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

 آیانا - 1۹۳۱مرداد  1۱: تاریخ

  روستای کشورروستای کشور  00660066عزم دولت برای حل مشکل آب عزم دولت برای حل مشکل آب / / ترین محدودیت کشورترین محدودیت کشور  کنندهکننده  بحران آب نگرانبحران آب نگران

استان کشور ضمن اعالم  41روستا در  ٢٥٢معاون اول رییس جمهوری در آیین بهره برداری همزمان از طرح های آبرسانی به 

هایی که  در بین محدودیت: دستور کار دولت یازدهم برای مقابله با محدودیت شدید منابع آبی کشور اعالم کردبرنامه های مهم در 

 .کننده نیست در کشور برای توسعه داریم هیچ محدودیتی به اندازه محدودیت منابع آب نگران

ملی در چند روز گذشته نشان داد عزمش در میلیون دالر از صندوق توسعه   ٥٥٥پس از این که دولت یازدهم با اختصاص : ایانا

روستا در  ٢٥٢های آب رسانی به  است؛ توسعه طرح  بهوبد وضعیت آبیاری کشاورزی و توسعه آبیاری مدرن در مزارع ایران جدی

اقدامی . استان کشور یکی دیگر از اقدامات جدید دولت در راستای جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهر و توسعه پایدار است 41

که روز گذشته اسحاق جهانگیری در آیین افتتاح تصفیه خانه و شبکه جمع آوری خطوط انتقال فاضالب شهرستان شهریار و بهره 

استان شرکت کرد و در همین مراسم از انجام اقدامات پیش نیاز توسعه  41روستا در  ٢٥٢های آبرسانی به  برداری همزمان از طرح

 .ر خبر دادپایدار در کشور در کشو

هایی که در کشور برای توسعه  در بین محدودیت: که به محدودیت منابع آب باید توجه شود، اظهار داشت جهانگیری با بیان این 

الزمه استفاده دقیق از منابع آب مدیریت صحیح و مناسب . کننده نیست داریم هیچ محدودیتی به اندازه محدودیت منابع آب نگران

شود که عمدتا  هایی که گاهی اوقات از دسترس کشور خارج می های جاری و روان کشور، آب های زیرزمینی، آب بر منابع آب؛ آب

بخش دیگر . گذاری و کارهایی که باید انجام دهند مدیریت این بخش با وزارت نیرو است که باید مدیریت دقیقی اعمال و سرمایه

رف دقیقی انجام شود و منابع هدر نرود، هم در بخش آب صنعت هم در بخش آب شرب نیازمندیم مص. مدیریت مصرف است

کنند و از پساب صنعت دوباره در صنعت استفاده، تصفیه و به راحتی  نیازمندیم از صنایعی استفاده کنیم که آب کمتری مصرف می

 .از دسترس خارج نشود و هم در بخش کشاورزی که سهم اصلی و مهمی در مصرف منابع آب کشور دارد

در بخش آب و صنعت نیازمندیم از صنایعی استفاده کنیم که از آب کمتری استفاده شود و از پساب آن در صنعت : ی تأکید کردو

درصد بتوانند  4٥درصد مصرف منابع آب در بخش کشاورزی است که اگر  ٢٢همچنین . استفاده و تصفیه و از دسترس خارج نشود

 . ای از کمبودها و نیازهای ما را برطرف کند تواند بخش عمده جویی شود می راهکاری بیابند که در آب کشاورزی صرفه

تقریبا از اوایل انقالب، از . های خوبی تهیه کرده ایم ما برای هر دو بخش در دولت برنامه: جمهوری ه ادامه داد معاون اول رئیس

بعد از روی کار آمدن . شود مطرح بوده است ج میهاشمی رفسنجانی موضوع جلوگیری از آبی که از مرزهای کشور خار دولت آقای

میلیارد  هزار٠٥میلیارد دالر که نزدیک به  ٨ترین تقاضاهایی که از مقام معظم رهبری شد و ایشان موافقت کردند،  دولت یکی از مهم

سال است به   دینهای مهمی که برخی چن در برخی از طرح. شود اجازه گرفتیم از صندوق توسعه ملی برداشت کنیم تومان می

کند مصرف کنیم و خوشبختانه بخش غرب و شمال غرب کشور و بخشی از شرق کشور امروز به  صورت نیمه تمام ادامه پیدا می

های زیر سد انجام  کارهای مهمی در حوزه سدسازی و حوزه شبکه. های مهمی در بخش آب و خاک کشور تبدیل شده است کارگاه

 .شود شود و آثار آن هم به اطالع مردم رسانده می افتتاح شده و میگرفته که یکی پس از دیگری 

 ایجاد شورای حفاظتی از رودخانه ها برای نجات دشت ها

وزارت نیرو در این زمینه مطالعات بسیار : رو هستند پرداخت و گفت هایی که با بحران آب روبه در ادامه جهانگیری به مسأله دشت

در زمینه . های خاصی تهیه شده است ها چگونه باید عمل کنیم، برای هر کدام برنامه که در دشت در باره این. دقیقی انجام داده است

های مختلف برای  که بتواند از این منابع حفاظت کند شورای حفاظتی از استان گذرد، برای این چند استان میهایی که از  رودخانه
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 .ریزی و کار هستند ها ایجاد شده و درحال برنامه حفاظت از رودخانه

های اصلی ما  از دغدغهدر بخش مصرف، یکی : که مجموعه اقدامات وزارت نیرو در این بخش قابل افتخار است افزود وی با بیان این

آبرسانی شرب سالم و بهداشتی به مردم شهرها و روستاهاست؛ برخی از شهرهای کشور با مشکالت جدی در زمینه آب شرب روبه 

 .رو شده است خصوص در مقطع تولید که کشور با خشکسالی روبه رو هستند به

 های آبرسانی شهرها استفاده از منابع بانکی در طرح

. ریزی تهیه کرد سال گذشته وزارت نیرو برنامه بسیار خوبی را با کمک سازمان مدیریت و برنامه : ئیس جمهوری گفتمعاون اول ر

های آبرسانی به شهرها استفاده کنیم که مسأله  این برنامه کمک کرد غیراز منابع دولتی، ما از منابع سیستم بانکی به نوعی در طرح

. وفصل و دغدغه این ها برطرف شود ش قابل توجهی از جمعیت کشور سریع تر حلآب شرب تعداد زیادی از شهرها و بخ

ها هم که وجود داشته برطرف خواهد شد و باید سرعتی  برخی محدودیت. ها دارم قابل توجه است هایی که از پیشرفت طرح گزارش

 .نا برطرف شوددر آبرسانی به شهرهای بزرگ و مهم کشور که تنگنای آب شرب دارند انجام و این تنگ

ها این است که برخی از روستائیان با مشکالتی در زمینه  ترین بحث به گفته وی همزمان با بحث روستاهای کشور، یکی از دردناک

 .آب شرب روبه رو هستند

اهای در یکی از جلسات شورای عالی آب وزارت نیرو گزارشی از تعدادی از روست: باره افزود جمهوری دراین معاون اول رئیس

در آن . های دیگر از وضع آب شرب مردم تهیه کرده بود که وضع سخت و دشواری است سیستان و بلوچستان و برخی از استان

ما با محدودیت بودجه از . اما تصمیمات خوبی اتخاذ شده اند. شود روستا با تانکر آبرسانی می٠1٥٥موقع گزارشی بود که به 

سال سخت  سال بسیار سختی از نظر اقتصادی و بودجه برای دولت بود که امیدواریم این  ٢1ال س  های گذشته روبه رو بودیم و سال

 .تکرار نشود

 میلیون دالر برای آب شرب روستاها٠66اختصاص 

های کشور تمرکز  ما سختی را پشت سر گذاشتیم، با همه محدودیت منابعی که داشتیم سعی کردیم در اولویت: وی گفت

میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی برای آب شرب روستاها  ٥٥٥هزار و  میلیون دالر، یک ٥٥٥موفق شدیم سال گذشته  .دهیم

کننده در جامعه هستند که مسئولیت امنیت غذایی کشور برعهده  ترین و قشر تولید روستاییان عزیز مظلوم.اختصاص پیدا کند

های آنها به شهرهای بزرگ و حاشیه  وستائیان دیر برسیم باید شاهد مهاجرتوقتی به روستاها و ر: جهانگیری ادامه داد.آنهاست

های اجتماعی که اتفاق  باشیم و بعد به دنبال این برویم که بگوییم چه حجم باالیی از منابع کشور را هزینه کنیم که از آسیب

مورد نیاز روستاها و اشتغال روستائیان و تولید  راه ماندگاری مردم در روستاها این است که خدمات اولیه. افتد جلوگیری کنیم می

 .اقتصادی در روستاها را افزایش دهیم

 های آبرسانی تعداد قابل توجهی از روستاها افتتاح ماهانه طرح

روستا تکمیل  ٢٥٢در فاز اول کار آبرسانی به : که در بخش آب شرب وزارت نیرو برنامه خوبی تهیه کرده است گفت وی با بیان این

های آبرسانی تعداد قابل توجهی از روستاها تکمیل و افتتاح خواهد شد و خوب است  ده و آقای وزیر وعده دادند هر ماه طرحش

ریزی برای  امیدوارم با کمک دوستان در بخش برنامه.رسانی شود که دولت این گونه نیست که روستاها را فراموش نکرده باشد اطالع

های تولیدی با کارمزدهای  جمهوری و با کمک نهادهای دیگر برای اشتغال روستاها طرح ی ریاستروستاها، معاونت توسعه روستای

در بخش کشاورزی کارهای خوبی برای .کم تهیه کنیم و در اختیار روستاها بگذاریم که برای ایجاد اشتغال در روستاها مفید باشد
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هایی که بتواند  های فرعی و طرح ای و ایجاد شبکه ، کشت گلخانههای تحت فشار آبیاری. صرفه جویی در بخش آب انجام گرفته است

 .در بهینه سازی مصرف آب در بخش کشاورزی کمک کند در دستور کار است

 میلیون دالر برای توسعه آبیاری نوین٠66

بر اعتبارات پیشین ای تصویب کردیم که بازهم عالوه  یکشنبه گذشته در دولت آیین نامه: معاون اول رئیس جمهوری یادآوری کرد

امسال . میلیون دالر از منابع صندوق توسعه ملی را تبدیل به ریال کرده و در اختیارات ادارات جهاد کشاورزی قرار دهیم٥٥٥

ای برای روستاها و بخش کشاورزی تا بتوانند از این منابع  تعهدی شده برای تکمیل آبرسانی به شکل نوین و تحت فشار و قطره

 .و امیدوارم با این کار هم قدم بزرگ دیگری در مصرف بهینه آب برداشته شود استفاده کنند

/news/fa/ir.iana.www//:http٠٢٢٢٢D%/٨%A٨%D٨% 
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 آب
 ایرنا 1251551۹۳5 :تاریخ خبر

  درصدی حجم روان آب های کشور درصدی حجم روان آب های کشور   2323کاهش کاهش 

تا ( 1۹۳4مهرماه )حجم روان آب های کشور از ابتدای سال آبی جاری : شرکت مدیریت منابع آب ایران اعالم کرد -ایرنا -تهران

 . درصد کاهش داشته است ۹2در مقایسه با میانگین بلندمدت  1۹۳5تیرماه 

براساس آخرین آمار منتشر شده از سوی شرکت مدیریت منابع آب ایران، حجم جریان  به گزارش روز سه شنبه ایرنا از وزارت نیرو،

میلیون مترمکعب بود که در همسنجی با سال آبی  ٠٥٠میلیارد و  ٥1های سطحی در حوضه آبریز درجه یک کشور در این مدت 

 .درصد کاهش داشته است ٠٢درصد افزایش و در مقایسه با میانگین بلندمدت  1٠گذشته 

 ٥٢٥میلیارد و  ٨٥میلیون مترمکعب و در میانگین بلندمدت 1٢٠میلیارد و  ٠3حجم روان آب های کشور در سال آبی گذشته 

 .میلیون مترمکعب ثبت شده است

درصد کاهش و  ٨٠میلیون مترمکعب معادل  ٢٠3بیشترین افت حجم جریان های سطحی مربوط به حوضه آبریز مرزی شرق با 

درصد کاهش بوده  44میلیون مترمکعب به میزان  ٠٠1مربوط به حوضه آبریز دریاچه ارومیه با چهار میلیارد و کمترین افت جریان 

میلیون مترمکعب،  1٠1بر همین اساس، در دیگر حوضه های آبریز کشور، جریان سطحی در حوضه قره قوم یک میلیارد و .است

میلیون مترمکعب و حوضه خلیج فارس با  1٨رکزی با هشت میلیارد و میلیون مترمکعب، حوضه م ٢33میلیارد و  ٢دریای خزر با 

 .میلیون مترمکعب ثبت شده است ٢3٠میلیارد و  ٠4

به گزارش ایرنا، پیش از این وزارت نیرو اعالم کرده بود، وضعیت ذخایر آبی کشور همچنان در مرز بحران قرار دارد و با وجود 

حجم آب های روان کشور به نصف کاهش یافته است و میزان آب های زیرزمینی هم در  بارندگی های اخیر آمارها نشان می دهد،

درصد از آب مصرفی  ٢٥تا  4٥چنانچه . درصد آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می شود ٢٥بیش از .وضعیت هشدار قرار دارد

 .در بخش کشاورزی صرفه جویی شود، مشکالت به میزان الزم کاهش خواهد یافت

/News/fa/ir.irna.www//:http٨٢43٢٠14/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.irna.ir/fa/News/82172641/


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته دوم مرداد 

 

6 
 

 آب
 ایرنا 1۹51551۹۳5 :تاریخ خبر

  روز یک تصفیه خانه جدید در استان تهران به بهره برداری می رسد روز یک تصفیه خانه جدید در استان تهران به بهره برداری می رسد   0606هر هر 

برنامه ریزی و سرمایه گذاری انجام شده، تا پایان سال  براساس: مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان تهران گفت -ایرنا  -تهران 

 . جاری هر دو ماه یکبار یک تصفیه خانه جدید در سطح شهرستان های تابعه استان به بهره برداری می رسد

تان به گزارش خبرنگار ایرنا فرهاد پرورش عصر چهارشنبه در آیین بهره برداری از تصفیه خانه و شبکه جمع آوری فاصالب شهرس

برهمین اساس در ماههای آینده : شهریار که با حضور معاون اول رئیس جمهوری، وزیر نیرو و استاندار تهران برگزار شد افزود

 . تصفیه خانه میگون و لواسان و پس از آن تصفیه خانه پرند، پردیس و پیشوا نیز مورد بهره برداری قرار می گیرد

کیلومتر شبکه خطوط آب و فاضالب در استان اجرا  ٠٥٥تدبیر و امید تاکنون چهار هزار و  وی با اشاره به اینکه از ابتدای دولت

 . کیلومتر می رسد 4٥٥طول این خطوط تا پایان سال جاری به پنج هزار و : شده است گفت

 . انجام شده استهزار میلیارد ریال سرمایه گذاری  ٠٥برای اجرای این خطوط حدود : مدیرعامل آبفا استان تهران تصریح کرد

کمتر از پنج هزار : پرورش با اشاره به تالش شرکت آبفا تهران برای استفاده از مدل های مختلف مالی در اجرای طرح ها یادآور شد

 . میلیارد ریال از سرمایه گذاری برای اجرای خطوط آب و فاضالب استان تهران ار منابع دولتی استفاده شده است

مدول اول این طرح امروز با ظرفیت : آغاز شد افزود ٢٥ای طرح تصفیه خانه فاضالب شهرستان شهریار از سال وی با بیان اینکه اجر

 . هزار نفر از شهروندان این منطقه را زیر پوشش قرار می دهد ٢1٥هزار متر مکعب حدوو  1٥تصفیه فاضالب 

تان شهریار احداث شده و قرار است تا پایان سال کیلومتر شبکه جمع آوری فاضالب در شهرس 4٥٥تاکنون حدود : پرورش گفت

 . کیلومتر دیگر نیز به این خطوط اضافه شود 4٥٥

درصد از منابع دولتی استفاده شده  4٥مدیرعامل شرکت آبفا استان تهران با اشاره به اینکه برای ساخت این تاسیسات کمتر از 

 . هزار نفر را زیر پوشش قرار دهد 3٥٥حدود  414٥است ابراز امیدواری کرد این طرح تا سال 

کیلومتر شبکه فاضالب شهر تهران نیز به زودی  4٢عملیات اجرایی احداث : وی در خصوص پروژه فاضالب شهر تهران نیز گفت

مترمکعب بر  ٥٢مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان تهران با بیان اینکه میزان مصرف فعلی آب در استان تهران . آغاز می شود

متر مکعب آن مربوط به شهرستان های  4٢مترمکعب مربوط به شهر تهران و حدود  ٠٨از این میزان حدود : ثانیه است، افزود

 . میلیون مترمکعب آب در استان تهران مصرف می شود 1.٥به گفته وی، درحال حاضر روزانه . استان است

تختخوابی شهریار روز چهارشنبه طی  ٢٥٥فاضالب و بیمارستان و تصفیه خانه ( استان 41)روستای کشور  ٢٥٢طرح آبرسانی به 

 . آئینی با حضور معاون اول رئیس جمهوری، وزیر نیرو و استاندار تهران در شهرستان شهریار به بهره برداری رسید
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 آب

 ایرنا 1۹51551۹۳5 :تاریخ خبر

  مجتمع آبرسانی روستایی امسال در کشور به بهره برداری می رسد مجتمع آبرسانی روستایی امسال در کشور به بهره برداری می رسد   2٠62٠6: : وزیر نیرووزیر نیرو

مجتمع آبرسانی  111وزیر نیرو از توافق این وزارتخانه با سازمان برنامه و بودجه برای اولویت بندی ساخت  -ایرنا  -تهران 

 . مجتمع تا پایان سال جاری تکمیل و به بهره برداری می رسد ۹51این تعداد از : روستایی در سراسر کشور خبرداد و گفت

به گزارش خبرنگار ایرنا، حمید چیت چیان عصر چهارشنبه در آیین افتتاح تصفیه خانه و شبکه جمع آوری خطوط انتقال فاضالب 

با بهره برداری از این مجتمع : کشور افزود استان 41طرح آبرسانی روستایی در  ٢٥٢شهرستان شهریار و بهره برداری همزمان از 

 . میلیون نفر از شهروندان کشور زیر پوشش خدمات بهینه شبکه آب شرب سالم و بهداشتی قرار می گیرند ٢.٥های آبرسانی 

ور همزمان مجتمع آبرسانی روستایی در چهار استان آذربایجان شرقی، لرستان، فارس و تهران به ط ٢٥وی با اشاره به اینکه امروز 

 . روستا را تحت پوشش خود قرار می دهد٢٥هر مجتمع آبرسانی روستایی تا : به بهره برداری رسید تصریح کرد

هزار نفر 4٠٥در مجموع امروز : تک روستا همزمان با افتتاح این پروژه ها اشاره و اظهار کرد 1٢چیت چیان به آغاز طرح آبرسانی به 

 . که آب شرب سالم و بهداشتی برخوردار شدنداز ساکنان روستاهای کشور از شب

 در استان تهران  ٢٥کیلومتر خطوط آب و فاضالب تا پایان سال  4٥٥اجرای پنج هزار و * 

بودجه متمرکزی برای اجرای طرح های آبرسانی روستایی وجود نداشت و این  ٢٢وزیر نیرو همچنین با اشاره به اینکه در سال 

با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسالمی دو هزار میلیارد  ٢٠در سال : استانی اجرا می شد گفت پروژه ها از محل اعتبارات

 . ریال اعتبار به این امر اختصاص داده شد

هزار 4٥از این میزان : هزار میلیارد ریال عنوان کرد و افزود٢٥را  ٢٥وی اعتبار داده شده برای اجرای طرح های آبرسانی در سال 

 . د ریال مربوط به منابع صندوق توسعه ملی است که کل مبلغ برای شرکت های اجرا کننده به طور کامل واریز شده استمیلیار

: وزیر نیرو نخستین و مهم ترین هدف از اجرای طرح های فاضالب را کمک به حفظ و تامین سالمت عمومی مردم ذکر کرد و گفت

کمک به حفظ محیط زیست از دیگر اهداف اصلی اجرای این طرح ها محسوب می جلوگیری از نابودی منابع آب و خاک کشور و 

در سال های گذشته در بسیاری از شهرهای کشور پساب و فاضالب تولیدی از طریق چاهها در زمین : چیت چیان تصریح کرد. شود

 . جذب می شد که همین امر آلودگی منابع آبی زیر زمینی منطقه را در پی داشت

ا اجرای طرح های فاضالب می توان از پساب تصفیه شده در مصارف صنعتی، فضای سبز، کشاورزی و بسیاری از موارد ب: وی گفت

وزیر نیرو در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده برای ساخت تصفیه خانه ها و شبکه خطوط فاضالب در استان تهران . استفاده کرد

هزار میلیارد ریال در ٠٥کیلومتر شبکه آب و فاضالب با سرمایه گذاری 4٥٥پنج هزار و  در مجموع ٢٥تا پایان سال : تصریح کرد

از امروز تا پایان سال هردو ماه یکبار یک تصفیه خانه فاضالب جدید در استان : وی ابراز امیدواری کرد. این استان اجرا می شود

 . تهران به بهره برداری برسد

 میلیارد ریال در هفته آینده ٥٥٥هزار و 4٥جدید به ارزش پروژه آبفا  ٢٢انعقاد قرارداد * 

 ٥٥٥هزار و 4٥پروژه طرح های آب و فاضالب با مشارکت بخش خصوصی و دولت به ارزشی بالغ  ٢٢وزیر نیرو از امضای قرارداد 

یلیارد ریال تا پایان سال امضا هزار م4٥پروژه دیگر نیز به ارزش  41٥قرارداد : خبر داد و گفت( مرداد 4٠)میلیارد ریال در روز شنبه

 . سعی ما براین است در اجرای این پروژه ها اتکا به اعتبارات دولتی به حداقل ممکن برسد: چیت چیان تاکید کرد. می شود

پروژه به صورت مشارکت دولت و بخش خصوصی به ارزش  41٥از ابتدای فعالیت دولت تدبیر و امید تا کنون : وی یادآور شد

 . درصد آنها به بهره برداری رسیده است٥٥هزار میلیارد ریال اجرا شده که  ٥٥تقریبی 
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تختخوابی شهریار روز چهارشنبه طی  ٢٥٥و تصفیه خانه فاضالب و بیمارستان ( استان 41)روستای کشور  ٢٥٢طرح آبرسانی به 

 . شهریار به بهره برداری رسیدآئینی با حضور معاون اول رئیس جمهوری، وزیر نیرو و استاندار تهران در شهرستان 
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 آب
 ایرنا 1۹51551۹۳5 :تاریخ خبر

  آبهای ژرف در سیستان وبلوچستان وجود دارد آبهای ژرف در سیستان وبلوچستان وجود دارد 

مطالعات گسترده در زمینه آبهای ژرف در سیستان وبلوچستان صورت : جهاد کشاورزی گفتمعاون آب و خاک وزیر  -ایرنا -زاهدان

 . نقطه از استان است 2گرفته که نشانگر وجود این آبها در 

عالئم مثبت : به گزارش ایرنا علیمراد اکبری سه شنبه شب در کارگروه آب و کشاورزی سیستان وبلوچستان در زاهدان اظهار داشت

د آب های ژرف در شهرستان های زابل و چابهار وجود دارد که به زودی در یکی از این مناطق چاهی برای استخراج درمورد وجو

آب های ژرف شامل منابع آبی عمیق است که در طول هزاران سال و در اعماق بسیار زیاد زمین تشکیل می .این آبها حفر می شود

تمام مهندسان عمران این منطقه : ل آب به زمینهای کشاورزی دشت سیستان گفتهزار هکتاری انتقا 1٠وی با اشاره به طرح .شود

 .هزار هکتاری در شمال سیستان و بلوچستان به کار گرفته شدند 1٠در طرح 

 144نفر به صورت مستقیم در این طرح مشغول به کار و همچنین  ٠٢یک هزار و : معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی افزود

 .سبک و سنگین نیز فعال هستندماشین آالت 

 .درصد پیشرفت فیزیکی دارد ٢٥هزار هکتاری دشت سیستان بیش از  1٠طرح : اکبری بیان کرد

 .هزار هکتاری دشت سیستان در توسعه و تحول این منطقه نقش بسزایی ایفا می کند 1٠طرح : وی تصریح کرد

ناحیه این منطقه تا پایان سال جاری به بهره  4٠طور مساوی بین هزار هکتار از زمینهای دشت سیستان به  4٥: وی ادامه داد

هزار هکتاری برای نخستین بار در سیستان اجرا می شود  1٠طرح : معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی گفت.برداری می رسد

 .که موفقیت های خوبی را برای مردم این منطقه به ارمغان می آورد

لحاظ تامین اعتبارات برای این طرح وجود ندارد و تنها برای ادامه آن باید از هم اینک به فکر تامین مشکلی از : اکبری اظهار داشت

نبود برق یکی از مشکالت اساسی این طرح است که در : وی بیان کرد.کردن منابع مالی آن باشیم تا این طرح به خوبی اجرا شود

معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و معاون آب و خاک وزیر .صورت تامین نشدن آن با مشکل اساسی رو به رو می شویم

هزار هکتاری آبرسانی به زمینه های منطقه سیستان روز گذشته به شمال  1٠جهاد کشاورزی به منظور بازدید از طرح عظیم 

 . سیستان و بلوچستان سفر کردند
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 اقتصاد کالن

 فارس - ۳۱51۱512:  تاریخ

  بورس کاال عنوان کرد رکورد عرضه روزانه جو دامی در بورس کاال شکسته شدبورس کاال عنوان کرد رکورد عرضه روزانه جو دامی در بورس کاال شکسته شد
تن جودامی در قالب طرح قیمت تضمینی  ٨3٥هزار و  ٢٥٥مردادماه میزبان عرضه  4٢تاالر محصوالت کشاورزی روز سه شنبه  

ای، تا  تن ذرت دانه 1٥٥، همچنین روابط عمومی و امور بین الملل بورس کاالی ایرانبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش . است

 .منجمد رنج یک در تاالر محصوالت کشاورزی عرضه می شودتن مرغ  ٢٥هزار تن شکر سفید و  4٢

هزار تن سنگ آهن دانه بندی، قیر، لوب کات و وکیوم باتوم  ٨٠نیز در این روز میزبان عرضه  تاالر صادراتی بورس کاالی ایران  

شرکت های   هزار تن قیر ٢4دالر در تن،  4٠هزار تن سنگ آهن دانه بندی مجتمع جالل آباد به قیمت  ٥٥ بر این اساس .است

هزارتن وکیوم باتوم شرکت پاالیش نفت تبریز در تاالر  ٥هزار تن لوب کات و  ٢قیران پخش ستاره ایرانیان و پاالیش نفت شیراز، 

 .صادراتی عرضه می شود

تن  3٥٥هزار و  ٢٢تن گوگرد کلوخه و  ٢٥٥تن قیر،  ٢٥٥هزار و  4٠تن مواد پلیمری،  ٠11هزار و  ٢3این گزارش حاکی است، 

 .وکیوم باتوم در تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی عرضه می شود

تن شمش هزار پوندی شرکت  ٢٥٥تن سبد میلگرد شرکت های فوالد آذربایجان و ذوب آهن اصفهان،  ٠٠٢بر اساس این گزارش، 

 ٥٥٥ن کنسانتره فلزات گرانبها، یک هزار و ت 4٢تن سولفور مولیبدن،  4٢٥تن شمش روی شرکت سازند روی زنجان،  4٥٥ایرالکو، 

تن مس مفتول  4٥٥هزار تن مس کم عیار شرکت های ملی صنایع مس ایران،  ٢٥تن مس کاتد و یک هزار تن مس مفتول و 

تن مس مفتول شرکت گیل راد شمال در تاالر محصوالت صنعتی و معدنی عرضه  4٥٥صنایع تولیدی دنیای مس کاشان و 

 .شود می
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 اقتصاد کالن
 آیانا - 1۹۳۱مرداد  11: تاریخ

تولیدکنندگان تولیدکنندگان نگران تولید کود کمپوست برای نگران تولید کود کمپوست برای / / گذاران در تولید کود کمپوست هستیمگذاران در تولید کود کمپوست هستیم  آماده ورود سرمایهآماده ورود سرمایه

  نیستیمنیستیم

 .گذاری در تولید کود کمپوست باشند، خواهد داشت های الزم را با کسانی که مایل به سرمایه شرکت توسعه نیشکر همکاری

گذاری در تولید کود کمپوست باشند، خواهد  های الزم را با کسانی که مایل به سرمایه رکت توسعه نیشکر همکاری

 .داشت

از هر یک میلیون تن نیشکر حدود : کشاورزی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی با اعالم این خبر گفت به گزارش ایانا، معاون

های نیشکر را هم به این مقدار باگاس بیفزاییم محصول اولیه  دهد و از طرف دیگر اگر سرشاخه سوم آن را باگاس تشکیل می یک

 .فراوانی برای تولید کود کمپوست در اختیار داریم

های الزم را در این زمینه با کسانی  گذاران در بحث تولید کود کمپوست هستیم و همکاری آماده ورود سرمایه: آمیلی افزود حسین

 .گذاری در تولید کود کمپوست باشند را خواهیم داشت که مایل به سرمایه

هزار  4٥نجا که در هر کشت و صنعت توانیم کود کمپوست استفاده کنیم و از آ تن می 1٥در هر هکتار تا : وی خاطرنشان کرد

هزار تن کود کمپوست برای هر یک از واحدهای خود الزم داریم؛  1٥٥هکتار سطح زیر کشت نیشکر داریم، لذا چیزی حدود 

 .بنابراین جای نگرانی از بابت تولید کود کمپوست به مقدار زیاد برای تولیدکنندگان وجود ندارد

ر و صنایع جانبی با بیان اینکه استفاده از کود کمپوست باعث کاهش استفاده از کودهای معاون کشاورزی شرکت توسعه نیشک

 .کود کمپوست مواد آلی خاک را تأمین می کند و استفاده ازآن کمک به محیط زیست است: شود، ادامه داد شیمیایی می

داری هم وجود داشته باشد؛ لذا در مراحل مختلف در کنار تولید پایدار باید محیط زیست پایدار و اشتغال پای: آمیلی تصریح کرد

ریزی برای برآورده کردن این نیازها را انجام  مسیر حرکت خود با انجام تحقیقات و کار پژوهشی نیازهای خود را شناسایی و برنامه

 .دهیم و تولید کود کمپوست نیز از این مقوله خارج نیست می

شود و دارای ارزش باالیی است برنامه داریم چرا  کر که محصوالت متنوعی از آن تولید میبرای استفاده کامل از نیش: وی یادآور شد

شود  های زیادی نیز وجود دارد اما آن چیزی که گاهی باعث دلسردی می توان انجام داد و راه که معتقدیم کارهای زیادی را می

شکی نیست . شود ه زیر لوای مطالبات اجتماعی زده میهای غیرعلمی و غیرفنی است ک بحث مطالبات کارشناسی نیست بلکه بحث

 .کنیم در حد بضاعت صنعت نیشکر در این زمینه فعال باشیم که مطالبات اجتماعی برای ما مهم هستند و سعی می

رو  وبهتالش ما همواره حفظ و نگهداشت تولیدی پایداراست که تراز محیط زیستی منطقه را با مشکل ر: آمیلی در پایان تأکید کرد

المثل در  نکند و برای مردم اشتغال و عواید اقتصادی داشته باشد در نهایت در راستای پایداری اکوسیستم باشد و بدانیم اگر فی

شویم برای برداشت بسوزانیم حتماً به فکر اقدامات جبرانی ان  زمینه برداشت نیشکر در فصل برداشت، بخشی از مزارع را مجبور می

 ./هستیم و درصدد هستیم تراز زیست محیطی را همواره مثبت نگه داریمبرای محیط زیست 
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 اقتصاد کالن
 خبرنگاران جوان - 1۹۳۱مرداد  11: تاریخ

  گرو وضعیت مطلوب نرخ ارزگرو وضعیت مطلوب نرخ ارزافزایش صادرات غیر نفتی در افزایش صادرات غیر نفتی در 

اقتصاد رو به رشد و وضعیت مطلوب نرخ ارز، زمینه را برای افزایش صادرات غیر نفتی کشور فراهم : یک کارشناس اقتصادی گفت

توسعه صادرات غیرنفتی نه تنها از دیدگاه ارز  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانگروه  بورس،بانک و بیمهبه گزارش خبرنگار .می کند

به نظر می رسد تنوع صادرات غیرنفتی به . آوری آن ، بلکه از نظر ایجاد اشتغال در داخل کشور ازاهمیت ویژه ای برخوردار است 

 . و سیاسی در راستای پیشبرد اهداف دولت نیز مؤثر است اقتصادی عنوان یک راه حل 

 در خصوص افزایش اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانگروه  بورس،بانک و بیمهرضا مقدس کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار 

وجود یک اقتصاد رو به رشد و نیز وضعیت مطلوب نرخ ارز، زمینه را برای افزایش : صادرات غیر نفتی در سال جاری اظهار داشت

 .صادرات غیر نفتی فراهم می کند

جه در سال های گذشته مشکالت زیادی صادرات غیر نفتی را تحت تاثیر خود قرار داده که باید با حمایت و تو:وی در ادامه افزود

 . بیشتر این موانع برطرف شود چراکه توسعه صادرات الزمه تحقق شعار اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل است

هر چقدر به نرخ ارز افزوده شود، صادر کننده ای که ارزهای خود را تبدیل به : مقدس با اشاره به وضعیت مطلوب نرخ ارز عنوان کرد

 .شود این افزایش به خودی خود موجب ایجاد انگیزه برای صادر کنندگان می  تیجهریال می کند منفعت بیشتری خواهد برد در ن

این کارشناس درپاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سازمان های متعدد در روند بهتر شدن افزایش صادرات غیر نفتی تا چه حد می 

، اطالعات الزم و تبلیغات با هدف کسب درآمد برای ارگان های مربوطه باید از طریق ارائه تسهیالت: توانند موثر واقع شوند افزود

 .صادر کننده، زمینه را برای وی هموار ساخته تا بتواند در عرصه جهانی خود نمایی کند

باید موانع موجود از سر راه صادر کننده برداشته شده و اطالعات الزم از کشورهای مقصد با هزینه های : وی در پایان بیان کرد

 .ر اختیار وی قرار گیرد تا بتواند بدین طریق مواد اولیه را خریداری کندبسیار پایین د

/news/fa/ir.yjc.www//:http٥34٠٢٥٢D%/٨%A3%D٨%٢4%D٨ 
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 اقتصاد کالن
 ایرنا 1251551۹۳5 :تاریخ خبر ایرنا

قوانین در مورد دریافتی ها، شکاف ها و قوانین در مورد دریافتی ها، شکاف ها و / / اگر برجام اجرا نمی شد امروز نمی توانستیم نفت خود را بفروشیماگر برجام اجرا نمی شد امروز نمی توانستیم نفت خود را بفروشیم

  مسیرهای سوء استفاده داشت مسیرهای سوء استفاده داشت 

ماه نخست امسال خبر داد وبا تشریح دستاوردهای  4رئیس جمهوری از روند رو به رشد فعالیت های اقتصادی در  -ایرنا -تهران

اگر طرف مقابل به : و با بیان اینکه اگر برجام اجرا نمی شد امروز نمی توانستیم نفت خود را بفروشیم گفت ماه گذشته 6برجام در 

 . آنچه متعهد بود به خوبی عمل می کرد شرایط بهتری داشتیم

تلویزیونی  -رادیوبه گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی شامگاه سه شنبه در گفت و گوی زنده 

 : با مردم سخن گفت که نکات مهم آن به شرح زیر است

مرداد است و برای من روز بسیار خاطره انگیزی است روزی که حکم تنفیذ آرای مردم را از دست رهبر معظم  4٢در روزی که **

 . انقالب گرفتم

. سال مشکالت فراوان برای مردم و دولت بود ٢1ود، سال از عید نوروز وعده من به مردم این بود که امسال سال بهتری خواهد ب**

ماه از سال گذشته است بسیار امیدوارتر از روز اول سال به آینده کشور  1االن که . امیدوار بودم که امسال سال گشایش ها باشد**

 . و اقتصاد، مسایل اجتماعی و امنیت ملی بسیار امیدوارم

ا دارد در طول این سه سال در کنار قوای مسلح و همت مردم یک آرامش و ثبات بی نظیری را از نظر امنیتی دولت این افتخار ر**

 . در سال های گذشته و همچنین ماه های اولیه امسال شاهد بودیم و این ثبات ادامه خواهد یافت

 . ایران منطقه ثبات است و در امنیت و ثبات کشورهای همسایه تاثیر گذار بوده و خواهد بود**

ماه  1ماه گذشته رشد برق صنعتی بیش از  1در . درصدی دست یابیم و عالمت ها هم همین را می گوید ٥امیدوارم به رشد **

 . اول سال گذشته است، این مصرف عالمتی برای رشد فعالیت صنعتی و کشاورزی است

 . درصد رسیده است 4٠.1درصد بوده و امسال به  44صادرات ما در سال گذشته ** 

میلیارد به  ٢٥از . ماری که اخیرا به من رسید خوشبختانه در یکسال گذشته قاچاق با کاهش قابل مالحظه ای روبرو بوده استآ**

 . میلیارد رسیده است 4٥

 . سال گذشته صادرات به واردات پیشی گرفت، امسال هم در چهارماهه اول این رشد را شاهد هستیم**

 . بت اقتصادی استمسیر حرکت امسال به سمت حرکت مث**

از همه کارکنان صنعت نفت، مدیران و مسئوالن نفت سپاسگزاری کنم، کاری که چند ماه بعد از برجام که حتی دیگران هم **

دچار تعجب شدند که چطور در زمان کوتاهی تولید نفت را باال بردیم و در صادرات نفت خام و میعانات حرکتی را پیش بگیریم که 

 . قبل از تحریم برسیمتقریبا به حالت 

به این گونه بود که مجموعه تولید نفت خام  ٢1ماه نخست سال  4٥وضعیت تولید نفت خام و میعانات گازی پیش از برجام در **

 . هزار بشکه رسیده است 4٥1میلیون و  1هزار بوده اما االن به  ٢٥٥میلیون و  ٠و میعانات گازی 

 . نفت هم دست ما باز شده استبعد از برجام در دسترسی به پول **

بانک خارجی با ما در ارتباط  1٥٥نفت را به یورو می فروشیم و به حسابی که تعیین می کنیم واریز می شود، امروز حدود **

 . هستند

 تبدیل پول نفت و حق نقل و انتقال نیز از دیگر مشکالت قبل از برجام بود **
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 ، کشتی رانی ایجاد شده استدر برجام فرصت خوبی برای مساله بیمه ** 

 اگر برجام اجرا نمی شد امروز نمی توانستیم نفت خود را بفروشیم **

 –صنعت خودرو  –اگر برجام اجرا نمی شد دسترسی به اموال کشور میسر نبود و در بسیاری ازموضوعات از جمله پتروشیمی ** 

 فلزات در تحریم بودیم 

 ید از سرمان رفع شدمهمترین اثر برجام ؛ سایه شوم تهد** 

 ایران را به عنوان تهدید صلح وامنیت جهانی معرفی کرده بودند**

 شرایط ایران هراسی از بین برده شد**

 نبود؛ با ایستادگی مردم و هدایت های رهبری این توفیق در برجام حاصل شد ٥+4توفیق ما در برجام لطف ** 

 برد بودیم –رد باخت نبودیم بلکه به دنبال ب –ما دنبال برد ** 

 ما باید حقمان را در هر مقطعی بازبستانیم**

 در برجام، مهم احقاق حقوق کشور است** 

 اگر طرف مقابل به آنچه متعهد بود به خوبی عمل می کرد شرایط بهتری داشتیم**

 حتما سنگ اندازی هایی در برجام از سوی طرف مقابل وجود دارد** 

 ی بود که به تعهدات عمل می کرد، هم به نفع ما وهم خودشان بودبه گفته رهبری اگر طرف ما طرف**

 اگر امریکاییان با حسن نیت برجام را اجرا می کردند چه بسا به طرف اعتماد می کردیم در موضوع دیگر مذاکره کنیم** 

 باید حواسمان در برابر طرف مقابل جمع باشد **

 ت ملت و رهنمودهای مقام معظم رهبری بود برجام حاصل وحدت ملی ، همکاری همه قوا ، حمای**

 امروز ادامه راه برای استفاده از فرصت به وجود آمده نیازمند همان وحدت و انسجام و هدایت های رهبری هستیم** 

 برجام در برخی زمینه ها خوب اجرا شد و برخی جاها با کندی پیش می رود ** 

 روی کشور استهرچه جلوتر پیش می رویم گشایش بیشتری پیش ** 

 موضوع فیش های حقوقی نامتعارف در مجموع خیر و به نفع کشور بود **

 نقش فضای مجازی در این زمینه موثر بود** 

 تاکید دولت یازدهم به رغم نگاه برخی برای مبارزه با شبکه های مجازی، چنین نبود** 

 کنند مردم هشیار و بیدار هستند و با آگاهی از این ابزار استفاده می**

 اساس مساله ، شفافیت و دسترسی مردم به اطالعات است **

 در مبارزه با فساد، غیر جناحی بودن و مبارزه همه جانبه است** 

 برخی از امور را با اصالح ساختاری باید درست کرد**

 مساله اداری و استخدامی و برنامه و بودجه، امورش طبق قانون در اختیار رییس جمهور است**

 های حقوقی نامتعارف از زمانی که نهادهای عمومی غیردولتی به وجود آمد، پدیدار شد فیش**

 قوانین در مورد دریافتی ها، شکاف ها و مسیرهای سوء استفاده داشت**

 طرح گردید ٢٥اولین باری که این موضوع در دولت مطرح شد زمانی بود که بودجه عمومی سال **

 ین دیگر، اضافه پرداختی صورت می گرفت تحت برخی اصطالحات و تحت عناو**

 حقوقی که از بیت المال دریافت می شود باید متناسب با خدمات باشد**
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 مساله فیش های حقوقی نامتعارف در خصوص تعداد افراد اندکی بوده است** 

 آنهایی که حقوق غیرمتعارف داشتند به یک درصد مدیران هم نمی رسد**

 کشور خادمان خوبی بودند وهستنداکثریت مدیران برای ** 

 از همه کسانی که در این زمینه تالش کردند تشکر می کنم **

 هرموردی که تخلف تشخیص داده شود پولها بازخواهد گشت**

 اگر افراد، فسادی در این زمینه داشته باشند به دستگاه قضایی سپرده می شوند**

 دولت نسبت به بیت المال حساس است ** 

 ات جدید بحث حقوق و فوق العاده نیست، مجموعه دریافتی استدر مقرر**

 هدف نظام واگذاری بخش های غیر ضروری به مردم است** 

 یکی از مسایلی بود که چنین مشکالتی را بوجود آورد 11اجرای بد قانون اصل ** 

 راه این است ، اقتصاد را باید به مردم واگذار کنیم** 

 مبارزه با رانت و قاچاق کاال و آماده کردن شرایط برای سرمایه گذاری الزم داریم ما شفافیت ، رقابت سالم،** 

 برای رونق اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری داخلی و خارجی هستیم **

 کاهش تورم نشانگر حرکت در مسیر مناسب اقتصادی است**

 مانع از رشد اقتصادی شد ٢٠کاهش شدید قیمت نفت در سال ** 

 درصدی را سال جاری خواهیم داشت ٥ رشد انشاء اهلل** 

 برای عبور از رکود نیازمند سرمایه داخلی و خارجی و فناوری هستیم ** 

 برجام به نتیجه می رسید یا نمی رسید راه ما اقتصاد مقاومتی است** 

 اگرهمه ابعاد اقتصاد مقاومتی اجرا شود شاهد تحول خواهیم بود**

 اوری نو آماده می کند که می تواند به اقتصاد مقاومتی کمک کندبرجام زمینه را برای جذب فن**

 هدف اصلی دولت، رونق اقتصادی و اشتغال جوانان است** 

 در جذب و استخدام کارمندان دولت، بحث شایسته ساالری است ** 

 در هدایت تحصیلی نظر مشورتی اشکالی ندارد؛ نباید اجبار در کار صورت گیرد**

 ورزشی مهم است و دولت اهتمام ویژه بر ورزش دارد المپیک رویداد** 

 ورزش برای سالمت مردم و آوازه بیشتر ایران پر آوازه، مهم است** 

 احیای اخالق و تعامل سازنده با جهان در کنار رشد اقتصادی از شعارهای دولت یازدهم بود** 

 الق خوردند قسم نامه ای را هیات وزیران از ابتدا بر معیارهای اعتدال و اخ** 

 اخالق، اساس پیشرفت مادی و معنوی ما است**

 آسیب های اجتماعی امروز به دلیل فاصله گرفتن از اخالق است** 

 آنچه بر انسجام ملی خدشه وارد می کند، فاصله در اخالق است ** 

 مهم است که در جامعه دروغ و نسبت ناروا نباشد** 

 حمله نکند، یکی از مسایل مهم امنیت، مسایل اخالقی استامنیت ، تنها این نیست که تروریستی ** 

 تریبونی یا رسانه ای حیثیت افراد را خدشه دار نکند ** 
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 حق نداریم به مسلمانان و هموطنان توهین کنیم ** 

 اگر می خواهیم پیشرفت کنیم، راه آن، قرار گرفتن در سایه اخالق، اتحاد و احترام به بزرگان است** 

 م که اگر کسی اخالق را زیر پا گذاشت خودش منزوی شودکاری کنی** 

 از اولویت های مورد توجه کشور، محیط زیست و بخصوص موضوع آب است**

 واردات آب و استفاده از آبیاری نوین و آب شیرین کن ها ، راه حل های مورد نظر است**

 است در برنامه ششم توسعه از اولویت های مورد نظر،بحث آب و محیط زیست**

/News/fa/ir.irna.www//:http٨٢43٠٠٥٠/ 
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 اقتصاد محصوالت

 فارس - ۳۱51۱511:  تاریخ

  استان در قالب طرح قیمت تضمینی تاالر محصوالت کشاورزیاستان در قالب طرح قیمت تضمینی تاالر محصوالت کشاورزی  ۶3۶3هزار تن جو دامی هزار تن جو دامی   ۶۸0۶۸0عرضه عرضه 
 . های کشور است هزار تن جو دامی استان 4٨٠مرداد شاهد عرضه  4٥بورس کاال روز یکشنبه  

های فارس،  ای استان تن ذرت دانه 1٥٥، بورس کاالی ایرانروابط عمومی و امور بین الملل به نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

هزار تن شکر سفید کارخانه های کشت و صنعت کارون و قزوین در تاالر  ٨کشتارگاه و  4تن مرغ منجمد  ٢٥کرمانشاه و کرمان، 

 .محصوالت کشاورزی عرضه می شود

 .در تاالر صادراتی بورس کاالی ایران عرضه می شودتن عایق رطوبتی  ٥٥٥تن قیر و  ٢٥٥هزار و  4٢این گزارش حاکی است، 

کیلو گرم شمش طالی شرکت استحصال مواد معدنی تخت سلیمان  ٢شرکت ایرالکو و  ٢٢.٨تن شمش هزار پوندی  ٢٥٥همچنین 

 .در تاالر محصوالت صنعتی و معدنی روی تابلوی عرضه می رود

هزار تن  ٢تن انواع قیر،  ٠٥٥هزار و  1٢رس کاالی ایران در این روز عرضه عالوه بر این تاالر فرآورده های نفتی و پترو شیمی بو

هزار تن وکیوم باتوم  ٢٢هزار تن لوب کات،  4٥تن مواد پلیمری،  33٢هزار و  ٠تن مواد شیمیایی،  ٠33هزار و  ٠سالپس واکس، 

 .تن گوگرد را تجربه می کند ٢٥٥ و 

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http4٠٢٥٥٥4٥٥٥٥٠٠٠ 
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 اقتصادمحصوالت
 فارس - ۳۱51۱511:  تاریخ

  ها ها   پاسخ به برخی ابهامپاسخ به برخی ابهام/ / شودشود  تن شکر توسعه نیشکر در بورس کاال عرضه میتن شکر توسعه نیشکر در بورس کاال عرضه می  26662666فردا فردا 
صنایع جانبی با بیان این که عرضه محصوالت کشاورزی در بورس کاال به شفافیت منجر مدیرعامل شرکت بازرگانی توسعه نیشکر و 

تن شکر عرضه  ٠٥٥٥کند و فردا توسعه نیشکر  امروز بازرگانی دولتی و شرکت کارون شکر در بورس عرضه می: شود، گفت می

عنوان یکی از عرضه کنندگان اصلی شکر در علیرضا حمیدی مدیرعامل شرکت بازرگانی توسعه نیشکر و صنایع جانبی به . کند می

در حال حاضر میزان خرید شکر توسط اشخاص حقوقی در بورس : گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار بورس  بورس کاال در گفت

خرید تولیدکنندگان صنف شیرینی و شکالت  شود، این رقم همچنان برای تن رسیده است که بعضا عنوان می ٥٥کاالی ایران به 

 تن مصرف دارد؟ ٥٥زیاد بوده و آنها توان خرید را ندارند، اما سوال اینجاست که کدام شرکت در این حوزه روزانه 

تن  ٥٥شود و عرضه روزانه  تن شکر در طول یک ماه مصرف می ٢٥٥در صنف شیرینی و شکالت در مجموع حدود : حمیدی گفت

به عبارت بهتر تولیدکنندگان این بخش . تواند نیاز تولیدکنندگان این بخش را برطرف کند س کاال به راحتی میشکر در بور

تنی خرید از بورس کاال، کامال  ٥٥توانند با چهار بار خرید از بورس کاال، نیاز یک ماهه خود را تامین کنند، با این تفاسیر کف  می

وسعه نیشکر به اعتقاد ویژه وزیر جهاد کشاورزی به سازوکار شفاف بورس کاال اشاره کرد و مدیرعامل شرکت بازرگانی ت.منطقی است

براساس دستور وزیر کشاورزی، معامالت محصوالت کشاورزی به منظور تامین کافی و شفافیت آماری باید در بورس کاال : گفت

کنند و فردا نیز شرکت توسعه  عرضه شکر در بورس می انجام شود که همین امروز شرکت بازرگانی دولتی و شرکت کارون اقدام به

 .تن شکر در بورس کاال عرضه خواهد کرد ٠٥٥٥نیشکر 

حمیدی در پاسخ به این پرسش فارس که عنوان شده است دالالن از بورس کاال شکر می خرند و با فروش در بازار آزاد سود می 

دیشی مسووالن و بورس کاال برای معامالت شکر گذاشته شده، براساس ضوابطی که با هم ان: کنند، نظر شما چیست؟ گفت

خریداران شکر باید دارای پروانه ساخت، بهره برداری و فهرست بیمه باشند و در غیر این صورت امکان خرید از بورس کاال را 

 .خرد نهایی از بورس، شکر میندارند، به این ترتیب امکان ورود دالالن به تاالر بورس کاال غیر ممکن است و تنها مصرف کننده 

البته تنها یک راه برای انتقال شکرهای خریداری شده از بورس کاال به بازار : مدیرعامل شرکت بازرگانی توسعه نیشکر اظهار داشت

ن ها های تولیدی در بازار باشد که این موضوع نیز باید توسط خود انجم آزاد وجود دارد و آن، فروش محصوالت توسط خود کارخانه

تن را در روز دارد، این  ٥٥تن است، اما امکان خرید  ٥برای مثال وقتی نیاز روزانه یک کارخانه . مثال شیرینی و شکالت بررسی شود

 .شرکت امکان فروش مازاد نیاز خود در بازار آزاد را دارد که انجمن باید میزان خرید و مصرف محصوالت را مورد بررسی قرار دهد

روند معامالت بورس کاال به مراتب شفاف تر و نظامند تر از بازار آزاد است و امیدواریم زمان تحویل شکر از : کید کردوی در پایان تا

 .سوی بازرگانی دولتی نیز به حداقل برسد، تا دیگر هیچ مشکلی در این زمینه باقی نماند

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http4٠٢٥٥٥44٥٥4٥٢4 
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 اقتصاد محصوالت
 خبرنگاران جوان - 1۹۳۱مرداد  1۳: تاریخ

  عرضه جو در بورس به نفع دامداران یا کشاورزان؟عرضه جو در بورس به نفع دامداران یا کشاورزان؟

تضمینی ذرت و جو را به دولت بفروشند باید محصوالتشان را در بورس کاال عرضه کنند، اما این  کشاورزانی که می خواهند با قیمت

 .طرح با انتقادهای شدیدی از سوی اتحادیه دامداران همراه شده است

سال گذشته طرح عرضه جو کرمانشاه و ,  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانگروه  تجارت و کشاورزی, صنعتبه گزارش خبرنگار 

 .بورس به اجرا درآمد و دولت به فکر جایگزینی قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی افتاد ذرت خوزستان در تاالر

در همین رابطه معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کاال در اردیبهشت ماه امسال اعالم کرد که از این به بعد ذرت و جو 

نی از کشاورزان را در کل کشور به بورس کاال برده و بر اساس شوند و این بار دولت خرید تضمی در بورس کاال خرید و فروش می

خواهند با قیمت تضمینی ذرت و جو را به دولت بفروشند باید محصوالتشان را در بورس کاال  مصوبه این طرح، کشاورزانی که می

 .عرضه کنند، اما این طرح با انتقادهای شدیدی از سوی اتحادیه دامداران همراه شده است

: بیان کرد اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروه تجارت و کشاورزی ,صنعت خبرنگار ایرانپور کارشناس اقتصادی در گفتگو باعلی  

اجرایی شدن این طرح باید به مصلحت دو طرف باشد؛ به همان میزان که به فکر کشاورزان هستند در عین حال به دامداران و 

 .توجه کنند  مشکالتشان نیز

در این میان دامدارانی که خوراک دامهای خود را از این طریق تامین می کنند با افزایش نکته حائز اهمیت این است که : وی افزود

رود و به دنبال آن هزینه های مربوط به تولید گوشت و لبنیات و فرآورده های آنها نیز افزایش می یابد  مخارجشان باال می. قیمت ها

 .و این موضوع مشکالت دامداران را دو چندان می کند

در صورتی که حمایت از دامداران مورد نظر است باید به آنها یارانه پرداخت شود و دولت :رشناس اقتصادی تاکید کرداین کا

 .محصوالت آنها را نیز به قیمت تضمینی خریداری کند

است تا  مشورتی و کارشناسی شده میان هر دو طرف. در این رابطه بهترین راهکار تشکیل جلسات تعاملی: ایرانپور تصریح کرد

سخنان موافقان و مخالفان در رابطه با قیمت ها شنیده شود و اثرات هر گونه افزایش و کاهش قیمت که به نوعی می تواند تبعات 

 .مثبت و منفی داشته باشد را ارزیابی کنند و تصمیم قاطعی در این رابطه بگیرند

گیرند اما باید دولت  تولید کننده به نوعی منافع خود را در نظر میبه هر حال هر دو گروه چه دامدار و چه : وی در پایان عنوان کرد

  .و وزارت جهاد کشاورزی در کنار این دو گروه منافع ملی را نیز در نظر بگیرند

 گالیه های دامداران بی اساس است

تجارت و , صنعت حسین صفایی رئیس هئیت مدیره و مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی در گفتگو با خبرنگار

سازمان مرکزی تعاون : خرید تضمینی جو و ذرت، اظهار داشت ، با اشاره بهاقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروه کشاورزی

 .هایی دارند محصول جو و ذرت با شرکت پشتیبانی امور دام و بازرگانی دولتی مباشرت ٢روستایی در خرید تضمینی 

التفاوت نرخ  و مابهربط و سازمان تعاون روستایی خریداری شده  های ذی هزار تن جو توسط اتحادیه ٢٥٥تا امروز بیش از : وی افزود

تومان است از سوی وزارت جهاد به کشاورزان پرداخت خواهد  4٥٢٨فروش جو در بورس با خرید تضمینی محصول که کیلویی 

هزار و  ٠تاکنون حدود : میلیون تن خواهد رسید، بیان کرد 4٥صفایی با اشاره به اینکه امسال خرید تضمینی گندم به مرز .شد

سازمان تعاون روستایی خریداری شده و خرید تضمینی این کاالی استراتژیک تا به امروز از مجموع خرید تن گندم از سوی  1٥٥

بورس یک ساز و کار رقابتی و شفاف : رئیس هئیت مدیره در خصوص عرضه جو در بورس، گفت .سال گذشته بیشتر شده است
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که گالیه های دامداران مبنی بر عرضه جو در بورس بی اساس توان گفت  است تا در شرایط رقابتی قیمت تعیین شود از این رو می

 .است

با اشاره به  ، اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان همچنین عباس والوزی معاون شرکت پشتیبانی امور دام در گفتگو با خبرنگار

عرضه جو در بورس کاال به سبب سرعت باال، شفافیت،رویت : بورس بیان کردمخالفت های دامداران در خصوص عرضه جو در 

کیفیت محصول قبل از خرید و قیمت مناسب ، مزیت هایی برای دامداران در بردارد از این رو آنها هیچ گونه تردید و مخالفتی در 

 .این خصوص نباید داشته باشند

/news/fa/ir.yjc.www//:http٥34٥٢٢3D%/٨%B٢%D٨% 
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 اقتصاد محصوالت
 خبرنگاران جوان - 1۹۳۱مرداد  11: تاریخ

  خرید توافقی شیر خام اصالح قیمت را رقم زدخرید توافقی شیر خام اصالح قیمت را رقم زد

تنظیم شده که شرایط نامتعادل نرخ شیر در یک ماه اخیر قیمت ها به گونه ای :مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی گفت

 .برند های اصلی تولید کننده شیر به دنبال اصالح قیمت در شرایط متعادلی به سر می خام اصالح شده و استان

صنعت، تجارت و کشاورزی حسین صفایی رئیس هئیت مدیره و مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی در گفتگو با خبرنگار  

  خرید توافقی: با اشاره به تاثیر خرید توافقی شیر خام بر شرایط فعلی دامداران، بیان کرد ،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروه

 .استان افزایش یافته است 4٥استان و سپس به دنبال درخواست از استان های دیگر به  3این محصول ابتدا در 

خوشبختانه در یک ماه اخیر قیمت ها به گونه ای تنظیم شده است که شرایط نامتعادل نرخ شیر خام : وی در ادامه یادآور شد

 .برند دنبال اصالح قیمت در شرایط متعادلی به سر میهای اصلی تولید کننده شیر به  اصالح شده و استان

با توجه  : ها به اجرای نرخ مصوب بیانجامد، گفت تواند به وادار کردن کارخانه صفایی در پاسخ به این سوال که آیا خرید توافقی می

بدیل مازاد آن به شیر خشک به شرایط نامساعد دامداران و ضررهای پی در پی، سازمان تعاون روستایی برای خرید توافقی و ت

،خامه و همچنین متعادل شدن قیمت ها پا به میدان گذاشت، از این رو می توان گفت که به دنبال افزایش قیمت ها ممکن است 

 .کارخانه ها در شرایط بهتری خرید خود را انجام دهند

در ابتدا روزانه هزار تن شیر از دامداران : افزودرئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی با اشاره به میزان خرید شیر در این طرح 

 .تن متغییر است ٨٥٥الی  ٠٥٥خریداری می شد اما هم اکنون این میزان بین 

قیمت پایه خرید در این طرح بر مبنای نرخ ستاد تنظیم بازار است : وی با اشاره به نرخ خرید شیر خام در خرید توافقی تصریح کرد

درصدی داشته باشند که در غیر اینصورت نرخ  ٠.٥درصد و چربی حداقل   4٥٥ه بار میکروبی آنها زیر اما تنها برای شیرهایی ک

 .شیر براساس کیفیت متفاوت خواهد بود
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 منابع طبیعی اقلیم و

 فارس - ۳۱51۱511:  تاریخ

  هزار متر مربع از اراضی ملی شمیرانات رفع تصرف شدهزار متر مربع از اراضی ملی شمیرانات رفع تصرف شد  ۲3۲3اداره منابع طبیعی استان تهران اعالم کرد اداره منابع طبیعی استان تهران اعالم کرد 
مترمربع از اراضی ملی این شهرستان به  3٥٥هزار و  ٢٢رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان شمیرانات از رفع تصرف  

 . میلیارد تومان از ابتدای سال جاری خبر داد ٢٥٥ارزش 

مترمربع آن در قالب  ٥٥٢هزار و  ٠٥از این میزان اراضی ملی : ، عادل محبوبیان گفتخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی 

فقره تخلف و  ٠٢مترمربع دیگر از این اراضی که تعداد  ٢1٠هزار و  ٠٢گیری شد و  فقره اجرای حکم قضائی اقدام به بازپس 4٠

برداری از جنگل ها و مراتع در سطح  قانون حفاظت و بهره ٥٥ذیل ماده  4شد در راستای اجرای تبصره  تصرف عدوانی را شامل می

سوی متصرفان بر روی این  ها که از کشی ها، فنس شهرستان رفع تصرف و به دولت بازگردانده شد و تمامی مستحدثات، دیوارکشی

 .آوری شد اراضی انجام شده بود قلع و قمع و جمع

از آنجائی که : های رودبار قصران و لواسانات تصریح کرد های قضائی بخش ویژه حوزه وی ضمن قدردانی از همراهی مسئوالن به

همکاری و مساعدت همه جانبه تمامی های خدادادی  طبیعی متعلق به آحاد مردم و آیندگان است حفاظت از این نعمت منابع

 .طلبد ها و مسئوالن را می دستگاه

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان شمیرانات با تأکید بر اینکه حفاظت از عرصه های منابع طبیعی اولین و آخرین 

ستان مقوله حفاظت از اراضی ملی از با توجه به ارزش افزوده زمین در مناطق مختلف این شهر: وظیفه ما است خاطر نشان کرد

طبیعی این شهرستان با گشت و پایش مستمر و با  حساسیت بسیار باالئی برخوردار است که به همین منظور یگان حفاظت منابع

با تمام گیری این اراضی از ید متصرفان  گیرانه با هرگونه تخلف و تصرف به اراضی ملی برخورد نموده و در بازپس انجام اقدامات پیش

 .نماید قدرت و جدیت اقدام می

های منابع طبیعی را بسیار مهم برشمرد و از تمامی مردم و گردشگران درخواست کرد تا  وی مشارکت مردم در امر حفاظت از عرصه

های طبیعی، درصورت مشاهده هرگونه تخلف، تصرف و  ضمن رعایت اصول و نکات ایمنی در هنگام مراجعه به عرصه

و یا  ۶٠60ی مراتب را فوراً از طریق تلفن رایگان امداد جنگل و مرتع های جنگلی و مرتع های احتمالی در عرصه سوزی آتش

 .به اطالع یگان حفاظت منابع طبیعی این شهرستان برسانند 30٠60202و  30٠6022۲های  شماره
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 اقلیم و منابع طبیعی
 فارس - ۳۱51۱51۱:  تاریخ

  بروز گرد و خاک در زابلبروز گرد و خاک در زابل  / / در سال جاریدر سال جاری    دهد افزایش میانگین بارشدهد افزایش میانگین بارش  فارس از شرایط جوی کشور گزارش میفارس از شرایط جوی کشور گزارش می
 . دهد روز آینده در شمال استان سیستان و بلوچستان به ویژه منطقه زابل وزش باد شدید و گردوخاک رخ می ٠روز آینده در  ٠تا  

روز آینده در  ٠یابی هواشناسی در  های پیش ها و نقشه ، براساس تحلیل آخرین دادهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .مناطق کشور جوی پایدار حاکم خواهد بوداغلب 

های فارس، بوشهر و کهگیلویه و  های جنوبی زاگرس در استان  های شمالی و جنوبی البرز مرکزی و دامنه بعدازظهر امروز در دامنه

بارش پراکنده، بویراحمد رگبار باران، گاهی رعدوبرق، وزش باد و در ساعات بعدازظهر روز جمعه در ارتفاعات مازندران و فارس 

روز آینده در شمال استان سیستان و بلوچستان به ویژه منطقه زابل وزش باد شدید و  ٠در .شود بینی می گاهی رعدوبرق پیش

 .دهد گردوخاک رخ می

 .ترین شهر کشور است شود، همچنین اهواز روز آینده گرم بینی می روز آینده صاف، گاهی با وزش باد پیش ٢آسمان تهران 

متر بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته  میلی ٢٠٥.1میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا دیروز 

 .است

 .شاهده کنندرا از اینجا متوانند خبرنامه هفتگی هواشناسی کشاورزی  کاربران همچنین می
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 اقلیم و منابع طبیعی
 فارس - ۳۱51۱51۹:  تاریخ

  کاری، ترسیب کربن و جلوگیری از حفر چاه برای نجات دریاچه ارومیه کاری، ترسیب کربن و جلوگیری از حفر چاه برای نجات دریاچه ارومیه   هزار هکتار درختهزار هکتار درخت  ٠3۸٠3۸
هزار هکتار  ٥٢٨: مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان غربی در مورد اقدامات برای نجات دریاچه ارومیه، گفت

 . شود ه برای نجات دریاچه دنبال میکاری، ترسیب کربن و جلوگیری از حفر چاه در اطراف دریاچه ارومی درخت

زاده مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان غربی  به ارومیه، رحمان وهاب خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اعزامی 

ها و نهادهای مختلف، نیازمند  بر مشارکت سازماناحیای دریاچه ارومیه عالوه : امروز در نشست خبری در ارومیه اظهار داشت

 .مشارکت مردمی است

های احیای دریاچه ارومیه مسئولیت کنترل و مقابله باد  کل منابع استان بر اساس وظایف محوله در راستای پروژه اداره: وی افزود

زایی انجام  با بیابان  اقداماتی را درجهت مقابله ٢٠ های تولید گردوغبار نمکی را برعهده دارد و در این راستا از بهمن ماه سال کانون

های  علل و عوامل مختلفی در بروز کانون: مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان غربی تصریح کرد.داده است

ی غیراصولی و توسعه بردار توان به فرسایش خاکی، بهره ریزگردها در حوزه دریاچه ارومیه مؤثر بوده که از جمله این عوامل می

ریختگی کل اکوسیستم منطقه اشاره  هم های غیرمجاز و در کنار آن به شرایط اقلیمی و به رویه آب، حفر چاه کشاورزی، مصرف بی

کنار این عوامل نبود برنامه جامع برای آینده از عوامل مؤثر در بروز وضعیت بحرانی در دریاچه ارومیه : زاده بیان داشت وهاب.کرد

وی با تأکید بر اینکه همکاران ما در منابع طبیعی در شرایط سخت اقداماتی را در راستای احیای این دریاچه انجام .ه استبود

های شورگز موجود در  هکتار از نوع گونه ٥٢٨کاری در سطح  توان به عملیات نهال از جمله این اقدامات می: بیان کرد  اند، داده

های  هزار هکتار از سامانه ٢٥٥زایی در قالب پروژه ساماندهی مدیریت چَرا در سطح  مقابله با بیابان حاشیه دریاچه ارومیه و همچنین

 .عرفی حاشیه دریاچه ارومیه اشاره کرد

مدیریت و کنترل هرز آب توأم با بذرکاری در قالب : مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان غربی تصریح کرد

ای  هکتار و همچنین عملیات قرق به همراه توزیع جوی علوفه ٢٠٥٥های آبگیر در سطح  ارو، پیتینگ و هاللیهای کنترل ف پروژه

 .هکتار اشاره کرد ٠٢٥٥رایگان در سطح 

داغ و همچنین ایجاد  های موجود حاشیه، ارقام آتریپلکس و قره هکتار از گونه ٠٥٥کاری در سطح  عملیات بوته: زاده افزود وهاب

های  ایستگاه پراکنده در حاشیه دریاچه با همکاری دانشگاه ٠٢سنجش و پایش فرسایش بادی در سه ایستگاه ثابت و ایستگاه 

 .ارومیه و یزد از دیگر اقدامات در راستای احیای دریاچه ارومیه است

اختصاص یافت و در سال میلیون تومان اعتبار به احیای دریاچه ارومیه  ٥٥٥میلیارد و  ٥مبلغ  4٠٢٠در سال : وی بیان داشت

 1جمع کل اعتبارات تخصیصی  ٢1میلیون تومان به احیای این دریاچه اختصاص یافت که در سال  ٠٢٥میلیارد و  3مبلغ  4٠٢1

 .میلیون تومان بود 1٥٥میلیارد و 

م تأمین وتجهیز نیروی موقع اعتبارات و عد عدم تخصیص به: مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان غربی ادامه داد

 .انسانی از جمله مشکالت و تنگناهای پروژه احیای دریاچه ارومیه است

ریزی باالترین تخصیص را به احیای این دریاچه داشته است که از این منظر  البته سازمان مدیریت و برنامه: زاده بیان داشت وهاب

نش به پروژه ترسیب کربن در استان آذربایجان غربی اشاره کرد و وی در بخش دیگری از سخنا.و قدردانی وجود دارد  جای تشکر

 .این پروژه در منطقه مرزی بوراالن در همسایگی کشور ترکیه درحال اجرا است: گفت
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آغاز  3٥-3٠اقدامات مطالعاتی در رابطه با انجام این پروژه از سال : مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان غربی افزود

 .هزار هکتار به عنوان منطقه بحرانی شناخته شد 4٥هزار هکتاری شهرستان ماکو  ٠٨شد و از سطح 

از : دولت به جز انجام کارهای مطالعاتی اقدامی را در این راستا انجام نداده بود، اظهار داشت ٢٠زاده با بیان اینکه قبل از سال  وهاب

 .سیب کربن به انجام رسیداقداماتی در منطقه در رابطه با طرح تر ٢٠سال 

این طرح عالوه   :وی با بیان اینکه ترسیب کربن به معنای جذب کربن اضافی از جو از طریق توسعه پوشش گیاهی است، بیان داشت

 .بر همت مسئوالن نیازمند مشارکت مردمی است

در منطقه بوراالن وابستگی صد درصدی به مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان غربی با بیان اینکه معیشت مردم 

با توجه به چَرای دام بیش از ظرفیت منطقه این منطقه به لحاظ پوشش گیاهی دچار مشکالتی شده : دامداری دارد، اظهار داشت

یای این های گذشته اقداماتی در راستای محافظت و اح هزار هکتار منطقه بحرانی در سال 4٥است که با قرق حدود هزار هکتار از 

رسانی، اعتمادسازی و ارزیابی نقاط قوت و ضعف در منطقه به صورت مطالعه  آگاهی: زاده تصریح کرد وهاب.اراضی انجام شد

 .آغاز شد ٢٠مشارکتی با جوامع محلی در چهار روستای منطقه بوراالن در سال 

تعاونی توسعه روستایی بوراالن در منطقه آزاد ماکو با تشکیل : مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان غربی ادامه داد

 .دار در منطقه بوده است جوامع محلی در جهت نیل به اهداف توسعه پایه

های آموزش خیاطی و همچنین آموزش  همچنین در راستای تغییر شغل روستاییان منطقه، برگزاری دوره: زاده بیان داشت وهاب

های تغییر معیشت اهالی منطقه روی آوردن به شغل  شده یکی از راه با توجه به مطالعات انجام :وی افزود.باغبانی انجام شده است

برداری از آب چشمه ثریا انجام شد که در حال  هایی برای بهره باغبانی است که در این راستا با توجه به پتانسیل منطقه پیگیری

 .ایم کسب کردهلیتر آب در ثانیه از این چشمه را  ٥٥٥حاضر مجوز برداشت 

این میزان آب برای آبیاری هزار هکتار باغ کافی است، به : مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان غربی اظهار داشت

 .شرط آنکه پروژه پمپاژ آب در منطقه تکمیل شود

های بومی منطقه  هزار قلمه با نهال ٥٥و کشت  زنی کاری بوراالن با قلمه اندازی ایستگاه نهال راه: زاده در ادامه سخنانش افزود وهاب

 .گرفته در راستای احیای منطقه است داغ از جمله اقدامات صورت از جمله اسکنبیل، سنجد و قره

ها مانند کوخیا،  همچنین جهت احیای مراتع بیابانی و افزایش پوشش گیاهی، احداث هالل آبگیر و کاشت برخی بوته: وی ادامه داد

عدم تخصیص به موقع اعتبارات و همچنین : مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان غربی گفت.دیگر استاز اقدامات 

 .های پیش روی پروژه طرح ترسیب کربن در این منطقه است عدم مشارکت برخی از اهالی منطقه ازجمله چالش
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 اقلیم و منابع طبیعی
 فارس - ۳۱51۱512:  تاریخ

روز روز   22درجه در درجه در   2٠2٠حداکثر دمای هوای تهران حداکثر دمای هوای تهران / / غرب کشورغرب کشور  بروز پدیده گرد و خاک در مناطق شرقی و جنوببروز پدیده گرد و خاک در مناطق شرقی و جنوب

  آینده به دلیل افزایش سرعت وزش بادآینده به دلیل افزایش سرعت وزش باد
در شمال استان سیستان و بلوچستان پدیده گردوخاک در این منطقه رخ خواهد داد،همچنین بعدازظهر فردا به دلیل افزایش  

 . سرعت وزش باد روی کشور عراق در جنوب غرب کشور پدیده گردوخاک دور از انتظار نیست

یابی هواشناسی روز چهارشنبه برای  های پیش ها و نقشه ، براساس تحلیل آخرین دادهاری فارسخبرگزبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

البرز مرکزی و سواحل شرقی و مرکزی خزر افزایش ابر، رگبار پراکنده باران و در ساعات بعدازظهر برای ارتفاعات زاگرس جنوبی 

 .شود بینی می افزایش ابر، رگبار و رعدوبرق پراکنده پیش

شنبه بعدازظهر بارش پراکنده برای استان مازندران ادامه خواهد  چهارشنبه شرق دریای عمان مواج است همچنین روز پنج روز 

روز آینده به دلیل افزایش سرعت وزش باد در شمال استان سیستان و بلوچستان پدیده گردوخاک در این مناطق رخ  ٠طی .داشت

غرب کشور پدیده  ظهر به دلیل افزایش سرعت وزش باد روی کشور عراق در جنوبفردا چهارشنبه در ساعات بعداز.خواهد داد

شود، همچنین  بینی می آسمان تهران روز آینده کمی ابری در بعد از ظهر همراه با افزایش ابر پیش.گردوخاک دور از انتظار نیست

 .درجه خواهد بود ٢1و  ٠٥  فردا در تهران پس شنبه آسمان تهران صاف تا کمی ابری است؛ بیشینه و کمینه دما فردا و روز پنج

ترین شهرهای  درجه باالی صفر گرم 1٥درجه باالی صفر و پس از آن کرمانشاه و بندرعباس با دمای  1٢روز آینده اهواز با دمای 

 .ترین شهرهای کشور خواهند بود درجه باالی صفر خنک 41کشور و شهرکرد، همدان و کرج با دمای 

 .مشاهده کنندکشاورزی را از اینجا  توانند خبرنامه هفتگی هواشناسی ین میکاربران همچن
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - 1۹۳۱مرداد  11: تاریخ

  ترین دیواره مرجانی جهان با کود کمترترین دیواره مرجانی جهان با کود کمتر  نجات بزرگنجات بزرگ

جهان در کوئینزلند استرالیا،  ترین دیواره مرجانی محققان استرالیایی موفق شدند تا با استفاده از میزان کود کمتر، به حفظ بزرگ

 .کمک کنند

ترین دیواره مرجانی جهان در  محققان استرالیایی موفق شدند تا با استفاده از میزان کود کمتر، به حفظ بزرگ

 .کوئینزلند استرالیا، کمک کنند

 James Cookک از محققان دانشگاه جیمز کو Dr Paul Nelson))، دکتر پل نلسون ScienceDailyسایت  به گزارش وب

University) )تواند اثرات زیست محیطی قابل  شود، می نیتروژنی که در کودهای مزارع استفاده می": کوئینزلند استرالیا، گفت

 ".های ساحلی بگذارد توجهی روی نهرها و آب

ژن است، اما باید مقدار کود را به آوری کشاورزی و پرورش گیاهان نیاز به استفاده از نیترو به گفته وی، با توجه به این که در سود

 .شکل متعادل استفاده کرد تا به محیط زیست زیان نرسد

 ".وری شده است های لبنی شمال کوئینزلند تست و سبب افزایش بهره این کود بهبود یافته در مزرعه": این محقق افزود

، تشکیل (اک و نیتریت به نیترات را نیتریفیکاسیون گویندتبدیل آمونی)این کود از یک ماده نسبتاً جدید مهارکننده نیتریفیکاسیون 

گیرد تا مدت بیشتری در کود مانده و در نتیجه در مدت زمان  شده است که با استفاده از این ماده تبدیل نیتروژن کندتر صورت می

 .بیشتری برای ریشه گیاهان قابل استفاده باشد

 .شود، مورد نیاز خواهد بود ر معمول برای یک سال در مراتع استفاده میطو با این روش تنها نیمی از مقدار کودی که به

 ".این خبر خوبی ا ست هم برای کشاورزان و هم برای دیواره بزرگ مرجانی"  :نلسون خاطرنشان کرد

 .رود دست میو از طریق خاک از ( آب باران)شویی  همچنین این پژوهشگران دریافتند که نیتروژن اضافی از چراگاه از طریق آب

با تعیین نرخ بهینه برای این کود جدید توانستیم به کاهش نیتروژن توسط آبشویی همراه با حفظ سودآوری آن ": وی ادامه داد

 ".برسیم

های کمی در اختیار مراتع لبنی در مناطق مناطق استوایی قرار دارد، اما با این حال استفاده از  هرچند زمین": نلسون تصریح کرد

 ".کود حاوی نیتروژن، زیاد است، بنابراین کاهش آلودگی در این حوزه می تواند بسیار قابل توجه اثرگذار باشد مقدار

های مرجانی در جهان به  ترین مجموعه صخره دیواره بزرگ مرجانی، در سواحل کوئینزلند در شمال شرقی استرالیا قرار دارد و بزرگ

 ./است  نی یونسکو به ثبت رسیدهآید و در فهرست آثار میراث جها شمار می
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - 1۹۳۱مرداد  11: تاریخ

  اقلیمی و آفاتاقلیمی و آفاتهشدارهای هواشناسی کشاورزی برای پیشگیری از گزند تغیرات هشدارهای هواشناسی کشاورزی برای پیشگیری از گزند تغیرات 

به گزارش ایانا، سازمان هواشناسی کشاورزی با صدور اطالعیه ای برای تمام استان ها توصیه های فنی الزم برای پیشگیری از 

 .خورشیدی اعالم کرد ٢٥خسارات گزند گرمای شدید یا انواع آفات و بالیای طبیعی را برای مقطع زمانی یازدهم تا شانزدهم مرداد 

ا، سازمان هواشناسی کشاورزی با صدور اطالعیه ای برای تمام استان ها توصیه های فنی الزم برای پیشگیری از ه گزارش ایان

 .خورشیدی اعالم کرد ٢٥خسارات گزند گرمای شدید یا انواع آفات و بالیای طبیعی را برای مقطع زمانی یازدهم تا شانزدهم مرداد 

 :اردبیل و زنجاناستان های آذربایجان های شرقی و غربی، · 

 :باغبانی· 

 . انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی بالمانع است· 

 تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها · 

مصرف کود سرک و مدیریت دور آبیاری در مزارع یپاز و سیب زمینی، و گوجه فرنگی برای مقابله با تنش های · 

 رطوبتی

 هرس سبز در باغات میوه به خصوص باغات انگور و کنترل آفت زنجره مو از طریق هرس سبز سرشاخه های جوان· 

 ردیابی و کنترل آفت شب پره مینوز در مزارع گوجه فرنگی· 

 کنترل آفت زنجره مو از طریق هرس سبز سرشاخه های جوان· 

 مبارزه با شته وسفیدک در مزارع سبزی سیفی· 

 آبیاری در باغات میوه برای مقابله با خسارت های ناشی از تنش ها و استرس های رطوبتی مدیریت دور· 

 تغذیه درختان زیتون با کود اوره · 

 ردیابی مگس زیتون با استفاده از تله های فرمونی و کارت زرد در باغات زیتون· 

 مبارزه با تریس ، سفیدک ها ، پوسیدگی ریشه در مزارع پیاز· 

 پایش آفات وبیماری در مزارع سیب زمینی · 

و محلول پاشی با کود ( ازته)اجرای عملیات داشت از جمله مدیریت تغذیه بویِژه مصرف کود سرک· 

 (کلروکلسیم)کلسیمی

مبارزه با بیماریهایی نظیر غربالی، پوسیدگی ریشه و طوقه، سفیدکها و لکه سیاه در درختان میوه دانه دار و هسته · 

 دار

 مبارزه تلفیقی با کرم گلوگاه انار · 

 مبارزه با انواع کنه در مزارع سبزی و سیفی و باغات· 

 :زراعی· 

 ...پایش آفات وبیماری در مزارع ذرت و پنبه و· 

 مصرف کود سرک و مدیریت دور آبیاری در زراعت های چغندر قند و ذرت برای مقابله با تنش های رطوبتی· 
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برداشت بهینه و کاهش ضایعات در مزارع گندم و کلزا و انتقال سریع به انبارها و مکانهای  تمهیدات الزم به منظور· 

 مناسب 

انجام عملیات حفاظتی از جمله اجرای شخم اطراف مزارع جهت پیشگیری از هرگونه عواقب قبل و بعد از برداشت · 

 غالت 

 مدیریت آبیاری در مزارع چغندرقند و ذرت· 

 هی در مزارع پس از برداشت غالت با استفاده از خاک ورزهای حفاظتیمدیریت بقایای گیا· 

 ...مبارزه با آفات و بیماری های شایع در زراعت چغندر قند از جمله برگ خوارها، شته ها و پوسیدگی ریشه و· 

 :دام داری· 

 تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها · 

 :زنبورداری· 

 محافظت از کندوها در برابر وزش باد · 

 :منابع طبیعی· 

 خودداری از ایجاد آتش در مراتع با توجه به باال بودن دما و وزش باد و امکان وقوع آتش سوزی · 

 : استان های کرمانشاه، کردستان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد· 

 :باغبانی· 

 . انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی بالمانع است· 

 تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها · 

 در باغات میوه به خصوص باغات جدید (نزدیک شدن فواصل آبیاری)کاهش دور آبیاری · 

حرارت و به منظور جلوگیری از هدر رفت رطوبت عملیات هرس سبز در تاکستان های دیم با توجه به باال بودن درجه · 

 موجود در خاک

 کنترل مزارع گوجه فرنگی برای مبارزه با پروانه مینوز گوجه فرنگی طبق توصیه کارشناسان کلینیک گیاه پزشکی· 

 مبارزه به موقع با کنه های نباتی در باغات میوه با توجه به وجود گردوغبار واثرات آن بر روی درختان· 

 نمونه گیری از برگ درختان میوه جهت انجام آزمون برگ جهت توصیه های تغذیه ای دقیق · 

 آبیاری مزارع و باغات در ساعات خنک شبانه روز به علت گرمای هوا· 

 مبارزه مکانیکی با علف هرز عروسک پشت پرده در مزارع سیب زمینی و گوجه فرنگی· 

ایی علیه آفت مگس مدیترانه ای درباغات درختان هسته دار و نیز پروانه مبارزه با استفاده از تجهیزات غیر شیمی· 

 مینوز گوجه فرنگی در این مزارع و نیز در کشت های سیب زمینی

 شستشوی تاج درختان به منظور زدودن گرد و غبار روزهای اخیر· 

گیاه انگلی سس درحاشیه جاده ها، بین مزارع، اطراف آبراهه ها ،کانال های آبیاری، باغات و  مبارزه و جمع آوری· 

 مزارع یونجه 
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 :زراعی· 

 مبارزه باسفیدک سطحی در مزارع چغندرقند· 

 عدم برگچینی در مزارع چغندر قند جهت حفظ عیار باالی قند در غده های چغندر قند· 

 ه جهت استحکام طوقه و در مزارع چغندر قند برای حفظ سالمت غده مصرف کود مایع بر در مزارع یونج· 

 توقف کاشت ارقام دیررس ذرت و شروع کاشت ارقام میان رس · 

 مصرف کودهای ریز مغذی در مزارع بر اساس نتایج آزمون خاک · 

ارگانیسم های عدم آتش زدن کاه وکلش و جای مزارع گندم وجو برداشت شده جهت جلوگیری از بین رفتن میکرو· 

 خاک

 :دام داری· 

 تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها · 

 :زنبورداری· 

 محافظت از کندوها در برابر وزش باد · 

 تأمین آب مورد نیاز زنبور عسل در سطح زنبورستان ها· 

 : استان های گیالن و مازندران· 

 : باغبانی· 

 احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روز های چهارشنبه و پنج شنبه به دلیل بارش پراکنده · 

 تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها· 

 جمع آوری جوانه های بنجی از روی بوته های چای· 

 های جالیزی  برداشت انواع سبزی و میوه· 

 های مرکبات درصورت نیاز آبی و درنظر گرفتن شرایط آب و هوایی اری منظم باغآبی· 

 های نرک و خشکیده هرس تابستانه درختان مرکبات و حذف شاخه· 

با در نظر )پاشی جهت افزایش کیفیت میوه و تأمین سالمت درختان  تأمین کلسیم میوه مرکبات با انجام محلول· 

 (گرفتن شرایط آب و هوایی

ارزه با مگس زیتون با نصب انواع تله های جلب کننده و محلول پاشی درختان در باغات با تراکم باالی مگس مب· 

 زیتون با توجه به مناسب شدن شرایط اقلیمی

 حذف پاجوش ها و تنه جوش ها و علف های هرز پای درختان· 

 در کیوی( تابستانه)انجام هرس سبز · 

 درختان هلو و شلیل کنترل شیمیایی آفت شپشک توت در· 

 ها آزمون برگ درختان مرکبات جهت تعیین دقیق نیاز عناصر غذایی به منظور افزایش مقاومت در برابر تنش· 

 ها خودداری از هرگونه شخم و شیار در باغات میوه جهت جلوگیری از اختالل فعالیت ریشه· 
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ان ونهالستان ها بر اساس توصیه کارشناس مدیریت مبارزه مکانیکی و شیمیایی با مینوز به خصوص در نهال های جو· 

 و مراکز خدمات 

 مبارزه مکانیکی و شیمیایی شیمیایی و به کارگیری تله های نوری علیه کرم سفید ریشه در باغات مثمر و غیر مثمر · 

 با توجه به فعالیت آفت پروانه سفید اشجار( هرس و قطع شاخه های آلوده)مبارزه مکانیکی · 

 علف های هرز در باغات چای وجین· 

 : زارعی· 

 .باشد های پراکنده طی روزهای آتی ، برداشت شالی از مزارع رسیده با رعایت احتیاط ، بالمانع می با توجه به بارش· 

 ها ، آفات و بهبود مواد آلی خاک شخم تابستانه مزارع گندم، جو و کلزا جهت کاهش بیماری· 

 خروج آب مازاد داخل کرت ها در مزارع برنج وارد شده به مرحله رسیدگی باز نمودن ورودی کرت ها جهت· 

 کنترل شیمیایی بیماری بالست برنج بر اساس توصیه کارشناسان مدیریت و مراکز خدمات· 

 :نوغان داری· 

درختان در صورت وجود کرم برگ خوار توت سریعاً نسبت به جمع آوری و از بین بردن آن اقدام گردد به خصوص در · 

 حاشیه راه ها

 جمع آورى سرشاخه هاى آلوده وسوزاندن آنها جهت مبارزه با کرم برگخ وار پروانه سفید در باغات توت· 

 :زنبورداری· 

 محافظت از کندوها در برابر بارش ها و وزش باد · 

 : دام و طیور· 

 تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها · 

 : شیالت· 

 های سردآبی  تنظیم ورودی و خروجی آب استخرهای پرورش ماهی ·

 عدم کوددهی به استخرها با توجه به شرایط نامساعد جوی فعلی و ابری بودن هوا· 

 : استان گلستان· 

 :باغبانی· 

 . انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی بالمانع است· 

 تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها · 

 خودداری از سم پاشی مزارع گوجه فرنگی، جالیزو خیار که به مرحله برداشت رسیده اند· 

 در مزارع جهت کنترل آفت کرم میوه خوار گوجه فرنگی در صورت نیاز ( تریکو کارت)رهاسازی عوامل بیولوژیک · 

 :زراعی· 

 (کدو و خیار)خودداری از مصرف بیش از حد مجاز کود ازته در بین فواصل چین های برداشت محصوالت جالیزی · 

 آماده سازی بستر به منظورکشت ذرت ، سورگوم و ارزن· 
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 کنترل میزان رطوبت و تهویه انبارهای دپوی بذر گندم و جو · 

 ری از خسارت آفات انباری بازدید از انبارهای دپوی بذور گندم و جو جهت جلوگی· 

 و برگ خوار در مزارع پنبه و سویا طبق دستورالعمل حفظ نباتات..( سنک و عسلک و )کنترل آفات مکنده· 

انجام مبارزه بیولوژیک یا شیمیایی با سموم توصیه شده در صورت مشاهده تخم ریزی یا الرو آفت کرم غوزه در · 

 حفظ نباتات مزارع پنبه و سویا با توصیه کارشناسان

رهاسازی عوامل بیولوژیک در مزارع شالی در صورت نیاز جهت مبارزه با کرم ساقه خوار شالی طبق نظر کارشناسان · 

 حفظ نباتات 

 در صورت نیاز مبارزه جهت کنترل آفت کرم ساقه خوار ذرت با هماهنگی با کارشناسان حفظ نباتات· 

 مزارع پنبه سله شکنی، وجین علف های هرز و تنک کردن · 

 :دام داری· 

 تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها · 

 :زنبورداری· 

 استقرار کلونی های زنبور عسل در مزارع آفتابگردان · 

 :شیالت· 

با توجه به شرایط جوی به پرورش دهندگان عزیز توصیه می گردد ضمن لحاظ نمودن دمای محیط و آب نسبت به · 

و مدیریت غذا دهی اقدام نموده همچنین در غنی سازی استخرها با در نظر گرفتن میزان امالح موجود و  غذادهی

  .میزان باروری آب استخرها کوددهی را انجام دهند

 :استان های تهران، البرز، قم، قزوین، مرکزی و سمنان· 

 :باغبانی· 

 . انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی بالمانع است· 

 تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها · 

 انجام عملیات کودپاشی سرک کود ازته در مزارع ذرت و سیب زمینی· 

 حذف برگ های آلوده با توجه به شرایط جوی و احتمال شیوع پروانه مینوز گوجه فرنگی· 

یب زمینی با توجه به گرم بودن روزهای گذشته و احتمال طغیان پایش و مبارزه بر علیه زنجرکها در مزارع ذرت و س· 

 آفت

  در باغات میوه به خصوص باغات جدید با توجه به گرم شدن هوا(نزدیک شدن فواصل آبیاری)کاهش دور آبیاری · 

ل انجام هرس سبز دردرختان میوه علی الخصوص درختان سیب با توجه به اهمیت آن در تشکیل جوانه های گل سا· 

 آینده

 ها خودداری از هرگونه شخم و شیار در باغات میوه جهت جلوگیری از اختالل فعالیت ریشه· 
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۹۹ 
 

عدم حذف علف های هرز کف باغات انار، به جز علف هرز مرغ با توجه به شدت تابش آفتاب جهت افزایش رطوبت · 

 نسبی باغ و کاهش ترکیدگی انار ها 

ه گونه ای که میوه های آن در بین سایر شاخه و برگ ها قرار گرفته و از تابش کج نمودن شاخه های میوه دار انار ب· 

 مستقیم آفتاب در امان باشد، جهت مقابله با آفتاب سوختگی میوه ها

در صورت امکان تقسیم کرت ها به کرت های کوچکتر جهت مقابله با کم آبی و کاهش هدررفت آب در سطح مزارع و · 

 باغ ها

ف و هرس سرشاخه های گیاهان زینتی هچون شمشاد ، ترون، برگ بو، سرو و به جهت گرمای شدید خودداری از حذ· 

 و احتما خشک شدن آنها

 :زراعی· 

 پایش آفت کنه به خصوص در مزارع ذرت و سیب زمینی· 

 : دام داری· 

 تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها · 

 ا در مسیر رودخانه های فصلی و مسیل هاخودداری از از چرای دام ه· 

 :زنبورداری· 

 محافظت از کندوها در برابر وزش باد · 

 :منابع طبیعی· 

 خودداری از ایجاد آتش در مراتع با توجه به افزایش دما و کاهش رطوبت هوا و امکان وقوع آتش سوزی های گسترده · 

 :شیالت· 

 گرم شدن هوا و کاهش اکسیژن محلول در آب هوا دهی استخرهای پرورش ماهی با توجه به· 

 :استان های اصفهان و یزد · 

 :باغبانی· 

 . انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی بالمانع است· 

 تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها با توجه به گرمای هوا· 

 مای هواافزایش آبیاری مزارع و باغات به علت گر· 

باغداران انار جهت باال بردن کمیت و کیفیت محصول انار ، نسبت به دادن کود های ازته همراه با آب آبیاری به میزان · 

 .کیلوگرم در هکتار اقدام نمایند۶66تا  ۸6

باغداران پسته جهت باال بردن کمیت و کیفیت محصول پسته در واحد سطح، نسبت به دادن کود های سرک به · 

 .ار حدود یکصد کیلوگرم در هکتار، همراه با آبیاری کافی اقدام نمایندمقد

 مبارزه با گیاه انگلی سس درحاشیه جاده ها، بین مزارع، اطراف آبراهه ها کانال های آبیاری، باغات و مزارع یونجه· 

 درباغات انگوربه منظورتهویه داخل گیاه ومقابله باکمبودآب و نوردهی گیاه (کارسبز)انجام هرس سبز· 
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عدم حذف علف های هرز کف باغات انار، به جز علف هرز مرغ با توجه به شدت تابش آفتاب جهت افزایش رطوبت · 

 نسبی باغ و کاهش ترکیدگی انار ها 

به گونه ای که میوه های آن در بین سایر شاخه و برگ ها قرار گرفته و از تابش کج نمودن شاخه های میوه دار انار · 

 مستقیم آفتاب در امان باشد، جهت مقابله با آفتاب سوختگی میوه ها

در صورت امکان تقسیم کرت ها به کرت های کوچکتر جهت مقابله با کم آبی و کاهش هدررفت آب در سطح مزارع و · 

 باغ ها

ذف و هرس سرشاخه های گیاهان زینتی هچون شمشاد ، ترون، برگ بو، سرو و به جهت گرمای شدید خودداری از ح· 

 و احتما خشک شدن آنها

 (به علت تداوم گرما و احتمال شیوع آفت)اسپری آب بر روی خوشه های خرما در صورت مشاهده کنه گردآلود · 

ری و آپارتمانی، در صورت مشاهده آفت شپشک اسپری آب بر روی گیاهان زینتی باغچه ها، فضاهای سبز شه· 

 آردآلود ساحلی 

 مبارزه با آفت کنه تار عنکبوتی بااستفاده ازسموم تخصصی · 

 برداشت محصوالت باغی درساعات خنک روز · 

 :زراعی· 

 کاشت ذرت ارقام زودرس،درمناطق شمال غربی استان اصفهان درصورت تامین آب مورد نیاز · 

 ی و مصرف کودسرک ازته به صورت تقسیط شده در مزارع ذرتتنظیم دورآبیار· 

باتوجه به برداشت مزارع بذری گندم درمناطق غربی وجنوبی استان اصفهان ضمن تنظیم کمباین ودقت درکاهش · 

افت وریزش محصول پس ازبرداشت سریعا به محل های خرید بذرارسال وازذخیره سازی درفضای بازخودداری 

 .فرمایید

 :اریدام د· 

 تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها · 

 قرار دادن آب کافی و سالم جهت شرب دام ها با توجه به افزایش دمای هوا و آسیب پذیری دام ها به علت تنش گرما· 

 :منابع طبیعی· 

 خودداری از ایجاد آتش در مراتع با توجه به افزایش دما، کاهش رطوبت هوا و امکان وقوع آتش سوزی های گسترده · 

 کاهش و تنظیم دور آبیاری نهالکاری ها با در نظرگرفتن نیازآبی توسط ادارات منابع طبیعی· 

 :استان های خراسان شمالی و خراسان رضوی· 

 :باغبانی· 

 . ول پاشی و سم پاشی بالمانع استانجام عملیات محل· 

 تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها · 

 ها خودداری از هرگونه شخم و شیار در باغات میوه جهت جلوگیری از اختالل فعالیت ریشه· 
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 از شیوع بیماری سفیدکهرس سبز و بریدن برگ های اضافه درختان جهت ایجاد تهویه به منظور جلوگیری · 

 مبارزه شیمیایی باغات آلوده به لکه غربالی و آنتراکنوز ، سفیدک سطحی و سفیدک داخلی· 

عدم حذف علف های هرز کف باغات انار، به جز علف هرز مرغ با توجه به شدت تابش آفتاب جهت افزایش رطوبت · 

 نسبی باغ و کاهش ترکیدگی انار ها 

میوه دار انار به گونه ای که میوه های آن در بین سایر شاخه و برگ ها قرار گرفته و از تابش کج نمودن شاخه های · 

 مستقیم آفتاب در امان باشد، جهت مقابله با آفتاب سوختگی میوه ها

در صورت امکان تقسیم کرت ها به کرت های کوچکتر جهت مقابله با کم آبی و کاهش هدررفت آب در سطح مزارع و · 

 باغ ها

 :زراعی· 

 سله کشی جهت حفظ رطوبت در مزارع پنبه· 

 مبارزه با کرم آب خوار ذرت· 

 انتقال غالت برداشت شده به انبارهای استاندارد یا مراکز خرید و خودداری از دپوی آنها در مسیر رودخانه ها · 

 تنظیم دورآبیاری و مصرف کود سرک ازته در مزارع ذرت· 

 :دام داری· 

 م دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها تهویه و تنظی· 

 :زنبورداری· 

 محافظت از کندوها در برابر وزش باد · 

 :منابع طبیعی· 

خودداری از ایجاد آتش در مراتع با توجه به افزایش دما، کاهش رطوبت هوا و وزش باد و امکان وقوع آتش سوزی · 

 های گسترده 

 :شیالت· 

 ردآبی با توجه به گرم شدن هوا هوادهی استخرهای ماهیان س· 

 :استان های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان· 

 :باغبانی· 

 . انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی بالمانع است· 

 تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها· 

 جلوگیری از طغیان آفات کنه و مگس سفیدانجام مراقبت های الزم در گلخانه ها جهت · 

 آبیاری مزارع و باغات به علت افزایش دمای هوا· 

 جمع آوری و معدوم کردن میوه های آلوده ریخته شده در پای درختان انجیر، انار وسیب جهت کاهش آفات · 

 مبارزه با کنه تار عنکبوتی با شستشوی مناطق آلوده با آب · 
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 مغز خوار سیاه و طالیی با جمع آوری و سوزاندن دانه های آلوده رو ی درختان و روی زمین  مبارزه با آفت زنبور· 

سنبه زنی، بتنه، هرس شاخه های آلوده و همچنین از بین یردن الروهای سنین اول در صورت مشاهده سوراخ های · 

 فعال الروی و خاک اره های تازه پای درختان گردو 

 توجه به خسارت ناشی از پسیل پس از مشورت با کارشناسان گیاه پزشکی بهترین زمان سم پاشی با · 

 مبارزه شیمیای با مگس جالیز، جمع آوری میوه های آلوده و معدوم نمودن آنها با نظر کارشناسان گیاه پزشکی· 

ه مناسب بودن مبارزه غیر شمیایی با آفت مگس گیالس در باغات با استفاده از تله های زرد رنگ عمودی با توجه ب· 

 شرایط جوی

مبارزه با بیماری لکه موجی سیب زمینی، تناوب کشت و مدفون نمودن بقایای گیاهی در مناطق معتدله و سردسیر با · 

 توجه به مناسب بودن شرایط جوی

 مبارزه شیمیایی با آفت کرم خوشه خوار انگور در باغات دارای سابقه آلودگی · 

 :زراعی· 

 ی هرز مزارع ذرت و پنبهمبارزه با علف ها· 

 :دام داری· 

 تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها · 

 :زنبورداری· 

 محافظت از کندوها در برابر وزش باد · 

 :استان های فارس، بوشهر و هرمزگان· 

 :باغبانی· 

احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان فارس از روز دو شنبه تا جمعه و در استان بوشهر از روز · 

 چهارشنبه تا جمعه به دلیل بارش پراکنده 

 تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها · 

چکتر جهت مقابله با کم آبی و کاهش هدررفت آب در سطح مزارع و در صورت امکان تقسیم کرت ها به کرت های کو· 

 باغ ها

 هرس سبز و بریدن برگ های اضافه درختان جهت ایجاد تهویه به منظور جلوگیری از شیوع بیماری سفیدک· 

 ها خودداری از هرگونه شخم و شیار در باغات میوه جهت جلوگیری از اختالل فعالیت ریشه· 

 باغات به علت افزایش دمای هوا آبیاری مزارع و· 

 (ساعات ابتدایی یا پایانی)گوگرد پاشی تاکستان ها آلوده به سفیدک سطحی برای مبارزه با آن در ساعات خنک روز· 

 :زراعی· 

 تنظیم دورآبیاری ومصرف کود سرک ازته در مزارع ذرت· 

 :دام داری و مرغداری· 
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 و دامداری ها  تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها· 

 :زنبورداری· 

 محافظت از کندوها در برابر وزش باد · 

 :منابع طبیعی· 

خودداری از ایجاد آتش در مراتع با توجه به افزایش دما، کاهش رطوبت هوا و وزش باد و امکان وقوع آتش سوزی · 

 های گسترده 

 :استان های ایالم و خوزستان· 

 :باغبانی· 

 . انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی بالمانع است· 

 تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها · 

 آبیاری باغات و مرکبات با توجه به گرمای هوا· 

 جمع آوری رطب و خرما از نخیالت خوزستان و سپس آبیاری نخیالت با توجه به رطوبت باال· 

 دوانه و خربزهبرداشت هن· 

 چین برداری مزارع لوبیا و بادمجان· 

 :زراعی· 

 آماده سازی زمین زراعی جهت کشت ذرت و کنجد· 

 کنترل آفات و بیماری های مزارع شلتوک و ذرت· 

 سم پاشی مزارع شلتوک جهت مبارزه با علف هرز و اقدام به آبیاری و توزیع کود سرک· 

 هت کشت و شروع عملیات کاشت مزارع پیش کار ذرتاستفاده از بذور اصالح شده ذرت ج· 

 کاشت محصول ماش به عنوان کود سبز پس از برداشت گندم جهت افزایش حاصلخیزی خاک· 

 خودداری از آتش زدن بقایای مزارع و کاه و کلش به سبب فقر خاک و احتمال آتش سوزی عرصه های منابع طبیعی· 

 ن جهت مبارزه با کرم ذرت بهاره استفاده از زنبور پارازیتوئید براکو· 

 :دام داری و مرغداری· 

 تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها به منظور خنک نمودن آنها· 

 : شیالت· 

 به دلیل افزایش رطوبت   هوادهی استخرهای پرورش ماهی· 

/news/fa/ir.iana.www//:http٠٢٨1٨D%/٨%٢3%D٨%B1% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 1۹۳۱مرداد  1۱: تاریخ

  تنها فرماندار زن در حلقه محاصره مشاوران مرد و فضای مردساالرانهتنها فرماندار زن در حلقه محاصره مشاوران مرد و فضای مردساالرانه/ / گزارش یک زندگیگزارش یک زندگی

گوید که به ندرت شوهران افغان  میشود و چیزی  وارد اتاقش می "خلیل هاشم"گردد،  ها پس از آنکه معصومه به خانه باز می شب

: کنند، او یک پاسخ کلیدی دارد در حالی که بسیاری هاشم را مسخره و به او توهین می! "شام آماده است": کنند آن را تکرار می

 ."کنم من به معصومه افتخار می"

ه عنوان تنها فرماندار زن افغانستان در حالی که در حلقه مشاوران مرد و فضای مردساالرانه محاصره شده، ب "معصومه مرادی"

 .محکم در برابر جنسیت گرایی عمیق کشورش ایستاده است

 

به گزارش فرادید به نقل از خبرگزاری فرانسه، با ایجاد فضای جدیدی در افغانستان به عنوان تنها فرماندار زن این کشور دستیابی 

های  شود؛ جایی که سنت گامی بزرگ در افغانستان محسوب می" دایکندی"های سیاسی در والیت  مرادی به یکی از باالترین پست

 .های ترقی خواهانه درباره جایگاه زنان در جهان مخالف هستند سخت و سفت به شدت با ایده

اما تقریبا یک سال پس از آنکه اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان مرادی را در این سمت منصوب کرد شغل او با افزایش روز 

دهد  این مساله عذابی را نشان می. های محافظه کاران مذهبی و رقبایش مبنی بر برکناری او به ریسمانی بند است افزون درخواست

 .شود که او به عنوان تنها زن یک جمع مردانه محتمل می

م ادعای روشن فکری مرد: گوید ساله در حالی که در دفتر کارش در نیلی، مرکز والیت دایکندی نشسته است، می ٠3مرادی 

 .توانند وجود یک زن را در این سمت تحمل کنند کنند اما بسیاری از آنها حتی نمی می

این بانوی . من اجازه نخواهم داد که مردها ساکتم کنند و جامعه به چنین واکنشی از سوی زنان عادت ندارد: دهد وی ادامه می

 .دهد ای آهنین برای حیات از خود نشان می ، غریزهتر کوتاه قامت افغان با چهره آرام و رفتاری آرام

مرادی به عنوان مادر دو فرزند سال گذشته از سوی غنی برای ریاست در دایکندی انتخاب شد اما اعتراضات علیه او حتی پیش از 

 .کردند می رسیدنش به دایکندی آغاز شد در حالی که رقبای مرد سیاسی او مکررا به فقدان تجربه فرمانداری او اشاره

مرادی از آن زمان توانسته در این سمت باقی بماند اما رنجش و عذاب این تحمل زمانی نمایان شد که هنگام خروج از دفترش در 

 .نیلی گروهی از مردان مسلح وی را تعقیب کردند

تر  دیگری کمی آن طرف "!مصرف بی": گوید کند، خطاب به او می گذرد و مردی از کنارش عبور می در حالی که از خیابان می

 !"شاید فقط باید فرماندار زنان باشد": گوید می

اند اما  های وسیعی داشته های بسیار بزرگی برداشته و پیشرفت تاکنون گام ٢٥٥4زنان افغان از زمان سقوط رژیم طالبان در سال 

 .اند هم چنان در زندگی عمومی حذف شده باقی مانده

در سراسر افغانستان این عقیده وجود : دهد کشور افغانستان در برنامه توسعه سازمان ملل دراین باره توضیح می، مدیر "دوگالس که

توانند دریافت کنند نیاز  رهبران خانم به تمامی حمایتی که می. دارد که تمام مردم این کشور برای فرمانداری یک زن آماده نیستند

تاکنون یک کلوب مردانه بوده است که در نشست اخیر شورای والیتی آن هم به خوبی سیستم کنترل دولتی در دایکندی .دارند

کرد حرف  قابل درک و برداشت بود که همگی غیر از یک نفر مرد بودند؛ زنی که در انتهای اتاق جای گرفته بود و هر وقت تالش می

 .شد بزند، با اشاره دست رئیس جلسه مجبور به سکوت می
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عضوی که عضویتش به تمسخر گرفته شده . من اخیرا یک زن را در شورای والیتی جایگزین یک مرد کردم: هدد مرادی توضیح می

وی که دارای مدرک مدیریت بازرگانی است بدون داشتن رابطه یا نفوذ سیاسی در نقطه مقابل مردانی قرار دارد که با داشتن .است

 .اند مت فرمانداری سایر والیات قرار گرفتهعمیق در سیستم سیاسی این کشور در س  پارتی و روابط

ها  همه این. به گفته ناظران، نفرت و انزجار علیه مرادی نه تنها نشان دهنده جنسیت گرایی بلکه بر هم خوردن منافع سیاسی است

ی چندین ماه در دایکند. های متعددی دارد گیرد که فرمانداری در آن چالش در حالی است که دایکندی در بین والیاتی قرار می

شود، در حالی که اقتصاد محلی آن را درختان کم جان بادام تشکیل  سال به دلیل بارش برف از والیات دیگر افغانستان جدا می

حد و حصر در این منطقه مانند بمبی  در این میان بیکاری بی. دهند و همین هم به تغییرات ظالمانه آب و هوایی وابسته است می

 .اند های توسعه تاکنون تنها روی کاغذ وجود داشته رنامهساعتی است و ب

اکثر  در اینجا مدارس هستند اما اکثر آنها ساختمان ندارند، اینجا بیمارستان هست اما : گوید لی، یک خوار و بار فروش در نیلی می

 می این مشکالت را حل کند؟تواند تما کنم اما آیا یک فرماندار زن می من از قدرت گیری زنان حمایت می. دکتر ندارند

 .ها را تشدید کرده است المللی به افغانستان نیز مقابله مرادی برای حل این بحران های بین در همین حال کاهش کمک

هر کس در سمت فرماندار چه زن و چه مرد با کاهش منابع و : اهلل رادمنش، معاون فرماندار دایکندی، در این باره معتقد است حبیب

 .واجه استبودجه م

سال . با به خطر انداختن قدرت در کابل چهار زن را به سمت وزارت برگزیده است ٢٥41غنی از زمان روی کار آمدن در سال 

گذشته برای اولین بار در تاریخ افغانستان غنی یک زن را برای ریاست دادگاه عالی این کشور برگزید اما پارلمان وی را تایید نکرده 

کاران مذهبی مجبور شد یکی دیگر از زنان فرماندار در والیت  وی همچنین پس از اعتراضات محافظه. گزین کردندو یک مرد را جای

 .غور را از سمتش برکنار کند

برای تقویت نقش زنان در جامعه غنی نباید در : کند بان حقوق بشر به غنی توصیه می ، محقق حقوق زنان در دیده"هیسر بار"

 .تاه بیایدها کو مقابل مخالفت

تواند  اما او دست کم می. ها وجود دارد که مرادی نیز به سرنوشت تنها همکار زن خود در والیت غور دچار شود اکنون برخی نگرانی

 .همسرش: روی حمایت یک نفر حساب کند

ه ندرت شوهران افغان آن گوید که ب شود و چیزی می وارد اتاقش می "خلیل هاشم"گردد،  ها پس از آنکه مرادی به خانه باز می شب

 "!شام آماده است": کنند را تکرار می

 ."کنم من به معصومه افتخار می": کنند، او یک پاسخ کلیدی دارد در حالی که بسیاری هاشم را مسخره و به او توهین می
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - 1۹۳۱مرداد  1۹: تاریخ

  ::وگو با ایاناوگو با ایانا  دبیر انجمن حمایت از دریاچه ارومیه در گفتدبیر انجمن حمایت از دریاچه ارومیه در گفت

 ها به ارومیه با کمک کشاورزان احتمال بازگشت آرتمیا با رشد جلبک/ آب دریاچه ارومیه نیم متر باالتر از سال گذشته است

های شور  دهنده احیای دریاچه و احتمال بازگشت آرتمیا به آب ها است که نشان علت رشد جلبک دریاچه ارومیه بهتغییر رنگ آب 

 .اکنون سطح آب نیم متر باالتر از مدت مشابه سال قبل برآورد شده است دریاچه است و هم

چه و احتمال بازگشت آرتمیا به دهنده احیای دریا ها است که نشان علت رشد جلبک تغییر رنگ آب دریاچه ارومیه به

 .اکنون سطح آب نیم متر باالتر از مدت مشابه سال قبل برآورد شده است های شور دریاچه است و هم آب

بارندگی مناسب زمستان و بهار سال : وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت دبیر انجمن حمایت از دریاچه ارومیه امروز در گفت

اکنون سطح آب دریاچه نسبت به مدت مشابه سال گذشته نیم  های دریاچه ارومیه شده و هم باعث تغذیه حوضه گذشته و امسال

توان گفت که دو میلیارد  با افزایش دما و شروع فصل گرما شدت تبخیر افزایش داشته و می: فر افزود امید شایان.متر باالتر است

توان از شدت  رسد در شرایط حاضر با محدود کردن پخش آب دریاچه می ر مینظ مترمکعب حجم تبخیر دریاچه ارومیه است و به

 .تبخیر کاست

 ها احتمال بازگشت آرتمیا با قرمزی جلبک

ها داخل  ها و باکتری علت رشد جلبک تر خواهد شد، به تغییر رنگ آب دریاچه که با شدت گرفتن گرما غلیظ: وی خاطرنشان کرد

 .مجدد دریاچه استدهنده احیای  آب بوده که نشان

های خاص و شوری زیاد آب دریاچه است که هیچ اثر  قرمز شدن رنگ دریاچه ارومیه بر اثر وجود این جلبک: فر ادامه داد شایان

 .منفی برای حیات دریاچه ندارند

کشاورزان بازگشت های اجرایی و کمک  در صورت ورود آب بیشتر به دریاچه ارومیه از طریق همکاری همه دستگاه: وی تصریح کرد

 .آرتمیا در دریاچه محقق خواهد شد

 .کاهد ها با فتوسنتز و جذب انرژی خورشید از شدت تبخیر می ها و باکتری رشد جلبک: فر یادآور شد شایان

 ارومیه یک میلیارد تومان بودجه گرفت

یای دریاچه ارومیه اختصاص داده شده است، هرچند دو میلیارد تومان بودجه برای اح: دبیر انجمن نجات دریاچه ارومیه تأکید کرد

 .اما تاکنون یک میلیارد تومان آن پرداخت شده است

رود و اقدامات عملیاتی، وضعیت دریاچه ارومیه در شرایط مساعدی قرار دارد، اما با افزایش  با تغییر آب سیمین: وی اظهار داشت

حضور و رشد بیشتری دارند، اما اگر شوری آب بیشتر از میزان کنونی  ها توانایی های مرداد و شهریور این جلبک شوری آب در ماه

 ./ها وجود دارد شود، احتمال از بین رفتن جلبک
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - 1۹۳۱مرداد  11: تاریخ

  ساالنه پنج برابر بودجه عمرانی کشور، خسارت فرسایش خاک داریمساالنه پنج برابر بودجه عمرانی کشور، خسارت فرسایش خاک داریم/ / وضعیت خاک از آب بدتر استوضعیت خاک از آب بدتر است

های کشور  گویند، اما برخی دیگر معتقدند وضعیت خاک سابقه آب سخن می هرچند این روزها بیشتر کارشناسان از بحران بی

 .تر از آب است کننده نگران

های  گویند، اما برخی دیگر معتقدند وضعیت خاک سابقه آب سخن می ران بیهرچند این روزها بیشتر کارشناسان از بح

 .تر از آب است کننده کشور نگران

تر  در حالی که مسئله خاک از آب مهم: وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت رئیس انجمن علوم خاک ایران امروز در گفت

 .دهد رسد کسی به آن اهمیت نمی نظر می است، اما به

قسمت اعظم مشکالت آب، : منوچهر گرجی با اشاره به اینکه هنوز بحث خاک برای مسئوالن موضوعیت پیدا نکرده است، افزود

تواند آب را در  عنوان مثال وقتی نتوان از خاک به خوبی مراقبت کرد، به مرور زمان نفوذناپذیر شده و نمی به. ریشه در خاک دارد

های اخیر، میزان سیل در مناطق مختلف کشور افزایش یافته و  به همین دلیل است که در سال: کردوی خاطرنشان .خود جذب کند

کند؛ زیرا وقتی آب راهی به داخل زمین پیدا نکند، روی سطح سرازیر شده و گذشته از  های زیادی را به جامعه وارد می خسارت

 .آورد، بخش بزرگی از آن هدر خواهد رفت خسارتی که به بار می

درصد افزایش داد، در حالی که  4٥٥توان راندمان تولید محصول را تا  به گفته گرجی، با مدیریت کامل خاک کشاورزی، می

 .درصد در باال بردن راندمان نقش دارند 1٥تا  ٠٥های آبیاری نوین،  پروژه

دالر خسارت به کل جامعه  ٢٨ین کشور، وزارت کشاورزی آمریکا اعالم کرده که به ازای هر تن فرسایش خاک در ا: وی ادامه داد

شود، این در حالی است که فرسایش خاک ما طبق کمترین آمارها به صورت ساالنه، دو میلیارد تن برآورد شده و با این  وارد می

کل بودجه شود؛ به عبارتی حدود پنج برابر  میلیارد دالر در سال، خسارتی است که از این طریق به این سرزمین وارد می ٥٠حساب 

 .عمرانی کشور

رئیس جمهور آمریکا با تشکیل سازمان حفاظت خاک، در مقابل  4٢٠٥البته در دهه : رئیس انجمن علوم خاک ایران تصریح کرد

طوری که آن سازمان منحل شد؛ زیرا دیگر نیازی به وجودش  سال، مشکل خاک را حل کرد به ٥٥بحران ایستاد و در مدت کمتر از 

تنها سازمانی در این زمینه تشکیل  اما در ایران با وجود مشکالت فراوانی که در این حوزه وجود دارد، نه: معتقد استگرجی .نداشتند

های نجات خاک، بیشتر به دست  پردازد و طرح نشده، بلکه معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی هم بیشتر به مقوله آب می

 .میلیارد دالر برای آب هزینه کردند، اما برای خاک یک ریال هم تعلق نگرفت 4٥جاری کمااینکه در سال . شود فراموشی سپرده می

مسئوالن باید : وی با اشاره به حضور امروز رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در مجلس برای اصالح الیحه خاک، اظهار داشت

عالوه بر آن تهیه نقشه خاک و . مرحله اجرا بگذارد تر تصویب کنند و وزارت جهاد کشاورزی هم آن را به قانون خاک را هرچه سریع

 ./رسد نظر می ناپذیر به تعیین ردیف بودجه برای خاک در برنامه ششم توسعه از ضروریاتی است که اجتناب
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 انتصابات

 آیانا - 1۹۳۱مرداد  1۱: تاریخ

  دبیر جدید انجمن تولیدکنندگان کودهای کشاورزی انتخاب شددبیر جدید انجمن تولیدکنندگان کودهای کشاورزی انتخاب شد

 .در بیست و ششمین جلسه هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان کودهای کشاورزی کشور، دبیر جدید این انجمن انتخاب شد

اورزی کشور، دبیر جدید این انجمن در بیست و ششمین جلسه هیات مدیره انجمن تولید کنندگان کودهای کش

 .انتخاب شد

به گزارش خبرنگار ایانا، در بیست و ششمین جلسه هیات مدیره انجمن تولید کنندگان کودهای کشاورزی کشور، محسن سیروس، 

 . عضو هیات مدیره این انجمن به اتفاق آراء و با حفظ سمت، به عنوان دبیر جدید انجمن یاد شده نیز انتخاب شد

عضو به منظور ایجاد هماهنگی و نظارت بر کار تولید کنندگان کود  4٠٥انجمن صنفی تولید کنندگان کودهای کشاورزی با حدود 

و همچنین ایجاد رابطه تنگاتنگ با کلیه نهادهای درگیر با مسأله کود و برنامه ریزی برای میزان و چگونگی تولید کودهای مختلف، 

 .دسال پیش تأسیس ش ٢٥قریب به 

انجمن صنفی تولید کنندگان کودهای کشاورزی، بر اساس اساسنامه آن انجمنی است ملی، تخصصی و صنفی و مستقل از احزاب و 

گروه های سیاسی که شرکت های تولید کننده بخش خصوصی در آن گرد آمده اند تا ضمن ایجاد یک نظام حرفه ای، برای اعتالی 

به استقالل فنی و تکنولوژی پیشرفته منطبق با شرایط فرهنگی، اجتماعی، اقلیمی و حرفه خود بکوشند و در جهت دست یابی 

 .اقتصادی در خودکفائی کشور گام بردارند

گردانندگان انجمن یاد شده معتقدند است در حال حاضر با توجه به حضور کارشناسان و متخصصین با تجربه، قادر است نیازهای 

را از توسل به کارشناسان و تولید کنندگان خارجی بی نیاز کنند، امری که به نظر می رسد  کودی کشور را برطرف کرده و ایران

تاکنون در اقناع این امر توفیق چندانی نداشته اند و باید دید با انتخاب دبیر جدید که از چهره های خالق و پرتحرک انجمن یاد 

برای اعتالی صنفی تولید کنندگان کودهای کشاورزی در کشور  شده طی سال های گذشته بوده است، به عنوان دبیر چه تدابیری

 .اتخاذ خواهد کرد

مرداد ماه جاری مجمع عمومی عادی انجمن تولید کنندگان کودهای کشاورزی  ٢3الزم به ذکر است بر اساس اطالعیه این انجمن 

انتخاب اعضای علی البدل هیات .برگزار خواهد شددر خانه معلم تهران واقع در خیابان ولیعصر باالتر از میرداماد  43کشور ساعت 

 ./مدیره و بازرسان اصلی و علی البدل انجمن فوق، در دستور کار مجمع پیش رو است
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 بازار و قیمت ها

 فارس - ۳۱51۱511:  تاریخ

مرغ برزیل در روسیه با دامپینگ نصف قیمت فروخته مرغ برزیل در روسیه با دامپینگ نصف قیمت فروخته / / دالیل قیمت باالی مرغ صادراتی ایران در بازار جهانیدالیل قیمت باالی مرغ صادراتی ایران در بازار جهانی

  شودشود  میمی
قیمت مرغ : سال اخیر با ضرر به تولید ادامه دادند، گفت ٢دهندگان مرغ گوشتی با بیان اینکه مرغداران در  رئیس انجمن پرورش 

 . دالر است 1دالر است، در حالی که در خود برزیل  ٢برزیلی در روسیه کیلویی 

دهندگان مرغ گوشتی در مورد قیمت باالی تمام شده مرغ در کشور نسبت به سایر کشورها  محمد یوسفی رئیس انجمن پرورش

در داخل کشور بسیار متغیر است که همین مسئله روی قیمت مرغ نیز مؤثر است، چرا که قیمت ذرت  ها قیمت نهاده: اظهار داشت

 .شود تومان هزینه حمل نیز به آن اضافه می 4٥٥تومان رسیده که به ازای هر کیلو  ٢٥٥تومان به  ٠٥٥از کیلویی 

 ٨٨٥بورس عرضه شده که خود دولت نیز آن را  تومان در ٠٢٥ذرت داخلی کیلویی : وی با اشاره به قیمت ذرت داخلی هم گفت

 .خریم تر از آن چیزی است که ما می فروشد و قیمت جهانی ذرت اکنون بسیار متفاوت تومان می

سال اخیر محصوالت خود را با  ٢ای که مسؤوالن تنظیم بازار با ید به آن توجه کنند این است که مرغداران طی  نکته: یوسفی گفت

، چرا که تولید مازاد بر مصرف بود و صادرات هم به دلیل قیمت باالی تمام شده مرغ ایرانی در خارج از مرزها فروختند زیان می

 .توانست پاسخگو باشد نمی

های بهداشتی میان دو کشور،  یوسفی، قیمت باالی مرغ صادراتی ایران را به کشورهایی همچون روسیه، عالوه بر رعایت پروتکل

رسد، در صورتی که ممکن است در  دالر در بنادر روسیه به فروش می ٢مرغ برزیلی کیلویی : ر دانست و افزودمانعی برای این بازا

 .دالر باشد 1خود برزیل برای مردم کیلویی 

نرخ : های صادراتی و قیمت تمام شده کاالهایی همچون مرغ و تأثیر نرخ تسهیالت بانکی اشاره کرد و گفت وی به تأثیر مشوق

درصد و حتی در ژاپن برای کمک به تولید، بهره تسهیالت بانکی صفر درصد است، درحالی  1در کشوری همچون برزیل تسهیالت 

دهد، نقدینگی خود را از بازار آزاد  شود، تا جایی که تولیدکننده ترجیح می درصد تمام می ٠٥که این رقم برای تولیدکننده ایرانی 

 .های آن هم باالست تأمین کند که هزینه

گیرد، نیز این گونه توضیح داد که در این  های ایرانی که همواره مورد انتقاد قرار می یوسفی همچنین در مورد علت وزن باالی مرغ

 .کنیم، تا در آینده وزن کشتار مرغ بهینه شود زمینه با وزارت جهاد کشاورزی جلساتی را پیگیری می

های درشت به دلیل افت  صرفه مرغ: ای کرده و اذعان داشت گیری مرغ نیز اشاره نوی به تأثیر منافع تولیدکننده و فروشنده در وز

 .آید، در حالی که به زیان منافع ملی است تر به حساب می تر است و برای تولیدکننده، اقتصادی کشتاری پایین

لویی یک عدد مشخصی است کی ٢شده مرغ زنده  دهندگان مرغ گوشتی، سهم جوجه در قیمت تمام به گفته رئیس انجمن پرورش

 .کیلویی آن عدد بسیار کمتر خواهد شد و معاونت امور دام وزارت جهاد به دنبال اصالح این رویه است ٠که در مرغ 
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 بازار و قیمت ها
 فارس - ۳۱51۱51۹:  تاریخ

  دهددهد  فارس از وضعیت قیمت گوشت و مرغ گزارش میفارس از وضعیت قیمت گوشت و مرغ گزارش می
تومان تا  ٠٢٥٥فروشان متهم هستند مرغ در نقاط مختلف پایتخت از کیلویی  این بار ارزان/ ها نرخ در بازار مرغ4٥یک شهر و  

 . تومان بخرند 3٠٥٥گوید نهایتا مردم باید مرغ را کیلویی  تومان به فروش می رسد است اما رئیس این اتحادیه می ٢٥٥٥

این  ٢٥٥٥، ٨٨٥٥، ٨٢٥٥، ٨٥٥٥، 3٨٥٥، 3٠٥٥، 31٥٥، 3٢٥٥، 3٥٥٥، ٠٢٥٥: فاطمه بیات  ـ گروه اقتصادی ـ خبرگزاری فارس

 .نوسان قیمت در تاالر بورس نیست بلکه قیمت هر کیلوگرم مرغ در نقاط مختلف پایتخت استاعداد 

بیشتر که موضوع را به صورت میدانی . های مختلفی به فروش رفته است طی یک هفته اخیر، در هر نقطه پایتخت مرغ با قیمت

 .شود تر هم می کنیم مسئله جالب بررسی می

شود بدون آنکه قیمت بر روی تابلو نصب شده باشد و وقتی علت  هزار تومان فروخته می ٢٥٥٥الی هر کیلوگرم مرغ در مجیدیه شم

 .فروشیم خریم، گران هم می گوید گران می پرسیم می را از فروشنده می

زنیم و  ولی به این مسئله اکتفا نکرده و سری به بازار مرغ و گوشت در میدان امام حسین و خیابان خورشید در میدان شهدا می

 .ها متفاوت است تر اینجاست که در همین بازار هم قیمت جالب

گوید ما مرغ را عمده و به حجم زیاد  شویم، می کند و وقتی علت را جویا می هزار تومان عرضه می ٠٢٥٥داری مرغ را کیلویی  مغازه

 !تراض دارید؟فروشی ما اع فروشیم و حاال شما به ارزان خریم در نتیجه با سود کمتری هم می می

کنند فروشنده در مورد قیمت  ها هم همین رقم را اعالم می هزار تومان است که اغلب مغازه 3٠٥٥مغازه بعدی قیمت مرغ کیلویی 

ها را تغییر دادیم و هر روز باید با مشتری سر و کله  گردید خسته شدیم بس که قیمت گوید به دنبال چه می مرغ با حالت عصبی می

 .بریم تومان را می ٥٥٥قیمت گران شد در صورتی که ما همان سود ثابت در هر کیلو  بزنیم که چرا

 .اگر آقایان بلد نیستند بازار را تنظیم کنند، چرا ما باید تاوان آن را بدهیم  :افزاید وی می

تومان توقع نداشته  3٥٥٥شود  یخرم و به یکباره فردا م هزار تومان می ٨وقتی من امروز مرغ را کیلویی : گوید دار دیگری می مغازه

آور مغازه  های سرسام تر بفروشم مضاف بر آنکه ماهانه باید چندین میلیون تومان اجاره بها بپردازیم و هزینه باشید که مرغ را ارزان

 .باید روی قیمت مرغ سرشکن شود

 گویند مشتریان چه می

او در مورد نوسان . تری بتواند تهیه کند رود، به امید آنکه مرغ ارزان خانمی میانسال برای خرید مرغ از این مغازه به آن مغازه می

گیرند و معلوم است که باید تغییر قیمت کیلویی هزار  های میلیونی می اند و حقوق آقایان پشت میز نشسته: گوید قیمت مرغ می

زندگی همسر بیمار و دو فرزند به همراه  هزار تومان حقوق باید کمک خرج ٨٥٥تومان برایشان مهم نباشد اما برای منی که با 

 .اجاره خانه باشم، هزار تومان در هر کیلو هم مهم است

از وقتی قیمت گوشت قرمز گران شد مرغ را : گوید دار طلب کرده و می محمدی مردی جوان است که فقط یک عدد مرغ از مغازه. م

خریدیم حاال توان خریدش را نداریم  را هم که قبالً سه تا سه میحتی در برخی غذاها جایگزین گوشت قرمز کردیم اما همین مرغ 

چون فقط همین یک قلم نیست و اگر بخواهید هزینه خرید برنج، روغن، لبنیات را هم جزو اقالم اصلی . و به یک عدد رسیده است

هزار  ٢٥٥ی من کارگر که یک میلیون و هزار تومان هزینه کنم و برا ٠٥٥خانوار هستند جمع بزنید باید ماهانه حداقل برای سه نفر 

 .های زندگی را بپردازم رقم کمی نیست بها و سایر هزینه گیرم و باید اجاره تومان حقوق می

http://www.farsnews.com/
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وضعیت بازار گوشت هم دست کمی از بازار مرغ ندارد تا جایی که هر کیلوگرم گوشت شقه گوسفندی در نقاط مختلف تهران از 

رسد در خیابان خورشید میدان شهدا  بازار شهرستانی در میدان امام حسین به فروش می راه مولوی،هزار تومان از چهار ٢٢کیلویی 

ای از جمله  بندی فروشگاه زنجیره هزار تومان و بسته ٠٠آباد  هزار تومان، یوسف ٠1هزار تومان، میدان فردوسی  ٠٢تا  ٠4کیلویی 

 .رسد هزار تومان به فروش می 1٥شهروند تا کیلویی 

گوشت : گوید اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی جویا شدیم و او در این مورد می وع قیمت گوشت گوسفند را از علیموض

هزار تومان برای  ٠٠تا  ٠٢تومان افزایش داشته و اکنون باید در نهایت هر کیلو  ٥٥٥گوسفند طی سه هفته اخیر هر هفته کیلویی 

 .هزار تومان باالتر است ٥و قیمت گرد ران در هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه فروخته شود 

کند، باید موضوع را به مسؤوالن  فروشی می ها نظارت دارند ولی اگر کسی گران بازرسان ما تا حد امکان بر قیمت: افزاید وی می

 .منتقل کنند

: گوید در پایتخت، دل پر دردی دارد و میهای متفاوت مرغ  خانی رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی نیز در مورد قیمت یوسف

های متفاوتی در سطح پایتخت هستیم در صورتی که قیمت هر کیلو مرغ  طی دو هفته اخیر متاسفانه شاهد فروش مرغ با قیمت

 .تومان برای هر کیلوگرم به مردم فروخته شود 3٠٥٥هزار تومان رسیده است و در نهایت مرغ کیلویی  3برای توزیع امروز به 

مردم دقت کنند که : کند فروشند، تصریح می هزار تومان می ٢وی در پاسخ به اینکه پس چرا برخی مرغ را زیر این قیمت یا تا 

چرا که مشکل ما بیشتر از . داران حتماً قیمت مرغ را روی تابلو درج کرده باشند و ارزان فروشی را هم چندان باور نکنند مغازه

 .کنند فروشی می ی در قالب کمآنهایی است که ارزان فروش

ای یا  های دوره فروش مشخص است که معموالً یا در بازرسی تکلیف گران: کند خانی در توضیح بیشتر این موضوع تصریح می یوسف

نکه فروشند ندارد غافل از ای شود اما متأسفانه تعزیرات کاری به آنهایی که زیر قیمت مصوب مرغ می اطالع مردمی با آن برخورد می

 .هزار تومان بفروشند ٠٢٥٥خرند  هزار تومان می 3شود وقتی مرغ را به صورت عمده کیلویی  باید پرسید چگونه می

کنند  فروشان با دستکاری ترازو و کم فروشی قیمت را تعدیل می به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی پایتخت اکثر ارزان

 .شوند و گاهی هم باید به کیفیت مرغ شک کرد نمی و اکثر مشتریان هم متوجه این موضوع

 .کند که هیچ کمبودی در بازار مرغ وجود ندارد او بر این نکته تأکید می

 شود بازار با دستور دادن از پشت میز تنظیم نمی* 

قیمت تمام شده ها یا باال بودن  هر بار که گزارشی میدانی از وضعیت کاالهای اساسی تهیه کردیم، یا عدم نظارت بر قیمت

کننده و یا کمبود در بازار یک پای مشکل بود و هر چیز نوشتیم به جای آنکه فکری به حال کوچک شدن سفره قشر ضعیف  تولید

دانند و با  غافل از آنکه اصحاب رسانه خود را چشم و گوش گویای جامعه می. بشود، به یکی برخورد و فقط جوابیه دریافت کردیم

کنند نسبت به این مشکالت آگاه کنند  کنند تا مدیرانی را که وقت خود را بیشتر در جلسات سپری می ی میانعکاس مشکالت سع

 .تا شاید راه حلی برای آن بیندیشند

شود تنظیم بازار بلکه باید چرخه  اینکه پشت میزت بنشینی و دستور بدهی که باید قیمت فالن کاال در بازار فالن قدر بشود، نمی

 .خواهی برخی افراد در آن دخیل است را هم جدی گرفت فروشی که گاهی زیاده یع و خردهتولید، توز

 آ/انتهای پیام
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 بازار و قیمت ها
 آیانا - 1۹۳۱مرداد  1۹: تاریخ

های عشایر در ایام های عشایر در ایام   سازمان میادین پذیرای دامسازمان میادین پذیرای دام/ / رد پای دالالن عید قربان در افزایش قیمت گوشت گوسفندیرد پای دالالن عید قربان در افزایش قیمت گوشت گوسفندی

  پرمصرفپرمصرف

های حاصل از پرواربندی به بازار کمبودی وجود ندارد، تنها دالالن این عرصه هستند که با احتکار قصد دارند بازار  دلیل عرضه دام به

 .درا متشنج جلوه دهن

های حاصل از پرواربندی به بازار کمبودی وجود ندارد، تنها دالالن این عرصه هستند که با احتکار  دلیل عرضه دام به

 .قصد دارند بازار را متشنج جلوه دهند

ریزی برای  نامهوگو با خبرنگار ایانا از وجود دام مازاد عشایری و بر های عشایری ایران امروز در گفت مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی

شود، اما این مسئله دلیل  های عشایر کمتر عرضه می در فصل حاضر تعداد دام: بار خبر داد و گفت عرضه در میادین میوه و تره

 .شود که بخواهیم از کمبود آن در بازار روایت کنیم نمی

رو خواهیم شد و در حال حاضر نیز  سبک روبه از یک ماه آینده که فصل کوچ عشایر است، با فراوانی دام: سیدجلیل میرزاهد افزود

 .شوند هایی که در چرخه پرواربندی هستند برای عرضه به مرور وارد بازار می دام

ها در ایام پرمصرفی چون  بار و سازمان شهرداری بر اساس قراردادهای منعقدشده با سازمان میادین میوه و تره: وی خاطرنشان کرد

 .شود گانه تهران انجام می ٢٢ر در مناطق عید قربان، عرضه دام عشای

ای سودجو وجود دارند که  توان به کمبود نسبت داد، بلکه عده هزار تومانی قیمت گوشت را نمی افزایش دو تا سه: میرزاهد ادامه داد

 .ی نصیبشان شودشهریورماه است، سود بیشتر ٢٢ها را برای سود بیشتر پروار کنند تا در ایام عید قربان که  خواهند دام می

 .ها را در این بین دید کننده عمده ربطی ندارد و باید نقش واسطه نوسانات قیمت گوشت در بازار به دامدار و توزیع: وی تصریح کرد

 تن تولید گوشت قرمز کشور 0٠66بینی افزایش  پیش

های عشایری، در تمام فصول سال، دام برای عرضه  دامبا پرواربندی : های عشایری ایران یادآور شد مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی

هزار و  شود هفت بینی می تن به تولید گوشت اضافه شد و امسال نیز پیش 4٥٥هزار و  ای که در سال گذشته شش گونه داریم؛ به

 .تن به تولید اضافه شود ٥٥٥

بینی سازمان امور عشایر حاکی از آن  پیش: تأکید کرد هزار رأس برشمرد و ٥٥٥های پروارشده در سال گذشته را  میرزاهد تعداد دام

 .هزار رأس برسد 3٥٥تا  ٠٥٥است که در سال جاری به 

ها تأثیر بگذارد، بنابراین برای جلوگیری از افت  صادرات دام زنده نیز به مقداری نیست که بتواند بر قیمت: وی در پایان اظهار داشت

 .نجام شودقیمت هر کیلوگرم گوشت صادراتی جزئی ا

شود و طی چند ماه اخیر، قیمت پایین از مشکالت این  درصد گوشت قرمز کشور توسط عشایر تأمین می ٢٥گفتنی است، تأمین 

بخش بوده است، نوسانات قیمت گوشت در روزهای اخیر دوباره دست دالالن این عرصه است که برای سود بیشتر و فروش باالتر در 

 ./بازار را متشنج نشان دهندایام عید قربان قصد دارند 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - 1۹۳۱مرداد  11: تاریخ

  ماراتن افزایش قیمت گوشت گوسفند و مرغماراتن افزایش قیمت گوشت گوسفند و مرغ

 .کشورهای عراق و امارات قیمت گوشت گوسفند در تهران هزار تومان افزایش یافته است با صادرات غیرقانونی دام زنده به

اینبار گوشت گوسفند با افزایش ، پس از گرانی مرغ، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان حوزه کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

 .قیمت هرکیلو حدود هزارتومانی مواجه شده که در صورت عدم کنترل بازار این گرانی شدت بیشتری می گیرد

ای  های سردخانه سرد کردن گوشت به دلیل کاهش وزن و افزایش هزینه بر این اساس عالوه بر اینکه افزایش دما،اجرای طرح پیش

 .ه، قاچاق دام نیز به گرانی دامن زده استموجب افزایش قیمت شد

درصدی دام زنده در میادین تهران اظهار  ٠٥در این ارتباط علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با اشاره به کاهش 

ت گوشت با صادرات غیرقانونی دام زنده از کرمانشاه و شهر پیران شهر استان کردستان به کشورهای عراق و امارات قیم: داشت

 .گوسفند در تهران هزار تومان افزایش یافته است

با رسیدن عید قربان در ماه آینده و حجم باالی ذبح : وی قاچاق دام زنده در این فصل را غیرقابل پیش بینی دانست و ادامه داد

 .گوسفند باید پیش بینی الزم برای تامین نیاز این ایام انجام شود

هزار  4٠امروز قیمت دام زنده : هفته گذشته گفت  ٠تومانی به صورت هفتگی گوشت گوسفند در  ٥٥٥ملکی با اشاره به افزایش 

هزار تومان در  ٠٢تا  ٠4تومان ، و گوشت شیشلیک  ٢٨٥٥٥هزار تا  ٢٨تومان در میادین گوشت گوسفند به صورت عمده فروش 

رماه امسال اما در این مدت شاهد رشد قیمت اقالم اصلی از تی بر اساس این گزارش با وجود تک رقمی شدن نرخ تورم .بازار است

سبد خانوار همچون مرغ و شکر بوده ایم که بخشی از آن به دلیل مدیریت نادرست بازار ، به هم خوردن عرضه و تقاضا و کنترل 

تا گرانی و نابسامانی  اوضاع از سوی دالالن صورت گرفته است؛ به طور قطع این امر نظارت بیشتر مسئوالن مربوطه را می طلبد

 .گریبانگیر سایر کاالهای اساسی نشود

/news/fa/ir.yjc.www//:http٥34٥٠٠٨D%/٨٥%٢%D٨%A3%D٨ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/news/5715668/%D9%85%D8%A7%D8


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته دوم مرداد 

 

4۳ 
 

 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - 1۹۳۱مرداد  1۱: تاریخ

  خیار ارزان شدخیار ارزان شد/ / تحوالت بازار میوه تحوالت بازار میوه 

هزار تومان  ٢درصدی نسبت به هفته گذشته به قیمت  4٥در حال حاضر قیمت خیار با کاهش :رئیس اتحادیه میوه و سبزی گفت

 .رسیده است

اقتصادی باشگاه خبرنگاران گروه  ، تجارت و کشاورزیصنعتحسین مهاجران رئیس اتحادیه میوه و سبزی در گفتگو با خبرنگار 

قیمت میوه در میادین میوه و تره بار در مقایسه با هفته گذشته تغییر چندانی نداشته و : با اشاره به قیمت میوه اظهار داشت جوان،

 .نی کمی کاهش یافته استقیمت خیار به سبب فراوا تنها 

درصد داشته  4٥با توجه به فصل تولید و مازاد بر نیاز مصرف پیش بینی می شود که قیمت ها کاهش جزئی حدود : وی افزود

درصدی نسبت به هفته  4٥در حال حاضر قیمت خیار با کاهش : مهاجران با اشاره به کاهش قیمت خیار خبر داد و گفت.باشد

 .ار تومان رسیده استهز ٢گذشته به قیمت 

 ٥هزا رتومان، سیب گالب و شبرنگ  4٥نرخ هر کیلو گیالس : رئیس اتحادیه میوه و سبزی با اشاره به قیمت انواع میوه بیان کرد

 ٢٥٥هزار و  ٢هزار تومان، بوته ای  ٢هزار تومان، خیار گلخانه  ٥تومان،بذر خارجی  ٥٥٥هزار و  1هزار تومان، آلبالو بذر داخلی 

 .تومان است ٢٥٥تومان، خربزه هزار و  ٨٥٥الی  1٥٥تومان، هندوانه  ٥٥٥هزار و  1مان،موز تو
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 برنامه و سیاست ها

 فارس - ۳۱51۱511:  تاریخ

  پور موافقت نکردپور موافقت نکرد  از استعفای رئیس اتاق ایران هیأت رئیسه اتاق ایران با استعفای جاللاز استعفای رئیس اتاق ایران هیأت رئیسه اتاق ایران با استعفای جاللپس پس 
پور استعفای وی را به رسم امانت تا بهبود و  های جالل  اتاق بازرگانی ایران اعالم کرد هیأت رئیسه این اتاق ضمن قدردانی از تالش 

 . ر وظایف اتاق ایران خواهد بوددا سالمت کامل محفوظ نگه خواهد داشت و در این مدت عهده

که دور هشتم اتاق ایران آغاز شد، تالش مجدانه  ٢1خرداد سال  ٢1به نقل از اتاق بازرگانی ایران، از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

آغاز شد و اتاق ایران در جهت پویایی اقتصاد کشور ای از سوی همه ارکان اتاق در یکی از مهمترین مقاطع تاریخی اقتصاد کشور 

 .های خود را در بهره گیری از بستر جدید کسب و کار کشور متمرکز نمود تمام همت خود را به کار بست و فعالیت

ر و اقدامات خستگی ناپذی. در این مورد نقش ریاست اتاق جناب آقای محسن جالل پور بسیار تعیین کننده و بی بدیل بوده است

مؤثر ایشان، در کنار احساس مسئولیت و عشق و عالقه به بخش خصوصی ایران بر کسی پوشیده نیست و خدمات ارزنده ایشان 

 .ماندگار خواهد بود

احساس مسئولیت . متأسفانه کسالت پیش آمده و نیاز به استراحت برای مدتی اتاق را از فعالیت آقای جالل پور محروم خواهد کرد

ای برای واگذاری تصمیم در چنین  زیز و اعالم استعفا از جانب ایشان به هیأت نمایندگان اتاق ایران اقدام متواضعانهپذیری این ع

 .شرایطی به هیات نمایندگان به عنوان رکن عالی اتاق ایران بود

ودی و سالمت کامل محفوظ نگه های ریاست، استعفای ایشان را به رسم امانت تا بهب هیأت رئیسه اتاق ایران ضمن قدردانی از تالش

 .خواهد داشت و در این مدت عهده دار وظایف اتاق خواهند بود

امید . با حضور مجدد جناب آقای جاللپور در هیات نمایندگان و تشریک مساعی با ایشان تصمیم نهایی اتخاذ می شود... ان شا ا

 .است اتاق ایران همچنان از وجود ایشان بهره مند شود
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 1۹۳۱مرداد  1۹: تاریخ

  محورمحور  توانمندسازی زنان روستایی و توسعه عدالتتوانمندسازی زنان روستایی و توسعه عدالت

بر  های دامی  جوامع روستایی و عشایری بخش وسیعی از تولیدات کشاورزی و فرآورده در کشور ما با توجه به خصوصیات و بافت

های نو که  عنوان زن خانه و ناظم امور اقتصاد خانواده در تصمیمات و پذیرش ایده عهده زنان بوده و عالوه بر آن زن روستایی به

 .و سهیم است شود، تأثیر و نفوذ داشته منجر به بهبود وضعیت اقتصادی خانواده می

 پوربقائی سادات کرمانی سعیده

بر  های دامی  در کشور ما با توجه به خصوصیات و بافت جوامع روستایی و عشایری بخش وسیعی از تولیدات کشاورزی و فرآورده

های نو که  ایدهعنوان زن خانه و ناظم امور اقتصاد خانواده در تصمیمات و پذیرش  عهده زنان بوده و عالوه بر آن زن روستایی به

طور کلی دو سوم  زنان در این حوزه به. شود، تأثیر و نفوذ داشته و سهیم است منجر به بهبود وضعیت اقتصادی خانواده می

. دهند از تولید را تشکیل می عنوان نیمی از نیروی انسانی فعال بخش مهمی زنان روستایی به. های روزمره را به عهده دارند فعالیت

ای برعهده دارند و از زمانی که انسان آموخت برای زنده  نه کاشت، داشت و برداشت محصوالت کشاورزی نقش عمدهآنان در زمی

 .آوری و نگهداری محصوالت کشاورزی بودند ماندن باید غذا تهیه کند، زنان به فکر جمع

اطر، با وجود اهمیت و نقش بارز زنان در ابعاد و اند و شاید به همین خ ها از لحاظ اجتماعی و اقتصادی نامرئی مانده اما این واقعیت

گذاری  های توسعه، سرمایه منظور توزیع و ایجاد زیرساخت های اجرا شده به جوانب مختلف زندگی روستایی و در تحوالت و برنامه

باید بدانیم که زنان . های پشتیبانی برای آنان صورت گرفته است های آموزشی ترویجی و کلیه فعالیت بسیار محدودتری در زمینه

های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تربیت کند طبعا  ای که بخواهد نسلی بارور و پویا در زمینه اند و جامعه نیمی از پیکره هر جامعه

 .نیازمند نیروی عظیم زنان خواهد بود

ی باشیم و در تخصیص منابع و توزیع توانیم حافظ عدالت اجتماع های زنان در امور مختلف می کارگیری توانایی و خالقیت با به

همچنین ارزش کار زنان روستایی چه در کشورهای توسعه یافته و چه در حال توسعه . منافع توسعه توازن بهتری برقرار کنیم

هایی که از سوی زنان روستایی در کشاورزی معیشتی  در این راستا فعالیت. همواره از بعد تاریخی مورد غفلت قرار گرفته است

های اقتصادی کشورها نادیده گرفته  گیری فعالیت گیرد در اندازه داری انجام می بازارهای کار محلی و مزارع و همچنین در خانه

از نظر مقایسه بین کشورهای صنعتی و در حال توسعه، سهم زنان در امر توسعه و در مقایسه با مردان به حدود هشت .شود می

ل در مقام مقایسه با مردان، در یک حالت نامتعادل هستند و در بسیاری از کشورهای در حال زنان از نظر اشتغا. رسد درصد می

های سیاسی کارهای تولیدی و کسب تحصیل چه به واسطه قوانین تبعیض آمیز و چه بر اثر  توسعه، زنان از نظر مشارکت در فعالیت

دهد که برای پویایی  ئل در مجموع ما را به سوی این تفکر سوق میاین مسا. اند های آموزشی تقریباً در حاشیه قرار گرفته ممنوعیت

تر و مؤثرتر وارد عرصه  صورت پررنگ جامعه و استفاده از منابع انسانی در دسترس برای رسیدن به توسعه نیاز است که زنان به

 .های اجتماهی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی شوند فعالیت

هایشان برای ارائه نظریات، استفاده بهینه از زمان، کنترل منابع، برقراری ارتباط با  درک ظرفیتافزایش توانایی زنان به نمایش یا 

وقوع چنین . ها، پاسخ به وقایع و مانند آنها وابسته است که خود محصول فرآیند تواناسازی هستند دیگران، آغاز کردن فعالیت

به نفس، احترام به خویش، احساس نمایندگی، و به معنای واقعی و وسیع تغییراتی، در بخش توانمندسازی فردی، وابسته به اعتماد 

عنوان یک نماینده، وقار و  کلمه احساس وقار و متانت و در توانمندسازی جمعی وابسته به شناسایی گروهی، احساس جمعی به

 .متانت گروهی، خودسازی و مدیریت است
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وسعه روستایی امروزه یکی از اهداف اساسی توسعه متوازن و پایدار در بخش عالوه بر موارد مذکور توانمندسازی زنان در حوزه ت

در این بخش توانمندسازی زنان در مذاکره، برقراری ارتباط، توانایی دریافت پشتیبانی، توانایی . رود شمار می روستایی و عشایری به

 .رود شمار می ای آنان به های توسعه یتدفاع از حقوق خود، حفظ وقار و شأن شخصی، اجتماعی و کاری، از اصول فعال

هایی از قبیل دفتر امور زنان روستایی وابسته  در تحقق اهداف باال، جهت سازماندهی در زمینه توانمندسازی زنان روستایی، سازمان

توجه به  ریزی مشارکتی با های چون توانمندسازی زنان روستایی در جهت برنامه به وزارت جهاد کشاورزی اهداف و مأموریت

ها و  ها، شبکه ها، اتحادیه نیازهای محلی در تعامل با نیروهای دولتی، حمایت از بنیه اقتصادی زنان روستایی در قالب تشکل

آوری، تأمین دسترسی زنان روستایی  های تولید، افزایش دسترسی زنان روستایی به خدمات آموزشی، ترویجی، پژوهشی و فن تعاونی

 .کند ی و حل مسئله و مشکل زنان کشاورز و روستایی به وسیله ترویج و آموزش دنبال میبه خدمات بخش کشاورز

تری  تر و ایفای نقش فعال ای است، و زنان توانمند، قادر به عمل در ابعاد گسترده از منظر دفتر مذکور تواناسازی یک مسئله توسعه

 ./فاه برای زنان روستایی خواهد بودها برای ایجاد تغییر عادالنه در جهت افزایش ر در تمامی جنبه

/news/fa/ir.iana.www//:http٠٢٢٨٥D%/٨%D%AA٨٨%٢ 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 1۹۳۱مرداد  1۹: تاریخ

تسهیلگر زن روستایی و عشایری برای تسهیلگر زن روستایی و عشایری برای   03660366تالش تالش / / انداز کالن وضعیت زنان روستایی و عشایریانداز کالن وضعیت زنان روستایی و عشایری  چشمچشم

  برهم خوردن نظام جنسیتی در روستابرهم خوردن نظام جنسیتی در روستا/ / نهادسازی و توسعه اشتغالنهادسازی و توسعه اشتغال

مهاجرت مردان روستا به شهر باعث برهم خوردن توازن جنسیتی شده است، مهاجرت مردان باعث شده تا زنان و حتی دختران 

ها به  با این همه از آنجا که مالکیت زمین. ده روی دوش آنان قرار بگیردجوان، سرپرست خانوار شوند و فشار معیشت اعضای خانوا

 .شود عنوان درآمد خانوار در جایی محاسبه نمی شود و خلق ارزش اضافی به نام آنان نیست، کار آنان در جایی ثبت نمی

 :نخعی فروزان آصف -( ایانا)خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

مهاجرت مردان روستا به شهر باعث برهم خوردن توازن جنسیتی شده است، مهاجرت مردان باعث شده تا زنان و حتی  :اشاره

با این همه از آنجا که مالکیت . دختران جوان، سرپرست خانوار شوند و فشار معیشت اعضای خانواده روی دوش آنان قرار بگیرد

. شود عنوان درآمد خانوار در جایی محاسبه نمی شود و خلق ارزش اضافی به ثبت نمی ها به نام آنان نیست، کار آنان در جایی زمین

دنبال آن بوده تا بتواند در حوزه زنان در سه بخش  اندازی تشکیالت مستقلی به با راه 4٠3٢وزارت جهاد کشاورزی از ابتدای سال 

هاشم، مشاور  در این باره فروغ بنی. عمل بیاورد عاجلی به توسعه اشتغال و کارآفرینی اقدامات -٠نهادسازی و  -٢سازی  ظرفیت -4

انداز کالن وضعیت زنان روستایی و  وگو با ایانا چشم وزیر جهاد کشاورزی و مدیرکل دفتر امور زنان روستایی و عشایر در گفت

 .عشایری را ترسیم کرد

 چه پراکندگی است؟یافتگی و یا عقب نگاه داشته شدگی زنان دارای  از نظر جغرافیایی توسعه

بر اساس مطالعات انجام شده توسط معاونت امور زنان و خانواده، از نظر پراکندگی جغرافیایی در مناطق شرق و جنوب شرقی 

هایی از زنان  های برخوردار هم گروه اگر چه در استان. ها است های مرزی وضعیت زنان بدتر از سایر بخش کشور، همچنین در استان

 .برند های مختلف رنج می محرومیتهستند که از 

 در شرایط کنونی مهاجرت مردان به شهر، روی وضعیت زنان در روستا چه تأثیرات عمیقی برجای گذاشته است؟

طور کلی تابعی است از وضعیت خانوار روستایی است، با این وجود آن چه موضوع زنان روستایی و  وضعیت زنان روستایی به

سازد، موضوع مهاجرت مردان از روستا به شهر،  کند و حائز اهمیت و توجه می موضوع خاص مطرح میعنوان یک  عشایری را به

مهاجرت فزاینده از روستا به شهر باعث کاهش شاخص نسبت . است( اعم از متأهل ومجرد)ظهور پدیده زنان سرپرست خانوار 

وجود مجرد بودن، در غیاب مردان خانواده، سرپرستی و  دخترانی که با. جنسی و افزایش تعداد دختران مجرد روستایی شده است

 .مسئولیت اعضای خانوار را به عهده دارند

های  اگرچه مهاجرت. مهاجرت در ایران همانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه، در مراحل نخست، انفرادی عمدتاً مردانه است

سر  ریزی برای افرادی که هنوز در روستاها به توان با توجه و برنامه اما میشود،  های دائم می انفرادی پس از مدتی تبدیل به مهاجرت

 .برند از این اتفاق جلوگیری کرد می

 توانیم به بازگشت افراد مهاجر به روستا امیدوار باشیم؟ در چه صورت می

ن یا برادران بیشتر باشد قطعاً تمایل به اند اعم از همسران، پدرا اگر درآمد افراد در روستا نسبت به درآمد افرادی که مهاجرت کرده

صورت موضوع  نظر من با این استراتژی الزم است موضوع زنان روستایی و عشایری در برنامه ششم به به. یابد بازگشت افزایش می

تر  به مراتب سخت اند، به روستا در عین حال اعتقاد ما بر آن است، بازگرداندن افرادی که مهاجرت کرده. خاص مورد توجه قرار گیرد

ریزی برای این گروه با هدف توانمندسازی،  کنند؛ بنابراین برنامه از نگه داشتن افرادی است که در حال حاضر در روستا زندگی می
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دهد که  های مختلف نشان می بررسی. دهد بهبود وارتقای سطح زندگی، تمایل به ماندن در روستا را در این افراد افزایش می

های کسب و کار در شهر، کارهای  با توجه به محدودیت. امل مهاجرت در حال حاضر کسب شغل و درآمد استترین ع مهم

نگری در زمینه  ریزی مناسب، با همه جانبه های اخیر، چنانچه برنامه درآمد و باال بودن هزینه زندگی در شهر در سال ای و کم حاشیه

 .ل ماندگاری در روستاها وجود داردتوسعه کسب و کار در روستاها صورت گیرد، احتما

 برای توجه به زنان در حوزه روستایی چه اقدامی صورت گرفته است؟

های  اگرچه در سال. ای است که تشکیالت مستقلی در حوزه زنان روستایی و عشایری دارد وزارت جهاد کشاورزی تنها وزارتخانه

دلیل فقدان تشکیالت و نیروهای اجرایی در صف  اند، اما به زه زنان پی بردهریزی در حو ها به ضرورت برنامه اخیر بسیاری از دستگاه

های تخصصی خود را به موضوع زنان  بار شورای عالی اشتغال یکی از کمیسیون برای نخستین. در عمل قادر به انجام این کار نیستند

ای مشترک انسان و دام دارد که از طریق ه های متعددی در زمینه آموزش بیماری وزارت بهداشت هم برنامه. اختصاص داد

های کشاورزی و در مناطق  طور قطع مشارکت بیشتر زنان در فعالیت به. کند تفاهمنامه با وزارت جهاد کشاورزی آنها را اجرا می

وع زنان تشکیالتی با موض 4٠3٢به این موضوع توجه کند و در  3٥های  روستایی باعث شده است که وزارت جهاد کشاورزی از سال

 .روستایی و عشایری در اینجا شکل بگیرد

 شود؟ دلیل آن چیست؟ ها و آمارهای رسمی گنجانده نمی با این همه فعالیت زنان روستایی چرا در ارزیابی

دی ویژه زمین و واحدهای تولی دلیل آن که مالک عوامل تولید و به های زیادی دارند، اما به زنان روستایی و عشایری اگرچه فعالیت

کنند، اطالعات دقیقی از کم و کیف مشارکت اقتصادی آنها موجود  نیستند و به عبارتی در بخش غیررسمی اقتصاد فعالیت می

مشخصات سایر . در آمارهای کشاورزی تنها آمار آن دسته از زنانی وجود دارد که سرپرست خانوار و مالک زمین هستند. نیست

کنند تاکنون در هیچ سرشماری وارد نشده است، اما مطالعات موردی که  انوادگی فعالیت میعنوان اعضای کشاورزی خ افرادی که به

های مرتبط با  دهد که مشارکت زنان در فعالیت گیری بوده است، نشان می های خاصی انجام شده و عمدتاً بر اساس نمونه در استان

 .ها است اهان دارویی بسیار بیشتر از سایر بخشامور دام، تولید سبزی و صیفی، فراوری محصوالت باغی، دامی و گی

 برداری زمین در حال افزایش است یا کاهش؟ آیا آماری وجود دارد که نشان دهد مشارکت زنان در حوزه بهره

درصد افزایش یافته است، حال  ٢٥برداران زن طی پنج سال بیش از  دهد که تعداد بهره نشان می ٢٥و  ٨٥مقایسه سرشماری سال 

اگرچه این ارقام گویای مشارکت . برداران مرد در همین دوره زمانی تنها دو دهم درصد افزایش داشته است ه تعداد بهرهآن ک

دهند که در زمینه  مطالعات موردی نشان می. دهنده افزایش مشارکت آنها است اقتصادی زنان روستایی و عشایری نیست، اما نشان

 .ویژه فراوری، حضور چشمگیری دارند ها به در سایر حوزه. نیستندبازاریابی و فروش، زنان چندان فعال 

 دهد؟ فعالیت زنان بیشتر در چه نوع نظام زراعی معنا می

عنوان عضوی از اعضای کشاورزی خانوادگی در کنار سایر افراد  کنند و چه زمانی که به صورت مستقل کار می زنان چه زمانی که به

 .کنند اندازی می های زراعی خرد فعالیت و کسب و کارهای کوچک راه عمدتاً در نظامخانواده مشغول به کار هستند، 

 هایی هستند؟ های زنان دارای چه خصوصیات و مزیت این نوع از فعالیت

 :این نوع کشت و کار و کسب و کار چند ویژگی دارد که شایان توجه است

بر خالف کارهای بزرگ که معموالً مکانیزه . شود ای انسانی انجام میه صورت دستی و با مهارت عمده کارهای آن به. کاربر است -

 .شود است و با ماشین انجام می
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اندازی کسب و کارهایی که با  راه. شود های پیچیده باعث کاهش هزینه می استفاده کمتر از ماشین و تکنولوژی. هزینه است کم -

 .اندازی کرد توان کسب و کارهای آبرومند راه های کم هم می با پول. خواهد شود، سرمایه اولیه زیادی نمی محوریت زنان انجام می

 .دنبال دارد های کاربر طبیعتاً مشارکت مردم را به فعالیت. صورت گروهی است مبتنی بر مشارکت مردم و به -

ت تحصیالت عالیه نداشته ها هستند، ممکن اس افرادی که درگیر این نوع از فعالیت. های فردی است نیازمند دانش و مهارت -

 .باشند، اما به لحاظ تجربی افراد کارآزموده و ماهر هستند

 .رساند های استفاده شده در فرایند تولید وفراوری، کمتر به سالمت تولیدات آسیب می روش -

 :انندتوانیم به مواردی م بنابراین اگر بخواهیم مزیت نسبی تولیدات زنان روستایی و عشایری را برشماریم می

گیری از دانش  هزینه بودن، مبتنی بر امکانات، منابع و مواد اولیه داخلی، بهره سالم و طبیعی بودن محصوالت، مشارکتی بودن، کم

 .بومی و تجربی اشاره کنیم

اد کشور با ها دقیقاً در راستای پر کردن خالءهایی است که اقتص شود که برخی از این ویژگی ها مالحظه می با توجه به این ویژگی

های تولید، کاربردی نبودن دانش و فنون رایج یا وارداتی بودن دانش و فنون مورد  مانند بیکاری، باال بودن هزینه: رو است آنها روبه

های خود را به این  ها و برنامه کنیم تا سیاست عنوان اقتصاد مقاومتی امروزه درباره آن صحبت و تالش می در واقع آنچه به. نیاز

ها را  فقط باید این فعالیت. شود، متبلور شده است هایی که توسط زنان روستایی و عشایری انجام می سوق دهیم، در فعالیت سمت

 .ریزی کنیم بشناسیم و برای بهبود آنها برنامه

های خود به تأسیس تشکیالت مستقل در حوزه زنان روستایی و عشایری در وزارت جهاد کشاورزی  شما در صحبت

 های تدوین شده و بر چه اموری از مسائل زنان تمرکز دارد؟ های این تشکیالت در چه بخش کردید، سیاست اشاره

هایی که در این گروه برای توسعه روستایی و کشاورزی وجود دارد باعث  الزامات توجه به زنان روستایی و عشایری در کنار ظرفیت

 -٢سازی  ظرفیت -4: ان روستایی و عشایری در سه بخش تنظیم شودهای وزارت جهاد کشاورزی در حوزه زن شده تا سیاست

 توسعه اشتغال و کارآفرینی -٠نهادسازی 

ترین  سازی مهم در مورد ظرفیت. های مشخصی دارد ها و اجرایی کردن آنها، دفتر امور زنان برنامه در راستای تحقق این سیاست

هزار زن  در این باره بیش از هفت. تسهیلگر توسعه روستایی و عشایری استبرنامه دفتر، طرح انتخاب، آموزش و حمایت از زنان 

های  این افراد گروه هدف برنامه. زن تسهیلگر عشایری در روستاهای کشور وجود دارند ٢٥٥تسهیلگر توسعه روستایی و حدود 

 .آموزشی و ترویجی دفتر امور زنان هستند

های اعتبار خرد روستایی و عشایری است و در زمینه توسعه  سعه و تجهیز صندوقترین پروژه دفتر، تو در حوزه نهادسازی، مهم

های کارآفرینی و توسعه کسب و کارهای خرد و کوچک،  ای، آموزش حرفه -های فنی  اشتغال و کارآفرینی، این دفتر توسعه آموزش

 .های شغلی را در برنامه خود دارد های فنی و بازاریابی به خوشه مشاوره

های مرتبط با تکمیل زنجیره تولید، به  های درآمدزا با مد نظر قرار دادن آموزش بر این، دفتر امور زنان با شناسایی فعالیت عالوه

بیشترین درآمد وارزش افزوده . نمونه این نوع فعالیت در نوغانداری مشهود است. کند افزایش درآمد خانوار روستایی کمک می

فعال شدن این بخش به توسعه . جیره تولید و تبدیل پیله به نخ ابریشم و نخ به پارچه یا فرش استنوغانداری در فرایند تکمیل زن

کند، اما تاکنون برنامه مدونی برای حمایت از این طرح وجود  صنایع خرد و خانگی و افزایش درآمد روستاییان کمک شایانی می

غانداری و سازمان میراث فرهنگی شروع شده که امیدواریم با های خوبی از سوی مرکز نو در حال حاضر فعالیت. نداشته است

 .همکاری آنها بتوانیم این موضوع را به سرانجام برسانیم
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بخشی و  های میان آید همکاری نظر می تواند این سه هدف اساسی را محقق سازد؟ به تنهایی می اما آیا دفتر امور زنان به

 اهداف توانمندسازی زنان مدد برساند؟تواند به  دستگاهی در این زمینه می میان

دهد، تأثیر  های خود قرار می دفتر امور زنان چون با رویکرد نتیجه محور، و هدفمند، زنان روستایی و عشایری را تحت پوشش برنامه

اما بسیاری از  اجتماعی قابل توجهی در افزایش درآمد، توسعه اشتغال و بهبود معیشت خانوار روستایی و عشایری دارد، -اقتصادی 

عنوان مثال در مورد کد بهداشتی که برای بازاریابی و  به. های مختلف است ها چند وجهی است و نیازمند حمایت بخش فعالیت

برای ارائه تسهیالت و اعتبارات کوچک به زنان روستایی . عرضه محصوالت زنان بسیار مهم است، همکاری وزارت بهداشت الزم است

رویکرد فرایندی و تکمیل زنجیره تولید درباره بیشتر . ها الزامی است اندازی کسب و کارهای خرد، مساعدت بانک و عشایری در راه

 ./دستگاهی است محصوالت نیازمند همکاری و مشارکت بین

/news/fa/ir.iana.www//:http٠٢٢3٨DA%/%٨٠%D٨%B1%D٢% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 1۹۳۱مرداد  1۹: تاریخ

  سامانه متمرکز صدور مجوزهای کشاورزی راه اندازی شدسامانه متمرکز صدور مجوزهای کشاورزی راه اندازی شد

سامانه متمرکز صدور مجوزهای کشاورزی با هدف شفاف سازی خدمات، چابک سازی، کاهش زمان و هزینه ،افزایش بهره وری و در 

با راه اندازی سامانه متمرکز صدور مجوزهای کشاورزی، دیگر هیچ مجوز دستی و . دولت الکترونیک راه اندازی شد راستای توسعه

 .کاغذی قابل قبول نیست

 سامانه متمرکز صدور مجوزهای کشاورزی با هدف شفاف سازی خدمات، چابک سازی، کاهش زمان و هزینه ،افزایش 

 .الکترونیک راه اندازی شدبهره وری و در راستای توسعه دولت 

به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهادکشاورزی، به منظور اجرای ضوابط فنی و اجرایی توسعه الکترونیک و مصوبه کار 

ز یک گروه توسعه خدمات الکترونیکی وزارتخانه و با توجه به تنوع و تعداد مجوزهای صادره برای فراهم کردن امکان ارایه خدمات ا

درگاه واحد، سامانه متمرکز صدور مجوزهای بخش کشاورزی توسط مرکز فناوری اطالعان و ارتباطات وزارتخانه طراحی و راه 

کریم احمدی رییس مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات وزارت جهاد کشاورزی امروز در کارگاه آموزشی سامانه .اندازی شده است

راه اندازی این سامانه طی دو ماه اخیر در پنج استان فارس، یزد، اردبیل، البرز و گلستان به متمرکز صدور مجوزهای کشاورزی از 

 .خدمت در این پنج استان توسط سامانه مذکور انجام می شود ٠٥مجوز و  ٢3در حال حاضر صدور : صورت پایلوت خبر داد و گفت

مانه متمرکز صدور مجوزهای کشاورزی در تمام استان های کشور از این پس و با برگزاری این کارگاه آموزشی، سا: وی اعالم کرد

احمدی،توانمندسازی دولت برای کارآفرینی، عرضه موثر خدمات الکترونیکی یکپارچه، توانمندسازی و رضایت .راه اندازی خواهد شد

دازهای استفاده از فناوری های روز شهروندان برای دسترسی به خدمات الکترونیکی و در نهایت مقابله با فساد و جعل را از چشم ان

 .ارتباطی و توسعه الکترونیکی عنوان کرد

دولت به دنبال افزایش چابکی و کارایی و دسترسی شهروندان به خدمات و اطالعات با کیفیت و افزایش شفافیت و : وی ادامه داد

 .راه اندازی شده است پاسخگویی به مردم است و این سامانه در بخش کشاورزی نیز با این هدف طراحی و

در  IT رییس مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات وزارت جهاد کشاورزی با بیان این که ایران در زمینه فناوری اطالعات و ارتباطات یا

نداریم و این در حالی است که  IT ما به لحاظ رتبه جهانی، وضعیت مطلوبی در حوزه: جهان قرار دارد، اظهار داشت 4٥٢رتبه 

 .ی از کشورهای منطقه مانند بحرین، ترکیه و قزاقستان در رتبه جهانی بهتری از ما قرار دارندبعض

هزار نفر از کارکنان  ٨٥ما برای آموزش : وی درباره برگزاری دوره های آموزشی فناوری اطالعات کارکنان وزارتخانه تصریح کرد

هزار نفر در استان ها برای شرکت در این دوره های آموزشی ثبت  ٨تفاهم نامه با بخش خصوصی انعقاد کرده ایم و درحال حاضر 

 .نام کرده اند که باید این تعداد افزایش یابد

 بهبود کسب و کار با صدور مجوزهای الکترونیکی 

کز صدور با راه اندازی سامانه متمر: در این کارگاه آموزشی، قائم مقام معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهادکشاورزی گفت

 .مجوزهای کشاورزی، دیگر هیچ مجوز دستی و کاغذی قابل قبول نیست

این سامانه در راستای توسعه دولت الکترونیکی و ارایه خدمات بهتر به بهره برداران را ه اندازی شده و : قاسمی زانیانی افزود  

 .سهیل شودامیدواریم با توسعه بهتر این خدمات، فضای کسب کار در حوزه کشاورزی نیز ت

ما در زمینه صدور مجوزهای کشاورزی با تنوع مکانی و : وی با اشاره به گستردگی و تنوع فعالیت در بخش کشاورزی، اذعان داشت

شغلی وسیعی رو برو هستیم و به رغم این موضوع ،تحولی که طی سه سال اخیر در دولت تدبیر و امید در بخش کشاورزی اتفاق 
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 .ناشی از مدیریت، اعمال نظارت های وزیر جهادکشاورزی و تدوین برنامه های دقیق و درست می باشدافتاده بی نظیر است که 

ما در بدترین شرایط اقتصادی که کشور و دولت با رکود و تورم باال و رشد اقتصادی منفی و بیکاری روبرو بوده است : وی گفت

 .درصدی را تجربه کنیم ٥توانستیم در بخش کشاورزی رشد 

طی سه سال اخیر : درصد از فضای کسب و کار کشور، سهم بخش کشاورزی است، اظهار داشت ٠٥می زانیانی با بیان این که قاس

درصد بهبود پیدا کرده و یکی از شاخص های این بهبود، اصالح  ٢٥در دولت تدبیر وامید ،سهم کشاورزی در فضای کسب و کار 

 .فرآیند های صدور مجوزهای کشاورزی است

سامانه متمرکز صدور مجوزهای کشاورزی با افزایش کارآمدی و کارایی موجب ارتقای بهره وری و در نتیجه : تصریح کردوی 

استفاده بهینه از زمان می شود ضمن آن که شفافیت خدمات افزایش و تبعیض، فساد و رانت ها کمتر خواهد شد و ما از این طریق 

 .ه خدمات هم تسهیل کنیممی توانیم نظام سالمت اداری را در ارای

 لزوم بکارگیری تکنولوژی های روز

در این کارگاه آموزشی، احمد کبیری رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با تاکید بر لزوم بکارگیری 

ا سرعت،دقت و سهولت دولت وقتی کاری را به بخش خصوصی واگذار می کند انتظار دارد آن کار ب:تکنولوژی های روز،تصریح کرد

انجام شود و ما باید تالش کنیم به عنوان حلقه واسط میان دولت و بهره برداران با استفاده از تکنولوژی های روز در ارائه خدمات و 

 .صدور مجوزها اقدام کنیم

راهم کردن زیرساخت رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در عین حال خواستار حمایت دولت در زمینه ف

 .های الزم در این سازمان برای ارائه خدمات و صدور مجوزهای الکترونیکی شد

 واگذاری تصدی گری ها نشانه اعتماد وزارت جهاد کشاورزی به بخش غیر دولتی

های نظام در این کارگاه آموزشی، محمدرضا صفری رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور واگذاری تصدی گری ها را به سازمان 

اکنون : مهندسی کشاورزی و نظام دامپزشکی نشانه و تبلور اعتماد وزارت جهاد کشاورزی به این دو بخش غیر دولتی خواند و گفت

 .کارها با هزینه کمتر و با دقت بیشتر و روان تر در این دو نظام انجام می گیرد

با ارتباط گیری در بستر نرم افزار،صدور پروانه ها در حوزه :هزار نفر در این سازمان،اظهار داشت ٠1وی با اشاره به عضویت 

 .دامپزشکی را به صورت الکترونیکی آغاز کرده ایم

این گونه حمایت ها در واقع سرمایه گذاری است که منجر به : صفری سپس خواستار حمایت زیرساختی از این سازمان شد و افزود

 .بهبود برنامه های وزارتخانه می شود
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 1۹۳۱مرداد  11: تاریخ

  برای دریاچه ارومیه جدی گرفته نشد؟برای دریاچه ارومیه جدی گرفته نشد؟  ۶206۶206چرا قطعنامه سمینار چرا قطعنامه سمینار 

در گزارش این سمینار، تقریباً تمام . گذرد محیطی دریاچه ارومیه می تهدیدهای زیستدرباره  4٠3٥سال از سمینار سال  ٢٥

فجایعی که قرار است در آینده گریبانگیر منطقه شود، مورد بررسی قرار گرفته و اتفاقاً راهکارهایی درخور توجه و تأمل نیز در کنار 

 ...آن ارائه شده است

 :فخر زندی وحید -( ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران 

در گزارش این سمینار، تقریباً تمام . گذرد محیطی دریاچه ارومیه می درباره تهدیدهای زیست 4٠3٥سال از سمینار سال  ٢٥

فجایعی که قرار است در آینده گریبانگیر منطقه شود، مورد بررسی قرار گرفته و اتفاقاً راهکارهایی درخور توجه و تأمل نیز در کنار 

سال قبل توسط کارشناسان  ٢٥خورشیدی، دریاچه ارومیه در وضعیتی قرار دارد که  4٠٢٥امروز در سال . استآن ارائه شده 

کند و هم معیشت کشاورزان را در معرض نابودی قرار داده  بینی شده بود؛ موقعیتی که هم زندگی افراد منطقه را تهدید می پیش

ان در سمینار بودند، این پرسش مطرح باشد که چرا با وجود آگاهی از شاید در ذهن کسانی که در آن سال ازجمله حاضر. است

وقت صورت نگرفته است؛ دست   ها اقدامی از طرف متولیان و دست اندرکاران بینی راهکارها، طی آن سال مشکالت آینده و پیش

 .کنند عنوان متولیان ستاد دریاچه ارومیه فعالیت می اکنون به اندرکارانی که بعضا هم

البته این موضوع تنها درباره دریاچه ارومیه نیست و . تر شده است نون بعد از گذشت ربع قرن، تازه فکر احیا از نان شب هم واجباک

سال بعد، ایران را در  ٢٥شود، درست  رود که مثالً درباره هشدارهای بحران آب که امروز از طرف کارشناسان مطرح می بیم آن می

 .تهدید تمدن ایران با ادامه وضع موجودنیرو چندی پیش در کنفرانس ملی اقتصاد آب مطرح کرد؛ وضعیتی ببینیم که وزیر 

 اصل موضوع چه بود؟

در تبریز و با حضور وزیر کشاورزی وقت، نمایندگان مجلس  4٠3٥در سومین سال برنامه پنج ساله دولت، در سمیناری که در سال 

های  االرضی و راه های تحت تحت عنوان، بررسی علل شوری آب"مقام وزارت کشاورزی و مسئوالن وقت استان  شورای اسالمی، قائم

های  های زیرزمینی منطقه شامل دشت برگزار شد، به صراحت به مشکل شورشدن آب "جلوگیری آن در منطقه شرق دریاچه ارومیه

 .بناب، عجبشیر، آذرشهر، گوگان، صوفیان، شبستر و تسوج اشاره شده است

 :ارومیه مطرح شده در سمینار عبارتند ازهای شرق دریاچه  های زیرزمینی، آبخوان ترین علل شوری آب مهم

 .دهد وضعیت خاص حوضه آبریز دریاچه، یعنی بسته بودن آن که تنها خروجی آب از حوضه را تلفات تبخیر تشکیل می -4

 .شیب بسیار کم توپوگرافی -٢

یاچه و سفره آب زیرزمینی وارد علت عبور از مناطق دارای نمک فراوان، آب شور زیادی را به در وجود رودخانه آجی چای که به -٠

 .سازد می

 .دهد عدم وجود پوشش گیاهی در سطح حوضه آبریز آجی چای که میزان تبخیر از سطح را شدیداً افزایش می -1

 .های جنوبی و غربی حوضه آبریز دریاچه ارومیه های جوی شرق دریاچه، در مقایسه با قسمت کمبود میزان ریزش -٥

های شبستر، تبریز، مراغه  ای داشته که بین شهرستان منطقه کالً حالت جلگه: مقاالت سمینار آمده است شده مجموعه در متن چاپ

هزار نفر روستایی در این منطقه سکونت و به فعالیت کشاورزی   ٥٥٥روستا را شامل و طبق آمار بیش از  ٢٥٥و بناب محصور بوده 

 .اشتغال دارند

http://www.iana.ir/fa/news/32698/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D8%A7%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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دهد، جبهه آبشور  وی اداره کل کشاورزی استان آذربایجان شرقی منتشر شد که نشان میآمار و گزارشی از س ٠٢ - 3٥در سال 

خلیل،  طور مثال روستاهای شیخولی، شندآباد، دیزج به. کند روستا واقع در حاشیه دریاچه ارومیه را تهدید می ٥٠اراضی زراعی 

های  از توابع بخش  آباد خاصبان آغاج، میرخانلو، حسن ینالدیزج، مهدینلو، ز گل،نظرلو از توابع شهرستان شبستر قزل وایقان، قره

مرکزی و اسکو شهرستان تبریز روستاهای خورخورتیمورلو، داشکسن، از بخش آذرشهر و روستاهای چندی از توابع عجبشیر مراغه 

ی از این مهم اطالع سال قبل، مسئوالن وزارتخانه و مسئوالن استان ٢1یعنی از حدود . و بناب در این گزارش قیدشده است

 .اند داشته

ها در  های عمیق و تبدیل اراضی دیم به آبی و گسترش اراضی مزروعی و باغ افزایش جمعیت و نیاز بیشتر به مواد غذایی و حفر چاه

مقدار کل آب  4٠3٥منطقه از دالیل توسعه غیراصولی بخش کشاورزی، در شرق دریاچه حکایت دارد و طبق آمار منتشره سال 

میلیون مترمکعب بوده که رقم قابل  ٢٥٥رفی منطقه شرق دریاچه ارومیه فقط در بخش کشاورزی، بیش از یک میلیارد و مص

های فصلی، بیشتر  علت بارندگی کم و نابهنگام، خشک بودن هوا و کمی جریان آب در رودخانه از طرفی به. ای است مالحظه

رحمانه از  صورت بسیار نامطلوب و بی عبارت دیگر به به. اند کرده ثر ظرفیت کار میماه و با حداک ٢های آبی، در طول سال  موتورپمپ

محیطی  های زیرزمینی و رسیدن به فاجعه زیست برداری شده که همه و همه دلیلی بر شور شدن بیشتر آب های زیرزمینی بهره آب

 !امروزی است

شد از  رسانی به کشاورزان و جدیت بیشتر می ها یا اطالع آن سال این در حالی است که با نظارت قوی از سوی وزارت کشاورزی در

 .محیطی کنونی جلوگیری کنند فاجعه زیست

از طرفی با . گیرد االرضی مورد نکوهش قرار می های تحت علت نقش آن در شور کردن آب دریاچه ارومیه، به 3٥در سمینار سال 

هایی با مصرف آبی  که زارعان جهت کسب درآمد بیشتر، دنبال زراعتتوان گفت  هزار نفری منطقه می ٥٥٥نگاهی به جمعیت 

وزارت کشاورزی در آن زمان باید جهت پیشگیری . اند عمل آورده برداری افراطی را از منابع آب و خاک منطقه به بیشتر رفته و بهره

 .داد در منطقه انجام می کرد و اقدامی حداقل آموزشی و ترویجی از این فاجعه، به رسالت و وظیفه خود، عمل می

 هایی که جدی گرفته نشد هشدار

 (ترین آن مهم: )های تحت االرضی منطقه شرق دریاچه ارومیه آمده است درباره ابعاد فاجعه شور شدن آب 4٠3٥در سمینار سال 

پنج سال قبل  های عمیق در دشت گوگان از هشت سال قبل و در دشت شبستر از شش سال قبل و در خاصبان شوری آب چاه -4

 !سال قبل از زمان حال ٠٠تا  ٠٥آغاز شده است؛ یعنی بین 

علت شور شدن، رها شده و یا در جوار آنها  طوری که صدها چاه به های تحت االرضی در منطقه رو به تزاید است، به شوری آب -٢

 .اند که از نظر فنی اشتباه بوده است مجدداً اقدام به حفر چاه کرده

ویژه بادام، زردآلو، گالبی و هلو درحال خشک شدن  شود و بیشتر درختان میوه به تر می ای میوه هر سال نامطلوبه وضع باغ -٠

 .اند است و تنها درختانی مانند سنجد و کبوده که مقاوم به شوری هستند دچار عوارض سوء و خشکیدن نشده

 .اییان به شهرها شده استاالرضی، موجب مهاجرت روست های تحت عوارض ناشی از شورشدن آب -1

این امر : در همین گزارش آمده است. ها، کشاورزی را مورد تهدید جدی قرارداده بوده است ها، آبیاری از طریق چاه در آن سال

هزار هکتار از اراضی زیر کشت حاشیه شرقی دریاچه ارومیه عالوه بر افت محصوالت زراعی، باعث تخریب منابع  4٥٥تقریباً در 

های  برداری از آب های شور و قلیایی خواهد شد؛ بنابراین مسئوالن وقت با علم و آگاهی از اینکه بهره تبدیل آنها به خاک خاک و

العملی از خود  ای برخوردار بوده، نه تنها عکس ای دریاچه ارومیه، از اهمیت و حساسیت ویژه زیرزمینی در نواحی ساحلی و حاشیه

ترین اقدام پیشگیرانه  هزینه طح آگاهی کشاورزان منطقه، نسبت به تغییر الگوی کشت که کمترین و کمنشان نداده و با باالبردن س
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اند، بلکه با سکوت معنادار خود، شاهد صدور  جلوگیری نکرده  محیطی از سوی دولتمردان وقت بوده از این اتفاق و معضل زیست

 (ای و احیاناً با نظارت اداره کل کشاورزی استان وی سازمان آب منطقهصدور مجوز از س. )اند مجوزهای برداشت آب جدید نیز بوده

رود و  های ساحلی جنوب شرقی، سواحل زرینه دلیل اصلی شوری خاک منطقه دشت صوفیان درشرق تا شمال شرق دریاچه، دشت

تر از آن،  رویه و مهم اری غلط و بیتوان از آثار نامطلوب آبی های غربی دریاچه در حومه ارومیه را می رود، قسمتی از دشت سیمینه

دنبال  یعنی با ارائه راهکاری که کاهش تبخیر سطحی خاک را به. های عاری از پوشش گیاهی دانست تبخیر شدید تابستانه از خاک

ت توانستند از فاجعه امروزی جلوگیری یا حداقل کاهش دهند که متأسفانه وزار داشته باشد و اجرایی کردن آن در منطقه می

 .های پیشگیرانه و پیشنهادی سمینار، کوتاهی بزرگی صورت داده است کشاورزی در آن زمان، درباره اجرایی کردن طرح

به موازات اطالعات کافی در زمینه افزایش شوری مرتبط با تشدید تبخیر سطحی و : آمده 4٠3٥همچنین در دیگر گزارش سمینار 

ای در کاهش تبخیر  های علمی قاطعانه کند روش ق آب زیرزمینی شور، ما را وادار میهای کم عم تشدید صعود مویینگی آب از سفره

 .ای انجام نشده است هر دلیل در این مورد نیز هیچ راهکار پیشگیرانه  از سطح خاک منطقه اعمال کنیم که به

 کرد پیشنهادهایی که کالنتری باید به آن عمل می

 :های تحت االرضی دریاچه ارومیه ور کاهش شوری آبمنظ به 4٠3٥پیشنهادات قطعنامه سمینار 

باید اذعان کرد که کشاورزان منطقه هنوز کامالً به ارزش حیاتی آب . طرح جامع آموزش و ترویج کشاورزی در منطقه تهیه شود -4

 .دهند شان آب می پی نبرده و معموالً مازاد بر نیاز به مزارع و باغات

 .های حفر و یا تعمیق و یا تعویض محل چاه در حاشیه دریاچه انهجلوگیری از صدور هرگونه پرو -٢

ها، با راهنمایی کشاورزان در کاشت محصوالتی که نیاز کمتری به آبیاری دارند، مانند سنجد  باال نگهداشتن سطح آب در آبخوان -٠

 .و کبوده و تضمین خرید محصوالت آنان با قیمت مناسب

ت محصوالت مقاوم به شوری در مناطقی که دارای آب نسبتاً شور است؛ برای پایین بردن سطح راهنمایی کشاورزان، برای کاش -1

سفره در جهت تقلیل و کاهش تبخیر و ایجاد پوشش گیاهی مناسب که خود موجب کم شدن و کاهش چشمگیر میزان تبخیر و 

 .ها در سطح منطقه خواهد شد افزایش مقدار نفوذ آب شیرین بارندگی

 .کاری در حوزه آبریز دریاچه ی کشاورزان در گسترش دیمراهنمای -٥

سال، امروزه نیز اگر بخواهیم واقعاً برای نجات دریاچه گام اساسی برداریم، کاربردی، اجرایی و فنی  ٢1پیشنهاداتی که با گذشت 

امروز شاهد شورشدن بخش به نظرات کارشناسی ارائه شده در سمینار عمل شده بود،  4٠3٥هستند؛ با این تفاوت که اگر سال 

خاطر عدم اجرای مفاد قطعنامه  اما اکنون فقط به! های منطقه و حتی خشک شدن بخشی از دریاچه نبودیم عظیمی از آب چاه

 .ای که همه شاهد و ناظر آنیم دلیل عدم مسئولیت پذیری مسئوالن وقت، به اینجا رسیدیم؛ بحران و فاجعه به 4٠3٥سمینار 

االرضی شرق  های تحت شوری آب 4٠3٥ها در ذهن کنجکاو مردم کشور بدون جواب خواهد ماند که چرا سال  قرنحال این پرسش 

 دریاچه ارومیه از سوی دولتمردان جدی تلقی نشد؟

ها، در حوضه آبریز دریاچه ارومیه مطرح است که در فرصتی  ای عمل کردن ها و سلیقه البته موضوعات دیگری هم در زمینه کوتاهی

 ./یگر و زمان پیش رو خواهد آمدد

/news/fa/ir.iana.www//:http٠٢٨٢3DA%/%٨٠% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 1۹۳۱مرداد  11: تاریخ

  احیای پارک ملی دریاچه ارومیهاحیای پارک ملی دریاچه ارومیه/ / سد اجرایی و مطالعاتی متوقف شدسد اجرایی و مطالعاتی متوقف شد  2222فعالیت فعالیت 

ای که با  برنامه. کشاورزی است درصدی مصرف آب در بخش  1٥اجرای کاهش  های ویژه ستاد احیا در پنج سال اول  برنامهیکی از 

گزارش  طبق این . شروع شد ٢٠-٢1ارومیه از سال آبی  سد بزرگ حوضه آبریز دریاچه  4٢بر برنامه مصارف  عنوان نظارت دقیق 

راهکاری که . کشاورزی کاهش یافت درصد رهاسازی برای مصارف  4٨براین اساس نیز   مبنای کار قرار گرفت و 4٠٢٢-٢٠سال آبی 

  . مدت دو سال اجرا شد بدون هزینه به 

مصرف آب کشاورزی از طریق  های فاز احیا، کاهش  اولویت در برنامه. شود آغاز می از مهر ماه امسال فاز اصلی احیای دریاچه ارومیه 

حقابه دریاچه  های نوین در راستای رعایت  کشاورزی به آبیاری کشاورزی جدید، تبدیل حداکثری اراضی  اراضی ایجاد محدودیت در 

بینی  پیش. های سطحی و زیرزمینی است آب بخشی، مدیریت و کنترل برداشت از منابع  تعادل های  ارومیه، تسریع در اجرای پروژه

ای  جان تازه . گردد سال آینده زنده و به حالت اکولوژیک خود باز  4٥  حداکثر تا  بندی، دریاچه ارومیه با رعایت برنامه زمان شود  می

هرچند منتقدان دولت این اتفاق را . است ستاد احیای دریاچه ارومیه، به کالبد آن بر گشته  های فاز تثبیت  که مدتی است با برنامه

گیری وضعیت  شکل ستاد احیای دریاچه ارومیه آنچه امروز باعث  عمومی دهند، اما به گزارش روابط  های اخیر نسبت می بارش به 

مترمکعب  میلیون  ٥3٠یکسری اقدامات از جمله رهاسازی  های مناسب سال جاری بوده بلکه اجرای  بارش موجود شده است؛ نه تنها 

حوضه آبریز این دریاچه، توقف   های ؛ ساماندهی و الیروبی رودخانه٢1و  ٢٠زمستان  آب از سدهای بوکان، ساروق و حسنلو در 

  . است دست اجرا و یا مطالعه حوضه آبریز دریاچه ارومیه  سد در  ٠٠فعالیت 

شق نهر سنتی در  ٢٥٥از  ، مسدود کردن بیش ٢٥زمان منتهی به اردیبهشت  از دیگر اقدامات انجام گرفته توسط این ستاد در 

سدهای  دریاچه ارومیه، عدم تحویل آب مازاد ورودی به  سد بزرگ حوضه آبریز  4٢دقیق بر برنامه مصارف  فصول غیرزراعی، نظارت 

یکی از   . سطحی و زیرزمینی حوضه است کشاورزی، کنترل و کاهش برداشت از منابع آب  حوضه آبریز دریاچه ارومیه به بخش 

در این . دریاچه ارومیه بوده است وضه آبریز از زمان آغاز فعالیتش توقف سدهای ح های جدی ستاد احیای دریاچه ارومیه  برنامه

متوقف شده  باراندوز و نازلو در کنار سایر سدهای این حوضه  ادامه اجرای چهار سد بزرگ ملی سیمینه، لیالن،  راستا نیز تاکنون 

. رود حدودی ازبین میپدید بیاورند؛ تا شد این سدها در آینده نه چندان دور  بینی می پیش بدین ترتیب اثرات مخربی که . است

سقز که با مشکالت بهداشتی  ویس از فهرست خارج شد تا تامین آب شرب مردم  گفتنی است در میان سدهای متوقف شده؛ چراغ  

کلنگ آن به زمین خورد؛ تا آغاز کار ستاد احیای  اولین  4٠٨٨سد چراغ ویس که از سال . تامین شود رو بودند،  متعددی روبه

 ٨٥اخیر، پیشرفت آن به  میلیاردی این ستاد در سه سال  ٨٢٥با حمایت مالی  ه بیش پیشرفت قابل توجهی نداشت و دریاچه ارومی 

  . درصد رسید

  4٠٢٨آب در سال  میلیون متر مکعب  ٠٥٥هدف گذاری برای انتقال 

ستاد احیای دریاچه ارومیه  های  ترین طرح پیکره آبی دریاچه ارومیه یکی از بزرگ های مجاور تا اتصال کامل به  انتقال آب از حوضه

 4٠٨٠گفتنی است طرح انتقال آب از سال  . شود می میلیون متر مکعب آب به دریاچه ارومیه منتقل   ٠٥٥است که با اتمام آن 

 .درصد بود 4٠پیشرفت پروژه  ٢٢تا بهمن سال  االنبیا آغاز شد؛ اما  پیمانکاری قرارگاه سازندگی خاتم توسط 

طبق پیش بینی  . درصد رسیده است ٢٢پروژه، پیشرفت آن اکنون به  دنبال حمایت مالی ستاد احیای دریاچه ارومیه از این  به  

شود؛ به دنبال این  روز دیگر آغاز می 1٥  دوم حدود   TBM  حفاری دستگاه شماره دو یعنی ستاد احیای دریاچه ارومیه، عملیات 

  . شود ه سرازیر میآب به دریاچ 41٥٢  اتفاق تا سال 
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 های مجاز کنترل برداشت چاه های غیرمجاز و  میلیارد ریال برای توقیف چاه ٠٥٠ 

برداشت از منابع آب سطحی و  کنترل و کاهش  ارومیه در دستور کار قرار داده؛  های کلیدی که ستاد احیای دریاچه  یکی از برنامه

 ٠٥٠تاکنون  براین اساس . های غیرمجاز پایان دهد برداشت کننده  وضعیت نگرانای که قصد دارد به  برنامه. است زیرزمینی حوضه 

سه استان همجوار دریاچه در نظر گرفته شده  های مجاز در  های غیرمجاز و کنترل برداشت چاه چاه میلیارد ریال اعتبار برای توقیف 

بازرسی کنترل  اکیپ گشت و  4٢٥کارگیری  ارومیه به احیای دریاچه های ستاد  اما روند اجرای این برنامه طبق گزارش . است

مورد توقف دستگاه  ٢٢موتورتلمبه غیرمجاز،   4٢٥چاه غیرمجاز، برچیدن  41٥٥زیرزمینی، پلمب  های سطحی و  برداشت از آب

ت در صورتی که گفتنی اس . دار مجاز است های برق هوشمند بر روی چاه کنتور  ٠3٥٥در استان آذربایجان غربی و نصب  حفاری 

  . شود مترمکعب آب در سال به دریاچه سرازیر می میلیون  4٥٥غیرمجاز در این مناطق حذف شوند؛  های  تمامی موتورتلمبه

 رود رود به سیمینه اتصال زرینه

ساماندهی و الیروبی کنند؛  می ارومیه را به ناتوانی در احیای دریاچه ارومیه متهم  درحالی که منتقدان دولت، ستاد احیای دریاچه 

انتقال  های منتهی به دریاچه ارومیه و  آب در مسیر آبراهه آبریز دریاچه ارومیه در راستای کاهش تلفات انتقال  های حوضه  رودخانه

د به سیمینه رو برنامه اتصال زرینه رود  4٠٢٠گفتنی است در اسفند  . اخیر انجام شد های  آب به پیکره آبی آن با سرعت در سال

الزم به ذکر است، اتصال زرینه رود به  . پایان یافت  4٠٢1میلیارد ریال در آبان  41٥اعتباری معادل  ماه با  ٢آغاز شد و ظرف مدت 

براساس گزارش این ستاد، پروژه  . کیلومتر به اتمام رسید ٢٥  سه میلیون مترمکعب عملیات خاکبرداری در طول  سیمینه رود با 

اتمام ر  میلیارد ریال به  4٢٥ماه با مبلغی معادل  44مدت  های آذربایجان غربی در  آجی چای و دیگر رودخانه الیروبی رودخانه 

  . سید

 ای بدون هزینه پروژه

ای که با  برنامه. کشاورزی است درصدی مصرف آب در بخش  1٥اجرای کاهش  های ویژه ستاد احیا در پنج سال اول  یکی از برنامه

گزارش  طبق این . شروع شد ٢٠-٢1ارومیه از سال آبی  سد بزرگ حوضه آبریز دریاچه  4٢بر برنامه مصارف  یق عنوان نظارت دق

راهکاری که . کشاورزی کاهش یافت درصد رهاسازی برای مصارف  4٨براین اساس نیز  مبنای کار قرار گرفت و  4٠٢٢-٢٠سال آبی 

  . مدت دو سال اجرا شد بدون هزینه به 

 دریاچه ارومیهپارک ملی 

ای که سازمان  برنامه. ارومیه است ارومیه حفاظت از اکولوژیک پارک ملی دریاچه  یکی از مباحث مورد توجه ستاد احیای دریاچه 

گذشته  ای که در سال  میلیارد ریال هزینه کرده؛ پروژه  ٥/4٠رقمی معادل  ٢1ستاد تا پایان سال . کند می محیط زیست اجرا 

 .صدی داشته استدر 4٥٥پیشرفت 

/news/fa/ir.iana.www//:http٠٢٨4٥D%/٨%٢4%D٨%B٢%D 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 1۹۳۱مرداد  11: تاریخ

  متن کامل آیین نامهمتن کامل آیین نامه+ + آیین نامه آمادگی مقابله با پدیده گرد و غبار ابالغ شد آیین نامه آمادگی مقابله با پدیده گرد و غبار ابالغ شد 

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، آیین نامه اجرایی آمادگی مقابله با پدیده گرد و غبار را که به تصویب هیئت وزیران 

 .رسیده برای اجرا ابالغ کرد

تبیین پایگاه اطالع رسانی دولت، بر اساس این آیین نامه، به منظور  و به نقل از( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

سیاستگذاری و ارایه راهکارهای اجرایی در سطح ملی و منطقه ای و نظارت و پیگیری اجرای برنامه های کوتاه مدت و بلندمدت 

موضوع این آیین نامه و ارایه گزارش های نوبه ای و ایجاد هماهنگی بین سازمان ها و دستگاه ها به منظور ایجاد آمادگی ملی، 

ای، ستاد مقابله با پدیده گرد و غبار  های منطقه زیان بار پدیده گرد و غبار در کشور و ایجاد زمینه همکاری مدیریت و مقابله با آثار

 .با مسئولیت رییس سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل می شود

 :براساس این گزارش متن این آیین نامه به شرح زیر است

  آیین نامه اجرایی آمادگی مقابله با پدیده گرد و غبار

به منظور تبیین سیاستگذاری و ارایه راهکارهای اجرایی در سطح ملی و منطقه ای و نظارت و پیگیری اجرای برنامه های  – 4ماده 

کوتاه مدت و بلندمدت موضوع این آیین نامه و ارایه گزارش های نوبه ای و ایجاد هماهنگی بین سازمان ها و دستگاه ها به منظور 

ای، ستاد مقابله با  های منطقه ریت و مقابله با آثار زیان بار پدیده گرد و غبار در کشور و ایجاد زمینه همکاریایجاد آمادگی ملی، مدی

پدیده گرد و غبار با مسئولیت رییس سازمان حفاظت محیط زیست و با عضویت معاونین ذی ربط سازمان حفاظت محیط زیست، 

، نیرو، نفت، راه و (سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور)ای جهاد کشاورزی ه ریزی کشور، وزارتخانه سازمان مدیریت و برنامه

، امور خارجه، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، علوم، (سازمان مدیریت بحران کشور)، کشور (سازمان هواشناسی کشور)شهرسازی 

،آموزش و پرورش، (ازمان زمین شناسی کشورس)تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت 

 . جمهور و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران تشکیل می شود معاونت علمی و فناوری رییس

های شکل گیری  در راستای تعیین وضعیت پدیده گرد و غبار با منشأ خارجی و داخلی در کشور با هدف شناسایی کانون – ٢ماده 

بینی و اطالع رسانی به هنگام وقوع این پدیده، سازمان های حفاظت محیط زیست و  و به منظور پیش و نحوه پراکنش آنها

های نوین،  هواشناسی کشور مکلفند ظرف شش ماه، طرح توسعه و تجهیز ایستگاه های پایش وضعیت جوی با استفاده از فناوری

با رعایت قوانین و مقررات مربوط به صورت مشترک تهیه و های پیش آگاهی و کنترل کیفیت هوای منطقه را  ( سیستم)سامانه 

 .این آیین نامه ارایه نمایند( 4)برای تصویب به ستاد موضوع ماده 

سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با همکاری سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان هواشناسی  -٠ماده 

ربط اعالم  های ذی د و غبار را شناسایی و اقدامات اجرایی و اطالعات الزم را به دستگاهکشور منشأهای داخلی و خارجی تولید گر

موظف است با همکاری ستاد موضوع ماده ( سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور)وزارت جهاد کشاورزی  – 1ماده .نماید

های تولید گرد و غبار  های تثبیت کانون بندی اجرای طرح نهای مربوط، نسبت به تهیه برنامه زما این آیین نامه و استانداری( 4)

های بحرانی اقدام  پاشی و سایر اقدامات مناسب براساس نتایج طرح شناسایی کانون های مرتعی و مالچ نظیر کشت درختان و بوته

استای برنامه اقدام ملی مقابله موظف است در ر( ها، مراتع و آبخیزداری کشور سازمان جنگل)وزارت جهاد کشاورزی  – ٥ماده .نماید

با بیابان زایی و کاهش اثرات خشکسالی در کشور با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سازمان بسیج سازندگی و 

ی، با های بومی سازگار به کم آب صالح، نسبت به انجام نهال کاری و با استفاده از گونه نیروی مقاومت بسیج و سایر پیمانکاران ذی



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته دوم مرداد 

 

65 
 

های  اولویت مناطق آسیب پذیر از نظر زیست محیطی با اولویت مناطق بحرانی فرسایش بادی و گرد و غبار در کشور مطابق با طرح

دار در شورای -های استانی موضوع این ماده را به عنوان پروژه های اولویت استانداران موظفند پروژه -4تبصره .اجرایی اقدام نماید

 .های استانی مطرح نمایند وسعه استان جهت تصمیم گیری برای تأمین اعتبار از محل اعتبارات طرحبرنامه ریزی و ت

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است اعتبار پروژه های ملی مرتبط با این ماده را با رعایت قوانین مربوط در  -٢تبصره 

 .لوایح بودجه ساالنه منظور نماید

ربط مالچ مورد نیاز را تأمین و برنامه ریزی الزم برای تولید و  های ذی وزارت نفت مکلف است درصورت اعالم نیاز دستگاه –٠تبصره 

اعتبار مورد نیاز از محل اعتبارات مصوب مربوط با پیشنهاد سازمان مدیریت . نگهداری این ماده را در پاالیشگاه منطقه به عمل آورد

 .ن خواهد شدریزی کشور تأمی و برنامه

استانداری های مناطق تحت تأثیر به ویژه منطقه جنوب، غرب و شرق کشور موظفند نسبت به تشکیل کارگروه های  – ٠ماده 

رسانی و آموزش همگانی برای کسب آمادگی مواجهه با  های اطالع نامه اقدام و برنامه این آیین( 4)استانی متناظر ستاد موضوع ماده 

 .های ستاد ملی اجرا نمایند ربط استانی و براساس دستورالعمل های ذی را با همکاری دستگاهپدیده گرد و غبار 

های تحت تأثیر  درمانی استان -های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه – 3ماده 

 :نه و پنجساله تهیه و به شرح زیر اجرا نمایندمکلفند برنامه تجهیز مراکز درمانی مناطق را در برنامه های ساال

های پزشکی الزم جهت پیشگیری و درمان افراد  توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش به وسایل مراقبت -الف 

 .آسیب دیده در مناطق تحت تأثیر پدیده گرد و غبار

 .توسعه و تجهیز مراکز اورژانس در مناطق بحرانی گرد و غبار -ب 

 – 4٠٨٥مصوب  –قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( 4٥)اعتبارات الزم برای اجرای این ماده از محل منابع ماده  –تبصره 

 .شود بینی و اختصاص داده می در لوایح بودجه سنواتی پیش

های  غرب کشور و نیاز آبی طرحوزارت نیرو موظف است با توجه به وضعیت بارش در هر سال، حقابه تاالب های جنوب و  – ٨ماده 

ها، مراتع و آبخیزداری کشور  مقابله با منشأ گرد و غبار را که توسط کارگروه مشترک سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان جنگل

م به و وزارت نیرو تعیین شده است، در چارچوب میزان آب قابل تأمین ابالغی وزارت یادشده، تأمین کرده و نتایج آن را به طور منظ

 .نامه ارایه نماید این آیین( 4)ستاد موضوع ماده 

های شهرهای واقع در مناطق تحت تأثیر پدیده گرد و غبار کشور موظفند برای اجرای طرح کمربند فضای سبز  شهرداری – ٢ماده 

آبخیزداری کشور شهرهای مربوط ضمن رعایت ضوابط طرح جامع، نظر سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل ها، مراتع و 

 .را از جهت اولویت مکانی و نوع کاشت رعایت نمایند

های تولید گرد و غبار داخلی موظفند در  های شهرهای متأثر از پدیده گرد و غبار، جهت کنترل و مهار کانون شهرداری -تبصره 

مشارکت ( مراتع و آبخیزداری کشورها،  سازمان جنگل)های پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی  تأمین منابع مالی موردنیاز طرح

ها موظف است به منظور کاهش صدمات وارده بر تأسیسات تصفیه آب شرب  وزارت نیرو با کمک شهرداری – 4٥ماده . نمایند

بندی مناسب با اهداف بادشکن را پیرامون تأسیسات مربوط  شهری ناشی از پدیده گرد و غبار در منطقه، کمربند سبز با اشکوب

 .مایداحداث ن

ها،  برنامه سازگاری با پدیده گرد و غبار باید ظرف یک سال پس از الزم االجرا شدن این آیین نامه توسط وزارتخانه -44ماده 

 نامه ارایه شود این آیین( 4)ها تهیه و جهت تصویب به ستاد موضوع ماده  سازمان ها و شهرداری

/news/fa/ir.iana.www//:http٠٢٨٥1D%/٨%A٢%D 
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 برنامه و سیاست ها
 فودپرس 1۹۳5مرداد ماه  11یک شنبه 

های غیرشفاف و رانتی های غیرشفاف و رانتی   ایراد بزرگ در فروشایراد بزرگ در فروش  ۸۸گزارش گزارش //سازمان بازرسی کل کشور به حجتی نامه نوشتسازمان بازرسی کل کشور به حجتی نامه نوشت

  شرکت بازرگانی دولتیشرکت بازرگانی دولتی

ایراد مهم در فرایند فروش و توزیع  ٨سازمان بازرسی کل کشور در نامه ای به وزیر جهاد کشاورزی گزارشی از < مواد غذایی

کاالهای اساسی در شرکت بازرگانی دولتی ایران از جمله عدم شفافیت، رانت زایی، شتابزدگی و عدم نظارت را اعالم کرد که موجب 

 . فروش کاالهای تاریخ مصرف گذشته شد

ایراد مهم به فرایند فروش و توزیع کاالهای اساسی توسط  ٨بازرسی کل کشور در نامه ای به حجتی وزیر جهاد کشاورزی  سازمان

 .شرکت بازرگانی دولتی ایران گرفت و خواستار اصالح روند موجود شد

دانی غلط، شتابزدگی در فروش ساختار نامناسب و غیرشفاف فرایند فروش، بکارگیری آیین نامه مالی معامالتی نامناسب، انبارگر

تعهدی، عدم برنامه ریزی در خریدهای دولتی، فقدان کنترل در بسته بندی و درج تاریخ انقضا، ایجاد رانت در فروش محصوالت 

دولتی و فروش محصوالت تاریخ مصرف گذشته علیرغم تذکرات داده شده قبلی مهمترین ایراداتی است که سازمان بازرسی کل 

 .یریت شرکت بازرگانی دولتی ایران گرفته و ضمن تذکر جدی خواستار اصالح شده استکشور به مد

میلیارد تومان کرد  4٥٨شرکت به ارزش  44اقدام به فروش ترهینی برنج به بیش از  ٢٠شرکت بازرگانی دولتی ایران اواخر سال 

ها و به اجرا گذاشتن امالک رهنی، هنوز  ماهه چک هماهه بازپرداخت شود ولی پس از چندین بار تمدید س که قرار بود در مدت سه

درصد کارمزد قانونی، میزان طلب  ٢بخش عمده این پول ها به دولت بازپس داده نشده است و با احتساب خسارت تاخیر تادیه و 

 .میلیارد تومان است 4٢٥دولت بابت فروش برنج در حال حاضر بیش از 

، سازمان ( اینجا) آذر ماه سال گذشته در همین زمینه منتشر کرده بود  ٠٥بر اساس گزارش مشروحی که خبرگزاری تسنیم 

های بدون  چک ای به مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ضمن اشاره به وصول نشدن  در نامه ٢1بازرسی کل کشور مهر ماه سال 

، مستندات قانونی دریافت چک بدون تاریخ و همچنین اصل اسناد (نسیه)دار  مدتتاریخ خواستار ارائه مستندات قانونی فروش 

 .ترهین و نظریه کارشناس دادگستری در این خصوص شده بود

ای به مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی در خصوص فروش اعتباری برنج در  دیوان محاسبات کشور نیز اواسط مهرماه پارسال در نامه

تنها اکثر چکهای دریافتی برگشت  های صورت گرفته نه ال اخذ وثیقه ملکی و چک، اعالم کرد، طی بررسیدر قب ٢٠اواخر سال 

 .کدام از مبالغ فروش اعتباری نیز به حیطه وصول در نیامده است خورده است بلکه هیچ

رزش امالک باالتر از قیمت واقعی شود که ا فارغ از اینکه در خصوص ارزش گذاری امالک توثیق شده ابهاماتی وجود دارد و گفته می

آنها تعیین شده است، در برخی موارد نیز ملکی که رهن گذاشته شده بود، دارای معارض بوده و دستگاه قضایی هم نسبت به آن 

د مسئوالن شرکت بازرگانی دولتی در گفتگویی که بهمن ماه سال گذشته با خبرگزاری تسنیم داشته ان.هایی داشته است نامه نگاری

، در پاسخ به ایرادات مطروحه در این فروش و اینکه چرا با گذشت چندین ماه از قرارداد هنوز وجه معامله را دریافت نکرده ( اینجا)

اند، رکود بازار، فروش نرفتن برنج ها و بیچاره و بدبخت بودن طرف های قرارداد را عامل تاخیر دولت در گرفتن پول ها اعالم 

ها را  ما چک ": سخ به نقصان تضمین های گرفته شده در این قرارداد و تاریخ نداشتن چک ها عنوان شده بودهمچنین در پا.کردند

عنوان ضمانت سند ملکی دریافت کردیم و  ایم، یعنی از قبل به عنوان تضمینی مضاعف و در مقابل فروش ترهینی دریافت کرده به

اسناد ملکی از لحاظ وجود متصرف ملک، قیمت ملک و سایر شرایط . گردانیمتوانیم بر ها را می نیازی به چک نداشیم و حتی چک
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همه جوانب این موضوع . در این زمینه نیز کارشناس رسمی دادگستری قیمت رسمی ارائه داده است. مورد بررسی قرار گرفته است

 ."این کار انجام شد وجود نداشت  ... ی و در نظر گرفته شد؛ حتی با وجود اینکه نیازی به مراجعه افراد به حراست، فنی و مهندس

درصد کارمزد قانونی  ٢ماه مطالبات دولت در قرارداد فروش ترهینی برنج که با احتساب خسارت تاخیر تادیه و  4٠حال با گذشت 

ه مشکل درصد کارمزد ب ٢میلیارد تومان رسیده است، وصول نشده و عالوه بر اینکه دریافت خسارت تاخیر و  4٢٥به بیش از 

 .خورده، به اجرا گذاشتن امالک ترهینی هم با موانع متعدد مواجه شده است

به مدیرعامل شرکت بازرگانی  4٠٢٠در گزارش اخیری که در خصوص اجرای اسناد ترهینی مربوط به خریداران برنج در سال 

اخت مواجه شده بودند حسب دستور جنابعالی و با گواهی عدم پرد مزبور  نظر به اینکه چک های  ": دولتی ارائه گردید، اعالم شد

متعاقباً اعالم به دفتر حقوقی، این دفتر بالفاصله با سرعت ، دقت ، جدیت و بدون کوچکترین درنگی و یا توقفی ، اقدامات قانونی 

نه تنها اصل  الزم االجرا با اسناد ترهینی آغاز نمود و حسب مفاد ماده چهار آئین نامه نحوه اجرای اسناد رسمی  خود را در رابطه 

لیکن پس از تنظیم سند اجرائی و ارسال آن به دایره اجرای . دین را مطالبه نمود که سود و خسارت تاخیر را هم به مبلغ دین افزود

ثبت ، مسئوالن مربوطه اعالم داشتند که اخذ سود و خسارت از طریق اجرای ثبت میسر نبوده و خاص بانکها و موسساتی است که 

به . حسب قانون اجازه دریافت آن را دارند و اخذ خسارت جهت شرکتهای دولتی صرفاً با مراجعه به دادگستری امکان پذیر می باشد

 ."ناچار مجدداً نسبت به اصالح مبلغ اجرائیه اقدام و مجدداً اجرائیه ها پس از اصالح به اداره ثبت ارسال گردید

از شرکت بازرگانی دولتی برنج و شکر نسیه در قبال رهن  ٢٠ال ایران است که اواخر سال یکی از این بدهکاران پسر اسطوره فوتب

میلیارد تومان پول دولت را پس نداده و اخیراً هم با تنظیم شکایتی در دادگاه ٢٥یک ملک خریده و با گذشت یک سال و نیم 

 .خواستار ابطال سند رهنی شده است

=Id?aspx.Post/ir.foodpress//:http3٨٢٨ba٨4٢ff11٠٥٢ac٠c٨٢٥ 
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 برنج

 فارس - ۳۱51۱511:  تاریخ

  ممنوعیت واردات برنج برای ته لنجی و مناطق آزاد هم اعمال شودممنوعیت واردات برنج برای ته لنجی و مناطق آزاد هم اعمال شود
های وزارت جهاد کشاورزی در مورد ممنوعیت واردات برنج خوب بوده  رئیس انجمن واردکنندگان برنج با تأکید بر اینکه سیاست 

 . ممنوعیت واردات برنج برای همه از جمله مرزنشینان، ملوانان و مناطق آزاد و ویژه هم اعمال شود: است، اظهار امیدواری کرد

ماه ابتدای امسال نسبت  1در مورد دلیل افزایش واردات برنج در  خبرگزاری فارس خبرنگار بازرگانیوگو با  سید احمد بحق در گفت

حتی اگر میزان واردات برنج بیشتر  ٢1.٢.1تا  ٢٠.٨.43به دلیل ممنوعیت واردات برنج از تاریخ : به مدت مشابه سال گذشته گفت

  .ماه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است 1توان نتیجه گرفت که واردات برنج در  شده باشد، نمی

هر مقدار  ٢٠و چند ماه پایانی سال  ٢1ماه از سال  ٢با توجه به ممنوعیت واردات برنج در : کنندگان برنج افزود رئیس انجمن وارد

  . های قبلی بوده است کشور وارد شده، از ثبت سفارش ماهه ابتدای سال گذشته به 1برنجی که در 

بنابراین به طور متوسط : هزار تنی برنج برای تأمین نیاز کشور از محل واردات تصریح کرد ٠٥٥وی با اشاره به نیاز یک میلیون و 

ماهه  ٠ج طبق آمار گمرک در هزار تنی برن ٢٠٠هزار تن برنج به کشور وارد شود که با توجه به واردات  44٢باید ماهانه حدود 

  .هزار تن برنج به کشور وارد شده است 3٨توان گفت به طور متوسط حدود  ابتدای امسال می

طبق اعالم وزارت جهاد کشاورزی در راستای حمایت از : ماهه واردات برنج گفت 1بحق با اشاره به محدودیت زمانی و ممنوعیت 

ممنوع اعالم شده است که ( تا پایان فصل برداشت)ماه  1به مدت ( آغاز فصل برداشت)مرداد تولید داخل، واردات برنج از ابتدای 

 .واردکنندگان برنج از این اتفاق به شدت خوشحال هستند

 1واردکنندگان برنج از ممنوعیت در واردات برنج خشنود هستند، زیرا برنج داخلی در : رئیس انجمن واردکنندگان برنج تصریح کرد

  .شوند رویه نمی کنند و به این ترتیب دیگر واردکنندگان متهم به واردات بی وعیت واردات، فرصت عرضه و فروش پیدا میماه ممن

ما امیدواریم که : بیان داشت های وزارت جهاد کشاورزی در مورد ممنوعیت واردات برنج خوب بوده است، سیاست وی با بیان اینکه

هم در این مدت برای واردات این کاال توسط مرزنشینان،  کشور اعمال شود و استثنائی ممنوعیت واردات برنج در همه مناطق

  .ملوانان و مناطق آزاد و ویژه اعمال نشود

به دنبال ممنوعیت واردات : بحق با تأکید بر اینکه ممنوعیت واردات برنج باید در سراسر کشور و برای همه رعایت شود، بیان داشت

انجمن واردکنندگان برنج از علی اکبر مهرفرد قائم مقام وزیر  ٢٥.٥.٠ای در تاریخ  ممنوعیت واردات برنج طی نامهبرنج و قبل از آغاز 

ماه به جز واردکنندگان، برای همه یعنی  1جهاد کشاورزی در امور بازرگانی درخواست کرد، تا ممنوعیت واردات برنج طی این 

  .م اعمال شودمرزنشینان، ملوانان و مناطق آزاد و ویژه ه

های وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر حمایت  پیرو درخواست انجمن و همچنین سیاست: رئیس انجمن واردکنندگان برنج بیان داشت

از تولید داخلی و تأکیدات وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر ممنوعیت واردات در فصل برداشت، مهرفرد قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی 

راد معاون توسعه روابط اقتصادی بازرگانی خارجی و کرباسیان رئیس کل گمرک  ای به آقایان افخمی با ارسال نامه در امور بازرگانی

جمهوری اسالمی ایران از آنان درخواست کرد، تا ترخیص برنج از تمام مبادی ورودی حتی مرزنشینی، ملوانی، مناطق آزاد ویژه 

تا  ٢٥.1.٠4نتقال ارز، گشایش اعتباری، حواله ارزی و سایر موارد مشابه از تاریخ اقتصادی تحت هر عنوان و شرایطی حتی بدون ا

  .پایان فصل برداشت غیر مجاز اعالم شود

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
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گمرک ایران در این رابطه  -ای به عسگری معاون امور گمرکی  اما افخمی راد رئیس سازمان توسعه تجارت با ارسال نامه: وی افزود

فاد قانونی چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی و همچنین اداره مناطق ویژه اقتصادی، واردات اعالم کرد که با توجه به م

 .ها از محل ارزش افزوده تعیین شده در مناطق به عنوان یک قانون خاص مشمول احکام قانون خود است کاال

قانون ساماندهی مبادالت  ٨در چارچوب ماده  بحق با بیان اینکه از آنجا که ورود کاال و محصوالت کشاورزی توسط مرزنشینان

بنابراین طی آن نامه : وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مستثنی بوده، تصریح کرد قانون افزایش بهره 4٠مرزی از شمول ماده 

کام افخمی راد رئیس سازمان توسعه تجارت به عسگری رئیس گمرک کشور اعالم کرد که واردات اقالم مذکور در چارچوب اح

  .قانونی خود استمرار یابد

تاکنون هیچ برنجی از مبادی ( آغاز ممنوعیت واردات برنج)رئیس انجمن واردکنندگان برنج با تأکید بر اینکه البته از ابتدای مرداد 

برنج برای انجمن واردکنندگان برنج درخواست دارد، تا قانون ممنوعیت واردات : ذکر شده ترخیص و به کشور وارد نشده است، گفت

و علیرغم اعالم سازمان توسعه تجارت مبنی بر اینکه واردات برنج در مناطق ویژه و آزاد و یا از طریق  همه یکسان اجرا شود

ماه ممنوعیت واردات برنج در این مناطق به آنها هم داده  1مرزنشینان و ملوانی دارای قانون خاص خود است، اجازه واردات طی 

شد که با کنترل مرزهای  هزار تن برنج از طریق قاچاق وارد کشور می 1٥تا  ٠٥در گذشته ماهانه : هار داشتبحق همچنین اظ.نشود

  .آبی میزان واردات برنج قاچاق هم کاهش یافته است

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http٢٥٥٥44٥٥٥٥314٠ 
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 برنج
 آیانا - 1۹۳۱مرداد  11: تاریخ

تمام ارقام و تاریخچه در موزه ملی برنج به نمایش گذاشته تمام ارقام و تاریخچه در موزه ملی برنج به نمایش گذاشته / / برنج تراریخته در گیالن و مازندران وجود نداردبرنج تراریخته در گیالن و مازندران وجود ندارد

  شودشود  میمی

پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی در آثاری از برنج تراریخته در گیالن و مازندران وجود ندارد و از کشت ارقام برنجی که توسط 

 .اطالع هستم محل این مؤسسه به زیر کشت رفته است، بی

آثاری از برنج تراریخته در گیالن و مازندران وجود ندارد و از کشت ارقام برنجی که توسط پژوهشکده بیوتکنولوژی 

 .اطالع هستم کشاورزی در محل این مؤسسه به زیر کشت رفته است، بی

شود،  هایی که در محل سایت مؤسسه انجام می وگو با خبرنگار ایانا درباره پژوهش ه تحقیقات برنج کشور امروز در گفترئیس مؤسس

ای از طریق سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی درخواست پنج هکتار  پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی طی نامه: گفت

اضی مؤسسه زیر کشت نشاء بودف حدود دوهزار مترمربع زمین به این پژوهشکده زمین تحقیقاتی داشت که با توجه به آنکه ار

ها  در محل سایت مؤسسه تحقیقات برنج کشور بسیاری از ارقام جدید و مقایسه آن با قدیمی: نیا افزود فرامرز علی.اختصاص یافت

طور قطع تأخیری است، چون  شده است، به شود و ارقام برنجی که توسط مؤسسه تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزی کشت انجام می

اطالعی از نوع برنج نشاءشده در محل مؤسسه توسط پژوهشکده بیوتکنولوژی  وی با اظهار بی.روز دیرتر از سایر ارقام نشاء شد ٢٥

ارقامی که در  طور قطع شود و به هیچ آثاری از محصوالت تراریخته در اراضی گیالن و مازندران دیده نمی: کشاورزی خاطرنشان کرد

 .هکتار از اراضی سایت مؤسسه به کشت پایلوت رفته است، تراریخته نیست ٠٥٥سطح 

 .کنند این مؤسسه و کشاورزانی که تحت نظر هستند، به هیچ عنوان رقم تراریخته برنج را کشت نمی: نیا ادامه داد علی

 شیرودیهزار هکتار اراضی گیالن و مازندران به ارقام فجر و  06اختصاص 

 4٥٥در سال جاری دو رقم فجر و شیرودی به کشت انبوه رفته است که از حدود : رئیس مؤسسه تحقیقات برنج کشور تصریح کرد

 .هزار هکتار آن مربوط به دو رقم فوق است ٠٥شده در کشور،  هزار هکتاری ارقام پرمحصول کشت

هکتار از اراضی گیالن و مازندران به این رقم،  ٠٥٥یالنه و اختصاص با استقبال برنجکاران گیالنی از رقم جدید گ: وی یادآور شد

 .شود مردادماه سال جاری انجام می 4٨برداشت بذر مادری رقم فوق 

 4٥این مؤسسه برای کشت سال آینده، معرفی رقم جدیدی را مدنظر دارد که خصوصیاتی شبیه شیرودی دارد و : نیا تأکید کرد علی

 .شود ومی برداشت میروز زودتر از ارقام ب

سه رقم جدید برنج برای معرفی داریم که برای کشت در سال : وی از ورود سه رقم جدید در سال آینده خبر داد و اظهار داشت

 .شود زراعی جدید به عرصه وارد می

 های خودکفایی با انجام اصالحات در حوزه برنج اجرای طرح

با حضور معاونان وزیر جهاد کشاورزی، : اد موزه برنج در آمل خبر داد و گفترئیس مؤسسه تحقیقات برنج کشور از ضرورت ایج

در معرض نمایش ... عملیات ساخت نخستین موزه ملی برنج در آمل آغاز شد که تمامی ارقام موجود، وسایل کشت، تاریخ کشت و

رقم آن  ٥٥گیرد که  استفاده قرار می رقم برنج در کل کشور مورد 4٥٥در حال حاضر : نیا همچنین افزود علی.شود گذاشته می

 .توسط مؤسسه تحقیقات برنج معرفی شده است
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های خودکفایی سابق با انجام اصالحات پیگیری  های اقتصاد مقاومتی، طرح در راستای خوداتکایی در قالب طرح: وی خاطرنشان کرد

توان  های آبی کشور جنبه شعاری دارد، اما می محدودیت درصدی برنج با توجه به 4٥٥خودکفایی : نیا ادامه داد علی.شود و اجرا می

 .درصد از نیاز کشور در داخل وجود دارد 3٥گفت که امکان تولید 

شود، در راستای خوداتکایی بوده و امیدواریم که بتوانیم خوداتکایی تا مرز  ارقام جدیدی که به کشاورزان توصیه می: وی تصریح کرد

 .درصدی را عملیاتی کنیم ٨٥

 ./شود با توجه به شرایط آب و هوایی سال جاری، تولید مناسبی در سال جاری رقم بخورد بینی می پیش: نیا در پایان یادآور شد علی

/news/fa/ir.iana.www//:http٠٢٨٠1D%/٨%A٨%D٨%B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/fa/news/32834/%D8%A8%D8%25B


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته دوم مرداد 

 

72 
 

 پسته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته دوم مرداد 

 

7۹ 
 

 پنبه

 آیانا - 1۹۳۱مرداد  1۹: تاریخ

کارنامه بخش خصوصی در خرید پنبه قابل کارنامه بخش خصوصی در خرید پنبه قابل / / علت افزایش قیمت جهانی پنبهعلت افزایش قیمت جهانی پنبه  فرافکنی صنایع نساجی بهفرافکنی صنایع نساجی به

  تر از دولت بودتر از دولت بود  قبولقبول

پنبه و افزایش قیمت  های واردات، ربطی به ورود محلوج پنبه نداشته و متوجه واردات بذر فرافکنی صنایع نساجی برای محدودیت

 .سنت بوده است ٨٥علت باال کشیدن قیمت جهانی پنبه تا یک دالر و  نیز به

های واردات، ربطی به ورود محلوج پنبه نداشته و متوجه واردات بذر پنبه و  فرافکنی صنایع نساجی برای محدودیت

 .سنت بوده است ۸6علت باال کشیدن قیمت جهانی پنبه تا یک دالر و  افزایش قیمت نیز به

اعتنایی صنایع  دنبال بی به: وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت کاران داراب فارس امروز در گفت مدیرعامل اتحادیه پنبه

نساجی به پنبه تولید داخل و رکود بازار پنبه داخلی، حجم مانده پنبه کشور در پایان فصل زراعی به کمتر از چهارهزار تن رسیده 

های  های جهانی پنبه و کاهش عرضه در مقابل افزایش تقاضا، قیمت پنبه دلیل افزایش قیمت به: محمدعلی انصاری افزود.است

 .تن افزایش یافته است ٢٥٥هزار و  تومان به هفت ٥٥٥هزار و  باقیمانده محلوج از پنج

هایی برای  سنت رسیده است و محدودیت ٨٥الر و المللی به یک د در زمان حاضر قیمت پنبه در بازارهای بین: وی خاطرنشان کرد

 .تبادالت پنبه وجود دارد که متوجه سازمان حفظ نباتات نیست

 های بذر را با محلوج یکی نکنید کرم سرخ و محدودیت

ردات بذر شده از سوی سازمان حفظ نباتات متمرکز بر وا های اعمال محدودیت: کاران داراب فارس ادامه داد مدیرعامل اتحادیه پنبه

 .ای است پنبه برای جلوگیری از شیوع کرم سرخ و آفات قرنطینه

های واردات محلوج به حداقل رسیده و حتی واردات پنبه از پاکستان که تاکنون ممنوع بود،  اکنون محدودیت: انصاری تصریح کرد

 .آزاد اعالم شده است

 .گیرد واردات از پاکستان و هندوستان نیز صورت میعالوه بر ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان، : وی یادآور شد

 توفیق بخش خصوصی در خرید پنبه بیشتر از دولت بود

سال گذشته سازمان تعاون روستایی عملیات خرید تضمینی پنبه را به : کاران داراب فارس تأکید کرد مدیرعامل اتحادیه پنبه

 .بخش بود تکاران واگذار کرد و نتیجه آن رضای اتحادیه مرکزی پنبه

دو میلیارد تومان اعتبار از سوی دولت به بخش خصوصی برای خرید پنبه تزریق شد که توانست با استفاده از : انصاری اظهار داشت

 .ابتکار بخش خصوصی در مزایده تخم پنبه در پرداخت مطالبات پنبه کارون نقش عمده ایفا کند

هزار تومان فعلی  گیرد و اگر روند قیمت پنبه حوالی هفت ها صورت می کلخرید پنبه سال جاری نیز توسط تش: وی همچنین گفت

 .دهد کرد دولت نیست و کشش بازار خرید پنبه را در شرایط مطلوب قرار می بماند، نیازی به هزینه

 ./تبینی شده اس تومان برای سال زراعی جدید پیش ٢٢٥قیمت وش پنبه رقم دوسفید دوهزار و : انصاری در پایان افزود

/news/fa/ir.iana.www//:http٠٢٢٨٢D%/٨%٢4%D٨%B4% 
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 تامین منابع مالی

 فارس - ۳۱51۱511:  تاریخ

برخی در برابر بازار شفاف برخی در برابر بازار شفاف کار شکنی کار شکنی //های کوچک و متوسط با صندوق کاالیی و خرید دینهای کوچک و متوسط با صندوق کاالیی و خرید دین  تأمین مالی بنگاهتأمین مالی بنگاه

  کاالکاال
بورس کاال برای حل مشکل : شود، گفت مدیر عامل بورس کاال با بیان اینکه حضور در بورس به شفافیت و رفع ابهام منتهی می 

 . های کاالیی و خرید دین است اندازی صندوق نقدینگی واحدهای تولیدی دنبال راه

با بیان اینکه ترس از  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار بورس  ی ایران در گفتحامد سلطانی نژاد مدیر عامل شرکت بورس کاال

شرایط بیرون از : شفافیت مانع از حضور بسیاری از تولید کنندگان و تقاضاکنندگان کاال و محصوالت در بورس کاال شده است، گفت

 .های آن استفاده کنند که همه ترجیح داشته باشند، از بورس و معافیتبورس کاال باید آن قدر سخت باشد 

های زیر ساختی  فعالیت ای در سازمان امور مالیاتی به این حوزه شده و قرار است در زمینه  اهتمام ویژه بر این اساس: وی افزود

 .جذاب نباشدهایی صورت گیرد که فضای بیرون از بورس برای سرمایه گذاری و تامین کاال  اقدام

 سازمان مالیاتی به دنبال افزایش جذابیت بورس

درصدی مالیاتی در دنیا سر و  4٥برای معافیت : برای عرضه و تقاضا وجود باشد، عنوان کرد وی با بیان اینکه باید قیمت عادالنه

باعث تشویق افراد برای ورود به  افتد، چون در بازار آزاد فضای کاری وجود دارد که دست می شکنند، ولی در ایران اتفاقی نمی

فروش  هایی در بورس کاال به وجود آمده و مدل های مختلف برای  به گفته این مقام مسئول در حال حاضر جذابیت.شود بورس نمی

محصول تعبیه شده است، ولی جذابیت واقعی زمانی برای بورس ایجاد می شود که معامالت مشتقه وجود داشته باشد و در واقع 

ضمن اینکه خاصیت اهرمی معامالت مشتقه به نقش پر رنگ تر بورس . رس کاال در جایگاه قیمت ساز برای همه بازارها قرار گیردبو

 .کاال در این زمینه کمک می کند

گرچه مصرف : تریلیون دالری معامالت مشتقه پی وی سی در بورس کاالی دالیان چین ، گفت ٢.3سلطانی نژاد با اشاره به ارزش 

نندگان مواد پلیمری چین با تعداد زیادی روبرو است، ولی ایران نیز به عنوان تولید کننده بزرگ محصوالت پتروشیمیایی ساالنه ک

 .کند که می تواند عاملی مهم برای به دست گرفتن جایگاه مرجع قیمتی باشد میلیون تن محصول تولید می 1٥بیش از 

 برخی هنوز از بورس و شفافیت می ترسند

ها جدا شدن از فضایی غیر شفاف و از طرفی حرکت بازار سنتی به سمت بازار پیشرفته بورس برای برخی  در برخی حوزه: وی افزود

کنند که با ورود به بورس نقش خود را از دست می دهند، در حالی که جایگاه  فعاالن بازارهای کاالیی سخت است و احساس می

حوزه ها حتی کارشکنی می شود، از جمله زمان تحویل کاال که در بازار آزاد گاهی راحت تر  در برخی. شود ای تر می آنها حرفه

 .نسبت به بورس کاال انجام شده و باید تالش کرد، تا بورس کاال جذاب تر از بازار آزاد باشد

 شکند یخ قیمت مرغ منجمد در بورس کاال می

در حال حاضر تمرکز اصلی بورس : اال هنوز عرضه آنچنانی تجربه نکرده، افزودمدیر عامل بورس کاال با بیان اینکه برنج در بورس ک

 .ها برای نشان دادن این ظرفیت در بورس کاال است کاال بر عرضه مرغ منجمد است که نیازمند همکاری رسانه

اما در حال حاضر روزانه بطور متوسط در ابتدای راه اندازی بازار مشتقه سکه طال روزانه دو یا سه مورد معامله داشت، : وی ادامه داد

در زمینه جو دامی نیز در روزهای اول شاید آمارها قابل توجه نبود، اما با حمایت . شود هزار معامله سکه آتی در آن انجام می 4٥

در انبارهای هم اکنون یک میلیون تن جو . شود  هزار تن جو معامله می ٢٥هزار تا  4٥وزیر جهاد کشاورزی در حال حاضر روزانه 

http://www.farsnews.com/
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توانند از  هزار کشاورز است که با ورود به بورس عالوه بر آشنایی با این بازار متشکل می 41٨کاالیی دپو شده که مربو ط به دسترنج 

 .از ظرفیت ها استفاده کنند

 راهکار برای حل نقدینگی واحد های تولیدی کوچک و متوسط 3

خرد که با مشکل نقدینگی در فضای رکود مواجه هستند و مجبورند به وی در برابر این پرسش فارس که مصرف کنندگان 

صندوق : تواند ارایه بدهد ؟ گفت های پولدار در بازار آزاد مراجعه کنند، بورس کاال چه کمکی در زمینه معامالت اعتباری می دالل

این صندوق ها تحت نظارت سازمان بورس کار ای تر می توانند جای دالل ها را بگیرند، با این تفاوت که  های کاالیی بطور حرفه

 .دهند کنند و رفتارهای اقتصادی نشان می می

. اند که مطابق با مصوبه سازمان بورس، گواهی سپرده را خریداری کنند صندوق های کاالیی مجاز شده: این مقام مسئول ادامه داد

تنزیل نرخی به متقاضیان واحد های تولیدی از جمله مصرف این صندوق ها صرفاً دنبال تحویل کاال نیستند و گواهی ها را با 

 .شود به این ترتیب کاالی مورد نیاز این واحدها به راحتی تامین می. کنندگان شکر یا جو دامی بفروشند

پشتوانه راهکار دیگر خرید دین است، به طوری که فروشنده می تواند در بورس کاال به صورت اعتباری محصول خود را به اعتبار 

در بورس کاال سابقه خریدار کامالً مشخص است و نیازی به کارکردن با : نژاد خاطرنشان کرد سلطانی.فروشد خریدار خود در بازار می

خریدار برای یک دوره زمانی به منظور کسب اعتبار نیست، خریدار به واسطه حجم خرید از اعتبار برخوردار می شود و دین خریدار 

به این ترتیب صندوق های تنزیل دین می توانند بدهی آن . ن ذوب آهن به پشتوانه اعتبار آن در بورس استبه شرکتی همچو

این پیشنهاد در حال حاضر در بورس کاال بررسی و در چند همایش مالی هم ارایه شده و . خریدار به ذوب آهن را خریداری کنند

 .می توان این صندوق ها را راه اندازی کرد

 کر و بدعهدی عرضه کنندگان قدیمی داستان ش

هم اکنون عرضه شکر حجم قابل قبولی در بورس کاال : سلطانی نژاد در مورد عرضه محصوالت اساسی کشاورزی در بورس کاال گفت

یک هزار تن رسیده که اگر با همین رویه ادمه یابد، به باالی  ٢٥٥دارد و حجم معامات آن از ابتدای امسال تا کنون به بیش از 

میلیون و یکصد هزار تن است که  3قاضای مصرف داخلی شکر سفید هم اکنون ت. میلیون تن تا پایان سال خواهیم رسید

 .به راحتی قابل داد و ستد است درصد این تقاضا در بورس کاال ٠6

کاال در موعد تحویل  برخی از عرضه کنندگان به لحاظ تحویل: وی در مورد بد عهدی برخی فورشندگان شکر در بورس کاال گفت

به موقع انجام نمی دادند که از طریق نظارت وزارت جهاد کشاورزی و همچنین اجرای برخی تضامین در بورس کاال این مشکل حل 

 .شده است

 های پتروشیمی راحت شد خیال پایین دستی

بورس کاال آماده : خبر داد و گفت وی از آمادگی بورس کاال برای پذیرش مواد پتروشیمیایی شرکت های خارجی در بورس کاال

است، همچون در گذشته که سابقه عرضه محصوالت سامسونگ و ال جی را در بورس کاال تجربه کرده هم اکنون نیز این قابلیت را 

اد در این زمینه حتی بورس کاال می تواند با تسریع در پذیرش انبارهایی که در مناطق آز. دارد که این محصوالت را پذیرش کند

 .احداث می شود، کاالی این شرکت ها را دپو و مورد معامله قرار دهد
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 تامین منابع مالی
 آیانا - 1۹۳۱مرداد  11: تاریخ

  های آبیاری تحت فشارهای آبیاری تحت فشار  میلیون دالر از صندوق توسعه ملی برای طرحمیلیون دالر از صندوق توسعه ملی برای طرح  ٠66٠66اختصاص اختصاص موافقت دولت با موافقت دولت با 

های آبیاری تحت فشار  میلیون دالر از محل منابع صندوق توسعه ملی برای اجرای طرح ٥٥٥هیأت وزیران با اختصاص مبلغ 

 .موافقت کرد

های شغلی، آزمون استخدامی به تعویق  رییس جمهوری دستور داد تا هنگام اطمینان از تأمین حقوق زنان در فرصت

 .های جنسیتی در جهت رعایت عدالت، اصالح شود بیفتد و سهمیه

به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی دولت، این دستور حسن روحانی، در پی اعالم خبر برگزاری آزمون جامع استخدامی و عناوین 

 .های اجرایی صادر شد شده توسط دستگاهآمیز جنسیتی در نظر گرفته  های تبعیض شغلی و سهمیه

ریزی کشور را موظف کرد ضمن ابطال  رییس جمهوری در جلسه شامگاه یکشنبه هیأت وزیران، سازمان مدیریت و برنامه

های استخدامی با رویکرد عدالت و  های مبتنی بر تبعیضات ناروا، به سرعت نسبت به بازنگری عناوین شغلی و سهمیه سهمیه

  های رییس ها و وعده ها و در چارچوب برنامه های شغلی متناسب با شایستگی تناسب سهمیه استخدامی زنان در فرصتبینی  پیش

 .جمهور اقدام نماید و نتیجه اصالحات به هیأت وزیران گزارش شود

های آبیاری تحت  طرحمیلیون دالر از محل منابع صندوق توسعه ملی برای اجرای  ٥٥٥در ادامه، هیأت وزیران با اختصاص مبلغ 

 .گیرد جویی در مصرف آب انجام می وری در تولید محصوالت کشاورزی و صرفه این اقدام با هدف افزایش بهره. فشار موافقت کرد

در راستای تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی، دولت با تسری مهلت تمدید شده برای 

 .اند، موافقت کرد شان نشده نسبت به تعیین تکلیف بدهی خود اقدام نموده ولیکن تاکنون موفق به تسویه کامل بدهی بدهکارانی که

/news/fa/ir.iana.www//:http٠٢٨٥٥D%/٨٥%٢%D٢% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/fa/news/32850/%D9%85%D9%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته دوم مرداد 

 

71 
 

 تامین منابع مالی
 آیانا - 1۹۳۱مرداد  12: تاریخ

  میلیون تومانی به دامپزشکانمیلیون تومانی به دامپزشکان  0606اعطای تسهیالت کارت اعتباری خرید اعطای تسهیالت کارت اعتباری خرید 

 .جامعه دامپزشکان ایران شرایط بهره گیری از تسهیالت کارت اعتباری خرید برای دامپزشکان کشور را اعالم کرد

 .امپزشکان کشور را اعالم کردجامعه دامپزشکان ایران شرایط بهره گیری از تسهیالت کارت اعتباری خرید برای د

به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی جامعه دامپزشکان ایران، کلیه دامپزشکان دارای حداقل مدرک دکتری عمومی دامپزشکی می 

ریال با در دست داشتن مدارک الزم و معرفی  1٥٥.٥٥٥.٥٥٥توانند جهت بهره گیری از تسهیالت کارت اعتباری خرید تا سقف 

 .مراجعه نمایید( ترجیحاً شعبه توحید)نامه معتبر از جامعه دامپزشکان ایران به شعب بانک ملت 
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 تامین منابع مالی
 ایرنا 1251551۹۳5 :تاریخ خبر

  بانک توسعه اسالمی قرارداد خط انتقال آب طرح سد سرنی را تایید کرد بانک توسعه اسالمی قرارداد خط انتقال آب طرح سد سرنی را تایید کرد 

قرارداد خط انتقال آب سد سرنی پس از انجام مذاکرات مربوطه و : شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران اعالم کرد -ایرنا -تهران

 . تامین مستندات، توسط بانک توسعه اسالمی تایید شد

رش روز سه شنبه ایرنا از شرکت توسعه منابع آب ونیروی ایران، مدیر امور برنامه ریزی طرح سرنی و پارسیان با بیان این به گزا

نویس قرارداد خط انتقال آب طرح سرنی، آن  تیر ماه سال جاری پس از بررسی پیش ٢٨بانک توسعه اسالمی در تاریخ : مطلب افزود

 . کرد را برای ابالغ به پیمانکار تایید

کیلومتری جنوب شرقی میناب در حوضه آبریز اصلی خلیج فارس و دریای عمان، روی رودخانه سرنی احداث می  ٠1سد سرنی در 

 .سرچشمه گرفته و به دریای عمان می ریزد« بشاگرد»شود که از قلل رشته کوه 

به « آبسار -فراسان»شود، با مشارکت  مین مالی می، این قرارداد که از محل وام بانک توسعه اسالمی تا«فرزاد هوانورد»به گفته 

 . ماه اجرا خواهد شد ٢1میلیارد ریال و در مدت  1٠٠عنوان پیمانکار با برآورد 

کیلومتر و قطر یک متر، آب مخزن سد  ٠٨به طول  GRP برپایه این گزارش، خط انتقال فوق شامل یک رشته خط لوله از نوع

 4٢همچنین حجم آب قابل انتقال سالیانه در این طرح . کند د به تصفیه خانه میناب منتقل میسرنی را به صورت ثقلی از محل س

متر، عرض تاج آن  1٠٥به گزارش ایرنا، سد سرنی از نوع خاکی با هسته رسی است که طول تاج آن .میلیون مترمکعب خواهد بود

 ٢3٥متر، طول تونل انحراف  ٢٨٥متر، عرض در پی  1٠.٥ز متر، عرض سر ری 43٥متر، طول سر ریز  ٥٢متر، ارتفاع از پی آن  4٢

هدف از اجرای این طرح، تامین نیاز بخشی از آب شرب شهر بندرعباس . میلیون مترمکعب است 4.٨متر و حجم بدنه سد بیش از 

صفیه خانه به کیلومتر توسط یک واحد ت ٠٨میلیون مترمکعب از طریق خط انتقالی به طول  4٢و روستاهای اطراف به میزان 

میلیون مترمکعب آب در سال برای حفظ تعادل سفره زیرزمینی و محیط زیست در  ٢ظرفیت دو مترمکعب در ثانیه و نیز تامین 

 .وضع موجود است
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 تحقیقات و نوآوری ها

 آیانا - 1۹۳۱مرداد  12: تاریخ

پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، نیروهای ارزنده پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، نیروهای ارزنده / / پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی پژوهشگاه می شودپژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی پژوهشگاه می شود

  علمی دنیا را شکار کندعلمی دنیا را شکار کند

ست و از پژوهشکده  های دنیا امروز سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی دارای کمترین فاصله با بهترین دانشگاه"

ولوژی کشاورزی به عنوان پرچمدار بیوتکنولوژی موسسات و مراکز ملی این سازمان که مغز متفکر بیوتکنولوژی وزارت جهاد بیوتکن

های باالتری داشته و در زمینه جذب نیروهای ارزنده علمی دنیا در این حوزه شکار نیرو داشته  کشاورزی است انتظار داریم خروجی

 ."باشد

 

ست و از  های دنیا آموزش و ترویج کشاورزی دارای کمترین فاصله با بهترین دانشگاه امروز سازمان تحقیقات،"

پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی به عنوان پرچمدار بیوتکنولوژی موسسات و مراکز ملی این سازمان که مغز متفکر 

مینه جذب نیروهای ارزنده های باالتری داشته و در ز بیوتکنولوژی وزارت جهاد کشاورزی است انتظار داریم خروجی

 ".علمی دنیا در این حوزه شکار نیرو داشته باشد

به گزارش ایانا از روابط عمومی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، اسکندر زند، معاون وزیر و رییس سازمان تحقیقات، آموزش و 

های مشورتی  طی نشستی با مدیران و دبیران کمیتهترویج کشاورزی امروز در راس هیاتی بلندپایه از معاونین و مدیران این سازمان 

  پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ضمن بیان مطالب فوق، خصوصیات منحصر به فرد این پژوهشکده را دارای سه مولفه مدیریت با

 .جدیت، معاون پژوهشی معتقد، هدفدار و نیروهای جوان با انگیزه دانستند انگیزه و با

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در ادامه ضمن اشاره به هیات امنایی شدن این سازمان و نحوه معاون وزیر و رییس 

المللی برشمرده و از  تامین منابع مالی آن، تمام هم و غم خود را تقویت جایگاه علمی سازمان و افتخارآفرینی آن در بعد ملی و بین

ای و فناورانه  المللی، کارهای پایه المللی دنیا و تقویت ارتباطات بین ربیات بینگیری از تج محققین پژوهشکده خواست ضمن بهره

 .بنیان مرتبط جزم نمایند های دانش خود را تقویت و عزم خود را جهت تاسیس شرکت

شده طی سیما رییس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی در گزارشی از اقدامات انجام  خلق در ابتدای این نشست نیره اعظم خوش 

های مشورتی و  مدیریت وی مشتمل بر اصالح ساختار پژوهشکده و تالش به جهت تبدیل پژوهشکده به پژوهشگاه، تشکیل کمیته

سازی و کارآمدسازی امور پژوهشی و تقویت  انجام اقدامات رفاهی در غالب کمیته رفاه، تقویت بخش خصوصی، دگردیسی و جریان

 .لمللی به موضوع تغییرات انجام شده در روند تکمیل ساختمان جدید پژوهشکده اشاره کردا ارتباط با موسسات داخلی و بین

های  همچنین در این نشست قاسم حسینی سالکده معاون پژوهشی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی گزارشی از روند انجام طرح

 .المللی و داخلی ارائه کرد های بین تحقیقاتی و شبکه همکاری

/news/fa/ir.iana.www//:http٠٢٢٢٢D%/٢%DA%BE%٢٨%D٨٨%٢ 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - 1۹۳۱مرداد  11: تاریخ

  آینده با شیر سوسک سه برابر انرژی می گیرندآینده با شیر سوسک سه برابر انرژی می گیرند    ورزشکارانورزشکاران

ها را با استفاده از بلورنگاری پرتوی ایکس  موجود در شیر نوع خاصی از سوسکهای بلوری شده  محققان اکنون ساختار پروتئین

ها دریافتند هر بلور، حاوی طیفی از  آن. ها اجازه داد تا موقعیت هر اتم و پیوند آنها در بلور را تعیین کنند بررسی کردند که به آن

 .مواد مفید برای انسان است

اند که سه  ها شده به شناسایی یک پروتئین در شیر نوع خاصی از سوسک المللی موفق از دانشمندان بین  گروهی

 .برابر بیشتر از شیر بوفالو انرژی دارد و قصد دارند آن را به یک مکمل در رژیم غذایی ورزشکاران تبدیل کنند

سوسک اقیانوس  ". ها وجود دارد ها معموال دارای شیر نیستند، اما یک استثنا در میان آن ، سوسک iucrبه گزارش خبرنگار ایانا از

کند، تنها سوسک جهان است که مانند  که در منطقه آسیا و اقیانوسیه زندگی می  Diploptera punctata  با نام علمی "آرام

 .دهد میکند و به فرزندان خود شیر  پستانداران زایمان می

های بلوری شده موجود در این شیر را با استفاده از بلورنگاری پرتوی ایکس بررسی کردند که به  محققان اکنون ساختار پروتئین

ها دریافتند که هر بلور حاوی طیفی از مواد مفید برای  آن. ها اجازه داد تا موقعیت هر اتم و پیوند آنها در بلور را تعیین کنند آن

بلورهای پروتئین شیر مانند یک غذای کامل هستند و از پروتئین، چربی : سانچاری بنرجی، یکی از مولفان تحقیق گفت.انسان است

 .های ضروری هستند دهد که همه اجزای آن، اسید آمینه توالی پروتئین نشان می. و قند برخوردارند

ال راه هایی برای باز تولید بلورهای پروتئین شیر در محققان اکنون با در دست داشتن درک دقیقی از ترکیب این شیر، به دنب

 !مقادیر زیاد هستند تا برای هر وعده غذایی مجبور نباشید به دنبال سوسک بگردید

شود، پس از بلعیده شدن پروتیئن، بلورهای آن با  این روش یک مزیت دیگر نیز دارد؛ از آنجایی که این بلورها بسیار کند آزاد می

 .پردازند به انتشار پروتئین بیشتر مییک نرخ مساوی 

 منتشر شده است International Union of Crystallography این تحقیق در مجله

/news/fa/ir.iana.www//:http٢٨٠٢٠D%/٢% 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - 1۹۳۱مرداد  11: تاریخ

  انداند  گرا در اقلیتگرا در اقلیت  کشاورزان تکنولوژیکشاورزان تکنولوژی/ / شناسی تفکر کشاورزان در مقابله با تغییرات اقلیمیشناسی تفکر کشاورزان در مقابله با تغییرات اقلیمی  نوعنوع

نشان داد که آنان به سه نفری  1٠نتایج یک تحقیق درباره درک کشاورزان نسبت به مقابله با تغییرات آب و هوایی در نمونه آماری 

 4٥)منفعل  -4نفر در سه عامل  1٥بندی  بر اساس این تقسیم. شوند دیدگاه مختلف در برخورد با پدیده تغییر اقلیم تقسیم می

 .قرار دارند( نفر ٢)گرا  تکنولوژی -٠و ( نفر ٢4)طلب  حمایت -٢، (نفر

 مونا شعبان

نفری نشان داد که آنان به سه  1٠مقابله با تغییرات آب و هوایی در نمونه آماری نتایج یک تحقیق درباره درک کشاورزان نسبت به 

 4٥)منفعل  -4نفر در سه عامل  1٥بندی  بر اساس این تقسیم. شوند دیدگاه مختلف در برخورد با پدیده تغییر اقلیم تقسیم می

 .قرار دارند( نفر ٢)گرا  تکنولوژی -٠و ( نفر ٢4)طلب  حمایت -٢، (نفر

ای است که توسط طاهره  نامه عنوان پایان "شناسی ادراکات کشاورزان نسبت به تغییرات آب و هوایی در شهرستان حمیدیه وعن"

در دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان دفاع  4٠٢1ماه  پناه در تاریخ هشتم شهریور زبیدی با راهنمایی مسعود یزدان

های کشاورزان گندمکار و سبزیکار شهرستان حمیدیه در استان خوزستان نسبت  انواع دیدگاه زبیدی با هدف شناسایی. شده است

 .نفر این پژوهش را به انجام رسانده است 1٠کیو، با حجم  به تغییرات آب و هوایی با استفاده از روش شناسی

ویژه تسریع روند گرم شدن  دآمده در آن، بهوجو آب و هوا ازجمله عناصر اصلی در کشاورزی است که در چند سال اخیر تغییرات به

های محلی و جهانی را با خود به همراه داشته است؛ لذا کشاورزان بر اساس ادراکات خود از تغییرات آب  هوا و کم شدن آب نگرانی

 .دهند و هوایی به این پدیده واکنش نشان می

. اند نفر آنها در سه عامل قرار گرفته 1٥شرکت کننده، تعداد  1٠ع ها نشان داد، از مجمو بر اساس این گزارش نتایج تجزیه و تحلیل

شده برای این سه عامل یا دیدگاه  واریانس کل تبیین. یک از عوامل قرار نگرفت کنندگان در هیچ به عبارتی یک نفر از مشارکت

چنانکه، . درصد واریانس کل را تبیین کنند ٥٠اند  آمده توانسته دست به عبارت دیگر، سه عامل به. درصد است ٥٠آمده برابر  دست به

درصد واریانس کل را تبیین  41و  4٢، ٢٠به ترتیب ( طرفداران تکنولوژی)و سه ( طلبان حمایت)، دو (منفعالن)های یک  عامل

 .گرا بودند نفر نیز تکنولوژی ٢طلب و  نفر حمایت ٢4نفر منفعل،  4٥کنندگان  همچنین از میان شرکت. کنند می

 :نویسد ها می نامه در توضیح هریک از این دیدگاه پایانمحقق 

شدت نگران اثرات تغییرات آب و هوایی بودند، اما  گروه منفعالن یا تقدیرگرایان با وجود این که از دانش باالیی برخوردارند و به( 4

کمی برای کاهش تغییرات آب و هوایی  در مقابل آن منفعالنه رفتار کرده و فاقد رفتارهای سازگاری با این پدیده بوده و تمایل

العملی در برابر تغییر وضعیت آب و  همچنین افراد این گروه عالوه بر اعتقاد بسیار به تقدیر و خواست خداوند، عکس. اند داشته

قب منفی تغییرات چنان که مشخص است، افراد این گروه با وجود اطالع از عوا. اند هوایی نداشته و رفتارهای سازگاری را انجام نداده

های دولتی همچون جهاد کشاورزی و به منابع اطالعاتی مانند رادیو و تلویزیون داشته و  آب و هوایی، عدم اعتماد باالیی به سازمان

شده  چنانکه به عقیده برخی از آنان اطالعات آب و هواشناسی ارائه. اند، فعالیتی در جهت بهبود شرایط خود انجام دهند نتوانسته

پیوندند یا شاغالن در مرکز  سط صداوسیما مانند بارندگی یا وقوع گرد و خاک اغلب صحت ندارند یا با تأخیر زمانی به وقوع میتو

 .جهاد شهرستان عمدتاً از تجربه ناکافی و عدم کارایی در حل مشکالت کشاورزان برخوردارند

در واقع آنان رفتارهای خود را در پاسخ به . اند باالتری بودهطلب، دارای دانش اثرات و اثربخشی درک شده  کشاورزان حمایت( ٢

با توجه به . های بیشتری از جانب دولت دارند کردند نیاز به حمایت منظور احساس می دانستند و بدین تغییر آب و هوایی مؤثرتر می
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ای یا استفاده از  تونی به آبیاری قطرههای کانال ب های سازگاری مانند تغییر روش آبیاری از روش هزینه بر بودن برخی از روش

اتیلن یا افزایش هزینه کار و تولید محصوالت دولت باید از طریق اعطای تسهیالت و اعتبارات مالی به رفتار کشاورزان  های پلی لوله

ان برداشت کرد این تو چنانکه از درک خطر و نگرانی باالی آنان می. در جهت سازگاری و مقابله با تغییرات آب و هوایی کمک کند

های کشاورزی خود جهت  گروه در صورت برخورداری از امکانات مالی و اعتباری از انگیزه الزم برای سازگار شدن و بهبود فعالیت

 .کاهش اثرات منفی تغییرات آب و هوایی برخوردارند

افراد این گروه اعتقاد بسیاری به تأثیر . هستند تمایل برای کاهش تغییرات آب و هوایی گرایان افرادی ناسازگار و بی تکنولوژی( ٠

های نوین برای مقابله با تغییرات آب و  در واقع این افراد معتقدند تکنولوژی. مثبت تکنولوژی در مقابله با تغییرات آب و هوایی دارند

 ".طور جداگانه واکنش نشان دهد هوایی کافی هستند و نیازی نیست هر فرد به

و یکی از  (1()٠()٢)یک حقیقت و تهدیدی واقعی برای حیات بشر (4)تغییرات آب و هوایی": نویسد نامه می ین پایانطاهره زبیدی در ا

، چرا که (٥)های پیش روی توسعه پایدار و اهداف توسعه در قرن جاری است طور ویژه یکی از چالش های بزرگ جهانی و به چالش

از این رو . دهد ی طبیعی، شامل میراث فرهنگی و طبیعی جهان را تحت تأثیر قرار میها های بشری و نظام های فعالیت تمامی جنبه

 ".(3()٠)عنوان شدیدترین تهدید برای بشر شناخته شده است تغییرات آب و هوایی به

. (4٥()٢()٨)پذیر نسبت به گرم شدن زمین و تغییرات آب و هوایی است های آسیب کشاورزی یکی از بخش": کند او در ادامه اشاره می

های مختلف به آب و هوا بستگی دارد، تغییر آب  های کشاورزی وابسته به آب و هوا است و تفاوت عملکرد در سال از آنجا که فعالیت

محیطی  و منجر به تغییر شرایط فیزیکی و زیست (44)ای تحت تأثیر قرار داده و خواهد داد طور ویژه و هوا، بخش کشاورزی را به

ها در معرض  المللی تغییرات اقلیمی معتقد است، بخش کشاورزی بیش از سایر بخش در این باره مجمع بین. (4٢)اهد شدتولید خو

دلیل گرم شدن هوا یکی از  تا آنجا که به عقیده برخی، به مخاطره افتادن کشاورزی جهان و تولیدات آن به. (4٠)تغییرات اقلیمی است

 ".(41)ترین تهدیدات جهانی است بزرگ

تا  4٢٠٥های  در نتیجه تغییرات آب و هوایی طی دوره سال": کند زبیدی با اشاره به اطالعات هواشناسی ایران خاطرنشان می

هایی از جنوب غرب دریای خزر، شمال غرب و غرب کشور باالترین میزان کاهش در مقدار بارش ساالنه را تجربه  بخش ٢٥٥٥

تعداد روزهای با . تا پنج درجه سلسیوس افزایش یافته است ٢.٥بین  ٢٥٥٥تا  4٢٠٥های  همچنین دمای هوا طی سال. اند کرده

همچنین کشور . استمیلیمتر کاهش یافته است و همچنین تغییراتی در سرعت باد و رطوبت هوا اتفاق افتاده  4٥بارندگی بیشتر از 

ت تحت تأثیر اثرات منفی تغییرات آب و هوایی آسیب دیده شد سال متوالی کاهش بارندگی را تجربه کرده است، کشور ایران به ٢٠

خشک، دسترسی محدود به آب و پوشش جنگلی کم، مستعد خشکسالی، بیابان زایی و سیل،  کشور با مناطق خشک و نیمه. است

تغییرات آب و دهد،  ها نشان می بینی چنانکه پیش. (4٥)های کوهستانی بسیار ضعیف استآلودگی هوای شهری باال و اکوسیستم

دهد و همچنین دسترسی به آب را تا سال  هوایی شدت و تعداد حوادث آب و هوایی شدید مانند خشکسالی را در ایران افزایش می

 ".(4٠)درصد کاهش خواهد داد ٥٥به میزان  ٢٥٥٥

کند  یرات اقلیمی مطرح میشده در بخش کشاورزی جهت کاهش اثرات منفی تغی های شناخته عنوان یکی از روش وی سازگاری را به

های کشاورزی،  عنوان تطبیق فعالیت سازگاری را به (43)المللی تغییرات آب و هوایی مجمع بین"کند که  و در ادامه پژوهش بیان می

ن طور مثال کشاورزا به. (4٨)ای در پاسخ به تهدیدات تغییرات آب و هوایی تعریف کرده است فرایندهای کشاورزی و مخارج سرمایه

. تر استفاده کنند توانند نوع محصول خود را در شرایط تغییرات آب و هوایی تغییر دهند و یا از بذرهای مقاوم به آب و هوای گرم می

گیری از  های سازگاری برای کاهش اثرات منفی تغییرات آب و هوایی بر کشاورزی و بهره طور کلی، تمرکز بر استراتژی از این رو به

با این حال، کشاورزان بر اساس ادراکات خود از تغییرات آب و هوایی به این پدیده . ثبت این پدیده ضروری استهرگونه اثرات م
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عنوان یک  برای مثال اگر کشاورزان باور نداشته باشند که تغییر آب و هوایی در حال وقوع است یا آن را به. دهند واکنش نشان می

های  ؛ بنابراین درک دیدگاه(٢٥()4٢)با آن و کاهش اثرات نامطلوب آن انجام نخواهند دادتهدید درک نکنند، اقدامی برای سازگاری 

 ".(٢4)طور مستقیم تحت تأثیر تغییرات آب و هوایی قرار دارند بسیار مهم است افرادی چون کشاورزان که به

 Climate change discourse"وان التین پژوهشی، با عن -شده در قالب مقاله علمی  نامه انجام شایان ذکر است که نتایج پایان

among Iranian farmers”  در مجله"Climatic Change” چاپ شده است/. 
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 تخم مرغ

 خبرنگاران جوان - 1۹۳۱مرداد  1۱: تاریخ

  صادرات تخم مرغ آب رفتصادرات تخم مرغ آب رفت

تن تخم مرغ به بازارهای هدف صادر شده  1٥الی  ٠٥در سه روز اخیر روزانه :دبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار گفت

گروه صنعت، تجارت و کشاورزی سید فرزاد طالکش دبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار در گفتگو با خبرنگار .است

صادرات تخم مرغ به سبب عدم همخوانی : با اشاره به وضعیت صادرات تخم مرغ اظهار داشتاقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، 

 .ندارد، ضمن اینکه حدود یک هفته است که صادرات به افغانستان تقلیل یافته است قیمت داخل با عراق توجیه اقتصادی

 .تن تخم مرغ به بازارهای هدف صادر شده است 1٥الی  ٠٥در سه روز اخیر تنها روزانه : وی گفت

یمت تمام شده هر هزار تومان است و این درحالیست که ق 1گفتنی است نرخ مورد تقاضا برای هر کیلو تخم مرغ از جانب عراق 

 .تومان است ٠٥٥هزار و  1کیلو تخم مرغ تحویل در مرز 

تومان یارانه  4٥٥هزار تومان بود، کیلویی  ٠تا زمانیکه نرخ هر کیلو تخم مرغ حدود : طالکش در خصوص یارانه صادراتی عنوان کرد

 . متوقف شده استصادراتی به صادرکنندگان پرداخت می شد اما هم اکنون اخذ یارانه صادراتی کامال

تومان  ٨٥٥هزار و  ٠در حال حاضر میانگین هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری : وی با اشاره به قیمت تخم مرغ در داخل بیان کرد

با توجه به افزایش مصرف تخم مرغ در صنایع غذایی ممکن است قیمت : دبیر کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار ادامه داد.است

 .فزایش یابد به گونه ای که به قیمت تمام شده مرغدار نزدیک شودتخم مرغ کمی ا

/news/fa/ir.yjc.www//:http٥34٢٢1٥D%/٨%B٥% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5719245/%D8%B5%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته دوم مرداد 

 

17 
 

 (سایر )تولیدات باغی 

 آیانا - 1۹۳۱مرداد  11: تاریخ

  !!هزار تومانهزار تومان  ۶36۶36هر کیلوگرم انجیر ممتاز هر کیلوگرم انجیر ممتاز / / انجیرانجیرمقام نخست استان فارس در تولید مقام نخست استان فارس در تولید 

های اخیر تولید این میوه در کشور،  گیرد، اما در سال هایی است که نسبت به دیگر اقالم، کمتر مورد توجه قرار می انجیر یکی از میوه

 .ای کرده است های قابل مالحظه پیشرفت

های اخیر تولید این  گیرد، اما در سال کمتر مورد توجه قرار میهایی است که نسبت به دیگر اقالم،  انجیر یکی از میوه

 .ای کرده است های قابل مالحظه میوه در کشور، پیشرفت

در حال حاضر : وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت مسئول واحد پژوهش ایستگاه تحقیقات انجیر استهبان امروز در گفت

 .نخست را به خود اختصاص داده استاستان فارس در تولید انجیر، مقام 

در میان : صورت آبی و دیم در کشور وجود دارد، افزود هزار هکتار نهال مثمر انجیر به ٥٨مسلم جعفری، با اشاره به اینکه 

 .هزار هکتار، باالترین سطح زیر کشت انجیر دیم را دارد ٢1های فارس، استهبان با  شهرستان

طوری که تنها شهرستان استهبان،  ل گذشته تولید انجیر کشور، وضعیت مطلوبی داشت، بهدر چندین سا: وی خاطرنشان کرد

هزار تن از آمار تولید را به خود اختصاص داده بود، اما به دالیل مختلف مانند خشکسالی و کاهش میزان بارندگی و  ٢٥تنهایی  به

 .ه زیر دوهزار تن در سال نیز رسیدبرداران، تا سه سال گذشته تولید این منطقه ب افت دانش فنی بهره

به گفته مسئول واحد پژوهش ایستگاه تحقیقات انجیر استهبان، اگرچه این وضعیت کمی بهبود یافته و اکنون تولید استهبان به 

آخر برداران و کارشناسان باعث شد که سه روز  های آموزشی برای بهره هزار تن رسیده است، اما لزوم برگزاری دوره 4٥بیش از 

 .ها در استهبان باشیم هفته گذشته شاهد این دوره از کالس

نفر کارشناس و  1٥بیش از : جعفری با بیان اینکه از سراسر ایران برای شرکت در این دوره آموزشی دعوت شدند، ادامه داد

کاشت، داشت و برداشت و همچنین  ها شرکت کردند که تقریباً در تمام مراحل تولید اعم از بردار دعوت را پذیرفته و در کالس بهره

 .های تحقیقاتی جدید، اطالعات الزم را به دست آوردند یادگیری یافته

ترین  شود که کشور چین، بزرگ رسد و بقیه آن صادر می درصد انجیر تولیدی به مصرف داخل می 1٥تا  ٠٥به گفته وی، تنها 

هزار تومان در هر کیلوگرم  4٥صورت مخلوط در استهبان حدود  به اگرچه این محصول. رود شمار می مشتری انجیر خشک ایران به

 .کنند هزار تومان پول پرداخت می 1٥ها برای هر کیلوگرم از این انجیر، تا  قیمت دارد، اما چینی

ر تومان نیز در هزا 4٢٥رسد، تا کیلویی  خوری می که معموالً به مصرف تازه( باز دهان)البته انجیر مرغوب ایرانی : جعفری تصریح کرد

 .بیشتر نقاط کشور قیمت دارد

تواند در  به همین دلیل برگزاری دوره ملی انجیر در مرکز تحقیقات آموزش و ترویج استان فارس، می: وی در پایان تأکید کرد

 ./اشدبرداران تأثیر مثبت گذاشته و گامی مؤثر در راستای افزایش صادرات غیرنفتی ایران ب ارتقای توان تولیدی بهره

/news/fa/ir.iana.www//:http٠٢٨4٠D%/٨٥%٢%D٨٢%٢ 
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 تولیدات باغی
 فودپرس 1۹۳5مرداد ماه  11دو شنبه 

  محصول زراعی و باغی درکشورمشمول خرید تضمینی شدندمحصول زراعی و باغی درکشورمشمول خرید تضمینی شدند  3030

محصول  ٢1در سال زراعی جاری :سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور گفت معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیر عامل <کشاورزی

 .زراعی و باغی در کشور مشمول اعمال قانون خرید تضمینی شدند

حسین صفایی روز یکشنبه در نشست با مسئوالن تعاون روستایی شمال خوزستان، تشکل های کشاورزی و نظام صنفی امور 

این محصوالت شامل دانه های روغنی، حبوبات، : اداره تعاون روستایی شهرستان دزفول افزود کشاورزی استان خوزستان به میزبانی

 .پنبه و برخی محصوالت باغی مانند خرما و کشمش می باشد که مشمول حمایت های دولت است

وستایی کشور در در حال حاضر خرید تضمینی گندم در مراکز تعاونی ر:وی با اشاره به خرید تضمینی محصول جو و گندم گفت

میلیون تن محصول گندم  4٥حال انجام است که تا یک ماه دیگر به اتمام خواهد رسید و پیش بینی می شود تا پایان زمان خرید 

 .از کشاورزان کشور خریداری شود

حدود یک میلیون تن تاکنون :درصد محصول گندم را شبکه تعاونی های کشور خریداری کرده اند گفت 1٥صفایی با اشاره به اینکه 

 . محصول جو نیز از کشاورزان کشور خریداری شده است

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه به جز غالت و دانه های روغنی خرید سایر محصوالت کشاورزی نیز بر عهده سازمان 

صوالت بوده و تسهیالتی نیز در نظر گرفته در حال حاضر مراکز تعاون روستایی آماده خرید این مح:تعاون روستایی می باشد گفت

ماه از زمان خرید شیرخام از دامداران کشور می گذرد که  ٢:وی در خصوص خرید شیر خام از دامداران کشور نیز گفت.شده است

 میلیارد 1٥٥درصد مطالبات دامداران حاصل از فروش محصول شیر خام توسط تعاون روستایی پرداخت شده است و  ٠٥تاکنون 

 .ریال دیگر از مطالبات آنها باقی مانده است

به دلیل حجم باالی محصوالت سبزی، صیفی :صفایی در خصوص پایانه صادراتی محصوالت کشاورزی در استان خوزستان نیز گفت

وری و باغی تولید شده در شمال خوزستان که ماهیت صادراتی دارند ساخت پایانه صادرات محصوالت کشاورزی در این منطقه ضر

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر هیچ مکانی برای نمایشگاه دائمی ،گفت و گو و استاندارد سازی صادرات محصوالت .است

سال از زمان تصویب احداث پایانه محصوالت کشاورزی در دزفول می گذرد  4٥بیش از :کشاورزی در خوزستان وجود ندارد گفت

 .شاورزی مسئولیت اجرای این پایانه را بپذیردکه پیشنهاد می شود شبکه تعاونی های ک

در این نشست در خصوص نحوه اجرایی قانون قیمت تضمینی از طریق بورس که جایگزین خرید تضمینی شده است بحث و تبادل 

یق با توجه به اینکه سال گذشته استان خوزستان به عنوان استان پایلوت فروش ذرت از طر:صفایی در این نشست گفت. نظر شد

بورس انتخاب شده بود این طرح دارای نارسایی هایی بود و اختالف قیمت خرید تضمینی محصول ذرت دانه ای باید از سوی وزارت 

جهاد کشاورزی پرداخت می شد که این امر با تاخیر انجام شد اما در حال حاضر کلیه مطالبات و کسورات کشاورزان ذرتکار 

 .خوزستانی پرداخت شده است

نشست به مشکل نقدینگی خدمات اداره های تعاون روستایی شمال خوزستان و تامین تسهیالت برای سرمایه گذاران  در این

  .پرداخته شد و مقرر گردید عمده تسهیالت از طریق بنیاد مستضعفان و استانداری ها تامین شود

=Id?aspx.Post/ir.foodpress//:http٠٥3٠٢٥1aba4٨1٠٥c 
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 (سایر )تولیدات دام و طیور 

 فارس - ۳۱51۱511:  تاریخ

  های کوچک روستایی برای اشتغالزاییهای کوچک روستایی برای اشتغالزایی  توسعه دامداریتوسعه دامداری
عث تواند با های کوچک روستایی می اندازی دامداری راه: قرارگاه رسانه و فضای مجازی سازمان بسیج سازندگی اعالم کرد 

 . زایی جوانان در روستاهای کشورمان شود اشتغال

معظم انقالب اسالمی بارها بر اجرای ، رهبر پایگاه اطالع رسانی بسیج سازندگی کرمانشاهبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

های  بر توانایی اند، ملت ایران باید در هر شرایطی با تکیه اقتصاد مقاومتی در مقابل نفوذ اقتصادی تأکید داشته و همواره اظهار داشته

 .خود اقتصاد کشور را حتی در شرایط تحریم اداره کند

شغل دامداری از شغل های اصلی این منطقه : ی با خبرنگار ما اظهار داشتسعید رحیم پور دامدار شهر نودشه است که در گفتگوی

 .است که برخی از خانواده ها تامین رزق و روزی آنها تنها از این راه به دست می آید

 .ایم دامداری به عنوان شغل اصلی ما محسوب می شود که از قدیم االیام به پرورش دام در این منطقه مشغول بوده: وی افزود

به سبب آنکه این شغل به عنوان شغل اصلی خانواده ما در تامین : وی با بیان اینکه من دارای مدرک دیپلم تجربی هستم، گفت

 .روزی حالل است، به ادامه دادن آن در کنار خانواده خود همت گماشتم

با سعی و تالش : شغل را توسعه دهیم گفت رحیم پور با بیان اینکه با دریافت تسهیالت بسیج سازندگی در این راستا توانستیم این

توانم امور روزمره خود و خانواده ام را سپری کنیم و از این بابت  تعداد دام های خود را افزایش دادیم و اکنون با فروش شیر آن می

 .از خداوند منان سپاس گزاریم

جمع آوری مواد لبنی این دام ها ، آن را به انواع مختلف  پس از: وی با بیان اینکه پدرم نیز در این کار ما را همراهی می کند، گفت

 .در بازار جهت فروش که از بازار فروش خوبی نیز برخوردار هستند، عرضه خواهیم کرد

 .راه اندازی این گونه دامداری ها می تواند به اشتغال زایی جوانان در همین شهر نیز کمک فراوانی بکند: وی در پایان گفت

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http4٠٢٥٥٥4٥٥٥٥4٠٨ 
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 تولیدات دام و طیور
 خبرنگاران جوان – 1۹۳۱مرداد  1۳: تاریخ

  گاوهای وارداتی از کدام کشور به ایران آمدند؟گاوهای وارداتی از کدام کشور به ایران آمدند؟

 .تن گاو گوشتی وارد کشور شده است ٠٥٥٥. ٢٥ماه منتهی به خرداد سال  ٠طبق آمار گمرک در 

ه منتهی به خرداد ما ٠طبق آمار گمرک در  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،گروه  تجارت و کشاورزی. صنعت خبرنگار به گزارش

 .وارد کشور شده است  تن گاو گوشتی ٠٥٥٥. ٢٥سال 

 .وارد کشور شده است ٠٠٨،٥٨٢،4٢٠،1٨1و ارزش ریالی  44،4٥٥،٢٠٥گفتنی است که این تعداد به ارزش دالری 

 ارزش دالری  ارزش ریالی (کیلوگرم)وزن کشورطرف معامله ماه

 ٠٥1،٢3٨ 4٥،3٠٥،143،٨٥٠ 4٢4،٨٨٥ پاکستان ٠

 ٨٥٠،٨٥4 ٢٥،٨٥4،٥٨٠،٠٥٠ 1٠4،٥1٥ پاکستان 4

 ٠،431،٢٠٨ ٢٠،٥٥٢،٢٥٥،4٢٢ 4،34٥،٨٥1 پاکستان ٢

 ٢٥4،٢٥1 ٢3،٢٥٢،٠٨٥،٨4٥ 1٨3،41٥ پاکستان ٢

 1،4٠1،٢٥4 4٢٥،٥٥٠،٢٥٠،٥٢٢ ٢،٢٠٥،44٥ پاکستان ٠

 4،3٠4،٠٥٨ ٥٢،3٥٠،3٠3،٢٢٨ ٢٠٠،٥٠٥ پاکستان ٠
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 (سایر )تولیدات زراعی 

 فارس - ۳۱51۱511:  تاریخ

  تولید هندوانهتولید هندوانهدستورالعمل جدید برای کاهش مصرف آب در دستورالعمل جدید برای کاهش مصرف آب در / / ایمایم  ممنوعیتی برای کشت هندوانه ابالغ نکردهممنوعیتی برای کشت هندوانه ابالغ نکرده
ایم، اما دستورالعمل  بر بودن اعالم نکرده ممنوعیتی برای کشت هندوانه به دلیل آب: معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی گفت 

 . دهد  برابر افزایش می 1تا  ٠ایم که بازدهی را در هر مترمکعب  کاهش مصرف آب در تولید این محصول ابالغ کرده

های پی در پی در کشور و بحران  گروه اقتصادی، طی چند سال اخیر با توجه به کمبود بارندگی و خشکسالی - خبرگزاری فارس

بر از جمله  هایی برای کاهش مصرف آب در کشور هستند و کاهش و مدیریت تولید محصوالت آب حل آب، مسؤوالن به دنبال راه

هاد کشاورزی قرار گرفت تا جایی که طی یک سال اخیر سخن از ممنوعیت کشت هندوانه به دلیل هندوانه در دستور وزارت ج

 .کند مد موضوعی که امروز عباس کشاورز معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی آن را رد می بر بودن به میان آ آب

: اظهار داشت  ، در مورد آخرین وضعیت کشت هندوانه در کشور،خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  عباس کشاورز در گفت

کرد و از طرفی بازدهی کمتری با مصرف هر  شد که آب زیادی مصرف می پیش از این هندوانه در فصل تابستان کاشته می

اگر کشاورزان طبق آن عمل کنند، با گذاشت، اما وزارت جهاد کشاورزی دستورالعملی صادر کرده که  مترمکعب آب به جای می

 .مصرف آب کمتر بازدهی بیشتری در این محصول خواهند داشت

به کشاورزان توصیه شده که هندوانه را به صورت نشا بکارند، : وی در مورد جزئیات دستورالعمل وزارت جهاد کشاورزی، گفت

کیلو هندوانه برداشت  ٨تا  ٥ه در این صورت با هر مترمکعب آب پاشی کرده و از آبیاری میکرو استفاده نمایند ک ها را مالچ زمین

 .ها مانند جیرفت و مناطقی از استان فارس انجام شده و نتیجه داده است خواهد شد که این روش در برخی استان

حصوالت به آب در کشت پاییزه م: ای کرد و گفت معاون وزیر جهاد کشاورزی به تغییر زمان کشت برای کاهش مصرف آب هم اشاره

کنند، چرا که در این فصل آب باران و  کمتری نیاز دارند و در پاییز مناطقی مانند چابهار و میناب محصول هندوانه را کشت می

 .کند ب کمک می هوای معتدل به کاهش مصرف آ

 .دهد کیلو هندوانه به بار می ٢.٥به گفته کشاورز، کشت هندوانه به روش سنتی در هر مترمکعب 
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 تولیدات زراعی
 آیانا - 1۹۳۱مرداد  11: تاریخ

برنج به نمایش گذاشته برنج به نمایش گذاشته تمام ارقام و تاریخچه در موزه ملی تمام ارقام و تاریخچه در موزه ملی / / برنج تراریخته در گیالن و مازندران وجود نداردبرنج تراریخته در گیالن و مازندران وجود ندارد

  شودشود  میمی

آثاری از برنج تراریخته در گیالن و مازندران وجود ندارد و از کشت ارقام برنجی که توسط پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی در 

 .اطالع هستم محل این مؤسسه به زیر کشت رفته است، بی

ارقام برنجی که توسط پژوهشکده بیوتکنولوژی آثاری از برنج تراریخته در گیالن و مازندران وجود ندارد و از کشت 

 .اطالع هستم کشاورزی در محل این مؤسسه به زیر کشت رفته است، بی

شود،  هایی که در محل سایت مؤسسه انجام می وگو با خبرنگار ایانا درباره پژوهش رئیس مؤسسه تحقیقات برنج کشور امروز در گفت

ای از طریق سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی درخواست پنج هکتار  نامهپژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی طی : گفت

زمین تحقیقاتی داشت که با توجه به آنکه اراضی مؤسسه زیر کشت نشاء بودف حدود دوهزار مترمربع زمین به این پژوهشکده 

ها  ی از ارقام جدید و مقایسه آن با قدیمیدر محل سایت مؤسسه تحقیقات برنج کشور بسیار: نیا افزود فرامرز علی.اختصاص یافت

طور قطع تأخیری است، چون  شود و ارقام برنجی که توسط مؤسسه تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزی کشت شده است، به انجام می

تکنولوژی اطالعی از نوع برنج نشاءشده در محل مؤسسه توسط پژوهشکده بیو وی با اظهار بی.روز دیرتر از سایر ارقام نشاء شد ٢٥

طور قطع ارقامی که در  شود و به هیچ آثاری از محصوالت تراریخته در اراضی گیالن و مازندران دیده نمی: کشاورزی خاطرنشان کرد

 .هکتار از اراضی سایت مؤسسه به کشت پایلوت رفته است، تراریخته نیست ٠٥٥سطح 

 .کنند ، به هیچ عنوان رقم تراریخته برنج را کشت نمیاین مؤسسه و کشاورزانی که تحت نظر هستند: نیا ادامه داد علی

 هزار هکتار اراضی گیالن و مازندران به ارقام فجر و شیرودی 06اختصاص 

 4٥٥در سال جاری دو رقم فجر و شیرودی به کشت انبوه رفته است که از حدود : رئیس مؤسسه تحقیقات برنج کشور تصریح کرد

 .هزار هکتار آن مربوط به دو رقم فوق است ٠٥شده در کشور،  کشتهزار هکتاری ارقام پرمحصول 

هکتار از اراضی گیالن و مازندران به این رقم،  ٠٥٥با استقبال برنجکاران گیالنی از رقم جدید گیالنه و اختصاص : وی یادآور شد

 .شود مردادماه سال جاری انجام می 4٨برداشت بذر مادری رقم فوق 

 4٥این مؤسسه برای کشت سال آینده، معرفی رقم جدیدی را مدنظر دارد که خصوصیاتی شبیه شیرودی دارد و : نیا تأکید کرد علی

 .شود روز زودتر از ارقام بومی برداشت می

سه رقم جدید برنج برای معرفی داریم که برای کشت در سال : وی از ورود سه رقم جدید در سال آینده خبر داد و اظهار داشت

 .شود ه عرصه وارد میزراعی جدید ب

 های خودکفایی با انجام اصالحات در حوزه برنج اجرای طرح

با حضور معاونان وزیر جهاد کشاورزی، : رئیس مؤسسه تحقیقات برنج کشور از ضرورت ایجاد موزه برنج در آمل خبر داد و گفت

در معرض نمایش ... ایل کشت، تاریخ کشت وعملیات ساخت نخستین موزه ملی برنج در آمل آغاز شد که تمامی ارقام موجود، وس

رقم آن  ٥٥گیرد که  رقم برنج در کل کشور مورد استفاده قرار می 4٥٥در حال حاضر : نیا همچنین افزود علی.شود گذاشته می

 .توسط مؤسسه تحقیقات برنج معرفی شده است
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های خودکفایی سابق با انجام اصالحات پیگیری  طرح های اقتصاد مقاومتی، در راستای خوداتکایی در قالب طرح: وی خاطرنشان کرد

توان  های آبی کشور جنبه شعاری دارد، اما می درصدی برنج با توجه به محدودیت 4٥٥خودکفایی : نیا ادامه داد علی.شود و اجرا می

 .درصد از نیاز کشور در داخل وجود دارد 3٥گفت که امکان تولید 

شود، در راستای خوداتکایی بوده و امیدواریم که بتوانیم خوداتکایی تا مرز  کشاورزان توصیه میارقام جدیدی که به : وی تصریح کرد

 .درصدی را عملیاتی کنیم ٨٥

 ./شود با توجه به شرایط آب و هوایی سال جاری، تولید مناسبی در سال جاری رقم بخورد بینی می پیش: نیا در پایان یادآور شد علی
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 چای

 فارس - ۳۱51۱512:  تاریخ

  قاچاق چای در کشور گسترده استقاچاق چای در کشور گسترده است/ / دهددهد  تومان یارانه میتومان یارانه می  ۶۶66۶۶66دولت به هر کیلو برگ سبز چای دولت به هر کیلو برگ سبز چای 
 ٢میلیارد تومان وام بدون بهره با تنفس 4٠داشتن کشت چای کارهایی از قبیل اعطای   برای سرپا نگه: رئیس سازمان چای گفت 

 . زند ایم، اما قاچاق چای، بازار این محصول را برهم می تومان در هر کیلو چای به کشاورزان پرداخت کرده 44٥٥ساله، یارانه 

، در مورد علت افزایش ندادن قیمت خرید تضمینی چای خبرگزاری فارسبا خبرنگار کشاورزی  وگو محمد ولی روزبهان در گفت

های  کیلو برگ سبز چای است که اگر هزینه ٥برای استحصال هر کیلو چای خشک نیاز خرید به : مطابق با میل کشاورزان گفت

 .آن محاسبه کنیم، قیمت نهایی باید بتواند در بازار رقابت کند فرآوری و حمل و نقل را بر روی

تومان به  4٨٥٥دولت برگ سبز چای را از کشاورز کیلویی : وی با اشاره به قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای از کشاورزان گفت

تومان به برگ سبز چای  44٥٥دهد، یعنی در هر کیلو  دار می تومان به کارخانه 3٥٥خرد و آن را به قیمت  صورت تضمینی می

های  کاران و کیفیت و قیمت چای از سال رغم آن که مشکالت چای رئیس سازمان چای در پاسخ به اینکه چرا علی.دهد یارانه می

که این مساله بر روی بازار چای داخلی  قاچاق چای در کشور ما گسترده است: قبل مطرح است، اما فکری به حال آن نشده، گفت

آمده و طبق محاسبات ما باید   های گذشته پایین در کنار آن میانگین سطح زیر کشت در کشور ما در سال. یر گذاشته استهم تاث

 .متر است ٠٥٥٥کاری کند، در حالی که اکنون میانگین سطح زیر کشت  هکتار زمین را چای ٢.٥هر کشاورز 

مانند بنگالدش که در صادرات چای موفق است، میانگین سطح این در حالی است که در کشوری : رئیس سازمان چای تصریح کرد

در صورتی که برای آنکه . کنند هکتار است، در حالی که افرادی هستند که در هزار متر هم چای کشت می 4٥٥کشت هر کشور 

هکتار سطح  ٢.٥ن های چای و سایر مسائل جانبی مقرون به صرفه باشد، باید طبق محاسبات هر کشاورز میانگی رسیدگی به بوته

 .زیر کشت چای داشته باشد

 ٥٥آید که کشاورز با توجه به اینکه باید  تن محصول برگ سبز چای به دست می ٠وی به این نکته اشاره کرد که در هر هکتار 

 .کاران برجای بگذارد  تواند در نهایت رقم مناسبی برای چای درصد این رقم را هزینه کند، می

میلیارد تومان خرید تضمینی برگ سبز چای انجام شود، در صورتی که تا مهر سال گذشته  4٢٥کرد که امسال بینی  روزبهان پیش

 .میلیارد تومان بود 4٠٠این رقم در نهایت 

دولت در حال حاضر با حمایت سازمان مدیریت و : کاران اشاره کرد و گفت رئیس سازمان چای به کارهای حمایتی دولت از چای

میلیارد تومان بابت خرید تضمینی پرداخت کرده، اما کشاورزان چندان از این مساله راضی نیستند که علت آن  ٥٥ ریزی برنامه

سال اخیر سعی کرده است، تا قیمت خرید چای را افزایش دهد، تا درآمد و  ٠-1به گفته روزبهان دولت در .سطح زیر کشت است

درصد افزایش قیمت خرید تضمینی برگ چای  4٢.٥، ٢1درصد، در سال  ٢4، ٢٠تولید کشاورز باال برود، تا جایی که در سال 

 4٠: ساله و بدون بهره در دو سال اخیر اشاره کرد و گفت ٥های بلند مدت  وی به اعطای تسهیالت زراعی در قالب وام.ایم داشته

زیر کشت آنها پرداخت شده است، تا بتوانند  کاران مطابق با سطح سال تنفس به چای ٢میلیارد تومان وام کم بهره و بدون بهره با 

 .به مرور از محل فروش برگ سبز چای وام خود را پرداخت کنند

از : روی این صنعت عنوان کرد و گفت های چای را یکی دیگر از مشکالت پیش بودن باغ  این مسئول در سازمان چای کشور، قدیمی

زراعی از جمله هرس کردن را انجام دهند و در همین راستا صندوق  قدامات بهتوانند ا پا هستند، نمی آنجایی که کشاورزان خرده

 .ایم  حمایت از صنعت چای را تشکیل داده

http://www.farsnews.com/
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سال اخیر اتفاق  ٠سازی شد، تا روند نزولی تولید چای را که طی  هزار هکتار از باغات چای جوان 1در این راستا : روزبهان گفت

 .ل کندافتاده بود، را به روند صعودی تبدی
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 چای
 خبرنگاران جوان - 1۹۳۱مرداد  1۱: تاریخ

  یک بام و دو هوای چای های سنواتییک بام و دو هوای چای های سنواتی

 .های سنواتی باقی مانده در انبارها موجب شده که فروش چای کارخانه ها با رکود مواجه شوددر حال حاضر خروج چای 

اقتصادی باشگاه خبرنگاران گروه  صنعت، تجارت و کشاورزیایرج هوسمی رئیس اتحادیه چایکاران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی 

چای های که سه سال از تاریخ مصرف آنها می گذرد : با اشاره به میزان چای های سنواتی باقی مانده در انبارها اظهار داشتجوان، 

 .دیگر قابلیت مصرف انسانی ندارد و به عبارتی غیر قابل شرب هستند

شته در انبارها هر از گاهی در فصل بهره برداری خارج می شوند که این امر تهدیدی از دهه هفتاد چای های سنواتی انبا: وی افزود

 .برای کیفیت چای ایرانی محسوب می شود

امسال همزمان با فصل بهره برداری دو کامیون چای سنواتی از انبارها بیرون آمده که مقداری آن در بازار عرضه : هوسمی ادامه داد

 .در انزلی و آستارا توقیف شده استشده و مقدار دیگر آن در بن

طبق مصوبه دولت چای های سنواتی باید تبدیل به کمپوست و : وی با اشاره به مصوبه دولت برای فروش چای های سنواتی گفت

 .معدوم شوند و یا برای مصارف صنعتی از کشور خارج شوند

ان بسته بندی های جدید دوباره به بازار عرضه می گفتنی است که چای های سنواتی به قصد خروج از کشور لب مرز تحت عنو

 .شوند

 خروج چای های سنواتی ازانبارها رکود بازار را رقم زد*** 

اقتصادی  گروه صنعت، تجارت و کشاورزی  همچنین صادق حسنی نائب رئیس اتحادیه صندوق چایکاران در گفتگو با خبرنگار

فروخته شده که  ٢4چای های سنواتی باقی مانده در انبار سازمان تعاون روستایی گیالن در سال : گفت باشگاه خبرنگاران جوان،

 .براساس مصوبه دولت معتقدیم که این امر خالف قانون بوده است

انبارهای گیالن خارج شده که برخی از  کامیون از چای های سنواتی  1٥الی  ٠٥ه اخیر طی یک الی دو ما: حسنی اظهار داشت

 ٠٥در حال حاضر : نائب رئیس صندوق حمایت از چایکاران در خصوص میزان چای های سنواتی بیان کرد.آنها توقیف شده است

تیرماه  4٢ود است که دولت در مصوبه ای به تاریخ هزار تن در انبارهای تهران موج ٢٥هزار تن چای سنواتی در انبارهای گیالن و 

 .تکلیف چای های سنواتی باقی مانده در انبارها را مشخص نموده است

تیرماه باید مجموع چای های سنواتی صرفا برای مصارف صنعتی زیر نظر دستگاه های نظارتی غذا و دارو و  4٢از : وی ادامه داد

 .صل برداشت صادر شوندسازمان ملی استاندارد پس از اتمام ف

در حال حاضر خروج چای های سنواتی باقی مانده در : حسنی با اشاره به تاثیر چای های سنواتی ها در فروش کارخانجات بیان کرد

انبارها موجب شده که فروش چای کارخانه ها با رکود مواجه شود که الزم است دستگاه های مربوطه با اعمال نظارت های بیشتر 

  .ندگان را از بال تکلیفی درآورندمصرف کن
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 حبوبات 
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 خرما 
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 خرید تضمینی

 خبرنگاران جوان - 1۹۳۱مرداد  1۹: تاریخ

  تن گذشتتن گذشتمیلیون میلیون   ۲۲خرید تضمینی گندم از مرز خرید تضمینی گندم از مرز 

 .هزار تن فراتر رفته است٥٨٥میلیون و  ٢تا به امروز خرید تضمینی گندم از مرز :معاون داخلی شرکت بازرگانی دولتی گفت

اقتصادی باشگاه گروه ی صنعت، تجارت و کشاورزحسن عباسی معروفان معاون داخلی شرکت بازرگانی دولتی در گفتگو با خبرنگار 

هزار  ٥٨٥میلیون و  ٢تا به امروز خرید تضمینی گندم از مرز : با اشاره به میزان خرید تضمینی گندم اظهار داشتخبرنگاران جوان، 

 44تا پایان فصل برداشت خرید تضمینی به مرز شود که  با توجه به شرایط موجود پیش بینی می: وی افزود.تن فراتر رفته است

میلیارد  ٠٥٥هزار و  4٢ارزش مبلغ گندم خریداری شده : عباسی معروفان با اشاره به مطالبات گندمکاران گفت.میلیون تن برسد

 .د شدهزار میلیارد تومان آن پرداخت شده و مابقی پس از تامین اعتبار به نوبت انجام خواه ٠تومان است که تا کنون 

میلیون تن برسد که بیشترین  4٠شود که مجموع تولید گندم به مرز  امسال پیش بینی می: معاون داخلی بازرگانی دولتی ادامه داد

 .هزار تن به فارس اختصاص دارد ٨٥٥تن گلستان و سپس با  ٠٥٥هزار و  4تن به خوزستان،  1٥٥میزان تولید گندم با یک هزار و 

در سال اقتصاد مقاومتی از کشاورزان و تولیدکنندگان ذخایر : گندمکاران در سال اقتصاد مقاومتی بیان کرد وی با اشاره به حمایت

استراتژیک کشور حمایت می کنیم و با دالالن و سودجویانی که قصد فروش گندم های وارداتی را دارند به شدت برخورد می 

 .نماییم
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 خرید تضمینی
 ایرنا 1151551۹۳5 :تاریخ خبر

  محصول زراعی و باغی درکشورمشمول خرید تضمینی شدند محصول زراعی و باغی درکشورمشمول خرید تضمینی شدند   3030

 24در سال زراعی جاری :مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور گفتمعاون وزیر جهاد کشاورزی و  -ایرنا  -دزفول 

 . محصول زراعی و باغی در کشور مشمول اعمال قانون خرید تضمینی شدند

به گزارش ایرنا، حسین صفایی روز یکشنبه در نشست با مسئوالن تعاون روستایی شمال خوزستان، تشکل های کشاورزی و نظام 

این محصوالت شامل دانه های : ی استان خوزستان به میزبانی اداره تعاون روستایی شهرستان دزفول افزودصنفی امور کشاورز

 .روغنی، حبوبات، پنبه و برخی محصوالت باغی مانند خرما و کشمش می باشد که مشمول حمایت های دولت است

ینی گندم در مراکز تعاونی روستایی کشور در در حال حاضر خرید تضم:وی با اشاره به خرید تضمینی محصول جو و گندم گفت

میلیون تن محصول گندم  4٥حال انجام است که تا یک ماه دیگر به اتمام خواهد رسید و پیش بینی می شود تا پایان زمان خرید 

 .از کشاورزان کشور خریداری شود

تاکنون حدود یک میلیون تن :ری کرده اند گفتدرصد محصول گندم را شبکه تعاونی های کشور خریدا 1٥صفایی با اشاره به اینکه 

 . محصول جو نیز از کشاورزان کشور خریداری شده است

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه به جز غالت و دانه های روغنی خرید سایر محصوالت کشاورزی نیز بر عهده سازمان 

ستایی آماده خرید این محصوالت بوده و تسهیالتی نیز در نظر گرفته در حال حاضر مراکز تعاون رو:تعاون روستایی می باشد گفت

ماه از زمان خرید شیرخام از دامداران کشور می گذرد که  ٢:وی در خصوص خرید شیر خام از دامداران کشور نیز گفت.شده است

میلیارد  1٥٥ت شده است و درصد مطالبات دامداران حاصل از فروش محصول شیر خام توسط تعاون روستایی پرداخ ٠٥تاکنون 

 .ریال دیگر از مطالبات آنها باقی مانده است

به دلیل حجم باالی محصوالت سبزی، صیفی :صفایی در خصوص پایانه صادراتی محصوالت کشاورزی در استان خوزستان نیز گفت

کشاورزی در این منطقه ضروری و باغی تولید شده در شمال خوزستان که ماهیت صادراتی دارند ساخت پایانه صادرات محصوالت 

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر هیچ مکانی برای نمایشگاه دائمی ،گفت و گو و استاندارد سازی صادرات محصوالت .است

سال از زمان تصویب احداث پایانه محصوالت کشاورزی در دزفول می گذرد  4٥بیش از :کشاورزی در خوزستان وجود ندارد گفت

 .ی شود شبکه تعاونی های کشاورزی مسئولیت اجرای این پایانه را بپذیردکه پیشنهاد م

در این نشست در خصوص نحوه اجرایی قانون قیمت تضمینی از طریق بورس که جایگزین خرید تضمینی شده است بحث و تبادل 

ن پایلوت فروش ذرت از طریق با توجه به اینکه سال گذشته استان خوزستان به عنوان استا:صفایی در این نشست گفت. نظر شد

بورس انتخاب شده بود این طرح دارای نارسایی هایی بود و اختالف قیمت خرید تضمینی محصول ذرت دانه ای باید از سوی وزارت 

جهاد کشاورزی پرداخت می شد که این امر با تاخیر انجام شد اما در حال حاضر کلیه مطالبات و کسورات کشاورزان ذرتکار 

در این نشست به مشکل نقدینگی خدمات اداره های تعاون روستایی شمال خوزستان و تامین .پرداخت شده است خوزستانی

 . تسهیالت برای سرمایه گذاران پرداخته شد و مقرر گردید عمده تسهیالت از طریق بنیاد مستضعفان و استانداری ها تامین شود
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 خرید تضمینی
 فودپرس 1۹۳5مرداد ماه  11دو شنبه 

  محصول زراعی و باغی درکشورمشمول خرید تضمینی شدندمحصول زراعی و باغی درکشورمشمول خرید تضمینی شدند  3030

محصول  ٢1در سال زراعی جاری :معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور گفت <کشاورزی

 .باغی در کشور مشمول اعمال قانون خرید تضمینی شدندزراعی و 

حسین صفایی روز یکشنبه در نشست با مسئوالن تعاون روستایی شمال خوزستان، تشکل های کشاورزی و نظام صنفی امور 

ی، حبوبات، این محصوالت شامل دانه های روغن: کشاورزی استان خوزستان به میزبانی اداره تعاون روستایی شهرستان دزفول افزود

 .پنبه و برخی محصوالت باغی مانند خرما و کشمش می باشد که مشمول حمایت های دولت است

در حال حاضر خرید تضمینی گندم در مراکز تعاونی روستایی کشور در :وی با اشاره به خرید تضمینی محصول جو و گندم گفت

میلیون تن محصول گندم  4٥بینی می شود تا پایان زمان خرید  حال انجام است که تا یک ماه دیگر به اتمام خواهد رسید و پیش

 .از کشاورزان کشور خریداری شود

تاکنون حدود یک میلیون تن :درصد محصول گندم را شبکه تعاونی های کشور خریداری کرده اند گفت 1٥صفایی با اشاره به اینکه 

 . محصول جو نیز از کشاورزان کشور خریداری شده است

ر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه به جز غالت و دانه های روغنی خرید سایر محصوالت کشاورزی نیز بر عهده سازمان معاون وزی

در حال حاضر مراکز تعاون روستایی آماده خرید این محصوالت بوده و تسهیالتی نیز در نظر گرفته :تعاون روستایی می باشد گفت

ماه از زمان خرید شیرخام از دامداران کشور می گذرد که  ٢:امداران کشور نیز گفتوی در خصوص خرید شیر خام از د.شده است

میلیارد  1٥٥درصد مطالبات دامداران حاصل از فروش محصول شیر خام توسط تعاون روستایی پرداخت شده است و  ٠٥تاکنون 

 .ریال دیگر از مطالبات آنها باقی مانده است

به دلیل حجم باالی محصوالت سبزی، صیفی :والت کشاورزی در استان خوزستان نیز گفتصفایی در خصوص پایانه صادراتی محص

و باغی تولید شده در شمال خوزستان که ماهیت صادراتی دارند ساخت پایانه صادرات محصوالت کشاورزی در این منطقه ضروری 

و گو و استاندارد سازی صادرات محصوالت  وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر هیچ مکانی برای نمایشگاه دائمی ،گفت.است

سال از زمان تصویب احداث پایانه محصوالت کشاورزی در دزفول می گذرد  4٥بیش از :کشاورزی در خوزستان وجود ندارد گفت

 .که پیشنهاد می شود شبکه تعاونی های کشاورزی مسئولیت اجرای این پایانه را بپذیرد

قانون قیمت تضمینی از طریق بورس که جایگزین خرید تضمینی شده است بحث و تبادل در این نشست در خصوص نحوه اجرایی 

با توجه به اینکه سال گذشته استان خوزستان به عنوان استان پایلوت فروش ذرت از طریق :صفایی در این نشست گفت. نظر شد

مینی محصول ذرت دانه ای باید از سوی وزارت بورس انتخاب شده بود این طرح دارای نارسایی هایی بود و اختالف قیمت خرید تض

جهاد کشاورزی پرداخت می شد که این امر با تاخیر انجام شد اما در حال حاضر کلیه مطالبات و کسورات کشاورزان ذرتکار 

 .خوزستانی پرداخت شده است

هیالت برای سرمایه گذاران در این نشست به مشکل نقدینگی خدمات اداره های تعاون روستایی شمال خوزستان و تامین تس

  .پرداخته شد و مقرر گردید عمده تسهیالت از طریق بنیاد مستضعفان و استانداری ها تامین شود

=Id?aspx.Post/ir.foodpress//:http٠٥3٠٢٥1aba4٨1٠٥c 
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 زعفران

 آیانا - 1۹۳۱مرداد  12: تاریخ

  انحصار در بازار زعفران شکسته شدانحصار در بازار زعفران شکسته شد/ / نامه تشکیل صندوق ملی زعفران به معاون رئیس جمهوری رسیدنامه تشکیل صندوق ملی زعفران به معاون رئیس جمهوری رسید

میلیارد ریال آورده اولیه به  4٥٥تولیدکنندگان زعفران نامه تقاضای تشکیل صندوق ملی حمایت از زعفران را با اختصاص حداقل 

 .ریزی ارسال کردند رئیس سازمان مدیریت و برنامه

ریال میلیارد  ۶66تولیدکنندگان زعفران نامه تقاضای تشکیل صندوق ملی حمایت از زعفران را با اختصاص حداقل 

 .ریزی ارسال کردند آورده اولیه به رئیس سازمان مدیریت و برنامه

وگو با خبرنگار ایانا با  کاران خراسان جنوبی امروز در گفت کاران، باغداران و زعفران های تعاونی کشاورزی زرشک مدیرعامل شرکت

خاتمه دادن به جوالن دالالن به دفتر رئیس تقاضای تشکیل صندوق ملی حمایت از توسعه زعفران با هدف : اعالم این خبر گفت

 .ریزی کشور ارسال شد سازمان مدیریت و برنامه

کار فاقد بنیه مالی الزم برای تشکیل صندوق هستند و نیازمند کمک دولت  کشاورزان زعفران: نصرآبادی افزود محمدحسین آذری

میلیارد ریال  4٥٥جمهوری نوشته شد، درخواست اختصاص  ای که به معاون رئیس برای آورده صندوق توسعه بودند؛ لذا در نامه

های اخیر روند صعودی داشته است، اما کشاورزانی که تنها راه معیشت  هرچند قیمت زعفران طی سال: وی خاطرنشان کرد.داده شد

 .فروش محصول به ثمن بخس هستند آنها فروش زعفران است، برای امرار معاش ناگزیر به پیش

رونوشت ضرورت تشکیل صندوق ملی توسعه زعفران به وزیر جهاد کشاورزی و وزیر کشور نیز ارسال شده : دی ادامه دادآبا نصر آذری

 .است

 انحصار زعفران شکسته شود

بازار زعفران کشور در : کاران خراسان جنوبی تصریح کرد کاران، باغداران و زعفران های تعاونی کشاورزی زرشک مدیرعامل شرکت

شود با هدایت  سازی در تجارت زعفران می شده است و همه نوسانات قیمت که منجر به حباب تا سه نفر از افراد شناختهانحصار دو 

 .گیرد این افراد صورت می

تر از قبل بوده و انتفاعی از افزایش  های اخیر، کشاورزان زعفران ورشکسته با وجود افزایش دامنه قیمت طی سال: وی یادآور شد

 .اند اشتهها ند قیمت

عنوان یک مزیت اقتصادی  ها باید شکسته شود تا زعفران به ها و واسطه انحصار بازار زعفران و نفوذ دالل: نصرآبادی تأکید کرد آذری

 .عنوان یک شغل با درآمد متعادل توسط کشاورزان دنبال شود شناخته و تولید آن به

 تن زعفران در خراسان جنوبی ٠0تولید 

تولید زعفران در : کاران خراسان جنوبی اظهار داشت کاران، باغداران و زعفران ای تعاونی کشاورزی زرشکه مدیرعامل شرکت

 .شود بینی می تن پیش ٥3خراسان جنوبی حدود 

 .ترین تولیدکننده کیفی این طالی سرخ کشور است خراسان جنوبی نخستین تولیدکننده کمی زعفران و بزرگ: وی همچنین گفت

هکتار  ٠1٠هکتار است که قائنات با چهارهزار و  4٠4هزار و  41سطح زیر کشت زعفران در خراسان جنوبی : ی افزودنصرآباد آذری

 .بیشترین سطح زیر کشت را دارد

 سرگل هفت میلیون تومان
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ه فروش هزار تومان ب ٠٥٥تا پنج میلیون و  1٥٥در زمان حاضر هر کیلوگرم زعفران دسته، پنج میلیون و : وی خاطرنشان کرد

هزار تا هفت میلیون تومان در  ٨٥٥همچنین هر کیلوگرم زعفران سرگل بین پنج میلیون و : نصرآبادی ادامه داد آذری.رسد می

 ./رسد بازارهای داخلی مشهد به فروش می

/news/fa/ir.iana.www//:http٠٢٢4٠%/ 
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 زعفران
 فودپرس 1۹۳5مرداد ماه  12سه شنبه 

  انحصار در بازار زعفران شکسته شدانحصار در بازار زعفران شکسته شد/ / نامه تشکیل صندوق ملی زعفران به معاون رئیس جمهوری رسیدنامه تشکیل صندوق ملی زعفران به معاون رئیس جمهوری رسید

میلیارد ریال  4٥٥تولیدکنندگان زعفران نامه تقاضای تشکیل صندوق ملی حمایت از زعفران را با اختصاص حداقل  <کشاورزی

 .ریزی ارسال کردند رئیس سازمان مدیریت و برنامه آورده اولیه به

تقاضای : با اعالم این خبر گفت کاران خراسان جنوبی کاران، باغداران و زعفران های تعاونی کشاورزی زرشک مدیرعامل شرکت

ریزی  و برنامه تشکیل صندوق ملی حمایت از توسعه زعفران با هدف خاتمه دادن به جوالن دالالن به دفتر رئیس سازمان مدیریت

کار فاقد بنیه مالی الزم برای تشکیل صندوق هستند و  کشاورزان زعفران: نصرآبادی افزود محمدحسین آذری.کشور ارسال شد

ای که به معاون رئیس جمهوری نوشته شد، درخواست اختصاص  نیازمند کمک دولت برای آورده صندوق توسعه بودند؛ لذا در نامه

 .شد میلیارد ریال داده 4٥٥

های اخیر روند صعودی داشته است، اما کشاورزانی که تنها راه معیشت آنها  هرچند قیمت زعفران طی سال: وی خاطرنشان کرد

 .فروش محصول به ثمن بخس هستند فروش زعفران است، برای امرار معاش ناگزیر به پیش

ان به وزیر جهاد کشاورزی و وزیر کشور نیز ارسال شده رونوشت ضرورت تشکیل صندوق ملی توسعه زعفر: آبادی ادامه داد نصر آذری

 .است

 انحصار زعفران شکسته شود

بازار زعفران کشور در : کاران خراسان جنوبی تصریح کرد کاران، باغداران و زعفران های تعاونی کشاورزی زرشک مدیرعامل شرکت

شود با هدایت  سازی در تجارت زعفران می که منجر به حبابشده است و همه نوسانات قیمت  انحصار دو تا سه نفر از افراد شناخته

 .گیرد این افراد صورت می

تر از قبل بوده و انتفاعی از افزایش  های اخیر، کشاورزان زعفران ورشکسته با وجود افزایش دامنه قیمت طی سال: وی یادآور شد

 .اند ها نداشته قیمت

عنوان یک مزیت اقتصادی  ها باید شکسته شود تا زعفران به ها و واسطه ن و نفوذ داللانحصار بازار زعفرا: نصرآبادی تأکید کرد آذری

 .عنوان یک شغل با درآمد متعادل توسط کشاورزان دنبال شود شناخته و تولید آن به

 تن زعفران در خراسان جنوبی ٥3تولید 

تولید زعفران در : خراسان جنوبی اظهار داشت کاران کاران، باغداران و زعفران های تعاونی کشاورزی زرشک مدیرعامل شرکت

 .شود بینی می تن پیش ٥3خراسان جنوبی حدود 

 .ترین تولیدکننده کیفی این طالی سرخ کشور است خراسان جنوبی نخستین تولیدکننده کمی زعفران و بزرگ: وی همچنین گفت

هکتار  ٠1٠هکتار است که قائنات با چهارهزار و  4٠4 هزار و 41سطح زیر کشت زعفران در خراسان جنوبی : نصرآبادی افزود آذری

 .بیشترین سطح زیر کشت را دارد

 سرگل هفت میلیون تومان

هزار تومان به فروش  ٠٥٥تا پنج میلیون و  1٥٥در زمان حاضر هر کیلوگرم زعفران دسته، پنج میلیون و : وی خاطرنشان کرد

هزار تا هفت میلیون تومان در  ٨٥٥گرم زعفران سرگل بین پنج میلیون و همچنین هر کیلو: نصرآبادی ادامه داد آذری.رسد می

 .رسد بازارهای داخلی مشهد به فروش می

=Id?aspx.Post/ir.foodpress//:http4٥c3٢٠a٢34aa14٠٠b٠ 
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 زیتون

 خبرنگاران جوان - 1۹۳۱مرداد  1۱: تاریخ

  روغن زیتون های قاچاق در بسته بندی های رنگارنگروغن زیتون های قاچاق در بسته بندی های رنگارنگ/ / ضرورت طرح توسعه زیتون در کشورضرورت طرح توسعه زیتون در کشور

با توجه به مقاومت زیتون در برابر شوری آب و خشکسالی الزم است که از طرح توسعه زیتون و باغداران : مجری طرح زیتون گفت

 .حمایت کنیم

اقتصادی گروه صنعت ، تجارت و کشاورزی   وزیر جهاد کشاوزی در گفتگو با خبرنگارمضان ملک رودی مجری طرح زیتون و مشاور 

 ٢٥هکتار باغات زیتون در  هزار ٨٠در حال حاضر بیش از : با اشاره به طرح توسعه زیتون اظهار داشت باشگاه خبرنگاران جوان،

استان کشور شناسنامه دار هستند ، ضمن آنکه مقداری باغات زیتون در پادگان ها و مراکز دولتی وجود دارد که این ارقام از دیدگاه 

باغات در توسعه طرح زیتون با برخی مشکالت اعم از ناسازگاری ارقام و : وی با اشاره به توسعه کشت زیتون گفت.ما تجاری نیستند

 .کم بازده مواجه بودیم که خوشبختانه با اصالح باغات و اقدامات صورت گرفته این ارقام به مرحله باردهی رسیدند

 .درحال حاضر برخی باغات قدیمی در استان های شمالی نیاز به اصالح دارد تا عملکرد بهره وری افزایش یابد: ملک رودی ادامه داد

باتوجه به تولید مناسب و کنسرو مازاد بر نیاز مصرف داخلی، الزم است : تشکیل کنسرسیوم بیان کردمجری طرح زیتون با اشاره به 

که با تشکیل کنسرسیوم زیتون،این میزان را به کشورهای همسایه روسیه، عراق، افغانستان، مالزی و کشورهای حاشیه جنوبی 

 .خلیج فارس صادر کنیم

 تندروغن زیتون های وارداتی بی کیفیت هس 

هزارتن روغن زیتون مورد نیاز کشور است، این  4٥الی  4٢ساالنه : وی با اشاره به برنامه افزایش تولید روغن زیتون بیان کرد

هزار تن روغن زیتون مورد نیاز کشور از داخل تامین می شود و برای رفع نیاز داخلی با توجه به سطح باغات  ٥درحالیست که تنها 

 . درصد تولید روغن را افزایش دهیم ٥٥،تنها الزم است که بارور زیتون در کشور 

برای واردات روغن زیتون از مجاری قانونی تعرفه درنظر گرفته شده و در : مجری طرح زیتون با اشاره به واردات روغن زیتون گفت

فیت است که بازار محصوالت این خصوص مشکلی وجود ندارد اما واردات از طریق مجاری غیر قانونی و قاچاق عمدتا روغن بی کی

 .داخلی را به سبب عدم آشنایی افراد دچار مشکل کرده است

روغن زیتون های بی کیفیت که عمدتا تفاله زیتون هستند از نظر استاندارد قابلیت مصرف ندارند اما با : وی در ادامه یادآور شد

اد به سبب عدم آشنایی نسبت به خرید آن اقدام می بسته بندی های شیک در سوپر مارکت ها عرضه می شوند که همواره افر

این روغن زیتون های قاچاق که به وفور به کشور وارد می شوند ارزش خوراکی ندارد، این در حالیست که در پی این واردات . نمایند

 .بی حد و حصر انگیزه باغداران نسبت به تولید زیتون کاهش می یابد

در راستای طرح توسعه زیتون همواره : ره به اعتبارات مورد نیاز طرح توسعه زیتون اظهار داشتمشاور وزیر جهاد کشاورزی با اشا

 .الزم است که دولت و مجلس سرمایه گذاران را حمایت کند و اعتبارات مورد نیاز را دراختیار افراد قرار دهد

می بایست از طرح توسعه زیتون به سبب مقاومت  باتوجه به خشکسالی و کم آبی حاکم بر کشور باید گفت که: وی در ادامه افزود

 .زیتون به شوری و خشکی در روستاها حمایت کنیم تا باغداران انگیزه خود را در خصوص کشت این محصول از دست ندهند

زار هکتار الی دوه ٥٥٥برای توسعه ساالنه هزار و : هزار هکتار باغات زیتون تصریح کرد ٢ملک رودی در پایان با اشاره به توسعه 

 .میلیارد ریال اعتبار برای این پروژه در نظر بگیریم تا این طرح دچار مشکل نشود 4٥٥الی  3٥باغات زیتون الزم است که 

/news/fa/ir.yjc.www//:http٥٠٢٨٥4٠D%/٨% 

 

http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5698513/%D8%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته دوم مرداد 

 

11۳ 
 

 سالمت

 فارس - ۳۱51۱511:  تاریخ

  شد شد   ها در دستشویی شسته میها در دستشویی شسته می  سازمان دامپزشکی تهران تایید کرد پلمب محلی که مرغسازمان دامپزشکی تهران تایید کرد پلمب محلی که مرغ
تصاویر منتشر شده در فضای مجازی در مورد قطعه بندی مرغ در سرویس بهداشتی : سازمان دامپزشکی استان تهران اعالم کرد

یک گلخانه متروکه در شهرستان ری بوده که  خام دامی نیست، بلکه مربوط به  یک رستوران بین راهی و یا مرکز عرضه فرآورده

های قطعه بندی شده در مجاورت  ، در پی انتشار تصاویری از مرغ خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی . پلمب شده است

ران به منظور تنویر افکار عمومی موارد ذیل را به سرویس بهداشتی در فضای مجازی، روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان ته

 :استحضار هموطنان عزیز می رساند

های قطعه  های خام دامی نیست، بلکه مرغ تصاویر منتشر شده در فضای مجازی رستوران میان راهی و یا مرکز عرضه فراورده-4

مردمی و با همکاری دستگاه قضایی و نیروی بندی شده در یک گلخانه متروکه در شهرستان ری بوده که بر اساس گزارشات 

 .انتظامی توسط دامپزشکی شهرستان ری ضبط و معدوم شده است

کیلوگرم بوده که به صورت غیربهداشتی توسط افراد سود جو انجماد زدایی و قطعه بندی شده که در این  4٠٠٥وزن محموله -٢

 .ت خواهند رسیداند و به مجازا رابطه دو نفر از صاحبان مرغها دستگیرشده

 .مکان مورد نظر با صدور حکم قضایی پلمب شده است-٠

های خام  در پایان ضمن تشکر از مردم عزیز در صورت مشاهده هر گونه موارد تخلف در زمینه فراوری، عرضه و توزیع فراورده -1

 .ها اطالع دهنداداره کل دامپزشکی استان تهران و یا ادارات دامپزشکی شهرستان  4٥4٢دامی به سامانه 
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 سالمت
 خبرنگاران جوان - 1۹۳۱مرداد  11: تاریخ

  دکان سموم غیر مجاز برچیده می شوددکان سموم غیر مجاز برچیده می شود

درصد آنها ساماندهی شده و  ٠٥با اجرای طرح ساماندهی فروشگاه سموم غیر مجاز تا کنون : نباتات گفتمعاون فنی سازمان حفظ 

 .به صورت جدی پیگیر این مسئله هستیم

اقتصادی باشگاه خبرنگاران گروه صنعت، تجارت و کشاورزی یحیی ابطالی معاون فنی سازمان حفظ نباتات در گفتگو با خبرنگار

هزار فروشگاه سموم غیر مجاز  ٠٥٥٥در نیمه اول سال گذشته : با اشاره به ساماندهی فروشگاه سموم غیر مجاز اظهار داشتجوان، 

کاری پلیس اماکن، وزارت صنعت و معدن و سایر دستگاه که با ه ها  مشغول به فعالیت بودند که با اجرای طرح ساماندهی فروشگاه

 .درصد آنها ساماندهی شدند ٠٥ربط انجام شد تا کنون بیش از  های ذی

 
فروشگاه عرضه  هزار  ٠در حال حاضر : های غیر مجاز هستیم، بیان کرد وی با بیان اینکه به صورت جدی پیگیر ساماندهی فروشگاه

ل به فعالیت هستند و به کشاورزان توصه می کنیم سموم مورد نیاز خود را از فروشگاه های مجاز کننده سموم مجاز در کشور مشغو

 .و مشاوره با کارشناسان خریداری کنند

مسائل مربوط به سموم قاچاق را در دو حوزه ستاد مبارزه با قاچاق کاال و سازمان حفظ :ابطالی در خصوص کشف سموم قاچاق گفت

 .باید گفت که حدود دو ماه پیش واردات غیر مجاز یک تن سم آمیتراز توسط این دو حوزه کشف شده است نباتات پیگیر هستند و

از هندوستان و  درصد  4٥درصد سموم ازاروپا و  ٥الی  1طی سال های تحریم تنها : معاون فنی سازمان حفظ نباتات تصریح کرد

ه سبب مسائل زیست محیطی و بهداشتی در کنترل آفات در صورت مسئولین مربوطه ب.  مابقی از چین به کشور وارد شده است

 . کنند نسبت به امحا ان اقدام می سموم قاچاق کشف
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 سالمت
 آیانا - 1۹۳۱مرداد  11: تاریخ

  ورود کارشناسان سازمان های بهداشت جهانی و فائو برای ارزیابی سیستم نظارت بر مواد غذایی به ایرانورود کارشناسان سازمان های بهداشت جهانی و فائو برای ارزیابی سیستم نظارت بر مواد غذایی به ایران

و دفتر معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت، ( FAO) نمایندگان سازمان بهداشت جهانی، سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

 .ر با مهدی خلج رئیس سازمان دامپزشکی نشست مشترکی برگزار کردنددرمان و آموزش پزشکی در محل سازمان دامپزشکی کشو

و دفتر معاونت غذا و دارو وزارت ( FAO)نمایندگان سازمان بهداشت جهانی، سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد 

 بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در محل سازمان دامپزشکی کشور با مهدی خلج رئیس سازمان دامپزشکی نشست

 .مشترکی برگزار کردند

به گزارش ایانا به نقل از روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور، بنا به درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، یک 

های  جهت انجام هماهنگی( FAO)و سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد ( WHO)تیم از کارشناسان سازمان بهداشت جهانی 

 .بی سیستم کنترل مواد غذایی در ایران طی هفته جاری وارد کشور شدندالزم برای ارزیا

های این هیأت بود  های مختلف مرتبط با نظارت بر مواد غذایی در ایران یکی از برنامه مالقات با مسئوالن ارشد و کارشناسان سازمان

ازمان دامپزشکی کشور و مدیران ارشد سازمان برگزار ای با ریاست س و در همین راستا، این تیم در روز دوشنبه چهارم تیرماه، جلسه

های  ماه سال گذشته نیز جهت بررسی اولیه از مرکز ملی تشخیص، آزمایشگاه تیم ارزیابی سازمان بهداشت جهانی در بهمن.شد

 .مرجع و مطالعات کاربردی سازمان دامپزشکی کشور بازدید کرده بودند

های نظارت بر  سیستم( FAO)و سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد ( WHO)جهانی  بر اساس توافقنامه بین سازمان بهداشت

صورت آزمایشی در حال ارزیابی است و ایران یکی از کشورهایی است که برای این ارزیابی  مواد غذایی در کشورهای مختلف به

شده مرتبط با زنجیره غذایی توسط  آوری معهای ج سیستم مذکور یک سیستم خودارزیابی است و بر اساس داده.انتخاب شده است

مدت برای هر کشور بر اساس شرایط  مدت و میان های بلندمدت، کوتاه در این سیستم اولویت.شود ربط انجام می های ذی ارگان

خاص های امتیازبندی  شود و سیستم های داخلی، اقتصادی و خالءهای موجود در سیستم بررسی می شود و جنبه موجود تعریف می

این سیستم ارزیابی، شامل دو قسمت ارزیابی سالمت مواد غذایی و ارزیابی تقلبات .شده دارند خود را بر اساس معیارهای تعریف

در پایان مرحله ارزیابی، وضعیت موجود و انتظارات مشخص شده و . های کدکس الیمنتاریوس است غذایی مبتنی بر دستورالعمل

 ./شود تظارات، تدوین میها بر اساس این ان سپس برنامه
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 سالمت
 آیانا - 1۹۳۱مرداد  12: تاریخ

  رسوب آنتی بیوتیک در سفره ایرانی هارسوب آنتی بیوتیک در سفره ایرانی ها

کنند و این  نظر دامپزشکان خودسرانه در واحدهای تولیدی آنتی بیوتیک مصرف میبرخی تولیدکنندگان بدون رعایت استانداردها و 

 .انجامد مصرف خودسرانه به رسوب دارو در غذای ما می

 :آشپزباشی -مریم شکرانی

زمانی  ها  تهدید بزرگ آنتی بیوتیک. توانند خطرآفرین باشند ها همان اندازه که نجات بخش هستند به همان اندازه می آنتی بیوتیک

حاال این . تر کند تر و پر هزینه ها شده و درمان را سخت شان موجب مقاوم شدن میکروب رویه دهد که مصرف خودسرانه و بی رخ می

ترین  ترین و کم عوارض به عنوان ارزان« آمپی سیلین»تا چند سال پیش . تهدید میکروبی در ایران به مرحله هشدار رسیده است

هاست که آمپی سیلین از سبد  آمد، اما اکنون مدت ترین تجویز پزشکان برای بیماران ایرانی به شمار می ایجآنتی بیوتیک موجود، ر

 .های قوی شده ما نیست آمپی سیلین دیگر جوابگوی باکتری. علت آن ساده است. دارویی ما غیب شده است

صرف کنیم اما ما مصرف کنندگان خودسر دارو تنها مقصر این تری م تر و پرعارضه اگر این روند ادامه پیدا کند ناچاریم داروهای قوی

ها از واحدهای  آن. کشند خوریم بخشی از بار این اتفاق را به دوش می های رسوب شده در غذایی که می آنتی بیوتیک. اتفاق نیستیم

 .آیند تولید مرغ، شیر، گوشت، تخم مرغ، عسل و ماهی می

کنند و این  نداردها و نظر دامپزشکان خودسرانه در واحدهای تولیدی آنتی بیوتیک مصرف میبرخی تولیدکنندگان بدون رعایت استا

پیما، معاون بهداشتی سازمان دامپزشکی به  هرچند این میان داریوش جهان. انجامد مصرف خودسرانه به رسوب دارو در غذای ما می

های دام و طیور قابل توجه  ها در فرآورده مانده آنتی بیوتیکهای انجام شده، میزان باقی بر اساس پایش»: گوید می« آشپزباشی»

های رسمی چندان شفاف و دقیق نیست و نیاز است که با  ، اما کارشناسان معتقدند نتایج پایش«شود نیست و حد مجاز رعایت می

ن کننده است و رسوب این دارو تر برخورد شود زیرا مصرف آنتی بیوتیک در ایران به خودی خود نگرا تر و سختگیرانه موضوع علمی

 .تواند مشکل را دو چندان کند های غذایی می در فرآورده

 چرا آمپی سیلین در درمان بیماری دیگر اثر ندارد؟

تواند پرسش مهم و جالب  کنیم به خودی خود می  این که ما طی شبانه روز همراه با غذایمان چه چیزهای دیگری مصرف می

 ؟!ای دارد آیا کسی برای این پرسش پاسخ قانع کننده« آنتی بیوتیک»مبحث توجهی باشد، اما در 

ما پژوهش رسمی شفاف و دقیقی درباره میزان رسوب آنتی »: گوید مسعود شریفی، مشاور ریاست دانشگاه علوم پزشکی قزوین می

تری است و تبعات  یت راهکار درستکنیم پنهان کاری و عدم شفاف های دام و طیورمان نداریم و تصور می بیوتیک در فرآورده

شود شایعات و اظهارنظرهای غیرکارشناسی قوت بگیرند و در مواردی  این در حالی است که پنهان کاری موجب می. کمتری دارد

اعتمادی ایجاد  کنیم که شایعات تا چه اندازه اثرگذار بوده است و حتی نسبت به اظهارنظر رسمی و کارشناسی موج بی مشاهده می

ها  های بیمارستانی با بیان این که در ایران مصرف داروهای انسانی و به ویژه آنتی بیوتیک این متخصص کنترل عفونت.کرده است

از طرفی مرغدار، دامدار و صاحب مزارع پرورش ماهی و حتی زنبور عسل غالباً مطابق »: کند شکل درست و اصولی ندارد، تاکید می

های  شود که این رعایت نکردن استانداردها موجب رسوب بیش از حد باقیمانده د و در مواردی دیده میکنن با استانداردها عمل نمی

شود  های غذایی، در بدن انسان جذب می آنتی بیوتیک رسوب کرده در فرآورده. شود های غذایی می دارو و آنتی بیوتیک در فرآورده

 .در خصوص مصرف آنتی بیوتیک در ایران ایجاد کند هایی و همین دو عامل در کنار هم کافی است که نگرانی
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کند و صرف نظر از این عوارض  ای ایجاد می به گفته مسعود شریفی هر داروی شیمیایی که وارد بدن شود عوارض ناخواسته

او ادامه  .هاست تری به دنبال دارد و آن مقاوم شدن باکتری ناخواسته، مصرف خودسرانه و بی رویه آنتی بیوتیک ها خطر بزرگ

های مختلف مکانیسمی برای حفظ حیاتشان پیدا  ها موجودات هوشمندی هستند و در تماس با آنتی بیوتیک باکتری»: دهد می

در نتیجه ما ناچاریم با صرف . رود شوند و اثرگذاری آنتی بیوتیک از بین می تر می این به آن معناست که آنها مقاوم. کنند می

 «.های مقاوم را از بین ببریم تر باکتری داروهای قوی های بیشتر و تجویز هزینه

ترین و در عین حال کم  شریفی با هشدار نسبت به مصرف بی رویه آنتی بیوتیک در ایران با اشاره به این که یکی از ارزان

ساده که برای  های سابق بر این نه تنها برای بیماری»: گوید است می« آمپی سیلین»های موجود  ترین آنتی بیوتیک عارضه

شد، اما اگر دقت کرده باشید در حال حاضر هیچ پزشکی  های ایران آمپی سیلین تجویز می های جدی نیز در بیمارستان بیماری

ها به این  ها در ایران موجب مقاوم شدن باکتری رویه آنتی بیوتیک چرا؟ چون مصرف خودسرانه و بی. کند آمپی سیلین تجویز نمی

این یک اتفاق هشدار دهنده است و نه تنها جامعه باید نسبت به مصرف آنتی بیوتیک دقت کند که . شده استنوع آنتی بیوتیک 

 «.های دام و طیور لحاظ شود ریزی صحیحی نسبت به باقیمانده آنتی بیوتیک در فرآورده پایش دقیق و برنامه

در واحدهای تولیدی نه تنها به سالمتی مصرف کننده اصولی کردن مصرف آنتی بیوتیک »: کند این کارشناس در پایان تاکید می

تر شوند بیماری زایی و  های موجود در واحدهای تولیدی مقاوم کند که توجیه اقتصادی دارد زیرا هرچه باکتری کمک می

 «.ن ببردهای موجود را از بی تری باکتری های هنگفت آفرینی آنها بیشتر است و تولیدکننده ناچار است با صرف هزینه خسارت

 درصد باالتر از حد مجاز 26رسوب آنتی بیوتیک تا 

آراسب دباغ مقدم نایب رئیس کمیته تخصصی بهداشت مواد غذایی سازمان نظام دامپزشکی نیز با بیان این که در محافل رسمی 

اما در محافل »: گوید می« آشپزباشی»های غذایی وجود ندارد، به  پژوهش روشن و دقیقی درباره رسوب آنتی بیوتیک ها در فرآورده

های دام و طیور انجام شده است که نتایج آن به  های متعددی درباره میزان باقیمانده آنتی بیوتیک در فرآورده دانشگاهی پژوهش

ها از نظر این شاخص وضعیت نگران  ها به صورت دقیق مشخص شده کدام استان در این پژوهش. روشنی قابل دسترس است

 «.شان در سطوح مجاز است ها و مناطق رسوب آنتی بیوتیک ند و کدام استانتری دار کننده

ها که فاصله واحدهای تولیدی نسبت به یکدیگر رعایت نشده است و تراکم  دباغ مقدم با اشاره به این موضوع که در برخی استان

به عنوان مثال در »: دهد باالتر است، ادامه می ها بیشتر و در نتیجه مصرف آنتی بیوتیک واحدهای تولیدی باالتر است، شیوع بیماری

درصد باالتر از حد مجاز بود و در شیر رسوب آنتی بیوتیک تا  41تا  4٢ها باقیمانده آنتی بیوتیک در تخم مرغ حدود  برخی استان

 «.درصد باالتر از حد مجاز نیز دیده شده است ٠٥

 آیند؟ های قاچاق و ممنوعه از کجا می آنتی بیوتیک

یب رئیس کمیته تخصصی بهداشت مواد غذایی سازمان نظام دامپزشکی، در قضیه مصرف آنتی بیوتیک در واحدهای تولیدی ایران نا

در حوزه داروهای انسانی این . اول اینکه فروش دارو بدون نسخه در کشور ما بسیار مرسوم است»: داند چند نکته را حائز اهمیت می

در کشور ما مدیریت بهداشتی مزارع پرورشی چندان . اروهای دامی که وضعیت به مراتب بدتر استشود و در حوزه د اتفاق دیده می

اش  دهد به جای آنکه دامپزشکی استخدام کند که به صورت مرتب به مزرعه جدی گرفته نشده است و تولیدکننده ترجیح می

 «.سرکشی کند تنها در موارد خاص مثل بروز بیماری از دامپزشک کمک بگیرد

تر از درمان نیست در کشور ما یک رفتار عمومی است و از این رهگذر تولیدکننده نیز تابع  به گفته دباغ مقدم، اینکه پیشگیری مهم

خرند اما برای پیشگیری از  بنابراین تولیدکنندگان زیادی ریسک و خسارت بیماری را به جان می. این رفتار عمومی است
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زند و واحدهای آنها مدیریت  البته این رفتار از سوی تولیدکنندگان بزرگ و معتبر کمتر سر می. کنند دامپزشکان بهره گیری نمی

 .بهداشتی مستمری دارد

: گوید نایب رئیس کمیته تخصصی بهداشت مواد غذایی سازمان نظام دامپزشکی در پایان به مبحث داروهای قاچاق اشاره کرده و می

به عنوان مثال نوعی . کنند زینه باالی تولید به سمت خرید داروهای قاچاق گرایش پیدا میدر مواردی تولیدکنندگان به دلیل ه»

آنتی بیوتیک دامی با عنوان آنتی بیوکرو آنتیکول که به دلیل عوارض باال در دنیا ممنوع اعالم شده است به صورت قاچاقی از چین 

 .دهند د استفاده قرار میشود و برخی تولیدکنندگان خریداری کرده و مور وارد ایران می

کند و برای سودرسانی به تولیدکننده دارو، تجویز بیش از ضرورت کرده و در  موارد معدودی هم وجود دارد که دامپزشک تخلف می

گیرد که البته تمام این مسائل با ایجاد واحدهای مدیریت بهداشتی در مزارع  مقابل، جوایز تشویقی مثل سفرهای خارجی می

 نظارت دقیق بر اجرای قانون قابل کنترل است پرورشی و

/news/fa/ir.iana.www//:http٠٢٢٥٢D%/٨%B4% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/fa/news/32909/%D8%B1%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته دوم مرداد 

 

115 
 

 سالمت
 آیانا - 1۹۳۱مرداد  12: تاریخ

  ««انجمن حفاظت از پرندگان شکاریانجمن حفاظت از پرندگان شکاری»»دوختن چشم پرندگان توسط دوختن چشم پرندگان توسط 

که با مجوز رسمی از سازمان محیط زیست یک پرنده را برای تیمار دریافت کرده، از « انجمن حفاظت از پرندگان شکاری» مدیر

 !ها صحبت کرده است دوختن چشم پرندگان برای مهار آن

عنوان حفظ که در قالب یک سازمان مردم نهاد با « انجمن حفاظت از پرندگان شکاری»به گزارش حکیم مهر به نقل از مهر، 

کند، موفق شده است یک پرنده مصدوم را برای تیمار و  پرندگان شکاری به عنوان بخشی از حیات وحش کشور فعالیت می

رهاسازی از سازمان محیط زیست به صورت قانونی و با مجوز دریافت کند، اما فیلمی که به دست خبرنگار مهر رسیده است نشان 

 !های پرندگان نافرمان را باید دوخت د است پلکدهد مدیر این انجمن حتی معتق می

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران چندی پیش از ضبط یک محموله پرندگان قاچاق شکاری که پلک چشمهایشان 

ده بودند به گفته میرزاکریمی تمامی این پرندگان باارزش، با پلک هایی دوخته شده در پارچه پیچیده ش. دوخته شده خبر داده بود

تا در جریان انتقال به استان های جنوبی و سپس فروخته شدن به متقاضیان در کشورهای حاشیه خلیج فارس آسیبی به خود 

 .نرسانند که در بسیاری از موارد مشابه، به دنبال عفونت شدید به از دست دادن قدرت بینایی حیوان منجر می شود

شکاری که مقاالتی نیز در مجله شکار منتشر کرده است در فیلم یادشده، قرقی به دام مدیر انجمن حفاظت از پرندگان . ن.رضا پ

مسئوالن . کند افتاده را در دست دارد و به لزوم دوختن پلک های پرنده در حالتی که استفاده از کاله میسر نباشد، تأکید می

دی خواهند کرد، اما هنوز زمان و نحوه این برخورد جدی اند که برخورد ج سازمان محیط زیست نیز با اطالع از موضوع تأکید کرده

 .مشخص نیست

 قطعاً برخورد می کنیم: محیط زیست

: گوید مدیرکل دفتر شکار و صید سازمان محیط زیست درباره فرد یادشده ضمن اشاره به تخلفات پیشین وی به خبرنگار مهر می

سمن دادیم که مدتی   رده است و ما یک پرنده زخمی را به ایناین فرد سمنی به نام انجمن حفاظت پرندگان شکاری ثبت ک

 !نگهداری کنند تا زمانی که بهبود و امکان رهاسازی فراهم شود اما وی پرنده را در اختیار فرد دیگری قرار داده است

اما به هر صورت : دهد با تأکید بر اینکه پرنده گونه هیبرید بوده که حساسیت حفاظتی ویژه نداشته توضیح می« علی تیموری»

وقتی شما انجمنی . اید را باید روشن کنید ایم که تکلیف این کار اشتباهی که انجام داده واگذاری پرنده، تخلف بوده و تذکر هم داده

جمن ای در اختیار این ان ما پرنده. ها باشی با عنوان حفاظت پرندگان شکاری دارید باید اصول را رعایت کنید و خودت حافظ پرنده

ایم تا ظرف یک یا دو ماه از او نگهداری و ترمیم کنید و برای رهاسازی آماده کنید، بعد شما صورتجلسه کرده و آن را  قرار داده

 !اید تحویل کس دیگری داده

ایم  دهتأکید هم کر. روز باید پرنده را پس بگیری و به ما تحویل بدهی 4٥به این سمن یک نامه زدیم که ظرف : کند وی تصریح می

دهیم تا جریمه نقدی این تخلف را پرداخت کنند و بار بعدی هم به وزارت کشور  که در مرحله بعدی موضوع را به دادگاه ارجاع می

 .زنیم تا کالً مجوز این مجموعه لغو شود نامه می

اگر فیلم ارائه شده صحت دهد که  تیموری با تأکید بر اینکه سازمان محیط زیست این تخلف را پیگیری خواهد کرد هشدار می

 .داشته باشد سازمان محیط زیست بالفاصله برای لغو مجوز این سمن نیز اقدام خواهد کرد

 قوش بازی، حفاظت نیست
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وی بیش از : گوید یک کارشناس پرندگان و فعال حوزه حیات وحش نیز در توضیح پیشینه مدیر انجمن مذکور به خبرنگار مهر می

گفت هدفم حفاظت . خواهم در راستای حفاظت از پرندگان شکاری یک انجمن تشکیل دهم زد که مییک سال پیش به من زنگ 

بازی را گسترش بدهم و کاری کنیم برای پرندگان شکاری مجوز فروخته شود و  خواهم قوش پرسیدم با چه روشی؟ گفت می. است

 .یعنی همین اول کار مشکل داشت …

ما در وضعیتی هستیم که باالبان و . بازی نیست دنبال حفاظت باشید که راه آن در ایران قوش اگر واقعاً: گوید می« رضا علی اصل»

 تواند رهاسازی شود؟ ای که در اسارت پرورش بیابد می آیا پرنده. بحری ما درحال انقراض است

ها  ی دیگری پرنده بیاوریم و با ایناز سوی دیگر بعضی گونه ها در ایران خالص ترین نژاد را دارند و اگر از جا: دهد وی ادامه می

اصالً چه کسی گفته است که اگر ما پرنده پرواز بدهیم و با آن پرندگان دیگر را شکار . رود جفتگیری کند این خلوص نژاد از بین می

 شویم؟ کنیم حافظ طبیعت می

کاری که . دگان را به مردم آموزش بدهیخواهی حفاظت کنی باید به جوامع محلی بروی و اهمیت پرن اگر می: علی اصل تأکید کرد

 .خیلی سخت و دیربازده اما در عوض ماندگار است

به هر حال این فرد کلی آدم جمع کرده بود و از استادان دانشگاه : این کارشناس حوزه گردشگری درباره مدیر انجمن یاد شده افزود

مرا  IUCNگفت سایتیس و  ات چیست؟ می ای که برنامه ع کردهاز وی پرسیدم که شما این افراد را مطل! هم در آن حضور داشتند

. زد گویند برای حفاظت باید قوچ و میش شکار کنیم می هایی مثل نظرات شکارچیانی که می شناسند و حرف به اسم کوچک می

ن دیگر دست از این کار کشیده ام اما اال بازان قدیمی تهران که دانش بسیار باالیی دارد و از او بسیار آموخته بعدتر با یکی از قوش

 .کنی درست نیست ام کاری که می گفت این پیش من آموزش دیده و چندین بار هم به او گفته. درباره وی صحبت کردم

بازی تنها جایی که توجیه دارد وقتی است که یک جوجه پرنده سالم به هر دلیلی سالم به دست  قوش: کند علی اصل تصریح می

بازی مورد تأیید  این تنها جایی است که قوش. میرد و باید آموزش ببیند افتد و اگر در طبیعت رها شود می می اداره محیط زیست

ای را در اختیار ما  محیط زیست پرنده: قرار دارد مجوز رایجی است، گفت. ن.وی با بیان اینکه مجوزی که در اختیار آقای پ.است

یی داریم و مورد اعتماد سازمان هستیم از آن نگهداری کنیم و پرنده هم پس از بهبود دهد تا از آنجا که با موضوع آشنا قرار می

گیرد نظارتی در کار نیست که  پرنده که در اختیار ما قرار می: البته به گفته وی نظارتی بر نحوه نگهداری وجود ندارد.رهاسازی شود

ش آمده پرنده قبل از اینکه دوره نگهداری خود را طی کند فرار کرده حتی بارها پی. شود با پرنده در زمان نگهداری چگونه رفتار می

در یک مورد خبردار شدم که از یک . اند اما این موضوع باید نظارت و مستندات بیشتری را شامل شود به ما اعتماد داشته. است

شده  ٠یا حتی  4جمله بامبل فوت تیپ من شک ندارم که این پرنده دچار مشکالت عدیده از . پرنده یک سال نگهداری کرده بودند

 .یعنی پای پرنده آنقدر عفونت کرده که باید مچ پایش قطع شود. است

 بسیاری از پرندگان در فرایند تیمار و نگهداری می میرند

ت ما هایی که به دس بسیاری از پرنده: کند علی اصل با بیان اینکه در بحث تیمار و رهاسازی مشکالت زیادی داریم تصریح می

البته بسیاری هم دلسوزند . سازی کنند کنند تا برای خود رزومه میرند و بسیاری هم پرنده را در حال مرگ رهاسازی می رسد می می

فروشند که یک موردشان در ارومیه بود و خیلی  کنند اما برخی حتی پرنده را می و تالش بسیار خوبی در نگهداری و رهاسازی می

 .هم سر و صدا کرد

[ به طور غیرمجاز]اند که بیا ببین اینجا چقدر قوش  اند و گفته بارها با من تماس گرفته: کند فعال حیات وحش اعالم می این

ام که قرار نیست هر  من پاسخ داده. زنند شود، بهتر نیست این را هدفمند کنیم؟ دقیقاً حرفی که شکارچیان هم می نگهداری می
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آیا باید برای مواد مخدر هم مجوز صادر شود و خرید و فروش و نگهداری آن . م و مجوز بدهیمخالفی را ساماندهی و هدفمند بکنی

 !را ساماندهی و هدفمند بکنیم؟

حفاظت یک کار علمی است و : گوید شود می ایجاد نمی …بازی و  وی در پایان با تأکید بر اینکه حفاظت از پرندگان شکاری با قوش

ت و مردم باید بدانند ارزش پرنده به قیمت مادی آن نیست و تازه هر پرنده شکاری هم خرید و سازی اس بخشی از آن هم فرهنگ

بازی نیست و صرفاً در حد اینکه پرندگان مصدوم را نگهداری و در موعد درست رهاسازی  کشور ما واقعاً جای قوش. شود فروش نمی

 .کنند قابل قبول است

کرد نادرستش به پرندگان و حیات وحش در فیلمی که در اختیار مهر و سازمان محیط اکنون باید دید آیا انجمن خاطی که روی

زیست قرار گرفته محرز شده است، تاوان رفتار خود را خواهد داد یا همچنان با مجوز قانونی به آزار و اذیت پرندگان کمیاب و 

 /ارزشمند این سرزمین خواهد پرداخت؟

/news/fa/ir.iana.www//:http٠٢٢٠٥D%/٨%A 
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 سالمت
 فودپرس 1۹۳5مرداد ماه  11یک شنبه 

  نوشیدنی های ممنوعه برای روزهای گرمنوشیدنی های ممنوعه برای روزهای گرم

آیا هر نوشیدنی . تان را برطرف کند گردید که تشنگی تان است و خیسِ عرق هستید، و دنبال چیزی می خیلی گرم <غذا و تغذیه

تان را بدتر  توانند واقعا کم آبی بدن تجربه ثابت کرده است برخی نوشیدنی ها می –تواند این کار را انجام دهد؟ عجله نکنید  می

 .شان اجتناب کنید کنیم که باید در روزهای گرم از خوردن ،در ادامه، به دو نوشیدنی اشاره می.کنند

 های گازدار نوشابه. 4

دهند و در طوالنی مدت سالمت  های قلبی و عروقی را افزایش می های گازدار الکلی خطر ابتال به دیابت، و بیماری دانید نوشابه می

کم آب : توانند تاثیری سریع بر سالمتی داشته باشند های گازدار معمولی نیز می اندازند، ولی نوشابه تان را نیز به خطر می های دندان

رسانی به بدن آنها را  ای برای آب که عده –های گازدار  گران انجمن فیزیولوژی امریکا دریافتند مصرف نوشابه شپژوه. شدن بدن

( شده با شکر برگ یا شیرین)دار  های طعم کنند و در مقایسه با آب معمولی یا آب آبی بدن را بدتر می در حقیقت، کم –نوشند  می

چنان معتقدند  گران هم ها انجام شد، پژوهش که این پژوهش بر روی موش رغم این علی. ندهای کلیوی را تشدید کن توانند آسیب می

چنان  اگر هم. کنند دچار مشکالت جدی خواهند شد شان استفاده می های گازدار برای رفع تشنگی هایی که مرتبا از نوشابه آدم

ی تازه را با آب گازدار مخلوط کنید و  وشید، آب میوهدار بن دوست دارید در روزهای گرم تابستان یک نوشیدنی شیرین و حباب

 .بنوشید

 قهوه یا چای. ٢

گران به تازگی دریافتند  ولی پژوهش. دهد آبی را در بدن افزایش می دار خطر کم سابقا اعتقاد داشتند هرگونه نوشیدنی کافئین

. آبی در معرض خطر نیستند دت دارند، از نظر کمدار نظیر قهوه یا چای عا های کافئین هایی که مرتبا به مصرف نوشیدنی آدم

توانند در طول روز آب مورد  نوشند، می دار نظیر چای سرد یا قهوه می های کافئین هایی که دائما نوشیدنی آن ": گوید مانجیری می

چای قند پهلو را درک  هایی هستید که لذت نوشیدن ولی اگر شما از آن دسته آدم”  .شان را از این طریق تامین کنند نیاز بدن

هایی که به مصرف  برای آن” : گوید مانجیری می. ی این لذت نیست اید، یک روز گرم تابستانی فرصت مناسبی برای تجربه نکرده

ولی ” .تواند مضر و خطرناک باشد، به ویژه در روزهای گرم تابستان ها می دار عادت ندارند، این قبیل نوشیدنی های کافئین نوشیدنی 

اگر  ": گوید وی می. روی خودداری کنند طرفداران پر و پا قرص قهوه یا چای هم باید در عصرهای تابستان کمی از زیاده

 .کنم در طول روز کمی آب نیز بنوشید تان است، اکیدا توصیه می دار تنها منبع تامین آب بدن های کافئین نوشیدنی

=Id?aspx.Post/ir.foodpress//:http1cd٥dff٨٨٠fe1٢ 
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 سالمت
 فودپرس 1۳۹5مرداد ماه  1۹چهار شنبه 

  تان برای طول روز دوپینگ کنید؟تان برای طول روز دوپینگ کنید؟  چطور با صبحانهچطور با صبحانه

انرژی بخشی نیز در شاه کلید این . صبحانه خوب صبحانه ای است که انرژی کافی را بدهد و روحتان را شاداب کند <مواد غذایی

 .دریافت پروتئین و غالت کامل است

عالوه بر این باعث می شود که مغز فعال شود و درست . صبحانه سوخت و ساز بدن را باال می برد و به کنترل وزن کمک می کند

 .صبحانه مهم ترین وعده غذایی روزانه است.فرمان بدهد

 چه نوع صبحانه ای چنین خاصیتی دارد**

یا اینکه تخم مرغ می تواند . خوردن یک تکه کیک با یک فنجان چای یا قهوه روش درست شروع یک صبح بانشاط خواهد بودآیا 

 .پروتئین کافی را به بدن برساند و مغز را فعال کند

از صبحانه اما منظور . صحبت کردن از صبحانه حرف تازه ای نیست.مغز فعال می کند معرفی کنیم 'قصد داریم صبحانه های که 

سالم و خوب، خوردن یک پیاله غالت آماده شیرین و پرکالری هم نیست؛اکثر مردم تصور می کنند خوردن این غالت نه تنها شیک 

 .بلکه بسیار مغذی است

 جوی دو سر**

فزایش سریع قند مصرف صبحانه شیرین باعث ا. زمانی که بیدار می شوید مغز نیاز به آذوقه ای تازه از قند و گلوکز در خون دارد

 .خون می شود و در طی ساعات بعدی نیز افت قند حادث می شود؛ اما بلغور جوی دو سر به آرامی جذب بدن می شود

 .بعد از خوردن این ماده غذایی کامل، قند خونتان با ریتمی آرام و منظم افزایش پیدا می کند و دچار افت قند خون نمی شوید

بچه هایی که برای صبحانه جوی دوسر مصرف می کنند در مقایسه با کودکانی که غالت صبحانه نتایج بررسی ها نشان می دهد 

 .این مساله نیز نظریه تاثیر قند خون روی حافظه و تمرکز را قوت می بخشد. آماده می خورند نمره های بهتری کسب می کنند

 تخم مرغ**

از آنجایی که بدن زمان زیادی . غذایی حاوی پروتئین باکیفیت استاین ماده . تخم مرغ یک صبحانه کامل و مفید برای مغز است

 .برای هضم پروتئین صرف می کند بعد از خوردن این صبحانه، مدتی طوالنی احساس سیری خواهید کرد

 .در نتیجه عالوه بر کنترل وزن قند خون نیز در سطح سالمی نگه داشته می شود

کیفیت باالی این ماده در تخم مرغ به بدن کمک می کند تا آن را بهتر . روتئین استسفیده تخم مرغ حاوی باکیفیت ترین نوع پ

البته گفتنی است که تخم مرغ حاوی ویتامین ها و مواد معدنی نیز است که کمک می کنند جسم و روح در کنار هم و .جذب کند

 .به کمک هم فعالیت کنند

 کره بادام زمینی**

شمزه خواهد بود به خوبی انرژی را نیز باال خواهد برد، با مصرف کره بادام زمینی از خواص پروتئین این صبحانه عالوه بر این که خو

 .بهره مند می شوید

اگر از نان تست کامل استفاده کنید میزان قند خونتان نیز در سطح خوبی . پروتئین باعث احساس سیری طوالنی مدت می شود

 .می شودقرار می گیرد و در طول روز بهتر کنترل 

با این کار پتاسیم . توصیه می شود روی نان تست و کره بادام زمینی چند برش موز نیز بچینید تا برنامه ویتامین کامل تر شود

 .خوبی نیز دریافت خواهید کرد که باعث می شود مغزتان به خوبی اکسیژن رسانی شود
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 ماست یونانی**

اما بهتر است بدانید این نوع ماست هر روز شهرت بیشتری در بین . بحانه نداریداحتماال عادت به مصرف ماست یونانی برای وعده ص

ماست یونانی نه تنها دارای دو برابر پروتئین بیشتری نسبت به ماست های عادی است بلکه بهتر و خامه ای تر . مردم پیدا می کند

 .از ماست های دیگر است

ماست . می دهد و باعث می شود مغزتان کار بیفتد و روز خوبی آغاز کنید پروتئین اضافه این نوع ماست احساس خوبی به شما

کربوهیدرات ها که در دونات ها و دیگر انواع نان های شیرمال و غیره نیز وجود دارد باعث کاهش . یونانی کربوهیدرات کمی دارد

 .شدید قند خون در اواخر روز می شود

 شام در صبحانه**

همیشه که الزم نیست مثال بلغور جوی دوسر میل کنید یا اینکه خودتان را به تخم مرغ و املت . کنید گاهی بهتر است تنوع ایجاد

 .گاهی خوردن آنچه از شب مانده است نیز خالی از لطف نیست. ببندید

ت آن را با ماست اگر سیب زمینی تنوری یا سیب زمینی کبابی مانده اس. البته منظور تکه های پیتزا یا بال مرغ مانده از شب نیست

 .یونانی و سبزی یا حتی سوپ مانده را با نان سبوس دار میل کنید

=Id?aspx.Post/ir.foodpress//:http٠٠٠a٥c٥a1ad٠1٨٠٠ 

 

 
 سالمت

 فودپرس 1۹۳5مرداد ماه  12سه شنبه 

  خوریدخورید  که بیرون غذا میکه بیرون غذا میترفند سالمتی برای وقتی ترفند سالمتی برای وقتی   ۸۸

اند یا شرایط  بیرون غذا خوردن شمشیر دو لبه است، مخصوصا برای کسانی که وزنشان را تحت کنترل نگاه داشته <مواد غذایی

 .شان باشند خاص پزشکی دارند و باید مراقب سالمتی

اما این بدین معنی نیست که آن . قند هستند شوند، پر از کالری، چربی، سدیم، و بسیاری از غذاهایی که بیرون از خانه آماده می

این نکات را رعایت کنید تا بدون اینکه خودتان را محروم کنید، از بیرون غذا خوردن . غذاها را باید کامال از فهرستتان خط بزنید

 .لذت ببرید

 در زمان معمول، غذایتان را بخورید. 4

ی حجیم یا پر  برای اینکه مقداری کالری کمتر مصرف کنید تا یک وعده. دتان، غذا بخوری های غذایی باید در زمان معمول وعده

اگر این کار را انجام دهید، ممکن است خیلی گرسنه شوید، بنابراین احتمال . ای از غذاهایتان را نادیده نگیرید کالری بخورید، وعده

 .افزایش پیدا خواهد کرد های غیر سالم داشته باشید و بیشتر از حد معمول غذا بخورید اینکه انتخاب

 تمرین کنید. ٢

دانید که قرار است امشب را به خوشگذرانی سپری  اگر می. های معمولتان را داشته باشید مطمئن شوید تا هر روز، حداقل فعالیت

ای که دریافت  تر تمرین کنید تا آن مقدار کالری اضافه تر و سخت ی غذایی غیر معمولی داشته باشید، کمی طوالنی کنید یا وعده

 .کنید، سوزانده شود می

 هیدراته بمانید. ٠

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=336a0c0a4ad64836
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تواند با  بعالوه، تشنگی هم می. مصرف مقدار مناسبی آب کمک خواهد کرد تا تاثیر خوردن غذاهایی سرشار از سدیم را تعدیل کنید

 .خورد گرسنگی اشتباه گرفته شود، پس اگر به بدنتان آب برسانید، به احتمال خیلی بیشتری کمتر خواهید

 تحقیق کنید. 1

دانید قرار است برای مدتی جایی مستقر شوید، و یا اینکه در رستوران خاصی شام بخورید، به اینترنت رجوع کرده و در مورد  اگر می

 .ی مجاز کالری مصرفی شما هستند را بیابید غذاهای اشتها آوری که در محدوده. حقایق غذایی آن محل تحقیق کنید

 کمک بخواهید. ٥

تر یا  اگر امکانش نیست که از قبل منوی غذای محل مورد نظرتان را ببینید، از پیش خدمتان آنجا بپرسید که کدام غذایشان سالم

 .توانند اعمال کنند یا خیر های شما را می شوند و آیا درخواست بپرسید که آن غذاها چگونه آماده می. تر است کم کالری

توانید از آنها بخواهید  می. کنند اید موافقت می ها با آنچه که خواسته ه مطرح کنید، اکثر رستوراناگر درخواست هایتان را محترمان

 :که هر یک از این کارها را انجام دهند

 بجای استفاده از قالب کره، روغن را اسپری کنند

 هنگام طبخ غذا به آن نمک نزنند

 چربی مشهود را از گوشت جدا کنند

 از روغن کمتری استفاده کنند هنگام تزئین بشقابتان

 کره، سس کرم یا آب گوشت را از بشقاب غذای شما حذف کنند

 ساالدتان را طوری سرو کنند که چاشنی یا سسش در کنارش باشد

 از غذایتان لذت ببرید و هروقت احساس سیری کردید دیگر نخورید. ٠

گفتگو با اطرافیانتان به شما . جمعی که در آن هستید لذت ببرید برای غذا خوردن وقت بگذارید، به آرامی بجوید، و از غذایتان و

. کشد تا معده به مغز اعالم کند که پر شده است دقیق طول می ٢٥تقریبا . کمک خواهد کرد تا سرعت غذا خوردنتان آرام تر شود

 .ر خواهد شدپس اگر خیلی سریع بخورید، قبل از اینکه آن سیگنال دریافت شود، شکمتان بیش از اندازه پ

 غذایتان را قسمت کنید. 3

ممکن است برای غذا خوردن به یک رستوران لوکس بروید، ممکن است بخواهید غذای جدیدی را امتحان کنید و یا حتی ممکن 

یا  ها را انکار کنید، غذایتان را با بقیه شریک شوید، و به سراغ یک ساالد بجای اینکه این واقعیت! است بخواهید پرخوری کنید

 .سبزیجات خام یا حتی پخته بروید

 غذایتان را با خودتان ببرید. ٨

در اینصورت هم در . خواهید غذایتان را با کس دیگری شریک شوید، نصف غذایتان را نگه دارید و با خودتان به خانه ببرید اگر نمی

زه و از پیش آماده شده نیز دم دستتان ی خوشم همچنین یک وعده. تان جویی خواهید کرد و هم در کالری مصرفی مخارج صرفه

 .دارید

توانید در برابر آن مقاومت کنید، از پیشخدمت بخواهید هنگام آماده  دانید که اگر نصف دیگر غذایتان در بشقاب بماند، نمی اگر می

ستید صورت حسابتان سپس وقتی که خوا. کردن سفارش شما، نصفش را در یک جعبه بگذارد، و تنها نصف غذا را برایتان سرو کند

 .را پرداخت کنید، نصف دیگر غذایتان را به شما تحویل دهد

c=Id?aspx.Post/ir.foodpress//:http٨d٢٢d313e1d1٢٥ 
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 سالمت

 فودپرس 1۹۳5مرداد ماه  11ک شنبه ی

  بیماری قلبیبیماری قلبیفواید خوردن آجیل و کاهش ریسک فواید خوردن آجیل و کاهش ریسک 

 .گفته محققان، خوردن یک مشت آجیل در روز فواید متعددی برای سالمت دارد به< مواد غذایی

محققان در یک آنالیز مقطعی به بررسی . محققان آمریکایی به ارتباط بین مصرف مغزیجات آجیلی و نشانگرهای التهابی پی برده اند

 .زن و مرد شرکت کننده در دو مطالعه پرداختند ٥٥4٠رهای التهابی در بین ارتباط بین مصرف همیشگی مغزیجات آجیلی و نشانگ

 C با کاهش سطح پروتئین واکنشی( وعده یا بیشتر در هفته ٥)طبق یافته های مطالعاتی، میزان مصرف بیشتر مغزیجات آجیلی 

(CRP ) ٠و اینترلوکین (IL٠ )التهاب می تواند . ب در بدن می شوندهر دو این ترکیبات موجب افزایش بروز التها. مرتبط است

 .منجر به بیماری های مزمن شود

جایگزینی سه وعده مغزیجات آجیلی در هفته به »: یینگ بائو، عضو ارشد تیم تحقیق از دانشگاه هاروارد، در این باره می گوید

مرتبط  IL٠ و  CRPتوجهی با کاهشجای سه وعده مصرف گوشت قرمز، گوشت فرآوری شده یا تخم مرغ در هفته، به شکل قابل 

نیز با مصرف سه وعده مغزیجات آجیلی به جای غالت تصفیه شده و بدون سبوس نیز مشاهده شده  CRP کاهش غلظت. است

هم با ریسک بروز  IL٠ را باال می برد و ٢احتمال ابتال به بیماری قلبی و دیابت نوع CRP به گفته محققان، افزایش سطح«.است

 .لبی مرتبط استمتابولیک ق

همچنین محققان دریافته اند که مصرف مغزیجات آجیلی رابطه معکوسی با شاخص توده بدنی که عامل قوی نشانه التهاب است، 

 .در حقیقت کاهش وزن همواره با کاهش میزان عالئم التهاب مرتبط بوده است. دارد

یلی و نشانه های التهابی ممکن است تا حدودی از طریق بدین ترتیب محققان عنوان می کنند ارتباط بین مصرف مغزیجات آج

 .شاخص توده بدنی تعدیل شود

=Id?aspx.Post/ir.foodpress//:http٠c٢٥b٠af٥ 
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 شیالت

 آیانا - 1۹۳۱مرداد  1۹: تاریخ

هزار هزار   ۸66۸66صنعت خاویار پرورشی با صادرات چهار میلیون و صنعت خاویار پرورشی با صادرات چهار میلیون و / / میلیارد تومانی مروارید سیاهمیلیارد تومانی مروارید سیاه  ۶۸۶۸ارزآوری ارزآوری 

  یورویی کلید خوردیورویی کلید خورد

تن برسد و  4.٥درصد افزایش، امسال به  ٥٥رود با  کیلوگرم خاویار پرورشی در کشور تولید شد که انتظار می ٢٨٢سال گذشته 

 .میلیون تومان برای کشور دربر داشته باشد ٥3٠میلیارد و  4٨هزار یورویی معادل  ٨٥٥ارزآوری چهار میلیون و 

تن  ۶.٠درصد افزایش، امسال به  ٠6رود با  کیلوگرم خاویار پرورشی در کشور تولید شد که انتظار می ۲۸3سال گذشته 

میلیون تومان برای کشور دربر داشته  ٠00میلیارد و  ۶۸ هزار یورویی معادل ۸66برسد و ارزآوری چهار میلیون و 

 .باشد

پرورش ماهیان : وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت دهندگان آبزیان سراسر کشور امروز در گفت مدیرعامل اتحادیه پرورش

توان انتظار  به بلوغ رسیده است و می ماهی ماهی یا بلوگا و تاس های فیل آغاز شده و اکنون سن برخی گونه ٢٥خاویاری از سال 

 .تن خاویار تولید شود 4.٥داشت امسال 

درصد افزایش به  ٥٥رود امسال با  کیلوگرم خاویار تولید و صادر شد و انتظار می ٢٢٨سال گذشته حدود : ارسالن قاسمی افزود

 .کیلوگرم برسد ٥٥٥هزار و  یک

ترین ماهی خاویاری شناخته شده، اما اکنون قیمت خاویار پرورشی ایران  محبوبعنوان  هرچند ماهی بلوگا به: وی خاطرنشان کرد

هزار یورویی در انتظار اقتصاد کشور  ٨٥٥شود ارزآوری چهار میلیون و  بینی می رسد؛ لذا پیش یورو می ٢٥٥به دوهزار تا دوهزار و 

 .باشد

 صادرات خاویار به اروپا آغاز شد

های اخیر اقدام به پرورش ماهیان خاویاری  هرچند ایران در سال: دهندگان آبزیان سراسر کشور ادامه داد پرورشمدیرعامل اتحادیه 

 .اند کرده است، اما اکنون کشورهای نظیر چین، اسپانیا، کره جنوبی، اروگوئه و مجارستان نیز به پرورش خاویار روی آورده

گذاری بخش خصوصی است که با توسعه پرورش ماهیان  نیازمند سرمایه احیای صنعت خاویار در ایران: قاسمی تصریح کرد

 .خاویاری، زمینه برای توسعه صادرات خاویار احیا شده است

 .کیلوگرم خاویار به هشت کشور صادر شد که تنها ژاپن کشور آسیایی مشتری آن بود ٢٨٢سال گذشته : وی یادآور شد

 میلیارد تومانی خاویار پرورشی ۶۸ارزآوری 

از آنجا که پرورش ماهیان خاویاری تا سن بلوغ و گرفتن خاویار : دهندگان آبزیان سراسر کشور تأکید کرد مدیرعامل اتحادیه پرورش

 .دار بخش خصوصی و دولتی است گذاری مدت کشد؛ لذا نیازمند سرمایه هشت سال طول می

برای خاویار ایرانی از کشورهای اروپایی، حاشیه دریای خزر، المللی تقاضا  با توجه به وضعیت بازارهای بین: قاسمی اظهار داشت

 .رود دامنه صادرات خاویار افزایش یابد حاشیه خلیج فارس و آمریکا وجود دارد که با افزایش تولید سال جاری انتظار می

 ./ارزآوری در انتظار کشور باشد میلیون تومان ٥3٠میلیارد و  4٨رود  تن خاویار انتظار می 4.٥با احتساب تولید : وی در پایان گفت

/news/fa/ir.iana.www//:http٠٢٢٠٢D%/٨%A3%D٨%B4 
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 شیالت
 آیانا - 1۹۳۱مرداد  1۹: تاریخ

  همکاری مشترک موسسه تحقیقات علوم شیالتی ایران و کره جنوبیهمکاری مشترک موسسه تحقیقات علوم شیالتی ایران و کره جنوبی

های مشترک مانند تبادل اطالعات فنی بین دو کشور، انتقال دانش فنی به بخش  خصوص فعالیتدر این نشست، دو طرف در 

 .خصوصی، کشت جلبک، کنترل بیماری، ارزیابی ذخایر و پرورش ماهی در قفس به بحث و تبادل نظر پرداختند

 . بی تنظیم و ارائه شدنامه همکاری شیالتی موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور و شیالت کره جنو نویس تفاهم پیش

پروری  به گزارش ایانا از روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور، هیأت کشور کره جنوبی متشکل از معاون آبزی

شیالت، رئیس موسسه دریایی کره، محققان ارشد انستیتو تحقیقات علوم شیالتی، نمایندگان بخش خصوصی و شرکت مشاور 

های مشترک شیالتی در موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور حضور  برای تبادل نظر در خصوص فعالیتپروری  المللی آبزی بین

ها و مراکز تابعه  در ابتدای این نشست، رئیس موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور در خصوص معرفی موسسه و پژوهشکده.یافتند

ای در گزارشی میزان صید و پرورش آبزیان در  اعضای هیأت کره سپس یکی از.ها و دستاوردهای آنها گزارشی ارائه کرد و توانمندی

هزار  4٥و ( هزار تن ٠٥عمدتاً گونه سی باس به میزان )پرورش در قفس : هزار تن اعالم کرد و گفت ٠٥٥میلیون و  ٠کشور کره را 

های  ا استفاده از روش، کنترل بیماری لکه سفید بNIFS و KMI مرکز تحقیقاتی ٢وی سپس . تن پرورش صدف در قفس است

 . و بیوفالک را از جمله توانمندی های شیالت کره عنوان کرد Exchange water Zero نوین و

های مشترک مانند تبادل اطالعات فنی بین دو کشور، انتقال دانش فنی به بخش  در این نشست، دو طرف در خصوص فعالیت

 .پرورش ماهی در قفس به بحث و تبادل نظر پرداختندخصوصی، کشت جلبک، کنترل بیماری، ارزیابی ذخایر و 

نامه همکاری به رئیس هیئت شیالتی کره جنوبی ارائه شد تا پس از بررسی در آینده نزدیک به امضا  نویس تفاهم در این جلسه،پیش

، بازدید داشته و امروز المللی ماهیان خاویاری رشت پروری انستیتو تحقیقات بین هیات کره ای همچنین از بخش آبزی.طرفین برسد

 .پروری جنوب کشور بازدید خواهند کرد نیز از پژوهشکده آبزی

/news/fa/ir.iana.www//:http٠٢٢٢٠D%/٨%٢3%D٨٥%٢% 
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 شیالت
 خبرنگاران جوان - 1۹۳۱مرداد  11: تاریخ

  تولید در واحد سطح با مکانیزه شدن مزارع پرورش ماهیتولید در واحد سطح با مکانیزه شدن مزارع پرورش ماهیافزایش افزایش 

با توجه به منابع آبی محدود، امکان افزایش تولید آبزیان در این استان وجود ندارد از این رو : رئیس اداره شیالت استان البرز گفت

 .تنها با مکانیزه کردن مزارع باید تولید در واحد سطح را افزایش دهیم

اقتصادی باشگاه گروه  صنعت ،تجارت وکشاورزی خبرنگار اقتصادی اره شیالت استان البرز در گفتگو باحسن رئیسی، رئیس اد

تن است ، این درحالیست  ٢1٥٥استان البرز حدود مجموع تولیدات ماهیان گرم آبی، قزل آال و جنوب در : گفت خبرنگاران جوان،

 .هزار تن ماهی در این استان مورد استفاده قرار می گیرد از این رو باید مابقی نیاز را از سایر استان ها تامین کنیم ٢٥که بیش از 

افزایش تولید در این استان وجود  با توجه به منابع آبی محدود امکان: وی با اشاره به برنامه های افزایش تولید قزل آال بیان کرد

 .ندارد لذا تنها با مکانیزه کردن مزارع باید تولید در واحد سطح را افزایش دهیم

کیلو رسیده و این درحالیست که تولید در شرایط عادی  ٥٥از مزارع تولیدی به مرز  گفتنی است تولید در واحد سطح در برخی 

 .کیلو در واحد سطح است 4٥الی  4٥تنها 

نوسانات قیمت از جمله مشکالت تولیدکنندگان به شمار می رود ضمن آنکه : ئیسی با اشاره به عمده مشکالت تولیدکنندگان افزود

تعدادی از مراکز غیر مجاز اقدام به توزیع ماهی آلوده در استان می کنند که با شیالت و سازمان دامپزشکی اقدامات اساسی در 

  .ت ها به کار گرفته شده استجهت حل این مشکل و ثبات قیم

برگزاری کالس های آموزشی طبخ آبزیان و توزیع ماهی : رئیس اداره شیالت استان البرز با اشاره به افزایش سرانه مصرف بیان کرد

بار این در وعده غذایی مهد کودک ها و بیمارستان ها افزایش سرانه مصرف را به همراه دارد از این رو امیدواریم که با تخصیص اعت

 .امر محقق شود

 هیچ گونه بیماری مشترکی بین انسان و قزل آال وجود ندارد

اقتصادی باشگاه خبرنگاران گروه  صنعت ،تجارت وکشاورزی رجایی یک تولیدکننده نمونه قزل آال در گفتگو با خبرنگار اقتصادی

میلیون تومان در استان البرز پرورش قزل آال را آغاز کرده ام ،که با  ٨٥٥به صورت سنتی با سرمایه بالغ بر  ٨٨از سال : گفتجوان،

 .موفق به کسب عنوان پرورش دهنده نمونه در استان شدم ٢٠و  ٢٢تن قزل آال در دو سال متوالی  ٠٨تولید ساالنه 

و مابقی در   درصد محصوالت به صورت مستقیم در استان عرضه شده ٢٥بیش از : اره به بازار هدف قزل آال تولیدی گفتوی با اش

متاسفانه : این تولیدکننده نمونه قزل آال در خصوص راهکارهای ارتقای سرانه مصرف بیان کرد.شود مراکز استان ها توزیع می

نایی ندارند از این رو تصوراتی مبنی بر استفاده ضایعات کشتارگاه ها و هورمون در مصرف کنندگان با نحوه تولید این محصول آش

تولید ماهی دارند که این امر پایه و اساس منطقی ندارد، چرا که از هر غذایی به دلیل حساسیت باالی قزل آال نمی توان استفاده 

تان تهیه می شود و در صورت نبود آن در استان از مراکز معتبر تخم چشم زده تنها از مراکز معتبر اس: وی در ادامه یادآور شد.کرد

گفتنی است که هیچ گونه بیماری مشترکی بین انسان و قزل آال وجود ندارد و .و تایید شده سازمان دامپزشکی خریداری می شود

با توجه به پیگیری : قزل آال بیان کردرجایی با اشاره به شناسنامه دار کردن .مشکالتی برای تولید را در بردارد VHS تنها بیماری

اتحادیه سراسری ماهیان سردآبی ، سازمان دامپزشکی و شیالت برای شناسنامه دار کردن این محصول میتوان از فعالیت مجموعه 

 .های غیر مجاز فاقد پروانه دامپزشکی که ضربه مهلکی به تولید وارد می کنند، جلوگیری کرد
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 شیالت
 خبرنگاران جوان - 1۹۳۱مرداد  11: تاریخ

  صادرات خوراک آبزیان بیشتر به کدام کشورها بود؟صادرات خوراک آبزیان بیشتر به کدام کشورها بود؟

 .ده استتن خوراک آماده آبزیان صادر ش ٢٢٥حدود . ٢٥ماه منتهی به خرداد سال  ٠طبق آمار گمرک در 

ماه منتهی به  ٠طبق آمار گمرک در  ،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانگروه  صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار حوزه

 .صادر شده است  تن خوراک آماده آبزیان ٢٢٥حدود . ٢٥خرداد سال 

 .برای کشور ارز آوری داشته است 1،٢11،٢٠٠،٥٠٢و ارزش ریالی  4٠٠،431گفتنی است که این تعداد به ارزش دالری 

 

ارزش  ارزش ریالی (کیلوگرم)وزن کشورطرف معامله ماه

 دالری 

 4٢،٥٥٥ ٠3٨،٥٠٢،٥٥٥ ٢٥،٥٥٥ آذربایجان 4

 ٥٢٥ 4٨،٥4٠،٠٢٥ 4،4٢٥ افغانستان 4

 ٢٢،٥٥٥ ٠٠٠،٥٥٥،٥٥٥ ٢٢،٥٥٥ عراق 4

 11،٠٢٥ 4،٠٥٥،٨3٥،٥٥٥ ٨٢،٢1٥ عراق 4

 ٢٠،٠٠٨ 3٥3،٥1٨،٥1٨ ٢٠،٠٠٨ آذربایجان ٢

 ٢٠،٥٢٠ 3٥٥،٥4٠،٠٠1 ٢٠،٥٢٠ تاجیکستان ٢

 ٠٢،٥٥٥ ٢34،4٠٨،٥٥٥ ٠٢،٥٥٥ عراق ٢

 ٥،٥٢٥ 4٥٢،٥٥٠،3٢٥ ٥،٥٢٥ عراق ٢

 /news/fa/ir.yjc.www//:http٥34113٥D%/٨%B٥%D٨% 
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 (نیشکر/ چغندر )شکر 

 آیانا - 1۹۳۱مرداد  11: تاریخ

  دولت قیمت شکر را اعالم کنددولت قیمت شکر را اعالم کند/ / هزار تن شکر نیشکری به بورسهزار تن شکر نیشکری به بورس  ۶66۶66عرضه عرضه 

هزار تن شکر نیشکری به بورس کاال  4٥٥شرکت بازرگانی توسعه نیشکر و صنایع جانبی تاکنون  برای کاهش التهابات بازار شکر،

 .عرضه کرده است

هزار تن شکر نیشکری به  ۶66برای کاهش التهابات بازار شکر، شرکت بازرگانی توسعه نیشکر و صنایع جانبی تاکنون 

 .بورس کاال عرضه کرده است

وگو با خبرنگار ایانا درباره وضعیت فعلی بازار شکر و ارتباط  نیشکر و صنایع جانبی امروز در گفتمدیرعامل شرکت بازرگانی توسعه 

دلیل عدم توان کافی شکر سفید تحویلی از سوی شرکت بازرگانی دولتی به خریداران در بورس کاال،  به: آن با شکر نیشکری گفت

 .قیمت شکر افزایش یافت

های حامل  کننده کافی است و ورود کشتی های تصفیه موجودی بازرگانی دولتی ایران در کارخانه از آنجا که: علیرضا حمیدی افزود

 .توان گفت کسری وجود دارد شکر به بندر امام خمینی در حال انجام است، نمی

 .کنداعالم زودهنگام قیمت جدید شکر توسط دولت خواهد توانست به جلوگیری از التهاب بیشتر کمک : وی خاطرنشان کرد

روز  3٥شرکت بازرگانی توسعه نیشکر حدود : حمیدی نقش شرکت توسعه نیشکر در توزیع شکر را بسیار مثبت خواند و ادامه داد

های  کنندگان، گام موقع به مصرف سازی معامالت و رساندن به است عرضه شکر را در بورس کاال داشته است تا بتواند ضمن شفاف

ای که شاهد فروش  گونه در حال حاضر اختالف قیمت شکر در بورس کاال و بازار آزاد زیاد است، به: وی تصریح کرد.مؤثرتری بردارد

 .تومانی در بازار آزاد هستیم ٢٥٥تومان در بورس کاال و شکر دوهزار و  ٠٥٥شکر با قیمت مصوب دوهزار و 

تر باید قیمت واحدی  التهابات بازار هرچه سریعبرای کاهش : مدیرعامل شرکت بازرگانی توسعه نیشکر و صنایع جانبی یادآور شد

 .برای این محصول اعالم شود

 .هزار تن شکر نیشکری در بورس عرضه کرده است 4٥٥شرکت بازرگانی توسعه نیشکر تاکنون حدود : حمیدی تأکید کرد

 .ر خواهیم بودبا ورود شکر به بندر امام، به زودی شاهد آرامش و تعادل بازار شک: وی در پایان اظهار داشت

کنندگان حداکثر  کنندگان، قیمت نهایی هر کیلوگرم شکر برای مصرف بر اساس مصوبه سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف

 ./هزار ریال است ٢٨تا  ٢3بین 

/news/fa/ir.iana.www//:http٠٢٨٠٠D%/٨%B٢%D٨% 
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 شیر و فراوردهها
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 صادرات و واردات

 آیانا - 1۹۳۱مرداد  11: تاریخ

  داردار  واردات روغن، گندم و شکر از کشورهای مزیتواردات روغن، گندم و شکر از کشورهای مزیت/ / آغاز صادرات آرد از ایران به کشورهای همسایهآغاز صادرات آرد از ایران به کشورهای همسایه

کشورهایی هستیم که مزیت نسبی در تولید گندم، شکر دنبال  ایم، اما همچنان به با وجود آنکه به مرز خودکفایی گندم نزدیک شده

 .و روغن دارند

دنبال کشورهایی هستیم که مزیت نسبی در  ایم، اما همچنان به با وجود آنکه به مرز خودکفایی گندم نزدیک شده

 .تولید گندم، شکر و روغن دارند

این شرکت از : گو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفتو مقام بازرگانی خارجی شرکت بازرگانی دولتی ایران امروز در گفت قائم

 .کند تمامی کشورهایی که مزیت نسبی دارند، نیازهای گندم، روغن و شکر را تأمین می

واردات روغن آفتابگردان از کشورهایی چون آمریکای التین، برزیل، آرژانتین، اوکراین و روسیه و روغن : امیرحسین شاهمیر افزود

 .شود کر از کشور برزیل انجام میسویا و ش

با وجود آنکه وضعیت تولید گندم کشور در مرز خودکفایی است، اما در راستای حفظ ذخایر استراتژیک و : وی خاطرنشان کرد

 .های آینده همچنان به دنبال کشورهای با مزیت برای واردات گندم هستیم تأمین نیازها در سال

 43میلیون هکتار را دارد، در حالی که جمعیتی معادل  4٢نسیل تولید گندم در سطحی معادل قزاقستان پتا: شاهمیر ادامه داد

 .دار باشد تواند در تولید محصوالت کشاورزی و مواد غذایی برای ایران مزیت میلیون نفر را دارد؛ بنابراین کشوری است که می

گین همچون کادمیوم، جیوه و سرب بوده و از گلوتن و پروتئین گندم قزاقستان دارای کمترین آلودگی به فلزات سن: وی تصریح کرد

 .مناسبی برخوردار است

توانیم گندم تولیدی کشور را با تبدیل به آرد، به کشورهای  در سال جاری که نیاز وارداتی به گندم نداریم، می: شاهمیر یادآور شد

 .همسایه صادر کنیم

 نکردبخش خصوصی به تعهدات خود در توزیع شکر عمل 

بخش خصوصی امتیاز واردات شکر را دارد، اما : مقام بازرگانی خارجی شرکت بازرگانی دولتی ایران درباره بازار شکر تأکید کرد قائم

 .به دالیلی نتوانست به تعهدات خود عمل کند

اعث نوسانات اخیر بازار افزایش غیرمنتظره قیمت شکر در بازارهای جهانی و تعلل بخش خصوصی در توزیع شکر ب: وی اظهار داشت

تقارن ماه رمضان با نوسانات اخیر و ورود به فصل تابستان نیز مزید بر علت شد و بازار را با کمبود : شاهمیر همچنین گفت.شکر شد

 هزار تن شکر خریداری و 4٢٥شرکت بازرگانی دولتی ایران ظرف کمتر از سه هفته بیش از : وی در ادامه افزود.رو کرد نسبی روبه

دار شکر و نزدیک شدن به فصل برداشت محصول  واردات ادامه: شاهمیر در پایان خاطرنشان کرد.وارد کرد و همچنان نیز ادامه دارد

 .کند زودی آرام می داخلی نوسانات اخیر را به

/news/fa/ir.iana.www//:http٠٢٨3٥D%/٨%A٢%D٨% 
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 ادرات و وارداتص
 خبرنگاران جوان – 1۹۳۱مرداد  1۳: تاریخ

  گاوهای وارداتی از کدام کشور به ایران آمدند؟گاوهای وارداتی از کدام کشور به ایران آمدند؟

 .تن گاو گوشتی وارد کشور شده است ٠٥٥٥. ٢٥ماه منتهی به خرداد سال  ٠طبق آمار گمرک در 

ماه منتهی به خرداد  ٠طبق آمار گمرک در  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،گروه  تجارت و کشاورزی. صنعت خبرنگار به گزارش

 .وارد کشور شده است  تن گاو گوشتی ٠٥٥٥. ٢٥سال 

 .وارد کشور شده است ٠٠٨،٥٨٢،4٢٠،1٨1و ارزش ریالی  44،4٥٥،٢٠٥تعداد به ارزش دالری گفتنی است که این 

 ارزش دالری  ارزش ریالی (کیلوگرم)وزن کشورطرف معامله ماه

 ٠٥1،٢3٨ 4٥،3٠٥،143،٨٥٠ 4٢4،٨٨٥ پاکستان ٠

 ٨٥٠،٨٥4 ٢٥،٨٥4،٥٨٠،٠٥٠ 1٠4،٥1٥ پاکستان 4

 ٠،431،٢٠٨ ٢٠،٥٥٢،٢٥٥،4٢٢ 4،34٥،٨٥1 پاکستان ٢

 ٢٥4،٢٥1 ٢3،٢٥٢،٠٨٥،٨4٥ 1٨3،41٥ پاکستان ٢

 1،4٠1،٢٥4 4٢٥،٥٥٠،٢٥٠،٥٢٢ ٢،٢٠٥،44٥ پاکستان ٠

 4،3٠4،٠٥٨ ٥٢،3٥٠،3٠3،٢٢٨ ٢٠٠،٥٠٥ پاکستان ٠

  
/news/fa/ir.yjc.www//:http٥34٠٥٥٨D%AF%DA%/٨%A3%D٢ 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - 1۹۳۱مرداد  12: تاریخ

  ممنوعیت واردات ،جو را گران کردممنوعیت واردات ،جو را گران کرد

حذف ارز مبادله ای و ممنوعیت واردات از سوی وزیر جهاد کشاورزی افزایش قیمت این :رئیس انجمن خوراک دام و طیور گفت

 .محصول در بازار را به همراه داشته است

اقتصادی باشگاه گروه صنعت، تجارت و کشاورزی مجید موافق قدیری رئیس انجمن خوراک دام و طیور در گفتگو با خبرنگار 

گرچه قیمت کنجاله سویا تفاوت چندانی نداشته اما ذرت با : اظهار داشتبا اشاره به دالیل گرانی نهاده های دامی  خبرنگاران جوان،

 .افزایش قیمت در بازار مواجه شده است

ای و ممنوعیت واردات از سوی وزیر جهاد کشاورزی افزایش قیمت این  حذف ارز مبادله: وی با اشاره به دالیل گرانی جو گفت

 .محصول در بازار را به همراه داشته است

در سه ماه اخیر قیمت : قدیری با بیان اینکه در چند ماه اخیر قیمت جهانی کنجاله سویا تغییر چندانی نداشته، بیان کردموافق 

جهانی کنجاله سویا تغییر چندانی نداشته ،ضمن آنکه در کشور ما نیز سایر اقالم در مقایسه با ذرت نوسانات کمتری را تجربه 

طی چند روز اخیر محصوالت : وردر خصوص نوسانات اخیر محصوالت کشاورزی بیان کردرئیس انجمن خوراک دام و طی .کردند

کشاورزی در بازار بورس شیکاگو و روتردام نوسانات شدیدی را تجربه کردند که این امر بیانگر آن است که وضعیت قابل اطمینانی 

 .در بازار محصوالت کشاورزی وجود ندارد

افزایش قیمت ذرت می تواند دالیل داخلی نیز داشته باشد : داخلی افزایش قیمت ذرت تصریح کردموافق قدیری با اشاره به دالیل 

نکته حائز اهمیت در این میان آن است که نرخ ذرت در سه ماه اخیر . اما وزارت جهاد کشاورزی باید دالیل گرانی آن را بیان کند 

 .با نوسانات جزئی همراه بوده است

به سبب قطع کشت دوم  ٢٥4٠در سال : ی هفته های اخیر قیمت ذرت در برزیل با افزایش یافته، تصریح کردوی با اشاره به اینکهط

 . در برزیل و کاهش حمایت های دولت چین در نهایت کشت ذرت با کاهش مواجه خواهد بود

/news/fa/ir.yjc.www//:http٥34٨٥4٨D%/٨٥%٢%D٢% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5718518/%D9%85%D9%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته دوم مرداد 

 

1۹4 
 

 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - 1۹۳۱مرداد  1۱: تاریخ

  صادرات تخم مرغ آب رفتصادرات تخم مرغ آب رفت

تن تخم مرغ به بازارهای هدف صادر شده  1٥الی  ٠٥در سه روز اخیر روزانه :دبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار گفت

گروه صنعت، تجارت و کشاورزی سید فرزاد طالکش دبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار در گفتگو با خبرنگار .است

صادرات تخم مرغ به سبب عدم همخوانی : غ اظهار داشتبا اشاره به وضعیت صادرات تخم مراقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، 

 .قیمت داخل با عراق توجیه اقتصادی ندارد، ضمن اینکه حدود یک هفته است که صادرات به افغانستان تقلیل یافته است

 .تن تخم مرغ به بازارهای هدف صادر شده است 1٥الی  ٠٥در سه روز اخیر تنها روزانه : وی گفت

هزار تومان است و این درحالیست که قیمت تمام شده هر  1رد تقاضا برای هر کیلو تخم مرغ از جانب عراق گفتنی است نرخ مو

 .تومان است ٠٥٥هزار و  1کیلو تخم مرغ تحویل در مرز 

یارانه تومان  4٥٥هزار تومان بود، کیلویی  ٠تا زمانیکه نرخ هر کیلو تخم مرغ حدود : طالکش در خصوص یارانه صادراتی عنوان کرد

 .صادراتی به صادرکنندگان پرداخت می شد اما هم اکنون اخذ یارانه صادراتی کامال متوقف شده است

تومان  ٨٥٥هزار و  ٠در حال حاضر میانگین هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری : وی با اشاره به قیمت تخم مرغ در داخل بیان کرد

با توجه به افزایش مصرف تخم مرغ در صنایع غذایی ممکن است قیمت : داد دبیر کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار ادامه.است

 .تخم مرغ کمی افزایش یابد به گونه ای که به قیمت تمام شده مرغدار نزدیک شود

/news/fa/ir.yjc.www//:http٥34٢٢1٥D%/٨%B٥% 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - 1۹۳۱مرداد  1۱: تاریخ

  هزار تن خوراک دامهزار تن خوراک دام  00صادرات بیش از صادرات بیش از 

 .تن خوراک دام صادر شده است ٥٠1هزارو  3. ٢٥ماه منتهی به خرداد سال  ٠طبق آمار گمرک در 

ماه منتهی به خرداد  ٠طبق آمار گمرک در اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،گروه  رزیتجارت و کشاو. صنعت خبرنگار به گزارش

 .صادر شده است  تن خوراک دام ٥٠1هزارو  3. ٢٥سال 

 .ور ارز آوری داشته استبرای کش 44٠،٥٢٠،٢٠٠،٠3٢و ارزش ریالی  ٠،3٠1،٥1٢گفتنی است که این تعداد به ارزش دالری 

 ارزش دالری  ارزش ریالی (کیلوگرم)وزن کشورطرف معامله ماه

 4٠،4٥٥ 1٨3،٥3٥،٥٥٥ ٠٢،٢٥٥ آذربایجان 4

 ٠،٠٢٠ ٢٥٢،٠٢٥،٢٠٥ ٢1،٨٥٥ آذربایجان 4

 ٢،٨٠4 ٢٢٨،1٥٢،٢٠٨ ٢٥،٥٥٥ افغانستان 4

 34،٠3٢ ٢،43٥،٠٨٠،٠٢٥ 4٠٥،٠33 افغانستان 4

 4،٢٠٨،٢1٨ ٠٨،٠٢4،٥٠٢،٢٥4 ٢،٥٠3،٨٢٨ افغانستان 4

 4،٢٥٢،3٢٢ ٠٠،٠٢٨،٢٥٨،٢4٨ ٢،٠٢٢،٢41 ترکمنستان 4

 44،٢1٥ ٠٠4،٠٠1،٨3٥ ٢٠،٨٢٥ ترکمنستان 4

 ٢٠،٥٥٥ 344،٠٢3،٥٥٥ 1٠،٢3٥ ترکمنستان 4

 1٠،٢4٨ 4،٠4٠،٥٥٢،٨3٥ 4٢4،٢٥٥ عراق 4

 1٨،٥٥٥ 4،1٠٨،٠٠3،٥٥٥ ٢3،٥٥٥ عراق 4

 4٢،٥٨٥ ٥٢٠،٨٥٢،٠٠٥ 1٥،٢٥٠ افغانستان ٢

 ٢٨٥،٠4٥ ٨،٠٠4،٨٥3،٥٠٥ ٥34،٥3٥ افغانستان ٢

 ٢4،٢3٥ ٠٠٥،3٥1،٠٥٥ 1٠،٢٥٥ افغانستان ٢

 3،٥٥٥ ٢٢3،1٥٢،٥٥٥ ٥،٥٥٥ ترکمنستان ٢

 ٠٢٠،1٢3 4٢،٥٢٨،٥٥3،٥٠٥ ٨٥3،1٠٢ ترکمنستان ٢

 13،٠11 4،11٥،1٢4،٥٢٨ ٢٥،٢٨٢ ترکمنستان ٢

 13،٥٢٥ 4،114،٢٢٢،3٢٥ ٢٥،٥1٥ ترکمنستان ٢

 ٠٨،٠1٥ 4،434،٨٠٠،٨٠3 33،٠٢٠ عراق ٢

 4٥3،3٢٠ ٠،٢٨٠،1٠٥،٥٢٥ ٢٠٢،٥٥٥ افغانستان ٠

 ٥3،٢٥٠ 4،3٠٥،٥٠٢،٢٠٥ 44٥،٨4٢ افغانستان ٠
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 صادرات و واردات
 فودپرس 1۹۳5مرداد ماه  1۹چهار شنبه 

  دام روی دست تولیدکننده ماندهدام روی دست تولیدکننده مانده/ / هزارتن گوشت مازادهزارتن گوشت مازاد  0606واردات ساالنه واردات ساالنه 

ساالنه : گونه کمبودی در زمینه دام زنده نداریم، گفت رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران با بیان اینکه هیچ <مواد غذایی

 .شود و دام روی دست دامدار مانده است هزارتن گوشت مازاد وارد می 1٥

سیداحمد مقدسی در واکنش به مباحث مطرح شده مبنی بر اینکه کمبود دام سبب افزایش قیمت گوشت در بازار شده است، 

 .ای به هیچ عنوان صحت ندارد چنین مساله: اظهارداشت

نکته جالب : تولیدکننده و صادرکنندگان را مقصر گرانی گوشت در بازار جلوه دهند، افزودای قصد دارند  وی با بیان اینکه عده

 .اینجاست که قیمت گوشت برای تولیدکننده گران نشده اما برای مصرف کننده افزایش یافته است

قیمت بیشتر در بازار  این افراد درحال زمینه چینی برای افزایش: رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران کشور تصریح کرد

 .کنند هستند که مباحث فوق را مطرح می

تومان کاهش و برای مصرف کنندگان حدود  4٥٥٥های اخیر قیمت گوشت برای تولیدکنندگان  مقدسی با بیان اینکه طی ماه

 44برای تولید کننده  (گوساله زنده)در حال قیمت تمام شده تولید هرکیلوگرم دام سنگین : تومان افزایش یافته است، گفت ٠٥٥٥

 .رساند هزارتومان به فروش می 4٥تومان است درحالی که دامدار دام خود را به سختی با قیمت  ٠٥٥هزار و 

تومان باشد، نرخ گوشت برای مصرف کنندگان حداکثر  ٠٥٥هزار و  44حتی اگر قیمت دام خریداری شده از دامدار : وی ادامه داد

 .هزارتومان است ٠٥اشد درحالی که این عدد در حال حاضر بیش از تومان ب ٥٥٥هزار و  ٢3باید 

درحال حاضر گوسفند روی دست عشایر : مقدسی با اشاره به اینکه شرایط دام سبک نیز تفاوت چندانی با دام سنگین ندارد، افزود

ای  این شرایط رسیدگی کنند تا عدهکند ضمن اینکه مسئوالن باید حتما به  مانده است و کسی گوشت را از دامداران خریداری نمی

 .با سواستفاده، نتوانند قیمت را برای مصرف کننده باال ببرند

شود  آنچه که بعنوان دام صادراتی از آن یاد می: وی با بیان اینکه به دستور دولت صادرات دام مازاد از کشور آزاد است، ادامه داد

 .و کسی نیست که آن را بخرد مازاد تولید است که روی دست تولیدکنندگان مانده

: رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران همچنین ضمن انتقاد شدید از واردات بیش از نیاز گوشت منجمد به کشور اظهارداشت

 شود؟ واقعا جای سوال دارد چرا با وجود آنکه ما با مازاد دام در کشور مواجه هستیم این همه گوشت وارد می

هزار تن و میزان مصرف  ٨٢٥میزان تولید ما : گفت هزارتن اعالم کرد و  4٥٥گوشت منجمد به کشور را مقدسی میزان واردات 

 .هزارتن گوشت نیاز دارد ٠٥هزارتن است با این وجود کشور تنها به واردات  ٨٨٥داخلی 

اعث شده دام روی دست همین عامل ب: شود، تاکید کرد هزارتن گوشت بیشتر از نیاز کشور وارد می 1٥وی با بیان اینکه 

 .تولیدکنندگان بماند

متاسفانه بهبودی در : رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران کشور درباره آخرین وضعیت بازار لبنیات و شیرخام نیز گفت

 .شرایط ایجاد نشده است

روز از  1٥با وجود گذشت حدود مشوق صادراتی که برای صادرات لبنیات در نظر گرفته شد و به تصویب رسید : مقدسی اضافه کرد

  . این ماجرا؛ هنوز به این صنعت تخصیص داده نشده است
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 صنایع غذایی

 آیانا - 1۹۳۱مرداد  12: تاریخ

  در برچسب شکالت، باید از خوردن آن پرهیز کرد؟در برچسب شکالت، باید از خوردن آن پرهیز کرد؟با دیدن کدام کلمه با دیدن کدام کلمه 

هنگام تهیه شکالت : کارشناس ارشد تغذیه اداره نظارت و ارزیابی مواد غذایی و آشامیدنی با منشأ گیاهی سازمان غذا و دارو گفت

 .ی سالمتی مضر باشدحتما به قسمت مواد متشکله آن توجه شود که در این فرآورده از مشتقاتی استفاده نشده باشد که شاید برا

هنگام : کارشناس ارشد تغذیه اداره نظارت و ارزیابی مواد غذایی و آشامیدنی با منشأ گیاهی سازمان غذا و دارو گفت

یا روغن جانشین کره کاکائو بدانید که  CBSتهیه شکالت حتما به قسمت مواد متشکله آن توجه شود و با دیدن کلمه 

 .در این فرآورده از مشتقاتی استفاده شده که شاید برای سالمتی مضر باشد

  به گزارش ایانا، کارشناس ارشد تغذیه اداره نظارت و ارزیابی مواد غذایی و آشامیدنی با منشأ گیاهی سازمان غذا و دارو در گفتگو با

توضیحاتی در مورد تهیه شکالت ارائه داد که با توجه به اینکه شکالت مصرف زیادی در بین مردم  "روپایگاه خبری سازمان غذا و دا

 .دارد مهم به نظر می رسد

کره کاکائو طی چندین مرحله . شکالت فرآورده ای است که باید در تهیه آن از کره کاکائو استفاده شود: زهره پور احمد، افزود

 .راج می شودفرآیند از دانه کاکائو استخ

 .عمده اسید چرب آن، اسید چرب استئاریک است که تقریبا خنثی است: پوراحمد خاطرنشان

درصد کره کاکائو باید استفاده شود و با توجه به نوع محصول تولیدی، از پودر کاکائو،  4٨در شکالت بیش از : وی در ادامه گفت

 .استفاده می شود... شیر خشک،شکر، مغزهای خوراکی و 

از طرفی . طلبد تولید شکالت با کره کاکائو فرآیند پیچیده و ظریفی است و تکنولوژی و دانش فنی خاصی می: وراحمد اظهار داشتپ

کنند  به دلیل قیمت باالی کره کاکائو و تکنولوژی استفاده از آن برخی تولید کنندگان اقدام به تولید محصولی شبیه به شکالت می

 .اکائو در آن استفاده شده که این محصول برای قلب و عروق مضر استکه از روغن جانشین کره ک

این محصول : کارشناس ارشد تغذیه ادارهنظارت و ارزیابی مواد غذایی و آشامیدنی با منشأ گیاهی سازمان غذا و دارو اظهار داشت

 .ارزان تر و بسیار ساده تر تهیه می شود

یا روغن  CBSیه شکالت حتما به قسمت مواد متشکله آن توجه شود و با دیدن کلمه هنگام ته: این کارشناس در پایان توصیه کرد

جانشین کره کاکائو بدانید که در این فرآورده از مشتقاتی استفاده شده است که شاید برای سالمتی مضر باشد و با دانش و آگاهی 

 .نسبت به خرید اقدام کنید
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 صنایع غذایی
 آیانا - 1۹۳۱مرداد  11: تاریخ

  درصدی قند در صنعت آبمیوه اجرا شددرصدی قند در صنعت آبمیوه اجرا شد  ۶6۶6مصوبه الزام کاهش مصوبه الزام کاهش 

شود که تولیدات  توجهی آبمیوه خارجی از بندر دبی وارد ایران میدر حالی بازار داخلی آبمیوه در قبضه اعراب است و حجم قابل 

 .اند های تراریخته تهیه شده قاچاق فاقد گواهی بهداشتی بوده و از میوه

شود  در حالی بازار داخلی آبمیوه در قبضه اعراب است و حجم قابل توجهی آبمیوه خارجی از بندر دبی وارد ایران می

 .اند های تراریخته تهیه شده اهی بهداشتی بوده و از میوهکه تولیدات قاچاق فاقد گو

در حالی بازار داخلی : وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان آبمیوه و کنسانتره امروز در گفت

 .دگان داخلی با رقبای خارجی یکسان نیستعلت شرایط نابرابر، قدرت رقابت تولیدکنن شود که به های وارداتی اشباع می از آبمیوه

شود، در بازار داخلی توزیع شده است  حجم قابل توجهی آبمیوه که عمده آنها از بندر دبی وارد ایران می: اهلل داوودآبادی افزود ولی

 .که فاقد گواهی بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان استاندارد هستند

های تراریخته که سالمت  های وارداتی دارای طعم و مزه متفاوت از ذائقه ایرانی بوده و بعضاً از میوه آبمیوه: کردوی خاطرنشان 

 .کند، تهیه شده است ایرانیان را تهدید می

 استفاده از بتاکاروتن و شکر مصنوعی ممنوع است

های ایرانی دارای باالترین کیفیت ممکن هستند و  کنسانتره آبمیوه و: دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان آبمیوه و کنسانتره ادامه داد

 .شوند نشان استاندارد و سیب سالمت داشته و به کشورهای زیادی صادر می

های تولید آبمیوه و  ها است که در شرکت کننده مدت استفاده از بتاکاروتن و شکر مصنوعی و مواد تغلیظ: داوودآبادی تصریح کرد

 .ای و آبمیوه تفاوت گذاشت ی ممنوع است، اما باید بین نوشیدنی میوهکنسانتره برند ایران

ها است که در دستور کار قرار گرفته و یکی از  های ارگانیک بدون مواد نگهدارنده و شکر افزوده، سال تولید آبمیوه: وی یادآور شد

 .رود شمار می ترین تولیدات آبمیوه ایران به باکیفیت

 یمت شکربحرانی به نام افزایش ق

شده کاال را  یافته متغیرهای قیمت تمام کشورهای اروپایی و توسعه: دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان آبمیوه و کنسانتره تأکید کرد

 .رقمی استفاده کرد دارند، این در حالی است که نرخ سود بانکی تک حداالمکان ثابت نگه می

روزه برزیل باشد و چه عدم حمایت از تولیدکنندگان چغندرقند  1٥های  بارانعلت افزایش قیمت شکر چه : داوودآبادی اظهار داشت

 .داخلی، دامنه نوسان آن بر قیمت کاالهای ثانویه نظیر آبمیوه اثرگذار خواهد بود

شده آبمیوه  شده آبمیوه داخلی تابع تغییرهای داخلی است و افزایش قیمت شکر نیز قیمت تمام قیمت تمام: وی همچنین گفت

 .کند دهد و در نتیجه قدرت رقابت خود را در رقبای خارجی کمتر می خلی را افزایش میدا

 درصدی قند در دستور کار تولید آبمیوه ۶6کاهش 

ماه سال  درصدی قند در صنایع غذایی که اردیبهشت 4٥مصوبه کاهش : دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان آبمیوه و کنسانتره افزود

 .های پیش نیز در دستور کار صنعت قرار داشت جاری ابالغ شد، از سال

بار توسط کارخانه تکدانه اجرایی شد و اکنون یکی از  تولید آبمیوه ارگانیک و بدون شکر افزوده نخستین: داوودآبادی خاطرنشان کرد

 .های برند آبمیوه و کنسانتره است تولیدات ثابت شرکت
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ای تیغیر فرموالسیون آبمیوه است، اما مشکل صنعت با مصوبه مذکور پیرامون درصدی قند به معن 4٥هرچند کاهش : وی ادامه داد

 .هایی است که خود دارای قند طبیعی فراوانی هستند میوه

کننده دیگری ندارند از سوی دیگر بخش  های شیرین هستند که نیاز به شیرین سیب و انگور ازجمله میوه: داوودآبادی تصریح کرد

 .توان یک نسخه واحد را برای همه پیچید دارای دیابت هستند و نمیکوچکی از جامعه ایران 

با این وجود، مصرف شکر در ایران از استانداردهای دنیا باالتر است و صنعت از کاهش تدریجی : وی در پایان اظهار داشت

 ./کند های غیرطبیعی استقبال می کننده شیرین

/news/fa/ir.iana.www//:http٠٢٨3٠D%/٨٥%٢ 
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 صنایع غذایی
 ایرنا 1251551۹۳5 :تاریخ خبر

  سرطان زایی رنگ افزایی غیراستاندارد مرکبات سرطان زایی رنگ افزایی غیراستاندارد مرکبات 

که رنگ افزایی عضو هیات علمی مرکزآموزش و تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی جهاد کشاورزی مازندران گفت  -ایرنا  -ساری 

 . غیراستاندارد مرکبات به شیوه ای که بعضی از سورتینگ داران انجام می دهند، سرطان زاست

سید وحید علوی روز سه شنبه در همایش آسیب شناسی مرکبات مازندران با نگرش برداشت زودهنگام و رنگ افزایی این محصول 

داران بویژه سورتینگ داران غیرمجاز بیش از حد مجاز مواد رنگ افزایی را برای بعضی از باغداران و سورتینگ : در قائمشهر افزود 

 .پرتقال و حتی نارنگی استفاده می کنند

پی پی ام اعالم کرد و گفت که در شرایط فعلی میزان مواد  ٢وی میزان مجاز رنگ افزایی باقی مانده در پوست مرکبات را کمتر 

 .پوست این محصول بیش از این میزان است و می تواند سرطان زا باشد باقی مانده ناشی از رنگ افزایی در

 .  هر یک پی پی ام معادل یک میلی گرم مواد در یک لیتر مایع یا یک کیلوگرم ماده جامد است

 تشکیل کارگروه مقابله با رنگ افزایی مرکبات ** 

متاسفانه بیشتر باغداران : نگ افزا در مرکبات دانست و افزود این کارشناس باغداری دلیل اقتصادی را علت اصلی استفاده از مواد ر

 .از عواقب استفاده از مواد رنگ افزا در مرکبات بی اطالع هستند و با دانش به کارگیری این مواد نیز آشنایی ندارند

رنگ افزا در مرکبات و بی علوی دانشگاه علوم پزشکی به خصوص معاونت دارو و غذا و جهاد کشاورزی را مسئول به کارگیری مواد 

دستگاه مسئول اقدام عملی برای آموزش باغداران و یا  ٢تاکنون این : اطالعی باغداران از عوارض ناشی از آن دانست و گفت 

 .ممانعت از بهره گیری از این مواد انجام نداده اند

گروهی برای مقابله با به کارگیری مواد رنگ افزا اگرچه بتازگی کار: این کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی مازندران اظهار داشت 

در مرکبات در دانشگاه علوم پزشکی مازندران تشکیل شد، ولی این کارگروه بدون حضور کارشناسان جهادکشاورزی و نماینده 

 .سورتینگ داران به عنوان خط مقدم این کار است

 زیان دوسر از رنگ افزایی غیراستاندارد ** 

رنگ افزا با رعایت استاندارد های پیش بینی نه تنها مضر نخواهد بود که می تواند به نفع کشاورز و مصرف کننده مواد : علوی گفت 

زمانی که قند و اسید مرکبات به هفت دهم رسیده باشد، : وی با انتقاد از برداشت نابهنگام مرکبات در مازندران ، افزود .نیز باشد

برای سبززدایی و مواد رنگ افزا برای جذب مشتری استفاده  'اتیلن  'زمان می توان از ماده  برداشت میوه اشکالی ندارد و در این

این در حالیست که هم اکنون برداشت مرکبات زمانی انجام می شود که هنوز قند و اسید میوه به میزان : او ادامه داد .کرد

که مواد رنگ افزا به صورت غیراستاندارد مورد استفاده قرار  استاندارد نرسیده و درنتیجه میوه بازار پسند نیست و سبب می شود

برداشت نابهنگام مرکبات در مازندران باعث شده تا این محصول در بازار نیز مشتریان خود را از دست : این کارشناس گفت .گیرد

 .بدهد و ادامه این روند باغداری در مازندران را با خطر مواجه می کند

بهنگام مرکبات این استان شمال کشور به بازار ،قیمت این محصول را در مقایسه با مشابه آن در جنوب کشور ورود نا: وی افزود 

 . درصد کاهش می دهد ٥٥حدود 

علوی به باغداران و سورتینگ داران مازندرانی توصیه کرد تا از برداشت نابهنگام و رنگ افزایی غیراستاندارد محصول مرکبات برای 

 .لوگیری از کاهش قیمت خودداری کنندحفظ بازار و ج

 .هزار هکتار اراضی کشاورزی زیر کشت مرکبات قرار دارد 13٥هزار هکتار از 43٥در مازندران 



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته دوم مرداد 

 

141 
 

میلیون تن انواع مرکبات از قبیل انوع پرتقال بویژه تامسون و نارنگی ساالنه از باغ های استان  ٢.٥بر اساس آمارهای رسمی حدود 

واحد سورتینگ  ٥٥٥تا  1٥٥درصد از تولید مرکبات کشور را بر عهده دارد و افزون بر  ٥٥دران به تنهایی مازن. برداشت می شود

 .خود ساخته نیز در این استان فعال است

هزار تن مرکبات مازندران به بازارهای روسیه صادر شد که پیش بینی می شود در صورت برداشتن موانع  4٥٥پارسال حدود 

 .هزار تن افزایش یابد ٥٥٥و  1٥٥به صادراتی ، امسال 

/News/fa/ir.irna.www//:http٨٢43٠4٨٨/ 
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 صنایع غذایی
 فودپرس 1۹۳5مرداد ماه  12سه شنبه 

  مدیریت و وزارت نیرومدیریت و وزارت نیرونگاری با سازمان نگاری با سازمان   نامهنامه/ / معدنی متوقف شدمعدنی متوقف شد    کارخانه آبکارخانه آب  33تولید تولید 

کارخانه تولید آب معدنی در صبح امروز به دلیل قطع  ٢های معدنی و آشامیدنی از توقف تولید  دبیر انجمن آب <صنایع غذایی

برابر رشد داشته  4٥های آب معدنی بیش از  طبق مصوبه دولت بهای آب برای کارخانه: برق توسط وزارت نیرو خبر داد و گفت

وزیر نیرو دی ماه سال گذشته درخواستی را به شورای اقتصاد ارائه کرد که بر اساس آن، قیمت آب : اظهار داشت رپیمان فروه.است

 .برابر گران شود 4٥های آب معدنی بیش از  خام مصرفی کارخانه

های آب معدنی به تصویب شورای اقتصاد رسید و قیمت هر متر مکعب آب  بر این اساس، افزایش قیمت آب خام کارخانه: وی افزود

 .هزار تومان افزایش یافت 4٥تا  4٢تومان بود به  ٢٥٥٥که بین هزار تا 

کارشناسان سازمان مدیریت به ما : توی با بیان اینکه برای حل این مشکل با نوبخت رئیس سازمان مدیریت مکاتبه کردیم، گف

باز  اعالم کردند که باید این نامه را برای وزیر نیرو ارسال کنیم و ما نیز با وجود اینکه رونوشت نامه را برای وزیر نیرو فرستاده بودیم،

 .تر به وزیر نیرو ارسال کردیم تری با تغییرات فنی هم نامه کامل

برای مالقات با وزیر نیرو درخواست داده بودیم که تاکنون : یچ پاسخی به نامه ما نداده است، گفتفروهر با بیان اینکه وزارت نیرو ه

 .جوابی به ما داده نشده است

ها بر اساس  ای، قبوض جدید آب مصرفی کارخانه های آب منطقه پس از ابالغ مصوبه شورای اقتصاد به شرکت: وی تصریح کرد

 .اند های آب معدنی از پرداخت آن تا زمان تعیین تکلیف موضوع خودداری کرده های جدید صادر شد که کارخانه نرخ

ای یاسوج  در حالی که این موضوع برای تولیدکنندگان هنوز تعیین تکلیف نشده است، صبح امروز ماموران آب منطقه: وی ادامه داد

 .طع کردندها را ق کارخانه مستقر در این منطقه مراجعه کرده و برق این کارخانه ٢به 

ها مشغول به  کارگران زیادی در این کارخانه: های معدنی با اشاره به توقف تولید این دو کارخانه آب معدنی، گفت دبیر انجمن آب

زایی در  کار بودند و با توجه به اینکه در استان کهکیلویه و بویراحمد کارخانه زیادی ایجاد نشده است، بخش قابل توجهی از اشتغال

 .های آب معدنی اختصاص دارد ان به کارخانهاین است

 .کارخانه آب معدنی و آشامیدنی در کشور وجود دارد 41٥به گفته وی، در حال حاضر حدود 

=Id?aspx.Post/ir.foodpress//:http٨٨fcca٥13b٥f1٥3db٢ 
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 گل و گیاهان صنعتی
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 گندم

 فارس - ۳۱51۱51۹:  تاریخ

  میلیون تن رسیدمیلیون تن رسید  0۶00۶0میلیون تن افزایش به میلیون تن افزایش به   00تولید جهانی گندم با تولید جهانی گندم با 
 343میلیون تن افزایش به  1ریزی و اقتصاد کشاورزی، تولید جهانی گندم امسال با  بر اساس اعالم موسسه پژوهشهای برنامه 

 . میلیون تن رسید

روستایی، گزارش نگاه اجمالی ریزی و اقتصاد کشاورزی و توسعه  به نقل از موسسه پژوهشهای برنامه خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .فائو به عرضه و تقاضای غالت در جهان منتشر شد

ارزیابی تفصیلی تولید و . کند انداز جدیدی از بازارهای جهانی این محصوالت را فراهم می بررسی عرضه و تقاضای غالت، چشم

انداز محصوالت و وضعیت مواد  ارش چشمهمچنین وضعیت عرضه و تقاضای غالت در کشور و منطقه که هر سه ماه یکبار در گز

 .المللی است شود، مکمل خالصه گزارش ماهانه این سازمان بین غذایی توسط فائو منتشر می

انداز مواد غذایی دوبار در سال  تر در بازارهای جهانی غالت و سایر مواد غذایی مهم در گزارش چشم های دقیق همچنین تحلیل

بهمن  4٥)فوریه  1های  در تاریخ ٢٥4٠در سال ( فائو)هانه سازمان جهانی خواربار و کشاورزی شود گزارش خالصه ما منتشر می

 3، (4٠٢٥خرداد  4٠)ژوئن  ٢ ،(4٠٢٥اردیبهشت  4٠)می  ٥ ،(4٠٢٥فروردین  4٢)آوریل  3  ،(4٠٢1اسفند  4٠)، مارس (4٠٢1

 4٨)دسامبر  ٨و ( 4٠٢٥آبان  ٢٥)نوامبر  4٥، (4٠٢٥ر مه 4٥)اکتبر  ٠، (4٠٢٥شهریور  4٨)سپتامبر  ٨، (4٠٢٥تیر  43)ژوئیه 

 .شود منتشر می( 4٠٢٥آذر 

تجارت مصرف و موجودی ذخایر غالت، ارائه و مورد برسی قرار گرفته   عرضه، های تولید، بینی شاخص در گزارش حاضر، خالصه پیش

 .منتشر شده است 4٠٢٥اردیبهشت  4٠برابر با  ٢٥4٠می  ٥  که در تاریخ

 ٢٥4٠/ 43انداز تولید و ذخایر جهانی غالت در  چشم بهبود

تغییر  4٠/٢٥4٥باشد که نسبت به میزان سال  میلیون تن می ٢٥٢٠حدود  ٢٥4٠/43بینی فائو برای تولید جهانی غالت سال  پیش

لیل اصلی بازنگری در انداز تولید گندم، د چشم. باشد بینی شده در ماه آوریل می چندانی نداشته ولی اندکی بیشتر از میزان پیش

 .باشد تولید غالت این ماه می

بینی ماه گذشته  میلیون تن بیشتر از میزان پیش 1میلیون تن برسد که  343به حدود  ٢٥4٠رود تولید گندم در سال  انتظار می

تولید گندم به طور عمده بازنگری افزایشی . باشد می ٢٥4٥کمتر از میزان رکود سال ( درصد ٢.٢)میلیون تن  4٠باشد، اما هنوز  می

 .باشد انداز تولید گندم در روسیه، اوکراین و اتحادیه اروپا به دلیل شرایط جوی مساعد در زمستان می بازتابی از بهبود چشم

بینی اخیر فائو برای تولید جهانی  باشد پیش بینی شده در هند می میزان افزایش تولید گندم در این کشورها بیش از کاهش پیش

باشد که نسبت به ماه گذشته تغییر چندانی نداشته است اما اشاره به  میلیون تن می 4٠41حدود  ٢٥4٠دانه درشت سال  غالت

بینی اخیر میزان تولید ذرت در کشورهای  دارد، بر اساس پیش ٢٥4٥در مقایسه با سال ( میلیون تن 44.٢)درصدی  4افزایش 

انداز تولید ذرت در برزیل جبران  اهد یافت، اما این تنزل تولید با بهبود چشمجنوب آفریقا به دلیل شرایط خشکسالی کاهش خو

باشد که نسبت به ماه گذشته تغییر  میلیون تن می 1٢٥بینی اخیر فائو برای میزان تولید جهانی برنج حدود  پیش.خواهد شد

نینو در  ها ال بینی واقع، هر چند بر اساس پیش در. اشاره بر افزایش یک درصدی دارد ٢٥4٥چندانی نداشته اما در مقایسه با سال 

رسد و این رویداد با کشت عمده برنج در نیمکره شمالی همزمان است اما پیش از شرایط جوی نامساعد  چند ماه آینده به پایان می

 .موجب وارد آمدن خسارت به محصول برنج در امتداد و جنوب خط استوا شده است

http://www.farsnews.com/
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میلیون تن باشد که اندکی  ٢٥1٢حدود ( هجری شمسی ٢٠/4٠٢٥)میالدی  43/٢٥4٠ی غالت در شود مصرف جهان بینی می پیش

باشد که نمایانگر دومین  می 4٠/٢٥4٥بیشتر از میزان برآورد سال ( میلیون تن ٢3)درصد  4.4بیشتر از ماه گذشته است و فقط 

 .باشد سال متوالی رشد کمتر از روند می

بینی اخیر، مصرف  بر اساس پیش. باشد ت، کاهش رشد مصرف غالت به عنوان خوراک دام میدلیل عمده کندی رشد مصرف غال

-43رود مصرف غذایی گندم در  انتظار می. باشد که از سال گذشته تغییر چندانی نداشته است میلیون تن می 3٢1کل گندم حدود 

 4.٨ی است که مصرف گندم به خوراک دام با کاهش یابد و این در حال حدود یک درصد افزایش می 4٠/٢٥4٥در مقایسه با  ٢٥4٠

 .درصدی مواجه خواهد بود

. باشد می 4٠/٢٥4٥درصد بیشتر از  4.٥شود که حدود  بینی می میلیون پیش 4٠٢٢مصرف جهانی غالت دانه درشت تقریبا 

 .برسدمیلیون  4٥٢٠درصدی به  ٢.1شود مصرف ذرت در میان غالت دانه درشت مهم با رشد  بینی می پیش

شود مصرف کل جو  بینی می از سوی دیگر، پیش. باشد ای آن می درصدی در مصرف علوفه ٠دلیل اصلی افزایش مصرف ذرت، رشد 

درصدی در مصرف جو به عنوان خوراک دام  ٠.1دلیل اصلی این تنزل، کاهش . میلیون تن برسد 41٥درصدی به  ٢.3با کاهش 

بر همین اساس مصرف . میلیون تن برسد ٥٥٠به  43/٢٥4٠درصدی در  4.٥نج با افزایش رود مصرف جهانی بر انتظار می. باشد می

 .درصدی مصرف غذایی برنج در سال، ثابت باقی خواهد ماند 4.٠سرانه برنج در جهان با رشد 

میلیون  ٠4٥حدود  به 43/٢٥4٠رود ذخایر جهانی غالت در  های اخیر فائو برای تولید و مصرف غالت، انتظار می بینی بر اساس پیش

 .باشد می 4٠/٢٥4٥از میزان برآورد ( میلیون تن ٢4)درصدی  ٠.٠تن تنزل یابد که نمایانگر کاهش 

برای ( ماه آوریل)بینی مقدماتی فائو  میلیون تن بیشتر از میزان پیش 1بینی اخیر فائو برای ذخایر جهانی غالت حدود  پیش

باشد، نسبت ذخایر به مصرف جهانی غالت علیرغم کاهش  انداز تولید جهانی غالت می باشد که بازتابی از بهبود چشم می ٢٥4٠/43

درصد در  ٢٠.1درصد سال گذشته به  ٢1.٢بینی شده ساالنه در ذخایر جهانی به طور جزئی کاهش خواهد یافت و از  پیش

ن تنی مواجه شود و این در حالی است که میلیو ٥رود در میان غالت مهم، ذخایر برنج با کاهش  انتظار می.خواهد رسید ٢٥4٠/43

رود میزان  شود کشورهایی که انتظار می بینی می میلیون تن پیش ٨میزان کاهش ذخایر گندم و غالت دانه درشت هر یک بیش از 

، مراکش  (تنمیلیون   ٢.٨)، تایلند (میلیون تن 1.3)برزیل : ها حداقل یک میلیون تن باشد به قرار زیرند کاهش ذخایر غالت در آن

 (.یک میلیون تن)و آفریقای جنوبی ( میلیون تن 4.٥)، آرژانتین (میلیون تن 4.٨)ایران   ،(میلیون تن ٢.4)

میلیون  ٠٠3میلیون تن افزایش داده شده و به  ٢پس از ماه اخیر حدود  43/٢٥4٠بینی برای میزان تجارت جهانی غالت در  پیش

تجارت جهانی غالت در . باشد رت جهانی غالت، بازنگری فرآیند در تجارت گندم و ذرت میدلیل عمده افزایش تجا. تن رسیده است

 .خواهد بود 4٠/٢٥4٥درصد کمتر از میزان برآوردی برای  4.٨میلیون تن یا  3این سطح حدود 

شود به  بینی می پیش باشد که در حال حاضر کاهش ساالنه تجارت جهانی غالت بازتابی از تنزل تجارت جهانی غالت دانه درشت می

 1)میلیون تن  3تجارت جهانی غالت دانه درشت به دلیل کاهش خرید جو و سورگوم توسط چین حدود . میلیون تن برسد 4٠٢

 .باشد می 4٠/٢٥4٥کمتر از ( درصد

ست اما کاهش کمتر ا 4٠/٢٥4٥میلیون تن برسد که از میزان برآوردی  4٠٥همچنین انتظار بر آن است که تجارت جهانی ذرت به 

بینی شده در واردات ذرت اتحادیه اروپا به طور عمده با افزایش واردات کشورهای جنوب آفریقای گرفتار در خشکسالی جبران  پیش

 .خواهد شد
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( درصد ٥.3)میلیون تن برسد که اندکی  4٥1به ( ژوئن/ ژوئیه) 43/٢٥4٠بینی اخیر حاکی از آن است که تجارت گندم در  پیش

است و بخش عمده این افزایش بازتابی از خرید زیادتر توسط مراکش به دلیل کاهش تولید  4٠/٢٥4٥میزان برآوردی بیشتر از 

 .گندم این کشور است

باشد و برخی از کشورها به ویژه ایران حتی کمتر از سال  4٠/٢٥4٥رود میزان واردات گندم بیشتر کشورها مشابه با  انتظار می

میلیون تن برسد که اندکی  11به  ٢٥43شود تجارت جهانی برنج در سال تقویمی  بینی می پیش. گذشته گندم وارد خواهند کرد

بینی  دلیل اصلی کاهش تجارت جهانی برنج، پیش. باشد می ٢٥4٠رصد کمتر از برآورد برای د ٢بینی ماه گذشته و  کمتر از پیش

 .باشد افزایش تولید برنج در آسیا و بالتبع تنزل واردات در منطقه و نیز کاهش دسترسی صادراتی در مناطق در مناطق عمده می

 ٢٥4٥باشد که نسبت به میزان سال  میلیون تن می ٢٥٢٠ حدود ٢٥4٠بینی اخیر فائو برای تولید جهانی غالت سال  بندیپیش جمع

انداز تولید گندم در اروپا، روسیه  بهبود چشم. باشد بینی شده در ماه آوریل می تغییر چندانی نداشته ولی اندکی بیشتر از میزان پیش

 .باشد و اوکراین دلیل اصلی بازنگری در تولید غالت این ماه می

میلیون تن باشد که فقط  ٢٥1٢حدود ( هجری شمسی ٢٠/4٠٥٢)میالدی  43/٢٥4٠نی غالت در شود مصرف جها بینی می پیش

کاهش رشد مصرف غالت به عنوان خوراک دام، دلیل . باشد می 4٠/٢٥4٥بیشتر از میزان برآورد سال ( میلیون تن ٢3)درصد  4.4

 .باشد عمده کندی رشد مصرف غالت برای دومین سال متوالی می

میلیون تن  ٠4٥به حدود   4٠/٢٥4٥کاهش از   (میلیون تن ٢4)درصد  ٠.٠با  43/٢٥4٠شود ذخایر جهانی غالت در  بینی می پیش

نسبت به ذخایر به مصرف . باشد می( ماه آوریل)بینی مقدماتی فائو  میلیون تن بیشتر از پیش 1تنزل یابد اما با این حال حدود 

 .رسید 43/٢٥4٠درصد در  ٢٠.1درصد سال گذشته به  ٢1.٢جهانی به طور جزئی کاهش خواهد یافت و از 

بینی ماه گذشته  میلیون تن بیشتر از پیش ٢میلیون تن برسد که حدود  ٠٠3به  43/٢٥4٠رود تجارت جهانی غلت در  انتظار می

 .خواهد بود 4٠/٢٥4٥کمتر از میزان تجارت برآوردی برای ( درصد 4.٨)میلیون تن  3باشد ولی هنوز  می
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 گندم
 فارس - ۳۱51۱512:  تاریخ

  شود شود   درصد میدرصد می  ۶۶6۶۶6سال آینده سال آینده   ۶6۶6ضریب خود اتکایی گندم تا ضریب خود اتکایی گندم تا 
درصدی گندم ظرف  44٥رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از برنامه ریزی برای دستیابی به ضریب خود اتکایی 

 . سال آینده خبر داد 4٥

برای تحقق ضریب خود اتکایی : ، اسکندر زند گفتپایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزیبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .های پشتیبانی مفصلی در حوزه تحقیقات، آموزش و ترویج داریم درصدی گندم، برنامه 44٥

درصدی گندم ظرف  44٥رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از برنامه ریزی برای دستیابی به ضریب خود اتکایی 

ولیه بذر، تولید بذر گواهی شده، این برنامه ها از جمله در زمینه تولید رقم، تولید هسته های ا: وی افزود.سال آینده خبر داد 4٥

معرفی سموم جدید و کم خطر، معرفی روش های جدید خاک ورزی و کشاورزی حفاظتی، افزایش بهره وری آب و بهبود تغذیه 

رقم جدید گندم را وارد چرخه تولید  4٥ما این آمادگی را داریم که ساالنه تا : معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد.گندم هستند

درصد کل ارقام  ٢٥: رقم گندم در عرصه های تولید کشور کشت می شود، اظهار داشت ٥٢وی با بیان این که در حال حاضر .یمکن

میلیون تن بذر نیاز است که هسته اولیه آن را موسسه  4.٢ گندمی که کشت می شود تولید داخل است و برای تولید گندم کشور

 .دهد تحقیقات اصالح بذر می

 درصد می رسد ٥٥گواهی شده گندم به سهم بذور 

ساله در نظر داریم سهم بذور گواهی شده گندم  4٥طی یک برنامه : زند درباره توسعه مصرف بذور گواهی شده گندم تصریح کرد

 .درصد برسانیم ٥٥در اراضی کشاورزی را به باالی 

 .صد عنوان کرددر ٠٥وی سهم کنونی بذور گواهی شده گندم از کل بذور مصرفی در کشور را 

استراتژی ما تولید ارقام پر محصول، مقاوم، با کارایی باالی مصرف آب در : رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت

 .مزارع آبی گندم است

 تنوع سبد ارقام حبوبات با تولید رقم و انتقال ژرم پالسم

اکنون در زمینه تولید ارقام جدید و انتقال ژرم پالسم حبوبات از کشورهای ما هم : زند در مورد تولید ارقام حبوبات نیز اعالم کرد

 .مختلف کار می کنیم و امیدواریم با ورود ارقام جدید، سبد ارقام حبوبات متنوع شود

تین رقم نخس: وی با بیان این که برای کشت نخود در پاییز، محققان این سازمان به دنبال تولید ارقام مناسب هستند، اظهار داشت

درجه سرما متحمل است و اکنون بر روی ترویج و ارتقای  4٨نخود برای کشت پاییزه موسوم به سارال معرفی شده که تا منهای 

 .کیفیت آن کار می کنیم
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 گندم
 آیانا - 1۹۳۱مرداد  12: تاریخ

تنوع سبد ارقام حبوبات با تولید رقم و انتقال تنوع سبد ارقام حبوبات با تولید رقم و انتقال / / درصد افزایش می یابد درصد افزایش می یابد   ٠6٠6سهم بذور گواهی شده گندم به سهم بذور گواهی شده گندم به 

  ژرم پالسمژرم پالسم

نیاز است که هسته میلیون تن بذر  4.٢درصد کل ارقام گندمی که کشت می شود تولید داخل است و برای تولید گندم کشور  ٢٥

 اولیه آن را موسسه تحقیقات اصالح بذر می دهد

درصدی  ۶۶6رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از برنامه ریزی برای دستیابی به ضریب خود اتکایی 

 .سال آینده خبر داد ۶6گندم ظرف 

 44٥برای تحقق ضریب خود اتکایی : ند به خبرنگار ما گفتبه گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، اسکندر ز

 .درصدی گندم، برنامه های پشتیبانی مفصلی در حوزه تحقیقات، آموزش و ترویج داریم

این برنامه ها از جمله در زمینه تولید رقم، تولید هسته های اولیه بذر، تولید بذر گواهی شده، معرفی سموم جدید و کم : وی افزود

 .فی روش های جدید خاک ورزی و کشاورزی حفاظتی، افزایش بهره وری آب و بهبود تغذیه گندم هستندخطر، معر

 .رقم جدید گندم را وارد چرخه تولید کنیم 4٥ما این آمادگی را داریم که ساالنه تا : معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد

درصد کل ارقام  ٢٥: ولید کشور کشت می شود، اظهار داشترقم گندم در عرصه های ت ٥٢وی با بیان این که در حال حاضر 

میلیون تن بذر نیاز است که هسته اولیه آن را موسسه  4.٢گندمی که کشت می شود تولید داخل است و برای تولید گندم کشور 

 .تحقیقات اصالح بذر می دهد

 درصد می رسد ٠6سهم بذور گواهی شده گندم به 

ساله در نظر داریم سهم بذور گواهی شده گندم  4٥طی یک برنامه : گواهی شده گندم تصریح کرد زند درباره توسعه مصرف بذور

 .درصد برسانیم ٥٥در اراضی کشاورزی را به باالی 

 .درصد عنوان کرد ٠٥وی سهم کنونی بذور گواهی شده گندم از کل بذور مصرفی در کشور را 

استراتژی ما تولید ارقام پر محصول، مقاوم، با کارایی باالی مصرف آب در : ترییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گف

 .مزارع آبی گندم است

 تنوع سبد ارقام حبوبات با تولید رقم و انتقال ژرم پالسم

ز کشورهای ما هم اکنون در زمینه تولید ارقام جدید و انتقال ژرم پالسم حبوبات ا: زند در مورد تولید ارقام حبوبات نیز اعالم کرد

 .مختلف کار می کنیم و امیدواریم با ورود ارقام جدید، سبد ارقام حبوبات متنوع شود

نخستین رقم : وی با بیان این که برای کشت نخود در پاییز، محققان این سازمان به دنبال تولید ارقام مناسب هستند، اظهار داشت

درجه سرما متحمل است و اکنون بر روی ترویج و ارتقای  4٨منهای  نخود برای کشت پاییزه موسوم به سارال معرفی شده که تا

 .کیفیت آن کار می کنیم

/news/fa/ir.iana.www//:http٠٢٢٢٢D%/٨%B٠%D٢% 

 

 

 
 

http://www.iana.ir/fa/news/32929/%D8%B3%D9%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته دوم مرداد 

 

152 
 

 گندم
 ایرنا 1251551۹۳5 :تاریخ خبر

  ساله تولید گندم در کرمان شکسته شد ساله تولید گندم در کرمان شکسته شد   ٠6٠6رکورد رکورد 

ساله تولید گندم در کرمان امسال شکسته شد اما روند تولید، خرید و فروش این محصول راهبردی  51رکورد  -ایرنا  -کرمان 

 . همچنان با چالش هایی روبرو است

خودکفایی گندم کشور داشته باشند و این مهم برای از گذشته دور کشاورزان کرمانی همواره در تالش بودند تا بتوانند سهمی در 

 .هزار تن گندم به سیلوهای کل استان، رقم خورد ٢٥1اولین بار در دولت یازدهم، با تحویل بیش از 

هزار تن گندم در شمال و جنوب استان کرمان تولید شده و این تولید کم سابقه با مشکالتی نیز همراه بوده است که  ٠4٨بیش از 

 . دقیق آنها می تواند تشویق کشاورزان و افزایش چشمگیر تولید را به همراه داشته باشد بررسی

خرید تضمینی گندم یکی از : مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان کرمان روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا اظهار کرد

 .اقدامات قابل توجه دولت در حمایت از گندم کاران است

خرید تضمینی یک نمونه از این حمایت هاست : یگلری با بیان اینکه مشکالت کشاورزان بر کسی پوشیده نیست گفتمجید نژادب

درصد افزایش قیمت را برای  4٥چرا که دولت به شدت پیگیر مشکالت کشاورزان است و در هر سری از خرید تضمینی حداقل 

وقتی : درباره تاخیر در پرداخت بهای گندم به کشاورزان بیان کردوی در پاسخ به پرسش ما .تشویق گندم کاران لحاظ می کند

کشاورز گندم خود را به سیلو تحویل می دهد، اطالعات کشاورز در قالب سی دی، در ساعت هشت صبح روز بعد برای واریز بهای 

ل گندم به سیلو، بهای آن هم سال قبل همزمان با تحوی ٢وی با اشاره به اینکه تا .گندم به بانک مربوط تحویل داده می شود

در صورتی که کشاورز تمامی مدارک خود از جمله شماره حساب، اطالعات شخصی و معرفی نامه سازمان : پرداخت می شد گفت

 .هفته بعد، بهای گندم را دریافت می کند ٠تا  ٢جهاد کشاورزی را ارائه کرده باشد، در نهایت 

در حال حاضر روند پرداخت بهای گندم بیشتر از سه هفته طول : ان کرمان تصریح کردمدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی است

نمی کشد و افرادی هم که در دریافت بهای گندم خود دچار مشکل می شوند، مدارک خود را به طور کامل تحویل نداده اند و تا 

 .کند زمانی که این اطالعات را کامل نکنند بانک نمی تواند پولی به آنها پرداخت

هزار تن گندم به سیلوهای  ٢٥1تا این لحظه بیش از : وی با اشاره به اینکه امسال بیشترین میزان تولید گندم را داشتیم بیان کرد

سال گذشته تاکنون این میزان گندم در استان کرمان تولید و خریداری نشده  ٥٥طی : وی گفت.استان تحویل داده شده است

 . ی در تولید گندم استان کرمان استاست و این یک رکورد تاریخ

اگر امروز مشکالت زیرساختی را در بحث : رئیس مجمع گندم کاران استان کرمان و عضو هیات اجرایی بنیاد گندم کشور هم گفت

 . درصد گندم را از خارج کشور تهیه کنیم 1٥تولید گندم حل نکنیم، یک سال خودکفا هستیم و یک سال هم مجبور می شویم 

ما چهار دوره خودکفایی کوتاه داشتیم که ناشی از بارندگی و تغییرات اقلیمی بود ولی این تولید پایدار : م ساالری تصریح کردقاس

 .تولید پایدار آن است که ما روش های نوین کشاورزی را همراه با تحقیقات عمیق علمی اجرا کنیم: وی افزود.نیست

یار ضعیف عمل می کنیم و اگر تحقیقات وارد عرصه تولید بذر مرغوب و غیره نشود، هیچ امروز در حوزه تحقیقات بس: وی بیان کرد

لیتر آب  ٥٥٥رئیس مجمع گندم کاران استان کرمان با اشاره به اینکه برای تولید هر کیلوگرم گندم یکهزار و .پیشرفتی نمی کنیم

 .مبا این روش آبیاری، فقط به آب کشور ضربه می زنی: مصرف می شود گفت

تنها راه پیش روی ما این است که سیستم های نوین آبیاری با جغرافیای خاص منطقه را پیاده کنیم و نسخه : وی تصریح کرد

 .پیچیده شده در کشورهای اروپایی در استان کرمان کارایی ندارد بلکه ضرر هم خواهد داشت
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را که نوعی از آبیاری قطره ای است در مزارع تولید گندم  'پنوار تی'در حال حاضر مسئوالن تصمیم گرفتند سیستم : ساالری افزود

 .اجرا کنند و تا این لحظه، درستی استفاده از نوار تیپ به صورت کامل برای ما اثبات نشده است

یکی از مشکالت ما بحث ماشین آالت و ادوات کشاورزی است به عنوان مثال، امروز سطح زیر کشت دانه های روغنی را : وی گفت

 .فزایش داده ایم ولی دستگاهی که بتواند این محصول را برداشت کند، نداریما

هکتار گندم آبی و چهار میلیون و  ٥٥٥میلیون و  ٢در استان کرمان : وی با بیان اینکه گندم استان هم دچار این مشکل است افزود

 .می کنیم که این تولید برای ما شایسته نیست کیلوگرم گندم تولید ٢٥٥هکتار گندم دیم داریم و در هر هکتار سه تن و  ٥٥٥

اگر توسعه پایدار را در تولید گندم لحاظ کرده بودیم نه تنها تولید را : رئیس مجمع گندم کاران استان کرمان خاطرنشان کرد

 .افزایش داده بودیم بلکه هیچ نیازی به کشت دیمی گندم نداشتیم

ین اجرا شده که هر سه روش غلط از کار درآمد و فقط مقروض کردن بیش از پیش تاکنون در کرمان سه روش آبیاری نو: وی گفت

 .کشاورزان به بانک ها را به همراه داشت

قرار شده که سازمان جهاد کشاورزی بودجه ای : وی با بیان اینکه تاکنون در بحث آبیاری، آزمون و خطاهای زیادی داشته ایم افزود

اختصاص دهد که ببینیم کارکرد این روش در استان به چه شکل ( قطره ای)م به روش نواری را برای کاشت سه هزار هکتار گند

 .ما در بحث نگهداری گندم مشکل خاصی نداریم و ظرفیت سیلوها جوابگوی تولید گندم استان است: ساالری گفت.خواهد بود

اورزان همچون حمل و نقل مرتفع شده است که با طرح خرید گندم در نقطه صفر تولید، بسیاری از مشکالت کش: وی تاکید کرد

تاخیر در پرداخت بهای گندم به کشاورزان باعث شده که عده ای از کشاورزان به : وی افزود.امیدواریم کل استان را پوشش دهد

اه با اصالح الگوی کشت، همر: عضو شورای راهبردی آب کشور تصریح کرد.کشت های دیگری روی آورند و در نهایت متضرر شوند

قانون حمایتی الگوی کشت جواب می دهد چرا که اعالم شد در ارزوئیه هندوانه کاشته نشود و به دلیل نبود اهرم قانونی مناسب، 

درصد سود را دالل ها به جیب می  ٥٥وقتی قیمت محصول باال برود، بیش از : وی بیان کرد.باز هم شاهد کشت این محصول بودیم

 .کاهش پیدا کند همین دالل ها یک درصد هم به کشاورز نمی دهند و تمام سود را خودشان برمی دارندزنند اما زمانی که قیمت 

به نمایندگی از گندم کاران از تالش های دولت برای خرید تضمینی گندم تشکر می کنم اما دولت می تواند کارهای : ساالری گفت

سال قبل قیمت گندم از قیمت فعلی بیشتر بود و امروز  4٠ام دهد چرا که بزرگتری را برای افزایش تولید و حمایت از کشاورزان انج

وی با بیان اینکه گندم کاران استان حتی برای خرید بذر و انجام امور کشت خود .درصد فقیرتر از گذشته هستند ٠٥گندم کاران 

ک کارت اعتباری اختصاص دهد که کشاورز بارها پیشنهاد کردم دولت برای گندم کاران ی: دچار مشکل نقدینگی هستند عنوان کرد

 . بتواند بدون دغدغه مالی کشت خود را انجام دهد و دولت هنگام خرید گندم پول خود را بردارد

هزار تن گندم در حوزه  4٠٨ساالنه بیش از : مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی شمال استان کرمان نیز به خبرنگار ایرنا گفت

شود که مقداری از این گندم برای خود محصولی و بذر توسط کشاورزان نگهداری و مابقی به سیلوها تحویل شمال استان تولید می 

رقم های یاواروس، چمران، البرز، روشن، امید، ارگ، پیشتاز و میهن در استان کرمان کشت : فریدون آهنگری افزود. داده می شود

 هزار ریال است 4٠ریال و ارقام دوروم  3٥٥هزار و  4٢نی برای ارقام نان قیمت تمام شده بر اساس خرید تضمی: وی گفت. می شود

خرید و فروش گندم تولیدی پس از برداشت توسط شرکت غله بر اساس نرخ خرید تضمینی دولت که هر سال اعالم : وی اظهار کرد

 . دمی شود، صورت می گیرد و کارخانه های آرد، این گندم را از شرکت غله خریداری می کنن

پرداخت نکردن به موقع بهای محصول تولیدی، گرانی نهاده های کشاورزی همچون سم و کود و از همه مهمتر بحران : وی افزود

آب در استان از جمله مشکالت و موانع تولید گندم است و در صورت رفع این موانع، پیشرفت چشمگیری در توسعه کشت گندم 

کشاورزی نیز در قالب عقود مبادله ای و به صورت یک ساله از محل اعتبارات داخلی  تسهیالت: وی تصریح کرد. خواهیم داشت
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 . بانک کشاورزی برای تامین هزینه های کاشت، داشت و برداشت در اختیار متقاضیان قرار می گیرد

گونه ای که بعضی از امروز مشکل اصلی کشاورز ما بدهی بانکی است به : مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان گفت

 .کشاورزان برای اینکه از فشار بانک خالص شوند، کشاورزی را رها می کنند

 .در استان کرمان از لحاظ ظرفیت سیلوها مشکلی نداریم اما به لحاظ موقعیت مکانی سیلوها دچار مشکل هستیم: وی اظهار کرد

از منطقه دور افتاده آن هم با هزینه های زیاد حمل و نقل به  برای کشاورز صرفه اقتصادی ندارد که بار گندم را: آهنگری گفت

خرید تضمینی گندم در صورتی می تواند کشاورزان را تشویق کند که در پرداخت ها : وی اضافه کرد.سیلوهای استان انتقال دهد

ر بود که این رقم را برای هزار هکتا 11سال گذشته سطح زیر کشت گندم در شمال استان کرمان : وی گفت.تاخیر نداشته باشیم

 .هزار هکتار کاهش دادیم 1٠سال جاری با توجه با ثبات تولید به 

هزار تن گندم سیلویی و بذری در  4٥٥امسال : رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان نیز در گفت و گو با ایرنا اظهار کرد

درصد  ٥4د نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از در سال زراعی جدی: سید یعقوب موسوی افزود.جنوب کرمان تولید شد

 .افزایش تولید محصول گندم داشته ایم که انقالبی در بخش کشاورزی است

هکتار از مزارع جنوب کرمان به کشت گندم اختصاص یافته و بخشی از گندم تولیدی توسط  ٥٥٥هزار و  ٠٠امسال : وی گفت

امسال با تولید بیش از هشت هزار : زمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان بیان کردرئیس سا.استان های همجوار خریداری شده است

هکتار  ٥٥٥هزار و  ٨٥سطح زیر کشت گندم در شمال و جنوب استان .تن گندم بذری در این زمینه به خودکفایی کامل رسیدیم

 .کشاورزی مستقل داردشهرستان است و جنوب استان با هفت شهرستان سازمان جهاد  ٢٠استان کرمان دارای . است

/News/fa/ir.irna.www//:http٨٢43٢٠44/ 
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 گوجه فرنگی
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 گوشت قرمز

 آیانا - 1۹۳۱مرداد  1۹: تاریخ

گو، صادرات گوسفند را دستاویز گو، صادرات گوسفند را دستاویز   دروغدروغیک مشت یک مشت / / شودشود  های عشایری یک ماه دیگر وارد بازار میهای عشایری یک ماه دیگر وارد بازار می  گوشت دامگوشت دام

  کنندکنند  سودجویی میسودجویی می

کند، اما رئیس مرکز اصالح نژاد  دلیل افزایش صادرات اظهار نگرانی می با وجود اینکه بخش خصوصی از کمبود گوشت گوسفندی به

 .شان هستند های دام کشور معتقد است که این افراد تنها به فکر پر کردن جیب

کند، اما رئیس  دلیل افزایش صادرات اظهار نگرانی می خصوصی از کمبود گوشت گوسفندی بهبا وجود اینکه بخش 

 .شان هستند های مرکز اصالح نژاد دام کشور معتقد است که این افراد تنها به فکر پر کردن جیب

گو به بهانه اینکه صادرات  مشت دروغیک : وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت رئیس مرکز اصالح نژاد دام کشور امروز در گفت

 .اند گوسفند افزایش یافته، قصد دارند بازار داخل را متشنج کنند و بر این اساس، آن را دستاویز قرار داده

ها دلیل  محمدرضا مالصالحی، با اشاره به اینکه روز گذشته رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی، در مصاحبه خود با یکی از رسانه

های غلطی هستند که تنها با هدف سودجویی از بازار داخل از  اینها ادله: وشت را افزایش صادرات عنوان کرده، افزودگرانی این گ

 .شوند و هیچ پایه علمی درستی ندارند ای دالل مطرح می طرف عده

خواهند تعداد  آنها می: هزار رأس دانست و خاطرنشان کرد 1٨٥وی مجموع صادرات دام سبک در چهار ماه نخست سال را 

در صورتی که واقعیت ماجرا بسیار متفاوت از . اند ها را افزایش دهند و برای این کار، ناجوانمردانه صادرات را هدف گرفته کننده توزیع

 .گویند چیزی است که آنها می

های  کننده هستند، با پول فبه گفته مرکز اصالح نژاد دام کشور، این افراد که نه دلشان به حال دامدار سوخته و نه به فکر مصر

 .رسد شوند و سودجویی آنها اغلب در آشفته شدن بازار، به مرحله عمل می تر می بادآورده هر روز چاق

اکنون آنقدر در بازار دام سبک و سنگین انباشتگی هست که برخی پرواربندان دامشان را با تأخیری سه تا : مالصالحی معتقد است

تواند  کند و از طرف دیگر تولیدکننده دام نر داشتی، نمی این تاخیر ضررهای هنگفتی به آنها وارد می. نندرسا چهار ماه به فروش می

آنهایی که برای افزایش قیمت گوشت . ریزد طور کلی به هم می محصول خود را به واحدهای پرواربند فروخته و این چرخه به

 ند؟ها را ببین کنند، کجایند که انباشتگی سازی می زمینه

کشورهای حاشیه : میلیون راس بز در کشور وجود دارد، ادامه داد ٢1میلیون راس گوسفند و  1٨اکنون حدود  وی با بیان اینکه هم

 پس چرا نباید از این فرصت خوب اقتصادی استفاده کرد؟. خرند خلیج فارس، دام زنده ایرانی را حتی تا دو برابر قیمت می

دهیم که صادرات دام سبک، هیچ ضرری به بازار داخل و قیمت گوشت گوسفند  اطمینان می به مردم: مالصالحی تصریح کرد

افرادی هم که سنگ دلواپسی از افزایش قیمت این کاال را به . اندازد نخواهد زد و در عین حال، چرخه تولید را نیز به گردش می

 .زنند، تنها به فکر منافع خودشان هستند سینه می

رو خواهد شد؛ بنابراین  تا یک ماه دیگر عشایر از ییالق پایین آمده و بازار با عرضه بسیار وسیع دام روبه: تأکید کردوی در پایان 

 ./بینی ما ممکن است قیمت گوشت این دام روندی نزولی داشته باشد که این به ضرر تولیدکننده خواهد بود طبق پیش
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 گوشت قرمز
 آیانا - 1۹۳۱مرداد  11: تاریخ

  هاها  کرده آماده در قصابیکرده آماده در قصابی  پرهیز به شهروندان برای خرید گوشت چرخپرهیز به شهروندان برای خرید گوشت چرخ

 .شود ها ممنوع است و گوشت صرفاً باید در حضور مشتری چرخ کرده از قبل آماده شده در قصابی عرضه گوشت چرخ

 .ها ممنوع است و گوشت صرفاً باید در حضور مشتری چرخ شود کرده از قبل آماده شده در قصابی عرضه گوشت چرخ

کل دامپزشکی استان کرمان، مسئول روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان کرمان  به گزارش ایانا به نقل از روابط عمومی اداره

 .ها را خریداری نکنند عنوان گوشت چرخ کرده از قبل آماده شده در قصابی ست کرد به هیچضمن هشدار به شهروندان از آنان درخوا

. کرده از قبل آماده شده ممنوع است و گوشت صرفاً باید در حضور مشتری چرخ شود عرضه گوشت چرخ: جواد نگارستانی افزود

شوند، خودداری و الزم است گوشت تازه در  نگهداری میها  ضمن اینکه از خرید گوشت قرمز تازه که در بیرون یخچال قصابی

 .یخچال فروشگاه نگهداری و پس از تقاضای مشتری به بیرون یخچال منتقل و تحویل داده شود

صورت تازه تهیه کنند، زیرا تهیه بیش از نیاز آن ملزم به نگهداری در فریزر است  کرده را به وی از شهروندان خواست گوشت چرخ

 .شود ر باعث افت کیفیت گوشت میکه این ام

کل دامپزشکی استان کرمان با اعالم اینکه اگر عامل آلودگی گوشت، میکروبی باشد با بروز مشکالت  مسئول روابط عمومی اداره

پیچه، دل درد، استفراغ، تهوع و اسهال از جمله عالئمی است که فرد پس از مصرف این  دل: گوارشی همراه است، خاطرنشان کرد

شود و دیر رسیدن به  شود و گاهی اسهال شدید و از دست رفتن آب بدن به دیگر موارد افزوده می رو می ها با آن روبه وع گوشتن

 .حال جسمانی بیمار ممکن است جان او را نیز به خطر بیندازد

گو را جدا از سایر مواد غذایی نگهداری منظور ممانعت از انتشار عوامل میکروبی باید گوشت، مرغ، ماهی و می به: نگارستانی ادامه داد

های خام دامی همچون مرغ،  با توجه به اینکه نظارت بهداشتی بر گوشت قرمز و سایر فرآورده: وی در پایان تصریح کردم.کنید

ه تخلف صرفاً از وظایف دامپزشکی است، ضرورت دارد شهروندان هرگون... های خوراکی و مرغ، آالیش ماهی، میگو، شیر، عسل، تخم

اطالع دهند تا در اسرع وقت نسبت به برخورد با متخلفان اقدام الزم صورت  4٥4٢احتمالی در عرضه این موارد را به شماره تلفن 

 ./گیرد
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 گوشت قرمز
 آیانا - 1۹۳۱مرداد  12: اریخم

  احتمال افزایش قیمت گوشت گوسفنداحتمال افزایش قیمت گوشت گوسفند/ / بندی گوشت تعطیل شدبندی گوشت تعطیل شد  کارخانه بستهکارخانه بسته  ٠66٠66

بندی در کشور فعال  واحد بسته ٠٥٥کارخانه از  4٥٥تنها حدود : بندی گوشت گفت های بسته نماینده بخش خصوصی کارخانه

 .هستند

بندی در کشور  واحد بسته 066کارخانه از  ۶66تنها حدود : بندی گوشت گفت بستههای  نماینده بخش خصوصی کارخانه

 .فعال هستند

دلیل  متأسفانه به: وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت بندی گوشت امروز در گفت دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تولید و بسته

 .توانند فعالیت کنند بندی گوشت در کشور تعطیل شده و نمی کارخانه از واحدهای بسته ٥٥٥مشکالت فراوان، تاکنون 

ای که  مقررات سختگیرانه: کنند، افزود گذاران با هزاران دردسر اقدام به گرفتن مجوز می مسعود رسولی با اشاره به اینکه سرمایه

های زیرزمینی بدون هیچ  اما کارگاه. تبرای این واحدها وجود دارد، در راستای ارتقای سالمت مردم بوده و بسیار الزم و ضروری اس

 .اند های مجوزدار تنگ کرده دهند و عرصه را برای کارخانه نظارتی به کار خود ادامه می

بندی کرده و به بازار عرضه کنند؛  های دارای مجوز، موظفند هر نوع گوشت را با رعایت اصول بهداشتی بسته به گفته وی، کارخانه

از شناسنامه برخوردارند و در صورت تخلف به راحتی قابل ردیابی هستند، اما چنین امکانی برای  در عین حال این محصوالت

 .واحدهای غیرمجاز وجود ندارد

ها کمیاب  شدت کم شده و گوشت این حیوان برای کارخانه چند وقتی است که گوسفند زنده در بازار به: رسولی خاطرنشان کرد

صادرات، یکی از دالیل اصلی این ماجرا باشد که اگر ادامه پیدا کند، احتمال افزایش گوشت گوسفند رسد  نظر می شده است، البته به

 .در آینده نزدیک وجود دارد

وجود باقیمانده : بندی به نوعی کمک به حفظ محیط زیست است، تصریح کرد وی در پایان با بیان اینکه استفاده از گوشت بسته

طور کامل مصرف  بندی به شود، اما از آنجا که گوشت بسته رد تهدیدکننده محیط زیست قلمداد میپروتئین در زباله، یکی از موا

 ./کند ها آلودگی ایجاد نمی شده و دورریز ندارد، در زباله
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 گوشت قرمز
 ایرنا 1251551۹۳5 :تاریخ خبر

  تاکید معاون وزیر جهاد کشاورزی بر خودکفایی در تولید گوشت قرمز تاکید معاون وزیر جهاد کشاورزی بر خودکفایی در تولید گوشت قرمز 

خودکفایی در تولید محصوالت دامی نظیر گوشت قرمز : معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت -ایرنا -گناباد

 . مهمترین رویکرد این وزارتخانه است

 ٨٥٥ساالنه : گزارش ایرنا؛ حسن رکنی عصر سه شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان بجستان استان خراسان رضوی افزودبه 

 .درصد این میزان از سایر کشورها وارد می شود 4٥هزار تن گوشت قرمز در کشور به فروش می رسد که کمتر از 

 .نقش مهمی در تنظیم بازار داخلی گوشت به دنبال داشت هزار راس دام از ابتدای امسال 13٥صادرات : وی اظهار کرد

برای ایجاد تعادل در عرضه تولید مرغ هم از یک سال و نیم گذشته صدور پروانه برای احداث کشتارگاه جدید متوقف : وی گفت

روز آینده با ورود ذرت  ٢٥در : رکنی با بیان اینکه هر کیلو ذرت هم اکنون هفت تا هشت هزار ریال به فروش می رسد، افزود. شد

 .تولید داخل شاهد کاهش این قیمت خواهیم بود

درصد بازار نهاده های دامی مربوط به بخش خصوصی است که سعی می کنیم این میزان به صد در  3٥هم اکنون : وی اظهار کرد

ن مساله مشکالتی را برای تولید سال گذشته مقداری وقفه در توزیع واکسن تب برفکی ایجاد شد که ای: وی گفت.صد افزایش یابد

کنندگان بخش کشاورزی به همراه داشت اما اکنون واکسن تب برفکی برای دامهای سبک به صورت رایگان تامین می شود و برای 

 .دامهای سنگین، دامداران باید تا زمان بازگشت به شرایط عادی هزینه واکسن را پرداخت کنند

 یی صادر نمی شود برای هیچ فرد و گروهی مجوز طال* 

در حوزه صادرات و واردات برای هیچ فرد و گروهی مجوز : قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور مجلس هم در این مراسم گفت

 .طالیی صادر نشده و برای هیچ کس تفاوتی در این زمینه وجود ندارد

 .رای ایجاد سردخانه در این شهرستان شدخلیل آقایی با اشاره به ظرفیتهای بجستان خواستار مشارکت بخش خصوصی ب

مسئول اصلی این : وی در پاسخ به انتقاداتی مبنی بر بالتکلیف ماندن مجتمع و شهرک دام و مشکالت دامداران بجستان افزود

 .مشکالت فردی است که اجازه ساخت مجتمع را صادر کرده زیرا شهرکی که علوفه الزم نداشته باشد، توجیهی ندارد

ام و معاونان وزیر جهاد کشاورزی در سفر یک روزه به بجستان از کارخانه شیر براسون و قنات رضائیه این شهرستان بازدید قائم مق

 .کردند

 .هکتار زمینهای زراعی و باغی بجستان فعالیت می کنند ٠٢٠بهره بردار بخش کشاورزی در شش هزار و  ٨٥٥٥

 .کیلومتری جنوب غربی مشهد قرار دارد ٢3٨هزار نفری بجستان در  ٠4مرکز شهرستان 

 .هزار نفر از جمعیت این شهرستان ساکن روستاها هستند 4٠
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 گوشت قرمز 
 فودپرس 1۹۳5مرداد ماه  1۹چهار شنبه 

  دام روی دست تولیدکننده ماندهدام روی دست تولیدکننده مانده/ / مازادمازاد  هزارتن گوشتهزارتن گوشت  0606واردات ساالنه واردات ساالنه 

ساالنه : گونه کمبودی در زمینه دام زنده نداریم، گفت رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران با بیان اینکه هیچ <مواد غذایی

 .شود و دام روی دست دامدار مانده است هزارتن گوشت مازاد وارد می 1٥

شده مبنی بر اینکه کمبود دام سبب افزایش قیمت گوشت در بازار شده است، سیداحمد مقدسی در واکنش به مباحث مطرح 

 .ای به هیچ عنوان صحت ندارد چنین مساله: اظهارداشت

نکته جالب : ای قصد دارند تولیدکننده و صادرکنندگان را مقصر گرانی گوشت در بازار جلوه دهند، افزود وی با بیان اینکه عده

 .تولیدکننده گران نشده اما برای مصرف کننده افزایش یافته است اینجاست که قیمت گوشت برای

این افراد درحال زمینه چینی برای افزایش قیمت بیشتر در بازار : رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران کشور تصریح کرد

 .کنند هستند که مباحث فوق را مطرح می

تومان کاهش و برای مصرف کنندگان حدود  4٥٥٥ی تولیدکنندگان های اخیر قیمت گوشت برا مقدسی با بیان اینکه طی ماه

 44برای تولید کننده ( گوساله زنده)در حال قیمت تمام شده تولید هرکیلوگرم دام سنگین : تومان افزایش یافته است، گفت ٠٥٥٥

 .رساند می هزارتومان به فروش 4٥تومان است درحالی که دامدار دام خود را به سختی با قیمت  ٠٥٥هزار و 

تومان باشد، نرخ گوشت برای مصرف کنندگان حداکثر  ٠٥٥هزار و  44حتی اگر قیمت دام خریداری شده از دامدار : وی ادامه داد

 .هزارتومان است ٠٥تومان باشد درحالی که این عدد در حال حاضر بیش از  ٥٥٥هزار و  ٢3باید 

درحال حاضر گوسفند روی دست عشایر : چندانی با دام سنگین ندارد، افزود مقدسی با اشاره به اینکه شرایط دام سبک نیز تفاوت

ای  کند ضمن اینکه مسئوالن باید حتما به این شرایط رسیدگی کنند تا عده مانده است و کسی گوشت را از دامداران خریداری نمی

 .با سواستفاده، نتوانند قیمت را برای مصرف کننده باال ببرند

شود  آنچه که بعنوان دام صادراتی از آن یاد می: به دستور دولت صادرات دام مازاد از کشور آزاد است، ادامه داد وی با بیان اینکه

 .مازاد تولید است که روی دست تولیدکنندگان مانده و کسی نیست که آن را بخرد

: ز گوشت منجمد به کشور اظهارداشترئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران همچنین ضمن انتقاد شدید از واردات بیش از نیا

 شود؟ واقعا جای سوال دارد چرا با وجود آنکه ما با مازاد دام در کشور مواجه هستیم این همه گوشت وارد می

هزار تن و میزان مصرف  ٨٢٥میزان تولید ما : گفت هزارتن اعالم کرد و  4٥٥مقدسی میزان واردات گوشت منجمد به کشور را 

 .هزارتن گوشت نیاز دارد ٠٥ن است با این وجود کشور تنها به واردات هزارت ٨٨٥داخلی 

همین عامل باعث شده دام روی دست : شود، تاکید کرد هزارتن گوشت بیشتر از نیاز کشور وارد می 1٥وی با بیان اینکه 

 .تولیدکنندگان بماند

متاسفانه بهبودی در : لبنیات و شیرخام نیز گفترئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران کشور درباره آخرین وضعیت بازار 

 .شرایط ایجاد نشده است

روز از  1٥مشوق صادراتی که برای صادرات لبنیات در نظر گرفته شد و به تصویب رسید با وجود گذشت حدود : مقدسی اضافه کرد

  . این ماجرا؛ هنوز به این صنعت تخصیص داده نشده است

f=Id?aspx.Post/ir.foodpress//:http٢33٢1٠b٢٢٨a14aab 
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 گوشت مرغ
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 ماشین آالت

 آیانا - 1۹۳۱مرداد  1۱: تاریخ

  های کشاورزی در فصل گرما جلوگیری کنیم؟های کشاورزی در فصل گرما جلوگیری کنیم؟  سوزی ماشینسوزی ماشین  چگونه از آتشچگونه از آتش

ها افزایش  آالت کشاورزی هم نسبت به سایر ماه از پرکارترین زمان برای کشاورزان است که در پی آن استفاده از ماشینتابستان 

 .دهد ها هم بیشتر رخ می سوزی خودرو همچنین در پی گرم شدن هوا در این فصل آتش. یابد می

ها افزایش  آالت کشاورزی هم نسبت به سایر ماه از ماشینتابستان از پرکارترین زمان برای کشاورزان است که در پی آن استفاده 

در همین راستا بر آن شدیم تا به . دهد ها هم بیشتر رخ می سوزی خودرو همچنین در پی گرم شدن هوا در این فصل آتش. یابد می

 :سوزی اشاره کنیم آالت کشاورزی در برابر آتش برخی نکات مفید برای محافظت از ماشین

ویژه محفظه موتور که معموالً آتش از آن جا آغاز و به جاهای  ت را همیشه تمیز و بدون مواد قابل احتراق نگه دارید بهآال ماشین -4

 .کند دیگر سرایت می

کن و شارژر سریع  فراهم کردن سیستم اگزوز که دارای یک لوله و یا محفظه انشعاب به چند دهانه به همراه قابلیت صداخفه -٢

 .تواند مؤثر باشد جلوگیری از نشت گاز میباشد که برای 

 .آالت کشاورزی دستورالعمل آنها را به دقت بخوانید و به کار بندید اندازی ماشین در هنگام نصب و راه -٠

 .آالت همچون بلبرینگ، تسمه یا زنجیر را با قطعات سالم جایگزین کنید های فرسوده ماشین بار بخش هر چند وقت یک -1

آالت  نشانی دارای شارژ کامل باشد و در تراکتور، کمباین و نزدیک به ماشین ه داشته باشید که کپسول آتشهمیشه توج -٥

 .کشاورزی نگهداری کنید

متر با هرگونه مواد قابل اشتعال و احتراق فاصله داشته  4٥های جوشکاری و برش، حداقل  دقت کنید در هنگام کار با دستگاه -٠

 .کاری استفاده کنید های مخصوص جوش ای جلوگیری از هرگونه آسیب از پردهباشد و در هنگام کار بر

شوند یا در شرایط خاص ممکن است خطری ایجاد  نقلیه یا وسایلی که برای کارهای مختلف استفاده می آالت و وسایل  ماشین -3

 ./کنند، جدا از هم در نگهداری شوند

/news/fa/ir.iana.www//:http٠٢34٢DA%/%٨٠%DA 
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 متفرقه

 فارس - ۳۱51۱512:  تاریخ

میلیون تومانی میلیون تومانی 00معرفی الگوهای عملی اقتصاد مقاومتی از شغل نگهبانی یک مهندس جوان تا درآمد ماهانه معرفی الگوهای عملی اقتصاد مقاومتی از شغل نگهبانی یک مهندس جوان تا درآمد ماهانه 

  در پرورش ماکیاندر پرورش ماکیان
یک جوان مهندس عمران که قبال با درآمد ناچیز به شغل نگهبانی مشغول بود، با کمک بسیج سازندگی به پرورش ماکیان روی  

 . کند میلیون تومان درآمد کسب می 1آورده و اکنون ماهانه 

 4٠٠٥، جاوید عبدالهی متولد پایگاه اطالع رسانی بسیج سازندگی استان آذربایجان شرقیبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .داری مدرک تحصیلی لیسانس عمران است و شغل قبلی وی نگهبانی با حقوق ناچیز بود

که من عالقه زیادی به پرورش ماکیان داشتم و زمینی که از پدرم به ارث مانده بود، با  این بر اساس: این تولیدکننده نمونه گفت 

برادرم شروع به ساخت سوله برای پرورش ماکیان کردیم که بعد از مدتی با پرداخت حق برادرم مدیریت اینجا را بر عهده گرفته و 

بسیج : کردم، افزود را احداث کردم، دیگر به نگهبانی فکر نمی عبدالهی بابیان اینکه بعد از این که این مجموعه.مستقل شدم

کشی در کار  دستگاه جوجه٠سازندگی من را در راه اندازی این مجموعه بسیار یاری کرد و اخذ وام خوداشتغالی توانستم با خرید 

بنده باعالقه بسیار حتی : یادآور شدوی بابیان این موضوع که از کار و حرفه خود بسیار راضی هستم، .پرورش ماکیان موفق باشم

 .ها سر میزم که دچار مشکل نشوند شوم، به پرنده بیدار می ٠یا  ٢ها ساعت  شب

دهیم شامل مرغ، خروس، بلدرچین، کبک،  انواع ماکیانی که در حال حاضر موجود است و پروش می: این تولیدکننده نمونه گفت

 .غاز، اردک و کبوتر هستند

این : هزار عدد است، افزود4٥ها داریم  تولید خود با اشاره به این موضوع که تولیدی که در هر دوره از بلدرچینوی در رابطه با 

 .شود تومان فروخته می ٠٥٥٥روز هر عدد به قیمت  1٥ها بعد از  بلدرچین

ماهه  بعد از هر دوره شش هر عدد خروس: قطعه است، اظهار داشت ٥٥٥عبدالهی بابیان اینکه تولید هر دوره خروس مجموعه وی 

 .هزار تومان به فروش می رسد٢٥به قیمت 

هزار تومان به فروش ٢٥ها هر کدام به قیمت  عدد است که این مرغ٥٥٥ماهه  همچنین تولید مرغ محلی نیز در هر دوره شش

قیمت : دد عنوان کرد و گفتع 4٥٥٥و  ٠٥ماهه ی اردک را به ترتیب  1ماهه ی غاز و  ٠جاوید عبدالهی تولیدی هر دوره .رسد می

 .هزارتومان به فروش می رسد4٥هزار تومان و هر عدد اردک  1٥هر عدد غاز 

 .ماه است٥شود که طول هر دوره  هزار تومان فروخته می4٠عدد کبک پرورش و هر کدام به قیمت 4٥٥٥همچنین در هر دوره 

در حال حاضر نبود سوخت گاز و نبود مکانی برای فروش و قبول مشکالت ما : این تولیدکننده نمونه حوزه اقتصاد مقاومتی افزود

 .است  نکردن کشتارگاه برای کشتار بلدرچین

طور مستقیم و  نفر به به٢میلیون برای وی دارد و برای 1در حال حاضر مجموعه پرورش ماکیان آقای عبدالهی سودی معادل هرماه 

 .ستطور غیرمستقیم شغل ایجاد کرده ا برای چند نیز به

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http4٠٢٥٥٥4٢٥٥٥11٥ 
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 متفرقه
 آیانا - 1۹۳۱مرداد  12: تاریخ

  احتمال ورود موزهای آلوده به ویروس ایدز چقدر است؟احتمال ورود موزهای آلوده به ویروس ایدز چقدر است؟

ها را در میان مردم برانگیخت، اما این  های اجتماعی، موجی جدید از نگرانی در شبکهانتشار عکس موزهای آلوده به ویروس ایدز 

 تواند واقعیت داشته باشد؟ موضوع تا چه اندازه می

ها را در میان مردم  های اجتماعی، موجی جدید از نگرانی انتشار عکس موزهای آلوده به ویروس ایدز در شبکه

 تواند واقعیت داشته باشد؟ ازه میبرانگیخت، اما این موضوع تا چه اند

شود که در آن شخصی در حال تزریق  دست می به های اجتماعی دست به گزارش خبرنگار ایانا، چند روزی است عکسی در شبکه

های بیوتروریستی  هایی هدف شود که چنین میوه طبق این ادعا گفته می. خون آلوده به ویروس ایدز به داخل موزهای زردرنگ است

ها منتشر شده و بر این امر  حتی این خبر در برخی رسانه. شود ویژه مکزیک وارد ایران می دنبال کرده و از آمریکای جنوبی بهرا 

 .صحه گذاشته است

عمده واردات موز داخل از : گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی به ایانا گفت های گرمسیری و نیمه بر همین اساس، مدیرکل دفتر میوه

 .شود ین انجام میکشور فیلیپ

از سال گذشته : شد، افزود هزار تن از این میوه به کشور وارد می ٠٥٥تا  ٥٥٥پور، با اشاره به اینکه تا سه سال پیش  ابوالقاسم حسن

زیرا در . کیلوگرم سیب شد، ورود موز به کشور کاهش یافت 4.٥درصد، منوط به صادرات  ٥که واردات هر کیلوگرم موز با تعرفه 

 .درصد تعرفه برای هر کیلوگرم واردات موز بپردازند ٢٠صادر نکردن سیب، تجار مجبورند  صورت

های گزافی که حمل و نقل موز از آمریکای جنوبی تا ایران دارد، چنین  به گفته وی، به همین دلیل و با توجه به مسافت و هزینه

 .تجارتی از نظر اقتصادی به هیچ عنوان به صرفه نیست

رسد چنین اقدامی واقعی و  نظر می های گیاهی و انسانی به کلی با هم متفاوتند و بعید به عالوه بر آن، ویروس: ستوی معتقد ا

 .البته برای روشن شدن اصل موضوع بهتر است در این باره پزشکان و متخصصان تغذیه اظهار نظر کنند. شدنی باشد

. ه علوم پزشکی تهران رفتیم تا چگونگی موضوع را از زبان وی بشنویمفرض به سراغ متخصص تغذیه و استاد دانشگا با همین پیش

شود؛ زیرا برخی مانند  راحتی ادعا کرد که هر ویروسی با خوردن یا آشامیدن وارد بدن می توان به نمی: کوروش جعفریان معتقد است

 .ویروس ایدز، باید در تماس مستقیم با خون قرار بگیرند تا اثر منفی داشته باشند

های تروریستی، کشور متخاصم دست به چنین اقداماتی بزند، اما خوشبختانه  خاطر جنگ ممکن است به: جعفریان خاطرنشان کرد

های سختگیرانه ناظران بهداشتی همراه بوده و به هر ماده غذایی اجازه ورود  مبادی ورودی کاالهای خوراکی در ایران با نظارت

 .ترین نگرانی از این بابت به خود راه دهند ن نباید کوچککنندگا دهند؛ بنابراین مصرف نمی

ها نسبت به مواد غذایی تا این اندازه حجم فضای مجازی را به خود اختصاص  وی در پاسخ به این پرسش که چرا شایعات و تهمت

منیت را به معنای واقعی کلمه کننده این ا تا زمانی که مصرف. گردد این موضوع به ناامنی فکری مردم برمی: داده است، ادامه داد

 .دار خواهد بود لمس نکند، چنین شایعاتی ادامه

ویژه نسبت به  توانند امنیت خاطر مشتریان را به ها که در اغلب کشورها سیاسی هستند، نمی دولت: این استاد دانشگاه تأکید کرد

امر پیشقدم شده و مردم را نسبت به سالمت محصوالت  بنابراین باید نهاد و تشکلی غیردولتی در این. مواد خوراکی، فراهم کنند

 ./داند کننده، آنها را از جنس خودش می زیرا حداقل مصرف. غذایی متقاعد کند

/news/fa/ir.iana.www//:http٠٢٨٢٨D%/٨%A3%D٨%AD 
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 متفرقه
 آیانا - 1۹۳۱مرداد  11: تاریخ

  درصد صنایع دستی کشور توسط عشایردرصد صنایع دستی کشور توسط عشایر  2٠2٠تولید تولید / / کاالی عشایری به فضای مجازیکاالی عشایری به فضای مجازی  ورود دیجیورود دیجی

 .گذارد کاال پا به عرصه فضای مجازی می روز آینده همچون دیجی 4٥سامانه مجازی معرفی محصوالت عشایری تا 

 .گذارد رصه فضای مجازی میکاال پا به ع روز آینده همچون دیجی ۶٠سامانه مجازی معرفی محصوالت عشایری تا 

اندازی رسمی سامانه مجاز معرفی محصوالت  وگو با خبرنگار ایانا از راه مدیرعامل اتحادیه مرکزی عشایری ایران امروز در گفت

شود، اما متأسفانه  درصد از کل صنایع دستی کشور را شامل می ٠٥صنایع دستی عشایر : عشایری تا دو هفته آینده خبر داد و گفت

 .شود گاه دیده نمی یچه

پیشرو هستند ... عشایر ایرانی عالوه بر تولید شیر، لبنیات، محصوالت زراعی و باغی، صنایع دستی، عسل و: سیدجلیل میرزاهد افزود

 .شود رو می هایی در فروش روبه مهری ای از موارد این تولیدات خالص با بی و در پاره

کند تمامی محصوالت فوق با عکس، مشخصات کامل و  محصوالت عشایری کمک میسامانه مجازی معرفی : وی خاطرنشان کرد

 .قیمت عرضه شود تا خریداران نسبت به تأمین مایحتاج مصرفی خود اقدام کنند

 های ارتباطی اینترنتی خواهد توانست تحویل کاال را در کمترین زمان ممکن انجام این سامانه همچون سایر کانال: میرزاهد ادامه داد

 .شود جامعه عشایری ایرانی در حال حاضر سومین جامعه کشور محسوب شده که گاهی نادیده گرفته می: وی تصریح کرد.دهد

شد را  قصد داریم جامعه عشایری که روزی نخستین جامعه کشور محسوب می: مدیرعامل اتحادیه مرکزی عشایری ایران یادآور شد

 .به همگان معرفی کنیم

 .سازی و در حال ارسال است قطعه جاجیم عشایری برای خریداران معرفی، آماده ٥٥عنوان پایلوت  به: میرزاهد تأکید کرد

تمامی تولیدات عشایری از مواد طبیعی تشکیل شده و هیچ نوع مواد شیمایی برای تولید آنها استفاده نشده : وی اظهار داشت

 .بنابراین الزم است بیشتر ترویج و شناسانده شود است؛

دهد و در حال حاضر توسط  کاال محصوالت را به مشتریان تحویل می این سامانه مجازی همچون دیجی: زاهد در پایان گفتمیر

 ./شود اندازی و هدایت می های عشایری دامداران متحرک ایرانیان راه اتحادیه تعاونی

/news/fa/ir.aian.www//:http٠٢٨٢٢D%/٨٨%٢%D 
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 متفرقه
 آیانا - 1۹۳۱مرداد  1۱: تاریخ

  کننده استکننده است  آمارها نگرانآمارها نگران/ / برداران کشاورزیبرداران کشاورزی  بررسی وضعیت سن و سواد بهرهبررسی وضعیت سن و سواد بهره

به  دهد که اوالً هرچه تعداد کشاورزان یک استان بیشتر باشد، برداران در سراسر کشور نشان می نگاهی آماری به وضعیت سواد بهره

طور تقریبی و با یک حساب سرانگشتی، این مسئله پربیراه نیست که  سواد نیز باالتر خواهد رفت، اما به تناسب آن، درصد افراد بی

بهره هستند، بلکه حتی در مقاطع  تنها از تحصیالت آکادمیک و دانشگاهی بی برداران هر استان، نه درصد از بهره ٠٥تا  ٢٥حدود 

 .اند ز آموزش ندیدهاولیه و ابتدایی نی

 :فخر وحید زندی -( ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران 

. شاید هیچ رشته یا بخشی از اقتصاد به اندازه کشاورزی، نیاز به بازتعریف مسئله آموزش و ارتقای دانش فنی و تئوری نداشته باشد

برداران  زنی برای دفاع از حقوق واقعی را از بهره چانه ترین دالیلی که توانایی این بخش را تقلیل داده و قدرت اتفاقاً یکی از مهم

دهد که اوالً هرچه تعداد  برداران در سراسر کشور نشان می نگاهی آماری به وضعیت سواد بهره. گیرد، همین موضوع است می

ر تقریبی و با یک حساب طو سواد نیز باالتر خواهد رفت، اما به کشاورزان یک استان بیشتر باشد، به تناسب آن، درصد افراد بی

تنها از تحصیالت آکادمیک و دانشگاهی  برداران هر استان، نه درصد از بهره ٠٥تا  ٢٥سرانگشتی، این مسئله پربیراه نیست که حدود 

 .اند بهره هستند، بلکه حتی در مقاطع اولیه و ابتدایی نیز آموزش ندیده بی

 ٠٥٥کنند، بیش از یک میلیون و  برداری که در کشور فعالیت می چهار میلیون بهرهطبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران، از بیش از 

اند که سینه به سینه از اجدادشان درباره تولید محصول  هایی اکتفا کرده ای از سواد نداشته و تنها به آموزه هزار نفرشان کمترین بهره

هزار نفر از  ٢٥٨شوند، فقط  عنوان کشاورزان باسواد شناخته می که به هزار نفری ٠٠٥البته از دو میلیون و . به آنها ارث رسیده است

 .اند دانشگاهی پیش رفته تحصیالت دانشگاهی برخوردارند و بقیه در نهایت تا مقاطع دیپلم و پیش

ن مازندران با هزار کشاورز، بیشترین تعداد فعاالن را در خود جای داده و پس از آ ٠٠3دهد که خراسان رضوی با  آمارها نشان می

هزار کشاورز، جزو مناطقی است که  44استان قم با . های بعدی قرار دارند هزار نفر به ترتیب در رتبه ٠٥1هزار نفر و گیالن با  ٠٢٢

حتی استان تهران که به لحاظ . سواد دارد کشاورز بی ٥٥٥کند، اما با این حال دوهزار و  بردار در آن زندگی می کمترین بهره

هزار و  بردار، آمار هفت بهره ٨٥٥هزار و  ٢٢شود، با وجود  های دیگر کشور تلقی می ری از امکانات آموزشی سرآمد استانبرخوردا

هزار نفر بوده و به این ترتیب، استانی که  ٢٨این تعداد برای استان خراسان رضوی . سواد را به ثبت رسانده است کشاورز بی ٥٥٥

 .سوادان نیز برخوردار است ر خود جای داده، از بیشترین درصد بیبردار را د باالترین درصد بهره

نفر از آنها تا به  ٨٨سال دارند که  4٥نفر از کشاورزان کشور سنی کمتر از  1٠1باورپذیر بودن این مسئله کمی دشوار است، اما 

هزار نفر از  43٥دهد بیش از  نشان می شود که این آمار در جایی به نقطه عطف نزدیک می. اند حال رنگ مدرسه را به خود ندیده

 .اند ای از سواد نبرده هزار نفرشان بهره 41٥اند که  سالگی را رد کرده ٨٥کشاورزان، مرز 

. گیری راندمان تولید باشد وری و اندازه تواند معیاری برای ارزیابی بهره میزان تحصیالت دانشگاهی در یک بخش بزرگ از اقتصاد، می

های فعاالن افزایش یابد، به همان نسبت، استفاده از تکنولوژی و دانش روز سیر صعودی  ر چه تعداد دانشگاه رفتهبه این ترتیب، ه

در این راستا آمارها وضعیت مطلوبی را برای کشاورزی به نمایش . یافته و در نهایت برآیند آن به سودآوری بیشتر خواهد انجامید

های مرتبط  هزار نفرشان از رشته ٠4بردار دانشگاه رفته، تنها  هزار بهره ٢٥٨گفته شد، از تر  طور که پیش گذارند؛ زیرا همان نمی

اینکه چرا با وجود موج . هزار نفر، تحصیالت غیر مرتبط دارند 433اند، این در حالی است که بیش از  آموخته شده کشاورزی دانش

. کنند، جای بسی تأمل دارد های دیگر فعالیت می ستند و یا در رشتهآموختگان کشاورزی در سال، بیشتر آنها یا بیکار ه عظیم دانش
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 ٠٥٥آنگاه از طرف دیگر، بیش از یک میلیون و . های مرتبط است های غیرمرتبط، تقریباً شش برابر رشته تر اینکه تعداد رشته جالب

 !بردار، مدرک مقطع دبستانی را نیز ندارند هزار نفر بهره

هزار  ٠٨٠سواد با  سال قرار داشته، اما اکثریت کشاورزان با ٠1تا  ٠٥سواد در گروه سنی  برداران بی اد بهرهبه هر حال، بیشترین تعد

هزار و  نفر تحصیالت دانشگاهی مرتبط و یک ٢٠٥سال و بیشتر،  ٨٥در سنین . دهند سال را تشکیل می 1٢تا  1٥نفر، گروه سنی 

 .نفر تحصیالت غیرمرتبط دارند ٥٥٥

کند که این مقدار در  سواد کشور، از دوهزار هکتار تجاوز می برداران بی ست که فقط مساحت اراضی چهار نفر از بهرهجالب توجه ا

دهد که هرچه  شان نشان می برداران بر حسب وسعت اراضی بندی بهره نگاهی به جدول تقسیم. رسد نفر می 4٢گروه باسوادها به 

هزار نفر از  ٨4٠عنوان مثال، اراضی کمتر از پنج هکتار، بیش از  به. شود شاورزان کمتر مییابد، در مقابل تعداد ک مساحت افزایش می

هکتار، در  ٥٥تا  ٢٥هزار نفر باسواد را در خود جای داده است، اما این عدد برای اراضی  ٠٨3سواد و یک میلیون و  برداران بی بهره

بردار باسوادی که از  جالب است بدانید بهره. یابد هزار نفر تقلیل می ٨٢ هزار نفر و در ردیف باسوادها به 1٥سوادها به  گروه بی

آموختگان  اما پنج نفر از دانش. تحصیالت دانشگاهی مرتبط برخوردار بوده و زمینی به بزرگی دوهزار هکتار داشته باشد، وجود ندارد

 .وهزار هکتار به باال استشان از د های برند و زمین غیرمرتبط با کشاورزی، از این موقعیت بهره می

این وضعیت آماری برای بخش بزرگی مانند کشاورزی که وظیفه امنیت غذایی را بر عهده داشته و راه استقالل کشور را هموار 

ضمن اینکه همچنان سایه سنگین نظام خرده مالکی، چیرگی خود را بر اراضی کشور حفظ کرده . کند، شایسته و درخور نیست می

های کوچکی که بخش قابل توجهی از  روز شدن کشاورزی است؛ زمین مانعی بزرگ برای پیشرفت مکانیزاسیون و بهو کماکان، 

 ./سواد را در خود جای داده است برداران بی بهره

/news/fa/ir.iana.www//:http٠٠٥٥٠D%/٨%A٨%D٨%B4%D٨%B4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/fa/news/33006/%D8%A8%D8%B1%D8%B1


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته دوم مرداد 

 

161 
 

 متفرقه
 آیانا - 1۹۳۱مرداد  1۹: تاریخ

  پدری روستایی جانش را فدای اطفای آتش مراتع کردپدری روستایی جانش را فدای اطفای آتش مراتع کرد

یکی از اهالی فداکار ساکن روستای گلسرخ بعد از مشاهده حریق در مراتع اطراف روستا بالفاصله دست به کار می شود و تالش 

 .جنگل های انبوه بلوط در حرکت است، به کار می بنددخود را برای خاموش کردن این حریق که بسمت 

یکی از اهالی فداکار ساکن روستای گلسرخ بعد از مشاهده حریق در مراتع اطراف روستا بالفاصله دست به کار می شود و تالش 

 .خود را برای خاموش کردن این حریق که بسمت جنگل های انبوه بلوط در حرکت است، به کار می بندد

رش فارس، بعد از ظهر روز گذشته رشید نامداری از اهالی خوشنام و فداکار ساکن روستای گلسرخ بعد از مشاهده حریق در به گزا

مراتع اطراف روستا بالفاصله دست به کار می شود و تالش خود را برای خاموش کردن این حریق که بسمت جنگل های انبوه بلوط 

 .در حرکت است، به کار می بندد

حین این پدر فداکار کوهدشتی دچار حریق می شود که بعد از رسیدن نیروهای امدادی به مراکز درمانی منتقل می شود و در این 

شهرستان کوهدشت و از آنجا ( ره)درصد است به بیمارستان امام خمینی ٨٥به علت شدت زیاد میزان سوختگی که میزان آن باالی 

  .تقال داده می شودبه مرکز درمانی شهدای عشایر خرم آباد ان

 .گفته می شود هم اکنون حال عمومی رشید نامداری مناسب نیست
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 مصاحبه ، سخنرانی، بازدیدها

 بازدیدهامصاحبه، سخنرانی، 
 فارس - ۳۱51۱511:  تاریخ

  های مشترک وزارت جهاد کشاورزی و صدا و سیما های مشترک وزارت جهاد کشاورزی و صدا و سیما   کشاورزی، اولویت برنامهکشاورزی، اولویت برنامه
موضوعیت بخشی به کشاورزی کشور و کمک به تفاهم و توافق عمومی : ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت معاون برنامه

های مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان صدا و سیما  اولویت برنامه جامعه در هدایت کشاورزی علمی، پیشرفته و اقتصادی،

، عبدالمهدی بخشنده در نخستین جلسه پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزیبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش . است

راهبرد ارتباطی و شورای کشاورزی باید : که در محل سازمان صدا و سیما برگزار شد، تاکید کرد "شورای کشاورزی رسانه ملی"

 .اطالع رسانی را با هدف فرصت سازی برای کشاورزی تعیین نماید

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با بیان این که حمایت و پشتیبانی دولت ها به ویژه در کشورهای توسعه یافته 

داز های کشاورزی و غذا در جهان و ایران در رسانه ملی که تبیبن و انعکاس چشم ان: از کشاورزی روند افزایشی دارد، اظهار داشت

 .تواند نقش و کارکرد کشاورزی را برای افکار عمومی ملموس نماید حاصل مطالعات آینده پژوهانه است، می

دستگاه  های مشترک دو سازی برای ترغیب و تشویق جوانان به فعالیت های کشاورزی را از ضروریات برنامه برنامه: وی تاکید کرد

که با حضور با حضور نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان صدا و  "شورای کشاورزی رسانه ملی"در نخستین جلسه .است

 .سیما برگزار شد، مقرر شد، جشنواره ملی تولید کنندگان برتر بخش کشاورزی به صورت مشترک با رسانه ملی برگزار شود

های خبری رسانه  ت های اطالع رسانی و فعالیت های آموزشی و ترویجی، توسعه و ظرفیتدر این جلسه همچنین توافق شد، ظرفی

 .ملی در حوزه کشاورزی ارتقا یابد

مقرر شد، پخش برنامه کشاورزی از طریق شبکه آموزش دوباره  "شورای کشاورزی رسانه ملی"عالوه بر این، در نخستین جلسه 

 .آغاز شود

رزی و رئیس سازمان صدا و سیما در هشتم تیر ماه سال جاری،توافق شد برای پیشرفت در نشست مشترک وزیر جهاد کشاو

 .همکاری ها، جلسات مشترکی با حضور نمایندگان دو طرف برگزار شود

وزیر جهاد کشاورزی در نامه ای یه رئیس سازمان صدا و سیما،آقایان عبدالمهدی بخشنده معاون برنامه ریزی و اقتصادی، اسکندر 

معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی و شاهرخ رمضان نژاد رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع زند 

 .رسانی وزارت جهاد کشاورزی را به عنوان اعضای شورای کشاورزی رسانه ملی معرفی کرد
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فارس - ۳۱51۱511:  تاریخ

  کشاورزی اعضای شورای کشاورزی در رسانه ملی را معرفی کرد کشاورزی اعضای شورای کشاورزی در رسانه ملی را معرفی کرد   جهادجهادوزیر وزیر 
 . رسانه ملی را معرفی کردای به رئیس سازمان صدا و سیما، اعضای شورای کشاورزی در  وزیر جهاد کشاورزی در نامه

، محمود حجتی در نامه به عبدالعلی علی عسگری پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزیبه گزارش خبرگزاری فاس به نقل از 

رئیس صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران با اشاره به توافقات صورت گرفته در نشست مشترک مسئوالن سازمان صدا و سیما و 

ریزی و اقتصادی، اسکندر زند معاون وزیر و رئیس سازمان وزارت جهاد کشاورزی، آقایان عبدالمهدی بخشنده معاون برنامه 

تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی و شاهرخ رمضان نژاد رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی را به 

 .عنوان اعضای شورای کشاورزی در رسانه ملی معرفی کرد

صدا و سیما خواسته تا نسبت به تشکیل شورای کشاورزی در رسانه ملی اقدام  وزیر جهاد کشاورزی در این نامه از رئیس سازمان

 .شود

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http4٠٢٥٥٥4٥٥٥٥٠٢٠ 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 1۹۳۱مرداد  1۹: تاریخ

  فرد حقیقی و حقوقی در فرایند صادرات دام زندهفرد حقیقی و حقوقی در فرایند صادرات دام زنده  ۶06۶06فعالیت فعالیت / / ورود غیرمتخصصان به صادرات دام زندهورود غیرمتخصصان به صادرات دام زنده

اند که تخصصی در این  اکنون که انباشتگی نسبی دام زنده در کشور وجود دارد، اشخاصی به حوزه صادرات این محصول وارد شده

 .زمینه ندارند

اند که  نسبی دام زنده در کشور وجود دارد، اشخاصی به حوزه صادرات این محصول وارد شدهاکنون که انباشتگی 

 .تخصصی در این زمینه ندارند

مدتی است که با رونق گرفتن : وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام زنده امروز در گفت

 .اند ها برای این منظور اقدام کرده ابسته به برخی سازمانصادرات دام، افرادی غیرمتخصص و و

صادرات دام زنده احتیاج به تخصص و : منصور پوریان، با اشاره به اینکه اغلب آنها از نظر مالی قدرت قابل توجهی دارند، افزود

 .مهارت دارد وگرنه ورود افراد کار نابلد، تأثیر منفی دارد

زیرا زیاد شدن عرضه، . ه به حوزه صادرات، جز لطمه زدن به بازار خارجی هیچ منفعتی نداردروی ورود بی: وی خاطرنشان کرد

 .کند داده و فرصت سوءاستفاده برای خریداران را فراهم می ها را کاهش  قیمت

هر نوع دامی را وارد، اصول علمی و مهارتی را رعایت نکرده و  به گفته رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام زنده، این تاجران تازه

شکند، بلکه کیفیت دام ایرانی را زیر  ها را می این موضوع نه تنها قیمت. کنند کیفیت برای صادرات انتخاب می اعم از غیرمرغوب و بی

 .کند سوال برده و مشتریان خارجی را نسبت به آن بدبین می

اگرچه این عمل، خالف قانون تلقی : ونی تجارت کنند، ادامه دادتوانند به صورت قان پوریان با بیان اینکه دارندگان کارت بازرگانی می

کنند،  شود، اما غیرمنطقی و غیر اصولی است؛ زیرا تعداد صادرکنندگان دام زنده که به صورت تخصصی در این زمینه کار می نمی

ای در صادرات این  به حال تجربهنفر نیز به آنها اضافه شده که تا  1٥نفر حقوقی و حقیقی هستند، اما اکنون خذئذ  43٥حدود 

 .اند محصول کسب نکرده

کنند که انباشتگی  هایی تهیه می صادرکنندگان واقعی، با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی، دام زنده را از مکان: پوریان تصریح کرد

خرند؛ یعنی همان گوشتی که قرار است  می ها ها و بیشتر از اطراف کشتارگاه در آنها وجود دارد، اما افراد متفرقه این دام را از واسطه

 .وارد بازار داخل شود

کنند که این کمبود و به ازای آن، باال  ها کاهش یافته و همه تصور می به گفته وی، به همین دلیل گوشت برای عرضه در قصابی

کرده و علت گرانی گوشت برخالف این را ثابت  ٢٥و  ٨٢های  در حالی که تجربه سال. رفتن قیمت، به خاطر صادرات است

 ./رود که در سال جاری این اتفاق نیفتد امید می. گوسفندی، چیزی جز ورود این افراد به بازار صادراتی نبود
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 بازدیدها مصاحبه، سخنرانی،
 خبرنگاران جوان - 1۹۳۱مرداد  12: تاریخ

  بسته بندی محصوالت کشاورزی امری مهم در کاهش ضایعاتبسته بندی محصوالت کشاورزی امری مهم در کاهش ضایعات

با بسته بندی های متعارف و مناسب محصوالت کشاورزی در امر صادرات می توانیم :رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی گفت

 .ارزآوری باالیی را برای کشور به ارمغان آوریم

اقتصادی باشگاه گروه  صنعت، تجارت و کشاورزیسید رضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی در گفتگو با خبرنگار 

با توجه به لنج های کهنه حمل و نقل صادرات فله : ه اظهار داشتبا اشاره به عرضه محصوالت بسته بندی شدخبرنگاران جوان، 

درصدی در مبدا و مقصد را به همراه دارد که در نهایت به  ٠٥برخی محصوالت از قبیل هندوانه، خربزه، سیب زمینی، پیاز ضایعات 

 .سبب عدم کیفیت الزم بازارهای محصول را از دست خواهیم داد

رات فله به پیشنهاد اتحادیه مورد قبول سازمان توسعه تجارت و وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت از بحث ممنوعیت صاد: وی افزود

 .این رو این امر از ماه جاری اجرایی خواهد شد

با توجه به بحران آبی کشور، صادرات فله و بسته : نورانی با اشاره به اقدامات اساسی در راستای پروژه اقتصاد مقاومتی بیان کرد

بندی های غیر متعارف محصوالت ضربه مهلکی به اقتصاد وارد می کند از این رو الزم است که با بسته بندی های مناسب ارزآوری 

 .باالیی را برای کشور به ارمغان آوریم

 برای دستیابی به موفقیت در بازار صادرات محصوالت کشاورزی باغی و: رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی تصریح کرد

جالیزی باید بتوانیم شناورهای صادراتی را به سردخانه مجهز کنیم ضمن آنکه براساس معیارها و چارچوب های مشخص محصوالت 

 .را بسته بندی نماییم

/news/fa/ir.yjc.www//:http٥3٥٠٢٢3D%/٨% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5703297/%D8%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته دوم مرداد 

 

174 
 

 ی، بازدیدهامصاحبه، سخنران
 ایرنا 1251551۹۳5 :تاریخ خبر

  دهمین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی برگزار می شود دهمین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی برگزار می شود 

دهمین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی با حضور مدیران ارشد دستگاه های دولتی و بخش خصوصی روزهای  -ایرنا -تهران 

 . برگزار می شودمرداد ماه جاری در محل باغ موزه دفاع مقدس تهران  25و  24

همایش فرهنگ و مدیریت جهادی برای : به گزارش روز سه شنبه ایرنا از وزارت جهادکشاورزی، پیمان فلسفی دبیر همایش گفت

سازمان، موسسه، شرکت و بنیاد و پنج دانشگاه دولتی و جهاد  ٠٥وزارتخانه و بیش از  44نخستین بار در سطح ملی و با مشارکت 

طرح موفق و برتر جهادی و الگویی در سطح کشور را از ویژگی های  4٨وی معرفی و تقدیر از .زار خواهد شددانشگاهی مرکز برگ

قرار است هر وزارتخانه، سازمان و موسسه سه طرح موفق جهادی خود را برای بررسی و ارزیابی به : این همایش خواند و افزود

فلسفی، ترویج و نشر ارزش های فرهنگی و مدیریت جهادی، انتقال .کمیته طرح های موفق و الگوهای برتر همایش ارایه دهد

مفاهیم آن به نسل آینده و نهادینه کردن فرهنگ جهادی با استفاده از تجارب دوران دفاع مقدس و دوران سازندگی پس از انقالب 

 .ا را از اهداف این همایش عنوان کرداسالمی و بکارگیری ابزارهای متنوع رسانه ای به ویژه رسانه ملی صدا و سیما در این راست

وی با بیان این که شش کمیته بر اساس رسالت ها، رویکردها و راهبردهای تبیین شده توسط شورای سیاستگذاری همایش تشکیل 

این کمیته ها شامل کمیته های علمی، فرهنگی، انتخاب طرح های موفق و الگوی برتر، آموزش، اطالع رسانی و : شده است، گفت

 .تبلیغات و نمایشگاه ها و همچنین پشتیبانی است که فعالیت های اجرایی همایش را به عهده دارند

خرداد ماه سال گذشته در مجتمع آموزش فرهنگی آدینه  ٢٥به گزارش ایرنا، نهمین همایش ملی مدیریت و فرهنگ جهادی نیز 

 .ط زیست رونمایی شدبرگزار و جلد دوم دانشنامه اسالمی کشاورزی، منابع طبیعی و محی
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 ، بازدیدهاسخنرانیمصاحبه، 
 ایرنا 1151551۹۳5 :تاریخ خبر

  اعالم فراخوان مشموالن مرحله هفتم اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده اعالم فراخوان مشموالن مرحله هفتم اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده 

معاون سازمان مالیاتی از فراخوان اشخاص حقوقی فعال در عرضه کاال و ارایه خدمات مشمول مالیات بر ارزش  -ایرنا  -تهران

 . افزوده، برای ثبت نام و اجرای این قانون از ابتدای مهرماه خبر داد

عال با هر حجم از فروش و کلیه اشخاص حقوقی ف: گفت« علیرضا طاری بخش»به گزارش روز دوشنبه ایرنا از رسانه مالیاتی ایران، 

یا درآمد از محل عرضه کاال و ارایه خدمات مشمول که به موجب فراخوان های قبلی برای اجرای قانون فراخوان نشده اند، در این 

 .مرحله مکلف به ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده از هم اکنون و اجرای این قانون از ابتدای مهرماه سال جاری هستند

قانون مالیات بر ارزش افزوده، فعاالن اقتصادی عرضه کننده کاال و ارایه دهنده  4٨براساس اختیارات مقررات ماده : ی یادآور شدو

خدمات مشمول مرحله هفتم ثبت نام نظام مالیات بر ارزش افزوده برای آموزش و اجرای مقررات موضوع این قانون فراخوان شده 

اشخاص حقوقی که بعد از تاریخ اجرای فراخوان نیز ایجاد، تاسیس و به ثبت می رسند و یا شروع به : اداین مقام مسوول ادامه د.اند

فعالیت می کنند، در صورت فعالیت با هر حجم از فروش و یا درآمد حاصل از کاال و خدمت، از اولین دوره مالیاتی بعد از شروع 

 .فعالیت مشمول اجرای این قانون می شوند

فعاالن اقتصادی که واجد شرایط مراحل اول تا ششم ثبت نام : ات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کردمعاون مالی

و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده اند، حتی در صورت انطباق با شرایط مشمولیت مرحله هفتم ثبت نام این نظام مالیاتی 

ت نام و اجرای قانون محسوب و مکلف به اجرای مقررات از تاریخ شمول فراخوان مربوط، جزو مودیان مشمول مراحل قبلی ثب

قانون مالیات بر ارزش افزوده، اشخاص حقوقی که در زمینه عرضه کاال و ارایه خدمات یا  4٢براساس ماده : وی افزود.خواهند بود

نبور عسل و نوغان، انواع کود، سم، بذر و نهال، آرد خبازی، واردات محصوالت کشاورزی فراوری نشده، دام و طیور زنده، آبزیان، ز

نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات و سویا، شیر، پنیر، روغن نباتی، شیرخشک کودکان، کتاب، مطبوعات، دفاتر تحریر و انواع 

و نقل عمومی مسافری، فرش کاغذ چاپ، تحریر و مطبوعات، انواع دارو و لوازم مصرفی درمانی و خدمات درمانی، خدمات حمل 

 .دستباف و خوراک دام و طیور فعالیت دارند، الزامی به ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده ندارند

اشخاص حقوقی مشمول این فراخوان، : طاری بخش در خصوص زمان اجرای قانون توسط گروه هفتم مشموالن فراخوان شده گفت

اجرای کلیه تکالیف مقرر در قانون از جمله وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده از خریداران،  از اول مهرماه سال جاری، مکلف به

 .ارایه اظهارنامه و واریز مالیات و عوارض بر ارزش افزوده به حساب های تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور خواهند بود

توانند با مراجعه به سامانه عملیات الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده به  فعاالن اقتصادی فراخوان شده از امروز می: وی تاکید کرد

برای اجرای قانون ...  نسبت به ثبت نام در این نظام مالیاتی اقدام تا مقدمات الزم از جمله آموزش و WWW.EVAT.IR نشانی

ان در صورت نیاز به آموزش قانون و مقررات مالیات مودی: معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی یادآور شد.فراهم شود

بر ارزش افزوده، می توانند از طریق سامانه یاد شده یا مراجعه حضوری به ادارات کل امور مالیاتی استان و شهرستان ذیربط برای 

 .آموزش ثبت نام کنند، تا اقدام الزم برای آموزش آنها به صورت رایگان صورت گیرد
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 سخنرانی، بازدیدها ،مصاحبه

 ایرنا 1151551۹۳5 :تاریخ خبر

  تمایل به عدم شفافیت و فرار مالیاتی دلیل مقاومت شرکت ها برای عرضه محصوالت در بورس کاالست تمایل به عدم شفافیت و فرار مالیاتی دلیل مقاومت شرکت ها برای عرضه محصوالت در بورس کاالست 

شرکت هایی در مقابل حضور در بورس کاال مقاومت می کنند که به : مجلس تصریح کردرییس کمیسیون اقتصادی  -ایرنا -تهران

 . دنبال عدم شفافیت و فرار مالیاتی هستند

با توجه به اینکه ایران همیشه دارای اقتصاد دولتی : محمدرضا پورابراهیمی روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود

انی نیز با رویکرد دولتی کار می کرده، این ماهیت منجر شده تا در اغلب موارد عرضه کاالها از بخش های بوده و حتی بخش بازرگ

 .دولتی صورت گیرد، اما در بورس کاال با ورود بخش خصوصی تا حدودی این انحصار شکسته شده است

اساس و ساختار فعالیت های بازار سرمایه به : ودوی درباره ظرفیت های بورس کاال و لزوم عرضه کاالهای اساسی در این بازار، افز

این شفافیت کمک می کند تا تصمیم گیری مناسبی برای : وی ادامه داد.ویژه بورس کاالی ایران مبتنی برشفافیت اطالعات است

 .عرضه کننده و تقاضا کننده و همچنین تعادل در تخصیص بهینه منابع برای فعالیت های اقتصادی کشور انجام شود

بورس کاال بازاری متشکل و سازمان یافته است که در آن به طور : رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی اضافه کرد

 .منظم کاالهای معینی براساس استانداردهای مشخص معامله می شوند

ی فعالیت آن، همان شفافیتی است با توجه به اینکه بورس کاال از سال های گذشته در اقتصاد ما شکل گرفته و مبنا: وی ادامه داد

که امروز به برنامه اصلی دولت تبدیل شده، عرضه همه جانبه کاالهای اساسی باهدف شفافیت در روند خرید و فروش، قیمت ها و 

ل چگونگی تاثیرپذیری قیمت ها از شاخص های بیرونی در بورس الزم است تا این روندها برای همه مسئوالن و فعاالن اقتصادی قاب

امروز شرکت هایی زیادی هستند که به دلیل ساختار تضامین خرید و فروش و چگونگی تسویه : پورابراهیمی ادامه داد.رصد باشد

 .مشخص، بورس کاال تنها گزینه برای عرضه و خرید محصوالتشان است

ف همچون پتروشیمی، صنعتی وجود خریداران و فروشندگان پرشمار محصوالت مختل: رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد

و معدنی در بورس کاال باعث شده تا بورس کاال به بستری کارآمد برای کشف قیمت کاالها در تقابل عرضه و تقاضا تبدیل شود؛ 

البته این بورس عالوه بر توسعه معامالت نقدی و فیزیکی، به سمت توسعه ابزارهای مالی حرکت کرده تا نیاز فعاالن صنایع مختلف 

بر این اساس، به تازگی نیز شاهد رونق معامالت محصوالت کشاورزی در بورس کاال : وی ادامه داد.به طور کامل برآورده کند را

 .هستیم که این رویکرد دولت نیز مورد حمایت مجلس قرار دارد

عرضه کنندگان و خریداران به گفته رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، با توجه به شفافیت و ساختار نظام مند بورس کاال، حضور 

کاال در بورس به نفع خودشان و دولت است، چون آنها می توانند محصوالت را با قیمتی واقعی و با کیفیتی تضمینی شده معامله 

کرده و از انجام تعهدات نیز مطمئن باشند، همچنین در طرف مقابل، دولت نیز می تواند راحت تر از هر بستر دیگری بر عملکرد 

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این پرسش که چرا برخی شرکت ها برای حضور در .ها نظارت داشته باشد شرکت

 4٢از راه اندازی نخستین بورس کاالیی در کشور یعنی بورس فلزات تهران حدود : معامالت بورس کاال مقاومت می کنند، گفت

هایی برای حضور در این بازار مقاومت می کنند که به دنبال عدم شفافیت و  سال می گذرد و تجربه این سال ها نشان داده، شرکت

 .فرار مالیاتی هستند؛ این شرایطی است که امروز بورس کاال، فرصت های زیادی را به فعاالن صنعت و تولیدکنندگان می دهد

ن مالی و ابزارهای مالی، جذابیت های این بورس باتوجه به توسعه فعالیت های بورس کاال به ویژه در حوزه تامی: پورابراهیمی افزود

 .برای حضور همه جانبه همه تولیدکنندگان و همچنین سرمایه گذاران داخلی و خارجی بیشتر می شود
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به گزارش ایرنا، بورس کاال به بازاری برای عرضه مواد پایه صنعتی، کشاورزی و پتروشیمی تبدیل شده که از طریق آن با از بین 

 .ت و انحصار، همه تولیدکنندگان و خریداران از فرصت های برابر برای خرید و فروش برخوردار می شوندرفتن ران
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 ایرنا 1151551۹۳5 :تاریخ خبر

  ساخت سردخانه و پایانه صادراتی در دزفول ضروری است ساخت سردخانه و پایانه صادراتی در دزفول ضروری است ::معاون وزیر جهاد کشاورزیمعاون وزیر جهاد کشاورزی

با توجه به ظرفیت موجود در : معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستای ایران گفت -ایرنا  -دزفول 

 . ول ضروری استشمال خوزستان ساخت سردخانه و پایانه صادراتی در دزف

به گزارش ایرنا، حسین صفایی عصر یکشنبه در آیین افتتاح بزرگترین و نخستین سیلوی بتنی ذخیره غالت سازمان تعاون روستایی 

دزفول و شمال خوزستان ظرفیت صادرات سبزی و میوه را دارد لذا احداث سردخانه و پایانه صادراتی در : کشور در دزفول افزود

وی سردخانه را از جمله زیرساخت های ضروری تکمیل زنجیره تولید کشاورزی در منطقه شمال خوزستان . تدزفول ضروری اس

در کشور از نظر اسمی با کمبود سیلو مواجه نیستیم ولی به دلیل تولید باال در برخی استان ها کمبود سیلو :دانست و گفت

ستایی کشور همچنین با بیان اینکه در برخی شهرهای کشور با مدیر عامل و رئیس هیات مدیره سازمان تعاون رو. محسوس است

 ٥٥٥اگر از امروز به فکر زنجیره تولید تا مصرف ، بازاریابی و صنایع تبدیلی برای طرح معروف به :تولید مازاد مواجه هستیم گفت

 . هزار هکتاری رهبری صورت نگیرد با انبوه تولید بدون ایجاد بازار مصرف مواجه خواهیم شد

تولید کننده کشاورزی باید در زنجیره بعد از تولید تا فروش نیز سهمی داشته باشد تا کشاورزی در کشور :وی در خاتمه تاکید کرد

 مرکز کوچک و بزرگ خرید محصوالت کشاورزی را در کشور برعهده دارند  ٥٠: صفایی گفت. سودهی داشته باشد

هزار تن ظرفیت انباری موقت در فضاهای آزاد وجود  1٥٥تحت مالکیت شبکه و هزار تن انبار مسقف استاندارد  ٢٨٥ضمن اینکه 

 . میلیون تن انواع محصوالت زراعی و باغی در دزفول تولید می شود ٢ساالنه . دارد

 . گندم و ذرت دانه ای مهمترین محصوالت کشاورزی تولید دزفول می باشند
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 ایرنا  1151551۹۳5 :تاریخ خبر

  بزرگترین سیلوی بتنی کشور در دزفول به بهره برداری رسید بزرگترین سیلوی بتنی کشور در دزفول به بهره برداری رسید 

یکشنبه در دزفول به بهره بزرگترین و نخستین سیلوی بتنی ذخیره غالت سازمان تعاون روستایی کشور روز  -ایرنا  -دزفول 

 . برداری رسید

 .آغاز شد 4٠٢٠هزار تن شهریورماه سال  ٠٥به گزارش ایرنا عملیات ساخت این سیلوی بتنی با ظرفیت ذخیره سازی 

مدیر تعاون روستایی استان خوزستان در آیین افتتاح این سیلو که با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیر عامل سازمان 

 تعاون روستایی ایران و نیز استاندار خوزستان برگزار شد،مرکزی 

هزار نفر در تعاونی های روستایی، کشاورزی، زنان و نظام صنفی و  ٢٠٥واحد تعاون روستایی خوزستان  ٢٠٨در تعداد :گفت

کل ها مشغول کار کارگر فصلی در این تش 3٥٥نفر به صورت مستقیم و  ٢٥٥یکهزار و :هرمز خواجوی افزود.کشاورزی عضو هستند

 .کارخانه بوجاری گندم در استان خوزستان فعالیت دارند ٢٥کارخانه ذرت خشک کنی و  ٢٥هستند ضمن اینکه 

هزار هکتار زمین کشاورزی به مجموعه ٢درصد سهم شرکت کشت و صنعت رجایی توسط تعاون روستایی  ٠٥با خرید :وی افزود

 .تعاونی های این استان افزوده شد

هزار تن  3٥٥میلیون تن گندم تولیدی خوزستان یک میلیون تن توسط تعاونی ها خریداری شده که  4،٥ا بیان اینکه از خواجوی ب

هزار تن محصول گندم  ٢٥٥اگر :هزار تن در فضای آزاد ذخیره می شود گفت ٢٥٥در سوله های داخل و خارج استان ذخیره و 

و انبارهای مسقف حمل نشود گرما خسارت فراوانی به تولید گندم خوزستان وارد نگهداری شده در فضای روباز به سرعت به سیلوها 

خوزستان نیازمند احداث پنج سردخانه جدید است که در صورت :خواجوی با اشاره به مشکالت تعاونی های خوزستان گفت.می کند

 .صورت می گیردهمکاری استانداری و مسئوالن در شهرستان ها پشتیبانی الزم برای ساخت این مراکز 

 .وی نبود کارخانه های صنایع تبدیلی را از دیگر مشکالت استان خوزستان بر شمرد

این :رئیس اداره تعاون روستایی دزفول در آیین افتتاح بزرگترین سیلوی بتنی ذخیره غالت تعاون روستایی کشور در دزفول گفت

 .رکت های تعاونی روستایی شهرستان دزفول احداث شده استسیلو به عنوان بزرگترین سیلوی بتنی کشور به همت اتحادیه ش

میلیارد ریال از این سرمایه از محل  ٠٠:میلیارد ریال عنوان کرد و افزود 3٥رضا هودگر سرمایه هزینه شده برای ساخت این سیلو را 

 .اعتبارات بانک توسعه تعاون بوده است

 .هزار تن بوده است ٠٥رفیت انبارهای مکانیزه شهرستان دزفول تا پیش از بهره برداری از این سیلو ظ:وی اظهار کرد

میلیارد ریال توسط حسین صفایی مدیر  ٠٥هزار تن با اعتبار  ٢سردخانه هر یک با ظرفیت  ٢همچنین در این آیین کلنگ ساخت 

 .شدعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و نیز غالمرضا شریعتی استاندار خوزستان به زمین زده 

 .میلیون تن انواع محصوالت زراعی و باغی در دزفول تولید می شود ٢ساالنه 

 .گندم و ذرت دانه ای مهمترین محصوالت کشاورزی تولید دزفول می باشند
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدید ها

 ایرنا 1۹51551۹۳5 :تاریخ خبر

  طرح آبرسانی روستایی با حضور معاون اول رئیس جمهوری آغاز شد طرح آبرسانی روستایی با حضور معاون اول رئیس جمهوری آغاز شد   3٠33٠3بهره برداری از بهره برداری از 

روز چهارشنبه طی آئینی با حضور معاون اول رئیس جمهوری، ( استان 14)روستای کشور  252طرح آبرسانی به  -ایرنا  -تهران 

 . شهریار به بهره برداری رسیدوزیر نیرو و استاندار تهران در شهرستان 

به گزارش خبرنگار ایرنا، دراین آئین اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری، فاز اول تصفیه خانه و شبکه جمع آوری خطوط 

 . طرح آبرسانی سراسر کشور مورد بهره برداری قرار داد ٢٥٢انتقال فاضالب شهرستان شهریار را به صورت نمادین و همزمان با 

تختخوابی فوق تخصصی نور شهرستان شهریار نیز با حضور معاون اول رئیس  ٢٥٥در ادامه این آئین، بهره برداری از بیمارستان 

 . جمهوری، حمیدرضا چیت چیان وزیر نیرو و سیدحسین هاشمی استاندار تهران آغاز شد

هزار لوله گذاری فرعی و  4٢٥شامل بیش از  4٠٢٥ عملیات اجرایی احداث فاز اول تصفیه خانه فاضالب شهرستان شهریار در سال

 . هزار متر لوله گذاری اصلی در بخش جمع آوری فاضالب و حدود سه هزار متر نیز خط انتقال آغاز شد 44بیش از 

هزار نفر جمعیت شهرستان شهریار را تحت پوشش قرار می دهد که با  ٢1٥این تصفیه خانه در سه مدول هر کدام به ظرفیت 

هزار نفر جمعیت شهرهای شهریار و اندیشه در زمینه  3٢٥نیاز بیش از  414٥یل و راه اندازی فازهای دوم و سوم آن تا سال تکم

بر اساس آمار مجموع اعتبارات صرف شده برای این پروژه شامل خطوط اصلی و فرعی و انتقال به . تصفیه فاضالب رفع خواهد شد

 ٠13معادل یک هزار و ( با در نظر گرفتن نرخ تبدیلی ارز به ریال درحال حاضر)ون یورومیلی٠٨.٥همراه فاز اول تصفیه خانه 

هکتار به منظور جمع آوری و تصفیه آب  ٢٠تصفیه خانه فاضالب شهرستان شهریار در زمینی به مساحت . میلیارد ریال بوده است

تفاده بهینه از پساب در جهت توسعه فضای سبز و و فاضالب و حفظ محیط زیست و جلوگیری از آلودگی منابع زیر زمینی و اس

 .  ارتقای شاخص های سالمتی مناطق شهریار و اندیشه توسط شرکت آب و فاضالب احداث شده است

 . تامین شده است( اکو)میلیون یورو توسط بانک توسعه و تجارت  4٨تسهیالت مالی این تصفیه خانه به مبلغ 

هکتار به منظور جمع آوری و تصفیه آب و فاضالب و حفظ محیط زیست و جلوگیری از  ٢٠این مجتمع در زمینی به مساحت 

آلودگی منابع زیر زمینی و استفاده بهینه از پساب در جهت توسعه فضای سبز و ارتقای شاخص های سالمتی مناطق شهریار و 

 . اندیشه توسط شرکت آب و فاضالب ایجاد شده است

هزار متر با 4٥فوق تخصصی بخش خصوصی نور شهرستان شهریار نیز در زمینی به مساحت تختخوابی  ٢٥٥پروژه بیمارستان 

هزار مترمربع در هفت طبقه با اعتباری معادل یک هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات بخش خصوصی و تسهیالت  ٢٥زیربنای 

تکمیل و تجهیز شده  4٠٢1و در پایان سال آغاز  ٨٢پروژه ساخت بیمارستان فوق تخصصی نور از سال . بانکی احداث شده است

اتاق عمل جراحی با تجهیزات و امکانات فوق پیشرفته دارای بخشهای جراحی قلب و عروق، مغز و  44این بیمارستان دارای . است

خش اعصاب، زنان و زایمان، دیالیز، تصویربرداری هسته ای فوق پیشرفته، بخش کودکان، داخلی، آی سی یو و سی سی یو و ب

در این بیمارستان با بخش های آزمایشگاه، پاتولوژی، بخش سنجش تراکم استخوان، رادیو گرافی، مامو گرافی، . اورژانس است

 . داروخانه و ارائه خدمات درمانی مطابق با نیازهای منطقه پیش بینی شده است

 . ستندکادر آموزش دیده مشغول بکار ه ٠٥٥پزشک متخصص و  4٥٥در این مجموعه بیش از 

، (استان کشور 41)طرح آبرسانی روستایی ٢٥٢اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ظهر امروز به منظور افتتاح همزمان 

 . تختخوابی شهریار به این شهرستان سفر کرده است ٢٥٥فاز اول تصفیه خانه و بیمارستان 
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 نهاده 

 خبرنگاران جوان - 1۹۳۱مرداد  11: تاریخ

  دکان سموم غیر مجاز برچیده می شوددکان سموم غیر مجاز برچیده می شود

درصد آنها ساماندهی شده و  ٠٥با اجرای طرح ساماندهی فروشگاه سموم غیر مجاز تا کنون : معاون فنی سازمان حفظ نباتات گفت

 .هستیمبه صورت جدی پیگیر این مسئله 

اقتصادی باشگاه خبرنگاران گروه صنعت، تجارت و کشاورزی یحیی ابطالی معاون فنی سازمان حفظ نباتات در گفتگو با خبرنگار

هزار فروشگاه سموم غیر مجاز  ٠٥٥٥در نیمه اول سال گذشته : جاز اظهار داشتبا اشاره به ساماندهی فروشگاه سموم غیر مجوان، 

که با هکاری پلیس اماکن، وزارت صنعت و معدن و سایر دستگاه  ها  مشغول به فعالیت بودند که با اجرای طرح ساماندهی فروشگاه

 .درصد آنها ساماندهی شدند ٠٥ربط انجام شد تا کنون بیش از  های ذی

 
فروشگاه عرضه  هزار  ٠در حال حاضر : های غیر مجاز هستیم، بیان کرد یان اینکه به صورت جدی پیگیر ساماندهی فروشگاهوی با ب

کننده سموم مجاز در کشور مشغول به فعالیت هستند و به کشاورزان توصه می کنیم سموم مورد نیاز خود را از فروشگاه های مجاز 

 .دو مشاوره با کارشناسان خریداری کنن

مسائل مربوط به سموم قاچاق را در دو حوزه ستاد مبارزه با قاچاق کاال و سازمان حفظ :ابطالی در خصوص کشف سموم قاچاق گفت

 .نباتات پیگیر هستند و باید گفت که حدود دو ماه پیش واردات غیر مجاز یک تن سم آمیتراز توسط این دو حوزه کشف شده است

از هندوستان و  درصد  4٥درصد سموم ازاروپا و  ٥الی  1طی سال های تحریم تنها : تصریح کردمعاون فنی سازمان حفظ نباتات 

مسئولین مربوطه به سبب مسائل زیست محیطی و بهداشتی در کنترل آفات در صورت .  مابقی از چین به کشور وارد شده است

 . کنند نسبت به امحا ان اقدام می سموم قاچاق کشف

/news/fa/ir.yjc.www//:http٥34٠٨1٠D%/٨%A%DA%AF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5713843/%D8%AF%DA%25A
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 نوغان داری
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 گزارشات جهانی

 فارس - ۳۱51۱511:  تاریخ

درصدی تولید ناخالص ملی برخی کشورهای درصدی تولید ناخالص ملی برخی کشورهای   00کاهش تا کاهش تا //کشور جهانکشور جهان  0202آسیب گرم شدن کره زمین بر آسیب گرم شدن کره زمین بر 

  آسیاییآسیایی
درصد با افت  ٠کشور جهان اعالم کرد که در آن برخی کشورهای آسیایی تا  1٠سازمان ملل متحد ضرر گرم شدن کره زمین را بر  

 . شود تولید ناخالص ملی مواجه می

یوز، ممکن است اقتصاد جهانی در رابطه با کاهش بازدهی ن ، به نقل از اسپوتنیکخبرگزاری فارسالملل  به گزارش گروه اقتصاد بین

این نتیجه گیری در گزارش . متحمل بیش ازدو میلیارد دالر ضرر شود ٢٥٠٥کار ناشی از گرم شدن هوا در کره زمین تا سال 

 .تحقیقی جدید سازمان ملل متحد انجام شده که امروز منتشر شده است

انتظار می رود . لیل باال رفتن دمای هوا ، کار در برخی از نقاط جهان غیر ممکن خواهد شدبه گزارش کارشناسان سازمان ملل به د

کشور جهان مقدم بر همه کشور های آسیایی از جمله اندونزی، مالزی، چین، هند و بنگالدش کاهش  1٠محصول ناخالص ملی 

 ٠.٢درصد، هند  ٠محصول ناخالص ملی تایلند  ٢٥٠٥حاطرنشان می سازد مثال ممکن است در سال  "رویترز"خبرگزاری .پیدا کند

 .درصد کاهش یابد ٥.٨درصد و چین به میزان 

، مدیر بنیاد بین المللی سالمتی و محیط زیست زالند نو اعالم کرد تغییر آب و هوا منجر به ( Tord Kjellstrom)تورد کلیستروم

این فصول می شود و در این رابطه نیاز به استراحت کارکنان طوالنی شدن گرمترین فصل های سال و باال رفتن دمای هوا در 

 .بیشتر خواهد شد

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http4٠٢4٥1٢3٥٥4٢11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13910427001244
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 1۹۳۱مرداد  11: تاریخ

    های غذایی در جهان استهای غذایی در جهان است  بحران غذایی یمن یکی از بدترین بحرانبحران غذایی یمن یکی از بدترین بحران

بیش از نیمی از . تر شود ها شرایط وخیم رود با ادامه درگیری کنند و انتظار می بیش از نیمی از جمعیت یمن در بحران زندگی می

طبق ارزیابی مشترک . تر شود ن وضعیت وخیمرود ای برند و اگر جنگ ادامه پیدا کند انتظار می سر می جمعیت یمن در بحران به

نتایج هشداردهنده . رو هستند با ناامنی شدید غذایی روبه( استان ٢٢استان از  4٢)ای از یمن  های گسترده جدید سازمان ملل بخش

 .رود دیده رو به وخامت می است و چنانچه جنگ ادامه یابد وضعیت در مناطق آسیب

بیش از نیمی از . تر شود ها شرایط وخیم رود با ادامه درگیری کنند و انتظار می بحران زندگی می بیش از نیمی از جمعیت یمن در

طبق ارزیابی مشترک . تر شود رود این وضعیت وخیم برند و اگر جنگ ادامه پیدا کند انتظار می سر می به جمعیت یمن در بحران

نتایج هشداردهنده . رو هستند با ناامنی شدید غذایی روبه( استان ٢٢ استان از 4٢)ای از یمن  های گسترده جدید سازمان ملل بخش

 .رود دیده رو به وخامت می است و چنانچه جنگ ادامه یابد وضعیت در مناطق آسیب

عنوان یک مقیاس جامع در زمینه امنیت غذایی تأیید کرده است که بیش از نیمی از جمعیت یمن  به IPCهای  آخرین تحلیل

رو  ها برای تهیه غذای خود با سختی شدیدی روبه در صد جمعیت بعضی استان 3٥. بحرانی یا اضطراری دارندوضعیت تغذیه 

 .هستند

: حداقل، زرد روشن: سبز. )درباره یمن است که وضعیت هر استان را مشخص کرده است IPCنقشه فوق برگرفته از اطالعات 

 (قحطی: ی و قرمز تیرهاضطرار: بحرانی، قرمز روشن: کننده، زرد تیره نگران

 ٢٥4٥از ژوئن سال . وضعیت غذای حداقل هفت میلیون نفر از مردم یمن یعنی یک چهارم جمعیت کشور در سطح اضطراری است

بندی پنج  فاز سوم رده)کنند  میلیون نفر از مردم یمن در وضعیت بحرانی زندگی می 3.4. درصد افزایش یافته است 4٥این عدد 

 (.به رنگ زرد تیره در نقشه مشخص شده استکه  IPCای  مرحله

های غذایی  بحران غذایی یمن یکی از بدترین بحران. دهد دامنه گسترده بحران انسانی در یمن را به روشنی نشان می( IPC)نتایج 

ای دیده  یمن آسیب گسترده. اند کشور و مردم یمن از جنگ تلفات زیادی دیده. شود در جهان است و وضعیت آن مدام بدتر می

 .امنیت غذایی مردم به شدت غیر قابل قبول است. است

 عوامل ناامنی غذایی

ترین این عوامل کمبود سوخت برای پخت و پز و حمل  برای مثال یکی از مهم. عوامل زیادی باعث ناامنی غذایی در یمن شده است

هایی که کمبود آن کاالها و یا  ت کشور در بخشهمچنین محدود شدن واردا. و نقل کاالها، ابزارها و محصوالت کشاورزی است

واردات غذا و سوخت . دهد نیز یکی دیگر از این عوامل است محصوالت دسترسی عمومی مردم را به مواد غذایی ضروری کاهش می

اوجود آن که ب. درصد از نیاز سوخت کشور را تأمین کرد 4٢بود و تنها  ٢٥4٥ترین میزان خود از اکتبر  در پایین ٢٥4٠در مارس 

درصد باالتر از نرخ قبل  4٥تا  4٢های اخیر کاهش یافته است قیمت داخلی گندم در ماه می امسال  قیمت جهانی گندم در ماه

 .بحران بود

درصد نیروی کار آن زندگیشان از طریق کشاورزی  ٥٥کشوری که )کمبود بذر و کود نیز تولید محصوالت کشاورزی در سراسر یمن 

ها در  و جاری شدن سیل و حمله ملخ ٢٥4٥دو گردباد در نوامبر . فلج کرده است( شود ای وابسته به کشاورزی تأمین میه یا فعالیت

 .گرفتاری مردم یمن را تشدید و تولید و دسترسی به غذا را در یمن محدود کرد ٢٥4٠آوریل 
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ورزی و سواحل برای ماهیگیری را محدود کرده های کشا های متعدد شده و دسترسی به زمین جایی های یمن باعث جابه درگیری

محدودیت واردات مواد غذایی اصلی به یمن و حمل و . زده است همین امر به معیشت کشاورزان و ماهیگیران آسیب جدی. است

نقل محدود محصوالت کشاورزی بسیاری از مردم یمن را وادار کرده است از طریق کشاورزی در حیاط خانه و نگهداری طیور 

حل سیاسی  اندیشی کنند، اما ناامنی غذایی یمن همچنان ادامه دارد و تا یافته شدن راه کوچک سعی کنند برای این وضعیت چاره

تر  یابد و وضع وخیم برند افزایش می شان به این شکل رنج می برای این منطقه شمار افرادی که برای تهیه غذای خود و خانواده

 .شود می

 سوءتغذیه در یمن

های یونیسف حدود سه میلیون کودک زیر پنج سال، زن باردار و شیرده نیاز به خدمات درمانی و پیشگیری از  اساس دادهبر 

( جنوبی)سوءتغذیه در استان تعزسفلی . های کشور در وضعیت هشدارآمیز است سوءتغذیه در بسیاری از استان. سوءتغذیه حاد دارند

درصد ماهیگیری سنتی  3٥برای مثال در این دو منطقه حدود . درصد رسیده است ٢4.4در صد و در استان حدیده به  ٢٥.4به 

های غذایی و  سراسر یمن به ارسال کمک. ماهیگیری نصف شده است ٢٥41های دیگر نسبت به سال  کاهش یافته است و در استان

های غذایی اضطراری دریافت کردند،  یمن کمک میلیون نفر در ٠.٠حدود  ٢٥4٠آوریل  ٠٥از ژانویه تا . کشاورزی نیاز حیاتی دارد

 .های فوری غذایی نیاز دارند ها نفر دیگر نیز به کمک اما نتیجه قابل توجهی گرفته نشد و میلیون

 نجیبه محبی: ترجمه و تلخیص

 :منابع

متن حاضر ترجمه و تلخیص خبری است از سایت فائو به آدرس  -4

icode/14٢4٨٢/item/en/story/news/org.fao.www//:http  وIPC  به آدرس

AcuteFoo_٢٥4٠June_Yemen_IPC_4/docs/ipcinfo/upload_user/fileadmin/org.ipcinfo.www//:http

pdf.CommunicationBrief_dInsecurityAnalysis است. 

ها و نیروهای القاعده  آغاز شد و در ادامه جنگ داخلی بین حوثی ٢٥44بحران یمن از سقوط عبداهلل بن صالح در سال : مترجم -٢

 .تر کرد عربستان سعودی مشکالت یمن را پیچیده و حمله

/news/fa/ir.iana.www//:http٠٢31٨D%/٨%A٨%D٨%D%AD٨% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fao.org/news/story/en/item/419189/icode/
http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/1_IPC_Yemen_June2016_AcuteFoodInsecurityAnalysis_CommunicationBrief.pdf
http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/1_IPC_Yemen_June2016_AcuteFoodInsecurityAnalysis_CommunicationBrief.pdf
http://www.iana.ir/fa/news/32748/%D8%A8%D8%AD%D8%25
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 1۹۳۱مرداد  1۱: تاریخ

بازنگری تولید غالت با افزایش جهانی بازنگری تولید غالت با افزایش جهانی / / 36۶036۶0  --36۶036۶0سال های سال های چشم انداز جدید بازار جهانی غالت برای چشم انداز جدید بازار جهانی غالت برای 

  تولید گندمتولید گندم

تغییر  4٠/٢٥4٥میلیون تن است که نسبت به میزان سال  ٢٥٢٠حدود  ٢٥4٠/43بینی فائو برای تولید جهانی غالت سال  پیش

تولید گندم، دلیل اصلی بازنگری در تولید انداز  چشم. بینی شده در ماه آوریل است چندانی نداشته، ولی اندکی بیشتر از میزان پیش

 .غالت این ماه است

ریزی و اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، گزارش نگاه اجمالی فائو به عرضه  به گزارش ایانا به نقل از موسسه پژوهش های برنامه

 .و تقاضای غالت در جهان منتشر شد

ارزیابی تفصیلی تولید و . کند رهای جهانی این محصوالت را فراهم میانداز جدیدی از بازا بررسی عرضه و تقاضای غالت، چشم

انداز محصوالت و وضعیت مواد  همچنین وضعیت عرضه و تقاضای غالت در کشور و منطقه که هر سه ماه یک بار در گزارش چشم

 .المللی است شود، مکمل خالصه گزارش ماهانه این سازمان بین غذایی توسط فائو منتشر می

انداز مواد غذایی دوبار در سال  تر در بازارهای جهانی غالت و سایر مواد غذایی مهم در گزارش چشم های دقیق ین تحلیلهمچن

بهمن  4٥)فوریه  1های  در تاریخ ٢٥4٠در سال ( فائو)شود گزارش خالصه ماهانه سازمان جهانی خواربار و کشاورزی  منتشر می

 3، (4٠٢٥خرداد  4٠)ژوئن  ٢ ،(4٠٢٥اردیبهشت  4٠)می  ٥ ،(4٠٢٥فروردین  4٢)یل آور 3  ،(4٠٢1اسفند  4٠)، مارس (4٠٢1

 4٨)دسامبر  ٨و ( 4٠٢٥آبان  ٢٥)نوامبر  4٥، (4٠٢٥مهر  4٥)اکتبر  ٠، (4٠٢٥شهریور  4٨)سپتامبر  ٨، (4٠٢٥تیر  43)ژوئیه 

 .شود منتشر می( 4٠٢٥آذر 

تجارت مصرف و موجودی ذخایر غالت، ارائه و مورد برسی قرار گرفته   رضه،ع های تولید، بینی شاخص در گزارش حاضر، خالصه پیش

از سوی موسسه پژوهش  ٢٥از سوی فائو منتشر شده است که در مرداد ماه  4٠٢٥اردیبهشت  4٠برابر با  ٢٥4٠می  ٥  که در تاریخ

 .های کشاورزی ترجمه و منتشر شده است

 36۶0/ ۶0در انداز تولید و ذخایر جهانی غالت  بهبود چشم

تغییر  4٠/٢٥4٥میلیون تن است که نسبت به میزان سال  ٢٥٢٠حدود  ٢٥4٠/43بینی فائو برای تولید جهانی غالت سال  پیش

انداز تولید گندم، دلیل اصلی بازنگری در تولید  چشم. بینی شده در ماه آوریل است چندانی نداشته، اما اندکی بیشتر از میزان پیش

میلیون تن بیشتر از میزان  1میلیون تن برسد که  343به حدود  ٢٥4٠رود تولید گندم در سال  انتظار می.غالت این ماه است

بازنگری افزایشی تولید . است ٢٥4٥کمتر از میزان رکورد سال ( درصد ٢.٢)میلیون تن  4٠بینی ماه گذشته است، اما هنوز  پیش

گندم در روسیه، اوکراین و اتحادیه اروپا به دلیل شرایط جوی مساعد در  انداز تولید گندم به طور عمده بازتابی از بهبود چشم

بینی اخیر فائو برای  باشد پیش بینی شده در هند می میزان افزایش تولید گندم در این کشورها بیش از کاهش پیش.زمستان هست

ذشته تغییر چندانی نداشته، اما اشاره میلیون تن است که نسبت به ماه گ 4٠41حدود  ٢٥4٠تولید جهانی غالت دانه درشت سال 

بینی اخیر میزان تولید ذرت در کشورهای  دارد، بر اساس پیش ٢٥4٥در مقایسه با سال ( میلیون تن 44.٢)به افزایش یک درصدی 

جبران  انداز تولید ذرت در برزیل جنوب آفریقا به دلیل شرایط خشکسالی کاهش خواهد یافت، اما این تنزل تولید با بهبود چشم

میلیون تن است که نسبت به ماه گذشته تغییر چندانی  1٢٥بینی اخیر فائو برای میزان تولید جهانی برنج حدود  پیش.خواهد شد

نینو در چند ماه  ها ال بینی در واقع، هر چند بر اساس پیش. اشاره بر افزایش یک درصدی دارد ٢٥4٥نداشته، اما در مقایسه با سال 
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رسد و این رویداد با کشت عمده برنج در نیمکره شمالی همزمان است اما پیش از شرایط جوی نامساعد موجب  یآینده به پایان م

 .وارد آمدن خسارت به محصول برنج در امتداد و جنوب خط استوا شده است

که اندکی  میلیون تن باشد ٢٥1٢حدود ( هجری شمسی ٢٠/4٠٢٥)میالدی  43/٢٥4٠شود مصرف جهانی غالت در  بینی می پیش

باشد که نمایانگر دومین  می 4٠/٢٥4٥بیشتر از میزان برآورد سال ( میلیون تن ٢3)درصد  4.4بیشتر از ماه گذشته است و فقط 

 .سال متوالی رشد کمتر از روند است

مصرف بینی اخیر،  بر اساس پیش. باشد دلیل عمده کندی رشد مصرف غالت، کاهش رشد مصرف غالت به عنوان خوراک دام می

-43رود مصرف غذایی گندم در  انتظار می. باشد که از سال گذشته تغییر چندانی نداشته است میلیون تن می 3٢1کل گندم حدود 

 4.٨یابد و این در حالی است که مصرف گندم به خوراک دام با کاهش  حدود یک درصد افزایش می 4٠/٢٥4٥در مقایسه با  ٢٥4٠

درصد بیشتر از  4.٥شود که حدود  بینی می میلیون پیش 4٠٢٢انی غالت دانه درشت تقریبا مصرف جه.درصدی مواجه خواهد بود

 .میلیون برسد 4٥٢٠درصدی به  ٢.1شود مصرف ذرت در میان غالت دانه درشت مهم با رشد  بینی می پیش. باشد می 4٠/٢٥4٥

شود مصرف کل جو  بینی می ز سوی دیگر، پیشا. باشد ای آن می درصدی در مصرف علوفه ٠دلیل اصلی افزایش مصرف ذرت، رشد 

درصدی در مصرف جو به عنوان خوراک دام  ٠.1دلیل اصلی این تنزل، کاهش . میلیون تن برسد 41٥درصدی به  ٢.3با کاهش 

بر همین اساس مصرف . میلیون تن برسد ٥٥٠به  43/٢٥4٠درصدی در  4.٥رود مصرف جهانی برنج با افزایش  انتظار می. است

 .درصدی مصرف غذایی برنج در سال، ثابت باقی خواهد ماند 4.٠ه برنج در جهان با رشد سران

میلیون  ٠4٥به حدود  43/٢٥4٠رود ذخایر جهانی غالت در  های اخیر فائو برای تولید و مصرف غالت، انتظار می بینی بر اساس پیش

 .است 4٠/٢٥4٥ن برآورد از میزا( میلیون تن ٢4)درصدی  ٠.٠تن تنزل یابد که نمایانگر کاهش 

برای ( ماه آوریل)بینی مقدماتی فائو  میلیون تن بیشتر از میزان پیش 1بینی اخیر فائو برای ذخایر جهانی غالت حدود  پیش

انداز تولید جهانی غالت است، نسبت ذخایر به مصرف جهانی غالت علیرغم کاهش  باشد که بازتابی از بهبود چشم می ٢٥4٠/43

درصد در  ٢٠.1درصد سال گذشته به  ٢1.٢ساالنه در ذخایر جهانی به طور جزئی کاهش خواهد یافت و از  بینی شده پیش

 .خواهد رسید ٢٥4٠/43

میلیون تنی مواجه شود و این در حالی است که میزان کاهش ذخایر  ٥رود در میان غالت مهم، ذخایر برنج با کاهش  انتظار می

رود میزان کاهش ذخایر غالت  شود کشورهایی که انتظار می بینی می میلیون تن پیش ٨گندم و غالت دانه درشت هر یک بیش از 

  ،(میلیون تن 4.٢)، مراکش  (لیون تنمی  ٢.٨)، تایلند (میلیون تن 1.3)برزیل : ها حداقل یک میلیون تن باشد به قرار زیرند در آن

 (.یک میلیون تن)و آفریقای جنوبی ( میلیون تن 4.٥)، آرژانتین (میلیون تن 4.٨)ایران 

میلیون  ٠٠3میلیون تن افزایش داده شده و به  ٢پس از ماه اخیر حدود  43/٢٥4٠بینی برای میزان تجارت جهانی غالت در  پیش

تجارت جهانی غالت در . باشد ش تجارت جهانی غالت، بازنگری فرآیند در تجارت گندم و ذرت میدلیل عمده افزای. تن رسیده است

 .خواهد بود 4٠/٢٥4٥درصد کمتر از میزان برآوردی برای  4.٨میلیون تن یا  3این سطح حدود 

شود به  بینی می حاضر پیش باشد که در حال کاهش ساالنه تجارت جهانی غالت بازتابی از تنزل تجارت جهانی غالت دانه درشت می

 1)میلیون تن  3تجارت جهانی غالت دانه درشت به دلیل کاهش خرید جو و سورگوم توسط چین حدود . میلیون تن برسد 4٠٢

 .است 4٠/٢٥4٥کمتر از ( درصد

است اما کاهش کمتر  4٠/٢٥4٥میلیون تن برسد که از میزان برآوردی  4٠٥همچنین انتظار بر آن است که تجارت جهانی ذرت به 

بینی شده در واردات ذرت اتحادیه اروپا به طور عمده با افزایش واردات کشورهای جنوب آفریقای گرفتار در خشکسالی جبران  پیش

میلیون تن برسد که اندکی  4٥1به ( ژوئن/ ژوئیه) 43/٢٥4٠بینی اخیر حاکی از آن است که تجارت گندم در  پیش.خواهد شد
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است و بخش عمده این افزایش بازتابی از خرید زیادتر توسط مراکش به دلیل  4٠/٢٥4٥میزان برآوردی بیشتر از ( درصد 3.٥)

 .کاهش تولید گندم این کشور است

باشد و برخی از کشورها به ویژه ایران حتی کمتر از سال  4٠/٢٥4٥رود میزان واردات گندم بیشتر کشورها مشابه با  انتظار می

میلیون تن برسد که اندکی  11به  ٢٥43شود تجارت جهانی برنج در سال تقویمی  بینی می پیش. گذشته گندم وارد خواهند کرد

بینی  دلیل اصلی کاهش تجارت جهانی برنج، پیش. است ٢٥4٠رصد کمتر از برآورد برای د ٢بینی ماه گذشته و  کمتر از پیش

 .افزایش تولید برنج در آسیا و بالتبع تنزل واردات در منطقه و نیز کاهش دسترسی صادراتی در مناطق در مناطق عمده است

 بندی جمع

تغییر  ٢٥4٥یلیون تن است که نسبت به میزان سال م ٢٥٢٠حدود  ٢٥4٠بینی اخیر فائو برای تولید جهانی غالت سال  پیش

انداز تولید گندم در اروپا، روسیه و  بهبود چشم. بینی شده در ماه آوریل است چندانی نداشته، ولی اندکی بیشتر از میزان پیش

 .اوکراین دلیل اصلی بازنگری در تولید غالت این ماه است

میلیون تن باشد که فقط  ٢٥1٢حدود ( هجری شمسی ٢٠/4٠٥٢)میالدی  43/٢٥4٠شود مصرف جهانی غالت در  بینی می پیش

کاهش رشد مصرف غالت به عنوان خوراک دام، دلیل . باشد می 4٠/٢٥4٥بیشتر از میزان برآورد سال ( میلیون تن ٢3)درصد  4.4

 .عمده کندی رشد مصرف غالت برای دومین سال متوالی است

میلیون تن  ٠4٥به حدود   4٠/٢٥4٥کاهش از   (میلیون تن ٢4)درصد  ٠.٠با  43/٢٥4٠ر شود ذخایر جهانی غالت د بینی می پیش

نسبت به ذخایر به مصرف . باشد می( ماه آوریل)بینی مقدماتی فائو  میلیون تن بیشتر از پیش 1تنزل یابد، اما با این حال حدود 

 .رسید 43/٢٥4٠درصد در  ٢٠.1درصد سال گذشته به  ٢1.٢جهانی به طور جزئی کاهش خواهد یافت و از 

بینی ماه گذشته  میلیون تن بیشتر از پیش ٢میلیون تن برسد که حدود  ٠٠3به  43/٢٥4٠رود تجارت جهانی غلت در  انتظار می

 .خواهد بود 4٠/٢٥4٥کمتر از میزان تجارت برآوردی برای ( درصد 4.٨)میلیون تن  3باشد ولی هنوز  می

/news/fa/ir.iana.www//:http٠٠٥4٠DA%/%٨٠%D٨% 
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 گزاشات جهانی
 آیانا - 1۹۳۱مرداد  12: تاریخ

  سالمتی گالیفوسیت تأیید شدسالمتی گالیفوسیت تأیید شد

کرد که میزان اعالم  ٢٥4٠مه  4٠ای مورخ  در بیانیه( فائو)سازمان بهداشت جهانی و سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد 

زا نیست و گالیفوسیت مورد استفاده در گیاهان تراریخته نیز مطمئن و  ن های کشاورزی، سرطا گالیفوسیت مورد استفاده در غلظت

 .زا است غیر سرطان

اعالم کرد که میزان  36۶0مه  ۶0ای مورخ  در بیانیه( فائو)سازمان بهداشت جهانی و سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد 

زا نیست و گالیفوسیت مورد استفاده در گیاهان تراریخته  ن های کشاورزی، سرطا یفوسیت مورد استفاده در غلظتگال

 .زا است نیز مطمئن و غیر سرطان

به گزارش خبرنگار ایانا، کارشناسان در نشست مشترک سازمان بهداشت جهانی و سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد درباره 

های  ها و بررسی در ژنو سوئیس برگزار شد، بعد از ارزیابی ٢٥4٠مه  4٠-٢ها که مورخ  کش ها و آفت کش یمانده علفبررسی اثرات باق

گسترده در خصوص باقیمانده گالیفوسیت روی انواع محصوالت کشاورزی، غذای انسان و محیط زیست، در پایان این نشست 

 .زایی ندارد ماری و سرطانتخصصی اعالم کردند که گالیفوسیت برای انسان خطر بی

کش است، در اغلب محصوالت مهندسی ژنتیک دنیا مورد استفاده قرار  ترین علف راندآپ و ماده مؤثره آن گالیفوسیت که پرمصرف

تر، احتمال داده شده بود که باقیمانده سم گالیفوسیت در محصوالت غذایی تراریخته باعث بروز نوعی سرطان به نام  پیش. گیرد می

این احتمال توسط دانشمندان مورد بررسی دقیق و کامل قرار گرفت و در نهایت، پس از . شود می(NHL)فوم غیر هوچکینی لن

دهنده وجود ارتباط بین کاربرد گالیفوسیت و محصوالت  گونه مدارکی که نشان ارائه و بحث در خصوص این نتایج اعالم شد که هیچ

 .اردتراریخته و بروز سرطان باشد، وجود ند

زایی احتمالی گالیفوسیت در طیف وسیعی از موجودات زنده مورد  ها، اثرات سمیت و بیماری الزم به ذکر است که در این بررسی

های پستانداران در محیط آزمایشگاهی و محیط طبیعی، سلول  ها، اثر گالیفوسیت در سلول در این آزمایش. آزمایش قرار گرفت

حاصل کلیه این . ها در داخل بدن و در محیط آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفت ولیتدر محیط آزمایشگاهی، متاب  باکتری

زایی داشته باشد ولی غلظت گالیفوسیت  ها نشان داد که گرچه گالیفوسیت در مقدارهای بسیار باال ممکن است بیماری آزمایش

 . آورد گونه بیماری و سرطان را به وجود نمی مورد استفاده در کشاورزی هیچ

ها  این آزمایش. زایی گالیفوسیت بر روی موش نیز انجام شده است هایی نیز درباره احتمال سرطان عالوه بر اینها مطالعات و آزمایش

شود؛ اما ممکن است در دوزهای بسیار باال منجر به بروز بیماری در  نیز نشان داد که گالیفوسیت در موش هم باعث سرطان نمی

کش در خاک دوامی ندارد و  این علف. کش سیستمیک با نام تجاری رانداپ است یفوسیت یک علفگفتنی است، گال. موش شود

کش یکی از پرکاربردترین و مهمترین  این علف. کنند عنوان یک ماده غذایی مصرف می های خاک به سرعت آن را به میکروب

با این حال، برخی محافل غیرعلمی با . گیرد رار میهاست که سالیان سال است در اغلب مزارع کشاورزی مورد استفاده ق کش علف

کش و در واقع، محصوالت تراریخته  ای علیه این علف سازی رسانه های مغشوشی اقدام به جنجال و جریان دستاویز قراردادن گزارش

 .کش کرده بودند مقاوم به این علف

کش  انی و سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد، علفبدین ترتیب، طبق جدیدترین گزارش منتشر شده توسط سازمان بهداشت جه

 ./شود گونه بیماری و سرطان نمی گالیفوسیت مورد استفاده در کشاورزی و محصوالت مهندسی ژنتیک، ایمن است و باعث بروز هیچ

/news/fa/ir.iana.www//:http٠٢٢٠1D%/٨%B٠%D٢% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 1۹۳۱مرداد  12: تاریخ

  بیوتیک در حیوانات کاهش یابدبیوتیک در حیوانات کاهش یابد  رویه آنتیرویه آنتی  مصرف بیمصرف بی

، توصیه کرد که داروهای کولیستین سولفات تنها باید (EMA:European Medicines Agency) آژانس پزشکی اروپا

 .سراسر اتحادیه اروپا کاهش یابدعنوان راه دوم درمان در حیوانات استفاده شود و باید فروش آن در  به

، توصیه کرد که داروهای کولیستین سولفات تنها (EMA:European Medicines Agency)آژانس پزشکی اروپا 

 .عنوان راه دوم درمان در حیوانات استفاده شود و باید فروش آن در سراسر اتحادیه اروپا کاهش یابد باید به

زمانی که در انسان . رود ها به کار می لفات در انسان و حیوانات به عنوان را ه درمان عفونتسال است که کولیستین سو ٥٥بیش از 

بیوتیک استفاده  ها مقاومت نشان دهد، به عنوان آخرین چاره درمان از این آنتی های ناشی از باکتری به دیگر آنتی بیوتیک عفونت

های اخیر افزایش یافته  ها، مصرف کولیستین سولفات در سال بیوتیک نتیهای دیگر از آ دلیل مقاومت به کالس تا حدودی به.شود می

 .شود های معمول در حیوانات، استفاده می بیوتیک عنوان یکی از پنج آنتی به طوری که امروز در اتحادیه اروپا از آن به

کارسبب جلوگیری از گسترش  ن با این حال، آژانس پزشکی اروپا، توصیه به قطع استفاده از آن کرده است ، چرا که با ای

 .های خطرناک و مقاوم خواهد شد باکتری

ناشی از ژن )ها به کولیستین سولفات  کمیسیون اروپا در حال تحقیق روی روشی جدیدی است تا راهی در برابر مقاومت باکتری

MCR-4 :کندپیدا ( دهد ها را می بوتیک ها امکان مقاومت در مقابل به آنتی ژنی که به باکتری. 

درصد در سطح اتحادیه اروپا بین  ٠٥پزشکی حدود  گفتنی است، با توجه به آمار، میزان فروش کولیستین سولفات در مراکز دام

های  بنابراین کشورهای عضو باید در راه کاهش بیشتر فروش این دارو، به روش. کاهش یافته است ٢٥4٠و  ٢٥44های  سال

 .تری روی آورند دقیق

های دیگر نباید جایگزین کولیستین سولفات شود، بلکه برای حل مسئله باید  بیوتیک روپا توصیه کرده است که آنتیآژانس پزشکی ا

 ./از اقدامات دیگر مانند بهبود شرایط کشاورزی، امنیت زیستی بین چرخه تولید و واکسیناسیون دام استفاده شود
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 1۹۳۱مرداد  12: تاریخ

  استراتژی مکانیزاسیون؛ به کدام سو؟استراتژی مکانیزاسیون؛ به کدام سو؟

ای  برای حل این چالش نیاز به مجموعه. رود شمار می المللی به نبود امنیت غذایی در منطقه جنوب صحرای آفریقا، یک نگرانی بین

حل  ها را تجزیه و تحلیل کرد و به راه تری داده اطالعات درباره کشاورزی کشورهای منطقه است تا بتوان به شکل درستاز 

 .تری رسید مناسب

برای حل این چالش نیاز به . رود شمار می المللی به نبود امنیت غذایی در منطقه جنوب صحرای آفریقا، یک نگرانی بین

ها را تجزیه و تحلیل  تری داده درباره کشاورزی کشورهای منطقه است تا بتوان به شکل درستای از اطالعات  مجموعه

 .تری رسید حل مناسب کرد و به راه

رود، پس باید برای پیشرفت کشاورزی از  شمار می با توجه به اینکه توسعه کشاورزی منطقه در حوزه امنیت غذایی از موارد مهم به

 .ی مکانیزاسیون استفاده شودابزار مهم در این راه یعن

 .طور قابل توجهی متفاوت از کشورهای همسایه خود است رشد نسبی بخش کشاورزی در مناطق مختلف جنوب صحرای آفریفا به

قرار است در این مقاله به بررسی استراتژی مکانیزاسیون در منطقه کشاورزی با مقیاس کوچک پرداخته شود و در این راستا از 

همچنین با . بینی شده جمعیتی در کشورهای مختلف جنوب صحرای آفریقا هم استفاده شده است ر دسترس و آمار پیشهای د داده

توجه به اینکه مکانیزاسیون کشاورزی یک مفهوم گسترده است، در این مقاله تنها سعی شده تا به بررسی میزان استفاده از تراکتور 

 .در این کشورها بپردازد -سیون کشاورزیآالت در مکانیزا عنوان یکی از ماشین به-

نظر  آالت کشاورزی و افزایش تولید مواد غذایی در کشورهای جنوب صحرای آفریقا، افراد صاحب برای افزایش بازدهی بازار ماشین

ین چنانچه همچن. های الزم را به کشاورزان ارائه کنند برداری و نگهداری از تجهیزات، آموزش در این حوزه باید درباره بهره

ویژه در  تر کردن کارها کمک کند، توضیحات الزم را به تواند به آسان تکنولوژای پیشنهاد دادند، درباره کارآیی و اینکه چگونه می

 .های آموزشی بدهند چارچوب برنامه

 تضاد میان تعداد تراکتور در کشورهای منطقه

هایی وجود دارد که میزان سطح مکانیزاسیون را  این راستا شاخص در. هدف اصلی مکانیزه کردن، افزایش تولیدات کشاورزی است

گذاران  های زراعی یک شاخص در دسترس است تا به سیاست هزار هکتار از زمین برای مثال تعداد تراکتور در یک. کند مشخص می

 .ندهای خود را برای توسعه کشاورزی اجرا کن های خصوصی کمک کند تا در این زمینه برنامه و شرکت

های زراعی در کشورهای  هزار هکتار از زمین اعالم کرد، تعداد تراکتور در یک ٢٥44در سال ( FAO)بر اساس گزارشی که فائو 

برای همان مدت  FAOهای آماری  رسیده و با توجه به داده ٢٥٥٠در  4.٠به  4٢٨٥جنوب صحرای آفریقا از دو دستگاه در سال 

 .هزار هکتار در کشور غنا است تراکتور در هر یکمشابه، نشان از کاهش تعداد 

و ابتدای سال  4٢٢٥ثابت بود، و پس از آن در پایان  4٢٢٥تا اواسط  4٢٨٥با این حال، برای ساحل عاج و کنیا، تعداد تراکتور از 

 .کمی افزایش یافت ٢٥٥٥

. افزایش یافت ٢٥٥٥تا اوایل  4٢٢٥افته و از پایان کاهش ی 4٢٢٥تا اواسط  4٢٨٥نو، از  در نهایت، این میزان در تانزانیا و گینه

 .(های زراعی کشورهای این منطقه است هزار هکتار از زمین دهنده تعداد تراکتور در هر یک نمودار زیر نشان)

مرز با  ، با توجه به افزایش و پیشرفت مکانیزاسیون در کشورهای آسیایی و کشورهای هم٢٥44بر اساس گزاش فائو در سال 

 .رو بوده است قیانوس آرام، کشورهای جنوب صحرای آفریقا با افزایش جزئی در مدت مشابه روبها
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 آالت کشاورزی ثیر هزینه نیروی کار در استفاده از ماشین تأ

چنانچه هزینه نیروی کار . آالت کشاورزی، هزینه نیروی کار است کننده برای میزان استفاده از ماشین یکی از عوامل تعیین

آالت پرهزینه نخواهند  ای برای استفاده از ماشین رزی در کشورهای جنوب صحرای آفریقا ارزان باقی بماند، کشاورزان انگیزهکشاو

با توجه . وری کشاورزی، میزان استفاده از تراکتور در این قاره را تحت تأثیر قرار داده است به این ترتیب، روند جمعیتی و بهره.داشت

 .درصد است ٨٥و  ٠٥د جمعیت ساکن در مناطق روستایی همچنان باال است، در مناطق مختلف بین به آمار جمعیتی، درص

شدت  این بدان معنی است که تولید محصوالت کشاورزی به. ها دارای نیروی کار بیشتر است بخش کشاورزی نسبت به سایر بخش

 .شود وابسته به ابزاری است که به کمک دست انجام می

نشینی و نرخ پایدار رشد کشاورزی باال، نشان از وجود یک بازار بالقوه و توسعه مکانیزاسیون حداقل در این گسترش سریع شهر

 .شمار آید آالت کشاورزی به تواند عاملی برای استفاده از ماشین کشورها است و می

 ٠3درصد،  ٥٠ساحل عاج به ترتیب ، نرخ رشد شهرنشینی در تانزانیا، نیجریه، غنا و ٢٥41بنا به گزارش سازمان ملل در سال 

افتد؛ بنابراین الزم است برای افزایش هزینه کار کشاورزی در این کشورها  اتفاق می ٢٥٥٥درصد تا سال  34درصد و  3٥درصد، 

آالت کشاورزی شتاب  های الزم صورت گیرد و به عبارت دیگر، احتمال زیاد دارد که تقاضا و نرخ استفاده از ماشین بینی پیش

 .یشتری بگیردب

درصد است که نشان از تأثیر  1.1درصد، پنج درصد و  3.1درصد،  ٠.1عالوه بر این، رشد کشاورزی در کشورهای یادشده به ترتیب 

 .باالی بخش کشاورزی در اقتصاد آن کشورها دارد

گذاری کنند  در آن مناطق سرمایهگذاران خصوصی در بخش کشاورزی بتوانند  گذاران و سرمایه تواند عاملی باشد تا سیاست این می

 .یا کسب و کاری راه بیندازند

 پا بازار تجهیزات کشاورزی چشم به راه کشاورزان خرده

سودآوری پایین کشاورزی . همچنین باید این مسئله را در نظر داشت که بازار تراکتور و دیگر تجهیزات کشاورزی جدا از هم نیست

ها برای استفده از  یکی از استراتژی. شان از یک محیط نامناسب برای مکانیزاسیون استو دسترسی دشوار به بازار کشاورزی ن

 .پا را هدف این بازار قرار بدهیم تواند این باشد که کشاورزان خرده تجهیزات می

دکی، نبود توان به دسترسی محدود به منابع مالی، تعمیرات، در دسترس نبودن قطعات ی هایی وجود دارد که می البته محدودیت

های کشاورزی و محدودیت در دسترسی به بازارها اشاره کرد؛ بنابراین، برای تجاری  آموزش کافی، محدودیت دسترسی به نهاده

 .پا در مقیاس کوچک، استراتژی تخصیص منابع باید در نظر گرفته شود کردن کشاورزان خرده

 بازار فروش تراکتور نیازمند دیدگاه متفاوت

. تواند بازار را به سمت فروش بیشتر پیش ببرد دازه مزرعه، سودآوری مزرعه و نوع مدل کسب و کار مکانیزه، مینظر از ان صرف

 .شود محیط کسب و کار و بافت محلی، عوامل مرتبط هستند که برای توسعه یک مدل کسب و کار در نظر گرفته می

کشاورزی با مقیاس کوچک، به استفاده از تجهیزات قدرتمند و . ته شوداندازه و نوع تراکتور باید در مواد مختلف کاربری در نظر گرف

تر مانند یک تراکتور با قدرت کمتر  آالت کوچک بهتر است از ماشین. رود، نیازی ندارد کار می یافته به بزرگی که در کشورهای توسعه

 .ده شوداستفا( walking tractor)یا از تراکتور با دو چرخ برای مزارع کوچک  HP 3٥از 

ویژه کسانی که درآمد کم دارند، قادر به پرداخت هزینه یک تراکتور نیستند؛ بنابراین اجاره دادن  پا، به همچنین، کشاورزان خرده

پژوهشگر دانشگاه کرنل ( Megan Sheahan)بر اساس گزارش مگان شاهان . تراکتور ممکن است یک استراتژی مناسبی باشد



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته دوم مرداد 

 

1۳۹ 
 

(Cornell University )مند به پژوهش در حوزه توسعه کشاورزی، امنیت غذایی و کاهش فقر در کشورهای جنوب  قهو عال

، معاون و رئیس دانشکده کسب و کار دانشگاه کرنل در سال (Christopher B .Barrett)صحرای آفریقا و هند و کریستوفر برت 

هایی برای اجاره و یا اشتراک وسایل  ت، پس باید زمینهمالکیت ماشین آالت کشاورزی در میان کشاورزان آفریقایی نادر اس": ٢٥41

 ".برای کسانی که تجهیزات ندارند، فراهم شود

تواند در زمینه بازار مکانیزاسیون نوپا در کشورهای جنوب صحرای آفریقا کارآمد  تنهایی نمی ترتیب، مدل کسب و کار سنتی به بدین

 .پا، باید بخشی از استراتژی مکانیزاسیون باشد ن دو مدل برای کشاورزان خردهاجاره، استخدام خدمات و یا ترکیبی از ای. باشد

های تجاری  پا، بلکه برای کشاورزان در رده متوسط درآمد، فروشندگان یا شرکت تنها برای کشاورزان خرده تواند نه این مدل می

 .کوچک مفید باشد

 چالش اصلی؛ تأمین مالی مکانیزاسیون کشاورزی

نظر داشت که استراتژی کسب و کار برای افزایش استفاده از تراکتور در کشاورزی در مقیاس کوچک محدود به توسعه  این را باید

وری کشاورزی در کشورهای جنوب صحرای آفریقا، تأمین  یکی از موانع عمده برای بهبود بهره. شود یک مدل کسب و کار خوب نمی

گذاران خصوصی نقش مهمی در تأمین مالی پایدار و سازگار با زمینه  ین و سرمایهگذاران، متخصصان توسعه، خیر سیاست.مالی است

 .کنند کسب و کار این کشورها بازی می

برای غلبه بر مشکل . پا بدون کمک مالی، استطاعت الزم را برای خرید یک تراکتور ندارند این در حالی است که کشاورزان خرده

های تعاونی یا دادن امکان خرید تجهیزات به شکل گروهی، زمینه استفاده  ن به شکل انجمنتوان با سازماندهی کشاورزا مالی، می

 .مدت مؤثر باشد تواند تنها در کوتاه حل می ناگفته نماند، این راه. آنها از تجهیزات را فراهم کرد

ی در حال توسعه است و در این راستا، با این حال، صرف نظر از مالکیت تجهیزات، تأمین مالی مانعی برای مکانیزاسیون در کشورها

دلیل ریسک و نبود اطمینان، به تأمین مالی کسب و کار در حوزه کشاورزی کمتر تمایل دارند تا در این راه قدم  ها هم به بانک

رزان بود، اما در گذشته، تنها دولت بازیگر نقش اول برای توسعه استراتژی، تأمین مالی کل عملیات و ارائه خدمات به کشاو.بردارند

در همین راستا، مشارکت بخش دولتی و خصوصی . رو شد و نتوانست به نتایج مورد انتظار دست یابد این رویکرد با شکست روبه

ها، ایجاد صندوق حمایتی مالی از سوی  یکی دیگر از گزینه. تواند تاثیرگذار باشد ویژه در این بازار نوپا، می برای تأمین مالی به

 .گفتنی است در هر صورت، استراتژی مکانیزاسیون باید به سوی بخش خصوصی پیش رود. لت استخیرین و دو

. گیری واقع شود برای توسعه استراتژی مکانیزاسیون و برای رسیدن به کسب و کار مناسب، باید میزان موفقیت طرح، مورد اندازه

گیری تعداد تراکتور فروش رفته و سود حاصله از فروش  ، اندازههای شناسایی میزان موفقیت در استراتژی مکانیزاسیون یکی از راه

عنوان تنها معیار  ها به البته این را باید در نظر داشت که این دسته از عوامل به شکل کلی هستند و نباید به این نوع از داده. آن است

 .میزان موفقیت اکتفا کرد
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