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 آب
 فارس - ۸۱/۴۰/1۹ : تاریخ

روش روش   ۴۴/ / هاها  سرطان زمین بر اثر خشکیدن آبخوانسرطان زمین بر اثر خشکیدن آبخوان  ۳۳//عوامل مؤثر در بحران آب و راهکارهای مقابله با آنعوامل مؤثر در بحران آب و راهکارهای مقابله با آن

  کاهش مصرف آب در کشاورزی کاهش مصرف آب در کشاورزی 
ای و  های نوین آبیاری، توسعه کشت گلخانه گیری از روش  کشت گیاهان مقاوم به خشکی، بهره: استاد دانشگاه صنعتی اصفهان گفت

  .روش کاهش مصرف آب در کشاورزی است ۴افزایش بهای آب در بخش کشاورزی 

و در پاسخ به این سؤال که با توجه به تغییر اقلیمی  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  جهانگیر عابدی کوپایی در گفت

ای شده و  های صنعتی و حمل و نقل شهری منجر به تولید گازهای گلخانه فعالیت: چگونه از منابع آبی کشور محافظت کنیم، گفت

 .شود خارج نشدن این گازها از اتمسفر باعث افزایش درجه حرارت جو می

بنابراین : شود، افزود و هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان با بیان اینکه افزایش درجه حرارت جو باعث تغییر الگوی بارش میعض

شود و در مناطق مرطوب هم  ها مکرر و طوالنی مدت می وضعیت بارش در کشورهای خشک و نیمه خشک بدتر و خشکسالی

 .دهد یها به صورت سیل مخرب خودش را نشان م بارندگی

افزایش درجه حرارت نیاز آبی : عابدی کوپایی با بیان اینکه افزایش درجه حرارت عاملی برای افزایش نیاز آبی است، تصریح کرد

 .دهد گیاهان را هم افزایش می

 کاهش ذخایر آب بر اثر تغییر الگوی بارش *

باران با توجه به اینکه آب باران نسبت به برف کمتر ذخیره عالوه بر افزایش درجه حرارت، تغییر الگوی بارش از برف به : وی افزود

 .شود، منجر به کاهش ذخایر آبی شده است می

با تغییر الگوی بارش از برف به باران : استاد دانشگاه صنعتی اصفهان با اشاره به پیامدهای ناشی از تغییر الگوی بارش اظهار داشت

 .شود لکه بارش رگباری باران باعث فرسایش خاک هم میشود، ب نه تنها ذخیره آب و جذب آب کمتر می

های شدید و ناگهانی که بر اثر تغییر الگوی بارش  سازی آب حاصل از بارش این استاد دانشگاه در پاسخ به این سؤال که برای ذخیره

د، باید به دنبال آن، سازگاری با آی وقتی پدیده تغییر اقلیم به وجود می :شود چه باید کرد، گفت و تغییر اقلیم بیشتر مشاهده می

 .این پدیده مطرح شود و در هر منطقه به تناسب آن برخورد شود

شود، بیان  عابدی کوپایی با بیان اینکه در مناطق خشک و نیمه خشک باید بپذیریم که وضعیت آب بهتر از آنچه که هست نمی

بر را کمتر کشت کرد، بلکه باید به سمت کشت محصوالت مقاوم به  باید با تغییر الگوی کشت، گیاهان آببنابراین نه تنها  :داشت

 .خشکی حرکت کرد

ها را کنترل کرد،  پیوندد، سیالب استاد تمام دانشگاه صنعتی اصفهان با بیان اینکه باید در مناطقی که سیل ناگهانی به وقوع می

ها  اضافی به کمک این وسیله و هدایت آن به سمت تاالب ها سدسازی کارشناسانه و مهار آب های کنترل سیالب یکی از روش: افزود

 .است

توانست  اگرچه بخشی از آب حاصل از این سیل ذخیره شده اما بخشی از آن می: وی با اشاره به سیل فروردین ماه خوزستان، گفت

 .سازی آب شور پشت این سد هدایت شود ها یا سد گتوند برای رقیق به سمت تاالب
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های علمی و  ها مخصوصا در مناطق خشک و نیمه خشک نعمت است و باید با روش آب ها و روان سیالب: ان داشتعابدی کوپایی بی

 .آوری شود نوین جمع

ها به خصوص در مناطق مرکزی ایران مانند اصفهان و کرمان در  آب این استاد دانشگاه با بیان اینکه درگذشته آب حاصل از روان

های  آب اکنون در کشورهای مختلف از جمله استرالیا تمام روان هم: شد، گفت ارف عمومی استفاده میانبارها ذخیره و برای مص آب

 .کنند شود و با تصفیه برای شرب استفاده می حاصل از باران ذخیره می

استفاده  :جویی و بهینه کردن مصرف آب در بخش کشاورزی چه باید کرد، گفت  وی در پاسخ به این سؤال که برای صرفه

های متنوعی است که  از جمله روش( نواری)  ای و سیستم آبیاری تیپ های تحت فشار، قطره های نوین آبیاری کارشناسی از سیستم

 .توان در این بخش استفاده کرد می

 .د استای در مناطق مستع گیری از سیستم گلخانه راهکار دیگر کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی بهره :عابدی کوپایی افزود

با توجه به وضعیت آبی کشور در کشت محصوالت کشاورزی باید به سمت : عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان تصریح کرد

 .کشت گیاهان با ارزش اقتصادی بیشتر مثل زعفران و زرشک حرکت کنیم

از طریق واردات تأمین کرده و  بر را آب  بنابراین بهتر است که محصوالت: وی همچنین با اشاره به آب مجازی بیان داشت

 .محصوالتی که مصرف آب کمتری دارند، را بر اساس استعداد منطقه کشت کرد

قیمت آب بسیار پایین و تقریبا مفت است، به طوری که اگر با به  :این استاد دانشگاه با اشاره به بهای آب در بخش کشاورزی گفت

جویی از آنجا که بهای چندانی ندارد، صرف  شود، باز هم آب حاصل از صرفه های نوین آبیاری مقداری آب ذخیره کارگیری روش

 .شود کشت محصوالت دیگر می

بنابراین بهتر است به جای در نظر گرفتن قیمت پایین برای آب با در نظر گرفتن قیمت مناسب برای این کاالی حیاتی و  :وی افزود

 .از کشاورزان حمایت شود ها های دیگر مثال در تأمین نهاده ارزشمند در بخش

کشت محصوالت کشاورزی در هر منطقه باید براساس استعداد آبی آن منطقه انجام شود تا منجر به تهی شدن : تصریح کرد عابدی

 .ها نشود آبخوان

م کرد یا از داری یا آبخیزداری اقدا آبخوان  سازی آب باید از روش وی در پاسخ به این سؤال که در شرایط آبی کشور برای ذخیره

 .هایی متفاوت از هم است که در شرایط مناسب باید استفاده شود هر دو شیوه روش: سدسازی، گفت  روش

شود در معرض تبخیر قرار  طرفداران محیط زیست و منابع طبیعی معتقدند که آبی که در پشت سد ذخیره می: افزود عابدی کوپایی

گیری از سیکل طبیعی گردش آب، آب در دل زمین  داری و آبخیزداری و با بهره رتعگیرد، بنابراین بهتر است تا با تقویت م می

 .ذخیره شود و از تبخیر هم مصون می ماند

 ها خشکیدن آبخوان  سرطان پوسته زمین بر اثر *

با آن روبرو هستند را ها  وضعیتی که آبخوان :ها بسیار وخیم است، افزود استاد دانشگاه صنعتی اصفهان با بیان اینکه وضعیت آبخوان

افتد که  ها، فرونشست زمین اتفاق می توان زلزله خاموش یا سرطان پوسته زمین نامید که با کم آب شدن یا خالی شدن آبخوان می

 .بازگشت پذیر هم نیست

ر از نظر کارشناسان های منابع آب کشور از جمله انتقال آب و مسائل مشابه آن کمت عابدی کوپایی با بیان اینکه در رابطه با طرح

های قانونگذار و مجلس نباید بدون تأیید کارشناسی طرحی را در این زمینه مصوب کنند، چرا که هر  ارگان :شود، گفت استفاده می

 .طرحی نیازمند بحث و تبادل نظر متخصصان و کارشناسان در مجامع علمی است
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وند از جمله شوری آب پشت سد منجر به بروز مشکالتی برای وی در پاسخ به این سؤال که پیامدهای ناشی از ساخت سد گت

وقتی این سد : کشاورزی استان خوزستان شده است، بنابراین برای جلوگیری از آسیب به کشاورزی منطقه چه باید کرد، گفت

اما به گوشزدهای  کرد کارشناسان مختلف در مورد پیامدهای ناگوار حاصل از این سدسازی هشدار دادند، مراحل ساخت را طی می

 .ها توجهی نشد و سد ساخته شد آن

ورود آب آغشته به سم و : این استاد دانشگاه با بیان اینکه خوزستان با مشکل کیفیت و شوری منابع آب مواجه است، تصریح کرد

توند شده است، های نمکی که باعث شور شدن آب پشت سد گ کود از مزارع اطراف رود کارون به این رود و همچنین وجود تپه

 .کیفیت آب این منطقه را با مشکل مواجه کرده است

برداران، ذینفعان و کشاورزان استان  الزم است مجمعی از بهره: عابدی کوپایی با تأکید بر اینکه این قضیه باید مدیریت شود، گفت

حل این معضل اتخاذ کنند و آن را به  جوار با طرح مشکالت در یک مجمع مشورتی، تصمیماتی را برای های هم خوزستان و استان

 .دولت انتقال دهند و دولت هم با یک تصمیم کارشناسی نسبت به حل مسئله اقدام کند

 درصد منابع آبی کشور 07تبخیر  *

با : عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان در پاسخ به این سؤال که برای حل معضل تبخیر آب در کشور چه باید کرد، گفت

میلیارد  ۴77شود، بنابراین اگر متوسط بارندگی کشور  درصد آب کشور تبخیر می 07به شرایط آب و هوایی بیش از توجه 

 .شود میلیارد مترمکعب آن تبخیر می 087مترمکعب باشد، 

ایجاد پوشش فیزیکی مناسب در سطح استخرهای بزرگ ذخیره آب مزارع و آب پشت سدها به شرطی که : وی بیان داشت

های کاهش تبخیر است، که محققان دانشگاه صنعتی اصفهان در سالهای اخیر به نتایج  جویی اقتصادی داشته باشد، یکی از راه صرفه

 .اند قابل توجهی هم در این باره دست یافته

باید با تصفیه این البته : رود، گفت های شهری پتانسیل خوبی برای استفاده مجدد به شمار می عابدی کوپایی با بیان اینکه پساب

 .ها موجود قادر به این کار نیستند خانه ها به حد استاندارد برسد که در حال حاضر تصفیه آب

=nn?php.newstext/com.farsnews.www://http58217۴51775087 
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 آب
 آیانا - 13۸۱تیر  1۱: تاریخ

  سال راه نرفتهسال راه نرفته  ۳7۳7

بر اساس برآورد . رود دلیل ضایعات کشاورزی به هدر می برابر آب پشت سد کرج به 5.1ساالنه یک میلیارد مترمکعب آب به اندازه 

کارشناسان همین . شود کارشناسان در زمان برداشت غالت، ساالنه معادل یک هزار میلیارد تومان خسارت به اقتصاد کشور وارد می

کند؛  درصد کل محصول را به ضایعات تبدیل می 0تا  5.1دانند که از  ای می های فرسوده دلیل اصلی خسارات وارده را کمباین

 تواند تحقق مکانیزاسیون متناسب با نیازهای کشور باشد؟ بنابراین آیا یکی از اهداف توسعه پایدار در کشاورزی، نمی

های تکنولوژیکی و  مدیریت و حفاظت از منابع طبیعی پایه و هدایت دگرگونی"دار عبارت است از طبق تعریف فائو، کشاورزی پای

ترین معیارهای توسعه پایدار  از این منظر مهم ".های آتی نهادی در راستای ارضای مستقیم نیازهای انسانی نسل حاضر و نسل

 :کشاورزی عبارتند از

 .و آینده از نظر کمی و کیفی و در عین حال تأمین تولیدات کشاورزیتأمین نیازهای غذایی اساسی نسل حاضر  -5

 .ایجاد مشاغل دائمی، درآمد کافی و شرایط مناسب زندگی و کار برای کسانی که در فرآیند تولیدات کشاورزی اشتغال دارند -0

های اساسی  ل در عملکرد چرخهحفظ و ارتقای ظرفیت تولیدی منابع طبیعی پایه و منابع تجدیدشونده بدون ایجاد اختال -8

 .های طبیعی شناختی و تعادل بوم

پذیری بخش کشاورزی نسبت به عوامل طبیعی، اقتصادی و اجتماعی و دیگر تهدیدها و تقویت خوداتکایی این  کاهش آسیب -۴

 .بخش

کامبیز عباسی، رئیس مرکز . سال گذشته را در سه سال جبران کند 87های نرفته در  حاال گویی وزارت جهاد کشاورزی همه راه

وگو با ایانا به مقایسه عملکرد وضعیت مکانیزاسیون طی سه دهه پیش از دولت تدبیر و امید  توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در گفت

، ...درصدی در کمتر از سه سال برخوردار بود 81های غالت از رشد  وضعیت ناوگان کارنده": گوید و سه ساله اخیر پرداخته و می

دستگاه بوده است، با تأمین چهارهزار و  001هزار و  ناوگان نشاءکارهای برنج نیز طی سه دهه پیش از دولت تدبیر و امید تنها یک

 ".درصدی در کمتر از سه سال بودیم ۴8دستگاه، شاهد رشد  575

ها، نشاءکارها،  پاش های زراعت، باغبانی، دام و طیور و شیالت، ازجمله شامل ناوگان سم در نهایت مقایسه افزایش ناوگان در زیربخش

های برنج در سه دهه پیش از دولت تدبیر و امید و سه سال اخیر،  ها، انوع تراکتورها در عرصه، تعداد کمباین شیکرهای برداشت باغ

صدم درصد اسب  50به  5827های اخیر از چهارصدم درصد اسب بخار بر هکتار طی سال  کانیزاسیون طی سالاز افزایش درجه م

البته باید گفت . آل فاصله دارد، اما رشد قابل قبولی بوده است کند که هرچند با نقطه ایده حکایت می5821بخار در هکتار در سال 

 .داده استبیشتر سهم افزایش در حوزه برنج و برنجکاری روی 

همچنین برنامه جامع مکانیزاسیون کشاورزی و پروژه تجهیز و نوسازی ناوگان ماشینی بخش کشاورزی در راستای اجرای اقتصاد 

نقطه عطفی برای تحقق اهداف فوق  5821تا  5820های  مقاومتی در سه بخش ذکر شده، اختصاص خطوط اعتباری از سال

میلیارد ریال اعتبار تخصیص  177هزار و  ، هفت5820تقاضای مؤثر در سال  007هزار و  55ای که از  گونه به)شود  محسوب می

هزار  ای که از هشت گونه رو بود، به با افزایش روبه 5828این روند در سال . میلیارد ریال بود 808هزار و  یافت و جذب نهایی هفت

 (.میلیارد ریال نیز جذب انجام شد 107هزار و  و هفتتقاضای مؤثر  827هزار و  55یافته،  میلیارد ریال اعتبار تخصیص

شاخص ضریب "وگو با ایانا،  با این همه بنابر اظهارات کامبیز عباسی رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در گفت

ای را طی  سال گذشته ورودی به این بخش فرآیند کاهنده 85حاکی از آن است که در  5821تا  5885های  مکانیزاسیون طی سال

http://iana.ir/fa/news/31826
http://iana.ir/fa/news/31826
http://iana.ir/fa/news/31826
http://iana.ir/fa/news/31826
http://iana.ir/fa/news/31826
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های آینده، ورودی نیرومحرکه خوبی نداشته باشیم به طور قطع  صورت جزئی در حال افزایش است و اگر از سال کرده که فعالً به

 ".شود این روند نزولی می

روند کاهش اعتبارات دولتی ( 588۴ - 582۴)های  لتمام این تحوالت در حالی است که طی یک دهه اخیر یعنی سا"به گفته وی، 

میلیارد  5،2نزول کرده و به  588۴میلیارد تومان سال  85ای که از  گونه های کشاورزی سایه افکنده، به و حمایتی بر تأمین ماشین

 ".رسیده است 582۴تومان در سال 

عالم کرد که مکانیزاسیون پایدار کشاورزی، یک استراتژی ا 0758کند که فائو در سال  این اظهارات را در حالی عباسی مطرح می

المللی نقش مکانیزاسیون را در حوزه اقتصادی شامل ایجاد  بر همین اساس این نهاد بین. برای دستیابی به توسعه پایدار است

شامل کاهش گازهای بازارها، ایجاد رقابت، کسب درآمد، افزایش بازده مفید انرژی ادوات، در حوزه پایداری محیط زیست، 

های تولیدی، و در حوزه  ، تأثیر بر تغییرات آب و هوا، تأثیر بر تولیدات غذا و پروسه(ورزی خاک بی)ای، حفاظت آب، خاک  گلخانه

مزایای اجتماعی، شامل افزایش استانداردهای زندگی، حفاظت و ایمنی کشاورزان و کارگران، کاهش کارهای پرزحمت کشاورزی 

 .داند می... و برای کارگران

نباید تردیدی در این موضوع داشت که نقش عوامل . های حکمیتی است تر درباره اراده ولی سخنان عباسی بیانگر موضوعی عمیق

توان در حوزه مکانیزاسیون به اراده  تواند مؤثر واقع شود، در این باره می نهادی چون نهادهای فعال در بخش دولتی و خصوصی می

گذاری با حمایت از حقوق مالکیت،  ها برای توسعه پایدار، امنیت سرمایه سیاسی و توجه به ثبات در سیاست ملی در حاکمیت

حمایت و هدایت فرایند تولید از طریق حمایت مالی و قانونی، دسترسی به بازارهای رقابتی و حمایت از خدمات کشاورزی، اعمال 

و شبکه اطالعات برای گسترش کاربردی دانش کشاورزان، ایجاد نظام  ، ایجاد نظام آموزشی...سیستم حفاظتی آب و خاک و

 .تحقیقات کاربردی متشکل از به بخش دولتی، خصوصی، و تعاونی اشاره کرد

های مالی و اعتباری شامل اعطای وام و  در عین حال ابعاد اجرایی و راهبردی توسعه مکانیزاسیون باید ناظر به تدوین استراتژی

درصد راهگشا  51درصد به  05در این میان کاهش بهره تسهیالت بانکی برای کشاورزان از . ره برای کشاورزان باشدتسهیالت کم به

تردید این امر بدون ایجاد یک سیستم مدیریتی جامع برای نیازسنجی، و تدوین اهداف متناسب با هدف توسعه  است، اما بی

های پژوهشی باشد تا  اش باید استراتژی گاه اصلی طور قطع تکیه دیریتی که بهم. پذیر نیست مکانیزاسیون پایدار کشاورزی، امکان

های  همه این عوامل در کنار تدوین استراتژی. کارگیری مکانیزاسیون در اقصا نقاط کشور شود قادر به شناخت بررسی موانع به

های آموزشی و  یکاری، تهیه بروشورها و کتابچههای ترویجی برای کشاورزان در ساعات ب آموزشی و ترویجی، ازجمله برگزاری کالس

 .تواند حرکت مکانیزاسیون را قرین موفقیت گرداند شده می های آموزشی ارائه معرفی کشاورزان نمونه بر اساس شاخص

 گری راه نیست که برای تحقق بخشی از اهداف مکانیزاسیون، رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی خواهان تسهیل شاید بی

سال پیش  57های  دهم مشوق و پرداخت یک 5828و  5820های  صادقانه در پرداخت تسهیالت توسط بانک کشاورزی نظیر سال

آیا این . های فرسوده از ناوگان ماشینی بخش کشاورزی است های نوین و خروج ماشین منظور توسعه فناوری جهت تحریک تقاضا به

 /دها تومان خسارت به کشور در بخش کشاورزی جلوگیری به عمل بیاوریم؟راهی نیست تا بتوانیم ساالنه از میلیار

/news/fa/ir.iana.www://http85250/87D%-8%B8%D8 
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 آب
 آیانا - 13۸۱تیر  21: تاریخ

  ساالری؛ از دیروز تا امروزساالری؛ از دیروز تا امروز  آبآب

نظیری دارد، اما این مایع حیاتی، از نظر ماهیت و نقشی بنیادی که در زندگی و خلق تاریخ  سادگی بیاگرچه فرمول شیمیایی آب، 

وجود آمد،  صورت متراکم به بار روی زمین به از زمانی که آب برای نخستین. کند، بسیار پیچیده و غیرقابل انکار است بشریت ایفا می

های اولیه حیات و  شاید در مقایسه با عمر کائنات، چند ثانیه بیشتر نباشد، هستهای که  در چنین فاصله. گذرد میلیون سال می 27

تکامل تا جایی پیش رفت که انسان شانس زندگی در این . هایی که وظیفه وراثت را بر عهده دارند، درون آب شکل گرفت مولکول

 .زمین شودرقیب  برداری از آب توانست مالک بی آبی را کسب کرد و با بهره -کره خاکی 

آور و کمی هم ترسناک بوده باشد، اما بعدها آنها یاد گرفتند که چطور از این  های نخستین، شگف شاید تماشای آبشارها برای انسان

گذشت، به واسطه فراهم بودن شرایط  از هرجا که رودی می. شان را بچرخانند عنوان مثال، آسیاب نیروی طبیعی استفاده کنند و به

از آنجا که تمام . کرد ها، آن را به روستا و سپس به شهر تبدیل می کم افراد در اطراف آن اتراق کرده و تجمیع خانه آبیاری، کمبرای 

آب استفاده کرده و امکانات کشاورزی  سطح زمین، چنین قابلیتی را نداشت، انسان به مرور زمان یاد گرفت که چگونه از مناطق کم

ها  این نظام. آب پدید آمدند ویژه در مناطق خشک و کم ساالر به های آب درست از همین جا بود که نظام. ندرا در آن حوالی فراهم ک

که عمدتاً در کشورهای بلوک شرقی ظهور یافتند، به نوعی مالکیت و حاکمیت توزیع آب را بر عهده داشته و ساماندهی زندگی 

رو زندگی انسان پیش از عصر صنعت، به کلی وابسته به کشاورزی بود و همین  از این. ساالرانه را از وظایف اصلی خود شمردند آب

 .های اجتماعی گوناگون سوق داد ساالرانه برای تأمین جریان رطوبت قابل اتکا در نظام های آب امر او را به خلق روش

دلیل حجیم بودن این موهبت الهی و  و بهاز این ر. مهار آب، در مناطقی که از بارش چندانی برخوردار نبودند، بسیار اهمیت داشت

جمعی صورت پذیرد؛ بنابراین نقش نیروی کار و  ناپذیر جریان آب، الزم بود تا کنترل و مهار آن با کارهای دسته گاهی گذر وقفه

در دست ها سرچشمه قدرت را  در همین راستا، حکومت. کرد ناپذیر جلوه می اجتماع متراکم و منسجم، بسیار پررنگ و اجتناب

بنابراین در یک نگاه کلی، اگرچه کشت دیم به . بندهای متنوع، پرداختند کشی و ساخت آب گرفته و به هدایت جوامع، برای کانال

یک محیط جغرافیایی و تاریخی خاص وابسته است و نیاز چندانی به فراهم شدن تجهیزات مهار آب ندارد، اما در مقابل، کشت آبی 

توان به جرأت  می. های مستبدانه است الر و تقریباً خشک، مستلزم یکپارچگی در الگوهای سازمانی و نظارتسا آن هم در جوامع آب

ساالر، ریشه در مناطقی دارند که در آن مسئله آب، به یک امر حیاتی تبدیل شده و از این جهت  های آب ادعا کرد که تمدن

 .م، برای کنترل و توزیع آب، ساماندهی کنندکوشیدند تا جوامع را به صورت متحد و منظ ها می حکومت

همین . بر این اساس، تقسیم کار اتفاق افتاد و همکاری در سطح وسیع، این جوامع را به سمت نوعی اتحاد و همبستگی هدایت کرد

دون شک، اکثر زیرا ب. های خسارت بار را در تواریخ پیش از میالد مسیح رقم زد همکاری بود که تجهیز و آمادگی در برابر سیل

ای نیز در طغیان و تخریب دارند؛ طغیان رودخانه نیل در مصر و  مناطقی که دارای بیشترین استعداد باروری هستند، استعداد بالقوه

بخشید که  ساالر، انسجامی را به آنها می به هر ترتیب، اتحاد در جامعه آب. یا رودخانه سند در هند، مصداقی آشکار بر این مدعاست

های مربوط به  حتی در برخی از قبایل، فراخوان برای فعالیت. شد واقع جنگ، تدارک و تأمین نیروی مبارز، بسیار سهل میدر م

هایی که برای  های آبی و کانال رویای راه. آمد گرفت که برای بسیج جنگ، به صدا در می توزیع آب، با همان صدای بوقی صورت می

ای که در اروپای فئودالی، به  پیوست؛ مقوله اده از همین یکپارچگی در میان مردم به واقعیت میشد با استف حمل و نقل استفاده می

های بزرگ  البته ساخت سدهای دفاعی و حفر خندق. کردند، چندان اهمیتی نداشت واسطه جغرافیای پربارشی که در آن زندگی می

های آبرسانی را بر عهده  از این، وظیفه مهار آب و ساخت کانالبرای حفاظت از شهر، معموال بر عهده همین نیرویی بود که پیش 



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima://http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته سوم تیر 

 

۹ 
 

های  دیوار بزرگ چین و قلعه. زدند های دفاعی و نظامی نیز حرف نخست را می به عبارتی چنین جوامعی، در قدرت. داشت

به همین ترتیب، . ین ساختارهاستای از ا اند، نمونه ای که برخی از آنها هنوز بعد از چندین سده همچنان سرفراز ایستاده الجثه عظیم

ساالر از کنار نیرویی  هایی که نیاز به نوعی کار همگانی و بیگاری دارد، در جوامع آب ها و دیگر سازه ها، جاده ها، کاخ پرستش گاه

 .پدیدار شد که خاستگاه آن، حضور برای مهار، کنترل و توزیع آب بود

دهنده توزیع دقیق آب و دقت در استفاده از  ا و زیردستانش در ایران باستان، نشانوجود میرآب و همکاری آنها با کدخدای روستاه

عملکردهای سازمانی در امر توزیع آب آبیاری، به خاطر ": گوید می "استبداد شرقی"کارل آو گوست ویتفوگل در کتاب . آن دارد

به . آید میان واحدهای گوناگون، غالباً پیش می کشمکش میان کشاورزان و درگیری. اند شان قابل توجه ظرافت و تمرکز رهبری

آید و شاید  زودی بیشترین نابسامانی پدید می خواهد انجام دهد، به عنوان مثال، اگر هر مالک شالیزاری بتواند هر کاری که می

ا توزیع آب و قواعد شد چراکه اساس همه این مسائل با موفقیت حل و فصل می. دست هرگز به آب مورد نیازش نرسد شالیزار پایین

 ".آن در دست یک شخص واحد بود

با نگاهی اجمالی به نوع حکمرانی در موضوع آب و مقایسه وضعیت کنونی با گذشته، نوعی فاصله و اختالف میان دیروز و امروز به 

رل و توزیع آب، اینکه در حال حاضر حکمرانی این مایه حیات در دست چه کسانی است و چگونه در مهار، کنت. خورد چشم می

 .کند ای است که وضعیت بحران آب در کشور را تعیین می تقسیم کار صورت گرفته، نقطه

ای به عهده  آبادی، حکمرانی آب در کشور وجود ندارد و معلوم نیست که دقیقاً چنین وظیفه امروز به گفته دکتر حجت میان

ها متولیان اصلی آب بوده و بر اساس آبی که در اختیار دارند،  کیست؟ این در حالی است که در کشوری مانند هلند، شهرداری

افتد؟ در ایران معموالً وضعیت معکوس حاکم  شهرهای ما چنین اتفاقی می زنند، اما آیا در کالن تراکم جمعیت شهری را تخمین می

در حال حاضر مدیریت ضعیف منابع . تای که تعداد و تراکم جمعیت، تعیین کننده میزان آب مورد نیاز آن منطقه اس به گونه. است

. های دیگر است رو بوده و درگیر انتقال آب از حوضه آبی و بحران روبه ای است که اکثر شهرهای کشور با مشکل کم آبی، به گونه

نداشتن حکمرانی مشخص و نبود یک قدرت ثابت برای حل و فصل مسائل مربوط به آب، سرچشمه منابع را به سمت خشک شدن 

ساالری مانند ایران  حال چنین وضعیتی را با تاریخ آب و جامعه آب. های زیرزمینی را به عمق بیشتری برده است داده و سفره سوق

 /شود؟ آیا خالء یک میرآب احساس نمی. باستان مقایسه کنید

/snew/fa/ir.iana.www://http80700D/%8%A0%D8%A8% 
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 آب
 آیانا - 13۸۱تیر  21: تاریخ

  ساالری؛ از دیروز تا امروزساالری؛ از دیروز تا امروز  آبآب

نظیری دارد، اما این مایع حیاتی، از نظر ماهیت و نقشی بنیادی که در زندگی و خلق تاریخ  اگرچه فرمول شیمیایی آب، سادگی بی

وجود آمد،  صورت متراکم به بار روی زمین به از زمانی که آب برای نخستین. استکند، بسیار پیچیده و غیرقابل انکار  بشریت ایفا می

های اولیه حیات و  ای که شاید در مقایسه با عمر کائنات، چند ثانیه بیشتر نباشد، هسته در چنین فاصله. گذرد میلیون سال می 27

امل تا جایی پیش رفت که انسان شانس زندگی در این تک. هایی که وظیفه وراثت را بر عهده دارند، درون آب شکل گرفت مولکول

 .رقیب زمین شود برداری از آب توانست مالک بی آبی را کسب کرد و با بهره -کره خاکی 

آور و کمی هم ترسناک بوده باشد، اما بعدها آنها یاد گرفتند که چطور از این  های نخستین، شگف شاید تماشای آبشارها برای انسان

گذشت، به واسطه فراهم بودن شرایط  از هرجا که رودی می. شان را بچرخانند عنوان مثال، آسیاب استفاده کنند و به نیروی طبیعی

از آنجا که تمام . کرد ها، آن را به روستا و سپس به شهر تبدیل می کم افراد در اطراف آن اتراق کرده و تجمیع خانه برای آبیاری، کم

آب استفاده کرده و امکانات کشاورزی  اشت، انسان به مرور زمان یاد گرفت که چگونه از مناطق کمسطح زمین، چنین قابلیتی را ند

ها  این نظام. آب پدید آمدند ویژه در مناطق خشک و کم ساالر به های آب درست از همین جا بود که نظام. را در آن حوالی فراهم کند

وعی مالکیت و حاکمیت توزیع آب را بر عهده داشته و ساماندهی زندگی که عمدتاً در کشورهای بلوک شرقی ظهور یافتند، به ن

از این رو زندگی انسان پیش از عصر صنعت، به کلی وابسته به کشاورزی بود و همین . ساالرانه را از وظایف اصلی خود شمردند آب

 .های اجتماعی گوناگون سوق داد ساالرانه برای تأمین جریان رطوبت قابل اتکا در نظام های آب امر او را به خلق روش

دلیل حجیم بودن این موهبت الهی و  از این رو به. مهار آب، در مناطقی که از بارش چندانی برخوردار نبودند، بسیار اهمیت داشت

کار و  جمعی صورت پذیرد؛ بنابراین نقش نیروی ناپذیر جریان آب، الزم بود تا کنترل و مهار آن با کارهای دسته گاهی گذر وقفه

ها سرچشمه قدرت را در دست  در همین راستا، حکومت. کرد ناپذیر جلوه می اجتماع متراکم و منسجم، بسیار پررنگ و اجتناب

بنابراین در یک نگاه کلی، اگرچه کشت دیم به . بندهای متنوع، پرداختند کشی و ساخت آب گرفته و به هدایت جوامع، برای کانال

خی خاص وابسته است و نیاز چندانی به فراهم شدن تجهیزات مهار آب ندارد، اما در مقابل، کشت آبی یک محیط جغرافیایی و تاری

توان به جرأت  می. های مستبدانه است ساالر و تقریباً خشک، مستلزم یکپارچگی در الگوهای سازمانی و نظارت آن هم در جوامع آب

د که در آن مسئله آب، به یک امر حیاتی تبدیل شده و از این جهت ساالر، ریشه در مناطقی دارن های آب ادعا کرد که تمدن

 .کوشیدند تا جوامع را به صورت متحد و منظم، برای کنترل و توزیع آب، ساماندهی کنند ها می حکومت

همین . ردبر این اساس، تقسیم کار اتفاق افتاد و همکاری در سطح وسیع، این جوامع را به سمت نوعی اتحاد و همبستگی هدایت ک

زیرا بدون شک، اکثر . های خسارت بار را در تواریخ پیش از میالد مسیح رقم زد همکاری بود که تجهیز و آمادگی در برابر سیل

ای نیز در طغیان و تخریب دارند؛ طغیان رودخانه نیل در مصر و  مناطقی که دارای بیشترین استعداد باروری هستند، استعداد بالقوه

بخشید که  ساالر، انسجامی را به آنها می به هر ترتیب، اتحاد در جامعه آب. در هند، مصداقی آشکار بر این مدعاست یا رودخانه سند

های مربوط به  حتی در برخی از قبایل، فراخوان برای فعالیت. شد در مواقع جنگ، تدارک و تأمین نیروی مبارز، بسیار سهل می

هایی که برای  های آبی و کانال رویای راه. آمد رفت که برای بسیج جنگ، به صدا در میگ توزیع آب، با همان صدای بوقی صورت می

ای که در اروپای فئودالی، به  پیوست؛ مقوله شد با استفاده از همین یکپارچگی در میان مردم به واقعیت می حمل و نقل استفاده می

های بزرگ  البته ساخت سدهای دفاعی و حفر خندق. تی نداشتکردند، چندان اهمی واسطه جغرافیای پربارشی که در آن زندگی می

های آبرسانی را بر عهده  برای حفاظت از شهر، معموال بر عهده همین نیرویی بود که پیش از این، وظیفه مهار آب و ساخت کانال
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های  رگ چین و قلعهدیوار بز. زدند های دفاعی و نظامی نیز حرف نخست را می به عبارتی چنین جوامعی، در قدرت. داشت

به همین ترتیب، . ای از این ساختارهاست اند، نمونه ای که برخی از آنها هنوز بعد از چندین سده همچنان سرفراز ایستاده الجثه عظیم

یرویی ساالر از کنار ن هایی که نیاز به نوعی کار همگانی و بیگاری دارد، در جوامع آب ها و دیگر سازه ها، جاده ها، کاخ پرستش گاه

 .پدیدار شد که خاستگاه آن، حضور برای مهار، کنترل و توزیع آب بود

دهنده توزیع دقیق آب و دقت در استفاده از  وجود میرآب و همکاری آنها با کدخدای روستاها و زیردستانش در ایران باستان، نشان

ای سازمانی در امر توزیع آب آبیاری، به خاطر عملکرده": گوید می "استبداد شرقی"کارل آو گوست ویتفوگل در کتاب . آن دارد

به . آید کشمکش میان کشاورزان و درگیری میان واحدهای گوناگون، غالباً پیش می. اند شان قابل توجه ظرافت و تمرکز رهبری

آید و شاید  می زودی بیشترین نابسامانی پدید خواهد انجام دهد، به عنوان مثال، اگر هر مالک شالیزاری بتواند هر کاری که می

شد چراکه اساسا توزیع آب و قواعد  همه این مسائل با موفقیت حل و فصل می. دست هرگز به آب مورد نیازش نرسد شالیزار پایین

 ".آن در دست یک شخص واحد بود

دیروز و امروز به با نگاهی اجمالی به نوع حکمرانی در موضوع آب و مقایسه وضعیت کنونی با گذشته، نوعی فاصله و اختالف میان 

اینکه در حال حاضر حکمرانی این مایه حیات در دست چه کسانی است و چگونه در مهار، کنترل و توزیع آب، . خورد چشم می

 .کند ای است که وضعیت بحران آب در کشور را تعیین می تقسیم کار صورت گرفته، نقطه

ای به عهده  وجود ندارد و معلوم نیست که دقیقاً چنین وظیفهآبادی، حکمرانی آب در کشور  امروز به گفته دکتر حجت میان

ها متولیان اصلی آب بوده و بر اساس آبی که در اختیار دارند،  کیست؟ این در حالی است که در کشوری مانند هلند، شهرداری

ان معموالً وضعیت معکوس حاکم افتد؟ در ایر شهرهای ما چنین اتفاقی می زنند، اما آیا در کالن تراکم جمعیت شهری را تخمین می

در حال حاضر مدیریت ضعیف منابع . ای که تعداد و تراکم جمعیت، تعیین کننده میزان آب مورد نیاز آن منطقه است به گونه. است

. تهای دیگر اس رو بوده و درگیر انتقال آب از حوضه آبی و بحران روبه ای است که اکثر شهرهای کشور با مشکل کم آبی، به گونه

نداشتن حکمرانی مشخص و نبود یک قدرت ثابت برای حل و فصل مسائل مربوط به آب، سرچشمه منابع را به سمت خشک شدن 

ساالری مانند ایران  حال چنین وضعیتی را با تاریخ آب و جامعه آب. های زیرزمینی را به عمق بیشتری برده است سوق داده و سفره

 /شود؟ میرآب احساس نمیآیا خالء یک . باستان مقایسه کنید

/news/fa/ir.iana.www://http80700D/%8%A0%D8%A8% 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/fa/news/32077/%D8%A2%D8%A8%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima://http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته سوم تیر 

 

11 
 

 آب

  ایرنا 21/۴4/13۸5 :تاریخ خبر

  هزار هکتار از زمینهای سیستان تحول عظیم رابه دنبال دارد هزار هکتار از زمینهای سیستان تحول عظیم رابه دنبال دارد ۴4۴4طرح آبرسانی به طرح آبرسانی به 

هزار هکتار از زمینهای سیستان از طریق  46طرح آبرسانی به : امام جمعه زابل در شمال سیستان و بلوچستان گفت -ایرنا -زاهدان

  .لوله در صورت مدیریت صحیح می تواند در منطقه اثر بخش بوده و تحولی عظیم را به دنبال داشته باشد

مدیریت صحیح، به موقع و ادامه دار : خبرنگار ایرنا در زابل اظهار داشتحجت االسالم علی اکبر کیخا روز دوشنبه در گفت و گو با 

 .این طرح می تواند سبب متحول شدن شرایط منطقه شود

با توجه به اینکه هزینه اجرای این طرح با عنایت رهبر معظم انقالب از منابع مشخص در اختیار مجریان قرار گرفته : وی ادامه داد

 .جرا با سرعت بیشتری دنبال شودانتظار می رود فرایند ا

هم اینک گرچه بخش پایلوت این طرح مراحل پایانی خود را طی می کند اما هنوز هم از برنامه زمان بندی خود : وی ادامه داد

ر طرح پایلوت باید هر چه زودتر به بهره برداری برسد تا بتوان نحوه عملکرد کل طرح را د: امام جمعه زابل تصریح کرد.عقب است

حجت االسالم کیخا با اشاره به نقش رسانه ها در اطالع رسانی از مراحل مختلف این طرح خاطرنشان .مقیاسی کوچک مشاهده کرد

 .به منظور اطالع عموم از میزان پیشرفت طرح باید اجرای آن از طریق رسانه ها اعالم شود: کرد

 .منطقه و نشاط مردم می شوداجرای این طرح و مدیریت صحیح آن سبب پیشرفت : وی بیان کرد

هزار هکتار از اراضی منطقه سیستان در شمال سیستان و بلوچستان در سفر رئیس جمهوری به این  ۴5طرح عظیم آبرسانی به 

 .درصد پیشرفت نیز در بخش پایلوت خود داشته است 87درصد پیشرفت فیزیکی در کل و  5۴استان تصویب و اینک 

  .ل، زهک، هامون، هیرمند و زهک در شمال سیستان و بلوچستان واقع شده استسیستان با پنج شهرستان زاب
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 اقتصاد کالن
 آیانا - 13۸۱تیر  1۸: تاریخ

  ها شدها شد  فرابورس عضو فدراسیون جهانی بورسفرابورس عضو فدراسیون جهانی بورس

های مشترک با اعضای این  های الزم برای انجام همکاری ، زمینه(WFE) ها فرابورس ایران در فدراسیون جهانی بورسبا عضویت 

 .های معتبر دنیا فراهم شده است مجمع و استفاده از دانش و تجربیات بورس

های مشترک با  اریهای الزم برای انجام همک ، زمینه(WFE) ها با عضویت فرابورس ایران در فدراسیون جهانی بورس

 .های معتبر دنیا فراهم شده است اعضای این مجمع و استفاده از دانش و تجربیات بورس

پس از عضویت سازمان بورس و اوراق بهادار در سازمان : به گزارش ایانا به نقل از فرابورس ایران، امیر هامونی با اعالم این خبر افزود

نیز بار دیگر بعد از دو سال به جریان  WFE، پرونده عضویت فرابورس ایران در (IOSCO)های اوراق بهادار  المللی کمیسیون بین

 .عنوان عضو وابسته در این فدراسیون پذیرفته شده است ژوئن اعالم شد، فرابورس به 00افتاد که در نهایت در تاریخ 

با عضویت : است، ادامه داد WFEمدیرعامل فرابورس ایران با بیان اینکه عضویت وابسته گام نخست برای عضویت عادی و دایم در 

های مشترک با اعضای این  ها اگرچه فرابورس ایران فاقد حق رای است، اما امکان انجام همکاری وابسته در فدراسیون جهانی بورس

ها و سمینارها و تبادل دانش و تجربیات برای  ای، حضور در کارگروه های دوره ها و بولتن ها، پژوهش زارشمجمع، استفاده از آمارها، گ

 .این رکن بازار سرمایه ممکن شده است

ها در  به گفته وی تالش برای عضویت دایم در این فدراسیون آغاز شده و با توجه به برگزاری مجمع ساالنه فدراسیون جهانی بورس

 .شود عضویت وابسته به دایم تبدیل شود ر تالش میماه اکتب

گذاران خارجی به این بازار مالی عنوان و ابراز  ساز ورود هر چه بیشتر سرمایه هامونی عضویت فرابورس در این فدراسیون را زمینه

المللی،  ر با استانداردهای بینسازی هرچه بیشت های معتبر دنیا و در راستای همگام با افزایش سطح تعامالت با بورس: امیدواری کرد

 .های تامین مالی برای ناشران خواهیم بود گذاران خارجی به فرابورس و در نتیجه افزایش موقعیت شاهد ورود بیشتر سرمایه

و  ها المللی از طرف این فدراسیون برای بحث و تبادل نظر روی موضوعات مهم بورس های کاری بین وی با اعالم اینکه همواره کمیته

ها به دلیل امکان حضور تمامی اعضا و گردهم آوردن  به تجربه ثابت شده این کمیته: شود، گفت تعامل بیشتر اعضا تشکیل می

کارشناسان بورس موقعیتی منحصر به فرد را برای بحث و تبادل نظر در زمینه موضوعات تاثیرگذار بر صنعت بورس و توسعه هرچه 

 .کند ها فراهم می بیشتر بورس

های داد و ستد اوراق بهادار را از  عنوان معتبرترین نهاد قانونی صنعت بورس، تمامی جنبه ها به فتنی است فدراسیون جهانی بورسگ

های قابل اتکا و  اصلی آن ارتقای استانداردهای بازار و آمار  دهد و رسالت لحاظ فنی، تجاری، حقوقی و اقتصادی مد نظر قرار می

 .های دولتی جهت ایجاد بازار شفاف و منصفانه است گذاران و سازمان ن، سیاستگذارا حمایت از قانون

/news/fa/ir.iana.www://http85222D/%2% 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - 13۸۱تیر  1۱: تاریخ

  معامالت بورسی قبل از تعطیالتمعامالت بورسی قبل از تعطیالت

هزار تن از این محصول را به همراه  کشاورزی بورس کاالی ایران، عرضه شکر سفید و جو دامی به معامله حدود ششامروز در تاالر 

 .داشت

هزار تن از این محصول  امروز در تاالر کشاورزی بورس کاالی ایران، عرضه شکر سفید و جو دامی به معامله حدود شش

 .را به همراه داشت

شنبه در آخرین روز هفته کاری و در آستانه شروع تعطیالت سه روزه، عرضه  ، امروز سه(ایانا)ران به گزارش خبرنگار کشاورزی ای

 .تن به معامله رسید ۴77هزار و  شکر سفید در تاالر به حجم سه

 .های قند امیرکبیر، قند و شکر دعبل، کشت و صنعت فارابی، کشت و صنعت دهخدا و قند میبد است این محصول تولید کارخانه

 .تن از این محصول انجامید 251شده نیز تنها به معامله دوهزار و  عرضه( 88ماده )جو دامی 

های همدان، خراسان جنوبی، اصفهان و بوشهر است که توسط شرکت پشتیبانی امور دام  جو دامی معامله شده نیز محصول استان

 ./است در قالب خرید تضمینی خریداری و به عرضه تاالر کشاورزی راه یافته

/news/fa/ir.iana.www://http85217D/%2% 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - 13۸۱تیر  1۰: تاریخ

تشدید تشدید / / های جنگلیهای جنگلی  لغو مصوبه صدور مجوز ایجاد تاسیسات گردشگری توسط بخش غیر دولتی در عرصهلغو مصوبه صدور مجوز ایجاد تاسیسات گردشگری توسط بخش غیر دولتی در عرصه

  قاچاق مواد غذایی اطفالقاچاق مواد غذایی اطفالمجازات مجازات 

نامه اجرایی یک ماده از قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز با موضوع تشدید مجازات برخی از کاالهای قاچاق مکشوفه به تصویب  آیین

 .رسید

جمهوری، با پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان مبنی  هیأت دولت در جلسه عصر یکشنبه به ریاست حسن روحانی رییس

تشکیل سازمان نظام تخصصی ورزش کشور با هدف ساماندهی و انتظام امور ورزش و نیز ارتقای کیفیت  بر الیحه

 .خدمات آموزشی، موافقت کرد

سپاری وظایف  به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی دولت، این سازمان در راستای تحقق اهداف دولت در بخش ورزش کشور و برون

ای صاحبان مشاغل ورزشی، ارتقاء و  سازمان یافته متخصصین علوم ورزشی در انتظام امور حرفهغیرحاکمیتی، تأمین مشارکت 

های ورزشی با شخصیت  ای و صیانت از حقوق شهروندان متقاضی خدمات و فعالیت تضمین کیفیت خدمات تخصصی و حرفه

 .شود حقوقی مستقل، غیردولتی و دارای استقالل مالی تأسیس می

التحصیالن و متخصصان علوم ورزشی، به عنوان نماینده  ازمان نظام تخصصی کشور ضمن نمایندگی صنفی از فارغعالوه بر این، س

های  دولت حامی حقوق و منافع طرف تقاضای خدمات تخصصی و مردم در بخش ورزش کشور بوده و از طریق ساماندهی فعالیت

 .عرضه خدمات تخصصی حمایت خواهد کرد التحصیالن علوم ورزشی، از حقوق و منافع طرف ای فارغ حرفه

ای را لغو کرد  های جنگلی، مصوبه خواری در عرصه ضابطه و زمین های بی در ادامه، هیأت وزیران به منظور جلوگیری از تغییر کاربری

سط بخش که به موجب آن استفاده از حداکثر ده درصد از تعداد کل قطعات ده هکتاری به منظور ایجاد تأسیسات گردشگری تو

به تصویب هیأت وزیران رسیده بود و عالوه بر مغایرت حکم تغییر کاربری با  5827این مصوبه در سال . غیردولتی مجاز شمرده بود

 .شد های جنگلی می خواری در عرصه ضابطه و زمین های بی قوانین جاری، منجر به رواج کاربری

انون مبارزه با قاچاق کاال و ارز با موضوع تشدید مجازات برخی از کاالهای نامه اجرایی یک ماده از ق هیأت وزیران، همچنین آیین

های تقویتی،  های دارویی اعم از داروها و فرآورده نامه، مواد و فرآورده براساس این آیین. قاچاق مکشوفه را به تصویب رساند

های آزمایشگاهی و مواد  نظیر سرم و واکسن و فرآوردههای زیستی  های غذایی و دارویی و فرآورده ها و مکمل کننده، ویتامین تحریک

بندی دارویی و هر نوع مواد و ملزومات مصرفی و تجهیزات  و هر نوع دارو و مواد اولیه دارویی و بسته...( شیر خشک و)غذایی اطفال 

جازات قاچاق کاالهای ممنوع پزشکی و دندانپزشکی و یا مواد اولیه آنها مشمول قانون یاد شده بوده و در صورت کشف، مشمول م

 .خواهند بود

نامه اجرایی یکی از مواد قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت شامل ساز و کار  در ادامه جلسه، آیین

 .ربط به تصویب دولت رسید داری کل کشور با وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی تسویه حساب خزانه

ور مجوز مذاکره، پاراف و امضای موقت موافقتنامه بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت فدراسیون روسیه در مورد تسهیل صد

های هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران و فدراسیون روسیه، از دیگر  مقررات ورود، اقامت و خروج اعضای خدمه هواپیماهای شرکت

 .مصوبات این جلسه هیات دولت بود

 

/news/fa/ir.iana.www://http 85800D/%2%8۴%D 
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 اقتصاد کالن
 ایرنا 21/۴4/13۸5 :تاریخ خبر

  نرخ چهار گروه مواد خوراکی کاهش و سه گروه افزایش یافت نرخ چهار گروه مواد خوراکی کاهش و سه گروه افزایش یافت : : بانک مرکزیبانک مرکزی

خرده فروشی برخی از مواد خوراکی را در تهران برای هفته منتهی به  بانک مرکزی گزارش هفتگی میانگین قیمت -ایرنا -تهران

تیرماه امسال اعالم کرد که بر اساس آن نرخ چهار گروه نسبت به هفته قبل از آن کاهش، سه گروه دیگر افزایش یافت و چهار  11

  .گروه نیز ثابت ماند

رخ لبنیات، حبوب، قند و شکر و روغن نباتی نسبت به هفته اول به گزارش روز دوشنبه ایرنا از جدول های آماری بانک مرکزی، ن

 .درصد افزایش قیمت را تجربه کردند 7.5درصد و چای  5.0درصد، گوشت مرغ  5.8تیرماه ثابت ماند و برنج 

ه اول درصد نسبت به هفت 5.8درصد و گوشت قرمز  7.1درصد، سبزی های تازه  ۴.0درصد، میوه های تازه  5.5همچنین تخم مرغ 

 .تیر ماه کاهش نرخ داشتند

 لبنیات و تخم مرغ **

 .در هفته مورد بررسی بهای تمام اقالم گروه لبنیات بدون تغییر بود

 .هزار ریال فروش رفت 2هزار تا  0درصد کاهش داشت و شانه ای  5.5قیمت تخم مرغ معادل 

 برنج و حبوب  **

درصد  5.1تایلندی ثابت بود و قیمت برنج داخله درجه یک و درجه دو به ترتیب  در این هفته در گروه برنج بهای برنج وارداتی غیر

 .درصد افزایش یافت 55.۴و 

 .درصد افزایش داشت و سایر اقالم این گروه بدون تغییر بود 7.5در گروه حبوب بهای لوبیا چیتی معادل 

 میوه ها و سبزی های تازه  **

شهرداری، اقالم میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه در هفته مورد بررسی در میادین زیر نظر 

  .فروشی ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار عرضه می شد

درصد و انگور  7.8لو میوه فروشی های سطح شهر اقالم میوه و سبزی تازه را عرضه می کردند که در گروه میوه های تازه بهار ه

 .درصد کاهش داشت 8.8درصد تا  0.5درصد افزایش و قیمت سایر اقالم این گروه بین  7.0

درصد  5.2درصد و پیاز  7.8در گروه سبزی های تازه بهای لوبیا سبز و سبزی های برگی ثابت بود و قیمت گوجه فرنگی معادل 

 .درصد کاهش داشت 5.5تا  درصد 7.5افزایش و بهای سایر اقالم این گروه بین 

 گوشت قرمز و گوشت مرغ**

درصد کاهش و بهای گوشت  5.2درصد، گوشت تازه گاو و گوساله معادل  7.8در هفته مورد گزارش قیمت گوشت گوسفند معادل 

 .درصد افزایش یافت 5.0مرغ 

 قندو شکر، چای و روغن نباتی  **

درصد افزایش داشت و بهای قند و شکر و انواع روغن  7.5ی خارجی معادل در هفته منتهی به یازدهم تیرماه جاری ، قیمت چا
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 .نباتی بدون تغییر بود

 تغییرات یکساله قیمت ها **

درصد،  08.8درصد، حبوب  88.8درصد، برنج  8.8تیرماه امسال، نرخ لبنیات  55بر اساس اعالم بانک مرکزی در یکساله منتهی به 

درصد افزایش  5۴.0درصد و چای  08.8درصد، قند و شکر  08.8درصد، گوشت مرغ  0قرمز درصد، گوشت  1.5سبزی های تازه 

 .درصد کاهش قیمت داشته اند 5.0درصد و روغن نباتی  1.8درصد، میوه های تازه  5.8همچنین تخم مرغ .داشته است
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 اقتصاد محصوالت
 آیانا - 13۸۱تیر  1۱: تاریخ

  تومانی قیمت شکرتومانی قیمت شکر  ۰77۰77کاهش کاهش / / روز در بورس کاال روز در بورس کاال   ۴۴تن شکر طی تن شکر طی   ۳۰777۳۰777عرضه عرضه 

درحال حاضر : تومانی قیمت شکر در یک هفته اخیر خبر داد و گفت 177معاون بازرگانی شرکت بازرگانی دولتی ایران از کاهش 

 .عرضه این کاال بر تقاضا پیشی گرفته است

: تومانی قیمت شکر در یک هفته اخیر خبر داد و گفت ۰77معاون بازرگانی شرکت بازرگانی دولتی ایران از کاهش  

 .درحال حاضر عرضه این کاال بر تقاضا پیشی گرفته است

های هفته گذشته در بازار شکر را مورد اشاره  ، حسن عباسی معروفان، نا آرامی«پایگاه خبری بورس کاالی ایران»گزارش ایانا از به 

هفته گذشته مباحثی مبنی بر اینکه این کاال در بازار نایاب شده و قیمت آن افزایش یافته است، مطرح شد : قرار داد و اظهارداشت

 .گانی دولتی ایران اقدام به عرضه این محصول به بازار کردکه در پی آن شرکت بازر

ای سراسر کشور توزیع کرده  های زنجیره هزارتن شکر را در فروشگاه 87وی با بیان اینکه شرکت بازرگانی دولتی ایران درماه رمضان 

 .هزارتن شکر را در بورس کاال عرضه کردیم 80روز گذشته ما  ۴عالوه بر این، طی : است، گفت

با این وجود عرضه ما روزانه : هزارتن اعالم و اضافه کرد 5عضو هیات مدیره شرکت بازرگانی دولتی ایران نیاز کشور به شکر را روزانه 

 .هزارتن بوده است 8

ن ما امروز در محل سازما: معروفان با بیان اینکه در حال حاضر بازار شکر به آرامش رسیده و التهاب آن گرفته شده است، گفت

تولیدکنندگان، شیرینی و شکالت، تصفیه   های مربوطه از جمله انجمن ای با انجمن حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان جلسه

 .اذعان داشتند که بازار به تعادل رسیده است  کنندگان و غیره داشتیم، ضمن اینکه در جلسه مذکور خود این مسئوالن هم

دولتی ایران با بیان اینکه عرضه شکر به اندازه کافی و حتی بیش از نیاز بازار در حال انجام این مقام مسئول در شرکت بازرگانی 

 .های نظارتی باید بر این مساله کنترل داشته باشند که بازار داللی شکل نگیرد دستگاه: است، تاکید کرد

رخ این محصول بنابراعالم دست اندرکاران این ن: معروفان با تاکید بر اینکه ذخایر شکر کشور به اندازه کافی است، اظهارداشت

تومان کاهش به حدود  177تومان بوده که در یک هفته اخیر با  8777صنعت طی روزهای گذشته در مراکز عمده فروشی حدود 

 .تومان رسیده است 0577تا  0177

محصوالتی که قیمتی باالتر : است، افزود تومان 0877وی با بیان اینکه قیمت شکر عرضه شده توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران  

 .کنند از این نرخ مصوب دارند یا هزینه حمل و نقل و غیره به آنان خورده یا اینکه برخی دارند، گران فروشی می

اند  کردهتوصیه ما به دالالن، بنکداران و تمام کسانی که شکر خریداری : معاونت بازرگانی شرکت بازرگانی دولتی ایران تصریح کرد

تر به بازار عرضه کنند، چراکه ما  فروش برسانند، این است که محصول خود را هر چه سریع به امید اینکه گران شود تا آن را به

  .شوند میزان توزیع خود را افزایش خواهیم داد و این افراد قطعا متضرر می

/news/fa/ir.iana.www/:/http85250D/%8%B2 
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 اقتصاد محصوالت
 آیانا - 13۸۱تیر  2۴: تاریخ

  معامالت جو دامی در بورس کاال رونق چشمگیری می گیردمعامالت جو دامی در بورس کاال رونق چشمگیری می گیرد

معامالت جو دامی در هفته گذشته با رونق بیشتری نسبت به قبل انجام شده است و امید می رود که رونق در این معامالت 

 .دهمچنان ادامه داشته باش

معامالت جو دامی در هفته گذشته با رونق بیشتری نسبت به قبل انجام شده است و امید می رود که رونق در این 

 .معامالت همچنان ادامه داشته باشد

، احمد اباذری مدیرکل تامین و توزیع نهاده های دامی شرکت پشتیبانی امور «پایگاه خبری بورس کاالی ایران»به گزارش ایانا از 

در هفته های اخیر جلساتی برای مجاب کردن بازارسازها و ورود آنها به معامالت جو دامی در بورس کاالی ایران : کشور گفت دام

 .انجام شد و به این ترتیب در هفته گذشته شاهد افزایش حجم معامالت جو بودیم

یجاد صندوق هایی کرده که این بازارسازها مجاب شدند تا دولت برای تزریق منابع مالی به بازار سرمایه اقدام به ا: وی در ادامه افزود

 .تومان جو دامی بخرند و از این رو شاهد افزایش حجم معامالت جو در بورس کاال بودیم 057با قیمت میانگین 

این  دولت به جهاد کشاورزی در: اباذری همچنین در خصوص پرداخت مابه التفاوت خرید جو دامی به کشاورزان توسط دولت گفت

خصوص تکلیف کرده است که از طریق تسهیالت بانکی مابه التفاوت نرخ را به کشاورزان پرداخت کند که در صورت تحقق این امر، 

 .مشکلی برای پرداخت مابه التفاوت باقی نمی ماند

دامی با رقابت اندکی نیز  مدیرکل تامین و توزیع نهاده های دامی شرکت پشتیبانی امور دام کشور با اشاره به اینکه معامالت جو

در هفته های گذشته شاهد کاهش نرخ جهانی جو بودیم و موانع تعرفه ای نیز برای واردات جو : همراه بوده است، خاطر نشان کرد

 .ایجاد شد، اما رونق معامالت را شاهد نبودیم اما پیش بینی می کنیم که رونق هر چه بیشتر معامالت در راه باشد

تومان در بازار پیشنهاد می شد و به این ترتیب سبب  587تومان و جو فرانسوی و آلمانی نیز  577جو هندی : فتوی در ادامه گ

 .می شد تا خریداران راغب به خرید جو داخلی نباشند

فارش جو به این ترتیب جلساتی در جهاد کشاورزی برگزار شد و به منظور حمایت از تولید و کشاورز ایرانی، ثبت س: اباذری افزود

وارداتی با ارز مبادله ای لغو شد و این موضوع سبب شد تا قیمت جو وارداتی در مقطعی از زمان افزایش یابد اما رفته رفته قیمت ها 

 .متعادل شده و محصول ایرانی هم با استقبال روبه رو شده است

ند و یا اینکه در راه بودند، با قیمت هایی ارزان تر از البته هنوز برخی از محموله هایی که قبال ثبت سفارش شده بود: وی تاکید کرد

داخلی عرضه می شود، ولی با این حال، با اتمام جوهای وارداتی ثبت سفارش شده با قیمت ارز مبادله ای احتماال روند معامالت جو 

 داخلی بهتر از پیش شود
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 اقلیم و منابع طبیعی
 ایرنا 1۸/۴4/13۸5 :تاریخ خبر

  برداشت سقز از درختان بنه در چهارمحال وبختیاری ممنوع شد برداشت سقز از درختان بنه در چهارمحال وبختیاری ممنوع شد 

مجوز از برداشت سقز از درختان بنه در استان بدون : مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری چهارمحال و بختیاری گفت  -ایرنا -شهرکرد

  .این اداره کل ممنوع است

برداشت سقز از : علی محمدی مقدم روز شنبه با اشاره به آغاز برداشت سقز در استان چهار محال بختیاری به خبرنگار ایرنا افزود 

 .درختان بنه این استان تا زمانی که مجوز برداشت صادر نشود،ممنوع و با متخلفان برخورد جدی صورت می گیرد

در صورت موافقت با صدور مجوز برای برداشت سقز در استان،اولویت برداشت با مجوز با بهره برداران محلی و با : اظهار داشتوی 

 .رعایت اصول فنی و زیرنظر اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان انجام خواهد پذیرفت

استان را بنه زارهای تشکیل می دهد که بیشترین میزان  هزار هکتار از مساحت جنگلهای87هم اکنون: محمدی مقدم اظهار داشت

 .این مناطق در شهرستان لردگان قرار دارد

به گفته وی،عملیات شیره گیری از درختان و گیاهان دارویی و خوراکی همچون بنه در استان شامل کاسه گذاری، کت زدن، 

 .ونی برخورد می شودخراش پوست و تنه درختان بنه ممنوع است و با متخلفان بصورت قان

این ممنوعیت برای حفظ سالمت درختان و رویشگاههای آنها همچنان ادامه دارد و :مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان افزود

 .در صورت مشاهده هرگونه تخلف، با فرد یا افراد خاطی برابر قانون برخورد می شود

ورت مشاهده هر گونه تخلف و برداشت غیر مجاز سقز ،این تخلف را به محمدی مقدم، از مردم و جوامع محلی خواست تا در ص

 .ادارات منابع طبیعی استان اطالع رسانی کنند

به گزارش ایرنا ،سقز، صمغی به رنگ سبز خیلی روشن، غلیظ و بسیار چسبنده است که استفاده دارویی فراوان داشته و به عنوان 

 .راحتی های گوارشی استفاده می شودیک ملین قوی در درمان یبوست و درمان نا

 نامند که نام علمی آن در میان جنگل های رشته کوه های زاگرس درختی وجود دارد که آن را پسته وحشی یا بنه می 

Pistaciaatlantica شود  بوده و در زبان محلی به آن بنه گفته می. 

سال و یا حتی بیشتر عمر  877زیست است و در شرایط مناسب تا بنه درختی مقاوم است که از اهمیت زیادی برخوردار بوده و دیر 

 .درخت بنه منبع تولید شیره سقز است که از آن به عنوان آدامس کوهی نیز یاد می کنند .می کند

هکتار مراتع در مناطق نیمه خشک کشور است، که هم اکنون یک سوم 27استان چهارمحال وبختیاری با دارا بودن یک میلیون و 

تع به دلیل تغییرات اقلیمی و همچنین کاهش بارش، برداشت بی رویه آب ، فرسایش خاک جزء مناطق فقیر شده و این استان مرا

  .به سمت بیابانی شدن پیش می رود

هکتار در حوزه  ۴77هزار و  805هکتار وسعت چهارمحال و بختیاری، یک میلیون و  877هزار و  518از مجموع یک میلیون و 
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هکتار در حوزه آبخیز رودخانه  077هزار و  50هکتار در حوزه آبخیز رودخانه زاینده رود،  277هزار و  5۴8دخانه کارون، آبخیز رو

  .هکتار در حوزه آبخیز داخلی قرار دارد 877هزار و  07دز و 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 ایرنا 2۴/۴4/13۸5 :تاریخ خبر

  درصدی بارش ها در مقایسه با میانگین دراز مدت درصدی بارش ها در مقایسه با میانگین دراز مدت   ۰۰کاهش کاهش 

تا روز ( ۸4مهرماه )حجم بارش های کشور از ابتدای سال آبی جاری : شرکت مدیریت منابع آب ایران اعالم کرد -ایرنا -تهران 

  .درصد کاهش داشته است 2به میانگین درازمدت نسبت  (شنبه)گذشته

، ارتفاع کل ریزش های جوی از اول ( پاون)به گزارش روز یکشنبه گروه اقتصادی ایرنا به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو 

 .میلی متر است 085تیرماه جاری، بالغ بر  52مهرماه سال گذشته تا 

وی دفتر مطالعات پایه شرکت مدیریت منابع آب ایران، این میزان بارندگی نسبت به میانگین بر اساس آخرین آمار منتشر شده از س

 05میلی متر و حدود  58۴دو درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته ( میلیمتر 085)دوره های مشابه دراز مدت 

 .درصد افزایش داشته است

میلیارد مترمکعب بوده که بیشترین میزان بارندگی  887.52۴معادل  (تیرماه52)یروز تا پایان د 582۴حجم بارش ها از ابتدای مهر 

میلی 50.0میلی متر و کمترین میزان در ایستگاه بشرویه خراسان جنوبی با  5۴21از ابتدای سال آبی در ایستگاه ترکرود رامسر با 

  .متر بارندگی گزارش شده است

/805۴0887/News/fa/ir.irna.www://http 
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 انتصابات
 فارس - ۸۱/۴۰/1۱ : تاریخ

  با رجایی مدیرعامل شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی شد با رجایی مدیرعامل شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی شد 
کشاورزی در احکام جداگانه از سوی وزیر جهاد کشاورزی، مدیرعامل و اعضای جدید هیات مدیره شرکت مادر تخصصی خدمات 

  .منصوب شدند

را به ( نماینده سابق مجلس)به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، محمود حجتی طی حکمی عباس رجایی  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .عنوان مدیر عامل شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی منصوب کرد

شرکت مادر  5821تیرماه  1استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  در بخشی از این حکم آمده است، به

تخصصی خدمات کشاورزی و به موجب این حکم به عنوان عضو موظف هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مذکور به مدت دو سال 

 .شوید منصوب می

می جداگانه، علی اصغر منصور خاکی را به عنوان عضو موظف همچنین به استناد صورتجلسه یاد شده، وزیر جهاد کشاورزی در احکا

حسین شاهنوازی، حاصل داسه و جلیل راضی   و رئیس هیات مدیره شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی به مدت دو سال و نیز

 .را به عنوان عضو موظف هیات مدیره شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی به مدت دو سال منصوب کرد
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 انتصابات
 فارس - ۸۱/۴۰/1۱ : تاریخ

  با رجایی مدیرعامل شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی شد با رجایی مدیرعامل شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی شد 
کشاورزی، مدیرعامل و اعضای جدید هیات مدیره شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی در احکام جداگانه از سوی وزیر جهاد 

  .منصوب شدند

را به ( نماینده سابق مجلس)به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، محمود حجتی طی حکمی عباس رجایی  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .مادر تخصصی خدمات کشاورزی منصوب کردعنوان مدیر عامل شرکت 

شرکت مادر  5821تیرماه  1در بخشی از این حکم آمده است، به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 

تخصصی خدمات کشاورزی و به موجب این حکم به عنوان عضو موظف هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مذکور به مدت دو سال 

 .شوید منصوب می

همچنین به استناد صورتجلسه یاد شده، وزیر جهاد کشاورزی در احکامی جداگانه، علی اصغر منصور خاکی را به عنوان عضو موظف 

حسین شاهنوازی، حاصل داسه و جلیل راضی   و رئیس هیات مدیره شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی به مدت دو سال و نیز

 .ه شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی به مدت دو سال منصوب کردرا به عنوان عضو موظف هیات مدیر
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 انتصابات
 آیانا - 13۸۱تیر  1۱: تاریخ

  کار کردکار کرد  ایکاردا در ایران آغاز بهایکاردا در ایران آغاز بهرئیس جدید دفتر نمایندگی رئیس جدید دفتر نمایندگی 

در مراسم معارفه رئیس جدید دفتر نمایندگی ایکاردا در ایران که در ستاد سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی برگزار شد، 

 .عنوان رئیس جدید دفتر نمایندگی ایکاردا در ایران کار خود را آغاز کرد مطهر به سیدیعقوب صادقیان

فه رئیس جدید دفتر نمایندگی ایکاردا در ایران که در ستاد سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج در مراسم معار

عنوان رئیس جدید دفتر نمایندگی ایکاردا در ایران کار خود را آغاز  مطهر به کشاورزی برگزار شد، سیدیعقوب صادقیان

 .کرد

ارفه رئیس جدید دفتر نمایندگی ایکاردا در ایران که روز گذشته ، درمراسم مع(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

عنوان رئیس جدید دفتر نمایندگی  مطهر به در ستاد سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی برگزار شد، سیدیعقوب صادقیان

 .ایکاردا در ایران کار خود را آغاز کرد

ویژه  های اجراشده در زمینه کشاورزی به ر ایران ضمن بیان کوتاهی از فعالیتدر این مراسم سیدعطا رضایی، رئیس پیشین ایکاردا د

تواند نقش مؤثری در های این سازمان یاد کرد که میکشت دیم، مشارکت ایکاردا را در ایران در زمینه کشت دیم یکی از همکاری

الملل تقسیم کرد و سیاق برخورد  نبه و چندجانبه و بینالملل را به دو بخش ارتباطات دوجا وی ارتباطات بین.این زمینه داشته باشد

های اتخاذشده از سوی کشورها را در این  رئیس پیشین ایکاردا در ایران نقش سیاست.با این دو حوزه را بسیارمتفاوت عنوان کرد

 .دهد تواند حتی ارتباطات فنی دوجانبه را به کلی تحت تأثیر قرار حوزه بسیار تأثیرگزار دانست که می

المللی شد و این ارتباطات  های بین رضایی با تأکید بر موقعیت خاص ایران در دنیا خواستار تقویت هرچه بیشتر ارتباطات با سازمان

 .المللی دانست های بین را مایه گرفتن سهم کشور از این سازمان

المللی خواستار تقویت  های بین اورزی با سازمانالمللی بین سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کش وی برای بهبود ارتباطات بین

 .الملل سازمان از بعد نیروی کارشناسی شد هرچه بیشتر دفتر روابط بین

مطهر، نماینده جدید ایکاردا در ایران با بیان اینکه تحکیم روابط میان سازمان تحقیقات و ایکاردا  در ادامه، سیدیعقوب صادقیان

 .های نزدیک و هماهنگ در این زمینه تأکید کرد ه از سوی هر دو مجموعه است، بر همکاریهای همه جانب مستلزم همکاری

همچنین اسکندر زند، معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی منصوب شدن یک ایرانی را به نمایندگی از 

های سیدعطا رضایی که در شرایط  رد و ضمن تشکر از فعالیتهای ایکاردا یاد ک ایکاردا در دفتر نمایندگیش را از نخستین تجربه

 .کردند نقش وی را بسیار خوب عنوان کرد و موفقیت او را خواستار شد های فنی را پیگیری می ها فعالیت سخت تحریم

های  و همکاریکند مهم دانست  رئیس سازمان تات، استفاده از ایکاردا در پروژه امنیت غذایی که مراحل نهایی خود را طی می

ها و مراکز تحقیقاتی را مهم برشمرد و ارتباطات دوجانبه در زمینه آموزش اعضای هیأت علمی را فرصت مناسبی  نزدیک با مؤسسه

عمل آمد و حکم انتصاب سیدیعقوب  در پایان با اهدای لوح تقدیر به سیدعطا رضایی ازخدمات وی تقدیر به.در این زمینه یاد کرد

 ./ه وی ابالغ شدمطهر ب صادقیان
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 کشمش/ انگور
 آیانا - 13۸۱تیر  1۱: تاریخ

  شودشود  های جانبی برگزار میهای جانبی برگزار می  همایش ملی انگور و فرآوردههمایش ملی انگور و فرآورده

های نوین محققان و  زایی این محصول و آگاهی از یافته تولید، فرآوری، اشتغالهای  منظور معرفی و تبادل نظر پیرامون ظرفیت به

در مرکز استان خراسان شمالی،  5821شهریورماه  58و  50 "های جانبی همایش ملی انگور و فرآورده"اندیشمندان این حوزه، 

 .شود بجنورد، برگزار می

های نوین  زایی این محصول و آگاهی از یافته فرآوری، اشتغال های تولید، منظور معرفی و تبادل نظر پیرامون ظرفیت به

در مرکز  7۳3۰شهریورماه  71و  70 "های جانبی همایش ملی انگور و فرآورده"محققان و اندیشمندان این حوزه، 

 .شود استان خراسان شمالی، بجنورد، برگزار می

به اهمیت و نقش انگور در اقتصاد کشور و نیز استان خراسان شمالی و ، با توجه (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های نوین محققان و  زایی این محصول و آگاهی از یافته های تولید، فرآوری، اشتغال منظور معرفی و تبادل نظر پیرامون ظرفیت به

در مرکز استان خراسان شمالی، بجنورد،  5821در شهریورماه  "های جانبی همایش ملی انگور و فرآورده"اندیشمندان این حوزه، 

های تولید و ارتقای  های بسیار خوبی برای توسعه عرصه ، زیرساخت5825پس از برگزاری جشنواره انگور در سال .شود برگزار می

بهبود  هدف برگزارکنندگان این همایش ملی، پرداختن هرچه بیشتر به زوایای فنی و علمی.صنایع مرتبط با این محصول فراهم شد

گذاران و تجارت  ها، سالمت تولید و کیفیت و جلب مشارکت سرمایه ها و فرصت های آن و توجه به چالشتولید انگور و فرآورده

های انگور،  شناختی و اقلیمی در توسعه باغ های بوم ها و چالش توان به فرصت از محورهای این همایش می.خارجی در این باره است

گذاری و تجارت،  آوری و صنایع تبدیلی و تکمیلی، سرمایه وری عوامل تولید، فن های انگور، مدیریت و بهره ی باغاصالح، احیا و بهساز

 .محیط زیست، پایداری و سالمت تولید اشاره کرد

ئوالن استان خراسان شمالی با برپایی این همایش، میزبان اندیشمندان، محققان، مبتکران، صاحبان صنایع تبدیلی و تکمیلی و مس

 .گزاران حوزه باغبانی کشور خواهد بود و سیاست

و  50این همایش به میزبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان 

 ./شهریورماه سال جاری در بجنورد برگزار خواهد شد 58
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 انگور
  ایرنا- 15/۴4/13۸5 :تاریخ خبر

  در باغ های انگور ممنوع است در باغ های انگور ممنوع است « « دروسباندروسبان»»استفاده از سم استفاده از سم 

  .در باغ های انگور هشدار داد' کلروپریفوس'مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ملکان در استفاده از سم دروسبان  -ایرنا  -تبریز 

این سم از سموم با ماندگاری باال در انگور حتی در محصول کشمش است و : علی صیادی روز سه شنبه به خبرنگار ایرنا گفت

کشورهای اروپایی هدف صادراتی این محصول، در آزمایش های اولیه و در صورت اثبات وجود این سم، محموله های صادراتی را 

 .برگشت می دهند

تانداردهای بهداشتی را رعایت نکرده و نسبت به حذف باقی مانده سموم اقدام نکنیم بیشترین لطمه را به اگر ما اس: وی افزود

 .صادرات کشمش می زنیم

کشورهای رقیب صادراتی ما در زمینه کشمش مصوبه جدید اتحادیه اروپا درباره کاهش : مدیر جهاد کشاورزی ملکان اظهار کرد

( دورسبان)«کلروپریفوس»دستور کار خود قرارداده اند و مصرف تعدادی از سموم پرخطر از جمله باقی مانده سموم را به سرعت در 

 .را ممنوع اعالم کرده اند

 .مبارزه بیولوژیک با آفات کشاورزی بهترین جایگزین استفاده از سموم شیمیایی است: صیادی تاکید کرد

میلیارد ریال از  177هزارو  0هزار تن کشمش به ارزش بیش از  5از مدیر جهاد کشاورزی ملکان با اشاره به اینکه ساالنه بیش 

صادرات این محصول در صورت استفاده نکردن از سموم مضر و خطرناک : شهرستان ملکان به خارج از کشور صادر می شود، گفت

 .هزار تن قابل افزایش است 57به بیش از 

 .نین آسیب می زند و کودکان را گرفتار بیماری های روانی می کندبر اساس تحقیقات صورت گرفته سم کلروپرفیوس به مغز ج

 .کیلومتری تبریزمرکز استان آذربایجان شرقی واقع است511هزار نفر جمعیت در  557شهرستان ملکان با 
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 و قیمت هابازار 
 خبرنگاران جوان – 13۸۱تیر  1۱: تاریخ

  مرغ گران شدمرغ گران شد

با توجه به تعطیالت پیش رو پیش بینی می شود که قیمت مرغ : عضو هئیت مدیره اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی گفت

 .تومانی قیمت همراه است 877الی  077دربرخی استان ها مسافر پذیر با افزایش 

با اشاره  خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،عظیم حجت عضو هئیت مدیره اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی در گفتگو با 

هزار تن گوشت مرغ در کشور تولید شده که از این میزان  577میلیون و  0ساالنه به طور متوسط : به تولید ساالنه مرغ اظهارداشت

 .هزار تن آن مازاد بر نیاز مصرف داخلی است 517الی  577

با توجه به ظرفیت های صادراتی به سهولت امکان صادرات این رقم و حتی بیش از آن : وی با اشاره به ظرفیت صادرات مرغ گفت

 .وجود دارد به شرط کاهش هزینه تمام شده

اگر دولت از محل اعتبارات هزینه تولید مرغ زنده را کاهش دهد از این رو این امر قدرت رقابت در بازارهای منطقه : حجت ادامه داد

 .را افزایش می دهد

 . هزار تن مرغ به بازارهای هدف صادر می شود 8الی  0ماهانه به طور متوسط حدود :وی در خصوص میزان صادرات گفت

هزار و  ۴درحال حاضر قیمت هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری : هئیت مدیره اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ادامه داد عضو

 .تومان است 177هزار و  0هزار تومان و برای مصرف کننده  1الی  877

ش قیمت مرغ را به همراه درصدی ذرت و جوجه یک روزه افزای 81افزایش هزینه : وی با اشاره به عرضه مرغ منجمد بیان کرد

 .داشته و حال قیمت باالی نهاده ها و عرضه مرغ منجمد ، کاهش قیمت و به دنبال آن زیان مرغداران را به همراه داشته است

با توجه به تعطیالت پیش رو و تعدد سفرها پیش بینی می شود که : حجت با اشاره به پیش بینی قیمت مرغ در روزهای آتی گفت

 .تومانی قیمت همراه است 877الی  077ر تهران با کاهش و دربرخی استان ها مسافر پذیر با افزایش قیمت مرغ د
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 بازار و قیمت ها
 1۴:27 - 13۸۱تیر  1۱: تاریخ

  تعطیلی کارخانه های شکر کذب استتعطیلی کارخانه های شکر کذب است/ / ارزان شدارزان شد  شکرشکر

با توجه به بحث تنظیم بازار و عرضه بیش از نیاز داخل در بورس موجب شده قیمت :معاون داخلی شرکت بازرگانی دولتی گفت

 .تومان کاهش یافته است 177هزار و  0شکر سه هزار تومانی به مرز 

با اشاره به اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  خبرنگاردولتی در گفتگو با حسن عباسی معروفان معاون داخلی شرکت بازرگانی 

مقایسه با سه الی چهار بازارجهانی شکر به دالیل مختلفی همچون جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا در : بازارجهانی شکر اظهار داشت

 .ماه گذشته نوسانات مختلفی را تجربه نموده است

دالر رسیده  177دالر به بیش از  877قیمت شکر در بازارهای جهانی به دنبال تنش های اخیر در بازار پولی و مالی از  :وی افزود

 .داخلی نیز متاثر از بازارهای جهانی باشد که از این رو بسیاری از تولیدکنندگان و عرضه کنندگان انتظار دارند که بازار

به  قیمت شکر ببش از سه هزار تومان  از نیاز داخلی در بورس با توجه به بحث تنظیم بازار و عرضه بیش:عباسی معروفان ادامه داد

 .تومان رسیده است 177هزار و  0مرز 

منجر به التهابات اخیر بازار داخلی شکر شده ، که بایستی تنها سودجویی دالالن : معاون داخلی شرکت بازرگانی دولتی تصریح کرد

سازمان بازرسی و حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نظارت بیشتری بر بازار داشته باشند تا از سودجویی برخی دالالن 

 .جلوگیری به عمل آید

این امر را قبول نداریم چرا که تا کنون هیچ کارخانه ای : وی با اشاره به تاثیر تعطیلی کارخانه ها شکری بر گرانی محصول بیان کرد

 .به سبب نبود شکر تعطیل نشده و تنها کارخانه شکر ورامین به علت پاره ای مشکالت تعطیل شده است
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 قیمت هابازار و 
 خبرنگاران جوان - 13۸۱تیر  1۱: تاریخ

  کاهش عرضه میوه های ممنوعه خارجیکاهش عرضه میوه های ممنوعه خارجی

با وجود سخت گیری و برخورد شدید، در داخل میادین میوه و تره بار و مرزها عرضه میوه های : رئیس اتحادیه میوه و سبزی گفت

با  خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،گو با مجتبی شادلو نائب رئیس اتحادیه باغداران در گفت.خارجی کاهش یافته است

با توجه به وفور تولید و قیمت مناسب انواع و اقسام محصوالت دانه دار و : اشاره به آخرین وضعیت میوه های قاچاق اظهار داشت

 .هسته دار ، حضور میوه های خارجی منطقی نیست

سودجویانی به دنبال سود هنگفت قاچاق هستند از این رو الزم است که برخورد جدی با این افراد صورت گیرد تا شاهد : فزودوی ا

عرضه میوه های خارجی درمغازه فروشی های سطح شهر نباشیم چرا که به سبب عدم نظارت و قرنطینه بر روی این محصوالت 

 .امکان ورود آفات به باغات زیاد است

در چنین شرایطی که قیمت فروش محصوالت کشاورزی جوابگوی هزینه تمام شده  :رئیس اتحادیه باغداران تصریح کرد نایب

 .کشاورزان نیست الزم است که تمهیداتی بیندیشیم تا قیمت ها به تعادل برسد

  عرضه میوه های ممنوعه خارجی کاهش یافت  ***

وضعیت عرضه : گفت، خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانهمچنین حسین مهاجران رئیس اتحادیه میوه و سبزی در گفتگو با 

 .به طور چشمگیری کاهش یافته است میوه های خارجی به سبب عدم استقبال مردم و فراوانی تولید

با وجود سخت گیری و برخورد شدید، در داخل میادین میوه و تره بار و مرزها عرضه میوه های خارجی کاهش یافته : وی افزود

 .است

مان، هزار تو 50الی  57در حال حاضر قیمت هر کیلو لیمو ترش برزیلی : مهاجران با اشاره به قیمت میوه های خارجی بیان کرد

 .هزار تومان است 50هزار تومان و سیب فرانسه  50الی  57هزار تومان، گالبی چینی  2الی  0پرتقال مصری 
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 بازار و قیمت ها
 جوانخبرنگاران  - 13۸۱تیر  2۴: تاریخ

  توقف صادرات، قیمت هندوانه را کاهش دادتوقف صادرات، قیمت هندوانه را کاهش داد

به دنبال توقف صادرات و مشکالت تولیدکننگان برخی از محصوالت صادراتی از جمله :رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی گفت

 .قیمت هندوانه دچار تغییر و تحوالتی شد و به شدت کاهش یافت

با اشاره به تاثیر  خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،زی در گفتگو با سید رضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاور

طی سالهای گذشته عراق یکی از بازارهای صادراتی و تجاری کشور ما به شمار : توقف صادرات در کاهش قیمت هندوانه اظهارداشت

 .ر روند صادراتی آن وجود نداردمی رود که متاسفانه ثباتی د

طی چند : وی با اشاره به آنکه تصمیمات سیاسی و غیر سیاسی ناخود آگاه ضربه مهلکی به امر صادرات به عراق وارد می کند، گفت

ادرات هفته اخیر به دلیل عدم تمایل تجار عراقی به توسعه صادرات با ایران و مطرح شدن اخذ تعرفه باال از سوی گمرکات عراق، ص

 . برخی محصوالت ممنوع شد

به دنبال توقف صادرات و مشکالت تولیدکننگان برخی از محصوالت صادراتی از جمله قیمت هندوانه دچار تغییر و : نورانی ادامه داد

 .تحوالتی شد و به شدت کاهش یافت

نامه ریزی و انعقاد قرارداد بین کشورها باشد از امر صادرات باید توام با بازاریابی، بر: رئیس اتحادیه محصوالت کشاورزی تصریح کرد

این رو نمی توان تنها در زمانیکه بازار با کاالی مازاد مواجه است نسبت به صادرات ان اقدام نمود چرا که در اینصورت سودی عاید 

 .تولیدکنندگان و صادرکنندگان نخواهد شد
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 بازار و قیمت ها
 فودپرس 13۸5تیر ماه  1۸شنبه 

  تر کردتر کرد  جوجه کباب، مرغ را گرانجوجه کباب، مرغ را گران

قیمت مرغ به علت افزایش سفر و افزایش تقاضا در آخرین روزهای : رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی گفت <مواد غذایی

 .هزار تومان خواهیم بود 8به شهرهای شمالی گران شد که از فردا شاهد کاهش قیمت برای این محصول به زیر هفته گذشته 

شود و با توجه  با وجود اینکه مرغ از شهرهای شمالی وارد تهران می: مهدی یوسف خانی در خصوص علت افزایش قیمت مرغ گفت

فزایش تقاضا برای این کاال شاهد افزایش قیمت مرغ در دو سه روز اخیر به سفرهای مردم در روزهای اخیر به شهرهای شمالی و ا

شود این قیمت از فردا با  هزار تومان رشد کرده که پیش بینی می 8قیمت مرغ در در روزهای اخیر تا : وی در ادامه افزود.ایم بوده

 .حصول روبرو باشیمتومانی از فردا برای این م 077روند نزولی روبرو شود و با کاهش قیمتی حداقل 

هزار تومان بوده که این قیمت در  1قیمت مرغ زنده در قبل از تعطیالت : رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تصریح کرد

 .هزار تومان رسانده است 8به  577تا  ۴77هزار و  0تومان رسیده و مرغ زنده را از  ۴77هزار و  1رزهای اخیر به 

با توجه به اینکه در خرداد ماه میزان تولید مرغ : ه از فردا شاهد کاهش قیمت مرغ خواهیم بود گفتیوسف خانی با بیان اینک

 877هزار و  0تومانی به  077شود قیمت مرغ از فردا با کاهش  افزایش یافت و هیچ محدودیتی در عرضه نداریم پیش بینی می

 .تومان باشیمهزار  0تومان برسد و تا پایان ماه شاهد کاهش قیمت مرغ تا 

هزار تومان برای هر کیلو مرغ قیمت مطلوب و متعادلی است که از روزهای آینده شاهد عرضه مرغ  0قیمت : وی خاطر نشان کرد

 .با این قیمت خواهیم بود

85b57b5785۴e=Id?aspx.Post/ir.foodpress://http 
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 برنامه و سیاست ها
 فارس - ۸۱/۴۰/1۱ : تاریخ

  گیردگیرد  پذیر صورت میپذیر صورت می  قانون رفع موانع تولید رقابتقانون رفع موانع تولید رقابت  ۰7۰7نامه اجرایی ماده نامه اجرایی ماده   آیینآیین  7۰7۰در قالب اصالح ماده در قالب اصالح ماده 
ها اجازه  اختصاص بخشی از اعتبار استانی به شکل کمک فنی و اعتباری به کشت متراکم و گلخانه سازمان جهادکشاورزی استان 

های تراکم های فنی و اعتباری از محل اعتبارات مصوب مربوط جهت توسعه کشتیافت بخشی از اعتبارات استانی را در قالب کمک

  .ای اختصاص دهدگلخانه 

قانون ( 17)نامه اجرایی ماده  آیین( 50)، اصالح ماده روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایرانبه نقل از  خبرگزاری فارسش به گزار

ور برای اجرا به وزارت جهادکشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نیرو، پذیر و ارتقای نظام مالی کش رفع موانع تولید رقابت

 .ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ابالغ شد سازمان مدیریت و برنامه

معاونت حقوقی رئیس جمهور و به  5821/8/01مورخ  05058/81558به پیشنهاد شماره  5821/۴/0هیأت وزیران در جلسه 

 :ستناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تصویب کردا

نامه شماره  پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویبقانون رفع موانع تولید رقابت( 17)نامه اجرایی ماده آیین( 50)ماده 

 :شودبه شرح زیر اصالح می  582۴/۴/۴هـ مورخ 10717ت/۴58۴1

ریزی و توسعه استان بخشی از اعتبارات استانی  شود با تأیید شورای برنامه سازمان جهادکشاورزی استان اجازه داده میـ به 50ماده

 ای موضوع این آیین های تراکم گلخانههای فنی و اعتباری از محل اعتبارات مصوب مربوط جهت توسعه کشترا در قالب کمک

 .نامه اختصاص دهد

=nn?php.newstext/com.farsnews.www://http58217۴557778۴0 
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 برنامه و سیاست ها
 فارس - ۸۱/۴۰/2۴ : اریخت

  رویه کود با وجود پتانسیل تولید داخلی رویه کود با وجود پتانسیل تولید داخلی   واردات بیواردات بی/ / خوردخورد  الیحه جامع خاک، همچنان خاک میالیحه جامع خاک، همچنان خاک می
در خاکها مصرف کود براساس آزمون خاک نبوده و علیرغم کم بودن میزان مصرف : مؤسسه تحقیقات خاک و آب گفترئیس اسبق 

  .در مقایسه با میانگین جهانی، شاهد مصرف غیراصولی کود هستیم

هر ساله موسسه  :منابع طبیعی، حسین بشارتی گفت به نقل از سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و خبرگزاری فارسبه گزارش 

تحقیقات خاک و آب بنابر درخواست معاونت زراعت و باغبانی کود مورد نیاز کشور را برآورد و در قالب مجلد و لوح فشرده در 

 .ارائه میشوداین برآوردها به تفکیک استان و محصول به معاونتهای زراعت و باغبانی . دهد اختیار این معاونتها قرار می

میلیون تن در سال است تا  ۴وی با اشاره به اینکه طبق برآوردهای موسسه تحقیقات خاک وآب، نیاز کشور به انواع کودها بیش از 

میزان کود مصرفی که تدارک و در اختیار بهره  :بتوان به عملکرد مورد انتظاردست یافته و محصول با کیفیت برداشت کرد، افزود

گیرد معموال کمتر از میزانی است که برآورد شده است و دلیل عمده آن عدم تامین اعتبارات کافی برای خرید  می برداران قرار

 .کودها می باشد

 خودکفایی در کود نیتروژنه و وابستگی در کودهای فسفره

واردات این نوع کود در گذشته  :است، عنوان کرد( معموال اوره)درصد کودهای مصرفی کود نیتروژنی 17با بیان اینکه حدود  بشارتی

ها تولید این نوع کود عالوه بر تامین نیاز داخلی، بخشی از آن  شد و خوشبختانه طی سال های اخیر با توسعه پتروشیمی انجام می

 .صادر می شود

س اطالعات موجود های کشور نیازی به فسفر ندارند، براسا علیرغم برخی اظهارات غیرکارشناسی که گفته می شود خاک :وی افزود

درصد 07هزار نمونه خاک که متعلق به نقاط مختلف کشور است، بیش از  07در موسسه تحقیقات خاک و آب، و نتایج آنالیز حدود 

اراضی کشاورزی کشور دچار کمبود فسفراست و مصرف کودهای فسفری در این اراضی افزایش کمیت و کیفیت محصول را به 

 .دنبال خواهد داشت

با توجه به سطح اراضی دچار کمبود، مقدار فسفر موجود در خاکها، نوع : بق مؤسسه تحقیقات خاک و آب تصریح کردرئیس اس

هزار تن کود های فسفری نیاز 077محصوالت کشاورزی و عملکردی که از این محصوالت مورد انتظار است، کشور ساالنه به حدود 

 .شود درصد آن در داخل کشور تولید می 57وارداتی است و کمتراز  "ه فسفر"درصد کودهای  27دارد که متاسفانه بیش از 

متاسفانه کودهای وارداتی فسفره بعضا دارای آلودگی باالی کادمیم است از این رو این آالینده وارد خاک اراضی : بشارتی گفت

تولید این نوع کود در کشور وجود داشته  این درحالی است که پتانسیل. اندازد کشاورزی شده و سالمت گیاه و انسان را به خطر می

نامگذاری شده این موضوع  "اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل"و شایسته است، در سالی که از سوی مقام معظم رهبری بنام سال 

 .دمورد عنایت مسوالن ذیربط قرار گرفته و تولید این کود در کشور که تحقق اقتصاد مقاومتی است، در دستور کار قرار گیر

 تولید انواع کودها در داخل کشور نیازمند حمایت های مالی است

درصد خاکها به کمبود این عنصر دچار بوده و 81در مورد پتاسیم نیز آمار و اطالعات خاکها نشان می دهد که حدود : وی افزود

لیه خاکها از پتاسیم مواجه هستیم به عنوان مثال در خاکهای شالیزاری شمال کشور با تخ. عامل محدود کننده تولید محصول است

 .و مصرف کودهای پتاسیمی در شالیزارها تاثیر قابل توجهی بر عملکرد دارد

هزارتن کودهای پتاسیمی نیاز دارد که مشابه کودهای فسفری مقدار اندکی در کشور 877کشور ساالنه به حدود : بشارتی گفت

کشور وجود داشته و اخیرا اقدامات ارزشمندی در راستای تولید کود سولفات در این مورد نیز پتانسیل تولید در . تولید می شود

http://www.farsnews.com/
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پتاسیم در کشور صورت گرفته و تولید آن در سطح پایلوت موفقیت آمیز بوده ولی تولید انبوه آن به دلیل تنگناهای اعتباری هنوز 

 .محقق نشده و نیازمند حمایت های مالی است

 نگین مصرف جهانی کمتر استمیانگین مصرف کود در کشور از میا

بعضا گفته می شود کودهای شیمیایی زیادی در کشور مصرف می شود و سالمت : رییس اسبق موسسه تحقیقات خاک و آب، گفت

محصوالت کشاورزی را تهدید می کند، نکته قابل توجه این است که میانگین مصرف کود در کشور از میانگین مصرف جهانی کمتر 

 .رویه و غیراصولی کود روبرو هستیم دی با استفاده بیاست ولی در موار

در خاکها مصرف کود براساس آزمون خاک نبوده و در مزارعی که نیاز به کود نداریم، همچنان کود مصرف می  :وی تصریح کرد

مقایسه با  کنیم و در مزارعی که کود باید مصرف شود، بدالیلی کود مصرف نمی شود، لذا علیرغم کم بودن میزان مصرف در

 .میانگین جهانی، شاهد مصرف غیراصولی کود هستیم

نکته دیگر در مورد مصرف کودها، نسبت کودهای مصرفی است که عمده کود مصرفی را کودهای نیتروژنی  :بشارتی بیان داشت

 .تشکیل می دهد و مقدار مصرف کودهای پتاسیمی و کودهای محتوی عناصر کم مصرف در کشور خیلی کم است

 م توازن در توزیع کود در اراضی کشاورزیعد

تنها با افزایش میزان کود در کشور نمی توان افزایش : شود، گفت "آزمون خاک مصرف"بشارتی با اشاره به اینکه کود باید براساس 

انی برای محصول عملکرد تولید محصوالت را انتظار داشت، چراکه مصرف بیشتر کود در اراضی که عناصر غذایی آن باالتر از حد بحر

 .است نه تنها به افزایش تولید منجر نخواهد شد، بلکه آلودگی منابع آب و خاک و هدر رفت هزینه ها را بدنبال خواهد داشت

شود و در جای دیگر  براساس برخی مشاهدات در بعضی موارد که خاک نیاز به عناصر مواد غذایی ندارد کود استفاده می: وی افزود

 .افتد کنیم و در نهایت سالمت محصوالت کشاورزی به خطر می ت و نیاز به عناصر غذایی دارد کود مصرف نمیکه خاک فقیر اس

 های الزم فراهم شود باید زیر ساخت "آزمون خاک"برای مصرف کود براساس 

و نقشه های وضعیت  تهیه نقشه های خاک با مقیاس مدیریت پذیر یکی از اقداماتی است که باید صورت گیرد: تاکید کرد بشارتی

های موجود درسطح کشور  حاصلخیزی خاکها تهیه شود تا اراضی کشاورزی شناسنامه دار شوند و باید در این خصوص از پتانسیل

 .نظیر آزمایشگاههای آنالیز خاک و آب استفاده کرد

برنامه ریزی شود که کشاورز در مسیر  ای تغییر یافته و باید سیاستها به گونه: رئیس اسبق مؤسسه تحقیقات خاک و آب بیان داشت

دهیم، بایستی صرف مسئله آزمون خاک  کودی که به کشاورز می  برای مثال یارانه. مصرف کود براساس آزمون خاک قرار گیرد

 .کنیم، و مصرف کود در مزارع براساس نسخه نویسی توسط کارشناسان خبره باشد

ی آنالیز نمونه های خاک و گیاه و نیز یارانه ای بودن کود، کشاورزان تمایلی به آنالیز باال  هم اکنون به دلیل هزینه: وی یادآور شد

نمونه های خاک نداشته و کمتر برای بررسی وضعیت خاک اراضی خود به این آزمایشگاهها مراجعه میکنند فلذا مصرف کود 

 .براساس آزمون خاک نیست

 رویه کود نقش طرح بسیج همگام با کشاورز در کاهش مصرف بی

کشاورزی و تولید محصول با کیفیت یک علم و تکنیکی : بشارتی با تاکید بر ترویجِ یافته های تحقیقاتی و آموزش کشاورزان، گفت

 .است که نیاز به آموزش دارد
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ا آموزش از اینرو بسیج ب: وی یکی از عوامل محدود کننده تولید محصوالت کشاورزی را دانش کم بهره برداران برشمرد و افزود

استفاده از کود در مزارع عالوه بر بهبود کمیت و کیفیت تولید، منجر به کاهش   کشاورزان در خصوص مدیریت مزرعه از جمله نحوه

 .های تولید و حفظ منابع خاک و آب در کشور خواهد شد رویه کود، کاهش هزینه  مصرف بی

 توجهی مسئوالن به مسئله خاک در کشور  بی

 -منابع خاک کشور در اثر اقدامات نامناسب عمرانی، صنعتی، کشـاورزی، و توسـعه نـامتوازن اقتصـادی : شتبشارتی بیان دا

 .اجتمـاعی، از نظرکیفـی و کمـی سـیر قهقرایی را در پیش گرفته است

ر محسوب می های ملی آن کشو منابع خاک هر کشور یکی از ثروت: شمار خاک در کشاورزی تاکید کرد و گفت وی بر اهمیت بی

خاک . خاک بستر حیات، یکی از عناصر اصلی محیط زیست و از منابع پایه تولید محصوالت کشاورزی محسوب می شود. شود

 .امانتی گرانبهاست که تداوم حیات بشر بر روی کره زمین به حفظ و بقاء آن وابسته است

خاک . و بزرگترین ذخیره کننده آب در طبیعت استخاک ظرف ذخیره آب : رئیس اسبق مؤسسه تحقیقات خاک و آب بیان داشت

خاک بزرگترین منبع کربن در خشکیها بوده و در ترسیب . عاملی موثر در بهره وری مصرف آب در کشاورزی محسوب می شود

به در هر گرم خاک چندین میلیارد میکروارگانیسم وجود دارد و در حفظ تنوع زیستی در طبیعت نقش . کربن نقش بسزایی دارد

خاک در تولید غذا، پوشاک، چوب، مـواد . بسیاری از نیازهای حیاتی انسان در دل خاک نهفته است :وی بیان داشت.سزایی دارد

اولیـه صـنعت و انـرژی، ذخیـره و تصـفیه آب، فعالیتهای عمرانی و شهرسازی، دفن پسماندها و پسابها، ذخیره کربن آتمسفر، 

 .مورد استفاده قرار میگیرد... سـان وتامین نیازهای زیبا شناختی ان

میلیون هکتار آن دارای خاک می باشد و ایران با  05میلیون هکتار وسعت کشور، تنها حدود  551با اشاره به اینکه از  بشارتی

درصد  0۴درصد سطح کشور و  55داشتن رتبه هجدهم از لحاظ وسعت از لحاظ خاک قابل کشت فقیر محسوب می شود و تنها 

به اشکال گوناگون به لحاظ کمی و کیفی   همین منابع اندک خاک: های کشور را خاکهای قابل کشت تشکیل می دهند، گفتخاک

تغییر کاربری اراضی حاصلخیز، فرسایش خاک، گسترش شوری، کاهش بنیه حاصلخیزی، فقر مواد آلی . دارای روند قهقرایی است

قدان قوانین و ضوابط جهت استفاده مناسب و جلوگیری از تخریب و آلودگی های نامناسب شخم و عملیات زراعی، فخاک، روش

خاک، ورود آالینده ها به خاک، و اثرات ناشی از تغییر اقلیم، از جمله مسائلی هستند که کمیت و کیفیت منابع خاک را تهدید می 

و متاسفانه مسئله خاک . ه خاک می خوردمی گذرد ولی همچنان این الیح "الیحه جامع خاک"یک دهه از تدوین : وی گفت.کنند

این درحالی است که بسیاری از مشکالت در سطح جامعه به این امر   .توجهی و بی مهری مسئوالن مواجه است در کشور با بی

وعی همه و همه به ن... برمیگردد بطور مثال بحث ریزگردها، سیل، پرشدن سدها از رسوبات، خشکسالی، پایین بودن بهره وری آب و

 .اگر این الیحه تصویب و عملیاتی شود بطور یقین بسیاری از مشکالت در این بخش برطرف خواهد شد. مرتبط با خاک است
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 هابرنامه و سیاست 
 آیانا - 13۸۱تیر  1۱: تاریخ

  نخستین فهرست فعاالن مجاز اقتصادی به گمرک روسیه ارسال شدنخستین فهرست فعاالن مجاز اقتصادی به گمرک روسیه ارسال شد

های وزارت جهاد کشاورزی و اتاق بازرگانی، از سوی گمرک ایران به گمرک  نخستین فهرست فعاالن مجاز اقتصادی با هماهنگی

 .روسیه ارسال شد

های وزارت جهاد کشاورزی و اتاق بازرگانی، از سوی گمرک ایران  هماهنگینخستین فهرست فعاالن مجاز اقتصادی با 

 .به گمرک روسیه ارسال شد

این اقدام برای اجرای ازمایشی کریدور سبز گمرکی صورت گرفته : الملل گمرک اعالم کرد های بین به گزارش ایانا؛ دفتر همکاری

ایران و روسیه چندی پیش امضا شد و با اجرای آن تسهیالت گمرکی میان رؤسای کل گمرکات ( تسهیل)راهگذر سبز  .است

 .ای برای تسهیل و تسریع تشریفات گمرکی کاال در گمرکات کشور فراهم شد ویژه

های مختلف جهاد کشاورزی و اتاق بازرگانی از سوی  پس از اجرای آزمایشی طرح مذکور متعاقباً فهرست بعدی با هماهنگی با بخش

 .واهد شدگمرک ایران ارسال خ

اند و در اسرع وقت کاالهای  فعاالن اقتصادی معرفی شده از بازرسی فیزیکی در گمرک روسیه معاف شده و در کانال سبز قرار گرفته

 .شود صادراتی آنها ترخیص می
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 13۸۱تیر  1۱: تاریخ

  سند راهبردی بانک کشاورزی توسط نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی تایید شدسند راهبردی بانک کشاورزی توسط نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی تایید شد

نشست پایش و بررسی عملکرد سند راهبردی بانک کشاورزی با حضور مرتضی شهیدزاده رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک 

معاونان وزارت امور اقتصادی و دارایی و جمعی از مدیران و کارشناسان بانک در محل ساختمان مرکزی این کشاورزی، شماری از 

 .بانک برگزار شد

پایش و بررسی عملکرد سند راهبردی بانک کشاورزی با حضور مرتضی شهیدزاده رئیس هیات مدیره و   نشست

تصادی و دارایی و جمعی از مدیران و کارشناسان بانک در مدیرعامل بانک کشاورزی، شماری از معاونان وزارت امور اق

 .محل ساختمان مرکزی این بانک برگزار شد

به گزارش ایانا از روابط عمومی بانک کشاورزی، در این جلسه شهیدزاده طی سخنانی خط قرمز برنامه ریزی ها و هدف گذاری های 

سیاست های راهبردی : و دارایی و بانک مرکزی دانست و گفت بانک کشاورزی را سیاست های راهبردی وزارت امور اقتصادی

 .وزارت امور اقتصادی و دارایی به مثابه محور حرکت بانک است و تمام برنامه های بانک باید در این قالب باشد

 .ما در بانک کشاورزی همواره تالش می کنیم تا در تمام موارد از این خطوط عدول نشود: وی افزود

وزارت امور اقتصادی و دارایی با اصول   ادامه ضمن اظهار خرسندی از تطابق سیاست های راهبردی ابالغ شده توسط شهیدزاده در

اقتصاد مقاومتی و چارچوب دستورات مقام معظم رهبری، شرط بهبود و تعالی سازمان را پایش انطباق عملکرد سازمان با سیاست 

 .های راهبردی آن دانست

شکیل جلسات مشترک با حضور نمایندگان وزارت اموراقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، وزارت جهاد وی همچنین بر لزوم ت

بانک کشاورزی به منظور هماهنگی و انطباق سیاست ها و برنامه های راهبردی تاکید کرد و آن را در مسیر تحقق   کشاورزی و

 .ر دانستاهداف اقتصاد مقاومتی و رشد و تعالی اقتصاد کشاورزی بسیار موث

بر اساس این گزارش، حشمت اهلل نظری عضو هیات مدیره بانک کشاورزی در این نشست از طراحی سامانه های جامع الکترونیکی 

به منظور تطبیق با سند راهبردی وزارت امور : به منظور پایش عملکرد واحدهای بانک خبر داد و گفت corebankingبر بستر

 .اد مقاومتی، برخی از اهداف و برنامه های بانک کشاورزی مورد بازنگری و اصالح قرار گرفته انداقتصادی و دارایی و اصول اقتص

این گزارش می افزاید، مرادپور معاون دفتر امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی در سخنان خود ضمن قدردانی از 

ورزی اولین بانکی بود که سند راهبردی خود را به روزرسانی و به بانک کشا: عملکرد مثبت و همکاری بانک کشاورزی اعالم کرد

 .وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کرد

تنها بانکی که به صورت خودجوش نسبت به پیشنهاد اهداف در سند راهبردی اقدام کرد بانک کشاورزی بود و ما از این : وی افزود

 .استفاده کردیماهداف برای هدف گذاری در سایر بانک ها نیز 

مجتبی لشکر بلوکی مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی در حوزه مدیریت راهبردی، ضمن اظهار خرسندی   در این نشست همچنین

از همکاری بانک کشاورزی و اهتمام این بانک در زمینه پایش انطباق سند راهبردی، درباره پاره ای نکات مندرج در سند راهبردی 
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 .کاتی را مطرح و بر لزوم توجه ویژه به تحقق اهداف برنامه راهبردی تاکید کردبانک کشاورزی ن

به بیان پاره ای از اولویت ها ی این بانک از منظر برنامه ریزی   شایان ذکر است در این جلسه بانک کشاورزی طی گزارشی

را معادل  582۴ردی در سه ماهه چهارم سال راهبردی و تشریح راهکارها و اقدامات انجام شده پرداخت و میزان تحقق سند راهب

 .درصد اعالم کرد 21.1

همچنین در این گزارش، تصویب تشکیل کمیته عالی برنامه ریزی راهبردی با حضور شهیدزاده و اعضای هیات مدیره، صدور احکام 

 .انتصاب و صدور مجوز استفاده از مشاور خبره دانشگاهی اعالم شد

/news/fa/ir.iana.www://http85288D/%8% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/fa/news/31933/%D8%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima://http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته سوم تیر 

 

3۸ 
 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 13۸۱تیر  21: تاریخ

  تسویه بدهی دولت از طریق تغییر نرخ ارز، ارزش پول ملی را زیر سؤال می بردتسویه بدهی دولت از طریق تغییر نرخ ارز، ارزش پول ملی را زیر سؤال می برد

 .بدهی های خود را تسویه کنند؛ سنگ روی سنگ بند نمی شوداگر این روش باب شود که دولت ها با تغییر نرخ ارز، 

 .تسویه بدهی دولت از طریق تغییر نرخ ارز، ارزش پول ملی را زیر سؤال می برد

با اصالح ترازنامه های بانکی موافق : محمدرضا پور ابراهیمی در برنامه گفتگوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه دو سیما،گفت

 .وه های دولت برای این اصالح مخالفت هایی صورت گیردهستیم، اما شاید با شی

در یکی از این روش ها نحوه تسویه بدهی های دولت از محل مازاد : نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی،افزود

علی و یک بار در دولت قبل بار در دولت ف 0حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی مبنا قرار گرفته است که قبالً 

 .ارائه شد که منجر به استفساریه شد

اگراین روش باب شود که دولت ها با تغییر نرخ ارز، بدهی های خود را تسویه کنند؛ سنگ روی سنگ بند : پورابراهیمی ادامه داد

تاکنون به روش های مختلف، حدود  :وی با بیان اینکه این روش حتما ارزش پول ملی را زیر سؤال می برد، یادآور شد.نمی شود

هزار میلیارد تومان دیگر از این  ۴7هزارمیلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر شده است و اگر براساس پیشنهاد دولت،حدود  57

 .اوراق منتشر شود،بدهی های دولت افزایش می یابد

ارائه لوایح این دو : ه بهبود اقتصاد کشور کمک می کند،افزودپورابراهیمی با بیان اینکه اصالح قانون بانکداری و قانون بانک مرکزی ب

 .قانون،وظیفه دولت بود اما در این زمینه تاخیر داشته است

می گذرد،اما اصالحات و به روزرسانی آن  5855بیش از سه دهه از قانون بانکی بدون ربا مصوب سال :پورابراهیمی ادامه داد

 .انجام نشدمتناسب با ظرفیت های اقتصادی کشور 

یشنهاد ما این است که دولت ارائه لوایح را تسریع کند تا همزمان، : رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی،تصریح کرد

 این کار انجام شود  آن را در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی کنیم تا امسال
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 13۸۱تیر  2۴: تاریخ

  های حقوقیهای حقوقی  پوزش وزیر اقتصاد از مردم به خاطر فیشپوزش وزیر اقتصاد از مردم به خاطر فیش/ / نویس اصالح نظام حقوق و دستمزدنویس اصالح نظام حقوق و دستمزد  تدوین پیشتدوین پیش

بدون نظام مالی کارآمد رسیدن به بورس، بانک و بیمه سه رکن اساسی بازار مالی و نظام تأمین مالی در کشورهای مختلف است و 

 .رشد اقتصادی پایدار مقدور نیست

بورس، بانک و بیمه سه رکن اساسی بازار مالی و نظام تأمین مالی در کشورهای مختلف است و بدون نظام مالی کارآمد 

 .رسیدن به رشد اقتصادی پایدار مقدور نیست

المللی  شنبه در آیین افتتاحیه نهمین نمایشگاه بین ی پیش از ظهر امروز یکبه گزارش خبرنگار ایانا، وزیر امور اقتصادی و دارای

بورس، بانک و بیمه سه رکن اساسی بازار مالی و نظام تأمین مالی در کشورهای مختلف است و بدون : بانک، بیمه و بورس، گفت

 .نظام مالی کارآمد رسیدن به رشد اقتصادی پایدار مقدور نیست

های مولد و افزایش تولید داخل و  ترین اولویت باید تقویت بخش دهد که اصلی شناسی اقتصاد نشان می آسیب: افزودنیا  علی طیب

 .رسیدن به سطوح باالتر رشد اقتصادی که مورد تأکید اقتصاد مقاومتی است، باشد

 .د اقتصادی فراگیر قرار داده استهدف خود را رش 20و  25دولت پس از خروج کشور از رکود تورمی در سال : وی خاطرنشان کرد

مدت دولت رونق کسب و کار مردم و ارتقای رشد اقتصادی است که به تورم منتهی نشود و شرایطی  هدف کوتاه: نیا ادامه داد طیب

 .های جدید شغلی برای مردم شکل بگیرد را فراهم آورد تا فرصت

ادی هشت درصدی در برنامه ششم توسعه است تا بتوانیم به اهداف میان مدت دولت دستیابی به رشد اقتص: وی تصریح کرد

 .نیازهای جوانان پاسخ دهیم

برای رسیدن به رشد   :وزیر اقتصاد با بیان اینکه اقتصاد ایران ظرفیت رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصدی را دارد، یادآور شد

 .کاری مردم و دولت صورت خواهد گرفتهشت درصدی نیاز به اصالحات ساختاری و نهادی است که با همراهی و هم

بینی و تأکید شده و برای رسیدن به اهداف  های اقتصاد مقاومتی پیش اصالح نظام تأمین مالی کشور در سیاست: نیا تأکید کرد طیب

 .های زیادی صورت گرفته است ریزی مدت، برنامه مدت و میان کوتاه

 .بانک و مشارکت در بازار سرمایه در حال اجرا شدن استخروج از تنگناهای مالی از طریق : وی اظهار داشت

هایی را که باعث شده  شود چالش داری سبب می ها از بنگاه ها و خروج تدریجی بانک افزایش سرمایه بانک: نیا همچنین گفت طیب

 .بود ایفای نقش آنها در تأمین مالی تولید دچار تنگنا شود، برطرف کنیم

ایم تا میزان بدهی  اندازی کرده ها راه ای را برای پرداخت بدهی دولت به بانک سامانه: ها افزود لت به بانکوی درباره پرداخت بدهی دو

 .طور کامل مشخص باشد دولت و ترتیب آن به

ل اوراق هزار میلیارد ریا هزار میلیارد ریال اوراق و رونمایی از اوراق رهنی مسکن با سه 581اندازی بازار بدهی با  وزیر اقتصاد راه

های دولت به چند هزار  اوراق رهنی مسکن برای پرداخت بدهی: ترین این اقدامات دانست و خاطرنشان کرد رهنی مسکن را از مهم

 .میلیارد ریال نیز خواهد رسید

ن رسیده است، ادامه هزار میلیارد توما 577هزار میلیارد تومان به  87نیا با اشاره به اینکه سهم بازار سرمایه از تأمین مالی از  طیب

 .محوری به طرف بازار سرمایه حرکت کنیم کنیم که برای تأمین مالی از بانک تالش می: داد

 .ها استفاده خواهیم کرد مدت از بانک برای تأمین مالی بلندمدت تولید از بازار سرمایه و برای تأمین مالی کوتاه: وی تصریح کرد

 های حقوقی خاطر فیش پوزش وزیر اقتصاد از مردم به
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خاطر امانتی که مردم به من  به: سابقه در نظام مدیریتی کشور یادآور شد وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنانش در موضعی کم

های موجود و اتفاقاتی که باعث رنجش آنها شده است،  خاطر کاستی اند به حساسیت جامعه ارج می نهم و از مردم به داده

های حقوقی با دولت همراه و در این  آمده درباره فیش وزارت اقتصاد برای حل مشکالت پیش: تأکید کرد نیا طیب.کنم عذرخواهی می

ما در اجرای فرمان ریاست جمهوری با هر کسی که تخلف کرده است، قاطعانه برخورد : وی اظهار داشت.زمینه پیشگام بوده است

 .خواهیم کردهای الزم را  کنیم و از کارکنان این حوزه نیز حمایت می

دولت تداوم این  : هایی وجود دارد، گفت های حقوقی نشان داد که کاستی های اخیر فیش وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه چالش

 .نویس ساماندهی آن را انجام داده است پذیرد و برای اصالح حقوق و دستمزد، پیش ها را نمی کاستی

های دولتی به هیأت وزیران رفته و برای اجرا  ها و شرکت ها، بیمه مکانات رفاهی بانکنویس ساماندهی ا پیش: نیا همچنین افزود طیب

 .ریزی ارسال شده است به سازمان مدیریت و برنامه

 ./با هر کسی که از قوانین تخلف کند برخورد قاطعانه خواهیم کرد: وی در پایان خاطرنشان کرد
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 13۸۱تیر  2۴: تاریخ

  WWTTOO  چراغ سبز غرب به عضویت ایران درچراغ سبز غرب به عضویت ایران در

 .است WTO ها به منظور عضویت ایران در ها و اروپایی شرایط موجود حاکی از نشان دادن چراغ سبز آمریکایی

ها مبنی بر بررسی عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی،  کل سازمان توسعه تجارت ایران در مورد اظهارنظر اخیر آمریکاییمعاون 

  .است WTO ها به منظور عضویت ایران در ها و اروپایی شرایط موجود حاکی از نشان دادن چراغ سبز آمریکایی: گفت

هایی که عضویت در سازمان تجارت جهانی در اختیار اقتصاد ایران قرار  ره به فرصتمحمدرضا مودودی در گفت و گو با ایسنا با اشا

توانیم با کشورهایی که بازار هدف ما هستند به  شود و می های تجاری برداشته می در وهله نخست محدودیت: دهد، بیان کرد می

های سایر  ها معادل تعرفه ری نیز برای ایرانیهای تجا از سوی دیگر تعرفه. سهولت تبادالت اقتصادی و تجاری داشته باشیم

های سربار خود را  دار خود را وارد بازارهای جهانی کرد و هزینه توان کاالهای مزیت از این رو می.خواهد شد WTO کشورهای عضو

  .کاهش داد

ولت فعلی آمریکا موضع خود را د: وی همچنین با اشاره به چراغ سبز آمریکا نسبت به عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی گفت

 .خواهد مثل گذشته نسبت به ورود ایران مقاومت کند نسبت به ایران تعیین کرده و نمی

 .صورت منطقی نسبت به این مساله نگاه کند البته مشخص نیست که دولت بعدی در آمریکا چه موضعی داشته باشد و تا چه حد به
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 13۸۱تیر  1۸: تاریخ

  3434برداران کشاورزی برای بودجه برداران کشاورزی برای بودجه   اختصاص ردیف اعتباری توسعه کیفیت آموزش بهرهاختصاص ردیف اعتباری توسعه کیفیت آموزش بهره

شورای عالی انقالب فرهنگی مطرح خواهد شد تا با های آموزش کاردانش و مشکالت آن در شورای عالی آموزش و پرورش در  برنامه

 .برطرف شدن موانع آموزش کار دانش کشاورزی رشد یابد

های آموزش کاردانش و مشکالت آن در شورای عالی آموزش و پرورش در شورای عالی انقالب فرهنگی مطرح  برنامه

 .خواهد شد تا با برطرف شدن موانع آموزش کار دانش کشاورزی رشد یابد

یارترکمن، رئیس امور آموزش و پرورش عمومی و  ای با حضور علی اهلل ، در جلسه(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

کاربردی و مهارتی  -الدین بصام، رئیس مؤسسه آموزش عالی علمی  ریزی کشور، سیدجالل ای سازمان مدیریت و برنامه فنی و حرفه

ها و در نهایت پیشنهاداتی برای رفع مشکالت موجود در مسیر  اندازها، موانع، چالش ها، اهداف، چشم رنامهجهاد کشاورزی به تبیین ب

 .برداران و کاردانش پرداخت آموزش بهره

کاربردی و مهارتی جهاد کشاورزی با توجه به ابالغیه وزیر جهاد  -در ابتدای این جلسه، رئیس مؤسسه آموزش عالی علمی 

برداران،  با توجه به تأکید وزیر بر آموزش بهره: های بخش کشاورزی در مؤسسه اشاره کرد و گفت یع آموزشکشاورزی به تجم

برداران، تدوین استانداردهای آموزش مشاغل کشاورزی و سامانه جامع آموزش  هایی ازجمله تدوین نظام آموزش بهره برنامه

 55عنوان پایلوت آموزشی با تحت پوشش قرار دادن حدود  ن کردستان بههمچنین در این راستا استا. برداران تهیه شده است بهره

 .شده در این حوزه انتخاب شده است های ارائه منظور بررسی اثرگذاری آموزش هزار نفر به

دلیل  ریزی کشور به ای سازمان مدیریت و برنامه الدین بصام ضمن تشکر از مسئوالن امور آموزش عمومی و فنی حرفه سیدجالل

های  گرفته برای توسعه آموزش ریزی صورت اظهار امیدواری کرد که با برنامه 5821برداران در سال  حیای ردیف اعتباری خاص بهرها

 .برداران اقدامات مؤثرتری صورت گیرد مهارتی بهره

 پرهیز از تناقض های تأثیرگذار در فرآیند آموزش

ریزی کشور به مشکالت و  ای سازمان مدیریت و برنامه و فنی و حرفه در ادامه این جلسه، رئیس امور آموزش و پرورش عمومی

عوامل  ویژه در حوزه های مذکور به موقعیت کشاورزی در کشور اشاره کرد و پرهیز از تناقض های تأثیرگذار در فرآیند آموزش

ریزی  یبانی کنید تا ما در نهادهای بودجهشما، ما را با ارائه اطالعات جامع پشت: انگیزشی را مورد تأکید قرار داد و اظهار داشت

 .بتوانیم مسیر شما را هموار کنیم

های راهبردی و اجرای برنامه ششم باید خیلی دقیق و  در حال حاضر در بحث تدوین برنامه: یارترکمن خاطرنشان کرد علی اهلل

 .مرحله به مرحله حرکت کرد

رید خدمات است و ما در حوزه کاردانش پیگیر مطالبات خواهیم بود و مؤسسه سپاری و خ اعتبارات ما در حوزه برون: وی ادامه داد

 .عنوان کارفرما ایجاد کند باید با آموزش و پرورش یک رابطه منطقی به

این است که ذیل ردیف اعتباری مؤسسه یک فعالیت برای  5825پیشنهاد من برای بودجه : یارترکمن در پایان تصریح کرد اهلل

دهم تا آنجا که  بنده قول قطعی می. هایی نیز برای آن تهیه و تدوین کنند برداران مطرح کنید و شاخص موزش بهرهتوسعه کیفیت آ

 ./دهد، برای توسعه آموزش بخش کشاورزی شما را کمک کنم قانون اجازه می
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 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان - 13۸۱تیر  17: تاریخ

  حذف دالالن با اجرای طرح صندوق حمایت از شیرحذف دالالن با اجرای طرح صندوق حمایت از شیر

میلیارد  ۴17صندوق حمایت از توسعه صنعت شیر با سرمایه اولیه :مدیرکل مرکز اصالح نژاد دام وزارت جهاد کشاورزی گفت

 .تومانی راه اندازی خواهد شد

خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، محمدرضا مالصالحی مدیر کل مرکز اصالح نژاد دام وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با 

خش غیر دولتی که از مدت ها قبل ایده افتتاح صندوق شیر توسط ب: با اشاره به صندوق حمایت از توسعه صنعت شیر اظهار داشت

 .بتواند کل زنجیره تولید را مدیریت نماید مطرح شده است

الگوی صندوق شیر در کشورهای مختلف همچون هندوستان وجود دارد که مجموع بخش های تولید تا فرآوری و عرضه : وی افزود

 . محصول را در قالب یک سیستم مدیریت می کند

با توجه به آنکه تولید لبنیات در کشور ما حالت جزیره : ائد با اجرای این طرح بیان کردمال صالحی با اشاره به حذف واسطه های ز

 .ای دارد لذا این امر موجب می شود که در این میان واسطه های زائد بخشی از سود را به جیب می زنند

ورزی و سازمان مدیریت را مکلف هیئت دولت وزارت جهاد کشا: مدیرکل مرکز اصالح نژاد دام وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد

نموده تا براساس الگوی کشور طرح جامع شیر را ارائه نمایند که در نهایت طرح تشکیل صندوق شیر که همان نقش خانه شیر را 

 .دارد تدوین شده است

صنعت شیر با  صندوق حمایت از توسعه : وی با اشاره به سرمایه گذاری تشکیل صندوق حمایت از توسعه صنعت شیر بیان کرد

 .میلیارد تومانی برای تامین سرمایه اولیه طی سه سال از سوی دولت تخصیص می یابد ۴17سرمایه اولیه 

سهامداران این صندوق بخشی دولتی و مابقی تشکل های دامدارای و فرآوری کارخانه ها و : مالصالحی در ادامه یادآور شد

 .ا عرضه محصول به دست مصرف کننده را مدیریت خواهند کردکارخانجات خوراک دام هستند که مراحل تولید ت

 .گفتنی است که بستر الزم برای عملیات مالی آن را بانک کشاورزی در قالب یک بسته نرم افزاری آماده خواهد کرد

 اجرای طرح صندوق حمایتی شیر به نفع عوامل تولید ***

تولید در قالب یک سری حلقه های : اشاره به مزایای این طرح عنوان کردمدیرکل مرکز اصالح نژاد دام وزارت جهاد کشاورزی با 

جدا از هم رقابت ناسالم را به دنبال دارد و این در حالیست که با اجرای این طرح و تولید یکپارچه سود ناشی از آن به تناسب عاید 

ن نخواهد بود که فرآوری کننده را برای تخصیص مجموعه عوامل تولید خواهد شد و از این رو تولید کننده شیر خام به دنبال آ

 .بخشی از سود تحت فشار بگذارد

با اجرای این طرح میان مجموعه فرآیند تولید سود براساس مشارکت تقسیم می شود و حال باید انتظار : مال صالحی تصریح کرد

 .داشت که در این طرح شاهد نقاط ضعف، کاهش نرخ سود و نوسانات قیمت نباشیم
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 برنامه و سیاست ها
 ایرنا 1۸/۴4/13۸5 :تاریخ خبر

  نظام تامین مالی برای تولید محصوالت راهبردی خرد ایجاد می شود نظام تامین مالی برای تولید محصوالت راهبردی خرد ایجاد می شود 

صندوق برای ایجاد نظام تامین مالی تولید محصوالت راهبردی خرد مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید از برنامه این  -ایرنا -تهران

  .در این شیوه تولید محصوالتی چون فرش، صنایع دستی و سنگ های قیمتی تحت حمایت مالی قرار می گیرد: خبر داد و گفت

هیات امنای صندوق کارآفرینی بر اساس تصمیم جدید : اصغر نوراله زاده روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود

امید، برای نخستین بار صندوق هایی برای تولید محصوالت راهبردی خرد ایجاد خواهد شد که مزیت رقابتی ایران در بازارهای 

در این تصمیم صنایع خردی : وی با بیان اینکه آیین نامه مربوط به این اقدام در دست تدوین است، گفت.جهانی به شمار می روند

ن فرش، محصوالت چرم، سنگ و انواع صنایع دستی و پوشاک که از نظام تامین مالی مناسبی برخوردار نیستند، تحت پوشش چو

 .صنفی ایجاد می شود - قرار گرفته و برای آنها صندوق های محصولی

هر کسب و کاری که بانک ها : ردنوراله زاده با یادآوری سیاست های ابالغی اقتصاد مقاومتی و توجه به ایجاد کسب و کار، تاکید ک

 .آن را تامین مالی نکنند، صندوق کارآفرینی امید آماده کمک است

هزار میلیارد ریال برای پرداخت تسهیالت در نظر گرفته که بخشی از آن  51این صندوق : مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید افزود

 .به حوزه کسب و کارهای خرد پرداخت می شودبه پرداخت وام ازدواج جوانان اختصاص یافته است و بقیه 

هزار طرح را مورد حمایت مالی قرار داد که بخشی از پرداخت ها برای ایجاد اشتغال جدید  15به گفته ی وی، پارسال صندوق امید 

 .و بخشی نیز برای جلوگیری از رکود و تعطیلی واحدهای تولیدی بود

در پرداخت تسهیالت : را از راهبردهای این صندوق در پرداخت تسهیالت عنوان کرد و گفتنوراله زاده، حمایت از تولید بازار محور 

 .ابتدا به بازار محصول توجه می شود و سپس مزیت های رقابتی منطقه ای آن مورد بررسی قرار می گیرد

د داخل و کم شدن رغبت وی حمایت از شبکه توزیع محصوالت دارای نشان ملی با هدف دسترسی بهتر مردم به کاالهای تولی

 .خرید کاالی خارجی را از دیگر اولویت های این صندوق در پرداخت تسهیالت برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی عنوان کرد

نوراله زاده می گوید، صندوق امید همچنین حمایت از موسسات خیریه اشتغالزا را در اولویت خود قرار داده است تا فعالیت های 

 .ای پرداخت های نقدی و غیرنقدی به نیازمندان، به سمت توانمندسازی این قشر سوق دهندخود را به ج

موسسه خیریه برای توانمندسازی خانوارهای تحت پوشش تفاهم صورت گرفته است و برخی از این  517تاکنون با : وی گفت

 .اند موسسات به قدری در این راه موفق بوده اند که حتی محصوالت خود را صادر کرده

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید راه اندازی صندوق های خرد محلی را دیگر راهبرد مورد نظر برای تحقق اهداف سیاست های 

این صندوق ها با هدف ایجاد نظام تامین مالی مناسب در مناطق کمتر توسعه یافته ایجاد می : اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و گفت

 .ر دسترسی نداشتن به منابع مالی برای رونق کسب و کار مرتفع شودشوند تا مشکل کارآفرینان د

صندوق محلی را در روستاها ایجاد کرد و افراد را تحت پوشش و توانمندسازی قرار  577پارسال صندوق امید : نوراله زاده تاکید کرد

صندوق محلی  277تا شهریور ماه سال آینده  داد که شهریور ماه امسال آنها اولین دوره وام دهی را انجام می دهند و بنا داریم
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 .دیگر ایجاد کنیم

تنها نهاد مالی تخصصی با ابعاد کامل حمایتی در کشور ( سابق( ع)صندوق مهر امام رضا)به گزارش ایرنا، صندوق کارآفرینی امید 

این صندوق به . کند  ی فعالیت میدر دو زمینه تامین مالی خرد و حمایت از کسب و کارهای خرد به صورت کامالً تخصص که  است 

عنوان بزرگترین صندوق حمایتی از فعالیت های کارآفرینانه در مقیاس خرد در سال های اخیر، فعالیت های خوبی در راستای 

هزار فرصت شغلی جدید، توانسته کمک  077از جمله با ایجادبیش از . توسعه فرهنگ اعتبارات خرد در کشور انجام داده است

که به تازگی در این صندوق ( در ایران)از جمله برنامه های بسیار اساسی و نوآورانه . ه ارتقای کارآفرینی در سطح خرد کندخوبی ب

در دستور کار قرار گرفته و وارد فاز اجرا شده، گذار از پرداخت های انفرادی به پرداخت های شبکه ای، ایجاد زنجیره های ارزش، 

زیرشاخه های شبکه فروش برندها و مواردی از این دست برای حصول از پایداری کسب و کارها و به  برندسازی و پرداخت در قالب

 .تبع آن تثبیت چرخه بازپرداخت با توجه به فزونی مستمر دایره تقاضا است

جد شرایط، ماموریت صندوق کارآفرینی امید تجهیز سپرده های خرد مردم و تلفیق آن با اعتبارات دولت، شناسایی جوانان وا

توانمندسازی آنان و کمک در ایجاد کسب و کارهای خرد کم سرمایه و کاربر با محوریت فعالیت های کارآفرینانه، نیازهای منطقه 

ای، توسعه کسب و کارها با محور فناوری اطالعات بر اساس شیوه های جهانی شبکه سازی کسب و کارهای بازارمحور نظیر خوشه 

 .در کشور برای اطمینان از پایداری کسب و کارها و هدفمندی تسهیالت پرداختی است ها و زنجیره های ارزش

/805۴7225/News/fa/ir.irna.www://http 
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 برنامه و سیاست ها
 ایرنا 21/۴4/13۸5 :تاریخ خبر

  توسعه همکاری های کشاورزی ایران و بلغارستان بررسی شد توسعه همکاری های کشاورزی ایران و بلغارستان بررسی شد 

راه های توسعه همکاری های کشاورزی ایران و بلغارستان در دیدار وزیران کشاورزی دو کشور در تهران بررسی  -ایرنا -تهران

  .شد

وزیر بلغارستان به کشورمان در محل به گزارش ایرنا از وزارت جهادکشاورزی،در این دیدار که امروز دوشنبه همزمان با سفر نخست 

کاخ سعد آباد صورت گرفت، محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی با اشاره به ظرفیت ها و پتانسیل های بخش کشاورزی ایران اظهار 

پس از سال ها وقفه در روابط کشاورزی دو کشور، سفر حاضر بتواند آغازگر فصل جدیدی در توسعه همکاری های : امیدواری کرد

 .لمی، تحقیقاتی و اقتصادی ایران و بلغارستان در زیر بخش های مختلف کشاورزی باشدع

 همکاری ایران و بلغارستان در توسعه تحقیقات جنگل و مرتع  **

خانم دسیسالوا تانوا وزیر کشاورزی و غذای بلغارستان نیز در این دیدار با اشاره به عزم و اراده سیاسی کشورش برای توسعه روابط 

زمینه های خوبی برای همکاری های کشاورزی بین دو کشور بویژه در زمینه تحقیقات، تبادل تجربیات و : ا ایران اظهار داشتب

 .بخش جنگل و مرتع وجود دارد

در این دیدار با توجه به تاکید وزیر جهادکشاورزی بر ضرورت تسریع در ایجاد بسترهای قانونی توسعه همکاری ها در بخش 

 .ویژه تبادل موافقت نامه های قرنطینه دامی و گیاهی، مقرر شد اسناد الزم در اسرع وقت تهیه و به امضاء دو طرف برسدکشاورزی ب

وزیران کشاورزی ایران و بلغارستان به منظور حصول اطمینان و پیشرفت همکاری ها و اجرای توافق های صورت گرفته در این 

 .معرفی کردندمالقات نمایندگان ویژه خود را تعیین و 

کیلومتر مربع  22۴هزار و  557این کشور . به گزارش ایرنا، بلغارستان کشوری در جنوب شرقی اروپا و پایتخت آن شهر صوفیه است

 .مساحت دارد و چهاردهمین کشور بزرگ در اروپا است

 .ات استمهمترین صادرات بلغارستان اسانس گل رز، پوشاک، کفش، آهن و فوالد، ماشین آالت و تجهیز
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 برنامه و سیاست ها
 ایرنا 2۴/۴4/13۸5 :تاریخ خبر

  هزار کنتور هوشمند برای مشترکان پرمصرف صنعتی و کشاورزی هزار کنتور هوشمند برای مشترکان پرمصرف صنعتی و کشاورزی   ۴77۴77نصب نصب 

هزار کنتور هوشمند از سوی سازمان بهره وری  4۴۴مقاومتی، تا پایان امسال بیش از در راستای برنامه های اقتصاد  -ایرنا -تهران

  .انرژی ایران برای مشترکین پرمصرف بخش صنعت و کشاورزی نصب می شود

و ، در حال حاضر طرح ملی فراسامانه هوشمند اندازه گیری (پاون)به گزارش روز یکشنبه ایرنا از پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو 

به عنوان نخستین گام در هوشمندسازی شبکه توزیع برق کشور در حال اجرا است و از نظر پیشرفت فیزیکی ( فهام)مدیریت انرژی 

 .و اقدام های فنی و اجرایی در وضعیت مناسبی قرار دارد

ان، مشهد، زنجان، بوشهر و بر اساس این گزارش، این طرح از نظر اجرایی، انجام پایلوت های طرح فهام در مناطق پنج گانه تهر

 .اهواز رو به اتمام بوده و در بعضی مناطق فعالیت ها در جهت توسعه طرح پس از اجرای پایلوت ها آغاز شده است

همچنین، بسیاری از مسایل فنی و امنیتی این طرح حل و مشخصات و الزام های فنی الزم برای پیاده سازی سامانه مرکزی و 

شده و بخش عمده ای از مشخصات قابلیت همکاری بین تجهیزات و سامانه های نرم افزاری برای  کنتورهای هوشمند تهیه

 .جلوگیری از ایجاد انحصار در طرح ملی فهام تهیه شده است

در حوزه انرژی است، در  ICT در بخش امنیت نیز تمهیدات الزم برای امن سازی این زیرساخت که در واقع یک زیرساخت

 .استنظرگرفته شده 
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 برنج
 فارس- ۸۱/۴۰/1۹ : تاریخ

مرحله در صورت زهکشی مرحله در صورت زهکشی   ۳۳امکان کشت مجدد برنج تا امکان کشت مجدد برنج تا / / درصد اراضی مازندران در سال درصد اراضی مازندران در سال   1717شدن شدن     ماندابیماندابی

  هاها  زمینزمین
شود و  هزار هکتار از اراضی مازندران دچار ماندآبی می 87رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه ساالنه بیش از  

قرار است با همکاری وزارت نیرو، طرح زهکشی اجرا شود که در این صورت امکان کشت : برد، گفت امکان کشت مجدد را از بین می

  .یابد مجدد تا سه مرحله افزایش می

« رزکنار»از بابلسر، دالور حیدرپور عصر امروز در مراسم نخستین برداشت برنج کشور در روستای  خبرگزاری فارسبه گزارش 

اختیار کشاورزان قرار آالت را در  بابلسر با بیان اینکه با امکانات محدود دولت در بخش کشاورزی توانستیم بخشی از نیاز ماشین

 .شود درصد از برداشت برنج مازندران با کمباین انجام می 01بیش از : دهیم، اظهار کرد

کشاورزان با تأمین امنیت غذایی در راستای خودکفایی اقتصادی، استقالل  :وی با بیان اینکه کشاورزی کار مقدسی است، افزود

 .شوند وابستگی به واردات می زنند و سبب جلوگیری از سیاسی کشور را رقم می

های خوب  با مساعدت: ها فاصله داریم، بیان کرد آل رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به اینکه در مکانیزاسیون با ایده

اه انواع هزار دستگ 8میلیارد ریال تسهیالت بانکی از بانک کشاورزی و بیش از  517هزار و  دولت در دو سال گذشته، بیش از یک

 .آالت در اختیار کشاورزان مازندرانی قرار گرفت ماشین

مدیر عامل بانک کشاورزی در : میلیارد ریال تسهیالت بانکی اعالم شد، گفت 177حیدرپور با بیان اینکه امسال در مرحله نخست 

 .سفر اخیر خود به مازندران اعالم کرد که به میزان تقاضا تسهیالت وجود دارد

: درصد کاهش یافت، خاطرنشان کرد 51ه به اینکه با تصمیمات دولت در کاهش نرخ کشاورزی، تسهیالت بانکی به وی با اشار

داری، شیالت،  فرصت مناسبی برای کشاورزان است تا از این تسهیالت برای مکانیزه کردن تولید در بخش کشاورزی، زراعت، باغ

 .ن استفاده کنندداری، مرغداری و تغییر شالیکوبی سنتی به مدر دام

 01رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه در کشت مکانیزه برنج با اهداف خود فاصله داریم و در حال حاضر تنها 

بینی شد و شرکت واردکننده  ای برای نشاکاران پیش شرایط ویژه: شود، اظهار کرد درصد از محصوالت مازندران مکانیزه کشت می

درصد قیمت دستگاه نشاکار  51تا  57درصدی قیمت دستگاه را اعالم کرد و در تالش هستیم که  07ری قول کاهش دستگاه نشاکا

 .را با وام بالعوض حل کنیم

هزار هکتار در مازندران قرارداد اجرایی بسته و برای  8در این رابطه سال گذشته : وی با اشاره به تجهیز و نوسازی اراضی گفت

 .تار از اراضی این طرح اجرا شدهک 877هزار و  یک

های کشاورزی مازندران اجرایی کنیم و  هزار هکتار از زمین 57بینی کردیم که این طرح را برای  امسال پیش: حیدرپور تصریح کرد

ته میلیارد ریال برای اجرای طرح مصوب شد که بخشی از این اعتبارات در سال گذش 177در این رابطه در سفر رئیس جمهور مبلغ 

هزار هکتار دیگر از اراضی  زودی شاهد تخصیص کامل این اعتبارات باشیم که در این صورت هفت تخصیص یافت و امیدواریم به

 .شود مازندران تجهیز و نوسازی می

http://www.farsnews.com/
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شود و  هزار هکتار از اراضی مازندران دچار ماندآبی می 87رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازنداران با اعالم اینکه ساالنه بیش از 

قرار است با همکاری وزارت نیرو، طرح زهکشی اجرا شود که در این صورت امکان کشت : برد، افزود امکان کشت مجدد را از بین می

 .یابد مجدد تا سه مرحله افزایش می

های استان  دانبن میلیارد ریال برای توسعه آب ۴17: های مازندران اشاره کرد و گفت بندان وی در پایان به توسعه و احیای آب

 .کند جاری این طرح را عملیاتی می مصوب شد که جهاد کشاورزی با کمک امور آب، در سال

=nn?php.newstext/com.farsnews.www://http58217۴58777588 
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 برنج
 فارس - ۸۱/۴۰/1۹ : تاریخ

  روزرسانی تجهیزات کشاورزی روزرسانی تجهیزات کشاورزی   ضرورت بهضرورت به//ایمایم  در تولیدات برنج به خودکفایی نرسیدهدر تولیدات برنج به خودکفایی نرسیده
تاکنون نتوانستیم در بحث تولید برنج به خودکفایی : سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه استانداری مازندران گفت

  .تکنولوژی افزایش داده و از امکانات و تجهیزات روز استفاده کنیمبرسیم، لذا باید تولیدات خود را با استفاده از دانش و 

« رزکنار»از بابلسر، مهدی رازجویان عصر امروز در مراسم نخستین برداشت برنج کشور در روستای  خبرگزاری فارسبه گزارش 

مقاومتی در آن حاکم است، استوار بودن اقتصاد مقاومتی بر پایه دانش، مردمی و  ای که اقتصاد ترین مقوله مهم: بابلسر اظهار کرد

 .زا بودن آن است عدالت محور بودن و درون و برون

باید تولیدات خود را با استفاده از دانش و : وی با بیان اینکه تاکنون نتوانستیم در بحث تولید برنج به خودکفایی برسیم، افزود

 .داده و از امکانات و تجهیزات روز استفاده کنیمتکنولوژی افزایش 

: سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه استانداری مازندران افزایش تولید را سبب کاهش وابستگی دانست و گفت

ا به تولیدات اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است که وابسته به خارج نباشد و در صورت مشاهده هرگونه تحریم بتواند با قدرت و اتک

 .داخلی فعالیت کند

توانیم به  زبانی می با اتحاد، همدلی و هم: رازجویان با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی باید به گفتمان ملی تبدیل شود، خاطرنشان کرد

 .اقتصاد مقاومتی دست یابیم و در برابر تهدیدات دشمن مقاومت کنیم

رونق تولید تنها به تولید صنایع وابسته به صنعت و معدن خالصه : تولید دانست و افزودترین مؤلفه اقتصاد مقاومتی را رونق  وی مهم

 .شود و بزرگترین مقوله اقتصاد مقاومتی گردشگری و کشاورزی است نمی

اومتی در انداز اقتصاد مق ترین چشم وری در رونق تولید را مهم های مدرن و باالبردن بهره وی در پایان استفاده از تجهیزات، دستگاه

های خوب  با تجهیز و نوسازی اراضی و ارائه تسهیالت ارزان قیمت به کشاورزان که ازجمله برنامه: بخش کشاورزی دانست و گفت

 .های مؤثری در رونق تولیدات داخلی برداریم توانیم گام دولت تدبیر و امید است، می
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 برنج

 ایرنا 1۹/۴4/13۸5 :تاریخ خبر

  هزارتن افزایش می یابد هزارتن افزایش می یابد   ۰77۰77تولید برنج تولید برنج 

مدیر کل دفتر امور غالت و کاالی اساسی وزارت جهاد کشاورزی گفت که امسال میزان تولید برنج به سه میلیون و  -ساری ایرنا

  .هزار تن افزایش دارد 5۴۴هزار تن برسد که نسبت به سال گذشته  2۴۴

ع شهرستان بابلسر در گفت وگو با خبرنگار کاوه خاکسار روز جمعه در حاشیه آیین برداشت مکانیزه برنج در روستای رزکنار از تواب

شرایط مناسب کاشت و داشت شالی در سال زراعی جاری بستر خوبی را برای افزایش میزان تولید این محصول در : ایرنا افزود

اد وی این افزایش تولید برنج برای خوداتکایی در این محصول کشاورزی را نمونه ای از عملیاتی شدن اقتص.کشور ایجاد کرد

شالیکاران استان های مازندران و گیالن به عنوان تولیدکنندگان اصلی این : مقاومتی در وزارت جهاد کشاورزی دانست و گفت

 .محصول از حمایت های ویژه دولت برخودارند

افزایش تولید در شالیکاران مازندران و گیالن باید با : مدیر کل دفتر امور غالت و کاالی اساسی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد

 .واحد سطح به امنیت غذایی کشور در این محصول مهم توجه کنند

وی مدیریت زراعت برنج را مجموعه ای شامل مدیریت آب، استفاده از ارقام مناسب، بذر های گواهی شده، زمان کشت، رعایت 

 .دانش فنی در مراحل مختلف کشت وکار دانست

دولت با پرداخت تسهیالت ارزان قیمت در تامین ماشین : سی وزارت جهاد کشاورزی افزودمدیر کل دفتر امور غالت و کاالی اسا

آالت کشاورزی ، طرح های تامین آب با سد سازی آب بندان ها ، تسطیح و یکپارچه سازی زمین های کشاورزی ، ساماندهی بازار 

 . را داردبرنج و اصالح شالیکوبی ها را در دو استان مازندران و گیالن در حال اج

موسسه تحقیقات برنج کشور نیز در معرفی ارقام کیفی و کمی برنج نقش مهمی دارد و باید بذور گواهی شده این : وی گفت

: تن بذر گواهی شده برنج بین کشاورزان توزیع شد، گفت 817وی با اشاره به اینکه پارسال حدود .محصول را بیشتر تولید کند

 .گواهی شده بین شالیکاران مازندران و گیالن توزیع می شودامسال حدود سه هزار تن بذر 

 درصدی در تولید برنج 01تا  07ضایعات **

درصد شالی برنج در مراحل مختلف تولید تا مصرف 01تا 07مدیر کل دفتر غالت و کاالی اساسی وزارت جهاد کشاورزی به ضایعات 

رایند تولید عالوه بر کاهش هزینه تولید در پایین آوردن میزان ضایعات اصالح شالیکوبی ها ، مکانیزه کردن ف: اشاره کرد و گفت

هزار تن برنج خارجی با کیفیت و سالم وارد کشور شد که نسبت  527در دو ماهه امسال حدود : وی گفت. برنج تاثیر بسزایی دارد

حلی مازندران درزمین یک هکتاری در برداشت مکانیزه برنج از نوع طارم م.درصد کمتر است 07به مدت مشابه پارسال حدود 

  .روستای رزکنار بابلسر برگزار شد

درصد ۴0هزار تن برنج ،  217هزار هکتار زمین کشاورزی مازندران امسال به کشت برنج اختصاص یافت و این استان با تولید 007

 .برنج مورد کشور را تامین می کند

/805۴7۴55/News/fa/ir.irna.www://http 

http://www.irna.ir/fa/News/82140461/
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 پنبه
 آیانا - 13۸۱تیر  1۰: تاریخ

  خیز کشورخیز کشور  های پنبههای پنبه  کشت مزارع الگویی ترویجی در استانکشت مزارع الگویی ترویجی در استان

خیز کشور به  کشاورزی در هشت استان پنبهدر سال جاری پروژه مزارع الگویی ترویجی با همکاری معاونت امور زراعت وزارت جهاد 

 .اجرا درآمد

سال جاری پروژه مزارع الگویی ترویجی با همکاری معاونت امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در هشت استان 

 .خیز کشور به اجرا درآمد پنبه

با نظارت و مشاوره ( P.V.S)ویجی ، در سال جاری پروژه مزارع الگویی تر(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

محققان و کارشناسان مؤسسه تحقیقات پنبه کشور و با همکاری معاونت امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در هشت استان پنبه 

 .خیز کشور به اجرا درآمد

آشنایی کشاورزان، کارشناسان، منظور  این پروژه به: نژادی مؤسسه تحقیقات پنبه کشور در این باره گفت رئیس بخش تحقیقات به

، استان خراسان (آباد و انبارالوم در سه منطقه کردگوی، هاشم)های گلستان  برداران با ارقام جدید پنبه در استان مروجان و بهره

در یک سایت کشت ( گرمسار)های خراسان شمالی، خراسان جنوبی، اردبیل، اصفهان، فارس و سمنان  رضوی در دو سایت، استان

 .دش

در این پروژه ملی ارقام جدید پنبه با ارقام تجاری قبلی و ارقام کالستر مناسب برداشت ماشینی نظیر : محمدرضا زنگی افزود

هزار بوته در هکتار مورد مقایسه و ارزیابی قرار  017تا  U.N.Rصورت  و ساجدی در کشت متراکم به T0خورشید، کاشمر، 

 ./گیرند می

/news/fa/ir.iana.www://http85850/ 
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 پنبه
 خبرنگاران جوان - 13۸۱تیر  2۴: تاریخ

  ترکیه صادر کننده عمده پنبه حالجی شده به ایرانترکیه صادر کننده عمده پنبه حالجی شده به ایران

 .تن پنبه حالجی شده وارد کشور شده است 18.  21ماه منتهی به اردیبهشت سال  0طبق آمار گمرک در 

تن پنبه  18. 21ماه منتهی به اردیبهشت سال  0،طبق آمار گمرک در خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش 

 .حالجی شده وارد کشور شده است

 .رد کشور شده استوا ۴،8۴0،812،87۴و ارزش ریالی  5۴8،508گفتنی است که این تعداد به ارزش دالری 
  

کشورطرف  ماه

 معامله

 ارزش دالری  ارزش ریالی (گ.ک)وزن

 ۳،114 770،۰۳۳،7۳7 ۴۰۰ یونان 7

 ۳۴،۳7۴ 7،7۳3،۰77،307 0،۰۰4 ایتالیا ۰

 77۴،31۳ ۳،714،77۴،17۳ ۴۰،707 ترکیه ۰

  
/news/fa/ir.yjc.www://http1588528D/%8%D%AA8% 
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 تامین منابع مالی
 فارس - ۸۱/۴۰/1۸ : اریخت

  دارو پس از مرگ سهرابدارو پس از مرگ سهراب  میلیارد دالر روحانی برای نجات دریاچه ارومیه؛نوشمیلیارد دالر روحانی برای نجات دریاچه ارومیه؛نوش  ۰۰فارین پالیسی نوشت فارین پالیسی نوشت 
میلیارد دالری که چندی پیش روحانی  1: فارین پالیسی در گزارشی با اشاره به وضعیت اسفناک دریاچه ارومیه نوشت 

  .تواند کارساز باشد جمهوری ایران برای نجات دریاچه ارومیه متعهد شده بسیار کم و خیلی دیر است و نمی رئیس

 0، به نقل از فارین پالیسی آبهای شوری که دریاچه ارومیه را فراگرفته، بیش از خبرگزاری فارسالملل  به گزارش گروه اقتصاد بین

های ساحلی  های فرسوده و لنگرگاه اما امروزه این دریاچه بسیار شبیه به بیابان است که توسط کشتی برابر اندازه لوگزامبورگ است،

درصد  88تاکنون  5207المللی دانشمندان، دریاچه ارومیه از سال  کنسرسیوم بین 075۴ل براساس گزارش سا.اشغال شده است

های بیش از حد و حفر  کوچک شده است، اگرچه در این میان تا حدودی خشکسالی هم مؤثر است اما عمده تقصیر سدسازی

 .های بیش از اندازه است که باعث شده این دریاچه تبدیل به بیابان شود چاه

میلیارد دالر برای نجات دریاچه ارومیه هزینه کند، اما گزارش  1متعهد شد  075۴جمهور ایران در سال  روحانی رئیسحسن 

دهد که این رقم  هایی را نشان می کنند، نگرانی تصویری سولماز دریانی که خانواده آنها هم نزدیک این دریاچه زندگی می

  .ن کار هم بسیار دیر شده استیافته بسیار کم است و اقدام برای ای اختصاص

های این عکاس با هدف بررسی تأثیر خشکی دریاچه ارومیه روی  سیاسی آمریکا نوشته است عکس_در گزارش این مجله اقتصادی

 .محیطی، بدبختی زیادی برای ایران دارد دهد این مشکل زیست مردم اطراف گرفته شده و اسنادی که نشان می

ن آب دریاچه ارومیه به صنعت گردشگری این منطقه آسیب جدی زده و باعث شده بسیاری از مردم براساس این گزارش، کم شد

 .این منطقه مهاجرت کنند

 .محل کسب درآمد مردم از سکنه خالی شده و اکنون این مناطق به محیط وحشتناکی تبدیل شده است

=nn?php.newstext/com.farsnews.www://http58217۴52777008 
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 تامین منابع مالی
 آیانا - 13۸۱تیر  2۴: تاریخ

  دور برگردان بانکها برای سود دستوریدور برگردان بانکها برای سود دستوری

این نهادها . ها همراه بود نوع برخورد بانک ۴اولین روز اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار درخصوص کاهش نرخ سود تسهیالت با 

اطالع نداشتن از »و « درصدی 58مشروط بودن وام »، «افزار انتظار برای نصب نرم»، «انتظار برای بخشنامه»هایی نظیر  با بهانه

 .زدند به شورای پول و اعتبار را دور میبه طریقی، مصو« مصوبه جدید

این نهادها با . ها همراه بود نوع برخورد بانک ۴اولین روز اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار درخصوص کاهش نرخ سود تسهیالت با  

اطالع نداشتن از مصوبه »و « درصدی 58مشروط بودن وام »، «افزار انتظار برای نصب نرم»، «انتظار برای بخشنامه»هایی نظیر  بهانه

دنبال کاهش نرخ سود در بازار بدهی، نرخ سود در  در حالی که به. زدند به طریقی، مصوبه شورای پول و اعتبار را دور می« جدید

 .دگذاری مجدد نرخ سود، با اما و اگرهایی همراه خواهد بو درصد رسیده است، تداوم این روند با سقف 55/ 1بازار بین بانکی نیز به 

های میدانی بیانگر  به گزارش دنیای اقتصاد ، پنج روز پس از زمان اعالم شده برای کاهش سقف نرخ سود تسهیالت بانکی، بررسی

در بررسی میدانی از شعب « دنیای اقتصاد». حداقل چهار نوع برخورد مختلف از سوی موسسات مالی با این دستورالعمل است

های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز و در شرف تاسیس میزان  شده، بانکهای خصوصی  های دولتی، بانک بانک

 .درصد را آزمون کرد 58رعایت مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار درخصوص کاهش سقف نرخ سود تسهیالت به 

 .اند ا اجرایی نکردهواسطه ابالغ نشدن بخشنامه از سوی شعب، تغییر نرخ ر ها به این بررسی نشان داد برخی شعب بانک

 .های جدید هستند افزارهای محاسباتی نرخ اندازی نرم برخی با وجود دریافت بخشنامه، منتظر راه

دهی باالتر از سقف تعیین شده  اند و گروه چهارمی که کماکان اقدام به تسهیالت صورت مشروط تغییر داده گروه سوم سقف را به

 .کنند می

 منتظر بخشنامه 

برگزار شد، کاهش نرخ  21تیر  8نکه شورای پول و اعتبار در یک هزار و دویست و بیستمین جلسه خود که در تاریخ با وجود ای

تیرماه سال جاری از سوی  55این مصوبه از تاریخ »درصد را تصویب و تاکید کرد که  58عقود مشارکتی و غیرمشارکتی به سطح 

ای برای اجرا به شعب از  گویند که هنوز بخشنامه ها می اما برخی از شعب بانک« بود االجرا خواهد ها و موسسات اعتباری، الزم بانک

ای  بانک مرکزی در بخشنامه:تیر ماه اعالم کرد 5۴این در حالی است که سایت رسمی بانک مرکزی . سوی ستاد ارسال نشده است

اما . ها ابالغ کرده است و غیرمشارکتی را به بانک مصوبه جدید شورای پول و اعتبار درخصوص تعیین سود تسهیالت عقود مشارکتی

اند، تا شعب در مواجهه  جدید را به شعب خود ابالغ نکرده  ها بخشنامه روز از این ابالغ رسمی هنوز ستاد برخی از بانک 1با گذشت 

 .با مشتریان درخصوص نرخ سود جدید تسهیالت همه چیز را منوط به ارسال بخشنامه جدید کنند

 افزار ر نصب نرممنتظ 

اند بخشنامه به  ها است که به مشتریان اعالم کرده گروه دوم یا رفتار دوم مشاهده شده در این بررسی مربوط به شعب برخی بانک

در واقع گروه دوم .های اعالم شده را ندارند افزار جدید امکان ارائه تسهیالت با نرخ دست مسووالن شعب رسیده اما تا زمان نصب نرم

 .دهند افزار حواله می نبود بستر فنی تاکید دارند و مشتریان را به روزهای آتی و نصب نرمبر 

 .دهی تا اطالع ثانوی است نکته مشترک گروه اول و دوم توقف تسهیالت

 های سود کرده است و گروه دوم نیز بر گروه اول پرداخت تسهیالت را موکول به ارسال بخشنامه و تعیین تکلیف درخصوص نرخ

 .سازی بستر فنی تاکید دارند اعطای تسهیالت پس از آماده
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 درصد  71تسهیالت مشروط  

دست آمد، دیروز در اولین هفته بعد از  ها و موسسات اعتباری مجاز در تهران به بر اساس اطالعاتی که از طریق رجوع به شعب بانک

درصد را برای اعطای  58ها نرخ  درصد، گروهی از بانک 58به  ها دهی به بانک مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش نرخ وام

بر . ای در حالی صورت گرفته است که از طرف این شعب با شرایطی همراه شده است اما این کاهش مصوبه  تسهیالت رعایت کردند،

های دریافتی و نرخ سود  یزان وامگذاری است؛ به این شکل که م های اعالم شده منوط به سپرده ها، اعطای وام، با نرخ اساس گزارش

 .گذاری و مدت آن بستگی دارد آنها به اندازه منابع سرمایه

درصد آن،  87ماهه سپرده گرفته و بعد از این مدت به همان میزان یا به اندازه  5ماهه تا  8های  ها در دوره طور مثال برخی بانک به

شد، با این تفاوت که نرخ  گفت از این روش در گذشته هم استفاده میگرفت؛ البته باید  درصد تعلق می 58تسهیالت با سود 

شد  های دیگری هم برای اعطای تسهیالت استفاده می عالوه بر این در این طیف تکنیک. های گذشته بود دهی بر اساس بخشنامه وام

درصد تضمین تسهیالت نیز صحبت  01 برخی از. گیرد درصد تعلق می 00که یکی از آنها اعطای وام بدون سپرده است که با سود 

عنوان ضمانت وام اخذ شود و به  درصد در شعبه به 01کردند که به این صورت است که باید از تمام تسهیالت اعطایی به میزان  می

یت های در شرف تاسیس یافت، تا ضمن رعا این شکل بخشی از تسهیالت قفل شود، رفتار این گروه سوم را بیشتر باید در موسسه

شد که میزان قفل شدن منابع  طور کلی، مشاهده می به. دهی خود را نیز بتوانند حفظ کنند های بانک مرکزی، قدرت وام بخشنامه

    .نیز نسبت به روزهای گذشته افزایش یافته بود

 اطالع نهادهای بی

وجود دارند که نرخ تسهیالت خود را پایین ها و موسسات اعتباری  دهد که دسته چهارمی هم از بانک این گزارش میدانی نشان می 

دهی تنها در عقود  کردند و برای تسهیالت اطالعی می این گروه حتی درخصوص مصوبه و بخشنامه جدید اظهار بی.نیاوردند

ای جدید ه ها تمایل و توانایی نیز برای اعمال نرخ البته شاید در این بانک. کردند درصد اعالم آمادگی می 00مشارکتی و با نرخ 

ها هنوز برای اجرای مصوبه جدید بانک مرکزی درخصوص نرخ  توان دریافت که بانک های صورت گرفته می با بررسی. وجود نداشت

از سوی . درصد صورت بگیرد، مشروط به رعایت یکی از موارد باال است 58دهی نیز با نرخ  تسهیالت آمادگی ندارند و اگر تسهیالت

ای را بر رفتارها و قوانین  ها مجبور شوند در تخصیص منابع خود معیارهای رابطه گذار پولی، بانک شتر سیاستدیگر، شاید با فشار بی

 .ها خواهد شد های گذشته باعث ایجاد رفتار رانتی در بانک ای ترجیح دهند، که این کار نیز مانند تجربه سال ضابطه

ها است که البته این رفتار نیز قابل  سپرده و تسهیالت در بانکنکته دیگر مشاهده رفتار دوگانه درخصوص کاهش نرخ سود 

ها این رویه را  کاهش نرخ سود سپرده، بسیاری از بانک( و حتی قبل از اعالم رسمی)به نحوی که پس از اعالم . بینی بوده است پیش

های  رسد با توجه به هزینه امری که به نظر می. شود دهی مشاهده نمی در دستور کار خود قرار دادند، اما این رفتار در روند تسهیالت

تواند منجر به یک راه حل  های دستوری، نمی بینی بوده و حتی این روند با تداوم بخشنامه عملیاتی، قابل پیش باالی عملیاتی و غیر

سب با نرخ سود بانکی هموار دهی متنا دار، مسیر را برای وام ها و حل مشکالت اولویت بلکه باید با اصالح ساختاری بانک. کلی شود

 .کرد
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 تامین منابع مالی
 آیانا - 13۸۱تیر  1۸: تاریخ

  درصددرصد  7۰7۰گذاری کشاورزی؛ گذاری کشاورزی؛   سود تسهیالت سرمایهسود تسهیالت سرمایه/ / ها از امروزها از امروز  اجرای کاهش نرخ سود بانکاجرای کاهش نرخ سود بانک

 .شود تصویب شورای پول و اعتبار؛ اجرای کاهش نرخ سود از امروز اجرایی می بر اساس

ها از امروز نیز نرخ سود تسهیالت برای  بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار و در پی کاهش نرخ سود سپرده بانک

 .شود درصد تعیین می 71عقود غیرمشارکتی و مشارکتی حداکثر معادل 

ها  ، بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار و در پی کاهش نرخ سود سپرده بانک(ایانا)ری کشاورزی ایران به گزارش خبرنگار خبرگزا

 .شود درصد تعیین می 58از امروز نیز نرخ سود تسهیالت برای عقود غیرمشارکتی و مشارکتی حداکثر معادل 

 58درصد و برای سایر تسهیالت، معادل  51ل گذاری، معاد همچنین نرخ سود تسهیالت بانک کشاورزی برای تسهیالت سرمایه

 .درصد تعیین شد

تیرماه اعالم شده بود که با توجه به تالقی این  55بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار تاریخ اجرای کاهش سود تسهیالت بانکی 

 .شود تاریخ با تعطیالت عید سعید فطر این مصوبه عمالً از امروز اجرایی می

 .شوند هایی که از قبل پرداخت شده شامل این قانون نمی های جدید بوده و وام شامل وامها فقط  این نرخ

 58درصد به  00درصد، نرخ سودت سهیالت عقود مشارکتی از  58درصد به  07ای از  بر این اساس نرخ سود تسهیالت عقود مبادله

 ./درصد کاهش یافته است 51درصد به  58از درصد و نرخ سود سپرده  51درصد به  58درصد، سود تسهیالت کشاورزی از 
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 تامین منابع مالی
 آیانا - 13۸۱تیر  1۸: تاریخ

  اصفهاناصفهانهزار طرح مکانیزاسیون با تسهیالت بانک کشاورزی در هزار طرح مکانیزاسیون با تسهیالت بانک کشاورزی در   ۳۳بهره برداری از بهره برداری از 

طرح در بخش مکانیزاسیون کشاورزی به بهره برداری  8758تاکنون تعداد  5820با استفاده از تسهیالت بانک کشاورزی، از سال 

 .رسیده است

طرح در بخش مکانیزاسیون کشاورزی به  ۳741تاکنون تعداد  7۳3۰با استفاده از تسهیالت بانک کشاورزی، از سال 

 .بهره برداری رسیده است

 510میزان تسهیالت پرداختی به این طرح ها   گزارش ایانا از روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان اصفهان،به 

  .نفر ایجاد اشتغال کرده است 0501میلیون ریال بوده و برای  171میلیارد و 

میلیارد ریال برای  ۴70سهیالتی بالغ بر و استقرار دولت تدبیر و امید تاکنون ت 5820شعب بانک کشاورزی استان اصفهان از سال  

  .طرح با موضوع کشت گلخانه ای در استان اصفهان پرداخت کرده اند 11  راه اندازی

 .نفر ایجاد شده است 58۴7برای   با راه اندازی این طرح ها زمینه اشتغال مستقیم

/news/fa/ir.naia.www://http80755D/%8% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/fa/news/32011/%D8%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima://http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته سوم تیر 

 

62 
 

 تحقیقات و نوآوری ها
 فارس - ۸۱/۴۰/21 : تاریخ

درصد فلج اطفال هدر درصد فلج اطفال هدر   ۰7۰7درصد واکسن طیور و درصد واکسن طیور و   ۰7۰7/ / یابدیابد    های موسسه رازی افزایش میهای موسسه رازی افزایش می  تاریخ انقضای واکسنتاریخ انقضای واکسن

  رفترفت
دهد که عمر واقعی  انجام آزمایشات جدید پایداری روی تولیدات موسسه نشان می: سازی رازی گفت رئیس مؤسسه واکسن و سرم 

درصد از  17شود تاکنون  بینی می های ما بیش از آن چیزی است که تاکنون اعالم شده و با این شرایط پیش تعدادی از واکسن

  .های طیور تولیدی این مؤسسه هدر رفته باشد واکسندرصد از  07فلج اطفال و    های واکسن

ها و  برخی واکسن (تاریخ انقضای)ای  در مورد افزایش عمر قفسه خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  در گفت حمید کهرام

ها  محصوالت تولیدی این مؤسسه انجام شده به سال ای عمر قفسه آزمایشاتی که برای تعیین: تولیدی این مؤسسه گفت های فرآورده

ممکن است تاریخ انقضای این محصوالت تغییر کرده   ها های گذشته با تغییر مواد و حالل گردد در حالی که طی سال قبل برمی

تالش  تمرکز بر این موضوع،ماه گذشته با  57بنابراین از حدود  :سازی رازی افزود رئیس مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم.باشد

 .بازنگری جدی در این زمینه اعمال کنیم کردیم تا

هدف از انجام این آزمایشات این بود که با توجه به تغییرات انجام شده و استفاده از مواد نگهدارنده طی سالیان : وی تصریح کرد

آوریم که چه محصوالتی تاریخ انقضای آنها  های تولیدی این مؤسسه را بدست ها و فرآورده واکسن گذشته مدت مصرف جدید

 .آزمایشات نتیجه حاصله بیشتر شدن تاریخ انقضای واکسن یا فرآورده بود تر و چه محصوالتی کمتر شده است که در بیشتر طوالنی

سازی رازی با بیان اینکه طبق پروتکل های جهانی و روش های جدید،  رئیس مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم

دهد که عمر واقعی  این آزمایشات نشان می: موسسه انجام شد، گفت های و فرآورده  روی تعدادی از واکسن مختلفی آزمایشات

 .این واکسن ها بیش از آن چیزی است که اعالم شده است( تاریخ انقضای)ای  قفسه

داری واکسن های موسسه رازی در با تاکید بر اینکه بازنگری در مدت زمان نگه  سازیرازی رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم

اجرای این رویکرد سبب جلوگیری از هدر رفت سرمایه، ماده اولیه و نیروی کاری : راستای تحقق اقتصاد مقاومتی بوده است، گفت

های گذشته چه میزان از تولیدات ملی این مؤسسه  وی در پاسخ به این سؤال که به دلیل انجام نشدن این آزمایشات در سال.است

خیر، برآورد خسارت انجام نشده زیرا با تحویل واکسن به وزارت بهداشت و : هدر رفته و آیا برآورد خسارتی انجام شده است، گفت

 .ها برای برآورد خسارت ندارد همچنین سازمان دامپزشکی دیگر این مؤسسه دسترسی به آمار مصرفی واکسن

های فلج اطفال تولیدی مؤسسسه  های گذشته شاید حدود نیمی از واکسن شود که طی سال بینی می اما پیش: کهرام بیان داشت

هر : افزود های طیور تولیدی بوده است، درصد از واکسن 07هدر رفت  وی با بیان اینکه برآورد مؤسسه.رازی دور ریخته شده باشد

بینی  کرد که پیش را امحا می های تاریخ مصرف گذشته طیور این مؤسسه دو یا سه سال یکبار مؤسسه رازی بخشی از واکسن

 .ها دیگر چنین اتفاقی نیفتد شود با افزایش تاریخ انقضای این واکسن می

دهد در این زمینه  با توجه به اینکه دولت کار اقتصادی انجام نمی: سازی رازی اظهار داشت رئیس مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم

 .هم برآورد خسارتی انجام نشده است

کننده  شود و مصرف ها آیا کیفیت این محصوالت حفظ می به این سؤال که با توجه به افزایش تاریخ انقضای واکسنکهرام در پاسخ 

در حال حاضر مؤسسه فقط اقدام به اعالم نتایج آزمایشات کرده  بله،: تواند از مصرف آن اطمینان خاطر داشته باشد، تصریح کرد می

 .تغییر نداده است زار با تاریخ مصرف جدید،را برای عرضه به با و برچسب هیچ واکسنی

http://www.farsnews.com/
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های انسانی و سازمان دامپزشکی در مورد  بعد از توافقات وزارت بهداشت در مورد واکسن( تاریخ انقضاء)تغییر برچسب : وی افزود

 .شود انجام می دام یا طیور های واکسن

ت با ارزیابی و بررسی مدارک و مستندات مؤسسه و در وزارت بهداش: سازی رازی تصریح کرد رئیس مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم

 .کند ها را صادر می ها مجوز تغییر برچسب واکسن صورت لزوم انجام آزمایشات جدید بر روی واکسن

ها ممکن بوده ماندگاری واکسنی کمتر شده باشد و  آیا با توجه به تغییر حالل وی پاسخ مشخصی به این سؤال نداد که

 .ها برای تشخیص این مسئله انجام نشده است طی این سال پایداریآزمایشات  چرا

=nn?php.newstext/com.farsnews.www://http58217۴05777077 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - 13۸۱تیر  2۴: تاریخ

  ها، رکورددار رشد قد در جهانها، رکورددار رشد قد در جهان  ایرانیایرانی

 :سال، اعالم کرد۴7میلیون نفر در فاصله  ۴7شده از  های انجام معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با استناد بر بررسی

بوده  ها، بیشتر از تمام کشورهای دنیا ای که در چهاردهه انجام گرفت، مشخص شد که متوسط افزایش قد ایرانی براساس مطالعه»

 «.دهد که افزایش قد مردان ایرانی نسبت به مردان سایر کشورها بیشتر بوده است است، همین بررسی نشان می

شده از  های انجام بررسی  این را معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با استناد بر« .ها رکورددار رشد قد در دنیا هستند ایرانی»

ای که در چهاردهه انجام گرفت،  براساس مطالعه»: زاده در توضیح بیشتر گفت رضا ملک. اعالم کردسال، ۴7میلیون نفر در فاصله  ۴7

دهد که افزایش قد  ها، بیشتر از تمام کشورهای دنیا بوده است، همین بررسی نشان می مشخص شد که متوسط افزایش قد ایرانی

 «.مردان ایرانی نسبت به مردان سایر کشورها بیشتر بوده است

های مهم سالمت در  زاده به مطالعات منتشرشده اخیر درمجالت معتبر دنیا که مبنای آنها مقایسه وضع سالمت و شاخص ملک 

ها و وضع  های بسیار محسوسی در رابطه با شاخص براساس این مطالعات، ایران پیشرفت»: سطح جهان بوده است، اشاره کرد و افزود

 «.سالمت در دنیا داشته است

های مهم اجتماعی را افزایش امید به زندگی در  ها و شاخص حقیقات و فناوری وزارت بهداشت در ادامه یکی از پیشرفتمعاون ت

سال و در مردان به  87های انجام شده، امید به زندگی در بدو تولد در زنان ایرانی به  براساس مطالعه»: ایران اعالم کرد و گفت

 «.سال رسیده است 05،1

ایران در کاهش »: سال اشاره کرد و گفت 5۴تا  57خونی درکشورهای مختلف درفاصله  بررسی و مطالعه میزان کمزاده به  ملک

خونی در ایران درمقایسه با  به گفته او، درحال حاضر میزان کم« .خونی درکشور پیشرفت قابل توجهی داشته است میزان کم

خونی درمیان کشورهای جهان و  وری که ایران بیشترین میزان بهبود کمط های قبل از انقالب اسالمی کاهش یافته است، به سال

 .منطقه را داشته است

های گذشته،  دهد که عالوه بر بهبود وضع تغذیه و اقتصاد درکشور نسبت به سال این مسأله نشان می»: زاده ادامه داد ملک

 «.های سالمت بهبود چشمگیری داشته است شاخص

دهنده این است که  ها نسبت به سایر کشورها نشان خونی، افزایش امید به زندگی و افزایش قد ایرانی ن کمبه گفته او، بهبود میزا

 .کشورمان در معیارهای سالمت پیشرفت چشمگیری داشته است

/news/fa/ir.iana.www://http80780D/%8% 
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 نوآوری ها تحقیقات و
 آیانا - 13۸۱تیر  1۱: تاریخ

  !!دستگاهی برای شنیدن درد دل گیاهاندستگاهی برای شنیدن درد دل گیاهان

تواند اطالعاتی همچون وضعیت تغذیه گیاه،  طبق اطالعات منتشر شده از شرکت سازنده، صاحب گیاه با استفاده از این دستگاه می

 .بودن خاک، وضعیت آب گیاه و سکوت یا آرامش گیاه را بدست آورد میزان غنی

 .های الکتریکی گیاهان برای اولین بار توسط یک شرکت سوئیسی تولید شد دستگاه ثبت و ترجمه سیگنال

توان به حرف  ها مفید است، اما چگونه می تر آن به گزارش ایسنا به نقل از نیوساینتیست، صحبت کردن با گیاهان برای رشد سریع

 ها گوش کرد؟ آن

 .بخشد می "صدا"را ابداع کرده که به گیاهان  دستگاهی Vivent))ونت شرکت سوئیسی وی

 .ها را بهتر درک و مدیریت کند تواند انسان را قادر سازد فعالیت گیاه را پیگیری و ارزیابی کرده و آن این دستگاه می

شود تا  ل میکند که یکی در خاک قرار گرفته و دیگری به برگ یا ساقه گیاه متص از دو الکترود استفاده می PhytlSignsدستگاه 

 .گیری کند ولتاژ گیاه را اندازه

هرچه این صدا . کند به محض شناسایی تغییر در ولتاژ توسط الکترودها، یک بلندگوی متصل به دستگاه فریاد بلندی را منتشر می

 .ها هنوز مشخص نیست اما دلیل بروز این تغییرات در گیاه و فریاد آن. بلندتر باشد، تغییر ولتاژ سریعتر است

در واقع اطالعات دریافتی از . همراه هوشمند است این دستگاه مجهز به سه بخش گیرنده، پردازشگر و فرستنده سیگنال به تلفن

  .رسد ریشه یا برگ گیاه پس از پردازش به صورت نمادهای تصویری به اطالع کاربر می

توان وضعیت  سرگرمی مناسب است بلکه با آن می نه تنها برای  Phytl Signs Explorerدستگاه تشخیص سیگنال گیاهان یا 

 .سالمتی گیاهان را بررسی و مواد دارویی مناسب را تجویز کرد

تواند اطالعاتی همچون وضعیت تغذیه گیاه،  طبق اطالعات منتشر شده از شرکت سازنده، صاحب گیاه با استفاده از این دستگاه می

 .یا آرامش گیاه را بدست آوردبودن خاک، وضعیت آب گیاه و سکوت  میزان غنی

 .کنند های الکتریکی خفیف با هم ارتباط برقرار می محققان معتقدند که گیاهان با استفاده از سیگنال

میالدی کشف شد اما تا امروز هیچ روشی برای دریافت و ترجمه  5808بار در سال   های الکتریکی موجود در گیاهان اولین سیگنال

 .هان ارائه نشده بودالکتریکی گیا  سیگنال

/news/fa/ir.iana.www://http85205D/%8%D%AF 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - 13۸۱تیر  1۰: تاریخ

  تأثیر مثبت تغییر الگوی کشت در کشت عملیات کشاورزیتأثیر مثبت تغییر الگوی کشت در کشت عملیات کشاورزی

المللی تحقیقات پردیس کشاورزی و منابع طبیعی در سال جاری جهت کشت عملیات  بینحدود چهار هکتار از اراضی مرکز 

 .کشاورزی دانشجویان اختصاص یافته است

المللی تحقیقات پردیس کشاورزی و منابع طبیعی در سال جاری جهت کشت  حدود چهار هکتار از اراضی مرکز بین

 .عملیات کشاورزی دانشجویان اختصاص یافته است

استاد درس عملیات کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی از اختصاص ، (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

المللی تحقیقات پردیس کشاورزی و منابع طبیعی جهت کشت عملیات کشاورزی دانشجویان  حدود چهار هکتار از اراضی مرکز بین

 .در سال جاری خبر داد

های هرز و تغییر روش آبیاری از سیستم سنتی و به اصطالح غرقابی به  اده با اشاره به مبارزه قبل از کشت با علفز مجتبی میراب

با این الگوی کشت و تغییر روش آبیاری، امسال هم از نظر کمیت و کیفیت محصول شاهد رشد : ای تیپ گفت روش مکانیزه و قطره

 .ایم خیلی خوب و چشمگیری بوده

 .سوم تقلیل پیدا کرده است با اجرای این روش مصرف آب نسبت به سال گذشته با همین سطح کشت به یک: کرد وی خاطرنشان

 .ویژه دانشجویان دختر، از عالقه و کوشش آنان ابراز رضایت کرد زاده با اشاره به تالش و همت ستودنی دانشجویان به میراب

ر، کدو، بامیه، آفتابگردان، ذرت، چغندرقند، سویا و انواع سبزی زیر کشت در کشت عملیات کشاورزی دانشجویان، لوبیا سبز، خیا

 ./رفته است
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - 13۸۱تیر  1۱: تاریخ

  گرمسیریگرمسیری  های نیمههای نیمه  اپلیکیشن اندرویدی ترویجی پژوهشکده مرکبات و میوهاپلیکیشن اندرویدی ترویجی پژوهشکده مرکبات و میوهطراحی و ساخت سومین نسخه طراحی و ساخت سومین نسخه 

گرمسیری مانند زیتون، انار، انجیر و کیوی تهیه و در اختیار باغداران و  های کاربردی درباره سایر محصوالت نیمه زودی اپلیکشن به

گرمسیری مانند زیتون، انار، انجیر و کیوی  نیمه های کاربردی درباره سایر محصوالت زودی اپلیکشن به.گیرد کارشناسان قرار می

، سومین نسخه اپلیکیشن (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران .گیرد تهیه و در اختیار باغداران و کارشناسان قرار می

سان به مطالب تحقیقاتی، برداران مرکبات جهت دسترسی آ ویژه باغداران و بهره اندرویدی موبایل برای استفاده عموم مردم به

 .گرمسیری، طراحی شد های نیمه های فنی و ترویجی در پژوهشکده مرکبات و میوه نشریات و دستورالعمل

های  در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل و در راستای اهداف و فعالیت: گرمسیری گفت های نیمه رئیس پژوهشکده مرکبات و میوه

افزار اندرویدی ترویجی مرکبات  گرمسیری، ساخت و طراحی نرم های نیمه فنی باغداران مرکبات و میوهترویجی و برای ارتقاء دانش 

در همین راستا روابط عمومی پژوهشکده اقدام به انتشار آخرین : محمدی افزود مرتضی گل.در دستور کار قرار گرفت

 .ن اندرویدی کرده استهای فنی و ترویجی مرکبات از طریق طراحی و ساخت اپلیکیش دستورالعمل

افزار اضافه شدن قسمت مقاالت، حجم کم و استفاده آسان و دسترسی سریع به اطالعات  از مزایای این نرم: وی خاطرنشان کرد

گرمسیری مانند زیتون، انار،  های کاربردی درباره سایر محصوالت نیمه زودی اپلیکشن به: محمدی در پایان تصریح کرد گل.است

 .گیرد ی تهیه و در اختیار باغداران و کارشناسان قرار میانجیر و کیو

 .های قبلی مورد استقبال چشمگیر باغداران و کارشناسان و مروجان قرار گرفته است الزم به ذکر است، نسخه
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 تخم مرغ
 جوان خبرنگاران - 13۸۱تیر  2۴: تاریخ

  تخم مرغ ها در انتظار حک شدن قیمتتخم مرغ ها در انتظار حک شدن قیمت

با ابالغ این مصوبه از سوی وزارتخانه این طرح به صورت آزمایشی در سه : دبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار گفت

 .شداستان تهران، قزوین و البرز تا پایان تیر ماه عملیاتی خواهد 

با اشاره خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، سیدفرزاد طالکش دبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار در گفتگو با 

انگین هر کیلو تخم مرغ قیمت تخم مرغ نسبت به هفته گذشته با ثبات بوده به طوریکه می: به وضعیت قیمت تخم مرغ اظهار داشت

تومانی مواجه  5۴7درصد سود مرغداران با زیان هزار و  57تومان به فروش می رسد که با احتساب  877هزار و  0درب مرغداری 

با توجه به آنکه افزایش صادرات به افغانستان به صورت متمرکز نیست : وی با اشاره به تاثیر افزایش صادرات بر قیمت گفت.هستند

صورت پراکنده از استان های مختلف انجام می شود از این رو این امر تاثیری در افزایش قیمت نداشته و تنها تا حدودی به و به 

 .تثبیت قیمت ها کمک کرده است

با اتمام ماه رمضان پیش بینی ما : تن تخم مرغ به عراق و افغانستان صادر می شود، بیان کرد 017طالکش با بیان اینکه روزانه 

بنی افزایش صادرات است اما این امر تنها با رقابت با سایر رقبا همچون ترکیه و هندوستان در بازارهای هدف امکان پذیر خواهد م

 .بود چرا که در غیر اینصورت میزان صادرات در مقایسه با سال های گذشته با کاهش روبرو خواهد بود

خل ، عمده تغییرات قیمت تنها منوط به افزایش صادرات خواهد بود و با توجه به کاهش مصرف تخم مرغ در دا: وی ادامه داد

 .تومان خواهد بود ۴77هزار و  8ازطرفی براساس برآوردهای به عمل آمده میانگین قیمت هر کیلو تخم مرغ همانند سال گذشته 

ت کشاورزی و به ویژه تخم مرغ در مجموع مشوق های صادراتی برای محصوال: طالکش با اشاره به مشوق های صادراتی بیان کرد

میلیارد تومان به صورت تسهیالت از سوی صندوق حمایت از طیور به این امر تخصیص یافته که  07اختصاص نیافته و تنها مبلغ 

 .متاسفانه هنوز در اختیار مرغداران قرار نگرفته است

 تخم مرغ ها در انتظار حک شدن قیمت هستند ***

منتظر ابالغ این مصوبه از سوی وزارتخانه  :ن مرغ تخم گذار با اشاره به حک شدن قیمت بیان کرددبیر کانون پرورش دهندگا

تا پایان تیر ماه عملیاتی خواهد  هستیم چرا که با ابالغ این مصوبه این طرح به صورت آزمایش در سه استان تهران، قزوین و البرز 

تومان است که در پاییز با  887و زرده زعفرانی  807زرده معمولی  گفتنی است براساس مصوبه قیمت هر عدد تخم مرغ با.شد

 .افزایش مصرف تا حدودی قیمت ها افزایش خواهد یافت
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 (سایر )تولیدات باغی 
 ایرنا 21/۴4/13۸5 :تاریخ خبر

  هزار هکتار باغ اصالح و نوسازی می شود هزار هکتار باغ اصالح و نوسازی می شود   ۴۴۰۴۴۰

مدیرکل دفتر امور میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری معاونت امور باغبانی وزارت جهادکشاورزی می گوید، در  -ایرنا -تهران

  .هزار هکتار از باغ های کشور اصالح و نوسازی می شود445ساله  1۴یک برنامه 

هزار هکتار باغ  177در بررسی های انجام شده از دو میلیون و : کشاورزی، ابوالقاسم حسن پور افزودبه گزارش ایرنا از وزارت جهاد 

های کشور، یک میلیون هکتار نیاز به اصالح و نوسازی دارد که در مرحله نخست، اصالح نیمی از آن در دو برنامه پنج ساله صورت 

هزار هکتار دیگر در برنامه پنجساله  00۴برنامه پنجساله ششم توسعه و  هزار هکتار از باغ ها در 505: وی اظهارداشت.می گیرد

 .هفتم توسعه کشور، اصالح و نوسازی می شود

 سال است 87درصد باغات کشور بیش از  ۴7سن  **

های اصالح و وی، سن باالی باغات، اقتصادی نبودن ارقام، مخلوط بودن باغ ها و انجام نشدن بعضی از عملیات باغداری را از الزام 

 .سال سن دارند و به روش سنتی اداره می شوند 87درصد باغ های کشور بیش از  ۴7: نوسازی برشمرد و تصریح کرد

در : ساله برآورد نیاز شده است، گفت 57میلیون اصله نهال در برنامه  5۴0حسن پور با بیان این که برای جایگزینی درختان مسن، 

 27میلیون و در برنامه هفتم  10با دفتر تولید نهال انجام شده به طوری که در برنامه ششم توسعه این زمینه هماهنگی های الزم 

 .میلیون اصله نهال تامین خواهد شد

انتظار داریم با : وی، افزایش عملکرد تولید و بهره وری از آب را از اهداف برنامه اصالح و نوسازی باغ های قدیمی عنوان کرد و گفت

میلیون تن  00میلیون تن به  50ت اصالح و نوسازی باغ ها در پایان برنامه ششم توسعه، میزان تولیدات باغی از حدود انجام عملیا

 .برسد، ضمن آن که از مصرف هر متر مکعب آب، بیشترین میزان تولید را داشته باشیم

صادرات برخی : اصالح و نوسازی عنوان کرد و افزود وی دستیابی به تراز مثبت تجاری در حوزه باغبانی را یکی دیگر از اهداف برنامه

 .از محصوالت مانند سیب، انجیر خشک، کیوی، زرشک و انار باید افزایش یابد تا ارزآوری رشد کند

محصول اقتصادی و  5۴مجری طرح اصالح و نوسازی باغ های معاونت امور باغبانی، با بیان این که تولید نهال و ارقام مناسب برای 

دار مانند انگور، بادام، پسته، گردو، زرشک، انار، مرکبات، زعفران و گل محمدی به منظور اصالح و نوسازی باغ های قدیمی  مزیت

در برخی استان ها مانند کردستان که توت فرنگی جزو محصوالت مزیت دار است، : در دستور کار قرار دارد، حسن پور اضافه کرد

هزار هکتار،  57ساله، باغ های انگور و مرکبات هر یک در سطح  57در این برنامه : وی ادامه داد.استثنائاتی را در نظر گرفته ایم

هزار هکتار  51و  177هزار و  82هزار ، ۴7هزار هکتار، گردو، سیب و انار به ترتیب در سطح  17هزار هکتار، پسته  11خرما 

از آبیاری تحت فشار، تغذیه مناسب و هرس فنی و علمی را از دیگر وی استفاده .بیشترین میزان اصالح و نوسازی را خواهند داشت

 .اقدام ها برای اصالح و نوسازی باغات برشمرد

مدیر کل دفتر امور میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری معاونت امور باغبانی در ادامه به افزایش تراکم درختان در باغ ها اشاره 
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داریم تراکم درختان را زیاد کنیم زیرا با این کار، برداشت محصول آسانتر و تولید اقتصادی  در برخی باغ ها قصد: کرد و اظهارداشت

در برنامه اصالح باغ های کوچک، بر تولید یک تا دو : وی درباره مخلوط بودن بعضی از باغ های کشور تصریح کرد .تر می شود

هزینه اصالح و نوسازی : ی باغ ها از امسال آغاز شده است، گفتحسن پور با اشاره به این که اصالح و نوساز.محصول تاکید داریم

میلیون ریال برآورد شده  57باغ ها برحسب عملیات اصالحی و منطقه باغ ها متفاوت است و حداقل هزینه برای هر هکتار باغ 

می شوند و قابلیت نگهداری بیشتری با اصالح و نوسازی باغ ها عالوه بر افزایش عملکرد تولید، میوه ها بازارپسند : وی افزود.است

مدیر کل دفتر امور میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری معاونت امور باغبانی درباره حمایت از باغداران برای .خواهند داشت

پیشنهاد ما این است که بخشی از هزینه های اصالح و نوسازی از طریق کمک های دولت نظیر تسهیالت : اصالح و نوسازی گفت

 .ان قیمت و کمک های فنی تامین شودارز

 .حسن پور، ایجاد زمینه های فروش و صادرات را یکی دیگر از شیوه های حمایت از باغداران عنوان کرد

 55میلیون تن انواع محصوالت کشاورزی در کشور تولید می شود که بیش از  557به گزارش ایرنا، هم اکنون سالیانه بیش از 

  .ت باغی اختصاص داردمیلیون تن آن به محصوال

 .وزارت جهادکشاورزی دولت یازدهم تاکنون مجوزی برای واردات میوه به جزء موز، آناناس و انبه صادر نکرده است

/805۴۴015/News/fa/ir.irna.www://http 
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 (سایر )تولیدات دام و طیور 
 خبرنگاران جوان - 13۸۱تیر  17: تاریخ

  مرغ های ایرانی برند فرانسوی به تن کردندمرغ های ایرانی برند فرانسوی به تن کردند

تولیدکنندگان ایرانی با شرکت های فرانسوی همکاری مشترکی آغاز کردند که بر اساس آن مرغ : معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .ایرانی با برند فرانسوی به بازارهای هدف صادر می شود

با اشاره به اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی در گفتگو با خبرنگار  زیر حسن رکنی معاون و

ارتن هز 577ایران با توجه به تولید ساالنه دو میلیون و  :همکاری مشترک ایران و روسیه در تولید و صادرات مرغ اظهار داشت

 .گوشت مرغ رتبه هفتم دنیا را به خود اختصاص داده است

سال اخیر بخشی از نیاز گوشت مرغ کشور از طریق واردات تامین  ۴الی  8در : وی با اشاره به شرایط مساعد تولید گوشت مرغ گفت

 .داریممی شد که خوشبختانه درحال حاضرشرایط نسبتا خوبی را در تولید گوشت مرغ بر خالف گوشت قرمز 

شرایط مساعد تولید، این امکان را فراهم نموده تا عالوه بر تامین نیاز داخل، صادرات و ذخیره سازی محصول نیز : رکنی ادامه داد

 .انجام شود که این امر کار بسیار ارزشمندی است چرا که توانایی ما در زیرساخت های گوشت مرغ را نشان می دهد

 ید مرغ با ظرفیت فعلیدرصدی تول ۰7امکان افزایش ***

در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی بدون سرمایه گذاری و : معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تحقق اقتصاد مقاومتی بیان کرد

درصد از ظرفیت های فعلی وجود دارد که در نهایت به افزایش صادرات  17صدور مجوزهای جدید امکان افزایش تولید تا سقف 

 .ختم می شود

در حال حاضر سرعت تولید مناسب است و از این رو الزم است : وی با اشاره اقدامات اساسی در راستای افزایش توان صادراتی گفت

 .قیمت و کیفیت مزیت هایی در بازار های هدف داشته باشیم تا در نهایت به افزایش صادرات بینجامد که به لحاظ 

زمینه کیفیت تولید مشکل خاصی نداریم چرا که براساس بررسی های به عمل آمده از سوی خوشبختانه در : رکنی در ادامه افزود

 .سازمان دامپزشکی و همچنین کشور مقصد، محموله ها از نظر بهداشتی تایید شدند

 مرغ های تولیدی وزن مطلوبی ندارند***

در حال حاضر : لیدی وزن مطلوبی ندارند، بیان کردمعاون وزیر جهاد کشاورزی در تولیدات امور دامی با بیان اینکه مرغ های تو

کیلوگرم است و این درحالیست که سایز مورد درخواست در بازارهای  0باالی  سایز تولید مرغ در کشور ما به سبب ذائقه داخلی، 

 .گیرداست لذا این امر یکی از چالش های مهم صادراتی است که باید مورد توجه قرار  5.577الی  5.077صادراتی 

امیدواریم با شکل گیری و فعال شدن زنجیره های تولیدی مشکل سایز : وی با اشاره به شکل گیری زنجیره های تولید عنوان کرد

مرغ مرتفع شود به طوریکه به تناسب نیاز صادراتی تولید شود چرا که این امر در کنار حفظ کیفیت و قیمت به استمرار صادرات 

 .منجر می شود

http://www.yjc.ir/fa/comercial
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اگر تجار بنا به هر علتی در زمانی به قراردادهای منعقد شده پایدار و در زمان : اره به تسهیل قوانین صادراتی یادآور شدرکنی با اش

که دولت قوانین  دیگر آن را عملیاتی نکنند به راحتی بازارهای صادراتی را از دست می دهند گرچه در این میان الزم است 

 .ان بتوانند به ثبات قوانین صادراتی تکیه کنندصادراتی را تسهیل بخشد تا بازرگان

دیگر همانند یک الی دو سال اخیر لحظه ای و زود گذر نیست بلکه به گونه ای است  در حال حاضر قوانین صادراتی : وی ادامه داد

 .که تجار به راحتی می توانند با طرف های تجاری خود امر صادرات را دنبال کنند

 ومانی طیور در هاله ای از ابهاممیلیارد ت 777مشوق ***

در راستای افزایش صادرات در : معاون وزیر جهاد کشاورزی در تولیدات امور دامی با اشاره به مشوق صادراتی طیور بیان داشت

م میلیارد تومانی طیور از سوی وزارت جهاد به دولت داده شده ، اما تاکنون این امر محقق نشده که امیدواری 577خواست مشوق 

 .در صورت تامین اعتبار از سوی دولت این امر بتواند جهشی در صادرات را رقم بزند

با : وی با بیان اینکه صادرات به برخی از بازارهای جدید در همسایگی ما فرصت تازه ای پیش روی تولیدکننگان است، عنوان کرد

از بازارهای هدف همچون روسیه وجود دارد از این رو الزم  امکان صادرات آبزیان، مواد لبنی و پروتئینی به برخی توجه به آنکه 

 .است که بخشی از برنامه ریزی های صادراتی را به این سمت ببریم

کلیات اقدامات صورت گرفته به بازار روسیه شرایطی را رقم زده که در دو الی سه هفته اخیر بخشی از : رکنی در ادامه عنوان کرد

صادر شده و اکنون درخواست هایی برای انقعاد قراردادهای بزرگتری از سوی بازار روسیه به عمل آمده  محصوالت لبنی به این بازار

 .که امیدواریم تجار بتوانند از این فرصت استفاده کنند

 همکاری ایران و فرانسه در تولید مرغ ***

در چند سال گذشته کشورهای اروپایی به دنبال  :معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به صادرات مرغ با برند فرانسوی بیان کرد

بازاریابی محصوالت نهایی خود اعم از گوشت مرغ در بازار ایران بودند، اما در حال حاضر این روند تغییر یافته به طوریکه مذاکراتی 

 .با کشور فرانسه در خصوص سرمایه گذاری های مشترک صورت گرفته است

ها مقرر شد تا یکی از برندهای معروف فرانسوی اعالم آمادگی کنند به طوریکه تولید کنندگان ما با  در نتیجه رایزنی: وی ادامه داد

 .این برند فرانسوی همکاری مشترکی داشته باشند و بتوانند مرغ تولید مشترک را با برند فرانسوی صادر کنند

انجمن صنفی و شرکت های تجاری بزرگ در اروپا نشست های مشترکی با : رکنی با اشاره به افزایش صادرات مرغ یادآور شد

 .صورت گرفته چرا که این امر می تواند به افزایش صادرات مرغ به کشورهایی فراتر از کشورهای منطقه منجر شود

/news/fa/ir.yjc.www://http1505221نD/%2%81% 
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 (سایر )زراعی  تولیدات
 آیانا - 13۸۱تیر  1۱: تاریخ

هزار تن ذرت کشاورزان خوزستان از هزار تن ذرت کشاورزان خوزستان از   ۰۳1۰۳1عرضه عرضه / / موفقیت اجرای طرح حمایت از ذرت کاران خوزستانموفقیت اجرای طرح حمایت از ذرت کاران خوزستان

  طریق بورس کاالطریق بورس کاال

 .ذرت خود را از طریق بورس عرضه کرده اند پرداخت شد 2۴میلیارد ریال از مطالبات کشاورزان ذرت کار که در سال  177بیش از 

 .طرح حمایت از ذرت کاران توسط سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان با موفقیت اجرا شد 

، مدیر تنظیم بازار محصوالت و نهاده های کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی با «پایگاه خبری بورس کاالی ایران»به گزارش ایانا از 

ذرت خود را از طریق بورس عرضه  2۴اورزان ذرت کار که در سال میلیارد ریال از مطالبات کش 177بیش از : بیان خبر فوق گفت

قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و مصوبه هیئت  88در سال گذشته با اجرای ماده . کرده اند پرداخت شد

 .زستان اجرا شدوزیران، طرح خرید ذرت با قیمت تضمینی از طریق بورس کاال برای اولین بار در کشور در استان خو

اجرای این طرح .هزار تن ذرت کشاورزان خوزستان دریافت و از طریق بورس کاال عرضه گردید 088با اجرای این طرح : وی افزود

موجب شد بازار معامالت ذرت به صورت مکانیزه با قیمت واقعی و بر اساس کیفیت محصول، موجب رضایت تولید کننده و مصرف 

درصد قیمت  07از مزایای این طرح می توان به پرداخت : محصوالت و نهاده های کشاورزی افزود  م بازارمدیر تنظی.کننده گردد

ساعت به حساب کشاورز ، فروش ذرت در بازار بورس بر اساس قیمت تابلوی بورس و با همکاری شرکت پشتیبانی  ۴8ذرت پس از 

افی مسیر تولید تا توزیع و افزایش امنیت تولید و توزیع و کاهش امور دام و اتحادیه های تعاون روستایی، حذف واسطه های اض

 .هزینه های دولت اشاره کرد

/news/fa/ir.iana.www://http85201D/%2%81% 
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 چای
 فارس - ۸۱/۴۰/21 : تاریخ

تواند تخفیف قیمت از هند برای واردات چای تواند تخفیف قیمت از هند برای واردات چای   برای هند آیا ایران میبرای هند آیا ایران میبا ظهور کنیا به عنوان رقیب جدی با ظهور کنیا به عنوان رقیب جدی 

  بگیرد؟بگیرد؟
در حالی که پاکستان با عَلَم کردن رقیب جدی کنیا برای هند قرار است چای ارزان از این کشور خریداری کند آیا ایران که ساالنه  

 تواند چنین تخفیفی بگیرد؟  کند، می هزار تن چای وارد می 577حدود 

، در حالی که هند بزرگترین صادرکننده چای، تحت فشار تولید بیشتر این خبرگزاری فارسالملل  زارش گروه اقتصاد بینبه گ

محصول در کنیا، مجبور است با قیمت ارزانتری به پاکستان بفروشد، سؤال این است که آیا این تخفیف قیمت شامل ایران هم 

 خواهد شد؟

 .کند هزار تن چای از هند و سریالنکا وارد می 577به گزارش آمارهای رسمی، ایران ساالنه 

اکونومیک تایمز گزارش داده است، صادرکنندگان چای هند، تحت فشار عرضه با قیمت پایین برای مشتریان در پاکستان هستند، 

 .ندچرا که آنها احتمال دارد محصول چای کنیا را جایگزین کن

درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است و پاکستان اعالم کرده است که احتماال چای  58امسال میزان تولید چای در کنیا 

 .را از کنیا خریداری کند

 0751در سال . شود هزار تن چای در این کشور مصرف می 007پاکستان یکی از مهمترین واردکنندگان چای هند است و ساالنه 

هزار  51.8دالر وارد کرد، در حالی که سال پیش از آن میزان واردات  5.۴0هزار تن چای از هند با میانگین قیمت  52.۴1ن پاکستا

 .دالر در هر کیلو وارد کرده بود 5.1تن و با متوسط قیمت 

های  ، نباید منتظر قیمتاند خریداران پاکستانی حتی به رقم کیفیت بسیار مطلوب تولید چای امسال صادرکنندگان چای هند گفته

 .باال باشند

هزار تن چای وارد کرده که در مدت مشابه سال گذشته این رقم  1.50براساس اعالم تجار، در چهار ماهه نخست امسال، پاکستان 

 .هزار تن بود 1.58

ی تولید کرده که این رقم در هزار تن چا 500کنیا امسال . زمان واردات چای پاکستان، بیشتر در محدوده ماه آگوست تا اکتبر است

های رقابتی را به پاکستان پیشنهاد  این کشور در حال حاضر قیمت. درصدی داشته است 58هزار تن بود و افزایش  00سال گذشته 

 .کند و رقیب سرسختی برای هند است می

نوسان آب و هوایی، نوسان هوا،  سال گذشته کیفیت چای هند به واسطه آب و هوای نامناسب،: یک صادرکننده در این باره گفت

تری را برای خرید پیشنهاد کرده بود اما امسال کیفیت تا حدودی  دما مناسب نبود و به این علت است که پاکستان قیمت پایین

 .دالر برای هر کیلو پیشنهاد کرده است 5.0بهتر است، اما به رغم آن، پاکستان میانگین قیمت 

هند گفت که جدا از مشتریان سنتی بازارهای اتحادیه اروپا، روسیه، آمریکا، پاکستان، ایران، مصر و  یک مقام ارشد در اتحادیه چای

 .بنگالدش برای خرید چای از هند عالقمندند

 .هزار تن بود 522.78این رقم  075۴هزار تن چای صادر کرد که سال  080.20هند  0751در سال 

=nn?php.newstext/com.farsnews.www://http58217۴05777577 
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 چای
 آیانا - 13۸۱تیر  1۸: تاریخ

های نوین آبیاری های نوین آبیاری   های چای با روشهای چای با روش  درصد باغدرصد باغ  7.۰7.۰/ / هاها  درصد باغدرصد باغ  7777برداشت مکانیزه برگ سبز چای تنها در برداشت مکانیزه برگ سبز چای تنها در 

  شودشود  میمی

 .دار مانع از گسترش مکانیزاسیون در این بخش است این گیاه در نقاط شیبکوچک بودن قطعات چایکاری و گاهی کشت 

دار مانع از گسترش مکانیزاسیون در این بخش  کوچک بودن قطعات چایکاری و گاهی کشت این گیاه در نقاط شیب

 .است

های  وضعیت مکانیزاسیون در باغدرباره ( ایانا)وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  رئیس سازمان چای کشور امروز در گفت

های  کنند و عالوه بر آن برای هرس و مبارزه با علف چین استفاده می چایکاران برای برداشت برگ سبز از موتورهای برگ: چای گفت

 .گیرند های مسطح از ادوات مکانیزه بهره می هرز و آبیاری برخی باغ

انجام ( فوکا)بیل  های هرز را با استفاده از کج ر بودن عملیات مقابله با علفب دلیل هزینه چایکاران به: محمدولی روزبهان افزود

 .گیرد درصد از عملیات مکانیزه را دربر می 57چینی حدود دوهزار دستگاه در عرصه فعال است که  دهند، اما برای هرس و برگ می

کیلوگرم  51ای که یک کارگر در برداشت دستی  ونهگ بر و پرهزینه است، به برداشت دستی برگ سبز چای زمان: وی خاطرنشان کرد

 .برابر برگ بچیند 87تواند روزانه  و در برداشت با موتور می

دار، کوچک بودن قطعات  های چای در نقاط مرتفع و سطوح شیب دلیل برخی مشکالت همچون قرار گرفتن باغ به: روزبهان ادامه داد

حداقل از دو تا پنج میلیون تومان هزینه برای هر چایکار دارد، مانع از گسترش و نیاز به تسهیالت برای خریداری ادوات که 

 .مکانیزاسیون شده است

های جدید انجام شده  ریزی با برنامه: ساله برشمرد و تصریح کرد 07ای  های چای را دارای سابقه وی استفاده از ادوات مکانیزه در باغ

 .ترش یابدشود استفاده از ادوات فوق گس بینی می پیش

ها یا ادوات مکانیزه  درصد باغ 57هزار هکتار است که حدود دوهزار هکتار یعنی  05های فعال چای  سطح باغ: روزبهان یادآور شد

 .های چای کشور وجود دارد درصد از باغ 17شود، در حالی که قابلیت مکانیزه شدن در  برداشت می

در مقایسه با سال گذشته خرید امسال از : ری تاکنون خبر داد و تأکید کردهزار تن برگ سبز چای در سال جا 01وی از خرید 

 .هزار تن برگ سبز چای خریداری شد 80درصدی برخوردار است، در حالی که برداشت ادامه دارد و در کل سال قبل  ۴0رشد 

 برابری محصول چای با انجام آبیاری تحت فشار ۰.۰افزایش 

های نوین آبیاری همچون  استفاده از روش: گیاهی نیازمند آب زیاد عنوان کرد و اظهار داشت رئیس سازمان چای کشور، چای را

 .شود درصد می 17برابری محصول و ارتقاء کیفیت برگ آن تا  0.1تحت فشار، باعث افزایش 

ها از چرخه تولید و با  باغدلیل خروجی برخی  در گذشته آبیاری گروهی در بین چایکاران رواج داشت، اما به: روزبهان همچنین گفت

های چای  درصد باغ 5.1هکتار معادل  877رها شدن آن توسط صاحبانشان، این روش رو به کاهش رفت و در حال حاضر حداقل 

 .های نوین آبیاری است مجهز به شبکه

های آبیاری  که بتوانیم روش های گذشته، امیدواریم با توجه به اقتصادی شدن محصول چای در مقایسه با سال: وی در ادامه افزود

های چای افزایش دهیم و در این راستا استفاده از اعتبارات  گروهی را ترویج کرده و ضریب استفاده از ادوات مکانیزه را در باغ

 .ای نزدیک به کار خواهد آمد گذاری چای کشور در آینده صندوق حمایت از سرمایه
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های جاری، اعتباراتی به چایکاران اختصاص یافته است که خاص  از محل هزینههای گذشته  از سال: روزبهان خاطرنشان کرد

 .مورد استفاده قرار گیرد... توانست برای خرید کود، دستگاه برداشت، خرید زنبیل و مکانیزاسیون نبوده و می

به مکانیزاسیون چای اختصاص  صورت مستقیم هایی در حال انجام است که در سال جاری اعتباراتی به ریزی برنامه: وی ادامه داد

 .یابد، اما هنوز مقدار آن نهایی نشده است

در ... ها و ها، کارخانه با لحاظ باغ: های شمالی خبر داد و تصریح کرد هزار خانوار چایکار در استان 17روزبهان در پایان از وجود 

 .کنند هزار خانوار به طریقی از محل چای ارتزاق می 577مجموع حدود 

گفتنی است، در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل انقالب بزرگی در توسعه مکانیزاسیون آغاز شده و دستور وزیر جهاد کشاورزی 

 ./های تولیدی دارد نیز تأکیدی بر مکانیزه کردن کشاورزی در تمامی زیربخش

/news/fa/ir.iana.www://http85225D/%8%A8%D8% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/fa/news/31996/%D8%A8%D8%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima://http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته سوم تیر 

 

77 
 

 حبوبات 
 خبرنگاران جوان - 13۸۱تیر  1۱: تاریخ

  کدام کشور صادرکننده لوبیا قرمز به ایران است؟کدام کشور صادرکننده لوبیا قرمز به ایران است؟

 .تن لوبیا قرمز وارد کشور شده است 801حدود .  21ماه منتهی به اردیبهشت سال  0طبق آمار گمرک در 

خبرنگار به گزارش 

اقتصادی باشگاه 

،طبق خبرنگاران جوان

ماه  0آمار گمرک در 

منتهی به اردیبهشت 

حدود . 21سال 

تن لوبیا قرمز وارد 801

 .کشور شده است

گفتنی است که این 

میزان به ارزش دالری 

و ارزش  880،۴70

ریالی 

وارد 55،002،187،2۴8

 .است کشور شده

 ماه

 ارزش دالری  ارزش ریالی (گ.ک)وزن کشورطرف معامله

 050،827 5،۴۴۴،5۴0،555 50۴،177 پاکستان 5

امارات متحده  5

 عربی

۴8،777 5،850،510،577 ۴8،1۴1 

 587،250 8،250،005،080 570،817 پاکستان 0

  

/news/fa/ir.yjc.www://http1585872A%DA/%2%D 
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 خرما 
 ایرنا 2۴/۴4/13۸5 :تاریخ خبر

  کشور جهان مقصد خرمای ایران کشور جهان مقصد خرمای ایران   0707بیش از بیش از 

کشور جهان مقصد خرمای ایران محسوب می شوند و سالیانه  7۴امروز بیش از : رییس انجمن خرمای ایران گفت -ایرنا  -تهران 

  .محصول کشاورزی از کشورمان به بازارهای مختلف بین المللی صادر می شودهزار تن از این  15۴تا  115

هزار تن  05سال گذشته استان بوشهر نزدیک به : افزود« علی محمد صمیمی»به گزارش روز یکشنبه پایگاه خبری اتاق تهران، 

بق را حفظ کرده و این کشور هواره یکی صادرات این محصول کشاورزی به روسیه روند سا: وی اضافه کرد.خرما به روسیه صادر کرد

به گفته وی، در شرایطی که وضع مالی روس ها خوب باشد، خرمای ایران را خوب می خرند؛ .از واردکنندگان خرمای ایران است

 .زمانی که وضع اقتصادی آنها خوب نباشد، خرمای ایران را کمتر خرید می کنند

این موضوع نادرست است؛ اگر هوا گرم شود، : بب از بین رفتن خرما می شود، گفتصمیمی، پیرامون این موضوع که گرمای هوا س

 .خرما زودتر رسیده و برداشت و به بازار عرضه می شود

شده و با وجود گرمای شدید هوا، نمی توان گفت که روی درخت خشک « خارک»خرما اکنون در استان بوشهر تازه : وی اضافه کرد

 .مای کرمان باید بیشتر بررسی شودشده است؛ خبر خشک شدن خر

برخی رسانه ها از افزایش دمای هوای کرمان و خشک شدن خوشه های خرما باالی نخل ها خبر ( شنبه)به گزارش ایرنا، دیروز

افزایش ناگهانی دمای هوا در شرق و جنوب کرمان به حدی رسیده که خوشه های خرما بر اثر گرمای طاقت فرسای این ». دادند

 «.ی کرمان در مدت چند ساعت، بر روی نخل ها خشک می شوندروزها

گفته می شود طبق الگوی سازمان هواشناسی استان کرمان، امسال متوسط دمای این استان افزایش یافته و در تابستان ، روزهای 

این روند کشاورزی استان را که گرم نیز در حال زیادشدن است، در حالی که از میزان بارش باران و رطوبت نیز کاسته شده و ادامه 

 .یک چهارم باغ های کشور در آن قرارگرفته تهدید می کند

وجود نخلستان های گسترده در استان کرمان یکی از مزیت های اقتصادی منحصربه فرد استان کرمان است، بطوری که پس از 

 .پسته، خرما نخستین محصول ارزآور این استان محسوب می شود

سمی اعالم شده، استان کرمان رتبه نخست سطح زیر کشت خرما را در کشور دارد و به دلیل وجود ارقام کم بازده در براساس آمار ر

ایران در زمینه صادرات خرما مشکلی ندارد و همچنان کشورهای زیادی : صمیمی اظهار داشت.زمینه تولید، در رتبه سوم قرار دارد

 55به گزارش ایرنا، ترکیه یکی از واردکنندگان خرمای ایران است و پارسال .کنند از واردات این محصول کشاورزی استقبال می

 .هزار دالر از ایران این محصول را خرید 280تن به ارزش چهار میلیون و  1۴8هزار و 

لید میلیارد دالر بود که سهم این بخش در تو ۴7میلیون تن به ارزش  557مجموع تولیدات کشاورزی کشور پارسال بیش از 

 .درصد اعالم شد 80.1درصد و در فضای کسب و کار  2.1ناخالص ملی 

/805۴8187/News/fa/ir.irna.www://http 

http://www.irna.ir/fa/News/82143530/
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 خرید تضمینی
 فارس - ۸۱/۴۰/2۴ : تاریخ

درصد پول درصد پول   4۴4۴پرداخت پرداخت / / میلیارد ریال پول خرید تضمینی گندم به کشاورزان پرداخت شدمیلیارد ریال پول خرید تضمینی گندم به کشاورزان پرداخت شد  1۰31۰3هزار و هزار و   ۰7۰7

  کاران کاران   گندمگندم
میلیارد ریال  822هزار و  87سخنگوی خرید تضمینی گندم بانک کشاورزی با بیان اینکه ارزش گندم خریداری شده از کشاورزان 

اهلل نظری در  حشمت .گندم به کشاورزان پرداخت شده است میلیارد ریال از پول خرید 812هزار و  15تاکنون  :است، گفت

 801میلیون و  5 تاکنون: استان کشور، گفت 85با اشاره به خرید تضمینی گندم در  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  گفت

 .ری شده استتن گندم به صورت تضمینی از کشاورزان خریدا 812هزار و 

 822هزار و  87ارزش گندم خریداری شده از کشاورزان را  کشاورزی عضو هیات مدیره و سخنگوی خرید تضمینی گندم بانک

 .پرداخت شده است( درصد 5۴معادل )میلیارد ریال به کشاورزان  812هزار و  15از این مبلغ : میلیارد ریال عنوان کرد و افزود

 .مرکز خرید انجام شده است 5878محموله و در  15۴هزار و  888خرید در قالب این میزان : وی تصریح کرد

تن گندم به صورت تضمینی از کشاورزان خریداری شده  8۴8هزار و  070میلیون و  1سال گذشته در همین مقطع : نظری گفت

سال جاری نسبت به مدت مشابه سال میلیارد ریال به کشاورزان میزان پرداختی در  5۴2هزار و  ۴0بود و با توجه به پرداخت 

 .درصدی دارد 05.1گذشته رشد 

=nn?php.newstext/com.farsnews.www://http58217۴07777258 
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 دانه های روغنی
 فارس - ۸۱/۴۰/1۹ : تاریخ

  هزار هکتاری سطح کشت ذرت به دلیل کمبود آب هزار هکتاری سطح کشت ذرت به دلیل کمبود آب   777777کاهش کاهش 
هزار هکتار به  177سال گذشته به دلیل کمبود آب از  8سطح زیر کشت ذرت در : مدیرکل غالت وزارت جهاد کشاورزی گفت

  .هزار هکتار کاهش یافته است ۴77حدود 

های مختلف آغاز شده است،  با بیان اینکه کشت ذرت در استان خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  کاوه خاکسار در گفت

 .هزار هکتار از اراضی کشاورزی به کشت این محصول اختصاص یابد ۴77تا  857شود امسال بین  بینی می پیش: گفت

ای بستگی به وضعیت  ای و علوفه دانه  یان اینکه میزان کشت ذرتبا ب مدیرکل غالت و محصوالت اساسی وزارت جهاد کشاورزی

هزار هکتار  ۴77هزار هکتار به حدود  177سال گذشته به دلیل کمبود آب، سطح زیر کشت این محصول از  8در : خرید دارد، گفت

 .کاهش یافته است

رس و همچنین کشت نشایی  ده از ارقام زودرس و میاناستفا و آبیاری نوین  های گیری از روش شود تا با بهره تالش می: وی افزود

 .درصد افزایش یابد 51به  ۴8تولید این محصول از  سطح زیر کشت این محصول را ثابت بماند و ضریب خوداتکایی

ان هزار تن عنو 877هزار تا یک میلیون و  177ای در کشور را به طور متوسط بین یک میلیون و  خاکسار میزان تولید ذرت دانه

 .شود ای تولید می ذرت علوفه هزار تن در کشور 177میلیون و  55تا  میلیون 57بین : کرد و افزود

ای تولید داخل، کمتر از نیاز داخلی و میزان  میزان ذرت دانه: مدیرکل غالت و محصوالت اساسی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد

طرح  اجرای کنیم تا با اجرای اقدامات مختلف از جمله بنابراین تالش می ای تولید داخلی بیشتر از نیاز داخلی است، ذرت علوفه

 .ای افزایش یابد ای تمایل به کشت ذرت دانه قیمت تضمینی ذرت دانه

هزار  177میلیون و  5تا  میلیون 5 ای هزار تن و ذرت دانه 177میلیون و  2میلیون تا  2ای بین  نیاز داخلی به ذرت علوفه: وی افزود

 .تتن اس

: تن در هکتار است، بیان داشت 10تن تا  17ای بین  تن در هکتار و علوفه 0.1ای  متوسط عملکرد ذرت دانه با بیان اینکه خاکسار

 .تن رساند 2.1توان به  ای را هم می تن و دانه 07تن تا  51ای را به  توان ذرت علوفه با اقدامات کارشناسی می
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 دانه های روغنی
 آیانا - 13۸۱تیر  1۱: تاریخ

  هزار تن ذرت کشاورزان خوزستان ازهزار تن ذرت کشاورزان خوزستان از  ۰۳1۰۳1عرضه عرضه / / موفقیت اجرای طرح حمایت از ذرت کاران خوزستانموفقیت اجرای طرح حمایت از ذرت کاران خوزستان

  طریق بورس کاالطریق بورس کاال

 .ذرت خود را از طریق بورس عرضه کرده اند پرداخت شد 2۴میلیارد ریال از مطالبات کشاورزان ذرت کار که در سال  177بیش از 

 .طرح حمایت از ذرت کاران توسط سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان با موفقیت اجرا شد 

، مدیر تنظیم بازار محصوالت و نهاده های کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی با «پایگاه خبری بورس کاالی ایران»به گزارش ایانا از 

ذرت خود را از طریق بورس عرضه  2۴میلیارد ریال از مطالبات کشاورزان ذرت کار که در سال  177بیش از : بیان خبر فوق گفت

قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و مصوبه هیئت  88گذشته با اجرای ماده  در سال. کرده اند پرداخت شد

 .وزیران، طرح خرید ذرت با قیمت تضمینی از طریق بورس کاال برای اولین بار در کشور در استان خوزستان اجرا شد

اجرای این طرح .از طریق بورس کاال عرضه گردید هزار تن ذرت کشاورزان خوزستان دریافت و 088با اجرای این طرح : وی افزود

موجب شد بازار معامالت ذرت به صورت مکانیزه با قیمت واقعی و بر اساس کیفیت محصول، موجب رضایت تولید کننده و مصرف 

درصد قیمت  07از مزایای این طرح می توان به پرداخت : محصوالت و نهاده های کشاورزی افزود  مدیر تنظیم بازار.کننده گردد

ساعت به حساب کشاورز ، فروش ذرت در بازار بورس بر اساس قیمت تابلوی بورس و با همکاری شرکت پشتیبانی  ۴8ذرت پس از 

امور دام و اتحادیه های تعاون روستایی، حذف واسطه های اضافی مسیر تولید تا توزیع و افزایش امنیت تولید و توزیع و کاهش 

 .دهزینه های دولت اشاره کر

/news/fa/ir.iana.www://http85201D/%2%81% 
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 روغن
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 زعفران
 آیانا - 13۸۱تیر  2۴: تاریخ

  های مجلس برای تدوین سند زعفرانهای مجلس برای تدوین سند زعفران  ورودیورودی  رایزنی با تازهرایزنی با تازه

 .تدوین سند زعفران و تبدیل آن به پشتوانه اقتصاد کشور آغاز شده است رایزنی با کمیسیون کشاورزی مجلس دهم برای

رایزنی با کمیسیون کشاورزی مجلس دهم برای تدوین سند زعفران و تبدیل آن به پشتوانه اقتصاد کشور آغاز شده 

 .است

تواند  تدوین و احیای سند ملی زعفران می: وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت رئیس شورای ملی زعفران امروز در گفت نایب

 .زعفران را به پشتوانه اقتصاد کشور تبدیل کند

شود، اما زعفران در کشورمان بدون متولی و رها است  درصد زعفران مصرفی دنیا اکنون در ایران تولید می 27: غالمرضا میری افزود

 .آن وجود نداردمندی برای پشتیبانی از تولید و صادرات  و هیچ برنامه ضابطه

در مجلس گذشته طرح جامع زعفران توانست در کمیسیون کشاورزی و فراکسیون صنایع غذایی تدوین و تا : وی خاطرنشان کرد

 .رسد وقت تدوین سند زعفران رسیده است نظر می کاری شود، اما به حدودی چکش

 صندوق توسعه زعفران هنوز تشکیل نشده است

های  رود، هنوز نتوانسته جای خود را در رایزنی شمار می نکه زعفران مزیت اقتصادی دارای انحصار ایران بهبا وجود آ: میری ادامه داد

 .دست آورد  بازرگانی کشور به

های قدرتمند، نداشتن متولی واحد در وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت باعث  نبود تشکل: وی تصریح کرد

 .ارزش افزوده باالی آن فاقد سندوق توسعه که حداقل ابزار حمایتی محصوالت کشاورزی است، باشدشده این محصول با وجود 

 اندازی نشد المللی صادرات زعفران راه بورس بین

اندازی  المللی صادرات زعفران راه ها کشت و تولید زعفران، هنوز بورس بین پس از سال: رئیس شورای ملی زعفران یادآور شد نایب

 .تنشده اس

هزار تن است،  077هزار هکتار و با حجم تولیدی حدود  50سطح زیر کشت زعفران بر اساس آمارهای غیررسمی : میری تأکید کرد

 .المللی و قوانین بازار باشد اما بازار سنتی زعفران هنوز نتوانسته تابع استانداردهای بین

تواند بستری برای  کشاورزی تازه تشکیل شده مجلس دهم، میگرفته کمیسیون  های صورت با رایزنی: وی اظهار امیدواری کرد

 .المللی زعفران باشد تدوین طرح و سند جامع زعفران و بورس بین

منظور تدوین  هایی با نمایندگان خراسان رضوی و اعضای کمیسیون کشاورزی به در این راستا رایزنی: میری در پایان اظهار داشت

 ./سند زعفران صورت گرفته است

/news/fa/ir.iana.www://http80718D/%8%B5% 
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 زیتون
 خبرنگاران جوان - 13۸۱تیر  1۹: تاریخ

  هزار تن زیتون در سال جاریهزار تن زیتون در سال جاری  7۰77۰7پیش بینی تولید پیش بینی تولید 

هزار تن بوده، این در حالیست که برای سال جاری  571سال گذشته مجموع میزان تولید زیتون :مشاور وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .هزارتن تولید برآورد می شود 507حدود 

با اشاره به فصل برداشت  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛رمضان ملک رودی مشاور وزیر جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار 

برداشت روغن زیتونی در مناطق مختلف از مهرماه آغاز و تا دی ماه ادامه دارد و همچنین برداشت زیتون : زیتون اظهار داشت

 .کنسروی از شهریور ماه آغاز و تا اویل آبان ادامه دارد

آنکه در امسال استان های شمالی پدیده خشکسالی و دمای باال را تجربه نکردند ضمن : وی با اشاره به برآورد میزان تولید گفت

استان های مرکزی نیز پدیده خاصی اتفاق نیفتاده است از این رو پیش بینی می شود که میزان تولید در مقایسه با سال گذشته با 

 .افزایش مواجه شود

 507هزار تن بوده و این در حالیست که برای سال جاری حدود  571سال گذشته مجموع میزان تولید : ملک رودی ادامه داد

 .تولید برآورد می شودهزارتن 

میانگین میوه های زیتون : گرم عنوان کرد و گفت 50تا  5.1مجری طرح زیتون میانگین وزن میوه های زیتون براساس رقم آن 

 .براساس انواع رقم زیتونی و کنسروی متفاوت است و باید گفت که رقم روغنی در مقایسه با کنسروی وزن کمتری دارد

گرم است، این  ۴17سرانه مصرف روغن زیتون در دنیا : زی با اشاره به سرانه مصرف روغن زیتون بیان کردمشاور وزیر جهاد کشاور

 .گرم است 507الی  557درحالیست که متوسط سرانه مصرف در کشور ما حدود 

 817شور ما حدود سرانه مصرف زیتون در ک: وی با بیان اینکه سرانه مصرف کنسرو در کشور ما بیش از متوسط جهان است، افزود

 .گرم است ۴77گرم است و این در حالیست که در دنیا این رقم نزدیک به 

/news/fa/ir.yjc.www://http15087۴1D/%2%DB%BE%8C 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5678045/%D9%BE%DB%8C


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima://http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته سوم تیر 

 

۹6 
 

 سالمت
 آیانا - 13۸۱تیر  1۸: تاریخ

  گاهی به خود گرسنگی بدهیدگاهی به خود گرسنگی بدهید: : رژیم در سراسر جهانرژیم در سراسر جهان  ! /! /غذا بخوریدغذا بخورید« « سه خواهرسه خواهر»»با با 

های غذایی برخی مردم مانند رژیم غذایی هندوها در هند یا رژیم غذایی سرخپوستان مکزیک به لحاظ کیفی اشتراکات زیادی  رژیم

از فواید سالمت این  های غذایی عمدتا بر مبنای پخت غذاهای گیاهی تصفیه نشده استوار هستند، اما برای آنکه این رژیم. دارند

 یک نیاز دارید؟ مند شوید، به کدام های غذایی بهره برنامه

های غذایی برخی مردم مانند رژیم غذایی هندوها در هند یا رژیم غذایی سرخپوستان مکزیک به لحاظ کیفی اشتراکات زیادی  رژیم

ه استوار هستند، اما برای آنکه از فواید سالمت این های غذایی عمدتا بر مبنای پخت غذاهای گیاهی تصفیه نشد این رژیم. دارند

 یک نیاز دارید؟ مند شوید، به کدام های غذایی بهره برنامه

ای را انتخاب کنید که  های زیادی پیش روی شما قرار دارد بنابراین، گزینه انتخاب. های غذایی بهترین نیستند هیچ یک از این رژیم

توانید از آنها در برنامه غذایی روزانه خود استفاده  شوند که می رژیم غذایی سالم معرفی می57دامه در ا. با نیازهای شما سازگار باشد

تواند برایتان  غذایی می  روی در مصرف هر برنامه زیاده. اما فراموش نکنید که همیشه باید جانب احتیاط و اعتدال را نگه دارید. کنید

 .دردسرساز باشد

 وعده غذایی اصلی استناهار : رژیم فرانسه.7

تان  شاید خوردن این ترکیب از مواد غذایی برای. های غذایی سنتی فرانسه شامل پنیر غنی شده و گوشت است یکی از رژیم

در فرانسه مردم . کند طرف می ها این تناقض را بر نحوه غذا خوردن فرانسوی. آمیز باشد، اما هیچ تناقضی وجود ندارد تناقض

ترین وعده غذایی در وسط  ترین و پرحجم طور سنتی مهم به .وعده وعده در روز، بدون میان 8خورند؛  کوچکی میهای غذایی  وعده

رژیم . دار مصرف کنید خورید و احتمالش هست که غذاهای چربی خورید، بیشتر می وقتی دیر غذا می .روز است و نه آخر شب

 .تان باشد غذای فرانسوی بر این مبنا استوار است که ناهار وعده اصلی

 دسته جمعی غذا بخورید: رژیم آمریکای التین .۰

غذا خوردن با جمع، یکی از . مند شوید توانید از فواید سالمت مرتبط با این کار بهره اگر با دوستان یا اعضای خانواده غذا بخورید، می

شاید سایر . صحبت کردن با همدیگر لذت ببرید دور یک میز بنشینید، غذا بخورید و از. های قدیمی در آمریکای التین است سنت

شود کمتر غذا  تر است و باعث می بخش صورت جمعی لذت زده شوند، اما غذا خوردن به ها از مشاهده چنین عملی حیرت فرهنگ

 .بخورید

 غذای فرآوری شده نخورید: رژیم ژاپن .۳

یکی از رازهای طول عمر آنها . یین به سرطان سینه مشهور هستندمردمان اوکیناوا در جنوب ژاپن به طول عمر زیاد و نرخ ابتالی پا

این سوپ شما را نیمه سیر . کنند را با خوردن یک کاسه سوپ شروع می -حتی صبحانه-های غذایی  این است که بیشتر وعده

مردم اوکیناوا، نرخ ابتالی  ساله روی 01دست آمده از یک مطالعه  های به براساس یافته. شود کمتر غذا بخورید کند و باعث می می

 .شود پایین به سرطان سینه در میان این مردم به خوردن غذاهای فرآوری نشده حاوی سویا مانند توفو نسبت داده می

 روغن زیتون را حذف نکنید:  رژیم مدیترانه .۴

این روغن . ای است اصلی رژیم غذایی مدیترانهزیتون یکی از ارکان  از اسپانیا و ایتالیا گرفته تا یونان، ترکیه و شمال آفریقا، روغن
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های  های اشباع نشده است و چگالی لیپوپروتئین روغن زیتون سرشار از چربی. شود ارزان بوده و در سراسر جهان به وفور یافت می

کند  کمک می این روغن. توانید سبزیجات موردعالقه خود را با روغن زیتون میل کنید شما می. دهد مضر را در بدن کاهش می

 .را جذب کنید K و A ،Eهای محلول در چربی موجود در سبزیجات ازجمله ویتامین ویتامین

 ماهی چرب بخورید: رژیم ایسلند .۰

یکی از دالیل . های طوالنی و تاریکی که دارند، از کمترین نرخ افسردگی در جهان برخوردارند مردمان ایسلند باوجود زمستان

این مسئله در سایر کشورها نیز . کند را تامین می 8ی غذایی سرشار از ماهی است که نیاز اسیدهای چرب امگاها موفقیت آنها، رژیم

هزار فرد بالغ فنالندی به انجام رسید، ۴که روی  077۴دست آمده از مطالعه سال های به براساس یافته. به اثبات رسیده است

 .شوند ر افسرده میکنند، بیشت مشخص شد زنانی که ماهی کمتری مصرف می

 عنوان چاشنی استفاده کنید از گوشت به: رژیم چین .4

نظر  عنوان یک نیاز جانبی در قیمت گوشت گاو، مرغ و ماهی در مناطق روستایی چین و سایر کشورها باالست، درنتیجه پروتئین به

هایی که از گوشت و سایر  خانواده هزار خانواده چینی، مشخص شد57اساس مطالعات انجام گرفته روی  بر. شود گرفته می

 .شوند های قلبی و دیابت مبتال می کنند، کمتر به بیماری های اصلی خود استفاده می های حیوانی در وعده پروتئین

 دار بخورید غالت سبوس: رژیم آفریقا .0

رژیم غذایی سنتی مردمان این شود، چون  ندرت مشاهده می اختالالت دستگاه گوارش و سرطان روده بزرگ در غرب آفریقا به

اساس مطالعات  بر. دار، لوبیا و غذاهای تخمیر شده است منطقه شامل مقدار کمی گوشت بوده و در مقابل، سرشار از غالت سبوس

های قلبی و دیابت را کاهش  دار خطر ابتال به بیماری محققان در کالج بهداشت عمومی دانشگاه هاروارد، مصرف غالت سبوس

. شود های مواد غذایی عرضه می این ماده غذایی در اکثر فروشگاه. ارزن در میان مردم غرب آفریقا محبوبیت زیادی دارد .دهد می

 .توانید از ارزن در تهیه کیک استفاده کنید شما هم اگر به این ماده غذایی عالقه دارید، می

 غذا بخورید« سه خواهر»با : رژیم مکزیک .1 

 به دیابت، به این نکته از رژیم غذایی سرخپوستان مکزیکی توجه کنید؛ شیوع بیماری در میان مردمان هند برای جلوگیری از ابتال

این مواد غذایی . ذرت، کدو و لوبیا از ارکان اصلی رژیم غذایی این افراد است. خورند، نادر است که براساس رژیم تاراهومارا غذا می

این مواد غذایی سرشار از فیبر بوده و به تنظیم قند . شوند ون مثل همدیگر کشت میشوند، چ شناخته می« سه خواهر»عنوان  به

 .کنند خون و جلوگیری از ابتال به دیابت کمک می

 آجیل بخورید: رژیم ایاالت متحده .3

مضر و های  سوم فنجان از انواع آجیل در روز باعث کاهش سطح کلسترول براساس مطالعات دانشگاه لوما لیندا، خوردن یک

مدت که در لوما لیندای کالیفرنیا به انجام رسید، افرادی از  در این مطالعه بزرگ و طوالنی. شود در خون می( چربی)گلیسیرید  تری

اعضای این گروه مذهبی عمدتا رژیم غذایی گیاهی داشتند  .سال سن داشتند577حاضر بودند که باالی « روز هفتم»گروه مذهبی 

خورند، شانس کمتری برای  بار در هفته آجیل می براساس این مطالعه، زنانی که حداقل پنج. خوردند یاد آجیل میو روزانه به مقدار ز

های قلبی دارند، اما باید مراقب بود زیرا آجیل کالری زیادی دارد، بنابراین آنها را جایگزین مواد غذایی پرکالری  ابتال به بیماری

 .کنید

 هی به خود گرسنگی بدهیدگا: رژیم در سراسر جهان .77

روزه فرهنگی و . شود های غذاهای سالم مشاهده می های دریافتی یا روزه گرفتن در خالل بسیاری از برنامه محدود کردن کالری
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های  دهند حتی روزه شواهد علمی بسیاری وجود دارند که نشان می. های رایج این مورد است مذهبی در ماه رمضان یکی از نمونه

دهد که روزه گرفتن از انباشت چربی و  مطالعه اخیر بیمارستان عمومی ماساچوست نشان می. دت نیز برای سالمت مفیدندم کوتاه

اما برای آنکه از مزایای . عنوان انرژی استفاده کند های ذخیره شده به شود بدن از چربی کلسترول در بدن جلوگیری کرده و باعث می

توانید از شیوه  شما می .پوشی کنید های غذایی روزانه خود چشم ندارد که از خوردن وعده مند شوید، لزومی چنین روشی بهره

ای را دنبال کنید، حدودا  اگر چنین برنامه. مردمان اوکیناوا پیروی کنید؛ یعنی تا جایی غذا بخورید که دیگر گرسنه نباشید

 .رید، بدون آنکه حتی متوجه این موضوع شویددا کنید و وزن خود را ثابت نگه می درصد کالری کمتری مصرف می 57

/news/fa/ir.iana.www://http80775D/%8% 
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 سالمت
 آیانا - 13۸۱تیر  2۴: تاریخ

  هفت ماده غذایی برای افزایش قدرت مغزهفت ماده غذایی برای افزایش قدرت مغز

های  های بسیاری برای فعال نگه داشتن آنها وجود دارد، خواندن، آزمون خود داریم و تکنیکمیلیارد سلول در مغز  577ما حدود 

تواند سرعت روند پیری را در مرکز فرماندهی بدن تان کاهش دهد، اما با تغییر ساده در رژیم  های فیزیکی می حافظه و حتی ورزش

 .در نهایت قدرت مغز خود را افزایش دهید توانید ماده خاکستری و تان و خوردن هفت ماده غذایی می غذایی

های بسیاری برای فعال نگه داشتن آنها وجود دارد، خواندن،  میلیارد سلول در مغز خود داریم و تکنیک 777ما حدود 

تواند سرعت روند پیری را در مرکز فرماندهی بدن تان کاهش دهد،  های فیزیکی می های حافظه و حتی ورزش آزمون

توانید ماده خاکستری و در نهایت قدرت مغز خود  تان و خوردن هفت ماده غذایی می ساده در رژیم غذایی اما با تغییر

 .را افزایش دهید

توانید با تغییر رژیم غذایی خود ماده خاکستری مغز خود را  سادگی می ، شما بهHealth0۴به گزارش خبرنگار ایانا به نقل از 

 .خوردن این هفت ماده غذایی قدرت مغز خود را افزایش دهیدبا انتخاب هوشمند و . افزایش دهید

های  های بسیاری برای فعال نگه داشتن آنها وجود دارد، خواندن، آزمون میلیارد سلول در مغز خود داریم و تکنیک 577ما حدود 

د، اما با تغییر ساده در رژیم تواند سرعت روند پیری را در مرکز فرماندهی بدن تان کاهش ده های فیزیکی می حافظه و حتی ورزش

 .توانید ماده خاکستری و در نهایت قدرت مغز خود را افزایش دهید تان و خوردن هفت ماده غذایی می غذایی

 بلوبری

مدت و حتی شروع بیماری  تواند از دست دادن حافظه کوتاه دهد می اکسیدان هستند و تحقیقات نشان می ها سرشار از آنتی بلوبری

تواند به فعال نگه داشتن مغزتان در طول روز کمک  ای از بلوبری برای صبحانه نیز می کاسه. زوال عقل را به تأخیر بیاندازد آلزایمر و

 .کند

 ماهی

رژیم غذایی غنی از این . توان در ماهی یافت کرد برای سالمت مغز حائز اهمیت هستند و آنها را به وفور می 8اسیدهای چرب امگا

منابع خوب برای این ماده غذایی ماهی . بهبود تمرکز، کاهش افت ذهنی و افزایش حافظه ارتباط مستقیم دارداسیدهای چرب با 

 .آال، ماهی دودی و ساردین هستند سالمون، قزل

 کلم بروکلی

. کند و کولین است که به بهبود حافظه و عملکردهای شناختی کمک می Kدو ماده مغذی حائز اهمیت در کلم بروکلی، ویتامین 

شود که نقش  "استیل کولین"دهنده عصبی  تواند باعث کاهش سرعت شکستن انتقال اند که این سبزی می مطالعات نشان داده

 .مؤثری در حفظ تیز هوشی مغز ما دارد

 غالت کامل

، نان و برنج منابع دار پایین مانند غالت کامل سبوس GIطور دائم نیاز به انرژی دارد و غالت کامل با شاخص گالیسمی  مغز ما به

کنند و منجر به فعال نگه داشتن ذهن  غالت کامل به آرامی گلوکز را آزاد و وارد جریان خون می. خوبی برای سوخت و ساز هستند

 .شود تر می زمان طوالنی برای مدت

 آجیل
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بادام و . زوال شناختی کمک کنندتواند به جلوگیری از  هستند که می Eها منبع خوبی از ویتامین  اند آجیل مطالعات نشان داده

است که با بهبود حافظه  8هستند، همچنین گردو حاوی اسید آلفالینولنیک، یک اسید چرب امگا Eفندق از منابع غنی ویتامین 

 .ارتباط مستقیمی دارد

 آووکادو

یک مطالعه . شود مغز می آووکادو ممکن است یک میوه چرب باشد، اما یک چربی اشباع نشده که منجر به جریان سالم خون در

وقت از خوردن گواکامول خجالت  پس هیچ. کند دهد آووکادو به حفظ انعطاف غشای سلولی مغز کمک می جدید نیز نشان می

نام ( Guacamole sauce)عنوان ماده اصلی استفاده شود، سس گواکامول  هر نوع سسی که در تهیه آن از آووکادو به. )نکشید

 .(دارد

 شکالت تیره

اکسیدانی  شکالت تیره معدن طالیی از خواص آنتی: که در میان ما هستند "chocoholics"خبر خوب برای عاشقان شکالت 

 ./تواند تمرکز را بهبود بخشد های طبیعی مانند کافئین که می بسیار قوی است و شامل محرک

/news/fa/ir.iana.www://http80718D/%2% 
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 سالمت
 فودپرس 13۸5تیر ماه  17پنج شنبه 

  تاثیر خوردن پاستا در کاهش وزنتاثیر خوردن پاستا در کاهش وزن

تحقیق جدید محققان ایتالیایی نشان می دهد برخالف باور عمومی، مصرف پاستا، بخصوص نودل، نقشی در چاقی  <غذا و تغذیه

 .شاخص توده بدنی هم مرتبط استندارد و حتی با کاهش 

 .تحقیقات محققان ایتالیایی نشان می دهد مصرف پاستا با کاهش احتمال هر دو نوع چاقی عمومی و چاقی شکمی مرتبط است

با تحلیل داده های . هزار فرد شرکت کننده در دو مطالعه بزرگ اپیدمیولوزیکی مورد بررسی قرار گرفتند 23در این تحقیق، بالغ بر 
ربوط به سایز و وزن شرکت کنندگان و عادات غذایی شان، محققان مشاهده کردند مصرف پاستا برخالف باور عمومی، ارتباطی با م

 .افزایش وزن بدن ندارد

داده های ما نشان می دهد خوردن پاستا برطبق عالقه و لذت فرد در »: جرج پوندیس، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید

 «.ران بهتر نقش دارد-بدنی سالم، کاهش اندازه دور کمر و تناسب کمر شاخص توده

تاکنون مطالعات زیادی نشان داده اند که چطور رژیم غذایی مدیترانه ای یکی از سالم ترین رژیم های غذایی بوده و حتی در 

 .کنترل وزن هم نقش دارد

اه های متداول، پاستا جزء غذاهای ممنوعه در رژیم غذایی الغری طبق دیدگ»به گفته لیسیا الکوویلو، یکی از اعضای تیم تحقیق، 

 «.اما در سایه این تحقیقات، ما توانستیم دریابیم که هیچ دلیلی برای حذف پاستا از رژیم غذایی وجود ندارد. تلقی می شود

ل پاستا با کاهش احتمال چاقی مرتبط حال محققان بعد از تحلیل داده های مربوط به هزاران ایتالیایی دریافته اند که مصرف متعاد

 .است

b۴058aacad0e85850=Id?aspx.Post/ir.foodpress://http 
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 سالمت
 فودپرس 13۸5تیر ماه  16چهار شنبه 

  کنیدکنیدروزتان را با مصرف نوشیدنی های انرژی زای طبیعی آغاز روزتان را با مصرف نوشیدنی های انرژی زای طبیعی آغاز 

 .به گفته کارشناسان، نوشیدن برخی نوشیدنی ها به شما کمک می کند تا در تمام طول روز پرانرژی باشید <مواد غذایی

در ادامه به برخی از این . کارشناسان تغذیه توصیه می کنند برای حفظ انرژی خود در طول روز نوشیدنی انرژی زا طبیعی بنوشید

 .نوشیدنی ها اشار می شود

آب چغندر به افزایش میزان . نوشیدن این نوشیدنی در بین دوندگان قبل از مسابقه متداول است :آب سیب و چغندرمخلوط 

 .انرژی و استقامت کمک می کند

و کلروفیل است که به حفظ انرژی شما در طول روز  B این نوشیدنی سبز مملو از ویتامین :مخلوط آب خیار، کرفس و اسفناج

 .کمک می کند

است، به پاکسازی کبد کمک کرده، مواد  C و A ،B این نوشیدنی مملو از ویتامین های :آب سیب، لیمو و زنجبیلمخلوط 

 .سمی را از بدن خارج می کند و موجب تجزیه رسوبات چربی نیز می شود

هضم شده و به سم  است که موجب افزایش انرژی و بهبود فرایند K و A ،C یک لیوان اب هویج مملو از ویتامین های :آب هویج

 .زدایی کبد کمک می کند

55882780f۴e7df208a750c=Id?aspx.Post/ir.foodpress://http 
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 سالمت
 فودپرس 13۸5تیر ماه  21دو شنبه 

  های چای ناسالم چیست؟ های چای ناسالم چیست؟   نشانهنشانه

نتایج : شود، گفت شناس ارشد محیط زیست با اشاره به اینکه چای ارگانیک و سالم دنیا در ایران کشت می کار <کشاورزی

 .های غیرمجاز، در مدت زمان کم، رنگ و طعم زیادی دارد دهد، چای خارجی به دلیل اسانس ها نشان می آزمایش

ت انکارناپذیری وجود دارد مبنی براینکه اکثر چای وارداتی به واقعی: اسفندیار قربانی درباره چای وارداتی به کشور اظهار داشت

های شیمیایی دارای مشکالت  دلیل اسانس شود و عمدتا چای خارجی به های کنترلی خاصی وارد نمی کشور از کانال سیستم

 .بهداشتی است

ها به منظور تغییر ذائقه  دن انواع اسانسافزو: مسئول سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی سپاه قدس گیالن، ادامه داد

 .ها نشان داده است مواد بسیار خطرناک غیرمجازی هم در انواع چای خارجی استفاده شده است مردم است، حتی آزمایش

 اگرچه ممکن است چای داخلی، رنگ و ذائقه: شود، ادامه داد وی با تاکید براینکه چای ارگانیک و سالم دنیا در ایران کشت می

های غیرمجاز است را نداشته باشد، اما ارگانیک بودن چای داخلی کامال مورد  پذیری چای خارجی که دارای مواد شیمیایی و اسانس

کنیم که از چای داخلی استفاده کنند؛ چای تولیدی داخلی کامال مورد تایید و دارای استانداردهای  تایید است و به مردم توصیه می

 .شود هداشتی بسته بندی میالزم است و به صورت ب

های شیمیایی به چای خارجی  تاییدیه آزمایشگاهی درخصوص افزوده شدن اسانس: شناس ارشد محیط زیست، متذکر شد این کار

شوند،  های سطح کشور بسته بندی می وجود دارد درحالی که اگر چای ارگانیک داخلی ما که در شرایط کامال بهداشتی در کارخانه

 .های غیرمجاز است ی از افزودنیکامالً عار

اگر چای بعد از دم کردن، رنگ و طعم زیادی در مدت زمان کم داشته باشد، مطمئن   :های چای ناسالم گفت وی در مورد نشانه

باشید که این چای سالم و ارگانیک نیست؛ چای سالم و ارگانیک حداقل یک ربع زمان نیاز دارد تا رنگ، طعم و مزه خود را آزاد 

ها از  های مختلفی دارند، در این چای های زیاد و طعم شود در مدت زمانی کم، رنگ های خارجی که استفاده می بیشتر چای. کند

 .شود های شیمیایی و غیرمجاز استفاده می اسانس
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 سالمت
 فودپرس 13۸5تیر ماه  2۴یک شنبه 

  ایتالیایی ها چطور در سرزمین پاستا و پیتزا زنده و الغر می مانند؟ایتالیایی ها چطور در سرزمین پاستا و پیتزا زنده و الغر می مانند؟

ایتالیایی ها با . آنها در لیست کشورهایی با طول عمر زیاد قرار دارند. ایتالیایی ها جزو فیت ترین مردم دنیا هستند <مواد غذایی 

توانند به  ای و سنت های جالب و البته صحیح خود در باب خوراکی و سالمت می برنامه غذایی مدیترانه، 80.2سن امید به زندگی 

 .سالمت تبدیل شوند -یک الگوی غذایی 

حتما بارها درباره سبک زندگی فرانسوی های عاشق پیشه شنیده اید که چطور زنان و مردانشان را از خطر چاقی مفرط مصون نگه 

برنامه غذایی ماتادورهای اسپانیایی که رژیم مدیترانه ای طول عمر آنها را باال برده و این سرزمین را در لیست یا . داشته است

 .سال است 80.۴کشورهایی قرار داده است که سن امید به زندگی در آن 

ندگی می کنند، خوراکی که معرف فراموش نکنید آنها در سرزمین پاستا و پیتزا ز. اوضاع اما درباره ایتالیایی ها کمی فرق می کند

فرهنگ ایتالیایی است و با عبور از همه مرزها به عنوان یکی از محبوب ترین غذاها همچنان بین مردمی که چه اهل غذا هستند و 

 .چه نه، دلربایی می کند

رار دارند که طول عمر زیاد فاکتور اتفاقا آنها هم در لیست کشورهایی ق. با این اوصاف ایتالیایی ها جزو فیت ترین مردم دنیا هستند

، برنامه غذایی مدیترانه ای و سنت های جالب و البته صحیح خود در باب 80.2ایتالیایی ها با سن امید به زندگی . این لیست است

 .سالمت تبدیل شوند -خوراکی و سالمت می توانند به یک الگوی غذایی 

بد نیست این را بدانید که ایتالیایی ها بیشترین . این مطلب را تا انتها دنبال کنید اگر می خواهید از این برنامه ها بیشتر بدانید

 .طول عمر را در بین کشورهای اروپایی دارند

 !بخور بخور با چاشنی طمانینه: راز اول

شان نهایت لذت را  ایتالیایی ها هم مانند دیگر فرهنگ های غذایی مدیترانه ای خیلی خوب می دانند چطور باید از برنامه غذایی

تفاوتی نمی . آنها در واقع حین غذا خوردن با اطرافیان خود معاشرت می کنند و در نهایت آرامش غذای خود را سرو می کنند.ببرند

مهم این است که آنها برای سور یک خوراکی کمتر از یک ساعت وقت نمی . کند پای میز ناهار باشند ، شام یا صرفا یک قهوه ساده

 .نشستن ساعت های طوالنی پای میز غذا در ایتالیابه معنای پرخوری کردن نیست. گذارند

 پاساگیاتا همیشه زنده است: راز دوم 

اگر روزی گذرتان به این کشور افتاد از پیاده روی های شب هنگام جمعیتی از . نکته بعدی برنامه قبل و بعد شام ایتالیایی هاست

این سنتی است که نسل به نسل . ایتالیایی ها قبل و بعد از غذا پیاده روی می کنند. می استاین یک سنت قدی. مردم تعجب نکنید

 .در جریان بوده و در حال حاضر هم از رونق نیفتاده است

. در این برنامه مرسوم هر روز خانواده ها در محله های خود پیاده روی های گروهی می کنند. این رسم به پاساگیاتا معروف است

 .است بدانید این رسم به اندازه همان شام و نهار خوردن برای ایتالیایی ها عادی استجالب 

 !وعده های سرخوشانه: راز سوم

صبحانه با یک وعده مختصر و مفید آغاز می  .خالصه می شود "سه"وعده های غذایی در ایتالیا مثل همه دیگر نقاط دنیا در عدد 

. تو ، یا همان بیسکوئیت کوچک معروف ایتالیایی، صبحانه معمول مردم این کشور استیک عدد قهوه باشیر ، همراه کورن. شود

البته برای آنهایی که صبحانه های مفصل تری را ترجیح . بیشتر ایتالیایی ها شیر را به کرم های پرچرب روی قهوه ترجیح می دهند

 .ایتالیایی خواهد بود می دهند کورن فلکس تهیه شده از غالت یکی دیگر از صبحانه های معمول
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با این حال سنت غذاخوری ایتالیایی به این  .و خب این تفاوت به کل کشور تعمیم داده می شود. ناهار در هر خانواده متفاوت است

. بشقاب اول برای ناهار معموال شامل یک عدد ساندویچ کوچک به همراه ساالد. بشقاب اول و بشقاب دوم. ترتیب تقسیم بندی شده

 .همچنین بشقاب اول می تواند شامل مقدار کمی پاستا شاید در اندازه سه الی چهار قاشق باشد

 .در بشقاب دوم اما تکه کوچکی مرغ یا ماهی به همراه سبزیجات سرو می شود

شام را خیلی زود  ایتالیایی ها. اما تفاوت در این تفصیل به ساعت زمانی سرو شام برمی گردد. شام در ایتالیا مفصل تر سرو می شود

 .ایتالیایی ها زمانی شام می خورند که وقت کافی برای هضم غذا وجود داشته باشد. میخورند

پاستا با سس گوجه فرنگی یا سس سبزیجات ، یک  .شام ایتالیایی معموال در یکی از این موارد و یا مشابه اینها خالصه می شود

در ضمن باید بدانید که آّب معدنی نوشیدنی محبوب ایتالیایی . یجات برای دسروعده کوچک و مختصر مرغ یا ماهی ، میوه و سبز

 .ها هنگام سرو غذاست که به سایر نوشیدنی های دیگر ارجحیت دارد

اصلی ترین نکته درباره وعده شام ایتالیایی ها مختصر و مفید بودن غذای آنهاست که در پایان عصر هنگام به عنوان شام سرو می 

 .شود

 وقتی کالری ها بی اهمیت می شوند: چهارمراز 

 !ما با شکممان غذا می خوریم نه با احساسمان: یک روانشناس ایتالیایی می گوید 

وقتی از سر میز غذا . ایتالیایی ها هیچوقت نگران کالری بیشتر و به تبع آن کیلوهای اضافی چربی نیستند. منظور او واضح است

نه اینکه سیر . اینقدر که دیگر گرسنه نیستند. راه می افتند معنی اش این است که سیر شده اند بلند می شوند و برای پیاده روی

 .راه می روند و از معاشرت یکدیگر لذت می برند. شده باشند اینقدر که دیگر نتوانند راه بروند

جیر و زردآلو ، بدون افزودنی های پر ترکیبی از ان. است  fighi e albicocce دسر معروف ایتالیایی ها دسری کم کالری به نام

 .از همین روست که پودینگ های شکالتی و کیک های حجیم جایی در دسر بعد از غذای آنها ندارد. کالری 

یخ های لیمویی یا . در جنوب ایتالیا اما درخت های پر بار لیمو باعث شده است تا دسر مردم این منطقه با اساس لیمو تهیه شود

 .ورترین این دسرها هستندگالتو از مشه

 کیفیت و کمیت: راز پنجم

آنها شاید یکشنبه ها در دورهمی های خانوادگی برنامه . اگر تصورتان این است که ایتالیایی ها زیاد غذا می خورند در اشتباه هستید

 .ندهمیشگی را رعایت نکنند اما تمام طول هفته با خوردن وعده های کوچک این یک روز را جبران می کن

در طول هفته آنچه برای ایتالیایی ها بسیار مهم است و در برنامه غذایی شان رعایت می شود برقراری هماهنگی بین کیفیت و 

آنها به جای استفاده از چربی در غذاهای خود سراغ کربو هیدرات هایی می روند که در انواع مرغ و ماهی و سبزیجات . کمیت است

 .رژیم غذایی مدیترانه ای ایتالیایی ها ، گوشت قرمز در کمترین میزان ممکن مورد استفاده قرار می گیرد باید بدانید در. وجود دارد

 .نوشابه ، چیپس و سایر تنقالت چاق کننده معموال هیچ جایی در برنامه غذایی مردم ایتالیا ندارد

 لذت غذاهای ساده و تازه: راز ششم

مرکز ایتالیا حبوبات نقش پر رنگی را ایفا می کنند ، خاصیت فیبری آنها باعث می شود در برنامه غذایی توسکانی، منطقه ای در 

از همین روست که در رژیم غذایی مردم . بعد از یک وعده غذای حتی مختصر ، ایتالیایی ها تا ساعات طوالنی احساس سیری کنند

ستای فاگیولی از جمله غذاهای محبوب و مرسوم مملو از ریبولیتا سوپ و پا. این منطقه از ایتالیا حبوبات نقش ویژه ای دارند

 .حبوبات هستند که بیشترین طرفدار را در توسکانی دارند
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یک چاشنی کم کالری به معنای واقعی کلمه که به عنوان . عادت استفاده از سرکه بالزامیک اما از منطقه مودنای ایتالیا می آید

 .لیایی ها قرار می گیردسس ساالد و حتی پاستا مورد استفاده ایتا

در منتهی الیه جنوب ایتالیا اما ، ماهی تازه ، سبزیجات ، کنگر فرنگی و البته لیمو ، نقش تاثیر گذاری در مواد اولیه غذاهای غالب 

 .جه فرنگی و روغن زیتون سرو می شود.پاستای آل دنته اما در این منطقه همراه سبزیجات ، سس گ. این منطقه دارد

آل دنته به پاستاهایی گفته می شود که همراه سبزیجات در . )عده های سرو شده از این پاستا بسیار مختصر و مفید استالبته و

 (ایتالیا سرو می شوند

آنچه که مشخص است در مهد پاستا ، سس سفید که میزان کالری آن بسیار بیشتر از سس قرمز است ، جایی در برنامه غذایی 

 .ایتالیایی ها ندارد

 ...باغچه هایی که مواد اولیه تولید می کنند: راز هفتم

 می دانید یکی از بزرگترین رازهای سالمت ایتالیایی ها در برنامه غذایی شان چیست؟

قطعا برایتان . مواد اولیه تازه و ارگانیک که البته در بیشتر مواقع می تواند خانگی باشد. آنها از مواد اولیه تازه استفاده می کنند

لب خواهد بود اگر بدانید ایتالیایی ها حتی در باغچه های کوچک شان هم مواد اولیه مورد نیاز سبزیجاتی خود را می کارند و جا

نکته قابل . سالم ، بدون کود شیمیایی و بدون مواد افزونی برای رشد سریعتر. اغلب از همان ها برای پخت و پز استفاده می کنند

ایتالیایی ها تعهد آنها به تهیه غذاهای تازه است تا جاییکه مواد غذایی نیم پز کمتر زمانی راهی به  توجه دیگر در خورد و خوراک

 .یخچال های آنها پیدا می کند

 ...رسم کهنه ایتالیایی: راز هشتم

برای . ه استیکی از رسوم ایتالیایی ها برای انتقال نسل به نسل سنت های صحیح غذایی ، جمع های خانوادگی آنها در آشپزخان

بچه ها هر روز شیوه تهیه غذایی را می بینند که برایشان نهادینه می شوند و در . تهیه غذا همه خانواده در آشپزخانه حضور دارند

 .زندگی آینده شان به آن پایبند خواهد بود

شمایل اولیه خودش باقی مانده و  شاید دقیقا به همین دلیل است که رسوم متداول خوراکی طی سالیان طوالنی در ایتالیا به همان

 .پیش می رود

1۴d8f۴fd5۴525=Id?aspx.Post/ir.foodpress://http 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=14696fd4f8d54


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima://http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته سوم تیر 

 

۸7 
 

 سیب درختی
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 سیب زمینی
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 شیالت
 فارس - ۸۱/۴۰/1۸ : تاریخ

  آال از طریق وارداتآال از طریق واردات  زده قزلزده قزل  درصد از تخم چشمدرصد از تخم چشم  ۰7۰7تأمین تأمین 
درصد از  17با این حال : آال دارای جایگاه جهانی است، گفت رئیس سازمان شیالت کشور با بیان اینکه ایران در تولید ماهی قزل 

  .شود زده مورد نیاز از طریق واردات تأمین می تخم چشم

، حسن صالحی امروز در همایش روز شیالت ایران و فرانسه که در اتقا بازرگانی، خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

: های این سازمان در راستای اقتصاد مقاومتی گفت صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه

 .داخلی نیازمند ارتباط با کشورهای مختلف هستیمبرای افزایش تولیدات 

برای تأمین تخم   ریزی برنامه: آال به کشور وارد شود، افزود زده قزل میلیون عدد تخم چشم 877وی با بیان اینکه باید ساالنه 

 .زده از کشورهای فرانسه و نروژ انجام شده است چشم

تولید ماهی قزل آال دارای جایگاه جهانی است که الزم است برای گسترش ایران در زمینه : رئیس سازمان شیالت ایران افزود

 .های اصالح نژادی از دانش سایر کشورها استفاده کند فعالیت در این زمینه در صنایع پرورشی و پساب مزارع، استفاده از روش

تکنولوژی روز دنیا در راستای توسعه پایدار  باید دانش و: رئیس سازمان شیالت کشور با اشاره به فضای بعد از برجام، اظهار داشت

 .اند خود را نشان داده  های خارجی عالقمندی به کشور وارد شود و در این رابطه هم شرکت

ها در جزیره قشم مرکزی برای پرورش و تولید بچه ماهی ایجاد شد که امیدواریم به  سال گذشته با مشارکت فرانسوی: وی افزود

 .اندازی مرکز دیگری در استان لرستان باشیم های فرانسوی شاهد راه زودی با همکاری شرکت

های  گذاری در طرح برای سرمایه: پروری در برنامه ششم اظهار داشت های توسعه آبزی معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به برنامه

 .ای اروپایی و آمریکای شمالی استگذاری بیشتر کشوره پرورش ماهی در قفس، تولید و صادرات خاویار، نیاز به سرمایه

های سازمان شیالت در  پروری، پرورش ماهی در قفس و پرورش میگو با رویکرد صادراتی از اولویت توسعه آبزی: صالحی بیان داشت

در  میلیون دالر محصوالت آبزی صادر شد و 877بیش از  2۴های اقتصاد مقاومتی است، به طوری که در سال  راستای اجرای برنامه

 .میلیون دالر برسانیم 577نظر داریم تا در برنامه ششم توسعه این رقم را به 

در این راستا : نیز برنامه صادرات یک میلیاد دالری آبزی پروری در دستور کار قرار دارد، بیان داشت 5۴7۴وی با بیان اینکه در افق 

هزار تن در سال برسد که برای این منظور باید  077برنامه ششم به در نظر داریم تا میزان تولید پرورش ماهی در قفس را در پایان 

 .گذاری ایرانیان خارج از کشور بوده است درصد آن با سرمایه 01گذاری شده است که حدود  هزار میلیارد تومان سرمایه 8

از یک میلیون تن آن صادر شد تن خاویار پرورشی در کشور تولید و بیش  0سال گذشته : وی در زمینه تولید خاویار اظهار داشت

 .تن افزایش یابد 5.1شود، امسال این رقم به  بینی می که پیش

امیدواریم تا پایان برنامه ششم توسعه، میزان : شود، گفت آال از واردات تأمین می زده قزل درصد از تخم چشم 17وی با بیان اینکه 

 .های خارجی برسانیم گذاری شرکت های ایرانی و سرمایه درصد با کمک شرکت 87آال را به  زدده قزل تولید تخم چشم

همایش یک روزه شیالت ایران و فرانسه با حضور فرانسوا سنمو سفیر فرانسه در ایران و تعدادی از نمایندگان : به گزارش فارس

 .های ایرانی و فرانسوی برگزار شد و تا بعد از ظهر امروز ادامه دارد شرکت

=nn?php.newstext/com.farsnews.www://http58217۴52777507 

 

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950419000620


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima://http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته سوم تیر 

 

1۴۴ 
 

 شیالت
 فارس - ۸۱/۴۰/1۸ : اریخت

شرکت شیالتی فرانسه برای افزایش همکاری با شرکت شیالتی فرانسه برای افزایش همکاری با   7474سفیر فرانسه در جمهوری اسالمی ایران مطرح کرد عالقه سفیر فرانسه در جمهوری اسالمی ایران مطرح کرد عالقه 

  ایرانایران
: های ایرانی گفت های شیالتی فرانسوی به همکاری با شرکت سفیر فرانسه در جمهوری اسالمی ایران با بیان عالقه مندی شرکت 

  .پردازند های خود در شیالت می شرکت شیالتی فرانسوی به معرفی فعالیت 55در همایش امروز 

، فرانسوا سنمو امروز در همایش روز شیالت ایران و فرانسه که در اتاق بازرگانی، خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

با توجه به دیدار وزیر جهاد کشاورزی ایران و وزیر دولت فرانسه در امور : ایران برگزار شد، گفت  صنایع، معادن و کشاورزی ایر 

مندی به وجود آمده است که امیدواریم امروز در  فرانسوی برای همکاری عالقههای ایرانی و  گیری و حمل و نقل بین شرکت ماهی

 .روزی که به نام فرانسه در تاریخ شیالت ایران نامگذاری شده است، این مهم تحقق یابد

ی آب و ور الزم برای تأمین تجهیزات بهره  های فرانسوی زیرساخت سفیر فرانسه در جمهوری اسالمی ایران با بیان اینکه شرکت

های ایرانی  ها آماده هستند، تا دانش و تجارت خود را با شرکت بنابراین این شرکت: دانش فنی خوراک آبزیان را دارا هستند، افزود

: شیالتی ایران و فرانسه اظهار داشت  های جدید برای توسعه همکاری سنمو با ابراز امیدواری از به وجود آمدن افق.مبادله کنند

درصدی صید  57میلیون کیلومتر مرز آبی دومین قلمرو دریایی پس از ایالت متحده آمریکا است و با سهم  55را بودن فرانسه با دا

 .ماهی، رتبه چهارم اتحادیه اروپا را دارد

صورت  هزار نفر به 28این فعالیت برای : پروری در فرانسه را یک میلیارد یورو عنوان کرد و افزود گذاری در بخش آبزی وی سرمایه

 .مستقیم و غیر مستقیم شغل ایجاد کرده است

پروری در کشور فرانسه  آبزی  پرورش ماهی در دریا و برکه از مهمترین ویژگی :سفیر فرانسه در جمهوری اسالمی ایران بیان داشت

 ..میلیون یورو بوده است 077هزار تن با رقم معامالتی بیش از  17است که ساالنه بیش از 

صید در دریا، آبزی پروری و فرآوری محصوالت : کند، بیان داشت اینکه آبزیان نقش مؤثری بر تغذیه مردم فرانسه ایفا میوی با بیان 

دریایی به فرهنگ و هویت فرانسوی در زمینه شیالت تعلق دارد و در زندگی، پویایی بافت اقتصادی و اجتماعی و همچنین تغذیه 

 .کند فرانسویان نقش اساسی ایفا می

اند به طوریکه شرکت اکوا  های دور با یکدیگر روابط خاصی داشته دو کشور ایران و فرانسه در زمینه شیالت از گذشته: ی افزودو

 .در ایران فعالیت دارد و این شرکت در طرح جزیره قشم نیز در حال فعالیت است 0751برای پرورش ماهی از سال 

های ایرانی  آال با شرکت زده و سایر تجهیزات ماهی قزل در زمینه تخم چشمهای فرانسوی هم  سایر شرکت: سنمو تصریح کرد

میلیون از این محصول را تولید  57ساالنه   زده های فرانسوی تولید کننده تخم چشم همکاری دارند به طوریکه یکی از شرکت

 .کند درصد آن را به ایران صادر می 57تا  07کند که بین  می

آال را تحت  تخم ماهی قزل 0755شرکت مذکور از سال : شرکت با یک استخر پروش ماهی مشارک دارد گفتوی با بیان اینکه این 

 .کند برند لیبل ویویر در ایران تولید می

برداران پایدار از اهداف مهم شیالت  تضمین تداوم منابع دریایی با تکیه بر بهره :سفیر فرانسه در جمهوری اسالمی ایران بیان داشت

 .کنیم، با همتایان ایرانی خود تبادل تجربه داشته باشیم شود که در این راستا تالش می محسوب می فرانسه
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این شرکت در زمینه مواد اولیه، تجهیزات و خدمت تخصصی از سال : های شرکت گلدن گروپ بیان داشت وی با اشاره به فعالیت

های فرانسوی تمایل دارند، تا در زمینه شیالت با  داد دیگری از شرکتهای مذکور، تع در ایران فعالیت دارد و عالوه بر شرکت 0770

 .های تجاری آغاز کنند ایرانیان فعالیت

امیدوارم با بیان مسائل مثمرثمر در این همایش، : شرکت شیالتی فرانسوی در این همایش اشاره کرد و گفت 55سنمو به حضور 

های تخصصی عصر امروز  های شیالتی فرانسوی آشنا شوند و در نشست کتهای حاضر در این همایش با نحوه فعالیت شر شرکت

 .مشترک با یکدیگر به امضاء برسانند  شود، قرارداد همکاری برگزار می

به گزارش فارس همایش یک روزه شیالت ایران و فرانسه با حضور فرانسوا سنمو سفیر فرانسه در ایران و تعدادی از نمایندگان 

 .و فرانسوی برگزار شد و تا بعد از ظهر امروز ادامه داردهای ایرانی  شرکت

 ب/انتهای پیام
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 شیالت
 فارس - ۸۱/۴۰/1۸ : تاریخ

آال در آب شیرین رتبه اول تولید جهانی این محصول را به خود اختصاص داده آال در آب شیرین رتبه اول تولید جهانی این محصول را به خود اختصاص داده   هزار تن قزلهزار تن قزل  7۴77۴7ایران با تولید ایران با تولید 

    ..استاست

، حسن صالحی امروز در همایش روز شیالت ایران و فرانسه که در اتاق بازرگانی، خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

پروری، یکی از  های کشاورزی و تولید مواد غذایی آبزی نایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد با بیان اینکه در میان فعالیتص

میزان تولید آبزیان در جهان : گیری برخوردار بوده شیالت است، اظهار داشت هایی که در دو دهه گذشته از روند توسعه چشم بخش

 .رسید 0758میلیون تن در سال  527به  0778میلیون تن در سال  5۴7از 

سهم آبزیان پرورشی از : وی با بیان اینکه میزان صید در دریاها و آبهای داخلی از افزایش چندانی برخوردار نبوده است، گفت

ی که از افزایش یافت و میزان آبزیان خوراک 0751درصد در سال  17میالدی به حدود  0778درصد سال  87مجموع کل تولید از 

 .رسد درصد می 17پروری، مستقیماً وارد سفره مردم شده است به بیش از  طریق آبزی

کیلوگرم  57کیلوگرم مصرف سرانه آبزیان در جهان، وجود  07این به بدان معنا است که از : معاون وزیر جهاد کشاورزی بیان داشت

 .ه استشور و شیرین بود آن در مزارع پرورش آبزیان در آبهای شور، لب

در ایران نرخ رشد پرورش آبزیان بسیار بیشتر از متوسط نرخ رشد بخش کشاورزی و حتی : رئیس سازمان شیالت کشور بیان داشت

 .نرخ رشد تولید مواد غذایی است

وع رسید که این موض 582۴هزار تن در سال  ۴51به  5888هزار تن در سال  501به طوری که تولید آبزیان پرورشی از : وی گفت

 .برابر شدن افزایش تولید در این بخش است 8نشانگر 

المللی، مجموع تولید  همچنین با افزودن آبزیان صید شده در آبهای تحت حمایت و آبهای سراسر زمینی و بین: وی تصریح کرد

 .رسد آبزیان کشور در سال گذشته به بیش از یک میلیون تن می

کیلوگرم برآورد شده است که با میانگین مصرف سرانه جهانی  57ال گذشته بیش از میزان سرانه کشور در س: صالحی تصریح کرد

 .تفاوت قابل توجهی دارد

وی با بیان اینکه یکی از اقدامات سازمان شیالت ایران، افزایش امنیت غذایی مردم از طریق افزایش سرانه مصرف آبزیان در سبد 

رشد با ضریب تبدیل غذایی مناسب،  های سریع ی در جهان و توجه به گونهپرور رویکرد توسعه آبزی: مصرفی است، تصریح کرد

 .شور است ها و نیز استفاده از منابع آبهای شور و لب کاهش تلفات ناشی از بیماری

تشکیل ( آال قزل)درصد از پرورش آبزیان آب شیرین کشور را ماهیان سردابی  ۴7بیش از : رئیس سازمان شیالت بیان داشت

 .آال رتبه اول جهانی تولید این ماهی در آب شیرین را دارا است هزار تن قزل 5۴7به طوری که ایران با تولید دهد،  می

شود، توجه به الزامات توسعه پایدار این فعالیت، ضروری  از آنجا که این تولید با استفاده از آب شیرین انجام می: وی تصریح کرد

ده سالم و با کیفیت، توسعه پایدار مصرف آب و تأمین تجهیزات بهبود کیفیت آب و ز تأمین تخم چشم: صالحی بیان داشت.است

های اروپایی از جمله  پساب از الزامات اصلی ادامه روند توسعه ماهیان سردابی است که بخشی از آن در حال حاضر از شرکت

 .شود های فرانسوی تأمین می شرکت

در قفس در آبهای خلیج فارس، دریای عمان یکی از راهبرهای اصلی سازمان  های بالقوه پرورش ماهی وی با توجه به ظرفیت

 .گذاری شده است هدف 5۴77هزار تن ماهی در قفس در سال  077برای دستیابی به تولید : شیالت اشاره کرد و بیان داشت
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هزار تن انواع  807دستیابی به تولید : سال آینده تصریح کرد 1وی در مورد برنامه شیالت ایران برای توسعه آبزی پروری در 

 .در دستورکار قرار دارد 5۴77ماهیان پرورشی تا سال 

ای برای توسعه همکاری شیالتی بین دو کشور  های جدید و گسترده امیدوارم با برگزاری این نشست راه: وی در پایان اظهار داشت

 .نسوی در ایران و افزایش تجارت شیالتی بین دو کشور ارتقاء یابدهای فرا شرکت  گذاری ایران و فرانسه فراهم شود و حجم سرمایه

به گزارش فارس همایش یک روزه شیالت ایران و فرانسه با حضور فرانسوا سنمو سفیر فرانسه در ایران و تعدادی از نمایندگان 

 .های ایرانی و فرانسوی برگزار شد و تا بعد از ظهر امروز ادامه دارد شرکت
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 شیالت
 آیانا - 13۸۱تیر  1۸: تاریخ

  رونمایی از تمبر یادبود شیالت ایران و فرانسهرونمایی از تمبر یادبود شیالت ایران و فرانسه

 .شود امروز از تمبر یادبود شیالت این دو کشور رونمایی میبا حضور سفیر فرانسه در ایران عصر 

 .شود با حضور سفیر فرانسه در ایران عصر امروز از تمبر یادبود شیالت این دو کشور رونمایی می

ایران و به نقل از روابط عمومی سازمان شیالت ایران، به مناسبت برگزاری روز شیالت ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .فرانسه، طی مراسمی از تمبر یادبود این روز رونمایی خواهد شد

روزه شیالت ایران و فرانسه با حضور سفیر  صبح امروز همایش یک: مدیر روابط عمومی سازمان شیالت ایران با اعالم این خبر گفت

تن از فعاالن بخش شیالت و  077حدود شرکت فرانسوی و  55فرانسه در تهران، معاون وزیر و رئیس سازمان شیالت ایران، 

 .پروری ایران شامل بخش دولتی و غیردولتی در تهران در حال برگزاری است آبزی

کنندگان، سفیر فرانسه در ایران و مدیرکل روابط عمومی  امروز عصر طی مراسمی با حضور کلیه شرکت: پور افزود علیرضا کیهان

ادبود به مناسبت یادمان این روز رونمایی خواهد شد که در تیراژ مناسبی چاپ شده پست جمهوری اسالمی ایران از این تمبر ی

 ./توزیع خواهد شد
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 شیالت
 آیانا - 13۸۱تیر  1۸: تاریخ

های فرانسوی برای افزایش های فرانسوی برای افزایش   مندی شرکتمندی شرکت  عالقهعالقه/ / آبزیان در جهان به فرانسه تعلق داردآبزیان در جهان به فرانسه تعلق دارد  مقام چهارم پرورشمقام چهارم پرورش

  ها با ایرانها با ایران  همکاریهمکاری

های بیشتری  بینی کرد که شرکت توان پیش های ایرانی از گذشته، می های فرانسوی در پروژه دلیل تجربه موفق حضور شرکت به

 .ظهار تمایل کنندگذاری و انتقال تجارب ا برای حضور در ایران، سرمایه
 

های  بینی کرد که شرکت توان پیش های ایرانی از گذشته، می های فرانسوی در پروژه دلیل تجربه موفق حضور شرکت به

 .گذاری و انتقال تجارب اظهار تمایل کنند بیشتری برای حضور در ایران، سرمایه

به نام فرانسه در تاریخ شیالت ایرانی  در ایران، در روزی کهسفیر فرانسه  ،(ایانا)کشاورزی ایران  به گزارش خبرنگار خبرگزاری

پیش وزیر دولت فرانسه در امور ماهیگیری و حمل و نقل با وزیر جهاد  بر اساس دیداری که چندی: نامگذاری شده است، گفت

شاهد تحقق این مهم  امروزوجود آمده که امیدواریم  مندی به های فرانسوی و ایرانی عالقه همکاری شرکت کشاورزی داشت، برای

های الزم برای دانش فنی خوراک آبزیان، واکسن، تأمین تجهیزات  های فرانسوی زیرساخت شرکت: فرانسوا سینیمو افزود.باشیم

 .های ایرانی تبادل کنند ها را دارند و آماده هستند که دانش و تجارب خود را با شرکت وری آب و استفاده از پروبیوتیک بهره

های  گذاری شرکت های شیالتی با افزایش حجم سرمایه های جدیدی برای توسعه همکاری امیدواریم افق: رنشان کردوی خاط

میلیون کیلومتر مرز آبی، دومین قلمرو در ایاالت  55کشور فرانسه با دارا بودن : سینیمو ادامه داد.فرانسوی در ایران فراهم آید

 .قام چهارم پرورش آبزیان را در جهان دارددرصدی، م 57متحده آمریکا است و با صید 

صورت مستقیم و  هزار نفر به 28این فعالیت برای : گذاری در این بخش را یک میلیارد یورو برشمرد و تصریح کرد وی سرمایه

 .غیرمستقیم شغل ایجاد کرده است

 

 میلیون یورو حجم معامالت شیالتی در فرانسه ۰77

پروری در آن کشور برشمرد و یادآور  های آبزی ترین ویژگی ورش ماهی در دریا و برکه را از مهمسفیر شیالت فرانسه در ایران پر

 .شود میلیون یورو تولید می 077هزار تن با رقم معامالتی معادل  17ساالنه بیش از :شد

در کشور فرانسه محسوب ترین اهداف شیالت  پروری و تبدیل محصوالت دریایی از مهم صید در دریا، آبزی: سینیمو تأکید کرد

 .کند شود و آبزیان نقش مؤثری در تغذیه مردم فرانسه ایفا می می

ترین اهداف شیالت  برداری پایدار، از مهم های شیالتی با تکیه بر بهره تضمین تداوم منابع دریایی و انجام فعالیت: وی اظهار داشت

 .یرانی خود تبادل تجربه داشته باشیمکنیم در این زمینه با همتایان ا شود که تالش می محسوب می

 "آکوا"اند ازجمله آنکه شرکت  های دور روابط خاصی داشته فرانسه و ایران در زمینه شیالت از گذشته: سینیمو همچنین گفت

 .کند میالدی در ایران حضور فعال دارد و در طرح جزیره قشم نیز فعالیت می 0751منظور پرورش ماهی از سال  به

های ایرانی  آال با شرکت زده و سایر تجهیزات ماهی قزل های فرانسوی نیز در زمینه تخم چشم دیگر شرکت: ادامه افزودوی در 

درصد  57تا  07کند که  زده تولید می میلیون تخم چشم 57های تولیدکننده ساالنه  ای که یکی از شرکت گونه همکاری دارند، به

 .شود تولید آن به ایران صادر می
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میالدی در ایران  0770در زمینه مواد اولیه، تجهیزات و خدمات تخصصی از سال  "گروپ گلدن"شرکت : مو خاطرنشان کردسینی

های  های فرانسوی تمایل دارند با ایرانیان فعالیت کنند تا همکاری های فوق، تعداد دیگری از شرکت فعالیت دارد و عالوه بر شرکت

 .های مثمرثمری در این بخش صورت گیرد هار امیدواری کرد که مبادالت و صحبتوی در پایان اظ.جدید را آغاز کنند

های ایرانی حاضر در این همایش  پردازند تا شرکت های خود می شرکت شیالتی فرانسوی به معرفی فعالیت 55در ادامه این برنامه، 

های مشترکی را با یکدیگر  شود، بتوانند همکاری یهای تخصصی که عصر امروز برگزار م با نحوه فعالیت آنها آشنا شده و در نشست

 ./به امضا برسانند

/news/fa/ir.iana.www://http80772D/%2%81% 
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 شیالت
 ایرنا 1۸/۴4/13۸5 :تاریخ خبر

    7۴7۴7۴7۴دستیابی به تجارت یک میلیارد دالری محصوالت شیالتی در افق دستیابی به تجارت یک میلیارد دالری محصوالت شیالتی در افق 
رییس سازمان شیالت ایران سرمایه گذاری ایرانی و خارجی در کشور را از اهداف تحقق اقتصاد مقاومتی برشمرد و  -ایرنا -تهران

  .است دستیابی به یک میلیارد دالر تجارت محصوالت شیالتی 14۴4هدف گذاری ما برای افق : گفت

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، حسن صالحی روز شنبه در حاشیه همایش روز شیالت ایران و فرانسه که در اتاق بازرگانی، 

میلیون دالر صادرات  877بیش از  582۴صنایع، معادن و کشاورزی ایران در حال برگزاری است، با بیان این که ایران در سال 

براساس برنامه ریزی سازمان شیالت ایران قرار است ارزش صادرات محصوالت شیالتی : است، افزودمحصوالت آبزی پروری داشته 

 .میلیون دالر برسد 577ایران تا پایان برنامه پنجساله ششم توسعه کشور به 

عه به برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و رسیدن به رشد هشت درصدی اقتصاد در برنامه ششم توس: وی اظهار داشت

استفاده از دانش و تکنولوژی کشورهای مختلف در زمینه های مربوط به زنجیره صنعت آبزی پروری در ایران به ویژه تولید در 

 .داخل کشور نیاز داریم که با همه کشورهای پیشرو در این زمینه رابطه داشته باشیم

فضا برای انتقال دانش و تکنولوژی مورد نیاز توسعه ( جامبر)پس از برنامه جامع اقدام مشترک: رئیس سازمان شیالت ایران گفت

بنابراین باید تالش کنیم با کمک شرکت های خارجی شرایط مساعدی را برای . پایدار آبزی پروری در کشور فراهم شده است

 .شرکت های ایرانی ایجاد کنیم که این امر نیازمند افزایش سرمایه گذاری شرکت های خارجی است

متاسفانه هم اکنون : میلیون عدد اعالم و تصریح کرد 877واردات تخم چشم زده قزل آال به کشور را سالیانه بیش از  صالحی حجم

 .سهم عمده ای از تخم چشم زده قزل آالی مورد نیاز مزارع پرورشی کشورمان از کشورهای اروپایی وارد می شود

 دستور کار استانتقال تکنولوژی تخم چشم زده از فرانسه و نروژ در  **

براساس برنامه ریزی توسعه ای کشور تا : وی با بیان این که ایران رتبه نخست پرورش ماهی قزل آال را در جهان دارد، اضافه کرد

چند سال آینده به بیش از یک میلیارد تخم چشم زده قزل آال نیاز داریم که باید در داخل کشور تامین شود، بنابراین همکاری و 

 .نش فنی از کشورهای اروپایی به ویژه فرانسه و نروژ در دستور کار جدی ما قرار داردانتقال دا

برای تولید ماهی قزل آال باید از دانش روز در زنجیره صنایع پرورشی، پساب مزارع پرورشی، : معاون وزیر جهادکشاورزی ادامه داد

  .استفاده از اصالح نژاد ماهی قزل آال استفاده کنیم

به طور جدی به : اشاره به این که پرورش ماهی در قفس در اولویت برنامه های سازمان شیالت ایران قرار دارد، گفتصالحی با 

سال گذشته با مشارکت فرانسوی ها در جزیره قشم مرکز بزرگی . دنبال سرمایه گذاری شرکت های خارجی در این بخش هستیم

 .شد برای تولید بچه ماهی و پرورش ماهی در قفس ایجاد

امروز نیز برای تولید تخم چشم زده قزل آال در استان لرستان باکمک شرکت های فرانسوی تفاهم نامه هایی منعقد : صالحی افزود

میلیون عدد تخم چشم زده قزل آال در این مرکز است و امیدواریم در یک  577شده که هدف گذاری ما تولید سالیانه بیش از 

 .تولید برسیمپروسه سه تا چهارساله به 
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آبزی پروری، پرورش ماهی در قفس، پرورش ماهیان خاویاری و تجارت این محصوالت که بازار : رییس سازمان شیالت ایران گفت

عمده آنها صادرات امریکا و اروپا است، با کمک صادرکنندگانی که سابقه طوالنی در این زمینه دارند، امکان پذیر خواهد بود و ما از 

 .ا کمک می گیریماین ظرفیت ه

توسعه آبزی پروری در قالب پرورش ماهی در : وی بحث جدی اقتصاد مقاومتی را افزایش صادرات غیرنفتی عنوان کرد و ادامه داد

 .قفس، پرورش ماهیان خاویاری، میگو و توسعه ابزی پروری ساحلی با رویکرد صادرات دنبال می شود

 ای پرورش ماهی در قفسدرصدی سرمایه گذاری خارجی بر 01تامین  **

هزارتن پرورش ماهی در قفس در سال پایانی برنامه پنجساله ششم توسعه کشور بیش از  077برای دستیابی به هدف : وی گفت

درصد این رقم را می  01تا  07سرمایه گذاری نیاز است که تصور می کنیم حداقل ( هزار میلیادر تومان 8) هزار میلیارد ریال 87

 .فاده از سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور و کشورهای خارجی با رویکرد صادرات محصوالت تولیدی تامین کنیمتوان با است

به گزارش ایرنا، همایش یک روزه شیالت ایران و فرانسه با حضور فرانسوا سنمو سفیر فرانسه در ایران و تعدادی از نمایندگان 

 .ری است و تا بعداز ظهر امروز ادامه داردشرکت های فرانسوی و ایرانی در حال برگزا

تشکیل می دهد و  (قزل آال)درصد از پرورش آبزیان آب شیرین کشور را ماهیان سردآبی  ۴7در این همایش اعالم شد، بالغ بر 

 .هزارتن قزل آال رتبه اول جهانی تولید این ماهی در آب شیرین را به خود اختصاص داده است 5۴7ایران با تولید 

/805۴5510/News/fa/ir.irna.www://http 
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 شیالت
 ایرنا 1۸/۴4/13۸5 :تاریخ خبر

  تن خاویار پرورشی تن خاویار پرورشی 7.۰7.۰صادرات صادرات / / ممنوع استممنوع است  ۰771۰771صیدتجاری ماهیان خاویاری تاصیدتجاری ماهیان خاویاری تا

به تصمیم اخیر اجالس مشترک مسووالن شیالتی کشورهای حاشیه دریای خزر که  رییس سازمان شیالت ایران با اشاره -ایرنا -تهران

صید تجاری ماهیان خاویاری در دریای خزر ممنوع شد و این ممنوعیت همچنان تا  2۴1۴از سال : در قزاقستان برگزار شد، گفت

  .ادامه دارد 2۴17پایان سال 

به در حاشیه همایش شیالت ایران و فرانسه درباره وضعیت تولید و صادرات به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، حسن صالحی روز شن

برای حفظ این گونه ارزشمند در دریای خزر تنها صید محدود برای اهداف تحقیقاتی و : ماهیان خاویاری در جمع خبرنگاران افزود

 .بازسازی ذخایر انجام می شود

 0سال گذشته نزدیک : ویاری در دستور کار این سازمان است، تصریح کردوی با بیان این که هدف جدی برای پرورش ماهیان خا

 .تن خاویار پرورشی در کشور تولید و بیش از یک تن آن به کشورهای هدف صادر شد

 .تن خاویار پرورشی به کشورهای متقاضی صادر شود 5.1امسال نیز بیش از یک تا : وی پیش بینی کرد

اساس توافق صورت گرفته بین رییسان جمهوری کشورهای خزر مقرر شد به منظور بازسازی و بر 0757به گزارش ایرنا، در سال 

حفظ ذخایر، صیدتجاری ماهیان خاویاری به مدت پنج سال در دریای خزر متوقف شود که ایران نیز تاکنون به تعهدات خود در این 

 .زمینه پایبند بوده است

تن ماهی خاویاری  282رداشت مجاز ماهیان خاویاری پنج کشور حوزه دریای خزر نشان می دهد، مجموع صید و ب 0757آمار سال 

 ۴78تن سهمیه صادرات خاویار از کل دریای خزر بوده که سهم مجاز ایران در صید تجاری ماهیان خاویاری  85نر و ماده و حدود 

 .بوده است( درصد ۴1)تن صادرات خاویار  82و ( درصد ۴5)تن ماهی نر و ماده 

تن و کشور آذربایجان نیز در صید ماهیان خاویاری  08تن و صادرات خاویار  058همین مدت ، روسیه از صید ماهیان خاویاری  در

 .تن سهم داشته است 5تن و صادرات خاویار  8۴

 87حدود  5827تن و  28حدود  5882تن، 585حدود  5888تن،  508حدود  5880تن،  877یک هزا رو  5805ایران در سالهای 

 .تن برداشت ماهیان خاویاری از حوزه خزر داشته است

/805۴5888/News/fa/ir.irna.www://http 
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 (نیشکر/ چغندر )شکر 
 فارس - ۸۱/۴۰/1۱ : تاریخ

  شکر برای واردات شکر برای واردات   کمبودکمبودجنگ زرگری در نشان دادن جنگ زرگری در نشان دادن / / ایای  کارخانه در فروش شکر سهیمهکارخانه در فروش شکر سهیمه  ۰۰استفاده استفاده   سوءسوء
متأسفانه : معاون شرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان این که هیچ کمبود شکری با توجه به رصد بازار این شرکت وجود ندارد، گفت

  .استفاده کرده و در بازار آزاد فروختند دو کارخانه از سهمیه شکر خود سوء

ها در  با اشاره به مباحث مطرح شده از سوی برخی انجمن خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  در گفت حسن عباس معروفان

گونه کمبودی در شکر وجود  با توجه به رصد بازار توسط شرکت بازرگانی دولتی هیچ :مورد نایاب شدن شکر در بازار، گفت

 .ندارد

به ترتیب  2۴و  28های  سال  در: با بیان اینکه تولید داخلی به اندازه کافی است، گفت زرگانی شرکت بازرگانی دولتی ایرانمعاون با

های   هزار تن شکر سفید در کشور تولید شده است و نسبت به سال 177هزار تن و حدود یک میلیون و  077بیش از یک میلیون و 

 .ه استتر تولید داخلی شکر رشد داشت قبل

نیاز روزانه کشور : تصریح کرد است، ذخایر استراتژیک کشور تأمین، شکر به اندازه کافی به کشور وارد شده و وی با اشاره به اینکه

 .هزار تن است 877میلیون و  0هزار تن تا  077میلیون و  0و نیاز ساالنه بین   هزار تن 5حدود 

طرح ضیافت رمضان و براساس مصوبه کمیته  ابتدای ماه مبارک رمضان در قالب هزار تن شکر سفید از 87: معروفان بیان داشت

 .ای عرضه شد و تا روز گذشته هم ادامه داشت های زنجیره توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران در فروشگاه تنظیم بازار

ها هم با درصدی  توزیع شد و فروشگاهای  ی زنجیره ها در فروشگاه تومان 0877شکر با قیمت مصوب  هزار تن 78 این :وی افزود

 .کننده عرضه کردند افزایش قیمت آن را به مصرف

خام ناچار به تعطیلی  شکر معاون شرکت بازرگانی دولتی ایران با اشاره به گالیه صنف و صنعت مبنی بر اینکه به دلیل نایاب بودن

ب بودن این محصول اتفاق نیفتاده است و تعطیلی کارخانه تصفیه ای تصفیه شکر به دلیل نایا تعطیلی هیچ کارخانه :اند، افزود شده

  .خواسته صاحبان آن بوده است ورامین شکر

هزار تن شکر خام برای تصفیه به کارخانه تصفیه  87ماه گذشته  5در : شرکت بازرگانی دولتی ایران بیان داشت معاون بازرگانی

 .هنوز بخشی از شکر سفید را آماده نکرده و به ما تحویل نداده استشکر ورامین تحویل داده شده است که این کارخانه 

واردات شکر خام شرکت  به ایران نرسیده است، زیرا دامنه این افزایش قیمت :وی با اشاره به افزایش جهانی قیمت شکر تصریح کرد

   .انی خریداری نکرده استبازرگانی دولتی از خریداری قبلی بوده است و این شرکت هنوز شکرخام با قیمت جدید جه

هزار تن شکر سفید در بورس کاال عرضه شده است  80روز گذشته  ۴  در: معاون بازرگانی شرکت بازرگانی دولتی ایران بیان داشت

 .شرکت این کاال را خریداری کردند 877و بیش از 

  های مربوطه از جمله انجمن ای با انجمن لسهامروز در محل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ج وی با بیان اینکه

در این جلسه صاحبان صنایع اذعان داشتند که قیمت عمده هر کیلو از : تولیدکنندگان، شیرینی و شکالت برگزار شد بیان داشت

قیمت عمده  هشود ک بینی می آرامش نسبی رسیده و با این شرایط پیش و بازار تقریبا به کاهش یافته تومان 0577این محصول به 

 .تومان برسد 0177امروز به  ۴این کاال تا ساعت 

توصیه ما به دالالن و بنکداران این است که با توجه به موجودی شکر در کشور به امید افزایش قیمت این کاال نباشد : معروفان گفت

 .و در صورت ذخیره این کاال هر چه زودتر آن را به بازار عرضه کنند
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ها بر عهده  فروشی نظارت بر قیمت عرضه کاال در خرده: ها اظهار داشت فروشی قیمت شکر سفید در خرده وی در مورد افزایش

 .های ناظر از جمله بازرسی کل کشور و سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی است سازمان

عراق صادر کرده  به تن شکر سفید 177هزار و  50معروفان با بیان اینکه شرکت بازرگانی دولتی ایران عالوه بر تأمین شکر داخلی 

هزار تن شکر سفید عرضه شده در بورس کاال خریدار نداشته و این موضوع ناشی از فراوانی این کاال در  80بخشی از  :است، گفت

تصفیه شکر های  سوال که برای تأمین نیاز شکرخام کارخانه معاون بازرگانی شرکت بازرگانی دولتی ایران در پاسخ به این.بازار است

های تصفیه شکر را برای جلوگیری از  خام به کارخانه دولت اجازه واردات شکر :تصریح کرد چه کاری انجام شده است،

 .در حال واردات شکرخام برای عبور موقت آزاد است و دهد داللی نمی

ها قرار داده  اختیار این کارخانههمچنین شکرخام وارداتی توسط شرکت بازرگانی دولتی برای تصفیه در : معروفان بیان داشت

های  هزار تن شکر خام توسط شرکت بازرگانی دولت برای تصفیه در اختیار کارخانه 558ماه گذشته  5در : وی تصریح کرد.شود می

داده  تصفیه شکر قرار گرفته شده که متاسفانه کارخانه تصفیه شکر میبد هنوز بخشی از شکرخامی را که به آنها برای تصفیه تحویل

 .شده به ما بازنگردانده است

هزار تن  17 های تصفیه شکر تأمین است و در حال حاضر شرکت بازرگانی دولتی آماده تحویل شکر خام کارخانه: معروفان گفت

شکر خام برای تصفیه به  ها از پذیرش حتی برخی از این کارخانهها است که  شکر خام جهت تصفیه به این کارخانه

 .زنند مختلف سرباز میهای  بهانه

این  :شود، گفت هزار تن دیگر شکر خام به کشور وارد می 07 تا هفته آینده معاون بازرگانی شرکت بازرگانی دولتی با اشاره به اینکه

 .گیرد ها قرار می شکرخام هم قطعا برای تصفیه در اختیار این کارخانه مقدار

زنند،  ها از پذیرش آن سرباز می های تصفیه شکر وجود دارد، اما برخی از کارخانه انهخام مورد نیاز کارخ وی با تأکید بر اینکه شکر

ماه گذشته تحویل گرفته نه تنها به ما تحویل  5در  شرکت بازرگانی دولتی شکر خامی را که از دو کارخانه تصفیه شکر،: گفت

 .اند اند، بلکه در بازار آزاد به فروش رسانده نداده

کند و از این پس هم به این دو کارخانه شکرخام برای تصفیه  می کت بازرگانی دولتی از این دو کارخانه شکایتشر: معروفان گفت

 .دهیم نمی

=nn?php.newstext/com.farsnews.www://http58217۴5177788۴ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950415000834


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima://http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته سوم تیر 

 

112 
 

 شکر
 فارس - ۸۱/۴۰/2۴ : تاریخ

  ایجاد انحصار در وارداتایجاد انحصار در واردات/ / های تصفیه را به تعطیلی کشاندهای تصفیه را به تعطیلی کشاند  اختالف در آمار واردات شکر کارخانهاختالف در آمار واردات شکر کارخانه
: های قند و شکر گفت خام به کارخانه کنندگان شکرخام با اشاره به اعطای مجوز واردات شکر دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تصفیه 

  .شود، واردات این کاال انحصاری شده است در حالی که باید واردات با تعرفه کنترل

، از ابتدای امسال قیمت این کاال 2۴رغم آرامش و ثبات قیمت شکر در سال  علی خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

به قیمت مصوب به  تومان افزایش نسبت 877دستخوش تغییر و افزایش شد، بطوری که در هفته گذشته قیمت هر کیلوگرم آن با 

 .تومان رسید 8577

واحدهای خود به دلیل محدود شدن  از تعطیلی تصفیه شکرهای  براساس این گزارش در کنار افزایش قیمت این کاال، کارخانه

 .واردات شکر خام خبر دادند

های تصفیه شکر از نایاب شدن شکر در بازار و گرانی آن خبردادند، شرکت بازرگانی دولتی اعالم کرد که  رغم اینکه کارخانه اما علی

هزار تن شکر سفید در بورس کاال،  5و عالوه بر عرضه روزانه دهد که هیچ کمبودی در این زمینه وجود ندارد  رصد بازار نشان می

 .توانند شکرخام مورد نیاز خود را از این شرکت تهیه کنند های تصفیه شکر به هر میزان که بخواهند می کارخانه

های تصفیه  خانهبراساس این گزارش در حالی که وزارت جهاد کشاورزی راهکار ورود موقت شکرخام را برای تهیه مواد اولیه کار

های تصفیه شکر بر نایاب بودن شکر در بازار  کند، اما همچنان کارخانه شکر منظور کرده است و هر گونه کمبودی را در بازار رد می

 .ورزند هایشان به دلیل کمبود و گرانی اصرار می و تعطیلی کارخانه

فرمایی تصفیه کنندگان شکرخام انجام شده که در ادامه آمده وگویی با غالمحسین بهمئی دبیر انجمن صنفی کار در این رابطه گفت

 :است

این  های تصفیه شکر بر اثر نایاب شدن شکر یا همان ماده اولیه این روزها خبرهایی مبنی بر تعطیلی کارخانه: فارس

 ایجاد شد؟  از چه زمانی و به چه دلیل شود، کمبود شکر ها شنیده می کارخانه

گونه دخالتی نداشت و  خام، دولت در واردات این کاال هیچ و اعمال ممنوعیت واردات شکر 28 تا قبل از سال :بهمئی

 .کردند خام می های تصفیه شکر خود اقدام به واردات شکر کارخانه صاحبان

 .م و نایاب شداما با ممنوعیت واردات و کاهش ذخایر از ابتدای امسال شکر در بازار گران و در روزهای اخیر این کاال در بازار ک

 دلیل دولت برای ممنوعیت واردات شکرخام چیست؟: فارس

 .با زیاد شدن حجم واردات عرضه و تقاضا به هم خورد و به تولید داخلی لطمه وارد شد :بهمئی

 زند؟ پس قبول دارید که واردات آزاد به تولید داخل لطمه می: فارس

رویه شکر یا هر کاالی وارداتی دیگر موافق  به هیچ عنوان با واردات بی. هستمبله قبول دارم و مخالف سیستم باز واردات  :بهمئی

با این شرایط  است، زیرا کنندگان خارجی به دلیل دولتی بودن اقتصاد تولید کنندگان ما عدم رقابت با یکی از مشکالت تولید.نیستم

به موانع و مشکالت ناشی از عدم مدیریت صحیح امکان کننده داخلی با خارجی وجود ندارد و با توجه  امکان رقابت برای تولید

 .کنندگان ما در بازارهای جهانی وجود ندارد حضور تولید

 های اخیر چقدر افزایش یافت، که به تولید داخلی لطمه زد؟  میزان واردات شکرخام در سال: فارس
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 25هزار تن، سال  08۴یک میلیون و  27سال  رهای قند و شکر د آمار منتشر شده توسط انجمن صنفی کارخانه براساس :بهمئی

 .هزار تن شکر خام به کشور وارد شد 102یک میلیون و  20هزار تن و سال  502یک میلیون و 

 .هزار تن شکر خام به کشور وارد شد 05پانصد و  2۴هزار تن و سال  808هم  28سال  بعد از ممنوعیت واردات شکر خام در

 ها چقدر بوده است؟  این سالمیزان تولید شکر در : فارس

تن، سال  577هزار و  5۴2یک میلیون و  27بر اساس آمار منتشر شده از همین انجمن میزان تولید داخلی شکر در سال  :بهمئی

تن  877هزار و  08۴یک میلیون و  28تن، سال  877هزار و  500یک میلیون و  20تن، سال  877هزار و  50۴یک میلیون و  25

 .هزار تن بوده است 177هم یک میلیون و  2۴و سال 

هزار تنی این محصول  ۰77دو سال اخیر و تولید یک میلیون و  در تولید شکر سفید با توجه به افزایش ظاهرا: فارس

دار نایابی  های تصفیه شکر داعیه شود، چرا کارخانه ، شکر به جای واردات از محل تولیدات داخلی تأمین می3۴در سال 

 اند در حالی که تولید افزایش یافته است؟ در بازار شده این محصول

در مورد میزان نیاز مصرفی ساالنه  درست است که تولید افزایش یافته است، اما در مقابل به دلیل دادن اطالعات غلط :بهمئی

 .شود نیاز داخلی برآورده نمی  این کاال کم شده و در مجموع مقدار واردات شکر،

منتقل شد،به همین دلیل کسری واردات شکر  2۴و  28های  به سال 20و  25، 27 سال  8 د شکر وارداتی دراز طرفی حجم مازا

 .محسوس نبود اما با تمام شدن ذخایر، کمبود شکر امسال خود را نشان داد

 منظورتان از اطالعات غلط چیست؟ :فارس

های قند و  اما انجمن صنفی کارخانه یک میلیون تن است، ن تاهزار ت 877میزان نیاز ما به شکر وارداتی در هر سال بین  :بهمئی

 .هزار تن به دولت اعالم کرده است 177شکر این میزان را 

 آیا انجمن صنفی قند و شکر از ارائه اطالعات غلط در مورد میزان واردات شکر منفعتی دارد؟: فارس

 .یابد و قیمت شکر داخلی افزایش می واردات و عرضه کمتر  با نشان دادن نیاز وارداتی کمتر :بهمئی

 مصرف ساالنه شکر در کشور چقدر است؟ : فارس

 .هزار تن است ۴77میلیون و  0 کیلوگرم و میزان مصرف ساالنه 87سرانه مصرف  :بهمئی

 اید؟  این رقم را از کجا آورده: فارس

تومان بود اما با توجه  0877اینکه قیمت مصوب شکر  رغم علی 2۴ما برای اعالم نیازمان دلیل داریم، در اسفند ماه سال  :بهمئی

 .شد تومان خریداری نمی 0577به وجود شکر وارداتی در بازار، این کاال با قیمتی بیش از 

تومان به وفور موجود بود اما از اوایل امسال با  0577هیچ مشکلی نبود و این کاال با قیمت عمده  2۴بنابراین تا پایان اسفند سال 

 .هزار تومان در هفته گذشته رسید 8افزایش یافت تا اینکه به باالتر از  کم قیمت شکر در بازار  شکر وارداتی کم اتمام

 افزایش قیمت جهانی شکر در افزایش قیمت مؤثر نبوده است؟ : فارس

های جدید به  شکری با قیمتخیر، فعال تأثیر گذار نیست، چون قیمت شکر در بازارهای جهانی به تازگی باال رفته و هنوز  :بهمئی

 .کشور وارد نشده است

 اختالف نظر در میزان واردات شکر است؟  یعنی مشکل اصلی: فارس
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 ۴ ساله و 57 کنندگان شکر اعتقادی به واردات لجام گسیخته ندارد، اما براساس آمار، متوسط مصرف انجمن تصفیه :بهمئی

 .هزار تن است ۴77میلیون و  0شکر  ساله

های قند و شکر معتقد است که مصرف شکر در کشور پایین آمده  انطور که اشاره کردید، انجمن کارخانههم: فارس

کند، اما شما به عنوان انجمن  سازی عنوان می پزی و شکالت رکود حاکم بر صنایع شیرینی دلیل آن را هم است و

هزار تن بوده است و اکنون هم  ۴77میلیون و  ۰سال گذشته  77تصفیه کنندگان شکرخام معتقدید مصرف شکر در 

 کنید؟ همان مقدار مورد نیاز است، چگونه ادعای خود را ثابت می

میلیون تن  0هزار تن هم وارد شد، بنابراین در مجموع  177هزار تن شکر در کشور تولید و  177یک میلیون و  2۴سال  :بهمئی

شاهد افزایش قیمت این کاال شدیم که اگر همچنان ذخایر به  21ای سال شکر در کشور موجود بود که با پایان یافتن ذخایر از ابتد

 .افتاد،بنابراین افزایش قیمت حکایت از نایاب شدن این کاال دارد  اندازه کافی موجود بود چنین اتفاقی نمی

های تصفیه شکر چیست؟ عدم مجوز برای واردات شکر یا نایاب بودن شکر  با این شرایط مشکل اصلی کارخانه :فارس

 در بازار؟ 

های  کارخانه های قند و شکر و باید بین کارخانه نباید واردات انحصاری باشد، بلکه نیاز وارداتی به هر میزان که باشد، :بهمئی

 .تصفیه شکر نصف شود

های قند و  هزار تن شکرخام توسط وزارت جهاد کشاورزی به انجمن صنفی کارخانه 177وز واردات حدود در حال حاضر مج

داده شده است،این انجمن با مجوزی که وزارتخانه صادر کرده است اقدام به واردات شکر کرده و منافع حاصل از واردات آن  شکر

چنین مجوزی در  های تصفیه شکر، شکر خام است که ماده اولیه کارخانهشود، اما علیرغم این های قند و شکر می هم عاید کارخانه

 .های تصفیه شکر قرار نگرفته است اختیار انجمن کارخانه

های تصفیه شکر تعطیل و برخی به علت نبود ماده  کارخانه است که در حال حاضر برخی از کارخانه 5۴اعضای انجمن تصفیه شکر 

 .اند های تولید قند هم بطور کامل تعطیل شده کارخانهاولیه در حال تعطیلی هستند و 

تعطیل هستند،  و هر ساله برخی از ایام سال کنند، های تصفیه شکر بطور فصلی کار می کارخانه چرا در حالی که: فارس

 دهید؟ این تعطیلی را به کمبود شکر نسبت می

ود نه از طریق تولیدات کشاورزی، بنابراین تعطیلی فصلی ش از طریق واردات تأمین می های تصفیه شکر کارخانه نیاز :بهمئی

ماده اولیه خود را ( چغندر یا نیشکر)هایی است که از محل تولیدات کشاورزی  بلکه مختص آن کارخانه ها مختص ما نیست کارخانه

 .کنند تهیه می

 به ممنوعیت واردات چیست؟ های تصفیه شکر با توجه  راهکار وزارت جهاد کشاورزی برای حل مشکل کارخانه: فارس

پس از برگزاری جلساتی با حضور مسئولین وزارتخانه و مطرح کردن مشکالتمان، مسئولین وزارت جهاد کشاورزی برای  :بهمئی

 !؟.به ما پیشنهاد تولید چغندر را دادند های تصفیه شکر و تهیه ماده اولیه مورد نیاز رفع مشکل کارخانه

 های تصفیه شکر امکان پذیر است؟  آیا تولید برای کارخانه: فارس

های ما مختص  ها است، چرا که کارخانه ها و تجهیزات کارخانه گذاری و تغییر دستگاه تولید نیازمند سرمایه اول اینکه :بهمئی

 .تصفیه شکر است نه تبدیل چغندر و نیشکر به شکر خام
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این گونه  ها چه تضمینی وجود دارد که واردات با تغییر دولت ها، برای تغییر سیستم کارخانهوجود سرمایه کافی  دوم و به فرض -

توانست شکر خام  ای نمی درصد بود و هیچ وارد کننده 577خام  بماند و آزاد نشود کما اینکه در دولت خاتمی تعرفه واردات شکر

نژاد برای حل معضل واردات قاچاق شکر خام تعرفه  جمهوری احمدیو در دوره ریاست  شد وارد کند و شکر از طریق قاچاق وارد می

 .های قند و شکر با مشکل مواجه شدند واردات کامال برداشته و صفر شد و با این اقدام کارخانه

ل مشکل ما در کشور عدم تعادل در وضع قوانین است، در حالی که ما در واردات شکرخام برای حمایت از تولید داخلی به دنبا -

 .تعادل هستیم

 های تصفیه شکر چقدر است؟ ظرفیت کارخانه: فارس

 .هزار تن 877ساالنه  :بهمئی 

صادرات را آزاد کرده است، چرا به صورت موقت  در راستای وزارت جهاد کشاورزی واردات موقت شکرخام: فارس

   کنید؟ شکرخام وارد نمی

جدید و حتی صادرات باشد، اما مشکل در کشور ما قیمت تمام شده  زارهاییافتن با های تولیدی باید اگرچه هنر کارخانه :بهمئی

 .کند را از ما سلب می باالست که قدرت رقابت

در این رابطه برگزار شده  از طرفی به تازگی جلساتی برای با حضور نمایندگانی از وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت و گمرگ -

ها این کمیته برای واردات موقت شکر خام  واردات موقت شکرخام اعالم نشده است اما طبق شنیدهبرای  ها  که هنوز شرایط کارخانه

 .کند ای اتخاذ می شرایط سختگیرانه

 چه تعداد کارخانه تصفیه شکر در کشور موجود است؟: فارس

 .ددهد و بقیه هم کارخانه قندسازی هستن کارخانه تصفیه شکر انجام می 1کارخانه که  5۴: بهمئنی

 ها در حال حاضر چگونه است؟  این کارخانه وضعیت فعالیت: فارس

 8177یعنی بیکاری .اند های تولید قند به دلیل عدم وجود ماده اولیه تعطیل شده دو کارخانه تصفیه شکر و تمام کارخانه :بهمئی

 .کارگر

اولیه مورد نیازشان را از این شرکت تهیه توانند ماده  ها می شرکت بازرگانی دولتی ایران اعالم کرده که کارخانه :فارس

 کنید؟ کنند، چرا برای تهیه ماده اولیه از این شرکت اقدام نمی

برای ( تومان 501به ازای هر کیلو )هزار تنی شکر خام بصورت کارمزدی  17این شرکت در حال حاضر یک سهمیه  :بهمئی

 .های تصفیه شکر اصال بصرفه نیست برای کارخانهدهد اما بصورت کارمزدی، کار  در اختیار ما قرار می تصفیه

 های تصفیه شکر قرار گرفته است؟  پیش از این هم شکرخام در اختیار کارخانه: فارس

های تصفیه شکر  هزار تن شکر خام برای تصفیه توسط شرکت بازرگانی دولتی در اختیار کارخانه 550بله، سال گذشته  :بهمئی

 .قرار گرفت

های قندسازی،  شود، چرا کارخانه هزار تن شکر سفید در بورس کاال عرضه می 4به اینکه روزانه حدود با توجه   :فارس

 کنند؟ ماده اولیه خود را از بورس کاال تهیه نمی
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ها صرفه اقتصادی ندارد، اما  شود نه شکر خام و تولید قند با شکر سفید برای کارخانه در بورس کاال شکر سفید عرضه می :بهمئی

ها مثل کارخانه اصفهان برای جلوگیری از تعطیلی، حتی اگر سودی هم کسب نکند ماده اولیه خود یعنی شکر سفید  ی کارخانهبرخ

 .کند را از بورس کاال تهیه می

در صدور به موقع مجوز واردات تعلل کرده است و همین موضوع باعث کمبود شکر در   شود وزارتخانه گفته می: فارس

 ن آن شد، آیا این موضوع را قبول دارید؟ بازار و گران شد

شد و از آنجا که  به اندازه نیاز وارد می از این موضوع اطالع ندارم، اما تمام حرف ما در انجمن این است که شکر خام باید :بهمئی

 .این اتفاق نیفتاد، کمبود شکر و گرانی صورت گرفت

 .زند ها بازار را به هم می همین دخالتکند و  در کشور ما دولت در تجارت بسیار مداخله می -

های تصفیه هست این مشکل با قراردادن تعرفه  تر کارخانه میزان واردات شکرخام باید کارشناسی شود و اگر انتقادی به قیمت پائین

 .حل شود

=nn?php.newstext/com.farsnews.www://http58217۴50777781 
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 شکر
 آیانا - 13۸۱تیر  1۱: تاریخ

  تومانی قیمت شکرتومانی قیمت شکر  ۰77۰77کاهش کاهش / / روز در بورس کاال روز در بورس کاال   ۴۴تن شکر طی تن شکر طی   ۳۰777۳۰777عرضه عرضه 

درحال حاضر : تومانی قیمت شکر در یک هفته اخیر خبر داد و گفت 177معاون بازرگانی شرکت بازرگانی دولتی ایران از کاهش 

 .عرضه این کاال بر تقاضا پیشی گرفته است

: تومانی قیمت شکر در یک هفته اخیر خبر داد و گفت ۰77معاون بازرگانی شرکت بازرگانی دولتی ایران از کاهش  

 .درحال حاضر عرضه این کاال بر تقاضا پیشی گرفته است

های هفته گذشته در بازار شکر را مورد اشاره  ، حسن عباسی معروفان، نا آرامی«پایگاه خبری بورس کاالی ایران»ش ایانا از به گزار

هفته گذشته مباحثی مبنی بر اینکه این کاال در بازار نایاب شده و قیمت آن افزایش یافته است، مطرح شد : قرار داد و اظهارداشت

 .دولتی ایران اقدام به عرضه این محصول به بازار کرد که در پی آن شرکت بازرگانی

ای سراسر کشور توزیع کرده  های زنجیره هزارتن شکر را در فروشگاه 87وی با بیان اینکه شرکت بازرگانی دولتی ایران درماه رمضان 

 .هزارتن شکر را در بورس کاال عرضه کردیم 80روز گذشته ما  ۴عالوه بر این، طی : است، گفت

با این وجود عرضه ما روزانه : هزارتن اعالم و اضافه کرد 5و هیات مدیره شرکت بازرگانی دولتی ایران نیاز کشور به شکر را روزانه عض

 .هزارتن بوده است 8

ما امروز در محل سازمان : معروفان با بیان اینکه در حال حاضر بازار شکر به آرامش رسیده و التهاب آن گرفته شده است، گفت

تولیدکنندگان، شیرینی و شکالت، تصفیه   های مربوطه از جمله انجمن ای با انجمن ایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان جلسهحم

 .اذعان داشتند که بازار به تعادل رسیده است  کنندگان و غیره داشتیم، ضمن اینکه در جلسه مذکور خود این مسئوالن هم

دولتی ایران با بیان اینکه عرضه شکر به اندازه کافی و حتی بیش از نیاز بازار در حال انجام این مقام مسئول در شرکت بازرگانی 

 .های نظارتی باید بر این مساله کنترل داشته باشند که بازار داللی شکل نگیرد دستگاه: است، تاکید کرد

رخ این محصول بنابراعالم دست اندرکاران این ن: معروفان با تاکید بر اینکه ذخایر شکر کشور به اندازه کافی است، اظهارداشت

تومان کاهش به حدود  177تومان بوده که در یک هفته اخیر با  8777صنعت طی روزهای گذشته در مراکز عمده فروشی حدود 

 .تومان رسیده است 0577تا  0177

محصوالتی که قیمتی باالتر : است، افزود تومان 0877وی با بیان اینکه قیمت شکر عرضه شده توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران  

 .کنند از این نرخ مصوب دارند یا هزینه حمل و نقل و غیره به آنان خورده یا اینکه برخی دارند، گران فروشی می

اند  توصیه ما به دالالن، بنکداران و تمام کسانی که شکر خریداری کرده: معاونت بازرگانی شرکت بازرگانی دولتی ایران تصریح کرد

تر به بازار عرضه کنند، چراکه ما  فروش برسانند، این است که محصول خود را هر چه سریع به امید اینکه گران شود تا آن را به

  .شوند میزان توزیع خود را افزایش خواهیم داد و این افراد قطعا متضرر می

/news/fa/ir.iana.www://http85250D/%8%B2 
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 شکر
 1۴:27 - 13۸۱تیر  1۱: تاریخ

  تعطیلی کارخانه های شکر کذب استتعطیلی کارخانه های شکر کذب است/ / شکر ارزان شدشکر ارزان شد

با توجه به بحث تنظیم بازار و عرضه بیش از نیاز داخل در بورس موجب شده قیمت :معاون داخلی شرکت بازرگانی دولتی گفت

 .تومان کاهش یافته است 177هزار و  0شکر سه هزار تومانی به مرز 

با اشاره به اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  خبرنگارحسن عباسی معروفان معاون داخلی شرکت بازرگانی دولتی در گفتگو با 

رجهانی شکر به دالیل مختلفی همچون جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا در مقایسه با سه الی چهار بازا: بازارجهانی شکر اظهار داشت

 .ماه گذشته نوسانات مختلفی را تجربه نموده است

دالر رسیده  177دالر به بیش از  877قیمت شکر در بازارهای جهانی به دنبال تنش های اخیر در بازار پولی و مالی از  :وی افزود

 .این رو بسیاری از تولیدکنندگان و عرضه کنندگان انتظار دارند که بازار داخلی نیز متاثر از بازارهای جهانی باشدکه از 

به  قیمت شکر ببش از سه هزار تومان  از نیاز داخلی در بورس با توجه به بحث تنظیم بازار و عرضه بیش:عباسی معروفان ادامه داد

 .تتومان رسیده اس 177هزار و  0مرز 

تنها سودجویی دالالن منجر به التهابات اخیر بازار داخلی شکر شده ، که بایستی : معاون داخلی شرکت بازرگانی دولتی تصریح کرد

سازمان بازرسی و حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نظارت بیشتری بر بازار داشته باشند تا از سودجویی برخی دالالن 

 .جلوگیری به عمل آید

این امر را قبول نداریم چرا که تا کنون هیچ کارخانه ای : با اشاره به تاثیر تعطیلی کارخانه ها شکری بر گرانی محصول بیان کردوی 

 .به سبب نبود شکر تعطیل نشده و تنها کارخانه شکر ورامین به علت پاره ای مشکالت تعطیل شده است

/news/fa/ir.yjc.www://http1587180D/%8% 
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 شیر و فراوردهها
 آیانا - 13۸۱تیر  1۸: تاریخ

  هنوز روش اختصاص مشوق صادراتی معلوم نیستهنوز روش اختصاص مشوق صادراتی معلوم نیست/ / هزار قالب پنیر به ضایعات تبدیل شدهزار قالب پنیر به ضایعات تبدیل شد  377377یک میلیون و یک میلیون و 

صادراتی از طرف دولت به صادرکنندگان مشخص نشده های  تا به امروز چگونگی اختصاص مشوق: دبیر انجمن صنایع لبنی گفت

 .است

های صادراتی از طرف دولت به صادرکنندگان  تا به امروز چگونگی اختصاص مشوق: دبیر انجمن صنایع لبنی گفت

 .مشخص نشده است

اینکه دولت چه برنامه و طرحی : با اعالم این خبر افزود( ایانا)وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  رضا باکری امروز در گفت

 .برای اختصاص مشوق صادراتی در نظر دارد، هنوز مشخص نیست و تاکنون چیزی در این مورد به اطالع انجمن نرسیده است

کشوری مانند : ای است، خاطرنشان کرد هایی در اکثر کشورهای دنیا مرسوم بوده و کار پسندیده وی با اشاره به اینکه چنین مشوق

گیرد؛ زیرا این مقوله بسیار  به بازارهای مقصد رفته و با تأسیس دفاتر مخصوص، بازاریابی مورد نیاز تجار را به عهده میترکیه 

خاطر پرداخت مشوق صادراتی، به دولت  توان به بنابراین نمی. شتابد بر بوده و از این طریق، دولت به کمک صادرکننده می هزینه

 .خرده گرفت

در بیشتر صنایع : ها نیست، ادامه داد فروشی برای خارجی لبنی با بیان اینکه مشوق صادراتی، به معنای ارزاندبیر انجمن صنایع 

مرغ نیز بحث پرداخت جوایز برای صادرات مطرح بوده و تنها مختص لبنیات  مانند سیمان، کاشی و سرامیک و یا مرغ و تخم

. ظر بوده و دولت قصد دارد تراز تجاری را در کاالهای غیرنفتی، مثبت کندشود، زیرا در این مقطع، بحث مجموع صادرات مد ن نمی

ریزی کرد که منافع کل جامعه را تأمین  هایی را بر مبنای آن طرح مدت نگریست و سیاست به همین دلیل باید مسائل را در طوالنی

بنابراین با در اختیار داشتن بازارهای خارجی،  به گفته باکری، ملتی که صادرات ندارد، اقتصاد مستحکمی نیز نخواهد داشت؛.کند

 .کننده داخلی نیز خواهد شد از طرفی عواید آن نصیب مصرف. یابد وری افزایش می های اقتصادی کشور تقویت شده و بهره بنیان

شود،  لی توزیع نمیتر در بازارهای داخ وی در واکنش به این پرسش که چرا به جای پرداخت مشوق صادراتی، لبنیات با قیمت پایین

 .کنند این موضوع ربطی به بازار داخل ندارد، شواهد هم چنین ادعایی را تصدیق می: تصریح کرد

در آن . گرفت صورت رایگان در اختیار قشری از مردم قرار می عنوان مثال، اوایل دولت یازدهم، سبدکاال به به: باکری اظهار داشت

هزار قالب اضافه ماند و به ضایعات تبدیل شد؛  277صادر شد که متأسفانه یک میلیون و میلیون قالب پنیر 80سال حواله حدود 

 ها را شکست؟ توان به امید افزایش سرانه مصرف، قیمت آنگاه چطور می. بنابراین مردم از پنیر رایگان هم استقبال چندانی نکردند

سازی را آغاز کرد و در عین حال، بازارهایی مانند روسیه،  نگاز نظر این نماینده بخش خصوصی، باید از لحاظ زیربنایی کار فره

سال زحمت  57عراق و افغانستان را از دست نداد؛ زیرا برای کسب سهمی از بازارهای دو کشور اخیر، تجار ایرانی حداقل حدود 

 ./اند کشیده

/news/fa/ri.iana.www://http80705DB/%%8%C 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - 13۸۱تیر  1۰: تاریخ

  های ایتالیایی رسیدهای ایتالیایی رسید  روغن زیتونروغن زیتون

 .تن روغن زیتون بکر وارد کشور شده است 877.  21ماه منتهی به اردیبهشت سال  0طبق آمار گمرک در 

تن روغن 877. 21ماه منتهی به اردیبهشت سال  0،طبق آمار گمرک در  خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

 .زیتون بکر وارد کشور شده است

 .وارد کشور شده است00،200،780،720و ارزش ریالی 201،012گفتنی است که این تعداد به ارزش دالری 

 .از کشور ایتالیا بوده است این در حالیست که عمده واردات این محصول

/news/fa/ir.yjc.www://http1508188D/%8%B5 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - 13۸۱تیر  17: تاریخ

  وقتی صادرات پاسوز حمل و نقل هوایی ضعیف می شودوقتی صادرات پاسوز حمل و نقل هوایی ضعیف می شود

هزینه حمل ونقل هوایی بسیار باالست که به سبب نداشتن صرفه اقتصادی برای :تولیدکنندگان قارچ گفترئیس انجمن 

 .تولیدکنندگان و نبود حمایت های الزم، صادرات قارچ با کاهش مواجه شده است

با اشاره به وضعیت اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد حسن افشار رئیس انجمن تولیدکنندگان قارچ در گفتگو با خبرنگار 

تن در بازار داخلی  877از این میزان تنها   تن قارچ در کشور تولید می شود که 177  روزانه به طور متوسط  :تولید اظهار داشت

 .مصرف می شود

تومان داد و ستد می شود  177هزار و  ۴الی  ۴بورس کیلویی در حال حاضر هر کیلو قارچ به سبب مازاد تولید در : وی تصریح کرد

تومانی در فروش  877که براساس آخرین محاسبات قیمت تمام شده محصول در مرداد سال گذشته ، تولیدکنندگان با زیان هزار و 

 .هر کیلو قارچ مواجه هستند

اق به سبب گرمای شدید هوا با افت شدید تقاضا مواجه شده رئیس انجمن تولیدکنندگان قارچ با اشاره به اینکه صادرات قارچ به عر

 .با توجه به مازاد تولید الزم است که تمهیداتی برای صادرات این محصول به کشورهای هدف بویژه روسیه بیندیشیم: است،گفت

هزار تنی به  0چ به عراق و هزارتنی قار 07مجموع صادرات   سال گذشته :افشار با اشاره به ارزآوری صادرات این محصول بیان کرد

 .میلیون دالر برای کشور ارزآوری داشته است 01حوزه خلیج فارس نزدیک به 

هزینه حمل ونقل هوایی بسیار باالست به : وی در ادامه به هزینه باالی حمل و نقل هوایی در بحث صادرات اشاره کرد و افزود

هزار تومانی قارچ  50الی  57ه در بردارد که این امر با توجه به قیمت فروش هزار تومان هزین 1طوریکه برای صادرات هر کیلو قارچ 

 .ندارد در بازار روسیه و هزینه های تولید ، صرفه اقتصادی برای تولیدکنندگان 

 صادرکنندگان جای پای خود را در بازارهای  حمایت دولت و پرداخت سوبسید به حمل و نقل موجب می شود تا: افشار ادامه داد

 .هدف همچون روسیه بازکنند و سپس به رقابت با سایر رقبا بپردازند

با توجه به افزایش : رئیس انجمن تولیدکنندگان قارچ با اشاره به آنکه دولت هیچ گونه حمایتی از صادرکنندگان نمی کند، بیان کرد

ین درحالیست که دولت چین به سبب پرداخت هزینه های حمل ونقل امکان رقابت با سایر رقبا در بازارهای هدف وجود ندارد و ا

 .و یارانه به تولید کنندگان توانسته جایگاه خوبی در صادرات به دست آورد  هزینه حمل ونقل

زمانیکه میزان بار مسافر زیاد است از حمل بار صادراتی خودداری می   :وی با اشاره به نبود هواپیماهای باری در کشور عنوان کرد

منجر به فاسد شدن محصول می شود از این رو الزم است که در راستای موفقیت در صادرات ناوگان حمل و نقل شود و این امر 

 .هوایی باری راه اندازی شود

 نبود برنامه ریزی نوسانات قیمت را رقم زد ***

ر مجاز تولید با نوسانات در چند سال اخیر به سبب نابرابری عرضه و تقاضا و خرید کامپوست از سوی واحد های غی: افشار گفت

شدیدی روبه رو شده که این امر ناشی از عدم برنامه ریزی دولت در صدور مجوز های بی رویه تولید است که به تعطیلی برخی از 

http://www.yjc.ir/fa/comercial
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 .واحد ها منجر شده است

 .درصد واحد های تولیدی با نصف ظرفیت کار می کنند 17براساس آمار وزارت جهاد : افشاراظهارکرد

همواره پیشنهادات مبادله   می تواند از دیگر بازارهای صادراتی قارچ مورد هدف ما باشد که  بازار قزاقستان: امه بیان کردوی در اد

توافقی علوفه دامی با محصوالت کشاورزی از جمله قارچ را از این کشور داشته ایم چرا که اکثر علوفه دامی مورد نیاز از قزاقستان 

 .تامین می شود

 نقل هوایی امری مهم در توسعه صادرات حمل و***

یکی از مهم : سید رضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت

ای ترین اصول توسعه صادرات، حمل و نقل دریایی، جاده ای و هوایی است که متاسفانه در بخش حمل و نقل هوایی ، هواپیم

 .باربری وجود ندارد

، بخش عمده محصوالت 07خوشبختانه در دهه : وی با اشاره به صادرات محصوالت کشاورزی از طریق حمل و نقل هوایی افزود

و می توان گفت که طی آن دوران بخشی از هزینه ها از طریق یارانه به  فساد پذیر از طریق حمل و نقل هوایی به اروپا صادر شده 

ن اختصاص می یافت که متاسفانه با شروع تحریم ها و فرسودگی هواپیماهای کارگو بازارهای صادراتی را از دست صادرکنندگا

الزم است که دولت در کنار هواپیماهای بوئینگ تعدادی هواپیمای کارگو خریداری می کرد تا مجددا در : نورانی ادامه داد.دادیم

 .اختیمبازارهای صادراتی با رقبا به رقابت می پرد

در تمام  :رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی با بیان اینکه دولت باید بخشی از هزینه های صادراتی را پرداخت کند، بیان کرد

دنیا دولت ها به صادر کنندگان خود یارانه پرداخت می کنند از این رو الزم است که این امر در کشور ما صورت گیرد چرا که در 

 .بازارهای حوزه خلیج فارس نیز مشکالت متعددی در امر صادرات داریم که متاسفانه کسی پاسخگو نیستبسیاری از 

در راستای اقتصاد ..از دولت انتظار داریم تا با حل مشکالت صادراتی از قبیل حمل و نقل هوایی و: نورانی در ادامه یادآور شد

 .مقاومتی به امر صادرات رونق بخشد

با توجه به نبود زیرساخت های الزم صادرکنندگان برای صادرات محصوالت :زینه باالی حمل و نقل هوایی گفتوی با اشاره به ه

فساد پذیر به ناچار باید محصوالت خود را از طریق هواپیماهای مسافری صادرکنند که در صورت ازدیاد بار مسافر از حمل بار 

 .افری تنها یک الی دو پالت صادر می شودصادراتی خود داری می کنندضمن آنکه با هواپیمای مس

 .گفتنی است که حمل و نقل هوایی به سبب باال بودن هزینه ها و نبود حمایت از سوی دولت مقرون به صرفه نیست

 حمل ونقل زمینی کاهش کیفیت محصول صادراتی را به دنبال دارد***

تگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، همچنین علی اشرف منصوری رئیس جهاد کشاورزی استان تهران در گف

 .بخشی از محصوالت کشاورزی باید از طریق حمل و نقل هوایی صادر شود و برای این امر دو موضوع را پیگیری نموده ایم:گفت



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima://http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته سوم تیر 

 

123 
 

تانه مجوزهایی در برای صادرات از این طریق باید پایانه های صادراتی برای محصوالت فساد پذیر ایجاد شود که خوشبخ: وی افزود

میلیارد ریالی برای  0خصوص پایانه صادراتی صیفی و سبزی صادر شده و از طرفی با پیگیری های صورت گرفته تسهیالت 

 .متقاضیان از سوی بانک کشاورزی پرداخت می شود

که برخی از آنها را تنها از به فراخور نوع محصول ناگریز هستیم : منصوری با اشاره به هزینه باالی حمل و نقل هوایی بیان کرد

 .طریق حمل ونقل هوایی صادرکنیم چرا که حمل و نقل زمینی کیفیت محصوالت صادراتی را کاهش می دهد

/news/fa/ir.yjc.www://http1558558D/%2%88 
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 صنایع غذایی
 آیانا - 13۸۱تیر  1۸: تاریخ

  حمایت سازمان غذا و دارو از نوآوری های غذاییحمایت سازمان غذا و دارو از نوآوری های غذایی/ / شکر سرخ؛ کالری کم، طعم و بوی بهترشکر سرخ؛ کالری کم، طعم و بوی بهتر

سازمان غذا و دارو با بررسی های مستند و علمی از هرگونه نوآوری مواد اولیه، رنگ، طعم، بو و بسته بندی فراورده های غذایی 

کردن شرایط گام های مهمی در جلب نظر مخاطب داخلی و بیرونی نسبت به استقبال می کند، همچنین این سازمان با فراهم 

 .فراورده های تولید داخل بر می دارد

فراورده های غذایی   سازمان غذا و دارو با بررسی های مستند و علمی از هرگونه نوآوری مواد اولیه، رنگ، طعم، بو و بسته بندی

گام های مهمی در جلب نظر مخاطب داخلی و بیرونی نسبت به   هم کردن شرایطاستقبال می کند، همچنین این سازمان با فرا

 .فراورده های تولید داخل بر می دارد

شکر سرخ از انواع دیگر طبیعی و مفید شکر است که عالوه بر : اظهار کرد به گزارش ایانا از سازمان غذا و دارو، نسترن محمدی

 .ت انواع کیک به ویژه در کشورهای توسعه یافته مصرف فراوانی داردمصارف خانگی در شیرینی پزی و به ویژه پخ

در  50000ضوابط این ماده به شماره : رئیس اداره نظارت و ارزیابی فراورده های غذای و آشامیدنی با منشاء گیاهی ادامه داد 

خامه شیرینی و مخلوط های انواع کیک و سازمان غذا و دارو قابل استناد بوده و برحسب کیفیت، مزه و بوی آن در ترکیبات شیر، 

  .بستنی بکار می رود

ساله دارد و با  ۴77 -877سابقه ای   که به شکر سرخ معروف است  استفاده از این شکر قهوه ای رنگ خام: این مقام مسئول گفت

 .ه استآنکه تولید و مصرف شکر سفید رواج داشته است، به عنوان درمانگر برخی بیماری ها کاربرد داشت

با پیشرفت و توسعه صنعت قند و آشنایی مردم با پروسه تولید محصوالت قندی از عصاره نیشکر و چغندرقند : محمدی عنوان کرد

مشخص شد این ماده ناخالص که با طیفی از رنگ های تیره از زرد کهربایی تا قهوه ای نسبتاً تیره دیده می شود،ی نه تنها اثر 

 .د برخی از میکروارگانیزم های مضر در آن، غیرقابل مصرف بوده و لزوما نیازمند تصفیه استطبی ندارد، بلکه با وجو

دانشمندان و قندسازان ماهر با ترکیبی : رئیس اداره نظارت و ارزیابی فراورده های غذای و آشامیدنی با منشاء گیاهی در ادامه افزود

وانستند به تولید نوعی شکر قابل مصرف دست یابند که همان شکر قهوه از شکر تصفیه شده طبیعی و الیه نازک از مالس طبیعی ت

 .ای یا شکر سرخ است

باوجود اینکه مقدار شیرینی مطبوع شکر مذکور نسبت به شکر سفید از ساکاروز و کالری کمتری برخوردار است، ولی : وی گفت

 .طعم و بوی آن در لذیذ شدن این فرآورده ها تاثیر بیشتری دارد

توربینادو، باربادوس یا ماسکووادو و دمرا از انواع قابل مصرف شکرهای قهوه ای هستند که با خواص : در پایان تاکید کرد محمدی

 .متفاوت تولید شده و در شیرینی و کیک پزی ها مورد استفاده قرار می گیرد

/news/fa/ir.iana.www://http80771D/%8%B۴%DA 
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 صنایع غذایی
 آیانا - 13۸۱تیر  2۴: تاریخ

  آغاز حرکت کاروان صنایع دستی ایران از البرز به اتریشآغاز حرکت کاروان صنایع دستی ایران از البرز به اتریش

 .خورد کرج کلید می "سنتر بل"شنبه، نخستین بخش از طرح کاروان صنایع دستی در  عصر امروز یک

کاروانی که قرار . خورد کرج کلید می "سنتر بل"دستی در شنبه، نخستین بخش از طرح کاروان صنایع  عصر امروز یک

استان البرز نخستین . است در داخل و فراتر از مرزهای کشورمان معرف و مروج صنایع دستی فاخر ایرانی باشد

 .میزبان طرح جدید شرکت حامیان میراث فرهنگی خواهد بود

نگی در جریان نشستی خبری به همین مناسبت درباره کیفیت به گزارش خبرنگار ایانا، مدیرعامل شرکت حامیان میراث فره

شود؛ سطح نخست در شهر تهران برگزار خواهد شد که به  این طرح در چهار سطح برگزار می": حرکت این کاروان اظهارداشت

لیت این را داشته ای با شهرداری تهران منعقد شده که طبق آن تمامی اماکن فرهنگی سطح شهر تهران قاب همین منظور تفاهمنامه

های  سطح دوم سطح استانی است که متناسب با فصول مختلف سال در استان. باشند که محل اجرای نمایشگاه صنایع دستی باشند

های ملی در یک  سطح سوم این کاروان سطح ملی است، به این معنا که هر سال نمایشگاه. مختلف کشور نمایشگاه خواهیم داشت

. شود المللی است که با نگاه به بازارهای جهانی برگزار می سطح چهارم، سطح بین. شد، نه فقط در استان تهراناستان برگزار خواهد 

 ".در کشور اتریش باشد  در همین راستا قرار است نخستین مقصد این کاروان در شش ماه دوم سال جاری،

یکی از بهترین روش های تبلیغات در دنیا، ": کشورهای دیگر افزودفر درباره اهمیت و نحوه برگزاری نمایشگاه در  امیرمهدی طاهری

در سطح  "شود و هم تبلیغات در آن عینی و واقعی است برگزاری نمایشگاه است، به این دلیل که هم موجب شناخت بهتر می

جمله اینکه به گفته وی در دستی انجام شده است، از هایی برای صادرات صنایع المللی عالوه بر برگزاری نمایشگاه فعالیت بین

دستی به خارج از کشور، قرار بر این است که طی دو سال اقالم صنایع دستی چون سفال،  نخستین قرارداد برای صادرات صنایع

 .زیورآالت، میناکاری، خاتم، گلیم فرش، جاجیم و گبه به روسیه صادر شود

 cash)ث فرهنگی با بانک دی، تسهیالت تشویقی بازگشت نقدی فر بر اساس تفاهمنامه شرکت حامیان میرا طبق اعالم طاهری

back )درصد از مبلغ  17کنند، در نظر گرفته شده است و تا سقف  های کاروان صنایع دستی خرید می برای کسانی که از غرفه

 .خرید به کارت خریدار بازگردانده خواهد شد

شب در ورودی فردیس کرج و در مجتمع  57صبح تا  57ماه از ساعت شهریور 05تا  07نمایشگاه کاروان صنایع دستی ایران از 

پردیس ملت در تهران در . استان و آثار آنها، موسیقی و غذای محلی برگزار خواهد شد 50سنتر با حضور هنرمندان  تجاری بل

 ./پیش رو خواهند بودهای بعدی توقف کاروان صنایع دستی در تابستان  مردادماه و استان قزوین در شهریورماه ایستگاه

/news/fa/ir.iana.www://http807۴5D/%8%A 
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 گندم
 فارس - ۸۱/۴۰/2۴ : تاریخ

درصد پول درصد پول   4۴4۴پرداخت پرداخت / / میلیارد ریال پول خرید تضمینی گندم به کشاورزان پرداخت شدمیلیارد ریال پول خرید تضمینی گندم به کشاورزان پرداخت شد  1۰31۰3هزار و هزار و   ۰7۰7

  کاران کاران   گندمگندم
میلیارد ریال  822هزار و  87سخنگوی خرید تضمینی گندم بانک کشاورزی با بیان اینکه ارزش گندم خریداری شده از کشاورزان 

اهلل نظری در  حشمت .میلیارد ریال از پول خرید گندم به کشاورزان پرداخت شده است 812هزار و  15تاکنون  :است، گفت

 801میلیون و  5 تاکنون: استان کشور، گفت 85با اشاره به خرید تضمینی گندم در  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  گفت

 .ندم به صورت تضمینی از کشاورزان خریداری شده استتن گ 812هزار و 

 822هزار و  87ارزش گندم خریداری شده از کشاورزان را  کشاورزی عضو هیات مدیره و سخنگوی خرید تضمینی گندم بانک

 .خت شده استپردا( درصد 5۴معادل )میلیارد ریال به کشاورزان  812هزار و  15از این مبلغ : میلیارد ریال عنوان کرد و افزود

 .مرکز خرید انجام شده است 5878محموله و در  15۴هزار و  888این میزان خرید در قالب : وی تصریح کرد

تن گندم به صورت تضمینی از کشاورزان خریداری شده  8۴8هزار و  070میلیون و  1سال گذشته در همین مقطع : نظری گفت

د ریال به کشاورزان میزان پرداختی در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال میلیار 5۴2هزار و  ۴0بود و با توجه به پرداخت 

 .درصدی دارد 05.1گذشته رشد 

=nn?php.newstext/com.farsnews.www://http58217۴07777258 
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 گندم
 آیانا - 13۸۱تیر  1۱: تاریخ

هزار لیتر سم، کمتر وارد محیط زیست هزار لیتر سم، کمتر وارد محیط زیست   4۰74۰7/ / هزار هکتار تقلیل پیدا کردهزار هکتار تقلیل پیدا کرد  4747طغیان بیماری زنگ زرد گندم به طغیان بیماری زنگ زرد گندم به 

  شدشد

هزار هکتار  57های بسیار خوبی که انجام شد، سطح مبارزه با بیماری زنگ زرد گندم به  آگاهی با همت همکاران استانی و پیش

 .هزار لیتر سم، کمتر وارد محیط زیست شد 517تقلیل پیدا کرد و به این ترتیب 

 47های بسیار خوبی که انجام شد، سطح مبارزه با بیماری زنگ زرد گندم به  آگاهی با همت همکاران استانی و پیش

 .هزار لیتر سم، کمتر وارد محیط زیست شد 4۰7هزار هکتار تقلیل پیدا کرد و به این ترتیب 

از روابط عمومی سازمان حفظ نباتات، رئیس این سازمان به تشریح آخرین وضعیت ( ایانا)ایران به گزارش خبرگزاری کشاورزی 

 .های گندم و جو در مزارع کشور پرداخت مبارزه با آفات و بیماری

شرایط نسبتاً خوب بارندگی و آب و هوایی در کشور که در سال جاری شاهد آن بودیم باعث شد : میبدی گفت محمدعلی باغستانی

بخش باشد و طبیعتاً در کنار آن نیز وجود و طغیان  تا وضعیت تولید محصوالت استراتژیک در حوزه کشاورزی مطلوب و رضایت

 .ناپذیر خواهد بود ها نیز در مزارع اجتناب آفات و بیماری

آگاهی  های پیش و بخشآگاهی در سازمان  های مراقبت و پیش این امر باعث شد تا همکاران استانی و شبکه: وی خاطرنشان کرد

ها امسال به  غیردولتی مرتبط با سازمان با همت و جدیت بسیار خوبی که از خود نشان دادند بتوانند در مقابله با این آفات و بیماری

 .ای عمل کنند و شرایط را مدیریت کنند نحو بسیار مطلوب و شایسته

آفت است که در این باره امسال در سطح دو میلیون هکتار در  ترین سن گندم کلیدی: رئیس سازمان حفظ نباتات کشور افزود

کشور مبارزه با سن مادر و پوره صورت گرفت که مراحل پایانی آن نیز در حال انجام بوده و به نحو بسیار خوبی این آفت کنترل و 

ها که فرصت کافی برای ورود به  ارندگیهای هرز نیز با توجه به ب در زمینه مبارزه با علف: میبدی ادامه داد باغستانی.مدیریت شد

بینی  داد ،سال بسیار سختی داشتیم که با وجود تمامی مشکالت میزان خسارت بسیار پایین و کمتر از پنج درصد پیش مزارع را نمی

وزستان میلیون هکتار و بیشترین سطح مبارزه مربوط به استان خ 8.1های هرز  سطح کل مبارزه با علف: وی تصریح کرد.شود می

های گندم نیز با توجه به افزایش بارندگی، طغیان بیماری زنگ زرد گندم حادث شد  میبدی در پایان درباره بیماری باغستانی.است

درصد مساعد بود و سازمان حفظ نباتات نیز برای مقابله با این بیماری  577که با وجود اینکه شرایط محیطی برای این بیماری 

های بسیار خوبی که  آگاهی ها و با پیش هزار هکتار انجام داده بود، همت همکاران سازمان در استان 877تدارک سموم در سطح 

هزار لیتر سم، کمتر وارد محیط زیست  517هزار هکتار تقلیل پیدا کرد و به این ترتیب  57انجام شد، خوشبختانه سطح مبارزه به 

 ./شد

/news/fa/ir.iana.www://http85282D/%8%B0% 
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 گندم
 خبرنگاران جوان - 13۸۱تیر  1۱: تاریخ

  دستیابی به خودکفایی گندم و آرد مرغوب محقق می شود؟دستیابی به خودکفایی گندم و آرد مرغوب محقق می شود؟

وزارت با توجه به آخرین بررسی ها و آمار به دست آمده از : عضو کمیسیون صنایع ومعادن مجلس نهم شورای اسالمی گفت

 . می توانیم به جایگاه خودکفایی گندم دست یابیم 21کشاورزی تا پایان سال 

،نظارت و جلوگیری از واردات کاالها و محصوالت مشابه تولیدات داخلی با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

عاتی است که دولت و مجلس بنابر فرمایشات مقام معظم رهبری به طور جدی دنبال می کنند؛ اما باوجود رویکرد اقتصادی از موضو

این شاهد واردات روز افزون برخی از کاالها به ویژه محصوالتی مانند گندم هستیم درحالیکه با کمی همت و برنامه ریزی های 

 . در حوزه صادرات برداشت کاربردی می توان به خودکفایی رسید وحتی قدم های بلندی

بر اساس این گزارش،با کاهش هزینه ها از کاشت گندم تا مصرف نان در سفره های خانوار می توان به اهداف اقتصاد مقاومتی در 

پرهیز از افزودنی ها در آرد و نان محقق می  این بخش دست یافت که این امر با ارتقای کیفی گندم تولیدی، پختن نان با کیفیت ،

گفتنی است که در دهه هشتاد پس از چهل سال توانستیم به خودکفایی گندم برسیم ؛ بنابراین کشورمان قابلیت خودکفایی .  شود

و رشد در بسیاری از عرصه های اقتصادی را دارد و با کمی تالش و حرکت ملی می توانیم دوباره این افتخار را کسب کنیم 

 .داده است 21دکفایی دوباره را در سال کمااینکه وزیر جهاد کشاورزی نوید خو

هادی حسینی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نهم شورای اسالمی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، 

ری هر کشو: با اشاره به این که گندم به عنوان یک محصول خوراکی استراتژیک و حیاتی برای همه کشورها مهم است، اظهارکرد 

 .و شرایط سخت در امان خواهد بود  که بتواند کاالهای استراتژیک اش را تولید کند از وابستگی هنگام خشکسالی ، جنگ ، تحریم

ایران به دلیل شرایط اقلیمی و جفرافیایی ، وجود سطح وسیع کویر، مشکل کم آبی و بذرمناسب در کشت  :وی ادامه داد

 .برو بوده استمحصوالتی مانند گندم با مشکالتی رو

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نهم شورای اسالمی با اشاره به این که گندم نسبت به برنج نیازمند آب بیشتری است، افزود 

با آبیاری مناسب و بذر مرغوب می توان محصولی را پرورش دهیم که به خودکفایی برسیم همچنین باید شرایط خرید تضمینی : 

امین نیاز اولیه آنها برای تهیه ابزارهای مناسب و با کیفیت در پرورش گندم مرغوب و با کیفیت مهیا شود تا محصول کشاورزان و ت

  . انگیزه ای برای مشارکت کشاورزان در این طرح باشد

ه به آخرین با توج : وی با اشاره به این که با عزم جدی می توان دوباره بستر خودکفایی گندم را در کشور مهیا ساخت تاکید کرد

نیز می توانیم به جایگاه خودکفایی گندم دست  21بررسی ها و آمار به دست آمده از وزارت کشاورزی به احتمال زیاد تا پایان سال 

  . یابیم

باید به طور جدی برای سوق دادن  : اقدامات اجرایی در خودکفایی گندم در سال جاری تصریح کرد  حسینی در خصوص لزوم

کشت گندم با تامین خریدها در زمان کاشت محصول ، در بحث خودکفایی ورود پیدا کنیم زیرا اگر این کار عملی کشاورزان به 

 . نشود آنها به سمت محصوالتی می روند که برایشان سود دهی بیشتری داشته باشد و این امر خوشایند نیست

http://www.yjc.ir/fa/comercial
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سم پاشی های به  تامین سیلوهای مناسب ،  ت منابع آبی ،مدیری: افزود  عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نهم شورای اسالمی

موقع، انتخاب و کشت بذر مرغوب ، استفاده از تجهیزات و ماشین آالت در فرایند درو برای پیشگیری از هدر رفتن و بی کیفیت 

  .شدن از نکات مهمی است که باید در بحث خودکفایی و مرغوبیت گندم به آن توجه شود

/news/fa/ir.yjc.www://http1508050D/%8%D%AF8%B8% 
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 گندم

 ایرنا 15/۴4/13۸5 :تاریخ خبر

  میلیون هکتار از اراضی کشاورزی کنترل شد میلیون هکتار از اراضی کشاورزی کنترل شد   ۰۰آفت سن گندم در آفت سن گندم در 

در سال جاری در سطح دو میلیون هکتار از اراضی زیر کشت گندم و جو : گفترییس سازمان حفظ نباتات کشور  -ایرنا  -تهران 

  .کشور با آفت سن مادر و پوره مبارزه شد

به گزارش ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، محمدعلی باغستانی در تشریح آخرین وضعیت مبارزه با آفات و بیماری های گندم و جو 

آفت گندم، سن است که امسال در سطح دو میلیون هکتار در کشور مبارزه با سن مادر و  کلیدی ترین: در مزارع کشور اظهار داشت

 .پوره صورت گرفت و مراحل پایانی آن نیز در حال اجراست

در سال جاری با توجه به شرایط نسبتا خوب بارندگی و آب و : وی با بیان این که این آفت به خوبی کنترل و مدیریت شد، افزود

وضعیت تولید محصوالت استراتژیک در حوزه کشاورزی مطلوب و رضایت بخش است و به طور طبیعی در کنار آن هوایی کشور، 

 .طغیان آفات و بیماری ها در مزارع اجتناب ناپذیر خواهد بود

یش این امر باعث شد تا همکاران استانی و شبکه های مراقبت و پیش آگاهی در سازمان و بخش های پ: باغستانی تصریح کرد

آگاهی غیردولتی مرتبط با سازمان با همت و جدیت بسیار خوبی که از خود نشان دادند بتوانند در مقابله با این آفات و بیماری ها 

 .به نحو بسیار مطلوب و شایسته ای عمل کنند و شرایط را مدیریت کنند که الزم است از کلیه این عزیزان تقدیر ویژه شود

در زمینه مبارزه با علف های هرز نیز با توجه به بارندگی ها که فرصت کافی برای ورود به مزارع را نمی : این مقام مسوول اضافه کرد

 .درصد پیش بینی می شود 1داد، سال بسیار سختی داشتیم که باوجود تمامی مشکالت، میزان خسارت بسیار پایین و کمتر از 

میلیون هکتار و بیشترین سطح مبارزه مربوط به استان خوزستان ( و نیمسه ) 8.1به گفته وی، سطح کل مبارزه با علف های هرز 

با توجه به افزایش بارندگی، طغیان بیماری زنگ زرد : رییس سازمان حفظ نباتات کشور در خصوص بیماری های گندم گفت.است

ن حفظ نباتات نیز برای مقابله با درصد مساعد بود و سازما 577گندم حادث شد و باوجود این که شرایط محیطی برای این بیماری 

هزار هکتار دیده بود، به همت همکاران سازمان در استان ها و با پیش آگاهی های بسیار  877این بیماری تدارک سموم در سطح 

حیط هزار لیتر سم، کمتر وارد م 517هزار هکتار تقلیل یافت و به این ترتیب  57خوبی که انجام شد، خوشبختانه سطح مبارزه به 

 .زیست شد

/80588۴72/News/fa/ir.irna.www://http 
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 گوجه فرنگی
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 گوشت قرمز
 فارس - ۸۱/۴۰/2۴ : اریخ

  میلیون تن گوشت قرمز در چارچوب اقتصاد مقاومتی میلیون تن گوشت قرمز در چارچوب اقتصاد مقاومتی   77برنامه تولید برنامه تولید 
تولید  5۴7۴دامی وزارت جهاد کشاورزی پیش بینی کرد که در چارچوب برنامه های اقتصاد مقاومتی تا افق معاون امور تولیدات 

  .میلیون تن برسد 51هزار تن و شیر  17گوشت قرمز به یک میلیون و 

طرح افزایش ضریب خود  :، حسن رکنی گفتپایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزیبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

ساله  57های اقتصاد مقاومتی، در بازه زمانی  اتکایی گوشت قرمز و شیر در زیر بخش معاونت امور تولیدات دامی در راستای سیاست

 .تدوین شده است

یق اصالح نژاد های پر تولید از طر بر اساس این پروژه، یکی از راهکارهای افزایش تولید گوشت قرمز، استفاده از دام: وی افزود

 .های سنگین است دام

رکنی با بیان این که گاوهای دو منظوره سمینتال جزء نژادهای ممتاز دنیا به لحاظ کمیت و کیفیت در تولید گوشت و کیفیت در 

گین های سن در دو ماهه نخست امسال یک هزار راس گاو دو منظوره سمینتال برای اصالح نژاد دام: تولید شیر است، اظهار داشت

 .به کشور منتقل شده که امیدواریم زمینه تحوالت ژنتیکی در واحد های صنعتی را ایجاد کند

های سبک به دنبال بهبود راندمان تولید از طریق دام هایی با  در زمینه اصالح نژاد دام: وی در مورد دام های سبک نیز تصریح کرد

راس دام سبک مولد اصالح  177منظور در دو ماهه ابتدای سال جاری ظرفیت باالی تولید شیر و سرعت رشد هستیم و برای این 

 .نژادی به کشور انتقال یافته است

هزار دز مایع ژنیتیکی در دو ماهه نخست امسال را اقدامی برای  577معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی، تامین 

 .اصالح نژاد دام های سبک عنوان کرد

اد تعادل بین جمعیت دامی و منابع علوفه ای را از برنامه های این معاونت در چارچوب اقتصاد مقاومتی وی در همین حال ایج

میلیون راس دام سبک کاهش یابد و با افزایش بهره وری تولیدات دامی مورد نیاز  87سال قرار است  57ظرف : دانست و گفت

دیگر برنامه ها برای ساماندهی از مرحله تولید تا عرضه نام برد و اظهار  رکنی ایجاد زنجیره های تولید گوشت قرمز را از.تامین شود

 .با ایجاد این زنجیره ها، واحدهای دامی توانمند ، تولید علوفه، کشتار و عرضه گوشت قرمز را بر عهده می گیرند: داشت

 .اند که باید گسترش یابد ه کردهتا کنون تعداد محدودی از واحد های صنعتی دام اقدام به ایجاد این زنجیر: وی افزود

این مقام مسوول ترویج علوفه هایی که نیاز آبی کمتری دارند را از دیگر راهکارها در پروژه افزایش ضریب خود اتکایی گوشت قرمز 

یشکر و ها یا فرآورده های فرعی همچون سرشاخه های ن با کمک دستاورد های تحقیقاتی، این گونه از علوفه: عنوان و تصریح کرد

 .پوست پسته وارد خوراک دام می شود

وی بهسازی و نوسازی جایگاه دامی، ارتقای مکانیزاسیون در واحدهای تولید و تفاهم با بانک کشاورزی و استمرار خط اعتباری برای 

 .توسعه مکانیزاسیون را از دیگر برنامه ها برای افزایش ضریب خود اتکایی گوشت قرمز بر شمرد

های اقتصاد مقاومتی نیز پیش بینی کرد،  هاد کشاورزی در مورد افزایش ضریب خوداتکایی شیر در چارچوب سیاستمعاون وزیر ج

 .کیلوگرم برسد 552به  5۴7۴سرانه تولید شیر تا افق 

 .کیلوگرم عنوان کرد 555کیلوگرم و سرانه فعلی تولید شیر در کشور را  570وی میانگین سرانه تولید جهانی شیر را 

 .کیلوگرم تولید شود 507هزار تن شیر با سرانه  577میلیون و  2برآورد می شود امسال : ی افزودرکن

http://www.farsnews.com/
http://www.maj.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=EVENT&CategoryID=1f859718-c1ae-4e17-b1d8-84412547269b&WebPartID=18af3273-8ca2-4fcc-a32b-740d02a0a2ee&ID=827eba17-3b90-4451-abb1-2d995a2c6387
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گذاری افزایش تولید شیر، با هماهنگی و مشارکت وزارت بهداشت، درمان و آموزش  هایی با توجه به هدف برنامه: وی اظهار داشت

 .وجود داردپزشکی و شهرداری ها برای افزایش سرانه مصرف شیر در کشور 

=nn?php.newstext/com.farsnews.www://http58217۴07775851 
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 گوشت مرغ
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 ماشین آالت
 آیانا - 13۸۱تیر  2۴: تاریخ

  وزیر کشور در مازندران به آب انداخته شدوزیر کشور در مازندران به آب انداخته شدشناور شهید طرحچی با حضور شناور شهید طرحچی با حضور 

 .شناور شهید طرحچی موسسه جهاد نصر با حضور وزیر کشور در استان مازندران به آب انداخته شد

 .شناور شهید طرحچی موسسه جهاد نصر با حضور وزیر کشور در استان مازندران به آب انداخته شد

اد کشاورزی، رحمانی فضلی وزیر کشور در مراسم بهره برداری از این شناور بیان به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی وزارت جه

 .پرورش ماهی در قفس در راستای فرامین مقام معظم رهبری و تحقق اقتصاد مقاومتی و امنیت غذایی قرار دارد: داشت

خش شیالت و اهمیت دادن به وی همچنین گسترش پرورش ماهی در قفس را عملی ترین راهکار در تحقق منویات رهبری در ب

های جهشی در مجموعه موسسه جهاد نصر در امر  های الزم برای انجام فعالیت زمینه: وزیرکشور تصریح کرد .چرخه تولید دانست

 .آبزی پروری فراهم شده و باید از همه ظرفیت های این موسسه بهره مند شد

کشور ساخته شده است براى خدمات رسانی به عنوان تراکتور  شناور شهید طرحچی که با طراحی و نظارت کارشناسان داخل

 .مزرعه پرورش ماهی، استفاده می شود

میلیارد تومان ساخته شده  0تن بار با هزینه ای بالغ بر 50متر عرض و قابلیت حمل  5متر طول،  5۴شناور شهید طرحچی دارای 

ر، ربیع فالح استاندار مازندران، شمایلی مدیرعامل موسسه جهاد نصر و در مراسم بهره برداری از این شناور،عالوه بر وزیر کشو.است

 .جمعی از مسئولین کشوری و استانی حضور داشتند

/news/fa/ir.iana.www://http80785D/%8%B۴%D2% 
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 ماشین آالت
 خبرنگاران جوان - 13۸۱تیر  1۸: تاریخ

  !!واردات ماشین اصالح برای گوسفندانواردات ماشین اصالح برای گوسفندان

 .کیلو گرم ماشین پشم چینی وارد کشور شده است 5۴1تن و 5.  21ماه منتهی به اردیبهشت سال  0طبق آمار گمرک در 

کیلو  5۴1تن و 5. 21ماه منتهی به اردیبهشت سال  0،طبق آمار گمرک در خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان  به گزارش

 .وارد کشور شده است گرم ماشین پشم چینی 

 .وارد کشور شده است 5،580،805،557و ارزش ریالی  82،087گفتنی است که این تعداد به ارزش دالری 
  

کشورطرف  ماه

 معامله

ارزش  ارزش ریالی (گ.ک)وزن

 دالری 

 71،۰۳7 ۰۰0،30۰،۳47 ۰77 چین 7

 ۰،0۰7 1۳،۴۰3،0۰7 ۰1۰ چین ۰

 71،777 ۰۴۰،114،777 ۳۰7 ترکیه ۰

 /news/fa/ir.yjc.www://http1588500D/%2%88% 
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 متفرقه
 آیانا - 13۸۱تیر  2۴: تاریخ

  های ایرانیهای ایرانی  میلیارد دالر، دورریز سفرهمیلیارد دالر، دورریز سفره  11سالی سالی 

ها  گذارد اما چون زیاد خریده سبزی شوید، یک بشقاب سبزی ترو تازه را سرسفره می کند و می خرد، با وسواس پاک می سبزی می

بیاورد، به  دو بطری شیرخریده، یادش رفته هر روز لیوانی شیر سر سفره. خورند پالسد؛ اینها دیگر به درد نمی شود و می زرد می

 …شود آید تاریخ مصرف شیرها گذشته؛ مایعی سفیدرنگ راهی سینک ظرفشویی می خودش که می

گذارد اما چون زیاد خریده  شوید، یک بشقاب سبزی ترو تازه را سرسفره می کند و می خرد، با وسواس پاک می سبزی می: جام جم

دو بطری شیرخریده، یادش رفته هر روز لیوانی شیر سر سفره . خورند پالسد؛ اینها دیگر به درد نمی شود و می ها زرد می سبزی

 …شود آید تاریخ مصرف شیرها گذشته؛ مایعی سفیدرنگ راهی سینک ظرفشویی می بیاورد، به خودش که می

و دور  کنیم که راوی خریدن و ناقص مصرف کردن در زندگی خودمان و دیگران که باریک شویم صدها مثال مانند اینها پیدا می

طور تفنگی  مان است، همین ای علیه جیب ها توپخانه های بیشترما ایرانی سفره. ای بی توقف و تقریبا همگانی ریختن است؛ چرخه

 . دهیم ها را بدانیم هدرشان می که قدرنعمت آن کنند و ما نیم خور، بی ای تولید می سرپُرعلیه نظام تولید؛ عده

آوری را از میزان حیف و میل موادغذایی در جهان منتشرکرد که آن  ماه قبل آمارهای سرگیجهیک ( فائو)سازمان جهانی خواربار

میلیون تنی مواد غذایی  81زد که وحشتناک بود، آماری مشتمل بر اسراف  قسمتش که به ما مربوط بود، نه فقط چنگی به دل نمی

در دقت این آمار گرچه تردید بوده و . یلیون نفر را سیرکندم51تواند شکم  هایی که می د ر ایران و فاسدشدن و پوسیدن خوراکی

مان غلط  هست، اما اگر رقم مواد غذایی حیف و میل شده در کشورمان چیزی حول و حوش این عدد نیز باشد یعنی سبک زندگی

 . ایم هایمان نشانده است و نیاز به اصالح دارد ، ما که اسراف را مثل مهمانی عزیز، پای سفره

 شهرها از روستاهاسبقت 

ایم، کسانی که  دانند و آب را مایه حیات، از دیگران جدا کرده کنیم ؛ ما آنهایی را که هنوز نان را قابل احترام می از همه صحبت نمی

د، خورن ریزند و می های مانده در سفره را توی مشت می نان کنند، آنهایی که خرده از همه چیز تا آنجا که مقدور است استفاده می

کنند و کال دست به دور  های ایرانی درست می لی های پالسیده تنقالت و قاقا لی ریزند، از میوه خور را پای گیاهان می لیوان آب نیم

 .ریختنشان خوب نیست

در های دینی و فرهنگی  شناس توسعه، ارزش دانند، کسانی که به تعبیر دکتر حبیب جباری، جامعه های الهی را می اینها قدرنعمت

های عصر جدید که به حرمت تکه نانی به  های قدیم و برخی آدم کند از آدم وگو با جام جم یاد می او در گفت. آنها بسیارقوی است

های اهل بریز و  سازند، افرادی درست نقطه مقابل آدم کنند و از چیزهایی که در اختیار دارند ضایعات نمی زمین افتاده کمر خم می

 .شوند شناس معتقد است از ترس چسبیدن انگ خساست، به اسراف متوسل می رستگار، جامعه بپاش که دکتر یاسر

گردد به در دسترس بودن همه چیز، به فعالیت مداوم چرخه تولید  گوید اگرجامعه ما گرفتار اسراف شده یک سرش برمی رستگار می

کند، نه مثل گذشته که مردم برای داشتن چند قرص نان  میکننده آماده  که هرکاال و خدمتی را درکمترین زمان برای مصرف

 .های مختلف را درمقطع محدودی از سال در اختیار داشتند های طوالنی بودند یا میوه و سبزی و خوراکی مجبور به ایستادن درصف

ان بریز و بپاش در تو خواهیم، موضوعی که می شناس، مشکل در دسترسی آسان به هرآنچه است که می از دیدگاه این جامعه

تر از مردم ساکن  مردم روستا هنوز سخت .های شهری و سبقت اسراف در شهر نسبت به روستا را به کمک آن توضیح داد محیط
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دانند، اما  شهرها به کاال و خدمات دسترسی دارند و چون هنوز برای سیرکردن شکم خود باید زحمت بکشند، قدر مواد غذایی را می

 . اش یک چیز است؛ حیف و میل شهرها شکسته که نتیجهاین معادله در 

 جامعه پسا کمیابی، ضایع کردن تظاهری

چسبد و این لقب آخری، لقب  ، جامعه در حال گذار و حاال جامعه پسا کمیابی؛ این سه لقب به جامعه ما می جامعه جهان سومی

ای تولید انبوه وجود دارد و کاالها و هر آنچه مورد  نین جامعهدر چ. پسا کمیابی، همان است که رستگار در سطرهای باال توضیح داد

آید، در نتیجه کسی نگران از دست دادن کاالهای در اختیارش نیست و نسبت به هدررفت آنها  نیاز است آسان به دست می

 .دکن اش استراتژی تعریف می بنابر این کمتر کسی برای مدیریت زندگی روزمره. کند اعتنایی پیشه می بی

گفته مشکل ( شناس اقتصاددان و جامعه)طور که تورستن وبلن  اما شاید توپ تقصیرها فقط در زمین جامعه پسا کمیابی نباشد و آن

شود، اینچنین تشریح  رستگار این نظریه را که مشابه آن در جامعه ما بسیار مشاهده می. به ضایع کردن تظاهری مربوط باشد

کنند  که با این کارثابت می بینند برای این جوامع، بخشی ازمنزلت خود را در ضایع کردن اشیا میکند که گروهی از افراد در می

 .اوضاع مالی خوبی دارند و ربطی به طبقه فقیر ندارند

اما حتما باید راهی برای مقابله با این وضع وجود داشته باشد؛ راهی برای هدایت سبک زندگی به مسیرهای درست و راهکارهایی 

 . ی اصالح الگوی مصرف و درک عمیق اقتصاد مقاومتیبرا

شناس معتقد است اگر مردم یاد بگیرند میزان خرید و مصرف خود را کنترل کنند، یا دورریزهای خود را به  دکتر جباری، جامعه

ارفرهنگی جواب شناس نیز براین باور است که ک دکتر رستگار، جامعه. شود نحوی قابل مصرف کنند بخشی از این مشکل رفع می

تخریب = هدردادن هربرگ کاغذ  :آورد به بار می( به معنی تخریب)دهد به این نحو که مردم بیاموزند مصرف بدون توجه، فساد  می

 … تخریب آب و= میل میوه  و تخریب گندم و حیف= درخت ، اسراف نان 

های دینی و اخالقی تا جامعه کم کم ارزش  ت ارزشبار باید در جبهه فرهنگی جنگید یا به قول جباری در جبهه تقوی پس این

 . چیزهایی را که دراختیار دارد به یاد بیاورد

 چند آمار تکان دهنده

میلیارد تن غذا در  5.8دهد هر سال  المللی نشان می های بین برآوردهای فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد از سازمان

 .شود درصد در ایران دور ریخته می 0.0تن از این رقم معادل میلیون  81رود که  جهان هدر می

 .میلیون نفر را سیر کند 51تواند  میلیون تن غذای دور ریخته شده می 81گویند این  همان آمارها می

 .شود بین پنج تا هشت میلیارد دالر است ارزش غذاهایی که هر سال دور ریخته می

، بیشترین میزان واردات به کشور متعلق به ذرت دامی، لوبیا و کنجاله 21ماهه نخست سال بنا بر آمار رسمی گمرک ایران، در دو 

 .ترین نیاز وارداتی کشور هستند سویا بوده است و محصوالت کشاورزی در حال تبدیل شدن به بزرگ

 .اکنون جزو سه کشور اول جهان در دورریز مواد غذایی قرار دارد ایران هم

/news/fa/ir.iana.www://http8078۴D/%8%B8% 
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 متفرقه
 آیانا - 13۸۱تیر  1۱: تاریخ

  !!تو برو، من محکوم به ماندنمتو برو، من محکوم به ماندنم

از اون روز به بعد، هر روز پشت چراغ قرمز می دیدمش و بی اختیار رفتارشو زیر نظر می گرفتم؛ زن جوان روستایی حدودا سی 

ساله، گندمگون، با چشم های بادامی، صورتی ریزنقش، اندامی نحیف و قامتی نسبتا بلند که حقارت فروش دستمال کاغذی را به 

فروش شرافت خود ترجیح داده و چون کارگری منضبط هر روز بر سر کار خود حاضر می شد و تالش می کرد، اما بدون کارگاه، 

 !حتی بدون امنیت شغلی و جانی. . .، اضافه کاری و بدون حقوق، بیمه، پاداش، عیدی، سنوات

همیشه وقتی می دیدمش یه حس خاصی بهم دست می داد، نمی دونم چرا، ولی شرمم می آمد که به چشماش نگاه کنم، شایدم 

 . . .به خاطر معصومیتی بود که در عمق نگاه غمگینش دیده می شد

زمستان بود یا پاییز، ولی یادمه که هوا سرد بود و او با یک مانتو بلند مشکی ! بودیادم نمیاد اولین باری که دیدمش کی بود و کجا 

 . . .و مقنعه، با حجب و متانت، دستمال کاغذی می فروخت 

از اون روز به بعد، هر روز پشت چراغ قرمز می دیدمش و بی اختیار رفتارشو زیر نظر می گرفتم؛ زن جوان روستایی حدودا سی 

، با چشم های بادامی، صورتی ریزنقش، اندامی نحیف و قامتی نسبتا بلند که حقارت فروش دستمال کاغذی را به ساله، گندمگون

فروش شرافت خود ترجیح داده و چون کارگری منضبط هر روز بر سر کار خود حاضر می شد و تالش می کرد، اما بدون کارگاه، 

 !حتی بدون امنیت شغلی و جانی. . .و بدون حقوق، بیمه، پاداش، عیدی، سنوات، اضافه کاری 

تالش او با . او بر خالف سایر دستفروش ها، اصرار و سماجت نمی کرد و با نگاهی آرام و مهربان از کنار ماشین ها عبور می کرد

او چیزی  شاید مفهوم زندگی در نگاه. . . توقف ماشین ها پشت چراغ قرمز، برای معاش شروع و با حرکت ماشین ها، متوقف می شد

 !بیش از حرکت و توقف در فاصله ی قرمز و سبز نبود

. . بعد از چند ماه، با دیدن شکم برآمده اش ، که حاکی از رشد جنینی در بطن او بود، بیشتر به تالش او برای کسب درآمد پی بردم

 . . .می گذارد  او باید به کودکی فکرمی کرد که در آینده ای نه چندان دور، پا به این عرصه ی بی رحم. 

هر روز با دیدن او، ارزش بیشتری برایش قائل می شدم، چون عالوه بر تجلی شکوه نجابت یک زن، حرمت قداست مادری را هم به 

در آخرین روز های سنگین بارداری، می دیدمش که از فرط خستگی به جدول وسط خیابان پناه می برد تا . . .نمایش می گذاشت 

دلم می خواست بدونم سیاه و . . . خیلی دوست داشتم مفهوم زندگی را از سایه روشن نگاهش بفهمم !شته باشدنایی برای حرکت دا

روزها گذشت و من که به دیدن هر روزه اش عادت کرده بودم، دیگر او را ندیدم، به . . .سفید زندگی او چه رنگ های دیگری دارد

آرزو می کردم ... ای از این شهر شلوغ، لذت در آغوش گرفتن فرزند را تجربه می کرد گمانم فرزند خود را به دنیا آورده بود و گوشه 

 .همسری داشته باشد که او را تنها نگذاشته و در این شرایط دشوار و حساس، حامی و پشتیبانش باشد

ه و ضمن حمل بسته های نمی دونم چه مدت گذشت تا اینکه در یک روز گرم، دوباره او را با کودکی دیدم که بر پشت خود بست

 .دستمال کاغذی ، از شدت گرما عرق می ریخت، اما او حتی برای پاک کردن عرق پیشانی، سهمی از دستمال ها نداشت

 !از آن به بعد، او بود با کودکی که بر قامت نحیف او در خیابان ها و چهارراه ها رشد می کرد

 زمین خاموش، دریا خواب، گل خیس

 دار و نه چهل گیسنه ماه پیشونی بی

 الال کن خوش ترین پایان قصه

 !که شب اینجا، شب این قصه ها نیست
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............................................ 

 !با گذشت زمان، باز هم مدتی ندیدمش و نمی دانستم کجاست

د که از شدت گرمای آفتاب ظهر، به کنج دیروز اما پس از دو سال، بر سر چهار راهی دیگر، به ناگاه چشمم به چهره آشنای او افتا

دخترکی زیبا با موهای مجعد طالیی که در اشتیاق نگاه . . . دیواری خزیده و با اندوهی آشکار، به دختر کوچک خود می خندید 

 !مادر، به جست و خیز برهنه پای خود، مشغول بود

 ... آن را بر پهنه صورتم احساس کردم  نفهمیدم، چگونه اشک در درک این صحنه بر عقل، پیشی گرفت که گرمای

 !چراغ سبز شده بود، ولی من قدرت حرکت نداشتم، بوق ممتد ماشین ها به من می گفت که برو؛ نایست، برو، االن وقت حرکته

 !فقط برو. . . برو، حتی اگر قرار باشد از روی آرزوها و آمال یک مادر و کودک بی پناه رد شوی 

/news/fa/ir.iana.www://http85252/% 
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 متفرقه
 آیانا - 13۸۱تیر  1۰: تاریخ

  اعالم زمان تحلیف هفتمین دوره معرفی کارشناس رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزیاعالم زمان تحلیف هفتمین دوره معرفی کارشناس رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی

کشاورزی و منابع طبیعی دوم مردادماه در محل سالن  آیین تحلیف هفتمین دوره معرفی کارشناس رسمی سازمان نظام مهندسی

 .شهید نعتمی جم وزارت جهاد کشاورزی برگزار می شود

آیین تحلیف هفتمین دوره معرفی کارشناس رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با حضور نماینده 

، اعضای شورای مرکزی و مدیران سازمان ولی فقیه در وزارت جهادکشاورزی، نایب رییس کانون وکالی دادگستری

 .مرکزی، دوم مردادماه در محل سالن شهید نعتمی جم وزارت جهاد کشاورزی برگزار می شود

به گزارش ایانا از معاونت آموزش و فناوری، کارشناسان رسمی دوره هفتم که می خواهند نامشان در کتاب اسامی کارشناسان 

را به حساب سازمان ( ریال 0٫828٫777)ماه فرصت دارند هزینه صدور پروانه کارشناس رسمی تیر 51رسمی سازمان درج گردد تا 

بدیهی . ایمیل نمایند amoozesh@iaeo.orgواریز نموده و اسکن فیش را به آدرس ( بانک کشاورزی ۴00805025)مرکزی 

 .آن نیز بر عهده خود کارشناس استاست در غیراین صورت مشخصات کارشناس در کتاب مذکور درج نخواهد شد و مسؤولیت 

بنابر این گزارش، کارشناسان رسمی دوره هفتم که نامشان در لیست نواقص پرونده درج شده است بایستی مدارک را به همراه اصل 

 .فیش های واریزی در روز برگزاری مراسم، هنگام ثبت ام، به متصدی مربوطه تحویل دهند

های قبل نیز در صورت تمایل برای تهیه کتاب اسامی کارشناسان رسمی سازمان می توانند  براین اساس، کارشناسان رسمی دوره

 ریال نیز به حساب یاد شده واریز نموده و اسکن فیش آن را به آدرس 877٫777شهریورماه مبلغ  51حداکثر تا تاریخ 

amoozesh@iaeo.org ان در روی فیش الزامی استضمنا درج مشخصات و آدرس کارشناس رسمی سازم. ارسال نمایند. 

آیین هفتمین دوره کارشناسان رسمی سازمان در محل سالن نعمتی جم وزارت جهادکشاورزی به آدرس تهران، تقاطع خیابان 

 /.، جنب سینما قیام، ساختمان وزارت جهادکشاورزی برگزار خواهد شد(عج)طالقانی و ولیعصر 

/news/fa/ir.iana.www://http85272D/%8%A0 
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 متفرقه
 آیانا - 13۸۱تیر  1۰: تاریخ

درصد تولید علم کشور متعلق به پژوهشگران علوم درصد تولید علم کشور متعلق به پژوهشگران علوم   44/ / ایران رتبه سوم دنیا را در رشد علم کسب کردایران رتبه سوم دنیا را در رشد علم کسب کرد

  کشاورزیکشاورزی

درصد،  5.۴به  075۴درصد بود در سال  5.8برابر با  0758آی که در سال .اس.سهم کمیت تولید علم ایران در پایگاه استنادی آی

 .درصد افزایش یافته است 5.8به  0755درصد و در سال  5.1به  0751در سال 

درصد بود در سال درصد بود در سال   7.۳7.۳با با برابر برابر   ۰77۳۰77۳آی که در سال آی که در سال ..اساس..سهم کمیت تولید علم ایران در پایگاه استنادی آیسهم کمیت تولید علم ایران در پایگاه استنادی آی

  ..درصد افزایش یافته استدرصد افزایش یافته است  7.17.1به به   ۰774۰774درصد و در سال درصد و در سال   7.۰7.۰به به   ۰77۰۰77۰درصد، در سال درصد، در سال   7.۴7.۴به به   ۰77۴۰77۴
 0751و  075۴ایران در سال : ، رئیس پایگاه استنادی علوم جهان اسالم گفت(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

رشد علمی در دنیا را پس از روسیه و استرالیا به خود اختصاص داده و نسبت به دو سال  آی سومین.اس.در پایگاه استنادی آی

 .منفی بوده است ISIگذشته میالدی از لحاظ کمیت تولید علم، رشد داشته است در حالی که رشد کل علم دنیا در پایگاه 

آی نمایه شده .اس.در پایگاه استنادی آی 0751و  075۴مقایسه تعداد مدارک علمی کشور که در سال : محمدجواد دهقانی افزود

دهد که رشد کمیت تولید علم ایران حدود هشت درصد است و پس از دو کشور  های دنیا نشان میاست، در مقایسه با سایر کشور

لحاظ تولید علم  درصد رشد علم دنیا را در اختیار دارند، ایران سومین کشور دنیا از 2و  58روسیه و استرالیا که به ترتیب حدود 

تر از اسکوپوس است و استناد به این پایگاه  بسیار کامل 0751آی در سال .اس.وی با بیان اینکه اطالعات پایگاه استنادی آی.است

 0751آی در سال .اس.با وجود اینکه اطالعات پایگاه استنادی آی: آورد، خاطرنشان کردتصویر بهتری از علم کشور را فراهم می

دهد و تعداد مقاالت ایران در  رشد هشت درصدی را نشان می 075۴یل نشده است، تعداد مدارک کشور نسبت به سال هنوز تکم

 .مورد افزایش یافته است 812هزار و  8۴به  0751بود، در سال  185هزار و  85تعداد  075۴این پایگاه که در سال 

سهم کمیت تولید علم ایران در پایگاه استنادی : وم و تحقیقات ادامه دادرسانی علوم و فناوری وزارت عل ای اطالع رئیس مرکز منطقه

 0755درصد و در سال  5.1به  0751درصد، در سال  5.۴به  075۴درصد بود در سال  5.8برابر با  0758آی که در سال .اس.آی

ایگاه استنادی اسکوپوس در تاریخ بر اساس آخرین اطالعات مستخرج از پ: دهقانی تصریح کرد.درصد افزایش یافته است 5.8به 

سهم ایران از کل  0757در سال . درصد است 5.2برابر با  0755، سهم ایران از کل تولید علم دنیا در سال 5821هشتم تیرماه 

 .درصد بوده است 5.1این رقم حدود  0751تا  0755های  درصد و در خالل سال 5.0تولید علم دنیا برابر با 

در این  075۴آی، منفی چهاردهم درصد است به این ترتیب که در سال .اس.رشد کل علم دنیا در آی: ر شدوی در پایان یادآو

 18۴هزار و  870در این پایگاه دو میلیون و  0751مدرک نمایه شده بود، تاکنون و در سال  115هزار و  855پایگاه دو میلیون و 

 05نزدیک به . های اصلی تولید علم در ایران و جهان است کی از حوزهحوزه علوم کشاورزی یگفتنی است .مدرک نمایه شده است

درصد آن در مجالت علمی داخل کشور  0۴المللی است که  درصد از دستاوردهای حوزه علوم کشاورزی در ایران در سطح بین

های علوم فنی و مهندسی و علوم پایه ایران که بیشترین علم تولید شده آنها را  بنابراین برخالف پژوهشگران حوزه. شود منتشر می

داخل هایشان در  کنند، پژوهشگران حوزه علوم کشاورزی تمایل بیشتری به انتشار نتایج پژوهش المللی منتشر می در سطح بین

درصد از کل تولید  5به هر ترتیب نزدیک به . کشور دارند که البته این مساله مسلما تحت تاثیر ماهیت رشته کشاورزی نیز است

 /.متعلق به پژوهشگران حوزه علوم کشاورزی است (ISC)علم کشور در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم 
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 مرکبات
 آیانا - 13۸۱تیر  1۱: تاریخ

  تولید منابع تکثیری نارنگی انشو و پیج در شرایط کشت آزمایشگاهیتولید منابع تکثیری نارنگی انشو و پیج در شرایط کشت آزمایشگاهی

تأمین با توجه به شیوه تجاری تکثیر مرکبات از طریق رویشی و حضور منابع آلوده به ویروس تریستزا در مناطق شمالی کشور، 

ای بوده که مورد توجه فعاالن صنعت و  ها برای تکثیر و تولید نارنگی انشو و پیج دارای جایگاه ویژه منابع مادری عاری از بیماری

 .پژوهش مرکبات کشور قرار گرفت

با توجه به شیوه تجاری تکثیر مرکبات از طریق رویشی و حضور منابع آلوده به ویروس تریستزا در مناطق شمالی 

ای بوده که  ها برای تکثیر و تولید نارنگی انشو و پیج دارای جایگاه ویژه شور، تأمین منابع مادری عاری از بیماریک

 .مورد توجه فعاالن صنعت و پژوهش مرکبات کشور قرار گرفت

رمسیری و مجری گ های نیمه عضو هیأت علمی پژوهشکده مرکبات و میوه، (ایانا)خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران به گزارش 

پروژه تحقیقاتی منتج به دستاورد تولید منابع تکثیری نارنگی انشو و پیج در شرایط کشت آزمایشگاهی، با بیان اینکه دستیابی به 

ترین این فاکتورها، وجود منابع سالم  عملکرد بهینه مرکبات در سطح باغ نیازمند تأمین عوامل متعددی بوده که یکی از مهم

ها، برخی  ها، ویرویید همچون ویروس)های قابل انتقال با پیوند  تولید مرکبات تجاری سالم و عاری از بیماری: گفتتکثیری است، 

کارگیری کود و ارتقاء عمر باردهی  تواند از طریق کاهش مصرف سموم، تقلیل به ، می(ها، اسپیروپالسما و فایتوپالسماها باکتری

 .تأثیرگذار باشد  برداری بهینه باغ اقتصادی، بر بهره

نارنگی انشو و پیج از ارقام تجاری مناطق شمالی کشور بوده که از جهات مختلف : یحیی تاجور درباره دالیل اجرای این پروژه افزود

با توجه به شیوه تجاری تکثیر مرکبات از طریق رویشی و حضور منابع آلوده به ویروس تریستزا در . دارای بازارپسندی مناسبی است

ای بوده که مورد توجه فعاالن  ها دارای جایگاه ویژه ها برای تکثیر و تولید این نارنگی ه، تامین منابع مادری عاری از بیماریمنطق

 .صنعت و پژوهش مرکبات کشور قرار گرفت

کده مرکبات و منظور تأمین منابع مادری سالم برای تکثیر ارقام انشو و پیج، پروژه مذکور در پژوهش لذا به: وی خاطرنشان کرد

 .گرمسیر ارائه و اجرا شد های نیمه میوه

انجام این پروژه در شرایط : گرمسیری در پایان درباره روش کار تصریح کرد های نیمه عضو هیأت علمی پژوهشکده مرکبات و میوه

اتیوله شده، اقدام به  های روی گیاهچه( Shoot tip grafting)کشت آزمایشگاهی بوده که با استفاده از تکنیک پیوند مریستم 

های تولید شده با طی کردن مرحله سازگاری از وضعیت کشت درون  تولید مواد گیاهی انشو و پیج شد، در ادامه کار گیاهچه

به شرایط خارج از کشت آزمایشگاهی منتقل و پس از آزمون سالمت در گلخانه تحقیقاتی پژوهشکده مستقر ( In vitro)ای  شیشه

 ./شد
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 مصاحبه ، سخنرانی، بازدیدها
 فارس - ۸۱/۴۰/1۹ : تاریخ

  شود؟ شود؟   قاچاق چگونه از مبادی رسمی وارد کشور میقاچاق چگونه از مبادی رسمی وارد کشور می    میوهمیوه
که با عنوان ترانزیت به کشورهای همسایه از گمرک ترخیص می شود در هایی  میوه: رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز گفت

  .شود داخل کشور تخلیه و با جایگزینی میوه ایرانی از کشور خارج می

قاچاق علی رغم فساد پذیری آن   درباره علت ورود فراوان میوه خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  اهلل حقیقی در گفت حبیب

ها از پایانه  در مورد چند محموله میوه قاچاق در اصفهان داشتیم که مشخص شد این میوه  سال گذشته کشفیاتی :اظهار داشت

 .بندر شهید رجایی تحت عنوان میوه ترانزیت به مقصد عراق و شلمچه میوه وارد کشور شده و در اصفهان تخلیه شده است

میوه را با عنوان میوه ترانزیت وارد کرده اند که : هایی تصریح کرد به اطالعات گمرک در مورد نحوه ترخیص چنین میوه وی با اشاره

همین بار میوه در اصفهان . میوه ممنوع و غیرممنوعه هم برای کاالی ترانزیتی که به کشور دیگر قرار است حمل شود، منعی ندارد

 .رود، از نظر نوع کاال و وزن همان است به بار اضافه کرده و وقتی از مرز شلمچه بیرون میتخلیه و میوه ارزان قیمت ایرانی 

کنند و نتیجه  کنند، از هر شگردی استفاده می به گفته رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز آنهایی که در حوزه قاچاق فعالیت می

 .رسد کننده می ز در سردخانه قرار گرفته و به دست مصرفبینید میوه قاچاق به فاصله دو رو شود که شما می آن می

وی عدم کنترل ثبت ورود و خروج کانتینرهای ترانزیتی کشور را یکی دیگر از مسائلی برشمرد که سبب ورود کاالی قاچاق به کشور 

ز این زمان با آنها برخورد شوند، زمان مشخصی برای خروج وقت دارند که بیش ا هایی که وارد کشور می کامیون: شود و افزود می

 .خواهد شد
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فارس - ۸۱/۴۰/1۰ : تاریخ

  صادرات کاال به این کشور استصادرات کاال به این کشور استتصمیمات یک سویه عراق معضل اصلی تصمیمات یک سویه عراق معضل اصلی 
ای را  یک سویه تجاری عراق مشکالت عدیده  گیری ثبات ناپایدار در تصمیم: عضو هیأت رئیسه کنفدراسیون صادرات ایران گفت 

  .برای صادرات کاالهای ایرانی به این کشور به وجود آورده است

طرفه تجاری و ایجاد موانع  یک  گیری  در تصمیم ناپایداری :گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  سیدرضا نورانی در گفت

بسیاری برای صادرات کاالی ایرانی  شود، مشکالت توسط مسئوالن تجاری کشور عراق ایجاد می ای که ای و غیرتعرفه مختلف تعرفه

 .به این کشور به وجود آورده است

پذیر بخش کشاورزی به  نکه این مسائل مشکالت زیادی را برای صادرات محصوالت کشاورزی به ویژه محصوالت فسادوی با بیان ای

تسهیل امور و حل این مسئله نیازمند رایزنی  برای :کشور عراق به عنوان شریک اصلی تجاری کشورمان ایجاد کرده است، افزود

 .مجدی و مستمر مقامات سیاسی و تجاری کشورمان هستی

وضع قوانین و موانع : توسعه صادرات غیرنفتی موتور محرکه اقتصاد و پیشران اقتصاد مقاومتی است، تصریح کرد نورانی با بیان اینکه

 .شود کند، بلکه باعث خروج آنها از بازار مذکور می جدید صادراتی نه تنها صادرکنندگان ما را دچار ضرر و زیان می
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 13۸۱تیر  2۴: تاریخ

  تامین نیاز های بلند مدت کشور در سایه بازار سرمایهتامین نیاز های بلند مدت کشور در سایه بازار سرمایه

نهمین نمایشگاه .توسعه یافته،حجم عظیمی از سرمایه مورد نیاز خود را از طریق بازار سرمایه فراهم می کنندامروزه کشور های 

بانک ،بورس و بیمه که از صبح امروز کار خود را آغاز کرده است،فرصت مناسبی برای شناخت ظرفیت های موجود برای تامین 

جهانگیری معاون اول ریس جمهور و ولی اله سیف رئیس بانک مرکزی در در افتتاح این نمایشگاه اسحاق .سرمایه در کشور است

 .سخنرانی خود بر این مهم تاکید کردند

با توجه به تحوالت مثبت اخیر، بازار : به گزارش ایانا،اسحاق جهانگیری در مراسم افتتاح نهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه گفت

 .مدت کشور، اقتصاد و بنگاه های بزرگ باشدسرمایه باید قادر به تامین نیازهای بلند 

مدیران بازارهای مالی درخواست دارد  همچنین دولت از . تامین مالی کوتاه مدت باید بر عهده نظام بانکی باشد: جهانگیری افزود 

 .که منابع مالی را برای به حرکت درآوردن چرخ اقتصادی کشور تجهیز کنند

چنانکه در زمان .اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی متکی بوده باید از موضع خارج شود ذشته در طی سنوات گ:وی در ادامه افزود

با اقدامات دولت یازدهم به  20اما در سال . هزار بشکه به یک میلیون رسیده بود 87میلیون و  0تحریم میزان صادرات نفت از 

 .رسیده است هزار بشکه 157میلیون و  0میلیون بشکه و میعانات گازی به  0سقف 

دو جهت گیری اساسی را در چهارچوب اقتصاد مقاومتی اولویت دولت دانست و این دو مورد را توسعه نفت و عدم اتکا  جهانگیری 

میلیارد دالر برای توسعه در بخش نفت و گاز و پتروشیمی سرمایه نیاز است باید فکر  007:به درآمدهای نفتی عنوان کرد افزود

در این راستا :ی با اشاره به این که یکی از اولویت های اصلی دولت اچرخش چرخه تولید و اقتصاد است گفتجهانگیر.اساسی کرد

 .تجهیز منابع مالی ضروری است تا بتواند عالوه بر ارزش افزوده به اشتغالزایی و توسعه کشور کمک کند

امروز در جلسه ای که با رئیس : ه حضور داشت گفتولی اهلل سیف نیز که در مراسم افتتاح نهمین نمایشگاه بورس بانک و بیم

 .جمهور داشتیم تصمیمات مثبتی در خصوص اصالح نظام بانکی و بازار سرمایه گرفته شد

 .وی همچنین از تصمیم جدی دولت برای تامین مالی خود از طریق بازار سرمایه خبر داد

/news/fa/ir.iana.www://http80750D/%8%D%AA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/fa/news/32062/%D8%AA%25D


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima://http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته سوم تیر 

 

151 
 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 13۸۱تیر  2۴: تاریخ

  آغاز نهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه از امروزآغاز نهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه از امروز

محل  ترین گردهمایی فعاالن مالی داخلی و خارجی در قالب نمایشگاه نهم بانک، بورس و بیمه در صبح امروز نمایش بزرگ

 .المللی کلید خواهد خورد نمایشگاه بین

ترین گردهمایی فعاالن مالی داخلی و خارجی در قالب نمایشگاه نهم بانک، بورس و بیمه در  صبح امروز نمایش بزرگ

 .المللی کلید خواهد خورد محل نمایشگاه بین

نیا  جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری، علی طیب به گزارش خبرنگار ایانا، نهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه با حضور اسحاق

صبح  57وزیر امور اقتصادی و دارایی، محمد فطانت رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و مدیران ارشد بیمه و بانک مرکزی ساعت 

 .شود المللی تهران افتتاح می امروز در سالن خلیج فارس نمایشگاه بین

آیند تا به اجرای نمایش  المللی تهران طی چهار روز گردهم می های بین مایشگاهشرکت داخلی و خارجی در محل ن 817

 .های سه صنعت بورس، بانک و بیمه بپردازند توانمندی

 .ترین نمایشگاه حوزه مالی داخل کشور و سومین این حوزه در دنیا بوده است این نمایشگاه در هشت دوره برگزاری بزرگ

مقامات داخلی و خارجی بسیاری حضور خواهند داشت که تاکنون حضور اسحاق جهانگیری  0755امسال و در ایران فاینانس 

آسیایی، مدیرکل نزدک  -های اروپایی  نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، دبیرکل فدراسیون بورس معاون اول رئیس جمهور، علی طیب

 .افتتاحیه این نمایشگاه قطعی شده استخاورمیانه، آفریقا و دبی و همچنین تعدادی از سفیران کشورها، در 

های مشاور  های تأمین سرمایه، شرکت ها، شرکت المللی، همه ارکان بازار سرمایه ازجمله کارگزاری در این نمایشگاه بین

هایی که در بورس  ها و شرکت ها، بیمه های خدمات بازار سرمایه و همچنین بانک های اعتباری، شرکت گذاری، مؤسسه سرمایه

 .اند حضور دارند ذیرفته شدهپ

المللی برای حضور در  های بین های اقتصادی خارجی و اعالم آمادگی شرکت گرفته برای حضور مؤسسه های صورت امسال با تالش

های  ترین مشخصه و وجه تمایز آن نسبت به دوره المللی این رویداد قوت خاصی گرفته است و این امر مهم این نمایشگاه ابعاد بین

کارگاه آموزشی با موضوعاتی برای آشنایی با  55های گسترده همچون برپایی  بورس کاالی ایران نیز امسال با برنامه.بل استق

های کاالیی، اوراق مجوز  قراردادهای آتی سکه طال و آشنایی با ابزارهای جدید معامالتی مانند گواهی سپرده کاالیی، صندوق

 .های بلندمدت حضوری فعال خواهد داشتکاالیی، تابلوی مناقصه و قرارداد

های تأمین مالی در بورس کاال و نحوه انجام معامالت در این بورس و رونمایی از یک کتاب در حوزه بازار مشتقه  آشنایی با روش

کشاورزی و بانک کشاورزی نیز به همراه شرکت کارگزاری بانک .های بورس کاال در ایام این نمایشگاه است ارزی از دیگر برنامه

شرکت خدمات ارزی و صرفی مهر بانک کشاورزی در سالن خلیج فارس دایر خواهد بود و کارشناسان عالوه بر معرفی خدمات و 

 .های مراجعان پاسخ خواهند داد محصوالت متنوع بانک، به پرسش

شمال آفریقا، برگزاری همایش تخصصی شامل  های مالی ایران، خاورمیانه و آپ ترین رویداد استارت عنوان بزرگ برپایی فین استارز به

های بورس، بانک و بیمه،  المللی کاریکاتور بورس و جشنواره رسانه های بورس، بانک و بیمه، برپایی چهارمین جشنواره بین پانل

 07، روزهای (0755 فاینکس)نمایشگاه نهم بورس، بانک و بیمه ایران .های جانبی این نمایشگاه چهار روزه خواهد بود ازجمله برنامه

 ./شود برگزار می 58تا  57المللی تهران از ساعت  تیر در ضلع غربی نمایشگاه بین 08تا 

/news/fa/ir.iana.www://http80700D/%8% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 13۸۱تیر  2۴: تاریخ

کمک ایران به کمک ایران به / / با کشورهای همسایه توسط بورس کاال با کشورهای همسایه توسط بورس کاال   ""تابلوهای مشترک فروش محصوالتتابلوهای مشترک فروش محصوالت""اندازی اندازی   راهراه

  پاکستان در راه اندازی تاالر معامالت کشاورزیپاکستان در راه اندازی تاالر معامالت کشاورزی

تابلوهای مشترک با هدف فروش محصوالت با همکاری بورس های کشورهای همسایه راه اندازی می : مدیرعامل بورس کاال گفت

 .رهای خوب منطقه استشود و کشور عراق یکی از بازا

قصد داریم تابلوهای مشترک را با هدف فروش محصوالت با همکاری بورس های : مدیرعامل بورس کاال گفت 

 .کشورهای همسایه راه اندازی کنیم و کشور عراق یکی از بازارهای خوب منطقه محسوب می شود

در : نژاد درباره همکاری با سایر کشورها در بخش بورس، افزود ، حامد سلطانی«پایگاه خبری بورس کاالی ایران»به گزارش ایانا از 

 .نظر داریم محصوالت عرضه شده در بورس کاالی ایران را در بورس کشورهای همسایه به فروش برسانیم

ت سیمان، بورس کاالی ایران می تواند در سایر کشورها حضور پیدا کند و عراق می تواند بازار خوبی برای تولیدا: وی اظهار داشت

 .مرغ منجمد، محصوالت پتروشیمی و قیر باشد

بنا بر این گزارش، چندی پیش، بورس کاالی ایران و پاکستان با هدف گسترش تعامالت در بخش بازارهای کاالیی، تفاهمنامه 

 .همکاری امضا کردند

ش عرضه محصوالت در بورس، در زمینه براساس این تفاهمنامه که بین دو کشور به امضا رسید، افزون بر تبادل تجربیات در بخ

 .معامالت کاال به صورت فیزیکی و اوراق بهادار مبتنی بر کاالها، همکاری صورت می گیرد

بورس کاالی ایران، اوراق مبتنی بر کاال و انواع صکوک : مدیرعامل بورس کاالی ایران در مراسم امضای این تفاهمنامه گفته بود

 .منتشر می شود که می توان این تجربیات را به طرف پاکستانی منتقل ساخت( ابزار تامین مالی اسالمی)

به گفته وی، پاکستان به دنبال راه اندازی تاالرهای معامالت محصوالت کشاورزی در بورس است که ایران می تواند برای اجرایی 

 .شدن این هدف به اسالم آباد کمک کند

والت ایرانی در پاکستان یک سرفصل جدیدی می تواند باشد و محصوالت پتروشیمی و بازار صادراتی برای محص: سلطانی نژاد گفت

فرآورده های نفتی مانند قیر در پاکستان، بازار خوبی دارند و بر این اساس، بورس های کاالی دو کشور می توانند تابلوهای 

 .معامالتی مشترک برقرار کنند

/news/fa/ir.iana.www://http80710D/%8%B5% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 13۸۱تیر  1۱: تاریخ

  هفتمین کنگره امور دامی در کرج برگزار می شودهفتمین کنگره امور دامی در کرج برگزار می شود

طبیعی دانشگاه تهران در شهریور ماه به همت گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع  58و  50هفتمین کنگره علوم دامی ایران 

 .کرج برگزار می شود

شهریور ماه به همت گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی  71و  70هفتمین کنگره علوم دامی ایران 

 .دانشگاه تهران در کرج برگزار می شود

ده ها و اطالعات جدید در موضوعات اصلی به گزارش ایانا؛ در این کنگره که با هدف این فراهم آوردن محیطی مناسب برای تبادل ای

و کاربردی علوم دامی و تقویت زمینه های علمی و فنی الزم بین تولیدکنندگان و پژوهشگران بخش دامپروری برگزار می شود، 

و  متخصصین علوم دامی با ارائه آخرین اطالعات و یافته پژوهشی خود، در روشن ساختن مسیر تحقیقات آینده رشته علوم دامی

 .تبیین شیوه های کارآمد پرورش دام تبادل نظر خواهند کرد

این رویداد که با محورهای تغذیه دام، تغذیه طیور، فیزیولوژی، ژنتیک و اصالح نژاد دام و طیور، مدیریت و پرورش دام و طیور، 

شود، سخنرانان خود را از بین ارائه  بهداشت و بیماری های دام و طیور، آبزی پروری، پرورش زنبور عسل و کرم ابریشم برگزار می

 .دهندگان مقاالت پیرامون محور های یاد شده و تا پایان تیرماه انتخاب خواهد کرد

/news/fa/ir.iana.www://http85288D/%2%80% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 13۸۱تیر  1۸: تاریخ

  برداران کشاورزی در سالبرداران کشاورزی در سال  حداقل سرانه شش ساعت آموزش برای بهرهحداقل سرانه شش ساعت آموزش برای بهره

: کاربردی و مهارتی جهاد کشاورزی اظهار داشت -برداران و مشاغل کشاورزی مؤسسه آموزش عالی علمی  مدیر کل آموزش بهره

 .گذاری است تخصیص اعتبار برای آموزش، هزینه نیست، بلکه سرمایه

کاربردی و مهارتی جهاد کشاورزی  -برداران و مشاغل کشاورزی مؤسسه آموزش عالی علمی  دیرکل آموزش بهرهم

 .گذاری است تخصیص اعتبار برای آموزش، هزینه نیست، بلکه سرمایه: اظهار داشت

برداران کشاورزی، مدیرکل  بهره، در راستای احیای ردیف اعتباری آموزش (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ای با حضور علی  کاربردی و مهارتی جهاد کشاورزی در جلسه -برداران و مشاغل کشاورزی مؤسسه آموزش عالی علمی  آموزش بهره

ن ریزی کشور به ارائه گزارش و تبیی ای سازمان مدیریت و برنامه یارترکمن، رئیس امور آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه اهلل

 .و برنامه ششم توسعه پرداخت 21برداران در سال  های عملیاتی آموزش بهره برنامه

های مذکور طی  های آموزش برداران کشاورزی گزارش مبسوطی از عملکرد و فعالیت ناصر سلطانیان با اشاره به اهداف آموزش بهره

برداران و  و برنامه ششم توسعه کشور مرتبط با آموزش بهره 5821های عملیاتی سال  های گذشته ارائه کرد و در ادامه به برنامه سال

 .همچنین مبانی و الزامات قانونی و وظایف آن در وزارت جهاد کشاورزی اشاره کرد

هایی است که باعث ارتقاء دانش، بینش و مهارت برداران آموزش آموزش بهره: برداران کشاورزی گفت وی در تعریف آموزش بهره

های  دهندگان خدمات فنی پشتیبانی قبل، حین و بعد از تولید با محوریت آموزش اورزی شامل تولیدکنندگان و ارائهبرداران کش بهره

شود اطالق  ای غیررسمی بر اساس استانداردهای آموزشی مصوب که منجر به صدور گواهینامه مهارتی می مهارتی و فنی حرفه

در ابالغیه مذکور در سه : اساس ابالغیه وزیر جهاد کشاورزی اشاره کرد و افزودهای آموزشی بر  سلطانیان سپس به اولویت.گردد می

های های روز از طریق تبیین و برگزاری دوره برداران اشاره شده و در آن ارائه دانش و مهارت طور اخص به آموزش بهره بند آن به

موزش کشاورزی و امتیازات مترتب بر دارندگان مدارک پذیر مرتبط با شغل، همچنین الزامات برای آ مدت و انعطاف آموزش کوتاه

در این ابالغیه . های آموزشی مورد تأکید قرار گرفته است ها و فعالیت عنوان یک سیاست محوری حاکم بر کلیه برنامه ها به این دوره

های  منظور مشارکت بخش سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی موظف است در چارچوب ضوابط و مقررات تمهیدات الزم به

 .های آموزشی فراهم آورد خصوصی و غیردولتی را در مدیریت و اجرای برنامه

وی ارتقای راندمان آبیاری، گسترش مبارزه تلفیقی، تدوین الگوی کشت تولیدات بر اساس اقلیم، مکانیزاسیون، توانمندسازی 

ای وزارت جهاد  عنوان هفت راهبرد برنامه تأمین امنیت غذایی را بهساختار مدیریت با تأکید بر بخش غیردولتی، توسعه فرآوری و 

برداران  های آموزش بهره در راستای راهبردهای وزارت جهاد کشاورزی اولویت: کشاورزی مورد اشاره قرار داد و خاطرنشان کرد

های مهارتی و پودمانی ویژه مجریان  شهای اقتصاد مقاومتی در هفت اولویت تبیین شده است؛ ازجمله اجرای آموز منطبق با برنامه

ای و  ها، تولید محصوالت استراتژیک، منطقه های نوین آبیاری، مدیریت تلفیقی آفات و بیماری های شیوه برداران در زمینه و بهره

غی، استفاده های مهارتی بر اساس شرایط اقلیمی و توان اکولوژیکی، برنامه الگوی کشت تولیدات زراعی و با خاص، افزایش آموزش

های دامی، زراعی و باغی،  های منابع طبیعی، قرنطینه برداری از عرصه های کشاورزی، حفاظت، احیا و بهره بهینه از ادوات و ماشین

 .فرآوری و نگهداری و صنایع تبدیلی کشاورزی، بازاریابی و بازاررسانی محصوالت پروتئینی و شیالت و آبزیان است

، طرح تدوین نظام 5821برداران در سال  برداران و مشاغل کشاورزی به فرآیند نیازسنجی آموزش بهره مدیرکل دفتر آموزش بهره

 .برداران و تدوین محتوا و مواد آموزشی و کمک آموزشی پرداخت برداران، طرح سامانه آموزش جامع بهره آموزش بهره
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های مورد نیاز برای  گذاری و فراهم کردن زیرساخت رمایهسلطانیان تدوین استانداردهای آموزشی برای کلیه مشاغل کشاورزی، س

های روز، مطالعه جامع نیازسنجی آموزشی با اولویت بر اقتصاد مقاومتی محصوالت  برداران با استفاده از فناوری توسعه آموزش بهره

عنوان برخی  رزی در سال بهبرداران کشاو گذاری مؤسسه در برنامه ششم حداقل سرانه شش ساعت آموزش برای بهره محوری، هدف

 .بیان کرد 5821برداران در سال  های آموزش بهره کارها و برنامه راه

برای توسعه آموزش بخش کشاورزی با توجه به اهمیت آن در اقتصاد و همچنین امنیت غذایی کشور نیازمند عزم : وی تصریح کرد

افزایی قرار  های مختلف در جهت هم های بخش گر آنکه برنامهشود م ربط هستیم و این امر ممکن نمی های ذی جدی همه دستگاه

 !/گذاری است، نه هزینه تخصیص اعتبار برای آموزش، سرمایه: سلطانیان در پایان تأکید کرد.گیرد

/news/fa/ir.iana.www://http80700D/%8%D%AD8% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/fa/news/32022/%D8%AD%D8%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima://http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته سوم تیر 

 

156 
 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 13۸۱تیر  1۱: تاریخ

  ((BBSSCC))  برگزاری سومین کارگاه آموزشی مدیریت استراتژیک با رویکرد کارت امتیازی متوازنبرگزاری سومین کارگاه آموزشی مدیریت استراتژیک با رویکرد کارت امتیازی متوازن

 ویژه موسسات تحقیقاتی سازمان، با حضور (BSC) سومین کارگاه آموزشی مدیریت استراتژیک با رویکرد کارت امتیازی متوازن

 .معاونان و روسای گروه های پژوهشی برخی موسسات تحقیقاتی برگزار شد

ویژه موسسات تحقیقاتی  ( BSC) سومین کارگاه آموزشی مدیریت استراتژیک با رویکرد کارت امتیازی متوازن

 .سازمان، با حضورمعاونان و روسای گروه های پژوهشی برخی موسسات تحقیقاتی برگزار شد

گیاه پزشکی، شیالت، )ر این کارگاه که با حضور معاونان و روسای گروه های پژوهشی برخی موسسات تحقیقاتی به گزارش ایانا، د

در سالن کتابخانه موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور و توسط امیر مسعود صابری، رئیس گروه  "(حفاظت خاک و آبخیزداری

 .، به موضوع تحلیل ذی نفعان کلیدی پرداخته شدها و راهبردهای سازمان به مرحله اجرا درآمد تدوین سیاست

نفعان، نقشه تحلیل  در این دوره آموزشی، پس از مروری بر مباحث جلسات قبل، تعریف ذینفعان، علل، کاربرد و مراحل تحلیل ذی

ی مرتبط ذی نفعان، معیارهایی که به قدرت تأثیرگذاری و به شدت رغبت و منفعت ذی نفعان مرتبط است و سایر موضوع ها

 . تدریس شد

فهرست ذی نفعان کلیدی هر موسسه به همراه شرح انتظارات و توقعات آنها در پایان این کارگاه تهیه و به بحث و تبادل نظر 

 .گذارده شد

/news/fa/ir.iana.www://http85285D/%8%A8%D8%B5%%DA 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان - 13۸۱تیر  1۱: تاریخ

  خیار گران شدخیار گران شد/ / آخرین تحوالت بازار میوه و صیفیآخرین تحوالت بازار میوه و صیفی

در تعطیالت عید فطر قیمت میوه در سایر اقالم به جز موز و خیار به دلیل فراوانی تولید تغییری :رئیس اتحادیه میوه و سبزی گفت

با اشاره به قیمت اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، حسین مهاجران رئیس اتحادیه میوه و سبزی در گفتگو با خبرنگار .نداشته است

تولید تغییری قیمت میوه در سایر اقالم به جز موز و خیار به دلیل فراوانی : انواع میوه و سبزی در تعطیالت عید فطر اظهارداشت

 .نداشته است

الی  8هزار تومان،گیالس  0الی  5سیب گالب، شلیل ، هلو و انگور با کیفیت : وی با اشاره به قیمت انواع میوه های تابستانه افزود

 ۴الی  077هزار و ۴هزار تومان، موز  0الی  177هزار و  5هزار تومان، آلبالو بذر خارجی  1الی  ۴هزار تومان، آلبالو بذر داخل  57

 .تومان است 077هزار و  0الی  877تومان،خربزه  177الی هزارو  277الی هزار تومان،طالبی  ۴77تومان،هندوانه  877هزارو 

الی دو  077درصدی با قیمت هزار و  07در حال حاضر هر کیلو خیار با افزایش :مهاجران از افزایش قیمت خیار خبر داد و گفت

 .سدهزار تومان به فروش می ر

 077الی هزار و  877تومان،گوجه فرنگی  077الی هزار و  877قیمت هر کیلو سیب زمینی :رئیس اتحادیه میوه و سبزی ادامه داد

 .تومان است 077هزار و ( آش، قورمه، پلو) تومان و انواع سبزی جور 177تومان، سبزی خوردن هزار و 

با توجه به اتمام ماه رمضان و شروع مجالس و مهمانی ها تغییر قیمت : کرد وی با اشاره به پیش بینی قیمت در روزهای آتی عنوان

 .محسوسی با وجود فصل برداشت و وفور میوه های تابستانه نخواهیم داشت

/news/fa/ir.yjc.www://http158727۴D/%8%A0% 
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 سخنرانی، بازدیدهامصاحبه، 
 فودپرس 13۸5تیر ماه  21دو شنبه 

  لیموترش و آلبالوی قاچاق هم آمدلیموترش و آلبالوی قاچاق هم آمد

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی از عرضه لیموترش قاچاق شده از سه محور ترکیه، آفریقا و برزیل خبر داد و  <کشاورزی

 .شود وارد شده با قیمت باالتر فروخته میدر کنار آلبالوی ایرانی، آلبالوی خارجی هم که به صورت قاچاق : گفت

هر کیلوگرم لیموترش خارجی : تومان است، بیان کرد 8777تا  ۴777حسین مهاجران با بیان اینکه هر کیلوگرم لیموترش داخلی 

 .شود هزار تومان فروخته می 50

شود و لیموی وارد شده از  قاچاق وارد میلیموترش از سه محور به صورت : وی در پاسخ به علت گرانی لیموترش نیز تصریح کرد

عالوه بر این در فصل تابستان که دو بهاره ها تمام می شوند تا لیموی فصلی به مرحله . ترکیه، آفریقا و برزیل را در بازار داریم

 .شود و تولید داخل جوابگوی نیاز مصرف کنندگان نیست برداشت برسد فاصله ای ایجاد می

با توجه به اینکه تمام . نکته دیگری که قابل اشاره است مخلوط کردن تفاله لیمو در آب لیمو کهنه است: مهاجران ادامه داد

روند تفاله لیمو را در آب لیموی کهنه سال قبل میریزند و به عنوان لیموی سال جدید به مشتری  لیموهای دو بهاره به آبگیری می

در : های پر فروش در میادین میوه و تره بار اظهار کرد با اشاره به قیمت میوهرئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی .فروشند می

 .تومان فروخته می شود 5777تومان، زردآلو، هلو و شلیل نیز کیلویی  8777حال حاضر گیالس کیلویی 

تومان قیمت  8777لویی تومان و توت فرنگی گلخانه ای نیز کی ۴777سیب گالب در میدان میوه و تره بار کیلویی : وی ادامه داد

هر کیلوگرم : تومان متغیر است، یادآور شد ۴077تا  ۴077رئیس اتحادیه میوه و تره بار با بیان اینکه قیمت موز از کیلویی .دارد

 .تومان عرضه می شود 1777تومان و انگور یاقوتی با قیمت  ۴177انگور شیرازی با قیمت 

تومان فروخته  1777تومان است در حالی که آلبالوی خارجی کیلویی  ۴777لویی کمتر از کی  قیمت آلبالو: مهاجران افزود

 .تومان است 5777عالوه بر این قیمت هر کیلوگرم آلوی شابلون . شود می

تومان و خیار  0177هر کیلوگرم خیار بوته ای : تومانی هر کیلوگرم سبزی خوردن، گفت 5077وی همچنین با اشاره به قیمت 

 .تومان است 5777تا  577تومان و پیاز نیز کیلویی  5077تا  877سیب زمینی از کیلویی . تومان است 5077تا  077رسمی 

به گزارش ایسنا، قیمت های اعالم شده توسط رئیس اتحادیه میوه وسبزی قیمت های میدان میوه و تره بار است و به منظور 

 .درصد قیمت خرده فروشی اضافه می شود 81های فوق مبلغ  احتساب قیمت های عرضه شده به مشتریان در بازار به قیمت

5082۴58۴efe=Id?aspx.Post/ir.foodpress://http 
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 نوغان داری
 فارس - ۸۱/۴۰/2۴ : تاریخ

  ۰۰ایجاد شغل با ایجاد شغل با //راه اندازی کارگاه پرورش کرم ابریشم راه اندازی کارگاه پرورش کرم ابریشم   777777معرفی الگوهای عملی اقتصاد مقاومتی صفر تا معرفی الگوهای عملی اقتصاد مقاومتی صفر تا 

  میلیون تومان سرمایه اولیهمیلیون تومان سرمایه اولیه
میلیون تومان توانسته است یک کارگاه پرورش کرم ابریشم  0یک پرورش دهنده کرم ابریشم در بیرجند با سرمایه اولیه فقط  

  .ایجاد کند  دانش اشتغالتاسیس و برای خود و فرزن

به نقل از سازمان بسیج سازندگی، فاطمه خطیبی درباره نحوه ورودش به عرصه پرورش کرم ابریشم،  خبرگزاری فارسبه گزارش 

مدت ها . چند نفر بیکار وجود داشتدر خانه ما هم . خراسان جنوبی استانی است محروم که آمار بیکاری در آن باالست»: می گوید

تا اینکه پدرم پیشنهاد تاسیس   .به دنبال یافتن شغل و و دست و پاکردن کاری برای خود و فرزندانم بودم اما کار مناسبی نیافتیم

رورش می پدرم زمانی که کشاورز و باغدار بود به صورت سنتی و محدود کرم ابریشم هم پ .یک کارگاه پرورش کرم ابریشم را داد

 «.داد و به همین دلیل به اصول پرورش آن آشنا بود

متر  277تا  877پیله از . شود ساز است و از آن جهت اهمیت دارد که از آن ابریشم تهیه می کرم ابریشم یکی از انواع کرم پیله

 .هزار پیله مورد نیاز است 8تا  0م گرم ابریش 177حدود  ٔ  برای تهیه. این الیاف بسیار نازک هستند. است ابریشم اولیه تشکیل شده

سال پیش به طور اتفاقی توسط ملکه ۴577طبق نقل مشهور تاریخی گونه اهلی کرم ابریشم که پرورش آن متداول است تقریباً در 

بر اساس این نقل، ملکه چین در هنگام قدم زدن در جنگلی با پیدا کردن پیله ای از روی درخت توت و تنیدن . چین کشف شد

ها مخفی نگاه داشتند تا تولید و صادرات  ها راز تهیه ابریشم را سال چینی. ارهای آن دور انگشت خود راز کرم ابریشم را کشف کردت

انحصاری آن به اروپا و خاورمیانه را در اختیار داشته باشند، اما سرانجام چگونگی تولید ابریشم از طریق کرم ابریشم برای مردم 

 .کار شددیگر کشورها نیز آش

با این که عده ای از مورخین تاریخچه تولید ابریشم در ایران را به عبور جاده ابریشم از ایران مرتبط می دانند اما شواهدی در دست 

است که نشان می دهد قبل از این زمان نیز پرورش کرم ابریشم رواج داشته و پارچه ابریشمی از زمانهای بسیار قدیم در ایران بافته 

با وجود این که مدت هاست بشر تولید الیاف مصنوعی و پالستیکی را آموخته اما ابریشم خالص و طبیعی به دلیل .است می شده

 .خواص فوق العاده اش همچنان از تقاضای زیادی برخوردار است و تولید ابریشم درآمدزایی مناسبی دارد

ضعف در برخی از نقاط کشور انجام می شود که البته با  با شدت و «نوغان داری»در حال حاضر پرورش کرم ابریشم یا همان 

 .تقاضای بازار و ظرفیت اقتصادی باالی این محصول تناسبی ندارد

میلیون تومان توانسته است یک  0خطیبی یکی از پرورش دهندگان موفق کرم ابریشم در بیرجند است که با سرمایه اولیه فقط 

 .خود و فرزندانش اشتغالزایی کند کارگاه پرورش کرم ابریشم تاسیس و برای

خراسان جنوبی استانی است محروم که آمار بیکاری در آن »: خطیبی درباره نحوه ورودش به عرصه پرورش کرم ابریشم، می گوید

م مدت ها به دنبال یافتن شغل و و دست و پاکردن کاری برای خود و فرزندان. در خانه ما هم چند نفر بیکار وجود داشت. باالست

پدرم زمانی که کشاورز و باغدار . تا اینکه پدرم پیشنهاد تاسیس یک کارگاه پرورش کرم ابریشم را داد. بودم اما کار مناسبی نیافتیم

 «.بود به صورت سنتی و محدود کرم ابریشم هم پرورش می داد و به همین دلیل به اصول پرورش آن آشنا بود

جدی نگرفتم اما با بررسی های که انجام دادم متوجه شدم که ظرفیت درآمدزایی و  اوایل این پیشنهاد را چندان» :وی افزود

ضمن اینکه می توان پرورش آن را به صورت خانگی انجام داد و به وظایف خانه . اشتغالزایی کار پرورش کرم ابریشم مناسب است

http://www.farsnews.com/
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. هرستان مراجعه و طرح پیشنهادی ام را ارائه دادمبه بسیج سازندگی ش. برای شروع کار نقدینگی الزم را نداشتم. داری هم رسید

 «.آن ها هم با تخصیص وام اقتصاد مقاومتی سرمایه مورد نیاز برای شروع به کار را تامین کردند

هزار  00هر بسته تخم نوغان . در ایران تخم کرم ابریشم را باید از گیالن تهیه کرد»: این فعال اقتصاد مقاومتی خاطرنشان می کند

جالب است بدانید سود خالص . هزار تومان است 87قیمت هر بسته هم نزدیک به . کیلوگرم پیله می دهد ۴7تا  87م ابریشم و کر

متری منزلم را به کارگاه  501متر از وسعت  87حدود . حاصل از پرورش هر بسته تخم نوغان، نزدیک به یک میلیون تومان است

 501روزه پرورش،  ۴1در اولین دوره  .که جوشکاری بلد بود کار قفسه بندی را انجام دادپرورش کرم ابریشم تبدیل کردم و شوهر 

 «.هزار پیلیه ابریشم تولید کردم

. میلیون تومانی می توان آغاز کرد و به مرور کار را گسترش داد 0کار پرورش کرم ابریشم را با سرمایه ای »: خطیبی تاکید می کند

در فصول دیگر سال تنها در صورتی می توان کار . ه ای می طلبد و صرفا در فصل بهار انجام می شودپرورش کرم ابریشم شرایط ویژ

کرم ابریشم در برابر مورچه، زنبور و سایر حشرات بسیار حساس . تولید را ادامه داد که گلخانه ویژه کرم های ابریشم تاسیس شود

 «.است و پایه قفسه ها باید در آب قرار بگیرد

روز  58خروج کرم ازتخم را تفریخ می گویند که در شرایط مساعد »: ره جزئیات پرورش کرم ابریشم خاطرنشان می کنددربا وی

ساعت دراتاقی کامال تاریک  ۴8پس ازاینکه اولین آثار تفریخ مشاهده شد الزم است جهت تفریخ یکنواخت به مدت . طول می کشد

رنگ تخم ها در ابتدا آبی روشن است که درست قبل از خارج شدن . قرار بگیرد درصد رطوبت 87درجه سانتیگراد و  01با دمای 

 .کرم ها ازتخم تیره رنگ می شود

کرم ابریشم معموال دارای پنج مرحله تغذیه و چهارمرحله پوست اندازی است که به هر مرحله از : کننده اظهار داشت این تولید

. خواب است ۴سن و  1می توان گفت که کرم ابریشم دارای . گفته می شود« وابخ»و به هر مرحله از پوست اندازی « سن»تغذیه 

کرم ها را برای پیله بستن می توان در . روزطول می کشد 55سنین کرم جوان حدود . می گویند« کرم جوان»را  8و0و5سنین 

 «.پوشال تخم مرغ، خار و خاشاک و ساقه های برنج نگهداری کرد

در پایان سن پنجم کرمها از اشتها . روز به طول می انجامد 55-51نامیده می شود که « کرم بالغ»به  1و ۴سنین »: خطیبی افزود

دراین زمان با گذاشتن وسایل پیله تنی . افتاده واز تغذیه باز می مانند، جثه آنها کوچک می شود و به رنگ زرد و شفاف درمی آیند

 «.روی کرمها موجبات تنیدن پیله فراهم می شود

برگ های توت باید . کرم ابریشم از برگ درخت توت برای تغذیه استفاده می کند و هیچ غذای دیگری نمی خورد»: ی بیان داشتو

 .بال فاصله بعد از بیرون آمدن کرم از تخم دراختیارش قرار بگیرد

برگهای کهنه برای سه . است برگهای تازه و لطیفی که مورد نیاز کرم جوان است دراوایل بهار در دسترس: خطیبی بیان داشت

 .بسیارخشن است( کرمهای جوان)مرحله اول زندگی کرم ابریشم 

در دوره چهارم و پنجم زندگی، کرم های بالغ می توانند از برگهای سخت و خشن : این پرورش دهنده کرم ابریشم تصریح کرد

ی مقدار زیادی از شاخه های درخت توت با برگ های تازه بعد از جمع آور. برگها باید عاری از مواد آفت کش باشند. استفاده کنند

سپس برگها باید در زیر شیر آب : وی بیان داشت. به عنوان ذخیره غذایی باید آنها را به مدت سه دقیقه در محلول گندزدا قرار داد

تکان دادن، باید آب اضافی  با. خوب شسته شود تا خوب پاک شود، زیرا آلودگی می تواند باعث کشته شدن کرم های ابریشم شود

 «.برگها گرفته شده و در کیسه های پالستیکی و جای خنک نگه داری شود

دو تا سه روز بعد از تشکیل پیله کرم . پیله، محصول خام برای تولید ابریشم است»: این فعال اقتصاد مقاومتی خاطرنشان می کند
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باید توجه شود که طول رشته . فته به صورت پروانه از پیله خارج می شوددرون آن به شفیره تبدیل می شود و تقریبا بعد از دو ه

 .متر باشد و خروج پروانه از پیله این رشته نخ را تکه تکه می کند 277نخ ابریشمی یک پیله ممکن است تا 

ن ها بمیرد و تبدیل به به همین دلیل پیله ها در برابر گرمای آفتاب یا داخل آب جوش می ریزیم تا کرم درون آ :وی بیان داشت

. اما در ده روز آخر به طرز باورنکردنی غذا می خورد. نگهداری از کرم ابریشم در روزهای نخست زمان زیادی الزم ندارد. پروانه نشود

 «.غذا می خورد تا هزار کیلوگرم 877هر جعبه کرم ابریشم از روز تولید تا بستن پیله 

ورود ابریشم مصنوعی و تقلبی که آغشته به پنبه است »: رم ابریشم در کشور، اظهار داشتخطیبی درباره مهمترین چالش پرورش ک

اگر کار تولید نخل ابریشم از پیله ها را . و به صورت قاچاق وارد کشور می شود، به تولید کنندگان ابریشم آسیب جدی می زند

 5۴7در حال حاضر هر کیلو نخ ابریشم . چند برابر می شودخودمان انجام دهیم و از خام فروشی پیله ها پرهیز کنیم سود حاصله 

 «.هزار تومان به فروش می رسد

=nn?php.newstext/com.farsnews.www://http58217۴0777758۴ 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 13۸۱تیر  2۴: تاریخ

  ۰774۰774برگزاری نشست تخصصی محیط زیست شهری در نخستین اجالس جهانی شوراها و شهرداران برگزاری نشست تخصصی محیط زیست شهری در نخستین اجالس جهانی شوراها و شهرداران 

نشست تخصصی محیط زیست شهری با محور مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرها در حاشیه اجالس جهانی شوراها و 

 .شود یالد تهران برگزار میهای همایش برج م در یکی از سالن 21تیرماه  85و  87، تاریخ 0755شهرداران 

نشست تخصصی محیط زیست شهری با محور مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرها در حاشیه اجالس جهانی 

 .شود های همایش برج میالد تهران برگزار می در یکی از سالن 3۰تیرماه  ۳7و  ۳7، تاریخ ۰774شوراها و شهرداران 

مهندسی بهداشت محیط و سرپرست پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران با اعالم به گزارش خبرنگار ایانا، استاد 

محیطی و مهندسی محیط زیست در شهرها، فضای سبز و  محورهای اصلی این نشست تخصصی ارزیابی اثرات زیست: این خبر گفت

های محیط زیست در  شهرها، کنترل آالینده محیطی آن، مسائل محیط زیست کالن محیط زیست شهری، شهرنشینی و اثرات زیست

 .شهرها و ایمنی، بهداشت و محیط زیست شهری است

نیا، خود، سیمین ناصری و امیرحسین محوی، کاظم ندافی و مسعود یونسیان که به ترتیب رؤسای مراکز تحقیقات  علیرضا مصداقی

تحلیل اطالعات پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم شناسی و  کیفیت آب، مواد زائد جامد و آلودگی هوا و مدیر گروه روش

 .عنوان اعضای این پنل تخصصی معرفی کرد پزشکی تهران هستند را به

توسعه چشمگیر شهرنشینی همراه با توسعه شهرها از نظر : محیطی دانست و افزود وی شهرنشینی را یکی از مسائل مهم زیست

های مختلف شهری، عوامل ارتباطی و اقتصادی  ها، ترکیب اعث ایجاد بافتشهرها ب وجود آمدن کالن جمعیت و مساحت و به

شود که این خود ناشی از رشد  طور روزافزون از آثار حیات شهری ناشی می ای شده است و تأثیر انسان بر محیط زیست به پیچیده

 .ریزی صحیح است جمعیت شهرنشین و شهرنشینی بدون برنامه

اگرچه شهرنشینی دارای اثرات مثبت اقتصادی و اجتماعی است، اما خود متقابالً به مشکالت و : نیا خاطرنشان کرد مصداقی

 .عنوان مشکالت شهرنشینی در عصر حاضر به حساب آورد توان آنها را به معضالتی برای ساکنان شهرها دامن زده است که می

های اخیر در زمینه محیط زیست،  با وجود حساسیت: وی با اشاره به وضعیت محیط زیست جهان در دو دهه گذشته ادامه داد

تنها اثرات مخرب انسانی کاهش نیافته بلکه مسائل حاد و دشواری مانند آلودگی شدید جوی، نازک شدن الیه ازن، تشدید پدیده  نه

 .ها مطرح شده است ای و اثرات متعدد ناشی از این پدیده گلخانه

عنوان مراکز جذب جمعیت با مسائل و مشکالت متعدد و  در این میان شهرها نیز به: سرپرست پژوهشکده محیط زیست تصریح کرد

رو هستند که این امر خود منجر به گسترش و  روبه... ها و محیطی مانند آلودگی هوا، صدا، پسماندها، آلودگی آب مختلف زیست

طبیعی و در پی آن افزایش نیاز شهروندان به افزایش شدت فشارهای وارده بر محیط زیست شده و تخریب منابع و کاهش فضاهای 

ریزان و مدیران محلی با شرایط جدیدی مانند افزایش  عنوان برنامه ها به از این رو شهرداری. تر شده است محیط زیستی سالم

 .رو هستند ها و تخریب محیط زیست و مسائلی از این دست روبه آلودگی

ریزی فضایی نخواهد  های اراضی و برنامه ریزان شهری تنها تعیین کاربری مدیران و برنامهبه این ترتیب نقش : نیا یادآور شد مصداقی

 .ریزی در جهت توسعه پایدار شهری است ترین وظایفی که بر عهده آنان بوده، برنامه ترین و مهم بود، بلکه یکی از اصلی
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در این اجالس اعضای شورای اسالمی شهرها و : داشتوی به اهمیت برگزاری اجالس جهانی شوراها و شهرداران پرداخت و اظهار 

های تخصصی با  در این جالس پنل. شهرداران سراسر کشور، رؤسای شوراهای شهر و شهرداران سایر کشورها شرکت خواهند داشت

های مختلف محیط زیست و مسائل شهری با هدف افزایش آگاهی وتوانمندی  نظران و متخصصان زمینه مشارکت صاحب

 .کنندگان برقرار خواهد شد شرکت

ریزی شده است که بعد از برگزاری  اجالس جهانی شوراها و شهرداران در طرحی پنج ساله برنامه: نیا همچنین گفت مصداقی

، به ترتیب با محوریت گردشگری، محیط زیست شهری، مدیریت بحران، 0707تا  0750های آتی میالدی  نخستین اجالس، در سال

 .زار خواهد شدشهر هوشمند برگ

امید است برگزاری این اجالس بتواند به مسئوالن و مدیران شهری، اعضای شورا اسالمی شهرها و شهرداران در : وی در پایان افزود

 .توسعه مدیریت شهری و ارائه راهکارهای تخصصی و کارآمد معضالت محیط زیست شهری کمک کند

 ۴های  مراجعه یا با شماره ir.tnsi.wwwی به پایگاه اینترنتی اجالس به آدرس توانند جهت کسب اطالعات تکمیل مندان می عالقه

 ./تماس برقرار کنند 705 - 85505858 - 2و  705 - 88522728 -

/news/fa/ir.iana.www://http80758D%/8%A8%D8%B5 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 13۸۱تیر  1۱: تاریخ

  اندازی شداندازی شد  هزار تن در سال راههزار تن در سال راه  ۰7۰7خط تولید نانومواد معدنی با ظرفیت خط تولید نانومواد معدنی با ظرفیت 

 .درصد از فرمالدهید موجود در محیط را جذب کند 87تواند بیش از  این محصول یک ماده افزودنی مبتنی بر آب است که می

درصد از فرمالدهید موجود در محیط را  17تواند بیش از  یک ماده افزودنی مبتنی بر آب است که میاین محصول 

 .جذب کند

، یک کارخانه تولید نانومواد معدنی در چین قرار است خط تولید جدید خود را (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های آلمانی و ژاپنی تولید  این شرکت در حال حاضر نانومواد مختلف برای شرکت. داندازی کن هزار تن در سال راه 07با ظرفیت 

یک شرکت خصوصی فعال در ( Kunshan Longda Nano Technology Co Ltd)کونشان لونگدا نانوتکنولوژی .کند می

 .حوزه تولید نانومواد معدنی در چین است

اندازی خواهد  راه 0758تن نانومواد معدنی در ایالت شانزی چین از سال هزار  07این شرکت خط تولید خود برای تولید ساالنه 

 .لونگدا به دنبال توسعه و تجاری سازی انواع نانومواد معدنی است. کرد

این گواهینامه توسط انجمن . نام دارد که موفق به دریافت گواهینامه ستاره سبز شده است Xinjiejuآخرین محصول این شرکت 

 .زیست چین به این محصول داده شده است حفاظت از محیط

 .درصد از فرمالدهید موجود در محیط را جذب کند 87تواند بیش از  این محصول یک ماده افزودنی مبتنی بر آب است که می

 های بزرگ نظیر گروه صنعتی ماهل لونگدا روی تولید نانومواد با کیفیت بسیار باال متمرکز است و محصوالت خود را به شرکت

(Mahle ) در آلمان و شرکت دنسو(Denso )کند در ژاپن عرضه می/. 

/news/fa/ir.iana.www://http852۴5D/%8%D%AE8% 
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 گزارشات جهانی

 ایرنا 1۸/۴4/13۸5 :تاریخ خبر

  مالزی استوایی وارد عرصه تولید زعفران شد مالزی استوایی وارد عرصه تولید زعفران شد 

مالزی تحقیقات برای کاشت و ورود به صنعت زعفران به عنوان گران ترین ادویه جهان را آغاز کرد و موفق  – ایرنا -کواالالمپور

  .شد نخستین محصول زعفران را بعمل آورد

شده و مالزی تالش دارد وارد عرصه بازار زعفران شود، محصولی که با مالزی انجام  'ام.یو'به گزارش ایرنا، این تحقیق توسط دانشگاه 

 .ورود ایرانیان و اعراب به این کشور مصرفش به شدت افزایش یافته است

زعفران هزاران : مالزی در زمینه این محصول، نوشت 'ام.یو'روز شنبه با اشاره به تحقیقات دانشگاه  'بورنئو پست'تارنمای روزنامه 

 .نوان ادویه در غذای مردم غرب آسیا استفاده شده، محصولی که قیمت آن برابر با طال می شودسال به ع

میلیون ریال است، اما این زعفران با صدور و با بسته بندی های  51تا  57قیمت هر کیلوگرم زعفران در ایران در حال حاضر حدود 

 .می شودخارجی و اروپایی بیش از دو برابر قیمت آن در ایران عرضه 

 .اعالم کرد( هفت هزار تا هشت هزار دالر)هزار رینگیت  80هزار تا  01قیمت هر کیلوگرم زعفران در مالزی را  'بورنئو پست'

به تازگی در یک آزمایش اولیه به  'روسنا مات طاها'به سرپرستی پروفسور ( ام.یو)یک تیم از محققان دانشکده علوم دانشگاه ماالیا 

 .ران در مالزی دست یافترشد و تولید زعف

فعالیت برای این کار برای . این زعفران در مالزی که از آب و هوای گرم استوایی برخوردار است در یک اتاق بعمل آمده است

 .نخستین بار ماه نوامبر سال گذشته کلید خورد و ژانویه امسال به ثمر رسید

یری استوایی به عمل می آید و مالزی به تولید این محصول امیدوار این برای نخستین بار است که زعفران در آب و هوای گرمس

 .سرپرست تیم تحقیقاتی تولید زعفران در مالزی، گفت که تحقیقات بیشتری قبل از تولید زعفران در مقیاس بزرگ الزم است.است

طرح کاشت و تولید زعفران  'امیرا محمد نور و نور 'صادق مهاجر'، 'آصف خان'، 'نورعینی محمد'، 'نوردیانها انووار'این تیم متشکل از 

 .آغاز کردند 'ام.یو'میالدی با کمک دانشگاه  075۴در مالزی را از سال 

سرپرست تیم تحقیقاتی تولید زعفران در مالزی، گفت که این محصول تنها می تواند در کشورهای چهار فصل و مدیترانه ای مانند 

و کشورهای اروپایی مانند اسپانیا و فرانسه تولید شود، هر ( هند)جهان است، ترکیه، کشمیر  ایران که بزرگترین تولیدکننده زعفران

 .چند تولید این کشورهای اروپایی در مقادیر کمی است

تحقیقات اولیه : وی با اشاره به این توان مالزی برای تولید آزمایشگاهی زعفران، از توان تجاری سازی آن در آینده خبر داد و گفت

درجه سانتیگراد  07تا  51فقیت آمیز بود و نشان داد این گیاه به خوبی در خاک سیاه رشد کرد و گل دهی آن در دمای بین مو

درجه سانتیگراد قرار گرفت، تنها نیمی از این گل رشد کرد  08تا  05هنگامی که زعفران در درجه حرارت بین : وی گفت.آغاز شد

 .اد، هیچ یک از آنها به گل ننشستدرجه سانتیگر 87و در دمای بیش از 

با اشاره به استفاده از روش بیوتکنولوژی برای افزایش گیاهان در مقیاس بزرگ، گفت که این ظرفیت عظیمی  'روسنا مات طاها'

 .برای اقتصاد مالزی است
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روبه افزایش است، در حالی که مهمترین موارد مصرف زعفران در حوزه صنایع دارویی، آرایشی و بهداشتی است که امروزه در جهان 

 .در ایران کمترین تحقیقات و سرمایه گذاری در این زمینه انجام شده است

نایب رئیس شورای ملی زعفران کشور اخیرا با بیان اینکه سال های زیادی است که پیاز طالی سرخ به چین و  'غالمرضا میری'

 .د، تولید و صادرات ما با مشکل مواجه خواهد شداگر این وضع ادامه یاب: افغانستان قاچاق می شود، گفت

درصدی طالی سرخ، نخستین و بزرگترین تولیدکننده زعفران در دنیا محسوب می شود و پیش بینی شده است  20ایران با تولید 

 .تن برسد که بیش از مصرف جهانی است 817تولید امسال این محصول به حدود 
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 گزارشات جهانی
 ایرنا 16/۴4/13۸5 :تاریخ خبر

  صنعت تراریخته در روسیه ممنوع شد صنعت تراریخته در روسیه ممنوع شد 

در ( تراریخته)کشت هر نوع گیاه، دستکاری ژنتیکی حیوانات، تولید محصوالت و افزودن مواد شامل این بخش  -ایرنا -مسکو

  .محصوالت و فرآورده های غذایی در روسیه جرم اعالم شد و محکومیت قضایی در پی دارد

: به گزارش ایرنا، براساس قانون تازه مصوب که از سوی والدیمیر پوتین رییس جمهوری روسیه تایید و اجرایی شده، آمده است

 .یافته ممنوع است کشت هر گونه گیاه و تولید هرگونه محصوالت تغییر ژنتیک

در سایت اسناد رسمی این کشور انتشار یافته، افزون بر ممنوعیت فعالیت ( چهارشنبه)براساس این قانون که متن آن امروز 

 .تراریخته در صنعت کشاورزی، اقدام برای تغییر ژنتیک حیوانات نیز جرم اعالم شده است

زمینه و همچنین افزودن محصوالت تراریخته در تولید مواد غذایی پیش  مطابق این قانون محکومیت قضایی عامالن تخلف در این

 .دالر جریمه نقدی می شود 0177تا  5177بینی شده که شامل پرداخت 

/80582۴55/News/fa/ir.irna.www://http 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.irna.ir/fa/News/82139466/


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima://http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته سوم تیر 

 

16۸ 
 

 گزارشات جهانی
 فودپرس 13۸5تیر ماه  21دو شنبه 

  درصدی قیمت موادغذایی جهاندرصدی قیمت موادغذایی جهان  ۴.۰۴.۰رشد رشد 

قیمت مواد غذایی در ماه . قیمت موادغذایی فائو، اولین پرش بزرگ ماهانه را در چهارسال گذشته بدست آورد <مواد غذایی 

 .ه استدرصدی مواجه شد که شدیدترین افزایش ماهانه در چهارسال گذشته بود ۴.0جوالی با افزایش 

این . امتیاز داشته است 558.۴شاخص قیمت موادغذایی فائو منتشر شد که نشان می دهد قیمت ها در ماه ژوئن به طور متوسط 

افزایش قیمت در این ماه برای پنجمین ماه متوالی در تمام . میزان همچنان یک درصد کمتر از سطح زمان مشابه سال قبل است

 .است 50-0755حرکت قیمت بازتاب عرضه غالت و پیش بینی های تقاضا برای . ن های گیاهیبخش ها رخ داده است به جز روغ

این افزایش به دلیل باران های سنگین در برزیل به عنوان . درصد نسبت به ماه می افزایش یافته است 5۴.8شاخص قیمت شکر، 

 .ع برداشت و بازدهی محصول شده استاین بارش مان. بزرگترین تولیدکننده و صادرکننده شکر در جهان بوده است

درصد کمتر از مقدار مشابه سال  8.2اما همچنان . درصد افزایش را تجربه کرده است 0.2شاخص قیمت غالت هم در این ماه 

 .قیمت ذرت عمدتا به دلیل دسترسی و تدارکات در صادرات از برزیل رخ داده است. گذشته است

این افزایش به دلیل نگرشی نامطمئن در . درصدی نسبت به ماه می داشته است 0.8شاخص قیمت محصوالت لبنی هم رشد 

درصد کمتر از مقدار یک سال  5۴با این حال شاخص قیمت همچنان . اقیانوسیه و رشد تولید آهسته تر در اتحادیه اروپا بوده است

 .گذشته خود است

ت خوک، گاو و مرغ برای سومین ماه متوالی افزایش پیدا گوش. درصدی را نشان می دهد 0.۴شاخص قیمت گوشت فائو هم رشد 

 .درصدی را در ماه مورد بررسی تجربه کرد 7.8اما در مقابل شاخص قیمت روغن های گیاهی کاهش .کرده اند

 50/0755پیش بینی عالی برای تولید گندم و مصرف غالت در سال 

میلیون تن بوده  080تولید جهانی گندم در حال حاضر . گندم اشاره داردذخیره غالت و تقاضای مختصر به چشم انداز بهبود تولید 

این موضوع عمدتا به دلیل چشم انداز بهبود تولید در اتحادیه . است که بیش از یک درصد بیشتر از ماه ژوئن پیش بینی شده است

 .هتر بوده استاروپا، فدراسیون روسیه و ایاالت متحده به عنوان نتیجه ای از شرایط آب و هوایی ب

به دلیل قطع کشت دوم در برزیل و کاهش حمایت های دولت چین منجر به کشت 0755پیش بینی از تولید جهانی ذرت در سال 

میلیون تن پیش بینی می شود که  5855.۴ به طور کلی تولیدات غالت دانه درشت در این سال . کمتر این محصول خواهد شد

 .ه گذشته استدرصدی کمتر از پیش بینی ما 7.5
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درصدی باالتر از تخمین میزان  5.8میلیون تن برآورد شده است که  111.5،  50/0755همچنین بهره برداری از غالت در سال 

 .است 55/0751سال 

درصد کمتر از سطح  5.1میلون تن،  581با  0750در نتیجه، انتظار می رود سهام جهانی غالت در پایان فصل کشاورزی در سال 

 .آن باشدشروع 
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