بازار است

ایع افزایش بی رویه قیمت خرید تضمینی محصوالت کشاورزی باعث غیر رقابتی شدن تولیدات صن – اقتصاد غذا <صنایع غذایی

 .غذایی در بازارهای بین المللی می شود

، سید محمدرضا مرتضوی رییس هیات مدیره کانون انجمنهای صنایع غذایی ایران «فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا 

یت صنایع در دیداری صمیمانه با مدیران و سردبیران رسانه ها که به مناسبت روز خبرنگار برگزار شد طی سخنانی در خصوص وضع

حمایت از بخش کشاورزی باید اصولی و هدفمند باشد و نباید هزینه حمایت از بخش : غذایی کشور ضمن بیان مطلب فوق افزود

 .کشاورزی به صنعت غذا تحمیل شود

لید تا نقدینگی صنعت غذا از ابتدای تو: وی یکی از مشکالت اساسی صنایع غذایی را ناکارآمدی نظام توزیع کنونی دانست و گفت

 .بازگشت پول از فروش محصول حدود چهار ماه طول میکشد و این در حالی است که صنعت غذا از کمبود نقدینگی رنج می برد

وجود سه میلیون واحد صنفی، سازمان اجتماعی، اقتصادی و سیاسی قدرتمندی را رقم زده است که قادر است : مرتضوی افزود

 .مناسبات اقتصادی را مدیریت کند

یس هیات مدیره کانون انجمنهای صنایع غذایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رکود حاکم بر اقتصاد کشور که دامن ری

درصد کاهش  09ارزش سبد غذایی در هزینه های خانوار طی چهار سال اخیر حدود : صنعت غذا را نیز گرفته است خاطرنشان کرد

 .ود در صنعت غذا شده استیافته است و این روند باعث ایجاد رک

  .در شرایط رکود کنونی، افزایش قیمت محصوالت صنایع غذایی به معنای از دست دادن بازار است: وی تصریح کرد

http://www.foodpress.ir/Post. 
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 اقتصاد محصوالت
 فودپرس 1349مرداد ماه  26دو شنبه 

 دهدصنایع غذایی کنند، شرایط بازار امکان افزایش قیمت نمی صنایع لبنی لجبازی نمی 
: کنند، گفت نایب رئیس هیات مدیره انجمن صنایع لبنی با بیان اینکه صنایع در مورد اجرای مصوبه خرید شیرخام لجبازی نمی <

محمد فربد در واکنش به اظهارنظر وزیر جهاد .بازار کشش ندارد محصوالتشان را افزایش دهند، اما  آید قیمت صنایع بدشان نمی

ایشان به صنعت : کنند، گفت تومان لجبازی می 6999کشاورزی مبنی بر اینکه صنایع در اجرای مصوبه خرید شیر خام به قیمت 

آقای وزیر از صنایع لبنی نیستیم،  وی با بیان اینکه ما قادر به تغییر برداشت.کنند لبنیات آشنا نیستند و در این مورد اشتباه می

نایب رئیس هیات مدیره انجمن .آید که محصوالتشان را گران بفروشند، اما بازار کشش افزایش قیمت ندارد صنایع بدشان نمی: افزود

تبدیل بخشی از شیرخام مازاد دریافتی به شیرخشک توسط صنایع حکایت از همکاری صنایع با  :صنایع لبنی تصریح کرد

به دلیل اینکه امکان فروش محصوالت لبنی در بازار به : ؟فربد افزود.یدکنندگان را دارد و کجای این کار به معنای لجبازی استتول

کنند و اگر چه  اندازه شیر تحویلی وجود ندارد، صنایع همواره بخشی از شیر مازاد دامداران را خریداری و به شیرخشک تبدیل می

نایب رئیس هیات مدیره .کنیم کنندگان اقدام به چنین کاری می ت، ولی در راستای همکاری با تولیداین کار به نفع صنایع نیس

آمار دقیقی از میزان : انجمن صنایع لبنی با تأکید بر اینکه دولت برای حل مشکل دامداران باید به آنها یارانه پرداخت کند، گفت

ای نامعلوم به مصرف صنایع مختلف خواهد رسید و انباشت آن به  در آیندهها  تبدیل شیرخام به شیرخشک ندارم، اما این شیرخشک

ها قادر به فروش به این قیمت  هزار تومان است، ولی شرکت 69قیمت تمام شده شیر خشک : وی افزود.نفع صنایع لبنی نیست

اثرات شوک ارزی : لبنی بیان داشتنایب رئیس هیات مدیره انجمن صنایع لبنی با اشاره به رکود بازار محصوالت صنایع .نیستند

دهد و رکود موجود در بازارهای مختلف مثل خودرو و کاهش قیمت برخی  دولت گذشته به اقتصاد کشور اثراتش را االن نشان می

شود  اگر وزیر کشاورزی یک هفته در صنایع لبنی حضور یابد، متوجه می: فربد تصریح کرد.محصوالت ناشی از همان موضوع است

خواهد که با پرداخت یارانه تا پایان  وی با تأکید بر اینکه صنایع لبنی از دولت می.ای روبروست ین صنعت با مشکالت عدیدهکه ا

نایب رئیس هیات مدیره انجمن .امیدواریم در سال آینده رکود حاکم بر صنایع لبنی رفع شود: امسال از دامداران حمایت، کند، گفت

به گزارش .شود تومان خریداری می 6529ال حاضر شیر خام از دامدار به طور متوسط به قیمت در ح: صنایع لبنی تصریح کرد

فارس روز گذشته وزیر جهاد کشاورزی با ابراز ناراحتی از عدم اجرای مصوبه تیرماه سال گذشته مبنی بر خرید شیرخام به قیمت 

 کنند برم، چرا که صنایع در اجرای این مصوبه لجبازی می من از این موضوع بسیار رنج می: تومان توسط صنایع لبنی گفت 6999

 http://www.foodpress.ir/Post 
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 اقتصاد محصوالت
  فودپرس 1349مرداد ماه  20یک شنبه 

 <گذاری تنها راه تنظیم بازار لبنیات است صنایع غذایی حذف قیمت;
راه حل اصلی برای حل مشکل تولید و افزایش : ابق کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق بازگانی تهران معتقد استرییس س 

شاهرخ ظهیری درباره وضعیت بازار لبنیات و افزایش قیمت برخی محصوالت .قیمت لبنیات، واقعی شدن قیمت این محصوالت است

ها دچار ضرر و زیان شوند،  ها یا دامداری شود کارخانه شکالتی که باعث میعلت تمامی م: های اخیر اظهار کرد لبنی در ماه

ها به شکل  اگر قیمت از روی محصوالت غذایی از جمله لبنیات برداشته و نرخ. شود گذاری است که از سوی دولت انجام می قیمت

شان را  که در این شرایط نمی توانند محصوالتکنند  ها عنوان می کارخانه: آزاد تعیین شوند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟وی افزود

رسیم که اگر دولت این شهامت را داشته باشد و قیمت صنایع  خرد؛ بنابراین به این نتیجه می کننده نمی بفروشند چون مصرف

یابد؛ این اصل عرضه  ها کاهش  شود کیفیت کاال به دلیل رقابت در بازار افزایش و قیمت باعث می  غذایی از جمله لبنیات را آزاد کند،

کنند بلکه  کارخانه مطمئنا فعالیت خود را تعطیل نمی: رییس سابق کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد.و تقاضاست

 29اگر فرض کنیم یک کارخانه . شان را عرضه کنند روند که چه کاری انجام دهند تا با قیمت پایین تری محصول به دنبال این می

کنند به روشی  ها سعی می خرد؟ خیر، در نتیجه کارخانه هایش را افزایش دهد آیا مصرف کننده این محصوالت را می قیمتدرصد 

گذاری  ای برای تعیین قیمت نامه وی با بیان اینکه روش بخش.شان را در بازار عرضه کنند ها را کاهش دهند تا بتوانند محصول قیمت

تواند قیمت را افزایش دهد، از سوی دیگر دامدار معتقد است که ضرر  گوید نمی رخانه دار میاز یک طرف کا: جوابگو نیست، گفت

شود نتیجه نداشته  های دربسته گرفته می هایی که در کمیسیون گیری ها و تصمیم گذاری کنیم قیمت دهد؛ عمال مشاهده می می

 است

 http://www.foodpress.ir/Post 
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 اقلیم و منابع طبیعی

 آیانا 1349مرداد  29, شنبه

 هکتار از عرصه های بیابانی استان تهران  4۲۲بیابان زدائی در 
 4۲۲سرپرست معاونت فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران از اجرای عملیات بیابان زدائی در سطح 

 .خبر داد( ره)ستاد اجرائی فرمان حضرت امام  هکتار با مشارکت

به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران، قاسم حقانی با هدف توسعه همکاری های بین بخشی و بهره مندی از پتانسلی ها و 

ات خشکسالی و و در چارچوب برنامه اقدام ملی مقابله با بیابان زائی ، تعدیل اثر( ره)توانمندی های ستاد اجرائی فرمان حضرت امام 

 1هکتار از عرصه های بیابانی منطقه اخترآباد شهرستان مالرد با اعتباری معادل  699مقابله با آثار زیانبار گرد و غبار، امسال 

 .میلیارد ریال زیر پوشش عملیات بیابان زدائی قرار می گیرد

با این ستاد و در محدوده اجرائی طرح تعمیم این همکاری مشترک در قالب تفاهم نامه تنظیمی : ضمن بیان این مطلب افزود

اجرائی می شود و با این اقدام ضمن کنترل بخشی از گرد و ( مدیریت مشارکتی منابع طبیعی و توسعه روستائی )ترسیب کربن 

منابع  غبار، زمینه مناسبی برای ایجاد اشتغال در بین جوامع محلی و ارتقای سطح دانش و آگاهی آحاد جامعه نسبت به فرهنگ

 .طبیعی فراهم می گردد

در راستای این تفاهم : وی با بیان این که عملیات بیابان زدائی در منطقه یاد شده از طریق نهال کاری انجام خواهد شد تصریح کرد

وافق، هکتار که به همراه آبیاری و مراقبت خواهد بود، در صورت ت 699نامه پیش بینی شده است پس از اتمام نهال کاری در سطح 

هکتار و اعتبار الزم تا مبلغ سی میلیارد ریال افزایش یافته و اقدامات الزم طی یک دوره  299حجم عملیات بیابان زدائی تا سطح 

 .پنج ساله انجام گیرد

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/59900-6.html 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا 1349مرداد  29, شنبه

 طرح حفاظت از تاالب ها، در دست بررسی مجلس 
نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسالمی با اشاره به صدمات وارده به محیط زیست و تاالب های کشور بر اثر 

طرح حفاظت از تاالب ها در مجلس شورای اسالمی در دست بررسی : اجرای طرح های غیر کارشناسی انتقال آب گفت

 .و پیگیری است

با تصویب این طرح، : به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران از دزفول، عباس پاپی زاده در جمع خبرنگاران این شهرستان افزود

بیشتر مانع اجرای طرح ها و پروژه های  اختیارات باز دارنده بیشتری به سازمان حفاظت محیط زیست اعطا می شود تا با قدرت

 .مخرب زیست محیطی در کشور شود

وی ضمن انتقاد از سکوت سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص طرحهای انتقال آب در کشور که منجر به صدمات جبران 

اینکه سازمان حفاظت محور عمده مشکالت زیست محیطی کشور کمبود آب است، لذا برای : ناپذیر زیست محیطی شده است افزود

محیط زیست از قدرت اجرایی بیشتری برای برخورد با تخلفات زیست محیطی به ویژه در زمینه اجرای طرح ها و پروژه های 

 .مختلف داشته باشد باید از دولت مستقل شده و در تصمیم گیری ها دارای حق وتو باشد

لهای گذشته طرح تحقیق و تفحص از سازمان حفاظت محیط زیست از در سا: نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسالمی افزود

سوی مجلس آغاز شده تا دلیل سکوت این سازمان در خصوص صدور مجوز به برخی طرح های غیر کارشناسی و مخرب محیط 

صرف زیست مشخص شود زیرا اگر سازمان حفاظت محیط زیست به وظایف قانونی خود به درستی عمل می کرد اکنون که با 

 .میلیاردها تومان سد گتوند ساخته شده با بحران دریاچه نمک در این سد روبرو نمی شدیم

وی ضمن انتقاد از طرح های غیر اصولی و غیر کارشناسی در زمینه انتقال آب از سرشاخه رودخانه های خوزستان در دهه های 

حوزه دیگر کامال اشتباه بوده ضمن اینکه طرح های انتقال طرحهای انتقال آب،حفر تونل،جابجایی آب از یک حوزه به :گذشته گفت

 .آب با صرف چندین هزار میلیارد تومان پول بیت المال اجرا می شوند که با پیگیری نمایندگان مجلس این طرح ها متوقف شدند

تان خوزستان بوجود سیاست های غلط دهه های گذشته در مدیریت منابع آب مشکالت بی شماری برای اس:پاپی زاده اظهار کرد

 .آورده و با وجود دو رودخانه کارون و دز این استان با بحران شدید کمبود آب مواجه شده است

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی به مشکالت زیست محیطی ناشی از احداث سد گتوند و نیز وجود کوه نمک در 

سد سازی به دلیل مشکالت مخرب زیست محیطی و نیز بحران جدی  احداث برخی طرح های:دریاچه این سد اشاره کرد و گفت

کمبود آب در مناطق پایین دست این سدها متوقف شده اند که از جمله می توان به سد در دست احداث بختیاری اشاره کرد که 

 .عملیات اجرایی آن با پیگیری مجلس متوقف گردید

کرخه در جنوب استان خوزستان به دلیل نبود آب برای کشت اشاره کرد و  وی به توقف کشت محصوالت تابستانه در حوزه آبریز

 .کشاورزانی که در مسیر رودخانه ها کشاورزی می کنند باید حقآبه آنها پرداخت شود:گفت

در استان خراسان به دلیل :پاپی زاده نبود الگوی کشت را از دیگر مشکالت جدی بخش کشاورزی در سراسر کشور دانست و گفت

لیه آبهای زیر زمینی کشت چغندرقند متوقف شده و در اصفهان نیز سفره های آب زیرزمینی تخلیه و قنات ها خشک شده که تخ

 .این اقدامات غیر اصولی حیات منطقه را به خطر انداخته است

ود در سراسر کشور با اجرای این طرح منابع آب موج:عضو کمیسیون تلفیق با تاکید بر ضرورت اجرای طرح آمایش سرزمینی گفت

شناسایی شده و بر اساس منابع آب موجود برای بهره برداری مناسب از منابع آب در بخش کشاورزی ، صنعت و شرب برنامه ریزی 

 .کرده و مانع اجرای طرح ها و پروژه های غیر اصولی و غیر کارشناسی پراکنده در کشور شد



 4931مرداد  مراهچاهم اخبار هفته   مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

39 
 

تشدید پدیده :جلس شورای اسالمی در رابطه با پدیده ریزگردها نیز گفت پاپی زاده در خصوص اقدامات صورت گرفته از سوی م

 .ریزگردها ارتباط مستقیمی با سدسازی های بی رویه و کاهش دبی رودخانه ها دارد

کاهش دبی رودخانه ها در استان خوزستان آسیب جدی به بخش :عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی همچنین گفت

 .وارد کرده و مشاغل زیادی از بین رفته استدامپروری منطقه 

با اجرای :وی به احداث بزرگراه از سه راهی سیاه منصور به سمت چهار راه آوج ،پل میانرود و سپس هفت تپه نیز اشاره کرد و گفت

 .نداین پروژه مسیر دزفول به اهواز کاهش یافته و شهرهای میانرود،صفی آباد و شهر امام از بن بست خارج می شو

میلیارد ریال و اعتبار کلی این پروژه را دو هزار  199نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسالمی اعتبار اولیه این پروژه را 

 .عملیات اجرایی این پروژه بزرگ راهسازی بزودی آغاز می شود:میلیارد ریال دانست و گفت

ز به عنوان یکی از جاده های پرحادثه شمال خوزستان در دست تعریض و ایمن سازی جاده دزفول به شوشتر نی: وی اظهار کرد

میلیارد ریال اعتبار برای تعریض ،شانه سازی و استانداردسازی  699پیگیری است و این جاده به شبکه های شریانی کشور وصل و 

 .بخشی از این جاده در سال گذشته صرف شد

انتقال برق به روستاهای :طقه احمدفداله وبخش شهیون دزفول نیز گفتنماینده دزفول در خصوص مشکالت مناطق محروم بویژه من

محروم دزفول تا شش ماه آینده انجام می شود ضمن اینکه هفت مدرسه پیش ساخته در این مناطق نصب و دو دکل مخابرات 

 .صب می شودنیزنصب شده است و با پیگیری انجام شده و همکاری وزارت ارتباطات دکل های مخابراتی دیگری نیز ن

 .هزار نفر جمعیت دارای چهار بخش مرکزی ، چغامیش ، شهیون و سردشت می باشد 299شهرستان دزفول با حدود 

http://www.iana.ir/majles/item/59900-6.html 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 ایسنا - 134۲مرداد  2۲دوشنبه 

 های کشاورزی انتقاد جهانگیری از تغییر کاربری زمین

چه معنایی دارد زمینی که قابلیت سه بار کشت را : جمهور با انتقاد از روند تغییر کاربری اراضی کشاورزی، گفت معاون اول رئیس

شود  نیست اما به زدوبندهای اداری که ناحق ایجاد میداراست، تغییر کاربری داده شود؟ دولت با آرامش و ویال داشتن افراد مخالف 

 .حساس است

منطقه مازندران، اسحاق جهانگیری شامگاه دوشنبه در جلسه شورای اداری مازندران ( ایسنا)به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران

سایل استان را طوری مطرح کرد که با ارائه های زیادی برای توسعه دارد و باید م استان مازندران فرصت"در ساری، با اشاره به اینکه 

نباید همیشه از مشکالت گفت و طوری فضای استان : ، اظهار کرد"های استانی بتوان آن را به سمت و سوی درستی پیش برد برنامه

 .را نشان داد که مدیران استان ناتوان جلوه کنند

جمهور گفت وقتی به مازندران وارد شدم  یر و امید دارند و رئیسها حق بزرگی بر گردن دولت تدب مازندرانی"وی با بیان اینکه 

کار اصلی را انجام دادند و هر حرکتی که  05ها در انتخابات سال  مازندرانی: ، افزود"فهمیدم که فضای انتخابات عوض شده است

 .الزم بود از جایی آغاز شود و به سایر کشور تسری پیدا کند، از همین مازندران شروع شد

گذاران را  هایی آماده داشته باشد و سرمایه های خارج از کشور طرح جهانگیری با اشاره به اینکه مازندران باید برای جلب سرمایه

ترین سال برای کشور است و باید در این زمینه مدیریت درستی اعمال  از نظر اقتصادی سخت 09سال : هدایت کند، تاکید کرد

 .شود

از همین رو، ارزیابی مدیران استانی نیز بر این : ، گفت"تمام به بخش خصوصی واگذار شود های نیمه طرح باید"وی با بیان اینکه 

 .تمام را به بخش خصوصی واگذار کنند های نیمه منطبق شد که طرح

ه بار کشت را چه معنایی دارد زمینی که قابلیت س: جمهور درباره تغییر کاربری اراضی کشاورزی نیز اظهار کرد معاون اول رئیس

شود  دارد، تغییر کاربری داده شود؟ دولت با آرامش و ویال داشتن افراد مخالف نیست اما به زدوبندهای اداری که ناحق ایجاد می

 .حساس است

: تواند از نظر توسعه در صدر اقتصاد کشور قرار گیرد و در ادامه گفت وی مازندران را استان با استعدادی معرفی کرد که می

 .گترین بندر و دریای خزر را امروز در مازندران بازدید کردم ولی انتظار بیشتری از این بندر داشتمبزر

فکر و باسواد و نزدیکی مازندران به پایتخت یک موقعیت  وجود جنگل، میزان بارندگی، جمعیت خوش"جهانگیری با بیان اینکه 

در کنار توسعه مازندران، یک کار خالف محیط : ، تصریح کرد"ه کشور باشداستثنایی است و از این رو مازندران باید رتبه اول توسع

 .زیست هم نباید انجام شود

توانید  تی را می برای توسعه اگر نتوانید صنعت فوالد بیاورید صنعت آی. اندازی نکنید در مازندران صنعت فوالد راه: وی ادامه داد

 .شغل در این بخش وجود دارد 699زایی  مازندران قابلیت اشتغالگسترش دهید زیرا به گفته مسئوالن این حوزه در 

، جاده 09جاده فیروزکوه در سال : سازی، اظهار کرد های مازندران در بخش راه جمهور با تاکید بر لزوم اتمام پروژه معاون اول رئیس

 .شود افتتاح می 09 آن تا پایان سال 9و قطعه  01، قطعه یک آزادراه تهران شمال در سال 02هراز در سال 

ها باشند، بر ضرورت تکمیل سدهای استان نیز  جهانگیری ، با بیان اینکه استاندار مازندران و وزیر راه باید پیگیر اتمام این پروژه

 .تاکید کرد

خارات تاریخ ای از افت مذاکرات هسته: جمهور با تاکید بر اینکه دغدغه دولت درباره رفع بیکاری جدی است، گفت معاون اول رئیس

 .رود ایران به شمار می
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ای در دولت روحانی برای یک دوره ریاست جمهوری  مدیریت موضوع هسته: جهانگیری در شورای اداری استان مازندران اظهار کرد

 .کافی است

ان را به رسمیت ای ایر دولت روحانی سه هدف اینکه دنیا حق هسته: ای گفت وی با اشاره به تدابیر رهبری درباره مذاکرات هسته

 .های ظالمانه پایان دهد را دنبال کرد ای کشور حفاظت شود و به تحریم بشناسد، از دستاوردهای هسته

کشور در  1ترین مذاکرات دیپلماسی دنیا بود و اینکه ایران در یک طرف و  یکی پیچیده 2+6جهانگیری با بیان اینکه مذاکره با 

این مذاکرات نشان داد که چگونه با عزت در این مذاکره : خارات تاریخ ملت ایران بود، افزودطرف دیگر قرار داشت قطعا یکی از افت

تعامل شد و نشان دادیم که جمهوری اسالمی دستاوردهای مهمی داشته و از سویی تربیت نیروی انسانی در عرصه دپیلماسی یکی 

 .دیگر از این دستاوردها بوده است

هوری اسالمی در چند صد سال اخیر در منطقه در زمره کشورهای قدرتمند بوده و ایستادگی ملت وی با اشاره به اینکه قطعا جم

های ظالمانه ملت ایران لب به  کردند با تحریم دشمنان فکر می: رفت، تصریح کرد ترین اتفاقات به شمار می ایران جزء استثنایی

 .گشاید و صنایع ورشکست خواهند شد اعتراض می

تواند با داعش مبارزه کند و این مهم است که بتوانیم از  داند که بدون ایران نمی جمهور با تاکید بر اینکه آمریکا می معاون اول رئیس

شود که به خودشان مربوط است  ای در آمریکا مطرح می هایی درباره توافق هسته بحث: اقتدار و موقعیت کشور دفاع کنیم، ادامه داد

 .ورها حل شودو این موضوع باید در درون کش

ایران باید  -سال از آن گذشته است 69که بیش از -ساله مورد تاکید رهبری  59انداز  وی با اعالم اینکه طبق سند چشم

ها به پایان رسیده و  در حال حاضر تحریم: قدرتمندترین کشور در خاورمیانه باشد و تحقق این خواسته وظیفه مسئوالن است، افزود

 .وص بیکاری جدی است تا جوانان بتوانند با تامین هزینه، زندگی خود را اداره کننددغدغه مسئوالن در خص

ها به  اگر آمریکایی: ها هستند، یادآور شد زند اسراییلی جهانگیری با اشاره به اینکه آنکه بیش از همه درخصوص مذاکرات جیغ می

خواهند با پول  مداران آمریکایی می ن است که برخی سیاستها گرایش پیدا کنند معنایش ای ها و عربستانی سمت و سوی اسرائیلی

 .کشورهای دیگر به منافع سیاسی خود برسند

خواهیم تولید،  ربایند؛ می گیری از بازار ایران گوی سبقت را از هم می در حال حاضر کشورهای جهان برای بهره: وی خاطرنشان کرد

براساس نسخه اقتصاد مقاومتی شکل بگیرد و باید این مهم در روابط خارجی  صادرات و توسعه کشور، رفاه مردم در اقتصاد ایران

 .لحاظ شود

های عالمانه و دقیق برای توسعه کشور است و همه مدیران باید از آن  نسخه اقتصاد مقاومتی به معنای سیاست: وی عنوان کرد

 .تبعیت کنند

: توسعه و رشد اقتصادی به صورت شتابان اجرا خواهد شد، یادآور شد معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه از اواخر امسال حرکت

 .باید مدیریت الکترونیک را فعال کرده و حرکت مبارزه با فساد را با شدت و حساسیت باال دنبال کنیم

http://www.isna.ir/fa/news/09925162909 
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لیم و منابع طبیعیاق  
 ایسنا - 134۲مرداد  2۲دوشنبه 

 !ها به صنعت زاده برای سپردن جنگل درخواست جدید نعمت

 .برداری از آن به بخش صنعت تاکید کرد وزیر صنعت، معدن و تجارت بر واگذاری جنگل و بهره

برداری از کارخانه تولید کاغذ از  در مراسم بهره -دوشنبه  -زاده عصر امروز  به گزارش خبرنگار ایسنا در مازندران، محمدرضا نعمت

دو : چوب و کاغذ مازندران با اشاره به اینکه صنعت سلولزی و تولید کاغذ در کشور نقشه راه دارد، اظهار کرد  کاغذ باطله در صنایع

 .بخش آموزش و فرهنگ در مصرف کاغذ رقیب یکدیگر هستند و باید از هر دو بخش حمایت صورت گیرد

 .شود ها به دست صنعت، موجب احیای این بخش می سپردن جنگل: با اعالم اینکه ایران در زمینه چوب فقیر نیست، افزودوی 

در جنگل باید از یک سو برداشت و از سوی دیگر کاشت صورت : زاده با اشاره به اینکه جنگل یک موجود زنده است، بیان کرد نعمت

 .گیرد

برداری از جنگل برای تامین مواد اولیه خود هم شده باید از جنگل مراقبت کند،  زمینه بهره وی با بیان اینکه بخش صنعتی در

 .بردار از جنگل برای ادامه حیات خود نیاز به جنگل دارند های بهره شرکت: گفت

باید در : نند، افزودبردار از جنگل نباید با حداقل ظرفیت فعالیت ک وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه واحدهای بهره

 .زمینه بازیافت فعالیت بیشتری صورت گیرد

برداری از جنگل به صنعت واگذار شود تا  باید بهره: بردار سهامدار هستند، یادآور شد های بهره وی با اشاره به اینکه مردم در شرکت

 .احیای صنعت چوب را موجب شود

باید قرنطینه درست در این زمینه صورت گیرد و با : وب در آستارا تصریح کرداندازی واحد قرنطینه چ این مسئول با تاکید بر راه

 .واردات چوپ به حفظ جنگل و رونق صنعت چوب بپردازیم

 ....و اما در حاشیه

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین قرار بود با همراهی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران از شهرک صنعتی 

بازدید کند که در مسیر بازدید از این شهرک، به دلیل بحث با محمدپور، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت ( ع)امامزاده عبداهلل

 .مازندران از بازدید از این شهرک انصراف داد

هکتار  92در مازندران بود که حدود ( دسا)به گزارش ایسنا، دلیل بحث وزیر و محمدپور، زمین مرتبط با شرکت دیزل سنگین ایران 

گیرد اما این شرکت مدعی شده که از دادن  تعلق می( ع)شود و به شهرک صنعتی امامزاده عبداهلل از اراضی این منطقه را شامل می

 .زند زمین به شهرک سر باز می

 .ها نیز نشد وگو با رسانه همچنین خبرنگاران شهرستان آمل در تالش برای مصاحبه با وزیر بودند اما وی حاضر به گفت

 .وزیر صنعت، پس از این شهرستان به ساری عزیمت و در جمع فعاالن اقتصادی مازندران سخنرانی کرد

http://www.isna.ir/fa/news/09925169005 
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 انتصابات

 آیانا 1349مرداد  28, چهارشنبه

 ادیه مرکزی دامداران ایران شد علیرضا عزیزاللهی، مدیرعامل اتح
اللهی در سمت مدیرعاملی اتحادیه دامداران کشور  با برکناری سعید سلطانی سروستانی، از امروز علیرضا عزیز

 .مشغول به کار شد

به این ، اتحادیه مرکزی دامداران ایران شاهد تغییرات مدیریتی جدیدی بود، (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .دهد ترتیب که از امروز با مدیر جدید ادامه فعالیت می

دار بود که به دالیلی نامعلوم از پست خود برکنار  پیش از این، سعید سلطانی سروستانی، مسئولیت مدیرعاملی این اتحادیه را عهده

دار  فعالیت بوده و همچنین عهده مشغول به "جاهد"گذاری  های گذشته در شرکت سرمایه شد و علیرضا عزیزاللهی که در سال

 ./های شرکت صنایع شیر ایران بود، جانشین وی شد مدیریت بخش شیرخام و امور مجتمع

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/59592-6.html 
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 بازار و قیمت ها

 - 49/50/20فارس

 هزار ریال ۰99هر کیلو گوشت بره منجمد /آغاز خرید گوشت قرمز از تولیدات داخلی
 ۰99گوشت بره پروار شده منجمد کارتنی به قیمت کیلویی : مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور اعالم کرد

های استان  ها خریداری و در سردخانه های عشایری و دامداران استان اتحادیه هزار ریال با انعقاد قرارداد با

 .شود سازی می ذخیره

های کوچک از دامداران و  موضوع خرید دام: به نقل از شرکت پشتیبانی امور دام، مصطفی یاسایی گفت خبرگزاری فارسبه گزارش 

های  ها در کارگروه تنظیم بازار کشور تصویب شد که جهت اجرا به نمایندگی تنظیم بازار و ایجاد تعادل در قیمتعشایر به منظور 

 .استانی شرکت پشتیبانی اعالم شد

هزار ریال به ازای هر کیلو  500شرکت پشتیبانی امور دام کشور گوشت بره پروار شده منجمد کارتنی را به قیمت : وی اظهار داشت

سازی  بینی شده در استان ذخیره های پیش ها خریداری و در سردخانه های عشایری و دامداران استان نعقاد قرارداد با اتحادیهپس از ا

 .کند می

هزار تن گوشت بره پروار شده خریداری خواهد شد که در صورت عدم ثبات  2در مرحله اول اجرای این طرح : یاسایی تصریح کرد

 .مه خواهد داشتبازار این روند خرید ادا

های کنترل کیفی  تحویل گوشت خریداری شده باید مطابق با دستورالعمل: مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام اظهار داشت

 .شرکت و شرایط اعالمی از سوی سازمان دامپزشکی کشور باشد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=60099252996509 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940525001270


 4931مرداد  مراهچاهم اخبار هفته   مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

91 
 

 بازار و قیمت ها
 - 49/50/27فارس

ترین قیمت انواع حبوبات به عنوان کاالی پرتقاضای خانوارها در بازار شهرستانی میدان امام حسین  جدید
 .تهران اعالم شد( ع)

براساس جدول زیر ( ع)قیمت انواع حبوبات در بازار شهرستانی میدان امام حسین  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 :است

 (ع)جدول قیمت انواع حبوبات در بازار شهرستانی میدان امام حسین 

 (تومان)قیمت  انواع حبوبات

 0999 عدس

 0999 دال عدس

 2999 لوبیا قرمز

 1999 لوبیا سفید

 1999 لوبیا چیتی

 1999 لپه

 9299 نخود

 0999 لوبیا چشم بلبلی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=60099251996002 
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 بازار و قیمت ها
 - 49/50/27فارس

های گذشته تقریبا ثابت بوده و با توجه به تولید و عرضه  در بازار تهران در هفتهقیمت انواع میوه و سبزی 
 .فراوان قیمت این محصوالت رشدی نداشته است

بوده و با توجه به های گذشته تقریبا ثابت  قیمت انواع میوه و سبزی در بازار در هفته خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .تولید و عرضه فراوان قیمت این محصوالت رشدی نداشته است

خورد، که  ها به چشم می نه میوه های وارداتی کم شده و کمتر در بازار این گو افزاید، در چند هفته گذشته عرضه میوه این گزارش می

های تابستانی  دات قاچاق میوه نیست، بلکه عرضه فراوان میوهاندرکاران این بازار این امر به دلیل کم شدن وار به گفته برخی دست

ها را در سردخانه برای  های وارداتی این میوه های خارجی شده به بازار شده و واردکنندگان میوه تولید داخل مانع از ورود میوه

 .کنند عرضه در فصل مناسب نگهداری می

 تهران( ع)ن قیمت میوه سبزی در بازار شهرستانی میدان امام حسی

 قیمت بر حسب تومان انواع میوه و سبزی

 9299 شلیل

 0299 آلو قطره طال

 9999 آلو سیاه

 0299 آلبالو

 9299 انگور عسگری

 2999 انگور قرمز

 0999 سیب گالب

 2999 هلو انجیری

 9299 هلو هسته جدا

 1999 انجیر زرد

 2999 انجیر سیاه

 0299 موز

 6299 خربزه

 199 هندوانه

 6599 طالبی

 6599 سیب زمینی

 6099 پیاز

 6299 خیار

 6999 گوجه فرنگی

http://www.farsnews.com/
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 6299 هویج

 5999 کدو

 5999 کلم

 5999 بادمجان

 0999 لوبیای سبز

تومان و قیمت هر کیلو سبزی آش، کوکو و قرمه در این  5299براساس این گزارش قیمت هر کیلو سبزی خوردن در میدان مذکور 

 .ومان استت 5999بازار 

 69هزار تومان و هر کیلو آناناس  65رود  های گرمسیری و وارداتی به شمار می همچنین قیمت هر کیلوگرم انبه که یکی از میوه

 .هزار تومان است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=60099251996006 
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 بازار و قیمت ها

 آیانا 1349مرداد  20, یکشنبه

هشدار به قیمت تمام شده محصوالت / برنامه های خانه کشاورز برای انتخابات مجلس دهم کلید خورد

 کشاورزی داخلی 
هانی است که این امر یک های ج شده همه محصوالت کشاورزی در کشور به مراتب بیشتر از قیمت های تمام قیمت

 .تهدید برای بخش است

به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران به نقل از روابط عمومی خانه کشاورز، دبیرکل خانه کشاورز امروز در نشست ماهانه شورای 

وسعه و رفاه مردم ای و امید به اینکه نتایج این اقدامات به ت های حاصل از مذاکرات هسته مرکزی این تشکل، ضمن شادباش موفقیت

شده همه محصوالت  های تمام قیمت. ترین قیمت خود رسیده است اینک طی شش ماه گذشته نفت به پایین: منتهی شود، گفت

های جهانی است که این امر یک تهدید برای بخش است و کشاورزان باید با ورود  کشاورزی در کشور به مراتب بیشتر از قیمت

 .خود را برای رقابت با بازارهای جهانی تنظیم کنندهای نوین کشاورزی  فناوری

امروز قیمت جهانی محصوالت کشاورزی : وری باشد، افزود عیسی کالنتری با اظهار اینکه سیاست دولت باید تالش برای افزایش بهره

ی الزم نسبت به ها تر از تولیدات داخلی است و کشاورزان با تدبیر و بررسی درصد ارزان 99در بازارهای جهانی حداقل 

 .های جدید برای رقابتی کردن تولید اقدام کنند گذاری سرمایه

میلیاردی  20اکنون مشغول برداشت  هم: میلیارد مترمکعب اعالم کرد و ادامه داد 00های زیرزمینی را  وی، تجدیدپذیری ساالنه آب

 .یما از آنها هستیم، این در حالی است که در بخش آب از خط بحران عبور کرده

وری  با وضع موجود در برنامه ششم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی؛ توسعه فقط با افزایش بهره: دبیرکل خانه کشاورز خاطرنشان کرد

 .بخشی کشور برای جلوگیری از بحران آب در تضاد است بدیهی است جز این با برنامه تعادل. در نظر گرفته شود

گرایانه  بخشی نگاه واقع ریزی درست برای تعادل ضر با درک منطقی از منابع آب و برنامهوزارت نیرو در حال حا: کالنتری تصریح کرد

 .های خود درباره آب با وزارت نیرو هماهنگ باشند به بخش آب دارد و از همه مسئوالن کشور خواست که در برنامه

های  ریزی کند برنامه منافع ملی کشور ایجاب می: وی با اعالم اینکه باور عمومی درباره کمبود آب هنوز واقعی نیست، یادآور شد

 .های بلندمدت چاره کار نیست بخشی، در حداقل زمان ممکن انجام گیرد، در غیر این صورت برنامه دقیق برای تعادل

واست در نقاط کشور فعالیت دارند، خ عنوان نماینده کشاورزان پیشرو در اقصی کالنتری از اعضای شورای مرکزی خانه کشاورز که به

های دقیق کارشناسی و واقعی آب نسبت به تولید اقدام کنند و آینده خود و  قدم شوند و اکیداً توصیه کرد با بررسی این امر پیش

 .کشور را در نظر بگیرند

ت خانه در ادامه این مراسم، گزارش جلسه دفتر سیاسی خانه کشاورز با موضوع انتخابات به اطالع اعضا رسید و درباره نحوه شرک

 ./کشاورز بحث و تبادل نظر شد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/59609-6.html 
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 بازار و قیمت ها
 فودپرس 1349مرداد ماه  26دو شنبه 

افزایش قیمت / ان را غیر رقابتی می کندروند قیمت گذاری محصوالت کشاورزی، تولیدات صنایع غذایی ایر

 صنایع غذایی در شرایط رکود محکوم به از دست دادن بازار است

افزایش بی رویه قیمت خرید تضمینی محصوالت کشاورزی باعث غیر رقابتی شدن تولیدات صنایع  – اقتصاد غذا <صنایع غذایی

 .غذایی در بازارهای بین المللی می شود

، سید محمدرضا مرتضوی رییس هیات مدیره کانون انجمنهای صنایع غذایی ایران «فود پرس»بری اقتصاد غذا به گزارش پایگاه خ

در دیداری صمیمانه با مدیران و سردبیران رسانه ها که به مناسبت روز خبرنگار برگزار شد طی سخنانی در خصوص وضعیت صنایع 

کشاورزی باید اصولی و هدفمند باشد و نباید هزینه حمایت از بخش حمایت از بخش : غذایی کشور ضمن بیان مطلب فوق افزود

 .کشاورزی به صنعت غذا تحمیل شود

نقدینگی صنعت غذا از ابتدای تولید تا : وی یکی از مشکالت اساسی صنایع غذایی را ناکارآمدی نظام توزیع کنونی دانست و گفت

 .این در حالی است که صنعت غذا از کمبود نقدینگی رنج می بردبازگشت پول از فروش محصول حدود چهار ماه طول میکشد و 

وجود سه میلیون واحد صنفی، سازمان اجتماعی، اقتصادی و سیاسی قدرتمندی را رقم زده است که قادر است : مرتضوی افزود

 .مناسبات اقتصادی را مدیریت کند

خنان خود با اشاره به رکود حاکم بر اقتصاد کشور که دامن رییس هیات مدیره کانون انجمنهای صنایع غذایی در بخش دیگری از س

درصد کاهش  09ارزش سبد غذایی در هزینه های خانوار طی چهار سال اخیر حدود : صنعت غذا را نیز گرفته است خاطرنشان کرد

 .یافته است و این روند باعث ایجاد رکود در صنعت غذا شده است

  .افزایش قیمت محصوالت صنایع غذایی به معنای از دست دادن بازار است در شرایط رکود کنونی،: وی تصریح کرد

http://www.foodpress.ir/Post. 
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 بازار و قیمت ها

  فودپرس 1349مرداد ماه  20یک شنبه 

 <نایع غذاییگذاری تنها راه تنظیم بازار لبنیات است ص حذف قیمت;
راه حل اصلی برای حل مشکل تولید و افزایش : رییس سابق کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق بازگانی تهران معتقد است 

شاهرخ ظهیری درباره وضعیت بازار لبنیات و افزایش قیمت برخی محصوالت .قیمت لبنیات، واقعی شدن قیمت این محصوالت است

ها دچار ضرر و زیان شوند،  ها یا دامداری شود کارخانه علت تمامی مشکالتی که باعث می: ار کردهای اخیر اظه لبنی در ماه

ها به شکل  اگر قیمت از روی محصوالت غذایی از جمله لبنیات برداشته و نرخ. شود گذاری است که از سوی دولت انجام می قیمت

شان را  کنند که در این شرایط نمی توانند محصوالت ها عنوان می هکارخان: آزاد تعیین شوند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟وی افزود

رسیم که اگر دولت این شهامت را داشته باشد و قیمت صنایع  خرد؛ بنابراین به این نتیجه می کننده نمی بفروشند چون مصرف

یابد؛ این اصل عرضه  ها کاهش  ایش و قیمتشود کیفیت کاال به دلیل رقابت در بازار افز باعث می  غذایی از جمله لبنیات را آزاد کند،

کنند بلکه  کارخانه مطمئنا فعالیت خود را تعطیل نمی: رییس سابق کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد.و تقاضاست

 29یک کارخانه اگر فرض کنیم . شان را عرضه کنند روند که چه کاری انجام دهند تا با قیمت پایین تری محصول به دنبال این می

کنند به روشی  ها سعی می خرد؟ خیر، در نتیجه کارخانه هایش را افزایش دهد آیا مصرف کننده این محصوالت را می درصد قیمت

گذاری  ای برای تعیین قیمت نامه وی با بیان اینکه روش بخش.شان را در بازار عرضه کنند ها را کاهش دهند تا بتوانند محصول قیمت

تواند قیمت را افزایش دهد، از سوی دیگر دامدار معتقد است که ضرر  گوید نمی از یک طرف کارخانه دار می: ، گفتجوابگو نیست

شود نتیجه نداشته  های دربسته گرفته می هایی که در کمیسیون گیری ها و تصمیم گذاری کنیم قیمت دهد؛ عمال مشاهده می می

 است

 http://www.foodpress.ir/Post. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.foodpress.ir/Post


 4931مرداد  مراهچاهم اخبار هفته   مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

97 
 

 برنامه و سیاست ها

 - 49/50/20فارس

 بخش کشاورزی به غلط متهم به هدر دادن آب شد/ کنند صنایع لبنی در اجرای مصوبه خرید شیر لجبازی می
در صورت تامین : اشد، گفتوزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه بخش کشاورزی باید دارای خدمات پیشین و پسین ب

بخشی متکی به خودش   های مورد نیاز و همچنین صنایع تبدیلی برای عرضه محصوالت کشاورزی این بخش، نهاده

 .خواهد بود

ه هیات عمومی و ، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی امروز در سومین جلسخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

: های صنفی دو وظیفه عمده را برعهده دارند، گفت دوازدهمین جلسه شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی با بیان اینکه تشکل

 .ها است و وظیفه دوم رساندن صدای کشاورزان به گوش مسئوالن است ای توانمند از تشکل ها ایجاد زنجیره وظیفه اول این تشکل

کنند، معموالً از  برنده هستند و افرادی که در انجام وظایفشان تعلل می ها توانمند شوند پیش یم که اگر تشکلما معتقد: وی افزود

 .شوند ها حذف می این تشکل

هاست و  های مختلف کشاورزی بر عهده تشکل عمده اقدامات در کشورهای توسعه یافته در بخش: وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت

 .شود های صنفی انجام می این کشورها غالبا حرفی برای گفتن ندارند و همه کارها در نظامنمایندگان دولت در 

ها  من معتقدم بخش کشاورزی در پیشین و پسین مسایل مربوط به کشاورزی اعم از تولید نهاده: وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت

 .تولید آنها تاثیر نگذاردو صنایع تبدیلی باید متکی به خود باشد تا عوامل بیرونی بر روند 

سال پیش دامدار چرخه لبنی در  29حدود : میلیون تن شیر در سال اظهار داشت 65میلیون تا  69وی با اشاره به تولید حدود 

 .کرد اختیار داشت و شیر و ماست را خودش تولید می

ا هنوز قیمت توسط صنایع لبنی اجرایی تومان مصوب شده، ام 6999حجتی با بیان اینکه قیمت خرید شیر خام از سال گذشته 

 .کنند و این امر در نهایت به ضرر خودشان است صنایع لجبازی می: شود، گفت نشده و با این قیمت شیر از دامداران خریداری نمی

 .برم شود، رنج می من از این که شیر با قیمت مصوب از تولیدکنندگان خریداری نمی: وی افزود

های آنها وارد  بیان اینکه چرا نباید بذر و کود مورد نیاز در بخش کشاورزی توسط خود کشاورزان و تشکل وزیر جهاد کشاورزی با

شود سود  کنند و این امر موجب می ها را وارد می ها نهاده ها وجود دارد، واسطه به دلیل ضعفی که در تشکل: شود، اظهار داشت

 .حاصل از این کار را آنها ببرند

اش دامش تلف  کشاورز در مزرعه: که همان طور که اشاره کردم، یکی از اهداف نظام صنفی ایجاد صدا است، گفتوی با بیان این

توانند مطالبات را مطرح  ها می رسد، بنابراین در این موارد تشکل خرند، زیرا صدایش به جایی نمی اش را نمی شود و شیر تولیدی می

 .و به نتیجه برسانندکنند و آن را در سطح جامعه پیگیری کرده 

ای اصرار دارند که با تعرفه پایین و قیمت  شود اما عده با وجود اینکه برخی محصوالت کشاورزی در داخل تولید می: حجتی افزود

 .ارزان محصولی را وارد کنند تا یان محصوالت کشاورزی تولید داخل رقابت کند

در این مواقع باید صدای کشاورزی بلند باشد که : شود، گفت دامی داده میحجتی با بیان اینکه آیا در بحث خودرو اجازه چنین اق

 .چرا باید بخش کشاورزی با چنین مواردی مواجه باشد

 بخش کشاورزی به غلط متهم به هدر دادن آب شده است

ی به غلط متهم بخش کشاورز: ها و کمبود آب اشاره کرد و گفت سالی وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنانش به خشک

که ماهیت و ذات کشاورزی مصرف آب است و مصرف زیاد آب در این بخش نباید این گونه   دهد در حالی است که آب را هدر می

 .دهیم قلمداد شود که ما آب را هدر می

http://www.farsnews.com/
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ی که آب را بد کند، متهم باشد بلکه باید آن بخش نباید آن بخشی که بر اساس ذات و ماهیتش آب بیشتری مصرف می: وی افزود

 .کند، متهم شود مصرف می

 .ما قبول داریم که در برخی جاها ممکن است آب را خوب مصرف نکنیم و یا آب را هدر دهیم: حجتی بیان داشت

خواهیم مصرف آب را و هدرروی آن را اصالح کنیم، باید اقداماتی انجام دهیم مثالً به  اگر می: وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

 .های نوین آبیاری را که در کشت با راندمان آب باال استفاده کنیم ها حرکت کنیم یا سیستم فشرده در گلخانه سمت کشت

های نوین  هزار میلیارد تومان مطالبات مالی کشاورزان برای تاسیس گلخانه و یا استفاده از روش 69هم اکنون نزدیک : وی افزود

 .ی برای آن نداریمآبیاری روی میز من است، اما ما بودجه کاف

شود برای کاهش   درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صورت ریالی که حدود هزار میلیارد تومان می 69: حجتی بیان داشت

هکتار از کشت محصوالت  099تا  099توان بین  مصرف آب در اختیار بخش کشاورزی قرار گرفته که با این مبلغ ساالنه می

 .منتقل کرد ها کشاورزی را به گلخانه

 .هزار هکتار گلخانه صنعتی در کشور ایجاد شود 2تا  0این در حالی است که باید ساالنه : وی تصریح کرد

های  های مختلف حضور یابیم و بنیان های مفقوده را شناسایی کنیم و با کمک دولت در قسمت ما باید حلقه: حجتی بیان داشت

های مختلف از جمله صادرات محصوالت کشاورزی حضور پرقدرتی  و در تمام زمینههای کشاورزی ایجاد کنیم  قوی را در تشکل

 .داشته باشیم

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=60099252999201 
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 برنامه و سیاست ها
 - 49/50/20فارس

 بخش کشاورزی به غلط متهم به هدر دادن آب شد/ کنند صنایع لبنی در اجرای مصوبه خرید شیر لجبازی می
در صورت تامین : وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه بخش کشاورزی باید دارای خدمات پیشین و پسین باشد، گفت

بخشی متکی به خودش   ت کشاورزی این بخش،های مورد نیاز و همچنین صنایع تبدیلی برای عرضه محصوال نهاده

 .خواهد بود

، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی امروز در سومین جلسه هیات عمومی و خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

: ی صنفی دو وظیفه عمده را برعهده دارند، گفتها دوازدهمین جلسه شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی با بیان اینکه تشکل

 .ها است و وظیفه دوم رساندن صدای کشاورزان به گوش مسئوالن است ای توانمند از تشکل ها ایجاد زنجیره وظیفه اول این تشکل

کنند، معموالً از  می برنده هستند و افرادی که در انجام وظایفشان تعلل ها توانمند شوند پیش ما معتقدیم که اگر تشکل: وی افزود

 .شوند ها حذف می این تشکل

هاست و  های مختلف کشاورزی بر عهده تشکل عمده اقدامات در کشورهای توسعه یافته در بخش: وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت

 .شود های صنفی انجام می نمایندگان دولت در این کشورها غالبا حرفی برای گفتن ندارند و همه کارها در نظام

ها  من معتقدم بخش کشاورزی در پیشین و پسین مسایل مربوط به کشاورزی اعم از تولید نهاده: وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت

 .و صنایع تبدیلی باید متکی به خود باشد تا عوامل بیرونی بر روند تولید آنها تاثیر نگذارد

سال پیش دامدار چرخه لبنی در  29حدود : در سال اظهار داشتمیلیون تن شیر  65میلیون تا  69وی با اشاره به تولید حدود 

 .کرد اختیار داشت و شیر و ماست را خودش تولید می

تومان مصوب شده، اما هنوز قیمت توسط صنایع لبنی اجرایی  6999حجتی با بیان اینکه قیمت خرید شیر خام از سال گذشته 

 .کنند و این امر در نهایت به ضرر خودشان است صنایع لجبازی می: شود، گفت نشده و با این قیمت شیر از دامداران خریداری نمی

 .برم شود، رنج می من از این که شیر با قیمت مصوب از تولیدکنندگان خریداری نمی: وی افزود

های آنها وارد  وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه چرا نباید بذر و کود مورد نیاز در بخش کشاورزی توسط خود کشاورزان و تشکل

شود سود  کنند و این امر موجب می ها را وارد می ها نهاده ها وجود دارد، واسطه به دلیل ضعفی که در تشکل: شود، اظهار داشت

 .حاصل از این کار را آنها ببرند

اش دامش تلف  زرعهکشاورز در م: وی با بیان اینکه همان طور که اشاره کردم، یکی از اهداف نظام صنفی ایجاد صدا است، گفت

توانند مطالبات را مطرح  ها می رسد، بنابراین در این موارد تشکل خرند، زیرا صدایش به جایی نمی اش را نمی شود و شیر تولیدی می

 .کنند و آن را در سطح جامعه پیگیری کرده و به نتیجه برسانند

ای اصرار دارند که با تعرفه پایین و قیمت  شود اما عده میبا وجود اینکه برخی محصوالت کشاورزی در داخل تولید : حجتی افزود

 .ارزان محصولی را وارد کنند تا یان محصوالت کشاورزی تولید داخل رقابت کند

در این مواقع باید صدای کشاورزی بلند باشد که : شود، گفت حجتی با بیان اینکه آیا در بحث خودرو اجازه چنین اقدامی داده می

 .شاورزی با چنین مواردی مواجه باشدچرا باید بخش ک

 بخش کشاورزی به غلط متهم به هدر دادن آب شده است

بخش کشاورزی به غلط متهم : ها و کمبود آب اشاره کرد و گفت سالی وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنانش به خشک

و مصرف زیاد آب در این بخش نباید این گونه  که ماهیت و ذات کشاورزی مصرف آب است  دهد در حالی است که آب را هدر می

 .دهیم قلمداد شود که ما آب را هدر می
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کند، متهم باشد بلکه باید آن بخشی که آب را بد  نباید آن بخشی که بر اساس ذات و ماهیتش آب بیشتری مصرف می: وی افزود

 .کند، متهم شود مصرف می

 .ا ممکن است آب را خوب مصرف نکنیم و یا آب را هدر دهیمما قبول داریم که در برخی جاه: حجتی بیان داشت

خواهیم مصرف آب را و هدرروی آن را اصالح کنیم، باید اقداماتی انجام دهیم مثالً به  اگر می: وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

 .باال استفاده کنیم های نوین آبیاری را که در کشت با راندمان آب ها حرکت کنیم یا سیستم سمت کشت فشرده در گلخانه

های نوین  هزار میلیارد تومان مطالبات مالی کشاورزان برای تاسیس گلخانه و یا استفاده از روش 69هم اکنون نزدیک : وی افزود

 .آبیاری روی میز من است، اما ما بودجه کافی برای آن نداریم

شود برای کاهش   که حدود هزار میلیارد تومان میدرصد از منابع صندوق توسعه ملی به صورت ریالی  69: حجتی بیان داشت

هکتار از کشت محصوالت  099تا  099توان بین  مصرف آب در اختیار بخش کشاورزی قرار گرفته که با این مبلغ ساالنه می

 .ها منتقل کرد کشاورزی را به گلخانه

 .صنعتی در کشور ایجاد شود هزار هکتار گلخانه 2تا  0این در حالی است که باید ساالنه : وی تصریح کرد

های  های مختلف حضور یابیم و بنیان های مفقوده را شناسایی کنیم و با کمک دولت در قسمت ما باید حلقه: حجتی بیان داشت

های مختلف از جمله صادرات محصوالت کشاورزی حضور پرقدرتی  های کشاورزی ایجاد کنیم و در تمام زمینه قوی را در تشکل

 .داشته باشیم
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 برنامه و سیاست ها

 - 49/50/29فارس

 انون بودجهبخشی به آب در ق برابری طرح تعادل 41اعتبار / چاه غیرمجاز مسدود شده است 10۲۲
بخشی  اعتباراتی که سال جاری برای اجرای طرح تعادل: چاه غیرمجاز آب گفت 10۲۲وزیر نیرو با بیان مسدود کردن 

 .برابر سال گذشته است 41به تراز آبی در قانون بودجه در نظر گرفته شده، 

چیان وزیر نیرو امروز در اولین گردهمایی مشترک مدیران ستادی و  ، حمید چیتسخبرگزاری فاربه گزارش خبرنگار اقتصادی 

: بخشی منابع آب زیرزمینی در جمع خبرنگاران، گفت های نیرو و جهاد کشاورزی با محوریت طرح احیا و تعادل استانی وزارتخانه

 .گیرد ها را در بر می و سایر بخشمسئله بحران آب زیرزمینی مشکلی چندوجهی است و این مسئله اقتصاد، اجتماع 

های کامالً مشخصی را تعیین کرده و قانونی  در جنبه مدیریتی خوشبختانه در سطح ملی شورای عالی آب اهداف و برنامه: وی افزود

 .های غیرمجاز در نظر گرفته شده است هم برای تعیین تکلیف چاه

هایی مشخص شده که همگی با هم همکاری کنند و  شوراها و جمع در سطح استان، شهرستان و در سطح دشت: چیان افزود چیت

های مختلف اعم از وزارت نیرو، وزارت جهاد  بتوانند مسئله بحران آب را سامان دهند، زیرا موضوع بحران آب مربوط به دستگاه

 .های دیگر است کشاورزی و دستگاه

برابر سال  69بخشی در قانون بودجه در نظر گرفته شده  ی طرح تعادلدر سال جاری اعتباراتی که برای اجرا: وزیر نیرو بیان داشت

 .گذشته است

نکته مهم این است که با اقدامات وزارت جهاد کشاورزی و : وی با اشاره به جلسه امروز مدیران وزارت نیرو و جهاد اظهار داشت

ها را دارند، در کنار اینکه اقدامات منجر به کاهش  از چاهبرداری  های غیرمجاز و رعایت قانون توسط کسانی که پروانه بهره بستن چاه

 .مصرف آب شود، تولید محصوالت کشاورزی را داشته باشیم و در میزان تولید آن کاهشی اتفاق نیفتد

های سنتی هم مصرف آب را متعادل کنیم و هم  های کشاورزی حفاظتی و اصالح شیوه با شیوه: چیان اظهار امیدواری کرد چیت

 .های زیرزمینی را داشته باشیم والت کشاورزی کاهش نیابد و همزمان افزایش درآمد کشاورزان و کاهش برداشت از آبمحص

ای اقدام کنیم که اضافه برداشت نسبت به ظرفیت آب  زیرزمینی به گونه  های آب هدف ما این است از سفره: وزیر نیرو اظهار داشت

 .هر ساله اضافه برداشت سطح ایستایی آب زیرزمینی را مقدار اولیه برگردانیمزیرزمینی حذف شود و بتوانیم با کاهش 

 .ها و اقدامات الزم این میزان افزایش یابد چاه غیرمجاز بسته شده و امیدواریم با برنامه 099هزار و  9تاکنون : وی افزود
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 برنامه و سیاست ها
 - 49/50/26فارس

درصد سود به جیب کشورهای توسعه یافته  07/ای در حال توسعه در دوئل تجارت آزاد جهانیهضرر کشور
 رود می

 07گوید،  که فائو می  جاری استقبال کرده است،معدن و تجارت از پیوستن ایران به آزادسازی ت  در حالی وزیر صنعت،

 .رود درصد سود آزادسازی تجاری به جیب کشورهای توسعه یافته می

وزیر صنعت،معدن وتجارت در کنفرانس دو روزه تجارت و سرمایه گذاری ایران   ،خبرگزاری فارسالملل  به گزارش گروه اقتصاد بین

ایران خود را برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی آماده میکند : تاکید کرد و اتحادیه اروپا که یکم و دوم مرداد در وین برگزار شد،

 .مند به مذاکره و انعقاد موافقت نامه های تجاری با اتحادیه اروپا و دیگر کشورهاست و عالقه

تجار، صنعتگران و مقاماتی از جمهوری اسالمی ایران و  و اتحادیه اروپا،در کنفرانس دو روزه تجارت و سرمایه گذاری ایران 

 .آلمان و سایر کشورها حضور داشتند.انگلستان.فرانسه.کشورهای اتریش

اما سازمان خواروبار جهانی در گزارشی اعالم کرده است، با پیوستن کشورها به سازمان تجارت جهانی بیشترین سود نصیب 

 .شود و کشورهای در حال توسعه سود بسیار کمتری از آزادسازی تجاری خواهند داشت ه میکشورهای توسعه یافت

میلیارد دالر از آزادسازی تجاری در بخش کشاورزی حاصل شود سه چهارم آن به جیب  612به گزارش فائو در صورتی که 

 .کشورهای توسعه یافته خواهد رفت

ن در این باره که چرا کشورهای در حال توسعه، کمتر از کشورهای توسعه یافته از بار جهانی این سازما به نقل از سازمان خوارو

برند؟ اعالم کرده است، یک دلیل این است که اکثر کشورهای در حال توسعه به واردکننده خالص  آزادسازی تجارت سود می

در کشورهای در . رکننده خالص نخواهد کردها را صاد های جهانی آن اند و اندکی افزایش در قیمت کاالهای کشاورزی تبدیل شده

 .تر از سودی است که تولیدکنندگان خواهند برد کنندگان خواهند دید، بیش حال توسعه، زیانی که مصرف

 :تر سود خواهند برد، به دلیل عوامل زیر است گیری، که تولیدکنندگان در کشورهای در حال توسعه کم این نتیجه

فقط باعث ( های اقتصادی سازمان توسعه همکاری)OECDها در کشورهای  هد که کاهش یارانهد های زیادی نشان می بررسی

های قیمتی این سازمان عمدتا بر کاالهای دارای  جابجایی سهم بازار بین کشورهای عضو خود این سازمان خواهد شد، زیرا دخالت

د این گونه محصوالت در کشورهای در حال توسعه بیش دانیم که عامل محدودکننده تولی منشاء مناطق معتدل متمرکز است و می

 .های حمایتی سایر کشورها باشد، طبیعی و اقلیمی است از این که سیاست

 تعلق سه چهارم سود تجارت آزاد کشاورزی به کشورهای توسعه یافته*

اما سه چهارم . افزوده خواهد شد میلیارد دالر به رفاه جهانی 612های دخالتی در کشاورزی، ساالنه  در صورت حذف تمام سیاست

 .این مبلغ به کشورهای توسعه یافته تعلق خواهد داشت

های گرمسیری مزیت نسبی دارند و کشورهای  کشورهای در حال توسعه در محصوالتی مانند قهوه، کاکائو، چای، ادویه و میوه

د و در نتیجه، ادامه آزادسازی آثار اندکی برای این کشورها ان های وارداتی این قبیل محصوالت را قبال کاهش داده توسعه یافته تعرفه

 .خواهد داشت

به دلیل ناکافی . شود منافع مورد انتظار از افزایش قیمت و پایداری آن همیشه به کشاورزان کشورهای در حال توسعه منتقل نمی

 .مانند از بازار جهانی دور میبودن زیربناها و نارسایی نظام بازار، بسیاری از کشورهای در حال توسعه اصوال 

کند، کشاورزان کشورهای در  های به وجود آمده در بازار جهانی را خنثی می های داخلی تا حدود زیادی انگیزه تا زمانی که قیمت

 .حال توسعه از آزادسازی سودی نخواهند برد
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درصد از حمایت بخش  0/60در حال توسعه  درصد و کشورهای 59نامه کشاورزی کشورهای توسعه یافته باید حداقل  در موافقت

کنند، زیرا  ها از بخش کشاورزی احساس نمی کشاورزی را کاهش دهند اما در عمل بسیاری کشورها فشار زیادی در کاهش حمایت

ی از ها نیز بخش مهم اصوال ارقامی که به عنوان پایه در نظر گرفته شده است، به قدری باال هستند که حتی پس از انجام کاهش

-5999های  از کشاورزی در سال OECDدر حقیقت، میزان کل حمایت کشورهای عضو . ماند ها سر جای خود باقی می حمایت

 .تر بود های قبل از تصویب موافقتنامه کشاورزی حتی بیش در مقایسه با سال 6000

ای مستقیم به صادرات کشاورزی را مشمول نظارت ه موافقتنامه کشاورزی برای اولین بار یارانه. های صادراتی هنوز باالست یارانه

قرار شد کشورهای . نیز مشمول شدند( های غذایی مانند ضمانت اعتباری صادرات و کمک)های غیر مستقیم  یارانه. المللی کرد بین

ش حجم یارانه در مورد کاه. های صادراتی خود را بکاهند درصد از هزینه 59درصد و کشورهای در حال توسعه  01توسعه یافته 

درصد از هر کاال  69درصد از هر کاال و کشورهای در حال توسعه  56صادراتی نیز مذاکره شد و مقرر شد کشورهای توسعه یافته 

های صادراتی را  ترین یارانه اتحادیه اروپا بیش. تر توسعه یافته در این جا هم از معافیت برخوردار شدند کشورهای کم. کاهش دهند

 .دارد
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 برنامه و سیاست ها
 - 49/50/20فارس

 گذاری محصوالت کشاورزی با کیست؟ مسئولیت قیمت

گذاری  رفت وضعیت قیمت ش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، انتظار میپس از تصویب قانون تمرکز وظایف بخ

محصوالت کشاورزی و غذایی ساماندهی شود؛ اما با گذشت حدود دو سال از ابالغ این قانون، تعدد نهادها و مراکز 

 .گیر در این رابطه زمینه عدم اجرای صحیح این قانون را فراهم کرده است تصمیم

رفت وضعیت  ، پس از تصویب قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، انتظار میخبرگزاری فارسبه گزارش 

گذاری محصوالت کشاورزی و غذایی ساماندهی شود؛ اما با گذشت حدود دو سال از ابالغ این قانون، تعدد نهادها و مراکز  قیمت

 .این رابطه زمینه عدم اجرای صحیح این قانون توسط وزارت جهاد کشاورزی را فراهم آورده استگیر در  تصمیم

هرچند که بر اساس قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی، مسئولیت تنظیم بازار داخلی به وزارت جهاد کشاورزی محول شده است، 

 .اما وضعیت فعلی نشان از عدم تحقق این امر دارد

های لبنی نیز مشمول این قانون بوده و مسئولیت تنظیم بازار و بالتبع  انواع گوشت، روغن خوراکی و فرآوردهمحصوالتی همچون 

 .گذاری این محصوالت بر عهده وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است قیمت

آن اشاره کرد، موضوع  توان به می« گذاری قیمت»به عنوان مثال یکی از مواردی که این روزها به عنوان ناهماهنگی در نظام 

با وجود اینکه قانون تمرکز صراحتاً تنظیم بازار این محصوالت را به وزارت جهاد . های لبنی است گذاری شیرخام و فرآورده قیمت

« کننده و تولیدکننده سازمان حمایت از مصرف»ها را به  گذاری این فرآورده کشاورزی واگذار کرده، اما وزیر جهاد کشاورزی قیمت

 .داند ربوط میم

ها، سازمان حمایت را مکلف به اجرایی  ای به ستاد هدفمندی یارانه از سوی دیگر اخیراً معاونت اجرایی رئیس جمهور نیز طی ابالغیه

 .تومان کرده است 6999کردن مصوبه خرید شیرخام به قیمت 

ای اعالم کرد که تمام امور مرتبط با  تشار اطالعیهنیز با ان« کننده و تولیدکننده سازمان حمایت از مصرف»این در حالی است که 

 .تنظیم بازار و قیمت محصوالت کشاورزی و دامی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است

های لبنی، هرگونه تغییر در قیمت این محصوالت را  از سوی دیگر رئیس این سازمان نیز با اظهار نظر در مورد قیمت فرآورده

 .کرده استغیرقانونی اعالم 

مرغ، قند و شکر  توان به قیمت روغن نباتی، گوشت مرغ، تخم گذاری محصوالت کشاورزی می در بیان مثال دیگری از موضوع قیمت

 .درصدی قیمت این محصوالت خبر داد 1و سایر اقالم اساسی است که چندی پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت از احتمال افزایش 

توان امیدی به اجرای قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی داشت؛ چرا که در حال حاضر نه تنها  یط نمیرسد با این شرا به نظر می

گذاری در خارج از این  های مربوط به قیمت وزارت جهاد کشاورزی ابزاری برای اجرای این قانون را ندارد، بلکه تعدد سازمان

 .است گذاری این محصوالت را بحرانی کرده وزارتخانه وضعیت قیمت

ها از جمله نهادها و مراکزی هستند که  کننده و تولیدکننده و سازمان هدفمندی یارانه ستاد تنظیم بازار، سازمان حمایت از مصرف

 .گذاری محصوالت اساسی هستند در خارج از وزارت جهاد کشاورزی مشغول قیمت
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 برنامه و سیاست ها
 - 49/50/20فارس

 میلیون نفر در بخش کشاورزی مشغولند 1/ تشکیل اتاق اصناف کشاورزی در آینده نزدیک
ندی وجود داشته باید در بخش کشاورزی نظام صنفی قدرتم: مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت

نزدیک تشکیل   های کشور در آینده ها و شهرستان اتحادیه تخصصی در استان 0باشد، اتاق اصناف کشاورزی ایران با 

 .شود می

: کشاورزی گفت حسین صفایی در جلسه هیئت عمومی و شورای مرکزی نظام صنفی خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

مجلس شورای اسالمی قوانین را بازنگری و نوسازی  05دهه است که قانون برای ساماندهی صنوف وجود دارد و در سال  2بیش از 

 .کردند و ما برای اداره صنوف کشور قوانین جدید داریم

هم پروانه صنفی نگرفت و هم اقدامات  دهه گذشته حتی یک واحد کشاورزی 2اما آنچه که دارای اهمیت است، اینکه در : وی افزود

 .و تمهیدات نظام صنفی کشور به سمت ساماندهی صنوف شهری سوق داده شد

یکی از اقدامات دولت و مجلس شورای اسالمی این بود که در سال : مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران اظهار داشت

که از جمله آنها تأسیس سازمان نظام مهندسی کشور و منابع طبیعی در  متوجه ساختار سازی برای بخش کشاورزی شد 00و  05

 .نامه بنویسد ها اتفاق افتاد و دولت مکلف شده برای نظام صنفی کشاورزی برابر قانون نظام صنفی کشور آئین همان سال

ش کشاورزی نیازمند قانون صنفی بر بود، چرا که مدعیانی وجود داشتند که بخ نامه کاری زمان تصویب آیین: صفایی اظهار داشت

 .سال تصویب آن در دولت وقت طول کشید 9یعنی  01به قانون ابالغ شد تا  05نامه اجرایی که از سال  نیست و آئین

برای اجرا ابالغ شد و مقدمات آن برای اجرا در وزارت جهاد  00نامه اجرایی تصویب شد و  آئین 01سرانجام سال : وی افزود

 .شد کشاورزی فراهم

اولین دوره قانونی نظام  00استان کشور نظام صنفی دارد و سال  05در حال حاضر : مدیرعامل سازمان تعاون روستایی اظهار داشت

 .شهرستان کشور انتخابات نظام صنفی برگزار شد 059صنفی پایان یافت و سال گذشته در 

های کشور در آینده نزدیک تشکیل  ها و شهرستان صی در استاناتحادیه تخص 0اتاق اصناف کشاورزی ایران با : صفایی تصریح کرد

 .شود می

میلیون شغل در بخش کشاورزی وجود دارد و این بخش نیازمند نظام صنفی قدرتمندی  9: معاون وزیر جهاد کشاورزی بیان داشت

 .است که برای تحقق آن قوانین نظام صنفی هم اصالح شد
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 برنامه و سیاست ها

 آیانا 1349مرداد  26, دوشنبه

 وحدت رویه بین تحقیقات و تولیدکنندگان بذر در کشور 
قیقاتی تولیدکننده بذر، بخش خصوصی و ارقام های تح ای بین مؤسسه با تصویب منشور بذر در کشور، وحدت رویه

 .شود مورد نیاز کشاورزان در مناطق مختلف ایجاد می

نویس  درباره تدوین پیش( ایانا)رئیس مؤسسه اصالح و تهیه بذر و نهال امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ریزی و اقتصادی وزارتخانه و  وزارت جهاد کشاورزی، معاون برنامه بر اساس تأکید معاون امور زراعت: منشور بذر در کشور گفت

ای که  گونه هایی انجام شود، به های تحقیقاتی ثبت و کنترل گواهی و اصالح بذر مقرر شد در بخش بذر ساماندهی محققان مؤسسه

های مرتبط با بذر  هریک از سازماننویس منشور بذر تدوین شد و قرار است پس از تأیید توسط وزیر جهاد کشاورزی، وظایف  پیش

 .به آنها تفویض شود

آبی و  در زمینه ارقام متحمل به کم 6009های مورد نیاز کشاورزان از سال  این مؤسسه در تهیه بذور و نهال: گودرز نجفیان افزود

و جوی یوسف در مزارع کشاورزان ای را انجام داده است و برخی ارقام مقاوم به خشکی ازجمله گندم بهاران  خشکی تحقیقات ارزنده

 .شود کشت می

های مرتبط با حوزه بذر  ها و بخش های الزم در تمامی ارگان امیدواریم با قانونی شدن منشور بذر، سازماندهی: وی خاطرنشان کرد

ای منسجم انجام  شوند، در قالب برنامه های تولیدکننده بذر که توسط بخش خصوصی هدایت می اتفاق بیفتد و عالوه بر آن، شرکت

 .مسئولیت کنند

این مؤسسه توانسته است به ارقام مناسبی در بخش زراعی و باغی که متحمل به : رئیس مؤسسه اصالح و تهیه بذر و نهال ادامه داد

 .شود زودی توسط وزیر جهاد کشاورزی برخی از آنها رونمایی می آبی و خشکی باشند، دست پیدا کنند که به کم

ریزی و  های مرتبط مشخص خواهد شد و برنامه ها برای هریک از بخش با تدوین منشور بذر در کشور، چارچوب: کرد نجفیان تصریح

های مرتبط با  ترتیب یک وحدت رویه بین بخش دولتی، خصوصی و سایر بخش شود و بدین ها در قالب قانون پیش می دستورالعمل

 .آید وجود می بذر به

ساله اخیر در کمترین میزان خود بود، اما این  99یافته نسبت به  ود آنکه منابع اعتباری اختصاصامسال با وج: وی یادآور شد

های اولیه بذرها را تهیه و برای سایر  مؤسسه توانسته است دوهزار آزمایش برای معرفی ارقام جدید به کشاورزان انجام دهد و هسته

 .سازی کند انجام مراحل آماده

شود و اثرات مختلف آن در عرصه  ها بررسی می قالب منشور فوق، حتی بذرهای وارداتی نیز در آزمایشگاه در: نجفیان تأکید کرد

 .رسد سنجیده شده و سپس به دست کشاورزان می

بند است  09های اقتصاد مقاومتی تدوین شده است و دارای  نویس منشور بذر در راستای اجرایی شدن سیاست گفتنی است، پیش

ود با تصویب آن توسط وزیر جهاد کشاورزی معرفی و اصالح ارقام با توجه به شرایط و تغییرات اقلیمی و با تأکید بر ر که امید می

آبی که در کشور پیش رو داریم، ارتقاء استانداردهای بذور، ساماندهی بذرهای خودمصرفی، مشارکت  های خشک و بی سال

 ./تسهیل شود... کشاورزان و بخش خصوصی در تولید و معرفی ارقام و
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 1349مرداد  27, سه شنبه

 نامه همکاری بین شرکت خدمات حمایتی و بانک کشاورزی  انعقاد تفاهم
ی بین شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و بانک کشاورزی برای ارائه خدمات بهتر بانکی، مالی، نامه همکار تفاهم

 . به کشاورزان امضا شد... اعتباری، بانکداری الکترونیکی و

ای میان  نامه طی تفاهم: ، مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در این باره گفت(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

ک کشاورزی و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مقرر شد کلیه خدمات بانکی، مالی، اعتباری و بانکداری الکترونیکی طراحی، بان

 .افزاری معامالت جامع هدف فعال شرکت ارائه شود اندازی سیستم نرم سازی و راه پیاده

ل اخیر محصوالت مورد نیاز خود را از شرکت خرید شود که طی سه سا این خدمات به کلیه کشاورزانی ارائه می: علیرضا ولی افزود

 .اند کرده

صورت پایلوت در  این سامانه برای سال اول به: مردادماه امسال اعالم کرد و اظهار داشت 51نامه را از  وی زمان اجرای این تفاهم

 ./ی کل کشور عملیاتی خواهد شدچهار استان قزوین، فارس، گلستان و تهران فعال شده و در صورت موفقیت و تأیید طرفین برا

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/59609-6.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/24174-1.html


 4931مرداد  مراهچاهم اخبار هفته   مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

08 
 

 
 برنامه و سیاست ها   

 آیانا 1349مرداد  24, پنجشنبه

 درصد گندم بذری  1۶داخلی ساالنه تولید / تعیین برنامه بذری سال زراعی جدید 
شده و این در حالی که است  درصد گندم بذری در کشور تولید  1۶نزدیک به : معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .درصد است ۰۲خیلی از کشورهای جهان تولید بذرشان از منابع داخلی کمتر از 

ل از روابط عمومی جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، مهندس عباس رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نق به گزارش پایگاه اطالع

کشاورز طی سخنانی در گردهمایی معاونین بهبود تولیدات گیاهی و مدیران بخش زراعت سراسر کشور با حضور عباس کشاورز 

زمان جهاد معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی، سیف مشاور خدمات حمایتی کشاورزی، علی اشرف منصوری رئیس سا

کشاورزی استان کرمانشاه و دیگر مدیران بخش کشاورزی در شهر کرمانشاه آغازشد، به بررسی وضعیت زراعت کشور پرداخت و 

ای در خصوص تعیین نقاط ضعف و قوت  یکی از اهداف برگزاری این نشست بررسی بهبود تولید بذر در کشور، تدوین برنامه: گفت

 .ه بذری سال زراعی جدید استتولید بذر و نیز تعیین برنام

بذور مناسب در عملکرد و افزایش تولید محصول موثر است که در این : معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد

را مورد بحث و ...های روغنی و  گردهمایی در نظر داریم نحوه تولید بذر برای محصوالتی مانند گندم، جو، ذرت، حبوبات، دانه

 .ی قرار دهیمبررس

گذاران را برای فعالیت در این عرصه تشویق  باید سرمایه: وی با بیان اینکه هزینه تولید بذور در دنیا و کشور باال است، تصریح کرد

 .های تحقیقاتی نیز نیازهای اولیه آنها را فراهم کنند کنیم و موسسه

ای دقیق برای  ینی و پیاز باید مورد توجه بوده تا بتوان برنامهتولید بذر سبزی و سیفی به خصوص سیب زم: کشاورز در ادامه گفت

 .عرضه آن و ایجاد بازاری مناسب برای این محصوالت اقدام کرد

به صورت استاندارد ... ساالنه در کشور مقدار قابل توجهی بذر محصوالتی مثل چغندر قند، ذرت، سیب زمینی و: وی یادآور شد

 .شود تولید می

شده و این در حالی که است خیلی از کشورهای جهان تولید  درصد گندم بذری در کشور تولید  91نزدیک به : ردوی خاطرنشان ک

 .درصد است 59بذرشان از منابع داخلی کمتر از 

در ابتدای این نشست مهندس منصوری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه نیز گزارشی از وضعیت استان کرمانشاه ارائه 

 .کشاورزی استان کرمانشاه دارای پتانسیل مثبتی بوده و روند روبه رشدی را در تولید محصوالت کشاورزی دارد: ده و گفتکر

میلیون تن محصول کشاورزی در استان کرمانشاه تولید شده که شامل تولدات زراعی، باغی،  9بیش از  00سال : وی تصریح کرد

بین   ر حوزه بهبود تولیدات زراعی استان را همکاری سازمان جهاد کشاورزی با موسسهوی یکی از اقدامات د.دامی و شیالت است

خوبی در استان   بذور مناسب منطقه با همکاری این شرکت بین المللی وارد شده و نتیجه: المللی بذر ایکاردا اعالم کرد و افزود

های تحقیقاتی روی اصالح  محققان ما در موسسه: رنشان کردها در حوزه تولید بذر پرداخت و خاط وی به دیگر برنامه.داشته است

 .کنند بذر محصوالت زراعی کار کرده و بعد از اینکه نتیجه مطلوب بدهد بذر مورد نظر را به کشاورزان معرفی می

دات گیاهی و روزه که در مجتمع بعثت کرمانشاه برگزار می شود، عالوه بر معاونین بهبود تولی 5گفتنی است در این گردهمایی 

مدیران زراعت سازمان های جهادکشاورزی استان های کشور؛ مدیران موسسات تحقیقاتی بخش کشاورزی، موسسات و شرکتهای 

حضور داشته و مباحث مختلف در قالب کارگاه ها و جلسات آموزشی ... تولید بذر، بخش زراعت بانک کشاورزی، تعاون روستایی و

 .کشاورزی به مدعوین ارائه می شودتوسط مدیران ارشد وزارت جهاد
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 برنامه و سیاست ها

 آیانا 1349مرداد  29, شنبه

 شورای پروتئین کشور تشکیل شود 
های دامپزشکی، مرغداران و دامداران خواستار تشکیل شورای  تولیدکنندگان خوراک دام، طیور، آبزیان، دارو و مکمل

 .پروتئینی کشور وابسته به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران شدند

انی ایران در حاشیه سومین جلسه هیئت ، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگ(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

غذایی  شده توسط سازمان بهداشت جهانی در خانوار ایرانی، فقر و کم های انجام بر اساس بررسی: نمایندگان اتاق ایران گفت

 .صورت مزمن وجود دارد و در کودکان کشور سوءتغذیه دیده شده است به

آید، مصرف سرانه برخی  دست می که از مقایسه آمار تولید و مصرف از کشور بههمچنین طبق برآوردهایی : قدیری افزود مجید موافق

های اخیر با تغییر کاهش  ترین صنایع غذایی نظیر نان، برنج، قند و شکر، روغن نباتی، گوشت قرمز و مرغ و لبنیات طی سال از مهم

 .رو شده است در سبد خانوار روبه

کننده کاهش سبد  تواند ترسیم دامی در کشور طی دو برنامه سوم و چهارم نیز میمقایسه مصرف محصوالت : وی خاطرنشان کرد

های گوشتی بارزترین تغییرات  طوری که مصرف شیر و جایگزینی حبوبات و غالت به جای پروتئین مصرف غذایی خانوار باشد، به

 .سبد خرید خانوارها است

اند، این در حالی است که  تر از گوشت مرغ دیده شده رنگ قرمز و ماهی کمبین مواد پروتئینی نیز گوشت : قدیری ادامه داد موافق

 .رو کرده است تغییر سبد غذایی خانوار که تحت تأثیر شرایط اقتصادی کشور ایجاد شده، ضریب امنیت غذایی را با تهدید روبه

خودکفایی با تکیه بر تولید و منابع داخلی  های کلی قانون برنامه توسعه کشور بر تأمین با وجود آنکه در سیاست: وی تصریح کرد

تصریح شده و کاهش تورم در قیمت محصوالت غذایی مورد تأکید قرار گرفته است، اما اکنون سهم قابل توجهی از نیاز غذایی 

 .شود کشور از طریق واردات تأمین می

هزار کالری برای هر فرد، وابستگی  صرف روزانه سهدر زمان حاضر تأمین امنیت غذایی با توجه به م: این فعال اقتصادی یادآور شد

انداز، امنیت غذایی باید با تکیه بر تولیدات  های کلی چشم شدیدی به محصوالت غذایی خارجی دارد، در حالی که بر اساس سیاست

بود شاخص امنیت نویس اولیه بسته پیشنهادی، امنیت غذایی کشور و به داخلی تأمین شود؛ این در حالی است که بر اساس پیش

 .عنوان اهداف کلی مورد توجه قرار گیرد گرم در روز به 09غذایی جامعه در کاالهای اساسی و سرانه پروتئین حیوانی باید به 

 .الزمه دستیابی به این اهداف، رشد و تولید همگام با افزایش جمعیت است: قدیری تأکید کرد موافق

های  های اخیر فاصله زیادی وجود داشته و واردات سال رف محصوالت کشاورزی در سالمیان میزان تولید با مص: وی اظهار داشت

حاکی  09تا  10های  های تغییرات سرانه واردات محصوالت کشاورزی طی سال کند، ضمن آنکه بررسی گذشته این ادعا را تأیید می

راز تجاری محصوالت کشاورزی با نوسانات بسیار ای بوده است که ت گونه از آن است که متوسط سرانه واردات این محصوالت به

 .سال گذشته همراه بوده است 50زیادی در طول 

منظور خودکفایی  های مملکتی به های بنیادی را در ارگان پیروزی انقالب اسالمی ایران ایجاد دگرگونی: قدیری همچنین گفت موافق

منظور با توجه به مشکالت  ی گیاهی و حیوانی الزم ساخته و بدینهای مختلف ازجمله امور پروتئین هرچه بیشتر کشور در زمینه

های  اندرکاران تولید محصوالت پروتئینی کشور ازجمله تولیدکنندگان خوراک دام، طیور و آبزیان، دارو، مکمل پیش رو، همه دست

ه به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و دامپزشکی، مرغداران و دامداران خواستار تشکیل شورایی به نام شورای پروتئین کشور وابست

گیر دولتی و بخش خصوصی  ها و مراجع تصمیم های الزم با حضور سازمان کشاورزی ایران هستند که بتواند از طریق تنظیم سیاست

 .مرتبط این امر را سامان داده و از اتالف منابع جلوگیری کند
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ونگی تولید و توزیع در مناطق مختلف کشور در کل زنجیره تأمین پروتئین گذاری پیرامون چگ با ارائه سیاست: وی در پایان افزود

پذیر ساخته و ایران را در حرکت به سوی خودکفایی  مشی، تولید پروتئین سالم را امکان کشور و همچنین استقرار یک نظام و خط

 ./کند ای هدایت می المللی و منطقه پایدار و حضور در بازارهای بین

http://www.iana.ir/tashakkol/item/59699-6.html 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 1349مرداد  29, شنبه

 طرح اجرایی مشترک در دستور کار  47/ ها توسط وزارت نیرو تعین تکلیف پروانه چاه
های مشخصی متمرکز است و وزارت  کند و روی دشت های موجود در کشور را تعیین تکلیف می نیرو، پروانه چاه وزارت

 .ای وارد نشود جهاد کشاورزی نیز باید تالش کند راندمان مصرف آب افزایش یافته تا به درآمد کشاورزان لطمه

امروز در حاشیه نخستین گردهمایی مشترک ستادی و استانی ، وزیر نیرو (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

شود، اما با وجود سختی،  های کشور محسوب می ترین چالش مسئله آب یکی از اصلی: های نیرو و جهاد کشاورزی گفت وزارتخانه

صحیح خواهیم توانست ریزی درست و مدیریتی  پذیر است، زیرا تجارب کشورهای دیگر نشان داده است که با برنامه حل آن امکان

 .آن را در ایران حل کنیم

این مسئله از حد و حدود اقدام و : های مختلف تأکید کرد و افزود دلی بین دستگاه چیان بر هماهنگی، همکاری و هم حمید چیت

 .ریزی تنها گذشته است و باید جنبه ملی پیدا کند برنامه

شود، اما الزم است  های ممکن محسوب می رزی از اثرگذارترین دستگاههای نیرو و جهاد کشاو وزارتخانه: وی خاطرنشان کرد

 .های دیگر نیز در این بخش وارد شوند و حتی مجلس و دولت نیز در این بخش همکاری کنند دستگاه

ای  گونه شود، به حدود شش میلیارد مترمکعب در سال از میزان آب زیرزمینی تجدیدشونده بیشتر برداشت می: چیان ادامه داد چیت

هزار مترمکعب رسیده است و این امر زنگ خطری  669شود، به حدود  که جمع آبی که از کل ذخایر استاتیک بیشتر برداشت می

 .شود بزرگ محسوب می

 دهد ها را افزایش می کیلومتر در سال، عمق چاه 4۰۲۲شکنی  کف

ها هر روز بیشتر شده و از کیفیت آب  شود و عمق چاه یشکنی انجام م کیلومتر کف 599هزار و  هرساله حدود یک: وی تصریح کرد

 .شود کاسته می

ها در وضعیت  ها و چشمه های پسته کشور خشکیده شده و عالوه بر آن، قنات هزار هکتار از باغ حدود هفت: وزیر نیرو تأکید کرد

 .اند بحرانی قرار گرفته

مسئله ریزگردها نیز در کنار : ورالعظیم اشاره کرد و یادآور شدهای گاوخونی، بختگان، هامون و ه چیان به وضعیت تاالب چیت

 .وجود آمده است ها نیز به ها در رودخانه آب ها مزید بر علت شده و عالوه بر آن، کاهش روان خشکی این تاالب

لبته این مقدار به شد هفت میلیارد مترمکعب آب ذخیره داشته باشیم که ا می بینی در زمان ساخت سد کرخه پیش: وی اظهار داشت

نامه  میلیارد مترمکعب آب چرخیده شد تا ادوات تولیدکننده برق بتوانند از ضمانت 6.6هزار مترمکعب نیز نرسید و امسال تنها  پنج

 .خود استفاده کنند

 .های دیگر ازجمله خوزستان نیز بحرانی است وضعیت سایر سدهای موجود در استان: چیان همچنین گفت چیت

 ت منابع آب شرب در کشورافت کیفی

هایی چون اهواز، آبادان و خرمشهر استفاده از  های زیرزمینی باعث شده که در استان کاهش کیفیت منابع آب: وی در ادامه افزود

 .رسانی سیار استفاده کند آب کارون به حداقل برسد و وزارت نیرو مجبور شده برای تأمین آب شرب از آب

ها در بلندمدت که تا  های مستمر در کشور وجود داشته و میزان بارندگی سال از خشکسالی 62حدود  :وزیر نیرو خاطرنشان کرد

متر و تا امروز  میلی 592متر کاهش یابد و متوسط آن طی چند سال اخیر به  میلی 599متر بود، به  میلی 529هشت سال گذشته 

 .درصد کاهش داشته است 59دمدت متر برسد؛ یعنی میزان باران نسبت به متوسط بن میلی 600به 

این افزایش حرارت باعث افزایش تبخیر شده : گرادی حرارت خبر داد و تصریح کرد ای سانتی درجه 6.2تا  6.5چیان از افزایش  چیت

 .و مصارف مختلف آب در کشور را تحت تأثیر قرار داده است
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های زیرزمینی باعث کاهش کیفیت آب شده و  رزی به آبهای کشاو های شهری و صنعتی و زهاب ورود فاضالب: وی ادامه داد

نشینی  شود و مهاجرت به شهرها، حاشیه ای اندیشیده نشود، سال به سال وضعیت بدتر می تر کرده است که اگر چاره بحران را جدی

 .گیرد یابد و در مجموع، امنیت غذایی مورد تهدید قرار می و سایر مسائل افزایش می

 کند بحران را حل نمی تشکیک در آمارها،

کند و الزم  کند، مسئله را حل نمی تشکیک در آمارها بین دو وزارتخانه که هر بخش چه مقدار آب مصرف می: چیان یادآور شد چیت

 .جویی و تدبیری اساسی انجام شود است چاره

 .نیمدنبال مقصر بگردیم، باید راهکار و عالج کار را پیدا ک به جای آنکه به: وی تأکید کرد

دهد دولت  بار تشکیل جلسه داده که این امر نشان می 65در دولت تدبیر و امید، شورای عالی آب تاکنون : وزیر نیرو اظهار داشت

 .یازدهم توجه ویژه به بحران آب دارد

ت میزان آب قابل برداشت توسط هر بخش ازجمله شرب، کشاورزی، صنعت و فضای سبز توسط وزار: چیان همچنین گفت چیت

ریزی دقیق بتوانیم وضعیت را  دشت کشور تحت بررسی قرار گفته است تا با برنامه 190نیرو مشخص شده و عالوه بر آن، وضعیت 

 .بهبود بخشیم

سال سطح  59های زیرزمینی کمتر برداشت کنیم تا طی  باید بتوانیم ساالنه پنج درصد از ذخایر استراتژیک آب: وی در ادامه افزود

طرح توسط وزارت نیرو، سه طرح  66طرح اجرایی در دستور کار است که  62ر حالت تعادل قرار گیرد و در این باره ایستایی آب د

 .شود شناسی کشور انجام می توسط وزارت جهاد کشاورزی و یک طرح توسط سازمان زمین

های  ترین آن جلوگیری از فعالیت چاه در نخستین گام الزم است سه فعالیت اساسی انجام شود که مهم: چیان خاطرنشان کرد چیت

 .بدون مجوز است و عالوه بر آن باید میزان برداشت توسط پروانه هر چاه مشخص شود

ها تعیین تکلیف شود و از وزارت جهاد  ها و چاه شویم تا وضعیت پروانه های مشخصی متمرکز می روی دشت: وی تصریح کرد

ای وارد  ا باال ببرد تا میزان مصرف آب کاهش یافته و به تولیدات کشاورزان نیز لطمهکنیم راندمان آب ر کشاورزی نیز درخواست می

 ./نشود

http://www.iana.ir/majles/item/59901-6.html 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 1349مرداد  29, شنبه

 چاه غیرمجاز در کشور بسته شد  10۲۲/ ک از مسئوالن سیاسی برای حل معضل آبدرخواست کم
هایی را انجام دهند، سایر  های جهاد کشاورزی و نیرو اقدام آبی الزم است عالوه بر آنکه وزارتخانه برای حل مشکل کم

 .سفیدان، مسئوالن سیاسی، استانداران و مردم مشارکت کنند مسئوالن کشوری، ریش

، وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه نخستین گردهمایی مشترک مدیران ستادی و (ایانا)ارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران به گز

 :بخشی منابع آب زیرزمینی برگزار شد، گفت های نیرو و جهاد کشاورزی که با محوریت طرح احیاء و تعادل استانی وزارتخانه

ها،  که در حال رایزنی هستیم تا بتوانیم با همکاری وزارت نیرو و سایر دستگاه دشت بحرانی در کشور وجود دارد 199حدود 

 .وضعیت آنها را مطلوب کنیم

طلبد و الزم است از  حل مشکل آب، همکاری مسئوالن سیاسی، استانداران و سایر مسئوالن کشوری را می: محمود حجتی افزود

 .شت را به صفر برسانیممصرف اضافه آب جلوگیری شود تا بتوانیم اضافه بردا

های گذشته سطح ایستایی آب در بلندمدت بسیار کاهش یافته که الزم است فکری به حال این مسئله  از سال: وی خاطرنشان کرد

 .های غیرمجاز است عنوان نخستین اقدام، جلوگیری از حفر چاه داشته باشیم و به

ها، مراتع و آبخیزداری کشور  هدرروی آب، با همکاری سازمان جنگلدر راستای جلوگیری از : وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد

 .عملیات آبخیزداری را تقویت کردیم تا بتوانیم به مرور زمان وضعیت را بهبود ببخشیم

 صورت گسترده و فراگیر اند و امیدواریم بتوانیم به صورت پایلوت شناسایی شده ها به های ممنوعه در استان دشت: حجتی تصریح کرد

 .وری آب با استفاده حداکثری از انرژی و تکنولوژی را تحقق بخشیم اقدامات اساسی برای افزایش بهره

ویژه در  های آبیاری نواری به های نوین آبیاری در این بین بسیار کار شده و امیدواریم بتوانیم روش استفاده از روش: وی یادآور شد

ها و همچنین استفاده از بذور زودرس و انجام  های مقاوم به انواع تنش اده از رقماستف: حجتی تأکید کرد.زراعت را گسترش دهیم

 .شود اقدامات مکانیزه از دیگر عملیاتی است که در حال حاضر انجام می

 برابری برای حل معضل آب 41وجود بودجه 

مؤثری که توسط وزارت جهاد کشاورزی و وزیر نیرو نیز در حاشیه این گردهمایی در کنار محمود حجتی قرار گرفت و از اقدامات 

های غیرمجاز، اقدامات مدیریت خوبی در سطح  در بخش مقابله با چاه: نیرو عملیاتی شده سخن گفت و عالوه بر آن اظهار داشت

 .های ممنوعه را بهبود بخشیم های کشور بتوانیم وضعیت دشت ها و شهرستان ملی به انجام رسیده و امیدواریم که در استان

شده  برابر سال گذشته اعتبار به این بخش در قالب شوراهای تشکیل 69های موجود،  با وجود محدودیت: چیان افزود حمید چیت

جلسه امروز تشکیل شده : وی خاطرنشان کرد.های روشن ادامه مسیر دهیم اختصاص داده شد که بتوانیم بر اساس دستورالعمل

های غیرمجاز را باطل کرده و عالوه بر آن اقداماتی را برای کاهش  ه بتوانیم پروانه چاهاست تا ماحصل آن در این زمینه باشد ک

مصرف آب در بخش کشاورزی متعادل : وزیر نیرو ادامه داد.مصرف آب انجام دهیم که منجر به کاهش محصوالت کشاورزی نشود

شده بتوانیم سطح  امیدواریم با اقدامات انجام: کرد چیان تصریح چیت.های زیرزمینی بهبود یابد خواهد شد تا سطح ایستایی آب

چاه غیرمجاز را  099تاکنون چهارهزار و : های غیرمجاز یادآور شد وی درباره چاه.سال گذشته برگردانیم 59ایستایی آب را به اندازه 

موجود در این بخش را تعطیل  های غیرمجاز مسدود کردیم و امیدواریم بتوانیم در این بخش پا را فراتر گذاشته و تمامی چاه

های موجود، میزان آب زیرزمینی را متعادل  توانیم با روش ما قادر به تغییر طبیعت نیستیم، اما می: چیان تأکید کرد چیت.کنیم

تخانه های تخصصی با حضور وزرا و معاونان دو وزار گفتنی است، این گردهمایی با تشکیل کارگروه.کنیم تا به توسعه پایدار برسیم

 ./ادامه خواهد داشت

http://www.iana.ir/majles/item/59906-6.html 

http://www.iana.ir/majles/item/24091-1.html
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 برنامه و سیاست ها

 آیانا 1349مرداد  24, پنجشنبه

 ها  پتانسیل صادرات باالی کشاورزی، پس از لغو تحریم
های مختلف کسب و کار  با حضور کارشناسان و متخصصان از حوزه "المللی های ورود به بازارهای بین فرصت"همایش 

 . های دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد در سالن همایش

ای ورود به بازارهای ه فرصت"، رئیس موسسه اقتصاد ایرانیان در همایش (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

مردادماه سال جاری در  50های مختلف کسب و کار که شامگاه چهارشنبه  با حضور کارشناسان و متخصصان از حوزه "المللی بین

المللی و حذف  های دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد، با اشاره به اینکه توسعه ارتباطات، افزایش تعامالت بین سالن همایش

چندان با ثبات داخلی و ورود  شرایط اقتصادی نه: المللی را تغییر داده است، گفت ای اقتصادی و سیاسی، فضای بازرگانی بینمرزه

ها،  های داخلی را تحت تاثیر قرار داده است، اما در صورت لغو تحریم رقبای خارجی به کشور در برخی موارد، حاشیه سود شرکت

 .ها و صنایع مختلف داخلی باشد تواند زنگ خطری برای شرکت های خارجی به کشور می شرکت گذاران و سرازیرشدن سیل سرمایه

ها و بازگشت اقتصاد کشور به شرایط قبل از  در عین حال این امر نیز قابل پنهان کردن نیست که لغو تحریم: امیررضا حسنی افزود

 .های مختلف اقتصادی را فراهم کند تواند بستری مناسب جهت رشد بخش های اقتصادی، می اعمال تحریم

 سال بسیار سخت کسب و کار 31سال 

های صنایع  ها و فرصت اندازهای اقتصادی ایران در شرایط پس از تحریم، چالش وی با بیان اینکه این همایش با هدف بررسی چشم

شود،  المللی برگزار می ود به بازارهای بینهای تاثیرگذار بر نحوه ور المللی، مولفه های ورود به بازارهای بین مختلف، استراتژی

های  ای به تنهایی در کنارمولفه نامه هسته وکار است، زیرا امضای توافق سال بسیار سختی برای کسب 09سال : خاطرنشان کرد

 .تواند راهگشای اقتصاد ایران باشد بودجه انقباضی، سقوط نفت، کاهش تورم و افزایش تولید ناخالص، نمی

 کشاورزی پس از تحریم پتانسیل صادرات باالیی داردمحصوالت 

میلیون هکتار  00: محصول کشاورزی استراتژی داریم که پتانسیل صادارت باالیی دارند، ادامه داد 59حسنی با بیان اینکه در ایران 

توانیم جایگاه خود را  داخلی میریزی دقیق و نیاز بازارهای خارجی و توان  زمین مستعد کشاورزی در ایران وجود دارد که با برنامه

 .در جهان تثبیت کنیم

ریزی  گیری و برنامه المللی، تصمیم با توجه به احتمال بهبود شرایط اقتصادی و توسعه مبادالت بین: وی در پایان تصریح کرد

های ورود به  سایی فرصتدر این راستا شنا. المللی از اهمیت حیاتی برخوردار است تر جهت ورود هدفمند به بازارهای بین سریع

ها  المللی و عوامل تأثیرگذار بر این استراتژی های ورود به بازارهای بین های رقابتی صنایع مختلف، استراتژی بازارهای جهانی، مزیت

 ./نماید قبل از هر گونه اقدامی ضرروی می

http://www.iana.ir/majles/item/59590-6.html 
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 برنامه و سیاست ها

 خبرنگاران جوان - 134۲مرداد  2۲: تاریخ

 رو شدن دست متخلفان با شناسنامه دار شدن کودهای کشاورزی
 .کند دار شدن کودهای کشاورزی تولیدکنندگان متخلف را از واقعی جدامی شناسنامه:مدیر عامل اتحادیه بیان کرد 

خبرنگار اقتصادی باشگاه جات کودهای کشاورزی در گفتگو با  های تعاونی کارخانه وش رضایی مدیر عامل اتحادیه شرکتداری

گان دار شدن کودهای کشاورزی تولیدکنند شناسنامه:دار شدن کودها کشاورزی اظهار داشت ، درخصوص شناسنامهخبرنگاران جوان

ای امضا  ای که اتحادیه، انجمن کود با وزارت جهاد کشاورزی و خاک و آب تفاهم نامه کند وبه گونه متخلف از واقعی را جدا می

شماره ثبت داشته باشند؛ در حالی که اگر تولیدکنندگان ار این تاریخ شماره ثبت  56/2/09ها باید از تاریخ  کردند که کلیه شرکت

 .شوند محسوب مینداشته باشند متخلف 

هزار تن کود سولفات پتاسیوم نیاز دارد که در حال حاضر دو  299هزار تن کود فسفات تریپ و  299ساالنه کشور : وی افزود

سال  2زار تن سولفات پتاسیم را تولید کند به همین خاطر برنامه خودکفایی تولید کود تا  59الی  69تواند حداکثر  شرکت می

 .آینده شدنی نیست

در گذشته کود به صورت یارانه در اختیار کشاورزان بوده که آنها برای موارد : ضایی در خصوص افزایش قیمت کود بیان کردر

شود که این امر مسبب خرید کود خوب و در نهایت  کردند اما در حال حاضر یارانه به محصول داده می دیگری در بازار استفاده می

 .شود میافرایش تولید و سود دهی کشاورز 

http://www.yjc.ir/fa/news/2505109 
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 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان - 134۲مرداد  2۲: تاریخ

 ساز ناکوک سازمان تعزیرات برای اتحادیه بارفروشان
میلیون تومان جریمه از این صنف توسط سازمان تعزیرات  299ز گذشته نزدیک به در بیست رو: سخنگوی اتحادیه بارفروشان گفت

 .به ناحق و بدون هیچ سند و مدرکی اخذ شد 

نحوه عملکرد سازمان با انتقاد از  ؛اقتصادی باشگاه خبرنگارانیژن حاج محمدرضا سخنگوی اتحادیه بارفروشان در گفتگو با خبرنگار 

ای با سازمان تعزیرات در جهت رفع مشکالت این صنف برگزار شد  روز گذشته جلسه: بار گفت تعزیرات در میدان مرکزی میوه و تره

 .اما متاسفانه این جلسه نتیجه مطلوبی نداشت

ده و قیمت تابع عرضه و تقاضا است اما کند نه فروشن بار قیمت را مصرف کننده تعیین می در میدان مرکزی میوه و تره: وی افزود

 .کند متاسفانه سازمان تعزیرات به این موضوع توجهی نکرده و بی دلیل اقدام به جریمه این صنف می

میلیون تومان جریمه از این صنف توسط سازمان تعزیرات به ناحق و بدون هیچ  299در بیست روز گذشته نزدیک به : وی ادامه داد

 .شد سند و مدرکی اخذ 

سخنگوی اتحادیه بارفروشان با تاکید بر این که میدان مرکزی میوه و تره بار واسط بین تولیدکننده و مصرف کننده عمده است 

گویند قیمت را بر روی همه کاالها درج کنید در حالیکه در هر حجره  یکی از مشکالت ما با سازمان تعزیرات این است که می: گفت

ل نمایش باشد درج شده و در معرض دید عموم قرار دارد اما به عنوان مثال قیمت یک سیب درجه دو با ها در محلی که قاب قیمت

 .سیب درجه یک متفاوت است

قیمت میوه با توجه به فصل و شرایط متغیر است و ثابت نیست و سازمان تعزیرات وقتی به یک واحد صنفی که اقدام : وی ادامه داد

کند که فاکتور ندارد باید با آن برخورد کند چرا که میدان میوه و تره بار  کند و آن واحد اعالم می می فروشی کرده مراجعه به گران

 .فروشی اتحادیه بار فروشان نیست دهد و عامل گران به تمام خریداران فاکتور ارائه می

 .وجود ندارد وی به این نکته نیز اشاره کرد که متاسفانه در میادین میوه و تره بار صنایع تبدیلی 

http://www.yjc.ir/fa/news/2500995 
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 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان - 134۲مرداد  28: تاریخ

 لزوم بازنگری در برخی از قوانین در پساتحریم/ ثبت سفارشی که تاریخ انقضا ندارد
های قبلی هنوز  شود و ثبت سفارش ماه است که ممنوع شده اما همچنان این کاال به کشور وارد می 0ردات برنج ثبت سفارش وا

 .اند منقضی نشده

ی ثبت سفارش و ماه است که هیچ مجوزی برا 0، با وجود آنکه نزدیک به اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش خبرنگار

 .واردات برنج صادر نشده اما هنوز واردات این محصول به کشور ادامه دارد 

های پاکستانی و هندی هم  ها پای برنج برنج یکی از محصوالت استراتژیک است که در چند سال گذشته به لطف برخی از سیاست

 .به سفره ایران باز شد

های خوش عطر و طعم ایرانی برباید و  ت مناسب آن موجب شد تا گوی رقابت را از برنجهای ناخوانده قیم در ابتدای ورود این مهمان

 .این بازار گرمی موجب شد تا واردکنندگان برای واردات این محصول طمع بیشتری نماید

و واردات  میلیون دالر به کشور وارد شد 095هزار تن برنج به ارزش  506بر اساس آمار گمرک در چهار ماهه نخست سال جاری 

 .درصد کاهش نشان یافت 20.00درصد و از نظر ارزشی  90.95این محصول در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی 

 .میلیون دالر به کشور وارد شد 990هزار تن برنج به ارزش یک میلیارد و  602نزدیک به یک میلیون و  00همچنین در سال 

درصد کاهش را نشان 00.00درصد و از نظر ارزشی 00.10مدت مشابه به سال گذشته از نظر وزنی واردات این کاال در مقایسه با 

 .دهد می

استفاده کرده و اقدام به واردات  های گذشته به دلیل تحریم برخی افراد از شرایط موجود سوء براساس این گزارش؛ اگرچه در سال

ها نباید درهای کشور به روی  شود که با رفع تحریم موضوع وقتی دو چندان میرویه برخی از اقالم کردند اما همین توجه به این  بی

 .واردات باز شود

اند چرا که اگر میزان مصرف دقیق برنج کشور و نیز میزان تولید داخلی  البته در این میان مسئوالن نیز تا حدی کوتاهی کرده

 .شود رویه گرفته می بی شود و جلوی واردات مشخص بود برای واردات حد و مرزی مشخص می

رسد باید در قوانین مرتبط با ثبت سفارش محدودیت زمانی وجود داشته باشد نه این گونه که با  همچنین این طور که به نظر می

 .گذرد هنوز واردات ادامه داشته باشد ماه از ممنوعیت ثبت سفارش برنج می 0وجود آنکه بیش از 

های فعاالن  آورد و اکنون دل نگرانی های گذشته تولیدکنندگان داخلی را از پای در می ویه در سالر افزاید؛ واردات بی این گزارش می

رود که  اقتصادی و تولیدکنندگان در شرایط پساتحریم از باز شدن درهای واردات بی جا نیست و حداقل این انتظار از مسئوالن می

سرلوحه کار خویش قرار داده و برخی از قوانین و مقررات بازنگری انجام در شرایط جدید منافع ملی و حمایت از تولید داخلی را 

 .شود می

http://www.yjc.ir/fa/news2502655 
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 برنامه و سیاست ها
 ایسنا - 134۲مرداد  2۲دوشنبه 

 !عتها به صن زاده برای سپردن جنگل درخواست جدید نعمت

 .برداری از آن به بخش صنعت تاکید کرد وزیر صنعت، معدن و تجارت بر واگذاری جنگل و بهره

برداری از کارخانه تولید کاغذ از  در مراسم بهره -دوشنبه  -زاده عصر امروز  به گزارش خبرنگار ایسنا در مازندران، محمدرضا نعمت

دو : ه به اینکه صنعت سلولزی و تولید کاغذ در کشور نقشه راه دارد، اظهار کردچوب و کاغذ مازندران با اشار  کاغذ باطله در صنایع

 .بخش آموزش و فرهنگ در مصرف کاغذ رقیب یکدیگر هستند و باید از هر دو بخش حمایت صورت گیرد

 .شود بخش میها به دست صنعت، موجب احیای این  سپردن جنگل: وی با اعالم اینکه ایران در زمینه چوب فقیر نیست، افزود

در جنگل باید از یک سو برداشت و از سوی دیگر کاشت صورت : زاده با اشاره به اینکه جنگل یک موجود زنده است، بیان کرد نعمت

 .گیرد

برداری از جنگل برای تامین مواد اولیه خود هم شده باید از جنگل مراقبت کند،  وی با بیان اینکه بخش صنعتی در زمینه بهره

 .بردار از جنگل برای ادامه حیات خود نیاز به جنگل دارند های بهره شرکت: گفت

باید در : بردار از جنگل نباید با حداقل ظرفیت فعالیت کنند، افزود وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه واحدهای بهره

 .زمینه بازیافت فعالیت بیشتری صورت گیرد

برداری از جنگل به صنعت واگذار شود تا  باید بهره: بردار سهامدار هستند، یادآور شد ای بهرهه وی با اشاره به اینکه مردم در شرکت

 .احیای صنعت چوب را موجب شود

باید قرنطینه درست در این زمینه صورت گیرد و با : اندازی واحد قرنطینه چوب در آستارا تصریح کرد این مسئول با تاکید بر راه

 .رونق صنعت چوب بپردازیم واردات چوپ به حفظ جنگل و

 ....و اما در حاشیه

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین قرار بود با همراهی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران از شهرک صنعتی 

و تجارت  بازدید کند که در مسیر بازدید از این شهرک، به دلیل بحث با محمدپور، رئیس سازمان صنعت، معدن( ع)امامزاده عبداهلل

 .مازندران از بازدید از این شهرک انصراف داد

هکتار  92در مازندران بود که حدود ( دسا)به گزارش ایسنا، دلیل بحث وزیر و محمدپور، زمین مرتبط با شرکت دیزل سنگین ایران 

ین شرکت مدعی شده که از دادن گیرد اما ا تعلق می( ع)شود و به شهرک صنعتی امامزاده عبداهلل از اراضی این منطقه را شامل می

 .زند زمین به شهرک سر باز می

 .ها نیز نشد وگو با رسانه همچنین خبرنگاران شهرستان آمل در تالش برای مصاحبه با وزیر بودند اما وی حاضر به گفت

 .وزیر صنعت، پس از این شهرستان به ساری عزیمت و در جمع فعاالن اقتصادی مازندران سخنرانی کرد

http://www.isna.ir/fa/news/09925169005 
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 برنامه و سیاست ها
  فودپرس 1349مرداد ماه  35جمعه 

اصالح نظام توزیع نهاده های :/معاون وزیر و مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور خبر داد

 <اساسی کشاورزی کشاورزی برای ساماندهی
معاون وزیر و مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور نظام توزیع ناکارآمد در کشور را یکی از بغرنج ترین موانع افزایش  

سطح رفاه عمومی و رضایت تولیدکنندگان از جمله در بخش کشاورزی که با امنیت غذایی مردم در ارتباط است، توصیف 

ر گردهمایی مدیران عامل اتحادیه های تعاون روستایی سراسر کشور در سرعین سخن می گفت، با اعالم حسین صفائی که د.کرد

یکی از مشکالت بازاریابی نظام توزیع است که نظام ناکارآمدی است و بعضی از عالمت ها هم کامال این امر را تائید : این خبر افزود

ا شناخته می شود یکی از شاخص های تعداد واحد های صنفی که در واحد نظام توزیع ناکارآمد با برخی از شاخص ه. می کند

نفر یک واحد صنفی وجود  99در ایران به ازای هر . توزیع قرار می گیرند هر چقدر کمتر باشند نظام توزیع کارآمدتر خواهد بود

 2ناکارآمد کاال در ایران این است که شاخص دیگر توزیع : وی ادامه داد.به عبارتی هر هفت خانوار یک واحد صنفی دارد. دارد

درصد در واحدهای توزیع خرد صورت می گیرد  02درصد کاال و خدماتی که عرضه می شود در فروشگاه های زنجیره ای است و 

که عوارض آن این است که کاهش سطح رفاه عمومی را به همراه داشته و زیان جبران ناپذیری به تولیدکنندگان هم وارد می 

در تهران تمام خیابان ها مثل آزادی و انقالب مغازه و فروشگاه است از راه آهن تا تجریش هم : این مقام مسئول اضافه کرد.آورد

درصد نیاز مردم به کاال و خدمات در این خرده فروشی ها تامین می شود، هزینه ارائه خدمات بیشتر است،  02فروشگاه است وقتی 

عده ای صاحب پول های باد آورده ای می شوند . بکه توزیع باالست، خریدار همیشه گالیه مند استهزینه کاال بعد از تولید در ش

به تعبیر صفایی، پیاده روی تشکر از سازمان جهاد کشاورزی و تعاون روستایی به مفهوم واقعی در .که برای آن زحمت نکشیده اند

بازار : حسین صفائی ادامه داد.کز کسب و کار رواج پیدا کرده استایران وجود ندارد، زیرا سد معبر و تبدیل پیاده رو به مرا

روند منفی در اصالح بازار محصوالت کشاورزی . محصوالت کشاورزی به عنوان بخشی از نظام کل عرضه وضعیت بسیار بغرنجی دارد

است که در ایران بسیار وجود داشته که یکی از شاخص های مهم ارزیابی شاخص فاصله قیمت تولید کننده با مصرف کننده 

تمام دامداران زحمتکش که شیرخام تولید می : وی افزود.باالست و نظام تولید می بایست به سمتی برود که این فاصله را کم کند

همواره تولید کننده سودش روز بروز کاهش . ساختار بازار می بایست پاالیش شود. کنند یارانه بیشتری را می بایست دریافت کنند

یابد و این مسائل یکی از مهمترین مسائلی است که باید مدنظر قرار بگیرد، زیرا عرصه معیوب بازار تولید را فلج می کند و می 

طرح . مسئولیت از مزرعه تا بازار بخش کشاورزی به عهده وزارت جهاد کشاورزی است.زحمات تولید کنندگان را به هدر می دهد

جهاد کشاورزی موجب شده است که وزارت جهاد کشاوزری جوابگوی این بخش باشد و  تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت

 می بایست بهترین گزینه و راه حل را در نظام توزیع در پیش بگیرد

 http://www.foodpress.ir/Post. 
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 برنج

 - 49/50/31فارس

 شود درصد برنج کشور در مازندران تولید می 1۲/ لتوک برنج در استان مازندرانمیلیون تن ش 4.9تولید 
: شود، گفت رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران با بیان اینکه هیچ مجوزی برای واردات برنج صادر نمی

لتوک برنج در هزار تن ش 9۲۲شود حدود یک میلیون و  بینی می تولید برنج علیرغم بارش اندک خوب است و پیش

 .سال جاری تولید شود

درصد برنج کشور در مازندران  99دالور حیدرپور رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران در نشست خبری با بیان اینکه بیش از 

 .به دلیل بحران آب توسعه کشت برنج از سوی وزارت جهاد کشاورزی مورد حمایت نیست: گفت  شود، تولید می

اگر چه امسال با روزهای گرم و کم بارشی در استان مواجه بودیم، اما تولید : درصدی تولید برنج افزود 69فزایش وی با پیش بینی ا

هزار تن شلتوک برنج به  099بینی ما این است که با کشت مجدد حدود یک میلیون و  برنج از اوضاع خوبی برخوردار است و پیش

 .دست آید

خوار برنج و اپیدمی بالست مواجه نشدند  طوبت اراضی کشت برنج امسال به مشکل کرم ساقهبه دلیل کمی ر: حیدرپور تصریح کرد

 .و میزان سمپاشی هم بسیار کاهش داشت

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه آیا امسال هم خرید توافقی برنج انجام 

کنندگان و برای خروج  نیازی به اجرای این طرح نیست، زیرا سال گذشته در راستای حمایت از تولیدشود، اظهار امیدواری کرد،  می

 .بازار از رکود انجام شد

شود، اما امیدواریم که شرایط این گونه  آید دولت وارد بازار می هر زمان که احساس شود قیمت برنج پایین می: وی تصریح کرد

 .پیش نرود

وزارت جهاد حمایت از تولید داخل است و به همین دلیل وزارتخانه هیچ ثبت   طبق گفته وزیر سیاست: حیدرپور بیان داشت

 .سفارشی را برای واردات برنج انجام نداده است

شود، اما کم و  علیرغم اینکه هیچ مجوزی برای واردات برنج صادر نمی: درصد است، گفت 99وی با بیان اینکه تعرفه واردات برنج 

 .شود های قبلی هنوز هم برنج وارد کشور می ثبت سفارشبیش از 

از این تعداد : واحد شالیکوبی در استان وجود دارد، تصریح کرد 6599رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه حدود 

 .های اخیر نوسازی شده است واحد آن طی سال 599واحد فعال است که البته  029  تقریباً

کنیم تا  سرعت نوسازی واحدهای شالیکوبی به دلیل مشکالت تسهیالتی و بانکی در حد انتظار نیست، اما تالش می: وی افزود

 .جدید نوسازی کنیم  واحدهای قدیمی را هر چه زودتر با تکنولوژی

فقط با حذف یک در حال حاضر موافقت اصولی برای تأسیس کارخانه شالیکوبی ممنوع است و برای نوسازی : حیدرپور بیان داشت

 .کنیم تا دو واحد قدیمی یک واحد جدید را حمایت می

 59ای و ستاد مدیریت بحران  های ابتدای فصل با کمک شرکت آب منطقه با توجه به خشکسالی و کاهش بارندگی: وی تصریح کرد

 .هزار هکتار از اراضی کشاورزی از استرس کم آبی نجات یافت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=60099206999900 
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 پسته

میلیارد مترمکعب از میزان آب زیرزمینی تجدیدشونده بیشتر  ۶های اخیر سالی  وزیر نیرو با بیان اینکه در سال

 .میلیارد مترمکعب رسیده است 441شت شده به جمع کل آبی که از ذخایر استاتیک بردا: برداشت شده، گفت

چیان وزیر نیرو امروز در اولین گردهمایی مشترک مدیران ستادی و  ، حمید چیتخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

موضوع بحران آب : بخشی منابع آب زیرزمینی گفت های نیرو و جهاد کشاورزی با محوریت طرح احیا و تعادل استانی وزارتخانه

 .رود کشور امروز جزء چند چالش اصلی و جدی به شمار می

 .ای نیست و بسیار پیچیده است و دارای ابعاد فنی، اجتماعی و حتی امنیتی است  حل این مسئله کار ساده: وی افزود

اند،  برخی از آنها هم دقیقا با این مشکالت دست و پنجه نرم کرده چیان با بیان اینکه تجربه کشورهای گوناگون نشان داده که چیت

 .اند هایی نائل شده و بر این مشکل غلبه کرده گذاری و اقدام به موفقیت اما با هدف

یاز توانیم این مشکل را حل کنیم منتهی این کار ن بنابراین اگر ما هم چنین کارهایی انجام دهیم، قطعا می: وزیر نیرو اظهار داشت

 .به ایمان و باور دارد

ها است، اظهار  ها و دستگاه آید و نیازمند کمک سایر وزارتخانه وزیر نیرو با بیان اینکه این کار به تنهایی از عهده وزارت نیرو برنمی

دیگران البته طرح این موضوع به این معنا نیست که وزارت نیرو وظیفه خود را فراموش کند و وظایف خودش را بر دوش : داشت

 .بیندازد

میلیارد  1های اخیر نزدیک  در سال. اولین و مهمترین مسئله وضعیتی است که ما در منابع آب زیرزمینی داریم: وی اظهار داشت

کنیم و جمع کل آبی که از ذخایر استاتیک  شود بیشتر برداشت می متر مکعب در سال از آن میزان آب زیرزمینی که تجدید می

 .میلیارد متر مکعب رسیده است 669به حدود  ایم، برداشت کرده

حدود هفت هزار هکتار از باغات پسته خشک و از بین رفته : ها برخی باغات را خشک کرده است، افزود وی با بیان اینکه خشکسالی

 .است

ها  آب رودخانه هش روانکا: ها و پدیده ریزگردها را نیز از مظاهر دیگر بحران آب عنوان کرد و گفت وی در ادامه خشک شدن تاالب

 .نیز از مصادیق بحران آب است

میلیارد متر مکعب آب در پشت این سد  0کرد با حدود   بینی می وزارت نیرو وقتی سد کرخه را پیش: چیان اظهار داشت چیت

ارد متر مکعب و میلی 6.0میلیارد متر مکعب هم نرسید، به طوری که سال گذشته  2شود، اما هیچ وقت این مقدار به  ذخیره می

 .میلیارد متر مکعب ذخیره داشت و چند سال است که این سد عظیم یک کیلووات ساعت هم برق تولید نکرده است 6.6امسال 

دهد کیفیت منابع آب است که در حال حاضر بر استان  عالمت دیگری که وضعیت بحران منابع آب را نشان می: وی تصریح کرد

های بزرگی مثل کارون دچار افت کیفیت است و شهر بزرگی مثل  نی دچار مشکل شده و رودخانهکرمان غالب منابع آب زیرزمی

ای از کرخه برای مردم این شهرها آب  خرمشهر امکان استفاده از آب کارون را ندارد و به همین دلیل وزارت نیرو با ایجاد خط لوله

 .کند منتقل می

سال است که کشور در یک خشکسالی  62ها را بررسی کرد و گفت حدود  بحران اما باید علت این: چیان در ادامه افزود چیت

 .متر کاهش یافته است میلی 599متر بود به  میلی 529ها که در گذشته در بلندمدت  مستمر قرار گرفته و میزان متوسط بارش

توان  شود، یکی دیگر از مواردی است که می ها می عالوه بر این افزایش درجه حرارت هوا که منجر به افزایش تبخیر آب: وی افزود

 .ما با بحران آب مواجه هستیم: گفت

 .بنابراین وقوع بحران برای ما محرز و علل آن تا حدودی روشن است: وی افزود

 .دشو جویی نشود، سال به سال وضعیت ما بدتر می جویی کنیم و اگر چاره بنابراین باید هر چه زودتر چاره: چیان تصریح کرد چیت

http://www.farsnews.com/
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اگر اقداماتی برای حل این مشکل صورت نگیرد، بخش کشاورزی صدمات بسیاری خواهد دید و با کاهش تولید : وی افزود

 .شویم محصوالت کشاورزی و همچنین امنیت غذایی مواجه می

 .داردبرای جبران کاهش تولید باید به واردات وابسته شد که این موضوع نیز باز مشکالتی را به همراه : وی افزود

گویند  دلیل در آمار تشکیک ایجاد کنیم، مثال می  یکی اینکه نباید بی: چیان با بیان اینکه باید از دو خطر پرهیز کرد، افزود چیت

درصد کل آب موجود است که این مسئله در حقیقت در ماهیت بحران  05یا  09، 02میزان مصرف آب در بخش کشاورزی 

 .اندازد  اقدامات الزم را به تعویق می تغییری به وجود نمی آورد، بلکه

ای ندارد و این کار هم اقدامات را  همچنین نباید به دنبال مقصر باشیم، زیرا یافتن مقصر فایده: وی به نکته دوم اشاره کرد و گفت

 .اندازد به تأخیر می

دشت کشور  190جامع آب و سایر اطالعات در برای اولین بار در تاریخ کشور وزارت نیرو با استفاده از مطالعات : وی اظهار داشت

های مختلف از جمله کشاورزی، شرب، صنعت و  میزان آب قابل برداشت را محاسبه کرده و در این محاسبه میزان مصارف بخش

 .های کشاورزی، صنعت رسانده است خانه فضای سبز را اعالم کرده و این موضوع را به اطالع وزارت

عالوه بر این شورای عالی آب از ما خواست که : ه این کار را شورای عالی آب از ما خواسته بود، اظهار داشتوزیر نیرو با بیان اینک

توان گفت که در حال حاضر هیچ چیزی  ریزی مشخص شود، لذا می برای آب سطحی نیز به تفکیک هر حوزه میزان آب قابل برنامه

 .پنهان نیست

عالی آب از این کار جلوگیری از اضافه برداشت نسبت به آب تجدید پذیر است و قصد داریم، هدف از شورای : وزیر نیرو اظهار داشت

 .های غیرقانونی که مجوز ندارند بشویم و دستورالعمل آن نیز به طور کامل مشخص شده است مانع فعالیت چاه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=60099259999152 
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 پنبه

 خبرنگاران جوان - 134مرداد  28: تاریخ

 تأثیر افزایش تعرفه واردات در بازار داخلی پنبه
لوگیری ایجاد تعرفه واردات و باالنس قیمت پنبه با نرخ جهانی از اختالف فاحش قیمت ج: عضو کمیسیون کشاورزی بیان کرد

 .کند  می

، در خصوص کاهش تولید اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان علی ایرانپور عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتگو با خبرنگار

در ایجاد اشتغال، به پنبه به عنوان محصول کشاورزی مهم و استراتژیک نقش مهمی : پنبه نسبت به سال گذشته اظهارداشت

 .تواند ایفا کند حرکت درآوردن صنایع نساجی و خروج ارز از کشور می

کاران مسبب از بین رفتن رغبت و انگیزه آنها برای افزایش تولید پنبه و  های اخیر و عدم حمایت مالی از پنبه خشکسالی: وی افزود

الیاف مصنوعی و پنبه تأثیر بسزایی در بازار داخلی پنبه گذاشته ای که کاهش میزان کشت و واردات  سطح زیر کشت شده به گونه

 .است

کاران با ایجاد تعرفه واردات و باالنس قیمت پنبه با نرخ  کشورهای تولیدکننده پنبه برای حمایت از پنبه: ایرانپور در ادامه بیان کرد

یکی از راهکارهای خوب در جلوگیری از واردات  کنند زیرا افزایش تعرفه واردات جهانی از اختالف فاحش قیمت جلوگیری می

 .رویه است بی

کاران در طول  خرید تضمینی پنبه از سوی دولت وجود دارد اما از سویی پنبه: عضو کمیسیون کشاورزی در پایان تصریح کرد

رید تضمینی عادالنه و کاران در زمان مهلت قانونی و خ های زیادی از دولت دارند که پرداخت بدهی پنبه ها همواره طلب سال

کاران برای تولید سطح زیر کشت و صادرات  تواند تأثیر بسزایی در افزایش انگیزه پنبه کاران و نرخ جهانی می متناسب با هزینه پنبه

 .داشته باشد

http://www.yjc.ir/fa/news/2509009 
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 تامین منابع مالی

 - 49/50/20فارس

ما با قاچاقچیان میوه طرف / شود کاران در هفته جاری پرداخت می هزار میلیارد تومان مطالبات گندم ۰
 نیستیم

 ۰: فتهزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده است، گ ۶۲۲میلیون و  0وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه تاکنون 

کاران باقی مانده که امیدواریم با کمک رئیس سازمان مدیریت برای تأمین اعتبار  هزار میلیارد تومان از مطالبات گندم

 .الزم تا پایان هفته جاری این بخش از مطالبات هم پرداخت شود

حجتی وزیر جهاد کشاورزی امروز در حاشیه سومین جلسه هیأت عمومی و  ، محمودخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

خرید : کاران، گفت دوازدهمین جلسه شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی در جمع خبرنگاران در مورد مطالبات معوق گندم

میلیون تن افزایش  0ن به کنیم، این میزا بینی می هزار تن رسیده است و پیش 199میلیون و  0تضمینی گندم در سال جاری به 

 .برسد

هزار و سیصد میلیارد تومان  1امسال تا خرداد ماه مشکلی بابت پرداخت مطالبات گندم کاران نداشتیم به طوری که از : وی افزود

نه دولت و هزار میلیارد تومان از تنخواه خزا 5هزار میلیارد تومان از طریق بانک مرزی،  0مطالبات پرداخت شده به کشاورزان مبلغ 

های خصوصی از سوی شرکت بازرگانی  حدود هزار و سیصد میلیارد تومان هم از محل اعتبارات حاصل از فروش گندم به کارخانه

 .دولتی تامین و پرداخت شده است

د تومان هزار میلیار 5در تالش هستیم برای پرداخت ما بقی پرداخت مطالبات گندم کاران تا چند روز آینده مبلغ : حجتی افزود

 .دیگر تامین و به حساب کشاورزان واریز کنیم

های مالی مواجه است و بنابراین در تامین مطالبات کشاورزان هم مشکالتی  وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت دولت با محدودیت

به امضا رسانده است  های خصوصی بنابراین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با قرار داد مشترکی که با یکی از بانک. دارد

هزار میلیارد تومان تامین و تا پایان هفته جاری و یا ابتدای هفته آینده به کشاورزان پرداخت  5همچنین از محل خزانه دولت مبلغ 

 .خواهد کرد

: رسد، گفت میشود زور جهاد کشاورزی به واردکنندگان و قاچاقچیان میوه ن وی در ادامه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه گفته می

 .، بلکه نیروهای نظامی، انتظامی، مرزبانی و گمرک وظیفه مقابله با این افراد را دارندها طرف ما نیستند قاچاقچیاصالً 

ای وارد کشور شود را به عهده دارد و اینکه چه  ای با چه تعرفه ها و اینکه چه میوه وزارت جهاد مباحث مربوط به تعرفه: حجتی افزود

 .ای وارد شود ا چه تعرفهای ب میوه

تومان در سال  6999وزیر جهاد کشاورزی در مورد قیمت خرید شیرخام و اینکه آیا احتمال دارد باز هم شیر با قیمتی کمتر از 

اند، تمامی مالحظات در آن رعایت شده  آنچه که دولت و ستاد تنظیم بازار برای قیمت شیر در نظر گرفته: جاری خریدار شود، گفت

 .یمت آن به صورت کارشناسی تعیین شده استو ق

مطالبات عنوان شده در حوزه مسئولیت سازمان : وی با بیان اینکه همه باید در چهار چوب قوانین مربوطه عمل کنند، اظهار داشت

 .کنندگان و تولیدکنندگان است مصرف

ای دارد و قیمت مصوب آن در سال گذشته  یژهشیر جزء محصوالتی که دولت در مورد آن حساسیت و: وزیر جهاد کشاورزی افزود

 .تومان تعیین شد 6999

ای بازار کشش افزایش قیمت نداشت و صنایع نتوانستند شیر را به قیمت مصوب  ایم اگر به نظر عده ما بارها گفته: وی افزود

ا به شیر خشک بر عهده خواهد خریداری کنند، سازمان تعاون روستایی به عنوان مباشر وظیفه خرید شیر مازاد و تبدیل آن ر

 .گرفت

http://www.farsnews.com/


 4931مرداد  مراهچاهم اخبار هفته   مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

76 
 

متاسفانه صنایع لبنی در مورد خرید : وی با بیان اینکه دامداران و صنایع در ارتباط متقابل و متکی به یکدیگر هستند، گفت

 .کنند و این به ضرر خودشان است شیرخام به قیمت مصوب دولت لجبازی می

خام است و به همین دلیل آنها مجبورند به هر قیمتی که صنایع تعیین نقطه ضعف دامداران فساد پذیری شیر : حجتی افزود

 .تومان محصول خود را بفروشند 699کنند حتی کیلویی  می

کنند، نباید  های دامی را با قیمت گران خریداری می من متوجه نیستم که چرا وقتی که دامداران نهاده: حجتی بیان داشت

 .ویب شده و کف قیمت شیرخام است، بفروشندمحصولشان را به نرخی که سال قبل تص

 6999امسال هم نظر تلویحی دولت بر این بود که قیمت شیر همان : اظهار داشت 09وی در مورد قیمت خرید شیر خام در سال 

 .تومان را تنفیذ کرد 6999تومان باشد و آن را به ستاد تنظیم بازار ارجاع داد و ستاد تنظیم بازار قیمت 

کشاورزی در مورد قیمت تضمینی خرید محصوالت زراعی و اینکه بر اساس نرخ تورم چقدر افزایش قیمت خواهد داشت وزیر جهاد 

بینی کنم، طبق قانون باید تا قبل از فصل کشت یعنی شهریور ماه  توانم در مورد قیمت تضمینی این محصوالت پیش فعال نمی: گفت

 .نرخ تضمینی خرید محصوالت اعالم شود

شود و امیدواریم تا قبل از  های مربوطه بحث و بررسی می ایم، در کمیسیون درخواستمان را تقدیم دولت کرده: یان داشتحجتی ب

 .شهریورماه نیز نرخ مصوب آن را دولت اعالم کند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=60099252999010 
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 تامین منابع مالی
 - 49/50/26فارس

 میلیارد تومان به بخش مکانیزاسیون کشاورزی تزریق شد 4۶۲۲
میلیارد تومان به بخش توسعه  ۶۲۲دولت یک هزار و : رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی گفت

 .است مکانیزاسیون کشاورزی تزریق کرده

المللی کشاورزی، صنعت  از همدان، کامبیز عباسی شامگاه یکشنبه در آیین افتتاح نمایشگاه بین خبرگزاری فارسبه گزارش 

تا  60فزایش دما، به ازای هریک درجه ا: مرغداری، دامپروری و شیالت با بیان اینکه تبخیر و تعریق در کشور ما باالست، اظهار کرد

 .یابد درصد نیاز آبی گیاه افزایش می 69

برای رسیدن به این : وی با بیان اینکه باید از میزان بارندگی موجود نهایت استفاده را برده و تبخیر و تعریق را کاهش دهیم، افزود

 .کنیم های مختلفی را از جمله مکانیزاسیون دنبال می اهداف، روش

های آبیاری که  باید انتقال کشت بهاره به پاییزه، اجرای روش: نیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی تصریح کردرئیس مرکز توسعه مکا

 .در کمترین زمان ممکن به گیاه برسد، انجام کشت نشایی و کاهش تبخیر و تعرق را انجام دهیم

اشی با محلول سم کمتر و توسعه مکانیزاسیون نیز انجام سم پ: وی با اشاره به اینکه بذر را باید در عمق مناسب بکاریم، ادامه داد

 .شود دنبال می

گذاری شده،  میلیارد تومان در مکانیزاسیون کشاورزی سرمایه 199عباسی با بین اینکه از نیمه دوم سال گذشته یک هزار و 

ست، برندهای معتبر ماشین آالت رخ داده ا 2+6المللی پس از توافق ایران و  هایی که در عرصه بین بعد از گشایش: خاطرنشان کرد

 .کشاورزی در دنیا آماده حضور در ایران هستند

در سه : کنیم، گفت گذاری، هدفمندی و هدایت کشاورزی برای حل مشکل بحران آب حرکت می وی با بیان اینکه به سمت سرمایه

رخ سود بانکی کند شده که به دنبال تصحیح و ماه گذشته، ارائه تسهیالت در حوزه مکانیزاسیون به دلیل کمبود بودجه و افزایش ن

 .ثبوت آن هستیم

المللی برای  در حال حاضر شاهد عالقه برندهای معتبر بین: این مقام مسئول با بیان اینکه در حال خروج از رکود هستیم، اظهار کرد

 .حضور در ایران هستیم که منجر به ارتقای ماشین آالت کشاورزی خواهد شد

توانیم به عنوان نمونه محصول  می: شود، افزود ها باعث ارتقای کیفیت می ه اینکه مطلوب بودن گردش مالی شرکتوی با اشاره ب

 .وری بیشتر را به دنبال داشته باشد زمینی را با روشی کشت کنیم که آب کمتر و بهره سیب

امروز استفاده از بذری که : شود، تصریح کرد عباسی با اشاره به اینکه آبیاری موضعی و زیر سطحی در اراضی کشاورزی دنبال می

 .طول دوره کوتاه داشته باشد، توسعه کشت نشائی و انتقال کشت بهاره به پاییزه آغاز شده است

سیاست : بر راهکار ارائه کند، ادامه داد وی با تأکید بر اینکه صنعت برای کشت ذرت، پنبه، چغندر قند و دیگر محصوالت پرآب

 .لید محصول بیشتر در ازای آب مصرفی استبخش کشاورزی تو

توان حفظ  های مرسوم، روند تولید کشور را نمی رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه با روش

اسیون نوع فناوری نوین در عرصه مکانیز 09های نوین هستیم و تاکنون  در این حوزه نیازمند فناوری: کرد، خاطرنشان کرد

 .شناسایی شده است

دولت با تمام : دهد، گفت های نوین در بخش کشاورزی می درصد کمک بالعوض برای استفاده از فناوری 09وی با بیان اینکه دولت 

 .میلیارد تومان به بخش مکانیزاسیون کشاورزی تزریق کرده است 199های اعتباری، یک هزار و  محدودیت

های کشاورزی با کمک سازمان تحقیقات صنعتی و استانداردسازی به جد دنبال  انداردسازی ماشینعباسی با تأکید بر اینکه است

 .استانداردسازی کمتر از یک سال انجام شد: شد، اظهار کرد

http://www.farsnews.com/
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در کنار خودروسازی، : های کشاورزی باید دیده شود، افزود وی در ادامه با اشاره به اینکه در منشور صنعت کشور، صنعت ماشین

 .های کشاورزی نیز باید مد نظر قرار گیرد ت لوازم خانگی و صنعت ماشینساخ

سایت  02تا  09در بخش مکانیزاسیون، : این مقام مسئول با بیان اینکه در حال اصالح فرآیند تولید بذر کشور هستیم، تصریح کرد

 .ه و باقی در دست اقدام استها به سرانجام رسید تولید بذر در کشور طراحی و در حال ساخت است که برخی از آن

نیازهای کشاورزی و باغداری باید مورد توجه صنعت : وی با تأکید بر اینکه حوزه باغبانی نیز باید مورد توجه قرار گیرد، ادامه داد

 .گذاری در کشت نشائی صورت گیرد های سرمایه قرار گیرد و تولید بر اساس اولویت

اگر روشی علمی برای تولید برنج با آب کمتر : در استان خوزستان هستیم، خاطرنشان کرد عباسی با بیان اینکه مخالف کشت برنج

 .ایجاد شود مخالفتی نخواهیم داشت

گذاری ماشین آالت کشاورزی وارد همکاری شدیم که  کنندگان نیز برای قیمت با سازمان حمایت از مصرف: وی در پایان گفت

 .شودتواند گام مؤثری در این راه محسوب  می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=60099251999992 
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 تامین منابع مالی

 - 49/50/27فارس

 بازاریابی محصوالت حاللماموریت وزارت صنعت برای / های عمرانی میلیارد تومان به طرح 777۰پرداخت 
مرداد ماه سال جاری خبر داد و  47های عمرانی تا  میلیارد تومان به طرح 777۰سخنگوی دولت از پرداخت 

 .وزارت صنعت برای بازاریابی محصوالت حالل مامور شده است:گفت

ها  ی دولت در نشست خبری صبح امروز خود با خبرنگاران درباره موضوع یارانه، محمدباقر نوبخت سخنگوخبرگزاری فارسبه گزاش 

در مورد حذف یارانه خانواده های پردرآمد، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی اعالم کرده است که   :و حذف پردرآمدها اظهارداشت

پردرآمد تشخیص داده شده اند در نظر گرفته شده و با  امکان اشتباه وجود دارد، به خاطر همین امکان اعتراض برای خانوارهایی که

 .انجام این اعتراض خیلی ها اعتراض شان درست و خیلی ها اعتراض شان نادرست بود

دهد و مدیریت های مطلوب درباره  وزارت کار و تعاون و رفاه اجتماعی کار خود را به خوبی در این راستا انجام می: وی اضافه کرد

 .م خواهد شداین موضوع انجا

واقعا دولت برای : وی در خصوص اظهارنظر اخیر وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه روز پرداخت یارانه، روز عزای دولت است، تاکید کرد

میلیارد تومان باید برای یارانه نقدی پرداخت کنیم که بسیار بیش از حجم بودجه  0299ها مشکل دارد، ما هر ماه  پرداخت یارانه

های  شود، صرف پرداخت دهیم که پولی که به این ترتیب توزیع می برای پروژه های عمرانی است و ما ترجیح میپرداختی ما 

 .عمرانی شود

البته یک عده نیازمند هستند که ما هم اعتقاد داریم باید یارانه به آنان پرداخت شود و البته یک عده : سخنگوی دولت اضافه کرد

 .ارانه بگیرندهم نیازمند نیستند که نباید ی

سال است که مورد  69این پرونده بیش از : نوبخت همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره موضوع پرونده کرسنت تصریح کرد

کرد، ما به عدالت و دقت و به استدالل قوه  دید، برخورد می بررسی قرار گرفته و تردیدی ندارم که اگر قوه قضائیه خالف قانونی می

 .ماد داریمقضائیه اعت

میلیارد تومان از بابت  225هزار و  2،  6009مرداد  52داری تا تاریخ  نوبخت همچنین در این جلسه خبر داد که طبق آمار خزانه

 .دهد درصد افزایش را نشان می 550های عمرانی پرداخت شده که این رقم نسبت به سال قبل در چنین روزی  طرح

عت حالل از نوبخت سوال کرد که سخنگوی دولت در این باره با بیان اینکه ما در این صنعت خبرنگاری درباره سهم ایران در صن

به همین خاطر وزارت صنعت مامور . این در حالی است که حرف و ظرفیت ما در این موضوع زیاد است  :سهم مناسبی نداریم، گفت

 .شده که در جهت گسترش بازار صنعت حالل در کشورهای دنیا تالش کند

یک توافق سه جانبه بین سازمان مدیریت و تعدادی از بانک ها انجام شده که طی آن در جهت فعال کردن : وی همچنین گفت

روستا  6099شهر و  05همچنین در جهت آبرسانی به . واحدهای تولیدی فوالد و تولید تا یک میلیون تن ورق فوالدی اقدام شود 

 .بع مورد نیاز را در این راستا تامین کردنداقداماتی انجام شده و بانک ها نیز منا

توافق دیگری در جهت توسعه و پرورش یک صد هزار تن ماهی در قفس در آب های ساحلی به ویژه در : نوبخت در ادامه گفت

ده نفر انجام ش 6299نفر و اشتغال غیر مستقیم  099هزار و  1سواحل مکران صورت گرفته که این موضوع باعث اشتغال مستقیم 

هزار فرصت شغلی مستقیم  65همچنین با سرمایه گذاری برای توسعه کشت گلخانه ای و اشتغال در بخش کشاورزی بیش از . است

 .هزار فرصت شغلی غیر مستقیم پیش بینی شده است 52و 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=60099250996609 
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 تامین منابع مالی
 آیانا 1349مرداد  24, پنجشنبه

 میلیارد ریال تسهیالت به عشایر تقدیم دولت شد 46۲۲پیش نویس اختصاص 
میلیارد ریال تسهیالت مربوط به عشایر، به هیات  6۲۲پیش نویس اختصاص هزار و : رییس سازمان عشایری گفت

 .دولت تقدیم شده است

به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران، کرمعلی قندالی روز پنجشنبه در مصاحبه با خبرنگاران در سمنان، از تامین منابع مالی برای 

این تسهیالت برای کمک به تشکل های عشایری، تامین : کمک به عشایر از محل اعتبارات مدیریت بحران کشور خبر داد و گفت

 .به متقاضیان ارائه می شودعلوفه، آب و تجهیزات آبرسانی 

روزه پرواربندی می شود و پروار بندی دام یکی از طرح های توسعه دام  659هزار راس دام در دوره ای  199امسال : وی ادامه داد

 .عشایر است

ر برای کمک به شرکت پشتیبانی امور دام از هفته آینده خرید دام زنده عشای: وی با اشاره به مصوبه جدید ستاد تنظیم بازار گفت

 .تولید کنندگان را آغاز می کند

تومان عرضه می  059علوفه مورد نیاز دام عشایر کشور امسال به اندازه کافی تامین شده و به قیمت کیلویی : قندالی اظهار کرد

 .شود و پیش بینی می شود قیمت هر کیلوگرم علوفه دام عشایر از مبلغ اعالم شده نیز کمتر شود

 .میلیارد ریال در کشور فعالیت دارد 299هزار نفر و سرمایه  569تعاونی و اتحادیه عشایری با عضویت  599کنون ا: وی افزود

 .هزار تن گوشت قرمز تولید می کنند 609میلیون راس دام، ساالنه  59عشایر ایران با داشتن 

 .به سمنان سفر کردرئیس سازمان عشایری کشور روز پنجشنبه برای بررسی مشکالت تشکل های عشایری 

 .نفر فعالیت دارد 099هزار و  5تشکل عشایری با عضویت  69در استان سمنان 

 خانوار در استان سمنان عشایری هستند 199سه هزار و 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/59560-6.html 
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 تامین منابع مالی

 خبرنگاران جوان - 134۲مرداد  27: تاریخ

 کنیم تاخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان را جبران می
هزارتن گندم از کشاورزان سراسر کشور خریداری  129میلیون و  0مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان اینکه تاکنون 

 .ر پرداخت طلب گندمکاران عذرخواهی کردشده، از تأخیر ایجاد شده د

 129میلیون و  0مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان اینکه تاکنون ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان  به گزارش

یجاد شده در پرداخت طلب گندمکاران عذرخواهی کرد و این هزارتن گندم از کشاورزان سراسر کشور خریداری شده، از تأخیر ا

زودی  ها انجام شده، به های مکرر و مستمری که برای تأمین و تخصیص پول گندم اطمینان را به کشاورزان داد که با پیگیری

 . مطالبات آنان پرداخت خواهد شد

هزار تن گندم،  129میلیون و  0داد ماه سالجاری، حدود مر 51از ابتدای فصل خرید تضمینی گندم در کشور تا : علی قنبری گفت

 .با رشد یک میلیون تنی نسبت به کل خرید سال گذشته، از گندمکاران کشور خریداری شده است

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، با بیان اینکه افزایش یک میلیون تنی خرید امسال در شرایطی اتفاق افتاده که دولت با 

ها مواجه است، این اتفاق مبارک را نشانه درک باالی گندمکاران از شرایط  مالی در زمینه پرداخت به روز بهای گندم مشکالت

 .موجود و همراهی و همدلی قابل تقدیر کشاورزان با دولت وحرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی دانست

هزار میلیارد ریال آن  15ل پول الزم است که تاکنون بیش از هزار میلیارد ریا 00برای خرید این مقدار گندم حدود : قنبری افزود

 .هزار میلیارد ریال هنوز به کشاورزان بدهکاریم 51تأمین و به حساب کشاورزان واریز شده است و 

هزار  560مرکز خرید مستقر در کشور بیش از یک میلیون  6690تاکنون : مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران اظهار کرد

 .اند و هم اکنون نیز خرید این محصول در مناطق سردسیرکشور ادامه دارد وله گندم را تحویل گرفتهمحم

میلیون تنی خرید تضمینی گندم در کشور محقق خواهد شد وبا  0در صورت تأمین به موقع اعتبارات، پیش بینی : وی اضافه کرد

 .ک در سالجاری نخواهیم داشتتوجه به موجودی کشور، نیازی به واردات این کاالی استراتژی

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با اشاره به تنگناهای موجود مالی کشور، به ویژه کاهش قیمت جهانی نفت که هم اکنون 

کند، از صبر و تحمل، همدلی و همراهی گندمکاران برای دریافت پول و طلبشان از دولت تقدیر و  دولت با آن دست و پنجه نرم می

 .شکر کردت

 

گندمکاران : معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین از کشاورزان به دلیل دیر کرد در پرداخت مطالباتشان، عذرخواهی و اظهار کرد

ها به دلیل مشکالت مالی کشور وتامین و تخصیص اعتبارات خرید به وجود آمده باشد، اما  ای در پرداخت عزیز بدانند شاید وقفه

هایی که  وزارت جهادکشاورزی برای تأمین پول گندمهای خریداری شده ادامه دارد و با توجه به مساعدت های مسئولین پیگیری

 .شده، کشاورزان حاصل دسترنج خود را به زودی دریافت خواهند کرد

تکش را جلب قنبری با بیان اینکه مشکالت کشاورزان برای ما قابل درک است و تمام سعی ما به راین است تا رضایت این قشر زحم

گونه نگرانی بابت دریافت طلب خود از فروش گندم نداشته باشند و همان گونه که تاکنون الگوی  نماییم، از گندمکاران خواست هیچ

 .ها تأمین و به آنان پرداخت شود اند، همچنان با صبر و شکیبایی به دولت کمک کنند تا پول گندم همدلی و همزبانی با دولت بوده

http://www.yjc.ir/fa/news/2509990 
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 تحقیقات و نوآوری ها

 - 49/50/28فارس

 معرفی بذرهای مقاوم به کم آبی و خشکی
در این زمینه بذر : رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با بیان لزوم مقابله با کم آبی و خشکی، گفت

 .چغندر مقاوم به کم آبی و خشکی تهیه شده و به کشاورزان معرفی شده است

در  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  ن وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در گفتاسکندر زند معاو

سال گذشته اولین بذر چغندر قند مقاوم به خشکی در دنیا را معرفی : مورد اقدامات سازمان در راستای کاهش مصرف آب، گفت

 .کردیم

ساله بود که امسال در فصل پاییز در اختیار کشاورزان برای کشت قرار  59تولید بذر مقام به خشکی یک کار تحقیقاتی : افزود وی

 .گیری در مصرف آب دارد گیرد و قطعا کاهش چشم می

رشد کوتاهتر و یک  سازی مصرف آب و کاهش آن، یک رقم پنبه با دوره همچنین با رویکرد سازمان مبنی بر بهینه: زند تصریح کرد

 .رقم ذرت با دو دوره آبیاری کمتر معرفی شد

: معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه رویکرد ما در سازمان تحقیقات رونق کشاورزی با مصرف آب کمتر است، اظهار داشت

 .گیرد رار میبرداران ق شود و در اختیار بهره کم پس از طی مراحل الزم وارد عرصه می بذور کم مصرف آب کم

درجه  62همچنین سال گذشته یک رقم نخود مقام به سرما تا منفی : رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت

 .گراد معرفی شد که امسال این بذر قابلیت کشت در فصل پاییز را دارد سانتی

اگرچه مجاب کردن کشاورزان به استفاده : است، افزود های ما حفظ میزان تولید در کنار کاهش مصرف آب وی با بیان اینکه برنامه

برداران نیز تمایل به مصرف بذور کم  های اخیر بهره بر است، اما با توجه به بحران آب در سال های جدید بذور کاری زمان از رقم

 .اند مصرف پیدا کرده

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=60099251996005 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا 1349مرداد  29, شنبه

 کاشت گیاهان تراریخته، شاید راهی برای مقابله با سونامی سرطان باشد 
یط زیست و باقیمانده آن در چرا قطعیت وقوع آمار سوءاستفاده از سموم شیمیایی با ماندگاری بلندمدت در مح

 کند؟ محصوالت کشاورزی، مخالفان محصوالت تراریخته را نگران نمی

عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات برنج کشور و عضو انجمن ایمنی زیستی ایران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی 

ستفاده از سموم شیمیایی با ماندگاری بلندمدت در محیط زیست و ، با بیان این پرسش که چرا قطعیت وقوع آمار سوءا(ایانا)ایران 

مصرف بیش از اندازه سموم برای مبارزه : کند، گفت باقیمانده آن در محصوالت کشاورزی، مخالفان محصوالت تراریخته را نگران نمی

 .حلی برای این معضل پیدا کرد وان راهاندازی سونامی سرطان در مازندران شده است و باید بت خوار برنج، باعث راه با کرم ساقه

شک با رعایت قانون ایمنی زیستی و تعامل محققان وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت و درمان  مجید ستاری با عنوان اینکه بی

ن دولتی رسد که مسئوال نظر می به: و سازمان محیط زیست خواهیم توانست به شبهات پاسخ دهیم و به نتایج مثبتی برسیم، افزود

اعم از وزارت جهاد کشاورزی و محیط زیست، با ارائه مستندات علمی و مستدل زمینه تولید انبوه این محصوالت را فراهم کنند تا 

 .ایران از استفاده محصوالت حاصل از این دستاورد محروم نشود

ون ایمنی زیستی در جلسه علنی مجلس شورای ها و آزادسازی تولید محصوالت تراریخته، قان برای رفع نگرانی: وی خاطرنشان کرد

 .های اجرایی ابالغ شد اسالمی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید و برای اجرا به دستگاه

این قانون همه امور مربوط به تولید، رهاسازی، نقل و انتقال داخلی و : عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات برنج کشور ادامه داد

 .داند مصرف را با رعایت مفاد این قانون مجاز میصادرات و واردات و 

گذاری محصوالت تراریخته از محصوالت  های مخالفان مشخص نبودن قوانین برچسب ستاری با اشاره به اینکه یکی از نگرانی

رای که ب BTرود و در واقع ژن  شود و از بین می در خاک به سرعت تجزیه می BTژن تراریخته : معمولی است، تصریح کرد

صورت  زی که به سازی گیاهان زراعی که در مقابل آفات مورد استفاده قرار گرفته، در اصل پروتئینی بوده از یک باکتری خاک مقاوم

 .زی روی هیچ موجودی گزارش نشده است طبیعی در خاک وجود دارد و هنوز تأثیر سوء این باکتری خاک

شود، بعد از برداشت محصول، ساقه گیاهان تراریخته در خاک  ریخته کاشته میدر زمانی که یک گیاه ترا"وی با رد این گفته که 

های خاکی تأثیرگذار باشد و ژن مذکور می تواند به  شود و می تواند بر میکروارگانیسم عنوان علوفه دام استفاده می ماند یا به باقی می

در : ، یادآور شد"خورند، تأثیر بگذارد این حشرات را میعنوان چرخه دوم و پرندگان که  اکوسیستم خاک و موجودات و حشرات به

کند و تا  برد، فقط در بافت سبز گیاه تداوم پیدا می جواب رفع این نگرانی، موافقان معتقدند پروتئین مذکور که آفت را از بین می

خته مانند برنج، این پروتئین قبل از ها سبز هستند، این پروتئین وجود دارد، اما در پایان سیکل حیاتی گیاه تراری زمانی که برگ

 .کنند رود و حتی هنگام برداشت برنج، کشاورزان آفات را روی محصول مشاهده می برداشت به سرعت از بین می

امروزه با افزایش روزافزون جمعیت جهان و کاهش محصوالت کشاورزی بر اثر : عضو انجمن ایمنی زیستی ایران در پایان تأکید کرد

ها، آلودگی باقیمانده در محصوالت زراعی و باغی بر اثر کاربرد سموم کشاورزی و اثرات  ی از آفات و بیماریخسارت ناش

های کشاورزی، رویکرد استفاده از محصوالت کشاورزی  رویه سموم و همچنین کاهش هزینه نهاده محیطی مصرف بی زیست

ه است که با توجه به فواید اقتصادی، بهداشتی، اجتماعی و حلی برای تأمین مواد غذایی مطرح شد عنوان راه تراریخته به

تر، می تواند موجبات کاهش مصرف سموم، حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از  محیطی و همچنین تولید محصول سالم زیست

 ./ها و مارها در مزارع را فراهم کند ها، غورباقه نابودی جانوران مفید مانند کفشدوزک

/item/keshavarzi/ir.iana.www://http59695-6html. 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا 1349مرداد  27, سه شنبه

 شود  فالویت از پاییز امسال وارد مزارع می
از پاییز امسال وارد مزارع خواهد  ، این محرک زیستی(فالویت)با رونمایی از تولید انبوه محرک زیستی ویژه گندم 

 .شد

با بیان اینکه تولید انبوه محرک زیستی ( ایانا)رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .ری خبر دادسال تالش محققان این مؤسسه بوده است، از ورود فالویت به مزارع در پاییز سال جا 69نتیجه ( فالویت)ویژه گندم 

دستیابی به دانش فنی محرک  6000های پژوهشی مؤسسه تحقیقات خاک و آب در سال  یکی از طرح: کامبیز بازرگان افزود

ها در سطح آزمایشگاهی، کارهای  ها، جداسازی و کشت میکروارگانیسم زیستی رشد گندم بود که فرآیندهای جداسازی باکتری

 .سال به طول انجامید 69ای و آزمایشگاه صحرایی  گلخانه

در نهایت محصول : استان به اجرا درآمد، خاطرنشان کرد 52ترویجی طرح در سال گذشته در  -وی با عنوان اینکه کار تحقیقی 

درصد افزایش عملکرد داشتیم برای فروش ارائه شد و دانش فنی  62های میدانی پاسخ مثبت نشان داده و تا  نهایی که به آزمایش

های تولیدکننده کود زیستی از تولید انبوه محرک زیستی رشد گندم  نصر استان مرکزی واگذار و با مشارکت شرکتآن به جهاد 

 .رونمایی شد

های برتر سازمان تات شناخته  رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب با تأکید بر اینکه طرح تولید محرک زیستی رشد گندم از طرح

یش عملکرد گندم، سازگاری با کلیه ارقام گندم، قیمت اندک در مقایسه با کودهای شیمیایی، های این کود را افزا شده است، ویژگی

 .های محیطی در آب و دوستدار محیط زیست بودن این کود عنوان کرد عدم وجود آالینده

در جلسه : کرد بازرگان از بررسی چند ماده دیگر از الیحه خاک و تصویب آنها در کمیسیون کشاورزی مجلس خبر داد و تصریح

 .اخیر، صادرات خاک به هر نحوی ممنوع شد

 ./وی در پایان اظهار امیدواری کرد که الیحه خاک تا پیش از پایان دوره نهم مجلس شورای اسالمی به تصویب برسد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/59610-6.html 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا 1349مرداد  24, پنجشنبه

 ای بهبود بازده تولید مثل گاوهای شیرده هلشتاین ایران  بررسی راهکارهای تغذیه
گروهی از پژوهشگران دانشگاه تهران، دانشگاه مازندران و دانشگاه فردوسی مشهد با پشتیبانی صندوق حمایت از 

ای بهبود بازده تولید مثل گاوهای  به بررسی راهکارهای تغذیه( بنیاد ملی علم ایران)گران و فناوران کشور پژوهش

 .شیرده هلشتاین ایران پرداختند

رنگ آن . ترین نژاد در بین نژادهای گاوهای شیری است به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران، گاو هلشتاین بزرگ ترین و پراکنده

خاستگاه آن هلند بوده، ولی در اکثر نقاط پراکنده شده است، قابلیت سازگاری بیشتری دارد، . سفید است -یا قرمز  سفید و -سیاه 

علت رشد سریع و کیفیت بهتر گوشت، برای تولید  به . مقاومت آن در برابر سرما بیشتر است و استعداد چریدن آن ضعیف است

 .گوشت نیز مناسب است

 دکتر آرمین توحیدی

 هشگر برتر داخلی چهاردهمین جشنواره بین المللی رویانپژو

لینولنیک -های غنی از آلفا هدف از این پژوهش بررسی اثرات جیره: دکتر آرمین توحیدی، مجری اصلی طرح درباره این طرح گفت

. ی در گاوهای شیری بودهای تولید مثل بر تولید و ترکیب شیر، وضعیت متابولیکی و شاخص( 1-امگا)یا لینولئیک اسید ( 0-امگا)

آلفا، فراسنجه  5-بیان ژن، ارزیابی متابولیت پروستاگلندین اف)برای انجام این پژوهش دو مرحله آزمایش شامل بررسی سازوکارها 

. رأس گاو انجام شد 09با ( شیردهی و تولیدمثلی)رأس گاو و بررسی عملکرد  01با ( های خونی و هورمون های تولیدمثلی

 65) 0-زمایشی بر اساس نوع چربی جیره و زمانبندی استفاده از آنها عبارت بودند از جیره حاوی اسیدهای چرب امگاتیمارهای آ

n=1-، یا امگا(؛ دانه کتان (65 n=؛ دانه سویا ) و جیره شاهد(65 =n ) هر جیره از زمان . بود( پالم)که حاوی پودر چربی اشباع

سپس نیمی از گاوهای هر گروه جیره حاوی پودر چربی اشباع . به گاوهای تازه زا داده شد 99زایش تا بروز دومین فحلی بعد از روز 

 .را تا روز تشخیص آبستنی مصرف کردند 0-و نیمی دیگر جیره حاوی اسیدهای چرب امگا

زودتر اتفاق  1-های رحم در گروه امگا بازگشت شاخ. غلظت و درصد چربی شیر کاهش داشت 0-در گاوهای گروه امگا: وی افزود

جیره ها همچنین بر فاصله زایش تا . تر بود به طور معنی داری بزرگ 1-و امگا 0-اندازه فولیکول تخمک ریزی در گروه امگا. افتاد

درصد تشخیص فحلی، درصد گیرایی در نوبت اول تلقیح و کل . اولین فحلی و فاصله زایش تا اولین تلقیح تأثیر معنی دار داشت

مرگ و میر رویانی در . ها بود مصرف کردند، باالتر از سایر گروه 0-و در دوره دوم امگا 1-وهایی که در دوره اول امگاتلقیحات در گا

 .گروهی که در دو مرحله اسیدهای چرب اشباع مصرف کردند، باالتر بود

در مقایسه با گروه شاهد  0-گیرنده انسولین و گیرنده هورمون رشد در گاوهای گروه امگا mRNAسطح : توحیدی خاطرنشان کرد

بنابراین استفاده از (. P<92/9)باالتر بود  0-در گاوهای گروه امگا PPAR δبیان ژن رحمی . داری باالتر بود به طور معنی 1-و امگا

چرب و سپس اسیدهای ( پس از زایش 99تا روز )در اوایل دوره پس از زایش  1-های دارای نسبت باالی اسیدهای چرب امگا جیره

 .تواند یک راهکار مناسب برای بهبود باروری در گاوهای شیری مطرح شود می( روز پس از تلقیح 59تا ) 0 -امگا

خورشیدی به عنوان طرح کاربردی  6000این طرح برگزیده بیست و سومین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران در سال 

 ./المللی و همایش از این طرح ارائه شده است نمونه شناخته شد و تا به حال چندین مقاله بین

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/59550-6.html 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا 1349مرداد  28, چهارشنبه

 اعجاز نوشیدن آب گرم بعد از هر وعده غذا 
ای پژوهش جدید محققان نشان داد، نوشیدن آب گرم بعد از هر وعده غذایی به هضم و عملکرد بهتر دستگاه ه یافته

 .کند گوارش کمک می

های خود دریافتند مصرف آب گرم بعد از هر وعده غذایی، به  به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران، محققان در بررسی

در واقع نوشیدن آب گرم فواید زیادی برای سالمتی داشته و در کاهش وزن . کند ک میهضم و عملکرد بهتر دستگاه گوارش کم

 .بسیار موثر است

نوشیدن آب گرم بعد : اظهار کرد rVita، مدیرعامل مرکز سالمتی (Dr. Gowthaman Krishnamoorthy)دکتر گوسمن 

 .ساز بدن است از هر وعده غذایی بهترین روش برای کاهش وزن و سرعت بخشیدن به سوخت و

آب گرم با افزایش دمای بدن، منجر به افزایش سرعت سوخت و ساز شده و به کاهش وزن کمک : محققان در این پژوهش دریافتند

 .کند وشوی سیستم گوارشی، بخصوص چربی مفید است و مواد غذایی را به راحتی هضم می همچنین آب گرم برای شست. کند می

بنابراین به جای . برد زدایی بدن است و مشکل نفخ معده را از بین می گرم بعد از هر وعده غذایی، سماز دیگر مزایای نوشیدن آب 

استفاده از آب معمولی، از آب گرم استفاده کنید و این عمل را در میان هر وعده یا بعد از آن انجام دهید و به صورت جرعه جرعه و 

 .آهسته نیز بنوشید

http://www.iana.ir/food/item/59609-6.html 
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 (سایر )تولیدات باغی 

 - 49/50/35فارس

 آمادگی اتحادیه تولیدکنندگان برای تنظیم بازار شب عید/ کنیم برابر سرانه مصرف مرکبات تولید می 7
امسال : شود، گفت میلیون تن مرکبات در کشور تولید می 1.7داران مازندران با بیان اینکه  امل اتحادیه باغمدیرع

شود و ما آمادگی داریم در تنظیم بازار شب عید مشارکت و  میلیون تن مرکبات در استان مازندران تولید می ۰حدود 

 .همکاری کنیم

میلیون تن مرکبات در کشور،  9.2ن مازندران، در نشست خبری با اشاره به تولید دارا محمدرضا شعبانی مدیرعامل اتحادیه باغ

گونه نیازی به واردات مرکبات  برابر سرانه مصرف است، بنابراین هیچ 2برابر دنیا و تولید هم  2سرانه مصرف مرکبات در ایران : گفت

 .سازی کنیم نداریم، بلکه باید با صادرات تولید را تجاری

واردات مرکبات و محصوالت کشاورزی بسیار : ان اینکه مدیریت نقش بسیار مهمی در تنظیم بازار مرکبات دارد، گفتوی با بی

شود، بلکه با واردات میوه و محصوالت کشاورزی  که نه تنها بخشی از درآمدهای ارزی ما از کشور خارج می طوری آور است، به زیان

 .رداحتمال ورود آفات به داخل کشور وجود دا

و مرکبات هم محصوالت باغی   در مقابل آفات بیمه نیستیم و درصورت ورود یک آفت از طریق واردات میوه: شعبانی تصریح کرد

 .بیند و هم محصوالت غیرباغی ممکن است دچار صدمه و آسیب شود آسیب می

رماه و صادرات آن به بازارهای صادراتی لطمه برداشت کیوی قبل از نیمه اول مه: مدیرعامل اتحادیه باغداران مازندران تصریح کرد

شود، بنابراین تأکید ما این است که برداشت این محصول   کیفیت شناخته می عنوان یک محصول بی زند، محصول کیوی ایران به می

 .قبل از نیمه دوم مهرماه اتفاق نیفتد

استفاده از رنگ برای فروش محصوالت کشاورزی همچنین برداشت زودتر از موعد مرکبات توسط برخی سودجویان و : وی گفت

شود که مردم در خرید محصوالت کشاورزی از  کند، بنابراین توصیه می ناپذیری به سالمتی افراد جامعه وارد می های جبران آسیب

 .جمله انواع میوه زودتر از فصل برداشت، دقت الزم را داشته باشند

میلیون تن مرکبات امسال از این استان تولید  5حدود : اری بسیار خوب است، گفتوی با بیان اینکه تولید مرکبات در سال ج

 .شود، ضمن اینکه اتحادیه توانایی تنظیم بازار شب عید را هم دارد می

های ما استفاده نشد، ولی ما آمادگی  ، از توانمندی00رغم تجربیات اتحادیه در تنظیم بازار شب عید در سال  علی: شعبانی افزود

 .اریم به محض اینکه دولت از ما بخواهد برای تنظیم بازار اقدام کنیمد

بنابراین در کنار تنظیم بازار منافع تولیدکنندگان را در نظر . ما تولیدکننده هستیم: مدیرعامل اتحادیه باغداران مازندران تصریح کرد

 .گیریم را در نظر می گرفته، هم به فکر بقا و ماندگاری خودمان هستیم و هم بقا تولیدکنندگان

های تعاونی کشاورزی و اتحادیه آنها از پرداخت  درصد شرکت699براساس ماده قانونی : وی با انتقاد از اخذ مالیات از اتحادیه گفت

 .شود رغم این قانون از ما مالیات دریافت می مالیات معافند، در حالی که علی

باید خرید و فروش میوه بین اعضاء صورت گیرد که این امری ناشدنی است؛ چراکه  گوید برای معافیت سازمان مالیاتی می: وی افزود

و   کند، همان محصول را که خریداری کرده توانیم از یک باغداری که خود محصول تولید می اعضای ما همه باغدار هستند و ما نمی

 .به دیگری بفروشیم

رغم وجود میوه به اندازه کافی در  متأسفانه صنایع تبدیلی ما علی: ر داشتمیوه نیز اظها شعبانی در مورد تولید کنستانتره و آب

 .توانند ماده اولیه خود را تأمین کنند برخی فصول نمی

داران تمامی انواع  بندی مناسب هستیم و کشاورزان و باغ افتد که ما فاقد صنایع بسته این مسئله به این دلیل اتفاق می: وی افزود

 .گیرد بندی میوه صورت نمی  کنند و این کار براساس درجه د به بازار عرضه میها را در سب میوه
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تر به بازار و  های مرغوب های تولیدی از باغ به درجه یک، دو، سه و چهار تقسیم شود، بنابراین میوه اگر میوه: شعبانی تصریح کرد

 .شود اده میمیوه فرست ها برای تبدیل به آب های درجه سه و چهار به کارخانه میوه

توانند برای کارخانه تأمین کنند؛ زیرا هزینه تمام شده  ای نمی ها در صورت افزایش قیمت میوه ماده اولیه اکثر کارخانه: وی افزود

 .شود برای آنها گران تمام می

با توجه به قابلیت توسعه های مختلف را در استان کشت کنیم؛ زیرا  باید واریته: مدیرعامل اتحادیه باغداران مازندران بیان داشت

 .گیری داشته باشد، استفاده کرد های مختلفی که محصول حاصل از آنها قابلیت آب توان از واریته دار می باغات در سطح شیب

البته برای ترغیب : دهند، گفت خوری را ترجیح می میوه ندارند و مصرف تازه وی با بیان اینکه مردم اغلب عادت به استفاده از آب

 .شان اضافه نکنند ها نیز تولید خالص داشته باشند و مواد افزودنی به محصوالت میوه باید کارخانه دم به مصرف آبمر

ایم که این  های جدید در احداث باغات را به جهاد کشاورزی داده پیشنهاد تنوع کشت و استفاده از واریته: شعبانی تصریح کرد

 .ار تولید داشته باشیم و هم محصول مورد نیاز صنایع تبدیلی را تأمین کنیمها چندمنظوره باشند تا هم استمر واریته
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 تولیدات باغی
 - 49/50/28فارس

 نفر 7سود میلیاردی واردات برای / کنیم هزار تن مرکبات صادر می 4۲۲وه بر تامین نیاز داخل امسال عال
گرمسیر وزارت جهاد با بیان اینکه امسال تولید مرکبات طوری است که عالوه بر  های گرمسیری و نیمه مدیرکل میوه

نفر  7یا  1نیازی از سوی  ات مرکبات در عین بیمعموال اقدام به وارد: کنیم، گفت هزار تن صادر می 4۲۲تامین نیاز داخل 

 .زنند شود و درآمد میلیاردی به جیب می انجام می

گرمسیری وزارت جهاد  های گرمسیری و نیمه ه پور مدیرکل دفتر میو ابوالقاسم حسن  به گزارش خبرنگار اعزامی فارس به مازندران،

اما امسال خوشبختانه شرایط تولید بسیار : لید پرتقال قابل توجه نبود، گفتامروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه سال گذشته تو

 .مساعد است به طوریکه زمینه صادرات محصول مرکبات فراهم است

از آبان ماه صادرات بخشی از مرکبات به کشورهای : هزار تن پرتقال را داریم، اظهار داشت 699وی با بیان اینکه امکان صادرات 

 .بخشد ای شرایط صادرات مرکبات را بهبود می شود ضمن اینکه توافق هسته روسیه و حوزه خلیج فارس آغاز می مختلف از جمله

 .شود ای دریافت نمی زمینه صادرات باز است و برای صادرات مرکبات تعرفه: وی افزود

ه کشورهایی از جمله آلمان، فرانسه و اگر چه مرکبات ایران ب: گرمسیر وزارت جهاد تصریح کرد های گرمسیری و نیمه مدیرکل میوه

های دارای سردخانه برای صادرات بیشتر فراهم  شوند اما برخی تنگناها از جمله شرایط حمل و نقل و ماشین انگلستان صادر می

 .نیست

انی است بنابر این برابر متوسط جه 6.2خورد  پرتقال تولید شده در ایران کیفیت خوبی دارد و میزان آفتابی که به آن می: وی افزود

 .های موجود در آن از جمله ویتامین سی کیفیت بهتری دارد وهم باقی مانده سموم آن کمتر است هم به لحاظ ویتامین

ای مدیترانه  شود که به دلیل رطوبت باال در کشورهای حاشیه های وارداتی ایران از مصر تأمین می بخشی از پرتقال: وی تصریح کرد

 .های وارداتی هم بیشتر است بسیار و باقی مانده سموم در این میوهدفعات سمپاشی آن 

ایران کشوری است که مصرف مرکبات باالیی دارد و بخش قابل توجهی از تولید مرکبات کشور به مصرف : وی بیان داشت

 .رسد خوری در کشور می تازه

بته ارزش اقتصادی صادرات مرکبات بسیار باال نیست، گرمسیر وزارت جهاد با بیان اینکه ال های گرمسیری و نیمه مدیرکل میوه

 .رس ارزش صادراتی خوبی دارد های پیش اما میوه: گفت

 .ایم بار کمتر تالش کرده بیشتر صادرات کشور در زمینه خشکبار است و در مورد تره: پور تصریح کرد حسن

هزار تن است و این در  099میلیون و  9جاری بیش از بینی ما از میزان تولید مرکبات در کشور در سال  پیش: وی اظهار داشت

 .هزار هکتار است 695حالی است که باغات کشور حدود 

شود بنابر  تن از هر هکتار مرکبات حاصل می 09به طور متوسط : گرمسیر وزارت جهاد افزود های گرمسیری و نیمه مدیرکل میوه

شود اما ما به خاطر بروز حوادث طبیعی و عوامل  ن تن مرکبات تولید میمیلیو 0توان تخمین زد که در سال جاری حدود  این می

 .کنیم دیگر که ممکن است منجر به کاهش تولید شود، همواره حداقل میزان تولید را برای افزایش ضریب امنیت اعالم می

بنابر این با توجه به : ه است، گفتمیلیون تن اعالم شد 609پور با بیان اینکه در سایت فائو میزان تولید مرکبات در جهان  حسن

 .شود کیلوگرم مرکبات در دنیا تولید می 69میلیارد نفری جهان به طور متوسط به ازای هر نفر  0جمعیت بیش از 

 .کیلوگرم است 29میزان تولید مرکبات در ایران به ازای هر نفر : وی افزود

تن در کشور  59الی  60عملکرد تولید مرکبات در هر هکتار : ح کردگرمسیر وزارت جهاد تصری های گرمسیری و نیمه مدیرکل میوه

 .است
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هزار تنی داشتیم،  599هزار تنی و  629پور با بیان اینکه سال گذشته تقاضاهای زیادی برای واردات پرتقال در اوزان مختلف  حسن

 .شد متحمل میدادیم قطعا تولید داخل لطمات سنگینی را  اگر اجازه واردات را به آنها می: گفت

 2یا  9اما در ازای سود : کند، گفت وی با بیان اینکه واردات میوه تنها برای یک عده خاص و معدود ایجاد درآمد میلیاردی ایجاد می

 .شوند نفر عده کثیری از مردم بیکار می

، با 00در سال : دات میوه گفتگرمسیر وزارت جهاد با اشاره به امکان ورود آفات توسط وار های گرمسیری و نیمه مدیرکل میوه

محصول کشاورزی از جمله شلیل، زردآلو،  09واردات پرتقال مصری آفت مگس میوه وارد کشور شد که این آفت توانایی دارد 

 .پرتقال و خرما را آلوده کند

یر استهبان یعنی درصد انج 59موجب شد تا  00های مصری آلوده به مگس میوه در سال  واردات پرتقال: پور تصریح کرد حسن

 .، از بین برود05هزار تن از این محصول در سال  9حدود 

های  اگر چه واردات پرتقال در آن سال به صورت رسمی انجام شده بود اما از آنجا که امکان کنترل بر تک تک میوه  :وی افزود

 .نیست وارداتی وجود ندارد امکان جلوگیری از ورود این آفات هم به طور کامل امکانپذیر
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 تولیدات باغی
 - 49/50/28فارس

 حصوالت کشاورزی کشورها در تولید م درصدی مازنی 4۲سهم / تن پرتقال در استان مازندران 4.7تولید 
: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران با اشاره به وضعیت خوب باغهای مرکبات در سال جاری، اظهار داشت

 .تن پرتقال تولید شود 4.7شود در این استان حدود  بینی می امسال مشکلی در زمینه تولید پرتقال نداریم و پیش

دالور حیدرپور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان   به مازندران، خبرگزاری فارسادی به گزارش خبرنگار اعزامی گروه اقتص

بینی میزان تولید مرکبات در سال  مازندران در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگار فارس، مبنی بر اینکه با توجه به پیش

سازی میوه شب عید  گیری در مورد ذخیره تصمیم: برای ایام پرمصرف چگونه است، اظهار داشتسازی پرتقال  جاری وضعیت ذخیره

 .سازی پرتقال و سیب ضرورت ندارد بر عهده دولت است، اما از نظر کارشناسی معتقدم پرداخت یارانه توسط دولت برای ذخیره

نکنند، دچار فقر غذایی شوند و امنیت غذایی به خطر  سیب و پرتقال جز کاالهای اساسی نیست که اگر یک عده مصرف: وی افزود

 .افتد

ها از  گذاری و حمایت از طریق تسهیالت بانکی از تشکل تواند با سیاست البته دولت می: رئیس جهاد کشاورزی مازندران تصریح کرد

ستای جلوگیری از افزایش قیمت های در را آنها بخواهد که میوه شب عید را خریداری کنند و فقط در زمان عرضه دولت بر قیمت

 .نظارت کند

بندی و نتایج را  سازی میوه شب عید در حال جمع وزارتخانه در مورد ذخیره: رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران اظهار داشت

 .کند به زودی برای اخذ تصمیم به ستاد تنظیم بازار ارسال می

بر اینکه نظر شما در مورد قیمت تضمینی محصوالت باغی در سال جاری  حیدرپور در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار فارس مبنی

برابر قانون دولت باید قیمت تضمینی محصوالت باغی را هر ساله تعیین کنند، ولی تا کنون در مورد خرید : ، گفت چگونه است

ست و امسال هم امیدوار هستیم که تضمینی محصوالت باغی اتفاقی نیفتاده، چرا که همواره قیمت بازار بیش از قیمت تضمینی ا

 .این اتفاق نیفتد

برای اینکه : کند، گفت رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه پتانسیل آبی استان اجازه توسعه باغات را امکانپذیر می

یم، چرا که وزارت جهاد کن ها منتقل می دار و دامنه ها حفظ کنیم، توسعه مرکبات را به اراضی شیب کشت برنج را در دشت

های شمالی به ویژه گیالن و مازندران  کند، بنابر این استان های غیرشمالی حمایت نمی کشاورزی اعالم کرده از کشت برنج در استان

 .باید برنج کشور را تامین کنند

د و وزارتخانه چه سیاستی را در ان وی در پاسخ به این سوال که کشاورزان بخشی از اراضی کشت برنج به باغات کیوی تبدیل کرده

کند، ضمن اینکه این اتفاق رو به توقف و کم  سازمان جهاد کشاورزی از این اتفاق حمایت نمی: این مورد اتخاذ کرده است، افزود

 .شدن است

به شدت  00لطمه شدید به درختان مرکبات وارد کرده و باردهی مرکبات در سال  05سرمای بهمن ماه سال : حیدرپور تصریح کرد

 .کاهش یافت و با مشقت زیادی پرتقال شب عید تامین شد

باری  دهی بسیار باالیی داشتند و این امر به دلیل کم رئیس جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه امسال درختان مرکبات گل

ولید مرکبات در سال جاری آنقدر زیاد شود این موضوع برای ما نگران کننده بود که مبادا ت  :اتفاق افتاد، افزود 00درختان در سال 

 .که محصول روی دست کشاورزان بماند

درجه که بر اساس گزارش هواشناسی این دما در مازندران تا کنون ثبت  90اما در خرداد ماه امسال با بروز گرمای شدید : وی افزود

این ترتیب آن نگرانی که از حفظ تعادل بازار بر اثر های درختان مرکبات ریزش کرد و به  نشده بود، بخش قابل توجهی از شکوفه

 .زیادی محصول به وجود آمده بود برطرف شد

http://www.farsnews.com/
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میلیون تن  6.2رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران با بیان اینکه برآورد تولید پرتقال در این استان در سال جاری حدود 

 .گذشته استان استاین رقم دو برابر میزان تولید پرتقال سال : گفت است،

میلیون تن در  5های جنوبی برآورد ما از میزان تولید پرتقال امسال بیش از  با توجه به تولید بخشی از پرتقال در استان: وی افزود

 .سطح کشور است

تن  6.2ین رقم از ا: شود، گفت هزار تن مرکبات کشور امسال در استان مازندران تولید می 599میلیون و  5حیدرپور با بیان اینکه 

 .مربوط به تولید پرتقال و مابقی سایر مرکبات است

 شود صادرات کیوی نارس موجب از دست دادن بازارهای هدف می*

هزار تن از باغات استان مازندران زیر کشت کیوی است و امسال تولید این  1حدود : رئیس جهاد کشاورزی مازندران تصریح کرد

 .است محصول از وضعیت خوبی برخوردار

با اشاره به اینکه کشاورزان کم کم در حال برداشت زودتر از موعد کیوی به قصد صادرات هستند و حتی بخشی را به : وی گفت

موافق صادرات پیش از موعد محصول کیوی نیستیم و با تمهیدات جهاد مازندران در گیالن و : اند، افزود کشور عراق صادر کرده

مهر ماه جلوگیری  62ار وزارتخانه و سازمان توسعه تجارت از صادرات زودهنگام این محصول تا قبل از معاونت باغبانی و تنظیم باز

 .دهیم شود، زیرا با صادرات محصول نارس بازارهای صادراتی را از دست می می

ها را  ی درون صنفی قیمتکننده قیمت مرکبات در بازار است و معموالً مجامع عرضه و تقاضا تعیین: حیدرپور در ادامه اظهار داشت

 .کنند پایش می

کننده قیمت است و باغدار در دورترین نقطه روستایی با بازارهای مختلف در ارتباط است و از  امروز اطالعات تعیین  :وی بیان داشت

 .بازار خبر دارد

تن ظرفیت انبار مرکبات داریم و  هزار 129ما در استان : سازی مرکبات در استان گفت حیدرپور در مورد ظرفیت انبارهای ذخیره

 .هزار تن است 299ظرفیت انبارهای سازمان تعاون روستایی نیز بیش از 

با روسیه توافقنامه بهداشتی شیالت به امضا رسیده است : هایی برای صادرات میوه به قزاقستان اظهار داشت وی با اشاره به پیگیری

 .ه این کشور هستیمای برای صادرات مرغ ب و درصد امضا توافقنامه

 .شود و در حال تأسیس یک پایانه صادراتی هستیم میوه ایران کم و بیش به روسیه صادر می  :وی افزود

 1ساالنه : رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به پتانسیل باالی این استان در تولید محصوالت کشاورزی اظهار داشت

 .شود ی در این استان تولید میمیلیون تن محصوالت مختلف کشاورز

درصد مرکبات کشور در این استان  29: درصد ارزش تولید کشاورزی کشور در استان مازندران است، افزود 69وی با بیان اینکه 

 .شود هزار تن کیوی و بخش اعظمی از پرتقال در این استان تولید می 619شود، به طوری که ساالنه حدود  تولید می

مردم باید دقت کنند و : ین در مورد به کارگیری رنگ برای عرضه پیش از موعد محصوالت کشاورزی اظهار داشتحیدرپور همچن

 .بدانند که عرضه هر نوع میوه پیش از فصل دلیل بر کیفیت آن نیست و در مصرف برخی محصوالت دقت کنند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=60099250999910 
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 تولیدات باغی
 ایران اکونا 134۲/ مرداد /  27, سه شنبه 

 بینی وزیر کشاورزی از میزان برداشت مرکبات در کشور پیش
های  سازی زیرساخت دهآما: تاکید کرد  بینی برداشت دو برابری مرکبات در استان مازندران، وزیر جهاد کشاورزی ضمن پیش

 .اندازی خطوط پروازی در مازندران در برنامه ششم ضروری است کشاورزی همچون حمل و نقل و راه

هزار هکتار  09های شالیزاری حدود  هزار هکتار زمین 599محمود حجتی در نشست شورای اداری استان مازندران با بیان اینکه از 

 .الن باید ضریب تراکم کشت در مازندران را با تدابیری افزایش دهندمسئو: شود، اظهار کرد آن کشت مجدد می

شود که  آوری می های سطحی استان مازندران جمع درصد از آب 69کمتر از : برد، افزود آبی رنج می وی با بیان اینکه مازندران از بی

 .نیاز است با کمک مدیریت استان، سیکل منابع آبی را در برنامه ششم ببندیم

های  فعال کردن و ارتقا دادن آبندان: ر جهاد کشاورزی با بیان اینکه دو سد بزرگ در استان در حال ساخت است، تصریح کردوزی

 .کوچک و اقدامات آبی کوچک همچون احداث سدهای الستیکی باید مورد توجه قرار گیرد

که باید تالش کنیم با اقدامات کاری کوچک، آبهای شود میلیارد متر مکعب آب وارد دریا می 69از گیالن و مازندران : وی افزود

 .استان را استحصال کنیم

مازندران ظرفیت باالیی : حجتی با اشاره به اینکه در حوزه تولید شیالت در خاویار و پرورش ماهی در قفس باید توجه شود، افزود

 .در توسعه کشت و زرع دارد و باید تولید مرکبات در این استان افزایش یابد

بخش عمده اقتصاد استان از رونق این : هایی که استان مازندران درباره واردات برنج و مرکبات دارد تصریح کرد وی درباره نگرانی

هایی در این باره وجود دارد؛ با باال بردن تعرفه واردات برنج تا تا جایی  های کشاورزان بجاست اما واقعیت محصوالت است و نگرانی

 .وجود تعرفه باال، بازهم به واردات پرداختندکاهش دادند که با 

امسال میزان واردات همچون گذشته نبود و در حال حاضر بازار برنج در وضعیت خوبی دارد و نباید : وزیر جهاد کشاورزی افزود

 .اجازه دهیم وضعیت اقتصادی مردم دچار رکود شود

کیسه شالی یک  65در دو سال قبل از هر : ته است، اظهار کردوی با بیان اینکه وضعیت مکانیزاسیون برنج پیشرفت خوبی داش

 .کنند کیسه یک کیسه را مالکان کمباین دریافت می 60کرد ولی امروز این رقم از هر  کیسه را کمباین برداشت می

ران در برنامه اندازی خطوط پروازی در مازند حجتی با تاکید بر ضرورت آماده سازی زیرساخت کشاورزی همچون حمل و نقل و راه

 .مند شود تواند از پشتوانه خدمات بهره در این صورت استان می: ششم گفت

کند و در زمره صادرکنندگان به دیگر  درصد از گوشت مرغ کشور را تامین می 59توان پذیرفت استانی که  نمی: وی یادآور شد

 .بهره باشد کشورهاست، از داشتن کشتارگاه صنعتی مرغ کم 

http://iranecona.com/90660 
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 (سایر )تولیدات دام و طیور 

 - 49/50/20فارس

 های کشور میلیون راس دام در کشتارگاه 3انجام کشتار بهداشتی 
هزار  3۲به وزن هزار الشه  1661شده با  کمترین تعداد الشه قابل مصرف گوسفند و بره ذبح: مرکز آمار ایران اعالم کرد

. بوده است 4960هزار تن مربوط به سال  40۲هزار الشه به وزن  4۲۲96و بیشترین تعداد با  4963تن مربوط به سال 

 .هزار تن رسیده است 4۶7هزار الشه به وزن  343۶به  4939این میزان در سال 

های کشور  های آماری روند تغییرات آمار کشتار دام کشتارگاه ، نتیجه یافتهمرکز آمار ایراناز به نقل  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .منتشر شد( 6009ـ6000)

 :دهد های کشور طی ده سال اخیر نشان می کشتارگاهشده در  آمار مربوط به تعداد و وزن الشه قابل مصرف انواع دام ذبح

و  6000هزار تن مربوط به سال  09هزار الشه به وزن  9009شده با  ـ کمترین تعداد الشه قابل مصرف گوسفند و بره ذبح6

 0601به  6000این میزان در سال . بوده است 6000هزار تن مربوط به سال  609هزار الشه به وزن  69900بیشترین تعداد با 

 .هزار تن رسیده است 612هزار الشه به وزن 

و بیشترین  6000هزار تن مربوط به سال  52هزار الشه به وزن  6090شده با  ـ کمترین تعداد الشه قابل مصرف بز و بزغاله ذبح5

هزار الشه به  5299ه ب 6000این میزان در سال . بوده است 6002هزار تن مربوط به سال  00هزار الشه به وزن  5069تعداد با 

 .هزار تن رسیده است 00وزن 

به  6000هزار تن مربوط به سال  600هزار الشه به وزن  6902شده با  ـ کمترین تعداد الشه قابل مصرف گاو و گوساله ذبح0

 .هزار تن رسیده است 569هزار الشه به وزن  6651

های  هزار تن مربوط به سال 0هزار الشه به وزن  59شده با ـ کمترین تعداد الشه قابل مصرف گاومیش و بچه گاومیش ذبح 9

به  6000این میزان در سال . بوده است 6009هزار تن مربوط به سال  0هزار الشه به وزن  29بیشترین تعداد با  6005و  6000

 .هزار تن رسیده است 2هزار الشه به وزن  50

و بیشترین تعداد با  6000هزار تن مربوط به سال  9هزار الشه به وزن  60کمترین تعداد الشه قابل مصرف شتر و بچه شتر با  ـ 2

 .بوده است 6000هزار تن مربوط به سال  69هزار الشه به وزن  92

 6000های کشور ـ  چکیده آمار کشتار دام کشتارگاه

 6090است که اجرای آن از سال  های جاری مرکز آمار ایران های کشور یکی از فعالیت آوری آمار کشتار دام کشتارگاه طرح جمع

 .تاکنون ادامه دارد

 029کشتارگاه دام در کشور وجود داشته است که از این تعداد  000، تعداد 6000طبق نتایج حاصل ازا جرای این طرح در سال 

 01ارس با بیشترین تعداد کشتارگاه مربوط به استان ف. کشتارگاه متعلق به بخش خصوصی بوده است 02کشتارگاه دولتی و 

کشتارگاه، کمترین  5قم و قزوین با  های البرز، کشتارگاه خصوصی است و استان 9کشتارگاه دولتی و  05کشتارگاه است که شامل 

 .تعداد کشتارگاه را در کشور به خود اختصاص داده است

 : باشد به شرح زیر می 6000ای از آمار کشتار دام در سال  خالصه

 .هزار تن بوده است 952های کشتار شده  های کشور بر حسب وزن الشه ز در کشتارگاهـ مقدار تولید گوشت قرم

هزار تن گزارش شده است که استان تهران با  612هزار الشه به وزن  0601شده  ـ تعداد الشه قابل مصرف گوسفند و بره ذبح

 .تهزار تن بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده اس 05هزار الشه به وزن  5909

هزار الشه به  069هزار تن بوده که استان اصفهان با  00هزار الشه به وزن  5299شده  ـ تعداد الشه قابل مصرف بز و بزغاله ذبح

 .هزار تن بیشترین تعداد را به خود اختصاص داد 69وزن 

http://www.farsnews.com/
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ین تعداد مربوط به استان تهران با هزار تن و بیشتر 569هزار الشه به وزن  6651شده  ـ تعداد الشه قابل مصرف گاو و گوساله ذبح

 .هزار تن بوده است 02هزار الشه به وزن  560

 69هزار تن بوده است که استان خوزستان با  2هزار الشه به وزن  50شده  گاومیش ذبح  ـ تعداد الشه قابل مصرف گاومیش و بچه

 .هزار تن بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده است 5هزار الشه به وزن 

هزار تن بوده که بیشترین تعداد مربوط به استان یزد  9هزار الشه به وزن  69ـ تعداد الشه قابل مصرف شتر و بچه شتر ذبح شده 

 .هزار تن بوده است 6هزار الشه به وزن  9با تقتریباً 

کیلوگرم، گاومیس و  609.00کیلوگرم، گاو و گوساله  69.10کیلوگرم، بز و بزغاله  60.01ـ متوسط وزن یک الشه گوسفندو بره 

 .کیلوگرم بوده است 596.00کیلوگرم و شتر و بچه شتر  610.20بچه گاومیش 

 05نسبت به سال  00مؤید این مطلب است که تعداد کشتار دام در سال  6000و  6005های  ای نتایج طرح در سال بررسی مقایسه

مقایسه . گاومیش افزایش و برای شتر و بچه شتر کاهش داشته استگوسفند و بره، بز و بزغاله، گاو و گوساله، گاومیش و بچه 

درصدی مقدار تولید گوشت در کتشارگاه های رسمی  60مؤید افزایش  05نسبت به سال  00های کشور در سال  عملکرد کشتارگاه

درصد،  0د، گاو و گوساله درص 65درصد و بز و بزغاله  60مقدار تولید گوشت نسبت به سال قبل برای گوسفند و بره . کشور است

این در حالی است که مقدار تولید گوشت شتر و بچه شتر کشتار شده . درصد افزایش داشته است 00گاومیش و بچه گاومیش 

 .درصد کاهش داشته است 50نسبت به سال قبل 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=60099252999529 
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 تولیدات دام و طیور

 - 49/50/26فارس

درصد تولید دام کشور در همدان انجام  1.7/ ایران به صادرکننده مواد پروتئینی و دامی تبدیل شده است 

 شود می
درصد تولید دام  1.7: وزارت جهاد کشاورزی گفت مدیرکل دفتر بهبود تغذیه و جایگاه دام معاونت امور تولیدات دامی

 .شود کشور در همدان انجام می

المللی کشاورزی، صنعت  از همدان، تورج صارمی شامگاه یکشنبه در آیین افتتاح نمایشگاه بین خبرگزاری فارسبه گزارش 

: در تالشیم تا چرخ تأمین امنیت غذایی همواره در چرخش باشد، اظهار کرد مرغداری، دامپروری و شیالت با بیان اینکه

 .شود از کیفیت مطلوبی برخوردار است هایی که در استان همدان برگزار می نمایشگاه

ی در نمایشگاه فرصت بسیار مطلوبی برا: وی با تأکید بر اینکه تولیدکنندگان داخلی در این نمایشگاه حضور پرشوری دارند، افزود

 .کنار هم قرار گرفتن صاحبان دانش و تکنولوژی و متقاضیان استفاده از این دستاوردها است

این تحول در : این مسئول با بیان اینکه پس از پیروزی انقالب اسالمی، تحول اساسی در بخش کشاورزی صورت گرفته، تصریح کرد

 .اقتصاد ملی و تأمین امنیت غذایی است دام و طیور نیز صورت گرفت و پایه و مبنا در این کار تقویت

 5هزار تن شیر، بیش از  009میلیون و  0، 00در سال : وی با اشاره به اینکه این اقدامات نتایج مطلوبی را نیز در بر داشته، گفت

 .هزار تن عسل تولید شده است 00هزار تن گوشت قرمز و  009هزار تن تخم مرغ،  059میلیون تن گوشت مرغ، بیش از 

صارمی با بیان اینکه ایران اسالمی از یک کشور وارد کننده مواد پروتئینی و دامی، به کشور صادر کننده تبدیل شده، خاطرنشان 

 .هزار تن محصوالت لبنی به خارج از کشور صادر شده است 229هزار تن مرغ و تخم مرغ و  629در سال گذشته بیش از : کرد

ریزی مناسب ضمن حفظ  با برنامه: های دامی در کشور ایجاد شده، ادامه داد رات دام و فرآوردهوی با تأکید بر اینکه ظرفیت صاد

 .توانیم در هر بخش صادرات را نیز داشته باشیم سرانه مصرف، می

کنندگان، روزی تولید مدیرکل دفتر بهبود تغذیه و جایگاه دام وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه این اقدامات به دلیل تالش شبانه

برای افزایش تولیدات، باید استفاده از دانش و تکنولوژی روز را با به : استفاده از تکنولوژی و بهبود مدیریت ایجاد شده، اظهار کرد

 .وری در دستور کار قرار دهیم دست آوردن اهدافی چون کاهش هزینه تولید، کاهش ضایعات و افزایش بهره

های تولیدی بهبود  اگر روش: دهد، افزود های تولید را تغذیه دام و طیور به خود اختصاص می درصد هزینه 09وی با بیان اینکه 

 .نیابند، نخواهیم توانست با توجه به منابع محدود آبی و زمین قابل کشت، تولید خود را استمرار ببخشیم

 06برای روی دادن این اتفاق : تصریح کردمیلیون تن انواع محصوالت دامی تولید شده،  65صارمی با بیان اینکه در سال گذشته 

 .هزار میلیارد تومان هزینه داشته است 09میلیون تن خوراک مصرف شده که 

طرحی با : توانیم هزینه تمام شده تولید را کاهش دهیم، ادامه داد های مناسب، می وی با تأکید بر اینکه با در پیش گرفتن روش

های روستایی و عشایری با استفاده بهینه از بقایا طراحی شده که در سال جاری و آینده  یعنوان بهبود راندمان خوراک در دامدار

 .اجرا خواهد شد و در برنامه ششم توسعه نیز آمده است

میلیون تن بقایای محصوالت کشاورزی و  60.2ما : مدیرکل دفتر بهبود تغذیه و جایگاه دام وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد

 .میلیون تن نیز بقایای واحدهای صنعتی غذایی داریم 9.2و باغی داشته 

بالغ : شود، گفت وی با بیان اینکه این طرح در ابتدا در استان کرمان و سمنان در حوزه فرآوری پوست پسته در تغذیه دام اجرا می

تواند باعث استفاده  ین طرح میگیرد در حالی که ا هزار تن پوست پسته به عناوین مختلف مورد استفاده دام قرار نمی 299بر 

 .صحیح و بهتر این موارد باشد

http://www.farsnews.com/
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تن در  59بالغ بر : های نیشکر در استان خوزستان نیز طرحی ایجاد خواهد شد، اظهار کرد صارمی با بیان اینکه برای سر شاخه

 .ه کنیمتوانیم برای تغذیه دام از آن استفاد هزار هکتار سطح زیر کشت وجود دارد که می 659هکتار در 

کنند و به همین دلیل  محصوالتی چون ذرت، آب زیادی مصرف می: شود، افزود وی با اشاره به اینکه علوفه جایگزین نیز پیگیری می

 .وری باال هستیم بر با بهره به دنبال محصوالتی کم آب

ا از این پس با قیمت مناسب در اختیار ه مدیرکل دفتر بهبود تغذیه و جایگاه دام وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه نهاده

 .میلیون تن ظرفیت تولید دارند 60کارخانه خوراک سالم داشتیم که حدود  206، 00در سال : گیرد، تصریح کرد کشاورز قرار می

است،  ، افزایش یافته05درصد نسبت به سال  59میلیون تن خوراک دام در کشور تولید شده که  0، 00وی با بیان اینکه در سال 

 .های خام جلوگیری کنیم به دنبال تولید خوراک با کیفیت باال هستیم تا از عرضه نهاده: ادامه داد

شود،  درصد از ظرفیت تولید کشور در استان تولید می 9.2هزار تن انواع محصوالت دامی با  902صارمی با اشاره به اینکه 

، هفت 05هزار تن تولید داشتند که نسبت به سال  659مکمل حدود کارخانه تولید  09، بیش از 00در سال : خاطرنشان کرد

 .درصد افزایش داشته است

هزار تن نهاده سبوس برای کاهش قیمت تمام شده با قیمت مصوب در اختیار واحدهای تولیدی قرار  099، 00در سال : وی گفت

 .گرفته است

هزار تن خوراک آماده را با کمک یارانه دولت در  9: اظهار کرد مدیرکل دفتر بهبود تغذیه و جایگاه دام وزارت جهاد کشاورزی

 .اختیار واحدهای تولیدی قرار دادیم

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=60099251999950 
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رتولیدات دام و طیو  

 آیانا 1349مرداد  29, شنبه

 شایعات مصرف هورمون در طیور را سودجویان دامن می زنند 
شایعات مصرف هورمون در پرورش طیور توسط افرادی غیر مطلع و سودجو صورت می گیرد که موجبات تشویش 

 .اذهان عمومی را در جامعه فراهم می آورند

ان اردبیل،دکتر بهلول تکلوی که قبل از ظهر امروز در جلسه کارگروه برنامه به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی است

وضعیت بازار گوشت مرغ نسبتاً مناسب است و : ریزی و مدیریت جوجه ریزی و ساماندهی خرید گوشت مرغ سخن می گفت افزود

 .مه پیدا کند تالش برآن است تا وضعیت تعادل در عرضه و تقاضا همچنان با مدیریت و برنامه ریزی ادا

چنین شایعاتی توسط افرادی غیر مطلع و سودجو صورت : وی شایعات مصرف هورمون در پرورش طیور را کذب خوانده و اعالم کرد

مصرف کنندگان نباید به چنین شایعاتی توجه کنند . می گیرد که موجبات تشویش اذهان عمومی را در جامعه فراهم می آورند 

 .کامل وارزان قیمت و ارزشمند را ازسفره غذایی خود حذف کنندونباید این ماده غذایی 

ساماندهی تولید گوشت مرغ و مدیریت جوجه ریزی درمرغداری های استان طبق سال گذشته و با رعایت سقف برنامه : وی افزود

بدین وسیله ساماندهی اعالمی از سوی وزارت جهاد کشاورزی به ظرفیت یک میلیون و هفتاد هزار قطعه ادامه خواهد یافت تا 

 .جوجه ریزی بتواند تعادل گر عرضه و تقاضای گوشت مرغ استان باشد

الزم به توضیح است در این جلسه مدیر شرکت پشتیبانی امور دام نیز آمادگی کامل شرکت را جهت خرید گوشت مرغ اعالم کرد و 

تن  699ین کشتار مرغ در کشتارگاهای طیور استان را همچنین ربانی رئیس نظارت بر بهداشت عمومی اداره کل دامپزشکی میانگ

اعالم کرد و افزود نظارت های بهداشتی در باالترین سطح در کشتارگاه ها رعایت می شود و تالش تمامی مسئولین بر این است تا 

 .این ماده غذایی ارزشمند در بهترین شرایط کشتار و بسته بندی به مردم ارائه شود

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/59699-6.html 
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 تولیدات دام و طیور

 آیانا 1349مرداد  27, سه شنبه

ریزی کنترل نشود، مرغداران نابود  جوجه/ مرغ اهمال هیئت دولت عراق برای آزادسازی واردات تخم

 ! وندش می
حاد پرندگان پاک شده و این مسئله به تمامی مراجع بین المللی اعالم  در حال حاضر کشور از لحاظ آنفلوآنزای فوق

شود که  مرغ به کشور عراق با دستور هیئت دولت این کشور رفع می آمده برای صادرات تخم شده است و مشکل پیش

 . هنوز تشکیل جلسه نداده است

برای : با اعالم این خبر گفت( ایانا)عه دامپزشکان ایران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران مدیره جام رئیس هیئت

اند و به  اندرکاران اقدامات الزم را انجام داده حاد پرندگان سازمان دامپزشکی کشور و سایر دست اعالم پاکی ایران از آنفلوآنزای فوق

 .استاین پاکی اعالم شده  OIEسایت 

مرغ الزم بود، توسط سازمان دامپزشکی داده شده است،  تمامی اقداماتی که برای اخذ مجوز برای صادرات تخم: پور افزود ناصر نبی

 .مرغ به عراق آن است که هیئت دولت این کشور باید این مسئله را آزاد اعالم کند ترین مشکل صادرات تخم اما در حال حاضر بزرگ

وزیر کشاورزی عراق پس از بازدید از واحدهای صنعتی ایرانی مشکل خاصی را از لحاظ آنفلوآنزا گزارش نکرده : وی خاطرنشان کرد

 .های خوبی منعقد شده است و با سازمان دامپزشکی کشور نیز تفاهم

ن تکلیف کند که روز گذشته قرار بود هیئت دولت برای آزادسازی محصوالت پروتئینی ایران به کشورش تعیی: پور ادامه داد نبی

ای  گونه الزم است اقدامی انجام دهیم که بتوانیم مازاد تولید را سازماندهی کرده و به: وی تصریح کرد.ای تشکیل نشد متأسفانه جلسه

 .عمل کنیم که در صورت بروز مشکالت احتمالی، صنعت مرغداری کشور دچار نقصان نشود

 مرغ خمترین مشکل مازاد ت افزایش صدور مجوزها، بزرگ

دلیل صدور مجوزهای بیشمار  مرغ در حال حاضر به میزان تولید تخم: مدیره جامعه دامپزشکان ایران یادآور شد رئیس هیئت

شود و صادرات  کیلوگرم است، اما چندین برابر آن تولید می 65ای که سرانه مصرف حدود  گونه های گذشته بسیار باال است، به سال

ریزان در حال حاضر باید اقدامی عاجل انجام دهند، زیرا در صورتی  مسئوالن و برنامه: پور تأکید کرد نبی.است ای از ابهام نیز در هاله

ای چون ترکیه نیز وجود دارد که صادرات آن کشور  مرغ ایرانی را آزاد اعالم کند، کشور همسایه که دولت عراق صادرات مرغ و تخم

تواند با آنها رقابت  کند، باز هم محصوالت ایرانی نمی کیه برای صادرات مشوق پرداخت میشود و از آنجا که دولت تر نیز آزاد می

 .کند

 مرغ ایرانی نیاز به مشوق دارد تا با ترکیه رقابت کند صادرات تخم

اص هایی از سوی دولت اختص های ایرانی نیز مشوق مرغ الزم است که برای صادرات محصوالت پروتئینی و تخم: وی اظهار داشت

مرغ صادر کرد، در حالی که میزان صادرات ایران تنها  هزار تن تخم 605کشور ترکیه  05در سال : پور همچنین گفت نبی.پیدا کند

ترین دلیل این  مرغ توسط ایران صادر شده است که بزرگ هزار تن تخم 09امسال نیز تاکنون : وی در ادامه افزود.هزار تن بود 09

 .عنوان رقیبی بزرگ، درگیر بیماری آنفلوآنزا بود و از صحنه خارج شده بود ن است که کشور ترکیه بهرقم باالی صادراتی، آ

بر اساس برنامه سال جاری، : ریزی را کنترل کنیم، خاطرنشان کرد ایم که باید جوجه ای رسیده پور با تأکید بر آنکه به مرحله نبی

 .روزه در کشور تولید خواهد شد میلیون قطعه جوجه یک 20اریم، در حالی که روزه نیاز د میلیون قطعه جوجه یک 05تا  09حدود 

ریزی انجام شود تا صنایع مرغداری به این اندازه دچار  ریزان درباره کنترل جوجه باید اقدام عاجلی از سوی برنامه: وی تصریح کرد

 ./ضرر و زیان نشوند

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/59605-6.html 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/24172-1.html
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 تولیدات دام و طیور

 آیانا 1349مرداد  20, یکشنبه

 متن کامل گزارش + میلیون راس انواع دام در کشتارگاه های صنعتی  4۰کشتار ساالنه بیش از 
را در قالب گزارشی تفصیلی و با ( 4961ـ4939)های کشور  یرات آمار کشتار دام کشتارگاهمرکز آمار ایران روند تغی

 .استناد به نمودارها و جداول تخصصی که به جزییات این موضوع در مقاطع زمانی مختلف اشاره شده، منتشر کرد

های آماری روند تغییرات آمار  که نتیجه یافتهبه گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران به نقل از مرکز آمار ایران، در گزارش این مرکز 

در آن منتشر شده است، آمار مربوط به تعداد و وزن الشه قابل مصرف انواع دام ( 6009ـ6000)های کشور  کشتار دام کشتارگاه

 :دهد های کشور طی ده سال اخیر نشان می شده در کشتارگاه ذبح

و  6000هزار تن مربوط به سال  09هزار الشه به وزن  9009شده با  ذبحـ کمترین تعداد الشه قابل مصرف گوسفند و بره 6

 0601به  6000این میزان در سال . بوده است 6000هزار تن مربوط به سال  609هزار الشه به وزن  69900بیشترین تعداد با 

 .هزار تن رسیده است 612هزار الشه به وزن 

و بیشترین  6000هزار تن مربوط به سال  52هزار الشه به وزن  6090شده با  ذبح ـ کمترین تعداد الشه قابل مصرف بز و بزغاله5

هزار الشه به  5299به  6000این میزان در سال . بوده است 6002هزار تن مربوط به سال  00هزار الشه به وزن  5069تعداد با 

 .هزار تن رسیده است 00وزن 

به  6000هزار تن مربوط به سال  600هزار الشه به وزن  6902شده با  ذبحـ کمترین تعداد الشه قابل مصرف گاو و گوساله 0

 .هزار تن رسیده است 569هزار الشه به وزن  6651

های  هزار تن مربوط به سال 0هزار الشه به وزن  59ـ کمترین تعداد الشه قابل مصرف گاومیش و بچه گاومیش ذبح شده با 9

به  6000این میزان در سال . بوده است 6009هزار تن مربوط به سال  0الشه به وزن  هزار 29بیشترین تعداد با  6005و  6000

 .هزار تن رسیده است 2هزار الشه به وزن  50

و بیشترین تعداد با  6000هزار تن مربوط به سال  9هزار الشه به وزن  60کمترین تعداد الشه قابل مصرف شتر و بچه شتر با  ـ 2

 .بوده است 6000هزار تن مربوط به سال  69هزار الشه به وزن  92

 4939های کشور ـ  چکیده آمار کشتار دام کشتارگاه

 6090های جاری مرکز آمار ایران است که اجرای آن از سال  های کشور یکی از فعالیت آوری آمار کشتار دام کشتارگاه طرح جمع

 .تاکنون ادامه دارد

 029کشتارگاه دام در کشور وجود داشته است که از این تعداد  000، تعداد 6000طبق نتایج حاصل ازا جرای این طرح در سال 

 01بیشترین تعداد کشتارگاه مربوط به استان فارس با . کشتارگاه متعلق به بخش خصوصی بوده است 02کشتارگاه دولتی و 

کشتارگاه، کمترین  5قم و قزوین با  های البرز، کشتارگاه خصوصی است و استان 9کشتارگاه دولتی و  05کشتارگاه است که شامل 

 .تعداد کشتارگاه را در کشور به خود اختصاص داده است

 به شرح زیر است 6000ای از آمار کشتار دام در سال  خالصه

 .هزار تن بوده است 952های کشتار شده  های کشور بر حسب وزن الشه ـ مقدار تولید گوشت قرمز در کشتارگاه

هزار تن گزارش شده است که استان تهران با  612هزار الشه به وزن  0601شده  ف گوسفند و بره ذبحـ تعداد الشه قابل مصر

 .هزار تن بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده است 05هزار الشه به وزن  5909

هزار الشه به  069هان با هزار تن بوده که استان اصف 00هزار الشه به وزن  5299شده  ـ تعداد الشه قابل مصرف بز و بزغاله ذبح

 .هزار تن بیشترین تعداد را به خود اختصاص داد 69وزن 
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هزار تن و بیشترین تعداد مربوط به استان تهران با  569هزار الشه به وزن  6651شده  ـ تعداد الشه قابل مصرف گاو و گوساله ذبح

 .هزار تن بوده است 02هزار الشه به وزن  560

 69هزار تن بوده است که استان خوزستان با  2هزار الشه به وزن  50شده  گاومیش ذبح  ف گاومیش و بچهـ تعداد الشه قابل مصر

 .هزار تن بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده است 5هزار الشه به وزن 

د مربوط به استان یزد هزار تن بوده که بیشترین تعدا 9هزار الشه به وزن  69ـ تعداد الشه قابل مصرف شتر و بچه شتر ذبح شده 

 .هزار تن بوده است 6هزار الشه به وزن  9با تقتریباً 

کیلوگرم، گاومیس و  609.00کیلوگرم، گاو و گوساله  69.10کیلوگرم، بز و بزغاله  60.01ـ متوسط وزن یک الشه گوسفندو بره 

 .کیلوگرم بوده است 596.00کیلوگرم و شتر و بچه شتر  610.20بچه گاومیش 

 05نسبت به سال  00مؤید این مطلب است که تعداد کشتار دام در سال  6000و  6005های  ای نتایج طرح در سال مقایسه بررسی

مقایسه . گوسفند و بره، بز و بزغاله، گاو و گوساله، گاومیش و بچه گاومیش افزایش و برای شتر و بچه شتر کاهش داشته است

درصدی مقدار تولید گوشت در کتشارگاه های رسمی  60مؤید افزایش  05ت به سال نسب 00های کشور در سال  عملکرد کشتارگاه

درصد،  0درصد، گاو و گوساله  65درصد و بز و بزغاله  60مقدار تولید گوشت نسبت به سال قبل برای گوسفند و بره . کشور است

ولید گوشت شتر و بچه شتر کشتار شده این در حالی است که مقدار ت. درصد افزایش داشته است 00گاومیش و بچه گاومیش 

 .درصد کاهش داشته است 50نسبت به سال قبل 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/59605-6.html 
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 (سایر )تولیدات زراعی 

 اناآی 1349مرداد  24, پنجشنبه

 میلیون تن افزایش می یابد  1.4تولیدات کشاورزی پایاب سد خدا آفرین 
درصد ذرت هیبرید کشور  6۲درصد بذر جغندر قند تولید داخل کشور و  4۲۲درصد سورگوم کشور و  4۲۲استان اردبیل 

 .را تامین می کند

ی اتحادیه های تعاون روستایی سراسر کشور در به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران استان اردبیل، عدیل سروی که در گردهمای

در سال جاری در بحث مربوط به خرید گندم سازمان تعاون روستایی با اداره کل : سرعین سخن می گفت، با اعالم این خبر افزود

خصوص خرید غله و جهاد کشاورزی استان همکاری بسیار مطلوب و تنگاتنگی داشت، به گونه ای که به بسیاری از نگرانی ها در 

گندم پایان داد و فعالیت های شبانه روزی مجموعه همکاران زمینه بسیار ایده آلی را موجب شد تا عملیات خرید به بهترین نحو 

ممکن و در کمترین زمان تحقق یابد حتی کوچک ترین نارسایی صورت نگرفت و این مدیون همکاری و انسجام همکاران است که 

 .«دولت و ملت، همدلی و همزبانی است»نماد عملی آن تحقق شعار 

روز پر و خالی شد که  50بار در طول  60حجم کار خرید گندم بقدری قابل توجه بود که انبارهای تعاون روستایی : وی اضافه کرد

ر و قابل این امر نشانگر همکاری تنگاتنگ سازمان تعاون روستایی با اداره کل غله و جهاد کشاورزی بود که در نوع خود کم نظی

 .تحسین است

درصد ذرت هیبرید  09درصد بذر جغندر قند تولید داخل کشور و  699درصد سورگوم کشور و  699استان اردبیل : سروی افزود

کشور را تامین می کند و در بحث مربوط به تولید بذر مینی تیوبر نخستین بخش تولیدی خصوصی در استان اردبیل در سطح 

 .منشاء خیر و برکت برای کشور است کشور فعالیت می کند که

یکی از پروژه های مهمی که در سفر ریاست جمهوری و وزیر جهاد کشاورزی در : رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل افزود

استان تحقق یافت اجرای شبکه های آبیاری از محل اعتبارات مرزی با دستور مقام معظم رهبری بود که بودجه آن از محل 

هزار هکتار و سایر  15بارات صندوق توسعه ملی تامین شد با اجرای پروژه های آبیاری پایاب شبکه خدا آفرین در سطح اعت

سدهایی که پیش بینی شده آینده ای درخشان برای کشاورزی استان فراهم آورده است، به گونه ای که با اجرای این پروژه ها 

 .ت کشاورزی را در منطقه خواهیم بودمیلیون تن بانواع محصوال 9/6شاهد افزایش 

درست است که آماده سازی زمین، مبارزه با علف های هرز و سم پاشی و مراقبت از محصول و : این مقام مسئول خاطر نشان کرد

درصد باقی مانده کارها که بازاریابی محصوالت 69درصد فعالیت های کشاورزی را به خود اختصاص می دهد، ولی  09برداشت آن 

کشاورزی را به خود اختصاص می دهد حالوت و شیرینی زحمات دو چندان می کند و عرق خستگی را از پیشانی کشاورز پاک می 

 .کند

وی در پایان سخنان خود ضمن تاکید بر تقویت تشکل های موجود و ساماندهی آن ها در بالندگی و رشد و توسعه بخش کشاورزی 

 .ی ها چراغ هدایت بخش کشاورزی در ارائه خدمات شایسته به قشر زحمتکش روستایی باشدابراز امیدواری کرد که این گردهمای

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/59560-6.html 
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 چای

 آیانا 1349مرداد  20, یکشنبه

 صادرات چای ایرانی به روسیه و ترکیه / تاراخان روسیهاندازی سرای تجاری ایران در آس راه
دنبال توصیه والدیمیر پوتین مبنی بر توسعه تبادالت تجاری دو کشور  سرای تجاری ایران در آستاراخان روسیه به

 .اندازی خواهد شد زودی راه به

: با اعالم این خبر گفت( ایانا)ی کشاورزی ایران رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی گیالن امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزار

رئیس اتاق بازرگانی آستاراخان روسیه و همچنین رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان روسیه هفته گذشته در اتاق 

خان روسیه بازرگانی گیالن حاضر شدند تا مبادالت تجاری دوطرف و همچنین ایجاد نمایشگاه دائمی محصوالت ایرانی در آستارا

 .مورد ارزیابی قرار گیرد

منظور  در این جلسه مقرر شد سرای تجاری ایرانیان در آستاراخان روسیه با پخش دوزبانه روسی و فارسی به: قاسم رضاییان افزود

 .ارائه کاالهای ایرانی به شکل دائمی در این استان برپا شود

نندگان روسیه که حامل پیام والدیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردک: وی خاطرنشان کرد

های شمالی ایران را در گفتگو با اعضای هیئت مدیره اتاق بازرگانی گیالن  ویژه با استان مبنی بر افزایش تبادالت تجاری دو کشور به

 .ابالغ کرد

 صادرات چای ایرانی به روسیه

بار در دستور کار  هرچند صادرات محصوالت آبزی، مرغ و میوه و تره: الن ادامه دادرئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی گی

 .ویژه چای سبز ایرانی به روسیه مورد تأکید قرار داشته است تبادالت کشاورزی دو کشور قرار دارد، اما از گذشته صادرات چای به

شناسد، خواستار افزایش تبادالت  زرگ تولیدکننده چای میعنوان یکی از کشورهای ب روسیه که ایران را به: رضاییان تصریح کرد

 .تجاری دو کشور است

علت پرداخت یارانه در  هرچند صادرات چای ایرانی به کشورهای روسیه، ترکیه، لهستان و اوکراین ادامه دارد، اما به: وی یادآور شد

 .دم خود به قیمت ارزان هستندچای ایرانی، بعضی از این کشورها خواستار تأمین نوشیدنی سبد غذایی مر

ها خواستار چای ایرانی با قیمت پایین است، در حالی که چای تولیدشده در ایران  ای روسیه نیز به مانند ترکیه: رضاییان تأکید کرد

 .المللی عرضه شود تواند با ارزش افزوده باالتر در بازارهای بین که از کیفیت بسیار باالیی برخوردار است، می

های چای ایرانی به مقصد این کشور  تبادالت تجاری ایران و آذربایجان به قیمت روز در حال انجام است و محموله: ظهار داشتوی ا

 .شوند صورت هفتگی بارگیری می به

 گذاران چای احمد و لیپتون در ایران سرمایه

رود،  شمار می ترین تولیدکنندگان چای دنیا به یبا وجود آنکه ایران جزو کیف: های چای همچنین گفت مدیرعامل سندیکای کارخانه

ساله شدن در ایران گلوی چای را گرفته است، باعث شده به جای آنکه در تولید پیشنهاد  59علت بحرانی که طی آستانه  اما به

 .تندبندی چای داخلی هس گذاری در بسته هایی نظیر احمد و لیپتون خواستار سرمایه گذاری داده شود، شرکت سرمایه

المللی شناسایی  عنوان برندهای بین گذاران این دو شرکت بزرگ که به های رسیده، سرمایه بر اساس گزارش: رضاییان در ادامه افزود

گذار خواستار افزایش واردات محصوالت خود به ایران هستند که باید با ارتقاء سیستم  های سرمایه شوند، در قالب شرکت می

 .دات را متحول کردبندی، مدیریت وار بسته

 حل حذف یارانه تداخل چای، راه
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هزار تن آن  09هزار تن برآورد شده است که کمتر از  602در زمان حاضر میزان چای مورد نیاز داخلی کشور : وی خاطرنشان کرد

ک تولیدشده نیز در شود و مابقی باید از بازارهای خارجی تأمین شود، این در حالی است که همان مقدار اند در داخل تأمین می

 .گیرد سبد غذایی خانوار ایرانی قرار نمی

در صورتی که دولت مصوب کند واردکنندگان ناگزیرند به ازای واردات هر سه کیلوگرم چای، یک کیلوگرم چای : رضاییان ادامه داد

رد، نیازی به یارانه دولت به چای گی بندی کنند، ضمن آنکه چای داخلی رونق می داخلی را خریداری و بعد از اختالط آن را بسته

 .داخلی نیز نخواهد بود

های اخیر  ها طی سال های تأییدشده اقتصادی بارها به دولت حل عنوان یکی از راه با وجود اینکه پیشنهاد اختالط به: وی تصریح کرد

  ./ای مطلق قرار داردعلت مافیای قدرتمند واردات، همچنان چای داخلی در داخل کشور در انزو ارائه شده است، به
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/59651-6.html 
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 خرما 

 خبرنگاران جوان - 134۲مرداد  2۲: تاریخ

 غوب در دنیاایران بزرگترین تولیدکننده خرمای مر
های  کشور ما و عراق بزرگترین تولیدکنندگان خرمای مرغوب در دنیا هستند که با بسته بندی:عضو کمیسیون کشاورزی بیان کرد

 .مناسب و برند مشخص و حمایت های الزم در این زمینه وضعیت صادرات خرما بهتر خواهدشد

، در خصوص خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانر گفتگو با علی ایرانپور عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی د

ای که کشور ما و عراق بزرگترین تولیدکنندگان  در صادرات خرما وضعیت خوبی داریم به گونه: وضعیت صادرات خرما اظهار داشت

های الزم در این زمینه وضعیت صادرات خرما  های مناسب، برند مشخص و حمایت دیبن خرمای مرغوب در دنیا هستند حال با بسته

 .بهتر خواهد شد

یکی از راهکارهای حمایتی در زمینه محصوالت تولیدی مهم اعم از خرما خرید تضمینی است که با توجه به اهمیت و : وی افزود

 .مایت از تولیدکنندگان را به همراه داشته باشدتواندح جایگاه خرما و نقش آن در صادرات قطعا خرید توافقی می

های بلند مدت کشور برای افزایش سطح زیر کشت و صادرات  در راستای سیاست: عضو کمیسیون کشاورزی در پایان تصریح کرد

ه این موضوع بحث خرید تضمینی خرما مطرح بوده که متاسفانه تا به امروز اجرا نشده و از سویی دولت باید هر چه سریعتر نسبت ب

 .شود مهم اقدام کند زیرا چشم انداز آینده در تولید خرما قلمداد می

http://www.yjc.ir/fa/news/2505102 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5292685


 4931مرداد  مراهچاهم اخبار هفته   مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

158 
 

 خرید تضمینی

 - 49/50/29فارس

 اعالم برنامه جدید خرید تضمینی شیرخام تا اوایل مرداد
میزان و روش خرید تضمینی شیرخام تا ابتدای شهریور ماه : مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت

 .شود اعالم می

همایی ، حسین صفایی مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، امروز در حاشیه اولین گردخبرگزاری فارسبه گزارش 

تعاونی تولید،  029یک هزارو : های نیرو و جهاد کشاورزی درباره تعاونی آب بران گفت مشترک مدیران ستادی و استانی وزارتخانه

 .کنند هکتار از اراضی آبی کشاورزی را مدیریت می 599بیش از سه میلیون و 

 .دار شود تواند کارکرد دومی به نام مدیریت آب را عهده می بران تعاونی آب: وی با بیان اینکه این تشکیالت ثبت شده هستند، افزود

تواند در این بخش توسعه پیدا کند و گسترش  بران می کار تعاونی آب: مدیرعامل سازمان تعاون روستایی ایران تصریح کرد

، سازماندهی و نظارت این تواند در کشور توسعه یابد ضمن اینکه این سازمان همچون سایر وظایف نظارتی بران می های آب تعاونی

 .دار خواهد بود طرح ملی را عهده

 .ها است ها و تعاونی گیری از توان تشکل های کوتاه کردن اقدامات ضروری در کشور بهره یکی از راه: صفایی گفت

کشاورزان در راستای اگر قرار است : التفاوت تغییر الگوی کشت، اظهار داشت مدیرعامل سازمان تعاون روستایی درباره پرداخت مابه

التفاوت درآمد  مصرف بهینه آب تغییری در الگوی کشت ایجاد کنند الزم است قانونی به تصویب برسد که براساس آن مابه

 .کشاورزان پرداخت شود، اما در حال حاضر چنین قانونی وجود ندارد

 .کنیم امه جدید خرید شیرخام را اعالم میدر ابتدای شهریور ماه برن: وی در مورد ادامه طرح خرید تضمینی شیرخام گفت

میزان و روش خرید تضمینی شیرخام تا ابتدای : افزود: صفایی با بیان اینکه تغییری در نرخ خرید شیرخام نخواهیم داشت

 .شود شهریورماه اعالم می

 .ایم ای نداشته و اعالمیه در مورد خرید توافقی برنج نیز تاکنون اطالعیه: مدیرعامل سازمان تعاون روستایی اظهار داشت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=60099259996999 
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 خرید تضمینی

 - 49/50/27فارس

 هزار تن رسید 0۲۲میلیون و  0خرید تضمینی گندم به 
هزار تن  0۲۲میلیون و  0و سخنگوی خرید تضمینی گندم با بیان اینکه خرید تضمینی گندم به عضو هیات مدیره 

میلیارد ریال به حساب  949هزار و  ۶۰میلیارد ریال وجه خرید گندم مبلغ  ۶64هزار و  66از : رسیده، گفت

 .گندمکاران واریز شده است

خبرگزاری وگو با خبرنگار اقتصادی  ندم بانک کشاورزی در گفتاهلل نظری عضو هیات مدیره و سخنگوی خرید تضمینی گ حشمت

 15میلیارد ریال خریداری شده و مبلغ  106هزار و  00از ابتدای برداشت گندم تاکنون، محصول کشاورزان به ارزش : گفت فارس

 .شده است میلیارد ریال هم به حساب گندمکاران واریز 060هزار و 

 505تن گندم در قالب یک میلیون و  21هزار و  160میلیون و  0از دهه سوم فروردین و آغاز برداشت گندم تاکنون : وی افزود

 .محموله خریداری شده است 019هزار و 

: هار داشتاستان در حال انجام است، اظ 06سخنگوی خرید تضمینی بانک کشاورزی با بیان اینکه کار خرید تضمینی گندم در 

 .اند های اول تا سوم فروش گندم را به خود اختصاص داده های خوزستان، گلستان و فارس به ترتیب رتبه استان

سامانه ویژه خرید تضمینی گندم بانک کشاورزی در راستای سرعت بخشیدن به عملیات خرید گندم و واریز : نظری تصریح کرد

 .کشاورزی طراحی شده استپول به حساب کشاورزان گندمکار توسط بانک 

 .شد با عاملیت بانک کشاورزی انجام می 09های گذشته نیز خرید تضمینی گندم تا پایان سال  در سال: وی افزود

پول گندمکاران کشور از منابع بانک کشاورزی به صورت : عضو هیات مدیره و سخنگوی خرید تضمینی گندم بانک کشاورزی گفت

 .شود تضمینی گندم این بانک پرداخت می آنی توسط سامانه ویژه خرید

تومان و قیمت هر کیلوگرم گندم  6622به گزارش فارس، طبق مصوبه دولت قیمت هر کیلوگرم گندم معمولی در سال جاری 

 .تومان است 6600دوروم 

ه صورت تضمینی میلیون تن گندم ب 0طبق برآورد وزارت جهاد کشاورزی در سال زراعی جاری، حدود : افزاید این گزارش می

 .شود خریداری می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=60099251996000 
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 خرید تضمینی
 آیانا 1349مرداد  20, یکشنبه

سازمان تعاون روستایی شیر مازاد / شود ابالغ می 31 - 37های خرید تضمینی سال زراعی  شهریورماه قیمت

 را خریداری خواهد کرد 
وزارت جهاد کشاورزی قیمت خرید تضمینی محصوالت کشاورزی را بررسی و در اختیار هیئت دولت قرار داده است و 

 .های نهایی توسط دولت ابالغ خوهد شد پس از بررسی تا پایان شهریورماه، قیمت

، وزیر جهاد کشاورزی امروز در سومین جلسه هیئت عمومی شورای مرکزی (ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران به گزارش خبرنگار 

قیمت خرید تضمینی محصوالت کشاورزی به هیئت دولت ارسال شده تا بعد از : نظام صنفی کشاورزی در جمع خبرنگاران گفت

 .بررسی، تصویب و اعالم شود

صورت رسمی توسط دولت اعالم و ابالغ  ایان شهریورماه ادامه خواهد داشت و پس از آن بهها تا پ بررسی: محمود حجتی افزود

 .خواهد شد

میلیارد تومان  999هزار و  تا یک 099هزار و  دوهزار میلیارد تومان از خزانه، یک: وی با اشاره به وضعیت خرید گندم خاطرنشان کرد

رسد تا آخر هفته  نظر می ایم که به صورت استقراض از هیئت دولت دریافت کرده از محل فروش آرد و دوهزار میلیارد تومان نیز به

 .بتوان مطالبات کشاورزان را پرداخت کرد

رود تا پایان فصل خرید از هشت  هزار تن رسیده که انتظار می 199شده به هفت میلیون و  حجم گندم خریداری: حجتی ادامه داد

 .شده تسویه خواهد شد مکاران نیز با پشتوانه بانک مرکزی و تسهیالت پرداختمیلیون تن فراتر رود و مطالبات گند

 سازمان تعاون روستایی، مسئول تحویل شیر مازاد

توانند شیر خام را  صنایع لبنی اعالم کردند که بازار ظرفیت افزایش قیمت شیر را ندارد و نمی: عضو کابینه یازدهم تصریح کرد

های  ین مصوبه ستاد تنظیم بازار است که همه مسائل را مورد بررسی قرار داده و پس از بررسیخریداری کنند، در حالی که ا

 .تومان را برای شیر اعالم کرده است 999هزار و  کارشناسانه، قیمت یک

ویژه روی  سازمان نظارت بر عملکرد بازار نظارت دارد و با توجه به آنکه شیر از محصوالتی است که دولت حساسیت: وی یادآور شد

آن دارد، در صورتی که صنایع نتوانند شیر الزم را جذب کنند، سازمان تعاون روستایی شیر مازاد را تحویل و تبدیل به شیرخشک 

 .خواهد کرد

 وزارت جهاد کشاورزی مسئول کنترل قاچاق نیست

آن را مطرح کرده، اما طرف  قاچاق میوه موضوعی است که وزارت جهاد کشاورزی بارها در هیئت دولت: حجتی تأکید کرد

 .قاچاقچیان، این وزارتخانه نیست

طرف قاچاقچیان نیروهای نظامی و انتظامی و همچنین گمرک هستند که باید رصد کاملی بر مرزهای ورودی : وی اظهار داشت

 ./در دستور کار قرار دادندسازی درباره قاچاق را  های ممنوعه آگاه کشور داشته باشند و این وزارتخانه با تعرفه و اعالم میوه

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/59659-6.html 

 

 
 
 
 

 
 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/24124-1.html


 4931مرداد  مراهچاهم اخبار هفته   مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

111 
 

 خرید تضمینی
 آیانا 1349مرداد  27, سه شنبه

 د میلیارد ریال برای خرید تضمینی گندم به حساب کشاورزان واریز ش ۶39هزار و  66
از ابتدای شروع طرح خرید تضمینی گندم توسط بانک کشاورزی، تاکنون : سخنگوی طرح خرید تضمینی گندم گفت

میلیارد ریال از طریق سامانه  ۶39هزار و  66تن گندم از کشاورزان خریداری و به ازای آن  7۶هزار و  ۶40میلیون و  0

 .مکانیزه این بانک به حساب آن ها واریز شده است

تاخیر غیرطبیعی در پرداخت وجه : زارش خبرگزاری کشاورزی ایران از روابط عمومی بانک کشاورزی، حشمت اهلل نظری افزودبه گ

 .گندم خریداری به کشاورزان رخ نداده است

 منابع این خرید: وی با اشاره به اینکه بانک کشاورزی در جریان پرداخت وجوه خرید تضمینی گندم تنها یک عامل است، گفت

 .تضمینی هم از سوی بانک و هم از سوی دولت تامین می شود، بنابراین پرداخت وجوه کشاورزان به تامین کامل منابع بستگی دارد

هزار و  00تن گندم از کشاورزان خریداری و به ازای آن  21هزار و  160میلیون و  0از ابتدای شروع طرح تاکنون : نظری ادامه داد

 .ها پرداخت شده استمیلیارد ریال به آن 100

میلیارد ریال  500هزار و  15تاکنون : مرکز خرید تضمینی گندم در سراسر کشور فعال هستند، اظهار داشت 6650وی با بیان آنکه 

 .از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بابت خرید تضمینی گندم به حساب بانک کشاورزی واریز شده است

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/59615-6.html 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/24162-1.html


 4931مرداد  مراهچاهم اخبار هفته   مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

112 
 

 خشکسالی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4931مرداد  مراهچاهم اخبار هفته   مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

113 
 

 انه های روغنید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4931مرداد  مراهچاهم اخبار هفته   مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

119 
 

 روغن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4931مرداد  مراهچاهم اخبار هفته   مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

110 
 

 زعفران

 جوان خبرنگاران - 134۲مرداد  24: تاریخ

 ی طال سرخ ایرانی در جهانگمنام
طلب کشورها مسبب گمنامی زعفران ایرانی شده،که با اجرای طرح بهبود  ایران بزرگترین تولیدکننده زعفران در دنیاست که فرصت

 .کیفیت زعفران اصالت این محصول به سهولت قابل تشخیص خواهد بود

ترین محصول کشاورزی در ایران   ، زعفران یکی محصوالت استراتژیک و مهماقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش خبرنگار 

 .ای دارد است که از نظر صادرات غیرنفتی برای کشور اهمیت ویژه

تن  099توانیم بیش از   جاری می ها در سال بینی ترین تولیدکننده زعفران در دنیا است که بر اساس پیش در حال حاضر ایران بزرگ

صادرات داشته باشیم و همواره این محصول در زمینه صادرات نیازمند توجه مسئولین حمایت از تولیدکنندگان و مدیریت بازارهای 

تواند ضمن تأمین اقتصاد بسیاری از خانوارها درآمد ارزی خوبی  صادراتی و رفع موانع است زیرا ارزش افزوده باالی این محصول می

های اخیر دستخوش مشکالت تحریم بوده که خوشبختانه با رشد مواجه  ای کشور داشته باشد از سویی صادرات زعفران در سالبر

 .ها وضعیت صادرات زعفران بهتر خواهد شد  بوده و قطعا با برداشته شدن تحریم

میلیون دالر ارز برای  50گرم،  09ز بندی بیش ا جاری صادرات زعفران در بسته بر اساس آمار گمرک در چهار ماه نخست سال

درصد و از نظر ارزشی  669کشور به ارمغان آورد که این میزان صادرات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی 

 006.95گرم در تیر ماه از نظر وزنی  09بندی بیش از  دهد همچنین صادرات زعفران در بسته درصد افزایش را نشان می 629.65

 .درصد افزایش یافت 6910.01رصد و از نظر ارزشی د

طلبی سایر کشورها در بازارهای جهانی است که این امر موجب  از سویی نکته مهم گمنامی زعفران ایرانی به سبب غفلت و فرصت

شود در حالیکه در شورای شده زعفران ایرانی در دنیا تقریبا ناشناخته مانده و به نام سایر کشورها اعم از هند و افغانستان شناخته 

های  مدیریت زعفران در پنج سال گذشته طرح بهبود کیفیت زعفران ایرانی و شناسنامه دار شدن آن مطرح شده که اگر دامنه

 .شود اجرایی این طرح توسعه پیدا کند دیگر نگران این موضوع نخواهیم بود زیرا به سهولت اصالت این محصول تشخیص داده می

های ابتدای  میلیون تومان بود که طی ماه 9.2گزارش قیمت زعفران در ابتدای فصل زراعی سال گذشته کیلویی بر اساس این 

میلیون تومان رسیده اما در حال حاضر قیمت  0جاری به سبب جو روانی بازار که دالالن به وجود آوردند قیمت به بیش از  سال

 .میلیون تومان است 1.2الی  1زعفران خوب 

راستا علی حسینی عضو هیأت رئیسه شورای ملی زعفران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در این خصوص اظهار در این 

خوش مشکالت تحریم بوده اما خوشبختانه صادرات آن با رشد مواجه بوده،  های اخیر دست هرچند صادرات زعفران در سال: داشت

 .ها وضعیت صادرات زعفران بهتر خواهد شد ن است قطعا با برداشته شدن تحریمدر حالی که کشور ما بزرگترین تولیدکننده زعفرا

قطعا تولید  00های سال  با توجه به آستانه فصل برداشت و بارندگی: وی در خصوص پیش بینی تولید زعفران در سال جاری افزود

ذاران خارجی تا دو ماه آینده به سبب زعفران نسبت به سال گذشته افزایش خواهد داشت و از سویی در حال حاضر سرمایه گ

 . برداشت زعفران حاضر به خرید زعفران کهنه نیستند زیرا کیفیت زعفران نو به مراتب بهتر است

سال گذشته طرح بهبود زعفران ایرانی و شناسنامه دار شدن آن مطرح  2شورای مدیریت زعفران در : حسینی در ادامه بیان کرد

های اجرایی این طرح به سهولت اصالت محصول قابل تشخیص است و از طرفی در استان خراسان  منهشده که با فراگیر شدن دا

 .رضوی و جنوبی این طرح را اجرا کردیم

میلیون تومان است که با  1.2الی  1در حال حاضر قیمت زعفران خوب در حد : رئیسه شورای ملی زعفران تصریح کرد تعضو هیئ

 . درصد کاهش قیمت فعلی خواهیم داشت 09الی  59 توجه به آستانه فصل برداشت

http://www.yjc.ir/fa/comercial
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براساس این گزارش؛ غفلت و فرصت طلبی سایر کشورها از گمنامی زعفران ایرانی موجب شده که زعفران ایرانی تقریبا در دنیا 

ت این محصول به دار شدن آن اصال های اجرایی طرح بهبود کیفیت زعفران ایرانی و شناسامه ناشناخته بماند که با توسعه دامنه

 .سهولت قابل تشخیص است

http://www.yjc.ir/fa/news/2501090 
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 زیتون

 خبرنگاران جوان - 134۲مرداد  35: تاریخ

 تاثیر آفت مگس باغات زیتون در میزان تولید
آفت و شرایط اقلیمی نامناسب باغات زیتون در کاهش تولید محصول اثر گذار بوده : اورزی بیان کردنائب رئیس دوم کمیسیون کش

 .است

، در خصوص آفت خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانسید راضی نوری نائب رئیس دوم کمیسیون کشاورزی در گفتگو با 

های الزم در زمنیه مبارزه با آفات و  دولت و وزرات جهاد کشاورزی با ارائه تسهیالت و آموزش: زیتون اظهار داشتمگس باغات 

 . های بخش کشاورزی قرار دهد حشرات را باید دراختیاز مجموعه

شاورزان باید از سمومی آفات و شرایط اقلیمی نامناسب باغات زیتون در کاهش تولید محصول اثر گذار بوده و از طرفی ک: وی افزود

 .که اثر گذاری کمتری بر محصول دارد استفاده کنند

های الزم از کشاورزان و  های وارداتی هستند که از این سو دولت باید حمایت در حال حاضر بیشتر روغن: نوری در پایان تصریح کرد

توان زمینه را برای بازار صادراتی  م و مشوق صادراتی میهای الز یهای روغنی را در برنامه خود داشته باشد که با ترویج آموزش دانه

 .فراهم کرد

http://www.yjc.ir/fa/news/2501100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5296633


 4931مرداد  مراهچاهم اخبار هفته   مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

118 
 

 زیتون
 ایران اکونا 134۲/ مرداد /  28, چهارشنبه 

 کشاورزیتوسعه باغات زیتون قزوین در دستور کار جهاد 
سازمان جهاد کشاورزی به منظور توسعه باغات زیتون، رونق اقتصادی و افزایش درآمد : رئیس سازمان جهاد کشاورزی قزوین گفت

 .برداران ارائه داده است ای به منظور تجهیز باغات زیتون به بهره باغداران باید تسهیالت ویژه

ه کارگاه آموزشی ارزیابی حسی کنسرو زیتون که در سالن باغستان سازمان نیازعلی ابراهیمی پاک ظهر امروز در مراسم اختتامی

با توجه به ظرفیت مطلوبی استان قزوین در زمینه تولید زیتون دارد، اتاق : جهاد کشاورزی استان قزوین برگزار شد، اظهار داشت

 .شود اندازی می ارزیابی حسی کنسرو زیتون در قزوین راه

تولید محصوالت سالم و : سئوالن باید در زمینه تولید محصوالت سالم در جامعه تالش کنند، بیان کردوی با اشاره به اینکه م

 .های اصلی سازمان جهاد کشاورزی بوده که همه مدیران باید در زمینه توسعه این محصوالت تالش کنند ارگانیک یکی از رسالت

ترین  ها با بخش خصوصی و سرمایه گذاران یکی از مهم ش همکاریافزای: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین عنوان کرد

اندازی اتاق ارزیابی حسی کنسرو زیتون در قزوین بوده که نیازمند تعامل و مشارکت همه جانبه همه  ویژگی و مزایای راه

 .های اجرایی مربوط است دستگاه

منطقه : فیت مطلوبی در زمینه تولید زیتون را داراست، گفتپاک با بیان این مطلب که منطقه طارم در استان قزوین ظر ابراهیمی

دار دارد که باید امکانات الزم در  طارم استان قزوین بستر مناسبی برای تولید زیتون و توسعه باغات زیتون به ویژه در اراضی شیب

 .برداران قرار بگیرد اختیار بهره

اغات زیتون، رونق اقتصادی و افزایش درآمد باغداران باید تسهیالت سازمان جهاد کشاورزی به منظور توسعه ب: وی تاکید کرد

های تشویقی در این زمینه نیز بکارگیری کنند، افزایش  برداران ارائه داده و سیاست ای به منظور تجهیز باغات زیتون به بهره ویژه

 .قزوین استتوسعه کشاورزی استان   ترین شاخص ها با بخش خصوصی و سرمایه گذاران مهم همکاری

http://iranecona.com/90609 
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 زیتون

 ایران اکونا 134۲/ مرداد /  2۲, دوشنبه 

  ایرانی در خطر آفت  نیمی از زیتون
های قزوین، زنجان و گیالن  ستاننیمی از زیتون کشور در ا: رییس سازمان حفظ نباتات از طغیان آفت مگس زیتون خبر داد و گفت

میلیارد تومانی به باغات  599شود که اگر باغداران در اسرع وقت به مبارزه با آفت مگس زیتون نپردازند، احتمال خسارت  تولید می

 .آنها وجود دارد

شود که نیمی از تولیدات  یهزار تن زیتون تولید م 19های قزوین، زنجان و گیالن حدود  در استان: محمدعلی باغستانی اظهار کرد

 .میلیارد تومان است 599این محصول در کشور به ارزش اقتصادی بالغ بر 

: شود، افزود که اگر گردش مالی این تولیدات را محاسبه کنیم بسیار بیشتر از ارزش اقتصادی تولیدات زیتون می وی با بیان این

تر با مراجعه به مراکز خدمات جهاد  باغداران باید هرچه سریع مگس زیتون آفتی است که در این سه استان طغیان کرده و

 .ای برای مبارزه با این آفت استفاده کنند پزشکی از تجهیزات غیرشیمیایی یارانه های گیاه های خود و کلینیک کشاورزی استان

وظیفه باغداران است اما وزارت گرچه آفت مگس زیتون جزو آفاتی است که مبارزه با آن : رییس سازمان حفظ نباتات ادامه داد

های فرمونی و دیگر تجهیزات غیرشیمیایی را به  کنندگان، تله جهاد کشاورزی و سازمان حفظ نباتات در راستای حمایت از تولید

 .دهد ای در اختیار باغداران قرار می صورت یارانه

تر باید با آن مبارزه کنند تا  ابله با این آفت هرچه سریعهای خود و مق باغداران برای حفظ تولیدات و درآمد: باغستانی تاکید کرد

 .بتوانیم خسارات اقتصادی این آفت را به حداقل ممکن برسانیم

به گفته وی گرچه هنوز آفت مگس زیتون خسارات اقتصادی در این سه استان به بار نیاورده است اما در صورتی که باغداران سریعا 

 .درصد محصول آنها را از بین ببرد 09تواند تا  وارد عمل نشوند، می

های دیگری به  شود، توصیه ن آغاز میدر فصل پاییز نیز که برداشت زیتون برای استحصال روغ: رییس سازمان حفظ نباتات گفت

 .شود باغداران برای مقابله با این آفت داریم که به موقع به باغداران اعالم می

http://iranecona.com/90920 
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 زیتون
 ایسنا - 134۲مرداد  2۲شنبه 

 تندفقط نیمی از باغات زیتون بارور هس

ترین برنامه طرح زیتون کشور برای توسعه و کشت این  اصالح باغات زیتون از مهم: مجری طرح زیتون وزارت جهاد کشاورزی گفت

 .محصول است

 29هزار هکتار باغات زیتون در کشور داریم که  699در حال حاضر : به گزارش خبرنگار ایسنا در قزوین، علی رمضانی اظهار کرد

 .ستند و متوسط عملکرد آنها دو تن محصول در هکتار استدرصد آن بارور ه

های باردهی و آفت مگس زیتون، تولید زیتون  درصد بستگی به سال 09تا  19هزار هکتار باغات زیتون حدود  699از : وی ادامه داد

 .کنسروی دارند

 .رضایت کشاورزان تاکید کردمجری طرح زیتون وزارت جهاد کشاورزی بر لزوم اقتصادی شدن باغات زیتون و همچنین 

های کنترل کیفی تاکنون، بیشتر محصول زیتون خراب یا  به جهت نبود دانش فراوری و بعد از فرآوری و سیستم: وی تصریح کرد

 .اینکه از کیفیت خوبی برخوردار نیست

روشها و متدها جدید می تواند در : شی گفتالمللی زیتون در ایتالیا نیز در این کارگاه آموز آندریا جیامو، عضو کمیسیون ارزیابی بین

 .ارتقای کیفیت و بهبود باغات زیتون و کنسرو آن موثر باشد تا کیفیت و کمیت آن افزایش یابد

در مورد روغن و کنسرو : ترین اصل و متدولوژی در نظر گرفتن جنبه اقتصادی زیتون است، اضافه کرد وی با اشاره به اینکه مهم

میت بیشتر در بازار برخوردار است بنابراین باید برنامه ریزی درست و مناسبی برای کنسرو زیتون اندیشیده موضوع کنسرو از اه

 .شود

گیری معیارهایی که یک ارزیابی کسب  آید و با اندازه ارزیابی حسی در زیتون روشی است که تجربی بدست می: او خاطرنشان کرد

دهد تا برمبنای آن استانداردها  های استاندارد را در اختیار گروه ارزیاب قرار می ونهتواند تشخیص دهد که یکسری از نم کند می می

 .مهارت ببیند و ورزیده شود

هایی که یک  پذیری حواس است که به واکنش مبحث مهم دیگر در ارزیابی حسی زیتون، بحث انگیزش و تحریک: این محقق افزود

کند  یک برابرسازی زبان حس با زبان گفتاری است که همانطور که یک ارزیاب حس میگردد که  کند برمی ارزیاب آن را دریافت می

 .باید بیان کند

های  عناصر ارزیابی حسی زیاد و گستردهای وجود دارد که باید به جنبه: وی با اشاره به عناصر ارزیابی حسی در زیتون اظهار کرد

 .کلی است باید توجه شوددانشی که مصرف کننده دارد و ارزیابی بازارکه به چه ش

 .باید با برنامه ریزی مناسب بتوانیم یک روش و مدل چند وجهی و تلفیقی از ارزیابی حسی در زیتون برسیم: این محقق تاکید کرد

http://www.isna.ir/fa/news/09925960950 
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 سالمت

 آیانا 1349مرداد  27, سه شنبه

سوء تغذیه یک بیمار بستری / درصدی سوء تغذیه بر مرگ و میر بیماران بستری در بیمارستان ها ۶۲تاثیر 

 بیمار  9ایرانی، از هر 
درصد است که وضعیت  9۰در حال حاضر شیوع سوء تغذیه در بین بیماران بستری در بیمارستان ها در سطح ایران 

 .به طور متوسط از هر سه بیمار بستری یک نفر به سوء تغذیه مبتالستنسبتا مطلوبی است، یعنی 

سال به این  5به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران، عبدالرضا نوروزی، رییس ایرانی انجمن تغذیه بالینی آسیا که اخیرا به مدت 

شده به ویژه اولویت قرار دادن تغذیه در  با اقدامات انجام: مسوولیت انتخاب شده است، امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود

اعتبار بخشی بیمارستان ها و توجه طرح تحول نظام سالمت به مباحث تغذیه هم اکنون این مهم اصولی و علمی در بیمارستان ها 

 .مورد توجه قرار دارد

حتی در یبمارستان ها  این در حالی است که در یک دهه گذشته حضور متخصصان و کارشناسان تغذیه: وی خاطر نشان کرد

 .توجیه نداشت و نگرش ها نسبت به تغذیه بیماران سنتی و غیر علمی بود

درصد است که وضعیت  05در حال حاضر شیوع سوء تغذیه در بین بیماران بستری در بیمارستان ها در سطح کشور : وی بیان کرد

 .یک نفر به سوء تغذیه مبتالست نسبتا مطلوبی می باشد، یعنی به طور متوسط از هر سه بیمار بستری

درصد است و در برخی کشورهای آسیایی  51شاخص سوء تغذیه در بین بیماران بستری در کشورهای اروپایی : نوروزی ادامه داد

 .درصد است 90مانند اندونزی این شاخص اکنون 

ن، عفونت جراحی و طول مدت بستری نقش سوء تغذیه بیماران در میزان مرگ و میر، عوارض ناشی از درما: وی خاطر نشان کرد

روز در کشور  0.9روز و در بیماران عادی  9.6درصدی دارد، بطوری که میانگین بستری در بیمارانی که سوء تغذیه دارند  19

 .ارزیابی شده است

ر ضروری بود، در حالی که به گفته وی، در گذشته توزیع شیر، میان وعده و میوه برای بیماران در بیمارستان های امری لوکس و غی

 .هم اکنون دراین خصوص پیشرفت های قابل مالحظه ای داشته ایم

انجمن تغذیه بالینی آسیا : نوروزی که به تازگی به عنوان رییس انجمن تغذیه بالینی آسیا به مدت دو سال انتخاب شده است، گفت

 .فعالیت خود را آغاز کرده است 6000در سال 

شرکت کننده برگزار شد،  299کشور و دو هزار و  60شست انجمن تغذیه بالینی آسیا که در ژاپن با حضور در آخرین ن: وی گفت

 .ریاست این انجمن به ایران سپرده شده است

وی فراهم شدن حمایت های گسترده علمی از سوی انجمن های تغذیه بالینی اروپا و آمریکای شمالی، برگزاری دوره های مشترک 

 .یه بالینی برای پزشکان را از دستاوردهای آتی این انتخاب عنوان کردآموزشی و تغذ

برگزاری کنگره انجمن تغذیه آسیا و حضور هیاتی از انجمن تغذیه بالینی اروپا در : رییس انجمن تغذیه بالینی آسیا خاطر نشان کرد

غذیه بالینی در دنیا به شمار می رود از جمله که یکی از معتبرترین دوره های آموزشی ت( LLL)مشهد برای برگزاری دوره آموزشی

 .برنامه های آتی این انجمن است

بررسی وضعیت تغذیه بیماران بستری در : وی با اشاره به انجام تحقیقات کاربردی در ایران پیرامون وضعیت تغذیه بیماران گفت

دیالیزی و ارزیابی تغذیه بیماران مبتال به  بیمار 599دانشگاه علوم پزشکی کشور، بررسی وضعیت تغذیه یک هزار و  55سطح 

 .سرطان از جمله این تحقیقات بوده است

هم اکنون این دانشگاه به عنوان قطب تغذیه درسطح دانشگاه : نورزوی که مدیر گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی مشهد است، گفت

 .های علوم پزشکی کشور مطرح است
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: نشگاه از شش سال پیش با حضور چهار متخصص تغذیه فعالیت خود را آغاز کرده است، افزودوی با بیان اینکه گروه تغدیه این دا

برنامه های تغذیه ای که برای بیماران بستری در بخش های مراقبت های ویژه در دانشگاه علوم پزشکی مشهد تدوین شد از سوی 

 .شده است وزارت بهداشت برای اجرا به تمامی دانشگاه های کشور ابالغ و اجرایی

http://www.iana.ir/food/item/59601-6.html 
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 سالمت
 آیانا 1349مرداد  29, شنبه

 بروز اختالل در تغذیه ناشی از مصرف مکمل های بدنسازی 
ترده و بیش از اندازه مکمل های بدنسازی می تواند باعث ایجاد اختالل تحقیقات جدید هشدار می دهد که مصرف گس

 .در خوردن و تغذیه شود

، محقق دانشگاه بین المللی آلیانت لس آنجلس، در رابطه با اثرات مکمل «ریچارد اچیرو»به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران، 

ند که برای رسیدن به یک سطح مناسب فیزیک بدنی از عوامل مردان بدنساز از این مساله آگاه هست»: های بدنسازی می گوید

کمکی همچون مکمل های بدنسازی می توان استفاده کرد اما این گروه از مردم باید آگاه شوند که مصرف بیش از اندازه آن نیز 

 «.موجب ایجاد بی نظمی و اختالل در خوردن شده که سالمت بدنی شان را تحت تاثیر قرار خواهد داد

سال که بیش از حد از مکمل های بدنسازی  12تا  60مرد در رده سنی  602ژوهشگران برای به دست آوردن داده های دقیق پ

 .استفاده کرده بودند را مورد بررسی قرار دادند

 55ه بودند و درصد این افراد، استفاده از مکمل ها را در طول زمان افزایش داد 99محققان در این بررسی ها دریافتند که بیش از 

درصد آنها نیز مکمل ها را جایگزین وعده های غذایی معمول کرده بودند در حالیکه این عمل ناخواسته انجام شده بود و از روی 

 .درصد آن ها نیز نگران استفاده خود از مکمل ها بودند  50قابل توجه است که . قصد با برنامه ریزی خاص تنظیم نشده بود

ندگان اعالم کردند که به دلیل مصرف بیش از حد مکمل های بدنسازی مجبور به مراجعه به پزشک شدند که درصد از شرکت کن 0

درصد از افراد نیز به خاطر افراط  0. پزشکان با توجه به عوارض بالقوه، آنها را به کاهش یا توقف مصرف این مکمل ها تشویق کردند

 .دی مجبور به بستری در بیمارستان شدندمصرف این مکمل ها، به دلیل مشکالت کلیوی و کب

http://www.iana.ir/food/item/59900-6.html 
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 سالمت
  فودپرس 1349مرداد ماه  20یک شنبه 

 افزایش وزن ناشی از فکر کردن به چاقی استغذا و تغذیه;
بر اساس مطالعات .ید نشان می دهد که باور داشتن به اضافه وزن و چاقی باعث می شود تا وزن افزایش پیدا کندتحقیقات جد <

پژوهشگران دانشگاه لیوورپول انگلستان، افرادی که به اضافه وزن و یا چاقی خود اعتقاد دارند و بر آن تاکید می کنند، بیشتر 

سانی که خود به این مساله بی توجه بوده و توسط پزشک نسبت به این مساله آگاه می احتمال دارد تا بر وزنشان افزوده شود تا ک

دکتر اریک رابینسون، از دانشگاه انجمن روان شناسی، بهداشت و جامعه، در رابطه با این خودباوری و فکر کردن به اضافه وزن .شوند

د که به احتمال زیاد این مساله نتیجه حالت پر تنش و درک شما به خودی خود، تنها باعث اضافه وزن فردی می شو»: می گوید

محققان دریافتند کسانی «.استرس حاصل از درک از اضافه وزن است و این انتخاب شیوه زندگی سالم را مشکل تر خواهد ساخت

ناخودآگاه به سوی که تشخیص می دهند اضافه وزن دارند به احتمال زیاد بدنشان در واکنش استرس ناشی از این مساله، به صورت 

پژوهشگران این تیم تحقیقاتی در این پروژه برای به دست آوردن .پرخوری تمایل پیدا می کند که در نهایت وزن آنها باال می رود

د را آنها داده های این افرا. هزار فرد بزرگسال را از ایاالت متحده امریکا و بریتانیا مورد بررسی و مطالعه قرار دادند 69نتایج دقیق، 

نتایج بررسی داده ها نشان می دهد که آگاهی از وزن دقیق خود و باور به .از زمان کودکی تا بزرگسالی مورد بررسی قرار دادند

این امر انتخاب درست شیوه زندگی و داشتن رژیم غذایی سالم را . داشتن اضافه وزن باعث استرس و پریشانی در فرد می شود

 د نمی تواند تصمیم درست بگیرد که در نهایت این امر باعث اضافه شدن بیشتر وزن بدن می شودتحت تاثیر قرار می دهد و فر

 http://www.foodpress.ir/Post. 
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 سالمت

 فودپرس 1349مرداد ماه  24پنج شنبه 

 <از اضافه وزنغذا و تغذیه مزایای صبحانه غنی از پروتئین در جلوگیری
مطالعات جدید نشان می دهد که مصرف روزانه صبحانه غنی از پروتئین از جمله شیر، تخم مرغ، گوشت و ماست می تواند به  

در این پژوهش ها محققان به مقایسه فواید و مزایای صبحانه ای با .کاهش وزن ناسالم نوجوانانی که اضافه وزن دارند، کمک کند

ن معمولی و صبحانه ای با پروتئین باال برای نوجوانانی که اضافه وزن داشته و به طور معمول از خوردن صبحانه صرف نظر پروتئی

محققان ما »: ، استادیار دانشگاه میزوری آمریکا و سرپرست تیم تحقیق، در این رابطه می گوید«هیدر لیدی».می کنند، پرداختند

یک وعده صبحانه با پروتئین باال می تواند مدیریت وزن افراد جوانی که عادت به خوردن صبحانه  در مطالعات خود با این دیدگاه که

یافته های این پژوهشگران نشان می دهد صبحانه شامل میزان باالی «.ندارند را بهبود بخشد، به آزمایش و بررسی پرداختند

یش چربی بدن شده، مصرف مواد غذایی روزانه را کاهش داده، حس گرم پروتئین باشد، می تواند مانع از افزا 02پروتئین که حاوی 

این تیم تحقیق شرکت کنندگان نوجوانی را که دارای اضافه وزن بوده و به . گرسنگی را کم کرده و سطح گلوگز را ثابت نگه دارد

گروهی از این . تقسیم نمودند طور معمول بین پنج تا هفت بار در هفته از خوردن صبحانه خودداری می کردند، را به سه گروه

شرکت کنندگان تحت برنامه غذایی روزانه خوردن پروتئین معمولی در وعده های صبحانه قرار گرفتند و گروه دیگر با صبحانه های 

این شرکت . حاوی پروتئین باال مورد تغذیه قرار گرفتند و در نهایت گروه سوم به حذف صبحانه بر حسب عادت خود ادامه دادند

در برنامه غذایی صبحانه گروه اول با میزان پروتئین معمولی، شیر، .کنندگان به مدت دوازده هفته تحت این برنامه قرار داشتند

در توضیح نتایج « لیدی».گرم پروتئین بود 02گرم پروتئین گنجانده شده بود و برنامه غذایی صبحانه گروه دوم حاوی  60غالت و 

شرکت کنندگان نوجوانی که تحت رژیم غذایی صبحانه پروتئین باال قرار داشتند، »: ها می گویدبه دست آمده از این بررسی 

کالری کاهش پیدا کرد که باعث کم شدن توده چربی بدنشان شده بود در حالی  999مصرف موادغذایی شان در طول روز به میزان 

سوم که به حذف صبحانه خود ادامه داده بودند، همچنان بر  که گروه هایی که صبحانه ای با پروتئین معمولی داشتند و یا گروه

نتایج کلی این تحقیقات نشان می دهد، زمانی که افراد صبحانه ای با پروتئین باال می خورند به «.چربی بدنشان افزوده شده بود

 طور ارادی مواد غذایی کمتری را در طول روز مصرف می کنند

 http://www.foodpress.ir/Post. 
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 سیب زمینی

 آیانا 1349مرداد  20, یکشنبه

 صادرات انگور، پیاز و سیب زمینی از خراسان شمالی به پاکستان 
ا اتاق استان برای مبادله تجاری گروه تجاری از کشور پاکستان به خراسان شمالی سفر کرده تا تفاهم نامه تجاری ب

 .دوجانبه امضا کند که گام اولیه برای این تفاهمنامه برداشته شد

به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران، محمد صمدی عضو اتاق بازرگانی، صنایع و معادا و کشاورزی ایران امروز با اعالم این خبر 

به خراسان شمالی سفر داشته و مقادیری موادغذایی شامل انگور، پیاز و سیب پیش از این نیز اتاق بازرگانی کشور پاکستان : افزود

 .زمینی تولیدی استان نیز به این کشور صادر شده است

به گفته وی، پساتحریم موقعیت خوبی را برای حضور سرمایه گذاران خارجی در ایران فراهم کرده که باید از این موقعیت برای ارایه 

 .به سرمایه گذاران خارجی استفاده کردتوانمندی های استان 

این استان دارای قابلیت های زیادی برای سرمایه گذاری خارجی است و باید این توانمندی ها را : عضو اتاق ایران خاطرنشان کرد

 .ارایه کنیم و راهکارش نیز دعوت از سرمایه گذاران خارجی به استان است

ی در این زمینه فعالیت خوبی را شروع کرده و نیازمند به کمک دستگاه های اجرایی اتاق بازرگانی خراسان شمال: صمدی افزود

 .اقتصادی استانی است تا بتوانیم با همکاری هم از این موقعیت استفاده کنیم

ورشان تجار پاکستانی پس از دیدار با رییس اتاق استان و بازدید از تعدادی واحد صنعتی تولید موادغذایی استان را به مقصد کش

 .ترک کردند

 ./این دومین باری است که هیات تجاری از کشور پاکستان به استان خراسان شمالی سفر می کند

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/59660-6.html 
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 شیالت

 - 49/50/20فارس

 شود کز پرورش ماهی خاویاری در خاورمیانه افتتاح میترین مر بزرگ
جمهور  ترین مرکز پرورش ماهی خاویاری در خاورمیانه با حضور معاون اول رئیس بزرگ: مدیرکل شیالت مازندران گفت

 .شود در جویبار افتتاح می

ترین مرکز پرورش ماهی  بزرگ: در شهرستان ساری اظهار کرد خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار  نژاد امروز در گفت حسن حبیب

 .شود مردادماه امسال در منطقه چپکرود جویبار افتتاح می 51خاویاری در خاورمیانه با حضور اسحاق جهانگیری روز دوشنبه 

این مرکز : کند،گفت تن خاویار تولید می 09وی با اعالم اینکه مرکز پرورش ماهیان خاویاری جویبار ساالنه دو هزار تن گوشت و 

تواند نقش مهمی در ارزآوری، کاهش فشار صید بر ذخایر طبیعی ماهیان خاویاری، تأمین نیاز بازار داخلی و حفظ جایگاه و  می

 .ارزش خاویار ایران در بازار جهانی داشته باشد

امیدواریم : ای با ظرفیت باال در زمینه تولید خاویاراست، افزود همدیرکل شیالت مازندران با اشاره به اینکه شهرستان جویبار منطق

 .جویبار در آینده نه چندان دور به عنوان پایتخت خاویار ایران معرفی شود

صورت  نفر به 599صورت مستقیم و  نفر به 599) زایی  نفر اشتغال 999برداری این طرح بزرگ برای  نژاد با بیان اینکه با بهره حبیب

 .التحصیالن بخش شیالت و کشاورزی هستند نفر از فارغ 09از این تعداد : به همراه دارد، افزود( تقیمغیرمس

میلیارد تومان آن سرمایه بخش خصوصی است و  699میلیارد تومانی اجرا شده که  602این طرح با اعتبار : وی خاطرنشان کرد

 .است  بقیه از محل صندوق توسعه ملی تامین شده

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=60099252999590 
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 شیالت
 - 49/50/20فارس

 مرکز علمی علوم شیالتی در کشور 4۰فعالیت 
ز ملی تحقیقات فعالیت دارند که به عنوان کده و مرک پژوهش 4۰اکنون  هم: رئیس موسسه تحقیقات علوم شیالتی گفت

 .شوند ترین شبکه علمی علوم شیالتی کشور محسوب می بزرگ

 65اکنون حدود  هم: در آمل اظهار کرد خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار  محمد پورکاظمی در حاشیه سفر به مازندران در گفت

 .شوند ترین شبکه علمی علوم شیالتی کشور محسوب می ملی تحقیقات فعالیت دارند که به عنوان بزرگکده و مرکز  پژوهش

پروری فعالیت دارند، تصریح  های مختلف صید، صیادی و آبزی وی با اشاره به اینکه این موسسات در شمال و جنوب کشور در عرصه

های پایشی در شمال هم فصل و زمان  شود و با روش انجام میدر قسمت صید و صیادی برآورد ذخایر با شناوری جنوب : کرد

 .شود ریزی و فصل شروع صید و خاتمه آن مشخص می تخم

گرایی، افزایش  افزایی و هم گامی بسیار نزدیکی با مجموعه شیالت داریم و با هم هم: رئیس موسسه تحقیقات علوم شیالتی بیان کرد

 .هاست جزء اولویت تولید در واحد سطح و کاهش ضایعات ماهی

های  طرح محوری وزارت جهاد کشاورزی و سازمان شیالت کشور توسعه پرورش ماهی در قفس است و با پروژه: این مسئول گفت

 .محیطی برای پرورش ماهی در قفس است یابی آنها، ارزیابی تهدیدات و عوامل زیست متعدد در مورد مکان

کمان عاری از بیماری که در  آالی رنگین ن ملی فناوری و نوآوری تولید انبوه قزلنامه طرح کال تفاهم: پورکاظمی اضافه کرد

های  آالی بدون بیماری تاکید جدی دارد، هرچند صنعت ماهیان سردآبی با ورود بیماری شهرستان آمل امضا شد بر پرورش قزل

 .ویروسی در غرب کشور به شدت مورد تهدید قرار گرفت

نظر  های مختلف و برنامه اصالح نژاد مورد سنجش قرار دهیم و دعوت از متخصصان صاحب در دو فاز تست ها را باید ماهی: وی گفت

پروری را از مخاطرات  آال و آبزی تواند صنعت قزل های آموزشی و مشارکت بخش خصوصی می از کشورهای خارجی، برگزاری کارگاه

 .نجات دهد

 .ه تدریج بر روی ماهیان خاویاری و دیگر ماهیان اجرایی شودخواهیم این طرح مهم ب می: پورکاظمی بیان کرد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=60099252999966 
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 شیالت
 آیانا 1349مرداد  29, شنبه

 واحل پارسیان تلف شدند ها قطعه ساردین ماهی در س میلیون
پس از فاجعه زیست محیطی در کیش و تلف شدن بسیاری از آبزیان، این بار ساحل پارسیان شاهد تلف شدن 

 .ها قطعه ساردین در حدود بیش از پنج کیلومتر از خط ساحل خود است میلیون

سیان و مشاهدات میدانی خبرنگار فارس، مبنی بر به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران، بنابر اعالم بومیان محلی مناطق ساحلی پار

 .دهد ای زیست محیطی دیگر در این منطقه خبر می ها از وقوع فاجعه زنی های ساردین در خط ساحلی پارسیان گمانه رؤیت الشه

ها  تر از آن های بزرگ متری ساردین با توجه به اینکه در سطح پایین هرم غذایی آبزیان قرار دارند و ماهی سانتی 65تا  69های  ماهی

تواند به ادامه حیات ماهیان بزرگتر  کنند نقش مهمی در حفظ زنجیره غذایی آبزیان دارند و تلف یا کاهش این زنجیره می تغذیه می

 .آسیب بزند

کاهش رشد  شود ماهی تن با ارزش اقتصادی باال و یکی از چندین نوع ماهی تغذیه کننده از این زنجیره با کاهش ساردین باعث می

 .مواجه شود

ای ماهی ساردین و تلف شدن انبوه آنان این احتمال را تقویت  شوند اما با توجه به حرکت گله ها تلف می طی سال انواع ماهی

 .های ساردین منطقه شده باشد ای ماهی کند که اتفاقی فراگیر در دریا رخ داده باشد و موجب مرگ گله می

ها در ساحل پارسیان در درست  علت مرگ و میر ساردین: تان پارسیان دراین خصوص گفتحامد بحری جانشین شیالت شهرس

های تلف شده به همراه مقداری از آب دریا جهت تحقیقات بیشتر به مرکز استان  ای از ماهی بررسی قرار دارد و در این راستا نمونه

 .ارسال شده است

کنند  توان به صورت یقین مطرح کرد و تمام آنچه مردم عنوان می را نمی تا این لحظه هیچ احتمالی: وی در پایان اضافه کرد

 .زنی بیش نیست و باید تا به نتیجه رسیدن تحقیقات منتظر ماند گمانه

های تلف شده ساردین است که در چند روز آینده  شود سواحل روستاهای بوستانو، زیارت، شیو و مغدان مملو از ماهی یادآور می

 .شکالتی را برای مردم ایجاد کندبوی تعفن آن م

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/59900-6.html 
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 شیالت
 آیانا 1349مرداد  27, سه شنبه

 رد معاون اول رییس جمهور از مرکز پرورش ماهیان دریایی در قفس بازدید ک
معاون اول رییس جمهور از مرکز پرورش ماهیان دریایی در قفس وابسته به موسسه جهاد نصر در شهرستان نوشهر 

 . بازدید کرد

به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، دکتر اسحاق جهانگیری در جریان سفر به استان مازندران، با حضور در اسکله بندر 

ها، عملیات ذخیره سازی  ان دریایی در قفس بازدید کرد و در جریان نحوه لنگر گذاری نصب قفسنوشهر، از مرکز پرورش ماهی

 .های دریایی و ظرفیت پرورش ماهیان دریایی در این مرکز قرار گرفت گونه

به این طرح : مجری طرح ماهیان در قفس نیز در گزارشی به معاون اول رییس جمهور جزئیات این طرح را تشریح کرد و گفت

 .باشد قفس می 61تن ماهی اجرا شده که شامل ماهیان کپور، خاویاری در  299صورت آزمایشی برای تولید سالیانه 

 69این موسسه در قالب برنامه : مجری این طرح همچنین اهداف موسسه جهاد نصر در بخش آبزی پروری را نیز توضیح داد و گفت

هزار تن انواع گوشت ماهیان  69انواع ماهیان به روش پرورش در قفس، تولید سالیانه  هزار تن 19ساله قرار است طرح تولید ساالنه 

 .هزار تن میگوی پرورشی را اجرا کند 69خاویاری و تولید ساالنه 

کمک به تولید، افزایش امنیت غذایی کشور، سودآوری باال و اشتغالزایی از جمله مزایای طرح پرورش ماهیان دریایی در قفس 

 .باشد می

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/59610-6.html 
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 شیالت
 آیانا 1349مرداد  26, دوشنبه

 ترین مزرعه تولید ماهیان خاویاری جهان در مازندران  بزرگ
ترین مزرعه تولید خاویار و گوشت ماهیان خاویاری در منطقه جویبار  رگبا حضور معاون اول رئیس جمهوری، بز

 .برداری رسید مازندران به بهره

رسانی دولت، دکتر اسحاق جهانگیری ظهر امروز در جریان سفر  و به نقل از پایگاه اطالع( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

های مختلف آن و از ظرفیت تولید در این مرکز  ار، ضمن افتتاح این مرکز از بخشبه استان مازندران با حضور در شهرستان جویب

 .بازدید کرد

سیاست اصولی دولت بر حمایت از بخش خصوصی استوار : معاون اول رئیس جمهوری همچنین در پایان بازدید از این مرکز گفت

ه شد به نحوی که این مرکز در موضوع پرورش است و در جریان بازدید از این مرکز بزرگ عظمت کار بخش خصوصی مشاهد

 .ماهیان خاویاری به اندازه کل تولید ماهیان خاوریاری در دریای خزر ظرفیت تولید دارد

 09ترین مزرعه پرورش ماهیان خاویاری جهان با استفاده از آب دریا بوده که ظرفیت تولید ساالنه آن  گفتنی است، این مرکز بزرگ

 .تن گوشت ماهیان خاویاری است تن خاویار و دوهزار

میلیارد  602هزار متر مربع احداث شده و میزان سرمایه گذاری انجام شده برای این طرح  29این مرکز در زمینی به مساحت 

 .تومان است

و برای صورت مستقیم  نفر به 599شود که از این تعداد برای  نفر فرصت شغلی ایجاد می 199همچین، با افتتاح این مرکز برای 

 .زایی خواهد شد نفر بصورت غیرمستقیم اشتغال 999

 .الزم به ذکر است، معاون اول رئیس جمهور در شهرستان نوشهر از مرکز پرورش ماهیان دریایی در قفس بازدید کرد

رح این ط: مجری طرح ماهیان در قفس نیز در گزارشی به معاون اول رئیس جمهور جزئیات این طرح را تشریح کرد و گفت

 .قفس است 61تن ماهی اجرا شده که شامل ماهیان کپور، خاویاری در  299صورت آزمایشی برای تولید ساالنه  به

 69این مؤسسه در قالب برنامه : پروری را نیز توضیح داد و افزود مجری این طرح همچنین اهداف مؤسسه جهاد نصر در بخش آبزی

هزار تن انواع گوشت ماهیان  69انواع ماهیان به روش پرورش در قفس، تولید ساالنه  هزار تن 19ساله قرار است طرح تولید ساالنه 

 .هزار تن میگوی پرورشی را اجرا کند 69خاویاری و تولید سالیانه 

 .زایی ازجمله مزایای طرح پرورش ماهیان دریایی در قفس است کمک به تولید، افزایش امنیت غذایی کشور، سودآوری باال و اشتغال

 ./کز پرورش ماهیان دریایی در قفس وابسته به مؤسسه جهاد نصر در شهرستان نوشهر استمر

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/59620-6.html 
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 شیالت
 آیانا 1349مرداد  26, دوشنبه

 ن و مجارستان در زمینه اصالح نژاد و پرورش آبزیان امضا شد نامه همکاری ایرا تفاهم
های علمی و فنی در زمینه اصالح نژاد و  نامه همکاری پروری سازمان شیالت ایران، از امضای تفاهم معاون توسعه آبزی

 .تکثیر و پرورش آبزیان با مجارستان خبر داد

 65هاد کشاورزی، حسین عبدالحی با اعالم برنامه این سازمان برای واردات از وزارت ج( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

منظور تأمین مولد و  واردات کپورماهی معمولی از مجارستان به: ماهی مولد از گونه کپورماهی از مجارستان، گفت هزار قطعه بچه

 .گیرد اصالح نژاد این گونه ماهی در کشور صورت می

در راستای بهبود و اصالح مولد کپور : ری کشور را مربوط به گونه کپورماهیان چینی دانست و افزودپرو وی بخشی از تولید آبزی

های  ماهی از چهار گونه کپورماهی با عنوان بنیاد مستضعفان نیز با همکاری مؤسسه تحقیقات شیالت، تعدادی بچه 05ماهیان، سال 

 .اند اکنون به مولد تبدیل شده ه همآمو، فیتوفاک، کپور معمولی و ماهی سرگنده وارد کرد ک

قطعه کپور معمولی وارداتی از چین  299بنیاد مستضعفان امسال : پروری سازمان شیالت ایران خاطرنشان کرد معاون توسعه آبزی

های گیالن،  ستانطور رایگان در اختیار سازمان شیالت قرار داد و ما این ماهیان را در مراکز تکثیر ا اند، به را که به سن بلوغ رسیده

 .مازندران، گلستان و خوزستان توزیع کردیم

 .ماهی تولید شده است کپورماهی معمولی مولد هشت میلیون قطعه بچه 299از این : عبدالحی ادامه داد

ایران، درصد در مقایسه با مولدان قبلی در  09رشد کپورماهی معمولی چینی بر اساس برآورد انجام شده نزدیک به : وی تصریح کرد

 .بیشتر است

ماهی از چهارگونه کپورماهی  هزار بچه 62سازمان شیالت ایران با همکاری بخش خصوصی نیز در سال گذشته : عبدالحی یادآور شد

 .هزار قطعه از این ماهیان در مراکز تکثیر دولتی و مابقی در مراکز بخش خصوصی توزیع شد از چین وارد کرد و حدود سه

ما بازار خوبی در مورد صادرات این ماهی : کند، تأکید کرد آال رقابت می نکه کپورماهی معمولی از نظر قیمت با قزلوی با اشاره به ای

 .کنیم هزار تن کپور ماهی به این کشور صادر می 59تا  69در عراق داریم و ساالنه 

نجام داده است و چندی پیش هیئتی از این گفتنی است، در حوزه اروپا، مجارستان بر روی کپورماهی معمولی کار اصالح نژاد ا

 ./کشور از مراکز پرورش در استان خوزستان بازدید کرد که در نهایت منجر به امضای قرار داد همکاری بین دو کشور شد

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/59690-6.html 
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 شیالت
 آیانا 1349مرداد  29, شنبه

 به امضا رسید  SPFآالی عاری از بیماری خاص  میلیارد ریالی طرح کالن فناوری قزل ۶۲قرارداد 
امروز در فرمانداری آمل با  SPFآال عاری از بیماری خاص  مراسم امضا قرارداد اجرای طرح کالن فناوری ماهی قزل

 .د ریال و با مسئولیت اجرایی مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور به امضا رسیدمیلیار ۶۲اعتبار 

آال عاری از بیماری خاص  ، مراسم امضای قرارداد اجرای طرح کالن فناوری ماهی قزل(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

SPF  ای مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور به امضا رسیدمیلیارد ریال و با مسئولیت اجر 19امروز در فرمانداری آمل با اعتبار. 

عنوان  در ابتدای این مراسم، ربیع فالح استاندار مازندران، با بیان اینکه استان مازندران در بخش خشکی و مجاورت با دریای خزر به

ها  ید جدی انتشار انواع بیماریزده این صنعت را با تهد رویه تخم چشم واردات بی: های اصلی تولید ماهی است، گفت یکی از قطب

پروری، استانداری مازندران با مشارکت و امضا این قرار داد عمالً نشان داد که برای  منظور تولید پایدار آبزی رو کرده است، لذا به روبه

 .تولید و اشتغال جوانان و حمایت از تولیدکنندگان پیشگام و جدی است

سازی دستاوردهای تحقیقاتی و  حقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، با اشاره به اهمیت تجاریدر ادامه اسکندر زند، رئیس سازمان ت

تاکنون چهار طرح کالن امضا و : های کالن اظهار داشت رویکرد همکاری مشترک با معاونت علمی ریاست جمهوری در اجرای طرح

 .تان، منطقه و کشور داردآال سهم بسزایی در رونق اقتصادی اس قزل SPFاجرایی شده و اجرای طرح 

سازد و از سوی دیگر انواع بیماری ویروسی  ها دالر ارز را از کشور خارج می آال میلیون زده قزل وی با بیان اینکه واردات تخم چشم

 های هدف از اجرای این طرح انتقال دستاوردها و مشارکت بخش خصوصی است که این امر جزو اولویت: کند، افزود وارد کشور می

 .سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی است

در بخش پایانی مراسم، سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور ضمن ابراز خرسندی از این اقدام ارزشمند مشارکت سه 

حمایت  کارگیری علم و فناوری و مشارکت بخش خصوصی با سازمان، آمادگی خود را برای حل معضالت جدی استان از طریق به

 .معاونت علمی اعالم کرد

ماهی  این طرح هم با تولید بچه: وی با اعالم اینکه یکی از صنایع بسیار مهم در زیربخش کشاورزی تولید بذر است، خاطرنشان کرد

 .دارد پروری برمی سالم گام مؤثری برای پروژه پرورش ماهی در قفس و آبزی

ماهی  های دولتی نباید بچه ماهی توسط بخش خصوصی است و دولت و سازمان د بچهستاری با عنوان اینکه فاز دوم این طرح تولی

رویکرد وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در این راستا است : تولید کرده یا بفروشند، ادامه داد

 .سازی کنیم و باید تکنولوژی و دستاوردهای تحقیقاتی را تجاری

های بالقوه سرزمینی است و با بازگشت به  ر از سازمان و مؤسسه اعالم کرد که سرمایه این استان جوانان و ظرفیتوی ضمن تشک

 .ها حل کنیم سازی یافته کارگیری مغز و تجاری توانیم تمام معضالت جدی کشور و استان را با تفکر و به اصل و ریشه خود می

صورت چهارجانبه با قدرالسهم مشخص  آالی عاری از بیماری به طرح کالن فناوری قزل میلیارد ریالی 19در پایان مراسم، قرارداد 

میلیارد ریال مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور و  62میلیارد ریال استانداری مازندران و  62میلیارد ریال معاونت علمی،  09

 ./مضا رسیدپشتیبانی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به مدت دو سال به ا

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/59692-6.html 
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 شیالت
  فودپرس 1349مرداد ماه  27سه شنبه 

 ! صید خاویار در دریای خزر به صفر رسید
: تن خاویار از دریای خزر صید داشته ایم، گفت 529در گذشته حدود معاون آبزی پروری سازمان شیالت کشور با بیان اینکه 

حسین عبدالحی در حاشیه افتتاح بزرگترین مزرعه پرورش ماهیان خاویاری در جویبار .اکنون این میزان به حدود صفر رسیده است

قط دولت ها می توانند ماهی را که صید ماهیان خاویاری در دریای خزر ممنوع شد ف 5966پس از سال : در جمع خبرنگاران گفت

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر به دلیل قوانین و مقررات بین المللی صادرات صید .برای تحقیقات، تکثیر و رها سازی صید کنند

ظرفیت  پرورش ماهیان خاویاری از گذشته آغاز شده است و: نداریم و فقط پرورش ماهیان خاویاری را در کشور داریم، اظهار داشت

تن  299تن خاویار است که میزان گوشت آن با دو هزار و  09بزرگترین مزرعه پرورش ماهیان خاویاری دو هزار تن گوشت و 

تن خاویار پرورشی  699هزار تن و  69وی با اعالم اینکه افق برنامه توسعه شیالت رسیدن به .خاویار دریای خزر برابری می کند

عبدالحی با بیان .ر سطح کشور و استان های مختلف کشور در حال پرورش ماهیان خاویاری داریممزرعه د 02: است، تصریح کرد

این : کشور در مسیر مقدمات تصویب در دولت ها و مجلس آنها امضا شد اذعان داشت 2اینکه در سال گذشته توافقنامه ای با 

ذخایر است و در مجموع ذخایر مشترک با این کشورها  توافقنامه سازه کار کنترل و نظارت بر روی صید و صیادی و حفاظت از

فروپاشی شوروی سابق به ماهیان : وی بیان کرد.ماهیان خاویاری است و مابقی ذخایر مربوط به کشور جمهوری اسالمی ایران است

یماری ماهیان در عبدالحی در خصوص ب.خاویاری لطمه بزرگی زده است و برخی بصورت غیرمجاز ماهیان خاویاری را صید می کنند

با توجه به اینکه بیماری در همه موجودات وجود دارد باید ضوابط، کنترل و برنامه ها برای بیماری ها در نظر : دریای خزر، افزود

منبع : وی اذعان داشت.گرفته شود که به همین منظور با سازمان دامپزشکی کارگروهی در خصوص بیماری ها تشکیل داده شد

 به دریای خزر از منابع مطمئن و دارای شناسنامه بهداشتی برای انتقال به دریا است تامین بچه ماهی

 http://www.foodpress.ir/Post. 
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 شیر و فراوردهها

 - 49/50/20فارس

 بخش کشاورزی به غلط متهم به هدر دادن آب شد/ کنند رای مصوبه خرید شیر لجبازی میصنایع لبنی در اج
در صورت تامین : وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه بخش کشاورزی باید دارای خدمات پیشین و پسین باشد، گفت

شی متکی به خودش بخ  های مورد نیاز و همچنین صنایع تبدیلی برای عرضه محصوالت کشاورزی این بخش، نهاده

 .خواهد بود

، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی امروز در سومین جلسه هیات عمومی و خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

: برعهده دارند، گفت های صنفی دو وظیفه عمده را دوازدهمین جلسه شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی با بیان اینکه تشکل

 .ها است و وظیفه دوم رساندن صدای کشاورزان به گوش مسئوالن است ای توانمند از تشکل ها ایجاد زنجیره وظیفه اول این تشکل

کنند، معموالً از  برنده هستند و افرادی که در انجام وظایفشان تعلل می ها توانمند شوند پیش ما معتقدیم که اگر تشکل: وی افزود

 .شوند ها حذف می ن تشکلای

هاست و  های مختلف کشاورزی بر عهده تشکل عمده اقدامات در کشورهای توسعه یافته در بخش: وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت

 .شود های صنفی انجام می نمایندگان دولت در این کشورها غالبا حرفی برای گفتن ندارند و همه کارها در نظام

ها  من معتقدم بخش کشاورزی در پیشین و پسین مسایل مربوط به کشاورزی اعم از تولید نهاده: ر داشتوزیر جهاد کشاورزی اظها

 .و صنایع تبدیلی باید متکی به خود باشد تا عوامل بیرونی بر روند تولید آنها تاثیر نگذارد

سال پیش دامدار چرخه لبنی در  29 حدود: میلیون تن شیر در سال اظهار داشت 65میلیون تا  69وی با اشاره به تولید حدود 

 .کرد اختیار داشت و شیر و ماست را خودش تولید می

تومان مصوب شده، اما هنوز قیمت توسط صنایع لبنی اجرایی  6999حجتی با بیان اینکه قیمت خرید شیر خام از سال گذشته 

 .کنند و این امر در نهایت به ضرر خودشان است می صنایع لجبازی: شود، گفت نشده و با این قیمت شیر از دامداران خریداری نمی

 .برم شود، رنج می من از این که شیر با قیمت مصوب از تولیدکنندگان خریداری نمی: وی افزود

های آنها وارد  وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه چرا نباید بذر و کود مورد نیاز در بخش کشاورزی توسط خود کشاورزان و تشکل

شود سود  کنند و این امر موجب می ها را وارد می ها نهاده ها وجود دارد، واسطه به دلیل ضعفی که در تشکل: ار داشتشود، اظه

 .حاصل از این کار را آنها ببرند

اش دامش تلف  کشاورز در مزرعه: وی با بیان اینکه همان طور که اشاره کردم، یکی از اهداف نظام صنفی ایجاد صدا است، گفت

توانند مطالبات را مطرح  ها می رسد، بنابراین در این موارد تشکل خرند، زیرا صدایش به جایی نمی اش را نمی و شیر تولیدی شود می

 .کنند و آن را در سطح جامعه پیگیری کرده و به نتیجه برسانند

دارند که با تعرفه پایین و قیمت  ای اصرار شود اما عده با وجود اینکه برخی محصوالت کشاورزی در داخل تولید می: حجتی افزود

 .ارزان محصولی را وارد کنند تا یان محصوالت کشاورزی تولید داخل رقابت کند

در این مواقع باید صدای کشاورزی بلند باشد که : شود، گفت حجتی با بیان اینکه آیا در بحث خودرو اجازه چنین اقدامی داده می

 .واجه باشدچرا باید بخش کشاورزی با چنین مواردی م

 بخش کشاورزی به غلط متهم به هدر دادن آب شده است

بخش کشاورزی به غلط متهم : ها و کمبود آب اشاره کرد و گفت سالی وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنانش به خشک

بخش نباید این گونه که ماهیت و ذات کشاورزی مصرف آب است و مصرف زیاد آب در این   دهد در حالی است که آب را هدر می

 .دهیم قلمداد شود که ما آب را هدر می
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کند، متهم باشد بلکه باید آن بخشی که آب را بد  نباید آن بخشی که بر اساس ذات و ماهیتش آب بیشتری مصرف می: وی افزود

 .کند، متهم شود مصرف می

 .رف نکنیم و یا آب را هدر دهیمما قبول داریم که در برخی جاها ممکن است آب را خوب مص: حجتی بیان داشت

خواهیم مصرف آب را و هدرروی آن را اصالح کنیم، باید اقداماتی انجام دهیم مثالً به  اگر می: وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

 .های نوین آبیاری را که در کشت با راندمان آب باال استفاده کنیم ها حرکت کنیم یا سیستم سمت کشت فشرده در گلخانه

های نوین  هزار میلیارد تومان مطالبات مالی کشاورزان برای تاسیس گلخانه و یا استفاده از روش 69هم اکنون نزدیک : افزودوی 

 .آبیاری روی میز من است، اما ما بودجه کافی برای آن نداریم

شود برای کاهش   مان میدرصد از منابع صندوق توسعه ملی به صورت ریالی که حدود هزار میلیارد تو 69: حجتی بیان داشت

هکتار از کشت محصوالت  099تا  099توان بین  مصرف آب در اختیار بخش کشاورزی قرار گرفته که با این مبلغ ساالنه می

 .ها منتقل کرد کشاورزی را به گلخانه

 .دهزار هکتار گلخانه صنعتی در کشور ایجاد شو 2تا  0این در حالی است که باید ساالنه : وی تصریح کرد

های  های مختلف حضور یابیم و بنیان های مفقوده را شناسایی کنیم و با کمک دولت در قسمت ما باید حلقه: حجتی بیان داشت

های مختلف از جمله صادرات محصوالت کشاورزی حضور پرقدرتی  های کشاورزی ایجاد کنیم و در تمام زمینه قوی را در تشکل

 .داشته باشیم
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 شیر و فرآورده ها
 - 49/50/29فارس

 اعالم برنامه جدید خرید تضمینی شیرخام تا اوایل مرداد
زان و روش خرید تضمینی شیرخام تا ابتدای شهریور ماه می: مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت

 .شود اعالم می

، حسین صفایی مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، امروز در حاشیه اولین گردهمایی خبرگزاری فارسبه گزارش 

تعاونی تولید،  029یک هزارو : و و جهاد کشاورزی درباره تعاونی آب بران گفتهای نیر مشترک مدیران ستادی و استانی وزارتخانه

 .کنند هکتار از اراضی آبی کشاورزی را مدیریت می 599بیش از سه میلیون و 

 .شوددار  تواند کارکرد دومی به نام مدیریت آب را عهده بران می تعاونی آب: وی با بیان اینکه این تشکیالت ثبت شده هستند، افزود

تواند در این بخش توسعه پیدا کند و گسترش  بران می کار تعاونی آب: مدیرعامل سازمان تعاون روستایی ایران تصریح کرد

تواند در کشور توسعه یابد ضمن اینکه این سازمان همچون سایر وظایف نظارتی، سازماندهی و نظارت این  بران می های آب تعاونی

 .وددار خواهد ب طرح ملی را عهده

 .ها است ها و تعاونی گیری از توان تشکل های کوتاه کردن اقدامات ضروری در کشور بهره یکی از راه: صفایی گفت

اگر قرار است کشاورزان در راستای : التفاوت تغییر الگوی کشت، اظهار داشت مدیرعامل سازمان تعاون روستایی درباره پرداخت مابه

التفاوت درآمد  ت ایجاد کنند الزم است قانونی به تصویب برسد که براساس آن مابهمصرف بهینه آب تغییری در الگوی کش

 .کشاورزان پرداخت شود، اما در حال حاضر چنین قانونی وجود ندارد

 .کنیم در ابتدای شهریور ماه برنامه جدید خرید شیرخام را اعالم می: وی در مورد ادامه طرح خرید تضمینی شیرخام گفت

میزان و روش خرید تضمینی شیرخام تا ابتدای : افزود: ن اینکه تغییری در نرخ خرید شیرخام نخواهیم داشتصفایی با بیا

 .شود شهریورماه اعالم می

 .ایم ای نداشته در مورد خرید توافقی برنج نیز تاکنون اطالعیه و اعالمیه: مدیرعامل سازمان تعاون روستایی اظهار داشت
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 شیر و فرآورده ها

 - 49/50/27فارس

 دهیم کنیم افزایش قیمت نمی بازی می لج/ درصدی مصرف لبنیات 1۰زنگ خطر کاهش 
توانیم افزایش قیمت  ه اینکه بازار توان افزایش قیمت را ندارد، ما هم نمیبا توجه ب: مدیرعامل صنایع شیر ایران گفت

 411۲کنیم و شیر خام را به قیمت  بازی می روی محصوالت لبنی اعمال کنیم و به همین دلیل روی گفته خودمان لج

 .خریم تومان نمی

، علی رومی مدیرعامل صنایع شیر ایران، امروز در نشست خبری و در پاسخ به سؤال ی فارسخبرگزاربه گزارش خبرنگار اقتصادی 

خبرنگار فارس مبنی بر اینکه نظر شما راجع به اظهارنظر وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر اینکه صنایع شیر در اجرای مصوبه افزایش 

توانیم مصوبه  دهیم، همچنین نمی ها را افزایش نمی م و قیمتکنی بله ما لجبازی می: کنند، گفت قیمت خرید شیر خام لجبازی می

 .دهد تومانی را اجرا کنیم زیرا شرایط بازار اجازه افزایش قیمت را به ما نمی 6999دولت مبنی بر قیمت خرید شیر خام 

د، ما ناچاریم و افزایش قیمت اگر به رئیس باال دست یعنی وزارت رفاه دستور افزایش قیمت محصوالت لبنی را به ما بدهن: وی افزود

 .کنیم کنیم، ولی در حال حاضر اقدام به چنین کاری نمی را در محصوالت اعمال می

: در دنیا وجود دارد، تصریح کرد یافتگی و فرهنگ مصرف شیر رابطه مستقیمی مدیرعامل صنایع شیر ایران با بیان اینکه بین توسعه

کیلوگرم  999الی  099روند سرانه مصرف باالیی در حدود  ی توسعه یافته به شمار میکشورهای اسکاندیناوی،اروپایی که کشورها

 .کیلوگرم است 09تا  02هاست که حدود  در سال دارند، اما سرانه مصرف شیر در کشور ما سال

هیچ رشدی نکرده کیلوگرم افزایش یابد که این عدد  699ساله سرانه مصرف شیر حدود  2قرار بود در برنامه : رومی بیان داشت

 .است

شود و این  های مختلفی از جمله پوکی استخوان می مصرف کم شیر منجر به بیماری: مدیرعامل صنایع شیر ایران اظهار داشت

 .کند ها هزینه باالیی در بهداشت و درمان کشور وارد می بیماری

شما : ایم، اظهار داشت لبنی ضعیف عمل کردهسازی مصرف محصوالت  رومی با بیان اینکه ما به عنوان متولی شیر در فرهنگ

 .ها نیز بیش از آنکه به مسائل بهداشتی بپردازید، به مسائل سیاسی اهتمام دارید مطبوعات و رسانه

هزار نفر به صورت  0حدود : مدیرعامل صنایع شیر ایران با بیان اینکه این صنعت قابلیت اشتغالزایی قابل توجهی را دارد، گفت

 .شرکت صنایع شیر ایران فعالیت دارندمستقیم در 

کند، به طوری که از سال گذشته تاکنون هیچ گونه افزایش  صنایع شیر ایران در تنظیم بازار به دولت کمک می: رومی اظهار داشت

 .کننده است این امر در راستای کمک به دولت و مصرف  :گفت ایم ، نداشته  قیمتی در محصوالت تولیدی

درصد سفره مردم از محصوالت  1۰ها  زمان هدفمندی یارانهبر اساس آمار اعالمی توسط بانک مرکزی از : وی تصریح کرد

 .لبنی خالی شده است

کنیم که با توجه به شرایط  کنیم و بر این اساس احساس می ما این موضوع را درک می: مدیرعامل صنایع شیر ایران اظهار داشت

 .ایم اعمال کنیم، به طوری که تاکنون در یک سال گذشته چنین اقدامی نکرده  تبازار نباید افزایش قیمتی در محصوال

امسال برنامه ما برای : میلیون دالر محصوالت لبنی توسط این شرکت صادر شد، افزود 629رومی با بیان اینکه سال گذشته 

 .میلیون دالر است 599صادرات محصوالت لبنی 

ات محصوالت لبنی وجود ندارد و تنها بخشی از کره مورد نیاز کشور از طریق واردات تامین هیچ نیازی در زمینه وارد: وی افزود

 .شود می
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درصد باشد، در حالی  69حاشیه سود یک مؤسسه اقتصادی مثل صنایع شیر ایران حداقل باید : مدیرعامل صنایع شیر ایران گفت

 .صد استدهم در 0که حاشیه سود ما نسبت به فروش زیر یک درصد و حدود 

دهد و شیر خام بر اساس عرضه و تقاضا از دامدار خریداری  درصد قیمت تمام شده ما را شیر خام تشکیل می 02 :رومی بیان داشت

 .شود می

شود، در حالی که معاون اجرایی  تومان از تولیدکنندگان خریداری می 6599به طور متوسط شیر خام با قیمت : وی تصریح کرد

 .تومان ابالغ کرده است 6999ای را برای ملزم کردن صنایع به خرید شیر خام به قیمت  مهجمهور بخشنا رئیس

در مقابل این بخشنامه من به عنوان متولی صنایع شیر ایران باید قیمت محصوالت تولیدی را : مدیرعامل صنایع شیر ایران گفت

 .ام را باید نقد کنم بازار و همچنین سالمتی مردم زده هایی را که در مورد عدم کشش افزایش دهم که با این کار در اصل حرف

 آیا تاوان ضرر تولیدکنندگان شیر خام را صنایع باید پرداخت کنند؟: رومی با تاکید بر اینکه دامداران دوست ما هستند، گفت

تقاضا خریداری کنیم و افزایش دولت باید به دامدار یا صنعت یارانه بدهد تا ما بتوانیم شیر خام را بر اساس عرضه و : وی افزود

 .قیمت ندهیم

درصد محصوالت لبنی  62تا  69برخی صنایع در بخش خصوصی در اسفند سال گذشته : مدیرعامل صنایع شیر ایران تصریح کرد

 .را افزایش قیمت دادند، اما صنایع شیر ایران در یک سال گذشته چنین اقدامی نکرده است

نایع شیر ایران به سازمان بازنشستگی کشور برای پرداخت بخش اندکی از حقوق بازنشستگان سود حاصل از ص: رومی بیان داشت

 .شود زیرا صنایع شیر ایران زیرمجموعه وزارت رفاه است پرداخت می
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 شیر و فرآورده ها
 فودپرس 1349مرداد ماه  26دو شنبه 

 دهدصنایع غذایی کنند، شرایط بازار امکان افزایش قیمت نمی صنایع لبنی لجبازی نمی 
: کنند، گفت مینایب رئیس هیات مدیره انجمن صنایع لبنی با بیان اینکه صنایع در مورد اجرای مصوبه خرید شیرخام لجبازی ن <

محمد فربد در واکنش به اظهارنظر وزیر جهاد .محصوالتشان را افزایش دهند، اما بازار کشش ندارد  آید قیمت صنایع بدشان نمی

ایشان به صنعت : کنند، گفت تومان لجبازی می 6999کشاورزی مبنی بر اینکه صنایع در اجرای مصوبه خرید شیر خام به قیمت 

وی با بیان اینکه ما قادر به تغییر برداشت آقای وزیر از صنایع لبنی نیستیم، .کنند و در این مورد اشتباه می لبنیات آشنا نیستند

نایب رئیس هیات مدیره انجمن .آید که محصوالتشان را گران بفروشند، اما بازار کشش افزایش قیمت ندارد صنایع بدشان نمی: افزود

شیرخام مازاد دریافتی به شیرخشک توسط صنایع حکایت از همکاری صنایع با تبدیل بخشی از  :صنایع لبنی تصریح کرد

به دلیل اینکه امکان فروش محصوالت لبنی در بازار به : ؟فربد افزود.تولیدکنندگان را دارد و کجای این کار به معنای لجبازی است

کنند و اگر چه  را خریداری و به شیرخشک تبدیل میاندازه شیر تحویلی وجود ندارد، صنایع همواره بخشی از شیر مازاد دامداران 

نایب رئیس هیات مدیره .کنیم کنندگان اقدام به چنین کاری می این کار به نفع صنایع نیست، ولی در راستای همکاری با تولید

آمار دقیقی از میزان : انجمن صنایع لبنی با تأکید بر اینکه دولت برای حل مشکل دامداران باید به آنها یارانه پرداخت کند، گفت

ای نامعلوم به مصرف صنایع مختلف خواهد رسید و انباشت آن به  ها در آینده تبدیل شیرخام به شیرخشک ندارم، اما این شیرخشک

ها قادر به فروش به این قیمت  هزار تومان است، ولی شرکت 69قیمت تمام شده شیر خشک : وی افزود.نفع صنایع لبنی نیست

اثرات شوک ارزی : رئیس هیات مدیره انجمن صنایع لبنی با اشاره به رکود بازار محصوالت صنایع لبنی بیان داشتنایب .نیستند

دهد و رکود موجود در بازارهای مختلف مثل خودرو و کاهش قیمت برخی  دولت گذشته به اقتصاد کشور اثراتش را االن نشان می

شود  اگر وزیر کشاورزی یک هفته در صنایع لبنی حضور یابد، متوجه می: دفربد تصریح کر.محصوالت ناشی از همان موضوع است

خواهد که با پرداخت یارانه تا پایان  وی با تأکید بر اینکه صنایع لبنی از دولت می.ای روبروست که این صنعت با مشکالت عدیده

نایب رئیس هیات مدیره انجمن .ایع لبنی رفع شودامیدواریم در سال آینده رکود حاکم بر صن: امسال از دامداران حمایت، کند، گفت

به گزارش .شود تومان خریداری می 6529در حال حاضر شیر خام از دامدار به طور متوسط به قیمت : صنایع لبنی تصریح کرد

م به قیمت فارس روز گذشته وزیر جهاد کشاورزی با ابراز ناراحتی از عدم اجرای مصوبه تیرماه سال گذشته مبنی بر خرید شیرخا

 کنند من از این موضوع بسیار رنج می برم، چرا که صنایع در اجرای این مصوبه لجبازی می: تومان توسط صنایع لبنی گفت 6999

 http://www.foodpress.ir/Post. 
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 صادرات و واردات

 - 49/50/28فارس

 نفر 7سود میلیاردی واردات برای / کنیم هزار تن مرکبات صادر می 4۲۲ن نیاز داخل امسال عالوه بر تامی
گرمسیر وزارت جهاد با بیان اینکه امسال تولید مرکبات طوری است که عالوه بر  های گرمسیری و نیمه مدیرکل میوه

نفر  7یا  1نیازی از سوی  در عین بیمعموال اقدام به واردات مرکبات : کنیم، گفت هزار تن صادر می 4۲۲تامین نیاز داخل 

 .زنند شود و درآمد میلیاردی به جیب می انجام می

گرمسیری وزارت جهاد  های گرمسیری و نیمه ه پور مدیرکل دفتر میو ابوالقاسم حسن  به گزارش خبرنگار اعزامی فارس به مازندران،

اما امسال خوشبختانه شرایط تولید بسیار : قابل توجه نبود، گفت امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه سال گذشته تولید پرتقال

 .مساعد است به طوریکه زمینه صادرات محصول مرکبات فراهم است

از آبان ماه صادرات بخشی از مرکبات به کشورهای : هزار تن پرتقال را داریم، اظهار داشت 699وی با بیان اینکه امکان صادرات 

 .بخشد ای شرایط صادرات مرکبات را بهبود می شود ضمن اینکه توافق هسته وزه خلیج فارس آغاز میمختلف از جمله روسیه و ح

 .شود ای دریافت نمی زمینه صادرات باز است و برای صادرات مرکبات تعرفه: وی افزود

از جمله آلمان، فرانسه و  اگر چه مرکبات ایران به کشورهایی: گرمسیر وزارت جهاد تصریح کرد های گرمسیری و نیمه مدیرکل میوه

های دارای سردخانه برای صادرات بیشتر فراهم  شوند اما برخی تنگناها از جمله شرایط حمل و نقل و ماشین انگلستان صادر می

 .نیست

ابر این برابر متوسط جهانی است بن 6.2خورد  پرتقال تولید شده در ایران کیفیت خوبی دارد و میزان آفتابی که به آن می: وی افزود

 .های موجود در آن از جمله ویتامین سی کیفیت بهتری دارد وهم باقی مانده سموم آن کمتر است هم به لحاظ ویتامین

ای مدیترانه  شود که به دلیل رطوبت باال در کشورهای حاشیه های وارداتی ایران از مصر تأمین می بخشی از پرتقال: وی تصریح کرد

 .های وارداتی هم بیشتر است قی مانده سموم در این میوهدفعات سمپاشی آن بسیار و با

ایران کشوری است که مصرف مرکبات باالیی دارد و بخش قابل توجهی از تولید مرکبات کشور به مصرف : وی بیان داشت

 .رسد خوری در کشور می تازه

قتصادی صادرات مرکبات بسیار باال نیست، گرمسیر وزارت جهاد با بیان اینکه البته ارزش ا های گرمسیری و نیمه مدیرکل میوه

 .رس ارزش صادراتی خوبی دارد های پیش اما میوه: گفت

 .ایم بار کمتر تالش کرده بیشتر صادرات کشور در زمینه خشکبار است و در مورد تره: پور تصریح کرد حسن

هزار تن است و این در  099میلیون و  9ز بینی ما از میزان تولید مرکبات در کشور در سال جاری بیش ا پیش: وی اظهار داشت

 .هزار هکتار است 695حالی است که باغات کشور حدود 

شود بنابر  تن از هر هکتار مرکبات حاصل می 09به طور متوسط : گرمسیر وزارت جهاد افزود های گرمسیری و نیمه مدیرکل میوه

شود اما ما به خاطر بروز حوادث طبیعی و عوامل  ت تولید میمیلیون تن مرکبا 0توان تخمین زد که در سال جاری حدود  این می

 .کنیم دیگر که ممکن است منجر به کاهش تولید شود، همواره حداقل میزان تولید را برای افزایش ضریب امنیت اعالم می

بنابر این با توجه به : میلیون تن اعالم شده است، گفت 609پور با بیان اینکه در سایت فائو میزان تولید مرکبات در جهان  حسن

 .شود کیلوگرم مرکبات در دنیا تولید می 69میلیارد نفری جهان به طور متوسط به ازای هر نفر  0جمعیت بیش از 

 .کیلوگرم است 29میزان تولید مرکبات در ایران به ازای هر نفر : وی افزود

تن در کشور  59الی  60کرد تولید مرکبات در هر هکتار عمل: گرمسیر وزارت جهاد تصریح کرد های گرمسیری و نیمه مدیرکل میوه

 .است
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هزار تنی داشتیم،  599هزار تنی و  629پور با بیان اینکه سال گذشته تقاضاهای زیادی برای واردات پرتقال در اوزان مختلف  حسن

 .دش دادیم قطعا تولید داخل لطمات سنگینی را متحمل می اگر اجازه واردات را به آنها می: گفت

 2یا  9اما در ازای سود : کند، گفت وی با بیان اینکه واردات میوه تنها برای یک عده خاص و معدود ایجاد درآمد میلیاردی ایجاد می

 .شوند نفر عده کثیری از مردم بیکار می

، با 00در سال : فتگرمسیر وزارت جهاد با اشاره به امکان ورود آفات توسط واردات میوه گ های گرمسیری و نیمه مدیرکل میوه

محصول کشاورزی از جمله شلیل، زردآلو،  09واردات پرتقال مصری آفت مگس میوه وارد کشور شد که این آفت توانایی دارد 

 .پرتقال و خرما را آلوده کند

یعنی  درصد انجیر استهبان 59موجب شد تا  00های مصری آلوده به مگس میوه در سال  واردات پرتقال: پور تصریح کرد حسن

 .، از بین برود05هزار تن از این محصول در سال  9حدود 

های  اگر چه واردات پرتقال در آن سال به صورت رسمی انجام شده بود اما از آنجا که امکان کنترل بر تک تک میوه  :وی افزود

 .وارداتی وجود ندارد امکان جلوگیری از ورود این آفات هم به طور کامل امکانپذیر نیست

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=60099250999999 
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 صادرات و واردات
 آیانا 1349مرداد  24, پنجشنبه

 میلیون دالر محصوالت باغی ایران از ابتدای امسال  ۶9۲صادرات 
میلیون دالر محصوالت باغی از ایران  ۶9۲از ابتدای امسال تاکنون : معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفت

 .صادر شده است

رسانی وزارت جهاد کشاورزی، محمدعلی طهماسبی در شهرستان  به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران به نقل از پایگاه اطالع

این : هزار تن محصوالت باغی از کشور صادر شده است، ادامه داد 629بیش از  09ن اینکه سال دامغان در جمع خبرنگاران با بیا

 .محصوالت شامل انواع میوه های هسته دار بوده که به کشورهای حاشیه خلیج فارس و اروپایی صادر شد

شده است و با صادرات این اقالم،  برداشت زعفران، پسته، انگور و کشمش به تازگی در نقاط مختلف کشور آغاز: طهماسبی افزود

 .پیش بینی می شود میزان صادرات محصوالت باغی در پایان امسال افزایش قابل توجه داشته باشد

با توجه به وضع خشکسالی و کمبود منابع آب کشاورزی در کشور، مهمترین : معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد

ستفاده از زمین های دیم، بازسازی و اصالح درختان در باغ ها، آبیاری به روش نوین و تحت فشار، سیاست های جهاد کشاورزی ا

 .توسعه گلخانه ها و تغییر الگو کشت از زراعی به باغی است

 .طهماسبی برای بازدید از باغ های پسته در دامغان به این شهرستان در استان سمنان سفر کرد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/59569-6.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/24210-1.html
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 صادرات و واردات
 آیانا 1349مرداد  20, یکشنبه

 صادرات انگور، پیاز و سیب زمینی از خراسان شمالی به پاکستان 
سفر کرده تا تفاهم نامه تجاری با اتاق استان برای مبادله تجاری  گروه تجاری از کشور پاکستان به خراسان شمالی

 .دوجانبه امضا کند که گام اولیه برای این تفاهمنامه برداشته شد

به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران، محمد صمدی عضو اتاق بازرگانی، صنایع و معادا و کشاورزی ایران امروز با اعالم این خبر 

نیز اتاق بازرگانی کشور پاکستان به خراسان شمالی سفر داشته و مقادیری موادغذایی شامل انگور، پیاز و سیب پیش از این : افزود

 .زمینی تولیدی استان نیز به این کشور صادر شده است

برای ارایه  به گفته وی، پساتحریم موقعیت خوبی را برای حضور سرمایه گذاران خارجی در ایران فراهم کرده که باید از این موقعیت

 .توانمندی های استان به سرمایه گذاران خارجی استفاده کرد

این استان دارای قابلیت های زیادی برای سرمایه گذاری خارجی است و باید این توانمندی ها را : عضو اتاق ایران خاطرنشان کرد

 .ارایه کنیم و راهکارش نیز دعوت از سرمایه گذاران خارجی به استان است

اتاق بازرگانی خراسان شمالی در این زمینه فعالیت خوبی را شروع کرده و نیازمند به کمک دستگاه های اجرایی : فزودصمدی ا

 .اقتصادی استانی است تا بتوانیم با همکاری هم از این موقعیت استفاده کنیم

د موادغذایی استان را به مقصد کشورشان تجار پاکستانی پس از دیدار با رییس اتاق استان و بازدید از تعدادی واحد صنعتی تولی

 .ترک کردند

 ./این دومین باری است که هیات تجاری از کشور پاکستان به استان خراسان شمالی سفر می کند

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/59660-6.html 
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 صادرات و واردات

 آیانا 1349مرداد  20, یکشنبه

 صادرات چای ایرانی به روسیه و ترکیه / اندازی سرای تجاری ایران در آستاراخان روسیه راه
دنبال توصیه والدیمیر پوتین مبنی بر توسعه تبادالت تجاری دو کشور  سرای تجاری ایران در آستاراخان روسیه به

 .د شداندازی خواه زودی راه به

: با اعالم این خبر گفت( ایانا)رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی گیالن امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

رئیس اتاق بازرگانی آستاراخان روسیه و همچنین رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان روسیه هفته گذشته در اتاق 

ند تا مبادالت تجاری دوطرف و همچنین ایجاد نمایشگاه دائمی محصوالت ایرانی در آستاراخان روسیه بازرگانی گیالن حاضر شد

 .مورد ارزیابی قرار گیرد

منظور  در این جلسه مقرر شد سرای تجاری ایرانیان در آستاراخان روسیه با پخش دوزبانه روسی و فارسی به: قاسم رضاییان افزود

 .ل دائمی در این استان برپا شودارائه کاالهای ایرانی به شک

رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان روسیه که حامل پیام والدیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه : وی خاطرنشان کرد

یالن های شمالی ایران را در گفتگو با اعضای هیئت مدیره اتاق بازرگانی گ ویژه با استان مبنی بر افزایش تبادالت تجاری دو کشور به

 .ابالغ کرد

 صادرات چای ایرانی به روسیه

بار در دستور کار  هرچند صادرات محصوالت آبزی، مرغ و میوه و تره: رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی گیالن ادامه داد

 .د قرار داشته استویژه چای سبز ایرانی به روسیه مورد تأکی تبادالت کشاورزی دو کشور قرار دارد، اما از گذشته صادرات چای به

شناسد، خواستار افزایش تبادالت  عنوان یکی از کشورهای بزرگ تولیدکننده چای می روسیه که ایران را به: رضاییان تصریح کرد

 .تجاری دو کشور است

داخت یارانه در علت پر هرچند صادرات چای ایرانی به کشورهای روسیه، ترکیه، لهستان و اوکراین ادامه دارد، اما به: وی یادآور شد

 .چای ایرانی، بعضی از این کشورها خواستار تأمین نوشیدنی سبد غذایی مردم خود به قیمت ارزان هستند

ها خواستار چای ایرانی با قیمت پایین است، در حالی که چای تولیدشده در ایران  ای روسیه نیز به مانند ترکیه: رضاییان تأکید کرد

 .المللی عرضه شود تواند با ارزش افزوده باالتر در بازارهای بین خوردار است، میکه از کیفیت بسیار باالیی بر

های چای ایرانی به مقصد این کشور  تبادالت تجاری ایران و آذربایجان به قیمت روز در حال انجام است و محموله: وی اظهار داشت

 .شوند صورت هفتگی بارگیری می به

 در ایرانگذاران چای احمد و لیپتون  سرمایه

رود،  شمار می ترین تولیدکنندگان چای دنیا به با وجود آنکه ایران جزو کیفی: های چای همچنین گفت مدیرعامل سندیکای کارخانه

ساله شدن در ایران گلوی چای را گرفته است، باعث شده به جای آنکه در تولید پیشنهاد  59علت بحرانی که طی آستانه  اما به

 .بندی چای داخلی هستند گذاری در بسته هایی نظیر احمد و لیپتون خواستار سرمایه شود، شرکتگذاری داده  سرمایه

المللی شناسایی  عنوان برندهای بین گذاران این دو شرکت بزرگ که به های رسیده، سرمایه بر اساس گزارش: رضاییان در ادامه افزود

واردات محصوالت خود به ایران هستند که باید با ارتقاء سیستم  گذار خواستار افزایش های سرمایه شوند، در قالب شرکت می

 .بندی، مدیریت واردات را متحول کرد بسته

 حل حذف یارانه تداخل چای، راه
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هزار تن آن  09هزار تن برآورد شده است که کمتر از  602در زمان حاضر میزان چای مورد نیاز داخلی کشور : وی خاطرنشان کرد

شود و مابقی باید از بازارهای خارجی تأمین شود، این در حالی است که همان مقدار اندک تولیدشده نیز در  در داخل تأمین می

 .گیرد سبد غذایی خانوار ایرانی قرار نمی

در صورتی که دولت مصوب کند واردکنندگان ناگزیرند به ازای واردات هر سه کیلوگرم چای، یک کیلوگرم چای : رضاییان ادامه داد

گیرد، نیازی به یارانه دولت به چای  بندی کنند، ضمن آنکه چای داخلی رونق می ی را خریداری و بعد از اختالط آن را بستهداخل

 .داخلی نیز نخواهد بود

های اخیر  ها طی سال های تأییدشده اقتصادی بارها به دولت حل عنوان یکی از راه با وجود اینکه پیشنهاد اختالط به: وی تصریح کرد

  ./علت مافیای قدرتمند واردات، همچنان چای داخلی در داخل کشور در انزوای مطلق قرار دارد ائه شده است، بهار
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/59651-6.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/24126-1.html


 4931مرداد  مراهچاهم اخبار هفته   مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

194 
 

 صادرات و واردات
 آیانا 1349مرداد  28, شنبهچهار

 مهرماه  47ممانعت از صادرات کیوی تا / صادرات مازاد تولید مرکبات در سال جاری
درصد کیوی کشور، عالوه بر تأمین نیاز داخلی کشور و عدم  0۲درصد مرکبات و بیش از  7۲استان مازندران با تولید 

 .غاز خواهد کردنیاز به واردات، صادرات این محصوالت در سال جاری را آ

به مازندران، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران در نشست ( ایانا)به گزارش خبرنگار اعزامی خبرگزاری کشاورزی ایران 

های زراعی، باغی، دام و شیالت؛ استان  های خوب استان در تمامی زمینه برگزارشده در محل این سازمان، با اشاره به پتانسیل

های شاخص تولید بسیاری از محصوالت باغی عنوان کرد و  با تولید شش میلیون تن محصوالت کشاورزی یکی از استان مازندران را

 .شود درصد محصول کیوی کشور در استان مازندران تولید می 09درصد مرکبات و بیش از  29: گفت

ها در  هزار هکتاری باغ 699گرفته، توسعه  ات صورتدالور حیدرپور با بیان اینکه با توجه به شرایط خاص و ویژه استان و مطالع

هزار هکتاری  699پس از شناسایی : بینی شده است، افزود اند در مازندران پیش اراضی شیبدار و مرتعی که مورد تخریب قرار گرفته

هزار هکتار دیگر برای  پنج گرفته در شرق مازندران، ها، در فاز دوم با توجه به مطالعات صورت در اراضی شیبدار برای توسعه باغ

 .ها در اراضی شیبدار را داشته باشیم هزار هکتاری باغ 59بینی شده است طی سه سال آینده توسعه  یابی و پیش ها مکان توسعه باغ

د و ویژه پرتقال کاهش پیدا کر و لطمه شدید واردشده، باردهی محصوالت به 05ماه سال  با ورود سرما در بهمن: وی خاطرنشان کرد

درجه خردادماه و کاهش رطوبت که  90سال گذشته با مشقت زیادی توانستیم پرتقال شب عید را تأمین کنیم، اما امسال دمای 

ها تنها توانستند میزان تولید محصول را به تعادل برسانند و هیچ تأثیری بر میزان  ها شد، با توجه به زیادبود جوانه باعث ریزش جوانه

 .تولید نگذاشتند

 میلیون تن مرکبات در استان مازندران ۰.۰ولید ت

میلیون تنی پرتقال در استان مازندران که نشان  6.2رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران با عنوان اینکه با توجه به تولید 

هزار تن و  599میلیون و میزان تولید کل مرکبات در این استان دو : از افزایش دوبرابری نسبت به سال گذشته دارد، ادامه داد

 .هزار تن است 619میزان تولید کیوی بیش از 

با توجه به آنکه صادرات پیش از موعد : هزار هکتار عنوان کرد و یادآور شد حیدرپور سطح زیر کشت کیوی در این استان را شش

شود بازار کیوی  برد و باعث می ل میکیوی در زمانی که به رسیدگی کامل فیزیولوژیک نرسیده است، کیفیت محصوالت را زیر سؤا

ایم از صادرات آن جلوگیری کنیم و به همین منظور صادرات کیوی تا پیش از  در کشورهای همسایه را از دست دهیم، سعی کرده

 .مهرماه ممنوع اعالم شده است 62

یم قیمت بازار را تعیین کنیم و این تجار و بنا ندار: کننده قیمت بازار هستند، تصریح کرد وی با اعالم اینکه عرضه و تقاضا تأمین

 .مجامع صنفی هستند که باید بتوانند بازار را پایش کنند

ای به پرداخت یارانه دولتی به پرتقال و سیب ندارم و از آنجا که این محصوالت استراتژیک نیستند،  عقیده: حیدرپور تأکید کرد

 .هایی با سود ترجیحی، به خرید این محصوالت کمک کند دادن وامگذاری و در اختیار قرار  تواند با سیاست دولت می

هزار تن نیز با قیمت روز بازار  تومان و سه 099تا دوهزار و  299هزار تن پرتقال به قیمت مصوب دوهزار و  60وی با اشاره به خرید 

زار، از صادرات مرکبات و کیوی در سال تومان در شب عید سال گذشته و توزیع محصوالت با کمترین ضایعات در با 099دوهزار و 

 .جاری خبر داد

شده، محصوالت مازاد خود را به روسیه، قزاقستان، عراق و سایر کشورهای آسیای میانه  های انجام با رایزنی: حیدرپور اظهار داشت

 .صادر خواهیم کرد

 ن مازندرانهزار تن انواع میوه در استا 4۲۲اندازی دومین پایانه صادراتی با ظرفیت  راه
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هزار تن انواع میوه در استان  699اندازی دومین پایانه صادراتی با ظرفیت  رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران از راه

 .مازندران طی یک سال آینده خبر داد

که تاکنون خرید میوه طور  کند، اظهار امیدواری کرد که همان وی با بیان اینکه قیمت تضمینی را برابر قانون، دولت تعیین می

 .صورت تضمینی نبوده، این اتفاق هرگز برای محصوالت میوه و مرکبات رخ ندهد به

 .هزار تن آن آماده استفاده است 629هزار تن اعالم کرد که  129حیدرپور ظرفیت نگهداری انبارهای میوه استان را بیش از 

زی مرکبات در سال جاری جهت ارائه به ستاد تنظیم بازار کشور خبر سا گرفته برای ذخیره های صورت بینی بندی پیش وی از جمع

 .ایم هزار تن محصول برای تنظیم بازار نداشته 09در هیچ سالی نیازی به تأمین بیش از : داد و گفت

رکبات ، مقدار تولید م(فائو)گفتنی است، بر اساس آخرین اطالعات منتشرشده از سوی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد 

تن، سه درصد از تولید مرکبات جهان را دارا  02تن بوده که ایران با تولید چهارهزار و  505هزار و  606برابر  5965جهان در سال 

 .است و مقام هفتم را به خود اختصاص داده است

درصد  96زندران با حدود هزار هکتار بوده که استان ما 502بیش از  6005بر اساس آمار، سطح زیر کشت مرکبات کشور در سال 

درصد به این استان اختصاص  99سطح زیر کشت مرکبات، بیشترین سطح را داشته و همچنین بیشترین مقدار تولید مرکبات با 

 .داشته است

گرمسیری معاونت باغبانی وزارت جهاد  های گرمسیری و نیمه الزم به ذکر است، نشست برگزارشده با حضور مدیرکل دفتر میوه

رزی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران و تعدادی از مسئوالن در محل استان برگزار شد و پس از آن نیز کشاو

 ./های مرکبات و کیوی استان شدند خبرنگاران برا بازدید، راهی باغ

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/59600-6.html 
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 صادرات و واردات
 آیانا 1349مرداد  27, سه شنبه

ریزی کنترل نشود، مرغداران نابود  جوجه/ مرغ اهمال هیئت دولت عراق برای آزادسازی واردات تخم

 ! شوند می
می مراجع بین المللی اعالم حاد پرندگان پاک شده و این مسئله به تما در حال حاضر کشور از لحاظ آنفلوآنزای فوق

شود که  مرغ به کشور عراق با دستور هیئت دولت این کشور رفع می آمده برای صادرات تخم شده است و مشکل پیش

 . هنوز تشکیل جلسه نداده است

برای : این خبر گفت با اعالم( ایانا)مدیره جامعه دامپزشکان ایران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  رئیس هیئت

اند و به  اندرکاران اقدامات الزم را انجام داده حاد پرندگان سازمان دامپزشکی کشور و سایر دست اعالم پاکی ایران از آنفلوآنزای فوق

 .این پاکی اعالم شده است OIEسایت 

د، توسط سازمان دامپزشکی داده شده است، مرغ الزم بو تمامی اقداماتی که برای اخذ مجوز برای صادرات تخم: پور افزود ناصر نبی

 .مرغ به عراق آن است که هیئت دولت این کشور باید این مسئله را آزاد اعالم کند ترین مشکل صادرات تخم اما در حال حاضر بزرگ

ا گزارش نکرده وزیر کشاورزی عراق پس از بازدید از واحدهای صنعتی ایرانی مشکل خاصی را از لحاظ آنفلوآنز: وی خاطرنشان کرد

 .های خوبی منعقد شده است و با سازمان دامپزشکی کشور نیز تفاهم

روز گذشته قرار بود هیئت دولت برای آزادسازی محصوالت پروتئینی ایران به کشورش تعیین تکلیف کند که : پور ادامه داد نبی

 .ای تشکیل نشد متأسفانه جلسه

ای عمل کنیم که در صورت بروز  گونه که بتوانیم مازاد تولید را سازماندهی کرده و بهالزم است اقدامی انجام دهیم : وی تصریح کرد

 .مشکالت احتمالی، صنعت مرغداری کشور دچار نقصان نشود

 مرغ ترین مشکل مازاد تخم افزایش صدور مجوزها، بزرگ

دلیل صدور مجوزهای بیشمار  اضر بهمرغ در حال ح میزان تولید تخم: مدیره جامعه دامپزشکان ایران یادآور شد رئیس هیئت

شود و صادرات  کیلوگرم است، اما چندین برابر آن تولید می 65ای که سرانه مصرف حدود  گونه های گذشته بسیار باال است، به سال

 .ای از ابهام است نیز در هاله

هند، زیرا در صورتی که دولت عراق صادرات ریزان در حال حاضر باید اقدامی عاجل انجام د مسئوالن و برنامه: پور تأکید کرد نبی

شود و از آنجا  ای چون ترکیه نیز وجود دارد که صادرات آن کشور نیز آزاد می مرغ ایرانی را آزاد اعالم کند، کشور همسایه مرغ و تخم

 .دتواند با آنها رقابت کن کند، باز هم محصوالت ایرانی نمی که دولت ترکیه برای صادرات مشوق پرداخت می

 مرغ ایرانی نیاز به مشوق دارد تا با ترکیه رقابت کند صادرات تخم

هایی از سوی دولت اختصاص  های ایرانی نیز مشوق مرغ الزم است که برای صادرات محصوالت پروتئینی و تخم: وی اظهار داشت

 .پیدا کند

هزار  09در حالی که میزان صادرات ایران تنها مرغ صادر کرد،  هزار تن تخم 605کشور ترکیه  05در سال : پور همچنین گفت نبی

 .تن بود

ترین دلیل این رقم باالی  مرغ توسط ایران صادر شده است که بزرگ هزار تن تخم 09امسال نیز تاکنون : وی در ادامه افزود

 .ده بودعنوان رقیبی بزرگ، درگیر بیماری آنفلوآنزا بود و از صحنه خارج ش صادراتی، آن است که کشور ترکیه به

بر اساس برنامه سال جاری، : ریزی را کنترل کنیم، خاطرنشان کرد ایم که باید جوجه ای رسیده پور با تأکید بر آنکه به مرحله نبی

 .روزه در کشور تولید خواهد شد میلیون قطعه جوجه یک 20روزه نیاز داریم، در حالی که  میلیون قطعه جوجه یک 05تا  09حدود 
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ریزی انجام شود تا صنایع مرغداری به این اندازه دچار  ریزان درباره کنترل جوجه اید اقدام عاجلی از سوی برنامهب: وی تصریح کرد

 ./ضرر و زیان نشوند

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/59605-6.html 
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 صادرات و واردات

 آیانا 1349مرداد  24, پنجشنبه

 ها  پتانسیل صادرات باالی کشاورزی، پس از لغو تحریم
های مختلف کسب و کار  با حضور کارشناسان و متخصصان از حوزه "المللی های ورود به بازارهای بین فرصت"همایش 

 . برگزار شدهای دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران  در سالن همایش

های ورود به بازارهای  فرصت"، رئیس موسسه اقتصاد ایرانیان در همایش (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

مردادماه سال جاری در  50های مختلف کسب و کار که شامگاه چهارشنبه  با حضور کارشناسان و متخصصان از حوزه "المللی بین

المللی و حذف  ه اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد، با اشاره به اینکه توسعه ارتباطات، افزایش تعامالت بینهای دانشکد سالن همایش

چندان با ثبات داخلی و ورود  شرایط اقتصادی نه: المللی را تغییر داده است، گفت مرزهای اقتصادی و سیاسی، فضای بازرگانی بین

ها،  های داخلی را تحت تاثیر قرار داده است، اما در صورت لغو تحریم ه سود شرکترقبای خارجی به کشور در برخی موارد، حاشی

 .ها و صنایع مختلف داخلی باشد تواند زنگ خطری برای شرکت های خارجی به کشور می گذاران و شرکت سرازیرشدن سیل سرمایه

ها و بازگشت اقتصاد کشور به شرایط قبل از  تحریمدر عین حال این امر نیز قابل پنهان کردن نیست که لغو : امیررضا حسنی افزود

 .های مختلف اقتصادی را فراهم کند تواند بستری مناسب جهت رشد بخش های اقتصادی، می اعمال تحریم

 سال بسیار سخت کسب و کار 31سال 

های صنایع  ها و فرصت چالشاندازهای اقتصادی ایران در شرایط پس از تحریم،  وی با بیان اینکه این همایش با هدف بررسی چشم

شود،  المللی برگزار می های تاثیرگذار بر نحوه ورود به بازارهای بین المللی، مولفه های ورود به بازارهای بین مختلف، استراتژی

 های ای به تنهایی در کنارمولفه نامه هسته وکار است، زیرا امضای توافق سال بسیار سختی برای کسب 09سال : خاطرنشان کرد

 .تواند راهگشای اقتصاد ایران باشد بودجه انقباضی، سقوط نفت، کاهش تورم و افزایش تولید ناخالص، نمی

 محصوالت کشاورزی پس از تحریم پتانسیل صادرات باالیی دارد

میلیون هکتار  00: محصول کشاورزی استراتژی داریم که پتانسیل صادارت باالیی دارند، ادامه داد 59حسنی با بیان اینکه در ایران 

توانیم جایگاه خود را  ریزی دقیق و نیاز بازارهای خارجی و توان داخلی می زمین مستعد کشاورزی در ایران وجود دارد که با برنامه

 .در جهان تثبیت کنیم

ریزی  برنامهگیری و  المللی، تصمیم با توجه به احتمال بهبود شرایط اقتصادی و توسعه مبادالت بین: وی در پایان تصریح کرد

های ورود به  در این راستا شناسایی فرصت. المللی از اهمیت حیاتی برخوردار است تر جهت ورود هدفمند به بازارهای بین سریع

ها  المللی و عوامل تأثیرگذار بر این استراتژی های ورود به بازارهای بین های رقابتی صنایع مختلف، استراتژی بازارهای جهانی، مزیت

 ./نماید هر گونه اقدامی ضرروی میقبل از 

http://www.iana.ir/majles/item/59590-6.html 
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 صادرات و واردات

 خبرنگاران جوان - 134۲مرداد  2۲: تاریخ

 واردات مرغ اجداد، پایه برنامه ریزی صنعت مرغداری
اصلی ترین پایه برنامه ریزی تولید در صنعت مرغداری مرغ اجداد است که اگر تولیدکنندگان : ادیه بیان کردمدیر عامل اتح

 .بخواهند براساس تمام ظرفیت خود تولید داشته باشند نیاز به واردات آن دارند

، در خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانحمید فاضلی مدیر عامل اتحادیه شرکت های تعاونی مرغداران کشور در گفتگو با 

اصلی ترین پایه برنامه ریزی تولید در صنعت مرغداری مرغ اجداد است که اگر : خصوص واردات مرغ اجداد اظهار داشت

 .دارندتولیدکنندگان بخواهند براساس تمام ظرفیت خود تولید داشته باشند نیاز به واردات آن 

اکثر تولیدکنندگان مرغ مادر تازمان جوجه ریزی در نوبت مرغ اجداد هستند که از طرفی برنامه ریزی و سیاست : وی افزود

استراتژیکی امور دام مجوز میزان واردات مرغ اجداد به کشور را براساس میزان تولید میدهد و به همین خاطر تولیدکنندگان هر 

 .اشته باشندموقع نمیتوانندجوجه ریزی د

بنابراین برنامه ریزی دقیقی در این زمینه صورت گیرد تامازاد نداشته باشیم زیرا مازاد مرغ اجداد منجر : فاضلی در پایان تصریح کرد

 .به افزایش تولید، کاهش قیمت و در نهایت متضرر شدن تولیدکنندگان میشود

http://www.yjc.ir/fa/news/2505095 
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 صادرات و واردات

 خبرنگاران جوان - 134مرداد  28: تاریخ

 تأثیر افزایش تعرفه واردات در بازار داخلی پنبه
ی ایجاد تعرفه واردات و باالنس قیمت پنبه با نرخ جهانی از اختالف فاحش قیمت جلوگیر: عضو کمیسیون کشاورزی بیان کرد

 .کند  می

، در خصوص کاهش تولید اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان علی ایرانپور عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتگو با خبرنگار

جاد اشتغال، به پنبه به عنوان محصول کشاورزی مهم و استراتژیک نقش مهمی در ای: پنبه نسبت به سال گذشته اظهارداشت

 .تواند ایفا کند حرکت درآوردن صنایع نساجی و خروج ارز از کشور می

کاران مسبب از بین رفتن رغبت و انگیزه آنها برای افزایش تولید پنبه و  های اخیر و عدم حمایت مالی از پنبه خشکسالی: وی افزود

مصنوعی و پنبه تأثیر بسزایی در بازار داخلی پنبه گذاشته  ای که کاهش میزان کشت و واردات الیاف سطح زیر کشت شده به گونه

 .است

کاران با ایجاد تعرفه واردات و باالنس قیمت پنبه با نرخ  کشورهای تولیدکننده پنبه برای حمایت از پنبه: ایرانپور در ادامه بیان کرد

از راهکارهای خوب در جلوگیری از واردات کنند زیرا افزایش تعرفه واردات یکی  جهانی از اختالف فاحش قیمت جلوگیری می

 .رویه است بی

کاران در طول  خرید تضمینی پنبه از سوی دولت وجود دارد اما از سویی پنبه: عضو کمیسیون کشاورزی در پایان تصریح کرد

ضمینی عادالنه و کاران در زمان مهلت قانونی و خرید ت های زیادی از دولت دارند که پرداخت بدهی پنبه ها همواره طلب سال

کاران برای تولید سطح زیر کشت و صادرات  تواند تأثیر بسزایی در افزایش انگیزه پنبه کاران و نرخ جهانی می متناسب با هزینه پنبه

 .داشته باشد

http://www.yjc.ir/fa/news/2509009 
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وارداتصادرات و   

 خبرنگاران جوان - 134۲مرداد  35: تاریخ

 های دارویی نیاز به واردات برخی گونه/ وضعیت نامناسب گیاهان دارویی
ها و کاهش تولید نقش به سزایی در کاهش صادرات گیاهان دارویی گذاشته  تخریب عرصه: رئیس انجمن گیاهان دارویی بیان کرد

 .است

، در خصوص صادرات گیاهان خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانهان دارویی در گفتگو با محمد باقر رضایی رئیس انجمن گیا

ها و کاهش تولید نقش به سزایی در کاهش صادرات گیاهان دارویی گذاشته و از سویی تولید  تخریب عرصه: دارویی اظهار داشت

های  ه گذشته در حدی نیست که بتواند صنایع داخلی را تامین کند و به همین خاطر نیاز به واردات برخی گونهزراعی نسبت به ده

 .دارویی داریم

ای  های خارجی دارند که باید از خارج از کشور وارد شود زیرا در کشور عرصه قابل توسعه بسیاری از گیاهان دارویی گونه: وی افزود

 .ها افراد حاضر به سرمایه گذاری نیستند ب باال بودن هزینهبرای زراعت نیست و به سب

توانیم  های تخریب شده و مکانیزه کردن زراعت می های منابع طبیعی و احیای عرصه با توسعه عرصه: رضایی در پایان تصریح کرد

 .های زراعی را داشته باشیم که صادرات را افزایش دهیم تولید برخی گونه

http://www.yjc.ir/fa/news/2501169 
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 صادرات و واردات

 خبرنگاران جوان - 134۲مرداد  28: تاریخ

 تأثیر افزایش تعرفه واردات در قاچاق میوه
 .اهد شدافزایش تعرفه واردات مسبب قاچاق میوه خو: نائب رئیس دوم کمیسیون کشاورزی بیان کرد

، اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانید راضی نوری نائب رئیس دوم کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با خبرنگار 

کشاورزی، قوه قضاییه و  های نظارتی وزارت جهاد با نظارت و کنترل دستگاه: در خصوص قاچاق گسترده میوه به کشور اظهار داشت

 .ستاد تنظیم بازار باید از واردات غیرقانونی میوه جلوگیری به عمل آورد

افزایش تعرفه واردات مسبب قاچاق میوه خواهد شد که با کنترل منافذ ورودی کشور قطعا این مسائل از بین خواهد : وی افزود

 .رفت

وری ندارد و از طرفی قاچاق میوه کیلویی نیست بلکه در حد  وز واردات پیلهقاچاق میوه ارتباطی با مج: نوری در ادامه بیان کرد

 .گذارد زایی کشور می شود که خود به خود اثرات منفی در تولید داخل و اشتغال کانتینر وارد کشور می

ر نیاز به واردات برخی بنابراین برای تنظیم بازار و تأمین مصرف داخلی کشو: نائب رئیس کمیسیون کشاورزی در پایان تصریح کرد

 .های گرمسیری داریم که باید واردات آن به صورت قانونمند مدیریت شود میوه

http://www.yjc.ir/fa/news/2501090 
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 صادرات و واردات

 ایران اکونا134۲/ مرداد /  28, چهارشنبه 

 یت صادرات کیوی تا نیمه مهرممنوع
از آنجاکه محصول : رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران از افزایش دو برابری تولید پرتقال در این استان خبر داد و گفت

یمه مهر ماه برد، صادرات این میوه نوبرانه تا ن کیوی هنوز کامال نرسیده و عرضه آن در بازارهای خارجی اعتبار ایران را زیر سوال می

 .ممنوع است

امسال به دلیل : در نشستی درباره وضعیت تولید مرکبات و کیوی در سال جاری اظهار کرد -چهارشنبه  -دالور حیدر پور امروز 

اتفاق افتاد، گلی دهی و  6005دهی و تولید مرکبات سال گذشته در استان مازندران که در پی سرمازدگی زمستان سال  کاهش گل

رختان بسیار خوب و مناسب برآوردشده است؛ به گونه ای که نگران ازدیاد بیش از محصول برهم خوردن تعادل بازار به باردهی د

 .زیان تولید کننده بودیم که البته گرمای بیش از حد در خرداد ماه امسال باعث ریزش بخشی از آن شد

به باغ های استان مازندران که با پیگیری های وزارت جهاد  علیرغم گرمای بیش از حد و خسارت های محدود وارد شده: وی افزود

میلیون تن پرتقال در این استان تولید شود که دو برابر تولید سال  6.2کشاورزی در حال برآورد آن هستیم به نظر می رسد حدود 

ن تولید انواع مرکبات در سال جاری پیش بینی می شود میزا... هزار تنی سایر مرکبات مانند نارنگی و 099گذشته است که البته با 

 .میلیون تن برسد 5.5به بیش از 

درصداز تولید انواع  29درصد از تولیدات کشاورزی کشور،  69این استان : رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران ادامه داد

درصدی در تولید این  09وی سهم بیش از هزار تن کی 619درصداز تولید برنج را در اختیار دارد و با تولید حدود  99مرکبات، 

 .محصول دارد

 ممنوعیت صادرات کیوی نوبرانه برای حمایت از اعتبار ایران

برخی از تاجران با صادرات کیوی نارس به عنوان نوبرانه به برخی کشورهای همسایه در حال خراب کردن : حیدرپور اعالم کرد

مهر ماه  62این محصول بودند که در این راستا صادرات کیوی نارس و نوبرانه تا  اعتبار کیوی ایران و برهم زدن بازار صادراتی

ممنوع شد، چرا که این محصول تا آن زمان به رشد کامل نرسیده است و صادرات آن بازار پسندی و اعتماد مشتریان خارجی به 

 .کیوی ایرانی را خدشه دار می کند

 کند می قیمت میوه و مرکبات را عرضه و تقاضا مشخص

وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا مبنی بر اینکه وزارت جهاد کشاورزی برای تنظیم بازار میوه و مرکبات و در راستای 

در : وظایفی که قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی به او محول کرده است، چه سیاست هایی پیش رو دارد؟ گفت

زرگنی بخش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی موظف به تنظیم تولید و تامین بازار است و قیمت راستای قانون تمرکز وظایف با

انواع میوه و مرکبات را عرضه و تقاضا مشخص می کند و در قیمت گذاری این محصوالت وزارت جهادکشاورزی دخالتی ندارد و به 

ها هم امنیت غذایی مردم را به مخاطره نمی اندازد، نباید نظر می رسد که دولت نباید برای این محصوالت که نبود یا کمبود آن 

 .یارانه پرداخت کند و اجازه دهد تا عرضه و تقاضا تکلیف بازار آن ها را مشخص کند

 ها برای صادرات مرکبات شمال تفاهم با قزاق

گذشته هیات قزاقستانی به برای صادرات انواع مرکبات طی هفته : رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران اضافه کرد

 .همچین برای صادارت به عراق نیز مذاکراتی در حال انجام است. مازندران آمدند و در این راستا تفاهم هایی نیز صورت گرفته است
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به گفته حیدرپور برای توسعه صادرات محصوالت کشاورزی مازندران پایانه صادراتی در غرب این استان در حال تکمیل و بهره 

اری است که تا پایان امسال آماده می شود و یک پایانه صادراتی دیگر نیز که تازه عملیات احداث آن آغاز شده تا یک سال برد

 .آینده آماده بهره بردای می شود

برخی تاجران برای خرید و فروش : وی همچنین درخصوص رنگ آمیزی کردن مرکبات و چگونگی تشخیص آن نیز اظهارکرد

ی و سود بیشتر میوه هایی مانند پرتقال و هندوانه را رنگ آمیزی می کنند که به هیچ وجه درست و اخالقی محصوالت کشاورز

شود تا بدانند اگر میوه نوبرانه ای مانند پرتقال زودتر از موعد  نیست اما این عمل خالف اخالق درباره مرکبات به مردم اطالع رسانی

لکه تاجران آن را که روی درخت رنگ و ظاهر پسندیده ای نداشته است، رنگ آمیزی کرده به بازار آمد دلیل بر کیفیت آن نیست، ب

 .اند

براساس مطلعات انجام شده و با توجه به شرایط : حیدرپور در خصوص برنامه ریزی برای توسعه باغ های استان مازندران اعالم کرد

هزار هکتار از باغات در سطوح شیب دار وجود دارد که به  699سعه آب و هوایی و بارش هایی که در این استان وجود دارد امکان تو

 .دنبال آن هستیم

http://iranecona.com/90601 
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 صادرات و واردات

  فودپرس 1349مرداد ماه  26دو شنبه 

 گذشتهکشاورزی روند واردات محصوالت کشاورزی در سه دهه
. تراز کشاورزی ایران همیشه منفی بوده است.درصدی داشت 602ارزش واردات کشاورزی در طول برنامه چهارم توسعه رشد  <

کشاورزی . حتی این رقم در حدی است که ایران را در رتبه های اول واردات محصوالت کشاورزی و مواد غذایی دنیا قرار داده است

زمانی که قرار باشد محصوالتی که امنیت غذایی کشوری . مستقیم با امنیت غذایی و استقالل یک کشور دارندو صنایع غذایی رابطه 

مرکز پژوهش های مجلس به بررسی واردات .را تامین می کند به میزان زیاد وارد شود، استقالل از سمت دیگر، دورتر می شود

گفته شده است که نگاهی به وضعیت تجارت کشاورزی و مواد غذایی  در این گزارش. محصوالت کشاورزی به ایران پرداخته است

در ایران طی برنامه های توسعه نشان می دهد که واردات کشاورزی و مواد غذایی روندهای متفاوتی را در برنامه های توسعه طی 

ل توسعه با فراز و نشیب هایی به فراتر از میلیارد دالر در برنامه او 5.2متوسط واردات کشاورزی و مواد غذایی از بیش از . کرده است

اگرچه تراز منفی تجارت کشاورزی و مواد غذایی روندی نوسانی داشته، .میلیارد دالر در برنامه پنجم توسعه افزایش یافته است 65

کمترین  6009 تا 6005با وجود اینکه در فاصله سال های . اما این تراز در طول برنامه های یاد شده همواره منفی بوده است

مجموعه تحوالت . میلیون تن رسید 60تراز تجارت کشاورزی به رقم منفی  6006وابستگی به واردات وجود داشته است، در سال 

مورد اشاره منجر به افزایش درجه وابستگی کشور به دنیای خارج در زمینه محصوالت کشاورزی و مواد غذایی به ویژه در سال های 

درصد  20به حدود  6006نه ای که سهم تولید داخل از کل سرانه انرژی غذایی عرضه شده در کشور در سال اخیر شده است به گو

میلیون دالر در ابتدای برنامه به  0919رشد ارزش واردات کشاورزی در طول برنامه چهارم توسعه بسیار زیاد بوده و از .رسیده است

رشد ارزش واردات کشاورزی و مواد غذایی در طول . نامه افزایش یافته استدر انتهای بر( درصدی 602رشد )میلیون دالر  0919

اتکا و وابستگی .رسیده است 6005و  6006میلیون دالر در سال های  60569و  69509برنامه پنجم توسعه ادامه یافته و به ارقام 

معه است و در شرایطی که بخش عمده درصدی انرژی غذایی مصرفی جامعه عالمت هشداری برای امنیت غذایی جا 29نزدیک به 

ای از واردات کشاورزی و مواد غذایی را کاالهای اساسی تشکیل می دهد، اصالح سیاستگذاری ها برای تقویت جایگاه تولید داخل 

  – .در انرژی غذایی جامعه ضروری است

http://www.foodpress.ir/Post 
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 صنایع غذایی

 آیانا 1349مرداد  26, دوشنبه

 شود  های صنایع غذایی برگزار می سومین جشنواره تقدیر از برترین
مرداد در محل اتاق تهران با حضور جمع کثیری از  ۰0شنبه  های صنایع غذایی سه سومین جشنواره تقدیر از برترین

 .شود می های بخش خصوصی صنایع غذایی برگزار مدیران تشکل

است، امسال برای « اقتصاد سبز»به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران در این جشنواره که حاصل طرح ابتکاری نشریه 

گروه صنایع غذایی معرفی شده و به آنها لوح و  65های  سومین سال پیاپی با برگزاری نظرسنجی از مصرف کنندگان، برترین

 .شود تندیس اهدا می

های گوشتی، شیرینی و  قسمت مختلف شامل کنسرو، لبنیات، فرآورده 65هایی که حاوی  کنندگان با پرکردن فرم صرفدر واقع م

های برتر  باشد شرکت ها، اسنک، روغن، صنعت نان، ادویه و سبزیجات خشک، زعفران و چای، قارچ و ماکارونی می شکالت، نوشیدنی

 .اند را حایز اکثریت آرا کرده

شود، این باشد که  گزارش شاید یکی از دالیل جذابیت و اعتبار این جشنواره که هرساله با استقبال پرشورتر مواجه میبر پایه این 

 .شوند گونه وجهی به این عنوان نائل می های برتر بدون پرداخت هیچ شرکت

 0گیرند و  اند مورد تقدیر قرار می شرکت برتر هرگروه که بیشترین آرا را کسب کرده 2در این جشنواره : افزاید این گزارش می

 .آید عمل می های چهارم و پنجم نیز تقدیر به اخذ کرده و از شرکت« اقتصاد سبز»شرکت برتر هرگروه لوح و تندیس 

گزینشی از سوی مجریان برگزاری، طی نظرسنجی در طول   کنندگان بدون هیچ این جشنواره از آن حیث اهمیت دارد که مصرف

از سوی . کنند و هیچ عامل دیگری در امر انتخاب دخیل نیست  های فعال هرگروه، اقدام به انتخاب می تمام شرکت یکسال از میان

گیرند و این دقیقاً  بار است که تولیدکنندگان یک بخش صنعتی توسط مخاطبان یک رسانه مورد ارزیابی قرار می دیگر برای نخستین

های مشابهی اقدام به معرفی ورزرشکاران سال و هنرپیشگان  ینمایی با نظرسنجیهاست نشریات ورزشی و س حرکتی است که سال

 .اند برتر سال کرده

در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران واقع در خیابان  61:09مرداد از ساعت  50شنبه  این جشنواره روز سه

 ./شود طبقه اول برگزار می 05ک ویکم، پال روی خیابان بیست روبه –( وزرا)خالداسالمبولی 

http://www.iana.ir/food/item/59620-6.html 
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 صنایع غذایی
 ایسنا - 134۲مرداد  2۲دوشنبه 

 شود؟ ها امسال ملی می نان ایرانی

افزایش خرید تضمینی گندم و نداشتن کسری برای تامین نیاز داخل، احتماال با توجه به اظهارات وزیر جهاد کشاورزی درباره 

 .شود امسال نان مردم از گندم تولید داخلی و بدون نیاز به واردات تامین می

های مدیریت دولت گذشته همواره ایران به واردات گندم برای تامین نیاز داخلی خود  به گزارش خبرنگار ایسنا، در طول سال

چراکه به گفته رییس دولت . بودند  های خودکفایی گندم را به فراموشی سپرده د بود و گویا مسئوالن وقت و مردم، سالنیازمن

های پایانی دولت  ها روند افزایشی واردات و روند کاهشی تولید گندم همواره ادامه داشت تا جایی که در سال یازدهم در این سال

  .یون تن رسیدگذشته میزان واردات آن به هفت میل

اما پس از روی کار آمدن دولت یازدهم و بازگشتن حجتی به وزارت جهاد کشاورزی خودکفا شدن در تولید گندم در دستور کار 

های اخیر همواره واردات کاهش و تولید و  مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت و به گفته وزیر جهاد کشاورزی طی سال

تن و در  099میزان خرید تضمینی گندم چهار میلیون و  6005افزایش یافته است، چرا که در سال خرید تضمینی این محصول 

  .هزار تن بود 099شش میلیون و  6000سال 

ان خرید تضمینی گندم به هشت میلیون تن خواهد امسال میز: البته حجتی درباره امسال نیز نویدی دوباره برای گندم داد و گفت

های تولید ماکارونی و نشاسته برای تامین  و تنها برخی کارخانه رسید و دیگر کسری تولید نداریم که به واردات نیازمند باشیم

  .کنند بخشی از نیازهایشان به صورت محدود، گندم وارد می

کافی بودن ذخایر و میزان خرید تضمینی گندم خبر داده و اعالم کرده که امسال علی قنبری، معاون وزیر جهاد کشاورزی نیز از 

  .گندمی به کشور وارد نخواهد شد

http://www.isna.ir/fa/news/09925169200 
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 صنایع غذایی

 فودپرس 1349مرداد ماه  26دو شنبه 

 آب بطری شده مفید یا مضر؟ صنایع غذایی;
تحقیقات مختلفی در جهان و ایران بر مفید یا مضر بودن آب های معدنی برای سالمت انسان : متخصصان تغذیه می گویند <

صورت گرفته که با توجه به ترکیب مختلف آبهای مورد مطالعه و همچنین جمعیت مورد مطالعه نتایج مختلفی به دست آمده 

آب های بسته بندی شده یا در اصطالح آب بطری شده در صنایع معموال با : زیبا کاوه یی متخصص تغذیه و رژیم درمانی افزود.است

هدف حفظ بهداشت و سالمت تولید و عرضه می شوند به طوری که استفاده از فرآیندهای صنعتی و بسته بندی و عرضه بهداشتی 

رسی ایمنی آنها را باال ببرد به خصوص در شرایطی که امکان دسترسی به منابع مطمئن آب این آبها می تواند با ایجاد سهولت دست

فرآیند بسته بندی آب ها مانع از ایجاد و انتقال بیماری هایی می شود که آب آشامیدنی آلوده :وی ادامه داد.آشامیدنی وجود ندارد

یکربی، انگلی و قارچی آب بستر مناسبی برای رشد و نمو است و زیرا بسیاری از انواع آلودگی های م. باعث بروز و انتقال است

وی با بیان .مصرف آب آلوده به این میکرب ها باعث شیوع بیماری های واگیر دار می شود که سالمت انسان را تهدید می کنند

، طعم خوب، دسترسی آسان و  بدون بو بودن:اینکه ارتقای کیفیت و ایمنی آب از اهداف اولیه بسته بندی آب ها است اظهار کرد 

کاوه یی با اشاره .مطمئن، در برخی از شرایط به صرفه بودن از جمله علل دیگری است که انگیزه استفاده از آب بطری را باال می برد

 این آب شامل آب معدنی و آب شرب معمولی که هیچ فرآوری بر آنها صورت نمی گیرد: به اینکه آب بطری شده دو نوع است گفت 

بر اساس استانداردهای : استاندارد آب معدنی درایرانمتخصص تغذیه و رژیم درمانی به استاندارد آب معدنی اشاره کرد و گفت.، است

به وسیله محتوای امالح معدنی خاص، عناصر کمیاب  -.موجود آبهای معدنی در ایران به آبی گفته می شود دارای شرایطی زیر باشد

همچنین از منابع طبیعی مانند چشمه و نقاط حفاری شده از سفره های آب زیر زمینی بدست . شود و دیگر ترکیبات مشخص می

ترکیبات  -.می آید، و کلیه اقدامات احتیاطی برای جلوگیری از هرگونه آلودگی یا تأثیرات خارجی روی کیفیت آن انجام شده است

رایطی که ویژگی های آن تغییر نکند جمع آوری می شود و در آن در فصول مختلف سال از ثبات نسبی برخوردار بوده و تحت ش

هیچ گونه فرآیند پاالیش به جز  -.نزدیکترین محل ممکن به سرچشمه آب، تحت شرایط بهداشتی خاص بسته بندی می شود

با توجه به آب های معدنی که معموال از چشمه های طبیعی در مناطق مختلف به دست می آید؛  -.فرایندهایی به کار نمی رود

بنابر این برای آشنایی با خواص مختلف این اب ها می بایست به . ترکیب شیمیایی زمین سرچشمه واجد ترکیبات متفاوتی است

براساس میزان و غلظت امالح موجود در آب هر منطقه طیف متفاوتی از آبهای معدنی در ایران  -.ترکیب شیمیایی آن توجه کرد

امالح موجود در آب .معدنی طبیعی برحسب شرایط محلی و وجود گاز و امالح مختلف آن متفاوت استطعم و مزه آب . وجود دارد

مهمترین امالحی که در آب های معدنی وجود دارند و می توانند در ارتقای : معدنیمتخصص تغذیه و رژیم درمانی توضیح داد

ریز . ، سدیم، منیزیم، فلوراید ، کلرور و پتاسیم هستندسالمت یا تهدید سالمت به نوبه خود نقش داشته باشنداز جمله کلسیم

وی .مغذی هایی که در بدن به مقادیر کم مورد است و کمبود یا مصرف زیاد آنها می تواند موجب بروز بیماری های مختلفی شود

ورت گرفته که با توجه تحقیقات مختلفی در جهان و ایران بر مفید یا مضر بودن آب های معدنی برای سالمت انسان ص:اظهار کرد

توجه به :کاوه یی گفت .به ترکیب مختلف آبهای مورد مطالعه و همچنین جمعیت مورد مطالعه نتایج مختلفی به دست آمده است

این نکته مهم است که دریافت زیاد یا کم ریز مغذی های یاد شده عوارض خاص خود را دارند و اینکه آنها را از چه منبع غذایی 

برای مثال در مورد فلوئور که درصورت مصرف مقادیر مجاز مشخص شده نیاز : وی ادامه داد.م چندان فرقی نمی کنددریافت کنی

به استحکام و سالمت دندانها کمک می کند و در صورت مصرف کمتریا بیشتر از مقدار مجاز توصیه شده باعث  RDA روزانه

باید توجه داشت که چون منشاء آبهای : کاوه یی اظهار کرد.نها می شودپوسیدگی دندان یا ایجاد فلوئورزیس یا سیاه شدن دندا

معدنی اعماق زمین است و با عبور از الیه های مختلف امالح این الیه ها در آن جذب می شوند باید مراقب وجود امالح مضری 

های معدنی به عهده سازمانهای نظارتی  مسئوولیت بررسی محتوای آب:وی افزود .مانند نیترات، نیتریت، سرب، کادمیوم و جیوه بود
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توصیه های بهداشتی برای .مانند اداره استاندارد و اداره نظارت بر مواد غذایی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی است

ر صورتی د-:استفاده از آب های معدنیاین متخصص تغذیه و رژیم درمانی در مورد استفاده از این آب ها موارد ذیل را توصیه کرد 

که به منابع مطمئن آب آشامیدنی دسترسی دارید از این آبها استفاده کنید و در در صورتی که می خواهید از بهداشت آب مطمئن 

باشید و آب بطری شده خریداری کنید تاریخ تولید و مصرف آن ن را به دقت کنترل کنید و مراقب باشید که عالئم استاندارد کشور 

در صورتی که به بیماری خاصی مرتبط با ریز مغذیها و امالح مبتال هستید در -.ارت بهداشت را داشته باشدو پروانه و مجوز وز

معموال و بر اساس استاندارد روی بطری های آب برچسبی وجود دارد که ترکیبات آن را نشان . انتخاب نوع آب معدنی دقت کنید

این مورد براساس قوانین . سال نباید مصرف کنند  0معدنی را کودکان زیر  برخی از انواع آب-.به این برچسب ها دقت شود.می دهد

توجه داشته باشید که به دلیل جنس بطری های بسته بندی آب ؛نباید در معرض  -.استاندارد بین المللی باید روی بطری درج شود

از مغازه و در معرض نور خورشید می گذارند آب از فروشگاه هایی که آب های بطری را بیرون .نور مستقیم آفتاب قرار داشته باشند

اگرچه در کشور آب ها در بطری شیشه ای بسته بندی نمی شوند اما اگر به چنین موردی برخوردید این نوع بسته بندی را -.نخرید

آوری شده؛ برای آخرین توصیه این است که در انتخاب بین آب معدنی و سایر نوشابه ها و نوشیدنیهای صنعتی و فر-.انتخاب کنید

 رفع عطش حتما آب معدنی را انتخاب کنید تا انتخاب سالمتری به نفع سالمت خود داشته باشد

 http://www.foodpress.ir/Post. 
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 صنایع غذایی

 فودپرس 1349مرداد ماه  26دو شنبه 

 تعدیل قیمتهای برخی مواد غذایی به معنای گرانی نیست/ کشاورزی است بخشی نگری آفت بخش

بخشی نگری و نگاه جانبدارنه نسبت به بخش کشاورزی نمی تواند منافع این بخش را در دراز مدت  – اقتصاد غذا <صنایع غذایی

 .تامین کند

نجمنهای صنایع غذایی ایران در دیداری صمیمانه با ، کاوه زرگران دبیرکل کانون ا«فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا 

متاسفانه نگاه تک :مدیران و سردبیران رسانه ها که به مناسبت روز خبرنگار برگزار شد طی سخنانی ضمن بیان مطلب فوق افزود

 .می شودبعدی به مقوله کشاورزی و افزایش قیمت محصوالت کشاورزی مانع از رشد واقعی این بخش از اقتصاد و تولید 

دولتها در اغلب کشورها از بخش کشاورزی حمایت می کنند اما حمایت از بخش کشاورزی نباید باعث باال رفتن قیمت : وی افزود

 .محصوالت کشاورزی و مواد غذایی و تحمیل این افزایشها به سفره مردم شود

رصد باالتر از میانگین قیمت جهانی است و د99قیمت خرید تضمینی محصوالت کشاورزی در ایران حدود : زرگران تصریح کرد

 .ادامه این روند عمال باعث فشار مضاعف به صنایع تبدیلی بخش کشاوری و به تبع آن سبد غذایی خانوار می شود

ها رکود در بازار مواد غذایی جدی است اما متاسفانه اثرات این رکود تن: دبیرکل کانون انجمنهای صنایع غذایی ایران خاطرنشان کرد

 .بر دوش صنایع غذایی و مصرف کنندگان است

درصد کاهش داشته است اما متاسفانه  66درصد و مصرف ماست 02در حالی که طی چهار سال اخیر مصرف شیر : زرگران افزود

 .دولت اصرار بر افزایش قیمت شیر خام دارد

ن آن در انبارهای کارخانجات صنعت لبنیات و هزار ت 52هزار تن شیر خشک مازاد در کشور وجود دارد که  99حدود : وی گفت

 .تومان است6999هزار تن آن در اختیار به سازمان تعاون روستایی و ناشی از سیاست خرید تضمینی شیر خام با قیمت  62

 رکود در صنایع غذایی کامال: متذکر شد 09زرگران در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص افزایش قیمت مواد غذایی در سال 

درصدی حقوق و دستمزد، یک درصد 60مشهود است و عمال صنایع غذایی متقاضی افزایش قیمت نیستند اما محاسبه افزایش 

مالیات بر ارزش افزوده و سه درصد افزایش تعرفه مواد اولیه در محاسبات و تعدیل قیمتها ناشی از افزایش مولفه های تولید توسط 

  .قیمت دانستدولترا نمی توان گرانی یا افزایش 

http://www.foodpress.ir/Post. 
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 گل و گیاهان صنعتی

 آیانا 1349مرداد  28, چهارشنبه

 ار تن گل محمدی در برنامه ششم توسعه هز 64گذاری برای تولید  هدف
 .هزار تنی فعلی خواهد رسید ۰0برابر تولید  در برنامه ششم توسعه، تولید گل محمدی که در دنیا شهرت دارد، به سه

ه در حاشی( ایانا)مقام معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی امروز در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  قائم

ایران با : گذاری با گل محمدی کشت بافتی که در سالن سعدی برج میالد برگزار شد، گفت های سرمایه نخستین همایش فرصت

کند که ارزش صادراتی آن از محل اسانس و گالب معادل  هزار تن محصول تولید می 50هزار هکتار گل محمدی حدود  62تولید 

 .میلیون دالر در سال است 99

ها و گیاهان دارویی در اراضی شیبدار با تأکید  توسعه باغ"مطابق برنامه ششم توسعه در قالب طرحی با عنوان : ب افزودجهانگیر عر

 .میزان تولید این محصول به سه برابر وضعیت فعلی خواهد رسید "بر گل محمدی

هزار  09تار و تولیدی معادل بیش از هزار هک 92مطابق این برنامه، سطح زیر کشت گل محمدی در کشور به : وی خاطرنشان کرد

 .رسد تن می

شود و عالوه بر آن،  هایی است که در وزارت جهاد کشاورزی دنبال می های گل محمدی از برنامه تنوع در فرآورده: عرب ادامه داد

 .های این طرح خواهد بود ای گل محمدی و حمایت از واحدهای کشت بافتی، از دیگر برنامه تولید زنجیره

 کشور دنیا 4۲درات گل محمدی به صا

های گل محمدی  در حال حاضر صادرات اسانس، گالب، گل خشک و برگ: مقام معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد قائم

 .شود و در برنامه داریم که آن را توسعه دهیم صادر می... کشور دنیا ازجمله ژاپن، اروپا، چین و 69به 

ها  شود که در برنامه داریم با تنوع در فرآورده سه کیلوگرم گل محمدی، یک کیلوگرم گالب استحصال می از هر: وی یادآور شد

 .بتوانیم عالوه بر گالب، سایر محصوالت را استحصال کنیم

متوسط سطح زیر کشت گل محمدی در کشور یک هکتار است که در برنامه ششم توسعه افزایش خواهد یافت و : عرب تأکید کرد

ها جلوگیری شود،  آب وه بر آن، در اراضی شیبدار نیز قصد داریم بتوانیم توسعه این گل را داشته باشیم تا عالوه بر آنکه از روانعال

 .های این گیاه افزایش یابد های آب زیرزمینی نیز با هدایت آب توسط ریشه سطح سفره

راکم را پیش گرفته است، اما از آنجا که ایران کشوری دنیا برای توسعه گیاهانی چون گل محمدی، کشت مت: وی اظهار داشت

هزار  299هایی را برای انتقال  چهارفصل است، شرایط بهتری در اختیار است که بتوانیم مطابق برنامه ششم و هفتم توسعه، سیاست

 .ها داشته باشیم هکتار از فضاهای باز کشور به سطح گلخانه

د مترمکعبی آب در صورت افزایش کشت متراکم حاصل خواهد شد و عالوه بر آن تولید جویی سه میلیار صرفه: عرب همچنین گفت

 .کند بریده کنونی به دو میلیارد شاخه افزایش پیدا می خورد و همچنین تولید از یک میلیارد گل شاخه باکیفیتی رقم می

قیمت قائل  ه فنی داشته باشد، تسهیالت ارزانهایی که سود اقتصادی و توجی وزارت جهاد کشاورزی برای طرح: وی در ادامه افزود

 .است تا بتواند توسعه کشت این گیاه را افزایش دهد

 جای خالی تولیدکنندگان کانگریت و ابسلوت در کشور

های گل محمدی  ترین فرآورده در حال حاضر گالب و اسانس از مهم: مقام معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد قائم

های دارویی دارند، در کشور امکان تولید ندارند که امیدواریم بخش خصوصی بتواند در این  و کانگریت و ابسلوت که استفاده هستند

 .تر عمل کند زمینه فعال

کند و  های آب زیرزمینی کمک می های کشت بافتی به حفظ آب و مدیریت سفره توسعه کشت گل محمدی با نهال: عرب ادامه داد

 .دهد ، تولید را افزایش میعالوه بر آن
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هایی را در دست انجام  وزارت جهاد کشاورزی با پژوهشکده گل و گیاهان زینتی و مرکز تحقیقاتی در این باره اقدام: وی تصریح کرد

 .های مؤثرتری در این بخش برداریم دارد که امیدواریم با تبادل اطالعات این مراکز با محققان خارجی بتوانیم گام

ها از یک خانواده به نام رزاسه هستند، اما تنوع ارقام موجود باعث  تمامی این گل: اره تفاوت گل محمدی و رز یادآور شدعرب درب

 .های مختلفی مشهور باشند شده به نام

سازی شده و داری تنوع رنگی  رقم آن تجاری 65تا  69رقم گل در خانواده رزاسه وجود دارد که  029بیش از : وی تأکید کرد

 .باالیی است

کشور دنیا در صادرات این  69در حال حاضر با : عرب درباره توسعه کشت گیاهان دارویی و گل محمدی پس از تحریم اظهار داشت

 .سازی آن هستیم ها همکاری داریم که به دنبال متنوع فرآورده

یاه ایران هستند که امیدواریم بتوانیم بازارهای دنبال وصل شدن به بازار گل و گ بسیاری از کشورهای اروپایی به: وی در پایان گفت

 .صادراتی را در این بخش تنوع بخشیم

گذاری با گل محمدی کشت بافتی تا بعد از ظهر امروز با سخنرانی میهمانان  های سرمایه گفتنی است، نخستین همایش فرصت

 ./خارجی ادامه خواهد داشت

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/59599-6.html 
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 گل و گیاهان صنعتی
 خبرنگاران جوان – 134۲مرداد  2۲: تاریخ

 تعادل عرضه و تقاضا موثر در رونق بازار گل و گیاه
ها در بازار، تعادل عرضه و  اه، ایجاد جاذبه قیمتنهادینه شدن فرهنگ استفاده از گل و گی: عضو کمیسیون کشاورزی بیان کرد

 .ها در رونق بازار موثر خواهد بود تقاضا و تنوع گونه

، با اشاره خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانمحمدتقی توکلی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با 

با توجه به رکود : اظهار داشت های جاری و کاهش قدرت خرید مردم که منجر به رکود بازار گل و گیاه شده است،  ه افزایش هزینهب

هایی برای تأمین معیشت خود دارند که از سویی لوکس بودن این محصول مسبب کاهش  و تورم حاکم بر اقتصاد، افراد اولویت

 .در نهایت منجر به رکود بازار شده است تمایل افراد نسبت به این موضوع و

ها در رونق  ها در بازار، تعادل عرضه و تقاضا و تنوع گونه نهادینه شدن فرهنگ استفاده از گل و گیاه، ایجاد جاذبه قیمت: وی افزود

 .بازار موثر خواهد بود

توجه دارند که عدم پایانه صادراتی کشور  تولیدکنندگان گل بیشتر به صادرات آن: عضو کمیسیون کشاورزی در پایان تصریح کرد

بندی و ماندگاری گل  مسبب کاهش صادرات در این زمینه شده است و از سویی همواره در صادرات باید به کیفیت تولید، بسته

 .توجه داشته باشیم

http://www.yjc.ir/fa/news/2509609 
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http://www.yjc.ir/fa/news/5290190/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D9%84-%D9%88-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87
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ن صنعتیگل و گیاها  

 خبرنگاران جوان - 134۲مرداد  35: تاریخ

 های دارویی نیاز به واردات برخی گونه/ وضعیت نامناسب گیاهان دارویی
ها و کاهش تولید نقش به سزایی در کاهش صادرات گیاهان دارویی گذاشته  تخریب عرصه: رئیس انجمن گیاهان دارویی بیان کرد

 .است

، در خصوص صادرات گیاهان خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جواناهان دارویی در گفتگو با محمد باقر رضایی رئیس انجمن گی

ها و کاهش تولید نقش به سزایی در کاهش صادرات گیاهان دارویی گذاشته و از سویی تولید  تخریب عرصه: دارویی اظهار داشت

های  هه گذشته در حدی نیست که بتواند صنایع داخلی را تامین کند و به همین خاطر نیاز به واردات برخی گونهزراعی نسبت به د

 .دارویی داریم

ای  های خارجی دارند که باید از خارج از کشور وارد شود زیرا در کشور عرصه قابل توسعه بسیاری از گیاهان دارویی گونه: وی افزود

 .ها افراد حاضر به سرمایه گذاری نیستند بب باال بودن هزینهبرای زراعت نیست و به س

توانیم  های تخریب شده و مکانیزه کردن زراعت می های منابع طبیعی و احیای عرصه با توسعه عرصه: رضایی در پایان تصریح کرد

 .های زراعی را داشته باشیم که صادرات را افزایش دهیم تولید برخی گونه

http://www.yjc.ir/fa/news/2501169 
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 گندم

 - 49/50/20فارس

ما با قاچاقچیان میوه طرف / شود کاران در هفته جاری پرداخت می هزار میلیارد تومان مطالبات گندم ۰
 نیستیم

 ۰: هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده است، گفت ۶۲۲میلیون و  0وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه تاکنون 

کاران باقی مانده که امیدواریم با کمک رئیس سازمان مدیریت برای تأمین اعتبار  هزار میلیارد تومان از مطالبات گندم

 .الزم تا پایان هفته جاری این بخش از مطالبات هم پرداخت شود

، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی امروز در حاشیه سومین جلسه هیأت عمومی و خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

خرید : کاران، گفت دوازدهمین جلسه شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی در جمع خبرنگاران در مورد مطالبات معوق گندم

میلیون تن افزایش  0کنیم، این میزان به  بینی می ار تن رسیده است و پیشهز 199میلیون و  0تضمینی گندم در سال جاری به 

 .برسد

هزار و سیصد میلیارد تومان  1امسال تا خرداد ماه مشکلی بابت پرداخت مطالبات گندم کاران نداشتیم به طوری که از : وی افزود

هزار میلیارد تومان از تنخواه خزانه دولت و  5انک مرزی، هزار میلیارد تومان از طریق ب 0مطالبات پرداخت شده به کشاورزان مبلغ 

های خصوصی از سوی شرکت بازرگانی  حدود هزار و سیصد میلیارد تومان هم از محل اعتبارات حاصل از فروش گندم به کارخانه

 .دولتی تامین و پرداخت شده است

هزار میلیارد تومان  5دم کاران تا چند روز آینده مبلغ در تالش هستیم برای پرداخت ما بقی پرداخت مطالبات گن: حجتی افزود

 .دیگر تامین و به حساب کشاورزان واریز کنیم

های مالی مواجه است و بنابراین در تامین مطالبات کشاورزان هم مشکالتی  وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت دولت با محدودیت

های خصوصی به امضا رسانده است  قرار داد مشترکی که با یکی از بانک بنابراین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با. دارد

هزار میلیارد تومان تامین و تا پایان هفته جاری و یا ابتدای هفته آینده به کشاورزان پرداخت  5همچنین از محل خزانه دولت مبلغ 

 .خواهد کرد

: رسد، گفت اد کشاورزی به واردکنندگان و قاچاقچیان میوه نمیشود زور جه وی در ادامه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه گفته می

 .، بلکه نیروهای نظامی، انتظامی، مرزبانی و گمرک وظیفه مقابله با این افراد را دارندها طرف ما نیستند قاچاقچیاصالً 

شور شود را به عهده دارد و اینکه چه ای وارد ک ای با چه تعرفه ها و اینکه چه میوه وزارت جهاد مباحث مربوط به تعرفه: حجتی افزود

 .ای وارد شود ای با چه تعرفه میوه

تومان در سال  6999وزیر جهاد کشاورزی در مورد قیمت خرید شیرخام و اینکه آیا احتمال دارد باز هم شیر با قیمتی کمتر از 

اند، تمامی مالحظات در آن رعایت شده  گرفتهآنچه که دولت و ستاد تنظیم بازار برای قیمت شیر در نظر : جاری خریدار شود، گفت

 .و قیمت آن به صورت کارشناسی تعیین شده است

مطالبات عنوان شده در حوزه مسئولیت سازمان : وی با بیان اینکه همه باید در چهار چوب قوانین مربوطه عمل کنند، اظهار داشت

 .کنندگان و تولیدکنندگان است مصرف

ای دارد و قیمت مصوب آن در سال گذشته  شیر جزء محصوالتی که دولت در مورد آن حساسیت ویژه: وزیر جهاد کشاورزی افزود

 .تومان تعیین شد 6999

ای بازار کشش افزایش قیمت نداشت و صنایع نتوانستند شیر را به قیمت مصوب  ایم اگر به نظر عده ما بارها گفته: وی افزود

نوان مباشر وظیفه خرید شیر مازاد و تبدیل آن را به شیر خشک بر عهده خواهد خریداری کنند، سازمان تعاون روستایی به ع

 .گرفت

http://www.farsnews.com/
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متاسفانه صنایع لبنی در مورد خرید : وی با بیان اینکه دامداران و صنایع در ارتباط متقابل و متکی به یکدیگر هستند، گفت

 .کنند و این به ضرر خودشان است شیرخام به قیمت مصوب دولت لجبازی می

نقطه ضعف دامداران فساد پذیری شیر خام است و به همین دلیل آنها مجبورند به هر قیمتی که صنایع تعیین : جتی افزودح

 .تومان محصول خود را بفروشند 699کنند حتی کیلویی  می

نند، نباید ک های دامی را با قیمت گران خریداری می من متوجه نیستم که چرا وقتی که دامداران نهاده: حجتی بیان داشت

 .محصولشان را به نرخی که سال قبل تصویب شده و کف قیمت شیرخام است، بفروشند

 6999امسال هم نظر تلویحی دولت بر این بود که قیمت شیر همان : اظهار داشت 09وی در مورد قیمت خرید شیر خام در سال 

 .تومان را تنفیذ کرد 6999زار قیمت تومان باشد و آن را به ستاد تنظیم بازار ارجاع داد و ستاد تنظیم با

وزیر جهاد کشاورزی در مورد قیمت تضمینی خرید محصوالت زراعی و اینکه بر اساس نرخ تورم چقدر افزایش قیمت خواهد داشت 

اه بینی کنم، طبق قانون باید تا قبل از فصل کشت یعنی شهریور م توانم در مورد قیمت تضمینی این محصوالت پیش فعال نمی: گفت

 .نرخ تضمینی خرید محصوالت اعالم شود

شود و امیدواریم تا قبل از  های مربوطه بحث و بررسی می ایم، در کمیسیون درخواستمان را تقدیم دولت کرده: حجتی بیان داشت

 .شهریورماه نیز نرخ مصوب آن را دولت اعالم کند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=60099252999010 
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 گندم
 - 49/50/27فارس

 هزار تن رسید 0۲۲میلیون و  0خرید تضمینی گندم به 
هزار تن  0۲۲میلیون و  0عضو هیات مدیره و سخنگوی خرید تضمینی گندم با بیان اینکه خرید تضمینی گندم به 

میلیارد ریال به حساب  949هزار و  ۶۰میلیارد ریال وجه خرید گندم مبلغ  ۶64هزار و  66از : فترسیده، گ

 .گندمکاران واریز شده است

ی خبرگزاروگو با خبرنگار اقتصادی  اهلل نظری عضو هیات مدیره و سخنگوی خرید تضمینی گندم بانک کشاورزی در گفت حشمت

 15میلیارد ریال خریداری شده و مبلغ  106هزار و  00از ابتدای برداشت گندم تاکنون، محصول کشاورزان به ارزش : گفت فارس

 .میلیارد ریال هم به حساب گندمکاران واریز شده است 060هزار و 

 505ن گندم در قالب یک میلیون و ت 21هزار و  160میلیون و  0از دهه سوم فروردین و آغاز برداشت گندم تاکنون : وی افزود

 .محموله خریداری شده است 019هزار و 

: استان در حال انجام است، اظهار داشت 06سخنگوی خرید تضمینی بانک کشاورزی با بیان اینکه کار خرید تضمینی گندم در 

 .اند اختصاص داده های اول تا سوم فروش گندم را به خود های خوزستان، گلستان و فارس به ترتیب رتبه استان

سامانه ویژه خرید تضمینی گندم بانک کشاورزی در راستای سرعت بخشیدن به عملیات خرید گندم و واریز : نظری تصریح کرد

 .پول به حساب کشاورزان گندمکار توسط بانک کشاورزی طراحی شده است

 .شد املیت بانک کشاورزی انجام میبا ع 09های گذشته نیز خرید تضمینی گندم تا پایان سال  در سال: وی افزود

پول گندمکاران کشور از منابع بانک کشاورزی به صورت : عضو هیات مدیره و سخنگوی خرید تضمینی گندم بانک کشاورزی گفت

 .شود آنی توسط سامانه ویژه خرید تضمینی گندم این بانک پرداخت می

تومان و قیمت هر کیلوگرم گندم  6622ولی در سال جاری به گزارش فارس، طبق مصوبه دولت قیمت هر کیلوگرم گندم معم

 .تومان است 6600دوروم 

میلیون تن گندم به صورت تضمینی  0طبق برآورد وزارت جهاد کشاورزی در سال زراعی جاری، حدود : افزاید این گزارش می

 .شود خریداری می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=60099251996000 
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 گندم
 آیانا 1349مرداد  27, سه شنبه

 میلیارد ریال برای خرید تضمینی گندم به حساب کشاورزان واریز شد  ۶39هزار و  66
سط بانک کشاورزی، تاکنون از ابتدای شروع طرح خرید تضمینی گندم تو: سخنگوی طرح خرید تضمینی گندم گفت

میلیارد ریال از طریق سامانه  ۶39هزار و  66تن گندم از کشاورزان خریداری و به ازای آن  7۶هزار و  ۶40میلیون و  0

 .مکانیزه این بانک به حساب آن ها واریز شده است

تاخیر غیرطبیعی در پرداخت وجه : زودبه گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران از روابط عمومی بانک کشاورزی، حشمت اهلل نظری اف

 .گندم خریداری به کشاورزان رخ نداده است

منابع این خرید : وی با اشاره به اینکه بانک کشاورزی در جریان پرداخت وجوه خرید تضمینی گندم تنها یک عامل است، گفت

 .کشاورزان به تامین کامل منابع بستگی دارد تضمینی هم از سوی بانک و هم از سوی دولت تامین می شود، بنابراین پرداخت وجوه

هزار و  00تن گندم از کشاورزان خریداری و به ازای آن  21هزار و  160میلیون و  0از ابتدای شروع طرح تاکنون : نظری ادامه داد

 .میلیارد ریال به آنها پرداخت شده است 100

میلیارد ریال  500هزار و  15تاکنون : ر فعال هستند، اظهار داشتمرکز خرید تضمینی گندم در سراسر کشو 6650وی با بیان آنکه 

 .از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بابت خرید تضمینی گندم به حساب بانک کشاورزی واریز شده است

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/59615-6.html 
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 گندم
 آیانا 1349مرداد  26, دوشنبه

 ( فالویت)تولید انبوه محرک زیستی ویژه گندم 
سال فعالیت تحقیقاتی محققان مؤسسه تحقیقات خاک و آب، از تولید انبوه محرک زیستی ویژه گندم  4۲پس از 

 .نمایی شددر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی رو( فالویت)

سال فعالیت تحقیقاتی محققان مؤسسه تحقیقات خاک  69، عصر امروز پس از (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی رونمایی شد( فالویت)و آب، از تولید انبوه محرک زیستی ویژه گندم 

ن کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی، رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و این مراسم با حضور رئیس کمیسیو

برداران کشاورزی در  ترویج کشاورزی، رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب و مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی، محققان و بهره

 .سازمان تحقیقات، آموزش و تحقیقات کشاورزی برگزار شد

 ها دودیترغم مح رونق کشاورزی، به

در ابتدای این مراسم، رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با اشاره به اینکه کشاورزی در شرایط فعلی به جایی 

، بحران آب، افزایش نیاز به غذا و CO5تغییرات شرایط آب و هوایی افزایش غلظت : رسیده است که نیاز به تغییر روکرد دارد، گفت

محیطی، همگی بر بخش کشاورزی تأثیرگذار هستند و فشارهای واردشده ما را مجبور به  و مباحث زیستمحدودیت منابع خاک 

 .تغییر رویکرد کرده است

رغم این فشارها، موجبات رونق کشاورزی را فراهم کنیم و این امر تنها با  آمده و به باید بتوانیم با مشکالت پیش: اسکندر زند افزود

 .ی محقق خواهد شدبنیان شدن کشاورز دانش

سال است  699تحقیقات کشاورزی بیش از : بنیان شدن کشاورزی را تحقیقات دانست و خاطرنشان کرد وی از ارکان اصلی دانش

 .دست آورد گیری را به های بخش پیشروی کرده و توانسته دستاوردهای چشم که به موازات سایر فعالیت

هزار طرح تحقیقاتی در بیش از  تا هفت 099هزار و  زی با بیان اینکه ساالنه ششرئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاور

در بسیاری از تحقیقات کشاورزی در منطقه و جهان سرآمد : آید، ادامه داد های بخش به اجرا درمی تک بحران رشته برای تک 299

 .کنیم کمبودهای موجود را نیز جبران کنیم هستیم و تالش می

دوراندیشی محققان سازمان امروز منجر به ملموس شدن کشاورزی با آب کم شده است و تولید ارقام زراعی و باغی  :زند تصریح کرد

های دوراندیشی محققان و رویکرد تقاضامحور سازمان بوده  های تحقیقاتی کشور از نشانه متحمل به خشکی و زودرس در مؤسسه

 .است

صدوچهارمین دانش  ایم بخش خصوصی را وارد عمل کنیم و کود فالویت یک ی کردهسازی دستاوردها سع با تجاری: وی یادآور شد

 .فنی بود که در سازمان واگذار شد

امیدواریم روزنمایی از تولید انبوه : محیطی از رویکردهای اصلی سازمان تات است، اظهار داشت زند با تأکید بر اینکه رویکرد زیست

 .قاضای بخش خصوصی و حضور پررنگ این بخش در میدان تولید شودمحرک زیستی ویژه گندم باعث افزایش ت

 کیلوگرمی در هکتار برای گندم با کود فالویت 7۶۲افزایش عملکرد 

ها به آن  در ادامه، رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب با اشاره به اینکه این مؤسسه مسئولیت دو نهاده مهم که پایداری تمدن

 6006های تحقیقاتی کشور که از سال  ترین مؤسسه مؤسسه تحقیقات خاک و آب از قدیمی: گفت دار است، وابسته است را عهده

 .شکل گرفته و متناسب با شرایط کشور، پاسخگوی نیازها بوده است



 4931مرداد  مراهچاهم اخبار هفته   مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

178 
 

تحقیقات روی محرک : ای در تغذیه مردم دارد، افزود ترین غله جهان است که سهم عمده کامبیز بازرگان با بیان اینکه گندم مهم

 .سال قبل در مؤسسه آغاز شد و امروز شاهد به نتیجه رسیدن و تولید انبوه آن هستیم 69زیستی فالویت از 

عنوان  به 6009ترویجی بررسی شده و این طرح در سال  -استان در فاز تحقیقی  52اثربخشی این کود در : وی خاطرنشان کرد

 .ثبت شد 6005آن در سال  دستاورد برگزیده پژوهشی سازمان تات انتخاب و دانش فنی

: استان برای این کود تأکید شده است، ادامه داد 52کیلوگرم افزایش عملکرد در هکتار در  219بازرگان با بیان اینکه میانگین کلی 

 .تیمبه شرکت جهاد نصر استان مرکزی واگذار شد و امروز شاهد رونمایی از تولید انبوه آن هس 09دانش فنی تولید فالویت در سال 

های این کود را افزایش عملکرد این گندم، سازگاری با کلیه ارقام گندم، قیمت اندک در مقایسه به کودهای شیمیایی،  وی وضعیت

 .های محیطی در آن و دوستدار محیط زیست بودن این کود عنوان کرد عدم وجود آالینده

 معاونت زراعت از تحقیقات فراری است

و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی با تأکید بر اینکه نیازمند تغییر رویکرد جدی همراه با عزم رئیس کمیسیون کشاورزی، آب 

اندازی کردند که نتیجه آن  هراسی را در کشور راه عده ای خواسته یا ناخواسته جریانی به نام کشاورزی: ملی هستیم، اظهار داشت

 .تجارت پرداخت شود که ایران کشور کشاورزی نیست و فقط باید به این می

باید بتوانیم از راه : آل برای کشاورزی دانست و یادآور شد عباس رجائی با اشاره به خطرناک بودن این دیدگاه ایران را کشور ایده

 .دار شویم درست با کشاورزی، عالوه بر تأمین غذای کشور، بخشی از غذای جهان را نیز عهده

سال فعالیت در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع  65طی : اورزی تأکید کرددرصدی آب در بخش کش 05وی با رد استفاده 

دهنده سوءمدیریت و وجود مشکل  طبیعی، هیچ آماری در بخش کشاورزی و آب تغییر نکرده و پیشرفتی حاصل نشده که این نشان

 .در بخش است

تحقیقات نشان داد، از معاونت زراعت وزارت جهاد  ای به بخش رجائی با تأکید بر اینکه باید کشاورزی را علمی کرد و توجه ویژه

 .آید و در حال فرار از تحقیقات است معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی پای کار نمی: کشاورزی انتقاد کرد و گفت

های فنی  دهد که وارد بخش اجرایی شود و از واردات مشابه تولیدات دانش تحقیقات زمانی نتیجه می: وی همچنین افزود

 .واگذارشده در کشور، جلوگیری کند

سازمان تحقیقات، برای موفقیت باید بتواند : نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد

 .های طبیعت را کشف کند؛ در غیر این صورت، تا چند سال آینده مجبور خواهیم بود به اشتباهات خود اعتراف کند مندی قانون

میلیون تن است و با ایجاد  099تواند امروز در کشور تولید شود،  ما معتقد هستیم حداقل کاالی کشاورزی که می: ئی ادامه دادرجا

 .های مختلف کشاورزی دارد توانیم به تولید میلیاردی نیز دست پیدا کنیم که این بستگی به مدیریت درست در بخش ظرفیت می

 .تر باشد و حتماً از تحقیقات استفاده شود جهاد کشاورزی باید جدیگذاری وزارت  هدف: وی تصریح کرد

در صورت توجه به : عنوان یک عزم ملی و پایه اقتصاد مقاومتی به کشاورزی نگاه کنیم، یادآور شد رجائی با بیان اینکه باید به

 ./توانیم نتیجه خوبی بگیریم و در غیر این صورت شکست خواهیم خورد کشاورزی، می

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/59621-6.html 
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 گوجه فرنگی
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 گوشت قرمز

 آیانا 1349مرداد  20, یکشنبه

 آغاز خرید گوشت قرمز عشایر توسط شرکت پشتیبانی امور دام 
 .انی امور دام کشور از خرید دام از اتحادیه های عشایری و دامداران سطح کشور خبر دادمدیرعامل شرکت پشتیب

موضوع : و به نقل از شرکت پشتیبانی امور دام، مصطفی یاسایی با اعالم این خبر گفت( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

و ایجاد تعادل در قیمت ها در کارگروه تنظیم بازار کشور تصویب  خرید دام های کوچک از دامداران و عشایر به منظور تنظیم بازار

 .شد که جهت اجراء به نمایندگی های استانی شرکت پشتیبانی اعالم شد

هزار ریال به ازای هر کیلو  500شرکت پشتیبانی امور دام کشور گوشت بره پروار شده منجمد کارنتی را به قیمت : وی اظهار داشت

داد با اتحادیه های عشایری و دامداران استان ها خریداری و در سردخانه های پیش بینی شده در استان ذخیره پس از انعقاد قرار

 .سازی می کند

هزار تن گوشت بره پروارشده خریداری خواهد شد که در صورت عدم ثبات بازار  2در مرحله اول اجرای این طرح : وی تصریح کرد

 .این روند خرید ادامه خواهد داشت

به گفته وی، تحویل گوشت خریداری شده می بایست مطابق با دستور العمل های کنترل کیفی شرکت و شرایط اعالمی از سوی 

 .سازمان دامپزشکی کشور باشد

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/59602-6.html 
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 گوشت قرمز
 خبرنگاران جوان - 134۲مرداد  2۲: تاریخ

 دهی بخش گوشت ضرورت مدیریت واحدهای غیردولتی برای سامان
دهی بخش گوشت  متأسفانه عدم مدیریت واحدهای غیردولتی برای سامان: های تعاونی دامداران بیان کرد مدیرعامل اتحادیه شرکت

 .رویه گوشت قرمز شده است یو تنظیم بازار منجر به واردات ب

، در خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانهای تعاونی دامداران کشور در گفتگو با  سعید سلطانی مدیرعامل اتحادیه شرکت

زیرا متأسفانه عدم مدیریت واحدهای  مدیریت واحد غیردولتی ضروری است: رویه گوشت قرمز اظهار داشت خصوص واردات بی

رویه و از بین رفتن رقابت تولیدکنندگان داخلی با مشابه  دهی بخش گوشت و تنظیم بازار منجر به واردات بی غیردولتی برای سامان

 .وارداتی شده است

درصد علوفه مجانی مسبب  29های تولید در کشور نسبت به تولید گوشت در برزیل با  خشکسالی و باال بودن هزینه: وی افزود

ای که در  درصدی شده است که این امر در نهایت به زیان دامداران و تعطیلی واحدهای دامی شده به گونه 62الی  69تفاوت قیمت 

 .درصد واحدهای دارای پروانه تعطیل هستند 02حال حاضر 

دولت ابالغ کرده حال دولت و وزارت جهاد کشاورزی  وری را مجلس تصویب و به قانون افزایش بهره: سلطانی در پایان تصریح کرد

 .باید با اعتبارات الزم این طرح را اجرا کنند

http://www.yjc.ir/fa/news/2505065 
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 گوشت مرغ

 خبرنگاران جوان - 134۲مرداد  2۲: تاریخ

 ، پایه برنامه ریزی صنعت مرغداریواردات مرغ اجداد
اصلی ترین پایه برنامه ریزی تولید در صنعت مرغداری مرغ اجداد است که اگر تولیدکنندگان : مدیر عامل اتحادیه بیان کرد

 .بخواهند براساس تمام ظرفیت خود تولید داشته باشند نیاز به واردات آن دارند

، در خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جواناونی مرغداران کشور در گفتگو با حمید فاضلی مدیر عامل اتحادیه شرکت های تع

اصلی ترین پایه برنامه ریزی تولید در صنعت مرغداری مرغ اجداد است که اگر : خصوص واردات مرغ اجداد اظهار داشت

 .رفیت خود تولید داشته باشند نیاز به واردات آن دارندتولیدکنندگان بخواهند براساس تمام ظ

اکثر تولیدکنندگان مرغ مادر تازمان جوجه ریزی در نوبت مرغ اجداد هستند که از طرفی برنامه ریزی و سیاست : وی افزود

اطر تولیدکنندگان هر استراتژیکی امور دام مجوز میزان واردات مرغ اجداد به کشور را براساس میزان تولید میدهد و به همین خ

 .موقع نمیتوانندجوجه ریزی داشته باشند

بنابراین برنامه ریزی دقیقی در این زمینه صورت گیرد تامازاد نداشته باشیم زیرا مازاد مرغ اجداد منجر : فاضلی در پایان تصریح کرد

 .به افزایش تولید، کاهش قیمت و در نهایت متضرر شدن تولیدکنندگان میشود

http://www.yjc.ir/fa/news/2505095 
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 ماشین آالت

 - 49/50/26فارس

 میلیارد تومان به بخش مکانیزاسیون کشاورزی تزریق شد 4۶۲۲
ن به بخش توسعه میلیارد توما ۶۲۲دولت یک هزار و : رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی گفت

 .مکانیزاسیون کشاورزی تزریق کرده است

المللی کشاورزی، صنعت  از همدان، کامبیز عباسی شامگاه یکشنبه در آیین افتتاح نمایشگاه بین خبرگزاری فارسبه گزارش 

تا  60به ازای هریک درجه افزایش دما، : شور ما باالست، اظهار کردمرغداری، دامپروری و شیالت با بیان اینکه تبخیر و تعریق در ک

 .یابد درصد نیاز آبی گیاه افزایش می 69

برای رسیدن به این : وی با بیان اینکه باید از میزان بارندگی موجود نهایت استفاده را برده و تبخیر و تعریق را کاهش دهیم، افزود

 .کنیم کانیزاسیون دنبال میهای مختلفی را از جمله م اهداف، روش

های آبیاری که  باید انتقال کشت بهاره به پاییزه، اجرای روش: رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد

 .در کمترین زمان ممکن به گیاه برسد، انجام کشت نشایی و کاهش تبخیر و تعرق را انجام دهیم

انجام سم پاشی با محلول سم کمتر و توسعه مکانیزاسیون نیز : ید در عمق مناسب بکاریم، ادامه دادوی با اشاره به اینکه بذر را با

 .شود دنبال می

گذاری شده،  میلیارد تومان در مکانیزاسیون کشاورزی سرمایه 199عباسی با بین اینکه از نیمه دوم سال گذشته یک هزار و 

رخ داده است، برندهای معتبر ماشین آالت  2+6المللی پس از توافق ایران و  بین هایی که در عرصه بعد از گشایش: خاطرنشان کرد

 .کشاورزی در دنیا آماده حضور در ایران هستند

در سه : کنیم، گفت گذاری، هدفمندی و هدایت کشاورزی برای حل مشکل بحران آب حرکت می وی با بیان اینکه به سمت سرمایه

زه مکانیزاسیون به دلیل کمبود بودجه و افزایش نرخ سود بانکی کند شده که به دنبال تصحیح و ماه گذشته، ارائه تسهیالت در حو

 .ثبوت آن هستیم

المللی برای  در حال حاضر شاهد عالقه برندهای معتبر بین: این مقام مسئول با بیان اینکه در حال خروج از رکود هستیم، اظهار کرد

 .ای ماشین آالت کشاورزی خواهد شدحضور در ایران هستیم که منجر به ارتق

توانیم به عنوان نمونه محصول  می: شود، افزود ها باعث ارتقای کیفیت می وی با اشاره به اینکه مطلوب بودن گردش مالی شرکت

 .وری بیشتر را به دنبال داشته باشد زمینی را با روشی کشت کنیم که آب کمتر و بهره سیب

امروز استفاده از بذری که : شود، تصریح کرد ری موضعی و زیر سطحی در اراضی کشاورزی دنبال میعباسی با اشاره به اینکه آبیا

 .طول دوره کوتاه داشته باشد، توسعه کشت نشائی و انتقال کشت بهاره به پاییزه آغاز شده است

سیاست : ار ارائه کند، ادامه دادبر راهک وی با تأکید بر اینکه صنعت برای کشت ذرت، پنبه، چغندر قند و دیگر محصوالت پرآب

 .بخش کشاورزی تولید محصول بیشتر در ازای آب مصرفی است

توان حفظ  های مرسوم، روند تولید کشور را نمی رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه با روش

نوع فناوری نوین در عرصه مکانیزاسیون  09یم و تاکنون های نوین هست در این حوزه نیازمند فناوری: کرد، خاطرنشان کرد

 .شناسایی شده است

دولت با تمام : دهد، گفت های نوین در بخش کشاورزی می درصد کمک بالعوض برای استفاده از فناوری 09وی با بیان اینکه دولت 

 .ی تزریق کرده استمیلیارد تومان به بخش مکانیزاسیون کشاورز 199های اعتباری، یک هزار و  محدودیت

های کشاورزی با کمک سازمان تحقیقات صنعتی و استانداردسازی به جد دنبال  عباسی با تأکید بر اینکه استانداردسازی ماشین

 .استانداردسازی کمتر از یک سال انجام شد: شد، اظهار کرد

http://www.farsnews.com/
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در کنار خودروسازی، : باید دیده شود، افزود های کشاورزی وی در ادامه با اشاره به اینکه در منشور صنعت کشور، صنعت ماشین

 .های کشاورزی نیز باید مد نظر قرار گیرد ساخت لوازم خانگی و صنعت ماشین

سایت  02تا  09در بخش مکانیزاسیون، : این مقام مسئول با بیان اینکه در حال اصالح فرآیند تولید بذر کشور هستیم، تصریح کرد

 .ها به سرانجام رسیده و باقی در دست اقدام است حال ساخت است که برخی از آنتولید بذر در کشور طراحی و در 

نیازهای کشاورزی و باغداری باید مورد توجه صنعت : وی با تأکید بر اینکه حوزه باغبانی نیز باید مورد توجه قرار گیرد، ادامه داد

 .صورت گیردگذاری در کشت نشائی  های سرمایه قرار گیرد و تولید بر اساس اولویت

اگر روشی علمی برای تولید برنج با آب کمتر : عباسی با بیان اینکه مخالف کشت برنج در استان خوزستان هستیم، خاطرنشان کرد

 .ایجاد شود مخالفتی نخواهیم داشت

شدیم که  گذاری ماشین آالت کشاورزی وارد همکاری کنندگان نیز برای قیمت با سازمان حمایت از مصرف: وی در پایان گفت

 .تواند گام مؤثری در این راه محسوب شود می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=60099251999992 
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 تفرقه

 آیانا 1349مرداد  20, یکشنبه

 اه برگزار شد دومین جشنواره انجیر در گلوگ
آیین اختتامیه دومین جشنواره انجیر در شهرستان گلوگاه، با حضور فرماندار گلوگاه و جمعی از مسووالن شهرستانی، 

پدر انجیر گلوگاه، غرفه داران، تولیدکنندگان و فعاالن عرصه کشاورزی به ویژه باغداری در گلوگاه، شنبه شب در 

 .سالن ارشاد گلوگاه برگزار شد

ارش خبرگزاری کشاورزی ایران، احمد گالبیان، معاون ترویج جهاد کشاورزی مازندران در این آیین با اشاره به برگزاری به گز

انجیر به عنوان غذای کاملی که به : مناسب دومین جشنواره انجیر گلوگاه و معرفی تولیدات و فرآورده های این میوه بهشتی گفت

نظر اقتصادی، دارای ارزش بسیار باالیی است که باید با استفاده از توان سرمایه گذاران برای  تنهایی دارای انرژی فراوان است، از

 .تثبیت شغلی این نوع کشت، ایجاد سرمایه گذاری و اقتصادی کردن بیشتر این میوه تالش شود

ل، در اشاعه این ایده ی نو و افزایش اکبر ایران نژاد، پدر انجیر درگلوگاه است که توانست با کشت انجیر در حاشیه جنگ: وی افزود

 .تولید انجیر در استان نقش بسزایی داشته باشد

فرماندار گلوگاه نیز با تاکید بر افزایش بحث سرمایه گذاری در میوه انجیر و فرآورده های آن با برگزاری جشنواره انجیر این میوه به 

 .امیدواریم در سطح ملی نیز به عنوان برند ملی شناخته شود :عنوان برند گلوگاه در استان شناخته شده است، یادآور شد

باید شرایطی فراهم شود تا از این میوه انجیر و : عیسی قاسمی طوسی با بیان اینکه دغدغه رهبری نیز اقتصاد مقاومتی است، افزود

 .فرآورده های آن در راستای توسعه اقتصادی استفاده شود

کن در اقتصاد کشور است که باید همه با هم در این راستا تالش کنیم تا با همدلی و همزبانی سرمایه گذاری مهمترین ر: وی گفت

 .فعالیت بخش خصوصی در بخش تولید و فروش انجیر و فرآورده های رونق گرفته و شاهد رشد اقتصادی در منطقه باشیم

شنواره بر پاشد که رشد قابل توجهی نسبت به سال غرفه در این ج 09مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه نیز با اشاره به اینکه حدود 

مقاله علمی در رابطه با انجیر به دبیرخانه وارد شده که به صورت  62عالوه بر برپایی نمایشگاه و غرفه، : گذشته داشته است، افزود

 .عملی و تئوری مورد بررسی قرار گرفته و اجرایی می شود

نظر گرفته شده این جشنواره، محصوالت مختلف فرآوری شده از انجیر که غالبا توسط زنان در غرفه های در : رضا پورفالح ادامه داد

روستایی فرآوری شده بود با هدف تقویت اقتصاد روستا و توانمندی شرکت های تعاونی زنان روستایی به نمایش گذاشته شد که در 

 .حال راه یافتن به نمایشگاه کشوری است

با توجه به اقلیم این شهرستان، انجیر گلوگاه در طول سال به : ارگانیک و سالم معرفی کرد و گفت وی انجیر گلوگاه را محصولی

 .لحاظ اینکه بدون سموم شیمیایی به ثمر می نشیند محصولی سالم و ارگانیک به شمار می رود

ه انجیر گلوگاه و غرفه های برتر گفتنی است در این جشنواره، از تولیدکنندگان برتر، مدیران و دست اندرکاران دومین جشنوار

 .تجلیل شد
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 متفرقه
 آیانا 1349مرداد  20, یکشنبه

 شود  دومین جشنواره ملی نعناع در کاشان برگزار می
عنوان بهترین نوع  شهریورماه سال جاری با هدف ثبت نعنای خاص منطقه فین به ۰0تا  ۰7عناع دومین جشنواره ملی ن

 .شود نعنا کشور در کاشان برگزار می

شهریور ماه سال جاری با هدف رونق  50تا  52، دومین جشنواره ملی نعناع (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

خاص منطقه فین بعنوان بهترین نوع نعنا در کشور، انعقاد تفاهم نامه و قرارداد همکاری با شرکت های  اقتصادی منطقه، ثبت نعنای

بزرگ داروسازی جهت زیر کشت بردن زمین های کشاورزی به سفارش شرکت های مذکور، باال بردن سطح آگاهی کشاورزان 

هت مصرف داخلی و صادرات، ترویج و توسعه کارگاه ها و منطقه، سطح زیر کشت گیاهان دارویی و افزایش تولیدات استانداردج

کارخانجات تولید عرقیات، شناسایی پتانسیل های بالقوه و بالفعل منطقه در سطح کشور، تردد اقشار مختلف گردشگران داخلی و 

گردشگری و ترویج های فرهنگی و اقتصادی، تالش در جهت ایجاد منطقه نمونه  خارجی در منطقه جهت تحقیق در حوزه پتانسیل

 .شود رویکرد مردم به طب سنتی اسالمی در کاشان برگزار می

با توجه به آنکه امروزه تنها راه چاره مبارزه با دنیای استعمار چه در حوزه کشاورزی، چه در حوزه صنعت و چه در حوزه فناوری و 

ایران نیز با توجه به . ادی هر کشوری کشاورزی استاز مهمترین و استراتژیک ترین حوزه های اقتص. تولید دانش تولید ملی است

موقعیت جغرافیایی منحصربه فرد و محصوالت منحصربه فردش، می تواند نه تنها خود را از وابستگی به مواد غذایی خارجی برهاند 

است بی تردید می تواند که این حوزه به تدریج جایگزین نفت گردد و در این بین گیاهان دارویی ایران که شهره عام و خاص جهان 

 .بیشترین نقش را داشته باشد

منطقه حاصلخیز فین کاشان و روستاهای اطرافش به باور همه کارشناسان این حوزه یکی از مرغوب ترین نعنای جهان را داراست 

در اقتصاد این منطقه محصولی که اگر بدان خوب پرداخته شود تحولی بی نظیر . که متأسفانه به دالیلی چند ناشناخته مانده است

این پرداختن از ترویج کشت نعنا، مکانیزاسیون مراحل کاشت، داشت، برداشت و استحصال . و به تبع آن اقتصاد ملی خواهد داشت

 .شود المللی ختم می عرق نعنای مرغوب و برگ نعنای خشک آغاز و در نهایت به معرفی این محصول به بازارهای داخلی و بین

مردمی که باید بکارند و تولید کنند و مسئولینی که . ل نمی شود جز به مدد همدلی و همراهی مردم و مسئولینو این مهم حاص

 .راهگشایی کنند

عالقه مندان می توانند مقاالت خود با موضوعات کشاورزی، فراوری، بسته بندی و صنایع وابسته، اقتصاد و بازرگانی، کاربرد در 

 .به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند 09شهریور ماه  62موضوعات مرتبط را تا طب سنتی و سایر  -داروسازی 

به منظور افزایش سطح آگاهی کشاورزان و عموم مردم نشست و کارگاه های آموزشی با حضور اساتید برجسته کشور ویژه 

ن دارویی و خواص نعنا کشاورزان در خصوص مباحث اقتصادی و تخصصی کشت نعنا و ویژه عموم افراد در خصوص نقش گیاها

بازدید مهمانان و مدعوین جشنواره از کشتزارهای منطقه و کارگاههای سنتی و صنعتی و بازدید از مجتمع های صنعتی مرتبط، 

 .انتشار ویژه نامه تخصصی جشنواره و برپایی نمایشگاه عرضه محصوالت منطقه در حاشیه جشنواره پیش بینی گردیده است

اختتامیه جشنواره پس از ارائه مقاالت برتر و تقدیر آنها، از کشاورزان نمونه نعنا نیز تقدیر به عمل آید و از تمبر  قرار بر این است در

 ./یادبود جشنواره رونمایی شود

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/59665-6.html 
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همتفرق  
 آیانا 1349مرداد  26, دوشنبه

 های داستانی  ها و سریال جای خالی کشاورزی در فیلم
های هر هفته پیش از پخش  را که پنج شنبه شب "بیمه و کشاورزی"شاید برنامه (: ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران 

ای با رویکرد توجه  برنامه. شیدشود، دیده با با قالب ترکیبی در گروه اقتصاد شبکه اول سیما پخش می 43خبر ساعت 

به بیمه محصوالت کشاورزی و دامی و آسودگی خیال آنان در شرایط بروز خسارت در اثر عوامل قهری و توجه دولت 

شود و از انجا که موضوع بیمه  تازگی از شبکه اول سیما پخش می به استمرار و توسعه بخش کشاورزی کشور که به

های خود را به گردباد حوادث غیرمترقبه طبیعی  انی بوده است که تمام سرمایههمواره دغدغه همیشگی کشاورز

اهلل انیسی، چهره دیرآشنای  کننده و مجری این برنامه حبیب اند موضوعی مهم است؛ لذا گفتگو با تهیه گذاشته

صی کشاورزی ایران های خوبی باشد تا خبرگزاری تخص تواند یکی از بهانه های اخیر، می کشاورزی تلویزیون طی سال

( خورشیدی تاکنون 49۶9یعنی از نیمه دوم سال )های طوالنی  به بهانه پخش این برنامه و فعالیت مستمر او طی سال

های ترکیبی با موضوع کشاورزی،  های مستند و برنامه کنندگی و کارگردانی فیلم در عرصه گویندگی، اجرا، تهیه

های مختلف، یقیناً مخاطبان  ها از شبکه های زیاد پخش این برنامه ه سالگفتگویی با وی انجام دهد که با توجه ب

گفتگویی که البته فقط . مندان به مسائل کشاورزی، خاطرات زیادی از آنها دارند ویژه کشاورزان و عالقه تلویزیون به

برداران کشاورزی و جامعه  هانگیز گذشته برای بهر های خاطره از برنامه. معطوف به این برنامه نشد و از دری صحبت شد

شده تلویزیونی برای ارتقای کمی و کیفی شبکه احتمالی کشاورز و البته  های این چهره شناخته روستایی گرفته تا ایده

برای بهبود جایگاه کشاورزی در کل نظام اقتصادی ( ایانا)هایی مانند خبرگزاری کشاورزی ایران  استفاده از پتانسیل

 . کشور

های کشاورزی  کند، این است که چطور شد در تلویزیون به برنامه شی که به ذهن همه خطور مینخستین پرس

 پرداختید؟ 

نظرم فرصت خوب و طالیی برای بخش  ضمن سپاس از لطفتان بابت توجه به اینجانب در خبرگزاری کشاورزی ایران که به

رسانی آنالین و روزانه  و تهیه خوراک خبری مبادرت به اطالعهای دنیای مجازی  کشاورزی و صنایع غذایی است که در عرصه رسانه

ها در سازمان ترویج کشاورزی و در زمینه تولید فیلم مستند و آموزشی  کند، باید عرض کنم خدمتتون که من در آن سال می

در گروه اقتصاد شبکه دو ( درباره کشاورزی)و با کار اجرای برنامه  10به همین دلیل از نیمه دوم سال . کشاورزی فعالیت داشتم

سیما و با راهنمایی و هدایت عزیزانی چون دکتر ظهیری، آقایان رئوفی و طراوتی، کارم را در تلویزیون با موضوع کشاورزی شروع 

در شبکه اول  19سپس در تداوم آن و در پایان سال . کردم و همین سرآغازی شد برای ادامه کار در همین عرصه یعنی کشاورزی

این برنامه در قالب یک طرح طوالنی مدت با عنوان طرح . اجرای برنامه روتین شبکه روستا را به عهده گرفتم -گروه اقتصاد- سیما

ای در طول هفته  دقیقه 92کنندگان و دیگر عوامل گروه اقتصاد و با پخش سه برنامه  شبکه روستا و با همکاری گروهی از تهیه

کی از همکاران بسیار خوب و با تجربه و صاحب نظر آقای حمید شیرازی بود که پخش آن از سال شد که مسئولیت آن با ی تولید می

دلیل استمرار آن در پرداختن به همه مسائل روستاییان و کشاورزان و کارشناسان و  از شبکه اول سیما ادامه داشت و به 05تا  19

ای ارسالی از طرف بینندگان به برنامه از مناطق مختلف کشور ه مسئوالن بخش کشاورزی، مخاطبان زیادی داشت که انبوه نامه

توضیح اینکه آن زمان امکانات و تکنولوژی امروزی نبود و ارتباط بینندگان بیشتر از طریق تلفن و نامه پستی . )گواه این مدعاست

 .(پذیرفت انجام می
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ها این برنامه را تماشا  شد، خیلی ی محدودی پخش میها جالب اینکه چون اون موقع فقط دو شبکه یک و دو فعال بود و برنامه

مند به کشاورزی و  کشاورزی بود و چه کسانی که ارتباطی با کار کشاورزی نداشتند، اما عالقه  کسانی که کارشان کردند؛ حال چه می

و خاطره آنها من را در یاد دارند ها  به همین دلیل خیلی از مخاطبان تلویزیون هنوز با آن برنامه. طبیعت و فضاهای روستایی بودند

 .شناسند و به انحای مختلف ابراز لطف دارند و می

هایی  اید؟ ضمناً از آن موقع تا حاال بیشتر در چه زمینه سازی هم تجربه کرده آقای انیسی، شما در زمینه کار فیلم

 اید؟  فعالیت داشته

نما از شورای ارزشیابی هنرمندان کشور وزارت فرهنگ و ارشاد من دارای گواهینامه درجه دوی هنری در رشته کارگردانی سی

ها کار  کنم، همان زمان و در اوائل هم در کنار کار اجرای برنامه سازی و هنری عرض می های فیلم در مورد تجربه. اسالمی هستم

هایی که داشتم کار  بعد بیشتر برنامه به 02دادم، اما به تدریج و از سال  ها کار تهیه را هم انجام می نویسندگی و در بعضی قسمت

 .ام تاکنون داشته 02های مستندی که از سال  های ترکیبی و فیلم تهیه و کارگردانی آنها به عهده خودم بوده است، ازجمله برنامه

 توانید اشاره کنید؟ ها می به تعدادی از آن برنامه

زشی باغچه کوچک در زمینه آموزش و نگهداری گل و گیاهان آپارتمانی را مجموعه برنامه آمو. توانم اشاره کنم ها می به این برنامه

با عنوان گل و گیاه مجموعه دیگری را در همین شبکه تهیه و تولید  00در شبکه دو کار کردم که بعدها در سال  02در سال 

 69ای و  دقیقه 59زمان  یی با مدتها در قالب مجموعه برنامه -؛ در شبکه دو سیما01در سال -جویی  برنامه هنر صرفه. نمودم

های  هایی کوتاه با عنوان نمونه ای در زمینه استفاده درست و منطقی از منابع انرژی و مواد غذایی؛ یا تهیه و کارگردانی برنامه دقیقه

 51یبی ، همزمان دو برنامه ترک06و  09های  که البته بین سال 00و  00های  کشاورزی در سیمای بامدادی شبکه یک سال

 .سیما داشتم 9قسمتی را در شبکه دو سیما و شبکه 

 .ها به عهده خودتان بود اگر اشتباه نکنم، ظاهراً کار نویسندگی و اجرای این برنامه

قسمتی اقتصاد کشاورزی از شبکه دو  51برنامه . ها نیز به عهده خودم بود تنها کار نویسندگی و اجرا، بلکه کارگردانی این برنامه نه

های کشاورزی اختصاص داشت،  های کشاورزی که به آخرین تحقیقات و پژوهش قسمتی تازه 51شد و برنامه  ما تهیه و پخش میسی

 .شد سیما تهیه و پخش می 9در شبکه 

که های جدید هم، باید به برنامه بیمه و کشاورزی در گروه اقتصاد شبکه اول سیما اشاره کنم  های ترکیبی در سال از دیگر برنامه

کنندگی و کارگردانی این  تهیه و پخش شد که هم کار نویسندگی و اجرا و هم تهیه 00قسمت در سال  60این مجموعه برنامه در 

اینک با همین عنوان در شبکه یک  طور که مطلعید سری سوم این مجموعه برنامه هم برنامه را به عهده داشتم و البته احتماالً همان

 .ش استسیما در حال تولید و پخ

 !اید های گفتگومحور هم داشته تا آنجایی که ما به یاد داریم شما برنامه

و برنامه  02در سال ( اقتصاد بدون نفت)ها که یادم هست برنامه تلویزیونی آموزش بنیان توسعه، همچنین  بله ازجمله این برنامه

شده است و خاطرات خوبی با آنها دارم، چرا که  ها در شبکه دو سیما تهیه و پخش است که این برنامه 00سال ( خشکسالی)

 .ها مهمان بودند نظران و اساتید ارزشمندی در این برنامه صاحب

ساختید، بعد از  های مستند آموزشی می فیلم -آقای انیسی، شما اشاره داشتید که ابتدا در سازمان ترویج کشاورزی 

 اید؟ آن در تلویزیون هم فیلم مستند داشته

در سازمان ترویج کشاورزی شروع کردم که در کنار  19های دهه  سازی را ابتدا و در سال طور که اشاره کردید من کار فیلم بله همان

ها غیر از استفاده در  ساختیم و این فیلم متری و مستند آموزشی در زمینه کشاورزی می میلی 61های  دیگر همکاران قدیمی، فیلم
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شد، اتفاقاً خیلی از این  مناطق مختلف کشور برای آموزش کشاورزان از تلویزیون هم پخش می واحدهای سمعی و بصری در تهران و

 .پخش شده است 09و دهه  19شبکه روستا در دهه   ها در برنامه فیلم

روه ام که بخشی از آنها در گ های مستند و با موضوعات مختلف در زمینه کشاورزی تهیه و تولید کرده و اما در تلویزیون فیلم

ام،  های اخیر داشته تولید شده است، ولی از کارهای شاخصی که در تلویزیون در زمینه فیلم مستند و طی سال "جهاد"تلویزیونی 

و از  09در سال  "زعفران، طالی سرخ"در شبکه دو سیما و همچنین فیلم مستند دو قسمتی با عنوان  "پسته، طالی سبز"فیلم 

جایزه بهترین فیلم را از  01از شبکه سه سیما پخش شد و در سال  02است که این فیلم در سال  تولیدات مرکز مستندسازی سیما

 .سومین جشنواره ملی زعفران دریافت کرد

 اید؟ هایی را تولید کرده اشاره کردید به گروه جهاد، از چه سالی با گروه تلویزیونی جهاد همکاری داشتید و چه برنامه

ام که تاکنون هم این همکاری ادامه داشته و در حال حاضر یک  ورشیدی با گروه جهاد همکاری داشتهخ 6005من از ابتدای سال 

های تحقیقاتی جدید است و دو برنامه دیگر در زمینه ترویج کشاورزی نیز  که مربوط به طرح "در مسیر پژوهش"مجموعه با عنوان 

تاکنون  05هایی که از سال  شاورزی ایران عرض کنم از نمونه برنامهباید خدمت خوانندگان خوب خبرگزاری ک. در دست تولید دارم

قسمتی مجله علمی  60مجموعه •ام و از شبکه اول سیما پخش شده،  در گروه جهاد و در قالب ترکیبی و مستند تهیه و تولید کرده

لب ترکیبی و موضوع معرفی های کشاورزی با قا برنامه برترین•کشاورزی در قالب ترکیبی و درباره تحقیقات کشاورزی 

های مناسبتی  برنامه آموختگان کشاورزی و ویژه موضوع اشتغال دانش-برنامه کشاورزی و کارآفرینی •تولیدکنندگان نمونه کشاورزی 

روزآمد ویژه دستاوردهای تحقیقاتی کشاورزی بهار  -و برنامه نوآور 05تا  00های  هفته جهاد کشاورزی و هفته پژوهش بین سال

 .بوده است 05

 های مستند؟ و از میان فیلم

کشاورزی )، (های توسعه گام)، (کشاورزی حفاظتی)، (خودکفایی گندم)های  توانم به فیلم های مستند گزارشی هم می از میان فیلم

تهیه بخش البته . اشاره کنم که همه این کارها از شبکه اول سیما پخش شده است( تحقیقات چای و برنج)، (پایدار محصول سالم

 .ام های برنامه زنده سیمای آبادی طی چند ساله اخیر از دیگر کارهایی است که در گروه جهاد داشته ها و گزارش ای از آیتم عمده

هایی حضور داشتی و چه دستاوردهای  هایی و با چه فیلم اشاره به جشنواره زعفران داشتی، تا به حال در چه جشنواره

 داشته است؟

 09بار آن بار در جشنواره رشد بود که چند فیلم داشتم و در سال  چندین جشنواره شرکت داشتم که نخستینتا به حال در 

بود که کار نویسندگی آن با من بود و در این جشنواره دیپلم  "کفشدوزک، حشره مفید"و  "زنبور تریکوگراما"های انیمیشن  فیلم

های تلویزیون شناخته شدم و  عنوان مجری برتر برنامه جشنواره روستا به در هفدهمین 6005ماه سال  سپس در دی. افتخار گرفت

 .مفتخر به دریافت تندیس جشنواره لوح تقدیر و جایزه ویژه این جشنواره شدم

از تولیدات مرکز مستندسازی سیما موفق به  "زعفران، طالی سرخ"به خاطر نویسندگی و کارگردانی فیلم مستند  6001در سال 

دیس، لوح تقدیر و جایزه بهترین فیلم از سومین جشنواره طالی سرخ شدم همچنین دریافت لوح تقدیر و جایزه برای دریافت تن

های من در  از دیگر موفقیت 6009فیلم مستند سیب دماوند از دومین جشنواره فیلم کوتاه سیب دماوند به تاریخ شهریورماه سال 

 .هاست حضور در جشنوارههای تلویزیونی و  سازی و برنامه عرصه فیلم

 ای بوده است؟ سازی در تلویزیون دیگر کارهای شما در چه زمینه سازی و برنامه آقای انیسی، غیر از کار اجرا، فیلم

در رادیو شبکه سراسری، چند سالی در زمینه تهیه گزارش برای برنامه  19من از همان ابتدای کارم، تقریباً در نیمه دوم سال 

ها ادامه ندادم، اما چندین سال بعد و بین  فعالیت داشتم، اما به دلیل تداخل با کارهای تلویزیون و سفر به استانکشاورزی رادیو 

اندازی این مرکز رادیویی و از  که در کرج اقامت داشتم، بنا به پیشنهاد مدیر وقت رادیو کرج که از بانیان راه 09تا  00های  سال
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سالی در رادیو کرج هم فعالیت داشتم و گویندگی سه برنامه گفتگو محور را در سه موضوع  مدیران پرتالش و دلسوز بود، چند

سازی در تلویزیون و کمبود وقت نتوانستم ادامه  دلیل کار برنامه متفاوت کشاورزی، اقتصادی و اجتماعی به عهده داشتم که باز هم به

 .ای شروع فعالیت این مرکز، برایم خاطرات شیرینی به همراه داشته بدهم، اما همان چند سال گویندگی در رادیو کرج و در سال

ها و  طور پراکنده گویندگی متن فیلم به 10در زمینه کار گویندگی فیلم و دوبالژ نیز از همان شروع کارم حدود نیمه دوم سال 

های اول و  ی مستند اقتصادی و علمی در شبکهها های کشاورزی و فیلم ام که بیشتر در برنامه های تلویزیونی را به عهده داشته برنامه

 .دو سیما بوده است

طور مستمر  به 09تا  01های  تر و در واحد دوبالژ شبکه دو به این کار ادامه دادم و در محدوده سال طور جدی به 05های  اما از سال

سازی در تلویزیون پرداختم و کار گویندگی متن  امههای مستند همکاری داشتم، ولی بعداً باز بیشتر به کار برن با واحد دوبالژ و فیلم

 .دهم طور پراکنده تا به حال انجام می ها را به فیلم و برنامه

شود، با توجه  هایی که با موضوع کشاورزی در تلویزیون هم اینک تولید و پخش می آقای انیسی نظرتون درباره برنامه

 شر عظیم کشاورزان کافی و کیفی است؟کنید با توجه به ق به اهمیت کار کشاورزی فکر می

باید عرض کنم کشاورزی کاری بسیار ارزشمند و مقدس است که ارتباط خیلی زیادی با زندگی مردم دارد و در واقع غذای مردم از 

از شوید همه چیز ریشه در کشاورزی دارد،  شما در زندگی و محیط اطرافتان اگر دقت کنید متوجه می. شود این طریق تهیه می

دلیل  های بسیار خوبی در زمینه کشاورزی دارد و در مجموع اگر توجه داشته باشیم، به طرفی کشور ما ایران استعداد و پتانسیل

تولید محصوالت مختلف زراعی و باغی و دامی در سطح جهان خیلی حرف برای گفتن داریم، خیلی از محصوالت ما در بازارهای 

رغم اهمیت این بخش و قشر عظیم  اما واقعیت این است که به. یان بسیار زیادی دارندجهانی شناخته شده هستند و مشتر

های بیشتری  ، برنامه09و نیمه  19شود، قبالً در دهه  برداران کشاورزی، به موضوع کشاورزی در تلویزیون خیلی کم توجه می بهره

هایی که در  های اندک و پراکنده در بین حجم زیاد برنامه اینک تعداد برنامه در زمینه کشاورزی در تلویزیون داشتیم، ولی هم

های  نظر برسد برنامه شود، شاید به شود کم است و بهتر است بگوییم اصالً دیده نمی های مختلف تلویزیونی تهیه و پخش می شبکه

این زمینه نیست، در صورتی که کشاورزی فقط برای قشر خاصی از جامعه است و چون بیننده ندارد؛ لذا نیازی به تولید بیشتر در 

همه مردم فضاهای کشاورزی و طبیعت روستا را دوست دارند و از طرفی ضروری است با کار و نحوه تولید محصوالت کشاورزی و 

مواد غذایی آشنایی بیشتری داشته باشند تا هم ارزش کار کشاورزان و تهیه غذا را بیشتر بدانند و هم با کسب اطالعات از کیفیت 

اکنون در خیلی از  الزم به توضیح است هم. حصوالت تولیدی امکان انتخاب و تهیه محصول با کیفیت و سالم را داشته باشندم

های پر و پا  شود و بیننده کشورها یک شبکه اختصاصی در زمینه کشاورزی دایر هست که فقط مسائل کشاورزی در آن منعکس می

عنوان تنها خبرگزاری کشاورزی در جهان، نقطه قوتی  هم به( ایانا)زاری کشاورزی ایران اگرچه وجود خبرگ. قرص و زیادی هم دارد

تواند خوراک خبری و آموزشی  رسانی غیرتلویزیونی است که در صورت اختصاص بخشی از اعتبارات بخش به آن، می در عرصه اطالع

 .کشاورزی و صنایع جانبی فراهم کندگیران بخش  سازان و تصمیم و فنی مناسب برای جامعه کشاورزان و تصمیم

در هر صورت، اگر به همان موضوع پرسش شما برگزدم، باید اضافه کنم که در کشور ما ایران هم از خیلی از سال پیش، صحبت از 

هه ایجاد یک شبکه تلویزیونی در زمینه کشاورزی و روستایی به میان آمد، اما هیچ وقت عملی نشد، شاید طرح شبکه روستا در د

در واقع مقدمات تولید یک شبکه روستایی و کشاورزی بود، ولی فقط در حد یک برنامه تلویزیونی طی چند سال دوام یافت و  19

با همکاری وزارت جهاد کشاورزی در شبکه بازار، بخشی از وقت این  00به فراموشی سپرده شد خوشبختانه طی نیمه دوم سال 

فراهم شود که  "شبکه کشاورزی"اندازی  صاص یافت که قرار است در تداوم آن مقدمات راهاخت "مجله کشاورزی"شبکه با عنوان 

عملی شود، یقینا در توسعه بخش کشاورزی و در نهایت توسعه اقتصادی  "شبکه کشاورزی و روستایی"اگر این اتفاق، یعنی ایجاد 

در صورت داشتن یک شبکه اختصاصی کشاورزی و . داشتهای کشاورزی تأثیر بسزایی خواهد  کشور و جلب توجه جوانان به فعالیت

جوانان این سرزمین را با کار نیاکان خود بیشتر / های مختلف در قالب مستند، آموزشی و مسابقه توان با تولید برنامه روستایی، می
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ول کنیم که امروزه دیگر باید قب. آموختگان رشته کشاورزی را به سمت فعالیت در عرصه کشاورزی هدایت کرد آشنا ساخت و دانش

 .کشاورزی، یک کار سنتی و ساده نیست و در جهان و کشور ما، امروز کشاورزی یک علم و تکنولوژی شده است

پذیرد، لذا ضرورت دارد جامعه،  های کشاورزی و تحقیقات مربوط به آن از طریق بیوتکنولوژی انجام می اینک خیلی از فعالیت هم

اگر ما یک شبکه کشاورزی کارآمد و کیفی داشته باشیم، . بیشتر با اهمیت کار کشاورزی آشنا شود ویژه قشر جوان، هر چه به

های جذاب روستایی و فضاهای کار  ها را با محوریت کشاورزی و با موضوع فیلم ها و تله ها و داستان توانیم خیلی از سریال می

ها  ها و داستان اکنون قصه در حالی که هم. روستا تهیه و تولید کنیمهای کشاورزی در طبیعت بکر  های فعالیت کشاورزی و زیبایی

های  کننده شهری و دعواهای خانوادگی، یکنواخت شده است؛ در حالی که تولید فیلم ها و زندگی خسته در محدوده آپارتمان

 ./آورد ت سالم را به ارمغان میها از فضاهای کار و فعالیت کشاورزی، طراوت و نشاط و روحیه کار و فعالی داستانی و سریال

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/59600-6.html 
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 متفرقه
 آیانا 1349مرداد  28, چهارشنبه

 ! سازمان نظام مهندسی کشاورزی ثروتمند است
احبه ای که به دعوت او وارد ساختمان مرکزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور پیش از آغاز مص

که برای نخستین بار در ادوار سازمان به شکل آبرومند و  39شوم، تاکنون جز در آیین روز ملی مهندس در زمستان 

ییسی به غایت متفاوت با رییس ادوار ر. در شان مهندسان کشاورزی کشور برگزار شد، او را از نزدیک ندیده بودم

رییسی که میزبان نگارنده شد تا پاسخگوی هر پرسش دلخواهم باشد، بدون آن که محافظه . گذشته به نظر می آید

اگرچه از بخشی از گپ و گفت دوجانبه، می شد . کاری زجرآوری داشته باشد یا نقطه نظر دلخواهش را تحمیل کند

خی تا حد زیادی نگاه او را از نگاه برخی مدیران کشاورزی فراتر برده است و محمود حجتی فهمید که مطالعه کتب تاری

اگرچه با تاخیر، اما موفق به انتصاب مدیری خوشفکر و دوراندیش برای اعمال اصالحات تدریجی، اما پایدار در خرابه 

حضور چهره هایی راکد، نه به سازمان ای به نام نظام مهندسی کشاورزی شده است که به لطف برخی نواقص قانونی و 

اگرچه پیش تر در وصف روحیه مشورت جمعی و احترام به همکاران سازمان، حتی ! شباهت داشته است و نه به نظام

 .جوان ترین آنها توصیف هایی شنیده بودم

د دشوارترین مسوولیت البته او راه طول و درازی دارد و دستش برای بسیاری از تغییرات دلخواهش بسته؛ در واقع شای

برای یک مدیر تشکل غیردولتی، انتظارات زیاد دولتمردان و غیر دولتی ها از او باشد در زمانه ای که به قول کبیری در 

، (به تعبیر خود کبیری) عین ثروتمند بودن، بالفعل فقیر است و در واقع افق های دوردست رییس جدید این سازمان

تی از یک معمار پرسیدند بزرگ ترین کارت را معرفی کن، پاسخ داد بزرگ ترین کار من وق"مشمول این مثال است که 

 ".کار بعدی ام است

 !توصیه می کنم خواندن این مصاحبه را از دست ندهید

 علیرضا صفاخو: گفتگو

 مخاطره جایگاه سازمان در صورت تصویب اختیار انحالل از سوی قوای سه گانه *

 شعبه پراکنده هستند 06ی استان ها؛ امروز سازمان نظام مهندس 06 *

 در طرح اصالحی، رییس سازمان مرکزی به جای وزیر احکام روسای شوراهای استانی را صادر می کند *

 از همان روز اول سال آینده مشخص و اعالم می شود 02تعرفه های سال  *

ز همانند امکانات سخت افزاری در کشاورزی یارانه اعطا دولت به طرح های نرم افزاری مانند خرید خدمت مهندسان کشاورزی نی*

 کند

تا آنجا که ما مطلع هستیم، ریاست سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در دوره جدید، از ! آقای کبیری •

 ؟ آیا جز این است که!میان مدیران حرفه ای مورد پذیرش وزیر جهاد کشاورزی، خواستگاران زیادی نداشت، چرا

 خرابه های زیادی از مدیریت ادوار گذشته به جا مانده که اداره آن را بسیار دشوار ساخته است؟

به نوعی از میان مدیریت بخش دولتی که در قبال بودجه ای معین . تشکل هایی مانند نظام مهندسی مدیریت از نوع سوم است

و تعاونی که جمعی با ایده ها و ابتکارات مشخصی به  تکالیف و خدمات مشخص ارائه می کند و همچنین مدیریت بخش خصوصی

دنبال منافع اقتصادی می روند، مدیریت سازمان نظام مهندسی که به نوعی تلفیقی از مدیریت دولتی و مدیریت غیر دولتی به 

 .ی نداردلذا برداشت شما درست است که مدیریت این گونه تشکل ها طرفدار زیاد. مفهوم غیر خصوصی و غیر تعاونی است
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پس چرا باید فردی مانند آقای کبیری با آن سوابق مدیریتی، به ریاست سازمانی با حجم گسترده مطالبات و در  •

 ؟!عین حال گره های زیاد تامین منابع مالی و اختیار عمل های محدود مدیریتی تن بدهد

و لزوم مشارکت در همراهی با مهندس حجتی که با موانع  به هر حال من هم به آسانی زیر بار نمی رفتم، اما با توجه به تغییر فضا

ضمن این که اگرچه در ظاهر امر این . گسترده مواجه بوده است، احساس کردم نباید از زیر بار این مسوولیت شانه خالی کنم

قوه ثروتمند است و سازمان، دارای حساب های مالی قابل توجه نیست، اما در واقع سازمان نظام مهندسی کشاورزی سازمانی بال

نفر دکترا  6999هزار نفر کارشناس ارشد و  60هزار نفر از آن ها کارشناس،  609هزار عضو که  599وجود قریب به ! بالفعل فقیر

کما این که در دنیا، سال های طوالنی است . ،جمعی است ثروتمند که در صورت رفع برخی موانع می تواند ثروت ساز هم باشد

 .ی بزرگ ترین ثروت هر جامعه محسوب می شوندنیروهای انسان

آقای کبیری، طی مدت قریب به شش ماهی که از انتصاب جنابعالی به عنوان رییس سازمان نظام مهندسی  •

 کشاورزی گذشته، چه آسیب شناسی و اقدام خاصی برای رفع ایرادها انجام داده اید؟

است که شوراهای استانی سازمان به مانند جزایری منفصل از یکدیگر یکی از آفت های شناسایی شده به لحاظ ساختاری، این 

هستند که این پراکندگی سازمانی، مزیت پیگیری مطالبات در قالب تشکیالتی واحد برای پیگیری مطالبات در سازمان های قانونی 

به طور مثال . فاده از روش هایی نوین استلذا یکی از اقدام ها جهت همگرا کردن استان ها با شورای مرکزی، است. را از بین می برد

که بهره بردار مراجعه ... یکی از اقدام ها، طراحی سامانه ای جدید و معرفی آن به استان ها بوده تا در مواردی مانند صدور پروانه یا 

تسهیل در سرعت  می کند، در روند اخذ مدارک و زمان رسیدگی، همه یکسان عمل کنند تا سلیقه متفاوت هر کارشناس، مانع

خدمت رسانی، دقت بیشتر و کاهش هزینه های مترتب بر کار نباشد؛ یا در زمینه گزارش های مالی که با شیوه قبل گزارش های 

استان باید باید برای ارائه به شورای مرکزی می آمد تا بعد گزارش های جداگانه دریافت و تلفیق و به مجمع ارائه می  06استانی 

صورت گرفته تا نرم افزار مناسبی طراحی شود که ضمن شفاف سازی مالی، امکان ارائه گزارش های مالی و موارد  شد، مذاکراتی

در واقع این اقدام ها همانطور که قانون تصریح کرده جهت احیای هویت واحد سازمانی . بدهی ها و تعهدات را آشکار می سازد

 .شعبه پراکنده است 06سازمان نظام مهندسی؛ منتها االن در عمل  06قانونی که گفته سازمان نظام مهندسی، نه . است

با توجه به طوالنی شدن پروسه طرح اصالحی سازمان در مجلس، چه تدبیری برای تسریع در تصویب این طرح که  •

 به نظر می رسد بیش از حد منطقی طول کشیده پیش بینی کرده اید؟

خورشیدی است که پس از تایید شورای نگهبان در  6009تیرماه سال  9مصوب  قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی

منتها اشکال اینجا بوده که به . سازمان رسما تاسیس می شود، دوستان سازمان خیلی زود متوجه برخی ایرادات می شوند 06سال 

الیحه بیش از یک دوره را در برگیرد،  دالیلی نامشخص، این طرح اصالحی خیلی طول کشیده است، در حالی که نباید یک طرح یا

البته شورای مرکزی دوره چهارم هم با رویکردی تازه در بررسی نواقص طرح ! اما این طرح یا الیحه از سه دوره هم گذشته است

ی متوجه نکاتی شد که به نظر می رسد با توجه به آیین نامه مجلس در حال ارائه پیشنهاداتی جهت حذف آن ها هستیم که نم

 .دانیم با توجه به تراکم طرح ها و لوایح چه سرنوشتی شامل طرح می شود

 چه نقاط مثبت و ضعف پررنگی به عنوان شاخصه های طرح دیده می شود؟ •

به گونه ای که برخالف امروز که حکم رییس سازمان نظام . نقاط مثبت طرح اصالحی جدید، گسیختگی اولیه را جبران می کند

جمهوری صادر می کند و احکام روسای سازمان های نظام مهندسی استان ها را وزیر در طرح اصالحی پیش مهندسی را رییس 

بینی شده که رییس سازمان مرکزی به جای وزیر احکام رؤسای شوراهای استانی را صادر می کند که البته مشمول دو نظر در 

زیر موجب هم ترازی جایگاه رییس سازمان نظام مهندسی نظری مبین این است که صدور حکم از سوی و. شورای مرکزی ماست

هر استان با رییس سازمان جهادکشاورزی استان و امری مثبت است و نظری دیگر که بحث یکپارچگی سازمانی را در اولویت می 
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ع درآمدی قابل نقطه قوت دیگر در صورت تصویب پیش بینی مناب. داند و قائل به صدور احکام از سوی رییس سازمان مرکزی است

 .توجه است

اما در مورد اشکاالت می توان گفت انتخابی شدن کل ترکیب شوراهای استانی و مرکزی است که شاید برای کشور توسعه یافته 

امری مترقی باشد، اما در کشوری که همین امروز به رغم ترکیب دولتی و غیر دولتی شورای نظام مهندسی پیشرفت امور با وضع 

جه نیست و هنوز دستگاه های دولتی سازمان را جدی نگرفته اند، می توان متصور بود که در صورت انتخابی شدن مناسبی موا

 .مطلق تمام اعضای شورا، پیشبرد امور دشوار تر از امروز شود

جهاد اشکال دیگر طرح اصالحی این است که یک هیات عالی نظارتی متشکل از نمایندگان روسای عالی سه قوه شامل وزیر 

کشاورزی از طرف دولت، رییس کمیسیون کشاورزی از طرف مجلس و معاون اول قوه قضاییه از طرف قوه قضاییه تشکیل باید 

بشود که در صورت درخواست انحالل سازمان از سوی هر یک از سران قوای سه گانه، این هیأت آن را بررسی و تصویب می کند که 

 .نشود، جایگاه این سازمان را به عنوان یک تشکل صنفی به مخاطره می اندازد این امر حتی اگر منجر به انحالل هم

و تدبیر شما برای حل معضل بی تفاوتی اعضا به سازمان صنفی خودشان که موجب شده سه چهارم اعضا مبادرت به  •

 ؟!تمدید عضویت نمی کنند و در موسم انتخابات نیز هیچ رغبتی به حضور پر رنگ ندارند، چیست

ر ابتدا اجازه بدهید به گزارش اخیر آقای پرند رییس سازمان فنی و حرفه ای وزارت کار و تعاون اشاره کنم که در آن اشاره شده، د

نخستین گروه بیکار جامعه ما دانش آموختگان کامپیوتر و سپس جامعه دانش آموختگان جویای کار بخش کشاورزی هستند 

البته قانون راهکارهایی را . کم بر دالیل عدم رغبت اعضا به حضور در مسائل سازمان استاین گزارش، گویای فضای حا(. درصد50)

برای کاهش این مشکل پیش بینی کرده که اگر دستگاه های اجرایی قانون را به رسمیت بشناسند، بخشی از مشکالت رفع می 

کشاورزی و منابع طبیعی مرجع رتبه بندی دانش  به طور مثال در قانون افزایش بهره وری آمده که سازمان نظام مهندسی. شود

این قانون هم آمده که دستگاه های دولتی در واگذاری کار  5ماده  1آموختگان بخش آب و کشاورزی است و به صراحت در تبصره 

 .به پیمانکاران و مشاورین باید رتبه بندی این سازمان را لحاظ کنند

 ستن از مشکل بیکاری دانش آموختگان موثر باشد؟خب، این امر تا چه حد می تواند در کا •

هزار دانش آموخته عضو سازمان در رشته آب تحصیل کرده اند یا هزاران دانش آموخته دیگر در عرصه محیط  65ببینید وقتی فقط 

افتن پیشه به طور قطع اجرای قانون رتبه بندی موجب کاهش تصدی گری دولت و کمک به اعضا در ی...زیست و منابع طبیعی و 

در این شرایط یقین داشته باشید عضو . کما این که در این راستا تفاهم نامه ای با سازمان جنگل ها منعقد شد. مناسب می شود

مانند نظام پزشکی که زندگی تمام پزشکان وابسته . انگیزه باال برای مشارکت در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها پیدا می کند

یا در سازمان نظام مهندسی ساختمان انواع مهندسان در قالب گروه های . فه ای سازمان نظام پزشکی استبه رعایت ضوابط حر

 .در پروژه های عمرانی مشارکت دارند... مشاور تاسیسات، سازه، روشنایی و

عرصه تولید، امری واجب بنابراین با توجه به دانش پایین بهره برداران کشاورزی و هرم سنی موجود ورود نیروهای تحصیل کرده به 

درصد و 0میلیون نفری بهره برداران کمتر از  2/0است چون بنا بر گزارش های موجود آمار تحصیل کردگان دانشگاهی در جمعیت 

 .حدود یک درصد است 00بنا بر گزارش بانک مرکزی در اسفندماه 

 راهکار کاربردی شما برای اجرایی شدن این ایده چیست؟ •

ز یارانه های سم، کود، بذر و کمک های بالعوض دولت به بخش آموزش در قالب پیوست آموزشی که به صورت اختصاص بخشی ا

هزار دانش  69به طور مثال اگرچه دولت برای استخدام . خرید خدمت ارزان تر از هزینه استخدام و بیکاری جوانان کشور است

تا  659تصور کنید که این استخدام رسمی در بدنه دولت، حداقل ساالنه آموخته پیرو مصوب قانونی مجلس باید اقدام می کرد، اما 

میلیارد تومان در سال های اول و دوم به دولت هزینه تحمیل خواهد کرد؛ در حالی که می شد این بودجه را صرف آموزش  629
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خدمت در عرصه مزارع و باغ های کاربردی در عرصه و فراهم سازی بستر خالقیت و کارآفرینی ده ها هزار دانش آموخته مشتاق 

 .کشاورزی کرد

به بهره .. درصد یارانه بابت کانال، لوله، سوله و 02کما این که دولت وقتی برای اقدام های سخت افزاری مانند آبیاری تحت فشار 

فرهنگی برخی طرح بردار می دهد، چقدر بهتر و سازنده تر خواهد بود که دولت در قالب طرح های پیوست آموزشی مانند پیوست 

ها در برنامه پنجم، خرید خدمت از دانش آموختگان کشاورزی برای کاستن از مصرف غیر اصولی نهاده ها و افزایش بهره وری در 

 .عرصه تولید را تشویق کند

 خب، در این میان نقش سازمان چه خواهد بود؟ •

ی این طرح دولت شود تا هم اعضا در چارچوب مقرراتی واحد سازمان نظام مهندسی نیز به عنوان شبکه رسمی اعضا می تواند مجر

 .هزار نفر به چرخه تمدید باز می گردند برطرف شود 29هزار عضو فقط  599به فعالیت بپردازند و هم معضلی مانند این که از 

 آیا از طریق تعرفه ها، نیازهای مالی سازمان را نمی شود تامین کرد؟ •

گونه ای واگذار شده که کل حجم کار فقط از طریق دریافت تعرفه انجام شود و لذا ما هم به دلیل وظیفه صدور پروانه ها به 

در حالی که اگر هزینه های . تنگناهای مالی بخش در پرداخت تعرفه های واقعی، ناچار شدیم تا تعرفه ها را خیلی پایین بگیریم

 .دواقعی پرداخت شود، درآمد اعضا و سازمان نیز بیشتر می شو

 جز این ها راه دیگری هم هست؟ •

 .صندوق مشترک استان ها و صندوق تعاون رفاه نیز از جمله برنامه های در دستور کار است  5فعال کردن 

 و برای حل معضل تعیین تعرفه های هر سال که لعضا نصف سال گذشته تصویب و ابالغ می شود چه برنامه ای دارید؟

از همان روز اول،  02را جمع بندی و انجام می دهیم تا تعرفه های سال  02ای پیشنهادی سال امسال تا پایان پاییز تعرفه ه

 .متناسب با تورم رایج ساالنه، برای بهره بردار و مهندسان عضو سازمان مشخص شده باشد

*************************** 

 احمد کبیری در یک نگاه

 56/5/6005: متولد

 ستان پاسارگادشهر -استان فارس: محل تولد

 کتب تاریخی، مباحث توسعه و ادبیات: کتاب های غیر تخصصی مورد عالقه

 فوتبال، والیبال و شنا: ورزش دلخواه

 شعر: هنر محبوب

 :سوابق تحصیلی

 کارشناسی رشته گیاهپزشکی از دانشگاه شیراز

 کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی از مرکز آموزش مدیریت دولتی

 :سوابق خدمتی

 ماینده مردم مرودشت در مجلس شورای اسالمی دوره های دوم و سومن

 (به دبیرکلی ابوالقاسم سرحدی زاده 6005مشارکت در راه اندازی اتاق تعاون مرکزی در سال 

 معاونت امور دام وزارت جهاد سازندگی و وزارت جهادکشاورزی

 مور داممشاور محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی پس از استعفا از معاونت ا
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که به دلیل عدم اعتقاد مدیران وقت وزارت جهاد کشاورزی  01تا  00مجری راه اندازی و دبیرکل بورس کاالهای کشاورزی از 

 .بورس کاالی کشاورزی با بورس فلزات ادغام و بورس کاالی ایران تشکیل شد

ز سهامداران حقیقی و حقوقی از اعضاء جهاد متشکل ا( هست)بنیانگذاری شرکت تعاونی سهامی عام همیاران سازندگی و توسعه 

 سال 5خورشیدی به مدت  6000کشاورزی در سال 

 تاکنون 00ریاست سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ایران و عضویت شورای مرکزی آن از پاییز 

http://www.iana.ir/tashakkol/item/59605-6.html 
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 مرکبات

 آیانا 1349مرداد  28, چهارشنبه

 مهرماه  47ممانعت از صادرات کیوی تا / صادرات مازاد تولید مرکبات در سال جاری
ر و عدم درصد کیوی کشور، عالوه بر تأمین نیاز داخلی کشو 0۲درصد مرکبات و بیش از  7۲استان مازندران با تولید 

 .نیاز به واردات، صادرات این محصوالت در سال جاری را آغاز خواهد کرد

به مازندران، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران در نشست ( ایانا)به گزارش خبرنگار اعزامی خبرگزاری کشاورزی ایران 

های زراعی، باغی، دام و شیالت؛ استان  تمامی زمینههای خوب استان در  برگزارشده در محل این سازمان، با اشاره به پتانسیل

های شاخص تولید بسیاری از محصوالت باغی عنوان کرد و  مازندران را با تولید شش میلیون تن محصوالت کشاورزی یکی از استان

 .شود درصد محصول کیوی کشور در استان مازندران تولید می 09درصد مرکبات و بیش از  29: گفت

ها در  هزار هکتاری باغ 699گرفته، توسعه  پور با بیان اینکه با توجه به شرایط خاص و ویژه استان و مطالعات صورتدالور حیدر

هزار هکتاری  699پس از شناسایی : بینی شده است، افزود اند در مازندران پیش اراضی شیبدار و مرتعی که مورد تخریب قرار گرفته

هزار هکتار دیگر برای  گرفته در شرق مازندران، پنج ، در فاز دوم با توجه به مطالعات صورتها در اراضی شیبدار برای توسعه باغ

 .ها در اراضی شیبدار را داشته باشیم هزار هکتاری باغ 59بینی شده است طی سه سال آینده توسعه  یابی و پیش ها مکان توسعه باغ

ویژه پرتقال کاهش پیدا کرد و  مه شدید واردشده، باردهی محصوالت بهو لط 05ماه سال  با ورود سرما در بهمن: وی خاطرنشان کرد

درجه خردادماه و کاهش رطوبت که  90سال گذشته با مشقت زیادی توانستیم پرتقال شب عید را تأمین کنیم، اما امسال دمای 

را به تعادل برسانند و هیچ تأثیری بر میزان ها تنها توانستند میزان تولید محصول  ها شد، با توجه به زیادبود جوانه باعث ریزش جوانه

 .تولید نگذاشتند

 میلیون تن مرکبات در استان مازندران ۰.۰تولید 

میلیون تنی پرتقال در استان مازندران که نشان  6.2رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران با عنوان اینکه با توجه به تولید 

هزار تن و  599میزان تولید کل مرکبات در این استان دو میلیون و : شته دارد، ادامه داداز افزایش دوبرابری نسبت به سال گذ

 .هزار تن است 619میزان تولید کیوی بیش از 

با توجه به آنکه صادرات پیش از موعد : هزار هکتار عنوان کرد و یادآور شد حیدرپور سطح زیر کشت کیوی در این استان را شش

شود بازار کیوی  برد و باعث می رسیدگی کامل فیزیولوژیک نرسیده است، کیفیت محصوالت را زیر سؤال میکیوی در زمانی که به 

ایم از صادرات آن جلوگیری کنیم و به همین منظور صادرات کیوی تا پیش از  در کشورهای همسایه را از دست دهیم، سعی کرده

 .مهرماه ممنوع اعالم شده است 62

بنا نداریم قیمت بازار را تعیین کنیم و این تجار و : کننده قیمت بازار هستند، تصریح کرد ه و تقاضا تأمینوی با اعالم اینکه عرض

 .مجامع صنفی هستند که باید بتوانند بازار را پایش کنند

تژیک نیستند، ای به پرداخت یارانه دولتی به پرتقال و سیب ندارم و از آنجا که این محصوالت استرا عقیده: حیدرپور تأکید کرد

 .هایی با سود ترجیحی، به خرید این محصوالت کمک کند گذاری و در اختیار قرار دادن وام تواند با سیاست دولت می

هزار تن نیز با قیمت روز بازار  تومان و سه 099تا دوهزار و  299هزار تن پرتقال به قیمت مصوب دوهزار و  60وی با اشاره به خرید 

در شب عید سال گذشته و توزیع محصوالت با کمترین ضایعات در بازار، از صادرات مرکبات و کیوی در سال  تومان 099دوهزار و 

 .جاری خبر داد

شده، محصوالت مازاد خود را به روسیه، قزاقستان، عراق و سایر کشورهای آسیای میانه  های انجام با رایزنی: حیدرپور اظهار داشت

 .صادر خواهیم کرد

 هزار تن انواع میوه در استان مازندران 4۲۲ومین پایانه صادراتی با ظرفیت اندازی د راه
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هزار تن انواع میوه در استان  699اندازی دومین پایانه صادراتی با ظرفیت  رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران از راه

 .مازندران طی یک سال آینده خبر داد

طور که تاکنون خرید میوه  کند، اظهار امیدواری کرد که همان ر قانون، دولت تعیین میوی با بیان اینکه قیمت تضمینی را براب

 .صورت تضمینی نبوده، این اتفاق هرگز برای محصوالت میوه و مرکبات رخ ندهد به

 .ه استهزار تن آن آماده استفاد 629هزار تن اعالم کرد که  129حیدرپور ظرفیت نگهداری انبارهای میوه استان را بیش از 

سازی مرکبات در سال جاری جهت ارائه به ستاد تنظیم بازار کشور خبر  گرفته برای ذخیره های صورت بینی بندی پیش وی از جمع

 .ایم هزار تن محصول برای تنظیم بازار نداشته 09در هیچ سالی نیازی به تأمین بیش از : داد و گفت

، مقدار تولید مرکبات (فائو)سوی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد گفتنی است، بر اساس آخرین اطالعات منتشرشده از 

تن، سه درصد از تولید مرکبات جهان را دارا  02تن بوده که ایران با تولید چهارهزار و  505هزار و  606برابر  5965جهان در سال 

 .است و مقام هفتم را به خود اختصاص داده است

درصد  96هزار هکتار بوده که استان مازندران با حدود  502بیش از  6005بات کشور در سال بر اساس آمار، سطح زیر کشت مرک

درصد به این استان اختصاص  99سطح زیر کشت مرکبات، بیشترین سطح را داشته و همچنین بیشترین مقدار تولید مرکبات با 

 .داشته است

گرمسیری معاونت باغبانی وزارت جهاد  های گرمسیری و نیمه هالزم به ذکر است، نشست برگزارشده با حضور مدیرکل دفتر میو

کشاورزی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران و تعدادی از مسئوالن در محل استان برگزار شد و پس از آن نیز 

 ./های مرکبات و کیوی استان شدند خبرنگاران برا بازدید، راهی باغ

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/59600-6.html 
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 مرکبات
 ایران اکونا134۲/ مرداد /  28, چهارشنبه 

 ممنوعیت صادرات کیوی تا نیمه مهر
از آنجاکه محصول : ان خبر داد و گفترئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران از افزایش دو برابری تولید پرتقال در این است

برد، صادرات این میوه نوبرانه تا نیمه مهر ماه  کیوی هنوز کامال نرسیده و عرضه آن در بازارهای خارجی اعتبار ایران را زیر سوال می

 .ممنوع است

امسال به دلیل : اظهار کرد در نشستی درباره وضعیت تولید مرکبات و کیوی در سال جاری -چهارشنبه  -دالور حیدر پور امروز 

اتفاق افتاد، گلی دهی و  6005دهی و تولید مرکبات سال گذشته در استان مازندران که در پی سرمازدگی زمستان سال  کاهش گل

باردهی درختان بسیار خوب و مناسب برآوردشده است؛ به گونه ای که نگران ازدیاد بیش از محصول برهم خوردن تعادل بازار به 

 .تولید کننده بودیم که البته گرمای بیش از حد در خرداد ماه امسال باعث ریزش بخشی از آن شدزیان 

علیرغم گرمای بیش از حد و خسارت های محدود وارد شده به باغ های استان مازندران که با پیگیری های وزارت جهاد : وی افزود

یلیون تن پرتقال در این استان تولید شود که دو برابر تولید سال م 6.2کشاورزی در حال برآورد آن هستیم به نظر می رسد حدود 

پیش بینی می شود میزان تولید انواع مرکبات در سال جاری ... هزار تنی سایر مرکبات مانند نارنگی و 099گذشته است که البته با 

 .میلیون تن برسد 5.5به بیش از 

درصداز تولید انواع  29درصد از تولیدات کشاورزی کشور،  69این استان : ادرئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران ادامه د

درصدی در تولید این  09هزار تن کیوی سهم بیش از  619درصداز تولید برنج را در اختیار دارد و با تولید حدود  99مرکبات، 

 .محصول دارد

 ممنوعیت صادرات کیوی نوبرانه برای حمایت از اعتبار ایران

برخی از تاجران با صادرات کیوی نارس به عنوان نوبرانه به برخی کشورهای همسایه در حال خراب کردن : اعالم کرد حیدرپور

مهر ماه  62اعتبار کیوی ایران و برهم زدن بازار صادراتی این محصول بودند که در این راستا صادرات کیوی نارس و نوبرانه تا 

ن به رشد کامل نرسیده است و صادرات آن بازار پسندی و اعتماد مشتریان خارجی به ممنوع شد، چرا که این محصول تا آن زما

 .کیوی ایرانی را خدشه دار می کند

 کند قیمت میوه و مرکبات را عرضه و تقاضا مشخص می

ت و در راستای وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا مبنی بر اینکه وزارت جهاد کشاورزی برای تنظیم بازار میوه و مرکبا

در : وظایفی که قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی به او محول کرده است، چه سیاست هایی پیش رو دارد؟ گفت

راستای قانون تمرکز وظایف بازرگنی بخش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی موظف به تنظیم تولید و تامین بازار است و قیمت 

و تقاضا مشخص می کند و در قیمت گذاری این محصوالت وزارت جهادکشاورزی دخالتی ندارد و به انواع میوه و مرکبات را عرضه 

نظر می رسد که دولت نباید برای این محصوالت که نبود یا کمبود آن ها هم امنیت غذایی مردم را به مخاطره نمی اندازد، نباید 

 .ر آن ها را مشخص کندیارانه پرداخت کند و اجازه دهد تا عرضه و تقاضا تکلیف بازا

 ها برای صادرات مرکبات شمال تفاهم با قزاق

برای صادرات انواع مرکبات طی هفته گذشته هیات قزاقستانی به : رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران اضافه کرد

 .نیز مذاکراتی در حال انجام است همچین برای صادارت به عراق. مازندران آمدند و در این راستا تفاهم هایی نیز صورت گرفته است

به گفته حیدرپور برای توسعه صادرات محصوالت کشاورزی مازندران پایانه صادراتی در غرب این استان در حال تکمیل و بهره 

 برداری است که تا پایان امسال آماده می شود و یک پایانه صادراتی دیگر نیز که تازه عملیات احداث آن آغاز شده تا یک سال

 .آینده آماده بهره بردای می شود



 4931مرداد  مراهچاهم اخبار هفته   مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

255 
 

برخی تاجران برای خرید و فروش : وی همچنین درخصوص رنگ آمیزی کردن مرکبات و چگونگی تشخیص آن نیز اظهارکرد

محصوالت کشاورزی و سود بیشتر میوه هایی مانند پرتقال و هندوانه را رنگ آمیزی می کنند که به هیچ وجه درست و اخالقی 

شود تا بدانند اگر میوه نوبرانه ای مانند پرتقال زودتر از موعد  مل خالف اخالق درباره مرکبات به مردم اطالع رسانینیست اما این ع

به بازار آمد دلیل بر کیفیت آن نیست، بلکه تاجران آن را که روی درخت رنگ و ظاهر پسندیده ای نداشته است، رنگ آمیزی کرده 

 .اند

براساس مطلعات انجام شده و با توجه به شرایط : برای توسعه باغ های استان مازندران اعالم کرد حیدرپور در خصوص برنامه ریزی

هزار هکتار از باغات در سطوح شیب دار وجود دارد که به  699آب و هوایی و بارش هایی که در این استان وجود دارد امکان توسعه 

 .دنبال آن هستیم

http://iranecona.com/90601 
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 مرکبات
 ایران اکونا 134۲/ مرداد /  27, سه شنبه 

 بینی وزیر کشاورزی از میزان برداشت مرکبات در کشور پیش
های  زیرساختسازی  آماده: تاکید کرد  بینی برداشت دو برابری مرکبات در استان مازندران، وزیر جهاد کشاورزی ضمن پیش

 .اندازی خطوط پروازی در مازندران در برنامه ششم ضروری است کشاورزی همچون حمل و نقل و راه

هزار هکتار  09های شالیزاری حدود  هزار هکتار زمین 599محمود حجتی در نشست شورای اداری استان مازندران با بیان اینکه از 

 .ضریب تراکم کشت در مازندران را با تدابیری افزایش دهند مسئوالن باید: شود، اظهار کرد آن کشت مجدد می

شود که  آوری می های سطحی استان مازندران جمع درصد از آب 69کمتر از : برد، افزود آبی رنج می وی با بیان اینکه مازندران از بی

 .نیاز است با کمک مدیریت استان، سیکل منابع آبی را در برنامه ششم ببندیم

های  فعال کردن و ارتقا دادن آبندان: شاورزی با بیان اینکه دو سد بزرگ در استان در حال ساخت است، تصریح کردوزیر جهاد ک

 .کوچک و اقدامات آبی کوچک همچون احداث سدهای الستیکی باید مورد توجه قرار گیرد

تالش کنیم با اقدامات کاری کوچک، آبهای شودکه باید  میلیارد متر مکعب آب وارد دریا می 69از گیالن و مازندران : وی افزود

 .استان را استحصال کنیم

مازندران ظرفیت باالیی : حجتی با اشاره به اینکه در حوزه تولید شیالت در خاویار و پرورش ماهی در قفس باید توجه شود، افزود

 .در توسعه کشت و زرع دارد و باید تولید مرکبات در این استان افزایش یابد

بخش عمده اقتصاد استان از رونق این : هایی که استان مازندران درباره واردات برنج و مرکبات دارد تصریح کرد ه نگرانیوی دربار

هایی در این باره وجود دارد؛ با باال بردن تعرفه واردات برنج تا تا جایی  های کشاورزان بجاست اما واقعیت محصوالت است و نگرانی

 .فه باال، بازهم به واردات پرداختندکاهش دادند که با وجود تعر

امسال میزان واردات همچون گذشته نبود و در حال حاضر بازار برنج در وضعیت خوبی دارد و نباید : وزیر جهاد کشاورزی افزود

 .اجازه دهیم وضعیت اقتصادی مردم دچار رکود شود

کیسه شالی یک  65در دو سال قبل از هر : اظهار کردوی با بیان اینکه وضعیت مکانیزاسیون برنج پیشرفت خوبی داشته است، 

 .کنند کیسه یک کیسه را مالکان کمباین دریافت می 60کرد ولی امروز این رقم از هر  کیسه را کمباین برداشت می

رنامه اندازی خطوط پروازی در مازندران در ب حجتی با تاکید بر ضرورت آماده سازی زیرساخت کشاورزی همچون حمل و نقل و راه

 .مند شود تواند از پشتوانه خدمات بهره در این صورت استان می: ششم گفت

کند و در زمره صادرکنندگان به دیگر  درصد از گوشت مرغ کشور را تامین می 59توان پذیرفت استانی که  نمی: وی یادآور شد

 .بهره باشد کشورهاست، از داشتن کشتارگاه صنعتی مرغ کم 

http://iranecona.com/90660 
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 مصاحبه ، سخنرانی، بازدیدها

 - 49/50/26فارس

میلیون تن محصول  9۲۲امکان تولید / اند هراسی ایران را کشوری غیرکشاورزی جلوه داده ای با کشاورزی عده
 کشاورزی در شرایط فعلی

با شرایط فعلی توان : ا بیان اینکه ایران کشوری کشاورزی است، گفترئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی ب

هراسی ایران را کشوری  ای با کشاورزی میلیون تن محصول کشاورزی وجود دارد، درحالی که عده 9۲۲تولید 

 .اند غیرکشاورزی جلوه داده

، عباس رجایی رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی امروز در همایش سخبرگزاری فاربه گزارش خبرنگار اقتصادی 

با بیان اینکه بخش کشاورزی نیازمند تغییر رویکرد است و این تغییر با عزم ملی ( فالویت)رونمایی از محرک زیستی ویژه گندم 

تفکر و بدون تفکر جریانی را در کشور با عنوان  ای خواسته یا ناخواسته، با غرض و یا بدون غرض، با عده: امکان پذیر است، گفت

 .اند هراسی ایجاد کرده کشاورزی

این دیدگاه بسیار خطرناک : گویند ایران کشوری کشاورزی نیست و یک کشور تجاری است، افزود وی با بیان اینکه این عده می

 .است

اتفاقاً ایرانی کشوری کشاورزی است، ما اگر از راه  دهند، هراسی را ترویج می برخالف کسانی که کشاورزی: رجایی اظهار داشت

توانیم غذای خودمان را تولید کنیم، بلکه قادر هستیم غذای کشورهای دیگر و کشورهای همسایه را  کشاورزی وارد شویم نه تنها می

 .نیز تولید کنیم

ل تولیدات محصوالت کشاورزی کشور را توانند از مح کشاورزان می: رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی تصریح کرد

 .مستقل کنند و این امر شدنی است

اتفاقاً : شود، گفت درصد آب در بخش کشاورزی مصرف می 05آب است و  وی با طرح این سؤال که چه کسی گفته، کشور ایران بی

 .شود همین است هراسی استفاده می هایی که برای کشاورزی فرمول

درصد کمبود بارندگی داریم، وزارت نیرو که وظیفه تولید آب را برعهده دارد، از بقیه  60نیرو اعالم کرده وزارت : رجایی بیان داشت

 .بارندگی چه مقدار آب استحصال کرده است

سالی که من عضو  65در : ایم، افزود ها ما خوب کار نکرده رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با بیان اینکه در این سال

شد و تغییری نداشته و این مسئله نشان  سال پیش ارائه می 65شود که از  سیون کشاورزی هستم، آمارهایی به من ارائه میکمی

 .دهد که جایی از کار ایراد دارد می

صورت حجمی به کشاورزان تحویل شود، درحالی که این اتفاق   چند سال است که در قانون آمده، آب باید به: رجایی تصریح کرد

 .ها از جمله شور شدن سد گتوند را هم به حساب کشاورزی می گذاریم یفتاده و ما همه سوء مدیریتن

درصد  09علت حرارت تبخیر و   درصد آب پشت سد به 09در این سد : وی با اشاره به احداث سدی در استان فارس، اظهار داشت

 .شود وجود این هدررفت آب هم به حساب کشاورزی آورده میرود، اما با این  های آب در پایین دست سد هدر می هم از کانال

 خشک شدن دریاچه ارومیه را به حساب مصرف آب در کشاورزی نگذاریم* 

خشک شدن دریاچه ارومیه را پای کشاورزی و آب : شود که کشاورزی مملکت را بیچاره کرده، گفت وی با انتقاد از اینکه گفته می

ایم، باعث خشک شدن دریاچه ارومیه  ، درحالی که ما مسئوالن که کارمان را درست انجام ندادهگذارند مصرفی برای این بخش می

 .ایم شده

معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی در کارهای : طلبد، اظهار داشت رجایی با بیان اینکه علمی کردن کشاورزی یک عزم ملی می

 .داشت، در این مراسم حضور نیافته است این بخش آقای کشاورز حضور میآید و امروز هم که باید معاون  تحقیقاتی پای کار نمی
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تحقیقات نیازمند یارانه است و اگر در بخش تحقیقات کارهای مختلفی انجام گیرد، اما مسئوالن وارد عمل نشوند، : وی افزود

 .شود ای حاصل نمی نتیجه

درصد باید از مأخذ کود شیمیایی  02ساله پنجم گفته شد  2ن در قانو: رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی تصریح کرد

 .کم شود و جای آن را کود زیستی و آلی بگیرد که هنوز چنین اتفاقی نیفتاده است

ناپذیری به  های جبران برای رشد کشاورزی حتماً باید تحقیقات موافق طبیعت عمل کند؛ چراکه کود شیمیایی که آسیب: وی افزود

 .متناسب با طبیعت نبود خاک وارد کرده

میلیون تن محصول کشاورزی تولید کنیم و اگر ظرفیت  099با همین شرایط آب و اقلیم حداقل قادر هستیم : رجایی بیان داشت

 .شود تر هم می جدید ایجاد شود، این رقم بسیار بیش

 .شویم و اگر به آن پرداختیم موفق می پایه اقتصاد مقاومتی کشاورزی است: رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی گفت

 .هزار میلیارد تومان محصوالت کشاورزی وارد کشور شده است 01، 05سال : وی افزود
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 - 49/50/26فارس

در شرایط : ، گفت(فالویت)معاون وزیر جهاد کشاورزی امروز در همایش رونمایی از محرک زیستی ویژه گندم 
 .دلیل اتفاقات محرزی مثل تغییر اقلیم، کشاورزی نیاز به تغییر رویکرد دارد فعلی و به

، اسکندر زند معاون وزیر جهاد کشاورزی امروز در همایش رونمایی از محرک زیستی خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .دلیل اتفاقات محرزی مثل تغییر اقلیم، کشاورزی نیاز به تغییر رویکرد دارد در شرایط فعلی و به: ، گفت(فالویت)ویژه گندم 

: کند، افزود محیطی به بخش کشاورزی فشار وارد می ویژه خاک و از همه مهمتر مباحث زیست  به وی با بیان اینکه محدودیت منابع

 .ها را باید سرلوحه کار قرار دهیم این بخش قطعاً نیاز به تغییر رویکرد دارد و شعار رونق کشاورزی با توجه به محدودیت

خصوص تقاضا برای پروتئین دائماً  ضوع افزایش نیاز به غذا و بهکشاورزی از کمبود آب متأثر است، درحالی که مو: زند تصریح کرد

 .رود در جهان باال می

: پذیر نیست، گفت بنیان کردن امکان معاون وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه کشاورزی باید رونق یابد و رونق آن جز با دانش

ال است که این امر در کنار کشاورزی بوده و دستاوردهای س 699بخشی به کشاورزی تحقیقات است که بیش از  رکن اصلی رونق

 .خوبی را هم ارائه کرده است

طرح تحقیقاتی کشاورزی در کشور  099هزار و  1ساالنه حدود : رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اظهار داشت

 .ر بیایدسازی تحقیقات بخش خصوصی هم روی کا وجود دارد، ضمن اینکه باید با تجاری

 .شود حدوداً صد و چهارمین دستاورد تحقیقاتی است که به بخش خصوصی واگذار می( فالویت)دستاورد : زند افزود

 .رونمایی شد( فالویت)به گزارش فارس، در این همایش از تولید انبوه محرک زیستی ویژه گندم 

محرک رشد گیاه است که برای اولین بار در کشور تولید و  های مفید و حاوی باکتری( فالویت)کود زیستی : افزاید این گزارش می

 .فرموله شده است

ای به اثبات رسیده است و  های کشور در مراحل آزمایشگاهی و مزرعه اثرات مثبت این کود زیستی در اراضی کشاورزی اکثر استان

 .دتواند سبب افزایش رشد و عملکرد گندم در شرایط کشت آبی و دیم شو کاربرد آن می
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 - 49/50/26فارس

 یهمیلیارد تومان سرما 4.7تأسیس هر هکتار گلخانه با / پیشنهاد تاسیس بانک روستایی
بران در راستای  های روستایی و کشاورزی ایران با اشاره به تأسیس تعاونی آب مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی

 .میلیارد تومان سرمایه مورد نیاز است 4.7برای احداث هر هکتار گلخانه : سازی مصرف آب گفت بهینه

های روستایی و کشاورزی  نژاد مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی محمدرضا رئیسی خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

هزار  0اتحادیه شهرستانی و حدود  099اتحادیه استانی و  06این اتحادیه در زیر مجموعه خود : ایران امروز در نشست خبری گفت

 .ار جایگاه عرضه سوخت داردهز 66هزار فروشگاه مصرف و  69شرکت تعاونی روستای و حدود 

میلیون نفر  59که با اعضاء خانواده جمعیتی بالغ بر ( کشاورز)کننده  میلیون نفر عضو تولید 9.2جمعیت عضو این اتحادیه : وی افزود

 .شود از روستائیان کشور را شامل می

ترین ابزار برای اجرای  تواند مطمئن جموعه میاین م: های روستایی و کشاورزی ایران اظهار داشت مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی

 .گری دولت در سطح روستا باشد ها و کمک به کاهش تصدی سیاست

ترین وظیفه اتحادیه مرکزی یعنی خرید و فروش محصوالت تولیدی اعضاء و تنظیم بازار محصوالت  نژاد با اشاره به اصلی رئیسی

چنانچه سرمایه در گردش : ران و دالالن به عرصه تجارت این محصوالت گفتزراعی کشاورزی و جلوگیری از ورود گسترده سلف خ

های روستایی این توانایی را دارند که با خرید بموقع محصوالت از کشاورزان با  کافی در اختیار اتحادیه قرار گیرد شبکه تعاونی

های عرضه تأمین و از این طریق ضمن حفظ  حلکنندگان را در م ها نیاز مصرف ها و شهرستان هماهنگی سازمان میادین در استان

 .کننده نیز جلوگیری کند کننده از اجحاف به مصرف منافع تولید

اگر امکان استفاده از تسهیالت بانکی فراهم شود، : های روستایی و کشاورزی ایران اظهار داشت مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی

گری دولت در این رابطه  ورد نیاز بخش کشاورزی را تأمین و توزیع و به کاهش تصدیاتحادیه این توانایی را دارد که تمامی کود م

 .کمک کند

 تولید کل بذر کلزای مورد نیاز کشور* 

قرار است کل بذر ( دانه روغنی)تن بذر کلزای مادری از استرالیا  2.2در سال جاری اتحادیه مرکزی با وارد کردن : نژاد افزود رئیسی

کشور را در کشت و صنعت شهید رجایی تولید و تأمین نماید که این امکان برای تولید اغلب بذور مورد نیاز کشور  کلزای مورد نیاز

 .و حتی صادرات برای اتحادیه فراهم است

 سازی مصرف آب  بران در راستای بهینه تشکیل تعاونی آب* 

این تعاونی در راستای مصرف بهینه آب و کاهش مصرف : شتبران توسط اتحادیه مرکزی اظهار دا وی با اشاره به تشکیل تعاونی آب

 .آب تشکیل شده است

های روستایی و کشاورزی ایران در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه این تعاونی تاکنون  مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی

فه تعاونی فرهنگ سازی برای مصرف بهینه آب بین وظی: سازی مصرف آب چه اقداماتی را انجام داده است، گفت در راستای بهینه

 .کشاورزان است

کنند و در حقیقت در  های نوین آبیاری و محاسن آن را در بین کشاورزان ترویج می بران روش تعاونی آب: نژاد تصریح کرد رئیسی

 .دهد ترویج می دهد، بیعتی را برای کاهش مصرف و استفاده بهینه از مصرف آب های که به کشاورزان می آموزش

های صنعتی در دستور کار ماست که برای تحقق این امر نیازمند  هزار هکتار از اراضی کشاورزی به گلخانه 5انتقال کشت : وی افزود

 .سرمایه هستیم
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اورزی تن محصول کش 099های روستایی و کشاورزی ایران با بیان اینکه هر هکتار گلخانه صنعتی  مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی

 .میلیارد تومان هزینه است 6.2اندازی هر هکتار گلخانه صنعتی نیازمند  راه: کند، گفت تولید می

 199این اتحادیه دارای : رئیسی نژاد با بیان اینکه اتحادیه مرکزی تعاون روستایی بازوی اجرایی وزارت جهاد کشاورزی است، افزود

 .ه عنوان مباشر خرید تضمینی محصوالت کشاورزی در کنار دولت هستیممرکز خرید گندم در کشور است و بنابراین ما ب

شرکت تمایل دارد تا در کنار بانک کشاورزی یک بانکی به عنوان : وی از ابراز تمایل برای تأسیس بانک روستایی خبرداد و گفت

رزی به تنهایی قادر به برآوردن نیازهای بانک روستایی در روستاها کار خدمات رسانی به کشاورزان را انجام دهد، زیرا بانک کشاو

 .کشاورزان نیست

های روستایی و کشاورزی ایران با بیان اینکه هدف از درخواست برای تأسیس این بانک چیست و  مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی

کند که  ونی احساس نیاز میدر حال حاضر تعا: این بانک چه کارهایی انجام خواهد داد که بانک کشاورزی قادر به آن نیست، گفت

 .چنین بانکی باید برای کمک به کشاورزان وجود داشته باشد

روستاییان نیازمند رفاه، سرمایه و : نژاد با بیان اینکه بانک روستایی در بسیاری از کشورها از جمله مالزی وجود دارد، افزود رئیسی

 .تولید بپردازند آسایش هستند، تا بتوانند در مناطق دور افتاده به زندگی و
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 - 49/50/27فارس

 دهیم زایش قیمت نمیکنیم اف بازی می لج/ درصدی مصرف لبنیات 1۰زنگ خطر کاهش 
توانیم افزایش قیمت  با توجه به اینکه بازار توان افزایش قیمت را ندارد، ما هم نمی: مدیرعامل صنایع شیر ایران گفت

 411۲کنیم و شیر خام را به قیمت  بازی می روی محصوالت لبنی اعمال کنیم و به همین دلیل روی گفته خودمان لج

 .خریم تومان نمی

، علی رومی مدیرعامل صنایع شیر ایران، امروز در نشست خبری و در پاسخ به سؤال خبرگزاری فارسرنگار اقتصادی به گزارش خب

خبرنگار فارس مبنی بر اینکه نظر شما راجع به اظهارنظر وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر اینکه صنایع شیر در اجرای مصوبه افزایش 

توانیم مصوبه  دهیم، همچنین نمی ها را افزایش نمی کنیم و قیمت بله ما لجبازی می: کنند، گفت یمت خرید شیر خام لجبازی میق

 .دهد تومانی را اجرا کنیم زیرا شرایط بازار اجازه افزایش قیمت را به ما نمی 6999دولت مبنی بر قیمت خرید شیر خام 

نی وزارت رفاه دستور افزایش قیمت محصوالت لبنی را به ما بدهند، ما ناچاریم و افزایش قیمت اگر به رئیس باال دست یع: وی افزود

 .کنیم کنیم، ولی در حال حاضر اقدام به چنین کاری نمی را در محصوالت اعمال می

: جود دارد، تصریح کرددر دنیا و یافتگی و فرهنگ مصرف شیر رابطه مستقیمی مدیرعامل صنایع شیر ایران با بیان اینکه بین توسعه

کیلوگرم  999الی  099روند سرانه مصرف باالیی در حدود  کشورهای اسکاندیناوی،اروپایی که کشورهای توسعه یافته به شمار می

 .کیلوگرم است 09تا  02هاست که حدود  در سال دارند، اما سرانه مصرف شیر در کشور ما سال

کیلوگرم افزایش یابد که این عدد هیچ رشدی نکرده  699له سرانه مصرف شیر حدود سا 2قرار بود در برنامه : رومی بیان داشت

 .است

شود و این  های مختلفی از جمله پوکی استخوان می مصرف کم شیر منجر به بیماری: مدیرعامل صنایع شیر ایران اظهار داشت

 .کند ها هزینه باالیی در بهداشت و درمان کشور وارد می بیماری

شما : ایم، اظهار داشت سازی مصرف محصوالت لبنی ضعیف عمل کرده ان اینکه ما به عنوان متولی شیر در فرهنگرومی با بی

 .ها نیز بیش از آنکه به مسائل بهداشتی بپردازید، به مسائل سیاسی اهتمام دارید مطبوعات و رسانه

هزار نفر به صورت  0حدود : ابل توجهی را دارد، گفتمدیرعامل صنایع شیر ایران با بیان اینکه این صنعت قابلیت اشتغالزایی ق

 .مستقیم در شرکت صنایع شیر ایران فعالیت دارند

کند، به طوری که از سال گذشته تاکنون هیچ گونه افزایش  صنایع شیر ایران در تنظیم بازار به دولت کمک می: رومی اظهار داشت

 .کننده است امر در راستای کمک به دولت و مصرفاین   :گفت ایم ، نداشته  قیمتی در محصوالت تولیدی

درصد سفره مردم از محصوالت  1۰ها  زمان هدفمندی یارانهبر اساس آمار اعالمی توسط بانک مرکزی از : وی تصریح کرد

 .لبنی خالی شده است

کنیم که با توجه به شرایط  کنیم و بر این اساس احساس می ما این موضوع را درک می: مدیرعامل صنایع شیر ایران اظهار داشت

 .ایم اعمال کنیم، به طوری که تاکنون در یک سال گذشته چنین اقدامی نکرده  بازار نباید افزایش قیمتی در محصوالت

امسال برنامه ما برای : میلیون دالر محصوالت لبنی توسط این شرکت صادر شد، افزود 629رومی با بیان اینکه سال گذشته 

 .میلیون دالر است 599بنی صادرات محصوالت ل

هیچ نیازی در زمینه واردات محصوالت لبنی وجود ندارد و تنها بخشی از کره مورد نیاز کشور از طریق واردات تامین : وی افزود

 .شود می

ی درصد باشد، در حال 69حاشیه سود یک مؤسسه اقتصادی مثل صنایع شیر ایران حداقل باید : مدیرعامل صنایع شیر ایران گفت

 .دهم درصد است 0که حاشیه سود ما نسبت به فروش زیر یک درصد و حدود 

http://www.farsnews.com/
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دهد و شیر خام بر اساس عرضه و تقاضا از دامدار خریداری  درصد قیمت تمام شده ما را شیر خام تشکیل می 02 :رومی بیان داشت

 .شود می

شود، در حالی که معاون اجرایی  ن خریداری میتومان از تولیدکنندگا 6599به طور متوسط شیر خام با قیمت : وی تصریح کرد

 .تومان ابالغ کرده است 6999ای را برای ملزم کردن صنایع به خرید شیر خام به قیمت  جمهور بخشنامه رئیس

در مقابل این بخشنامه من به عنوان متولی صنایع شیر ایران باید قیمت محصوالت تولیدی را : مدیرعامل صنایع شیر ایران گفت

 .ام را باید نقد کنم هایی را که در مورد عدم کشش بازار و همچنین سالمتی مردم زده یش دهم که با این کار در اصل حرفافزا

 آیا تاوان ضرر تولیدکنندگان شیر خام را صنایع باید پرداخت کنند؟: رومی با تاکید بر اینکه دامداران دوست ما هستند، گفت

صنعت یارانه بدهد تا ما بتوانیم شیر خام را بر اساس عرضه و تقاضا خریداری کنیم و افزایش  دولت باید به دامدار یا: وی افزود

 .قیمت ندهیم

درصد محصوالت لبنی  62تا  69برخی صنایع در بخش خصوصی در اسفند سال گذشته : مدیرعامل صنایع شیر ایران تصریح کرد

 .گذشته چنین اقدامی نکرده استرا افزایش قیمت دادند، اما صنایع شیر ایران در یک سال 

سود حاصل از صنایع شیر ایران به سازمان بازنشستگی کشور برای پرداخت بخش اندکی از حقوق بازنشستگان : رومی بیان داشت

 .شود زیرا صنایع شیر ایران زیرمجموعه وزارت رفاه است پرداخت می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=60099250999900 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا 1349مرداد  20, یکشنبه

 شود  شناسی ایران برگزار می المللی حشره کنگره بین
های علمی هفتم تا نهم شهریورماه  فتهشناسی با هدف ارائه جدیدترین نتایج و یا المللی حشره نخستین کنگره بین

 . شود پزشکی کشور برگزار می شناسی در مؤسسه گیاه سال جاری به همت انجمن حشره

، با بیان اینکه در مجموع (ایانا)شناسی ایران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  دبیر علمی نخستین کنگره حشره

منظور افزایش سطح کیفی کنگره،  به: عنوان مقاله پذیرفته شده است، گفت 099ل شده که از این میان مقاله به دبیرخانه ارسا 960

های کارشناسی ارشد و دکتری استخراج شده است، توسط تیم داوران مجرب و با دقت باال  نامه مقاالت که بیشتر آنها از پایان

 .بررسی شد

سخنران اصلی : شود، افزود المللی در کشور برگزار می بار در سطح بین ی نخستینشهاب منظری با اشاره به اینکه این کنگره برا

 " انداز و پیشرفت مدیریت تلفیقی سن گندم، چشم"آمریکا است که درباره  "ورمونت"از دانشگاه  "بروس پارکر"همایش، پروفسور 

 .کند آن صحبت می

است و قرار بود متخصصانی از  وسط نویسندگان خارجی ارسال شدهشده ت درصد از مقاالت پذیرفته 69حدود : وی خاطرنشان کرد

کننده در کنگره حضور داشته باشند که ویزای آنها فراهم نشده و  عنوان شرکت کشورهای انگلستان، فرانسه، هند، ژاپن و تونس به

 .فقط میزبان کشور آمریکا و تونس خواهیم بود

های اطالعات جغرافیای در  کاربرد سیستم"و  "زایی جانوری بیوسیستماتیک و گونه"ان های آموزشی با عنو کارگاه: منظری ادامه داد

 .های جانبی کنگره است شناسی ایران از برنامه و برگزاری مجمع عمومی حشره "مطالعات

  نامه از سه پایان: ر شدهای کنگره در روز نخست عنوان کرد و یادآو های برتر دانشجویی را نیز یکی از برنامه نامه وی تقدیر از پایان

قدردانی خواهد  "اسماعیلی "و  "فرحبخش"نام  شناسی با اهدای جوایزی به مقطع کارشناسی ارشد یا دکترای مرتبط با رشته حشره

 .شد

شود که سمپوزیوم سیستماتیک، تکامل و  این کنگره در قالب چهار سمپوزیوم تخصصی برگزار می: دبیر علمی کنگره تصریح کرد

 .بندی و تاریخ حشرات است زیستی حشرات برای متخصصان یا عالقمندان آناتومی، رده تنوع

سمپوزیوم تخصصی فیزیولوژی و بیوشیمی حشرات و توکسیکولوژی برای متخصصان در زمینه مطالعه حشرات : منظری تأکید کرد

شناسی  ی، اندوکرینولوژی، سیتولوژی، زیستو شامل موضوعاتی از قبیل بیوشیمی، میکروبیولوژی، توکسیکولوژی، اکوتوکسیکولوژ

 .ها و متابولیسم حشرات مفید است ، هورمون(سمیوکمیکال)رسان  مولکولی، مواد پیام

های  مندان به برهمکنش شناسی پزشکی، دامپزشکی، شهری و صنعتی برای متخصصان و یا عالقه سمپوزیوم تخصصی حشره

شناسی دامپزشکی،  شناسی پزشکی قانونی، حشره شناسی پزشکی، حشره مل حشرهاین بخش شا. حشرات با انسان و جانوران است

آور برای انسان، کنترل  ها، مدیریت حشرات زیان شناسی صنعتی، اپیدمیولوژی، مدیریت تلفیقی بیماری شناسی شهری، حشره حشره

 ./ستو فضاهای سبز، ا( ها ها و مورچه مانند موریانه)ها  ها، مدیریت آفات ساختمان پشه

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/59660-6.html 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا 1349مرداد  26, دوشنبه

خرید گندم از گیری  زمان بازپس/ شود های داخلی و خارجی احداث می گذاری هکتار گلخانه با سرمایه ۰۲۲۲
 شرکت بازرگانی دولتی 

قانون  11هزار نفر شاغل در راستای اصل  ۰۲میلیارد تومان و  4.7گذاری هر هکتار  دوهزار هکتار گلخانه با سرمایه

 .شود اساسی و اقتصاد مقاومتی اجرایی می

پاسخ به خبرنگار خبرگزاری کشاورزی  های روستایی و کشاورزی ایران امروز در نخستین کنفرانس خبری خود در مدیرعامل تعاونی

 .های دام، کشت و صنعت در اختیار این اتحادیه قرار دارد دوهزار هکتار گلخانه با بستر آماده شرکت: گفت( ایانا)ایران 

در خوزستان و کرمان با کمک مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی و استقراض از صندوق توسعه ملی و : نژاد افزود محمدرضا رئیسی

های آن در این اتحادیه نهایی  شود که بررسی هزار شغل فراهم می 59های خارجی و داخلی امکان تأسیس  گذاری مچنین سرمایهه

 .شده و برای مشارکت و جذب سرمایه در حال رایزنی است

ست این وزارتخانه عمل آمده، مقرر شده ا گذاری وزارت امور خارجه به طی مکاتباتی که با سازمان سرمایه: وی خاطرنشان کرد

 .گذاری در ایران هستند، معرفی شوند مند به سرمایه هایی که عالقه شرکت

ترین  هفته گذشته اتحادیه ملی مالزی با عنوان آنکاسا وارد کشور شد که طی یک هفته حضور در ایران، از مهم: نژاد ادامه داد رئیسی

کار گرفته این  توان از الگوهای به اورزی و خرید محصوالت کشاورزی میهای مروج کش دستاوردهای خود نظیر ایجاد بانک، دانشگاه

 .اتحادیه استفاده کرد

گذاری در کشور اعالم آمادگی  هایی از روسیه و ترکیه در ایران حاضر شدند و برای سرمایه پیش از این نیز هیئت: وی تصریح کرد

 .کردند

 بانک روستایی تشکیل شود

: ایی و کشاورزی ایران در ادامه این جلسه از ضرورت تشکیل بانک روستایی سخن گفت و یادآور شدهای روست مدیرعامل تعاونی

های تخصصی  بردار نیازمند تعدد بانک میلیون بهره 50هرچند بانک کشاورزی در کشور وجود دارد، اما بخش کشاورزی با داشتن 

های تولید مؤثر  عنوان کانون و تزریق منابع اعتباری در روستاها به است که بتواند با تمرکز در روستاها، نسبت به افزایش نقدینگی

 .باشد

عنوان آنکاسا دارای بانکی است که باعث شده ابزارهای اقتصادی الزم در اختیار این  اتحادیه ملی مالزی به: نژاد تأکید کرد رئیسی

های تخصصی و تنظیم بازار حضور فعال داشته  مایشگاهاتحادیه باشد تا بتواند برای خرید تضمینی محصوالت کشاورزی، برگزاری ن

 .شود رسد تأسیس یک بانک روستایی با تمرکز فعالیت در روستاها، نیاز امروز بخش محسوب می نظر می باشد؛ لذا به

میلیون  9.2با این اتحادیه : های روستایی و کشاورزی کشور اظهار داشت گرفته در اتحادی تعاونی های صورت وی با اشاره به فعالیت

اتحادیه  06شود که  عنوان شبکه مویرگی بزرگ روستایی شناخته می دهد و به میلیون خانوار کشاورزی را پوشش می 25عضو، 

 .اتحادیه شهرستانی دارا است 099استانی و 

رضه سوخت و سه هزار جایگاه ع 66هزار فروشگاه و همچنین  69هزار شرکت تعاون روستایی و  سه: نژاد همچنین گفت رئیسی

هزار فرصت شغلی در بخش کشاورزی  59های این اتحادیه است که در حال حاضر  میلیون تن ظرفیت انباری از امکانات و توانمندی

 .ایجاد کرده است
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که فعالیت این اتحادیه به شکل رسمی شروع شده است، خرید و فروش محصوالت کشاورزی، توزیع  21در سال : وی در ادامه افزود

ها در داخل و خارج و همچنین خرید محصوالت توافقی در  آالت کشاورزی، صادرات و واردات، تشکیل نمایشگاه ها، ماشین هادهن

 .دستور کار این اتحادیه قرار داشته است

برگزار  های مردمی این اتحادیه توزیع کوپن در زمان جنگ و پشتیبانی مسائل جنگ با اتکا به ظرفیت: نژاد خاطرنشان کرد رئیسی

تری در تولید، کارآفرینی، اشتغال و  های خود، نقش پررنگ روزرسانی فعالیت شد و اکنون این اتحادیه بنا دارد با بازنگری و به

 .صادرات محصوالت کشاورزی ایفا کند

 ها از طریق فرابورس خرید کشت و صنعت

قانون اساسی این اتحادیه اقدام به خرید  99ی اجرای اصل در راستا: های روستایی و کشاورزی ایران ادامه داد مدیرعامل تعاونی

 .ها از طریق فرابورس کرده است ویژه کشت و صنعت صنایع کشاورزی به

درصد بذر کلزای مورد نیاز  09خرید دو شرکت کشت و صنعت در کرمان و خوزستان با قابلیت تولید حداقل : وی تصریح کرد

زودی برای افزایش فعالیت اتحادیه نیز اقداماتی در دستور کار قرار  ها است که به ت و صنعتهای این کش ترین قابلیت کشور از مهم

 .گرفته است

 خودکفایی بذر

شمار  عنوان بازوی اجرایی وزارت جهاد کشاورزی به هزار شرکت تعاونی روستایی، به این اتحادیه با داشتن سه: نژاد یادآور شد رئیسی

 .خارج کردن میلیاردها دالر را در دستور کار قرار داده است رود که تولید بذر به جای می

درصد بذر کلزا که در کشت و صنعت شهیدرجائی تأمین آن آغاز شده و الین مورد نیاز از  09عالوه بر تأمین : وی تأکید کرد

د بذر سبزی و صیفی و همچنین استرالیا وارد و تولید انبوه آن در دستور کار قرار گرفته است، در کشت و صنعت دزفول نیز تولی

 .هایی است که این اتحادیه به آن خواهد پرداخت ترین فعالیت تأمین کود شیمایی نیز از مهم

 خرید گندم به اتحادیه واگذار شود

را تواند به جای شرکت بازرگانی داخلی خرید گندم کشور  مرکز خرید است که می 199این اتحادیه دارای : نژاد اظهار داشت رئیسی

 .در دستور کار قرار دهد

درصد روستاهای کشور دارای انبار، نیرو و پرسنل  00هزار فروشگاه در اختیار این اتحادیه قرار دارد و در  69: وی در پایان گفت

ه جای رود که ب مورد نیاز است؛ لذا پس از اجرایی شدن قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی موسوم به انتزاع، انتظار می

آنکه شرکت بازرگانی داخلی مجری خرید گندم باشد و مطالبات کشاورزان از طریق بانک سپه پرداخت شود، این اتحادیه با داشتن 

 ./امکانات و نیروی تخصصی، خرید گندم را در اختیار بگیرد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/59629-6.html 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا 1349مرداد  24, پنجشنبه

 درصد گندم بذری  1۶تولید داخلی ساالنه / تعیین برنامه بذری سال زراعی جدید 
لی که است شده و این در حا درصد گندم بذری در کشور تولید  1۶نزدیک به : معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .درصد است ۰۲خیلی از کشورهای جهان تولید بذرشان از منابع داخلی کمتر از 

رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، مهندس عباس  به گزارش پایگاه اطالع

خش زراعت سراسر کشور با حضور عباس کشاورز کشاورز طی سخنانی در گردهمایی معاونین بهبود تولیدات گیاهی و مدیران ب

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی، سیف مشاور خدمات حمایتی کشاورزی، علی اشرف منصوری رئیس سازمان جهاد 

کشاورزی استان کرمانشاه و دیگر مدیران بخش کشاورزی در شهر کرمانشاه آغازشد، به بررسی وضعیت زراعت کشور پرداخت و 

ای در خصوص تعیین نقاط ضعف و قوت  کی از اهداف برگزاری این نشست بررسی بهبود تولید بذر در کشور، تدوین برنامهی: گفت

 .تولید بذر و نیز تعیین برنامه بذری سال زراعی جدید است

است که در این بذور مناسب در عملکرد و افزایش تولید محصول موثر : معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد

را مورد بحث و ...های روغنی و  گردهمایی در نظر داریم نحوه تولید بذر برای محصوالتی مانند گندم، جو، ذرت، حبوبات، دانه

 .بررسی قرار دهیم

عرصه تشویق گذاران را برای فعالیت در این  باید سرمایه: وی با بیان اینکه هزینه تولید بذور در دنیا و کشور باال است، تصریح کرد

 .های تحقیقاتی نیز نیازهای اولیه آنها را فراهم کنند کنیم و موسسه

ای دقیق برای  تولید بذر سبزی و سیفی به خصوص سیب زمینی و پیاز باید مورد توجه بوده تا بتوان برنامه: کشاورز در ادامه گفت

 .عرضه آن و ایجاد بازاری مناسب برای این محصوالت اقدام کرد

به صورت استاندارد ... ساالنه در کشور مقدار قابل توجهی بذر محصوالتی مثل چغندر قند، ذرت، سیب زمینی و: ور شدوی یادآ

 .شود تولید می

شده و این در حالی که است خیلی از کشورهای جهان تولید  درصد گندم بذری در کشور تولید  91نزدیک به : وی خاطرنشان کرد

 .درصد است 59از  بذرشان از منابع داخلی کمتر

در ابتدای این نشست مهندس منصوری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه نیز گزارشی از وضعیت استان کرمانشاه ارائه 

 .کشاورزی استان کرمانشاه دارای پتانسیل مثبتی بوده و روند روبه رشدی را در تولید محصوالت کشاورزی دارد: کرده و گفت

میلیون تن محصول کشاورزی در استان کرمانشاه تولید شده که شامل تولدات زراعی، باغی،  9بیش از  00ال س: وی تصریح کرد

 .دامی و شیالت است

بین المللی بذر ایکاردا اعالم   وی یکی از اقدامات در حوزه بهبود تولیدات زراعی استان را همکاری سازمان جهاد کشاورزی با موسسه

 .خوبی در استان داشته است  ب منطقه با همکاری این شرکت بین المللی وارد شده و نتیجهبذور مناس: کرد و افزود

های تحقیقاتی روی اصالح بذر محصوالت  محققان ما در موسسه: ها در حوزه تولید بذر پرداخت و خاطرنشان کرد وی به دیگر برنامه

 .کنند را به کشاورزان معرفی می زراعی کار کرده و بعد از اینکه نتیجه مطلوب بدهد بذر مورد نظر

روزه که در مجتمع بعثت کرمانشاه برگزار می شود، عالوه بر معاونین بهبود تولیدات گیاهی و  5گفتنی است در این گردهمایی 

مدیران زراعت سازمان های جهادکشاورزی استان های کشور؛ مدیران موسسات تحقیقاتی بخش کشاورزی، موسسات و شرکتهای 

حضور داشته و مباحث مختلف در قالب کارگاه ها و جلسات آموزشی ... ذر، بخش زراعت بانک کشاورزی، تعاون روستایی وتولید ب

 .توسط مدیران ارشد وزارت جهادکشاورزی به مدعوین ارائه می شود

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/59566-6.html 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا 1349مرداد  28, چهارشنبه

المللی، شش ماه بعد با حضور  دومین همایش بین/ فراخوان بخش خصوصی برای تولید ابسلوت و کانگریت

 محققان فرانسه و آلمان 
شود و باید بخش خصوصی برای تولید  ند که متأسفانه در کشور تولید نمیابسلوت و کانگریت دو ماده باارزشی هست

 .آن وارد عمل شود

گذاری با گل محمدی کشت بافتی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  های سرمایه دبیر نخستین همایش فرصت

نها شرکت تولیدکننده گل محمدی به روش کشت این نخستین همایشی است که توسط ت: در حاشیه این همایش گفت( ایانا)

 .نام افزایش دهیم بافتی در حد تجاری برگزار شده است و امیدواریم که بتوانیم تجارب خود را با کشورهای صاحب

ریزی شده است که در شش ماه آینده شاهد برگزاری دومین همایش با حضور محققانی از کشورهای  برنامه: ایرج رستگار افزود

 .سه و آلمان باشیم تا بتوانیم خالءهای موجود را پر کنیمفران

آبی سالم و عاری از هرگونه ویروس  کند که گیاهانی مقاوم به کم تولید کشت بافتی گل محمدی کمک می: وی خاطرنشان کرد

 .ایم تولید شود و در این راستا با مراکز پژوهشی در این زمینه تبادل تجارب داشته

شود، اما  اتالق می "طالی مایع"ها مشهور است و به اسانس آن نیز  گل محمدی در جهان به نام سلطان گل :رستگار ادامه داد

 .ترین مواد تولیدشده از این گل است، در ایران امکان تولید ندارد ترین و باارزش متأسفانه کانگریت و ابسلوت که مهم

تر عمل  د باارزش در کشور وجود ندارد و الزم است بخش خصوصی فعالدانش و امکانات کافی برای تولید این موا: وی تصریح کرد

 .کند و بتواند در این زمینه اقدام کند

 های جدید به روی گل محمدی در کشور باز شود کنیم پنجره تالش می

و  در حال حاضر کشورهای ترکیه: گذاری با گل محمدی کشت بافتی یادآور شد های سرمایه دبیر نخستین همایش فرصت

های جدیدی را در حوزه فرآوری گل  کند پنجره بلغارستان بیشترین حجم تولید مواد فوق را دارند و این همایش نیز تالش می

 .محمدی باز کند

های نوینی داشته که توانسته در این  کشور ترکیه با آنکه در زمینه گل محمدی سابقه بسیار کمی دارد، اما آموزه: رستگار تأکید کرد

 .فق عمل کندبخش مو

وری نیز در بخش  های اندکی در زمینه گل محمدی دیده شده است و بهره نامه متأسفانه در حوزه دانشگاهی، پایان: وی اظهار داشت

های وزارت جهاد  رو هستیم، اما امیدواریم با کمک عالوه بر آن، در حوزه صادراتی نیز با مشکالت مختلفی روبه. بسیار پایین است

 .وریف تولید مناسبی را رقم بزنیم توسعه کشت این گیاه در اراضی شیبدار، عالوه بر افزایش بهره کشاورزی با

 .تواند بدون استفاده از آب زیادی حتی در اماکن شهری نیز کشت شود گل محمدی دیم بوده و می: رستگار همچنین گفت

در حوزه فرهنگی به جایگاه : است، گالیه کرد و افزودوی از نبود موزه گل محمدی در کشور با وجود آنکه مهد آن در ایران 

گونه که روز موالنا توسط کشور ترکیه پیشنهاد شد و کشور افغانستان آن را حمایت  های ایران اهمیت کمی داده شده، همان داشته

 .گر این روز است کرد و ایران تنها نظاره

ای  امیدواریم فرهنگ جامعه به اندازه: کشت بافتی خاطرنشان کردگذاری با گل محمدی  های سرمایه دبیر نخستین همایش فرصت

 ./المللی معروف است، صاحب جایگاه شود های ایرانی که در بازارهای بین غنا پیدا کند که داشته

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/59590-6.html 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا 1349مرداد  27, سه شنبه

 معاون اول رییس جمهور از مرکز پرورش ماهیان دریایی در قفس بازدید کرد 
معاون اول رییس جمهور از مرکز پرورش ماهیان دریایی در قفس وابسته به موسسه جهاد نصر در شهرستان نوشهر 

 . بازدید کرد

ع رسانی ریاست جمهوری، دکتر اسحاق جهانگیری در جریان سفر به استان مازندران، با حضور در اسکله بندر به گزارش پایگاه اطال

ها، عملیات ذخیره سازی  نوشهر، از مرکز پرورش ماهیان دریایی در قفس بازدید کرد و در جریان نحوه لنگر گذاری نصب قفس

 .ن مرکز قرار گرفتهای دریایی و ظرفیت پرورش ماهیان دریایی در ای گونه

این طرح به : مجری طرح ماهیان در قفس نیز در گزارشی به معاون اول رییس جمهور جزئیات این طرح را تشریح کرد و گفت

 .باشد قفس می 61تن ماهی اجرا شده که شامل ماهیان کپور، خاویاری در  299صورت آزمایشی برای تولید سالیانه 

 69این موسسه در قالب برنامه : ه جهاد نصر در بخش آبزی پروری را نیز توضیح داد و گفتمجری این طرح همچنین اهداف موسس

هزار تن انواع گوشت ماهیان  69هزار تن انواع ماهیان به روش پرورش در قفس، تولید سالیانه  19ساله قرار است طرح تولید ساالنه 

 .ندهزار تن میگوی پرورشی را اجرا ک 69خاویاری و تولید ساالنه 

کمک به تولید، افزایش امنیت غذایی کشور، سودآوری باال و اشتغالزایی از جمله مزایای طرح پرورش ماهیان دریایی در قفس 

 .باشد می

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/59610-6.html 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا 1349مرداد  24, پنجشنبه

 بازدید سفیر ژاپن از روند اجرای طرح کشاورزی پایدار در روستاهای آذربایجان غربی 
به  'IPCM'کوجی هوندا سفیر ژاپن که برای بازدید از دریاچه ارومیه و روند اجرای طرح کشاورزی پایدار با راهبرد 

ر کرده است ، روز چهارشنبه از روستای گل و دورگه ارس خان از توابع شهرستان نقده بازدید آذربایجان غربی سف

 .کرد

به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران، کوجی هوندا پس از حضور در زمین های کشاورزی روستای دورگه ارس خان از توابع 

دریاچه ارومیه که در قالب طرح مشترکی بین ژاپن ، برنامه  شهرستان نقده و بازدید از روند اجرای طرح کشاورزی پایدار در حوضه

 .و سازمان حفاظت محیط زیست ایران اجرا می شود ، به روستای گل نقده رفت( undp)عمران سازمان ملل 

و در سفیر ژاپن در این روستا نیز از یک باغ سیب مشارکت داده شده در طرح کشاورزی پایدار که به صورت قطره ای آبیاری شده 

 .درصد کاهش میزان مصرف آب گزارش شده است ، بازدید کرد 02تا  09آن 

وی در این بازدیدها از نزدیک در جریان شرایط زیست محیطی این منطقه و نیز روند اجرای طرح کشاورزی پایدار با راهبرد 

'IPCM' قرار گرفت. 

محسن 'دبیر اول سفارت ژاپن در ایران ،  'نورتوآکیرا 'زمان ملل متحد ، معاون نماینده مقیم برنامه عمران سا 'باالسوبرامانیام مورالی'

رییس گروه انرژی ، سوانح و محیط زیست برنامه  'علی نظری دوست'مدیر ملی طرح حفاظت از تاالب های ایران و  'سلیمانی

 .عمران سازمان ملل متحد نیز در این بازدید حضور داشتند

ومیه ، بازدید از روستای خنجر قشالق ، بازدید از برنج آباد و حضور در دهکده ساحلی چی چست بازدید از پارک ملی دریاچه ار

 .ارومیه جزو برنامه های بازدید سفیر ژاپن و هیات همراه وی در ارومیه است

 .مشارکت دارند IPCMروستا در آذربایجان غربی و شرقی در اجرای طرح کشاورزی پایدار با راهبرد  96به گزارش ایرنا ، هم اکنون 

بر اساس اعالم مسووالن جهاد کشاورزی و حفاظت محیط زیست استان آذربایجان غربی تعداد سایتها یا همان روستاهای مشارکت 

 .روستا افزایش می یابد 02روستای اقماری به  65سایت جدید و  55با ایجاد  IPCMکننده در طرح کشاورزی پایدار با راهبرد 

موضوع الگوسازی در زمینه  5962این طرح ، یک بسیج اجتماعی تشکیل می شود و هدف کلی در سال در راستای اجرای 

 .مشارکت جوامع محلی در فرایند احیای دریاچه با استفاده و استقرار کشاورزی پایدار با اندکی بازنگری در راهبردها است

ر طرحی است که کاهش مصرف آب در سطح مزرعه به طرح کشاورزی پایدار و حفاظت از تنوع زیستی گونه های در معرض خط

درصد ، کاهش مصرف آب و افزایش درآمد کشاورزان در واحد  99درصد ، کاهش استفاده از نهاده های کشاورزی حداقل  02میزان 

 .سطح از جمله اهداف آن است

 در این طرح پیگیری می شود تحقق عینی مشارکت مردم در کمک به احیای دریاچه ارومیه از مهمترین مسایلی است که

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/59569-6.html 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا 1349مرداد  27, سه شنبه

 محیط زیست بیش از هر زمان دیگری به قهرمان نیاز دارد 
ر روزگاری به سر می بریم که بیش از هر زمان دیگری محیط زیست دچار آسیب شده و به قهرمان نیاز دارد؛ د

 .قهرمانانی که با شناخت و درک صحیح از شرایط به نجات طبیعت بیایند

فاظت محیط زیست به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت به نقل از ایرنا، معصومه ابتکار معاون رییس جمهوری و رییس سازمان ح

به پهلوانانی نیاز داریم که از : عصر روز دوشنبه در این پیام که توسط محمد مجابی معاون پارلمانی وی قرائت شد، آورده است

اندیشه، اراده، توان و زور بازو برای تغییر روندهای تخریبی و کاهش آلودگی ها استفاده کنند و به اصالح شیوه زندگی انسان ها 

 .ن دهند، قهرمانانی که در مسیر مسابقه شرایط بهتر زندگی برای انسان ها را هموار سازندتوجه نشا

اگر چه حفظ محیط زیست براساس قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به صورت بدیهی از وظایف عمومی :این پیام می افزاید

ران اعتبار ویژه ای دارد، ورزشکاران هم خود نیازمند آحاد جامعه تلقی می شود، ولی نقش آفرینی گروه های مرجع مانند ورزشکا

محیط سالم برای ورزش و فعالیت بدنی هستند و هم به جهت روحیه ورزشکاری و پهلوانی رابطه و دلبستگی خاصی با طبیعت و 

 .مخلوقات دارند

دراسیون ها یا لیگ ها و تیم های به عالوه امروزه ورزشکاران به عنوان سفیران محیط زیست در قالب ف:در این پیام آمده است

ورزشی با انگیزه های داوطلبانه و مسووالنه برای حفاظت از طبیعت شکننده ایران که بخشی از محیط زیست جهان به شمار می 

و  رود، به عرصه آمده و گام های ارزنده ای را برداشته اند، گام هایی که می تواند سبب نشاط و امید در همگان به خصوص کودکان

 .جوانان به عنوان صاحبان آینده این سرزمین شود

در این میان البته افزایش آگاهی های ورزشکاران در حوزه موضوعات متنوع و گسترده محیط : معاون رییس جمهوری اظهار کرد

د به معرفی شیوه زیست نیز می تواند به فزونی اطالعات همگانی و روشنی افکار مخاطبین و جامعه بینجامد، همچنان که می توان

 .های زندگی سازگار با طبیعت و فرهنگ ایرانی و اسالمی منجر شود

ذات نشاط بخش و سرشار از زندگی طبیعت، ارزش بی بدیلی با سرچشمه الهی است و هیچ جایگزینی ندارد، تشویق : وی ادامه داد

خود را در حفاظت از جنگل ها، تاالب ها، به حفظ طبیعت ضامن ورزش در محیط های سالم طبیعی است پس باید تمام قوای 

 .دریاها، تنوع زیستی و حیات وحش به کار گیریم و قهرمان طبیعت باشیم

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/59619-6.html 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها 
 آیانا 1349مرداد  20, یکشنبه

 بیانیه گردهمایی طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی 
نخستین گردهمایی مشترک مدیران ستادی و استانی وزارتخانه های نیرو و جهادکشاورزی که با محوریت طرح احیاء 

 .پایان یافت و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی برگزار شد،عصر امروز با صدور بیانیه ای 

به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران در این گردهمایی که در محل تاالر آبگینه شرکت آبفای استان تهران برگزار شد، پس از 

تبیین اهداف و محورهای کلیدی گردهمایی از سوی مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران و ارائه گزارشی از پروژه طرح احیاء 

ظایف محوله از سوی شورای عالی آب از جانب مجری طرح احیاء آبهای زیرزمینی کشور، به ترتیب حمید چیت آبهای زیرزمینی و و

 .چیان وزیر نیرو و محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی به سخنرانی پرداختند

و معاون آب سخنرانی معاون امور آب و خاک وزارت جهادکشاورزی در خصوص اهمیت موضوع همکاری و آمادگی اجرای این طرح 

و آبفای وزیر نیرو پیرامون آماده سازی بخش آب کشور برای اجرای طرح و پرسش و پاسخ، از جمله بخش های دیگر این 

 .گردهمایی بود

بند به کار خود پایان داد که از جمله مفاد مهم آن می توان به تدقیق اطالعات و آمار  60این گردهمایی با قرائت بیانیه ای در 

صارف آب و ایجاد بانک اطالعات مشترک آب و خاک در سطح ملی و استانی، تأکید بر مشارکت و حضور فعال در منابع و م

شوراهای حفاظت استانی، شهرستانی و شوراهای دشت، تشکیل تشکلهای آب بران و توانمندسازی تشکلهای موجود و استقرار 

با ظرفیت منابع آب تعیین شده و اقلیم مناطق مختلف، تسریع الگوی مدیریت مشارکتی در دشت ها، تعیین الگوی کشت مناسب 

در بروزرسانی و عملیاتی نمودن سند ملی آب، تاکید بر عدم تحویل نهاده ها اعم از کود، سم، سوخت، برق و غیره به چاه های 

ن تعیین تکلیف چاه های فاقد غیرمجاز و دارای اضافه برداشت، همکاری مشترک وزارتخانه های نیرو و جهادکشاورزی براجرای قانو

پروانه و انسداد چاههای غیرمجاز و جلوگیری از اضافه برداشت چاه ها و همچنین تعدیل پروانه ها تا رسیدن به تعادل سفره ها در 

 .دشتها اشاره کرد

رویکرد کشاورزی سنتی به ، تغییر 09حجم آب قابل برنامه ریزی مربوطه براساس نتایج آماربرداری و بیالن آبی محدوده ها در سال 

مدرن از طریق توسعه کشتهای گلخانه ای با استفاده از منابع آب موجود به نحوی که بهینه سازی مصرف و کاهش استحصال آب را 

قانون تشکیل وزارت جهاد  66به دنبال داشته باشد، لزوم کاهش برداشت از ذخایر آبخوانها، اجرای کامل مفاد آئین نامه اجرای ماده 

کشاورزی با همکاری وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی و فعال شدن کارگروه های مربوطه، تشویق و ترغیب کشاورزان 

و صاحبان چاه ها جهت نصب کنتور روی چاه ها به منظور مدیریت حجم آب استحصالی از طریق چاهها و متعاقباً مدیریت کشت 

حویلی و تاکید بر جلوگیری از استفاده از فاضالب خام و زه آبهای آلوده در آبیاری دراراضی تحت شرب متناسب با حجم آب ت

 .کشاورزی، تشکیل دبیرخانه مشترک دو وزارتخانه از دیگر مفاد بیانیه پایانی این کنفرانس است

تگاههای اجرایی بر تاکید بر استفاده از فن آوری و تکنولوژی جدید در راستای بهینه سازی مصرف آب مورد، نظارت کامل دس

مطالعات منابع آب و انتخاب بهترین روش آبیاری در راستای بهینه کردن مصرف آب توسط مهندسین مشاور و تاکید بر استفاده از 

روشهای جدید تعیین نیاز آبی گیاه و برنامه ریزی و سیاستگذاری توسط وزارتین جهاد کشاورزی و نیرو در راستای تعیین و لحاظ 

 .مجازی در اهداف کالن برنامه ریزی آب کشور نیز براساس این بیانیه باید مورد توجه قرار گیرندمیزان آب 

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/59690-6.html 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا 1349مرداد  27, سه شنبه

 تاکید رییس جمهوری بر ضرورت حمایت همه جانبه از تولیدات صادرات گرا 
حسن روحانی رییس جمهوری در نشست ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی، سیاستهای متناسب با شرایط پساتحریم را 

 .برای جهش در صادرات کاال و خدمات تایید کرد

بیست و یکمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی که به ریاست دکتر روحانی  به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، در یکصد و

تشکیل شد، گزارش وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد وضعیت و روند صادرات غیر نفتی کشور مورد بررسی قرار گرفت و 

 .جمهور رسید سیاستهای متناسب با شرایط پسا تحریم برای جهش در صادرات کاال و خدمات به تایید رییس

بر اساس این تصمیمات، صدور ضمانت نامه های بانکی برای صادرات خدمات فنی و مهندسی تسهیل خواهد شد و اعتبارات 

 .صادراتی از محل منابع صندوق توسعه ملی برای حضور در بازارهای هدف تخصیص خواهد یافت

 .دیگر تصمیمات این جلسه بودتقویت سرمایه صندوق ضمانت صادرات و تسریع در خدمات گمرکی از 

همچنین مقرر شد مجوزها و ممنوعیت های موردی برای صادرات حذف شود و سازمان امور مالیاتی، تسهیالت الزم را در مورد 

 .استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادر کنندگان کاال و استفاده از کاالهای سرمایه ای تولید داخل در مناطق آزاد تجاری، فراهم کند

روحانی رییس جمهوری در این جلسه بر ضرورت حمایت همه جانبه از تولیدات صادرات گرا تاکید کرد و از همه دستگاه های 

ذیربط خواست که با استفاده از فرصت حاصل از رفع تحریم ها و دسترسی به بازارهای جهانی، برای افزایش بهره وری و ایجاد 

 .رنامه ریزی کنندفرصت های شغلی پایدار برای جوانان ب

http://www.iana.ir/majles/item/59610-6.html 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان - 134۲مرداد  2۲: تاریخ

 جویی آب کشاورزی حفاظتی، راهکاری موثر در صرفه
استفاده از بذر مناسب، توجه به کشاورزی حفاظتی و تغییر کاشت برخی از محصوالت در کنار سیستم : کشاورزی گفتوزیر جهاد 

 .کند نوین آبیاری کمک شایان توجهی را می

اورزی در اولین گردهمایی مشترک مدیران ، محمود حجتی وزیر جهاد کشاقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش خبرنگار 

ما در این جلسات به دنبال رسیدن به اهداف مشترک بین دو وزارتخانه : ستادی و استانی وزارتخانه نیرو و جهاد کشاورزی گفت

 .هستیم و خوشبختانه در این دولت با کمترین میزان اختالف نظر را داریم

مدیریت منابع و سودجویی برخی افراد باعث به   ابزار مورد استفاده،: اشاره و بیان داشتوی در ادامه به دالیل رسیدن به بحران آب 

 .وجود آمدن بحران آب شده است

وری آب باز  در حوزه کشاورزی هر فعالیتی به صورت مستقیم و غیرمستقیم به مصرف بهینه آب و بهره: حجتی در ادامه تصریح کرد

 .وری آب است های باالبردن بهره های نوین آبیاری یکی از روش روش گردد که در این روش استفاده از می

جویی آب را به دنبال داشته  درصد صرفه 09تا  59تواند در حدود  استفاده از بذر مناسب می: وزیر جهاد کشاورزی در ادامه افزود

تواند  های نوین آبیاری می نار سیستمباشد همچنین تمرکز بر روی کشاورزی حفاظتی، تغییر زمان کاشت برخی از محصوالت در ک

 .رسان باشد در این زمینه کمک

 .ها مسمرثمر باشیم های غیرمجاز در مقابل اضافه برداشت توانیم با حذف چاه در نگاه کالن می: وی گفت

مقررات و  توانیم ذهنیت اشتباه نسبت به عدم رعایت سازی مناسب در میان مردم می با فرهنگ: وی در پایان خاطرنشان کرد

 .سودجویی را از بین ببریم

http://www.yjc.ir/fa/news/2509062 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 ایران اکونا 134۲/ مرداد /  24, پنجشنبه 

 تولید بذر خیلی کشورها از ایران کمتر است
شده و این در حالی که است خیلی از  درصد گندم بذری در کشور تولید  91نزدیک به : جهاد کشاورزی گفت معاون زراعت وزارت

 .درصد است 59کشورهای جهان تولید بذرشان از منابع داخلی کمتر از 

ید محصول موثر بذور مناسب در عملکرد و افزایش تول: رسانی وزارت جهاد کشاورزی، عباس کشاورز افزود به گزارش پایگاه اطالع

را مورد بحث و بررسی ...های روغنی و  است که در نظر داریم نحوه تولید بذر برای محصوالتی مانند گندم، جو، ذرت، حبوبات، دانه

 .قرار دهیم

صه تشویق گذاران را برای فعالیت در این عر باید سرمایه: وی با بیان اینکه هزینه تولید بذور در دنیا و کشور باال است، تصریح کرد

 .های تحقیقاتی نیز نیازهای اولیه آنها را فراهم کنند کنیم و موسسه

ای دقیق برای  تولید بذر سبزی و سیفی به خصوص سیب زمینی و پیاز باید مورد توجه بوده تا بتوان برنامه: کشاورز در ادامه گفت

 .عرضه آن و ایجاد بازاری مناسب برای این محصوالت اقدام کرد

به صورت استاندارد ... ساالنه در کشور مقدار قابل توجهی بذر محصوالتی مثل چغندر قند، ذرت، سیب زمینی و: شد وی یادآور

 .شود تولید می

شده و این در حالی که است خیلی از کشورهای جهان تولید  درصد گندم بذری در کشور تولید  91نزدیک به : وی خاطرنشان کرد

 .درصد است 59ز بذرشان از منابع داخلی کمتر ا

چندی پیش عباس رجایی از عملکرد این معاونت وزارت جهاد کشاورزی به دلیل عدم توجه الزم به تحقیقات انجام شده در کشور و 

 .به کارگیری آن در بخش کشاورزی گالیه کرده بود و از جهاد کشاورزی خواست که پای خود را از تحقیقات کنار نکشد

http://iranecona.com/90592 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 فودپرس 1349مرداد ماه  26دو شنبه 

 تعدیل قیمتهای برخی مواد غذایی به معنای گرانی نیست/ بخشی نگری آفت بخش کشاورزی است

ت به بخش کشاورزی نمی تواند منافع این بخش را در دراز مدت بخشی نگری و نگاه جانبدارنه نسب – اقتصاد غذا <صنایع غذایی

 .تامین کند

، کاوه زرگران دبیرکل کانون انجمنهای صنایع غذایی ایران در دیداری صمیمانه با «فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا 

متاسفانه نگاه تک :من بیان مطلب فوق افزودمدیران و سردبیران رسانه ها که به مناسبت روز خبرنگار برگزار شد طی سخنانی ض

 .بعدی به مقوله کشاورزی و افزایش قیمت محصوالت کشاورزی مانع از رشد واقعی این بخش از اقتصاد و تولید می شود

دولتها در اغلب کشورها از بخش کشاورزی حمایت می کنند اما حمایت از بخش کشاورزی نباید باعث باال رفتن قیمت : وی افزود

 .محصوالت کشاورزی و مواد غذایی و تحمیل این افزایشها به سفره مردم شود

درصد باالتر از میانگین قیمت جهانی است و 99قیمت خرید تضمینی محصوالت کشاورزی در ایران حدود : زرگران تصریح کرد

 .ایی خانوار می شودادامه این روند عمال باعث فشار مضاعف به صنایع تبدیلی بخش کشاوری و به تبع آن سبد غذ

رکود در بازار مواد غذایی جدی است اما متاسفانه اثرات این رکود تنها : دبیرکل کانون انجمنهای صنایع غذایی ایران خاطرنشان کرد

 .بر دوش صنایع غذایی و مصرف کنندگان است

کاهش داشته است اما متاسفانه درصد  66درصد و مصرف ماست 02در حالی که طی چهار سال اخیر مصرف شیر : زرگران افزود

 .دولت اصرار بر افزایش قیمت شیر خام دارد

هزار تن آن در انبارهای کارخانجات صنعت لبنیات و  52هزار تن شیر خشک مازاد در کشور وجود دارد که  99حدود : وی گفت

 .تومان است6999خام با قیمت  هزار تن آن در اختیار به سازمان تعاون روستایی و ناشی از سیاست خرید تضمینی شیر 62

رکود در صنایع غذایی کامال : متذکر شد 09زرگران در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص افزایش قیمت مواد غذایی در سال 

درصدی حقوق و دستمزد، یک درصد 60مشهود است و عمال صنایع غذایی متقاضی افزایش قیمت نیستند اما محاسبه افزایش 

افزوده و سه درصد افزایش تعرفه مواد اولیه در محاسبات و تعدیل قیمتها ناشی از افزایش مولفه های تولید توسط  مالیات بر ارزش

  .دولترا نمی توان گرانی یا افزایش قیمت دانست

http://www.foodpress.ir/Post. 
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 خبرنگاران جوان - 134۲مرداد  2۲: تاریخ

 رو شدن دست متخلفان با شناسنامه دار شدن کودهای کشاورزی
 .کند دار شدن کودهای کشاورزی تولیدکنندگان متخلف را از واقعی جدامی شناسنامه:مدیر عامل اتحادیه بیان کرد 

خبرنگار اقتصادی باشگاه گو با جات کودهای کشاورزی در گفت های تعاونی کارخانه داریوش رضایی مدیر عامل اتحادیه شرکت

دار شدن کودهای کشاورزی تولیدکنندگان  شناسنامه:دار شدن کودها کشاورزی اظهار داشت ، درخصوص شناسنامهخبرنگاران جوان

ای امضا  جهاد کشاورزی و خاک و آب تفاهم نامهای که اتحادیه، انجمن کود با وزارت  کند وبه گونه متخلف از واقعی را جدا می

شماره ثبت داشته باشند؛ در حالی که اگر تولیدکنندگان ار این تاریخ شماره ثبت  56/2/09ها باید از تاریخ  کردند که کلیه شرکت

 .شوند نداشته باشند متخلف محسوب می

ن کود سولفات پتاسیوم نیاز دارد که در حال حاضر دو هزار ت 299هزار تن کود فسفات تریپ و  299ساالنه کشور : وی افزود

سال  2زار تن سولفات پتاسیم را تولید کند به همین خاطر برنامه خودکفایی تولید کود تا  59الی  69تواند حداکثر  شرکت می

 .آینده شدنی نیست

کشاورزان بوده که آنها برای موارد  در گذشته کود به صورت یارانه در اختیار: رضایی در خصوص افزایش قیمت کود بیان کرد

شود که این امر مسبب خرید کود خوب و در نهایت  کردند اما در حال حاضر یارانه به محصول داده می دیگری در بازار استفاده می

 .شود افرایش تولید و سود دهی کشاورز می

http://www.yjc.ir/fa/news/2505109 
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 خبرنگاران جوان - 134۲مرداد  35: تاریخ

 صادرات خاک کشاورزی ممنوع شد
در کمیسیون الیحه حفاظت از خاک را بررسی کردیم که از سویی با توجه به ارزش خاک : عضو کمیسیون کشاورزی بیان کرد

 .هر نحوی ممنوع شد مرتعی به  های زراعی، کشاورزی، صادرات کلیه خاک

، در خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانمحمدتقی توکلی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با 

سویی با توجه به ارزش  در کمیسیون الیحه حفاظت از خاک را بررسی کردیم که از: خصوص صادرات خاک کشاورزی اظهار داشت

 .های زراعی، کشاورزی، مرتعی و جنگلی به هر نحوی ممنوع شد خاک صادرات کلیه خاک

 .ها مورد توجه قرار گرفت ها، تخریب و سایر مباحث مربوط به آلودگی در این الیحه بحث آالینده: وی افزود

های جنوبی اعم از  ک کشاورزی نداشتیم و از سویی استاندر سال گذشته هم گزارشی از صادرات خا: توکلی در پایان تصریح کرد

 .اند و پنج برای تولید مصالح داشته 9بوشهر صادرات خاک درجه 

http://www.yjc.ir/fa/news/2501190 
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 کوناایران ا 134۲/ مرداد /  24, پنجشنبه 

 تولید بذر خیلی کشورها از ایران کمتر است
شده و این در حالی که است خیلی از  درصد گندم بذری در کشور تولید  91نزدیک به : معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت

 .درصد است 59کشورهای جهان تولید بذرشان از منابع داخلی کمتر از 

بذور مناسب در عملکرد و افزایش تولید محصول موثر : کشاورزی، عباس کشاورز افزود رسانی وزارت جهاد به گزارش پایگاه اطالع

را مورد بحث و بررسی ...های روغنی و  است که در نظر داریم نحوه تولید بذر برای محصوالتی مانند گندم، جو، ذرت، حبوبات، دانه

 .قرار دهیم

گذاران را برای فعالیت در این عرصه تشویق  باید سرمایه: ال است، تصریح کردوی با بیان اینکه هزینه تولید بذور در دنیا و کشور با

 .های تحقیقاتی نیز نیازهای اولیه آنها را فراهم کنند کنیم و موسسه

ای دقیق برای  تولید بذر سبزی و سیفی به خصوص سیب زمینی و پیاز باید مورد توجه بوده تا بتوان برنامه: کشاورز در ادامه گفت

 .آن و ایجاد بازاری مناسب برای این محصوالت اقدام کرد عرضه

به صورت استاندارد ... ساالنه در کشور مقدار قابل توجهی بذر محصوالتی مثل چغندر قند، ذرت، سیب زمینی و: وی یادآور شد

 .شود تولید می

که است خیلی از کشورهای جهان تولید شده و این در حالی  درصد گندم بذری در کشور تولید  91نزدیک به : وی خاطرنشان کرد

 .درصد است 59بذرشان از منابع داخلی کمتر از 

چندی پیش عباس رجایی از عملکرد این معاونت وزارت جهاد کشاورزی به دلیل عدم توجه الزم به تحقیقات انجام شده در کشور و 

 .ت که پای خود را از تحقیقات کنار نکشدبه کارگیری آن در بخش کشاورزی گالیه کرده بود و از جهاد کشاورزی خواس

http://iranecona.com/90592 
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  فودپرس 1349مرداد ماه  35جمعه 

ی اصالح نظام توزیع نهاده ها:/معاون وزیر و مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور خبر داد

 <کشاورزی برای ساماندهی اساسی کشاورزی
معاون وزیر و مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور نظام توزیع ناکارآمد در کشور را یکی از بغرنج ترین موانع افزایش  

صیف سطح رفاه عمومی و رضایت تولیدکنندگان از جمله در بخش کشاورزی که با امنیت غذایی مردم در ارتباط است، تو

حسین صفائی که در گردهمایی مدیران عامل اتحادیه های تعاون روستایی سراسر کشور در سرعین سخن می گفت، با اعالم .کرد

یکی از مشکالت بازاریابی نظام توزیع است که نظام ناکارآمدی است و بعضی از عالمت ها هم کامال این امر را تائید : این خبر افزود

ارآمد با برخی از شاخص ها شناخته می شود یکی از شاخص های تعداد واحد های صنفی که در واحد نظام توزیع ناک. می کند

نفر یک واحد صنفی وجود  99در ایران به ازای هر . توزیع قرار می گیرند هر چقدر کمتر باشند نظام توزیع کارآمدتر خواهد بود

 2شاخص دیگر توزیع ناکارآمد کاال در ایران این است که : ه دادوی ادام.به عبارتی هر هفت خانوار یک واحد صنفی دارد. دارد

درصد در واحدهای توزیع خرد صورت می گیرد  02درصد کاال و خدماتی که عرضه می شود در فروشگاه های زنجیره ای است و 

کنندگان هم وارد می که عوارض آن این است که کاهش سطح رفاه عمومی را به همراه داشته و زیان جبران ناپذیری به تولید

در تهران تمام خیابان ها مثل آزادی و انقالب مغازه و فروشگاه است از راه آهن تا تجریش هم : این مقام مسئول اضافه کرد.آورد

درصد نیاز مردم به کاال و خدمات در این خرده فروشی ها تامین می شود، هزینه ارائه خدمات بیشتر است،  02فروشگاه است وقتی 

عده ای صاحب پول های باد آورده ای می شوند . کاال بعد از تولید در شبکه توزیع باالست، خریدار همیشه گالیه مند است هزینه

به تعبیر صفایی، پیاده روی تشکر از سازمان جهاد کشاورزی و تعاون روستایی به مفهوم واقعی در .که برای آن زحمت نکشیده اند

بازار : حسین صفائی ادامه داد.و تبدیل پیاده رو به مراکز کسب و کار رواج پیدا کرده استایران وجود ندارد، زیرا سد معبر 

روند منفی در اصالح بازار محصوالت کشاورزی . محصوالت کشاورزی به عنوان بخشی از نظام کل عرضه وضعیت بسیار بغرنجی دارد

ید کننده با مصرف کننده است که در ایران بسیار وجود داشته که یکی از شاخص های مهم ارزیابی شاخص فاصله قیمت تول

تمام دامداران زحمتکش که شیرخام تولید می : وی افزود.باالست و نظام تولید می بایست به سمتی برود که این فاصله را کم کند

سودش روز بروز کاهش  همواره تولید کننده. ساختار بازار می بایست پاالیش شود. کنند یارانه بیشتری را می بایست دریافت کنند

می یابد و این مسائل یکی از مهمترین مسائلی است که باید مدنظر قرار بگیرد، زیرا عرصه معیوب بازار تولید را فلج می کند و 

طرح . مسئولیت از مزرعه تا بازار بخش کشاورزی به عهده وزارت جهاد کشاورزی است.زحمات تولید کنندگان را به هدر می دهد

یف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی موجب شده است که وزارت جهاد کشاوزری جوابگوی این بخش باشد و تمرکز وظا

 می بایست بهترین گزینه و راه حل را در نظام توزیع در پیش بگیرد

 http://www.foodpress.ir/Post. 
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 گزارشات جهانی

 گزارشات جهانی
 - 49/50/29فارس

 های افغانستان ؛ چهار راه ترانزیت میوه«چابهار»
درصد 7۲درصد درآمد ملی افغانستان را دارد که در صورت حمایت این میزان تا  96کم  صنعت باغداری اکنون دست

 .به سراسر جهان داردیابد که چابهار توان ترانزیت این میوه ها را  افزایش می

های سبز و خرم توانسته صنعت باغداری را  ها و دره ، افغانستان با داشتن تپهخبرگزاری فارس سایت افغانستانبه گزارش خبرنگار 

درصد تولید  29داری است و در صورت حمایت تا  درصد درآمد ملی کشور از بخش باغ 00کم  ی که اکنون دستتوسعه دهد به طور

 .گیرد ملی افغانستان را در بر می

، ضربات بزرگی بر پیکر اقتصاد افغانستان وارد کرده اما باز هم باغداری یکی از منابع با اهمیت و پر  دهه جنگ و ناامنی 0با اینکه 

 .ها مشغول باغداری هستند ه شمار رفته و اکثر مردم در تمام والیتدرآمد ب

درصد درآمد ملی کشور را تشکیل داده که از این  00کشاورزی، باغداری و دامداری منابع اقتصادی افغانستان هستند و حداقل 

 .درصد درآمد ملی را به خود اختصاص داده است 00جمله تنها باغداری 

وهوا درختان میوه و سبزیجات در  اند و به دلیل مناسب بودن آب نوع تقسیم کرده 0ان درختان میوه خود را به باغداران در افغانست

 .های این کشور وجود دارند تمام والیت

بر تأمین مصرف داخلی،   ریز و سبزیجات دانست که اکنون عالوه توان گهواره و پرورشگاه درختان برگ با این وجود افغانستان را می

 .امنه صادرات آن تا اروپا و آفریقا گسترده شده استد

شود انار، انگور و سیب است و این  های افغانستان که حتی در اروپا، آفریقا و اکثر کشورهای آسیایی به وفور دیده می  ترین میوه مهم

 .کشور نقش موثری دارند های افغانستان هستند که در تعیین درآمد ملی این ترین میوه ترین و با اهمیت ها اصلی میوه

 

ایم، اما این تغییرات خواست تمام باغداران را  های قبل شاهد ایجاد تغییرات گسترده باغداری در افغانستان بوده با اینکه طی سال

 .برآورده نکرده و بر اساس اظهارات باغداران افغانستان، باغداری باید بیشتر حمایت شود

درصد در درآمد ملی نقش بازی کرده و زمینه و فرصت  29تواند تا  ایت بیشتر، باغداری میباغداران معتقدند که در صورت حم

 .کارگیری هزاران جوان را فراهم کند به

میلیون دالر در  55حدود  6000تا  6000وزیر پیشین کشاورزی افغانستان از سال « محمد آصف رحیمی»های  بر اساس گفته

، «لغمان»، «بلخ»، «سمنگان»، «تخار»، «کندز»، «بغالن»، «پکتیا»، «لوگر»، «ن وردکمیدا»، «پروان»، «کابل»های  والیت

ازسوی دولت و وزارت کشاورزی در بخش تقویت باغداری مصرف « بدخشان»و « زابل»، «قندهار»، «هرات»، «کنر»، «ننگرهار»

 .شده است

باغداری فعالیت کرده و بر اساس اظهارات  های گذشته چندین مؤسسه خارجی در راستای توسعه با این وجود، طی سال

میلیون یورو در  066اتحادیه اروپا  5990تا سال  5995سفیر کمیسیون اروپایى در افغانستان از سال « وساچکاس ویگوداس»

 .بخش باغداری به افغانستان کمک کرده است

به باغداران کمک کرد که بدون شک در توسعه میلیون یورو  516میالدی حدود  5960میالدی تا  5990اتحادیه اروپا از سال 

 .ها موثر بوده است باغداری این کمک

، «پنجشیر»، «کاپیسا»، «کابل»های  میلیون دالر را برای رشد باغداری در والیت 659میالدی  5960بانک جهانی در سال 

 .اختصاص داده بود« فراه»و « هرات»، «پکتیا»، «لوگر»، «لغمان»، «ننگرهار»

http://af.farsnews.com/economy/news/13940524000314
http://www.farsnews.com/
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بر اتحادیه اروپا، بانک جهانی، کشورهای آسیایی و آمریکایی نیز در توسعه باغداری افغانستان سهم فعالی داشته و با این  عالوه

 .ها، امروز افغانستان صادرکنندگان هزاران تن میوه در هر ماه است کمک

ترین  ی راه طوالنی در پیش دارد و باید اصلیهای انجام شده، توسعه باغدار بر اساس اظهارات کارشناسان اقتصادی، در کنار فعالیت

 .مشکل فرا روی باغداری برداشته شود

ای دارد که دولت کابل این کار را با  های مختلف به خارج، از نگاه کارشناسان اقتصادی اهمیت ویژه ها از والیت انتقال به موقع میوه

 .تا حدی مرتفع کرده است« چابهار»استفاده از بندر 

ها و تاجران میوه قادر به انتقال محصوالت  بندر چابهار در صورتی کارایی خواهد داشت که افغانستانی: اسان تصریح کردنداین کارشن

را از اکثر   ها اجازه انتقال و انگیزه تجارت و صادر کردن میوه های موجود در برخی شاهراه خود تا خاک ایران باشند، زیرا ناامنی

 .ها گرفته است افغانستانی

کارشناس « صبور دوست»های موجود داخلی و وارداتی امری دیگر است که  ها و تحقیق روی نهال  شناسی میوه با این وجود، نسل

های وارداتی و موجود  شناسی و تحقیق روی نهال نسل: اقتصادی افغانستان روی آن تأکید بیشتری داشته و در این خصوص گفت

 .اوج شکوفایی برساندتواند باغداری افغانستان را به  می

: های ویرانگر دانست و گفت ترین دالئل عدم پیشرفت و توسعه کشاورزی در افغانستان را حوادث طبیعی و سیالب صبور دوست مهم

 .گذارد داران تأثیرات منفی برجای می این صدمات روی انگیزه باغ

های ناامن زندگی  شود و اکثر باغداران که در والیت میترین مشکالت باغداران محسوب  مهم  های کافی و ناامنی نبود سردخانه

 .شوند کنند مجبور به ترک باغداری می می

های اقتصادی کشور هستند توجه بیشتری کرده و  های باغداران که ستون با این وجود ضرورت دارد تا دولت کابل به درخواست

 .های مختلف کمک کنند بر زدودن مشکالت، آنان را در بخش عالوه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=60099259999220 
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 گزارشات جهانی
 - 49/50/26فارس

 المللی برای مقابله با بحران آب کارشناس بین 4۰۲۲روش 43
روش برای مقابله با بحران آب اعالم  43کشور جهان  6۲کارشناس آب از  4۰۲۲دو دانشمند آمریکایی با نظرخواهی از 

 .کارگیری آنها نسخه شفابخش خواهد بود  کردند که معتقدند به

بحران آب که اخیرا ایالت  با جهانی شدن  ، به نقل از یک پایگاه خبری آمریکا،خبرگزاری فارسالملل  به گزارش گروه اقتصاد بین

دو دانشمند آمریکایی به دنبال این هستند که یک نسخه جهانی برای مقابله با  کالیفرنیا هم به شدت درگیر این مسئله شده است،

 .این وضعیت پیدا کنند

نسخه جهانی روش به عنوان  60کشور جهان نظرخواهی و  09نفر متخصص و کارشناس حوزه آب در  6599این دو دانشمند از 

 .برای مقابله با بحران آب اعالم کرند

 .کنیم در این گزارش این روشها را مرور می

 ها راجع به مصرف آب تغییر در زندگی و رفتار انسان* 

بیشتر مناطق در هند، استرالیا و جنوب . تواند در کنترل بحران آب مؤثر باشد بر اساس این نظرسنجی تغییر در نحوه مصرف آب می

تر خواهد  ی آمریکا با مشکل بحران آب تازه مواجه هستند فهم مسئله بحران آب و نحوه مصرف مقابله با بحران آب را راحتغرب

 .کرد

 تعیین نرخ مناسب برای آب*

هایی که به واسطه آب  ، افزایش قیمت آب به کاهش تلفات آب و آلودگی(OECD)بر اساس اعالم سازمان توسعه همکاری اقتصادی

شوند کمک خواهد کرد با این وجود قیمت آب در بسیاری کشورها از جمله آمریکا بسیار ارزان است و این روش باید  میایجاد 

 .اصالح شود

 زدایی آب دریا  های نمک ایجاد کارخانه*

اصوال شورزدایی آب تواند، استفاده شود،  های نمک زدایی آب دریا در کشورهایی مانند خاورمیانه که انرژی زیادی دارند می کارخانه

توان در کشورهایی که درجه حرارت زیاد و مدت زمان روزهای آفتابی باالست برای تامین  بر است در این میان می دریا بسیار انرژی

 .خواهد از انرژی خورشیدی برای نمک زدایی آب دریا استفاده کند انرژی استفاده کرد، اخیرا عربستان می

 یره آباختراع تکنولوژی جدید ذخ* 

شود که باید تکنولوژی جدیدی  در حالی کمبود آب به دلیل افزایش روزافزون جمعیت و باال رفتن مصرف آب روزبه روز بیشتر می

 .برای کاهش هدررفت آب و مصرف این انرژی به عنوان یک دغدغه مهم اختراع شود

 ها به چرخه مصرف آب آوردن پساب* 

ها را به چرخه مصرف آب وارد کنند در شرق آسیا هم از این روش استفاده  کنند تا پساب برخی کشورها مانند سنگاپور تالش می

 .شود مؤثری برای آوردن آب سالم و تمیز و نوشیدنی به چرخه آب استفاده می

 بهبود روش آبیاری در کشاورزی* 

تواند فاصله بین تقاضا و مصرف را  شود، بهبود روش آبیاری می درصد آب سالم جهان در بخش کشاورزی استفاده می 09حدود 

در بسیاری موارد نبود آب کافی توانایی کشاورزان را برای تولید بسیار کاهش داده است به طور مثال در ایالتی در . بسیار کمتر کند

 .استرالیا، آسیا و جنوب غربی آمریکا کمبود آب به شدت کشاورزان را در مضیقه قرار داده است

 .کنند ها استفاده می شود اما هنوز بخش بسیار کمی از کشاورزان از این روش ای به عنوان روش مدرن یاد می و قطرهاز آبیاری بارانی 

 استفاده حداکثری از آب باران* 

http://www.farsnews.com/
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هایی برای استفاده  در کشورهایی مانند پاکستان و هند که بدترین شرایط را به دلیل تغییرات آب و هوایی دارند استفاده از سیستم

 .کنند تا کنترل بهتری برای منابع آبی داشته باشند آنها تالش می. تواند مفید باشد اکثری از آب باران میحد

 نظارت جمعی بر کنترل آب* 

ها استفاده  تواند کارسازتر باشد آب در همه بخش ها و نهادها به کنترل مصرف آب می طبیعی است که ملزم شدن همه بخش

 .بر مصرف آب کارایی الزم را نخواهد داشت باید همه نهادها در این زمینه همکاری کنندای  ه شود و نظارت جزیر می

 تر برای کنترل آب تسهیل سیاست و قوانین مناسب* 

ها نیاز دارند تا با تصویب قوانین مناسب همه نهادها را به کنترل مصرف آب ملزم کنند دولت آمریکا چنین قوانینی را تصویب  دولت

همچنین بیشتر مردم بر این باورند . ها در دریای بالکان قانونی تصویب کرده است روسیه هم برای کاهش آلودگی آبکرده است و 

 .توانند دسترسی مردم را به آب سالم تسهیل کنند ها می که دولت

 جانبه بر اکوسیستم مدیریت همه* 

ها اقدام کرد؛ بخش مصرف انسانی،  همه بخش از آنجایی که آب در اکوسیستم جاری است برای کنترل مصرف آب باید در

 .کشاورزی، محیط زیست و حتی فرهنگسازی مردم اقدام کرد

مثال بهتر در این مورد استفاده از پساب بخش کشاورزی و انسانی برای تولید آب سالم و تولید کود کشاورزی و همچنین تولید 

 .ها است های زیستی از این پساب سوخت

 آب های توزیع ساختبهبود وضعیت زیر* 

ها را بسیار افزایش داده و  رساند هزینه می  های توزیع آب عالوه بر اینکه به اقتصاد و سالمتی مردم آسیب شرایط بد زیرساخت

شوند به ویژه در جمعیت  هایی که از طریق آب ایجاد می دهد همچنین موجب انتشار بیماری کیفیت زندگی را کاهش می

 .ین تهدید در کشورهای در حال توسعه بیشتر استشود ا پذیر، می آسیب

های  شود بلکه بیماری های توزیع آب نه تنها باعث هدر رفت این مایع حیاتی می ها همچنین شرایط نامناسب کانال تهدید پساب

 .مختلفی را نیز به همراه دارد

 عملکرد محصوالت، تولیدی به ازای مصرف آب سنجیده شود* 

توان  های تولید می بخش صنعت است بسیاری از این محصوالت مصرف آب باالیی دارند که با تغییر روش درصد مصرف آب در 55

توان با جایگزینی کشت مناسب  بر هستند و می میزان مصرف آب را کم کرد همچنین در بخش کشاورزی نیز بسیاری محصوالت آب

 .مصرف، آب را کنترل کرد و کم

 یهمکاری در چارچوب بین الملل* 

ها است اخیراً سازمان  های مرزی یکی از این نمونه المللی خاصی برای مقابله با بحران آب وضع شود استفاده از آب باید قوانین بین

ملل اهداف توسعه هزاره آب قابل مصرف را تعیین کرده است که به استراتژی جهانی در این زمینه تأکید دارد چنین قوانینی باید 

 .بیشتر شود

 ت بر کیفیت آبنظار* 

ها بسیار ضروری است و الزم است که یک مسیر جهانی برای کنترل کیفیت آب و کاهش  کنترل کیفیت آب برای سالمتی انسان

 .ها وضع شود آلودگی

 ها تغییر قوانین جاری دولت* 

به دنبال ترجمه قوانین درباره کنند تا قوانین آب را تغییر دهند در آمریکا هم سیاستمداران  برخی کشورها مانند شیلی تالش می

 .محافظت از دریاچه میشیگان هستند
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 تحقیق و پژوهش روی آب* 

باشد به عنوان مثال برخی  دسترسی به آب در جهانی که با بحران مواجه است نیازمند کارهای پژوهشی گسترده در این باره می

 .کنند شهرها از پساب انرژی سالم، پول کشاورزی و سوخته زیستی تولید می

 های آب در کشورهای در حال توسعه و انتقال تکنولوژی اجرایی پروژه* 

تغییرات آب و هوایی در کمبود آب در برخی کشورها عواقب بسیار ناگواری داشته است به عنوان مثال در شمال غربی هند و 

 .صحرای آفریقا بحران آب بسیار جدی است

های جدید به این مناطق منتقل شود اگر چه به دلیل اینکه چنین  یط خشکی تکنولوژیحل این است که برای مقابله با شرا یک راه

های الزم و استفاده از  رسد اما با مهارت هایی گول زننده به نظر می مناطق خشک که اقتصاد ضعیفی هم دارند اجرای چنین پروژه

 .توان بسیاری از این مشکالت را تسهیل کرد جوامع محلی می

 تغییرات آب و هوایی و کنترل مصرف آب کاهش فشار* 

های فسیلی شود که در حال حاضر این  تواند جایگزین مناسبی برای سوخت توان استفاده کرد که می های تجدیدپذیر می از انرژی

پذیر فشار های تجدید استفاده از انرژی. ای و تغییرات شرایط آب و هوایی هستند ها عاملی برای انتشار گازهای گلخانه نوع انرژ

 .کند و بحران آب در آینده را کاهش خواهد داد تغییرات آب و هوایی را کمتر می

 کاهش جمعیت جهان* 

در حال . یابد درصد افزایش می 12سال دیگر  62هایی از جهان شکاف بین تقاضا و مصرف تا  به دلیل افزایش جمعیت در بخش

درصد آب سالم جهان در بخش  09ب سالم ندارند این در حالی است که حاضر بیش از یک میلیارد نفر در جهان دسترسی به آ

 .شود کشاورزی استفاده می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=60099252999092 
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 گزارشات جهانی
 - 49/50/35فارس

مشکالت جدی در حوزه کشاورزی / دهد شدید ارزش لیر قیمت مواد غذایی را در ترکیه افزایش می کاهش
 ترکیه

کارشناسان حوزه تولید مواد غذایی در ترکیه اعالم کرده اند با توجه به کاهش شدید ارزش لیر این کشور در برابر دالر 

 .یش قابل توجه قیمت مواد غذایی خواهند بودهای آتی مردم این کشور شاهد افزا طی ماه های گذشته، در ماه

، شرکت سزون پیرینیک ترکیه از افزایش قابل توجه قیمت حریتبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصاد بین الملل 

 .مواد غذایی در این کشور طی ماه های آینده خبر داد

محمت اردوغان، رئیس این شرکت، تأکید کرد کاهش ارزش لیر شرایطی را برای تولید کنندگان مواد غذایی در این کشور بوجود 

 .تولید کنندگان مجبور هستند طی ماه های آینده قیمت مواد غذایی تولیدی خود را افزایش دهند آورده است که این

لیر در برابر دالر را برای سال جاری پیش بینی کرده بود اما ارزش لیر در حال  5.0وی تأکید کرد این شرکت ترک برابری ارزشی 

 .در برابر دالر سقوط کرده است 0حاضر به 

ن تأکید کرده است که به دلیل عدم خوش بینی به آینده برخی از سرمایه گذاری ها برای تولید مواد غذایی در این شرکت همچنی

 .این کشور به تعویق افتاده و معلق شده اند

در سال جاری، ترکیه شاهد روند نزولی قیمت مواد غذایی بوده است و بنا به گفته کارشناسان این حوزه، این روند طی ماه های 

 .نده نیز ادامه خواهد یافتآی

ای است که در حال حاضر در بازار جهانی قیمت مواد غذایی در حال کاهش است و در ماه جوالی متوسط  این روند افزایشی به گونه

 .تا کنون رسیده است 5990قیمت ماهانه مواد غذایی به پایین ترین سطح خود از سال 

مواد لبنی و روغن های گیاهی کاهش چشمگیری را در ماه جوالی در جهان تجربه  بنا به گزارش سازمان غذا و کشاورزی، قیمت

 .کرده اند

دولت ترکیه طی روزهای گذشته اعالم کرده است که روند افزایش قیمت مواد غذایی در این کشور را تحت نظارت داشته و 

 .کشور بیش از این افزایش نیابد اقداماتی را برای مقابله با آن صورت خواهد داد تا هزینه خانوارها در این

دولت ترکیه قصد دارد تا با واردات گوشت از اتحادیه اروپا با تعرفه گمرکی صفر، قیمت این ماده غذایی را که در حال حاضر در 

 .ترکیه باالتر از متوسط جهانی قرار دارد را کاهش دهد

ها راه حل کوتاه مدت است و این کشور  ر، در زمان افزایش قیمتمحمت اردوغان تأکید کرد واردات مواد غذایی با تعرفه گمرکی صف

 .در حال حاضر با مشکالت جدی در حوزه کشاورزی روبرو شده است

بنا به گفته این فعال حوزه کشاورزی ترکیه، در حالی که مصرف محصوالت غذایی و کشاورزی در این کشور افزایش یافته است 

میلیون تن  5ترکیه  6009چشمگیری داشته است به گونه ای که به عنوان مثال در سال  تولید این محصوالت در ترکیه کاهش

 .لوبیا تولید کرد در حالی که طی سال گذشته این رقم به حدود نصف کاهش یافت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=60099209999905 
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 گزارشات جهانی

 - 49/50/28فارس

 میلیارد دالر است ۰9تا  4۲هزینه صید غیرقانونی آبزیان بر اقتصاد جهانی بین 
بسامان آبزیان،  طبق گمانه زنی فائو، هزینه صید غیر مجاز، گزارش نشده و نا: دفتر نمایندگی فائو در تهران اعالم کرد

 .میلیارد دالر است ۰9تا  4۲بر اقتصاد جهانی بین 

به نقل از دفتر نمایندگی فائو در تهران، بر اساس تازه ترین اطالعات منتشر شده توسط سازمان خواربار  خبرگزاری فارسبه گزارش 

بین المللی در خصوص مقابله با صید غیر تعدادی از کشورهای جهان در حال تصویب توافق نامه ای ( فائو)و کشاروزی ملل متحد 

درصد  62مجاز آبزیان هستند که امکان تقویت فرآیند بازرسی ها و مقابله با شناورهای غیرقانونی به عنوان تامین کنندگان بیش از 

 .تولیدات غذای دریایی جهان، را فراهم می آورد

توسط  5990ه با این مشکل، اقدام به اتخاذ تدابیر مصوب سال گری در مورد مقابل در این راستا، فائو با تالش برای میانجی

کشورهای عضو خود نموده است که دربرگیرنده اقدامات کشور های صاحب بندر در پیشگیری، بازدارندگی و ریشه کنی صید غیر 

 . مجاز، گزارش نشده و نا به سامان می شود

کشور  65ذاشته و ابزار های تصویب آن را نیز ارائه نموده اند، همچنین کشور جهان این توافقنامه را به اجرا گ 52در حال حاضر 

کرده اند و دو کشور دیگر هم به ( همچون ایسلند در ژوئن سال جاری میالدی)دیگر تاکنون اقدام به پیوستن به این توافقنامه 

 . زودی به جمع آنان خواهند پیوست

تدابیری اطالق می شود که امکان شناسایی صید غیرمجاز را در زمان ورود اقدامات کشور صاحب بندر به طور کلی به مجموعه 

 .شناور به بندر فراهم می آورد

توافقنامه مذکور زمینه ارتقاء همکاری میان صیادان، مسئولین بنادر، گاردهای ساحلی و نیروهای دریایی برای تقویت مکانیزم های 

 .کند بازرسی و کنترل شناورها را در بنادر ایجاد می

صید غیر مجاز به انجام عمل صید بدون مجوز، برداشت گونه های حفاظت شده، استفاده از تجهیزات غیرقانونی نا متعارف و 

میلیون تن از تولیدات غذای دریایی جهان را شامل  51همچنین عدم رعایت سهمیه مقرر صید گفته می شود که هم اکنون ساالنه 

این مسئله عالوه بر تحت شعاع قراردادن . ل تولیدات جهانی آبزیان را به خود اختصاص داده استدرصد ک 62شده و تقریبا بیش از 

 .اقتصاد جهانی باعث به مخاطره انداختن تنوع زیستی گونه های محلی و امنیت غذایی در بسیاری از کشورهای جهان شده است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=60099250999060 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940528000813


 4931مرداد  مراهچاهم اخبار هفته   مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

239 
 

 گزارشات جهانی
 آیانا 1349مرداد  26, دوشنبه

 چهارم تنوع زیستی سیاره ما، در خاک حیات دارد  یک
 .را منتشر کرد "خاک و تنوع زیستی"، اینفوگرافی (فائو)سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد 

های  ترین اکوسیستم ، در این اینفوگرافی با اشاره به این که خاک از پیچیده(ایانا)زارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران به گ

تا  29گونه کنه،  09تا  59های خاکی، نماتدها،  دار، کرم تواند شامل جانوران مهره طبیعت است، گفته شده، نمونه خاک سالم می

 .ارچ و هزاران گونه باکتری باشدگونه حشره، صدها گونه ق 699

 .های جنگل وجود داشته باشند توانند در یک مترمربع خاک مهرگان می هزار گونه از بی بیش از یک

های حیاتی شامل حفظ ساختار خاک، چرخه مواد غذایی، منابع غذایی و دارویی، تنظیم  های خاک، مسئول اجرای فعالیت ارگانیسم

ها و آفات و کنترل رشد گیاه در  ک، مسمومیت خاک، تغییرات گازی و چرخه کربن، سرکوب بیماریفرآیندهای هیدرولوژیکی خا

 ./اکوسیستم خاک هستند

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/59600-6.html 
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 گزارشات جهانی
 آیانا 1349مرداد  28, چهارشنبه

 میلیارد دالر  ۰9تا  4۲هزینه صید غیرقانونی آبزیان بر اقتصاد جهانی، بین 
گمانه زنی های فائو نشان می دهد که هزینه ی صید های غیر مجاز، گزارش نشده و نا به سامان آبزیان بر اقتصاد 

ها در خصوص مدیریت بازار این محصوالت را به  میلیارد دالر است، که تاثیرات آن تشدید نگرانی ۰9تا  4۲جهانی بین 

 . همراه داشته است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران، بر اساس تازه ترین اطالعات منتشر شده توسط سازمان خواربار و کشاورزی ملل 

بله با صید غیر مجاز آبزیان تعدادی از کشورهای جهان در حال تصویب توافق نامه ای بین المللی در خصوص مقا( فائو)متحد 

درصد تولیدات  62هستند که امکان تقویت فرآیند بازرسی ها و مقابله با شناورهای غیرقانونی به عنوان تامین کنندگان بیش از 

 .غذای دریایی جهان، را فراهم می آورد

توسط  5990اتخاذ تدابیر مصوب سال  در این راستا، فائو با تالش برای میانجیگری در خصوص مقابله با این مشکل، اقدام به

کشورهای عضو خود نموده است که دربرگیرنده اقدامات کشور های صاحب بندر در پیشگیری، بازدارندگی و ریشه کنی صید غیر 

 .مجاز، گزارش نشده و نا به سامان می شود

کشور  65آن را نیز ارائه نموده اند، همچنین کشور جهان این توافقنامه را به اجرا گذاشته و ابزار های تصویب  52در حال حاضر 

کرده اند و دو کشور دیگر هم به ( همچون ایسلند در ژوئن سال جاری میالدی)دیگر تاکنون اقدام به پیوستن به این توافقنامه 

 .زودی به جمع آنان خواهند پیوست

مکان شناسایی صید غیرمجاز را در زمان ورود اقدامات کشور صاحب بندر به طور کلی به مجموعه تدابیری اطالق می شود که ا

 .شناور به بندر فراهم می آورد

توافقنامه مذکور زمینه ارتقاء همکاری میان صیادان، مسئولین بنادر، گاردهای ساحلی و نیروهای دریایی برای تقویت مکانیزم های 

 .بازرسی و کنترل شناورها را در بنادر ایجاد می کند

غیر مجاز به انجام عمل صید بدون مجوز، برداشت گونه های حفاظت شده، استفاده از تجهیزات غیرقانونی نا شایان ذکر است، صید 

میلیون تن از تولیدات غذای دریایی  51متعارف و همچنین عدم رعایت سهمیه مقرر صید گفته می شود که هم اکنون ساالنه 

این مسئله عالوه بر تحت . جهانی آبزیان را به خود اختصاص داده استدرصد کل تولیدات  62جهان را شامل شده و تقریبا بیش از 

شعاع قراردادن اقتصاد جهانی باعث به مخاطره انداختن تنوع زیستی گونه های محلی و امنیت غذایی در بسیاری از کشورهای 

 ./جهان شده است

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/59595-6.html 
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 گزارشات جهانی

 آیانا 1349مرداد  24, پنجشنبه

 میلیون نفر در افغانستان  0کمبود غذا برای 
های غذایی نیاز  میلیون نفر در سراسر افغانستان به کمک 0اعالم کرده است که بیشتر از ( WFP)سازمان جهانی غذا 

تواند پیش از فرا رسیدن فصل زمستان مواد  ین سازمان با کمبود شدید بودجه روبروست و احتماال نمیدارند، ولی ا

 .امدادی را به همه نیازمندان برساند

های فقیر مواد  سال با تمام مشکالت به خانواده 29کند که حدود  به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران، این سازمان تاکید می

 .ها به این کار خود ادامه خواهد داد و پس از این هم با وجود همه چالشاند   غذایی رسانده

های گسترده در این کشور سبب شده میلیون ها نفر از  های از افغانستان، حوادث طبیعی و ناامنی ها در بخش ادامه خشکسالی

 .دسترسی به مواد غذایی محروم شوند

گوید  وحیداهلل امانی، سخنگوی برنامه جهانی غذا می. فت میلیون اعالم کرده استسازمان جهانی غذا آمار این افراد را بیشتر از ه

 .برند کنند و بیشتر از دو میلیون هم در فقر شدید به سر می این افراد عمدتا در مناطق دوردست و دشوارگذار زندگی می

این . کند اطی در سراسر افغانستان ترک میهای مملو از مواد غذایی سازمان جهانی غذا، کابل را به مقصد نق هر روز کامیون

، موادی که باید به زودترین فرصت به دست نیازمندان در (یددار)دار  ها پر اند از مواد امدادی شامل آرد، روغن و نمک آیدین کامیون

 .مناطق دور افتاده افغانستان برسد

گیرند و در مواردی هم بخشی از آنها از داخل این کشور  میاین مواد از سوی کشورهای خارجی در اختیار سازمان جهانی غذا قرار 

 .شوند تهیه می

 52دار سازمان جهانی غذا که  حکومت خان یکی از کارمندان سابقه. انتقال این مواد به نقاط مختلف افغانستان خالی او خطر نیست

 .ها را بر عهده دارد سال پیش به این سازمان پیوست، رهبری یکی از این کاروان

او در همه این سالها سفرهای پرماجرای به سراسر افغانستان داشته، سفرهای که برای او از آخرین سالهای حکومت داکتر نجیب، 

 .رئیس جمهوری پیشین افغانستان، آغاز شده و تا امروز ادامه داشته است

ناگهان . زار رسیدیم د که به یک جنگلپیش از چاشت بو. رفتیم در یکی از سفرها به طرف غوربند می": گوید حکومت خان می

های ما به چنگ افراد مسلح اسیر شدند و یکی دیگر هم  دو تن از راننده. صدای تیراندازی شنیدم، سه کامیون ما در جنگ گیر ماند

ای شب دوباره که فرار کرده بود تا نیمه ه بعد دو راننده پس از چند ساعت آزاد شدند و آنی. سه کامیون ما آتش گرفت. فرار کرد

 ".سفر ترسناکی بود، ولی اولین و آخرین سفر از این دست نبود. پیدا شد

های فقیر را تا  بیند کارش زندگی خانواده افزاید هرچند تا حاال خطرات زیادی از سر گذشتانده اما از اینکه می حکومت خان می

 .است  دهد، خوشحال و راضی حدی تغییر می

گر یک بوری آرد یا چند بشکه روغن به یک خانواده فقیر کمک کنیم، حتما اقتصاد خانواده در درازمدت حاال ما فکر کنیم حتی ا"

گردم یا نه، ولی من این کار را  شوم، همه نگران اند که آیا سالم برمی کار من دشوار است، وقتی از خانه بیرون می. شود بهتر می

 ".های فقیر مفید باشم هتوانم برای خانواد کنم می دوست دارم چون فکر می

گوید در چند سال گذشته به دلیل افزایش جمعیت و هجوم روستاییان به شهرها برای پیدا کردن کار و  سازمان جهانی غذا می

 زندگی بهتر، تهیه مواد غذایی در برخی از شهرهای بزرگ افغانستان هم دشوارتر شده است
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ه دلیل افزایش جمعیت و هجوم روستاییان به شهرها برای پیدا کردن کار و گوید در چند سال گذشته ب سازمان جهانی غذا می

حاال سازمان جهانی غذا که باید برای . زندگی بهتر، تهیه مواد غذایی در برخی از شهرهای بزرگ افغانستان هم دشوارتر شده است

 .تنیازمندان در سراسر افغانستان مواد امدادی برساند، خود با کمبود هزینه روبرس

گوید که افغانستان در شمار کشورهای فقیر دنیاست و هنوز بخش بزرگ اقتصاد این کشور وابسته به  سخنگوی این سازمان می

شود و بخشی  های ناامن پاکستان وارد افغانستان می بسیاری از کاروان های مواد امدادی برای افغانها از راه. کمک های خارجی است

 .دیگر هم از آسیای میانه

های دشوارگذار  های امدادرسانی برای نیازمندان را دشوار کرده و گاه هم راه ها برنامه گویند ادامه ناامنی هادهای امداد رسان مین

که به دلیل جنگ یا حوادث طبیعی  ها نرسد، به ویژه برای آنانی شود کاروانهای امدادی آنها در وقت نیاز به دست خانواده سبب می

 .شوند مناطق خود میمجبور به فرار از 

http://www.iana.ir/food/item/59562-6.html 
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 گزارشات جهانی
 آیانا 1349مرداد  28, چهارشنبه

 کند  داری هم می ، رستوران"Hemp"شرکت آبمیوه سازی 
رود، برای  شمار می های سرد به ز تولیدکنندگان شاخص انواع آبمیوه و نوشیدنیکه یکی ا "Hemp"کمپانی 

داری را نیز تجربه  های مطرح اروپا آغاز کرده و در نظر دارد به نوعی رستوران بار مشارکت خود را با رستوران نخستین

 .کند

رساند که بر اساس آن  ها به امضا می رستوران های جدیدی را با نامه به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران، این کمپانی تفاهم

 .گیرد درصد تخفیف در اختیارشان قرار می 29های متفاوت و با  های سرد مشتریان در بسته نوشیدنی

ای برای جلب  های تغذیه شوند و با ارائه مشاوره ها مستقر می در برخی از این رستوران "Hemp"همچنین گروهی از کارشناسان 

 .کنند ن تالش میتوجه مشتریا

ها هستند که خواص درمانی  شوند، دارای انواع ویتامین ها عرضه می که در رستوران "Hemp"های  این در حالی است که آبمیوه

در اختیار این  "Hemp"های طرف قرارداد با  در چنین شرایطی بخش اعظمی از هدایت مشتریان رستوران. باالیی نیز دارند

 .آید دست می داری نیز به که به گفته کارشناسان، تجربه خاصی برای آن در حوزه رستورانگیرد  کمپانی قرار می

 ./شود ها عرضه می هایی با درصد ویتامین باال تولید کرده که در این رستوران برای کودکان نیز آبمیوه "Hemp"کمپانی 
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 گزارشات جهانی
 آیانا 1349مرداد  28, چهارشنبه

 درصد نوشیدنی های سرد خاورمیانه به تسخیر کوکاکوال در می آید  1۲
های طبیعی  میوههای جدید رانی را در پاکستان تولید و در این بازار عرضه کرده که کامالً از  آبمیوه "کوکاکوال"کمپانی 

 .های میوه موجود در آن حاکی از همین امر است و تازه تولید شده و دانه

در نظر دارد خطوط تولید جدیدی را در منطقه خاورمیانه  "کوکاکوال"به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران به نقل از اقتصاد سبز، 

 .ای را انجام داده است ریزی گسترده نیز برنامهاندازی کند و در این مسیر  و همچنین بازار آفریقای شمالی راه

شود و حتی عصاره برخی از سبزیجات تازه  می... ها همچون پرتقال، هلو، آناناس، انبه و این محصول جدید شامل تمام آبمیوه

اری را به سوی خود شم های گیاهی دارای خواص درماین بوده و مشتریان بی در واقع این نوع آبمیوه. گیرد خوراکی را نیز دربر می

 .جذب کرده است

 طرحی در رسانه های پاکستان به دنبال افزایش اقبال پاکستانی ها به نوشیدنی های کوکاکوال

اکنون با تولید این  اندازی کرده و هم سال پیش نخستین کارخانه خود را در عربستان سعودی راه 09بیش از  "کوکاکوال"کمپانی 

 .ور خود در این کشور را به تثبیت رسانده استمحصول جدید در پاکستان، حض

های سرد منطقه  درصد بازار نوشیدنی و آبمیوه 99بیش از  "کوکاکوال"میالدی، کمپانی  5962آمده تا پایان سال  دست طبق آمار به

 ./آورد خاورمیانه را به تسخیر خود درمی

http://www.iana.ir/food/item/59600-6.html 
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 گزارشات جهانی

 آیانا 1349مرداد  29, شنبه

 دهند  درصد مواد غذایی را هدر می 4۶شهروندان اروپایی 
تحقیقات نشان می دهد، هر یک از شهروندان کشورهای عضو : مرکز مشترک پژوهش های کمیسیون اروپا اعالم کرد

 . کیلوگرم مواد غذایی را هدر می دهند 4۰9روپا به طور متوسط ساالنه اتحادیه ا

برابر با )درصد  09به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران به نقل از شین هوا، نتایج این پژوهش همچنین نشان می دهد نزدیک به 

احتساب این میانگین برای شهروندان با . از این مواد غذایی که به هدر می رود، مواد غذایی قابل خوردن است( کیلوگرم 00

میلیون تن غذا بالغ می شود که می توان از هدر رفتن آنها  909کشورهای عضو اتحادیه اروپا، مجموع این رقم در سال به 

 .جلوگیری کرد

نی که به پژوهشگران مرکز مشترک پژوهش های کمیسیون اروپا در این باره اعالم کردند بخش عمده ای از منابع آب و نیتروژ

واسطه هدر رفتن مواد غذایی توسط شهروندان اتحادیه اروپا از بین می رود، مربوط به کشورهای انگلیس، هلند، دانمارک، فنالند، 

الزم به ذکر است الگوی مصرف در این کشورها به علت تفاوت در سبک های زندگی و قدرت خرید مردم، . آلمان و رومانی است

 .بسیار متفاوت است

مانند رستوران ها، )ی هدر رفته شامل غذایی می شود که در مقیاس خانوارها، و همچنین در مقیاس بخش تامین کننده غذا غذا

 .دور انداخته می شود( مدارس، دانشگاه ها و غیره

هروندان نتایج این تحقیق همچنین نشان می دهد میزان غذای دور ریختنی که از هدر رفتن آن می توان جلوگیری کرد، برای ش

 .کیلوگرم در سال است 620تا  92اتحادیه اروپا بین 

به عالوه، سبزیجات، میوه جات و غالت بیش از سایر گروه های مواد غذایی به هدر می روند، زیرا ارزانتر هستند، مهلت استفاده از 

 .آنها کوتاه تر است و شهروندان معموال بیش از نیاز خود اقدام به خرید آنها می کنند

ین پژوهش در پایان تاکید کرد با توجه به محدودیت منابع غذایی در جهان، تنها زمانی می توان به امنیت غذایی دست پیدا کرد ا

که به شیوه متعادل تر و پایدارتری از منابع غذایی استفاده شود و رفتارهای مصرفی به گونه ای اصالح شود که هدر رفتن مواد 

 .حداقل برسد غذایی توسط مصرف کنندگان به

http://www.iana.ir/food/item/59909-6.html 
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	آب
	کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی/توانایی تجهیز ۲۰۰ هزار هکتار به سیستمهای نوین آبیاری
	برداشت سالی ۶ میلیارد مترمکعب آب زیرزمینی/ ۱۵ سال خشکسالی مداوم و از بین رفتن ۷۰۰۰ هکتار باغ پسته
	اجماع مردم، مجلس و دولت در استفاده از روش نوین آبیاری/ فکری به حال تبخیر آب پشت سدها شود
	۴۷۰۰ چاه غیرمجاز مسدود شده است/ اعتبار ۱۴ برابری طرح تعادلبخشی به آب در قانون بودجه
	وضعیت بحرانی ۵۰ درصد دشتهایآبی کشور/ استفاده از آبیاری نوین، کشاورزی نوین برای صرفهجویی آب
	مطالعه گستردهای در زمینه سدهای زیرزمینی نداریم
	رمز و راز روش خلاقانه استفاده از توپهای سیاه برای بحران کمآبی/ پوششهای نانو به جلوگیری از تبخیر آب کمک میکند؟
	تجهیز تنها 8.6 درصد از اراضی مازندران به آبیاری نوین/ تولید دوبرابری مرکبات در استان مازندران
	آبرسانی به انبار قرق استان گلستان پس از 12 سال
	تهیه نخستین استاندارد ملی آبیاری فضای سبز در دانشگاه صنعتی اصفهان
	بیانیه گردهمایی طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی
	تعین تکلیف پروانه چاهها توسط وزارت نیرو/ 15 طرح اجرایی مشترک در دستور کار
	درخواست کمک از مسئولان سیاسی برای حل معضل آب/ 4700 چاه غیرمجاز در کشور بسته شد
	کشاورزی حفاظتی، راهکاری موثر در صرفهجویی آب

	اقتصاد کلان
	عرضه انواع کالاهای کشاورزی، معدنی و نفتی و در تالار صادراتی بورس کالا
	ثبت سفارشی که تاریخ انقضا ندارد/ لزوم بازنگری در برخی از قوانین در پساتحریم
	همكاری بانك كشاورزی و سيستم بانكی كشور عراق

	اقتصاد محصولات
	نرخ محصول و هزینه خدمات کشاورزی بهار ۹۴ /میانگین قیمت گندم ۱۱۷۱ تومان، جو ۸۹۴ تومان
	لاتکلیفی دامداران در برابر مقاومت صنایع لبنی/ راه حل عرضه شیرخام در بورس است
	شهریورماه قیمتهای خرید تضمینی سال زراعی 95 - 94 ابلاغ میشود/ سازمان تعاون روستایی شیر مازاد را خریداری خواهد کرد
	ضرورت مدیریت واحدهای غیردولتی برای ساماندهی بخش گوشت
	آفت و سموم میوههای قاچاق، محصولات داخلی را تهدید میکند
	روند قیمت گذاری محصولات کشاورزی، تولیدات صنایع غذایی ایران را غیر رقابتی می کند/ افزایش قیمت صنایع غذایی در شرایط رکود محکوم به از دست دادن بازار است
	صنایع لبنی لجبازی نمیکنند، شرایط بازار امکان افزایش قیمت نمیدهدصنایع غذایی
	;حذف قیمتگذاری تنها راه تنظیم بازار لبنیات است صنایع غذایی>

	اقلیم و منابع طبیعی
	بیابان زدائی در 100 هکتار از عرصه های بیابانی استان تهران
	طرح حفاظت از تالاب ها، در دست بررسی مجلس
	انتقاد جهانگیری از تغییر کاربری زمینهای کشاورزی
	درخواست جدید نعمتزاده برای سپردن جنگلها به صنعت!

	انتصابات
	علیرضا عزیزاللهی، مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران ایران شد

	انگور/ کشمش
	بازار و قیمت ها
	آغاز خرید گوشت قرمز از تولیدات داخلی/هر کیلو گوشت بره منجمد ۲۳۳ هزار ریال
	جدیدترین قیمت انواع حبوبات به عنوان کالای پرتقاضای خانوارها در بازار شهرستانی میدان امام حسین (ع) تهران اعلام شد.
	جدیدترین قیمت انواع حبوبات به عنوان کالای پرتقاضای خانوارها در بازار شهرستانی میدان امام حسین (ع) تهران اعلام شد.
	جدیدترین قیمت انواع حبوبات به عنوان کالای پرتقاضای خانوارها در بازار شهرستانی میدان امام حسین (ع) تهران اعلام شد.
	قیمت انواع میوه و سبزی در بازار تهران در هفتههای گذشته تقریبا ثابت بوده و با توجه به تولید و عرضه فراوان قیمت این محصولات رشدی نداشته است.
	برنامه های خانه کشاورز برای انتخابات مجلس دهم کلید خورد/ هشدار به قیمت تمام شده محصولات کشاورزی داخلی
	روند قیمت گذاری محصولات کشاورزی، تولیدات صنایع غذایی ایران را غیر رقابتی می کند/ افزایش قیمت صنایع غذایی در شرایط رکود محکوم به از دست دادن بازار است
	;حذف قیمتگذاری تنها راه تنظیم بازار لبنیات است صنایع غذایی>

	برنامه و سیاست ها
	صنایع لبنی در اجرای مصوبه خرید شیر لجبازی میکنند/ بخش کشاورزی به غلط متهم به هدر دادن آب شد
	صنایع لبنی در اجرای مصوبه خرید شیر لجبازی میکنند/ بخش کشاورزی به غلط متهم به هدر دادن آب شد
	۴۷۰۰ چاه غیرمجاز مسدود شده است/ اعتبار ۱۴ برابری طرح تعادلبخشی به آب در قانون بودجه
	ضرر کشورهای در حال توسعه در دوئل تجارت آزاد جهانی/75 درصد سود به جیب کشورهای توسعه یافته میرود
	مسئولیت قیمتگذاری محصولات کشاورزی با کیست؟
	تشکیل اتاق اصناف کشاورزی در آینده نزدیک/ ۴ میلیون نفر در بخش کشاورزی مشغولند
	وحدت رویه بین تحقیقات و تولیدکنندگان بذر در کشور
	انعقاد تفاهمنامه همکاری بین شرکت خدمات حمایتی و بانک کشاورزی
	تعیین برنامه بذری سال زراعی جدید / تولید داخلی سالانه 46 درصد گندم بذری
	شورای پروتئین کشور تشکیل شود
	تعین تکلیف پروانه چاهها توسط وزارت نیرو/ 15 طرح اجرایی مشترک در دستور کار
	درخواست کمک از مسئولان سیاسی برای حل معضل آب/ 4700 چاه غیرمجاز در کشور بسته شد
	پتانسیل صادرات بالای کشاورزی، پس از لغو تحریمها
	رو شدن دست متخلفان با شناسنامه دار شدن کودهای کشاورزی
	ساز ناکوک سازمان تعزیرات برای اتحادیه بارفروشان
	ثبت سفارشی که تاریخ انقضا ندارد/ لزوم بازنگری در برخی از قوانین در پساتحریم
	درخواست جدید نعمتزاده برای سپردن جنگلها به صنعت!
	معاون وزیر و مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور خبر داد:/اصلاح نظام توزیع نهاده های کشاورزی برای ساماندهی اساسی کشاورزی>

	برنج
	تولید ۱.۳ میلیون تن شلتوک برنج در استان مازندران/ ۴۰ درصد برنج کشور در مازندران تولید میشود

	پسته
	پنبه
	تأثیر افزایش تعرفه واردات در بازار داخلی پنبه

	پیاز
	تامین منابع مالی
	۲ هزار میلیارد تومان مطالبات گندمکاران در هفته جاری پرداخت میشود/ ما با قاچاقچیان میوه طرف نیستیم
	1600 میلیارد تومان به بخش مکانیزاسیون کشاورزی تزریق شد
	پرداخت 5552 میلیارد تومان به طرحهای عمرانی/ ماموریت وزارت صنعت برای بازاریابی محصولات حلال
	پیش نویس اختصاص 1800میلیارد ریال تسهیلات به عشایر تقدیم دولت شد
	تاخير در پرداخت مطالبات كشاورزان را جبران میكنيم

	تحقیقات و نوآوری ها
	معرفی بذرهای مقاوم به کم آبی و خشکی
	کاشت گیاهان تراریخته، شاید راهی برای مقابله با سونامی سرطان باشد
	فلاویت از پاییز امسال وارد مزارع میشود
	بررسی راهکارهای تغذیهای بهبود بازده تولید مثل گاوهای شیرده هلشتاین ایران
	اعجاز نوشیدن آب گرم بعد از هر وعده غذا

	تخم مرغ
	تولیدات باغی (سایر )
	۵ برابر سرانه مصرف مرکبات تولید میکنیم/ آمادگی اتحادیه تولیدکنندگان برای تنظیم بازار شب عید
	امسال علاوه بر تامین نیاز داخل 100 هزار تن مرکبات صادر میکنیم/ سود میلیاردی واردات برای 5 نفر
	تولید 1.5 تن پرتقال در استان مازندران/ سهم ۱۰ درصدی مازنیها در تولید محصولات کشاورزی کشور
	پیشبینی وزیر کشاورزی از میزان برداشت مرکبات در کشور

	تولیدات دام و طیور (سایر )
	انجام کشتار بهداشتی ۹ میلیون راس دام در کشتارگاههای کشور
	ایران به صادرکننده مواد پروتئینی و دامی تبدیل شده است / 4.5 درصد تولید دام کشور در همدان انجام میشود
	شایعات مصرف هورمون در طیور را سودجویان دامن می زنند
	اهمال هیئت دولت عراق برای آزادسازی واردات تخممرغ/ جوجهریزی کنترل نشود، مرغداران نابود میشوند!
	کشتار سالانه بیش از 12 میلیون راس انواع دام در کشتارگاه های صنعتی + متن کامل گزارش

	تولیدات زراعی (سایر )
	تولیدات کشاورزی پایاب سد خدا آفرین 4.1 میلیون تن افزایش می یابد

	چای
	راهاندازی سرای تجاری ایران در آستاراخان روسیه/ صادرات چای ایرانی به روسیه و ترکیه

	حبوبات
	خرما
	ایران بزرگترین تولیدکننده خرمای مرغوب در دنیا

	خرید تضمینی
	اعلام برنامه جدید خرید تضمینی شیرخام تا اوایل مرداد
	خرید تضمینی گندم به 7 میلیون و 700 هزار تن رسید
	شهریورماه قیمتهای خرید تضمینی سال زراعی 95 - 94 ابلاغ میشود/ سازمان تعاون روستایی شیر مازاد را خریداری خواهد کرد
	88 هزار و 693 میلیارد ریال برای خرید تضمینی گندم به حساب کشاورزان واریز شد

	خشکسالی
	دانه های روغنی
	روغن
	زعفران
	گمنامی طلا سرخ ایرانی در جهان

	زیتون
	تاثیر آفت مگس باغات زیتون در میزان تولید
	توسعه باغات زیتون قزوین در دستور کار جهاد کشاورزی
	نیمی از زیتون ایرانی در خطر آفت
	فقط نیمی از باغات زیتون بارور هستند

	سلامت
	تاثیر 60 درصدی سوء تغذیه بر مرگ و میر بیماران بستری در بیمارستان ها/ سوء تغذیه یک بیمار بستری ایرانی، از هر 3 بیمار
	بروز اختلال در تغذیه ناشی از مصرف مکمل های بدنسازی
	;افزایش وزن ناشی از فکر کردن به چاقی استغذا و تغذیه
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