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رئیس « .بندی دنیا در بحث آب و خاک در جایگاه خوبی قرار نداریم و حتی در تنش آبی در رتبه نخست دنیا قرار داریم در رده»

آب استان کرمان، با تأکید بر جایگاه نامناسب ایران در بحث آب و خاک زیست در جلسه مدیریت بحران  سازمان حفاظت محیط

کننده  های زیرزمینی از ایران در رتبه دوم قرار دارد که آماری نگران درصد فاصله در برداشت از سفره ٢۵مصر بعد از ما با »: گفت

 «.است

، معصومه ابتکار درباره اجرای طرح همیاران آب در استان کرمان هم با تأکید بر [4] ایرانپایگاه خبری تحلیلی آب به گزارش 

: شود، ادامه داد توان گفت اجرای آن یک ضرورت برای کشور محسوب می تواند الگویی مناسب باشد و می که این طرح می این

باید رویکرد کشاورزان . پذیر باشد نابع آب و خاک مسئولیتکه بتواند کشاورزی کند ابتدا باید نسبت به حفظ م کشاورز برای این»

تغییر پیدا کند و باید کاری کنیم که همه در این مسأله سهیم شده و به یک باور و درک مشترک برسیم تا بتوانیم کشاورزی پایدار 

 «.محیطی در استان و کشور داشته باشیم و توسعه همگام با مالحظات زیست

که حفظ کیفی منابع آب چه در بخش صنعت و کشاورزی امری بسیار مهم است، یادآوری کرد که  با بیان اینجمهوری  معاون رئیس

تواند مشکالت آبی ما را حادتر  ها و مصرف سموم می این آلودگی. های صنعتی نداریم های خوبی در آالیندگی آب متاسفانه نمونه»

 «.ت پساب و فاضالب هم مورد توجه قرار گیردکند و جا دارد که همگام با طرح همیاران آب، مدیری

که در بسیاری از مناطق کشور در بحث آب فراتر از  زیست کرمان، ابتکار با بیان این به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط

صرف در همه باید بدانیم که منابع زمین نامحدود نیست، بلکه این نحوه الگوی م»: ایم، تصریح کرد های زیستی پیش رفته شاخص

رفته و موجب شده است که به کره زمین فشار وارد  پیش …کشاورزی، شیالت و صنعت است که با روند آلودگی و شهرنشینی و

سال نیاز دارد که تجدید قوا کند و حتی در برخی از  میلیارد انسان روی زمین، زمین یک ٧سال فعالیت  شود و در نتیجه برای یک

سال از توان زمین استفاده  حدی است که کارشناسان اعالم کردند در یک روز، به اندازه یک بع زمین بهروزها میزان استفاده از منا

 «.شده است

: که میزان آب مورد استفاده بیش از ظرفیت بارندگی و منابع موجود است، گفت زیست کشور با اشاره به این رئیس سازمان محیط

توانیم قوانین طبیعی و الهی را تغییر بدهیم و باید به نگاه اکوسیستمی برگردیم و  ، نمیاگر بخواهیم زیست بومی ما ادامه پیدا کند»

 «.را رعایت کنیم که یک چرخه به هم پیوسته است …پیوند بین آب سطحی، آب زیرزمینی، مرتع و حفاظت از خاک و

ل حاضر فرصت محدودی برای انجام کار داریم و دیگر در حا»: ایم افزود که در خیلی از موضوعات زمان را از دست داده او با بیان این

کند و  به شکلی است که شرایط ما را دشوارتر می …توانیم زمان را از دست بدهیم زیرا تغییر اقلیم، کاهش نزوالت آسمانی و نمی

های الزم  برای حمایت الزمه آن نشان دادن واکنش مناسب است و طرح همیاران آب در این زمینه بسیار مفید است و تالش خود را

 «.در این زمینه خواهیم کرد

آسا  های سیل احتمال بارندگی. ها دقیق نیست بینی این پیش»: های هواشناسی هم گفت بینی جمهوری درباره پیش معاون رئیس

ود، آب وارد تاالب شود و الزمه آن آمادگی است تا اگر مسیرها الیروبی و موانع برداشته ش های کنونی مطرح می بینی براساس پیش

 «.ها را داشته باشیم شود و باید این آمادگی در استان باشد تا جلوی عوارض منفی گرفته و حداکثر استفاده بهینه از سیالب

 تدوین سند جهانی مقابله با گردوغبار

 با محوریت ایران

های  متاسفانه در سال»: االب جازموریان، گفتجمهوری در ادامه سفر به کرمان در جلسه کارگروه گردوغبار و احیای ت معاون رئیس
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گرفت که همین عوامل سبب شد که  تنها موضوع مشکالت این منطقه مطرح نبوده، بلکه در مواردی نیز انکار صورت می گذشته نه

ستان به اکنون با شرایطی مواجه هستیم که این منطقه به کانون گردوغبار تبدیل شده و مشکالت زیادی برای مردم منطقه و ا

امیدواریم مباحث مطرح شده در بحث نجات تاالب . وجود آورده و امروز جازموریان سهم قابل توجهی در تولید گردوغبار کشور دارد

 «.یابی و اقدام اجرایی مبتنی بر اطالعات علمی و برنامه بتوانیم دنبال کنیم جازموریان را با هدف چاره

: توجهی و حتی انکار مشکالت این منطقه بوده است، ادامه داد ها بی جازموریان به علت سالکه مشکالت امروز  ابتکار با بیان این

گرفت که  تنها موضوع مشکالت این منطقه مطرح نبوده، بلکه در مواردی نیز انکار صورت می های گذشته نه متاسفانه در سال»

کانون گردوغبار تبدیل شده و مشکالت زیادی برای مردم همین عوامل سبب شد اکنون با شرایطی مواجه هستیم که این منطقه به 

 «.منطقه و استان به وجود آورده و جازموریان سهم قابل توجهی در کشور برای تولید گردوغبار پیدا کرده است

صورت ادامه در»های غیرمجاز یکی از دالیل وقوع مشکالت منطقه جازموریان است، یادآوری کرد که  دانیم چاه که می او با بیان این

 «.ها اقدامی جدی و سریع صورت گیرد شود و باید برای بسته شدن این چاه این روند، لطمه جدی به معیشت مردم منطقه وارد می

هایی  بر سالمت، بحث لطمه یک زاویه بحث گردوغبار عالوه»: او در ادامه با اشاره به گردوغبارهای ایجادشده در منطقه هم گفت

دهد باید در برخورد با این  شود که این موضوع نشان می ی اقتصاد، صنعت، کشاورزی و منابع طبیعی وارد میها است که به حوزه

یکی از اقدامات جدی دولت یازدهم که مورد حمایت مجلس هم واقع شده است، بحث . پدیده یک نگاه پدیده جامع داشته باشیم

ها ازجمله خوزستان و به صورت مقدماتی در  ل حاضر در سطح برخی استانخوشبختانه درحا. گردوغبار و مبارزه با این پدیده است

رئیس «.استان کرمان؛ تهیه سند عملیاتی مقابله با گردوغبار درحال تدوین است که این گام اولیه برای مبارزه با این پدیده است

ای، از آنجایی که  للی موضوع و اثرات منطقهالم دلیل اهمیت بین برای بحث گردوغبار به»: زیست، ادامه داد سازمان حفاظت محیط

ای  توانند خیلی در مناسبات منطقه ها نمی های زیادی مواجه است و دولت منطقه غرب آسیا و خاورمیانه با ناامنی و ناپایداری

گردوغبار با ایم که در اجالس آتی وزرای جهانی محیط زیست، موضوع سند جهانی برای مقابله با  مشارکت کنند؛ درخواست داده

 «.محوریت ایران تدوین شود که این موضوع نیز مورد موافقت قرار گرفته است

وهوایی و ناامنی  که به دلیل تغییرات آب ایم که خاص منطقه غرب آسیاست و تأکید بر این ای پیشنهاد داده قطعنامه»: ابتکار افزود

ایم؛ ضرورت دارد جامعه جهانی نسبت به این بحث با  دیده آسیب بسیار زیادی از این مسأله …در کشورهای عراق، سوریه و

 «.المللی قرار گرفته است مسئولیت و رویکرد کمک به حل این مشکالت ورود کند و هر دو موضوع در دستور کار اجالس بین
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: هزارتومان هزینه خواهد داشت، گفت ٢معاون وزیر نیرو با اعالم این که جلوگیری از تبخیر هر مترمکعب آب در مخازن سدها 

 .های کشور مشخص شد میزان برداشت آب از هر یک از دشت

بخشی به ذخایر آب  به نقل از مهر، رحیم میدانی درباره برنامه وزارت نیرو برای تعادل [4] ری تحلیلی آب ایرانپایگاه خببه گزارش 

هایی را برای نحوه برداشت آب  بندی وزیر نیرو دستورالعملی را صادر کرده که در قالب آب جدول: ها گفت زیرزمینی کشور در دشت

 .ها در نظر خواهیم گرفت از دشت

ها برای رسیدن به تعادل به مفهوم متعادل شدن  ممکن است در برخی از دشت: وزیر نیرو در امور آب و آبفا اظهار داشتمعاون 

البته در این بخش نیز کار قانونی انجام . برداری بزنیم های بهره ها با میزان برداشت آب، دست به اصالح پروانه تغذیه طبیعی دشت

 .شود ها است، کار انجام می یص بدهد در جهت تامین مصالح عمومی کشور نیازمند اصالح پروانهخواهد شد و اگر وزارت نیرو تشخ

. های مجاز دارند کننده منافع کسانی است که چاه های زیرزمینی در درجه اول تضمین تعادل بخشی آب: میدانی خاطر نشان کرد

بر این وزارت نیرو به عنوان مسئول آب کشور ضامن امنیت های مجاز حمایت شود؛ بنا گذاری چاه تالش این است که از سرمایه

 .گذاری در بخش کشاورزی است سرمایه

ای به منافع  برداران قانونی آب مسئول هستیم و اجازه نخواهیم داد عده ما در مقابل بهره: این مقام مسئول در وزارت نیرو افزود

برداران را داشته  بنابر این باید در این طرح باید مشارکت بهره. ابود کننداندازی کرده و منابع آب کشور را ن حقابه بران مجاز دست

 .باشیم

های آبیاری در اختیار کشاورزان قرار  ای و اصالح شیوه های گلخانه با تسهیالتی که دولت هم اکنون برای توسعه کشت: وی ادامه داد

توان میزان  م که میزان تولید کشاورزی کم شود، بلکه میتوانیم حتی با کاهش آب مصرفی نه تنها اجازه ندهی داده است می

 .تولیدات را در این بخش افزایش هم داد

های  توان با استفاده از روش می. توان در گلخانه به تولید رسید با یک دهم آب مصرفی در فضای باز می: معاون وزیر نیرو تاکید کرد

هزار  977های عمیق و نیمه عمیق،  هم اکنون در کل کشور اعم از چاه. شد ها وارد نوین کشاورزی و تسهیالت دولت در این بخش

 .شوند ها، نیمه عمیق محسوب می حلقه چاه غیرمجاز وجود دارد که البته بسیاری از این چاه

برای شود و  میلیارد مترمکعب آب از پشت سدها تبخیر می ٢: میدانی درباره وضعیت تبخیر آب از ذخایر پشت سدها تصریح کرد

 ٢های موجود عمل کنیم، هر مترمکعب آب حدود  هایی وجود دارد ولی اگر بخواهیم طبق روش حل جلوگیری از تبخیر راه

 .هزارتومان هزینه در بر خواهد داشت

ریم، های موجود بتوانیم جلوی تبخیر یک میلیارد مترمکعب آب را بگی اگر با استفاده از روش: این مقام مسئول در وزارت نیرو گفت

توان کارهای بهتری را با این مقدار  هزار میلیارد تومان هزینه خواهد داشت که تامین این رقم فعال توجیه اقتصادی ندارد و می ٢

 .پول انجام داد
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احیای تاالب جازموریان یکی از برنامه های پیش بینی شده استان در برنامه ششم توسعه است و باید کارهای : استاندار کرمان گفت

 .مطالعاتی و اعتبارات مرتبط با آن انجام شود

به نقل از ایرنا، علیرضا رزم حسینی عصر دوشنبه در نشست کارگروه مقابله با  [4] آب ایرانپایگاه خبری تحلیلی  به گزارش

جلسات کارگروه ریزگردهای استان مرتب تشکیل شده و از نتایج مثبت آن پیگیری : ریزگردها در محل استانداری کرمان افزود

 .بحث ملی شدن تاالب جازموریان است

جه هیات دولت را به قسمت جنوب شرق کشور جلب کنیم و در سفر پنجشنبه رییس سازمان سعی می کنیم تو: وی ادامه داد

 .حفاظت محیط زیست به کرمان مسئله تاالب از نزدیک بررسی می شود

معاون عمرانی استاندار با همکاری منابع طبیعی، آب منطقه ای، محیط زیست و سایر دستگاه های موثر : استاندار کرمان بیان کرد

روه مطالعاتی تشکیل داده و بررسی اولیه را انجام و طرحی را ارائه کنند تا طی یک ماه آینده کلیات آن را به هیئت دولت کارگ

 .ببریم

تعیین تکلیف چاه های غیرمجاز و حتی چاه های : وی با اشاره به طرح های در نظر گرفته شده برای احیای تاالب جازموران افزود

باید با کار فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی بررسی و از چند چاه برای احیای تاالب استفاده  مجاز در حوزه جازموریان

 .شود

در حوزه آب تجمیع کردن آب های سطحی و سیالب ها و هدایت آن به سمت تاالب جازموریان می تواند : رزم حسینی اظهار کرد

 .یکی از طرح ها ی احیای تاالب باشد

باید مدیران کل از : نکه یکی از پروژه های مهم ما، کنترل ریزگردها در جنوب کرمان و منطقه جازموریان است گفتوی با بیان ای

 .طریق وزارتخانه های مربوطه پیگیری کرده و حساسیت مسئله را به دولت منتقل کنند

شعار سال جاری سازمان ملل امنیت  :مدیرکل امور بیابان سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور هم در این نشست گفت

غذایی در گرو خاک سالم عنوان شده و چالش جهانی بحث بیابان زایی، کمبود آب شیرین و تغییر اقلیم است و باید خود را برای 

 .این مسائل آماده کنیم

هزار هکتار  997جازموریان با باتالق : عباس کارگر با اشاره به تغییر اقلیم تاالب جازموریان در جنوب استان کرمان بیان کرد

 .میلیون هکتاری را شامل می شود 6وسعت، عرصه وسیعی است و حوزه آبخیز آن بیش از 

در باتالق جازموریان گیاهان خوش خوراک و درجه یک داریم و امیدواریم این نشست منجر به تشکیل کارگروه ملی : وی اظهار کرد

 .اچه ارومیه شودباتالق جازموریان مانند کارگروه ملی دری

باتالق جازموریان فقط بحث جنوب کرمان، جازموریان و شهرستان قلعه گنج نیست بلکه به استان های زیادی مربوط می : وی گفت

 .شود

اگر جازموریان را رها کنیم، تبدیل به تهدید خواهد شد : مدیرکل امور بیابان سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور اظهار کرد

 .ر صورتی که بحث باتالق جازموریان پیگیری شود، تبدیل به فرصت و اقتصاد منطقه شکوفا خواهد شدو د
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خشک و  کشور ما خشک و نیمه    رصد   د ۵/41ه    اد   باشگاه خبرنگاران گزارش د. ه است   صرف کردرا م    از ذخایر آبی خود    رصد   د 63ایران 

و     شود های مرزی تامین می آن مرطوب و نیمه مرطوب است؛ تنها منبع آب کشور ما از اجتماع نزوالت جوی و آب    رصد   د ۵/4۵

یریت کنیم چرا که طبق تعریف شاخص سازمان ملل و فالکن    مد   ه باید   یه افکندحاال که خشکسالی و تغییر اقلیم بر تمام کشورها سا

فتر    روستایی رئیس گروه د.    ی بگیرند   این بحران را جد    های آن باید ه   کنند ترین مصرف م مهم   ه و مرد   چار بحران آب شد   مارک ایران د

متر مکعب است که از این     میلیارد149نزوالت جوی ایران :    گوید ر این باره می   پژوهش آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست د

ریاها    د    های مرزی که وارد و آب    ماند متر مکعب است باقی می    میلیارد 44٧ل    که معاد    رصد   د ٢4ه و فقط    تبخیر شد    رصد   د ٧٢ار    مقد

تغییر اقلیم و .    ارد   متر مکعب آب د    میلیارد 497ر نهایت ایران    متر مکعب است که د    میلیارد 49    ود   حد    شود و منابع آبی کشور ما می

    و میزان بارش را به حد    ند   اد   ست هم د   ست به د   یگر د   از طرف د( خشک خشک و نیمه) خشکسالی از یک طرف و اقلیم خاص ایران

: است    ر این باره معتقد   فتر پژوهش آب و خاک سازمان د   روستایی، رئیس د.    تا ایران به بحران آب برسد    ند   اد   چشمگیری کاهش د

 47ر    متر مکعب د    میلیارد 4٢۵سال اخیر  17ر    یم که متوسط بارش د   ماه گذشته از وزارت نیرو به این نتیجه رسید طبق آمار یک

 .ه است   متر مکعب رسید    میلیارد 471سال اخیر به  ۵ر    متر مکعب و د    اردمیلی 44۵سال اخیر 
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به همت مرکز تحقیقات مهندسی صنایع و بهره وری دانشگاه صنعتی امیرکبیر در دی  دومین هم اندیشی سیاستگذاری منابع آب

 .ماه امسال برگزار می شود

به نقل از ایرنا، امنیت غذایی یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری ها و از مهمترین  [4] پایگاه خبری تحلیلی آب ایران به گزارش

های جوامع امروز است و توجه به معضالت و مشکالت احتمالی در این زمینه از دغدغه های نهادهای اجتماعی جوامع به  دغدغه

 .شمار می آید

به همت مرکز تحقیقات ’ امنیت غذایی و حکمرانی پایدار‘با عنوان  آبدر همین راستا دومین هم اندیشی سیاستگذاران منابع 

دفتر توسعه پایدار دانشگاه صنعتی امیرکبیر و با همکاری وزارتخانه های جهاد کشاورزی، نیرو،  وری و مهندسی صنایع و بهره 

سازمان حفاظت محیط زیست، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، شهرداری تهران و بانک کشاورزی برگزار خواهد 

 .شد

 .اهکارهایی عملی از جمله اهداف این هم اندیشی استهای موجود در حوزه امنیت غذایی و ارائه ر شناسایی چالش 

دی ماه امسال در محل وزارت جهاد کشاورزی برگزار می شود صاحبنظران و متخصصان در  ٢1در این هم اندیشی که در تاریخ 

نی به بحث و زمینه امنیت غذایی، حکمرانی پایدار، مدیریت منابع، جنبه های نهادی، حقوقی، ساختاری و جنبه های فرهنگ رسا

 .تبادل نظر خواهند نشست
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و به یونسکو  سازی فرهنگی، وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی آماده ها با مشارکت سازمان میراث پرونده ثبت جهانی این قنات

ای که مسئوالن سازمان  ارسال شد تا در اجالس این سازمان در تیرماه سال آینده بررسی و نتیجه آن اعالم شود؛ نتیجه

 .گویند اکنون باقاطعیت از ثبت جهانی آن می فرهنگی از هم میراث

آباد مشیر در یزد، گوهر ریز  های وزوان و میمه در اصفهان، مون، زارچ و حسن قنات ،[4] پایگاه خبری تحلیلی آب ایرانبه گزارش 

تالش . قنات است 44آباد در اراک، نام این  جوپار و دو قنات دیگر در بم از استان کرمان، قصبه گناباد و فردوس از خراسان و ابراهیم

رو واجد اهمیت است  مدیریت منابع آب است، در شرایط کنونی از آن های پایدار های ایرانی که یکی از شیوه برای ثبت جهانی قنات

، «اصغر سمساریزدی علی». ای مواجه است های جدی کارگیری و مدیریت آن، با بحران که ایران به لحاظ منابع آب و چگونگی به

های ایران  پرونده ثبت جهانی قناتهای تاریخی آبی که در تهیه و تدوین  المللی قنات و سازه پژوهشگر و مشاور ارشد مرکز بین

قناتی که برای ثبت جهانی انتخاب و در این پرونده  44»: گوید باره می در این« شرق»وگو با  ای داشته است، در گفت نقش عمده

 .«دنظیر هستن فرد و بی به دست، منحصر اند، هرکدام به لحاظ قدمت، نوع معماری، عمق، طول و مشخصاتی از این  گنجانده شده

های آبی که از مراکز وابسته به  المللی قنات و سازه هفت سال پیش مرکز بین»: گوید او درباره دیگر جزئیات این پرونده نیز می

اساس بررسی شد هر کدام از  های شاخص را در دستور کار قرار داد، برهمین یونسکو در ایران است، مطالعات تعدادی از قنات

ای در دستور کار قرار  ه راستا مطالعات گسترد وجه برای یونسکو برای ثبت جهانی را داشته باشد و دراینهای موردت ها، شاخصه قنات

بعد از تکمیل، پرونده به میراث داده شد و این . ها آماده شود گرفت، درنهایت چند سال طول کشید تا این مطالعات انجام و پرونده

رهای یونسکو، ارزیابی مجدد کرد و برای نامزدکردن در فهرست آثار ثبت جهانی به ها را بعد از مطابقت با معیا سازمان پرونده

: گفت« شرق»قنات برای ثبت در فهرست جهانی نیز به  44های اصلی انتخاب این  سمساریزدی درباره ویژگی. «یونسکو ارسال کرد

های  طور برخی ویژگی احداث برخی از آنها و همینهای مرتبط با  ها، شامل فناوری های موردتوجه برای انتخاب این قنات ویژگی»

شده  های انتخاب عالوه بر این، برخی دیگر از قنات. ترین قنات ایران بود ترین، یا قدیمی ترین، طوالنی فرد آنها، مانند عمیق منحصربه

ها نیز به  برخی از این قنات ای بر آنها حاکم است و همین هم آنها را خاص کرده است، های مدیریت آب خیلی پیچیده نیز نظام

 .«فردند و شیوه ساخت آنها نشانه دانش گذشتگان ماست لحاظ فناوری حفر منحصربه

 :است ها که آنها را واجد ورود به این فهرست کرده ، به این شرح های برخی از این قنات ویژگی

رین قنات دنیا را دارد، قدمت قنات زارچ را مربوط به دو ت کیلومتر طول عنوان طوالنی 47قنات زارچ که در این فهرست قرار دارد با 

قناتی با قدمت تاریخی مربوط به دوره  قنات بلده، رشته. دانند تا سه هزار سال پیش و دوران پیش از اسالم و دوره ساسانی می

قنات،  46قنات دربرگیرنده این . کند های کشاورزی نزدیک شهر فردوس را آبیاری می ای از زمین های عمده ساسانی است که بخش

قنات مون در اردستان . دهد ناصرخسرو در سفرنامه خود آن را به کیخسرو نسبت می. های سرگردان است دو چشمه و مقداری آب

در فهرست آثار ملی به ثبت  4٢در سال  37٢9این قنات دوطبقه با شماره . اصفهان واقع شده و تنها قنات دوطبقه جهان است

کند، این  یک به دیگری نفوذ نمی ای که آب هیچ گونه است که در هر طبقه آن آبی مستقل جریان دارد به ل دوطبقه رسیده و شام

 .سال پیش احداث شده است 477قنات 

شود وجود سدهای زیرزمینی در این دو قنات باعث شد آنها به این فهرست راه  های وزوان و مزدآباد میمه هم گفته می درباره قنات

حلقه چاه و  4٢3متر طول با  ۵۵6ساله از دوران صفویه دارد و درمجموع با سه هزار و ٧۵7قنات گوهر ریز جوپار قدمتی . کنند پیدا

های این قنات  کند و یکی از مزیت هکتار اراضی باغ شهر جوپار را آبیاری می 997لیتر در ثانیه حدود  67در شش رشته با دبی آب 
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فرهنگی کشور، نیز هدف از تالش برای ثبت جهانی  حال، محمدحسن طالبیان، معاون میراث رهمیند. تأمین آب آن از گسل است

پرونده ثبت »: گوید او همچنین می. داند پرونده قنات را توجه به میراث گذشته، حل بحران آب و راهی به سوی توسعه پایدار می

شود که با  های کشور محسوب می ها و سازمان ا دیگر دستگاهفرهنگی ب ها نخستین پرونده مشارکتی سازمان میراث جهانی قنات

بار با  رود که برای نخستین به همین دلیل، این پرونده بسیار مهم و پیچیده به شمار می. هدف توسعه پایدار شکل گرفته است

 .«نجام شدسازی و ارسال آن ا فرهنگی، وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی مراحل آماده مشارکت سازمان میراث

با وجود بحران آب در »: ها به موضوع قنات، تأکید کرد فرهنگی کشور با اشاره به بحران آب و لزوم توجه وزارتخانه معاون میراث

هایی برای ثبت در فهرست آثار جهانی  سال و نیم گذشته پرونده های مختلف به میراث گذشته، از یک ایران و لزوم توجه دستگاه

ها این است با  درحال حاضر یکی از ویژگی اصلی ثبت قنات. ها و شوراهای مردمی داشت از به مشارکت سازمانانتخاب شد که نی

قنات شاخص کشور که برای ثبت در فهرست آثار جهانی انتخاب  44که در کنار  طوری شوند به مدیریت سنتی مردم اداره می

 .«اد شده استها ایج اند، پایگاه و مرکز پایش با همکاری دستگاه  شده

قنات در کشور براساس  هزار رشته 14حاضر  عزآبادی، مدیرکل دفتر مطالعات پایه منابع آب ایران، درحال طبق گفته رضا راعی

این در حالی است در . شود شناسایی شده که از آنها چهار میلیارد مترمکعب آب برداشت می 37های سال  آماربرداری

 .شد قنات شناسایی شده بود که از آن هشت میلیارد مترمکعب آب برداشت می ار رشتههز 96، 4۵های سال  آماربرداری
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 وضعیت منابع آبی استان بوشهر بحرانی است

 .ضعیت منابع آبی استان بوشهر بحرانی استو: ای استان بوشهر گفت مدیرعامل شرکت آب منطقه

به نقل از مهر، شاپور رجایی عصر یکشنبه در نشست کارگروه کشاورزی و آب  [4] پایگاه خبری تحلیلی آب ایران به گزارش

ها باعث شد تا منابع آبی  این کمبود بارش: دها در سال گذشته اشاره کرد و ادامه دا شهرستان دشتستان به کاهش میزان بارندگی

 .نیز با کاهش روبرو شود

های صحیح آبیاری و مدیریت مناسب منابع آبی  باید روش: وی وضعیت منابع آبی استان بوشهر را بحرانی توصیف کرد و ادامه داد

 .ها عبور کنیم در دستور کار قرار بگیرد تا بتوانیم از این بحران

مدیرتی مطلوب منایع آبی : ای استان بوشهر با تاکید بر لزوم اصالح الگوی کشت در استان، اضافه کرد ب منطقهمدیرعامل شرکت آ

 .نیازمند مشارکت و همکاری و همراهی همگانی است

شود و این شهرستان نقشی بسیار مهم در تولید  شهرستان دشتستان به عنوان قطب کشاورزی استان بوشهر محسوب می: وی افزود

 .های دیگر دارد حصوالت و نیازهای استان و همچنین استانم

اراضی کشاورزی شبانکاره : های آبیاری تحت فشار در اراضی شهرستان دشتستان خبر داد و بیان کرد رجایی از اجرای طرح

 .روند شهرستان دشتستان که دارای سیستم آبیاری تحت فشار هستند، زیر کشت گندم و جو و کلزا می

سد رئیسعلی دلواری دارای اهمیت بسیار زیادی برای کشاورزی استان : ای استان بوشهر ادامه داد شرکت آب منطقه مدیرعامل

 .میلیون مترمکعب آن قابل برداشت است 477بوشهر است که 
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 بردار است ارس به دریاچه ارومیه هزینه انتقال

میلیون متر مکعب آب از سد کانی  6۵7ها برای انتقال  ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه از شروع حفاری مدیر دفتر برنامه

 .سیب به دریاچه ارومیه خبر داد

به نقل از ایسنا، مسعود تجریشی در مورد طرح انتقال آب دریای خزر به دریاچه  [4] پایگاه خبری تحلیلی آب ایرانبه گزارش 

انتقال از خزر در جلسات کارگروه به لحاظ زیست محیطی مورد توجه قرار نگرفت ولی به منظور اطمینان، : ارومیه، نیز گفت

درحال حاضر نیز وزارت نیرو با . تر بررسی کنند میقجمهور از وزارت نیرو خواستند به کمک مشاورین خارجی این مسئله را ع رئیس

 .کمک مشاورین خارجی در حال بررسی ابعاد زیست محیطی مسئله است

 پروژه انتقال خزر به دریاچه ارومیه در برنامه اجرایی ستاد احیا قرار ندارد

کشد،  آن نیز حداقل هشت سال طول می انتقال آب دریای خزر حدود دو تا سه سال و اجرای  وی با بیان اینکه مطالعات پروژه

اگرچه حدود یک سال و نیم از شروع مطالعات این طرح گذشته، اما از آنجا که ستاد احیای دریاچه ارومیه مکلف به احیای : افزود

امه عملیات بنابراین انتقال آب خزر در برن. تواند هشت سال منتظر اجرای این طرح بماند شده است، نمی 417٢این دریاچه تا سال 

 .دهد اجرایی ستاد برای احیاء دریاچه ارومیه قرار نداشته ولی وزارت نیرو مطالعات خود را به جد در این زمینه ادامه می

خواهد اطمینان کامل داشته باشد که اگر یک درصد هم به لحاظ زیست محیطی امکان انتقال آب  به گفته تجریشی وزارت نیرو می

 417٢علت اینکه این پروژه در مصوبات ستاد نیست این است که ستاد تا . ح را مورد بررسی قرار دهدخزر وجود دارد، این طر

 .مصوبه دارد که تراز دریاچه را به حد مشخصی برساند

 بردار است انتقال ارس به دریاچه ارومیه هزینه

ای ارس به دریاچه ارومیه اظهار  حوزه انتقال آب بین  ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه همچنین درباره طرح مدیر دفتر برنامه

های انتقال  های داخلی وجود داشت، ارس از طرح کرد و امکان جایگزین کردن آب چون این پروژه هزینه بسیاری را طلب می: کرد

 .ای حذف شد حوزه بین

میلیون متر  6۵7برای انتقال حدود : ان است، گفتوی با اشاره به اینکه طرح انتقال آب از سد کانی سیب به دریاچه ارومیه در جری

کیلومتر  9۵.9متر طراحی شده که مجموعا  ۵.۵مکعب آب از پشت مخزن سد کانی سیب به دریاچه ارومیه یک تونل با قطر نهایی 

 TBM دو دستگاه. کیلومتری تقسیم شده است 41کیلومتری خروجی و بخش ورودی  ٢4طول تونل است که خود به دو بخش 
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رسد و احتماال اوایل  خریداری شده که اولین دستگاه این هفته شروع به حفاری کرده و دومین دستگاه در آخر سال به کشور می

 .آب به دریاچه ارومیه برسد 4934کند تا طبق برنامه در  سال آینده شروع به حفاری می

متر ارتفاع و  ۵7رقی شهرستان پیرانشهر قراردارد که کیلومتری جنوب ش 4۵تجریشی در پایان با بیان اینکه این سد در حدود 

ای در زمینه احیای دریاچه ارومیه گفتیم آب این سد به جای  در مصوبه: میلیون متر مکعب حجم مخزن دارد، اظهار کرد 997

 .اینکه در کشاورزی استفاده شود، بهتر است به دریاچه ارومیه انتقال یابد
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 آب

 رویداد ملی آب

، رویداد ملی آب ایران با همکاری گروه دوستداران محیط زیست دانشکده محیط [4] پایگاه خبری تحلیلی آب ایرانبه گزارش 

در سالن شهید چمران دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار ( 31مهر  44)دانشگاه صنعتی شریف روز گذشته  زیست دانشگاه تهران و

 .گردید

استاد دانشکده مدیریت )، علی اصغر پورعزت (مدیراجرایی طرح احیای حبله رود)، هوشنگ جزیی (کارگردان سینما)تهمینه میالنی 

 .از جمله میهمانان این برنامه برنامه بودند( بان مدیریه سازمان مردم نهاد آب عضو هیئت)و یحیی صفی آریان ( دانشگاه تهران

وی . ها در مدیریت بحران آب از لزوم مشارکت همگانی و توجه رسانه ملی به مساله آب گفت تهمینه میالنی در رابطه با نقش رسانه

کردند، مساله کاهش مصرفی که اینقدر از این  های آن توجه می ملّی ما، ملّی بود و مردم به حرف درادامه بیان نمود که اگر رسانه 

 .کردند شود را مردم اجرایی می رسانه اعالم می

علی اصغر پورعزت، استاد دانشکده مدیریت سخنرانی خود را با این مساله آغاز نمود که اگر قرار است این همایش نیز مانند سایر 

گرید گرفتن برخی افراد بهتر است وقت خود را پیش از این تلف نکنیم اما ما نگران االن همایش ها تنها محفلی باشد برای ارتقاء و 

 !نیستیم نگران بیست سال آینده هستیم که فرزندانمان دیگر آب برای آشامیدن هم ندارند

استگذاری های سی باید بسته»: پورعزت در ابتدای سخنرانی خود به بحث سیاستگذاری های غیر بخشی اشاره نمود و گفت

ها  ای و بخشی نباید فدای منافع ملی و کلی گردد در زمینه این سیاستگذاری غیربخشی و کلی نگر تهیه گردد و منافع منطقه

سیاستمداران حق دخالت در کار کارشناسی ندارند چرا که از مضرات دموکراسی این است که منافع آیندگان فدای منافع کوتاه 

توانند  ژی اشاره نمود که نمی های حمایت از تصمیم و استرات وی در ادامه به نداشتن سیستم. «گردد می …مدت برای رای آوردن و

 .اجرای تصمیمات را تضمین کنند

ای پیچیده و بین رشته ای دانست و در رابطه با تصمیم  این استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران مساله بحران آب را مساله

 «گیری مسلماً راحت تر است هرچقدر اطالعات کم باشد تصمیم»: گفتهای ساده انگارانه  گیری

هیچ دولتی تا به حال جرأت » :پورعزت در ادامه به بحث برنامه ریزان ناتوان و چرخش نخبگان بوروکراتیک اشاره نمود و گفت

اگر به این نتیجه »: سوال را مطرح نمودوی در ادامه این « های بی خاصیت را نداشته است کنارگذاشتن برنامه ریزان ناتوان و برنامه

 «رسیم که ساخت سدّی اشتباه بوده است چرا آن را تخریب نمیکنیم؟ می

 آمایش سرزمین

: پورعزت در ادامه به بحث آمایش سزمینی و انطباق محصوالت کشاورزی با شرایط مناطقی مختلف کشور اشاره نمود و گفت

 «ش زمانی را هم مدنظر قرار دهیم شاید در برهه ای نباید برخی محصوالت کاشت شوندعالوه بر بحث آمایش سرزمینی باید آمای»

های ساده در فضای پیچیده اشاره نمود و بر ضرورت  های مدیریت و عدم امکان کاربست مدل وی در ادامه به ضعف دانشکده

 .تصمیم تاکید نمودبازاندیشی درباره الگوهای مدیریت راهبردی و بازاندیشی درباره مبانی تحلیلی و

امروز باید برای برای فردا تصمیم بگیریم و طوری »: های خود به عصر مدار شدن تصمیمات اشاره نمود و گفت وی در پایان صحبت

 «مبنای دانش را قرار دهیم که مدیون آیندگان نگردیم
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یکی از شرکت کنندگان از لزوم توجه دولت به بان نیز در پاسخ به سوال  یحیی صفی آریان، عضو هیات مدیره سازمان مردم نهاد آب

 .های اجتماعی در حوزه آب مطالبی را بیان نمود مشارکت

 !همایشی با طعم سلفی

علی رغم حاکم بودن فضایی رسمی و دغدغه محور در مراسم، مجری همایش در پایان اعالم نمود که مسابقه سلفی در رابطه با 

های خود را برای برگزار کنندگان  و از شرکت کنندگان همایش در خواست کرد عکسمساله بحران آب در حال برگزاری است 

 !!!مراسم ارسال کنند که تعجب برخی از حضّار را در پی داشت
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 آب

 !تایید نمیکنیم های انتقال آب را پروژه

:       بر اینکه اولویت این سازمان تامین آب شرب کشور است، افزود       معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید

ای هم  بین حوزه  پروژه ر حال حاضر نیز هیچ      سازمان حفاظت محیط زیست نیست و د       تایید       ام از پروژه های انتقال آب مورد      کد هیچ

 .ه است      ریافت نکرد      مجوزی از سازمان د

ر حال حاضر اولویت سازمان حفاظت محیط زیست       ی با بیان اینکه د      متصد       ، سعید[4] پایگاه خبری تحلیلی آب ایرانبه گزارش 

ر       ی د      ر حال حاضر ما با مشکالت جد      و د       ارد      رویه آب را ند یگر جایگاه مصرف بی      کشور ما د: ت، گفتتنها تامین آب شرب کشور اس

 مان آب کشاورزی افزایش و نوع محصوالت      و راند       الگوهای آبیاری و کشاورزی اصالح شوند   رو هستیم، بنابراین باید بحث آب روبه

 .      یابد تغییر

های  ام از پروژه      هیچ کد:       های سازمان حفاظت محیط زیست است، اظهار کرد بر اینکه تامین آب شرب جزو سیاست       وی با تاکید

 ریافت      ای هم مجوزی از سازمان د بین حوزه  ر حال حاضر نیز هیچ پروژه      این سازمان نیست و د       تایید       انتقال آب مورد

های  مطالعات مربوط به پروژه   بر اینکه باید       ر پایان با تاکید      معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست د. ه است      نکرد

مصرف، افزایش میزان ر       جویی د از طریق صرفه       باید: ، گفت      انتقال آب، آن هم صرفا با اولویت شرب و محیط زیست صورت گیرد

ولی شرب نیاز کشوری است و    های مختلف تامین شود ر بخش      نیاز د       ها، آب مورد ه از پساب و خروجی فاضالب      مان و استفاد      راند

       ارد      ر این حوزه نیز ضرورت د      محیطی د موظف به تامین آن هستیم، اگرچه رعایت مالحظات زیست
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 آب

 آب به زاینده رود بازمی گردد

، [4] انپایگاه خبری تحلیلی آب ایربه گزارش . شود آب زاینده رود از نیمه دوم آبان ماه امسال در اصفهان جاری می

 .جویی در مصرف آب است جریان دائمی آب در زاینده رود نیازمند بارش بیشتر و صرفه: استاندار اصفهان گفت« زرگرپور»

ماه سال گذشته نیز برای کشت پاییزه کشاورزان شرق اصفهان، آب زاینده رود یک ماه جاری بود که بعد از آن با « آبان»نیمه دوم 

 .آب در چند نوبت دیگر در اسفند ماه سال قبل همچنین در فروردین بازگشایی شدهای سد،  بسته شدن دریچه

ماه پیش اندک آبی در زاینده رود جاری بود که با تصمیم وزارت نیرو برای حفظ ذخیره سد زاینده رود برای کشت پاییزه  ٢البته تا 

 .، جریان آب رودخانه به طور کامل قطع شد31-3۵سال آبی 
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 آب

 سانتی متر افت آب دریای خزر 43

میالدی نسبت به دوره  ٢74۵متوسط تراز آب دریای خزر در نیمه اول سال : مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر اعالم کرد

 .متر افت داشته است سانتی 43مشابه در سال گذشته 

های محیطی  ، این مرکز بر اساس گزارش کمیته هماهنگی آب و هواشناسی و مراقبت[4] پایگاه خبری تحلیلی آب ایرانگزارش  به

ها  طریق کاهش ورودی رودخانهاعالم کرد افت تراز آب، به دلیل تغییرات بیالن آبی دریا است که از ( CASPCOM) دریای خزر

 .شود درصد آبدریای خزر ازدو رود ولگا و اورال تامین می 4۵بخصوص رودخانه ولگا ایجاد شده است؛ چرا که 

در فدراسیون روسیه تنظیم شده است، ” جزیره تولنی“و ” ماخاچ کال“های مشاهداتی دو ایستگاه  در این گزارش که بر اساس داده

 43میالدی نسبت به همین دوره در سال گذشته  ٢74۵در نیمه اول سال ” ماخاچ کال“راز آب ایستگاه میانگین داده های ت

 .دهد سانتیمتر کاهش نشان می

 .سانتیمتر نسبت به دوره مشابه در سال قبل بوده است ٢1این کاهش بالغ بر ” جزیره تولنی“همچنین در ایستگاه 

کیلومتر مکعب بوده است که نسبت  479.6میالدی دبی رودخانه ولگا بالغ بر  ٢74۵بر اساس این گزارش؛ در شش ماهه اول سال 

 .دهد درصد کاهش نشان می ٢6حدود ( کیلومتر مکعب 417)میالدی  ٢741به همین دوره در سال 

ش داشته درصد کاه 96کیلومتر مکعب یعنی حدود  46٢سال گذشته  97بر این اساس، آورد این رودخانه نسبت به میانگین آورد 

 .است

، بر اساس آمار 31ماهه فصل بهار سال  طبق اعالم مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر، میانگین تراز آب دریای خزر در سه

متر بر اساس کد ارتفاعی خلیج فارس بوده که نسبت به مدت مشابه  -٢6.4۵معادل ( بندرترکمن)های بندرانزلی و آشوراده  ایستگاه

 .دهد متر کاهش نشان می انتیس ٢٢سال قبل 
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 آب

 درصد بیشتر از حداکثر میزان مجاز در دنیا 93برداشت از آب های تجدیدپذیر ایران 

 .در این استان معادل آب آشامیدنی در کشور استمصرف آب کشاورزی : مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان گفت

به نقل از ایرنا محمدرضا بختیاری عصر پنجشنبه در نشست مدیریت بحران آب  [4] پایگاه خبری تحلیلی آب ایرانبه گزارش 

مان حفاظت محیط زیست در استانداری برگزار که با حضور معاون رییس جمهوری و رییس ساز( طرح همیاران آب)استان کرمان 

 .منابع موجود آب استان، کیفیت مطلوب گذشته خود را از دست داده اند: شد افزود

میلیارد متر مکعب بیالن  447از : وی به برداشت های بی رویه از منابع آبی طی سال های اخیر در استان کرمان اشاره کرد و گفت

 .یارد مترمکعب مربوط به استان کرمان است که باید این روند مورد بازنگری قرار گیردمیل ٢1منفی موجود در کشور، 

درصد عنوان  17مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان، حداکثر میزان مجاز برداشت از آب های تجدیدپذیر در دنیا را طبق آمار 

 .رصد رسیده استد 44۵درصد و در استان کرمان  ٧4این مقدار در ایران به : کرد و افزود

برخی از مصوبات موجود در این طرح در شورای عالی آب : وی به کامل بودن طرح همیاران آب استان کرمان اشاره و تصریح کرد

 .نیستند

چهار هزار کنتور هوشمند به عنوان یکی از مصوبات این طرح تا پایان سال جاری بر روی چاه های کشاورزی موجود : بختیاری گفت

 .ستان نصب می شوددر این ا

 .وی از کنترل برداشت آب به عنوان یکی از مصوبات طرح همیاران آب استان کرمان نام برد

 .وی خاموشی موتور پمپ های چاه های کشاورزی را نیز از مصوبات موفق طرح همیاران آب استان کرمان نام برد

روز در سال  1۵طی سال گذشته به طور میانگین  موتورپمپ های کشاورزی: مدیرعامل شرکت آب منطقه کرمان تصریح کرد

 .خاموش بودند

 .قصد داریم زمان خاموشی موتور پمپ ها را در سال جاری به دو ماه افزایش دهیم: وی گفت

 .هزار حلقه چاه است 4٧این حوزه دارای : بختیاری بر کنترل آب های زیر زمینی منطقه جازموریان تاکید کرد و گفت

 .نج هزار حلقه از چاه های منطقه جازموریان در منطقه سیستان و بلوچستان قرار داردپ: وی ادامه داد

 .معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست امروز پنجشنبه در سفری یک روزه وارد کرمان شد

و مقابله با ریزگردها نیز با حضور  فاز دوم کمربند سبز شهر کرمان با حضور معصومه ابتکار افتتاح و نشست احیای تاالب جازموران

 .وی در استانداری برگزار شد
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 های جدی دولت یازدهم است  احیای دریاچه ارومیه از اولویت

به دریاچه ارومیه، احیای این دریاچه را یکی از  "سیب کانی"ز سد وزیر نیرو در آئین کلنگ زنی حفاری مکانیزه انتقال آب ا

 . های جدی دولت یازدهم عنوان کرد اولویت

زنی حفاری مکانیزه انتقال آب از  امروز در آئین کلنگ "چیان حمید چیت"، مهندس (پاون)رسانی وزارت نیرو  گزارش پایگاه اطالع به

طور طبیعی با کم آبی مواجه است و خشکسالی نیز به آن  ن این مطلب که، کشور ما بهبه دریاچه ارومیه با بیا "کانی سیب"سد 

طرح احیای در یاچه ارومیه از ابتدا همان در : اضافه شده و به همین خاطر مسئله آب برای ما حیاتی و حاد است، اظهار داشت

 .شود اکنون نیز به طور جدی پیگیری می دستور کار دولت یازدهم بود و هم

دریاچه ارومیه در شرایط سخت و ناگواری قرار دارد، به همین دلیل در همان آغاز، کارگروهی برای نجات این در : وی ادامه داد

 .یاچه تشکیل شد

دولت یازدهم با تمام توان و استفاده از دانش و تجربیات سایر کشور ها برای حل این معضل اقدام کرده و از : چیت چیان افزود

 .روسیه و ژاپن نیز در این خصوص کمک گرفت رهای آمریکا، آلمان ،متخصصین کشو

بندی بزرگی رسیدیم و حاصل آن  ما در این نشست به جمع: وی با اشاره به نشستی که به همین منظور در اروپا برگزار شد، گفت

 .راهکار مهم برای احیای دریاچه ارومیه بود که به تصویب رسید ٢٧

 .های برجسته برای نجات دریاچه ارومیه یاد کرد از سد کانی سیب به عنوان یکی از طرح وزیر نیرو از انتقال آب

ای به مقام معظم  جمهور در نامه رئیس: های رهبر معظم انقالب مسئله آب در کشور است، ادامه داد وی با بیان اینکه یکی از دغدغه

به منظور تخصیص اعتبار الزم ارسال کردند که ماحصل آن های آبی با موضوع کم آبی،  رهبر ی شرح مبسوطی در خصوص پروژه

 .میلیارد دالر بود که از صندوق توسعه ملی برای اجرای این طرح در اختیار دولت قرار گرفت 47اعتباری به میزان 

ا پایان سال جاری به سد سلیوه در مرحله پایانی کار قرار دارد و امیدواریم ت: چیان در یازدید از سد سلیوه نیز گفت در ادامه چیت

 .برداری برسد بهره

های آبی باعث رونق اقتصادی در استان آذربایجان غربی شده  اجرای پروژه: های آبی سد سلیوه گفت ها و پروژه وی در خصوص طرح

 . سازد و صنعت کشاورزی و تامین آب شرب مناطق آذربایجان غربی را نیز متاثر از خود می
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 دشت استان همدان در وضعیت ممنوعه است  49تمامی 

 .دشت استان همدان در وضعیت ممنوعه است 49تمام : مدیرعامل شرکت آب منطقه ای همدان گفت_همدان

با انسداد این تعداد : حلقه چاه غیر مجاز در استان مسدود شده، گفت 997نون با بیان اینکه از ابتدای سال تاک "مرتضی عزالدین"

 .میلیون متر مکعب رسیده است ٢9جویی شده استان از ابتدای سال تا کنون به  چاه حجم آب صرفه

 479کنون به های غیرمجاز تا میزان آب صرفه جویی شده از منابع آب زیرزمینی طی یک سال گذشته انسداد چاه: وی ادامه داد

 .میلیون مترمکعب رسید

 .متر است 977حلقه چاه پرشده از ابتدای سال جاری تاکنون یازده هزار و  997عمق انسداد : وی تصریح کرد

: عزالدین ضمن تقدیر از همکاری بسیار خوب استاندار، فرمانداران، دادگستری ونیروی انتظامی در پر کردن چاه های غیرمجاز گفت

 .های غیرمجاز هستیم که حکم قضایی آنها صادر شده است یر مسدود کردن چاهبه جدیت پیگ

های غیر مجازی که حکم قضایی آنها صادر شده، مسدود شوند که  های استان باید چاه با وجود منفی بودن بیالن دشت: وی افزود

 .این موضوع یکی از راهکارهای حل بحران آب در استان است

حلقه، همدان  ۵٢حلقه، کبودرآهنگ  ۵۵حلقه، تویسرکان  67های مسدود شده در شهرستان بهار  اهتعداد چ: عزالدین افزود

 .حلقه بوده است 4حلقه و فامنین  4۵حلقه، نهاوند  4٧حلقه، اسدآباد  9٢حلقه، مالیر  1۵حلقه، رزن 16

های مجاز علت اصلی  اضافه برداشت از چاههای غیر مجاز و  وجود چاه: مدیرعامل شرکت آب منطقه ای همدان در ادامه یاد آور شد

 .وجود آمدن بحران آب در استان است به

حلقه چاه مجاز که دارای اضافه برداشت بودند نیز شناسایی شدند که تعدادی از  9٢1از ابتدای سال جاری تاکنون : عزالدین گفت

 .اند ات و نصب کنتور هوشمند آب و برق اقدام نمودهآنها به مراجع قضایی معرفی شده اند و ما بقی آنها نسبت به اصالح منصوب

دشت استان همدان در  49تمام : های استان ممنوع است، گفت وی با اشاره به اینکه توسعه در بخش کشاورزی در تمام دشت

عالم شده وضعیت ممنوعه هستند و از این تعداد دشت کبودرآهنگ با بیشترین میزان سطح افت آب زیرزمینی، ممنوعه بحرانی ا

 .است

ای استان در راستای نظارت بر چاه های مجاز و جلوگیری از حفر چاه  های گشت و بازرسی شرکت آب منطقه اکیپ: عزالدین افزود

 .های غیر مجاز و برداشت شن و ماسه از رودخانه های استان به طور شبانه روز دشت ها را کنترل می کنند

حلقه کارت آنها شارژ شده است که  497۵مجهز به کنتور هوشمند شدند و از این تعداد حلقه چاه مجاز  43٧۵تاکنون : وی گفت

 .این روند به طور جدی و با سرعت در حال انجام است

عدد می  343به  39مدیرعامل شرکت آب منطقه ای همدان با بیان اینکه تعداد چاه های غیر مجاز مسدود شده از خرداد ماه سال 

 .رفه جویی شده این تعداد چاه یکصد وسه میلیون مترمکعب استحجم آب ص: رسد، گفت
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 المللی آبیاری و زهکشی  برگزاری شصت و ششمین اجالس ساالنه کمیسیون بین

 _تهران

با ریاست نماینده جمهوری اسالمی ایران بر این ( ICID) المللی آبیاری و زهکشی شصت و ششمین اجالس ساالنه کمیسیون بین

نفر از مدیران، متخصصان و کارشناسان برجسته از کشورهای مختلف جهان از روز یکشنبه  ٧77کمیسیون بین المللی و با حضور 

 . ه آغاز شد و برای مدت شش روز ادامه خواهد داشتدر کشور فرانس 4931نوزدهم مهر ماه 

ٰ  (پاون)رسانی وزارت نیرو  گزارش پایگاه اطالع به سعید نی "این اجالس با سخنرانی مقامات محلی، شهردار مون پلیه و دکتر  ٰ 

 . به صورت رسمی افتتاح شد "ریزی

بود عملکرد آبیاری برای تامین امنیت غذایی و آبی تاکید رئیس کمیته ملی آبیاری و زهکشی فرانسه در این مراسم بر نوآوری و به

 . کردند

ریزی با اشاره به محدودیت منابع آب در بسیاری از کشورهای جهان، تغییر نگرش به نحوه تولید محصوالت کشاورزی به عنوان  نی

 . ضرورت فوری برشمردند اصلی ترین مصرف کننده منابع آب در کشورهای در حال توسعه و اصالح مدیریت آبیاری را یک

وری آب کشاورزی و افزایش تولید محصول در واحد سطح به نحوی که فشار کمتری بر منابع آب ایجاد شود غیر قابل  افزایش بهره

 . اجتناب است، در غیر این صورت تامین آب و غذای جمعیت در حال رشد جهان با اختالل مواجه خواهد شد

 . ها برای عبور از بحران آب و غذا شود حل های علمی و فنی توجه ویژه ای به راه کردند که در نشستوی در پایان ابراز امیدواری 

المللی  در مراسم افتتاحیه بیان داشتند بر اساس مطالعات موسسه بین CGIAR از مدیران ارشد موسسه بین المللی "آلن ویدال"

با کمبود فیزیکی منابع آب مواجه خواهند  ٢7٢۵یانه حداکثر تا سال مدیریت آب تعداد زیادی از کشورهای جهان از جمله خاورم

 . بود، این کشورها حتی اگر محدودیت منابع مالی نداشته باشند برای تامین مطمئن آب با دشواری جدی مواجه خواهند شد

ای جز استفاده از  چارهما . در حال حاضر کمبود منابع سطحی سبب تخریب منابع آب زیرزمینی در کشورهای زیادی شده است

 . فناوری، و مدیریت بهتر آب و زمین نداریم

وزیر کشاورزی فرانسه نیز در پیام ویدئویی ضمن بر شمردن مشکالت جهان در تامین امنیت آبی و غدایی از موسسات بین المللی 

اهش مصرف آب و افزایش تولید فائو و کمیسیون بین المللی آبیاری و زهکشی درخواست کردند که راه حل هایی مبتنی بر ک

های علمی با حضور متخصصان کشورهای عضو  بعد از پایان مراسم افتتاحیه نشست. محصوالت کشاورزی جستجو و معرفی کنند

 .آعاز شد

 های های کمیته المللی را با هدف بررسی روند پیشرفت فعالیت المللی آبیاری و زهکشی به طور منظم گردهمایی بین کمیسیون بین

های علمی برای  های جهان در زمینه علوم مهندسی آب و آبیاری، تشکیل نشست فنی و تخصصی، تبادل نظر نمایندگان کشور

 .نماید های عضو برگزار می توسعه و اشاعه علوم و فنون آبیاری و زهکشی در یکی از کشور

میالدی تأسیس شده است و جمهوری  43۵7المللی هستند، این کمیسیون در سال  کشور جهان عضو اصلی کمیسیون بین 447

جنوبی برگزار شده  در کشور کره 4939اجالس قبلی در سال . المللی بوده است عضو این نهاد بین 43۵1اسالمی ایران از سال 

 . است

ران، دکتر کند ریاست نماینده جمهوری اسالمی ای های قبلی متمایز می مهمترین ویژگی اجالس جهانی فرانسه که آن را از اجالس
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 . المللی آبیاری و زهکشی و اجالس حاضر است ریزی بر کمیسیون بین سعید نی

المللی آبیاری  سال تاسیس این نهاد جهانی است که نماینده ایران با رای کشورهای عضو ریاست کمیسیون بین 66این اولین بار در 

 .شود دار می و زهکشی برای مدت سه سال عهده

های فنی در مدت شش روز  ، میزگرد، نمایشگاه و بازدید ر، رویدادهای جانبی متعدد، چندین کارگاهعالوه بر اجالس مذکو

های استفاده از پساب در  ای برای صرفه جویی آب، پتانسیل چندین کنفرانس علمی با تکیه بر آبیاری قطره. ریزی شده است برنامه

نمایندگان ایران ریاست چندین . اجالس مذکور برگزار خواهد شدکشاورزی، و مدیریت مناسب منابع آب زیرزمینی در حاشیه 

 .کمیته فنی و تخصصی کمیسیون بین المللی آبیاری و زهکشی را به عهده دارند

 .نمایندگان ایران ریاست چندین کمیته فنی و تخصصی کمیسیون بین المللی آبیاری و زهکشی را به عهده دارند
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 کیلوولت آمل 99نکا و خط  "گلورد"برداری از شبکه آبیاری و زهکشی  بهره

زمان با بیست و سومین  هم( امروز)وشنبه کیلوولت آمل عصر روز د 69شبکه آبیاری و زهکشی گلورد نکا و خط دو مداره _تهران

 .برداری رسید جمهور به بهره سفر کاروان تدبیر و امید و با دستور رئیس

 "حمید چیت چیان"برداری از این طرح بزرگ عمرانی، ابتدا مهندس  ، در آیین بهره(پاون)رسانی وزارت نیرو  گزارش پایگاه اطالع به

ها با  ورد حضور داشت، مشخصات کلی این دو طرح آب و برق را تشریح کرد و در ادامه این طرحوزیر نیرو که در محل پروژه سد گیل

 .صورت ویدئوکنفرانس افتتاح شد جمهور به رئیس "حسن روحانی"دستور دکتر 

ز این طرح، میلیارد ریال اجرا شده و با بهره برداری ا 4٢۵بر اساس این گزارش، شبکه آبیاری و زهکشی گلورد با سرمایه گذاری 

 .شود هکتار از اراضی منطقه فراهم می 977هزار و  4تامین آب 

کیلومتر  67. شود نفر اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می 677برداری از این طرح بزرگ برای یک هزار و  با افتتاح و بهره

 .ی و هیدرولیکی درمسیر این طرح قرار دارددستگاه ابنیه فن ۵77کیلومتر و  97، احداث زهکشی به طول ٢های درجه یک و  کانال

مساحت . رسد آغاز شد که با تزریق اعتبارات مورد نیاز، این سد تا پایان سال به آبگیری می 4944ساخت سد گلورد نکا در سال 

از آب آن  هزار هکتار اراضی کشاورزی دشت نکا و بهشهر 97کیلومتر است که حدود  147حوضه آبریز این سد به وسعت یکهزار و 

 .مشروب می شود

میلیون مترمکعب نیاز آب شرب شهرهای پایین دست نکا، بهشهر و گلوگاه هم از اهداف مورد نظر این سد است که با  96تامین 

 .شود آبگیری این سد بخشی از اهداف فراهم کردن آب کشاورزی و آب شرب منطقه شرق مازندران فراهم می

کیلو ولت تغذیه  69.٢7کیلوولت و ایستگاه برق  69رئیس جمهور خط دو مداره  "حسن روحانی  "همچنین امروز با دستور دکتر 

 .برداری رسید چمستان نیز به بهره –جاده آمل  1کننده صنایع لبنی کاله در شهرستان آمل، کیلومتر 

آلیش  "کیلو ولت  69.٢7تگاه کیلوولت از ایس ٢7برق مورد نیاز صنایع لبنی کاله در گذشته توسط خط  ٰ  بر اساس این گزارش

میلیون تومانی احداث ایستگاه جدید را صنایع  677میلیاردو  47شد و در این طرح نیز تمامی هزینه  تغذیه می "چمستان  –رود 

بخشی از برق مورد نیاز شهرستان آمل و شهرستان چمستان نیز   لبنی کاله پرداخت است تا عالوه بر تامین برق مورد نیاز خود،

 . امین شودت

=ANWID?aspx.Details/News/ir.gov.moe.news//:http44۵٧9 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://news.moe.gov.ir/News/Details.aspx?ANWID=18573


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                             4931 مهر موساهم اخبار هفته 
 

24 
 

 آب

 اندازیم  رویه آب آینده خودمان را به خطر می با برداشت بی

 _گلستان

رویه از آب زیر زمینی داشته باشید آب شور  اگر برداشت بی: گفتای گلستان در جمع کشاورزان  مدیرعامل شرکت آب منطقه

 .اندازیم جایگزین آب شیرین شده و زمین ها تبدیل به شوره زار می شود و در نتیجه آینده و معیشت خودمان را به خطر می

شهرستان بندرگز  "باغو کناره" در نشست مردم و مسئولین روستای "علی نظری"، (پاون)رسانی وزارت نیرو  گزارش پایگاه اطالع به

: که فرماندار و مدیران شهرستان بندرگز حضور داشتند، با اشاره به مساله تغییر اقلیم و به دنبال آن پدیده خشکسالی اظهار داشت

ی بحث آب فراتر از یک دستگاه و وزارتخانه خارج و به یک دغدغه ملی تبدیل شده است و باید همه برای حل این مشکل همکار

 .نمائیم

میلیارد متر  4.٢میلیارد متر مکعب آب در بخش سطحی و زیر زمینی داریم که  ٢.1در شرایط نرمال در سطح استان : وی گفت

 .مکعب آن آب زیر زمینی است

می  این در حالی که مطابق استاندار جهانی این مقدار: درصد آب زیر زمینی در استان گلستان گفت 39نظری با اشاره به برداشت 

 .درصد تنش آبی ایجاد می کند 17درصد باشد چرا که استحصال باالی  17بایست زیر 

وی با تاکید این مطلب که در سال جاری گلستان جز چهار استان بحرانی در بحث آب و خشکسالی بوده است و با یاد آوری اتحاد 

خشکسالی پیش آمده در استان نیز در وهله اول  برای حل مشکل: و همدلی که در دفاع مقدس شاهد آن بودیم، خاطرنشان کرد

باید بتوانیم اعتمادسازی کنیم و به هم اعتماد داشته باشیم و در کنار هم باشیم ودر وهله ی بعد با مشارکت هم در حل این معضل 

 .کوشا باشیم

و مطمئنی برای فائق شدن بر این فقط و فقط این که به فکر کارهای توسعه ای باشیم نمی توانم جوابی درست : نظری ادامه داد

مشکل پیدا کنیم و باید به دنبال راه حلی باشیم که بهره وری آب را افزایش دهیم و در یک کالم در مدیریت مصرف دقت کنیم نه 

 .مدیریت تقاضا

ام برده می مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان به سابقه کشت پنبه در استان گلستان که به عنوان سرزمین طالی سفید ن

باید محصوالت کم آب طلب کشت کنیم و سعی بکنیم الگوی کشت را تغییر بدهیم و نیز راه های مصرف : شد، اشاره کرد و گفت

 .درست را مطالعه و از آنها استفاده کنیم

ه همه شما ما مخالف کشت شالی نیستیم بلکه خوشحال خواهیم بود که سر سفر: نظری در جمع مردم روستای باغو کناره گفت

برکت باشد ولی باید به این نکته توجه نمائیم که برداشت بی رویه از آب نداشته باشیم که باعث ضرر و زیان به سفره های آب زیر 

 .زمینی شود، چرا که اگر همین مقدار آب از دست برود آن موقع معیشتی نخواهد بود

بی رویه از آب زیر زمینی باعث بروز مشکالتی نظیر کف شکنی،  برداشت: وی با اشاره به دلیل کاهش بارندگی خاطرنشان کرد

 .رسیدن به آب شور، فرونشست زمین و بیابان زایی خواهد شد

در سفر ریاست جمهوری مقرر شد که : نظری با اشاره به برنامه های این شرکت در شهرستان بندر گز و روستای باغو کناره گفت

 .هزار هکتاری اجرایی شود که بخش هایی از آن در حوزه این روستا است ٢47هزار هکتار از اراضی  ٢٢زهکشی 

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان بر الیروبی رودخانه روستای باغوکناره، ادامه تکمیل سازی دیواره سازی که خواسته اهالی 
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 .روستا بود، تاکید کرد

زه شهرستان و این روستا دانست که این شرکت در دست اقدام وی همچنین مطالعات خلیج گرگان را یکی از کارهای خوب در حو

 .دارد

ما در کنار شما هستیم ولی باید قوانینی که در بخش آب را رعایت کنیم، زیرا رعایت این قوانین به نفع همه : نظری در پایان گفت

 . ما و آیندگان خواهد بود
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 آب

 " رویداد ملی آب"ای اصفهان در نخستین  حضور آب منطقه

 .های شریف و تهران حضور یافت ای اصفهان در اولین رویداد ملی آب کشور در دانشگاه شرکت آب منطقه

به عنوان اولین نمونه در نوع خود طی سه روز گذشته و  "اولین رویداد ملی آب"، (پاون)رسانی وزارت نیرو  العگزارش پایگاه اط به

 .مهرماه امسال در حال برگزاری است ٢7و  43، 44های  در تاریخ

در . مومی استای با محوریت آب و برجسته کردن این موضوع در اذهان ع به معنای برپایی برنامه( Water Event) رویداد آب

آبی آتی  شرایط کنونی، بحران کمبود آب ضرورت دارد مردم جامعه، فرهنگ مصرف خود را تغییر داده و برای انطباق با شرایط بی

 .ای از این تغییر ندارد سازگار شوند، در حالی که متاسفانه روند فعلی مصرف نشانه

 . شر دانشجو، به طور خاص و کل جامعه به طور عام استهدف اصلی از برگزاری این رویداد ملی ایجاد حساسیت در ق

تاثیرگذاری مشارکت این دو دانشگاه بر اذهان عمومی و برجسته شدن ابعاد وسیع بحران آب، مخاطب قرار گرفتن جمع بیشتری از 

و تشویق دانشجویان به دانشجویان، بهره مندی از ظرفیت های علمی، نیروهای اجرایی و حامیان مالی و معنوی طرفین از یکدیگر 

 .فعالیت های فرا دانشگاهی از دیگر اهداف برگزاری این رویداد ملی است

مهرماه در  ٢4مهرماه در دانشگاه تهران افتتاح شد و اختتامیه آن  44های صورت گرفته روز  ریزی رویداد ملی آب براساس برنامه

 .دانشگاه صنعتی شریف خواهد بود

های آموزشی به طور همزمان و موازی در دو دانشگاه دنبال خواهد  های نمایشگاهی و کارگاه برپایی غرفههای جانبی همچون  برنامه

طرح ملی )ای اصفهان به طور فعال و با حضور کارشناسان خبره خود و همچنین غرفه نمایشگاهی داناب  شد که شرکت آب منطقه

 .در این رویداد حضور فعال دارد( آموزی نجات آب دانش

نویس، تهمینه میالنی و  روز اول این رویداد نشست تخصصی جامعه، فرهنگ، رسانه و بحران آب با حضور کارگردان و فیلم نامه در

 .دست اندرکاران کمپین یک قطره آب برگزار شد

اهلل سیدمصطفی  توان از رئیس گروه علوم اسالمی فرهنگستان علوم، عالم شیعه آیت از دیگر افراد شرکت کننده در این رویداد می

، دکتر تابش استاد دانشکده فنی دانشگاه تهران و رئیس انجمن علمی آب و "الهیات محیط زیست"محقق داماد، نویسنده کتاب 

های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست، دکتر صراف زاده، رئیس  ها و مشارکت فاضالب، محمد درویش مدیرکل دفتر آموزش

 .ام بردکرسی یونسکو در بازیافت آب ن
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 های کشور  ؛ الگویی برای ساماندهی رودخانه"رود کَشَف"طرح ساماندهی 

 _خراسان

تواند الگویی برای  رود مشهد می طرح ساماندهی و رفع تصرف از رودخانه کَشَف: تمقام وزیر نیرو در سفر به خراسان رضوی گف قائم

 .های سطحی کشور باشد ها و آب ساماندهی رودخانه

های شرکت آب  شنبه پس از بازدید از اقدام روز پنج "ستار محمودی"، مهندس (پاون)رسانی وزارت نیرو  گزارش پایگاه اطالع به

رود مشهد در جمع مدیران آب و بفای این استان با تقدیر  ای ساماندهی و رفع تصرف از رودخانه کَشَفای خراسان رضوی بر منطقه

این کار بیش از اینکه کار بزرگی باشد، همت بزرگی است و برای ادامه آن چند نکته را باید در نظر : از فعاالن این پروژه اظهار کرد

ای خراسان رضوی و شهرداری که در این امر  استان نیز مانند شرکت آب منطقههای اجرایی  گرفت از جمله اینکه سایر دستگاه

 . حضور فعال داشتند، دخیل شوند؛ چرا که این امر یک مسئله اجتماعی، فرهنگی، محیط زیستی و بهداشتی است

اقی بماند احتمال اینکه همچنین این کار خوب و مهمی که شروع شده باید کامل شود، زیرا اگر مقداری از آن ب: وی ادامه داد

 .مشکل دوباره تکرار شود

این طرح مدلی بزرگ و کامل دارد که در آن جنبه های مختلف کار در نظر گرفته شده است و کار بزرگی است که نشان : وی افزود

به خوبی  دهد که شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی به رسالت واقعی خود در بحث آب های سطحی یعنی مدیریت منابع آب می

 . عمل کرده است

 
فعالیت دیگری که باید مدنظر باشد تا این کار پایدار بماند این است که بتوان طرح را مولد کرد؛ برای نمونه : وی در ادامه گفت

دف اراضی آزاد شده را بتوان برای ادامه همین کار هزینه کرد تا این طرح که به صورت علمی برنامه ریزی و اجرا شده است، به ه

 . نهایی خود برسد

در اینجا خوشبختانه مشکل همراه با : مقام وزیر نیرو با اشاره به این مطلب که همیشه مشکالت زیاد مطرح می شود بیان نمود قائم

راه حل توام شده است و بخشی از این راه حل به خوبی اجرا شده است؛ به صورتی که می توان گفت این کار بی نظیر است و مانند 

 . تاکنون انجام نشده استآن 

این . این پروژه زنده کردن یک رودخانه مرده و مزاحم است که اکنون به محیط زیستی زیبا و سالم تبدیل شده است: وی افزود

های الزم را انجام خواهد  طرح باید به عنوان یک مدل مناسب در کل کشور مطرح شود که در این راستا وزارت نیرو نیز همکاری

 . داد

در اقدامات اخیر آزادسازی بستر : ای خراسان رضوی طی سخنانی در این بازدید گفت ر این نشست، مدیر عامل شرکت آب منطقهد

کیلومتر از مسیر رودخانه کشف رود حدفاصل پل التیمور تا پرکندآباد  41رودخانه کشف رود، شرکت آب منطقه ای تاکنون حدود 

 .را آزادسازی کرده است

 .هکتار است ٢6٧مجموع اراضی آزادشده واقع در بستر رودخانه کشف رود به مساحت حدود : افزود "فریمحمدحسین جع"

ای بوده و تعهداتی مالی معوق  های اقدامات انجام شده تاکنون از محل اعتبارات جاری شرکت آب منطقه هزینه: وی اظهار کرد

 .برجای گذاشته است

ه در اراضی محدوده این رودخانه و اخذ مجوزهای قضایی و حقوقی الزم جهت آزاد سازی وی در این راستا به اقدامات صورت گرفت
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 . و همچنین اقدامات کارگروه صنایع جهت شناسایی صنایع آالینده حاشیه رودخانه پرداخت

تخصیص اعتبار  های اجرایی بوده و همچنین نیاز مبرم به به گفته وی، اجرای طرح فوق نیازمند هماهنگی و همکاری همه دستگاه

 . جهت امور مربوطه است

های صورت گرفته در خصوص  در ادامه این جلسه حسین علیمیرزایی، دبیر کارگروه نجات کشف رود نیز به ارائه گزارشی از اقدام

 . این طرح پرداخت
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 آب
 آیانا 4931مهر  02, دوشنبه

 کمیته نگهداری از نظام کشاورزی مبتنی بر قنات تشکیل شد 
کمیته نگهداری از نظام کشاورزی مبتنی بر قنات که سال گذشته به شکل رسمی در فائو ثبت شده بود، در وزارت 

 .هاد کشاورزی تشکیل شدج

های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  الملل و سازمان مدیرکل دفتر امور بین

سال گذشته با تأکید وزیر جهاد کشاورزی، ثبت جهانی نظام کشاورزی مبتنی بر قنات با تأکید بر : با اعالم این خبر گفت( ایانا)

المللی  انداز طبیعی، تنوع زیستی، سازگار جوامع انسانی با نیازهای آنها از وضعیت و جایگاه بین که این نظام آبیاری به لحاظ چشماین

عنوان یک نظام جهانی  به GIAHSبرخوردار است، پس از تالش سرسختانه کارشناسان کشاورزی برای معرفی این سامانه به برنامه 

 .ناسایی قرار گرفت و ثبت جهانی شدبا منشاء ایرانی مورد ش

های مناسب  عنوان میراثی مهم در کشاورزی جهان، بیانگر ابتکار ایران در استفاده از فناوری ثبت این رویکرد به: هومن فتحی افزود

با ثبت این ( فائو)با محیط زیست و تنوع اقلیمی در تاریخ کشاورزی دنیا است که باعث شد سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد 

ترین مقام حوزه کشاورزی کشورمان و در  عنوان عالی سامانه به نام ایران موافقت کرده و سند آن را تقدیم وزیر جهاد کشاورزی به

 .این رویداد برجسته کرد

منطقه  هایی که قنات در مردم یک نظام کشاورزی مبتنی بر قنات به زوایای زندگی، ایجاد فرهنگ و سنت: وی خاطرنشان کرد

کند،  های اجتماعی ایفا می زدایی و مشارکت گیرند و نقشی که در بیابان اینکه برای قنات عروسی یا عزا می. پردازد کند، می ایجاد می

 .بار در دولت تدبیر و امید ثبت جهانی شد دهد که برای نخستین تعریف جدیدی از یک نظام اجتماعی کشاورزی ارائه می

 از نظام کشاورزی مبتنی بر قناتتشکیل کمیته نگهداری 

رتبه  سال گذشته ثبت جهانی نظام کشاورزی مبتنی بر قنات در وزارت جهاد کشاورزی با حضور مقامات عالی: فتحی ادامه داد

کشوری ازجمله نماینده معاونت راهبردی ریاست جمهوری، نماینده عالی سازمان حفاظت محیط زیست، معاون سازمان میراث 

شو دستیار دبیرکل سازمان ملل متحد، سفرای ایتالیا، چین،  ردشگری و همچنین نمایندگان خارجی ازجمله هائولیانگفرهنگی و گ

های سازمان ملل متحد در کشور  داران مهم نظام کشاورزی جهان هستند و جمعی از رؤسای آژانس هند و کره جنوبی که از میراث

 .اد کشاورزی شدبرگزار و لوح ثبت این سامانه تسلیم وزیر جه

ها  های این دفتر و مؤسسه پژوهش در همین راستا کمیته نگهداری از نظام کشاورزی مبتنی بر قنات با تالش: وی تصریح کرد

تشکیل شده است که نظارت دقیقی بر نحوه نگهداری و حفظ این نظام کشاورزی دارد تا آن را بتوان در کارنامه کشاورزی جهانی 

 ./شتهمواره زنده نگه دا

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http٢۵4۵3-4html. 
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 آب
 آیانا 4931مهر  02, دوشنبه

 الزام واحدهای تولیدی،صنعتی،دامداری،خدماتی به اجرای تاسیسات جمع آوری فاضالب 
یم برخی از احکام ومقررات برنامه های توسعه کشور در جلسه هیئت وزیران به بررسی پیش نویس الیحه قانون تنظ

 .ریاست روحانی ادامه یافت و مواد دیگری از آن تصویب شد

ایانا به نقل از پایگاه اطالع رسانی دولت، زنده و نمایان نگاه داشتن اندیشه دینی وسیاسی -به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران و برجسته کردن نقش آن به عنوان یک معیار اساسی در ( س)امام خمینی وسیره عملی حضرت 

سیاستگذاری ها وبرنامه ها، مستثنی کردن دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی وپژوهشی، فرهنگستان ها وپارک های علم و 

کم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت فناوری از الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حا

خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات،یکپارچه سازی، ساماندهی و رفع موازی کاری در نظام آماری کشور، مدیریت جامع 

م واحدهای تولیدی، صنعتی، دامداری، وتوسعه پایدار منابع آب در کشور،بازنگری تشکیالت آب کشور بر مبنای حوزه های آبریز، الزا

خدماتی به اجرای تاسیسات جمع آوری فاضالب، تصفیه ودفع بهداشتی پساب، الزام قوه قضاییه به تنقیح ، اصالح قوانین قضایی و 

می و رفع خالهای قانونی با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم وکاهش عناوین مجرمانه، همکاری دستگاه های اجرایی، نیروی انتظا

سازمان بسیج مستضعفین با قوه قضاییه در اجرای برنامه های پیشگیری از وقوع جرم، امکان استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در 

بخشی از خدمات قضایی و ماموریت دستگاه های اجرایی در همکاری با سازمان زندان ها واقدامات تامینی و تربیتی کشور به منظور 

 .از جمله موارد مورد بررسی و تصمیم گیری بود باز اجتماعی شدن محکومان

/item/water/ir.iana.www//:http٢۵414-4html. 
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 آب
 آیانا 4931مهر  41, سه شنبه

 زیرزمینی از سوی وزارت نفت  های تأمین اعتبار احیای سفره آب/ سفر معاون آبخیزداری به عسلویه
های آبخیزداری عسلویه به این منطقه  ها با هدف بازدید از طرح معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان جنگل

 .سفر کرد

ه بر پروژه آبخیزداری دشت عسلوی: با اعالم این خبر گفت( ایانا)پرویز گرشاسبی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .ای که پنج سال قبل با وزارت نفت امضا شد، به مرحله اجرا درآمد نامه اساس تفاهم

 .دلیل کمبود بودجه، مراحل انجام کار به طول انجامید قرار بود این پروژه طی سه سال اجرا شود، اما به: وی خاطرنشان کرد

هزار هکتار از  3٢میلیارد تومان است و در  37اعتبار پروژه حدود  کل: ها افزود معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان جنگل

 .شود های توابع عسلویه اجرا می اراضی دشت

های نفت و گاز و پاالیشگاه عسلویه  ها توسط پروژه برداری از منابع آب زیرزمینی این دشت از آنجا که بهره: گرشاسبی ادامه داد

 .است دار شده های زیرزمینی را عهده احیای سفره آب شود، وزارت نفت تأمین اعتبار انجام می

: وی در پاسخ به این پرسش که عملیات آبخیزداری در این منطقه متکی بر ایجاد سازه است یا توسعه پوشش گیاهی، تصریح کرد

منطقه هم با مشکل دلیل کمبود آب، استقرار گیاه در  به. های زیرزمینی در منطقه عسلویه به شدت افت کرده است سطح سفره آب

 .رو شده است روبه

بنابراین آنها برای کشت محصوالت . های خود آب کافی در اختیار ندارند حتی کشاورزان برای فعالیت: این مقام مسئول یادآور شد

 .کنند زراعی به ازای هر مترمکعب آب، هشت هزار تومان پول پرداخت می

. شوند ها بدون استفاده وارد دریا می  دهد که این سیالب در دشت عسلویه رخ میهای زیادی  هر سال سیالب: گرشاسبی تأکید کرد

 .ها به داخل زمین نفوذ داده شوند سازه در منطقه ایجاد شود تا این سیالب 47هزار و  بنابراین تصمیم گرفته شد یک

بیولوژیک نیز در منطقه انجام خواهد شد،  هزار هکتار عملیات های از پیش تعیین شده شش وی با اشاره به اینکه بر اساس برنامه

 .ها در خاک، از سال آینده قادر خواهیم بود عملیات بیولوژیک را هم آغاز کنیم با افزایش میزان نفوذپذیری سیالب: اظهار داشت

 های آبخیزداری درصد تخصیص برای پروژه 41فقط 

های آبخیزداری در سال جاری را  اعتبار مصوب برای اجرای پروژه ها میزان معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان جنگل

 .میلیارد تومان در بخش استانی اعالم کرد 477میلیارد تومان در بخش ملی و  461

 .درصد بوده است 47متأسفانه درصد تخصیص اعتبارات تاکنون بسیار محدود و حدود : گرشاسبی همچنین گفت

این : درصد در انتهای سال وجود دارد، افزود 47امکان افزایش درصد تخصیص اعتبارات تا سقف وی در پاسخ به این پرسش که آیا 

 ./درصد هم رسید 6۵ها به  های گذشته میزان تخصیص در سال. مسئله بستگی به منابع مالی دولت دارد

/item/jangalomarate/ir.iana.www//:http٢۵74۵-4html. 
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 آب
 ایران اکونا - 493۱/ مهر /  4۱, جمعه 

 چاه های غیرمجاز ورامین پر می شود
با توجه به وضعیت خاص و بحرانی دشت ورامین و وقوع پدیده فرونشست در این منطقه و پیرو هماهنگی : حسن زحمتکش گفت

تان ها و رؤسای دادگستری شهرستان های حوزه عملکرد امور آب ورامین، از دادسرای به عمل آمده و جلسات برگزار شده با دادس

عمومی و انقالب شهرستان ورامین درخواست شد که دستور الزم را برای همکاری و همراهی نیروی انتظامی شهرستان برای 

 .برخورد با تخلفات مرتبط با منابع آب های زیرزمینی صادر کند

نین با هماهنگی ها و تعامل نزدیک ایجاد شده با دستگاه قضایی، دادستان عمومی و انقالب شهرستان ورامین، همچ: وی ادامه داد

دستوری مبنی بر توقیف دستگاه های حفاری غیرمجاز و پر و مسلوب المنفعه کردن تمامی چاه های غیرمجاز موجود را به امور 

 .هرستان صادر کردمنابع آب شهرستان و فرماندهی کالنتری های تابعه ش

در این دستور تاکید شده که نیروی انتظامی و امور منابع آب در صورت رویت هرگونه دستگاه حفاری بدون مجوز : زحمتکش گفت

 .حفر باید به سرعت دستگاه را توقیف و به پارکینگ منتقل کنند

فر چاه غیرمجاز نیز باید به سرعت چاه در حال مطابق دستور یاد شده، در صورت مشاهده ح: مدیر امور منابع آب ورامین افزود

 .حفر، پر و مسلوب المنفعه شود

وی با بیان اینکه خشکسالی های پی در پی، فرونشست زمین در دشت های ورامین، برداشت بی رویه از منابع آب های زیرزمینی و 

ع آب های زیرزمینی ورامین، افراد سود جو به با وجود کاهش شدید مناب: غیره به کاهش شدید منابع آبی دامن زده، ادامه داد

صورت غیرمجاز و حتی بصورت شبانه اقدام به حفر چاه یا کف شکنی و الیروبی چاه، برداشت غیرمجاز شن و ماسه و دخل و تصرف 

 .رده استعدوانی در بستر و حریم رودخانه ها می کنند که صدمات جبران ناپذیری به منابع آب های زیرزمینی و سطحی وارد ک

با هرگونه تخلف در : مدیر امور منابع آب ورامین با تاکید بر اینکه وظیفه ذاتی این نهاد، حفاظت و حراست از آب است، هشدار داد

 .زمینه آبهای سطحی و زیرزمینی به شدت برخورد خواهد شد

بازدیدهای دوره ای، مسئوالن و بویژه دستگاه در همین راستا تالش شده تا با اطالع رسانی به مسئوالن امر و انجام : زحمتکش گفت

قضایی از وضعیت دشت های شهرستان و همچنین کاهش ذخایر آب های زیرمینی که آثار آن بطور مشخص قابل رؤیت است، 

 .بستر الزم جهت برخورد قانونی با متخلفان فراهم شود

/com.iranecona//:http64491 
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 اقتصاد کالن

 - 31/2۱/49فارس

 های دولت اختالف بر سر تعیین نرخ خرید محصوالت کشاورزی در کمیسیون
از آنجا که دولت برای تعیین قیمت محصوالت کشاورزی باید پیامدهای : مقام بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی گفت قائم

های دولت اختالف  ای تضمینی این محصوالت در کمیسیونه آن را بررسی کند، این کار ساده نیست و بر سر قیمت

 .است

مقام بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی امروز در حاشیه مراسم  اکبر مهرفر قائم ، علیخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

های تضمینی  ر پاسخ به سوال خبرنگار فارس،که چرا اعالم قیمترونمایی از نشان تجاری محصوالت صنعت زنبورداری کشور د

های  های تضمینی محصوالت کشاورزی در مجموعه کمیسیون بر سر تعیین قیمت: محصوالت کشاورزی به تأخیر افتاده است، گفت

 .دولت اختالف وجود دارد

ای  محاسبه شود و بنابراین تعیین قیمت کار ساده شود باید بار مالی آن وقتی قیمت تضمینی برای محصولی اعالم می: وی افزود

 .نیست و باید تبعات آن هم سنجیده شود

بینی ضرر و زیان صورت گیرد و اینگونه مسائل  در محاسبات تعیین قیمت خرید تضمینی محصوالت کشاورزی باید پیش: وی افزود

 .باید روی این موضوع بحث شود های مختلف دولت یا کمیسیون شورای اقتصاد بر است و در کمیسیون زمان

های تضمینی اطالعی ندارم ولی وزارتخانه در تالش است تا  از زمان اعالم قیمت: مقام بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد قائم

توانم  د نمیشو ریزی بحث می ها از سوی دولت اعالم شود و از آنجایی که این موضوع در حوزه معاونت برنامه هر چه زودتر این قیمت

 .زمان دقیقی برای آن اعالم کنم

وی در پاسخ به سوال دیگر فارس مبنی بر اینکه قیمت پیشنهادی وزارتخانه برای خرید تضمینی گندم چقدر پیشنهاد شده است، 

 .دانم نمی: گفت

روغن نباتی در اختیار وزارت جهاد  تنظیم بازار: های روغنی اظهار داشت مقام بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی در مورد خرید دانه قائم

های روغنی با وزارت جهاد منعقد کرده بود  کشاورزی است و تشکل انجمن واردکنندگان روغن نباتی قراردادی در مورد خرید دانه

 .که در شش ماهه اول سال به تعهدات خود عمل کردند اما بعد از این تاریخ تعهدات شان عمل نکردند

نابراین با عدم پایبندی تشکل انجمن واردکنندگان روغن نباتی پرداخت کشاورزان به ازای فروش محصوالت ب: مهرفرد تصریح کرد

 .کشاورزی با تأخیر مواجه شد و مشکالت خاصی را برای کشاورزان به وجود آوردند

در حال حاضر اعتبار خرید  :وی با بیان اینکه وزارتخانه نیز برای حل مشکل کشاورزان روند دیگری را دنبال کرد، اظهار داشت

السابق خریداری کنند و  های روغنی را کما فی کشی و روغن نباتی دانه های روغنی تأمین است و قرار است کارخانجات روغن دانه

 .های روغنی مکلف شده است شرکت بازرگانی دولتی برای کمک به امر خرید دانه

 .شود های روغنی در نظر گرفته می د داخل تسهیالتی برای واردکنندگان دانههای روغنی تولی به ازای خرید دانه: وی بیان داشت

 میلیارد دالری تراز بازرگانی بخش کشاورزی در سال جاری 2بهبود *
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تراز بازرگانی بخش : مقام بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی در ادامه در رابطه با تراز بازرگانی بخش کشاورزی اظهار داشت قائم

دهد که این  میلیارد دالر رسید و شرایط نشان می ۵.6میلیارد دالر بود که سال گذشته به منفی  4، منفی 3٢ال کشاورزی در س

 .میلیارد دالر دیگر کاهش یابد ٢ماه اول سال آینده بهبود یابد و امیدواریم تا پایان امسال تراز بازرگانی کشاورزی  ۵یا  1تراز در 

ها و  در حال حاضر اتحادیه: ای برای عرضه بازار محصوالت کشاورزی دارد، گفت خانه چه برنامهوی در پاسخ به این سوال که وزارت

کنندگان را به صورت  شود محصوالت تولید هزار فروشگاه در سطح کشور می 9الی  ٢های سازمان تعاون روستایی که شامل  تشکل

 .کنند مستقیم عرضه می

ها بسیار خوب عمل شده ولی بعضی از جاها نمود کمی  در بعضی از استان: صریح کردمقام بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی ت قائم

هایی که در اختیار وزارتخانه است روی عرضه مستقیم محصوالت کشاورزی کار  داشته و االن وزارتخانه به دنبال آن است تا شرکت

 .ها عرضه مستقیم را باال ببرند کنند و به کمک تشکل

کنیم تا این نقش  بار نداشته ولی تالش می تاکنون وزارت جهاد کشاورزی نقش پررنگی در میادین میوه و تره: مهرفرد بیان داشت

 .تر شود پررنگ

شد که  تومان وارد کشور می 4٢٢6هایی مثل ذرت و کنجاله سویا با ارز  نهاده: مقام بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد قائم

التفاوت به جیب یک  دهد که این مابه تر آمد و این موضوع نشان می ها پایین یش یافت قیمت آن نهادهتومان افزا ٢۵77وقتی ارز به 

 .عده می رفته است

کننده فاصله چند برابری وجود دارد البته بخشی از این فاصله درست  گوییم بین تولیدکننده تا مصرف امروز می: وی تصریح کرد

 .طقی باشداست ولی باید این فاصله به صورت من
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 اقتصاد کالن
 - 31/2۱/43فارس

 م رسیدمیلیون بشکه معادل نفت خا 93۱9به  94۱9برنامه از  1مصرف نهایی انرژی در کشاورزی در 
طی چهار برنامه توسعه اقتصادی کشور حاکی از آن است که   بررسی متوسط مصرف نهایی انرژی بخش کشاورزی،

 .میلیون بشکه معادل نفت خام افزایش یافته است 93۱9میلیون بشکه معادل نفت خام به  94۱9میزان آن از 

 4964ریزی و اقتصاد کشاورزی، افزایش مصرف نهایی انرژی از سال  به نقل از موسسه پژوهشهای برنامه خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .های حمل و نقل، خانگی، تجاری و صنعت بوده است عمدتاً ناشی از رشد مصارف نهایی انرژی به ترتیب در بخش 4943تا سال 

صنعت و حمل و نقل تغییر یافته است   به صورت خانگی، تجاری، 4943ال البته این روند بعد از هدفمندی یارانه انرژی در اواخر س

 .و میزان مصرف انرژی بخش صنعت نسبت به بخش حمل و نقل کمی افزایش یافته است

توان گفت که نقش بخش خانگی و  لذا می  ای است، ها مصرف نهایی نبوده، بلکه مصرف واسطه از آنجایی که مصرف انرژی در نیروگاه

 .ی و نیز بخش حمل و نقل و صنعت در افزایش مصرف نهایی انرژی کشور دارای اهمیت درجه اول استتجار

لذا رشد شدت مصرفی . تاکنون همچنان ناچیز بوده است 4916ها و بخش کشاورزی از سال  سهم مصرف انرژی پاالیشگاه

 .ستها دارا ا های انرژی در این بخش های انرژی به دلیل رشد مصرف حامل حامل

کند و  این در حالی است که بخش کشاورزی به تنهایی نقش به سزایی در افزایش ارزش افزوده و کاهش نرخ بیکاری کشور ایفا می

ها و  آالت و تهیه روش با اختصاص میزان بیشتری از سهم مصرف انرژی در این بخش، که عمدتاً در به کارگیری تجهیزات و ماشین

گیر  توان نقش این بخش را در اقتصاد کشور بسیار بارزتر و چشم شود، می اورزی صنعتی، متجلی میفرآیندهای مدرن و الزمه کش

 .نمود

های موازی  های مصرف انرژی در بخش کشاورزی همگام با فعالیت تواند گویای، اهمیت باالی بررسی پتانسیل به عبارتی این امر می

های انرژی در  ناسبی را در راستای از بین بردن موانع بر سر راه مصرف حاملهای م لذا باید سیاست. مدرنیزاسیون این بخش باشد

 .بخش کشاورزی اتخاذ نمود

 .های مختلفی در روند توسعه و پیشرفت بخش کشاورزی به کار گرفته شده است پس از انقالب صنعتی، انرژی به گونه

در فرآیند تولیدات این بخش نام ( کار، سرمایه)دیگر عوامل اولیه  های ثانویه در کنار که از انرژی به عنوان یکی از نهاده به نحوی

 .شود برده می

 .به طور عمده برق و گازوئیل هستند  های انرژی مورد استفاده در بخش کشاورزی، در این بین حامل

های انرژی مورد  حاملدر این راستا، . گیرد انرژی به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار می

ای آبیاری و نیز به عنوان نیرو محرکه الزم ماشین آالت در بخش کشاورزی به  مصرف به صورت مستقیم عمدتاً جهت سوخت تلمبه

 .شوند کار گرفته می

ها و غیره نیز مورد  یها، مرغدار دامداری  ها، الذکر قسمتی از انرژی نیز به منظور تهویه و گرم کردن فضای گلخانه عالوه بر موارد فوق

ای مورد نیاز  های مصرفی و واسطه های انرژی در فرآیند تولید نهاده همچنین روند مصرف غیرمستقیم حامل. گیرد استفاده قرار می

 .آوری بذور اصالح شده است بخش کشاورزی همچون تهیه کودهای شیمیایی، سموم، عمل

در برگیرنده مصارف مستقیم آن در بخش بوده و شامل مصارف غیرمستقیم آن آمار مصرف انرژی ارائه شده در این گزارش تنها 

 .شود نمی

http://www.farsnews.com/


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                             4931 مهر موساهم اخبار هفته 
 

36 
 

 های انرژی در بخش کشاورزی بررسی روند رشد مصرفی حامل*

طی چهار برنامه توسعه اقتصادی کشور حاکی از آن است که میزان آن از   بررسی متوسط مصرف نهایی انرژی بخش کشاورزی،

با این وجود متوسط سهم مصرف . میلیون بشکه معادل نفت خام افزایش یافته است 94.6نفت خام به  میلیون بشکه معادل 94.6

 .درصد رسیده است 6.۵به  3.٢نهایی بخش از متوسط کل مصرف نهایی کشور از 

ای تدوین  های توسعه هدر برنامه چهارم توسعه که یکی از مهمترین برنام. این امر بیشتر در برنامه سوم و چهارم توسعه رخ داده است

 .های آنها تحقق نیافت های مذکور اغلب شاخص شده در ایران است که در آن به دلیل عدم اعتقاد دولت به برنامه

بایستی برای بخش کشاورزی مقدار تولید ساالنه بطور  برنامه چهارم توسعه به نحوی طراحی و تدوین شده بود که در این برنامه می

 .یافت درصد افزایش می ٢.٢وری عوامل تولید معادل  نرخ بهرهدرصد و  1.6متوسط 

ها و به  برداری درصدی مقدار تولید یا بهبود عملکرد بهره 1.6بدیهی است که با توجه به محدودیت منابع طبیعی در کشور، افزایش 

شد که متأسفانه در  مناسب میسر میهای کشاورزی  های نوین کاربرد صحیح ادوات و تجهیزات و ماشین ها و فناوری کار بستن روش

 .این برنامه صورت نپذیرفت

های نفتی  بیانگر آنست که، مصرف فرآورده 496٧-3٢های  همچنین بررسی روند مصرف نهایی انرژی بخش کشاورزی در طی سال

ن روند صعودی را در پی ةای برق و گاز طبیعی به عنوان جایگزین نفت گاز، آنچنا روند رو به کاهشی را پیموده و بر عکس حامل

 .گاز، به عنوان سوخت غالب در بخش را جبران کنند اند کاهش مصرف انرژی بخش از نفت اند که توانسته داشته

 نفت گاز

بررسی . دهند ها و کشاورزی به ترتیب عمده مصرف کنندگان نفت گاز در کشور را تشکیل می نیروگاه  های حمل و نقل، بخش

آنست که متوسط سهم نفت گاز مصرفی بخش کشاورزی از متوسط مصرف نفت گاز کل کشور در طی پنجم مصرف نفت گاز بیانگر 

 .درصد بوده است 47.۵و  49،41،4٧.٧،٢7.۵ای در کشور به ترتیب  برنامه توسعه

زی مصرف نفت گاز در سا   های بهینه برنامه و طرح ۵ها در طی  این امر عمدتاً بدلیل جایگزینی برق به جای نفت گاز در موتور پمپ

درصد از مصرف نفت  44بخش کشاورزی حدوداً   ،4934در حال حاضر بر اساس ترازنامه انرژی سال . برنامه پنجم توسعه بوده است

 .گاز کشور را به خود اختصاص داده است

و ( ات و سبزیجاتغالت، سیفی، حبوب)زراعت »، «مرغداری»مصرف عمده نفت گاز در بخش کشاورزی مربوط به سه زیر بخش 

از این میزان مصرف در زیربخش کشاوزری بسیار باال   سهم مرغداری. باشد می« دامداری و پرورش آبزیان»و « ای های گلخانه کشت

درصد  1.9که ( میلیون لیتر 4.۵)درصد کل مصرف نفت گاز بخش کشاورزی  17ها  ، مرغداری4934به طوری که در سال . باشد می

 .اند گاز کشور را به خود اختصاص دادهاز کل مصرف نفت 

های  بینی رشد باالی افزایش تولید مرغ نیز در سال از آنجایی که با توجه به ارزان بودن گوشت مرغ نسبت به گوشت قرمز پیش

ز اهمیت جویی در مصرف ا ها برای دستیابی به صرف سازی مصرف سوخت در مرغداری رسد، بنابراین بهینه متحمل به نظر می  آینده،

آالت  های توتون و همچنین ماشین کن از دیگر موارد مطرح در بخش کشاورزی، مصرف انرژی در خشک.باشد زیادی برخوردار می

در این .سازی مصرف سوخت قرار دارد کشاورزی است که تاکنون تدوین معیار آنها صورت نگرفته است و در دستور کار شرکت بهینه

ش بسزایی در مصرف نفت گاز دارند، همچنین بدلیل فرسودگی و قدیمی بودن تکنولوژی تولید این میان ماشین آالت کشاورزی نق

 .ماشین آالت در کشور، مصرف نفت گاز این ماشین آالت باالتر از نرم جهانی تخمین زده شده است
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 اقتصاد کالن
 31/2۱/43فارس

 رود زمان کشت از دست می/ اعالم دیرهنگام نرخ تضمینی باعث سرگردانی کشاورزان شد
کشاورزان به دلیل اعالم نشدن به موقع نرخ خرید تضمینی : مدیرعامل مجمع ملی کشاورزان خبره کشور گفت

 .انندمحصوالت کشاورزی سرگرد

با وجود : ، گفتخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  علی خان محمدی مدیرعامل مجمع ملی کشاورزان خبره کشور در گفت

انی و روز از فصل زراعی جدید، اما کشاورزان به علت اعالم نشدن نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی، در سرگرد 44گذشت 

 .برند بالتکلیفی به سر می

کنند و تأخیر در  کند، هر سال اقدام به کشت می کشاورزان براساس نرخ خرید تضمینی که دولت برای محصول اعالم می: وی افزود

 .زند های تضمینی توسط دولت قطعا به تولید آسیب می اعالم به موقع قیمت

میزان کشت گندم در منطقه زنجان نسبت به مدت مشابه سال قبل به : اشتمدیرعامل مجمع ملی کشاورزان خبره کشور اظهار د

 .درصد کاهش داشته است 47دلیل اعالم نشدن به موقع نرخ خرید تضمینی گندم تاکنون حدود 

 های هر روز که زمان اعالم قیمت: خان محمدی با بیان اینکه توزیع کنندگان بذر تقاضایی برای خرید محصولشان ندارند، گفت

 .رود تضمینی به تعویق بیفتد، زمان کشت محصول از دست می

اگر دولت : مدیرعامل مجمع ملی خبرگان کشور با بیان اینکه هنوز بخشی از مطالبات گندمکاران پرداخت نشده است، تصریح کرد

 .گیری کنند متر تصمی قصد افزایش قیمت تضمینی محصوالت کشاورزی را ندارند، زودتر اعالم کند تا کشاورزان راحت
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 اقتصاد کالن   
 - 31/2۱/49فارس

ه روحانی حاوی بست/ ها بدون حمایت از بورس تثبیت قیمت/ ها در گردش نیست درصد دارایی بانک 91
 جراحی در اقتصاد باشد

سال گذشته،   های مردم در بورس طی یک هزار میلیارد تومان از دارایی ۰1معاون وزیر اسبق اقتصاد با اشاره به تبخیر 

جمهور هفته آینده ارائه کند در برگیرنده اصالحات اساسی و جراحی در  ای که قرار است رئیس امیدواریم برنامه: گفت

 .باشداقتصاد 

ها مرسوم است  در دولت: ، گفتخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  حیدر مستخدمین حسینی کارشناس اقتصادی در گفت

در چارچوب خواهند، اما  نویسند و از وی رهنمود می که وزرا برای اجرای بخشی از حوزه فعالیت خودشان به رئیس جمهور نامه می

ای که بر عهده وزیر و سازمان تحت رهبری آن وزیر است نیازی به اخذ مکاتبه یا دستور خاصی از ریاست جمهور نیست و در  وظیفه

 .ای رسم نبوده است هیچ دوره

اقتصادی را  جمهور خواسته شده هر چه زودتر اصالحات طی این نامه از رئیس: وزیر به رئیس جمهور افزود 1وی با اشاره به نامه 

 .شود انجام دهند چرا که در غیر اینصورت شرایط رکود به شرایط بحران تبدیل می

های اقتصادی نیست،  رئیس جمهور مسئول تدوین برنامه: این استاد اقتصاد با اشاره به اینکه این نامه فاقد راهکار است، بیان داشت

پولی   عهده وزیر اقتصاد است و بانک مرکزی هم مسئولیت سیاست بلکه تنظیم روابط اقتصادی و تخصیص منابع کالن کشور بر

 .کشور را به عهده دارد

ای ندارد بلکه شرایط حاکم بر اقتصاد و بازار  وزیر به رئیس جمهور اطالعات جدید و تازه 1نامه : مستخدمین حسینی تصریح کرد

ایی که با بازار سرمایه سر و کار دارند با اعداد و ارقام این گزارش ه کند و همه فعاالن بازار سرمایه و اقتصاددان سرمایه را بیان می

 .آشنا بوده و هستند

 .کند در حالی که شرایط فعلی بدتر است نامه مذکور شرایط اقتصادی را تا پایان خرداد تشریح می: وی افزود

اتخاذ چند : ود و تا چند ماه مثبت بود، تصریح کرداین استاد اقتصاد با اشاره به اینکه بازار سرمایه در آغاز دولت فعلی رو به صع

 .تر شد سیاست منجر به از هم پاشیدن اوضاع بازار سرمایه شد و رکودی که در اقتصاد حاکم بود در بازار سرمایه عمیق

ایع به باعث شد تا با ورود صن 3٢های اقتصادی در نیمه دوم سال  ورود دولت و اعالم سیاست: مستخدمین حسینی تصریح کرد

های بورس شود بطوری که از ارزش کل بازار سهام ایران حدود  دوران رکود، سرآغازی برای افت قیمت سهام و ریزش مداوم شاخص

 .میلیارد دالر رسید 477میلیارد دالری بورس به زیر  4۵7میلیارد دالر تبخیر شد و ارزش  ۵7

تواند در حوزه بازار پول  ها می این سیاست: و اصالحات جدی است، گفت ها وی با بیان اینکه شرایط اقتصادی کشور نیازمند سیاست

های مختلف این نسخه پیچیده  های اقتصادی واحد برای همه حوزه و سرمایه، بازار کاال و ارز باشد و به عنوان یک بسته سیاست

 .شود تا اقتصاد شرایط رو به جلو را طی کند

عات غیر رسمی از رشد اقتصادی باالیی برخوردار نیستیم و بین یک تا منفی یک و براساس اطال: مستخدمین حسینی تصریح کرد

 .به عبارتی حدود صفر است

ای را فراهم کرد تا اعتماد به فعاالن  در شرایط فعلی رشد اقتصادی اصال مطلوب نیست و باید زمینه: این استاد اقتصاد بیان داشت

 .اقتصادی برگردانده شود
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هایشان را به سمت بازار  وزیر اقتصاد چند روز پیش برای بار سوم در دو سال گذشته از مردم خواسته که دارایی وی با بیان اینکه

های خود را به بورس آوردند اما با کاهش سرمایه مواجه  های وزیر دارایی ای در دو سال گذشته اعتبار حرف عده: سرمایه ببرند، گفت

 .هایشان را به سمت این بازار سوق دهند خواهد که سرمایه هم بدون تغییر شرایط از مردم میشدند، با این وجود وزیر اقتصاد باز 

های خود را  با بازگشت اعتماد مردم حتما سرمایه: این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت باید اعتماد را به مردم برگرداند، افزود

 .آورند به بازار سرمایه می

اند در بازار  گذاری در بورس به دولت اعتماد ندارند چرا که دیده در شرایط فعلی مردم برای سرمایه: شتمستخدمین حسینی بیان دا

سرمایه دولت در قیمت محصوالت دخالت کرده و با توجه به افزایش هزینه واحدهای تولیدی اجازه افزایش قیمت محصول به آنها 

 .داده نشده است

 .بندی عالمت منفی به بازار بود سهام بورس محدودیت ایجاد شد و این سهمیه در فروش 3٢در اواخر سال : وی افزود

رغم افزایش  همچنین دولت در ابتدای امسال دستور عدم افزایش قیمت محصوالت را علی: این کارشناس اقتصادی اظهار داشت

 .های مادی و نقدینگی را دارد ها صادر کرد که این موضوع حکایت از دخالت مستقیم در بازار سرمایه بدون کمک هزینه

بنابراین عواملی که از دولت : اند، گفت ها تا حدودی از حضور در بازار سرمایه منع شده مستخدمین حسینی با اشاره به اینکه بانک

 .نویسند اند االن به رئیس جمهور نامه می بوده  موجب این اتفاقات در بازار سرمایه

ری در مورد این نامه ندارم اما شاید نامه مذکور توجیحی بر کارکردهای فعلی بازار باشد تا به لحاظ سیاسی نظ: وی اظهار داشت

 .زند فعالین بازار احساس کنند که بخشی از دولت حرف آنها را می

دهد که  میکنند و این امر نشان  ها در امور اقتصادی دخالت می در این نامه قید شده برخی از دستگاه: این استاد اقتصاد بیان داشت

 .نظرات متفاوتی در اجرا وجود دارد  بین وزرا نقطه

تا مدتی قبل بازار پول  16از سال : ها کمک بگیرد، اظهار داشت مستخدمین حسینی با بیان اینکه دولت در این مقطع باید از بانک

 .یه رفته استپوشش دهنده و کمک دهنده بازار سرمایه بود اما در این بحران اخیر بازار سرمایه به حاش

دولت با حمایت : وی در پاسخ به این سؤال که رئیس جمهور براساس چه محاسباتی سال گذشته خروج از رکود را اعالم کرد، گفت

کنند  کرد که واحدهای کوچک هم رشد می ها و افزایش تولیدات آنها فکر می از برخی واحدهای بزرگ مثل خودروسازی و پاالیشگاه

 .داشت اشتباه بوددر حالی که این بر

بنابراین به محض افزایش تولید واحدهای بزرگ خروج از رکود اعالم شد در حالی که این : این کارشناس اقتصادی تصریح کرد

 .موضوع صحت نداشت

در  اکنون هم اقتصاد کشور نه تنها سال گذشته از رکود خارج نشده بود بلکه هم: این کارشناس بازار بورس و سرمایه اظهار داشت

 .رکود قرار دارد

در همه جای دنیا بورس پیشخوان و پیشانی اقتصاد است و وقتی پیشخوان اقتصاد در رکود باشد : مستخدمین حسینی تصریح کرد

 .توان به کل اقتصاد تعمیم داد این موضوع را می

یافت و تقاضا برای خرید کاهش پیدا  رکود اگر کاهش پیدا کرده بود موجودی انبارها افزایش نمی: این استاد اقتصاد بیان داشت

 .کرد، در حالی که موجودی انبار واحدهای صنعتی و تولیدی مثل سیمان، فوالد، کاشی و سرامین، دارو افزایش یافته است نمی

افزایش موجودی انبارها، کاهش شیفت تولیدی واحدهای صنعتی و تعطیلی واحدهای صنعتی به معنای کاهش : وی بیان داشت

 .و رکود است تقاضا
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هزار تومان یکی  9کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ دالر از هزار به : مستخدمین حسینی با اشاره به موضوع تورم اظهار داشت

توانست اثر  از عوامل افزایش تورم در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد بود که این افزایش در فاصله یک تا یک و نیم سال می

 .بگذارد خود را بر اقتصاد

ها و تزریق ماهانه  بحث هدفمندی یارانه: نژاد بیان داشت وی با اشاره به دومین دلیل افزایش تورم در دوره ریاست جمهوری احمدی

 .رفت میلیارد تومان عامل بعدی افزایش تورم در آن دوران به شمار می ۵77هزار و  9

سال  9یا  ٢پرداخت به لحاظ زمانی  یشتر وجوه آن را دولت باید میساخت مسکن مهر هم که ب: این کارشناس اقتصادی بیان داشت

اش تخلیه شود، بنابراین تورم قبل از دولت فعلی افزایش خودش را جاری ساخته بود و کاری که دولت  طول کشید تا اثرات تورمی

 .فعلی انجام داد این بود که سیاستی اتخاذ نکند که پایه پولی بانک مرکزی را تهدید کند

هزار  1۵7از رقم مذکور : شود، گفت هزار میلیارد تومان برآورد می ٧۵7های کشور  مستخدمین حسینی با بیان اینکه سرمایه بانک

 .میلیارد تومان آن در گردش نیست

انکی برای ای از منابع ب هزار میلیارد تومان در حوزه مسکن قفل شده بطوریکه عده 1۵7هزار میلیارد تومان از  4۵7فقط : وی افزود

 .های خود نیستند اند اما قادر به فروش سازه ساخت و ساز استفاده کرده

این عوامل رکود : هزار میلیارد تومان دولت به نظام بانکی بدهکار است، گفت 447این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت حدود 

 .کند و باید تغییر یابد را بیشتر تحریک می

ها باید بتوانند از بانک مرکزی نقدینگی  بانک: کند، گفت تر می ن اینکه سیاست فعلی رکود را عمیقمستخدمین حسینی با بیا

 .دریافت و در بازار پخش کنند و بخشی از این سرمایه را صرف تولید کنند تا آرام آرام اقتصاد از گردنه رکورد خارج شود

اند که هفته آینده ارائه دهند در برگیرنده اصالحات و  ول دادهامیدواریم بسته جدیدی اقتصادی که رئیس جمهور ق: وی افزود

 .شویم جراحی اقتصادی باشد و در غیر این صورت ما با وضعیت بدتری در حوزه اقتصاد مواجه می
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 اقتصاد کالن
 - 31/2۱/4۱فارس

 افزایش هزینه زندگی با افزایش بهای ارز/ آمده استردوره وابستگی کشور به نفت سر
دوره وابستگی کشورمان به نفت سرآمده است و باید : رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران تاکید کرد

های حاصل از منابع طبیعی و بخش خصوصی  های دیگر خود مانند نیروی انسانی و فرآورده  به جز نفت به توانمندی

 .تکیه کنیم

با بیان  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی   مجید موافق قدیری رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران در گفت

ها به حضور پررنگ بخش  گذاری باید به هنگام سیاست: کارهای دولتی و وابستگی کشور به نفت به سرآمده است، گفت این که زمان

 .خصوصی و انجام اقدامات مستمر و پایدار تاکید کنیم

 .کیه کنیمهای حاصل از منابع طبیعی ت های خود مانند نیروی انسانی و فرآورده باید به جز نفت به دیگر توانمندی: وی افزود

ها بر حوزه کشاورزی از محدود شدن تنوع محصوالت  عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران در رابطه با اثرگذاری تحریم

افزون بر  4934در سال : وارداتی کشاورزی در این بازه زمانی و در عین حال افزایش حجم واردات این نوع کاالها خبر داد و گفت

 .الی کشاورزی وارد کشور شد که تولید داخل را تهدید کردمیلیارد دالر کا ٢4

میلیارد دالر  ٧های آمریکا بر ایران، لیبی و سوریه ساالنه  دهد که تحریم همچنین برآوردها نشان می: موافق قدیری تصریح کرد

 .شود هزار شغل در این کشور می ٢77کند و باعث از بین رفتن  خسارت جانبی بر آمریکا وارد می

از آنجایی که از چند سال قبل : ها اشاره و در این مورد توضیح داد ی همچنین به صادرات محصوالت کشاورزی در دوره تحریمو

درصد صادرات ایران را شامل  ٧7بازارهای صادراتی ایران در بخش کشاورزی به کشورهای منطقه معطوف شده بود که این میزان 

های ناشی از این موضوع بر  ها بر صادرات کشاورزی ایران نسبت به واردات اندک و آسیب یمشد، بنابراین میزان اثرگذاری تحر می

 .صادرات محدود بود

میالدی  ٢74٢های خارجی بر ایران به سال  رییس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران با بیان این که نقطه عطف تحریم

در این سال به دلیل قطع شدن سوئیفت بروز جدی چالش در نقل و انتقاالت  :شود، تصریح کرد خورشیدی مربوط می 4934یا 

پولی روی داد که اثرات تحریم بر کشور را افزایش داد و به همین دلیل کشور به فکر واردات بیشتر محصوالت کشاورزی و انبار 

 .ها افتاد کردن آن

حمل و نقل افزایش پیدا کرد و با طرف   به گریبان بود، هزینه هایی که ایران با معضل تحریم دست طی سال: موافق قدیری افزود

های انتقال کاال به داخل مجدد باالتر رود و از طرف  شد که هزینه شد و همین موضوع باعث می ایرانی به صورت مستقیم مبادله نمی

 .دیگر هزینه تبدیل ارز به دالر افزایش یافت، چون مجبور بود، از چند دست بگذرد

 .تر کرد درصد گران 97همه این مسائل کاالی کشاورزی وارداتی را : ریح کردوی تص

در حقیقت در همین یک سال  34میلیارد دالری کاالی کشاورزی در سال  ٢4با در نظر گرفتن واردات : موافق قدیری بیان داشت

 .استمیلیارد دالر در این بخش پول اضافه برای واردات این محصوالت پرداخت شده  6تنها 

فضای کسب و کار و تجارت کشاورزی ایران محدود شد، چرا که در آن : رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران گفت

های حاضر در این عرصه بودیم و در پی آن  فضا هر تاجری توان حضور و تداوم مسیر نداشت و در ادامه شاهد کاهش تعداد بنگاه

 .قدرت انحصاری باال رفت
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پیامدهای غیرمستقیم اجرای : در بخش دیگری از سخنان خود به اثرپذیری کشاورزی از هدفمند کردن یارانه پرداخت و گفت وی

 .ها نسبت به پیامدهای مستقیم آن بیشتر بود قانون هدفمند کردن یارانه

ذاتی وابستگی به درآمد نفت است، های  های غیرواقعی و بزرگی بدنه دولت از ویژگی وی با اشاره به این که تورم، وجود قیمت

های ناشی از همین وابستگی به  در این شرایط دولت به انحراف قیمت ارز برای بهبود موقتی و کوتاه مدت چالش: توضیح داد

کند؛ تغییر قیمت ارز، قیمت عوامل تولید تجاری و غیرتجاری، تجارت خارجی، قیمت محصول و سطح  درآمدهای نفتی، اقدام می

 .دهد را تحت تاثیر قرار می تولید

طبق مطالعات صورت گرفته، کشاورزی با تغییر قیمت سوخت : رییس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران تصریح کرد

گیرد و چون هزینه سوخت در تولید به نسبت اندک است، بنابراین افزایش بهای آن موجب تغییر معناداری در  چندان تاثیر نمی

 .شود صوالت کشاورزی نمیقیمت مح

از طرف دیگر میزان واردات این محصوالت نیز تحت تاثیر بهای ارز نبوده و نباید انتظار داشت که اگر برای مثال بهای ارز : وی افزود

 .درصد گران شد، شاهد کاهش واردات محصوالت کشاورزی به همین میزان باشیم 47

شود و در عین  مزد می رود که باعث افزایش هزینه دست شود، هزینه زندگی باال می میتر  وقتی ارز گران: موافق قدیری ادامه داد

 .رود چون قدرت رقابت از بین می. بیند گذارد و برای همین تولید داخلی آسیب می حال روی میزان واردات اثر می

نیز چندان تحت تاثیر قیمت ارز نیست  صادرات این محصوالت: رییس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران بیان داشت

بنابراین آثار مستقیم افزایش بهای . گذارد زیرا روی واردات و صادرات اثر نمی. که همه این موارد بیانگر کاهش قدرت رقابت است

 .سوخت یا همان اجرای قانون هدفمندی چندان بر کشاورزی اثرگذار نیست و باید نگران آثار غیرمستقیم آن باشیم

 .کاهش قدرت رقابت، کاهش ورود سرمایه به بخش کشاورزی را در پی خواهد داشت: افق قدیری تصریح کردمو

ها که تورم، کاهش ارزش پول ملی و از بین رفت قدرت رقابت در  این فعال کشاورزی با بیان اثرات ناشی از اجرای هدفمندی یارانه

ری دولت در این حوزه افزایش پیدا کند و به جای اعطای یارانه به اعتبارات گذا باید سرمایه: شود، گفت بخش کشاورزی را شامل می

 .بخش کشاورزی به پروژه موفق دراین حوزه یارانه بپردازیم
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 اقتصاد کالن
 آیانا 4931مهر  41, چهارشنبه

 مذاکره برای صادرات پسته، خرما و زعفران ایران / آغاز کشت فراسرزمینی در اوگاندا

ای در روابط اقتصادی دو  های دوجانبه و شروع دوران تازه جلسه مشترک ایران و اوگاندا در راستای احیای همکاری

 . برگزار شد کشور امروز در وزارت جهاد کشاورزی

الملل و  ای مشترک بین هومن فتحی، مدیرکل دفتر امور بین ، امروز در جلسه(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ای وزارت امور خارجه اوگاندا در  های منطقه گیه، مدیرکل همکاری های اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی و روزته کاتون همکاری

 .ای در روابط اقتصادی دو کشور برگزار شد های دوجانبه ایران و اوگاندا و شروع دوران تازه کاریراستای احیای هم

های اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه دولت ایران، ریاست  الملل و همکاری در این جلسه، مدیرکل دفتر امور بین

این امر : کشاورزی به ریاست محمود حجتی واگذار کرده است، گفت کمیسیون مشترک اقتصادی بین دو کشور را به وزارت جهاد

 .های مطلوبی را برای پیشرفت ایجاد خواهد کرد وظیفه سنگینی بود که در صورت مدیریت بهینه آن، فرصت

و ها  هومن فتحی با بیان اینکه برگزاری این جلسه مشترک در راستای مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی جهت احیای همکاری

ای در روابط اقتصادی دو کشور است، از توافق طرفین برای برگزاری نخستین اجالس مشترک اقتصادی دو کشور  شروع دوران تازه

 .در تهران خبر داد 493۵در بهار 

و های کشاورزی، صنایع، نفت و گاز، بهداشت و علوم  های مشترک دو طرف در زمینه قرار بر این است همکاری: وی خاطرنشان کرد

 .تحقیقات تعیین شود و در زمان اجالس توافقات الزم انجام گیرد

برگزار شود که متأسفانه به دالیلی این امر صورت  4943فتحی با بیان اینکه نخستین اجالس بین دو کشور قرار بود در سال 

زارت جهاد کشاورزی برگزاری نگرفت، اظهار امیدواری کرد که با واگذاری ریاست کمیسیون مشترک اقتصادی بین دو کشور به و

 .این اجالس به نحو مطلوب محقق شود

خوشبختانه ایران تاکنون حضور خوبی در کشور اوگاندا داشته و برخی فعاالن اقتصادی کشور ما در حوزه کشت : وی ادامه داد

 .فراسرزمینی در حال فعالیت در این کشور هستند

های افزایش سطح  تصادی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه در این مالقات راههای اق الملل و همکاری مدیرکل دفتر امور بین

در : ویژه ذرت مورد بررسی قرار گرفت، افزود اراضی در اختیار جمهوری اسالمی ایران در اوگاندا جهت کشت محصوالت مختلف به

های مناسب برای اراضی  گشت سرمایه، ارائه تعرفهاین جلسه، طرف اوگاندایی از تسهیالتی که برای کشور ما برشمرد، به تضمین بر
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مستعد و اختصاص اراضی جنگلی برای تولید چوب و ارسال به کشور اشاره کرد و خواستار توسعه صادرات چای از اوگاندا به ایران 

 .شد

ای برای صادرات  د دروازهتوان با توجه به ارتباطات اوگاندا با کشورهایی همچون چین و آمریکا، این کشور می: فتحی تصریح کرد

 .محصوالت ایرانی به سایر مناطق دنیا باشد

های ایرانی جهت کشت فراسرزمینی در اوگاندا استقبال و بر توسعه صادرات محصوالت کشاورزی به  وی از معرفی و حضور شرکت

توسعه صادرات و همچنین مبادله ویژه محصوالت سنتی و مرغ و سایر طیور تأکید کرد و از ادامه مذاکرات برای  این کشور به

 .های دامی و گیاهی با مقامات مرتبط خبر داد پروتکل

آالت کشاورزی در اوگاندا و تقویت حضورمان در این باره است، خاطرنشان  فتحی با اشاره به اینکه یکی از اهداف ما ورود ماشین

های  ریقایی تأکید خاصی دارند و سال گذشته نیز کمیسیونهای مشترک با کشورهای آف وزیر جهاد کشاورزی بر توسعه فعالیت: کرد

 .مشترکی اقتصادی موفقی را با کشورهای کنیا و غنا برگزار کردند

وی با بیان اینکه در این جلسه طرف اوگاندایی با توجه به توان فنی ایران در فرآوری این محصوالت خواستار کشت گیاهان دارویی 

 .گرفته برای صادرات پسته، زعفران و خرما به اوگاندا خبر داد های صورت زنیدر این کشور شده است، از رای

ترین اهداف برگزاری این جلسه مشترک را  های اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی از مهم الملل و همکاری مدیرکل دفتر امور بین

هت پرورش کرم ابریشم و نوغانداری عنوان ها ج ویژه ذرت و توسعه همکاری کشت فراسرزمینی محصوالت راهبردی و استراتژیک به

 ./کرد
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 اقتصاد کالن
 آیانا 4931مهر  41, سه شنبه

 اقتصاد مقاومتی  افتتاح نخستین نمایشگاه توانمندی های روستاییان در عرصه
مراسم افتتاحیه نخستین نمایشگاه توانمندی های روستاییان در عرصه اقتصاد مقاومتی شب گذشته با حضور سید 

ابوالفضل رضوی، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و سید حسین هاشمی استاندار تهران در محل دائمی 

 .نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد

ایانا به نقل از روابط عمومی اداره کل روستایی استانداری تهران، طی این آیین، معاون  -ه گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران ب

توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و استاندار تهران از غرفه های توانمندی روستاها و شهرستان های استان تهران و دیگر 

 .غرفه داران به معرفی ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در استان خود پرداختنداستان های کشور بازدید کردند و 

انگیزه و فعالیت روستاییان نسبت به سال های گذشته پیشرفت : سید حسین هاشمی در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه تاکید کرد

 .خوبی داشته و دولت تدبیر و امید هم از این بخش حمایت ویژه ای می کند 

در روستاها برای تولید و اشتغال باید سرمایه گذاری کرد چرا که روستاها : ر خصوص ظرفیت تولید و اشتغال در روستاها افزودوی د

تعداد بسیاری از افراد در روستاها و شهرهای کوچک با سرمایه کم، به تولید و ایجاد . پتانسیل زیادی برای تولید و اشتغال دارند

ن پرداخته اند و امیدوارم پیشرفت و توسعه کار در این زمینه به سرعت ادامه یابد تا هر روستا نمادی از اشتغال برای خود و دیگرا

 .اشتغال شود

تجارب کارآفرینان باید در قالب مجموعه کتاب و یا لوح های فشرده جمع آوری شود و انتقال تجربه به دیگران : هاشمی گفت

 .توسعه بردارندصورت گیرد تا همه بتوانند گامی به سوی 

در جلسه ای که اخیرا در خصوص حمایت از روستاییان داشتیم، تمهیدات و حمایت های خوبی برای : استاندار تهران اظهار داشت

 .آنان در نظر گرفته شده که به لطف خدا این برنامه ها به زودی اجرا خواهد شد

ور در خصوص حذف واسطه ها و دالالن بخش تولیدات روستایی و در ادامه این مراسم، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کش

یکی از دالیلی که معاونت توسعه روستایی به فکر ایجاد تشکل های اقتصادی افتاد، تکمیل زنجیره از تولید به : کشاورزی گفت

 .مصرف بود تا نیازها را از مبدا به تولید و در نهایت به مصرفبرساند

با توجه به اینکه تولیدات زیادی که در کشور به ویژه در استان تهران وجود دارد اگر تولید کنندگان : سید ابوالفضل رضوی افزود

شرکت هایی در غالب سهامی خاص یا تعاونی ها تشکیل دهند که مردم سهامداران آن باشند می توان دست واسطه ها را از این 

م و بذر تا پخش محصوالت بدون واسطه صورت خواهد گرفت که با حذف جریان قطع کرد و از تهیه مواد اولیه مثل خرید کود و س

 .واسطه ها و دالالن تعادل قیمت در بازار ایجاد می شود

برای تاسیس شرکت ها در روستاها وام : وی همچنین در ادامه از پرداخت وام هایی با کارمزد کم برای روستاییان خبر داد و گفت

رفته شده است که با وثیقه کارت ملی قابل دریافت است و هرچه مشارکت روستاییان باال رود درصد در نظر گ9هایی با کارمزد 

 .تسهیالت در نظر گرفته شده برای آنان نیز افزایش می یابد

هر تولیدی که محدود به مصرف در داخل کشور باشد : رضوی پیرامون حمایت دولت در بخش صادرات محصوالت اظهار داشت

از این رو دولت در بخش . ولیدات داخلی باید افزایش یابد و بستر صادرات آن به کشورهای دیگر فراهم شودشکست می خورد، ت

 .تولید و بسته بندی محصوالت به منظور صادرات آن برنامه های خوبی در نظر گرفته که در حال اجراست
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استان : تان تهران در این نمایشگاه اظهار داشتمعاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور استان تهران در خصوص عملکرد اس

تهران در تمامی بخش ها به ویژه درحوزه روستا در این مدت کوتاه عملکرد چشمگیری داشته است و جزء استان های نمونه در 

 .محسوب می شود... بحث خدمت رسانی به مردم و 

 ./در محل نمایشگاه های بین المللی پذیرای عالقه مندان است 4صبح تا  47مهرماه ازساعت  4٧گفتنی است،این نمایشگاه تاجمعه 
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 اقتصاد کالن
 آیانا 4931مهر  02, دوشنبه

  419به  4۰2ر جهان از بهبود رتبه فضای کسب و کار ایران د
دولت تدبیر و امید در شرایط سخت روی کار آمد و امروز پس از دو سال تالش بی قفه : معاون اجرایی رئیس جمهوری گفت

 .سیاست خارجی و موفقیت در مذاکرات ، با تصویب برجام سیاست های اقتصادی شتاب می گیرد

پایگاه اطالع رسانی دولت، محمد شریعتمداری در نشست هم اندیشی مازندرانی  ایانا به نقل از-به گزارش خبرگزاری کشاورز یایران

به طور یقین تمامی شعارهای اقتصادی دولت تدبیر و امید : های مقیم خارج کشور عالقمند به سرمایه گذاری در ساری افزود

 .محقق می شود

 .یب برجام در گسترش فعالیت های اقتصادی کشور بردارندایرانیان خارج از کشور باید اولین گام را پس از تصو: وی اضافه کرد

 .با تصویب برجام محدودیت های انتقال پول و تکنولوژی از بین خواهد رفت و این مشکالت اساسی مرتفع می شود: وی تصریح کرد

زندگی مردم و رفاه و  توجه به حقوق اساسی ایرانیان داخلی و خارجی ، استفاده از انرژی هسته ای در کنار توجه به: وی گفت

 .آسایش آنان از برنامه های دولت تدبیر و امید است که امروز با تصویب برجام زودتر به آن جامعه عمل می پوشانیم

در شرایطی که قیمت کاالها در بازارایران ساعتی تغییر می کرده و ارزش پول به شدت کاهش : معاون اجرایی رئیس جمهوری گفت

 .اقتصادی قرار داشته ایم، دولت را تحویل گرفتیمو در سرازیری شدید 

 .در چنین شرایطی مذاکره قدرتمند به همراه ایجاد تعامل با دنیا را به درستی در دو سال اخیر پیش بردیم: شریعتمداری گفت 

ت تدبیر و امید تحقق اهداف شعارهای دولت روحانی امروز قابل مشاهده شده است و پس از دو سال مذاکره دول: وی تصریح کرد

 .امروز موضوع برجام نیز به تصویب رسید

درفراینده مذاکره نیز به دنبال نتیجه برد و باخت نبودیم و به دنبال امنیت : وی روح حاکم بر برجام را مقوله برد برد دانست و گفت

 .اقتصادی و تعامل سازنده با دنیا بودیم

ی ایران تثبیت می شود و سیاست اقتصادی دولت در ارتباط با دنیا شتاب خواهد با تصویب برجام پایه های توسعه اقتصاد: وی گفت

 .گرفت و مردم این را در زندگی حس خواهند کرد

 .ثبات در ارزش پول ایران بوجود آمده است و این موجب امنیت اقصتادی در کشور می شود: وی اظهار داشت

ان داخلی و خارجی با مشکالت بورکراسی اداری مواجه هستند و این هر چند سرمایه گذار: معاون اجرایی رییس جمهوری گفت

 .واقعیت ها را انکار نمی کنیم اما با توسعه فضای کسب این مسائل را نیز حل می کنیم

 .کاهش یافته است479داشته است امسال به  4۵٢رتبه  3٢رتبه فضای کسب و کار ایران در جهان که در سال : شریعتمداری گفت

فرصت های اقتصادی مهم برای سرمایه گذاری وجود دارد که شما ایرانیان مقیم خارج می توانید استفاده کنید تا : ح کردوی تصری

 .از فضای کسب و کار ایران رتبه خوبی را در دنیا کسب کنید

 .رئیس جمهوری و کاروان تدبیر و امید امروز دوشنبه میهمان مازندرانی ها هستند

/item/majles/ir.iana.www//:http٢۵416-4html. 
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 اقتصاد کالن
 ایران اکونا – 493۱/ مهر /  4۱, پنجشنبه 

 مشکالت اقتصادی بزرگترین چالش کنونی کشور است
اقتصاد کشور : مالی در شیروان اظهار کردبه گزارش ایرنا، علی یزدانی عصر چهارشنبه در نشست با فعاالن اقتصادی خراسان ش

 .نیازمند یک حرکت جدی و کار بزرگ است که باید بزرگان آن را انجام دهند

به گفته وی، در این راستا باید از واحدهای تولیدی کوچک حمایت شود و امروز اگر مشکالت بازار تولید را حل نکنیم و برای خرید 

 .یز تعطیل می شودفکری نکنیم کارخانجات فعال فعلی ن

بوده است و بر اساس اهداف سند چشم انداز باید قطب اول منطقه شود  47٧،  ٢741وی با بیان اینکه شاخص رفاه ایران در سال 

است و در کار آفرینی و فرصت ها نیز رتبه  ٢7و مالزی  46، ترکیه ٢1، عربستان 441در شاخص اقتصاد رتبه ایران : تصریح کرد

که این ها نشان می دهد رسالت همه ما خیلی سنگین است و بهترین راهکار نیز برای رسیدن به اهداف سند چشم است  39ایران 

 .اقتصاد مقاومتی است 4171انداز ایران 

هر کس به کشور و وطن خود عالقه مند است برای نجات اقتصاد کشور باید اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی را : یزدانی افزود

 . ود قرار دهد و البته باید اذعان کرد با زدن بنر و دست نوشته اقتصاد مقاومتی محقق نمی شوداولویت خ

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه برای ایجاد تحول در کشور نیازمند مدیران جسور و 

است و در بحث اقتصاد مقاومتی همه باید وارد کار شوند و از همه  اعتبار نظام به اعتبار مسووالن: ریسک پذیر هستیم تصریح کرد

 .محصوالت داخلی باید حمایت شود 

باید همه نگاه مان به سمت صادرات باشد و از سرمایه گذاران در : یزدانی با اشاره به اولویت تولید محصوالت صادرات محور افزود

 .این راستا حمایت کنیم

ای راه اندازی واحدهای تولیدی صرفا به نوشتن نامه اکتفا نکنند و دنبال رفع مشکالت سرمایه گذاران مسووالن بر: وی تاکید کرد

 .در سازمان ها و دستگاههای مختلف باشند

منابع در بانک ها محدود است و : وی با بیان اینکه بانک ها می توانند هم نقش کمک کننده و هم تخریب کننده داشته باشند گفت

ری از بانک ها هنوز برگشت نشده است و لذا بانک ها هم مشکالت خاص خود را دارند که در وضعیت رکود هم بانک ها منابع بسیا

 .و هم سازمان های مالی باید با سرمایه گذاران مدارا کنند 

که بحث  هم اکنون یک شهرک و یک ناحیه صنعتی در شیروان داریم: مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی نیز گفت

 .مشکل آب آن حل شده و زمین الحاقی برای شهرک در نظر گرفته شده است

هم اکنون خیلی از واحدها با ظرفیت : یحیی نیکدل مهم ترین مشکل فعاالن اقتصادی را سرمایه در گردش عنوان و تصریح کرد

 .برابر وجود دارد ٢.۵پایین کار می کنند که اگر تدبیری شود توان و پتانسیل بالفعل برای اشتغالزایی 

کیلومتر مرز مشترک با ترکمنستان از لحاظ اقتصادی عمده فعالیت  ٧9شهرستان شیروان با : فرماندار شیروان هم در سخنانی گفت

 .آن در بخش کشاورزی و تولید گوشت است

واحد دارای مشکل  91ارد که واحد معدنی د 4٢واحد صنعتی و  ٧٧هم اکنون شیروان در حوزه صنعت : عباسعلی صفایی اظهار کرد

 .حاد هستند
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امید است با برطرف شدن مشکالت، تولید و اشتغال : وی با اشاره به تولید محصوالت کشاورزی پاک و ارکانیگ در شیروان گفت

 .رونق یابد

/com.iranecona//:http164۵3 
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 تصاد محصوالتاق

 فودپرس 4931مهر ماه  02دو شنبه 

 ها گران نشدمواد غذایی نرخ خوراکی/ روایت بانک مرکزی از قیمت مواد غذایی;
مهر ماه را منتشر کرد که بر اساس  4٧بانک مرکزی گزارش هفتگی متوسط قیمت خرده فروشی مواد غذایی در هفته منتهی به < 

بانک مرکزی گزارش هفتگی متوسط قیمت خرده فروشی .کی در هفته مذکور با افزایش مواجه نشدآن برای اولین بار نرخ مواد خورا

گروه مواد خوراکی  ٧را اعالم کرد که براین اساس نرخ  31/  ٧/  4٧گروه مواد خوراکی در تهران مربوط به هفته منتهی به  44

بار نرخ مواد خوراکی در هفته مذکور با افزایش مواجه  ثابت و قیمت چهار گروه دیگر کاهش یافت؛ بر این اساس برای اولین

مهر ماه سال  4٧طبق این گزارش نرخ لبنیات، برنج، حبوب، گوشت قرمز، قندو شکر، چای و روغن نباتی در هفته منتهی به .نشد

درصد با  4.4مرغ  درصد و گوشت 1.٧درصد، سبزی های تازه  ۵.٧درصد، میوه های تازه  4.٢جاری ثابت ماند و قیمت تخم مرغ 

لبنیات و تخم مرغدر هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات قیمت تمام اقالم این گروه نسبت به هفته قبل ثابت .کاهش مواجه شد

برنج و حبوبدر این هفته در گرو .هزار ریال فروش می رفت 3۵تا  ٧6درصد کاهش داشت و شانه ای  4.٢بهای تخم مرغ معادل . بود

درصد  7.٢درصد افزایش ولی قیمت لپه نخود  7.٢در گروه حبوب، بهای نخود معادل . همه اقالم بدون تغییر بوده برنج، قیمت 

میوه ها و سبزی های تازهدر هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری .کاهش یافت و بهای سایر اقالم این گروه ثابت بود

وه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میو ه فروشی ها پرتقال درجه یک عرضه نمی شد و سایر اقالم می

میوه فروشی های سطح شهر اقالم میوه و سبزی تازه .متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار عرضه می گردید

درصد افزایش ولی بهای سایر اقالم این گروه  7.٢و موز  9.9را عرضه می نمودند که در گروه میوه های تازه قیمت خربزه معادل 

درصد افزایش ولی بهای سایر اقالم این  4.٢در گروه سبزی های تازه قیمت لوبیا سبز معادل . درصد کاهش داشت 43تا  7.٢بین 

و گوشت تازه گاو  گوشت قرمز و گوشت مرغدر هفته مورد گزارش قیمت گوشت گوسفند.درصد کاهش یافت 49.۵تا  7.۵گروه بین 

قند، شکر، چای و روغن نباتیدر این هفته قیمت قند، .درصد کاهش داشت 4.4و گوساله بدون تغییر بود و بهای گوشت مرغ معادل 

تغییرات یکساله مواد .درصد کاهش یافت 7.4شکر، چای خارجی و روغن نباتی مایع ثابت بود و بهای روغن نباتی جامد معادل 

درصد، حبوب  ۵.4درصد، برنج  ۵.۵معادل  31مهر ماه  4٧م بانک مرکزی نرخ لبنیات در یک سال منتهی به خوراکیبراساس اعال

 6درصد، قندو شکر  1.9درصد؛ گوشت مرغ  6.9درصد، سبزی های تازه یک درصد، گوشت قرمز  1درصد، میوه های تازه  ٢۵.۵

 درصد کاهش داشته است 4.9درصد و چای  4.۵ره مذکور درصد افزایش اما قیمت تخم مرغ در دو 7.4درصد و روغن نباتی 

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

 - 31/2۱/43فارس

ها سدسازی بدون  ها، رودها و تاالب عامل خشکیدن دریاچه/ شود دریاچه ارومیه با حفر چاه خشک نمی
 یابی استارز

خشکد،  گاه با حفر چاه نمی میلیارد متر مکعبی ارومیه هیچ 11پژوهشگر آب و توسعه پایدار با بیان اینکه دریاچه 

های  ها و چاه های کشاورزان و خشکیدن قنات سدسازی و انحراف آب رودها از باال دست، باعث جابجایی حق ابه: گفت

 .شود آن می

، کشاورزی  به شهادت تاریخ: گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  وسعه پایدار در گفتزاده پژوهشگر آب و ت فاطمه ظفر

شناسی؛ نوسانات ترسالی و خشکسالی را کمابیش داشته  های آب  هزار سال پیش در فالت ایران آغاز شده و همواره چرخه 6آبی از 

 .است

پدید آید، اما وضعیت آب به لحاظ حجم بارش در یک   و خشکسالی  رچه ممکن است طی سالیان مختلف ترسالیاگ: وی افزود

 .کند شود و در بلند مدت تغییر چندانی نمی شناختی کما بیش حول مقادیر مشابهی باال و پایین می فرایند بوم

شود،  بارش متکی بر شرایط بوم شناختی در ایران دیده می این پژوهشگر آب و توسعه پایدار با بیان اینکه هنوز هم همان الگوی

اندیشی نشده انسان در این چرخه هیدرولوژی، توزیع مکانی و زمانی بارش  های نادرست و ژرف اما بر اثر دستکاری: تصریح کرد

 .های جامد مثل برف کم شده است تغییر کرده و روند طبیعی آن به سیل تبدیل شده و میزان بارش

: های ناشیانه در طبیعت سبب شده که الگوی بارش تغییر کند نه حجم بارش، تصریح کرد ژاد با اشاره به اینکه دستکاریظفرن

ها  های شمالی که تقریبا سیل نداشتند، دچار سیل شوند و رخداد سیل در این استان هایی مثل تهران و استان بنابراین استان

 .کمابیش متاخر است

گاه سیلی به  های هیرکانی در گذشته هیچ های شمالی کشور به واسطه جنگل در استان: وسعه پایدارتصریح کرداین پژوهشگر آب و ت

های شمالی شاهد  رویه در طبیعت حتی در استان پیوست اما با دستکاری در منابع طبیعی و ساخت و سازهای بی وقوع نمی

 .های شدید هستیم سیل

های  های خصوصی همکار آنها به دستکاری اری متخصص، مهندس و کارگزار دولتی و شرکتوی با بیان اینکه انجام اقدامات شم

ناسازگار در طبیعت انجامیده که با اکولوژی و بوم شناخت این سرزمین بشدت ناهماهنگ است و منجر به خشکیدن همه 

 .ها شده و بحران آب را پدید آورده است ها و دریاچه های آبی و تاالب پیکره

های نابخردانه در طبیعت اثرات منفی بسیاری  دستکاری: اد با تأکید بر اینکه ثروت هیدرولوژیکی حجم ثابت دارد، تصریح کردنژ ظفر

 .در طبیعت داشته است

 کشاورزی تأثیری بر منابع آبی دریاچه ارومیه ندارد* 

کاهش منابع آبی دریاچه : سد تصریح کرد ۵7وی با اشاره به کاهش شدید منابع آب ورودی به دریاچه ارومیه در سایه ساخت 

 .های مجاز و غیرمجاز اطراف این دریاچه برای کشاورزی نیست ارومیه به هیچ وجه بر اثر حفر چاه

مدیریت نابومی آب و غیراکولوژیک آب کاهش منابع آبی دریاچه ارومیه را باعث شده است چرا که  :ظفرنژاد تصریح کرد

 .خشکد گاه با حفر چاه نمی بی هیچمیلیارد مترمکع 11یک دریاچه 

http://www.farsnews.com/
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شود که جریان آب رود که  سازی و انحراف آب رودها از باال دست سبب می سد: این پژوهشگر آب و توسعه پایدار تصریح کرد

 .های آن بخشکد جا شود و قناتها و چاه های کشاورزان جابه کرد قطع شود، حقابه های پایین دست را تغذیه می سفره

ر این شرایط ممکن است آنها از ناچاری به حفر چاه بیشتر روی آورند اما همانگونه که گفتیم این معلول دست کاری از د: وی افزود

 .های نفتی است باال به پایین تکنوکراسی متکی به بودجه

وزارت نیرو از باال و یکی از عوامل افت منابع آب زیرزمینی نامدیریت آب است زیرا : این پژوهشگر آب و توسعه پایدار بیان داشت

 .ساز دستور دادند سد بسازد های سد مرکز تصمیم گرفت هر جا شرکت

ها کوچکترین  گیری ها، این برقرارکنندگان امنیت خوراک کشوردر این تصمیم جوامع بومی مولد یعنی صاحبان حقابه: وی افزود

 .دخالتی نداشتند

اند و در  ها ساخته شده ها آن حقیقی از منافع سدها و ارزیابی حقیقی از اثرات بسیاری از سدها بدون ارزیابی: نژاد تصریح کرد ظفر

های گاوخونی، جازموریان،  ها منجر به خشک شدن همه رودهای کشور و نیز خشکیدن دریاچه ارومیه، تاالب آن  نتیجه ساخت

 .شد...بختگان و 

توان آب را به دریاچه ارومیه بازگرداند  لط است نمیهایی مانند طرح نکاشت که اساسا غ با طرح :نژاد بیان داشت ظفر

ها منجر به از بین رفتن کشاورزی و سوق دادن روستاییان به شهرها و روی آوردن آنها به مشاغل کاذب  بلکه این طرح

 .شود می

 های کشاورزی با ساخت سدها دزدیده شد حقابه* 

سال پیش با اشاره به  ٢7: ایم گفت های کشاورزی دزدیده اخت سدها از حقابهاین پژوهشگر آب و توسعه پایدار با بیان اینکه ما با س

 .شود اما کسی حرف ما را گوش نمی کرد همه سدسازی دریاچه ارومیه نیز نابود می گفتیم با این سرنوشت دریاچه آرال می

علیرغم اینکه : های غلط خشکید، افزود زیوی با بیان اینکه دریاچه آرال که بزرگترین دریاچه آب شیرین جهان بود و به علت سدسا

 .شود ای جدا شود همچنان بدون کار تحقیقی سدسازی می گوییم باید مدیرت منابع آب از مدیریت سازه هاست که می سال

و  هاست که در زمینه تفکیک مدیریت آب از وزارت نیرو و تلفیق آن با مدیریت منابع طبیعی و کشاورزی دهه: نژاد بیان داشت ظفر

های کارشناسی زیادی انجام شده است اما تزریق پول نفت و تخصیص یک سوم بودجه کشور  ای از آن بررسی حذف مدیریت سازه

های مشاور و پیمانکار و ناظر بخش آب رقم زده که مانع از این کار  ها برای سدسازی، منافع کالنی برای شرکت در همه این سال

 .درست شده است

های نو و خورشیدی  بخش برق نیز با حذف سدسازی از آن و تقویت گرایش انرژی: منابع پایدار بیان داشت این پژوهشگر آب و

سازی صفر از وظایف بخش عمومی بیرون  کوچک و ساختمان  تواند با وزارت نفت تلفیق و با گسترش منبع انرژی خورشیدی می

 .گذاشته شود

 .های کالن مملکت ایجاد شود الزم است تغییرات اساسی در ساختار سیاستگذاریبحران کنونی آب به جایی رسیده که : وی افزود

در سال « حکمرانی خوب و حفاظت از زیست بوم»ای الزم برای عبور از بحران آب در بیانیه  تغییرات ریشه: ظفرنژاد تصریح کرد

شناسی با  شهرسازی، محیط زیست، جامعهبا امضای هزاران نفر از کارشناسان آب و کشاورزی، منابع طبیعی، معماری،  493٢

 .انتشار یافت... های صنفی مهمی مانند انجمن مفاخر معماری ایران، انجمن صنفی مهندسان معمار و شهرسازی و  پشتیبانی انجمن



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                             4931 مهر موساهم اخبار هفته 
 

53 
 

کارهای فته به راه.. ها و  اندیشی نشده کنونی برای نجات دریاچه این بیانیه در فضای مجازی در سایت معمارنت و ژرف: وی افزود

 .شده در این بیانیه توجه کنیم
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 اقلیم و منابع طبیعی
 - 31/2۱/02فارس

 کشاورزی رباط کریم تخریب شد غیرمجاز در زمینهای  سازه 41۱
مورد از تصرفات و ساخت و سازهای غیرمجاز اراضی کشاورزی شهرستان  41۱هکتار از اراضی کشاورزی شامل  23

 .رباط تخریب شد

قانون  47ماده  ٢راستای اجرای تبصره  به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در خبرگزاری فارسبه گزارش 

حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات و همچنین دستورمقام محترم قضایی مبنی بر مقابله با ساخت و ساز های غیر مجاز، از ابتدای 

 .مورد از تصرفات و ساخت و سازهای غیر مجاز در اراضی کشاورزی شهرستان رباط کریم آزاد شد 41٧سال جاری تا کنون 

 .شده بود قلع و قمع شد... هکتار از اراضی که تبدیل به ویال، ساختمان، باغ، دیوار کشی و ٢4براین اساس حدود 

 ٢4مورد شکایات در محاکم قضایی، توقف  4٢پیگیری : قاسم عنایتی مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران گفت

هکتار  96مورد مجوز تبصره یک قانون حفظ کاربری و خلع ید  9۵و  1ز تبصره مورد مجو ۵۵مورد ساخت وساز غیر مجاز، نظارت 

 .اراضی خالصه دولتی روستای قشالق حکیم آباد در دادگاه بدوی، از اقدامات موثر آن مدیریت در اجرای قانون مذکور بوده است
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا 4931مهر  02, دوشنبه

 ( به تفکیک استانی)های هواشناسی کشاورزی به جامعه باغداران، زارعان، مرغداران و زنبورداران  توصیه
های هواشناسی کشاورزی را برای  ط اقلیمی هفته جاری توصیهسازمان هواشناسی کشاورزی ایران با توجه به شرای

 .مهرماه به شرح ذیل اعالم کرد 21تا  21مقطع زمانی تاریخ 

، کارشناسان این سازمان در گزارشی اختصاصی که به خبرگزاری تخصصی (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

هایی فنی خواستار رعایت آن از سوی جامعه کشاورزی، مرغداری، دامداری و  دن توصیهاند با گوشزد کر بخش کشاورزی ارسال کرده

 .زنبورداران شدند که به تفکیک استان منتشر شده است

 : های شرقی و غربی، اردبیل و زنجان های آذربایجان استان

 : باغبانی •

های دوشنبه،  جان شرقی، آذربایجان غربی و زنجان در روزهای آذربای پاشی در استان پاشی و سم احتیاط در انجام عملیات محلول -

سه شنبه و جمعه به دلیل وزش باد در ساعات پایانی روز و در روز چهارشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد و در روز پنج شنبه 

های سه  ات پایانی روز و در روزهای دوشنبه و جمعه به دلیل وزش باد در ساع به دلیل بارش پراکنده و در استان اردبیل در روز

 شنبه تا پنج شنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد

 های پرورش قارچ و انبارها با توجه به کاهش دما تهویه و تنظیم دما و رطوبت سالن -

 ها با توجه به کاهش طول روز و دمای هوا شستن لعاب سقف گلخانه -

 استفاده از کود فروت ست در باغات -

 تن بندی دور تنه درختان میوه پس از برداشت با توجه به کاهش دما و احتمال هجوم جوندگانکار -

 تسریع در برداشت باقی مانده مزارع سیب زمینی با رعایت نکات فنی وبهداشتی -

 : زراعی •

 کشت گندم دیم -

سازی برای  گوجه فرنگی و ذرت به منظور آزادهای بهاره از جمله چغندر قند ،پیاز ، سیب زمینی ، مدیریت عملیات برداشت زراعت -

 های پاییزه کشت زراعت

های سیاهک پنهان و آشکار و لک قهوهای و نیز  ضد عفونی و بوجاری بذور گندم و جو به منظور پیشگیری از آلودگی به بیماری -

 های هرز جو کاهش علف

 تسریع در اجرای عملیات کاشت کلزا -

 : دامداری •

 ها با توجه به کاهش دما ها و دامداری م دما و رطوبت در مرغداریتهویه و تنظی -

 : زنبورداری •

 پوشش یا انتقال کندوهای زنبورعسل به مناطق مسقف -

 محافظت از کندوهای زنبور عسل در برابر وزش باد و کاهش دما -
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 قرار دادن سمت دریچه پرواز کندوها به سمت مخالف باد منطقه -

 : ه، کردستان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمدهای کرمانشا استان

 : باغبانی •

های چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد به دلیل وزش باد  پاشی در استان پاشی و سم احتیاط در انجام عملیات محلول -

ان و لرستان در روزهای سه شنبه و جمعه به دلیل وزش باد در های کردستان، کرمانشاه، همد در ساعات پایانی روز و در استان

 ساعات پایانی روز و در روز چهارشنبه و پنج شنبه به دلیل بارش خفیف و وزش باد

 های پرورش قارچ و انبارها با توجه به کاهش دما تهویه و تنظیم دما و رطوبت سالن -

 ها با توجه به کاهش دما نههای تولید گلخا های سالن ها و شیشه ترمیم نایلون -

 برداشت سیب زمینی و چغندرقندو سپس جمع آوری آنها با توجه به احتمال بارش -

 ها های خشک و آلوده و سوزاندن آنها تا قبل از ریزش برگ حذف شاخه -

د وایجاد مقاومت علیه های میوه سال بع دردرختان میوه بعد ازبرداشت میوه جهت تقویت جوانه( فروت ست)استفاده ازکودباردهی -

 ها ها وشاخه سرمازدگی درجوانه

 تسریع در برداشت سیب زمینی و چغندر قند -

 : زراعی •

 های باقیمانده جهت کشت کلزا درمناطق سرد استفاده از آخرین فرصت -

 های تابستانی های پاییزه در زیستگاه مبارزه با جوندگان محصوالت کشاورزی تا قبل از شروع بارش -

های سیاهک پنهان و آشکار و لک قهوهای و نیز  ضد عفونی و بوجاری بذور گندم و جو به منظور پیشگیری از آلودگی به بیماری -

 های هرز جو کاهش علف

 : دام داری •

 ها با توجه به کاهش دما ها و دامداری تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری -

 : زنبورداری •

 بور عسل در برابر وزش باد و کاهش دمامحافظت از کندوهای زن -

 قرار دادن سمت دریچه پرواز کندوها به سمت مخالف باد منطقه -

 : های گیالن و مازندران استان

 : باغبانی •

 های سه شنبه تا پنج شنبه به دلیل بارش و وزش باد پاشی در روز پاشی و سم احتیاط در انجام عملیات محلول -

 های پرورش قارچ و انبارها با توجه به کاهش دما رطوبت سالن تهویه و تنظیم دما و -

 های مسقف و سر پوشیده قبل از روز دو شنبه انتقال محصوالت برداشت شده به مکان -

 سازی زمین برای کشت انواع سبزیجات آماده -

 (متناسب با شیب زمین ) احداث زهکش به عمق مناسب در ضلع شمالی باغات مرکبات  -

 زی راه آب مزارع و باغات تا قبل از روز سه شنبهپاکسا -
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 ها و باغات جوان مبارزه با مینوز در نهالستان -

 های جلب کننده مگس زیتون تهیه و نصب تله -

 : زراعی •

 سازی اراضی و کشت دانه ی روغنی کلزا آماده -

 سازی زمین جهت کاشت شبدر و محصوالت زراعی پائیزه آماده -

 تر کاشت برای کشت پاییزه نباتات علوفه ای در مناطق میان بند و کوهستانیسازی بس آماده -

 : دامداری •

 ها با توجه به کاهش دما ها و دامداری تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری -

 شنبه خودداری از چرای دام در ارتفاعات و مناطق کوهستانی به دلیل مخاطره رعد و برق در روزهای سه شنبه تا پنج -

 ها در روزهای سه شنبه تا پنج شنبه ها و رودخانه خودداری از چرای دام در حاشیه مسیل -

 : زنبورداری •

 پوشش یا انتقال کندوهای زنبورعسل به مناطق مسقف با توجه به وقوع رگبار و رعد و برق در ارتفاعات قبل از روز دو شنبه -

 مخالف باد منطقه قرار دادن سمت دریچه پرواز کندوها به سمت -

 های عسل برنامه ریزی جهت زمستان گذرانی زنبور -

 : شیالت •

خودداری در استفاده از کودهای شیمیایی و انجام نهایت دقت در بارور نمودن استخرهای ماهیان گرمابی با توجه به کاهش فشار  -

 ز سه شنبه تا پنج شنبههوا به دلیل پدیده رگبار و رعد و برق و همچنین افزایش تراکم ابر از رو

 مدیریت تغذیه و غذادهی در ماهیان سرد آبی با توجه رگبارهای احتما لی -

 اطمینان از محکم بودن دیواره استخرهای پرورش ماهیان گرم آبی جهت جلوگیری از سرریز آب تا قبل از روز سه شنبه -

 : استان گلستان

 : باغبانی •

 های سه شنبه تا پنج شنبه به دلیل بارش و وزش باد پاشی در روز شی و سمپا احتیاط در انجام عملیات محلول -

 های مسقف و سر پوشیده قبل از روز سه شنبه انتقال محصوالت برداشت شده به مکان -

ترمیم تشتک پای درختان و الیروبی نهرها تا قبل از روز سه شنبه با توجه به وقوع بارشها، جهت جمع آوری و حفظ رطوبت  -

 کخا

 پاکسازی راه آب مزارع و باغات تا قبل از روز سه شنبه -

 های پرورش قارچ و انبارها با توجه به کاهش دما تهویه و تنظیم دما و رطوبت سالن -

 : زراعی •

 کشت کلزا در صورت مهیا شدن شرایط بستر خاک با توجه به بارش نزوالت جوی -

 های پائیزه های مربوط به کشت تهیه نهاده -

 خودداری از آبیاری مزارع کشت دوم پنبه با توجه به بارش نزوالت جوی -
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 سازی بستر بذر کشت جو و همچنین مبادرت به کشت یونجه و شبدر آماده -

 کاشت سبزی و صیفی با توجه به بارش نزوالت جوی -

 مزارع کلزاهای هرز در  های قبل از کشت و اختالط با خاک جهت کاهش تراکم علف استفاده از علف کش -

 خودداری از سوزاندن کاه و کلش مزارع شالی با هدف افزایش حاصلخیزی خاک -

 : دامداری •

 ها با توجه به کاهش دما ها و دامداری تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری -

 شنبه تا پنج شنبهخودداری از چرای دام در ارتفاعات و مناطق کوهستانی به دلیل مخاطره رعد و برق در روزهای سه  -

 ها در روزهای سه شنبه تا پنج شنبه ها و رودخانه خودداری از چرای دام در حاشیه مسیل -

 : زنبورداری •

 پوشش یا انتقال کندوهای زنبورعسل به مناطق مسقف با توجه به وقوع رگبار و رعد و برق در ارتفاعات قبل از روز سه شنبه -

 دوها به سمت مخالف باد منطقهقرار دادن سمت دریچه پرواز کن -

 های عسل برنامه ریزی جهت زمستان گذرانی زنبور -

 : منابع طبیعی •

 ها به لحاظ باال آمدن ارتفاع آب در روزهای سه شنبه تا پنج شنبه ها و رودخانه خودداری از تردد و اسکان در مناطق مجاور آبراهه -

 انی در روزهای سه شنبه تا پنج شنبهخودداری از سفرهای غیر ضروری در مناطق کوهست -

 : شیالت •

خودداری در استفاده از کودهای شیمیایی و انجام نهایت دقت در بارور نمودن استخرهای ماهیان گرمابی با توجه به کاهش فشار  -

 هوا به دلیل پدیده رگبار و رعد و برق و همچنین افزایش تراکم ابر از روز سه شنبه تا پنج شنبه

 ت تغذیه و غذادهی در ماهیان سرد آبی با توجه رگبارهای احتما لیمدیری -

 اطمینان از محکم بودن دیواره استخرهای پرورش ماهیان گرم آبی جهت جلوگیری از سرریز آب تا قبل از روز سه شنبه -

 :های تهران، البرز، قم، قزوین، مرکزی و سمنان استان

 :باغبانی •

های دو شنبه، سه  های تهران، البرز، قزوین و مرکزی مرکزی در روز پاشی در استان پاشی و سم ولاحتیاط در انجام عملیات محل -

شنبه و جمعه به دلیل وزش باد در ساعات پایانی روز و در روزهای چهار شنبه و پنج شنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد و در 

اعات پایانی روز و در استان سمنان از روز دوشنبه تا چهارشنبه به دلیل استان قم از روز دوشنبه تا جمعه به دلیل وزش باد در س

 های پنج شنبه و جمعه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد وزش باد در ساعات پایانی روز و در روز

 های پرورش قارچ و انبارها با توجه به کاهش دما تهویه و تنظیم دما و رطوبت سالن -

 ها با توجه به کاهش دما های گلخانه ه سالنها و شیش ترمیم نایلون -

 ها های خشک و آلوده و سوزاندن آنها تا قبل از ریزش برگ حذف شاخه -

 ها با توجه به کاهش طول روز و دمای هوا شستن لعاب سقف گلخانه -

 تنظیم میزان و دور آبیاری با توجه به کاهش نسبی دمای هوا -
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 نداختن الروهای کرم سفید ریشهآماده کردن چالکود برای به دام ا -

 های سیب زمینی به منظور جلوگیری از شیوع بیماریهای قارچی و ویروسی و خشک شدن سطح خاک سرزنی بوته -

های هرز باغات و مزارع، درز بندی انبارها و تله گذاری جهت مبارزه با  با توجه به خنک شدن هوا، انجام عملیات مبارزه با علف -

 جوندگان

 :عیزرا •

 های الزم جهت کشت گندم و جو سازی زمین، انتخاب بذر مناسب و سایر نهاده آماده -

 ضدعفونی و بوجاری بذور قبل از کشت -

 آخرین فرصت باقیمانده جهت کشت کلزا -

 :دامداری •

 ها با توجه به کاهش دما ها و دامداری تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری -

 :زنبورداری •

 ظت از کندوهای زنبور عسل در برابر وزش باد و کاهش دمامحاف -

 انتقال کندوهای زنبور عسل به مناطق زمستان گذران -

 :های اصفهان و یزد استان

 :باغبانی •

پاشی در استان اصفهان در روز چهار شنبه به دلیل بارش پراکنده و در روز جمعه به  پاشی و سم احتیاط در انجام عملیات محلول -

ل وزش باد و در استان یزد در روزهای دو شنبه،سه شنبه و جمعه به دلیل وزش باد در ساعات پایانی روز و در روز چهارشنبه به دلی

 دلیل بارش پراکنده و در روز پنج شنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد در ساعات پایانی روز

 رها با توجه به کاهش دماهای پرورش قارچ و انبا تهویه و تنظیم دما و رطوبت سالن -

 ها با توجه به کاهش طول روز و دمای هوا شستن لعاب سقف گلخانه -

 تنظیم میزان و دور آبیاری با توجه به کاهش نسبی دمای هوا -

 زمینی در مناطق سردسیر برداشت سیب -

 برداشت سیب، انگور و انار در مناطق مختلف با توجه به کاهش دما -

 های زایشی ان پسته با عناصر ریزمغذی بعد از برداشت جهت تقویت درختان در سال آینده به خصوص جوانهپاشی درخت محلول -

 ضرورت انجام عملیات آبیاری باغات پسته همراه با کود ازته پس از برداشت محصول جهت تقویت درخت در سال آینده -

 ههای آلوده انار به منظور مبارزه با کرم گلوگا جمع آوری میوه -

 های آلوده به زنبور مغزخوار بادام آوری و معدوم نمودن بادام جمع -

 :زراعی •

 های پائیزه های مربوط به کشت سازی زمین و تهیه نهاده آماده -

 اتمام کشت جو و تسریع در کاشت گندم در مناطق سردسیر -
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های سیاهک پنهان و آشکار و لک قهوهای و نیز  یضد عفونی و بوجاری بذور گندم و جو به منظور پیشگیری از آلودگی به بیمار -

 های هرز جو کاهش علف

 :دامداری •

 ها ها و دامداری تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری -

 :زنبورداری •

 محافظت از کندوهای زنبور عسل در برابر وزش باد -

 قرار دادن سمت دریچه پرواز کندوها به سمت مخالف باد منطقه -

 :طبیعیمنابع  •

 دلیل عدم آمادگی پوشش گیاهی خودداری از ورود دام به مراتع قشالقی به -

 :های خراسان شمالی و خراسان رضوی استان

 :باغبانی •

پاشی در روز پنج شنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد و در روزهای دوشنبه تا  پاشی و سم احتیاط در انجام عملیات محلول -

 ه دلیل وزش باد در ساعات پایانی روزچهارشنبه و جمعه ب

 های پرورش قارچ و انبارها تهویه و تنظیم دما و رطوبت سالن -

 تسریع در برداشت محصول انگور -

 استفاده از کود فروت ست در باغات -

 ها با توجه به کاهش طول روز و دمای هوا شستن لعاب سقف گلخانه -

 ... (پیاز و سیب زمینی و ) جات تسریع در برداشت محصوالت از جمله صیفی -

 :زراعی •

 های پائیزه های خاک با توجه به نزدیک شدن به زمان کشت انجام آزمون خاک در آزمایشگاه -

 ضد عفونی بذور گندم به منظور پیشگیری از آلودگی به بیماریهای سیاهک پنهان و آشکار -

 تسریع در اجرای عملیات کاشت و آبیاری زراعت کلزا -

 سازی مزارع گندم و جو مادهآ -

 :دامداری •

 ها با توجه به کاهش دما ها و دامداری تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری -

 :زنبورداری •

 محافظت از کندوهای زنبور عسل در برابر وزش باد و کاهش دمای شبانه -

 قرار دادن سمت دریچه پرواز کندوها به سمت مخالف باد منطقه -

 های عسل به مناطق زمستان گذران زنبور انتقال -

 :های کرمان، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی استان

 :باغبانی •
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پاشی در استان سیستان و بلوچستان در روزهای پنج شنبه و جمعه به دلیل بارش  پاشی و سم احتیاط در انجام عملیات محلول -

شنبه به دلیل وزش باد در ساعات پایانی روز و در استان خراسان جنوبی در های سه شنبه و چهار پراکنده و وزش باد و در روز

های پنج شنبه و جمعه به دلیل بارش پراکنده و در  های دوشنبه تا چهارشنبه به دلیل وزش باد در ساعات پایانی روز و در روز روز

های چهارشنبه و پنج شنبه به  پایانی روز و در روز های دوشنبه، سه شنبه و جمعه به دلیل وزش باد در ساعات استان کرمان در روز

 دلیل بارش پراکنده

 های پرورش قارچ و انبارها جهت جلوگیری از خسارت بیماریهای قارچی ها و سالن تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه -

ها با سموم توصیه شده توسط  پاشی بعد از ریزش برگ مبارزه با بیماری شانکر باکتریایی درختان هسته دار به وسیله سم -

 کارشناسان کشاورزی

 استفاده از کارت و نوار چسبنده زرد رنگ جهت مبارزه با آفت زنجره خرما، در صورت عدم بارش نزوالت جوی و گرد وغبار -

 پاشی علیه شپشک آرد آلود و شپشک استرالیائی در باغات مرکبات با توجه به باال بودن رطوبت سم -

 های قارچی در مناطق سردسیر میایی بعد از برگ ریزی پاییزی با بیماریمبارزه شی -

 ضرورت انجام عملیات آبیاری باغات پسته همراه با کود ازته پس از برداشت محصول -

 های انار با تنظیم دور آبیاری و افزایش رطوبت در باغ جلوگیری از ترک خوردگی میوه -

 نظور مبارزه با کرم گلوگاههای آلوده انار به م جمع آوری میوه -

 های هرز با توجه به کاهش خطر آفتاب سوختگی حذف علف -

 :زراعی •

 4۵های پائیزه با توجه به زمان کشت گندم در مناطق سردسیر و معتدل از  های مربوط به کشت سازی زمین و تهیه نهاده آماده -

 آبان 4۵مهر تا 

های سیاهک پنهان و آشکار و لک قهوهای و نیز  ور پیشگیری از آلودگی به بیماریضد عفونی و بوجاری بذور گندم و جو به منظ -

 های هرز جو کاهش علف

 :دامداری •

 ها ها و دامداری تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری -

 :های فارس، بوشهر و هرمزگان استان

 :باغبانی •

ن فارس در روزهای دو شنبه و سه شنبه به دلیل وزش باد در ساعات پاشی در استا پاشی و سم احتیاط در انجام عملیات محلول -

های پنج شنبه و جمعه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد و در استان  پایانی روز و در روز چهارشنبه به دلیل بارش پراکنده و در روز

و جمعه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد و  های پنج شنبه های سه شنبه و چهارشنبه به دلیل وزش باد و در روز هرمزگان در روز

 در استان بوشهر در روز دو شنبه به دلیل باد و گرد و خاک و از روز سه شنبه تا پنج شنبه به دلیل وزش باد در ساعات پایانی روز

 یهای قارچیهای پرورش قارچ و انبارها جهت جلوگیری از خسارت بیمار ها و سالن تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه -

 های باغی های خشک و آلوده جهت جلوگیری از شیوع آفات و بیماری حذف شاخه -

 های برداشت شده درجالیزها جهت جلوگیری از شیوع آفاتی نظیر مینوز ازبین بردن بوته -
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 :دامداری و مرغداری •

 ها ها و دامداری تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری -

 :زنبورداری •

 ظت از کندوهای زنبور عسل در برابر وزش بادمحاف -

 قرار دادن سمت دریچه پرواز کندوها به سمت مخالف باد منطقه -

 :های ایالم و خوزستان استان

 :باغبانی •

 پاشی در استان ایالم در روز چهار شنبه به دلیل بارش پراکنده و در روز پنج شنبه به پاشی و سم احتیاط در انجام عملیات محلول -

دلیل بارش پراکنده و وزش باد و در روز جمعه به دلیل وزش باد در ساعات پایانی روز و در استان خوزستان در روز دو شنبه و 

 چهارشنبه تا جمعه به دلیل وزش باد در ساعات پایانی روز

 های پرورش قارچ ها و سالن تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه -

 های باغی هت جلوگیری از شیوع آفات و بیماریهای خشک و آلوده ج حذف شاخه -

 های آلوده انار به منظور مبارزه با کرم گلوگاه جمع آوری میوه -

 های انار با تنظیم دور آبیاری و افزایش رطوبت در باغ جلوگیری از ترک خوردگی میوه -

 :زراعی •

 دیم و آبی( جو گندم و)سازی زمین جهت کشت غالت پاییزه  انجام عملیات شخم و آماده -

 کشت دانه روغنی کلزا در مناطق گرمسیر -

 ضد عفونی بذور گندم و جو قبل از کاشت -

 :زنبورداری •

 محافظت از کندوهای زنبور عسل در مقابل وزش باد و کاهش دما -

 قرار دادن سمت دریچه پرواز کندوها به سمت مخالف باد منطقه -

 :دامداری و مرغداری •

 ها و دامداری دما و رطوبت در مرغداری تهویه و تنظیم -

 /قرار دادن سمت دریچه پرواز کندوها به سمت مخالف باد منطقه -

/item/water/ir.iana.www//:http٢۵41٧-4html. 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/water/item/25147-1.html
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا 4931مهر  49, شنبه

 ای کشور  های زنجیره پذیر در فروشگاه تن نایلکس تجزیه 2111مصرف 
 . ریزی صحیح علمی است احیای محیط زیست و حفظ آن نیازمند اتخاذ برنامه

: با اعالم این خبر گفت( ایانا)مدیر برگزیده جشنواره هشتم صنعت پالستیک امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .و مشکالت امروز محیط زیستی ناشی از امور غیرعلمی و برخورد غیرعالمانه با طبیعت در گذشته استتغییرات آب و هوایی 

هایی  هر کدام از ما در طول زندگیمان، چه در کودکی و چه در حال حاضر، خواسته یا ناخواسته، آسیب: هوشنگ انوشیروانی افزود

 .های عملی انجام دهیم احیای طبیعت و بازسازی محیط زیست باید اقدامایم که برای جبران اشتباهاتمان و  به طبیعت روا داشته

در هفتادوهشتمین جلسه باشگاه هنر و طبیعت با حضور دوستداران محیط زیست اعالم شد که در چهار سال : وی خاطرنشان کرد

بار مصرف  و سازمان میادین میوه و ترهای شهروند، جانبو، رفاه  های زنجیره پذیر در فروشگاه اخیر حدود دوهزار تن نایلکس تجزیه

 .شده است

دنبال  رساند و به این نگرانی همواره در این شرکت وجود داشته که محصوالتمان به محیط زیست آسیب می: انوشیروانی ادامه داد

ن گام را جهت تولید و پذیر به کشور، نخستی ای بر رفع این معضل بودیم که با وارد کردن تکنولوژی اکسو زیست تخریب یافتن چاره

عنوان  رو شد و با تدوین استاندارد داخلی، این شرکت به ای روبه های زنجیره عرضه این محصول برداشتیم که با استقبال فروشگاه

 .پذیر در کشور، توانست گام ناچیزی در راستای حفاظت محیط زیست بردارد نخستین دارنده استاندارد ملی اکسا زیست تخریب

های معمولی با اخذ  محیطی با پالستیک منظور کاهش فاصله قیمتی این محصول زیست اکنون این شرکت نیز به هم: کرد وی تصریح

دهد و تالش ما زمانی به  انگلستان با قیمت استثنایی مواد افزودنی را در اختیار همکاران قرار می reverteنمایندگی از شرکت 

 .پذیر باشند ، کیسه فریزر و کیسه زباله معمولی در کشور متوقف و همه محصوالت تجزیهثمر خواهد نشست که تولید نایلکس، سفره

ترین  های مردمی از مهم برای حفظ محیط زیست و داشتن زمین پاک مشارکت: یادآور شد "داراپالستیک غرب"مدیرعامل شرکت 

سازی  محیطی را محقق سازیم باید فرهنگ های زیست مهمسائلی است که باید وجود داشته باشد از این رو برای این که بتوانیم برنا

 .های الزم را در این زمینه برای مردم داشته باشیم به منظور حفظ محیط زیست و همچنین آموزش

احساس مسئولیت این شرکت در قبال محیط زیست قدمتی هفت ساله دارد، محیط زیست ما مبنای : انوشیروانی تأکید کرد

های بعدی، آینده را خوب بسازیم محصوالت این شرکت برای محیط  داریم با حفظ آن برای خود و نسل موجودیت ماست که سعی

 .دنبال دارد و این کار با تغییر متدولوژی مصرف همگانی خواهد شد زیست و منابع طبیعی کمترین آسیب را به

های اساسی برداشته  ستفاده از محیط زیست گامهای فرهنگی در نهادینه شدن فرهنگ ا باید با اجرای برنامه: وی اظهار داشت

 .شوند ها بیشتر آشنا  های حفظ و نگهداری این گونه محیط های دقیق، مردم با روش شود و با ارائه آموزش می

یست پذیر، بتوان به حفظ محیط ز های تجزیه گونه نایلون انوشیروانی اظهار امیدواری کرد که با تشویق صنایع برای استفاده از این

 .بیش از پیش توجه کرد

 پذیر های تجزیه ترغیب مخاطبان به استفاده از کیسه

ما دو کار متفاوت : گرفته در این واحد تولیدی توضیح داد های صورت مدیر برگزیده جشنواره هشتم صنعت پالستیک درباره فعالیت

ها را جا انداختیم و  متدولوژی مصرف این پالستیک در حقیقت. پذیر در ایران بود های تجزیه انجام دادیم؛ یکی در زمینه کیسه

 .ها، حافظ محیط زیست باشند کنندگان را اقناع کردیم که با استفاده از این پالستیک مصرف
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ما در : های دیگری را برای متمایز ماندن و برتر بودن در دستور کار دارد، گفت وی در پاسخ به این پرسش که این واحد چه برنامه

 .وری محصوالت، پیشرو خواهیم شد آالت، در تولید و بهره ایم که با وارد شدن این ماشین دو خرید انجام داده سال جاری

آالت دوخت ساخت کشور ایتالیایی وارد مجموعه شده و هفته گذشته با حضور  اکنون ماشین هم: انوشیروانی همچنین افزود

ت رنگ از کشور آلمان نیز در حال بارگیری است و امیدواریم همزمان با آالت هش اندازی شد و ماشین هایی نصب و راه تکنیسین

بیستمین سالگرد شروع فعالیت کاری این واحد تولیدی با بهره گیری از تکنولوژی روز دنیا امکان ارائه خدمات بهتر به مشتریان را 

 .فراهم سازیم

ها در کشور هستیم، که  این ماه شاهد استفاده از انبوه پالستیکهر ساله در : وی با اشاره به نزدیک شدن به ماه محرم ادامه داد

های زباله  پذیر ازجمله سفره یک بار مصرف، نایلکس و کیسه ها برای جایگزین کردن محصوالت تجزیه رسانی رسانه هشدارها و اطالع

 .گامی مؤثر برای حفظ محیط زیست است

بسیاری از معضالت زیست محیطی که ما با آن : تأکید کرد و یادآور شد های زیست محیطی انوشیروانی بر لزوم پاسداشت ارزش

رسد که به ایجاد اشتغال و  های زیست محیطی زمانی به تعالی می دست به گریبان هستیم، ناشی از توسعه نیافتگی است، ارزش

های زیست محیطی تجاوز  به عرصه ها و مردم و جوامع محلی برای معیشت خود توسعه پایدار هم توجه کنیم و نگذاریم خانواده

 ./کنند

/item/jangalomarate/ir.iana.www//:http٢۵441-4html. 
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 اقلیم و منابع طبیعی  
 آیانامهر  49, شنبه

 منابع آب شور با تولید سالیکورنیا  برداری از بهره/ تولید روغن خوراکی از آب دریا
استفاده از منابع آب شور در تولید گیاهان شورزی راهکاری برای تولید پایدار و اقتصادی با تأکید بر مفاهیم زیست 

 . محیطی است

یاه سالیکورنیا از تولید گ( ایانا)عضو هیأت علمی مرکز ملی تحقیقات شوری امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

با توجه به آن که ایران یکی از کشورهای تهدیدشونده از : برداری از آب دریا و منابع آب شور کشور خبر داد و گفت در راستای بهره

نظر تنش شوری است و حجم قابل توجهی از منابع آبی آن شور هستند، الزم است راهکارهایی اندیشیده شود که بتوان از این 

 .تولید پایدار و اقتصادی با تأکید بر مفاهیم زیست محیطی استفاده کردمنابع برای 

عنوان کرد که قابلیت تولید اقتصادی با ( ها هالوفیت)غالمحسن رنجبر از راهکارهای استفاده از این منابع را تولید گیاهان شورزی 

اند و  که دارای قابلیت کشت در اراضی شور را داشتهگونه هالوفیت شناسایی شده  4۵77تاکنون بیش از : آب دریا را دارند و افزود

 .گیرند عنوان علوفه در تغذیه دام مورد استفاده قرار می تعدادی از آنها به

گیاه : های هالوفیتی را دارا است، خاطرنشان کرد وی با اعالم اینکه ایران در بین کشورهای خاورمیانه بیشترین تعداد گونه

صورت طبیعی در حاشیه  کند و در ایران نیز به های نمکی و سواحلی دریا رشد می یت است که در مردابسالیکورنیا یک گیاه هالوف

 .روید زارهای خوزستان، سیستان، بوشهر، یزد، آذربایجان غربی، قم و اصفهان می ها و در شوره مرداب

دهد که این گیاه توانایی باالیی در تولید  تحقیقات انجام شده نشان می: عضو هیأت علمی مرکز ملی تحقیقات شوری ادامه داد

درصد روغن گزینه مناسبی برای تولید روغن خوراکی  ٢4های سرشار از روغن دارد و ادعا شده است که این گیاه با داشتن  دانه

 .است

اند در تغذیه دام مورد تو درصد حاوی پروتئین است که می 19رنجبر با بیان اینکه کنجاله گیاه سالیکورنیا پس از استخراج روغن تا 

 .های جوان این گیاه مصرف سبزی خوراکی در بازار اروپا نیز دارد عالوه بر این شاخساره: استفاده قرار گیرد، تصریح کرد

آمیز در مکزیک، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و هند خبر داد  طور موفقیت وی از تولید سالیکورنیا با استفاده از آب دریا به

طور متوسط  گونه در سطح پنج هکتاری در مکزیک است که به شده در این ارتباط کشت این ترین تحقیق انجام مهم: یادآور شدو 

 .عملکرد دانه حدود دو تن در هکتار را داشت

عنوان یک  بهتحقیقات اولیه روی کشت سالیکورنیا : رنجبر در پایان با اشاره به وسعت قابل توجه نوار ساحلی در کشور تأکید کرد

خوری برای انسان، کاشت آن برای مبارزه با ریزگردها، تولید علوفه دام و  عنوان پوشش سبز ساحلی، تازه هالوفیت جهت کاشت به

 ./رسد نظر می تولید روغن خوراکی با استفاده از آب دریا ضروری به

w//:tphtم/item/jangalomarate/ir.iana.ww٢۵73۵-4html. 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا 4931مهر  49, پنجشنبه

 ایجاد کمربند سبز در محدوده تمام شهرهای ایران برای مقابله با گرد و غبار 
ود کمربند سبز به محدوده تمام شهرهای ایران باید از وج: معاون رییس جمهور و رییس سازمان محیط زیست گفت

 . های شنی برخوردار باشند عنوان یک سیستم دفاعی در مقابل گرد و غبار و طوفان

ایانا، معصومه ابتکار پیش از ظهر امروز در حاشیه دیدار از پروژه کمربند سبز شهر کرمان با -به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

ها و بررسی  هدف از این سفر دیدار با مسئولین و مردم و ارائه گزارش: گفتابراز خوشحالی از سفر دوباره خود به استان کرمان 

وضعیت مسائل زیست محیطی، آب، گردو غبار و اقدامات انجام شده یا در نظر گرفته شده برای بهبود وضعیت زیست محیطی 

 .استان کرمان بوده است

از فاز دوم کمربند سبز شهر کرمان بازدید ( پنجشنبه)امروز : دوی با اشاره به افتتاح فاز دوم کمربند سبز شهر کرمان تصریح کر

بعمل آمد این طرح بسیار ارزشمندی است که هدف آن حفظ حریم محدوده شهر است و باید مراقبت شود تا دیگر زمین خواری 

 .جدید در کرمان اتفاق نیفتد

وجود کمربند سبز به عنوان یک سیستم دفاعی در مقابل تمام شهرهای ایران باید از : رییس سازمان محیط زیست کشور تاکید کرد

 .های شنی برخوردار باشند گرد و غبار و طوفان

نقش بخش : ابتکار با بیان اینکه امیدواریم مراقبت و نگهداری از این کمربند به طور صحیح و اصولی انجام شود تصریح کرد

 .وده استخصوصی نیز در پیشبرد این طرح بسیار پررنگ و کمک کننده ب

نکته مهم در : معاون رییس جمهور با اشاره به تجربه موفق ایجاد کمربند سبز در شهرهای تهران، مشهد و غیره خاطر نشان کرد

 .قبال این طرح با ارزش، بحث مراقبت است تا بتوان خدمات را به عنوان یک سپر دفاعی در حریم کمربندها ارائه کنیم

/item/jangalomarate/ir.iana.www//:http٢۵7٧٢-4html. 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 ایران اکونا - 493۱/ مهر /  4۱, چهارشنبه 

 لزوم نهادینه سازی مشارکت مردم درحفاظت از منابع طبیعی
د از پروژه کمربند حفاظتی و آبخیزداری فوالدمحله شهرستان مهدیشهر، ضمن علینقی حیدریان صبح چهارشنبه در خالل بازدی

منظور تعیین مرز ملی و مستسنیات، به سؤاالت مطرح شده  ارائه توضیحات الزم به اهالی روستا مبنی بر لزوم اجرای خط تنسیق به

 .از سوی اهالی در خصوص مباحث مرتبط پاسخ داد

این مهم از : ی از پروژه های با اهمیت در خصوص تفکیک اراضی ملی و مستسنیات است، افزودوی با بیان اینکه کمربند حفاظت

وظایف مهم اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان به منظور تثبیت حاکمیت دولت بر عرصه های ملی به حساب می 

 .است آید و به طرح های مختلف از قبیل احداث سازه بتنی بنچ مارک قابل اجرا

های منابع طبیعی را  مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان نهادینه کردن مشارکت مردم در راستای حفاظت از عرصه

امروزه موضوع توجه و حفاظت از منابع طبیعی، یک بحث فرهنگی است و باید بافرهنگ سازی مردم : ضروری دانست و تأکید کرد

 .ادی تشویق کنیمرا به سمت حفاظت از منابع خداد

اداره کل منابع طبیعی استان سمنان برای حفظ گونه ها و مراتع، اقدام به خرید بذر، جلب مشارکت جوامع محلی، : حیدریان افزود

واگذاری زمین به متقاضی، فنس کشی در اطراف مزارع و منطقه کشت گیاهان دارویی را قرق می کند که در صورت اتمام اقدامات 

 .وارد زمین گیاهان دارویی نشده و باعث نابودی آن نشودحفاظتی، دام 

کارشناسان ترویج باید بهره : وی بیشتر تخلفات در عرصه منابع طبیعی استان سمنان را ناشی از مشکالت اقتصادی دانست و افزود

از طرح های دامداری، برداران را متقاعد کنند که کشت گیاهان دارویی و اجرای طرح های مرتعداری صرفه اقتصادی بیشتری 

 .شخم و شیار زمین و طرح های کشاورزی در عرصه های منابع طبیعی دارد

حیدریان همچنین از پروژه های آبخیزداری فوالدمحله بازدید داشت و ضمن تاکید بر اینکه امسال با تمام توان کار را با مشارکت 

کل جامع نگری در حوزه های آبخیز و استفاده از توان و مشارکت مهمترین رویکرد این اداره : مردم دنبال خواهیم کرد، افزود

 .حداکثری مردم در منابع طبیعی است

وی در خاتمه توسعه عملیات آبخیزداری به منظورجلوگیری از بحران بی آبی و تبخیر آب را از برنامه های اولویت دار و در دست 

 .ر برشمرداجرای این اداره کل در سال جاری برای شهرستان مهدیشه
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 اقلیم و منابع طبیعی
 ایران اکونا - 493۱/ مهر /  4۱, چهارشنبه 

 تهدید آفت کش های کشاورزی برای محیط زیست
سال از بنیانگذاری  47پس از گذشت : گفت، (ICCM1)سعید متصدی در چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت مواد شیمیایی

سایکم، ما به پیشرفتی نسبتا قابل مالحظه در رهیافت راهبردی در جهت خط مشی راهبردی فراگیر، برنامه شروع سریع و برنامه 

 .اقدامات جهانی در سطح بین الملل رسیدیم

یک ساز و کار هماهنگی ملی برای آن بنیانگذاری شده از آنجایی که اجرای سایکم در ایران مورد توجه می باشد، : وی ادامه داد

هر وزارتخانه و سازمان مربوطه ای موظف به اجرای بعضی از امور و فعالیت های ( GPA)است و براساس برنامه اقدامات جهانی 

 .مربوط به آن شده است

سازمان حفاظت محیط : کرد و افزود های کشور در این موضوع اشاره متصدی به نقش سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانه

زیست به عنوان مرجع ذیصالح کنوانسیون های بازل، استکهلم و روتردام و وزارت امور خارجه کشور جمهوری اسالمی ایران به 

عنوان کانون مرکزی سایکم و سایر کنوانسیون های شیمیایی دارای مسئولیت مشترک برای مدیریت و هماهنگی موضوعات مربوط 

 .ین زمینه ها میان ذینفعان مختلف می باشندبه ا

وزارت بهداشت به عنوان وزارتخانه : وی وزارت بهداشت و وزارت صنعت را به عنوان برخی از این ذینفعان معرفی کرد و ادامه داد

هنگ جهانی راهبر برای توسعه پروفایل شیمیایی ملی فعالیت های خود را بر ارتقای ظرفیت ارزیابی خطر، اجرای سیستم هما

(GHS ) و دفع ایمن پسماندها و مواد شیمیایی تاریخ گذشته متمرکز کرده است و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به توسعه

 .دانش و اطالعات قابل دسترس با توجه به فعالیت های مربوطه سایکم برای بخش صنعت شده است

گمرک جمهوری اسالمی ایران مسئول اجرای مقررات و : مه گفتمعاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در ادا

این مواد شیمیایی در پیوست کتاب . ممانعت از حمل و نقل غیر قانونی مواد شیمیایی سمی شناسایی شده توسط سایکم می باشد

 .راهنمای ملی واردات و صادرات فهرست شده اند و ساالنه بروز رسانی می شود

سازمان حفاظت : ای دیگری که در حوزه وظایف سازمان حفاظت محیط زیست است، اشاره کرد و افزودمتصدی درباره مسولیت ه

. محیط زیست مسئولیت پایش آلودگی هوا، آب و خاک را منطبق بر توافقنامه های زیست محیطی مواد شیمیایی بر عهده دارد

ه گزارشات فهرست برداری مواد شیمیایی را در برنامه سازمان حفاظت محیط زیست قوانین و مقررات مواد شیمیایی و دسترسی ب

همچنین، چندین پروژه تحقیقاتی متمرکز بر ارزیابی اثرات انواع مختلف مواد شیمیایی مشتمل بر فلزات . دولت ارتقاء داده است

 .سنگین، آالینده های آل پایدار و آفتکش ها بر محیط زیست تعریف و اجرا شده است

آنجا که اجرای کلی سایکم مورد توجه است ما در این زمینه به یک نقطه عطف رسیده ایم و چهارمین کنفرانس از : وی ادامه داد

، آخرین نشست تصمیم گیری در زمینه رهیافت راهبردی برنامه ریزی شده جهت (ICCM1)بین المللی مدیریت مواد شیمیایی

 .است ٢7٢7اجرا تا پیش از سال 

زمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه اجرای موفق سایکم در سال های آینده متکی بر اجرای معاون محیط زیست انسانی سا

همانگونه که در اصل هفتم بیانیه ریو گفته شده، برای رسیدن به اهداف : موثر وظایف مشترک ولی مختلف دولت ها است، گفت

و به افزایش میان کشورهای توسعه یافته و کشورهای درحال محیط زیست توسعه باید برنامه هایی برای در برای پرکردن شکاف ر

 .توسعه تنظیم شده است
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وی حمایت مالی پایدار، کافی، قابل پیش بینی و در دسترس را عنصری کلیدی برای مدیریت صحیح مواد شیمیایی و پسماندها در 

رای مدیریت صحیح مواد شیمیایی نا کافی تالش ها جهت افزایش بودجه خارجی ب: کشورهای درحال توسعه مطرح کرد و افزود

 .بوده و کمتر از نیازهای درنظرگرفته شده برای کشورهای در حال توسعه می باشد

متصدی با اشاره به اینکه اجرای خط مش هایی برای مدیریت مواد شیمیایی در بسیاری از کشورهای درحال توسعه نیازمند 

بسیاری از کشورهای درحال توسعه درحال حاضر وسایل اولیه کنترل مواد : ریح کرددسترسی به فناوری های پاک تر می باشد، تص

شیمیایی خطرناک همچون آفت کش هاکه را ندارند اما برای افزایش و یا حفظ محصوالت کشاورزی به این مواد شیمیایی تکیه 

 .کرده اند

انتقال فناوری برای حرکت به سوی رهیافت های مدرن در  برای مدیریت این موضوع، این کشورها نیاز به دسترسی و: وی ادامه داد

 .زمینه مدیریت مواد شیمیایی دارند

از آنجاییکه تولید موادشیمیایی به کشورهای درحال توسعه : براساس گزارش سایت سازمان حفاظت محیط زیست، متصدی افزود

ت های پیشرفته به کشورهای درحال توسعه وجود دارد که انتقال داده شده است، نیاز به خط مشی هایی برای ترغیب انتقال رهیاف

 .برای به حداقل رسانی آالینده ها بکار می روند

کمک  ICCM1امیدوارم که بحث ها و تصمیمات ما در : معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در پایان گفت

 .یایی تهدیدی را برای سالمت انسان و محیط زیست ایجاد نکندکند تا جهت گیری دنیا به سوی آینده ای پیش رود که مواد شیم

/com.iranecona//:http164٢9 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 ایران اکونا - 493۱/ مهر /  43, یکشنبه 

 ارومیهلزوم ایجاد بانک ژن تنها موجود دریاچه /کشد آرتمیا نفس نمی
این ( تخم)توان سیست در حال حاضر ترکیب جمعیتی آرتمیا ارومیانا تنها موجود ارزشمند دریاچه ارومیه از بین رفته و تنها می

اندیشی نشود باید منتظر انقراض نسل آرتمیا  های ارزشمندی که اگر چاره موجود را در این زیست بوم بحرانی پیدا کرد سیست

 .ه ارومیه بودارومیانا در داخل دریاچ

به اعتقاد کارشناسان مسائل اقتصادی آذربایجان غربی، آرتمیا ارومیانا به دلیل اقتصادی بودن و ارزآوری، کمک به رشد اقتصادی و 

 .شود رود و این موجود تنها در دریاچه ارومیه یافت می ایجاد اشتغال در منطقه یکی از منابع مهم اقتصادی استان به شمار می

ترین در خصوص زیست در آب با میزان شوری باالست ولی متاسفانه شرایط  ز بین کل جانوران پرسلولی در کره خاکی مقاومآرتمیا ا

 .موجود دریاچه ارومیه و رسیدن آب آن به حالت فوق اشباع موجب به خطر افتادن حیات آرتمیا نیز شده است

های اخیر آب به  ریاچه ارومیه سیر نزولی پیدا کرده و در طول سالتا کنون رقوم ارتفاعی سطح تراز آب د ٧1 – ٧۵از سال آبی 

ترین وضعیت خود رسیده که این امر حیات تنها موجود آن را نیز با خطر جدی مواجه کرده، به همین دلیل نجات این  بحرانی

 .ای نیاز دارد زده به یک عزم ملی و منطقه اکوسیستم با ارزش و بحران

 شود ا از دریاچه ارومیه بهره برداری نمیدر دو دهه اخیر آرتمی

های گذشته دریاچه ارومیه یکی  سال: رئیس مرکز تحقیقات آرتیما با اشاره به وضعیت بحرانی تنها موجود زنده دریاچه ارومیه گفت

ه هیچ گونه های جهانی آرتمیا بود ولی متاسفانه در دوهه اخیر به دلیل مشکالت اکولوژیکی حادث شد ها و زیستگاه از مکان

 .آرتمیایی از این تاالب بهره برداری نشده است

توان  در زمان حاضر تنها می: یوسفعلی اسدپور با بیان اینکه هم اکنون آرتمیای زنده ای در دریاچه ارومیه وجود ندارد عنوان کرد

دلیل شرایط بحرانی قادر به زندگی  هایی از دریاچه ارومیه مشاهده کرد که به سیست آرتمیا یا همان تخم این موجود را در بخش

 .نیست

تواند حیات خود را حفظ کند و نتایج  سال می ٢7سیست آرتمیا براساس مطالعات در شرایط نامساعد جوی تا : وی ادامه داد

 .کنند سال حیات خود را حفظ می 47تحقیقاتی ما هم نشان داده سیست های آرتمیا اگر مناسب بسته بندی شوند تا 

زنده مانی آرتمیا فقط به سیست آن است چون به صورت : ماند گفت سال زنده نمی 1با بیان اینکه توده زنده آرتمیا بیش از اسدپور 

تواند کامالً در طبیعت در  شود و می ایجاد تخم با پوشش بسیار مقاوم در طبیعت در مقابل اشعه، حرارت، نفوذ پذیری انجام می

 .رایط خود را حفظ کندشرایط جوی و اکولوژیک نامناسب ش

دهد، در سه ماهه فصل بهار آرتمیا در ورود آب به مصب های رودخانه  نتایج مطالعات ما نشان می: رئیس مرکز تحقیقات آرتمیاافزود

ها در دریاچه ارومیه موقتی است  به دریاچه بالفاصله اقدام به ادامه حیات و تکثیر کرده است ولی متاسفانه چون ورودی آب

 .رود صله بعد از خشکسالی از بین میبالفا

 ایجاد بانک سیست و ژن آرتیما در دستور کار قرار دارد

برای اینکه آرتمیا تنها موجود زنده دریاچه : اسدپور در خصوص اقدامات این مرکز در راستای حفظ و صیانت از آرتمیا اظهار داشت

های اخیر ایجاد بانک سیست، ژن و پرورش آن در  دست ندهد، سالارومیه است که ارزش اقتصادی باالیی دارد حیات خود را از 

 .ایم که راه اندازی آن نیازمند اعتبار است حاشیه دریاچه در سایت گلمانخانه را در دستور کار قرار داده
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در صورت تخصیص : تمیلیون تومان اعالم کرد و گف 477وی اعتبار اولیه راه اندازی این بانک اطالعاتی برای حفظ ذخایر آرتمیا را 

های مربوطه  هکتاری در حاشیه دریاچه ارومیه پس از اخذ مجوزهای قانونی و با هماهنگی دستگاه 47اعتبار، یک سایت تحقیقاتی 

 .شود های عملی و پژوهشی انجام می به خصوص سازمان حفاظت محیط زیست ایجاد و فعالیت

ه در ارومیه در دو سایت مرکز تحقیقات آرتمیا کشور و شهرستان میاندوآب رئیس مرکز تحقیقات آرتمیای کشور با اشاره به اینک

در نظر داریم پرورش آن را به صورت یک حرفه اشتغال آور در سایت میاندوآب : شود گفت پرورش آزمایشی آرتمیا انجام می

 .جایگزین کنیم

تواند به عنوان یک  ها می کشور پرورش آرتمیا در زه آبوی با اعالم اینکه هم اکنون با توجه به شرایط فعلی و مشکل مصرف آب در 

دهد در اصفهان،  نتایج حاصل از مرکز تحقیقات آرتمیا کشور نشان می: بحث کشت جایگزین و اشتغال جایگزین مطرح شود گفت

 .ها داشتیم قم و در بندر عباس توفیقاتی در بحث پرورش آرتمیا از زه آب

تواند پتانسیل مناسب برای ایجاد اشتغال،  ها در زمان حاضر می آرتمیا در اراضی شور و زه آبجایگزین پرورش : وی یاد آور شد

تولید درآمد و ممانعت از ورود این محصول به کشور شده و نیازهای کشور را در صنعت به خصوص در صنعت تکثیر و پرورش میگو 

 .برطرف کند

 استغلظت نمک دریاچه ارومیه به حالت فوق اشباع رسیده 

آرتمیا تنها : معاون محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی نیز در خصوص آخرین وضعیت آرتمیا گفت

های گذشته بوده متاسفانه با بحران زیست محیطی این تاالب بین المللی آرتمیا نیز شرایط  موجود زنده دریاچه ارومیه در سال

 .کند بحرانی را سپری می

در حال حاضر در : د با بیان اینکه هم اکنون غلظت نمک دریاچه ارومیه به حالت فوق اشباع رسیده است ادامه دادحمید رعناق

تواند سیست زایی کنند و  ها آرتمیا می هایی از دریاچه که دارای آب زیاد و غلظت نمک کم است در واقع در مصب رودخانه قسمت

 .به زندگی خود ادامه بدهد

اقدامی که در حال حاضر ما : اینکه متاسفانه هم اکنون دریاچه ارومیه شرایط مطلوب برای زیست آرتمیا ندارد گفتوی با اشاره به 

توانیم انجام دهیم این است که زیستگاه الزم را برای پرورش آرتمیا تهیه کرده و با اقدامات  برای حفظ و صیانت از آرتمیا می

 .ت کنیمحفاظتی ذخایر این گونه با ارزش را صیان

های گذشته سازمان محیط زیست نسبت به خرید سیست آرتمیا اقدام کرده و در حال  در این راستا طی سال: رعنا قد اظهارداشت

حاضر این سیست در اختیار سازمان است و قصد داریم با همکاری مرکز آرتمیا کشور و پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه این 

کی دریاچه ارومیه پرورش دهیم تا تغذیه مناسبی برای پرندگان باشد و بتوانیم سیست آرتمیا را گونه خاص را در استخرهای خا

 .تولید کنیم و با این کار آرتمیا را نجات بدهیم تا ژنتیک آن از بین نرود

های  تواند سایتسازمان محیط زیست در نظر دارد با همکاری ستاد احیا دریاچه ارومیه و مرکز تحقیقات آرتمیا کشور ب: وی گفت

های پرورش میگو  پرورشی در حاشیه دریاچه ارومیه در بخشهای آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی در نزدیکی دریاچه ایستگاه

 .ایجاد کند

کند تنها هدف اقتصادی برای آرتمیا نیست ما به دنبال  هدفی که حفاظت محیط زیست در این طرح دنبال می: رعنا قد ادامه داد

ها و  اکولوژیک هستیم و در کنار آن آرتمیا را پرورش بدهیم و سیست های تولید شده از آن غذایی برای پرندگان در تاالب احیای

 .دریاچه باشد
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های  خشکسالی حاکم بر دریاچه ارومیه، تبخیر باالی آب، تغییر وضعیت زیستی دریاچه، مدیریت ناصحیح در استفاده از منابع آب

احداث سدها به همراه دخالت عوامل انسانی از اهم دالیل به خطر افتادن حیات دریاچه ارومیه و تنها موجود سطحی و زیر زمینی، 

 .رود زنده آن آرتمیا به شمار می

کارشناسان و مسئوالن در تالش هستند با دستیابی به راهکارهای پژوهشی، علمی و نیز عملی کردن آنها برای رفع مشکالت و 

 .به منظور صیانت از تنها موجود زنده دریاچه ارومیه اقدام کنند ایجاد شرایط مناسب

/com.iranecona//:http1696۵ 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 ایران اکونا - 493۱مهر  4۱چهارشنبه 

 دیدی برای محیط زیستکش ها ته افزایش محصوالت کشاورزی با تکیه بر آفت

کش ها تهدیدی برای  معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه افزایش محصوالت کشاورزی با تکیه بر آفت

بسیاری از کشورهای درحال توسعه درحال حاضر وسایل اولیه کنترل مواد شیمیایی خطرناک همچون آفت کش ها : محیط زیست است، گفت

 .ا ندارند اما برای افزایش و یا حفظ محصوالت کشاورزی به این مواد شیمیایی تکیه کرده اندر

پس از : ، گفت(ICCM1)به گزارش سرویس محیط زیست ایسنا، سعید متصدی در چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت مواد شیمیایی

الحظه در رهیافت راهبردی در جهت خط مشی راهبردی فراگیر، برنامه سال از بنیانگذاری سایکم، ما به پیشرفتی نسبتا قابل م 47گذشت 

 .شروع سریع و برنامه اقدامات جهانی در سطح بین الملل رسیدیم

از آنجایی که اجرای سایکم در ایران مورد توجه می باشد، یک ساز و کار هماهنگی ملی برای آن بنیانگذاری شده است و براساس : وی ادامه داد

 .هر وزارتخانه و سازمان مربوطه ای موظف به اجرای بعضی از امور و فعالیت های مربوط به آن شده است( GPA) دامات جهانیبرنامه اق

سازمان حفاظت محیط زیست به : های کشور در این موضوع اشاره کرد و افزود متصدی به نقش سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانه

ی بازل، استکهلم و روتردام و وزارت امور خارجه کشور جمهوری اسالمی ایران به عنوان کانون مرکزی عنوان مرجع ذیصالح کنوانسیون ها

سایکم و سایر کنوانسیون های شیمیایی دارای مسئولیت مشترک برای مدیریت و هماهنگی موضوعات مربوط به این زمینه ها میان ذینفعان 

 .مختلف می باشند

وزارت بهداشت به عنوان وزارتخانه راهبر برای : را به عنوان برخی از این ذینفعان معرفی کرد و ادامه دادوی وزارت بهداشت و وزارت صنعت 

و دفع ایمن ( GHS) توسعه پروفایل شیمیایی ملی فعالیت های خود را بر ارتقای ظرفیت ارزیابی خطر، اجرای سیستم هماهنگ جهانی

کرده است و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به توسعه دانش و اطالعات قابل دسترس با پسماندها و مواد شیمیایی تاریخ گذشته متمرکز 

 .توجه به فعالیت های مربوطه سایکم برای بخش صنعت شده است

گمرک جمهوری اسالمی ایران مسئول اجرای مقررات و ممانعت از : معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه گفت

این مواد شیمیایی در پیوست کتاب راهنمای ملی واردات و . نقل غیر قانونی مواد شیمیایی سمی شناسایی شده توسط سایکم می باشدحمل و 

 .صادرات فهرست شده اند و ساالنه بروز رسانی می شود

سازمان حفاظت محیط : دمتصدی درباره مسولیت های دیگری که در حوزه وظایف سازمان حفاظت محیط زیست است، اشاره کرد و افزو

سازمان حفاظت محیط . زیست مسئولیت پایش آلودگی هوا، آب و خاک را منطبق بر توافقنامه های زیست محیطی مواد شیمیایی بر عهده دارد

همچنین،  .زیست قوانین و مقررات مواد شیمیایی و دسترسی به گزارشات فهرست برداری مواد شیمیایی را در برنامه دولت ارتقاء داده است

بر چندین پروژه تحقیقاتی متمرکز بر ارزیابی اثرات انواع مختلف مواد شیمیایی مشتمل بر فلزات سنگین، آالینده های آل پایدار و آفتکش ها 

 .محیط زیست تعریف و اجرا شده است

سیده ایم و چهارمین کنفرانس بین المللی از آنجا که اجرای کلی سایکم مورد توجه است ما در این زمینه به یک نقطه عطف ر: وی ادامه داد

، آخرین نشست تصمیم گیری در زمینه رهیافت راهبردی برنامه ریزی شده جهت اجرا تا پیش از سال (ICCM1)مدیریت مواد شیمیایی

 .است ٢7٢7

ده متکی بر اجرای موثر معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه اجرای موفق سایکم در سال های آین

همانگونه که در اصل هفتم بیانیه ریو گفته شده، برای رسیدن به اهداف محیط زیست توسعه : وظایف مشترک ولی مختلف دولت ها است، گفت

 . ستباید برنامه هایی برای در برای پرکردن شکاف رو به افزایش میان کشورهای توسعه یافته و کشورهای درحال توسعه تنظیم شده ا
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وی حمایت مالی پایدار، کافی، قابل پیش بینی و در دسترس را عنصری کلیدی برای مدیریت صحیح مواد شیمیایی و پسماندها در کشورهای 

تالش ها جهت افزایش بودجه خارجی برای مدیریت صحیح مواد شیمیایی نا کافی بوده و کمتر از نیازهای : درحال توسعه مطرح کرد و افزود

 .ه شده برای کشورهای در حال توسعه می باشددرنظرگرفت

متصدی با اشاره به اینکه اجرای خط مش هایی برای مدیریت مواد شیمیایی در بسیاری از کشورهای درحال توسعه نیازمند دسترسی به 

واد شیمیایی خطرناک بسیاری از کشورهای درحال توسعه درحال حاضر وسایل اولیه کنترل م: فناوری های پاک تر می باشد، تصریح کرد

 .همچون آفت کش هاکه را ندارند اما برای افزایش و یا حفظ محصوالت کشاورزی به این مواد شیمیایی تکیه کرده اند

برای مدیریت این موضوع، این کشورها نیاز به دسترسی و انتقال فناوری برای حرکت به سوی رهیافت های مدرن در زمینه : وی ادامه داد

 .شیمیایی دارندمدیریت مواد 

از آنجاییکه تولید موادشیمیایی به کشورهای درحال توسعه انتقال داده : براساس گزارش سایت سازمان حفاظت محیط زیست، متصدی افزود

 شده است، نیاز به خط مشی هایی برای ترغیب انتقال رهیافت های پیشرفته به کشورهای درحال توسعه وجود دارد که برای به حداقل رسانی

 .آالینده ها بکار می روند

کمک کند تا  ICCM1 امیدوارم که بحث ها و تصمیمات ما در: معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در پایان گفت

 .جهت گیری دنیا به سوی آینده ای پیش رود که مواد شیمیایی تهدیدی را برای سالمت انسان و محیط زیست ایجاد نکند

/news/fa/ir.isna.www//:http317٧4۵73434 
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 انتصابات

 - 31/2۱/02فارس

 رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور منصوب شد
سازمان نظام صنفی زاده به عنوان رئیس  طی حکمی از سوی محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، محمد شفیع ملک

 .کشاورزی و منابع طبیعی کشور منصوب شد

در اجرای ماده : رسانی وزارت جهاد کشاورزی،در بخشی از این حکم آمده است به نقل از پایگاه اطالع خبرگزاری فارسبه گزارش 

قانون اساسی و به  494کمیسون موضوع اصل  4٧.9.٢7ی مصوب مورخ آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیع ٢1

پیشنهاد شورای مرکزی نظام،به موجب این حکم به مدت سه سال به عنوان رییس سازمان نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی 

 .کشور منصوب می شوید

ره گیری از توان و امکانات موجود،نسبت به امیدوارم ضمن هماهنگی و به:وزیر جهاد کشاورزی در ادامه این حکم آورده است

 .ساماندهی و نظارت بر امور صنفی تولیدکنندگان و بهره برداران برای تحقق اهداف بخش اقدام موثر به عمل آورید

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http٧٢777767۵49317 
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 انتصابات
 آیانا 4931مهر  41, سه شنبه

 انتخاب یک ایرانی به ریاست گروه مشورتی فائو در مدیریت ذخایر ژنتیکی آبزیان جهان 
طی حکمی از سوی دبیرکل فائو، رئیس و عضو گروه کاری مشورتی سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل متحد 

 .شد انتخاب( فائو)

ایانا به نقل از روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور، با توجه به نقش مؤثر  -به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

برداری پایدار  پروری در امنیت و تأمین غذا و با توجه به تخصص و تجربه دکتر پورکاظمی در مدیریت ذخایر ژنتیکی و بهره آبزی

 .انتخاب شد( فائو)ن رئیس و عضو گروه کاری مشورتی سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل متحد منابع آبزیان، به عنوا

نفر از متخصصین این رشته را از سراسر  47سازمان فائو برای ارزیابی و مدیریت آخرین وضعیت جهانی ذخایر ژنتیکی آبزیان جهان 

 World Fishو  NACAجارستان، نروژ و سازمان های بین المللی جهان و از کشورهای آمریکا، استرالیا، آلمان، ایران، م

Center  منصوب شد( ٢74٧تا اکتبر ) سال  ٢انتخاب و طی حکمی از سوی دبیرکل فائو به مدت. 

مهرماه در کشور برزیل برگزار  47و  3اولین نشست این گروه از متخصصین و مشاورین مدیریت ذخایر ژنتیکی و تکنولوژی در 

 .سال بعنوان رئیس این گروه کاری انتخاب شد ٢ورکاظمی به مدت  گردید و

مهمترین وظیفه این گروه ارائه مشاوره علمی به سازمان فائو جهت ارزیابی گزارش ملی کشورهای عضو فائو از آخرین وضعیت 

اه و ارائه برنامه عملیاتی برای پروری کشورها و همچنین تدوین نقشه ر ذخایر ژنتیکی آبزیان در منابع آبی طبیعی و سیستم آّبزی

 .های آبزی جهان است تشکیل بانک ژن و مدیریت ذخایر ژنتیکی انواع گونه  اصالح نژاد،

 .در کشورمان برگزار خواهد شد ٢74٧طبق مصوبه اولین نشست این کارگروه دربرزیل، جلسه بعدی اعضاء به میزبانی ایران در سال 

را در ( ٢74٢سال )و سی ام ( ٢747سال ) ٢3اجالس کمیته شیالتی سازمان فائو در اجالس الزم به ذکر است پورکاظمی ریاست 

 .ایتالیا را به عهده داشت -در رم( فائو)مقر سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل 

ایر ژنتیکی وی همچنین به عنوان عضو کمیته راهبری، برنامه ریزی کنفرانس بیوتکنولوژی فائو در مکزیک و نشست تخصصی ذخ

 ./حضور موثر و فعالی داشت ٢749فائو در اجالس تایلند در سال 
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 انتصابات
 آیانا 4931مهر  41, سه شنبه

 روه مشورتی فائو در مدیریت ذخایر ژنتیکی آبزیان جهان انتخاب یک ایرانی به ریاست گ
طی حکمی از سوی دبیرکل فائو، رئیس و عضو گروه کاری مشورتی سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل متحد 

 .انتخاب شد( فائو)

شور، با توجه به نقش مؤثر ایانا به نقل از روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیالتی ک -به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

برداری پایدار  پروری در امنیت و تأمین غذا و با توجه به تخصص و تجربه دکتر پورکاظمی در مدیریت ذخایر ژنتیکی و بهره آبزی

 .انتخاب شد( فائو)منابع آبزیان، به عنوان رئیس و عضو گروه کاری مشورتی سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل متحد 

نفر از متخصصین این رشته را از سراسر  47ن فائو برای ارزیابی و مدیریت آخرین وضعیت جهانی ذخایر ژنتیکی آبزیان جهان سازما

 World Fishو  NACAجهان و از کشورهای آمریکا، استرالیا، آلمان، ایران، مجارستان، نروژ و سازمان های بین المللی 

Center  منصوب شد( ٢74٧تا اکتبر ) سال  ٢فائو به مدت انتخاب و طی حکمی از سوی دبیرکل. 

مهرماه در کشور برزیل برگزار  47و  3اولین نشست این گروه از متخصصین و مشاورین مدیریت ذخایر ژنتیکی و تکنولوژی در 

 .سال بعنوان رئیس این گروه کاری انتخاب شد ٢گردید و ورکاظمی به مدت 

علمی به سازمان فائو جهت ارزیابی گزارش ملی کشورهای عضو فائو از آخرین وضعیت  مهمترین وظیفه این گروه ارائه مشاوره

پروری کشورها و همچنین تدوین نقشه راه و ارائه برنامه عملیاتی برای  ذخایر ژنتیکی آبزیان در منابع آبی طبیعی و سیستم آّبزی

 .آبزی جهان است های تشکیل بانک ژن و مدیریت ذخایر ژنتیکی انواع گونه  اصالح نژاد،

 .در کشورمان برگزار خواهد شد ٢74٧طبق مصوبه اولین نشست این کارگروه دربرزیل، جلسه بعدی اعضاء به میزبانی ایران در سال 

را در ( ٢74٢سال )و سی ام ( ٢747سال ) ٢3الزم به ذکر است پورکاظمی ریاست اجالس کمیته شیالتی سازمان فائو در اجالس 

 .ایتالیا را به عهده داشت -در رم( فائو)بار و کشاورزی سازمان ملل مقر سازمان خوار

وی همچنین به عنوان عضو کمیته راهبری، برنامه ریزی کنفرانس بیوتکنولوژی فائو در مکزیک و نشست تخصصی ذخایر ژنتیکی 

 ./حضور موثر و فعالی داشت ٢749فائو در اجالس تایلند در سال 
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 انتصابات
 آیانا 4931مهر  43, یکشنبه

 دبیر جدید انجمن صنفی صنایع روغن نباتی انتخاب شد 
بازار از این انجمن صنفی، دبیر انجمن  گیری اختیار تنظیم های روغنی و بازپس های اخیر در بازار دانه دنبال اتفاق به

 . صنفی صنایع روغن نباتی ایران انتخاب شد

مدیره انجمن روغن نباتی صبح امروز با اکثریت قاطع آراء،  ، اعضای هیأت(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .ب کردندعنوان دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی انتخا ابوالحسن خلیلی را به

ای  ای با وجود کارنامه خورشیدی پس از یکسری مباحث حاشیه 4934ماه سال  ابوالحسن خلیلی، پیش از این در اواسط بهمن

درخشان به نفع صنایع روغن نباتی، ترجیح داد با استعفا از دبیری انجمن صنایع روغن نباتی ایران، سکان هدایت تأثیرگذارترین 

مراه همیشگی خود، قاسم فالحتی بسپارد؛ اما دیری نپایید که محمد قبله از مدیران دولتی که بخش در صنعت غذا را به ه

کنندگان و تولیدکنندگان، مدیرکل دفتر نظارت بر محصوالت کشاورزی و غذایی این  هایی دولتی را در سازمان حمایت مصرف سمت

های خود داشت، در  ارت بازرگانی را در کارنامه فعالیتسازمان، مدیرکل نظارت بر مواد غذایی سازمان بازرسی و نظارت وز

 .خورشیدی سکان هدایت این انجمن را از قاسم فالحتی در اختیار گرفت 493٢شهریورماه سال 

گیری اختیارات تنظیم بازار روغن  رسد که حواشی اخیر روغن خوراکی و ناگزیری وزارت جهاد کشاورزی در بازپس نظر می اما به

مدیره انجمن را ناگزیر کرد، خلیلی را برای بازگشت به دبیری انجمن  بالید، هیأت محمد قبله به دریافت اختیار آن میخوراکی که 

 .یادشده ترغیب کند و قبله پس از دو سال دبیری، از ادامه اداره این انجمن صنفی مهم، بازبماند

مدیره و دبیر خانه صنعت و معدن تهران  یران و عضو هیأتمدیره کنفدراسیون صنعت ا عنوان عضو هیأت خلیلی در حال حاضر به

سربلند بیرون  "ائتالف برای فردا"های انتخاباتی  مشغول به فعالیت است و در انتخابات اخیر اتاق ایران نتوانست از رقابت با گزینه

 ./آید
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 انتصابات
 آیانا 4931مهر  41, چهارشنبه

 کرد   عضو شورای رقابت را منصوب 3روحانی 
قانون اصالح موادی از قانون  ۰9ای برای یک دوره شش ساله و در چارچوب ماده  جمهور در احکام جداگانه رئیس

قانون  11جمهوری اسالمی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی 

 .اساسی، را منصوب کرد

جمهور و  ای و به پیشنهاد معاون رئیس جمهور در احکام جداگانه ایانا، حسن روحانی رئیس -به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

یی، دادگستری و صنعت، معدن و تجارت، هشت عضو ریزی کشور و وزیران امور اقتصادی و دارا رئیس سازمان مدیریت و برنامه

 .شورای رقابت را منصوب کرد

قانون اصالح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و  ۵9این اعضا برای یک دوره شش ساله و در چارچوب ماده 

 .صوب شدندقانون اساسی، من 11فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل 

جمهور به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی، رضا شیوا، فرهاد خداداد کاشی را به عنوان صاحب نظر اقتصادی و  رئیس

 .سیدابوالفضل فاطمی زاده را به عنوان متخصص در امور مالی به عضویت شورای رقابت منصوب کرد

براهیم بهادرانی و سید محمد روحانی پور را به عنوان صاحب نظر در روحانی همچنین به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت، ا

 .صاحب نظر در امر صنعت، به عضویت شورای رقابت منصوب کرد"امر تجارت و احمد دوست حسینی را به عنوان 

د معاون جمهور همچنین به پیشنهاد وزیر دادگستری، ولی رستمی را به عنوان حقوقدان و احمد داودی را به پیشنها رئیس

ریزی کشور به عنوان صاحب نظر در خدمات زیربنایی در شورای رقابت،  جمهور جمهوری و رئیس سازمان مدیریت و برنامه رئیس

 .برگزید

روحانی در این احکام، توفیق اعضا را در انجام شایسته وظایف و مسوولیت های محوله با رعایت اصول قانونمداری، اعتدال گرایی و 

 ./دولت تدبیر و امید، از خداوند متعال مسالت کرده است منشور اخالقی

/item/majles/ir.iana.www//:http٢۵71۵-4html. 
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 انتصابات
 آیانا 4931مهر  02, دوشنبه

 خاب شدند مدیره و بازرس انجمن واردکنندگان سم و کود ایران انت هیأت
مدیره و بازرس جدید  در مجمع عمومی عادی ساالنه انجمن واردکنندگان سم و کود ایران در محل اتاق ایران، هیأت

 . این انجمن برگزار شد

و  "علیرضا ضیاء"، "نژاد محمد علی"، در پی انتخابات برگزارشده از سم (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .مدیره انتخاب شدند البدل هیأت عنوان عضو علی به "صادق ضیاءابراهیمی"عنوان اعضای اصلی و  به "یزدی حسینیسیدمهدی "

 "جواد شریفی"عنوان اعضای اصلی و  به "جعفر فنا"و  "سیدمجید عمادی"، "محسن مخبری"، "جواد نویدی"همچنین از کود 

 .مدیره انتخاب شدند البدل هیأت عنوان عضو علی به

عنوان  به "مهرزاد یزدی"عنوان بازرس اصلی و  به "رضا بهادری"ادامه این جلسه انتخابات تعیین بازرس انجمن نیز برگزار شد و  در

 .البدل برگزیده شدند بازرس علی

های واردکننده سم و کود، درگیر  های متمادی شرکت پس از آزادسازی واردات سم و کودهای کشاورزی برای بخش خصوصی، سال

کرد، از این رو بزرگان این صنف در پنجم مهرماه سال  های گزافی را به آنها تحمیل می سائل و مشکالت متعددی بودند که هزینهم

منظور حمایت از  خورشیدی، انجمنی با عنوان واردکنندگان سم و کود ایران با هدف حمایت مستقیم از حقوق این صنف به 4934

 ./تن از فعاالن این صنعت و تأیید اتاق بازرگانی ایران، تشکیل شد ٧7دیک به صنعت کشاورزی ایران، با حضور نز

/item/tashakkol/ir.iana.www//:http٢۵4۵٧-4html. 
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 بازار و قیمت ها

 آیانا 4931مهر  41, سه شنبه

 نوسانات قیمت ربطی به کمپین نخریدن مرغ ندارد 
 .نوسانات کاهشی قیمت مرغ که در روزهای اخیر شاهد آن هستیم، ربطی به کمپین نخریدن مرغ ندارد

با اعالم ( ایانا)دهندگان مرغ گوشتی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  مدیره انجمن صنفی پرورش رئیس هیأت

 .شود، ندارد های مجازی تشکیل می هایی که در شبکه نوسانات قیمت مرغ در روزهای اخیر ربطی به کمپین: این خبر گفت

 .آید وجود می آید، مشکالت فوق به قیمت مرغ تابع عرضه و تقاضا است و زمانی که قدرت خرید مردم پایین می: محمد یوسفی افزود

شود تا پایان مهرماه  بینی می تومان کاهش یافته است که پیش ٢77تا  4۵7ی اخیر قیمت مرغ در روزها: وی خاطرنشان کرد

 .ها در همین حد باقی بماند قیمت

رسد، در  تومان درب مرغداری به فروش می 177صورت نقدی با قیمت چهارهزار و  در حال حاضر مرغ زنده به: یوسفی ادامه داد

 .یابد تومان افزایش می 677زار و صورتی که قیمت اقساط آن به چهاره

تومان بوده، در حالی که قیمت عمده آن در میدان  ۵۵7هزار و  بار کشور نیز شش قیمت مرغ در میادین میوه و تره: وی تصریح کرد

 .تومان گزارش شده است 177هزار و  بهمن تهران شش

 ریزی کاهش نیافته است جوجه

های کامل در سبدهای پالستیکی را که فاقد  ای مرغ دگان مرغ گوشتی فروش فلهدهن مدیره انجمن صنفی پرورش رئیس هیأت

بندی که در محل کشتارگاه  های عرضه پس از باز شدن بسته در برخی فروشگاه: بندی باشند را غیرمجاز برشمرد و یادآور شد بسته

از درب کشتارگاه تمامی محصوالت پروتئینی باید  شود، اما ها انجام می بندی مرغ انجام شده است، بنا به درخواست مشتری تقسیم

 .شده خارج شود بندی صورت بسته به

میلیون  477ای که در هر ماه تقریباً  گونه شود، به های گذشته انجام می ریزی همچون ماه در حال حاضر جوجه: یوسفی تأکید کرد

فاق نیفتاده است و با وجود ورود حجاج به کشور، قیمت ریزی ات شود؛ بنابراین هیچ کاهشی در روند جوجه قطعه جوجه توزیع می

 .تواند ناشی از افزایش تقاضا باشد، تغییر نکرده است مرغ که می

کنند این محصول پروتئینی با قیمت  های مختلف تالش می ماه ریزی طی مرغداران با کم نکردن ظرفیت جوجه: وی اظهار داشت

 .مناسب به دست مشتریان برسد

هایی که درباره افزایش هورمون یا  محصوالت تولیدشده پروتئینی در کشور سالمت بوده و با وجود صحبت: ایان گفتیوسفی در پ

 ./شود ها از هیچ هورمونی استفاده نمی عنوان این امر صحت نداشته و در مرغداری شود، باید گفت به هیچ ها می تزریق آن به جوجه

/item/tiyoor-daamo/ir.iana.www//:http٢۵746-4html. 
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 بازار و قیمت ها

 آیانا 4931مهر  02, دوشنبه

 تدارک اردبیلی ها برای تنظیم بازار محصوالت کشاورزی شب عید 
 .داشت با آغاز ذخیره سازی بموقع میو های مورد نیاز مردم در شب عید مشکلی نخواهیم

با توجه به سیاست های : به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل، اصغر پرتوی با اعالم این خبر افزود

حمایتی دولت و در اجرای برنامه تنظیم بازار میوه پایانی سال جاری و ساماندهی خرید و ذخیره سازی و توزیع میوه روزهای پایانی 

با اولویت استفاده از تشکل های ذیربط و مباشرین بخش خصوصی در استان اردبیل با تشکیل  3۵ی سال سال و روزهای ابندائ

تن  ۵77تن پرتغال و  4٢77کارگروه تنظیم بازار با مسئولین سازمان جهاد کشاورزی و دبیری تعاون روستایی اسان نسبت به خرید 

 .سیب قرمز جهت ذخیره سازی اقدام خواهد شد

بزودی تیمی متشکل از مدیر تنظیم بازار و تعاون روستایی و معاونت تولیدات گیاهی جهت بازدید از باغات : کرد پرتوی اضافه

استان مازندران و شهرستان های مشکین شهر و خلخال به منظور اطمینان از باال بودن کیفیت محصوالت میوه شب عید اعزام 

 .با کیفیت باال و استاندارد خواهد بود خواهند شد و نظرات تخصصی آنان معیار خرید میوه 

به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان و کوتاه : معاون برنامه ریزی وامور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل افزود

 .کردن دست دالالن و فرصت طلبان خرید بدون واسطه و با کمترین قیمت مستقیما ً از باغداران خرید خواهد شد

اعتبار مورد نیاز جهت خرید میوه شب عید توسط بانک کشاورزی، صندوق حمایت از توسعه بخش : مقام مسئول افزود این

 .کشاورزی و اتحادیه تعاونی روستایی تامین خواهد شد و هیچ گونه مشکلی از این لحاظ وجود ندارد 

تن سیب قرمز  ٢777حمایت از تولید کنندگان میزان برنامه ریزی شده است تا در راستای : پرتوی درپایان سخنان خود افزود 

 .درجه یک مازاد استان با هماهنگی سازمان تعاون روستایی کشوربه استانهای همجوار صادر شود

در ادامه پیر جمال الدین پور پیغمبر معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان با اشاره به پیش بینی تولید باال و با کیفیت سیب 

هزار تن آن سیب قرمز درجه یک و قابل  17هزار تن می باشد که  4۵4ستان گفت امسال میزان برآورد تولید تامرز درختی در ا

 .هزار تن آن ذخیره شده است  4۵جعبه گیری با کیفیت عالی خواهد شد که تا کنون بیش از 

تی دولت و اجرای برنامه تنظیم بازار میوه در راستای سیاست های حمای: سپس خلیل نیکشاد مدیر تنظیم بازار این سازمان گفت 

ایام پایانی امسال این اولین جلسه کارگروه تنظیم بازار سازمان می باشد که بموقع تشکیل یافته که امید وارم با تشریک مساعی 

ولت و ملت ، دستگاههای ذیربط استان بتوانیم با ساماندهی مناسب درمراحل خرید و ذخیره سازی و توزیع مناسب آن در سال د

 ./همدلی وهمزبانی خدمات شایسته ای را به مردم فهیم و با بصیرت ارائه نمائیم

/item/majles/ir.iana.www//:http٢۵4٧7-4html. 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - 493۱مهر  4۱: تاریخ

 بازار پر از میوه، قدرت خرید همچنان پایین/ وه در بازار ثبات قیمت می
درصدی قیمت ها،قیمت میوه نسبت به دو ماه قبل شکسته شده  ٢7با توجه به افزایش تولید،تناسب بین عرضه و تقاضا و کاهش 

 .است، اما قدرت خرید مصرف کننده همچنان پایین است و کسادی بازار ادامه دارد

،کسادی بازار میوه در حالی ادامه دارد که تولید و توزیع میوه در کشور مطلوب خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

 .است و تقاضای زیادی در بازار وجود ندارد کما اینکه قیمت میوه نسبت به دو ماه اخیر کاهش یافته است

نه به بازار می آید اشتیاق برای خرید بیشتر می شود اما چرخه گرانی و تورم این اجازه را از ما سلب می کند که وقتی میوه نوبرا

ها کامال پر  برای خرید نوبرانه ها عجله نکنیم و قدری صبور باشیم تا ارزانتر شوند اما حاال با اینکه بازار میوه بسیار فراوان و مغازه

 . خرید وجود ندارد و بازار میوه همچنان دو ماه گذشته راکد استهستند متقاضی زیادی برای 

برخی دالالن با اجحاف به تولیدکننده و مصرف کننده باعث ناعدالتی در سهم بری از قیمت نهایی میوه می : متاسفانه باید گفت

 . شوند و به تولید داخل به زیان وارد می کنند

درصد در خرده فروشی های  9۵با درجه بندی و کیفیتی متفاوت و احتساب سود  براساس این گزارش، اساس قیمت انواع میوه

 . سطح شهر توزیع می شود

تومان در خرده فروشی 4777الی  4۵77تومان و پیاز 4٢77تا ٢777تومان ،سیب زمینی  4۵77تا  4777گوجه فرنگی کیلویی 

 . های سطح شهر عرضه می شود

 9۵77تومان ،موز  ٢۵77الی  1777تومان ، انگور شاهرودی  ٢777مان و درجه دو تو 9777همچنین انگور مهری درجه یک 

تومان ، سیب لبنان  ٢۵77الی  1777تومان ،نارنگی انشو  1۵77تومان و درجه دو  6777تومان ،نارنگی تخم ژاپنی درجه یک 

تومان  9۵77ان ، خیار بوته ای توم 9۵77درجه دو  ۵777تومان ، شلیل درجه یک  9777تومان و درجه دو  ۵777درجه یک 

هزارتومان در خرده فروشی های سطح شهر به  4۵الی  ٢7تومان و پسته تازه کیلویی  1۵7تومان ،هندوانه  4٢77تا ٢777،خربزه 

 . فروش می رسد

میوه نوبرانه با عباس رجائی رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه 

 . با افزایش هزینه های تولید برداشت میوه با قیمت پایین صرفه ندارد: قیمت بیشتری عرضه می شود گفت

مهم ترین عاملی که باعث می شود میوه گران به دست مصرف کننده برسد واسطه های هستند که هر کدام سود : وی تصریح کرد

 . خود را برداشت می کنند

خوشبختانه : ضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در ادامه گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران افزود علی ایرانپور ع

 .عرضه میوه و محصوالت باغی در کل کشور مناسب است و کمبودی وجود ندارد

رف کننده می رسد که محصوالت باغی از کشاورز ارزان خریداری می شود و با واسطه ی دالل گران به دست مص: وی تصریح کرد 

 . در این میان سود سرشاری عاید واسطه ها می شود

برخی سودجویان با انباشته کردن میوه در :ایرانپوربا بیان اینکه نرخ میوه از باغ تا سبد مصرفی خانواده کامالً متفاوت است افزود 

ن میان تولید کننده و مصرف کننده متضرر می شود و انبارو سردخانه ،میوه را با چندین برابر افزایش قیمت می فروشند که در ای

 سود به جیب دالل می رود 

http://www.yjc.ir/fa/comercial
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نماینده مردم مبارکه با تاکید براینکه دولت بایستی نظارت بر قیمت را شفاف کند و با نرخ گذاری مصوب قیمت میوه را کنترل کند 

ه در کنترل و تعدیل درقیمت تاثیرگذار است و نقش افزایش بازارو میادین میوه و تره بار در عرضه مستقیم میو: اظهار داشت 

 . داللگران را از چرخه تولید و مصرف کاهش می دهد

شایان ذکر است از آنجایی که میوه های زمستانه نسبت به میوه های تابستانه ارزانتر است در اواسط فصل پاییزمنتظر رونق 

 .بازارمیوه هستیم 

/news/fa/ir.yjc.www//:http۵91٧۵13 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - 493۱مهر  4۱: تاریخ

 بازار میوه همچنان راکد است/ میوه ارزان شده اما بازار رونق نگرفت
 .است، بازار همچون گذشته راکد است و رونق خوبی نداردتر شده  درصد ارزان ٢7با توجه به اینکه قیمت میوه نسبت به یکماه قبل 

درصد کاهش یافته اما  ٢7، در حالی که قیمت انواع میوه در چند هفته اخیر اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش خبرنگار 

 .تومان رسیده است 1۵7الی  977روز گذشته ،به کیلویی 97تومان 4477بازار میوه همچنان راکد است و هندوانه از 

شود که برخی از سودجویان با تزریق  براساس این گزارش ،ضعف در نظارت و عدم تعیین قیمت مصوب برای عرضه باعث می

 .شود بازار می نظمی و اختالل در محصوالت خود به قیمت دلخواه اقدام به گرانفروشی کنند که این عمل منجر به ایجاد بی

های قبل به دلیل کاهش تقاضا و گرانی میوه در دو ماه گذشته، بازار میوه رونق خوبی نداشت و در حالی که هر  امسال برعکس سال

 .یافت ساله با افزایش تقاضا، قیمت برخی محصول پرمصرف افزایش می

شمارند و  ر این میان برخی سودجویان فرصت را غنیمت میرود که د هرساله به دالیل مختلف قیمت میوه با افزایش تقاضا باال می

 .با افزایش قیمت خواهان کسب سود بیشتری هستند بدون اینکه به منافع تولید کننده و مصرف کننده اندکی بیاندیشند

های  بهانه های سطح شهر عرضه شود، برخی از سودجویان به درصد در خرده فروشی 9۵در حالی که قیمت میوه باید براساس سود 

رود با نظارت بیشتر در عرضه میوه و دیگر  کنند که این امر تخلف است و ازمسئوالن انتظار می مختلف اقدام به افزایش قیمت می

 .ها را کنترل و از افزایش قیمت کاذب جلوگیری کنند محصوالت باغی قیمت

 :براساس این گزارش قیمت انواع میوه در سطح شهر به شرح زیراست 

تومان ،نارنگی  9۵77تومان ،موز  ٢۵77الی  1777تومان ، انگور شاهرودی  ٢777تومان و درجه دو  9777ور مهری درجه یک انگ

 ۵777تومان ، سیب لبنان درجه یک  ٢۵77الی  1777تومان ،نارنگی انشو  1۵77تومان و درجه دو  6777تخم ژاپنی درجه یک 

تا ٢777تومان ،خربزه  9۵77تومان ، خیار بوته ای  9۵77درجه دو  ۵777ک تومان ، شلیل درجه ی 9777تومان و درجه دو 

 . رسد های سطح شهر به فروش می هزارتومان در خرده فروشی 4۵الی  ٢7تومان و پسته تازه کیلویی  1۵7تومان ،هندوانه  4٢77

 .تهای قاچاق در بازار ،متقاضی برای خرید کمتر شده اس خوشبختانه با کاهش واردات میوه

با اشاره به دالیل افزایش  باشگاه خبرنگارانعلی ایرانپور عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با خبرنگار 

وص در ایامی که کاهش میزان عرضه و تقاضا از سوی مصرف کننده، دخالت سودجویان در بازار میوه به خص: قیمت میوه افزود 

بازار پر تقاضا است و سوءاستفاده برخی خرده فروشان در توزیع و عرضه باعث شده که قیمت میوه با گرانی و نوسان قیمتی مواجهه 

 .شود 

چنانچه با توزیع و عرضه مناسب کمبود و خالء در بازار نباشد از سودجویی بسیاری از دالالن جلوگیری خواهد : وی تصریح کرد 

 .شد 

با کاهش میزان واردات و خرید به موقع محصول از باغدار با قیمت مناسب، ضمن حمایت از : نماینده مردم مبارکه یادآور شد 

 . تولیدات داخلی بازارداخلی با مشکل مواجهه نخواهد شد 

 قیمت میوه در خرده فروشی های سطح شهر اندکی متغیر است: عضو کمیسیون کشاورزی مجلس اظهار داشت 

رسد کاهش قیمت میوه و جلوگیری از گرانی است چرا که با  در تفسیر این گزارش آنچه که بیشتر از همه حائز اهمیت به نظر می

شود که البته گرانی یکی از دالیل اصلی  افزایش تقاضا بازار رونق می گیرد، همانطور که کاهش تقاضا منجر به رکود در بازار می

http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
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ست لذا عالوه بر اجرای تمهیدات الزم در راستای کنترل و مدیریت بازار ،الزم است که نظارت فقط کاهش قدرت خرید مردم بوده ا

 مختص به شب عید نباشد و همه روز بازار از سوی بازرسان کنترل و نظارت شود 

ین راهکار جلوگیری از تر ناگفته نماند که گرانی میوه ، یکی علل اصلی کاهش قدرت خرید و تقاضا است،بنابرین ادامه نظارت ،مهم

 .افزایش قیمت است

/news/fa/ir.yjc.www//:http۵913344 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - 493۱مهر  02: تاریخ

 9311 قیمت مرغ در بازار کیلویی/ پیش بینی تعادل قیمت در ماه محرم
تومان  177در آستانه محرم قیمت مرغ نسبت به هفته گذشته در هر کیلوگرم : مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی بیان کرد

 .کاهش داشته است

، در خصوص قیمت خبرنگاران جوانخبرنگار اقتصادی باشگاه عظیم حجت مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی در گفت و گو با 

تومان در  177از نظر تولید و عرضه هیچ مشکلی وجود ندارد اما در هفته جاری نسبت به هفته گذشته با کاهش : مرغ اظهار داشت

ت مرغ هر کیلوگرم گوشت مرغ مواجه شدیم که امیدواریم با تنظیم بازار و تعادل در عرضه و تقاضا در ایام ماه محرم شاهد افت قیم

 .بیش از پیش نباشیم

هزار  6تومان و برای مصرف کننده کیلویی  177هزار و  1در حال حاضر متوسط قیمت مرغ زنده درب مرغداری کیلویی : وی افزود

تواند رضایت مرغدار و مصرف کننده را در بر  های تولید قیمت منطقی که می تومان است در حالی که با توجه به هزینه 477و 

تومان برای مصرف کننده است که در  ٢77هزار و  ٧هزار تا  ٧تومان درب مرغداری و کیلویی  1477تا  1۵77اشد، کیلویی داشته ب

 .غیر این صورت مرغدار با زیان مواجه خواهد شد

 .دبینی شده که قیمت مرغ به قیمت واقعی خود برس با توجه به افزایش تقاضا در ایام ماه محرم پیش: حجت در ادامه گفت

درصد به افغانستان بوده و  47درصد صادرات به عراق و  37از ابتدای سال جاری تاکنون : مدیر عامل اتحادیه مرغداران تصریح کرد

هزار تن صادرات داشته باشیم، که با توجه به توقف دو ماه صادرات امیدوارم که  477بینی شده بود که تا پایان سال  از سویی پیش

 .ار تن برسدهز 47این میزان به 

/news/fa/ir.yjc.www//:http۵9۵۵416 
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 بازار و قیمت ها
 ایران اکونا - 493۱/ مهر /  49, شنبه 

 بازار لبنیات در اوج اختالف های وزارت جهاد و صنایع لبنی آرام طی می کند
های گذشته تغییر چندانی نداشته است و بعد از افزایش نرخ برخی اقالم لبنی در بهار و  سه با هفتهقیمت انواع لبنیات در مقای

 .ها رخ نداده است تابستان امسال، تغییر دیگری در قیمت

هر چند . تومان است ٢677تومان و شیر پرچرب یک لیتری  ٢۵77چرب یک لیتری به طور متوسط  بر این اساس قیمت شیر کم

 .فروشند تومان هم می ٢٧77و شیر بدون الکتوز را تا  9ها شیر با عناوین امگا  رخی برندهمچنان ب

های  ها در خصوص وضعیت قیمت لبنیات و همچنین شیرخام، وزارت جهاد کشاورزی گفته است که کارخانه طبق آخرین اظهارنظر

ماه پیش است را افزایش دهند و با  4۵مصوب لبنی با وجود افزایش قیمت محصوالت خود، حاضر نیستند قیمت شیر خام که 

اند اما صنایع لبنی ضمن رد این ادعا، سازمان حمایت را مسئول رسیدگی به بازار و  یکدیگر علیه دامداران و مردم ائتالف کرده

 .دانند گذاری شیر و لبنیات می قیمت

رغم انتقاد نسبت به  جهاد کشاورزی، این وزارتخانه علیهمچنین به گفته مدیر کل مرکز اصالح نژاد و بهبود تولیدات دامی وزارت 

های لبنی را  کنندگان و مردم ابزار الزم برای اعمال قانون از سوی کارخانه این وضعیت و تالش برای اصالح روند فعلی به نفع تولید

 .ندارد و سازمان حمایت باید به این مسائل توجه کند

تومانی شیرخام  4117که برخی برندهای کوچک حاضر به اعمال نرخ قانونی  غم اینر طبق اعالم وزارت جهاد کشاورزی، علی

توانند این کار را انجام دهند و افرادی دیگر به عنوان کارشناس، مسائلی  شوند و نمی اند، از سوی صنایع لبنی بزرگ تهدید می شده

میلیون  47ای دامدار منافع  د به خاطر سود بردن عدهخواهن گویند می کنند که اصال درست و کارشناسی نیست و می را مطرح می

کنند  ایرانی را به خطر بیندازند در حالی که دو میلیون دامدار در کشور وجود دارند که بالغ بر هشت میلیون تن شیر خام تولید می

ر در کشور منافع ملی و مردم و ضمن تامین اشتغال متضمن بخشی از امنیت غذایی کشور هستند؛ بنابراین منافع دو میلیون دامدا

 .است

تومان عرضه  9۵77تومان و ماست پر چرب یک کیلوگرمی  9٢77اما در بین سایر اقالم لبنیات، ماست کم چرب یک کیلوگرمی 

 .شود می

های  دوغ یک و نیم لیتری نیز که قیمت. تومان قیمت دارد 1177گرمی نیز  9۵7تومان و پنیر  1٧77گرمی  1۵7همچنین پنیر 

 .شود تومان فروخته می ٢177متنوعی دارد، به طور میانگین 

تومان و همچنین کشک یک  4977گرمی 477ای  تومان، پنیر خامه 4٢77گرمی  ۵7تومان، کره  4977گرمی  477ای  پنیر خامه

 .شود های سطح شهر عرضه می تومان در مغازه 4477کیلوگرمی به طور متوسط 

 قیمتمتوسط  وزن انواع محصوالت لبنی

 تومان ٢۵77 یک لیتری شیرکم چرب

 تومان ٢677 یک لیتری شیر پرچرب

 تومان 4677 یک لیتری ای شیر کیسه

 تومان 9٢77 یک کیلوگرمی ماست کم چرب
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 تومان کاهش 9۵77 یک کیلوگرمی ماست پرچرب

 تومان 1٧77 گرمی 1۵7 پنیر

 تومان 1177 گرمی 9۵7 پنیر

 تومان ٢177 لیتری 4.۵ دوغ

 تومان 4٢77 گرمی ۵7 رهک

 تومان 4977 گرمی 477 خامه

 تومان 4977 گرمی 477 ای پنیرخامه

 تومان 4477 یک کیلوگرمی کشک

/com.iranecona//:http16٢1٢ 
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 برنامه و سیاست ها

 - 31/2۱/49فارس

 های دولت رید محصوالت کشاورزی در کمیسیوناختالف بر سر تعیین نرخ خ
از آنجا که دولت برای تعیین قیمت محصوالت کشاورزی باید پیامدهای : مقام بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی گفت قائم

های دولت اختالف  های تضمینی این محصوالت در کمیسیون آن را بررسی کند، این کار ساده نیست و بر سر قیمت

 .است

مقام بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی امروز در حاشیه مراسم  اکبر مهرفر قائم ، علیخبرگزاری فارسخبرنگار اقتصادی به گزارش 

های تضمینی  رونمایی از نشان تجاری محصوالت صنعت زنبورداری کشور در پاسخ به سوال خبرنگار فارس،که چرا اعالم قیمت

های  های تضمینی محصوالت کشاورزی در مجموعه کمیسیون بر سر تعیین قیمت: ت کشاورزی به تأخیر افتاده است، گفتمحصوال

 .دولت اختالف وجود دارد

ای  شود باید بار مالی آن محاسبه شود و بنابراین تعیین قیمت کار ساده وقتی قیمت تضمینی برای محصولی اعالم می: وی افزود

 .آن هم سنجیده شود نیست و باید تبعات

بینی ضرر و زیان صورت گیرد و اینگونه مسائل  در محاسبات تعیین قیمت خرید تضمینی محصوالت کشاورزی باید پیش: وی افزود

 .های مختلف دولت یا کمیسیون شورای اقتصاد باید روی این موضوع بحث شود بر است و در کمیسیون زمان

های تضمینی اطالعی ندارم ولی وزارتخانه در تالش است تا  از زمان اعالم قیمت: زی تصریح کردمقام بازرگانی وزیر جهاد کشاور قائم

توانم  شود نمی ریزی بحث می ها از سوی دولت اعالم شود و از آنجایی که این موضوع در حوزه معاونت برنامه هر چه زودتر این قیمت

 .زمان دقیقی برای آن اعالم کنم

گر فارس مبنی بر اینکه قیمت پیشنهادی وزارتخانه برای خرید تضمینی گندم چقدر پیشنهاد شده است، وی در پاسخ به سوال دی

 .دانم نمی: گفت

تنظیم بازار روغن نباتی در اختیار وزارت جهاد : های روغنی اظهار داشت مقام بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی در مورد خرید دانه قائم

های روغنی با وزارت جهاد منعقد کرده بود  نندگان روغن نباتی قراردادی در مورد خرید دانهکشاورزی است و تشکل انجمن واردک

 .که در شش ماهه اول سال به تعهدات خود عمل کردند اما بعد از این تاریخ تعهدات شان عمل نکردند

کشاورزان به ازای فروش محصوالت  بنابراین با عدم پایبندی تشکل انجمن واردکنندگان روغن نباتی پرداخت: مهرفرد تصریح کرد

 .کشاورزی با تأخیر مواجه شد و مشکالت خاصی را برای کشاورزان به وجود آوردند

در حال حاضر اعتبار خرید : وی با بیان اینکه وزارتخانه نیز برای حل مشکل کشاورزان روند دیگری را دنبال کرد، اظهار داشت

السابق خریداری کنند و  های روغنی را کما فی کشی و روغن نباتی دانه رخانجات روغنهای روغنی تأمین است و قرار است کا دانه

 .های روغنی مکلف شده است شرکت بازرگانی دولتی برای کمک به امر خرید دانه

 .شود های روغنی در نظر گرفته می های روغنی تولید داخل تسهیالتی برای واردکنندگان دانه به ازای خرید دانه: وی بیان داشت

 میلیارد دالری تراز بازرگانی بخش کشاورزی در سال جاری 2بهبود *

http://www.farsnews.com/
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تراز بازرگانی بخش : مقام بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی در ادامه در رابطه با تراز بازرگانی بخش کشاورزی اظهار داشت قائم

دهد که این  دالر رسید و شرایط نشان می میلیارد ۵.6میلیارد دالر بود که سال گذشته به منفی  4، منفی 3٢کشاورزی در سال 

 .میلیارد دالر دیگر کاهش یابد ٢ماه اول سال آینده بهبود یابد و امیدواریم تا پایان امسال تراز بازرگانی کشاورزی  ۵یا  1تراز در 

ها و  حال حاضر اتحادیه در: ای برای عرضه بازار محصوالت کشاورزی دارد، گفت وی در پاسخ به این سوال که وزارتخانه چه برنامه

کنندگان را به صورت  شود محصوالت تولید هزار فروشگاه در سطح کشور می 9الی  ٢های سازمان تعاون روستایی که شامل  تشکل

 .کنند مستقیم عرضه می

ا نمود کمی ها بسیار خوب عمل شده ولی بعضی از جاه در بعضی از استان: مقام بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد قائم

هایی که در اختیار وزارتخانه است روی عرضه مستقیم محصوالت کشاورزی کار  داشته و االن وزارتخانه به دنبال آن است تا شرکت

 .ها عرضه مستقیم را باال ببرند کنند و به کمک تشکل

کنیم تا این نقش  داشته ولی تالش میبار ن تاکنون وزارت جهاد کشاورزی نقش پررنگی در میادین میوه و تره: مهرفرد بیان داشت

 .تر شود پررنگ

شد که  تومان وارد کشور می 4٢٢6هایی مثل ذرت و کنجاله سویا با ارز  نهاده: مقام بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد قائم

التفاوت به جیب یک  ه این مابهدهد ک تر آمد و این موضوع نشان می ها پایین تومان افزایش یافت قیمت آن نهاده ٢۵77وقتی ارز به 

 .عده می رفته است

کننده فاصله چند برابری وجود دارد البته بخشی از این فاصله درست  گوییم بین تولیدکننده تا مصرف امروز می: وی تصریح کرد

 .است ولی باید این فاصله به صورت منطقی باشد
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 برنامه و سیاست ها
 - 31/2۱/41فارس

 الزام دامداران استان تهران به تمدید پروانه چرای دام

چرای دام و رعایت ظرفیت بر اساس اعالم اداره کل منابع طبیعی استان تهران، دامداران استان تهران به تمدید پروانه 

 .مجاز در مراتع ملزم شدند

با توجه به فرا رسیدن  پایگاه اطالع رسانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران،به نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

فصل چرا در مراتع میانبند و قشالقی و به پایان رسیدن فصل چرای دام در مراتع ییالقی، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 

به منظور حفظ و تجدید حیات گیاهان مرتعی و بهره برداری اصولی و بهینه از مراتع و : ای اعالم کرد استان تهران با صدور اطالعیه

شود، از ورود زود هنگام احشام و دام و  سب قوانین و مقررات مربوطه، به تمامی دامداران و بهره برداران ذیحق مراتع اعالم میح

 .همچنین آوردن دام مازاد بر ظرفیت مراتع خودداری کنند

ری از مراتع ییالقی، ضمن خروج دام از در این اطالعیه به دامداران و بهره برداران تاکید شده است، با توجه به اتمام فصل بهره بردا

 .این مراتع نسبت به تمدید پروانه چرا برای بهره برداری از مراتع میان بند و قشالقی اقدام کنند

در صورت مشاهده هرگونه تخلف از قوانین و مقررات چرای دام در مراتع با متخلف : براساس این گزارش در این اطالعیه آمده است

مقررات رفتار خواهد شد و متخلفان به مراجع قضائی معرفی و پروانه بهره برداری آنان باطل و از درجه اعتبار  یا متخلفان طبق

ساقط می شود و این اطالعیه به منزله ابالغیه کتبی به تمامی دامداران و بهره برداران تلقی شده و ایشان ملزم به رعایت مفاد آن 

 .خواهند بود

برای دریافت گزارشات مردمی در ارتباط با آتش سوزی های احتمالی در جنگل ها و مراتع  4۵71ماس در این اطالعیه شماره ت

 .اعالم شده است
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ابرنامه و سیاست ه  
 - 31/2۱/41فارس

 قول وزیر جهاد کشاورزی برای تعیین نرخ خرید تضمینی محصول کشاورزی تا پایان مهرماه
گیری برای کشت، اعالم به موقع نرخ خرید  رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به اینکه یکی از دالیل تصمیم

تا پایان مهر نرخ تضمینی کشاورزی اعالم   وزیر جهاد کشاورزی قول داده: تضمینی محصوالت کشاورزی است، گفت

 .شود

برای : گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  عباس رجایی رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در گفت

تضمینی محصوالت زراعی توسط دولت اعالم   متگیری در زمان کشت مناسب، طبق قانون قبل از شروع فصل زراعی باید قی تصمیم

 .شود

ای که هفته  در جلسه: وی با بیان اینکه یکی از شرایط تصمیم گیری کشاورزان اعالم به موقع نرخ خرید تضمینی است، افزود

 .ورزی اعالم شودهای تضمینی محصوالت کشا گذشته با وزیر جهاد کشاورزی داشتیم، وزیر قول دا که حداکثر تا پایان مهرماه نرخ

توصیه ما اعالم هر چه : تضمینی محصوالت کشاورزی برای ما محرز نشده است، گفت  رجایی با بیان اینکه علت تأخیر در اعالم نرخ

 .سریعتر نرخ تضمینی محصوالت کشاورزی است
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 برنامه و سیاست ها
 - 31/2۱/49فارس

بسته روحانی حاوی / ها بدون حمایت از بورس تثبیت قیمت/ ها در گردش نیست درصد دارایی بانک 91
 جراحی در اقتصاد باشد

سال گذشته،   های مردم در بورس طی یک تومان از داراییهزار میلیارد  ۰1معاون وزیر اسبق اقتصاد با اشاره به تبخیر 

جمهور هفته آینده ارائه کند در برگیرنده اصالحات اساسی و جراحی در  ای که قرار است رئیس امیدواریم برنامه: گفت

 .اقتصاد باشد

ها مرسوم است  در دولت: ، گفتخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  حیدر مستخدمین حسینی کارشناس اقتصادی در گفت

خواهند، اما در چارچوب  نویسند و از وی رهنمود می که وزرا برای اجرای بخشی از حوزه فعالیت خودشان به رئیس جمهور نامه می

ور خاصی از ریاست جمهور نیست و در ای که بر عهده وزیر و سازمان تحت رهبری آن وزیر است نیازی به اخذ مکاتبه یا دست وظیفه

 .ای رسم نبوده است هیچ دوره

جمهور خواسته شده هر چه زودتر اصالحات اقتصادی را  طی این نامه از رئیس: وزیر به رئیس جمهور افزود 1وی با اشاره به نامه 

 .شود انجام دهند چرا که در غیر اینصورت شرایط رکود به شرایط بحران تبدیل می

های اقتصادی نیست،  رئیس جمهور مسئول تدوین برنامه: اد اقتصاد با اشاره به اینکه این نامه فاقد راهکار است، بیان داشتاین است

پولی   بلکه تنظیم روابط اقتصادی و تخصیص منابع کالن کشور بر عهده وزیر اقتصاد است و بانک مرکزی هم مسئولیت سیاست

 .کشور را به عهده دارد

ای ندارد بلکه شرایط حاکم بر اقتصاد و بازار  وزیر به رئیس جمهور اطالعات جدید و تازه 1نامه : نی تصریح کردمستخدمین حسی

هایی که با بازار سرمایه سر و کار دارند با اعداد و ارقام این گزارش  کند و همه فعاالن بازار سرمایه و اقتصاددان سرمایه را بیان می

 .آشنا بوده و هستند

 .کند در حالی که شرایط فعلی بدتر است نامه مذکور شرایط اقتصادی را تا پایان خرداد تشریح می: وی افزود

اتخاذ چند : این استاد اقتصاد با اشاره به اینکه بازار سرمایه در آغاز دولت فعلی رو به صعود و تا چند ماه مثبت بود، تصریح کرد

 .تر شد شد و رکودی که در اقتصاد حاکم بود در بازار سرمایه عمیق سیاست منجر به از هم پاشیدن اوضاع بازار سرمایه

باعث شد تا با ورود صنایع به  3٢های اقتصادی در نیمه دوم سال  ورود دولت و اعالم سیاست: مستخدمین حسینی تصریح کرد

ش کل بازار سهام ایران حدود های بورس شود بطوری که از ارز دوران رکود، سرآغازی برای افت قیمت سهام و ریزش مداوم شاخص

 .میلیارد دالر رسید 477میلیارد دالری بورس به زیر  4۵7میلیارد دالر تبخیر شد و ارزش  ۵7

تواند در حوزه بازار پول  ها می این سیاست: ها و اصالحات جدی است، گفت وی با بیان اینکه شرایط اقتصادی کشور نیازمند سیاست

های مختلف این نسخه پیچیده  های اقتصادی واحد برای همه حوزه باشد و به عنوان یک بسته سیاستو سرمایه، بازار کاال و ارز 

 .شود تا اقتصاد شرایط رو به جلو را طی کند

براساس اطالعات غیر رسمی از رشد اقتصادی باالیی برخوردار نیستیم و بین یک تا منفی یک و : مستخدمین حسینی تصریح کرد

 .است به عبارتی حدود صفر

ای را فراهم کرد تا اعتماد به فعاالن  در شرایط فعلی رشد اقتصادی اصال مطلوب نیست و باید زمینه: این استاد اقتصاد بیان داشت

 .اقتصادی برگردانده شود
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سمت بازار هایشان را به  وی با بیان اینکه وزیر اقتصاد چند روز پیش برای بار سوم در دو سال گذشته از مردم خواسته که دارایی

های خود را به بورس آوردند اما با کاهش سرمایه مواجه  های وزیر دارایی ای در دو سال گذشته اعتبار حرف عده: سرمایه ببرند، گفت

 .هایشان را به سمت این بازار سوق دهند خواهد که سرمایه شدند، با این وجود وزیر اقتصاد باز هم بدون تغییر شرایط از مردم می

های خود را  با بازگشت اعتماد مردم حتما سرمایه: ناس اقتصادی با بیان اینکه دولت باید اعتماد را به مردم برگرداند، افزوداین کارش

 .آورند به بازار سرمایه می

زار اند در با گذاری در بورس به دولت اعتماد ندارند چرا که دیده در شرایط فعلی مردم برای سرمایه: مستخدمین حسینی بیان داشت

سرمایه دولت در قیمت محصوالت دخالت کرده و با توجه به افزایش هزینه واحدهای تولیدی اجازه افزایش قیمت محصول به آنها 

 .داده نشده است

 .بندی عالمت منفی به بازار بود در فروش سهام بورس محدودیت ایجاد شد و این سهمیه 3٢در اواخر سال : وی افزود

رغم افزایش  همچنین دولت در ابتدای امسال دستور عدم افزایش قیمت محصوالت را علی: هار داشتاین کارشناس اقتصادی اظ

 .های مادی و نقدینگی را دارد ها صادر کرد که این موضوع حکایت از دخالت مستقیم در بازار سرمایه بدون کمک هزینه

بنابراین عواملی که از دولت : اند، گفت ار سرمایه منع شدهها تا حدودی از حضور در باز مستخدمین حسینی با اشاره به اینکه بانک

 .نویسند اند االن به رئیس جمهور نامه می بوده  موجب این اتفاقات در بازار سرمایه

به لحاظ سیاسی نظری در مورد این نامه ندارم اما شاید نامه مذکور توجیحی بر کارکردهای فعلی بازار باشد تا : وی اظهار داشت

 .زند بازار احساس کنند که بخشی از دولت حرف آنها را میفعالین 

دهد که  کنند و این امر نشان می ها در امور اقتصادی دخالت می در این نامه قید شده برخی از دستگاه: این استاد اقتصاد بیان داشت

 .نظرات متفاوتی در اجرا وجود دارد  بین وزرا نقطه

تا مدتی قبل بازار پول  16از سال : ها کمک بگیرد، اظهار داشت در این مقطع باید از بانکمستخدمین حسینی با بیان اینکه دولت 

 .پوشش دهنده و کمک دهنده بازار سرمایه بود اما در این بحران اخیر بازار سرمایه به حاشیه رفته است

دولت با حمایت : را اعالم کرد، گفتوی در پاسخ به این سؤال که رئیس جمهور براساس چه محاسباتی سال گذشته خروج از رکود 

کنند  کرد که واحدهای کوچک هم رشد می ها و افزایش تولیدات آنها فکر می از برخی واحدهای بزرگ مثل خودروسازی و پاالیشگاه

 .در حالی که این برداشت اشتباه بود

وج از رکود اعالم شد در حالی که این بنابراین به محض افزایش تولید واحدهای بزرگ خر: این کارشناس اقتصادی تصریح کرد

 .موضوع صحت نداشت

اکنون هم در  اقتصاد کشور نه تنها سال گذشته از رکود خارج نشده بود بلکه هم: این کارشناس بازار بورس و سرمایه اظهار داشت

 .رکود قرار دارد

ست و وقتی پیشخوان اقتصاد در رکود باشد در همه جای دنیا بورس پیشخوان و پیشانی اقتصاد ا: مستخدمین حسینی تصریح کرد

 .توان به کل اقتصاد تعمیم داد این موضوع را می

یافت و تقاضا برای خرید کاهش پیدا  رکود اگر کاهش پیدا کرده بود موجودی انبارها افزایش نمی: این استاد اقتصاد بیان داشت

 .ل سیمان، فوالد، کاشی و سرامین، دارو افزایش یافته استکرد، در حالی که موجودی انبار واحدهای صنعتی و تولیدی مث نمی

افزایش موجودی انبارها، کاهش شیفت تولیدی واحدهای صنعتی و تعطیلی واحدهای صنعتی به معنای کاهش : وی بیان داشت

 .تقاضا و رکود است
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هزار تومان یکی  9خ دالر از هزار به کاهش ارزش پول ملی و افزایش نر: مستخدمین حسینی با اشاره به موضوع تورم اظهار داشت

توانست اثر  از عوامل افزایش تورم در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد بود که این افزایش در فاصله یک تا یک و نیم سال می

 .خود را بر اقتصاد بگذارد

ها و تزریق ماهانه  ث هدفمندی یارانهبح: نژاد بیان داشت وی با اشاره به دومین دلیل افزایش تورم در دوره ریاست جمهوری احمدی

 .رفت میلیارد تومان عامل بعدی افزایش تورم در آن دوران به شمار می ۵77هزار و  9

سال  9یا  ٢پرداخت به لحاظ زمانی  ساخت مسکن مهر هم که بیشتر وجوه آن را دولت باید می: این کارشناس اقتصادی بیان داشت

ه شود، بنابراین تورم قبل از دولت فعلی افزایش خودش را جاری ساخته بود و کاری که دولت اش تخلی طول کشید تا اثرات تورمی

 .فعلی انجام داد این بود که سیاستی اتخاذ نکند که پایه پولی بانک مرکزی را تهدید کند

هزار  1۵7از رقم مذکور : شود، گفت هزار میلیارد تومان برآورد می ٧۵7های کشور  مستخدمین حسینی با بیان اینکه سرمایه بانک

 .میلیارد تومان آن در گردش نیست

ای از منابع بانکی برای  هزار میلیارد تومان در حوزه مسکن قفل شده بطوریکه عده 1۵7هزار میلیارد تومان از  4۵7فقط : وی افزود

 .های خود نیستند اند اما قادر به فروش سازه ساخت و ساز استفاده کرده

این عوامل رکود : هزار میلیارد تومان دولت به نظام بانکی بدهکار است، گفت 447ادی با بیان اینکه دولت حدود این کارشناس اقتص

 .کند و باید تغییر یابد را بیشتر تحریک می

ها باید بتوانند از بانک مرکزی نقدینگی  بانک: کند، گفت تر می مستخدمین حسینی با بیان اینکه سیاست فعلی رکود را عمیق

 .ریافت و در بازار پخش کنند و بخشی از این سرمایه را صرف تولید کنند تا آرام آرام اقتصاد از گردنه رکورد خارج شودد

اند که هفته آینده ارائه دهند در برگیرنده اصالحات و  امیدواریم بسته جدیدی اقتصادی که رئیس جمهور قول داده: وی افزود

 .شویم ورت ما با وضعیت بدتری در حوزه اقتصاد مواجه میجراحی اقتصادی باشد و در غیر این ص
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 4931مهر  41, چهارشنبه

 مذاکره برای صادرات پسته، خرما و زعفران ایران / ر اوگانداآغاز کشت فراسرزمینی د

ای در روابط اقتصادی دو  های دوجانبه و شروع دوران تازه جلسه مشترک ایران و اوگاندا در راستای احیای همکاری

 . کشور امروز در وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد

الملل و  ای مشترک بین هومن فتحی، مدیرکل دفتر امور بین روز در جلسه، ام(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ای وزارت امور خارجه اوگاندا در  های منطقه گیه، مدیرکل همکاری های اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی و روزته کاتون همکاری

 .قتصادی دو کشور برگزار شدای در روابط ا های دوجانبه ایران و اوگاندا و شروع دوران تازه راستای احیای همکاری

های اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه دولت ایران، ریاست  الملل و همکاری در این جلسه، مدیرکل دفتر امور بین

این امر : کمیسیون مشترک اقتصادی بین دو کشور را به وزارت جهاد کشاورزی به ریاست محمود حجتی واگذار کرده است، گفت

 .های مطلوبی را برای پیشرفت ایجاد خواهد کرد سنگینی بود که در صورت مدیریت بهینه آن، فرصت وظیفه

ها و  هومن فتحی با بیان اینکه برگزاری این جلسه مشترک در راستای مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی جهت احیای همکاری

ن برای برگزاری نخستین اجالس مشترک اقتصادی دو کشور ای در روابط اقتصادی دو کشور است، از توافق طرفی شروع دوران تازه

 .در تهران خبر داد 493۵در بهار 

های کشاورزی، صنایع، نفت و گاز، بهداشت و علوم و  های مشترک دو طرف در زمینه قرار بر این است همکاری: وی خاطرنشان کرد

 .تحقیقات تعیین شود و در زمان اجالس توافقات الزم انجام گیرد

برگزار شود که متأسفانه به دالیلی این امر صورت  4943ی با بیان اینکه نخستین اجالس بین دو کشور قرار بود در سال فتح

نگرفت، اظهار امیدواری کرد که با واگذاری ریاست کمیسیون مشترک اقتصادی بین دو کشور به وزارت جهاد کشاورزی برگزاری 

 .این اجالس به نحو مطلوب محقق شود

خوشبختانه ایران تاکنون حضور خوبی در کشور اوگاندا داشته و برخی فعاالن اقتصادی کشور ما در حوزه کشت : امه دادوی اد

 .فراسرزمینی در حال فعالیت در این کشور هستند

ایش سطح های افز های اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه در این مالقات راه الملل و همکاری مدیرکل دفتر امور بین

در : ویژه ذرت مورد بررسی قرار گرفت، افزود اراضی در اختیار جمهوری اسالمی ایران در اوگاندا جهت کشت محصوالت مختلف به

های مناسب برای اراضی  این جلسه، طرف اوگاندایی از تسهیالتی که برای کشور ما برشمرد، به تضمین برگشت سرمایه، ارائه تعرفه
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ی جنگلی برای تولید چوب و ارسال به کشور اشاره کرد و خواستار توسعه صادرات چای از اوگاندا به ایران مستعد و اختصاص اراض

 .شد

ای برای صادرات  تواند دروازه با توجه به ارتباطات اوگاندا با کشورهایی همچون چین و آمریکا، این کشور می: فتحی تصریح کرد

 .محصوالت ایرانی به سایر مناطق دنیا باشد

های ایرانی جهت کشت فراسرزمینی در اوگاندا استقبال و بر توسعه صادرات محصوالت کشاورزی به  وی از معرفی و حضور شرکت

ویژه محصوالت سنتی و مرغ و سایر طیور تأکید کرد و از ادامه مذاکرات برای توسعه صادرات و همچنین مبادله  این کشور به

 .رتبط خبر دادهای دامی و گیاهی با مقامات م پروتکل

آالت کشاورزی در اوگاندا و تقویت حضورمان در این باره است، خاطرنشان  فتحی با اشاره به اینکه یکی از اهداف ما ورود ماشین

های  های مشترک با کشورهای آفریقایی تأکید خاصی دارند و سال گذشته نیز کمیسیون وزیر جهاد کشاورزی بر توسعه فعالیت: کرد

 .دی موفقی را با کشورهای کنیا و غنا برگزار کردندمشترکی اقتصا

وی با بیان اینکه در این جلسه طرف اوگاندایی با توجه به توان فنی ایران در فرآوری این محصوالت خواستار کشت گیاهان دارویی 

 .ر دادگرفته برای صادرات پسته، زعفران و خرما به اوگاندا خب های صورت در این کشور شده است، از رایزنی

ترین اهداف برگزاری این جلسه مشترک را  های اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی از مهم الملل و همکاری مدیرکل دفتر امور بین

ها جهت پرورش کرم ابریشم و نوغانداری عنوان  ویژه ذرت و توسعه همکاری کشت فراسرزمینی محصوالت راهبردی و استراتژیک به

 ./کرد

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http٢۵764-4html. 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 4931مهر  41, چهارشنبه

 صادرات کنجاله سویا ممنوع شد 
 .با ابالغ بخشنامه سازمان توسعه تجارت، صادرات کنجاله سویا ممنوع شد

: ایانا به نقل از سازمان توسعه تجارت، در این بخشنامه خطاب به گمرک آمده است -ر خبرگزاری کشاورزی ایران به گزارش خبرنگا

به پیوست تصویرجوابیه شماره ( تصویرضمیمه ) 4/6/31مورخ 47۵496/٧4باعنایت به استعالم بعمل آمده طی شماره 

باتوجه به : با ضمائم مربوطه ارسال و بدینوسیله اعالم می دارد دفتر مقررات صادرات و واردات همراه ٢9/6/31 -٢47/31/94394

جزء فهرست کاالهای اساسی، حساس و ضروری دارای اولویت اول موضوع مصوبه ( تعرفه ٢971ذیل ردیف )اینکه کنجاله سویا 

 .ممنوع استهیئت محترم وزیران است، لذا تا اطالع ثانوی صادرات آن  46/4/39هـ مورخ ۵71٢3ت/9٢9/39/1شماره 

تن کنجاله دانه های روغنی از هند در این مدت، دومین واردکننده این  ٢91هزار و  414بنابراین گزارش، ایران نیز با واردات 

تن آن  4۵4هزار و  414از این میزان واردات، . به شمار می رود( 3٢فروردین و اردیبهشت )ماه  ٢محصوالت برای دهلی نو طی این 

تن کنجاله دانه های روغنی از هند  3٧1هزار و  4۵7ایران در مدت مشابه سال گذشته،. له سویا تشکیل می دهدرا واردات کنجا

 .وارد کرده بود

تن از این محصول از دهلی نو  1٧هزار و  14طی این مدت،   سومین وارد کننده کنجاله دانه های روغنی هند یعنی تایلند نیز

تن واردات کنجاله دانه های روغنی قرار  414هزار و  47تن و ژاپن با  ۵1۵هزار و  ٢6ویتنام با  پس از تایلند،. خریداری کرده است

 ./تن کنجاله دانه های روغنی از هند وارد کرده اند ٢9٧هزار و  4٢اروپا و دیگر کشورها . دارند
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 4931مهر  41, چهارشنبه

 واگذاری امور کشاورزی دستگاه های اجرایی به نظام مهندسی کشاورزی 
ای تصدی گری امور کشاورزی و منابع طبیعی دستگاه ه: مدیر کل امور اقتصادی و بین المللی استانداری اردبیل گفت

 . اجرایی به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی واگذار می شود

ایانا، ارژنگ عزیزی امروز چهارشنبه در جلسه شورای استانی نظام مهندسی کشاورزی و  -به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

ی، بیله سوار و پارس آباد را غیر قابل قبول منابع طبیعی استان اردبیل، وجود دانش آموخته بیکار کشاورزی در شهرستان های گرم

باید دستگاه های اجرایی کوچک شوند و امور تصدی گری دستگاه های اجرایی استان در بخش کشاورزی و منابع : دانست و گفت

 .طبیعی به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی واگذار گردد

تواند توانایی الزم را برای انجام کار عملی در دانش آموخته ایجاد کند و بزرگ متاسفانه سیستم آموزشی ما نمی : وی بیان کرد

ترین مشکل ما این است که دانش آموخته هم خودش را وابسته به دولت می کند در حالی که دولت نمی تواند تمامی انتظارات را 

 .بر آورده کند چون شرایط دولت خوب نیست

کشاورزی به معنی واقعی کلمه در میدان عمل و مزرعه توانایی انجام کاری را داشته باشند خیلی اگر کارشناسان : عزیزی اظهار کرد

از مشکالت قابل حل است، در حالی که اثبات توانایی دانش آموختگان کشاورزی به صورت عملی در مزرعه امروز بزرگ ترین 

 .دغدغه و مشکل است

کشت و صنعت مغان برای پروار بندی و باغات : کشاورزی در استان اردبیل بیان کرد وی با اشاره به وجود پتانسیل های بسیار باالی

 .میوه، ظرفیت های بسیار خوبی دارد

بیکار دانش  977رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل هم در این جلسه از وجود سه هزار و 

 .آموخته کشاورزی در سطح استان خبر داد

با توجه به این که استان اردبیل یکی از قطب های مهم کشاورزی در کشور است وجود این همه بیکار دانش : ت آذری گفتمعرف

اموخته کشاورزی در سطح استان قابل قبول و منطقی نیست و عدم همکاری دستگاه های اجرایی استان در برون سپاری امورات 

 .تصدی گری یکی از علل بیکاری و مشکالت است

/item/tashakkol/ir.iana.www//:http٢۵713-4html. 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 4931مهر  41, سه شنبه

 آیین نامه ساماندهی تبلیغات کاالها و خدمات ابالغ شد 
قانون ( 3)نامه ساماندهی تبلیغات کاالها و خدمات موضوع ماده  اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، آیین

رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را که به تصویب هیئت وزیران رسیده است، برای اجرا ابالغ 

 .کرد

 :ایانا، متن این آیین نامه به شرح زیر است-به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور( 4)ندهی تبلیغات کاالها و خدمات موضوع ماده آیین نامه ساما

 :نامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند در این آیین -4ماده 

کاال و )یبی از آنها که متعلق به یک محصول نام، نماد، نشانه، طرح، شعار، عالمت و آدرس وبگاه و یا ترک: تجاری( برند)نشان  –الف 

ها و همچنین انتقال یک مفهوم یا  و یا بنگاه است و موجب شناسایی و تمایز آن از سایر محصوالت، خدمات و یا بنگاه( خدمات

 .شود احساس به مخاطب می

 .شود در داخل تولید می های مربوط به کاالها و خدماتی که(برند)آن دسته از نشان: تجاری داخلی( برند)نشان -ب

ها یا ابزارهای گوناگون از قبیل صدا و سیما، مطبوعات،  ارتباط هدفمند با همگان یا گروه خاص که با استفاده از رسانه: تبلیغات-پ

ت به های سینمایی، اوراق چاپی، تلفن و رایانه برای آگاهی دادن نسب تابلوهای شهری یا دیواری، وسایل حمل و نقل همگانی، فیلم

 .گیرد کاال یا خدمت در جهت بازاریابی و عرضه آنها انجام می

 قانون مدیریت خدمات کشوری( ۵)های موضوع ماده  دستگاه: های اجرایی دستگاه -ت

های تجاری داخلی در بازارهای (برند)وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است به منظور توسعه، ترویج و تبلیغ نشان -٢ماده 

پذیری کاالها و خدمات ایرانی، تشویق تولیدکنندگان و صادرکنندگان با نشان برتر نسبت  جی و با هدف افزایش رقابتداخلی و خار

 :به انجام موارد زیر اقدام کند

تجاری و ارایه آن به کمیسیون ( برند)های ترویج و فرهنگ سازی موضوعات مرتبط با نشان نویس دستورالعمل  تهیه پیش -الف 

 .این آیین نامه برای تصویب( 9) موضوع ماده

این آیین نامه ( 9)های تجاری صادراتی به کمیسیون موضوع ماده (برند)پیشنهاد بسته های حمایتی و تشویقی با اولویت نشان -ب 

 .برای تصویب

 .ربط یه به مراجع ذیهای موجود و تدوین راهکارها و پیشنهادهای الزم و ارا شناسایی خألهای موجود در قوانین، مقررات، رویه -پ

 .تجاری عالی داخلی( برند)های تجاری برتر و ضوابط اعطای نشان (برند)های انتخاب نشان تدوین و ابالغ شاخص -ت

 .های تجاری برتر داخلی به صورت سالیانه(برند)انتخاب، معرفی و تشویق نشان -ث 

 .های تجاری برتر داخلی(برند)برگزیده از میان نشان های تجاری(برند)تجاری عالی داخلی به نشان( برند)اعطای نشان -ج 

 .های تجاری منتخب داخلی در بازارهای خارجی(برند)حمایت از تبلیغات نشان -چ 

های  شود با عضویت وزارتخانه نامیده می "کمیسیون"نامه به اختصار  تجاری که در این آیین( برند)کمیسیون ملی نشان -9ماده 

، جهاد کشاورزی، امورخارجه، دادگستری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و ارشاد (ییسر)صنعت، معدن و تجارت 
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های بازرگانی،  و رؤسای اتاق( حداقل در سطح مدیر کل)های ملی استاندارد ایران و ثبت اسناد و امالک کشور،  اسالمی و سازمان

 .شود صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون ایران تشکیل می

های اجرایی ذی ربط  شود و حسب مورد از سایر دستگاه دبیرخانه کمیسیون در وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل می -4تبصره 

 .آید برای شرکت در جلسات با حق رأی دعوت به عمل می

های تشویقی موضوع  نامه، دستورالعمل و بسته االجرا شدن این آیین کمیسیون مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ الزم -٢تبصره 

 .شود، بررسی و تصویب کند را که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد می( ٢)ماده ( ب)و ( الف)بندهای 

های تجاری برتر در خارج از کشور و (برند)به منظور ساماندهی و حمایت از تبلیغات تولیدکنندگان و صادرکنندگان با نشان -1ماده 

 :ی، سازمان توسعه تجارت ایران مکلف است نسبت به انجام موارد زیر اقدام کندتوسعه بازارهای صادرات

 .های نمایشگاهی و مراکز تجاری خارج کشور های ایرانی در محیط حمایت از تبلیغات بنگاه -الف 

ارایه پیشنهادات  های تجاری داخلی در بازارهای خارج از کشور و(برند)شناسایی قوانین و مقررات مخل سهولت تبلیغات نشان -ب

 .اصالحی

های (برند)های احتمالی از نشان استفاده  های تجاری داخلی با هدف جلوگیری از سوء(برند)المللی نشان حمایت از ثبت بین -پ 

 .المللی تجاری داخلی در سطح بین

 .ی هدفهای کشورها های تجاری داخلی در رسانه(برند)ای نشان حمایت از ساخت و پخش تبلیغات رسانه -ت 

 .های تجاری به خارج از کشور های تجاری برتر داخلی در پذیرش و اعزام هیئت(برند)کمک به حضور نشان  -ث 

 .های تجاری برتر داخلی(برند)کمک به ایجاد دفاتر بازرگانی و مراکز تجاری در خارج از کشور برای نشان -ج 

 .های تجاری برتر داخلی در خارج از کشور(برند)نشان های تخصصی و اختصاصی از همکاری در برگزاری نمایشگاه -چ 

های تجاری برتر داخلی هر ساله پس از انتخاب از سوی سازمان توسعه تجارت ایران، منتشر و (برند)فهرست نشان –تبصره

 .رسانی خواهد شد اطالع

ای تجاری داخلی در داخل کشور و با ه(برند)وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است به منظور ساماندهی تبلیغات نشان -۵ماده 

گرایی و محدودسازی تبلیغ کاالهای خارجی و ترویج  هدف ترویج فرهنگ تغذیه سالم، حفظ محیط زیست، جلوگیری از تجمل

 :فرهنگ مصرف کاالهای داخلی، نسبت به انجام موارد زیر اقدام کند

گرایی  ویج تغذیه سالم، حفظ محیط زیست، جلوگیری از تجملهای مشارکتی در رسانه ملی جهت تر حمایت از ساخت برنامه -الف

 .و ترویج مصرف کاالهای با کیفیت ایرانی در سطح جامعه با همکاری و هماهنگی رسانه ملی

های مورد عمل از سوی کلیه  های تجاری منتخب داخلی و اعمال تخفیفات حداکثری در تعرفه(برند)حمایت از نشان -ب 

 .های اجرایی ت دستگاههای تحت مدیری رسانه

های ترویجی  های اجرایی مسئول تولید کاال و یا ارایه خدمات جهت اجرای برنامه های تبلیغاتی از طریق دستگاه اعمال حمایت -پ 

نامه از طریق سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران از محل اعتبارات  های تجاری منتخب موضوع این آیین(برند)نشان

 .طمصوب مربو

های عمومی از تولیدات داخلی و تشویق و تسهیل  های اجرایی و سازمان تأمین نیازهای اداری و ملزومات مصرفی کلیه دستگاه -ت 

 .خرید کاالهای با کیفیت ایرانی در سطح جامعه

 .وزارت صنعت، معدن و تجارت است( ت)مرجع تشخیص و تعیین کاالهای موضوع بند  -تبصره
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 .های تولیدی و خدماتی کشور های بخش ای توانمندی رسانهپوشش و انعکاس  -ث

 .آگاهی بخشی و معرفی کاالهای داخلی با کیفیت در مقایسه با مشابه خارجی -ج 

های تحقیق و توسعه، دارای دانش فنی پیشرفته و گواهینامه ثبت اختراع  حمایت از محصوالت داخلی مبتنی بر فعالیت -چ 

 (.پتنت)

 .های اجرایی های تحت مدیریت دستگاه غات کاالهای خارجی و غیرضرور در سطح رسانهمحدودیت تبلی -ح 

های تبلیغاتی بر روی وسایط حمل و نقل اختصاصی به دارندگان  ممنوعیت دریافت هرگونه وجه و تحت هر عنوان بابت فعالیت -خ 

 .ها و نهادها ها و یا سایر سازمان تجاری برتر از سوی شهرداری( برند)نشان

های صنعت،  ، کمیسیون ساماندهی تبلیغات با عضویت وزارتخانه(۵)به منظور اتخاذ تصمیم و اجرای اقدامات موضوع ماده  -6ماده 

، فرهنگ و ارشاد اسالمی، کشور، دادگستری، ارتباطات و فناوری اطالعات، جهاد کشاورزی و بهداشت، (رییس)معدن و تجارت 

 .شود ای ملی استاندارد ایران و صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران تشکیل میدرمان و آموزش پزشکی و سازمان ه

 .شود دبیرخانه کمیسیون ساماندهی تبلیغات در وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل می -تبصره 

ود در حوزه نامه هر شش ماه یکبار ملزم به ارایه گزارش از اقدامات خ ربط موضوع این آیین های اجرایی ذی دستگاه -٧ماده 

 .باشند های تجاری داخلی به وزارت صنعت، معدن و تجارت می(برند)ساماندهی تبلیغات و حمایت از نشان

 .لغو می شود ٢6/1/4943ن مورخ 11٧٧٢ت/۵٢14۵تصمیم نامه شماره  -4ماده 

 –ت صنعت، معدن و تجارت برای اجرا به وزار ٢3/6/4931اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را در تاریخ 

وزارت ارتباطات و فناوری  –وزارت دادگستری  –وزارت جهادکشاورزی  -وزارت امورخارجه  –وزارت امور اقتصادی و دارایی 

سازمان ثبت اسناد و امالک  -وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  -وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -اطالعات وزارت کشور

 .سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران ابالغ کرد -ملی استاندارد ایران سازمان  -کشور 

/item/food/ir.iana.www//:http٢۵7٢٢-4html. 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 4931مهر  41, چهارشنبه

 به اطالعات ابالغ شد  آیین نامه نحوه دسترسی اشخاص
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات را که به تصویب هیئت ( 3)معاون اول رئیس جمهور، آیین نامه اجرایی ماده 

 .وزیران رسیده است، برای اجرا ابالغ کرد

ن نامه، هر شخص حقیقی و یا ایانا به نقل از پایگاه اطالع رسانی دولت، بر اساس این آیی -به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

از طریق ( آنالین)مخصوصی به صورت برخط ( فرم)حقوقیِ ایرانی می تواند درخواست خود برای دسترسی به اطالعات را در برگه 

 .درگاه الکترونیک، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه حضوری به واحد مربوطه تسلیم کند

رسی آزاد به اطالعات، باید پاسخ اطالعات را به یکی از روش های زیر و به انتخاب متقاضی موسسات مشمول قانون انتشار و دست

به  -9به صورت بر خط از طریق کار پوشه ملی ایرانیان  - ٢داخلی ( ایمیل)به صورت بر خط از طریق رایانامه  -4: ارایه کنند

 به صورت کتبی از طریق حضوری -1تقاضی صورت کتبی از طریق پست به نشانی و کد پستی اعالم شده از سوی م

 :متن آیین نامه به شرح زیر است

 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات( 4)آیین نامه اجرایی ماده 

مخصوصی که ( فرم)هر شخص حقیقی و یا حقوقی ایرانی می تواند درخواست خود برای دسترسی به اطالعات را در برگه  -4ماده 

قانون می رسد، به صورت برخط از طریق درگاه ( 44)انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات موضوع ماده  به تصویب کمیسیون

 .الکترونیک، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه حضوری به واحد اطالع رسانی موسسه درخواست شونده تسلیم کند

اطالعات باید رسید کتبی یا الکترونیکی شامل شماره  موسسات مشمول قانون به هنگام دریافت درخواست دسترسی به -تبصره 

 .ثبت و تاریخ را به متقاضی تحویل دهند

درخواست متقاضی باید حاوی اطالعات هویتی شامل نام و نام خانوادگی، شماره ملی برای اشخاص حقیقی، شناسه ملی  – ٢ماده 

شماره تلفن )پستی و حسب مورد یکی از ابزار ارتباطی  برای اشخاص حقوقی، نام نماینده قانونی شخص حقیقی یا حقوقی، کد

 .باشد( داخلی یا کار پوشه ملی ایرانیان( ایمیل)همراه، تلفن ثابت، نشانی رایانامه 

 :پاسخ اطالعات باید به یکی از روش های زیر و به انتخاب متقاضی ارایه شود -9ماده 

 داخلی( ایمیل)به صورت بر خط از طریق رایانامه  -4

 به صورت بر خط از طریق کار پوشه ملی ایرانیان -٢

 به صورت کتبی از طریق پست به نشانی و کد پستی اعالم شده از سوی متقاضی -9

 به صورت کتبی از طریق حضوری -1

قرار  درگاه الکترونیک موسسات مشمول قانون، باید راهنمایی الزم برای دسترسی متقاضیان اطالعات را در اختیار آنان -1ماده 

 .دهد

درخواست سند یا اطالعاتی که انتشار عمومی یافته باشد و از طریق درگاه الکترونیک موسسه در دسترس باشد، قابل  -۵ماده 

 .پذیرش نیست

 .اطالعات عمومی که به متقاضی ارایه می شود، می تواند روی درگاه الکترونیک موسسه قرار گیرد -6ماده 



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                             4931 مهر موساهم اخبار هفته 
 

116 
 

ت مشمول قانون، واحد مشخصی را برای پاسخگویی به درخواست های موضوع قانون، معین و مسئول باالترین مقام موسسا -٧ماده 

 .ذی ربط را با حکم خود منصوب می کند

پس از دریافت و بررسی مدارک توسط متصدی دریافت درخواست ها، در صورت کامل بودن کاربرگ یا مدارک احتمالی،  - 4ماده 

 .یل رسید به متقاضی، درخواست مزبور را بالفاصله به واحد مرتبط ارسال کندمتصدی مربوط مکلف است ضمن تحو

اگر متصدی دریافت درخواست ها، اطالعات مورد نظر را غیرمرتبط با موسسه خود بداند، مراتب را در ذیل همان کاربرگ،  - 3ماده 

 .درج و گواهی می نماید

به ( ٢)د مستند قانونی و علت ممنوعیت دسترسی، به ترتیب مقرر در ماده چنانچه پاسخ به درخواست، منفی باشد، بای - 47ماده 

 .متقاضی اعالم شود

موسسات مشمول قانون مکلفند با در نظر گرفتن ماهیت، فوریت و ضرورت اطالعات درخواستی، در سریع ترین زمان  - 44ماده 

 .ن زمان در هر حال نمی تواند بیش از ده روز کاری باشدبه درخواست ها پاسخ کتبی دهند، ای( ٢)ممکن به ترتیب مقرر در ماده 

 .در خصوص درخواست های بر خط، مهلت پاسخگویی از اولین روز کاری پس از دریافت درخواست آغاز می شود -تبصره 

ماره ش. متقاضی می تواند در صورت عدم کفایت یا ناقص بودن اطالعات دریافتی، مجدداً درخواست اطالعات کند – 4٢ماده 

 .پیگیری درخواست جدید باید حاوی شماره درخواست قبلی نیز باشد

قانون الحاق موادی به ( ۵1)قانون برنامه پنجم توسعه مجازند در اجرای ماده ( ٢٢٢)دستگاه های اجرایی موضوع ماده  - 49ماده

ت، کتب و نرم افزار را وصول نمایند و درآمدهای ناشی از فروش نشریا -4941مصوب  -قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 

معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیفی که به همین . وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز نمایند

ق الذکر گیرد تا جهت انجام خدمات فو-منظور در بودجه های سنواتی منظور خواهد شد در اختیار دستگاه های ذی ربط قرار می

 .تعرفه ارایه خدمات با پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات به تصویب هیئت وزیران می رسد. هزینه نمایند

سایر مؤسسات مشمول این آیین نامه مجازند با تصمیم مراجع ذی صالح در قبال ارایه خدمات فوق مبالغی وصول و به  -تبصره

محلی که در بودجه مصوب آنها منظور می شود با رعایت قوانین مربوط برای تداوم خدمات مذکور حساب های مربوط واریز و از 

 .هزینه نمایند

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات مکلف است سامانه الکترونیکی متناسب با حجم درخواست ها و پاسخ ها را ظرف  -41ماده 

این سامانه . راحی و پس از تایید کمیسیون مذکور، به صورت آزمایشی اجرا نمایدیکسال از تاریخ الزم االجرا شدن این آیین نامه، ط

 .پس از سه سال به صورت رسمی، مجرای اصلی اعمال قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات خواهد بود

نامه، نیازمندی ها وشرایط کلیه موسسات عمومی مشمول قانون موظفند ظرف سه ماه از تاریخ الزم االجرا شدن این آیین  -تبصره 

 .خاص خود را به وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات اعالم کنند

سازمان فناوری اطالعات موظف است ظرف شش ماه با همکاری شرکت پست، سامانه کارپوشه ملی ایرانیان را برای اعالم  -4۵ماده 

 .و ارسال اطالعات دولتی به اشخاص راه اندازی کند

 .ات مندرج در این آیین نامه شامل پاسخگویی حضوری و بر خط به صورت یکسان خواهد بودمقرر -46ماده 

برای اجرا به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و  97/6/4931اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را در تاریخ 

 .وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ابالغ کرد

/item/majles/ir.iana.www//:http٢۵716-4html. 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 4931مهر  41, سه شنبه

 تعیین فصل روستا برای برنامه ششم توسعه 
افق حاصل از در برنامه ششم توسعه فصلی را برای روستاها تنظیم کرده ایم و امید می رود با تالش ها و همچنین تو

مذاکرات هسته ای تا دو ماه آینده تمام تحریم های اقتصادی برداشته شود و محدودیت های موجود برای توسعه 

 . روستا در دولت برطرف شود

ایانا، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، در دومین همایش روستا با رویکرد -به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

تفاوت این دولت این است که برای جمع آوری آرا هیچ : نقش روستا در تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی همچنین تاکید کردتبیین 

فرصتی برای سفر به روستا یا تبلیغ در روستاها نداشته است و آن ها این دولت را انتخاب کردند، لذا هر چه تالش کنیم برای این 

 .العاتی دریافت کردیم که در بعضی از روستاها هنوز آب رسانی توسط تانکرها انجام می شودروستائیان کم است؛ اما متاسفانه اط

دولت اهمیت زیادی را برای روستاها قایل است و به دلیل مشکالتی که بیشتر آنها از : واعظی در ادامه با بیان اولویت دولت گفت

ایجاد شده اند، نتوانسته ایم آنچنان که باید به روستائیان  دولت های قبل به ارث رسیده و بسیاری دیگر که توسط تحریم ها

رسیدگی کنیم؛ لذا اعتقاد ما این است که یک روستائی باید هر آنچه را که یک شهر نشین دارد داشته باشد و وسایل مورد نیاز 

 .زندگی روزمره باید برای آن تأمین شود

فصلی را برای روستاها تنظیم کرده ایم و امید می رود با تالش ها و همچنین در برنامه ششم توسعه : وزیر ارتباطات در ادامه گفت

توافق حاصل از مذاکرات هسته ای تا دو ماه آینده تمام تحریم های اقتصادی برداشته شود و محدودیت های موجود برای توسعه 

 .روستا در دولت برطرف شود

از اهمیت بسیاری برخوردار است و ما در این دولت افتخار می کنیم که  در دو سال گذشته موضوع روستا در دولت: وی تصریح کرد

 .درصد آن را روستائیان تشکیل می دهند97برای روستائیان کار می کنیم؛ این دولت متعلق به تمام مردم ایران است که 

فناوری را به عنوان توانمند ساز  بسیاری از کشورها این: در پیشرفت کشورهای توسعه یافته توضیح داد ICTوی با اشاره به نقش 

بخش های دیگر در نظر گرفته اند، ما هم نباید به این فناوری بی تفاوت باشیم و این فناوری در دولت یازدهم در اولویت قرار دارد 

 .که با کمک آن می توانیم خدمات بهتری را به مردم ارائه دهیم

دانش آموختگان زیادی در این حوزه داریم که با : گفت ICTود در حوزه واعظی همچنین در ارتباط با وجود زیرساخت های موج

این استعدادها می توانیم کارهای زیادی را انجام دهیم و باید در کل کشور سیاست هایمان را برای استفاده هرچه بهتر از این 

 .زیرساخت ها تبیین کنیم

خانوار تلفن وجود دارد و کمتر از یک سال آینده  ٢7زار روستای باالی ه ٢6در : وی با اشاره به آمار تلفن در روستاها توضیح داد

 ٢7خانوار جمعیت دارد یک خط تلفن در  ٢7خانوار دارای تلفن خواهند شد و برای روستائیانی که زیر  ٢7تمام روستاهای باالی 

 .هزار روستا در حال حاضر واگذار کرده ایم

هزار روستا نیز  ٢۵هزار روستا دارای اینترنت شدند که  4در یک سال گذشته : شور گفتواعظی با بیان آمار اینترنت روستاهای ک

 97قرارداد تجهیزات آنها تهیه شده است؛ که این تجهیزات در مرحله ترخیص از گمرک هستند و ظرف کمتر یک سال آینده باالی 

 .هزار روستا دارای اینترنت پرسرعت خواهند بود
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برای توسعه روستاها انتقال دولت الکترونیک، آموزش الکترونیک، سالمت الکترونیک و تجارت وی همچنین هدف دولت را 

روستائیان باید همانند شهری ها هیچ محدودیتی را نداشته باشند و باید از تمام امکانات علمی و به روز : الکترونیک دانست و گفت

 .فناوری بهره ببرند

ماموریت پست بانک به خرده بانکداری : گذشته ماموریت پست بانک تغییر کرده است، افزود وی در پایان با بیان اینکه در دو سال

انتقال داده شده است و در روستاها تالش می کنیم که با توجه به این انتقال اشتغال موجود را افزایش دهیم که در حال حاضر 

آن مشغول به کار هستند؛ امیدواریم با همتی که دولت و خود هزار نفر در  ٢٢هزار و پانصد نمایندگی پست بانک وجود دارد که 41

 .روستائیان دارند بتوانیم سربلند باشیم از این توانستیم خدمتی را به روستائیان برسانیم

/item/majles/ir.iana.www//:http٢۵743-4html. 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 4931مهر  41, سه شنبه

 ساکنان سکونتگاه های غیررسمی شهری به روستاها بر می گردند 
برنامه ششم توسعه با تغییر رویکرد اصلی : معاون رییس جمهوری و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت

 . انسانی را مدنظر قرار داده است -وتوسعه اسالمی نسبت به برنامه های قبلی، توسعه مناطق روستایی

ایانا ، محمد باقر نوبخت در دومین همایش ملی روستا با رویکرد تبیین بخش روستا و تحقق -به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

برنامه ششم : اظهار کردسیاست های اقتصاد مقاومتی در سالن اجالس سران تهران با اشاره به ماههای پایانی برنامه پنجم توسعه 

 .توسعه در دو بخش احکام و ارقام و اعداد کمی در دست تدبیر است

احکام مورد نیاز برنامه ششم در حال حاضر از سوی هیات وزیران در دست بررسی است و همکاران سازمان مدیریت و : وی گفت

 .برنامه ریزی در حال نوشتن اهداف توسعه هستند

این برنامه نیازمند آن هستیم تغییر نگاه و رویکرد نسبت به گذشته است و روی عدالت خواهی نظام آنچه در : نوبخت افزود

 .جمهوری اسالمی این الزام برای برنامه ریزان به وجود آورده تا در بودجه ریزی به دنبال تسرر خدمات شهرها به روستاها باشند

که امروز مطابق آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن  37تا  ۵۵سال  وی با اشاره به تغییر نسبت شهرنشینی و روستانشینی از

بخش زیادی از جمعیت شهرنشین امروزی ساکن سکونتگاه های غیررسمی : درصد جمعیت ساکن شهرها هستند، هشدار داد ٧7

 .اطراف شهرها هستند

با این : یمات کشوری ذکر و تصریح کردمعاون رییس جمهور همچنین بخشی از افزایش ضریب شهرنشینی را ناشی از تغییر تقس

 .وجود امروز تغییر رویکرد از الزامات برنامه ریزان کشور است

مفهوم توسعه از زمان جنگ جهانی دوم به بعد مطرح شد که : وی با اشاره به تغییر مفهوم توسعه طی سال های گذشته، ادامه داد

 .ه و آواره شده برآمدندطی آن نظریه پردازان به دنبال کاهش آالم مردم جنگزد

درصدی اقتصادی کشورها را معادل توسعه یافتگی  ٧تا  ۵میالدی نظریه پردازان رشد  ٧7تا  ۵7بین دهه های : نوبخت یادآور شد

آنها قلمداد می کردند و با وجودی که بسیاری از کشورها به این رشد دست یافتند اما مصادیق توسعه یافتگی در آن کشورها آشکار 

 .نشد

مطرح و انسان محور توسعه قرار گرفت اما مشخص شد این مفهوم « رشد همراه با عدالت»پس از آن بود که مفهوم : وی اضافه کرد

نیز به تنهایی کافی نیست و انسان ها نیاز به فرهنگ و برآورده شدن نیازهای اجتماعی، سیاسی و غیره دارند که باید به آنها توجه 

 .کرد

یت و برنامه ریزی کشور با بیان اینکه طی سال های گذشته بیشتر وقت خود را مصروف تدوین الگوهای توسعه رییس سازمان مدیر

یکی از بندهای سیاستی مهم در این زمینه اتخاذ برنامه هایی : یافتگی جهت تحقق سعادت و خوشبختی جامعه ایرانی کردیم، گفت

 .مهاجرت معکوس است جهت توسعه روستایی در راستای تثبیت جمعیت و تشویق

باید شرایطی را فراهم کنیم تا ساکنان سکونتگاه های غیررسمی شهری به روستاها برگردند و با برنامه ریزی و : وی بیان داشت

 .مدیریت بهینه و حمایت از فرصت های مزیت دار شغلی، مقدمات این مهم را فراهم کنیم
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هزار حلقه چاه مجاز و غیرمجاز، ساالنه بیش از شش میلیارد  ٧69وجود بیش از با : نوبخت با اشاره به برخی آمارها، یادآور شد

مترمکعب اضافه برداشت از سفره های آب زیرزمینی انجام می شود که اگر در برنامه ششم توسعه مدیریت نشود قطعا به سوی 

 .بحران پیش می رویم

توسعه : انی منابع طبیعی برای تولید هر کیلو هندوانه، تصریح کردوی به طور نمونه با اشاره به متوسط هزینه کرد سه میلیون توم

کشت های گلخانه ای، پرورش ماهی در قفس، استفاده از ظرفیت های مرزهای آبی طوالنی در شمال و جنوب کشور، جلوگیری از 

را به کانون تولید و ارزش آفرینی از جمله اقداماتی است که می تواند روستاها ( برابر شده ۵تاکنون  ۵7که از دهه )فرسایش خاک 

 .تبدیل کند

هرچند شاید تحقق همه این برنامه ها در برنامه ششم امکان پذیر نباشد، اما می توان با ریل گذاری : این مقام مسوول تاکید کرد

 .شتمناسب و تغییر رویکرد اساسی به توسعه روستایی مطابق مفاهیم توسعه اسالمی ـ انسانی در برنامه همت گما

در این راستا نیازمند تفکرات و ایده های جدیدی هستیم تا با هم افزایی بتوانیم خدمات شایسته ای به روستاییان ارایه : وی گفت

 .دهیم و در این راست نیازمند خصوصی سازی و استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد هستیم

حدود دو برابر  3٢ی خرید گندم از کشاورزان در سال جاری که نسبت به سال وی در پایان با اشاره به آمار بیش از هشت میلیون تن

این توفیقات در حالی حاصل شده که هنوز در شرایط تحریم هستیم و به مخالفان برجام هشدار می دهیم که هر : شده، تصریح کرد

 .روز تاخیر در آن ضررهای زیادی را متوجه کشور خواهد کرد

/item/majles/ir.iana.www//:http٢۵744-4html. 
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 برنامه و سیاست ها
 ایسنا - 493۱مهر  49شنبه 

  ها به شرکت نفت، من درآوردی است واگذاری عرصه: حجتی

ها به نفت مصوبه نیست بلکه  واگذاری زمین: فتی خرده گرفت و گفتهای ن های طرح وزیرجهاد کشاورزی از واگذاری اراضی کشاورزی در محدوه

آیا . هکتار زمین نیازی ندارد 3777کار نفت برداشت ذخایر نفتی است و به . ابالغیه است و حتی اگر مصوب هم شده باشد، باید تصحیح شود

ها به شرکت نفت یک موضوع من درآوردی و  اگذاری عرصهدر خلیج فارس که از پارس جنوبی استخراج می شود، دریا را واگذار کرده اند؟ و

 . اشتباه است و منطق ندارد

از افتخارات دولت کنونی : هزار هکتاری خوزستان اظهار کرد ۵۵7به گزارش خبرنگار ایسنا در خوزستان، محمود حجتی در بازدید از طرح 

هزار هکتار اراضی این طرح که در خرمشهر  47تا کنون در خصوص . دپیگیری طرح مقام معظم رهبری است که تا پیش از این متوقف شده بو

 .های بسیاری برداریم است، اقدامات خوبی صورت گرفته اما تا رسیدن به نقطه مطلوب باید گام

د؟ باید بر هکتار زمین بگیر 3777هکتار بوده که حاال در یک شهری، یک میدان نفتی  3777های وزارت نفت تاکنون  کل زمین: حجتی افزود

 .اساس مقررات پیگیری و منعکس شود و هرکسی سر جای خودش برگردد

وقتی در یک مدت مشخص شرکتی نتواند از عهده کاری : ده گفت ها و قراردادهای زیان وزیرجهاد کشاورزی در ادامه ضمن اشاره به شرکت

 .تا این مسئله بر طرف شودبرآید، آن قرارداد یا باید بازبینی و یا لغو شود؛ لذا باید دنبال شود 

از . در مورد پرواربندی، دیدگاهی هست که تاکنون توجه نشده است: چنین به مشکل شرکت پرواربندی خرمشهر اشاره و بیان کرد حجتی هم

بخرد، دامدار موفقی اش را از بازار  دامداری که بخواهد تمام علوفه. نظر من دامداری چه در زمینه دام و چه پروار باید با زراعت تلفیق شود

 .داستان تولید در بخش کشاورزی یک داستان به هم پیوسته و یک زنجیر به هم پیوسته است. نیست زیرا این کار اقتصادی نیست

 .هر کس چنین مجوزهایی در این چند دهه در این مملکت داده، به مردم و کشور ظلم کرده است: وی افزود

امیدواریم آن چه امروز توافق کردیم و آن چه امروز مالحظه کردیم، هر چه زودتر به بار بنشیند و : کردوزیرجهاد کشاورزی در پایان اظهار 

های فنی و مهندسی و قابل قبولی شود و در زمینه نخیالت و مرکبات و دیگر محصوالت کشاورزی بتوانیم  های بایر اکنون تبدیل به باغ زمین

 .شهر داشته باشیمهزار هکتار در خرم 47هایی در سطح  باغ

 .ها آفریده و لذا باید دین خود را به این منطقه ادا کنیم این سرزمین حماسه. همه ما به خرمشهر و مردم خرمشهر مدیونیم: حجتی گفت

/news/fa/ir.isna.www//:http317٧4444٧46 
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 ها برنامه و سیاست
 ایسنا - 493۱مهر  43یکشنبه 

 بررسی الیحه حفاظت و مدیریت از منابع ژنتیک در کمیسیون کشاورزی

 .یک عضو کمیسیون کشاورزی از بررسی پنج بند الیحه مدیریت و حفاظت از منابع ژنتیک در این کمیسیون خبرداد

این الیحه درباره نحوه حفاظت از منابع : ، عنوان کرد(ایسنا) ایران وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان  عباس پاپی زاده در گفت

 .کند ها بحث هایی را مطرح می ژنتیک مثل انواع گونه های گیاهی و جانوری و بهره برداری از آن

 1ماده   به تعریف ذخایر ملی، 9به انواع منابع ژنتیکی مشمول که شامل انسان نمی شود ، ماده  ٢ماده یک این طرح تعاریف ، ماده : او ادامه داد

 .شود به سیاست گذاری کالن این موضوع مربوط می ۵به ساختار تشکیالتی برای شناسایی ونگهداری از این منابع و ماده 

/news/fa/ir.isna.www//:http317٧434٢617 
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 مه و سیاست هابرنا
 ایسنا - 493۱مهر  02دوشنبه 

 کوتاهی مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی عامل هجوم سفید بالک ها

هم اکنون : مدیرکل محیط زیست استان تهران با بیان اینکه کنترل و مقابله با هجوم سفید بالک ها برعهده سازمان محیط زیست نیست، گفت

 .ما مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی در این خصوص پاسخگو نبوده استدهد ا شهرداری صابون شویی را انجام می

های  ها و وزارتخانه ، محمد هادی حیدرزاده با اشاره به وظایف دستگاه(ایسنا)خبرگزاری دانشجویان ایران« شهری»به گزارش سرویس

ه سازمان محیط زیست کنترل نیست بلکه وظیفه ها واقعا وظیف در بحث سفیدبالک: ها در پایتخت گفت مختلف در رابطه با کنترل سفیدبالک

 .مرکز تحقیقات و آفات وزارت جهاد کشاورزی است که در این زمینه تحقیقات کند و راهکارهای ممکن را ارئه دهد

و اجرا کنند ها باید پیگیری  شناسایی بیماری و دادن نسخه با مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی است و آن نسخه را بقیه دستگاه: وی اظهار کرد

 .اما هنوز آن نسخه تهیه نشده است و سازمان های مانند شهرداری تهران با تمام توان با سفید بالک ها مقابله می کند

دهد اما مرکز تحقیقات کشاورزی ورود  هم اکنون شهرداری صابون شویی را انجام می: مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران یادآورشد

 .ه باشد تا بتوان این وضعیت را ساماندهی کرد و جلوی شرایط حادتر در آینده را گرفتتری باید داشت جدی

به گفته مدیرکل محیط زیست استان تهران، بررسی ها نشان داده شده که محل تجمع اصلی سفید بالک ها، مکان هایی است که درخت توت 

هری به عنوان مقصد اصلی این آفت باید مورد بررسی قرار گیرد و راهکارهای بنابراین با توجه به فضای شهر تهران، معابر ش. کاشته شده باشد

 .مقابله ارائه شود

نیز نسبت به انتشار اخباری در مورد منشا سفید بالک ها در  ٢٢براساس گزارش سایت تهران سما، با این حال قاسم موالیی شهردار منطقه 

ی مباحث زیست محیطی دریاچه خلیج فارس، به طور مداوم توسط کارشناسان مربوطه تهران واکنش نشان داده و تاکید کرده است که تمام

 . کنترل می شود و در حال حاضر هیچ گونه آلودگی در آن وجود ندارد و منشاء سفید بالک ها دریاچه خلیج فارس نیست

/news/fa/ir.isna.www//:http317٧٢749914 
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 برنج

 آیانا 4931مهر  41, چهارشنبه

 درصدی برنج ادامه دارد  2۰ضایعات / کشت راتون در شالیزارها خاتمه یافت
های برنج از زمان دولت اصالحات مفتوح روی میز مدیران کشاورزی باقی مانده  با وجود آنکه پرونده اصالح شالیکوبی

درصد است که  2۰تا  4۱دی به آن توجه نشده، اما حجم ضایعات برنج همچنان بین گاه به شکل ج است، اما هیچ

 .نیاز کند تواند کشور را از واردات برنج بی می

هرچند کشت دوم به : با اعالم این خبر گفت( ایانا)عضو اتاق بازرگانی گیالن امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

عنوان کشت دوم برنج که پس از بریدن ساقه اولیه  یزارهای استان گیالن وجود ندارد، اما برداشت راتون بهمعنای اخص آن در شال

 .توان گفت برداشت با حداقل پنج درصد از شالیزارهای گیالن خاتمه یافت رشد کرده و از کیفیت مناسبی نیز برخوردار است، می

تومان متغیر است و  ٧77هزار و  تا هفت 977هزار و  در بازارهای محلی بین هفتدر زمان حاضر قیمت برنج : غالمعلی قربانی افزود

 .کننده خواهد بود توان گفت قیمت نسبتاً شیبداری برای مصرف می

 دهد درصد کاهش می 43شده برنج را  تسطیح اراضی قیمت تمام

شده  توان انتظار داشت قیمت تمام دام کند، میسازی اراضی اق در صورتی که دولت نسبت به تسطیح و یکپارچه: وی خاطرنشان کرد

درصد در کاهش مصرف آب نیز مؤثر  4۵تواند تا  از سوی دیگر، تسطیح اراضی می. درصد کاهش پیدا کند 44تا  4۵تولید بین 

 .باشد

کشت قدیمی  درصد از شالیزارها، ۵7گیرد و حداقل در  صورت سنتی صورت می در زمان حاضر کشت برنج به: قربانی ادامه داد

توان میزان مصرف آب در شالیزارهای برنج را مدیریت  غرقابی جریان دارد، در حالی که با مدیریت منابع آب و تسطیح اراضی می

 .درصد افزایش داد 67کرد و راندمان آب را تا 

 برنج نیاز به شناسنامه دارد

اخالقی اقدام به اختالط برنج کرده و برنج ناخالص را به نام  بی ها با ای از دالل های گذشته عده طی سال: کارشناس برنج تصریح کرد

 .دهند اطالع قرار می کنندگان بی های کیفی در اختیار مصرف برنج

اعتمادی به تولیدکنندگان داخلی، زمینه مصرف برنج خارجی را فراهم کند؛ لذا انتظار  تواند ضمن بی این اقدام می: وی یادآور شد

 .های تولیدی این استان شناسنامه صادر کند عنوان متولی تولید برای برنج د کشاورزی گیالن بهرود سازمان جها می

پردازند، در  بندی محصوالت خود می ها است به شکل سنتی به بسته معرفی برند توسط تولیدکنندگانی که سال: قربانی تأکید کرد

رسد مؤسسه تحقیقات برنج باید  نظر می دهد؛ لذا به خود را کاهش میکند که اثرگذاری  دوره زمانی بلندمدتی امکان تحقق پیدا می

 .فروشی برنج اقدام کند ای نسبت به تطبیق برچسب با محتوا و خالص با تعریف سامانه

ج ایرانی بلند خارجی به نام برن شده به آنجا رسید که عمالً برنج دانه بندی های بسته اعتنایی نسبت به آنالیز برنج بی: وی اظهار داشت

ها به تبلیغ خود  گاه توسط مؤسسه برنج مورد بررسی قرار نگرفت و ماه کنار در صداوسیمای ایران تبلیغ شد و هیچ و برنج فریدون

 .ادامه داد

 پرونده اصالح ساختار برنج، هنوز بایگانی نشده
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مان دولت اصالحات در دستور کار گرفت و وزیر های برنج از ز در حالی که اصالح ساختار شالیکوبی: عضو اتاق بازرگانی گیالن گفت

گاه به سرانجام نرسید و همچنان  کنونی که پیش از این نیز سکاندار وزارت جهاد کشاورزی بود، این طرح را کلید زد، این طرح هیچ

 .های برنج در باالترین میزان ممکن قرار دارد میزان ضایعات در شالیکوبی

شوند و این شکستگی  برج می ها ضایع و تبدیل به خرده های شلتوک در شالیکوبی درصد برنج ٢۵تا  4٧: قربانی همچنین افزود

 .ها صورت نگرفته است با این حال، هنوز اقدامی برای اصالح شالیکوبی. شده را از چرخه مصرف خارج کند تواند برنج ضایع می

نیاز کند، اما این پرونده که  شور را همواره از واردات برنج بیتواند ک تسطیح اراضی در کنار کنترل ضایعات می: وی خاطرنشان کرد

 .ها است مفتوح روی میز مدیران بخش کشاورزی باقی مانده است، با اینکه بایگانی نشده، به دست فراموشی سپرده شده است سال

 کاره رها شد صندوق حمایت از برنج، نیمه

منظور حمایت  صندوق حمایت از تولیدکنندگان برنج که باید به: الن ادامه دادرئیس سابق انجمن حمایت از تولیدکنندگان برنج گی

علت عدم رقبت  ها پیش زده شد، اما به آمد، هرچند کلید تشکیل آن سال وجود می کاران در شرایط خاص به و پشتیبانی برنج

 .متولیان، عمالً به دست فراموشی سپرده شد

گذاران و پیشنهاددهندگان تشکیل  عنوان یکی از پایه جانب در زمان فعالیت در انجمن برنج بهبا وجود اینکه این: قربانی تصریح کرد

 ./انگیزگی متولیان انجمن باعث شد تشکیل صندوق برنج به زمان دیگری موکول شود صندوق برنج بودم، اما بی

/item/keshavarzi/ir.naia.www//:http٢۵7۵٧-4html. 
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 برنج
 خبرنگاران جوان - 493۱مهر  4۱: تاریخ

 های ایرانی و خارجی کاران از اختالط برنج نگرانی برنج
 کاران باید نسبت به موضوع وزارت جهاد برای حمایت از تولید داخل و کاهش نگرانی برنج: عضو کمیسیون کشاورزی بیان کرد

 .های ایرانی و خارجی حساس باشد اختالط برنج

، در خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانحسین نیازآذری عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با 

جاری واردات برنج در فصل برداشت را به  هاد در سالوزارت ج: خصوص کاهش قیمت و واردات برنج در فصل برداشت اظهار داشت

 .ای مدیریت کرد که در شرایط فعلی در دو استان مازندران و گیالن که محل تولید است برنج خارجی توزیع نشده است گونه

 .ها را دارند قیمت کاران در زمان برداشت با کاهش قیمت برنج مواجه نبودند چنانچه در حال حاضر رضایت نسبی از برنج: وی افزود

های  وزارت جهاد برای حمایت از تولید داخل و کاهش نگرانی: های ایرانی و خارجی گفت نیازآذری در خصوص اختالط برنج

کاران باید نسبت به این موضوع حساس باشند و از طرفی دستگاه نظارتی در صورت چنین مواردی با جدیت برخورد کنند تا  برنج

 .کیفیت وارداتی برخوردار هستند های بی ای نسبت به برنج های ایرانی از کیفیت ویژه زیرا برنجاین امر محقق نشود 

/news/fa/ir.yjc.www//:http۵914٢37 
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 تامین مناب

 ع مالی

 - 31/2۱/02فارس

 در نظر گرفتن دیرکرد از بابت تاخیر در پرداخت بهای محصوالت کشاورزی
دولت باید برای تاخیر در پرداخت بهای محصوالت کشاورزی : عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت

 .رداخت کندمبلغی نیز به عنوان دیرکرد به کشاورزان پ

از جایی که عمده اشتغال مردم استان : وگو با خبرنگار فارس در ارومیه اظهار داشت اهلل بیگی امروز در گفت االسالم روح حجت

 .آذربایجان غربی به ویژه در روستاها، در حوزه کشاورزی است باید به این حوزه بیش از این توجه شود

این آمار : غربی در بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی این بخش خبر داد و تصریح کرددرصدی مردم آذربایجان  11وی از اشتغال 

 .توان دریافت که عمده منبع درآمدی و معیشتی خانوارهای این استان از ناحیه کشاورزی است رقم باالیی است و از طریق می

بخش کشاورزی در استان بسیار پایین است،  عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه متاسفانه ارزش افزوده

 .باید دولت در راستای حمایت از صنایع تبدیلی اقدامات اساسی انجام دهد تا شاهد پویایی این بخش باشیم: افزود

 متاسفانه: این مسئول با ابراز ناراحتی از پرداخت دیرهنگام بهای چغندر قند توسط دولت برای چغندرکاران استان، اظهار داشت

 .است بهای چغندر قند خریداری شده توسط دولت امسال واریز شده و بخشی از این مبلغ نیز هنوز به دست چغندرکاران نرسیده

یافته و مهاجرت از روستاها به  بیگی با بیان اینکه در این صورت رغبت کشاورز برای کاشت برخی محصوالت کشاورزی نیز کاهش

 .د سازوکار حمایت از کشاورزان فراهم شودبای: یابد، افزود شهرها افزایش می

: وی با بیان اینکه دولت از بابت تاخیر در پرداخت بهای چغندر قند سال گذشته هیچ اضافه مبلغی پرداخت نکرده است، ادامه داد

 .شود این در حالی است که برای تاخیر در بازپرداخت تسهیالتی که به کشاورزان پرداخت شده دیرکرد دریافت می

دولت : ضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه این موضوع تحت هیچ شرایطی عادالنه نیست، خاطرنشان کردع

 .ای نیز به عنوان دیرکرد به کشاورزان پرداخت کند باید برای تاخیر در پرداخت بهای محصوالت کشاورزی هزینه

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http49317٧٢7777٢33 
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 تامین منابع مالی
 آیانا 4931مهر  49, شنبه

 پرداخت تسهیالت به صادرکنندگان سیب / فراخوان سازمان تعاون روستایی برای تنظیم بازار شب عید
های پایانی سال دریافت نکرده  منظور تنظیم بازار شب سوی اصناف بهتاکنون سازمان تعاون روستایی پیشنهادی از 

کند و  وسیله فراخوان خود را برای استقبال از هرگونه پیشنهاد برای کمک در تنظیم بازار اعالم می است و بدین

 .همچنین پرداخت تسهیالت به صادرکنندگان سیب قطعی شده است

تاکنون : با اعالم این خبر گفت( ایانا)وی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران معاون وزیر جهاد کشاورزی امروز در گفتگ

های پایانی سال دریافت  منظور کمک در تنظیم بازار شب ها به سازمان تعاون روستایی هیچ پیشنهادی از سوی اصناف یا تشکل

 .نکرده است

های پایانی سال از  نه پیشنهاد برای یاری رساندن در تنظیم بازار شبوسیله فراخوان استقبال از هرگو بدین: حسین صفایی افزود

 .شود ها و اصناف اعالم می سوی تشکل

 پرداخت تسهیالت برای صادرات سیب

های کیفی را آغاز کرده است و برای صادرات برخی  سازی میوه ها خرید و ذخیره در حال حاضر شبکه تعاونی: وی خاطرنشان کرد

 .ب نیز مجراهای قانونی مورد بررسی قرار گرفته استمحصوالت نظیر سی

 .گذاری شده است هزار تن سیب هدف ۵77منظور تنظیم بازار داخلی کشور، صادرات حداقل  به: صفایی ادامه داد

قرار کند تسهیالت الزم برای صادرات سیب در اختیار صادرکنندگان رسمی کشور  وسیله این سازمان اعالم می بدین: وی تصریح کرد

 .خواهد گرفت

ها برای صادرات سیب به بانک معرفی شده تا تسهیالت صادراتی خود را دریافت  متقاضیان، اصناف و تشکل: صفایی یادآور شد

 .کنند

 های پایانی سال در مسیر رایزنی سازی شب ذخیره

های پایانی سال در مرحله  ای شبسازی میوه بر با وجود آنکه ذخیره: رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور تأکید کرد

 .سازی و آغاز قرار گرفته است، اما شیوه تنظیم بازار و سناریوی آن برای سال جاری در حال رایزنی است آماده

ها صورت  موقع این محصول توسط سازمان و تشکل های خوبی برای عرضه به با وجود آنکه سال گذشته تالش: وی اظهار داشت

 .ای برای تنظیم بازار سال جاری در دست بررسی است ی تازهگرفت، اما سناریوها

این سازمان از مشارکت و همراهی اصناف مختلف برای تنظیم بازار به شرط آنکه طرح خود را برای خرید : صفایی در پایان گفت

 ./جانبه خواهد کرد صورت کتبی و رسمی ارائه کنند، استقبال همه به

/item/tashakkol/ir.iana.www//:http٢۵47٢-4html. 
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 تامین منابع مالی
 آیانا 4931مهر  41, چهارشنبه

 بانک کشاورزی، عامل رسمی خرید ذخایر استراتژیک شد 
عامل رسمی خرید ذخایر  عنوان با تأیید دولت، بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه، بانک کشاورزی به

 .استراتژیک کشاورزی تعیین شد

مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی  به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، رئیس هیأت( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

خرید تضمینی گندم توسط هزار میلیارد ریال وجه  3٢صبح امروز در جمع مدیران ستادی بانک کشاورزی با بیان این که تاکنون 

عنوان عامل  با تأیید دولت، بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه، بانک کشاورزی به: بانک کشاورزی توزیع شده است، گفت

 .رسمی خرید ذخایر استراتژیک کشاورزی تعیین شد

مرکز آموزشی رفاهی بابلسر برگزار شد،  مهرماه در 4۵مرتضی شهیدزاده در همایش مدیران بانک کشاورزی که امروز چهارشنبه 

تبدیل اضافه برداشت بانک کشاورزی از بانک مرکزی به خط اعتباری، تحقق مرحله نخست افزایش سرمایه بانک کشاورزی و تعیین 

 .تکلیف مطالبات بانک از دولت بابت صندوق بیمه کشاورزی را ازجمله رویدادهای مثبت برای این بانک دانست

المللی باشد، پس شایسته و بایسته است تا با  بخش زیادی از درآمد بانک می تواند از محل بازارهای بین: ن کردوی خاطرنشا

الملل و استفاده صحیح و مؤثر از اعتماد و وجهه مثبت بانک در جوامع  المللی، قوانین بانکداری بین شناخت ریسک بازارهای بین

 .المللی شرایط آن را فراهم کنیم بین

عنوان راهکاری برای جذب منابع مردمی  دزاده همچنین خواستار توجه ویژه مدیران و کارکنان به منابع صندوق توسعه ملی بهشهی

 ./شد
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 تامین منابع مالی
 ایران اکونا - 493۱/ مهر /  4۱,  سه شنبه

 دهد خطر را پوشش می 211بیمه کشاورزی 
: برگزار شد، گفت "بیمه کشاورزی"نژاد در نخستین همایش سران عشایر خراسان جنوبی که با عنوان موضوع  محمد ابراهیم حسن

 .یافتگی آن است این جلسه با موضوع بیمه کشاورزی در این منطقه برگزار شده که این نشان از توسعه

بیمه، : بین در یک بخش وجود دارند در آن توسعه اتفاق خواهد افتاد، تصریح کرد های روشن وی با بیان اینکه زمانی که انسان

های با این بینش که باید محصوالت، مال و جان خود را در مقابل حوادث بیمه کنند در یک جامعه  عاملی برای توسعه است و انسان

 .کنند نگر بوده و زمینه توسعه را فراهم می های آن آینده باشد در واقع انسانوجود داشته 

کشور که در  66از این تعداد حدود : کشور بیمه کشاورزی دارند، افزود 477قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی در سطح دنیا حدود 

 .نه ایران نیز جزو این کشورها استارتباط با بیمه کشاورزی هستند، جزو کشورهای توسعه یافته بوده که خوشبختا

کشور ایران در بخش : کند، یادآور شد سال است که بیمه کشاروزی در ایران فعالیت می 97از  نژاد با اشاره به اینکه بیش حسن

بیمه  کند که امر اهمیت ها محصوالت کشاورزی را تهدید می کشاورزی جزو کشورهای بالخیز بوده و شرایط اقلیمی، آفات و بیماری

 .دهد را در این بخش نشان می

با توجه به اینکه تنوع : دهد، اظهار کرد خطر را در بخش کشاورزی پوشش می ٢71وی با بیان اینکه در حال حاضر بیمه کشاورزی 

 .محصوالت و شرایط اقلیمی در کشور باال بوده به همین نسبت خطراتی که متوجه بخش کشاورزی بوده نیز بسیار باالست

ها  مقام صندوق بیمه کشاورزی با اشاره به اینکه خطرات نوظهوری نیز در بخش کشاورزی وجود دارد که مسبب آن انسان قائم

شود که چتر حمایتی به عنوان بیمه شکل گیرد تا کشاورزان بتوانند از  این مشکالت در بخش کشاورزی سبب می: هستند، افزود

 .مشکالت عبور کنند

شوند تا  برداران بخش کشاورزی دچار خطر می ضور بیمه کشاورزی برای زمانی است که کشاورزان و بهرهح: نژاد ادامه داد حسن

 .دوباره به استمرار تولید در این بخش کمک شود

دلیل اینکه به این مجموعه صندوق بیمه اطالق : درصد دولتی است، یادآور شد 477وی با بیان اینکه صندوق بیمه کشاورزی 

ن سبب است که این مجموعه به دنبال سوددهی نیست بلکه بخش کمی از حق بیمه را از بیمه شده و بخش اعظمی شود به ای می

 .کند دیده پرداخت می کنند ولی مجموع آنها در قالب غرامت به کشاورزان آسیب را از دولت دریافت می

ها به  سراسر کشور با توجه به اینکه هنوز غرامت در 4931-4939قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی با بیان اینکه در سال زراعی 

هزار کشاورز غرامت دریافت  ٢۵7میلیون و   گری وجود داشته و یک هزار پرونده بیمه 967میلیون و   طور کامل پرداخت نشده یک

ان و غرامت میلیارد توم ٢77در این مدت میزان ریالی حق بیمه دریافت شده توسط صندوق بیمه کشاورزی : اند، گفت کرده

 .میلیارد تومان بوده است تا سبب رونق بخش کشاورزی شود 4٢77پرداخت شده توسط این مجموعه 

تری از بخش کشاورزی داشته باشد ولی باید گفت توان دولت  نژاد با اشاره به اینکه هر چند دولت باید حمایت گسترده حسن

برداران بخش کشاورزی صندوق بیمه کشاورزی را حمایت کنند تا این  بهره باید همه افراد چه مسئوالن و چه: نامحدود نیست، افزود

 .صندوق بتواند بخش کشاورزی را در مقابل خطرات فراوانی که در این بخش است مورد حمایت قرار دهد

نیان از فرهنگ ایرا: وی، یکی از مشکالت پیش روی صندوق بیمه کشاروزی را اتکا به درآمدهای دولتی دانست و یادآور شد

شد دیگر کشاورزان برای کمک به او از محل  ای بوده که وقتی کشاورزی در جامعه روستایی دچار مشکل می االیام به گونه قدیم
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ای برای کمک  دادند در حال حاضر نیز صندوق بیمه کشاورزی زمینه درآمدهای خود مقداری را به این موضوع اختصاص می

 .فراهم کرده است دیده کشاورزان به کشاورزان آسیب

نژاد با بیان اینکه کشاورزان باید همیشه محصوالت خود را بیمه کنند و به سبب نوع دوستی و کمک به کشاورزان  حسن

مهم این است که در صندوق بیمه کشاورزی تمام کشاورزان : دیده اقدام به بیمه کردن محصوالت خود باشند، یادآور شد خسارت

 .مینه بالندگی، توسعه و قدرت بیمه فراهم شودکشور مشارکت نمایند تا ز

بنابراین این صندوق اجازه : وی با اشاره به اینکه منابع موجود در صندوق بیمه کشاورزی مربوط به کشاورزان است، افزود

 .های دیگر را ندارد گذاری در بخش سرمایه

ای است  از این مجموعه دارند که یکی از آنها کاهش حق بیمه قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی با بیان اینکه کشاورزان انتظاراتی را

در این راستا باید اشاره کرد سهم کشاورزان در پرداخت حق بیمه صندوق بیمه : شود، گفت که توسط کشاورزان پرداخت می

 .کنیم که افزایش حق بیمه با شیب مالیم باشد درصد است و تالش می ٧۵درصد و حق دولت  ٢۵کشاورزی 

درخواست دیگر کشاورزان از صندوق بیمه کشاورزی این است که رقم غرامت پرداخت شده ضرر و زیان را به طور : نژاد گفت حسن

آل  دهد و در این زمینه باید بیان کرد که مبلغ غرامت پرداختی تنها کمکی به کشاورزان است ولی ایده درصدی پوشش نمی 477

های بخش دولتی برای  الزمه این امر باال بردن حق بیمه است و در این راستا باید کمکآن بوده که جبران خسارت واقعی باشد و 

 .مطلوبیت بیشتر بیمه افزایش یابد

زنی با دولت برای افزایش پرداخت حق بیمه افزایش  وی با بیان اینکه هر چقدر تعداد کشاورزان بیمه شده افزایش یابد قدرت چانه

ها را به موقع پرداخت کنیم و دالیل دیر پرداخت کردن غرامات استفاده از درآمدهای  کنیم غرامت تالش می: یابد، یادآور شد می

 .شود دولتی است که به موقع محقق نمی
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 تحقیقات و نوآوری ها

 - 31/2۱/41فارس

 دارو و سامانه ردیابی دام زنده رونمایی شدسامانه تولید  44
های خام دامی امروز با حضور محمود حجتی  سامانه اقالم تولید دارو و همچنین سامانه ردیابی دام زنده و فرآورده 44

 .جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست رونمایی شد وزیر جهاد کشاورزی و معصومه ابتکار معاون رئیس

، مهدی خلج رئیس سازمان دامپزشکی کشور در مراسم گرامیداشت روز ملی خبرگزاری فارسر اقتصادی به گزارش خبرنگا

باید : کند، گفت های مختلف این بخش فعالیت می سال است که در عرصه 37 دامپزشکی با بیان اینکه سازمان دامپزشکی کشور 

 .هی آغاز مجددی باشد برای اینکه بدانیم کجا هستیم و به کجا خواهیم رفتامروز با فضل و لطف ال

های مختلف دولتی و غیردولتی با ارائه  همچنین بررسی کنیم که چگونه باید در خدمات، ارتقای کیفیت دهیم و در بخش: وی افزود

 .های زندگی هویدا شویم کیفی خدمات در همه عرصه

 .و جایگاه خودمان را به اندازه وزنی که داریم تبیین کنیم، راهی جز عبور از این مسیر نداریم برای آنکه شأن: خلج بیان داشت

 .شود اگر منافع ملی را سرلوحه کارمان قرار دهیم، قطعاً منافع صنفی حاصل می: رئیس سازمان دامپزشکی کشور بیان کرد

تعامل و انسجام و هماهنگی در برنامه ملی قادر خواهیم بود نقش  مان را تبیین کنیم و با من امیدوار هستم جایگاه: وی تصریح کرد

 .کاربردی سازمان دامپزشکی را هویدا کنیم

جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از  در این مراسم با حضور محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی و ابتکار معاون رئیس

 .های خام دامی رونمایی شد ی دام زنده و فرآوردهسامانه اقالم تولید دارو و همچنین سامانه ردیاب 44

های خام دامی وجود دارد، به شماره  توانند با ارسال کدی که بر روی فرآورده براساس این گزارش مردم از این به بعد می

 .از سالمت محصول خود و مشخصات واحد تولیدی آن محصول آگاه شوند 97774379

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http49317٧41774٢63 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا 4931مهر  04, سه شنبه

بانک ژن برتر جهان در محصوالت باغی  41یکی از / تأسیس مرکز آموزشی تخصصی تکنولوژی بذر

 هستیم 
های روز دنیا، موجبات پیشرفت در  برداری از تکنولوژی دن به سر آمده است و باید بتوانیم با بهرهعصر گِل لگد کر

 . های کشاورزی را فراهم کنیم تمامی حوزه

معاون وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه دهمین گردهمایی ساالنه کارشناسان مسئول واحدهای استانی مؤسسه تحقیقات ثبت و 

با اشاره به اینکه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج ( ایانا)گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران گواهی بذر و نهال در 

شانه بخش تولید حرکت کرده است،  به ساله همواره در کنار وزارت جهاد کشاروزی بوده و شانه 477کشاورزی با قدمت تحقیقاتی 

 .فردترین مجموعه در تولید رقم بوده است هب رقم زراعی، منحصر 647این سازمان با تولید : گفت

درصد وارداتی و یک درصد توسط بخش دانشگاهی  91های تحقیقاتی،  درصد ارقام توسط مؤسسه 6۵اسکندر زند با بیان اینکه 

کند و از  تر عمل نظر ما تولید این مقدار رقم کافی نیست و بخش خصوصی و دانشگاهی باید فعال باز هم به: اند، افزود تولید شده

 .های موجود در کشور استفاده شود تمامی ظرفیت

اکنون در  هم: المللی و ورود آنها به عرصه تولید خبر داد و خاطرنشان کرد وی از انعقاد قراردادهای قابل تأمل با نهادهای بین

های تحقیقاتی  یکی از مؤسسه ای که آفت، بیماری یا رقمی نیست که وارد گونه های کشاورزی پیشرو هستیم، به بسیاری از بخش

 .ساعت شناسایی نشود ٢1شود و در کمتر از 

در : آفت، بیماری و علف هرز موجود در کشور خبر داد و تصریح کرد 677های خاص و ویژه برای هریک از  زند از وجود دستورالعمل

های طیور هستیم،  درصد واکسن ۵7سانی و های ان درصد واکسن 67های دامی،  درصد واکسن 477تولید واکسن نیز قادر به تولید 

 .ها را داریم درصدی تمامی واکسن 477شک توان تولید  این در حالی است که بی

وی با بیان اینکه سازمان تات صرفاً یک نهاد تحقیقاتی نیست و در تولید بسیاری از محصوالت از بخش خصوصی پیشی گرفته 

 .هزار تن بذر، سم، کود و ذخایر ژنتیکی اعالم کرد 1۵7ت بر تولید بیش از است، از وظایف حائز اهمیت سازمان را نظار

بانک ژن  47عنوان یکی از  رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با اعالم اینکه مؤسسه اصالح و تهیه بذر و نهال به

اد و یکی دیگر از وظایف سازمان را حفاظت از این باغ ذخایر محصوالت باغی در کشور خبر د ۵1شود، از وجود  برتر دنیا شناخته می

 .ذخایر ژنتیکی عنوان کرد

هایی دانسته که از پشتوانه حاکمیتی و ملی خوبی برخوردار است و  زند مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال را از مؤسسه

های کشوری، موجبات ارتقاء و پیشرفت را  ا اولویتهایش ب سو کردن اولویت سازی و هم این مؤسسه باید بتواند با فرهنگ: ادامه داد

 .مانده را به سرمنزل مقصود برساند در کشور فراهم کند و مباحث زمین

مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال باید در زمینه تحقیقات بیشتر ورود کند، حتی اگر این امر باعث کاهش : وی یادآور شد

 .تولید شود

های مناسب آموزشی و ترویجی کیفیت بذر را توسعه دهیم و حتی قادر خواهیم بود  بتوانیم با استفاده از روشباید : زند تأکید کرد

 .یکی از مراکز آموزشی بخش را برای داشتن یک مرکز تخصصی آموزشی تکنولوژی بذر تجهیز کنیم
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: هایی نیز حاصل شده است، اظهار داشت پیشرفت ایم و های رو به جلویی داشته وی با بیان اینکه در حوزه بذر، نهال و نشاء حرکت

ای که بخواهیم برای ساخت یک ساختمان به جای استفاده از  گونه های کشاورزی عقب هستیم؛ به هنوز در بعضی بخش

ی ایم و برا ها در عصر گل لگد کردن جا مانده های روز شروع به گِل لگد کردن کنیم، در کشاورزی نیز در برخی حوزه تکنولوژی

 .های روز دنیا هستیم سازی و استفاده از تکنولوژی نجات خود، نیازمند نهادینه

هایمان باید بتوانیم با تجزیه و تحلیل امور بیاموزیم که چه چیز را باید  ماندگی برای جبران عقب: معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت

 ./خلق و چه چیز را باید کسر کنیم

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http٢۵444-4html. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/25181-1.html


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                             4931 مهر موساهم اخبار هفته 
 

128 
 

 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانامهر  49, شنبه

 برداری از منابع آب شور با تولید سالیکورنیا  بهره/ تولید روغن خوراکی از آب دریا
گیاهان شورزی راهکاری برای تولید پایدار و اقتصادی با تأکید بر مفاهیم زیست  استفاده از منابع آب شور در تولید

 . محیطی است

از تولید گیاه سالیکورنیا ( ایانا)عضو هیأت علمی مرکز ملی تحقیقات شوری امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

با توجه به آن که ایران یکی از کشورهای تهدیدشونده از : خبر داد و گفت برداری از آب دریا و منابع آب شور کشور در راستای بهره

نظر تنش شوری است و حجم قابل توجهی از منابع آبی آن شور هستند، الزم است راهکارهایی اندیشیده شود که بتوان از این 

 .منابع برای تولید پایدار و اقتصادی با تأکید بر مفاهیم زیست محیطی استفاده کرد

عنوان کرد که قابلیت تولید اقتصادی با ( ها هالوفیت)المحسن رنجبر از راهکارهای استفاده از این منابع را تولید گیاهان شورزی غ

اند و  گونه هالوفیت شناسایی شده که دارای قابلیت کشت در اراضی شور را داشته 4۵77تاکنون بیش از : آب دریا را دارند و افزود

 .گیرند نوان علوفه در تغذیه دام مورد استفاده قرار میع تعدادی از آنها به

گیاه : های هالوفیتی را دارا است، خاطرنشان کرد وی با اعالم اینکه ایران در بین کشورهای خاورمیانه بیشترین تعداد گونه

صورت طبیعی در حاشیه  به کند و در ایران نیز های نمکی و سواحلی دریا رشد می سالیکورنیا یک گیاه هالوفیت است که در مرداب

 .روید زارهای خوزستان، سیستان، بوشهر، یزد، آذربایجان غربی، قم و اصفهان می ها و در شوره مرداب

دهد که این گیاه توانایی باالیی در تولید  تحقیقات انجام شده نشان می: عضو هیأت علمی مرکز ملی تحقیقات شوری ادامه داد

درصد روغن گزینه مناسبی برای تولید روغن خوراکی  ٢4و ادعا شده است که این گیاه با داشتن  های سرشار از روغن دارد دانه

 .است

تواند در تغذیه دام مورد  درصد حاوی پروتئین است که می 19رنجبر با بیان اینکه کنجاله گیاه سالیکورنیا پس از استخراج روغن تا 

 .های جوان این گیاه مصرف سبزی خوراکی در بازار اروپا نیز دارد خسارهعالوه بر این شا: استفاده قرار گیرد، تصریح کرد

آمیز در مکزیک، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و هند خبر داد  طور موفقیت وی از تولید سالیکورنیا با استفاده از آب دریا به

طور متوسط  طح پنج هکتاری در مکزیک است که بهگونه در س شده در این ارتباط کشت این ترین تحقیق انجام مهم: و یادآور شد

 .عملکرد دانه حدود دو تن در هکتار را داشت

عنوان یک  تحقیقات اولیه روی کشت سالیکورنیا به: رنجبر در پایان با اشاره به وسعت قابل توجه نوار ساحلی در کشور تأکید کرد

ی انسان، کاشت آن برای مبارزه با ریزگردها، تولید علوفه دام و خوری برا عنوان پوشش سبز ساحلی، تازه هالوفیت جهت کاشت به

 ./رسد نظر می تولید روغن خوراکی با استفاده از آب دریا ضروری به

w//:httpم/item/jangalomarate/ir.iana.ww٢۵73۵-4html. 
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  وآوری هاتحقیقات و ن
 آیانا 4931مهر  49, شنبه

 شود  زودی رونمایی می دو گونه جدید صنوبر به
 . ها و مراتع کشور رونمایی خواهد شد زودی دو گونه جدید صنوبر در مؤسسه تحقیقات جنگل به

معرفی این دو گونه حاصل : با اعالم این خبر گفت( ایانا)رئیس مرکز تحقیقات البرز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .ها و مراتع است تالش محققان مؤسسه تحقیقات جنگل

 .این دو گونه جدید حداکثر تا دهه فجر رونمایی خواهد شد: مجید حسنی افزود

، تر بوده و با شرایط اکولوژیکی محل کشت های جدید نسبت به ارقام قبلی در مقابل آفات و امراض مقاوم گونه: وی خاطرنشان کرد

 .انطباق بیشتری دارند

های مختلف  این دو گونه از تالقی کلون: ها و مراتع ادامه داد رئیس مرکز تحقیقات البرز وابسته به مؤسسه تحقیقات جنگل

 .های خاصی از کشور کشت خواهد شد صورت آزمایشی در محدوده آمده و پس از رونمایی به دست به

های جدید صنوبر، تولید انبوه شده و در اختیار کشاورزان برای کشت در مزارع چوب  حسنی در پاسخ به این پرسش که آیا گونه

ها و مراتع آن است که دانش فنی تولیدشده در بخش  سیاست اصلی موسسه تحقیقات جنگل: قرار خواهد گرفت، تصریح کرد

ین مجموعه تحقیقاتی، آن را بنیان در داخل ا های دانش تحقیقات را به بخش خصوصی بفروشد یا از طریق ایجاد شرکت

 .سازی کرده و به جامعه عرضه کند تجاری

ها است و  در حال حاضر دانش فنی تولید نهال دو گونه جدید صنوبر در اختیار محققان مؤسسه تحقیقات جنگل: وی یادآور شد

 ./سازی مؤسسه مراجعه کنند توانند به واحد تجاری مندان برای خرید این دانش فنی می عالقه

/item/jangalomarate/ir.iana.www//:http٢۵739-4html. 
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 تخم مرغ

 آیانا 4931مهر  49, شنبه

 باری به کاالی صنعتی تبدیل شود  مرغ باید از کاالی تره تخم
های آینده توسعه صنعت تخم مرغ بازنگری جدی صورت پذیرد تا تولید  برنامهنبود توازن تولید با تقاضا بایستی در 

 .مقرون به صرفه بوده و خسارت آن قابل جبران باشد

دبیر ستاد کشوری ترویج مصرف تخم مرغ در گفت و گو با  Tسید فرزاد طالکش( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

تنگناها و مشکالت زیادی در راه توسعه صنعت تخم مرغ کشور : انا با بیان این مطلب افزودای -خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران

ریزان دولتی است که از جمله آنها می  وجود دارد که برخی از آنها مربوط به خود مرغداران و سهم بسیار مؤثری نیز مربوط به برنامه

ای دارد، اشاره  ل شش ماه از سال عملیات صادرات نیاز به کمک یارانهمرغ که الاق توان به عدم حمایت مالی دولت از صادرات تخم

 .کرد

این مسئله : کننده را از دیگر مشکالت توسعه صنعت تخم مرغ کشور نام برد و گفت مرغ نزد مصرف وی نوسانات شدید قیمت تخم

کنند که راه حل آن از  را به مرغدار وارد میهای نظارتی برای کنترل بازار عمده فشار  ربطی هم به مرغداران ندارد، ولی دستگاه

پیشنهاد شده است که متاسفانه به رغم تمام محاسنی  -مرغ با حداقل نوسان در طول سال پرینت قیمت بر روی تخم -سوی صنف، 

 .مایدن زند و بدون دلیل فنی، اجرا نمی کننده خواهد داشت، دولت از اجرای این پیشنهاد سرباز می که بخصوص برای مصرف

ها  ریزی مرغداران در توسعه یا توازن تولید با توجه به بازار که سال دبیر ستاد کشوری ترویج مصرف تخم مرغ با اشاره به نبود برنامه

مرغداران با اصحاب صنف خود از جمله کانون سراسری مرغ : باعث آسیب و خسارات جبران ناپذیری شده است، یادآور شد

 .کنند دهد، مشورت نمی ات مفیدی را در اختیار ایشان قرار میتخمگذار ایران که اطالع

مرغ را افزایش دهد، از دیگر مشکالت پیش رو  مرغ را که بتواند با تبلیغات مؤثر سرانه مصرف تخم وی عدم برندسازی کارآمد در تخم

به یک کاالی صنعتی تبدیل شود و در باری  مرغ باید از یک کاالی تره تخم: صنعت تخم مرغ کشور اعالم کرد و خاطر نشان ساخت

ساله  ۵های  متاسفانه در برنامه. مرغ نیز داشته باشد ای هم برای عرضه تخم این خصوص الزم است دولت عالوه بر تولید، برنامه

اسی خورد، در حالی که مسئله بسیار اس مرغ به چشم نمی دولت هیچ ردپایی از برنامه ساماندهی توزیع، نگهداری و عرضه تخم

 .های متعدد صنعت همین مورد بوده و هست سال

( IEC)مرغ  المللی تخم کمیسیون بین: گفت« روز جهانی تخم مرغ»مهر ماه به عنوان  4٧طالکش در ادامه با اشاره به نامگذاری 

ورهای مختلف دنیا مرغ از کش بندی یا فرآوری تخم سازی و بسته های بزرگ آماده مرغ، شرکت های بزرگ تولید تخم مرکب از شرکت

 44مرغ از  مرغ و توسعه تکنولوژی در صنعت تولید تخم تأسیس شد و برای گسترش بازار داخلی و صادراتی تخم 4361در سال 

ارائه داد و از همان سال در تمامی کشورهای عضو این « مرغ روز جهانی تخم»سال پیش پیشنهاد معرفی روزی را به عنوان 

 .شود این روز گرامی داشته می(( An egg a day is ok))کمیسیون با شعار واحد 

/item/food/ir.iana.www//:http٢۵477-4html. 

 
 تخم مرغ

 خبرنگاران جوان - 493۱مهر  4۱: تاریخ

 مرغ مازاد تولید مانع قیمت منطقی تخم
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هزار تنی تولید تخم مرغ در کشور مانع قیمت منطقی و  477مازاد : گذار گفت دهندگان مرغ تخم دبیر کل کانون سراسری پرورش

 .موجب ضرر و زیان مرغدار شده است

ادی باشگاه خبرنگار اقتصگذار در گفتگو با  دهندگان مرغ تخم فرزاد طالکش دبیر کل کانون سراسری انجمن صنفی پرورش

مرغ به کشورهای عراق  هزار تن تخم 1٢جاری تاکنون  از ابتدای سال: ، در خصوص صادرات تخم مرغ اظهار داشتخبرنگاران جوان

 .درصد به افغانستان و سایر کشورها بوده است ٢7درصد میزان صادرات به عراق و  ٧۵ای که  و افغانستان صادر شده به گونه

مرغ در کشور وجود دارد که همواره بایستی با اقداماتی اعم از کنترل   هزار تن مازاد تولید تخم 477ه در واقع ساالن: وی گفت

 .های پیر از گردونه تولید، افزایش صادرات و مصرف سرانه این میزان را کاهش دهیم ریزی واحدهای تولیدی و حذف مرغ جوجه

تومان  977هزار و  9الی  ٢۵7هزار و  9درب مرغداری بین کیلویی مرغ  قیمت تخم: مرغ بیان کرد طالکش در خصوص قیمت تخم

تومان اعالم شده که  477هزار و  1مرغ با محاسبه سود مرغدار به طور میانگین کیلویی  است در حالی که قیمت تمام شده تخم

 .مرغ مانع قیمت منطقی و ضرر و زیان مرغدار شده است متأسفانه مازاد تولید ساالنه تخم

/news/fa/ir.yjc.www//:http۵91۵749 
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 (سایر )تولیدات باغی 

 - 31/2۱/4۱فارس

 شود بومی صادر نمی  نهال/ دار در کشور میلیون نهال مجوز 21تولید ساالنه 
کنندگان نهال بدون مجوز در  ذر با بیان اینکه تعداد تولیدمعاون تحقیقات کنترل و گواهی نهال مؤسسه ثبت و کنترل ب

 .شود میلیون نهال مجوزدار در کشور تولید می 21سالی : کشور بسیار زیاد است، گفت

، خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی    عبدالرضا کاوند معاون تحقیقات کنترل و گواهی نهال مؤسسه ثبت و کنترل بذر در گفت

 .شود های مورد تایید و مجوز دار کشور تولید می میلیون اصله نهال، در نهالستان ٢7سالی حدود : گفت

به دلیل عدم رعایت مسائل کیفی : وی با بیان اینکه در کنار واحدهای مجاز تولید نهال، واحدهای غیر مجاز هم وجود دارد، گفت

کنیم، ضمن اینکه اقدامات ایجابی را از طریق قوه قضائیه برای جلوگیری از  احدهای تولیدی را توصیه نمیخرید نهال از این و

 .ایم این واحدهای غیرمجاز انجام داده  فعالیت

آمار رسمی از تعداد واحدهای غیرمجاز تولید نهال در : معاون تحقیقات کنترل و گواهی نهال مؤسسه ثبت و کنترل بذر بیان داشت

 .کنندگان غیر مجاز هستند های البرز، قزوین، آذربایجان غربی، گلستان دارای این تولید ست نداریم و استاند

 .های اخیر میزان واردات نهال و به ویژه نهالی که به منظور احداث باغ باشد، بسیار محدود بوده است در سال: کاوند تصریح کرد

و  ٢تا قبل از مشکالتی که برای عراق به لحاظ حضور نیروهای داعش، ساالنه حدود : وی در مورد میزان صادرات نهال بیان داشت

شد که با  میلیون اصله نهال به کشورهای عراق، افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، تاجیکستان و قرقیزستان صادر می 9نیم تا 

 .آمد این رقم کمتر شده است مشکالتی که برای عراق پیش

 شود کشور صادر نمیهای بومی  نهال* 

معاون تحقیقات کنترل و گواهی نهال مؤسسه ثبت و کنترل بذر با بیان اینکه اگرچه تقاضای نهال برای ارقام بومی و محلی بسیار 

های  ای اجازه صادرات نهال شود و به هیچ صادرکننده دار محدود می دار و دانه صادرات نهال به محصوالت هسته: زیاد است، گفت

 .دهیم های بومی کشور است را نمی پالسم نجیر، پسته که جزء ژرمانار، ا

کنندگان نهال  هر ساله فهرست تولید: وی در پاسخ به این سؤال که متقاضیان نهال برای تهیه نهال باید به کجا مراجعه کنند، گفت

 .شود دارای مجوز در سایت مؤسسه منتشر می

های مجاز اعالم  ستان شود فهرست نهال د نهال که تقریبا با سردشدن هوا آغاز میهر سال در آستانه فصل رش: کاوند بیان داشت

 .کنیم این فهرست را در سایت وزارت جهاد کشاورزی هم منتشر کنیم شود و امسال سعی می می

در راستای  4٢به موجب قانون از سال : وی در ادامه به تشریح عملکرد موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال پرداخت و گفت

 .کنترل بذر و نهال این مؤسسه تأسیس شد

وظیفه مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال شناسایی ارقام، حمایت از ارقام جدید و کنترل و گواهی کیفیت بذر : کاوند افزود

شود واجد  کننده می مصرف ها بذر و نهالی که تحویل و نهال تولیدی است که از طریق اعمال استانداردها در مزرعه، نهالستان

 .شود کیفیت می

ای  وظیفه ذاتی معاونت کنترل و گواهی نهال شناسایی تولید کنندگان نهال در کشور است که واجد شرایط حرفه: کاوند بیان داشت

 .هستند، اما امکانات الزم برای تولید نهال را دارند

http://www.farsnews.com/
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کنندگان و محلی که قرار است در  بنابراین ابتدا تولید: ر تصریح کردمعاون تحقیقات کنترل و گواهی نهال مؤسسه ثبت و کنترل بذ

 .کنیم آن نهال تولید شود را شناسایی کرده و با ارزیابی آب و کیفیت زمین متقاضی مجوز تولید نهال را برای وی صادر می

ؤسسه به کمک همکاران بخش همچنین در این م: معاون تحقیقات کنترل و گواهی نهال مؤسسه ثبت و کنترل بذر بیان داشت

های اجرایی باغبانی را تنظیم  های جهاد کشاورزی در معاونت باغبانی و مدیریت باغبانی سراسر کشور برنامه کشاورزی و سازمان

 .کنم می

ه شود و بخش خصوصی که از ما مجوز تولید نهال گرفته در مناطقی ک متناسب با آن نیازهای نهال مشخص می: کاوند تصریح کرد

 .کنند به ما معرفی کرده و به تایید کارشناسان رسیده شروع به تولید نهال می

ها  در طول پروسه تولید در مراحل مختلف در این نهالستان: معاونت تحقیقات کنترل و گواهی نهال مؤسسه ثبت و کنترل بذر گفت

 .هیمد ها را از نظر کمی و کیفی مورد ارزیابی قرار می کنیم و نهال مراجعه می

های مدنظر برای ریشه،  اند و حداقل شاخص رسند یعنی استانداردهای مورد نیاز را گذرانده هایی که به تایید می نهال: وی افزود

 .ها برخوردارند ارتفاع، ساقه، سالمت ظاهری، وضعیت جوانه

ستانداردها مشخص شد، برای هر واحد بعد از اینکه ا: معاون تحقیقات کنترل و گواهی نهال مؤسسه ثبت و کنترل بذر بیان داشت

کنیم که در آن رقم، سال تولید و نوع پایه و اطالعات  تولیدی و برای هر تولید کننده متناسب با ارقام تولیدی شناسنامه تنظیم می

 .دهیم کنیم و به تولید کننده بابت نهال مصرفی اطمینان خاطر می تولید کننده را درج می

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http49317٧4977494۵ 
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 تولیدات باغی
 آیانا4931مهر  41, چهارشنبه

 تولید نیم میلیون تن لیموترش در سال !/ در جستجوی یک قطره لیموترش در آبلیموهای صنعتی
درصد  ۰1هزار تن لیموترش در کشور، برترین تولیدکننده این محصول در کشور است که  211تولید  استان فارس با

 .کند لیموترش تولیدشده کشور را تأمین می

های مدیریت امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری  کارشناس مرکبات و تغذیه باغ

در حال حاضر استان فارس با : شود، گفت درصد لیموترش کشور در استان فارس تولید می ۵7، با بیان اینکه (ایانا) کشاورزی ایران

 .هزار تن لیموترش، در صدر تولیدکنندگان این محصول در کشور قرار دارد ٢17تولید 

هکتار  477هزار و  رد از این میزان یکهکتار اعالم ک 467هزار و  44پرهام پیروی سطح زیر کشت لیموترش در استان فارس را 

 .نهال و مابقی بارور هستند

الیم  الیم و پرشین درصد لیموترش ارقام مکزیکن ٧7و ( خارگی)شده در استان رقم لیسبون  درصد ارقام کاشت 97: وی افزود

 .هستند

افشانی خبر داد و ارزآوری صادرات  و گرده دلیل مناسب بودن شرایط جوی هزار تنی تولید لیموترش استان به پیروی از افزایش پنج

 .این محصول را مطلوب عنوان کرد

درصد برای تولید لیموی عمانی و پنج درصد آن  ٢۵درصد لیمو تولیدشده در صنایع آبلیموگیری،  ٧7حدود : وی خاطرنشان کرد

 .شود خوری استفاده می تازه

سازمان جهاد کشاورزی استان فارس قیمت خرید لیموترش از تولیدکننده  های مدیریت امور باغبانی کارشناس مرکبات و تغذیه باغ

دلیل کم بودن میزان تولید نسبت به نیاز  متأسفانه به: هزار تومان اعالم کرد و ادامه داد را با توجه به شرایط و رقم چهار تا هشت

شود و مخلوطی از اسیدسیتریک، آب و  فاده نمیای لیموترش نیز است شود در تولید آبلیموهای صنعتی از قطره کشور مشاهده می

 ./رسد کنندگان می ها به نام آبلیمو به دست مصرف سایر افزودنی

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http٢۵717-4html. 
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 تولیدات باغی
 آیانا 4931مهر  41, سه شنبه

 کند  دولت از هفته آینده خرید توافقی سیب را آغاز می: برای نخستین بار در کشور
 .سازمان تعاون روستایی ایران از هفته آینده برای خرید توافقی سیب از باغداران کشور وارد بازار خواهد شد

در : با اعالم این خبر گفت( ایانا)معاون وزیر جهاد کشاورزی امروز در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

منظور تنظیم بازار و جلوگیری از ضرر و  رود، وزارت جهاد کشاورزی به شمار می حالی که سیب جزو محصوالت بارور سال جاری به

 .سیب را آغاز خواهد کردزیان کشاورزان، خرید توافقی 

تومان برآورد شده است که در حاشیه بازار،  ٧77هزار و  تا سه 177هزار و  در حال حاضر قیمت سیب بین سه: حسین صفایی افزود

 .دولت برای خرید سیب از کشاورزان و باغداران فعالیت خود را آغاز خواهد کرد

بینی  های پایانی سال برای صادرات سیب نیز مجراهایی پیش نظیم بازار شبمنظور ت سازی به عالوه بر ذخیره: وی خاطرنشان کرد

 .شده است

 هزار تن گندم 91خرید هشت میلیون و 

یکی از ابزارهای حمایتی برای محصوالت اساسی کشور، خرید تضمینی است : رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور ادامه داد

 .کار گرفته است گیری از اشباع بازار و کنترل عرضه و تقاضا آن را بهکه دولت برای محصوالت راهبردی و جلو

های  ها و تعاونی شود و تاکنون شرکت بازرگانی دولتی با کمک اتحادیه روزهای آخر برداشت گندم سپری می: صفایی تصریح کرد

 .هزار تن گندم از کشاورزان خریداری کرده است 67تولید هشت میلیون و 

غیر از  عنوان دومین محصول مشمول خرید تضمینی مورد توجه قرار گرفته است که به پس از گندم، ذرت به: وی یادآور شد

 .توانند با تحویل محصول، مطالبات و وجوه خود را دریافت کنند ها می خوزستان، سایر استان

 بورس به میدان خرید ذرت آمد

پس از آنکه محصول خود را خشک کردند و در انبارهای تحت کلید  کشاورزان خوزستانی: معاون وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد

توانند برگه و قبض اموال خود را در تابلوی بورس به فروش رسانده و مطالبات حاصل از فروش خود را از  بورس سپرده کردند، می

 .افت کنندشود، از جهاد کشاورزی خوزستان دری التفاوت آن را که توسط بورس محاسبه می خریدار و مابه

ساله محصول خود را  صورت خرید تضمینی و به شکلی که همه توانند ذرت خود را به سایر نقاط کشور می: صفایی اظهار داشت

 .اند برای پرداخت مطالبات خود اقدام کنند تحویل داده

صورت توافقی  ای تعاونی بهه هزار تن ذرت توسط شبکه ٧77های گذشته حدود  در ماه: وی با اشاره به لزوم خرید توافقی گفت

 .کند، شروع خریدهای توافقی است خریداری شده است، اما آنچه این وزارتخانه دنبال می

 چهار درصد مطالبات گندمکاران پرداخت نشده است

خت هزار میلیارد تومان از منابع مختلف برای پردا 3دولت تاکنون : رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور همچنین افزود

 .مطالبات گندمکاران تأمین کرده و در اختیار آنها قرار داده است

 .شود کمتر از چهار درصد مطالبات گندمکاران باقی مانده که به مرور پرداخت می: صفایی خاطرنشان کرد

عنا که اگر ذرت از های جهانی قرار دارد، به این م اکنون قیمت جهانی گندم و ذرت در داخل کشور باالتر از قیمت: وی ادامه داد

 6۵7شود، قیمت جهانی آن پس از باردهی در بندر امام خمینی حدود  تومان خریداری می 3۵7کشاورزان به قیمت هر کیلوگرم 
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منظور جلوگیری از ضرر و زیان به کشاورزان برای خرید تضمینی ذرت، تمام قوای  تومان خواهد بود؛ این بدان معناست که دولت به

 ./گرفته است کار خود را به

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http٢۵74٢-4html. 
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 تولیدات باغی
 آیانا 4931مهر  49, شنبه

 های گیالن برداشت شد  هزار تن فندق از باغ 43
 . های استان گیالن خاتمه یافت هزار هکتار از باغ 4۱ندق از سطح هزار تن ف 43کار برداشت 

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

هزار تن فندق تولید  44دق، حجمی بیش از آوری و افزایش تولید فن های استان گیالن خاتمه یافت و با توجه به سال فندق در باغ

 .ویژه در شهرستان املش، سال بارآوری برای این محصول را رقم زده است شده است که با رکورد دو یا سه تن در هر هکتار به

هارمین عنوان چ هزار هکتار سطح زیر کشت فندق به ٢4هزار هکتار و ایران با  4٧استان گیالن با : نژاد افزود علیرضا شعبان

 .بخش نیست با این وجود، میزان صادرات فندق چندان رضایت. تولیدکننده جهانی فندق در دنیا دارای شناسنامه است

منظور صادرات به قزوین ارسال و از  شود و محصول تولیدشده گیالن نیز به بازار صادراتی فندق از قزوین مدیریت می: وی ادامه داد

 .شود می آنجا بارگیری و آماده صادرات

هزار باغدار، تولید فندق را به عهده  ۵1رودسر، املش، سیاهکل، طالش، رودبار و آستارا با داشتن : نژاد خاطرنشان کرد شعبان

 .اند گرفته

 درآمد یک میلیارد دالری ترکیه از صادرات فندق

هزار تن صادرات فندق توانسته بیش از  ٢٢4با  ٢741تا  ٢749های  ترکیه در سال: عضو اتاق بازرگانی استان گیالن اظهار داشت

 .میلیارد دالر ارز از آن کشور خود کند 4.۵

درصد کل تولید فندق دنیا در اختیار این کشور است و توانسته حجم قابل توجهی از محصول خود  ٧۵: غالمعلی قربانی تصریح کرد

، با این وجود فندق تولیدی ایران کمتر مورد توجه را در صنایع مختلف بهداشتی، آرایشی و محصوالت صنایع غذایی صادر کند

 .گیرد خوری از تبدیل شدن به آجیل مورد استفاده قرار می صنعت قرار گرفته و بیشتر برای تازه

علت عدم توجه و تبلیغات، این  شود که به محصول آرایشی، بهداشتی و غذایی از فندق استحصال می 477بیش از : وی یادآور شد

 .نسته جایگاه خود را در داخل کشور پیدا کندمحصول نتوا

 ./ویژه بهداشتی، آرایشی و دارویی، جذب صنایع از فندق افزایش پیدا کند قربانی اظهار امیدواری کرد که با تمرکز صنایع تبدیلی به

/emit/keshavarzi/ir.iana.www//:http٢۵73٧-4html. 
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 تولیدات باغی
 آیانا 4931مهر  49, شنبه

 شود  زودی رونمایی می دو گونه جدید صنوبر به
 . ها و مراتع کشور رونمایی خواهد شد زودی دو گونه جدید صنوبر در مؤسسه تحقیقات جنگل به

معرفی این دو گونه حاصل : با اعالم این خبر گفت( ایانا) رئیس مرکز تحقیقات البرز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران

 .ها و مراتع است تالش محققان مؤسسه تحقیقات جنگل

 .این دو گونه جدید حداکثر تا دهه فجر رونمایی خواهد شد: مجید حسنی افزود

و با شرایط اکولوژیکی محل کشت،  تر بوده های جدید نسبت به ارقام قبلی در مقابل آفات و امراض مقاوم گونه: وی خاطرنشان کرد

 .انطباق بیشتری دارند

های مختلف  این دو گونه از تالقی کلون: ها و مراتع ادامه داد رئیس مرکز تحقیقات البرز وابسته به مؤسسه تحقیقات جنگل

 .های خاصی از کشور کشت خواهد شد صورت آزمایشی در محدوده آمده و پس از رونمایی به دست به

های جدید صنوبر، تولید انبوه شده و در اختیار کشاورزان برای کشت در مزارع چوب  پاسخ به این پرسش که آیا گونهحسنی در 

ها و مراتع آن است که دانش فنی تولیدشده در بخش  سیاست اصلی موسسه تحقیقات جنگل: قرار خواهد گرفت، تصریح کرد

بنیان در داخل این مجموعه تحقیقاتی، آن را  های دانش شرکتتحقیقات را به بخش خصوصی بفروشد یا از طریق ایجاد 

 .سازی کرده و به جامعه عرضه کند تجاری

ها است و  در حال حاضر دانش فنی تولید نهال دو گونه جدید صنوبر در اختیار محققان مؤسسه تحقیقات جنگل: وی یادآور شد

 ./سازی مؤسسه مراجعه کنند جاریتوانند به واحد ت مندان برای خرید این دانش فنی می عالقه

/item/jangalomarate/ir.iana.www//:http٢۵739-4html. 
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 تولیدات باغی
 ایران اکونا - 493۱/ مهر /  4۱, چهارشنبه 

 مهر ماه امسال 21از  ایوان« انار و خربزه»برگزاری دومین جشنواره 
این جشنواره با اجرای برنامه های : ایوان کی اظهار داشت« انار و خربزه»داوود شرفیه ضمن اشاره به برگزاری دومین جشنواره 

متنوعی نظیر آئین های سنتی منطقه، ایجاد غرفه برای معرفی و عرضه محصوالت کشاورزان، آموزش های الزم برای بهره وری 

 .برگزار می شود... زه کشت، داشت و برداشت و بیشتر در حو

وی با تاکید بر اینکه شهر ایوان کی از دیرباز به عنوان منطقه حاصل خیز برای کشت خربزه و انار در سطح کشور شناخته شده 

خربزه نام می کشت خربزه در این شهر قدمت قابل توجهی دارد تا جایی که از ایوان کی به عنوان شهر نمونه : است، تصریح کرد

 .برند

شهردار ایوان کی، یکی دیگر از اهداف برپایی جشنواره را بررسی راه های کاربردی تر برای صادرات اینگونه محصوالت به کشورهای 

با حضور مسئوالن ملی و استانی و شناخت ظرفیت واقعی این شهر در تولید انبوه محصول انار و : اروپایی و عربی قلمداد کرد و گفت

 .بزه می توان گام های خوبی در توسعه صادرات این منطقه برداشتخر

هکتار از اراضی این  ٢77یک هزار و : شرفیه با یادآوری اینکه بیشترین آمار کشت انار در استان متعلق به ایوان کی است، اضافه کرد

 .شهر زیر کشت انار است

 .تن انار برداشت می شود ٢٢شهر ایوان کی ساالنه به صورت متوسط از اراضی زیر کشت انار در : وی گفت

اشاره کرد، توضیح ... شهردار ایوان کی با یادآوری اینکه از انواع انار ایوان کی می توان به انار گلو باریک، عروسک، ملس، شیرین و 

 .بیش از دو هزار تن این محصول به کشورهای دیگر صادر می شود: داد

ول که بیشتر به کشورهای حاشیه خلیج فارس و کشورهای اروپایی نظیر اتریش و آلمان است صادرات این محص: شرفیه اضافه کرد

 .هزار دالر ارز آوری به همراه دارد ۵77برای کشور 

وی، افزایش رو به رشد تولید انار در کشورهای مختلف جهان را یکی از مهمترین تهدیدها برای این محصول در ایران دانست و 

نون تولید کشور هند بسیار به ایران نزدیک شده و ترکیه نیز در سالهای اخیر دو تا سه برابر اراضی زیر کشت خود هم اک: ادامه داد

 .را افزایش داده اند

در بیش از یک هزار هکتار از زمین های کشاورزی این منطقه خربزه ارقام زرد جاللی، مشهدی و : شهردار ایوان کی همچنین افزود

 .سوسکی کشت می شود

میزان محصول برداشت : وی در خاتمه با یادآوری اینکه در یک هزار هکتار از زمین های ایوانکی خربزه کشت می شود، تاکید کرد

 .هزار تن است که به کشورهای مختف اروپایی و عربی صادر می شود ٢۵شده 

/com.iranecona//:http16499 
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 (سایر )دات دام و طیور تولی

 - 31/2۱/41فارس

 الزام دامداران استان تهران به تمدید پروانه چرای دام

بر اساس اعالم اداره کل منابع طبیعی استان تهران، دامداران استان تهران به تمدید پروانه چرای دام و رعایت ظرفیت 

 .مجاز در مراتع ملزم شدند

با توجه به فرا رسیدن  پایگاه اطالع رسانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران،به نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

دام در مراتع ییالقی، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری فصل چرا در مراتع میانبند و قشالقی و به پایان رسیدن فصل چرای 

به منظور حفظ و تجدید حیات گیاهان مرتعی و بهره برداری اصولی و بهینه از مراتع و : ای اعالم کرد استان تهران با صدور اطالعیه

ود، از ورود زود هنگام احشام و دام و ش حسب قوانین و مقررات مربوطه، به تمامی دامداران و بهره برداران ذیحق مراتع اعالم می

 .همچنین آوردن دام مازاد بر ظرفیت مراتع خودداری کنند

در این اطالعیه به دامداران و بهره برداران تاکید شده است، با توجه به اتمام فصل بهره برداری از مراتع ییالقی، ضمن خروج دام از 

 .برداری از مراتع میان بند و قشالقی اقدام کننداین مراتع نسبت به تمدید پروانه چرا برای بهره 

در صورت مشاهده هرگونه تخلف از قوانین و مقررات چرای دام در مراتع با متخلف : براساس این گزارش در این اطالعیه آمده است

اطل و از درجه اعتبار یا متخلفان طبق مقررات رفتار خواهد شد و متخلفان به مراجع قضائی معرفی و پروانه بهره برداری آنان ب

ساقط می شود و این اطالعیه به منزله ابالغیه کتبی به تمامی دامداران و بهره برداران تلقی شده و ایشان ملزم به رعایت مفاد آن 

 .خواهند بود

مراتع  برای دریافت گزارشات مردمی در ارتباط با آتش سوزی های احتمالی در جنگل ها و 4۵71در این اطالعیه شماره تماس 

 .اعالم شده است

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http49317٧4۵777۵63 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا 4931مهر  41, سه شنبه

از فروش دام خود به شرکت پشتیبانی امور امتناع عشایر / درصدی عشایر در مناطق روستایی 9۰حضور 

 دام 
درصد عشایر کشور در زمان قشالق در مناطق روستایی سکونت دارند که متأسفانه برخی از آنها فاقد  9۰حدود 

 .امکانات اولیه زندگی است

با اعالم اینکه کوچک ( ایانا)ن معاون توسعه و عمران سازمان امور عشایر ایران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایرا

درصد عشایر کشور در  ٢۵تاکنون : ماه ادامه خواهد داشت، گفت آبان 4۵عشایر در سراسر کشور از ابتدای مهرماه آغاز و تا 

 .کنند ماه به این مناطق کوچ می های قشالق سکنی گزیدند و مابقی به مرور تا اواسط آبان مکان

هایی چون ایالم،  شده، کمبود آب وجود دارد که در استان دلیل خشکسالی حادث طق قشالقی بهدر منا: میرولی صفرزاده افزود

دنبال اعتبار هستیم تا بتوانیم آبرسانی  آبی به خوزستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، فارس و هرمزگان برای رفع مشکل کم

 .سیار کنیم

میلیارد تومان برای تأمین آب و علوفه مناطق قشالقی در نظر  47ده است که سازمان امور عشایر پیشنهاد دا: وی خاطرنشان کرد

 .گرفته شود که باید در هیأت دولت بررسی و مصوب شود

 نداشتن فضاهای آموزشی در برخی مناطق روستایی

رصد عشایر کوچنده کشور د 6۵در حال حاضر : مهرماه روز روستا ادامه داد 4۵مقام سازمان امور عشایر درباره نزدیک شدن به  قائم

 .گذرانند ها زمستان را می شوند و بقیه در چادرها یا آالچیق در زمان قشالق در روستاها ساکن می

متأسفانه با وجود آنکه روستاهای کشور از جمعیت باالیی برخوردار است، اما برخی از آنها از امکانات اولیه : صفرزاده تصریح کرد

 .کشی هستند خانوار در حال حاضر فاقد امکاناتی همچون برق یا آب لوله ٢7ه روستاهای با جمعیت زیر ای ک گونه محروم هستند، به

ای همچون مدرسه، خانه بهداشت و سایر ملزومات  درصد مناطق اسکان عشایر دارای امکانات اولیه ٧7حدود : وی یادآور شد

 .ضروری زندگی هستند

ای تولیدکننده هستند که باید از امکانات جوامع شهری برخوردار شوند و در  جامعهروستاییان و عشایر : صفرزاده تأکید کرد

 .های اخیر نیز اقدامات مؤثری انجام شده که هنوز کافی نیست سال

ای که  گونه ویژه در دوره متوسطه است؛ به ترین مشکل جامعه عشایر کوچنده، نداشتن فضاهای آموزشی به بزرگ: وی اظهار داشت

 .شوند ادی از فرزندان عشایر پس از گذراندن دوره ابتدایی، از تحصیل محروم میتعداد زی

وزارت آموزش و پرورش باید برای تأمین امکانات آموزشی در : معاون توسعه و عمران سازمان امور عشایر ایران همچنین گفت

 .کنند، فکری اساسی کند مناطق عشایری و روستاهایی که این عشایر اسکان پیدا می

آموز در حوزه عشایری فعالیت دارند  هزار دانش ٢٢7بر اساس آمار رسمی وزارت آموزش و پرورش حدود : صفرزاده در ادامه افزود

آموز عشایری  هزار نفر دانش 44روزی هستند و تعدادی معادل  آموز تحت پوشش مدارس عشایری و شبانه هزار دانش 461که 

 .روند گیرند؛ یعنی حتی به مدرسه ابتدایی نیز نمی یساالنه تحت پوشش هیچ آموزشی قرار نم

دهند، بنابراین در  آموزان عشایری ادامه تحصیل نمی درصد دانش ٧7پس از گذراندن دوره ابتدایی، حدود : وی خاطرنشان کرد

 .آموزش جامعه عشایری کوتاهی صورت گرفته است
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یری در حال حاضر در مناطق روستایی و در کنار سایر روستاییان ساکن آموزان عشا هزار نفر از دانش 47حدود : صفرزاده ادامه داد

 .به تحصیل مشغول هستند

از آنجا که عشایر در مناطق مرزی و دورافتاده کشور حضور دارند که این امر امنیت کشور را باعث شده است، برای : وی تصریح کرد

 .الزم است اقدامات بیشتری از سوی دولت انجام شودماندگاری بیشتر آنها و فراهم کردن امکانات اولیه رفاهی، 

 هزار خانوار عشایری تاکنون 3۰اسکان 

تا پایان برنامه پنجم توسعه که در سال پایانی آن قرار : مقام سازمان امور عشایر درباره وضعیت اسکان عشایر نیز یادآور شد قائم

 .اند هزار خانوار اسکان پیدا کرده 4۵د، در حالی که تاکنون خانوار عشایری اسکان پیدا کنن ۵77هزار و  داریم، باید شش

شده، نیازمند اعتبار است، اما در حال حاضر اعتباری در این بخش  بینی اسکان عشایر و دستیابی به رقم پیش: صفرزاده تأکید کرد

 .اختصاص نیافته است

 44تا  3ها از  د آنکه در حال حاضر قیمت دام زنده در استانبا وجو: وی از قیمت پایین دام زنده عشایر انتقاد کرد و اظهار داشت

تومان بود،  ۵77هزار و  4٢هزار تومان متغیر است، هنوز به قیمت اسفندماه سال گذشته که قیمت هر کیلوگرم دام زنده 

 .ایم نرسیده

ها دارد؛  ها و فروشگاه شده در مغازه های زنده تفاوت زیادی با قیمت گوشت عرضه های موجود در دام قیمت: صفرزاده همچنین گفت

برند و آنچه که حق عشایر و روستاییان است را به جیب  ها هستند که سودهای کالنی می ها و واسطه ای که در این بین دالل گونه به

 .های زندیگ محروم هستند نند، در حالی که عشایر کشور هر روز فقیرتر شده و از حداقل میز

دلیل قیمت پایین  دستورالعملی ارسال شد که دام زنده از طریق شرکت پشتیبانی امور دام خریداری شود، اما به: وی در ادامه افزود

 .های خود را به شرکت بفروشند یک از عشایر حاضر نشدند دام شده، هیچ ارائه

هزار رأس دام خود را به  سه هایی که انجام دادند، توانستند در مجموع های عشایری با رایزنی تشکل: صفرزاده خاطرنشان کرد

 .کشورهای دیگر صادر کنیم که این رقم بسیار ناچیز است

 ./امیدواریم که قیمت گوشت عشایر واقعی شود تا سود مناسبی عاید این قشر شود: وی تصریح کرد

/item/ortiyo-daamo/ir.iana.www//:http٢۵747-4html. 
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 (سایر )تولیدات زراعی 
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 خرما 

 - 31/2۱/41فارس

 بنیاد برکت به یاری خرماکاران و کشاورزان بوشهر شتافت

ات خرما و ایجاد ارزش افزوده، بنیاد برکت به یاری در راستای ایجاد اشتغال، محرومیت زدایی، جلوگیری از ضایع

 .خرماکاران و کشاورزان بوشهر شتافت

، مشکالت موجود بر سر (ره)، با مشارکت بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی خبرگزاری فارسبه گزارش 

بندی خرما، بوجاری گندم و تولید گوجه فرنگی فعالیت  بسته  های کارآفرین بوشهر که در زمینه از شرکتفعالیت یکی   راه ادامه

 .دارد، مرتفع شد

  بنیاد برکت برای رفع مشکالت مالی و ادامه: محمد مرادی، مدیرعامل شرکت صحرا سبز دشتستان استان بوشهر در این باره گفت

ایم، بسیاری از مشکالت پیش  بختانه توانسته داشته است و با توجه به این مشارکت خوشدرصدی  13فعالیت این شرکت، مشارکت 

 .بندی خرما، بوجاری گندم و تولید گوجه فرنگی مرتفع کنیم بسته  رو را در زمینه

ه و تقاضای بازار، هزار تن است، اما با توجه به میزان عرض ٢بندی خرما در این شرکت ساالنه رقمی بالغ بر  ظرفیت بسته: وی افزود

تن خرما با اعتباری بالغ بر یک و نیم میلیارد تومان خریداری  ٧77ای که امسال حدود  این رقم همواره در نوسان است، به گونه

 .بازار خواهد شد  بندی و روانه شده و پس از فرآوری آن بسته

خرما بستگی به قیمت بازار و توان مالی شرکت خواهد داشت   از سوی دیگر، عالوه بر نیاز بازار مصرف، خرید ساالنه: وی تأکید کرد

که ممکن است برای این محصول در مواقعی از سال تقاضا  ضمن این. یابد تن نیز کاهش می ۵77و در برخی مواقع این رقم به 

الً در ماه مبارک رمضان به های خاصی از سال مث بندی شده در زمان وجود نداشته باشد و یا بسیار محدود باشد، لذا محصوالت بسته

 .شوند بازار مصرف عرضه می

بندی شده از  صادرات خرما به کشورهای آذربایجان و ارمنستان به شکل بسته: درصدی خرما افزود 67مرادی با اشاره به صادرات 

 .گیرد ها انجام می طریق واسطه

های دیگر این شرکت،  بندی خرما از فعالیت ر بستهعالوه ب: مدیرعامل شرکت صحرا سبز دشتستان استان بوشهر اظهار داشت

ظرفیت اسمی شرکت . کنیم ی استان بوشهر را برای بذر کشاورزان تأمین می درصد سهیمه 9۵تا  97بوجاری گندم است که ساالنه 

 .شود دم تولید میتن بوجاری گن ۵77تا دو هزار و  ٢هزار تن است، اما با توجه به توان مالی شرکت ساالنه  ۵ساالنه بالغ بر 

. بوجاری رسیده است  در سال جاری به منظور تولید بذر مناسب و با کیفیت گندم بالغ بر یک هزار تن گندم به مرحله: وی افزود

 .رسد تن گندم به تولید می 1دهیم که از هر هکتار حدود  هکتار را به این امر اختصاص می 17تا  97ساالنه 

میلیون  997میلیارد و  494گذاری کل  بندی خرما و بوجاری گندم، در این شرکت که با سرمایه بستهعالوه بر : مرادی اعالم کرد

شود و ساالنه  اندازی شده است، کاشت گوجه فرنگی نیز انجام می نفر راه ٢47ریال و ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم برای 

 .رسد چون عراق با توجه به نیاز بازار به فروش می تن گوجه فرنگی در بازارهای داخلی و خارجی هم 677تا  ۵77

به منظور رفع محرومیت و توانمندسازی اقتصادی در مناطق محروم ( ره)بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام

 .نماید حمایت میبرداری و سوددهی از این واحدها  ی بهره کند و تا مرحله کشور با مراکز تولیدی قرارداد مشارکت منعقد می

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http49317٧4۵777٧69 
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 خرید تضمینی

 - 31/2۱/41فارس

 قول وزیر جهاد کشاورزی برای تعیین نرخ خرید تضمینی محصول کشاورزی تا پایان مهرماه
گیری برای کشت، اعالم به موقع نرخ خرید  ون کشاورزی مجلس با اشاره به اینکه یکی از دالیل تصمیمرئیس کمیسی

تا پایان مهر نرخ تضمینی کشاورزی اعالم   وزیر جهاد کشاورزی قول داده: تضمینی محصوالت کشاورزی است، گفت

 .شود

برای : گفت خبرگزاری فارسبا خبرنگار اقتصادی وگو  عباس رجایی رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در گفت

تضمینی محصوالت زراعی توسط دولت اعالم   گیری در زمان کشت مناسب، طبق قانون قبل از شروع فصل زراعی باید قیمت تصمیم

 .شود

ای که هفته  در جلسه: وقع نرخ خرید تضمینی است، افزودوی با بیان اینکه یکی از شرایط تصمیم گیری کشاورزان اعالم به م

 .های تضمینی محصوالت کشاورزی اعالم شود گذشته با وزیر جهاد کشاورزی داشتیم، وزیر قول دا که حداکثر تا پایان مهرماه نرخ

توصیه ما اعالم هر چه : گفتتضمینی محصوالت کشاورزی برای ما محرز نشده است،   رجایی با بیان اینکه علت تأخیر در اعالم نرخ

 .سریعتر نرخ تضمینی محصوالت کشاورزی است

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http49317٧41777٢44 
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 خرید تضمینی 
 31/2۱/43فارس

 رود زمان کشت از دست می/ نی باعث سرگردانی کشاورزان شداعالم دیرهنگام نرخ تضمی
کشاورزان به دلیل اعالم نشدن به موقع نرخ خرید تضمینی : مدیرعامل مجمع ملی کشاورزان خبره کشور گفت

 .محصوالت کشاورزی سرگردانند

با وجود : ، گفتخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  علی خان محمدی مدیرعامل مجمع ملی کشاورزان خبره کشور در گفت

روز از فصل زراعی جدید، اما کشاورزان به علت اعالم نشدن نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی، در سرگردانی و  44گذشت 

 .برند بالتکلیفی به سر می

کنند و تأخیر در  کند، هر سال اقدام به کشت می صول اعالم میکشاورزان براساس نرخ خرید تضمینی که دولت برای مح: وی افزود

 .زند های تضمینی توسط دولت قطعا به تولید آسیب می اعالم به موقع قیمت

میزان کشت گندم در منطقه زنجان نسبت به مدت مشابه سال قبل به : مدیرعامل مجمع ملی کشاورزان خبره کشور اظهار داشت

 .درصد کاهش داشته است 47نرخ خرید تضمینی گندم تاکنون حدود دلیل اعالم نشدن به موقع 

های  هر روز که زمان اعالم قیمت: خان محمدی با بیان اینکه توزیع کنندگان بذر تقاضایی برای خرید محصولشان ندارند، گفت

 .رود تضمینی به تعویق بیفتد، زمان کشت محصول از دست می

اگر دولت : یان اینکه هنوز بخشی از مطالبات گندمکاران پرداخت نشده است، تصریح کردمدیرعامل مجمع ملی خبرگان کشور با ب

 .گیری کنند تر تصمیم قصد افزایش قیمت تضمینی محصوالت کشاورزی را ندارند، زودتر اعالم کند تا کشاورزان راحت

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http49317٧44774979 
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 خرید تضمینی
 آیانا 4931مهر  49, شنبه

بررسی تغییر مقررات سازمان میادین / اعالم دالیل تعویق تعیین نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی

 بار  میوه و تره
های مربوطه در دست بررسی است و به  در کمیسیوندر حال حاضر تعیین نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی 

 . ها از سوی دولت اعالم خواهد شد محض مشخص شدن این نرخ

، قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی در حاشیه آیین رونمایی (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های صنعت زنبورداری، درباره دالیل تعویق در اعالم نرخ خرید تضمینی  ، نشان تجاری کیفیت محصوالت و فرآورده"اکسیر"

های دولت بر سر تعیین نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی  اختالفاتی بین مجموعه کمیسیون: محصوالت کشاورزی، گفت

 .ها شده است وجود دارد که همین امر منجر به دیر اعالم شدن نرخ

به هر حال باید برای تعیین قیمت : ای نیست، افزود ه تعیین نرخ خرید تضمینی محصوالت کار سادهاکبر مهرفرد با بیان آنک علی

بر  ای نیست، ضمن آنکه زمان بینی شود و این کار ساده ها محاسبه و پیش خرید تضمینی محصوالت بار مالی، تبعات و ضرر و زیان

 .است

شد، اما از آنجا که  د تضمینی محصوالت کشاورزی توسط دولت اعالم میدرست است که باید تاکنون نرخ خری: وی خاطرنشان کرد

های مربوطه به طول انجامیده، تاکنون موفق به تعیین نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی برای سال  روند بررسی در کمیسیون

 .ایم نشده 31 - 3۵زراعی 

اکنون نیز اعالم به موقع آن از سوی دولت را  دولت ارائه داده و هموزارت جهاد کشاورزی قیمت پیشنهادی را به : مهرفرد ادامه داد

 .در دست پیگیری دارد

 تنظیم بازار روغن نباتی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی

متأسفانه انجمن صنفی صنایع روغن : قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی درباره تنظیم بازار روغن نباتی تصریح کرد

به تعهدات خود برای تنظیم بازار عمل نکرد؛ در همین راستا تنظیم بازار روغن نباتی دراختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار نباتی 

 .دارد و نگرانی در این زمینه وجود ندارد

اتی و های روغن نب طبق توافقی بین وزارت جهاد کشاورزی با انجمن صنفی صنایع روغن کشی، قرار بود کارخانه: وی یادآور شد

های روغنی از کشاورزان امکان واردات روغن خام را داشته باشند، اما صنایع روغن نباتی فقط توانست  کشی به ازای خرید دانه روغن

 .طی شش ماه اول به تعهدات خود عمل کند

ماه دوم نیز نتوانستند به  های روغنی با تأخیر پرداخت شد و در شش متأسفانه پول کشاورزان در ازای خرید دانه: مهرفرد تأکید کرد

 .قرارداد عمل کنند

طوری که  های روغنی تعیین و اجرایی کرد، به بنابراین وزارت جهاد کشاورزی روند دیگری را برای خرید دانه: وی اظهار داشت

 .عنوان کمک وارد عمل شود شرکت بازرگانی دولتی ایران به

از آنجایی که دانه روغنی دارای ماندگاری طوالنی نیست، بنابراین : مچنین گفتقائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی ه

 .باید محصول به سرعت خریداری شود
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کشی خریداری  های صنایع روغن به گفته مهرفرد، در این اقدام جدید وزارت جهاد کشاورزی در صورتی که محصول توسط کارخانه

ل توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران خریداری خواهد شد بنابراین جای نگرانی نشود، دولت وارد عمل شده و محصول تولید داخ

 .های روغنی وجود ندارد برای تولیدکنندگان دانه

های عرضه از ابتدای تولید تا مصرف  برنامه این وزارتخانه در پساتحریم تکمیل زنجیره: وی درباره بازاررسانی محصول عسل نیز افزود

 .است

ها برای بازارسازی، افزایش سهم تولیدکنندگان عسل  ای، کمک به تشکل های زنجیره های صادراتی و فروشگاه وشهمهرفرد، ایجاد خ

های وزارت جهاد کشاورزی برای بهبود شرایط الزم جهت افزایش تولید و عرضه  ها را از اهم برنامه سازی قیمت در بازار و مناسب

 .ریزی به نفع تولیدکنندگان عسل است م چنین برنامهطور حت به: محصول عسل ذکر کرد و ادامه داد

کنیم و  های صنعت را بررسی می چون ما درحال تدوین برنامه ششم توسعه هستیم در این مقطع زمانی چالش: وی خاطرنشان کرد

 .ها و دورنمای آینده برنامه راهبردی تهیه خواهد شد بر اساس چالش

 .تدوین برنامه راهبردی هستیم اکنون در آستانه هم: مهرفرد تصریح کرد

 بهبود تراز بخش کشاورزی در پنج ماهه ابتدای سال جاری

تراز بازرگانی  3٢در سال : قائم مقام وزیر در امور بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی درباره تراز بازرگانی بخش کشاورزی نیز یادآور شد

 .میلیارد دالر منفی رسید ۵.6به  39صورت گرفته این رقم در سال  های بخش کشاورزی منفی هشت میلیارد دالر بوده که با تالش

دهد که در پنج ماهه سال  میلیارد دالر بهبود یافت و شرایط نشان می ٢.1در واقع تراز منفی بخش کشاورزی : وی اظهار داشت

 .جاری نیز وضعیت رو به بهبود است

خش صادرات محصوالت کشاورزی، امکان کاهش دو میلیارد دالر منفی مهرفرد بر این باور است که با وجود مشکالت مقطعی در ب

 .دیگر در تراز بازرگانی بخش کشاورزی وجود دارد

رغم اینکه وزارت جهاد کشاورزی عضو شورای مدیریت  به: وی درباره وضعیت بازارهای عرضه مستقیم محصوالت کشاورزی نیز گفت

بار ایفا  سفانه تاکنون این وزارتخانه نتوانسته نقش زیادی در مدیریت میادین میوه و ترهبار است، اما متأ سازمان میادین میوه و تره

 .کند

های  در حال بررسی مقررات سازمان میادین میوه و تربار هستیم تا تشکل: قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی افزود

 .میادین ایفا کنندتولیدی و تولیدکنندگان با حضورشان نقش پررنگی در این 

هزار  های تعاونی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران دارای حدود سه ها و شبکه در حال حاضر اتحادیه: مهرفرد خاطرنشان کرد

 .کنند طور مستقیم تولیدکنندگان محصوالتشان را در این مراکز عرضه می فروشگاه عرضه مستقیم کاال در سطح کشور هستند که به

ها  ها بسیار مطلوب بوده، اما در برخی دیگر از استان این در حالی است که فعالیت این مراکز در برخی از استان: ادوی ادامه د

 .اند همانند تهران فعالیت خوبی نداشته

مقوله  های موجود این وزارتخانه به دنبال این است تا تمام امکانات و شرکت اکنون وزارت جهاد کشاورزی به هم: مهرفرد تصریح کرد

ها مراکز عرضه مستقیم محصوالت کشاورزی اعم از  عرضه مستقیم کاال وارد شوند، همچنین در نظر دارد با توجه و حمایت از تشکل

 ./مرغ را در کشور گسترش دهد میوه، صیفی، مرغ و تخم

/emit/majles/ir.iana.www//:http٢۵474-4html. 
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 دانه های روغنی

 - 31/2۱/41فارس

 ها است اولویت خرید با کارخانه/ های روغنی ابالغ دستورالعمل اجرایی خرید دانه
، استان که تولید دانه روغنی دارند 49های روغنی در  امسال خرید دانه: مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت

 .شود توسط شرکت بازرگانی دولتی انجام می

بر اساس ابالغیه وزیر : گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  علی قنبری مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در گفت

تعیین  4931های روغنی و سویا و آفتابگردان در سال  نهجهاد کشاورزی، شرکت بازرگانی دولتی ایران به عنوان متولی خرید دا

های روغنی دارند،  استان که تولید دانه 46های غله در  شده، که با توجه به این ابالغیه، امسال خرید این محصوالت توسط شرکت

 .شود انجام می

ران، مرکزی، مازندران، گلستان، سمنان، های ته های روغنی شامل استان شرکتهای غله مشمول خرید تضمینی دانه: قنبری افزود

 .خراسان رضوی، خراسان شمالی، گیالن، اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اصفهان، یزد، لرستان، کردستان و همدان است

رد شرکتهای غله و خدمات بازرگانی مناطق مذکور موظفند ضمن بررسی سوابق عملک: معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

سازی و تجهیز مراکز خرید تضمینی به لحاظ سخت  های روغنی در سالهای قبل، تمهیدات الزم جهت آماده خرید تضمینی دانه

 .افزاری و نرم افزاری را انجام دهند

 ی زمانی خرید، اولویت، مشخصات و قیمت خرید در این دستورالعمل اجرایی دوره: مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی بیان داشت

 .استفاده از کارگزاران برای خرید و استقرار کمیته فنی در مراکز خرید مشخص شده است  تضمینی و نحوه

ماه سالجاری و با اولویت  مهر تا پایان دی 4های روغنی سویا و آفتابگردان از  خرید تضمینی دانه: معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود

های روغنی دارند، انجام  منطقه کشور، که تولیدات دانه 4تی و شرکتهای غله کشی و روغنی نبا خرید توسط کارخانجات روغن

 .خواهد شد

ریال و قیمت خرید هر  ٧77هزار و  43درصد رطوبت  4٢درصد ناخالصی و  ٢قنبری قیمت خرید هر کیلوگرم دانه سویا را با 

 .ریال اعالم کرد ۵77هزار و  ٢4درصد رطوبت  3درصد ناخالصی و  ٢کیلوگرم آفتابگردان را با 

های روغنی سویا و  به منظور اجرای مصوبه هیات وزیران و ابالغیه وزیر جهاد کشاورزی در مورد خرید تضمینی دانه: وی افزود

نباتی در سال  کشی و روغن آفتابگردان تولید داخلی توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران و با اولویت خرید توسط کارخانجات روغن

 .العمل اجرایی آن تهیه و به استانهای مورد نظر ابالغ شد، دستور4931

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http49317٧41777411 
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 دانه های روغنی
 - 31/2۱/02فارس

 وزارت جهاد پیشنهاد جدید داد/ اقتصادی دولت  یونهای روغنی در کمیس بررسی برنامه تولید دانه
های روغنی در کمیسیون اقتصادی هیأت دولت برای تصویب نهایی  وزیر جهاد کشاورزی از بررسی برنامه تولید دانه

 .خبر داد

جتی با اشاره به اینکه تولید دانه های روغنی باید بر اساس به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، محمود ح خبرگزاری فارسبه گزارش 

درصد نیاز بازار به روغن خوراکی در داخل تولید و تامین  47هم اکنون : ریزی دقیق و علمی در کشور افزایش یابد افزود برنامه

 .داخل باشد تواند راهکار مناسبی برای حمایت از تولید شود بنابراین افزایش تعرفه واردات روغن نمی می

افزایش تعرفه روغن وارداتی قیمت این ماده خوراکی را برای مصرف کننده افزایش می دهد بنابراین برای تولید دانه : وی گفت

باید دانه : وزیر جهاد کشاورزی افزود.روغنی و حمایت از کشاورزان ساز و کار دیگری را در برنامه پیشنهادی به دولت ارائه کردیم

 .کشت کنیم و از طرف دیگر نیز کشت این محصول باید برای کشاورز اقتصادی باشد های روغنی را

های روغنی در داخل باید با قیمت وارداتی قابل  در برنامه پیشنهادی راهکارهای مدیریت قیمت تمام شده تولید دانه: حجتی گفت

 .رقابت و فاصله قیمتی قابل توجهی نداشته باشد

نی دانه های روغنی باید با توجه به تورم ساالنه و نرخ تسهیالت بانکی به گونه ای طراحی شود که قیمت خرید تضمی: وی افزود

 .قیمت تمام شده تولید داخلی با نمونه وارداتی قابل رقابت باشد

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http49317٧٢7777664 
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 دانه های روغنی
 آیانا 4931مهر  02, دوشنبه

پیشنهاد جدید وزارت جهاد / اقتصادی دولت  های روغنی در کمیسیون بررسی برنامه تولید دانه

 کشاورزی 
تصویب نهایی  های روغنی در کمیسیون اقتصادی هیأت دولت برای وزیر جهاد کشاورزی از بررسی برنامه تولید دانه

 . خبر داد

ایانا به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، محمود حجتی با اشاره به اینکه تولید دانه های  -به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

درصد نیاز بازار به روغن خوراکی در  47هم اکنون : ریزی دقیق و علمی در کشور افزایش یابد افزود روغنی باید بر اساس برنامه

 .تواند راهکار مناسبی برای حمایت از تولید داخل باشد شود بنابراین افزایش تعرفه واردات روغن نمی خل تولید و تامین میدا

افزایش تعرفه روغن وارداتی قیمت این ماده خوراکی را برای مصرف کننده افزایش می دهد بنابراین برای تولید دانه : وی گفت

باید دانه : وزیر جهاد کشاورزی افزود.و کار دیگری را در برنامه پیشنهادی به دولت ارائه کردیمروغنی و حمایت از کشاورزان ساز 

 .های روغنی را کشت کنیم و از طرف دیگر نیز کشت این محصول باید برای کشاورز اقتصادی باشد

ر داخل باید با قیمت وارداتی قابل های روغنی د در برنامه پیشنهادی راهکارهای مدیریت قیمت تمام شده تولید دانه: حجتی گفت

 .رقابت و فاصله قیمتی قابل توجهی نداشته باشد

قیمت خرید تضمینی دانه های روغنی باید با توجه به تورم ساالنه و نرخ تسهیالت بانکی به گونه ای طراحی شود که : وی افزود

 ./قیمت تمام شده تولید داخلی با نمونه وارداتی قابل رقابت باشد
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 روغن

 - 31/2۱/43فارس

 کمبود تقاضا و مشکل نقدینگی دو چالش صنعت روغن
شود و از طرف دیگر  هم دیده میرکود اقتصادی در کشور در صنعت روغن نباتی : دبیر جدید انجمن روغن نباتی گفت

 .عالوه بر عدم تقاضا با کمبود نقدینگی مواجه هستیم

های تعیین  هایی از جمله واردات روغن پالم، سهمیه طی یک سال اخیر صنعت روغن با چالش  ،خبرگزاری فارس -گروه اقتصادی 

ها و عدم افزایش قیمت روغن  التفاوت از واردات انواع روغن اخذ مابه ید بر تأمین از تولید داخل،های روغنی و تأک شده خرید دانه

 .نباتی روبه رو بوده است

ها بر سر نحوه تعیین قیمت و اختصاص  در عین حال پس از آنکه تنظیم بازار به انجمن روغن نباتی سپرده شد، حرف و حدیث

کار به جایی رسید که وزیر جهاد کشاورزی با عباراتی تند صنایع غذایی را مورد عتاب و  سهمیه به صنایع غدایی باال گرفت و

 .خطاب قرار داد

های روغنی  امروز با تغییر دبیر انجمن روغن نباتی این سؤال به وجود آمد که آیا قرار است تغییری در سیاست خرید یا واردات دانه

 .ابوالحسن خلیلی با این مسائل مرتبط است به وجود آید و چقدر رفتن محمد قبله و آمدن

خلیلی تا دو سال گذشته به عنوان دبیر انجمن روغن و دبیرکل کانون صنایع غذایی فعالیت داشت و اکنون دوباره به سمت دبیر 

 .انجمن روغن نباتی باز گشته است

ارتباط دانسته و  های اخیر بی انتصاب خود را با حرف و حدیث  ،خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  ابوالحسن خلیلی در گفت

ها امر طبیعی است چرا که دبیر هر انجمن معموال نقش هماهنگ کننده را دارد که نشأت گرفته  تغییر در انجمن: خاطر نشان کرد

 .ول افراد مؤثر باشدهای اخیر چیزی نیست که در تغییر و تح از تصمیم اعضا است و بحث

ها حاکم  رکود اقتصادی در همه بخش: خاصی برای تغییر در تنظیم بازار روغن نباتی دارید گفت  وی در پاسخ به اینکه آیا برنامه

 .است که این رکود در صنعت روغن نباتی هم وجود دارد و از طرفی با کمبود نقدینگی هم مواجه هستیم

با توجه به عدم تقاضا در بازار باید فکری به حال رونق در این صنعت کرد و : نکته تأکید کرد دبیر انجمن روغن نباتی بر این

 .مهمترین اولویت ما همین مسئله است
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 غنرو
 آیانا 4931مهر  49, شنبه

 هزار تن ذرت به تاالر بورس  911بینی ورود  پیش
هزار تن از این محصول  911شود  بینی می ای شود، پیش اگر کل ذرت تولید شده در استان خوزستان تبدیل به دانه

 .صورت قیمت تضمینی مبادله شود به

: با اعالم این خبر گفت( ایانا)گو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان امروز در گفت

هرساله نوسانات قیمتی باالیی در محصول ذرت وجود داشت و عالوه بر آن واردات در زمان برداشت از دیگر مشکالتی است که با 

 .رو هستیم آن روبه

بار در محصول ذرت خوزستان و  ی است که امسال برای نخستینخروج از بازار سنتی یکی از راهکارهای: کیخسرو چنگلوایی افزود

 .جو کرمانشاه توسط بورس کاال در دست اجرا است

های الزم به کشاورزان داده شده  های الزم توسط بورس کاال و سازمان فراهم شده است و آگاهی زیرساخت: وی خاطرنشان کرد

 .است

 .استان خوزستان امکان ورود این کاال به چرخه قیمت تضمینی را فراهم کرده استحجم تولید باالی ذرت در : چنگلوایی ادامه داد

کند  ها، باعث ساماندهی در امر خرید شده و کمک می سازی قیمت تضمینی ضمن قطع کردن دست واسطه پیاده: وی تصریح کرد

 .تری تولید شود محصول با کیفیت

 ماه آغاز برداشت ذرت خوزستان آبان 2۰

تمامی : شود، یادآور شد ماه برداشت ذرت از استان آغاز می آبان ٢۵ن جهاد کشاورزی استان خوزستان با اعالم آنکه از رئیس سازما

کنی  خشک انبار که مجهز به دستگاه ذرت 94امکانات الزم برای ورود این محصول به بورس فراهم شده و در این راستا بیش از 

 .هستند شناسایی شده است

تومان تعیین شده که در صورت معامله این محصول در بورس کاال کمتر از این  367قیمت تضمینی ذرت : د کردچنگلوایی تأکی

 .التفاوت از سوی دولت پرداخت خواهد شد مقدار مابه

صله کار خوزستانی امیدوارند که به موقع به بهای محصول فروخته شده خود برسند تا بتوانند بالفا هزار ذرت شش: وی اظهار داشت

 .کشت بعدی را انجام دهند

ای تبدیل  هزار هکتار ذرت کشت شده است که اگر تمامی آن به ذرت دانه ۵4امسال در سطحی معادل : چنگلوایی همچنین گفت

 .هزار تن متصور است 977بینی تولیدی معادل  شود، پیش

د را به موقع تحویل دهند و از دولت نیز خواستارم شود که نگران نباشند و محصول خو به کشاورزان توصیه می: وی در ادامه افزود

 .برداران باشند که با تأمین اعتبار به موقع کمک حال بهره

میلیون تن محصول  41های الزم فراهم باشد و برنامه منسجمی تهیه شود امکان ورود  اگر زیرساخت: چنگلوایی خاطرنشان کرد

 .تولید شده در استان خوزستان به بورس وجود دارد

با وجود کمبود آب، خشکسالی و : صورت خرید توافقی خبر داد و تصریح کرد هزار تن خرما به 1۵وی در پایان از خرید توافقی 

 ./شوری خاک، محصول باکیفیتی تولید و محویل مراکز شده است
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 زعفران

 آیانا 4931مهر  02, دوشنبه

 بازارهای صادراتی زعفران در اروپا غروب کرد !/ قیمت نوبرانه برای زعفران نگین
هزار تومان برای هر کیلوگرم زعفران نگین، بازارهای  ۰11با افزایش نامتعارف قیمت زعفران تا افق هفت میلیون و 

 .پا غروب کردصادراتی زعفران در ارو

افزایش : با اعالم این خبر گفت( ایانا)رئیس شورای عالی زعفران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  نایب

درصد نسبت به مدت مشابه  ۵7های گذشته باعث شد میزان صادرات زعفران در شهریورماه حداقل  نامتعارف قیمت زعفران طی ماه

 .کندسال قبل کاهش پیدا 

هرچند با تغییر شرایط سیاسی کشور امکان توسعه صادرات زعفران وجود دارد، اما افزایش غیرمتعارف قیمت : غالمعلی میری افزود

 .این کاال باعث شده عمالً بازار آن از رونق افتاده و خریداران تمایلی نسبت به ثبت سفارش نداشته باشند

ها که  کنند، اروپایی های تولیدشده را خریداری می که مقدار محدودی از زعفران ها در حال حاضر جز عرب: وی خاطرنشان کرد

 .دهند کردند، تمایلی به خرید نشان نمی منظور استفاده صنعتی خریداری می زعفران را بیشتر به

عی و شیمیایی شده های مصنو عدم خریداری زعفران توسط مشتریان اروپایی باعث روی آوردن آنها به جایگزین: میری ادامه داد

 .تواند بازار اروپایی صادرات زعفران را تهدید کند است که در بلندمدت می

 تنی صادرات زعفران 31کاهش 

تن  ٢٢7تا  ٢77طی شش تا هفت سال گذشته میزان صادرات زعفران همواره بین : رئیس شورای عالی زعفران تصریح کرد نایب

تن  4۵7شدت روند نزولی داشته و به کمتر از  به 31و شهریورماه  39ران طی سال برآورد شده است، در حالی که صادرات زعف

 .رسیده است

شرایط تولید و استفاده از پیازهای با بنیه باال باعث شده میزان تولید زعفران افزایش یابد و پیازهایی که قبالً سه گل : وی یادآور شد

 .تولید کنند؛ با این وجود، وضعیت صادراتی زعفران شرایط مناسبی ندارد دادند، امسال با چهار تا شش گل زعفران بیشتر نمی

 تومانی نوبر است ۰11زعفران هفت میلیون و 

با شروع برداشت زعفران جدید، قیمت این محصول در روند صعودی قرار گرفت و زعفران پوشال از شش میلیون : میری تأکید کرد

 .تومان رسیده است ۵77به هفت میلیون و  477از هفت میلیون و  و زعفران نگین ٧77به شش میلیون و  177و 

ای دالل در  کنند، اما عده های نامتعارف خودداری می با وجود آنکه بازرگانان زعفران از خرید این محصول با قیمت: وی اظهار داشت

ها در روند  دهند؛ لذا قیمت ر تقاضا را نمیهای گزاف خریداری کرده و اجازه تنظیم عرضه مبتنی ب بازار زعفران محصول را با قیمت

 .دهند صعودی خود ادامه حیات می

 صادرات قاچاق زعفران به افغانستان را جدی بگیرید

در حالی که بازار صادراتی زعفران با مبداء ایران از شرایط مناسبی برخوردار نیست، صادرات : رئیس شورای عالی زعفران گفت نایب

 .غیررسمی به افغانستان در رونق عجیبی ادامه دارد زعفران به شکل رسمی و

فروشی زعفران گاهی  کنند و حجم خرده فروشان زعفران اقدام به فروش محصول خود به تجار افغانی می خرده: میری همچنین افزود

 .شود می صورت قاچاق و غیررسمی از مرز خارج این حجم جدا از محصولی است که به. کند تن افزایش پیدا می ٧77تا 
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شود و از آنجا که  المللی صادر می های صادرشده به افغانستان به نام این کشور در بازارهای بین زعفران: وی خاطرنشان کرد

 .کند پشتیبانی کشورهایی نظیر آمریکا از محصوالت افغانی ادامه دارد، امکان عرضه در بازارهای جدید پیدا می

ها است روشن شده و بارها توسط فعاالن بخش خصوصی به  چاق زعفران به افغانستان مدتهای هشدار قا چراغ: میری تصریح کرد

ها تذکر داده شده است، اما همچنان هیچ اقدامی برای کنترل صادرات غیررسمی زعفران صورت نگرفته، بازار زعفران  دولتی

 ./نیز اقدام مؤثری صورت نگرفته استنابسامان رها شده و برای ساماندهی زعفران و صدور شناسنامه زعفران ایرانی 

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http٢۵4۵۵-4html. 
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 سالمت

 - 31/2۱/41فارس

مبارزه دامپزشکان با بیماری مرز / رسد میلیون دالر می 91صادرات دارویی با افزایش دو برابری به 
 شناسد نمی

 2میلیون دالر بوده که امسال این رقم به 4۰صادرات محصوالت دارویی کشور در سال قبل : وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .یابد  میلیون دالر افزایش می 91برابر، یعنی 

روز ( مهرماه 41)، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی امروز در مراسم گرامیداشت خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

یکی از : کنند، گفت ترین خدمات را ارائه می دامپزشکی با بیان اینکه دامپزشکان و سازمان دامپزشکی بی سر و صدا حساس

 .و حراست استهایی که این افراد در آن حضور دارند، حفاظت  عرصه

 .آید وجود می اگر حفاظت و حراست به خوبی انجام نشود، برای مردم و سالمت آنها مشکالتی به: وی افزود

لشگریانی که مقابل این : شویم، تصریح کرد در بخش دام و طیور هم با مشکالتی مواجه می  حجتی با بیان اینکه اگر حفاظت نباشد،

 .شناسند و مرز آنها مشخص نیست که مرز نمی حافظان قرار دارند، نامرئی هستند

اتفاقاتی که در آن دوره : وجود آمد، گفت وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به مشکالتی که براثر آنفلوانزا در منطقه جویبار مازندران به

 .دهد که حضور دامپزشکی و کارهای آنها چقدر دارای حساسیت است افتاد، نشان می

ام، ولی براساس آن اطالعاتی که به من رسیده است، منشأ  نتیجه نهایی را هنوز درمورد آنفلوانزا دریافت نکرده البته: وی تصریح کرد

 .آمد وجود می تری به اولیه از پرندگان مهاجر بوده و اگر مراقبت سازمان دامپزشکی نبود، قطعاً مشکالت بیش

ورود   :گوشه و کنار کشورهای همسایه به داخل کشور اشاره کرد و گفتوزیر جهاد کشاورزی همچنین به ورود دام زنده غیرمجاز از 

دهد،  شود، نشان می وجود آورد که خوشبختانه آمار و گزارشاتی که دریافت می از جمله تب برفکی به  دام غیرمجاز مشکالتی را برای

زمان دامپزشکی کشور و زحمات نیروهای این شده در حال کاهش است و این امر نشانه پیگیری سا های شناسایی روز به روز کانون

 .سازمان است

 .شویم نباشد، از لحاظ سالمت و تأمین غذا و تغذیه مردم دچار مشکل می  و مراقبت  اگر دقت: حجتی تصریح کرد

 .گیرد المللی کشور تحت تأثیر قرار می شود و وجهه بین همچنین صادرات ما متوقف می: حجتی بیان داشت

سال گذشته صادرات : سازی رازی از افتخارات ما بوده و هست، تصریح کرد اورزی با بیان اینکه مؤسسه واکسن و سرموزیر جهاد کش

رسد و امیدواریم این رقم روز به  میلیون دالر می 97میلیون دالر بود و امسال به دو برابر، یعنی  4۵محصوالت دارویی کشور حدود 

 .روز افزایش یابد

وجود نیروهای متخصص در : از واگذاری مجوز به بخش خصوصی در حوزه دامپزشکی خبر داد و گفت وزیر جهاد کشاورزی

شود، روز به روز با مشارکت بخش خصوصی در  بینی می دامپزشکی، ایران را به کشوری سرآمد در منطقه تبدیل کرده که پیش

 .بخش دامپزشکی حضورمان در بازارهای جهانی گسترش یابد

های مشترک بین انسان و دام اشاره کرد و تصریح  های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره بیماری تحجتی به حساسی

 .اند ای را در این بخش انجام داده ای سالم، خدمات ارزنده سربازان گمنام دامپزشکی، برای داشتن جامعه  :کرد

http://www.farsnews.com/
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موافقت   :ایم و هنوز فعالیتمان به پایان نرسیده، گفت وسیه آغاز کردهوزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه تعامل مثبتی را با کشور ر

 .المللی توسعه یافته و این مهم باعث تعامل مثبت و سازنده با سایر کشورها شده است های قرنطینه دامی در سطح بین نامه

هایی را  ایزنی هستیم تا بتوانیم موافقت نامهبا فرانسه نیز در حال ر  :وی با بیان اینکه تالش دامپزشکان ستودنی است، اظهار داشت

 .به امضا برسانیم و با کشورهای اروپای غربی مراودات تجاری داشته باشیم

های طیور با حضور محمود حجتی وزیر جهاد  سامانه ردیابی دارویی و فرآورده 44بر اساس این گزارش، در حاشیه این همایش از 

مپزشکی کشور، علیرضا منادی عضو دامپزشک هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی، کشاورزی، مهدی خلج رئیس سازمان دا

معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و حجت االسالم حسن عالمی نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی 

 .رونمایی شد

ر در کشور آغاز شده، اما امروز این سامانه به صورت های طیو اگر چه سامانه ردیابی و کددار کردن فرآورده  :افزاید این گزارش می

 .رسمی افتتاح شد

از سالمت محصول  97774379توانند با ارسال کد مورد نظر روی محصوالت پروتئینی به سامانه  کنندگان می بر این اساس، تولید

 .شود کنندگان مشخص می رای پیامکمطلع شوند و از نوع محصول، کشتارگاه، مبدأ، فرآورده و سایر اطالعات مربوط به آن ب

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http49317٧41774٢94 
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 فودپرس 4931مهر ماه  43یک شنبه 

 بهترین و بدترین قسمت کله پاچه غذا و تغذیه;
تواند موجب مشکالت گوارشی شود، بنابراین بهتر است کله پاچه در وعده صبحانه  کله پاچه غذایی بسیار سنگین است که می< 

کله پاچه یک غذای بسیار چرب و پر .های معده شود خوابی و ناراحتی تواند موجب بی استفاده شود اما مصرف آن در وعده شام می

هایی است  البته کله پاچه سرشار از کلسترول است، کلسترول یکی از چربی.کیفتی برخودار استانرژی است و از پروتئین باال و با 

کله . تواند در دراز مدت موجب سکته مغزی و قلبی شود شود و می کند و موجب گرفتگی آن می های خونی رسوب می که در رگ

هتر است کله پاچه در وعده صبحانه استفاده شود و تواند موجب مشکالت گوارشی شود، ب پاچه غذایی بسیار سنگین است که می

ها از کله میش یا بز استفاده  برخی افراد در کله پزی.خوابی و ناراحتی معده شود تواند، موجب بی مصرف آن در وعده شام می

ای مجاز استفاده شود و ه باید برای خرید کله پاچه از مکان. تر است کنند که طعم نامطلوبی دارد و نسبت به کله گوسفند ارزان می

پاچه بهترین، مغز و چشم بدترینضرر .تواند نشان از فاسد بودن کله پاچه باشد هر گونه بوی غیر طبیعی و نامطبوع و تغییر رنگ می

حتمی آن باال بردن کلسترول خون است که می تواند در رگ های خونی رسوب و با انسداد عروق ظریف، خون رسانی در قلب، مغز 

بنا به گفته متخصصان علوم غذایی، مصرف یک یا دوبار این غذا در هفته . را مختل و باعث ایجاد سکته قلبی و مغزی شود و ریه

البته کارشناسان میزان مصرف پاچه را به دلیل میزان پایین چربی محدود . خطرناک ولی یک یا دو وعده آن در ماه اشکالی ندارد

بد نیست بدانید میزان کلسترول موجود .را به ترتیب پرچرب ترین اجزای کله پاچه برشمرده اندنکرده اند ولی مغز، چشم و بناگوش 

میلی گرم  ٢777گرم بیش از  4٢7در مغز گاو و گوسفند به اندازه هشت زرده تخم مرغ است و در یک وعده مغز گاو به وزن 

علت لذیذ بودن چشم و بناگوش هم . لی گرم در روز استمی 977کلسترول وجود دارد که بسیار بیشتر از مقدار توصیه شده یعنی 

به همین دلیل مصرف چشم توصیه نشده است و تاکید برآن است که در صورت استفاده از بناگوش فقط . وجود همین چربی هاست

انند و همچنین کارشناسان، ارزش تغذیه ای زبان و گوشت صورت حیوان را همچون گوشت قرمز می د.گوشت لخم آن مصرف شود

این را هم بدانید که زبان گوسفند در مقایسه با زبان گوساله . عنوان کرده اند B4٢ بویژه B مزیت اصلی آن را ویتامین های گروه

. کالری بیشتری دارد و پرچرب تر است در ضمن توصیه می شود از خوردن خرخره که متصل به انتهای زبان است، اجتناب کنید

ترشی، کلسترول و .های جانبی دام، بیماری مبتالیان به دردهای مفصلی و آرتروز را وخیم تر می کندچربی موجود در فرآورده 

چربی غذا را کاهش نمی دهدبرخی افراد عادت دارند کله پاچه یا سیراب شیردان را با آبلیمو، آبغوره، سرکه و سیرترشی مصرف می 

موجود در این فرآورده ها را خنثی و از کالری این غذا می کاهد، اما باید  آنها معتقدند ترشیجات تا حدودی چربی و کلسترول. کنند

بنابراین نه .بدانید مواد ترش تنها احساس دهانی را تغییر داده و با تجزیه سریع چربی ها به هضم و جذب بهتر آن کمک می کند

ی بدن شده و از سوی دیگر با رفع چربی از دهان تنها کاهنده کالری غذا نیست بلکه موجب جذب بهتر چربی و ورود آن به بافت ها

. و کمک به ترشح بیشتر غدد بزاقی و اسید معده موجب افزایش اشتها شده و تمایل افراد را به مصرف غذاهای چرب بیشتر می کند

ده و از میزان سمیت باال به جذب بهتر آهن فرآورده های پروتئینی کمک کر C البته این را هم بدانید مواد ترش به دلیل ویتامین

 آن می کاهد

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

 

http://www.foodpress.ir/Post


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                             4931 مهر موساهم اخبار هفته 
 

163 
 

 سالمت
 فودپرس 4931مهر ماه  43یک شنبه 

 بهترین نوع شکالت چیست؟ 

 467شکالت چیزی حدود  سوز هستند، اما حتی یک تکه کوچک ها با درصد فالونول بیشتر، کالری برخی از شکالت< غذا و تغذیه

 .یابد کاکائو این مقدار افزایش می کالری دارد که به لطف شکر و کره

هایی با درصد کاکائو  منش، دکترای تغذیه و رژیم درمانی راه فرار از دریافت این میزان زیاد کالری را مصرف شکالت رضا راست

کند و ضمنا کالری کمتری هم  ها ولع را برطرف می از این شکالتبه گفته وی یک تکه کوچک . دانست -درصد و باالتر ٧7 -باالتر

 .دارد

چاکلت را با کمی شیر بنوشید و اگر نسبت به مصرف کافئین حساس  شکالت داغ یا همان هات»: منش همچنین توصیه کرد راست

گرم کافئین دارد و باید  میلی ٢9یک تکه شکالت چیزی حدود . ها سرشار از کافئین هستند هستید به یاد داشته باشید که شکالت

 .«در خوردن آن جنبه احتیاط را در نظر گرفت

طور که از اسمش پیداست درصد بیشتری  شکالت خالص همان»: ها پرداخت و گفت راست منش در ادامه به معرفی انواع شکالت

 .«کند کاکائو دارد و به پایین آمدن فشارخونتان کمک می

ها نیست  اکسیدان شود چون منبع خوبی از آنتی خوردن این شکالت چندان توصیه نمی»: تاکید کردوی در رابطه با شکالت شیری 

 .«و چربی باالیی دارد

اکسیدانی و ضدسرطانی انتخاب مناسبی ندانست و در  وی شکالت سفید را هم به دلیل نداشتن دانه کاکائو و نداشتن خواص آنتی

های متفاوت را داخل خود دارد کالری باالتری دارد و باید حد تعادل را در آن  مغز دانه چون»: رابطه با شکالت مغزدار هشدار داد

 .«رعایت کرد

این دکتری تغذیه . ترین گونه شکالت است و طرفداران خاص خود را دارد منش بهترین انتخاب را شکالت تلخ دانست که تیره راست

سوختگی موثر  هش احساس گرسنگی و محافظت پوست در برابر آفتابو رژیم درمانی خوردن یک تکه از شکالت تلخ را در کا

 .دانست
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 سیب درختی

 آیانا 4931مهر  41, سه شنبه

 کند  ا آغاز میدولت از هفته آینده خرید توافقی سیب ر: برای نخستین بار در کشور
 .سازمان تعاون روستایی ایران از هفته آینده برای خرید توافقی سیب از باغداران کشور وارد بازار خواهد شد

در : با اعالم این خبر گفت( ایانا)معاون وزیر جهاد کشاورزی امروز در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

منظور تنظیم بازار و جلوگیری از ضرر و  رود، وزارت جهاد کشاورزی به شمار می رور سال جاری بهحالی که سیب جزو محصوالت با

 .زیان کشاورزان، خرید توافقی سیب را آغاز خواهد کرد

تومان برآورد شده است که در حاشیه بازار،  ٧77هزار و  تا سه 177هزار و  در حال حاضر قیمت سیب بین سه: حسین صفایی افزود

 .برای خرید سیب از کشاورزان و باغداران فعالیت خود را آغاز خواهد کرد دولت

بینی  های پایانی سال برای صادرات سیب نیز مجراهایی پیش منظور تنظیم بازار شب سازی به عالوه بر ذخیره: وی خاطرنشان کرد

 .شده است

 هزار تن گندم 91خرید هشت میلیون و 

یکی از ابزارهای حمایتی برای محصوالت اساسی کشور، خرید تضمینی است : کشور ادامه داد رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی

 .کار گرفته است که دولت برای محصوالت راهبردی و جلوگیری از اشباع بازار و کنترل عرضه و تقاضا آن را به

های  ها و تعاونی ولتی با کمک اتحادیهشود و تاکنون شرکت بازرگانی د روزهای آخر برداشت گندم سپری می: صفایی تصریح کرد

 .هزار تن گندم از کشاورزان خریداری کرده است 67تولید هشت میلیون و 

غیر از  عنوان دومین محصول مشمول خرید تضمینی مورد توجه قرار گرفته است که به پس از گندم، ذرت به: وی یادآور شد

 .مطالبات و وجوه خود را دریافت کنند توانند با تحویل محصول، ها می خوزستان، سایر استان

 بورس به میدان خرید ذرت آمد

کشاورزان خوزستانی پس از آنکه محصول خود را خشک کردند و در انبارهای تحت کلید : معاون وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد

مطالبات حاصل از فروش خود را از  توانند برگه و قبض اموال خود را در تابلوی بورس به فروش رسانده و بورس سپرده کردند، می

 .شود، از جهاد کشاورزی خوزستان دریافت کنند التفاوت آن را که توسط بورس محاسبه می خریدار و مابه

ساله محصول خود را  صورت خرید تضمینی و به شکلی که همه توانند ذرت خود را به سایر نقاط کشور می: صفایی اظهار داشت

 .داخت مطالبات خود اقدام کننداند برای پر تحویل داده

صورت توافقی  های تعاونی به هزار تن ذرت توسط شبکه ٧77های گذشته حدود  در ماه: وی با اشاره به لزوم خرید توافقی گفت

 .کند، شروع خریدهای توافقی است خریداری شده است، اما آنچه این وزارتخانه دنبال می

 ده استچهار درصد مطالبات گندمکاران پرداخت نش

هزار میلیارد تومان از منابع مختلف برای پرداخت  3دولت تاکنون : رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور همچنین افزود

 .مطالبات گندمکاران تأمین کرده و در اختیار آنها قرار داده است

 .شود پرداخت می کمتر از چهار درصد مطالبات گندمکاران باقی مانده که به مرور: صفایی خاطرنشان کرد
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های جهانی قرار دارد، به این معنا که اگر ذرت از  اکنون قیمت جهانی گندم و ذرت در داخل کشور باالتر از قیمت: وی ادامه داد

 6۵7شود، قیمت جهانی آن پس از باردهی در بندر امام خمینی حدود  تومان خریداری می 3۵7کشاورزان به قیمت هر کیلوگرم 

منظور جلوگیری از ضرر و زیان به کشاورزان برای خرید تضمینی ذرت، تمام قوای  د؛ این بدان معناست که دولت بهتومان خواهد بو

 ./کار گرفته است خود را به

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http٢۵74٢-4html. 
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 سیب درختی
 آیانا 4931مهر  04, سه شنبه

 ای برای کمک به دامداران  پیگیری منابع یارانه/ هزار تنی سیب در استان تهران 9۰1تولید بیش از 
سازی و  تن برای تأمین، ذخیره ۰11هزار و  هزار تنی سیب در استان تهران، رقمی معادل یک 9۰1از تولید بیش از 

 . مرکزی تعاون روستایی در نظر گرفته شده استفرآوری به سازمان 

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

 .های تولیدکننده سیب است که شهرت سیب دماوند مشهور است تهران یکی از استان

های استان تهران تولید شود که از  هزار تن سیب در شهرستان 9۵7شود بیش از  بینی می سال پیشام: اشرف منصوری افزود علی

 .شود سازی به سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور تحویل می تن آن برای تأمین و ذخیره ۵77هزار و  این مقدار یک

شده است، محصول تولیدی کشاورزان در راستای ای که توسط وزیر جهاد کشاورزی صادر  بر اساس ابالغیه: وی خاطرنشان کرد

حمایت از تولید و تأمین مایحتاج مردم در طول سال، تحویل سازمان مرکزی تعاون روستایی خواهد شد تا در مواقع لزوم، به بازار 

 .تزریق شود

شود و بخش دیگری راهی بازار  یسازی م شده به این سازمان برای ایام پایانی سال ذخیره بخشی از سیب تحویل: منصوری ادامه داد

 .نصیب نخواهند ماند عالوه بر آن، صنایع فرآوری نیز از این محصول بی. خواهد شد

های بخش خصوصی، اقدامات مناسبی برای صادرات محصول سیب در حال پیگیری است که  با کمک تشکل: وی تصریح کرد

 .را صادر کنیم امیدواریم بتوانیم بخشی از سیب تولیدشده در استان تهران

 ای در خدمت تولید باشد منابع یارانه

مطابق مصوبه : رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران از ادامه خرید تضمینی شیرخام توسط دولت خبر داد و یادآور شد

ها رعایت  وی کارخانهتومان برآورد شده است که باید این امر از س 117هزار و  شده، قیمت هر کیلوگرم شیرخام دامداران یک اعالم

 .شود

وجود آمده است، پیگیر آن هستیم که بخشی از یارانه در قالب  از آنجا که مشکالتی در برخی مواقع به: منصوری تأکید کرد

 .ای را در خدمت تولید قرار دهیم التفاوت توسط دولت تأمین و به این بخش تزریق شود تا بتوانیم منابع یارانه مابه

شده چندی است آغاز شده و همچنان ادامه  خریداری شیرخام توسط تعاون روستایی و مراکز معرفی: هار داشتوی در پایان اظ

 ./وجود نیامده است ای در این نوع خرید به خواهد داشت و وقفه
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 سیب درختی
 آیانا 4931مهر  02, دوشنبه

 باش سازمان تعاون روستایی برای خرید سیب  آماده
سازی سیب  های باغبانی و نظام صنفی کشاورزی برای خرید و ذخیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و اتحادیه

 .درختی وارد میدان شدند

نظام صنفی کشاورزی ( سیب درختی)، نشست کمیته تخصصی محصوالت سردسیری (اناای)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

نظام صنفی  49مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و نمایندگان  مدیره و مدیرعامل و اعضای هیأت با حضور رئیس هیأت

مهرماه جاری در محل  ٢7، در روز دوشنبه سازی سیب درختی از باغداران کشاورزی استانی با دستور نحوه خرید توافقی و ذخیره

 .سالن جلسات سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران برگزار شد

ها بر حسب وظایف خود نسبت به  در این روند اتحادیه: مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت رئیس هیأت

های صنفی کشاورزی به موجب وظایف و  وزارت جهاد کشاورزی و نظام خرید سیب درختی با همکاری و هماهنگی معاونت بازرگانی

 .نامه اجرایی آن، اقدام خواهند کرد های مندرج در قانون تمرکز و آیین مأموریت

های صنفی  های مرتبط و نظام طور مستقیم با کمک اتحادیه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به: حسین صفایی اظهار داشت

 ./کنند سازی سیب درختی اقدام می ت به خرید و ذخیرهکشاورزی نسب

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http٢۵466-4html. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/25166-1.html


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                             4931 مهر موساهم اخبار هفته 
 

168 
 

 سیب درختی
 ایسنا - 493۱مهر  02دوشنبه 

  ار سیب ایرانی در مسکواندازی باز راه/ میلیون دالری سیب 211صادرات 

اندازی بازار محصوالت کشاورزی در مسکو برای عرضه مستقیم سیب  های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی از راه مدیرکل دفتر میوه

 ٢77حدود هزار تن آن به ارزش  ۵77میلیون تن سیب در کشور تولید و بالغ بر  97۵بینی کرد که امسال بالغ بر  در روسیه خبر داد و پیش

 .شود میلیون دالر صادر می

 ٢37هزار هکتار است که  991های مختلف کشور  سطح زیرکشت سیب در استان: وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد تن در گفت رمضان رویین

ن، فارس، اصفهان، خراسان های تولید کننده این محصوالت آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، تهرا هزار هکتار آن بارور بوده و عمده استان

 . رضوی، همدان و چهارمحال و بختیاری هستند

تن نیز رکورد خود را در این زمینه ثبت  497تن است که البته باغداران نمونه تا  4٧متوسط عملکرد سیب در واحد سطح بیش از : وی افزود

 . اند کرده

هزار تن سیب در کشور تولید  ۵77بینی کرد که امسال سه میلیون و  شهای سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی پی مدیرکل دفتر میوه

 . هزار تن آن تولید پاییزه است 477هزار تن تولید صنعتی و حدود یک میلیون و  677هزار تن آن تولید تابستانه،  677شود که 

یی مانند روسیه، عراق، پاکستان، افغانستان، میلیون دالر به کشورها 4٧٢هزار تن سیب به ارزش  936سال گذشته : تن ادامه داد رویین

هزار تن سیب  ۵77شود امسال حدود  بینی می یافته مانند قزاقستان صادر شد که پیش کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای تازه استقالل

 . میلیون دالر به کشورهای مختلف صادر شود ٢77به ارزش 

رغم کاهش نسبی سیب در بازارهای  علی: دالر بوده است، گفت 7.6هر کیلوگرم سیب صادراتی که سال گذشته میانگین قیمت  وی با بیان این

آوری بیشتری از محل صادرات سیب نصیب کشور و  شود امسال ارز بینی می جهانی با توجه به افزایش میزان صادرات این محصول پیش

 . کنندگان شود صادر

 اندازی بازار سیب ایرانی در مسکو راه
اندازی بازاری در مسکو از سوی سازمان تعاون روستایی برای  های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی همچنین از راه ل دفتر میوهمدیرک

های صورت گرفته وزارت  های صنعتی آغاز شده و براساس هماهنگی خرید سیب: صادرات و عرضه مستقیم سیب به مسکو خبر داد و گفت

همچنین معاونت . دهد کنندگان قرار می برای خرید مستقیم از باغدار و صادرات این محصول در اختیار صادر جهاد کشاورزی ارز الزم را

ونقل مستقیم سیب ایرانی به کشورهای مختلف فراهم  های اقتصادی تسهیالت الزم را برای حمل الملل وزارت جهاد کشاورزی نیز با رایزنی بین

 . این محصول به حداقل ممکن برسد کرده است تا هزینه صادرات و هدررفت

 اند؟ های ایرانی صادراتی کدام سیب
خوری که  معموال سیب تازه: های مناسب گفت تن با تاکید بر افزایش کیفیت سیب تولید شده در داخل به دلیل شرایط اقلیمی و بارندگی رویین

هایی مانند آذربایجان غربی،  شود و صادرات سیب از استان ر نمیهزار تن تولید آن است به دلیل قیمت باال و داشتن مشتری صاد 677حدود 

 . شود آذربایجان شرقی، تهران، اصفهان، فارس و خراسان رضوی از مهرماه آغاز می

شود،  که مصرف هر عدد سیب در روز باعث ارتقای سالمت و کمک به باغدار در جهت افزایش درآمد و بهبود معیشتش می وی با اشاره به این

های باکیفیت  های صنعتی را با سیب های کشور حدود یک میلیون تن است و از باغداران درخواست داریم سیب ظرفیت سردخانه: ظهار کردا

 . خوری با هم در یکجا نگهداری نکنند تا موجب افت کیفیت و قیمت محصول نشود تازه

ارت جهاد کشاورزی معتقد است که باید همه کارها در حوزه وز: های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی گفت مدیرکل دفتر میوه

. های قوی مشکالت به حداقل ممکن برسد ها و زنجیره باغبانی از تولید تا بازار به دست بخش خصوصی انجام شود و با واگذاری امور به تشکل
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های صنعتی را با قیمت منصفانه از  رعایت و سیبکنندگان  اما از خریداران بخش خصوصی تقاضا داریم عدالت را در راستای منافع تولید

 . باغداران خریداری کنند

/news/fa/ir.isna.www//:http317٧٢74٢3٧6 
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 سیب زمینی

 آیانا 4931مهر  41, سه شنبه

 ی پاییزه نسبت به بهاره با روش های جدید درصدی عملکرد سیب زمین ۱1افزایش 
هکتار آبیاری به روش قطره ای با نوار تیپ  ۰1جهت افزایش راندمان آبیاری مزرعه سیب زمینی در پایلوت در سطح 

انجام گرفت، همچنین در این پایلوت برای نخستین بار در سطح استان اردبیل کشت سیب زمینی با دستگاه سیب 

 .ه استفاده گردیدزمینی کار دو ردیف

این پایلوت در چندین استان کشور از : ایانا از اردبیل، محمد حسنی با اعالم این خبر افزود-به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

جمله استان اردبیل به منظور افزایش متوسط عملکرد زراعت سیب زمینی در واحد سطح اجرا گردید، و در استان اردبیل این 

 .هکتار اجرا شد ۵77نفر کشاورز در سطح  41۵ستان نمین، روستای مرنی با مشارکت پایلوت در شهر

مساحی و برای این کشاورزان کارگاه های آموزشی با  GPSتمامی مزارع کشاورزان تحت پوشش پایلوت با دستگاه : وی گفت

یون کشاورزی برگزار گردید و عالوه بر آن همکاری محققین مرکز تحقیقات کشاورزی اردبیل، کارشناسان زراعت، ترویج و مکانیزاس

دستور العمل فنی برای تمامی عملیات های زراعی سیب زمینی تهیه و بر اساس آن آموزش های الزم در سر مزرعه و بصورت 

 .عملی اجرا گردید

بیاری به روش قطره هکتار آ ۵7جهت افزایش راندمان آبیاری مزرعه سیب زمینی در این پایلوت در سطح : این مقام مسئول گفت

ای با نوار تیپ انجام گرفت، همچنین در این پایلوت برای اولین بار در سطح استان کشت سیب زمینی با دستگاه سیب زمینی کار 

 .دو ردیفه که همزمان نوار تیپ را بین خطوط جای گذاری می کرد، استفاده گردید

ادی که معموال بعد از برداشت غالت در اراضی شخم خورده جهت در داخل پایلوت به منظور جلوگیری از فرسایش ب: وی گفت

 .کشت سیب زمینی اتفاق می افتد، کاشت سیب زمینی به صورت مستقیم انجام گرفت

هدف اصلی کشت مستقیم؛ جلوگیری از فرسایش بادی، حفظ بافت خاک، جلوکیری از تخلیه رطوبت و حفظ رطوبت : حسنی افزود

 64۵47درصد مزارع پایلوت که برداشت شده،  ٧7ایج ارزیابی پایلوت نشان می دهد، متوسط عملکرد نت. خاک مد نظر بوده است

درصد افزایش داشته است و متوسط عملکرد  ٧9( کیلوگرم در هکتار 93۵77)کیلوگرم در هکتار بوده که نسبت به متوسط منطقه 

 .درصد افزایش نشان می دهد 47بت به متوسط منطقه کیلوگرم در هکتار بوده که نس 19۵77قطعه سیب زمینی کشت مستقیم 

با اجرای اینگونه برنامه ها می توان ضمن افزایش کمی و کیفی تولید در جهت حفظ حاصلخیزی خاک، : وی خاطر نشان کرد

 .جلوگیری از فرسایش خاک، افزایش راندمان آبیاری گام موثری را در راستای توسعه پایدار برداشت

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http٢۵7٢1-4html. 
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 شیالت

 - 31/2۱/43فارس

 آغاز فصل جدید صید ماهیان استخوانی
در سه استان شمالی کشور گیالن، گلستان و مازندران آغاز  31مهر  21فصل جدید صید ماهیان استخوانی از فردا 

 .شود یم

شرکت تعاونی  4٢9هزار صیاد در قالب  3حدود : ، روابط عمومی سازمان شیالت ایران اعالم کردخبرگزاری فارسبه گزارش 

 .دکنن صید ماهیان استخوانی را در استان های شمالی کشور آغاز می 31مهرماه سال  ٢7صیادی پره از روز دوشنبه مورخ 

هزارتن از  4٧در فصل صید سال گذشته حدود : علیرضا کیهان پور مدیر روابط عمومی سازمان شیالت ایران با اعالم این خبر افزود

میلیون قطعه انواع بچه  177انواع گونه های ماهیان استخوانی در حوزه جنوبی دریای خزر صید شد و با توجه به رهاسازی حدود 

شود، صید ماهیان استخوانی در صید فصل سال  در رودخانه های منتهی به دریای خزر، پیش بینی می سال گذشته 1و  9ماهی در 

 .جاری با افزایش همراه باشد

کیهان پور اظهار امیدواری کرد که صیادان عزیز و سخت کوش پره، هم چون گذشته ضمن مشارکت در بازسازی ذخایر و تکثیر 

مند دریای خزر، نسبت به رعایت قوانین و مقررات ابالغی از سوی سازمان شیالت ایران طبیعی در راستای حفظ گونه های ارزش

 .توجه کافی و وافی را داشته باشند تا بهره برداری پایداری و مستمر از ذخایر آبزیان تضمین شود

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http49317٧43774473 
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 شیالت
 - 31/2۱/43فارس

 درآمد تایلند از صادرات زالو برابر صادرات نفت ایران/ زالو معادل یک بشکه نفت 1هر 
در آمد ارزی تایلند از : زالو معادل یک بشکه نفت ارزش دارد، گفت 1یک پرورش دهنده زالو با بیان این که هر 

 .ادرات زالو برابر با صادرات نفت ایران استص

: کند پرورش زالو اظهار می، علیرضا تندرو درباره اهمیت اقتصادی سازمان بسیج سازندگیبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .شاید برای خیلی افراد باور نکردنی باشد ،اما در حال حاضر درآمد کشور تایلند از صادرات زالو برابر با صادرات نفتی ایران است

. زالو معادل یک بشکه نفت اوپک است 1یعنی ارزش هر . دالر به دست مصرف کننده می رسد 44هر زالوی بالغ در اروپا به قیمت 

 .سال زمان می برد ٢البته تا زالو به این مرحله از رشد برسد حداقل 

زالو نوعی کرم حلقوی و از گونه کرم های آبزی است که به صورت طبیعی در تاالب ها زندگی و از خون ماهی ها، قورباغه ها و الک 

 .پشت ها تغذیه می کند

گونه از زالو  47بعضی از آن ها سمی و گوشت خوار هستند، فقط کمتر  گونه از زالو در جهان شناسایی شده که 697تا کنون حدود 

زالو از سال های بسیار دور به عنوان بخش جدایی ناپذیر طب سنتی در سراسر جهان شناخته . ها خاصیت درمانی و طبی دارند

ه از آن به صورت جدی بهره شده است و در عین حال طب مدرن نیز نه تنها بر خاصیت های شگفت انگیز آن صحه گذاشته، بلک

 . می برد

 .مصرف زالو به دلیل خواص متعدد آن در سراسر جهان رو به افزایش است

بر این اساس بسیاری از کشورهایی که دارای اقلیم مناسب هستند، به پرورش و تکثیر زالو روی آورده و در آمدهای سرشار و حیرت 

 .آوری کسب کرده اند

خبرنگار بسیج سازندگی در همین زمینه با . ی زالو در ایران هم چند سالی است که آغاز شده استپرورش صنعتی و نیمه صنعت

 .وگو پرداخته است یکی از پرورش دهندگان موفق زالو در کشور به گفت

 صید بی رویه و قاچاق زالوی ایران به روسیه و ترکیه

وانشناسی بالینی است، درباره علت موضوعیت یافتن پرورش زالو، علیرضا تندرو که فارغ التحصیل مهندسی نرم افزار و دانشجوی ر

در کشور ما زالو همواره از طریق صید مستقیم از تاالب ها تهیه و . استفاده طبی از زالو در ایران قدمت بسیار زیادی دارد": می گوید

 .لوها به شدت کمیاب شدنداما متاسفانه به دلیل از بین رفتن اکو سیستم طبیعی، زا. به مصرف پزشکی می رسید

استفاده کشاورزان از کود شیمیایی و سموم باعث آلودگی آب شد و در نتیجه قورباغه ها و الک پشت ها که منبع اصلی تغذیه 

 .عالوه بر این صید بی رویه زالو ها نیز آن ها را با تهدید جدی روبرو کرد. زالوها بودند از بین رفتند

با کاهش . و در شمال ایران و قاچاق آن به کشورهایی چون ترکیه و روسیه به صورت جدی ادامه داردمتاسفانه صید بی رویه زال

شدید زالوها در طبیعت و میل روز افزون مردم برای درمان با استفاده از زالو، پرورش خانگی، نیمه صنعتی و صنعتی این موجود 

 ".توجیه اقتصادی پیدا کرد

 ی درآمد زایی داردپرورش زالو ظرفیت باالیی برا

اگرچه پرورش زالو با رشته تحصیلی ام همخوانی ندارد، اما ": او درباره نحوه ورودش به عرصه پرورش زالو، خاطرنشان می کند

 .همواره مطالعه درباره طب سنتی از جمله عالیقم بوده است

http://www.farsnews.com/
http://www.sazandegi.ir/main/index.php?Page=detailnewsarchive&UID=3708913
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پرورش زالو ظرفیت باالیی برای درآمد زایی  هیچ وقت کار واسطه گری یا پشت میزنشینی را دوست نداشتم، از طرفی متوجه شدم

 .دارد، به همین دلیل وارد این عرصه شدم و پس از صید زالوی مولد کار را در زمینی که پدرم در اختیارم قرار داد، شروع کردم

ای پرورش زالو شبیه برای پرورش زالو روش های گوناگونی وجود دارد، در تایلند و مالزی سعی می کنند محیطی مانند شالیزار را بر

 .سازی کنند، در ترکیه از استخرهای خاکی و برزنتی بهره می گیرند و در اروپا از سالن های ویژه استفاده می کنند

من در حال حاضر از همه این روش ها استفاده می کنم و عالوه بر آن با ایجاد یک سد خاکی و فراهم کردن گیاهان و موجودات 

 ".قورباغه و الک پشت، محیط کامال طبیعی برای پرورش زالو ایجاد کرده اممورد نیاز زالو نظیر 

 !دالر 44: قیمت زالوی بالغ در اروپا

شاید برای خیلی ها باور نکردنی باشد، اما در حال حاضر درآمد ": علیرضا تندرو درباره اهمیت اقتصادی پرورش زالو اظهار می کند

دالر به دست مصرف کننده  44هر زالوی بالغ در اروپا به قیمت . صادرات نفتی ایران است کشور تایلند از صادرات زالو برابر با

 .رسد می

اگر . زالو معادل یک بشکه نفت اوپک است 1یعنی ارزش هر . سال زمان می برد ٢البته تا زالو به این مرحله از رشد برسد حداقل 

ه کشورهای اروپایی بفروشد، با کسر هزینه های گمرک، بیمه و حقوق کارگر از دالر ب ٧تولید کننده ای مانند من هر زالو را به ازای 

 .دالر سود خالص برداشت خواهد کرد 1هر زالو 

هزار زالو را  477من در حال حاضر مجوز تولید ساالنه . هزارتایی به باالست 477سفارش کشورهای اروپایی هم غالبا در تیراژ 

 ".هزار دالر از صادرات زالو برایم چندان دور از دسترس نباشد 177یدن به در آمد ساالنه دریافت کرده ام و فکر می کنم رس

 خیلی ها به من پوزخند می زدند

. سال است که به عنوان یکی از بزرگترین مصرف کننده های زالو در جهان شناخته شده است 477فرانسه بیش از ": او می افزاید

وزارت بهداشت ما متاسفانه این روش های درمانی ز به روز گسترده تر می شود، درحالی که زالو درمانی و حجامت در اروپا رو

 .را به سخره می گیرد و غیر بهداشتی اعالم می کند

اگر همانطور که رهبر انقالب اسالمی گفتند، به دنبال بستن چاه های نفت هستیم، باید ابتکار به خرج دهیم و راه های جدید را 

مال ایران بهترین طبیعت را برای پرورش زالو داراست و در این عرصه می توان عالوه بر اشتغالزایی، در آمد ارزی ش. پیدا کنیم

 .بسیار باالیی برای کشور به ارمغان آورد

ها  وقتی کار پرورش زالو را می خواستم شروع کنم، خیلی. برای موفقیت باید فکر را به کار انداخت و حوزه های جدید را کشف کرد

 ".به من پوزخند می زدند

 سود به جیب واسطه ها می رود نه تولید کننده

این فعال عرصه اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه سازوکار حاکم بر اقتصاد ایران، فعاالن اقتصادی را به سوی واسطه گری و داللی سوق 

 .بازار داخل نداریم، مگر ناچار شویمدر حال حاضر رغبتی زیادی برای عرضه زالو در ": می هد، خاطرنشان می کند

تومان از ما  477تا هزار و  377پزشکان زالو را با قیمتی حدود . تومان است 477در ایران قیمت هر زالو در بهترین حالت هزار و 

 .هزار تومان پای بیماران حساب می کنند 47می خرند و در مطب هرکدام را 

با این وجود همواره در برابر وسوسه ورود به . برابری به جیب واسطه ها می رود 47سود  همه زحمات را تولید کننده می کشد، اما

  ".کار داللی زالو مقاومت کرده ام، چون عاشق تولید هستم
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 "زالودرمانی"شگفتی های 

گرن، بیماری های عفونی، زالو برای درمان انواع سردرد، سینوزیت، می": علیرضا تندرو درباره ویژگی های درمانی زالو، اظهار می کند

بیماری های چشمی نظیر گل مژه، جوش و لک، بیماری های قلبی، انواع آرتروز بسیار مفید است و خاصیت های معجزه آسایی 

 .دارد

وقتی زالو روی بدن قرار می گیرد، در وهله اول محیط را معاینه . زالو برای استعمال خارجی است به هیچ وجه نباید وارد بدن شود

بهترین محل مکیدن خون را پیدا می کند، بعد از بادکش کردن محل، دندان های مثلثی اش را وارد بدن می کند، پس از آن زالو  و

به صورت کامال هوشمند و اعجاب آور بر اساس محل مکش، میزان غلظت خون و نیز شناسایی نوع بیماری فرد، اقدام به تزریق 

 .دآنزیم های مفید به درون بدن می کن

 ".زالو همچنین با تزریق هیدرودین باعث رقیق شدن خون و بی حس شدن بدن می شود تا احساس درد به میزبان منتقل نشود

 باید با زالو مثل سرنگ برخورد کرد

ان از متاسفانه بسیاری از پزشک. برای اثر بخش بودن زالو درمانی، بسیار ضروری است که زالوی مناسب تهیه شود": دهد او ادامه می

دانم این زالوها کامال بی خاصیت هستند و آنزیم مفیدی در  من تقاضای دریافت زالوهای جوان را دارند در حالی که من خوب می

 .اختیار ندارند

برخی از سودجویان هم اقدام به مصرف چندباره یک زالو می . زالو باید بالغ شود و به خوبی رشد کند تا خاصیت درمانی داشته باشد

 .های خونی منجر شود د که بسیار خطرناک است و می تواند به انتقال بیماریکنن

اگر مردم بتوانند زالوی مناسب و طبی تهیه کنند، . باید با زالو مثل سرنگ برخورد کرد و فقط یک بار آن را مورد استفاده قرار داد

ند زالو را مصرف کنند، فقط باید یادشان باشد که نباید به شرط آن که دیابت و بیماری های عفونی نداشته باشند، خودشان می توان

ساعت احساس درد و  14زالو را از بدنشان جدا کنند، زیرا در این صورت ممکن است دندان های زالو در بدنشان باقی بماند و تا 

 ".عفونت داشته باشند، باید اجازه دهند زالو کارش را انجام دهد و خودش از بدن جدا شود

 الوهای پرورشی با خون منجمدتغذیه ز

زالو موجود بسیار حساسی است و خیلی راحت ": علیرضا تندرو پرورش زالو را فعالیتی کامال تخصصی عنوان می کند و می گوید

 .زالو حساسیت زیادی به نور، حرکت و صدا دارد و به شدت از مواد شیمیایی بیزار است. دچار استرس می شود

غذای اصلی زالو خون است، اما از جلبک هم تغذیه می . ش زالو رعایت نشود، باید منتظر تلفات باال بوداگر اصول علمی در پرور

 .کند

در حال حاضر در کنار . برای تهیه غذای زالو از طریق دامپزشکی به کشتارگاه ها وصل می شویم و خون منجمد دریافت می کنیم

 .ز دنبال می کنیمفروش مستقیم زالو، کار تهیه آنزیم و روغن را نی

روغن و آنزیم زالو برای تهیه انواع کرم های طبی و آرایشی کاربرد فراوان دارد و برای رفع جای جوش و زخم های صورت بسیار 

 ".مناسب است

 گفتند حق مصاحبه ندارید چون کار ما زیاد می شود

تولید می شوند، خدمت به مملکت است، با این وجود  آرزوی همه کسانی که وارد عرصه": این فعال اقتصاد مقاومتی تاکید می کند

 .دستگاه های دولتی از تولیدکننده ها حمایت شایسته ای به عمل نمی آورند
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بسیج سازندگی در دوره ای به من تسهیالت بانکی پرداخت کرد که دیگر هیچ نقدینگی برایم باقی نمانده بود و هنوز زیر ساخت 

 .همه دستگاه ها باید همین طور از تولیدکننده ها حمایت کنند. هم نشده بودهای الزم برای پرورش زالو فرا

ایم که هرگز  شاید برایتان جالب باشد اگر بدانید بسیاری از مجوز های کار پرورش زالو را در ازای دادن این تعهد دریافت کرده

 !تقاضای ارائه هیچ تسهیالتی از نهادهای مربوطه نداشته باشیم

قرار بود از شبکه افق سیما و تعدادی از رسانه های کشوری برای تهیه گزارش به کارگاه من مراجعه کنند، یکی از  چندی پیش که

گفتم چرا؟ پاسخ داد، اگر با رسانه های مصاحبه کنید، . نهادها با من تماس گرفت و گفت شما حق مصاحبه با رسانه ها را ندارید

 "!و کار ما زیاد می شود تقاضا برای دریافت مجوز افزایش می رود

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http49317٧43774677 
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 شیالت
 آیانامهر  02, دوشنبه

 اندیشی تولید و تجارت میگو در گلستان  برگزاری نخستین هم
اندیشی تولید و تجارت میگو، با همکاری اداره کل شیالت گلستان و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و  ستین همنخ

 . کشاورزی گرگان، برگزار شد

اندیشی که علی  و به نقل از پایگاه اطالع رسانی اداره کل شیالت گلستان، در این هم( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار گلستان، قدس علوی مدیر کل شیالت گلستان، بهرامی رئیس  مرگدری معاون

اتاق بازرگانی گرگان و جمعی دیگر از مدیران کشوری و استانی و سرمایه گذاران بخش خصوصی شرکت داشتند، بر اهمیت تولید و 

 .تجارت میگو در استان تاکید شد

: امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار گلستان با اعالم رضایت از روند تولید و تجارت میگو در استان گفتمعاون هماهنگی 

هزار هکتاری تولید میگو در دولت به تصویب رسیده است که با اجرایی شدن این طرح حوزه تولید، صادرات و اشتغال  ٢4رویکرد 

 .میگو در استان رشد بسزایی خواهد کرد

اساس کار باید بر : تاکید بر اینکه تمام فعالیت ها در زمینه تولید و تجارت میگو باید مبتنی بر دانایی و آگاهی باشد بیان کرد وی با

 .آگاهی و دانایی باشد و فعالیت ها در این حوزه باید بر مبنای دانش بنیان صورت گیرد

 .د و صادرات میگو باید از صفر تا صد داخل استان انجام شود طبق اسناد توافق شده، پروسه تولی: علی مرگدری در ادامه گفت

بخش کشاورزی ظرفیت های متنوعی دارد که شیالت هم از این قاعده : وی با اشاره به ظرفیت های بخش کشاورزی اظهار کرد

بزرگی در این مسیر  هزار هکتار میگو در استان محقق شود گام ٢4هکتار ماهیان خاویاری و  4٢77مستثنی نیست و اگر تولید 

 .برداشته خواهد شد

 مجتمع پروش میگو گمیشان مجتمعی پاک در سطح کشور و خاورمیانه است

مطالعات اجرایی فاز اول مجتمع : اندیشی مدیر کل شیالت گلستان با ارائه گزارشی کامل از تاریخچه میگو در استان گفت در این هم

با وارد شدن گونه وانامی به چرخه  47گو گونه ایندیکوس آغاز شد که در اواخر دهه با پرروش می 47پرورش میگو گمیشان در دهه 

 .تولید میگو استان به این نتیجه رسیدیم که این گونه در شرایط و مشخصات منطقه رشد خوبی دارد

ک در ایران و خاورمیانه این مجتمع به عنوان مجتمع پا: قدس علوی با تاکید بر پاک بودن مجتمع پرورش میگو گمیشان اظهار کرد

 .شناخته می شود که تاکنون هیچ آلودگی یا گزارشی مبنی بر بیماری از این مجتمع اعالم نشده است

وی در خصوص میزان اشتغال زایی در مجتمع پرورش میگو گمیشان با اعالم اینکه در افق آینده این مجتمع ده ها هزار نفر 

ین نرخ بیکاری در کشور به منطقه گمیشان و بندرترکمن اختصاص دارد که پرورش میگو باالتر: مشغول به کار خواهند شد، گفت

 .در این مجتمع باعث توسعه اقتصادی و اجتماعی در منطقه مرزی و محروم گمیشان خواهد شد

هزار  1الین از فاز  ٢: قدس علوی با اشاره به شرایط واگذاری زمین در فاز اول مجتمع پرورش میگو گمیشان به متقاضیان بیان کرد

درصد از مراحل اخذ مجوزهای  ۵7، 9درصد تحویل داده شده است و همچنین الین  477هکتاری زمین های مجتمع به صورت 

هم به بومی های منطقه گمیشان تعلق خواهد گرفت که صد درصد در شرف معرفی  1الزم را طی کرده است و زمین های الین 

 .جهت دریافت موافقت اصولی است
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هدف از برگزاری این همایش : وی هدف از برگزاری این همایش را استفاده از ظرفیت مراکز علمی و تحقیقاتی دانست و اظهار کرد

استفاده از ظرفیت مراکز علمی و تحقیقاتی و تجارب افرادی است که در صنعت میگو فعالیت دارند تا بتوانیم با استفاده بهینه از این 

 .فت از مشکالت موفق باشیمظرفیت ها در برون ر

از جمله چالش : مدیر کل شیالت استان با بیان اینکه چالش های زیادی در مسیر تولید و تجارت میگو در استان وجود دارد گفت

ه هایی که در این راستا وجود دارد تامین بچه میگو است که ما برای رفع نیاز وابسته به استان های جنوبی هستیم که البته در آیند

 .ای نزدیک این وابستگی رفع خواهد شد

اندیشی یک روزه تولید و تجارت میگو سخن می گفت،با اشاره به ارزی آوری فراوان صاردات میگو برای استان  وی که در نشست هم

سفانه ما برای از دیگر چالش های ما عدم وجود پایانه صادرات آبزیان و ناوگان حمل و نقل مناسب در استان است که متا: اعالم کرد

 .صادرات میگو مجبوریم محصول را به استان های دیگر بفرستیم تا از آنجا و با برند آنها میگوی تولید شده در استان ما صادر شود

برگشت سرمایه در این مجتمع : قدس علوی در پایان با اعالم آمادگی اداره کل شیالت استان برای همکاری با سرمایه گذاران گفت

سال است و شرایط برای سرمایه گذاری کامال ایده آل است امیدواریم بتوانیم با همکاری دولت تدبیر و امید و سرمایه  1الی  9

 .هزار هکتاری پرورش میگو در استان را شاهد باشیم ٢4گذاری بخش خصوصی افق 

م رضایت و امیدواری از برپایی از این اندیشی رئیس اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی گرگان با اعال همچنین در این هم

هزار هکتاری میگو گلستان باید از آنها  1فارغ التحصیالن زیادی در زمینه شیالت وجود دارند که با شروع کار سایت : جلسه گفت

 .استفاده شود

دارند و آمادگی خود  کشورهای همسایه به تجارت پرورش میگو ما نیاز: رمضان بهرامی در خصوص توسعه تجارت میگو استان گفت

 .حتی مدیران کشاورزی خود را برای پیگیری به استان ما فرستادند. را در این زمنیه به ما اعالم کردند 

مواد اولیه ارزان، آب درخشان و بدون جزر و مد دریای خزر، و زمین های کم بازده که باید تقویت شوند، می : وی در ادامه بیان کرد

 .هره برداری را باال ببرندتوانند ارزش افزوده ب

اندیشی یک روزه تولید و تجارت میگو در گلستان با سخنرانی دکتر خدایی مدیر اتحادیه صادر کنندگان  الزم به ذکر است هم

آبزیان ایران، دکتر شکوری قائم مقام مشاور معاونت آبزی پروری شیالت ایران، دکتر قاجاری مدیر کل دفتر بهداشت و مدیریت 

های آبزیان دامپزشکی، صادقیان رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران، بازاری مدیر کل دفتر توسعه صادرات سازمان  بیماری

توسعه و تجارت، دکتر گلشاهی مدیر کل بهبود کیفیت فراوری شیالت ایران ادامه پیدا کرد و با بازدید از مجتمع پرورش میگو 

 ./خود پایان داد گمیشان و مراکز عمل آوری بندرترکمن به کار
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http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/25171-1.html


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                             4931 مهر موساهم اخبار هفته 
 

178 
 

 شیالت
 آیانا 4931مهر  43, یکشنبه

 صادرات محصوالت شیالتى ایران به چین، در دستور کار انجمن دوستی دو کشور قرار گرفت 
ت انجمن دوستی ایران و چین از زبان گروه دوستى ایران و چین، موضوع مشکل صادرات محصوالت شیالتى در نشس

 .به چین مطرح شد و طرف چینى موافقت کرد موضوع را پیگیرى کند

یش ششمین هما»، رییس انجمن دوستی ایران و چین که در «احد محمدی»ایانا،  -به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

پکن و اینکه این روابط امروز در آستانه ورود به  -در پکن سخن می گفت، به روند مناسبات تهران « ساالنه روابط ایران و چین

 .مرحله جدیدی قرار گرفته اشاره کرد

سطح به دنبال تحوالت یک سال گذشته در : وی با تشریح نتایج مثبت مذاکرات هسته ای کشورمان با قدرت های جهانی افزود

منطقه ای و بین المللی به ویژه توافق وین، که زمینه ساز رفع برخی محدودیت های اقتصادی و سیاسی شده، شرایط برای توسعه 

بیش از پیش مناسبات ایران و چین در تمامی عرصه ها مساعدتر شده و در همین راستا انجمن های دوستی دو کشور به عنوان 

 .نقشی مهم ایفا کنند سازمان های مردم نهاد می توانند

جاده کهن ابریشم که : محمدی همچنین با اشاره به زمینه های متنوعی که انجمن های دوستی برای همکاری متقابل دارند، گفت

حاصل مشقات و تالش های بیش از یک هزار ساله نیاکان ماست، همواره به عنوان نماد مناسبات تاریخی، بازرگانی و فرهنگی بوده 

 .که در دوران حاضر این دستاورد تاریخی را حفظ و احیا کنیم و بر ماست

او همچنین تاکید کرد که ایران و چین به عنوان مهم ترین کشورهای ایجاد کننده جاده ابریشم باید بازیگران اصلی احیای این 

 .جاده از جمله در حوزه های اقتصاد و فرهنگ باشند

به عنوان مثال ایران در : رفیت های حوزه فرهنگی در مناسبات ایران و چین افزودمحمدی ضمن تاکید بر لزوم بهره گیری از ظ

یک جاده رییس جمهوری چین می تواند به عنوان یکی از مقاصد گردشگری مهم برای مردم چین  -راستای طرح یک کمربند

 .هد بودمحسوب شود و در این زمینه آغوش مردم ایران همواره پذیرای گردشگران چینی بوده و خوا

پکن  -او با اشاره به استقبال دولت ایران از هر گونه سرمایه گذاری در بخش زیرساخت های گردشگری، بر لزوم همکاری تهران 

برای گشودن فضایی جدید و تحرک در روابط : برای تولید محصوالت فرهنگی مرتبط با موضوع جاده ابریشم تاکید کرد و گفت

 .ود که بخشی از مناسبات دو طرف به سازمان های مردم نهاد منتقل گرددغیردولتی دو کشور تاکید می ش

وی همچنین سفر قریب الوقوع رییس جمهوری چین به کشورمان را مورد اشاره قرار داده و پیشنهاد کرد که انجمن های دوستی 

را در راستای طرح احیای جاده ابریشم ایران و چین با توجه به این سفر با طراحی و اجرای برخی پروژه های فرهنگی، نقشی موثر 

 .ایفا نمایند

با حضور جمع کثیری از فعاالن حوزه های مختلف فرهنگی،  -شنبه  -ششمین همایش ساالنه روابط ایران و چین عصر دیروز 

 .علمی و اقتصادی دو کشور در شهر پکن، پایتخت جمهوری خلق چین برگزار شد

دو نشست تخصصی با موضوع اقتصادی و فرهنگی با شرکت فعاالن حوزه های یاد شده  همچنین در حاشیه این همایش یک روزه

 ./تشکیل و شرکت کنندگان راهکارهای توسعه همکاری ها در زمینه های مختلف را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند

/item/tiyoor-daamo/ri.iana.www//:http٢۵49٢-4html. 
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 شیالت
 آیانا 4931مهر  49, شنبه

 تن ماهی خاویاری در هفته  21رایزنی با روسیه برای صادرات 
تن ماهی خاویاری در هفته وارد دور نهایی شده که در صورت  21مذاکره بخش خصوصی با طرف روسی برای صادرات 

 . خاویاری و مصرف آن وجود نخواهد داشتگیری نگرانی از بابت تولید ماهی  نتیجه

مذاکره با بخش : با اعالم این خبر گفت( ایانا)مدیرعامل صندوق توسعه آبزیان امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .خصوصی کشور روسیه برای صادرات ماهیان خاویاری و میگو وارد دور جدیدی شده است

 .شود تن ماهی خاویاری به کشور روسیه صادر می ٢7ای  صورتی که این مذاکره به نتیجه برسد هفته در: بهروز کاکاوند افزود

رسد،  هزار تومان به فروش می ۵۵از آنجا که قیمت ماهیان خاویاری در ایران باالست و به قیمت هر کیلوگرم : وی خاطرنشان کرد

 .راهی جز صادرات وجود ندارد

شود که در صورت قطعی شدن،  هزار تومان در بازار روسیه عرضه می 477وگرم ماهی خاویاری به قیمت هر کیل: کاکاوند ادامه داد

 .شود ها بابت تولید ماهی خاویاری در کشور نیز مرتفع می به نفع بخش خصوصی خواهد بود و نگرانی

 محصوالت آبزی ایران از سوی اروپا کد بهداشتی دارند

ویژه میگو به کشورهای اروپایی وجود  هرچند از گذشته صادرات محصوالت آبزی به: صریح کردمدیرعامل صندوق توسعه آبزیان ت

 .علت مسائل سیاسی و مشکالتی نظیر انتقال پول صادرات به اتحادیه اروپا متوقف شده است داشت، اما به

رای صادرات به اروپا، جز مسائل های گذشته هموارده محصوالت ایرانی دارای کد بهداشتی بودند و ب طی سال: وی یادآور شد

 .سیاسی، مشکل دیگری وجود نداشته است

 کارگاه مجوز موقت صادرات به روسیه گرفتند 21

سال گذشته مذاکرات بین بخش دولتی ایران و روسیه برای صادرات محصوالت پروتئینی و آبزی صورت گرفته : کاکاوند تأکید کرد

ی درباره مسائل بهداشتی و فرآیند تولید به این کشور ارائه دهد که این اقدام صورت نگرفته بود و قرار بود سازمان دامپزشکی مدارک

 .است

 ٢7در این راستا به . هیأتی از سوی کشور روسیه اخیراً به ایران آمدند و با بخش خصوصی وارد مذاکره شدند: وی اظهار داشت

 .ه استکارگاه تولید محصوالت آبزی کد موقت برای صادرات داده شد

 .آال و میگو به کشو روسیه آغاز شده است صادرات قزل: کاکاوند همچنین گفت

 آال نزدیک است انقراض قزل

های روز پرورش  در صورتی که طی سه تا چهار سال آینده استفاده از تکنولوژی: کارشناس آبزیان و فعال بخش خصوصی افزود

 .آال متوقف خواهد شد کار قرار نگیرد، پرورش قزلماهی نظیر ماهی در قفس و پرورش متراکم در دستور 

ها را پیشنهاد  های پشت سد و رودخانه بخش خصوصی پرورش ماهی در قفس با استفاده از خطوط ساحلی، آب: وی خاطرنشان کرد

 .داده که اخیرا مورد استقبال شیالت قرار گرفته است

 مذاکره با نروژ و ایتالیا برای پرورش ماهی

گذاری  منظور استفاده از تکنولوژی روز دنیا مذاکراتی با کشورهای نروژ و ایتالیا برای جلب مشارکت و سرمایه به: مه دادکاکاوند ادا

 .صورت گرفته است
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اند، دعوت از سایر کشورهای اروپایی  ها که پروژه مشارکت ماهی در قفس را در جنوب ایران آغاز کرده جز فرانسوی: وی تصریح کرد

 .هزار کیلومتر نوار ساحلی در دستور کار بخش دولتی و بخش خصوصی قرار دارد تفاده از سهمنظور اس به

است، امروزه با  4٢تا  47های خاویاری در ایران به شکل سنتی پروسه  در حالی که گرفتن خاویار از ماهی: کاکاوند یادآور شد

 .استتکنولوژی و تغییر رژیم غذایی به کمتر از چهار سال تقلیل یافته 

 گیرد آال را می سیباس، جای قزل

صورت آزمایشی  پرورش ماهی سیباس به: مدیرعامل صندوق توسعه آبزیان کشور با اشاره به پروژه پرورش ماهی سیباس تأکید کرد

 .در بوشهر آغاز شده است

شده امتیاز الزم را به  ای تمامه در صورتی که این ماهی به لحاظ مقاومت در شرایط آب و هوایی ایران و هزینه: وی اظهار داشت

 .آال شود رود جایگزین قزل آال برخوردار است انتظار می دست آورد، چون از ارزش غذایی باالتری نسبت به قزل

های درجه سه چینی است و در  تیالپیا از ماهی: کاکاوند در پاسخ به این پرسش که آیا سیباس از خانواده تیالپیا است یا خیر، گفت

 .قیمت وارد کشور ما شد تا سرانه مصرف آبزیان را افزایش دهد رود؛ اما با هدف تولید ارزان شمار نمی ر نیز ماهی محبوبی بهاین کشو

شده در بازار ایران خودنمایی کند؛  تر است و نتوانست با هدف از پیش تعیین آال گران اکنون قیمت تیالپیا از قزل: وی در پایان افزود

 ./های غذایی باالتر وارد میدان شد ن جایگزین با ارزشلذا سیباس به عنوا

/item/tiyoor-daamo/ir.iana.www//:http٢۵471-4html. 
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 شیالت
 خبرنگاران جوان - 493۱مهر  4۱: تاریخ

 جاری در سالهزار تن میگو  49بینی تولید  پیش
 46ها وضعیت تولید در سال جاری  با توجه به شیوع بیماری در استان: های تعاونی پرورش میگو گفت مدیرعامل اتحادیه شرکت

 .بینی شده است هزار تن پیش

خبرنگار اقتصادی باشگاه های تعاونی پرورش میگو و ماهی در گفتگو با  ارسالن قاسمی مدیرعامل اتحادیه سراسری شرکت

در حال حاضر هیچگونه صادرات : ، در خصوص وضعیت صادرات محصوالت شیالتی به روسیه اظهار داشتخبرنگاران جوان

نه محصوالت شیالتی به روسیه انجام نشده و از سویی امیدوارم با توجه به مناسبات ایران و روسیه و برطرف شدن مشکالت در زمی

 .انتقال پول و حمل و نقل صادرات به این کشور آغاز شود

هزار تن میگو در کشور تولید شده در حالی که کل واردات میگو  46سال گذشته : وی با اشاره به تولید میگو در سال گذشته گفت

درصد از بازار روسیه را  47توانیم  هزار تن بوده و از سویی با این میزان تولید تنها می 447از نقاط مختلف به روسیه سال گذشته 

 .داشته باشیم

 46جاری همانند سال گذشته  های مختلف وضعیت تولید میگو در سال با توجه به شیوع بیماری در استان: قاسمی در ادامه گفت

 .بینی شده است هزار تن پیش

 6شور شناسایی شده و چنانچه این اراضی درجه هزار هکتار قابل کشت برای میگو در ک 447در واقع : مدیرعامل اتحادیه بیان کرد

 977فارس تولید  توان با توجه به منابع آبی دریای عمان و خلیج کشاورزی برای تولیدات محصوالت دیگر مناسب نیستند همواره می

 .دهزار تنی در کشور را داشته باشیم که متأسفانه عزم جدی و برنامه اجرایی در این زمینه وجود ندار 177الی 

های اجرایی و با در اختیار گذاشتن امکانات و اختیارات جزء به بخش خصوصی  بنابراین شیالت ایران با تدوین برنامه: وی افزود

 .تواند تولید آبزیان را در کشور افزایش دهد می

ارد در حالی که تنها هزار هکتار استخر پرورش میگو و ماهی در کشور وجود د 4٢7بر اساس آمارهای موجود : قاسمی تصریح کرد

پروری عدم اجرای برنامه عملیاتی  هزار هکتار آن زیر کشت رفته و گفتنی است که تنها نقصان بخش آبزی 977هزار و  1الی  1

 .است

/news/fa/ir.yjc.www//:http۵914791 
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 شیالت
 برنگاران جوانخ - 493۱مهر  4۱: تاریخ

 های نو راندمان پایین تولید آبزیان به سبب عدم استفاده از فناوری
های نو دربخش آبزی پروری تقریبا نزدیک به  استفاده از فناوری: های تعاونی پرورش میگو و ماهی گفت شرکت  مدیر عامل اتحادیه

 .صفر است

خبرنگار اقتصادی باشگاه پرورش میگو و ماهی در گفتگو با های تعاونی  ارسالن قاسمی مدیر عامل اتحادیه سراسری شرکت

بخش آبزی پروری کمترین بهره را از : ، در خصوص مکانیزاسیون کشاورزی در بخش آبزی پروری اظهار داشتخبرنگاران جوان

 .های این بخش است ناوری و دانش نو همواره یکی از چالشای که استفاده از ف مکانیزاسیون کشاورزی برده به گونه

ایران در بحث نانو تکنولوژی یکی از کشورهای صاحب نظر در دنیا است در حالی که متاسفانه استفاده از فناوری نو در : وی افزود

 .این بخش تقریبا نزدیک به صفر است

این بخش یک ضرورت است که در حال حاضر ابزار و امکانات آن در در واقع توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در : قاسمی تصریح کرد

توانیم عالوه بر افزایش راندمان در واحد سطح قدرت رقابت در بازارهای جهانی  اختیار ما نیست اما با اجرای توسعه مکانیزاسیون می

 .را باال بریم

/news/fa/ri.yjc.www//:http۵9۵791٧ 
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 شیالت
 خبرنگاران جوان - 493۱مهر  4۱: تاریخ

 آبی در راه عراق و حاشیه خلیج فارس های گرم ماهی
 .بخش اعظم صادرات ماهیان گرم آبی به کشورهای عراق و حاشیه خلیج فارس است: مدیر عامل اتحادیه ماهیان گرم آبی بیان کرد

، در اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانل اتحادیه سراسری ماهیان گرم آبی کشور در گفتگو با خبرنگار حسن آقازاده مدیر عام

برداشت ماهیان گرم آبی در کشور از اوایل شهریور ماه آغاز و تا اواسط فروردین ماه سال : خصوص تولید ماهیان گرم آبی گفت

 .دامه داردآینده ا

های دیگر  تولید ماهیان گرم آبی نسبت به سال گذشته به سبب عدم ایجاد مزارع جدید و سطح زیر کشت و معرفی گونه: وی افزود

هزار تن آن به صادرات  ٢7هزار تن تولد داشته ایم که از این مقدار  4۵7وتفاوت معناداری نداشته است واز سویی در سال گذشته 

 .اختصاص داشته است

 .شهرهای خوزستان، مازندران، گیالن وگلستان تولیدکنندگان اصلی ماهیان گرم آبی در کشور هستند: آقازاده خاطرنشان کرد

 

 64الی  6٧بخش اعظم صادرات به کشورهای عراق است چنانچه سال گذشته صادرات ماهیان گرم آبی : وی در ادامه بیان کرد

 .داشته است میلیون دالر ارز آوری برای کشور در بر

کشورهای چین، هند، مجارستان رقیب اصلی تولید کشور ما هستند در این بخش کلیه سرمایه : مدیر عامل اتحادیه تصریح کرد

گذاران صادرات و فرآوری توسط بخش خصوصی صورت گرفته و همواره الزم است شیالت در کشورمان هدف بازاریابی مناسب 

 .برای صادرکنندگان داشته باشد

/news/fa/ir.yjc.www//:http۵913463 
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 (نیشکر/ چغندر )شکر 

 - 31/2۱/02فارس

 هزار هکتار زمین کشاورزی 3بینی کشت چغندر پاییزه در  پیش

هزار هکتار از اراضی  3ه امسال بینی کرد ک رئیس گروه گیاهان صنعتی معاونت امور زراعت وزارت جهادکشاورزی پیش

 .کشاورزی زیرکشت چغندرقند پاییزه برود

رود از این سطح  انتظار می: ، پیمان حصادی افزودرسانی وزارت جهادکشاورزی پایگاه اطالعبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .تن در هکتار به دست آید ٧7هزار تن چغندرقند با میانگین عملکرد  ۵67

دولت تدبیر و امید در چارچوب مصرف بهینه آب : برای کشت پاییزه چغندرقند، مناسب خواند و گفت وی سال زراعی جاری را

حرکت می کند و ازاین رو، سیاست وزارت جهاد کشاورزی براین است که از پراکندگی باران نهایت استفاده را در تولید محصوالت 

 .داشته باشد

امسال برای کاهش میزان : هکتار عنوان کرد و اظهار داشت 1477ذشته را حصادی سطح زیرکشت کشت چغندر پاییزه در سال گ

مهرماه کشت بذر چغندررا تمام  ٢7خسارت در کشت پاییزه چغندرقند، تاریخ کشت را جلوتر آوردیم و به کشاورزان اعالم کردیم تا 

 .کنند

هستند و اگر کشت بعداز تاریخ مقرر انجام شود، مناطق مختلف برای کشت پاییزه چغندرقند به تاریخ کشت حساس : وی ادامه داد

 .امکان خسارت وجود دارد

درصد چغندر پاییزه در استان خوزستان کشت می شود و پیش  47: رییس گروه گیاهان صنعتی معاون امور زراعت تصریح کرد

 .رکشت پاپیزه این محصول برودهزار هکتار اراضی این استان زی ٢7اندازی کارخانه های قند تا  کنیم در صورت راه بینی می

معاونت امور زراعت با توجه به رویکرد کشت پاییزه، راه اندازی کارخانه های قند در استان خوزستان را از طریق : وی اضافه کرد

 .وزارت صنعت، معدن و تجارت پی گیری می کند و تاکنون مکاتباتی را با این وزراتخانه داشته است

 .ینه گیاهان صنعتی، بخش صنعت نقش مهمی دارد و ما باید همسو و همراه با صنعت کشور حرکت کنیمدر زم: حصادی تاکید کرد

شناسیی هایی که در دو سال  با آسیب: وی استفاده از ارقام مناسب را از راهکارهای توسعه کشت پاییزه چغندرقند دانست و گفت

 .ن ارقام دنیا بوده که در این زمینه موفق عمل کرده ایمگذشته انجام دادیم، نخستین گام ما به سمت بکارگیری بهتری

رقم از جدیدترین ارقام دنیا را وارد  47رقم مناسب در کشور ثبت شده است و از این تعداد،  ٢3حصادی با بیان این که تا کنون 

د آنها مطلوب و تا حدی بستگی به اکثر ارقام پاییزه از آلمان، سوئد، فرانسه و بلژیک وارد شده و عملکر: کشور کرده ایم، افزود

 .بهزراعی کشاورزان دارد

و در استان هایی مانند خراسان،  41.۵میانگین عیار چغندرقند پاییزه طی دو سال اخیر در استان خوزستان به : وی اعالم کرد

 .رسیده است 46کرمانشاه، گلستان به باالی 

رمول خرید چغندرقند و مدیریت زمان برداشت را از اقدامی های دیگر برای رییس گروه گیاهان صنعتی معاونت امور زراعت، تغییر ف

ما فرمول خرید چغندر را با همکاری موسسه تحقیقات چغندر قندر، کیفی : توسعه کشت و چغندر پاییزه عنوان کرد و اذعان داشت

 .های قند تحویل دهد و زارع را ملزم کردیم جغندر قند کیفی به کارخانه

http://www.farsnews.com/
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هایی که ارایه دادیم از  چغندر پاییزه نسبت به چغندر بهاره، طوقه زیادی دارد و با آموزش: ح این موضوع گفتوی در توضی

کشاورزان خواستیم طوقه چغندر را حذف و زمان برداشت آن را نیز مدیریت کنند تا این محصول پاییزه سریع به مصرف کارخانه ها 

 .برسد

درصد گزارش  ٧4.۵طی دو سال گذشته، ضریب استحصال شکر از چغندرقند : خاطرنشان کرد حصادی این راهکار را موثر ارزیابی و

درصد بود و این عدد نشان می دهد که  ٧7ضریب استحصال شکر کمتر از  47تا اوایل دهه  ٧7شده در حالی که در دهه 

 .چغندرقند پاییزه نسبتاً کیفی شده است

از آنجایی که عملکرد چغندر پاییزه باالتر از چغندر بهاره : یزه نیز اشاره کرد و گفتوی در عین حال به کاهش قیمت چغندرقند پای

و عیار آن کمتر از چغندر بهاره است، برای جلب کارخانه های قند به سمت کشت پاییزه چغندرقند، قیمت چغندر را کمتر تعیین 

 .کردیم که تا حدودی هم در این کار موفق بوده ایم

از طرف دیگر، موضوع حمل و نقل چغندر قند پاییزه را به طور هدفمند پی گیری می کنیم، زیرا این محصول :حصادی ادامه داد

 .فسادپذیر است و باید به موقع به دست کارخانه های قند برسد

د قیمت درص۵7سال گذشته، : وی پرداخت یارانه را از دیگر مشوق ها به منظور توسعه کشت چغندر پاییزه دانست و اظهار داشت

هزار تومان یارانه ارایه و به  16۵بذور کشت پاییزه را به کشاورزان، یارانه پرداخت کردیم به طوری که به ازای هر هکتار کاشت بذر، 

 .میلیون تومان، سرمایه در گردش پرداخت شد 9ازای هر هکتار، 

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:ttph49317٧٢77774۵1 
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 شکر
 ایران اکونا - 493۱/ مهر /  02, دوشنبه 

 هزار هکتاری برای کشت چغندر پاییزه 3بینی  پیش
زار تن چغندرقند با ه ۵67رود از این سطح  انتظار می: رسانی وزارت جهادکشاورزی، پیمان حصادی افزود به گزارش پایگاه اطالع

 .تن در هکتار به دست آید ٧7میانگین عملکرد 

دولت تدبیر و امید در چارچوب مصرف بهینه آب : وی سال زراعی جاری را برای کشت پاییزه چغندرقند، مناسب خواند و گفت

ستفاده را در تولید محصوالت حرکت می کند و ازاین رو، سیاست وزارت جهاد کشاورزی براین است که از پراکندگی باران نهایت ا

 .داشته باشد

امسال برای کاهش میزان : هکتار عنوان کرد و اظهار داشت 1477حصادی سطح زیرکشت کشت چغندر پاییزه در سال گذشته را 

تمام  مهرماه کشت بذر چغندررا ٢7خسارت در کشت پاییزه چغندرقند، تاریخ کشت را جلوتر آوردیم و به کشاورزان اعالم کردیم تا 

 .کنند

مناطق مختلف برای کشت پاییزه چغندرقند به تاریخ کشت حساس هستند و اگر کشت بعداز تاریخ مقرر انجام شود، : وی ادامه داد

 .امکان خسارت وجود دارد

درصد چغندر پاییزه در استان خوزستان کشت می شود و پیش  47: رییس گروه گیاهان صنعتی معاون امور زراعت تصریح کرد

 .هزار هکتار اراضی این استان زیرکشت پاپیزه این محصول برود ٢7اندازی کارخانه های قند تا  کنیم در صورت راه نی میبی

معاونت امور زراعت با توجه به رویکرد کشت پاییزه، راه اندازی کارخانه های قند در استان خوزستان را از طریق : وی اضافه کرد

 .ری می کند و تاکنون مکاتباتی را با این وزراتخانه داشته استوزارت صنعت، معدن و تجارت پی گی

 .در زمینه گیاهان صنعتی، بخش صنعت نقش مهمی دارد و ما باید همسو و همراه با صنعت کشور حرکت کنیم: حصادی تاکید کرد

شناسیی هایی که در دو سال  ببا آسی: وی استفاده از ارقام مناسب را از راهکارهای توسعه کشت پاییزه چغندرقند دانست و گفت

 .گذشته انجام دادیم، نخستین گام ما به سمت بکارگیری بهترین ارقام دنیا بوده که در این زمینه موفق عمل کرده ایم

رقم از جدیدترین ارقام دنیا را وارد  47رقم مناسب در کشور ثبت شده است و از این تعداد،  ٢3حصادی با بیان این که تا کنون 

اکثر ارقام پاییزه از آلمان، سوئد، فرانسه و بلژیک وارد شده و عملکرد آنها مطلوب و تا حدی بستگی به : رده ایم، افزودکشور ک

 .بهزراعی کشاورزان دارد

و در استان هایی مانند خراسان،  41.۵میانگین عیار چغندرقند پاییزه طی دو سال اخیر در استان خوزستان به : وی اعالم کرد

 .رسیده است 46، گلستان به باالی کرمانشاه

رییس گروه گیاهان صنعتی معاونت امور زراعت، تغییر فرمول خرید چغندرقند و مدیریت زمان برداشت را از اقدامی های دیگر برای 

کیفی ما فرمول خرید چغندر را با همکاری موسسه تحقیقات چغندر قندر، : توسعه کشت و چغندر پاییزه عنوان کرد و اذعان داشت

 .های قند تحویل دهد و زارع را ملزم کردیم جغندر قند کیفی به کارخانه

هایی که ارایه دادیم از  چغندر پاییزه نسبت به چغندر بهاره، طوقه زیادی دارد و با آموزش: وی در توضیح این موضوع گفت

این محصول پاییزه سریع به مصرف کارخانه ها کشاورزان خواستیم طوقه چغندر را حذف و زمان برداشت آن را نیز مدیریت کنند تا 

 .برسد
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درصد گزارش  ٧4.۵طی دو سال گذشته، ضریب استحصال شکر از چغندرقند : حصادی این راهکار را موثر ارزیابی و خاطرنشان کرد

د که درصد بود و این عدد نشان می ده ٧7ضریب استحصال شکر کمتر از  47تا اوایل دهه  ٧7شده در حالی که در دهه 

 .چغندرقند پاییزه نسبتاً کیفی شده است

از آنجایی که عملکرد چغندر پاییزه باالتر از چغندر بهاره : وی در عین حال به کاهش قیمت چغندرقند پاییزه نیز اشاره کرد و گفت

ندر را کمتر تعیین و عیار آن کمتر از چغندر بهاره است، برای جلب کارخانه های قند به سمت کشت پاییزه چغندرقند، قیمت چغ

 .کردیم که تا حدودی هم در این کار موفق بوده ایم

از طرف دیگر، موضوع حمل و نقل چغندر قند پاییزه را به طور هدفمند پی گیری می کنیم، زیرا این محصول :حصادی ادامه داد

 .فسادپذیر است و باید به موقع به دست کارخانه های قند برسد

درصد قیمت ۵7سال گذشته، : دیگر مشوق ها به منظور توسعه کشت چغندر پاییزه دانست و اظهار داشتوی پرداخت یارانه را از 

هزار تومان یارانه ارایه و به  16۵بذور کشت پاییزه را به کشاورزان، یارانه پرداخت کردیم به طوری که به ازای هر هکتار کاشت بذر، 

 .پرداخت شد میلیون تومان، سرمایه در گردش 9ازای هر هکتار، 

/com.iranecona//:http161٢۵ 
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 شکر
 ایسنا - 493۱مهر  4۱جمعه 

 نیازی به واردات شکر نداریم

صنایع قند و شکر اعالم  در حالی که وزیر صنعت، معدن و تجارت از به حداقل رسیدن موجودی ذخایر استراتژیک شکر خبر داده، دبیر انجمن

 .مکرد که هیچ مشکلی در ذخایر استراتژیک و موجودی بازار شکر وجود ندارد و با وضعیت کنونی نیز تا تیر سال آینده به واردات نیازی نداری

ثبت سفارش جدید شکر زاده درباره وضعیت تولید و بازار شکر گفته بود که از ابتدای سال گذشته  به گزارش خبرنگار ایسنا، محمدرضا نعمت

رغم اشباع بودن بازار از شکر، کمبود در ذخایر استراتژیک این  همچنین علی. ایم و موجودی این محصول نیز به حداقل رسیده است نداشته

 . محصول وجود دارد

ن اظهارات وزیر، تخریب کننده بازار ای: در این زمینه به ایسنا گفت -دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر  -این در حالی است که بهمن دانایی 

 .زند و حامی واردکنندگان است و به تولیدکنندگان و بازار شکر آسیب می

ذخایر استراتژیک این محصول به "گوید  و از سوی دیگر می "بازار داخلی شکر اشباع است"وزیر صنعت از طرفی معتقد است که : وی افزود

 ". حداقل رسیده است

هزار تن آن  4٧7وجود دارد که ( ره) هزار تن شکر وارداتی در بندرعباس و بندر امام خمینی 197در حال حاضر حدود : دانایی ادامه داد

هزار تن دیگر  ٢67همچنین . رسد مختص شرکت بازرگانی دولتی برای تامین ذخایر استراتژیک است و در روزهای آینده به این شرکت می

 .شده تا بتوانند مابقی نیاز خود را وارد کنندها داده  مجوزی است که به کارخانه

هزار  467هزار تن آن تبدیل به شکر سفید شده و آماده ورود به بازار است و  477ها،  هزار تن شکر وارداتی سهم کارخانه ٢67به گفته وی از 

 .ها آماده عرضه به بازار خواهند شد تن دیگر نیز بارگیری شده که به محض رسیدن به کارخانه

شرکت بازرگانی دولتی ایران نیز در تابستان قرار شد میزان ذخایرش را به دلیل نزدیک شدن به زمان : دبیر انجمن صنایع قند و شکر اظهار کرد

هزار تن  977تاریخ مصرف آن با شکر وارداتی جدید جایگزین کند که بر این اساس بخشی از ذخایر این شرکت به فروش رفت و مجوز واردات 

هزار تن از واردات موجود در بنادر  4٧7تامین و جایگزینی این ذخایر استراتژیک به شرکت بازرگانی دولتی ایران داده شد و در این راستا  برای

 .و بندرعباس متعلق به این شرکت است( ره)امام خمینی

حال حاضر فصل برداشت چغندر قند فرا رسیده و در : وی با تاکید بر اینکه تا تیر سال آینده نیازی به واردات شکر نداریم، اعالم کرد

شان به  های قند و شکر به سرعت در حال تولید این محصول هستند و تنها در انتظار اعالم نرخ شکر برای عرضه محصول تولید شده کارخانه

 . بازار قرار دارند

تومان عبور نکرده است و این اظهارات فقط بازار را  ٢٢٢7ی به گفته دانایی آنقدر بازار شکر اشباع است که هنوز قیمت این محصول از کیلوی

؛ به  های داخلی بر بازار شکر اعمال کرده های گذشته، بهترین مدیریت را با کمک کارخانه ریزد اما وزارت جهاد کشاورزی طی سال برهم می

 .ابقه بوده استس سال گذشته بی 97ای که وضعیت تولید، واردات، موجودی بازار و قیمت شکر طی  گونه

/news/fa/ir.isna.www//:http317٧4٧47٧٧٢ 
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 شیر و فراوردهها

 - 31/2۱/02فارس

میلیون تنی در  2۱۱اختالف / هزار تن لبنیات در سال جاری 931میلیون تن شیر و واردات  ۱۱3تولید 
 آمار

 ۱۱3اند فائو آن را  میلیون تن هم اعالم کرده 41۱۰این مسئوالن میزان تولید شیر خام کشور را تا در حالی که پیش از 

 .هزار تن اعالم کرده است 931میلیون تن و میزان واردات را 

 33ش در جدیدترین گزارش خود از افزای( فائو)الملل فارس، سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی  به گزارش خبرنگار اقتصاد بین

 .هزار تنی تولید انواع گوشت در ایران خبر داد

 ٢.631میلیون تن انواع گوشت در ایران تولید شده که این رقم برای امسال  ٢.۵3۵بر اساس این گزارش، در سال گذشته میالدی 

 .میلیون تن برآورد شده است

از  ٢741هزار تن در سال  ٧۵ت که نسبت به هزار تن تخمین زده اس ٧3فائو همچنین صادرات گوشت ایران در سال جاری را 

 .افزایش برخوردار خواهد بود

میلیون تن برآورد شده است که  944.4بالغ بر  ٢74۵به گزارش این نهاد بین المللی، میزان گوشت تولیدی در جهان در سال 

ورهای توسعه یافته عنوان شده میلیون تن آن تولید کش 4٢9میلیون تن آن محصول کشورهای درحال توسعه و حدود  43۵حدود 

 .است

 .ترین تولیدکننده گوشت در جهان است میلیون تن بزرگ 44بر اساس آمارهای فائو، چین با تولید 

هزار  ٢34هزار تن و افزایش تولید گوشت گوسفند به  ٢۵1المللی، افزایش تولید گوشت گوساله در ایران به  آمارهای این نهاد بین

میلیون تن در سال  ٢.49٢به  ٢741میلیون تن در سال  ٢.71۵همچنین، تولید گوشت مرغ از . دهد شان میتن در سال جاری را ن

 .یابد جاری افزایش می

 ٢74۵هزار تنی تولید شیر و محصوالت لبنی ایران در سال  411افزایش * 

میلیون تن برآورد کرده است که  ٧.4 در بخش دیگری از این گزارش، میزان تولید شیر و محصوالت لبنی ایران در سال جاری را

 .میلیون تن شیر تولید کرده است ٧.٧ایران در سال گذشته . هزار تن افزایش خواهد داشت 477نسبت به سال گذشته 

 .هزار تن تخمین زده شده است 113هزار تن و میزان صادرات  941همچنین میزان واردات این محصوالت در سال جاری 

پردازد  بینی تولیدات سال جاری می شود که در ابتدای سال به پیش مرتبه منتشر می ٢فائو ساالنه « هانی غذاانداز ج چشم»گزارش 

المللی برای ایران تغییرات چندانی در  کند اما گزارش ماه اکتبر این نهاد بین ها را اصالح می بینی و در گزارش پایان سال این پیش

 .و تقریبا تمامی آمار بدون تغییر یا با اندکی تغییر ارائه شده استهای گذشته ایجاد نکرده است  بینی پیش
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 شیر و فرآورده ها
 ایران اکونا - 493۱/ مهر /  49, شنبه 

 ات در اوج اختالف های وزارت جهاد و صنایع لبنی آرام طی می کندبازار لبنی
های گذشته تغییر چندانی نداشته است و بعد از افزایش نرخ برخی اقالم لبنی در بهار و  قیمت انواع لبنیات در مقایسه با هفته

 .ها رخ نداده است تابستان امسال، تغییر دیگری در قیمت

هر چند . تومان است ٢677تومان و شیر پرچرب یک لیتری  ٢۵77یک لیتری به طور متوسط چرب  بر این اساس قیمت شیر کم

 .فروشند تومان هم می ٢٧77و شیر بدون الکتوز را تا  9ها شیر با عناوین امگا  همچنان برخی برند

های  است که کارخانهها در خصوص وضعیت قیمت لبنیات و همچنین شیرخام، وزارت جهاد کشاورزی گفته  طبق آخرین اظهارنظر

ماه پیش است را افزایش دهند و با  4۵لبنی با وجود افزایش قیمت محصوالت خود، حاضر نیستند قیمت شیر خام که مصوب 

اند اما صنایع لبنی ضمن رد این ادعا، سازمان حمایت را مسئول رسیدگی به بازار و  یکدیگر علیه دامداران و مردم ائتالف کرده

 .دانند و لبنیات میگذاری شیر  قیمت

رغم انتقاد نسبت به  همچنین به گفته مدیر کل مرکز اصالح نژاد و بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی، این وزارتخانه علی

 های لبنی را کنندگان و مردم ابزار الزم برای اعمال قانون از سوی کارخانه این وضعیت و تالش برای اصالح روند فعلی به نفع تولید

 .ندارد و سازمان حمایت باید به این مسائل توجه کند

تومانی شیرخام  4117که برخی برندهای کوچک حاضر به اعمال نرخ قانونی  رغم این طبق اعالم وزارت جهاد کشاورزی، علی

نوان کارشناس، مسائلی توانند این کار را انجام دهند و افرادی دیگر به ع شوند و نمی اند، از سوی صنایع لبنی بزرگ تهدید می شده

میلیون  47ای دامدار منافع  خواهند به خاطر سود بردن عده گویند می کنند که اصال درست و کارشناسی نیست و می را مطرح می

کنند  ایرانی را به خطر بیندازند در حالی که دو میلیون دامدار در کشور وجود دارند که بالغ بر هشت میلیون تن شیر خام تولید می

ضمن تامین اشتغال متضمن بخشی از امنیت غذایی کشور هستند؛ بنابراین منافع دو میلیون دامدار در کشور منافع ملی و مردم و 

 .است

تومان عرضه  9۵77تومان و ماست پر چرب یک کیلوگرمی  9٢77اما در بین سایر اقالم لبنیات، ماست کم چرب یک کیلوگرمی 

 .شود می

های  دوغ یک و نیم لیتری نیز که قیمت. تومان قیمت دارد 1177گرمی نیز  9۵7تومان و پنیر  1٧77گرمی  1۵7همچنین پنیر 

 .شود تومان فروخته می ٢177متنوعی دارد، به طور میانگین 

تومان و همچنین کشک یک  4977گرمی 477ای  تومان، پنیر خامه 4٢77گرمی  ۵7تومان، کره  4977گرمی  477ای  پنیر خامه

 .شود های سطح شهر عرضه می تومان در مغازه 4477طور متوسط  کیلوگرمی به

 متوسط قیمت وزن انواع محصوالت لبنی

 تومان ٢۵77 یک لیتری شیرکم چرب

 تومان ٢677 یک لیتری شیر پرچرب

 تومان 4677 یک لیتری ای شیر کیسه

 تومان 9٢77 یک کیلوگرمی ماست کم چرب
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 کاهشتومان  9۵77 یک کیلوگرمی ماست پرچرب

 تومان 1٧77 گرمی 1۵7 پنیر

 تومان 1177 گرمی 9۵7 پنیر

 تومان ٢177 لیتری 4.۵ دوغ

 تومان 4٢77 گرمی ۵7 کره

 تومان 4977 گرمی 477 خامه

 تومان 4977 گرمی 477 ای پنیرخامه

 تومان 4477 یک کیلوگرمی کشک
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 صادرات و واردات

 - 31/2۱/02فارس

 قلم عمده وارداتی به کشور ۰محصوالت کشاورزی جزو 
قلم عمده واردات طی شش ماهه  ۰ذرت دامی، لوبیا، سویا، دانه گندم به جز گندم دامی، برنج و کنجاله سویا جزء 

 .بوده است 31و  39های  نخست سال

، به 4931به نقل از گمرک جمهوری اسالمی ایران واردات قطعی کشور طی شش ماهه نخست سال  خبرگزاری فارسبه گزارش 

بوده است که نسبت به مدت مشابه سال ( میلیون دالر ٢7.4۵٢معادل )میلیون یورو  44.474هزار تن، به ارزش  4٧.433میزان 

 .درصد کاهش داشته است ٢7.19درصد کاهش و از نظر ارزش  46.76قبل از آن از نظر وزن 

های  قلم عمده واردات طی شش ماهه نخست سال ۵ذرت دامی، لوبیای سویا، دانه گندم بجز گندم دامی، برنج و کنجاله سویا جزء 

 .بوده است 39 - 31

میلیون دالر وارد شده که  613ذرت به ارزش  هزار تن ٧74میلیون و  ٢در شش ماهه نخست سال جاری : افزاید این گزارش می

 .درصد کاهش داشته است ٢9درصد رشد و از نظر ارزشی 9.1نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی 

میلیون دالر وارد شده که نسبت به مدت مشابه سال  11٢هزار تن لوبیای سبز به ارزش  33٢ماهه ابتدای امسال،  6همچنین در 

 .درصد افزایش داشته است 44درصد افزایش و از نظر ارزشی  ٢۵ از نظر وزنی 39

میلیارد دالر  19٢هزار و تن دانه گندم بجز گندم دامی به ارزش  ۵79ماهه ابتدای امسال، یک میلیون و  6براساس آمار گمرک در 

 .درصد کاهش داشته است 64شی درصد کاهش و از نظر ارز 17به کشور وارد شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی 

درصد  17میلیون دالر وارد شده که نسبت به مدت مشابه  174هزار تن برنج به ارزش  936ماهه ابتدای امسال  6همچنین در 

 .درصد کاهش داشته است ۵4کاهش و از نظر ارزشی 

 41د شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل میلیون دالر وار 17هزار تن به ارزش  49٢ماهه ابتدای امسال  6کنجاله سویا هم در 

 .درصد کاهش ارزشی داشته است 91درصد کاهش وزنی و 

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http49317٧٢7777۵17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940720000540


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                             4931 مهر موساهم اخبار هفته 
 

193 
 

 صادرات و واردات
 - 31/2۱/02فارس

میلیون تنی در  2۱۱اختالف / هزار تن لبنیات در سال جاری 931میلیون تن شیر و واردات  ۱۱3 تولید
 آمار

 ۱۱3اند فائو آن را  میلیون تن هم اعالم کرده 41۱۰در حالی که پیش از این مسئوالن میزان تولید شیر خام کشور را تا 

 .هزار تن اعالم کرده است 931میلیون تن و میزان واردات را 

 33در جدیدترین گزارش خود از افزایش ( فائو)الملل فارس، سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی  ه گزارش خبرنگار اقتصاد بینب

 .هزار تنی تولید انواع گوشت در ایران خبر داد

 ٢.631ی امسال میلیون تن انواع گوشت در ایران تولید شده که این رقم برا ٢.۵3۵بر اساس این گزارش، در سال گذشته میالدی 

 .میلیون تن برآورد شده است

از  ٢741هزار تن در سال  ٧۵هزار تن تخمین زده است که نسبت به  ٧3فائو همچنین صادرات گوشت ایران در سال جاری را 

 .افزایش برخوردار خواهد بود

میلیون تن برآورد شده است که  944.4بالغ بر  ٢74۵به گزارش این نهاد بین المللی، میزان گوشت تولیدی در جهان در سال 

میلیون تن آن تولید کشورهای توسعه یافته عنوان شده  4٢9میلیون تن آن محصول کشورهای درحال توسعه و حدود  43۵حدود 

 .است

 .ترین تولیدکننده گوشت در جهان است میلیون تن بزرگ 44بر اساس آمارهای فائو، چین با تولید 

هزار  ٢34هزار تن و افزایش تولید گوشت گوسفند به  ٢۵1افزایش تولید گوشت گوساله در ایران به  المللی، آمارهای این نهاد بین

میلیون تن در سال  ٢.49٢به  ٢741میلیون تن در سال  ٢.71۵همچنین، تولید گوشت مرغ از . دهد تن در سال جاری را نشان می

 .یابد جاری افزایش می

 ٢74۵حصوالت لبنی ایران در سال هزار تنی تولید شیر و م 411افزایش * 

میلیون تن برآورد کرده است که  ٧.4در بخش دیگری از این گزارش، میزان تولید شیر و محصوالت لبنی ایران در سال جاری را 

 .میلیون تن شیر تولید کرده است ٧.٧ایران در سال گذشته . هزار تن افزایش خواهد داشت 477نسبت به سال گذشته 

 .هزار تن تخمین زده شده است 113هزار تن و میزان صادرات  941واردات این محصوالت در سال جاری  همچنین میزان

پردازد  بینی تولیدات سال جاری می شود که در ابتدای سال به پیش مرتبه منتشر می ٢فائو ساالنه « انداز جهانی غذا چشم»گزارش 

المللی برای ایران تغییرات چندانی در  کند اما گزارش ماه اکتبر این نهاد بین ها را اصالح می بینی و در گزارش پایان سال این پیش

 .های گذشته ایجاد نکرده است و تقریبا تمامی آمار بدون تغییر یا با اندکی تغییر ارائه شده است بینی پیش
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 صادرات و واردات
 - 31/2۱/02فارس

 تعیین دو هفته فرصت برای دریافت عوارض از واردات روغن، برنج و شکر
نائب رئیس اتاق ایران از رسیدگی به درخواست وزارت جهاد کشاورزی در مورد دریافت مابه التفاوت از واردات سه 

 .برنج و شکر در نشست کمیسیون شورای اقتصاد خبر داد قلم کاالی روغن،

، به نقل از اتاق بازرگانی ایران، پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق ایران در رابطه با درخواست وزارت خبرگزاری فارسبه گزارش 

: م پالم، برنج و شکر خام در جلسه کمیسیون شورای اقتصاد توضیح دادکشاورزی مبنی بر دریافت مابه التفاوت از واردات روغن خا

 1هزار ریال بابت واردات هر کیلو برنج و  ۵ریال بابت هر کیلو روغن پالم،  ۵77هزار و  9بر اساس این پیشنهاد مصوب شد که مبلغ 

 .ریال نیز بابت واردات هر کیلو شکر خام به عنوان عوارض دریافت شود 677هزار و 

ناشی از تفاوت قیمت ( چغندری)بر اساس اظهارات وی مقرر شد، این مبالغ برای جبران ضرر و زیان کارخانه های تولید قند و شکر 

 .مصوب و بهای تمام شده و برای حمایت از تولید پرمحصول برنج داخلی، صرف شود

اعضای کمیسیون رسید و مواردی هم به درخواست  نائب رئیس اتاق ایران با اعالم این مطلب که پیشنهادهای مذکور به تصویب

اتاق درخواست کرد که زمان اجرای مصوبات دو هفته پس از تصویب و ابالغ مصوبه از سوی شورای : اتاق اضافه شد، تصریح کرد

 ٢7ندگان از االن تا با توجه به اینکه این شورا زودتر از دو هفته آینده تشکیل جلسه نمی دهد، بنابراین واردکن. اقتصاد تعیین شود

 .روز دیگر فرصت دارند برای اعمال عوارض آماده شوند ٢۵الی 

درخواست دیگر اتاق در مورد مدت اجرای این مصوبه بود که بر اساس آن خواستیم، تنها تا پایان سال جاری این : سلطانی ادامه داد

 .قانون اجرا شود

ضای کسب و کار باید بین ابالغ مصوبه و اجرای آن، زمان مشخصی در نظر طبق قانون بهبود مستمر ف: وی در ادامه تصریح کرد

 .روزه بود که مورد توافق قرار نگرفت و با دو هفته موافقت شد 17در این جلسه درخواست ما فرصت . گرفته شود

باید رویکر : ست و اعالم کردنائب رئیس اتاق ایران، شفافیت و پیش بینی پذیری قوانین را از الزمه های تجارت موفق در کشور دان

دولت از ابتدای سال نسبت به واردات محصوالت کشاورزی مشخص باشد، بدین ترتیب اتاق ایران درخواست کرد که برای دریافت 

عوارض از واردات محصوالت کشاورزی در انتهای هر سال موضوع در کمیسیون ماده یک مقررات صادارت و واردات مطرح و در 

 . قوق ورودی کاالهای مورد نظر تصمیم گیری شودمورد تغییر ح
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 صادرات و واردات
 - 31/2۱/43فارس

 ات زالو برابر صادرات نفت ایراندرآمد تایلند از صادر/ زالو معادل یک بشکه نفت 1هر 
در آمد ارزی تایلند از : زالو معادل یک بشکه نفت ارزش دارد، گفت 1یک پرورش دهنده زالو با بیان این که هر 

 .صادرات زالو برابر با صادرات نفت ایران است

: کند ، علیرضا تندرو درباره اهمیت اقتصادی پرورش زالو اظهار میسازمان بسیج سازندگیبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .ادرات نفتی ایران استشاید برای خیلی افراد باور نکردنی باشد ،اما در حال حاضر درآمد کشور تایلند از صادرات زالو برابر با ص

. زالو معادل یک بشکه نفت اوپک است 1یعنی ارزش هر . دالر به دست مصرف کننده می رسد 44هر زالوی بالغ در اروپا به قیمت 

 .سال زمان می برد ٢البته تا زالو به این مرحله از رشد برسد حداقل 

طبیعی در تاالب ها زندگی و از خون ماهی ها، قورباغه ها و الک  زالو نوعی کرم حلقوی و از گونه کرم های آبزی است که به صورت

 .پشت ها تغذیه می کند

گونه از زالو  47گونه از زالو در جهان شناسایی شده که بعضی از آن ها سمی و گوشت خوار هستند، فقط کمتر  697تا کنون حدود 

وان بخش جدایی ناپذیر طب سنتی در سراسر جهان شناخته زالو از سال های بسیار دور به عن. ها خاصیت درمانی و طبی دارند

شده است و در عین حال طب مدرن نیز نه تنها بر خاصیت های شگفت انگیز آن صحه گذاشته، بلکه از آن به صورت جدی بهره 

 . می برد

 .مصرف زالو به دلیل خواص متعدد آن در سراسر جهان رو به افزایش است

رهایی که دارای اقلیم مناسب هستند، به پرورش و تکثیر زالو روی آورده و در آمدهای سرشار و حیرت بر این اساس بسیاری از کشو

 .آوری کسب کرده اند

خبرنگار بسیج سازندگی در همین زمینه با . پرورش صنعتی و نیمه صنعتی زالو در ایران هم چند سالی است که آغاز شده است

 .وگو پرداخته است ور به گفتیکی از پرورش دهندگان موفق زالو در کش

 صید بی رویه و قاچاق زالوی ایران به روسیه و ترکیه

علیرضا تندرو که فارغ التحصیل مهندسی نرم افزار و دانشجوی روانشناسی بالینی است، درباره علت موضوعیت یافتن پرورش زالو، 

کشور ما زالو همواره از طریق صید مستقیم از تاالب ها تهیه و در . استفاده طبی از زالو در ایران قدمت بسیار زیادی دارد": می گوید

 .اما متاسفانه به دلیل از بین رفتن اکو سیستم طبیعی، زالوها به شدت کمیاب شدند. به مصرف پزشکی می رسید

اصلی تغذیه  استفاده کشاورزان از کود شیمیایی و سموم باعث آلودگی آب شد و در نتیجه قورباغه ها و الک پشت ها که منبع

 .عالوه بر این صید بی رویه زالو ها نیز آن ها را با تهدید جدی روبرو کرد. زالوها بودند از بین رفتند

با کاهش . متاسفانه صید بی رویه زالو در شمال ایران و قاچاق آن به کشورهایی چون ترکیه و روسیه به صورت جدی ادامه دارد

ون مردم برای درمان با استفاده از زالو، پرورش خانگی، نیمه صنعتی و صنعتی این موجود شدید زالوها در طبیعت و میل روز افز

 ".توجیه اقتصادی پیدا کرد

 پرورش زالو ظرفیت باالیی برای درآمد زایی دارد

رد، اما اگرچه پرورش زالو با رشته تحصیلی ام همخوانی ندا": او درباره نحوه ورودش به عرصه پرورش زالو، خاطرنشان می کند

 .همواره مطالعه درباره طب سنتی از جمله عالیقم بوده است

http://www.farsnews.com/
http://www.sazandegi.ir/main/index.php?Page=detailnewsarchive&UID=3708913
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هیچ وقت کار واسطه گری یا پشت میزنشینی را دوست نداشتم، از طرفی متوجه شدم پرورش زالو ظرفیت باالیی برای درآمد زایی 

 .م در اختیارم قرار داد، شروع کردمدارد، به همین دلیل وارد این عرصه شدم و پس از صید زالوی مولد کار را در زمینی که پدر

برای پرورش زالو روش های گوناگونی وجود دارد، در تایلند و مالزی سعی می کنند محیطی مانند شالیزار را برای پرورش زالو شبیه 

 .سازی کنند، در ترکیه از استخرهای خاکی و برزنتی بهره می گیرند و در اروپا از سالن های ویژه استفاده می کنند

من در حال حاضر از همه این روش ها استفاده می کنم و عالوه بر آن با ایجاد یک سد خاکی و فراهم کردن گیاهان و موجودات 

 ".مورد نیاز زالو نظیر قورباغه و الک پشت، محیط کامال طبیعی برای پرورش زالو ایجاد کرده ام

 !دالر 44: قیمت زالوی بالغ در اروپا

شاید برای خیلی ها باور نکردنی باشد، اما در حال حاضر درآمد ": اهمیت اقتصادی پرورش زالو اظهار می کندعلیرضا تندرو درباره 

دالر به دست مصرف کننده  44هر زالوی بالغ در اروپا به قیمت . کشور تایلند از صادرات زالو برابر با صادرات نفتی ایران است

 .رسد می

اگر . زالو معادل یک بشکه نفت اوپک است 1یعنی ارزش هر . سال زمان می برد ٢برسد حداقل البته تا زالو به این مرحله از رشد 

دالر به کشورهای اروپایی بفروشد، با کسر هزینه های گمرک، بیمه و حقوق کارگر از  ٧تولید کننده ای مانند من هر زالو را به ازای 

 .دالر سود خالص برداشت خواهد کرد 1هر زالو 

هزار زالو را  477من در حال حاضر مجوز تولید ساالنه . هزارتایی به باالست 477ای اروپایی هم غالبا در تیراژ سفارش کشوره

 ".هزار دالر از صادرات زالو برایم چندان دور از دسترس نباشد 177دریافت کرده ام و فکر می کنم رسیدن به در آمد ساالنه 

 خیلی ها به من پوزخند می زدند

. سال است که به عنوان یکی از بزرگترین مصرف کننده های زالو در جهان شناخته شده است 477فرانسه بیش از ": داو می افزای

وزارت بهداشت ما متاسفانه این روش های درمانی زالو درمانی و حجامت در اروپا روز به روز گسترده تر می شود، درحالی که 

 .کندرا به سخره می گیرد و غیر بهداشتی اعالم می 

اگر همانطور که رهبر انقالب اسالمی گفتند، به دنبال بستن چاه های نفت هستیم، باید ابتکار به خرج دهیم و راه های جدید را 

شمال ایران بهترین طبیعت را برای پرورش زالو داراست و در این عرصه می توان عالوه بر اشتغالزایی، در آمد ارزی . پیدا کنیم

 .شور به ارمغان آوردبسیار باالیی برای ک

وقتی کار پرورش زالو را می خواستم شروع کنم، خیلی ها . برای موفقیت باید فکر را به کار انداخت و حوزه های جدید را کشف کرد

 ".به من پوزخند می زدند

 سود به جیب واسطه ها می رود نه تولید کننده

م بر اقتصاد ایران، فعاالن اقتصادی را به سوی واسطه گری و داللی سوق این فعال عرصه اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه سازوکار حاک

 .در حال حاضر رغبتی زیادی برای عرضه زالو در بازار داخل نداریم، مگر ناچار شویم": می هد، خاطرنشان می کند

تومان از ما  477تا هزار و  377پزشکان زالو را با قیمتی حدود . تومان است 477در ایران قیمت هر زالو در بهترین حالت هزار و 

 .هزار تومان پای بیماران حساب می کنند 47می خرند و در مطب هرکدام را 

با این وجود همواره در برابر وسوسه ورود به . برابری به جیب واسطه ها می رود 47همه زحمات را تولید کننده می کشد، اما سود 

  ".لید هستمکار داللی زالو مقاومت کرده ام، چون عاشق تو
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 "زالودرمانی"شگفتی های 

زالو برای درمان انواع سردرد، سینوزیت، میگرن، بیماری های عفونی، ": علیرضا تندرو درباره ویژگی های درمانی زالو، اظهار می کند

ه آسایی بیماری های چشمی نظیر گل مژه، جوش و لک، بیماری های قلبی، انواع آرتروز بسیار مفید است و خاصیت های معجز

 .دارد

وقتی زالو روی بدن قرار می گیرد، در وهله اول محیط را معاینه . زالو برای استعمال خارجی است به هیچ وجه نباید وارد بدن شود

و بهترین محل مکیدن خون را پیدا می کند، بعد از بادکش کردن محل، دندان های مثلثی اش را وارد بدن می کند، پس از آن زالو 

امال هوشمند و اعجاب آور بر اساس محل مکش، میزان غلظت خون و نیز شناسایی نوع بیماری فرد، اقدام به تزریق به صورت ک

 .آنزیم های مفید به درون بدن می کند

 ".زالو همچنین با تزریق هیدرودین باعث رقیق شدن خون و بی حس شدن بدن می شود تا احساس درد به میزبان منتقل نشود

 مثل سرنگ برخورد کردباید با زالو 

متاسفانه بسیاری از پزشکان از . برای اثر بخش بودن زالو درمانی، بسیار ضروری است که زالوی مناسب تهیه شود": دهد او ادامه می

دانم این زالوها کامال بی خاصیت هستند و آنزیم مفیدی در  من تقاضای دریافت زالوهای جوان را دارند در حالی که من خوب می

 .یار ندارنداخت

برخی از سودجویان هم اقدام به مصرف چندباره یک زالو می . زالو باید بالغ شود و به خوبی رشد کند تا خاصیت درمانی داشته باشد

 .های خونی منجر شود کنند که بسیار خطرناک است و می تواند به انتقال بیماری

اگر مردم بتوانند زالوی مناسب و طبی تهیه کنند، . رد استفاده قرار دادباید با زالو مثل سرنگ برخورد کرد و فقط یک بار آن را مو

به شرط آن که دیابت و بیماری های عفونی نداشته باشند، خودشان می توانند زالو را مصرف کنند، فقط باید یادشان باشد که نباید 

ساعت احساس درد و  14بدنشان باقی بماند و تا  زالو را از بدنشان جدا کنند، زیرا در این صورت ممکن است دندان های زالو در

 ".عفونت داشته باشند، باید اجازه دهند زالو کارش را انجام دهد و خودش از بدن جدا شود

 تغذیه زالوهای پرورشی با خون منجمد

ست و خیلی راحت زالو موجود بسیار حساسی ا": علیرضا تندرو پرورش زالو را فعالیتی کامال تخصصی عنوان می کند و می گوید

 .زالو حساسیت زیادی به نور، حرکت و صدا دارد و به شدت از مواد شیمیایی بیزار است. دچار استرس می شود

غذای اصلی زالو خون است، اما از جلبک هم تغذیه می . اگر اصول علمی در پرورش زالو رعایت نشود، باید منتظر تلفات باال بود

 .کند

در حال حاضر در کنار . ریق دامپزشکی به کشتارگاه ها وصل می شویم و خون منجمد دریافت می کنیمبرای تهیه غذای زالو از ط

 .فروش مستقیم زالو، کار تهیه آنزیم و روغن را نیز دنبال می کنیم

ت بسیار روغن و آنزیم زالو برای تهیه انواع کرم های طبی و آرایشی کاربرد فراوان دارد و برای رفع جای جوش و زخم های صور

 ".مناسب است

 گفتند حق مصاحبه ندارید چون کار ما زیاد می شود

آرزوی همه کسانی که وارد عرصه تولید می شوند، خدمت به مملکت است، با این وجود ": این فعال اقتصاد مقاومتی تاکید می کند

 .دستگاه های دولتی از تولیدکننده ها حمایت شایسته ای به عمل نمی آورند



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                             4931 مهر موساهم اخبار هفته 
 

198 
 

ندگی در دوره ای به من تسهیالت بانکی پرداخت کرد که دیگر هیچ نقدینگی برایم باقی نمانده بود و هنوز زیر ساخت بسیج ساز

 .همه دستگاه ها باید همین طور از تولیدکننده ها حمایت کنند. های الزم برای پرورش زالو فراهم نشده بود

ایم که هرگز  کار پرورش زالو را در ازای دادن این تعهد دریافت کردهشاید برایتان جالب باشد اگر بدانید بسیاری از مجوز های 

 !تقاضای ارائه هیچ تسهیالتی از نهادهای مربوطه نداشته باشیم

چندی پیش که قرار بود از شبکه افق سیما و تعدادی از رسانه های کشوری برای تهیه گزارش به کارگاه من مراجعه کنند، یکی از 

گفتم چرا؟ پاسخ داد، اگر با رسانه های مصاحبه کنید، . رفت و گفت شما حق مصاحبه با رسانه ها را نداریدنهادها با من تماس گ

 "!تقاضا برای دریافت مجوز افزایش می رود و کار ما زیاد می شود

=nn?php.tnewstex/com.farsnews.www//:http49317٧43774677 
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 صادرات و واردات
 آیانا 4931مهر  43, یکشنبه

 صادرات محصوالت شیالتى ایران به چین، در دستور کار انجمن دوستی دو کشور قرار گرفت 
والت شیالتى در نشست انجمن دوستی ایران و چین از زبان گروه دوستى ایران و چین، موضوع مشکل صادرات محص

 .به چین مطرح شد و طرف چینى موافقت کرد موضوع را پیگیرى کند

ششمین همایش »، رییس انجمن دوستی ایران و چین که در «احد محمدی»ایانا،  -به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ینکه این روابط امروز در آستانه ورود به پکن و ا -در پکن سخن می گفت، به روند مناسبات تهران « ساالنه روابط ایران و چین

 .مرحله جدیدی قرار گرفته اشاره کرد

به دنبال تحوالت یک سال گذشته در سطح : وی با تشریح نتایج مثبت مذاکرات هسته ای کشورمان با قدرت های جهانی افزود

اقتصادی و سیاسی شده، شرایط برای توسعه منطقه ای و بین المللی به ویژه توافق وین، که زمینه ساز رفع برخی محدودیت های 

بیش از پیش مناسبات ایران و چین در تمامی عرصه ها مساعدتر شده و در همین راستا انجمن های دوستی دو کشور به عنوان 

 .سازمان های مردم نهاد می توانند نقشی مهم ایفا کنند

جاده کهن ابریشم که : تی برای همکاری متقابل دارند، گفتمحمدی همچنین با اشاره به زمینه های متنوعی که انجمن های دوس

حاصل مشقات و تالش های بیش از یک هزار ساله نیاکان ماست، همواره به عنوان نماد مناسبات تاریخی، بازرگانی و فرهنگی بوده 

 .و بر ماست که در دوران حاضر این دستاورد تاریخی را حفظ و احیا کنیم

ایران و چین به عنوان مهم ترین کشورهای ایجاد کننده جاده ابریشم باید بازیگران اصلی احیای این  او همچنین تاکید کرد که

 .جاده از جمله در حوزه های اقتصاد و فرهنگ باشند

به عنوان مثال ایران در : محمدی ضمن تاکید بر لزوم بهره گیری از ظرفیت های حوزه فرهنگی در مناسبات ایران و چین افزود

یک جاده رییس جمهوری چین می تواند به عنوان یکی از مقاصد گردشگری مهم برای مردم چین  -ی طرح یک کمربندراستا

 .محسوب شود و در این زمینه آغوش مردم ایران همواره پذیرای گردشگران چینی بوده و خواهد بود

پکن  -ت های گردشگری، بر لزوم همکاری تهران او با اشاره به استقبال دولت ایران از هر گونه سرمایه گذاری در بخش زیرساخ

برای گشودن فضایی جدید و تحرک در روابط : برای تولید محصوالت فرهنگی مرتبط با موضوع جاده ابریشم تاکید کرد و گفت

 .غیردولتی دو کشور تاکید می شود که بخشی از مناسبات دو طرف به سازمان های مردم نهاد منتقل گردد

قریب الوقوع رییس جمهوری چین به کشورمان را مورد اشاره قرار داده و پیشنهاد کرد که انجمن های دوستی وی همچنین سفر 

ایران و چین با توجه به این سفر با طراحی و اجرای برخی پروژه های فرهنگی، نقشی موثر را در راستای طرح احیای جاده ابریشم 

 .ایفا نمایند

با حضور جمع کثیری از فعاالن حوزه های مختلف فرهنگی،  -شنبه  -و چین عصر دیروز ششمین همایش ساالنه روابط ایران 

 .علمی و اقتصادی دو کشور در شهر پکن، پایتخت جمهوری خلق چین برگزار شد

همچنین در حاشیه این همایش یک روزه دو نشست تخصصی با موضوع اقتصادی و فرهنگی با شرکت فعاالن حوزه های یاد شده 

 ./و شرکت کنندگان راهکارهای توسعه همکاری ها در زمینه های مختلف را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادندتشکیل 

/item/tiyoor-daamo/ir.iana.www//:http٢۵49٢-4html. 
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 صادرات و واردات
 ان جوانخبرنگار – 493۱مهر  4۱: تاریخ

 تعرفه سفارت عراق عامل اصلی افزایش هزینه صادرکنندگان مرغ
تعرفه سفارت عراق بابت صدور مجوزهای الزم تنها مشکل صادرات مرغ به این کشور : مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی بیان کرد

 .است

، در خصوص صادرات مرغ خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانعظیم حجت مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی در گفتگو با 

 1الی  9هزار تن مرغ به عراق، افغانستان و دیگر کشورها صادر شده که حدود  ٢1جاری تاکنون حدود  از ابتدای سال: اظهار داشت

 .هزار تن از این میزان مربوط به شهریور ماه است

در حال حاضر روند صادرات مرغ عادی است و تنها مشکل این بخش تعرفه سفارت عراق بابت صدور مجوزهای الزم است : وی افزود

 .های صادرکنندگان شده است که منجر به افزایش هزینه

ر حالی درصدی واردات را برای کاالهای پروتئینه ایران در نظر گرفته د ٢۵روسیه تعرفه : حجت در خصوص صادرات به روسیه گفت

که این امر یکی از عوامل بازدارنده صادرات این محصول شده که اگر بتوانیم از چهارچوب عدم اخذ تعرفه برخی از کشورها استفاده 

 .کند کنیم قدرت رقابت برای ارسال کاال در زمینه مرغ به شدت افزایش پیدا می

تومان و  477هزار و  1الی  ٧77هزار و  1ر میانگین کیلویی قیمت مرغ زنده درب مرغداری به طو: مدیرعامل اتحادیه تصریح کرد

 .تومان است 977هزار و  ٧الی  477هزار و  6کننده در مراکز مختلف کیلویی  برای مصرف

/news/fa/ir.yjc.www//:http۵914٢۵6 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - 493۱مهر  49: تاریخ

 درصدی قیمت مرغ 3کاهش / صادرات مرغ به افغانستان از سر گرفته شد
 .روز گذشته صادرات مرغ به افغانستان پس از چهار ماه توقف از سر گرفته شد 47از : مدیرعامل اتحادیه مرغداران کشور بیان کرد

، در خصوص صادرات مرغ به خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبا عظیم حجت مدیرعامل اتحادیه مرغداران کشور در گفتگو 

های  روز گذشته صادرات مرغ به افغانستان پس از چهار ماه توقف از سر گرفته شد و از سویی هزینه 47از : افعانستان اظهار داشت

 .اق بوده اما این کشور تقاضای کمتری نسبت به صادرات کاال داردصادرات به افغانستان کمتر از عر

قیمت مرغ زنده درب مرغداری و مرغ آماده به طبخ در مناطق مختلف : وی با توجه به کاهش قیمت مرغ در بازارهای داخلی گفت

 .تومان کاهش یافته است ۵77الی  177نسبت به هفته گذشته کیلویی 

ای که این امر زیان مرغداران را در بردارد  ها شده به گونه تقاضا موجب کاهش هشت درصدی قیمتکاهش : حجت ادامه بیان کرد

 .ها باید شرکت پشتیبانی طیور وارد عرصه شود که در صورت ادامه روند افت قیمت

 977هزار و  1 در حال حاضر متوسط قیمت مرغ زنده درب مرغداری بین کیلویی: مدیرعامل اتحادیه مرغداران کشور تصریح کرد

تومان بوده و از طرفی متوسط قیمت مرغ برای  ٧77هزار و  1است در حالی که هفته گذشته این رقم  177هزار و  1الی 

الی  377هزار و  6تومان است در حالی که هفته گذشته بین کیلویی  377هزار و  6الی  677هزار و  6کننده بین کیلویی  مصرف

 .ق مختلف متغیر بوده استتومان در مناط 977هزار و ٧

/news/fa/ir.yjc.www//:http۵9۵4494 
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 صادرات و واردات
 ایسنا - 493۱مهر  4۱جمعه 

  شوند؟ کدام محصوالت کشاورزی مسافر فرانسه می

: امه مشترک بین وزرای کشاورزی ایران و فرانسه تا ماه آینده در تهران خبر داد و گفتتفاهم ن 1الملل وزارت کشاورزی از امضای  مدیرکل بین

سبزی و صیفی و انوع آبزیان مانند میگو براساس مذاکرات بین ایران و فرانسه  محصوالت کشاورزی مانند پسته، خرما، زعفران، گیاهان دارویی،

 . شوند به این کشور صادر می

های حفظ نباتات،  یادداشت تفاهم همکاری مشترک بین ایران و فرانسه در زمینه 1: با خبرنگار ایسنا، اظهار کردوگو  هومن فتحی در گفت

ن بهداشت دامی و دامپزشکی، تحقیقات و آموزش کشاورزی و ارتقا بهره وری غالت تا ماه آینده بین دو وزیر کشاورزی ایران و فرانسه در تهرا

 . شود امضا می

سند همکاری مشترک بین دو کشور در زمینه  1پی سفر وزیر کشاورزی فرانسه به تهران و انجام تفاهمات مشترک مقرر شد تا در : وی افزود

 . کشاورزی تدوین شود که تاکنون سه سند آن به صورت مشترک آماده شده و یک سند دیگر باقی مانده است

فرانسه و ایران مطرح شد که مرتبط با کشاورزی اکولوژیکی بود و احتماال طی ماه یک مساله دیگر نیز در بین مقامات دو کشور : وی ادامه داد

 . شود آینده مقدمات برگزاری کنفرانسی مشترک در ایران بین دو کشور فراهم می

رات تکنولوژی، با توجه به تمایل وزیر جهاد کشاورزی ایران و استقبال طرف فرانسوی درصدیم تا در فضای پساتحریم، صاد: فتحی اظهار کرد

گذاری مشترک در ایران در زمینه های مختلف کشاورزی گسترش یابد که در این زمینه می توان  تبادل تکنولوژی و جذب سرمایه برای سرمایه

و صیفی و  سبزی  به صادرات انواع محصوالت کشاورزی مانند آبزیان از جمله میگو، محصوالت باغی مانند پسته، زعفران ، خرما گیاهان دارویی ،

 . دیگر محصوالت کشاورزی که توانایی تولید و صادرات محصوالت آن وجود دارد اشاره کرد

هایی که بین دو وزیر کشاورزی ایران و فرانسه مطرح شده است در زمینه تولید مشترک مرغ در ایران با برند  یکی دیگر از تفاهم: وی گفت

دیگر هدف وزیر جهاد کشاورزی احیا صادرات آبزیانی مانند میگو به فرانسه است چرا که این فرانسه برای افزایش صادرات این محصول است و 

 . رفت های نه چندان دور یکی از مشتریان اصلی میگوی ایرانی به شمار می کشور در گذشته

ه همراه مقامات این کشور به گذاری فرانسوی در زمینه کشاورزی که ب شرکت سرمایه ٢۵گذاری مشترک نیز  در زمینه سرمایه: فتحی گفت

گذاری در زمینه کشاورزی بین  تهران سفر کرده بودند در جلسات مشترک حضور داشتند و مقرر شد تا ضمن تاسیس شرکت مشترک سرمایه

... ید بذر، اصالح نژاد و ایران و فرانسه در زمینه تولید و توسعه صادرات محصوالت کشاورزی مانند انواع لبنیات، انواع آبزیان، گیاهان دارویی، تول

 . به اقدامات الزم بین بخش های خصوصی دو کشور انجام شود

/news/fa/ir.isna.www//:http317٧4٧44771 
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 صنایع غذایی

 آیانا4931مهر  41, چهارشنبه

 تولید نیم میلیون تن لیموترش در سال !/ صنعتیدر جستجوی یک قطره لیموترش در آبلیموهای 
درصد  ۰1هزار تن لیموترش در کشور، برترین تولیدکننده این محصول در کشور است که  211استان فارس با تولید 

 .کند لیموترش تولیدشده کشور را تأمین می

تان فارس امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری های مدیریت امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی اس کارشناس مرکبات و تغذیه باغ

در حال حاضر استان فارس با : شود، گفت درصد لیموترش کشور در استان فارس تولید می ۵7، با بیان اینکه (ایانا)کشاورزی ایران 

 .هزار تن لیموترش، در صدر تولیدکنندگان این محصول در کشور قرار دارد ٢17تولید 

هکتار  477هزار و  هکتار اعالم کرد از این میزان یک 467هزار و  44کشت لیموترش در استان فارس را  پرهام پیروی سطح زیر

 .نهال و مابقی بارور هستند

الیم  الیم و پرشین درصد لیموترش ارقام مکزیکن ٧7و ( خارگی)شده در استان رقم لیسبون  درصد ارقام کاشت 97: وی افزود

 .هستند

افشانی خبر داد و ارزآوری صادرات  دلیل مناسب بودن شرایط جوی و گرده هزار تنی تولید لیموترش استان به پیروی از افزایش پنج

 .این محصول را مطلوب عنوان کرد

درصد برای تولید لیموی عمانی و پنج درصد آن  ٢۵درصد لیمو تولیدشده در صنایع آبلیموگیری،  ٧7حدود : وی خاطرنشان کرد

 .شود یخوری استفاده م تازه

های مدیریت امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس قیمت خرید لیموترش از تولیدکننده  کارشناس مرکبات و تغذیه باغ

دلیل کم بودن میزان تولید نسبت به نیاز  متأسفانه به: هزار تومان اعالم کرد و ادامه داد را با توجه به شرایط و رقم چهار تا هشت

شود و مخلوطی از اسیدسیتریک، آب و  ای لیموترش نیز استفاده نمی شود در تولید آبلیموهای صنعتی از قطره یکشور مشاهده م

 ./رسد کنندگان می ها به نام آبلیمو به دست مصرف سایر افزودنی

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http717٢۵-4html. 
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 صنایع غذایی
 آیانا 4931مهر  41, چهارشنبه

غرفه در فودسیتی روسیه برای تجار  ۰11رزرو / صادرات پودر شیر به پاکستان و تاجیکستان رونق گرفت

 ایرانی 
زاد مصرف را از اند، دولت شیر ما تومان سر باز زده 111هزار و  با وجود آنکه صنایع لبنی از خریداری شیر به قیمت یک

چرخه خارج کرده و با تبدیل آن به پودر شیر و خامه، آن را برای صادرات به کشورهای پاکستان، تاجیکستان، عراق، 

 .کند سازی می افغانستان و همچنین کشورهای شمالی دریای خزر آماده

با : با اعالم این خبر گفت( ایانا)ایران  معاون وزیر جهاد کشاورزی امروز در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی

صورت پودر شیر و خامه درآمده و قابلیت  وجود آنکه خرید توافقی شیر آغاز شده و حجم قابل توجهی از مازاد شیر تولیدشده به

 .کنند تومان خودداری می 177هزار و  نگهداری و صادرات دارد، اما صنایع لبنی همچنان از خرید شیر به قیمت یک

های آن از افزایش قیمت  منظور جلوگیری از تورم در وضعیت شیر و فرآورده در حالی که ستاد تنظیم بازار به: حسین صفایی افزود

تکرار کرد، باز هم صنایع لبنی از همراهی با دامداران خودداری کرده و  31را برای سال  39شیر خودداری کرد و قیمت پایه سال 

 .کنند شده خریداری می حد تعیینتر از  قیمت شیر را پایین

گیرد که افزایش نرخ نیز در  خریداری به نرخ پایین از دامداران توسط صنایع شیر در حالی صورت می: وی خاطرنشان کرد

ای قیمت برای برخی برندهای معروف نیز توجیه کافی برای همراهی آنان  محصوالت لبنی مشاهده شده و افزایش چندمرحله

 .نداشته است

دهی خود  داران به جوالن زنی دامداران کاهش پیدا کند و کارخانه شیر مازاد بر مصرف باعث شده قدرت چانه: فایی ادامه دادص

 .افزایش دهند

با این وجود، شیر مازاد بر تقاضا از چرخه مصرف خارج شده و تبدیل به پودر شیر و خامه شده و به کشورهایی : وی تصریح کرد

 .های شمالی کشور صادر شده است یکستان، عراق، افغانستان و همسایهنظیر پاکستان، تاج

 غرفه در فودسیتی روسیه رزرو شده است ۰11

های اخیر  ترین بازار مواد غذایی روسیه به نام فودسیتی که در ماه در بزرگ: رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران یادآور شد

 .ولیدکننده محصوالت غذایی و کشاورزی رزرو شده استغرفه برای تجار ت ۵77افتتاح شده است، 

تواند زمینه تبادل تجاری بین محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی ایران و روسیه را در باالترین حد  این بازار می: صفایی تأکید کرد

ها و محصوالت خود و حضور در  و مرز خود افزایش دهد و فرصت بسیار مغتنمی برای تجار و بازرگانان است که با دایر کردن غرفه

 .ها برای صادرات محصوالت خود در بازار بزرگ روسیه دست به کار شوند نمایشگاه

 مناقشات با بانک مرکزی برای تأسیس بانک به قوت خود باقی است

ز مذاکرات هرچند پیشنهاد تأسیس یک بانک ثانوی تخصصی کشاورزی به بانک مرکزی داده شده است، اما هنو: وی اظهار داشت

 .دنبال شده و موافقت بانک مرکزی حاصل نشده است
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تواند در تزریق نقدینگی به این حوزه و حمایت از حوزه  تأسیس یک بانک ثانوی برای بخش کشاورزی می: صفایی در پایان گفت

بانک مرکزی تاکنون با علت شرایط اقتصادی فعلی کشور و تمرکز بر حل مسائل موجود،  کشاورزی نقش اساسی ایفا کند، اما به

 ./تأسیس رسمی این بانک موافقت نکرده است

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http٢۵711-4html. 
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 صنایع غذایی
 آیانا 4931مهر  43, یکشنبه

 ن در نمایشگاه بین المللی مواد غذایی آنوگا آلمان شرکت ایرا
شرکت ایرانی که از تولیدکنندگان و صادر کنندگان  22شرکت سهامی نمایشگاهها به نمایندگی از دولت ایران با 

 .مترمربع حاضر شده اند ۰31برجسته کشور محسوب می شوند در فضایی به مساحت 

راحی لوگو شرکت سهامی نمایشگاه ها و اجرای غرفه ای برجسته برای اولین بار در این براساس این گزارش، فضای نمایشگاهی با ط

 .نمایشگاه مشارکت دارد

برپایه گزارش محمدرضا علوی مدیر اعزامی شرکت سهامی نمایشگاه ها مستقر در پاویون ایران در این نمایشگاه، شعار پیش بینی 

در مرکز نمایشگاهی کلن ( مهرماه سال جاری ٢٢تا  44برابر با ) ٢74۵هم اکتبر نام دارد و از دهم تا چهارد "طعم طبیعت"شده 

 .کشور آلمان دایر است

امسال در نمایشگاه مواد غذایی کلن آلمان حدود هفت هزار شرکت خارجی از یکصد کشورجهان به ارایه محصوالت غذایی خود 

 .پرداخته اند

 .کشورهای منطقه ای همچون افغانستان، آسیای میانه و عراق تشکیل می دهند بازارهای هدف صادرات محصوالت غذایی ایران را

عراق به عنوان بزرگ ترین مشتری انواع محصوالت کشاورزی ایران اعم از محصوالت زراعی، باغی، دامی و غیره محسوب می شود، 

 .ی ایران به این کشور استعالوه بر ماست،دوغ، شیر، خامه، شیر خشک اطفال و صنعتی هم از اقالم لبنی صادرات

همچنین در میان محصوالت کشاورزی صادراتی در بخش زراعی و باغی عراق رتبه نخست را در بین مشتریان محصوالت ایرانی 

دارد، هندوانه، سیب درختی، خربزه، کیوی، انواع خرما، چای سیاه، سیب زمینی، گوجه فرنگی، پیاز و موسیر، کلم قرمز و سفید و 

 .ارترشی از کشورمان به عراق صادر می شودانواع خی

انواع محصوالت باغی از جمله پرتقال، به، زردآلود، گیالس، گردو، شلیل و غیره نیز از جمله محصوالت صادراتی بخش کشاورزی 

 .است که عراق بزرگ ترین مشتری آنها به شمار می رود

/item/food/ir.iana.www//:http٢۵419-4html. 
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 صنایع غذایی
 ایران اکونا - 493۱/ مهر /  4۱, سه شنبه 

 تولید کند "آب آشامیدنی"دماوند فقط می تواند 
با  مورد مشکل داشتند که 9٧ای که ارزیابی شد  نمونه 977از حدود بیش از : دکتر رسول دیناروند ضمن اعالم این خبر گفت

شان متوقف شود و پس از  کارخانه مقرر شد تولید و توزیع 4٢تصویب کمیته فنی سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت در مورد 

 .برداری و تایید نمونه، مجددا بتوانند وارد بازار شوند دهند و نیز پس از بازرسی و نمونه اصالحاتی که انجام می

با توجه به ( شرکت آب معدنی دماوند)ولید به آنها داده شد، متاسفانه یک شرکت شرکتی که دستور توقف ت 4٢از : وی گفت

برداشت اشتباهی که داشت توزیع را متوقف نکرده بود که ما مجبور شدیم مجددا این شرکت را پلمب کنیم و اطالع رسانی هم 

 .انجام دهیم

 پروانه آب معدنی دماوند لغو شده است

شرکت دیگر از جمله  44شرکت به جز یک شرکت که نام برده نشده و هنوز مشکلش برطرف نشده،  4٢ دیناروند با بیان این که از

البته پروانه آب معدنی دماوند لغو شده است و این شرکت تنها می تواند . شرکت آب آشامیدنی دماوند اصالحات الزم را انجام دادند

 .کند با استانداردهای سازمان غذا و دارو آب آشامیدنی تولید

طی این هفته و هفته آینده همه این : شرکت انجام شده است، گفت 44های الزم از این  وی با بیان این که نمونه برداری و بازرسی

 .شوند و مجددا وارد بازار خواهند شد ها رفع پلمب و توقف تولید می شرکت

تمهیداتی : تر خواهد شد، گفت ها در این خصوص جدی تدا، رئیس سازمان غذا و دارو با تاکید بر این که نظار بنابر اعالم وب

 .ها مرتب و هر دو هفته یکبار ارائه شود تا اشکالی پیش نیاید اندیشیده شده است تا گزارش

 .شوند را استفاده کنند هایی که وارد بازار می مردم با خیال آسوده فرآورده: دکتر دیناروند در پایان گفت

/com.iranecona//:http16794 
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 عسل

 - 31/2۱/49فارس

 برابری ارزآوری عسل با تولید غذای ملکه در کشور 91برنامه افزایش 
چندین برابر قیمت هر کیلوگرم عسل ( غذای ملکه)در حالیکه هر کیلوگرم ژل رویال: معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت

شود اما در کشور چین  گرم ژل رویال تولید می 42تا  41رسد در ایران از هر کندو  انی به فروش میدر بازار تجارت جه

 .شود کیلوگرم از این محصول تولید می 42از هر کندو 

کیفیت ( اکسیر)حسن رکنی معاون وزیر در تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی امروز در مراسم رونمایی از نشان تجاری 

هزار تن عسل هشتمین تولیدکننده عسل در جهان است  ٧4ایران با تولید : های صنعت زنبورداری کشور گفت رآوردهمحصوالت و ف

 .هزار تن عسل رکورد صادرات کشور را شکسته است ۵و با صادرات بیش از 

این زمینه در بخش طیور  در: وی با بیان اینکه یکی از موضوعات مورد بحث در وزارتخانه موضوع زنجیره تولید است، بیان داشت

درصد رسیده و  4۵ها بود که االن این رقم به  درصد کار تولید در زنجیره ۵تا  1در شروع کار . اقداماتی انجام شده اما کافی نیست

 .درصد برسد 47امیدواریم این رقم در شرایط مساعد به 

برخی محصوالت تولیدش : جیره تولید هستیم، بیان داشتمعاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه در تولید عسل هم به فکر زن

رسد  شود و در نهایت به مصرف می به عنوان مثال تولید محصوالت دام و طیور از آن پروتئینی حاصل می. شان محدود است عایدات

 .اما زنبور عسل عایداتش چندوجهی است

باغی و انجام عمل لقاح در محصوالت کشاورزی حاصل  افزایش کمی و کیفی محصوالت کشاورزی در بخش زراعی و: وی افزود

 .وجود زنبور عسل در طبیعت است

هایی دیگر از بخش زراعت و باغداری را هم  کار کردن روی توسعه زنبورداری بخش: معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت

 .سازد برطرف می

( غذای ملکه)شود ژل رویال کرد زنبورعسل در کندو حاصل میبه غیر از عسل محصول دیگری که در دنیا از عمل: وی بیان داشت

 .است

گرم ژل  4٢الی  47کیلوگرم عسل به دست می آید و در مقابل  4٢الی  47در ایران از هر کندو به طور متوسط : وی تصریح کرد

 .شود رویال حاصل می

دالر  177تا  977شود اما قیمت هر کیلو ژل رویال  میدالر در بازار جهانی مبادله  6الی  ۵هر کیلو عسل حدود : رکنی تصریح کرد

 .است

شود و  کیلو ژل رویال حاصل می 4٢در کشوری مانند چین از هر کندوی زنبور عسل حدود : معاون وزیر جهاد کشاورزی بیان داشت

دازه چندین برابر تولید هر کیلو عسل اند و ما اگر تولید ژل رویال را به یک کیلوگرم برسانیم به ان ها تجربه کرده این رکورد را بعضی

 .شود ارزش افزوده حاصل می

: های زنبور عسل تاکید شده است، گفت ها و تشکل وی با بیان اینکه این موضوع به همکاران در وزارت جهاد و همچنین اتحادیه

 .امیدواریم سال آینده با افزایش تولید ژل رویال دستاورد خوبی را اعالم کنیم

 .های عسلهای با برند معتبر را عرضه کنند با معرفی این برند امیدواریم فروشگاه: ه به رونمایی از یک برند عسل، گفتوی با اشار
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بهتر است در کنار عسل تولیدی برای محصول عرضه شده شناسنامه و اطالعاتی هم در : معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

محصول مطلع شود ضمن اینکه تولید باید برای از دست ندادن مشتری کیفیت خود را کننده از مشخصات  نظر گرفته شود تا مصرف

 .حفظ کند

در اتحادیه زنبورعسل کارهای آن انجام شده و به : سنجی عسل اشاره کرد و گفت وی همچنین به احداث آزمایشگاهی برای کیفیت

 .شود آزمایشگاه به بازار عرضه می زودی با آغاز فعالیت آزمایشگاه محصوالت با مهر و تأیید کیفیت این

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http49317٧467771٧3» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940716000479


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                             4931 مهر موساهم اخبار هفته 
 

211 
 

 عسل
 - 31/2۱/49فارس

 سازی حلقه مفقوده در صنعت زنبور عسل است تجاری
با : سازی حلقه مفقوده در صنعت زنبور عسل است، گفت وسعه زنبور عسل با بیان اینکه تجاریمدیرعامل صندوق ت

 .یابد گذاری و اشتغال بیشتر شده و وضع معیشت زنبورداران بهبود می سازی جذابیت سرمایه تجاری

 97صندوق در طول : ی عسل،گفتپور مدیرعامل صندوق توسعه زنبور عسل امروز در مراسم رونمایی از یک نشان تجار بهزاد بانکی

، حوزه نظام اطالع  هایی که صنعت زنبوداری در آن چالش دارد از جمله آموزش و توانمندی ماه گذشته تالش داشته در همه حوزه

 .ای و جذاب کردن آن صنعت انجام دهد رسانی و غیره نقش خود را به عنوان یک نهاد توسعه

گذاری در صنعت که باعث اشتغال و بهبود  های گذشته دو چیز است یکی جذابیت سرمایه ر ماههدف از انجام این کارها د: وی افزود

 .شود و هدف دوم ارتقاء وضع معیشت زنبوردار است برداری می بهره

ما به حفظ و نگاهداشت : رونمایی شده اظهار داشت( اکسیر)مدیرعامل صندوق توسعه زنبور عسل در مورد نشان تجاری 

کنند را  های افرادی که در این صنعت فعالیت می ا در صنعت زنبورداری اعتقاد داریم و قرار نیست که اکسیر سرمایهداره سرمایه

 .گذاران شویم تهدید کند و بنا نیست این برند رقیب یا جایگزین دیگر برندها و سرمایه

به بازار مصرف و رسیدن بیشتر ارزش اقتصادی کننده  هدف ما از ایجاد این برند دسترسی بیشتر تولید: پور تصریح کرد بانکی

 .محصول تولیدی به تولید کننده است

کننده با اعتقاد بیشتری محصول خریداری  هدف دیگری که در معرفی برند تجاری عسل داشتیم این بود که مصرف: وی بیان داشت

 .کرده را مصرف کند

عسل به معنای آن نیست که فقط برند مذکور برندی استاندارد معرفی برند تجاری : مدیرعامل صندوق توسعه زنبور عسل گفت

 .است و سایر برندها تقلبی هستند

کننده  کننده به لحاظ کیفیت محصول و قیمت و منافع تولید با معرفی این برند تالش ما تأمین منافع مصرف: پور بیان داشت بانکی

 .کند استاندارد و سازمان دامپزشکی بر روی کیفیت آن نظارت میبرای اخذ سود مناسب است و نهادهای مختلف از جمله مؤسسه 

غیرتجاری و متعلق به تمام آحاد زنبورداران کشور است و  -اکسیر یک نهاد غیردولتی : مدیرعامل صندوق توسعه زنبور عسل گفت

به تمام پرورش دهندگان زنبور هیچ فرد حقیقی یا حقوقی صاجب این برند نیست و منافع و درآمدهای این برند تجاری در نهایت 

 .شود عسل منتقل می

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http49317٧467776٧3 
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 عسل
 - 31/2۱/49فارس

ارزش افزوده کشاورزی نمونه بارز  افزایش/ برابر نفت ایران درآمد دارد 1چین از صادرات غذای ملکه 
 اقتصاد مقاومتی

دو برابر ( غذای ملکه زنبور عسل)چین از صادرات ژل رویال : مدیرعامل اتحادیه سراسری زنبورداران کشور، گفت

 .کند دالری ایران درآمد کسب می 441درآمد نفت 

: در مراسم رونمایی از یک نشان تجاری عسل، گفت عفت رئیسی سرحدی مدیرعامل اتحادیه سراسری زنبورداران عسل کشور امروز

 .یک خالء در بخش کشاورزی، بازار و بازارسانی و ارزش آفرینی برای محصوالت است

کنیم که در توزیع و مصرف آن نقشی نداریم اما با معرفی برند تجاری این محصول  ما محصولی به نام عسل تولید می: وی افزود

 .ایم ی با عنوان ارزش آفرینی برای محصول ایجاد کردهکاری فراتر از بازار رسان

زنبورعسل به عنوان یکی از : رئیسی سرحدی با بیان اینکه سالمت، خوراک و امنیت غذایی مردم یک بحث ملی است بیان داشت

 .عناصر پایه مثل آب و خاک باید مورد توجه قرار گیرد

حلقه مفقوده کاهش برداشت محصوالت کشاورزی و قابل صادرات : یح کردمدیرعامل اتحادیه سراسری زنبورداران عسل کشور تصر

افشانی در حفظ و حراست از اکوسیستم و  نبودن آن غیر از بحث بازارسانی شاید عدم توجه به نقش زنبور عسل به لحاظ گرده

 .افزایش محصوالت کشاورزی است

بندی، بازاریابی و صادرات نیست و این یک زنجیره است که هر کدام  هکنندگان به تنهایی قادر به تولید، بست تولید: وی بیان داشت

 .طلبد متخصصان خاص خود را می

متاسفانه نظارت بر مواد غذایی : دنیا است، گفت  رئیسی سرحدی با بیان اینکه عسل ایران به دلیل نقش دارویی جزء بهترین عسل

 .ف عسل منع کرده استما را از نوشتن مشخصات دارویی عسل بر روی انواع مختل

 .گذاری ملی داریم برای اینکه اکسیر برند عسل ایران شود نیاز به سرمایه: مدیرعامل اتحادیه سراسری زنبور عسل کشور تصریح کرد

خرها   هزار زنبوردار در اقصی نقاط کشور در این حرفه مشغول هستند اما ماحصل تالش آنها به سلف ٧1: رئیسی سرحدی گفت

 .کنند را خریداری می 9کارخانجات لبنیات ما عسل درجه رسد و  می

 .شود های روغنی می دار شدن دانه درصد باعث دانه ٧7زنبور عسل : وی بیان داشت

میلیون کلنی در کشور اختصاص ردیف بودجه  6.۵با وجود : مدیرعامل اتحادیه سراسری زنبور عسل با درخواست ردیف بودجه گفت

 .زنبورداران استبه صنعت زنبورداری حق 

آورند و ارز آوری این  بدست می( غذای ملکه)کیلو ژل رویال  4٢تولید کنندگان چینی از هر کندو : رئیسی سرحدی تصریح کرد

زنبور عسل با پتانسیل مدیریت یک میلیون شغل سبز و : وی افزود.دالر است  447ای  محصول برای چین دو برابر درآمد نفت بشکه

مدیرعامل اتحادیه سراسری زنبور عسل با بیان اینکه تحقیقات ما در این بخش .صاد مقاومتی هنوز ردیف بودجه نداردنمونه بارز اقت

وی با .خواهیم در برنامه توسعه ششم ردپایی از زنبور عسل وجود داشته باشد ما می: رسد، گفت به دلیل عدم بودجه به نتیجه نمی

اگر یک سال زنبور عسل در مزارع وجود نداشته باشد : کند، بیان داشت شور را تأمین میبیان اینکه زنبور عسل امنیت غذایی ک

 .شود باید اضافه شود آنگاه خواهید دید که ارز چند میلیون دالری که صرف واردات می

=nn?php.tnewstex/com.farsnews.www//:http49317٧46777۵43 
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 عسل
 آیانا 4931مهر  49, پنجشنبه

درآمد عسل چین، چهار برابر / زنبورداران خواستار ردیف بودجه مستقل در برنامه ششم توسعه شدند

 نفت ایران 
دو برابر ( زنبورعسل غذای ملکه)چین از صادرات ژل رویال : مدیرعامل اتحادیه سراسری زنبورداران کشور گفت

دالری ایران ارزآوری داشت، در حالی که با محاسبه قیمت امروز نفت ایران، این فاصله حدود چهار  441درآمد نفت 

 . شود برابر می

نشان کیفیت )سرحدی، امروز در آیین رونمایی از برند ملی اکسیر  ، عفت رئیسی(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های عسل یک خالء در بخش  بازارسازی و ارزش آفرینی برای محصوالت و فرآورده: گفت( های زنبور عسل محصوالت و فرآورده

کنند که در توزیع و مصرف آن نقشی  رود، چرا که زنبورداران ایرانی محصولی به نام عسل تولید می شمار می کشاورزی ایران به

 .آفرینی برای محصول ایجاد شده است فراتر از بازاررسانی با عنوان ارزش ندارند، اما با معرفی این برند کاری

عنوان یکی از عناصر پایه  زنبور عسل باید به: وی با تأکید بر اینکه سالمت، خوراک و امنیت غذایی مردم یک بحث ملی است، افزود

اشت محصوالت کشاورزی و قابل صادرات نبودن آن مثل آب و خاک مورد توجه قرار گیرد، اما حلقه مفقوده در این میان کاهش برد

افشانی، حفظ و حراست از اکوسیستم و افزایش  البته به غیر از بازارسازی عدم توجه به نقش زنبور عسل در زمینه گرده. است

 .محصوالت کشاورزی یکی دیگر از خالءهای موجود است که بخش دولتی توجه چندانی به آن ندارند

بندی، بازاریابی و صادرات  تنهایی قادر به تولید، بسته کنندگان به تولید: سراسری زنبورداران ایران خاطرنشان کرد مدیرعامل اتحادیه

 .نیستند و این برند یک زنجیره است که در کنار همه تولیدکنندگان قرار دارد

متأسفانه اداره نظارت بر : است، ادامه دادهای دنی دلیل نقش دارویی جزو بهترین عسل سرحدی با بیان اینکه عسل ایران به رئیسی

طور  مواد غذایی وزارت بهداشت ما را از نوشتن مشخصات دارویی عسل بر روی انواع مختلف عسل منع کرده است، در حالی که به

 .نمونه روزانه یک قاشق عسل کنار برای بیماران دیابتی مفید است

هزار زنبوردار در  ٧1گذاری ملی داریم؛ در حالی که  ان شود، نیاز به سرمایهبرای اینکه اکسیر، برند عسل ایر: وی تصریح کرد

های لبنیات ما عسل درجه سه آنها را  شود که کارخانه  نقاط کشور در این حرفه مشغول هستند، اما حاصل تالش آنها این می اقصی

 !فروشند کنند و با قیمت گزاف به مردم می می های تحت برند خودشان به قیمت نازل خریداری بندی خبرای عرضه در قالب بسته

میلیون  6.۵با وجود : شود، یادآور شد های روغنی می دار شدن دانه درصد باعث دانه ٧7سرحدی با اشاره به اینکه زنبور عسل  رئیسی

 .کلنی در کشور اختصاص ردیف بودجه به صنعت زنبورداری حق زنبورداران است

آورند و ارز آوری این محصول برای  به دست می( غذای ملکه)کیلو ژل رویال  4٢چینی از هر کندو  تولیدکنندگان: وی تأکید کرد

 .دالر برای ایران است 447ای  چین، دو برابر درآمد زمان فروش نفت بشکه

وز ردیف زنبور عسل با پتانسیل مدیریت یک میلیون شغل سبز و نمونه بارز اقتصاد مقاومتی، هن: سرحدی اظهار داشت رئیسی

 .خواهیم در برنامه توسعه ششم، ردپایی از زنبور عسل وجود داشته باشد بودجه ندارد و ما می

های  اگر یک سال زنبور عسل در مزارعی مانند مزارع دانه: کند، افزود وی با بیان اینکه زنبور عسل امنیت غذایی کشور را تأمین می

 .شود، چندین برابر افزایش یابد های روغنی می یلیون دالری که صرف واردات دانهروغنی وجود نداشته باشد آنگاه باید ارز چند م
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 راه اندازی آزمایشگاه تایید کیفیت عسل ایرانی

گذاری صنعت زنبور عسل نیز در آیین رونمایی از نشان کیفیت محصوالت و  بنابراین گزارش، مدیرعامل صندوق توسعه سرمایه

هایی که صنعت زنبوداری در آن چالش  ماه فعالیت خود در همه حوزه 97این صندوق طی : فتهای صنعت زنبور عسل، گ فرآروده

ای و جذاب کردن آن صنعت  عنوان یک نهاد توسعه رسانی و غیره نقش خود را به ، حوزه نظام اطالع دارد ازجمله آموزش و توانمندی

 .انجام داده است

نمایشگاه عسل طبیعی ایرانی در کشور خبر داد و  17تأیید کیفیت عسل طبیعی و حدود  اندازی آزمایشگاه پور نیز از راه بهزاد بانکی

گذاری و اشتغال بیشتر  سازی جذابیت سرمایه سازی حلقه مفقوده در صنعت زنبور عسل است، اما با تجاری تجاری: خاطرنشان کرد

 .یابد شده و وضع معیشت زنبورداران بهبود می

گذاری در صنعت که باعث اشتغال و  های گذشته دو چیز است؛ یکی جذابیت سرمایه ام این کارها در ماههدف از انج: وی ادامه داد

 .شود و هدف دوم ارتقای وضع معیشت زنبورداران است برداری می بهبود بهره

اشد یا به رقابت با ها در صنعت زنبورداری برند اکسیر قرار نیست تجاری ب برای حفظ و نگاهداشت سرمایه: پور تصریح کرد بانکی

برندهای تجاری بپردازد، بلکه نشان تأیید کیفیتی است تا هم تولیدکنندگان با برند اکسیر بتوانند بهتر به بازارهای مصرف و 

کنندگان با این نشان بتوانند به راحتی و خیال آسوده، عسل طبیعی ایرانی را خریداری  صادراتی دسترسی پیدا کنند و هم مصرف

 .کنند

معرفی برند اکسیر برای عسل ایرانی به معنای آن نیست که فقط این برند استاندارد است و سایر برندها تقلبی است، : یادآور شد وی

توانند از آن برای افزایش  بلکه به این معناست که اکسیر متعلق به همه زنبورداران و تولیدکنندگان واقعی عسل است که می

دهندگان زنبور عسل منتقل  اقدام کنند و منافع و درآمدهای این برند تجاری در نهایت به تمام پرورشدرآمدها و سهم خود در بازار 

 .شود می

اکبر مهرفرد، قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی؛  در پایان این آیین، از برند ملی عسل با عنوان اکسیر در حضور علی

گذاری در  ر امور دام؛ سیدعبدالکریم رضوی اردکانی، مدیرعامل صندوق توسعه سرمایهحسن رکنی؛ معاون وزیر جهاد کشاورزی د

سرحدی، مدیرعامل  گذاری صنعت زنبورداری؛ عفت رئیسی پور، مدیرعامل صندوق توسعه سرمایه بخش کشاورزی؛ بهزاد بانکی

 .اتحادیه زنبورداران ایران و جمعی از تولیدکنندگان و کارشناسان رونمایی شد

بته در پایان این آیین، ضمن تقدیر از همکاری مهرفرد، قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی؛ رکنی، معاون امور دام ال

سرحدی، مدیرعامل اتحادیه  وزیر جهاد کشاورزی؛ رضوی، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه محصوالت کشاورزی و رئیسی

پور، مدیرعامل جوان صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری که نقش پررنگی  بهزاد بانکیهای  زنبورداران ایران زمین؛ از تالش

 .داشته است، تقدیر شد "اکسیر"در شکل دادن به ایده ساماندهی صندوق زنبور عسل و سپس ایجاد برند جدید 

های او در بحث مارکتینگ  انم کامیاب که ایدهاما این نقطه پایان تقدیرها نبود، بلکه در اقدامی ستودنی توسط برگزارکنندگان، از خ

سرحدی با گرفتن دست این بانوی  ای داشته است، تقدیر به عمل آمد و عفت رئیسی برای صندوق زنبورعسل دستاوردهای ارزنده

یرعامل جوان طور ویژه از نقش بارز این دسته از جوانان و همچنین مد جم، به جوان و بردن او پای تریبون مراسم در سالن نعمتی

 ./صندوق در رشد صندوق زنبور عسل تقدیر کرد

/item/tiyoor-daamo/ir.iana.www//:http٢۵7٧۵-4html. 
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 عسل
 آیانا 4931مهر  49, پنجشنبه

ارزآوری عسل ایران با تولید ژل رویال / برای شناساندن عسل کیفی به بازار "اکسیر"رونمایی از برند 

 شود  دگرگون می
از هر کندو، ارزآوری به مراتب بسیار بیشتری از ( غذای ملکه)کیلوگرم ژل رویال  42در حالی کشور چین با تولید 

 . شود گرم ژل رویال تولید می 42تا  41صنعت زنبورداری در تجارت جهانی دارد که در ایران از هر کندو فقط 

، معاون وزیر در تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی صبح امروز در آیین (ایانا)گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران به 

های صنعت زنبورداری کشور که با حضور مهرفرد، قائم  برای ارتقای کیفیت محصوالت و فرآورده( اکسیر)رونمایی از نشان تجاری 

نام سراسر  ازرگانی و دست اندرکاران صندوق توسعه محصوالت کشاورزی و زنبورداران خوشمقام وزیر جهاد کشاورزی در امور ب

هزار تن  هزار تن عسل هشتمین تولیدکننده عسل در جهان است و با صادرات بیش از پنج ٧4ایران با تولید : کشور برگزار شد، گفت

 .عسل رکورد صادرات کشور را شکسته است

: های مورد بحث در وزارت جهاد کشاورزی موضوع ایجاد زنجیره یکپارچه تولید است، افزود ی از موضوعحسن رکنی با بیان اینکه یک

ها بود  در این زمینه در بخش طیور نیز اقداماتی انجام شده، اما کافی نیست؛ در شروع کار چهار تا پنج درصد کار تولید در زنجیره

 .درصد برسد 47این رقم در شرایط مساعد به درصد رسیده و امیدواریم  4۵که االن این رقم به 

شان محدود  برخی محصوالت تولیدی عایدات: وی با بیان اینکه در تولید عسل هم به فکر زنجیره تولید هستیم، خاطرنشان کرد

ور عسل رسد، اما زنب شود و در نهایت به مصرف می عنوان مثال تولید محصوالت دام و طیور از آن پروتئینی حاصل می به. است

 .عایداتش چندوجهی است

افزایش کمی و کیفی محصوالت کشاورزی در بخش زراعی و باغی و انجام عمل لقاح در محصوالت کشاورزی : رکنی ادامه داد

 .حاصل وجود زنبور عسل در طبیعت است

: سازد، تصریح کرد برطرف می هایی دیگر از بخش زراعت و باغداری را هم وی با بیان اینکه کار کردن روی توسعه زنبورداری بخش

است که ارزش ( غذای ملکه)شود، ژل رویال  به غیر از عسل محصول دیگری که در دنیا از عملکرد زنبورعسل در کندو حاصل می

 .کند افزوده زیادی عاید این صنعت می

کیلوگرم عسل به دست  4٢تا  47طور متوسط  در ایران از هر کندو به: معاون تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی یادآور شد

شود؛ هر کیلوگرم عسل حدود پنج تا شش دالر در بازار جهانی مبادله  گرم ژل رویال حاصل می 4٢تا  47آید و در مقابل  می

 .دالر است 177تا  977شود، اما قیمت هر کیلوگرم ژل رویال  می

شود و این رکورد را  کیلوگرم ژل رویال حاصل می 4٢در کشوری مانند چین از هر کندوی زنبور عسل حدود : رکنی تأکید کرد

اند و ما اگر تولید ژل رویال را به یک کیلوگرم برسانیم به اندازه چندین برابر تولید هر کیلوگرم عسل ارزش  ها تجربه کرده بعضی

 .شود افزوده حاصل می

های زنبور عسل تأکید شده است،  ها و تشکل اتحادیهوی با بیان اینکه این موضوع به همکاران در وزارت جهاد کشاورزی و همچنین 

 .امیدواریم سال آینده با افزایش تولید ژل رویال دستاورد خوبی را اعالم کنیم: اظهار داشت

های تحت عنوان این برند، فقط  با معرفی این برند امیدواریم فروشگاه: رکنی با اشاره به رونمایی از یک برند واحد برای عسل، گفت

 .های با برند معتبر را عرضه کنند عسل
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بهتر است در کنار عسل تولیدی برای محصول عرضه شده، شناسنامه و اطالعاتی هم در نظر گرفته شود تا : وی خاطرنشان کرد

کننده از مشخصات محصول آگاه شود، ضمن اینکه تولید باید برای از دست ندادن مشتری، کیفیت همیشگی خود را حفظ  مصرف

 .کند

در اتحادیه : سنجی عسل اشاره کرد و افزود ون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی به احداث آزمایشگاهی برای کیفیتمعا

زودی با آغاز فعالیت آزمایشگاه، محصوالت با مهر و تأیید کیفیت این  سراسری زنبورداران ایران زمین، کارهای آن انجام شده و به

 ./شود یآزمایشگاه به بازار عرضه م

/item/tiyoor-daamo/ir.iana.www//:http٢۵766-4html. 
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 علوفه

 آیانا 4931مهر  41, چهارشنبه

 صادرات کنجاله سویا ممنوع شد 
 .ا ممنوع شدبا ابالغ بخشنامه سازمان توسعه تجارت، صادرات کنجاله سوی

: ایانا به نقل از سازمان توسعه تجارت، در این بخشنامه خطاب به گمرک آمده است -به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

به پیوست تصویرجوابیه شماره ( تصویرضمیمه ) 4/6/31مورخ 47۵496/٧4باعنایت به استعالم بعمل آمده طی شماره 

باتوجه به : قررات صادرات و واردات همراه با ضمائم مربوطه ارسال و بدینوسیله اعالم می دارددفتر م ٢9/6/31 -٢47/31/94394

جزء فهرست کاالهای اساسی، حساس و ضروری دارای اولویت اول موضوع مصوبه ( تعرفه ٢971ذیل ردیف )اینکه کنجاله سویا 

 .ا تا اطالع ثانوی صادرات آن ممنوع استهیئت محترم وزیران است، لذ 46/4/39هـ مورخ ۵71٢3ت/9٢9/39/1شماره 

تن کنجاله دانه های روغنی از هند در این مدت، دومین واردکننده این  ٢91هزار و  414بنابراین گزارش، ایران نیز با واردات 

تن آن  4۵4و  هزار 414از این میزان واردات، . به شمار می رود( 3٢فروردین و اردیبهشت )ماه  ٢محصوالت برای دهلی نو طی این 

تن کنجاله دانه های روغنی از هند  3٧1هزار و  4۵7ایران در مدت مشابه سال گذشته،. را واردات کنجاله سویا تشکیل می دهد

 .وارد کرده بود

تن از این محصول از دهلی نو  1٧هزار و  14طی این مدت،   سومین وارد کننده کنجاله دانه های روغنی هند یعنی تایلند نیز

تن واردات کنجاله دانه های روغنی قرار  414هزار و  47تن و ژاپن با  ۵1۵هزار و  ٢6پس از تایلند، ویتنام با . اری کرده استخرید

 ./تن کنجاله دانه های روغنی از هند وارد کرده اند ٢9٧هزار و  4٢اروپا و دیگر کشورها . دارند

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http٢۵7۵٢-4html. 
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 قارچ

 خبرنگاران جوان - 493۱مهر  43: تاریخ

 تومان ۰11هزار و  ۰قارچ کیلویی / افزایش تولید قارچ در مهر ماه
هزار و  ٧د قیمت قارچ از کیلویی در حال حاضر به سبب افزایش تولی: رئیس هیأت مدیره انجمن تولیدکننده قارچ در ایران گفت

 .تومان کاهش پیدا کرده است ۵77هزار و  ۵به  ۵77

، در خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانمحمدحسن افشار رئیس هیأت مدیره انجمن تولیدکننده قارچ در ایران در گفتگو با 

های خود  تولیدکنندگان با خنک شدن هوا اقدام به خرید کامپوست و پر کردن سالن: ارچ در کشور گفتخصوص وضعیت و قیمت ق

 .شود تن قارچ در تهران توزیع می 477کردند چنانچه روزانه 

 تومان کاهش پیدا کرده ۵77هزار و  ۵به  ۵77هزار و  ٧در حال حاضر به سبب افزایش تولید قیمت قارچ از کیلویی : وی افزود

 .است

هزار تن  47ترین صادرات قارچ ایران به عراق است که پیش بینی می شود در شش ماهه دوم سال  عمده: افشار در ادامه بیان کرد

 .صادرات به عراق داشته باشیم

شدن هوا ایم در حالی که با خنک  در واقع از اواسط اردیبهشت ماه تا اواخر تابستان صادرات به عراق نداشته: وی خاطرنشان کرد

 .های صادراتی وارد کشور عراق شده است  اولین محموله

کرد اما  در گذشته روسیه قارچ مورد نیاز خود را از اروپا و چین تأمین می: رئیس هیأت مدیره انجمن تولیدکننده قارچ تصریح کرد

صنعت و معدن بتوانیم بازار صادرات قارچ به  ریزی اتاق بازرگانی و در حال حاضر با وجود تحریم اروپا و روسیه امیدواریم با برنامه

 .این کشور را داشته باشیم

/news/fa/ir.yjc.www//:http۵9۵17٢3 
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 گل و گیاهان صنعتی

 آیانا 4931مهر  02, دوشنبه

آغاز صدور گواهی برای تولید / ارویی ایرانشرکت بزرگ جهان از گیاهان د 42سود هفت میلیارد دالری 
 ای و زینتی  گیاهان علوفه

میلیون دالر تخمین زده شده است، در حالی که  ۱1درآمد صادراتی ما از فروش مواد خام گیاهان دارویی کمتر از 

 .کنند های بزرگ دنیا با فروش محصوالت ما به بیش از هفت میلیارد دالر سود دست پیدا می کمپانی

ئیس مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال امروز در دهمین گردهمایی ساالنه کارشناسان مسئول واحدهای استانی این ر

های گذشته که در ابتدا یا  با بیان اینکه این گردهمایی بر خالف سال( ایانا)مؤسسه در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

شود، به حیثیتی بودن  امسال با توجه به اهمیت سال زراعی برای ما، در ابتدای این سال برگزار میشد،  انتهای هر سال برگزار می

شود که ما  ها گندم نماد پیشرفت بخش کشاورزی محسوب می در تمامی کشورها و دولت: بحث گندم در کشور اشاره کرد و گفت

 .هایی در زمینه تولید گندم باشیم فول، مجدداً شاهد جهشگرفته و پس از چند سال ا های صورت ایم با همکاری نیز توانسته

محمدحسن عصاره با اشاره به برخی رویکردهای مؤسسه در جهت ارتقاء کمی و کیفی وظایف نظارتی این مؤسسه، تولید بیش از 

ا کنیم و خاطرنشان ایم به آن دست پید های چشمگیری اعالم کرد که توانسته هشت میلیون تن گندم در سال جاری را از موفقیت

 17خوشبختانه طی سال گذشته، در تولید بذر گندم نیز سربلند بودیم و رکوردی که در تولید بذر گندم به ثبت رساندیم، طی : کرد

 .دهنده هماهنگی و عزم ملی است سابقه بوده که این نشان سال اخیر بی

ها تقریباً به  در تمامی استان: شده تحقق پیدا کرد، افزود وینهای تد درصد برنامه 31وی با بیان اینکه در سال گذشته بیش از 

و تأمین بذر سال آینده  3۵ - 36ریزی مطلوب برای سال زراعی  دنبال برنامه درصد رسیدیم و در این گردهمایی نیز به 477عملکرد 

 .هستیم

گذاری بخش  های نوین، تشویق به سرمایه فناوری گیری از های کیفی، ارتقاء استانداردها، بهره عصاره تغییر رویکردها، رشد شاخص

های صنفی در  المللی و حضور تشکل های مؤسسه در محصوالت جدید باغی و زراعی، ارتباط با مجامع بین خصوصی، توسعه فعالیت

گواهی بذر و های مثمرثمری عنوان کرد که در حال اجرا در مؤسسه تحقیقات ثبت و  ها را از برنامه گیری سازی و تصمیم تصمیم

 .نهال هستند

گرفته جهت تغییر رویکردها و ارتقاء کیفیت و استانداردها به برداشت مزارع برداشت تولید بذر ذرت  های صورت وی از تالش

با توجه به اهمیت ارتقاء : کن بالل ذرت اشاره کرد و ادامه داد های خشک های گراویتی و احداث دستگاه صورت بالل، نصب دستگاه به

های تولیدکننده بذر  بندی شرکت های تولیدکننده بذر، مؤسسه نسبت به تهیه و تدوین دستورالعمل و رتبه ح کیفی شرکتسط

بندی، ایجاد زمینه رقابت برای تولید بذر با کیفیت باالتر، زمینه برای آزادسازی قیمت بر  گندم و جو اقدام کرد که مزایای این رتبه

 .های توانمند بود ی یارانه بذر و هدایت برنامه به سمت افزایش شرکتاساس کیفیت، امکان هدفمندساز

های نظارت الکترونیک بذر، فرآیند ثبت  با استفاده از سیستم: رئیس مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال تصریح کرد

صورت الکترونیک  بذر این محصوالت بهیابی مزارع تولید بذر، نظارت بر وضعیت تولید و رعایت استانداردها توسط بازرسان  موقعیت

 .گیرد انجام می
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موقع به اطالعات مزارع تولید بذر، اطمینان کامل  اندازی این سیستم نظارت الکترونیکی، دسترسی به از اهداف راه: عصاره یادآور شد

 .موقع بازدیدها و ایجاد وحدت رویه در نظارت بر مزارع بذری بود از انجام به

های بذری محصوالت زراعی تولیدی و وارداتی  منظور ارزیابی اصالت و خلوص ژنتیکی پارت های کنترلی به ایجاد کرت وی با اشاره به

در زمینه صدور مجوز و تمدید آن نیز تغییرات متعددی صورت گرفت و شرط الزم برای تمدید یا صدور مجوزها، : تأکید کرد

 .ها اعالم شد های تخصصی برای مدیران فنی شرکت برگزاری دوره

عصاره با اشاره به صدور مجوز برای احداث شش باغ مادری، از به پایان رسیدن عملیات اجرایی احداث سه باغ مادری تا پایان سال 

 .جاری خبر داد

ء هایی برای تولید نشا دستورالعمل: وی به اهمیت باالی تولید نشاء در شرایط آب و هوایی خشک کشور اشاره کرد و اظهار داشت

 .تدوین شده است و از سال جاری شاهد تولید نشاء باکیفیت در کشور خواهیم بود

کار سامانه ثبت مجوزهای ورود، ترخیص کاال و صادرات را باعث کاهش  رئیس مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال آغاز به

با دسترسی آسان به این سامانه، از تمامی  متقاضیان: آمده با گمرک و گاهی مفقود شدن محصوالت دانست و گفت مشکالت پیش

 .شوند مند می صورت الکترونیک بهره خدمات به

المللی کیفیت بذر  دنبال پیگیری اخذ مجوز صدور گواهی بین المللی، به برای حضور پررنگ در جوامع بین: عصاره همچنین افزود

و پیگیری عضویت در  UPOVدرخواست عضویت در  ها، با پرداخت بدهی OECD، تکمیل عضویت در (گواهی نارنجی ایستا)

APFA المللی هستیم در راستای ارتقاء تعامالت بین. 

نباید یادمان برود چه : عمل آوریم، خاطرنشان کرد وی با بیان اینکه باید از پرداختن تنها به چند محصول خاص جلوگیری به

 .ین بیاد بتوانیم با تولید داخلی، از حجم عظیم واردات بکاهیمنظیری برای اشتغال جوانان کشور داریم و همچن های بی ظرفیت

با تغییر الگوی کشت خواهیم توانست با استفاده از آب کمتر، عالوه بر کسب درآمد بیشتر، از آب و خاک حفاظت : عصاره ادامه داد

 .کنیم و استقرار بیشتری در روستاها داشته باشیم

با ورود به تولید گیاهان داروی، : ای و زینتی خبر داد و تصریح کرد تولید گیاهان علوفه وی از صدور تعدادی گواهی محدود برای

ها را جبران کنیم، بلکه مشکالت  افتادگیمان در این بخش تنها خواهیم توانست عقب ای، زینتی و گیاهان جنگلی و مرتعی نه علوفه

 .ت را کاهش خواهیم دادوجود آمده اس دلیل غفلت خودمان به اقتصادی و اشتغالی که به

کمپانی بزرگ در دنیا هستند که به مواد خام  4٢اکنون بیش از  رئیس مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال با بیان اینکه هم

 میلیون ٧7این در حالی است که درآمد صادراتی ما از فروش این مواد کمتر از : گیاهان دارویی ما وابستگی کامل دارند، یادآور شد

های محصوالت ما به بیش از هفت میلیارد دالر سود دست پیدا  دالر تخمین زده شده است و کشورهای مذکور با فروش فرآورده

 !مند شویم؟ کنند؛ پس جای پرسش است که چرا ما خودمان نباید از این سود بهره می

دیده،  و تأمین نیروی انسانی آموزشهای پیش روی مؤسسه را ضرورت تغییر ساختار، کادرسازی  عصاره در پایان چالش

شده، آشنایی قضات به قوانین و مقررات مربوط به تخلفات حوزه بذر و نهال،  سازی و نظام اخذ تعرفه برای خدمات ارائه فرهنگ

 ./شکستن انحصار تجارت بذر از گروهی کوچک با ایحاد فضای مثبت در رقابت آزاد اعالم کرد

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http٢۵463-4html. 
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 گندم

 آیانا 4931مهر  41, سه شنبه

 بینی سطح زیر کشت شش میلیون هکتاری گندم پاییزه  پیش
راتژیک در با وجود آنکه کشاورزان در انتظار اعالم قیمت خرید تضمینی گندم هستند، اما کشت این محصول است

شود سطحی معادل شش میلیون هکتار به زیر کشت  بینی می بسیاری مناطق دیم سرد و مرتفع آغاز شده است و پیش

 .برود

درباره تعلل دولت در اعالم قیمت خرید تضمینی ( ایانا)مجری طرح گندم امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

شد، اما  باید قبل از آغاز کشت پاییزه و در شهریورماه قیمت تضمینی اعالم می: اییزه گفتگندم و سایر محصوالت در کشت پ

 .تاکنون انجام نشده است و کشاورزان همچنان منتظر هستند

های آذربایجان شرقی و غربی،  از دهه سوم شهریورماه کشت گندم در مناطق دیم سرد ازجمله استان: پور افزود اسماعیل اسفندیاری

یل، زنجان، کردستان، کرمانشاه، لرستان، خراسان شمالی و رضوی و مناطق سرد مرتفع آغاز شده است و به کشاورزان توصیه اردب

 .کاری را آغاز کنند و منتظر نخستین بارش پاییزه نباشند شود خشکه می

بهتر است کشاورزان هرچه : مه دادوی با اعالم اینکه سازمان هواشناسی روزهای پایانی هفته را پربارش گزارش کرده است، ادا

های گندم بتواند به رشد سبز مناسبی دست  شده، بوته کاری را انجام دهند تا با بارندگی حادث تر عملیات مربوط به خشکه سریع

 .پیدا کند

 های مورد نیاز برای کشت گندم نداریم مشکل تأمین نهاده

های کشاورزی همچون بذر، سموم و کودهای شیمیایی در  ه و سایر نهادهمجری طرح گندم از تهیه و تأمین کودهای فسفاته، اور

 137هزار و  شده یک ها نداریم و امسال هر کیلوگرم بذر اصالح هیچ مشکلی از لحاظ نهاده: سراسر کشور خبر داد و خاطرنشان کرد

 .ه استشود که نسبت به سال زراعی گذشته، اندکی افزایش یافت تومان به کشاورزان فروخته می

شده در کشور تدارک شده که بیش از حد نیاز است، بنابراین نگرانی در تأمین  تن بذر اصالح 177حدود : پور تصریح کرد اسفندیاری

 .بذر نداریم

شود بوجاری و ضدعفونی بذور گندم را جدی گرفته  کنند، توصیه می به کشاورزانی که از بذور خودشان استفاده می: وی یادآور شد

 .موقع اقدام کنند وه بر آن، نسبت به کشت بهو عال

بینی کرد که امسال حدود شش میلیون هکتار از اراضی کشور به کشت گندم آبی و دیم اختصاص یابد که  مجری طرح گندم پیش

 .دهد هزار هکتار آن را گندم دیم تشکیل می 477دو میلیون هکتار آن مربوط به گندم آبی و سه میلیون و 

صورت استانی تهیه و ابالغ  برنامه کشت به: ور از کاهش سطح زیر کشت گندم آبی در کشت پاییزه خبر داد و تأکید کردپ اسفندیاری

 .شده است و امیدواریم که تولید گندم پاییزه امسال از کیفیت و کمیت مناسبی برخوردار باشد

برای تأمین هزینه کاشت، داشت و برداشت آن از  کشاورزان بیمه مزارع خود را جدی گرفته و عالوه بر آن: وی اظهار داشت

 .میلیارد تومان است، استفاده کنند 411شده که در مجموع رقمی معادل دوهزار و  اعتبارات استانی ابالغ

ریزی و امور اقتصادی ریاست جمهوری از افزایش قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدید خبر  گفتنی است، معاون برنامه

اند و عالوه  بندی نهایی برای اعالم خرید تضمینی گندم نرسیده گفت که دلیل تعلل هیأت وزیران آن است که هنوز به جمعداد و 
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هزار میلیارد تومان در سال جاری  3به بیش از  493٢میلیارد تومان سال  ٢77هزار و  بر آن اعتبار خرید تضمینی گندم از سه

 ./خواهد رسید

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http٢۵7٢4-4html. 
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 گندم
 آیانا 4931مهر  04, سه شنبه

سازی گندم در سال  نگاه محتاطانه به ذخیره/ معرفی ارقام جدید گندم برای کاهش سطح زیر کشت

 جاری 
بذور تولیدشده، عالوه بر کاهش میزان مصرف بذر، موجبات کاهش سطح زیر کشت را فراهم  با افزایش کیفیت

 . کنیم می

مشاور وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه دهمین گردهمایی ساالنه کارشناسان مسئول واحدهای استانی مؤسسه تحقیقات ثبت و 

: با اشاره به رسیدن به مرز خودکفایی در تولید گندم گفت( ایانا)گواهی بذر و نهال در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های  رود مؤسسه دنبال افزایش کیفیت هستیم و انتظار می سال آینده، با کاهش سطح کشت در گندم آبی و دیم، به 47طی برنامه 

 .تحقیقاتی با معرفی ارقام جدید با عملکرد بیشتر، ما را در رسیدن به این هدف یاری کنند

المللی، اجرای  های بین پور اقدامات الزم برای کمک به پیشرفت طرح را انتقال تکنولوژی با همکاری مؤسسه اسمعیل اسفندیاری

دهی کشاورزان پیشرو، ضرورت حفظ یکپارچگی و جلوگیری از  های زیربنایی، ارتقاء وضعیت مکانیزاسیون، مشارکت و سازمان طرح

 .اراضی و آموزش کارشناسان و کشاورزان اعالم کردخرد شدن اراضی، ساماندهی نیروی 

طور که در تولید کمی  باید بتوانیم با افزایش کیفیت بذور تولیدشده، میزان مصرف بذر را کاهش دهیم و همان: وی خاطرنشان کرد

 .رو نیستیم، از نظر کیفی نیز به سطح قابل قبولی دست پیدا کنیم با مشکل روبه

اینکه در راستای حمایت از تولید گندم، اعتبارات الزم برای اجرای طرح در نظر گرفته شده است، میزان  مجری طرح گندم با بیان

 .میلیون دالر برآورد کرد 9٧3را  39به  31افزایش تولید سال 

د نداشته، از در های مورد نیاز در سال گذشته وجو پور با اعالم اینکه هیچ مشکلی از لحاظ تأمین کود، سم و سایر نهاده اسفندیاری

درصدی گندم آبی برای  47درصدی گندم دیم و  4۵سازی  دلیل شرایط جوی و ذخیره نظر گرفتن نگاه محتاطانه در سال جاری به

 .تأمین ذخیره ساالنه خبر داد

، افزایش کمی های بذری، تدارک و توزیع بذر، تدوین مدل راهبردی صنعت بذر ها و تسهیل برنامه تولید هسته وی بازنگری در روش

های تولیدکننده بذر و تجهیز آنها به آخرین  و کیفی بذور تولیدشده برابر استانداردهای ملی، تقویت فنی و پشتیبانی شرکت

 ./های کالن در تولید بذر گندم عنوان کرد های روز را از سیاست تکنولوژی

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:tpht٢۵447-4html. 
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 گندم
 ایران اکونا - 493۱/ مهر /  4۱, سه شنبه 

 هزار تن گندم ایرانی در بازار های جهانی 211پیشنهاد تهران برای معاوضه 
نوعی گندم سخت و )گندم دورم هزار تن  ٢77تجار اروپایی روز دوشنبه گفتند، سازمان غالت ایران پیشنهادی برای مبادله حدود 

به گفته تجار، پیشنهادات شرکت ها در این زمینه . هزار تن گندم آسیابی مطرح کرده است ٢۵7تازه برداشته شده با حداقل ( زبر

 .اکتبر به شرکت بازرگانی دولت ایران ارائه شود ٧بایدتا 

با توجه به اینکه به رغم توافق ... مبادله ای از ایران می بینماین اولین باری است که من چنین پیشنهاد »: یک تاجر اروپایی گفت

هسته ای تحریم های مالی همچنان پابرجا هستند، این می تواند معامله دشواری باشد، اما می تواند نشانه ای باشد از اینکه ایران 

 «.در حال بازگشت به بازار واردات گندم است

. برابر گندم آسیابی را مطرح کرده است 4.٢۵هزار تنی گندم دورم با حداقل  ٢۵محموله  4تجار افزودند، ایران پیشنهاد مبادله 

ایران در ماه جوالی تعرفه های گمرکی را برای واردات گندم و جو توسط شرکت های بخش خصوصی وضع کرد، اما آنها را در ماه 

 .سپتامبر لغو کرد

ه دلیل رضایت بخش بودن میزان برداشت گندم داخلی، ایران امسال گندم وارد اوت گفته بود، ب ٢6معاون وزیر کشاورزی ایران روز 

ایران بر اساس تحریم ها هیچگاه از خرید مواد غذایی محروم نبوده، اما تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا موجب شده . نخواهد کرد

 . یران دشوار شودتا به دلیل عدم امکان پرداخت پول و دریافت خدمات کشتیرانی، تجارت با ا

/com.iranecona//:http16761 
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 گندم
 ایران اکونا - 493۱/ مهر /  49, شنبه 

 انگیزه گندمکاران پایین آمده است/ تمرکز معامالت گندم در بورس کاال
میلیون تن گندم به  4.۵هزار نفر گندمکار، حدود  167استان کشور از  49ع از مجمو: محمد اسماعیل نیا با بیان مطلب فوق افزود

 .تومان خریداری شده است 446طور متوسط با قیمت یکهزار و 

اما به علت مواجه : هزار میلیارد تومان را جهت خرید تضمینی گندم اختصاص می داد، ادامه داد 3وی با بیان اینکه باید دولت مبلغ 

 .میلیارد تومان نقدینگی به خرید تضمینی گندم اختصاص داده شد ٢77هزار و  ۵نقدینگی تنها مبلغ دولت با کمبود 

تومان ذکر کرد که افت کیفیت و رطوبت گندم سبب شد تا این گندم  4۵7نماینده کاشمر قیمت خرید تضمینی گندم را یکهزار و 

 .داری شودتومان خری 446به طور متوسط از گندمکاران به نرخ یک هزار و 

 947این عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس میزان مطالبات فعلی گندمکاران از دولت را در حال حاضر 

 .روز هنوز به گندمکاران پرداخت نشده است 17میلیاردتومان ذکر کرد که پس از گذشت 

تا مدیران عامل بانک های کشاورزی و ملت به  روزه در پرداخت مطالبات گندمکاران سبب شد 17این تاخیر : وی ادامه داد

میلیارد  947کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی فراخوانده شوند که در نهایت مدیرعامل بانک کشاورزی وعده داد که بزودی 

 .تومان از مطالبات گندمکاران پرداخت شود

 947واقع به منظور سرعت بخشی و تامین  در: عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی تصریح کرد

میلیاردتومان از نقدینگی الزم برای پرداخت به گندمکاران عنوان شد که قرار است کارگروهی از وزارت خانه های کشاورزی، 

 .اقتصاد، صنعت معدن و تجارت، بانک مرکزی و بانک های کشاورزی، ملت و سازمان مدیریت تشکیل شود

قانون  99به تاخیر دولت در پرداخت مطالبات گندمکاران طی سال های اخیر، بر لزوم اجرایی شدن ماده  اسماعیل نیا با توجه

وری کشاورزی و منابع طبیعی تاکید کرد تا به این واسطه از بروز نارضایتی کشاورزان از سیاست های اقتصادی دولت  افزایش بهره

 .جلوگیری شود

نیازمند خرید تضمینی این محصول با نرخی مناسب و پرداخت به موقع مطالبات گندمکاران وی تحقق خودکفایی در تولید گندم را 

دانست و با توجه به تبعات نامطلوب بی توجهی به گندمکاران داخلی، تصریح کرد که با انجام قیمت تضمینی به جای خرید 

 .ید را هم به دلیل دریافت سود واقعی دوچندان کردتضمینی می توان به حمایت از کشاورزان پرداخت و انگیزه کشاورزان برای تول

نماینده مردم کاشمر در مجلس با بیان اینکه تمامی نشست های کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با مسووالن بانک 

نع پیش روی مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی به منظور کمک به گندمکاران و حمایت از تولید ملی صورت می گیرد، یکی از موا

 .دولت در پرداخت مطالبات گندمکاران را کاهش حجم بودجه دولت عنوان کرد

یافت و پروسه طوالنی مدت پرداخت پول کاالهای  به گفته وی؛ با اجرای خریدهای تضمینی بار مالی سنگین دولت کاهش خواهد 

 .شده از سوی دولت به کشاورز حذف می شود  خریداری

گندم محصولی است که هر ساله تنها از سوی دولت خرید تضمینی می شود، این درحالی است که با اعالم : داسماعیل نیا ادامه دا

قیمت تضمینی برای این محصول، گندمکاران پس از فروش محصوالتشان در بورس کاال، قادرخواهند بود تا ظرف روندی مشخص و 

 .کنند   کوتاه مدت وجه کاالهایشان را دریافت
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های سنگین به دولت و دیرکرد  بهینه، تحمیل هزینه رویه و غیر شمر که از کاهش منافع و انگیزه کشاورزان، مصرف بینماینده کا

درصدی از پول کشاورزان  ٧7پرداخت وجه محصوالت به کشاورزان به عنوان مشکالت خرید تضمینی نام می برد، بر وصول سریع 

 .الت گندم تحت عنوان قیمت تضمینی در بورس کاال نام بردتوسط خریدار به عنوان مزیتی برای انجام معام

/com.iranecona//:http16٢34 
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 گندم
 ایسنا - 493۱مهر  4۱چهارشنبه 

 !آیند های نامرغوب به جای دامداری، به سفره مردم می گندم

بهتر است دولت بجای نخریدن گندم های نامرغوب بهتر است آنها را به قیمت های : حمایتی و هدایتی کشاورزی گفتهای  مدیرعامل تشکل

ولت پایین تر از کشاورز خریداری کند تا کشاورزان ناچار به فروش گندم های نامرغوب به دالالن نشوند، زیرا اگر گندم های نامرغوبیت توسط د

وخته شود بهتر از این است که این محصوالت در اختیار دالالن قرار گیرد و آنها پس از الک کردن، آنها را روانه ها فر خریداری و به دامداری

 .سفره مردم کنند

های مورد نیاز کشاورزان تغییر نکرده است،  وگو با خبرنگار ایسنا در کرمانشاه، با بیان اینکه چند ماهی است قیمت نهاده سجاد سنجابی در گفت

اگر قیمت سوخت باال برود همه هزینه های کاشت، داشت و برداشت کشاورزان افزایش پیدا می کند و متناسب با آن باید قیمت خرید : گفت

 .های تمام شده تولیدات کشاورزی رخ نداده است ها و هزینه گندم هم باال برود اما اخیرا تغییری در قیمت نهاده

از آنجاکه برداشت گندم در : ید تضمینی گندم از کشاورزان را اوایل فصل برداشت دانست و گفتسنجابی بهترین زمان برای تعیین قیمت خر

 .مناطق گرمسیر کشور از فروردین ماه آغاز می شود، این زمان بهترین موقع برای تعیین قیمت خرید تضمینی گندم خواهد بود

ه قیمت خرید تضمینی گندم زمانی از سوی دولت اعالم می شود که هر سال: مدیرعامل تشکل های حمایتی و هدایتی کشاورزی کشور افزود

چند تعدادی از کشاورزان گندم خود را تحویل داده و تعدادی دیگر در میانه تولید هستند و عده ای هم هنوز برداشت را آغاز نکرده اند و این 

اشت کرده اند، چراکه آنها ناچار به فروش گندم به قیمت دستگی ها سبب آسیب دیدن کشاورزانی می شود که گندم های خود را زود تر برد

 .سال قبل به دالالن می شوند

اعالم قیمت خرید تضمینی گندم در فصل پاییز سبب می شود دالل ها انبارهای خود را به مدت چند ماه پر از گندم کنند و در : وی افزود

تعیین این قیمت در ابتدای فصل برداشت دالل ها را در صورت خرید گندم مدتی کوتاه، سود زیادی به جیب بزنند، این در حالی است که 

ناچار به نگهداری یک سال گندم کرده و بنابراین آنها از چنین خریدی صرف نظر خواهند کرد و اینگونه سود تولید گندم به جیب گندمکاران 

 .می رود

رهای مناسب برای نگهداری نمی توانند گندم تولیدی خود را تا زمان تعیین کشاورزان به دلیل کمبود نقدینگی و نداشتن انبا: سنجابی افزود

قیمت های جدید خرید تضمینی گندم نزد خود نگه دارند و به ناچارند گندم های تولیدی امسال خود را به نرخ سال گذشته به دالل ها 

 .جدید به کشاورزان عرضه می کنندبفروشند و آنها نیز پس از مدت کوتاهی انبار کردن گندم ها آن را به قیمت 

این اتفاق سبب شده که : وی از نخریدن گندم های نامرغوب و سن زده زارعان توسط دولت به عنوان یکی از مشکالت پیش رو یاد کرد و گفت

 .گندمکاران نتوانند گندم های خود را به یک قیمت عرضه کنند

زده خودداری کرده و آن را پس  زده و آفت های سن اینکه سیلوها از خرید گندم: های حمایتی و هدایتی کشاورزی افزود مدیرعامل تشکل

ها نیز با الک کردن آن و  کند و دالل های نامرغوب به دالالن می فرستند یک آسیب است، چراکه این کار، گندمکاران را ناچار به فروش گندم می

 .گاها با تقلب گندم را به دولت می فروشند

/news/fa/ir.isna.www//:http317٧4۵477٢۵ 
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 گوجه فرنگی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                             4931 مهر موساهم اخبار هفته 
 

228 
 

 گوشت قرمز
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 گوشت مرغ
 خبرنگاران جوان – 493۱مهر  4۱: تاریخ

 تعرفه سفارت عراق عامل اصلی افزایش هزینه صادرکنندگان مرغ
تعرفه سفارت عراق بابت صدور مجوزهای الزم تنها مشکل صادرات مرغ به این کشور : ل اتحادیه مرغداران گوشتی بیان کردمدیرعام

 .است

ص صادرات مرغ ، در خصوخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانعظیم حجت مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی در گفتگو با 

 1الی  9هزار تن مرغ به عراق، افغانستان و دیگر کشورها صادر شده که حدود  ٢1جاری تاکنون حدود  از ابتدای سال: اظهار داشت

 .هزار تن از این میزان مربوط به شهریور ماه است

اق بابت صدور مجوزهای الزم است در حال حاضر روند صادرات مرغ عادی است و تنها مشکل این بخش تعرفه سفارت عر: وی افزود

 .های صادرکنندگان شده است که منجر به افزایش هزینه

درصدی واردات را برای کاالهای پروتئینه ایران در نظر گرفته در حالی  ٢۵روسیه تعرفه : حجت در خصوص صادرات به روسیه گفت

وانیم از چهارچوب عدم اخذ تعرفه برخی از کشورها استفاده که این امر یکی از عوامل بازدارنده صادرات این محصول شده که اگر بت

 .کند کنیم قدرت رقابت برای ارسال کاال در زمینه مرغ به شدت افزایش پیدا می

تومان و  477هزار و  1الی  ٧77هزار و  1قیمت مرغ زنده درب مرغداری به طور میانگین کیلویی : مدیرعامل اتحادیه تصریح کرد

 .تومان است 977هزار و  ٧الی  477هزار و  6در مراکز مختلف کیلویی کننده  برای مصرف

http//:www.yjc.ir/fa/news/۵914٢۵6 
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 گوشت مرغ   
 خبرنگاران جوان - 493۱مهر  49: تاریخ

 درصدی قیمت مرغ 3هش کا/ صادرات مرغ به افغانستان از سر گرفته شد
 .روز گذشته صادرات مرغ به افغانستان پس از چهار ماه توقف از سر گرفته شد 47از : مدیرعامل اتحادیه مرغداران کشور بیان کرد

، در خصوص صادرات مرغ به خبرنگاران جوانخبرنگار اقتصادی باشگاه عظیم حجت مدیرعامل اتحادیه مرغداران کشور در گفتگو با 

های  روز گذشته صادرات مرغ به افغانستان پس از چهار ماه توقف از سر گرفته شد و از سویی هزینه 47از : افعانستان اظهار داشت

 .صادرات به افغانستان کمتر از عراق بوده اما این کشور تقاضای کمتری نسبت به صادرات کاال دارد

قیمت مرغ زنده درب مرغداری و مرغ آماده به طبخ در مناطق مختلف : به کاهش قیمت مرغ در بازارهای داخلی گفت وی با توجه

 .تومان کاهش یافته است ۵77الی  177نسبت به هفته گذشته کیلویی 

ران را در بردارد ای که این امر زیان مرغدا ها شده به گونه کاهش تقاضا موجب کاهش هشت درصدی قیمت: حجت ادامه بیان کرد

 .ها باید شرکت پشتیبانی طیور وارد عرصه شود که در صورت ادامه روند افت قیمت

 977هزار و  1در حال حاضر متوسط قیمت مرغ زنده درب مرغداری بین کیلویی : مدیرعامل اتحادیه مرغداران کشور تصریح کرد

تومان بوده و از طرفی متوسط قیمت مرغ برای  ٧77ر و هزا 1است در حالی که هفته گذشته این رقم  177هزار و  1الی 

الی  377هزار و  6تومان است در حالی که هفته گذشته بین کیلویی  377هزار و  6الی  677هزار و  6کننده بین کیلویی  مصرف

 .تومان در مناطق مختلف متغیر بوده است 977هزار و ٧

/news/fa/ir.yjc.www//:http۵9۵4494 
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 گوشت مرغ

 خبرنگاران جوان - 493۱مهر  4۱: تاریخ

 رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران عنوان کرد
 کاهش تقاضا عامل پایین آمدن قیمت مرغ

هم اکنون هر کیلو : کاهش قیمت مرغ عنوان کرد و گفت رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران پایین بودن تقاضا را عامل

 .شود تومان به مصرف کننده عرضه می 377هزار و  6مرغ به قیمت 

، با اشاره نخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جواخانی رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران در گفتگو با  مهدی یوسف

تومان به  377قیمت مرغ در مقایسه با هفته گذشته کاهش یافته و هم اکنون به قیمت شش هزار و : به کاهش قیمت مرغ گفت

 .شود مصرف کننده عرضه می

 ٧تا  477هزار و 6شود قیمت مرغ تا آخر مهر ماه بین  کاهش تقاضا موجب کاهش قیمت شده است و پیش بینی می: وی افزود

 .تومان در نوسان باشد 977و  هزار

 .شود های قبلی عرضه می قیمت ماهی تغییری نداشته و به همان قیمت: وی تصریح کرد

تولید بیش از تقاضا است و مشکلی از لحاظ تولید در بازار نیست و همین امر : رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران گفت

 .را شاهد نباشیمشود تا افزایش قیمت چشم گیری  موجب می

/news/fa/ir.yjc.www//:http۵913634 
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 ماشین آالت
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 متفرقه

 - 31/2۱/41فارس

 منبت فانتزی -رهایی از بدهی با احیاء درختان مرده و ابداع معرق / تبدیل وانت به مغازه
برای رهایی همسرم از بدهی با ابتکار هنری از درختان خشک شده و مرده : ننده معرق منبت فانتزی گفتیک تولید ک

 .کاالی هنری معرق منبت فانتزی تولید کردم و عالوه بر پرداخت بدهی درآمد کسب کردم

های موفق برای رفع بیکاری  ندگی، توسعه مشاغل خانگی از جمله سیاستبه نقل از سازمان بسیج ساز خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .در کشورهای گوناگون است

 .اند ای ایفا کرده زایی حتی در کشورهای توسعه یافته نیز نقش عمده مشاغل خانگی در افزایش تولید ملی و اشتغال

از هزینه های تولید نظیر هزینه انرژی و مکان،  محصوالت تولید شده در عرصه های مشاغل خانگی به دلیل حذف بخش عمده ای

 .قیمت تمام شده پایین تری دارند و به همین دلیل از بازار خوبی بهره مند می شوند

در عین حال مشاغل خانگی تا حد زیادی متکی به خالقیت صاحبان این مشاغل است، هرچه هنر، ابتکار و خالقیت بیشتری به کار 

در ایران اگرچه از گذشته های دور مشاغل خانگی به صورت سنتی رواج داشته، با . ری حاصل می شودگرفته شود، موفقیت بیشت

این وجود متولیان اقتصاد در حاکمیت، این عرصه از تولید و کارآفرینی را کمتر جدی گرفته اند، هر چند در سال های اخیر این 

 . روند رو به اصالح است

تقریبا همه شاخه های صنایع دستی قابلیت تولید خانگی را . عرصه های مشاغل خانگی است صنایع دستی از جمله درآمدزاترین

خرید صنایع دستی در عین حال همواره مورد توجه و عالقه خانواده های ایرانی بوده و به همین دلیل از ظرفیت های . دارا هستند

 . بسیار زیادی برای اشتغالزایی برخوردار است

 .وگو کرده ایم یکی از صاحبان موفق مشاغل خانگی در عرصه صنایع دستی گفتدر همین زمینه با 

ابراهیم علی اسعدی که پس از تجربه ناکامی های متعدد اقتصادی، از سه سال قبل به پیشنهاد همسرش وارد عرصه صنایع تبدیلی 

عکس از ضایعات درختان می کنند و به موفقیت این دو با ابداع شیوه ای منحصر به فرد اقدام به تولید جا شمعی و قاب . شده است

 .های زیادی دست پیدا کرده اند

 از این شاخه به آن شاخه

های زیادی را  از زمانی که دیپلم برق گرفتم، شغل": ابراهیم علی اسعدی درباره نحوه ورودش به عرصه صنایع دستی، می گوید

اوایل، کارِ برق کشی ساختمان را انجام می دادم تا اینکه در نتیجه . ریدمتجربه کردم و به اصالح خیلی از این شاخه به آن شاخه پ

 .یک تصادف بسیار سخت، قابلیت انجام کارهای سنگین را از دست دادم

مدتی هم در . بعد از آن کافی شاپ راه انداختم، اما موفق نبودم و تعطیل شد. به ناچار روی آوردم به فروش وسایل برقی در مغازه

آخرین شغلم فروش پوشاک و لوازم ورزشی بود که باز هم موفق نبودم و بدهی های . پیچ و مهره سازی ابهر مشغول شدم کارخانه

 .زیادی به بارآوردم

این روند تا . هر چه در می آوردم را باید می ریختم به جیب تجار وارد کننده لباس و مجبور بودم، مرتبا وام های با بهره باال بگیریم

یش ادامه داشت تا اینکه به همراه همسرم به این نتیجه رسیدیم که دیگر این شرایط قابل ادامه دادن نیست و باید تغییر سه سال پ

 .کند

http://www.farsnews.com/
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همسرم استاد کار با چوب است، پیشنهاد داد که کار با چوب را به من بیاموزد و به همراه هم صنایع دستی تولید کنیم و به مردم 

 ".بفروشیم

 از جنگل تا ساحل سفر مواد اولیه

: او در این باره می گوید. ابراهیم علی اسعدی و همسرش شیوه ای منحصر به فرد در تولید جاشمعی و قاب عکس ابداع کرده اند

 .ما در رامسر با لطف مضاعف خداوند مواجهیم و از طبیعتی سرشار و غنی برخورداریم"

پس از آن سیل، شاخه ها را از کوه به رودخانه می . ای درختان می شکننددر جنگل های رامسر وقتی باران زیاد می بارد، شاخه ه

سفر شاخه های شکسته به دریا ختم می شود و امواج آن ها را . رودخانه هم شاخه های شکسته شده را صیقل و فرم می دهد. ریزد

 .به ساحل می رساند

جنس آن ها مثل . به هیچ وجه مناسب برای سوزاندن نیستنداین چوب ها به دلیل ماندگاری طوالنی در آب کامال خیس هستند و 

 ".عالوه بر شاخه ها، از میوه های درختان بلوط، توسکا، سرو و کاج هم استفاده می کنیم. چوب پنبه سبک و انعطاف پذیر می شود

در عین حال می توان . باشیممن معتقدم حتی یک برگ هم از درختان نباید کنده شود و باید پاسدار محیط زیست ": او می افزاید

کار ما همین است، ما . شاخه هایی را که در یک چرخه طبیعی بدون دخالت انسان حیاتشان به پایان می رسد، دوباره احیاء کرد

اره . این چوب ها را از ساحل جمع می کنیم و جاشمعی و قاب درست می کنیم و به این ترتیب دوباره به آن ها جان می دهیم

گذاشته ایم و قصد داریم آن را به  "معرق منبت فانتزی"نام سبک ابداعی همسرم را . سب چوب و جال ابزار کار ما هستندمویی، چ

 ".ثبت برسانیم

 وانت را تبدیل به مغازه کردم

رای فروش اوایل ب": او می گوید. آقای اسعدی اشاره ای هم دارد به سختی هایی که در مراحل اولیه با آن دست و پنجه نرم کرده

مغازه دار ها رغبتی نشان نمی دادند، آن ها می گفتند مردم جاشمعی های مارک دار ساخت . محصوالت با مشکالتی رو به رو بودیم

در نتیجه پشت وانتم را تبدیل کردم به یک مغازه کوچک و رفتم به تنکابن و سایر . آلمان، مالزی و حتی چین را ترجیح می دهند

بسیاری از گردشگران تصور می کردند این جاشمعی ها اساسا سوغات رامسر . همان روز اول فروش خوبی داشتماز . نقاط گردشگری

محصوالت تولیدی مان زیباست و در حال حاضر . بعدها دهکده صنایع دستی در رامسر افتتاح شد و فروش ما نیز چند برابر. است

زیبای شمع در جاشمعی هایی که کامال طبیعی درست می شوند، به خصوص رقص نور . کار سختی برای فروش آن ها نداریم

 ".کارمان را برای فروش آسان می کند

 درصد سود خالص دارد 47هر جاشمعی بعضا تا 

در حال حاضر نه . از کارم بسیار راضی هستم": او درباره میزان رضایتمندی اش از کار با چوب و فروش مستقیم به مردم می گوید

شتی ندارم، بلکه بدهی ها و وام های باقی مانده از مشاغل قبلی ام را هم با همین درآمد حاصل از فروش جا شمعی تنها مشکل معی

 .و قاب پرداخت می کنم

زیرا ما هزینه ای بابت اجاره مکان، پول آب و برق و گاز و مهمتر از همه . درصد سود خالص دارد 47فروش هر جاشمعی بعضا تا 

نمی کنیم، طبیعت سخاوتمند خدادادی در رامسر، خود، مواد اولیه مورد نیاز ما را به صورت رایگان تامین می مواد اولیه پرداخت 

 ".به همین دلیل سود باالیی از فروش محصوالت به دست می آوریم. کند

اه های فصلی برای حضور در نمایشگ": ابراهیم علی اسعدی درباره مهمترین نیاز فعاالن عرصه صنایع دستی، خاطرنشان می کند

ما نیازمند این هستیم که در فصول سرد سال که حضور . تولیدکنندگان صنایع تبدیلی بسیار سودآور و حائز اهمیت است
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. گردشگران در رامسر کاهش می یابد، در نمایشگاه های صنایع دستی در نقاطی مانند شیراز، کیش، اصفهان و مشهد شرکت کنیم

هادهایی که به امر صنایع دستی و اشتغال زایی توجه دارند مثل سازمان میراث فرهنگی و سازمان بسیج به همین دلیل الزم است ن

 ".سازندگی اهتمام ویژه ای نسبت به برگزاری نمایشگاه ها داشته باشند

 می توان با ریسک کم وارد عرصه تولید شد

یت از تولید داخلی است، الزم است از صنایع دستی حمایت امروز که همه جا سخن از اقتصاد مقاومتی و حما": او تاکید می کند

اینکه ما از چوب های دور ریز محصول تولید می کنیم و سود به دست می آوریم، سیمایی از اقتصاد مقاومتی . جدی به عمل آید

 .است

اور کنیم که پشت میزنشینی و من معتقدم خداوند در وجود همه انسان های قابلیتی ویژه و اختصاصی قرار داده است، کافی است ب

 ".واسطه گری تنها مشاغل موجود در کشور نیستند و می توان با ریسک کم وارد عرصه تولید شد

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http49317٧417776٢4 
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 متفرقه
 آیانا 4931مهر  49, شنبه

 های پاییزی در بوستان گفتگو به راه افتاد  کارناوال گل
های  مهرماه تا چهارشنبه در محل دائمی نمایشگاه 43های پاییزی از امروز  کارناوال گل همزمان با جشنواره گل

 . تخصصی شهرداری در بوستان گفتگو آغاز به کار کرد

های  جشنواره گل: با اعالم این خبر گفت( ایانا)روز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران مدیرعامل اتحادیه گل و گیاه ام

سازی مردم در استفاده از گل و همچنین ایجاد نشاط اجتماعی در تهران  منظور آشنایی و فرهنگ پاییزی و نمایشگاه گل و گیاه به

 .از امروز آغاز به کار کرد

شرکت داخلی آغاز به کار  ٢77های پاییزی به مدت پنج روز با حضور  نمایشگاه جشنواره گل: فزودمحمدی ا غالمحسین سلطان

 .خواهد کرد

جشنواره با حضور محمدباقر قالیباف، شهردار تهران و جمعی از اعضای شورای شهر افتتاح خواهد شد و هدف : وی خاطرنشان کرد

 .یران استاز برگزاری آن افزایش سرانه مصرف گل و گیاه در ا

 ٧7طور متوسط  شاخه در سال است که این مقدار در کشورهای اروپایی به 44سرانه مصرف گل در کشور : محمدی ادامه داد سلطان

 .شاخه در سال است

 نرخ درآمدزایی از گل و گیاه در ایران ساالنه کمتر از یک میلیارد دالر است در حالی که کشورهای اروپایی درآمد: وی تصریح کرد

 .دالری از صادرات گل دارند ٢77

 صادرات گل و گیاه به کشورهای عربی

ماهه سرد کشور ادامه  صادرات گل و گیاه به کشورهای عربی در شش: مدیرعامل اتحادیه تولیدکنندگان گل و گیاه یادآور شد

 .روند شمار می گل و گیاه کشور به ترین مشتریان خواهد داشت، چراکه کشورهای عربی که کمتر دارای تولید گل هستند، جزو ثابت

کند و مجراهای صادراتی برای جلوگیری از  با شروع ایام عزاداری استفاده از گل در ایران کاهش پیدا می: محمدی تأکید کرد سلطان

 .کنند اشباع بازار آغاز به کار می

توان گفت تولیدکننده  طوری که می بهصورت متعادل است،  روز به 4۵7در طول یک سال قیمت گل و گیاه : وی اظهار داشت

گیرد، محصوالت زیر قیمت  روز دیگر که ایام سوگواری نیز در آن قرار می 4۵7فروشد و در  های تولیدی خود را به ضرر نمی گل

 .شود تولید عرضه می

ها از گل رز همیشه  ایرانی: گفتهای تولیدی نام برد و  ترین گل ترین و گران عنوان محبوب های رز و لیلیوم به محمدی از گل سلطان

 .کنند استقبال بیشتری می

های برپاشده در دبی،  المللی نظیر نمایشگاه های خارجی و بین های داخلی، شرکت در نمایشگاه عالوه بر نمایشگاه: وی در پایان افزود

 ./تواند در توسعه تبادالت تجاری ایران با کشورهای منطقه مؤثر باشد مالزی و ترکیه می

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http٢۵73٢-4html. 
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 متفرقه
 آیانا 4931مهر  41, سه شنبه

 همگامی زنان روستایی ایران با پروژه سازمان ملل / آوران پایدار روستا زنان؛ نان
های هنر  از هنر صنایع دستی و خصوصیات بومی روستاهای محل اقامتشان، با پروژهزنان روستایی ایران با استفاده 

 .برای محیط زیست سازمان ملل همگام و همراه شدند

درصد سبزی و  ٧7دهد که تولید بیش از  شده نشان می های انجام ، پژوهش(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

درصد از امور مربوط به کاشت نشای برنج بر عهده زنان روستایی است، اما با  ٧7داری، حدود  وغانهای ن درصد فعالیت37صیفی، 

تواند نیاز مردم روستا را تأمین کند و همچنین  تنهایی نمی های اخیر و کمبود آب، کشاورزی به های سال توجه به خشکسالی

عنوان معیشت مکمل برای درآمد مردان جامعه روستایی  د بهتوان درصدی زنان روستایی در تولید صنایع دستی می 37مشارکت 

 .مؤثر باشد

 مشارکت زنان در پروژه هنر برای محیط زیست

متنوعی را در کشورهای متعدد ( UNEP)محیطی  های زیست سازمان ملل متحد برای جلوگیری از تخریب محیط زیست پروژه

نهاد به کمک دولت، روستاهای مورد هدف سازمان ملل متحد  های مردم ازجمله ایران طراحی کرده است که بر اساس آن سازمان

عقابی در  های پوزه پشت توان به احیای الک ها می ازجمله این پروژه. رو هستند را یاری رسانند که از نظر محیط زیست با بحران روبه

در این . های زاگرس مرکزی اشاره کرد خلف قشم و حفاظت از بلوط سیاه در روستایی برکه دراز قشم، صدف لب روستای شیب

های در حال انقراض و یا تخریب محیط زیست  حلی برای جلوگیری از گونه نهاد با تعامل مردم بومی راه های مردم ها سازمان پروژه

رکت طراحی شد که در آن با مشا "هنر برای محیط زیست"ها، طرح  همچنین برای پیشبرد اهداف این پروژه. کنند پیشنهاد می

 .عنوان معیشت مکمل در کنار درآمد مردان روستا مؤثر است شود و به زنان روستایی، صنایع دستی اصیل و بومی احیا می

اند از پتانسیل صنایع دستی  است و اینکه زنان روستایی توانسته "آفرینی روستا؛ کانون تولید و ارزش"با توجه به شعار امسال که 

آفرینی برای محیط زیست قدم  و کاالهای کاربردی به شهرها عرضه کنند و در کنار آن به ایجاد ارزشعنوان تولیدات خود  بومی به

 .شود ها موفق صنایع دستی توسط بانوان اشاره می بردارند در ادامه چند نمونه از این پروژه

 سیاه دوزی بانوان؛ حامی صدف لب هنر گالبتون

گیاهی است،  آموخته رشته زیست که دانش( کیلومتری شمال شرقی جزیره قشم 4۵)خلف قشم  عایشه سفاری، بانوی روستای برکه

رویه و افزایش  دلیل صید بی های مهم و مرواریدساز خلیج فارس است، به سیاه که یکی از گونه ای لب صدف دوکفه: گوید می

 .مشغول هستندبیشتر مردان این منطقه به شغل صیادی . محیطی در حال انقراض است های زیست آلودگی

شناسی، صنایع دستی  های زمین شماری چون طبیعت بکر، سایت های بی جزیره قشم عالوه بر محصوالت دریایی، گنج: افزاید وی می

 .سازی دارد دوزی و عروسک دوزی، سوزن چون گالبتون

نیاز به سرمایه مالی بزرگی دارد و کنند کارهای بزرگ  بسیاری از مردم گمان می: کند گیاهی خاطرنشان می این بانوی رشته زیست

 .شوند چه بسا با ناامیدی از انجام آن منصرف می

خانم تصمیم گرفتیم در روستای کوچک خودمان کاری بزرگ انجام دهیم  47من به همراه  4943در سال : دهد سفاری ادامه می

دوزی را آغاز کردیم و از  ار ظریف گالبتونسو، ک پس در یک اتاق کوچک و کم. که هیچ زنی در جزیره قشم انجام نداده بود

های کاربردی چون رومیزی، کوسن، کیف دستی و وسایل تزئینی چون دستنبد استفاده  های قدیمی گالبتون روی کاالی طرح
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 با استقبال گردشگران و درآمد مناسب. در همان کارگاه خود، فروش محصوالت به مسافران و گردشگران را انجام دادیم. کردیم

طور مستقیم و  خانم به 67نفری روستا  977حاصل از این کار، زنان روستایی ترغیب به همکاری شدند و در حال حاضر از جمعیت 

ایجاد کنیم  "سیاه صدف لب"ما توانسیم با کمک زنان روستایی یک فروشگاه دائم با نام . کنند غیرمستقیم در این زمینه فعالیت می

 .دهیمو فروش را در آنجا انجام 

اکنون تنها راه درآمد روستا از طریق کشاورزی نیست و صنایع دستی بانوان، گردشگری و اکوتوریسم  هم: کند وی تصریح می

 .همچنین توانستیم زنان روستاهای مجار را هم با خود همگام کنیم. عنوان معیشت مکمل و حتی جایگزین است به

 خلف، تمیز ترین روستای جزیره روستای برکه

زنان روستا از قدیم به . شوند شنبه هر هفته تمام روستا از زباله تمیز می چنین با مشارکت زنان روستا روزهای دوشنبه و پنچهم

 .ای داشتند محیط زیست توجه ویژه

شد، ک عروسک که فعالیت زنان روستا را به تصویر می 4۵ "آوای طبیعت پایدار"نهاد  با کمک مؤسسه مردم: شود سفاری یادآور می

ها استفاده از مواد طبیعی  ویژگی مهم عروسک. را در ژئو پارک جزیره قشم ثبت کردم... داری، تهیه غذا اعم از پخت نان، بچه

 "دهتولوک"ها با نام  این عروسک. دهنده فرهنگ غنی منطقه قشم به مخاطبان است دوستدار محیط زست است و همچنین انتقال

 .شود های صنایع دستی نیز عرضه می شود و در نمایشگاه تهران و شیراز فرستاده میبرای فروش به ( به معنی دخترک)

 های زاگرس عروسک لیلی، حافظ بلوط

کنند با درآمد  سفید از توابع استان چهارمحال و بختیاری با ایجاد یک سازمان محلی به نام شولیز، تالش می زنان روستای گل

های بلوط  عنوان معیشت مکمل بتواند از قطع و تخریب درختان جنگل های لیلی به سکویژه عرو حاصل از فروش صنایع دستی به

کنند و روی کاغذ و یا پارچه داستان تولد  ها از موهای طبیعی خودشان استفاده می زنان روستایی در ساخت عروسک. بکاهند

 .خود باخبر کنند خواهند مردم شهرنشین را از حال و هوای روستای آنها می. نویسند عروسک را می

 صنایع دستی زنان و معیشت مکمل روستایی الولک

سحر کاظمی کارشناس ارشد رشته بازاریابی و از فعاالن حوزه صنایع دستی و گردشگری روستایی الولک و اردبیلک در استان 

های اخیر و کاهش  خشکسالیدلیل  شغل بیشتر مردم این منطقه کشاورزی، باغداری و دامپروری است، اما به: قروین معتقد است

 .برداشت محصول، درآمد مردم این روستاها کاهش یافته است

های محلی و بومی خود با چون چوب درختان، پسماندهای طبیعی  در این میان زنان روستایی با ساخت عروسک: کند وی تأکید می

 .درآمد و توسعه پایدار روستا کردندها و فروش آنها به گردشگران اقدام به کمک مردان روستا در  پارچه و خرده

فروشگاه )های خراسان جنوبی، هرمزگان، عشایر استان تهران و قزوین در فروشگاه کفشدوزک  محصوالت زنان روستایی از استان

 ./شود فردوس، موزه سینما به دوستداران عرضه می واقع در باغ( عرضه مستقیم محصوالت کشاورزی و صنایع دستی

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http٢۵74٧-4html. 
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 متفرقه
 ایران اکونا - 493۱/ مهر /  4۱, جمعه 

 آبیاری غیراصولی مزارع، پای وزیر جهاد کشاورزی را به خندوانه باز می کند؟
مگاه روز گذشته در برنامه خندوانه حضور یافت اما یکی از نکاتی که وی در این برنامه پریوش نظریه بازیگر سینما و تلویزیون شا

 .مورد توجه قرار داد سوال از سه وزیر راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و آموزش پرورش و شهرداری تهران بود

فت و اظهار امیدواری کرد این اتفاق دیگر های تاریخی مثل پاسارگاد گ آهن از محوطه وی در این برنامه، درباره رد شدن ریل راه

 .نیفتد

مشکالت بسیاری وجود دارد، از جمله این که وزیر آموزش و پرورش بیاید و توضیح دهد که »:نظریه به وزیر آموزش پرورش گفت

 «افتد؟ واقعا چه اتفاقی دارد می

ینقدر آبیاری غیراصولی در بخش کشاورزی کشور از وی باید پرسیده شود چرا ا: وی همچنین خطاب به وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .وجود دارد؟ این امر باعث هدر رفت منابع آبی ما می شود

 .نظریه ادامه داد که وزیر کشاورزی به این برنامه بیاید و آمار مصرف آب بخش کشاورزی را اعالم کند

به . زیر جهاد کشاورزی فرصت این کار را نداشته باشدشاید و: بنا براین گزارش رامبد جوان در واکنش به این درخواست نظریه گفت

 . شود که به خندوانه بیاید همین منظور اگرایشان نتوانستند از نماینده وی دعوت می

ما می دانیم که کارهایی در این ارتباط درحال انجام است، اما در این زمینه باید فرهنگ سازی نفر به نفر انجام : رامبد جوان افزود

 .شود
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 مرکبات

 آیانا 4931مهر  41, چهارشنبه

 رس  رونمایی از دو رقم نارنگی پیش/ شوند ، سلطان بازار نارنگی می"جهانگیر"و  "خرم"
ازی انبارهای معمولی و استفاده از آنها به برای داشتن محصول باکیفیت و صادرات آن نیازمند بهسازی و استانداردس

 .جای سردخانه هستیم

از رونمایی دو رقم نارنگی ( ایانا)رئیس مؤسسه تحقیقات مرکبات کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

زودی در  ز طی مراحل تکثیر، بهاین ارقام پس ا: در پاییز سال جاری خبر داد و گفت "جهانگیر"و  "خرم"های  رس با نام پیش

 .هایی که دارند، مورد اقبال تولیدکنندگان و بازار قرار خواهند گرفت اختیار تولیدکنندگان قرار خواهند گرفت و با توجه به ویژگی

در جهت افزایش کیفیت و کاهش ضایعات : محمدی با اشاره به نزدیک شدن به فصل برداشت مرکبات و کیوی افزود مرتضی گل

 .این محصوالت، کارگاهی با همکاری سازمان جهاد کشاورزی استان و محققان مؤسسه با موضوع انبارداری مرکبات برگزار کردیم

برای داشتن محصول باکیفیت و صادرات آن نیازمند داشتن انبارهای استاندارد هستیم که با توجه به هزینه : وی خاطرنشان کرد

ها خواهیم توانست با رعایت اصول فنی، بهسازی  ین هزینه باالی نگهداری در سردخانهباالی ساخت انبارهای جدید و همچن

 .انبارهای معمولی و استانداردسازی آنها از آنها به جای سردخانه استفاده شود

نبارمانی مرکبات و محمدی با بیان اینکه از بسیاری را انبارهای معمولی موجود استانداردهای الزم را ندارند، از مسائل مهم برای ا گل

 .کیوی در کشور را استانداردسازی انبارهای معمولی اعالم کرد

ها را در  های موجود که بخش کمی از میوه باید بتوانیم با استانداردسازی انبارهای معمولی از آنها در کنار سردخانه: وی ادامه داد

 .کنند، استفاده کنیم خود نگهداری می

توانند تا مدت سه ماه در انبارهای معمولی  شده می ت کشور با تأکید بر اینکه محصوالت برداشترئیس مؤسسه تحقیقات مرکبا

برای بهسازی انبارها باید بتوانیم با ایجاد عایق در سقف و دیوارها و نصب : استانداردسازی شده نگهداری شوند، تصریح کرد

 .های مناسب میزان ضایعات را کاهش دهیم تهویه

یان اینکه زمان صحیح برداشت میوه در افزایش کیفیت و انبارمانی و کاهش ضایعات بسیار حائز اهمیت است، یادآور محمدی با ب گل

 .کنیم مدت انبارمانی را افزایش دهیم با رعایت نکات ایمنی و بهداشتی تالش می: شد

زمان ساخت آنها، در شرایط حاضر باید  های جدید و طوالنی بودن مدت با توجه به هزینه باالی ساخت سردخانه: وی تأکید کرد

بتوانیم با استفاده بهینه از انبارهای موجود و استانداردسازی آنها ضایعات محصوالت را کاهش دهیم تا بیشترین سود شامل حال 

 .تولیدکنندگان شود

های مرکبات و کیوی جهت  از باغوری آب در بخش اعظمی  های تحقیقاتی مؤثر در ارتقای بهره محمدی در پایان از اجرای پروژه گل

 ./ها خبر داد سازی سیستم کاهش مصرف آب و بهینه

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http٢۵719-4html. 
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 مرکبات
 فودپرس 4931مهر ماه  43یک شنبه 

مردم فریب رنگ رسیده مرکبات را / خواهیم مشوق صادراتی می هزار تن مرکبات مازاد، ۰11برای 

 کشاورزی! نخورند
هزار تن  ۵77تا  177هزار تن مرکبات در استان مازندران تولید شود که  ٢77شود که حدود دو میلیون و  بینی می امسال پیش< 

رییس سازمان جهاد کشاورزی .گرفته شودآن ظرفیت صادراتی دارد و نیازمند آن هستیم که مشوق صادراتی برای آن در نظر 

های این استان، باید فکری به حال مازاد  با نزدیک شدن به فصل برداشت مرکبات از باغ: استان مازندران با اعالم این خبر گفت

ستان در سفر گذشته معاون اول رئیس جمهوری به ا: دالور حیدرپور افزود.تولید شود تا باغداران متوجه ضرر و زیان نشوند

صورت مکتوب ارائه شد که  هایی برای اختصاص یارانه صادراتی به مرکبات، میوه، مرغ، گل و گیاهان زینتی به مازندران، درخواست

نماینده کشاورزان در حال : وی خاطرنشان کرد.تر جواب این نامه بتواند مشکالت بخش تولید را مرتفع کند امیدواریم هرچه سریع

تی کتبی که در این بین سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران نیز همراه آنها است، خواهان اختصاص یارانه حاضر با ارائه درخواس

هزار تن مرغ به کشور عراق از سوی یکی از  47در سال گذشته حدود : حیدرپور ادامه داد.صادراتی به محصول مرکبات است

بخشی از مرغ تولیدی نیز به : وی تصریح کرد.کل استان، فکری اساسی شودتولیدکنندگان صادر شد، اما باید برای مازاد تولید در 

شود، اما از آنجا که هنوز پروتکل بهداشتی مرغ با روسیه نهایی نشده است، با وجود آنکه این  ترکمنستان و قزاقستان صادر می

دنبال آن  به: حیدرپور یادآور شد.ی را صادر کنیمایم این محصول پروتئین کشور پتانسیل زیادی برای مرغ ایرانی دارد، هنوز نتوانسته

های هیأت تجاری به  وی از رایزنی.های کانتینردار یا هواپیما صادر کنیم هستیم تا بخشی از صادرات استان را از طریق کشتی

صورتی که این در : کشورهای حوزه دریای خزر ازجمله آستاراخان، قزاقستان، قرقیزستان و ترکمنستان خبر داد و تأکید کرد

هزار تن مرکبات در  ۵77تولید دو میلیون و .مراودات تجاری به نتیجه برسد، خواهیم توانست مازاد تولید استان را صادر کنیم

شود که دو میلیون  بینی می در زمینه تولید مرکبات امسال پیش: مازندرانرئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران اظهار داشت

هزار تنی  ۵77تا  177ن انواع مرکبات در استان تولید شود که در صورت فراهم بودن شرایط الزم، امکان صادرات هزار ت ٢77و 

های والنسیا که به نام محلی پرتقال کوهی معروف  های رقم ژاپنی و بخشی از پرتقال حیدرپور از برداشت نارنگی.مرکبات وجود دارد

نام والنسیا وجود دارد، در مرحله برداشت قرار گرفته و اگر مردم ارقام دیگر را در بازار  نازکی که با های پوست پرتقال: است، گفت

دهی مصنوعی به برخی ارقام دیگر پرتقال و نارنگی با گاز اتیلن صورت  ها باعث شده رنگ شاهد هستند، باید بدانند برخی بداخالقی

رقم پرتقال والنسیا رنگ و مزه خوبی دارد و : وی همچنین افزود.ستگیرد که متأسفانه بر کیفیت محصوالت فوق بسیار اثرگذار ا

نازک بودن، قابل شناسایی است، اما سایر ارقام نیاز دارند که تا مرحله رسیدگی کامل روی درخت باقی  دلیل پوست به

کننده از  شود که مصرف دهی مرکبات از نظر اخالقی درست نیست، زیرا این امر باعث می رنگ: حیدرپور خاطرنشان کرد.بمانند

دهی  صورت نارس چیده و پس از رنگ میوه موز نیز به: وی ادامه داد.محصوالت تولیدشده در داخل کشور رضایت کافی نداشته باشد

دهی شوند، چون هنوز به مرحله  شود، زیرا موز مراحل رسیدگی را طی کرده، اما مرکبات در صورتی که رنگ به بازار عرضه می

هکتاری طوفان اخیر به اراضی  ٢777خسارت .اند، از طعم و کیفیت و مزه مناسبی برخوردار نیستند مل نرسیدهرسیدگی کا

برداشت : شالیزاریرئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران درباره وضعیت تولید برنج در استان مازندران نیز تصریح کرد

دو روزی است : حیدرپور یادآور شد.دد و رتون نیز در مرحله برداشت استنخست برنج به اتمام رسیده و در برخی مناطق کشت مج

تا دوهزار هکتار  ۵77هزار و  رو است و در برخی مناطق شالیزاری در سطحی معادل یک که استان مازندران با بارندگی و طوفان روبه
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کنیم و مشکل خاصی در کشت مجدد و  می بینی هایی به برنج وارد شده است، اما تولید مناسبی را در سال جاری پیش خسارت

هزار تن برنج سفید در سال جاری در استان مازندران تولید  ٧77کنیم که حدود  بینی می پیش: وی در پایان تأکید کرد.رتون نداریم

لیل د گفتنی است، استان مازندران فردا پذیرای رئیس جمهوری و هیأت همراه بوده که بخش کشاورزی در این بین، به.شود

 نصیب از افتتاح پروژه توسط این مقام مسئول است مرزی وزیر جهاد کشاورزی، بی مسافرت برون

.Post/ir.foodpress.www//:http  
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 مصاحبه ، سخنرانی، بازدیدها

 - 31/2۱/41فارس

گرایی در اقتصاد باعث حاد شدن بیکاری  یک جانبه/ ای صنعت نداردوزیر صنعت استراتژی روشنی بر
 شده است

جمهور و هشدار آنها در مورد تبدیل  وزیر به رئیس 1رئیس کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی در واکنش به نامه 

مبنا  بیان کرده بیوزیر صنعت استراتژی روشنی برای صنعت ندارد و مطالبی که تا امروز : شدن رکود به بحران گفت

 .بوده است

 1در مورد نامه  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  عباس رجایی رئیس کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی در گفت

مان دیرینه و ساختاری است که مشکالت اقتصادی در کشو: وزیر به رئیس جمهور و هشدار در مورد تبدیل رکود به بحران، گفت

 .باید به صورت علمی، فنی و همه جانبه به عنوان یک بسته کامل سیاستی با آن برخورد شود

آن در راستای مهار تورم بوده و در راستای   گیری بنابراین جهت: وی با اشاره به اینکه سیاست دولت تاکنون مهار تورم بوده، افزود

 .خروج از رکود نبوده است

هایی در جهت مهار تورم برداشته شده،اما رکود بیش از  اگرچه گام: ئیس کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی بیان داشتر

 .گذشته شده و در نتیجه معضالت جدی برای اقتصاد کشور به وجود آمده است

 .گرفتند سیاستی دیگری را هم در نظر میهای  برای خروج از رکود بهتر این بود که به موازات کنترل تورم بسته: رجایی تصریح کرد

و مسئله  گرایی در اقتصاد باعث شده که امروز همچنان معضل بیکاری را به صورت حاد در جامعه داشته باشیم یک جانبه :وی افزود

 .ای کار ندارندای بر های اصلی تولیدی کشور هیچ بنیه تولید و تداوم تولید یکی از معضالت جدی کشورمان شده، به طوری که بنگاه

اگر این نامه در به کارگیری منابع مختلف، : گیریم، تصریح کرد جمهور را به فال نیک می وزیر به رئیس 1رجایی با بیان اینکه نامه 

 .ای نخواهد داشت گیری نداشته باشد، نتیجه جهت

کشور بسیار محدود است و از طرفی قوانین  نقدینگی در شبکه بانکی: های برون رفت از رکود اشاره کرد و گفت وی به یکی از راه

 .بسیار دست و پاگیری در این رابطه وجود دارد

هایی مثل استفاده از شبه پول، پایین آوردن نرخ  بنابراین باید با روش: رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی بیان داشت

های بانکی متناسب با قوانین انقالبی خروج از رکود و  داختسود بانکی و منطقی کردن آن متناسب با نرخ تورم و تسریع در پر

 .همچنین الکترونیکی کردن سیستم بانکی که قابل ردیابی باشد، برای خروج از رکود اقدام کرد

تاکنون هیچ اثری از مسائل پسا تحریم : تواند تأثیراتی داشته باشد، گفت وی با اشاره به اینکه فضای پسا تحریم در آینده می

 .جا نشده است گونه پولی هم جابه شاهده نشده و هیچم

موضوع اقتصاد مقاومتی را نه در مقررات زدایی و نه در : رجایی با بیان اینکه در کشور به اقتصاد مقاومتی پرداخته نشده، بیان داشت

 .گیری از اقتصاد مقاومتی است ایم، در حالی که بهترین شیوه بهره درون زایی، جدی نگرفته

اند،  جمهور نامه نوشته وزیرانی که در مورد مباحث اقتصادی به رئیسس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با بیان اینکه رئی

جمهور کرده، در  نگاری به رئیس بنابراین وزیر اقتصاد که اقدام به نامه :، تصریح کردباید خودشان در رفع معضل رکود گام بردارند

 .ار برون رفت رکود را مطرح کنددرجه اول باید خودش راهک

http://www.farsnews.com/
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 وزیر صنعت برای صنعت استراتژی ندارد* 

وزیر صنعت هیچ حرف شفاف و : وزیر صنعت در رابطه با صنعت تاکنون هیچ استراتژی روشنی اعالم نکرده افزودوی با بیان اینکه 

 .شود تایج آن در صنعت دیده میمبنایی بوده و ن هایی که تا امروز بیان کرده، مطالب بی روشنی ندارد و تمام حرف

های خارجی کمتر  اگرچه وابستگی بخش کشاورزی به سرمایه: رجایی با اشاره به وضعیت رکود در بخش کشاورزی تصریح کرد

 .هایی وجود دارد های نوین تولید یا صنایع تبدیلی وابستگی است، اما در بعضی از مسائل مثل تولید بذر، روش

 .آید ی در بخش کشاورزی باید سودآور باشد، وگرنه هیچ تحولی در بخش کشاورزی به وجود نمیگذار سرمایه: وی افزود

برای اثر بخشی صادرات روند صادرات در بخش کشاورزی باید به : رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی بیان داشت

 .صورت جریان صادراتی باشد

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http49317٧49777344 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 - 31/2۱/4۱فارس

 رشد و توسعه کشور در گرو آبادانی روستاهاست

 .سترشد و توسعه کشور در گرو آبادانی روستاها: فرماندار شهرستان پاکدشت گفت

به نقل از روابط عمومی اداره کل امور روستایی استانداری تهران، علی صادقی فرماندار شهرستان  خبرگزاری فارسبه گزارش 

در هیچ جامعه ای اقتصاد دانان دنیا معتقدند، : پاکدشت در بازدید از نمایشگاه توانمندی روستاییان در عرصه اقتصاد مقاومتی گفت

 .رشد و توسعه و آبادانی صورت نمی گیرد، مگر اینکه این رشد و توسعه از روستاها آغاز شود

ای برای رشد و توسعه کشور از روستاها غافل  اگر جامعه: فرماندار شهرستان پاکدشت در مورد گسترش شهرنشینی اظهار داشت

جتماعی و فرهنگی در آن گسترش می یابد، همان طور که در تهران شاهد شود و تنها به آبادانی شهرها توجه کند، معضالت ا

 .افزایش حاشیه نشینی و معضالت آن در اطراف این کالنشهر هستیم

برپایی این : وی با بیان اینکه تا کنون نمایشگاهی با این وسعت در مورد نقش روستاها در اقتصاد مقاومتی برگزار نشده است، افزود

ر آن است که رویکرد دولت رویکردی توسعه محور است که امیدواریم توفیقات موثری در امور عمرانی و اجتماعی نمایشگاه نشانگ

 .روستاها شاهد باشیم

میلیارد در امور توسعه  ۵در دو سال گذشته بیش از : صادقی همچنین با توجه به رشد روستاها در سال های اخیر عنوان کرد

 .رمایه گذاری شده که تاثیر مثبتی در رشد آبادانی روستاها داشته استروستایی در شهرستان پاکدشت س

این شهرستان پتانسیل باالیی در کشت گلخانه : وی با اشاره به اهمیت شهرستان پاکدشت به عنوان پایتخت گل و گیاه کشور افزود

محصوالت گلخانه ای . ر شناخته شده استای دارد و با دارا بودن یک پنجم گلخانه های کل کشور به عنوان قطب گل و گیاه کشو

 .این منطقه کم نظیرند و بسیاری از محصوالت کشت شده در آن، هیچ کجای ایران تولید نمی شود

ای است و با دارا بودن یک پنجم گلخانه های کل کشور به  شهرستان پاکدشت دارای پتانسیل باالیی در کشت گلخانه: وی افزود

 .ر شناخته شده استعنوان قطب گل و گیاه کشو

خانوار عشایری از تولید کنندگان عمده  ۵77پاکدشت با دارا بودن : فرماندار شهرستان پاکدشت در مورد عشایر این شهرستان گفت

 .دام کشور محسوب می شوند
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 - 31/2۱/4۱فارس

 افزایش هزینه زندگی با افزایش بهای ارز/ آمده استردوره وابستگی کشور به نفت سر
دوره وابستگی کشورمان به نفت سرآمده است و باید : رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران تاکید کرد

های حاصل از منابع طبیعی و بخش خصوصی  های دیگر خود مانند نیروی انسانی و فرآورده  به جز نفت به توانمندی

 .تکیه کنیم

با بیان  رسخبرگزاری فاوگو با خبرنگار اقتصادی   مجید موافق قدیری رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران در گفت

ها به حضور پررنگ بخش  گذاری باید به هنگام سیاست: این که زمان کارهای دولتی و وابستگی کشور به نفت به سرآمده است، گفت

 .خصوصی و انجام اقدامات مستمر و پایدار تاکید کنیم

 .ی حاصل از منابع طبیعی تکیه کنیمها های خود مانند نیروی انسانی و فرآورده باید به جز نفت به دیگر توانمندی: وی افزود

ها بر حوزه کشاورزی از محدود شدن تنوع محصوالت  عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران در رابطه با اثرگذاری تحریم

ن بر افزو 4934در سال : وارداتی کشاورزی در این بازه زمانی و در عین حال افزایش حجم واردات این نوع کاالها خبر داد و گفت

 .میلیارد دالر کاالی کشاورزی وارد کشور شد که تولید داخل را تهدید کرد ٢4

میلیارد دالر  ٧های آمریکا بر ایران، لیبی و سوریه ساالنه  دهد که تحریم همچنین برآوردها نشان می: موافق قدیری تصریح کرد

 .شود ل در این کشور میهزار شغ ٢77کند و باعث از بین رفتن  خسارت جانبی بر آمریکا وارد می

از آنجایی که از چند سال قبل : ها اشاره و در این مورد توضیح داد وی همچنین به صادرات محصوالت کشاورزی در دوره تحریم

درصد صادرات ایران را شامل  ٧7بازارهای صادراتی ایران در بخش کشاورزی به کشورهای منطقه معطوف شده بود که این میزان 

های ناشی از این موضوع بر  ها بر صادرات کشاورزی ایران نسبت به واردات اندک و آسیب راین میزان اثرگذاری تحریمشد، بناب می

 .صادرات محدود بود

میالدی  ٢74٢های خارجی بر ایران به سال  رییس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران با بیان این که نقطه عطف تحریم

در این سال به دلیل قطع شدن سوئیفت بروز جدی چالش در نقل و انتقاالت : شود، تصریح کرد ربوط میخورشیدی م 4934یا 

پولی روی داد که اثرات تحریم بر کشور را افزایش داد و به همین دلیل کشور به فکر واردات بیشتر محصوالت کشاورزی و انبار 

 .ها افتاد کردن آن

حمل و نقل افزایش پیدا کرد و با طرف   ایران با معضل تحریم دست به گریبان بود، هزینههایی که  طی سال: موافق قدیری افزود

های انتقال کاال به داخل مجدد باالتر رود و از طرف  شد که هزینه شد و همین موضوع باعث می ایرانی به صورت مستقیم مبادله نمی

 .از چند دست بگذرددیگر هزینه تبدیل ارز به دالر افزایش یافت، چون مجبور بود، 

 .تر کرد درصد گران 97همه این مسائل کاالی کشاورزی وارداتی را : وی تصریح کرد

در حقیقت در همین یک سال  34میلیارد دالری کاالی کشاورزی در سال  ٢4با در نظر گرفتن واردات : موافق قدیری بیان داشت

 .این محصوالت پرداخت شده استمیلیارد دالر در این بخش پول اضافه برای واردات  6تنها 

فضای کسب و کار و تجارت کشاورزی ایران محدود شد، چرا که در آن : رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران گفت

های حاضر در این عرصه بودیم و در پی آن  فضا هر تاجری توان حضور و تداوم مسیر نداشت و در ادامه شاهد کاهش تعداد بنگاه

 .رت انحصاری باال رفتقد
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پیامدهای غیرمستقیم اجرای : وی در بخش دیگری از سخنان خود به اثرپذیری کشاورزی از هدفمند کردن یارانه پرداخت و گفت

 .ها نسبت به پیامدهای مستقیم آن بیشتر بود قانون هدفمند کردن یارانه

های ذاتی وابستگی به درآمد نفت است،  بدنه دولت از ویژگیهای غیرواقعی و بزرگی  وی با اشاره به این که تورم، وجود قیمت

های ناشی از همین وابستگی به  در این شرایط دولت به انحراف قیمت ارز برای بهبود موقتی و کوتاه مدت چالش: توضیح داد

قیمت محصول و سطح  کند؛ تغییر قیمت ارز، قیمت عوامل تولید تجاری و غیرتجاری، تجارت خارجی، درآمدهای نفتی، اقدام می

 .دهد تولید را تحت تاثیر قرار می

طبق مطالعات صورت گرفته، کشاورزی با تغییر قیمت سوخت : رییس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران تصریح کرد

ییر معناداری در گیرد و چون هزینه سوخت در تولید به نسبت اندک است، بنابراین افزایش بهای آن موجب تغ چندان تاثیر نمی

 .شود قیمت محصوالت کشاورزی نمی

از طرف دیگر میزان واردات این محصوالت نیز تحت تاثیر بهای ارز نبوده و نباید انتظار داشت که اگر برای مثال بهای ارز : وی افزود

 .درصد گران شد، شاهد کاهش واردات محصوالت کشاورزی به همین میزان باشیم 47

شود و در عین  مزد می رود که باعث افزایش هزینه دست شود، هزینه زندگی باال می تر می وقتی ارز گران: داد موافق قدیری ادامه

 .رود چون قدرت رقابت از بین می. بیند گذارد و برای همین تولید داخلی آسیب می حال روی میزان واردات اثر می

صادرات این محصوالت نیز چندان تحت تاثیر قیمت ارز نیست : اشترییس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران بیان د

بنابراین آثار مستقیم افزایش بهای . گذارد زیرا روی واردات و صادرات اثر نمی. که همه این موارد بیانگر کاهش قدرت رقابت است

 .غیرمستقیم آن باشیم سوخت یا همان اجرای قانون هدفمندی چندان بر کشاورزی اثرگذار نیست و باید نگران آثار

 .کاهش قدرت رقابت، کاهش ورود سرمایه به بخش کشاورزی را در پی خواهد داشت: موافق قدیری تصریح کرد

ها که تورم، کاهش ارزش پول ملی و از بین رفت قدرت رقابت در  این فعال کشاورزی با بیان اثرات ناشی از اجرای هدفمندی یارانه

گذاری دولت در این حوزه افزایش پیدا کند و به جای اعطای یارانه به اعتبارات  باید سرمایه: د، گفتشو بخش کشاورزی را شامل می

 .بخش کشاورزی به پروژه موفق دراین حوزه یارانه بپردازیم
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 - 31/2۱/02فارس

 تعیین دو هفته فرصت برای دریافت عوارض از واردات روغن، برنج و شکر
نائب رئیس اتاق ایران از رسیدگی به درخواست وزارت جهاد کشاورزی در مورد دریافت مابه التفاوت از واردات سه 

 .شکر در نشست کمیسیون شورای اقتصاد خبر دادقلم کاالی روغن، برنج و 

، به نقل از اتاق بازرگانی ایران، پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق ایران در رابطه با درخواست وزارت خبرگزاری فارسبه گزارش 

: برنج و شکر خام در جلسه کمیسیون شورای اقتصاد توضیح دادکشاورزی مبنی بر دریافت مابه التفاوت از واردات روغن خام پالم، 

 1هزار ریال بابت واردات هر کیلو برنج و  ۵ریال بابت هر کیلو روغن پالم،  ۵77هزار و  9بر اساس این پیشنهاد مصوب شد که مبلغ 

 .ریال نیز بابت واردات هر کیلو شکر خام به عنوان عوارض دریافت شود 677هزار و 

ناشی از تفاوت قیمت ( چغندری)اظهارات وی مقرر شد، این مبالغ برای جبران ضرر و زیان کارخانه های تولید قند و شکر  بر اساس

 .مصوب و بهای تمام شده و برای حمایت از تولید پرمحصول برنج داخلی، صرف شود

میسیون رسید و مواردی هم به درخواست نائب رئیس اتاق ایران با اعالم این مطلب که پیشنهادهای مذکور به تصویب اعضای ک

اتاق درخواست کرد که زمان اجرای مصوبات دو هفته پس از تصویب و ابالغ مصوبه از سوی شورای : اتاق اضافه شد، تصریح کرد

 ٢7االن تا  با توجه به اینکه این شورا زودتر از دو هفته آینده تشکیل جلسه نمی دهد، بنابراین واردکنندگان از. اقتصاد تعیین شود

 .روز دیگر فرصت دارند برای اعمال عوارض آماده شوند ٢۵الی 

درخواست دیگر اتاق در مورد مدت اجرای این مصوبه بود که بر اساس آن خواستیم، تنها تا پایان سال جاری این : سلطانی ادامه داد

 .قانون اجرا شود

و کار باید بین ابالغ مصوبه و اجرای آن، زمان مشخصی در نظر طبق قانون بهبود مستمر فضای کسب : وی در ادامه تصریح کرد

 .روزه بود که مورد توافق قرار نگرفت و با دو هفته موافقت شد 17در این جلسه درخواست ما فرصت . گرفته شود

باید رویکر : م کردنائب رئیس اتاق ایران، شفافیت و پیش بینی پذیری قوانین را از الزمه های تجارت موفق در کشور دانست و اعال

دولت از ابتدای سال نسبت به واردات محصوالت کشاورزی مشخص باشد، بدین ترتیب اتاق ایران درخواست کرد که برای دریافت 

عوارض از واردات محصوالت کشاورزی در انتهای هر سال موضوع در کمیسیون ماده یک مقررات صادارت و واردات مطرح و در 

 . ی کاالهای مورد نظر تصمیم گیری شودمورد تغییر حقوق ورود
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا 4931مهر  41, سه شنبه

 های زیرزمینی از سوی وزارت نفت  ن اعتبار احیای سفره آبتأمی/ سفر معاون آبخیزداری به عسلویه
های آبخیزداری عسلویه به این منطقه  ها با هدف بازدید از طرح معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان جنگل

 .سفر کرد

پروژه آبخیزداری دشت عسلویه بر  :با اعالم این خبر گفت( ایانا)پرویز گرشاسبی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .ای که پنج سال قبل با وزارت نفت امضا شد، به مرحله اجرا درآمد نامه اساس تفاهم

 .دلیل کمبود بودجه، مراحل انجام کار به طول انجامید قرار بود این پروژه طی سه سال اجرا شود، اما به: وی خاطرنشان کرد

هزار هکتار از  3٢میلیارد تومان است و در  37کل اعتبار پروژه حدود : ها افزود ن سازمان جنگلمعاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابا

 .شود های توابع عسلویه اجرا می اراضی دشت

های نفت و گاز و پاالیشگاه عسلویه  ها توسط پروژه برداری از منابع آب زیرزمینی این دشت از آنجا که بهره: گرشاسبی ادامه داد

 .است دار شده های زیرزمینی را عهده ود، وزارت نفت تأمین اعتبار احیای سفره آبش انجام می

: وی در پاسخ به این پرسش که عملیات آبخیزداری در این منطقه متکی بر ایجاد سازه است یا توسعه پوشش گیاهی، تصریح کرد

کمبود آب، استقرار گیاه در منطقه هم با مشکل دلیل  به. های زیرزمینی در منطقه عسلویه به شدت افت کرده است سطح سفره آب

 .رو شده است روبه

بنابراین آنها برای کشت محصوالت . های خود آب کافی در اختیار ندارند حتی کشاورزان برای فعالیت: این مقام مسئول یادآور شد

 .کنند زراعی به ازای هر مترمکعب آب، هشت هزار تومان پول پرداخت می

. شوند ها بدون استفاده وارد دریا می  دهد که این سیالب های زیادی در دشت عسلویه رخ می هر سال سیالب: دگرشاسبی تأکید کر

 .ها به داخل زمین نفوذ داده شوند سازه در منطقه ایجاد شود تا این سیالب 47هزار و  بنابراین تصمیم گرفته شد یک

هزار هکتار عملیات بیولوژیک نیز در منطقه انجام خواهد شد،  ن شده ششهای از پیش تعیی وی با اشاره به اینکه بر اساس برنامه

 .ها در خاک، از سال آینده قادر خواهیم بود عملیات بیولوژیک را هم آغاز کنیم با افزایش میزان نفوذپذیری سیالب: اظهار داشت

 های آبخیزداری درصد تخصیص برای پروژه 41فقط 

های آبخیزداری در سال جاری را  ها میزان اعتبار مصوب برای اجرای پروژه یابان سازمان جنگلمعاون آبخیزداری، امور مراتع و ب

 .میلیارد تومان در بخش استانی اعالم کرد 477میلیارد تومان در بخش ملی و  461

 .درصد بوده است 47متأسفانه درصد تخصیص اعتبارات تاکنون بسیار محدود و حدود : گرشاسبی همچنین گفت

این : درصد در انتهای سال وجود دارد، افزود 47ر پاسخ به این پرسش که آیا امکان افزایش درصد تخصیص اعتبارات تا سقف وی د

 ./درصد هم رسید 6۵ها به  های گذشته میزان تخصیص در سال. مسئله بستگی به منابع مالی دولت دارد

/item/jangalomarate/ir.iana.www//:http٢۵74۵-4html. 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا 4931مهر  41, سه شنبه

 خواهد  توسعه روستایی، مدیریت واحد می/ روستا متولی ندارد: ها مدیرکل دفتر تشکل

 شود سازی نمی روستاها با تغییر بافت مسکن، جوان* 

 هزار روستای کشور پراکنده هستند 93میلیون روستایی در  2۰اکنون  هم* 

 اگر کشاورز روستایی شغلی با درآمد مشخص داشته باشد، خود برای افزایش خدمات رفاهی اقدام می کنند  *

مدون در های  ها و برنامه ریزی روند، در برنامه شمار می های توسعه کشاورزی به ترین مؤلفه عنوان مهم در حالی که روستاها به

سیل مهاجرت منفی از روستاها به شهرها و باال رفتن میانگین سن روستاییان، . های گذشته کمتر دارای حامی مشخص بودند دولت

 .ترین معضالتی است که امروز دست به گریبان روستاهای ایرانی شده است از مهم

های زیبا به خود گرفته  با وجود آنکه رنگ و لعاب شهری و مسکن شمار روند، های تولید پایدار به عنوان کانون روستاهایی که باید به

 .شود، کمتر مورد توجه جوانان روستایی هستند و در اخبار سخن از ورود اینترنت پرسرعت به روستاها می

ندارند که بتواند ها  ترین مؤلفه تولید مورد توجه نیستند و حامی مشخصی در انبوه وزارتخانه و سازمان عنوان مهم چرا روستاها به

صورت یکپارچه در روستاها اداره کند؟ آیا توسعه روستایی به صرف ساختن مساکن شهری و ورود  شده را به های تدوین برنامه

شود یا روستاییان و جوانان روستایی برای ماندن در روستاها نیاز به اشتغال، درآمد، خدمات آموزشی،  اینترنت پرسرعت محقق می

 شتی دارند؟رفاهی و بهدا

های کشاورزی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران که یکی از  در این باره با عبدالرضا مسلمی، مدیرکل دفتر امور تشکل

نخستین سالروز گرامیداشت ( فردا، چهارشنبه)مهرماه  4۵کارشناسان زبده توسعه روستایی است، به مناسبت نزدیک شدن به 

 :خوانید ایم که می گفتگو نشسته روستاها در تقویم ملی ایران به

 کنید؟ وضعیت فعلی روستاهای کشور را چگونه ارزیابی می

روند، اما تولید محصوالت کشاورزی و صنایع دستی در روستاها یکی از کارکردهای  شمار می هرچند روستاها به عنوان قطب تولید به

نخورده هر ملت هستند که کمتر  ری از فرهنگ اجتماعی بکر و دستروستاها از منظر کارشناسان فرنگی، منظ. رود شمار می آنها به

های اقتصاد کشاورزی در مناطق روستایی اتفاق  درصد فعالیت 37شوند، اما با وجود آنکه  دستخوش تغییرات وارداتی فرهنگی می

ای مورد توجه قرار  های توسعه سیاستاند همگام با  روند، روستاها نتوانسته شمار می ها به افتد که بستر منابع طبیعی و جنگل می

عنوان مؤلفه اصلی تولید مورد توجه نهادهای حاکمیتی نبودند،  های کشاورزی وارد آنها شده، خود به گیرند و با وجود آنکه تکنولوژی

 .طوری که هیچ نهاد مشخصی که آنها را مدیریت واحد کند، تعریف نشده است به

 کنید؟ ا چه ارزیابی میترین چالش روستاهای امروزی ر مهم

های فراوانی به روستاها  هایی که اکنون روستاهای کشور دست به گریبان آن هستند و به تبع آن آسیب ترین چالش یکی از مهم

 .های روز به روستاها بوده است متبادر شده است، ورود تکنولوژی

عنوان یک  شده است، اما این مسئله وقتی به سیار تحسینآالت به خودی خود ب ورود تکنولوژی به روستا، به معنی اخص آن ماشین

ها در روستاها، نیروهای مازادی که در روستا پیش از این اشتغال  گیرد که بدانیم با حضور ماشین چالش مورد توجه قرار می

عنوان بیکار و در جستجوی کار  به ای وجود ندارد، اند، کار خود را از دست داده و از آنجا که برای این نیروی مازاد هیچ برنامه داشته
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ترین دالیل مهاجرت روستاییان به شهرها، یافتن کار دائمی است که با ورود  شوند؛ بنابراین یکی از مهم و فعالیت روانه شهرها می

 .گیرد آالت به شکل جدی مورد بررسی قرار می ماشین

 اند؟ چرا روستاها از مدار توسعه دور مانده

های توسعه برای افزایش کمی و کیفی  انداز و برنامه های مدونی صورت گرفت و در سند چشم ریزی تولید برنامه با وجود آنکه برای

 .گاه نتوانستیم فکر اساسی و یک دغدغه مشخص برای توسعه روستاها داشته باشیم گذاری شد، اما هیچ آن هدف

های اثرگذار برای پویا ماندن جامعه روستایی  ترین مؤلفه مهم عنوان یکی از درآمد و حفظ ارزش اقتصادی و تجارت در روستاها به

جانبه برای  ایم یک برنامه همه ها از گذشته تاکنون نتوانسته علت نبود یک نهاد حاکمیتی در بدنه همه دولت رود که به شمار می به

. صورت متوازن و مناسب پیگیری کند آن به های ای که بتواند ابعاد توسعه را در همه زیربخش برنامه. توسعه روستاها تدوین کنیم

هزار روستاهای کشور پراکنده هستند، دارای ساختار درستی برای هماهنگی در  64تا  6٧میلیون روستایی که در  ٢۵تا  ٢1اکنون 

ریزی  از و برنامهاند های شهری و ملی باید دارای چشم اند که روستاها جدا از نگاه ها هنوز درک نکرده امور توسعه نیستند و دولت

 .سرزمینی منجر به توسعه روستایی شوند

ها، وزارت جهاد کشاورزی و برخی دیگر از نهادهایی که نام روستا را در پسوند و  ها و شهرداری سازمان دهیاری

 روند؟ شمار نمی کشند، آیا متولی حوزه کشاورزی به پیشوند خود یدک می

های مختلف و دفاتر گوناگون در این  ست، در حالی که توسعه روستاها از طریق وزارتخانهوزارت جهاد کشاورزی متولی تولید ا. خیر

شود، به این معنا که مثالً در وزارت مسکن برای توسعه روستایی، دفتری مسئولیت بهبود ابنیه  ها دنبال می ها و سازمان وزارتخانه

شرایط آموزشی، دفتر یا معاونتی اختصاص داده شده است، اما یک  روستا را در نظر گرفته و در آموزش و پرورش نیز برای ارتقاء

 .دستگاه واحد که بتواند نقشه راه برای توسعه روستایی تدوین کند، وجود ندارد

وجود آمده است، باعث شده مهاجرت  واقعیت آن است، شکافی که در توسعه کالبدی، اجتماعی و اقتصادی شهرها و روستاها به

 .عنوان اثرگذارترین جذبه مهاجرت معرفی شود له مورد توجه قرار گیرد و شاخص درآمد بهعنوان یک مقو به

 در دولت یازدهم مشخصاً برای روستاها چه اقداماتی صورت گرفته است؟

های مختلف مجلس شورای اسالمی در حال بررسی است  اکنون در کمیسیون قانونی تحت عنوان یکپارچه کردن مدیریت روستا هم

ها و همچنین معاونت توسعه روستایی ریاست  ها و شهرداری ولیان مختلفی نظیر وزارت جهاد کشاورزی، سازمان دهیاریکه مت

تواند به بسیاری از  گری بخش کشاورزی کرده است که این قانون در صورتی که به سرانجام برسد، می جمهوری را نامزد تولی

این قانون بنا دارد تا به شکل یکپارچه، مدیریت واحد توسعه روستایی را به . دهای کارشناسان توسعه روستایی خاتمه ده دغدغه

 .شکل متوازن پیگیری شود یک نهاد واگذار کند تا ابعاد مختلف توسعه روستا به

است که گذاری شده  عنوان روز ملی روستا نام مهرماه به 4۵بار در تاریخ ایران در دولت یازدهم، روز  از سوی دیگر، برای نخستین

 .تواند سنبل و نهادی برای تمرکز و توجه به روستاها قلمداد شود می

های اخیر شاهد آن هستیم که ابنیه و مساکن روستایی تغییرات جدی پیدا کرده و بافت روستاها متحول شده  در سال

ان روستایی کافی هایی برای ماندگار کردن جوان آیا چنین مؤلفه. به روستاها منتقل شده است ADSLیا اینترنت 

 است؟
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های متعدد  ساخت مساکن روستایی وقتی زلزله. های خود هستند اقتصادی برای مردم و ملت -ها موظف به امنیت اجتماعی  دولت

تواند ابنیه روستایی را در مقابل زلزله ایمن نگه دارد، تغییر بافت روستایی  نشان داد ابزارهای محلی و استفاده از خاک و گل نمی

قیمت در دستور کار قرار  سازی روستاها با ارائه تسهیالت ارزان ها مورد توجه قرار گرفته؛ لذا مقاوم عنوان یکی از وظایف همه دولت به

 .بخشی نیز داشته است گرفت و نتایج بسیار رضایت

شور ازجمله روستاها از سوی دیگر، بر اساس نص قانون، دولت موظف است خدمات رفاه اجتماعی و عمومی را در همه مناطق ک

عنوان یکی از خدمات  ها است که به لحاظ کند؛ لذا انتقال تلفن و خدمات منشعب از آن نظیر اینترنت نیز یکی از وظایف ذاتی دولت

توان منتی برای انتقال خدمات شهری به روستاها گذاشت، اما برای جلوگیری از مهاجرت،  گیرد و نمی شهری مورد توجه قرار می

 .ها نیست ترین مورد تأکید قرار گیرد که هنوز مورد توجه دولت های مهم ؤلفهباید م

 هایی که برای جلوگیری از مهاجرت باید مورد توجه قرار گیرد، چیست؟ ترین مؤلفه مهم

صورت  های گذشته برای دالیل مهاجرت روستاییان به شهرها صورت گرفته است که به های مفصلی طی سال مطالعات و پژوهش

نخست مؤلفه اقتصادی یا اشتغال، میزان درآمد و اطمینان از . کند توان گفت دو مؤلفه در مهاجرت نقش اساسی ایفا می الصه میخ

به این معنا که باید روستایی دارای شغل و درآمد معقولی باشد که بتواند به ماندگاری آن . ترین آنان است تداوم درآمد از مهم

ریزی  تواند برای افزایش خدمات رفاهی برنامه شغلی با درآمد مشخص و قابل قبول داشته باشد، خود می امیدوار باشد، وقتی کشاورز

 .کند

از سوی دیگر، وقتی شغل مداومی در روستا وجود داشته باشد که روستایی ناگزیر نباشد شش ماه از سال را برای تأمین معیشت 

ل بیشتری در روستاها ماندگار خواهد شد؛ مؤلفه دیگر اجتماعی است، به این معنا خانواده خود به حاشیه شهرها سفر کند، با فراغ با

. تواند آنها را در روستاها ماندگار کند طلبی جوانان روستایی می که خدمات رفاهی، آموزشی و بهداشتی است که با توجه به تنوع

باید اعتماد الزم به . ندان خود اطمینان داشته باشدجوان روستایی حق دارد از خدمات آموزشی مناسب برای پیشرفت تحصیلی فرز

توانند از استاندارد کیفی خدمات بهداشتی و رفاهی برخوردار شوند تا بتوان آنها را  جوانان روستایی داده شود که در صورت نیاز می

 .برای ماندن در روستاها امیدوار کرد

اند، چرا منجر به  ها است در روستاها اجرایی شده ی سالهای حمایتی بهزیست هایی نظیر طرح شهیدرجائی و طرح طرح

 ماندگاری جوانان روستایی نیستند؟

افتند، مشغول فعالیت و تالش در روستاها هستند، اما از کمترین  بیند پدران خود از زمانی که راه می جوان روستایی وقتی می

عنوان حقوقی که  ال فعالیت بازنشست شده و یک مستمری بهس 97ها که پس از  خدمات رفاهی برخوردار نیستند و همانند شهری

کشاورزی که فعالیت . ای برای ماندن در روستاها ندارد کنند؛ انگیزه بتواند معیشت آینده خانواده خود را تأمین کنند، دریافت نمی

ای  های خیریه آن در واقع طرحهای نظیر  طرح شهیدرجائی و طرح. ای ندارد های نهادهای خیریه مستمر دارد، نیازی به حمایت

کنند، اما جوان روستایی برای ماندگاری در روستای خود،  هستند که به کشاورزان میانسال و کهنسال خدمات عمومی ارائه می

دهد، از  ها عمر خود انجام می نیازمند چنین خدماتی نیست و شایسته روستا و روستایی است که متناسب با فعالیتی که طی سال

 .یافته وجود دارد ای استفاده کند، نظیر آنچه در کشورهای توسعه رهای بیمه و چترهای مختلف بیمهابزا

توانند در  حمایتی نظیر آن چقدر می -صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر و ابزارهای اقتصادی 

 توسعه روستاها مؤثر باشند؟
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کند، اما به لحاظ کمیت و  و عشایر هرچند خدمات حداقلی به روستاییان ارائه میصندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان 

عنوان یک ابزار اقتصادی قابل توجه و مؤلفه تأثیرگذار در اقتصاد روستا مورد توجه قرار  کیفیت به حدی نرسیده است که بتواند به

ای تغییر پیدا کند که جوان روستایی نیازی  گونه تاها بهبرای کنترل مهاجرت و تبعات ناشی از آن باید ساختار توسعه روس. گیرد

زمانی که کشاورز بتواند از استاندارد خدمات آموزشی، بهداشتی، . برای تأمین خدمات اولیه و حداقلی خود به شهرها نداشته باشند

ریزی کند، دیگر به شهرها  واده برنامهفرهنگی و رفاهی برخوردار باشد و دارای درآمدی مستمر باشد که بتواند برای آینده خود و خان

 ./چنین شرایطی اکنون در روستاهای ما حاکم نیست. مهاجرت نخواهد کرد

/item/tashakkol/ir.iana.www//:http٢۵773-4html. 
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هاانی، بازدیدمصاحبه، سخنر  
 آیانا 4931مهر  49, پنجشنبه

 توانمندسازی مالی زنان روستایی، یکی از شاخص های اصلی توسعه یافتگی کشورهاست 
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی توانمندسازی مالی زنان روستایی را یکی از اقدامات خیر و با برکتی بر 

زی و روستایی و یکی از شاخص های اصلی توسعه یافتگی کشورها شمرد که آثار مثبت آن بسیار فراتر از بخش کشاور

 . به شمار می رود

ایانا به نقل از روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک کشاورزی مرتضی شهیدزاده -به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

تتاحیه همایش بین المللی توانمندسازی در آیین اف 4931مهر  46رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی صبح امروز 

زنان به عنوان نیمی از سرمایه انسانی در جامعه، نه تنها موضوع و هدف هر برنامه : بانوان و توسعه پایدار در آسیا و اقیانوسیه گفت

ریزی  لذا برنامه. ندروند، بلکه عامل تقویت کننده مؤثری در پیشبرد اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی هست توسعه ای به شمار می

برای حضور فعال این سرمایه مهم انسانی و بهره برداری مطلوب جامعه از توانایی آنها، هم نیل به اهداف توسعه اقتصادی، اجتماعی، 

ات کند و هم بر تحقق اهداف مربوط به توزیع عادالنه درآمدها و ارتقای سطح رفاه خانواده ها تأثیر تر می فرهنگی را ممکن و آسان

 .مثبت زیادی بر جای خواهد گذاشت

نماینده از کشورهای عضو و جمع کثیری از مدیران، کارشناسان و اساتید در مرکز  ۵1شهیدزاده در این همایش که با شزکت 

 های گوناگونی برای کاهش بانک کشاورزی بنا به رسالت خود، طرح ها و برنامه: آموزشی رفاهی بابلسر در حال برگزاری است گفت

های مالی، اعتباری و بانکی اجرا کرده که نتیجه آنها  فقر، بهبود وضعیت اقتصادی و خدمات رسانی مطلوب تر به زنان در زمینه

گذار در کشور در طی سال های اخیر بوده است که در آینده نیز این روندهای حمایتی با شتاب  جذب تعداد زیادی از بانوان سرمایه

 بیشتری همراه خواهد شد

هید زاده در سخنان خود با اشاره به برنامه های ویژه بانک کشاورزی برای حمایت از توانمندسازی زنان و ارائه خدمات و تسهیالت ش

تحقیقات انجام شده در بانک کشاورزی درباره میزان اثر بخشی این : ویژه بانوان با هدف اشتغالزایی و کارافرینی، تصریح کرد

این تسهیالت در ایجاد شغل برای زنان و بهبود وضعیت اقتصادی ایشان به ویژه زنان روستایی نقش  تسهیالت نشان داده است که

 .مثبتی داشته است

رسانی به مشتریان داشته  بانک کشاورزی ایران به عنوان یک بانک تخصصی که تجربه و سابقه طوالنی در خدمت: وی اظهار داشت

شود و از همان بدو تاسیس، هدف اصلی بانک،  بخش کشاورزی در کشور شناخته می  است، به عنوان بزرگترین نهاد تامین مالی

 .تامین مالی بخش کشاورزی بویژه در مناطق روستایی بوده است

با توجه به فراوانی جمعیت کشاورزان، سهم اشتغال در بخش کشاورزی و نقش و اهمیت محصوالت کشاورزی در تغذیه و تامین 

، بانک کشاورزی به عنوان یکی از مهمترین موسسات مالی دولتی همواره در کانون توجهات دولت و نهادهای سبد غذایی مردم ایران

درصد بوده و این  ۵7سال، همواره سهم بانک از تأمین مالی بخش کشاورزی بیش از  4٢در طی این . حاکمیتی قرار داشته است

 .گویای کمک های شایان توجه بانک کشاورزی است

در ادامه سخنان خود با بیان این که برگزاری این همایش فرصتی فراهم می کند تا اعضای خانواده بزرگ آپراکا به  شهیدزاده

صورتی نظام مند و از ابعاد مختلف با چالش های موجود و روندهای موثر بیشتر آشنا شوند، انتقال دانش و تشویق کشورهای عضو 

از آنجا که یکی : در زمینه تامین مالی روستایی را یکی از اهداف اتحادیه آپراکا دانست و افزودآپراکا به انجام تعامل بیشتر با یکدیگر 
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از اهداف مهم آپراکا توسعه همکاری در حوزه برنامه ریزی و توسعه بخش روستایی و کشاورزی است به همین دلیل برقراری رابطه 

جامع خدماتی مالی و غیر مالی به زیر بخش های کشاورزی به صورتی  نظام مند بین اعضاء در تبادل اطالعات با هدف ارائه بسته

 .پایدار، برای فائق آمدن بر این چالش ها، از اهمیت زیادی برخوردار است

چالش هایی مانند نرخ باالی .بخش کشاورزی در اکثر کشورهای عضو آپراکا با چالش های متعددی روبرو ست : وی اظهار داشت

ای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته ، فشارهای قابل مالحظه بر منابع طبیعی نظیر منابع آبی، زمین، رشد جمعیت در کشوره

جنگل و همچنین بحران های اقتصادی و مالی سال های اخیر که تاثیر زیادی بر قیمت تمام شده محصوالت کشاورزی و غذایی 

یش بینی دقیق نرخ رشد جمعیت، شهرنشینی و مهاجرت به شهرها، برای افزایش آمادگی مقابله با این روندها، پ. گذاشته است

تغییر الگوی اقلیمی و انتخاب مناسب راهبردهای توسعه روستایی و تامین مالی اثربخش از سوی اعضای آپراکا بسیار حائز اهمیت و 

 .سرنوشت ساز خواهد بود

و با برکتی بر شمرد که آثار مثبت آن بسیار فراتر از بخش  شهید زاده توانمندسازی مالی زنان روستایی را یکی از اقدامات خیر

 .کشاورزی و روستایی و یکی از شاخص های اصلی توسعه یافتگی کشورها به شمار می رود

در این همایش، موضوعات، مسائل و تجارب مختلفی توسط سخنرانان به اشتراک گذاشته می : وی در خاتمه سخنان خود گفت

این سخنرانی ها، فرصت مناسبی برای مبادله اطالعات و دانش تخصصی میان تمامی میهمانان فراهم  شود و مطمئن هستم که

 ./خواهد کرد
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا 4931مهر  43, یکشنبه

 آموختگان کشاورزی به جای پیگیری استخدام دولتی، برای خودشان کسب و کار پیدا کنند  دانش
آموختگان این بخش با مشارکت در چنین  های دولتی بسته شده است و باید دانش انها و ارگ مسیر استخدام در اداره

 . ای به رونق اقتصادی منطقه کمک کنند و برای خودشان کسب و کار پیدا کنند های تولیدی گلخانه طرح

: ان با اعالم این خبر گفتاز اردبیل، رئیس سازمان جهاد کشاورزی این است( ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

تر  بنیان و ایجاد اشتغال و کارآفرینی و از همه مهم عنوان یک اصل در مقوله دانش ای به افزایش سطح زیر کشت محصوالت گلخانه

 .های اصلی وزارت جهاد کشاورزی در دولت تدبیر و امید است استفاده بهینه در مصرف آب کشاورزی از سیاست

ای در سطح استان فعال هستند شهرستان اردبیل هشت واحد، شهرستان  واحد گلخانه ٢۵حال حاضر  در: عدیل سروی افزود

شهر دو واحد، شهرستان گرمی دو واحد، شهرستان نمین  آباد مغان دو واحد، شهرستان مشکین سوار دو واحد، شهرستان پارس بیله

 .ای هستند نیز هرکدام دارای یک واحد گلخانه های کوثر و سرعین هفت واحد، شهرستان خلخال یک واحد و شهرستان

دهد که در آن انواع محصوالت  هزار مترمربع را پوشش می 44٢ای استان  در مجموع واحدهای گلخانه: وی خاطرنشان کرد

 .شود فرنگی تولید می کشاورزی مانند خیار و گوجه

های دولتی بسته شده است و باید  ها و ارگان در ادارهدر استخدام : های اخیر استاندار ادامه داد سروی با اشاره به گفته

ای به رونق اقتصادی منطقه کمک کنند و برای خودشان  های تولیدی گلخانه آموختگان این بخش با مشارکت در چنین طرح دانش

 .کسب و کار پیدا کنند

امیدواریم با اتخاذ راهکارهای مناسب و همچنین ای استان نیز در حال تدوین است که  برنامه جامع گلخانه: وی در پایان تصریح کرد

های دانشجویان  نامه ها و همچنین هدایت پایان ها از واحدهای موفق دیگر استان های بازدید مدیران گلخانه ترتیب دادن برنامه

 ./کارشناسی ارشد به جایگاه واقعی در این بخش از تولید دست پیدا کنیم

/item/majles/ir.iana.www//:http٢۵414-4html. 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا 4931مهر  43, یکشنبه

 بازنشستگان بی مسکن صاحب خانه می شوند 
کار جدید این وزارتخانه  بازنشسته برگزیده کشوری، از دستور 49وزیر کار و امور اجتماعی در آیین جشن و تقدیر از 

کلنگ احداث نخستین مرحله از این خانه ها زده : برای خانه دار شدن بازنشستگان بی مسکن کشور خبر داد و گفت

 .شده است

ایانا به نقل از پایگاه اطالع رسانی دولت، علی ربیعی ابراز امیدواری کرد بتواند در جشن -به گزارش خبر گزاری کشاورزی ایران

از بازنشستگان نمونه کشوری در سال آینده کلید نخستین مرحله از خانه های احداثی برای بازنشستگان فاقد مسکن را تقدیر 

 .تحویل دهد

این کار با همکاری مشترک وزارتخانه های راه و شهرسازی و کار و امور اجتماعی انجام و قرار است حتی در بافت : وی اظهارداشت

 .های مناسب احداث خانه برای بازنشستگان شناسایی و مورد بهره برداری قرار گیرند های فرسوده شهری نیز زمین

ربیعی به تالش این وزارتخانه برای پیش بینی همسان سازی حقوق در مراحل مختلف تدوین قانون برنامه ششم توسعه اشاره کرد و 

 .ز خواسته های بازنشستگان فراهم خواهد شددر صورت عملی شدن این موضوع زمینه قانونی پاسخگویی به بخشی ا: افزود

مبادا حتی : وی بر ضرورت تکریم و حفظ حرمت بازنشستگان در هنگام مراجعه برای دریافت خدمات مختلف اشاره کرد و گفت

یلی دقت دفترچه بیمه شده ای که برای درمان مراجعه کرده با احترام به مستمری بگیر تحویل نشود و باید به اخالق و رفتارمان خ

 .داشته باشیم

امیدواریم تا سال آینده بیمارستان : وزیرکار به احداث بیمارستان های مشابه میالد در چهار نقطه دیگر کشور اشاره کرد و افزود

 .میالد دیگری نیز در جنوب غرب تهران تکمیل و به بهره برداری برسد

جلوگیری : ارت کار و سازمان تامین اجتماعی نیز اشاره کرد و گفتربیعی در ابتدای سخنانش به تحلیل شرایط زمان ورودش به وز

در حال واگذاری بود، در کنار پیگیری پول یکسری  'خیلی بدی  'میلیارد تومانی زمین که با قیمت  977از یک معامله یک هزار و 

جمله اقدامات مدیریت جدید وزارت کار  با ضمانت نامه جعلی یک بانک سنگاپوری واگذار شده بود، از 'ز . ب  'شرکت هایی که به 

 .و سازمان تامین اجتماعی در دوسال گذشته بوده است

این سازمان : وزیرکار همچنین به تغییر تقریبا ساالنه مدیران عامل سازمان تامین اجتماعی در دولت های گذشته اشاره و اظهارکرد

 .در بحرانی ترین شرایط تحویل دولت جدید و مدیریت جدید شد

دولت همه تالشش را برای : ربیعی به نحوه انتخاب مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در دولت جدید نیز اشاره کرد و گفت

شناسایی و انتصاب یک مدیر مناسب و خوشنام از درون این سازمان معطوف داشت و به شکرخدا در مدت دو سال گذشته نیز این 

 .شایسته ای مدیریت و مهار کرده است مدیریت بحران های این سازمان را به نحو

 .تن از بازنشستگان نمونه کشوری با اهدا لوح تقدیر شد 46در پایان این مراسم با حضور وزیر کار از 
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 هامصاحبه، سخنرانی، بازدید
 خبرنگاران جوان - 493۱مهر  4۱: تاریخ

 تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان به صالح نیست
تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان به صالح اقتصاد کشور نیست زیرا ادامه روند فعلی از سوی : عضو کمیسیون کشاورزی گفت

 .شود های اقتصادی دولت می دولت موجب نارضایتی کشاورزان از سیاست

، در خصوص توجه ضرورت خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جواناهلل میرمراد زهی عضو کمیسیون کشاورزی در گفتگو با  هدایت

تواند  سوی دولت می ارائه ابزارهای تولیدکنندگان داخل از: دولت به تولیدات استراتژیک کشور برای کاهش واردات اظهار داشت 

 .موجب افزایش صادرات و کیفیت تولید محصول در داخل شود

تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان به صالح اقتصاد کشور نیست زیرا : وی در خصوص تأخیر پرداخت مطالبات کشاورزان گفت

 .ر برخواهد داشتهای اقتصادی دولت را د ادامه روند فعلی از سوی دولت نارضایتی کشاورزان از سیاست

دولت باید در الیحه بودجه اعتبارات مورد نیاز برای کشاورزان را در نظر بگیرد زیرا همراهی دولت با : میرمراد زهی تصریح کرد

 .تولیدکنندگان مسبب ایجاد انگیزه آنان در راستای افزایش تولید محصوالت استراتژیک و کاهش چشمگیر واردات خواهد شد

/news/fa/ir.yjc.www//:http۵914٢13 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان - 493۱مهر  02: تاریخ

 حق بیمه محصوالت کشاورزی از حرف تاعمل
رزی موجب شده که آنان رغبت چندانی به عدم پرداخت به موقع بیمه محصوالت کشاو: دبیر دوم کمیسیون کشاورزی بیان کرد

 .بیمه محصوالت خود نداشته باشند

؛ با وجود آنکه وزارت جهاد کشاورزی کشاورزان خود را بیمه محصوالت خود خبرنگار اقتصادی باشگاه خبنرگاران جوانبه گزارش 

های مختلف از عدم پرداخت به موقع  تشویق و ترغیب کرده اما برخی از کشاورزان در استان ..ها و ها و آفت در قبال خشکسالی

ها و بحران  حال با توجه به متضرر شدن کشاورزان به دنبال مسئله خشکسالی. هایی دارند خسارات وارده خود از سوی بیمه گالیه

 . ی از پرداخت تعهدات به موقع بیمه به کشاورزان وجود نداردشناسان بیمه در قبال خسارات وارده اما خبر شناسی کار آب و کار

محمد سادات ابراهیمی دبیر دوم کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در خصوص بیمه محصوالت کشاورزی در گفتگو با 

مقابل بیمه گذار بخش عمده مشکالت بیمه مشکالت کشاورزی عدم انجام تعهدات دولت در : اظهار داشت باشگاه خبرنگاران جوان

است که چنین شرایطی را به وجود آورده زیرا زمانی که دولت نسبت به تأمین مالی مورد نیاز صندوق بیمه اقدام نکند بدهی است 

 . که پرداخت خسارات وارده کشاورزان به موقع صورت نگرفته و از طرفی ممکن است با درصد کمتری پرداخت شود

پرداخت تعهدات مالی بیمه به کشاورزان موجب شده تا آنان رغبت چندانی به بیمه محصوالت خود در واقع تأخیر در : وی افزود

 . نداشته باشند که همواره بایستی این اشکال برای همیشه بر طرف شود

حق  بنابراین محصوالتی که بر اساس قانون مشمول بیمه گذاری هستند و به عبارتی کشاورزان: سادات ابراهیمی در ادامه گفت

های ناشی از خشکسالی طوفان و  کنند همواره دولت موظف به پرداخت به موقع خسارات در قبال آسیب بیمه آن را پرداخت می

 . غیره است

براین اساس خشکسالی اخیر که بیش از پیش تشدید شده موجب خسارات به کشاورزان شده از سویی نباید فراموش کنیم که 

دهد به همین خاطر دولت بایستی در صورت متضرر شدن کشاورزان با  را کشاورزان تشکیل میبخش بزرگی از جامعه روستایی 

 . های الزم را به عمل آورد ها از این قشر زحمت کش حمایت پرداخت به موقع حق بیمه آن
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 به، سخنرانی، بازدیدهامصاح
 ایران اکونا - 493۱/ مهر /  4۱, سه شنبه 

 برند؟ دامپزشکان از چه رنج می
های  های اساسی حفظ جمعیت دامی در استان و کشور، حضور فعال دامپزشکان است و مبارزه و کنترل بیماری یکی از مولفه

های خامی دامی از وظایف این قشر از جامعه  رت بر فرآوردههای اختصاص دامی و نظا مشترک بین انسان و دام و کنترل بیماری

 .است

های دامپزشکی را یکی از مشکالت اصلی  شمالی، پایین بودن تعرفه علی عسل فروش، یکی از دامپزشکان بخش خصوصی خراسان

ها درحال  افزایش قیمت هزینه تاکنون افزایش نیافته است و دامپزشکان با وجود 43ها از سال  تعرفه: دامپزشکان اعالم کرد و گفت

 .کار کردن هستند

ای بین نظام پزشکی و نظام دامپزشکی داشته  اگر یک مقایسه. از سوی دیگر حمایت از جامعه دامپزشکی اندک است: وی افزود

د انگشت اتهام کند اما اگر یک راس دام دامداری از بین رو شود که نظام پزشکی با قدرت از پزشکان حمایت می باشیم، مشاهده می

 .به سوی دامپزشک خواهد بود

سهم : عسل فروش، واگذاری خدمات به بخش خصوصی را از دیگر مشکالت دامپزشکان بخش خصوصی بیان کرد و ادامه داد

درصد خدمات از سوی اداره کل  17تا  97تاکنون بیش از  46ها به بخش خصوصی اندک است به طوریکه از سال  واگذاری طرح

 .استان به بخش خصوصی استان واگذار نشده است دامپزشکی

. اند اند و به خرید و فروش دارو و واکسن مشغول شده گری گام برداشته تعدادی از دامپزشکان استان به سوی واسطه: وی اظهار کرد

کردن تعرفه به ها از دیگر مشکالت دامپزشکان است بطوریکه دامدار برای پرداخت ن همچنین درمان غیرمجاز توسط داروخانه

ها و مراکز  کند و این امر سبب شده تا کلینیک دامپزشک به داروخانه مراجعه کرده و شخص فعال در داروخانه نیز دارو را تجویز می

 .واکسیناسیون دامپزشکی به حاشیه رانده شوند

ا رها کند، هر چند این امر سبب اگر دامپزشک بخواهد دوره تخصصی خود را بگذراند مجبور است تا کار خود ر: وی تصریح کرد

 .شود تا شخص دیگری بر سر کار آید اما عمال موجب شده تا آن دامپزشک نیز از کار بیکار شود می

های  دامپزشکان در معرض انواع بیماری: وگو با خبرنگار ایسنا تصریح کرد محسن شاددل از دیگر دامپزشکان استان در گفت

شود تا دامپزشک تا آخر عمر با آن بیماری دست و  ها موجب می ابتال به برخی از این بیماری. مشترک بین انسان و دام هستند

حقوق بسیار کم و سختی کار دامپزشک و . پنجه نرم کند این درحالیست که بیمه خاصی وجود ندارد تا از دامپزشکان حمایت کند

 .داشته باشد از دیگر مشکالت دامپزشکان استاینکه مجبور است در سرما و گرما در صعب العبورترین مناطق حضور 

وگو با خبرنگار ایسنا در خصوص واگذاری خدمات به  سید محمد مهدی احمدی، مدیر کل دامپزشکی خراسان شمالی در گفت

دامپزشکی یک نهاد حاکمیتی است و خدماتی که باید به بخش خصوصی واگذار شود باید به تصویب : بخش خصوصی اظهار کرد

 .درصد خدمات به بخش خصوصی واگذار شده است ٧7تا  67تاکنون . ولت برسد تا این اداره کل بتواند واگذار کندهیات د

ها به منظور جلوگیری از فروش داروی بدون نسخه دامپزشک  های الزم را بر روی داروخانه وی با بیان اینکه این اداره کل نظارت

عالوه بر آن . شود های دامپزشکی استان اصال انجام نمی این کار غیرقانونی در داروخانهتوان منکر آن شد که  نمی: دارد، ادامه داد

 .شود های دامپزشکی استان انجام نمی نسخه نویسی و درمان توسط داروخانه
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با ای باشد که دامدار  باید کار به گونه: احمدی در خصوص تحصیل دامپزشکان فعال در بخش خصوصی و در حال تحصیل بیان کرد

زمانی که دامپزشک در حال تحصیل . در بسته کلینیک و یا مراکز واکسیناسیون مواجه نشود و ارائه خدمات از سوی آنها انجام شود

 .توان به مراجعه کنندگان خدمات ارائه داد است و درب کلینیک نیز بسته است چگونه می

/omc.iranecona//:http16793 
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 نهاده 

 - 31/2۱/4۱فارس

 شود بومی صادر نمی  نهال/ دار در کشور میلیون نهال مجوز 21تولید ساالنه 
کنندگان نهال بدون مجوز در  معاون تحقیقات کنترل و گواهی نهال مؤسسه ثبت و کنترل بذر با بیان اینکه تعداد تولید

 .شود میلیون نهال مجوزدار در کشور تولید می 21سالی : گفتکشور بسیار زیاد است، 

، خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی    عبدالرضا کاوند معاون تحقیقات کنترل و گواهی نهال مؤسسه ثبت و کنترل بذر در گفت

 .شود های مورد تایید و مجوز دار کشور تولید می نمیلیون اصله نهال، در نهالستا ٢7سالی حدود : گفت

به دلیل عدم رعایت مسائل کیفی : وی با بیان اینکه در کنار واحدهای مجاز تولید نهال، واحدهای غیر مجاز هم وجود دارد، گفت

ئیه برای جلوگیری از کنیم، ضمن اینکه اقدامات ایجابی را از طریق قوه قضا خرید نهال از این واحدهای تولیدی را توصیه نمی

 .ایم این واحدهای غیرمجاز انجام داده  فعالیت

آمار رسمی از تعداد واحدهای غیرمجاز تولید نهال در : معاون تحقیقات کنترل و گواهی نهال مؤسسه ثبت و کنترل بذر بیان داشت

 .نندگان غیر مجاز هستندک های البرز، قزوین، آذربایجان غربی، گلستان دارای این تولید دست نداریم و استان

 .های اخیر میزان واردات نهال و به ویژه نهالی که به منظور احداث باغ باشد، بسیار محدود بوده است در سال: کاوند تصریح کرد

و  ٢تا قبل از مشکالتی که برای عراق به لحاظ حضور نیروهای داعش، ساالنه حدود : وی در مورد میزان صادرات نهال بیان داشت

شد که با  میلیون اصله نهال به کشورهای عراق، افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، تاجیکستان و قرقیزستان صادر می 9م تا نی

 .آمد این رقم کمتر شده است مشکالتی که برای عراق پیش

 شود های بومی کشور صادر نمی نهال* 

بیان اینکه اگرچه تقاضای نهال برای ارقام بومی و محلی بسیار معاون تحقیقات کنترل و گواهی نهال مؤسسه ثبت و کنترل بذر با 

های  ای اجازه صادرات نهال شود و به هیچ صادرکننده دار محدود می دار و دانه صادرات نهال به محصوالت هسته: زیاد است، گفت

 .دهیم های بومی کشور است را نمی پالسم انار، انجیر، پسته که جزء ژرم

کنندگان نهال  هر ساله فهرست تولید: سؤال که متقاضیان نهال برای تهیه نهال باید به کجا مراجعه کنند، گفت وی در پاسخ به این

 .شود دارای مجوز در سایت مؤسسه منتشر می

های مجاز اعالم  ستان شود فهرست نهال هر سال در آستانه فصل رشد نهال که تقریبا با سردشدن هوا آغاز می: کاوند بیان داشت

 .کنیم این فهرست را در سایت وزارت جهاد کشاورزی هم منتشر کنیم شود و امسال سعی می می

در راستای  4٢به موجب قانون از سال : وی در ادامه به تشریح عملکرد موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال پرداخت و گفت

 .کنترل بذر و نهال این مؤسسه تأسیس شد

حقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال شناسایی ارقام، حمایت از ارقام جدید و کنترل و گواهی کیفیت بذر وظیفه مؤسسه ت: کاوند افزود

شود واجد  کننده می ها بذر و نهالی که تحویل مصرف و نهال تولیدی است که از طریق اعمال استانداردها در مزرعه، نهالستان

 .شود کیفیت می

ای  رل و گواهی نهال شناسایی تولید کنندگان نهال در کشور است که واجد شرایط حرفهوظیفه ذاتی معاونت کنت: کاوند بیان داشت

 .هستند، اما امکانات الزم برای تولید نهال را دارند

http://www.farsnews.com/
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کنندگان و محلی که قرار است در  بنابراین ابتدا تولید: معاون تحقیقات کنترل و گواهی نهال مؤسسه ثبت و کنترل بذر تصریح کرد

 .کنیم د شود را شناسایی کرده و با ارزیابی آب و کیفیت زمین متقاضی مجوز تولید نهال را برای وی صادر میآن نهال تولی

همچنین در این مؤسسه به کمک همکاران بخش : معاون تحقیقات کنترل و گواهی نهال مؤسسه ثبت و کنترل بذر بیان داشت

های اجرایی باغبانی را تنظیم  و مدیریت باغبانی سراسر کشور برنامههای جهاد کشاورزی در معاونت باغبانی  کشاورزی و سازمان

 .کنم می

شود و بخش خصوصی که از ما مجوز تولید نهال گرفته در مناطقی که  متناسب با آن نیازهای نهال مشخص می: کاوند تصریح کرد

 .کنند به ما معرفی کرده و به تایید کارشناسان رسیده شروع به تولید نهال می

ها  در طول پروسه تولید در مراحل مختلف در این نهالستان: اونت تحقیقات کنترل و گواهی نهال مؤسسه ثبت و کنترل بذر گفتمع

 .دهیم ها را از نظر کمی و کیفی مورد ارزیابی قرار می کنیم و نهال مراجعه می

های مدنظر برای ریشه،  اند و حداقل شاخص گذراندهرسند یعنی استانداردهای مورد نیاز را  هایی که به تایید می نهال: وی افزود

 .ها برخوردارند ارتفاع، ساقه، سالمت ظاهری، وضعیت جوانه

بعد از اینکه استانداردها مشخص شد، برای هر واحد : معاون تحقیقات کنترل و گواهی نهال مؤسسه ثبت و کنترل بذر بیان داشت

کنیم که در آن رقم، سال تولید و نوع پایه و اطالعات  م تولیدی شناسنامه تنظیم میتولیدی و برای هر تولید کننده متناسب با ارقا

 .دهیم کنیم و به تولید کننده بابت نهال مصرفی اطمینان خاطر می تولید کننده را درج می
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 نوغان داری
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 گزارشات جهانی

 گزارشات جهانی
 - 31/2۱/49فارس

 کشور عضو اتحادیه اروپایی مخالف کشت بذرهای تراریخته شدند 43

کشت بذرهای تراریخته اعالم کشور عضو اتحادیه اروپایی از جمله آلمان، فرانسه، ایتالیا و هلند مخالفت خود را با  43

 .کردند

گفته است، « دِ.اِر.آ»کانال اول تلویزیون دولتی آلمان،  به نقل از صدا و سیما،  ،خبرگزاری فارسالملل  به گزارش گروه اقتصاد بین

ات ژنتیکی قرار گرفته اند، ممنوع کرده اند به نقل از اکثریت کشورهای عضو اتحادیه اروپا کشت گیاهانی را که دستخوش تغییر

کشور اتحادیه اروپا از جمله، آلمان، فرانسه، ایتالیا و هلند درخواست خود را در این زمینه به این  43: کمیسیون اروپا گزارش داد

 .کمیسیون اعالم کرده اند

تاکنون کشت ذرت اصالح . گیرد هان ژنتیکی تصمیم میاز مارس گذشته هر کشور عضو اتحادیه اروپا خودش در مورد کشت گیا

در کل اتحادیه اروپا مجاز بوده است و بویژه دو کشور اسپانیا و پرتغال این نوع ذرت را « مونسانتو»شده ژنتیکی شرکت آمریکایی 

 .اند کرده کشت می

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http49317٧46777944 
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 گزارشات جهانی
 - 31/2۱/49فارس

 استان ایران 4۱ممنوعیت واردات محصول تراریخته آمریکایی از سوی بلغارها و توزیع در 
راریخته بودن محصوالت و را به دلیل ت« مونسانتو»در حالی کشور بلغارستان به تازگی واردات از شرکت آمریکایی 

مشکالت سالمتی و زیست محیطی آن ممنوع کرده است که مسئوالن کشور از تدارک و توزیع انواع بذر کلزای 

 .دهند  استان کشور خبر می 4۱هیبرید وارداتی این شرکت بین 

کشور بلغارستان هم به تازگی به گروه منع کنندگان استفاده از محصوالت  خبرگزاری فارسالملل  به گزارش گروه اقتصاد بین

پیوسته است و به ویژه تاکید کرده است از شرکت مونسانتو آمریکا که در زمینه تولید محصوالت ( دستکاری ژنتیکی)تراریخته

 .اند ات از این شرکت آمریکایی خبر دادهتراریخته فعال هستند هیچ محصولی وارد نخواهد کرد در این میان مسئوالن کشور ما وارد

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز مهندس علی اکبر ندرلو در گفتگو با واحد خبر روابط عمومی و امور بین الملل 

شور خبر استان ک 4٧شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از تدارک و توزیع بذور کلزای هیبرید وارداتی شرکت مونسانتو آمریکا بین 

 .درج شده است شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کشوراین خبر در سایت . داد

رزش آنها درصد محصوالت کشاورزی وارداتی کشور تراریخته است که مجموع ا 47این پایان کار نیست چرا که به گفته مسئوالن 

 .شود رسد و به زودی کشت برنج تراریخته نیز در کشور آغاز می میلیارد دالر می ۵.۵

مشکالت زیست محیطی، نازایی و اختالالت درونی و غیره در مورد محصوالت تراریخته  تاکنون مقاالت زیادی در باره سرطانزا بودن،

 الت را ممنوع کرده اندمنتشر شده است و بسیاری کشورها استفاده از این نوع محصو

، یکی دیگر از کشورهای عضو اتحادیه اروپا هم به گروه منع کنندگان استفاده از محصوالت تراریخته نچرال سوسایتیبه نقل از 

 .به جنگ با محصوالت تراریخته رفت "چ محصول تراریخته نباید در کشور کشت شودهی"پیوست، این کشور با شعار 

در حالی که قوانین جدید اتحادیه اروپا به ممنوعیت کشت این نوع محصوالت تاکید دارد، وزیر کشاورزی و   بر اساس این گزارش،

دهد تا تصویری از کشور سبز وبکر و  ا ادامه میغذای بلغارستان به تازگی اعالم کرده است ممنوعیت کشت محصوالت تراریخته ر

 .دست نخورده از کشورش به همگان ارائه کند

نامه به کمیسیون اتحادیه اروپا ارسال کرده است تا اطمینان بدهد در این کشور  47بلغارستان از طریق وزارت کشاورزی این کشور 

 .شود هیچگونه محصوالت تراریخته کشت نمی

نوع  4اعالم کرده است که   راستای حذف محصوالت تراریخته، و ممنوعیت استفاده از این محصول در اروپا، کشور بلغارستان در

 .ذرت، یک واریته سویا و یک واریته میخک که از نوع تراریخته هستند در این کشور کشت نخواهد شد

مونسانتو، داو و »ه محصوالت تراریخته مانندهای بزرگ تولیدکنند وی تاکید کرده است، سالهاست که این کشور در برابر شرکت

هایی که مقابل آنها عالمت سئوالهای بزرگی  مقاومت کرده است تا به مردم کشورش اثبات کند که از محصوالت شرکت« سینگنترا

 .است استفاده نخواهند کرد

والت ترایخته به هیچ عنوان در بلغارستان ممنوعیت استفاده از محص وزیر کشاورزی پیشین بلغارستان نیز در این زمینه گفته است،

 .لغو نخواهد شد و این کشور همچنان با استفاده از این محصوالت مقابله خواهد کرد

آلمان، ایتالیا، اسکاتلند، و بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای ممنوعیت و یا محدودیت کشت محصوالت تراریخته اقدام 

 .ه به جرگه این ممنوع کنندگان پیوسته استاند و اخیرا هم روسی کرده

http://www.farsnews.com/
http://www.assc.ir/fa/news/168-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%B0%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D9%84%D8%B2%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%88-%D8%B1%D9%82%D9%85-EXPOWER.html
http://naturalsociety.com/victory-another-eu-country-extends-ban-on-gmo-crops/
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کنند و احتمال اینکه رئیس جمهور با  ضمن اینکه در آمریکا فعاالن به شدت علیه زیر آبی رفتن کنگره در این کشور مخالفت می

 .دهند هشدار می  کمپین لزوم برچسب خوردن تمام محصوال تراریخته همراهی نکند،
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 گزارشات جهانی
 - 31/2۱/02فارس

 جایگاه یازدهم ایران در تولید گندم جهان/ گزارش فائو از تولید محصوالت اساسی

هزار تنی تولید غالت ایران در سال زراعی امسال خبر داد و اعالم کرد تولید  411ایش فائو در جدیدترین گزارش از افز

 .ماند میلیون تن باقی می 41گندم ایران بدون تغییر در سطح 

انداز  های چشم در جدیدترین سری گزارش( فائو)الملل فارس، سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی  به گزارش خبرنگار اقتصاد بین

 .جهان به بررسی تولید محصوالت کشاورزی ایران در سال زراعی امسال که در مهر ماه به پایان رسید، پرداخته استغذایی 

میلیون تن رسیده است که نسبت به سال گذشته  ٢7.٢المللی، تولید غالت ایران در سال جاری به  بر اساس گزارش این نهاد بین

 .دهد هزار تن افزایش را نشان می477

 .ماند میلیون تن باقی می 4٢.٢، واردات غالت ایران طی سال جاری نسبت به سال قبل تغییری ندارد و در سطح همچنین

 عدم تغییر تولید گندم* 

گندم مهمترین غله تولیدی در ایران است که بر اساس گزارش فائو تولید آن با پایان سال زراعی امسال بدون تغییر نسبت به 

 .میلیون تن برآورد شده است 41تولید گندم ایران در سال زراعی گذشته نیز . رسد می میلیون تن 41پارسال به 

 .ایران همانند سال گذشته در سال جاری در رتبه یازدهم جهان به لحاظ تولید گندم قرار دارد

میلیون تن  4٢3.3چین با میلیون تن گندم طی امسال رتبه نخست جهان و  4۵1.۵بینی فائو، اتحادیه اروپا با تولید  بر اساس پیش

درصد  4.6تولید گندم اتحادیه اروپا در سال جاری . گیرند میلیون تن به ترتیب در رتبه های اول و سوم قرار می 44.3و هند با 

 .دهد کاهش را نشان می

ین، ترکیه و ایران نیز به میلیون تن گندم در رتبه چهارم جهان و آمریکا، کانادا، پاکستان، استرالیا، اوکرا ۵3.4روسیه با تولید 

 .های پنجم تا یازدهم از این نظر قرار دارند ترتیب در رتبه

 هزار تنی تولید برنج 411افزایش * 

یابد و به  هزار تن افزایش می 477شود که بر اساس برآورد فائو تولید آن امسال  برنج دومین غله تولیدی مهم در ایران محسوب می

 .میلیون تن برنج تولید کرده است 4.6ران سال زراعی گذشته ای. رسد میلیون تن می ٧.4

همچنین، تولید . رسد میلیون تن می 9.9یابد و به  هزار تن افزایش می 477بر اساس این گزارش، تولید جو ایران در سال جاری 

 .ماند میلیون تن باقی می 4.9ذرت بدون تغییر در سطح 

 .هزار تن باقی مانده است ٧77نند سال گذشته در سطح های روغنی در ایران نیز هما تولید دانه
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 گزارشات جهانی
 آیانا 4931مهر  41, سه شنبه

 رتی فائو در مدیریت ذخایر ژنتیکی آبزیان جهان انتخاب یک ایرانی به ریاست گروه مشو
طی حکمی از سوی دبیرکل فائو، رئیس و عضو گروه کاری مشورتی سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل متحد 

 .انتخاب شد( فائو)

توجه به نقش مؤثر  ایانا به نقل از روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور، با -به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

برداری پایدار  پروری در امنیت و تأمین غذا و با توجه به تخصص و تجربه دکتر پورکاظمی در مدیریت ذخایر ژنتیکی و بهره آبزی

 .انتخاب شد( فائو)منابع آبزیان، به عنوان رئیس و عضو گروه کاری مشورتی سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل متحد 

نفر از متخصصین این رشته را از سراسر  47برای ارزیابی و مدیریت آخرین وضعیت جهانی ذخایر ژنتیکی آبزیان جهان سازمان فائو 

 World Fishو  NACAجهان و از کشورهای آمریکا، استرالیا، آلمان، ایران، مجارستان، نروژ و سازمان های بین المللی 

Center منصوب شد( ٢74٧تا اکتبر ) سال  ٢مدت  انتخاب و طی حکمی از سوی دبیرکل فائو به. 

مهرماه در کشور برزیل برگزار  47و  3اولین نشست این گروه از متخصصین و مشاورین مدیریت ذخایر ژنتیکی و تکنولوژی در 

 .سال بعنوان رئیس این گروه کاری انتخاب شد ٢گردید و ورکاظمی به مدت 

ه سازمان فائو جهت ارزیابی گزارش ملی کشورهای عضو فائو از آخرین وضعیت مهمترین وظیفه این گروه ارائه مشاوره علمی ب

پروری کشورها و همچنین تدوین نقشه راه و ارائه برنامه عملیاتی برای  ذخایر ژنتیکی آبزیان در منابع آبی طبیعی و سیستم آّبزی

 .هان استهای آبزی ج تشکیل بانک ژن و مدیریت ذخایر ژنتیکی انواع گونه  اصالح نژاد،

 .در کشورمان برگزار خواهد شد ٢74٧طبق مصوبه اولین نشست این کارگروه دربرزیل، جلسه بعدی اعضاء به میزبانی ایران در سال 

را در ( ٢74٢سال )و سی ام ( ٢747سال ) ٢3الزم به ذکر است پورکاظمی ریاست اجالس کمیته شیالتی سازمان فائو در اجالس 

 .ایتالیا را به عهده داشت -در رم( فائو)شاورزی سازمان ملل مقر سازمان خواربار و ک

وی همچنین به عنوان عضو کمیته راهبری، برنامه ریزی کنفرانس بیوتکنولوژی فائو در مکزیک و نشست تخصصی ذخایر ژنتیکی 

 ./حضور موثر و فعالی داشت ٢749فائو در اجالس تایلند در سال 

/item/tiyoor-daamo/ir.iana.www//:http٢۵7٢6-4html. 
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 گزارشات جهانی
 آیانا 4931مهر  02, دوشنبه

 کشاورزی و حمایت اجتماعی؛ شعار امسال سازمان بهداشت جهانی برای روز جهانی غذا 
 . نامگذاری شده است "کشاورزی و حمایت اجتماعی"، 214۰اکتبر  49عار سازمان بهداشت جهانی به مناسبت ش

خورشیدی در  31مهرماه  ٢۵تا  ٢7، جهت گرامیداشت روز جهانی غذا، از امروز (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .شود غذا، برگزار میهای غذا و دارو متناسب با نامگذاری هفته گرامیداشت  ای توسط معاونت های ویژه سراسر کشور، برنامه

 ایمنی غذا و رسانه: مهر 21دوشنبه 

 آموزان ایمنی غذا و دانش: مهر 24شنبه  سه

 سازمانی ایمنی غذا و ارتباطات برون: مهر 24چهارشنبه 

 ایمنی غذا و عرضه و تهیه غذای سالم: مهر 22شنبه  پنج

 ایمنی غذا و روز جهانی غذا: مهر 21جمعه 

 و صنایع غذایی ایمنی غذا: مهر 2۰شنبه 

 ./شود مهر همایش ملی گرامیداشت روز جهانی غذا توسط سازمان غذا و دارو در سالن اجالس سران برگزار می٢۵

/item/food/ir.iana.www//:http٢۵46۵-4html. 
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 اختصاصی

 ر گران کرد؟حمدی نژاد گوشت قرمز را چقد

 44:٢3ساعت  4931مهر  ٢7دوشنبه :  تاریخ انتشار

کند؛ بلکه ممکن است ناآرامی های اجتماعی  افزایش شدید بهای مواد خوراکی نه تنها فشاری مضاعف بر اقشار کم درآمد وارد می 

تر هستند؛  بهای مواد خوراکی آسیب پذیررا نیز به همراه داشته باشد؛ بنابراین با توجه به اینکه اقشار کم درآمد نسبت به افزایش 

 .ها تاثیر مستقیمی بر مصرف مواد غذایی داشته که نقش اساسی در سفره مردم دارد های گذشته روند صعودی قیمت طی سال

تومان رسید که این رقم  94777به  31تومان بود؛ این قیمت در سال  1۵47قیمت گوشت گوساله  41به گزارش ایلنا، در سال 

 .دهد درصدی را نشان می ۵٧۵ رشد

به گونه ای بود که جلساتی برای تنظیم بازار این محصول برگزار شد که در نهایت  46همچنین روند افزایش قیمت گوشت در سال 

مردم با شوک ناشی از  3٢تا  37راه به جایی نبرد و این افزایش قیمت در سالهای بعد نیز ادامه یافت؛ بطوری که طی سالهای 

ایش قیمت گوشت قرمز مواجه شدند؛ به گونه ای که بطور مستقیم میزان مصرف را در بین مصرف کنندگان به شکل افز

بطور  37چشمگیری کاهش داد؛ زیرا مصرف کننده با بازاری مواجه شد که در آن قیمت هر کیلو گوشت گوساله که در سال 

 .یدهزار تومان رس 94به  3٢تومان بود در سال  44477میانگین 
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 اختصاصی

 !خوردن حشرات بهتر از خوردن حیوانات است

 کنید؟ انتخاب میاگر از شما بپرسند یک تکه مرغ سوخاری شده را بیشتر دوست دارید یا زنبور عسل سرخ شده، کدام را 

به گزراش مهر، مطمئنا جواب دادن به سوال سخت نیست و تقریبا همه ما مرغ سوخاری شده را عالوه بر اینکه به زنبور سرخ شده 

 .توانیم تصور کنیم این حشره خوشمزه هم باشد و توانایی رقابت با مرغ را داشته باشد دهیم، حتی نمی ترجیح می

موجودات در بخشی از آسیای شرقی به شدت محبوب هستند و برای خوردنشان حتی ممکن است دعوا  دانید که این اما حتما می

تر از دیگر  حاال دانشگاه آکسفورد در تحقیقی که به بررسی این حشرات پرداخته، کشف کرده این حشرات بسیار سالم! راه بیفتد

ها با یک تکه گوشت گوساله که برای استیک استفاده  از آن کنیم و ارزش غذایی تنها چند عدد حیواناتی است که ما تغذیه می

 .کند شود، برابری می می

ها اثرات زیست  اند باید به نحوه پرورش این موجودات اشاره کرد، چون رشد و نمو آن از دیگر نکاتی که این محققان کشف کرده

ای هم  ها باعث تولید بشتر گازهای گلخانه رفی پرورش آناز ط. های مختلف بر روی کره زمین دارند را ندارد محیطی که پرورش دام

 .شود نمی

 

ای که  اند، آمده که پرورش حشرات برای کشورهای در حال توسعه منتشر کرده NATURE در گزارشی که محققان در مجله

هزینه کم و البته میزان انرژی جمعیت زیادی دارند و در تهیه و تولید مواد غذایی با مشکل روبرو هستند، بهترین گزینه است تا با 

 .باال برای کشور غذا حاضر کنند

 

حاال اگر بخواهید دوباره به سوال باال جواب بدهید، . ها و زنبور عسل هستند جالب است بدانید بهترین نوع این حشرات جیرجیرک

 ! کنید؟ انتخاب ما همچنان مرغ سوخاری است کدام را انتخاب می
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