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 بنام خداوند متعال

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

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

 کلیک فرمائید  Bookmarkاخبار صرفا برروی عناوین در 

 

 روی اتصال رایانه به اینترنتدرصورت  خبرهای مرتبط احتمالیبرای دستیابی به خبردر منبع اصلی و 

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

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

 .شود ای بازنشر می رسانه

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

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

 

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

.بهره مند فرمائید  

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

 ایرنا - 5931/30/92 :تاریخ خبر

  هزار هکتار به سامانه های نوین آبیاری هزار هکتار به سامانه های نوین آبیاری   052052میلیارد مترمکعب آب با تجهیز میلیارد مترمکعب آب با تجهیز   1.11.1صرفه جویی صرفه جویی 

هکتار زمین کشاورزی به سامانه های نوین آبیاری هزار  521با تجهیز : معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی گفت -ایرنا -تهران
 . میلیون مترمکعب در مصرف آب صرفه جویی می شود 011در امسال یک میلیارد و 

به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، وزیر جهاد کشاورزی به همراه معاونان و مجریان برخی طرح های این وزارتخانه در نشست 

 .دهی اقتصاد مقاومتی کشور به تشریح عملکرد خود در این زمینه پرداختندمشترک با دبیر و اعضای ستاد فرمان

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، در این نشست میزان عملیات اجرا شده برای توسعه شبکه های آبیاری « علیمراد اکبری»

ای آبیاری و زهکشی امسال در سطح اجرای طرح توسعه شبکه ه: هزار هکتار اعالم کرد و گفت 401را  4931و زهکشی در سال 

 . هزار هکتار پیش بینی شده است 410

 .هزار هکتار اجرا شد 943هزار و  110وی گفت پارسال طرح احیای زمین های استان های خوزستان و ایالم به ترتیب در 

تبارات، این وزارتخانه آمادگی دارد در صورت تامین کافی و بموقع اع: معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی نیز گفت

 . هزار هکتار از زمین های مستعد را به سامانه های نوین آبیاری تجهیز کند 100سالیانه 

مجری طرح پرورش ماهی در قفس در این نشست اعالم کرد پارسال با اجرای طرح پرورش ماهی در قفس چهار هزار تن ماهی 

 . هزار تن از این محصول به روش یاد شده است 30تولید شد و برنامه امسال نیز تولید 

 . هکتار گلخانه در دست ساخت و مراحل اجرایی است 1100: همچنین معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفت

 . میلیون نهال گواهی شده نیز در دستور کار قرار دارد 41تولید : وی افزود

 . میلیون تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان خریداری شود 40ل مجری طرح محوری گندم نیز پیش بینی کرد امسا

 100موجب واردات دو میلیون و  4911و  4911در این نشست، وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد کاهش تعرفه شکر در سال های 

یاست های تجاری هزار تنی این محصول راهبردی و کاهش شدید و ناپایداری تولید آن شد که در دو سال گذشته با تنظیم س

هزار تن افزایش یافت و رکورد تولید این محصول در کشور شکسته  100کشاورزی و مدیریت مناسب، تولید شکر به یک میلیون و 

بر اساس نتایج سرشماری : رییس گروه آمارهای منابع طبیعی و شیالت مرکز آمار ایران بیست و ششم خردادماه به ایرنا گفت.شد

 .است شده  بردار در سطح کشور شناسایی و فهرست  بهره 144هزار و  13، چهار میلیون و 4939عمومی کشاورزی 

های کشاورزی که به فعالیت زراعت مشغول بودند بدون در نظر گرفتن کشت  برداری  شمار بهره  4939در سال : وی افزود

برداری  واحد و شمار بهره 401تان کشور یک هزار و های دارای باغ و قلمس برداری  واحد، تعداد بهره 113ای دو هزار و  گلخانه

 .هزار واحد بود 403واحد و دام سنگین  461پرورش دهنده دام سبک یک هزار و 

/News/fa/ir.irna.www//:http13444043/ 
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 آب
 فارس - 9۲31/359:  تاریخ

  میلیون هکتاری آبخیزداری در راستای اقتصاد مقاومتی میلیون هکتاری آبخیزداری در راستای اقتصاد مقاومتی   1111اجرای طرح اجرای طرح 

میلیون هکتاری در ستاد  44این طرح : ساله آبخیزداری در راستای اقتصاد مقاومتی گفت 40وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به طرح 

 . فرماندهی استفاد مقاومتی به تصویب رسیده و مراحل خود را برای اجرا طی کرده است

، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی امروز در جمع خبرنگاران به مناسبت بزرگداشت خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

حفاظت از  :زایی گفت جلوگیری از بیابان  های حفاظت از منابع طبیعی زایی و خشکسالی در مورد طرح روز جهانی مقابله با بیابان

 .منابع طبیعی محور اصلی کارها و اقدامات وزارت جهاد کشاورزی است

های بسیار خوبی به صورت همه جانبه در سطح کشور برای مقابله  طرح: زایی است، افزود وی با یادآوری روز مبارزه جهانی با بیابان

 .بینی شده و در حال اجرا است با این موضوع پیش

زایی به مجموعه وزارت جهاد  ای از اقدامات مربوط به حفظ منابع طبیعی و مبارزه با بیابان عمدهبخش : حجتی تصریح کرد

به  شود که در این راستا بخشی از این اقدامات هم توسط دولت انجام می: گردد، اظهارداشت کشاورزی و سازمان جنگلها بر می

 .دهد صورت غیر مستقیم کارهایی انجام می

رسانی و توزیع کپسول گاز در بین عشایر از جمله اقداماتی است که دولت در جهت کاهش  سوخت: بیان داشت وزیر جهاد کشاورزی

 .دهد و فشار به منابع طبعی و همچنین ایجاد تعادل بین دام و مرتع و حذف دام مازاد از مراتع انجام می

این طرح به عنوان یکی : بع طبیعی اشاره کرد و گفتمیلیون هکتار از اراضی منا 44ساله آبخیزداری در سطح  40حجتی به طرح 

دار اقتصاد مقاومتی به تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی رسیده و مراحل مختلف خود را طی  های محوری و اولویت از طرح

اتع و آبخیر دازی کشود بینی منابع مورد نیاز این طرح را با کمک سازمان جنگلها، مر امیدوار هستیم با پیش: وی افزود.کرده است

 .که در راستای حفاظت از آب، خاکف زمین و احیای اراضی منابع طبیعی است، اجرا کنیم

امیدوار هستیم : هزار هکتار از این طرح به اجرا درآمد، بیان داشت 100وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه سال گذشته نزدیک 

 .سال این طرح به پایان برسد 40شود و در مدت ساالنه نزدیک یک میلیون هکتار از طرح انجام 

شود  ها مطرح می وزیر جهاد کشاورزی در ادامه از پاسخ به سؤال خبرنگار فارس در مورد مسائلی که اخیرا در مورد برنج در رسانه

 !طبیعی بپرسید؟زایی و منابع  خداحافظ، شما باید سؤال مرتبط با روز مقابله با بیابان: خودداری کرد و با ناراحتی گفت

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http49310933000133 
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 آب

 ایرنا - 031/30/92/ :تاریخ خبر

  هزار میلیارد ریالی داخلی هزار میلیارد ریالی داخلی 0505فاینانس فاینانس / / رکود درطرح های آبفای کشورتکذیب شدرکود درطرح های آبفای کشورتکذیب شد

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور بروز رکود در طرح ها و پروژه های این شرکت را تکذیب کرد و  -ایرنا -تهران
 . بانک دولتی و خصوصی کشور در آینده نزدیک به شبکه تزریق می شود 5هزار میلیارد لایر فاینانس داخلی  52: گفت

خبری به مناسبت فرا رسیدن هفته صرفه جویی در مصرف آب، در پاسخ به در پایان نشست ( دوشنبه)حمیدرضا جانباز امروز 

بروز رکود در پروژه های عمرانی کشور به دلیل مشکل : پرسش ایرنا درباره شایعه رکود در طرح های آب و فاضالب کشور، افزود

ی استفاده از منابع و اعتبارات کمبود نقدینگی، امری بدیهی است، اما شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور موفق شده است برا

 .موجود اقدام های خوبی انجام دهد

به گفته این مقام مسئول، برای نخستین بار در کشور این شرکت موفق شده است تا نسبت به تامین سرمایه از بانک های داخلی به 

انک دولتی و خصوصی کشور به شبکه صنعت هزار میلیارد ریال توسط دو ب 31عنوان فاینانس اقدام کند و در آینده نزدیک بالغ بر 

 .کشور تزریق می شود

 410این فاینانس که در اختیار صنایع فوالد مبارکه و لوله سازی فوالدی قرار خواهد گرفت، نیاز به بیش از : وی بیان داشت

ی مبارزه با رکود در این صنعت کیلومتر لوله های مورد نیاز صنعت آب و فاضالب را رفع خواهد کرد که خود، از مصادیق برنامه ها

جانباز اعتبارهای صندوق توسعه ملی را گزینه دیگر اعالم کرد که بیش از پیش به مواجه نشدن با رکود در صنعت آب و .است

 .فاضالب کمک خواهد کرد

 پرداخت دیون پیمانکاران مسکن مهر** 

های گذشته اقدام های خوبی برای رفع کمبود نقدینگی  دولت و مجلس در ماه: مدیرعامل شرکت آبفا در ادامه خاطرنشان کرد

 .پروژه های عمرانی از محل اوراق مشارکت و اوراق خزانه اسالمی انجام دادند

هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت به این منظور در اختیار  40میلیارد ریال اوراق خزانه و  600سال گذشته سه هزار و : جانباز گفت

هزار میلیارد ریال دیگر نیز بابت پرداخت دیون به پیمانکاران طرح  40فت و با برنامه ریزی انجام شده، بیش از طلبکاران قرار گر

 .های مسکن مهر پرداخت خواهد شد

درصد  90سال گذشته فقط : وی با بیان این که کشور به شدت از مشکل نبود نقدینگی و کمبود پول رنج می برد، یادآور شد

 .گرفته شده برای شرکت آبفا تخصیص یافت و اعتبارات امسال نیز افزایش حدود سه درصدی دارد اعتبارات در نظر

گفته بود، با اجرایی شدن  4931های آبرسانی کشور در سال  این مقام مسئول، پیش تر با اشاره به تسریع در روند اجرای طرح

های انتقال آب، تالش خواهیم کرد در کمترین زمان ممکن  رای طرحقراردادهای بانک پارسیان و بانک سپه و تامین لوله مورد نیاز ب

 . رسانی محقق شود های آب اهداف طرح

 شیرین سازی آب دریا** 

این پروژه ها به صورت گسترده در نوار ساحلی جنوب کشور : وی همچنین در خصوص پروژه های شیرین سازی آب دریاها، افزود

 .هزار مترمکعبی در بندرعباس است 400ساخت ظرفیت در دست اجرا است که از آن جمله، 

استان کشور در  44به گفته جانباز، به دلیل کمبود آب در مرزهای شرقی کشور، مطالعات اجرای این پروژه ها در فالت مرکزی و 

 .دستور کار قرار دارد که تامین سرمایه آنها توسط وزارت نیرو انجام می شود

صنایع کشور در این عرصه پیشگام هستند، اما به دلیل نیاز موجود و عقب بودن کار، وزارت نیرو در هر چند : وی خاطر نشان کرد
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 .این زمینه ورود کرده است

: این مقام مسئول با اشاره به شیرین سازی بیش از دو میلیون مترمکعب آب توسط اعراب حاشیه جنوبی خلیج فارس، بیان داشت

 .مدرن، پساب صفر را به چرخه طبیعت بازگرداندمی توان با استفاده از روش های 

( بویژه بارش هایی که به دریا می ریزند)برای استان های شمالی کشور، از آنجایی که هنوز طرح های مهار آب : جانباز یادآور شد

له در بندرترکمن بطور کامل اجرا نشده، پروژه های شیرین سازی به صورت محدود در تعدادی از شهرها و روستاهای کوچک از جم

 .و ترکمن صحرا در دستور کار است

 برخورد با مشترکان پرمصرف** 

آب این مشترکان : مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور از برخورد با مشترکان پرمصرف آب در کشور خبر داد و گفت

 .شورای تامین قرار داده شده است که به شبکه ها تنش وارد می کنند، قطع می شود و در استان ها این مهم در اختیار

افزایش آب بها فعال در دستور : هزار ریالی قیمت تمام شده آب و قیمت دریافتی از مشترکان، تصریح کرد 6وی با اشاره به فاصله 

 .کار وزارت نیرو قرار ندارد

 .امگذاری شده و گرامی داشته می شودبه گزارش ایرنا، همه ساله یکم تا هفتم تیرماه به عنوان هفته صرفه جویی در مصرف آب ن

/News/fa/ir.irna.www//:http13443116/ 
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 آب
 فودپرس 0/92خرداد ماه  1/یک شنبه 

  نگاهمان به صادرات آب مجازی باید سختگیرانه باشدنگاهمان به صادرات آب مجازی باید سختگیرانه باشد

یکی معتقد است وزارت نیرو . هر مسئول، دیگری را مقصر می داند. آبی کشور هرروز بیشتر می شودمشکالت منابع  <کشاورزی

درست عمل نمی کند، دیگری می گوید، وزارت صنعت، صنایع جایگزین کشاورزی تشکیل نمی دهد و گروهی هم مدعی هستند، 

  .کشاورزی بیشترین آب را می بلعد و باید توجهی اساسی به آن داشت

کشاورزی که در کشور به شکل معیشتی فعالیت می کند و مسایل و مشکالت . ته که در میان، بیشتر نگاه ها به کشاورز استالب

درباره مسایل و مشکالت . به هرحال، آنچه مشخص است، این است که مدیریت آب در کشور با معضالتی رو به روست. زیادی دارد

: زگران معتقد است. رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران گفتگو کردیممنابع آب با کاوه زرگران، کاوه زرگران 

 «.خواهد تا همه دست به دست هم دهند تا کشور از این شرایط بحرانی خارج شود مشکل آب، جهاد ملی می»

منتقدین برای صحت . است شود، کشاورزی اولین جایی هم که انگشت اتهام به آن زده می. کشور با مشکل منابع آب روبرو است

کشاورزی و بخش خصوصی چه . بلعد درصد آب را می 30دهند که کشاورزی حدود  ادعای خود یکسری آمار و ارقام هم ارائه می

 تواند انجام دهد که این معضل به کشاورزی متمرکز نشود؟ اقدامی می

خواهد تا همه دست به دست  مشکل آب، جهاد ملی می. ای پیچید توان بخشی و مجزا کاری انجام داد و نسخه برای بحث آب نمی

متاسفانه هرسال شرایط مصرف از منابع تجدید ناپذیر آب سخت تر و بدتر می . هم دهند تا کشور از این شرایط بحرانی خارج شود

نسل های آینده  یعنی در حال مصرف منابعی هستیم که متعلق به. شود و ما در حال مصرف منابع و سفره های زیرزمینی هستیم

سال بحران آب خواهیم داشت و  40چیزی که پیش بینی های سازمان های بین المللی نشان می دهد، این است که در چند . است

به همین دلیل هم فائو طرح های زیادی را برای . در دسته بندی فائو از مناطق نیمه خشک به مناطق خشک تبدیل می شویم

 .بینی و اجرایی کرده است احیای منابع آبی ایران پیش

 به نظر شما مشکل مدیریت آب ایران ناشی از چه اقداماتی است؟

یعنی سازمان ها و وزارت خانه های ما نمی توانند با یکدیگر حرکت و عزمی . متاسفانه در این حوزه ما رقابت بین بخشی داریم 

 .ملی را انجام دهند

 گردد؟مساله آب های مجازی هم به این مساله برمی 

به طور مثال بسیاری از صادرات مواد . هم در حوزه مصارف غیرکشاورزی و هم حوزه مصارف کشاورزی ما باید تغییراتی ایجاد کنیم

باید هرکاالی آب بری که . خام کشاورزی را باید ممنوع کنیم و نگاهمان به صادرات و واردات آب مجازی بسیار سختگیرانه باشد

ه عنوان واردات آب مجازی در نظر بگیریم، و همین طور هم برای صادرات آن مشخص کنیم که چقدر آب وارد کشور می شود را ب

 .مجازی صادر می شود

 واردات و صادرات آب مجازی چقدر می تواند به مشکل کم آبی در ایران کمک کند؟

ت، منابع آبی را به قیمت خیلی ناچیزی از زمانی که ارزش واقعی آب را مدنظر قرار دهیم، می بینیم که با صادرات یکسری محصوال

به طور مثال نیازی نیست که در مناطق نیمه خشک کشور در استان هایی که در حاشیه کویر قرار دارند، هندوانه . بین می بریم

 .تولید و به کشوری های حاشیه خلیج فارس صادر کنیم

 راهکاری برای این مسایل وجود دارد؟
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ه این اصالحات را انجام ندهیم و حرکت به سمت تخریب منابع ادامه پیدا کند، شرایط ما هم بحرانی تر فکر می کنم تا زمانی ک

 .میلیارد متر مکعب از منابع تجدید ناپذیر را استفاده کرده ایم 440در سی سال گذشته، . است

اما خود . های غیرمجاز عنوان می شود برای مشکالت مدیریت آب، راه حل هایی از جمله مکانیزه شدن کشاورزی و بسته شدن چاه

از طرفی هم کشاورزی در حال حاضر، . کشاورزی ایران به شدت معیشتی است. کشاورز به تنهایی قادر به انجام این اقدامات نیست

 برای راه حل این مشکل باید چه اقدامی انجام داد؟. آنقدر صرفه اقتصادی ندارد که بخش خصوصی وارد ماجرا شود

زمانی که مدیریت منابع آب . ی ایران از تکنولوژی روز خیلی عقب است و در حوزه آبیاری هم این ماجرا وجود داردکشاورز

کشاورزی بررسی می شود این بحث هست که باید روش های آبیاری و روش های کشت را اصالح کنیم، تا در صرفه جویی و 

 .مدیریت آب بسیار بهتر عمل کرده باشیم

 ن کشاورزی، چه اتفاقی می افتد؟با مکانیزه شد

اگر کشاورزی مدرن و مکانیزه داشته باشیم، خیلی از حوزه ها به کشت های . کشاورز برای مکانیزه شدن نیاز به کمک دارد

ضمن اینکه کشاورزی ما کم کم در حال خارج شدن از شیوه . ای رو می آورند و نتیجه هم بخش خصوصی وارد می شود گلخانه

 .معیشتی است

 چه مصداقی برای این مساله وجود دارد؟

البته این رشد تا حدودی هم کاذب بوده است، چرا که در کشور قیمت های بسیار . در چند سال اخیر ما رشد مناسبی داشتیم

اما  تا زمانی که این قیمت ها به این شکل وجود داشته باشد و ادامه پیدا کند، مشکلی نیست. کاذبی برای خرید تعیین می شود

به طور مثال، زمانی که گندم را به قیمت واقعی . ها دیگر به این شکل وجود نداشته باشد به مشکل برمی خوریم وقتی این قیمت

همین عدم واردات صحیح گندم مشکل ایجاد می . جهانی بخریم، می بینیم که صرفه ندارد و در حقیقت منابع آب را می فروشیم

شکل واردات آب مجازی نگاه کنیم، می بینیم که بسیار اقتصادی و بسیار به نفع نسل های آینده است چرا که اگر گندم را به . کند

 .و بسیار تاثیر گذار است

=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http1a1411cc1fef191f 

 

 
 آب

 آیانا - 0/9۲خرداد  1/: تاریخ

  های الگوی کشت و آبیاری در کشاورزی ایرانهای الگوی کشت و آبیاری در کشاورزی ایران  چالشچالش

ساله  90ها و آمار  بر اساس گزارش. در طول دو دهه اخیر روند تغییرات و توزیع بارش، روند یکنواختی را طی نکرده است

. مه دوم فصل خیلی کوتاه شده استهواشناسی، میزان بارش در مناطق مختلف با کمی تغییر یکسان است، اما زمان یخبندان در نی

طور کلی، طول روز فصل زراعی مقدار بیشتری را به خود اختصاص داده که منجر شده است هم تبخیر و هم مصرف آب از منابع  به

 .آب به خصوص منابع زیرزمینی بیشتر شده باشد

 زنجانکارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان  -عبدالرضا اعتمادیان 

ترین آن، امنیت غذایی است که در این راستا  حیات انسان در طول دوره زندگی مدیون امنیت بوده که از بارزترین و ملموس

 .شود انداز چندساله تعریف می صورت سند چشم های راهبردی ملی، به اولویت

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=8a5758cc4fef434f
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. گردد در جهان برمی 4340های امنیت ملی، به بحران غذا در اوایل دهه  ترین مؤلفه عنوان یکی از مهم منشاء بحث امنیت غذایی به

ها به غذای کافی برای داشتن یک زندگی سالم  بر اساس تعاریف مختلف، به مفهوم دسترسی همه مردم در همه اوقات و همه زمان

ایجاد : شامل( 10تا  94بندهای  4101انداز  افق سند چشم)های حفاظتی  های حمایتی و طرح مهدر این باره، برنا.و پویاست

، تأمین امنیت غذایی با تکیه بر منابع داخلی و ...(انرژی، سرمایه، نیرو کار، آب و خاک و)برداری  سازوکارهای مناسب رشد و بهره

های به روشنی دیده  اه با تضمین خرید تولیدات کشاورزی و مهار آبتأکید بر خودکفایی در تولید محصوالت اساسی کشاورزی همر

 (سند چشم انداز. )شود می

ویژه در تعریف کارایی مصرف آب و الگویی کشت زراعی و باغی و  های اخیر، به های ایجادشده در طول دهه در گفتار حاضر، چالش

از سطح دریا مورد تحلیل قرار گرفته و در نهایت برای چالش استفاده مناسبت آن با مدار جغرافیایی و اقلیم حاکم مبتنی بر ارتفاع 

 .بهنیه مصرف آب و الگوی کشت پرداخته و راهکارهایی ارائه شده است

********* 

 افالطون "هر کس گندم داشت حکومت داشت"

هایی از چین و  استثنای بخشبه  -کره زمین  "خشک کمربند خشک و نیمه"کره شمالی  درجه نیم 10تا  31ایران بین مدارهای 

 36متر از منفی  300هزار و  طور متوسط یک واقع شده است، اما فالت بلند ایران نسبت به سطح دریا به -آمریکا که مرطوب هست 

یف به تعر. ای را به فالت حاکم ساخته است متر از سطح دریا در دماوند شرایط اقلیم زیستی ویژه 640هزار و  متر در خزر، تا پنج

شرایط آب و . ترین عنصر محیطی مؤثر بر حیات کره زمین است دیگر شرایط جوی حاکم در یک زمان و یک منطقه معین، مهم

های زاگرس و البرز توانسته است بارندگی کمتر از  کوه ای از غرب و موسمی از جنوب به واسطه رشته هوایی مرطوب مدیترانه

های وضعی  با توجه به خصلت. وجود آورد متر بارندگی در شمال به تناسب ارتفاعی به ار میلیدر کویر تا فراتر از دوهز 30متر  میلی

در این مسیر شرایط تکامل زیستی . شود های پرآبی و خشکسالی بعد از عصر یخبندان همواره تکرار می زمین و دوران بازگشت، دوره

های با فراز و فرود فراوانی  بر این اساس آیین. گوناگونی گشته استهای  انسان عالوه بر سایر موجودات زنده همواره آبستن حوادث

جا گذاشته است  ار خود به( ایزد بانوی آب)وجود آمده و آثار طبیعی مانند آهک و گچ و نمک و آثار مصنوعی نظیر معابد آناهیتا  به

 .شود خوبی دیده می که در تاریخ باستانی به

ها و منابع آب  ها در دوران اولیه زندگی نزدیک رودخانه انسان. امل توسعه در جهان بوده استترین ع بدین سبب آب از دیرباز مهم

در طول حرکت تکاملی به تجربه دریافتند چه نوع ارقامی در چنین ". پرداختند های کشاورزی می کردند و به فعالیت تجمع می

 ."ازجمله اهلی کردن گندم در خاورمیانه. شدشرایطی دوام دارد و حیات شان چگونه در دراز مدت تضمین خواهند 

درصد منابع آبی غیرقابل استفاده برای کشاورزی بوده و مقدار بسیار محدودی از آنها  34دهد  پتانسیل آب در کره خاکی نشان می

صورت  کره زمین به های درصد از آب 4664عالوه بر آن، کمی بیش از . طور مستقیم از سوی انسان مورد استفاده قرار گرفته است به

های نوین  گیری از روش بهره. های یخی از دسترس خارج شده و آنچه تقریباً باقی مانده در عمق زمین ذخیره شده است رودخانه

با وجود منابع . کشاورزی و استفاده بهینه از آب، عاملی حیاتی برای نیل به اهداف تأمین غذای جمعیت در حال افزایش دنیا است

بخش قابل (. اجالس داووس)درصد غذای بیشتر خواهند بود  60سال آینده مردم جهان نیازمند  90ق برآوردها، در محدود، طب

 .که نیازمند آبیاری است، خواهند بود( استفاده از زمین کمتر برای تولید بیشتر)توجهی از این افزایش تولید، حاصل کشت متراکم 

میلیون هکتار در چرخه تولید  4161میلیون هکتاری کشور، در حال حاضر  461راضی بر اساس آمار و اطالعات منتشره، از کل ا

صورت دیم و  میلیون هکتار به 669صورت آبی و حدود  از این مقدار حدود هشت میلیون هکتار به. محصوالت کشاورزی قرار دارد
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میلیارد مترمکعب منابع آب مصرفی  39نیز از حدود  درباره منابع آب. برداری قرار دارند صورت آیش آبی و دیم مورد بهره بقیه به

 .شود میلیارد مترمکعب به حساب مصارف کشاورزی منظور می 16کشور حدود 

 940شود که از این مقدار،  میلیارد مترمکعب برآورد می 100بنا بر آمار و ارقام موجود، میانگین ساالنه حجم بارندگی ایران حدود 

میلیارد مترمکعب دیگر در مناطق دشتی به  30هزار کیلومترمربع و  140کوهستانی با مساحتی حدود  میلیارد مترمکعب در مناطق

 .البته اعداد ارقام طی سه دهه اخیر تغییرات اساسی داشته است. بارد کیلومترمربع می 441وسعت 

( مترمکعب در هکتار 140هزار و  سه)تر م میلی 914درصد بارندگی با متوسط بارش ساالنه  41گفتنی است، طبق آمار بارش ساالنه 

های تحقیقاتی آمارهای هواشناسی نشان از آن دارد برای آبیاری تکمیلی شرایط  کند که یافته درصد سطح کشور ریزش می 10در 

قلیم خشک آب و هوایی ا از آنجا که ایران در مناطق خشک و نیمه. آب و هوایی و نحوه پراکنش باران در طول سال ناموزون است

متر بارندگی را دارا است  میلی 300هزار و  تا یک 10ای قرار دارد، تغییرات بارندگی به غیر از شمال و ارتفاعات بلند کمتر از  مدیترانه

افتد که  بیشتر آن طی هشت ماه با پراکندگی نامنظم اتفاق می. شود که همواره این باراش در طول فصل تابستان دیده نمی

درصد مناطق  10نتیجه اینکه . شود صورت برف و باران استصحال می طول نیمه دوم و سه ماهه نخست سال به ترین آن در عمده

 .از شرایط مطلوب برخوردار است( گندم دیم و آبی و جو و حبوبات و کلزا)برای محصوالت پاییزه 

 .نندک های تحقیقاتی مؤسسه ایکاردا و داخل کشور نیز نتایج حاصله را تأیید می یافته

کیلوگرم به  3364آبیاری، آبیاری تکمیلی را معرفی کردند نشان دادند کارایی مصرف آب  برای جبران کم( 4333)اویس و همکاران 

 .متر آب مصرف است ازای هر میلی

در زمان  در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم مراغه نشان داد که ارقام مختلف گندم نسبت به یکبار آبیاری تکمیلی( 4930)توکلی 

 .اند العمل مطلوب و مناسبی نشان داده کاشت عکس

کیلوگرم در  444هزار و  دهی عملکرد را تا سه ویژه در زمان گل ، در گچساران نشان داد که آبیاری تکمیلی به(4933)حیدرپور 

 .دهد هکتار افزایش می

طور مسلم، آبیاری  های تر در حد مطلوب است؛ به ماندهد پتانسیل تولید محصوالت پاییزه در ز تجربه و نتایج تحقیقات نشان می

در ثانی از منابع آبی و خاکی نیز . تکمیلی کمک شایانی به امنیت غذایی و خودکفایی حقیقی در محصوالت استراتژیک خواهد کرد

 .به بهترین شکل حفاظت خواهد شد

روزافزون جمعیت، نیاز به تأمین امنیت غذایی را در خور توجه  آبی ناشی از تغییر اقلیم همراه با افزایش های اخیر بحران کم در دهه

اتخاذ . قرار داده است؛ لذا باید تغییر الگوی مصرف و جایگزینی محصوالت جدید با محوریت استقالل و خودکفایی تقویت شود

آالت مدرن  دات و تولید ماشینهای دولتی به تحقیقات و آموزش، اصالح نژاد گیاهی و جانوری، وار قوانین جدید و تخصیص یارانه

 .ازجمله ابزارهای تحقق این الگو است

 مدار مقایسه آب در بخش کشاورزی با کشورهای هم

مدار است، اما در  مدار کشور ما با مرکز چین و شمال هند در قاره آسیا، مرکز آمریکا، حوزه مدیترانه در قاره اروپا و شمال آفریقا هم

النهرین به سمت شرق با  این اختالف از بین. داری دارند ریزش باران و رطوبت نسبی اختالف معنی میزان دریافت نور خورشید،

های متفاوتی در میکروکلیمان کوچک به تبع ارتفاع از سطح  از منظر دیگر، اقلیم. کامالً مشهود است "روشن به تیره"تغییر رنگ 

ور پتانسیل تولید در تمام محصوالت گرمسیری و سردسیری در حد به همین سبب، با وجود فاکتور چون ن. شود دریا دیده می

محدویت در مصرف آب ( جهانی 469)صورت باران و برف  شود، اما کمبود متوسط بارش ساالنه به مطلوب یا فراتر از آن مشاهده می
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کند  شناسایی و تعریف می ویژه کشت بهاره، با ماده خشک کمتر را و محدویت در افزایش سطح کشت برای محصوالت پرمصرف به

 .خشک جلوگیری شود رویه آب از ذخایر فسیلی در ناحیه خشک و نیمه تا از برداشت بی

 41ای است فقط  گونه در بیشتر مناطق جهان شرایط اقلیمی به. ترین تفاوت عمده با جهان، تعدد در دور آبیاری است یکی از بزرگ

صورت دیم و بدون آبیاری مورد استفاده قرار  درصد بقیه به 11. گیرد آبیاری قرار میهای کشاورزی مانند گندم تحت  درصد از زمین

بدین جهت . ای بوده که استحصال آب از منابع منوط به مصرف انرژی باال است گونه در صورتی که در ایران شرایط به. گیرند می

ازی و برگشت سرمایه در محصوالت پرتوقع با ماده پذیری توجیه اقتصادی وابسته به ارزش افزوده برحسب قیمت آب مج رقابت

 .خشک پایین قابل دفاع نیست

های  بودجه. شود های این حوزه محسوب می های پیشرفته آبیاری از عمده چالش دلیل عدم استفاده از تکنولوژی اتالف منابع آب به

شود که برآیند آن در طول  آبی تعریف و هزینه می برداری از منابع های بهره عنوان اصالح الگوی سیستم کالنی در این مسیر به

تنها به بحران  ها، نه با این وجود، این تالش. میلیون هکتار از اراضی آبی و دیم به آبیاری تحت فشار است 464سالیان اخیر تبدیل 

 .کمبود آب کمک نکرده، بلکه بر بحران موضوع دامن زده است

 :برداری کنیم خوبی بهره های آن به انستیم از ظرفیتدر آبیاری تحت فشار به دالیل زیر نتو

آشنایی کامل نداشته است، در این راستا مقصر اصلی  -که شرایط خاص است-مروجان و متخصصآن با شرایط حاکم ایران  -4

 .رویه را رصد کنند ها و مراکز تحقیقات و آموزش و ترویج است که که نتوانسته است عوارض توسعه بی دانشگاه

 .تجربگی طراحان و ورود افراد غیرمتخصص به حوزه طراحی آبیاری تحت فشار جوان بودن سیستم نوین آبیاری تحت فشار و بی -3

کاری شده، پرمصرف و پرتوقع  های جدید دست های گیاهی و جانوری، مهاجرت ژنی و ورود ژن جایگزین کردن، از بین بردن ژن -9

 .کند توجه به شرایط زیست و سازگاری گیاهان با محیط را تداعی می از لحاظ آب و مواد غذایی، بیانگر بی

عوض شدن ناگهانی ذائقه و سبد غذایی خانوار؛ در چند دهه اخیر با افزایش تکنولوژی حمل و نقل و سود سرشار از محل  -1

در سبد ... لوبیا، سبزیجات وزمینی،  فرنگی، سیب واردات باعث شده است محصوالت جدید پرمصرف گیاهی مانند هندوانه، گوجه

 .غذایی مردم قرار گیرد

با این حال الگوی مصرف آب آشامیدنی بر اساس اعالم بانک جهانی برای یک نفر در سال، یک مترمکعب و برای بهداشت در زندگی 

! شود ب مصرف میدرصد بیشتر از الگوی جهانی آ 40بر این اساس، در کشور ما . متر مکعب در سال است 400به ازی هر نفر، 

مترمکعب  110در حدود ( صنعتی، کشاورزی و آشامیدنی)شده، میانگین آب مصرفی سرانه جهان  همچنین بر اساس آمار اعالم

مترمکعب در سال است که این امر بیانگر اتالف منابع آب و  900هزار و  برای هر نفر در سال است که این رقم در ایران حدود یک

 .ابع حیاتی استاسراف بیش از حد من

ساله  90ها و آمار  بر اساس گزارش. در طول دو دهه اخیر روند تغییرات و توزیع بارش، روند یکنواختی را طی نکرده است

. هواشناسی، میزان بارش در مناطق مختلف با کمی تغییر یکسان است، اما زمان یخبندان در نیمه دوم فصل خیلی کوتاه شده است

فصل زراعی مقدار بیشتری را به خود اختصاص داده که منجر شده است هم تبخیر و هم مصرف آب از منابع  طور کلی، طول روز به

 .آب به خصوص منابع زیرزمینی بیشتر شده باشد

های پاییز و زمستان بیشتر  تجربه نشان داده بود در فصل. تغییرات اقلیمی در مناطق کوهستانی بیشترین تأثیر را گذاشته است

شد که اساس جریانات  شد که از اواخر اسفندماه تا اوایل تابستان به تدریج ذوب می بارید و ذخیره می صورت برف می ها به بارش

ای و گرم شدن اقلیم باعث تغییر شکل بارش از برف به  داد، اما افزایش گازهای گلخانه ا را تشکیل میه ای و سدها و برکه رودخانه

هزار متر ارتفاع  های باالتر از سه باران، افزایش تبخیر زمستانه و همچنین ذوب شدن ذخایر چند صد ساله بصورت یخ و برف در قله
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ها بخصوص اورمیه  ها و دریاچه رود و تاالب س آخر را بزنند؛ کارون و زایندههای دائمی نف از سطح دریا باعث شده است رودخانه

 .حاصل چنین شرایطی است تجدید و احیا واقعی خارج از توان ملی است

های نظیر ترویج وتوسعه  افزایش جمعیت و شعار خودکفایی نیاز مبرم به امنیت غذایی در چند دهه اخیر منجر شده طرح و پروژه

متأسفانه تغییر الگویی کشت در محصوالت بهاره کشت گیاهان . برداری در واحد سطح توأم شود آبی با افزایش بهرهسطح مزرعه 

در اولویت قرار گرفته که شوربختانه بیشترین منبع آب مورد نیاز از منابع ... زمینی و فانتزی رو میزی مانند هندوانه، خیار، سیب

این نگاه با تعریف کارایی مصرف و آب و انرژی . شود دشت آبرفت را شامل می 60از  های زیرزمینی و فسیلی است که بیش آب

ها، حفاری با حفارهای  ، همراه با برقی کردن چاه(تحت فشار)های آبیاری از سنتی به مدرن  ادغام شده و باعث گشته، اصالح روش

شهری، افت و خیز قیمت محصوالت کشاورزی با هجوم  کار و سرگردان روستایی و صورت قاچاق، بالتکلیفی نیروهای بی سریع به

ای به واحد سطح زراعی و باغی، منجر شده توان مصرف  ای و غیرحرفه صورت نیروهای حرفه آوردن سوداگران شهری و روستایی به

های مستعد از  ر دشتهای زیرزمینی د در نهایت سطح آب. ها باشد ساالنه آب بسیار فراتر از میزان بارندگی ساالنه مناطق و حوزه

 .رو شود هایی زیرزمینی روبه شیراز تا آذربایجان و از آذربایجان تا خراسان هرساله با افت شدیدی سطح آب

شوند که نافرمی آن در  شایان ذکر است بیشترین تأثیر عالوه بر خشک شدن چشمه و قنات بر سازند مخازن است که تخریب می

 .توانست به فرصت تبدیل شود شود، در صورتی که این منابع می یده میها د نشست زمین و ایجاد فروچاله

های آب زیرزمینی و در مجاورت آنها از نوع  شناسی دارای سفره کند، سازندهای زمین معضل دیگری که منابع آبی را تهدید می

 10تا  10ه منجر شده حدود طوری که در غالب مناطق ایران دارای سازندهای گچی و آهکی است ک رسوبات تبخیری است، به

وسیله شور شدن، سدیمی شدن و باتالقی شدن از رده خارج شده است که بخشی از آن حاصل  های آبی به میلیون هکتار از زمین

 ./آید وجود می صورت طبیعی به ضعیف مدیریت و بخش دیگر به

/news/fa/ir.iana.www//:http94116DA%/%16%D1%A4% 
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 اقتصاد کالن

 فارس - 9۲31/35۹:  تاریخ

  هزارهزار  1111قیمت گوسفند زنده قیمت گوسفند زنده //منتشر شدمنتشر شد  ۴۹۴۹قیمت محصوالت و هزینه خدمات کشاورزی سال قیمت محصوالت و هزینه خدمات کشاورزی سال 
 . از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد 31تومان قیمت محصوالت و هزینه خدمات کشاورزی سال  

 .منتشر شد مرکز آمار ایراناز سوی  31، گزارش قیمت محصوالت و هزینه خدمات کشاورزی سال خبرگزاری فارسبه گزارش 

 محصوالت کشاورزی( الف

 تغال ـ 4

 ـ گندم4ـ4

ریال بیشترین و  44110استان ایالم با . ریال بوده است 44913قیمت فروش آزاد یک کیلوگرم گندم در کل کشور  4931در سال 

قیمت فروش به دولت این محصول . اند ریال کمترین قیمت فروش آزاد را در کل کشور داشته 3344استان سیستان و بلوچستان با 

. ریال رسیده است 44191های فروش به دولت و آزاد آن به رقم  بوده است که در نتیجه، متوسط قیمت ریال 44414در کل کشور 

 .درصد داشته است 4464افزایشی معادل  39قیمت فروش این محصول نسبت به سال 

 ـ جو4ـ3

ریال بیشترین و استان  43433استان بوشهر با . ریال بوده است 1133قیمت فروش یک کیلوگرم جو در کل کشور  4931در سال 

 39درصد نسبت به سال  960قیمت فروش این محصول معادل . اند های فروش را داشته ریال کمترین قیمت 4911همدان با 

 .افزایش داشته است

 ـ شلتوک4ـ9

فروش های  بیشترین و کمترین قیمت. ریال رسید 36141قیمت فروش یک کیلوگرم شلتوک در کل کشور به رقم  4931در سال 

قیمت فروش این محصول در . ریال اختصاص داشته است 41114ریال و خوزستان با  99314های اصفهان با  به ترتیب به استان

 .دهد درصد نشان می 4464افزایشی معادل  39سال مورد بررسی نسبت به سال 

 ای ـ ذرت دانه4ـ4

ریال  43110استان خراسان رضوی با . ریال بوده است 3919ای در کل کشور  قیمت فروش یک کیلوگرم ذرت دانه 4931در سال 

قیمت فروش این محصول نسبت به سال . اند ریال کمترین قیمت فروش در کل کشور را داشته 4311بیشترین و استان همدان با 

 .درصد افزایش داشته است 364معادل  39

 ـ حبوبات3

 ـ نخود3ـ4

ریال بیشترین و  11111ریال بوده است که استان قزوین با  31440ل کشور در ک 4931قیمت فروش یک کیلوگرم نخود در سال 

نسبت به  31قیمت فروش این محصول در سال . اند ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته 44000استان مازندران با 

 .درصد داشته است 3460افزایشی برابر  39سال 

 ـ عدس3ـ3

ریال  13664ریال رسید که استان قزوین با  96613رم عدس در کل کشور به رقم قیمت فروش یک کیلوگ 4931در سال 

قیمت فروش این محصول نسبت به . ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته است 36334بیشترین و استان اصفهان با 

 .داشته است 3161افزایشی معادل  39سال 

http://www.farsnews.com/
https://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/reports/1394/g_ghmvhkhk_94.pdf
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 های روغنی ـ دانه9

 ـ آفتابگردان روغنی9ـ4

ریال بوده است که استان خراسان  31491در کل کشور معادل  4931مت فروش یک کیلوگرم آفتابگردان روغنی در سال قی

قیمت فروش این . اند ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته 30000ریال بیشترین و استان سمنان با  90001شمالی با 

 .داشته است درصد افزایش 1364معادل  39محصول نسبت به سال 

 ـ کلزا9ـ3

ریال  31410استان کهگیلویه و بویراحمد با . ریال بوده است 34633قیمت فروش یک کیلوگرم کلزا در کل کشور  4931در سال 

قیمت فروش این محصول . اند ریال کمترین قیمت فروش در کل کشور را داشته 43000بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با 

 .درصد افزایش داشته است 4160معادل  39نسبت به سال 

 ـ محصوالت لیفی1

 (وش)ـ پنبه 1ـ4

ریال بیشترین و  90000ریال بوده است که استان کرمان با  31131قیمت فروش یک کیلوگرم پنبه در کل کشور  4931در سال 

افزایشی  39حصول نسبت به سال قیمت فروش این م. اند ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته 4611استان سمنان با 

 .درصد داشته است 161معادل با 

 محصوالت جالیزی ـ 1

 ـ هندوانه1ـ4

ریال بیشترین و  1101استان گلستان با . ریال بوده است 9613قیمت فروش یک کیلوگرم هندوانه در کل کشور  4931در سال 

قیمت فروش این محصول در سال مورد بررسی . اند داشتهریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور  4400استان کردستان با 

 .درصد داشته است 964کاهشی معادل  39نسبت به سال 

 ـ خربزه1ـ3

ریال بیشترین  44369استان گیالن با . ریال بوده است 1913در سال مورد بررسی قیمت فروش یک کیلوگرم خربزه در کل کشور 

قیمت فروش این محصول نسبت به سال . اند رین قیمت فروش را در کل کشور داشتهریال کمت 9401و استان آذربایجان غربی با 

 .درصد کاهش داشته است 3461معادل  39

 ـ خیار1ـ9

ریال  43111استان خراسان جنوبی با . ریال رسید 44913قیمت فروش یک کیلوگرم خیار در کل کشور به رقم  4931در سال 

با  39قیمت فروش خیار نسبت به سال . اند ل کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشتهریا 1616بیشترین و استان لرستان با 

 .درصد مواجه بوده است 4661افزایشی معادل 

 ـ سبزیجات6

 زمینی ـ سیب6ـ4

ریال بیشترین  4114استان مازندران با . ریال بوده است 1943زمینی در کل کشور  قیمت فروش یک کیلوگرم سیب 4931در سال 

نسبت  4931قیمت فروش این محصول در سال . اند ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته 3113ستان کردستان با و ا

 .درصد کاهش داشته است 9963معادل  39به سال 

 فرنگی ـ گوجه6ـ3
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را استان گیالن  باالترین قیمت فروش. ریال بوده است 1199فرنگی در کل کشور  قیمت فروش یک کیلوگرم گوجه 4931در سال 

نسبت  31قیمت فروش این محصول در سال . اند ریال داشته 3691ترین قیمت فروش را استان گلستان با  ریال و پایین 41116با 

 .درصد افزایش داشته است 4964معادل  39به سال 

 ـ بادمجان6ـ9

ریال باالترین و  41694استان گیالن با  .ریال بوده است 3011قیمت فروش یک کیلوگرم بادمجان در کل کشور  4931در سال 

معادل  39قیمت فروش این محصول نسبت به سال . اند ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته ریال پایین 1400استان فارس با 

 .درصد افزایش داشته است 39

 ـ پیاز6ـ1

ریال باالترین  46136استان مازندران با . ستریال بوده ا 4414در سال مورد بررسی قیمت فروش یک کیلوگرم پیاز در کل کشور 

قیمت فروش این محصول در . اند ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته ریال پایین 3609قیمت فروش و استان خوزستان با 

 .درصد کاهش داشته است 461نسبت به سال قبل معادل  4931سال 

 ای ـ محصوالت علوفه4

 ـ یونجه4ـ4

ریال بیشترین و  41303استان بوشهر با . ریال بوده است 1044وش یک کیلوگرم یونجه در کل کشور قیمت فر 4931در سال 

معادل  39قیمت فروش این محصول نسبت به سال . اند ریال کمترین قیمت فروش در کل کشور را داشته 1404استان خوزستان با 

 .درصد افزایش داشته است 3161

 ـ شبدر خشک4ـ3

ریال  4301استان آذربایجان شرقی با . ریال بوده است 4444قیمت فروش یک کیلوگرم شبدر در کل کشور  4931در سال 

قیمت فروش این محصول در سال . اند ریال کمترین قیمت فروش در کل کشور را داشته 6414بیشترین و استان خوزستان با 

 .ه استدرصد افزایش داشت 4361معادل  39نسبت به سال  4931

 دار های هسته ـ میوه1

 ـ زردآلو1ـ4

ریال بیشترین  64446استان تهران با . ریال بوده است 91164قیمت فروش یک کیلوگرم زردآلو در کل کشور برابر  4931در سال 

با  39سال قیمت فروش زردآلو نسبت به . اند ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته 46049و استان آذربایجان غربی با 

 .رو بوده است درصد روبه 169کاهشی معادل 

 ـ هلو1ـ4

ریال بیشترین و  94111استان مازندران با . ریال بوده است 36100قیمت فروش یک کیلوگرم هلو در کل کشور  4931در سال 

معادل  39بت به سال قیمت فروش این محصول نس. اند ریال کمترین قیمت فروش در کل کشور را داشته 49134استان زنجان با 

 .درصد افزایش داشته است 463

 دار های دانه ـ میوه3

 ـ سیب درختی3ـ4
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ریال و  31341استان تهران با . ریال بوده است 43101در کل کشور  4931قیمت فروش یک کیلوگرم سیب درختی در سال 

قیمت فروش این محصول در . اند در کل کشور بوده ترین قیمت فروش ریال به ترتیب دارای باالترین و پایین 4491استان همدان با 

 .درصد کاهش داشته است 4160معادل  39نسبت به سال  31سال 

 ـ انگور3ـ3

بیشترین و کمترین قیمت فروش در کل . ریال بوده است 43111قیمت فروش یک کیلوگرم انگور در کل کشور  4931در سال 

قیمت فروش این محصول در . های لرستان و فارس تعلق داشته است ب به استانریال بوده است که به ترتی 4411و  90000کشور 

 .درصد افزایش داشته است 4963معادل  39نسبت به سال  31سال 

 ـ مرکبات40

 ـ پرتقال40ـ4

ریال بیشترین و  39444استان فارس با . ریال بوده است 41136قیمت فروش یک کیولگرم پرتقال در کل کشور  4931در سال 

نسبت به  4931قیمت فروش این محصول در سال . اند ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته 44440استان گلستان با 

 .درصدی مواجه بوده است 4661با کاهش  39سال 

 ـ نارنگی40ـ3

 44146راحمد با استان کهگیلویه و بوی. ریال بوده است 44400قیمت فروش یک کیلوگرم نارنگی در کل کشور  4931در سال 

قیمت فروش این محصول نسبت به . اند ریال کمترین قیمت فروش در کل کشور را داشته 4333ریال بیشترین و استان گلستان با 

 .درصد کاهش داشته است 4463معادل  39سال 

 های دامی دام و فرآورده( ب

 ـ دام4

 ـ گوسفند و بره زنده پرواری4ـ4

استان . ریال بوده است 440030یک کیلوگرم گوسفند و بره به صورت زنده در کل کشور در سال مورد بررسی قیمت فروش 

ترین قیمت فروش را در کل  ریال پایین 11414ریال باالترین و استان کهگیلویه و بویراحمد با  411134سیستان و بلوچستان با 

 .افزایش داشته استدرصد  963معادل  39قیمت فروش این محصول نسبت به سال . اند کشور داشته

 ـ گاو و کمتر از دو سال پرواری4ـ3

. ریال بوده است 449116قیمت فروش یک کیلوگرم گاو کمتر از دو سال پرواری به صورت زنده در کل کشور  4931در سال 

قیمت . اند ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته 19144ریال بیشترین و استان گلستان با  493900استان گیالن با 

 .درصد افزایش داشته است 161برابر  39نسبت به سال  4931فروش این محصول در سال 

 های دامی ـ فرآورده3

  (شسته نشده)ـ پشم گوسفند 3ـ4

استان کرمان با . ریال بوده است 41361در کل کشور ( شسته نشده)قیمت فروش یک کیلوگرم پشم گوسفند  4931در سال 

قیمت فروش . اند ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته ریال به ترتیب باالترین و پایین 1041مازندران با  ریال و استان 19131

 .درصد کاهش داشته است 4060معادل  39نسبت به سال  4931آن در سال 

 (چرخ نکرده)ـ شیر گوسفند 3ـ3
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ریال بوده است که نسبت به  33941کشور  قیمت فروش یک کیلوگرم شیر گوسفند به صورت چرخ نکرده در کل 4931در سال 

ریال باالترین و استان سیستان و بلوچستان  13369استان خراسان رضوی با . رو بوده است درصدی روبه 3061با افزایش  39سال 

 .اند ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته ریال پایین 300060با 

 (چرخ نکرده)ـ شیر گاو 3ـ9

 461افزایش  39ریال بوده است که نسبت به سال  44349ش یک کیلوگرم شیر گاو در کل کشور قیمت فرو 4931در سال 

ترین قیمت فروش  ریال پایین 3441ریال باالترین و استان سیستان و بلوچستان با  30491استان بوشهر با . درصدی داشته است

 .اند را در کل کشور داشته

 خدمات کشاورزی( ج

 خدمات ماشینی ـ 4

 ـ شخم زمین زراعی آبی با تراکتور4ـ4 

استان هرمزگان . ریال بوده است 4011039هزینه یک بار شخم یک هکتار زمین زراعی آبی با تراکتور در کل کشور  4931در سال 

. اند هریال به ترتیب بیشترین و کمترین هزینه انجام این خدمت را در کل کشور داشت 463304ریال و استان ایالم با  9013313با 

 .درصد افزایش داشته است 464معادل  39متوسط هزینه انجام این خدمت نسبت به سال 

 ـ شخم زمین زراعی دیم با تراکتور4ـ3

استان . ریال بوده است 333311در سال مورد بررسی هزینه یک بار شخم یک هکتار زمین زراعی دیم با تراکتور در کل کشور 

ریال به ترتیب بیشترین و کمترین هزینه انجام این خدمت را در  413941خراسان رضوی با  ریال و استان 3091433اصفهان با 

 .درصد افزایش داشته است 1166معادل  39متوسط هزینه انجام این خدمت نسبت به سال . اند کل کشور داشته

 ـ دیسک زمین آبی با تراکتور4ـ 9

استان گیالن . ریال بوده است 444939آبی با تراکتور در کل کشور  هزینه یک بار دیسک یک هکتار زمین زراعی 4931در سال 

. اند ریال به ترتیب بیشترین و کمترین هزینه انجام این خدمت را در کل کشور داشته 991140ریال و استان قم با  3496414با 

 .درصد افزایش داشته است 164معادل  39متوسط هزینه انجام این خدمت نسبت به سال 

 یسک زمین دیم با تراکتورـ د4ـ1

استان . ریال بوده است 139433بار دیسک یک هکتار زمین زراعی دیم با تراکتور در کل کشور  در سال مورد بررسی هزینه یک

ریال به ترتیب بیشترین و کمترین هزینه انجام این خدمت را در کل  943433ریال و استان مرکزی با  3146434مازندران با 

 .درصد افزایش داشته است 4460معادل  39متوسط هزینه انجام این خدمت نسبت به سال . ندا کشور داشته

 ـ خدمات نیروی انسانی3

 (مرد)چین  ـ کارگر میوه3ـ4

ریال  161043استان قزوین با . ریال بوده است 119463چین مرد در کل کشور  دستمزد روزانه یک نفر کارگر میوه 4931در سال 

سطح این . اند ترین سطح دستمزد را در کل کشور داشته ریال به ترتیب باالترین و پایین 310419بلوچستان با  و استان سیستان و

 .درصد افزایش یافته است 3063معادل  39دستمزد نسبت به سال 

 (زن)چین  ـ کارگر میوه3ـ3
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 141334استان قزوین با . ریال بوده است 931414چین زن در کل کشور  در سال مورد بررسی دستمزد روزانه یک نفر کارگر میوه

سطح این . اند ترین سطح دستمزد را در کل کشور داشته ریال به ترتیب باالترین و پایین 341364ریال و استان خراسان جنوبی با 

 .درصد افزایش داشته است 164معادل  39دستمزد نسبت به سال 

 (مرد)ـ دروگر غالت 3ـ9

 414100استان گیالن با . ریال بوده است 134319یک نفر کارگر دروگر غالت مرد در کل کشور دستمزد روزانه  4931در سال 

به طور متوسط سطح این . اند ترین سطح دستمزد را در کل کشور داشته ریال پایین 399141ریال باالترین و استان گلستان با 

 .درصد افزایش داشته است 461معادل  39دستمزد نسبت به سال 

 (مرد)کار  کار و تنک ارگر وجینـ ک3ـ1

استان کهگیلویه و . ریال بوده است 116111کار مرد در کل کشور  کار و تنک دستمزد روزانه یک نفر کارگر وجین 4931در سال 

ترین سطح دستمزد را در کل کشور  ریال به ترتیب باالترین و پایین 340316ریال و استان خوزستان با  149410بویراحمد با 

 .درصد افزایش داشته است 9364معادل  39متوسط سطح این دستمزد نسبت به سال . اند تهداش

 (زن)کار  کار و تنک ـ کارگر وجین3ـ1

استان . ریال بوده است 939116کار زن در کل کشور معادل  کار و تنک در سال مورد بررسی، دستمزد روزانه یک نفر کارگر وجین

. اند ترین سطح دستمزد را در کل کشور داشته ریال به ترتیب باالترین و پایین 411669لستان با ریال و استان گ 463691گیالن با 

 .درصد افزایش یافته است 461معادل  39متوسط این دستمزد نسبت به سال 

=nn?hpp.newstext/com.farsnews.www//:http49310931000931 
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 اقتصاد کالن
 فودپرس 0/92خرداد ماه  52دو شنبه 

  درصدی تولیداتدرصدی تولیدات  ۸.۳۸.۳درصدی واردات، رشد درصدی واردات، رشد ۰2۰2ها از وضعیت کشاورزی؛ کاهشها از وضعیت کشاورزی؛ کاهش  گزارش مرکز پژوهشگزارش مرکز پژوهش

کشاورزی، پیشنهاد کارشناس مرکز پژوهش ها با اشاره به غفلت از بخش روستایی در مقابل بخش  -اقتصاد غذا < کشاورزی

 .تشکیل معاونت توسعه روستایی را به وزارت جهاد کشاورزی مطرح کرد

های مجلس در نشست علنی امروز  محمدرضا محمدخانی؛ کارشناس مرکز پژوهش ،«فودپرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا

به نمایندگان جدید، توضیحاتی را از دوشنبه در مجلس شورای اسالمی، پس از گزارش وزیر جهاد کشاورزی در صحن علنی 

ها خوشبختانه طی دو سال اخیر جریان مثبتی در کشاورزی  های مرکز پژوهش طبق بررسی: مطالعات این مرکز ارائه داد و گفت

 9،1درصد واردات کشاورزی کاهش پیدا کند و رشد  60کشور دنبال شده، به عنوان نمونه عملکرد این وزارتخانه سبب شده 

 .را داشته باشیم 39در تولیدات کشاورزی طی سال  درصدی

  های جهاد کشاورزی با رفتن حجتی گذاری آغاز دوباره جریان منفی در سیاست

های این وزارتخانه نشان از  فعالیت: های مجلس به برخی از مشکالت حوزه کشاورزی اشاره کرد و افزود کارشناس مرکز پژوهش

آید این اقدامات بیشتر تکنیکی هستند و نه راهبردی؛ البته ممکن است تا حدودی نیز راهبردی  می تغییرات مثبتی دارد، اما به نظر

ها و تصمیمات وزارتخانه  گذاری باشد، اما هر زمانی آقای حجتی از سمت خود کنار گذاشته شوند، دوباره جریان منفی در سیاست

 .ی کشور با توجه به ظرفیت آبی موجود، برنامه بلندمدت در نظر گرفتجهاد کشاورزی به راه خواهد افتاد، لذا باید برای کشاورز

در برخی مطبوعات منتخب نوشته و « حساب ردپای آب کشور»های مجلس گزارشی را با عنوان  وی با اعالم این که مرکز پژوهش

میلیارد مترمکعب آب نداریم،  401ند برخی افراد در این گزارش گفته ا: در آن آمارهای جهانی را در این رابطه آورده است؛ افزود

های  آب»شود و  می« آبی»های  میلیارد متر مکعب فقط شامل آب 16میلیارد مترمکعب است، در حالی که عدد  16بلکه میزان آن 

اصلی شود و سرمایه  کرد که محصوالت ما با کیفیت مناسب تولید نمی  توان از این مطلب برداشت اگرچه می. در آن نیست« سبز

 .شود که بعدها قطعا دچار مشکل خواهیم شد های دیگر استفاده می برای تولید چغندر قند در بخش

محمدخانی با بیان اینکه با وجود این که وزارت جهاد کشاورزی با جهاد سازندگی ادغام شد تا توسعه روستایی و عشایری را 

توسعه روستایی توسط تعداد : تر مورد توجه قرار گرفته است، افزوددهد بخش کشاورزی بیش مدیریت کند، اما روند جاری نشان می

خواهند به آن کمک کنند، اما عمال منابع صرف رفاه و زندگی  شود و هر کدام از ظن خود می های کشور انجام می زیادی از سازمان

  . شود روستاییان نمی

 پیشنهاد تشکیل معاونت توسعه روستایی به وزیر جهاد کشاورزی

های مجلس شورای اسالمی با ارائه پیشنهاد این مرکز به وزیر جهاد کشاورزی، پیشنهاد کرد معاونتی تحت  رشناس مرکز پژوهشکا

های مختلفی مربوط به راه و  در آن وزارتخانه تشکیل شود، چرا که اکنون این وظیفه را سازمان« معاونت توسعه روستایی»عنوان 

دهند اما این روند از هم گسیخته مشکالتی را ایجاد کرده است چرا که  انجام می... شهرسازی و  ترابری، بهداشت و درمان، مسکن و

 .بندی به معیشت و تولید محصول در شرایط مناسب نیاز دارد کشاورز بیش از نیاز به جدول

 افزایش مخاطره مهاجرت روستاییان به شهرها

اگر به وضعیت روستاییان رسیدگی نشود، : کنند، افزود درصد جمعیت ایران در روستاها زندگی می 33تا  34وی با بیان اینکه 

نشین در کشور داریم که بخش عمده آن ها  میلیون حاشیه 43ها افزایش پیدا خواهد کرد، در حالی که اکنون  مهاجرت آن
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رای کشور خطرناک بوده و مشکالت اخالقی و اجتماعی را تواند ب ها می باید توجه کرد که این مهاجرت. کشاورزان مهاجر هستند

 .افزایش دهد

=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http44bf9ae 
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 کالن اقتصاد
 آیانا - 0/9۲خرداد  5۲: تاریخ

  ایران و فیلیپین برای گسترش همکاری های کشاورزیایران و فیلیپین برای گسترش همکاری های کشاورزیتمایل تمایل 

 .ایران و فیلیپین برای گسترش همکاری های کشاورزی ابراز تمایل کردند

به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، در دیدار هومن فتحی مدیرکل دفتر امور بین الملل و سازمان های 

واردو ماتین منیز سفیر فیلیپین در تهران، دو طرف بر لزوم گسترش همکاری ها و تجارت تخصصی وزارت جهاد کشاورزی و اد

 .محصوالت کشاورزی، تبادل هیئت های کارشناسی و انجام بازدیدهای دوجانبه تاکید کردند

ه گیاهی بین دو در این دیدار، همچنین به منظور تسهیل تجارت محصوالت کشاورزی مقرر شد موافقت نامه حفظ نباتات و قرنطین

 .کشور امضا شود

بازنگری همکاری های کشاورزی پیشین و بررسی موانع موجود در مسیر تحقق اهداف مقرر نیز در این دیدار مورد تاکید قرار 

 .گرفت

/news/fa/ir.iana.www//:http94933D%/1%D%AA3% 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - 0/9۲خرداد  59: تاریخ

هزار شغل روستایی تعریف هزار شغل روستایی تعریف   17۸17۸/ / ارتقای تولید و توسعه اشتغال در روستاها به معاونت توسعه روستایی رسیدارتقای تولید و توسعه اشتغال در روستاها به معاونت توسعه روستایی رسید

  شدشد

محروم کشور با مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و ابالغ معاون اول ریاست جمهوری معاونت توسعه روستایی و مناطق 

 .معرفی شد 31دار در سال  های اولویت عنوان دستگاه مجری مسئول اجرای پروژه به

، امروز با تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و ابالغ معاون اول ریاست (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ها و مناطق  اجرای پروژه ارتقاء تولید و توسعه اشتغال در دولت جمهوری، معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، مسئول

 .های اقتصاد مقاومتی شد محروم از پروژه

ویژه نظام بانکی موظف به همکاری الزم با مجری  های اجرایی به این مصوبه، همه دستگاه( ج)بر اساس این گزارش، مطابق بند 

 .دار مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی هستند های اولویت برای اجرای پروژه( معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور)

 شود هزار شغل در روستا ایجاد می 17۸

با ( ایانا)وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  معاونت زیربنایی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور امروز در گفت

های دولتی زیرمجموعه اهم از بسیج سازندگی، برکت، بهزیستی، بنیاد  به این معاونت از دستگاهذیل این مصو: اعالم این خبر گفت

 .عمل آورد ها و مناطق روستایی دعوت به گذاری در ارتقاء تولید و توسعه پایدار معاونت برای سرمایه... مسکن و

هزار شغل متناسب با فعالیت در  419تیار، ایجاد بیش از ربط به استناد منابع مالی در اخ های ذی دستگاه: اهلل رضایی افزود نعمت

 .اند حوزه عملکرد تعریف کرده

ها و مناطق  ارتقاء تولید و توسعه اشتغال پایدار در دشت"الزم به ذکر است، بر اساس ردیف یکم این مصوبه ابالغی، عنوان پروژه 

 ./در دستور کار است "و توسعه عدالت اجتماعی بنیان کردن اقتصاد عدالت"نام دارد که با عنوان ملی  "روستایی

/news/fa/ir.iana.www//:http94113D%/1%A4%D1 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - 0/9۲خرداد  5۲: تاریخ

  ها وضعیت روستاییان را بهتر نکردها وضعیت روستاییان را بهتر نکرد  هدفمندی یارانههدفمندی یارانه

در . درصد باالتر از درآمد یک فرد روستایی است 14حدود  4939دهد میزان درآمد هر فرد شهری در سال  نشان میها  بررسی

ترین اهداف مجریان این طرح در  ها بهبود وضعیت زندگی در روستاها را سبب نشده است که یکی از اصلی حالی هدفمندی یارانه

 .درآمد عنوان شده بود کم های پایین و دولت دهم بهبود وضعیت اقتصادی دهک

 . ها وضعیت اقتصادی روستاییان را بهبود نداد اجرای طرح هدفمندی یارانه

دهد شکاف عمیق درآمدی میان  های مجلس شورای اسالمی نشان می های صورت گرفته از سوی مرکز پژوهش بر اساس بررسی 

بررسی درآمد هر فرد شهری نسبت به هر . ها نیز بهبود نیافت شهریان و روستاییان در ایران حتی با اجرای طرح هدفمندی یارانه

درصد بیشتر از هر فرد  30درآمد هر فرد شهری حدودا  4939تا  4910های  دهد در بازه زمانی سال فرد روستایی نشان می

 .روستایی بوده است

، یعنی مقطع اجرای 4913بعد از سال در بیشترین حد خود قرار داشته است و هر چند  4913تا  4941های  این نسبت در سال

ها  بررسی. به بعد، با جهش قیمت ارز مجددا به روال سابق برگشت 4934ها اندکی بهبود یافت اما وضعیت از سال  هدفمندی یارانه

در حالی . درصد باالتر از درآمد یک فرد روستایی است 14حدود  4939دهد میزان درآمد هر فرد شهری در سال  نشان می

ترین اهداف مجریان این طرح در دولت  ها بهبود وضعیت زندگی در روستاها را سبب نشده است که یکی از اصلی فمندی یارانههد

 .درآمد عنوان شده بود های پایین و کم دهم بهبود وضعیت اقتصادی دهک

ی قرار دارند از شعارهای اولیه اجرای های پایین درآمد به این ترتیب ایجاد عدالت و افزایش سطح رفاه در خانوارهایی که در دهک

 .ها بود، اما در عمل محقق نشد طرح هدفمندی یارانه

های جوانان روستایی برای مهاجرت دانست چرا که بسیاری از جوانان روستایی با  ترین انگیزه توان یکی از مهم این عامل را می 

 .د به خالی شدن منابع تولیدی کشور انجامیده استکنند که این رون هدف یافتن شغلی درآمدزا روستاها را ترک می

ای باشد، بر نگاه  های گذشته در روستاها به جای آنکه مبتنی بر نگاه توسعه های دولت در سال دهد فعالیت ها نشان می بررسی 

 .عمرانی مبتنی بوده است

/news/fa/ir.iana.www//:http94103D%/3%14%D1 
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 اقتصاد محصوالت

 فارس - 9۲31/35۲:  تاریخ

    ..درصد افزایش یافتدرصد افزایش یافت  0.۳0.۳شاخص قیمت تولیدکننده محصوالت گاوداری صنعتی در سال گذشته شاخص قیمت تولیدکننده محصوالت گاوداری صنعتی در سال گذشته   

آمار از سوی مرکز ( 4930=400) 4931های صنعتی کشور سال  به گزارش فارس شاخص قیمت تولیدکننده محصوالت گاوداری

 .ایران منتشر شد

درصد افزایش یافته است  361نسبت به سال قبل  4931های صنعتی کشور در سال  شاخص قیمت تولیدکننده محصوالت گاوداری

 .رسیده است 343641و به عدد 

درصد،  0613همواره دارای روند افزایشی بوده است، به طوری که در بهار  4931شاخص کل طی فصول بهار، تابستان و پاییز 

 .درصد کاهش مواجه بوده است 0631درصد افزایش و زمستان با  0616درصد، پاییز  4631تابستان 

درصد افزایش نسبت به سال قبل، بیشترین افزایش و قلم گوساله نر زیر  1691شاخص قیمت قلم گاو حذفی با  4931در سال 

 .رو بوده است ش روبهدرصد کاهش نسبت به سال قبل با بیشترین کاه 11631چهارماه با 

 .درصد افزایش مربوط به استان کهکیلویه و بویراحمد است 44633بیشترین افزایش در شاخص کل استان با 

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http49310934000914 
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 اقتصاد محصوالت
 خبرنگاران جوان – 0/9۲خرداد  5۲: تاریخ

  ..نشیندنشیند  هزار تن جو امروز در تابلوی عرضه میهزار تن جو امروز در تابلوی عرضه می  1۹1۹بیش از بیش از 

خردادماه، در آخرین روز کاری بورس در هفته جاری  36، امروز چهارشنبه (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

وری  منظور خرید تضمینی و افزایش بهره به 99شده طبق ماده  تان کشور، خریداریاس 3تن جوی دامی  100هزار و  41بیش از 

 .شود کشاورزی توسط شرکت پشتیبانی امور دام در تاالر کشاورزی عرضه می

های ایالم، خوزستان، فارس، گلستان،  های اخیر است و محصول در انبارهای استان ترین عرضه جوی دامی در هفته این بزرگ

 .نوبی، لرستان، مرکزی، اصفهان و کرمانشاه در انتظار معامله تا ساعتی دیگر خواهد بودخراسان ج

تن عرضه دیگر نامتقابل جوی دامی امروز در تاالر است که با نام کارگزاری  300جوی دامی محصول کشور روسیه نیز در حجم 

 .نشیند سینا در این تابلو می

تن کنجاله کلزای پرک محصول  10های روغنی خراسان و  وسط شرکت پنبه و دانهتن کنجاله کنجد پرک محصول خراسان ت 300

 .کرمانشاه توسط شرکت تاراپارس الوند دیگر عرضه امروز تاالر بورس کاال است

 ./تن را روی تابلوی عرضه نشان خواهد داد 10کاران دزفولی نیز امروز حجم  ای ذرت ذرت دانه

/news/fa/ir.iana.www//:http94916D%/1%A1 
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 اقلیم و منابع طبیعی

 فارس - 9۲31/35۲:  تاریخ

  استان تهران در معرض گسترش اراضی بیابانی استاستان تهران در معرض گسترش اراضی بیابانی است
از : هزار هکتار از اراضی بیابانی کشور در این استان واقع شده است، گفت 401سرپرست امور بیایان استان تهران با اشاره به اینکه  

 . های بحرانی فرسایش بادی قرار دارند هزار هکتار در کانون 90هزار هکتار تحت تأثیر فرسایش بادی و  41این مساحت 

پدیده تخریب : نقل از اداره کل منابع طبیعی استان تهران، ابوالفضل ناظری گفتبه  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

رود و کشور ایران نیز با  های جدی برای بسیاری از کشورهای جهان به شمار می سرزمین در سالیان اخیر به عنوان یکی از چالش

 .تتوجه به اینکه در کمربند خشک و نیمه خشک قراردارد با این پدیده روبرو اس

گسترش این پدیده که حاصل عوامل طبیعی و غیر   :سرپرست امور بیابان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران افزود

 .کرده است های حیاتی در مناطق درگیر ای را متوجه زیست بوم است خطرات نگران کننده( انسانی)طبیعی 

و غیره ( آب، خاک، جنگل و مرتع)یه جوامع انسانی از منابع طبیعی تجدید شونده رو های بی برداری ها و بهره دخالت: وی بیان داشت

ها، کاهش نزوالت جوی، از بین  شده و همچنین فاکتورهایی همچون خشکسالی زائی زمینه ساز تخریب سرزمین و توسعه بیابان

بی و بادی باعث تشدید آ  رفتن پوشش گیاهی، کاهش کمی و کیفی شدید منابع آب سطحی و زیرزمینی و فرسایش

 .شود می زائی بیابان

های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بعضاٌ سیاسی را در مناطق درگیر به  متعاقب آن بروز تنگناها و ناهنجاری :ناظری تصریح کرد

 .همراه خواهد داشت

م اکنون متأثر از عوامل طبیعی و غیر این پدیده ه: سرپرست امور بیابان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران افزود

های آن عالوه بر مناطق خشک، نیمه خشک، و بیابانی، سایر مناطق نیمه  طبیعی، مرزهای سیاسی و جغرافیائی را در نوردیده و زبانه

 .مرطوب و در برخی موارد مرطوب را فرا گرفته است

گسترش فقر و کاهش درآمد اقتصادی جوامع محلی به ویژه  :کرد و بیان داشت ناظری به پیامدهای ناشی از این پدیده اشاره

های اجتماعی و فرهنگی و غیره از جمله  دامداران و کشاورزان، بیکاری نیروهای مولد و مهاجرت به شهرها، بروز ناهنجاری

 .پیامدهای حاصل از این پدیده است

بر اساس مطالعات در مناطق بیابانی به مرحله اجرا در های بیابان زدایی که  کند عالوه بر طرح ضرورت ایجاب می: وی افزود

که با کمترین هزینه و در حداقل زمان عالوه بر  هایی را اجرا کرد  باید با بسیج جوامع محلی و مشارکت آنها برنامه آید، می

هار گرد و غبار معلق پاسخگویی به نیازهای معیشتی جوامع محلی در مواجهه با خطرات تخریب اراضی و پوشش گیاهی، کاهش و م

 .یابد های هوایی پوشش گیاهی ایجاد شده تحقق  در جو و جذب آن توسط اندام

هزار هکتار اراضی 401آید که دارای حدود  های بیابانی کشور به شمار می استان تهران به عنوان یکی از استان: ناظری اظهار داشت

 .الرد، ری و پاکدشت واقع شده استهای ورامین، م بیابانی است که این اراضی در شهرستان

هزار هکتار در 90هزار هکتار تحت تأثیر فرسایش بادی و حدود 41از این مساحت حدود : سرپرست امور بیابان استان تهران افزود

 .های بحرانی فرسایش بادی قرار دارند محدوده کانون

زدایی در استان تهران بر اساس  عملیات بیابان: اره کرد و بیان داشتزائی اش وی به اقدامات انجام شده در مورد مقابله با پدیده بیابان

های  در منطقه ابردژ شهرستان ورامین به منظور کنترل فرسایش بادی و تثبیت ماسه 10های تهیه شده از دهه  مطالعات و طرح

http://www.farsnews.com/
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ار از اراضی بیابانی این منطقه در قالب هزار هکت3شد و تاکنون  زائی است، آغاز ترین مصادیق بیابان روان که بعنوان یکی از مهم

 .زدایی قرار گرفته است زیر پوشش عملیات بیابان( تاغ، آتریپلکس و گز)های بیابانی  کشت گونه

آهن  های روان به روی ریل راه این اقدامات تأثیر به سزایی در کنترل گرد و غبار و جلوگیری از حرکت ماسه :ناظری تصریح کرد

های جدی به تأسیسات و خطوط مواصالتی منطقه  مشهد داشته و همچنین باعث جلوگیری از وارد شدن آسیب -سراسری تهران

های  ها و فعالیت در اثر استمرار خشکسالی: کننده دانست و افزود گسترش اراضی بیابانی در استان تهران را نگران وی.گردیده است

های بحرانی فرسایش  ر دهه اخیر و همچنین فعالیتهای انسانی بر شدت کانونهای موجود د رویه از عرصه برداری بی معدنی و بهره

 .بادی استان تهران افزوده شده است

زائی در شهرستان  افزایش شدت روند بیابان اینکه اشاره به با  سرپرست امور بیابان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران

زائی، مطالعه منطقه  برای مقابله با این موضوع و کند کردن روند بیابان :رود افزود یز به شمار میمالرد که منشأ گرد و غبار پایتخت ن

لها، مراتع  با همکاری سازمان جنگ 4930و انجام اقدامات بیولوژیکی با هدف کنترل شرایط بیابانی و تقویت پوشش گیاهی از سال 

نامه سه جانبه اجرای طرح مدیریت مشارکتی منابع  اری تهران طی تفاهمو استاند و آبخیزداری کشور، دفتر عمران سازمان ملل

در شهرستان مالرد با هدف توانمند سازی جوامع محلی و ارتقاء ( طرح بین المللی ترسیب کربن)طبیعی و توسعه پایدار روستایی 

تعاونی تولیدی، توزیعی در سطح  های خرد اعتباری و های توسعه روستایی و تشکیل صندوق معیشت و همچنین ساماندهی گروه

 .هزار هکتار به مرحله اجرا درآمده است40

های  بینی انجام مطالعات شناسایی کانون با توجه به توسعه اراضی بیابانی در استان تهران، در حال حاضر پیش: وی تصریح کرد

 .کل قراردارد دستور کار این اداره های ری، پاکدشت و پیشوا در بحرانی و مناطق تحت تأثیر فرسایش بادی در شهرستان

های  هکتار در شهرستان 400سال گذشته از محل اعتبارات ملی و استانی حدود : سرپرست امور بیابان استان تهران تصریح کرد

ات های سازگار با مناطق بیابانی همچون تاغ و آتریپلکس انجام شده و اقدام کاری با کاشت گونه مالرد و ورامین عملیات نهال

های مراقبت و آبیاری، مبارزه با آفات و امراض، هماهنگی و نشست با  کاشت موجود، پروژه های دست حفاظت و صیانت از جنگل

های توسعه روستایی و جذب کمک اعتباری از محل دفتر عمران سازمان ملل به  جوامع محلی و اعطای وام از محل ذخیره صندوق

های بخش بیابان این  از اهم برنامه( ترسیب کربن)تی منابع طبیعی و توسعه روستایی های طرح مدیریت مشارک اعضاء صندوق

 .کل بوده که انجام شده است اداره
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 طبیعیاقلیم ومنابع 
 خبرنگاران جوان - 0/9۲خرداد  5۲: تاریخ

  زنگ خطر ضایعات محصوالت کشاورزی به صدا درآمدزنگ خطر ضایعات محصوالت کشاورزی به صدا درآمد

بخش کشاورزی طی چند سال گذشته به دلیل نبود مدیریت مناسب در زنجیره تولید با معضل ضایعات محصول دست و پنجه نرم 

 .می کند که این امر سبب هدر رفت سرمایه ملی می شود

ضایعات محصوالت کشاورزی معضلی است که طی چندین سال گذشته به  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ خبرنگاربه گزارش 

 .دلیل نبود مدیریت مناسب در زنجیره تولید براین بخش سایه انداخته است

به امنیت غذایی یکی از سیاست های اقتصاد مقاومتی محسوب می شود اما  با وجود آنکه توسعه پایدار بخش کشاورزی و دستیابی

براساس آخرین آمار فائو نخستین رتبه هدر رفت ضایعات محصوالت میوه و تره بار به ایران اختصاص یافته که این امر با این اصل 

  .مهم در تضاد است

اظهار  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در گفتگو با خبرنگار در این راستا سید رضا نورانی رئیس اتحادیه محصوالت کشاورزی

تن آن مربوط به  13میلیون تن بوده که  443براساس آخرین آمار مجموع تولید محصوالت کشاورزی در سال گذشته :داشت

 .درصد رشد داشته است 4161، 33ایسه با سال محصوالت باغی و جالیزی بوده و این میزان تولید درمق

در  اعالم کرد که ایران (فائو) در چند روز گذشته سازمان خوارو بارجهانی : وی با اشاره به آمار ضایعات محصوالت کشاورزی گفت

ت محصوالت کشور برتر قرارگرفته که متاسفانه در بخش ضایعا 10مقوله محصوالت کشاورزی در فهرست تولید  49مورد از  43

 .رتبه اول در جهان را داراست کشاورزی 

میلیارد دالرمنابع کشور از طریق ضایعات محصوالت کشاورزی به هدر می رود که امیدواریم  40الی  1ساالنه حدود :نورانی ادامه داد

 .با همکاری بخش دولتی و اتاق بازرگانی این معضل برطرف شود

در بخش میوه و تره بار به دلیل مکانیزه نبودن مراحل کاشت، داشت، برداشت و : کردرئیس اتحادیه محصوالت کشاورزی بیان 

عرضه محصول به دست مصرف کننده شاهد بیشترین هدر رفت محصوالت کشاورزی هستیم که این امر نشان از این دارد که بخش 

 .ی مناسبی صورت نگرفته استتولید تجربه خوبی در زمینه فنی کسب نکرده و همچنین دربخش مصرف نیز فرهنگ ساز

بخش شیالت و غذاهای دریایی کمترین ضایعات محصوالت کشاورزی را به خود اختصاص داده و بیشترین ضایعات : وی افزود

 . محصوالت کشاورزی در بخش میوه وتره بار است که امیدواریم برای حل این بحران چاره ای اندیشیده شود

 رزیدرصدی محصوالت کشاو ۸5ضایعات **

براساس آخرین آمار :گفت اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ همچنین محمد رضا داوری رئیس انجمن ارگانیک درگفتگو با خبرنگار

 .هدر می رودمیلیون تن محصوالت کشاورزی اعم از صیفی، سبزی و غالت به  91سازمان خوارو بار ملل متحد ، ساالنه 

اگر این میزان مواد غذایی را به دست : درصد محصوالت کشاورزی دنیا از بین می رود، گفت 60تا  10ساالنه  وی با اشاره به آنکه 

 .برسانیم ، دیگر هیچ گرسنه ای در دنیا وجود نخواهد داشت افراد نیازمند 

کالتی همچون افزایش هدر رفت محصوالت در بخش کشاورزی را ضعف مسائل فرهنگی و تکنولوژی ، مش: داوری درادامه یادآور شد

رقم زده چرا که با توسعه و پیشرفت تکنولوژی کشت گیاهان و افزایش کیفیت، شاهد کاهش ضایعات و دوریز محصوالت کشاورزی 

 .خواهیم بود

سیستم مناسب توزیع از مزرعه تا توسعه و کشت ارگانیک به سبب کیفیت باالی محصوالت و : وی با اشاره به کشت ارگانیک گفت

 .از راهکارهای مناسب در جهت کاهش ضایعات به شمار می رود فروشگاه های عمده فروشی و خرده فروشی، 

http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
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 درصدی ضایعات در بخش باغیانی ۳الی  7برآورد 

: خبرنگاران جوان، اظهار داشتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه  علی اشرف منصوری رئیس جهاد کشاورزی استان تهران در گفت

توان گفت که ده درصد ضایعات این بخش ناشی از نگهداری  های مختلف محصوالت کشاورزی متفاوتند اما می ضایعات در بخش

براساس : وی با اشاره به ضایعات برداشت تولیدات گیاهی در محصوالتی همچون گندم و جو گفت.های کشاورزی است نهاده

مل آمده میزان ضایعات محصوالت گیاهی در مناطق مختلف متفاوت است چرا که مجموع این ضایعات به عواملی های به ع ارزیابی

 1همچون نحوه تهیه زمین زمان برداشت و میزان برداشت متفاوت است اما در مجموع میزان ضایعات این بخش در برخی مزارع 

میانگین ضایعات این بخش که : شاره به ضایعات حوزه باغبانی گفتمنصوری با ا.درصد و در برخی دیگر بیش از این میزان است

 .درصد برآورد شده است 1الی  4ها حدود  ناشی از نگهداری محصوالت در سردخانه

کند یا  رئیس جهاد کشاورزی استان تهران در پاسخ به این سوال که میزان هدر رفت اعالم شده از سوی سازمان فائو را تأیید می

در واقع منشأ میزان اعالم شده ضایعات از سوی سازمان خواروبار کشاورز جهانی را بایستی بررسی کنیم چرا که : اشتخیر بیان د

... های دیگری همچون خدمات، بازرگانی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، حمل و نقل و همه ضایعات مربوط به بخش تولید نیست و بخش

در تولید محصوالت کشاورزی : هکارهای کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی عنوان کردوی با اشاره به را.در این امر موثر هستند

های مصرفی عمل، بذر، کود، سم با انجام عملیات به زراعی و به نژادی جلوگیری بعمل آورند و در این راستا  بایستی از ضایعات نهاده

 .کنیم یها به صورت متمرکز دنبال م ای از آموزش ها را در شهرستان حجم عمده

های مختلف اعالم شده تا براساس آن تکنولوژی را بر  گفتنی است که در دولت یازدهم خطوط اعتباری مکانیزاسیون به استان

زراعت باغبانی و دامداری افزایش دهیم بنابراین از کشاورزان استدعا داریم در فرصت پیش آمده برای تأمین تجهیزات و خرید 

های مختلف آماده دریافت مدارک و تحویل به بانک  رو همکاران در شهرستان اده کنند و از اینماشین آالت مورد نیاز استف

ها و  در این راستا الزم است تعداد سردخانه: منصوری با اشاره به راهکارهای جلوگیری از ضایعات باغبانی بیان کرد.کشاورزی هستند

ز صنایع که در حال احداث با مشکالت کمبود منابع مالی مواجه شدند توان گفت که بخشی ا صنایع تبدیلی را افزایش دهیم و می

ها ابالغ شده که صنایعی که در تعطیلی و نیمه  های اقتصاد مقاومتی خطوط اعتباری جدیدی به استان که اخیرا در قالب طرح

تواند به کاهش ضایعات فراوری  مر میتوانند پس از ثبت نام از این تسهیالت استفاده کنند چرا که این ا برند می تعطیلی بسر می

 .محصوالت کشاورزی کمک شایانی نماید

بر اساس این گزارش با توجه به محدودیت منابع آبی و هدر رفت میزان قابل توجه محصوالت کشاورزی، باید راه چاره ای برای حل 

 .شمار می رود این معضل به کار گرفته شود چرا که این امر زنگ خطری برای سرمایه ملی کشور به
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 اقلیم و منابع طبیعی
 فارس - 9۲31/35۲:  تاریخ

  روز آینده صاف استروز آینده صاف است  00آسمان تهران آسمان تهران / / ورود سامانه بارشی به کشور از اواخر هفتهورود سامانه بارشی به کشور از اواخر هفته
غرب وارد کشور شده و به تدریج موجب بارش پراکنده باران در این منطقه  از سمت شمال  شنبه سامانه بارشی بعدازظهر روز پنج 

خواهد شد، روز جمعه بر شدت فعالیت این سامانه به شکل رگبار باران، گاهی با رعد و برق و وزش باد شدید موقت، افزوده 

یابی و هواشناسی، با تداوم فعالیت  های پیش ، براساس تحلیل آخرین نقشهخبرگزاری فارسی به گزارش خبرنگار اقتصاد. شود می

سامانه بارشی، امروز در برخی مناطق استان خراسان رضوی شاهد ابرناکی، بارش پراکنده باران، گاهی رعد و برق و وزش باد نسبتاً 

 .شود سامانه اواخر وقت امروز به تدریج از شمال شرق کشور خارج میهستیم؛ این  شدید 

شنبه سامانه بارشی دیگری از سمت  روز چهارشنبه جوی پایدار در اغلب مناطق کشور حاکم است، ضمن آنکه از بعدازظهر پنج

 .شمال غرب وارد کشور شده که به تدریج موجب بارش پراکنده باران در این منطقه خواهد شد

جمعه بر شدت فعالیت این سامانه در این منطقه به شکل رگبار باران، گاهی با رعد و برق و وزش باد شدید موقت افزوده  روز

شود و گستره آن به شکل بارش پراکنده، سواحل غربی دریای خزر، ارتفاعات البرز مرکزی و ارتفاعات زاگرس شمالی را نیز  می

 .دربرخواهد گرفت

شود که در برخی نقاط به ویژه منطقه  بینی می رخی مناطق شرق و جنوب شرق کشور، وزش باد شدید پیشروز آینده در ب 9در 

زابل منجر به وقوع گرد و خاک خواهد شد؛ در همین مدت، وقوع گرد و خاک در مناطقی از جنوب غرب کشور دور از انتظار 

های شرقی  روز آینده بخش 9  رس و تنگه هرمز و نیزهای مرکزی و شرقی خلیج فا شنبه و چهارشنبه بخش روزهای سه.نیست

شود، بیشینه و کمینه هوا فردا  بینی می آسمان تهران روز آینده صاف گاهی با وزش باد پیش.دریای عمان همچنان مواج خواهد بود

 10ندرعباس با دمای درجه باالی صفر و پس از آن ب 19ساعت آینده اهواز با دمای  31در .درجه خواهد بود 30و  93در تهران 

ترین  درجه باالی صفر خنک 1درجه باالی صفر و شهر کرد با دمای  3درجه باالی صفر گرمترین شهرهای کشور و همدان با دمای 

 .مشاهده کنند ا از اینجاتوانند خبرنامه هفتگی هواشناسی کشاورزی ر کاربران همچنین می.شهرهای کشور خواهند بود
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 اقلیم و منابع طبیعی
 فارس - 9۲31/35۲:  تاریخ

  ترین شهر کشورترین شهر کشور  درجه گرمدرجه گرم  ۹۰۹۰اهواز با دمای اهواز با دمای / / های غربی از فرداهای غربی از فردا  کاهش کیفیت هوا در استانکاهش کیفیت هوا در استان

شنبه و طی روز  بینی افزایش سرعت وزش باد و تشکیل توده گرد و خاک روی کشور عراق، از بعد از ظهر روز پنج با توجه به پیش 

های کرمانشاه، ایالم، خوزستان و با شدت کمتر در کردستان، پدیده گردوغبار، موجب کاهش کیفیت هوا خواهد  جمعه در استان

های هواشناسی بیانگر جوی پایدار در  یابی و داده های پیش ، تحلیل آخرین نقشهخبرگزاری فارساقتصادی   به گزارش خبرنگار. شد

 .اغلب مناطق کشور در روز جاری است

موقت در شمال غرب  از بعدازظهر روز پنجشنبه با ورود موج تراز میانی جو از شمال غرب کشور، رگبار، رعد و برق و وزش باد شدید

هایی از غرب کشور آغاز شده و روز جمعه بر شدت فعالیت این سامانه در شمال غرب کشور افزوده خواهد شد؛ عالوه بر آن  و بخش

 .بارش پراکنده سواحل غربی خزر و ارتفاعات البرز مرکزی را نیز در بر خواهد گرفت

شود در برخی نقاط به ویژه در منطقه زابل با گرد و   بینی می شدید پیش در سه روز آینده برای شرق و جنوب شرق کشور وزش باد

 .خاک همراه خواهد بود

روزهای پنجشنبه و جمعه در مناطقی از غرب و جنوب غرب کشور وقوع پدیده گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار 

های تهران، قم، سمنان و اصفهان  هایی از استان بخشنیست؛ بعدازظهر روزهای پنجشنبه و جمعه وزش باد شدید موقت در 

بر روی کشور عراق و انتقال   با توجه به پیش بینی افزایش سرعت وزش باد و تشکیل توده گرد و خاک.شود بینی می پیش

تر در کردستان های کرمانشاه، ایالم، خوزستان و با شدت کم سوی آن، از بعد از ظهر روز پنج شنبه و طی روز جمعه در استان شرق

 .پدیده گردوغبار، موجب کاهش کیفیت هوا خواهد شد

 .های شرقی دریای عمان و روز جمعه دریای خزر مواج خواهد بود در سه روز آینده بخش

شود که این شرایط روز جمعه  بینی می آسمان تهران روز آینده صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد و در بعدازظهر افزایش ابر پیش

 .درجه خواهد بود 39و  91یز در تهران حاکم است؛ بیشینه و کمینه دما فردا در تهران ن

درجه باالی صفر گرمترین شهرهای کشور و  93درجه باالی صفر و پس از آن گرگان با دمای  16ساعت آینده اهواز با دمای  31در 

 .ترین شهرهای کشور هستند ر فردا خنکدرجه باالی صف 4درجه باالی صفر و همدان با دمای  1اردبیل با دمای 

 .مشاهده کننداز اینجا  توانند خبرنامه هفتگی هواشناسی کشاورزی را کاربران همچنین می
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - 0/9۲خرداد  59: تاریخ

  هجوم پیاپی دو طوفان گردوغبار به ایرانهجوم پیاپی دو طوفان گردوغبار به ایران/ / عراق و سوریه، منشاء گردوغبار در ایرانعراق و سوریه، منشاء گردوغبار در ایران

های غربی کشور را تحت تأثیر قرار داد،  گردوغباری که روزهای پایانی خرداد ماه استان: پدیده گردوغبار گفتمدیر ملی مقابله با 

حاصل تشکیل دو توده گردوغباری بود که در سراسر شرق کشور عراق و در مرز عراق و سوریه شکل گرفت، اما ایجاد توده دوم با 

 .و افزایش غلظت طوفان گردوغبار در ایران شدتأخیر زمانی باعث تقویت توده نخست و استمرار 

، ضیاءالدین شعاعی مدیر ملی مقابله با (پام)به نقل از پایگاه اطالع رسانی محیط زیست ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

: را در برگرفت، گفت خردادماه تقریبا سراسر غرب کشور 34جوالی  46پدیده گردوغبار در خصوص منشاء گردوغباری که از دیروز 

 .این طوفان از منشاء شرق عراق شکل گرفت و آثار ورود آن به ایران اواخر دیشب و امروز صبح به اوج رسید

شعاعی با بیان اینکه پشتیبانی توده تقویت شده دوم که از منطقه مرز عراق و سوریه نشات گرفته بود از توده نخست، منجر به 

شدت طوفان دوم به مراتب از طوفان نخست باالتر بود و به همین دلیل : بار در ایران شد، اظهار کرداستمرار و شدت طوفان گردوغ

خردادماه در غرب کشور، شاهد افزایش شدت غلظت گردوغبار بودیم  31با اوج گیری فعالیت این توده همزمان با روز جمعه 

 .برابر حد مجاز رسید بطوریکه در برخی از نقاط استان های غربی این میزان به تا ده

صبح امروز در ایالم شاهد میزان غلظت گردوغباری در  3:90به طور نمونه همزمان با : مدیر ملی مقابله با پدیده گردوغبار افزود

 .میکروگرم بر مترمکعب بودیم 106و در بوکان حدود  4900حدود 

میکروگرم اعالم کرد  3100رمکعب و پلدختر را حدود میکروگرم بر مت 9300شعاعی شدت غلظت گردوغبار در کوهدشت را حدود 

میکروگرم، سوسنگرد حدود  3114صبح اهواز حدود  40غلظت گردوغبار در ساعت : و در خصوص وضعیت هوای اهواز نیز، گفت

، 4334عصر در اهواز به  46میکروگرم بود که در ساعت  644میکروگرم و شوشتر حدود  639میکروگرم، امیدیه حدود  4310

 . میکروگرم بر مترمکعب رسید 4943و سوسنگرد به  3034، آبادان 4103ماهشهر 

صبح  44شدت غلظت گردوغبار در ساعت : مدیر ملی مقابله با پدیده گردوغبار در خصوص غلظت گردوغبار کردستان، اضافه کرد

میکروگرم بر مترمکعب افزایش  139ه عصر ب 44میکروگرم بر مترمکعب بود و این غلظت در ساعت  934روز جمعه سنندج حدود 

 . یافت

 توده دوم عامل افزایش شدت گردوغبار 

این مقام مسئول اشاره ای به تقویت توده گردوغباری وارد شده به ایران از سوی توده دوم و با شدت بیشتر در عصر جمعه داشت و 

 . بخش عمده افزایش غلظت گردوغباری که در بعد از ظهر روز جمعه رخ داد مربوط به ورود توده دوم به ایران بود: خاطرنشان کرد

یر ماهواره ای بیانگر افزایش شدت توده گردوغباری تا آخر وقت روز جمعه است، از مردم استان های شعاعی با بیان اینکه تصاو

لرستان، کرمانشاه، کردستان، ایالم و خوزستان خواست تا پایان طوفان گردوغبار با رعایت موارد ایمنی و بهداشتی از حضور در 

 . یز با کاهش شدید مواجه می شود، خودداری کنندفضای باز به ویژه در زمان روزه داری که مصرف مایعات ن

 کاهش غلظت گردوغبار در شب گذشته 

با توجه به عدم وجود توده پشتیبان یا سوم در تصاویر ماهواره ای، از اواخر امشب : مدیر ملی مقابله با پدیده گردوغبار اعالم کرد

ا توجه به استمرار پدیده باد احتمال رسیدن زبانه های این شاهد کاهش غلظت گردوغبار در استان های کشور خواهیم بود اما ب

طوفان های گردوغباری به ایران مرکزی یعنی تهران و البرز وجود دارد که پیش بینی تازه تر هواشناسی کشور بر اساس آخرین 

 . تصاویر ماهواره ای می تواند این مسئله را روشن سازد
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 ی و اعالم کرده بودبین سازمان هواشناسی وقوع پدیده را پیش

شعاعی در خصوص اعالم طوفان های گردوغباری به مردم استان های درگیر با این پدیده، با اشاره به پیش بینی سازمان هواشناسی 

به منظور کاهش آسیب ها بر سالمت مردم، پیش بینی سازمان هواشناسی مبنی بر وقوع طوفان های : در این زمینه، گفت

 . استان های غرب کشور و خوزستان به اطالع مردم رسیده بودگردوغباری شدید در 

با توجه به اینکه به لحاظ شرایط آب و هوایی در پایان فصل بهار قرار داریم و همچنین با توجه به شدت خشکسالی و : وی ادامه داد

ادهای تابستانی، فصل پیش رو به تغییر اقلیم در منطقه، همچنین عدم بارش مناسب در ایران و سایر کشورهای منطقه و شروع ب

 .لحاظ وقوع طوفان های گردوغباری در کشور، فصل سختی خواهد بود

مدیر ملی مقابله با پدیده گردوغبار ضمن تاکید بر این موضوع که طوفان های گردوغباری با منشاء خارجی امسال از شدت و تعداد 

به شرایط منطقه، در تالشیم تا از طریق افزایش تعامالت بین المللی به  با توجه: وقوع بیشتری برخوردار خواهند بود، تصریح کرد

ایجاد الزام برای کشورها به ویژه کشورهای منطقه به منظور اقدام در خصوص مقابله با پدیده کمک ساختارهای سازمان ملل جهت 

 .این پدیده را کنترل کنیمگردوغبار و ایجاد وحدت و همکاری منطقه ای در زمینه کنترل منشاء های گردوغبار، 

 اندازد شرایط منطقه دستیابی به نتیجه مثبت در مقابله با پدیده گردوغبار را به تأخیر می

درصد طوفان های  30با توجه به اینکه حدود : شعاعی اشاره ای هم به وسعت و چالش جنگ و ناامنی در منطقه داشت و گفت

در نظر گرفتن جمیع شرایط، به نظر می رسد به رغم قابل حل بودن این چالش، گردوغباری ایران از منشاء خارجی است و با 

ایران حاضر به توقف تالش های خود در سطح ملی و بین المللی برای دستیابی به نتیجه مثبت در کوتاه مدت میسر نباشد ولی 

 .مقابله با پدیده گردوغبار نیست

شکل گیری و تصویب قطعنامه های : ن در سطح منطقه و بین الملل داشت و گفتشعاعی اشاره ای هم به فعالیت ها و اقدامات ایرا

ایران باعث جلب توجه و نگاه .ا.مختلف بین المللی در خصوص مقابله با پدیده گردوغبار در سطح جهانی با ابتکار عمل و پیشگامی ج

 .بین المللی به این موضوع و آغاز اقدامات جهانی در این حوزه شد

اشاره ای به مستندسازی منشاء طوفان های گردوغباری در ایران برای وزارت خارجه به منظور پیگیری اقدامات بین  وی همچنین

بیابان زایی در کنار تغییر اقلیم و کمبود آب شیرین سه چالش مهم جهانی در قرن : خاطرنشان کردالمللی در این زمینه داشت و 

جنگ و ناامنی روز به روز بزرگ تر شده و ابعاد وسیع تری از اثرات خود را به نمایش  است و این چالش در منطقه ما با تشدید 34

 ./می گذارد
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - 0/9۲خرداد  59: تاریخ

دریاچه ارومیه از بین برود، کل مردم منطقه دریاچه ارومیه از بین برود، کل مردم منطقه / / سوار تهرانی به سمت دریاچه ارومیه پا به رکاب شدسوار تهرانی به سمت دریاچه ارومیه پا به رکاب شد  دوچرخهدوچرخه

  شوندشوند  تشنه میتشنه می

تر  گرانه گر شدن مردم است و مردم باید نسبت به احیای دریاچه ارومیه مطالبه سازی ستاد دریاچه ارومیه در راستای مطالبه شفاف

سوار کشورمان صبح امروز حرکت  خامنه دوچرخه ، حمیدرضا مهری(ایانا)برگزاری کشاورزی ایران به گزارش خبرنگار خ.رفتار کنند

 .نمادین خود را به سمت دریاچه ارومیه آغاز کرد

است، پس از سفری به دریاچه ارومیه طی ماه گذشته و مشاهده وضعیت رو به بهبود آن  4911وی که متولد پنجم خردادماه 

از دهه پنجم زندگی خود برای این که هموطنان خود را با بحران دریاچه بیش از پیش آشنا کند و آنها را در گیرد در آغتصمیم می

 .احیای دریاچه ارومیه شریک کند در این راه رکاب بزند

ل محیط اگر امروز حال ما بد است، چون حا: سوار که برای اعالم وضعیت کنونی دریاچه ارومیه پا به رکاب شد، گفت این دوچرخه

دوست داشتم در دهه پنجم زندگی خودم به زادگاه آبا و اجدادی خویش برگردم و این حرکت نمادین را برای . زیست ما بد است

 .جلب مشارکت مردم انجام دهم

زندگی همه ما تبدیل به زندگی : های بدون خودروی سازمان حفاظت محیط زیست، افزود شنبه خامنه با اشاره به طرح سه مهری

 .خوبی است تا از این سبک زندگی فاصله بگیریم و به زندگی عادی خود برگردیم ها فرصت شنبه اشینی شده است؛ بنابراین سهم

شنبه به  گرفته، پنج های صورت ریزی با توجه به برنامه: وی در پاسخ به خبرنگار ایانا درباره زمان رسیدن به دریاچه خاطرنشان کرد

 .رسم و روز جمعه نیز در کنار دریاچه ارومیه خواهم بود خامنه می زادگاه پدری و مادری خود،

های در حال انقراض و خشکی  سوان و در ادامه سایر دریاچه خامنه هدف بعدی خود را سفر به کشور ارمنستان و دریاچه مهری

 .عنوان کرد

 تر رفتار کنند گرانه مردم نسبت به احیای دریاچه ارومیه مطالبه

سوار کشورمان به  دفتر برنامه و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه صبح امروز در مراسم آغاز حرکت نمادین دوچرخههمچنین، مدیر 

ای شامل  های سازه سمت دریاچه ارومیه با اشاره به اینکه اقدامات ستاد احیای دریاچه ارومیه طی سه سال اخیر معطوف به برنامه

جویانه با اتکا به مشارکت مردم آغاز  امسال اقدامات صرفه: بوده است، اظهار داشت... سدها وها، رهاسازی آب از  روبی رودخانه الی

های ستاد  عمده فعالیت: مسعود تجریشی با بیان اینکه بحث ذخیره ارزش غذایی در کشور ما جا نیفتاده است، ادامه داد.شود می

در این . ولیداتی حرکت کنیم که امکان صادرات داشته باشندمعطوف به تقویت ذخیره ارزش غذایی است و سعی داریم به سمت ت

 .ها تجربه کافی نداریم و شرایط مستلزم آن است که وزارت جهاد کشاورزی و مراکز تحقیقاتی وارد کار شوند زمینه

ارد کار نشوند، تا وقتی که مردم با بخش خصوصی و: رود، تصریح کرد گذاری کارها پیش نمی وی با تأکید بر اینکه با صرف قیمت

 .برد دولت به تنهایی کاری از پیش نمی

و در پی قول آقای روحانی مبنی بر احیای دریاچه ارومیه تشکیل  33تجریشی با اشاره به اینکه ستاد احیای دریاچه ارومیه در سال 

 .ببردها و مردم کار خود را پیش  ها تالش داشت با همکاری دانشگاه ستاد طی این سال: شد، تأکید کرد

امسال . هایی است که همواره با ستاد دریاچه ارومیه همکاری و مشارکت داشته است دانشگاه شریف جزو مجموعه: وی یادآور شد

 .شود و دریاچه به وضعیت تثبیت رسیده است ساله ستاد احیای دریاچه ارومیه طی می 40سال سوم است که از برنامه 
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متخصص و  400دریاچه ارومیه با اشاره به اینکه در سال نخست شروع کار ستاد به کمک  مدیر دفتر برنامه و تلفیق ستاد احیای

درصد باقیمانده به  60درصدی مصرف آب با  10سعی داریم با کاهش : ای به تصویب هیأت وزیران رسید، گفت دانشگاهی برنامه

 .تولیدات بیشتر برسیم

ماه سال قبل  ای انجام شد و در آبان سمت حرکت کرد که اقدامات سازهها به این  در سال دوم عمده فعالیت: تجریشی افزود

 .ها و مدیریت بهتر آب انجام شد روبی رودخانه رود، الی رود به زرینه هایی چون اتصال سیمین فعالیت

در : رنشان کردوی با تأکید بر اینکه دریاچه ارومیه در حال حاضر به واسطه این اقدامات توانسته به وضعیت تثبیت برسد، خاط

 .رود مجدداً شمال و جنوب دریاچه جدا شوند دلیل افزایش دما و تبخیر انتظار می های شهریور و مهر به ماه

تجریشی با بیان اینکه اقدامات هفت سال آینده ستاد بر افزایش سطح دریاچه با کمک و مشارکت مردم معطوف خواهد بود، اظهار 

سواری که قرار است از دانشگاه شریف تا دریاچه ارومیه رکاب بزند،  خامنه دوچرخه رضا مهریامیدواری کرد که افرادی چون محمد

 .رسان ستاد در احیای دریاچه ارومیه باشند بتوانند کمک

ای در سطح مزرعه و معیشت مردم با تأمین مالی توسط کشور ژاپن و با همکاری فائو،  وی با اشاره به اینکه در حال حاضر مطالعه

المللی را اجرایی  سعی داریم طی دو سال آینده تجربیات بین: گاه تبریز و دانشگاه واخنینگن هلند شروع شده است، ادامه داددانش

 .شود تر می کنیم و از اینجا به بعد نقش مردم و خیرین پررنگ

تر رفتار  گرانه احیای دریاچه ارومیه مطالبه مدیر دفتر برنامه و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه با تأکید بر اینکه باید مردم نسبت به

 .گر شدن مردم است سازی ستاد دریاچه ارومیه نیز در راستای مطالبه شفاف: کنند، تصریح کرد

اگر دریاچه از بین برود، کل مردم منطقه تشنه : تجریشی با بیان اینکه یکی از خصوصیات ماه رمضان تشنگی است، یادآور شد

سوار شروع خوبی  حرکت نمادین این دوچرخه. سوار در این ماه با وضعیت دریاچه ارومیه ارتباط دارد ین دوچرخهمانند و پیغام ا می

 .گری آنها است برای ورود مردم به صحنه و مطالبه

 .شتالملل وزارت امور خارجه نیز حضور دا گفتنی است، در این مراسم نمادین، مجید تفرشی، کارشناس ارشد معاونت حقوقی و بین

امروز زنگ خطر پایان دومین دریاچه شور  ". به مناسبت مراسم قرائت شد  در ادامه پیامی نیز از سوی ستاد احیای دریاچه ارومیه

بزرگترین دریاچه . اما برای پایان دادن به این اتفاق نیاز به حمایت همه جانبه مردم ایران زمین است . دنیا موقتا خاموش شده است

هزار سال است از عمرش می گذرد و برای اولین بار خشک شده است دوباره امروز باید جان تازه  49بیش از حدود  داخلی ایران که

اما متاسفانه در سال . دریاچه ای که عشق و مهربانی را سالیان دراز نثار مردم کشور و منطقه کرده است. ای بگیرد و قد علم کند 

 .تدبیری هایی شده که نفس این دریاچه را به شمارش انداخته است های اخیر، خود گرفتار کم مهری ها و بی

بی تدبیری که با ورود دولت امید رخت بربسته و با همت دست اندرکاران ستاد احیای دریاچه و لطف مردم آذربایجان زندگی 

 . دوباره به دومین دریاچه آب شور جهان بازگشته است

عظمی استوار به سوی دریاچه ارومیه رکاب می زند تا پیام احیاء، پایداری و استقامت این  حال امروز یکی از جوانان ایران زمین با

تا بدین ترتیب حمایت همه جانبه مردم غرب کشور را به سمت دریاچه ای که از اواسط دهه .دریاچه را به گوش مردم برساند 

اما اکنون تا حدودی از این . دن کامل قرارداشتدریاچه ای که در خطر خشک ش. شروع به خشک شدن کرده را جلب کند 4910

این خطر نیز بدون حمایت تمامی مردم کشور از .خطری که تقریبا تمامی تاالب های کشور را دربر گرفته است. خطر دور شده است

هستند، تضمین  نمی توان این ذخایر حیاتی را حفظ کرد و زندگی نسل های آینده را که همه در قبال آنها مسوول. بین نمی رود

 ./کرد
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - 0/9۲خرداد  5۲: تاریخ

  ادامه گرد و غبار تا شنبه در کرمانشاهادامه گرد و غبار تا شنبه در کرمانشاه

 .گرد و غبار فردا شنبه نیز با غلظت کمتری در استان کرمانشاه ادامه دارد: مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه گفت

بینی  پیش: آلود است اظهار داشت اکنون غبار گو با تسنیم در کرمانشاه، با اشاره به اینکه هوای استان هم و شاهرخ پارسا در گفت

 .یمشود از بعدازظهر امروز شاهد کاهش غلظت غبار در نقاط مختلف استان باش می

با توجه به احتمال تشکیل مجدد توفان های گرد و خاک روی کشور عراق و سوریه : مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه افزود

ویژه در نواحی مرزی  ممکن است در ساعاتی از روز شنبه به طور مجدد شاهد غبار آلود شدن هوا البته با غلظتی کمتر از امروز به

 .استان باشیم

سامانه کم ارتفاع تراز : متر رسیده است، گفت 4000اینکه دید افقی در نواحی مرزی در بعضی ساعات به کمتر از  پارسا با بیان

شود از روز گذشته تا اوایل فردا جو منطقه را تحت تأثیر داده و در این مدت  میانی جو که با مرکز کم فشار سطح زمین همراه می

 .ه ایی از گرد و خاک روی صحاری کشورهای سوریه و عراق شده استسبب تقویت میدان های باد و تشکیل توفان

 ژه در مناطق شمالی استان سبب رگبارهای موقت باران،  وی این شرایط در ساعاتی از دیروز و امروز به: وی عنوان کرد
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - 0/9۲خرداد  5۲: تاریخ

  های کشاورزی ایرانهای کشاورزی ایران  هیاهوی بیابان به خاکهیاهوی بیابان به خاک  تجاوز بیتجاوز بی

زایی، باز هم در کشورمان از مرز شعارگویی به شعور اقدام و عمل الزم  رسد شعار امسال روز جهانی مقابله با بیابان نظر می به

است، نه به مشارکت مردمی  "مشارکت مردمی، احیای اراضی و حفاظت زمین"کس بر خالف تأکید شعار که  نیانجامیده و هیچ

 .اهتمام ورزیده و نه به احیای اراضی

 :حمیده قاسمی -( ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران 

مورد خشونت و  94سال اخیر از  10خاورمیانه است؛ در بر اساس مطالعات سازمان ملل متحد، کمبود آب مشکلی جدی در سراسر 

مورد آن مربوط به خاورمیانه است و از آنجا که ایران سرزمینی خشک،  90درگیری که بین کشورها بر سر آب گزارش شده است، 

مال و غرب کشور به زا از ش کوه البرز و زاگرس مانند دیواری مانع رسیدن ابرهای باران خشک و کوهستانی است و دو رشته نیمه

. بارد درصد سطح کشور و در مناطق شمالی و شمال غربی می 90های ساالنه فقط در  درصد بارش 40شوند؛ حدود  منطقه میانی می

 !کنندگان در ایران است ها و دردسرهایی بیش از مشکالت امروز برای اقامت اتفاقی که آبستن چالش

های با  اشت روز جهانی بیابان زایی در ایران به انتشار چند پالکارد و اطالعیه یا نشسترسد آیین گرامید نظر می در این میان به

جایی چندهزار مترمربع عدد این طرف و آن طرف خواهد گذشت؛ آن هم در کشوری که باید بیشترین  های تکراری و جابه سخنرانی

 .زایی به کار ببندد زدایی به جای بیابان هنگ معکوس بیابانزایی و ترویج فر سازی مقابله با بیابان خالقیت و همیت را در فرهنگ

ای، فرمان اجرای  زایی در ایران که اخیراً وزیر جهاد کشاورزی کشورمان نیز با صدور ابالغیه دهنده بودن مخاطرات بیابان در تکان

های مربوطه  را به مدیران دستگاه هایی جدی و عملیاتی برای کاهش مخاطرات رایج برای بخش کشاورزی و مدیریت بحران برنامه

وگویی هشدار  گوشزد کرد، همین بس که، عیسی کالنتری، مشاور عالی معاون اول رئیس جمهوری و وزیر اسبق کشاورزی در گفت

که تر است این است  نیز خطرناک... کند و از اسرائیل و آمریکا و دعواهای سیاسی و ای که کشور ما را تهدید می مشکل اصلی": داد

گرفته در حال حاضر خطری که از جانب بحران  کمااینکه بر اساس مطالعات صورت. "شود سکونت می فالت ایران دارد غیرقابل

شود، به مراتب از خطر دشمنان خارجی و منازعات سیاسی  ویژه بحران کمبود آب در ایران احساس می الوقوع محیط زیست به قریب

 40ویژه منابع آب در ایران بین پنج تا  برآورد بانک جهانی، هزینه ساالنه تخریب محیط زیست به طور نمونه بر اساس به. بیشتر است

درصد  4،1میالدی فقط  3043های آمریکا و غرب در سال  درصد از تولید ناخالص داخلی است و این در حالی است که تحریم

 !تولید ناخالص داخلی ایران را کاهش داده است

برای افزایش امید به  "اجرای تصمیمات مدبرانه"، بلکه "اتخاذ"رسد اولویت دولت تدبیر و امید، نه فقط  ر مینظ با این وجود به

های با  های بیدار و هوشیار، اذعان دارند گالیه در واقع وجدان. زندگی موجودات گیاهی و جانوری ایران است "حیاط"حیات در 

 .زدا هم نیست بیابانزا نباشد، دست کم  محتوای مشابه، اگر بیابان

های  زدایی، گویای تلخی نافرجام بازگویی زایی در کنار نداشتن دغدغه در متولیان مقابله با بیابان نگاهی به عوامل مسبب بیابان

 .خشک ایران است هزاران باره فجایع توسعه بیابان در کشوری با اقلیم بالذات خشک و نیمه

ها و مراتع و  در منطقه خشک خاورمیانه و خشکسالی مداوم و همچنین نابودی جنگلکمااینکه ایران عالوه بر قرار داشتن 

های کشاورزی آلوده به  های خانگی و شهری و صنعتی و پساب های گیاهی و فرسایش خاک، آلودگی آب بر اثر ورود فاضالب پوشش

 .بخشد زایی سرعت می نکند و به بیابا سموم، خطر دیگری است که منابع آب زیرزمینی کشور را تهدید می
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ها را بیان کنند تا حداکثر مخاطرات  شده از سوی برخی مسئوالن که معموالً شاید عادت دارند حداقل نگاهی به برخی آمارهای اعالم

 ها، مراتع و آبخیزداری عباس کارگر، مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان جنگل. زایی هست را، گویای عمق فاجعه پیش رو از بیابان

المللی مدیریت مشارکتی منابع طبیعی و توسعه  وپنجمین کارگاه آموزشی طرح بین کشور در نشست مطبوعاتی حاشیه آیین بیست

 .ها هکتار زمین بحرانی در حال بیابانی شدن در کشور خبر داده است میلیون روستایی از وجود 

خطر تشکیل بیابان وجود دارد و این در حالی است که نباید  در حال حاضر در حدود هفت میلیون هکتار زمین کشور،: گوید وی می

 .زایی است های بیابانی قرن حاضر، بیابان بگذاریم، منابع آبی و خاکی کشور از بین برود، زیرا از چالش

حرکات جزیی در رسد جز برخی ت نظر نمی زایی است، اما به المللی روز جهانی مقابله با بیابان های بین آری؛ هفدهم ژوئن در تقویم

در تفاوت کامالً  "دال"کشوری که در اوج مخاطرات اقلیمی است، هنوز بسیاری جز دانستن فرق داشتن و نداشتن یک حرف 

های نجیب کشاورزی ایران را  زایی به خاک زدایی، مخاطرات طبیعی موجود و تهدید تجاوز بیابان زایی و بیابان معکوس واژگان بیابان

زایی باز هم از مرز شعارگویی به شعور اقدام و عمل  ؟ در واقع برخالف شعار امسال، روز جهانی مقابله با بیابان!جدی گرفته باشند

است نه به مشارکت مردمی  "مشارکت مردمی، احیای اراضی و حفاظت زمین"کس بر خالف تأکید شعار که  الزم نیانجامیده و هیچ

، تمام شانس حیات را از مردم ایران سلب (زایی تعبیری از بیابان) "زلزله خاموش"ا اهتمام ورزیده و نه به احیای اراضی؛ گویی ت

 !/تفاوتی بیدار نخواهد شد خوش خیالی و بی "خواب تلخ"کس از  نکند، هیچ

/news/fa/ir.iana.www//:http94196D%/1%D%AA1 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - 0/9۲خرداد  5۲: تاریخ

  ریزگردها و احتمال انتقال آلودگی میکروبیریزگردها و احتمال انتقال آلودگی میکروبی

در مورد آلودگی به رادیواکتیو که در زمان جنگ عراق مطرح بود، همان زمان هم اثبات نشد اما اگر حجم ذرات معلق ریزگردها از 

 .در ریزگردها وجود دارد تر شود، امکان وجود عوامل میکروبی یک حدی درشت

های  های غربی و جنوبی و برخی استان بسیاری از استان: محسن فرهادی معاون مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت گفت  

ها هشدارهای الزم برای مراقبت مردم از  های علوم پزشکی این استان شرقی هم اکنون درگیر مسئله ریزگردها هستند و دانشگاه

 .اند در این وضعیت اعالم کرده خودشان را

استان کشور درگیر مسئله ریزگردها و در مرحله هشدار هستند، تعداد  41: معاون مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت افزود 

 .های میکروبی از این طریق وجود دارد ها رو به افزایش است و احتمال انتقال آلودگی این استان

های شرقی هم اکنون درگیر مسئله  های غربی و جنوبی و برخی استان بسیاری از استان: با ایرنا افزودمحسن فرهادی در گفت و گو 

ها هشدارهای الزم برای مراقبت مردم از خودشان را در این وضعیت اعالم  های علوم پزشکی این استان ریزگردها هستند و دانشگاه

ور از جمله استان خوزستان، ایالم، آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، استان کش 41هم اکنون حدود : وی اضافه کرد.اند کرده

های غربی و جنوبی کشور با مسئله ریزگردها درگیر هستند و در برخی روزها ریزگردها، استان  سیستان و بلوچستان و اغلب استان

 .کند تهران را نیز درگیر می

پدیده ریزگردها هم منشاء داخلی و هم منشای خارجی دارد و البته منشای : معاون مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت گفت

 .خارجی آن بیشتر است

در این زمینه وزارت بهداشت فقط دو وظیفه دارد، اول اعالم هشدارهای الزم به مردم و مسئوالن دستگاه های مسئول و : وی افزود

 .دوم آموزش نحوه محافظت در برابر ریزگردها به مردم

اند و به مردم برای محافظت از  های درگیر ریزگردها، وضعیت هشدار اعالم کرده های علوم پزشکی در تمام استان دانشگاه: گفتوی 

 .کنند خودشان و استفاده از ماسک های مناسب، آموزش های الزم را ارائه می

ماسک های کاغذی معمولی : دها توضیح دادفرهادی در پاسخ به پرسش خبرنگار ایرنا درباره ماسک های مناسب در برابر ریزگر

که در بخش صنعت بیشتر  N31هیچ تاثیری در کاهش مواجهه با ریزگردها ندارد، برای محافظت در برابر ریزگردها ماسک های 

 .شود ها وجود دارد، توصیه می که در داروخانه F4 های گیرد و ماسک مورد استفاده قرار می

شود، بهترین کار این است  ها به این معنا نیست که فرد کامال در برابر ریزگردها محافظت می ن ماسکالبته استفاده از ای: وی گفت

های توصیه شده نیز عمر محدود دارند و بعد از مدتی  که از مواجهه با ریزگردها تا جای ممکن خودداری کنیم، ضمن اینکه ماسک

 .دهند کارایی خود را از دست می

 کروبی در ریزگردهااحتمال وجود عوامل می

معاون مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت در پاسخ به این پرسش خبرنگار ایرنا که آیا ریزگردها حامل مواد شیمیایی، 

در مورد آلودگی به رادیواکتیو که در زمان جنگ عراق مطرح بود، همان زمان : رادیواکتیو یا آلودگی های خاصی هستند، توضیح داد

 .تر شود، امکان وجود عوامل میکروبی در ریزگردها وجود دارد نشد اما اگر حجم ذرات معلق ریزگردها از یک حدی درشتهم اثبات 

 عامل هجوم مردم اهواز به بیمارستان پس از ریزگردها معلوم نشد
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ریزگردها نیز آلودگی وی در پاسخ به این پرسش که آیا علت هجوم مردم خوزستان در سال گذشته به بیمارستان پس از افزایش 

نه، سال گذشته با افزایش ریزگردها شاهد مراجعه ناگهانی تعداد زیادی از مردم برخی شهرهای : های میکروبی بوده است، گفت

 .استان خوزستان به بیمارستان بودیم، اما منشای و علت مراجعه مردم مشخص نشد و هنوز ناشناخته مانده است

های قلبی و تنفسی از  تشدید بیماری آسم و آلرژی و نیز تشدید بیماری : ها نیز به خبرنگار ایرنا گفتفرهادی درباره عوارض ریزگرد

 .مهمترین عوارض ریزگردهاست بنابراین در زمان افزایش ریزگردها تا جای ممکن این بیماران نباید از خانه خارج شوند

/news/fa/ir.iana.www//:http94140D%/1%B4%DB%1%C 
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 انتصابات

 فارس - 9۲31/35۲:  تاریخ

  رئیس و عضو سابق کمیسیون کشاورزی مجلس مشاور حجتی شدند رئیس و عضو سابق کمیسیون کشاورزی مجلس مشاور حجتی شدند 
 . مشاوران خود منصوب کردای رئیس و عضو سابق کمیسیون کشاورزی مجلس را به عنوان  وزیر جهاد کشاورزی طی احکام جداگانه

محمود حجتی طی احکامی، عباس رجایی نماینده  وزارت جهاد کشاورزی،به نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

پیشین مردم اراک و کمیجان و رییس سابق کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی و همچنین غالمرضا 

 .م بستان آباد آذربایجان شرقی در مجلس را به سمت مشاور خود برگزیدنوری قزلجه نماینده پیشین مرد

وزیرجهادکشاورزی دراین احکام ابراز امیدواری کرده است که با توجه به اهمیت نقش برنامه ریزی در انجام وظایف و نیل به اهداف 

ابعه برای پیشبرد برنامه های این بخش، بخش کشاورزی، مشاوران جدید با همکاری معاونان، روسای سازمان ها و موسسه های ت

 .گام های موثری بردارند

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http49310931000693 
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 انتصابت

 ایرنا - 131/30/92/ :تاریخ خبر

  شاعری رئیس کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس دهم شد شاعری رئیس کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس دهم شد 

علی محمد شاعری نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه رئیس کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی نخستین سال دهمین  -ایرنا-تهران
 . دوره مجلس شورای اسالمی شد

کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی، اعضای هیات رئیسه این  -شنبهیک -به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه عصر امروز 

 .کمیسیون انتخاب شدند

رای به عنوان نواب رئیس اول و  43رای و نظر افضلی نماینده مردم نهبندان با41همچنین جالل محمودزاده نماینده مردم مهاباد با 

علی وقف چی به عنوان سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس دوم،محمد باقر سعادت و علی بختیاری دبیر اول و دبیر دوم و 

 .شورای اسالمی، انتخاب شدند

/News/fa/ir.irna.www//:http13441141/ 
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 انتصابات
 فودپرس 0/92خرداد ماه  0/دو شنبه 

  علی محمد شاعری کیست؟علی محمد شاعری کیست؟

علی محمد شاعری روز گذشته به عنوان رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس دهم  -اقتصاد غذا < کشاورزی

 . اما شاعری کیست و چه سوابقی دارد .برگزیده شد

در شهرستان بهشهر از توابع استان  4991،دکتر علی محمد شاعری در سال «فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا 

از  4969پس از پایان تحصیالت متوسطه ، در رشته مهندسی علوم کشاورزی دانشگاه مازندران قبول و در سال .ن بدنیا آمد مازندرا

ا  4969وی سپس مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته ترویج و آموزش کشاورزی در سال . این دانشگاه فارغ التحصیل شد

از دانشگاه علوم و  4941را در همان رشته در سال (  PH.D) و دکترای تخصصی زدانشگاه تربیت مدرس تهران با رتبه اول اخذ

 .تحقیقات دانشگاه تهران با رتبه عالی کسب نمود

 سوابق مدیریتی و اجرایی

مبنی برتشکیل جهادسازندگی وی به همراه جمعی از دانشجویان انجمن ( ره) پس از فرمان حضرت امام خمینی  11از سال  

اه مازندران، جهاد سازندگی را در این استان پایه ریزی نهاد و درکمیته کشاورزی درگروه آموزش این نهاد مشغول به اسالمی دانشگ

وی در این سالها مسئولیتهای مختلفی را درجهاد سازندگی در استان مازندران تجربه نمود که از جمله این مسئولیت . فعالیت شد

 : ها می توان به

  استان مازندران معاون جهادسازندگی -

  . عضو شورای مرکزی جهادسازندگی مازندران اشاره نمود -

 :  همچنین از دیگر سوابق مدیریتی و اجرایی شاعری در سطح کشور عبارتند از

 معاون وزیر کشور  -

 استاندار گلستان -

 ...  قائم مقام معاون رئیس جمهور در سازمان محیط زیست کشور و - 

 یعی استان گلستانمدیرکل منابع طب -

 مدیرکل امور برنامه ریزی و هماهنگی امور اقتصادی استان مازندران -

 مدیرکل ترویج و مشارکتهای مردمی سازمان جنگلها و مراتع کشور -

 مدیرکل امور بین الملل و روابط عمومی سازمان جنگلها -

  تهران 33شهردار منطقه  -

  معاون وزارت جهادکشاورزی -

 ترویج کشاورزی و منابع طبیعی ایران عضو انجمن -

 عضو سازمان نظام مهندسی ، کشاورزی ومنابع طبیعی استان -

را ... وی همچنین دوره های مختلف آموزشی و مدیریتی را در زمینه های محیط زیست ، اقتصاد و منابع طبیعی ، توسعه پایدار و 

 : بق و آثار علمی دکتر شاعری می توان به این موارد اشاره کرداز سوا. در کشورهای ژاپن ، چین و کانادا طی نموده است 

  عضو هیأت علمی دانشگاه -
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  تألیف کتاب مبانی مشارکت و ترویج منابع طبیعی ایران -

 جنگلداری اجتماعی درایران -

 سازه های مؤثر در ساماندهی اجتماعی جنگلهای شمال ایران -

 خروج دام از جنگلهای شمال ایران طراحی مدل مناسب اجتماعی در ساماندهی -

  نقش تعاونی های جنگل نشین درحفظ ، احیا و توسعه جنگلهای ایران -

  مبانی و مدل های مناسب مشارکتی در مدیریت منابع طبیعی ایران -

های بسیجی و مسائل اقتصادی و اجتماعی جنگل نشینان شمال ایران وی از نیرو -مبانی مشارکت و ترویج منابع طبیعی ایران  -

متعهدی است که با هشت ماه حضور در دوران دفاع مقدس ؛ در عملیات فتح المبین ، محرم ، مرصاد و بازسازی مناطق جنگی 

  . شرکت داشته است

acff=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http1310b9113916b31 
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 انتصابات
 آیانا - 0/9۲خرداد  1/: تاریخ

استان استان   1۰1۰حضور نمایندگان حضور نمایندگان / / اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مجلس دهم شناخته شدنداعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مجلس دهم شناخته شدند

  های انتخابیههای انتخابیه  اسامی حوزهاسامی حوزه+ + کشور در کمیسیون کشاورزی کشور در کمیسیون کشاورزی 

رئیس دوم،  رئیس اول، نایب منابع طبیعی مجلس برگزار شد و رئیس، نایبانتخابات هیأت رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب و 

 .سخنگو، دبیر اول و دبیر دوم انتخاب شدند

رئیس  رئیس اول، نایب انتخابات هیأت رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس برگزار شد و رئیس، نایب

 .دوم، سخنگو، دبیر اول و دبیر دوم انتخاب شدند

عنوان رئیس، جالل  رأی به 40محمد شاعری با  ، در این انتخابات علی(ایانا)گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران به 

عنوان سخنگو، محمدباقر  چی به رئیس دوم، علی وقف رأی نایب 43رئیس اول، نظر افضلی با  عنوان نایب رأی به 41محمودزاده با 

 .عنوان دبیر دوم انتخاب شدند اری بهعنوان دبیر اول و علی بختی سعادت به

استان کشور که استان خوزستان با چهار نماینده دارای بیشترین تعداد اعضای این  46ترکیب این کمیسیون مشتمل بر نمایندگان 

 :شود، به شرح زیر است کمیسیون می

 (فارس)نماینده سپیدان  -عالءالدین خادم . 4

 (یالنگ)رشت  -جوریانی  محمدصادق حسنی. 3

 (گلستان)گرگان  -نژاد  نورمحمد تربتی. 9

 (خراسان جنوبی)بیرجند  -نظر افضلی . 1

 (زنجان)زنجان و طارم  -چی  علی وقف. 1

 (خوزستان)دزفول  -پالنگان  زاده عباس پاپی. 6

 (سیستان و بولچستان)شهر  چابهار و نیک -نژاد  عبدالغفور ایران. 4

 (مازندران)ن و رامسر تنکاب -نژاد  اهلل شریعت شمس. 1

 (کردستان)قروه و دهگالن  -محمد مرادی  علی. 3

 (خوزستان)شوش  -نوری   سیدراضی. 40

 (سیستان و بلوچستان)زابل  -احمد کیخا . 44

 (آذربایجان غربی)مهاباد  -جالل محمودزاده . 43
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 انتصابات
 آیانا - 0/9۲خرداد  1/: تاریخ

  مشاور جدید مدیرعامل بانک کشاورزی در امور مجلسمشاور جدید مدیرعامل بانک کشاورزی در امور مجلسانتصاب انتصاب 

مرتضی شهیدزاده، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی طی حکمی حجت االسالم سید محمد سادات ابراهیمی را به 

 .عنوان مشاور جدید مدیرعامل این بانک در امور مجلس شورای اسالمی تعیین کرد

  خرداد با حضور 33کشاورزی، آیین تودیع و معارفه مشاور مدیرعامل در امور مجلس روز شنبه گزارش ایانا از روابط عمومی بانک 

مسعود شریفات، مدیرامور حوزه مدیریت بانک کشاورزی برگزار شد و طی آن مسعود شریفات ضمن تشریح جایگاه مجلس شورای 

از زحمات و خدمات ارزنده  تای توسعه بخش کشاورزی،اسالمی و نوع ارتباط و تعامل بانک کشاورزی با قوه مقننه کشور در راس

با اهدای حکم شهیدزاده، سید محمد سادات ابراهیمی را به سمت مشاور جدید مدیرعامل  احمد ناصری گهر تشکر و قدردانی و

 .بانک کشاورزی در امور مجلس تعیین کرد

شوشتر و گتوند و عضو کمیسیون کشاورزی، آب و  شایان ذکر است سید محمد سادات ابراهیمی، نماینده مردم شهرستان های

 ./منابع طبیعی در دوره هشتم و نهم مجلس شورای اسالمی بوده است

/news/fa/ir.iana.www//:http94149D%/1%A4%D3%16% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/fa/news/31473/%D8%A7%D9%86%25


 
مطالعات راهبردی کشاورزی و آبمرکز ملی   

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته چهارم خرداد 

 

47 
 

 انتصابات
 آیانا - 0/9۲خرداد  59: تاریخ

  اعضای هیات رئیسه فراکسیون محیط زیست مجلس دهم مشخص شدنداعضای هیات رئیسه فراکسیون محیط زیست مجلس دهم مشخص شدند

 .اعضای هیات رئیسه فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس شورای اسالمی در دور دهم مشخص شدند

 .لس مشخص شدندبه گزارش ایانا از خانه ملت، اعضای هیات رئیسه فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مج

 .انتخاب شدرئیس این فراکسیون گفتنی است محمد رضا تابش نماینده مردم اردکان به عنوان 

نواب بر این اساس جبار کوچکی نژاد نماینده مردم رشت و عبدالکریم حسین زاده نماینده مردم نقده و اشنویه به ترتیب به عنوان 

 .انتخاب شدندرئیس 

گفتنی است یوناتن بت کلیا نماینده اقلیت ارامنه و فریده اوالد قبا نماینده مردم تهران به ترتیب به عنوان منشی اول و دوم انتخاب 

 .برگزیده شدسخنگوی این فراکسیون شدند، همچنین سید کاظم دلخوش نماینده مردم صومعه سرا نیز به عنوان 
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 کشمش/ انگور
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 بازار و قیمت ها

 خبرنگاران جوان - 0/9۲خرداد  5۹: تاریخ

  قیمت هویج گران شدقیمت هویج گران شد/ / هندوانه در صف ارزانیهندوانه در صف ارزانی

 .قیمت هویج نسبت به چند هفته گذشته به سبب عرضه محدود افزایش چشمگیری یافته است: گفترئیس اتحادیه میوه و سبزی 

با اشاره به افزایش قیمت اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛  حسین مهاجران رئیس اتحادیه میوه و سبزی در گفتگو با خبرنگار

 .قیمت هویج نسبت به چند هفته گذشته به سبب عرضه محدود افزایش چشمگیری یافته است :هویج اظهار داشت

تومان است و از طرفی قیمت محصول با توزیع و  900هزار و  3الی  300هزار و  3در حال حاضر قیمت هر کیلو هویج : وی افزود

 .عرضه محصول از مناطق دیگر کاهش می یابد

هزار  46درصد کاهش از کیلویی  10قیمت انگور یاقوتی در بازار با : درصدی انگور یاقوتی بیان کرد 10مهاجران با اشاره به کاهش 

 .هزار تومان رسیده است 1تومان به 

با توجه به وزش باد گرم در استان خوزستان محصول هندوانه استان های جنوبی از بین رفت و : وی با اشاره به قیمت هندوانه گفت

روز آینده با رسیدن محصول از بوئین زهرا و اراک قیمت ها کاهش   41نه از منطقه شیراز عرضه می شود که تا اکنون تنها هندوا

متوسط قیمت هر کیلو سیب گالب،  در حال حاضر : رئیس اتحادیه میوه و سبزی با اشاره به قیمت میوه ها تصریح کرد.می یابد 

 100الی هزار و  400هزار تومان، خیار گلخانه  6الی  1هزار تومان، مشهدی  49الی  43هزار تومان، گیالس تکدانه  1زردآلو و هلو 

 .تومان به فروش می رسد 100الی هزار و  600هزار تومان، گوجه  1الی  4تومان، توت فرنگی سنندج 
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 بازار و قیمت ها
 فودپرس 0/92خرداد ماه  52سه شنبه 

  منتشر شدمنتشر شد  ۴۹۴۹قیمت محصوالت و هزینه خدمات کشاورزی سال قیمت محصوالت و هزینه خدمات کشاورزی سال 

 .از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد 31گزارش قیمت محصوالت و هزینه خدمات کشاورزی سال  <کشاورزی

 محصوالت کشاورزی( الف

 غالت ـ 4

 ـ گندم4ـ4

ریال بیشترین و  44110استان ایالم با . ریال بوده است 44913قیمت فروش آزاد یک کیلوگرم گندم در کل کشور  4931در سال 

قیمت فروش به دولت این محصول . اند ریال کمترین قیمت فروش آزاد را در کل کشور داشته 3344استان سیستان و بلوچستان با 

. ریال رسیده است 44191های فروش به دولت و آزاد آن به رقم  یال بوده است که در نتیجه، متوسط قیمتر 44414در کل کشور 

 .درصد داشته است 4464افزایشی معادل  39قیمت فروش این محصول نسبت به سال 

 ـ جو4ـ3

ریال بیشترین و استان  43433استان بوشهر با . ریال بوده است 1133قیمت فروش یک کیلوگرم جو در کل کشور  4931در سال 

 39درصد نسبت به سال  960قیمت فروش این محصول معادل . اند های فروش را داشته ریال کمترین قیمت 4911همدان با 

 .افزایش داشته است

 ـ شلتوک4ـ9

فروش  های بیشترین و کمترین قیمت. ریال رسید 36141قیمت فروش یک کیلوگرم شلتوک در کل کشور به رقم  4931در سال 

قیمت فروش این محصول در . ریال اختصاص داشته است 41114ریال و خوزستان با  99314های اصفهان با  به ترتیب به استان

 .دهد درصد نشان می 4464افزایشی معادل  39سال مورد بررسی نسبت به سال 

 ای ـ ذرت دانه4ـ4

ریال  43110استان خراسان رضوی با . ریال بوده است 3919ای در کل کشور  قیمت فروش یک کیلوگرم ذرت دانه 4931در سال 

قیمت فروش این محصول نسبت به سال . اند ریال کمترین قیمت فروش در کل کشور را داشته 4311بیشترین و استان همدان با 

 .درصد افزایش داشته است 364معادل  39

 ـ حبوبات3

 ـ نخود3ـ4

ریال بیشترین و  11111ریال بوده است که استان قزوین با  31440کل کشور در  4931قیمت فروش یک کیلوگرم نخود در سال 

نسبت به  31قیمت فروش این محصول در سال . اند ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته 44000استان مازندران با 

 .درصد داشته است 3460افزایشی برابر  39سال 

 ـ عدس3ـ3

ریال  13664ریال رسید که استان قزوین با  96613گرم عدس در کل کشور به رقم قیمت فروش یک کیلو 4931در سال 

قیمت فروش این محصول نسبت به . ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته است 36334بیشترین و استان اصفهان با 

 .داشته است 3161افزایشی معادل  39سال 

 های روغنی ـ دانه9
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 ـ آفتابگردان روغنی9ـ4

ریال بوده است که استان خراسان  31491در کل کشور معادل  4931یمت فروش یک کیلوگرم آفتابگردان روغنی در سال ق

قیمت فروش این . اند ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته 30000ریال بیشترین و استان سمنان با  90001شمالی با 

 .ش داشته استدرصد افزای 1364معادل  39محصول نسبت به سال 

 ـ کلزا9ـ3

ریال  31410استان کهگیلویه و بویراحمد با . ریال بوده است 34633قیمت فروش یک کیلوگرم کلزا در کل کشور  4931در سال 

قیمت فروش این محصول . اند ریال کمترین قیمت فروش در کل کشور را داشته 43000بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با 

 .درصد افزایش داشته است 4160معادل  39نسبت به سال 

 ـ محصوالت لیفی1

 (وش)ـ پنبه 1ـ4

ریال بیشترین و  90000ریال بوده است که استان کرمان با  31131قیمت فروش یک کیلوگرم پنبه در کل کشور  4931در سال 

افزایشی  39محصول نسبت به سال قیمت فروش این . اند ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته 4611استان سمنان با 

 .درصد داشته است 161معادل با 

 محصوالت جالیزی ـ 1

 ـ هندوانه1ـ4

ریال بیشترین و  1101استان گلستان با . ریال بوده است 9613قیمت فروش یک کیلوگرم هندوانه در کل کشور  4931در سال 

قیمت فروش این محصول در سال مورد بررسی . اند داشتهریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور  4400استان کردستان با 

 .درصد داشته است 964کاهشی معادل  39نسبت به سال 

 ـ خربزه1ـ3

ریال بیشترین  44369استان گیالن با . ریال بوده است 1913در سال مورد بررسی قیمت فروش یک کیلوگرم خربزه در کل کشور 

قیمت فروش این محصول نسبت به سال . اند رین قیمت فروش را در کل کشور داشتهریال کمت 9401و استان آذربایجان غربی با 

 .درصد کاهش داشته است 3461معادل  39

 ـ خیار1ـ9

ریال  43111استان خراسان جنوبی با . ریال رسید 44913قیمت فروش یک کیلوگرم خیار در کل کشور به رقم  4931در سال 

با  39قیمت فروش خیار نسبت به سال . اند ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته 1616بیشترین و استان لرستان با 

 .درصد مواجه بوده است 4661افزایشی معادل 

 ـ سبزیجات6

 زمینی ـ سیب6ـ4

ریال  4114استان مازندران با . ریال بوده است 1943زمینی در کل کشور  قیمت فروش یک کیلوگرم سیب 4931در سال 

قیمت فروش این محصول در سال . اند ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته 3113و استان کردستان با بیشترین 

 .درصد کاهش داشته است 9963معادل  39نسبت به سال  4931

 فرنگی ـ گوجه6ـ3
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روش را استان گیالن باالترین قیمت ف. ریال بوده است 1199فرنگی در کل کشور  قیمت فروش یک کیلوگرم گوجه 4931در سال 

نسبت  31قیمت فروش این محصول در سال . اند ریال داشته 3691ترین قیمت فروش را استان گلستان با  ریال و پایین 41116با 

 .درصد افزایش داشته است 4964معادل  39به سال 

 ـ بادمجان6ـ9

ریال باالترین و  41694استان گیالن با . ستریال بوده ا 3011قیمت فروش یک کیلوگرم بادمجان در کل کشور  4931در سال 

معادل  39قیمت فروش این محصول نسبت به سال . اند ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته ریال پایین 1400استان فارس با 

 .درصد افزایش داشته است 39

 ـ پیاز6ـ1

ریال باالترین  46136استان مازندران با . بوده استریال  4414در سال مورد بررسی قیمت فروش یک کیلوگرم پیاز در کل کشور 

قیمت فروش این محصول در . اند ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته ریال پایین 3609قیمت فروش و استان خوزستان با 

 .درصد کاهش داشته است 461نسبت به سال قبل معادل  4931سال 

 ای ـ محصوالت علوفه4

 ـ یونجه4ـ4

ریال بیشترین و  41303استان بوشهر با . ریال بوده است 1044یمت فروش یک کیلوگرم یونجه در کل کشور ق 4931در سال 

معادل  39قیمت فروش این محصول نسبت به سال . اند ریال کمترین قیمت فروش در کل کشور را داشته 1404استان خوزستان با 

 .درصد افزایش داشته است 3161

 ـ شبدر خشک4ـ3

ریال  4301استان آذربایجان شرقی با . ریال بوده است 4444قیمت فروش یک کیلوگرم شبدر در کل کشور  4931در سال 

قیمت فروش این محصول در سال . اند ریال کمترین قیمت فروش در کل کشور را داشته 6414بیشترین و استان خوزستان با 

 .درصد افزایش داشته است 4361معادل  39نسبت به سال  4931

 دار های هسته یوهـ م1

 ـ زردآلو1ـ4

ریال بیشترین  64446استان تهران با . ریال بوده است 91164قیمت فروش یک کیلوگرم زردآلو در کل کشور برابر  4931در سال 

با  39قیمت فروش زردآلو نسبت به سال . اند ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته 46049و استان آذربایجان غربی با 

 .رو بوده است درصد روبه 169اهشی معادل ک

 ـ هلو1ـ4

ریال بیشترین و  94111استان مازندران با . ریال بوده است 36100قیمت فروش یک کیلوگرم هلو در کل کشور  4931در سال 

معادل  39قیمت فروش این محصول نسبت به سال . اند ریال کمترین قیمت فروش در کل کشور را داشته 49134استان زنجان با 

 .درصد افزایش داشته است 463

 دار های دانه ـ میوه3

 ـ سیب درختی3ـ4
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ریال و  31341استان تهران با . ریال بوده است 43101در کل کشور  4931قیمت فروش یک کیلوگرم سیب درختی در سال 

قیمت فروش این محصول در . اند بوده ترین قیمت فروش در کل کشور ریال به ترتیب دارای باالترین و پایین 4491استان همدان با 

 .درصد کاهش داشته است 4160معادل  39نسبت به سال  31سال 

 ـ انگور3ـ3

بیشترین و کمترین قیمت فروش در کل . ریال بوده است 43111قیمت فروش یک کیلوگرم انگور در کل کشور  4931در سال 

قیمت فروش این محصول در . های لرستان و فارس تعلق داشته است ریال بوده است که به ترتیب به استان 4411و  90000کشور 

 .درصد افزایش داشته است 4963معادل  39نسبت به سال  31سال 

 ـ مرکبات40

 ـ پرتقال40ـ4

ریال بیشترین و  39444استان فارس با . ریال بوده است 41136قیمت فروش یک کیولگرم پرتقال در کل کشور  4931در سال 

نسبت به  4931قیمت فروش این محصول در سال . اند ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته 44440ن با استان گلستا

 .درصدی مواجه بوده است 4661با کاهش  39سال 

 ـ نارنگی40ـ3

 44146استان کهگیلویه و بویراحمد با . ریال بوده است 44400قیمت فروش یک کیلوگرم نارنگی در کل کشور  4931در سال 

قیمت فروش این محصول نسبت به . اند ریال کمترین قیمت فروش در کل کشور را داشته 4333ریال بیشترین و استان گلستان با 

 .درصد کاهش داشته است 4463معادل  39سال 

 های دامی دام و فرآورده( ب

 ـ دام4

 ـ گوسفند و بره زنده پرواری4ـ4

استان . ریال بوده است 440030گوسفند و بره به صورت زنده در کل کشور در سال مورد بررسی قیمت فروش یک کیلوگرم 

ترین قیمت فروش را در کل  ریال پایین 11414ریال باالترین و استان کهگیلویه و بویراحمد با  411134سیستان و بلوچستان با 

 .ه استدرصد افزایش داشت 963معادل  39قیمت فروش این محصول نسبت به سال . اند کشور داشته

 ـ گاو و کمتر از دو سال پرواری4ـ3

. ریال بوده است 449116قیمت فروش یک کیلوگرم گاو کمتر از دو سال پرواری به صورت زنده در کل کشور  4931در سال 

قیمت . اند ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته 19144ریال بیشترین و استان گلستان با  493900استان گیالن با 

 .درصد افزایش داشته است 161برابر  39نسبت به سال  4931فروش این محصول در سال 

 های دامی ـ فرآورده3

  (شسته نشده)ـ پشم گوسفند 3ـ4

استان کرمان با . ریال بوده است 41361در کل کشور ( شسته نشده)قیمت فروش یک کیلوگرم پشم گوسفند  4931در سال 

قیمت فروش . اند ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته ریال به ترتیب باالترین و پایین 1041ا ریال و استان مازندران ب 19131

 .درصد کاهش داشته است 4060معادل  39نسبت به سال  4931آن در سال 

 (چرخ نکرده)ـ شیر گوسفند 3ـ3
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ریال بوده است که نسبت به  33941قیمت فروش یک کیلوگرم شیر گوسفند به صورت چرخ نکرده در کل کشور  4931در سال 

ریال باالترین و استان سیستان و بلوچستان  13369استان خراسان رضوی با . رو بوده است درصدی روبه 3061با افزایش  39سال 

 .اند ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته ریال پایین 300060با 

 (چرخ نکرده)ـ شیر گاو 3ـ9

 461افزایش  39ریال بوده است که نسبت به سال  44349م شیر گاو در کل کشور قیمت فروش یک کیلوگر 4931در سال 

ترین قیمت فروش را  ریال پایین 3441ریال باالترین و استان سیستان و بلوچستان با  30491استان بوشهر با . درصدی داشته است

 .اند در کل کشور داشته

 خدمات کشاورزی( ج

 خدمات ماشینی ـ 4

 زراعی آبی با تراکتورـ شخم زمین 4ـ4 

استان . ریال بوده است 4011039هزینه یک بار شخم یک هکتار زمین زراعی آبی با تراکتور در کل کشور  4931در سال 

ریال به ترتیب بیشترین و کمترین هزینه انجام این خدمت را در کل کشور  463304ریال و استان ایالم با  9013313هرمزگان با 

 .درصد افزایش داشته است 464معادل  39هزینه انجام این خدمت نسبت به سال متوسط . اند داشته

 ـ شخم زمین زراعی دیم با تراکتور4ـ3

استان . ریال بوده است 333311در سال مورد بررسی هزینه یک بار شخم یک هکتار زمین زراعی دیم با تراکتور در کل کشور 

ریال به ترتیب بیشترین و کمترین هزینه انجام این خدمت را در  413941با ریال و استان خراسان رضوی  3091433اصفهان با 

 .درصد افزایش داشته است 1166معادل  39متوسط هزینه انجام این خدمت نسبت به سال . اند کل کشور داشته

 ـ دیسک زمین آبی با تراکتور4ـ 9

استان گیالن . ریال بوده است 444939ور در کل کشور هزینه یک بار دیسک یک هکتار زمین زراعی آبی با تراکت 4931در سال 

. اند ریال به ترتیب بیشترین و کمترین هزینه انجام این خدمت را در کل کشور داشته 991140ریال و استان قم با  3496414با 

 .درصد افزایش داشته است 164معادل  39متوسط هزینه انجام این خدمت نسبت به سال 

 با تراکتورـ دیسک زمین دیم 4ـ1

استان . ریال بوده است 139433بار دیسک یک هکتار زمین زراعی دیم با تراکتور در کل کشور  در سال مورد بررسی هزینه یک

ریال به ترتیب بیشترین و کمترین هزینه انجام این خدمت را در کل  943433ریال و استان مرکزی با  3146434مازندران با 

 .درصد افزایش داشته است 4460معادل  39نه انجام این خدمت نسبت به سال متوسط هزی. اند کشور داشته

 ـ خدمات نیروی انسانی3

 (مرد)چین  ـ کارگر میوه3ـ4

ریال  161043استان قزوین با . ریال بوده است 119463چین مرد در کل کشور  دستمزد روزانه یک نفر کارگر میوه 4931در سال 

سطح این . اند ترین سطح دستمزد را در کل کشور داشته ریال به ترتیب باالترین و پایین 310419و استان سیستان و بلوچستان با 

 .درصد افزایش یافته است 3063معادل  39دستمزد نسبت به سال 

 (زن)چین  ـ کارگر میوه3ـ3
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 141334استان قزوین با . ریال بوده است 931414چین زن در کل کشور  در سال مورد بررسی دستمزد روزانه یک نفر کارگر میوه

سطح این . اند ترین سطح دستمزد را در کل کشور داشته ریال به ترتیب باالترین و پایین 341364ریال و استان خراسان جنوبی با 

 .درصد افزایش داشته است 164معادل  39دستمزد نسبت به سال 

 (مرد)ـ دروگر غالت 3ـ9

 414100استان گیالن با . ریال بوده است 134319دستمزد روزانه یک نفر کارگر دروگر غالت مرد در کل کشور  4931در سال 

متوسط سطح این به طور . اند ترین سطح دستمزد را در کل کشور داشته ریال پایین 399141ریال باالترین و استان گلستان با 

 .درصد افزایش داشته است 461معادل  39دستمزد نسبت به سال 

 (مرد)کار  کار و تنک ـ کارگر وجین3ـ1

استان کهگیلویه و . ریال بوده است 116111کار مرد در کل کشور  کار و تنک دستمزد روزانه یک نفر کارگر وجین 4931در سال 

ترین سطح دستمزد را در کل کشور  ریال به ترتیب باالترین و پایین 340316با  ریال و استان خوزستان 149410بویراحمد با 

 .درصد افزایش داشته است 9364معادل  39متوسط سطح این دستمزد نسبت به سال . اند داشته

 (زن)کار  کار و تنک ـ کارگر وجین3ـ1

استان . ریال بوده است 939116در کل کشور معادل کار زن  کار و تنک در سال مورد بررسی، دستمزد روزانه یک نفر کارگر وجین

. اند ترین سطح دستمزد را در کل کشور داشته ریال به ترتیب باالترین و پایین 411669ریال و استان گلستان با  463691گیالن با 

 .درصد افزایش یافته است 461معادل  39متوسط این دستمزد نسبت به سال 

eaa=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http4f9ac 
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 بازار و قیمت ها
  ایرنا - 131/30/92/ :تاریخ خبر

  هزار ریال شد هزار ریال شد   7070قیمت مرغ در بازار قیمت مرغ در بازار 

هزار لایر و در  66را در میدان بهمن نرخ هرکیلوگرم مرغ ( یکشنبه)اتحادیه صنف فروشندگان پرنده و ماهی، امروز  -ایرنا -تهران

 . هزار لایر اعالم کرد ۲5بازار 

هر کیلوگرم مرغ زنده در : رئیس اتحادیه صنف فروشندگان پرنده و ماهی گفت« مهدی یوسف خانی»به گزارش روز یکشنبه ایرنا، 

هزار ریال  64حویل درب واحد های صنفی هزار ریال، ت 66هزار ریال، میدان بهمن  66هزار ریال، کشتارگاه  13محل مرغداری ها 

 .هزار ریال به فروش می رسد 63همچنین هر کیلوگرم ران مرغ به نرخ . هزار ریال قیمت دارد 43و در بازار مصرف 

قیمت تمام شده هر کیلوگرم گوشت مرغ بین  4939پیش از این اعالم شده بود، بر پایه برآوردهای وزارت جهادکشاورزی در سال 

 .هزار ریال است 10هزار ریال و تخم مرغ حدود  41تا  40

 هزار ریال شد 13قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ ** 

 33به گفته رییس اتحادیه صنف فروشندگان پرنده و ماهی تهران، امروز نرخ هر کیلوگرم تخم مرغ در محل مرغداری ها حدود 

 .هزار ریال است 13ا هزار ریال و در خرده فروشی ه 91هزار ریال، در واحدهای صنفی 

براساس نرخ های . به گفته یوسف خانی تخم مرغ مارک دار با چهار درصد افزایش نسبت به قیمت های اعالمی عرضه می شود

 .هزارریال به فروش می رسد 11اعالم شده، قیمت هر شانه دو کیلوگرمی تخم مرغ با قیمت حدود 

 قیمت انواع ماهی ** 

هزار ریال، حلوای سیاه  390ع ماهی در معامالت عمده فروشی ها را به ازای هرکیلوگرم ماهی شیر جنوب این مقام مسئول، نرخ انوا

هزارریال،  900هزارریال، راشگو جنوب  340هزار ریال، شوریده  440هزار ریال و هامور جنوب 430هزار ریال، شیرنیزه ای  300

هزارریال اعالم  430هزارریال و سنگسر شهری  60هزارریال، گیش  60 هزار ریال، سارم 410هزارریال، سنگسر طالیی  460سرخو 

هزار ریال، کپور  490( سفید پرورشی آزاد)هزار ریال، آمور 11هزار ریال، قزل آال  440به گفته وی، ماهی تیالپیا هر کیلوگرم .کرد

 .هزارریال معامله شد 910نروژ هزار ریال و سالمون 400هزار ریال و قزل سالمون  61هزار ریال، آزاد دزفول  490

هزار  410هزار ریال، شیر نیزه ای  330هزار ریال، حلوای سیاه  310همچنین قیمت خرده فروشی هر کیلوگرم ماهی شیر جنوب 

هزارریال، سنگسر طالیی  410هزارریال، سرخو  930هزارریال، راشگو جنوب  390هزار ریال، شوریده  430ریال و هامور جنوب 

 .هزار ریال اعالم شد 410هزارریال و سنگسر شهری  10هزارریال، گیش  10ر ریال، سارم هزا 440

سفید )هزار ریال، آمور 401هزار ریال، قزل آال  430هر کیلوگرم ماهی تیالپیا امروز در خرده فروشی ها با نرخ : یوسف خانی افزود

 940هزار ریال و سالمون نروژ  430هزار ریال، قزل سالمون  11هزار ریال، آزاد دزفول 410هزار ریال، کپور  410( پرورشی آزاد

کیلوگرم در سال  3161به گزارش ایرنا، براساس آمارها سرانه مصرف گوشت مرغ در ایران نیز بیش از .هزارریال به فروش می رسد

، (4164)، اتحادیه اروپا(3164)، کلمبیا(کیلوگرم 366)اعالم شده و به این ترتیب میزان مصرف این نوع گوشت، بیشتر از چین

 .است( 4161)و کره جنوبی( 4661)، ژاپن(961)، اندونزی(369)هند

 .عدد در سال رسیده است 434به  460در چهار سال گذشته سرانه مصرف تخم مرغ در کشور از 

مصرف ( فائو)بار کشاورزی کیلوگرم اعالم شده، اما براساس گزارش سازمان جهانی خوار 4363میانگین سرانه مصرف ماهی در جهان 

 .کیلوگرم است 363سرانه ماهی در ایران 

/News/fa/ir.irna.www//:http13441030/ 
 

http://www.irna.ir/fa/News/82118090/
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 برنامه و سیاست ها

 فارس - 9۲31/35۲:  تاریخ

  کشاورزیکشاورزیکاهش مخاطرات و مدیریت بحران بخش کاهش مخاطرات و مدیریت بحران بخش     نامه حمایت از برنامهنامه حمایت از برنامه  تفاهمتفاهم
های کاهش مخاطرات و مدیریت  تفاهم نامه وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت بحران کشور در راستای حمایت از برنامه 

 . بحران بخش کشاورزی از سوی وزیر جهاد کشاورزی برای اجرا ابالغ شد

های کاهش مخاطرات و مدیریت  جهاد کشاورزی، این تفاهم نامه به منظور تقویت برنامهوزارت  به نقل خبرگزاری فارسبه گزارش 

های مادر تخصصی، روسای سازمان جهاد کشاورزی استان   ها و شرکت  ها، سازمان بحران بخش کشاورزی به روسا و مدیران موسسه

 .ها، مدیران کل دفاتر مستقل و صندوق بیمه کشاورزی ابالغ شده است

الغیه وزیر جهاد کشاورزی آمده است که حمایت از طرح ها و برنامه های مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی در اب

( 31)قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور و ماده ( 43)قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت، ماده ( 40)از محل منابع ماده 

 .این تفاهم نامه قابل طرح و پی گیری استآیین نامه اجرایی آن، در چارچوب مفاد 

 .گیری برنامه ها خواهد بود براساس این ابالغیه، دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی نیز مرجع هماهنگی و پی

رح های بنابر این گزارش، در تفاهم نامه وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت بحران کشور ضمن تاکید بر تهیه و اجرای ط

آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور،طرح ( 1) جامع خطرپذیری بخش کشاورزی در هر استان مطابق ماده

بینی، پیشگیری، مقابله، بازتوانی و بازسازی آسیب های ناشی از انواع  پیش  های در اولویت حمایت اعتباری برای ها و برنامه

به ( سازمان مدیریت بحران کشور)از محل منابع اعتباری وزارت جهاد کشاورزی و وزارت کشور مخاطرات در بخش کشاورزی 

 .صورت مشترک در زیر بخش های مختلف مورد توافق قرار گرفته است

کاهش مخاطرات و مدیریت بحران در بیماری های دام،طیور و آبزیان،آفات و بیماری های گیاهی، جنگل ها و مراتع و اجرای 

داری، خشکسالی و سرمازدگی در زیربخش های زراعت و باغبانی و کاهش مخاطرات و مدیریت بحران   ت آبخیزداری و آبخوانعملیا

 .خشکسالی در مناطق عشایری از موضوعات مورد توافق در این تفاهم نامه است

های ارتقای بهره وری مصرف آب   طرحوزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت بحران کشور همچنین توافق کرده اند که در اجرای 

 .و مقابله با بحران کم آبی در بخش کشاورزی و همچنین توسعه بیمه کشاورزی، همکاری مشترک انجام دهند
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 برنامه و سیاست ها
 ایرنا - 131/30/92/ :تاریخ خبر

  آغاز شناسایی و تسهیل فرآیندهای صدور مجوز در بخش کشاورزی آغاز شناسایی و تسهیل فرآیندهای صدور مجوز در بخش کشاورزی 

مرحله شناسایی و تسهیل فرآیندهای صدور مجوزهای : مدیر کل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت -ایرنا  -تهران 
 . د خوردکسب و کار در وزارت جهاد کشاورزی کلی

سیاست ( 4)و ( 6)، ( 4)در مرحله سوم از اجرای قانون اصالح مواد : به گزارش ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، محمد خالدی افزود

تالش می کنیم ضمن شناسایی درست فرآیندهای اخذ مجوز کسب و کار در بخش کشاورزی ، فرآیندهای غیر  11های کلی اصل 

 .ساده ای نیستضروری را حذف کنیم که کار 

وی هدف از اجرای این فاز را تسریع و تسهیل انجام فرآیند صدور مجوز برای انجام یک فعالیت و یا کسب و کار در حوزه کشاروزی 

 . و در نهایت رضایت بخش خصوصی عنوان کرد

میان زیر بخش های خالدی شناسایی و حذف درست مراحل غیر ضروری صدور مجوزهای کسب و کار را مستلزم همکاری خوب 

کشاورزی، معاونت های تخصصی و همچنین تیم مشاوری که از سوی وزارت اقتصاد و امور دارایی این موضوع را پیگیری می کند، 

پس ازمرحله شناسایی و تسهیل فرآیند صدور مجوزهای کسب و کار در حوزه کشاورزی باید ارتباطات مان : وی اضافه کرد.دانست

 .تصمیماتی که در سطح کالن گرفته می شود، برقرارباشد با دستگاه ها برای

ما با اجرای این فاز می خواهیم طوری عمل کنیم که متقاضیان فعالیت : مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت

 .در حوزه کشاورزی دیگرمدت شش ماه تا یکسال در فرآیند صدور مجوز کسب و کار معطل نشوند

پس از تاکید سیاست مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، ما در نخستین فاز که در سال : کرد خالدی اضافه

آغاز شد ، مجوزهای کسب و کار در زیر بخش های مختلف کشاورزی را احصا کردیم و در فاز دوم نیز تجمیع، ادغام و حذف  4939

کسب و کار بخش کشاورزی تعیین و توسط هیات مقررات زدایی مستقر  مجوز 36مجوزهای غیر ضروری انجام گرفت که در نهایت 

 .در وزارت اقتصاد و امور دارایی تصویب شد

مورد جنگل، مرتع و آبخیز داری،  44مورد دامپزشکی،  90مورد مربوط به امور تولیدات دامی ،  33مجوز،  36از این : وی ادامه داد

 3مورد تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،  1مورد حفظ نباتات،  1مورد بازرگانی،  1مورد شیالت،  6مورد تعاون روستایی،  44

 .مورد امور اراضی و یک مورد باغبانی است

میلیون تن انواع محصوالت کشاورزی تولید و بخشی از محصوالت مازاد برنیاز مصرف داخلی  440به گزارش ایرنا، سالیانه بیش از 

 .شودبه کشورهای متقاضی صادر می 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 0/9۲خرداد  5۲: تاریخ

  های مدیریت بحران بخش کشاورزی ابالغ شدهای مدیریت بحران بخش کشاورزی ابالغ شد  برنامهبرنامه

 .کشاورزی را برای اجرا ابالغ کردهای کاهش مخاطرات و مدیریت بحران بخش  وزیر جهادکشاورزی برنامه

گردهمایی سراسری مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی به گزارش ایانا، در حالی که دهم خرداد ماه سال جاری 

برگزار شد و مقرر گردید تا برنامه هایی جدی و عملیاتی برای کاهش مخاطرات رایج برای بخش کشاورزی و مدیریت بحران این 

های کاهش مخاطرات و مدیریت  برنامه "تفاهم نامه عمل آید، سرانجام محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی کشورمان، بخش به 

های کاهش مخاطرات و مدیریت بحران بخش کشاورزی به روسا و مدیران  را به منظور تقویت برنامه "بحران بخش کشاورزی

ها، مدیران کل دفاتر مستقل و صندوق  ازمان جهاد کشاورزی استانهای مادر تخصصی، روسای س ها و شرکت ها، سازمان موسسه

 .بیمه کشاورزی ابالغ کرد

های مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی از  ها و برنامه حمایت از طرح: در ابالغیه وزیر جهاد کشاورزی آمده است

( 31)قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور و ماده  (43)قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت، ماده ( 40)محل منابع ماده 

 .آیین نامه اجرایی آن، در چارچوب مفاد این تفاهم نامه قابل طرح و پی گیری است

 . ها خواهد بود براساس این ابالغیه، دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی نیز مرجع هماهنگی و پیگیری برنامه

های جامع خطرپذیری بخش  ت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت بحران کشور ضمن تاکید بر تهیه و اجرای طرحنامه وزار در تفاهم

های در  ها و برنامه آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، طرح( 1) کشاورزی در هر استان مطابق ماده

های ناشی از انواع مخاطرات در بخش  له، بازتوانی و بازسازی آسیباولویت حمایت اعتباری برای پیش بینی، پیشگیری، مقاب

به صورت مشترک در زیر ( سازمان مدیریت بحران کشور)کشاورزی از محل منابع اعتباری وزارت جهاد کشاورزی و وزارت کشور 

 . بخش های مختلف مورد توافق قرار گرفته است

ها و مراتع و اجرای  های گیاهی، جنگل م، طیور و آبزیان، آفات و بیماریهای دا کاهش مخاطرات و مدیریت بحران در بیماری

های زراعت و باغبانی و کاهش مخاطرات و مدیریت بحران  داری، خشکسالی و سرمازدگی در زیربخش عملیات آبخیزداری و آبخوان

 .خشکسالی در مناطق عشایری از موضوعات مورد توافق در این تفاهم نامه است

های ارتقای بهره وری مصرف آب  اند که در اجرای طرح د کشاورزی و سازمان مدیریت بحران کشور همچنین توافق کردهوزارت جها

 . و مقابله با بحران کم آبی در بخش کشاورزی و همچنین توسعه بیمه کشاورزی، همکاری های مشترک انجام دهند
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 0/9۲خرداد  5۹: تاریخ

  راهکارهای مقابله با دامپینگ آمریکا در بازار پسته اعالم شدراهکارهای مقابله با دامپینگ آمریکا در بازار پسته اعالم شد

خاص و کیفیت بهتر پسته ایرانی، تمرکز  دبیر کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، عطر و طعم

عنوان راهکارهایی برای مقابل با دامپینگ آمریکا عنوان  روی تجارت مغز سبز پسته و افزایش ماندگاری پسته تازه برای صادرات را به

برگزاری کشاورزی وگو با خبرنگار خ دبیر کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان امروز در گفت.کرد

با توجه : هزار تن محصول پسته امسال در آمریکا که تقریباً دوبرابر تولید داخلی خواهد بود، گفت 910، با اشاره به تولید (ایانا)ایران 

ابت را ریزی درستی نداشته باشیم، قدرت رق شده باال، در صورتی که برای فروش برنامه به تولید پایین ما در هر هکتار و قیمت تمام

کند که با افزایش تولید در آمریکا و  ها از این حکایت می در حال حاضر حدس و گمان: مقداد تکلوزاده افزود.از دست خواهیم داد

ها به  رو خواهد شد و باید خود را برای تبدیل این گمانه المللی با مشکل روبه ها، فروش پسته ایرانی در بازارهای بین کاهش قیمت

مان آمریکا رقابت  توانیم در سه حوزه با رقیب اصلی وی با بیان اینکه برای از دست ندادن بازار بین المللی می.کنیم واقعیت آماده

رقابت در سه بخش عطر و طعم خاص و کیفیت بهتر پسته ایرانی، تمرکز روی تجارت مغز سبز پسته برای : کنیم، خاطرنشان کرد

بهداشتی و افزایش ماندگاری پسته تازه برای صادرات تا چهار ماه پس از فصل برداشت  پزی، آرایشی و استفاده در صنایع شیرینی

 .راهکارهایی برای باقی ماندن در این بازار است

در حال حاضر پسته آمریکایی به قیمت هر : دبیر کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان ادامه داد

شود و در صورت دامپینگ آمریکا، باید بتوانیم با  هزار تومان تولید می 41تا  41هزار تومان و پسته ایرانی کیلوگرم هفت تا هشت 

تکلوزاده با بیان اینکه آنچه تاکنون باعث ماندگاری ایران در بازار رقابتی شده، عطر و طعم پسته ایرانی است، .برنامه وارد عمل شویم

دنبال خرید  شده، به گونه طعم و مزه است و بسیاری از کشورها نیز بدون توجه به قیمت تمامپسته آمریکایی فاقد هر: تصریح کرد

وی در پایان کشورهای هند، روسیه، چین، ژاپن، کره جنوبی و کشورهای اروپایی را مشتریان اصلی پسته .پسته باکیفیت هستند

 ./ایرانی عنوان کرد
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 0/9۲خرداد  1/: تاریخ

  مجوز کسب و کار بخش کشاورزی توسط وزارت اقتصاد و امور داراییمجوز کسب و کار بخش کشاورزی توسط وزارت اقتصاد و امور دارایی  ۴۰۴۰مقررات زدایی مقررات زدایی 

 .کار در وزارت جهاد کشاورزی کلید خوردفاز شناسایی و تسهیل فرآیندهای صدور مجوزهای کسب و 

 .فاز شناسایی و تسهیل فرآیندهای صدور مجوزهای کسب و کار در وزارت جهاد کشاورزی کلید خورد

محمد خالدی مدیر کل دفتر امور اقتصادی وزارتخانه در گفت و گو با   به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی،

تالش  11سیاست های کلی اصل ( 4)و ( 6)، ( 4)در فاز سوم از اجرای قانون اصالح مواد : من اعالم این خبر افزودخبر نگار ما ض

می کنیم ضمن شناسایی درست فرآیندهای اخذ مجوز کسب و کار در بخش کشاورزی ، فرآیندهای غیر ضروری را حذف کنیم که 

 .کار ساده ای نیست

ریع و تسهیل انجام فرآیند صدور مجوز برای انجام یک فعالیت و یا کسب و کار در حوزه کشاروزی وی هدف از اجرای این فاز را تس

 . و در نهایت رضایت بخش خصوصی عنوان کرد

خالدی شناسایی و حذف درست مراحل غیر ضروری صدور مجوزهای کسب و کار را مستلزم همکاری خوب میان زیر بخش های 

همچنین تیم مشاوری که از سوی وزارت اقتصاد و امور دارایی این موضوع را پیگیری می کند، کشاورزی، معاونت های تخصصی و 

پس ازمرحله شناسایی و تسهیل فرآیند صدور مجوزهای کسب و کار در حوزه کشاورزی باید ارتباطات مان : وی اضافه کرد.دانست

 .باشدبا دستگاه ها برای تصمیماتی که در سطح کالن گرفته می شود، برقرار

ما با اجرای این فاز می خواهیم طوری عمل کنیم که متقاضیان فعالیت : مدیر کل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت

 .در حوزه کشاورزی دیگر مدت شش تا یک سال در فرآیند صدور مجوز کسب و کار معطل نشوند

ل صدور مجوزهای کسب و کار،ما در نخستین فاز که در سال پس از تاکید سیاست مقررات زدایی و تسهی: خالدی خاطرنشان کرد

آغاز شد، مجوزهای کسب و کار در زیر بخش های مختلف کشاورزی را احصا کردیم و در فاز دوم نیز تجمیع، ادغام و حذف  39

زدایی مستقر  مجوز کسب و کار بخش کشاورزی تعیین و توسط هیات مقررات 36مجوزهای غیر ضروری انجام گرفت که در نهایت 

 .در وزارت اقتصاد و امور دارایی تصویب شد

مورد جنگل، مرتع و آبخیز داری،  44مورد دامپزشکی،  90مورد مربوط به امور تولیدات دامی،  33مجوز،  36از این : وی ادامه داد

 3ت، آموزش و ترویج کشاورزی، مورد تحقیقا 1مورد حفظ نباتات،  1مورد بازرگانی،  1مورد شیالت،  6مورد تعاون روستایی،  44

 .مورد امور اراضی و یک مورد باغبانی است
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 0/9۲خرداد  1/: تاریخ

  وزارت جهاد کشاورزی در حذف مجوزهای غیر ضرور کسب و کاروزارت جهاد کشاورزی در حذف مجوزهای غیر ضرور کسب و کارارزیابی مثبت عملکرد ارزیابی مثبت عملکرد 

معاون وزارت اقتصاد و امور دارایی، عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در حذف مجوزهای غیر ضروری کسب و کار را در این بخش 

 .مثبت ارزیابی و بر بهینه سازی فرآیند و کوتاه شدن زمان صدور نیز تاکید کرد

امور دارایی، عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در حذف مجوزهای غیر ضروری کسب و کار را در معاون وزارت اقتصاد و 

 .این بخش مثبت ارزیابی و بر بهینه سازی فرآیند و کوتاه شدن زمان صدور نیز تاکید کرد

اجرای  9یین فاز به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، شاپور محمدی در حاشیه نشست هم اندیشی تب

در وزارت : که در محل این وزارتخانه برگزار شد به خبرنگار ما گفت 11سیاست های کلی اصل ( 4)و ( 6)، ( 4)قانون اصالح مواد 

جهاد کشاورزی اقدام های موثری برای حذف مجوزهای غیر ضروری کسب و کار در زیر بخش های مختلف انجام شده به طوری که 

مورد رسیده است که به مردم و فعاالن این حوزه کمک خواهد  36مورد به  111گذشته، تعداد این مجوزها از  ظرف یک سال و نیم

با الکترونیکی سازی ممکن است : وی ضمن تاکید بر بهینه سازی فرآیند ها و کوتاه شدن زمان صدور مجوزها اظهار داشت.کرد

 .هد و هدف نهایی ما نیز کوتاه کردن زمان صدور مجوز کسب و کار استزمان فرآیندها کوتاه نشود، اما سرعت را افزایش می د

کاهش تعداد مراحل و هزینه صدور برای ما مهم است و : عضو هیات مقررات زدایی مستقر در وزارت اقتصاد و امور دارایی افزود

 .خوشبختانه در ایران هزینه صدور مجوزها زیاد نیست

 .ها در اجرای فاز بهینه سازی فرآیندهای صدور مجوزهای کسب و کار ادامه یابدوی ابراز امیدواری کرد که همکاری 

تالش ما این است که ظرف چهار ماه فاز بهینه سازی و تسهیل فرآیندهای صدور مجوزهای کسب و کار دستگاه ها : محمدی گفت

 .و وزارتخانه ها به اتمام برسد
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 0/9۲خرداد  59: تاریخ

اعالم سیاست ها و برنامه های اعالم سیاست ها و برنامه های / / هزار هکتار ملکهزار هکتار ملک  ۰2۰2سرمایه گذاری یک ایرانی در کشاورزی برزیل با خرید سرمایه گذاری یک ایرانی در کشاورزی برزیل با خرید 

  فراسرزمینیفراسرزمینیخرید ملک برای کشاورزی خرید ملک برای کشاورزی 

کار جدی تا به امروز در زمینه : وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه محصوالت تراریخته در حد آزمایش و نیمه صنعتی هستند، گفت

 .محصوالت تراریخته انجام نشده است

ای است که به طریق پنبه تنها محصول تراریخته : محمود حجتی در گفت و گو با خانه ملت درباره تولید محصوالت تراریخته گفت 

 .پنبه را عالوه بر افزایش تولید در مقابل بیماری ها نیز مقاوم کنیم  آزمایشی در حال پیگیری تولید آن هستیم تا بتوانیم

این درحالی است که در شرایط فعلی تولید محصوالت تراریخته در حد آزمایش و : وزیر جهاد کشاورزی دراین خصوص تصریح کرد

 .ندنیمه صنعتی هست

کشورهایی از : وی درباره پرسشی مبنی براینکه کشت فرا سرزمینی می تواند برای اقتصاد کشاورزی ما مفید باشد، تصریح کرد 

می توانند در راستای انجام  -با توجه منابع آبی و خاکی مناسبی که دارند -جمله روسیه، اکراین، قزاقستان،آفریقا، برزیل و غنا 

 .توجه ما باشندکشت فرا سرزمینی مورد 

را   و دانه های روغنی که در بلند مدت وارد می کنیم  در این راستا بخشی از محصوالت کشاورزی مانند ذرت: حجتی تاکید کرد

 .هستند، تولید کنیم   می توانیم در مناطقی که مناسب کشت فراسرزمینی

تولیدکنندگان و سرمایه گذاران حمایت کنیم در شرایط حاضر نیز یک  کشت فراسرزمینی از   می توانیم در راستای: وی ادامه داد

 .هکتار ملک را خریداری کرده است و هم اکنون در حال تولید محصوالت کشاورزی است  هزار 60ایرانی در کشور برزیل 

ملک کنند، کما اینکه در کشت  اگر امکان دارد از نظر مقررات سرمایه گذاران و تولیدکنندکان خرید: وزیر جهاد کشاورزی یادآورشد

 .شود  نیز می تواند بسته  سال 13تا  31فرا سرزمینی قراردادهای 

اند و نزدیک یک   قرارداد های بلندمدت  هزار هکتار را ایرانی ها یا مالک شده اند یا 310درحال حاضر نزدیک : ادامه داد  وی

 .داد منجر شودو بحث است که به قرار میلیون هکتار هم در حال مذاکره 

وزیرجهاد کشاورزی با بیان اینکه تولید محصوالت تراریخته مانند هرمحصولی باید در چارچوب مقررات و قوانین موضوعه باشد، 

در ایران کارجدی تا به امروز در زمینه محصوالت تراریخته انجام نشده است و تنها محصول تراریخته ای که طریق آزمایشی : گفت

 .ست، محصول پنبه استدر حال پیگری ا

میلیون تن است و این در حالی است  3میزان تولید برنج درکشور در حدود : نیز درکشور، یادآورشد  میزان تولید برنج حجتی درباره

 .هزارتن مصرف ما است  300تا  100میلیون  3که 

بر   باید  برنج داریم که برحسب به دخائر کشور هزارتن بسته به ذخایر کشور نیاز وارداتی به 100تا  400این در حالی : وی افزود

مجوزهای که به تعاونی ها داده می شود تامین می شود و بخشی نیز از   طبق نیاز کشور ساالنه وارد شود و بخشی نیز در چارچوب

 ./تجارت رسمی وارد می شود
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 0/9۲اردیبهشت  00: تاریخ

  المللیالمللی  استقبال انجمن ملی طیور از ورود شرکت پشتیبانی امور دام به بازار بیناستقبال انجمن ملی طیور از ورود شرکت پشتیبانی امور دام به بازار بین

ای برای  بنابراین باید فکر تازههای سنتی گذشته کاربردی ندارد؛  ویژه مرغ، دیگر با روش کنترل و تنظیم بازار محصوالت پروتئینی به

 .آن اندیشید

از تصمیم جدید : با اعالم این خبر گفت( ایانا)وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  دبیر انجمن ملی طیور امروز در گفت

 .کنیم شرکت پشتیبانی امور دام مبنی بر ورود به بازار صادراتی گوشت مرغ، به شدت استقبال می

اکنون بهترین راهکار برای کاستن فشار بازار، اوج گرفتن : فرد با اشاره به انباشتگی موجود در بازار مرغ کشور افزود اصغریسعید 

اگر این اتفاق بیفتد، مسلماً مرغداران به خصوص واحدهای کوچک رونق گرفته و دیگر رو به تعطیلی . منحنی صادرات است

 30هزار تن گوشت مرغ با هماهنگی اتحادیه مربوطه از کشور صادر شد و  44ل گذشته حدود وی با بیان اینکه در سا.نخواهند رفت

بنابراین باید این بازار را در دست نگه داشت و شرکت پشتیبانی هم الزم است در این امر : درصد آن به عراق رفت، خاطرنشان کرد

دار به کشورهایی مانند عراق که  مرغ نطفه روزه و تخم ت جوجه یکبه گفته دبیر انجمن ملی طیور، البته صادرا.به صنعت یاری رساند

پتانسیل تولید ندارند، توجیه اقتصادی نخواهد داشت؛ به همین دلیل بهتر است این دو محصول به کشورهای همسایه شمالی ایران 

انه و انبار و همچنین برخورداری از شرکت پشتیبانی امور دام کشور با در اختیار داشتن سردخ: فرد معتقد است اصغری.ارسال شود

تواند در امر صادرات به شدت موفق بوده و بار بزرگی را از دوش بازار آشفته مرغ داخلی بردارد، البته به  های دولتی، می حمایت

ورود این  شرطی که این صادرات استمرار داشته و هر ساله بخش قابل توجهی از تولید داخل را به کشورهای مختلف صادر کند؛ با

 .توان به بازارهای دیگری مانند یمن و سوریه نیز چشم داشت شرکت، می

های  تا به حال، شرکت پشتیبانی با خرید و توزیع مرغ در بازار داخل، بدون هماهنگی با اتحادیه و تشکل: وی تصریح کرد

المللی، اتفاقات خوبی در تولید مرغ  نهاد به بازارهای بین کرد، اما اکنون با ورود این زیرمجموعه، بازار را با مشکالت فراوانی همراه می

 .و گشایش بازار خواهد افتاد

اعالم کرده بود که از ابتدای سال ( اینجا) وگو با ایانا  الزم به ذکر است که مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام پیش از این در گفت

 ./خرد رید مرغ برای توزیع در بازار داخل متوقف شده و این شرکت صرفاً با هدف صادرات، از مرغداران مرغ میجاری، خ
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 0/9۲خرداد  1/: تاریخ

عدم پرداخت غرامت و پوشش ناکامل، عدم پرداخت غرامت و پوشش ناکامل، / / چهارم عشایر کشور تحت پوشش بیمه اجتماعی هستندچهارم عشایر کشور تحت پوشش بیمه اجتماعی هستند  تنها یکتنها یک

  موانع اساسی برای بیمه دام عشایرموانع اساسی برای بیمه دام عشایر

چهارم آنها تحت پوشش صندوق بیمه روستاییان و  هزار خانوار یعنی یک 11هزار خانوار عشایری حدود  343در حال حاضر از 

 .عشایر هستند

چهارم آنها تحت پوشش صندوق بیمه  هزار خانوار یعنی یک ۹5هزار خانوار عشایری حدود  010در حال حاضر از 

 .روستاییان و عشایر هستند

( ایانا)وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  برداری سازمان امور عشایر امروز در گفت ها و نظام بهره مدیرکل دفتر امور تعاونی

ای با صندوق بیمه محصوالت  نامه العبور بودن مناطق عشایری، تفاهم دلیل صعب به: ماعی عشایر گفتدرباره وضعیت بیمه دام و اجت

دار و نظارت بر آن توسط  ای را عهده های عشایری مسئولیت عملیات بیمه موجب آن کارگزاری کشاورزی منعقد شده که به

 .های عشایری انجام شود تعاونی

درصد تحت  33رأس یعنی  400رأس دام سبک عشایری موجود در کشور، حدود سه میلیون و میلیون  31از : محمد کریمی افزود

 .پوشش بیمه هستند

درصد  41به  4939شده کمتر از هشت درصد بود، در سال  های بیمه تعداد دام 4933در حالی که قبل از سال : وی خاطرنشان کرد

 .های عشایری فاصله داریم ا تا پوشش کل دامدرصد ارتقاء یافت، ام 33و در سال گذشته این تعداد به 

ها و خشکسالی دارد،  با توجه به آنکه وضعیت معیشت عشایر ارتباط مستقیمی با حوادث مختلف ازجمله بیماری: کریمی ادامه داد

 .تر گرفته شود ها و عشایر بسیار باال است و در این راستا باید بحث بیمه جدی پذیری دام آسیب

شدگان به تأخیر افتاده است و عالوه بر آن  دلیل کمبود بودجه به ویژه در سال جاری، پرداخت غرامت بیمه به :وی تصریح کرد

 .پذیری بیشتری نیز دارند، از شمول بیمه خارج است که این عوامل رغبت عشایر را کاهش داده است های زیر سه ماه که آسیب دام

های عشایر از سوی صندوق بیمه محصوالت  وقع بوده و همکاری الزم با کارگزاریم ها به اگر پرداخت غرامت: کریمی یادآور شد

 .کنند های خود را بیمه می طور قطع عشایر بیشتری دام کشاورزی انجام شود، به

 هزار خانوار عشایری تحت پوشش بیمه اجتماعی هستند ۹5تنها 

هزار خانوار  343از : عشایر درباره بیمه اجتماعی عشایر تأکید کردبرداری سازمان امور  ها و نظام بهره مدیرکل دفتر امور تعاونی

 .هزار خانوار تحت پوشش بیمه اجتماعی صندوق بیمه روستاییان و عشایر قرار دارند 11عشایری حدود 

 .شدگان رو به افزایش باشد گذرد و امیدواریم تعداد بیمه دو سال از عمر بیمه اجتماعی عشایر می: وی اظهار داشت

های عشایری و  شود به تشکل از مسئوالن بیه اجتماعی و صندوق بیمه محصوالت کشاورزی درخواست می: کریمی همچنین گفت

 .ها برای کمک به بیمه اجتماعی، اعتماد کنند تعاونی

طور  شدگان به داد بیمهها بوده و ارزیابی نیز توسط اتحادیه انجام شود، تع های بیمه از بین تشکل اگر کارگزاری: وی در پایان افزود

 ./قطع افزایش خواهد یافت
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 0/9۲خرداد  5۲: تاریخ

  وارداتی در اختیار ازمابهترانوارداتی در اختیار ازمابهترانهای های   بازار میوهبازار میوه/ / زمان برگزاری انتخابات اتحادیه بارفروشان اعالم شدزمان برگزاری انتخابات اتحادیه بارفروشان اعالم شد

ای خاص قرار داشته که با رانت حکمران مطلق بازار  های گرمسیری در انحصار عده های دور واردات میوه در حالی که از گذشته

 .رسیده است "ازمابهتران"ها، وقت شکستن انحصار  رسد با واگذاری بازار به تشکل نظر می روند، به شمار می به

با وجود آنکه اتحادیه : با اعالم این خبر گفت( ایانا)وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  اتحادیه بارفروشان در گفتسخنگوی 

خواران  شود، حضور فعال رانت گذاری میوه محسوب می ای که در اتاق اصناف وجود دارد متولی قیمت بارفروشان بر اساس اساسنامه

 .باعث شده بازار در اختیار این اتحادیه نباشد "ابهترانهای ازم شرکت"واردات میوه و 

ای خاص قرار دارد و  ها است در انحصار عده های گرمسیری، قانونی سال واردات موز، آناناس، انبه و میوه: محمدرضا افزود بیژن حاج

به عامالن خود در میدان مرکزی میوه آنها بدون دخالت این اتحادیه اقدام به عرضه موز و محصوالت وارداتی به قیمت خود خواسته 

 .کنند بار می و تره

ها قرار ندارد و توسط اتحادیه و بر اساس عرضه  های گرمسیری در سیستم طبیعی سایر میوه واردات موز و میوه: وی خاطرنشان کرد

 .شود گذاری نمی و تقاضا نرخ

 .عث خروج توزیع میوه از مجرای طبیعی بازار شده استهای خاص، با های وابسته شرکت حضور رانت: محمدرضا ادامه داد حاج

 !های وارداتی، در اختیار ازمابهتران بازار میوه

رفت،  شمار می ترین انحرافات بازار به عنوان یکی از مهم قاچاق میوه که در سال گذشته به: سخنگوی اتحادیه بارفروشان تصریح کرد

 .های دولتی ریشه آن خشکانده نشده است گیرد و حتی با ورود سازمان رت میها و اتحادیه تخصصی صو علت عدم ورود تشکل به

تواند  داران فعال در حوزه میوه و همچنین مبادی ورودی رسمی و غیررسمی می اتحادیه با شناخت صحیح از سرمایه: وی یادآور شد

 .استبازار میوه را رصد کند، اما تاکنون کنترل بازار به این اتحادیه واگذار نشده 

مند شود که  تواند نظام مند و صادرات مؤثر توسط بازرگانان میوه در بدنه این اتحادیه می واردات ضابطه: محمدرضا تأکید کرد حاج

 .های متولی داده شده است پیشنهاد آن بارها به دستگاه

 اند کارگران میدان فصلی

بار نظیر بازار  میدان مرکزی میوه و تره: شاره کرد و اظهار داشتسخنگوی اتحادیه بارفروشان به مباحث ساماندهی کارگران میدان ا

 .جایی بار خریداری شده است بزرگ تهران دارای کارگرانی است که مسئولیت آنها جابه

کنند، اما از  صورت فصلی در میدان حضور دارند بابت فعالیت روزانه خود دستمزد دریافت می این کارگران که به: وی همچنین گفت

 .جا که زیر نظر اتحادیه نیستند مسئولیتی نیز از جانب اتحادیه متوجه آنها نیستآن

 حسن صابری، مدیرعامل موقت بارفروشان شد

بار است،  نام میدان مرکزی میوه و تره داران خوش دنبال تغییرات مدیریتی حسن صابری که از حجره به: محمدرضا در ادامه افزود حاج

 .این اتحادیه انتخاب شدعنوان مدیرعامل موقت  به

شود و مدیرعامل رسمی اتحادیه بارفروشان برای چهار سال  تا سه ماه آینده انتصابات میدان برگزار می: وی در پایان خاطرنشان کرد

 ./آینده انتخاب خواهد شد
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 0/9۲خرداد  0/: تاریخ

  تاالر کشاورزی، میزبان عرضه پشتیبانی امور دامتاالر کشاورزی، میزبان عرضه پشتیبانی امور دام

 .شود وری کشاورزی عرضه می هزار تن جوی دامی شرکت پشتیبانی امور دام در راستای اجرای قانون بهره 44امروز بیش از 

وری کشاورزی در  ، امروز و در آخرین روز خردادماه، عرضه جوی دامی بهره(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .شود تن انجام می 100هزار و  44راستای اجرای این قانون و خرید تضمینی دولت با حجم 

تن جوی  300تن جوی دامی محصول کشور روسیه و کارگزاری سینا  300عالوه بر آن، کارگزاری سینا و اقتصاد بیدار در مجموع 

 .دامی محصول همدان را در کنار عرضه عمده جوی دامی دارد

تن محصول چهار کارخانه کشت و صنعت دهخدا، کشت و صنعت فارابی، قند و شکر دعبل و قند  100شکر سفید در حجم 

 .شود های امروز اضافه می امیرکبیر به سبد عرضه

های امروز  تن کنجاله سویای پرک محصول کرمانشاه از دیگر عرضه 400تن کنجاله سویای پرک محصول کشور آرژانتین و  401

 ./تاالر کشاورزی بورس کاالی ایران است
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 0/9۲خرداد  59: تاریخ

  رشته تحصیلی در آموزش عالی کشوررشته تحصیلی در آموزش عالی کشور  ۰22۰22بازنگری بازنگری 

رشته تحصیلی شامل محتوای درسی و کاربردی شدن دروس در آموزش عالی کشور  600وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از بازنگری 

شدن دروس در آموزش رشته تحصیلی شامل محتوای درسی و کاربردی  600وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از بازنگری .خبر داد

 .عالی کشور خبر داد

به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت به نقل از ایرنا محمد فرهادی پنجشنبه شب در نشست هم اندیشی با اساتید و خیرین دانشگاه 

تاکنون  آزمایشگاه 30آزمایشگاه در کشور هدف گذاری و برنامه ریزی شده که از این تعداد افزون بر  430: کاشان اظهارکرد

 .ثبت شده است( شبکه آزمایشگاه های علمی ایران)گشایش یافته که در شاعا 

امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی باید یکجا جمع شود تا به مجموعه دانشگاهی و دیگر مراکز تحقیقاتی، خدماتی و : وی افزود

 .صنعتی خدمات ارائه دهد

بودجه سال جاری  41یز این آزمایشگاه ها در نظر گرفته می شود و در جدول همه ساله اعتبارهایی برای تجه: فرهادی تاکید کرد

 .اعتباری برای امور تحقیقاتی و پارک های علم و فناوری و تجهیزات آزمایشگاهی در نظر گرفته شده است

دانش و باالبردن دانشگاه ها نباید صرفا محل آموزش در سطح عالی و علمی باشند و تنها به گسترش مرزهای علم و : وی گفت

سطح معلومات فارغ التحصیالن بیندیشند، بلکه باید کارآفرین و ماموریت گرا باشند و این جهت گیری ها بویژه در زمینه بازنگری و 

 .تدوین مجدد برنامه های درسی به شدت دنبال می شود

علم را باید مردمی کرد و تحقق : اطرنشان کردفرهادی با بیان این که مرزها و سدها بین دانشگاه و جامعه برداشته شده است، خ

 .این مساله به بهبود وضعیت آموزشی و رفع نیازهای جامعه کمک می کند

بخشی از اعتبارات دانشگاه ها به خاطر مشکالت مالی سال گذشته تخصیص داده نشد، اما امسال تمام اعتبارات : وی گفت

 .تخصیصی دانشگاه ها محقق خواهد شد

بنیاد ملی خیرین علم و فناوری هم شکل گرفته و : ه موافقت وزارتخانه با واگذار شدن دانشگاه ها اشاره کرد و افزودوزیر علوم ب

 .بنیاد خیرین آموزش عالی در دانشگاه های سراسر کشور فعال هستند 10بیش از 
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 برنامه و سیاست ها
 ایرنا - 5۲31/30/92 :تاریخ خبر

  هزار اشتغال در صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی کشور هزار اشتغال در صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی کشور   0۴0۴ایجاد ایجاد 

اشتغال در هزار  59: مدیر پروژه ملی طرح توسعه حمایت از صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی کشور گفت -ایرنا  -مراغه 
 . هزار بهره بردار در آن عضو هستند 012صندوق های اعتبارهای خرد زنان روستایی کشور ایجاد شده و 

صندوق اعتبارات خرد ویژه زنان روستایی استان آذربایجان شرقی که به طور  33فرزانه مافی، روز چهارشنبه در آیین راه اندازی 

د، با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه ایجاد شش هزار صندوق پیش بینی شده است، نمادین در شهرستان عجب شیر راه اندازی ش

های اعتبارات خرد زنان روستایی در راستای توانمندسازی زنان روستایی  هدف از راه اندازی طرح توسعه حمایت از صندوق: افزود

 .های خرد محلی است در قالب صندوق

های خوداشتغالی را از دیگر اهداف طرح توسعه حمایت از  های شغلی در چارچوب برنامه توی، کاهش بیکاری و به وجود آمدن فرص

های شغلی، تولید ثروت و خوداتکایی جوامع روستایی از  ایجاد فرصت: های اعتبارات خرد زنان روستایی دانست و اظهار کرد صندوق

 .دیگر دستاوردهای این طرح است

ز صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی با بیان اینکه این صندوق ها در استان آذربایجان مدیر پروژه ملی طرح توسعه حمایت ا

تاکنون راه  31صندوق نیز از سال  33و  31صندوق تا سال  31از این تعداد : راه اندازی شده است، یادآور شد 13شرقی از سال 

گذشته و تحول عظیم در حوزه فعالیت های زنان روستایی  اندازی شده که این امر نشان از کار جهادی جهادگران طی ماههای

میلیون ریال سرمایه  400میلیارد و  116نفر از زنان روستایی وعشایری آذربایجان شرقی و سپرده گذاری  399مافی، جذب .است

با کار جهادی می توان تا : ددر بانک های عامل صندوق کارآفرینی را از فعالیت های دفتر امور زنان روستایی اعالم کرد و ادامه دا

پایان سال در این استان شش میلیارد ریال سرمایه از صندوق کارآفرینان امید استان جذب و سه میلیارد ریال تسهیالت کم بهره 

 . برای اعضای صندوق جهت انجام اشتغال زایی در زیر بخش کشاورزی ارائه کرد

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی  با همکاری زنان روستایی، اداره ترویج،: وی گفت

 .و صندوق های خرد روستایی، می توان زنان روستایی را هر روز با علم جدیدی برای توسعه روستاها، تواناتر کرد

با توجه به اینکه زنان : مدیر پروژه ملی طرح توسعه حمایت از صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی کشور یادآوری کرد

روستایی به دلیل نداشتن ضامن، وثیقه و مالکیت ، امکان بهره مندی از تسهیالت بانکی را ندارند، در این ارتباط صندوق های 

 .غیردولتی حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی و عشایری در سطح شهرستان ها ایجاد شد

راساس قانون تجارت ثبت شده و زیر نظر شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه این صندوق ها ب: مافی، افزود

 . گذاری در بخش کشاورزی فعالیت می کنند

این برنامه با هدف بهبود وضعیت : وی، تقاضا محور و پس انداز محوری را از مهمترین عوامل این طرح دانست و اظهارداشت

 .آمدن فرصت های شغلی در چارچوب برنامه های خود اشتغالی اجرا می شوداقتصادی، کاهش بیکاری و بوجود 

ایجاد فرصت های شغلی برای مردم، تولید ثروت برای دولت و تقویت اقتصاد محلی و خوداتکائی جوامع روستایی : مافی، اضافه کرد

 .کردرا از مهمترین دستاوردهای این طرح در راستای اقتصاد مقاومتی در سطح کشور عنوان 

مشاور امور بانوان و مسئول امور زنان روستایی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی، نیز در این آیین هدف از راه اندازی این 

نتیجه راه اندازی این صندوق ها، حمایت از بانوان روستایی از طریق تامین : صندوق ها را حمایت از زنان روستایی اعالم کرد و گفت

 .ه به خانواده های روستایی و توسعه اشتغال خانگی و در نهایت رفع محرومیت استتسهیالت کم بهر
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صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی آذربایجان شرقی با همکاری مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی به : رقیه زرگری، افزود

صندوق اعتبارات خرد  91مید استان در جهت ایجاد از طریق انعقاد قرارداد با صندوق کارآفرینان ا 31عنوان استان پایلوت در سال 

 .زنان روستایی و عشایری راه اندازی شده است

صندوق در شهرستان های تبریز، عجب شیر، مراغه، شبستر، آذرشهر، کلیبر و  33تاکنون  31از اواخر سال : وی یادآور شد

 .خدافرین راه اندازی شده است

های اعتبارات  با توسعه صندوق: ن روستایی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی، اظهار کردمشاور امور بانوان و مسئول امور زنا

 .یابد های کشاورزی افزایش می خرد زنان روستایی و عشایری، مشارکت زنان در فعالیت

انداز و امکان  پس زرگری، توانمندسازی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تقویت روحیه خودباوری در زنان روستایی، تقویت فرهنگ

 .اندازی این صندوق های اعتباری عنوان کرد ترین اهداف راه ها را از مهم گیری مشارکت آنان در تصمیم

صندوق اعتبارات خرد ویژه زنان روستایی و عشایر استان آذربایجان شرقی که با همکاری صندوق کارآفرینی امید  33در این آیین 

 .تانداری آذربایجان شرقی ایجاد شده به صورت نمادین در شهرستان عجب شیر راه اندازی شداستان و همکاری دفتر بانوان اس

 .کیلومتری جنوب غربی تبریز مرکز آذربایجان شرقی واقع است 31هزار نفر جمعیت درفاصله  11شهرستان عجب شیر با حدود 
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 برنامه وسیاست ها

 ایرنا - 5631/30/92 :تاریخ خبر

  فروشگاه های بزرگ عرضه دستاورد های روستایی در تهران ایجاد می شود فروشگاه های بزرگ عرضه دستاورد های روستایی در تهران ایجاد می شود 

با مدنظر قرار دادن پیشنهاد تالش می شود : معاون توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول رییس جمهوری گفت -ایرنا -تهران
های سایر دستگاه ها نسبت به ایجاد فروشگاه های بزرگ در تهران و تعدادی از مراکز استانی برای عرضه دستاوردهای روستایی 

به گزارش ایرنا، سید ابوالفضل رضوی روز چهارشنبه در جلسه بررسی اقتصاد مقاومتی با حضور مدیران دستگاه ها در . اقدام شود

ایجاد این فروشگاه ها به روستاییان کمک خواهد کرد محصول های تولیدی خود را : اختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری افزودس

 .بدون واسطه در اختیار سایر هموطنان قرار داده و از منافع آن بهره مند شوند

کنند و تاکید کرد، راه اندازی این نوع فروشگاه وی از دستگاه های مختلف خواست هر پیشنهادی در این باره و بهتر شدن آن ارایه 

 .ها در مجموع به نفع روستاییان خواهد بود

: رضوی به این موضوع که اکنون محصول های روستاییان توسط واسطه ها ارزان خریداری شده اما گران به فروش می رسد، گفت

 .قیمت خریداری شودایجاد فروشگاه عاملی خواهد بود تا محصول های تولیدی در روستا به 

میلیارد ریال از سوی بنیاد مستضعفان برای بخش  30 0معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشوردر ادامه اختصاص یافتن 

اعتباری معادل پنج هزار میلیارد ریال نیز توسط صندوق توسعه ملی برای این بخش در : روستایی را یادآور شد و خاطرنشان کرد

 .ستنظر گرفته شده ا

 .وی سود وام هایی که برای ارتقای تولید و توسعه اشتغال در روستاها اختصاص می یابد را پنج درصد اعالم کرد

افزایی همه دستگاه ها برای  زا و برونگرا عنوان و برهم بنیان، درون محورانه، عدالت رضوی نگاه به اقتصاد مقاومتی در عمل را مردم

 .توسعه روستاهای کشور تاکید کرد عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی و

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم، تکرار اقدام ها بدون هم افزایی و هماهنگی را عامل افزایش هزینه ها دانست که در نهایت 

 . از مردم گرفته می شود و به نفع هیچ کس نخواهد بود

تر از نفت و گاز است که می تواند زمینه توسعه  ثروتی بزرگ طبیعت : وی نفت و گاز را تنها منبع تولید ثروت ندانست و گفت

 . گردشگری را در روستاهای کشور ایجاد کند

 .رضوی با بیان اینکه هیچ استانی در کشور فقیر نیست بر استفاده از ظرفیت های طبیعی کشور برای تولید بیشتر ثروت تاکید کرد

رآمد کم خانوارها را از جمله معضل های موجود در روستاها دانست که مهاجرت معاون توسعه روستایی و مناطق محروم اشتغال و د

مهاجرت مشکل هایی نظیر حاشیه نشینی ایجاد می کند که طرح های تولیدی : را برای روستاییان به همراه خواهد آورد و گفت

 .متناسب روستاها می تواند از آن جلوگیری کند

د و توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستایی و محروم به تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد وی با بیان این که طرح ارتقای تولی

 .طرح مذکور هفته آینده برای اجرا ابالغ شود:مقاومتی رسیده است اظهار امیدواری کرد

 .رضوی از تالش برای افزایش اشتغال روستایی در امسال خبر داد

اولویت : ترین موضوع ها برای انجام کارها دانست و گفـت اولویت بندی را از مهممعاون توسعه روستایی و مناطق محروم موضوع 

 .بندی باید با نگاه عدالت بنیانی، ایجاد اشتغال بیشتر با کمترین هزینه و پراکندگی جمعیتی صورت گیرد

مه ریزی ها دقیق و بر اساس شناسایی کمک خواهد کرد برنا: وی خواستار شناسایی نرخ بیکاری در روستاهای مختلف شد و افزود

بایدبه سمت برش : رضوی مشکل برنامه ریزی ها را در حد برش استانی ارزیابی کرد که باید برطرف شود و گفت.نیازها صورت گیرد
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معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور به عملکرد بنیادهایی مانند علوی و برکت دربخش .در سطح دهستان حرکت کنیم

متولی اصلی سیاستگذاری در زمینه توسعه روستایی معاونت توسعه : دایی در روستاها اشاره کرد و خاطرنشان ساختمحرومیت ز

 .روستایی و مناطق محروم کشور است که همه باید با هماهنگی این نهاد اقدام های خود را پیش ببرند

اقدام ها در :ایی انجام می دهد انتقاد کرد و بیان داشتوی از رویه بنیاد مسکن که بدون اطالع معاونت توسعه روستایی اقدام ه

 .توسعه روستایی باید با تصمیم معاونت توسعه روستایی صورت گیرد

/News/fa/ir.irna.www//:http13449119/ 
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 برنامه و سیاست ها

 ایرنا - 5631/30/92 :تاریخ خبر

  تغییر کاربری زمین های کشاورزی و جنگلی نقص قانون یا ضعف مدیریت تغییر کاربری زمین های کشاورزی و جنگلی نقص قانون یا ضعف مدیریت 

تغییرکاربری زمین های کشاورزی ، ساحلی ، جنگلی و در پی آن ساخت هزاران ویال به شیوه غیرمجازدر استان  -ایرنا  -نوشهر
قانون موجب این مساله شده یا موضوع ناشی از ضعف مدیریت های شمالی بویژه مازندران همواره چالش برانگیز بوده که ایا نقص 

 .  است

در یک دهه گذشته سازه های بتونی و تبدیل زمین های کشاورزی و جنگل ها به ویالهای شخصی به طور بی سابقه ای در 

به منابع طبیعی ،  شهرستان های ساحلی مازندران افزایش قارچ گونه یافته و درپی چنین تخلفاتی بخشی از عرصه های متعلق

 . جنگلی و کشاورزی قطعه بندی و به ویال تبدیل شد

هزار ویال غیر مجاز درشمال کشور بویژه استان  490جواد حشمتی معاون دادستان کل کشور پیش از این اعالم کرده بود که حدود 

قوانین من درآوردی به حریم روستاها صدها هکتار زمین در حریم روستاها تصرف عدوانی شده است و با . مازندران وجود دارد

درصد از این  11درصد سواحل شمال کشور تصرف شده است و جایی برای نفس کشیدن مردم نیست و  10. تجاوز شده است 

 .  تصرفات توسط دستگاه های دولتی صورت گرفته است

در حوزه صیانت این اراضی ، جزو مترقی ترین این در حالی است که عده زیادی از مسئوالن اعتقاد دارند که قوانین تدوین شده 

 .قوانین به شمار می رود

ماده واحده وزارتخانه های کشور،  41بند و  46براساس آئین نامه اجرایی قانون اصالح حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها در 

ی انتظامی را دراین حوزه مکلف کرده مسکن و شهرسازی ، سازمان حفاظت محیط زیست ، ثبت اسناد وامالک ، دستگاه قضا و نیرو

 .است تا با وزارت جهادکشاورزی که متولی اصلی حفاظت از اراضی کشاورزی است ، همکاری الزم را داشته باشند

قانون حفظ و گسترش فضای سبز  4قانون حفاظت ، بهره برداری و نیز تبصره ذیل ماده  14و  96درجای دیگری نیز براساس ماده 

ک و ساخت و ساز دراراضی جنگلی ، جلگه ای و ساحلی را ممنوع اعالم کرده و حتی تاکید شده است که تبصره ذیل هرگونه تفکی

باید ادامه داشته باشد و در این اراضی باید طرح های کشاورزی اجرا شود و متولی حفاظت از این اراضی سازمان جنگل ها ،  4ماده 

 .یندگی از ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری گذاشته استمراتع و آبخیزداری و در هراستانی به نما

یکی از مهم ترین تخلفاتی که از سال های گذشته یعنی حدود بیش از یک دهه پیش در استان گردشگرپذیر مازندران   با این وجود،

لی و جلگه ای ، تغییر بی رویه بویژه غرب این استان ریشه دوانده ، معضل تجاوز و تصاحب به اراضی ملی در مناطق ساحلی ، جنگ

 .اراضی کشاورزی و درپی آن ساخت وسازهای غیرمجاز از سوی افراد حقیقی و حقوقی سودجو بوده است

رشد شتابان تغییرکاربری زمین های کشاورزی و درپی آن ساخت و سازهای غیرمجاز و همچنین تجاوز به اراضی ملی در برخی از 

 .زیاد بوده است تا جایی که گالیه مقام معظم رهبری را به همراه داشته است مناطق کشور بویژه شمال به حدی

مقام معظم رهبری با ابراز نگرانی از روند روز افزون تغییر کاربری زمین های کشاورزی ، دست اندازی به عرصه های جنگلی و در 

بتی بزرگ دانسته اند و فرمودند که باید از بروز اختیار گرفتن بخشی از اراضی پیرامون شهرهای بزرگ توسط عده ای خاص را مصی

 . چنین تخلفاتی جلوگیری شود و مجلس شورای اسالمی ، دولت و نیز قوه قضائیه باید دراین حوزه نقش آفرینی کنند

متأسفانه در رهبری فرزانه در ادامه فرمودند که هر کدام از این نهاد ها باید به نحوی جلوی پیشرفت این حرکت غلطی را که امروز 

 .کشور ما وجود دارد را بگیرند و آن چیزی که ثروت اصلی کشور است جنگل ها ، باغهاو زمین های کشاورزی است

بیش از یک میلیون هکتار اراضی کشاورزی کشور از طریق تغییر کاربری  4933تا  4991براساس آمار رسمی در فاصله سال های 

الی که برخی از کارشناسان این رقم را بیش از این مقدار اعالم کرده و آن را نگران کننده مجاز و غیرمجاز از دست رفته است در ح
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نکته مهم این که بخش عظیمی از تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی در کشور به صورت مجاز یعنی توسط نهادهای . می دانند

هادکشاورزی صورت می گیرد، موضوعی که به نظر چندان مرتبط خدمات رسان از جمله بنیاد مسکن، شهرداری ها، دهیاری ها و ج

درهمین حال شماری از متولیان امر و کارشناسان ، تغییر کاربری اراضی باغی و زراعی اعم از مجاز و غیرمجاز را .توجیه پذیر نیست

عف مدیریت و نبود هم به عنوان معضلی فراگیر درکشوردانستند و یکی از علت های اساسی بروز چنین معضالتی را ناشی از ض

 . افزایی و همگرایی در میان مسئوالن مربوط در برخورد با چنین تخلفاتی بیان کردند

هرچند که درپی اعمال قوانین تغییر کاربری زمین ها تا حدودی از میزان تغییرکاربری زمین های کشاورزی ، تجاوز و تصاحب 

از سوی دیگر این اقدامات نارضایتی هایی نیز برای شماری از روستائیان و  اراضی جنگلی ، ساحلی و جلگه ای کاسته شده است اما

شهرستان نور گفت که اگرچه اقدامات دولت در بعد پیشگیری از پدیده ' پیمود'یکی ازاهالی روستای .کشاورزان فراهم کرده است

برآتش داشتند قابل تحسین است اما سزاوار زمین خواری و برخورد قاطع با افرادی که به نوعی پنهانی در این زمینه ها دستی 

 . نیست افرادی مانند من که می خواهم در زمین پدری خود سرپناهی بسازم اعالم کنند که خارج از بافت است

که طی یکی دو سال گذشته با وجود پی گیری های : وی که خود را علی سرابی معرفی کرد در گفت و گو با خبرنگارایرنا افزود 

 .متری که از پدر به ارث رسیده ، دچار مشکل شده ام 300متری در قطعه زمینی حدود  60رای ساخت بنای حدود فراوان ب

 . این روستایی ازمسئوالن بویژه نمایندگان مجلس شورای اسالمی خواست تا در این حوزه تدابیر ویژه ای بیندیشند

وهستانی کجور نوشهر نیز خواستار بازنگری قوانین حفاظت از محمد سلطانی یکی از اهالی روستای ناصرآباد بخش تاریخی و ک

اراضی کشاورزی شد و گفت که متولیان صیانت از اراضی کشاورزی نباید به گونه ای عمل کنند تا مردم به دنبال قانون گریزی 

یر قوانین دست و پا گیر اینکه برخی از روستائیان برای ساخت بنای کوچک در زمین پدری خود سال ها درگ: وی افزود . بروند

 . شوند و عذاب بکشند چنین رویه ای غیرمنطقی است

فرماندارکالردشت ، تخطی از قوانین و ضعف مدیریت را از عمده ترین عوامل تغییرکاربری زمین های کشاورزی و جنگلی این 

نداری و افرادحقیقی و حقوقی با هدف شهرستان دانست و با ابراز تاسف گفت که قراردادهایی در دوره های گذشته درمیان فرما

 .تعهد و موافقت با تغییرکاربری زمین های کشاورزی و صدور مجوز ساخت و ساز امضاء شده بود

با بررسی هایی صورت گرفته متاسفانه اسنادی در دوسال گذشته در قالب قرارداد : ایوب صالحی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود 

هاد دیده شد که فرمانداری باید نسبت به ارائه خدماتی مانند تغییرکاربری زمین های کشاورزی و صدورمجوز و صورتجلسه دراین ن

 . ساخت وساز موافقت کند که چنین قراردادی بدون اعتبار و خالف قانون بود

وان ثمن پرداخت کرده بودند در این فرآیند زمانی به آن دسته از افرادی که در قالب این قرارداد وجهی تحت عن: وی اظهارداشت 

 .هشدار داده شد تا نسبت به دریافت وجوه خود اقدام کنند

مدیرپیشین جهاد کشاورزی کالردشت ، تعداد پرونده های در حال رسیدگی با موضوع تغییر کاربری زمین های کشاورزی در 

 .ا مربوط به سال های گذشته استغالب این پرونده ه:  فقره اعالم کرد و گفت 100دادگاه این شهرستان را حدود 

احمد قزوینی پیش از این به خبرنگار ایرنا گفته بود که از زمان شکل گیری دولت تدبیر وامید ، تغییر کاربری زمین های کشاورزی 

یز تا و در پی آن ساخت و سازهای غیرمجاز در خارج از حریم و بافت روستاهای منطقه کامال مهار و از بروز چنین تخلف هایی ن

 .حدود زیادی جلوگیری شده است

وی با اشاره به برخورداری کالردشت از مزیت های منحصربفرد در حوزه گردشگری از جمله داشتن آب و هوای مطبوع خنک 

متاسفانه گستره زیادی از زمین های این منطقه که قابلیت کاربری برای : کوهستانی و جاذبه های طبیعی و تاریخی اظهار داشت 

 .ای طرح های گردشگری داشت به علت بی برنامگی مسئوالن دوره گذشته به ساخت وساز تبدیل شداجر
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باب دفتر مشاورامالک به صورت مجاز و غیرمجاز درشهرستان گردشگرپذیر  900آمارهای منابع رسمی نشان از آن دارد که حدود 

زمین های کشاورزی ، جنگلی و جلگه ای در سال های اخیر تغییرکاربری : مدیرکل بازرسی مازندران گفت .کالردشت فعالیت دارد

 .از سوی افراد غیر بومی سبب شد تا آسیب های جبران ناپذیری به این استان وارد شود

قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی در حقیقت جزو مترقی ترین قانون ها در کشور است ، ولی اگر : سید حسن میری افزود 

 . آن را اجرامی کردند امروز شاهد تغییرکاربری و قطعه بندی اراضی بکر و حاصلخیز در این استان نبودیممجریان قانون بدرستی 

دستگاه اجرایی در حوزه تغییرکاربری اراضی کشاورزی و نیز ساخت وسازها نقش نظارتی  44وی با بیان این که برابر قانون حدود 

فان برخورد و تمامی جرائم تغییرکاربری اراضی را تمام و کمال از سودجویان و زمین مسئوالن این ادارات باید با متخل: دارند ، گفت 

 .خواران دریافت و برای بخش کشاورزی هزینه می کردند که متاسفانه دراین حوزه چشم پوشی شد

وستائیان دانست و وی اجرای طرح های هادی دربرخی از روستاهای مازندران را غیرکارشناسی و غیرقابل انطباق با نیازمندی ر

هزار هکتار از اراضی ملی دولتی موجود در پیرامون روستاها پس از خریداری توسط افراد سودجود قطعه بندی و  3بیش از : افزود 

 .پس از فروش به قیمت های خیلی گزاف در قالب شرکت تعاونی مسکن به کارکنان ادارات دولتی واگذار شد

هزار واحد مسکونی به شیوه غیرمجاز در حاشیه روستاها ساخته شد  30از یک دهه اخیر حدود  همچنین در بیش: میری ادامه داد 

 .درصد از سازندگان آنان افراد غیربومی بوده اند 90که طبق بررسی های به عمل آمده بیش از 

مامی مستحدثات موجود در زمین برابر قانون اجرای احکام قلع و قمع به معنای آن است که باید ت: مدیرکل بازرسی مازندران گفت 

های کشاورزی به طور کل برچیده و برای احیا و برگرداندن به حالت اولیه برای فعالیت های کشاورزی آماده شود که متاسفانه 

 . دراین بخش هیچگونه اقداماتی صورت نگرفت

واری و ساخت و سازهای غیرمجاز داشتند که با اینکه بعضی ازدستگاهها آگاهانه یا ناآگاهانه نقش اساسی در زمین خ: میری افزود 

 .شناسایی و تذکرات جدی و قاطع به آنان ، جلوی این کار در مازندران گرفته شده است

وی بعضی از دستگاه های خدمات رسان مانند شرکت آب ، برق و گاز را به دقت در دادن امتیازهای بهره گیری از این خدمات 

دستگاه به درستی به وظایفشان را طی دو دهه گذشته عمل می کردند ، وضعیت مازندران در  44یک از اگر هر : فراخواند و افزود 

 .حال حاضر اینگونه نبود

با اقدامات انجام شده در سه سال گذشته تغییر کاربری زمین های کشاورزی ، تجاوز به حریم ساحل دریا و :  وی اظهارداشت

 .ر کامل متوقف شده است که این یک اتفاق خوب در استان محسوب می شودرودخانه در مازندران هم اکنون به طو

دیگر کسی در مازندران قادر نیست به راحتی و با توسل به بنگاههای مجاز و غیرمجاز معامالتی نسبت به خرید : وی ادامه داد 

 .زمین های کشاورزی و تغییر کاربری آن اقدام کند

در آینده نزدیک وضعیت ساخت و : چالوس و کالردشت در مجلس شورای اسالمی گفت  نماینده مردم شهرستان های نوشهر ،

سازها در استانهای شمالی کشور با حضور روسای قوه قضائیه و مقننه و همچنین اعضای کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی 

 .مجلس شورای اسالمی تعیین تکلیف می شود

بناهای زیادی در دوره های گذشته در زمین های خارج از : ی شهرستان نوشهر افزود قاسم احمدی الشکی درنشست شورای ادار

بافت روستایی و محدوده شهرها در استان های شمالی بویژه مازندران ساخته شد و امروز بحث تخریب و قلع و قمع این بناها 

 . مطرح شده و چنین تصمیم گیری به نظرم غیرمنطقی و به دور از انصاف است

قانون اساسی و طرح اصالح قانون حفظ اراضی زراعی و باغی و بررسی آن در کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع  11به اصل  وی

اگر این طرح مورد تایید شورای نگهبان قرار می گرفت بخش عمده ای از مشکالت : طبیعی در سال گذشته اشاره کرد و ادامه داد 
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 .در حوزه تغییرکاربری اراضی کشاورزی در شمال کشور حل می شد کشاورزان و روستائیان به طور استثناء

سال پیش نزدیک به حدود یکصد هزار هکتار از اراضی کشاورزی  46رئیس سازمان اموراراضی کشورنیز گفته است که از حدود 

 .کشور به شیوه مجاز و غیرمجاز تغییرکاربری و از چرخه تولید خارج شده است

بته تغییراین میزان مساحت اراضی کشاورزی به غیراز آماری است که بدلیل گسترش محدوده شهرها در اراضی ال: قباد افشارافزود 

 . کشاورزی دراین مدت اتفاق افتاده است

 60درصد به  90سال در دولت یازدهم با ایجاد یگان حفاظت از اراضی کشاورزی، ضریب حفاظتی از  30بعد از : وی اظهار کرد

 .فته استدرصد افزایش یا

هکتار  40در پنج دهه گذشته، براثر خردشدن اراضی کشاورزی، اندازه این اراضی از : قباد افشار در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود

 .هکتار رسیده است 1به زیر 

امیدواریم به  برای جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی، آیین نامه مربوط به تجمیع اراضی به دولت ارسال شده و: وی افزود

 .زودی تصویب و نهایی شود

ها و باغات و در اراضی شمال کشور را  افشار در همین حال تغییر کاربری اراضی کشاورزی به خصوص در اطراف کالن شهرها، دشت

 .از دیگر مشکالت بخش کشاورزی خواند

/News/fa/ir.irna.www//:http13449333/ 
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 برنامه و سیاست ها
 فودپرس 0/92خرداد ماه  5۲پنج شنبه 

ساخت بزرگترین پاالیشگاه غالت خاورمیانه ساخت بزرگترین پاالیشگاه غالت خاورمیانه / / شودشود  شود در بدنه اجرایی متوقف میشود در بدنه اجرایی متوقف می  آنچه در دولت تصویب میآنچه در دولت تصویب می

  فیلمفیلم+ + در شرایط سخت اقتصادی کنونیدر شرایط سخت اقتصادی کنونی

 برای مشاهده فیلم کامل این برنامه کلیک کنید

های صنایع غذایی ایران در خصوص پذیرش شرایط وخیم  محمدرضا مرتضوی، رییس هیات مدیره کانون انجمن <صنایع غذایی

های  درصدی و بدهی10دچار رکود تورمی با تورم  وقتی دولتی، کشور: از سوی دولت یازدهم اظهار کرد 33اقتصادی در سال 

 .گیرد، شجاعت به خرج داده است سنگین را تحویل می

 661و رشد اقتصادی منفی  40گرفتن کشوری با نرخ رشد صنعتی منفی  تحویل: دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت تهران گفت

 .پایین آورد خالی، تورم را تا این اندازه کار هر کسی نیست و دولت با دست

ها قرار داشتیم و محاصره  ما در شدیدترین تحریم: مرتضوی با بیان اینکه دولت در حوزه اقتصادی شجاعانه عمل کرده، ادامه داد

گذاری درستی در حوزه اقتصاد داشته  ها را بشکند و ریل اقتصادی ایران مانند دوران جنگ بود، اما این دولت توانست کاسه تحریم

 . هنوز نتایج حاصل نشده استباشد، اما 

شود  متأسفانه آنچه در دولت تصویب می: های صنایع غذایی ایران در بیان علل این موضوع گفت رییس هیات مدیره کانون انجمن

 ها به سازمان مالیاتی و تأمین اجتماعی بدهی دارند که حاصل شرایط مثال کارخانه عنوان به. شود در بدنه اجرایی دولت متوقف می

گیرند  رکود تورمی دوران تحریم بوده و باید تمهیداتی بگذاریم تا کار کنند و بدهی خود را بپردازند، اما در بدنه دولت جلو آن را می

 . ها پرداخت شود ها به اداره مالیات و دارایی و تأمین اجتماعی و بانک توان این بدهی و این یعنی توقف تولید که با آن نمی

ها در این دولت رخ  ت، معدن و تجارت ایران در پاسخ به این پرسش که آیا رکود در صنایع و تعطیلی کارخانهدبیرکل خانه صنع

نژاد در حوزه تولید به وجود آورد، در  ای که دولت احمدی صددرصد فاجعه. این رکود مربوط به زمان حاضر نیست: داده، هم گفت

 . های تولیدی مهار شده اما هنوز خطر برطرف نشده است کتدولت جدید متوقف شده است و سونامی ورشکستگی شر

که سایر قوا و نهادها، همراهی  تواند در این زمینه کاری انجام دهد درحالی تنهایی نمی دولت به: وی درباره علت این مسئله افزود 

تحریک تقاضا، جذب . قرار دهندشود دولت بر حذف فساد تأکید کند و سایر نهادها علت دیگری را در اولویت  نمی. کنند نمی

 .بازی نیست خاله …گذاری خارجی، پیوستن به اقتصاد جهانی، مبارزه با فساد و سرمایه

های صنایع غذایی ایران با تأکید بر اینکه دولت آبروی خود را برای بهبود وضعیت کشور گذاشته،  رییس هیات مدیره کانون انجمن

های خود عمل کند، اما  تواند بهتر به وعده ود و اعتماد به بخش خصوصی برگردد، میهای خ دولت اگر به وعده»: تصریح کرد

آور دولت  اگر وضعیت فاجعه. حال تا همین اکنون هم بخشی که دست دولت بوده با موفقیت نسبی انجام شده است بااین

 .شد رو می داشت، کشور با معضالت عظیم اجتماعی روبه سال دیگر ادامه می نژاد یک احمدی

. های اجرائی باشیم خواهد بهتر عمل کند، باید شاهد چندبرابرشدن فعالیت  اگر دولت می: ای هم برای دولت داشت مرتضوی توصیه

 .شود برخی در بدنه دولت، مصوبات دولت را وتو کنند نمی. های پایینی متوقف نشود های دولت در قسمت عالوه بر آنکه پروژه

ایط سخت اقتصادی یکی از بزرگترین گروه های صنعتی کشور در حال ساخت و تکمیل بزرگترین در همین شر: وی تصریح کرد

 .شفافیت و صداقت و کار جدی وجود دارد پاالیشگاه غالت خاورمیانه و حتی جهان در ایران است و این نشان می دهد در صنعت 

a=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http111d91f16f911bc3161 

 

http://goo.gl/670x4i
http://goo.gl/670x4i
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=a858d35f56f348bc9865
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 برنامه و سیاست ها
 فودپرس 0/92خرداد ماه  1/یک شنبه 

  راه برون رفت از مشکالت اقتصادی اهمیت دادن به تولید ملی استراه برون رفت از مشکالت اقتصادی اهمیت دادن به تولید ملی است

البته که دراین میان . رقمی شدن برسانددولت می خواهد نرخ بیکاری راکاهش دهد، رشد اقتصادی را حاصل کند و تورم را به تک 

 .به گفته بیشتر کارشناسان تنها در کاهش تورم موفق بوده و در نرخ بیکاری و رشد اقتصادی کاری از پیش نبرده است

همه می گویند باید اقدامی : گفت محمدرضا مرتضوی، رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران درباره موانع راه دولت به

هم توصیه می کنند که راه برون رفت از مشکالت  همه مقامات کشور. سه سال از شروع کار دولت یازدهم می گذرد. جام شودان

راه اهمیت دادن به تولید ملی هم، راه انداختن کارخانجات، به حداکثر رساندن ظرفیت . اقتصادی اهمیت دادن به تولید ملی است

 .اما این اتفاقات رخ نمی دهد. ده صنعت و خدمات استها، سرمایه گذاری در حلقه های مفقو

متاسفانه از زمانی که یادمان است : مرتضوی درباره مشکالت برسر راه اقتصاد در اولین قدم به موضوع قاچاق اشاره کرد و گفت

خیل باشند، یا وظایف این نشاندهنده این است که قوایی که بایستی در این موضوع د. پدیده شوم قاچاق هرسال قوی تر شده است

 .خودش را درست انجام نمی دهد یا خودش شریک ماجرا است

این عوامل باعث شده تا مشکل قاچاق در کشور حل نشود، وگرنه دلیلی ندارد زمانی که همه مقامات کشور : مرتضوی معتقد است

ه قوه کارشان را درست انجام نمی دهند یا به این ترتیب یا مسئوالن س. متفق القولند که قاچاق بداست، این مشکل درست نشود

 .مشکل جای دیگری است

وقتی که دستگاه های : او ادامه داد. براساس صحبت های این فعال اقتصادی، پدیده شوم دیگری هم بر اقتصاد سایه انداخته است

ی بازنشستگی می کنند و پروژه های اجرایی مثل وزارت خانه ها و دستگاه های انتظامی و نظامی، خودشان مبادرت به ایجاد تعاون

این سازمان ها فضای اقتصادی کشور را در فضایی نابرابر، . بزرگ را به دست این واحدها انجام می دهند، مشکل ایجاد می شود

آنها حاصل عدم مداخله کارمندان دولت را مخدوش می کنند و کسی هم جرات حرف زدن ندارد، باالخره مدیران . آلوده می کنند

این بالی جان . فعلی به زودی صاحبان و سهامداران همین تعاونی ها خواهد شد و از االن برای آینده سرمایه گذاری می کنند

 .اقتصادی کشور در آینده خواهد شد

 براساس صحبت های مرتضوی، اگر دستگاه های نظامی قرار است واردات کاال انجام دهند، در آینده خودشان شریک و فراهم کننده

همان طور که مقام معظم رهبری، نیروهای نظامی و . این خطری است که همواره مطرح بوده است. بستر قاچاق خواهند شد

 .انتظامی و اجرایی را از دخالت در معامالت منع کرده اند

آنها . وارد پروژه ها می شونداما آنها به نحوی دیگر . منع دخالت کارکنان دولت در پروژه های اقتصادی هم وجود دارد: او ادامه داد

این پارادوکسی در . سازمان های مثل سازمان های بازنشستگی ایجاد می کنند و از آن طریق در معامالت تاثیرهایی می گذارند

 .ماجرا به وجود می آورد

انواع کاال انجام می به این ترتیب می شود که به قول مرتضوی، تعاونی بازنشستگان قراردادهای مختلف امضا می کنند واردات 

میلیارد دالر از  30چه مناسبت دارد که ایران : مرتضوی در ادامه به پدیده شوم دیگری در اقتصاد اشاره کرد و ادامه داد.دهند

اماراتی که در جنگ نابرابر با هواپیماهایش یمن را بمباران و بودجه داعش و دیگر گروه . کشوری مانند امارات واردات داشته باشد

 .ای افراطی را تهییه می کنده



 
مطالعات راهبردی کشاورزی و آبمرکز ملی   

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته چهارم خرداد 

 

71 
 

دلیل این میزان واردات از امارات به این دلیل است که : رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران در توضیح این مساله گفت

ه من نمی البت. یکسری از ایرانی ها در این کشور دفتر زده اند و یکسری کاالها را از دیگر کشورها با واسطه به ایران وارد می کنند

 .گویم که امارات دشمن ایران است، اما چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است

در دوره ریاست جمهوری خاتمی، شرکت های بزرگ خارجی، مجبور به تاسیس »براساس صحبت های این فعال اقتصادی، 

یون سونی وارد کشور شود از طریق نمایندگی آن به این ترتیب اگر قرار بود به طور مثال تلویز. نمایندگی فروش در ایران شدند

واردکنندگان ایرانی، یکسری کاال را با . اما حاال دیگر این قبیل اقدامات و دستورالعمل ها صورت نمی گیرد. صورت می گرفت

ن ما باید بتوانند با تاجرا. این خیانتی بزرگ است. واسطه از امارات وارد می کنند و پول را به جیب بازرگانان اماراتی می ریزنند

 «.بازرگانان کشورهای خارجی مستقیم ارتباط بگیرند

ایرانی هایی که در . اگر ما نتوانیم نقش امارات را در اقتصادمان به صفر برسانیم، بازنده تاریخ هستیم: مرتضوی همچنین ادامه داد

ایرانی ها باید بتوانند کاالهای . واردات مجدد کاال به ایران باشدنباید امارات مامنی برای . امارات دفتر زده اند، باید به کشور برگردند

درصد  30تجارت خانه های اماراتی دالل هایی است که قیمت کاال را تا  . خود را مستقیم وارد کشور کنند، نه با واسطه اماراتی ها

 .دو چندان می کنند افزایش می دهند و قاچاق به ایران را به دلیل نزدیکی و نوع مرزها و مناطق مرزی

زمانی که . بازرگانان و تاجران ایرانی باید ارتباط مستقیم با تجار خارجی برقرار کنند تا البی تجارت قوی شود: مرتضوی تاکید کرد

چرا که هزینه تحریم زیاد می شود و قدرت چانه زنی ایران هم باال . البی قوی وجود داشته باشد، دیگر تحریمی هم رخ نمی دهد

 .رود؛ این ارتباط تجارت و سیاست است می

ایرانی ها باید : مرتضوی گفت. براساس صحبت های او، در این سال ها امارات به جز بلندگوی ضد ایرانی کاری انجام نداده است

از  االن که سفر مستقیم حج توسط سعودی ها با موانعی رو به رو شده، یکسری افراد برای رفتن به مکه. غیرت داشته باشند

 .باید توجه کرد که اقتدار ملی به شرف ملی است. کشورهای دیگر ویزا می گیرند

=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http396c3e 
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 برنامه و سیاست ها
  ایرنا - 5۲31/30/92 :تاریخ خبر

  مقابله با بیابان زایی مستلزم کاهش وابستگی کشور به منابع آب و خاک است مقابله با بیابان زایی مستلزم کاهش وابستگی کشور به منابع آب و خاک است 

کارشناسان گسترش مناطق بیابانی را از دستاوردهای توسعه افسارگسیخته شهری می دانند که از چند دهه قبل دنیا را  -ایرنا -تهران
به سمت دستیابی به انرژی های نو، یک راهکار مهم درگیر خود کرده است و معتقدند کاهش وابستگی به منابع آب و خاک و رفتن 

 . برای مقابله با بیابان زایی است

، بیابان عبارت است از تخریب زمین در مناطق خشک، نیمه خشک و نیمه مرطوب که UNDP طبق تعریف دفتر عمران ملل متحد

 .ناشی ار فعالیت های انسانی یا مولفه های طبیعی است

نماد افت کارایی یک سرزمین، . فرایندی که منجر به کاهش کارایی سرزمین شود، بیابان زایی است بر اساس این تعریف، هر

 . مهاجرت مردم است زیرا دیگر در آن منطقه نمی توانند معیشت خود را تامین کنند

این بحران حاشیه  طبق آمار سازمان جهاد کشاورزی، در دو دهه اخیر حدود یک سوم کل روستاهای کشور خالی از سکنه شدند و

به عبارت دیگر، حاصلخیزی خاک کم شده است و مردم . نشینی را مضاعف کرده است، از سوی دیگر این نشانه بیایان زایی است

 .آب ندارند و با پناه آوردن به سم و کود بیشتر هم نمی توانند معیشت خود را تامین کنند و چاره ای جز مهاجرت پیدا نمی کنند

قیقی در مورد افزایش نرخ ساالنه بیابان در کشور انجام نشده است، اما شواهد نشان می دهد که ساالنه یک درصد به کار پژوهشی د

 .بیابان های کشور اضافه می شود

میلیون هکتار از  41عالوه بر این، فرسایش خاک نیز معضل دیگری است که با روند بیابان زایی نمود پیدا می کند، اکنون حدود 

میلیون هکتار نیز متاثر از فعالیت  1میلیون هکتار فرسایش بادی قرار دارند و حدود  30کشور تحت تاثیر فرسایش آبی و اراضی 

 . های کشاورزی هستند

از سوی دیگر، گرمایش زمین نیز به عنوان یک عامل طبیعی در تشدید بیابان زایی نقش دارد، پیش بینی ها نشان می دهد تا چند 

درجه افزایش دما خواهیم داشت بنابراین حتی ممکن است مناطقی مانند استان های گلستان و مازندران نیز  3تا  461سال آینده 

 .تحت تاثیر روند بیابان زایی قرار گیرند

کمیته ای بین  4334بر همین اساس سازمان ملل در سال . روند توسعه بیابان منحصر به ایران نیست بلکه معضلی جهانی است

، کنوانسیون 4331ژوئن  44برای تدوین کنوانسیون بین المللی مقابله با بیابان زایی راه اندازی کرد و پس از سه سال در دولتی 

 . را تاسیس و این روز را به عنوان روز جهانی مقابله با بیابان زایی نام گذاری کرد( UNCCD) بین المللی مقابله با بیابان زایی

 .تعیین شده است 'حفاظت از زمین، بازیابی خاک، مشارکت دادن مردم'له با بیابان زایی شعار امسال روز جهانی مقاب

مسوول نگارش برنامه مدیریت  'محمد درویش'بر این اساس، ایرنا به مناسبت روز جهانی مقابله با بیابان زایی در میزگردی با حضور 

 'محمد خسروشاهی'غرافیایی سازمان حفاظت محیط زیست و رییس گروه بررسی های ج 'علی بالی'ساله بیابان در ایران،  30

 .رییس بخش تحقیقات بیابان موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع به بررسی علل و عوامل بیابان زایی و روند مقابله با آن پرداخت

 بیابان و بیابان زایی *** 

بیابان یک اکوسیستم است یعنی در آن گونه های  :ساله بیابان در ایران گفت 30محمد درویش مسوول نگارش برنامه مدیریت 

بنابراین . خاص گیاهی و جانوری وجود دارد که در مناطق دیگر نیست و با برنامه های بیابان زدایی، این گونه ها هم نابود می شوند

 .بیایان زدایی غلط است، بیایان در جایی که باید باشد، بهترین پاسخ طبیعی به شرایط زیست بوم است

اما آنچه خطرناک است، گسترش قلمرو بیابان به اکوسیستم های جنگلی، مرتعی و تاالبی است که باید جلوی آن گرفته : وی افزود

این گسترش ناشی از فشارهای انسانی و بارگذاری های غلط مدیریتی است که از جمله سبب شده است در جنوب پایتخت، . شود
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 .باشیم سانتیمتر نشست زمین داشته 96ساالنه 

کاهش سطح آب های زیر زمینی و روان شدن ریزگردها به سمت تهران، همه نشانه بیابان زایی است که باید جلوی : وی ادامه داد

 .آن گرفته شود و با برنامه ریزی های اصولی و اجرای به موقع آنها بیابان را مهار کنیم

د با کنوانسیون مقابله با بیابان زایی، مانع پیشرفت بیابان در سازمان ملل بیش از سه دهه است که تالش می کن: درویش گفت

جهان شود و بر اعضا فشار می اورد که هر کدام برنامه ای تحت عنوان برنامه اقدام ملی مقابله با بیابان زایی تعریف کنند، یعنی هر 

ی آنها منجر به افزایش نرخ بیابان زایی در دولتی باید موظف باشد برنامه های توسعه ای خود را به نحوی مدیریت کند که اجرا

 .هدف سازمان ملل سرو سامان دادن به روند مهار بیابان زایی است. کشور نشود

از روی یکسری شاخص : وی در پاسخ به این پرسش که نرخ بیابان زایی در کشور چگونه مشخص می شود و افزایش می یابد، افزود

در کشور پی برد، مثال وقتی روستاها متروکه می شوند، این یعنی اینکه بیابان زایی اتفاق افتاده و ها می توان به افزایش بیابان زایی 

 .غیر قابل انکار است

وقتی که سطح آب زیر زمینی پایین می رود، یعنی : مدیر کل دفتر مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد

عبارت است از تخریب سرزمین (  UNDP)  ان زایی مطابق تعریف دفتر عمران ملل متحدبیابان زایی در حال رخ دادن است، بیاب

 .در مناطق خشک، نیمه خشک و نیمه مرطوب که ناشی از فعالیت های انسانی یا مولفه های طبیعی است

فت کارایی یک سرزمین بنابراین هر فرایندی که منجر به کاهش کارایی سرزمین شود، یک بیابان زایی است، نماد ا: درویش گفت

مهاجرت مردم است در جایی که مردم مهاجرت می کنند، یعنی بیابان زایی رخ داده است و دیگر مردم آن منطقه نمی توانند 

 .معیشت خودشان را به دست آورند

شدند و این طبق آمار سازمان جهاد کشاورزی، در دو دهه اخیر حدود یک سوم کل روستاهای کشور خالی از سکنه : وی افزود

بحران حاشیه نشینی را اضافه کرده و از سوی دیگر این نشانه بیایان زایی است، مردم آب ندارند، حاصلخیزی خاک کم شده و با 

 .پناه آوردن به سم و کود بیشتر هم نمی توانند معیشت خودشان را تامین کنند و چاره ای جز مهاجرت پیدا نمی کنند

ناشی از بیابان زایی است یعنی ما به نحوی چیدمان توسعه را مدیریت کردیم که منجر به بدهکاری چنین وضعیتی : وی اظهار کرد

 .اکولوژیکی کشور و افت شاخص های مرتبط با بیابان زایی شده است

دهم میلیون گونه های حیات وحش مانند کل و بز، قوچ و میش، آهو، جبیر، مرال، گوزن و  469زمانی در کشور : درویش گفت

 440اعالم کرد، مجموع علفخواران ما به کمتر از  4933یوزپلنگ وجود داشت اما براساس آماری که معاونت محیط طبیعی در سال 

 .دهم را از دست داده ایم که این خود نشانه بیایان زایی است 3هزار راس رسیده است یعنی 

میش ها، مرال ها و یوزپلنگ هایش حمایت کند، یعنی تحت تاثیر سرزمینی که نتواند از خرامیدن امن کل ها، بزها، : وی ادامه داد

 فعالیت کاهنده ای به نام بیابان زایی است،

نشانه اضمحالل یک سرزمین این است که دیگر در آن سرزمین ردپایی از پلنگ ها، یوزپلنگ ها، شیرها و ببرها : درویش ادامه داد

اتفاقی که دارد می افتد، جمعیت آنها به شدت رو به کاهش است و ما با تغییر  یعنی گوشتخواران صدر هرم غذایی نباشد در واقع

 .کاربری اراضی و بی توجهی به حریم های امن زیستگاه ها داریم به این روند دامن می زنیم

کرد، خسارت  بیابان زایی در حال تشدید است، زیرا سیل خیزی رو به افزایش است، سیل خیزی را که نمی توان انکار: وی افزود

ناشی از سیل در حال افزایش است، یعنی جابجایی خاک افزایش می یابد، پوشش های گیاهی که می توانستند حافظ خاک باشند 

 .از بین رفته اند و نرخ جابجایی خاک افزایش یافته است
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 نرخ دو میلیارد تنی جابجایی خاک در سال *** 

بر اساس برآورد انجمن ملی خاک ایران، نرخ جابجایی خاک کشور در : راتع گفتعضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگل ها و م

میلیارد تن را هم نشان می دهد، حتی اگر همان دو  166بهترین حالت به دو میلیارد تن در سال رسیده است، برخی برآوردها تا 

میلیارد  16دالر ارزش دارد، می شود  31ر تن خاک میلیارد تن را در نظر بگیریم سه برابر متوسط آسیا است، با توجه به این که ه

 .دالر در سال

 افزایش ساالنه یک درصد بیابان در کشور *** 

در خصوص نرخ دقیق افزایش ساالنه بیابان در کشور کار پژوهشی و : درویش با تاکید بر شتاب بیابان زایی در کشور اظهار کرد

ها و شناسه هایی که وجود دارد، می توان گفت که ساالنه یک درصد افزایش علمی دقیقی انجام نشده است اما از روی شاخص 

 . بیابان در کشور داریم که نشانه آن کاهش رویشگاه های جنگلی، افت حاصلخیزی خاک و افت سطح آب های زیرزمینی است

 گرم شدن زمین تا دو درجه *** 

دو عامل طبیعی و انسانی در توسعه : فاظت محیط زیست گفتهمچنین علی بالی رییس گروه بررسی های جغرافیایی سازمان ح

در عوامل انسانی کشاورزی های ناپایدار، استفاده بیش از حد از آب های زیرزمینی، شور و قلیایی شدن خاک، . بیابان نقش دارد

فعالیت های انسانی نقش چرای بیش از حد دام، فشار زیاد به جنگل ها و مراتع و تغییر کاربری اراضی است که موجب می شود 

 .تشدیدکننده را در روند بیابان زایی ایفا کند

مساله دیگر که باید مد نظر قرار دهیم، بحث تغییرات اقلیمی است که در جهان شاهد آن هستیم و بسیاری از کشورها را : وی افزود

رات منفی بر آن می گذارد، مثال پیش بینی ها تحت تاثیر قرار داده است، ایران از جمله کشورهایی است که تغییرات اقلیم تاثی

 .درجه افزایش دما خواهیم داشت 3تا  461نشان می دهد تا چند سال آینده 

این افزایش دما باعث می شود تبخیر آب بیشتری داشته باشیم، از طرفی بارندگی ها هم کاهش یافته و یا نامنظم : بالی ادامه داد

 .و طبیعی با هم موجب شده اند تا فشار بیشتری بر اکوسیستم وارد شود شده اند، بنابراین عوامل انسانی

 راهکارها***

 .مساله مهم این است که حال چه کنیم تا از گسترش بیابان جلوگیری شود

و سایر نهادها، به برخی راهکارها مانند  UNDPگزارش های مختلف سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری، : بالی در پاسخ گفت

یشت جانبی، کاهش چرای دام، کاهش بهره برداری از سفره های آب های زیرزمینی، کاهش استفاده از کودها و سموم و کنترل مع

میلیون هکتار فرسایش بادی  30میلیون هکتار از اراضی کشور تحت تاثیر فرسایش آبی،  41اکنون حدود . فرسایش اساره کرده اند

 . عالیت های کشاورزی قرار دارندمیلیون هکتار تحت تاثیر ف 1و حدود 

اما موضوع اصلی این است که چگونه این وضعیت را کنترل کنیم، مساله دیگر این است که همیشه گمان می کنیم : بالی افزود

بیابان در نواحی خشک و نیمه خشک وجود دارد، در حالی که این وضعیت کم کم دارد خود را در بخش هایی از مازندران و 

سال دیگر بخش هایی از گلستان  90یا  30یز نشان می دهد، اگر نخواهیم با جدیت به این مسائل فکر کنیم ممکن است گلستان ن

 .و یا مازندران در معرض بیابانی شدن قرار گیرند

یگری ممکن است اکوسیستم جنگلی و جامعه گیاهی تغییر کند، مثال برخی از گیاهان نابود شوند و گونه های د: وی ادامه داد

جایگزین آنها شوند، بنابراین در بحث بیابان زایی باید این حساسیت را داشته باشیم که ممکن است برای کل کشور پیش بیاید نه 

 .فقط در نواحی خشک و نیمه خشک و نواحی مرکزی رخ دهد

 نبود همگرایی سازمان ها / غفلت در اجرای آمایش سرزمین*** 
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موضوعی که در ایران نسبت به آن غفلت شده و : کی از مهمترین راهکارهای موجود چیست گفتبالی در پاسخ به این سوال که ی

نتوانستیم آن را عملیاتی کنیم با اینکه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و استانداری ها هم درگیر آن هستند، بحث آمایش 

 .ی حساس و شکننده چیست و در چه شرایطی قرار دارنددر آمایش سرزمین است که می توان فهمید زیست بوم ها. سرزمین است

وقتی این زیست بوم ها شناسایی شوند، می توان برای آنها برنامه ریزی داشت، چالش های مختلفی در این زمینه وجود : وی افزود

وزارت نیرو، جهاد دارد که یکی از آنها این است که نحوه مدیریت و رویکرد یکپارچه برای حل یک موضوع را نداریم، مثال 

کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست و استانداری ها در برخی از موارد خیلی همگرایی ندارند، نه اینکه نخواهند داشته باشند، 

شاید از نظر ساختاری و قانونی نتواستند این کار را انجام دهند و گرنه تمام دستگاه ها می گویند که ما معتقدیم باید با هم کار 

 .اما در عمل به آن نرسیده ایم کنیم

 نقش بی بدیل اعتبارات در مقابله با روند بیابان زایی *** 

موضوع مهمتر این است که باید به بحث اعتبارات اهمیت بیشتری داده شود، شاید یکی از دالیلی که در مقابله با : بالی ادامه داد

 .و کشت گونه های بومی ما نسبت به روند تخریب شتاب کمتری دارد بیابان زایی زیاد موفق نبودیم اعتبارات است، جنگل کاری

 کمربند سبز مانع توسعه بیابان نمی شود *** 

امروزه کارشناسان امر معتقدند که جنگل کاری دیگر راه صحیح مقابله با بیابان زایی نیست، زیرا وقتی نهالی کاشته می شود 

ز آن درخت باید با استفاده از ریشه خود از منابع آب های زیر زمینی تغذیه کند اما حداقل دو سال آن را آبیاری می کنند و بعد ا

 . افت سطح آب های زیر زمینی، مانع از رسیدن آب کافی به ریشه گیاه است

بود زمانی در کشور قرارگاه های بیابان زدایی ایجاد کرده بودند و حرفشان این . این باور درست است: درویش در این خصوص گفت

 .که کمربند سبز در اطراف عرصه های بیابانی ایجاد کنند تا مانع گسترش آن شوند

این که بیابان می تواند در مازندران یا در گیالن اتفاق بیفتد، همان طور که در تهران یا در آبی بیگلو اردبیل اتفاق افتاده : وی افزود

در واقع هر فرایندی که . را با یک کمربند سبز مهار کنیم، تصوری غلط استبر این اساس، این که فکر کنیم می توانیم بیابان . است

 .منجر به کاهش کارایی سرزمین شود، بیابان زایی است

اصوال درختکاری هر جایی فضیلت نیست اوال باید بدانیم که چه درختی را در کجا بکاریم و دوم اینکه اصوال در : وی تاکید کرد

 .درخت ممکن است به افزایش برداشت از سفره های آب زیر زمینی و خشک شدن منطقه منجر شودبرخی از مناطق کشور کاشت 

در چند سال گذشته طرح درختکاری در اردستان اجرا شد اما به علت اینکه نتوانستند روند انبوهی درخت را رعایت : درویش گفت

مانند مکش عمل کردند و موجب کاهش سفره آبهای زیر  کنند، تعداد نهال ها در هکتار به شدت افزایش یافت و ریشه درختان

 .زمینی شدند

که در استان فارس انجام شد، پوشش گیاهی اطراف شیراز را به مردم واگذار کردند تا  'فالحت در بالغت'یا اجرای طرح : وی افزود

داشت، به طور طبیعی این اتفاق رخ می به باغ یا جنگل تبدیل کنند، اما مساله این است که اگر آن منطقه استعداد جنگلی شدن 

داد، نتیجه این شد که مردم درخت کاشتند، دو سالی آبیاری کردند اما در نهایت خشک شد که با این کار هم منابع آبی هدر رفت 

 .و هم همان مرتع اولیه نابود شد، طبیعت خودش می گوید که چه استعدادی دارد

 های کشور  میلیون هکتار از جنگل 661نابودی *** 

هنر این است که اجازه ندهیم رویشگاه های طبیعی ما در هیرکانی، زاگرس، ارسباران و خلیج فارس نابود شود، : وی تاکید کرد

 .میلیون هکتاری جنگل های طبیعی را باید حفظ کنیم 43یعنی قلمرو 

بدون آبیاری بتواند در آن درخت مستقر شود هر  این به مراتب بهتر است تا فشار جنگلکاری در آن عرصه ها باشد که: درویش گفت
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 .جایی مجبور به آبیاری باشیم یعنی این که متناسب با توان اکولوژیک رفتار نمی کنیم

میلیون هکتار رسیدیم یعنی  43اکنون به  4990میلیون هکتار از جنگل های ما در دهه  4161آمارها می گوید از : وی ادامه داد

میلیون هکتار عرصه های طبیعی مستقر  661جنگل ها کاهش یافته است، اگر هنر داریم جنگل ها را در آن  میلیون هکتار از 661

میلیون هکتاری از دست  661درصد قلمرو  90میلیون اصله بلوط را در زاگرس نیز یعنی  41کنیم در صورتی که در دو دهه اخیر 

، یزد و یا سمنان درختکاری کنیم، فرافکنی است، مساله ما این نیست، به گفته درویش، این که اطراف تهران، اصفهان.داده ایم

کاری که برای مقابله با بیابان زایی باید انجام دهیم درختکاری نیست، این است که شهامت، جسارت و شجاعت داشته باشیم که 

 .اشتباهات خود را بپذیریم

دهم درصد خاک کشور فرا خشک، خشک و نیمه خشک  1364سرزمین ما در قلمرو خشک جهان مستقر شده است، : وی گفت

 10است، ما در کمربند خشک زمین قرار گرفتیم، اینجا میانگین نزوالت آسمانی یک سوم میانگین جهانی است و در مقابل تبخیر 

 .درصد بیشتر است

سرزمینی است، رفتن به سمت بنابراین افزایش وابستگی معیشتی به منابع آب و خاک یک جنایت در حق چنین : وی ادامه داد

کشاورزی سنتی یک جنایت است، اینکه به سد سازی ها چراغ سبز نشان دادند تا آب کشاورزی را تامین کنند یکی از بزرگترین 

 .خیانت ها به این سرزمین است

ند، سازمان محیط زیست االن هم سدسازان دست باال دارند و بر اجرای طرح های انتقال آب بین حوضه ای تاکید دار: درویش گفت

 .در ابتدا و تا جایی که می تواند مقاومت می کند، اما در نهایت زیر بار فشارها آن را حذف می کنند

 حرکت به سمت انرژی های نو *** 

تن به برای مهار بیابان زایی باید چیدمان توسعه را متناسب با توان اکولوژیک سرزمین تغییر دهیم، در این سرزمین رف: وی افزود

سمت افزایش وابستگی به منابع آب و خاک و یا کشاورزی و دامداری یک اشتباه راهبردی است، باید به سمت استحصال انرژی 

 .های نو مانند خورشیدی، بادی، زمین گرمایی و جزر و مدی حرکت کنیم

 توجه جدی به مقوله گردشگری *** 

ود در حوزه گردشگری طبیعی، تاریخی و فرهنگی حرکت کنیم، ایران جزو باید به سمت بالفعل کردن توان خ: درویش تاکید کرد

کشور اول دنیا از نظر جذابیت های طبیعی است، اما نود و  1کشور اول دنیا از نظر جاذبه های فرهنگی و تاریخی و جزو  40

 .هفتمین کشور دنیا از نظر درآمد گردشگری است

دهم میلیارد دالر درآمد ساالنه از محل  469حدود  3041در کشور است، ایران در سال این نشاندهنده سوء مدیریت : وی ادامه داد

گردشگری کسب کرد، در حالی که در جنوب ایران کشوری که به اندازه مساحت یک استان مازندران هم نیست، یعنی امارات 

میلیارد دالر درآمد گردشگری  91ندارد، میلیارد دالر و ترکیه که یک سوم خاک ما را  41متحده عربی، در همان سال حدود 

کیلومتر مرز آبی خود استفاده کنیم، ترانزیت را افزایش دهیم، زمانی ایران قلب جاده  400هزار و  1باید از : درویش گفت.داشت

با تمام این  .، تولید محصوالت ثانویه و نه خام فروشی پیش برویم'های تک'ابریشم بود باید به سمت کسب و کارهای سبز، صنایع 

 .اشتباهات و اذعان تعداد زیادی از مسووالن بر نادرست بودن آنها، اما همچنان در بر همان پاشنه می چرخد

میلیون نفر نخل در منطقه بهمنشیر نابود شود، سد کرخه موجب خشک شدن بخش  4سدسازی ها موجب شد تا حدود : وی افزود

مردم شد، به علت برداشت های بی رویه آب های زیر زمینی، دشت میناب دچار  زیادی از تاالب هورالعظیم و نابودی معیشت

میلیون اصله درخت انبه  4هزار نفر باقیمانده یا  30میلیون نفر نخل در میناب بود که اکنون فقط  1فرونشست شده است، حدود 

 . اصله پا برجا است 40بود که اکنون فقط 
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 قاره جهان  1ل مردم توان تامین انرژی خورشیدی یک سا*** 

این همه در صورتی است که می توانستیم با انتخاب درست و چیدمان صحیح توسعه، عالوه بر این که مانع : درویش ادامه داد

 3006بحران شویم، کشوری ثروتمند داشته باشیم، یک سوم خاک ایران یعنی کویر و بیابان است که بر اساس گزارش سال 

UNDP قاره جهان را تامین کنند، این  1ی خورشیدی مجهز شوند می توانند انرژی یکساله تمام مردم ساکن در ، اگر به سلول ها

درصد  93درصد بود در حالی که اکنون به  41گزارش مربوط به زمانی است که راندمان پانل های خورشیدی در بهترین حالت 

 .رسیده است

انرژی در دنیا باشیم و حتی صادرکننده و ثروتمند باشیم بدون این که منابع آب ما می توانستیم تولید کننده اول : وی اظهار کرد

 .های زیرزمینی ما کاهش یابد، بدون اینکه انتشار گازهای گلخانه ای افزایش یابد

فقط مدیر دلسوز بودن برای یک کشور کافی نیست بلکه تخصص بسیار مهم است، ایجاد نیروگاه برق در دشت : وی تاکید کرد

مدان با هدف ایجاد اشتغال تاسیس شد، اما این کار باعث شد تا حاصلخیزترین دشت همدان نابود و بزرگترین فروچاله ها به ه

 .وجود آید بنابراین فقط نیت خیر کافی نیست بلکه تخصص الزم است

 مدیریت غلط و توسعه بیابان *** 

: گل ها و مراتع در خصوص راه های مقابله با بیابان زایی گفتمحمد خسروشاهی رییس بخش تحقیقات بیابان موسسه تحقیقات جن

اگر این عوامل شناسایی شوند که تقریبا در ایران شناخته شده هستند، . اول باید ببنیم چه عواملی موجب بیابان زایی شده اند

 .بنابراین راحت می شود در جهت مقابله با بیابان زایی حرکت کرد

ر تخریب و هم در بازسازی بسیار موثر است وقتی صحبت از عامل انسانی می کنیم، یعنی از باالترین نقش انسان هم د: وی افزود

 .مقام مسوول تا اهالی بومی یک منطقه را شامل می شود بنابراین همه ما در حوزه بیابان زایی به نوعی دخیل هستیم

د می کند، مقصر است یا فردی نیز که زمین را برای مثال فردی که پوشش گیاهی و جنگلی را برای چرای دام نابو: وی گفت

کشاورزی، معدنکاری، ویال سازی تسخیر می کند، در روند بیابان زایی مقصر است حتی خانم خانه داری که در شستن ظروف آب 

 .را هدرمی دهد، بدون تقصیر نیست

خودش در جهت توسعه گام بر می دارد، در جهت  از سوی دیگر، مسوولی هم که بدون نگاه کارشناسانه به خیال: وی ادامه داد

ساله فعالیت من در بخش بیابان، نشان می دهد که برای فهمیدن علت توسعه  91به طور کلی تجربه . تخریب منابع عمل می کند

 .بیابان الزم نیست به سراغ کتاب ها و یا مقاالت برویم

دیریت درستی نداشتیم که این مدیریت هم در سیاست گذاری، ما کامال لمس کردیم که مشکل چیست، در حقیقت م: وی گفت

تخصیص اعتبارات، هدایت و مشارکت مردم نمود یافت و مهمتر این که در هماهنگی سازمان ها و نهادهای مسوول مدیریت درستی 

 .نبوده که به اینجا رسیدیم

گام برداریم، باید به موضوعاتی مانند فرهنگ سازی، هماهنگی  بنابراین برای اینکه بتوانیم در جهت مقابله با بیابان زایی: وی افزود

 .بین سازمان ها و استفاده از فناوری های نوین توجه کنیم، متاسفانه امروزه در جهت فرهنگ سازی کم کار کردیم

توانند با نفوذ کالمی سال از پیروزی انقالب می گذرد و هر هفته نماز جمعه برگزار می شود، ائمه جماعات می  96حدود : وی افزود

 .که در مردم دارند، آموزش دهند

آگاه بودن مردم خیلی مهم است اما و مهمتر این است که مسووالن شناخت پیدا کنند و به منابع طبیعی اهمیت : وی ادامه داد

 .دهند در این صورت می توان امیدوار بود

شانه ناهماهنگی میان نهادهای مختلف و مرتبط است بنابراین مساله موضوع گرد و غبار که اکنون به بحران تبدیل شده، ن: وی گفت
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وقتی صحبت از منابع طبیعی می کنیم شامل آب، خاک، هوا و پوشش گیاهی است که همه به هم . مهم توجه به تحقیقات است

 .وابسته اند و اگر برای یکی مشکلی ایجاد شود، بقیه را هم تحت تاثیر قرار می دهد

مساله مهم دیگر . رانی که روی منابع آبی داریم، به خودی خود روی هوا، پوشش گیاهی و انتشار کربن اثر می گذاردبح: وی افزود

سال پیش تهیه کردیم که بر اساس آن باید در این سال حرف اول را در  44را  4101اعتبارات و بودجه است، برنامه راهبردی 

نشده است وقتی دلیل را بررسی کردیم متوجه شدیم که به مسائل بودجه ای و اعتباری منطقه بزنیم اما متاسفانه کار زیادی انجام 

 .بر می گردد

با این وجود، اگر در همین وضعیت کمبود اعتبارات هم بتوانیم یک هماهنگی میان دستگاه ها داشته باشیم، می : وی ادامه داد

ز فناوری های روز دنیا پیش رویم، امروزه روش های مقابله با بیابان توانیم تاحدودی موفق باشیم، همچنین باید به سمت استفاده ا

 .زایی همچنان سنتی است و باید برای تغییر آن مشارکت مردم را هم جلب کنیم

 حفر چاه یکی از علت های توسعه بیابان *** 

حفر چاه : ی اصلی توسعه بیابان گفتبالی در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره نقش حفر چاه های عمیق به عنوان یکی از علت ها

در کشوری خشک و نیمه خشک واقع شده ایم . های عمیق و کاهش سفره های زیر زمینی یکی از دالیل اصلی توسعه بیابان است

 .و بارندگی ها آنقدر نیست که بتواند برداشت ها را جبران کند چون برداشت ما بیش از حد توان طبیعی است

بع آب های زیر زمینی کاهش می یابد، بعد از گذشت چندین سال موجب خشک شدن گیاهان و توسعه بیابان وقتی منا: وی افزود

سال بعد متوجه شویم مانند شرایط فعلی دریاچه ارومیه که  30می شود، ممکن است کاری را امروز انجام دهیم اما نتیجه آن را 

 .امروز دریاچه با خشکی دست و پنجه نرم کند برداشت های بی رویه از منابع آبی این حوضه موجب شد تا

در واقع با حفر چاه و برداشت های بی رویه اجازه ندادیم تا آب مورد نیاز به دریاچه برسد مانند بسیاری دیگر از تاالب : وی گفت

 .های کشور که نتیجه آن بیابان زایی و تخریب سرزمین است

 از دست دادن آب، نابودی تولید *** 

وقتی منبع آبی را از دست می دهیم، یعنی تولید را از دست داده ایم، تعریف بیابان : رویش در ادامه این صحبت ها گفتهمچنین د

هم این است که کاهش کارایی تولید یعنی بیابان زایی، بنابراین هر فعالیتی که منجر به کاهش پتانسیل آب کشور شود، می تواند 

در عین حال خیلی از عرصه ها وجود دارد که به دلیل از دست دادن منابع آبی خالی از سکنه در تشدید بیابان زایی موثر باشد، 

اما مناطقی هم هست که آب داریم اما امکان کشاورزی در آنها وجود ندارد، حتی حاصلخیزی خاک هم وجود : وی افزود.شده است

تا دامغان اگر نیم متر زمین را حفاری کنیم به آب می دارد در پهنه هایی از دشت لوت و کویر مرکزی در حد فاصل بین جندق 

خاک هم عامل مهم دیگر در کشاورزی است که اگر از استانداردهای مطلوب . رسیم اما این آب کیفیت الزم را برای کشاورزی ندارد

 .برخوردار نباشد و حتی اگر آب هم در اختیارش قرار گیرد، باز نمی توان در آن کشت کرد

پس دو عامل افت کیفیت آب و خاک نیز بیابان زایی را تشدید می کند، اما نکته مهمتر این است که باید بتوانیم  :درویش گفت

مشکالت را به صورت کلیدی حل کنیم، آرمان توسعه ما غلط است وقتی هدف ما خودکفایی در کشاورزی به جای امنیت غذایی 

 .چاه های مجاز و غیر مجاز می شود است نتیجه آن فشار بر منابع طبیعی، سدسازی و حفر

درصد مجاز هم برداشت غیر  10درصد آن غیر مجاز است و از همان  60هزار حلقه چاه در کشور وجود دارد که  460: وی افزود

مجاز انجام می دهند چون هدف توسعه ای ما غلط است، می گوییم آن زمینی برکت دارد که بتوانیم از آن محصول به دست 

 .می گوییم زمین متروکه شده یعنی اینکه دیگر به درد کشاورزی نمی خوردآوریم، 

در صورتی که می توانیم با کاشتن توربین های بادی و استقرار پانل های خورشیدی به مراتب درآمد بیشتری : درویش ادامه داد
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ارد دالر هم صادرات دارد این در حالی است که میلی 410میلیارد دالر واردات دارد اما  610داشته باشیم تا کشاورزی، ژاپن ساالنه 

درصد محصوالت غذایی ژاپن در داخل کشورش تولید می شود و هیچگاه با کابوسی مانند امنیت غذایی مواجه نیست، اما  31فقط 

نگی و درصد محصوالت غذایی خود را در داخل کشور تولید می کنیم و همیشه نیز با کابوس امنیت غذایی، تش 40ما بیش از 

قحطی روبرو هستیم چون نتوانستیم کشور را به صندوق عرضه پایدار تبدیل کنیم و همیشه چشممان به آسمان است تا بارندگی 

 .شود

اگر هم خشکسالی نباشد و بارندگی داشته باشیم آخرش می شود آتش سوزی جنگل ها، تلفات میلیون ها کیلو گوجه : وی گفت

الگوی کشت ما درست نیست، بیابان زایی واقعی ناشی از مدیریت وحشتناکی است که در عرصه فرنگی، پیاز و سیب زمینی چون 

 .زمین حاکم است به جای اینکه از خشکسالی بترسیم باید از خشکسالی مدیریتی بترسیم

 تخریب محیط زیست، تنها پیامد اجرای طرح های انتقال آب *** 

اجرای این گونه پروژه ها پیامدی جز تخریب : و طرح ایران رود اشاره کرد و گفتدرویش به پروژه های انتقال آب بین حوضه ای 

محیط زیست به همراه ندارد، طرح ایران رود سال ها پیش رد شد اما اکنون فردی از آمریکا آمده و در مورد اجرای آن نظر می 

د کالیفرنیا و تگزاس دچار خشکسالی، افت سفره دهد، سوال اینجاست چرا در کشوری مانند آمریکا که ایالت های مختلف آن مانن

های آبی زیر زمینی و کم آبی است، با احداث یک کانال اقیانوس اطلس را به آرام متصل نمی کند؟ آنها که هم پولشان و هم 

 قدرتشان بیشتر از ما است؟

/News/fa/ir.irna.www//:http13441131/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.irna.ir/fa/News/82115424/


 
مطالعات راهبردی کشاورزی و آبمرکز ملی   

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته چهارم خرداد 

 

88 
 

 برنج

 فارس - 9۲31/35۲:  تاریخ

  ماه رمضان برنج را گران نکردماه رمضان برنج را گران نکرد/ / هزار تومان استهزار تومان است  1212قیمت برنج در شمال قیمت برنج در شمال 
قیمت برنج هر ساله قبل از فصل برداشت، به میزان : دبیر انجمن برنج کشور با بیان اینکه افزایش قیمت برنج طبیعی است، گفت 

 . یابد یابد اما مجدد با آغاز برداشت، کاهش می اندک افزایش می

در مورد دلیل افزایش قیمت برنج در ماه مبارک رمضان  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  در گفت جمیل علیزاده شایق

 .و ربطی به ماه مبارک رمضان ندارد این افزایش قیمت طبیعی است: گفت

قیمت برنج هر ساله : برنج کشور با بیان اینکه افزایش اخیر قیمت برنج بر اثر نزدیک شدن به فصل برداشت است، افزود دبیر انجمن

 .تا اواخر مرداد ادامه دارد یابد که این افزایش اد و تیر و قبل از آغاز برداشت، اندکی افزایش میدر خرد

افزایش تقاضای برنج در ایام محرم، رمضان، و عید هر ساله منجر به افزایش اندک قیمت برنج و : علیزاده شایق تصریح کرد

 .یابد قیمت در حد زیادی افزایش نمی هیچ گاه در این ایام شود، اما استفاده فروشندگان می سوء

 .ماه متعادل شد کنترل و پس از یک آن افزایش قیمت: تصریح کرد شب عید امسال وی با اشاره به افزایش قیمت برنج در

میلیون تن از  3ماهه برداشت برنج حدود  9یا  3هر سال با آغاز فصل برداشت و در : دبیر انجمن برنج کشور تصریح کرد

 .یابد شود و قیمتها با اشباع بازار کاهش می تولیدی کشور به بازار وارد می برنج

کند، قیمت برنج با شیب مالیم باال  تقاضا تغییری نمی میزان علیرغم اینکه اما بعد از فصل برداشت: علیزاده شایق تصریح کرد

 .دارد و فصل برداشت طبیعی و بستگی به شرایط بازار یحدود زیاد ها در بازار برنج تا در مجموع افت و خیز قیمت رود، بنابراین می

متاسفانه در بازارهای بزرگی مثل تهران شرایط متفاوت : عنوان کرد و گفت خیلی طبیعی وی شرایط قیمت برنج در شمال کشور را

ها  ستاویز افزایش قیمتشود، بلکه ایام محرم، رمضان و عید هم د است و نه تنها برنج با ناخالصی و درصد زیادی خرده عرضه می

با توجه به شرایط آب و هوایی : دبیر انجمن برنج کشور شرایط تولید برنج در سال جاری را خوب عنوان کرد و افزود.گیرد قرار می

 .میلیون تن خواهد بود 3حداقل میزان برداشت برنج 

های شمالی کمی هوا سرد  روز اخیر در استان در چند: وی میزان بارش در خرداد ماه را رضایت بخش عنوان کرد و اظهار داشت

 .شده که در صورتی که این سرمای هوا تا پایان هفته متوقف نشود ممکن است خسارت ناچیزی به محصول برنج وارد کند

ل شرایط گیری به دلی امسال خزانه: شد، بیان داشت گیری در فروردین ماه انجام می هر سال خزانه علیزاده شایق با اشاره به اینکه

 .شود انجام شد، بنابراین برداشت این محصول تا حدی زودتر انجام می مساعد آب و هوایی در اواسط اسفند

هایی که مستعد  در زمین کشت مجدد برنج هم بوده است، تا بدین ترتیب البته این اقدام به دلیل :دبیر انجمن برنج تصریح کرد

   . شود و برداشت هستند، برنج زودرس کشت کشت مجدد

 .هزار تومان عنوان کرد 40برنج طارم مرغوب در شمال کشور را  وی قیمت هر کیلو

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http49310931000191 
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 برنج
 فارس - 9۲31/35۲:  تاریخ

ای ای   هیچ برنج تاریخ گذشتههیچ برنج تاریخ گذشته: : تعاون روستاییتعاون روستایی/ / های تاریخ مصرف گذشته نداریمهای تاریخ مصرف گذشته نداریم  توزیع برنجتوزیع برنج  مسئولیتی در قبالمسئولیتی در قبال

  توزیع نشده استتوزیع نشده است
در حالی که برخی اخبار از توزیع برنج تاریخ گذشته در سبد غذایی ماه رمضان محرومان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی  

 . کنند ای کار خود را توجیه می ونههای مربوطه و مسئوالن هر یک به گ حکایت دارد، سازمان

طی چند سال گذشته، ساالنه چند نوبت سبد کاال   وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

ای و سازمان مرکزی تعاونی  های زنجیره در بین نیازمندان از طریق مباشران خود یعنی برخی از فروشگاه( شامل برنج، روغن، مرغ)

 .ساز شده است کند، اما ظاهرا امسال توزیع سبد کاالیی ویژه ماه مبارک رمضان داستان روستایی توزیع می

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مباشرت سازمان تعاون روستایی و چند فروشگاه  31بر اساس این گزارش اواخر سال 

ای مقدمات توزیع سبد کاال به نیازمندان را فراهم کرد که برنج، مرغ و کنسرو مرغ مورد نیاز برای سبد کاال را به ترتیب از  زنجیره

سبد   یران و همچنین شرکت پشتیبانی امور دام خریداری کرد اما ظاهرا بخشی از اقالم تهیه شده برایهای بازرگانی دولتی ا شرکت

 .اکنون تاریخ مصرف آن گذشته و یا در آستانه انقضاء تاریخ مصرف قرار دارد بعد از اتمام طرح توزیع نشده و هم 31کاال اواخر سال 

به مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران  3169643تایی کشور در تاریخ ای که مدیرعامل سازمان تعاون روس براساس نامه

بماند، به شکل فروش آزاد  از آنجا که مقرر بود چنانچه بخشی از اقالم مذکور پس از اتمام طرح باقی» : این گونه آمده است نوشته

و استقبال مناسبی خ مصرف آن منقضی بوده ها برنج مذکور تاری با عنایت به اینکه ظاهرا بنابر اعالم استانتوزیع شود و 

درصد آن باقی مانده که به جهت شرایط دمای  ۹5لذا بخشی از سبد مذکور حدود جهت فروش به شکل آزاد بعمل نیامده، 

و براساس پیگیری صورت گرفته و اعالم  (مرغ منجمد و مرغ)پذیری آن بسیار زیاد است  فساد  باالی مقطع کنونی امکان

 .یبانی امور دام و آن شرکت، امکان مرجوع نمودن اقالم فوق وجود نداردشرکت پشت

در حالی که در این نامه به صراحت قید شده است که به علت منقضی شدن تاریخ مصرف برنج مذکور : براساس این گزارش

وگو با فارس  ن روستایی در گفتاستقبال مناسبی برای خرید در بازار آزاد از آن نشده است، حسین صفایی مدیرعامل سازمان تعاو

 .های باقیمانده را پس بگیرد ایم برنج ها منقضی شود از شرکت بازرگانی دولتی خواسته قبل از اینکه تاریخ مصرف برنج: گوید  می

تا پایان ماه و  6ها حدود  زمان تحویل برنج به سازمان تعاون روستایی برنج: معاون شرکت بازرگانی دولتی ایران هم به فارس گفت

بنابراین وقتی ما برنج را سالم و با .تاریخ مصرف داشته و در حال حاضر هم یک هفته تا تاریخ انقضای آن باقی مانده است 31خرداد 

 .ایم دیگر مسئولیتی در قبال آن نداریم تاریخ انقضاء تحویل داده

وگوهایی با مسئوالن شرکت  پس نگرفتن برنج گفتدر راستای پی بردن به دلیل کشمکش پس دادن و : کند این گزارش اضافه می

 :بازرگانی و سازمان تعاون روستایی انجام شده که در ادامه آمده است

تعاون، برای توزیع سبد کاال به اقشار محروم وزارت : گفت ،خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  در گفت حسن عباس معروفان

را برای خرید برنج به شرکت بازرگانی  ....(و  شهروند، اتکا، رفاه، سازمان تعاون روستایی)مباشر  4 اجتماعی سال گذشته کار و رفاه

 .دولتی ایران معرفی کرد

ین وزارت تعاون، بنابرا: پذیر جامعه توزیع شود، گفت وی با بیان اینکه مقرر شده بود که این کاال به صورت رایگان به اقشار آسیب

این سازمان مقدار برنج  ای سازمان تعاون روستایی را به شرکت بازرگانی دولتی ایران معرفی کرد تا کار و رفاه اجتماعی طی حواله

 .تعیین شده را از شرکت بازرگانی دولتی ایران تحویل بگیرد

http://www.farsnews.com/
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توزیع کردند، تصریح  برنج را از ما تحویل گرفتند و به موقع های دیگر این معاون شرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان اینکه فروشگاه

 .نقاط روستایی کشور توزیع کند مقرر شده بود که سازمان تعاون روستایی هم برنج را بعد از تحویل در بین محرومان: کرد

طبق : کرد، اظهار داشت می وی با بیان اینکه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی هم مشمولین دریافت سبد کاال را خودش تعیین

 .میلیون نفر در کشور مشمول دریافت سبد کاال شده بودند 4هایی که در آن زمان صورت گرفت ظاهرا  صحبت

 مسئولیتی در قابل برنج فروخته شده نداریم :معروفان* 

رای تاریخ مصرف بوده است به سازمان ماه پیش در حالیکه که برنج سالم، و دا 6معروفان با بیان اینکه شرکت بازرگانی دولتی ایران 

ای که مدیرعامل سازمان تعاون روستایی به مدیرعامل شرکت بازرگانی  طی نامه: تعاون روستایی ایران تحویل داده است، گفت

ین اتفاق هایی را که تحویل گرفته توزیع نشده و به فروش رفته است و به دنبال ا درصد از آن برنج 11دولتی نوشته، اعالم کرده که 

 .های باقی مانده شده است خواستار مرجوع برنج

ها را  سازمان تعاون روستایی باید آن برنج: ها منتفی است، اظهار داشت وی با بیان اینکه طبق قرارداد امکان مرجوع شدن برنج

 .اریمرساند و اگر موفق به این کار نشده، ما در قبال آن مسئولیتی ند کرد و یا به فروش می توزیع می

احتماال سازمان تعاون روستایی نتوانسته که برنج را خوب توزیع کند و یا وزارت کار رفاه و تعاون مشموالن : معروفان تصریح کرد

 .سبد کاال را به این سازمان معرفی نکرده است

تاریخ مصرف   31ایان خرداد ماه و تا پ 6زمان تحویل برنج به سازمان تعاون روستایی : معاون شرکت بازرگانی دولتی تصریح کرد

ایم دیگر  هفته تا تاریخ انقضاء آن باقی است بنابراین وقتی ما برنج را سالم، و با تاریخ انقضا تحویل داده اکنون هم یک داشته و هم

 .مسئولیتی در قبال آن نداریم

مطرح شد،  ۴۹در اواخر سال  هایی بود که مبحث آلودگی آن ها همان برنج وی در پاسخ به این سؤال که آیا این برنج

 .ایم ای به سازمان تعاون روستایی تحویل نداده گونه برنج آلوده خیر، ما هیچ: گفت

شرکت بازرگانی دولتی تأمین کننده سبد کاال بوده است و در حال حاضر هم هیچ مسئولیتی در قبال کاالی : معروفان تصریح کرد

 .تحویل شده ، ندارد 31ف تا پایان خرداد ماه ماه پیش که با تاریخ مصر 6 تحویلی در حدود

به خاطر ندارم که چه میزان : وی همچنین از مقدار برنج تحویل داده شده به سازمان تعاون روستایی اظهار بی اطالعی کرد و گفت

ها باقی  ن برنجدرصد از آ 11برنج به سازمان تعاون روستایی تحویل شد ولی اکنون سازمان تعاون روستایی مدعی شده است که 

 .مانده است

 توزیع نشده است کاالی تاریخ مصرف گذشته :صفایی* 

پذیرد، حسین صفایی مدیرعامل  ها نمی گیری برنج در قبال بازپس گونه مسئولیتی را در حالی که شرکت بازرگانی دولتی هیچ

ها منقضی  قبل از اینکه تاریخ مصرف برنج: گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  سازمان تعاون روستایی کشور در گفت

ایم  تازگی درخواست خود را مطرح کرده اما از آنجا که به ها را پس بگیرد ایم که این برنج شود از شرکت بازرگانی دولتی خواسته

 .دخور ایم اما قاعدتا برگشت می هنوز پاسخی نگرفته

ها اینگونه استنباط کرده که برنج تاریخ  ای که ما برای مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی نوشتیم یکی از رسانه از نامه: وی افزود

 .مصرف گذشته از طریق سبد کاال در بین محرومان توزیع شده، که چنین چیزی نبوده است

کاالی تاریخ مصرف  است و هیچ گونه دارای تاریخ مصرف بوده در زمان توزیع سبد کاال کلیه محصوالت توزیع شده: صفایی گفت

اصال امکان توزیع کاالی تاریخ مصرف  های نظارتی  توزیع نشده و با وجود دستگاه محرومان و افراد واجد شرایط ای به گذشته

http://www.farsnews.com/
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ز وزارت رفاه برای توزیع در دوره توزیع سبد کاالی اخیر که ا: مدیرعامل سازمان تعاون روستایی تصریح کرد.گذشته وجود ندارد

برخی از اقالم آن از جمله برنج و مرغ در حال به اتمام رسیدن است و به  به پایان رسیده و تاریخ مصرف ها گرفته بودیم فروشگاه

دولتی نوشتم و در صورتی که تاریخ مصرف این  شرکت بازرگانی ای برای مرجوع کردن برنج به مدیرعامل همین دلیل نامه

 .ت گذشته بود قطعا چنین اقدامی صورت نمی گرفتمحصوال

در قالب یک سبد کاال و برای توزیع در بین اقشار محروم و نیازمند از سوی وزارت تعاون کار و رفاه  ها وی با تأکید بر اینکه این برنج

ها  های محل توزیع این کاال فروشگاهدر  تا افراد واجد شرایط قیمتی برای این سبد مصوب شده بود: اجتماعی تهیه شده بود، افزود

با توجه به گرمای هوا و نزدیک : ای توزیع نشده است، گفت صفایی با بیان اینکه هیچ برنج تاریخ مصرف گذشته.خریداری کنند را

 .ها را پس بگیرد ایم تا برنج شدن به تاریخ انقضاء برنج از شرکت بازرگانی تقاضا کرده

ها قرار  براساس توافق با فروشگاه: تن عنوان کرد و تصریح کرد 900هزار و  3رکت بازرگانی دولتی را وی میزان برنج دریافتی از ش

بود در صورتی که زمان توزیع سبد کاال به اتمام رسید ، بخشی از کاالهایی که مانده است در بازار آزاد به فروش برسد اما از آنجا 

 .به فروش نرفتکه برنج خارجی مشتری چندانی ندارد این کاال 

: درصد از برنج تحویل گرفته از شرکت بازرگانی دولتی مانده است، تصریح کرد 11مدیرعامل سازمان تعاون روستایی با بیان اینکه 

 .شود ها تمام شود بصورت قهری این کاالها عودت داده می اگر تاریخ مصرف این برنج

که برای توزیع در سبد کاال از شرکت پشتیبانی امور دام تحویل گرفته شده  هایی صفایی در پاسخ به این سؤال که چه مقدار از مرغ

بحث ما در این نامه ارجاع برنج به شرکت بازرگانی دولتی ایران بوده است و موضوع بازگشت مرغ منجمد : باقی مانده است، گفت

باقی  ایم بودیم هنوز قالب سبد کاال تحویل گرفته اما بخشی از مرغی را که از شرکت پشتیبانی امور دام برای توزیع در نبوده است،

 .مانده است که میزان آن قابل توجه نیست

هایی بوده که بحث آلودگی آن  های تحویل گرفته شده از شرکت بازرگانی دولتی همان برنج وی در پاسخ به این سؤال که آیا برنج

شود و قطعا وزارت رفاه هم چنین برنجی را برای توزیع در  ع نمیچنین برنجی وارد شبکه توزی: مطرح بود، گفت 31در اواخر سال 

های وارداتی نسبت به برنج ایرانی  تقاضا برای برنج: های وارداتی گفت در مورد دلیل عدم استقبال از برنج وی.پذیرد بین مردم نمی

 .کمتر است و مردم از آن استقبال چندانی ندارند

 اع مرغ منجمد خریداری شده برای سبد کاال ندارماطالعی از تقاضا برای ارج :ولی  *

در جریان درخواست برای ارجاع مرغ : وگو با فارس گفت  علیرضا ولی مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام هم در این رابطه در گفت

 .منجمد باقی مانده از طرح سبد کاال نیستم

 .ما خریداری شد به فروش رفته استتمام مرغ منجمدی که برای توزیع در سبد کاال از : وی افزود

به مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی برای  براساس نامه نگارش شده توسط مدیرعامل سازمان تعاون روستایی :افزاید این گزارش می

باشد  گیری برنجی که شاید یک هفته از تاریخ مصرفش باقی مانده باشد و یا اینکه تاکنون تاریخ مصرفش به پایان رسیده بازپس

زمینی توسط شرکت تعاون  تن سیب 4400ها ممکن است به سرنوشت دفن  هر گونه کوتاهی این برنج باید گفت در صورت

های فاسد شب عید گرفتار شود، اقدامی که نتیجه بدیهی آن چیزی جز  روستایی در سال گذشته و همچنین چند هزار تن پرتقال

بماند که قراردادن این اقالم در سبد اقشار محروم نیز خود .و بروکراسی دولتی نیستالمال در فرایند سوء مدیریت  هدر دادن بیت

 .حکایت دیگری است

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http49310931000143 
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 برنج
 آیانا - 0/9۲خرداد  5۹: تاریخ

استقبال کشاورزان ایرانی از کشاورزی استقبال کشاورزان ایرانی از کشاورزی / / شده در آذربایجان به کشورشده در آذربایجان به کشور  واردات برنج پرمحصول ایرانی کشتواردات برنج پرمحصول ایرانی کشت

  فراسرزمینیفراسرزمینی

نامه کشاورزی فراسرزمینی، استقبال کشاورزان شتاب گرفته و نخستین محصول ارقام پرمحصول برنج ایرانی  با ابالغ رسمی آیین

 .شود یپس از برداشت محصول داخلی به ایران وارد م

( ایانا)وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  مسئول کشاورزی فراسرزمینی معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفت

شود و در گذشته نیز  های کشاورزی فراسرزمینی محسوب می پرورش آبزیان در سایر کشورها نیز جزو برنامه: با اعالم این خبر گفت

 .تولید آبزیان توسط ایرانیان انجام شده است در کشور آذربایجان

نامه کشاورزی فراسرزمینی شاهد استقبال کشاورزان هستیم و تاکنون در  با توجه دولت بر ابالغ آیین: آذر افزود مجید رزم

 .اند های روغنی، ذرت، جو و علوفه متقاضیانی وارد عمل شده محصوالتی چون گندم، برنج، چغندرقند، دانه

از آنجا که کشاورزی فراسرزمینی در راستای امنیت غذایی و حفظ منابع پایه بوده و در نهایت منجر به رونق : خاطرنشان کردوی 

 .شود، وزارت جهاد کشاورزی حمایت از کشاورزان را در دستور کار دارد اقتصاد کشور می

تأمین بذر، : شود، ادامه داد رت جهاد کشاورزی محسوب میهای وزا آذر با اعالم اینکه کشت برنج در سایر کشورها جزو اولویت رزم

 .دهند ار در دستور کار داریم ها را برای کسانی که کشاورزی فراسرزمینی انجام می کود و سایر نهاده

 .خروج برنج و بذر آن از کشور ممنوع است، اما برای کشاورزی فراسرزمینی مشکلی وجود ندارد: وی تصریح کرد

 حصول برنج در جمهوری آذربایجانکشت ارقام پرم

هکتار از اراضی کشور آذربایجان  400مسئول کشاورزی فراسرزمینی معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی با اعالم اینکه تاکنون 

هکتار از اراضی کشاورزی آذربایجان به زیر کشت ارقام پرمحصول  400: توسط کشاورز ایرانی به زیر کشت رفته است، یادآور شد

 .شود رفته است و شرایط رشدی این گیاه نیز تاکنون مطلوب ارزیابی می

محصول برنج کشور آذربایجان همزمان با برنج تولید داخل امکان ورود دارد، اما از آنجا که این کاال وارداتی تلقی : آذر تأکید کرد رزم

 .دچار تنش نشود شود، با تأخیر به کشور وارد خواهد شد تا بازار این محصول استراتژیک می

 .کشت چغندرقند نیز در اراضی کشور افغانستان انجام شده و مشکل خاصی وجود ندارد: وی اظهار داشت

کشت برنج در کشورهای آفریقایی و آذربایجان انجام شده و عالوه بر آن محصوالتی چون گندم، جو، ذرت، : آذر همچنین گفت رزم

 .ضی استهای روغنی و علوفه نیز دارای متقا دانه

زودی شاهد استقبال بیشتری برای  شود به بینی می تازگی ابالغ رسمی شده و پیش نامه این نوع کشت به آیین: وی در پایان افزود

 ./این نوع کشت باشیم

/news/fa/ir.iana.www//:http94991D%/3%11%D1%A4%D 
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 برنج
 آیانا - 0/9۲اردیبهشت  55: تاریخ

تولید برنج در فرمول صد تولید برنج در فرمول صد / / معرفی ارقام مناسب برنج از سوی کشاورزان پیشرو بوده، نه مرکز تحقیقات برنجمعرفی ارقام مناسب برنج از سوی کشاورزان پیشرو بوده، نه مرکز تحقیقات برنج

  سال گذشته جا مانده استسال گذشته جا مانده است

و فرآوری برنج است در حالی که تولید برنج در پاکستان سازماندهی شده است، ایران با فرمول کشت صد سال پیش در حال تولید 

 .های وارداتی ایمن نباشد و با چنین سرعتی همیشه باید از هجوم برنج

: با اعالم این خبر گفت( ایانا)وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  رئیس سابق انجمن حمایت از برنج ایران امروز در گفت

های اخیر مورد توجه قرار گرفته و اکنون  استان گیالن طی سال های کشاورزی در عنوان یکی از اولویت تسطیح اراضی کشاورزی به

کارگیری مکانیزاسیون  اند که برای کنترل مصرف آب و هدررفت آن و همچنین به درصد اراضی تسطیح شده 60توان گفت  می

 .رود شمار می مناسب، رکن اساسی به

درصد کشت بهاره خود را به سرانجام رسانده  40آب و آفتاب مناسب، در زمان حاضر شالیزارها با استفاده از : غالمعلی قربانی افزود

 .رسد سال پرباری در انتظار شالیزارهای برنج شمال کشور باشد نظر می و توزیع کود نیز انجام شده است و به

 سناریوی واردات، با زمان برداشت توأم نشود

های اخیر نوشتند و حباب قیمتی برنج را تا  ش قیمت برنج را در ماههمان دسته از بنکداران که سناریوی افزای: وی خاطرنشان کرد

 .شهرها باال بردند، برای واردات برنج در حال ثبت سفارش هستند تومان در کالن 100هزار و  43

بیش از یک  هزار تن برنج کسری میزان تولید است، 41شود و با وجود آنکه تنها  هرساله واردات برنج انجام می: قربانی ادامه داد

شود، همزمانی آن با فصل برداشت باعث رکود بازار  شود و جدا از ارز باارزشی که از کشور خارج می میلیون تن برنج وارد کشور می

 .شود داخلی می

که  ای تنظیم کند گونه های واردات را به فعاالن حوزه تولید در حال مکاتبه با وزارت صنعت هستند تا ثبت سفارش: وی تصریح کرد

 .حداقل همزمان با فصل برداشت نباشد

 شود؟ رخوت مرکز تحقیقات برنج کی شکسته می

در حالی که مرکز تحقیقات برنج با پرسنل کافی و تخصص علمی قابل توجهی : رئیس سابق انجمن حمایت از برنج ایران یادآور شد

ناژ در سطح و مقاوم به خشکسالی و آفات قلمداد ها است که فصل جدیدی که بتواند ضمن افزایش ت در حال فعالیت است، سال

 .شود، معرفی نشده است

ها  توان گفت سال کاظمی نیز توسط کشاورزان پیشرو شناسایی شده و با قاطعیت می همان برنج هاشمی و علی: قربانی تأکید کرد

 .است که رخوت حاکم در مرکز تحقیقات برنج سایه انداخته است

رسد شیرودی نیز از مرکز تحقیقات خارج نشده، در  نظر می چندان مناسبی مثل گوهر و شیرودی نیز که به نهارقام : وی اظهار داشت

عنوان ارقامی تجاری  توان از آنها به صورت آزمون و خطا توسط کشاورزان مورد بررسی قرار گرفته، اما همچنان نمی های اخیر به سال

 .یاد کردکه بتواند با برنج کیفی هاشمی رقابت کند، 

های بلند را شناسایی کرده و با تکثیر، از آن بذرگیری  برنج هاشمی توسط کشاورزان پیشرویی که خوشه: قربانی همچنین گفت

کاظمی متولد شدند که همگی متعلق به  عنوان رضاجو، شیرعلی، زرددم و علی کنند تولید شد و پس از آن نیز ارقامی به می

 .کشاورزان بودند

 ها سال گذشته جا مانده است در فرمول سنتی دهتولید برنج 
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تولید برنج در ایران به شکل کامالً سنتی دنبال شده و با وجود آنکه از ارزش افزوده : رئیس سابق انجمن حمایت از برنج ایران افزود

گذاری در آن حداقل  و سرمایه روز نشده گاه به کند، هیچ قابل توجهی برخوردار است و نقش پررنگی در سبد غذایی ایرانیان ایفا می

عنوان یکی از  کشوری نظیر پاکستان با داشتن آب و هوایی خشک و منابع آبی محدودتر، امروز به: وی خاطرنشان کرد.بوده است

دار نام دنیا شناخته شده است؛ در حالی که برنج کیفی ایران که به لحاظ سالمت از استاندارد باالتری برخور تولیدکنندگان برنج به

 .رود گاه از مرزهای داخلی فراتر نمی است، تنها در داخل کشور مصرف شده و هیچ

ای شلتوک  وجو کرد؛ بدین معنا که در پاکستان سازمان جداگانه علت این مهم را باید در کشت سنتی برنج جست: قربانی ادامه داد

صورت یکنواخت سفید  مدرنی که ضایعات حداقلی دارند، بههای شالیکوبی  آوری و سپس در کارخانه تولیدشده از کشاورزان را جمع

ها است که در مختصات کشاورزی سنتی و فرمول  کند، این در حالی است که تولید و فرآوری برنج در ایران سال کرده و عرضه می

 .درصدی نیز مؤید همین ادعا است 90شود و حجم ضایعات بیش از  صد سال گذشته تولید می

های شمالی  گذاران که در استان ویژه در فرآوری آن بسیار محدود بوده است و سرمایه گذاری در برنج به سرمایه :وی تصریح کرد

روند، در حالی که اگر دولت مشوق  های زمین و تغییر کاربری به این سمت می علت جذابیت شوند، به ویژه گیالن حاضر می کشور به

عنوان  توان انتظار داشت وضعیت تولید برنج از این کشت سنتی خارج شده و به بدهد، میگذاران در حوزه برنج  الزم را به سرمایه

 ./یک محصول تجاری بتواند برای ایران عرض اندام کند

/news/fa/ir.iana.www//:http90131D%/3%11%D1% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/fa/news/30494/%D9%85%D8%25


 
مطالعات راهبردی کشاورزی و آبمرکز ملی   

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته چهارم خرداد 

 

15 
 

 پسته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
مطالعات راهبردی کشاورزی و آبمرکز ملی   

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته چهارم خرداد 

 

16 
 

 پنبه

 خبرنگاران جوان - 0/9۲خرداد  1/: تاریخ

  طالی سفید با کاهش تولید رو به روستطالی سفید با کاهش تولید رو به روست

در سالهای اخیر با کاهش تولید پنبه در برخی از استانها مواجه بودیم، دولت باید با : نماینده دوره نهم مجلس شورای اسالمی گفت

 .های الزم را به عمل آورد حمایتارائه تسهیالت از این طالی سفید 

، در خصوص میزان خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانعلی ایرانپور نماینده دوره نهم مجلس شورای اسالمی در گفت و گو با 

 .شود از این تعداد تنها چهار نوع در کشور تولید مینوع پنبه در سطح جهان وجود دارد که  16اکنون  هم: تولیدات پنبه گفت

اکنون  توان در جهت افزایش بهره وری و تولیدات کمک کرد چرا که هم با اجرای روش های نوین آبیاری می: وی تصریح کرد

 .اند قا دادهمیزان تولیدات خود را با استفاده از ظرفیت های داخلی ارت استانهای فارس و خراسان جنوبی و سایر استانها 

نماینده دوره نهم مجلس شورای اسالمی با تاکید براینکه پنبه به عنوان یک محصول استراتژیک جایگاه خود را در کشورهای در  

درصد نسبت به سالهای گذشته با افزایش  90الی  30در برخی از استانها نظیر فارس، خراسان جنوبی حدود :حال توسعه دارد گفت

بودیم، اما این در حالیست که در زمینه ی تولید پنبه برنامه های مطلوبی نظیر افزایش سطح زیرکشت، حمایت از پنبه تولید مواجه 

 .کاران ایجاد گردیده تا میزان نیاز پنبه در کشور برطرف گردد تا بتوانیم واردات را در کشور کاهش دهیم

کشور امارات متحده عربی ، 40طبق آمار رسمی از  : ان کرد و افزودبرابر عنو 1وی میزان واردات پنبه را در سال گذشته حدود 

چین، هند، کره ، ترکیه، آلمان ، سوئیس،هلند، انگلستان و ایتالیا شاهد واردات پنبه به ایران هستیم که بخشی از آنها به صورت 

 .گیرد متحده عربی و چین صورت می امارات واسطه ای وراد کشور می شود به طوریکه بیشتر واردات پنبه از طریق کشورهای 

باید پنبه به عنوان طالی سفید : ایرانپور با بیان اینکه طی سالهای اخیر با کاهش تولید پنبه در برخی از استانها مواجه بودیم افزود

یشتر فراهم شود چرا مانند سایر محصوالت مورد توجه مسوالن کشور قرار گیرد تا عالوه بر ایجاد اشتغال زمینه برای ارزش افزوده ب

 .این را دارد که با تولید بیشتر اکثر کشورهای منطقه را تحت پوشش قرار دهد که ایران پتانسیل 

 .دولت باید با ارائه تسهیالت و حمایت از این طالی سفید زمینه را برای صادرات این محصول فراهم نماید: وی گفت

/news/fa/ir.yjc.www//:http1616699D%/1%B4% 
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 تامین منابع مالی

 فارس - 9۲31/35۲:  تاریخ

ایجاد سامانه ایجاد سامانه / / در تولید گوشت قرمز خودکفا نیستیمدر تولید گوشت قرمز خودکفا نیستیم/ / میلیارد تومانی به صنایع لبنی رانت نیستمیلیارد تومانی به صنایع لبنی رانت نیست  022022مشوق مشوق   11

  فعال فعال   یاب برای حمایت از واحدهای نیمهیاب برای حمایت از واحدهای نیمه  بهینهبهینه
شود، اما  های لبنی منجر به توسعه بازار صادرات نمی در حالی که برخی صنایع لبنی معتقدند اختصاص یارانه صادراتی به فرآورده

 . گوید حل مشکل دامداران و صنایع در گرو اختصاص یارانه صادراتی به صنایع است وزیر جهاد کشاورزی میمعاون 

مبحث جدیدی در اقتصاد است که چگونگی مقابله و مقاومت « اقتصاد مقاومتی» خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

پذیری و ادامه پیشرفت اقتصاد را نیز  عین حال عدم آسیب کند و در ها و مخاطرات مختلف را بررسی می تکانهاقتصاد در برابر 

  .دهد توجه قرار می مورد

توان انتظار  توسط رهبر معظم انقالب اسالمی ابالغ شد، می 4933644633های کلی اقتصاد مقاومتی که در تاریخ  با اجرای سیاست

های تولیدی کشور  های دقیق در بخش ریزی در این مسیر قرار گیرد، البته رسیدن به این مهم نیازمند برنامه داشت که اقتصاد کشور

 .و توجه مسئوالن است

ای در  های ابالغی مقام معظم رهبری و با توجه به اینکه بخش کشاورزی قابلیت بسیار گسترده بنابراین در راستای اجرای سیاست

های این  معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی سیاست حسن رکنی وگوی تفصیلی با در گفت های تولیدی دارد، زمینه

 .بخش را در راستای رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی جویا شدیم

 برنامه وزارت جهاد کشاورزی در راستای رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی 5* 

وزارت جهاد  :ی وزارت جهاد کشاورزی در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی چیست، گفتها رکنی در پاسخ به این سوال که برنامه

 .پنج برنامه در راستای رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی تعریف کرده است کشاورزی در کل

نامه اول افزایش کمی و کیفی تولید در محصوالت راهبردی و ارتقای ضریب خودکفایی همه محصوالت استراتژیک، بر :وی افزود

 .وزارت جهاد کشاورزی در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است

های  وری منابع و عوامل تولید در کنار افزایش کمی و کیفی تولید که در برنامه ارتقاء بهره: معاون وزیر جهادی کشاورزی بیان داشت

مورد  شاورزی به عنوان برنامه دوم اقتصاد مقاومتیهای اقتصاد مقاومتی وزارت جهاد ک ای کشور مدنظر بوده در برنامه توسعه

 .است توجه

موضوع توسعه صادرات محصوالت کشاورزی و تأمین ذخایر مطمئن راهبردی و تأمین ذخایر داخلی به عنوان : وی تصریح کرد

 .های سوم و چهارم وزارت جهاد کشاورزی در راستای رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی است برنامه

برداری بهینه از منابع طبیعی و پایه هم برنامه پنجم وزارت جهاد کشاورزی در راستای  برنامه حفاظت و بهره: یان داشترکنی ب

 .تحقق این اهداف است

های اقتصاد مقاومتی در زیر بخش دامپروری  به این سؤال که برنامه  معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی در پاسخ

أمین پروتئین حیوانی مورد نیاز جامعه در راستای تأمین امنیت غذایی و حفظ و حراست از ذخایر ت :چیست، گفت

ای است که در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی  ژنتیکی دام و استفاده بهینه از خوراک دام و علوفه مرتعی دو برنامه

 .برای بخش دامپروری تعریف شده است

http://www.farsnews.com/
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و افزایش ضریب خوداتکایی این ( مرغ مرغ و تخم)و تأمین ( شیر و گوشت)تأمین   دو پروژه رکنی با بیان اینکه در این راستا

 460کیلوگرم است که برنامه افزایش آن تا  440در حال حاضر سرانه تولید شیر خام در کشور  :محصوالت مطرح است، بیان داشت

 .کیلوگرم در دستور کار قرار دارد

 ستیمدر تولید گوشت قرمز خودکفا نی* 

در حال حاضر  :شود، تصریح کرد معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه بخشی از نیاز گوشت قرمز از طریق واردات تأمین می

توانیم خود را در  شود بنابراین نمی درصد آن وارد می 40شود که حدود  هزار تن گوشت قرمز در کشور تولید می 100ساالنه حدود 

 .دکفا بدانیمتولید این محصول خو

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http49310931004919 
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 تامین منابع مالی
 فارس - 9۲31/35۲:  تاریخ

  شنبهشنبه  میلیارد تومان پول کشاورزان تا پنجمیلیارد تومان پول کشاورزان تا پنج  ۹۸۹۸واریز واریز / / امین اعتبار خرید تضمینی ذرتامین اعتبار خرید تضمینی ذرتتت
شنبه هفته  کاران خوزستانی امروز از بانک دریافت و تا پنج میلیارد تومان پول ذرت 19: مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام گفت 

 . شود جاری به حساب کشاورزان واریز می

  با بیان اینکه محصول ذرت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام در گفت علیرضا ولی

کاران خوزستانی  هنوز مطالبات ذرت: ها سال گذشته برای اولین بار و به صورت پایلوت در بورس کاال عرضه شد، گفت خوزستانی

 .التفاوت قیمت عرضه ذرت در بورس با نرخ تضمینی پرداخت نشده است مابه بابت

وجه آن : میلیارد تومان از دولت طلب دارند، افزود 19با بیان اینکه ذرت کاران خوزستانی  مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام

شنبه  تا پنجشود و  ی استان خوزستان واریز میامروز از بانک دریافت و در قالب یک حواله تا فردا به حساب سازمان جهاد کشاورز

 .شود به حساب کشاورزان واریز می جهاد کشاورزی خوزستان توسط سازمان هفته جاری هم

میلیارد  19  کشاورزان پرداخت شد، اما به کاال، چند روز پس از عرضه در بورس بخشی از وجه خرید ذرت :تصریح کرد ولی 

ذرت در بورس کاال با نرخ خرید تضمینی هنوز پرداخت نشده که تا دو روز دیگر به حساب کشاورزان  التفاوت پول عرضه مابه تومان

 .شود واریز می

سال گذشته به صورت آزمایشی طرح عرضه ذرت در بورس کاال به اجرا در آمد که طی آن کشاورزان : براساس این گزارش

 .هزار تن ذرت در بورس کاال عرضه کردند 430خوزستانی 

ها خریداری شد که تمام مطالبات کشاورزان در  در سایر استان هزار تن ذرت به نرخ تضمینی 940همچنین : افزاید این گزارش می

 .این بخش به طور کامل پرداخت شده است

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http49310931000990 
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 تامین منابع مالی
 فارس - 9۲31/3/1:  تاریخ

  ذرت کارذرت کار/ / میلیارد تومانیمیلیارد تومانی  ۹۸۹۸کاران خوزستان برای مطالبه کاران خوزستان برای مطالبه   ماهه ذرتماهه ذرت  77انتظار انتظار 

دیگر نانی برای خوردن در خانه نداریم در حالی که در راستای سیاست اقتصاد مقاومتی باید از تولید داخلی ذرت حمایت شود، اما 

ماه هنوز پرداخت نشده است، کشاورزان خوزستانی برای مایحتاج اولیه زندگی خود و کشت  4در عمل پول ذرت کاران بعد از 

  آزمایشی قیمت تضمینی به جای نرخ تضمینی و اجرای طرح خبرگزاری فارسنگار اقتصادی به گزارش خبر. مجدد پولی ندارند

گذشته در راستای کم کردن بار مالی دولت و همچنین دست یافتن هر چه سریعتر  عرضه ذرت داخلی در بورس کاال در سال

 .خوزستانی را نقره داغ کرد کاران کشاورزان به پول محصولشان، ذرت

محصولشان در بورس کاال،  پس از عرضه و فروش بود، تا کشاورزان فرآیند عرضه ذرت در بورس کاال بدین ترتیب تعریف شده

 .را پس از مدتی از دولت دریافت کنند ذرت التفاوت قیمت عرضه ذرت در بورس با نرخ خرید تضمینی مابه

نداشتند، اقدام به این  ای جز عرضه محصولشان در بورس کاال را کار خوزستانی هم که چاره کشاورزان ذرت: افزاید این گزارش می

ماه  ۰بعد از گذشت بیش از محصولشان،  تر پول فروش کار کردند، اما برخالف انتظارشان برای به دست آوردن هر چه سریع

 .اند اال با نرخ خرید تضمینی نشدهالتفاوت قیمت عرضه ذرت در بورس ک هنوز موفق به اخذ مابه

بابت )اند، اما هنوز موفق به اخذ طلب خود  خوزستانی وجه قیمت بورسی ذرت در بورس کاال را دریافت کرده البته کشاورزان

التفاوت قیمت عرضه ذرت در بورس با نرخ خرید تضمینی است،  از دولت که مابه( التفاوت قیمت تضمینی و نرخ تضمینی مابه

  از آنان در فصل کشت، پولی برای کشت ای را برای آنها به وجود آورده، به طوری که بسیاری و این امر مشکالت عدیده اند هنشد

میلیون  6ماه از عرضه محصول ذرت خود در بورس کاال هنوز  4کار خوزستانی که علیرغم گذشت  کشاورز ذرت ب.یوسف.ندارند

 . به خدا قسم امروز نانی برای خوردن در خانه نداشتم :با خبرنگار فارس گفتوگو  تومان از دولت طلب دارد، در گفت

ام است، اما هنوز هیچ خبری نشده  ذرت تنها سرمایه. ماه است که در انتظار گرفتن پول فروش ذرت از دولت هستم 4: وی گفت

 100اهالی روستا : دانیال است، اظهار داشتاین کشاورز خوزستانی که ساکن روستای علی اکبر از توابع شهرستان شوش . است

ماه هنوز  4خانوار هستند که همگی سال گذشته ذرت خود را براساس تصمیم دولت در بورس کاال عرضه کردند، اما با گذشت 

 .اند موفق به دریافت یک سوم از پول فروش محصولشان نشده

ام،  پول کنار زمینم نشسته ن فصل کشت ذرت است و من تنها و بیاال: وی با بیان اینکه پولی برای کشت در اختیار ندارد، گفت

 . ای برای کشت داشته باشم سرمایه بدون اینکه

گذرانند، بنابراین اگر  کشت و کار روزگار می تمام اهالی این روستا کشاورزند و با درآمد حاصل از: کشاورز خوزستانی تصریح کرد

شوند، بلکه پولی هم برای کشت  د، نه تنها در تأمین مخارج زندگی با مشکل مواجه میپولی از فروش محصول خود به دست نیاورن

کشاورزان روستا دیگر حاضر به کشت ذرت نیستند و برخی که پولی در دست دارند، اقدام به کشت ماش که : وی افزود.ندارند

 .هاد کشاورزی هستنداند و بقیه در انتظار دریافت پول فروش ذرت از وزارت ج تر است، کرده ارزان

یک و نیم میلیون تومان از دولت : عیسی طاهری مقدم هم کشاورز خوزستانی اهل شهر جنت مکان شوشتر در این رابطه گفت

 .ماه از آن خبری نشده است و هیچ کس پاسخگوی ما نیست 6طلب دارم، اما بعد از گذشت 

 90ماه هنوز  4بعد از گذشت : تصریح کرد دیشمک هم در این رابطهبراساس این گزارش حسین دیناروند کشاورز خوزستانی اهل ان

 .درصد پول فروش ذرت را وزارت جهاد کشاورزی به ما پرداخت نکرده است

http://www.farsnews.com/
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کاران اندیشمک سال گذشته ذرت خود را بنا بر تصمیم وزارت جهاد کشاورزی در بورس کاال عرضه کردند اما هنوز  ذرت: وی افزود

 .اند صولشان را دریافت نکردهبخشی از پول فروش مح

اند و با مشکالت  انتظاری پول فروش ذرت خود را نگرفته ماه چشم 4در حالی کشاورزان خوزستانی پس از : افزاید این گزارش می

وگو با فارس  کنند که علیرضا ولی مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام، هفته گذشته در گفت عدیده مالی دست و پنجه نرم می

 .شود به حساب آنها واریز می کاران پول ذرت( 31خرداد  34) تا آخر هفته  :گفت

ماه از  4هزار تن ذرت در بورس کاال عرضه کردند که علیرغم گذشت  439کاران خوزستانی سال گذشته  براساس این گزارش، ذرت

 .اند میلیارد تومان آن نشده 19که هنوز موفق به اخذ  آن،

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http49310990000940 
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 تامین منابع مالی
 آیانا - 0/9۲خرداد  5۹: تاریخ

یارانه به کشاورزی در یارانه به کشاورزی در میلیارد دالر میلیارد دالر   1212پرداخت روزانه پرداخت روزانه / / صورت تجاری برخورد کنیمصورت تجاری برخورد کنیم  نباید با بیمه کشاورزی بهنباید با بیمه کشاورزی به

  کشورهای صنعتیکشورهای صنعتی

 .کنند میلیارد دالر به بخش کشاورزی یارانه پرداخت می 40کشورهای صنعتی روزانه بیش از 

 :حمیده قاسمی -( ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران 

گردهمایی سراسری ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی دهم خرداد جاری در جریان سخنرانی  عبدالمهدی بخشنده، معاون برنامه

ئه کرد، افتخار ارا های بخش کشاورزی اشاره می ، هنگامی که به موفقیتمدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی

قرار است این گزارش در صحن مجلس توسط ": نخستین گزارش ملی در مجلس جدید را مربوط به کشاورزی دانست و گفت

روزی که  ".عنوان نخستین بخشی است که در مجلس دهم، ارائه خواهد شد حجتی قرائت شود و بر این اساس، موضوع کشاورزی به

عنوان وزیر کشاورزی دولت تدبیر و امید، برای ارائه گزارش در صحن علنی امروز مجلس  امروز روز موعود آن بود و محمود حجتی به

یافته وابسته  حاضر شد و در ابتدای سخنانش با اشاره به این که کشورهای در حال توسعه در تولید غالت، به کشورهای توسعه

روز  یافته روزبه شوند و کشورهای توسعه تر می های در حال توسعه با وجود افزایش تولید وابستهکشور: خواهند شد، اظهار داشت

 .آورند شود و بازار جهانی را به قبضه خود درمی تولیداشان بیشتر از نیاز می

 16به  3010درصد بوده که در سال  34ضریب خودکفایی کشورهای در حال توسعه  3004در سال   :وزیر جهاد کشاورزی افزود

محیطی، تالش  این در صورتی است که کشورهای صنعتی با وجود رویارویی با مشکالت زیست. درصد کاهش پیدا خواهد کرد

 .کنند تولیدشان را افزایش دهند و سهم خود را در امنیت غذایی دنیا حفظ کنند می

های لبنی است، گریزی هم به  ت یارانه صادراتی به فرآوردهالبته وی در ادامه در حالی که این روزها پیگیر مصوبه دولت برای پرداخ

روز بیشتر  در بخش شیر هم وضعیت به همین صورت است و تولید کشورهای صنعتی روزبه: بازار جهانی شیر زد و خاطرنشان کرد

 .گیرد شود و تولیدشان از تقاضا پیشی می می

 میلیارد دالر به بخش کشاورزی 1222اشاره حجتی به مصوبه سنای آمریکا برای پرداخت ساالنه 

آفات و سرما و گرما و   ها، دلیل قرار گرفتن در معرض بیماری حجتی در ادامه سخنانش به خساراتی اشاره کرد که وقتی کشاورزی به

 .اشته و داردگیرد، ارتباط د پذیر است و عمدتاً در دنیا مورد حمایت و پشتیبانی و دریافت یارانه قرار می سیل و خشکسالی آسیب

کنند از اتحادیه اروپا مثال زد  میلیارد دالر یارانه به این بخش پرداخت می 40وی با تأکید بر اینکه کشورهای صنعتی روزانه بیش از 

درصد بودجه بخش کشاورزی اروپا  10دهد؛ به عبارتی حدود  میلیارد یورو به تولیدکنندگان غالت یارانه می 10که ساالنه فقط 

البته این تنها مثال مستند و جالب توجه وزیر جهاد کشاورزی به نمایندگان تازه وارد به . کند یارانه اختصاص پیدا می صورت به

سال ساالنه  40قانونی را تصویب کرد که به مدت  3049مجلس نبود، بلکه او به مصوبه سنای آمریکا نیز اشاره کرد که در سال 

 .اختصاص دهندمیلیارد دالر به بخش کشاورزی  4000

 تلنگر وزیر جهاد کشاورزی به مخالفان خرید گندم داخلی با نرخ بیشتر از قیمت جهانی

شده محصول برنج آن بیش از قیمت بازار جهانی است، ادامه  وزیر جهاد کشاورزی در ادامه با اشاره به کشور ژاپن که قیمت تمام

این در حالی . المللی است ا قیمت محصولی در داخل بیشتر از قیمت بینشویم که چر رو می ها با این پرسش روبه بعضی وقت: داد

گویند قیمت گندم چند ریال بیشتر از  کسانی که می. است که باید هر محصول را با توجه به اقتصاد داخلی آن کشور مقایسه کرد

 .بازار جهانی است و بنابراین باید گندم وارد کنیم به این مسئله توجه داشته باشند

http://iana.ir/fa/news/30972
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اگر بناست تولید افزایش : حجتی بخش دیگری از گزارش خود را به وضعیت ایران در بخش کشاورزی اختصاص داد و تصریح کرد

ما با این . برای اینکه تولید پایدار باشد، نخستین نکته حفظ منابع پایه یعنی آب و خاک است. تر است پیدا کند، پایداری تولید مهم

 .ایم وری و اقتصادی کردن تولید گذاشته رهنگاه، اساس را بر افزایش به

های آبیاری بهزیستی، که نزدیک به  ساخت شبکه: های در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی نیز اشاره کرد و یادآور شد وی به طرح

ایم  ای که تهیه کرده در برنامه. های نوین محورهایی هستند که در دستور کار قرار دارند میلیون هکتار اجرا شده و توسعه سامانه 30

هکتار مشمول  310شده  بینی شود و امسال نیز بنا بر اعتبارات پیش ساله، چهار میلیون هکتار مشمول این طرح می 40در یک افق 

 .این طرح خواهند شد

راضی، عملیات نوسازی ا: هزار میلیارد تومان برای آبیاری نوین تشکر کرد و گفت حجتی همچنین از مجلس برای ابالغ ساالنه یک

در این . خاک ریزی و توسعه مکانیزاسیون بخش کشاورزی نیز از مواردی هستند که وزارت جهاد کشاورزی به آنها اهتمام دارد

 .میلیارد تومان جذب شد 100بینی شد و دوهزار و  ها با پشتیبانی بانک کشاورزی، خط اعتباری پیش سال

ار متکی به تحقیقات دانش بنیاد است و اگر ما بتوانیم به جای این که بذر را در خاک این ک: تولید نهایی تأکید کرد  وی درباره

شود و زمان تولید نهایی یک تا یک ماه و نیم کاهش پیدا  جویی می درصد در مصرف آب صرفه 90بکاریم نهال را بکاریم بیش از 

 .دهد درصد کاهش می 40ها مصرف آب را به  همچنین توسعه گلخانه. کند می

این . ساله تعریف کردیم 40میلیون هکتاری را در افق  44طرح   :های آبخیزداری نیز توضیح داد وزیر جهاد کشاورزی درباره طرح

 .شود کار باعث کاهش مصرف آب، حفظ پوشش گیاهی و جلوگیری از فرسایش خاک می

های  مزیت: بخش کشاورزی پرداخت و افزودهای ایران در  های خود به تنوع اقلیمی و مزیت حجتی در بخش دیگری از صحبت

بر . ما در گیاهان دارویی و محصوالت باغی نیز دارای مزیت هستیم. خاصی داریم که در کمتر جای دنیا در کنار هم قرار دارند

سه سال  ما در. توانیم تراز تجاری بخش کشاورزی را به صفر برسانیم همین اساس در یک برنامه میان مدت، اعالم کردیم که می

 .ساله آن را به صفر برسانیم گذشته وضعیت قابل توجهی داشتیم و امیدواریم بتوانیم در یک افق پنج

مدت و  در تالش هستیم که در یک دوره میان  :و خاطرنشان کرد  های اخیر نیز توضیح داد وی درباره کاهش واردات شکر در سال

 .ا به حداقل کاهش دهیممدت با حمایت از کشت چغندر واردات شکر ر کوتاه

 ۴5میلیون تن گندم در سال  12بینی خرید  پیش/ تدارک برای خوداتکایی و سپس صادرات گندم

با تحقق این عدد یک بار : ادامه داد 31میلیون تن گندم در سال  40بینی خرید  وزیر جهاد کشاورزی همچنین با اشاره به پیش

 .حتی بتوانیم این محصول را صادر کنیم توانیم به خودکفایی گندم برسیم و دیگر می

در بخش برنج معتقدیم که فقط در   :حجتی از افزایش ذخایر محصوالت راهبردی مثل گندم، برنج و مرغ خبر داد و تصریح کرد

ازندران های آبی فقط باید در گیالن و م در بخش برنج معتقدیم که با توجه به محدودیت. گیالن و مازندران باید کشت صورت بگیرد

ساله این  40افق . درصد است 40کشور زیر   های روغنی نیز وضع خوبی نداریم و درصد خودکفایی درباره دانه. کشت داشته باشیم

 .درصد خودکفایی برسانیم 44های روغنی را از هشت درصد به  است که وضعیت دانه

ای، صحبت کرد  های بیمه های بازرگانی و حمایت ثبات در سیاستوی در پایان از لزوم تأمین مالی، تأمین تسهیالت، انتقال فناوری، 

 ./ما نباید با بیمه کشاورزی به صورت تجاری برخورد کنیم تا از کشاورزان حمایت کافی به عمل بیاید  :و اظهار داشت

/news/fa/ir.iana.www//:http94996D%/3%16%D1%A1%D1%A4% 
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 تحقیقات و نوآوری ها

 آیانا - 0/9۲خرداد  1/: تاریخ

  بزرگ ترین تولیدکننده حیوانات آزمایشگاهی در کشور کجاست؟بزرگ ترین تولیدکننده حیوانات آزمایشگاهی در کشور کجاست؟

محصول  10این موسسه با تولید : رئیس بخش پرورش حیوانات آزمایشگاهی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی گفت

 .متنوع، بزرگترین مرکز تولید حیوانات آزمایشگاهی و فرآورده های بیولوژیک حاصل از این حیوانات در کشور است

 ۹2این موسسه با تولید : رئیس بخش پرورش حیوانات آزمایشگاهی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی گفت

و فرآورده های بیولوژیک حاصل از این حیوانات در کشور  محصول متنوع، بزرگترین مرکز تولید حیوانات آزمایشگاهی

 .است

به گزارش ایانا از روابط عمومی موسسه رازی، روزبه فالحی با اشاره به فعالیت بخش پرورش حیوانات آزمایشگاهی در موسسه رازی 

بیولوژیک حاصل از این حیوانات تاسیس با هدف تولید انواع حیوانات آزمایشگاهی و فرآورده های  4933این بخش در سال : گفت

 .شد و یکی از بخش های قدیمی موسسه رازی است

نوع محصول شامل پنج نوع حیوان آزمایشگاهی، فرآورده های بیولوژیک، پلت غذایی و محصوالت  10در این بخش : وی افزود

ر تامین نیازهای داخل موسسه، در اختیار مراکز جانبی مانند پوشال استریل برای حیوانات آزمایشگاهی تولید می شود که عالوه ب

 .متعدد تحقیقاتی و دانشگاهی کشور قرار می گیرد

هشت نوع موش، پنج نوع رت، چهار نوع هامستر، هشت نوع خوکچه هندی و یک نوع خرگوش از تولیدات این : فالحی گفت  

هر کدام برای کار تحقیقاتی و آزمایش ویژه ای مناسب  موسسه بوده که از نظر نژاد، سویه و تحت سویه متفاوت از یکدیگرند و

هزار سر، انواع حیوانات آزمایشگاهی تحت شرایط کنترل شده، برای مصرف  10در این بخش ساالنه بیش از : فالحی افزود. است

 .داخل و خارج از موسسه تولید می شود

از مراکز مهم و اصلی   سسه رازی با بیان اینکه این بخشرئیس بخش تحقیق، تولید، پرورش و نگهداری حیوانات آزمایشگاهی مو

مراکز بسیاری همچون مراکز تحقیقاتی، دانشگاهی، : کشور در تولید و پرورش حیوانات آزمایشگاهی به شمار می رود، تاکید کرد

داروسازی و آزمایشگاه های مراکز تولید فرآورده های غذایی، تولید کنندگان مواد شوینده، مواد آرایشی و بهداشتی، کارخانجات 

تشخیص طبی هم نیاز خود به حیوانات آزمایشگاهی و فرآورده های بیولوژیک این حیوانات را مستقیم و بی واسطه از این مرکز 

وی عمده مصرف این حیوانات را در انجام آزمایش های کنترل کیفی واکسن ها و سایر فرآورده های بیولوژیک .تهیه می کنند

تمام واکسن ها و فرآورده های بیولوژیکی که در موسسه رازی ساخته می شوند، در روند تولید : عنوان کرد و افزود موسسه رازی

خود، بر روی حیوانات آزمایشگاهی مورد ارزیابی قرار می گیرند تا میزان اثرگذاری این محصوالت سنجش و محصول با کیفیتی 

ائم موسسه رازی و دیگر مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی کشور به حیوانات آزمایشگاهی به گفته فالحی با توجه به نیاز د. عرضه شود

 .پاک، اقدامات کنترل سالمت این حیوانات به صورت روزآمد کردن روش های کنترلی اجرا می شود

اده در تحقیقات و بخش تولید و پرورش حیوانات آزمایشگاهی این موسسه برای تولید حیوانات مورد استف: فالحی خاطرنشان کرد 

 .آزمایش ها از استانداردهای بین المللی تبعیت می کند

وی رعایت اصول اخالق کار با حیوانات آزمایشگاهی را از الزامات این مرکز بزرگ برشمرد و تشکیل کمیته ای به همین منظور را  

 .از اقدامات موسسه رازی در این زمینه نام برد
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همولیزین، کمپلمان خوکچه هندی، کمپلمان خرگوش، : شگاهی موسسه رازی همچنین گفترئیس بخش پرورش حیوانات آزمای

سرم خرگوش، پالسمای خرگوش و خون دفیبرینه گوسفندی استریل از نمونه فرآورده های بیولوژیکی است که در این موسسه از 

 .شده استحیوانات آزمایشگاهی تولید می شود و گواهی ثبت اختراع تمام این محصوالت صادر 

تخصصی در زمینه علوم حیوانات آزمایشگاهی، تدریس واحدهای دانشگاهی در  -برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی: وی افزود 

مقطع کارشناسی ارشد و مشاوره در پایان نامه های دانشجویی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری از دیگر خدمات این بخش 

ره به اهمیت بخش پرورش حیوانات آزمایشگاهی در موسسه رازی، این بخش را جزئی جدایی ناپذیر در فالحی در پایان با اشا است

تمام شرایط استاندارد برای تولید محصوالت با کیفیت در : فرایند تولید واکسن و سایر فرآورده های بیولوژیک دانست و تاکید کرد

 .این موسسه رعایت می شود

/news/fa/ir.iana.www//:http94104D%/1%A1%D1 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 ایرنا - 031/30/92/ :تاریخ خبر

  منتقدان محصوالت تراریخته، اسناد علمی ارایه کنند منتقدان محصوالت تراریخته، اسناد علمی ارایه کنند : : قائم مقام پژوهشکده بیولوژیکقائم مقام پژوهشکده بیولوژیک

پژوهشکده بیولوژیک استفاده از دانش های نوین مانند فناوری زیستی را برای ایجاد گونه های مقاوم به قائم مقام  -ایرنا -تهران
بیماری و خشکسالی و کاهش مصرف سموم شیمیایی موثر دانست و با استناد به تایید این محصوالت از سوی مجامع بین المللی، از 

 . منتقدان خواست مستندات علمی خود را ارایه کنند

وج رسانه ای درباره خطرات کشت و واردات محصوالت تراریخته کشاورزی در برخی رسانه های منتقد دولت دیده می شود و م

سازندگان این موج خطرات بسیار مهلکی برای ترویج این نوع کشت در کشور بر می شمارند و دولت را به عنوان دست اندر کار 

شوند که  ای اصالح می های به دست آمده بشر به گونه ها و فناوری اده از آخرین پیشرفتمحصوالت تراریخته با استف. مقصر می دانند

کش در آنها بسیار کاهش می یابد یا به کلی قطع  از این طریق، مصرف سموم شیمیایی آفت. ها مقاوم باشند در برابر آفات و بیماری

هانی بهداشت، این فناوری باعث کاهش مصرف سموم خطرناک المللی مانند سازمان ج های بین بر پایه گزارش سازمان. شود می

 . مند از این فناوری کاهش می دهد شیمیایی می شود و در نتیجه، میزان ابتال به سرطان را در کشورهای بهره

تولید آبی،  همچنین با این فناوری محصوالتی تولید می شود که نیاز کمتری به مصرف آب دارند و از این طریق در شرایط کم

 . شود  محصول حفظ می

های کیفی  ترین آزمایش محصوالت تراریخته تنها محصوالت غذایی در جهان به شمار می روند که پیش از ورود به بازار، مورد دقیق

جهانی  ، سازمان(خواربار و کشاورزی ملل متحد)ها مورد تایید سازمان ایمنی غذایی اروپا، سازمان فائو  این آزمایش. قرار می گیرند

 .است... بهداشت و

از . با این همه، در ماه های گذشته انتقادهای زیادی در برخی رسانه ها درباره تولید و مصرف محصول تراریخته مطرح شده است

قائم مقام پژوهشکده بیولوژیک « الیاس مرتضوی»این رو، برای شفاف سازی درباره واردات و مصرف محصوالت تراریخته در کشور با 

 . امور توسعه مهندسی ژنتیک، گفت و گو کردیمدر 

وی برخی الزام های قانونی دولت برای حرکت به سوی دانش های نوینی مانند فناوری زیستی را برشمرد و تاکید کرد با وجود 

ن فناوری در سازی ای تحریم های اعمال شده در زمینه دستیابی دانشمندان ایرانی به فناوری مهندسی ژنتیک، پژوهشگران به بومی

 .اند کشور موفق شده

ای است که بتوانیم هر  قائم مقام پژوهشکده بیولوژیک می گوید، به لحاظ فنی و امکان سنجی، توان فناوری کشور به اندازه

 .محصولی را که مورد نظر باشد در داخل کشور اصالح کنیم

هاست؛ زیرا سرانه مصرف سموم در کشور  ا آفات و بیماریمرتضوی معتقد است، اکنون اولویت کشور ما خشکسالی، شوری، مبارزه ب

ها  کش شود که آثار جانبی مصرف این آفت گرم سم در سال مصرف می 100گرم می رسد و این یعنی به ازای هر نفر  100ما به 

 .خطرناک خواهد بود

ی آغشته اند و استفاده از محصوالت وی اعالم کرد بر پایه مطالعه های علمی، محصوالت ارگانیک بشدت به سموم آفالتوکسین

 .ارگانیک به هیچ عنوان هدف تولید محصوالت کشاورزی در هیچ کشوری نیست

اگر کاهش مصرف »قائم مقام پژوهشکده بیولوژیک همچنین در پاسخ به ادعای برخی منتقدان تولید تراریخته در ایران تاکید کرد 

آمیز  خل فاجعه است، پس تولید و مصرف محصوالت تراریخته برای کسانی فاجعهسموم، کاهش واردات از خارج و افزایش تولید دا

 .«افتد است که منافع نامشروع آنها در این شرایط به خطر می

مشروح گفت . وی از منتقدان تولید محصوالت تراریخته در کشور خواست دالیل علمی ادعاهای خود را به متخصصان ارایه کنند
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 .نیدوگو را درادامه می خوا

 پژوهشکده بیوتکنولوژی تا چه اندازه در موضوع محصوالت تراریخته کشاورزی دخیل است؟  -ایرنا

های نو مانند  با هدف استفاده از بیوتکنولوژی و سایر فناوری 4941پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران در سال : مرتضوی

ایی در محصوالت مهم کشاورزی، بهبود کیفیت، افزایش درآمدبخش و نیز نانوتکنولوژی برای تولید ارقام برتر و دستیابی به خودکف

دستیابی به توسعه پایدار و تامین امنیت غذایی ایجاد شده است و تولید ارقام تراریخته از اهداف اصلی این پژوهشکده به شمار می 

 . رود

 تولید ارقام تراریخته از چه روی مورد توجه قرار گرفت؟ -ایرنا

امروز بسیاری از کشاورزان مناطق شرقی کشور به سبب . آورد بینید که خشکسالی چه بالیی بر سر کشاورزان می ما میش: مرتضوی

 . شوند این معضل روستاهای خود را ترک کرده و با مهاجرت به شهرها و زندگی حاشیه نشینی به کارهای خدماتی مشغول می

، شوری، گرما و سرما تولید خود را (آبی کم)ر شرایط نامساعد محیطی مانند خشکی شده و برتر که د از این رو، ایجاد ارقام اصالح

 . های محققان بخش کشاورزی بوده است حفظ کند، همواره از دغدغه

ای جز مصرف انواع  کنند که کشاورزان در این شرایط چاره های زیادی به محصوالت کشاورزی حمله می همچنین آفات و بیماری

. ها بویژه دستگاه گوارشی و ریوی می شود ندارند که باقیمانده آنها در مواد غذایی باعث بروز انواع سرطان( ومسم)ها  کش آفت

 . کمبود غذا و فقر غذایی نیز مشکل دیگری است

ی وجود های خشک و شور هم گیاهان برای نمونه حتی در بیابان. با وجود این، خداوند دردی نداده است که درمان آن را نداده باشد

های ارزشمندی دارند که توانایی زیست در آن شرایط  دارد که در آن شرایط قادر به ادامه زندگی اند و این یعنی گیاهان بیابانی ژن

زی را  های این گیاهان بیابان ها و سازوکار تواند ژن امروزه دانش بشر به قدری پیشرفت کرده است که می. دهد سخت را به آنها می

ها در گیاهان زراعی به کار گرفته می شود که به طور تقریبی  در گام بعدی این ژن. آن شرایط سخت، شناسایی کندبرای تحمل 

 . ها نیستند هیچکدام از آنها دارای این توانایی

به شرایط  های مقاومت اند، مهندسی ژنتیک نام دارد که در این فناوری، ژن روشی که محققان دنیا برای انجام این کار ابداع کرده

 . شود ها از موجوداتی که به این شرایط مقاومند، جدا و به گیاهان زراعی منتقل می نامساعد محیطی، آفات و بیماری

 .شوند، ارقام یا محصوالت تراریخته نام دارند در واقع ارقامی که به این روش اصالح می

 ه وضعی دارد؟ تولید این محصوالت در کشور ما از نظر قانونی و حقوقی چ -ایرنا

گرچه تا مدتها در این زمینه قانونی وجود نداشت اما . تولید محصوالت تراریخته در کشور هیچگاه ممنوع نبوده است: مرتضوی

فقدان قانون خاص در یک کشور به طور الزامی به معنای ممنوعیت آن نیست؛ همانگونه که پیش از تصویب قانون مطبوعات نیز 

به معنای رسمیت  4911با وجود این، تصویب و ابالغ قانون ایمنی زیستی در سال . قانونی مشغول بودند ها به فعالیت روزنامه

 . بخشیدن به فرایندهای قانونی مجوزدهی است

باید  4101تصریح و تکلیف شده است جمهوری اسالمی ایران تا سال ( 4913مصوب سال )همچنین در نقشه جامع علمی کشور 

باید سه درصد بازار محصوالت زیستی  4101همچنین در سال . ر زمینه هایی مانند فناوری زیستی باشدقدرت نخست منطقه د

فناوری نیز به دولت تکلیف شده است نیم درصد سطح زیر کشت جهانی  در سند ملی زیست. جهان در اختیار ایران قرار گیرد

 . هزار هکتار برای امسال است 300دل محصوالت تراریخته باید در کشور ایران قرار گرفته باشد که معا

رهبر معظم انقالب نیز در پاسخ به استفتایی در مورد استفاده مستقیم و غیرمستقیم خوراکی و غیرخوراکی از محصوالت تغییر 

 . است« های مذکور استفاده فی نفسه بالمانع در تمامی صورت»، اعالم کرده اند (تراریخته)یافته ژنتیکی 
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 ایمنی زیستی به طور دقیق در چه زمینه هایی با بحث تولید محصوالت تراریخته ارتباط دارد؟ قانون  -ایرنا

پس از چند سال بحث و بررسی کارشناسی به تصویب مجلس شورای  4911قانون ایمنی زیستی در مردادماه سال : مرتضوی

 . ته تدوین شده استاین قانون برای تولید محصوالت تراریخ. اسالمی و تایید شورای نگهبان رسید

کند همه امور مربوط به تولید، رهاسازی، نقل و انتقال داخلی و فرامرزی، صادرات،  قانون ایمنی زیستی، به صراحت اعالم می 3ماده 

ز با رعایت مفاد این قانون مجا( تراریخته)یافته ژنتیکی  واردات، عرضه، خرید، فروش، مصرف و استفاده از موجودات زنده تغییرشکل

 . شمرده شده و دولت مکلف است تمهید الزم را برای انجام این امور از طریق بخش های غیردولتی فراهم آورد

این قانون نیز به امر مجوزدهی و حیطه اجرای قانون و مراجع قانونی صدور مجوز این محصوالت شامل وزارت  1و  1مفاد مواد 

 . شکی و سازمان محیط زیست پرداخته استجهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پز

با توجه به نقش نهادهای دولتی در موضوع محصوالت تراریخته، تصمیم دولت برای استفاده از این محصوالت در برنامه ششم  -ایرنا

 توسعه چیست؟ 

مورد محصوالت تراریخته  وزیر جهاد کشاورزی بارها اعالم کرده است در. تصمیم با دولت نیست، دولت مجری قانون است: مرتضوی

 .آوردن تمهیدات الزم برای انجام امور مکلف کرده است قانون ایمنی زیستی دولت را به فراهم. کنیم طبق قانون عمل می

 آیا دولت قصد دارد همه محصوالت تراریخته مورد نیاز را در داخل تامین کند یا بخشی از آن وارد می شود؟  -ایرنا

خوشبختانه . تی به معنای استفاده حداکثری از توان تولید داخلی با کمترین وابستگی به خارج از کشور استاقتصاد مقاوم: مرتضوی

های ظالمانه روبرو بود و  با وجود این که کشور ما در زمینه فناوری مهندسی ژنتیک نیز به عنوان یک فناوری پیشرفته با تحریم

سازی این  ها در کشورهای پیشرفته را نداشتند، پژوهشگران به بومی ل در این زمینهدانشجویان ایرانی در خارج از کشور اجازه تحصی

 . این به معنای آن است که می توانیم همه محصوالت مورد نیاز را در داخل کشور تولید کنیم. اند فناوری در کشور موفق شده

های روغنی از نوع تراریخته  برخی از آنها مانند دانهکنیم که  اکنون هر ساله میلیاردها دالر محصول کشاورزی از خارج وارد می

 . است

 چه نوع محصوالتی در اولویت تولید و واردات محصوالت تراریخته قرار دارد؟  -ایرنا

ای است که بتوانیم هر محصولی را که مورد نظر باشد در داخل  به لحاظ فنی و امکان سنجی، توان فناوری کشور به اندازه: مرتضوی

برای . صالح کنیم اما اولویت تولید محصوالت تراریخته در کشور، با محصوالتی است که بیشترین مزیت تولید را داشته باشدکشور ا

بار به  3نمونه، پارسال با طغیان آفت کرم غوزه در محصول پنبه روبرو بودیم، به طوری که کشاورزان در زمان گلدهی پنبه تا 

 .سمپاشی اقدام کردند

های  تواند از اولویت کشی به محصول الیاف، می حصول پنبه با توجه به مشکالت تولید آن و نیاز صنایع نساجی و روغنبدیهی است م

 .تولید باشد بنابراین مقاومت به خشکی و شوری اولویت بسیار مهم کشور است

 به طور دقیق، دولت چه نوع محصوالت تراریخته ای را برای کشاورزی در نظر دارد؟  -ایرنا

ها و  کش وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرده است همه فناوری هایی که باعث تولید محصول بیشتر و کاربرد کمتر آفت: مرتضوی

 . گیرند شوند، طبق قانون مورد استفاده قرار می سموم می

 عوارض استفاده از این محصوالت چیست؟  -ایرنا

های قابل کشت در ایران و  برابر کل زمین 49این محصوالت رفته که  میلیون هکتار به زیر کشت 411اکنون در جهان : مرتضوی

 . های قابل کشت جهان است درصد کل زمین 44حدود 

هیچ فردی در جهان وجود ندارد . هر سال میلیاردها تن از این محصوالت و دهها میلیارد وعده غذایی با آنها تولید و مصرف می شود
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ای دیده نشده، بلکه سازمان بهداشت جهانی که  با وجود این، تاکنون نه فقط هیچ عارضه. شدکه این محصوالت را مصرف نکرده با

المللی است، چندی پیش به طور رسمی اعالم کرد محصوالت تراریخته نه فقط به طور کامل  متولی بهداشت و سالمت جامعه بین

 . ت، آمار ابتال به سرطان در جهان را کاهش داده اندسالمند، بلکه به دلیل کاهش یا توقف مصرف سموم در تولید این محصوال

آیا در ایران نیز تولید محصوالت تراریخته بر استفاده از سموم کشاورزی تاثیری خواهد داشت؛ زیرا برخی مسئوالن دولتی -ایرنا

 میزان مصرف آفت کش ها در کشور را بسیار کمتر از استانداردهای جهانی می دانند؟

 100هاست؛ زیرا سرانه مصرف سموم در کشور ما به  ولویت کشور ما خشکسالی، شوری، مبارزه باآفات و بیماریاکنون ا: مرتضوی

ها خطرناک  کش شود که آثار جانبی مصرف این آفت گرم سم در سال مصرف می 100گرم می رسد و این یعنی به ازای هر نفر 

 . خواهد بود

 مصرف این نوع محصوالت را فاجعه آمیز خوانده اند؟  پس چرا برخی افراد در ماه های گذشته-ایرنا

 . ها را به اثبات برسانند ای از آن فاجعه اگر کسانی چنین ادعایی دارند، باید بتوانند نمونه  :مرتضوی

اگر کاهش مصرف سموم، کاهش واردات از خارج و افزایش تولید داخل فاجعه است، پس تولید و مصرف محصوالت تراریخته برای 

 . افتد آمیز است که منافع نامشروع آنها در این شرایط به خطر می سانی فاجعهک

واقعیت این است که فناوری مهندسی ژنتیک، یک فناوری پیشرفته است که کشورهای صاحب آن می کوشند همانند فناوری 

سازی و هراس  دن به این هدف، شایعههای ناجوانمردانه آنها برای رسی ای آن را در انحصار خود نگه دارند و یکی از روش هسته

 . افکنی در مردم از این فناوری است

کنی گرسنگی و مبارزه با  با این همه، مدیرکل سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد، بر نیاز به کاربرد بیوتکنولوژی برای ریشه

تفاده از محصوالت مهندسی ژنتیک را راه حلی وی اس. هر شکل از سوء تغذیه و دستیابی به کشاورزی پایدار تاکید کرده است

درصد مردمی می داند که در فقر و سوء تغذیه در مناطق  10ضروری برای رفع نیازهای مردم و اعضای خانواده کشاورزان بویژه 

 . کنند روستایی زندگی می

استفاده از محصوالت ارگانیک موجی به راه  منتقدان می گویند در کشورهای توسعه یافته برای مبارزه با محصوالت تراریخته و-ایرنا

 ... افتاده است که با رفتارهای کنونی دولت ایران در تناقض است

صدها مطالعه علمی نشان می دهد محصوالت ارگانیک بشدت به سموم آفالتوکسینی آغشته اند؛ این یعنی مردم فریب : مرتضوی

الت به طور کامل سالمند، نخورند زیرا این محصوالت به هیچ روی سالم تبلیغات محصوالت ارگانیک را درباره اینکه این محصو

شود، درست  ها و کودها استفاده نمی کش اگر ادعای تولیدکنندگان ارگانیک درباره اینکه در تولید این محصوالت از آفت. نیستند

از خود باقی ( ها به مایکوتوکسین موسوم)کنند و سمومی  باشد، یعنی آفات، کپک ها و قارچ ها روی این محصوالت رشد می

 . تر است گذارند که صدها بار از سموم شیمیایی خطرناک می

آمریکا بزرگ . کنندگان محصوالت تراریخته اند کنندگان و تولید یافته اروپایی و آمریکایی جزو مصرف همچنین کشورهای توسعه

درصد  60حدود . ار را به تولید این محصوالت اختصاص داده استمیلیون هکت 40ترین کشور دارای این فناوری به شمار می رود و 

 . شود محصول تولیدی آمریکا نیز داخل همان کشور مصرف و بقیه آن به کشورهای اروپایی صادر می

بنابراین استفاده از محصوالت ارگانیک به هیچ عنوان هدف تولید محصوالت کشاورزی در هیچ کشوری نیست، زیرا در این روش 

 . همچنین سالمت محصوالت ارگانیک نیز به شدت مورد تردید است. کند زان تولید محصول به شدت کاهش پیدا میمی

واقعیت این است که همه کشورها به دنبال دستیابی به فناوری مهندسی ژنتیک هستند و هر ساله محصوالت تراریخته گسترش 

 . پیوندند ان این محصوالت میبیشتری می یابد و کشورهای تازه ای به جمع تولیدکنندگ
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نقل کرده اند که سطح زیرکشت ( isaaa) برخی خبرگزاری ها در روزهای گذشته از سایت کشاورزی و بیوتکنولوژی-ایرنا

. هزار هکتار برآورد شده که آلودگی زیست محیطی را در پی داشته است 900محصوالت کشاورزی تراریخته در ایران یک میلیون و 

 وع صحت دارد؟ آیا این موض

ما در سراسر ایران در بهترین شرایط . در وهله نخست، منظور این افراد از محصوالت تراریخته، برنج تراریخته است: مرتضوی

هزار هکتار از آن  900هزار هکتار زمین زیرکشت داریم؛ پس چطور امکان دارد یک میلیون و  600بارندگی هر ساله نزدیک 

 اشد؟ زیرکشت برنج تراریخته ب

می توانید وسعت درست زمین های زیرکشت محصوالت ( isaaa.org) دوم اینکه شما با مراجعه به سایت کشاورزی و بیوتکنولوژی

 . تراریخته کشاورزی را به تفکیک هر کشور متوجه شوید

ان زمین زیرکشت محصوالت ایران این میز 3001اند که در سال  منتقدان با استفاده از همین سایت جدولی را منتشر کرده-ایرنا

 ! تراریخته داشته است

من به . می شود و قدیمی شده است که ربطی به این دولت ندارد 3001آن آمار اگر صحت داشته باشد مربوط به سال : مرتضوی

یل علمی دارند، دانند سفارش می کنم اگر برای ادعاهای خود دل کسانی که خود را منتقد تولید و استفاده از محصوالت تراریخته می

 . آن را به متخصصان ارایه کنند
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 تخم مرغ

 خبرنگاران جوان - 0/9۲خرداد  5۹: تاریخ

  دار به فراموشی سپرده شددار به فراموشی سپرده شد  های قیمتهای قیمت  مرغمرغ  عرضه تخمعرضه تخم

با وجود گذشت دو سال از زمان اجرای این طرح و در حالیکه سازمان : پرورش دهندگان مرغ تخم گذار گفتدبیر کل کانون 

 .حمایت، وزارت جهاد کشاورزی و دفتر تنظیم بازارمخالفتی ندارند اما هنوز این طرح اجرا نشده است

با  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار در گفتگو با خبرنگار  سید فرزاد طالکش دبیر کل 

هزارتن بوده که  390سال گذشته مجموع تولید اعم از بومی و صنعتی حدود : اشاره به میزان تولید در سال جاری اظهار داشت

 .مازاد تولید و کاهش جوجه ریزی افزایش تولید معنایی نداردامسال به سبب 

وی با اشاره به اینکه سال گذشته در برخی ایام به سبب سخت گیری های اسناد و مدارک مقداری صادرات غیر رسمی انجام شده، 

ینی می شود که سقف هزارتن بوده که امسال نیز پیش ب 31مجموع صادرات رسمی و غیر رسمی تخم مرغ در سال گذشته : گفت

 .هزارتن برسد 400صادرات به 

درحال حاضر به سبب کاهش مصرف تخم مرغ در ماه رمضان و گرمای هوا صادرات به کندی در حال انجام : طالکش ادامه داد

 .تن تخم مرغ صادر می شود که این عدد خوبی نیست 430الی 400تنها  است به طوریکه روزانه 

تومان قیمت هر کیلو تخم مرغ افزایش یافت  600الی  100ظرف یک هفته گذشته حدود : م مرغ بیان کردوی با اشاره به قیمت تخ

 .تومان است 100هزار و  3که متاسفانه مجددا با افت قیمت مواجه شدیم به طوریکه متوسط هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری 

با وجود گذشت دو سال از : شدن قیمت بر روی تخم مرغ افزودکانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار با اشاره به حک  دبیر کل 

زمان اجرای این طرح و در حالیکه سازمان حمایت، وزارت جهاد کشاورزی و دفتر تنظیم بازارمخالفتی ندارند اما هنوز این طرح اجرا 

 .نشده است

ی عملیاتی شدن آن مسیرهای مختلفی تعیین با وجود آنکه مخالفتی در خصوص اجرای آن وجود ندارد اما برا: طالکش تصریح کرد

می شود و حال قرار است یک مسیر دیگر طرح موضوع شود به طوریکه در قالب طرح تنظیم بازار به اتحادیه میهن واگذار شود تا 

 .وزارتخانه تصمیم نهایی را در این زمینه اتخاذ کند
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 تخم مرغ
 خبرنگاران جوان - 0/9۲خرداد  1/: تاریخ

  صادرات تخم مرغ به افغانستان افزایش یافتصادرات تخم مرغ به افغانستان افزایش یافت

افزایش مصرف تخم مرغ در افغانستان طی ماه مبارک رمضان موجب شده : دبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار گفت

 .در دو الی سه روز اخیر صادرات تخم مرغ افزایش یابد که

با اشاره اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید فرزاد طالکش دبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار در گفتگو با خبرنگار 

افزایش مصرف تخم مرغ در افغانستان طی ماه مبارک رمضان موجب شده که در دو : به صادرات تخم مرغ به افغانستان اظهار داشت

 .تن تخم مرغ صادر شود 410الی سه روز اخیر به طور میانگین روزانه 

در حال حاضر صادرات تخم مرغ به افغانستان در مقایسه با چند سال گذشته کاهش چشمگیری داشته چرا که رقبایی : وی افزود

 .بازار را به دست گرفتند و تنها در زمانیکه نتوانند نیاز بازار را تامین کنند صادرات به این کشور صورت می گیرد همچون پاکستان

صادرات تخم مرغ به عراق به سبب کاهش مصرف و قیمت در بازار عراق و عدم : طالکش با اشاره به صادرات به عراق بیان کرد

 .هفته گذشته صادراتی نداشته ایم رقابت با رقبا می توان گفت که تقریبا در

دبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار با بیان اینکه در گذشته ترکمنستان، تاجیکستان و ارمنستان از جمله مشتریان 

 میزان صادرات به کشورهای آسیای میانه به سبب خود کفایی آنها در تولید افت قابل مالحظه ای: تخم مرغ ایرانی بودند، گفت

 .داشته که این رویه در سال جاری نیز ادامه خواهد یافت

از این رو به دنبال آن هستیم که صادرات محصوالت تخم مرغ را پس از دریافت کد معتبر به بازارهای هدف داشته : وی ادامه داد

 .باشیم

 3ر کیلو تخم مرغ درب مرغداری در حال حاضر قیمت ه: طالکش با اشاره به ثبات قیمت تخم مرغ در چند روز گذشته بیان کرد

 .تومان است و از این رو پیش بینی نمی شود که تا پایان ماه رمضان تغییر خاصی در قیمت ها بیفتد 400هزار و 
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 (سایر )تولیدات باغی 

 خبرنگاران جوان - 0/9۲خرداد  5۲: تاریخ

  میلیون تن محصوالت باغیمیلیون تن محصوالت باغی  1717تولید بیش از تولید بیش از 

میلیون تن محصوالت باغی  44بیش از  31  های صورت گرفته در سال بینی طبق پیش: معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفت

 .در کشور تولید شده است

در خصوص  خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،محمدعلی طهماسبی معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با 

ریزی  امهترین سیاست دولت برن بر اساس اقتصاد مقاومتی مهم: ترین سیاست دولت در تولید محصوالت کشاورزی اظهار داشت مهم

برای مثبت کردن تراز تجاری است که از همین رو در تولید محصوالت کشاورزی با این ضریب سطح اشتغال در کشور افزایش 

: های محوری وزارتخانه است اشاره کرد و گفت ترین سیاست  دار از جمله مهم وی با اشاره به اینکه پرداختن به اراضی شیب.یابد می

و واگذاری   اند بایستی با حمایت اند و وابسته شده بازده که بیولوژیک خود را از دست داده دار و کم بتوسعه کشت در اراضی شی

 .تسهیالت کشاورزی نهال در این اراضی کشت شود تا اشتغال مستعد و تولید پایدار فراهم آورد

زار هکتار در مرحله نهال قرار دارد که طبق ه 100هزار هکتار اراضی باغی کشور بیش از  600میلیون و  3از : طهماسبی بیان کرد

 .میلیون تن محصوالت باغی در کشور تولید شده است 44بیش از  31  های صورت گرفته در سال بینی پیش
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 (سایر )تولیدات دام و طیور 

 فارس - 9۲31/35۲:  تاریخ

ایجاد سامانه ایجاد سامانه / / در تولید گوشت قرمز خودکفا نیستیمدر تولید گوشت قرمز خودکفا نیستیم/ / میلیارد تومانی به صنایع لبنی رانت نیستمیلیارد تومانی به صنایع لبنی رانت نیست  022022مشوق مشوق   11

  فعال فعال   یاب برای حمایت از واحدهای نیمهیاب برای حمایت از واحدهای نیمه  بهینهبهینه
شود، اما  های لبنی منجر به توسعه بازار صادرات نمی ردهدر حالی که برخی صنایع لبنی معتقدند اختصاص یارانه صادراتی به فرآو

 . گوید حل مشکل دامداران و صنایع در گرو اختصاص یارانه صادراتی به صنایع است معاون وزیر جهاد کشاورزی می

جدیدی در اقتصاد است که چگونگی مقابله و مقاومت مبحث « اقتصاد مقاومتی» خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

پذیری و ادامه پیشرفت اقتصاد را نیز  عین حال عدم آسیب کند و در ها و مخاطرات مختلف را بررسی می اقتصاد در برابر تکانه

  .دهد توجه قرار می مورد

توان انتظار  عظم انقالب اسالمی ابالغ شد، میتوسط رهبر م 4933644633های کلی اقتصاد مقاومتی که در تاریخ  با اجرای سیاست

های تولیدی کشور  های دقیق در بخش ریزی داشت که اقتصاد کشور در این مسیر قرار گیرد، البته رسیدن به این مهم نیازمند برنامه

 .و توجه مسئوالن است

ای در  ه بخش کشاورزی قابلیت بسیار گستردههای ابالغی مقام معظم رهبری و با توجه به اینک بنابراین در راستای اجرای سیاست

های این  معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی سیاست حسن رکنی وگوی تفصیلی با های تولیدی دارد، در گفت زمینه

 .بخش را در راستای رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی جویا شدیم

 به اهداف اقتصاد مقاومتی برنامه وزارت جهاد کشاورزی در راستای رسیدن 5* 

وزارت جهاد  :های وزارت جهاد کشاورزی در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی چیست، گفت رکنی در پاسخ به این سوال که برنامه

 .پنج برنامه در راستای رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی تعریف کرده است کشاورزی در کل

محصوالت راهبردی و ارتقای ضریب خودکفایی همه محصوالت استراتژیک، برنامه اول افزایش کمی و کیفی تولید در  :وی افزود

 .وزارت جهاد کشاورزی در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است

های  وری منابع و عوامل تولید در کنار افزایش کمی و کیفی تولید که در برنامه ارتقاء بهره: معاون وزیر جهادی کشاورزی بیان داشت

مورد  های اقتصاد مقاومتی وزارت جهاد کشاورزی به عنوان برنامه دوم اقتصاد مقاومتی ای کشور مدنظر بوده در برنامه سعهتو

 .است توجه

موضوع توسعه صادرات محصوالت کشاورزی و تأمین ذخایر مطمئن راهبردی و تأمین ذخایر داخلی به عنوان : وی تصریح کرد

 .جهاد کشاورزی در راستای رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی استهای سوم و چهارم وزارت  برنامه

برداری بهینه از منابع طبیعی و پایه هم برنامه پنجم وزارت جهاد کشاورزی در راستای  برنامه حفاظت و بهره: رکنی بیان داشت

 .تحقق این اهداف است

های اقتصاد مقاومتی در زیر بخش دامپروری  به این سؤال که برنامه  معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی در پاسخ

تأمین پروتئین حیوانی مورد نیاز جامعه در راستای تأمین امنیت غذایی و حفظ و حراست از ذخایر  :چیست، گفت

د مقاومتی ای است که در راستای اهداف اقتصا ژنتیکی دام و استفاده بهینه از خوراک دام و علوفه مرتعی دو برنامه

 .برای بخش دامپروری تعریف شده است

http://www.farsnews.com/
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و افزایش ضریب خوداتکایی این ( مرغ مرغ و تخم)و تأمین ( شیر و گوشت)تأمین   رکنی با بیان اینکه در این راستا دو پروژه

 460ش آن تا کیلوگرم است که برنامه افزای 440در حال حاضر سرانه تولید شیر خام در کشور  :محصوالت مطرح است، بیان داشت

 .کیلوگرم در دستور کار قرار دارد

 در تولید گوشت قرمز خودکفا نیستیم* 

در حال حاضر  :شود، تصریح کرد معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه بخشی از نیاز گوشت قرمز از طریق واردات تأمین می

توانیم خود را در  شود بنابراین نمی درصد آن وارد می 40ود شود که حد هزار تن گوشت قرمز در کشور تولید می 100ساالنه حدود 

 .تولید این محصول خودکفا بدانیم

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http49310931004919 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا - 0/9۲خرداد  59: تاریخ

  صادرات قرقاول، کبک و بلدرچین به کشورهای همسایهصادرات قرقاول، کبک و بلدرچین به کشورهای همسایه

شود و امکان صادرات آن تا  هزار تومان صادر می 310تن گوشت کبک، قرقاول و بلدرچین با درآمد ارزی  461در حالی که ساالنه 

 .کند درصد ظرفیت فعالیت می 90 اندازی سیستم بانکی مجتمع با علت سنگ تن در سال وجود دارد، به 300هزار و  یک

وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  مدیرعامل بزرگ ترین مجتمع پرورش کبک، قرقاول و بلدرچین کشور امروز در گفت

تن گوشت بلدرچین، قرقاول و کبک از این مجتمع به کشورهای عراق، افغانستان،  461ساالنه : با اعالم این خبر گفت( ایانا)

دالر و  30دالر، قرقاول  41قیمت هر کیلوگرم گوشت کبک حدود : ابوالفضل هنزایی افزود.شود تان و آذربایجان صادر میارمنس

 .هزار دالر در سال درآمدزایی برای کشور دارد 310بلدرچین شش دالر برآورد شده است که حدود 

 درصدی ۸2تولید با ظرفیت 

میلیون تومانی تسهیالت  100گذاری شش میلیارد تومانی بخش خصوصی و  ا سرمایهدر حالی که این مجتمع ب: وی خاطرنشان کرد

 .کند درصدی فعالیت می 90های سیستم بانکی اکنون با ظرفیت  علت عدم حمایت اندازی شده است، به دولتی راه

های  میلیون تومانی بهانه 100های عامل برای پرداخت تسهیالت یک میلیارد و  از سال گذشته تاکنون بانک: هنزایی ادامه داد

 .ترین آنها نداشتن بودجه کافی است اند که مهم زیادی آورده

کندف در حالی  ای که مدارک کامل داشته و در سطح صادراتی فعالیت می عدم پرداخت تسهیالت به تولیدکننده: وی تصریح کرد

 .د تسهیالت چندصد میلیاردی دریافت کنندتوانن ای با داشتن روابط و استفاده از برند آقازادگی می است که عده

های درخواست تسهیالت به حوزه  شود که اکنون با پرونده های عامل شناخته می عنوان یکی از بانک بانک سپه به: هنزایی یادآور شد

 .کند کشاورزی با مهر بایگانی شد برخورد می

 زایی پرورش کبک مغفول ماند اشتغال

شده مولد از کانادا، پرورش در  با خریداری گله اصالح 14از سال : قرقاول و بلدرچین تأکید کردمدیرعامل مجتمع پرورش کبک، 

ای باال رفت که عالوه بر عرضه داخلی، صادرات  گونه های اثربخش مدیریت حجم تولید به کارگیری تکنیک استان یزد آغاز شد و با به

اندازی سیستم بانکی  علت عدم حمایت از تولیدکنندگان واقعی و سنگ نون بهگرفت، اما تاک به لبنان، قطر و عربستان نیز صورت می

 .امکان توسعه پرورش و صادرات تحقق پیدا نکرده است

طور مستقیم مشغول به کار  نفر را به 90تا  31یک واحد صنعتی بیش از : زایی این صنعت اظهار داشت وی با اشاره به اشتغال

 .شود نفر را شامل می 100ای بیش از  ازیی غیرمستقیم آن دامنه خواهد کرد، در حالی که اشتغال

 کبک پرورشی پرسود

کشاورزانی که دارای محیط سرپوشیده هستند و از : عنوان یک صنعت مکمل گفت هنزایی در پاسخ به وضعیت پروش کبک به

 .غاز کنندعنوان مکمل فعالیت خود را آ توانند به های پرورش این پرنده خبر دارند، می تکنیک

پسندی کبک  روز که به مراتب مشتری 10طول دوره پرورش کبک سه تا چهار ماه است و پرورش بلدرچین : وی همچنین افزود

هزار  40هزار تومان است که با حاشیه سود  34در زمان حاضر قیمت تحویل الشه به کشتارگاه : هنزایی خاطرنشان کرد.بیشتر است

هزار  99تا  93های سطح شهر  فروشی قیمت هر کیلوگرم گوشت کبک در خرده: در پایان تصریح کردوی .رسد تومانی به فروش می

 ./تومان گزارش شده است

/news/fa/ir.iana.www//:http94106D%/1%B1% 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا - 0/9۲اردیبهشت  50: تاریخ

  گذار در سال گذشتهگذار در سال گذشته  میلیارد تومانی به صنعت مرغ تخممیلیارد تومانی به صنعت مرغ تخم  ۸52۸52خسارت خسارت 

ضررهای هنگفتی  39های باالی تولید، باعث شد که مرغداران، سال گذشته نیز مانند سال  مرغ و همچنین هزینه نوسانات بازار تخم

 .را تحمل کنند

با اعالم این خبر ( ایانا)خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران وگو با  دار کشور امروز در گفت مرغ شناسنامه دبیر انجمن صنفی تخم

 .میلیارد تومان ضرر کردند 910مرغ، سال گذشته مرغداران این صنعت  دلیل تغییر نکردن بازار تخم به: گفت

در سال جاری حداقل به همین دلیل مرغدار : رو هستند، افزود فرزاد طالکش با اشاره به اینکه مرغداران اکنون با زیان انباشته روبه

باید محصول خود را به دوبرابر قیمت بفروشد تا بلکه بتواند زیان خود را جبران کند، این در حالی است که سیستم بازار و قدرت 

 .دهد ها را به مرغدار نمی خرید مردم، اجازه باال بردن نرخ

اد و صادرات دو برابر شد، اما بازار تغییری نکرد و ها اتفاق افت درصدی قیمت نهاده 41به گفته وی، اگرچه سال گذشته کاهش 

تومان در هر  600طور میانگین به دوهزار و  اکنون نیز نرخ این محصول به. تر از هزینه تولید بود همچنان قیمت فروش، پایین

د، در حالی که قیمت تومان هم نزول خواهد کر 400کیلوگرم رسیده که در صورت باز نشدن راه صادرات، این مبلغ به دوهزار و 

 .شده تولید محصول بیش از چهارهزار تومان به ازای هر کیلوگرم است تمام

میلیارد تومان خسارت  100نیز برای مرغداران سال مطلوبی نبود و در مجموع  39متأسفانه سال : طالکش در پایان خاطرنشان کرد

 ./تر فکری به حال مرغداران کرد ، الزم است هرچه سریعبنابراین برای جبران ضرر و زیان. متوجه فعاالن این صنعت شد

/news/fa/ir.iana.www//:http90113D%/1%D%AE1% 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا - 0/9۲فروردین  /5: تاریخ

  فروش جوجه با حواله اتحادیهفروش جوجه با حواله اتحادیه/ / کنندکنند  رعایت نمیرعایت نمیریزی را ریزی را   ها سهمیه جوجهها سهمیه جوجه  برخی استانبرخی استان

یکی از این . ای کنترل کرد گونه توان با راهکارهایی متفاوت، میزان آن را به تولید مازاد مرغ در کشور بر کسی پوشیده نیست، اما می

 .نندک ها آن را رعایت نمی ها حاکی است برخی استان بندی برای هر استان است که شنیده راهکارها سهمیه

با اعالم این خبر ( ایانا)مدیرکل شرکت پشتیبانی امور دام خراسان رضوی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .ترین مشکلی است که باید حل شود ها در نظر گرفته شده، بزرگ ریزی در استان ای که برای جوجه رعایت نکردن سهمیه: گفت

شرکت : هایی که این سهمیه را رعایت نکرده، خراسان رضوی است، افزود ه اینکه یکی از استانسیداحمد دلقندی با اشاره ب

بنابراین در مواقعی که امکان صادرات محصول وجود داشته . تواند در تمام مراحل وارد شده و اقدام به خرید مرغ کند پشتیبانی نمی

 .صورت محدود کند؛ آن هم به و قرار نیست وارد بازار داخلی شود، از مرغداران خرید می

های دیگر  هزار تن مرغ از مرغداران خریداری شد که یا به استان عنوان مثال، در سال گذشته حدود هشت به: وی خاطرنشان کرد

 .گیرد عنوان کمک به نیازمندان در سبد کاال قرار می البته مقداری هم به. رفت و یا برای تهیه کنسرو مصرف شد

برخی مرغداران بیش از ظرفیت اسمی : اینکه در حال حاضر تولید و کیفیت از شرایط مطلوبی برخوردارند، ادامه داد دلقندی با بیان

 .البته وجود واحدهای بدون مجوز هم در این میان بودن تأثیر نیست. کنند ریزی می یا بیشتر از چهار دوره اقدام به جوجه

مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی خراسان  ان طیور که پیش از این رئیس هیأتهای وی در حالی است که یکی از کارشناس صحبت

 .اند ریزی را رعایت کرده و از سهمیه اعالم شده تخطی نکرده رضوی بود، معتقد است که تمام مرغداران استان، شرایط جوجه

تا شش میلیون و  100میلیون و هزار قطعه بوده که حدود شش  400سهمیه استان شش میلیون و : ساسان سروری تصریح کرد

 .شود هزار قطعه تخمین زده می 300ریزی انجام گرفته، اما تولید کل استان، هفت میلیون و  هزار قطعه جوجه 400

ریزی باالتر از نیاز، دخیل  تنها واحدهای بدون مجوز هستند که در افزایش تولید و جوجه: وی در توضیح این اختالف یادآور شد

 .کنند درصد واحدهای استان، بدون پروانه فعالیت می90طوری که  آورند؛ به تی را برای بازار به وجود میبوده و مشکال

ها دستور  به گفته سروری، از طرف اتحادیه مرغداران مرغ گوشتی سراسر کشور به سازمان دامپزشکی پیشنهاد شده تا به کارخانه

با این عمل، تاحدودی . ای فروخته نشود ، به هیچ شخصیت حقیقی و حقوقی، جوجههای استانی دهد که بدون ارائه حواله از اتحادیه

 .توان بر کنترل میزان تولید مرغ در کشور نظارت داشت می

 ./تر اقدامات الزم را در این زمینه انجام دهند وی در پایان اظهار امیدواری کرد که مسئوالن دامپزشکی کشور هرچه سریع
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 (سایر )تولیدات زراعی 

 فارس - 9۲31/3/1:  تاریخ

  ذرت کارذرت کار/ / میلیارد تومانیمیلیارد تومانی  ۹۸۹۸کاران خوزستان برای مطالبه کاران خوزستان برای مطالبه   ماهه ذرتماهه ذرت  77انتظار انتظار 

دیگر نانی برای خوردن در خانه نداریم در حالی که در راستای سیاست اقتصاد مقاومتی باید از تولید داخلی ذرت حمایت شود، اما 

ماه هنوز پرداخت نشده است، کشاورزان خوزستانی برای مایحتاج اولیه زندگی خود و کشت  4در عمل پول ذرت کاران بعد از 

  آزمایشی قیمت تضمینی به جای نرخ تضمینی و اجرای طرح خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی . مجدد پولی ندارند

گذشته در راستای کم کردن بار مالی دولت و همچنین دست یافتن هر چه سریعتر  عرضه ذرت داخلی در بورس کاال در سال

 .خوزستانی را نقره داغ کرد کاران ن، ذرتکشاورزان به پول محصولشا

محصولشان در بورس کاال،  پس از عرضه و فروش بود، تا کشاورزان فرآیند عرضه ذرت در بورس کاال بدین ترتیب تعریف شده

 .را پس از مدتی از دولت دریافت کنند ذرت التفاوت قیمت عرضه ذرت در بورس با نرخ خرید تضمینی مابه

نداشتند، اقدام به این  ای جز عرضه محصولشان در بورس کاال را کار خوزستانی هم که چاره کشاورزان ذرت: ایدافز این گزارش می

ماه  ۰بعد از گذشت بیش از محصولشان،  تر پول فروش کار کردند، اما برخالف انتظارشان برای به دست آوردن هر چه سریع

 .اند ورس کاال با نرخ خرید تضمینی نشدهالتفاوت قیمت عرضه ذرت در ب هنوز موفق به اخذ مابه

بابت )اند، اما هنوز موفق به اخذ طلب خود  خوزستانی وجه قیمت بورسی ذرت در بورس کاال را دریافت کرده البته کشاورزان

، التفاوت قیمت عرضه ذرت در بورس با نرخ خرید تضمینی است از دولت که مابه( التفاوت قیمت تضمینی و نرخ تضمینی مابه

  از آنان در فصل کشت، پولی برای کشت ای را برای آنها به وجود آورده، به طوری که بسیاری و این امر مشکالت عدیده اند نشده

میلیون  6ماه از عرضه محصول ذرت خود در بورس کاال هنوز  4کار خوزستانی که علیرغم گذشت  کشاورز ذرت ب.یوسف.ندارند

 . به خدا قسم امروز نانی برای خوردن در خانه نداشتم :وگو با خبرنگار فارس گفت تومان از دولت طلب دارد، در گفت

ام است، اما هنوز هیچ خبری نشده  ذرت تنها سرمایه. ماه است که در انتظار گرفتن پول فروش ذرت از دولت هستم 4: وی گفت

 100اهالی روستا : دانیال است، اظهار داشت این کشاورز خوزستانی که ساکن روستای علی اکبر از توابع شهرستان شوش. است

ماه هنوز  4خانوار هستند که همگی سال گذشته ذرت خود را براساس تصمیم دولت در بورس کاال عرضه کردند، اما با گذشت 

 .اند موفق به دریافت یک سوم از پول فروش محصولشان نشده

ام،  پول کنار زمینم نشسته الن فصل کشت ذرت است و من تنها و بیا: وی با بیان اینکه پولی برای کشت در اختیار ندارد، گفت

 . ای برای کشت داشته باشم سرمایه بدون اینکه

گذرانند، بنابراین اگر  کشت و کار روزگار می تمام اهالی این روستا کشاورزند و با درآمد حاصل از: کشاورز خوزستانی تصریح کرد

شوند، بلکه پولی هم برای کشت  ند، نه تنها در تأمین مخارج زندگی با مشکل مواجه میپولی از فروش محصول خود به دست نیاور

کشاورزان روستا دیگر حاضر به کشت ذرت نیستند و برخی که پولی در دست دارند، اقدام به کشت ماش که : وی افزود.ندارند

 .جهاد کشاورزی هستنداند و بقیه در انتظار دریافت پول فروش ذرت از وزارت  تر است، کرده ارزان

یک و نیم میلیون تومان از دولت : عیسی طاهری مقدم هم کشاورز خوزستانی اهل شهر جنت مکان شوشتر در این رابطه گفت

 .ماه از آن خبری نشده است و هیچ کس پاسخگوی ما نیست 6طلب دارم، اما بعد از گذشت 

 90ماه هنوز  4بعد از گذشت : تصریح کرد اندیشمک هم در این رابطهبراساس این گزارش حسین دیناروند کشاورز خوزستانی اهل 

 .درصد پول فروش ذرت را وزارت جهاد کشاورزی به ما پرداخت نکرده است

http://www.farsnews.com/
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کاران اندیشمک سال گذشته ذرت خود را بنا بر تصمیم وزارت جهاد کشاورزی در بورس کاال عرضه کردند اما هنوز  ذرت: وی افزود

 .اند محصولشان را دریافت نکردهبخشی از پول فروش 

اند و با مشکالت  انتظاری پول فروش ذرت خود را نگرفته ماه چشم 4در حالی کشاورزان خوزستانی پس از : افزاید این گزارش می

وگو با فارس  کنند که علیرضا ولی مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام، هفته گذشته در گفت عدیده مالی دست و پنجه نرم می

 .شود به حساب آنها واریز می کاران پول ذرت( 31خرداد  34) تا آخر هفته  :فتگ

ماه از  4هزار تن ذرت در بورس کاال عرضه کردند که علیرغم گذشت  439کاران خوزستانی سال گذشته  براساس این گزارش، ذرت

 .اند میلیارد تومان آن نشده 19که هنوز موفق به اخذ  آن،

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http49310990000940 
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 تولیدات زراعی
 آیانا- 0/9۲خرداد  5۲: تاریخ

به به   ۴7۴7افزایش تولیدات کشاورزی از افزایش تولیدات کشاورزی از / / افزایش سه برابری ذخایر و مواد غذایی استراتژیک مثل گندم و برنجافزایش سه برابری ذخایر و مواد غذایی استراتژیک مثل گندم و برنج

  میلیون تن در دولت یازدهممیلیون تن در دولت یازدهم  110110

 31درصد در پایان سال  4463به  33درصد در سال  1064دولت، کنترل و مهار تورم را اولویت خود قرار داد و توانستیم تورم را از 

 .برساند و در ماه آینده نیز به تورم یک رقمی دست خواهیم یافت

با اشاره به شرایط   ار رمضانی سران قوا و مسئوالن و مدیران ارشد نظام با رهبر معظم انقالب در سخنانیرییس جمهوری در دید

درصد  1064دولت، کنترل و مهار تورم را اولویت خود قرار داد و توانستیم تورم را از : کشور در زمان آغاز به کار دولت یازدهم گفت

 .برساند و در ماه آینده نیز به تورم یک رقمی دست خواهیم یافت 31درصد در پایان سال  4463به  33در سال 

به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی در این دیدار که عصر سه شنبه انجام شد، کنترل بازار ارز، 

 .رشد اقتصادی و خروج از رکود را از دیگر دستاوردهای دولت دانست

دولت ) 31تا  33از سال : دیگری از سخنان خود به اقدامات دولت در بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت رییس جمهوری در بخش

 .میلیون تن رسید 443میلیون تن به  34تولیدات کشاورزی از ( یازدهم

ابر شده و پیش سه بر 33نسبت به سال  31در زمینه ذخایر و مواد غذایی استراتژیک مثل گندم و برنج، ذخایر سال : روحانی افزود 

 .میلیون تن است که تقریباً برابر با نیازهای کشور است 40بینی خرید گندم در سال جاری 

پارس جنوبی به افتتاح رسید و سه تا  44و  46،  41،  43فازهای : رییس جمهوری با اشاره به پیشرفت های صنعت نفت، گفت

 .چهار فاز دیگر نیز تا پایان امسال افتتاح خواهند شد

 .میلیون مترمکعب در سال افزایش پیدا کرده است 410تولید گاز کشور در این مدت : روحانی افزود

کیلومتر به خطوط ریلی و برنامه ریزی برای  141با اضافه شدن : رییس جمهوری به افزایش خطوط ریلی کشور اشاره کرد و گفت

 .خواهیم بودکیلومتر دیگر، شاهد تحول بزرگی در زمینه ریل و ترانزیت  400

سال برای اولین بار  60در سال قبل بعد از : روحانی با بیان اینکه در زمینه تجارت خارجی شاهد تحول مثبتی بودیم، تاکید کرد  

 .صادرات غیرنفتی کشور از واردات غیرنفتی پیشی گرفت

میلیارد دالر بوده اما برای اولین بار  31به طور متوسط در هشت سال گذشته تراز تجاری کشور، منفی : رییس جمهوری ادامه داد

 .این تراز تجاری مثبت شده است

در این مذاکرات، حقوق هسته ای ملت ایران را تثبیت کردیم و قطعنامه : ای گفت روحانی همچنین با اشاره به مذاکرات هسته  

 .های ظالمانه لغو شدند

در این زمینه تقریبا به همان شرایط : زار صادراتی نفت خواند و گفترییس جمهور، اولین قدم پس از رفع تحریم را دستیابی به با

 .قبل از تحریم نزدیک شده ایم

صادرات نفت خام : هزار بشکه در ماههای اخیر رسیده است، افزود 930هزار بشکه به  940روحانی با بیان اینکه تولید میعانات از   

 .میلیون بشکه رسیده است 961میلیون بشکه به  364ید نفت هم از امروز به دو میلیون بشکه افزایش پیدا کرده و تول

 .امروز به اتحاد و ایستادگی برای دستیابی به اهداف نیاز داریم: رییس جمهور تاکید کرد

سال  9روحانی مهمترین مسئله پیش روی کشور را مسئله اشتغال دانست و با بیان اینکه یکی از افتخارات دولت یازدهم در طول   

میلیون شاغل  33طبق اعالم مرکز آمار هم اکنون بیش از : هزار اشتغال خالص جدید است، گفت 910گذشته، ایجاد یک میلیون و 
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 .در کشور داریم

بدون بازار جدید نمی توانیم به : رییس جمهوری یکی از مشکالت برای رسیدن به رشد اقتصادی را کمبود تقاضا دانست و افزود

 .برسیم و بدین منظور باید به دنبال بازار جدید داخلی و خارجی و نیز سرمایه گذاری خارجی باشیم رشد اقتصادی مطلوب

برای دولت هم مایه شرمساری است که جوان : روحانی با اشاره به سخنان اخیر رهبر انقالب در مورد بیکاری جوانان تاکید کرد

 .تحصیلکرده ایرانی بیکار باشد

این ستاد تا : که از سال گذشته ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به دستور رهبر انقالب تشکیل شده گفترییس جمهوری با بیان این

 .طرح را در اولویت قرار داده است 440جلسه تشکیل داده و  43کنون 

االتری را برداشت اگر در گوشه ای چند نفر حقوق ب: روحانی با اشاره به اینکه نباید اعتماد میان مردم و جامعه سست شود، افزود

 .کردند، آن را تبدیل به مسئله ملی نکنیم و دولت نیز گوش شنوایی برای شنیدن نقدها دارد

/news/fa/ir.iana.www//:http94100D%/1%A4%D3%14%D1 
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 تولیدات زراعی
 آیانا - 0/9۲خرداد  1/: تاریخ

سطح مبارزه با سطح مبارزه با / / هزار هکتار گذشتهزار هکتار گذشت  ۰5۹۰5۹مبارزه با آفت سن در مزارع گندم و جو از مرز یک میلیون و مبارزه با آفت سن در مزارع گندم و جو از مرز یک میلیون و 

  هکتار رسیدهکتار رسید  02۳02۳هزار و هزار و   ۸۴۰۸۴۰های گندم و جو به های گندم و جو به   بیماریبیماری

هزار هکتار  611 از ابتدای اسفندماه سال گذشته تاکنون سطح مبارزه با آفت سن در مزارع گندم و جو از مرز یک میلیون و

ها در کشور اعالم  روابط عمومی سازمان حفظ نباتات، معاونت کنترل آفات درباره وضعیت آفات و بیماریایانا از به گزارش .گذشت

 611از ابتدای اسفندماه سال گذشته تاکنون عملیات مبارزه با آفت سن در مزارع گندم و جو در کشور از مرز یک میلیون و : کرد

هکتار مربوط به  414هزار و  441هکتار مربوط به مرحله سن مادر و  114هزار و  110از این سطح مبارزه . هکتار گذشتهزار 

 .است( نوزادی)مرحله پوره 

هکتار  941هزار و  104های هرز گندم اعم از گندم آبی و دیم تاکنون در سطح سه میلیون و  درباره علف: افزاید این گزارش می

 .ها به مرحله نهایی رسیده است ایی صورت گرفته که در بیشتر استانمبارزه شیمی

ها  هکتار است که این بیماری 301هزار و  936های گندم و جو در کشور تا این تاریخ، در مجموع  همچنین سطح مبارزه با بیماری

ها از قبیل سفیدک سطحی و سپتوریوز و لکه  بیماریای، زنگ سیاه، فوزاریوم خوشه و سایر  عمدتاً عبارتند از زنگ زرد، زنگ قهوه

نیز در مجموعه در ... خوار، شته گندم، سوسک سیاه و جز سن که عمده آن عبارتند از مینوز برگ خرمایی درباره آفات دیگر گندم به

 ./هکتار مبارزه صورت پذیرفته است 44هزار و  411سطح 
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 چای

 فودپرس 0/92خرداد ماه  59شنبه 

  هزار تن را رد کردهزار تن را رد کرد  ۰۹۰۹قاچاق چای مرز قاچاق چای مرز 

چای درصد نیاز که باید از  10شود و  درصد از نیاز کشور به چای خشک از طریق تولید داخل تامین می 30کمتر از  <کشاورزی

شود که به  خارجی تامین شود به گفته رییس سازمان چای، بیش از نیمی از آن از مبادی غیر رسمی و به صورت قاچاق وارد می

 .رسد میزان آن افزایش پیدا کرده است نظر می

سال ماهه  43 هزار تن چای خشک تولید شد که موجودی چای در کشور با احتساب واردات آن در  43سال گذشته بیش از 

رسیم که  تنی سال گذشته به این نتیجه می 600هزار و  31البته با در نظر گرفتن صادرات . هزار تن رسید 40گذشته به بیش از 

شود، چرا که به گفته محمد ولی  هزار تنی کشور به این محصول از مبادی غیررسمی و به صورت قاچاق تامین می 10مابقی نیاز 

 300نیمی از چای خارجی وارداتی به کشور به ارزش  "که پیش از این در این زمینه گفته بود  – رییس سازمان چای -روزبهان 

 ".کنند  خرند و مصرف می شود که عمدتا رنگ و اسانس است و مردم آن را با رغبت می میلیون دالر قاچاق می

رسید  تنی آن به نظر می 100هزار و  14ت تنی چای خشک در کشور و واردا 100هزار و  41با توجه به تولید  4939البته سال 

هزار تنی کشور به چای خشک از محل قاچاق تامین شده است و اگر نیاز کشور به چای خشک در سال گذشته را  11مابقی نیاز 

در سال رسیم که  هزار تن اعالم شده در نظر بگیریم و میزان تولید و واردات رسمی را محاسبه کنیم، به این نتیجه می 440همان 

 .تن رسیده است 100هزار و  61گذشته میزان قاچاق و واردات غیررسمی چای خشک به حدود 

ماه سال گذشته ابالغ شد و چای نیز در آن فهرست  با توجه به فهرست جدید کاالهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری که از آبان

های نظارتی مانند ستاد قاچاق کاال و ارز و  کنندگان و دیگر دستگاه قرار داشت باید دید که سازمان چای به عنوان متولی تولید

اندیشی  گیرند و کسی برای حل این مشکل چاره کیفیت که برای سالمت جامعه مضر است را نمی بی  گمرک چرا جلوی ورود چای

 .کند نمی
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 حبوبات 
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 خرما 

 فارس - 9۲31/35۹:  تاریخ

  درصد کاهش داشتدرصد کاهش داشت  ۸2۸2تولید در سال قبل تولید در سال قبل / / عامل گرانی خرماعامل گرانی خرما  00

به دلیل شرایط آب و هوایی و  31درصدی تولید خرما در سال  90افزایش تقاضا و افت : رئیس انجمن ملی خرمای کشور گفت 

 . های کرمان منجر به افزایش قیمت خرما شده است هجوم آفت زنجره خرما به نخلستان

تولید خرما در کشور در سال گذشته به دلیل شرایط : گفت خبرگزاری فارسبا خبرنگار اقتصادی   وگو محسن رشید فرخی در گفت

 .درصد افت همراه شد 90و هوایی با آب 

تا  برداشت خرما: شود که تولید خرما در سال جاری خوب باشد، گفت بینی می رئیس انجمن ملی خرمای کشور با بیان اینکه پیش

 .یک میلیون تن تولید داشته باشیم شود و احتماال امسال حدود ماه آینده آغاز می 3

در کنار افزایش تقاضا کاهش تولید در سال گذشته : ی را افزایش تقاضا عنوان کرد و گفتوی علت گرانی خرما در ماه رمضان جار

 .هم موجب افزایش قیمت شده است

هزار تن از این محصول  910ساالنه حدود : رشید فرخی با بیان اینکه خرمای مضافتی بیشترین میزان مصرف در ماه را دارد، گفت

 .هزارتن از این محصول تولید شد 310هوایی در سال گذشته حدود   و   شود که به دلیل شرایط آب تولید می

قیمت این محصول : هزار تومان عنوان کرد و افزود 1تا  1رئیس انجمن ملی خرمای کشور قیمت واقعی هر کیلو خرمای مضافتی را 

 .تومان افزایش یافته است 100هزار و  1تا  1 در بازار در حال حاضر به

درصد خرمای تولیدی در ماه رمضان مصرف  10بیش از : اره به افزایش تقاضای خرما در ماه رمضان تصریح کردرشد فرخی با اش

 .رسد ماه دیگر سال به مصرف می 44شود و بقیه خرما در  می

ا اقدامات ب: های استان کرمان با آفت زنجره عنوان کرد و گفت وی عامل دیگر افت تولید خرما در سال گذشته را درگیری نخلستان

 .رسانی این آفت به تولید خرما کمتر شود انجام شده برای مبارزه با آفت زنجره در استان کرمان امیدواریم سطح آسیب

های تولید کننده این محصول فارس، خوزستان، بوشهر، هرمزگان، کرمان و سیستان و  استان: افزود رئیس انجمن ملی خرمای کشور

 .بلوچستان است
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 خرما
 خبرنگاران جوان - 0/9۲خرداد  5۲: تاریخ

  خرما ارزان می شودخرما ارزان می شود

 .پایان ماه رمضان قیمت خرما افزایش نمی یابدبه دلیل کاهش تقاضا تا : معاون بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستایی گفت

با اشاره به قیمت خرما در ماه رمضان  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛  علی اصغر موسوی دبیر انجمن خرما در گفتگو با خبرنگار

چرا که به سبب سودجویی دالالن و واسطه گران زیان هنگفتی به مصرف قیمت خرما در این ماه وضعیت خوبی ندارد : اظهار داشت

 .کنندگان وارد می شود

هزار تومان  43الی  40هزار تومان و خرده فروشی  1الی  4هر کیلو خرما در مغازه عمده فروشی : وی با اشاره به قیمت خرما گفت

 .تومان از کشاورزان خریداری می شود 100هزار و  3 الی 100عرضه می شود و این در حالیست که خرما کیلویی هزار و 

درصدی قیمت همراه بوده اما  30الی  40قیمت خرما در ماه رمضان امسال در مقایسه با سال گذشته با افزایش : موسوی ادامه داد

 .می توان گفت که به سبب کاهش تقاضا تا پایان ماه رمضان دیگر شاهد افزایش قیمت نخواهیم بود

 عرضه خرما در میادین میوه و تره بار تهران***

 اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛در این راستا مهین ابراهیمی معاون بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستایی در گفتگو با خبرنگار 

ل وظیفه ای ندارد و تنها در زمان برداشت و افت قیمت نسبت به سازمان تعاون روستایی نسبت به ذخیره سازی محصو : گفت

 .خرید تضمینی محصول اقدام می کند

مجموع خرید تضمینی خرما از سوی سازمان تعاون روستایی در سال گذشته به سبب فساد پذیری در تابلوی بورس به : وی افزود

کردند که با  سازمان اقدام به خرید محصول و ذخیره سازی سال گذشته تعاونی های : ابراهیمی تصریح کرد.فروش رسیده است

هماهنگی های صورت گرفته با شهرداری تهران دیروز غرفه هایی به این امر اختصاص یافته که خرمای ذخیره سازی شده از سوی 

 .تعاونی ها با هدف کنترل بازار و تنظیم قیمت عرضه می شود
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 خرید تضمینی

 فارس - 9۲31/35۹:  تاریخ

هزار تن کلزا هزار تن کلزا   ۸۰۸۰/ / درصدی خرید تضمینی گندم درصدی خرید تضمینی گندم   0505رشد رشد //کاران پرداخت نشده استکاران پرداخت نشده است  درصد پول گندمدرصد پول گندم  ۸۳۸۳  

  خریداری شد خریداری شد 
درصد  31جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته  تضمینی گندم در سالمدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی با بیان اینکه خرید 

 . هزار تن گندم خریداری شده است 600میلیون و  9از ابتدای فصل خرید تاکنون : رشد دارد، گفت

 31خرید تضمینی گندم تا  :علی قنبری گفتبه نقل از شرکت بازرگانی دولتی،  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .استان کشور وارد عملیات خرید شده است 39هزار تن رسیده و تا کنون  600میلیون  9خرداد به بیش از 

هزار  31هزار میلیارد ریال است، که بیش از  11ارزش این مقدار گندم حدود  :مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران افزود

 .درصد آن به کشاورزان پرداخت شده است 63معادل میلیارد ریال 

فروردین ماه که خرید در کشور شروع شده است،  41از : مرکز اعالم کرد و افزود 110استان را  39وی تعداد مراکز خرید فعال در 

 .هزار محموله گندم از گندمکاران خریداری و تحویل گرفته اند 194این مراکز 

در : جاری اعالم و اظهارکرد مراکز خرید خوزستان، گلستان و فارس را بیشترین خریداران گندم در سال معاون وزیر جهاد کشاورزی،

تن گندم تا کنون خریداری شده  141هزار و  930هزار تن و در فارس  140هزار تن، در گلستان  946خوزستان یک ملیون و

هزار تن گندم در کشور خریداری شده بود، از رشد  319لیون و می 3قنبری با بیان اینکه سال گذشته در همین مقطع زمانی .است

 .درصدی میزان خرید تضمینی خبر داد 31

های این شرکت برای تامین اعتبارات مورد نیاز است تا با پرداخت  تمام تالش: مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران تأکیدکرد

 .نیمسریعتر پول کشاورزان، رضایت حداکثری آنان را جلب ک

روغنی کلزا نیز در دستور کار  1 امسال همزمان با خرید تضمینی گندم، خرید دانه: معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین اظهارکرد

درصد  33هزار تن از این محصول در کشور خریداری شده و  91ها قرار گرفته و تاکنون بیش از  شرکت های غله مناطق و استان

 .پرداخت شده استبهای آن نیز به کلزاکاران 
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 خرید تضمینی
 فارس - 9۲31/3/0:  تاریخ

  میلیون تن گذشتمیلیون تن گذشت  ۹.0۹.0خرید تضمینی گندم از مرز خرید تضمینی گندم از مرز 

 . هزار تن رسیده است 349میلیون و  1خرید تضمینی گندم از ابتدای فصل برداشت تاکنون به : وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد 

گندم مازاد هزارتن  349به نقل از وزارت جهاد کشاورزی از آغاز فصل برداشت تاکنون، چهار میلیون و  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .درصد رشد داشته است 30بر نیاز کشاورزان به نرخ تضمینی خریداری شده که این میزان خرید در مقایسه با مشابه سال گذشته 

 931براساس اعالم مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات، ارزش خرید تضمینی گندم کشاورزان پنج هزار و : افزاید این گزارش می

 .میلیارد تومان آن به گندم کاران پرداخت شده است 691ه تاکنون سه هزار و میلیارد تومان بوده ک

 119هزارتن و فارس با  69هزارتن،گلستان با یک میلیون و  919براساس این گزارش، تاکنون استان های خوستان با یک میلیون و 

 .اند هزارتن تاکنون بیشترین میزان گندم را از کشاورزان خریداری کرده
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 خرید تضمینی
 آیانا - 0/9۲خرداد  5۲: تاریخ

عرضه جو و عرضه جو و //بورسبورسلزوم تعامل مستقیم کشاورزان با لزوم تعامل مستقیم کشاورزان با / / طرح خرید تضمینی محصوالت کشاورزی عملیاتی شودطرح خرید تضمینی محصوالت کشاورزی عملیاتی شود

  ذرت کل کشور در بورس کاال تا پایان امسالذرت کل کشور در بورس کاال تا پایان امسال

با توجه به مزیت های عرضه محصوالت کشاورزی در بورس کاال که سبب شفافیت معامالت و حذف دالالن می شود، گسترش 

بورس کاال دنبال دامنه فعالیت آن در دستور کار قرار گرفته و بر این اساس قرار است طرح قیمت تضمینی محصوالت کشاورزی در 

با توجه به مزیت های عرضه محصوالت پایه در بورس کاال، توسعه دامنه فعالیت این بورس در دستور کار قرار گرفته و بر این .شود

 . اساس، پای محصوالت کشاورزی نیز به بورس باز شده است

فظ منافع خود وسودآوری بیشتر، هر از چندگاه، از طریق عرضه محصوالت کشاورزی در بورس کاال، واسطه ها و دالالنی که برای ح

 . بازارها را دچار نوسان می کنند، حذف می شوند و امکان دادوستد مستقیم میان فروشندگان و خریداران فراهم می شوند

 با استفاده از مکانیسم بورس کاال، اطالعات شفاف در بخش کشاورزی ایجاد خواهد شد و کامال مشخص می شود چه کسی یک

 . محصول را خریداری کرده، چه کسی محصولی را به فروش رسانده و حجمی که در بازار عرضه می شود چه میزان است

هم اکنون : مدیرعامل بورس کاالی ایران نیز با تاکید بر توسعه بورس کاال در بخش کشاورزی گفته است« نژاد سلطانی    حامد»

ها می رسد و از سوی  د کنونی تولید و توزیع محصوالت کشاورزی، عمده سود به واسطهبرد، در فراین کشاورز، منفعت تولید را نمی

 . دیگر واردات و افزایش حجم آن در سال های اخیر باعث شده تا کشاورزان نه تنها نفعی از تولیدات خود نبردند بلکه ناامید شوند

افراد زیادی مخالف : ورس کاال اشاره کرده و افزوده استوی همچنین به وجود برخی مخالفت ها با عرضه محصوالت کشاورزی در ب

شفاف شدن قیمت محصوالت کشاورزی در بورس کاال هستند؛ در بخش عرضه محصوالت کشاورزی به شیوه های مختلف، 

تفاق گیرد اما همانطور که در بخش فلزات عدم شفافیت از بین رفت، در حوزه کشاورزی نیز باید این ا هایی صورت می کارشکنی

 . بیفتد و این موضوع نیز کمک رسانه ها را می طلبد

مدیرکل « احمد اباذری»با حضور « طرح قیمت تضمینی محصوالت کشاورزی در بورس کاال»بر این اساس، میزگردی با عنوان 

شاورزی برای مدیرعامل کارگزاری بانک ک« حسین خرازی »تامین و توزیع نهاده های دامی شرکت پشتیبانی امور دام کشور و 

 . برگزار شد( ایرنا)بررسی وضعیت عرضه محصوالت کشاورزی در بورس در خبرگزاری جمهوری اسالمی 

کارشناسان حاضر در این میزگرد تاکید کردند که عرضه محصوالت کشاورزی در بورس کاال، سبب شفاف سازی روند معامالت شده 

 . و جلوی سوءاستفاده دالالن گرفته خواهد شد

ته شرکت کنندگان در این میزگرد، باتوجه به اینکه بر اساس این طرح، آمار و اطالعات معامالت به روز و شفاف شده و امکان به گف

دریافت مبالغ اضافی از دولت وجود نخواهد داشت، برخی افراد که پیش از این دارای منافعی بوده اند، واکنش نشان می دهند و 

 . مقاومت می کنند

اسان تاکید کردند که موفقیت این طرح، نیازمند تعامل بیشتر وزارت جهاد کشاورزی، سازمان بورس، بورس کاال و همچنین کارشن

 . سازمان مدیریت و برنامه ریزی است تا با تحقق آن، کشاورزان به طور مستقیم به بورس کاال متصل شوند

 عرضه جو و ذرت کل کشور در تابلوی بورس کاال در سالجاری  

مدیرکل تامین و توزیع نهاده های دامی شرکت پشتیبانی امور دام کشور درباره وضعیت عرضه ذرت و جو در « اباذری احمد»

طبق مصوبه هیات وزیران در هفتم اردیبهشت ماه امسال، همه محصول جو : تابلوی بورس کاال و اجرای طرح قیمت تضمینی، گفت

 . عرضه در تابلوی بورس کاال خریداری می شودو ذرت سراسر کشور در قالب طرح قیمت تضمینی و 
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این طرح سال گذشته به شکل آزمایشی برای محصول جو کرمانشاه و ذرت خوزستان : این مسئول وزارت جهادکشاورزی یادآورشد

 . به شکل موفق انجام شد

قانون افزایش بهره وری بخش  99 طبق ماده: مدیرکل تامین و توزیع نهاده های دامی شرکت پشتیبانی امور دام کشور اضافه کرد

مقرر شد به جای اینکه دولت، محصوالت اساسی کشاورزی را خرید تضمینی کند،  4913کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال 

 . قیمت تضمینی را ارایه دهد

بانی امور دام بود، وظیفه خرید جو و ذرت برعهده شرکت پشتی 4919از زمان تصویب قانون خرید تضمینی تا سال : وی اضافه کرد

این وظیفه  4939این عملیات به سازمان مرکزی تعاون روستایی محول شد و تا سال  19با توجه به صالحدید دولت در سال 

با دستور وزیر جهاد کشاورزی کار خرید تضمینی که جو و ذرت بود  4931برعهده سازمان مرکزی تعاون روستایی بود، اما از سال 

 . بانی امور دام قرار گرفتبرعهده شرکت پشتی

تفاوت طرح قیمت تضمینی با خرید تضمینی این است که در طرح قیمت تضمینی : این مسئول وزارت جهادکشاورزی ادامه داد

دولت محصول را نمی خرد بلکه متعهد می شود که کشاورز محصول خود را در بورس کاال عرضه کند و به هرقیمتی که در بورس 

 . درصد مبلغ را نقدی دریافت و مابقی مبلغ در قالب مابه التفاوت توسط دولت تامین و پرداخت شود 61به فروش رفت 

امسال قیمت تضمینی جو برای هرکیلوگرم : مدیرکل تامین و توزیع نهاده های دامی شرکت پشتیبانی امور دام کشور اضافه کرد

پنج درصد نیز قابل قبول خواهد بود اما به ازای هر درصد افت، از ریال با افت مفید سه درصد تعیین شده است که تا افت  40031

 . قیمت محصول کم می شود

ریال از  400به گفته وی، افت غیرمفید نیز بین دو تا سه درصد تعیین شده که اگر محصولی یک درصد مازاد افت غیرمفید داشت 

ریال کاهش  400ده که به ازای هر درصد افزایش رطوبت، درصد تعین ش 41تا  43قیمت کم شود؛ همچنین رطوبت پایه نیز بین 

 . قیمت خواهیم داشت

قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی اجرا نشده بود تا اینکه درسال های  99ماده : این مسئول وزارت جهاد کشاورزی گفت

گونگی اجرای این طرح در دستور کار در جلساتی بین ستاد تنظیم بازار و وزارت امور اقتصادی و دارایی، چ 4939و  4933

قرارگرفت و مقرر شد این طرح برای محصول جو و ذرت در استان های کرمانشاه و خوزستان به شکل آزمایشی و در دیگر استان 

 . های کشور به صورت خرید تضمینی انجام شود

ر ابتدای اجرای طرح در استان های کرمانشاه و د: مدیرکل تامین و توزیع نهاده های دامی شرکت پشتیبانی امور دام کشور افزود

خوزستان، عالوه بر وجود خشکسالی و افت تولید محصول، سطح قیمت در بازار و قیمت تضمینی نزدیک به هم بود بنابراین 

فقط کشاورزان کرمانشاهی ترجیح می دادند که محصول خود را در بازار متعارف به فروش برسانند و در طول اجرای این طرح، 

 . تن محصول جو کرمانشاه در تابلوی بورس به فروش رسید 900

هزار تن ذرت با  430اما در خوزستان فروش ذرت در تابلوی بورس عملکرد قابل توجهی داشت به طوری که : اباذری اضافه کرد

ریال بود که ما به  600زار و ه 3ریال از طریق بورس به فروش رفت، در حالی که نرخ خرید تضمینی ذرت نیز  310هزار و  6قیمت 

 . التفاوت آن نیز به دلیل محدودیت منابع مالی دولت، یک سوم پرداخت و مابقی در حال تامین است

 اجرای طرح قیمت تضمینی در گرو تامین زیرساخت ها  

زم در استان ها این مسئول وزارت جهاد کشاورزی، شرط اجرای طرح قیمت تضمینی را مستلزم فراهم سازی زیرساخت های ال

در این طرح، سازمان بورس کاال برای عرضه محصول جو در تابلوی بورس باید در همه استان ها انبارهایی را : دانست و گفت

شناسایی، پذیرش و تضامینی دریافت کند اما شرکت بورس تامین انبارها در سراسر کشور را در توان خود ندید بنابراین به شرکت 
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 . م پیشنهاد داد که این طرح به دو روش فیزیکی و گواهی سپرده انجام شودپشتیبانی امور دا

در روش گواهی سپرده، تامین انبار برعهده شرکت بورس کاالست و باید این شرکت برای عرضه جو وارد استان ها : اباذری افزود

فراهم شود و محصول را در تابلوی بورس عرضه شود و انبارهایی را پذیرش و تضامین را بگیرد تا آمادگی دریافت جو از کشاورزان 

استان پیشنهاد شد  6بنابراین در ابتدا : مدیرکل تامین و توزیع نهاده های دامی شرکت پشتیبانی امور دام کشور اظهارداشت. کند

 . که به دلیل نبود ساختارهای الزم به سه استان تهران، قزوین و کردستان کاهش یافت

واهی سپرده، کنترل کیفی محصول توسط نمایندگان شرکت پشتیبالنی امور دام انجام می شود و در به گفته وی، در روش گ

صورتی که کشاورز در فهرست کشاورزان استان قرار داشت محصول از کشاورز دریافت و در انبار تخلیه می شود و خود کشاورز با 

کارگزار، مبلغ اندکی به عنوان کارمزد شرکت بورس کسر و بقیه  کارگزاری ارتباط دارد تا در صورت فروش محصول در تابلوی بورس

 . تامین و واریز می شود( وزارت جهاد کشاورزی)مبلغ به حساب کشاورز واریز شود و مابه التفاوت نیزتوسط دولت 

تی که محصول دارای اما به طور قطع در صور: مدیرکل تامین و توزیع نهاده های دامی شرکت پشتیبانی امور دام کشور اضافه کرد

 . شرایط استاندارد نباشد از کشاورزان تحویل گرفته نمی شود

در بقیه استان ها قرار است طبق سامانه تعریف شده عرضه : وی درباره عرضه فیزیکی محصول در طرح قیمت تضمینی گفت

کت پشتیبانی امور دام که از محصول در تابلوی بورس به شکل عرضه فیزیکی باشد به طوری که محصول کشاورزان توسط شر

 . ظرفیت انباری در بخش عمده استان ها برخوردار است، تحویل گرفته و در بورس کاال عرضه شود

البته این روند هزینه هایی را دربردارد اما چون این طرح، تکلیف دولت است، هزینه : این مسئول وزارت جهاد کشاورزی اضافه کرد

شود بنابراین همه هزینه های حمل و نقل توسط دولت انجام می شود، به طور نمونه برای تحویل جو ای از کشاورزان دریافت نمی 

ریال هزینه می شود، اما اگر قرار باشد این  900تا  310توسط شرکت پشتیبانی امور دام توسط همان استان برای هر کیلوگرم 

 . یابدمحصول به انبار استان دیگر منتقل شود، هزینه ها افزایش می 

به گفته اباذری، پارسال برای تحویل ذرت خوزستان با خشکن دار، قرارداد بستیم تا ذرت خشک به انبارهای طرف قرارداد بورس 

 . میلیارد ریال برای این فرایند هزینه کرد 40حمل شود که سال گذشته دولت 

تالش : باره کاهش هزینه های جابه جایی محصول گفتمدیرکل تامین و توزیع نهاده های دامی شرکت پشتیبانی امور دام کشور در

 . داریم جابه جایی انجام نشود اما به دلیل افزایش حجم تولید در سال جاری این تالش بیهوده ای است

درصد مبلغ به حساب کشاورز  61در طرح قیمت تضمینی در تابلوی بورس کاال به محض فروش محصول، در دو روز : وی گفت

درصد به شکل مابه التفاوت توسط دولت تامین و پرداخت می شود اما در طرح خرید تضمینی همه پول  91و واریز می شود 

 . کشاورز شاید بین چهار تا هشت ماه بماند تا دولت اعتبارات الزم را تامین و پرداخت کند

هزار تن،  143میلیون و  3حدود  4933هزار تن ، سال  934حدود سه میلیون و  4934طبق آمارها، در سال زراعی : وی ادامه داد

هزار تن جو در کشور تولید شد که پارسال  931حدود سه میلیون و  4931هزار تن و در سال  444میلیون و 3حدود  4939سال 

هزار تن آن توسط شرکت پشتیانی امور دام تحویل و در تابلوی بورس کاال عرضه شد، اما بخش عمده این محصول توسط  901

 . ی های صنعتی بزرگ برای مصرف دام ها خریداری شده بوددامدار

 ممنوعیت واردات جو درفصل برداشت اعمال شود  

مدیرکل تامین و توزیع نهاده های دامی شرکت پشتیبانی امور دام کشور، یکی از مشکالت را واردات جو در فصل برداشت اعالم 

هزار تن جو از بنادر امام  900محصول کنترل نشد و در فرودین ماه  امسال با وجود تولید خوب جو، واردات این: کرد و گفت

 . خمینی و بنادر شمالی کشور وارد شد
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واردات جو با ارز مبادله : دالر در هر تن است، افزود 430این مسئول وزارت جهادکشاورزی با بیان اینکه هم اکنون قیمت جو اروپا 

تر از قیمت خرید تضمینی به بازار عرضه می شود به طوری که در دو هفته گذشته  ، با قیمتی پایین(ریالی 900هزار و  90)ای 

 . ریال در بندر امام خمینی به فروش رسید 930هزار و  6نرخ جو آلمان 

اما طبق قانون انتزاع و واگذاری برخی وظایف به : وی به ثبت سفارش واردات جو توسط وزارت صنعت و معدن اشاره کرد و افزود

شاورزی، کنترل و تنظیم بازار محصوالت کشاورزی برعهده وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است بنابراین انتظار می رود بخش ک

بر واردات برخی محصوالت همچون جو محدودیت هایی در فصل برداشت اعمال شود تا کشاورزان متضرر نشوند و یا این که دالالن 

 . یمت باالتر به دولت نفروشندجو وارداتی را به جای تولید داخل با ق

مدیرکل تامین و توزیع نهاده های دامی شرکت پشتیبانی امور دام کشور با بیان اینکه جو تولید داخل از لحاظ کیفی دست کمی از 

این متاسفانه در فرایند فراوری جو با مشکالتی مواجه هستیم که این کار به خوبی انجام نمی شود بنابر: جو خارجی ندارد، گفت

 . متقاضیان جو وارداتی بیش از تولید داخل است

هم اکنون معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به دنبال راهکاری برای رفع رکود جو در بازار است و در صورتی که : اباذری افزود

ی حمایت از کشاورزان در زیرساخت های الزم و پرداخت ما به التفاوت برای اجرای طرح قیمت تضمینی انجام شود، این طرح برا

 . سال های آتی موفق خواهد بود

 کشاورزان مستقیم به بورس وصل می شوند /طرح خرید تضمینی عملیاتی شود

با کمک طرح خرید تضمینی محصول، از میزان تصدی گری : مدیرعامل کارگزاری بانک کشاورزی نیز گفت« حسین خرازی »

باید وزارت جهاد کشاورزی، سازمان بورس، سازمان مدیریت تعامل نزدیک داشته  دولت کاسته می شود اما برای موفقیت طرح

 . باشند تا کشاورز مستقیم به بورس وصل شود

برای ادامه سیاست خصوصی سازی، دولت باید تصدی گری خود را کنار بگذارد، طرح خرید تضمینی را تقویت کند و : وی افزود

 . بانک های اطالعاتی بتوانند با هم تعامل داشته باشندبودجه های برای این کار دیده شود تا 

وقتی این تعامل برقرار شود، کاال تبدیل به دارایی سپرده می شود سپس می توانیم : عضو هیات مدیره بورس کاالی ایران اضافه کرد

 . ایران پیاده کنیممعامالت عادی را انجام دهیم و به نوعی مکانیزم واقعی بورسی که در دنیا کاربرد دارد را در 

دولت برای تعامل و ارتباط تولید کننده با بورس و استفاه از طرح خرید تضمینی نباید کشاورز را مستقیم با سازمان : وی افزود

مدیریت درگیر کند، بلکه باید یک نهاد واسطه ای محصول را از کشاورز خریداری کند و از حساب دولت مبلغ را آن را بپردازد به 

منعقد شود تا بالفاصله پس از تحویل ( بانک کشاورزی)ی؛ بهتر است تفاهمنامه ای میان سازمان مدیریت و بانک عامل عبارت

 . محصول از کشاورز، این بانک صورت حساب را با تائید دولت پرداخت کند

ت این طرح باید روی تامین بهترین طرح در نظام حمایتی کشاورزی، همان نظام تضمینی است و برای موفقی: خرازی تاکید کرد

 . زیرساخت ها تاکید کنیم و دولت برای کنترل نوسانات قیمت، مابه التفاوت و یارانه پرداخت کند

عضو هیات مدیره بورس کاالی ایران با بیان اینکه هم اکنون به دلیل نبود انبارهای استاندارد که تحت نظر بورس باشد، نمی توانیم 

قرار است در طرف عرضه، شرکت پشتیبانی : د بورس کنیم و باید از یک واسطه استفاده کنیم، یادآور شدکشاورزان را مستقیم وار

امور دام و در طرف تقاضا نیز یک شرکت معتبر این نقش را عهده دار باشد، تا محصول از کشاورز خریداری و به خریدار تحویل 

 . شود و وجه آن را به بورس بپردازد

طرح خرید تضمینی، نیازمند تامین زیرساخت های ملی است یعنی یک حلقه ارتباطی یکپارچه باید بین کشاورز،  اما: وی ادامه داد

انبار، بورس و شرکت سپرده گذاری وجود داشته باشد تا از طریق یکپارچه سازی، بانک های اطالعاتی بتوانند با هم تعامل داشته 
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 . م دهدباشند و بازار اتوماتیک وار کار خود را انجا

اکنون، حرکت ما برای اجرای طرح، تدریجی است تا از دغدغه کشاورز کاسته شود و : مدیرعامل کارگزاری بانک کشاورزی افزود

 . محصول در محل از تولید کننده تحویل گرفته شود

درست این طرف ها باید برای اتصال : وی با بیان اینکه در این معامله، یک طرف، عرضه محصول است و طرف دیگر تقاضاست، گفت

 . سایر شرایط نیز فراهم باشد که از جمله آن وجود انبارها و سامانه های ارتباطی است

اجرای موفق این طرح، نیازمند توسعه شبکه ارتباطی، اطالعات شناسنامه ای، کدملی و شماره حساب کشاورز هستیم تا : وی افزود

میزان تولید می کند و محصول تولیدی را باید از چه کسی تحویل بگیریم؛ با راه بدانیم هر کشاورز چه محصولی تولید و به چه 

 . اندازی سامانه اطالعاتی می توان تا حدود زیادی مشکالت را کنار زده و به هدف اصلی طرح نزدیک تر شویم

مشترک دولت، بازار مالی و بخش دولت باید امتیازاتی در نظر بگیرد تا روند همکاری : عضو هیات مدیره بورس کاالی ایران گفت

واقعی کلید زده شود و سازمان مدیریت برخی هزینه ها مانند انبارداری را تقبل کند، اما سازمان مدیریت به دلیل کمبود منابع، 

اصله روی برخی طرح ها را به تعویق می اندازد یا هزینه ها را ثابت نگاه می دارد اما با توجه به اینکه محصول کشاورز باید بالف

. تابلوی بورس برود و طرح ها عملیاتی شود، باید وزارت جهاد کشاورزی و سازمان های مدیریت و بورس تعامل نزدیک داشته باشند

آنهایی که پیش از این : وی با بیان اینکه طبیعی است که برای اجرای هر طرح جدید، مقاومت هایی وجود داشته باشد، افزود

ه می دادند و بر اساس آن، از دولت پول می گرفتند، حتی کاالی بی کیفیت به دولت می فروختند و به آمارهای غیرواقعی ارای

محصول تولیدی وزن اضافه می کردند، هیچوقت نمی خواهند طرح جدید عملیاتی شود یا اینکه بانک های اطالعاتی، آمارها و 

 . پرداخت ها شفاف سازی شود

ی با توجه به اینکه آمار و اطالعات به روز و شفاف می شود، امکان دریافت مبالغ اضافی از دولت در طرح خرید تضمین: خرازی افزود

 . وجود ندارد، به همین دلیل برخی افراد که پیش از این دارای منافعی بوده اند، واکنش نشان می دهند و مقاومت می کنند

ورزی مکانیزه است و تا این کار اتفاق نیفتد، هیچ برآورد دقیقی از اما این شفاف سازی در آمار نیازمند وجود کشا: وی تاکید کرد

تولید نخواهیم داشت و برنامه ریزی دقیقی نیز نمی توانیم داشته باشیم؛ البته با توجه به اینکه نسبت به دو سال گذشته وضعیت 

 . بهتر شده است، باید این طرح را به صورت جدی دنبال کنیم

ضروری است که مشوق ها و امتیازاتی از سوی دولت برای بورس کاال در نظر گرفته : االی ایران یادآورشدعضو هیات مدیره بورس ک

اما هم اکنون عکس . شود که به موجب آن تولیدکنندگان و مصرف کنندگان برای انجام معامالت خود در بورس کاال ترغیب شوند

نینی وجود دارد که مانع از ورود عرضه محصوالت برای قیمت گذاری در این مساله در جریان است، یعنی به جای اعمال مشوق، قوا

 . بورس کاال می شود

درصد افزایش داشته است، از جمله دالیل رشد معامالت بورسی  10وی با اشاره به اینکه معامالت محصوالت کشاورزی در بورس 

ران از طریق بورس کاال و ورود برخی محصوالت جانبی ، اعطای اعتبارات به خریدا99محصوالت کشاورزی را خرید تضمینی ماده 

در بررسی تاریخچه بورس های کاال به این نکته می رسیم که اغلب آن ها : خرازی افزود. به این بازار از سال گذشته عنوان کرد

وجه چندانی به بورس ابتدا برای تنظیم غذای مردم و کاالهای کشاورزی تاسیس شده اند اما در کشور ما وزرات جهادکشاورزی ت

به عنوان نمونه؛ سال هاست که دولت مالک گندم کشور است و با خرید و ذخیره، آن را به کارخانجات آردسازی می . کاال ندارد

پس از اعتراض به این مکانیزم دولت، در سال های گذشته، ساز و کار جدیدی برای این مساله تعیین شد اما : وی گفت. فروشد

 .در واقع تنظیم بازار دلیلی بر واردات انواع نهاده ها از سوی دولت شده است. رای تغییر این مکانیزم وجود نداردهنوز تصمیمی ب

/news/fa/ir.iana.www//:http94930D%/1%B4%D1% 
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 دانه های روغنی

 آیانا - 0/9۲خرداد  59: تاریخ

  های روغنیهای روغنی  تأمین منابع اعتباری، چالش آینده خودکفایی دانهتأمین منابع اعتباری، چالش آینده خودکفایی دانه/ / های روغنی نیازمند بازبینیهای روغنی نیازمند بازبینی  های دانههای دانه  طرحطرح

درصد دارد، اما  40های روغنی در کشور از نظر وزیر جهاد کشاورزی غیرقابل قبول است و خودکفایی کمتر از  وضعیت تولید دانه

. های جدید برای کشاورزان قرار است انقالبی به پا کند که ظرف یک سال تولید دوبرابر شود ای خاص و طرحه استفاده از مشوق

هایی است که در  های روغنی، مناطق مستعد کشت، اختصاص یارانه و راهکارهای جدید پرسش ساله دانه 41مروری بر وضعیت 

 :انجام شده است( ایانا)ط خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران های روغنی توس مهر، کارشناس دانه وگو با مهدی حریری گفت

درصد  12های روغنی در کشور از نظر وزیر جهاد کشاورزی غیرقابل قبول است و خودکفایی کمتر از  وضعیت تولید دانه

یک سال  های جدید برای کشاورزان قرار است انقالبی به پا کند که ظرف های خاص و طرح دارد، اما استفاده از مشوق

های روغنی، مناطق مستعد کشت، اختصاص یارانه و راهکارهای  ساله دانه 15مروری بر وضعیت . تولید دوبرابر شود

های روغنی توسط خبرنگار خبرگزاری  مهر، کارشناس دانه وگو با مهدی حریری هایی است که در گفت جدید پرسش

 :انجام شده است( ایانا)کشاورزی ایران 

 های دور چه وضعیتی داشته است؟ های روغنی از گذشته دانهتولید 

که از وابستگی شدید در حوزه  10های نخست دهه  دنبال احساس نگرانی یکی از مسئوالن وقت وزارت جهاد کشاورزی در سال به

دف توسعه کشت و ای با ه ساله 40ها حکایت داشت و از آن به سرشکستگی ملی تعبیر کرد، طرح  های خوراکی و کنجاله روغن

 .آغاز شد 4919تدوین و اجرای آن از سال  4913های روغنی و رسیدن به خودکفایی نسبی در سال  دانه

 40به  40های روغنی را از  های خوراکی و کنجاله های دانه این طرح قرار بود ضریب خوداتکایی در تأمین نیاز کشور به انواع روغن

 .ساله اجرایی شود ریزی جدید به شکل متراکم و در قالب طرحی پنج طرح فوق با برنامه برساند؛ پس از چند سال مقرر شد که

ساله برای توسعه تولید و افزایش  40مجدداً زمزمه طرحی  4933سال از آغاز طرح نخست یعنی در سال  40پس از گذشت حدود 

سال از تدوین طرح نخست، دوباره  49شت های روغنی شنیده شد و امروز نیز پس از گذ ضریب خوداتکایی در تولید دانه

 .درصدی برسیم عنوان شده است 40ساله به ضریب خوداتکایی  40ریزی برای آنکه در افقی  برنامه

 های روغنی چه زمانی بود؟ های تولید دانه بهترین سال

های  که بهترین سال 4919 - 16های  دهد که در سال سال گذشته نشان می 41های روغنی طی  نگاهی به آمارهای تولید دانه

 44تا  41دانه و گلرنگ تولید و ضریب خوداتکایی به حدود  هزار تن دانه روغنی کلزا، سویا، آفتابگردان، پنبه 100تولید بود، بیش از 

دانه به  پنبههای آفتابگردان و  به تدریج روند تولید رو به کاهش رفت تا جایی که تولید دانه 4916های  درصد رسید، اما بعد از سال

 .کشی برای این دو دانه را ندارد آالت روغن کشی حتی تجهیزات و ماشین حدی کم شد که صنعت روغن

دانه به  هزار تن رسید تولید آفتابگردان و پنبه 10هزار تن رسید، اما تولید سویا به کمتر از  40در سال گذشته تولید کلزا به حدود 

 .فراموشی سپرده شدتوان گفت به دست  حدی کم شد که می

رسد، چه نکاتی برای افزایش موفق  های روغنی به دو برابر می وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرده که امسال تولید دانه

 این میزان تولید باید مدنظر قرار گیرد؟

افزایش قابل توجهی  های روغنی در سال جاری اگرچه مطلوب است، اما تولید محدود آن در سال گذشته، دو برابر شدن تولید دانه

و در برخی موارد کمتر از پنج و حتی  40های اخیر کمتر از  توان در ضریب خوداتکایی متصور شد، زیرا این ضریب در سال را نمی
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عنوان مثال نیاز کشور به کنجاله سویا ساالنه بیش از دو میلیون تن است که تولید کنجاله حاصل از  به. حدود سه درصد بوده است

 .هزار تن بوده و این یعنی سه درصد نیاز کشور 60ها حدود  های داخلی در برخی سال دانه

 تر از گذشته باشد؟ های جدید موفق چه راهکارهایی باید مدنظر قرار گیرد تا طرح

بستگی های مختلف برای تحقق افزایش تولید و کاهش وا رسد، راهکارهایی که مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی در دولت نظر می به

شناسی اتفاقات  شود که زمانی برای بررسی، بازبینی و آسیب سال اخیر مشابه بوده است، پیشنهاد می41کنند طی  کشور، ارائه می

های جدید را مبتنی بر واقعیت تدوین کنند و با پرهیز از  های قبلی، طرح شناسانه به طرح گذشته اختصاص یابد و با نگاهی آسیب

 .یی را اراه کنند که قابلیت اجرا داشته باشدها آزمون و خطا، روش

 های روغنی مناسب است؟ آیا تمامی نقاط کشور برای توسعه کشت دانه

های روغنی در بیشتر مناطق کشور برای کشاورزان از مزیت و توجیه فنی و اقصتادی برخوردار  واقعیت آن است که کشت دانه

 .ترین دلیل آن کمبود آب است محصوالتی چون سویا فراهم نیست و مهمها، شرایط برای کشت  در برخی اقلیم. نیست

عنوان  های روغنی تنگ کرده است، به شدت بر دانه با فرض کافی بودن آب زراعت محصوالت رقیب در برخی مناطق عرصه را به

آن است که درآمد از هر هکتار  های اخیر کشاورزان گلستانی تمایل زیادی به کشت شالی به جای سویا دارند و علت مثال در سال

 .کشت شالی، حداقل سه برابر درآمد حاصل از هر هکتار کشت سویا است

طور  های بالعوض و به حل برای رفع این مشکل افزایش قیمت خرید تضمینی، اعطای وام و کمک نظر برسد بهترین راه شاید به

های روغنی  دهد که افزایش قیمت خرید دانه های گذشته نشان می لخالصه پرداخت یارانه بیشتر به کشاورزان است، اما تجربه سا

از . ها نشده است های جهانی نیز باعث جهش قابل توجه آمار تولید و ترغیب کشاورزان به کشت بیشتر این دانه تا حد دو برابر قیمت

آن تصمیم به دریافت مبالغی از ها چالش جدیدی است که دولت برای حل  سوی دیگر، تأمین مالی برای پرداخت این یارانه

به عبارتی تأمین منابع . های داخلی با نرخ تضمینی گرفتند های روغنی یا الزام واردکنندگان به خرید دانه واردکنندگان روغن و دانه

ی روغنی در ها مالی برای حمایت از کشاورز بر دوش واردکنندگان قرار گرفته است، پس با افزایش تدریجی روند تولید داخلی دانه

نظر  کشور، نیاز به واردات کمتر خواهد شد و هرساله به منابع مالی بیشتری برای پرداخت به کشاورزان داخلی نیاز داریم، اما به

ای نزدیک به نقطه برابر شدن دریافتی از واردکندگان با پرداختی به کشاورزان خواهیم رسید و این روش ما را  رسد که در آینده می

 .دهد پذیری طرح را افزایش می طه متوقف خواهد کرد که این نقیص، عمالً آسیبدر یک نق

 شود؟ اگر به خودکفایی برسیم، تکلیف منابع اعتباری چه می

اگر پس از چند سال به خودکفایی برسیم و دیگر نیازی به واردات نباشد، منابع مالی پرداخت یارانه به کشاورزان به عددی نجومی و 

 ./رسد و باید دید در این زمان این پرداخت از چه محلی باید انجام شود می غیرقابل تصور
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 روغن

 فودپرس 0/92خرداد ماه  1/یک شنبه 

  درصد رسیددرصد رسید  ۸۴۸۴ظرفیت واحدهای فعال به ظرفیت واحدهای فعال به / / کارخانه روغنکشیکارخانه روغنکشی  77تعطیلی تعطیلی 

های گل سفید البرز ،سعید کشت درمیمه، دانه گلوش در خراسان، شکوفه  کارخانه: کشی ایران گفت دبیر انجمن روغن <کشاورزی

دلیل شرایط نا مساعد ، تبرک مشهد و توسعه بحار تجارت و ره آوران سازه به (پاکدشت)آباد  بهار قائم در شهرک صنعتی عباس

 .طور کامل تعطیل هستند تولید به

هزار تن است اما در سال  600میلیون و  1های روغنکشی  ظرفیت کارخانه: اظهار کرد کشی ایران اکبر سبقتی دبیر انجمن روغن

 .اند دهدرصد ظرفیت خود کار کر  93اند و با  هزار تن روغنکشی انجام داده 100میلیون و  گذشته تنها حدود یک

تر از کنجاله قرار گرفت و شرایط برای تولید بهبود یافت ، از  در سال گذشته برای اولین بار قیمت جهانی سویا پایین: وی افزود

درصد افزایش یافت و شرایط رقابت  9طرفی نیز سیاست تجاری کشور به سمت تولید تغییر پیدا کرد و تعرفه کنجاله و روغن خام 

، ولی در سال جاری با توجه به تعرفه های دانه های روغنی و کنجاله و همچنین عرضه کنجاله در بازار های تا حدودی فراهم شد

دالر ارزان تر از دانه های روغنی، احتمال بروز مشکل جدی جهت رشد میزان روغنکشی در داخل کشور وجود  10الی  90جهانی 

 .دارد

باید در نظر گرفت که تولید کننده فقط کشاورز ( دولت)های انجام شده حمایت در خصوص: دبیر انجمن روغنکشی ایران ادامه داد

تا  و نیازمند آن هستند که حمایت شوند و باید در نظر داشت  نیست بلکه صنایع تبدیلی بخش کشاورزی نیز تولیدکننده 

 .ودزمان حمایت نشود، شاهد افزایش تولید نخواهیم ب طور هم کشاورزی و صنایع تبدیل آن به

 توان افزایش تولید داشت های روغنی، بدون توجه به صنایع تبدیلی نمی در طرح دانه

های  تولید دانه در صورتی که به صنایع تبدیلی بخش کشاورزی در کنار کشاورزی توجه نشود، طرح افزایش : وی تصریح کرد

 .توان به ثمر رساند و روغن و کنجاله تولید کرد روغنی را نیز نمی

باقیمانده دانه های روغنی که در )در بسیاری از کشورها برای حمایت از تولید در کشور خود، برای واردات کنجاله : گفتسبقتی 

 .درصد است 400گذارند به طوری که در هند این رقم  های باال می تعرفه( شود خوراک دام و طیور مصرف می

وری و  شود تا بهره های روغنی در کشورهای پیشرو در بخش کشاورزی حمایت می از کشاورزان و تولیدکنندگان دانه: وی تأکید کرد

ها در حال انجام، به خرید تضمینی محدودشده است که این امر به افزایش  تولید در واحد سطح باال رود، اما در کشور ما حمایت

 .کند شایانی نمیدانه های روغنی کمک  تولید 

در صورتی که کود ، بذر و آموزش الزم در کنار سیاست قیمت تضمینی در اختیار کشاورزان قرار گیرد، قیمت تمام شده : وی افزود

یابد و درنتیجه درآمد کشاورزان نیز افزایش  دانه های روغنی در ایران کاهش و میزان بهره وری و تولید در واحد سطح افزایش می

نشده و با توجه به تعرفه کم   های روغنکشی حل در سال جاری نیز مشکالت ظرفیت خالی کارخانه: جعفری تاکید کرد.یابد می

 .و برخی از آنها نیز تعطیل هستند کنند  ها با ظرفیت خالی کار می واردات کنجاله، تعداد زیادی از کارخانه

ساعت کار  1ای  ز آنها مانند برخی از شاغالن کشور که هفتهکارخانه روغن کشی در کشور وجود دارد که برخی ا 34:وی گفت

 33تا  16های  به طور کامل تعطیل هستند که در فاصله زمانی سال و تعدادی از واحدهای روغنکشی نیز  کنند، فعال هستند  می

 .تعطیل شده اند و اکنون نیز شرایط را برای تولید مناسب ندیده اند

 کامل تعطیل هستند کارخانه روغن کشی به طور 4
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های گل سفید البرز، سعید کشت در میمه، دانه گلوش در خراسان، شکوفه بهار قائم در شهرک  کارخانه: اکبر سبقتی اظهار کرد

 .طور کامل تعطیل هستند به ، تبرک مشهد ، توسعه بحار تجارت و ره آوران سازه (پاکدشت)آباد صنعتی عباس

 .کنند کنند و از ظرفیت های موجود خود استفاده نمی زمان کوتاهی در سال را کار می د که مدتواحدهای نیز وجود دار: وی افزود

زمانی  ماند و مدت را در بندر کشور مقصد می زمان زیادی  مدت شود  کنجاله و روغنی که در برزیل تولید می: سبقتی تأکید کرد

کشد تا ترخیص و در انبار های بندر ریخته شود و بعد  هفته می 9تا  3 کشد تا به ایران برسد، بعد از آن نیز در ایران  طول می

 .کننده برسد هفته ها زمان می برد دست مصرف به

با نظارت مراجع ذی صالح تولید شود عالوه بر اینکه این محصول  که کنجاله و روغن مصرفی در کشور  درصورتی: وی گفت

 .کند افزوده بهتری نیز برای کشور فراهم می اشتغال و ارزش رسد شرایط کننده می دست مصرف باکیفیت بهتری به

=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http011346611b 
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 زعفران

 آیانا - 0/9۲خرداد  1/: تاریخ

ها زعفران ایرانی را بدون تعرفه به ها زعفران ایرانی را بدون تعرفه به   افغانافغان/ / کشت زعفران در افغانستانکشت زعفران در افغانستان  گذاری هلدینگ اروپایی برایگذاری هلدینگ اروپایی برای  سرمایهسرمایه

  کنندکنند  هند صادر میهند صادر می

گذاری صدها میلیاردی زمینه تصاحب بازار انحصاری زعفران  هلدینگ فرانسه، هلند، ایتالیا و اسپانیا در کشور افغانستان با سرمایه

 .کنند ندوستان، بازارهای زعفران خود را تثبیت میها با پشتیبانی آمریکا و ه ایران را فراهم کرده و افغان

گذاری  سرمایه: با اعالم این خبر گفت( ایانا)وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  رئیس شورای عالی زعفران امروز در گفت نایب

آمریکا تهدیدی برای زعفران ایرانی در هلدینگ فرانسه، هلند، اسپانیا و ایتالیا در کشور افغانستان برای تولید زعفران و پشتیبانی 

 .بازار بوده که مغفول واقع شده است

هلدینگ کشورهای اروپایی از پنج سال گذشته با شدت یافتن قاچاق پیاز زعفران شکل گرفت و اکنون اخبار : غالمرضا میری افزود

نام  کننده ضعیفی به آینده توسط تأمینگذاری صدها میلیاردی این هلدینگ برای تصاحب زعفران در دهه  موثقی از سرمایه

تنی مصرف خود را برای زعفران تولیدشده افغانستانی در  10آمریکا نیز اعالم کرده بازار : وی خاطرنشان کرد.افغانستان وجود دارد

مکانیزاسیون مناسب  هلدینگ اروپایی بنا دارد بر پایه دانش فنی و بهره گیری از: میری ادامه داد.دهد اختیار این هلدینگ قرار می

 .با اعمال استانداردهای بهداشتی اروپا و آمریکا زعفران در افغانستان را پرورش دهد

دهد با دادن روزانه سه دالر به یک کارگر و نیروی  اخبار رسیده از چگونگی فعالیت هلدینگ اروپایی نشان می: وی تصریح کرد

 .زارهای صادراتی ارسال شده استقیمت امسال حدود سه تن زعفران کیفی به با ارزان

سال گذشته در ایران تغییر پیدا نکرده و شیوه سنتی نیز با استانداردهای  900از آنجا که تولید زعفران طی : میری یادآور شد

 .بهداشتی تطبیق کاملی ندارد، شروع تولید زعفران در افغانستان، هشداری برای بازارهای صادراتی کشورمان است

سازی و باردهی، با سرعت باالیی ادامه پیدا  رود و بعد از مرحله آماده صورت تصاعدی باال می کشت زعفران به: ردوی تأکید ک

 .نظیر کالیفرنیا ایران را در تولید زعفران پشت سر بگذارد، وجود دارد 4100کند؛ لذا امکان آنکه افغانستان در سده  می

 ها برداشتند غانهندوها، تعرفه ترجیحی بازار خود را برای اف

عالوه بر کشورهای مذکور، هندوستان نیز تعرفه ترجیحی کاال به بازارهای خود را : رئیس شورای عالی زعفران اظهار داشت نایب

 .برای افغانستان برداشت

 .رود اکنون زعفران ایرانی به نام افغانستان و از مرزهای این کشور به هندوستان می هم: میری همچنین گفت

صورت قاچاق وارد این کشور شده و  ورود زعفران به افغانستان غیرقانونی است، اما حجم قابل توجهی زعفران به: ادامه افزود وی در

بندی و به هندوستان  های خالی آن از داخل کشور تأمین شده بسته بندی شده برخی برندهای ایرانی که جعبه صورت بسته به

 .رود می

 رونق گرفتبازار سیاه پیاز زعفران 

نظیری  گذاری هلدینگ اروپایی، بازار فروش پیاز زعفران رونق بی همزمان با سرمایه: رئیس شورای عالی زعفران خاطرنشان کرد نایب

 .پیدا کرده است

قیمت پیاز زعفران از دامنه طبیعی آن خارج شده و به ارقام قابل توجهی رسیده است تا از سادگی برخی : میری ادامه داد

 .کاری و خروج آن از کشور مهیا شود دکنندگان استفاده شده و زمینه خارج کردن پیاز از زمین زعفرانتولی
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 رقابت چین و افغانستان برای پیاز زعفران ایرانی

های پیاز زعفران به وفور دیده  عالوه بر افغانستان، حضور تاجران چینی نیز در خراسان جنوبی برای خرید محموله: وی تصریح کرد

 .شود یم

 .اند ها نیز برای تمرکز بر بازار زعفران که صدها سال انحصار آن در اختیار ایران بوده است، خیز برداشته چینی: میری یادآور شد

 زعفران ایرانی متولی ندارد

ن در ایران ای در اطراف ایران وجود دارد که زعفرا کننده در حالی تغییرات نگران: رئیس شورای عالی زعفران تأکید کرد نایب

 .همچنان فاقد متولی است

رود  برنامه جامع زعفران که در مجلس گذشته توفیقی نداشت، دوباره در مجلس دهم به کمیسیون کشاورزی می: وی اظهار داشت

 .اندشی قانونی شود به امید آنکه برای طالی سرخ ایرانی چاره

 زعفران تولید مظلوم کویر

جنوب خراسان جنوبی آبی برای شرب ساکنان ندارند، در چنین زمین عطشناکی، تنها گیاه  اکنون روستاهای: میری همچنین گفت

 .کند زعفران است که رشد پیدا می

ای برای کشور  های تازه تنها معیشت مردم منطقه، بلکه دروازه های الهی است که نه آب از موهبت این طالی کم: وی در پایان افزود

 ./رود که هنوز به چشم نیامده است شمار می ی بهالملل ایران به بازارهای بین

/news/fa/ir.iana.www//:http94133D%/1%B9% 
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 زعفران
 خبرنگاران جوان - 0/9۲خرداد  /5: تاریخ

  آبیاری در مزارعآبیاری در مزارعگالیه های زعفران کاران از نبود سیستم های نوین گالیه های زعفران کاران از نبود سیستم های نوین 

با توجه به خشکسالی های اخیر متاسفانه از سوی وزارت جهاد کشاورزی برای آبیاری های نوین و قطره :یک زعفران کار نمونه گفت

 .ای در مزارع خراسان هیچ اقدامی صورت نگرفته است

؛ با اشاره به مشکالت پیش روی خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانفرحناز صداقت طالبی زعفران کار نمونه در گفتگو با 

وسپس با   در زمان برداشت محصول، زعفران با قیمت ناچیزی توسط واسطه ها از کشاورزان خریداری شده: تولید اظهار داشت

 .ی در ایام سال به فروش می رسدذخیره کردن آن در انبارها با قیمت هنگفت

اگر این امکان فراهم شود که کشاورزان خود صادرکننده محصول باشند امکان تقلب در زعفران ایرانی به حداقل می رسد : وی افزود

برند چرا که واسطه ها زعفران خالص ایرانی را با گیاهان آغشته به رنگ مخلوط می کنند که درنهایت این امر اعتبار زعفران و 

  .ایرانی را دربازارهای هدف خدشه دار می کند

با توجه به آنکه در بازارهای هدف از زعفران به عنوان گیاه دارویی : صداقت طالبی با اشاره به افزایش تولید زعفران بیان کرد

را که تقاضا برای آن استفاده می کنند باید گفت که با افزایش تولید طی سال های آتی محصول روی دست کشاورز نمی دانند چ

با توجه به خشکسالی های اخیر متاسفانه از سوی وزارت جهاد و نهاد کشاورزی برای : تولید کننده زعفران ادامه داد.وجود دارد

خراسان هیچ اقدامی صورت نگرفته است که این امر تولیدکنندگان را با مشکالتی مواجه  آبیاری های نوین و قطره ای در مزارع 

گفتنی است برای اجرای آبیاری های نوین پیگیری های زیادی را انجام دادیم اما متاسفانه به سبب عدم همکاری هر .ستساخته ا

 .بار با بن بست مواجه شدیم در حالیکه این امر می تواند به افزایش تولید و کیفیت کمک بسزایی داشته باشد

طی چند سال اخیر پیاز :گر از مشکالت زعفران کاران است، بیان داشتصداقت طالبی با اشاره به قاچاق پیاز زعفران که یکی دی

زعفران به کشورهای همجوار از جمله افغانستان قاچاق می شود که با توجه به زمین های حاصل خیز افغانستان امکان تولید و 

  .ر می رودتوسعه زعفران در آن کشور وجود دارد که این امر تهدیدی برای تولید زعفران ایران به شما

/news/fa/ir.yjc.www//:http1611941D%AF%DA%/3% 
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 زعفران
 فودپرس 0/92خرداد ماه  56چهار شنبه 

  قاچاق و تهدید بازار صادراتی طالی سرخ ایرانقاچاق و تهدید بازار صادراتی طالی سرخ ایران

پیاز زعفران بصورت قاچاق به افغانستان برده شده است و اخبار : غذایی ایران گفتدبیرکل کانون انجمن های صنایع  <کشاورزی

 .موثقی مبنی بر سرمایه گذاری یک کشت و صنعت هلندی برای تولید و کشت زعفران در افغانستان شنیده می شود

عفران به افغانستان و چین و تهدید کاوه زرگران، دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران با هشدار نسبت به قاچاق پیاز ز

کشت زعفران در انحصار ایران بوده است اما همانطور که نهال پسته را به : بازار صادراتی این محصول برای ایران بیان داشت

کشت  کشورهای دیگر برده و این محصول را در جایی دیگر تولید کرده اند، برای زعفران هم این اتفاق افتاده است و شاهد توسعه

 .این محصول در کشورهایی همچون افغانستان و چین هستیم

شود و همین امر نیز  انجام می در حال حاضر عمده کشت زعفران در بسیاری از شهرها و روستاهای هم مرز با افغانستان : وی افزود

است و اخبار موثقی مبنی بر  سبب جابه جایی آسان این محصول شده است، پیاز زعفران بصورت قاچاق به افغانستان برده شده

سرمایه گذاری یک کشت و صنعت هلندی برای تولید و کشت زعفران در افغانستان شنیده می شود که این مساله نه تنها در بازار 

 .صادراتی ایران تاثیرگذار است؛بلکه تهدیدی جدی برای صادرات این محصول محسوب می شود

عالوه بر قاچاق پیاز زعفران به : نایع، معادن و کشاورزی تهران در پایان تاکید کردرئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ص

افغانستان، این محصول به چین هم ارسال شده است؛بنابراین اتفاقی که برای فرش و پسته رخ داد باز هم تکرار شده است و 

 .متاسفانه تا امروز برای جلوگیری از این مساله اقدامی صورت نگرفته است

b=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http991c961d 
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 سالمت

 آیانا - 0/9۲خرداد  1/: تاریخ

سطح مبارزه با سطح مبارزه با / / گذشتگذشتهزار هکتار هزار هکتار   ۰5۹۰5۹مبارزه با آفت سن در مزارع گندم و جو از مرز یک میلیون و مبارزه با آفت سن در مزارع گندم و جو از مرز یک میلیون و 

  هکتار رسیدهکتار رسید  02۳02۳هزار و هزار و   ۸۴۰۸۴۰های گندم و جو به های گندم و جو به   بیماریبیماری

هزار هکتار  611از ابتدای اسفندماه سال گذشته تاکنون سطح مبارزه با آفت سن در مزارع گندم و جو از مرز یک میلیون و 

ها در کشور اعالم  درباره وضعیت آفات و بیماریروابط عمومی سازمان حفظ نباتات، معاونت کنترل آفات ایانا از به گزارش .گذشت

 611از ابتدای اسفندماه سال گذشته تاکنون عملیات مبارزه با آفت سن در مزارع گندم و جو در کشور از مرز یک میلیون و : کرد

کتار مربوط به ه 414هزار و  441هکتار مربوط به مرحله سن مادر و  114هزار و  110از این سطح مبارزه . هزار هکتار گذشت

 .است( نوزادی)مرحله پوره 

هکتار  941هزار و  104های هرز گندم اعم از گندم آبی و دیم تاکنون در سطح سه میلیون و  درباره علف: افزاید این گزارش می

 .ها به مرحله نهایی رسیده است مبارزه شیمیایی صورت گرفته که در بیشتر استان

ها  هکتار است که این بیماری 301هزار و  936های گندم و جو در کشور تا این تاریخ، در مجموع  بیماریهمچنین سطح مبارزه با 

ها از قبیل سفیدک سطحی و سپتوریوز و لکه  ای، زنگ سیاه، فوزاریوم خوشه و سایر بیماری عمدتاً عبارتند از زنگ زرد، زنگ قهوه

نیز در مجموعه در ... خوار، شته گندم، سوسک سیاه و آن عبارتند از مینوز برگ جز سن که عمده خرمایی درباره آفات دیگر گندم به

 ./هکتار مبارزه صورت پذیرفته است 44هزار و  411سطح 

/news/fa/ir.iana.www//:http94134D%/3%11%D1% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/fa/news/31491/%D9%85%D8%25


 
مطالعات راهبردی کشاورزی و آبمرکز ملی   

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته چهارم خرداد 

 

947 
 

 سالمت
 آیانا - 0/9۲خرداد  59: تاریخ

  گزارش یک مورد فوتیگزارش یک مورد فوتی/ / احتمال انتقال بیماری تب کنگو از گوشت مجوزدار به انسان، چقدر است؟احتمال انتقال بیماری تب کنگو از گوشت مجوزدار به انسان، چقدر است؟

. گیرد ها قربانی می کند و بسته به شرایط و موقعیت، در میان انسان تب کریمه کنگو، هرساله در فصول گرم، در کشور خودنمایی می

 .وجود آورده است ری در مناطق مختلف ایران، موجی از نگرانی را در میان مردم بهامسال نیز تکرار این بیما

وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  های دامی سازمان دامپزشکی کشور امروز در گفت معاون دفتر بهداشت و مدیریت بیماری

های تحت نظارت سازمان  وشتی باشند که از طرف کشتارگاهمردم به هیچ عنوان نباید نگران مصرف گ: با اعالم این خبر گفت( ایانا)

 .شود دامپزشکی به بازار عرضه می

دار را  ها دام تب کشتارگاه: کریم امیری با اشاره به اینکه احتمال انتقال بیماری از طریق گوشت مجوزدار به انسان صفر است، افزود

ها باید  گذشته از اینها، تمام گوشت. الشه، آن را معدوم خواهند کرد کنند و بعد از کشتار هم در صورت غیرطبیعی بودن ذبح نمی

 .سرد قرار بگیرند ساعت در سالن پیش 31

شده و محیط گوشت را اسیدی  PHسرد و گذار از جمود نعشی، باعث کاهش  سالن پیش: وی در توضیح این مطلب عنوان کرد

 .هرگونه بیماری احتمالی با این روش از بین خواهد رفت ها نیست؛ بنابراین، کند که این به نفع حیات ویروس می

ها و افرادی که در  ها، قصاب های دامی سازمان دامپزشکی کشور، کسانی مانند سالخ به گفته معاون دفتر بهداشت و مدیریت بیماری

همچنین ذبح دام . ت کنندتماس مستقیم با ترشحات دام هستند، جزو شاغالن پرخطر محسوب شده و باید جوانب احتیاط را رعای

هایی  تواند خطرآفرین باشد؛ بنابراین الزم است چنین گوشت های گوناگون و مصرف بالفاصله گوشت آلوده به بیماری، می در آیین

 .ساعت پس از نگهداری در محیط سرد، مصرف شود 31در صورت امکان، 

هاست، سازمان دامپزشکی اقدامات الزم  کنگو به انسان، گزش کنه های انتقال تب کریمه از آنجا که یکی از راه: امیری معتقد است

بند و  البته مردم نیز باید در سفرها از پشه. پاشی در مناطق مختلف را انجام داده تا از جمعیت حشرات کاسته شود برای سم

ماری برای دام، عوارض و عالئم چندانی زیرا اگرچه این بی. پمادهای دورکننده حشرات استفاده کرده و الزامات ایمنی را رعایت کنند

 .رسد، اما برای انسان بسیار کشنده و خطرناک است ندارد و پس از دو روز تب به پایان می

های صورت گرفته از  درصد در کشورهای مختلف متفاوت است، اما با تالش 10تا  3میزان مرگ و میر بین : وی خاطرنشان کرد

درصد تجاوز نکرده و امسال نیز تاکنون مرگ تنها یک نفر در کردستان به ثبت  44ن میزان از طرف وزارت بهداشت در ایران، ای

 .رسیده است

گیرد،  نفر را می 10تا  30در ایران گزارش شده و از آن پس، هرساله جان بین  4340تب کریمه کنگو از سال : امیری ادامه داد

 .شود ده میالبته تعداد مبتالیان بیشتر از این مقدار تخمین ز

ویژه سیستان و بلوچستان و  های شرقی به های کشور درگیر تب کریمه کنگو هستند، اما استان اکنون اکثر استان به گفته وی، هم

 ./کرمان، از شدت بیشتری برخوردارند
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 سالمت
 آیانا - 0/9۲خرداد  5۲: تاریخ

  چه باید کرد؟چه باید کرد؟  ""گردوغبارگردوغبار""در زمان بروز پدیده در زمان بروز پدیده 

اقدامات احتیاطی زیر می تواند به شما کمک کند تا خود را از اثرات سوء گرد و غبار حفظ کنید و اثرات نامطلوب این پدیده را بر 

 :سالمت خود به حداقل برسانید

شود بنابراین  یزگردها بر سالمت عمومی و سالمت دستگاه تنفسی ما هنگامی که گرمای هوا باالتر است، بیشتر هم میتاثیر منفی ر

 .تر روز برای خروج از منزل انتخاب شود های خنک شود هنگام آلودگی هوا ساعت توصیه می

 .فیلتردار تصفیه هوای منزل استفاده شودهای  بهتر است در صورت امکان برای تهویه مطبوع و تصفیه هوای منزل از دستگاه

کننده ایمنی  بیماران مبتال به سرطان که درحال شیمی درمانی هستند، سیستم ایمنی بدنشان به دلیل مصرف داروهای سرکوب

یروسی های عفونی و و بدن بسیار ضعیف است، به همین دلیل چنین افرادی خیلی بیشتر از سایرین در معرض ابتال به انواع بیماری

 .گیرند قرار می

های دوجداره را برای پیشگیری از ورود آلودگی و ریزگردها به داخل منزل مناسب است و بهتر است در شرایطی که هوا آلوده  پنجره

 .های تهویه داخل منزل به جای هوای آزاد استفاده شود های خانه بسته شود و از سیستم است، حتماً در و پنجره

 .و غبار از مایعات و شیر بایستی بیشتر استفاده شود در هنگام بروز گرد

های ویژه استفاده شود، اگر مبتال به آسم  های کاغذی و دستمال در زمان بروز گرد و غبار، کارایی ندارند و بایستی از ماسک ماسک

 .و مشکالت تنفسی هستید در زمان بروز گرد و غبار از ورزش سنگین در هوای آزاد اجتناب کنید
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 سالمت
 فودپرس 0/92خرداد ماه  52دو شنبه 

  ماده غذایی مفید برای کاهش چربی خونماده غذایی مفید برای کاهش چربی خون  ۸۸

شوند، کلسـترول خود را درحالت تعادل  شما می توانید با پرهیز از خوردن موادغذایی که باعث افزایش کلسترول می <غذا و تغذیه

 .ونرمال نگه دارید

 .بادام ،عصاره دانه انگور وعصاره برنج قرمز: موادغذایی که باعث جلوگیری از افزایش کلسترول می شوند عبارتنــــــــداز

ـگاه پنسیلوانیا سال مطالعات انجـــــام شده دردانشـــ. عصاره برنج قرمز یکی ازجدیدترین روش های کاهش کلسترول است

نفرشرکت کننده  60دراین تحقـیقات . نشان می دهند که این عصاره طبیعی می تواند از افزایش کلسترول جلوگیری نماید 3040

نفرازشرکت کننده ها، یک رژیم غذایی خاص به همراه عــــــصاره برنج  90برای . وجودداشت که دارای کلسترول باالیی بودند

هفته مشخـص  31بعداز. شرکت کننده های باقیمانده از یک شبه دارو و رژیم غذایی مشابه استفاده نمودند. فته شدقرمز در نظرگر

چون این مکمل غذایی .داشتند LDL درصد کاهش درکلســــــترول 91تا  31گردید که افراد مصرف کننده عصاره برنج قرمز،

 .قبل ازخوردن آن با پزشک خود مشورت نماییدطبــــــیعی یک روش جدید محسوب می شود، شما باید 

درآن زمان، بادام یک آجیل . یونانی های قدیم راز آن را می دانستند. بادام نقش چشمگیری را درکاهش کلســـترول ایفا می نماید

یفا می نماید و به امروزه محقـــــقان متوجه شده اند که بادام نقش موثری را درسالم بودن قلب ا. معروف یونانی محسوب می شد

بادام حاوی چربی اشباع نشده باالیی است . همین علت، باید آن را به عنوان یک ماده غذایی اصلی در رژیم غذایی خود گنــــجاند

 شما می. یا کلسترول خوب ایجاد نماید، شود HDL یا کلسترول بد، بدون آنکه اختاللی درسطوح LDL و می تواند باعث کاهش

 . شروع از بادام استفاده کنیدتوانید برای 

خود انگور، از هزاران سال پیش به عنوان . عصاره دانه انگور، یکی دیگر از مواد غـــذایی است که باعث کاهش کلسترول می شود

این مواد شیمیایی درحقیقت به عنوان . انگـــور حاوی مواد شیمیایی خاصی است.یک ماده غذایی موثر و مقوی شناخته شده است

 .عالوه برخاصیت کاهش دهندگی کلسترول ، باعث سالم نگه داشتن قلب نیزمی گردند.آنتی اکسیدان درنظرگرفته می شوند

تحقیقات انجام شده نشــان می دهند که عصاره دانه انگور، عصاره برنج قرمزو بادام نقش مهمی رادرکاهش کلسترول ایفا می 

 .نمایند
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 سالمت
 فودپرس 0/92خرداد ماه  52دو شنبه 

  نوشابه گازدار در لیست کاالی آسیب رسان به سالمت قرار گرفتنوشابه گازدار در لیست کاالی آسیب رسان به سالمت قرار گرفت

و بهداشتی سازمان غذا و دارو، نسبت به آسیب های ناشی از مصرف مدیر کل نظارت بر فرآورده های غذایی آرایشی  <مواد غذایی

 .نوشابه های گازذار که تنها حاوی زیادی قند هستند، هشدار داد

نوشابه های گازدار عموما فرآورده هایی هستند که از ترکیب آب و گازکربنیک، اسیدهای آلی، آمولسی : دکتر بهروز جنت اضافه کرد

 .که اغلب نیز مصنوعی هستند، تولید می شود فایر، رنگ و طعم دهنده

وی با اشاره به دسته بندی نوشابه ها که بر اساس انواع طعم دهنده هایی مانند کوالیا پرتغالی ای صورت می پذیرد که قبال 

اده از قند ها طبیعی این فراورده ها با استف: مجوزهای الزم جهت استفاده در تولید را، از سازمان غذا و دارو اخذ کرده اند افزود 

 می شوند شیرین ... مصنوعی آن مانند آسپارتام، آسه سولفام و سوکرالوز و  مانند شکر یا استویا و یا انواع 

از آنجا که این محصول در گروه کاالهای آسیب رسان به سالمت قرار گرفته است توصیه عمومی ما به عدم مصرف : جنت تاکید کرد

 .بوده و به معنای ممنوعیت مصرف نمی باشد« هشدار تغذیه ای»و این توصیه نیز صرفا یا مصرف حداقلی آن است 

نیز  به عنوان تصوری اشتباه درباره مصرف این فراورده های آشامیدنی « کمک نوشابه های گازدار به هضم غذا»وی به موضوع 

راد، راه حل درمان تشرح اندک یا زیاد اسید معده اف این باور تا جایی ریشه دوانده است که حتی برخی : پرداخت و تصریح کرد

ندارد و فرد  به آنها  جستجو می کنند غافل از اینکه دستگاه گوارش بدن برای هضم غذا، نیازی  مصرف این فراورده ها  خود را در 

 .خود را برطرف نماید حتما باید با مراجعه به پزشک مشکل 

از آنجا که این نوع غذاها دیر هضم هستند اگر پس : نکته دیگری برشمرد و عنوان کردجنت، مصرف نوشابه پس از غذاهای چرب را 

 .ایجاد مشکل خواهد شد از تناول آنها، نوشابه مصرف شود، به دلیل رقیق شدن اسیدهای گوارشی درهضم غذا و 

های  استخوان ها موجبات شکستگی با آسیپ پذیرساختن  به عنوان بیماری ای که « پوکی استخوان»وی با نام بردن از بیماری 

های گازدار عالوه بر قند زیاد، دارای امالح فسفاتی هستند که در جذب  نوشابه : خود به خودی آنها را فراهم می کند یادآور شد

 .دپوکی استخوان منجر خواهد ش کند لذا در صورت مصرف مداوم، کلسیم کاهش یافته و در نهایت  کلسیم غذا ایجاد اختالل می 

و تبدیل آن به اسید کربنیک، مینای دندان را بصورت  CO3 های گازدار همچنین به دلیل وجود ترکیبات نوشابه: جنت بیان داشت

های ریز روی مینای دندان را به  تدریجی حل می کنند که خود این موضوع، رنگ گرفتگی سطحی، ایجاد حساسیت و پوسیدگی 

 .دنبال دارد

حدهای تولید نوشابه گازدار تحت نظارت دائم مسئولین فنی شاغل در واحد تولیدی و نیز معاونت های غذا وا: وی خاطر نشان نمود

و دارو دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور هستند ضمن اینکه محصوالت اینچنینی در طرحی کشوری ساالنه مورد آزمون و 

 .دم انطباق با ضوابط، با آنها برخورد قانونی الزم بعمل می آیدپایش سختگیرانه قرار می گیرند و در صورت مشاهده هرگونه ع
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 سالمت
 فودپرس 0/92خرداد ماه  52دو شنبه 

  دشمن سالمتی؟دشمن سالمتی؟زولبیا و بامیه دوست یا زولبیا و بامیه دوست یا 

داران شیرینی سنتی و مخصوص ماه مبارک رمضان را کمتر مصرف کنند و با  متخصصان توصیه می کنند روزه <مواد غذایی

 .های طبیعی، حتی از این شیرینی چشم بپوشند جایگزین کردن شیرینی

به دلیل فاصله : محبوب در ماه رمضان گفتشهاب اولیایی متخصص تغذیه و رژیم درمانی درباره زولبیا بامیه به عنوان شیرینی 

زمانی زیاد بین اولین و آخرین وعده غذایی در ایام روزه داری، گلیکوژن کبد مصرف شده و فرد ولع زیادی برای خوردن شیرینی 

های اشباع  از این رو متاسفانه افراد در مصرف زولبیا و بامیه که مملو از قندهای تصفیه شده و چربی: وی افزود.پیدا می کند

از آنجا که : اولیایی با بیان اینکه جوشیدن زولبیا و بامیه در روغن احتماال آنها را سمی می کند، بیان کرد.کنند هستند، افراط می

  .نوع طبخ و آماده کردن این شیرینی کمی مشکل دارد، باید در مصرف آن بسیار محتاط بود

وجود اسیدهای چرب برای سالمتی مضر است و منجر به گرفتگی و بیماری های   :این متخصص تغذیه و رژیم درمانی اظهار داشت

قلبی و عروقی، ایجاد سرطان و بیماری های التهابی می شوند چون که حرارت زیاد، روغن را اکسید و بیش از حد مجاز شدن 

  .های آزاد را تولید می کند اکسیدها، رایکال

یکی دیگر از مشکالت زولبیا و : ی مثل زولبیا و بامیه از اماکن بهداشتی و معتبر عنوان کردجات اولیایی ضمن تاکید بر تهیه شیرینی

بامیه این است که به دلیل قند باال اشتها را کور می کند و فرد با نخوردن غذای کافی، کمبود تغذیه می گیرد؛ از این رو زولبیا و 

 .ژی، فقط کربوهیدرات و چربی دارد بامیه جز انر

بهتر است افراد، مصرف این شیرینی را   :اشاره به اینکه حتی االمکان باید از نوع مرغوب زولبیا و بامیه استفاده شود، یادآور شد وی با

تر باشد یعنی بیشتر سرخ شده و  رنگ تر هستند را انتخاب کنند چرا که هرچه رنگشان تیره به حداقل برسانند و مواردی که کم

 .مضرات بیشتری دارند

خوردن زولبیا و بامیه در وعده سحری باعث ترشح انسولین و گرسنگی در طول روز می شود و کسانی که دیابت : لیایی تاکید کرداو

 .جات را مصرف کنند نوع یک یا چربی خون دارند اصال نباید این نوع شیرینی
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 سالمت
 فودپرس 0/92خرداد ماه  /5یک شنبه 

  زابودن محصوالت ارگانیکزابودن محصوالت ارگانیک  احتمال سرطاناحتمال سرطان//رد کشندگی سم گالیفوسیت محصوالت تراریختهرد کشندگی سم گالیفوسیت محصوالت تراریخته

احتمال : گفت رییس انجمن ایمنی زیستی تولید ارگانیک برای محصوالتی مانند برنج و مرغ را محال دانست و< کشاورزی

زابودن آفالتوکسین موجود در محصوالت ارگانیک بیشتر از محصوالت غیر ارگانیک است و باید با تحقیقات، احتمال  سرطان

زایی محصوالت ارگانیک را به صفر برسانیم و محصوالت ارگانیکی را تولید کنیم که عالوه بر فرایند، فرآورده آن نیز تست و  سرطان

 .گذاری شود برچسب

میلیارد دالر محصوالت تراریخته وارد  1تا  9ساالنه بین : دکتر بهزاد قره یاضی با تاکید بر ضرورت حمایت از تولید داخل، اظهار کرد

های گزافی برای وارد کردن محصوالت تراریخته  شود؛ چراکه به دلیل بازدارندگی سازمان محیط زیست کشور باید هزینه کشور می

 .پرداخت شود های جهانی به کمپانی

های بین المللی همچون سازمان  های سازمان در تمام گزارش: وی محصوالت تراریخته را دارای مزایای زیادی دانست و یادآور شد

آمریکا و نهادهای نظارتی استرالیا، آلمان و ژاپن بر سالمت محصوالت تراریخته برچسب  FDAخواروبار جهانی، اتحادیه اروپا، 

 .تاکید شده است  د در بازارگذاری شده موجو

قره یاضی با بیان این که علی رغم تائید وزارت بهداشت در مورد سالمت محصوالت تراریخته برخی افراد از سکوت وزارت بهداشت 

ت سال در برابر واردات محصوال 30این در حالی است که همین افراد در مدت : در برابر این نوع محصوالت نگران بودند، اضافه کرد

 .اند تراریخته سکوت کرده

کشور با باالترین میزان واردات  33و  34های  در سال: وی با اشاره به عملکرد دولت در حمایت از تولید داخل، خاطر نشان کرد

 .میلیون تن مواجه بود که این میزان باالترین رکورد واردات گندم در هزاران سال گذشته بوده است 461گندم یعنی بیش از 

این میزان در سال : میلیون تن ذکر و اظهار کرد 1تا  1را بین  33انجمن ایمنی زیستی میزان تولیدات گندم کشور در سال  رییس

 .میلیون تن افزایش یافت، به طوریکه از میزان واردات این محصول کاسته شد 6به  39

میلیون  4061شود که در سال جاری بیش از  بینی میپیش : میلیون تن ذکر کرد و افزود 1را  31وی میزان تولیدات گندم در سال 

ها  تن خرید تضمینی گندم از کشاورزان داشته باشیم، بدین ترتیب بی نیاز از واردات گندم خواهیم بود؛ از این رو باید در همه زمینه

الی مایل باشیم به جای اتکای خود را به واردات کاهش دهیم، مگر در مواردی که به دالیل زیست محیطی و محدودیت منابع م

 .تولید داخل از خارج وارد کنیم

شود به جای  در مورد محصوالتی همچون چوب توصیه می: قره یاضی در ادامه این موارد را بسیار محدود ذکر کرد و ادامه داد

 .جنگل تراشی و یا بهره برداری از جنگل، چوب مورد نیاز از خارج وارد شود

 ن بهداشت جهانی در خصوص محصوالت تراریختههای سازما جدیدترین گزارش

اند که  برخی با اشاره به این گزارش ادعا کرده: وی با اشاره به گزارش اخیر سازمان بهداشت جهانی و سازمان خواروبار جهانی گفت

که همه زا است؛ در حالی  بر اساس این گزارش اعالم شده است که گالیفوسیت سم اختصاصی محصوالت تراریخته و سرطان

 .دانند این سم، مختص این نوع محصوالت نیست متخصصان این عرصه می

این سم : سال قبل در حال استفاده است و افزود 60رییس انجمن ایمنی زیستی این سم را سم علف کش معرفی کرد که از 

 .ای که سمیت آن کمتر از نمک طعام است ترین سم موجود در دنیا است، به گونه سالم

شود،  بر این اساس گالیفوسیت که برای علف کشی استفاده می: ی با اشاره به جزئیات این گزارش مشترک، خاطرنشان کردقره یاض



 
مطالعات راهبردی کشاورزی و آبمرکز ملی   

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته چهارم خرداد 

 

953 
 

احتمال ندارد کشنده باشد و اجالس مشترک فائو و بهداشت جهانی نتیجه گیری کرده است که گالیفوسیت احتمال ندارد برای 

 .زایی در پی داشته باشد انسان ریسک سرطان

بر اساس اطالعیه سازمان بهداشت جهانی، محصوالت : ی با تاکید براین که این سم ربطی به محصوالت تراریخته ندارد، اضافه کردو

گیرند و تنها محصوالت تراریخته هستند که قبل از آن که در سفره  های احتمال خطر قرار نمی غیر تراریخته هرگز مورد بررسی

ای که در بازار جهانی امروز وجود  گیرند و تمام غذاهای محصوالت تراریخته الیز احتمال خطر قرار میغذای بشر قرار گیرند، مورد آن

 .دارند، هیچ نوع خطری برای سالمت انسان ندارند

محصوالت تراریخته و ارگانیک نسبت به سایر محصوالت : عضو هیات علمی موسسه تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزی تصریح کرد

کنند تا مجوز از آنها دریافت  ، کشاورزان را وادار می«ارگانیک»ای به نام  ت دارند؛ ولی نه محصوالت ارگانیکی که عدهغذایی ارجحی

 .برابر قیمت به فروش برسانند 9کنند و در نهایت این محصوالت را به 

ها، آمده  اطالعیه این سازمان  در: ر شدوی به هشدار مرکز ملی تائید صالحیت ایران و سازمان استاندارد ایران اشاره کرد و یادآو

ها یا فعاالنی که خود را مرجع صدور گواهی محصول و نشان محصوالت ارگانیک معرفی  حسب شکایات واصله از برخی بنگاه»: است

ق به دریافت نشان چنانچه تولید کننده و یا صاحب کاال به عضویت این گروه درنیایند و موف"اند که  اند و در تبلیغات ادعا کرده کرده

رساند  نفعان می ، به این وسیله به اطالع هموطنان و ذی"شوند های مزبور نشوند، محصول ارگانیک تلقی نمی محصول از سوی بنگاه

که تاکنون هیچ انجمن و یا سازمانی به عنوان سازمان گواهی کننده محصوالت ارگانیک موفق به اخذ گواهینامه بر اساس استاندارد 

 .«از مرکز ملی تائید صالحیت ایران نشده است 44061

های تصدی گری  اعطای لوگو یا نشان محصوالت ارگانیک در زمره فعالیت»: در ادامه این اطالعیه آمده است: قره یاضی اضافه کرد

وجاهت قانونی  قرار نداشته و قابل تفویض به غیر اعم از بخش خصوصی و غیر خصوصی نبوده و هر گونه ادعا در این زمینه فاقد

ای در کشور از صدور گواهی نامعتبر برای محصول تقلبی ارگانیک سود  رییس انجمن ایمنی زیستی با تاکید براین که عده.«است

کنیم و از جنگ زرگری به راه افتاده از سوی این گروه سودجو علیه ترایخته با  ما محصوالت ارگانیک را تائید می: برند، گفت می

 .ی کنیمبرعکس دفاع نم

 گزارش آکادمی آمریکا برای محصوالت تراریخته

در این گزارش با مشارکت صدها دانشمند از : وی در ادامه به گزارش منتشر شده از سوی آکادمی علوم آمریکا اشاره کرد و گفت

و آینده آن پیش سال گذشته مورد بررسی قرار گرفته  30سراسر جهان، تمام گذشته مهندسی ژنتیک و محصوالت تراریخته طی 

 .بینی شده است

منتشر شده، به صراحت اعالم شده است که هیچ گزارشی درباره مضرات این  3046به گفته این محقق، در این گزارش که در سال 

 .محصوالت مشاهده نشده است

 دالیل عدم تولید ارگانیک برنج

به طور کلی قیمت : ل تغییر طعم محصوالت نیستند، ادامه دادقره یاضی با تاکید بر این که محصوالت تراریخته و ارگانیک به دنبا

محصوالت ارگانیک از قیمت سایر محصوالت کشاورزی باالتر است؛ چون تولید آنها مشکل و گران است، به این دلیل که اگر بر روی 

 .اید کاشت انجام شودزمینی که قرار است محصوالت ارگانیک تولید شود، کود و یا سم استفاده شود، به مدت سه سال نب

ما پژوهشگران ضمن تاکید بر فناوری ارگانیک، : وی تولید ارگانیک برای محصوالتی مانند برنج و مرغ را دروغ دانست و یادآور شد

 .تری باشند توان محصوالت ارگانیکی تولید کرد که دارای قیمت مناسب اعتقاد داریم می



 
مطالعات راهبردی کشاورزی و آبمرکز ملی   

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته چهارم خرداد 

 

954 
 

پیوستگی مزارع برنج در شمال کشور موجب شده تا آب : ید ارگانیک برنج توضیح دادقره یاضی با اشاره به دالیل محال بودن تول

از این رو اگر . استفاده شده است  یک مزرعه وارد سایر مزارع دیگر شود در حالی که در همه مزارع از سم برای از بین بردن آفات

 .ای که سم خورده، گرفته شود ای بخواهد تولید ارگانیک برنج داشته باشد، باید جلوی ورود آب مزرعه مزرعه

 زا بودن محصوالت ارگانیک نتایج تحقیقات در خصوص سرطان

زا بودن آفالتوکسین موجود  حتمال سرطاندهد که ا نتایج مقاالت متعددی نشان می: رییس انجمن ایمنی زیستی خاطر نشان کرد

زایی محصوالت غیر ارگانیک است، ولی این امر نباید مانع از این شود که تحقیقات در زمینه  در محصوالت ارگانیک بیشتر از سرطان

نیم و زایی محصوالت ارگانیک را به صفر برسا محصوالت ارگانیک را متوقف کنیم و الزم است با تحقیقات، احتمال سرطان

 .محصوالت ارگانیکی را تولید کنیم که عالوه بر فرایند، فرآورده نیز تست و برچسب گذاری شود

شود، ممکن  از آنجایی که سم به محصوالت زده نمی: زا بودن محصوالت ارگانیک پرداخت و یادآور شد وی به بیان دالیل سرطان

کند که این سوراخ مرکز رشد  صوالت کشاورزی سوراخی را ایجاد میتغذیه آفات از مح. است آفات از این محصوالت تغذیه کنند

این قارچ تولید کننده آفالتوکسین در محصوالت کشاورزی است، از این رو ما باید محصول نهایی را : قره یاضی ادامه داد.قارچ است

صولی آفت زده باشد، احتمال وجود اگر مح: وی با رد این نظریه که محصوالت آفت زده خوب هستند، گفت.مورد تست قرار دهیم

 .آفالتوکسین در آن بیشتر است

=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http11b110f3d34314f4 
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 شیالت

 آیانا - 0/9۲خرداد  59: تاریخ

های های   درصدی در آبدرصدی در آب  1.01.0افزایش صید افزایش صید / / تن آبزی از آب های شمال و جنوب کشورتن آبزی از آب های شمال و جنوب کشور  ۸52۸52هزار و هزار و   5۳05۳0صید صید 

  های شمالیهای شمالی  درصدی صید در آبدرصدی صید در آب  17.717.7جنوب در مقایسه با کاهش جنوب در مقایسه با کاهش 

های  تن انواع آبزی از دریاهای شمال و جنوب کشور برداشت شد که میزان صید در آب 910هزار و  113در فصل صید امسال 

 .های شمال کاهش داشت درصدی در آب 4464درصد از افزایش و در مقابل  463جنوبی با 

درباره وضعیت ( ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران  وگو با خبرنگار معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیالت ایران امروز در گفت

درصد رشد نسبت به  463های شمال و جنوب کشور با  صید کلی انواع آبزیان در آب: های شمال و جنوب کشور گفت صید در آب

 .تن رسید 910هزار و  113سال گذشته به 

تن بود که در مقایسه با  641هزار و  93در سال جاری های شمال کشور  میزان صید انواع آبزیان از آب: اصغر مجاهدی افزود علی

 .درصدی برخوردار است 4464سال گذشته، از کاهش 

های صید در دریای شمال را تشکیل  ترین گونه ماهیان استخوانی همچون سفید، کپور، کفال و کیلکا مهم: وی خاطرنشان کرد

ماه و بارندگی زیاد برشمرد که باعث شد  سردی هوا در فروردینتوان  ترین دالیل کاهش صید را می دهند که یکی از عمده می

 .صورت کامل انجام نشود ها به مهاجرت ماهیان استخوانی به رودخانه

کاهش آن در  تن رسید که علت 110هزار و  34درصدی برخوردار بود و به رقم  161صید کیلکا نیز از کاهش : مجاهدی ادامه داد

 .حال بررسی است

 های جنوب صدی صید آبزیان در آبدر 0.۰رشد 

صید انواع آبزیان در : های جنوبی کشور تصریح کرد معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیالت ایران درباره وضعیت صید در آب

 .تن رسید 493هزار و  113درصدی به رقم  366های جنوب با رشد  آب

هزار تن رسید و ماهیان  40درصدی به حجم  11اری با افزایش های جنوب در سال ج ماهیان آب صید فانوس: وی یادآور شد

 .هزار تن نزدیک شد 431درصدی برخوردار بودند و حجم صید نیز به رقم  4061زی از رشد  کف

 961هزار تن بود که نسبت به سال گذشته  340ماهیان  تن های درشت همچون تن و شبه زی مقدار صید سطح: مجاهدی تأکید کرد

 .حجم داشته است درصد کاهش

های جنوب  تن میگوی دریایی از آب 100هزار و  امسال هشت: وی میزان صید میگو را در حد سال گذشته برشمرد و اظهار داشت

 .برداشت شد

روزه موسمی موسوم به مانسون در استان سیستان و بلوچستان صیادان  430در حال حاضر بادهای : مجاهدی همچنین گفت

وضعیت استراحت قرار داد و صید ماهیان استخوانی در دریای خزر و صید تجاری ماهیان خاویاری نیز تعطیل است، ماهیان را در  تن

 ./اما صیادان کیلکا در عرصه حضوری فعال دارند

/news/fa/ir.iana.www//:http94111D%/1%B1%DB 
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 شیالت
 آیانا - 0/9۲خرداد  5۲: تاریخ

چین مشتری چین مشتری / / گیردگیرد  های مردم خاور دور، روسیه و آسیای جنوب شرقی قرار میهای مردم خاور دور، روسیه و آسیای جنوب شرقی قرار می  آالی ایرانی، در سفرهآالی ایرانی، در سفره  قزلقزل

  جدید خاویار پرورشی ایرانجدید خاویار پرورشی ایران

لطمه آال به کشورهای خاوردور، روسیه و آسیای جنوب شرقی صادر خواهد شد، مشروط بر آنکه به بازار داخلی  هزار تن قزل 30

با اعالم ( ایانا)وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  مدیرکل دفتر توسعه بازار سازمان شیالت ایران امروز در گفت.وارد نشود

 .آالی تولیدشده در کشور به خاوردور، روسیه و آسیای جنوب شرقی در حال رونق است صادرات قزل: این خبر گفت

 .تن ماهی قزل آال به روسیه قطعی شده است 100هزار و  هزار تا یک نده صادرات حداقل یکطی یک ماه آی: عیسی گلشاهی افزود

شد که با امضای  به روسیه صادر می CISالمنافع  آال از طریق کشورهای مشترک در گذشته صادرات ماهی قزل: وی خاطرنشان کرد

صورت مستقیم مورد پذیرش قرار گرفت و وارد روسیه  ی بهتنی این آبز 100شده، نخستین محموله  های انجام تفاهمنامه و پیگیری

هزار تن ماهی  41هزار تن و در فضای غیررقابتی تا  ایران در فضای رقابتی با ترکیه، امسال پنج تا شش: گلشاهی ادامه داد.شد

آالی تازه  زار تنی ماهی قزله بار در سال جاری موفق به صادرات یک برای نخستین: وی تصریح کرد.کند آال به روسیه صادر می قزل

های الزم به شرطی که به بازارهای داخلی نیز لطمه وارد نکند، برای صادرات  پتانسیل: گلشاهی یادآور شد.به بازار امارات بودیم

 .بینی شده است هزار تن پیش 30آال تا  ماهی قزل

 آال وجود ادوات مکانیزه در مزارع پرورش قزل

وری باال و مناسب  بهره: آالی ایرانی را مناسب ارزیابی کرد و اظهار داشت سازمان شیالت ایران کیفیت قزلمدیرکل دفتر توسعه بازار 

 .آالی کشور وجود دارد و از سوی بسیاری از کشورهای جهان درخواست وجود دارد در مزارع قزل

در کشور نیز وضعیت مناسبی از لحاظ استفاده شود و مزارع آن  پروری محسوب می های شاخص آبزی آال از گونه قزل: وی تأکید کرد

 .از تجهیزات مکانیزه را دارد

 اند داران میگو تبدیل شده ها به مزرعه بانک

ترین مشکل تولیدکنندگان میگو در کشور تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش است که اگر  بزرگ: گلشاهی همچنین گفت

 .استفاده بیشتر از ادوات مکانیزه در مزارع کشور هستهای الزم در این بخش اعمال شود، امکان  حمایت

ها را به  های گذشته، بانک شرایط پرورشی و بازار میگو طی سه سال اخیر مطلوب بوده است، اما انباشت بدهی: وی در ادامه افزود

 .داران میگو تبدیل کرده است مزرعه

دلیل عدم بازپرداخت سود  اند، به آنکه اصل بدهی را پرداخت کرده ای از تولیدکنندگان با وجود هنوز عده: گلشاهی خاطرنشان کرد

 .شوند ها، بدهکاران بانکی محسوب می وام

هزار و  49دلیل کاهش موجودی میگو در فصل حاضر کند شده است، اما مطابق آمار از  روند صادرات این محصول به: وی ادامه داد

 .ل گذشته صادر شده استهزار تنی میگوی تولیدی سا 41تن از مجموع  400

امارات و کشورهای عربی جزو : گلشاهی اتحادیه اروپا، روسیه و ویتنام را جزو بازارهای جدید میگوی ایرانی برشمرد و تصریح کرد

 .شوند بازارهای سنتی میگو محسوب می

 چین، آمریکای شمالی و اتحادیه اروپا مشتریان جدید خاویار پرورشی ایرانی

سعه بازار سازمان شیالت ایران درباره خاویار پرورشی نیز با اعالم اینکه استحصال خاویار از ماهیان پرورشی در حال مدیرکل دفتر تو

کشورهای آمریکای شمالی، کانادا، : انجام است و تا یک ماه آینده وضعیت تولید و صادرات نیز مشخص خواهد شد، تأکید کرد
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ویار پرورشی ایران هستند، اما باید تا زمان تولید صبر کرد تا پتانسیل صادراتی کشور اتحادیه اروپا، امارات و چین مشتریان خا

 .مشخص شود

 های بزرگ کشور درصدی آبزیان در فروشگاه 05تخفیف 

ها در ماه مبارک رمضان در  با همکاری اتحادیه: های عرضه نیز برگزار نشد، اظهار داشت گلشاهی با اعالم آنکه امسال نمایشگاه

 .شود درصدی لحاظ می 31های بزرگ و کوچک کشور تخفیف  می فروشگاهتما

های بخش خصوصی، محصوالت شیالتی خود را با تخفیف فوق  های شهروند، رفاه و سایر فروشگاه فروشگاه: وی در پایان یادآور شد

 ./کنند به مشتریان عرضه می
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 شیالت
 آیانا - 0/9۲خرداد  0/: تاریخ

  روزه هواشناسی کشاورزی به کشاورزان سراسر کشورروزه هواشناسی کشاورزی به کشاورزان سراسر کشور  های پنجهای پنج  توصیهتوصیه

 .چهارم و پنجم تیرماه ارائه کردهایی را به کشاورزان سراسر کشور برای روزهای یکم، دوم، سوم،  اداره هواشناسی کشاورزی توصیه

 :های شرقی و غربی، اردبیل و زنجان های آذربایجان استان

 :باغبانی -

 های دو شنبه تا چهار شنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روز -

 پرورش قارچ و انبارهاهای  ها، سالن تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه -

 استفاده از کود اوره به صورت سرک در حین آبیاری در درختان کم رشد -

 های مضر کشاورزی با استفاده از طعمه مسموم مبارزه با موش -

 های پیش اگاهی مبارزه با نسل دوم کرم آلو براساس توصیه -

 انجام هرس سبز در باغات انگور،دانه دار و هسته دار -

 عملیات داشت از جمله مدیریت تغذیه، مدیریت آبیاری، کنترل عوامل زیان آور در باغات میوه اجرای -

 های رطوبتی ها و استرس های ناشی از تنش مدیریت آبیاری در باغات میوه برای مقابله با خسارت -

 های پر مصرف و ریز مغذی تغذیه بهینه باغات میوه با استفاده از کود -

 ری پوسیدگی طوقه در درختان هسته دارمبارزه با بیما -

 ردیابی و کنترل آفت شب پره مینوز در مزارع گوجه فرنگی -

 های جوان کنترل آفت زنجیره مو از طریق هرس سبز سرشاخه -

 شروع مبارزه با نسل دوم کرم خوشه خوار در حاشه شهر -

 ها در باغات مبارزه با شته -

 مبارزه با سفیدک سطحی در باغات -

 مبارزه با بیماری لکه سیاه در باغات سیب -

 ردیابی و مبارزه با آفت کرم غوزه در محصول گوجه فرنگی -

 ردیابی و مبارزه با آفت کنه در محصول لوبیا -

 شروع مبارزه تلفیقی با کرم گلوگاه انار -

 :زراعی -

 شروع عملیات برداشت گندم و جو دیم و کلزا -

 رع پس از برداشت غالت با استفاده از خاکورزهای حفاظتیمدیریت بقایای گیاهی در مزا -

اجرای عملیات داشت از جمله وجین، خاک دهی پای بوته، مصرف کود سرک و مدیریت دور آبیاری در زراعتهای چغندر قند،یپاز  -

 های رطوبتی و سیب زمینی، ذرت و گوجه فرنگی برای مقابله با تنش

 استفاده از کودهای پتاسه برای افزایش مقاومت گیاهان به شرایط خشکی های بهاره با تغذیه بهینه زراعت -

 ادامه عملیات کاشت ذرت علوفه ای و سورگوم -

 مبارزه با پوسیدگی ریشه در مزارع چغدر قند -
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 در مزارع چغندر قند( خرطوم کوتاه و بلند)مبارزه با سر خرطومی -

 مبارزه با شته سیاه در مزارع چغندر قند -

 پایش آفات و بیماری در مزارع ذرت و پنبه -

 تنک و وجین به همراه کود دهی سرک مرحله دوم چغندر قند به همراه آبیاری -

 تهیه ادوات الزم جهت برداشت کلزا -

 های برداشت قبل از شروع برداشت مزارع بذری پاک نمودن ماشین -

 ل وقوع رگبارهای پراکنده در سطح استانهای رسیده با توجه به احتما تسریع در برداشت کندم و جو -

 بازید از مزارع غالت ورد یابی پوره سن گندم در صورت مشاهد ه الودگی با همکاری ونظر یه کارشناسان کشاورزی -

 اجرای عملیات حفظ رطوبت در اراضی آیش دیم با استفاده از گاو آهن پنجه غازی -

 های زیر زمینی یه سفرههدایت آبهای جاری به انهار آبیاری جهت تغذ -

 :دامداری -

 ها ها و دامداری تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری -

 :زنبورداری -

 خودداری از افزودن برگ موم اضافی به دلیل کوچ ییالقی -

 امادگی برای مبارزه با نوزما در شوک سرمایی ییالق -

 کارگرجهت آمادگی کوچ به ییالقایجاد تعادل بین تعداد کادرهای داخل کندو با جمعیت  -

 :های کرمانشاه، کردستان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد استان

 :باغبانی -

های لرستان، کردستان، همدان و چهار محال و بختیاری از روز  احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان -

 های چهارشنبه و پنج شنبه به دلیل وزش باد ر استان کرمانشاه در روزدوشنبه تا جمعه و د

 های پرورش قارچ و انبارها ها، سالن تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه -

 های گل سال آینده انجام هرس سبز دردرختان میوه علی الخصوص درختان سیب با توجه به اهمیت آن در تشکیل جوانه -

 فرنگی برای مبارزه با پروانه مینوز گوجه فرنگی طبق توصیه کارشناسان کلینیک گیاه پزشکیکنترل مزارع گوجه  -

 های نباتی در باغات میوه با توجه به وجود گردوغبار واثرات آن بر روی درختان مبارزه به موقع با کنه -

 قیقهای تغذیه ای د نمونه گیری از برگ درختان میوه جهت انجام آزمون برگ جهت توصیه -

 ها مرحله دوم مبارزه با بیماری سفیدک مو در تاکستان -

 مبارزه مکانیکی با علف هرز عروسک پشت پرده در مزارع سیب زمینی و گوجه فرنگی -

 :زراعی -

 ها و مبارزه به موقع قبل از رفتن به کوه بازدید مزارع گندم در خصوص تجمع سن مادر در لنکرکاه -

 های هرز های چغندر قند به منظور مبارزه با علف زنی تیغه شمشیری بین ردیف انجام عملیات کولتیواتور -

 ها ها وخاک دهی پای بوته انجام عملیات فارویرزنی پس از کولتیواتورزنی بین ردیفهای چغندر قند به منظور احیای جوی -



 
مطالعات راهبردی کشاورزی و آبمرکز ملی   

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته چهارم خرداد 

 

962 
 

برگ ودر مزارع چغندر قند برای حفظ های  مصرف کود مایع بر در مزارع یونجه جهت استحکام طوقه وافزایش تعداد جوانه -

 سالمت غده

 خوشه چینی علف هرز جودره در حاشیه و داخل مزارع گندم و جو بمنظور کاهش تراکم علف هرز موصوف طی سالهای آتی -

 :دامداری -

 ها ها و دامداری تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری -

 م پد کولینگ به این سیستم با توجه به فرارسیدن فصل گرماهای فاقد سیست اقدام به مجهز نمودن مرغداری -

 :زنبورداری -

 محافظت از کندوها در برابر وزش باد -

 :آالت کشاورزی ماشین -

 ضد عفونی کردن دستگاه کمباین جهت مقابله با انتشار امراض گندم در مناطق گرمسیر -

 :های گیالن و مازندران استان

 :باغبانی -

 جام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روز سه شنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باداحتیاط در ان -

 های پرورش قارچ و انبارها ها، سالن تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه -

 کاهش حجم و ساعت آبیاری در طول پانزده روز آینده با توجه به شرایط جوی در طول هفته وسخت شدن هسته زیتون -

 های ریز و دوقلو در باغات کیوی میوهتنک  -

ای با توجه به شرایط آب و هوایی و با نظر  مصرف کودهای فسفره در تامسون و کودهای پتاسه در نارنگی به صورت ریشه -

 کارشناس مربوطه

 های آرام روزپاشی عناصر کلسیم، بور و ازت در مرکبات با توجه به شرایط آب و هوایی و نظر کارشناس مربوطه در  محلول -

 مبارزه مکانیکی و شیمیایی علیه کرم سفید ریشه در باغات مثمر و غیر مثمر -

 ها با نظر کارشناسان ها و بالشک مبارزه با شپشک -

 های هرز پای درختان ها و علف ها و تنه جوش مرحله دوم حذف پاجوش -

 محلول پاشی باغات با اولویت کود پتاسه در ساعات آرام روز -

 یه اقالم و مواد مورد نیاز جهت مبارزه با آفت مگس زیتونته -

 :زارعی -

 انجام آبیاری تناوبی در مزارع برنج داخل شبکه آبیاری سد سفید رود -

زهکشی میان فصل در زمان حداکثر پنجه زنی در مزارع برنج خارج از شبکه آبیاری سد سفید رود و فاقد قابلیت انجام آبیاری  -

 تناوبی

 (در مناطق غربی و مرکزی استان مازندران)خشکاندن مزارع باتالقی نشاء شده برنج  -

 کاشت سویا و ذرت -

 ها سایر سبزی... برداشت از مزارع آماده نخودفرنگی و -

 کود پاشی سرک اوره و پتاس در مزارع برنج -
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 ای در مناطق باال دست استان گیالنبرداشت گیاهان علوفه -

 زارع سویا، ذرت و غیرهکودپاشی سرک م -

 تغذیه تکمیلی محصوالت زراعی بهاره به صورت خاکی و محلول پاشی -

 (در استان مازندران)کنترل شیمیایی بیماری بالست برنج در ارقام حساس، محلی و مزارع آلوده  -

 :زنبورداری -

 محافظت از کندوها در برابر وزش باد -

 :دام و طیور -

 ها ها و دامداری رطوبت در مرغداریتهویه و تنظیم دما و  -

 در تغذیه طیور "دان پلت"استفاده از  -

 :شیالت -

 به منظور بهبود شرایط محیط پرورش، آبگیری کامل استخرها طی هفته جاری -

 هوادهی شبانه در استخرهایی که دچار مشکل شده اند و تغذیه دستی در طول روز -

 :استان گلستان

 :باغبانی -

 انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی از روز دوشنبه تا چهارشنبه به دلیل بارش پراکنده احتیاط در -

 های پرورش قارچ و انبارها ها، سالن تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه -

 های برداشت محصوالت جالیزی کدو وخیار های ازته در بین فواصل چین خودداری از استفاده بیش از حد مجاز از کود -

 های هرز های گوجه فرنگی همراه با مصرف کود سرک ازته و کلرورپتاسیم و وجین علف خاکدهی پای بوته -

کنترل عوامل بیماری زا با سموم توصیه شده در مزارع گوجه فرنگی و جالیز پس از مشورت با کارشناسان حفظ نباتات و  -

 های گیاه پزشکی کلینیک

 که به مرحله برداشت رسیده اند( گوجه فرنگی و جالیز)ت خودداری از سم پاشی مزارع زودکاش -

ها جهت ردیابی آفات کرم غوزه پنبه، شب پره در مزارع گوجه فرنگی پس از  رهاسازی عوامل بیولوژیک و به کارگیری تله و فرمون -

 مشورت با کارشناسان حفظ نباتات

پسیل در باغات زیتون پس از مشورت با کارشناسان حفظ نباتات و ها در باغات مرکبات و آفت  ها و بالشتک کنترل آفات شپشک -

 کلینیکهای گیاه پزشکی

 های آینده آبیاری منظم باغات تازه کشت شده به خصوص در اراضی شیبدار با توجه به شرایط دمایی روز -

 :زراعی -

 ترد شدن ساقه و ریشه های شالی جهت جلوگیری از خودداری از مصرف بیش از حد مجاز کود ازته در خزانه -

 کشت سورگوم، ذرت و ارزن پس از برداشت گندم -

 درصد در هنگام برداشت بذرهای تکثیری گندم و جو 43رعایت میزان مجاز رطوبت  -

 خودداری از برداشت گندم و جو در اوایل صبح و هنگام غروب با توجه به افزایش درصد رطوبت هوا -

 پس از آبیاری مزرعهکشت سویا، آفتابگردان و پنبه  -
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 کارگذاردن فرمون در خزانه شالی جهت ردیابی کرم ساقه خوار شالی -

در اثر گرما در طول شب تا ارتفاع دو سانتیمتر آب در ( کلئوپتیل)های شالی  شالیکاران به منظور جلوگیری از سوختگی جوانه -

 .یندخزانه وارد نمایند و در بعدازظهر روز بعد آب از خزانه خارج نما

 :دامداری -

 ها ها و دامداری تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری -

 :زنبورداری -

 محافظت از کندوها در برابر وزش باد -

 :های تهران، البرز، قم، قزوین، مرکزی و سمنان استان

 :باغبانی -

روز دوشنبه تا جمعه و در استان مرکزی در روز  های تهران و البرز از احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان -

های سمنان و قم در روزهای دوشنبه تا جمعه به دلیل وزش باد و در استان  پنج شنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد و در استان

 قزوین در روز دوشنبه به دلیل وزش باد شدید و در روز چهارشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد

 (ساعات ابتدایی یا پایانی)ها آلوده به سفیدک سطحی برای مبارزه با آن در ساعات خنک روز گرد پاشی تاکستانگو -

 های شکسته شده ناشی از وزش باد استفاده از چسب هرس در محل سرشاخه -

 حفظ رطوبت و دمای مناسب در گلخانه جهت جلوگیری از طغیان کنه تار عنکبوتی -

 با توجه به روند افزایش دماتنظیم دور آبیاری  -

 شروع مبارزه تلفیقی با کرم گلوگاه انار -

 :زراعی -

 عملیات برداشت محصول غله در ساعات آرام جهت جلوگیری از ریزش دانه -

 خودداری از آبیاری سنگین با توجه به وزش باد -

 (ورس)های گندم ساقهخودداری از آبیاری سنگین در مزارع گندم جهت جلوگیری از خوابیدگی  -

 کشت گیاهان سورگوم،کنجد، ارزن، گلرنگ وآفتابگردان درمناطقی دارای بحران کم آبی -

 :دامداری -

 ها ها و دامداری تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری -

 گرماهای فاقد سیستم پد کولینگ به این سیستم با توجه به فرارسیدن فصل  اقدام به مجهز نمودن مرغداری -

 :زنبورداری -

 محافظت از کندوها در برابر وزش باد -

 :منابع طبیعی -

 های گسترده خودداری از ایجاد آتش در مراتع با توجه به افزایش دما، کاهش رطوبت هوا و وزش باد و امکان وقوع آتش سوزی -

 :های اصفهان و یزد استان

 :باغبانی -

 م پاشی از روز دوشنبه تا جمعه به دلیل وزش باداحتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و س -
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 شروع مبارزه تلفیقی با کرم گلوگاه انار -

محلول پاشی با آب خالص و سپس با سموم خاص آن در صورت وجود آفت کنه تارعنکبوتی بر روی گیاهانی از قبیل خیار،  -

 خربزه، کدو، گوجه، بادنجان و بامیه با توجه به افزایش دمای هوا

های آفت زده از مزرعه جمع آوری و منهدم یا به  ت کاهش خسارت کرم غوزه و کرم خاردار قبل از سم پاشی جالیز تمام میوهجه -

 .مصرف خوراک دام برسند

 انجام تهویه هوای گلخانه جهت کم کردن تفاوت دمای روز و شب باتوجه به گرم شدن هوا در روزهای آینده -

 ت خنک روز و بالفاصله بعدازبرداشت به محلهای سایه وخنک منتقل گردندبرداشت محصوالت باغی درساعا -

 های بذری سیب زمینی درفضای آزاد به منظورجلوگیری ازسرمازدگی در مناطق غربی استان اصفهان خودداری ازقراردادن غده -

های اصفهان،فالورجان،نجف  هرستانهای گیاه پزشکی در ش مبارزه با نسل دوم کرم خوشه خوارانگور پس از مراجعه به کلینیک -

 آباد وتیران

 (چادگان،فریدن،فریدون شهر،بویین میاندشت وسمیرم)تسریع در کاشت سیب زمینی درمناطق سردسیراستان اصفهان  -

 :زراعی -

 خودداری از ذخیره سازی محصول برداشت شده درفضای باز -

 اتمام کشت سورگوم در مناطق مرکزی استان اصفهان -

 اشت مزارع کلزا درشهرستانهای مناطق گرمسیر و مرکزی استان اصفهانبرد -

کاشت ذرت،آفتاب گردان اصالح شده و سایرمحصوالت تابستانه درمناطق مرکزی استان اصفهان درصورت تامین آب مورد نیاز  -

 تاپایان دوره رویشی

 :دامداری -

 ها ها و دامداری تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری -

 ها به علت تنش گرما ها با توجه به افزایش دمای هوا و آسیب پذیری دام قرار دادن آب کافی و سالم جهت شرب دام -

 های فاقد سیستم پد کولینگ به این سیستم با توجه به فرارسیدن فصل گرما اقدام به مجهز نمودن مرغداری -

 :زنبورداری -

 محافظت از کندوها در برابر وزش باد -

 :منابع طبیعی -

 های گسترده خودداری از ایجاد آتش در مراتع با توجه به افزایش دما، کاهش رطوبت هوا و وزش باد و امکان وقوع آتش سوزی -

 :های خراسان شمالی و خراسان رضوی استان

 :باغبانی -

 اداحتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی از روز دوشنبه تا جمعه به دلیل وزش ب -

 های پرورش قارچ و انبارها ها، سالن تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه -

 مبارزه شیمیایی جهت مقابله با لکه غربالی و آنتراکنوز و سفیدک سطحی در باغات آلوده -

 ...(گوجه فرنگی، فلفل، پیاز و)تسریع در انتقال نشاء به مزارع  -

 ت ایجاد تهویه به منظور جلوگیری از شیوع بیماری سفیدکهرس سبز و بریدن برگهای اضافه درختان جه -
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 :زراعی -

 های شالیزارهایی که جهت نشاء اختصاص داده شده کنترل میزان آب کرت -

 اجرای عملیات حفظ رطوبت در اراضی آیش دیم با استفاده از گاو آهن پنجه غازی -

 ن میزان دما و رطوبت و کاهش ریزش بذرانجام عملیات برداشت غالت در اواسط روز به جهت مناسب بود -

 :دامداری -

 ها ها و دامداری تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری -

 های فاقد سیستم پد کولینگ به این سیستم با توجه به فرارسیدن فصل گرما اقدام به مجهز نمودن مرغداری -

 :زنبورداری -

 محافظت از کندوها در برابر وزش باد -

 زمان سم پاشی به زنبورداران جهت جلوگیری از تلف شدن زنبورهااعالم  -

 :منابع طبیعی -

 های گسترده خودداری از ایجاد آتش در مراتع با توجه به افزایش دما، کاهش رطوبت هوا و وزش باد و امکان وقوع آتش سوزی -

 :آالت کشاورزی ماشین -

 ار امراض گندمضد عفونی کردن دستگاه کمباین جهت مقابله با انتش -

 :های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان استان

 :باغبانی -

 احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی از روز دوشنبه تا جمعه به دلیل وزش باد -

 های پرورش قارچ و انبارها ها، سالن تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه -

 سفید با توجه به افزایش دمای هوا ها و مگس احتمال طغیان کنه -

 حفظ رطوبت و دمای مناسب در گلخانه جهت جلوگیری از طغیان کنه و مگس سفید -

 های خرما با پوشش مناسب جهت جلوگیری از خشکیدگی انجام آبیاری منظم و پوشاندن خوشه -

 خرما در مناطق شرقی استان کرمانها جهت کاهش خشکیدگی  استفاده از کودهای پتاسه با درصد باال در نخلستان -

 های آفت شپشک نخودی خودداری از سم پاشی با توجه به هم زمانی خروج حشرات کامل زنبورهای پارازیت با ظهور پوره -

 ها در باغات پسته های هرز به صورت مکانیکی و هرس پاجوش حذف علف -

 کنترل لیسه ریشه درختان در مناطق آلوده -

 های آلوده جهت مبارزه با آفت کرم خراط های غیرشیمیایی، مانند فرمون، تله نوری و سمبه زنی و هرس شاخه استفاده از روش -

 برداشت گل محمدی در ساعات اولیه روز -

ها به همراه مصرف کودهای سرک ازته در مزارع  های هرز و خاک دهی پای بوته استفاده از کولتیواتور جهت دفع مکانیکی علف -

 یسیب زمین

های بعدی در صورت  های پسته و برای نسل مبارزه با نسل اول آفت پروانه پوست خوار میوه پسته یک هفته بعد از تشکیل میوه -

 نیاز و بر اساس تراکم آفت، مبارزه شیمیایی تحت نظر کارشناسان گیاهپزشکی
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الس با توجه به مناسب بودن شرایط جوی جهت های زرد رنگ عمودی جهت مبارزه غیر شیمیایی با آفت مگس گی استفاده از تله -

 طغیان آفت

 بهترین زمان سم پاشی جهت مبارزه با آفت پسیل پس از مشورت با کارشناسان گیاه پزشکی -

 ردیابی و مبارزه آفت پسیل مرکبات در مناطق کانونی آن در شهرهای جنوبی با کسب نظر کارشناسان مربوطه -

 ه به باغاتهای گلدانی پست انتقال نهال -

 :زراعی -

 مبارزه با علف هرز و بیماریهای قارچی مانند قارچ فوزاریوم در مزارع -

 کشت زعفران در سال اول از خرداد ماه به بعد به صورت خشکه کاری جهت افزایش گلدهی در سال اول -

 :دامداری -

 ها ها و دامداری تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری -

 های فاقد سیستم پد کولینگ به این سیستم با توجه به فرارسیدن فصل گرما هز نمودن مرغداریاقدام به مج -

 :زنبورداری -

 محافظت از کندوها در برابر وزش باد -

 :آالت کشاورزی ماشین -

 ضد عفونی کردن دستگاه کمباین جهت مقابله با انتشار امراض گندم -

 :های فارس، بوشهر و هرمزگان استان

 :باغبانی -

 احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی از روز دوشنبه تا جمعه به دلیل وزش باد -

 های پرورش قارچ و انبارها ها، سالن تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه -

 حفظ رطوبت و دمای مناسب در گلخانه جهت جلوگیری از طغیان کنه -

 (ساعات ابتدایی یا پایانی)فیدک سطحی برای مبارزه با آن در ساعات خنک روزها آلوده به س گوگرد پاشی تاکستان -

 های شکسته شده ناشی از وزش باد استفاده از چسب هرس در محل سرشاخه -

 :دامداری و مرغداری -

 ها ها و دامداری تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری -

 پد کولینگ به این سیستم با توجه به فرارسیدن فصل گرماهای فاقد سیستم  اقدام به مجهز نمودن مرغداری -

 :زنبورداری -

 محافظت از کندوها در برابر وزش باد -

 :های ایالم و خوزستان استان

 :باغبانی -

 احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی از روز دوشنبه تا جمعه به دلیل وزش باد -

 های آینده توجه به گرم شدن هوا طی روز آبیاری مزارع هندوانه و خربزه با -

 های پرورش قارچ و انبارها ها، سالن تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه -
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 حفظ رطوبت و دمای مناسب در گلخانه جهت جلوگیری از طغیان کنه -

 های هرز بین درختان و مسیرهای آبیاری جهت کاهش هدر رفت آب مبارزه با علف -

 زارع سبزی با توجه به افزایش دمای هواآبیاری باغات، م -

 مبارزه با آفات و بیماریهای باغات میوه -

 :زراعی -

 های منابع طبیعی خودداری از آتش زدن بقایای مزارع و کاه و کلش به سبب فقر خاک و احتمال آتش سوزی عرصه -

 ی خاک در استان خوزستانکاشت محصول ماش به عنوان کود سبز پس از برداشت گندم جهت افزایش حاصلخیز -

 استفاده از زنبور پارازیتوئید براکون جهت مبارزه با کرم ذرت بهاره -

برداشت سریع مزارع رسیده گندم جهت جلوگیری از ریزش گندم با توجه به افزایش دما و از دست رفتن رطوبت دانه در استان  -

 ایالم

 :دامداری و مرغداری -

 ها به منظور خنک نمودن آنها ها و دامداری در مرغداریتهویه و تنظیم دما و رطوبت  -

 های فاقد سیستم پد کولینگ به این سیستم با توجه به فرارسیدن فصل گرما اقدام به مجهز نمودن مرغداری -

 ها به علت تنش گرما ها با توجه به افزایش دمای هوا و آسیب پذیری دام قرار دادن آب کافی و سالم جهت شرب دام -

 :نبورداریز -

 /محافظت از کندوها در برابر وزش باد -

/news/fa/ir.iana.www//:http94144D%/1%D%AA3% 
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 شیالت
 آیانا - 0/9۲خرداد  59: تاریخ

  دانشگاه تهراندانشگاه تهرانامضای تفاهمنامه همکاری مشترک سازمان شیالت ایران و امضای تفاهمنامه همکاری مشترک سازمان شیالت ایران و 

وری در منابع آبزی جمهوری اسالمی ایران تفاهمنامه همکاری مشترک سازمان شیالت  پروری و ارتقای بهره با هدف توسعه آبزی

 .ایران و دانشگاه تهران به امضا رسید

ایران و دانشگاه تهران به به گزارش ایانا از روابط عمومی سازمان شیالت ایران امروز تفاهمنامه همکاری مشترک سازمان شیالت 

مدت پنج سال در محل سازمان شیالت ایران به امضای حسن صالحی، معاون وزیر و رئیس سازمان شیالت ایران و محمد 

 .رحیمیان، معاون پژوهشی دانشگاه تهران رسید

منظور برطرف کردن  الت ایران بهای دانشگاه تهران و سازمان شی های پژوهشی، آموزشی و مشاوره بنا بر این گزارش، توسعه همکاری

وری در منابع آبزی جمهوری اسالمی ایران از  پروری و ارتقای بهره نیازهای علمی و انجام تحقیقات کاربردی با اهداف توسعه آبزی

 .مابین است اهداف این تفاهمنامه همکاری مشترک فی

خلیج فارس، دریای عمان و دریای )های دریایی  در قفسپروری  های فاز نخست همکاری مشترک شامل توسعه آبزی همچنین پروژه

 .در این راستا اجرایی خواهد شد... های شور و پروری در آب شیرین و همچنین با استفاده از آب ، توسعه آبزی(خزر

نوب ایران های بسیار خوبی در دریای شمال و ج امکانات و ظرفیت: معاون وزیر و رئیس سازمان شیالت ایران در این مراسم گفت

های  طور مؤثرتری فعال شده و ظرفیت وجود دارد که با توجه به قدمت دانشگاه تهران بسیار ضروری است که در حوزه شیالت به

صنعتی شاهد دستاوردهای ارزنده  -موجود سازمان شیالت ایران و دانشگاه تهران به یاری صنعت شیالت آمده تا با رویکرد علمی 

 .ن راستا باشیمعلمی و کاربردی در ای

اطالعات موجود در شیالت ایران گسترده است که استفاده از آنها چراغ راه مؤثری را در آینده صنعت فراهم : حسن صالحی، افزود

ها موجود است که با تعامل یکدیگر امکان حل مسائل بهتر از پیش جلو  دریایی از علوم و ناشناخته: وی خاطرنشان کرد.خواهد کرد

هر چند که . از اینکه این فضای جدید ایجاد شده خوشحالیم: رحیمیان، معاون پژوهشی دانشگاه تهران نیز اظهار داشت.خواهد رفت

 .از قدیم این ارتباطات وجود داشته است

جانبه داشت و  شود یک هماهنگی همه می: هاشم، رئیس موسسه آب دانشگاه تهران نیز در این مراسم گفت محمدعلی بنی

 ./چیزی که مهم است تبدیل علم به صنعت و حل مشکالت آن است. به موضوعات نگاه کردای  فرارشته

/news/fa/ir.iana.www//:http94111D%/1%A4%D 
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 شیالت
 خبرنگاران جوان – 0/9۲خرداد  5۹: تاریخ

  زنده دریای خزرزنده دریای خزرتراژدی انقراض در کمین فسیل تراژدی انقراض در کمین فسیل 

 .ماهیان خاویاری چندسالی است که به دلیل آلودگی دریای خزر و قاچاق این گونه از ماهیان در معرض انقراض قرار دارد

در یک میلیون سال پیش پا به ای هستند که  های زنده ، ماهیان خاویار فسیلخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

ها شامل قره برون، اوزون برون، ماهی شیپ، ماهی سیبری و فیل ماهی را در  گونه از این ماهی 1اند دریایی خزر  عرصه آبی گذاشته

 .خود جای داده است مهمترین آنها فیل ماهی و با کیفیت ترین خاویار از آن به عمل می آورد

آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  نغمه نظری مدیر شیالت و امور

سازمان شیالت ایران پرورش ماهیان خاویاری را با هدف بازسازی ذخایر دریایی خزر و پرورش در محیط های پرورشی انجام : گفت

اکثر استان های ساحلی : مشغول پرورش این ماهیان هستند، افزود ر واحد در کشو 10وی با بیان اینکه هم اکنون حدود .می دهد

 .همچنین استان های غیر ساحلی از جمله اصفهان، قزوین، فارس و تهران کم و بیش در پرورش ماهیان خاویاری فعالیت می کنند

طبق آخرین آمار سازمان : ، ادامه دادتن تولید داشته باشیم 90نظری با اشاره به اینکه در این طرح پیش بینی می کنیم که امسال 

 .تن خاویار پرورشی تولید کرده است 3تن گوشت ماهی و خاویار از انواع گونه ها و  4000شیالت ایران در کل کشور 

در راستای سال اقتصاد مقاومتی سازمان شیالت در : مدیر شیالت و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان تهران تصریح کرد

ای داشته است با توجه به اینکه استان تهران با کمبود آب شدیدی مواجه است سعی بر آن شده  ماهیان خاویاری توجه ویژهبخش 

 .تا ماهیانی که نیاز آبی کمتری دارند پرورش داده شود

 .ها را افزایش دهیمهم اکنون یک سایت پرورش ماهی در استان تهران وجود دارد و تالش می کنیم که تعداد این سایت : وی افزود

تولید گوشت ماهی خاویار هنوز به میزانی نرسیده که نیاز داخلی را : مدیر شیالت و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی اظهار داشت

همچنین در صورت تولید گوشت ماهی خاویار و تامین نیاز داخلی به طور . پوشش دهد اما خود خاویار پرورشی صادر می شود

 .اتی را برای صادرات انجام خواهد شدیقین اقدام

 پرورش ماهی خاویار با آب چاه کشاورزی**

یکی از سایت های پرورش ماهی خاویاری در اسالمشهر تهران با استفاده از آب چاه همزمان با آب کشاورزی اقدام به پرورش ماهی 

 .خاویار می کند

به دالیل مشکالتی که در سال های اخیر در : گفت خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانعمار صالحی کارشناس شیالت در گفتگو با 

است برهمین اساس سازمان شیالت بر آن شد تا ماهیان خاویاری را به آبهای  دریای خزر از جمله آلودگی دریا به وجود آمده 

امکان تولید مثل برای : ان اینکه آبزیان به دلیل داشتن پروتئین سالم نیاز به سرمایه گذاری دارد، افزودوی با بی.داخلی معرفی کند

ماهیان خاویاری بسیار کم شده است چرا که ایجاد سدها بر روی رودخانه ولگا، سفید رود و سایر رودخانه هایی که محل تخم ریزی 

 .افزایش پیا نکند آنها بوده و این امر سبب شده تا نسل ماهیان 

دلیل اصلی انقراض : این کارشناس شیالت با اشاره به اینکه از سالیان دور بازسازی ذخایر این ماهیان انجام شده است، تصریح کرد

 .قرار گرفتن ماهیان خاویار در دریای خزر و ایجاد سد بوده است

های سد سنگرود و همچنین در کشور شوروی سابق اقدام طی سال های گذشته در مکان هایی نظیر تکثیر گاه: صالحی ادامه داد

به تولید بچه ماهی و رهاسازی به دریایی خزر شده است که البته مشکالت دریای خزر بسیار جدی تر از اینهاست که با این مساله 

http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
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ولید و پرورش ماهیان ت: وی با اشاره به اینکه قیمت باالی این محصول باعث افزایش قاچاق این ماهیان شده است گفت.حل شود

 .خاویار عالوه بر کمک به توسعه اقتصادی زمینه را برای اشتغالزایی فراهم می کند

تولید کنندگان به تنهایی قادر به حل این مشکل : صالحی با تاکید براینکه در حوزه صادرات بسیار ضعیف هستیم اظهار داشت

ت در جهت رفع این موانع اجرایی شود تا بستر برای رونق صادرات این موجود نیستند باید سیاست ها و برنامه هایی توسط دول

  .محصول هموار شود

/news/fa/ir.yjc.www//:http1614444D%/1%D%AA1%B4%D 
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 شیالت
 خبرنگاران جوان - 0/9۲خرداد  /5: تاریخ

  چرا شیالت درباره تیالپیا حرف نمی زند؟چرا شیالت درباره تیالپیا حرف نمی زند؟

ماهی تیال پیا در مقایسه با ماهیانی که در کشور تولید می شود کیفیت پایینی دارد که امیدواریم افزایش تعرفه و افزایش قیمت، 

 .منجر به کاهش مصرف این محصول شود

ای در بازار مصرف آبزیان به خود  جایگاه ویژه ، ماهی تیالپیا با ورود به کشورخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

های ایرانی جای خود را باز کرده است؛ آبزی ای که تا چند سال پیش اسمش به گوش کمتر کسی خورده  اختصاص داده و در سفره

هزار تن رسیده و ارزش دالری این واردات طبق گفته مدیرعامل  40از   به ایران به بیش بود، در سال گذشته سهمش از واردات

 .میلیون دالر رسیده است 10  اتحادیه تکثیر و پرورش و صادرات آبزیان به

براساس این گزارش مدتهاست حرف و حدیث زیادی پشت سر تیالپیا هست و بر اساس آخرین تحقیقات مصرف مکرر این ماهی 

اک بوده اما در مورد مصرف غیرمداوم آن هنوز موردی اثبات نشده ؛ عده ای از کارشناسان آن را به عنوان یک ماهی با قیمت خطرن

هزار ساله آن و  1و ارزش غذایی پایین که سالمت مردم جامعه را نشانه رفته است یاد می کنند، برخی دیگر هم به قدمت پرورش 

 .شود،اشاره می کنند پرورش داده و به تمام جهان صادر میکشور دنیا  490اینکه در بیش از 

  در راستای آگاهی در خصوص جزییات آنچه که از سوی کارشناسان مختلف گفته می شود و بررسی صحت و سقم آن به سراغ

مورد ارزش عیسی گلشاهی مدیرکل دفتر بهبود کیفیت آبزیان شیالت ایران رفتیم که با واکنش جالبی روبرو شدیم که شک در 

 . پایین غذایی این آبزی را می توانست به یقین تبدیل کند

در ابتدای ماجرا طبق معمول همیشه که بعضی از مسئوالن از زیر بار جواب دادن شانه خالی می کنند، مدیرکل دفتر بهبود کیفیت 

ما حتی به صورت تلفنی هم موفق به  آبزیان شیالت ایران نیز همین روال را در پیش گرفت و بعد از تماسهای مکرر خبرنگار

 .برقراری ارتباط نشد و پاسخی دریافت نکرد و روز اول این پیگیری ها بدون نتیجه گذشت

در ادامه خبرنگار باشگاه خبرنگاران بازهم به دنبال جواب از مسئوالن امر بود که باز هم در ادامه آنها از دادن مصاحبه خودداری 

روزی به روز بعد موکول شد و در نهایت بعد از گذشت تقریبا یک هفته   یک هفته با بهانه های مختلف ازکردند و این امر در طول 

از این داستان همچنان ماجرای پاسخ نگویی سازمان شیالت تا جایی ادامه یافت که آقای رییس تمایل به مصاحبه ندادن درباره 

 .ی را بر دست خبرنگار ما ریختواردات ماهی تیالپیا جواب آخرش شد و به نوعی آب پاک

 و با این جواب یک سوال در ذهن نقش می بندد چه کسانی از این واردات سود می بردند ؟
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 شیالت
 جوانخبرنگاران  - 0/9۲خرداد  59: تاریخ

  درصدی تولید میگودرصدی تولید میگو  ۸2۸2افزایش افزایش 

شود تولید  بینی می هزار هکتار سطح زیر کشت میگو امسال پیش 4با توجه به : معاون توسعه آبزی پروری سازمان شیالت گفت

 .هزار تن برسد 31درصد افزایش به مرز  90میگو با 

با اشاره به  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ر حسین عبدالحی معاون توسعه آبزی پروری سازمان شیالت در گفتگو با خبرنگا

شود که میزان تولید به مرز  هزار هکتار سطح زیر کشت میگو امسال پیش بینی می 4با توجه به : وضعیت تولید میگو اظهار داشت

 .هزار تن برسد 31

هزار تن تولید  44سال گذشته به سبب شیوع بیماری لکه سفید در مزارع تنها : درصدی تولید میگو گفت 90وی با اشاره افزایش 

 .درصدی همراه باشد 90الی  31شود که تولید با افزایش  بینی می داشتیم که همواره امسال پیش

براساس آمارهای موجود : ازارهای هدف صادر شد، بیان کرددرصد میگوی تولیدی به ب 31عبدالحی با بیان اینکه سال گذشته 

 .امسال شرایط بهتری در بازارهای هدف و صادرات خواهیم داشت

بیماری لکه سفید همراه با تولید : معاون توسعه آبزی پروری سازمان شیالت با اشاره به برداشت میگو درشهریور ماه تصریح کرد

 .قبت و تمهیدات سازمان دامپزشکی امسال اتفاق خاصی در تولید صورت نگیردبوده اما امیدواریم با کنترل و مرا
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 شیالت
 ایرنا - 131/30/92/ :تاریخ خبر

  توسعه صادرات آبزی ایران به اروپا در گرو تشکیل کمیته مشترک شیالتی است توسعه صادرات آبزی ایران به اروپا در گرو تشکیل کمیته مشترک شیالتی است 

توسعه صادرات آبزی ایران به اروپا در گرو تشکیل کمیته مشترک شیالتی است که : رییس سازمان شیالت ایران گفت -ایرنا -تهران
 . امیداریم تابستان امسال این کمیته در بروکسل تشکیل شود

شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره صادرات آبزیان ایران به اروپا پس از اجرایی برنامه جامع حسن صالحی روز یک

در زمان تحریم ها صادرکنندگان ما بازارهای جدیدی در آسیای شرقی پیدا کردند و در این مدت : افزود( برجام)اقدام مشترک 

د که انتظار می رود در پسابرجام شرایط تغییر یابد و صادرات آبزیان به اروپا بخش محدودی از محصوالت نیز به اروپا صادر ش

 .گسترش یابد

وی تولید آبزیان ایران را کیفی و استاندارد عنوان کرد و هم اکنون یکی از مشکالت در این حوزه را تعرفه های ورود محصوالت 

 .شیالتی به ویژه میگو به اتحادیه اروپا ذکر کرد

به ایران داشت، پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک ( مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا)در سفری که خانم مورگینی : دصالحی افزو

شیالتی بین ایران و اتحادیه اروپا برای رفع مشکل تعرفه ها، صادرات، انتقال تکنولوژی و فرآوری مطرح شد و این مهم مورد توافق 

 .این کارگروه در بروکسل تشکیل شود تا صادرات توسعه پیدا کند قرار گرفت و امیدواریم تابستان امسال

وی معتقد است، بازار اروپا جای برای واردات محصوالت ایرانی همچون میگو، ماهیان خاویاری، شاه میگو و خاویار دارد و این روابط 

 .در پسابرجام گسترش می یابد

ان معتقدند وضعیت بازار اروپا به خوبی بازار آسیای شرقی مانند چین رییس سازمان شیالت ایران درباره این که برخی کارشناس

درصدی بین  43هم اکنون ما با مشکل تعرفه ها روبرو هستیم که شامل یک اختالف : کشش واردات محصوالت ایرانی را ندارد گفت

 .محصول ابران و رقبای ما همانند اکوادور است

نندگان ما گران است، بنابراین تالش داریم در مذاکراتی با اتحادیه اروپا این مشکل را این میزان تعرفه برای صادرک: صالحی گفت

 .برطرف کنیم

میلیون تن است که حدود یک میلیون تن آن را  440به گزارش ایرنا، هم اکنون مجموع تولیدات کشاورزی ایران بیش از 

 .محصوالت شیالتی تشکیل می دهد که یک درصد کل تولید است

درصد کل  40میلیون دالر آن یعنی معادل  910میلیارد دالر است که  961ارزش صادراتی محصوالت کشاورزی بیش از  مجموع

 .صادرات به محصوالت شیالتی مربوط می شود
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 شیالت
 ایرنا - 5931/30/92 :تاریخ خبر

  رایزنی با ارمنستان رایزنی با ارمنستان //اجرایی شدن قرارداد انتقال دانش فنی آبزیان از ایران به تاجیکستاناجرایی شدن قرارداد انتقال دانش فنی آبزیان از ایران به تاجیکستان

با اجرایی شدن برجام، یک شرکت ایرانی با تاجیکستان قرارداد انتقال : دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران گفت -ایرنا -تهران
 . نون در حال اجراستدانش فنی آبزیان امضا کرد و اک

( قزل آال)این قرارداد در زمینه انتقال دانش فنی ماهیان سردآبی : در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود« علی اکبر خدایی»

 .درصد پیش پرداخت نیز گرفته شده است 40و ساخت مزارع پرورش ماهی قطعی و 

هزار دالر است که تالش داریم شمار قراردادها  910بزیان در قرارداد اولیه ارزش صادراتی خدمات فنی مهندسی آ: وی اظهارداشت

 .هزار دالر برسانیم 400تا  600را با تاجیکستان به دو برابر افزایش دهیم و مبلغ ارزش صادرات را به 

نامه ها، نقدینگی شرکت ارایه خدمات فنی مهندسی در بخش آبزیان فعالیت جدیدی است و باید دولت در زمینه ضمانت : وی افزود

 .ها و تامین تجهیزات ما را یاری دهد

بانک ها، سازمان توسعه تجارت و صندوق ضمانت صادرات باید کمک کنند و تضمینی بدهند که شرکت های ما دچار : وی ادامه داد

ای ذیربط نقدینگی افزایش یابد انتظار می رود با کمک سازمان ه: دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران افزود.مشکل نشوند

 .تا تولیدکنندگان ایرانی بتوانند به تعهدات خود در تامین لوله، اتصاالت و پمپ از ایران عمل کنند

 .طبق قرارداد، تجهیزات مورد نیاز برای ساخت مزارع پرورش ماهی باید از ایران صادر شود: وی اضافه کرد

هم اکنون درحال رایزنی در این : قال دانش فنی آبزیان به این کشور نیز خبرداد و گفتوی از رایزنی ایران و ارمنستان برای انت

 .زمینه هستیم تا در صورت امضای قرارداد، این خدمات فنی مهندسی به ارمنستان نیز منتقل شود

میلیون تن آن را میلیون تن است که حدود یک  440به گزارش ایرنا، هم اکنون مجموع تولیدات کشاورزی ایران بیش از 

 .محصوالت شیالتی تشکیل می دهد

 .درصد کل صادرت بخش کشاورزی را به خود اختصاص می دهد 40محصوالت شیالتی یک درصد کل تولید و 
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 شیالت
 فودپرس 0/92خرداد ماه  /5یک شنبه 

  درصد گران شددرصد گران شد  1515قیمت جهانی میگو قیمت جهانی میگو / / هزار تن میگوی پرورشیهزار تن میگوی پرورشی  1۳1۳تولید تولید 

: جاری رشدی نداشته باشد، گفت شود میزان تولید میگو در سال بینی می دبیر کل اتحادیه آبزیان با بیان اینکه پیش< مواد غذایی

 .یافته استدرصد افزایش  41قیمت جهانی این آبزی حدود 

اولین برداشت در مزارع پرورش : علی اکبر خدایی با بیان اینکه تولید میگوی پرورشی در کشور آغاز شده است، اظهارداشت

 .شود هرمزگان اوایل تیرماه انجام می

ال افزایش تولید نداریم، دلیل اینکه امس: اضافه کرد شود میزان تولید به اندازه سال گذشته باشد،  بینی می وی با اشاره به اینکه پیش

اند بنابراین  دیده از بیماری لکه سفید در سال گذشته، هنوز خسارت خود را از بیمه دریافت نکرده  این است که برخی مزارع زیان

در هزارتن میگو  41سال گذشته حدود : دبیرکل اتحادیه آبزیان افزود. نقدینگی الزم را برای انجام ذخیره سازی به موقع نداشتند

 .کشور تولید شد

با رعایت کردن مسائل امنیت : خدایی با بیان اینکه مساله شیوع بیماری لکه سفید میگو همیشه مطرح است، اظهارامیدواری کرد

 .زیستی و انجام اقدامات الزم توسط پرورش دهندگان مشکل خاصی در این زمینه پیش نیاید

ایم و داریم اما  همیشه بازارهایی را برای صادرات آبزیان و بویژه میگو داشتهما : وی درباره صادرات این محصول نیز اظهارداشت

 .درباره روسیه هدف ما این بود که با افزایش تولید به دنبال ایجاد بازاری جدید در این کشور باشیم

توانیم  اما ما نمی: د، ادامه دادمند هستند که به بازار روسیه توجه ویژه کنن خدایی با بیان اینکه دولت و بخش خصوصی بسیار عالقه

مان با این کشور چیست، ضمن  بازارهای قدیمی خود را به خاطر روسیه از دست بدهیم، چراکه مشخص نیست درنهایت تکلیف

 .اینکه هر لحظه امکان دارد روابط روسیه با کشورهای دیگر بهبود یابد و بازار ایران را فراموش کند

ای  برنامه ریزی ما در جهت صادرات به روسیه باشد و بنابراین ما برای بخشی از تولیدمان چنین برنامهنباید تمام : وی تصریح کرد

بینی شده باشد، سهم صادرات ایران به بازار   به گفته دبیرکل اتحادیه آبزیان کشور، اگر تولید امسال بیشتر از میزان پیش.داریم

 .میزان صادرات، حداقل به اندازه سال قبل خواهد بود کند در غیر اینصورت روسیه نیز افزایش پیدا می

بازار روسیه از نظر قیمتی برای ما جذابیت : تن میگو به روسیه صادر شده است، گفت 100خدایی با بیان اینکه سال قبل حدود 

ن دلیل قیمت جهانی این به همی: وی با اشاره به اینکه امسال تولید میگو در سطح جهان کاهش داشته است، افزود. چندانی ندارد

 .آبزی افزایش یافته است

درصد افزایش یافته و احتمال اینکه عدد مذکور بیشتر هم  41های جهانی این محصول حدود  به گفته وی، درحال حاضر قیمت

 .شود، وجود دارد
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 (نیشکر/ چغندر )شکر 

 فارس - 9۲31/3/1:  تاریخ

  ذخایر استراتژیک شکر کشور مطلوب استذخایر استراتژیک شکر کشور مطلوب است

در حال حاضر ذخایر استراتژیک شکر کشور در حد مطلوب قرار دارد و در هر زمان : مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت 

 . کنیم نیاز باشد با توزیع به موقع، بازار شکر را تنظیم می

شرکت بازرگانی دولتی، علی قنبری از موجودی مناسب ذخایر شکر کشور  به نقل از خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

با توجه به میزان ذخایر موجود شکر این شرکت، نگرانی و مشکلی در رابطه با تنظیم بازار این کاالی اساسی وجود : خبرداد و گفت

ور در حد مطلوب قرار دارد و در هر زمان در حال حاضر ذخایر استراتژیک شکر کش: مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی افزود.ندارد

 .کنیم نیاز باشد با توزیع به موقع، بازار شکر را تنظیم می

کنندگان و  به منظور تنظیم بازار ماه مبارک رمضان و در راستای حمایت از مصرف: معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

بخشی از موجودی شکر شرکت بازرگانی دولتی ایران با قیمت مصوب در اکنون  ها، هم کنندگان و جلوگیری از افزایش قیمت تولید

کننده به شکر را با  شرکت بازرگانی دولتی ایران تمام نیازهای صنایع و صنوف مختلف تولید: قنبری تصریح کرد.شود بازار عرضه می

ز در اختیار آنان قرار خواهد داد و این صنوف پ برداری واحدهای تولیدی اعم از قنادی و شیرینی بهره  قیمت مصوب و براساس پروانه

ها و وظایف  مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان اینکه یکی از مهمترین ماموریت.نگران تامین شکر مورد نیاز خود نباشند

دهیم که هر  کنندگان می این اطمیمان را به مردم و مصرف: این شرکت حفظ ذخائر و تنظیم بازار کاالهای اساسی است، تاکید کرد

 زمان نیاز باشد، با حضور به موقع در بازار و توزیع کاالهای در اختیار خود با قیمت مصوب، بازار را تنظیم و از ایجاد فشار و نوسانات

 .ها جلوگیری خواهیم کرد قیمت
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 شکر
 فارس - 9۲31/3/1:  تاریخ

انحصار در واردات انحصار در واردات / / شودشود  هزار کارگر میهزار کارگر می  ۸۸های تصفیه شکر منجر به بیکاری های تصفیه شکر منجر به بیکاری   کمبود ماده اولیه کارخانهکمبود ماده اولیه کارخانه

  شکرخامشکرخام

های تصفیه شکر منجر به  خام با بیان اینکه ادامه روند تأمین نشدن مواد اولیه کارخانه کنندگان شکر دبیر انجمن صنفی تصفیه 

 . های نیشکری و چغندری انحصار در واردات شکر خام دانست شود، دادن مجوز واردات شکر به کارخانه هزار کارگر می 9بیکاری 

یکی از  سال سابقه 10کارخانه قند ورامین با بیش از : گفت خبرگزاری فارسا خبرنگار اقتصادی وگو ب غالمحسین بهمئی در گفت

 .کرد فعالیت می تن شکرخام 410 های تصفیه شکرخام است که با ظرفیت تصفیه روزانه ترین کارخانه قدیمی

خام در کشور را  های دیگر تصفیه شکر ن شکرخام دلیل تعطیلی این واحد و واحددبیر انجمن صنفی کارفرمایی تصفیه کنندگا

ثبت سفارش و واردات شکر از سوی  39از بیستم فروردین ماه  :به این کارخانه عنوان کرد و افزود( شکرخام)نرسیدن ماده اولیه 

 .وزارت جهاد کشاورزی ممنوع اعالم شده است

کنندگان قند به دلیل عدم تأمین ماده اولیه با مشکل مواجه  خام و تولید تولیدی تصفیه شکر واحد 41بنابراین : وی تصریح کرد

 .ورامین تعطیل شده است  ها همچون کارخانه تصفیه شکر اند و برخی از این کارخانه شده

های تصفیه شکر،  انهکارخ دولت سال گذشته برای رفع مشکل: دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تصفیه کنندگان شکرخام تصریح کرد

کارخانه تصفیه شکر داد تا شکر وارداتی را  1ذخایر استراتژیک را در اختیار  هزار تن شکرخام برای 410مجوز واردات حدود 

 .ماه کارخانجات بود 9اولیه حدود  جوابگوی تأمین ماده صورت کارمزدی تصفیه کنند، اما این میزان تنها به

ها  آن  حیاتی های تصفیه شکر که ماده اولیه و ه ممنوعیت واردات شکرخام مجوز واردات به کارخانهبهمئی با بیان اینکه به بهان

در سال گذشته مجوز واردات بیش از  اما با اقدامات کامل انحصار طلبانه وزارت جهاد کشاورزی: گفت شود، شکرخام است، داده نمی

ها از چغندر و نیشکر تولید  رخانجات چغندری و نیشکری که نیاز اولیه آنهزارتن را به کا 100 هزارتن و امسال مجوز واردات 900

 .شود، داده است داخل تأمین می

بنابراین یک  :اند، گفت ایجاد کرده با بیان اینکه با این اقدام انحصار و تبعیض خام کنندگان شکر  دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تصفیه

 .ودش صنعت دیگر حمایت می و از تعطیل صنعت

ای به کارخانجات چغندری و نیشکری از سال گذشته و امسال به دلیل عدم  دلیل این کار را پرداخت بدهی ریالی یارانه: وی افزود

 .اند وجود نقدینگی دولت اعالم کرده

یه و حمایت از عدم تأمین ماده اول: تصریح کرد هزار کارگر در کارخانجات تصفیه شکر مشغول کار هستند، 9بهمئی با بیان اینکه 

شود که شکرخام مورد نیاز خود را قبال از  یک صنعت و رها کردن صنعت تصفیه شکر منجر به بیکاری کارگران این واحدها می

 .کردند واردات تأمین می

های چغندری و  دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تصفیه کنندگان شکرخام با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی صرفا از کارخانه

 .ها شکر خام وارداتی است، معلوم نیست هایی که ماده خام اولیه آن تکلیف کارخانه: کند، تصریح کرد نیشکری حمایت می

خام، با واردات و براساس سیستم عرضه و تقاضا  آزاد بود و کارخانجات تصفیه شکر 31قبل از سال  خام وی با بیان اینکه واردات شکر

آزاد است؛ اما گمرک ( ورود موقت)اگرچه براساس مجوز وزارت جهاد واردات به قصد صادرات مجدد : کردند، تصریح کرد فعالیت می

 .مخالف این گونه واردات است و تاکنون اقدامی در این رابطه انجام نشده است
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د در کشور هزار تن شکر سفی 100بهمئی با بیان اینکه تولید داخلی رشد خوبی داشته به طوری که سال گذشته یک میلیون و 

 .هزار تن است 310میلیون و  3نیاز داخلی کشور به شکر : تولید شد، بیان داشت

با اختصاص مجوز واردات شکرخام به : وی با بیان اینکه صدور مجوز واردات شکر خام بیانگر کسری شکر است، گفت

 .کارخانجات نیشکری و چغندری در واردات این کاال انحصار ایجاد شده است

دادن مجوز به بخشی از صنعت قند و شکر : ای باید کنترل شود، گفت با بیان اینکه واردات شکرخام براساس نظام تعرفهبهمئی 

 .های تصفیه شکر به دلیل نرسیدن ماد اولیه شده است های نیشکری و چغندری عمال موجب عدم فعالیت کارخانه یعنی کارخانه

اگر دولت توان تأمین ماده اولیه کارخانجات تصفیه : اولیه کارخانجات تعهد دارد، گفت وی با بیان اینکه دولت در مقابل تهیه ماده

های چغندری و  شکر را از تولیدات داخلی دارد، آن را در اختیار ما قرار دهد و اگر ندارند، چرا مجوز واردات شکر خام را به کارخانه

 .دهد دهد، اما همان مجوز را به ما نمی نیشکری می

کنندگان پرداخت شود،  نجمن صنفی کارفرمایی تصفیه کنندگان شکرخام با بیان اینکه یارانه باید از بودجه ساالنه به تولیددبیر ا

با دادن مجوز واردات شکرخام به کارخانجات چغندری و نیشکری قصد دارد تا از سود واردات بدهی ریالی  دولت: گفت

 .که این کار عمال پرداخت یارانه از جیب مردم است پرداخت کند ای به کارخانجات چغندری و نیشکری را یارانه

التفاوت قیمت  خام تأمین شود، ما حاضر هستیم، مابه ماده اولیه وارداتی کارخانجات تصفیه شکر در صورتی که: بهمئی بیان داشت

 .تومان است، پرداخت کنیم 390عرضه شکر درب کارخانه را با قیمت مصوب که 

هزار تن  100ها ساالنه  ظرفیت تولید این کارخانه: مورد عنوان کرد و گفت 41های تصفیه شکرخام در کشور را  انهوی تعداد کارخ

 .است
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 فارس - 9۲31/3/1:  تاریخ

هزار تن شکر تا پایان هزار تن شکر تا پایان   ۸22۸22واردات واردات / / های غیرفعالهای غیرفعال  پیشنهاد واردات شکرخام برای فعالیت مجدد کارخانهپیشنهاد واردات شکرخام برای فعالیت مجدد کارخانه

  خرداد خرداد 

هزار تن  410هفته گذشته به وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد دادم تا با واردات : های قند و شکر گفت دبیر انجمن صنفی کارخانه

 . های غیرفعال تصفیه شکرخام مجدد آغاز شود ستراتژیک فعالیت کارخانهشکرخام برای ذخایر ا

ماده اولیه : در مورد دلیل تعطیلی کارخانه تصفیه شکر ورامین گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  بهمن دانایی در گفت

محدودیت واردات شکرخام در راستای حمایت از تولید داخل، کارخانه تصفیه شکر ورامین این کارخانه شکرخام است و با توجه به 

 .برای ادامه فعالیت مواجه شده است با کمبود ماده اولیه

های  بقیه کارخانه: کارخانه تصفیه شکر در کشور موجود است، افزود 1های قند و شکر با بیان اینکه  دبیر انجمن صنفی کارخانه

در حال حاضر مشغول به فعالیت هستند، اما ممکن است با ادامه روند ممنوعیت وارد شکر با کمبود ماده اولیه و قطع تصفیه شکر 

 .فعالیت مواجه شوند

هزار تن شکر خام به کشور وارد شود، آیا این شکرهای وارداتی  900وی در پاسخ به این سؤال که تا پایان خرداد قرار است، بیش از 

های چغندری  بندی به کارخانه خیر، مجوز شکر وارداتی بر اساس سهمیه: گیرد، گفت خام قرار می های تصفیه شکر خانهدر اختیار کار

 .شود التفاوت قیمت عرضه شکر به بازار با قیمت مصوب، تأمین و جبران دارد، تا از سود واردات آن مابه و نیشکری تعلق

 900سال گذشته مقرر شد تا : ها چه اقدامی انجام شده است، گفت این کارخانه دانایی در پاسخ به این سوال که برای حل مشکل

 .هزار تن آن وارد شد 410هزار تن شکرخام برای ذخایر استراتژیک توسط شرکت بازرگانی دولتی به کشور وارد شود که فقط 

ی تصفیه شکر و به پیشنهاد اینجانب سال ها در راستای فعالیت کارخانه: های قند و شکر تصریح کرد دبیر انجمن صنفی کارخانه

 .های تصفیه شکر قرار گرفت هزار تن شکر وارداتی ذخایر استراتژیک برای تصفیه در اختیار کارخانه 410گذشته 

هزار تن  410با توجه به مشکالتی که برای کارخانجات تصفیه شکر پیش آمده هفته قبل پیشنهاد واردات : وی بیان داشت

های  دادم تا در صورت واردات، این شکر در اختیار کارخانه شکرخام ذخیره استراتژیک را به وزارت جهاد کشاورزی ارائهمانده  باقی

 .تصفیه شکر قرار گیرد

میلیون تن شکر  1چغندری و نیشکری و همچنین تصفیه شکر خام ظرفیت تبدیل  های کارخانه در مجموعه دانایی با بیان اینکه

های کشور با  میلیون تن است، بنابراین خود به خود کارخانه 3نیاز داخلی به مصرف شکرسفید حدود : رند، گفتخام به سفید را دا

 .کنند کمتر از نیمی از ظرفیت خود کار می

های قند و شکر با بیان اینکه چندی پیش وزیر جهاد کشاورزی موافقت خود را با ورود موقت شکر برای  دبیر انجمن صنفی کارخانه

توانند فعالیت کنند و یا ظرفیت غیرفعال خود را  ها می در صورت تحقق این امر تعدادی از کارخانه: رات مجدد اعالم کرد، گفتصاد

 .اندازند به راه
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 شکر
 آیانا - 0/9۲خرداد  59: تاریخ

هزار تن معامله شکر سفید در بورس کاال از ابتدای سال هزار تن معامله شکر سفید در بورس کاال از ابتدای سال   ۴5۴5/ / زندزند  نبض قیمت شکر در بورس کاال منظم مینبض قیمت شکر در بورس کاال منظم می

  تاکنونتاکنون

پس از رونق معامالت برخی محصوالت کشاورزی در بورس کاالی ایران از ابتدای سال جاری، از چند هفته پیش نوبت به شکر 

 .فعاالن بازار این محصول نیز در فضایی شفاف و رقابتی به معامله بپردازندرسید تا 

هر سال در ماه مبارک : گفت( ایانا)ولکس کاال با بیان مطلب فوق به خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  مدیرعامل کارگزاری سی

الب توجه جذابیت خرید این محصول در بورس نکته ج. یابد رمضان حجم دادوستد شکر در تاالر کشاورزی بورس کاال افزایش می

براساس آمار، حجم معامالت شکر سفید در بورس کاال از ابتدای سال تاکنون، به . دنبال داشته است کاالست که رونق معامالت را به

 .ه شدتن شکر در بورس کاال معامل 360هزار و  413در مجموع  31هزار تن رسیده است در حالی که طی کل سال  31حدود 

های بورس کاال  ها و پیگیری برنامه: کننده و خریدار شکر در بورس کاال افزود عنوان یکی از کارگزاران عرضه فرد به محمودرضا الهی

 .باعث شده است تا شاهد رونق معامالت محصوالت کشاورزی در این بازار شفاف باشیم

ن رشد قیمت داشته است، البته این افزایش نرخ در ماه رمضان توما 400شکر از سال گذشته تاکنون تنها : وی خاطرنشان کرد

گیری از نوسان قیمتی،  کشاورزی برای جلو یابد، اما وزارت جهاد  طوری که هر ساله در این ماه تقاضا برای شکر افزایش می نبوده به

تومان در هر  400تا  10با رقابت بین  گرم اعالم کرده که در بورس حداکثر تومان در هر کیلو 900نرخ این محصول را دوهزار و 

تومان قیمت  100تا دوهزار و  900رسد؛ این در شرایطی است که قیمت شکر در بازار آزاد بین دوهزار و  کیلوگرم به فروش می

شد نرخ اعالم قیمت شکر و معامالت این محصول در بازار رقابتی بورس کاال باعث شده تا شاهد ر: وی در پایان اظهار داشت.دارد

طوری که عرضه و تقاضای مستمر و منظم شکر در تاالر محصوالت کشاورزی باعث نظم در بازار آزاد  این محصول در بازار نباشیم، به

 ./این محصول نیز شده است
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 و فراوردههاشیر 

 آیانا - 0/9۲خرداد  5۲: تاریخ

  اختصاص مشوق صادراتی شیرخشک تا چند روز آیندهاختصاص مشوق صادراتی شیرخشک تا چند روز آینده/ / ممنوعیت واردات تمامی محصوالت لبنیممنوعیت واردات تمامی محصوالت لبنی

 .باید واردات تمام محصوالتی که ماده اولیه آنها از شیر است، ممنوع شود

اند که واردات اقالم مختلف لبنیاتی به کشور، بر  عقیده، هنوز بسیاری بر این (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

بیشترین اتهام در این زمینه نیز . کند تر می روز طیف مشکالت دامداران را گسترده انباشت شیرخام تولید داخل، دامن زده و روزبه

البته . ، در بازار توزیع شودصورت پودر وارد و بعد از مخلوط شدن با آب تواند به شود؛ محصولی که می به شیرخشک مربوط می

واسطه خرید تضمینی مطرح شد که رئیس سازمان تعاون روستایی  های تولیدشده به هایی نیز درباره احتمال ورود شیرخشک شبهه

ای ارسال شده که در تولید  اگر هم این اتفاق افتاده باشد، این محصول تنها به دو یا سه کارخانه": در رد این ابهام به ایانا گفته بود

ها نرفته  های دولتی به قصد تولید شیر به کارخانه د از آنها استفاده شده است؛ بنابراین به هیچ وجه شیرخشکشیرخشک نوزا

 ".است

ها از شیرخشک،  هرچند وزیر جهاد کشاورزی نیز در مراسم امضای تفاهمنامه با سازمان ملی استاندارد، درباره استفاده کارخانه

، تنها برای موارد خاص مانند استفاده برای نوزادان است؛ بنابراین شائبه تبدیل شیرخشک شود اگر شیرخشکی وارد می": عنوان کرد

 ".ها صحت ندارد به شیر مایع در کارخانه

ویژه شیرخشک را یکی از عوامل اصلی آشفتگی بازار شیرخام  اندرکاران، واردات اقالم مختلف به با این حال، هنوز تعدادی از دست

حتی دبیر انجمن صنفی . ها داشته باشد تواند منفعت بسیاری برای کارخانه های جهانی، می ا کاهش قیمتدانند، زیر داخلی می

هایی که برای تهیه  کار از شیرخشک گذشته و اکنون واردات مواد اولیه دیگری مانند مکمل: گاوداران ایران، در این باره به ایانا گفت

 .ه استشود، مشکل را دوچندان کرد پنیر استفاده می

تازگی صورت گرفته است، زیرا در چند ماه اخیر، بحث مازاد تولید  به احتمال قوی، چنین اقدامی به: علی آقابابایی معتقد است

 .شیرخام بیشتر از هر زمانی جلوه کرد و دامداران بسیاری را متضرر ساخت

وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  امروز در گفتاین در حالی است که رئیس مرکز اصالح ژنتیک و بهبود تولیدات دامی، 

ها در واقع همان کنسانتره پروتئین شیر هستند که واردات آنها در سنوات گذشته نیز صورت  این مکمل: اظهار داشت( ایانا)

ه اینکه هیچ دلیلی ندارد که محمدرضا مالصالحی، با اشاره ب.توانند راندمان تولید شیر به پنیر را افزایش دهند اینها می. گرفت می

در حال پیگیری ایجاد ممانعت برای تمامی اقالمی هستیم که محصوالت : ها از محصوالت وارداتی استفاده کنند، افزود کارخانه

ای برخوردار است، باید در داخل تولید  به گفته وی، حتی شیرخشک کودک که از حساسیت ویژه.دهند فرعی شیرخام را تشکیل می

حتی محصولی مانند : مالصالحی خاطرنشان کرد.ها در حال گذراندن مراحل آموزشی هستند در همین راستا برخی کارخانهشود؛ 

اکنون کشورهایی که مازاد کره دارند، با ارائه  کره نیز باید در داخل تولید شده و وابستگی به کشورهای دیگر از بین برود؛ زیرا هم

شود، اما همین محصولی که در بازارهای جهانی با  نند که قسمتی نیز به خاک ایران وارد میک یارانه، محصول خود را صادر می

رئیس مرکز اصالح ژنتیک و بهبود تولیدات دامی .رسد قیمتی ارزان خریداری شده، با دو برابر نرخ در بازارهای داخلی به فروش می

تا : ت که بتواند در افزایش مصرف داخلی تأثیرگذار باشد، تصریح کردمیلیارد تومانی، مبلغی نیس 300با بیان اینکه مشوق صادراتی 

با این حال، الزم است که مصرف . شود چند روز آینده، مصوبه این مشوق ابالغ خواهد شد و مقدمات الزم برای صادرات فراهم می

 ./درصد نسبت به وضعیت کنونی افزایش یابد 10تا  90داخلی، 

/news/fa/ir.iana.www//:http94961D%/3%11%D3%11% 
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 شیر و فرآورده ها
  ایرنا - 031/30/92/ :تاریخ خبر

  طرح جامع ساماندهی تولید، فرآوری، بازار و مصرف شیر تصویب شد طرح جامع ساماندهی تولید، فرآوری، بازار و مصرف شیر تصویب شد 

جامع ساماندهی وضعیت تولید، فرآوری، بازار و مصرف شیر با هدف حمایت از دامداران و تقویت بخش  طرح -ایرنا -تهران
 . غیردولتی، توسط هیات وزیران به تصویب رسید

به گزارش ایرنا از وزارت جهادکشاورزی، دولت، وزارت جهاد کشاورزی را موظف کرد نسبت به تشکیل صندوق حمایت از توسعه 

 .ر کشور با مشارکت تمامی فعاالن زنجیره مذکور، حداکثر ظرف مدت شش ماه اقدام کندزنجیره صنعت شی

این وزارتخانه همچنین الگوی مطلوب زنجیره تولید شیر خام تا عرضه محصوالت لبنی را به همراه سامانه مورد نیاز برای تسهیل 

ها  اندازی زنجیره مذکور در تمامی استان بر استقرار و راه جریان وجوه و کاال در قالب بستر الکترونیکی بانک عامل طراحی کرده و

 .نظارت خواهد کرد

وری و  های لبنی و بهبود کارکردهای صادراتی و با هدف افزایش بهره میلیارد ریال فرآورده 100در این راستا، مبلغ چهار هزار و 

های صادراتی از محل اعتبارات قانون بودجه سال  مشوق ارتقای کیفیت تولید شیرخام، تا سقف دو هزار میلیارد ریال بابت ارایه

 .کل کشور اختصاص خواهد یافت 4931

بینی حداقل سرانه یک کیلوگرم پنیر در سبد خانوارهای تحت پوشش وزارت تعاون، کار  تداوم توزیع شیر رایگان در مدارس و پیش

 .و رفاه اجتماعی نیز از جمله تصمیمات این جلسه هیات وزیران بود

دولت قرار بود  4939میلیون تن شیرخام در کشور تولید می شود که براساس مصوبه سال  40تا  3به گزارش ایرنا، سالیانه بین 

 .از دامداران خریداری شود که تاکنون این امر محقق نشده است(  تومان 4110)ریال 100هزارو 41هرکیلوگرم شیرخام با قیمت 

سال گذشته تاکنون طرح خرید توافقی شیرخام را در برخی استان های کشور اجرایی کرده است  دولت برای حمایت از دامداران از

 .تا دامداران بیش از این متضرر نشوند

/News/fa/ir.irna.www//:http13443914/ 
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 شیر و فرآورده ها
 آیانا - 0/9۲خرداد  1/: تاریخ

  بخش هایی از کارخانه شیر پگاه کرمان پلمب شدبخش هایی از کارخانه شیر پگاه کرمان پلمب شد

با توجه به برآورد : دادستان عمومی و انقالب کرمان از پلمب بخش هایی از کارخانه شیر پگاه کرمان خبر داد و گفت  

 نماینده دانشگاه علوم پزشکی بیش از پنج تن محصول بسته بندی شده فاسد و مشکوک از این مجموعه کشف و

 .توقیف شده است

میزان توزیع محصوالت فاسد و مشکوک در انبارهای مختلف مشخص نیست و : دادخدا ساالری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود

 .بررسی های الزم در این زمینه در دست انجام است

منیت قضایی و بهداشتی دادسرای پس از شکایت یکی از شهروندان، کارخانه شیر پگاه از سوی هیات عالی ا: وی خاطرنشان کرد

عمومی و انقالب کرمان به ریاست معاون دادستان با همراهی نماینده دانشگاه علوم پزشکی کرمان و پلیس اماکن مورد بازدید قرار 

بقی در حال حاضر به جز خط تولید شیر و سردخانه پنیر که برای جمع آوری روزانه شیر الزم است، ما: دادستان کرمان گفت.گرفت

واحدهای پلمب شده این کارخانه در اختیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان قرار گرفته تا پس از : وی افزود.اماکن پلمب شده است

 .کارشناسی های الزم و انجام آزمایش های مورد نیاز، گزارش دقیق و قطعی در این باره ارائه شود

که اقدام به توزیع شیر فاسد در بازار می کرد برای اخذ اظهارات به پلیس در این راستا معاون کارخانه و ویزیتوری : ساالری گفت

 .احضار شده اند و تحقیقات الزم در این زمینه انجام شده است

 .خرداد ماه سال جاری انجام شد 34بازدید هیات امنیت غذایی از کارخانه شیر پگاه شامگاه پنجشنبه 

/news/fa/ir.iana.www//:http94144D%/1%A1% 
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 شیر و فرآورده ها
 فودپرس 0/92خرداد ماه  0/دو شنبه 

  تداوم توزیع شیر رایگان در مدارستداوم توزیع شیر رایگان در مدارس/ / صندوق حمایت از توسعه زنجیره صنعت شیر تشکیل می شودصندوق حمایت از توسعه زنجیره صنعت شیر تشکیل می شود

با تصویب هیات وزیران دولت وزارت جهاد کشاورزی را موظف نمود نسبت به تشکیل صندوق  –اقتصاد غذا < صنایع غذایی

 .حمایت از توسعه زنجیره صنعت شیر کشور با مشارکت تمامی فعالین زنجیره مذکور حداکثر ظرف مدت شش ماه اقدام نماید

جهاد کشاورزی همچنین الگوی مطلوب   وزارت  مقرر شد  ، بنا بر این مصوبه«فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا 

زنجیره تولید شیر خام تا عرضه محصوالت لبنی را به همراه سامانه مورد نیاز برای تسهیل جریان وجوه و کاال در قالب بستر 

 .ها نظارت کند اندازی زنجیره مذکور در تمامی استان الکترونیکی بانک عامل طراحی نموده و بر استقرار و راه

این راستا، مبلغ چهار هزار و پانصد میلیارد ریال از محل ظرفیت های قانونی مربوط و منابع ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن در 

یارانه ها جهت تشکیل و افزایش سرمایه صندوق حمایت از توسعه زنجیره صنعت شیر کشور تا پایان برنامه ششم توسعه در 

 .ص می یابدچارچوب قوانین بودجه سنواتی اختصا

وری و ارتقای کیفیت تولید شیرخام، تا سقف  های لبنی و بهبود کارکردهای صادراتی و با هدف افزایش بهره همچنین برای فرآورده

 .کل کشور اختصاص خواهد یافت 4931های صادراتی از محل اعتبارات قانون بودجه سال  دو هزار میلیارد ریال بابت ارایه مشوق

بینی حداقل سرانه یک کیلوگرم پنیر در سبد خانوارهای تحت پوشش  تداوم توزیع شیر رایگان در مدارس و پیش بنا بر این گزارش

 . وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز از جمله تصمیمات این جلسه بود

=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http391111fb143e 
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 شیر و فرآورده ها
 آیانا - 0/9۲خرداد  /5: تاریخ

  قاچاق شیرخشک از مبادی غیررسمیقاچاق شیرخشک از مبادی غیررسمی/ / هاستهاست  چشم دامداران همیشه به دست لبنیاتیچشم دامداران همیشه به دست لبنیاتی

از قضا یکی از . تواند باعث سوءتفاهم شود می شود، هایی که با این کلمه ساخته می شیر در زبان فارسی، چند معنی دارد و جمله

شده شیر برای دامداران زیاد است و  هزینه تمام. های زیادی شده است انواع شیرها، مدتی است باعث به وجود آمدن حرف و حدیث

مت دهد، از طرفی تولید شیر در کشور بیش از مصرف آن است و افزایش قی قیمت خرید این محصول کفاف مخارج را نمی

تواند تعادل بازار را به هم بزند، این در حالی است که مصرف لبنیات در کشور، همین حاال هم  محصوالت لبنی، بیش از پیش می

 .کمتر از حد مطلوب است

از قضا یکی از . تواند باعث سوءتفاهم شود شود، می هایی که با این کلمه ساخته می شیر در زبان فارسی، چند معنی دارد و جمله

شده شیر برای دامداران زیاد است و  هزینه تمام. های زیادی شده است انواع شیرها، مدتی است باعث به وجود آمدن حرف و حدیث

دهد، از طرفی تولید شیر در کشور بیش از مصرف آن است و افزایش قیمت  قیمت خرید این محصول کفاف مخارج را نمی

بازار را به هم بزند، این در حالی است که مصرف لبنیات در کشور، همین حاال هم تواند تعادل  محصوالت لبنی، بیش از پیش می

 .کمتر از حد مطلوب است

هزار تن شیر خشک وارد کشور شده  گزارش داد با وجود منع قانونی، هشت 4931ماه  یکی از خبرگزاریها در تاریخ ششم اردیبهشت 

جهاد کشاورزی آمده است که واردکنندگان مذکور از مدت زمانی که تا پایان در ادامه این گزارش از زبان مسئوالن وزارت . است

اند، اما پرسش اصلی اینجاست که باوجود  ها را وارد کرده اند و این شیرخشک مهلت دوساله مجوز واردات باقی مانده استفاده کرده

 نیازی به واردات این ماده وجود دارد؟راحتی قابل تبدیل به شیر خشک است، چه  مازاد تولید شیرخام در کشور، که به

های اخیر، با وجود تولید  ای نیست و در سال شویم واردات شیرخشک، موضوع تازه اندازیم، متوجه می وقتی به سابقه این امر نگاه می

آزادسازی "ان با عنو 4934شهریورماه  43خبرگزاری فارس در گزارشی به تاریخ . مازاد بر مصرف شیر، واردات ادامه داشته است

با بیان اینکه شیرخشک وارداتی عالوه بر صنعت لبنیات، در صنایع  "واردات شیرخشک و کاهش قیمت لبنیات از هفته آینده

شود، به این نتیجه رسیده که ممنوعیت واردات شیرخشک، باعث افزایش  سوسیس و کالباس و شیرینی و شکالت هم استفاده می

 .شود را بخشی از شیرخام تولیدی در داخل برای تولید شیرخشک مصرف میقیمت شیرخام در کشور شده، زی

سنت قیمت دارد و با توجه به شرایط آب و هوایی ایران  91نویسنده گزارش در ادامه با بیان اینکه هر لیتر شیرخام در اروپا حدود 

باید توجه . سنت باشد 9161آن مبلغ، یعنی  درصد بیش از 40تواند  به این نتیجه رسیده که قیمت شیرخام در ایران حداکثر می

در آن زمان قیمت دالر هنوز سیر صعودی خود را طی نکرده بود و هر دالر با . محاسبه شده است 34ها در سال  داشت این قیمت

های  ترسد دفاع از واردات شیرخشک در آن زمان، در ادامه سیاس نظر می به. شد سوم قیمت امسال مبادله می مبلغی حدود یک

 .دولت پیشین بوده است که زمینه را برای واردات انواع محصوالت فراهم کرده بود

نگاه به این موضوع، از این منظر اهمیت دارد که در . تواند جذاب باشد موضوع کاهش قیمت ها از طریق واردات، برای هر دولتی می

از طرفی . یجاد شده است و دست دولت برای هزینه کردن باز استالمللی ا هایی در زمینه تبادالت مالی بین های اخیر، گشایش ماه

 .ناپذیری بر تولید ملی داشته باشد تواند آثار مخرب و جبران این شکل از واردات، می

وی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد . ایم وگو نشسته برای بررسی این موضوع و مشکالت واحدهای تولیدی دامی، با امیر فتاح به گفت

 .و افزون بر تخصص در رشته دامپروری، از نزدیک با واحدهای تولیدی در ارتباط استاست 

****** 
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 میزان تولید و مصرف شیر در کشور چقدر است؟

کیلوگرم  460های جهانی درباره مصرف سرانه هر نفر  کیلوگرم است، در حالی که توصیه سازمان 33مصرف سرانه لبنیات در ایران، 

شود که فاصله میزان تولید و مصرف در کشور رقم  مشاهده می. لیتر است 440شیر در کشور به ازای هر نفر  تولید. در سال است

های اخیر امیدوارکننده نبوده  این فاصله باید با صادرات شیرخشک جبران شود، با این حال، آمار صادرات در سال. کمی نیست

از . تن کاهش یافته است 440هزار و  به مقدار هفت 31وده که در سال تن ب 131هزار و  43، 39صادرات شیرخشک در سال . است

. رسیده است 194هزار و  ، به عدد شش31تن بوده که این مقدار در سال  336، چهارهزار و 39طرفی، واردات شیرخشک در سال 

ر، حدود یک میلیون تن در سال تولید مازاد شیر در کشو. گیرد رسد بخش عمده واردات از مبادی غیررسمی صورت می نظر می به

 .هزار تن شیرخشک خواهد بود 30تا  10است که معادل 

 گیرد؟ شود و واردات صورت می چرا همین شیر تبدیل به شیرخشک نمی

نظر من بیشتر منافع شخصی بعضی از افراد باعث شده  کنند که کیفیت لبنیات داخل پایین است، اما به برخی این نکته را مطرح می

 .واردات انجام شوداین 

 تواند جلوی این واردات را بگیرد؟ دولت نمی

سازی، سوسیس و  مصرف شیرخشک در صنایع شکالت. شود دانم که در این کار کوتاهی می قدر می دانم، آن من این موضوع را نمی

در حالی شیر . کنند ن اضافه میکیلوگرم آب به آ 3کنند و به ازای هر کیلوگرم، هشت تا  شیرخشک را وارد می. است... کالباس و

تومان است، پس عمالً برای  110هزار و  شود که قیمت مصوب شیرخام یک تومان تمام می 600تولیدی از این روش، کیلویی 

پرسش اینجاست که چرا شیرخشک در کشورهای دیگر ارزان است؟ به خاطر . صنایع لبنی به صرفه است که شیر خشک بخرند

 .شود ر به دامدار یارانه پرداخت میاینکه کشورهای دیگ

 های پیشرفته در تولید نیست؟ دلیل این امر استفاده از فناوری

من آمار دقیقی ندارم که وضعیت ما در دنیا . توانم بگویم که روش تولید ما در کشور، در خاورمیانه اول است اتفاقاً به جرأت می

کیلوگرم در روز  90های صنعتی، گاوی را که زیر  اآلن دامداری. خوبی داریمتوان گفت وضعیت  ها می چگونه است، اما حسب شنیده

نظر من در این بخش مشکلی  به. قدر انتظارات زیادی از دام دارند کنند، یعنی این کند، از چرخه تولید حذف می شیرخام تولید می

 .نداریم

 برای رفع این مشکالت چه راهکاری وجود دارد؟

های حمایتی از تولیدکننده از طریق پرداخت یارانه اعمال شود و  همچنین سیاست. شک گرفته شودباید جلوی قاچاق شیرخ

 .شیرخشک مصرفی در کشور از شیر تولیدشده در داخل تأمین شود

طور کلی میزان  های وارداتی همچون علوفه است؟ به هایی مانند شیر وابستگی به نهاده آیا دلیل گران بودن فراورده

 نعت دامپروری به واردات چقدر است؟وابستگی ص

. شود شود، زیرا اگر خیس باشد، بخش عمده آن از آب تشکیل شده و هزینه حمل و نقل آن زیاد می علوفه دام در کشور ما وارد می

 .طور که صادرات شیر صرفه اقتصادی ندارد، مگر اینکه خشک شود شود خشکش کرد، همان البته می

دلیل اهمیت سالمت جامعه باید  طرح است که اگر کشاورزی بازدهی اقتصادی هم نداشته باشد، بهدر بحث کالن این موضوع م

 .کند در کشورهای پیشرفته با وجود نداشتن صرفه اقتصادی، دولت از آن حمایت می. حفظ شود

 هایی است؟ های دولت به دامداران در چه زمینه اآلن کمک
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هایی که  وام. های عادی تمام شود سوم تعرفه شود حدود یک شود و این باعث می حاسبه میهای آب و برق با تعرفه کشاورزی م هزینه

اعتبارات پارسال به امسال منتقل . ها تأمین نشد سال گذشته اعتبار این وام. درصد بود 461شد با بهره  در دولت قبلی پرداخت می

این میزان سود برای بخش . درصد باشد 41تا  43دانم زیر  د میهنوز از میزان بهره این وام اطالعی در دست نیست، اما بعی. شد

 .کشاورزی زیاد است

. رو است و در قیاس با کشورهای پیشرفته رشد چندانی نداشته است دامپروری در کشور ما با معضالت زیادی روبه

 دامداران با چه مشکالتی دست به گریبان هستند؟

شرکت . مطالبات دامدار باید از یک مجرایی به گوش دولت برسد. تعاونی است های یکی از مشکالت ضعف سندیکاها و شرکت

های  افرادی که در این شرکت. شود درستی انجام نمی تواند این نقش را داشته باشد که متأسفانه این کار به تعاونی یا اتحادیه می

گیرند به سود خودشان استفاده  ناتی را که از دولت میگیرند و امکا شوند، عمدتاً منافع شخصی خود را در نظر می تعاونی وارد می

گیرد، اما به  گفت شرکت تعاونی سبوس را از دولت می کردم، می ها صحبت می من با یکی از دامدارها در یکی از شهرستان. کنند می

خیلی از . د، برای ما عادی شدهرسانن های خودشان می دارند و به مصرف دامداری گفت اینکه سهمیه ما را برمی می. دهد دامدار نمی

 .دلیل اختالس پرونده دارند های تعاونی در دادگاه به این شرکت

های صنایع تبدیلی را  ها و قرار گرفتن چند دامدار در کنار یکدیگر، خودشان کارخانه در خیلی از کشورها، دامداران از طریق اتحادیه

دلیل اینکه خود دامدار متضرر خواهد شد، از  ه صرفه هم باشد، بهدر این صورت اگر واردات شیرخشک ب. کنند تأسیس می

های  در کشور ما دامداران مجبورند شیر تولیدی را به کارخانه. دهند وارد شود کنند و اجازه نمی شیرخشک وارداتی استفاده نمی

دامداران جدا هستند، چشم دامدار همیشه به ها کامالً از  از آنجا که لبنیاتی. دیگر بفروشند که این یکی از مشکالت دامداران است

جالب اینجاست که با اینکه صنایع لبنی به هر حال وابسته به تولیدکنندگان شیر هستند، اما چون دامداران . ها است دست لبنیاتی

علوفه را نقد های لبنی هستند، این در حالی است که دامدار پول  کنند، همیشه دنبال کارخانه پول شیر را با چک دریافت می

 .کند پرداخت می

 دهد؟ آیا تولید داخلی گوشت کفاف مصرف را می

توان تولید را تا سطح  با توجه به امکاناتی که در کشور وجود دارد، می. های توسعه دامپروری در داخل کشور فراهم شود باید زمینه

 .روی این موضوع هم باید کار کردالبته سرانه مصرف مواد پروتئینی در کشور کم است و . زیادی افزایش داد

با توجه به میزان آب مصرفی برای تولید گوشت، برخی معتقدند اگر گوشت مصرفی در کشور را وارد کنیم، با در نظر 

 تر است؟ گرفتن معیارهای محیط زیستی این امر به صرفه

های  جویی در مصرف آب، اولویت در زمینه صرفه ها باید مورد توجه واقع شود، اما های کالن است و در تشخیص اولویت اینها بحث

 100قدر مازاد تولید داریم که هندوانه نوبر کیلویی  با این حال آن. بر است برای نمونه، تولید هندوانه بسیار آب. دیگری وجود دارد

باید . وگرم هندوانه استتومان برای هر کیل 300رسد، کمتر از  مبلغی که از این پول به دست کشاورز می. شود تومان عرضه می

های سطحی و مدیریت آب رودهای مرزی را مورد  بر، برخی کارها همچون مهار آب آب ضمن هدایت تولید به سمت محصوالت کم

 .توجه قرار دهیم

اگر تولید گوشت به این سمت هدایت شود، کمک بزرگی . کنند، مانند گوسفند و شتر بعضی از انواع دام، آب کمتری مصرف می

 .زایی این صنعت هم اهمیت زیادی دارد موضوع اشتغال. کشاورزی و دامپروری، به دالیل استراتژیک نباید حذف شود. واهد بودخ

 کنند؟ های علمی برای تولید استفاده می دامداران تا چه حد از روش
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های سنتی استفاده  از واحدها از روشخیلی . کنند آموختگان رشته دامپروری استفاده نمی در خیلی از واحدهای دامپروری از دانش

ها وجود نداشته باشد، تغییرات  های فشار و مشوق گونه است که تا زمانی که اهرم در بحث کشاورزی و دامپروری این. کنند می

وقتی به خاطر اینکه . کنند در خیلی از واحدها، به جای استفاده از متخصص دامپروری، از دامپزشک استفاده می. شود حاصل نمی

تواند بازدهی بسیار بیشتر برایشان داشته  در حالی که متخصص دامپروری می. شود، بتوانند از آن برهه عبور کنند دام مریض می

های مدیریت، اصالح نژاد و تغذیه کمک کند، اما چون در زمان کوتاه این امر ملموس نیست، دامدار به  تواند در زمینه باشد و می

 .گیری وجود دارد از طرفی تا حدودی به علت نگاه سنتی افراد، در مقابل این امر جبهه. رود سراغ این افراد نمی

 در زمینه تحقیقات افزایش بازدهی تولید و اصالح نژاد دام، چه کارهایی در کشور انجام شده است؟

سال  90تا  30ی از این مراکز بیشتر از عمر برخ. ها مراکز اصالح نژاد وجود دارد نژاد گوسفند داریم و در بعضی از شهرستان 34ما 

یک نژاد گوسفند . اند اند و متأسفانه این مراکز فقط از آن نژادها نگهداری کرده است، ولی در بحث اصالح نژاد کار خاصی انجام نداده

ریم، خوب است، اما از طرفی اگر نتیجه بگی. به نام رومانف اخیراً از روسیه وارد شده است و مشغول کار تلقیح با نژاد ایرانی هستیم

ها طی  این ژن. حفظ ذخیره ژنتیکی کشور برای ما خیلی اهمیت دارد. شود که ذخیره ژنتیکی کشورمان از بین برود این باعث می

 .وجود آمده و امکان دارد در آینده به آن نیاز داشته باشیم های طوالنی به سال

این . شود و نژادی است که در خارج از کشور اصالح نژاد شده است رورش داده میدر زمینه گاو شیری هم، گاو هلشتاین در کشور پ

 .نژاد در زمینه تولید شیر مشکلی ندارد، اگر هم مشکلی هست در زمینه مدیریت و نگهداری است

 تواند نقش هدایت و حمایت داشته باشد؟ دولت در این زمینه چگونه می

هایی در نظر بگیرد و سپس  ها و یارانه ژاد را به بخش خصوصی واگذار کند و برای آن مشوقنظر من اگر دولت این مراکز اصالح ن به

ها بازدهی خوبی نداشته  بخش دولتی در این سال. از آن مراکز بیالن بخواهد، خیلی بهتر از این است که در بخش دولتی باشند

 .است

 رد؟هایی وجود دا در زمینه بازارهای خارجی برای صادرات چه فرصت

ام برخی از  طور که من شنیده آن. وجود آمد، باعث شد بازار روسیه برای ما فراهم شود هایی که اخیراً بین روسیه و ترکیه به تنش

. اند، اما متأسفانه به علت کیفیت پایین این امر محقق نشده است های داخلی اقداماتی برای ورود به آن بازار انجام داده شرکت

دانند که دامدار مجبور است شیر خود را به آنها بفروشد، رقابتی در زمینه تولید ایجاد  چون صنایع لبنی می طور که گفتم همان

از طرفی چون ترکیه بازار روسیه را از دست داده است، احتمال دارد به سمت بازارهای ایران . شود شود و کیفیت بهتر نمی نمی

 ./شویم ای تهدید می بازار روسیه استفاده کنیم، از طرف محصوالت ترکیه گرایش پیدا کند، یعنی عمالً به جای اینکه از
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 صادرات و واردات

 آیانا - 0/9۲خرداد  5۲: تاریخ

  اختصاص مشوق صادراتی شیرخشک تا چند روز آیندهاختصاص مشوق صادراتی شیرخشک تا چند روز آینده/ / ممنوعیت واردات تمامی محصوالت لبنیممنوعیت واردات تمامی محصوالت لبنی

 .باید واردات تمام محصوالتی که ماده اولیه آنها از شیر است، ممنوع شود

اند که واردات اقالم مختلف لبنیاتی به کشور، بر  ، هنوز بسیاری بر این عقیده(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

بیشترین اتهام در این زمینه نیز . کند تر می روز طیف مشکالت دامداران را گسترده داخل، دامن زده و روزبهانباشت شیرخام تولید 

البته . صورت پودر وارد و بعد از مخلوط شدن با آب، در بازار توزیع شود تواند به شود؛ محصولی که می به شیرخشک مربوط می

واسطه خرید تضمینی مطرح شد که رئیس سازمان تعاون روستایی  تولیدشده بههای  هایی نیز درباره احتمال ورود شیرخشک شبهه

ای ارسال شده که در تولید  اگر هم این اتفاق افتاده باشد، این محصول تنها به دو یا سه کارخانه": در رد این ابهام به ایانا گفته بود

ها نرفته  ولید شیر به کارخانههای دولتی به قصد ت شیرخشک نوزاد از آنها استفاده شده است؛ بنابراین به هیچ وجه شیرخشک

 ".است

ها از شیرخشک،  هرچند وزیر جهاد کشاورزی نیز در مراسم امضای تفاهمنامه با سازمان ملی استاندارد، درباره استفاده کارخانه

شود، تنها برای موارد خاص مانند استفاده برای نوزادان است؛ بنابراین شائبه تبدیل شیرخشک  شیرخشکی وارد می اگر": عنوان کرد

 ".ها صحت ندارد به شیر مایع در کارخانه

 ویژه شیرخشک را یکی از عوامل اصلی آشفتگی بازار شیرخام اندرکاران، واردات اقالم مختلف به با این حال، هنوز تعدادی از دست

حتی دبیر انجمن صنفی . ها داشته باشد تواند منفعت بسیاری برای کارخانه های جهانی، می دانند، زیرا کاهش قیمت داخلی می

هایی که برای تهیه  کار از شیرخشک گذشته و اکنون واردات مواد اولیه دیگری مانند مکمل: گاوداران ایران، در این باره به ایانا گفت

 .مشکل را دوچندان کرده است شود، پنیر استفاده می

تازگی صورت گرفته است، زیرا در چند ماه اخیر، بحث مازاد تولید  به احتمال قوی، چنین اقدامی به: علی آقابابایی معتقد است

 .شیرخام بیشتر از هر زمانی جلوه کرد و دامداران بسیاری را متضرر ساخت

وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  د تولیدات دامی، امروز در گفتاین در حالی است که رئیس مرکز اصالح ژنتیک و بهبو

ها در واقع همان کنسانتره پروتئین شیر هستند که واردات آنها در سنوات گذشته نیز صورت  این مکمل: اظهار داشت( ایانا)

الحی، با اشاره به اینکه هیچ دلیلی ندارد که محمدرضا مالص.توانند راندمان تولید شیر به پنیر را افزایش دهند اینها می. گرفت می

در حال پیگیری ایجاد ممانعت برای تمامی اقالمی هستیم که محصوالت : ها از محصوالت وارداتی استفاده کنند، افزود کارخانه

داخل تولید ای برخوردار است، باید در  به گفته وی، حتی شیرخشک کودک که از حساسیت ویژه.دهند فرعی شیرخام را تشکیل می

حتی محصولی مانند : مالصالحی خاطرنشان کرد.ها در حال گذراندن مراحل آموزشی هستند شود؛ در همین راستا برخی کارخانه

اکنون کشورهایی که مازاد کره دارند، با ارائه  کره نیز باید در داخل تولید شده و وابستگی به کشورهای دیگر از بین برود؛ زیرا هم

شود، اما همین محصولی که در بازارهای جهانی با  کنند که قسمتی نیز به خاک ایران وارد می خود را صادر مییارانه، محصول 

رئیس مرکز اصالح ژنتیک و بهبود تولیدات دامی .رسد قیمتی ارزان خریداری شده، با دو برابر نرخ در بازارهای داخلی به فروش می

تا : ومانی، مبلغی نیست که بتواند در افزایش مصرف داخلی تأثیرگذار باشد، تصریح کردمیلیارد ت 300با بیان اینکه مشوق صادراتی 

با این حال، الزم است که مصرف . شود چند روز آینده، مصوبه این مشوق ابالغ خواهد شد و مقدمات الزم برای صادرات فراهم می

 ./درصد نسبت به وضعیت کنونی افزایش یابد 10تا  90داخلی، 
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 صادرات و واردات
 آیانا - 0/9۲خرداد  5۲: تاریخ

مکاتبه با معاونت بازرگانی جهاد کشاورزی برای اخذ مکاتبه با معاونت بازرگانی جهاد کشاورزی برای اخذ / / پاپایا تا اطالع ثانوی مجوز واردات داردپاپایا تا اطالع ثانوی مجوز واردات دارد

  وارداتوارداتهای جدید های جدید   دستورالعملدستورالعمل

به امضای معاونت  4939با توجه به آنکه میوه پاپایا در کنار چهار محصول وارداتی موز، انبه، آناناس و نارگیل از سوم خردادماه سال 

 .شود عنوان میوه غیرممنوعه تلقی نمی بازرگانی وقت، دارای مجوز واردات نبوده است، وجود آن در بازار به

، سازمان حفظ نباتات کشور درباره خبر منتشرشده معاونت بازرگانی وزارت (ایانا)اورزی ایران به گزارش خبرنگار خبرگزاری کش

: اعالم کرد( مگناستین)گالبی هندی، منگوتین ها همچون  الورود بودن میوه پاپایا و برخی دیگر از میوه جهاد کشاورزی درباره ممنوع

ه موز، انبه، آناناس، نارگیل و پاپایا اعالم شده است، همچنان مجوز ورود برای پنج میو 4939هایی که از سال  مطابق دستورالعمل

 .محصوالت فوق قانونی است

ای انجام شود تا اگر  الزم به ذکر است، این سازمان اعالم کرد که با معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی قرار است مکاتبه

 .ابالغ شود د دارد،های وارداتی وجو های جدیدی درباره میوه دستورالعمل

االجرا بوده و  های قبلی برای سازمان حفظ نباتات الزم گفتنی است، تا زمانی که دستورالعمل جدید صادر نشود، دستورالعمل

 .مشکلی از لحاظ واردات وجود نخواهد داشت، به شرط آنکه از لحاظ قرنطینه و سایر مسائل بهداشتی اقدامات الزم انجام شده باشد
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 صادرات و واردات
 آیانا - 0/9۲خرداد  59: تاریخ

  صادرات قرقاول، کبک و بلدرچین به کشورهای همسایهصادرات قرقاول، کبک و بلدرچین به کشورهای همسایه

شود و امکان صادرات آن تا  هزار تومان صادر می 310و بلدرچین با درآمد ارزی تن گوشت کبک، قرقاول  461در حالی که ساالنه 

 .کند درصد ظرفیت فعالیت می 90اندازی سیستم بانکی مجتمع با  علت سنگ تن در سال وجود دارد، به 300هزار و  یک

نگار خبرگزاری کشاورزی ایران وگو با خبر مدیرعامل بزرگ ترین مجتمع پرورش کبک، قرقاول و بلدرچین کشور امروز در گفت

تن گوشت بلدرچین، قرقاول و کبک از این مجتمع به کشورهای عراق، افغانستان،  461ساالنه : با اعالم این خبر گفت( ایانا)

 .شود ارمنستان و آذربایجان صادر می

بلدرچین شش دالر برآورد شده است که دالر و  30دالر، قرقاول  41قیمت هر کیلوگرم گوشت کبک حدود : ابوالفضل هنزایی افزود

 .هزار دالر در سال درآمدزایی برای کشور دارد 310حدود 

 درصدی ۸2تولید با ظرفیت 

میلیون تومانی تسهیالت  100گذاری شش میلیارد تومانی بخش خصوصی و  در حالی که این مجتمع با سرمایه: وی خاطرنشان کرد

 .کند درصدی فعالیت می 90های سیستم بانکی اکنون با ظرفیت  حمایت علت عدم اندازی شده است، به دولتی راه

های  میلیون تومانی بهانه 100های عامل برای پرداخت تسهیالت یک میلیارد و  از سال گذشته تاکنون بانک: هنزایی ادامه داد

ای که مدارک  سهیالت به تولیدکنندهعدم پرداخت ت: وی تصریح کرد.ترین آنها نداشتن بودجه کافی است اند که مهم زیادی آورده

توانند  ای با داشتن روابط و استفاده از برند آقازادگی می کندف در حالی است که عده کامل داشته و در سطح صادراتی فعالیت می

که اکنون شود  های عامل شناخته می عنوان یکی از بانک بانک سپه به: هنزایی یادآور شد.تسهیالت چندصد میلیاردی دریافت کنند

 .کند های درخواست تسهیالت به حوزه کشاورزی با مهر بایگانی شد برخورد می با پرونده

 زایی پرورش کبک مغفول ماند اشتغال

شده مولد از کانادا، پرورش در  با خریداری گله اصالح 14از سال : مدیرعامل مجتمع پرورش کبک، قرقاول و بلدرچین تأکید کرد

ای باال رفت که عالوه بر عرضه داخلی، صادرات  گونه های اثربخش مدیریت حجم تولید به کارگیری تکنیک ا بهاستان یزد آغاز شد و ب

اندازی سیستم بانکی  علت عدم حمایت از تولیدکنندگان واقعی و سنگ گرفت، اما تاکنون به به لبنان، قطر و عربستان نیز صورت می

یک واحد صنعتی بیش : زایی این صنعت اظهار داشت وی با اشاره به اشتغال.ه استامکان توسعه پرورش و صادرات تحقق پیدا نکرد

نفر را  100ای بیش از  ازیی غیرمستقیم آن دامنه طور مستقیم مشغول به کار خواهد کرد، در حالی که اشتغال نفر را به 90تا  31از 

 .شود شامل می

 کبک پرورشی پرسود

کشاورزانی که دارای محیط سرپوشیده هستند و از : عنوان یک صنعت مکمل گفت ههنزایی در پاسخ به وضعیت پروش کبک ب

 .عنوان مکمل فعالیت خود را آغاز کنند توانند به های پرورش این پرنده خبر دارند، می تکنیک

ی کبک پسند روز که به مراتب مشتری 10طول دوره پرورش کبک سه تا چهار ماه است و پرورش بلدرچین : وی همچنین افزود

هزار  40هزار تومان است که با حاشیه سود  34در زمان حاضر قیمت تحویل الشه به کشتارگاه : هنزایی خاطرنشان کرد.بیشتر است

هزار  99تا  93های سطح شهر  فروشی قیمت هر کیلوگرم گوشت کبک در خرده: وی در پایان تصریح کرد.رسد تومانی به فروش می

 ./تومان گزارش شده است

/news/fa/ir.iana.www//:http94106D%/1%B1% 
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 صادرات و واردات
 آیانا - 0/9۲خرداد  5۹: تاریخ

/ / درصدی تولیداتدرصدی تولیدات  ۸.۳۸.۳درصدی واردات، رشد درصدی واردات، رشد ۰2۰2ها از وضعیت کشاورزی؛ کاهشها از وضعیت کشاورزی؛ کاهش  گزارش مرکز پژوهشگزارش مرکز پژوهش

  پیشنهاد تشکیل معاونت توسعه روستاییپیشنهاد تشکیل معاونت توسعه روستایی

ها با اشاره به غفلت از بخش روستایی در مقابل بخش کشاورزی، پیشنهاد تشکیل معاونت توسعه روستایی  کارشناس مرکز پژوهش

 .را به وزارت جهاد کشاورزی مطرح کرد

های مجلس در  از خانه ملت، محمدرضا محمدخانی؛ کارشناس مرکز پژوهش( ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

، گزارش وزیر جهاد کشاورزی در صحن علنی به نمایندگان جدیدنشست علنی امروز دوشنبه در مجلس شورای اسالمی، پس از 

مثبتی  ها خوشبختانه طی دو سال اخیر جریان های مرکز پژوهش طبق بررسی: توضیحاتی را از مطالعات این مرکز ارائه داد و گفت

درصد واردات کشاورزی کاهش پیدا کند و رشد  60عنوان نمونه عملکرد این وزارتخانه باعث شده  در کشاورزی کشور دنبال شده، به

 .را داشته باشیم 39درصدی در تولیدات کشاورزی طی سال  961

 های جهاد کشاورزی با رفتن حجتی گذاری آغاز دوباره جریان منفی در سیاست

های این وزارتخانه نشان از  فعالیت: های مجلس به برخی از مشکالت حوزه کشاورزی اشاره کرد و افزود ز پژوهشکارشناس مرک

آید این اقدامات بیشتر تکنیکی هستند و نه راهبردی؛ البته ممکن است تا حدودی نیز راهبردی  تغییرات مثبتی دارد، اما به نظر می

ها و تصمیمات وزارتخانه  گذاری ود کنار گذاشته شوند، دوباره جریان منفی در سیاستباشد، اما هر زمانی آقای حجتی از سمت خ

 .جهاد کشاورزی به راه خواهد افتاد، لذا باید برای کشاورزی کشور با توجه به ظرفیت آبی موجود، برنامه بلندمدت در نظر گرفت

در برخی مطبوعات منتخب  "حساب ردپای آب کشور"های مجلس گزارشی را با عنوان  محمدخانی با اعالم اینکه مرکز پژوهش

میلیارد  401اند  برخی افراد در این گزارش گفته: نوشته و در آن آمارهای جهانی را در این باره آورده است؛ خاطرنشان کرد

 "آبی"های  آبمیلیارد مترمکعب فقط شامل  16میلیارد مترمکعب است، در حالی که عدد  16مترمکعب آب نداریم، بلکه میزان آن 

کرد که محصوالت ما با کیفیت مناسب تولید   توان از این مطلب برداشت اگرچه می. در آن نیست "های سبز آب"شود و  می

 .شود که بعدها قطعا دچار مشکل خواهیم شد های دیگر استفاده می شود و سرمایه اصلی برای تولید چغندرقند در بخش نمی

که وزارت جهاد کشاورزی با جهاد سازندگی ادغام شد تا توسعه روستایی و عشایری را مدیریت کند، اما وی با بیان اینکه با وجود این

توسعه روستایی توسط تعداد زیادی از : دهد بخش کشاورزی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است، ادامه داد روند جاری نشان می

اهند به آن کمک کنند، اما عمال منابع صرف رفاه و زندگی روستاییان خو شود و هرکدام از ظن خود می های کشور انجام می سازمان

 .شود نمی

 پیشنهاد تشکیل معاونت توسعه روستایی به وزیر جهاد کشاورزی

معاونتی تحت : های مجلس شورای اسالمی با ارائه پیشنهاد این مرکز به وزیر جهاد کشاورزی، پیشنهاد کرد کارشناس مرکز پژوهش

های مختلفی مربوط به راه و  در آن وزارتخانه تشکیل شود، چرا که اکنون این وظیفه را سازمان "توسعه روستاییمعاونت "عنوان 

گسیخته مشکالتی را ایجاد کرده است چرا که  دهند، اما این روند ازهم انجام می... ترابری، بهداشت و درمان، مسکن و شهرسازی و

 .شت و تولید محصول در شرایط مناسب نیاز داردبندی به معی کشاورز بیش از نیاز به جدول

 افزایش مخاطره مهاجرت روستاییان به شهرها

اگر به وضعیت روستاییان : کنند، تصریح کرد درصد جمعیت ایران در روستاها زندگی می 33تا  34محمدخانی با بیان اینکه 

نشین در کشور داریم که بخش عمده  میلیون حاشیه 43رسیدگی نشود، مهاجرت آنها افزایش پیدا خواهد کرد، در حالی که اکنون 

http://iana.ir/fa/news/31336
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تواند برای کشور خطرناک بوده و مشکالت اخالقی و اجتماعی را  ها می ه کرد که این مهاجرتباید توج. آنها کشاورزان مهاجر هستند

 ./افزایش دهد
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - 0/9۲خرداد  1/: تاریخ

  صادرات تخم مرغ به افغانستان افزایش یافتصادرات تخم مرغ به افغانستان افزایش یافت

افزایش مصرف تخم مرغ در افغانستان طی ماه مبارک رمضان موجب شده : دبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار گفت

 .که در دو الی سه روز اخیر صادرات تخم مرغ افزایش یابد

با اشاره اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید فرزاد طالکش دبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار در گفتگو با خبرنگار 

موجب شده که در دو  افزایش مصرف تخم مرغ در افغانستان طی ماه مبارک رمضان: به صادرات تخم مرغ به افغانستان اظهار داشت

 .تن تخم مرغ صادر شود 410الی سه روز اخیر به طور میانگین روزانه 

در حال حاضر صادرات تخم مرغ به افغانستان در مقایسه با چند سال گذشته کاهش چشمگیری داشته چرا که رقبایی : وی افزود

 .یاز بازار را تامین کنند صادرات به این کشور صورت می گیردهمچون پاکستان بازار را به دست گرفتند و تنها در زمانیکه نتوانند ن

صادرات تخم مرغ به عراق به سبب کاهش مصرف و قیمت در بازار عراق و عدم : طالکش با اشاره به صادرات به عراق بیان کرد

 .رقابت با رقبا می توان گفت که تقریبا در هفته گذشته صادراتی نداشته ایم

دهندگان مرغ تخم گذار با بیان اینکه در گذشته ترکمنستان، تاجیکستان و ارمنستان از جمله مشتریان  دبیر کل کانون پرورش

میزان صادرات به کشورهای آسیای میانه به سبب خود کفایی آنها در تولید افت قابل مالحظه ای : تخم مرغ ایرانی بودند، گفت

 .داشته که این رویه در سال جاری نیز ادامه خواهد یافت

از این رو به دنبال آن هستیم که صادرات محصوالت تخم مرغ را پس از دریافت کد معتبر به بازارهای هدف داشته : وی ادامه داد

 .باشیم

 3در حال حاضر قیمت هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری : طالکش با اشاره به ثبات قیمت تخم مرغ در چند روز گذشته بیان کرد

 .از این رو پیش بینی نمی شود که تا پایان ماه رمضان تغییر خاصی در قیمت ها بیفتد تومان است و 400هزار و 
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 صنایع غذایی

 آیانا - 0/9۲خرداد  5۲: تاریخ

  شودشود  دستاوردهای نوین در صنایع غذایی و تغذیه سالم برگزار میدستاوردهای نوین در صنایع غذایی و تغذیه سالم برگزار مینخستین کنفرانس ملی نخستین کنفرانس ملی 

 .شود در استان البرز برگزار می 31نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در صنایع غذایی و تغذیه سالم، مردادماه 

گار خبرگزاری کشاورزی وگو با خبرن دبیر اجرایی کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در صنایع غذایی و تغذیه سالم امروز در گفت

ها نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین  ها و سازمان با اعالم اینکه با حمایت مؤثر مجامع علمی و دانشگاهی، ارگان( ایانا)ایران 

و توسط سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز برگزار  4931در صنایع غذایی و تغذیه سالم در مردادماه 

با توجه به نقش سازنده علوم و صنایع غذایی و همچنین تغذیه مناسب و سالم در جامعه، از کلیه مسئوالن، : خواهد شد، گفت

رود تا با ارائه جدیدترین مقاالت و دستاوردهای علمی و تجربی خود در  نظران انتظار می متخصصان، مهندسان، کارشناسان و صاحب

جانبه و صحیح جامعه گامی استوار  وری و در نهایت توسعه همه زه و در نهایت افزایش بهرهراستای ارتقای سطح علمی این حو

های متعددی پیرامون مسائل مختلف علوم و  های اخیر همایش و کنفرانس طی سال: کشاورزی افزود محمدحسین بیجه.برداریم

غذایی و ضرورت این رشته مؤثر و کاربردی در کشور،  صنایع غذایی برگزار شده است، اما با توجه به اهمیت موضوع علوم و صنابع

سازمان و کمیته برگزاری این کنفرانس برآن شد تا با هدف ایجاد فرصتی مناسب برای تبادل اطالعات و ارائه دستاوردها و 

 .نداندرکاران و اندیشمندان کنفرانس فوق را برگزار ک نظران، پژوهشگران و دست های پژوهشی و علمی صاحب یافته

های اصیل علمی و پژوهشی خود را برای برگزاری هرچه بهتر این کنفرانس از  نظران دعوت کرد تا یافته مندان و صاحب وی از عالقه

 .ارسال کنند اینجاطریق کلیک در 

 ./شود مردادماه برگزار می 31و  34تاریخ نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در صنایع غذایی و تغذیه سالم در 

/news/fa/ir.iana.www//:http94943D%/3%16%D1%%AE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.foodconf.ir/
http://www.iana.ir/fa/news/31372/%D9%86%D8%AE%25


 
مطالعات راهبردی کشاورزی و آبمرکز ملی   

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته چهارم خرداد 

 

917 
 

 صنایع غذایی
 آیانا - 0/9۲خرداد  5۲: تاریخ

  و صنایع غذایی اعالم شدو صنایع غذایی اعالم شد  وچهارمین کنگره علوموچهارمین کنگره علوم  آخرین مهلت ارسال مقاالت به بیستآخرین مهلت ارسال مقاالت به بیست

مندان اعالم  وچهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران برای عالقه المللی و بیست فرصت ارائه مقاالت نخستین کنگره بین

از ( ایانا)وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  وچهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران امروز در گفت دبیر بیست.شد

وچهارمین کنگره ملی علوم و صنایع  المللی بیست نخستین کنگره بین": برگزاری این همایش در مهرماه سال جاری خبر داد و گفت

ها، مراکز  های گذشته با حمایت و همکاری انجمن متخصصان علوم و صنایع غذایی ایران، دانشگاه همچون سال "غذایی ایران

های صنایع غایی داخلی و خارجی در مهرماه سال جاری در محل پژوهشکده شیمی و  ور شرکتتحقیقاتی و صنایع غذایی و با حض

محسن برزگر هدایت پتانسیل تحقیقاتی دانشجویان کشور به سمت حل مشکالت و نیازهای صنایع .شود مهندسی ایران برگزار می

ان و دانشجویان کشور، فراهم کردن زمینه جذب سازی بستر مناسب جهت انتقال نیازهای پژوهشی صنایع به محقق غذایی، فراهم

های صنعتی توسط پژوهشگران و صنعتگران داخلی و خارجی و ایجاد فضای تعامل و  های پژوهشی و عملیاتی مورد نیاز شرکت طرح

ایش برشمرد ترین اهداف این هم های مختلف علوم و صنایع غذایی را از مهم اندیشی علمی بین پژوهشگران و اندیشمندان حوزه هم

گزاران و دانشجویان مرتبط با علوم و صنایع غذایی از ایران و سای رکشورها  دعوت از اساتید، دانشمندان، محققان، سیاست: و افزود

المللی در صنعت غذا،  های بین برای ارائه دستاوردهای جدید علمی، پژوهشی و فناوری شده است و عالوه بر آن گسترش همکاری

شده به  های انجام های آموزشی و تبادل اطالعات و انعکاس نتایج پژوهش های تخصصی، کارگاه اندیشی، نشست هم برگزاری جلسات

های اجرایی و تولیدی صنایع غذایی برای رفع موانع و مشکالت فرآوری و تولید و نیز صادرات محصوالت غذایی از دیگر  بخش

کاهش و بازیافت پسماندها و : المللی خاطرنشان کرد این کنگره بین وی درباره محورهای.شود اهداف این همایش محسوب می

های نوین فرآوری و نگهداری مواد غذایی، سالمت بهداشت و کنترل کیفیت مواد غذایی، غذاهای  ضایعات صنعت غذا، روش

از محورهای این کنگره بود و  های طبیعی در صنایع غذایی برخی ها و عصاره بیوتیک و پروبیوتیک و کاربرد اسانس فراسودمند، پری

سازی مواد غذاییف  عالوه بر آن، ترکیبات ضدمغذی در مواد غذایی، امنیت و ایمنی مواد غذایی، بحران آب و صنایع غذایی، غنی

 .شود نانوتکنولوژی و نانوبیوتکنولوژی در صنایع غذایی و میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی در صنایع غذایی از دیگر محورها محسوب می

مهندسی مواد و طراحی خطوط تولید مواد غذایی، راهکارهای کاهش مصرف انرژی در صنایع غذایی، فرموالسیون : برزگر ادامه داد

های لبنی، صنایع  بندی مواد غذایی، صنایع فرآورده های غالت، صنایع بسته های گوشتی، صنایع فرآورده مواد غذایی، صنایع فرآورده

نظران، استادان، پژوهشگران،  وی از کلیه صاحب.ای نوین در صنایع غذایی را از محورهای دیگر عنوان کرده روغن و سایر پژوهش

تیرماه سال جاری به  94اندرکاران حوزه علوم و صنایع غذایی درخواست کرد مقاالت خود را تا  کارشناسان، دانشجویان و سایر دست

یا  103نی، مرزداران، خیابان ابراهیمی، برج الوند، طبقه پنجم شمالی، واحد دبیخانه این همایش به آدرس تهران، اشرفی اصفها

وچهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران  دبیر بیست.ارسال کنند com.gmail@ifstacongressپست الکترونیکی 

 100های صنایع غذایی و تجهیزات آزمایشگاهی در فضایی  همزمان با برگزاری این کنگره، نمایشگاهی با حضور شرکت: تصریح کرد

های آموزشی با حضور  شود و کارگاه ی برگزار میاین کنگره با شعار توسعه صادرات مواد غذای: برزگر یادآور شد.متری برپا خواهد بود

افزایش کیفیت تولید و : وی در پایان تأکید کرد.کنند مدعوین خارجی و اساتید داخلی مشکالت صادرات مواد غذایی را بررسی می

ره بررسی هایی که بتوان در پسابرجام برای رونق صادارت محصوالت غذایی لحاظ کرد در این کنگ بندی مناسب و روش بسته

 ./شود می

/news/fa/ir.iana.www//:http94101D%/1%A3%D1% 

mailto:ifstacongress@gmail.com
http://www.iana.ir/fa/news/31404/%D8%A2%D8%25


 
مطالعات راهبردی کشاورزی و آبمرکز ملی   

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته چهارم خرداد 

 

918 
 

 صنایع غذایی
 آیانا - 0/9۲خرداد  5۲: تاریخ

  وریوری  های بهرههای بهره  جدول کارنامه شاخصجدول کارنامه شاخص+ + وری صنایع غذایی نمره قبولی نگرفت وری صنایع غذایی نمره قبولی نگرفت   های بهرههای بهره  شاخصشاخص

 .شده نمره قبولی نگرفت وری صنایع غذایی در مقایسه با اهداف تعیین بهرههای  شاخص

با بیان اینکه صنایع غذایی ( ایانا)وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  وری ایران امروز در گفت مدیرعامل مرکز مدیریت بهره

افزایش جمعیت به : غذایی افراد جامعه دارد، گفت های صنعت کشورها است که ارتباط تنگاتنگی با امنیت ترین بخش یکی از مهم

 .روز افزایش داده است همراه گسترش شهرنشینی و افزایش سطح درآمد سرانه، نیاز به غذاهای فرآیندی را روزبه

یی هزار واحد تولیدی و صنایع تبدیلی مواد غذا 40های کشور در این بخش را وجود بیش از  ترین فرصت عباس صادقی ازجمله مهم

سهم حدود دو درصدی صنایع غذایی کشور از تولید ناخالص داخلی و سهم هفت درصدی از ارزش : در کشور عنوان کرد و افزود

درصد از صادرات محصوالت کشاورزی، بیانگر اندازه و  30درصد از ارزش افزوده بخش کشاورزی و  41افزوده بخش صنعت، 

عنوان حلقه  از سوی دیگر اهمیت بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی به. استاثرگذاری بخش صنایع غذایی در اقتصاد کشور 

الملل و جایگاه غالب مواد غذایی  دلیل تغییرات در تجارت بین واسطه اقتصاد مبتنی بر کشاورزی و اقتصاد مدرن و صنعتی به

روز در  ش شهرنشینی در این کشورها روزبهفرآیندی در واردات و صادرات کشورهای در حال توسعه به همراه رشد جمعیت و گستر

 .حال افزایش است

وی با تأکید بر اینکه از نگاه تجاری، تجارت مواد غذایی فرآیندی حاکی از افزایش اهمیت مواد غذایی در مقابل مواد خام کشاورزی 

مواد غذایی در سطح جهان و  و توسعه عمودی بخش کشاورزی است و در واقع این یکی از دالیل کلیدی گستردگی صنایع فرآوری

اندازی سامانه ملی  وری ایران با راه مرکز مدیریت بهره: سهم پایین تجارت این محصوالت از کل فروش آنها است، خاطرنشان کرد

وری بیش  وری ایران در حال حاضر تنها پایگاه داده در سطح کشور است که اطالعات اقتصادی و بهره های بهره گیری شاخص اندازه

 .رشته فعالیت در اختیار دارد 13هزار بنگاه اقتصادی در  از پنج

وری این صنعت در مقایسه با اهداف ذکرشده  های بهره با توجه به توانمندی یادشده، کارنامه تغییرات رشد شاخص: صادقی ادامه داد

یانگین کل صنایع کشور تهیه شده که وری صنعت غذا با م های بهره شاخص 39برنامه پنجم توسعه و همچنین مقایسه مقدار سال 

 .بنگاه اقتصادی در این صنعت است 434وری و اقتصادی  های مالی، بهره گیری شاخص حاصل اندازه

های صنعت غذا متوسط است و هر  وضعیت شاخص: وری صنعت غذا تصریح کرد های بهره گرفته از شاخص وی درباره ارزیابی صورت

وری که در آن درصد  ای که بر اساس جدول کارنامه بهره گونه اند؛ به مورد بررسی نوسان داشتههای  وری طی سال سه شاخص بهره

، 16وری در مقایسه با اهداف برنامه پنجم توسعه و میانگین کل صنایع ارزیابی و سنجش شده است؛ در سال  های بهره رشد شاخص

 .ند و از آن پس نزول کرده استا وری نیروی کار، سرمایه و کل عوامل بیشترین رشد داشته بهره

یک از  وری ایران با بیان اینکه در مقایسه با اهداف برنامه پنجم توسعه، صنایع غذایی در هیچ مدیرعامل مرکز مدیریت بهره

: ر شدتر از این اهداف قرار دارد، یادآو ها در طول اجرای برنامه چهارم و پنجم توسعه به اهداف برنامه نرسیده است و پایین شاخص

ها در طول دوره مورد بررسی در عرصه اقتصاد در زمینه  ای دولت های غیرحرفه ها، آثار تصمیم تردید پایین بودن این شاخص بی

های نقدی،  ها انبساطی پولی از طریق پرداخت مستقیم یارانه ها، سیاست کاهش و افزایش دستوری نرخ بهره بانکی، نظام تعرفه

ر نرخ ارز، باال رفتن هزینه مبادله، عدم دسترسی به خدمات بانکی برای واردات کاال و فناوری، بهم خوردن افزایش ناگهانی و زیاد د

است که همه آنها باعث تشدید آثار زیان بار اقتصادی در محیط کسب و کار شده ... المللی در عرصه سیاسی و اقتصادی و روابط بین

های  ایران با توجه به وابستگی کم به واردات مواد اولیه و تجهیزات و افزایش فرصتالبته در صنعت غذایی : صادقی تأکید کرد.است
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هایی را پدید آورده است؛ اما باید به این نکته توجه داشت که استفاده  صادراتی در مواردی مثل افزایش نرخ ارز این تغییرات فرصت

است وگرنه به واسطه ریسک بزرگ ناشی از تغییرات نابهنگام،  ها هم نیازمند محیط آرام و باثبات درست و به موقع از این فرصت

 .شود ها هم از فعاالن این عرصه گرفته می حتی استفاده از این فرصت

بار ناشی از عدم  در مقام مقایسه، آثار زیان: وری صنایع غذایی اظهار داشت های بهره وی در ادامه تحلیل خود از وضعیت شاخص

وری صنعت  های بهره های اقتصادی، قطعاً از آثار منفی در شاخص تدبیری ها و بی سیاسی و تحریم اطمینان حاصل از مشکالت

نظر  گیری رقابت واقعی در بازار، به گذاری و شکل غذایی داشته است؛ اما در بلندمدت به شرط فراهم بودن بستر مناسب سرمایه

ویژه در فناوری و  اند، با اصالحات ساختاری به مدت داشته ر را در کوتاهای که توان مقابله و تحمل شرایط تغیی رسد فعاالن حرفه می

 ./ای افزایش دهند پذیری خود را در عرصه ملی و حتی منطقه توانند رقابت بازنگری در باز تعریف و مدیریت زنجیره ارزش، می

/news/fa/ir.iana.www//:http94966D%/1%B1%D1% 
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 صنایع غذایی
 فودپرس 0/92خرداد ماه  /5یک شنبه 

  لیتر کاهش یافت لیتر کاهش یافت   1،51،5سرانه مصرف آبمیوه سرانه مصرف آبمیوه / / های عربی به بازار ایرانهای عربی به بازار ایران  سیل واردات آبمیوهسیل واردات آبمیوه

فعالیت دارد، اما نباید ارائه مجوز به یک در حالی که یک شرکت عربی برای تولید آبمیوه در ایران مجوز قانونی < صنایع غذایی

 .کیفیت به بازارهای داخلی ایران شود های عربی بی شرکت باعث سیل ورود آبمیوه

علت مشکالت اقتصادی حجم مصرف  با وجود گرم شدن هوا به: با اعالم این خبر گفت  دبیر انجمن صنفی تولید آبمیوه و کنسانتره

 .د نزولی قرار گرفته استهای اخیر در رون آبمیوه طی سال

دهنده کاهش  لیتر کاهش پیدا کرده که نشان 40لیتر به  44،1حجم سرانه مصرف آبمیوه و کنسانتره از : اهلل داوودآبادی افزود ولی

 .اقبال مصرف ایرانیان از آبمیوه و کنسانتره است

رسد رکود اقتصادی  نظر می داشت که بهطی هفت تا هشت سال گذشته روند مصرف آبمیوه سیل صعودی : وی خاطرنشان کرد

 .حاکم بر بازار باعث کاهش روند مصرف شده است

 های خارجی بازار را اشباع کرده است آبمیوه

های خارجی در داخل بازارهای کشور باعث اشباع بازار داخلی شده است، در حالی که بخشی از  واردات آبمیوه: داوودآبادی ادامه داد

 ...تنها از کیفیت باالتری برخوردار نیستند، نه های وارداتی آبمیوه

تنها  های واردایت سرب و سدیم وجود دارد که نه دهد داخل برخی از آبمیوه نتایج آنالیز آزمایشگاهی نشان می: وی تصریح کرد

 .کند منجر به سالمت جامعه نخواهد شد، بلکه امنیت غذایی کشور را نیز تهدید می

 کیفیت به ایران بی بیهای عر سیل ورود آبمیوه

شده اقدام  عنوان یکی از برندهای شناخته هرچند یک شرکت عربی اکنون به: دبیر انجمن صنفی تولید آبمیوه و کنسانتره یادآور شد

های ساخت کشورهای عربی به  دهد بخش قابل توجهی از آبمیوه ها نشان می به تولید آبمیوه در داخل کشور کرده است، اما بررسی

 .های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد قانونی و غیرقانونی وارد کشور شده که باید مورد بررسی وزارتخانهشکل 

های خارجی بر کسی پوشیده نیست و برای امنیت غذایی و حمایت از تولیدات داخلی  اشباع بازار از آبمیوه: داوودآبادی تأکید کرد

 .اندیشی کرد واردات قانونی چاره باید برای کنترل قاچاق و کاهش

 برندسازی در ایران به حاشیه رفته است

گذاری و برندسازی خود  استار میلیاردها تومان صرف سرمایه ایچ یا سان های بزرگ آبمیوه نظیر تکدانه، سن شرکت: وی اظهار داشت

 .اند؛ با این وجود، برندسازی در ایران چندان مورد توجه نیست کرده

های بزرگ آبمیوه و کنسانتره، سهم صادرات آبمیوه از سبد صادرات غیرنفتی  با وجود فعالیت شرکت: دی در پایان گفتداوودآبا

 .شود های تولیدی به عراق، افغانستان و آسیای میانه صادر می چندان پررنگ نیست و حجم محدودی از آبمیوه

d=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http3011b63991c1 
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 صنایع غذایی
 فودپرس 0/92خرداد ماه  59شنبه 

  آدامس خروس نشان چینی در بازار ایرانآدامس خروس نشان چینی در بازار ایران

آدامس خروس نشانی که تحت عنوان تولید : ن غذا و دارو گفتهای غذایی سازما معاون اداره کل نظارت بر فرآورده <مواد غذایی

 .شود، مورد تایید نیست و در صحت و سالمت بهداشتی آن، تردید جدی وجود دارد چین عرضه می

شود؛ احتمال  ها است که در کشور تولید نمی آدامس خروس نشان، نشان تجاری قدیمی است و سال: سهیل اسکندری تصریح کرد

های  منفعت جویان با سوءاستفاده از گرایش جامعه به حال و هوای نوستالژیک بخواهند این محصول را بدون ضابطهاینکه برخی 

صورت رسمی وارد  این آدامس به هیچ وجه به: وی تاکید کرد.فروش رسانند، بعید نیست موردنظر سازمان غذا و دارو تولید کنند و به

 . ی آن تردید جدی وجود داردکشور نشده است و در صحت و سالمت بهداشت

f=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http1ad4366e31b1c3 
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 گیاهان صنعتیگل و 

 خبرنگاران جوان - 0/9۲خرداد  5۲: تاریخ

  حیات گل محمدی در گرو توسعه صنعت اسانس گیریحیات گل محمدی در گرو توسعه صنعت اسانس گیری

با وجود اینکه سه چهارم سطح زیر کشت گل محمدی در دنیا متعلق به ایران است، اما متاسفانه در تولید اسانس ، پیشرفت 

 .مناسبی نداشته ایم

،روزگاری ایران جز تولیدکنندگان عمده گل محمدی به شمار می رفت که خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

 .متاسفانه در چند سال گذشته بی مهری به این طالی معطر، تولید را دستخوش تغییر و تحوالتی کرده است

ریب عرصه های منابع طبیعی ، نبود صنعت اسانس گیری و صادرات خام این گیاه معطر ، از ارزش در دهه های گذشته تخ

اقتصادی آن در بازارهای هدف کاسته است و باید در این راستا توجه ویژه ای به این صنعت شود تا جایگاه ویژه اقتصادی این گل 

 .به فراموشی سپرده نشود

خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران در این ارتباط میترا مجد زاده مدیر کل دفتر گلخانه و قارچ وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با 

، سطح زیر کشت گل محمدی  39براساس آخرین آمار رسمی در سال : جوان،با اشاره به سطح زیر کشت گل محمدی اظهار داشت

 .تن است 461عملکرد آن در واحد سطح  هزار هکتار و متوسط 41در ایران 

به سبب آنکه هنوز دو استان اطالعات  31آمار رسمی سال : وی با اشاره به آمار سطح زیر کشت گل محمدی در سال گذشته گفت

زیر سطح  الزم را به ما ارائه نداده اند، مشخص نیست اما براساس جمع بندی سایر استان ها و افزایش احتمالی هزار هکتاری، 

 .هزار هکتار رسیده که در این راستا تا حدودی، عملکرد در واحد سطح نیز افزایش یافته است 46کشت به 

مجد زاده با اشاره به آنکه سه چهارم سطح زیر کشت گل محمدی در دنیا متعلق به ایران است، بیان کردعلی رغم اینکه بیش از 

ما اختصاص دارد اما متاسفانه در تولید اسانس، بلغارستان رتبه اول در درصد سطح زیر کشت گل محمدی در دنیا به کشور  40

میزان تولید گالب به طور : مدیر کل دفتر گلخانه و قارچ وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به میزان تولید گالب افزود.جهان را دارد

 . رسمی نداریم هزار لیتر است اما در این خصوص آمار 1میلیون لیتر و اسانس  40تقریبی حدود 

 100هزار و  1الی  300هزار و  1ارزش تجاری صادراتی هر لیتر اسانس : وی با اشاره به ارزش صادرات گالب و اسانس بیان داشت

هزار دالر به  411هزار و  6تن گالب به ارزش  146هزار و  3دالر است که براساس آمار نامه رسمی گمرک سال گذشته حدود 

 .شدبازارهای هدف صادر 

مجد زاده با اشاره به اینکه عمده صادرات به کشورهای حاشیه خلیج فارس و برخی کشورهای اروپایی و تاجیکستان و افغانستان 

 .هزار دالر، صادر شده است 139هزار لیتر اسانس گل محمدی به ارزش  1براساس آمار گمرک : صورت می گیرد ادامه داد

 10ملی گیاهان دارویی قرار است تا پایان برنامه ششم و هفتم توسعه سطح زیر کشت به براساس سند : وی در ادامه یادآور شد

 .هزار هکتار در کشت آبی افزایش یابد

پیش بینی ما : مدیر کل دفتر گلخانه و قارچ وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به آنکه کشت گل محمدی دیم و آبی است تصریح کرد

درصد این میزان تنها به توسعه صنایع مرتبط و  10الی  90هزار هکتار است اما  440نامه ششم برای کشت آبی و دیم تا پایان بر

 .افزایش صادرات بستگی دارد

 وضعیت فرآوری گل محمدی تعریفی ندارد***

http://www.yjc.ir/fa/comercial
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گل  وضعیت تولید: گفت محمد باقر رضایی رئیس انجمن گیاهان دارویی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

محمدی به نسبت سایر گونه های دارویی در کشت دیم و آبی مناسب است به طوریکه برخی استان ها اقدام به توسعه سطح زیر 

 .کشت نمودند، اما متاسفانه وضعیت فرآوری این گیاه تعریف چندانی ندارد

بحرانی می شود چرا  به سبب عدم زراعت، روز به روز وضعیت این عرصه ها : وی با اشاره به تخریب عرصه های منابع طبیعی گفت

که گارد ساحلی و جنگلی مناسبی برای حفاظت این امر وجود ندارد از این رو قاچاق گیاهان دارویی از عرصه ها رو به افزایش 

حمدی در چند سال اخیر تولید گل م: رضایی با اشاره به وضعیت تولید گل محمدی در مقایسه با چند سال گذشته بیان کرد.است

 .در کشور رو به افزایش بوده اما به سبب نبود تکنولوژی الزم، فرآوری این محصول روبه فراموشی است

با وجود آنکه گل محمدی گیاه مقاوم و کم آب است لذا از نظر تولید گالب و گل : رئیس انجمن گیاهان دارویی در ادامه یادآور شد

د اما از نظر اسانس رتبه ایران جالب نیست چرا که میزان تولید اسانس چندان محمدی رتبه اول در جهان به ایران اختصاص دار

 .چشمگیر نیست که بتوانیم بازارهای جهان را در دست بگیریم

در بخش صنعت اسانس گیری گل محمدی اقدامی صورت نگرفته چرا که سرمایه گذاران این بخش به سبب ضعف : وی تصریح کرد

ز سرمایه گذاری در این صنعت در هراس هستند اما ممکن است در آینده ای نزدیک تولیدکنندگان تکنولوژی و فرآوری محصول ا

 .انبوه وارد این حوزه شوند

 ضرورت ایجاد کارخانه های فرآوری گل محمدی***

حمدی از صنعت گل م: بیان کرد کیانوش شیر محمدی کارشناس کشاورزی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

پر بازده ترین صنایع است چرا که به سبب کاهش مصرف آب و عدم نیاز به زمین مرغوب می تواند ارزآوری خوبی را برای کشور در 

 .برداشته باشد

در راستای تحقق سیاست : وی با اشاره به اینکه صنعت گل محمدی در کشور ما آن چنان که باید و شاید رشد نداشته است، افزود

در محل های مناسبی با بکارگیری روش های مناسب کشت شود چرا  این گیاه مقاومتی و ارزآوری این صنعت الزم است کهاقتصاد 

 .که می تواند در مدت زمان کوتاهی تولید محصول را داشته باشد

احساس می شود چرا نیاز ایجاد کارخانه های تولید و عصاره گیری و اسانس گیری گل محمدی در کشور :شیر محمدی تصریح کرد

    . ارز آوری خوبی نصیب کشورمان می شود  که در صورت افزایش تولید اسانس این محصول،

/news/fa/ir.yjc.www//:http1613616D%/1%DB%AD 
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 گندم

 فارس - 9۲31/35۹:  تاریخ

هزار تن کلزا هزار تن کلزا   ۸۰۸۰/ / درصدی خرید تضمینی گندم درصدی خرید تضمینی گندم   0505رشد رشد //کاران پرداخت نشده استکاران پرداخت نشده است  درصد پول گندمدرصد پول گندم  ۸۳۸۳  

  خریداری شد خریداری شد 
درصد  31جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته  مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی با بیان اینکه خرید تضمینی گندم در سال

 . هزار تن گندم خریداری شده است 600میلیون و  9از ابتدای فصل خرید تاکنون : رشد دارد، گفت

 31خرید تضمینی گندم تا  :به نقل از شرکت بازرگانی دولتی، علی قنبری گفت خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .عملیات خرید شده استاستان کشور وارد  39هزار تن رسیده و تا کنون  600میلیون  9خرداد به بیش از 

هزار  31هزار میلیارد ریال است، که بیش از  11ارزش این مقدار گندم حدود  :مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران افزود

 .درصد آن به کشاورزان پرداخت شده است 63میلیارد ریال معادل 

فروردین ماه که خرید در کشور شروع شده است،  41از : دمرکز اعالم کرد و افزو 110استان را  39وی تعداد مراکز خرید فعال در 

 .هزار محموله گندم از گندمکاران خریداری و تحویل گرفته اند 194این مراکز 

در : جاری اعالم و اظهارکرد معاون وزیر جهاد کشاورزی، مراکز خرید خوزستان، گلستان و فارس را بیشترین خریداران گندم در سال

تن گندم تا کنون خریداری شده  141هزار و  930هزار تن و در فارس  140هزار تن، در گلستان  946وخوزستان یک ملیون 

هزار تن گندم در کشور خریداری شده بود، از رشد  319میلیون و  3قنبری با بیان اینکه سال گذشته در همین مقطع زمانی .است

 .درصدی میزان خرید تضمینی خبر داد 31

های این شرکت برای تامین اعتبارات مورد نیاز است تا با پرداخت  تمام تالش: رگانی دولتی ایران تأکیدکردمدیر عامل شرکت باز

 .سریعتر پول کشاورزان، رضایت حداکثری آنان را جلب کنیم

دستور کار روغنی کلزا نیز در  1 امسال همزمان با خرید تضمینی گندم، خرید دانه: معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین اظهارکرد

درصد  33هزار تن از این محصول در کشور خریداری شده و  91ها قرار گرفته و تاکنون بیش از  شرکت های غله مناطق و استان

 .بهای آن نیز به کلزاکاران پرداخت شده است

=nn?php.ewstextn/com.farsnews.www//:http49310931004390 
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 گندم
 فارس - 9۲31/3/0:  تاریخ

  میلیون تن گذشتمیلیون تن گذشت  ۹.0۹.0خرید تضمینی گندم از مرز خرید تضمینی گندم از مرز 

 . هزار تن رسیده است 349میلیون و  1خرید تضمینی گندم از ابتدای فصل برداشت تاکنون به : وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد 

هزارتن گندم مازاد  349به نقل از وزارت جهاد کشاورزی از آغاز فصل برداشت تاکنون، چهار میلیون و  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .درصد رشد داشته است 30بر نیاز کشاورزان به نرخ تضمینی خریداری شده که این میزان خرید در مقایسه با مشابه سال گذشته 

 931براساس اعالم مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات، ارزش خرید تضمینی گندم کشاورزان پنج هزار و : افزاید ین گزارش میا

 .میلیارد تومان آن به گندم کاران پرداخت شده است 691میلیارد تومان بوده که تاکنون سه هزار و 

 119هزارتن و فارس با  69هزارتن،گلستان با یک میلیون و  919و براساس این گزارش، تاکنون استان های خوستان با یک میلیون 

 .اند هزارتن تاکنون بیشترین میزان گندم را از کشاورزان خریداری کرده

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http49310994000431 
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 گندم
 آیانا - 0/9۲خرداد  1/: تاریخ

خوزستان با خرید یک خوزستان با خرید یک / / میلیارد تومانمیلیارد تومان  022022هزار و هزار و   5555هزار تن گندم به ارزش هزار تن گندم به ارزش   122122خرید چهار میلیون و خرید چهار میلیون و 

  هزار تن پیشرو در خرید گندمهزار تن پیشرو در خرید گندم  ۸۴۴۸۴۴میلیون و میلیون و 

میلیارد تومان خریداری شده  300هزار و  11استان کشور به ارزش  36هزار تن گندم از کشاورزان  400تاکنون چهار میلیون و 

وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران امروز در گفت.است

در مقایسه با  درصدی 30آمار خرید نشان از آن دارد که رشد : هزار تن گندم خبر داد و گفت 400از خرید چهار میلیون و ( ایانا)

 .مدت مشابه گذشته وجود دارد

هزار تن،  100اند و استان خوزستان با خرید یک میلیون و  استان کشور وارد گردونه عرضه گندم شده 36: علی قنبری افزود

 .همچنان مقام نخست را دارد

های دوم تا چهارم در  هزار تن مقام 390 هزار تن و ایالم با 100استان گلستان با خرید یک میلیون تن، فارس : وی خاطرنشان کرد

 .اند خرید گندم را به خود اختصاص داده

برداران  شده از بهره هزار تن گندم خریداری 400ارزش ریالی چهار میلیون و : مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران ادامه داد

 .میلیارد تومان آن پرداخت شده است 100ر و هزا میلیارد تومان است که تاکنون بهای سه 300هزار و  11بخش کشاورزی 

شرایط مناسب آب و هوایی و : برداران خواهد بود، تصریح کرد قنبری با اعالم اینکه پول گندمکاران به تدریج در حساب بهره

 .میلیون تنی را قابل تصور کرده است 40بینی خرید  های وزارت جهاد کشاورزی، پیش برنامه

 .شت گندم تا اواخر شهریورماه ادامه دارد که امیدواریم بتوانیم به خودکفایی دست یابیمبردا: وی با یادآور شد

برداران  هزار محموله ماحصل تالش بهره 600تاکنون توسط : مرکز برشمرد و تأکید کرد 641قنبری در پایان تعداد مراکز خرید را 

 ./تحویل مراکز غله شده است

/news/fa/ir.iana.www//:http94139D%/1%D%AE 
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 گوجه فرنگی
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 گوشت قرمز
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 گوشت مرغ

 فارس - 9۲31/35۲:  تاریخ

خسارت یک تریلیون تومانی ضریب باالی خسارت یک تریلیون تومانی ضریب باالی / / خودنمایی مرغان ایرانی با برند فرانسه در بازارهای جهانیخودنمایی مرغان ایرانی با برند فرانسه در بازارهای جهانی  00//

  تبدیل دان مرغ به کشورتبدیل دان مرغ به کشور

کنند به نحوی که مرغ در  ایران و فرانسه در تولید و صادرات مرغ همکاری مشترکی را آغاز می: معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت 

 . شود د شرکت فرانسوی صادر میداخل ایران تولید اما با برن

مبحث جدیدی در اقتصاد است که چگونگی مقابله و مقاومت « اقتصاد مقاومتی» خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

ری و ادامه پیشرفت اقتصاد را نیز پذی عین حال عدم آسیب کند و در ها و مخاطرات مختلف را بررسی می اقتصاد در برابر تکانه

  .دهد توجه قرار می مورد

توان انتظار  توسط رهبر معظم انقالب اسالمی ابالغ شد، می 4933644633های کلی اقتصاد مقاومتی که در تاریخ  با اجرای سیاست

های تولیدی کشور  های دقیق در بخش ریزی داشت که اقتصاد کشور در این مسیر قرار گیرد، البته رسیدن به این مهم نیازمند برنامه

 .و توجه مسئوالن است

ای در  های ابالغی مقام معظم رهبری و با توجه به اینکه بخش کشاورزی قابلیت بسیار گسترده بنابراین در راستای اجرای سیاست

های این  لیدات دامی سیاستمعاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تو حسن رکنی وگوی تفصیلی با های تولیدی دارد، در گفت زمینه

 .بخش را در راستای رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی جویا شدیم

های وزارت جهاد کشاورزی در راستای رسیدن به اهداف اقتصاد  وگو معاون وزیر جهاد کشاورزی به برنامه در بخش اول این گفت

درصد گوشت مورد نیاز کشور،  40ال و غیرفعال، واردات یاب برای حمایت از واحدهای نیمه فع مقاومتی، ایجاد سامانه بهینه

اصالح نژاد دام وزارت جهاد کشاورزی، صادرات یک میلیون و هشت هزار راس دام سبک در دو سال گذشته، خرید  های  برنامه

رد و به توضیحاتی در میلیارد تومانی به صنایع لبنی رانت نیست اشاره ک 300اینکه مشوق   حمایتی شیر انتخابی بین بد و بدتر و

 .رابطه با آن پرداخت

 :های وزارت جهاد کشاورزی در بخش طیور پرداخته شده که در ادامه آمده است تشریح برنامه وگو  دوم این گفت در بخش

د در این مرغ برای حفظ و پایداری تولی کنندگان گوشت مرغ و تخم رکنی در پاسخ به این سؤال که با توجه به ابراز نارضایتی تولید

کیلوگرم است در حالی که سرانه مصرف گوشت  41سرانه مصرف جهانی گوشت مرغ : بخش چه اقداماتی انجام شده است، گفت

 .کیلوگرم است 36تا  31مرغ در کشورمان بین 
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 گوشت مرغ
 خبرنگاران جوان - 0/9۲خرداد  /5: تاریخ

  قیمت مرغ افزایش یافتقیمت مرغ افزایش یافت

با توجه به اینکه معاون شرکت پشتیبانی امور دام ، از افزایش نیافتن قیمت مرغ در ماه رمضان خبر داده بود، اما امروز قیمت مرغ با 

 .تومان رسید 600هزار و 6تومان افزایش به مرز  900

با اشاره به ذخیره سازی  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛عباس والوزی معاون شرکت پشتیبانی امور دام در گفتگو با خبرنگار 

شرکت پشتیبانی امور دام آمادگی الزم برای تامین نیاز این : مناسب گوشت قرمز و مرغ برای ایام ماه مبارک رمضان اظهار داشت

 .ماه به هر میزانی دارد

هزار تن گوشت قرمزدر شرکت  90هزار تن مرغ و  10حدود : وی با اشاره به ذخایر گوشت قرمز و مرغ شرکت پشتیبانی گفت

و عرضه مرغ گرم به میزان کافی تقاضا برای مرغ منجمد در بازار  پشتیبانی ذخیره شده است، اما اکنون با توجه به تعادل قیمت ها 

پیش بینی ها حاکی از آن است که قیمتها تغییر چندانی : پیش بینی قیمت در ماه رمضان بیان کردوالوزی با اشاره به . وجود ندارد

 .نخواهند داشت اما اگر اتفاق قابل مالحظه ای بیفتد به شدت برخورد خواهیم کرد

 900هزار و  6در حال حاضر قیمت هر کیلو گوشت مرغ گرم برای مصرف کننده : معاون شرکت پشتیبانی امور دام تصریح کرد

تومان است اما اگر قرار باشد شرکت پشتیبانی در صورت نیاز اقدام به توزیع مرغ منجمد نماید  300هزار و  1تومان و مرغ منجمد 

 .تومان به مراحل توزیع عرضه خواهد کرد 100هزار و  1را کیلویی  آن 

 .ان افزایش قیمت در این ماه نباشندمردم نگر گفتنی است که با توجه به فراوانی ذخایر گوشت قرمز و مرغ 

 .تومان رسید 600هزار و 6تومان افزایش به مرز  900این در حالیست که قیمت مرغ امروز در بازار با 
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 گوشت مرغ
 خبرنگاران جوان - 0/9۲خرداد  5۲: تاریخ

  وزن مناسب مرغ چقدر باید باشد؟وزن مناسب مرغ چقدر باید باشد؟

کیلو باشد که به سبب  3و حداکثر  100وزن هر مرغ باید حداقل یک کیلو و : رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی گفت

 .سودجویی های صورت گرفته این ارقام رعایت نمی شود

با اشاره به اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد یوسفی رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی در گفتگو با خبرنگار 

و کشتارگاه ها چند سالی است که رعایت تولید مرغ براساس استانداردهای الزم به مرغداران : کاهش وزن الشه اظهار داشت کنترل 

 .اعالم شده اما باید گفت تا زمانیکه مردم از مرغ با وزن متوسط استقبال نکنند این امر تحقق نخواهد یافت

تا به امروز ساز و کار الزم برای کنترل کاهش وزن الشه مورد استفاده قرار نگرفته و تا : وی با اشاره به ساز و کار کنترل الشه افزود

 .نبال مرغ درشت باشند،کنترل فایده ای نداردزمانی که مردم به د

کیلو باشد که متاسفانه به سبب سودجویی های  3و حداکثر  100وزن هر کیلو مرغ باید حداقل یک کیلو و : یوسفی ادامه داد

 .صورت گرفته و منافع برخی افراد تا کنون این ارقام رعایت نشده است

گرم ضایعات و دوریز دارد که بهتر است با فرهنگ سازی مصرف مرغ  900قل کیلوگرم حدا 3گفتنی است مرغ با وزن باالی 

 .متوسط از سوی رسانه ملی افراد به این سمت و سو پیش بروند

تا به امروزچندین بار این طرح آغاز شده و مجددا بعد از مدتی رها شده : رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی تصریح کرد

معاون وزیر جهاد کشاورزی ساز و کارها و سخت گیری های الزم در این خصوص در پایان ماه رمضان به کار که امیدواریم با وعده 

 .گرفته شود
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 متفرقه

 خبرنگاران جوان - 0/9۲خرداد  59: تاریخ

  ثبت جهانی دو محصول مهم ایران در سازمان جهانی مالکیت فکریثبت جهانی دو محصول مهم ایران در سازمان جهانی مالکیت فکری

مدیرکل دفتر حمایت از مالکیت صنعتی وزارت صنعت، معدن و تجارت از ثبت جهانی دو محصول مهم ایران شامل رطب بم کرمان 

 .خبردادمنطقه ایران  41و انار ساوه و همچنین فرش دستباف 

منطقه فرش ایران شامل فرش مناطق  41: مهدی میرصالحی اظهار داشت گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به گزارش

، سیستان و اردکان، ایالم، ترکمن جرگالن و بجنورد، کردی خراسان شمالی، چهارمحال و بختیاری، سردرود آذربایجان شرقی

است که توسط این دفتر در  بلوچستان، قشقایی فارس، گبه فارس، لرستان، مود بیرجند، قهستان، ورامین و سنقر کلیایی کرمانشاه 

 .به ثبت جهانی نشان جغرافیایی رسید( WIPO) سازمان جهانی مالکیت فکری

مطالعات امکان سنجی برای هر کاال و محصول، اقدامات ثبت  فرایند انجام کار از اوایل سال گذشته آغاز و پس از  :وی یادآور شد

 .باشد انجام شد ماه می 3و  4های زمانی  ملی که شامل تنظیم اظهارنامه و تکشیل پرونده و دو بار آگهی در رزونامه رسمی در بازه

گزارش کامل کارشناسی برای هر سپس تشکیل پرونده ثبت جهانی شامل تنظیم اظهار نامه لیسبون، تهیه   :میرصالحی ادامه داد

 .صورت گرفت( wipo) محصول و تهیه کلیه مستندات الزم و ارسال آن به سازمان جهانی مالکیت فکری

انجامد که ابتدا پرونده مورد بررسی کارشناسی قرار  ماه به طول می 1تا  6فرآیند انجام کار در سازمان مزبور حدودا   به گفته وی؛

ورهای عضو معاهده لیسبون ارسال شده و در صورت عدم ادعا و ا عتراض از سوی کشورهای مذکور به گیرد و سپس به کش می

 .انجامد مرحله ثبت و صدور ثبت جهانی می

به گزارش شاتا، از مزیتهای ثبت جهانی یک کاال یا محصول شامل صادرات محصول و کاالی ایرانی با نام ایران ، امتیاز انحصار 

 .افزایش قیمت صادراتی محصول و در نهایت افزایش ارزش افزوده محصوالت خواهد بود ی ایران ،صادرات محصول برا
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 متفرقه
 فودپرس 0/92خرداد ماه  /5یک شنبه 

  گوشت مرغ بیش از میانگین جهانی مصرف می کنندگوشت مرغ بیش از میانگین جهانی مصرف می کنندکیلوگرم کیلوگرم   1111ایرانی ها ایرانی ها 

آمارهای منتشر شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی نشان می دهد در حالی که میانگین مصرف سرانه جهانی گوشت < مواد غذایی

 .کیلوگرم بیش از مردم جهان از این پروتئین استفاده می کنند 44کیلوگرم است، ایرانی ها  41مرغ 

درصد سرانه مصرف  49)کیلوگرم ثبت شده و به این ترتیب هموطنان بیش از میانگین دنیا  36ت مرغ در ایران سرانه مصرف گوش

 .گوشت مرغ مصرف دارند( جهان

وزارت جهاد کشاورزی در نظر دارد وزن مرغ کشتار واحدهای پرورش دهنده مرغ گوشتی در سراسر کشور را کاهش دهد زیرا 

 .غذایی تولید گوشت مرغ نسبت به تولید تخم مرغ ساده تر استبررسی ها نشان می دهد جیره 

همچنین سرمایه گذاری برای تولید مرغ گوشتی کمتر از مرغ تخمگذار است و به همین دلیل پرورش دهندگان نیمچه گوشتی را 

 .به مراتب بیشتر از مرغ تخمگذار مورد استقبال قرار می دهند

درصد ضایعات دارد که این امر  31درصد است اما مرغ بیش از  10وسفند حدود بررسی ها نشان می دهد ضایعات گوشت گ

 .استقبال تولیدکنندگان را در این ارتباط نشان می دهد

هزار تن است و با این میزان  400میلیون و  3تولیدات گوشت مرغ در کشور بیش از : وزارت جهاد کشاورزی به تازگی اعالم کرد

 .ت مرغ تامین شده استتولید، نیاز کشور به گوش

گرم بعد از  10مطالعات نشان می دهد، سرعت رشد مرغ نسبت به سایر دام ها بیشتر است به طوری که یک جوجه به وزن حدود 

 .برابر وزن خود می رسد 10تا هشت هفته به حدود  6

ر دارند؛ هریک از اتباع اماراتی سالیانه به ها در رتبه نخست دنیا از لحاظ مصرف سرانه گوشت مرغ قرا براساس آمار فائو، اماراتی 

 .برابر ایرانی هاست 361کنند که حدود  کیلوگرم گوشت مرغ مصرف می 61طور متوسط 

کیلوگرم، گرانادا و جامائیکا  16کیلوگرم مصرف گوشت مرغ در رتبه دوم قرار دارند؛ کویت با  10مردم آمریکا نیز با متوسط سالیانه 

 .های بعدی قرار دارند کیلوگرم در رتبه 94کیلوگرم و قبرس با  91کیلوگرم، دومینیکن با  13ئی با کیلوگرم، برون 11با 

کیلوگرم ثبت شده  31کیلوگرم و لبنان  33کیلوگرم، انگلستان  99کیلوگرم، مالزی  91مصرف سرانه گوشت مرغ در عربستان 

 .کیلوگرم است 46و روسیه نیز کیلوگرم رسیده  31میانگین مصرف گوشت مرغ در فرانسه به . است

کشورهای فقیر شامل بنگالدش، بروندی، کنگو، چاد، جیبوتی، اریتره، اتیوپی، گینه، مغولستان، نپال، رواندا، سودان، تاجیکستان و 

 .ازبکستان دارای مصرف سرانه گوشت مرغ نزدیک به صفر هستند
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 مرکبات

 آیانا - 0/9۲خرداد  5۲: تاریخ

  مصونیت از سرمازدگی و عارضه گرانوله شدنمصونیت از سرمازدگی و عارضه گرانوله شدن/ / نارنگی رقم جهانگیر روانه بازار شدنارنگی رقم جهانگیر روانه بازار شد

کنی، درشتی میوه، تنوع زیاد  بذری، نازکی پوست، سهولت پوست بذری یا کم های بی ارقامی با ویژگیبازار تجاری مرکبات پذیرای 

 .و قند و اسیدیته متعادل است C آبی، محتوای زیاد ویتامین رنگی، پر در زمان رسیدگی میوه، خوش

، با اعالم (ایانا)برگزاری کشاورزی ایران خبرنگار خ گرمسیری، در گفتگو با های نیمه عضو هیأت علمی پژوهشکده مرکبات و میوه 

بندی شده و در مناطق شمالی  ها طبقه نارنگی کلمانتین یکی از ارقام تجاری مرکبات است که در گروه زودرس: این خبر افزود

حساسیت میوه  اگرچه این رقم از بازارپسندی خوبی برخوردار است، اما اندازه کوچک میوه، تعداد بذر زیاد،  شود؛ کشور توصیه می

 .توان از معایب آن برشمرد به سرما و گرانوله شدن را می

های مشابه کلمانتین، اما  برای رفع این نقایص و تولید درختانی که میوه: بهروز گلعین درباره چگونگی اصالح این رقم افزود

گیری دستی و سپس انتخاب انجام گرفته  تر از آن تولید کنند، برنامه اصالحی بر مبنای فرآیندهای گزینش والدین، دورگ باکیفیت

های  بازار تجاری مرکبات پذیرای ارقامی با ویژگی: این محصول به بازار جهانی خاطرنشان کردوی درباره چگونگی ورود .است

از خیلی زودرس تا خیلی )کنی، درشتی میوه، تنوع زیاد در زمان رسیدگی میوه  بذری، نازکی پوست، سهولت پوست بذری یا کم بی

 .یدیته متعادل استو قند و اس Cآبی، محتوای زیاد ویتامین  رنگی، پر ، خوش(دیررس

بر همین اساس به بررسی دقیق نتاج نسل نخست : گرمسیری ادامه داد های نیمه عضو هیأت علمی پژوهشکده مرکبات و میوه

های هاملین، سالوستیانا و مارس پرداخته شد تا بتوان به  با پرتقال( عنوان والد مادری به)گیری نارنگی کلمانتین  حاصله از دورگ

عنوان رقم تجارتی روانه بازار کرد و موجبات رونق بازار مصرف داخلی و نیز گسترش  ارپسند دست یافت و آنها را بههایی باز تیپ

 .صادرات مرکبات را فراهم آورد

مناطق )های مناسب هر منطقه  توان با تولید نهال بر روی پایه گلعین درباره خصوصیات این رقم با اشاره به اینکه این رقم را می

روز زودرس بودن این دورگ نسبت به نارنگی  41با توجه به : تکثیر و در اختیار باغداران قرار داد، تصریح کرد( ی کشورشمال

، مورد توجه زیادی قرار دارند، زیرا در مواقعی از سال که خبری از سایر ارقام مرکبات نیست، (ماه یعنی در اواسط آبان)کلمانتین 

 .ند نقش مهمی در افزایش درآمد تولیدکننده داشته باشدتوا شوند و می وارد بازار می

دلیل تحمل میوه به  تواند از خطر سرمازدگی نیز در امان باشد، از طرفی به همچنین این محصول می: وی در پایان اظهار داشت

تواند در  ل پسند، میعارضه گرانوله شدن و خصوصیات کمی و کیفی مناسب آن مانند درشتی میوه و میزان مواد جامد محلول قاب

 ./اقتصاد باغدار نقش مؤثری داشته باشد

/news/fa/ir.iana.www//:http94911D%/3%16%D1%A4%D1%B 
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 مرکبات
 خبرنگاران جوان - 0/9۲خرداد  /5: تاریخ

  یک دهم درصد استیک دهم درصد استتولید مرکبات ارگانیک کمتر از تولید مرکبات ارگانیک کمتر از 

در حال حاضر مجموع کشت محصوالت ارگانیک اعم از مرکبات در کشور ما کمتر از یک دهم درصد :دبیر انجمن ارگانیک گفت

 .است که همواره بایستی در راستای گسترش اقتصاد سبز گام های جدی در این راستا برداشته شود

با اشاره به توسعه محصوالت اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد رضا داوری دبیر انجمن ارگانیک در گفتگو با خبرنگار 

درصد است اعم از مرکبات در کشور ما کمتر از یک دهم  کشت محصوالت ارگانیک  در حال حاضر مجموع : ارگانیگ اظهار داشت

و گسترش اقتصاد سبز گام های جدی در این راستا برداشته  بایستی در راستای تحقق فرمایش مقام معظم رهبری  که همواره 

بازاریابی محصوالت ارگانیک در داخل و خارج و تشویق کردن : وی با اشاره به مهم ترین اقدامات توسعه اقتصاد سبز گفت.شود

ت از جمله اقدامات اساسی به شمار می رود چرا که باید کشاورز از اقتصادی بودن کشت اطمینان کشاورزان به کشت این محصوال

تاکنون توسعه محصوالت ارگانیک به سبب ضعف مسائل فرهنگی و آموزشی، نبود پتانسیل های : داوری ادامه داد.خاطر داشته باشد

 .در توسعه محصوالت ارگانیک آن چنان که باید و شاید موفق شویمالزم و نابسامانی دولت و انجمن ارگانیک موجب شد تا نتوانیم 

با توجه به آنکه همه نهاده ها در داخل وجود دارد، لذا با توسعه : دبیر انجمن ارگانیک با اشاره مزایای کشت ارگانیک بیان کرد

وابستگی به سموم و آفت کش  محصوالت ارگانیک در بخش کشاورزی کشور می توان در شرایط خاص و تحریم های ظالمانه از

 .های شیمیایی کشورهای دیگر بی نیاز شد

که زمین های بزرگی در دسترس ندارند با توسعه کشت این محصوالت می توانند درآمد بیشتری را به  گفتنی است کشاورزان نوپا 

 .دست آورند

/news/fa/ir.yjc.www//:http1614011D%/1%%AA 
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 مرکبات

 ایرنا - 131/30/92/ :تاریخ خبر

  لیمو قاچاق در قطب کشاورزی هرمزگان لیمو قاچاق در قطب کشاورزی هرمزگان   جوالنجوالن

روز از آغاز فصل برداشت لیموترش در شهرستان رودان هرمزگان می گذرد، بازار لیمو  06درحالی که فقط  -ایرنا  -بندرعباس 
 . کشاورزی استان با کاهش شدید قیمت و جوالن لیمو قاچاق، دست و پنجه نرم می کنداین قطب 

برداشت لیموترش از باغ های شهرستان رودان از نیمه دوم خرداد ماه آغاز و در نخستین روزهای برداشت، هر کیلوگرم از این 

 .هزار ریال به بازار عرضه شد 410محصول با قیمت 

اوضاع خرید و فروش لیموترش به واسطه وجود دالل ها و لیمو قاچاق در بازار، نابسامان و با افت شدید قیمت اما دیری نپایید که 

 .مواجه شد و این امر نارضایتی باغداران منطقه را درپی داشت

زی و تعاون باغداران رودانی که هم اکنون درحال برداشت این محصول هستند و نیاز به حمایت دستگاه هایی نظیر جهاد کشاور

 .روستایی دارند، از پایین بودن قیمت لیموترش به شدت گالیه مندند

کشاورزان رودانی که امسال نیز برای تولید و برداشت محصول لیموترش هزینه های زیادی را متحمل شده اند، می گویند که هزینه 

 .ر کرده استهای تولید و برداشت لیموترش از قیمت فروش آن پیشی گرفته و آنان را متضر

این باغداران با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از محصول منطقه بر اثر خشکسالی و بیماری جاروک لیموترش از بین رفته است، 

انتظار می رفت امسال لیموترش با قیمت خوب و راضی کننده ای به فروش برسد اما وجود لیموی قاچاق و افت : ادامه دادند

ل، آب پاکی را روی دست کشاورزان منطقه ریخته و سود آن همچون گذشته، به جیب دالل ها می محسوس قیمت این محصو

هم اکنون هر یک کیلو گرم لیموترش : با اشاره به قیمت لیموترش در منطقه، افزود 'یک باغدار رودانی در گفت و گو با ایرنا. رود

هزار ریال از باغداران خریداری می شود که این رقم در مقایسه با  10هزار ریال و لیموی درجه دو با قیمت  40درجه یک با قیمت 

 .هزینه های باالی تولید، بسیار ناچیز بوده و نارضایتی شدید تولید کنندگان منطقه را در پی داشته است

و آنان را احمد نجفی با تاکید بر اینکه افت محسوس قیمت محصول لیموترش کشاورزان منطقه را با مشکالت متعددی روبرو 

بهای آب و )کشاورزان مبلغ قابل توجهی برای تولید محصول ازجمله خرید ، تامین کود ، سموم، آبیاری : متضرر ساخته، بیان کرد

و دستمزد در بخش های کاشت، داشت وبرداشت هزینه کرده اند، اما با وضعیت کنونی قیمت لیموترش، جز ضرر و زیان، چیز ( برق

 .ندگان نشده استدیگری عاید تولید کن

بهره برداران منطقه در شرایطی بسیار سخت محصوالت کشاورزی را تولید می کنند اما در بیشتر موارد، این قشر : وی اضافه کرد

سخت کوش و تالشگر نه تنها سودی از تولید محصوالت نمی برند بلکه حتی محصول خود را زیر قیمت تمام شده، به فروش می 

: ری با بیان اینکه سود حاصل از فروش محصوالت کشاورزی همواره به جیب واسطه ها می رود، اظهار داشتکشاورز دیگ. رسانند

دالل ها تنها کسانی هستند که همیشه بیشترین سود حاصل از تولید محصوالت کشاورزی را به جیب می زنند و درآمدی که باید 

 .کشاورزی از آن بهره مند شود، نصیب واسطه ها می شودکشاورز بعنوان یکی از مهمترین عناصر در تولید محصوالت 

برخی از بهره برداران این توانایی را دارند که محصول تولید شده را پس از تولید و برداشت به بازارهای داخلی و : رضا محمدی افزود

در این میان متضرران واقعی  حتی بین المللی حمل و عرضه کنند و سود حاصل از فروش، مستقیم به جیب خود آنان می رود اما

 . آن دسته از کشاورزانی هستند که بعلت نداشتن توان مالی، از سر ناچاری محصول خود را به واسطه ها و دالل ها می فروشند

سال هاست : وی کوتاه کردن دست دالل ها از بازار عرضه و تقاضا را بزرگترین و مهمترین مطالبه کشاورزان منطقه دانست و گفت

بهره برداران منطقه با مشکالتی نظیر خشکسالی، جاروک لیموترش و هزینه های باالی تولید دست و پنجه نرم می کنند و  که
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مسئوالن همواره از تالش برای کوتاه کردن دست واسطه ها از بازار عرضه و فروش خبر می دهند اما این وعده نیز مانند وعده ایجاد 

 . ه استصنایع تبدیلی، همچنان عملی نشد

نقش واسطه : باغدار دیگری با تاکید بر ضرورت کمرنگ کردن نقش واسطه ها از سوی دولت و تشکل های صنفی، خاطر نشان کرد

ها در بخش کشاورزی همچنان پررنگ است و کشاورزان نیز بنا به دالیلی، ناچار به فروش محصوالت خود به این قشر هستند اما 

دارند که تنها رنج و زحمت تولید محصوالت کشاورزی بر دوش آن هاست و سود اصلی تمام این  همین کشاورزان به شدت اعتقاد

 . زحمات شبانه روزی را دالل ها، به جیب می زنند

نداشتن نقدینگی و : مهران نجفی با تاکید بر اینکه در بازار عرضه و فروش محصوالت کشاورزی، حرف حرفِ خریدار است، ادامه داد

االی حمل و عرضه محصول به بازارهای داخلی و خارجی، از جمله عواملی است که موجب می شود بهره برداران بخش هزینه های ب

 . کشاورزی برخالف میل باطنی، برای به فروش رساندن محصول به سمت دالل ها گرایش پیدا کنند

ونی برای خرید محصوالت موجب شده گرایش دسترسی نداشتن به بازار مناسب و ساماندهی نشدن شرکت های تعا: وی اضافه کرد

به دالل ها از سوی کشاورزان بیشتر شود و از آنجائیکه بیشتر کشاورزان امکان حمل بار به بازار را ندارند، از سر ناچاری محصول 

 . خود را با قیمت پایین تر به دالل ها می فروشند

جود افزایش دستمزد کارگر و نهاده های کشاورزی، حمایت دولت را نجفی با بیان اینکه هزینه های کاشت، داشت و برداشت با و

نبود نظارت بر فعالیت دالل ها و نداشتن تعهد واقعی از سوی تعداد پرشماری از : می طلبد، نه حضور واسطه ها را، خاطر نشان کرد

ناچیز از تولیدکنندگان خریداری و این واسطه ها موجب شده وضعیت عادی بازار دچار مشکل شود و محصوالت کشاورزی با قیمت 

 . همان محصول با قیمت باال به مصرف کنندگان عرضه شود

دولت باید با هدایتگری تولید، خرید و : کشاورز دیگری برحمایت جدی و بیش از پیش دولت از بخش کشاورزی تاکید کرد و افزود

کشاورزی، دست دالل ها و واسطه ها را از نظام توزیع کوتاه توزیع و سامان دهی تشکل ها و تعاونی ها در سیستم عرضه محصوالت 

 . کند و اجازه ندهد این گروه سودجو، منابع درآمدی کشاورزان را به نفع خود، ضایع کنند

در صورتی که این تعاونی : محمد زارعی با اشاره به نقش تعاونی های روستایی در خرید و توزیع محصوالت کشاورزی، اظهار داشت

درستی مدیریت شوند و محصوالت کشاورزان را در زمان تولید با قیمت مناسب خریداری کنند، کشاورزی رونق خواهد  ها به

در میان موج اعتراض باغداران نسبت به افت قیمت محصول لیموترش، پدیده دیگری به نام لیموی قاچاق در بازار لیموترش .گرفت

 .که تهدیدی جدی برای تولید داخلی محسوب می شود رودان خودنمایی می کند، میهمان ناخوانده ای

درجه مشغول برداشت محصول تولیدی خود بودند، خبر کشف  10در روزهای اخیر در حالیکه باغداران منطقه در گرمای باالی 

 . لیموی قاچاق در بازار لیموی رودان، همچون بمبی ویرانگر بر بازار خرید و فروش این محصول آوار شد

روک لیموترش ، کابوس تلخ و کشنده ای که بی رحمانه خواب کشاورزان را آشفته کرده، اکنون نوبت به لیموی قاچاق بعد ازجا

 .رسیده تا خواب و آرامش را از تولیدکنندگان و باغداران منطقه، سلب کند

 .رزی این شهرستان رفتخبرنگار ایرنا در رودان برای پیگیری موضوع و روشن شدن قضیه به سراغ مسئوالن در جهاد کشاو

تاکنون،  31ازاسفندماه سال : مدیرجهاد کشاورزی رودان با تأیید خبر کشف محموله های لیموی قاچاق در رودان، اظهار داشت

 .چهار محموله لیموی قاچاق در منطقه کشف وبرای سیرمراحل قانونی به تعزیرات حکومتی معرفی شده است

لیموی قاچاق از مبدأ : بعنوان معضلی بزرگ فراروی کشاورزی منطقه یاد کرد و ادامه داد سهراب مرشدی از پدیده لیموی قاچاق

عمان و پاکستان وارد کشور می شود و شماری از خریداران عمده و خرده پا، بصورت مخفیانه لیموی قاچاق را با محصول تولیدی 

 .منطقه مخلوط و به بازار مصرف عرضه می کنند
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یموی قاچاق با قیمت نازل، موجب برهم زدن تعادل بازار شده و با توجه به اینکه این محصول که بصورت ورود ل: وی اضافه کرد

قاچاق وارد کشور می شود و هیچگونه گواهی بهداشتی از کشور مبدأ ندارد، ممکن است دارای مشکالت بهداشتی باشد و سالمت 

 . جامعه را نیز تهدید کند

ر باکتریایی و جاروک لیموترش که با از بین بردن باغ های منطقه، خسارات جبران ناپذیری را بر پس از شانک: مرشدی اظهار داشت

اقتصاد و اشتغال منطقه وارد کرده است، اینک نوبت به لیموی قاچاق رسیده تا بار دیگر پایه های اشتغال و اقتصاد منطقه را متزلزل 

هکتار از اراضی رودان به لیموترش اختصاص داشت و ساالنه  100هزار و  43 تا قبل از شیوع جاروک، بیش از: وی ادامه داد.سازد

هزار تن محصول تولید و به بازارهای مصرف داخلی و خارجی عرضه می شد و این شهرستان دو درصد از لیموی مورد  300حدود 

 . نیاز جهان را تأمین می کرد

اقل بیماری و مدیریت این آفت، تاکنون حدود شش هزار هکتار از باغ های باوجود تمامی تالش ها و مبارزه با ن: مرشدی اضافه کرد

 .لیموترش منطقه امحاء شده است

وی، بدهی های معوقه باغداران منطقه به بانک های عامل را از دیگر پیامدهای شیوع بیماری جاروک لیموترش در این شهرستان 

، 31برنامه بودجه سال  44تبصره  'د'ان و تولیدکنندگان و براساس بند در راستای حمایت از باغدار: مرشدی ادامه داد.برشمرد

بود، جهت امهال سه ساله و پرداخت سود و دیرکرد  31اسامی کشاورزان خسارت دیده که سررسید باز پرداخت وام های آنان سال 

  .تسهیالت آنان توسط دولت، به سازمان مدیریت بحران و حوادث غیرمترقبه ارسال شده است

وی تخصیص اعتبار جهت امحاء باغ های آلوده و جایگزینی آن با ارقام دیگر مرکبات و میوه های گرمسیری، تخصیص اعتبار جهت 

تجمیع باغ های پیر و فرسوده، تخصیص اعتبار جهت اجرای سیستم آبیاری تحت فشار و خرید و توزیع نهال یارانه ای را از جمله 

 .از بخش کشاورزی منطقه برشمرد اقدامات دولت در راستای حمایت

هم اکنون هفت هزار هکتار از اراضی شهرستان به : مرشدی با اشاره به سطح زیرکشت محصول لیموترش در منطقه، اظهار داشت

هکتار دیگر نیز از نوع پرشین  100هکتار آن از نوع مکزیکین الیم و  100کشت لیموترش اختصاص دارد که حدود شش هزار و 

 .باشدالیم می 

 440پیش بینی می شود امسال حدود : وی با بیان اینکه برداشت محصول لیموترش از باغ های منطقه آغاز شده، خاطر نشان کرد

هزار تن محصول از باغ های منطقه برداشت و به بازار مصرف عرضه شود ومحصول تولیدی پس از برداشت به استان های تهران و 

 .فارس حمل می شود

خردادماه در این شهرستان آغاز شده و تا پایان شهریورماه ادامه دارد ،در سال گذشته از هفت  46ل لیموترش از برداشت محصو

 . هزار تن محصول برداشت و به بازار مصرف عرضه شد 11هزار هکتار از سطح زیر کشت لیموترش بیش از 

 .شهرستان بندرعباس مرکز استان هرمزگان واقع استکیلومتری شرق  30شهرستان رودان با بیش از یکصد هزار نفر جمعیت در 

درصد از  10رودان یکی از قطب های مهم کشاورزی هرمزگان است و اشتغال و اقتصاد آن وابسته به کشاورزی است و هم اکنون 

 .هستند جمعیت این شهرستان بطور مستقیم و غیر مستقیم در بخش کشاورزی، دامداری و صنایع وابسته به آن مشغول فعالیت

هزار هکتار به  93هزار هکتار از وسعت این شهرستان زیر کشت محصوالت کشاورزی می باشد که از این میزان  19هم اکنون 

هزار هکتار از سطح زیر کشت شهرستان به سیستم  34هزار هکتار به محصوالت زراعی اختصاص دارد که  44محصوالت باغی و 

 .آبیاری تحت فشار مجهز می باشد
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 مصاحبه ، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا - 0/9۲خرداد  1/: تاریخ

  مطالبات قانونی خود را دنبال کنیدمطالبات قانونی خود را دنبال کنید/ / از من توقع نداشته باشیداز من توقع نداشته باشید: : حجتیحجتی

نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور برگزار شد، نسبت به برخی ای که با مدیران سازمان  وزیر جهاد کشاورزی در جلسه

نباید از من توقع داشته باشید، زیرا کار من با تالش در ایجاد سازمان و تعیین ردیف : مطالبات سازمان واکنش نشان داد و گفت

 .هشتم، تمام شد  برای آن در دولت

 :رفخ وحید زندی -( ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران 

دلیل اهداف،  عصر دیروز در جلسه مشترک مدیران سازمان نظام مهندسی کشاورزی با محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی به

: ها اعتراض و تأکید کرد ها و وظایف ذاتی سازمان نسبت به طرز تفکر برخی مدیران این سازمان در برابر برخی خواسته مأموریت

 .اشتباه و دور از بدیهیات استداشتن انتظار از وزارتخانه، امری 

کرد و درست سر بزنگاه، آنچه را که باید گفته شود،  حجتی، البته با آرامش و طمأنینه خاصی، اظهار نظر کارشناسان را دنبال می

 .گفت؛ منطقی، دقیق و جدی  می

شما موظفید . جایی نخواهید رسید کنید که کسی از بیرون باید شما را هدایت کند، به هیچ اگر فکر می: وی خطاب به اعضا گفت

اش را هم بپردازید؛ همانطور که ما  بنابراین اگر مدعی هستید، باید هزینه. که سنگرهای جدید را فتح کرده و خودتان را باور کنید

 .پاسخگو بودیم  کارهای وزارتخانه را با چنگ و دندان دنبال کردیم و در همه زمان

های دیگر مانند نظام پزشکی یا ساختمان  مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی نباید خود را با سازمانبه گفته حجتی، سازمان نظام 

ایم؛ بیشتر خدمات پزشکی و مسکن،  مقایسه کند، زیرا ما در هیچ زمانی خدمات کشاورزی در بیرون از دولت برای کشاورزان نداشته

این در حالی است که امروز خدمات کشاورزی نیز به معنی . افتاد فاق میهای مربوطه، در بیرون از دولت ات قبل از تأسیس سازمان

 .واقعی کلمه تعریف نشده و معیار مشخصی برای آن وجود ندارد

اما در . اند که باید از خدمات استفاده کنند برداران هم هنوز به این مرحله نرسیده وزیر جهاد کشاورزی البته معتقد بود که بهره

پاشی، هرس، برداشت  های مختلفی وجود دارند که خدمات گوناگون نظیر سم یکا این امر مهم نهادینه شده و گروهکشوری مانند آمر

 .دهند را انجام می... و

در چنین . روزتر خواهد شد بعد از بازتعریف خدمات، سازمان نیز در قالب آن شکل گرفته و کشاورزی نیز به: حجتی ادامه داد

 .گیرد ی شده و سپس رنگ اقتصادی به خود میا شرایطی همه چیز حرفه

 چرا تنها از وزارت جهاد کشاورزی، انتظار دارید؟

رئیس سازمان شیالت ایران که عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی کشور نیز هست، در این جلسه بر ظرفیت 

های مختلف  د تا ظرفیت این سازمان را در قسمتباید کارگروهی تشکیل شو: باالی نظام مهندسی کشاورزی تأکید کرد و گفت

 .ها به بهترین نحو استفاده شود سنجیده و بر مبنای آن، از تمام پتانسیل

هم وزارت جهاد کشاورزی، هم سازمان محیط زیست و هم : حسن صالحی، با اشاره به گستردگی طیف کارشناسان سازمان، افزود

پس چرا به جز وزارتخانه از دو نهاد دیگر انتظار . نفع هستند م مهندسی کشاورزی، ذیوزارت نیرو در این راستا با سازمان نظا

تر  ها به بدنه وزارت جهاد کشاورزی دوخته شده است؟ بنابراین الزم است با نگاهی وسیع رود؟ چرا تمام چشم همکاری متقابل نمی

 .به موضوع نگریست
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 کشاورزی های نظام مهندسی بندی بحث به رسمیت شناختن رتبه

پیش از این خبری با . های سازمان بود بندی در ادامه، یکی از مشکالتی که از طرف اعضا مطرح شد، بحث به رسمیت شناختن رتبه

در ایانا منتشر  "مهندسیبندی مهندسان کشاورزی در سازمان نظام  پیگیری به رسمیت شناختن تعیین صالحیت و رتبه"عنوان 

وری کشاورزی، صریحاً  قانون افزایش بهره (3)ماده ( 6)در تبصره ": شده بود که معاونت آموزش و فناوری این نهاد معتقد بود

 نامه اجرایی قانون مذکور، مصوب هیأت دولت، تأکید شده تا آیین( 1)و ( 3)ها اعالم شده و حتی در مواد  بندی موضوع واگذاری رتبه

. بندی حضور داشته باشد ریزی در هیأت عالی رتبه ای نیز از معاونت سازمان مدیریت برنامه ها و نماینده ای از استانداری نماینده

بندی شده است، موظفند ظرف  نامه اشاره شده مراکزی که پیش از این توسط نهادهای دیگر رتبه ها، در همین آیین گذشته از این

نامه  خود را با سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی تطبیق کنند؛ این در حالی است که آیینبندی  مدت یک سال رتبه

 ".خورشیدی است 13وری کشاورزی برای سال  و قانون افزایش بهره 33اجرایی، مربوط به سال 

پاسخ . اند ت به دامان وزیر شدهها، دس بندی رسد مسووالن این سازمان برای حل معضل به رسمیت شناختن رتبه نظر می حال به

 ".شما باید خودتان این موضوع را پیگیری کنید": حجتی به این درخواست نیز همین یک جمله بود

 نوبت به معاونان رسید

بار معاونان حجتی وارد  این. ها از طرف وزارتخانه را پیش کشیدند در ادامه این نشست، مهندسان سازمان بحث دیرکرد اعالم تعرفه

ها را  طهماسبی، معاون باغبانی وزیر از هماهنگ نبودن سازمان با وزارتخانه در این مقوله لب به اعتراض گشود و تعرفه. گود شدند 

ریزی و امور اقتصادی  از طرف دیگر، بخشنده، معاون برنامه. زنی قلمداد کرد بدون وحدت رویه دانست و آنها را بیشتر وابسته به چانه

البته اگر بخواهید آن را باال . ها نباید افزایش داشته باشند ، تعرفه31بق ابالغ معاون رئیس جمهوری در سال ط: وزیر هم گفت

کننده، قابل اجراست، اما برای افزودن بیش از آن، باید مسئوالن  ببرید، تا شش درصد از طریق سازمان حمایت تولیدکننده و مصرف

 .مربوطه را متقاعد کرد

 ی سازمان نظام مهندسی از وزیربند مطالبات هفت

البته در آغاز جلسه، کبیری، رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، درخواست سازمان متبوعش را در هفت 

گیری از کارشناسان  بند خالصه کرد که لحاظ کردن امتیاز گواهینامه آموزشی سازمان در ارتقای شغلی کارکنان وزارتخانه، بهره

های وزارتخانه، واگذاری  بندی سازمان توسط وزیر به زیرمجموعه سمی سازمان در امور کارشناسی مورد نیاز، ابالغ پذیرش رتبهر

های مهارتی، کمک وزارتخانه برای احیای  منظور برگزاری آموزش بخشی از مراکز آموزشی وزارت جهاد کشاورزی به سازمان به

 .ها ازجمله این بندها بود ن در اختیار سازمان یا واگذاری زمین به استانردیف بودجه و کمک به واگذاری اماک

بار، وزیر جهاد کشاورزی در سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور رقم زد، برخی  اگرچه با روندی که برای نخستین

در دل مهندسان دارای اعتماد به نفس باال روشن  مدت به بار ننشست، اما این روزنه امید را انتظارات و مطالبات اعضا در کوتاه

 ./ساخت که باید با جدیت و اقتدار، مطالبات قانونی خود را دنبال کنند و به هیچ وجه بر نیروهای خارج سازمان متکی نباشند
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 0/9۲خرداد  5۲: تاریخ

تصویب هفت طرح مراکز آموزشی در تصویب هفت طرح مراکز آموزشی در / / بار در بخش کشاورزیبار در بخش کشاورزی  های مجازی برای نخستینهای مجازی برای نخستین  ریزی آموزشریزی آموزش  برنامهبرنامه

  ۴۹۴۹سال سال 

وارد مشابه کسب و کار و م  های کارآفرینی، توسعه های مجازی در حوزه ریزی آموزش بار در بخش کشاورزی برنامه برای نخستین

های کشاورزی در موسسه آموزش عالی علمی کاربردی و مهارتی جهاد کشاورزی صورت  برداران شاغل در شهرک برای آموزش بهره

، رئیس مرکز کارآفرینی و توسعه کسب و کار امروز در جمع (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران .گرفته است

ها و عملکرد مرکز کارآفرینی و توسعه کسب و  تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی به تشریح برنامهمعاونان آموزشی مراکز 

ها و مراکز  کارآفرینی در دانشگاه  نامه توسعه تشکیل مرکز کارآفرینی در مؤسسه، آیین  کار مؤسسه پرداخت و با اشاره به تاریخچه

 .کردآموزش عالی کشور را نیز در چهار بخش تشریح 

انداز، مأموریت، اهداف راهبردها و  ها، چشم مقدم پس از ارائه تعاریف، ضرورت توسعه کارآفرینی در دانشگاه محمداسماعیل صالحی

  ریزی به ترکیب، وظایف و اختیارات شورای مرکزی دفتر توسعه کارآفرینی پرداخت و پس از آن درباره گزاری و برنامه در سیاست

ها، ترکیب و وظایف کمیته کارآفرینی دانشگاه، مرکز کارآفرینی و همچنین منابع  مرکز کارآفرینی در دانشگاهدهی   چگونگی سازمان

 .مالی مرتبط با مرکز، مطالب مبسوطی را بیان کرد

 مرکز آموزش تعداد 41های پیشنهادی  از مجموعه طرح: را بیان کرد و افزود 4931گرفته در سال  وی گزارشی از اقدامات صورت

های طبی و  بندی نمک اصفهان، تولید و بسته Dشده به ویتامین  مرغ غنی هفت طرح پایلوت شیر آذربایجان شرقی، تولید تخم

، کاشت، داشت و برداشت ارگانیک گیاهان دارویی فارس، کشت نشائی با پایه درختان (ره)گیاهان دارویی مرکز آموزش امام خمینی

بریده گالیل و تولید خیار سالم منطقه جنوب کرمان  رنج ارگانیک مازندران و گل شاخهمثمر خراسان رضوی، کشت مکانیزه ب

آموختگان را از  رئیس مرکز کارآفرینی داشتن ایده اقتصادی و تأسیس شرکت تعاونی با حضور هفت نفر از سوی دانش.تصویب شد

آموختگان و  های دانش ابتدا طرح: و خاطرنشان کرد ها پرداخت ها بیان کرد و سپس به فرآیند تصویب آن ویژگی اصلی تصویب طرح

دانشجویان در گروه تخصصی مرکز آموزش و سپس در گروه تخصصی مؤسسه و نهایت در کارگروهی متشکل از رئیس، معاونان، 

 .رؤسای گروهای تخصصی و مدیر امور دانشجویی مؤسسه بررسی و در صورت صالحیت تصویب خواهد شد

دنبال آن  بنیان و وارد شدن به بازار کار بیان کرد و به ها را تبدیل آنها به شرکت دانش أسیس شرکت تعاونیمقدم هدف از ت صالحی

 .افراد جدیدی جایگزین آنها در مراکز آموزش خواهند شد

رهنگ کارآفرینی، ها ترویج روحیه و فنگاه ما به طرح یک نگاه کارآفرینانه به بازار محصول است و هدف از اجرای طرح: وی ادامه داد

های علمی کاربردی نسبت به کارآفرینان و کارآفرینی و همچنین نقش آنها در رونق اقتصادی، باال بردن شناخت دانشجویان دوره

های  ساز، گسترش پروژه های کارآفرین های علمی کاربردی به فراگیری آموزش ایجاد اشتغال و رفاه، ترغیب و جذب دانشجویان دوره

های علمی کاربردی و  های مرتبط با توجه به شرایط و مقتضیات دوره و همچنین محیط و فضای کارآفرینان و سایر زمینهکارآفرینی 

 .بنیان است های دانش در نهایت ترویج فرهنگ کار گروهی و مشارکتی بر پایه تقویت شرکت

های کشاورزی  سازی فرآورده اعتباری در دو زیر برنامه تجاریهای سال جاری، ایجاد ردیف مقدم به تهیه سامانه، اعالم برنامه صالحی

آپ و اسپیناف  های استارت آپ و اسپیناف بر پایه نگرش اداره کارگاه های فناور کارآفرین و همچنین برگزاری کارگاه استارت و هسته

 .های جدید در سال جاری شد ل طرحاشاره کرد و خواستار ایجاد لینک وبگاه مرکز کارآفرینی مؤسسه روی پرتال مراکز و ارسا
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  های کارآفرینی، توسعه های مجازی در حوزه ریزی آموزش بار در بخش کشاورزی برنامه برای نخستین: وی در پایان تصریح کرد

های کشاورزی به  های کشاورزی که زیر نظر شرکت شهرک برداران شاغل در شهرک کسب و کار و موارد مشابه برای آموزش بهره

 ./های مرتبط با بخش مشغول هستند، در مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی و مهارتی جهاد کشاورزی صورت گرفته است یتفعال

/news/fa/ir.iana.www//:http94949D%/1%A1%D1%B4%D3 
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 سخنرانی، بازدیدهامصاحبه، 
 آیانا - 0/9۲خرداد  0/: تاریخ

  خواهیمخواهیم  رود را زنده، کامل و همیشه میرود را زنده، کامل و همیشه می  زایندهزاینده/ / های حاصلخیز شرق اصفهانهای حاصلخیز شرق اصفهان  نابودی کشاورزی در زمیننابودی کشاورزی در زمین

ردم رود تنها متعلق به م دانشگاه اصفهان با صدور بیانیه ای با تاکید بر این که زاینده( ره)انجمن اسالمی دانشجویان پیرو خط امام 

ملی همه ملت ایران و گنجینه طبیعی   اُمین اثر طبیعی در فهرست میراث طبیعی ایران سرمایه 441عنوان  اصفهان نیست و به

 ...متعلق به همه مردم جهان است

علق به مردم رود تنها مت دانشگاه اصفهان با صدور بیانیه ای با تاکید بر این که زاینده( ره)انجمن اسالمی دانشجویان پیرو خط امام 

ملی همه ملت ایران و گنجینه طبیعی   اُمین اثر طبیعی در فهرست میراث طبیعی ایران سرمایه 441عنوان  اصفهان نیست و به

ها را بیش از دیگران دانسته و ابراز امیدواری کرده تا  متعلق به همه مردم جهان است، سهم ملت و دولت ایران در پاسداشت آن

بیش از این منابع طبیعی کشور در معرض آسیب و   داده است، آموخته باشند ه تاکنون در اصفهان رویمسئوالن کشور ازآنچ

 .رود بشتابند تر با بهره گرفتن از راهکارهای علمی به نجات زاینده نابودی قرار نگیرد و هرچه سریع

 :است متن کامل این بیانیه که از سوی این انجمن به ایانا ارسال شده است به این شرح

 اهلل الرحمن الرحیم بسم

 خواهیم رود را زنده، کامل و همیشه می زاینده

ها هم هستند که  ها و روزهایی بوده است که گاهی برایمان پرمعناست، بسیاری از روزها و هفته در تقویم ما ایرانیان همیشه تاریخ

 .یک نام استاند که برای بسیاری فقط  گذاری شده های مختلفی نام در تقویم به نام

 .زیست بود ی محیط نام هفته اگر به سراغ تقویم بروید خواهید دید هفته ایی که گذشت به

 زیست؟ اما کدام محیط

 ها؟ ی پرندگان در تاالب رویه شکار بی

 دهد؟ های متعددی که از طریق نابود کردن درختان رخ می زایی بیابان

 نده نبود؟شده و دیگر زای یا رودی که در اصفهان نفسش تنگ

شان زاینده زود به سر  گذراند و مردم اصفهان در اندوه خشک شدن جگرگوشه رود روزهای سختی را می آری، این روزها زاینده 

نیز همچون دریاچه ارومیه به خاطر سوء مدیریت منابع آب، به خشکی گراییده و   رود متأسفانه، چند سال است که زاینده.برند می

 .مخربی بر شهر تاریخی اصفهان و منافع ملی کشورمان داشته استاین مسئله تأثیرات 

ها را  ترین آن شمار است، اما برخی از مهم گذرند بی ها می آسانی از کنار آن رود که مسئوالن به کردن زاینده عوارض ناشی از خشک

های حاصلخیز شرق اصفهان و در پی آن  ینرود و نابودی کشاورزی در زم دست زاینده آبه مناطق پایین توان به تأمین نشدن حق می

های  های اجتماعی ناشی از بیکاری کشاورزان و دامداران منطقه، خشک شدن تاالب گاوخونی، از بین رفتن گونه فقر و آسیب

 های ها و بوستان توجه آمار گردشگران داخلی و خارجی و خشک شدن هزاران درخت در بیشه جانوری و گیاهی، پایین آمدن قابل

 . شهر دانست

های گذشته قوانین غیرعلمی و  متأسفانه در مجلس. مردم اصفهان خواستار توجه جدی نمایندگان مجلس به این مهم هستند

های خود در  رود به تصویب رسید که همین امر باعث شد که دولت جدید برای به اجرا رساندن طرح تعجیلی در خصوص زاینده

آباد دچار مشکالت زیادی  آباد و اجرای درست و علمی طرح بهشت حداث ناصحیح تونل بهشترود ازجمله توقف ا خصوص زاینده

های هیدرومتری  ی میزان حق آبه رودخانه ازجمله طرح نصب ایستگاه های دولت یازدهم برای محاسبه همچنین طرح. شود
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گاه تحقق نیافت یا بسیار کند عمل شده  ب هیچی ویژه در شورای عالی آ منظور تعیین دقیق حق آبه و تشکیل کمیته به( سنجی آب)

های غلط مدیریت منابع  رود، باید مواردی همچون اصالح روش بحران خشک شدن زاینده  از  رفت روشن است که برای برون. است

 4911که در سال ها  رود از سرچشمه تا تاالب، لغو قانون استقالل آب استان آب و ایجاد مدیریت واحد و یکپارچه اکوسیستم زاینده

به  4964رود که در قانون توزیع عادالنه آب در سال  به تصویب مجلس رسید، رعایت حق آبه کشاورزان و بستر رودخانه زاینده

لذا برای جلوگیری از مشکالت به وجود . تصویب مجلس رسید، در دستور کار نهادهای مربوط و باألخص مجلس امید قرار گیرد

های دولت و از بین بردن  رود اصفهان و تسریع در برنامه ی پیگیری مسائل و مشکالت زاینده ی کمیته وبارهآمده خواستار ایجاد د

از طرفی . محیطی کشور هستیم های دولت و بررسی راهکارهای علمی برای بهبود شرایط زیست موانع قانونی برای اجرای طرح

به اجرا درآمده  4930المللی رامسر است از سال  ف کنوانسیون بینهای دیگر که خال رسانی به استان اجرای طرح غیرعلمی آب

آباد که به همت دولت  تواند به اجرای طرح بهشت صورت علمی بازنگری شود؛ که این امر می طور کامل متوقف و به است، باید به

زی آب در زنده رود و به وجود صورت علمی و با کمک مشاورین خارجی بازنگری شده کمک کند و دوباره شاهد رهاسا یازدهم به

 .آمدن توازن میان منابع و مصارف رودخانه باشیم

اُمین اثر طبیعی در فهرست میراث  441عنوان  رود به زاینده. رود تنها متعلق به مردم اصفهان نیست واقعیت این است که زاینده

گنجینه طبیعی متعلق به همه مردم جهان هستند و های ملی همه ملت ایران و  طبیعی ایران است که این منابع طبیعی، سرمایه

 .ها بیش از دیگران است سهم ملت و دولت ایران در پاسداشت آن

داده است، آموخته باشند تا بیش از این منابع طبیعی کشور در معرض  امیدواریم مسئوالن کشور ازآنچه تاکنون در اصفهان روی

 .رود بشتابند بهره گرفتن از راهکارهای علمی به نجات زاینده تر با آسیب و نابودی قرار نگیرد و هرچه سریع

/news/fa/ir.iana.www//:http94143D%/3%16%D1%A4% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 0/9۲خرداد  1/: تاریخ

  ارائه گزارش محیط زیست کشور در صحن علنی مجلس شدارائه گزارش محیط زیست کشور در صحن علنی مجلس شدابتکار، خواستار ابتکار، خواستار 

ای به رئیس قوه مقننه خواستار تخصیص وقت برای ارائه  معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست طی نامه

صحن  های ابالغی مقام معظم رهبری در های قانونی در این حوزه بر اساس سیاست گزارش وضعیت محیط زیست کشور و نیازمندی

 .علنی مجلس شورای اسالمی شد

، معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ای به علی الریجانی، رئیس قوه مقننه خواستار تخصیص وقت برای ارائه گزارش وضعیت محیط زیست کشور و  طی نامه

 .های ابالغی مقام معظم رهبری در صحن علنی مجلس شورای اسالمی شد قانونی در این حوزه بر اساس سیاست های نیازمندی

های مهم  با توجه به مسائل و چالش: معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست در این باره گفت

گستره وسیعی از کشور را دربر گرفته، همچنین افزایش آلودگی هوا محیط زیست کشور همچون پدیده گردوغبار که در حال حاضر 

 .ها و کالن شهرهای کشور هم زمان با نیمه دوم هر سال ارائه این گزارش در صحن علنی بسیار حائز اهمیت است در مراکز استان

ازجمله : رسیدن آنها داشت و افزود شده به مجلس نهم و عدم به نتیجه ای هم به لوایح زیست محیطی ارائه سیدمحمد مجابی اشاره

ویژه در مقطع زمانی کنونی  این لوایح، الیحه هوای پاک است که ورود و همکاری مجلس دهم در بررسی و تصویب این الیحه به

 .تواند اثرات قابل توجهی بر کنترل آلودگی هوا داشته باشد می

ارائه گزارش : بررسی الیحه برنامه ششم توسعه، خاطرنشان کردوی ضمن یادآوری موضوع در دستور کار مجلس دهم قرار گرفتن 

های توسعه  ای مبتنی بر شاخص سزایی در تصویب قانون برنامه تواند تأثیر به وضعیت محیط زیست کشور در صحن علنی مجلس می

 .پایدار داشته باشد

اظهار امیدواری کرد با توجه به مذاکرات معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست در پایان 

 ./ای نزدیک در صحن علنی مجلس ارائه شود گرفته، این گزارش در آینده صورت

/news/fa/ir.iana.www//:http94143D%/1%A4%D1 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 0/9۲رداد خ 5۲: تاریخ

خاتمه جنگ و درگیری ها در عراق و سوریه؛ تنها راه سروسامانی پدیده گرد خاتمه جنگ و درگیری ها در عراق و سوریه؛ تنها راه سروسامانی پدیده گرد ::ابتکار در پست تلگرامش نوشتابتکار در پست تلگرامش نوشت

  وغباروغبار

مهم ترین عامل برای سر و سامان دادن به موضوع گرد و غبارهای از منشا خارجی، کامال به خاتمه جنگ و درگیری ها در عراق و 

 .بشود به تثبیت خاک، نهال کاری و غیره اقدام کردسوریه بستگی دارد تا 

منشاء گرد و غباری که از دیروز سطح وسیعی از غرب و جنوب کشور : ابتکار در پست تلگرامش در مورد منشاء گرد و غبارها نوشت

 .داز جمله ایالم، کرمانشاه و خوزستان را در برگرفته براساس نقشه های آنالین بین المللی از عراق می آی

 :خود در مورد منشاء گرد و غبارها نوشت  معصومه ابتکار رییس سازمان حفاظت محیط زیست در پست تلگرامی

در کشورهای عراق و سوریه و عربستان همواره منشاء طوفان های موسوم به گرد و غبار عربی بوده اند و پدیده جدیدی محسوب »

های پیاپی، افزایش دما و گرمایش زمین، همچنین جنگ و مناقشه در این  خشکسالیهای اخیر به دلیل  نمی شوند، ولی در سال

ناگفته نماند که ترکیه از دهه های پیش با اجرای طرح گاپ و احداث سدهای عظیمی . مناطق، گرد و غبار چندین برابر شده است

ای  دجله و فرات بازی کرده و اثرات گسترده که مانع ورود سهم آب سوریه به آن کشور شد، نقش مهمی در کاهش شدید منابع آب

 .در خشکی سوریه و عراق گذاشت

عراق اکنون بیش از هشت میلیون هکتار وعربستان حدود یازده میلیون هکتار کانون گرد و غبار دارد و ایران کمتر از سه میلیون 

ده که از جمله نتایج آن صدور قطعنامه مقابله با در این مورد دولت یازدهم، هم در سطح داخلی و هم بین المللی تالش کر. هکتار

گرد و غبار در مجمع عمومی ملل متحد و تکلیف دبیر کل برای تهیه گزارش از وضعیت جهان و نیز قطعنامه وزیران محیط زیست 

کید می کنم که هر دوی جهان در ماه گذشته برای تنظیم اقدامات و ایجاد ساز و کار مالی برای مقابله با این پدیده شده و مجددا تا

 .های ایران صورت گرفته است این موارد مشخصا با پیگیری

های گرد و غبار با منشاء خارجی هر بار مستند شده و برای وزارت امور خارجه جهت اقدامات بین المللی ارسال  اکنون وقوع طوفان

 .ن کشورهای گرد و غبارخیز جلب شودمی شود تا توجه مراجع مربوطه به مشکالت ایران برای تحت فشار قرار داد

در داخل نیز مطالعات شناسایی و تعیین کانون های گرد و غبار آغاز و به اتمام رسید و در بسیاری از استان ها عملیات نهال کاری 

 .و تثبیت خاک، همچنین آبگیری بخش های عظیمی از تاالب هورالعظیم و احیای تاالب های دیگر آغاز و اجرا شده است

اما مهم ترین عامل برای سر و سامان دادن به این موضوع کامال به خاتمه جنگ و درگیری ها در عراق و سوریه بستگی دارد تا 

های دیگری مطرح است و این قبیل  در این شرایط برای آن کشورها اولویت. بشود به تثبیت خاک، نهال کاری و غیره اقدام کرد

سوریه و عراق بر . همین جاست که ارتباط مخرب جنگ و محیط زیست به خوبی مشاهده می شود. پروژه ها را بر عهده نمی گیرند

با آن . بسیاری از بخش های سرزمینی شان اصال تسلطی ندارند که اقدامات عمرانی و زیست محیطی و بیابان زدایی داشته باشند

امضاء شد تا به این وسیله توجه بیشتری به این موضوع کشور حتی برای ایجاد پارک ملی فرامرزی در استان ایالم تفاهم نامه 

 .دهد داشته باشند ولی شرایط آنها اجازه نمی

همین جا الزم است ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدایی که در جنگ با داعش کشته شدند و آرزوی موفقیت برای مدافعین 

به آن می جنگند، بگویم مهم ترین نقش را فعال این حرم و کسانی که با پدید ه شوم و تروریستی داعش و گروههای مشا

 «.سلحشوران بازی می کنند و باید برای سالمتی و پیروزی شان دعا کرد

/news/fa/ir.iana.www//:http94113D%/1%A4%D1%A1% 

http://www.iana.ir/fa/news/31442/%D8%A7%D8%A8%25
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 0/9۲خرداد  1/: تاریخ

  گالیه استاندار تهران از برگزارکنندگان نمایشگاه اگروفود خطاب به وزیر صنعتگالیه استاندار تهران از برگزارکنندگان نمایشگاه اگروفود خطاب به وزیر صنعت

 .های خارجی در نمایشگاه آگروفود مخالف حمایت از تولید داخلی است اولویت دادن به شرکت

وگوی استان تهران، عالوه بر بررسی  وسومین نشست شورای گفت به گزارش ایانا از پایگاه خبری اتاق بازرگانی تهران، در بیست

های مختلف که توسط  وکار فعاالن اقتصادی در بخش های اقتصاد مقاومتی و مشکالت رونق کسب موانع اجرای سیاست

حسین هاشمی استاندار تهران محدودیت برای تولید   های مشورتی اتاق تهران در یک سال گذشته تدوین شده بود، کمیسیون

کرد، من معتقدم که باید با  در مجلس هشتم فراکسیون صنایع غذایی بسیار قوی عمل می: م دانست و گفتمفهو داخلی را بی

 .اندازی شود نمایندگان مجلس دهم مذاکره کنیم که این فراکسیون بار دیگر راه

ر هفته های گذشته برگزار و با که د« ایران آگروفود»وی در ادامه با اشاره به آنچه در نمایشگاه صنایع غذایی و کشاورزی موسوم به 

با توجه به شعارهایی که در مورد حمایت از تولید داخلی : انتقاد تولیدکنندگان و فعاالن صنعت غذا مواجه شده بود نیز گفت

ود زاده نیز اعالم کنیم که چطور فضای نمایشگاه آگروف ای به آقای نعمت سرداده می شود، الزم است مراتب گالیه خود را طی نامه

ها  البته ما با خارجی. این حداقل خواسته ما است. ها قرار گرفته است به جای ارائه به تولیدکنندگان داخلی در اختیار خارجی

 .مخالف نیستیم اما جای تولیدکنندگان داخلی را هم نگیرند

وگوی استان تهران را برعهده  تهاشمی، استاندار تهران که ریاست شورای گف  وسوم این شورا حسین در ابتدای این نشست بیست

در جلسه گذشته، از اتاق تهران دو درخواست داشتم؛ نخستین تقاضای من این بود که نتیجه : دارد با اشاره به مصوبات پیشین گفت

ی های اقتصاد مقاومتی به شورا و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومت های خود را در راستای اجرایی شدن سیاست اقدامات و فعالیت

درخواست دیگر . ها هستند های اقتصاد مقاوتی اتاق کنم یکی از ارکان اجرای سیاست انعکاس دهند؛ به این دلیل که من فکر می

های صنعتی استان تهران است که البته کارها  من، همکاری اتاق تهران با ستاد تسهیل امور و پشتیبانی واحدهای تولیدی و شهرک

 .اما بازوی اصلی این ستاد نیز اتاق تهران است رود در این ستاد خوب پیش می

های صنعت  ها در استان تهران برای رفع نیاز چنین بانک ای و مالیاتی و هم اکنون تعامل خوبی میان نهادهای بیمه: هاشمی ادامه داد

 314رنامه ما این است که تکلیف ب: استاندار تهران گفت. شکل گرفته است و اتاق تهران نیز باید نقش فعالی در این زمینه ایفا کند

واحد صنعتی استان تهران را که نیازمند تسهیالت هستند تعیین کنیم و این تسهیالت به واحدهایی اعطا شود که هم اشتغال ایجاد 

هم در  من خواستار آن هستم که اتاق تهران. کنند، هم چرخ تولید را به گردش دربیاورند و هم اینکه تولید آنها قابل عرضه باشد

های تجاری، خواستار ارائه  او همچنین با اشاره به رفت و آمد هیات. کنار استانداری قرار گیرد که این امر مهم را پیش ببریم

 .ها و مذاکرات آنها شد گزارشی از دستاوردهای ورود این هیات

 شناسی عدم اجرای قوانین ضرورت آسیب

اق تهران نیز ضمن تبریک فرا رسیدن ماه مبارک رمضان به میزان پیشرفت اجرای در ادامه این نشست، مسعود خوانساری، رییس ات

رسد  های اقتصاد مقاومتی حائز اهمیت به نظر می آنچه در اجرای سیاست: های اقتصاد مقاومتی در کشور اشاره کرد و گفت سیاست

ه با وجود آنکه مقامات ارشد نظام نیز بر اجرای آن در حالی ک. های قبلی دچار نشود آن است که این برنامه نیز به سرنوشت برنامه

یکی از دالیل : او گفت. کنیم که سه ماه از سال سپری شده و هنوز پیشرفتی حاصل نشده است اند، مشاهده می صحه گذاشته

های قبلی،  ای برنامهاجر کنند، این است که در مورد دالیل عدم های مختلف اقدام به نگارش آنها می هایی که دستگاه ناکامی برنامه

های جدید، در پی رفع  ما در اتاق تهران تصمیم گرفتیم به جای تدوین برنامه: خوانساری افزود. گیرد شناسی صورت نمی آسیب
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های اتاق تهران، اقدامات مفیدی در جهت شناسایی موانع و  در یک سال گذشته، کمیسیون. وکار باشیم موانع در فضای کسب

دستور این جلسه نیز حول . ها را ارائه کنیم ایم نتایج کار کمیسیون اند، بنابراین سعی کرده تصادی به انجام رساندهمشکالت فعاالن اق

ما باید کاری کنیم . شود هاست مطرح می وکار مشکالت مهمی که گریبانگیر بنگاه برای مثال در کمیسیون کسب. همین محور است

 .لی نروندکه واحدهای تولیدی موجود به ورطه تعطی

در هفته اخیر، فضاسازی بسیاری در مورد تعطیلی کارخانه ارج صورت گرفت، در حالی که تیر خالص این : استاندار تهران نیز گفت

شود و در مقابل  به هر حال خاصیت اقتصادها این است که گاهی چند بنگاه تعطیل می. واحد تولیدی را شش سال گذشته زده شد

کارگر در  3000برای مثال اکنون کارخانه امرسان در حوزه تولید لوازم خانگی با حدود . کند شود و رشد می میچند بنگاه نیز متولد 

 .حال فعالیت است

 ۴۸بر مبنای مالیات قطعی شده سال  ۴۹تعیین مالیات سال 

های تولیدی که در  بنگاهوکار به اهم مسایل گریبانگیر  منش، رییس کمیسیون تسهیل کسب در ادامه این نشست، محمدرضا نجفی

و نیز عدم دستیابی  4931با توجه به رکود حاکم بر فضای اقتصاد کشور در سال : کمیسیون متبوعش احصا شده، اشاره کرد و گفت

به اهداف تعیین شده برای رسیدن به رشد اقتصادی قابل قبول واحدهای تولیدی، درخواست ما این است که برای کلیه واحدهای 

قرار  4931، با افزایشی معادل شاخص تورم تولیدکننده، مالک تعیین مالیات در سال 4939ور، مالیات قطعی شده سال تولیدی کش

توان سیاستی را که در مورد اصناف اعمال  می: محمد آقایی، مدیرکل جدید امور اقتصادی و دارایی استان تهران نیز گفت اله. گیرد

استاندار تهران نیز در . توانیم برخورد یکسانی با همگان داشته باشیم اما نمی. اعمال کرد شده است در مورد واحدهای تولیدی نیز

دهد که وضعیت تولید  های تولیدی نیز نشان می های ما از مصرف برق و گاز بنگاه بررسی: حمایت از پیشنهاد اتاق تهران گفت

های الزم را  ها و مساعدت ه برای اجرای پیشنهاد اتاق تهران بررسیاو از آقایی خواست ک. ها در سال گذشته، مساعد نبوده است بنگاه

 .داشته باشد

او . وکار اتاق تهران پیشنهاد داد که در تعیین مالیات اظهارات مؤودی مالک عمل قرار گیرد زاده، معاون امور کسب فریدون طالیی

زان اظهارات مؤدی را مالک قرار دهند، هم نظر مؤدیان و اما اگر ممی. ها در بخش مالیات، رد دفاتر است مشکل اصلی بنگاه: گفت

 .شود هم نظر سازمان امور مالیاتی لحاظ می

وانتقال واحدهای تولیدی را نیز به عنوان یکی دیگر از مشکالت واحدهای تولیدی  منش در ادامه سخنان خود مالیات نقل نجفی

کنند، در حالی که رقم این نوع مالیات نیز باید برمبنای عوارضی  ین میمیزان این نوع مالیات را نیز ممیزان تعی: برشمرد و گفت

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در بخش دیگری از سخنانش به . کند باشد که شهرداری برای اداری کردن واحدها دریافت می

اجتماعی رسیدگی به دفاتر واحدهای  قانون تامین 404و  93طبق مواد : ای فعاالن اقتصادی اشاره کرد و گفت مشکالت بیمه

کند در  ای، سازمان واحدهای تحت هدایت خود را مکلف می های سلیقه تولیدی باید شش ماهه باشد اما به دلیل برخی برداشت

ساله ضمن حسابرسی اسناد مالی و دفاتر فعاالن اقتصادی نسبت به افزایش حوزه شمول پرداخت حق بیمه به 40ای حداکثر دوره

قانون توسط سازمان تامین  404و 93درخواست اجرای دقیق مواد . ردادها، خرید اقالم و کاال و نیز خرید خدمات اقدام کنندقرا

 .اجتماعی است

در حال حاضر در هنگام بازنشسته کردن کارگرانی : آور گفت منش در ادامه با اشاره به قانون مشاغل سخت و زیان محمدرضا نجفی

درصد حق بیمه مربوطه به همراه جرایم 1های قبل از تصویب قانون،  زیان آور فعالیت می کنند، برای سالکه در مشاغل سخت و 

بینی نشده و عطف به ماسبق قانون نیز صحیح و عملی نیست و  شود که این مبالغ قبالً در محاسبات کارفرمایان پیش آن مطالبه می
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درصد مشاغل  1پیشنهاد اتاق تهران، اصالح عدم تسری حق بیمه، موضوع . شود موجب تحمیل مبالغ هنگفتی به کارفرمایان می

 .آور به قبل از تصویب قانون است سخت و زیان

 صادرات و مشکالت جدی پیش رو

در ادامه این نشست، محمد الهوتی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، به طرح مسایلی پرداخت که در کمیسیون تسهیل 

ها رشد مثبت در بخش صادرات، شاهد  پس از سال 4931در سال : او گفت. درات مورد بررسی قرار گرفته استتجارت و توسعه صا

ما مراتب نگرانی خود را به سازمان توسعه تجارت اعالم کردیم، اما آنها گفتند تراز . درصدی در صادرات بودیم 4161رشد منفی 

توان  حالی که با وجود کاهش صادرات و واردات، تراز تجاری مثبت را نمی در. تجاری مثبت شده و باید آن را به فال نیک گرفت

 .مثبت تلقی کرد

چنانکه صادرات . نیز ادامه یافته است 4931میلیارد دالری،کاهش صادرات در سال  10گذاری صادرات به رغم هدف: الهوتی افزود

یکی از مسایلی که : او ادامه داد. اهش یافته استدرصد ک 41در دو ماه نخست سال جاری، نسبت به مدت مشابه سال قبل، 

این چالش در دولت قبل به وجود آمد؛ به این ترتیب . صادرکنندگان را با چالش مواجه کرده، دریافت مالیات از تسعیر نرخ ارز است

این سیاست خالف . شوند که مقرر شد، صادرکنندگانی که ارز ناشی از صادرات خود را به نرخ مبادله عرضه نکنند، مشمول مالیات

جمهور، دستور لغو این  در دولت یازدهم نیز معاون اول رییس. قانون که صادرات را معاف از مالیات عنوان کرده است، اعمال شد

چنانکه . ماه پس از لغو آن، دستورالعمل جدیدی صادر شد که تسعیر ارز را بار دیگر مشمول مالیات کرد 3بخشنامه را صادر کرد اما 

 .های میلیاردی صادر شده است اکنون برای برخی صادرکنندگان، برگه تشخیص

یکی از دالیل کاهش صادرات، مساله دریافت مالیات از تسعیر ارز است؛ زیرا صادرکنندگان عمالً : رییس کنفدراسیون صادرات افزود

ن، صادرکنندگان از دریافت تسهیالت نیز ضمن آنکه با قطعی شدن این مالیات و عدم پرداخت آ. قادر به پرداخت آن نیستند

ها، عدم  شوند؛ در حالی که برای تحریک تقاضا، راهی جز افزایش صادرات وجود ندارد و نتیجه اعمال این نوع سیاست محروم می

 .های اقتصاد مقاومتی است اجرای سیاست

کشد نیز به عنوان یکی دیگر از  صادرات را به درازا میو پاگیری که استرداد مالیات بر ارزش افزوده در بخش  او از ضوابط دست

ارزش بر ت مالیاقانون رفع موانع تولید، عنوان شده است که  91در شرایطی که در ماده : مشکالت صادرکنندگان یاد کرد و گفت

توسط دره جی صاوخرگ رئه باز اراپس ه یکمات کثر تا مدامثبته حدارک مدد و سناائه ارابا ن کنندگادرصاه از خذ شدوده افزا

صفحه  1د شود، سازمان امور مالیاتی برای این ماده، مسترن کنندگادربه صاری سازمان امور مالیاتی جای صولیهاومحل ک از گمر

خواسته ما این است که اگر صادرکننده، : او گفت. بخشنامه صادر کرده و استرداد این نوع مالیات گاه تا یک سال به طول می انجامد

پردازد، درصدی از آن در همان زمان مسترد شود و مابقی آن پس از رسیدگی به دفاتر  کند و مالیات می رات خود را اظهار میصاد

 .دریافت شود

چنین عنوان کرد که به دلیل ممنوعیت صادرات سیمان به عراق، تولیدکنندگان و  این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، هم

به ترتیب با  4931و  4939اند به طوری که تولید سیمان طی دو سال  ای مواجه شده کالت عدیدهصادرکنندگان سیمان با مش

درصد صادرات این واحدها به عراق بوده و اکنون عراق صادرات این محصول  13در عین حال، . همراه بوده است 4464و  669کاهش 

ارتباطات سیاسی ایران عراق الزم است، یک گروه سیاسی از در چنین شرایطی با توجه به سطح . از ایران را ممنوع کرده است

 .طریق مذاکره این ممنوعیت را برطرف کند

 حباب قیمتی در صنعت غذا
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در ادامه این نشست،کاوه زرگران، رییس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران به برخی مشکالت حوزه کشاورزی و 

 40رغم افزایش قیمت خرید تضمینی مواد اولیه، قیمت جهانی این محصوالت  به 4931ل در سا: صنعت غذا اشاره کرد و گفت

چنانکه به عنوان . گیری حباب قیمتی شده است درصد کاهش داشته است و این تفاوت قیمت در داخل و خارج منجر به شکل

 .تومان است 4300تومان و قیمت داخلی آن  400مثال، قیمت جهانی گندم، 

در مورد برخی اقالم با ممنوعیت واردات مواجه شدند و حتی اجازه ورود موقت را نیز در مورد 4931واردکنندگان در سال : او افزود

به  31نمونه آن در شیرخشک است و نتیجه این سیاست این بوده که صادرات محصوالت لبنی، در سال . برخی از کاالها نیافتند

 .استدرصد کاهش یافته  6حدود  4939نسبت سال 

به دلیل افزایش قیمتی که در مورد مواد اولیه اعمال شده است، در کاهش قیمت تمام شده محصوالت : زرگران همچنین گفت

 .شود و این به کاهش بیش از پیش صادرات منتهی خواهد شد غذایی، توفیقی حاصل نمی

در : ارهای توسعه صادرات برشمرد و گفتها را به عنوان یکی از ابز او در بخش دیگری از سخنانش، حضور در نمایشگاه

آالت و صنایع وابسته که اخیرا برگزار شد، شاهد  المللی صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشین وسومین دوره نمایشگاه بین بیست

شرکت  400شرکت به  300های خارجی فروشنده محصوالت نهایی بودیم؛ چنانکه در سال جاری، حدود  حضور پررنگ شرکت

. های ایرانی نتوانستند در این نمایشگاه شرکت کنند آنچنان که به دلیل فضای محدود، حتی تعدادی از شرکت. یش یافته بودافزا

 .ای جز افزایش واردات نخواهد داشت این رویه نتیجه

هشتم فراکسیون در مجلس : مفهوم دانست و گفت پس از این سخنان استاندار تهران این همه محدودیت برای تولید داخلی را بی

کرد، من معتقدم که باید با نمایندگان مجلس دهم مذاکره کنیم که این فراکسیون بار دیگر  صنایع غذایی بسیار قوی عمل می

ضمن اینکه با توجه به شعارهایی که در مورد حمایت از تولید داخلی سرداده می شود، الزم است مراتب گالیه خود . اندازی شود راه

زاده نیز اعالم کنیم که چطور فضای نمایشگاه به جای ارائه به تولیدکنندگان داخلی در اختیار  به آقای نعمت ای را طی نامه

ها مخالف نیستیم اما جای تولیدکنندگان داخلی را هم  البته ما با خارجی. این حداقل خواسته ما است. ها قرار گرفته است خارجی

 .نگیرند

 30های گذشته، صادرات خدمات فنی و مهندسی به  طی سال: افت صادرات کاالهای صنعتی گفتحمیدرضا صالحی نیز با اشاره به 

. هزار دالر از کاالهای تولیدشده داخلی استفاده شده است 300ها تنها به میزان حدود  میلیارد دالر رسیده است که در این پروژه

تولیدی داخلی رقابتی نیست و یکی از دالیل عدم رقابتی بود، نحوه  یکی از دالیل عدم استفاده از توان داخلی، این است که کاالهای

نه . این نوع مالیات باید بر مصرف اعمال شود. اندیشی کرد توان در مورد آن هم چاره دریافت مالیات بر ارزش افزوده است که می

 .ها تاکید کرد ها به تشکل صالحی نیز نسبت به واگذاری مدیریت نمایشگاه« .روی تولید

در مورد برگزاری نمایشگاه، هفته گذشته : رییس اتاق تهران هم در مورد موضوع نمایشگاه که از سوی زرگران مطرح شد، گفت

ها  کنیم، این نحوه مدیریت نمایشگاه ما فکر می. زاده داشتیم و مطالبات بخش خصوصی را مطرح کردیم ای با آقای نعمت جلسه

زاده نیز البته نظرات بخش  آقای نعمت.ری بدهد، می تواند حضور بهتری در آن داشته باشدفسادآور است و هر کسی که پول بیشت

در غیراین صورت حوزه صنعت و . از نظر من اجرای اقتصاد مقاومتی نیز به معنای رفع این فسادهاست. خصوصی را قبول داشت

البته کار، . کند، مگر اینکه اصالح شود اقتصاد را کند میاین موانع حرکت : استاندار تهران نیز افزود.تجارت دچار آسیب خواهد شد

هاشمی با اشاره به آغاز به کار مجلس دهم،  . کار سختی است و با وجود این سیستم بروکراسی در ایران به سادگی رفع نخواهد شد

 توان از طریق مجلس نیز مورد پیگیری قرار داد گفت که بسیاری از این مشکالت را می
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان - 0/9۲خرداد  5۹: تاریخ

  شرکت های صادرات کشاورزی شناسنامه دار می شوندشرکت های صادرات کشاورزی شناسنامه دار می شوند

صادرکنندگان با پتانسیل های باال هستیم تا شرکت های صادرات به دنبال شناسایی :رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی گفت

 .کشاورزی را شناسنامه دار کنیم

با اشاره به  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛رضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی ایران در گفتگو با خبرنگار 

با توجه به آمار و ارقام گمرک در خصوص صادرات محصوالت باغی و : ر شدن شرکت های صادراتی اظهار داشتشناسنامه دا

درصدی صادرات هستیم به طوریکه میزان ارزآوری صادراتی از یک  31، شاهد افت  39سال گذشته در مقایسه با سال  جالیزی 

 .دالر تقلیل یافتمیلیون  30میلیون دالر به یک میلیارد و  940میلیارد و 

رکود حاکم بر اقتصاد داخل و خارج از کشور، مشکالت دیگر و باال بودن قیمت تمام شده :وی با اشاره به دالیل افت صادرات گفت

 .محصوالت در مقایسه با رقبا در بازارهای هدف موجب شد تا صادرات به این بازارها کاهش یابد

بامشکالت عدیده ای همچون شناور بودن نرخ ارز، تعرفه باالی گمرکی مواجه هستیم از  برای صادرات به روسیه: نورانی ادامه داد

این رو نشستی با وزارت جهاد کشاورزی و سازمان توسعه تجارت داشتیم تا با برنامه ریزی مناسب صادرکنندگانی را که دارای 

یل روس و بالروس از طریق کانال صادرکنندگان پتانسیل باالی صادرات هستند شناسایی کنیم و صادرات به کشورهایی از قب

 .شرکت های شناسنامه دار انجام بگیرد

کارت : ماده و بند برای صادرکنندگان شناسنامه دار ایجاد کردیم، گفت 41رئیس اتحادیه محصوالت کشاورزی با بیان اینکه 

امتیاز، حسن شهرت  30ساله  30سابقه فعال  30رای بازرگانی فعال برای صادرکنندگان در نظر گرفتیم به طوریکه صادرکنندگان دا

هزار دالر یک  100امتیاز، دارار بودن سردخانه و امکانات و سالن بسته بندی به ازای هر  40امتیاز، صادرکننده و تولیدکننده  1

ر نظر گرفته شده است و لذا امتیاز د 1امتیاز و شرکت مشترک خارجی  40امتیاز، تولید کننده نمونه ملی  1امتیاز، تنوع صادراتی 

پیشنهاد براین است تا وام های طوالنی مدت و ارزان قیمت در اختیار این افراد بگذارند تا با شناسنامه دار شدن صادرکنندگان با 

 .اقبال خوبی مواجه شوند

و جالیزی به کشورهای با توجه به تحریم های چند سال گذشته و مشکالت سیستم بانکی اکثر محصوالت باغی : وی ادامه داد

 .حاشیه خلیج فارس، عراق، افغانستان ، پاکستان و به صورت محدود به اروپا و سی ای اس صادر می شود

 .گفتنی است باز شدن سوئیفت می تواند دریچه امیدی برای افزایش صادرات باشد

زا در دست دولت است به طوریکه اجرای سیاست های بخش تورم : نورانی با اشاره به سیاست های افزایش صادرات یادآور شد

سوخت دو نرخی از ابتدای شهریور ماه می تواند برای صادرکنندگان مشکالتی در پی افزایش هزینه ها به وجود آورد که در نهایت 

منجر به کاهش صادرات خواهد شد و از طرفی بحث تاثیر نرخ ارز به کندی صادرات دامن می زند چرا که اگر قرار است 

 .درکنندگان معاف از مالیات باشند به صراحت اعالم شود تا صادرکننده با کارت بازرگانی محصوالت خود را صادر کنندصا
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان - 0/9۲خرداد  5۲: تاریخ

  ضایعات کشاورزی با بروزرسانی دستگاه ها به حداقل می رسدضایعات کشاورزی با بروزرسانی دستگاه ها به حداقل می رسد

وزارت جهاد در راستای توسعه مکانیزاسیون تسهیالتی را در اختیار : معاون تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان تهران گفت

 .کشاورزان قرار می دهد تا ضایعات کشاورزی به حداقل برسد

در  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ عاون تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان تهران در گفتگو با خبرنگارعباسعلی عامری م

در این خصوص آمار دقیقی نداریم چرا که الزمه این امر بررسی دقیقی در مراحل : خصوص ضایعات محصوالت کشاورزی گفت

براساس شاخص های استاندارد برای تعیین ضایعات باید : عامری با اشاره به آمار اعالم شده از سوی سازمان فائو گفت.تتولید اس

کارهای پژوهشی انجام شود تا آمار دقیقی در این خصوص اعالم شود اما باید گفت که ضایعات تنها مربوط به بخش کشاورزی 

 .ین امر اتفاق می افتدنیست بلکه در بخش بازرگانی و حمل و نقل ا

وزارت جهاد در راستای اقتصاد مقاومتی برنامه وسیعی دارد که با : معاون تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان تهران ادامه داد

اجرای مبارزه با علف های هرز و آفات در مراحل برداشت و استاندارد تجهیزات و ادوات الزم میزان ضایعات را در مراحل تولید 

وزارت جهاد در حوزه زراعت و در راستای توسعه مکانیزاسیون تسهیالتی در اختیار کشاورزان قرار : عامری تصریح کرد.ش دهدکاه

 .می دهد تا ضایعات با دستگاه های استاندارد به حداقل برسد هر چند که افزایش نظارت براین بخش نیز بی تاثیر نیست
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

  ایرنا - 5۲31/30/92 :تاریخ خبر

  پروژه های نیمه تمام، بخشی از منابع کشور را راکد کرده است پروژه های نیمه تمام، بخشی از منابع کشور را راکد کرده است 

در سال های گذشته منابع محدود کشور به خوبی در بخش های عمرانی و سرمایه : اقتصادی گفتیک تحلیلگر مسائل  -ایرنا -تهران
 . گذاری مدیریت نشد که نتیجه آن راکد شدن منابع در دل هزاران پروژه نیمه تمام بود

صورتی که دولت طرح نیمه تمام از دولت های نهم و دهم به جای مانده است که طبق بررسی های انجام شده در  3300بیش از 

) هزار میلیارد ریال 10تریلیون و  3یازدهم بخواهد وجوه مورد نیاز برای اتمام طرح های نیمه تمام کنونی را تامین کند، به بیش از 

 .اعتبار نیاز دارد( هزار میلیارد تومان 301

ندن طرح ها در سال های پیش به بیکاری و نیمه تمام ما: علی دینی ترکمانی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت

تورم دامن زد زیرا به ازای هزینه هایی که صورت گرفت، تقاضا در جامعه را افزایش داد اما به تناسب آن عرضه کاال از محل به بار 

نکی نیز دامن زد زیرا قفل شدن منابع کشور در طرح های نیمه تمام، به معوقات با: وی ادامه داد.نشستن این پروژه ها تغییری نکرد

سرمایه گذاران وام های قابل توجهی برای راه اندازی طرح های خود از سیستم بانکی دریافت کردند اما چون طرح ها به بهره 

دینی ترکمانی با بیان اینکه ایران از تکنولوژی روز در تولید کاال .برداری نرسید، امکان پرداخت اقساط و تسویه بدهی ها فراهم نشد

استادیار .مغز و فناوری به این حوزه ورود پیدا نخواهد کرد زمانی که فضای کسب و کار بهبود نیابد، سرمایه، : ور است، افزودد

افزایش هزینه های جاری : موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، با یادآوری باال بودن هزینه های جاری در اقتصاد ایران، گفت

در سال : دینی ترکمانی خاطرنشان ساخت. مطالبات معوق، افزایش واردات و کاهش صادرات می شود موجب افزایش تورم، افزایش

جلوگیری از قاچاق : این تحلیلگر مسائل اقتصادی افزود.رویه به عامل ورشکستگی تولید داخلی تبدیل شد های گذشته واردات بی

بخشی از مشکالت اقتصادی کشور : وی ادامه داد.ه ریزی دقیق استکاال و تالش برای ارتقای کیفیت تولیدات داخلی نیازمند برنام

به توان جذب اقتصاد باز می گردد زیرا ما در تبدیل منابع حاصل از درآمدهای نفتی به سپرده های ارزی که بانک ها تجهیز می 

درآمدهای ارزی کشور را کاهش  در سال های اخیر تحریم ها و کاهش بهای جهانی نفت: دینی ترکمانی یادآورشد.کنند، ناتوانیم

استادیار موسسه .داد که این امر لزوم تعادل در دخل و خرج دولت و هدایت منابع به سمت سرمایه گذاری درست را بیشتر می کند

راهکار اساسی برای کاهش تورم، کاهش بیکاری و حل مشکل رکود این است که ظرفیت : مطالعات و پژوهش های بازرگانی افزود

وی بر کاهش هزینه های .ا ارتقا دهیم زیرا در این صورت می توان منابع درآمدی را به پروژه های سرمایه گذاری تبدیل کردجذب ر

های جاری در بودجه  موازی قرار گرفتن دستگاه ها سبب افزایش سهم هزینه: جاری دولت از بودجه کل کشور تاکید کرد و گفت

های نفتی به  دینی ترکمانی، با یادآوری اینکه بیش از نیمی از درآمد.انی را کاهش می دهدهای عمر شود و در نتیجه سهم هزینه می

این هزینه ها فقط مربوط به دولت نمی شود بلکه به دستگاه : شود، افزود های جاری می های مولد، صرف هزینه سازی جای ظرفیت

 . حاکمیتی، به معنای اعم کلمه ارتباط پیدا می کند

برای حل مشکل هزینه های جاری، حل مشکل بیکاری، افزایش سهم : سه مطالعات و پژوهش های بازرگانی اضافه کرداستادیار موس

هزینه های عمرانی، صرف منابع بودجه برای سرمایه گذاری ها و باال بردن سطح تولید، ابتدا باید بدنه دستگاه های حاکمیتی ترمیم 

اگر فقط روی کوچک شدن قوه مجریه یا دولت تاکید کنیم، به کاهش هزینه : زوداین تحلیلگر اقتصادی اف.و کوچک سازی شود

کمک کرده ایم که آثار ضد توسعه ای قابل توجهی در ( آموزش و پرورش)و هزینه های فرهنگی ( بهداشت و درمان )های اجتماعی 

 . پی خواهد داشت
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فودپرس 0/92خرداد ماه  52دو شنبه 

  بخش خصوصی با خریدهای تضمینی محصوالت کشاورزی موافق نیستبخش خصوصی با خریدهای تضمینی محصوالت کشاورزی موافق نیست

نباید به همه : رئیس اتاق بازرگانی با بیان اینکه یارانه مستقیم به تولید مشکل بخش کشاورزی را رفع نمی کند، گفت <کشاورزی

 .افراد به یک مقدار و به یک نوع یارانه پرداخت کرد و بخش خصوصی با خریدهای تضمینی محصوالت کشاورزی موافق نیست

مجلس شورای اسالمی، پس از گزارش وزیر جهاد  خرداد 31محسن جالل پور، رئیس اتاق بازرگانی در نشست علنی دوشنبه، 

در سال های گذشته به لحاظ توجه جدی به بهره وری بخش  ه وزارت جهاد کشاورزیکاری ک: کشاورزی در صحن علنی، گفت

 .کشاورزی انجام داده، برای بخش خصوصی ارزشمند است

 وری بخش کشاورزی فاصله زیادی دارد ایران با میانگین جهانی بهره

نامساعد آب و شرایط نامناسب کشاورزی،  رئیس اتاق بازرگانی با بیان اینکه اصلی ترین نیاز بخش کشاورزی با توجه به وضعیت

کیلوگرم در هر متر مکعب تولید است فاصله زیادی  3ایران با میانگین جهانی بهره وری که حدود : افزایش بهره وری است، افزود

ا دارد لذا سیاست های وزارت جهاد کشاورزی باید سیاست های حمایت با هدف باشد و هدفمندی در حمایت ها، بهره وری ر

 .افزایش می دهد

میلیون هکتار از باغات کشاورزی  1بهره وری در حوزه آب را باید به حمایت های جهاد کشاورزی متصل کرد؛ امروز : وی ادامه داد

 .باید به سمت آبیاری جدید و تحت فشار حرکت کند که نیازمند حمایت وزارت جهاد کشاورزی است

 لید صرفوری باشد، نه تو ها در برابر بهره حمایت

حمایت صرف، تولید بی : جالل پور با بیان اینکه هدف از حمایت مجلس نباید حمایت صرف از تولیدات کشاورزی باشد ادامه داد

کیفیت را به کشور عرضه می کند و ظرفیت های آب، خاک و انرژی را هدر می دهد لذا حمایت ها باید در برابر بهره وری انجام 

 .اعداد و ارقام صورت می گیرد شود و بهره وری در مقابل

مدیریت در بخش کشاورزی باید : وی با تأکید بر اینکه اهداف بخش کشاورزی باید به ازای هر هکتار تولید دنبال شود تصریح کرد

 .واحد شود و شبکه های کشاورزی را باید مکانیزاسیون کرد

 بخش خصوصی، آماده تحقیقات در بخش کشاورزی

تحقیقات، پیگیری و نتیجه گیری صرف : نکه بخش خصوصی آمادگی تحقیقات در بخش کشاورزی را دارد، افزودجالل پور با بیان ای

توسط دولت در بخش کشاورزی منجر به باقی ماندن تصمیمات در دولت خواهد شد لذا دولت باید بخشی از تحقیقات را به بخش 

 .خصوصی واگذار کند

تولید در داخل : جاری وجود نداشته باشد نمی توان آینده نگری مشخصی داشت، ادامه دادوی با اشاره به اینکه اگر سیاست های ت

کشور باید با توجه به سیاست های خارجی دنبال شود زیرا یارانه مستقیم به تولید مشکل بخش کشاورزی را رفع نمی کند و 

 .مشکل بهره وری ما با یارانه حل نمی شود

به عنوان بخش خصوصی با : به همه افراد به یک مقدار و به یک نوع یارانه پرداخت کرد اظهار کردجالل پور با بیان اینکه نباید 

خریدهای تضمینی به این شکل موافق نیستیم غیر از امنیت قضایی خریدهای تضمینی راهبرد صحیحی در صادرات ایجاد نمی 

 .کند

 سال گذشته رشدی نداشته است 40مکانیزه کردن کشاورزی در 
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حمایت از کشاورز در حمایت از بیمه کشاورزی، : با تأکید بر اینکه باید بخش زیرساخت های کشاورزی اصالح شود افزودوی 

 .افزایش بهره وری و افزایش سرمایه بانک کشاورزی خالصه می شود و پرداختن غیر مستقیم با نگاه علمی رابطه دارد

در مکانیزه کردن کشاورزی حرکت رو به جلو و پیشرفت چشمگیری وجود سال گذشته  40طی : رئیس اتاق بازرگانی تصریح کرد

 .نداشته است و بخش کشاورزی به حمایت مجلس دهم برای افزایش بهره وری جهت توسعه کشاورزی نیازمند است

=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http194ccd4d341 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
  ایرنا - 131/30/92/ :تاریخ خبر

  میلیارد تومانی صندوق بیمه کشاورزی درانتظار پرداخت حق سهم دولت میلیارد تومانی صندوق بیمه کشاورزی درانتظار پرداخت حق سهم دولت   ۸۹2۸۹2بدهی بدهی 

میلیارد ریالی سال گذشته صندوق بیمه بابت  211قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی با بیان اینکه هنوز بدهی سه هزار و  -ایرنا -تهران
غرامت کشاورزان تسویه نشده است، بر ضرورت تسریع در پرداخت حق سهم دولت برای جلوگیری از افزایش مشکالت کشاورزان 

 . تاکید کرد

 49به  31ورزی در سال محمدابراهیم حسن نژاد روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با بیان اینکه بودجه بیمه کشا

هزار 43پارسال مجموع خسارت های بخش کشاورزی : افزایش یافته است، افزود( میلیارد تومان4910)میلیارد ریال 100هزار و 

میلیارد  600در زمینه باغی، دامی، زراعی و شیالتی بود که تاکنون حدود هشت هزار و ( میلیارد تومان 4300)میلیارد ریال

 .آن تامین و به عنوان غرامت به کشاورزان پرداخت شده است( رد تومانمیلیا 160)ریال

از مجموع مبلغ پرداختی یادشده با کمک دولت در پایان اسفندماه گذشته، سه هزار میلیارد ریال از محل استقراض : وی ادامه داد

 . بانک کشاورزی تامین شده بود

درصد مربوط به محصوالت زراعی، دام و طیور و بقیه به بخش  30( د تومانمیلیار160)به گفته حسن نژاد، از غرامت پرداخت شده

 .های باغی و آبزیان مربوط می شود

باغداران برخی مناطق همچون ملکان و آذربایجان غربی تاکنون هیچ مبلغی از غرامت خود را دریافت نکرده اند اما در : وی افزود

 . کل غرامت های خود شده اند برخی استان ها، همه کشاورزان موفق به دریافت

 افزایش بودجه صندوق بیمه کشاورزی** 

در این قانون : قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی به افزایش بودجه صندوق بیمه کشاورزی در قانون بودجه امسال اشاره کرد و گفت

برای تقویت صندوق بیمه ( میلیارد تومان 4910)میلیارد ریال  100هزار و  49که در روزهای اخیر از سوی دولت ابالغ شده، مبلغ 

 . قانون سازمان مدیریت بحران کشور اختصاص یافته است 43قانون تنظیم مقررات مالی دولت و ماده  40کشاورزی از ماده 

ت تا به عالوه بر این، وزیر جهاد کشاورزی در حال پیگیری تامین منابع مالی از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی اس: وی افزود

سرعت تخصیص الزم از این محل انجام شود و بتوانیم خسارت سال گذشته کشاورزان و همچنین بخشی از خسارت های ابتدای 

 . امسال را پرداخت کنیم

طبق برآوردهای انجام شده، در ابتدای امسال سرمازدگی به باغات مناطق غرب، شمال غرب : قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی گفت

ه استان های اصفهان، شیراز، چهارمحال بختیاری، کردستان، ایالم، کرمانشاه، همدان، قزوین، اراک، خراسان رضوی، از جمل

 . کهگیلویه و بویراحمد و سیل به اراضی زراعی خوزستان، لرستان، کرمانشاه و قزوین خسارت وارد کرده است که باید جبران شود

برآورد خسارت های بخش کشاورزی به طور عمده : تدای امسال اشاره ای نکرد و گفتحسن نژاد به میزان برآورد خسارت های اب

توسط سازمان مدیریت بحران کشور و اداره کل بحران و پیشگیری وزارت جهاد کشاورزی انجام می شود و اعالم هرگونه اعداد و 

انیم همانند دستگاه های دیگر در این زمینه اطالع ارقام در این زمینه برای شرکت های بیمه ای بار مالی دارد؛ بنابراین نمی تو

به گزارش ایرنا، اکنون بیش از چهار میلیون بهره بردار کشاورزی در تامین امنیت غذایی کشور نقش دارند که . رسانی داشته باشیم

ن، این رقم در مقایسه با محصول، زیرپوشش بیمه صندوق کشاورزی قرار دارند؛ از نظر کارشناسا 419میلیون نفر از آنها با  461

 .بسیاری از کشور دنیا، قابل توجه و حتی کم نظیر است

به عقیده کارشناسان، عمده ترین ویژگی بخش کشاورزی که آن را از سایر بخش های تولیدی اقتصاد متمایز می سازد، گستردگی 

 . آن در پهنه طبیعت و شدت آسیب پذیری آن در برابر حوادث قهری و طبیعی است
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به عبارت دیگر، باوجود اهمیت تولیدات کشاورزی در ایجاد امنیت غذایی کشورها، وجود خطرات یادشده که وقوع آنها نیز محتمل 

بنابراین اصول علمی مدیریت ریسک و به . و غیرقابل پیش بینی است همواره می تواند امنیت غذایی را با مخاطراتی روبرو کند

می تواند تا حد زیادی در تامین امنیت غذایی نقش ایفا کند؛ این کاری است که دولت تدبیر و  کارگیری ابزار مالی همچون بیمه

امید نیز با وجود مشکالت مالی کشور در سال های اخیر نسبت به آن توجه داشته و با همکاری کشاورزان، محصوالت کشاورزی را 

 . در برابر انواع آفات و خطرات بیمه کرده است

 یوه تامین اعتبارات صندوق بیمه کشاورزی تغییر در ش** 

در سال های گذشته با کمک دولت، بانک کشاورزی پیشاپیش غرامت های : قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی در ادامه گفت

در این میان، اگر بخشی از . کشاورزان را پرداخت می کرد و پس از تخصیص های دولتی، این مبالغ به بانک کشاورزی برمی گشت

 . دهی در همان سال زراعی جایگزین نمی شد به عنوان بدهی دولت به بانک محاسبه می شدب

سال : حسن نژاد با بیان اینکه همکاری بانک کشاورزی برای خوش حسابی صندوق بیمه از اهمیت باالیی برخوردار است، افزود

ندوق بیمه توسط بانک کشاورزی متوقف شد و در گذشته با نظر وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی، پرداخت غرامت های ص

نتیجه فقط در اسفندماه گذشته با مصوبه دولت مبلغ سه هزار میلیارد ریال از منابع بانک کشاورزی در قالب استقراض به صندوق 

 . بیمه کشاورزی تخصیص یافت

لتی غرامت ها تامین و پرداخت شود، خاطرنشان وی با بیان اینکه قرار است از امسال اعتبارات صندوق بیمه از محل اعتبارات دو

در همه کشورهای دنیا برای حمایت از بخش کشاورزی، بخشی از حق بیمه کشاورزان توسط دولت ها تقبل می شود اما در : ساخت

ین مهم در صورتی که درآمد دولت ها با کاهش روبرو شود احتمال بروز وقفه در پرداخت ها وجود دارد؛ اگرچه باید تالش کنیم ا

 . بخش کشاورزی رخ ندهد

درصدی و  41به گفته وی، طبق ضوابط صندوق بیمه کشاورزی برای حمایت از کشاورزان و تولیدکنندگان تاکنون دولت حق سهم 

درصدی پرداخت می کردند و به همین دلیل، اکنون مشکل تامین حق سهم دولت برای پرداخت غرامت  31بیمه گذاران حق سهم 

 .با تاخیر روبرو شده است کشاورزان

 بی اعتمادی کشاورزان به صندوق بیمه کشاورزی ** 

بیمه ها براساس اصول اعتماد و اعتبار فعالیت می کنند و سازو کار قانونی حمایت از بخش کشاورزی نیز : حسن نژاد تاکید کرد

اورزان مخدوش شود باعث بی اعتمادی خواهد به همین دلیل، چنانچه اعتبار صندوق بیمه کشاورزی نزد کش. بیمه کشاورزی است

 . شد و مشکالتی را برای بخش کشاورزی که تامین کننده امنیت غذایی کشور است، ایجاد خواهد کرد

عالوه بر این، صندوق بیمه کشاورزی متعلق به بخش دولتی است و عملکرد نادرست و عدم پرداخت به موقع : وی اظهارداشت

 . تواند بازتاب و پیامدهای اجتماعی نامناسبی در اقتصاد داشته باشدغرامت ها از سوی آن می 

به همین دلیل، تالش ما بر این است که بتوانیم بیمه کشاورزی را توسعه داده و : قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی تصریح کرد

 .سطح نفوذ آن را افزایش دهیم

ر کشاورزان نتوانند به موقع غرامتشان را دریافت کنند، در تداوم فعالیت اگ: وی با تاکید بر لزوم پرداخت به موقع غرامت ها گفت

 .تولیدی خود با مشکالت جدی مواجه می شوند

/News/fa/ir.irna.www//:http13444113/ 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
  ایرنا - 5931/30/92 :تاریخ خبر

  هزار هکتار عملیات بیابان زدایی در برنامه ششم توسعه هزار هکتار عملیات بیابان زدایی در برنامه ششم توسعه   ۰22۰22یش بینی سالیانه یش بینی سالیانه پپ

هزار هکتار  611در برنامه ششم توسعه طرح سالیانه : رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت -ایرنا -تهران
توجهی از بیابان زایی، گرد و غبارهای محلی و عملیات بیابان زدایی پیش بینی شده است که با این اقدامات می توانیم بخش قابل 

 . طوفان های شن مناطق مختلف کشور را کنترل کنیم

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، خداکرم جاللی روز شنبه در حاشیه مراسم روز جهانی مقابله با بیابان زایی که در محل این 

هزار هکتار عملیات بیابان زدایی در زمین های مختلف  10شته حدود سال گذ: سازمان برگزار شده بود در جمع خبرنگاران افزود

 . انجام شده که بخش مهم آن به دریاچه ارومیه، خوزستان، کرمان و مناطق شرقی کشور مربوط می شود

 461میلیون هکتار تحت تاثیر فرسایش بادی و  30میلیون هکتار عرصه بیابانی  9361در کل کشور از حدود : وی اظهار داشت

 . میلیون هکتار کانون بحران بیابان زا وجود دارد که سه میلیون هکتار آن کانون بحران درجه یک به شمار می رود

 ایران در مقابله با پدیده بیابان زایی در جهان پیش رو است** 

در : با بیایان زایی است گفتمعاون وزیر جهادکشاورزی با تاکید بر این که ایران جزو کشورهای پیش رو و موفق در پدیده مقاله 

میلیون هکتار سایر اقدامات بیابان  6هزار هکتار جنگل کاری بیایان و حدود  900میلیون و  3کارنامه سازمان جنگل ها حدود 

 .زدایی انجام شده است

ن سالیانه در به گفته وی ایران در منطقه خشک و نیمه خشک واقع است به طوری که میزان درجه حرارت هوا به طور میانگی

 . درجه سانتیگراد برآورد شده است 4161درجه سانتیگراد و در ایران  4166جهان 

نزوالت آسمانی ایران یک سوم و از لحاظ تبخیر سه برابر میانگین جهانی است با این ویژگی ها اقلیم کشور ما یک : وی اضافه کرد

باعث شده بسیاری از مناطق مرکزی و شرق کشور از لحاظ مسائل اقلیم شکننده است که اقدامات ما در زمینه بیابان زدایی 

 . زیستی، امنیت داشته باشد

 هزار هکتار عرصه منابع طبیعی آتش می گیرد  46سالیانه ** 

هزار هکتار از عرصه های کشور دچار آتش سوزی می شود به طوری که پدیده آتش  46تا  41سالیانه بین : جاللی اظهارداشت

هکتار یک  400ن سالیانه یک درصد از سطح جنگل ها و مراتع را تحت تاثیر قرار می دهد که برای کشور ما از هر سوزی در جها

 . هکتار دچار این پدیده می شود

اقدام های خوبی در زمینه تجهیز ناوگان زمینی صورت گرفته اما : رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور اضافه کرد

 . ش سوزی های ما مربوط به مناطق صعب العبور و کوهستانی است که نیازمند واکنش سریع و بالگرد استبسیاری از آت

اما در دو سال اخیر ما از امکانات : وی با بیان این که متاسفانه در سازمان جنگل ها ناوگان هوایی اطفا حریق وجود ندارد، افزود

استان  41اده کرده ایم و امیدواریم با سازماندهی مناسبی که صورت گرفته در نیروهای مسلح و سازمان مدیریت بحران کشور استف

 . کشور بالگردهایی برای پوشش مناطق صعب العبور و کوهستانی مستقر شد

هکتار از اراضی آسیب دید  361در مدت سه روز آتش سوزی حدود : جاللی با اشاره به آتش سوزی جنگل های استان فارس گفت

 . خسارت وارد شده است( میلیون تومان 90)میلیون ریال 900انگین در هر هکتار جنگل که به طور می

میلیارد  930) میلیارد ریال300البته برآورد خسارت ها نشان می دهد به طور میانگین در طول سال سه هزارو : وی ادامه داد

 .خسارات مستقیم زیست محیطی ناشی از آتش سوزی ها وارد می شود( تومان

خوشبختانه بخش عمده درختان بنه سالم است و می تواند به طور مجدد بازسازی شود اما برنامه قرق و احیای مناطق : لی افزودجال
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 . در دست بررسی است که بازسازی آن در سال های آتی انجام می شود

احتیاطی گردشگران، دامداران و درصد آتش سوزی ها در کشور ناشی از بی  31معاون وزیر جهادکشاورزی با اشاره به این که 

به صورت رایگان در سراسر کشور فعال است و انتظار می رود مردم به محض مشاهده هرگونه  4101سامانه : مسافران است، گفت

 . آتش سوزی مراتب را اطالع رسانی کنند

نگل ها ناشی از سهل انگاری است و به گفته رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور ، منشا اصلی آتش سوزی ها در ج

 . برحسب قانون کسانی که مرتکب چنین خطاهایی می شوند بین دو ماه تا یک سال زندانی و جریمه نقدی خواهند داشت

 بالگرد اطفا حریق در برنامه ششم توسعه  93پیش بینی ** 

که در این برنامه تجهیز و ایجاد ناوگان هوایی  برنامه جامع پیشگیری و اطفای حریق را پیش بینی کردیم: جاللی اظهار داشت

 . اطفای حریق در آن گنجانده شده که امیدواریم در برنامه ششم توسعه این موضوع پیگیری شود

بالگرد را در برنامه ششم توسعه در نظر  93تا 90هر استان یک فروند بالگرد نیاز است که در همین راستا پیشنهاد تامین : وی افزود

 . ایمگرفته 

به گزارش ایرنا، همایش روز جهانی مقابله با پدیده بیابانزایی با حضور وزیر جهاد کشاورزی و نمایندگان سازمان های بین المللی 

 .مستقر در ایران در سالن غدیر سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیزداری کشور برگزار شد

 .است« بیابانزایی را جدی بگیریم و زمین را احیا کنیم» خردادماه روز جهانی مقابله با بیابانزایی و شعار امسال31

 .هدف از برگزاری این همایش استفاده از دانش مردم محلی در مقابله با پدیده بیابانزایی است

/News/fa/ir.irna.www//:http13446491/ 
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 نهاده 

 آیانا - 0/9۲خرداد  5۲: تاریخ

  !!مرغ همسایه غاز نیستمرغ همسایه غاز نیست/ / درصد بذور وارداتی به ایران هیبرید هستنددرصد بذور وارداتی به ایران هیبرید هستند  0505تنها تنها 

 "تحقیقات سبزی و صیفی و حبوبات آبی"نظر ما بر این بود که بخش : رئیس مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر گفت

سه تحقیقات علوم باغبانی و فشارهای وارد شده، آنچه از سوی نخورده در مؤسسه باقی بماند، اما با توجه به تأسیس مؤس دست

شد، در صورتی که دوتکه شدن تحقیقات بر روی این  سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی تصویب شد، باید اجرایی می

 .تنها به نفع این بخش نبود، بلکه لطماتی را نیز به روند تحقیقات وارد خواهد کرد محصوالت، نه

با اشاره به بازدید ( ایانا)وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر امروز در گفت رئیس

های همکاری دوطرفه در تحقیقات و  اعضای انجمن تولیدکنندگان بذر فرانسه از این مؤسسه و بحث و تبادل نظر درباره زمینه

های تحقیقاتی مشترک در  چه در این دیدارها برای ما حائز اهمیت است، همکاری درباره فعالیتآن: سازی دستاوردها گفت تجاری

 .سازی تکنولوژی و تولید بذر هیبرید است های روغنی، ذرت، سبزی و صیفی، بومی محصوالتی همچون دانه

 .های پژوهشی تأکید داریم فعالیتهای بیشتر اظهار تمایل کردند و ما نیز بر  دو طرف برای همکاری: گودرز نجفیان افزود

های الزم فراهم نشده است،  گذاری و زیرساخت توجهی مسئوالن، سرمایه دلیل کم وی با بیان اینکه در تولید بذور سبزی و صیفی به

 های خصوصی نیز با وجود آن که در حال حاضر دانش تولید این بذور در کشور وجود دارد و بسیاری از شرکت: خاطرنشان کرد

 .مند به تولید هستند، اما امکان تولید و بهره برداری از نتایج تحقیقات را نداریم عالقه

درصد مابقی  41درصد آن هیبرید بوده است و  31شود، تنها  اکنون به نام بذر هیبرید وارد کشور می بذری که هم: نجفیان ادامه داد

توان در کشور تولید کرد که این امر نیازمند  راحتی می نیستند و بهافشان هستند که نیازمند تکنولوژی خاصی  بذور آزاد گرده

 .گذاری در این بخش هستیم سرمایه

های خصوصی جهت تولید بذور هیبرید است،  شده و همکاری با شرکت وی با بیان اینکه رویکرد مؤسسه واگذاری ارقام معرفی

شود که این رقم تنها برای واردات قانونی بوده و  صیفی وارد کشور میمیلیون دالر بذر سبزی و  30اکنون ساالنه  هم: تصریح کرد

توانیم  گذاری برای تولید داخلی کنیم، می دهم این رقم را صرف سرمایه واردات قاچاق نیز لحاظ نشده است، در صورتی که اگر یک

 .درصد کاهش دهیم 10ارزبری را تا 

 !مرغ همسایه غاز نیست

 "مرغ همسایه غازه"گذاران با این ذهنیت که  تولیدکنندگان و سرمایه: ح و تهیه نهال و بذر یادآور شدرئیس مؤسسه تحقیقات اصال

شوند،  وری باالی آب وارد می کنند، ارقامی که به نام رقم زودرس و با بهره کیفیت خارجی را وارد می تنها برای درآمدزایی، ارقام بی

 .کرشده را ندارندهای ذ کدام از ویژگی اما پس از تولید هیچ

گذاری برای تولید داخلی  مند به سرمایه ای پژوهشی و عالقه مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر، مؤسسه: نجفیان تأکید کرد

درصد از شش میلیارد تومان پرداخت شده است که پاسخگوی  10های تولید بذور محصوالت زراعی، تنها  است، اما از مجموع یارانه

االمکان در داخل کشور تولید کنیم و در صورت نیاز به  باید بتوانیم بذور مصرفی خود را حتی: وی اظهار داشت.ا نیسته هزینه

های دو طرف بذور را وارد کنیم و تنها بازار مصرف سایر کشورها  های مشارکتی با لحاظ شدن توانمندی واردات نیز با استفاده از پل

ای  اری از بذور واردشده به کشور مورد تأیید ما نیستند، روی این بذور تنها اطالعات شناسنامهبسی: نجفیان همچنین گفت.نباشیم

شود و این امر یکی از دالیل  حک شده است که کافی نیست و عدم آگاهی از اطالعات اقلیمی بذور یک خالء قانونی محسوب می

 .عدم بازارپسندی است ای، سبزی و صیفی، نبود طعم و مزه و عدم کیفیت محصوالت گلخانه
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گذاری داخلی مؤثر  آنچه در سرمایه: کیفیت است، افزود وی با اشاره به اینکه ویژگی بذور واردشده، تولید محصول فراوان، اما بی

کشد تا به  سال طول می 41کند، هشت تا  گذاری می طور مثال زمانی که فردی در پژوهش سرمایه است، به* است، قانون رویالیتی

جدید دست یابد و اگر پس از صرف زمان و هزینه، حق مالکیت معنوی را نداشته باشد، سودی عایدش نخواهد شد و این امر رقم 

 .گذاری در این حوزه است ها برای سرمایه مندی شرکت یکی از دالیل عدم عالقه

ی ورود قانون رویالیتی و تعیین تعرفه در رئیس مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر با بیان اینکه ما تالش بسیاری را برا

ای را اختصاص داده است که امیدواریم  خوشبختانه در سال جاری دولت برای پژوهش بودجه: برنامه ششم داشتیم، خاطرنشان کرد

 .در پرداخت آن نیز مشکلی پیش نیاید

عطر و طعم رهایی یابیم،  نیم از مصرف محصوالت بینجفیان با ابراز امیدواری از اینکه با مشارکت بخش خصوصی در تولید بذر بتوا

توانیم تنها برای رفع  شوند و می طور خودکار برای تولید بذر وارد کار می ها به با دایر کردن سیستم اخذ رویالیتی، شرکت: ادامه داد

 .نیازهای خاص به واردات روی آوریم

ورود بذور آزاد : دت کامالً به بخش خصوصی واگذار شوند، تصریح کردوی با اشاره به اینکه تحقیقات باید به تدریج و در بلندم

راحتی در صورت وجود امکانات و حمایت،  توانیم به شود، مایه تأسف است، بذوری که می راحتی در کشور تولید می افشان که به گرده

ی مانند گندم، جو و حبوبات اهمیت بیشتری ها نیز به محصوالت اساس متأسفانه در پرداخت هزینه: نجفیان یادآور شد.تولید کنیم

 .اند شود و سبزی و صیفی در این بخش به صرف اینکه دست بخش خصوصی در کار است، همیشه مظلوم واقع شده داده می

تحقیقات سبزی و صیفی و حبوبات "وی درباره دوتکه شدن فعالیت روی محصوالت سبزی و صیفی که قسمتی از آن در بخش 

تحقیقات "نظر ما بر این بود که بخش : گیرد، تأکید کردصورت می "پژوهشکده سبزی و صیفی"بخشی نیز در  مؤسسه و "آبی

-نخورده در مؤسسه باقی بماند، اما با توجه به تأسیس مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی و فشار دست "سبزی و صیفی و حبوبات آبی

شد، در صورتی که دوتکه  ترویج کشاورزی تصویب شد، باید اجرایی می های وارد شده، آنچه از سوی سازمان تحقیقات آموزش و

 .تنها به نفع این بخش نبود، بلکه لطماتی را نیز وارد خواهد کرد شدن تحقیقات بر روی این محصوالت، نه

أکید معاونت باغبانی بر پیشنهاد ما این بود که با توجه به ت: رئیس مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر در پایان اظهار داشت

های این حوزه را برطرف کند، اما این  ها، پژوهشکده سبزی و صیفی روی محصوالت گلخانه ای فعالیت کند و چالش توسعه گلخانه

 ./پیشنهاد مورد موافقت قرار نگرفت

برای نمونه حق )اقتصادی  برداری از امتیاز منابع دارای ارزش منظور بهره بهره مالکانه یا رویالیتی مبلغی است که به* 

، حق امتیاز، نشانه (کپی رایت)یا برای بهره گرفتن از امتیاز حقوق مالکیت معنوی و حق تکثیر ( استخراج از معدن

 .شود تجاری و یا دانش فنی و تکنولوژی به دولت یا مالک پرداخت می

/news/fa/ir.iana.www//:phtt94934D%/1%D%AA3%16% 
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 نهاده
 آیانا - 0/9۲خرداد  5۲: تاریخ

  رویه نیترات و فسفاترویه نیترات و فسفات  خاک ایران، غرق در مرداب مصرف بیخاک ایران، غرق در مرداب مصرف بی

میلیون تن کود در بخش کشاورزی مصرف شد و موفق به کسب باالترین سطح تولید شدیم، اما پس از آن به  1،1، 4911در سال 

کاهش مصرف کود باعث . های کشاورزی، میزان مصرف کود کاهش قابل توجهی یافت درصدی قیمت نهاده 400سبب افزایش 

این خبر زنگ خطر . کیلوگرم در اراضی دیم شد 400ی و کیلوگرم محصول در هر هکتار از اراضی آب 300هزار و  کاهش تولید یک

دنبال افزایش میزان  دهد کشاورزی ما وابستگی شدید به کود شیمیایی دارد و رشد تولیدات کشاورزی به بزرگی است که نشان می

 .گیرد کود مصرفی صورت می

 :سعیده فتحی -( ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران 

زیرا برای . خورشیدی بسیار افزایش یافت 4934ها در سال  ویژه از شروع تحریم دهای شیمیایی بهوابستگی کشور به واردات کو

تأمین نشد، بلکه در کنار آن، الگوی ناصحیح ( ویژه کود فسفاته به)تنها مواد اولیه برای تولید  تداوم تولیدات پتروشیمی نه

روزه تولید باالی کود ازته با تخصیص یارانه کودی و صادارت آن ام. سازی، باعث افت زیادی در تولیدات کودی کشور شد خصوصی

همچنین با نداشتن تولید کود . دهد که از نظر تولید کود فسفاته و تأمین مواد اولیه آن وابسته به واردات هستیم زمانی رخ می

ایران به کود های ازته و فسفاته و  گیرد که این موضوع، باعث مسمومیت خاک پتاسه در کشور، واردات در حد نیاز نیز صورت نمی

 -در این میان مسئله مهم، واردات غیرقانونی و تولید کودهای تقلبی در ایران . ورود سونامی سرطان در بخش کشاورزی شده است

شود محصوالت ناسالم در  است و همین موضوع باعث می -های کشاورزی در داخل کشور ناشی از نبود متولی خاص برای نهاده

رویه کود شیمیایی  زا بودن آنها به خاطر مصرف بی شور تولید شود و خاصیت ضدسرطان بودن ذاتی برخی محصوالت به سرطانک

 .کیفیت و تقلبی مبدل شود که این خطر بزرگ، سالمتی همه افراد جامعه را هدف قرار داده است ویژه کودهای بی به

 دچار بدمصرفی کود شیمیایی هستیم

ت بانک مرکزی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی، ایران پس از عربستان، دومین تولیدکننده پتروشیمی در بر اساس اطالعا

صنعت پتروشیمی ایران . میلیون تن رسیده است 60به  4934ظرفیت تولید پتروشیمی ایران در سال . آید خاورمیانه به حساب می

رو بوده  های مرتبط روبه های خارجی در پروژه پا و عدم مشارکت شرکتهای آمریکا و اتحادیه ارو با مشکالت بسیاری ازجمله تحریم

و پس از  4934خورشیدی بسیار متفاوت از عملکرد صنعت در سال  4930تا سال  4914عملکرد صنعت پتروشیمی از سال . است

 11641صورت متوسط  هتولید محصوالت پتروشیمی ب( 4914-4930)به این معنی که طی چهار سال (. 4نمودار )آن بوده است 

های این دوره اتفاق افتاده  صورت مستمر در تمامی سال درصد رشد داشته و این رشد به 11644درصد و میزان صادرات پتروشیمی 

های گذشته با کاهش چهار درصدی در مقایسه با سال  برعکس سال 4934است، در حالی که تولید محصوالت پتروشیمی در سال 

علت اصلی کاهش تولید در این سال، عدم تأمین مواد اولیه کافی برای پتروشیمی و الگوی ناصحیح . استرو بوده  قبل روبه

 .سازی بوده است خصوصی

تولید چند و سیس أتورزى کشاوزارت بسته به واشیمیایى ه بنگا، مانىشروع شد و در این مقطع ز 4931تولید کود در ایران از سال 

تن  43ود حددر مجموع که شروع کرد پتاسیم ات نیترت و ترموفسفاده، سات سوپرفسفاان، ستخوده اگرده را شامل ساد کوع نو

 .تن بوده است 110تن و واردات  60تولید داخل  4991در سال . ستاشته داتولید 

کشاورزی افزایش تولیدات ( درصد 99حداقل )درصد  60تا  10، بین (FAO)بنا به گزارش سازمان خواربار وکشاورزی ملل متحد 

مسئله بسیار مهمی که وجود دارد این است که متأسفانه . در جهان در سه دهه گذشته مرهون مصرف کودهای شیمیایی بوده است
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رو هستیم و این بدان معنی است که در برخی  های کشاورزی با معضل بد مصرفی کود روبه در برخی محصوالت و مدیریت

 .شود ها خودداری می شود و از مصرف کود در برخی زراعت تری مصرف میدلیل سودآور بودن کود بیش محصوالت به

 (گمرک جمهوری اسالمی ایران) 1۸۴۸و  1۸۴0های  مقایسه میزان واردات کودهای شیمیایی در سال: 1جدول 

 نوع کود
 (میلیارد ریال)ارزش  (تن)وزن 

 درصد تغییر 1۸۴۸ 1۸۴0 درصد تغییر 1۸۴۸ 1۸۴0

 43 40466 6064 43463 143441 191461 ازته

 411 349161 13663 41664 41636664 1163961 فسفاته

 113 19466 1163 430 1934366 196966 پتاسه

 309 44161 1466 414 931469 460363 ماکرو کامل

 11 4163 4069 14361 31161 1363 میکرو

 431 1064 4961 46163 441166 19963 مخلوط ازته فسفاته

 43 4069 6 -064 41163 416464 فسفاته پتاسهمخلوط 

 41 14361 396 4061 141469 491461 سایر کودها

 1۳7 ۸70۰ 10۴۳ 011.۹ 000275 71۸0۸ جمع

 

هزار تن انواع کود به  333در مجموع  4939، درشش ماه نخست سال (4جدول )بر اساس آمار گمرک جمهوری اسالمی ایران 

در این بین کودهای پتاسه و فسفاته بیشترین . ریال از مبادی مختلف گمرکات وارد کشور شده است میلیارد 436هزار و  ارزش سه

در بین کشورهای . اند و کودهای ازته کمترین درصد رشد را در مقدار خرید نسبت به مدت مشابه سال قبل به خود اختصاص داده

هزار تن بیشترین نقش را در صادرات کود به ایران  16و  436ترتیب با  صادرکننده کود به ایران از نظر وزنی، بلغارستان و ترکیه به

بیشترین درصد کودهای وارداتی در این مدت را کودهای . درصد کودهای وارداتی سهم این دو کشور بوده است 41اند و  ایفا کرده

 .اند تن تشکیل داده 366هزار و  416به میزان ( سوپرفسفات)فسفاته 

در حال حاضر تولید کشور در حدود چهار (. وبگاه کانون هماهنگی کود)ر به کود اوره حدود دو میلیون تن است نیاز ساالنه کشو

های پتروشیمی کمتر از  شود از طرفی میزان تولید کودهای فسفاته مجتمع میلیون تن است که این تولید مازاد بر نیاز صادر می

ترین اقالم  ترتیب مهم بدین. شوند و عمدتاً وارداتی هستند در کشور تولید نمیکودهای پتاسه نیز . مقدار مورد نیاز کشور است

نوسانات سطح زیر کشت محصوالت کشاورزی، . دهند کودهای وارداتی را کودهای فسفاته و پس از آن کودهای پتاسه تشکیل می

و مناسبات سیاسی از عوامل مؤثر بر روند های جهانی  یافته به کود، وضعیت قیمت میزان تولید داخلی کودها، اعتبارات تخصیص

 .واردات یا صادرات کودهای شیمیایی است

 40بیش از  40و  60بر اساس اطالعات دفتر ساماندهی کشاورزی و آب، افزایش مصرف ساالنه کودهای ازته و فسفاته در طول دهه 

در حال . قریباً به فراموشی سپرده شده استدرصد بوده است و در عوض مصرف کودهای پتاسیمی، مواد آلی و کودهای کامل ت

 4941میلیون تنی در سال  363شود که در مقایسه با رقم  میلیون تن کود شیمیایی در کشور مصرف می 161حاضر هرساله بیش از 

و واردات میلیارد تومان یارانه دولتی به عرضه  400از سوی دیگر هرساله بیش از . دهد درصدی را نشان می 400افزایشی حدود 
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ویژه در  رویه این کودها در کشور به یابد که در کنار ارزانی نسبی کودهای شیمیایی باعث مصرف بی کود شیمیایی اختصاص می

 .مناطق شمالی کشور شده است

ها ساکنان درصد آن 30میرند که  هزار نفر بر اثر سرطان می 91به گفته مدیر تحقیق و توسعه فناوری زیستی آسیا، در ایران هرساله 

درصد از سموم و کودهای شیمیایی کشور در مزارع این  10چون . های گلستان، مازندران، گیالن و دشت مغان هستند استان

شود تا  میلیون دالر یارانه کود شیمیایی از سوی دولت پرداخت می 100با این حال هرساله بیش از . شود مناطق استفاده می

 .های جهانی باشدیران چندین برابر استانداردهمچنان مصرف کود شیمیایی در ا

 های مصرف کود و کیفیت کودهای وارداتی و تولیدی در ایران های شیوه بررسی چالش

کننده  به موازات ورود انواع کود به ساختار کشاورزی کشور، به جمع کشورهای مصرف 10های آغازین دهه  در ایران اگرچه از سال

مند و نهادینه شده مسئول و پاسخگو در زمینه کیفیت کلیه مواد کودی ا تاکنون فاقد ساختار نظاممواد کودی پیوسته است، ام

های اخیر و با افزایش قابل توجه سهم بخش خصوصی در تأمین مواد کودی  ویژه در سال این موضوع به. مصرفی در بازار بوده است

آزمایشگاه مرکزی کنترل  4343مونه در کشور هندوستان از سال عنوان ن به. مصرفی کشور بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است

پست  409اکنون با  به مؤسسه کنترل و آموزش در زمینه کودها تغییر نام داده و هم 4313کیفیت کودها تأسیس شده که در سال 

آزمایشگاه بخش خصوصی  40سازی کیفیت کودها را با کمک  ای در هندوستان کار کنترل و هماهنگ سازمانی و سه مرکز منطقه

 .به عهده دارند

کنندگان کود کامل در داخل کشور مانند تمام دنیا روش فیزیکی از طریق مخلوط کردن کودهای گوناگون  با وجود اینکه روش تهیه

کرد محمدرضا اسکندری، وزیر وقت جهاد کشاورزی عنوان  4916ها مانند آهن و روی است، در سال  سازی کود با ریزمغذی و غنی

کارخانه  900که چون تولید داخلی کود کامل استاندارد کافی ندارد، این روش تولید باید متوقف شود که در پی آن قرار به تعطیلی 

های  تولید کود بخش خصوصی بود، اما مشکل بزرگی که وجود داشت این بود که با توجه به حذف مصرف کود کامل در زمین

عنصری به جای کود کامل افزایش یافت؛  ا ازت یا فسفات مسموم شدند و مصرف کودهای تکهای کشور ب کشاورزی، برخی زمین

بنابراین شاید مقاومتی برای اصالح ساختار کودهای تولیدشده در کشور انجام نگرفت و کشور هر چه بیشتر به سمت آلودگی کود 

 .شیمیایی سوق یافت

توسط افراد سودجو و گاهی افراد )تن کود شیمیایی تقلبی  41بیش از  4939بینی بود که در سه ماهه نخست سال  پس قابل پیش

مسئله واردات غیرقانونی و تولید کودهای تقلبی در ایران . های مختلف کشور کشف شود در ساری و بسیاری از استان( غیرکارشناس

اعث شده که محصوالت ناسالم در کشور های کشاورزی در داخل کشور است و همین موضوع ب ناشی از نبود متولی خاص برای نهاده

های تحقیقاتی  اند که در دولت قبل متأسفانه بودجه های آلی و زیستی عنوان کرده انجمن صنفی تولیدکنندگان فرآورده. تولید شود

صورت مقطعی در این مؤسسه روی  مؤسسه تحقیقات آب و خاک کشور قطع شد و به همین دلیل نظارت و پایشی را هم که به

های تقلبی به نام  بندی کیفیت ایرانی در بسته متأسفانه در حال حاضر شاهد عرضه کودهای بی. شد، از بین رفت ودها انجام میک

 91قانون برنامه و اختصاص یارانه  419ماده ( 9)در حال حاضر مافیای توزیع کود کشور مانع از اجرای بند . کشورهای دیگر هستیم

شود و این موضوع  راحتی پرداخت می شود، این در حالی است که یارانه کودهای شیمیایی به تی میدرصدی به کودهای آلی و زیس

 .ترین دالیل وفور کود شیمیایی در کشور و جایگزین نشدن کود شیمیایی با کودهای آلی و زیستی و ارگانیک شده است از مهم

 رویه نیترات و فسفات خاک ایران، غرق در مرداب مصرف بی
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میلیون تن کود در بخش کشاورزی مصرف شد و موفق به کسب باالترین سطح تولید شدیم، اما پس از آن به  161، 4911 در سال

کاهش مصرف کود موجب . های کشاورزی، میزان مصرف کود کاهش قابل توجهی یافت درصدی قیمت نهاده 400سبب افزایش 

این خبر زنگ خطر . کیلوگرم در اراضی دیم شد 400ز اراضی آبی و کیلوگرم محصول در هر هکتار ا 300هزار و  کاهش تولید یک

دنبال افزایش میزان  دهد کشاورزی ما وابستگی شدید به کود شیمیایی دارد و رشد تولیدات کشاورزی به بزرگی است که نشان می

ین موضوع در کشورهایی نظیر ا. گیرد و در ایران تنها راه حل موجود، افزایش تولید در واحد سطح است کود مصرفی صورت می

تجربه شده است و این افزایش عمدتاً از طریق بهبود تکنولوژی ازجمله مصرف بهینه ( 4364-33)چین و هندوستان در سه دهه 

 .کود بوده است

نی یع) 400، و 10، 90گرفته در مؤسسه تحقیقات خاک و آب  های ایران بر اساس تحقیقات صورت فرمول کودی مناسب برای خاک

 400، 11های اخیر به شش،  بوده، در حالی که این ارقام در سال( پتاسیم بر حسب کیلوگرم در هکتار 90فسفر و  10ازت،  400

افزایش یافت و این عدم  11به  10به شش کاهش یافت و در مقابل سهم فسفر از  90یعنی سهم عنصر پتاسیم از . تغییر یافت

ای از فسفر که در قالب کودهای شیمیایی وارد  در واقع ساالنه بخش عمده. کند تأیید میتعادل در مصرف کودهای شیمیایی را 

جدای از . شود ها تثبیت شده و برای گیاه غیرقابل استفاده می دلیل باال بودن آهک در این خاک شود، به های زراعی کشور می خاک

شود، ورود مقادیر  ورت عمده از کشورهای آفریقایی تأمین میص های گزاف برای واردات این نوع کود شیمیایی که به صرف هزینه

باالی فسفر در خاک، جذب عناصر غذایی دیگر نظیر روی و آهن را دچار اختالل کرده و حتی باعث تجمع بیش از اندازه کادمیم در 

توجه به این عنصر  همچنین کاهش مصرف پتاسیم و عدم. زا محسوب است شدت سرطان شود که عنصری به های زراعی می خاک

 .سازد غذایی بسیار مهم باعث کاهش اثربخشی نیتروژن شده که آثار خود را در کاهش کیفیت و کمیت محصول نمایان می

بر اساس آمار منتشرشده از سوی وزارت بهداشت، ایران رتبه نخست ابتال به سرطان دستگاه گوارش را در بین کشورهای جهان به 

رویه انواع کودهای شیمیایی، محتوی نیتروژن و کاهش مصرف کودهای محتوی پتاسیم،  بر اثر مصرف بی. خود اختصاص داده است

بار به  تهدیدی که این. شود نیتروژن نیتراتی در محصوالت کشاورزی تجمع یافته و به انواع اسیدهای آمینه و پروتئین تبدیل نمی

 .خواهد دادشکلی کامالً استثنایی، همه افراد جامعه را هدف قرار 

 تولیدات کودی در کشور و کمبودهای آن در چیست؟

کشور ایران با داشتن رتبه نخست حجم . های فسیلی نیازمندند کودهای نیتروژنی از نظر مواد اولیه و انرژی مورد نیاز به سوخت

سه با قیمت آن در جهان، با ذخایر گاز طبیعی و رتبه چهارم در تولید آن و همچنین قیمت پایین گاز طبیعی در کشور در مقای

های  استفاده از گاز طبیعی انواع کودهای نیتروژنی شامل اوره، نیترات آمونیوم، سولفات آمونیوم، فسفات آمونیوم در مجتمع

بنابراین با حمایت دولت در (. درباره انرژی دنیا BPمرجع آماری شرکت )سنگ نیست  شود و متکی به زغال پتروشیمی تولید می

سنگ، میزان فراوانی کود  میلیون دالر و جایگزینی گاز طبیعی برای تولید اوره به جای زغال 100یارانه کود شیمیایی بیش از قالب 

 .شود و هیچ نظارتی در کیفیت کود تولیدی و استاندارد مصرفی آن وجود ندارد ازته در کشور تولید می

. شوند فاده از خاک فسفات، اسید فسفریک و اسید سولفوریک تولید میکودهای فسفاته طی فرآیندهای فیزیکی و شیمیایی با است

عیار . عیار خاک در بهبهان پایین و برای تولید مقرون به صرفه نیست. ترین معادن خاک فسفات کشور در یزد و بهبهان است مهم

سیدفسفریک قابل استفاده نیست؛ لذا خاک طوری که واحد تولید ا خاک چادرملو در یزد باال بوده، اما مقدار کلر آن زیاد است، به

در حال حاضر انواع کودهای فسفاته شامل منو و . شود فسفات و بخشی از میزان اسیدفسفریک مورد نیاز از طریق واردات تأمین می

واقع در . شود های پتروشیمی تولید می در مجتمع( درصد 16)و غلیظ ( درصد 30)های ساده  آمونیوم فسفات و سوپرفسفات دی

 (.برگرفته از کانون هماهنگی کود کشور)کشور ما از نظر مواد اولیه تولید کودهای فسفاته به واردات وابسته است 
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: شود کانسارهای امالح پتاسیم در طبیعت به دو صورت دیده می. برای تولید کودهای پتاسه، امالح پتاسیم مورد نیاز است

توانند بر اثر فرسایش در سطح زمین  اند و می امالح که طی ادوار گذشته تشکیل شدههای حاوی  های حاوی امالح و الیه شورابه

 40از حدود . صورت گنبدهای نمکی در سطح زمین ظاهر شده یا در اعماق کم و زیاد قرار گرفته باشد رخنمون داشته باشند یا به

و اکتشافات معدنی کشور قرار گرفته است و چندین  ویژه امالح پتاسیم در دستور کار سازمان زمین سال پیش اکتشاف امالح به

سازی جهت استخراج و فراوری  زار شورابه با ترکیب مناسب و نیز گنبد نمکی ملح پتاسیم کشف و کانسارها در حال آماده نمک

بر اساس  .شود در حال حاضر بخش عمده کودهای پتاسه از طریق واردات تأمین و بخش ناچیزی در داخل کشور تولید می. است

هزار تن در سال است و واحدهای تولیدی فعلی تنها حدود دو  900 - 300شده نیاز کشور به کودهای پتاسه حدود  تحقیقات انجام

بسیار قابل توجه است که در کنار این تولید ناچیز، میزان حداقلی واردات . کنند درصد از نیاز کشور به کودهای پتاسه را تأمین می

 .در کشور را داریم( 4و نمودار  4جدول )پتاسیم 
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 گزارشات جهانی

 فارس - 9۲31/35۹:  تاریخ

  کند کند   تر میتر می  قوانینی که سال به سال سفره مردم را کوچکقوانینی که سال به سال سفره مردم را کوچک    نقضنقض
میلیارد تن محصول کشاورزی در جهان اعالم کرده است که در کشور ما نیز با نقض قوانین  469عامل را نابودی  1در حالی فائو 

 . شود تر می روز کوچک رود و سفره مردم در کنار کاهش قدرت خرید روز به میلیون تن محصول از بین می 91مصوب ساالنه 

میلیارد تن  469به تازگی اعالم کرد ساالنه ( فائو)،سازمان خوار و بار جهانی خبرگزاری فارسالملل  به گزارش گروه اقتصاد بین

محصوالت کشاورزی در جهان حدود میزان فساد و دور ریزی . شود محصوالت غذایی و کشاورزی در سراسر جهان دور ریخته می

میلیون تن محصول کشاورزی در ایران تولید  400ساالنه حدود . درصد است و ایران نیز از این قائده مستثنی نیست 10تا  91

 .رود میلیون تن آن در فرایند تولید تا مصرف از بین می 91شود که حدود  می

شود که براساس  آمار تکان دهنده فائو در حالی مطرح می. یلیون نفر را سیر کندم 41تواند  گویند این میزان غذا می کارشناسان می

 .نهند آنها امید به فردایی ندارند المللی هر روز یک میلیارد نفر گرسنه سر به بالش می های بین آمار سازمان

ود؟ سازمان خوار و بار جهانی با آنالیز توان دور ریز و فساد غذا را کم کرد تا تعداد گرسنگان کمتر ش حال سوال این است آیا می

 .دهد چرایی فساد و نابودی غذای تولیدی به این سوال پاسخ می

 درصد به دلیل نبود دانش کافی ۸2*

درصد دلیل فساد و نابودی غذا به دلیل  90: فائو به مهمترین عوامل فساد و نابودی غذا بعد از برداشت پرداخته و اعالم کرده است

ترین  دانند چگونه تولید کنند و در فرایند تولید مواردی را که باید رعایت شود تا سالم آنها نمی. تولیدکنندگان آن است فقدان دانش

 .کنند محصول به دست مصرف کننده برسد رعایت نمی

ننده از بین تواند ماندگاری محصول را کمتر کند و در فرآیند رسیدن محصول به دست مصرف ک وجود هرگونه آفت و بیماری می

 .برود

 درصد به دلیل نبود کارگران خبره 12*

خواهد که در  هرکاری کارگران ماهری می. درصد عامل از بین رفتن غذا کمبود کارگران خبره و کارآمد است 40براساس اعالم فائو 

 .زمینه کاری خودشان متخصص باشند اما بسیاری از کارگران بخش کشاورزی کارآمد نیستند

 به دلیل نبود زیرساختهای مناسب درصد 02*

درصد دلیل از بین رفتن غذا را نبود ساختارهای مناسب اعالم کرده که از جمله آنها  30سازمان خوار و بار جهانی فائو همچنین 

 .های نامناسب حمل و نقل کاال عنوان کرده است ها و جاده ها، کامیون های نگهداری، سردخانه دمای نامناسب اتاق

 گذاری ناکافی صد به دلیل سرمایهدر 05*

 .گذاری کافی در این بخش است درصد دلیل نابودی غذای تولیدی از سوی کشاورزان نبود سرمایه 31: فائو اعالم کرده است

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http00010649310931 
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 گزارشات جهانی
 فارس - 9۲31/359:  تاریخ

  سال آینده نماینده سال آینده نماینده   0505درصدی تولید غذا بر اثر تخریب زمین تا درصدی تولید غذا بر اثر تخریب زمین تا   1010کاهش کاهش 

سال آینده با روند  31چنانچه تخریب سرزمین طی : سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد در جمهوری اسالمی ایران گفت

 . شود درصد از تولیدات محصوالت غذایی در جهان کاسته می 43کنونی ادامه یابد به میزان 

در جمهوری ( فائو)، سرج ناکوزی نماینده سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

حفاظت از »امسال شعار این روز جهانی : زایی و خشکسالی گفت بیاباناسالمی ایران به مناسبت بزرگداشت روز جهانی مقابله با 

سازی اهمیت چهارچوب استراتژی جامع و همچنین  انتخاب شده است که به برجسته« زمین، احیای اراضی، مشارکت مردم

 .پردازد سازی فرایند تخریب سرزمین می مشارکت همه جانبه و همکاری برای دستیابی و هدف خنثی

مدیریت موثر اراضی جزء . کند هایمان برای رسیدن به توسعه پایدار ایفا می حفاظت از اراضی نقش محوری را در تالش: افزودوی 

های گوناگونی در  آید و از این رو که ملل مختلف با چالش اساسی چرخه غذا، آب، انرژی و سالمت زیست محیطی به شمار می

تواند توسعه پایدار را  کند، این نوع مدیریت در قالب یکپارچه می ست و دست و پنجه نرم میراستای حفاظت از منابع طبیعی روبرو ا

نماینده سازمان خواروبار کشاورزی ملل متحد در جمهوری اسالمی ایران با بیان اینکه روز به روز میزان فشار بر .به ارمغان آورد

سال آینده تخریب سرزمین با روند  31طح جهانی چنانچه طی در س: منابع طبیعی با سرعتی باال در حال افزایش است، گفت

 .درصد از تولیدات محصوالت قضایی در جهان کاسته خواهد شد 43کنونی ادامه یابد به میزان 

المللی افزوده خواهد  درصد و عظمت این محصوالت نیز در ابعادی بین 90به دنبال این اتفاق عمالً به میزان : ناکوزی تصریح کرد

روندهای جهانی همچون پویایی جمعیت، افزایش تقاضا برای مصرف انرژی، غذا و اب  3090از سوی دیگر تا سال : وی افزود.شد

 .کند ای را بر اراضی تحمیل می فشار قابل مالحظه

 .د افزایش یابددرص 90درصد و آب  11درصد، انرژی  10رود که تقاضا برای غذا  به دنبال این شرایط انتظار می: ناکوزی تصریح کرد

باید سطح اراضی   3090بنابراین با این حجم تقاضا تا سال : جانشین هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل متحد در ایران بیان داشت

وری اراضی به  میلیون هکتار افزایش یابد که چنین درخواستی برآورده نمی شود، مگر آنکه از بهره 330تا  441کشاورزی به میزان 

 .حیح حفاظت کنیمای ص شیوه

درصد افزوده شود  60باید بر تولیدات کشاورزی به میزان  3010برای غلبه بر گرسنگی و ناامنی غذایی در جهان تا سال : وی افزود

 .شود درصدی محصوالت کشاورزی در کشورهای در حال توسعه را نیز شامل می 400که این امر افزایش 

همچنین کاال و خدمات وابسته به آنها به شدت تحت فشار روز افزون قرار دارد، طوری که  ها، تنوع زیستی و اکوسیستم: وی افزود

های زراعی، رشد، رقابت روز افزود برای استفاده  زدایی، فرسایش سرزمین و تخریب زمین در این روند فقدان تنوع محصوالت، جنگل

 .را در بر داشته است از منابع محدود آب و تاثیرات مخرب ناشی از تغییرات آب و هوایی

برداری و مدیریت پایدار اکوسیستم زمین، جنگل، کوهستان، اراضی کشاورزی و خاک و همچنین تنوع  بهره: ناکوزی تصریح کرد

زیستی مرتبط با آن در مرکز توجهات جهانی جامعه جهانی قرار گرفته است، تا از این طریق بتوان با عوارض تغییرات آب و هوایی و 

 .های فراروی مشکالت زیست محیطی مقابله کرد چالشهمچنین 

آرمانهای توسعه پایدار که سال گذشته : نماینده سازمان خواروبار کشاورزی ملل متحد در جمهوری اسالمی ایران بیان داشت

 .میالدی به تصویب رسید نیز به این نیاز کشورهای عضو تاکید دارد

http://www.farsnews.com/
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های  های الزم در زمینه درخواست کشورهای عضو به ارائه تجارب فنی، مشاوره و حمایتهای گذشته فائو به  در دهه: وی بیان داشت

 .زایی قرار گرفته پرداخته است مختلف کشاورزی و بهبود توسعه روستایی در مناطق نیمه خشک و خشکی که تحت تاثیر بیابان

و فشار بر منابع طبیعی بیشتر قابل مشاهده  ها ناکوزی با بیان اینکه در مناطق خشک و نیمه خشک جهان همچون ایران چالش

 .ای خواهد داشت این فشارها در اینده نیز افزایش قابل مالحظه: است، گفت

سال گذشته سازمان ملل متحد رابطه نزدیکی با دولت ایران در مورد مدیریت منابع طبیعی داشته و با حمایت از  10در : وی افزود

های گوناگون دوشادوش ایرانیان تالش کرده تا زمینه مدیریت پایدار این منابع طبیعی را بیش از  ها و طرح این کشور در غالب پروژه

: رود اظهارداشت ای ما به شمار می های توسعه ناکوزی با بیان اینکه حفاظت از محیط زیست تمرکز اصلی برنامه.پیش فراهم سازد

 .آغاز خواهد شد، همین برنامه است 3044از سال  های مهم برنامه پنج ساله توسعه ملل متحد که یکی از بخش

فائو از بدو حضور در ایران تالش کرده تا : نماینده سازمان خواروبار کشاورزی ملل متحد در جمهوری اسالمی ایران بیان داشت

ابله با خشکسالی دانش فنی و تجارب گسترده خود در زمینه مدیریت اراضی در کنار روشهای مدیریت منابع طبیعی، جنگلداری، مق

 .زایی در ایران را بدهد های بیابان و غیره را رویکرد مقابله با چالش

ها در بخش آب و خاک فائو، سازمان جنگلها، مراتع و آبخهیزداری کشور و با همکاری تسهیالت  وی با اشاره به برخی از همکاری

ه احیای اراضی جنگلی و تحقیق یافته در مناطق خشک و ها تحت عنوان پروژ این پروژه: جهانی محیط زیست اشاره کرد و گفت

نیمه خشک استانهای کرمان و خراسان جنوبی به اجرا گذاشته دشه که نتایج ملموسی از طریق اجرای موفق این پروژه تا به امروز 

 .زایی به دست آمده است در زمینه کنترل بیابان

ای  فائو در مسیر پیش رو در نظر دارد به گونه: ری اسالمی ایران بیان داشتنماینده سازمان خواروبار کشاورزی ملل متحد در جمهو

کند، در  های یاد شده نقش کلیدی را ایفا می المللی خود را به عنوان آژانس تخصصی سازمان ملل متحد که در حوزه فعال توان بین

 .اختیار دولت جمهوری اسالمی ایران قرار دهد
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 گزارشات جهانی
 

 فارس - 9۲31/35۲:  تاریخ

  شود شود   درصدی قیمت میدرصدی قیمت می  ۸2۸2درصدی غذای مردم و افزایش درصدی غذای مردم و افزایش   1010تخریب اراضی موجب کاهش تخریب اراضی موجب کاهش 

درصد کاهش می دهد که این  43سال آینده بهره وری غذای جهان را تا  31در  تخریب اراضی:دبیرکل سازمان ملل متحد گفت 

 . شود درصد قیمت غذا در سطح جهان می 90امر منجر به افزایش 

بیرکل سازمان ملل متحد در رسانی سازمان ملل متحد، د به نقل از پایگاه اطالع خبرگزاری فارسالملل  به گزراش گروه اقتصاد بین

خرداد ماه جاری گفت تخریب اراضی  31برابر با  3046ژوئن  44پیامی به مناسبت روز جهانی مبارزه با بیابان زایی و خشکسالی، 

درصد قیمت غذا در سطح  90درصد کاهش می دهد که این امر منجر به افزایش  43سال آینده بهره وری غذای جهان را تا  31در 

 .می گرددجهان 

 :متن کامل پیام بان کی مون به شرح زیر است 

شدت و تناوب خشکسالی، سیل و . بیابان زایی، تخریب اراضی، خشکسالی و تغییرات اقلیمی موضوعاتی به هم پیوسته هستند

ورزی به گونه بیش از پنجاه درصد زمین های کشا. حرارت شدید به موجب تخریب اراضی و تغییرات آب و هوا افزایش یافته است

 .میلیون هکتار زمین به دلیل تولید از بین می رود 43ای معتدل یا شدید تخریب می شود و ساالنه 

میلیون نفر سوء تغذیه مزمنی دارند که مستقیما ناشی از تخریب  100حدود . معیشت و رفاه صدها میلیون فرد در خطر است

سال  31تخریب اراضی در . آب، خشکسالی و از دست رفتن تنوع زیستی استاراضی، کاهش حاصلخیزی خاک، استفاده ناپایدار از 

درصد قیمت غذا در سطح جهان می  90درصد کاهش می دهد که این امر منجر به افزایش  43آینده بهره وری غذای جهان را تا 

رگذار است، بلکه باعث افزایش مهاجرت و بیابان زایی و تخریب اراضی بدون راه حلی بلند مدت نه تنها بر تامین مواد غذایی اث.گردد

بدین خاطر، رهبران جهان توقف تخریب اراضی را به عنوان یکی از . به خطر افتادن ثبات بسیاری از ملت ها و مناطق می گردد

شده در  این امر به معنای احیای حداقل دوازده میلیون هکتار از اراضی تخریب. اهداف آرمان های توسعه پایدار در نظر گرفتند

این امر نه تنها به مقاومت کشورها در برابر . کشاورزی پایدار و هوشمند در برابر تغییرات آب و هوا رویکردی مهم است.سال است

تغییرات اقلیمی کمک می کند، بلکه با از بین بردن کربن جو و برگرداندن آن به خاک، از کاهش تفییرات آب و هوا حمایت می 

این امر تا . اورزی پایدار خصوصا در فقیرترین مناطق جهان، فقر را کاهش داده و باعث ایجاد اشتغال می شودگذار به سوی کش. کند

   .میلیون شغل را در سراسر سیستم تولید مواد غذایی ایجاد کند 300می تواند  3010

 "یا کنید، مردم را مشارکت دهیداز کره زمین محافظت کنید، اراضی را اح"موضوع امسال روز جهانی مبارزه با بیان زایی، 

در این روز همه نقش آفرینان را فرا می خوانم تا برای رسیدن به توقف تخریب اراضی به عنوان بخشی از تالش های گسترده . است

  .در راستای دستیابی به آرمان های توسعه پایدار همکاری کنند و آینده ای سرشار از کرامت و فرصت برای همه به وجود آورند
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 گزارشات جهانی

 آیانا - 0/9۲خرداد  5۲: تاریخ

  دالر کاهش داددالر کاهش داد  ۴۴آمریکا نرخ پسته صادراتی خود را به زیر آمریکا نرخ پسته صادراتی خود را به زیر 

هزار تن برسد  990رود حجم تولید پسته این کشور به  کاران کالیفرنیا آمده و انتظار می کمک پستههرچند شرایط اکوسیستمی به 

 .ها پایدار نیست و دامپینگ پسته را نیز آغاز کرده، اما این رکوردزنی برای آمریکایی

سال گذشته : ا اعالم این خبر گفتب( ایانا)وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  رئیسه انجمن پسته امروز در گفت عضو هیأت

کیفیت بود، این در حالی  درصد پسته تولیدی در این کشور پوک و بی 10تا  40علت نامساعد بودن هوای زمستان در کالیفرنیا  به

 .یابد باره می است که درختان این منطقه برای سال زراعی جدید بارآور بوده و حجم تولید افزایش یک

ماندگی خود  هزار تن برسد و این کشور بتواند عقب 990رود حجم تولید پسته آمریکا امسال به  ابراین انتظار میبن: رضا نظری افزود

 .در سال گذشته را جبران کند

هزار تن خواهد داشت؛ لذا این دو کشور در  460تا  410های رسیده، تولیدی حدود  ترکیه نیز بر اساس گزارش: وی خاطرنشان کرد

 .کند المللی را تأمین می ر تن تولید پسته دارند که نیاز بازار بینهزا 100مجموع 

 آمریکا قیمت پسته خود را دو دالر کاهش داد

با وجود آنکه تا عرضه پسته سال جدید زمانی باقی است، آمریکا قیمت پسته خود را تا دو دالر : کارشناس اقتصادی پسته ادامه داد

 .کاهش داده است

ها حاکی از کاهش دوباره  دالر کاهش داده و شنیده 3دالر به  4461ریکا پسته خود را در بازارهای صادراتی از آم: نظری تصریح کرد

 .قیمت در آینده نزدیک است

چنین دامپینگی بازار اروپا را از اختیار ایران با وجود قوانین کدکس و آفالتوکسین خارج کرده و تمرکز برای تصاحب : وی یادآور شد

 .نیز توسط رقیب آغاز شده است بازار چین

 ها پایدار نیست هزار تنی آمریکایی ۸۸2تولید 

 .علت شرایط اکولوژیکی رخ داده و پایدار نخواهد بود هزار تنی پسته به 990حجم تولید : رئیسه انجمن پسته تأکید کرد عضو هیأت

درصد کاهش یافت، اما قیمت پسته روند  10ید تا علت افزایش تول سال قبل قیمت بادام و بادام زمینی به: نظری اظهار داشت

 .بینی است به شکل طبیعی وضعیت پسته در بازار بر اساس عرضه و تقاضا است و روند نزولی قیمت آن قابل پیش. صعودی گرفت

 هزار تن 172تولید پسته ایران، 

 10های گذشته تا  رسد که نسبت به سال تن میهزار  440تولید پسته ایران با توجه به سرمازدگی فروردین به : وی همچنین گفت

 .هزار تن کاهش خواهد داشت

هزار تن خواهد رسید و ضرر و زیان احتمالی  900طبیعی است سال آینده حجم تولید پسته ایران به بیش از : نظری در ادامه افزود

 .سال قبل را جبران خواهد کرد

 طعم بهتر پسته ایرانی همیشگی است

از آنجا که فاصله دمای روز و شب در ایران باال است و در کالیفرنیا تغییر زیادی : انجمن پسته خاطرنشان کرد رئیسه عضو هیأت

 .تر از نوع کالیفرنیای آن است ندارد، طعم پسته ایرانی بسیار خوشمزه

 .طعم پرتقال شهداد کرمان در مقایسه با تامسون مازندران مؤید همین ادعاست: وی ادامه داد
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 هزار تومان قیمت گرفت ۸1قوچی  کلهپسته 

هزار تومان برآورد شده  94تا  90قوچی  هزار تومان و کله 31در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم پسته حدود : نظری تصریح کرد

ه هزار تومان ب 34تا  30بسته فندوقی  های دهان هزار تومان و پسته 90تا  33هر کیلوگرم پسته احمدآقایی : وی یادآور شد.است

 .رسد فروش می

 خور نیستند مردم آمریکای جنوبی و آفریقا پسته

هزار تنی پسته به  30تا  10های  هرچند بازارهای اروپایی از نفوذ ایران خارج شده و محموله: کارشناس اقتصادی پسته تأکید کرد

 .رود، اما بازارهای آسیای میانه، روسیه و چین هدف ایران است آلمان نمی

: شوند، اظهار داشت رفته نمی به این پرسش که چرا کشورهای آمریکای جنوبی و آفریقا جایگزین بازارهای ازدست نظری در پاسخ

تواند با بادام زمینی رقابت  شود که نمی عنوان یکی از تنقالت لوکس شناخته می آمریکای جنوبی چندان آشنایی با پسته ندارند و به

ای برخوردار نیستند، ارز خود را برای  یافته یی و آمریکای جنوبی چون از اقتصاد توسعهکشورهای آفریقا: وی در پایان گفت.کند

 ./کنند واردات تنقالت لوکس هزینه نمی
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 0/9۲خرداد  5۲: تاریخ

  ضرب االجل ایجاد وزارتخانه رفاه گاو در هندضرب االجل ایجاد وزارتخانه رفاه گاو در هند

نخست وزیر هند برای تشکیل وزارتخانه  'نارندرا مودی 'به دولت (پی.اچ.وی)شاخه حمایت از گاو شورای جهانی هندو

 .جداگانه ای برای تضمین رفاه گاو فشار وارد کرده است

  ،خواستار تعیین ضرب االجلی برای تشکیل وزارتخانه رفاه گاو برای حمایت از نسل گاو دراین کشور استبه گزارش ایرنا، این شورا 

 . در خصوص تشکیل این وزارتخانه درخواست شده است 'نارندرا مودی'این خواسته از سوی شورای جهانی هندو باتوجه به قول 

در اعتراض به افزایش کشتار و صادرات گاو از این کشور، خواستار سال گذشته نیز یک گروه حامی گاوها در شهر دهلی نو هند 

 .تشکیل وزارتخانه گاو به منظور حفظ حقوق و جلوگیری از کشتار بی رویه این حیوان شدند

یی در آئین هندو، عالوه برخدایان فراوانی که وجود دارد حیواناتی مانند بوزینه، میمون، مار و در راس آنها گاو از قداست باال

این قداست باعث شده که کشتن و خوردن گوشت این حیوان به منزله کشتن و خوردن انسان و از گناهان بسیار . برخوردار است

 .بزرگ شمرده شود، این عمل خود یکی از علل دشمنی و جدائی بین هندوها و مسلمانان است

یک گاری مقداری گوشت های قربانی را می بردند،  بعضی از مسلمان در 'میرت 'میالدی در شهر 4311در عید قربان در سال 

 .هندوها به مسلمانان حمله برده و نبردی شدید میان آنان رخ داد که جمعی کشته و گروهی مجروح شدند

در هندوستان احترام به گاو به حدی است که گاهی اگر گاوی در وسط خیابان بخوابد، صف های طویلی از اتومبیل ها و اتوبوس ها 

! ل می شود، بدون آنکه کسی حق داشته باشد که گاو را از سر راه مردم حرکت دهد و حتی پلیس هم چنین اجازه ای نداردتشکی

 . تا اینکه گاو از سر راه با خیال راحت برخیزد و راه را برای اتومبیل ها باز کند

 .میلیون میمون،ب وزینه وجود دارد 10میلیون گاو، و  410در هند تقریبا 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 0/9۲خرداد  1/: تاریخ

  نخستین گزارش ساالنه درباره وضعیت گیاهان جهان منتشر شدنخستین گزارش ساالنه درباره وضعیت گیاهان جهان منتشر شد

 .دانشمند و صرف یک سال زمان منتشر شد 14 نخستین گزارش ساالنه درباره گیاهان جهان با مشارکت بیش از

دانشمند  14نخستین گزارش ساالنه درباره گیاهان جهان با مشارکت بیش از ، (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های تهدیدای از دانش موجود درباره تنوع گیاهان روی زمین،  این گزارش یک ارزیابی پایه. و صرف یک سال زمان منتشر شد

 .ها و میزان مؤثر بودن آنها در مقابله با این تهدیدات است گزاری رو هستند و همچنین سیاست جهانی که این گیاهان با آنها روبه

های دریایی،  پشت تاکنون وضعیت جهانی پرندگان، الک. این گزارش نخستین ارزیابی جهانی از وضعیت گیاهان جهان است

 .ها منتشر شده، اما درباره گیاهان چیزی منتشر نشده بود بیوتیک ن، پدران، کودکان و حتی آنتیها، مادراها، شهر جنگل

؛ با توجه به اهمیت نقش گیاهان در همه KEWبنا بر اظهارات پروفسور کتی ویلیس، مدیر علوم باغ گیاه شناسی سلطنتی کیو 

ی زیستی تا تغییرات اقلیمی، تهیه این گزارش گامی در جهت ها جوانب زندگی شامل غذا، دارو، لباس، مصالح ساختمانی و سوخت

 .وضعیت گیاهان مشخص شده است. پر کردن این خالء بود

بوده و شامل سه بخش توصیف گیاهان جهان، تهدیدات  3416روز شده از سراسر جهان تا سال  این گزارش بر پایه آخرین دانش به

 ./ی استالملل ها و تجارت بین جهانی گیاهان و سیاست
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 0/9۲خرداد  1/: تاریخ

مصرف مصرف های فسیلی های فسیلی   اگر همه سوختاگر همه سوخت/ / کندکند  گرمایش زمین، کشورهای حاشیه خلیج فارس را غیرمسکونی میگرمایش زمین، کشورهای حاشیه خلیج فارس را غیرمسکونی می

  شودشود  تر میتر می  درجه گرمدرجه گرم  1212شوند، جهان تا شوند، جهان تا 

های فسیلی مصرف و سوزانده شود کره زمین با افزایش  اند که اگر همه سوخت ای به این نتیجه رسیده دانشمندان در تحقیق تازه

ا از دست همچنین بسیاری از مناطق جغرافیایی شرایط زیست و سکونت انسان ر. شود رو می گراد روبه سانتی 40حرارت کشنده 

 .شود طور کلی اقتصاد جهانی دچار آسیب جدی می دهند و منابع غذا و سالمت انسان و به می

 30دهد که در بدترین سناریو قطب شمال گرمتر و تا حدود  ، نتایج این تحقیق نشان می(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .شدگرم خواهد  900گراد تا سال دوهزار و  درجه سانتی

اگر برای جلوگیری از تغییرات گسترده ": گوید رئیس این تحقیقات، کاترینا توکارسکا محقق و پژهشگر دانشگاه ویکتوریای کانادا می

ویژه از این  کنم این مهم است بدانیم که چه خواهد شد؟ این تحقیقات بسیار هشداردهنده است، به اقلیمی اقدامی نکنیم، فکر می

 ".تغییرات اقلیمی پاریس امضاشده و در عین حال هنوز هیچ کاری و اقدامی صورت نگرفته استجهت که توافقنامه 

طوری که قطعاً  رو کرده است، به های فسیلی، شرایط اقلیمی جهانی را با گرمایش قابل توجهی روبه کربن ناشی از سوزاندن سوخت

شود، در شرایطی که گرمایش زمین در سال  شکسته می 3046ترین سال ثبت شد، در سال  عنوان گرم که به 3041رکورد سال 

 .را شکسته بود 3041خود رکورد گرمایش سال  3041

های گرمایی قادر هستند در مناطقی مانند خلیج فارس آب و هوا را به شرایطی  دهند که شدت موج مطالعات دیگری هم نشان می

 .ابل سکونت کنندخارج از توان تحمل انسان سوق دهند و این مناطق را غیرق

گراد محدود کنند  ، در پاریس توافق کردند افزایش دمای جهانی را تا دو درجه سانتی3041کشورهای جهان دسامبر سال گذشته 

در صورت ادامه روند کنونی، انتشار کربن بیش از دو تریلیون تن تا پایان . که معادل انتشار یک تریلیون تن کربن در جو زمین است

 .اهد رسیداین قرن خو

این میزان . ، تأثیرات انتشار پنج تریلیون تن کربن را بررسی کرده استNature Climate Changeپژوهش جدیدی در نشریه 

های جدید قابل استخراج خواهند بود  ین سوختهای نو وسیله تکامل تکنولوژی آن منابعی را که احتماالً کشف خواهند شد یا به

 .شود های فسیلی را شامل می شده سوخت گیرد، تنها کمترین برآورد انتشار کربن بر اثر سوختن منابع تاکنون شناخته دربر نمی

ال در قطب بلکه برعکس برای مث. دهد نقاط زمین خبر نمی های موجود از نتایج یکسانی از افزایش گرمایش زمین در اقصی مدل

ای  شود؛ در این میان گازهای گلخانه گراد می درجه سانتی 44اکسیدکربن طی سال، منجر به افزایش دما تا  شمال، میزان باالتر دی

های قبلی برای سنجش افزایش دما از دقت باالیی  مدل. گراد دیگر بر این میزان افزوده شود شوند تا سه درجه سانتی نیز باعث می

های  برآوردها بر اساس مدل. ها است ودند و این افزایش دما باالتر از سنجش آنان در برآورد چگونگی گرمایش اقیانوسبرخوردار نب

گراد باالتر از حد نرمال را ثبت  درجه سانتی 46هایی از قطب شمال دمایی به میزان  دهند که در ماه فوریه قسمت جدید نشان می

های فسیلی، تأثیر بسیار بزرگ و مهمی بر کاهش بارش دارد، به نحوی که بر  تمام سوخت گرمایش حاصل از سوزاندن.کرده بودند

هایی از آمریکای مرکزی و آفریقای شمالی تا بیش از دو سوم و در  های جدید، کاهش میزان بارش در بخش اساس پژوهش

 .دهد را نشان می هایی از استرالیا، حوزه مدیترانه، آفریقای جنوبی و آمازون تا بیش از نصف بخش

انتشار حاصل از ": گوید اچ زوریخ سوئیس هرچند در پژوهش اخیر مشارکت نداشته، اما می تی توماس فرولیکر از دانشگاه ای

تواند عامل افزایش دمایی باالتر از هدف یعنی دو درجه سانتیگرادی اجالس پاریس شود، از این رو  های فسیلی می سوخت

http://nature.com/articles/doi:10.1038/nclimate3036
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ویژه در  روشن و شفافی از خطرات آینده در مقیاس زمانی از یک دهه تا یک قرن، به دست بدهند، به گزاران باید نگاه سیاست

تواند به تغییرات  های فسیلی می قاعده منابع سوخت استفاده بی. صورتی که سیاست مؤثری در زمینه تغییرات اقلیمی اتخاذ نشود

 /".تر اقلیمی منجر شود قابل توجه و عمیق

/news/fa/ir.iana.www//:http94141D%AF%DA%/1%B4% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 0/9۲خرداد  59: تاریخ

ها و ها و   چالشچالشارزیابی ارزیابی / / المللی غالت اوکراینالمللی غالت اوکراین  های تجارت کشاورزی جهان در نخستین کنفرانس بینهای تجارت کشاورزی جهان در نخستین کنفرانس بین  حضور ستارهحضور ستاره

سوم و چهارم سوم و چهارم ))ژوئن ژوئن   0۹0۹و و   0۸0۸المللی غالت اوکراین المللی غالت اوکراین   های غالت ایران در اودساینخستین کنفرانس بینهای غالت ایران در اودساینخستین کنفرانس بین  فرصتفرصت

با حمایت وزارت کشاورزی و مواد غذایی اوکراین و میخائیل ساکشویلی، فرماندار شهر اودسا با حمایت وزارت کشاورزی و مواد غذایی اوکراین و میخائیل ساکشویلی، فرماندار شهر اودسا   ((تیرماه امسالتیرماه امسال

  ..برگزار خواهد شدبرگزار خواهد شد

وگوی میان بزرگ ترین نمایندگان  فرم برای گفت ز کنفرانس و یک پلتیک قالب جدید ا 021۰فرانس غالت اوکراین 

 .برگزار خواهد شد TIS Group of Terminalsبازار کشاورزی جهان است که توسط شرکت 

سخنرانان برتر . شود المللی انجام می توسط سخنرانان بین این کنفرانس، (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

هریک از این سخنرانان یک متخصص . های تجارت کشاورزی جهان هستند که در این نشست حاضر شده اند المللی، ستاره بین

 .خش خاص خود، یعنی بازار کشاورزی استبرجسته در ب

من آرزو دارم که همه بازیکنان کلیدی تجارت : گفت TISآندری استاونیتسر، رئیس کمیته و مدیرعامل شرکت 

ای توسعه کسب و های جدید بر صورت ساالنه دور هم جمع شوند و دیدگاه محصوالت کشاورزی در اودسای اوکراین به

 .کار را آغاز کنند

قابل دانلود  اینجادهد که البته جزئیات دقیق آن از این  های مهم و موضوعی را نشان می ای پرسش این برنامه مجموعه

 .است

 .ماند نیروهای ناگهانی آمده باشد، اما همچنان عرضه و تقاضا مهم باقی میممکن است از  3046اثرات بزرگ در قیمت  -

 بررسی اجمالی غالت برزیل -

 کشت و بازاریابی در آرژانیتن -

 3030 – 3046انداز واردات برای  العمل به تولید و چشم روزشده و عکس های کشاورزی به چین، سیاست -

 بازگشت آرژانتین به بازارهای جهانی -

 های جدید های روغنی و چگونگی انطباق مدیریت ریسک با واقعیت غییر جریان تجارت جهانی حبوبات و دانهت -

 ای گندم و ذرت در بازار دریای سیاه گذاری نقطه قیمت -

 های روغنی های غالت و دانه رشد واردکننده: جنوب و جنوبی شرقی آسیا -

 ها ها و فرصت غالت ایران، چالش -

 /خاورمیانه و شمال آفریقا بازار غالت -

/news/fa/ir.iana.www//:http94119D%/1% 

 

 

 

 

 

http://www.apk-inform.com/en/events/1067822#.V2UCuDHIHcc
http://ukropnews24.com/andrey-stavnitser-conference-of-grain-ukraine-will-be-the-main-event-of-the-summer-grain/
http://ukropnews24.com/andrey-stavnitser-conference-of-grain-ukraine-will-be-the-main-event-of-the-summer-grain/
http://ukropnews24.com/andrey-stavnitser-conference-of-grain-ukraine-will-be-the-main-event-of-the-summer-grain/
http://ukropnews24.com/andrey-stavnitser-conference-of-grain-ukraine-will-be-the-main-event-of-the-summer-grain/
http://94.182.147.234/files/fa/news/1395/3/29/7293_369.pdf
http://www.iana.ir/fa/news/31453/%D8%25
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 0/9۲خرداد  0/: تاریخ

  دالردالر  01۸01۸یک بطری هوای تازه یک بطری هوای تازه / / فروش هوای تازه روستا به مردم شهرهای آلوده فروش هوای تازه روستا به مردم شهرهای آلوده 

حقه یا بازی به نظر برسد اما ایده خرید هوای تازه و خوب یک روستا در بطری در شهرهایی که آلودگی بسیاری شاید این روند یک 

دالر برای یک 460مردم این شهرها حتی حاضرند بیش از  abc news به نوشته. دارند، مانند پکن و شانگهای بسیار محبوب است

ن فرصت استفاده کرده و هوایی را که از مناطقی مانند یورکشایر، سامرست و ولز لئو دواتس انگلیسی نیز از ای. بطری هوا بپردازند

 .فروشد کند، می آوری می جمع

 3060سال   درهمین راستا سهم ساالنه آلودگی هوا تا. شدن جهان به آلودگی بیشتر آن منجر شده است صنعتی  |شیوا سعیدی 

همچنین با . میلیارد دالر است 600تریلیون و3درصد تولید ناخالص داخلی اقتصاد جهانی خواهد بود که معادل  میالدی معادل یک

های درمانی مرتبط با آلودگی هوا  شود و سهم سالیانه هزینه دالر به هر فردی ضرر اقتصادی وارد می990تداوم آلودگی هوا، ساالنه 

 .رسد میلیارد دالر می 446 میالدی به 3060سال   تا

هرچند آلودگی هوا پدیده ناخوشایندی است که شهرها با آن دست به گریبان هستند اما مقابله با کشورهایی که میزان آلودگی آنها 

های  صنعت تولید و ساخت دستگاه. نقاط تبدیل شده است وکاری پررونق برای مردم اقصی بیش ازحد مجاز است، اکنون به کسب

هایی عجیب و غریب مانند  ازسوی دیگر برخی با ایده. ه هوا و ماسک و صادرات آنها به هند و چین اکنون بسیار پرسود استتهوی

 .اند فروش هوای تازه به مردم شهرهای آلوده، درآمدهای خوبی از این طریق برای خود دست و پا کرده

 تجارتی که از یک شوخی شروع شد

زی به نظر برسد اما ایده خرید هوای تازه و خوب یک روستا در بطری در شهرهایی که آلودگی بسیاری شاید این روند یک حقه یا با

 .دارند، مانند پکن و شانگهای بسیار محبوب است

لئو دواتس . دالر برای یک بطری هوا بپردازند460مردم این شهرها حتی حاضرند بیش از  abc news درحقیقت به نوشته

. فروشد کند، می آوری می فرصت استفاده کرده و هوایی را که از مناطقی مانند یورکشایر، سامرست و ولز جمع انگلیسی نیز از این

 .شناسند، تعریف کرد طور دقیق و با جزییات برای افرادی که آن را نمی توان به را می هوای هرکدام از این مناطق 

ای مانند سامرست  ازسوی دیگر هوای منطقه. تازه را درخود دارد های خنک است و بوی علف عنوان مثال، هوای منطقه ولز  به

عنوان کاالیی لوکس  بطری از هوای این مناطق را به 410ساله تاکنون 34وات  دی. های غیرقابل توصیف درخود نهفته است کیفیت

واتس در  دی. کنند را طلب میبه گفته او، برخی اوقات مشتریان هوای مناطق مختلف درشرایطی خاص . درچند هفته فروخته است

شب را  برخی مردم تقاضای هوای تندباد یا نیمه. ها برویم ها یا ته دره برای انجام درخواست آنها باید گاهی روی کوه: گوید ادامه می

 .کند ای نیست که برای اکسیژن قیمت تعیین می واتس نخستین موسسه البته شرکت دی. دارند

آغاز « بی -ای»عنوان یک شوخی در سایت  های پالستیکی حاوی هوا را به انادایی فروش بطریسال گذشته یک شرکت نوپای ک

. فروخت، متوجه شد بازاری واقعی برای این کاال وجود دارد( پوند401)دالر349این شرکت هنگامی که هربطری را به قیمت . کرد

فروخت، این قیمت  یوان می 400را درچین به قیمت  آوری کرده و آن های راکی را جمع پس از آن این شرکت هوای کوهستان

قیمتی را برای مواقعی خاص مصرف کنید،  کنند چنین هوای گران توصیه می ها  این شرکت! تر از یک بطری آب بود برابر گران99

 .که فرد فعالیت زیادی داشته، تمایل دارد برای درس خواندن تمرکز یا به موقع ورزش کند مانند زمانی

 های هوا متوسط بازار هدف اسپری طبقه
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. اند وکاری برای خود تبدیل کرده وات انگلیسی جان دیکینسون و تئو رویگروک استرالیایی نیز فروش هوا را به کسب عالوه بر لئو دی

ا هم اکسیژن آنه. فروشند کنند و به مردم شهرهای آلوده آسیایی می های فلزی محبوس می وات هوا را درون قوطی آنها هم مانند دی

. های آبی، ساحل باندی، ساحل تاسمانیا و غیره هوای نقاطی مانند کوهستان. فروشند نقاط جالب و خوش آب و هوای استرالیا را می

 !دالر خرید30توان از شرکت آنها یک قوطی هوای تازه نیوزلند را به قیمت  همچنین می

تصمیم دارم قسمتی از بهشت استرالیا را با افراد دیگر : گوید می «Mashable Australia» وگویی با نشریه دیکینسون در گفت

هریک از این . جا چگونه است طوری دیگر الزم نیست دور دنیا مسافرت کنید تا متوجه شوید آب و هوای این این. قسمت کنم

 .زه را وارد دهان و بینی خود کندتواند با قراردادن ماسک پالستیکی هوای تا فرد می. نفس عمیق است 410تا  490ها حاوی  قوطی

. از اکسیژن آن منطقه پرکرد و آن را  ها را همراه خود به هرجایی برد  توان این قوطی می: دهد باره توضیح می دیکینسون دراین

درحقیقت این محصول یک . کند ها وجود دارد، پرداخت نمی دالر برای یک اسپری هوای فشرده که درهمه مغازه900مشتری فقط 

. کننده برساند چالش این صنعت در آن است که هوای تازه را برداشت کرده و آن را به همان شکل به مصرف. ماشین تخصصی است

آنها به شدت به هرمحصولی که سالمتشان را بهبود دهند، . ر هدف این کاال هستندبه گفته دیکینسون طبقه متوسط چین بازا

کنند سالمت خود را  بهداشت دارند و به هرطریق سعی می مردم این طبقه اکنون اطالعات و آگاهی زیادی درباره . عالقه دارند

 .د را تغییر دهندکنن توانند هوایی که تنفس می تضمین کنند، اما واقعیت اینجاست که آنها نمی

 هند بازار بعدی برای تجارت هوا

اقداماتی متعدد مانند  در این شهر مقامات محلی سعی دارند از طریق . یکی دیگر از شهرهای آلوده دنیا دهلی پایتخت هنداست

هی به مقصد دوم اکنون پس از پکن، دل. های بنزینی، آلودگی را کنترل کنند منع عبورومرور تاکسی های ترافیکی و  محدودیت

پس از فروش محصوالت « ویتالیتی ایر»شرکت کانادایی . کننده هوا تبدیل شده است های صادر صادرات هوای پاک یکی از شرکت

این شرکت اعالم کرده همچنان چین بزرگترین بازار هدفش است اما تخمین . بار هندوستان را هدف گرفته است خود به چین، این

لیتری هوای  1های  این شرکت تصمیم دارد درهند بطری. هندوستان در آینده سودآوری بیشتری داشته باشدزند فروش هوا به  می

بطری برای صادرات به  300این شرکت درحال حاضر مشغول آزمایش . های بزرگ بفروشد را در فروشگاه Banff  تازه را از منطقه

درسال . شود اما قیمت آن درهند هنوز مشخص نشده است عرضه میسایت شرکت  دالر در وب93این محصول به قیمت . هند است

طبق آمار سازمان جهانی بهداشت، دهلی . میالدی برای نخستین مرتبه سطح آلودگی هوا در هند از چین بیشتر شد 3041

وکار تولید  سبهای الزم، سطح آلودگی هوا سبب شده ک با توجه به نبود سیاست. آید سیزدهمین شهر آلوده دنیا به حساب می

 .های ضد آلودگی رونق بگیرد های تصفیه هوا و ماسک دستگاه

 های ضد آلودگی میلیارد یوانی ماسک 400بازار  

های ساده جلوگیری از ورود آلودگی به سیستم تنفسی استفاده  یکی از راه. شود اما سودآوری آلودگی هوا به همین نقطه ختم نمی

آلودگی هوا به خلق . اند های ضدآلودگی روی آورده آمیزی به استفاده از ماسک طرز جنون شهروندان چینی به. از ماسک است

کننده را  ترین نوع حمایت برای مصرف توانند ساده میلیون دالری منجرشده که درآن بسیاری از محصوالت حتی نمی صنعتی چند

اند تا با آلودگی هوا مقابله کنند  گذاری کرده مختلف سرمایههای  این درحالی است که مقامات میلیاردها دالر در پروژه.فراهم کنند

اند، برطرف  ایجاد کرده های قدیمی  سنگی و کارخانه حلی نتوانسته مشکلی را که خودروها، واحدهای صنعتی زغال اما تاکنون هیچ راه

بار مصرف  که یک ماسک یک رین نمونه آناست که البته این نوع با ارزان ت( دالر  93،41)یوان  433ترین ماسک  قیمت گران. کند

 .یک یوانی است، تفاوت چندانی ندارد
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با این وجود بیشتر مردم این کشور از . های ضد گردوغبار دراین کشور وجود دارد های مختلفی از ماسک درحال حاضر نمونه

گویند کاالیشان آلودگی را  ها می اری از شرکتبسی . کنند قیمت برای محافظت در برابر آلودگی استفاده می ای ارزان های پنبه ماسک

گذاران اکنون این فرصت را  بسیاری از سرمایه. گیری آن وجود ندارد دهد اما هیچ استاندارد ملی برای اندازه درصد کاهش می 33

ارزش بازار تولید شود  زده می به هرحال تخمین. های ضدآلودگی هستند گذاری در تولید ماسک اند و مشغول سرمایه غنیمت شمرده

این درحالی است که به نوشته سایت تحلیلی کوارتز، . سال آتی برسد 1میلیارد یوان تا  400های ضدآلودگی درچین به  ماسک

 .های آنالین هزینه کردند سایت برای خرید آنها از وب( میلیون دالر 414)میلیون یوان  140کنندگان چینی  مصرف

 وئدیآلودگی در هند به سود شرکت س

به گفته جایانتی سینگ مدیر بخش محصوالت تصفیه هوا در شرکت فیلیپس، . های هوا بسیار داغ است کننده درهند نیز بازار تصفیه

این صنعت با . رسیده است( میلیون دالر 39،11)کرور 410میالدی ارزش این بازار از صفر به بیش از  3041تا  3040های  طی سال

 CAGR%60تا  11کند اما کارشناسان معتقدند این صنعت با سرعت  رشد می( ترکیبی ساالنهنرخ رشد ) CAGR%11سرعت 

این ارقام واقعا ناچیز : گوید های تهویه هوای شرکت شارپ می شوندو مازومدار مدیر بخش دستگاه. سال آتی رشد خواهد کرد 1در 

های دیگر  حل شکالت تنفسی قرار دارند و به شدت نیازمند راهفروشیم که در برابر م می ما اکنون محصوالتمان را به مردمی  . است

مان به اندازه  ها چقدر است، حجم فروش محصوالت هستند، اما هنگامی که مردم هند متوجه شوند میزان آلودگی هوای داخل خانه

تا  391کننده هوا بین  تصفیهدر این کشور قیمت هر واحد . میلیون دالر خواهد رسید 460های آب یعنی  کننده حجم بازار تصفیه

. درصد کل فروش خود را مدیون گسترش آلودگی درهند است Blueair ،40 عنوان مثال شرکت سوئدی به. دالر است4111

با این وجود هنوز هم این مشکل . دهند درصد فروش فیلیپس را به خود اختصاص می 10های ساکن هند نیز  همچنین خارجی

هرچند پزشکان و کارشناسان درمانی . های تصفیه هوا چقدر است داند میزان تاثیرگذاری دستگاه کس نمی وجود دارد که هیچ

های تنفسی میان  ها از حمله توانند مشخص کنند این دستگاه توانند هوای پاک فراهم کنند اما دقیقا نمی ها می معتقدند این ماشین

 .رکند یا خی های تنفسی جلوگیری می افراد در معرض بیماری
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 0/9۲خرداد  /5: تاریخ

  بندی جهانی و بر اساس میزان دریافت شیرخام؛بندی جهانی و بر اساس میزان دریافت شیرخام؛  در جدیدترین رتبهدر جدیدترین رتبه

 اعالم شد 3046شرکت بزرگ لبنی جهان در سال  30

 .های لبنی جهان بر اساس میزان دریافت شیرخام مشخص شدند ترین شرکت بندی جهانی، بزرگ در جدیدترین رتبه

 . های لبنی جهان بر اساس میزان دریافت شیرخام مشخص شدند ترین شرکت بندی جهانی، بزرگ در جدیدترین رتبه

های لبنی جهان بر اساس میزان دریافت شیرخام مشخص  ترین شرکت بندی جهانی که بزرگ به گزارش ایانا، در جدیدترین رتبه

درصد شیر خام تولیدی جهان را دریافت  31میلیون تن شیر معادل  300شرکت بزرگ  30شده اند، مشخص شده است که 

تنهایی در صدر  میلیون تن دریافت شیر به 31با  Dairy Farmers of America (DFA)شرکت آمریکایی . اند کرده

میلیون تن دریافت  16شرکت لبنی جهان، آمریکا با پنج شرکت و مجموع  30ترین  در فهرست بزرگ. های جهان قرار دارد شرکت

 . میلیون تن دریافت در رتبه دوم کشورها قرار دارند 31در رتبه نخست و فرانسه با سه شرکت و مجموع 

جهانی قرار  43با هفت میلیون تن دریافت ساالنه است که در رتبه  Yili Groupکت آسیایی فهرست، شرکت چینی نخستین شر

است که مجموع دریافت ( دو شرکت چینی و یک شرکت هندی)های برتر جهان در مجموع سه شرکت  سهم آسیا از شرکت. دارد

 . میلیون تن شیر است 30آنها بیش از 

 :دهد های لبنی و سایر اطالعات مربوط به آنها را نشان می جدول زیر فهرست شرکت

 کشور نام شرکت رتبه جهانی
 دریافت شیر

 (میلیون تن)

درصد از )سهم بازار 

 (تولید شیر جهان

4 
Dairy Farmers of 

America 
 966 3164 آمریکا

3 Fonterra  361 3364 (چندملیتی)نیوزیلند 

9 Groupe Lactalis  463 4164 (چندملیتی)فرانسه 

1 Arla 461 4163 انگلیس/ سوئد/ دانمارک 

1 Nestlé  461 41 (چندملیتی)سوئیس 

6 FrieslandCampina  466 4366 (چندملیتی)هلند 

4 Dean Foods 469 4069 آمریکا 

1 DMK 4 461 هلند/ آلمان 

3 Saputo 4 464 (چندملیتی)آمریکا / کانادا 

40 California Dairies 4 464 آمریکا 

44 Danone  4 461 (چندملیتی)فرانسه 

43 Yili Group 063 661 چین 

49 Amul 061 661 هند 

41 Müller 061 669 (چندملیتی)انگلیس / آلمان 
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41 Glanbia Group 061 664 (چندملیتی)آمریکا / ایرلند 

46 Agropur 064 161 امریکا/ کانادا 

44 Land O Lakes 064 161 آمریکا 

41 Mengniu 064 161 چین 

43 Groupe Sodiaal 064 163 فرانسه 

30 Schreiber Foods 066 161 امریکا 

 05.۹ 022 جمع کل 

 : منبع
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	قاچاق چای مرز 64 هزار تن را رد کرد

	حبوبات
	خرما
	۲ عامل گرانی خرما/ تولید در سال قبل ۳۰ درصد کاهش داشت
	خرما ارزان می شود

	خرید تضمینی
	۳۸ درصد پول گندمکاران پرداخت نشده است/رشد ۲۵ درصدی خرید تضمینی گندم / ۳۶ هزار تن کلزا خریداری شد
	خرید تضمینی گندم از مرز ۴.۲ میلیون تن گذشت
	طرح خرید تضمینی محصولات کشاورزی عملیاتی شود/ لزوم تعامل مستقیم کشاورزان با بورس/عرضه جو و ذرت کل کشور در بورس کالا تا پایان امسال

	خشکسالی
	دانه های روغنی
	طرحهای دانههای روغنی نیازمند بازبینی/ تأمین منابع اعتباری، چالش آینده خودکفایی دانههای روغنی

	روغن
	تعطیلی ۷ کارخانه روغنکشی/ ظرفیت واحدهای فعال به ۳۹ درصد رسید

	زعفران
	سرمایهگذاری هلدینگ اروپایی برای کشت زعفران در افغانستان/ افغانها زعفران ایرانی را بدون تعرفه به هند صادر میکنند
	گلایه های زعفران کاران از نبود سیستم های نوین آبیاری در مزارع
	قاچاق و تهدید بازار صادراتی طلای سرخ ایران

	زیتون
	سلامت
	مبارزه با آفت سن در مزارع گندم و جو از مرز یک میلیون و 654 هزار هکتار گذشت/ سطح مبارزه با بیماریهای گندم و جو به 396 هزار و 208 هکتار رسید
	احتمال انتقال بیماری تب کنگو از گوشت مجوزدار به انسان، چقدر است؟/ گزارش یک مورد فوتی
	در زمان بروز پدیده "گردوغبار" چه باید کرد؟
	3 ماده غذایی مفید برای کاهش چربی خون
	نوشابه گازدار در لیست کالای آسیب رسان به سلامت قرار گرفت
	زولبیا و بامیه دوست یا دشمن سلامتی؟
	رد کشندگی سم گلایفوسیت محصولات تراریخته/احتمال سرطانزابودن محصولات ارگانیک

	سیب درختی
	سیب زمینی
	شیلات
	صید 582 هزار و 350 تن آبزی از آب های شمال و جنوب کشور/ افزایش صید 1.2 درصدی در آبهای جنوب در مقایسه با کاهش 17.7 درصدی صید در آبهای شمالی
	قزلآلای ایرانی، در سفرههای مردم خاور دور، روسیه و آسیای جنوب شرقی قرار میگیرد/ چین مشتری جدید خاویار پرورشی ایران
	توصیههای پنجروزه هواشناسی کشاورزی به کشاورزان سراسر کشور
	امضای تفاهمنامه همکاری مشترک سازمان شیلات ایران و دانشگاه تهران
	تراژدی انقراض در کمین فسیل زنده دریای خزر
	چرا شیلات درباره تیلاپیا حرف نمی زند؟
	افزایش 30 درصدی تولید میگو
	توسعه صادرات آبزی ایران به اروپا در گرو تشکیل کمیته مشترک شیلاتی است
	اجرایی شدن قرارداد انتقال دانش فنی آبزیان از ایران به تاجیکستان/رایزنی با ارمنستان
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	دادستان عمومی و انقلاب کرمان از پلمب بخش هایی از کارخانه شیر پگاه کرمان خبر داد و گفت: با توجه به برآورد نماینده دانشگاه علوم پزشکی بیش از پنج تن محصول بسته بندی شده فاسد و مشکوک از این مجموعه کشف و توقیف شده است.
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	صادرات و واردات
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	صادرات قرقاول، کبک و بلدرچین به کشورهای همسایه
	گزارش مرکز پژوهشها از وضعیت کشاورزی؛ کاهش۶۰درصدی واردات، رشد ۳.۸ درصدی تولیدات/ پیشنهاد تشکیل معاونت توسعه روستایی
	صادرات تخم مرغ به افغانستان افزایش یافت

	صنایع غذایی
	نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در صنایع غذایی و تغذیه سالم برگزار میشود
	آخرین مهلت ارسال مقالات به بیستوچهارمین کنگره علوم و صنایع غذایی اعلام شد
	شاخصهای بهرهوری صنایع غذایی نمره قبولی نگرفت + جدول کارنامه شاخصهای بهرهوری
	سیل واردات آبمیوههای عربی به بازار ایران/ سرانه مصرف آبمیوه ۱,۵ لیتر کاهش یافت
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	۳۸ درصد پول گندمکاران پرداخت نشده است/رشد ۲۵ درصدی خرید تضمینی گندم / ۳۶ هزار تن کلزا خریداری شد
	خرید تضمینی گندم از مرز ۴.۲ میلیون تن گذشت
	خرید چهار میلیون و 100 هزار تن گندم به ارزش 55 هزار و 200 میلیارد تومان/ خوزستان با خرید یک میلیون و 399 هزار تن پیشرو در خرید گندم

	گوجه فرنگی
	گوشت قرمز
	گوشت مرغ
	/۲ خودنمایی مرغان ایرانی با برند فرانسه در بازارهای جهانی/ خسارت یک تریلیون تومانی ضریب بالای تبدیل دان مرغ به کشور
	قیمت مرغ افزایش یافت
	وزن مناسب مرغ چقدر باید باشد؟

	ماشین آلات
	متفرقه
	ثبت جهانی دو محصول مهم ایران در سازمان جهانی مالکیت فکری
	ایرانی ها 11 کیلوگرم گوشت مرغ بیش از میانگین جهانی مصرف می کنند

	مرکبات
	نارنگی رقم جهانگیر روانه بازار شد/ مصونیت از سرمازدگی و عارضه گرانوله شدن
	تولید مرکبات ارگانیک کمتر از یک دهم درصد است
	جولان لیمو قاچاق در قطب کشاورزی هرمزگان

	مصاحبه ، سخنرانی، بازدیدها
	حجتی: از من توقع نداشته باشید/ مطالبات قانونی خود را دنبال کنید
	برنامهریزی آموزشهای مجازی برای نخستینبار در بخش کشاورزی/ تصویب هفت طرح مراکز آموزشی در سال 94
	نابودی کشاورزی در زمینهای حاصلخیز شرق اصفهان/ زایندهرود را زنده، کامل و همیشه میخواهیم
	ابتکار، خواستار ارائه گزارش محیط زیست کشور در صحن علنی مجلس شد
	ابتکار در پست تلگرامش نوشت:خاتمه جنگ و درگیری ها در عراق و سوریه؛ تنها راه سروسامانی پدیده گرد وغبار
	گلایه استاندار تهران از برگزارکنندگان نمایشگاه اگروفود خطاب به وزیر صنعت
	شرکت های صادرات کشاورزی شناسنامه دار می شوند
	ضایعات کشاورزی با بروزرسانی دستگاه ها به حداقل می رسد
	پروژه های نیمه تمام، بخشی از منابع کشور را راکد کرده است
	بخش خصوصی با خریدهای تضمینی محصولات کشاورزی موافق نیست
	بدهی 340 میلیارد تومانی صندوق بیمه کشاورزی درانتظار پرداخت حق سهم دولت
	پیش بینی سالیانه 600 هزار هکتار عملیات بیابان زدایی در برنامه ششم توسعه

	نهاده
	تنها 25 درصد بذور وارداتی به ایران هیبرید هستند/ مرغ همسایه غاز نیست!
	خاک ایران، غرق در مرداب مصرف بیرویه نیترات و فسفات

	نوغان داری
	گزارشات جهانی
	نقض قوانینی که سال به سال سفره مردم را کوچکتر میکند
	کاهش ۱۲ درصدی تولید غذا بر اثر تخریب زمین تا ۲۵ سال آینده نماینده
	تخریب اراضی موجب کاهش 12 درصدی غذای مردم و افزایش 30 درصدی قیمت میشود
	آمریکا نرخ پسته صادراتی خود را به زیر 9 دلار کاهش داد
	ضرب الاجل ایجاد وزارتخانه رفاه گاو در هند
	شاخه حمایت از گاو شورای جهانی هندو(وی.اچ.پی)به دولت 'نارندرا مودی ' نخست وزیر هند برای تشکیل وزارتخانه جداگانه ای برای تضمین رفاه گاو فشار وارد کرده است.

	نخستین گزارش سالانه درباره وضعیت گیاهان جهان منتشر شد
	گرمایش زمین، کشورهای حاشیه خلیج فارس را غیرمسکونی میکند/ اگر همه سوختهای فسیلی مصرف شوند، جهان تا 10 درجه گرمتر میشود
	حضور ستارههای تجارت کشاورزی جهان در نخستین کنفرانس بینالمللی غلات اوکراین/ ارزیابی چالشها و فرصتهای غلات ایران در اودساینخستین کنفرانس بینالمللی غلات اوکراین 23 و 24 ژوئن (سوم و چهارم تیرماه امسال) با حمایت وزارت کشاورزی و مواد غذایی اوکراین و می...
	فروش هوای تازه روستا به مردم شهرهای آلوده / یک بطری هوای تازه ٢١٣ دلار
	در جدیدترین رتبهبندی جهانی و بر اساس میزان دریافت شیرخام؛


