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 بنام خداوند متعال

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

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

 کلیک فرمائید  Bookmarkاخبار صرفا برروی عناوین در 

 

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

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

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

 .شود ای بازنشر می رسانه

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

http//:iccima.ir/fa/matboat.html 
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 آب
 فارس - ۶۰/۵۰/1۹:  تاریخ

  میلیون هکتار آبیاری تحت فشارمیلیون هکتار آبیاری تحت فشار  5.15.1میلیارد متر مکعب آب کشاورزی با اجرای میلیارد متر مکعب آب کشاورزی با اجرای   6.66.6جویی ساالنه جویی ساالنه   صرفهصرفه
هزار هکتار پروژه آبیاری تحت فشار در  025از ابتدای انقالب اسالمی تاکنون یک میلیون و : مشاور وزیر جهاد کشاورزی گفت 

 . جویی شده است میلیارد متر مکعب در مصرف آب کشاورزی صرفه 6.6کشور اجرا و ساالنه 

، عباس جهاد کشاورزی جنوب کرمانرسانی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان  پایگاه اطالعنقل از به  خبرگزاری فارسبه گزارش 

های نوین  طرح سامانه: زارع در حاشیه افتتاح پروژه آبیاری تحت فشار در روستای نورآباد دو از توابع شهرستان کهنوج اظهار داشت

آبیاری در دولت یازدهم با توجه به محدودیت منابع آب کشور، شرایط خشکسالی و از طرفی تأمین امنیت غذایی به دلیل 

 .طلبی مد نظر قرار دارد های نظام در بحث استقالل یاستس

همچنین با توجه به تأکید مقام معظم رهبری در نخستین مالقات با این دولت نسبت به اجرای آبیاری تحت فشار : وی بیان داشت

 .کار قرار دادیمتواند به بهبود وضعیت آبی کشور کمک کند، آن را در دستور  های اصلی که می به عنوان یکی از مصداق

بینی شده بود و از منابع ریالی بیشترین مطالبات در سطح  طی این چند سال اعتبارات خوبی در این بخش پیش: زارع تصریح کرد

های الزم برای استفاده از منابع ارزی و صندوق  اما از آنجا که این مبالغ پاسخگو نبود در ستاد پیگیری: وی افزود.کشور ایجاد شد

های نوین آبیاری انجام شد و در نهایت با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و تأیید  ملی در راستای اهداف اجرای سامانهتوسعه 

 .ریزی به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید سازمان مدیریت و برنامه

متر  455هزار و  4ر حدود در کل کشور با اجرای طرح آبیاری تحت فشار در هر هکتا: خاطرنشان کرد مشاور وزیر جهاد کشاوزری

درصد کاهش مصرف کود و سم  20درصد افزایش محصول و  05شود، عالوه بر آن حداقل  جویی در مصرف آب می مکعب صرفه

هزار هکتار  025از ابتدای انقالب اسالمی تاکنون در کل کشور یک میلیون و : های نوین آبیاری ادامه داد مجری طرح سامانه.داریم

جویی و افزایش محصول داشته  میلیارد متر مکعب در مصرف آب صرفه 6.6تحت فشار اجرا شده که ساالنه حدود  پروژه آبیاری

طی چند سال گذشته با توجه به وجود خشکسالی و عدم توسعه کشت طبق آخرین آمار وزارت جهاد کشاورزی : وی افزود.است

هزار هکتار سطح  055تا  455رسیده است و با وجود اینکه حدود  7.0میلیون هکتار اراضی آبی هستند که طبق آمار جدید به  7.8

 .زیر کشت کاهش یافته، اما به تولید اضافه شده است

در مناطقی مانند جنوب کرمان که تمام : زارع با تقدیر از کارهای انجام شده در بحث آبیاری تحت فشار در جنوب کرمان اضافه کرد

 .ورزی بوده برای دولت مهم است که شکوفایی در بخش اشتغال و اقتصاد داشته باشیمدرآمد و شغل مردم آن بر اساس کشا

اجرایی شده که این  برنامه خندوانهپروژه اجرا شده در شهرستان کهنوج با مشارکت : مشاور وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت

 .های دیگر استفاده کنیم ابع مالی آن برای پروژهحرکت صدا و سیما بسیار ارزشمند و قابل تقدیر است، همچنین امیدواریم از من

ها را مستند کنند تا  مشاور این پروژه با همکاری مدیر آن باید پروژه: برداران خاطرنشان کرد زارع با تأکید بر آموزش و بازدید بهره

 .ارزیابی و اثربخشی داشته باشند و به عنوان یک الگو ارائه شوند

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http50205056555256 
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 آب
 ایسنا - 13۶۰مرداد  2۵: تاریخ

  های مشارکتی در حوزه آب، برای ایجاد اعتماد بین دولت و مردمهای مشارکتی در حوزه آب، برای ایجاد اعتماد بین دولت و مردم  گیریگیری  تصمیمتصمیم

گیری در حوزه آب دخیل نکند، اعتماد بین این دو به  ها را در امر تصمیم تشکلتا وقتی که دولت، مردم و : یکی از کارشناسان گفت

 .وجود نخواهد آمد

ها را در امر  تا وقتی که دولت، مردم و تشکل: گذاری گفت شناس حوزه دموکراسی و سیاست یکی از کارشناسان جامعه

 .د آمدگیری در حوزه آب دخیل نکند، اعتماد بین این دو به وجود نخواه تصمیم

مشارکت مردم در : وگو با خبرنگار ایانا، با بیان این مطلب گفت گذاری، امروز در گفت شناس حوزه دموکراسی و سیاست جامعه

 .تواند در حل بحران آب مؤثر باشد ها، بهترین راهی است که می گیری تصمیم

مسیر با خواسته  گیرد، به نوعی همراه و هم آب به کار می محمد فاضلی با اشاره به اینکه همه راهکارهایی که دنیا برای اصالح قانون

ها و  گیرند؛ بنابراین باید تشکل نفعان مربوط به آب بسیار گسترده هستند و تمام اقشار را در بر می از آنجا که ذی: مردم است، افزود

، میان مردم شکل گرفته و به تحت چنین شرایطی است که اعتماد نسبت به دولت. ها دخیل کرد گذاری مردم را در سیاست

 .گذارند های آن احترام می خواسته

ترین مواردی است که ذهنیت  به گفته وی، دولتی شدن آب، مداخله دولت در برداشت آب و شرایط حقوقی حاکم بر آب از مهم

شفاف نبودن فضا را نیز رقم چنین شرایطی، . کند که خالء پایبندی و ثبات را احساس کنند مردم را به سمت و سویی هدایت می

 .کند خواهد زد که در نهایت، اعتماد را از مردم سلب می

گیری و اجرا ورود پیدا  ها در زمینه آب به تنهایی به حوزه تصمیم از آنجا که در تاریخ ایران، معموالً دولت: فاضلی معتقد است

های آب، هیچ سهمی نداشته و از این  نافع و حتی مضرات سیاستکنند که در م داران و مردم تصور می آبه اند، کشاورزان، حق کرده

 .رو باورپذیری آنها نسبت به بحران آب، کمی دشوار است

برگزار شده بود، متخصصان دعوت شده از کالیفرنیا معتقد میزگردی که در خبرگزاری ایانا این در حالی است که چندی پیش، در 

. توان کاری از پیش برد رابطه دولت و مردم بسیار مهم است؛ چراکه اگر این رابطه بر مبنای اعتماد و اطمینان نباشد، نمی: بودند

جویی  اندازند و کسی اقدامی جدی در خصوص صرفه ی چنین خالئی در میان باشد، همه نهادها تقصیرها را به گردن دیگری میوقت

 ./دهد انجام نمی

/news/fa/ir.iana.www//:http00578D%/7%D%AA7%B0% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.iana.ir/fa/news/32631/%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%D8%A2%D8%A8-%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://www.iana.ir/fa/news/33187/%D8%AA%D8%B5%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 

4 
 

 آب
 ایسنا - 13۶۰مرداد  1۱: تاریخ

  هدررفت ساالنه سه میلیارد دالر آب از طریق ضایعات محصوالت کشاورزیهدررفت ساالنه سه میلیارد دالر آب از طریق ضایعات محصوالت کشاورزی

بررسی مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب درباره ارزش اقتصادیِ آب از دست رفته ناشی از ضایعات محصوالت کشاورزی، 

 .دارداز هدررفت سالیانه سه میلیارد دالر آب از این طریق حکایت 

بحران آب و اهمیت تولیدات کشاورزی به لحاظ تامین امنیت غذایی باعث شد مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب به این 

بررسی مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب درباره ارزش اقتصادیِ آب از دست رفته ناشی از ضایعات .مساله ورود کند

 .الیانه سه میلیارد دالر آب از این طریق حکایت داردمحصوالت کشاورزی، از هدررفت س

 24به گزارش ایانا از پایگاه خبری اتاق ایران، این تحقیقات زیان اقتصادی ناشی از ضایعات را سه میلیارد دالر برآورد کرده است که 

 .شامل می شودرا  5020تا  5025درصد متوسط کل ارزش واردات محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی در سال های 

هزار نفر بود و ضایعات کشاورزی می توانست انرژی و  706میلیون و  88برابر با  20بر اساس این گزارش، جمعیت ایران در سال 

هزار نفر را تامین کند یا می توانست از واردات حدود پنج میلیون تن محصوالت کشاورزی 855میلیون و  2پروتئین روزانه 

پیوند راهکارهایی مانند ساماندهی، تجهیز، نوسازی، اصالح ساختار مکانیزاسیون کشاورزی و بهینه سازی در همین .جلوگیری کند

 .مصرف غذا باید در دستور کار قرار بگیرد

به کمک انستیتو بین المللی زیست فناوری و غذای ( فائو)البته پیش از این در سطح جهان، سازمان خواربار و غذای ملل متحد 

گزارشی در این زمینه ارایه کرد و به موضوع ایجاد ضایعات و دورریز غذا در کشورهای پردرآمد، درآمد متوسط  2555ل سوئد در سا

 . و کم درآمد پرداخت

 غذای دورریز کشورهای صنعتی معادل کل غذای جنوب صحرای آفریقا 

ی صنعتی مثل کشورهای در حال توسعه نشان می دهد میزان ضایعات غذا در کشورها 2555یافته های گزارش فائو در سال 

 . باالست اما تفاوتی بین این دو وجود دارد

درصد ضایعات در مراحل پس از برداشت محصول تا فرآوری آن ایجاد می شود اما در  45بیش از « در حال توسعه»در کشورهای 

 .هایی دور ریخته می شوددرصد غذا در خرده فروشی ها و در دست مصرف کننده ن 45بیش از « صنعتی»کشورهای 

میلیون تن است که این حجم از 222بر اساس مطالعات فائو، دورریزی غذا به دست مصرف کننده در کشورهای صنعتی معادل 

 .غذای دور ریخته شده تقریبا به اندازه کل غذای تولید شده در کشورهای جنوب صحرای آفریقاست

 اهمیت ضایعات غذایی  

 . زیاد اطالع نداشته باشند« ضایعات غذایی»آشنایند اما شاید از معنای واژه « دورریز غذا»با در ایران تقریبا همه 

گاهی بخشی از محصول در مراحل برداشت یا پس از آن به دالیل مختلفی از دست می رود؛ گاهی این محصول به دلیل سیستم 

ریختنی تبدیل می شود و گاهی خسارتی به آن وارد می نگهداری یا حمل و نقل کیفیت خود را از دست می دهد و به مواد دور

 .شود اما برای این ضایعات غذایی مقادیری آب صرف شده و قرار بوده است سود اقتصادی به دنبال داشته باشد

در همه کشورهای جهان کاهش ضایعات بر افزایش درآمد، بهبود امنیت غذایی، توسعه اقتصادی و حفظ محیط زیست اثرگذار است 

 . و در گزارش های فائو نیز این موارد به قدری اهمیت دارد که هیچ کشوری نمی تواند در برابر آن بی تفاوت باشد

همچنین روش ها و الگوهای تولید مواد غذایی و زیرساخت های داخلی هر کشور از مواردی است که روی ضایعات غذایی اثر می 

کشورها هر اندازه باشد، همه باید تالش کنند ضایعات غذایی را به حداقل گذارد یعنی سطح توسعه و بلوغ سیستم اقتصادی 
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 .برسانند و آن را در پایین ترین سطح ممکن نگاه دارند

البته یکی دیگر از دالیل این موضوع به درآمد کشاورزان مربوط می شود و با توجه به اینکه ضایعات تاثیری مستقیم و منفی روی 

د، کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی و غذا در جهان، سرمایه گذاری سودآور محسوب می شود و می درآمد کشاورزان می گذار

 .تواند راهی برای کاهش هزینه های تولید غذا باشد

 درصد محصوالت باغی و زراعی به ضایعات تبدیل می شود 55.1 

صول عمده باغی را که بیشترین مصرف آب را مح 6محصول مهم و عمده زراعی و  58مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب 

 . به خود اختصاص داده اند، انتخاب کرد و مورد بررسی قرار داد

گندم جزو محصوالت زراعی مورد بررسی بود که طبق این مطالعه، هفت درصد از آن در زمان برداشت و هشت درصد از آن در 

درصد از حجم خود  50این ترتیب گندم به عنوان یک محصول زراعی  به. زمان حمل و نقل و نگهداری به ضایعات تبدیل می شود

 .را از دست می دهد و به ضایعات تبدیل می شود

 زیان اقتصادیِ آب تلف شده چقدر است؟

است یعنی پس از برآورد ضایعات، آب تلف شده و زیان « آب»ماجرای اصلی بر سر . ارزیابی ها به محصوالت محدود نمی َشود

 . بررسی می شود اقتصادی آن

درصد دالر محاسبه شده و  00ریال یا  772هزار و  55ارزش بهره وری اقتصادی هر مترمکعب آب طبق آمار رسمی بانک مرکزی، 

 .میلیارد مترمکعب بوده است 6.26برابر با  5020تا  5022میزان تلفات آبی ناشی از ضایعات محصوالت زراعی در سال 

میلیون مترمکعب بوده و در مجموع در شرایط کنونی میزان تلفات آب ناشی از  45غی سه میلیارد و این میزان برای محصوالت با

 .میلیون مترمکعب برآورد شده است 055میلیارد و  2ضایعات کشاورزی معادل 

 706میلیون و 88جمعیت ایران  5020برای درک میزان انرژی که از این طریق هدر می رود، باید گفت با توجه به اینکه در سال 

هزار نفر را در کشور تامین کند یا 855میلیون و  2هزار نفر بود، ضایعات کشاورزی تلف شده می توانست انرژی و پروتئین روزانه 

 .می توانست از واردات حدود پنج میلیون تن محصوالت کشاورزی جلوگیری کند

/news/fa/ir.iana.www//:http00575D%/2%78%D7%%AF 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iana.ir/fa/news/33081/%D9%87%D8%AF%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 

6 
 

 آب
 ایرنا 1۶/۵5/13۶5: تاریخ خبر

  هزار هکتار سامانه نوین آبیاری هزار هکتار سامانه نوین آبیاری   012012صرفه جویی سالیانه بیش از یک میلیاردمترمکعب آب با اجرای صرفه جویی سالیانه بیش از یک میلیاردمترمکعب آب با اجرای 

هزارهکتار درقالب طرح های  25۵سامانه در مجری طرح سامانه های نوین آبیاری به توسعه سالیانه این  -ایرنا -تهران

 3۵میلیون مترمکعب صرفه جویی آب،  1۵۵بااجرای این طرح پتانسیل سالیانه یک میلیارد و: اقتصادمقاومتی اشاره کرد وگفت

عباس زارع روز سه شنبه در گفت و گو با . درصدی مصرف بذر،سم وکودشیمیایی وجود دارد 25درصد افزایش تولیدو کاهش 

هزار هکتار در قالب طرح های اقتصاد  205رنگار اقتصادی ایرنا در تشریح فعالیت های توسعه سامانه های نوین آبیاری در خب

با توجه به اهداف اقتصاد مقاومتی با مصداق ترین پروژه ایجاد سامانه های نوین آبیاری است که می تواند عدالت : مقاومتی افزود

برد در بخش کشاورزی خواهد بود و می تواند با شکوفایی  -این یک حرکت برد. ان ایجاد کنداجتماعی را در بین بهره بردار

در اراضی آبی کشاورزی  5020اجرای این طرح از ابتدای سال : وی اظهار داشت.اقتصادی امنیت غذایی را در کشور ایجاد کند

هزار هکتار از اراضی کشاورزی به سامانه  50ن حدود سراسر کشور از جمله فالت مرکزی که منابع آبی کمی دارد شروع و تاکنو

وی با بیان این که این طرح اراضی پایاب قنوات، چشمه ها و چاه ها را .نوین آبیاری تجهیز و به بهره برداران تحویل داده شده است

زارع . تحویل داده می شودهزار هکتار در دست اجرا است که بزودی به بهره برداران  65اکنون: تحت پوشش قرار می دهد، گفت

میلیارد  420دو هزارو )میلیارد ریال 205هزار و  24برای اجرای این طرح باید سالیانه : درباره اعتبارات این بخش تصریح کرد

مجری طرح .از طریق بهره برداران سرمایه گذاری شود( میلیارد تومان 427)میلیارد ریال 275از طریق دولت و چهار و ( تومان

: ه های نوین آبیاری با بیان این که از ابتدای سال تاکنون اعتباری از سهم دولت به این بخش اختصاص نیافته است، گفتسامان

تخصیص به موقع اعتبارات برای اجرای این طرح از اهمیت ویژه ای برخوردار است به طوری که اقدامات صورت گرفته تاکنون نیز با 

وی تاکید کرد، هدف برنامه اقتصاد مقاومتی در ارتباط با .مشاورین و پیمانکاران انجام شده استسرمایه گذاری از طریق کشاورزان، 

توسعه سامانه های نوین آبیاری افزایش بهره وری است که منجر به تولید پایدار محصوالت کشاورزی و افزایش ضریب امنیت غذایی 

مترمکعبی آب در هر هکتار برای تعادل بخشی سفره  455هزار و 4هدف دیگر این طرح صرفه جویی هر ساله : زارع گفت.می شود

وی از وزارتخانه ها و سازمان های متولی مدیریت آب برای پایداری تولید محصوالت کشاورزی، ساماندهی .های آب زیرزمینی است

را در این بخش خواستار دشت های کشور، کنترل اضافه برداشت آب از این دشت ها، تحویل آب به شکل حجمی و سرمایه گذاری 

گرم پسته در هر مترمکعب  855تن ذرت و  40تا  45گرم گندم،  655هم اکنون : مجری طرح سامانه های نوین آبیاری افزود.شد

زارع، اجرای سامانه های نوین .آب تولید می شود که با اجرای طرح سامانه های نوین ابیاری تحولی در این بخش رخ خواهد داد

 555تا  25تا دو هزار گرم گندم در هر مترمکعب، افزایش  5055در محصوالت زراعی همچون گندم با افزایش تولید( تیپ)آبیاری 

گرم در  855به دو هزار و ( زیرسطحی)تن برداشت ذرت و همچنین در محصوالت باغی از جمله پسته در منطقه سیرجان آبیاری 

بکارگیری سیستم های نوین آبیاری با وجود کاهش سطح : یادآور شد وی.هر مترمکعب را از دستاوردهای این طرح برشمرد

میلیون  8.7زیرکشت محصوالت زراعی باعث شده تولید افزایش یابد به طور مثال در گذشته سطح زیرکشت محصوالت زراعی 

ت باغی نه تنها کاهشی میلیون هکتار رسیده اما تولید گندم، سیب زمینی، پیاز و محصوال 7.0هکتار بود که در حال حاضر به 

: مشاور در این طرح فعالیت دارند، گفت 455مجری و پیمانکار و  755زارع با اشاره به این که . نداشته بلکه افزایش نیز داشته است
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ات درصد ماشین آالت مورد استفاده در این طرح از تولید 20تا  25با توجه به اهداف اقتصاد مقاومتی و استفاده از تولیدات داخل 

به گفته وی، هم اکنون در حال ورود .درصد برخی تجهیزات همچون قطره چکان ها وارد می شود 55داخلی است و حدود پنج تا 

فناوری برخی تجهیزات سامانه های نوین آبیاری هستیم تا در آینده نزدیک نیازی به واردات این قطعات نداشته باشیم و حتی مازاد 

 . تولیدات خود را صادر کنیم

/News/fa/ir.irna.www//:http72575500/ 
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 آب-
 ایرنا 18/۵5/13۶5: تاریخ خبر

  نبودتعادل در عرضه وتقاضا و بهره وری اندک؛ مهمترین مشکالت بخش آب کشور نبودتعادل در عرضه وتقاضا و بهره وری اندک؛ مهمترین مشکالت بخش آب کشور 

آب کشور نبود تعادل در عرضه و تقاضا، تخصیص نیافتن بهینه منابع و بهره وری اندک را مهم کارشناسان اقتصاد  -ایرنا -تهران
ترین تنگناها و مشکالت کنونی بخش آب کشور می دانند که سیاستگذاران و نظام تصمیم گیری کشور باید به آنها توجه ویژه داشته 

سیاسی و فرهنگی، یکی دیگر از متغیرهای اثرگذار در ایجاد و استمرار به گزارش روز دوشنبه ایرنا، در کنار شرایط اقلیمی، . باشند

 . شرایط فاجعه آمیز کنونی آب کشور، بی توجهی به نقش قیمت ها در تخصیص بهینه آب است

ری و کارشناسان اقتصاد آب معتقدند، امروز در کشور قیمتگذاری آب و خدمات آن، بیشتر بر مبنای معیارهای اجتماعی، قانونی، ادا

قیمت هایی که مصرف کنندگان می پردازند، بر پایه درصد . حسابداری انجام می شود و مالحظات اقتصادی کمترین نقش را دارند

ناچیزی از هزینه های حسابداری تولید، توزیع و خدمات منضم به آب تعیین می شود و از مدل های کارآمد اقتصادی استفاده نمی 

اقتصادی در قیمتگذاری آب و خدمات آن، موجب شده است آب چه به عنوان یک کاالی نهایی و چه  توجه نکردن به الزامات.شود

 .به عنوان یک نهاده، در بخش های گوناگون اقتصادی کشور، کاالیی رایگان و یا بسیار ارزان محسوب شود

برای کاهش . ن نوع نگرش اشتباه استبه یقین وضعیت کنونی پایین بودن بهره وری و مشکالت گوناگون زیست محیطی، پیامد ای

پیامدهای منفی بحران و اجرای سیاست های راهبردی بهینه در حوزه آب، باید بیش از پیش به ابزارها و راهکارهای اقتصادی توجه 

اد، آب، اقتص»کارشناسان و صاحبنظران اقتصاد آب دراوایل مرداد ماه امسال در نخستین همایش ملی اقتصاد آب با شعار .شود

با انگیزه تعامل، هم افزایی و ایجاد ظرفیت های فکری و علمی در موضوع اقتصاد آب گردهم آمدند تا با « بهداشت و محیط زیست

بیان ایده ها و تجربه های برآمده از مبانی، تنگناها، ظرفیت ها و بایدها و نبایدهای اقتصاد آب؛ زمینه تبادل تجربه ها و ایده های 

ری و استقرار مبانی علم اقتصاد در مدیریت اقتصادی آب فراهم آید و ثمره آن سرعت بخشیدن به بالندگی، برجسته در بازنگ

 .پیشرفت و پایدرای هر چه بیشتر تامین و توزیع پایدار آب در کشور باشد

کشور ، الزم است آب به  در بیانیه پایانی این همایش ، کارشناسان اقتصاد آب اذغان داشته اند برای بهبود و ارتقای مدیریت آب

بدیهی است نقش کاالیی آب، با فراهم بودن حداقل آب مورد نیاز، به . عنوان یک کاالی راهبردی اقتصادی و اجتماعی شناخته شود

 .عنوان یک حق مسلم انسانی منافات ندارد

تالش برای ایجاد و توسعه بازارهای محلی  با تاکید بر توانایی بازار در تخصیص بهینه ی منابع آب و نیل به کارامدی اقتصادی آن،

موانع تشکیل چنین بازارهایی در حوزه های حقوقی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و دسترسی نداشتن به اطالعات . آب ضرورت دارد

 .جامع و کامل، گسترده است

محیطی است، دولت باید با تنظیم  با توجه به وجود شکست بازار که ناشی از اطالعات ناقص، عوارض بیرونی و هزینه های زیست

 .بازار از شکست آن پیشگیری کند

 :برای رفع موانع تشکیل و پایداری بازار آب، الزم است در یک دوره گذار، اقداماتی به شرح ذیل انجام شود

بدیهی . ر داشته باشدالزم است در یک ساز وکار قانونی، حقوق حقابه داران به رسمیت شناخته شده و قابلیت مبادله در بازا( الف

است تحقق این امر، زمینه الزم را برای ایجاد بازارهای محلی آب و تعادل بخشی به عرضه و تقاضا که زمینه ساز و برانگیزاننده 

 .مصرف کنندگان در بهره وری بیشتراست، فراهم می آورد

آب است که باید مورد دقت و توجه برنامه ریزان تحویل حجمی آب به بخش کشاورزی، از الزام ها و ضرورت های تشکیل بازار ( ب

 .قرار گیرد

در شرایط کنونی تشکیل و استقرار بازار آب متاثر از موانع گفته شده، در کوتاه مدت قابل تصور نیست، الزم است تمهیدهایی ( ج
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، (کمیابی آب قیمتگذاری شوندبه گونه ای که منابع آبی در مناطق مختلف کشور با توجه به درجه )برای ارزشگذاری ذاتی آب 

 .اندیشیده شود

در بخش آب شرب قیمتگذاری به روش حسابداری، بتدریج به سمت قیمتگذاری بر اساس هزینه نهایی با در نظر گرفتن ( د

 .استطاعت اقشار کم درآمد تغییر یابد

مار ایران، نظام حسابداری آب ایجاد همچنین به منظور فراهم ساختن اطالعات مناسب اقتصادی بخش آب، الزم است در مرکز آ

به دلیل وجود روابط پیچیده در عرضه آب، الزم است در بهره گیری از مشارکت بخش خصوصی در بخش عمومی از رویکرد .شود

قراردادهای بلند مدت و یکپارچه با بخش خصوصی در صورتی . یکپارچه استفاده شود که در آن بخش عرضه و توزیع هماهنگ باشد

به موفقیت خواهد شد که با سیاست آزادسازی قیمت، انگیزه بخش خصوصی عرضه کننده آب در استفاده از تعرفه دو  منجر

در صورت بزرگ بودن هزینه های اجتماعی بهره برداری، استفاده از سرمایه گذاری مستقیم دولتی توصیه می . قسمتی فراهم شود

ب، پیشنهاد می شود همایش ملی اقتصاد آب، با ایجاد دبیرخانه دائمی با مشارکت به منظور پیگیری مسایل مربوط به اقتصاد آ.شود

 .همه ذی نفعان بخش های عمومی و خصوصی و با فاصله زمانی دو ساله برگزار شود

/News/fa/ir.irna.www//:http72575070/ 
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 کالناقتصاد 
 فارس - ۶۰/۵۰/18:  تاریخ

درصد پول درصد پول   1212درصدی تولید گندم درصدی تولید گندم   ۵1۵1با وجود رشد با وجود رشد / / گذاری پسابرجامگذاری پسابرجام  میلیارد دالر مجوز سرمایهمیلیارد دالر مجوز سرمایه  1.51.5صدور صدور 

  آن هنوز پرداخت نشده استآن هنوز پرداخت نشده است
هزار تن گندم به نرخ تضمینی خریده شد که  505میلیون و  55رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان این که از ابتدای سال  

میلیارد تومان بهای گندم به کشاورزان  755هزار و  6کاران پرداخت شده و هنوز  میلیارد تومان پول گندم 20هزار و  6تاکنون 

نشست خبری محمد باقر نوبخت معاون رییس جمهور و رییس  خبرگزاری فارسر اقتصادی به گزارش خبرنگا. بدهکار هستیم

 .و برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی شروع شد 20سازمان برنامه و بودجه با موضوع قانون بودجه سال 

 .شود منتشر مینرخ رشد اقتصادی فصل بهار تا هفته آینده : وی افزود

تاکنون  24گذاری مستقیم انجام شده از سال  نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در نشست خبری خود با اشاره به سرمایه

پروژه با ارزش  66های مستقیم انجام شده که منجر به صدور مجوز شده است، مربوط به  گذاری بعد از برجام سرمایه: اظهار داشت

گذاری منجر به صدور مجوز بعد از برجام شد که رتبه جذب  میلیون دالر بوده و این رقم سرمایه 567میلیارد و  0بالغ بر 

 .ارتقا پیدا کرده است 6به  8گذاری خارجی ایران از  سرمایه

ده شد که هزار تن گندم به نرخ تضمینی خری 505میلیون و  55از ابتدای خرید تضمینی گندم تاکنون بیش از : نوبخت افزود

میلیارد تومان بهای گندم به کشاورزان  755هزار و  6کاران پرداخت شده و هنوز  میلیارد تومان پول گندم 20هزار و  6تاکنون 

خرید تضمینی گندم نسبت به مشابه سال قبل از نظر وزنی با افزایش : رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور افزود.بدهکار هستیم

هزار بشکه نفت و میعانات گازی تولید و  067میلیون و  2روزانه : نوبخت درمورد صادرات نفت گفت.است درصد روبرو شده 00.2

های بلوکه  میلیون دالر از پول 855تاکنون یک میلیارد و : های بلوکه شده گفت سخنگوی دولت درمورد جذب پول.صادر شده است

 .های عمرانی و جاری از این محل اجرا شده است حشده همراه با سود متعلقه دریافت شده است و بخشی از طر

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http50205057555056 
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 اقتصاد کالن
 ایسنا - 13۶۰ مرداد 1۹: تاریخ

  کشورکشور  547547پایدار از میان پایدار از میان های توسعه های توسعه   ایران در شاخصایران در شاخص  9797رتبه رتبه 

. کنند گیران فراهم می صورت کمی و قابل درک برای عموم و تصمیم ها ابزارهایی هستند که اطالعات پیچیده و گسترده را به شاخص

دهند که در کجا قرار داریم، مسیر حرکت چگونه است و آیا مسیر حرکت و تحوالت در راستای  ها نشان می به عبارت دیگر شاخص

دهند  سازند و نشان می های موجود در هر سیستمی را نمایان می ها روندها و تنش شاخص. گیرد بینی شده صورت می ف پیشاهدا

ها به صورت منطقی و مطابق با شرایط هر کشور  چنانچه شاخص. گذارند ها چگونه بر کارکرد سیستم اثر می ها و برنامه که سیاست

های آن را به خوبی  ها و تحوالت هر سیستم و حوزه مستندی برخوردار باشند، قادرند دگرگونیانتخاب شوند و از پشتوانه اطالعاتی 

گیری بهتر و  گذاران برای تصمیم گیران و سیاست های پایداری به عنوان ابزاری کارآمد برای کمک به تصمیم شاخص. آشکار سازند

های بسیاری در سطح جهانی و سطح ملی برای تدوین  ون تالشهای موثرتر در جهت توسعه پایدار است، از این رو تاکن فعالیت

در سطح . های پایداری مناسب، جامع و موثر انجام شده است و این فرآیند تاکنون متوقف نشده و ادامه خواهد داشت شاخص

ا اهداف متفاوت، مجموعه های مختلف سازمان ملل ب ها و بنیادهای دولتی و غیر دولتی و آژانس ها، نهادها، دانشگاه جهانی سازمان

توان به  اند، از جمله می ها به کار گرفته بندی آن آوری اطالعات از کشورها و بررسی وضعیت و رتبه های متنوعی را برای جمع شاخص

... و HDI ، شاخص توسعه انسانیEPI زیست ، شاخص عملکرد محیطMDG ، اهداف توسعه هزارهCSD کمیسیون توسعه پایدار

های پیشین خود مسیر تغییر و تحول  ها بر اساس تجربیات به دست آمده نسبت به نسخه هر یک از این مجموعه شاخص .اشاره کرد

تغییرات . اند زیستی توسعه پایدار داشته تری بر یکی از ابعاد اقتصادی، اجتماعی و محیط ها تمرکز بیش اند و برخی از آن را طی کرده

اند،  های متوالی را غیرممکن کرده ها و امتیازات سال ، قابلیت مقایسه رتبه(EPI طور مثال به) های متوالی ها در نسخه برخی شاخص

 . اند های زمانی مدد گرفته های سری های اخیر، برای رفع این نقیصه از مدل ها در نسخه به همین جهت انتشاردهندگان این شاخص

ریزی، قالب و چارچوب  المللی موید این است که طرح بین های پیشین در سطح تجربیات به دست آمده از مجموعه شاخص

های مختلف توسعه پایدار را نمایان سازد و وضعیت توسعه پایدار کشورها را در سطح  ها و مولفه ها نتوانسته ارتباطات بخش شاخص

 . المللی به درستی ارزیابی کند ملی و بین

  ر با توسعه هزارهکشور برای جایگزینی اهداف توسعه پایدا 57۵همکاری 

ای متوازن و پایدار در  های حاصل شده به توسعه ها، اهداف و الگوهای توسعه پیشین با وجود پیشرفت که چارچوب با توجه به این

سال  25+سطح جهان و بسیاری از کشورها منجر نشد، از این رو سران جهان در اجالس توسعه پایدار سازمان ملل موسوم به ریو

 تاکید کردند و به همین منظور تدوین اهداف توسعه پایدار 2550اد چارچوبی جدید برای توسعه جهانی پس از بر ایج 2552

(SDGs )برای جایگزینی اهداف توسعه هزاره MDGs  با همکاری همه کشورها و با رویکرد پایین به  2550-2552در بازه زمانی

های  ها، آژانس ها، دولتNgoاندرکاران بسیاری، از جمله متخصصان،  ستبا تالش د. باال در دستور کار سازمان ملل قرار گرفت

یک  SDGs. کشور جهان رسید 520به تصویب سران  2550تدوین و در سپتامبر  SDGs اهداف توسعه پایدار... سازمان ملل و

برگیرنده توسعه اقتصادی،  ها را جهت پیگیری راهبردی جامع که در دستور کار جهانی برای توسعه پایدار است، که تمام ملت

هایی برای مشارکت در  های ملی و محلی برای یافتن راه اکنون دولت هم. خواند فراگیری اجتماعی و پایداری محیط زیست فرامی

 . اند ریزی اهداف جدید گرد هم آمده فرآیندهای برنامه

 سمت توسعه پایدار ، ابزار رصد و هدایت کشورها بهSDGs های شاخص
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. های جامع و فراگیری نیز است ای کامل و فراگیر از اهداف خرد و کالن است که مشتمل بر شاخص وسعه پایدار مجموعهاهداف ت

های پایداری پیشین، چارچوب منسجم و  های آموخته شده از شاخص کند تا با استفاده از درس تالش می SDGs های شاخص

های  شاخص. گیری کند ها اندازه اهداف توسعه پایدار را برای از بین بردن چالشیابی به  جامعی را ارائه دهد تا بتواند میزان دست

 . ابزار هدایت و رصد کشورها به سمت توسعه پایدار خواهند بود 2505- 2550در بازه زمانی  SDGs اهداف توسعه پایدار

 است SDGs گانه تغییرات اقلیمی یکی از اهداف هفده

SDGs   ها عرضه کرده است ای را برای دولت جهانی مطرح نیست، بلکه دستور کار غیرمعمول و پیچیدهصرفا به عنوان یک توافق .

ها باید سه رکن اصلی توسعه پایدار یعنی توسعه اقتصادی، فراگیری اجتماعی و پایداری محیط زیستی را با  که دولت گذشته از این

گیری  تر، گسترش دهند و این اقدامات نیازمند جهت سال آتی یا بیش 50گذاری را باید برای  های سرمایه هم دنبال کنند، استراتژی

تغییرات اقلیمی فقط یکی از اهداف . نفعی است ها و رویکرد جدیدی برای طراحی و اجرای سیاست چند ذی نوینی از سوی دولت

. سال آتی است 45تا  25انی در های انرژی جه است که خود به تنهایی حداقل نیازمند اصالح اساسی در سیستم SDGs گانه هفده

با  SDGs قطعا. هاست انداز شغلی ضعیف نیازمند اقدام سیاسی فوری در بسیاری از کشور افزایش نابرابری و روند رشد کند، با چشم

 . رویه و اقدامات فعلی متفاوت است

در طول زمان را برای ارزیابی  SDGs یگیریها، جوامع تجاری و جوامع مدنی بسیار مشتاقند تا توانایی پ بنا به این دالیل دولت

همچنین . سازی و باقی ماندن در مسیر رسیدن به اهداف کسب کنند ها، تعیین نقاط ضعف در پیاده پیشرفت، شناسایی اولویت

های سیستماتیک، جهت تعریف  ای روی زمان دیپلماسی و تالش العاده گذاری فوق های عضو سازمان ملل در حال سرمایه دولت

 . هستند SDGs های جامع برای مجموعه جدید از سنجه

کننده و توزیعی هستند تاکنون  بینی کنندگی، پیش که دارای خصوصیات یکپارچه با توجه به این SDGs های برخی از شاخص

دارای های دیگر  اند و برخی به دلیل پیشینه در سنجش شاخص آوری نشده و مورد سنجش قرار نگرفته ها جمع اطالعات آن

 . های موجود نیز در همه کشور دارای کیفیت مشابه نیست اطالعات هستند، با این حال وضعیت اطالعات در شاخص

، کار گروه SDGs های مناسب برای سنجش در تالش برای فراهم کردن شاخص 2550کمیسیون آمار سازمان ملل سال 

کار تفصیلی این گروه . تشکیل داد SDGs های جهانی ب شاخصرا برای ایجاد چارچو( IAEG) کارشناسی مشورتی بین سازمانی

شاخص را با توجه به متدولوژی توافق شده  205این گروه تاکنون مجموع . نیز ادامه خواهد داشت 2558در جریان است و تا سال 

 . بندی کرده است دسته طبقه 0و اطالعات موجود در 

  ؛(درصد 45شاخص معادل 27)رده موجود طور گست متدولوژی مورد توافق، داده نیز به -5

  ؛(درصد 25شاخص معادل 05)ها در دسترس نیست  متدولوژی مورد توافق، اما داده -2

 (. درصد 02شاخص معادل 87)متدولوژی هنوز مورد توافق جهانی قرار نگرفته است  -0

  ها، نخستین گام توسعه پایدار بررسی وضعیت موجود و تعیین اولویت

یابی به اهداف توسعه پایدار در سطح ملی، بررسی وضعیت موجود و  ریزی و تهیه نقشه راه برای دست م برای برنامهنخستین گا

های اطالعاتی و آماری کشورها برای  که کمبودها و کاستی بر این در بررسی وضعیت موجود کشورها، عالوه. ها است تعیین الویت

یابی  های آتی برای دست ریزی مورد انتظار تعیین خواهد شد تا با توجه به آن برنامهشود میزان فاصله از هدف  ارزیابی مشخص می

 . به اهداف توسعه پایدار صورت پذیرد
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را آغاز کنند؛ در حالی که در این  SDGs یابی به بسیار حائز اهمیت است که کشورها با اطالعات مرتبط و موجود اقدام برای دست

همچنین این اطالعات باید نه تنها برای کارشناسان بلکه برای . المللی ادامه دارد کوشانه بین های مصرانه و سخت راستا تالش

 . ویژه شهروندان قابل دسترس و قابل فهم باشد مقامات دولتی، مجامع تجاری و جوامع مدنی و به

 اند؟ آیا کشورهای ثروتمند برای توسعه پایدار آماده

بسیاری در تالشند تا بتوانند با ارائه اطالعات مستدل و مناسبی از وضعیت موجود زمینه را برای المللی  های بین ها و گروه سازمان

 حل توسعه پایدار توان به شبکه راه یابی به اهداف توسعه پایدار برای کشورها هموار کنند، در این میان می آغاز اقدام در جهت دست

SDSN  آلمانیوابسته به سازمان ملل و بنیاد غیر انتفایی Bertelsmann Stiftung هایی را در این زمینه  اشاره کرد که تالش

« اند؟ آیا کشورهای ثروتمند آماده»در سال گذشته این دو سازمان گزارشی درباره اهداف توسعه پایدار با عنوان . اند آغاز کرده

. کند تشریح می( OECD) ای اقتصادیه کشور عضو سازمان توسعه و همکاری 04را در  SDGs این گزارش وضعیت. منتشرکرد

 تر، تصحیح متدولوژی، از طریق اتخاذ یک رویکرد جهانی شامل کشورهای غیر عضو در های بیش این گزارش با اضافه کردن شاخص

OECD  هدف از این . عضو سازمان ملل متحد کار را در جهات مختلف گسترش داده است 520از  542و نیز با پوشش دادن

 . است SDGs سازی ها در شروع پیاده ر شده کمک به کشورگزارش منتش

 522-2موقعیت توسعه پایدار هر کشور در طیف 

در سطوح  SDG بار به عنوان ابزاری برای نقاط شروع را برای نخستین( Index SDG) ها نمایه 2550این گزارش از سال 

های اساسی  های برای اقدامات فوری، شناخت چالش شناسایی اولویتها به تمامی کشورها در  کار گرفت که این نمایه کشوری به

 SDG ها نمایه. برطرف شوند کمک خواهند کرد 2505تا  SDGs یابی به هایی که باید برای دست سازی و شناسایی شکاف پیاده

هی از توسعه اقتصادی کلی و ها در سطوح مشاب کننده دهد که خود را با منطقه، سایر شرکت همچنین به کشورها این امکان را می

 .نیز با کل جهان، از جمله بهترین و بدترین عملکردها مقایسه کنند

از  555-5های متنوعی را شکل داده، به نحوی که موقعیت هر کشور را در یک طیف  سنجش SDG در واقع برای هر یک از اهداف

دهد که هر کشور در  ارائه می SDG گزارش داشبوردی را برای همچنین این. کند فوراً شناسایی می( 555)تا بهترین ( 5)بدترین 

ای جداگانه که در آن هر هدف با رنگ سبز، زرد یا قرمز مشخص شده است، در صورتی که آن کشور به هدف مورد نظر  صفحه

یابی به  با دست 2550دست پیدا کرده باشد با رنگ سبز، در صورتی که در وضعیت اخطار باشد رنگ زرد و در صورتی که از سال 

کند تا عملکرد خود را درباره هر  این گزارش به کشورها توصیه می. هدف فاصله چشمگیر دارد به رنگ قرمز مشخص شده است

 . تری هستند، مشخص کنند هایی که نیازمند پیشرفت بیش ها مورد بررسی قرار دهند و حوزه کدام از شاخص

هایی جهت بهبود کیفیت و  نوشته شده است و به دنبال فرصت SDGs سازی پیاده این گزارش برای کمک به کشورها جهت شروع

و داشبورد مورد استفاده در این گزارش ابزارهای  SDG های نمایه. و داشبورد در طول زمان است SDG های دهی نمایه پوشش

وجود دارد، که در جهت  SDG index هایی در داشبورد و به دلیل قدیمی بودن اطالعات، محدودیت. نیستند SDG پایش رسمی

ها صورت  های آماری در تمامی کشور آوری داده و ظرفیت ها باید اقداماتی از جمله تمرکز بر روی تقویت جمع رفع این محدودیت

 . ها به روز رسانی خواهد شد این گزارش آنالین است و به محض دسترسی به اطالعات جدید خطاها اصالح و گزارش. پذیرد

  ها با استفاده از جدیدترین داده SDG های نمایهتهیه 

با استفاده از جدیدترین  SDG گانه 58ها برای هر کدام از اهداف  ای از شاخص براساس مجموعه SDG ها در این گزارش نمایه

می کشورهای با درصد از تما 75های مربوط به حداقل  اند که داده هایی انتخاب شده شاخص. اند های منتشر شده تهیه شده داده
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 های رسمی پیشنهادی از شاخص SDG های در هرجایی که امکان داشته نمایه. دهند میلیون نفر را ارائه می جمعیتی بیش از یک

SDGs-IAEG های رسمی  ای یا نقصان اطالعات بودند، سنجه های رسمی دارای شکاف داده هرجا که شاخص. استفاده کرده است

شناسی برای  داده و روش. ، مورد بررسی قرار گرفته استSDG های ق جهت گنجاندن در نمایهمنتشر شده توسط منابع موث

های  های آماری، سازمان ای با نهاد های گسترده و داشبورد به مشورت عمومی گذاشته شد و تیم نویسنده مشورت SDG ها نمایه

 . ها، انجام داده است کردن شکاف های برطرف المللی و مجامع تخصصی جهت اعتباربخشی و شناسایی راه بین

در برخی موارد باالترین . ها به صورت طیفی از بدترین تا بهترین ارائه شده است برای هر شاخصی داده SDG ها محاسبه نمایه

در حالی که (. به عنوان مثال در نرخ مرگ و میر نوزادان)دهنده بدترین وضع موجود است  ارزش عددی در یک شاخص خاص نشان

 (. به عنوان مثال امید به زندگی)دهنده بهترین وضعیت موجود است  ها باالترین ارزش عددی نشان در سایر شاخص

 آل توسعه پایدار ترین کشورها به نقاط ایده سوئد، دانمارک و نروژ نزدیک

و ( 5)کشور را در بین بدترین است را تعیین شده است این مقادیر جایگاه هر  555برای هر کشوری امتیاز شاخصی که بین صفر تا 

درصد مسیر به سمت بهترین حالت را  85است یعنی  85دهد؛ به عنوان مثال کشوری که دارای امتیاز  را نشان می( 555)بهترین 

دهنده این است که این کشور  است که به عنوان مثال نشان 74/0ها سوئد  بر اساس این گزارش امتیاز کلی نمایه. پیش رفته است

سه . گانه را پیموده است و رتبه یک را در بین کشورها به خود اختصاص داده است 58یابی به اهداف  درصد از مسیر دست 74/0

هستند که این به این معناست که این سه کشور در  SDG های  دارای باالترین نمایه( سوئد، دانمارک و نروژ)کشور اسکاندیناوی 

ها هنوز پایینتر  گانه هستند؛ ولی با این حال امتیاز آن 58آل متصور شده برای اهداف  قاط ایدهترین کشورها به ن حال حاضر نزدیک

 . است( 555)از حداکثر امتیاز 

  کشور از نظر توسعه پایدار 547ایران درمیان  97رتبه 

این است که ما در میانه راه  دهنده کشور نشان 542در بین  82و رتبه  07/0وضعیت ایران مطابق با جدول شماره یک، با امتیاز 

 . آل داریم هستیم و راه طوالنی تا وضعیت ایده

  های مناسب ایران که آن هم بر پایه اطالعات درست نیست شاخص

بدون  5نمایه از وضعیت مناسب برخوردار است که شامل هدف  2، ایران فقط در SDG داشبوردینگ 2با توجه به شکل شماره 

های توسعه پایدار برای یک کشور در طول زمان متغیر  ت؛ ولی نکته حائز اهمیت این است که شاخصآموزش اس 4فقر و هدف 

دالر در روز سنجش شده  5/25نمایه بدون فقر با شاخص روزانه. باید اصالح شوند ها می ها و اهداف، شاخص است و با تغییر چالش

صورت رسمی در  ها به که آمار و اطالعات رسمی از برخی شاخص همچنین به دلیل این. است که با خط فقر ملی ما فاصله دارد

اند  المللی برای بررسی عملکرد کشور ما مورد استفاده قرار داده های بین ها و دانشگاه کشور وجود ندارد، اطالعاتی که برخی آژانس

 . کامال مستدل و صحیح نیست

های آتی و  ریزی تعیین الویت برای برنامه. شده است ها مشخص وضعیت داشبوردینگ برای کل شاخص 2در جدول شماره 

یابی به اهداف توسعه پایدار از مواردی است که نیازمند رویکردی هماهنگ، یکپارچه و چند ذینفعی در  گذاری جهت دست سرمایه

 . سطح ملی است

سازی  عیت کشورها را برای شروع پیادهاند این گزارش صرفا نمای کلی از وض دهندگان این گزارش نیز تاکید کرده چنانکه انتشار

SDGs که  بر این آنچه که مسلم است در سطح ملی عالوه. های اطالعاتی در آن مشهود است دهد و کمبودها و محدودیت نشان می
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آوری اطالعات و ایجاد نظام آماری منسجم صورت پذیرد همچنین بایستی طیف قابل قبول  ای در جمع باید تالش گسترده

 .ا بر اساس وضعیت کشور نیز تعیین شوده شاخص

/news/fa/ir.iana.www//:http00508D%/7%B5%D7%%AA 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 فارس - ۶۰/۵۰/1۹:  تاریخ

  ن تهران ن تهران ااهزار اصله نهال جنگلی در نهالستان شرق استهزار اصله نهال جنگلی در نهالستان شرق است  422422تولید تولید 
 . هزار اصله نهال جنگلی در بزرگترین نهالستان شرق استان تهران تولید شد 455حدود : اداره منابع طبیعی استان تهران اعالم کرد

ها در ایستگاه  این نهال: ، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دماوند گفتفارسخبرگزاری به گزارش گروه اقتصادی 

هائی از قبیل افرای  هکتار طی دو سال اخیر تولید شده و شامل گونه 52تولید بذر و نهال منابع طبیعی دماوند و در وسعتی معادل 

است و در زمان مناسب به عرصه ...  ای و بادام، کاج سیاه، سروخمرهسیاه، اقاقیا، زبان گنجشک، عرعر، گردو، توت نرک، تنگرس، 

 .های مورد نظر برای کاشت انتقال خواهند یافت

تن بذر مرتعی سکاله مونتانوم  55امسال و در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در این ایستگاه تاکنون بیش از : وی افزود

های جامع آبخیزداری استان  های بیولوژیکی در طرح احیا و اصالح مراتع و اجرای پروژه های  برداشت شده که این بذرها در زمینه

 .تهران و سایر استانهای هم اقلیم مورد استفاده قرار خواهند گرفت

 هزار واحد دامی اعالم کرد و75هزار هکتار و ظرفیت چرای دام در این مراتع را حدود 548وی وسعت مراتع این شهرستان را حدود 

انعقاد تفاهمنامه همکاری با محیط زیست شهرستان دماوند برای اجرای هرچه بهتر پروژه مدیریت چرا و کنترل دام در سطح این 

های هر دو دستگاه  این تفاهمنامه همکاری با هدف استفاده از ظرفیت: شهرستان را بسیار موثر دانست و در این ارتباط اظهار داشت

ود وضعیت آن و ایجاد تعادل دام و مرتع منعقد شد که که در پی آن و همزمان با آغاز فصل چرا سه برای حفظ این مراتع و بهب

هزار 25گلوگاه مهم در سطح شهرستان مورد شناسایی قرار گرفت و با استقرار اکیپ های کنترل دام ضمن جلوگیری از ورود حدود 

هره برداری از این مراتع خارج شد و افراد متخلف به مراجع قضائی هزار رأس دام فاقد هرگونه مجوز ب 2دام غیر مجاز ، تعداد 

های طبیعی این شهرستان حدود  جنگل: رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دماوند در ادامه اضافه کرد.معرفی شدند

 .رستان پراکنده هستندهای ارس، بنه، زرشک، داغداغان و تنگرس در قسمتهای شرقی این شه هکتار است که با گونه 7

هکتار عملیات جنگل کاری در این شهرستان صورت 05کاری و فضای سبز طی سالهای گذشته  به منظور توسعه جنگل: وی گفت

میلیارد تومان خبرداد و 05هکتار از اراضی ملی پالک آئینه ورزان این شهرستان به ارزش  55پس گیری  خلیلی از باز.پذیرفته است

 00ذیل ماده  5این اراضی به دستور دادستان و رئیس دادگستری شهرستان دماوند و در راستای اجرای تبصره : خاطر نشان کرد

 .ها و مراتع از ید متصرفان خارج و به دولت بازگردانده شد  برداری از جنگل قانون حفاظت و بهره

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http50205056555775 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 ایسنا - 13۶۰مرداد  2۵: تاریخ

معدن، فاضالب خود را تصفیه معدن، فاضالب خود را تصفیه   520۵520۵/ / هاها  معدن در تاالبمعدن در تاالب  11های کشاورزی و های کشاورزی و   معدن در زمینمعدن در زمین  ۵5۵5دفع فاضالب دفع فاضالب 

  کنندکنند  نمینمی

 05شود، بلکه حداقل  معدن در کشور تصفیه نمی 5520اعالم کرده که نه تنها فاضالب ترین گزارش خود،  مرکز آمار ایران در تازه

 .کنند های کشاورزی دفع می معدن نیز فاضالب خود را در زمین

 :فخر وحید زندی -( ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران 

یش از گذشته به آن توجه کرده و های اخیر ب بحث معدن و ارتباط آن با محیط زیست، موضوعی است که کارشناسان در سال

بر این اساس، . برداری از این منابع، باید منافع ملی و مخاطرات احتمالی ناشی از آن را نیز در نظر گرفت معتقدند که در کنار بهره

ط زیست و برداری، به محی مرکز آمار ایران در آخرین گزارش، به بررسی معادنی پرداخته که بر حسب نوع فعالیت و میزان بهره

زیست  گذاری در بخش محیط برخی از آنها تا به حال هیچ سرمایه زنند؛ واحدهایی که شاید های کشاورزی آسیب می حتی زمین

برداری، تعداد  معدن در حال بهره 000هزار و  از پنج( آخرین سال آمارگیری) 20طبق آمارهای موجود، در سال .اند انجام نداده

درصد، تولید فاضالب دارند که در این میان، معادن شن و ماسه، سنگ تزئینی و سنگ  27ی بیش از معدن، یعن 052هزار و  یک

با  20درصد بوده که در مقایسه با سال  22.0حدود  22البته این آمار برای سال . آهک بیشترین معادن دارای فاضالب هستند

دهد که اصفهان، کرمان و خراسان رضوی به  ور نشان میهای کش نگاهی تفکیکی به استان.درصدی مواجه شده است 5.5کاهشی 

اند که در این میان کرمان، گیالن و یزد بیشترین مقدار  ترتیب بیشترین تعداد معادن دارای فاضالب را به خود اختصاص داده

های پاک  منظر جزو استانهای اردبیل، چهارمحال و بختیاری، زنجان و همدان از این  در مقابل، استان. کنند فاضالب را تولید می

هزار متر  008میلیون و  40توسط معادن کشور،  20کل فاضالب تولید شده در سال .محسوب شده و معادن دارای فاضالب ندارند

در این راستا موضوع تصفیه فاضالب، از اهمیت . دهد درصدی را نشان می 5.2مکعب بوده که نسبت به سال قبل از آن، افزایشی 

بر این . کنند وردار است؛ زیرا معادن دارای واحدهای تصفیه، خسارت کمتری به محیط زیست از جهات مختلف وارد میای برخ ویژه

. کشند معدن نیز عنوان دارای تصفیه ناقص را به یدک می 055واحد، تصفیه کامل دارند و  588معدن،  052هزار و  اساس، از یک

جالب اینجاست که اگرچه در سال . کنند درصد از آنها فاضالب خود را تصفیه نمی 67معدن یعنی حدود  20هزار و  در نهایت یک

معدن از این سیستم استفاده  424واحد بوده است، اما برای سال قبل از آن  476مجموع معادن دارای سیستم تصفیه فاضالب،  20

ه و چنین اتفاقی به هیچ عنوان به صالح محیط اند؛ بنابراین فرهنگ تصفیه فاضالب در بین معادن، روندی نزولی داشت کرده می

آید؛ موادی که دشمن اصلی محیط زیست  ها به میان می شود که مبحث دفع فاضالب تر می کننده آمارها از جایی نگران.زیست نیست

معدن در  567معدن در چاه،  585های غیرکشاورزی،  معدن در زمین 208طبق آمارها فاضالب . شوند و منابع طبیعی قلمداد می

ها دفع  معدن در شبکه فاضالب، هشت معدن در تاالب و بقیه در سایر محل 55های کشاورزی،  معدن در زمین 05رودخانه، 

های کشور را  ها و چاه ها، تاالب کند، بلکه رودخانه های کشاورزی را آلوده می تنها قسمتی از زمین پس فاضالب ایجادشده نه. شود می

شود،  میلیون مترمکعب فاضالب توسط فعاالن این بخش تولید می 40البته باید در نظر داشت اگرچه بیش از .نیز هدف گرفته است

گذاری  های خود قرار داده و برای این منظور سرمایه زیست را جزو یکی از اولویت اما معادنی نیز در کشور وجود دارند که محیط

اند که استخراج  قدم بوده زیستی پیش گذاری محیط کل معادن کشور، در سرمایه درصد از 52واحد یعنی  640به عبارتی . اند  کرده

 .اند گذاران را به خود اختصاص داده شن و ماسه، سنگ آهن و سنگ الشه بیشترین تعداد سرمایه
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ن به ترتیب های فارس، هرمزگان و اصفها شود که استان میلیارد ریال تخمین زده می 204گذاری در این بخش  کل ارزش سرمایه

میلیارد ریال، از نظر ارزش  565این در حالی است که استان یزد با حدود . گذار در محیط زیست را دارد بیشترین معادن سرمایه

 .گذاری، رتبه نخست را در این زمینه به نام خود ثبت کرده است سرمایه

معدن  556معدن در فضای سبز،  067محیط زیست، گذاری در  معدن دارای سرمایه 640دهد که از  گزارش منتشر شده نشان می

ها  معدن در سایر قسمت 40معدن در بخش صدا و  25معدن در بخش پسماند،  85معدن در هوا،  86در آب و فاضالب، 

 هایی که ها و رودخانه های کشاورزی و همچنین چاه با توجه به آمارهای گفته شده، موضوع آلودگی زمین.اند گذاری کرده سرمایه

ویژه اینکه تعداد زیادی از معادن، واحدی برای تصفیه ندارند و  به. رسد کننده به نظر می پذیرای فاضالب برخی معدن هستند، نگران

به همین دلیل الزم است که سازمان محیط زیست کشور با همکاری وزارت . کشند آلودگی محیط زیست را بیش از پیش به رخ می

ها در منابعی که ممکن است طبیعت را به خطر بیندازد،  به بحث تصفیه و جلوگیری از نفوذ فاضالب صنعت، معدن و تجارت با ورود

 ./هایی با مخاطره کمتر، اندیشیده شود ها در مکان جلوگیری کرده و تدابیر الزم برای دفع و دفن فاضالب

/news/fa/ir.iana.www//:http00572D%/7%D%AF2%75 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 فارس - ۶۰/۵۰/1۹:  تاریخ

  ایجاد کمربند امنیتی کشاورزی در سیستان و بلوچستانایجاد کمربند امنیتی کشاورزی در سیستان و بلوچستان
سازمان بسیج سازندگی از ایجاد کمربند امنیتی کشاورزی در سیستان و بلوچستان توسط رزمندگان دفاع مقدس با حمایت سپاه  

، کشاورزی توسط رزمندگان دفاع مقدس با سازمان بسیج سازندگیبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش . پاسداران خبر داد

 .گیرد حمایت سپاه پاسداران در شمال سیستان و بلوچستان دوباره رونق می

ها در امرار معاش روزمره، مهمترین عامل پیوستن ناگزیر  وانی خانوادهدهد که بیکاری جوانان و نات بررسی صورت گرفته نشان می

 .برخی از جوانان به باندهای شرارت و قاچاق در سیستان و بلوچستان است

 .زایی در حوزه کشاورزی برای مردم به ویژه در روستاهای مرزی در اولویت قرار گرفته است به همین دلیل اشتغال

ه پاسداران انقالب اسالمی و وزارت جهاد کشاورزی کمربند امنیتی در شرق کشور مبتنی بر کشاورزی و در حال حاضر با تالش سپا

 .رونق اقتصادی در حال شکل گیری است

های قابل توجه اقتصادی، از جمله استان های محروم کشور به حساب می آید  سیستان و بلوچستان با وجود برخورداری از ظرفیت

 .برد بیکاری باال و فقر فزاینده رنج میکه متاسفانه از نرخ 

قرار داشتن این استان در همسایگی افغانستان و پاکستان به عنوان دو کشور بی ثبات مسلما یکی از مهمترین عواملی است که 

 .وضعیت کنونی را برای سیستان و بلوچستان رقم زده است

وچستان ایران، تبعا سرمایه گذاری اقتصادی با ریسک باالیی مواجه شده و با انتقال نا امنی در افغانستان و پاکستان به سیستان و بل

 .این مساله در بلند مدت، محرومیت ساختاری و نهادینه شده را به این استان کشور تحمیل کرده است

ریست ها گرفته با تالش دستگاه های امنیتی و نیروهای نظامی مقتدر و فداکار کشور مدت هاست که فرصت جوالن از اشرار و ترو

اما گزارش های دریافتی حاکی از این است که . در این منطقه از کشور نیستیم 75شده و دیگر شاهد تکرار حوادث تلخ دهه 

 –مسئوالن نظامی و امنیتی کشور به همین سطح از برقراری امنیت و آرامش راضی نشده اند و با هوشمندی، ریشه های اجتماعی 

 .های قاچاقچی و اشرار را هدف قرار داده انداقتصادی یارگیری گروه 

دهد که بیکاری جوانان و ناتوانی خانواده ها در امرار معاش روزمره، مهمترین عامل پیوستن  بررسی های صورت گرفته نشان می

حوزه کشاورزی  زایی در به همین دلیل اشتغال. ناگزیر برخی از جوانان به باند های شرارت و قاچاق در سیستان و بلوچستان است

در حال حاضر با تالش سپاه پاسداران انقالب اسالمی و وزارت . برای مردم بویژه در روستاهای مرزی در اولویت قرار گرفته است

 .جهاد کشاورزی کمربند امنیتی در شرق کشور مبتنی بر کشاورزی و رونق اقتصادی در حال شکل گیری است

اع مقدس و برادر شهید است که به همراه تعداد دیگری از رزمندان و ایثارگران با دریافت آقای حاجی دهمرده یکی از رزمندگان دف

کیلومتر تا مرز پاکستان مشغول کشاورزی و اشتغالزایی برای  55هکتار زمین از سپاه پاسداران انقالب اسالمی در فاصله  565

 .یس کرده استجوانان شده و در روستای مرزی حرمیک یک دهکده اقتصاد مقاومتی تاس

پیش از ورود به کار کشاورزی، کارگاه تولیدی داشتم اما از آنجایی وضعیت »: او درباره علت ورودش به عرصه کشاورزی، می گوید

تولید در کشور مناسب نیست و تالطم های سیاسی و اجتماعی اثر مستقیم خود را در ضربه به تولید برجای می گذارد، به این 

 «.ضمن اینکه همیشه عالقه اصلی ام به کشاورزی بود. کار کشاورزی از ثبات بیشتری برخوردار استنتیجه رسیدم که 

http://www.farsnews.com/
http://sazandegi.ir/main/index.php?Page=detailnewsarchive&UID=4255270
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سیاست سپاه پاسداران در مرزهای شرق کشور ایجاد کمبرند امنیتی مبتنی بر کشاورزی و اشتغالزایی »: حاجی دهمرده، می افزاید

ر زمین از سپاه پاسداران در روستای حرمیک به صورت مشارکتی هکتا 565ایثارگر دیگر،  50بنده به همراه . برای مردم است

 «.حلقه چاه آب هم برایمان حفر کرد و با کار کارشناسی جهاد کشاورزی کشت محصول را آغاز کردیم 58دریافت کردیم و سپاه 

ش ماهی و کشت خربزه در حال حاضر در زمین های مورد اشاره، مشغول پرور»: این فعال اقتصاد مقاومتی، خاطرنشان می کند

موفقیت این طرح موجب شده است که در اطراف ما مردم دوباره دست به کار شوند و . ملون، خربزه مشهدی و هندوانه هستیم

 «.هکتار زمین زیر کشت هندوانه و خربزه برود 255حدود 

روستای ما »: نیتی در منطقه شود، گفتتواند موجب ایجاد کمربند ام حاجی دهمرده در پاسخ به این سوال که کشاورزی چگونه می

خالی از . بیکاری موجب مهاجرت مردم روستاهای مرزی و متروکه شدن آن ها می شود. کیلومتر با مرز فاصله دارد 55کمتر از 

اما وقتی کشاورزی رونق پیدا . سکنه شدن روستاهای مرزی بهترین فرصت برای اشرار، قاچاقچی ها و گروه های تروریستی است

 «.می کند، رفت و آمد و عبور و مرور دائمی مردم جریان می یابد و خالفکارها مجبور به ترک منطقه می شوند

، اما وقتی حقیقتا هیچ همه مردم دوست دارند در آرامش و امنیت کار کنند و رزق حالل کسب کنند»: او اضافه می کند

گسترش کشاورزی به . ین دلیل اشرار می توانند یارگیری کنندشغلی وجود نداشته باشد، درآمدی هم در میان نیست و به هم

با ادامه حمایت های سپاه و جهاد کشاورزی این منطقه می تواند به . اشتغالزایی می انجامد و فرصت را از باندهای خالفکار می گیرد

 «.قطب کشاورزی سیستان و بلوچستان تبدیل شود

شرکت کرده،  4او که در عملیات کربالی . جوان سیستانی اشتغالزایی کرده است 05حاجی دهمرده در زمین هایش تا امروز برای 

او درباره نحوه شهادت برادرش می . معتقد است تامین غذای مردم و اشتغالزایی برای جوانان ادامه راه رزمندگان دفاع مقدس است

سال بعد مشخص  4. عنوان مفقوداالثر شناخته می شدبرادرم در تک شلمچه اسیر شد، اما هیچ خبری از او نداشتیم و به »: گوید

 «.بعد از پایان اسارت که راهی کشور شد، به دلیل عوارض شیمیایی به شهادت رسید. شد که او اسیر است

از جانب کشورمان حقی است بر گردن ما و آن حق عبارت است از کار و تالش برای تحقق »: حاجی دهمرده خاطرنشان می کند

جهاد کشاورزی اخیرا . سال خشکسالی، کشاورزی دوباره در استان ما رونق گرفته است 55خدا راشکر که بعد از . ومتیاقتصاد مقا

در حال حاضر مردم بومی . هکتار زمین به هر خانواده است و خودش هم کار آبیاری قطره ای را انجام می دهد 5در حال واگذاری 

 «.مایه امیدواری استدوباره به کشاورزی روی آورده اند که 

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http50205056555075 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 ایسنا - 13۶۰مرداد  1۱: تاریخ

  زمین، بخشی از سنت های اسالمی استزمین، بخشی از سنت های اسالمی است  فراخوان همه انسان ها برای حفاظت ازفراخوان همه انسان ها برای حفاظت از: : ماری اولین تاکرماری اولین تاکر

و دانشکده الهیات ( F  &ES) مری اولین تاکر، استاد پژوهشگر و محقق ارشد دانشکده مطالعات جنگل داری و محیط زیست

با این حال ما دچار سوء . فراخوان همه انسان ها برای حفاظت از زمین و بخشی از سنت های اسالمی است: دانشگاه ییل گفت

&  F) مری اولین تاکر، استاد پژوهشگر و محقق ارشد دانشکده مطالعات جنگل داری و محیط زیست.درباره اسالم شده ایمتفاهم 

ES )با . فراخوان همه انسان ها برای حفاظت از زمین و بخشی از سنت های اسالمی است: و دانشکده الهیات دانشگاه ییل گفت

رسانه های آمریکایی اغلب ایران را نه تنها به عنوان یک تهدید  -تیموتی براون . شده ایماین حال ما دچار سوء تفاهم درباره اسالم 

اما به گفته مری اولین تاکر، استاد . خطرناک برای منطقه بلکه برای ایاالت متحده و دیگر کشورهای غربی به تصویر می کشند

و دانشکده الهیات دانشگاه ییل، بسیاری از ( F  &ES) پژوهشگر و محقق ارشد دانشکده مطالعات جنگل داری و محیط زیست

  .ایرانیان بیشتر از تروریسم نگران محیط زیست در حال تخریب خود هستند

ددومین همایش بین المللی دین، فرهنگ و محیط "در  F  &ES جان گریم و مری اولین تاکر اعضای هیات علمی

 "زیست

دومین همایش بین "است اواخر آوریل برای حضور در  F  &ES و محقق ارشدتاکر و همسرش جان گریم که وی نیز استاد 

محققان بین المللی، . به تهران سفر کردند  "المللی دین، فرهنگ و محیط زیست؛ ترویج گفتگوی بین فرهنگی برای توسعه پایدار

تیابی به اهداف توسعه پایدار در این متخصصان محیط زیست، رهبران مذهبی و مقامات دولتی درباره نقش دین و فرهنگ برای دس

 .گرد هم آمدند همایش دو روزه 

تالش ها و دستاوردهایش در "تاکر که با همکاری گریم، هدایت انجمن دین و محیط زیست دانشگاه ییل را بر عهده دارد، برای 

 .افت کردلوح تقدیری از حسن روحانی رئیس جمهور ایران دری "حفظ ماهیت زندگی و محیط زیست جهانی

وی طی مصاحبه هایی درباره این همایش تاریخی، برداشت خود از ایران و نقش دین در ترویج تغییرات اجتماعی و زیست محیطی 

خوش آمدگویی معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهوری و رئیس . شودمنعکس می  یکی از این مصاحبه ها در ادامه،. سخن گفت

 .سازمان حفاظت محیط زیست به شرکت کنندگان همایش

 .درباره اساس این همایش بفرمایید

محمد . به دعوت دولت جمهوری اسالمی به ایران سفر کردیم 2550و ماه مه  2555من و جان در ژوئن سال : ماری اولین تاکر

مهور وقت اعالم کرد که دین، فرهنگ و ارزش ها می تواند تفاوت زیادی در نگرش، رفتار، تغییر و راه حل های خاتمى رئیس ج

در دو همایش قبل سازمان حفاظت محیط زیست ایران و برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد حضور . محیط زیستی ایجاد کند

که توسط سازمان )پیش از این، رئیس جمهور وقت، گفتگوی تمدن ها  .داشتند، اما در این همایش یونسکو نیز شرکت کرده بود

در این همایش نیز روح گفت و گوی فرهنگی  . را ابزاری برای دستیابی به آینده ای صلح آمیز و پایدار نامید( ملل متحد تایید شد

 .نمی توانیم آن را به دست آوریمبرای شکوفایی سیاره مورد تاکید قرار گرفت و اینکه بدون ایجاد حس آینده ای مشترک، 

دکتر معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور ایران و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست البته نقش اصلی را در این سلسله همایش 

ه ها با الهام بخشی پرنفوذی ایفا می کند، چرا که هم درک علمی و هم ارزش نهادن اخالقی بر طبیعت را در کنار یکدیگر قرار داد

 .او و بسیاری دیگر با تکیه بر فرهنگ اسالمی، درک عمیقی از زیبایی و پیچیدگی اکوسیستم و تنوع زیستی دارند. است

رسانه های ما اغلب ایران را با صورتی خطرناک به تصویر می کشند، اما شما گفته اید که که ایران می خواهد قسمتی 

http://environment.yale.edu/news/article/iran-award-religion-and-ecology
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 چهره ایران را به تصویر می کشد؟ چگونه این همایش آن سوی. از جامعه جهانی باشد

بزرگ ترین درس اینست که ما . اینگونه همایش ها درس بزرگی برای ماست و به همین دلیل است که در آن شرکت کرده ایم: تاکر

ها و  با داشتن تفاوت. به همین دلیل تبادل بین فرهنگی مهم ترین رکن ایجاد آینده ای پایدار است. فراتر از دولت ها حرکت کنیم

ما تالش نمی کنیم تا . فرهنگ های مختلف به یکدیگر احترام می گذاریم و این وعده گفتگو میان ادیان مختلف جهان است

نتیجه . مشکالت کنونی ادیان را منکر شویم، بلکه توانایی تاثیر آن ها بر تغییرات اجتماعی و زیست محیطی را در نظر می گیریم

 .دریابیم می توانیم آینده انسان و زمین را از دیدگاه فرهنگ ها و با شیوه های نوین ترسیم کنیماین گونه همایش ها اینست که 

شما چه پاسخی به منتقدان دین می دهید که می گویند برای ایجاد جامعه ای پایدار به دانش بیشتر و بهتری نیاز 

 است؟

اما اگر این تنها راه . وش از مشکالت محیط زیستی آگاه می شویمروش تجربی علم باید مورد توجه قرار گیرد، زیرا با این ر: تاکر

روش های دیگری برای آگاهی وجود دارد که علوم انسانی نامیده می . مطالعه طبیعت باشد با محدودیت هایی روبرو خواهیم شد

به های غیر مادی و تجربی الهام یعنی آنچه که طی قرن ها به مردم در مورد جن. شود؛ مانند هنر، ادبیات، تاریخ، فلسفه و مذهب

به همین دلیل است که نیاز داریم شیوه های متعدد آگاهی از طبیعت را تایید کنیم و محیط زیست در چارچوب . بخشیده است

  .علوم انسانی نیز ببینیم

ریم و نمی توانیم این متوجه شده اند که به اجزای علوم انسانی نیاز دا[ ESA] دانشمندان در جامعه محیط زیستی های امریکا

زمانی که برای تنوع زیستی ارزش قائل می شویم، تنوع فرهنگی را ارج . حوزه جدا شویم و البته باید به این تنوع دانش افتخارکنیم

 .می نهیم که ضرورت آینده مشترک ماست

زندگی و محیط زیست جهانی، لوح به خاطر دستاوردهای مری اولین تاکر در حفظ ماهیت ( وسط)ابتکار معاون رئیس جمهور 

 .تقدیری که توسط رئیس جمهور حسن روحانی امضا شده را به وی اهدا می کند

 آیا اطالعی از آن داشتید؟. اجازه دهید در مورد لوح تقدیری که در این همایش دریافت کردید صحبت کنیم  

شتاینر مدیر اجرایی برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد لوح تقدیری در این سطح باالی دولتی روز قبل به آخیم ا. خیر: تاکر

شوکه شده و مات و . و به یک محقق اسالم و محیط زیست اهدا شد و بعد من نامم را شنیدم که از روی استیج خوانده شد( یونپ)

هان و محیط زیست که از نظر ما شما و جان بر روی ادیان ج"اما به یادم آمد که ابتکار و همکارانش گفته بودند . مبهوت مانده بودم

 ."بسیار ارزشمند است، فعالیت کرده اید

که انتظار یک نفر از  این لوح تقدیر اخالق مشترک ما برای حفظ و حمایت از زندگی را توصیف می کند، نه فقط آنچه   

 .امضای رئیس جمهور است

با این حال ما دچار سوء تفاهم درباره . سنت های اسالمی استبله، فراخوان همه انسان ها برای حفاظت از زمین و بخشی از : تاکر

وقتی به اسالم می . سال در دانشگاه بوکنل، ادیان جهان را تدریس می کردم F  &ES ،50 من قبل از آمدن به. اسالم شده ایم

 .تخته پر از حرف های دانشجویان می شد "ایده شما چیست؟":رسیدم ومی پرسیدم

قصد من کوچک شمردن مشکالت بزرگ حاصل از انحراف دین به سمت . زرگی درباره این سنت ها وجود داردمتاسفانه عدم درک ب

اما ما باید دریچه ها را باز کرده و ببینیم آنچه را که برای مسلمانان مهم است؛ مسلمانان سنت های . خشونت و بنیادگرایی نیست

مسجد و آرامگاه امامزاده صالح در شمال تهران، مکان مقدسی .تصویر می کشندخدا را با نگرانی واقعی برای آینده این سیاره، به 

 .برای بسیاری از شیعیان ایران است
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که نشان می  "نمی ترسید؟ ":هنگامی که اولین بار به من گفتید قرار است به ایران بروید، تعجب کردم و پرسیدم  

 .یکا و آسیب زدن به آنان قرار گرفته بودمدهد چگونه من هم تحت تاثیر پیام تنفر ایرانیان از آمر

به همین دلیل است که ما . این واکنش بسیاری از مردم ازجمله خانواده، دوستان و همکاران من است و همه گیر شده است: تاکر

گاهی از وعده باید به گفتگوی تمدن ها برگردیم نه برخورد؛ دور شدن از کلیشه ها و رفتن به سوی درک عمیق تر؛ واقع بینی با آ

همه این ها با هم می آیند واین ماهیت تغییر است؛ ما در میان نیروهای خالق و مخرب زندگی می . ها و مشکالت دین و فرهنگ

  .برای تغییر در ادیان جهان باید نیروهای مثبت را پیدا کنیم. کنیم

از فرصت هایی که در اختیار مردم ایران  احساستان. شما تقریبا یک سال پس از امضا توافق هسته ای به آن جا رفتید

 قرار گرفت چیست؟

آنها مشتاق داشتن فرصت برای تشکیل زندگی، خانواده و تعلیم و تربیت . سال سن دارند 00نیمی از جمعیت ایران کمتر از : تاکر

د برای این جوانان حتی وعده تغییر و فرصت های جدی. فرزندانشان هستند؛ همان چیزی است که مردم سراسر جهان می خواهند

  .مخالفان توافق هسته ای ایاالت متحده و ایران، جالب است

سوال این است که چگونه می توان راه برای خالقیت آن ها به سمت راه حل ها و فن آوری های جدید همراه با ارزش های محیط 

ران مشتاقند تا سهمی در ایجاد آینده پایدار داشته همه این ها در افقی هیجان انگیز روی می دهد و مردم ای. زیستی هموار کرد

 .امیدوارم بتوانیم در مسیر این هدف با آن ها همکاری کنیم. باشند

/news/fa/ir.iana.www//:http00567D%/2%70%D7%A8%D7 
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 طبیعی اقلیم و منابع
 ایسنا - 13۶۰مرداد  1۱: تاریخ

  تغییر دما تهدید بقاتغییر دما تهدید بقا

دهد که گرمایش جهانی بیشترین خطر را  تحقیقات نشان می. ونیم درجه سلیسیون افزایش دما داشته است ایران بین یک تا یک 

ویژگی بیولوژیکی برای  25( ان سی یو آی)المللی حفاظت از طبیعت  از سوییس هم اتحادیه بین. های جانوری گیاهی دارد برای گونه

 .برد، شناسایی کرده است وهوایی باال می هایی که حساسیت آنها را در مقابل تغییرات شرایط آب ها طبق ویژگی بندی گونه طبقه

 شهروند ، فاطمه بوریایی

شناسیم و نه رقص پرندگان مهاجر را بر آسمان خواهیم دید، حتی  های زیبایش می را با آن رنگچندان دور نه پاییز  ای نه در آینده

اگر از . اند، نخواهد بود ها که سازگارترین موجودات روی سیاره ما بوده ایم مثل پروانه اثری از حیواناتی که تا امروز با آنها مانوس بوده

ها  هایی است که به وفور روی گل کردیم، حاال همان خطر متوجه زنبورعسل یشده یاد م عنوان موجودات منقرض ها به ماموت

اند اما پیدا شدن آنها در نواحی ساحلی برزیل حکایت از  ها را از نزدیک ندیده زمین پنگوئن هر چند بسیاری از ساکنان کره. بینیم می

. های جنگلی و گیاهی شاهد هستیم بوم را در زیستآن دارد که اتفاقی نادر درحال رخ دادن است و به موازات آن تغییراتی 

های گیاهی شده که صدمات  ها در سراسر جهان باعث نابودی بسیاری از گونه ها و دریاچه شدن تاالب های وسیع و خشک سوزی آتش

شماری را  های بی کنیم، تغییرات و دگرگونی زمینی که ما روی آن زندگی می. ناپذیری را متوجه جهان اطراف ما کرده است جبران

های گیاهی و جانوری در زمین  شناسیم و باعث انقراض بسیاری از گونه عنوان یخبندان می عصری که آن را به. تجربه کرده است

های وسیعی در میان موجودات زنده  قرار گرفته است که آن هم باعث نابودی( گرمایش زمین)ای با نام  شد، حاال در مقابل پدیده

شود، درحقیقت  نام برده می ( Global warming)عنوان گرمایش جهانی روزها از آن به آنچه این. مین شده استروی سیاره ز

سال گذشته میانگین دمای هوا در نزدیکی سطح  در طول یکصد. افزایش میانگین درجه حرارت زمین در نزدیکی سطح آن است

که افزایش دمای متوسط جهانی حدود  که درحالی قابل توجه این. استدرجه سانتیگراد افزایش یافته « 5.84تا  5،57»زمین بین 

دهد که  تحقیقات نشان می. ونیم درجه سلیسیون افزایش دما داشته است صدم درجه سلیسیوس است، ایران بین یک تا یک70

لی حفاظت از طبیعت المل از سوییس هم اتحادیه بین. های جانوری گیاهی دارد گرمایش جهانی بیشترین خطر را برای گونه

هایی که حساسیت آنها را در مقابل تغییرات شرایط  ها طبق ویژگی بندی گونه ویژگی بیولوژیکی برای طبقه 25( ان سی یو آی)

های مرجانی  درصد از گونه85درصد از دوزیستان و 02درصد از پرندگان دنیا، 00تقریبا . برد، شناسایی کرده است وهوایی باال می آب

تواند آنها را نسبت به شرایط اقلیمی درمعرض خطر قرار  ویژگی هستند که می 55های گرم، حداقل دارای یکی از  ز آبسا صخره

میلیون سال، در سیاره ما درحال وقوع است و بشریت باید به  60دهد بزرگترین انقراض در  نشان می( ان سی یو آی)گزارش . دهد

بر این فرآیند  ای  ها بر تأثیر گازهای گلخانه سری از تئوری ورد دالیل این پدیده، یکدرم. را متوقف کند  سرعت عمل کرده و آن

. دانند های خورشیدی را دلیل این پدیده می های آتشفشانی و همچنین فعالیت مبتنی است و برخی دیگر فرآیندهایی نظیر فعالیت

« شهروند»های گیاهی و جانوری  بوم أثیر آن روی زیستشدن زمین و ت برای شناخت هرچه بیشتر تغییرات اقلیمی ناشی از گرم

 .گذرانید جناب، کارشناس حوزه بحران انجام داده که از نظر می وگویی با دکتر وحید حسینی گفت

های جانوری در  ترین گونه تأثیر قرار داده؛ بر این اساس حساس گرمای زمین رو به افزایش است و همه جانوران و گیاهان را تحت 

 بر گرمایش زمین چه حیواناتی هستند؟برا

حیات بسیاری از گیاهان . محیطی دارد شده و تاثیرات نامطلوبی در چرخه زیست مهاجرت جانوران باعث تغییر در زنجیرهای غذایی 

غییرات از طرف دیگر اگر این ت. شود گونه باعث عدم تعادل در اکوسیستم مناطق می و جانوران با هم در ارتباط است و حذف یک 
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های گرمایی و  شود و آنها در طول مسیر به موج طور غیرطبیعی باشد، باعث مهاجرت زودهنگام پرندگان در این مناطق می دمایی به

سال  طور مثال ما در چند ها از بین بروند و تلفات آنها بیشتر شود، به شود بسیاری از این گونه کنند که باعث می سرمایی برخورد می

های مهاجری که از  ها در کشورمان مواجه بودیم و بسیاری از گونه شدن آب دریاچه ارومیه و از بین رفتن بعضی تاالب گذشته با کم

این تغییر محل زندگی آنها، . بینیم کردند، تغییر مسیر دادند و ما دیگر آنها را در این مناطق نمی سیبری به ایران مهاجرت می

 .داده است تأثیر قرار اکوسیستم منطقه را تحت

 کدام جانوران در معرض بیشترین تهدیدها در برابر تغییرات اقلیمی قرار دارند؟ 

. پذیری بیشتری در برابر گرما دارند طور که گفته شد در مرحله نخست حیات پرندگان درمعرض تهدید قرار دارد، چون آسیب همان

عنکبوتی در ایران درمعرض بیشترین تهدیدها  ستانی و افعی دمهای سبز، سمندر لر پشت های درختی، الک در مرحله بعد قورباغه

با افزایش . هم بزند را به تواند به تغییر جنسیت جنین منجر شود و ترکیب جنسیتی در منطقه  باالرفتن دمای هوا می. گیرند قرار می

 .شود دهد و سبب انقراض آنها می خ میهای نر و ماده تغییرات ناهمگونی ر روند یا در تعداد جنین ها یا از بین می دما جنین

تواند به تغییرات  آیا تغییرات اقلیمی در زمین می. های گیاهی و جانوری بازگردیم به تأثیر بیش از اندازه تغییرات اقلیمی روی گونه 

 رفتاری مانند افزایش تندخویی و خشونت در حیوانات منجر شود؟

صورت تغییر رفتار در  به. کند تواند اتفاق بیفتد و در مورد همه جانوران صدق نمی این تغییرات اقلیمی در حشرات و خزندگان می

کنند و افزایش  های سمی و مارها که در آمریکای جنوبی زندگی می ها به شکل تهاجمی قابل مشاهده است مانند رتیل بعضی گونه

ناطق کوهستانی در آفریقا انجام گرفته بود، به افزایش در تحقیقاتی که درباره شیوع ماالریا در م.خشونت در آنها دیده شده است

 گذارد؟ تغییرات اقلیمی در حشرات چه تاثیراتی می. عنوان یکی از علل شیوع این بیماری اشاره شده بود دمای هوا در این مناطق به

این تغییر دما، این حشرات در مناطقی اگر تا قبل از . ای با نام آنوفل موثر است عنوان مثال باالرفتن دمای هوا در تکثیر حشره به

حاضر آنها با تغییرات اقلیمی  کردند، درحال های راکد زندگی می تر و آب وهوای گرم تری در آب مانند کناره دریاها و در سطح پایین

ض جغرافیایی شوند و عر شوند که در همان نقطه تکثیر و باعث ایجاد بیماری می صورت گرفته در ارتفاعات باالتر هم دیده می

های آینده در پیدایش، تکثیر و  وهوایی در دهه تغییرات آب. دهند کنند را نیز تغییر می نواحی که این حشرات در آنها زندگی می

تهدید اصلی  55شود که جزو  های مرتبط با آنها می گذارد و باعث ایجاد بیماری تر آنها اثر می های مقاوم گسترش حشرات و گونه

 .شوند ها، گیاهان و جانوران می هایی روی انسان اجم حشرات در دنیا هستند و باعث آسیبهای مه گونه

ها روند نابودی آنها در  شوند و براساس گزارش های دریایی در برابر گرما محسوب می ترین گونه یکی از حساس« ها مرجان» 

سیستم دریا به چه  نقش گرمایش زمین در اکو. ده استفارس شدت گرفته و باعث سفید شدن و درنهایت از بین رفتن آنها ش خلیج

کند که  تأثیر قرارداده و آنها را اسیدی می ها را تحت اکسیدکربن از اتمسفر، اکوسیستم آبی در دریا و اقیانوس شکل است؟جذب دی

گر آبزی هستند، اگر حیات های دی ها و گونه ها محل زندگی بسیاری از ماهی با تغذیه جانداران در ارتباط است، همچنین مرجان

چون اکوسیستم زمین در . کند شود و آنها را هم نابود می ها تهدید شود باعث اختالل در زندگی گیاهان و جانوران دریایی می مرجان

 .آورند ای را هم روی خشکی و آب به وجود می ارتباط مستقیم با اکوسیستم دریا قرار دارد، تغییرات گسترده

این مسأله چه تغییراتی را در . تر از حد معمول هستیم هایی گرم هایی سردتر و تابستان زمین شاهد زمستان کرهتر شدن  با گرم 

 آورد؟ بوم گیاهی به وجود می نواحی جنگلی و زیست

ز بین شدن زمین ا های ناشی از گرم سوزی زمین یک جنگل با وسعتی برابر با یک زمین فوتبال در آتش در هر دو دقیقه در کره   

وهوایی  اند که خود این تغییرات آب ها در معرض نابودی قرار گرفته های اخیر در ایران و جهان بسیاری از جنگل روند، در سال می

کاشت جایگزین . آورند شود و اختالالتی مانند سرمازدگی و گرمای شدید را به وجود می های ناگهانی می باعث بروز طوفان و سیل
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ها افزایش بیشتری داشته  شود دمای هوا در جنگل ها برای تولید کاغذ باعث می درختان پهن برگ در جنگل درختان کاج به جای

توانند خود را با این نوع  های گیاهی که نمی ها بسیاری از گونه سوزی شود، از طرفی دیگر با افزایش دما در جنگل باشد و باعث آتش

 .روند تغییرات وفق دهند، از بین می

اند که حتی بیشتر از سایر  های صنعتی عنوان کرده ترین علل به وجود آمدن گرمایش زمین را دامپروری اسان یکی از مهمکارشن 

 .در این مورد توضیح دهید. تواند در گرم شدن زمین موثر باشد می عوامل انسانی 

از متان تولیدشده توسط حیوانات نشخوارکننده طوری که مقدار گ زمین دارد، به به پرورش گاو تأثیر بسیار زیادی در آلودگی کره

ای و وسایل نقلیه در  های ناشی از گازهای گلخانه رسد که این رقم بیشتر از آلودگی درصد می 57مانند گاو، گوسفند و بز زمین به 

های  استفاده از گوشتکنند برای جلوگیری از این روند نامناسب مردم هرچه بیشتر به سمت  کارشناسان توصیه می. جهان است

 .های گیاهی مانند حبوبات بروند و مصرف گوشت قرمز را به حداقل برسانند سفید مانند مرغ و ماهی و استفاده از پروتیین

در بسیاری از کشورهای مختلف جهان برای جلوگیری از تغییرات اقلیمی ناشی از گرمایش زمین مطالعاتی انجام شده و  

 توانیم در این جهت گام برداریم؟ نظر شما در ایران چگونه می به. دهند یراهکارهایی را ارایه م

در این رابطه را جدی بگیرند و با آموزش درست و  سازی  های کاربردی، مدیریت و فرهنگ در ابتدا باید دولتمردان با اجرای طرح

. شوند، آشنا کنیم آلودگی و گرمایش در زمین می مان را از همان کودکی با خطرات و عواملی که باعث تشدید مناسب، باید فرزندان

های غذایی که در آنها گوشت قرمز وجود ندارد، حرکت کنیم و با  نکته دیگری هم که وجود دارد این است که باید به سمت رژیم

دانید در  ه میطور ک همان. ای در جهت کاهش گاز متان روی زمین داشته باشیم مالحظه کردن از گوشت سفید سهم قابل استفاده

روند، ما هم باید هرچه زودتر به فکر  های پاک و غیرفسیلی می سازی به سمت انرژی بسیاری از کشورهای دنیا کارخانجات خودرو

که دانشمندان سرگرم مطالعه برای کشف حیات در دیگر کرات آسمانی  درحالی. های جایگزین و پاک برای خود باشیم انرژی

زیست هرچه بیشتر به سوی تخریب و نابودی  زننده به محیط سطه پیشرفت علم، تکنولوژی و فعالیت آسیبها به وا هستند، انسان

های کائنات هستی جای اقدامات  در میان این همه مطالعه و تحقیق برای سفرهای فضایی و کشف ناشناخته. روند زمین می کره

های مختلف در سراسر جهان  ها و اجالس گذاشتن کنفرانس هر چند هرساله با. جدی و کاربردی برای نجات زمین خالی است

کنیم و بسیاری از کشورها منافع  نظر کافی نیست و هنوز ما آن را تهدید جدی تلقی نمی هایی مثبت برداشته شده است، اما به گام

ترین  ؛ جایی که از هر نظر مناسبمان باید هرچه زودتر اقدامی برای نجات زمین. دهند اقتصادی و تجاری خود را در اولویت قرار می

 .ها، حیوانات و گیاهان است، انجام دهیم و بهترین مکان برای زیست انسان
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 اقلیم و منابع طبیعی
 ایسنا - 13۶۰مرداد  1۹: تاریخ

  شده مرزیشده مرزی  لزوم حمایت، حفاظت و زمامداری مشارکتی از مناطق حفاظتلزوم حمایت، حفاظت و زمامداری مشارکتی از مناطق حفاظت

و ( سنستا)توسط مؤسسه توسعه پایدار و محیط زیست  "حفاظت فرامرزی ایران و کشورهای همسایه"المللی  نخستین کارگاه بین

ها، مراتع و آبخیزداری کشور،  سازمان جنگلبا حمایت سازمان حفاظت محیط زیست، ( IUCN) المللی حفظ طبیعت اتحادیه بین

 .برگزار شد( آلمان)و کمیسیون اروپاو بنیاد سوکو  IUCN منطقه آزاد ارس و با کمک فنی و مالی

توسط مؤسسه توسعه پایدار و محیط  "حفاظت فرامرزی ایران و کشورهای همسایه"المللی  نخستین کارگاه بین

با حمایت سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان ( IUCN)حفظ طبیعت المللی  و اتحادیه بین( سنستا)زیست 

و کمیسیون اروپاو بنیاد سوکو  IUCNها، مراتع و آبخیزداری کشور، منطقه آزاد ارس و با کمک فنی و مالی  جنگل

 .برگزار شد( آلمان)

 56تا  50شده فرامرزی از  حفاظتروزه که با هدف اشتراک تجربیات حفظ طبیعت و مناطق  به گزارش ایانا، در این نشست سه

: کننده خواندن آلودگی بین مرزی گفت باغی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس، با نگران مردادماه تشکیل شد، محسن خادم عرب

 ".جامعه جهانی باید در این باره توجه و حساسیت بیشتری را نشان دهد"

نهاد و نهادهای دولتی ایران و کشورهای همسایه نظیر کویت، عراق، ترکیه،  های مردم حضور گسترده جامعه بومی و محلی، سازمان

ای یونسکو در تهران؛ اولی گرابنر،  ارمنستان، آذربایجان، افغانستان، ترکمنستان و پاکستان در کنار استر الروش، رئیس منطقه

؛ تقی فرور، رئیس انتخابی (IUCN)ده در مدیرعامل بنیاد سوکو آلمان؛ تروور سندویت، رئیس برنامه جهانی مناطق حفاظت ش

 .دهنده اهمیت این نشست بود های بومی، نشان المللی قرق کنسرسیوم بین

فرور در این نشست با برشمردن انواع حفاظت مرزی بر لزوم حمایت، حفاظت و زمامداری مشارکتی از مناطق حفاظت شده تأکید 

ترین حافظان طبیعت در قلمروهای خود هستند در تمام  از دیرباز مهم کرد و خواستار در نظر گرفتن حقوق مردم بومی که

های  های مشترک یا گونه حفاظت فرامرزی، شامل همکاری دو یا چند کشور همسایه جهت حفظ اکوسیستم.ها شد گیری تصمیم

 ./مهاجر و منابع ژنتیکی مشترک است
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 انتصابات
 فارس - ۶۰/۵۰/1۶:  تاریخ

  مشاور وزیر جهاد کشاورزی در طرح احیای اراضی خوزستان و ایالم منصوب شدمشاور وزیر جهاد کشاورزی در طرح احیای اراضی خوزستان و ایالم منصوب شد
 . با حکم محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، مشاور وزیر جهاد کشاورزی در طرح احیای اراضی خوزستان و ایالم منصوب شد 

، وزیر جهاد کشاورزی آقای اسالمیان را به عنوان مشاور خود در طرح وزارت جهاد کشاورزیبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .احیای اراضی خوزستان و ایالم منصوب کرد

یگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، طی حکمی از سوی محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، آقای حمید به گزارش پا

 .هزار هکتاری استان های خوزستان و ایالم منصوب شد 005اسالمیان به عنوان مشاور وزیر در طرح احیاء و توسعه 
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 بازار و قیمت ها
 فارس - ۶۰/۵۰/1۱:  اریخت

  قیمت شکر این هفته روند نزولی خواهد داشتقیمت شکر این هفته روند نزولی خواهد داشت/ / تشدید نظارت بر قیمت شکر در بازارتشدید نظارت بر قیمت شکر در بازار
با افزایش عرضه شکر در بازار و تشدید نظارت تعزیرات حکومتی قیمت این محصول : معاون بازرگانی شرکت بازرگانی دولتی گفت 

 . در این هفته در بازار روند نزولی خواهد داشت

، در پاسخ به این پرسش که باالخره چه کسی مقصر باال فارسخبرگزاری وگو با خبرنگار کشاورزی  حسن عباسی معروفان در گفت

هر : کنند، اظهار داشت رفتن قیمت شکر در بازار است، چرا که برخی افراد علت را کمبود و واردات دیرهنگام در بازار عنوان می

کنید، تا  را آزاد نمیگویند، چرا واردات  کننده شکر می کارخانجات تصفیهکند،  کسی در مورد شکر از ظن خود صحبت می

ها پایین بیاید از طرفی کارخانجات هم مایلند تا خودشان شکر وارد کنند، اما باید گفت که  بازار اشباع شده و قیمت

 .ترین کار است وارد کردن آسان

وارد کنند، اما این خواهند پول استحصالی از صادرات نفت را بدهند و به راحتی در عرض چند روز از برزیل شکر  می: وی اضافه کرد

 .بهترین کار نیست، چرا که باید تقویت تولید داخل را هم در نظر بگیریم

شکر : معاون بازرگانی شرکت بازرگانی دولتی با اشاره به ارقام برآورد شده در شکر استحصالی در داخل کشور، تصریح کرد

هزار تن برآورد شده و این در حالی است که مصرف ما با  025یک میلیون و  24استحصالی از نیشکر و چغندر قند برای سال 

 .هزار تن است 565میلیون و  2احتساب صنایع شیرینی و شکالت 

کیلوگرم است و روزانه به طور  27سرانه یک نفر در طول سال : ای کرد و گفت عباسی معروفان به سرانه مصرف شکر در کشور اشاره

هزار تن بیشتر به واردات  855تا  655شود و اعتقاد وزارت جهاد بر این است که حدود  یهزار تن شکر در کشور مصرف م 6متوسط 

 .گویند این رقم باید به یک میلیون تن برسد شکر نیاز نیست که ذینفعان می

تأثیر هزار تن شکر استحصال شود که قطعاً بر میزان واردات  605یک میلیون و  20بینی کرد که در سال زراعی  وی همچنین پیش

آنهایی که شکر از بورس کاال  :معاون بازرگانی شرکت بازرگانی دولتی در مورد علت گرانی شکر در بازار هم گفت.خواهد گذاشت

و تعزیرات حکومتی در حال بررسی موضوع است و از امروز به مدت یک هفته قیمت شکر در  اند اند، این کاال را انبار کرده خریده

 .د داشت، چرا که عرضه بیشتر خواهد شدبازار روند نزولی خواه

خواهی برخی افراد به این  کنندگان شکر قول داد که هیچ کمبودی در مورد شکر وجود ندارد و تنها زیاده عباسی معروفان به مصرف

 .موضوع دامن زده است
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 بازار و قیمت ها
 فودپرس 13۶5مرداد ماه  2۵چهار شنبه 

  گزارش بانک مرکزی از قیمت مواد غذاییگزارش بانک مرکزی از قیمت مواد غذایی

گروه کاالیی در هفته منتهی  55بانک مرکزی آخرین تغییرات قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در قالب  <مواد غذایی

 .مرداد ماه را منتشر کرد 50به 

 .را منتشر کرد 20/  0/  50بانک مرکزی گزارش خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به 

 لبنیات و تخم مرغ

درصد افزایش یافت و قیمت سایر  5.5در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات بهای پنیر غیر پاستوریزه نسبت به هفته قبل معادل 

ریال فروش  558555الی  25555ای  درصد افزایش داشت و شانه 0.5مرغ معادل  بهای تخم. اقالم این گروه بدون تغییر بود

 .رفت می

 برنج و حبوب

درصد  5.2درصد کاهش ولی بهای برنج داخله درجه دو  5.4در این هفته در گروه برنج قیمت برنج وارداتی غیرتایلندی معادل 

درصد افزایش ولی قیمت سایر  5.7در گروه حبوب بهای لوبیای سفید معادل . قیمت برنج داخله درجه یک ثابت بود. افزایش یافت

 .درصد کاهش داشت 5.2درصد تا  5.0اقالم این گروه بین 

 های تازه ها و سبزی میوه

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

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

درصد  8.4های تازه بهای گالبی معادل  کردند که در گروه میوه های سطح شهر اقالم میوه و سبزی تازه را عرضه می میوه فروشی

 .درصد کاهش یافت 4.0درصد تا  5.4افزایش ولی قیمت سایر اقالم این گروه بین 

درصد کاهش ولی بهای سایر اقالم این  6.8قیمت لوبیا سبز معادل . های برگی بدون تغییر بود های تازه بهای سبزی در گروه سبزی

 .فزایش داشتدرصد ا 55.5درصد تا  5.5گروه بین 

 گوشت قرمز و گوشت مرغ

 .درصد کاهش یافت 2.5بهای گوشت مرغ معادل . در هفته مورد گزارش قیمت گوش گوسفند و گوشت تازه گاو و گوساله ثابت بود

 قند، شکر، چای و روغن نباتی

درصد افزایش  5.5یع درصد و روغن نباتی ما 5.2درصد، چای خارجی  2.5درصد، شکر  57.0در این هفته قیمت قند معادل 

 .بهای روغن نباتی جامد بدون تغییر بود. داشت

 5.6های تازه  درصد، سبزی 0.5درصد، تخم مرغ  5.5مردادماه نسبت به هفته قبل قیمت گروه لبنیات  50در هفته منتهی به 

 2.5های تازه  درصد، میوه 5.5درصد افزایش یافته اما حبوب  5.5درصد و روغن نباتی  5.2درصد، چای  54.2درصد قند و شکر 

 .درصد کاهش داشته است 2.5درصد و گوشت مرغ 
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 بازار و قیمت ها
 فودپرس 13۶5مرداد ماه  18دو شنبه 

  !!کنندگان در تابستانکنندگان در تابستان  زمستانی سازمان حمایت مصرفزمستانی سازمان حمایت مصرفخواب خواب 
 .توان بیدار کرد، اما کسی که خود را به خواب زده، خیر اند شخصی را که خواب است می االیام گفته از قدیم <مواد غذایی

ها و  انجام بررسیبود که به منظور تعیین، تعدیل و تثبیت قیمت تولیدات داخلی کشور، کاالهای وارداتی، خدمات،  5004تیرماه  

مرکز بررسی »های مرکزی تحت عنوان  های الزم در جهت متعادل ساختن و پیشگیری از افزایش نامتناسب قیمت تهیه طرح

کنندگان و تولیدکنندگان  طبق مصوبه شورای انقالب سازمان حمایت مصرف 5007شکل گرفت تا در نهایت در سال « ها قیمت

حمایت از . کنندگان و تولیدکنندگان شکل گرفت اهدافی واال داشت ستای حمایت از مصرفاین سازمان که در را.تاسیس شود

ها، بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع  کنندگان در قبال نوسانات غیرمعمول قیمت تولیدات داخلی و افزایش آن، حمایت از مصرف

تی، تعاونیف خصوصی و نهادها، اعمال نظارت بر اجرای ها اعم از دول کاالهای تولیدی و وارداتی و خدمات مشمول در تمام بخش

های توزیع کاال و خدمات و مبارزه با عرضه و توزیع  ها و رسیدگی به تخلفات براساس قانون تعزیرات و نیز نظارت بر شبکه قیمت

 .ترین اهداف تعریف شده برای این سازمان بود کاالهای قاچاق به عنوان دستگاه کاشف مهم

های اخیر این سازمان مدنظر قرار  کنندگان و تولیدکنندگان که به عنوان یکی از سیاست سازمان حمایت مصرفسکوت خبری 

  کنندگان را زیر سوال برده بلکه حتی این سازمان خود را مقید به ارائه گرفته، تا جایی پیش رفته که نه تنها مقوله حمایت از مصرف

 .داند رود، نیز نمی آنها می  زایش اخیر قیمت مواد غذایی اساسی مردم که در سفرهای از توضیحات در قبال نوسان و اف پاره

اند و هنوز هم بازارشان با وجود فراوانی تولید، متعادل  به چهار قلم کاالیی که در بازه زمانی دو ماه گذشته دچار گرانفروشی شده

 .کنیم که جالب توجه است لیدکنندگان مسالئلی را مرور میکنندگان و تو نیست، اشاره و در قبال عملکرد سازمان حمایت مصرف

 کنندگان عامل افزایش قیمت برنج و خرما عدم مداخله صحیح سازمان حمایت مصرف

تقریبا یک هفته قبل از آغاز ماه مبارک رمضان بود، خبری را در ارتباط با جیب پر دالالن و دست خالی برنجکاران منتشر کرد و به 

 .سبت به افزایش قیمت برنج در آستانه ماه مبارک رمضان هشدار دادصورت تلویحی ن

های خارج از فصل تولید را طبیعی دانست، اما با  ای افزایش قیمت برنج در ماه دبیر انجمن برنج کشور در همان زمان طی مصاحبه

هزار تومان در مراکز عرضه و  56 دی 52ماه سال جاری و شایعه قیمت آن تا  اشاره به افزایش قیمت این محصول در فروردین

 .کننده افزایش کاذب دانست فروشی سیر صعودی برنج را آن هم بدون دلیل قانع خرده

ها  فروشی تومان در خرده 50555های میدانی ، حمایت از عرضه برنج تا قیمت  در همان زمان و نیز طی ماه مبارک رمضان گزارش

 .شد تومان به مشتریان عرضه می 55555داشت، در حالی که نهایتا برنج باید تا سقف 

شایعه . ای ، از علت افزایش قیمت برنج پرده برداشت همان زمان محمد آقا طاهر، رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در مصاحبه

شد، عامل اصلی افزایش قیمت برنج عنوان شد تا بتوان به عدم  ه زبان منتقل میکذب صادرات برنج ایران به روسیه که زبان ب

کنندگان و تولیدکنندگان در بازار پی برد، جایی که با عدم مداخله صحیح یک شایعه  مدیریت صحیح سازمان حمایت از مصرف

 .تومانی قیمت برنج گشت 0555عامل گرانی تا 

در کنار برنج، . کننده روبرو شد ه با افزایش قیمت و عدم توضیح مسئوالن متولی و نظارتبا این حال برنج تنها محصولی نبود ک

 .خرما دیگر محصولی بود که قبل از آغاز ماه مبارک رمضان با افزایش قیمت روبرو شد

ن برهه زمانی تومانی طی آ 0055ترین اقالم مصرفی مردم در ماه مبارک رمضان با افزایش حدود  خرما به عنوان یکی از اصلی

های گرمسیری وزارت کشور اعالم کرد قیمت منطقی برای هر  این اتفاق در حالی رخ داد که مدیر کل دفتر میوه. رو شد روبه
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دهد که هر کیلوگرم خرمای  ها از بازار نشان می تومان است، اما بررسی 0555تا  4055کیلوگرم خرما در بازار ماه مبارک رمضان 

 .شود تومان عرضه می 7055تا  8055 بندی شده بین بسته

 فروشی های کم عدم پاسخگویی نسبت به گزارش

های خریداران به منظور احقاق  بندی عرضه شده به مردم یکی از دغدغه فروشی برخی کاالهای بسته اخیرا پیگیری موضوع کم

زاری ایسنا و چه به سازمان حمایت فروشی برخی اقالم چه به خبرگ هایی که در مورد کم گزارش. شان بوده است مطالبات

ای  های غیررسمی برخی مسئوالن این سازمان با خبرنگار ایسنا ارائه شده نشان از پدیده کنندگان آن هم طبق صحبت مصرف

دهد که گویا اخیرا توسط برخی تولیدکنندگان رواج یافته این در حالی است که نهاداصلی متولی جهت نظارت و بازرسی نسبت  می

 .این اتفاق تلخ حاضر به پاسخگویی و برخورد در این زمینه نیستبه 

توان به کم  طور مثال می ای ارائه شده است؛ که به فروشی برخی کاالهای عرضه های مختلفی در مورد کم طی مدت اخیر گزارش

زمان حمایت نه تنها ارائه بندی آن اشاره کرد و به قول یکی از مسئوالن سا بودن وزن محصول نسبت به وزن مندرج روی بسته

ای آن دور از ذهن نیست، بلکه موارد مشابه و به تعداد بسیار  شدن این محصوالت توسط مردم به ایسنا به منظور بازتاب رسانه

کنندگان و تولیدکنندگان  حال باید پرسید به چه علتی سازمان حمایت مصرف. بیشتر آن هم در اختیار این سازمان قرار گرفته است

های این سازمان نیز به  ها نیست، بلکه خبری از پیگیری ر این خصوص سکوت اختیار کرده و نه تنها حاضر به پاسخگویی به رسانهد

 .رسد گوش نمی

 چالش گرانفروشی یکباره قیمت مرغ و سکوت مسئوالن

روشی مرغ در گرمای تابستان یعنی گرانف  کنندگان و تولیدکنندگان به مساله ترین عملکرد منفی سازمان حمایت مصرف اما تازه

آشفته بازار و گرانفروشی گوشت مرغ در ایام خاص و پرمصرفی مانند شب عید یا ماه مبارک . گردد همین تابستان اخیر باز می

تان و رمضان دور از ذهن نیست و طبق معمول هر ساله نیز خبری از کنترل بازار در کار نبود، اما تکرار این داستان آن هم در تابس

دور از ایام مربوطه قابل تأمل است، اما در این بین مرغداران علت افزایش قیمت را گرانی خوراک و جوجه یکروزه و وزارت 

کشاورزی علت آن را گرانفروشی و داللی دانست و در این حال باز هم مرجع اصلی پاسخگویی در این رابطه یعنی سازمان حمایت 

دهندگان گوشت مرغ از سازمان حمایت  از نظارت و برخورد نبود و حتی رییس انجمن پرورش سکوت پیشه کرد و باز هم خبری

کنندگان و تولیدکنندگان درخواست کرد که با توجه به نبود کمبود در بازار و وجود ذخایر مرغ و تولید و عرضه گوشت گرم  مصرف

 .به انداز کافی با متخلفان و گرانفروشان برخورد کند

مرغ بیشترین افزایش قیمت را در بین کاالهای  که طبق اعالم بانک مرکزی در هفته اول مردادماه مرغ و تخم شاره ایننکته قابل ا

 .درصدی قیمت مواجه بود 50مرغ نیز با افزایش  درصد افزایش یافت و تخم 55طوری که قیمت مرغ تا  خوراکی داشتند به

گونه کمبودی در بازار وجود ندارد،  که هیچ تومان است و با توجه به این 8555 طبق اعالم معاون وزیر کشاورزی حداکثر قیمت مرغ

ها در حالی رخ داده که  این صحبت. های نظارتی موظفند در قبال نوسان قیمتی بازار با عامالن تخلف برخورد کنند دستگاه

ین نوع گوشت سفید به طور متوسط در مرکز های خبرنگار ایسنا از بازار مرغ در سطح شهر حاکی از آن است که قیمت ا پیگیری

 .شود شود که بنا به معیارهای وزارت جهاد کشاورزی شامل گرانفروشی می تومان عرضه می 7555تا  8055شهر بین 

محصولی که تا پنج درصد افزایش قیمت داشت و . توان به نوسان و افزایش یکباره قیمت شکر نیز اشاره کرد در این بین حتی می

گونه توضیح و واکنشی توسط مسئوالن متولی امر که وظیفه پیگیری موضوع و برخورد با گرانفروشی را داشتند  م شاهد هیچباز ه

 .نبودیم
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 برانگیز بقای تامل

کنندگان و تولیدکنندگان کار را تا جایی پیش برده که به ماهیت اصلی  اتفاقات اخیر و عملکرد قابل تامل سازمان حمایت مصرف

جایی که باید شاهد تعدیل و تثبیت قیمت تولیدات . کننده است، شک کنیم جانبه از حقوق مصرف ان که حمایت همهاین سازم

ها، بازرسی و  کنندگان در قبال نوسانات غیرمعمول قیمت ها، حمایت از مصرف داخلی کشور، پیشگیری از افزایش نامتناسب قیمت

کنندگان و تولیدکنندگان باشیم  ساس قانون تعزیرات توسط سازمان حمایت مصرفها و نیز رسیدگی به تخلفات برا نظارت بر قیمت

ایم و عدم  ها شاهد عدم واکنش بوده ایم و وضعیت انفعالی سازمان در قبال گرانفروشی و افزایش نامتعارف قیمت شاهد سکوت بوده

 .پاسخگویی

تعداد هم نیستند باشیم، چیزی جز  های اخیر که کم مورد نمونهدرست همان زمان که باید شاهد ورود و مداخله سازمان مذکور در 

 .موضع سکوت ندیدیم و هر بار به منظور دریافت توضیحات توسط مسئوالن این سازمان به فردا و هفته بعد پاس داده نشدیم

نندگان نیستیم باید کنندگان و تولیدک حال که شاهد چیزی جز سکوت و عدم پاسخگویی توسط مسئوالن سازمان حمایت از مصرف

کنندگان و تولیدکنندگان چیست و  یکبار دیگر به صراحت پرسید که اساسا ماهیت این سازمان در جهت حمایت از حقوق مصرف

 های اخیر در بازار ایران توسط این سازمان نیستیم؟ گونه واکنشی در قبال گرانفروشی چرا شاهد هیچ

=Id?aspx.Post/ir.foodpress//:http4c68f70e242742e 
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 برنامه و سیاست ها
 فارس - ۶۰/۵۰/1۶:  تاریخ

مدیریت جهادی با مدیریت جهادی با قدم شد بررسی راهکارهای قدم شد بررسی راهکارهای   وزارت جهاد کشاورزی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی پیشوزارت جهاد کشاورزی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی پیش

  حضور یک هزار مدیر دستگاه دولتیحضور یک هزار مدیر دستگاه دولتی
برای پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی و تحرک بیشتر در ادارات، یک هزار مدیر : نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی گفت 

 . آوریم های مختلف را برای ارائه و بررسی فرهنگ و الگوهای مدیریت جهادی گردهم می دستگاه

اهلل حسن عالمی پیش از ظهر امروز در نشست خبری به برگزاری دهمین  ، آیتخبرگزاری فارسخبرنگار کشاورزی به گزارش 

این همایش برای : همایش ملی و نخستین جشنواره فرهنگ و مدیریت جهادی به میزبانی وزارت جهاد کشاورزی اشاره کرد و گفت

 .رهای عملی در راستای منویات امام خمینی و مقام معظم رهبری و تبیین فرهنگ مدیریت جهادی استارائه راهکا

شود قرار است، بهترین راهکارها و الگوهای مدیریت جهادی را  مرداد در باغ موزه دفاع مقدس برگزار می 20و  24این همایش که 

 .های دولتی ارائه کند برای یک هزار مدیر دستگاه

شاید تاکنون برخی از : جزء قران به فرهنگ مدیریت جهادی اشاره شده است، تصریح کرد 6 عالمی با بیان اینکه حتی در اهلل آیت

ایم، تا  ها دعوت کرده ها و دانشگاه ایم و از تمامی وزارتخانه آنها عنوان هم نشده است و ما موضوع را امسال فراتر از وزارت جهاد دیده

 .اند در این همایش مطرح کنیم  تجربه موفقی داشتهالگوهای خود را که قبالً

 25: ایم، افزود های موفق جهادی در نظر گرفته هایی برای طرح نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه شاخص

رها در ادارات دولتی در راستای کنیم، تا شاید تاثیر مثبتی بر پیشبرد کا روز برای مدیران ارائه می 2طرح موفق مدیریتی را در 

در بخش دیگری از این نشست پیمان فلسفی مدیرکل دفتر نمایندگی حوزه ولی فقیه به این نکته .اقتصاد مقاومتی داشته باشد

اشاره کرد که فرهنگ و مدیریت جهادی تولید کردنی نیست و باید یکسری از مدیران روحیه این کار را داشته باشند، تا به مرور 

های فرهنگ و مدیریت جهادی باید  ها و مؤلفه وی بر این نکته هم تاکید کرد که شاخصه.ین الگوها به عنوان یک سبک تعریف شودا

 .در نظام ارزیابی و ارزشیابی مدیریت کشور گنجانده شود

=nn?php.newstext/omc.farsnews.www//:http50205052555760 
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 برنامه و سیاست 
 ایسنا - 13۶۰مرداد  1۹: تاریخ

  جزئیات تفاهم نامه همکاری وزارتخانه های جهاد کشاورزی و بهداشت برای کنترل بیماری هاجزئیات تفاهم نامه همکاری وزارتخانه های جهاد کشاورزی و بهداشت برای کنترل بیماری ها

متعهد شدند که به طور مشترک وزارتخانه های جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با امضای تفاهم نامه همکاری، 

آالینده ها، باقیمانده سموم، کودهای شیمیایی و فلزات سنگین را در محصوالت کشاورزی کنترل و از مصرف فاضالب در آبیاری 

 .اراضی جلوگیری کنند

که به وزارتخانه های جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با امضای تفاهم نامه همکاری، متعهد شدند 

طور مشترک آالینده ها، باقیمانده سموم، کودهای شیمیایی و فلزات سنگین را در محصوالت کشاورزی کنترل و از 

 .مصرف فاضالب در آبیاری اراضی جلوگیری کنند

مینه به ایانا از گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، در تفاهم نامه همکاری مشترک این دو وزارتخانه که در ز

تعهد  2تعهد برای وزارت جهاد کشاورزی،  22بند به امضا رسید 0ماده و  4پیشگیری و کنترل بیماری ها و عوامل خطر مرتبط در 

 .برای وزارت بهداشت و هشت تعهد مشترک در مدت اجرای برنامه ششم توسعه لحاظ شده است

مه مکلف شده، از سیاست های تشویقی برای محصوالت تازه بر پایه این گزارش، وزارت جهاد کشاورزی بر اساس این تفاهم نا

خوری با قیمت و کیفیت مناسب و ایجاد تعاونی های بازاریابی و فروش محصوالت کشاورزی به منظور جذف واسطه ها حمایت 

توسط کشاورزان و مشارکت در ارتقای کیفیت سموم و کودهای کشاورزی با رعایت معیارهای مناسب و استفاده بهینه از آن ها .کند

حذف سموم پرخطر با هدف رفع آلودگی آب، خاک و محصوالت کشاورزی، تسریع فرآیند شناسنامه دار کردن مزارع، باغات، گلخانه 

ها و دامداری ها و پایش باقیمانده دارو، سموم و سایر مواد شیمیایی در فرآیند خام دامی و آبزی از جمله تعهدات وزارت جهاد 

این تفاهم نامه همچنین وزارت جهاد کشاورزی را مکلف به حمایت از افزایش تولید و مصرف کودهای زیستی، آفت .کشاورزی است

کش های بیولوژیکی و غیر شیمیایی، ساماندهی نظام نسخه نویسی و نسخه پیچی دامپزشکی و برنامه ریزی برای حذف دارو، 

اشت، درمان و آموزش پزشکی نیز موظف شده که در زمینه آموزش و وزارت بهد.سموم و سایر مواد شیمیایی پر خطر کرده است

حمایت از سالمت کشاورزان در قالب برنامه های بهداشت کشاورزی، پایش باقیمانده آالینده ها در محصوالت باغی، زراعی و گلخانه 

 .صول اقدام کندای عرضه شده در بازار و برخورد مناسب به منظور اجرایی کردن توصیه های فنی و سالمت مح

تدوین ضوابط برای اخذ گواهی بهداشتی حمل فرآورده های خام دامی صادره از سوی سازمان دامپزشکی کشور توسط کارخانجات 

فرآوری مواد غذایی، تامین و جذب منابع مالی مداخالت بر اساس برنامه های عملیاتی مصوب کمیته مشترک و ارایه اطالعات و 

منتقله از راه غذا و بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان در جمعیت انسانی حسب مورد به طرف  گزارش های بیماری های

 .دوم تفاهم نامه از دیگر تعهدات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در چارچوب این تفاهم نامه به شمار می رود

مشترکی را در زمینه حمایت از برنامه های کنترلی مواجهه شغلی  بر اساس این تفاهم نامه همکاری، دو وزارتخانه همچنین تعهدات

کشاورزان با عوامل زیان آور شغلی، کنترل آالینده ها، باقیمانده سموم، کودهای شیمیایی و فلزات سنگین، در محصوالت کشاورزی 

 . و جلوگیری از مصرف فاضالب برای آبیاری کشاورزی متقبل شده اند

ستفاده از فناوری های جدید در تولید، نگهداری، توزیع و نظارت بر مواد غذایی و همکاری در تدوین و اجرای بر پایه این گزارش، ا

 ./برنامه ملی پیشگیری و کنترل مقاومت ضد میکروبی از دیگر تعهدات مشترک دو وزارتخانه است

/news/fa/ir.iana.www//:http00506D%/7%D%AC7%B2%D 
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 برنامه  و سیاست ها
 ایسنا - 13۶۰مرداد  1۶: تاریخ

  مهندس ناظر کشاورزی تازه استخدام در معرض آموزش های فرهنگ و مدیریت جهادی قرار می گیرندمهندس ناظر کشاورزی تازه استخدام در معرض آموزش های فرهنگ و مدیریت جهادی قرار می گیرند  522522

 .اد مقاومتی برگزار می شودبا رویکرد اقتص« فرهنگ و مدیریت جهادی»دهمین همایش ملی و نخستین جشنواره 

علت برگزاری همایش های فرهنگ و مدیریت جهادی، احیاء، : نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی گفت

 .ماندگاری و انتقال عقاید، باورها و ارزش های جهاد سازندگی به جامعه و نسل های آینده است

کشاورزی، آیت اهلل حسن عالمی امروز سه شنبه در نشست با خبرنگاران، اخالص، به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد 

فرهنگ و مدیریت جهادی به : فداکاری، دلسوزی و مردم دوستی را از ویژگی های فرهنگ و مدیریت جهادی دانست و اظهار داشت

 .رش استتدریج در عرصه های مختلف علمی، فکری و تحقیقاتی و نوشته های مولفین در حال گست

 .مقام معظم رهبری نیز خواسته شان این است که کشور با فرهنگ و مدیریت جهادی کارهایش را پیش ببرد: وی افزود

آیت اهلل عالمی در ادامه شناسایی و تبیین فرهنگ و مدیریت جهادی، معرفی طرح ها و الگوهای موفق بر مبنای فرهنگ و مدیریت 

تقویت این فرهنگ و مدیریت در میدان عمل، بستر سازی برای استفاده از نظرات و دیدگاه  جهادی، ارایه راهکارهای عملی برای

های اندیشمندان و متخصصان در ترویج فرهنگ جهادی و شناخت شاخص های فرهنگ و مدیریت جهادی را از اهداف این همایش 

وسعه فرهنگ و مدیریت جهادی، نقد و آسیب باز آفرینی ،الگوسازی و راهکارهای ترویج و ت: وی در همین حال گفت.برشمرد

 .شناسی، رهیافت ها و رویکردهای باز آفرینی و اجرا و ارایه الگوهای فرهنگ و مدیریت جهادی از محورهای این همایش هستند

 ورود شاخص های فرهنگ جهادی در ارزشیابی مدیریت کشور

ی را یک راهبرد اساسی در تحقق شعار اقتصاد مقاومتی، اقدام و در این نشست، دکتر پیمان فلسفی دبیر همایش نیز، فرهنگ جهاد

مرداد امسال در سطح  20و 24دهمین همایش ملی و نخستین جشنواره فرهنگ و مدیریت جهادی : عمل دانست و اذعان داشت

 .دستگاه و نهاد دولتی و غیر دولتی و دانشگاه ها برگزار می شود 05وزارتخانه و  55

موسسه تحقیقاتی سازمان تحقیقات، آموزش  24همایش بیش از یک هزار مدیر از دستگاه های مختلف و اعضای  در این: وی افزود

مهندس ناظر کشاورزی جدید االستخدام در چهار  555و ترویج کشاورزی شرکت خواهند کرد، ضمن آن که برای نخستین بار 

 .رندکارگاه در معرض آموزش های فرهنگ و مدیریت جهادی قرار می گی

 25طرح و الگوی موفق با معیار فرهنگ و مدیریت جهادی به دست ما رسیده که از بین آنها،  555برای این همایش : فلسفی افزود

امسال نمایشگاه فرهنگ و مدیریت جهادی با تاکید بر اقتصاد مقاومتی، اقدام و : وی اضافه کرد.طرح به طور شفاهی ارایه می شود

 .متر مربع و در محل باغ موزه دفاع مقدس واقع در بزرگراه حقانی برپا می شود 755 عمل در فضایی به مساحت

شاخصه ها و مولفه های فرهنگ و مدیریت جهادی باید در نظام ارزشیابی مدیریت کشور گنجانده شود و این شاخصه : فلسفی گفت

 .ها جنبه مدیریتی، اعتقادی، والیت مداری، معرفتی و شخصیتی دارد

/news/fa/ir.iana.www//:http00562/555D%-2%70%D2%78 
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 برنامه  و سیاست ها
 ایسنا - 13۶۰مرداد  2۵: تاریخ

چشمی به نظام مهندسی چشمی به نظام مهندسی   برنامه ششم گوشهبرنامه ششم گوشه/ / صدور مجوزهای کشاورزی برای نظام مهندسی عایدی نداردصدور مجوزهای کشاورزی برای نظام مهندسی عایدی ندارد

  باشدباشدداشته داشته 

های دولت الکترونیک صورت گرفته و ناشی از تعامل  سامانه متمرکز صدور مجوزهای کشاورزی در وزارتخانه در راستای سیاست

سازمان نظام مهندسی کشاورزی برای پیوستن به سامانه ایجادشده در وزارت جهاد کشاورزی است؛ هرچند این طرح از اساس 

 .درآمد چندانی برای سازمان ندارد

های دولت الکترونیک صورت گرفته و  مانه متمرکز صدور مجوزهای کشاورزی در وزارتخانه در راستای سیاستسا

ناشی از تعامل سازمان نظام مهندسی کشاورزی برای پیوستن به سامانه ایجادشده در وزارت جهاد کشاورزی است؛ 

 .هرچند این طرح از اساس درآمد چندانی برای سازمان ندارد

سامانه صدور : وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور امروز در گفترئیس 

 .شد صورت دستی انجام می ها به مجوزهای کشاورزی پیش از این در سازمان نظام مهندسی طراحی شده بود و تنها در برخی استان

کز صدور مجوزهای کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی در راستای تحقق دولت الکترونیک و سامانه متمر: احمد کبیری افزود

 .سیستم دیجیتال اجرا شد و این سازمان نیز جهت هماهنگی پذیرفت خروجی عملکرد سازمان از طریق این سامانه منتشر شود

سی کشاورزی به سامانه جدید منتقل خواهد به پیوست پذیرش اطالعات قبلی موجود در سامانه نظام مهند: وی خاطرنشان کرد

 .شد

 صدور مجوزها درآمدی برای سازمان ندارد

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در پاسخ به این پرسش که صدور مجوزها چقدر برای سازمان 

توان گفت با احتساب نیروی انسانی  قاطعیت مینگاه سازمان در صدور مجوزها جذب درآمد نیست و با : درآمدزایی دارد، ادامه داد

 .تنها این فعالیت درآمدی برای سازمان ندارد، بلکه مستلزم هزینه نیز هست کار گرفته شده و تمهیدات مورد نیاز نه به

رای مجوز های دام و طیور تقاضا ب منظور صدور مجوز برای بخش شده به های اعمال از سوی دیگر، با محدودیت: کبیری تصریح کرد

عنوان یک  توان به توان انکار کرد، اما نمی هرچند درآمد جزئی حاصله از صدور مجوزها را نمی: وی یادآور شد.نیز کاهش یافته است

 .منبع تأمین هزینه به آن نگریست

 بودجه شاید در برنامه ششم

أسیس سازمان نظام مهندسی، این سازمان در اوایل ت: رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور تأکید کرد

 .های بعد حذف شد دارای ردیف بودجه بود، اما از سال

های  ها بارها سازمان در قالب طرح و برنامه امیدوار به اختصاص ردیف بودجه در بودجه اکنون با حذف حمایت: کبیری اظهار داشت

ازمان نظام مهندسی کشاورزی در توسعه کشاورزی و خروج سنواتی بوده و اکنون امیدواریم در برنامه ششم توسعه نقش س

 .کشاورزی ایران از معیشتی به مدرن در قالب تخصیص بودجه دیده شود

رود  ای تدوین شده که انتظار می های بودجه هایی از سوی کارشناسان سازمان با در نظر گرفتن محدودیت طرح: وی همچنین گفت

 .منظور تعریف بودجه در دستور کار قرار گیرد هایی به فهدر قبال خدمات آموزشی سازمان، تعر

 صدور مجوزهای شیالتی تا اطالع ثانوی در اختیار نظام مهندسی است
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صدور مجوز بر : های شیالتی افزود رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در پاسخ به اعتراض برخی تشکل

 .که وزارت جهاد کشاورزی باشد، در اختیار سازمان نظام مهندسی است گذار اساس قانون و نظر نهاد سیاست

برداری کند، اما تا اطالع ثانوی صدور  های تخصصی بهره کند از ظرفیت تشکل هرچند این سازمان تالش می: کبیری ادامه داد

 .مجوزهای شیالتی در اختیار سازمان نظام مهندسی خواهد بود

 ./ها قرار گیرد تواند در اختیار تشکل گذار، صدور مجوزها می ا تغییر قانون یا نظر سیاستب: وی در پایان خاطرنشان کرد

/news/fa/ir.iana.www//:http00576D%/7%B0%D7%AF 
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 برنامه و سیاست ها
 ایسنا - 13۶۰مرداد  12: تاریخ

میلیونی میلیونی   0202مهاجرت معکوس با پرداخت تسهیالت مهاجرت معکوس با پرداخت تسهیالت / / پرداخت تسهیالت نوسازی مسکن با سود پنج درصدیپرداخت تسهیالت نوسازی مسکن با سود پنج درصدی

  خوردخورد  مسکن کلید میمسکن کلید می

میلیون تومان و با سود پنج درصد نشان داد  25بانک مرکزی با پرداخت تسهیالت نوسازی و بهسازی مسکن روستایی تا سقف 

 .ی متفاوتی است و مهاجرت معکوس دارای ابزار عملیاتی استتعامل سیستم بانکی با مشتریان روستایی رویکرد

میلیون تومان و با سود پنج درصد  02بانک مرکزی با پرداخت تسهیالت نوسازی و بهسازی مسکن روستایی تا سقف 

نشان داد تعامل سیستم بانکی با مشتریان روستایی رویکردی متفاوتی است و مهاجرت معکوس دارای ابزار عملیاتی 

 .تاس

: وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استاد دانشگاه امروز در گفت

میلیون تومان گام اجرایی دولت برای مهاجرت معکوس  25موافقت دولت با افزایش تسهیالت نوسازی و بهسازی مسکن روستایی تا 

 .ی با بخش کشاورزی استو اصالح تعامالت سیستم بانک

 25ای با افزایش سقف فردی تسهیالت نوسازی و بهسازی مسکن روستایی تا  بانک مرکزی طی مصوبه: سیامک مشایخی افزود

 .میلیون تومان با وثیقه سفته زنجیره ای موافقت کرد

ریزی پرداخت یارانه سود و  امهسود تسهیالت پنج درصد اعالم شده و مقرر شد تا سازمان مدیریت و برن: وی خاطرنشان کرد

شده برای دوره مشارکت مدنی و سود تسهیالت را تضمین کرده و تعهد کند بانک مرکزی از محل منابع  التفاوت سود تعیین مابه

 .مصوب در بودجه شبکه بانکی برای پرداخت اقدام کند

شود که  عملی برای مهاجرت معکوس قلمداد میچنین تصمیمی به معنای گام : عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی ادامه داد

 .تواند کشاورزان و روستاییانی که فاقد وثیقه ملکی هستند را برای ساخت مسکن روستایی جدید آماده کند می

سیستم بانکی پیش از این قشر کشاورزان را جداگانه ندیده بود و کشاورزان نیز الزم بود نظیر سایر مشتریان : مشایخی تصریح کرد

میلیونی مسکن روستایی با سود پنج درصد نشان داد سیستم بانکی رویکرد  25بانکی وثیقه ملکی داشته باشند، اما تسهیالت 

 .جدیدی در مواجهه با مشتریان روستایی به خود گرفته است

عرفی آنها به بانک عامل از آنجا که پرداخت این تسهیالت مکلف به شناسایی متقاضیان واجد شرایط و م: وی در پایان اظهار داشت

توان امیدوار بود اثر  و نظارت بر ساخت و ساز در چارچوب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نظام فنی و روستایی است، می

 ./خود را در مهاجرت معکوس به جا بگذارد

/news/fa/ir.iana.www//:http02254D%/2%D%BE7%B5%D7%D%AF 
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 برنامه و سیاست ها
 ایسنا - 13۶۰مرداد  2۵: تاریخ

محموله میوه قاچاق جایی برای فروش محموله میوه قاچاق جایی برای فروش / / طرح مشترک ارتقای سالمت محصوالت کشاورزی معلق مانده استطرح مشترک ارتقای سالمت محصوالت کشاورزی معلق مانده است

  تن میوه قاچاق معدوم شدتن میوه قاچاق معدوم شد  525525هفته گذشته هفته گذشته   //نداردندارد

در جلسه خبری امروز با اشاره به اینکه تمام محموله های قاچاق و محموله های بدون شناسنامه محمدعلی باغستانی میبدی 

تن گوجه فرنگی و مابقی پرتقال ، آناناس، سیب، آلو،  85تن لیموترش،  20در این محموله : براساس قانون باید معدوم شود افزود

 .معدوم شدهلو و شلیل و گردو بود که با پی گیری سازمان حفظ نباتات 

 .تن محموله میوه قاچاق در مرز بازرگان معدوم شد 555هفته گذشته : رئیس سازمان حفظ نباتات کشور گفت

محمدعلی باغستانی میبدی در جلسه خبری امروز با اشاره به اینکه تمام محموله های قاچاق و محموله های بدون شناسنامه  

تن گوجه فرنگی و مابقی پرتقال ، آناناس، سیب، آلو،  85تن لیموترش،  20محموله در این : براساس قانون باید معدوم شود افزود

 .هلو و شلیل و گردو بود که با پی گیری سازمان حفظ نباتات معدوم شد

: تنی لیموترش در بندرعباس خبر داد و گفت 50به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، وی همچنین از کشف محموله قاچاق 

ون شناسنامه است و هیچ تحلیلی برای خطر و احتمال ورود آفات و بیماری ها روی آن نشده است بنابراین باید محموله قاچاق بد

 .در مدت یک هفته تعیین تکلیف و معدوم شود

نوع آفت قرنطینه ای از طریق محموله های قاچاق و غیرقانونی وارد کشور  205تاکنون : رئیس سازمان حفظ نباتات کشور افزود

 .خسارات قابل توجهی را بویژه در بخش باغبانی وارد کرده است شده و

هرجا که واردات از طریق گمرک انجام می شود طبق قانون مراحل قرنطینه ای را می گذراند اما محموله : باغستانی میبدی گفت

جود ندارد غیرقانونی و خطرآفرین هایی که در قالب پیله وری از مرزهای غیررسمی وارد می شود به علت اینکه مراکز قرنطینه ای و

وی از واحدهای مرزداری که در آنجا واحدهای قرنطینه ای مستقر است خواست با سازمان حفظ نباتات همکاری کنند و اگر .است

 .با محموله غیررسمی میوه مواجه شدند برای جلوگیری از ورود آن به کشور اقدام کنند

تاسفانه در واحدهای مرزداری کار لنگی دارد و در مواردی شاهد ورود محموله میوه م: رئیس سازمان حفظ نباتات کشور افزود

 .قاچاق هستیم و این محموله ها می تواند کل کشور را با مشکل آفات و بیماری های جدید مواجه کند

ارد کشور شد و متاسفانه با محموله های غیرقانونی زیتون و 72مگس زیتون یکی از آفاتی است که در سال : باغستانی میبدی گفت

 .دراین سال واردکنندگان سازمان حفظ نباتات را دور زدند و محموله آلوده را وارد کشور کردند

میلیارد تومان اعتبار از محل ستاد حوادث  4سازمان حفظ نباتات نیز برای مقابله با آفت مگس زیتون ناچار شد : وی افزود

 .نه ای دریافت و هزینه کندغیرمترقبه برای مدیریت این آفت قرنطی

درصد محصول زیتون کشور به علت وجود آفت مگس زیتون از  05در سه سال گذشته : رئیس سازمان حفظ نباتات کشور گفت

وقتی آفتی وارد کشور شد دیگر از بین نمی رود و مادام العمر با آن مواجه ایم درست مانند آفت : باغستانی میبدی افزود.بین رفت

هزار تن سم گرانول و دیازنون را برای مقابله این آفت  455وارد شد و ما ناچاریم ساالنه حدود  05خوار برنج که در دهه کرم ساقه 

سال اخیر وارد کشور شده است و برای برخی از آنها مانند آفت جاروک  25آفت قرنطینه ای در  25تا  50: وی گفت.مصرف کنیم

 .لیموترش هیچ نسخه ای وجود ندارد
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وجود این آفت سبب شد که دیگر نتوانیم رقم بومی لیموترش را در باغات کشور کشت : یس سازمان حفظ نباتات کشور افزودرئ

 .کنیم و باید به دنبال رقم جایگزین این محصول باشیم

به آفت  براساس گزارش های موجود باغات لیموترش مناطق جهرم، قیر و کازرون در استان فارس نیز: باغستانی میبدی گفت

خسارات بسیاری از آفات قرنطینه ای از میزان خساراتی که در وطن اصلی خود وارد می کنند : وی افزود.جاروک آلوده شده است

 .بیشتر است چون درمکان جدید دشمنان طبیعی آنها وجود ندارد

 تمام فروشگاههای عرضه سموم مجوز رسمی دریافت می کنند 

 .تا پایان سال تمام فروشگاههای عرضه سموم در کشور مجوز رسمی دریافت می کنند: گفترئیس سازمان حفظ نباتات کشور 

پس از : فروشگاه غیرمجاز عرضه سم شناسایی و ردیابی شد افزود 0055محمدعلی باغستانی میبدی با اشاره به اینکه در کشور 

گاههای غیرمجاز شناسایی شدند و در حال حاضر فقط ابالغ دستور العمل ساماندهی تولید، واردات و فروش سموم در کشور و فروش

قلم سم از فهرست سموم مصرفی در کشور حذف و  52در پی اجرای طرح تاکنون : وی گفت.فروشگاه غیرمجاز وجود دارد 5055

 .سموم جدید کم خطر جایگزین سموم قدیمی شده است

نوع سم وارداتی و  205مصرفی در کشور تاکنون بیش از  براساس طرح ساماندهی سموم: رئیس سازمان حفظ نباتات کشور افزود

تولیدی برای ثبت و تایید کیفیت به این سازمان معرفی شده و قرار است از ابتدای سال آینده تمام سموم با نام تجاری ثبت شده 

ما برای جلوگیری از واردات و سموم تولیدی و وارداتی تاکنون با نام عمومی ثبت می شد ا: باغستانی میبدی گفت.تولید و وارد شود

 .تولید سموم بی کیفیت از این پس با نام تجاری مشخص ثبت و معرفی می شود

در این روند سمومی مثل دیازنون نیز که بطور مثال برای مبارزه با آفت کرم ساقه خوار برنج استفاده می شود حذف و : وی افزود

 .سموم جدید تجاری ثبت شده جایگزین آن خواهد شد

برای جلوگیری از قاچاق سموم بی کیفیت و توزیع و فروش این سموم تفاهم نامه های : رئیس سازمان حفظ نباتات کشور گفت

 .همکاری با نیروی انتظامی برای برخورد با متخلفان امضا شده است که به کنترل و کشف محموله های قاچاق منجر شد

شناسنامه و ثبت تجاری ندارند و در فهرست سازمان حفظ نباتات به عنوان سموم ورود و فروش سمومی که : باغستانی میبدی افزود

 .مجاز وجود ندارند غیرقانونی و قاچاق است و باید به کشور مقصد بازگردد و یا معدوم شود

 عوارض واردات سموم کم خطر کاهش می یابد 

 .خطر خبر داد رئیس سازمان حفظ نباتات کشور از اصالح قانون عوارض واردات سموم کم

محمدعلی باغستانی میبدی در جلسه خبری امروز در پاسخ به سوال خبرنگار صدا و سیما با اشاره به اینکه تعرفه واردات سموم کم 

 .درصد است 25براساس این مصوبه تعرفه سموم پرخطر آماده مصرف نیز : درصد است ، افزود 0خطر که تولید داخل نداریم 

ودن تعرفه سموم کم خطر تشویق کشاورزان به استفاده از این سموم و جلوگیری از افزایش قیمت این گروه علت پایین ب: وی گفت

متأسفانه عوارض واردات سموم کم خطر عدد قابل توجهی بود : رئیس سازمان حفظ نباتات کشور تصریح کرد.از سموم بوده است

اسالمی پیشنهاد داد عوارض واردات سموم کم خطر به کشور  که وزارت جهاد کشاورزی برای رفع این مشکل به مجلس شورای

 .تومان باشد که این اعداد در مجلس جابجا شد 5465تومان و سموم پرخطر برای هر لیتر  805برای هر لیتر 

سال وزارت جهاد کشاورزی به محض بروز این مشکل با مجلس مذاکراتی را داشت و نامه های متعددی ار: باغستانی میبدی افزود

 .کرد تا این ماده قانونی به حالت قبل بازگردد

 .هم اکنون این ماده قانونی در مجلس در دست بررسی است و امیدواریم پس از اصالح تصویب و ابالغ شود: وی گفت
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سموم رئیس سازمان حفظ نباتات کشور تعرفه و عوارض را از مهمترین ابزارهای کنترل مصرف سموم و جلوگیری از تولید و ورود 

 .سازمان حفظ نباتات کشور تاکید دارد که سموم پرخطر باید تعرفه و عوارض باالیی داشته باشد: پرخطر دانست و افزود

به طور متوسط هفته ای یک نمونه از سموم قاچاق : باغستانی میبدی درباره وجود سموم قاچاق و سموم بی کیفیت در کشور گفت

 .سازمان حفظ نباتات کشور ردیابی و بازگردانده می شود و بی کیفیت در آزمایشگاه های معتمد

 .بیشترین موارد قاچاق سموم در استان های مرزی در قالب کاالهای ته لنجی وارد می شود: وی افزود

در این : رئیس سازمان حفظ نباتات کشور همچنین از کشف محموله یک تنی سم خطرناک آمتیراز در یک انبار خبر داد و گفت

قلم نیز سم بی کیفیت که با استانداردهای تعریف شده تطابق نداشت کشف و برای متخلفان نیز احکام قضایی صادر  50حدود انبار 

احکام قضایی صادره بازدارندگی چندانی ندارد و باید برای مقابله با قاچاق سم برخوردهای سختگیرانه : باغستانی میبدی افزود.شد

 تری صورت گیرد

 قاچاق جایی برای فروش نداردمحموله میوه .

 .محموله میوه قاچاق جایی برای مزایده و فروش ندارد و باید آتش زده شود: رئیس سازمان حفظ نباتات کشور گفت

سازمان حفظ نباتات : با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقالب درخصوص مبارزه با قاچاق افزود محمدعلی باغستانی میبدی 

 .از مواضع خود درباره مقابله با قاچاق میوه و معدوم سازی این محموله کوتاه نمی آید کشور به هیچ وجه

قانون حفظ نباتات محموله های قاچاق باید معدوم شود در غیر این صورت باید شاهد ورود آفات و  52براساس ماده : وی گفت

ت کشور درباره آرای قضایی که برای محموله های میوه رئیس سازمان حفظ نباتا.بیماری های جدید به مزارع و باغات کشور باشیم

از نظر ما این محموله ها باید معدوم شود اما سازمان حفظ نباتات در مقام قاضی نیست ما نظر : قاچاق صادر می شود ، افزود

 .کارشناسی و قانونی خود را اعالم می کنیم اما صدور رأی و اجرای حکم قضایی در اختیار سازمان نیست

درباره محموله قاچاق بدون شناسنامه هیچگونه تحلیلی درباره خطر آن نداریم بنابر این خطر پذیری ورود : اغستانی میبدی گفتب

 .آفات و بیماری ها نیز در این محموله ها باالست و باید معدوم شود

دیم اما درباره صدور و اجرای حکم قضایی کارشناسان سازمان تعزیرات را برای مقابله با محموله میوه قاچاق توجیه کر: وی افزود

 .اختیاری نداریم گرچه می توانیم به احکام اعتراض کنیم و البته موارد اعتراض هم داشتیم

هیچ نیازی به میوه وارداتی نداریم و در بسیاری از محصوالت مانند پرتقال با مازاد : رئیس سازمان حفظ نباتات کشور تاکید کرد

 .مواجه ایم آن وقت شاهدیم در فهرست برخی سازمان ها تقاضای واردات پرتقال و مرکبات وجود دارد هزار تنی 055تولید 

در بسیاری از موارد سازمان حفظ نباتات برای جلوگیری از واردات و قاچاق به طور جدی وارد میدان می : باغستانی میبدی گفت

 .بات راههای دیگری را می روندشود اما متأسفانه شاهدیم که افراد برای دور زدن این مصو

به طور مثال از سال گذشته واردات گیاهان زینتی از چین به علت آلودگی آنها به آفت ممنوع شده اما بالفاصله در مدت : وی افزود

زینتی را از  دو هفته بعد شاهد بودیم که واردات این گیاهان از یازده کشور همسایه چین آغاز شد بنابر این به ناچار واردات گیاهان

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور درباره عملکرد این سازمان درخصوص صادرات محصوالت .این کشورها نیز ممنوع کردیم

 .برای صادرات محموله محصوالت کشاورزی حساسیت های زیادی وجود دارد و رعایت می شود: کشاورزی نیز گفت

برای صادرات محصوالت کشاورزی به کشور روسیه مشکلی نداریم و در : افزودباغستانی میبدی درباره صادرات محصوالت به روسیه 

 .حال حاضر نیز ارتباط خوبی بین دو کشو ر از لحاظ قرنطینه گیاهی برقرار است

  طرح مشترک ارتقای سالمت محصوالت کشاورزی معلق مانده است
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مت محصوالت کشاورزی با همکاری وزارت بهداشت و رئیس سازمان حفظ نباتات کشور از معلق ماندن طرح مشترک ارتقای سال

 .رمان خبر داد

براساس طرح مشترک قرار : محمدعلی باغستانی میبدی با اشاره به اینکه هدف این طرح ، سالمت از مزرعه تا سفره است ، گفت

 .بود سالمت محصوالت از مزرعه اجرا شود اما حتی یک ریال نیز اختصاص نیافت

ت کردیم سالمت را پس از سفره پیگیری کنیم و باید مشکل بیماری پیش بیاید و آن وقت درمان را پیگیری عاد: وی تصریح کرد

 .کنیم در حالی که باید پیشگیری شود

وزارت جهاد کشاورزی متولی تولید غذای مردم است اما تاکنون هیچگونه یارانه ای در : رئیس سازمان حفظ نباتات کشور افزود

 .نکرده است بخش سالمت دریافت

 .درصد سالمت مردم در گرو تولید محصوالت سالم در وزارت جهاد کشاورزی است 75تا  85: باغستانی میبدی گفت

میلیارد  6در طرح مشترک ارتقای سالمت محصوالت قرار بود به صورت آزمایشی طرح برای گوجه فرنگی با اختصاص : وی افزود

حتی یک ریال نیز دریافت نکردیم اما با اعتبار سازمان حفظ نباتات کشور طرح تا حدودی  تومان اعتبار اجرا شود اما تا این لحظه

 75محصول طراحی شده که برای اجرای آن به  25طرح جامع دیگری برای : رئیس سازمان حفظ نباتات کشور گفت.اجرا شد

 .میلیارد تومان اعتبار نیاز است

 .ن اعتبار مورد نیاز این برنامه زیربنایی اجرا شودباغستانی میبدی ابراز امیدواری کرد با تأمی

/news/fa/ir.iana.www//:http00252D%/7%B8% 
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 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان - 13۶۰مرداد  2۵: تاریخ

  تغییر کاربری های غیرمجاز به صفر می رسدتغییر کاربری های غیرمجاز به صفر می رسد

دستگاه های اجرایی، انتظامی با تعدد گشت ها به دنبال صفر کردن پدیده : مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان تهران گفت

 .شوم زمین خواری هستند

اقتصادی باشگاه گروه  صنعت، تجارت و کشاورزیقاسم عنایتی مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان تهران در گفتگو با خبرنگار 

با توجه به پیگیری های : با اشاره به اقدامات اساسی در جهت تغییر کاربری های غیرمجاز اراضی اظهار داشتخبرنگاران جوان، 

 .شهرستان های استان هستیممکرر و گشت های حفاظتی شاهد کاهش تخلفات تغییر کاربری در 

با توجه به شرایط آب و هوایی شهرستان های دماوند، شهریار و لواسانات اکثر ساخت و سازهای غیر مجاز به سبب : وی افزود

 .گرایش افراد در این شهرستان ها رخ می دهد

ر کاربری های غیر مجاز وجود دارد، بیان مدیر امور اراضی استان تهران در پاسخ به این سوال که آیا امکان به صفر رساندن تغیی

به صفر رساندن تغییر کاربری های غیر مجاز از جمله موضوعاتی است که همواره به دنبال آن هستیم ،از این رو باید دستگاه : کرد

 .های اجرایی، انتظامی و قضایی این موضوع را دنبال کنند تا پدیده شوم زمین خواری را به صفر برسانیم

آمارها نشان می دهد که با فراهم شدن :درصدی تخلفات غیر مجاز به نسبت سال گذشته، تصریح کرد 05خصوص کاهش وی در 

درصد  20درصد موارد به پیشگیری و  80و تعدد گشت های حفاظتی در شهرستان ها  505امکانات الزم از قبیل راه اندازی سامانه 

ه می شود که این امر نشات گرفته از پیگیری ها و اقدامات قانونی در جهت پس از تشکیل پرونده به محاکم قضایی تحویل داد

 .تغییر کاربری های غیر مجاز است

/news/fa/ir.yjc.www//:http0828208D%/7%D%AA7%D%BA 
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 برنامه و سیاست ها
 ایرنا 18/۵5/13۶5: تاریخ خبر

  عبور از تنش آبی با مدیریت فشارآب عبور از تنش آبی با مدیریت فشارآب / / برنامه ای برای جیره بندی نداریمبرنامه ای برای جیره بندی نداریم

این شرکت با وجود : کشور گفت( آبفای)مدیر دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب  -ایرنا -تهران

 . برای جیره بندی آب نداردمواجهه با شرایط تنش آبی در بسیاری نقاط کشور، هیچ برنامه ای 

شهر کشور تنش  055براساس پیش بینی ها، امسال : در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود( دوشنبه)امروز « فرهام کرکانی»

 .مواجه هستند( اوج مصرف)آبی داشتند و با شرایط سر به سر تولید و مصرف آب در پیک 

تا دو درجه ای دمای هوا بودیم که براساس برآوردها، هر  5.0ی شهرهای کشور شاهد رشد به گفته این مقام مسوول، امسال در برخ

 .یک درجه افزایش دما مصرف آب را بین سه تا چهار درصد افزایش می دهد

 در چنین شرایطی که با افزایش مصرف نسبت به تولید آب مواجه هستیم ، هیچ گاه آب موجود در شبکه ها را: کرکانی تصریح کرد

 .قطع نمی کنیم، زیرا قطع و وصل مکرر منجر به افت یا افزایش فشار شبکه ها خواهد شد و شکستگی لوله ها را بدنبال دارد

این مساله همچنین به دلیل بار روانی که : مدیر دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت مهندسی آبفای کشور ادامه داد

 .فاده و برداشت آب توسط مردم به منظور رفع نیازهای روزانه خواهد شدایجاد می کند، منجر به افزایش است

مدیریت فشار راهکار : وی با تاکید بر اینکه امسال هیچ برنامه جیره بندی آب در شهرهای کشور اعمال نمی شود، خاطرنشان کرد

 .اقل نیاز آبی مردم تامین شوداساسی برای عبور از شرایط تنش آبی است و همه تالش شرکت آبفای کشور این است که حد

به گفته کرکانی شهرهای اصفهان، شیراز، بوشهر، کرمان، مشهد و بندرعباس، مراکز استانی هستند که تابستان امسال مشکالت 

 .تنش آبی را تجربه خواهند کرد، اما با طرح های کوتاه، میان و بلندمدت ، تامین آب این شهرها پیش بینی شده است

با توجه به رشد بازار آب کشور، در صورتی که منابع موجود دچار افت آبدهی نشوند باید همه ساله نزدیک به پنج : توی بیان داش

 .مترمکعب در ثانیه به ظرفیت تولید آب کشور اضافه شود، در حالی که با چنین شرایطی مواجه نیستیم

رکت حول چهار محور اصلی مدیریت تقاضا و مصرف آب، فعالیت های این ش: این مسوول شرکت مهندسی آبفای کشور یادآور شد

 .افزایش تولید آب، بهبود کیفیت آب و فرهنگ سازی متمرکز شده است تا در مجموع آب کمتری در کشور مصرف شود

ی وی تاکید کرد، مساله مدیریت تقاضا و مصرف آب با راهکارهایی همچون کاهش برداشت های غیرمجاز، مدیریت فشار آب، بازساز

 .و اصالح شبکه ها و کاهش هدررفت آب و استفاده نکردن از آب باکیفیت برای آبیاری فضای سبز دنبال می شود

کرکانی، حفر چاه، تجهیز چاه ها، کف شکنی و افزایش ظرفیت تصفیه خانه ها را از راهکارهای اجرایی برای افزایش ظرفیت تولید 

ال گذشته، شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور طرح ها و پروژه های خود را از زمستان س: وی خاطرنشان کرد.آب عنوان کرد

برای مواجهه با شرایط پیک مصرف در فصل گرما آغاز کرده و کماکان در برنامه دارد و تا امروز هیچ گونه قطعی آب در کشور اتفاق 

مترمکعب در ثانیه به  2سال گذشته با افزایش  :مدیر دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل آبفای کشور یادآور شد.نیفتاده است

 .ظرفیت تولید آب کشور، توانستیم از شرایط پیک مصرف عبور کنیم

منابع آبی شهرستان کازرون در استان فارس یکی از منابع اصلی تامین آب : کرکانی با اشاره به شرایط خاص شهر بوشهر، تاکید کرد

 .مواجه شد و همین مساله تامین آب این شهر را با مشکل مواجه کرده است بوشهر است که امسال با خشکی و کاهش دبی

 .وی تاکید کرد، تاکنون با همکاری و همراهی آحاد مردم این شهرستان در مصرف آب و مدیریت فشار از مشکل عبور کرده ایم

در گفت وگو با ایرنا، با اشاره به  به گزارش ایرنا، زروز گذشته حمیدرضا جانباز مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور

آبرسانی با تانکر به برخی نقاط شهرستان های بوشهر و برازجان در هفته های گذشته، راه اندازی آب شیرین کن ها را به عنوان 
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 .راهکار اساسی خروج این استان از مشکل کم آبی عنوان کرده بود

حفر چاه های غیرمجاز . شد به مدیریت نادرست منابع آب مربوط استمشکل آب در ایران بیش از آن که مربوط به کم آبی با

بسیار، ناتوانی دستگاه های مسوول برای جلوگیری از بهره برداری بی رویه از سفره های آب زیر زمینی، تفکیک نکردن آب قابل 

اخیر، همه و همه دست به شرب و آبی که در سایر مصارف به کار گرفته می شود، ضعف فرهنگ مصرف و کم بارشی سال های 

 .دست هم داده اند تا در روزهای اخیر استان بوشهر با مشکالت بزرگی در تامین آب مواجه شود

/News/fa/ir.irna.www//:http72582260/ 
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 برنامه و سیاست ها
 ایرنا 2۵/۵5/13۶5: تاریخ خبر

  جلوگیری از دخل و تصرف اراضی ملی با ایجاد شغل برای عرصه نشینان مناطق روستایی جلوگیری از دخل و تصرف اراضی ملی با ایجاد شغل برای عرصه نشینان مناطق روستایی 

توانمندی سازی : مدیرکل دفتر فناوری اطالعات و تحول اداری سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت -ایرنا  -زنجان 

 . از دخل و تصرف در اراضی ملی جلوگیری شودعرصه نشینان در مناطق روستایی باید منجر به ایجاد شغل شود تا 

: به گزارش ایرنا، نوراهلل کوچ پیده روز چهارشنبه در جلسه شورای هماهنگی مدیران منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان افزود

 .توانمند سازی جوامع روستایی باید با کمک و همکاری صندوق خرد اعتباری و تعاونی های روستایی انجام شود

برای بانوان عرصه نشین، اشتغالزایی، درآمد به دنبال داشته باشد و در این خصوص نیز صنایع دستی و بازار فروش : وی یادآورشد

: مدیرکل دفتر فناوری اطالعات و تحول اداری سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت.برای این قشر دایر شود

کاری دستگاه های دیگر انجام تا فروشگاه هایی نیز برای فروش محصوالت تولیدی این جوامع توانمندسازی جوامع محلی باید با هم

این کمربند باید در مناطق بحرانی و حساس به منظور : کوچ پیده به ایجاد کمربند حفاظتی اشاره کرد و ادامه داد.تعبیه شود

ید ظرفیت های گردشگری و کاربری در منابع ملی تعریف با: وی ادامه داد.جلوگیری از دخل و تصرف زمین های ملی ایجاد شود

مدیرکل دفتر فناوری اطالعات و تحول اداری سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، از آغاز ارائه خدمات در این سازمان .شود

اردبیل و فارس به صورت  هم اکنون تمدید پروانه چرای دام های دامداران در استان های: به صورت الکترونیکی خبرداد و گفت

صدور پروانه چرا، پروسه قدیمی خود را طی می کند و برنامه ای برای صدور : کوچ پیده ادامه داد.آزمایشی انجام می شود

 .پنج استان دیگر نیز به استان هایی که خدمات الکترونیکی ارائه می دهند اضافه خواهد شد: وی افزود.الکترونیکی آن وجود ندارد

خدمت در این سازمان به  20باید : دفتر فتاوری اطالعات و تحول اداری سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت مدیرکل

 .صورت الکترونیکی باشد که به مرور زمان و ارائه خدمت با این روش فراهم خواهد شد

 .ولت الکترونیک انجام می شودارائه خدمات به صورت الکترونیکی به منظور تحقق اهداف د: کوچ پیده اظهارکرد

مدیریت جامع یکی از موضوع های اصلی : سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان نیز در ادامه این نشست افزود

 .در دنیا به شمار می رود و از سال های قبل نیز در سطح کشور مطرح شده است

زهای اصلی برای جلوگیری از بخشی نگری در حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری مدیریت جامع یکی از نیا: خلیل آقاجانلو افزود

 .است

/News/fa/ir.irna.www//:http72570002/ 
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 برنامه و سیاست ها
 ایرنا 2۵/۵5/13۶5: تاریخ خبر

  اجرای طرح ملی نظام نوین ترویج کشاورزی در کشور اجرای طرح ملی نظام نوین ترویج کشاورزی در کشور 

طرح نظام نوین :مدیر کل دفتر ترویج کشاورزی و منابع طبیعی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت -ایرنا  -خمین 

 . ترویج کشاورزی در نیمه دوم سال در سراسر کشور اجرا می شود

این طرح در نیمه دوم سال گذشته : ن انتقال یافته ها و روز مزرعه لوبیا در خمین افزودبهمن امیری الریجانی روز چهارشنبه در آیی

 .توسط وزیر جهاد کشاورزی ابالغ و در چهار استان آذربایجان شرقی، کرمانشاه، اردبیل و گلستان، آزمایشی اجرا شد

افزوده شدند و در نیمه دوم سال جاری در دیگر استان کشور نیز به جمع اجرا کنندگان این طرح ملی  52امسال : وی ادامه داد

 . استان های کشور به اجرا در می آید

این طرح بر اساس سه محور، ساماندهی مراکز خدمات ترویج جهاد کشاورزی، عرصه های تولید و : امیری الریجانی ادامه داد

 .استقرار شبکه مدیریت دانش اجرا می شود

درصد آنها دانش آموخته بخش کشاورزی هستند، به عنوان کارشناس  70جدید استخدامی که نیروی  055هشت هزار و : وی افزود

 .مسئول مروج در مراکز ترویجی بکار گرفته می شوند

امیری الریجانی، هدف از اجرای محور پهنه وری در طرح تحول نظام نوین ترویج را رفع مشکالت کشاورزان، افزایش بهره وری، 

ضریب پوشش فعالیتهای ترویجی، انتقال یافته های علمی، افزایش میانگین تولید و احیای مراکز ترویج  کاهش ضایعات، افزایش

با ملی : مدیر کل دفتر ترویج کشاورزی و منابع طبیعی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی افزود.جهاد کشاورزی بیان کرد

تبارات ملی برخوردار می شود و ردیف بودجه مصوب در مجلس به آن شدن طرح نظام نوین ترویج کشاورزی، بخش ترویج از اع

در صورتی که در منطقه ای کاشت حبوبات : وی به بیان اهمیت حبوبات در سبد غذایی خانوار اشاره کرد و گفت.تعلق می گیرد

 .انجام نشود، ساختار زراعی و تولید غالت نیز از بین می رود

آیین روز مزرعه لوبیا به دلیل کمبود اعتبارات در سال : ی دفتر ترویج وزارت جهاد کشاورزی گفترئیس گروه ترویج زراعت و باغبان

استان ساماندهی شد  52امسال اعتبارات این آیین با اجرای طرح نظام نوین ترویج در : غالمرضا ضیاعی افزود.های پیشین اجرا نشد

 .و با ملی شدن این طرح هر ساله این آیین برگزار می شود

 .هزار کشاورز نمونه در کشور حیات اقتصادی دارند 45: وی ادامه داد

 .یکی از برنامه های اجرایی ملی شدن طرح نظام نوین ترویج، تثبیت کانونهای یادگیری در کشور است: ضیاعی ادامه داد

کشاورز انتقال می دهند و کانون  25تا  50در کانون های یادگیری کشاورزان نمونه کشوری تجربه های خود را به : وی بیان کرد

محققان، : رئیس ترویج و مشارکت های مردمی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی نیز گفت.انتقال تجربه تشکیل می دهند

 .کشاورز لوبیا کار پیشرو از استان های لوبیا خیز کشور در آیین یک روزه مزرعه لوبیا شرکت کردند 05کارشناسان، مروجین و 

اد پل ارتباطی بین یافته های تحقیقاتی و کشاورزان، آشنایی بهره برداران با آخرین پژوهش های تحقیقاتی و بررسی وی ایج

 .مشکالت کاشت، داشت و برداشت لوبیا را ازمهمترین اهداف برگزاری آیین ملی روز مزرعه لوبیا برشمرد

، معرفی ارقام جدید لوبیای متحمل به تنش خشکی و ارقام جدید  نحوه استفاده از آبیاری نوین موضعی یا نواری: هاشمی بیان کرد

 .متحمل به آفات از دیگر محورهای آیین ملی انتقال یافته ها و روز مزرعه لوبیا بود

 .آیین ملی روز مزرعه لوبیا به میزبانی ایستگاه ملی تحقیقات لوبیای خمین برگزارشد

ن مهمترین گروه از حبوبات آبی کشور است و فرهنگ و تاریخ مردم این شهرستان خمین یکی از قطبهای کشت و کار لوبیا به عنوا
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 . با زراعت محصول لوبیا گره خورده و پنج نوع محصول لوبیای کشور در این شهرستان تولید می شود

داران به عنوان کشاورزان نفر بهره بردار در خمین به تولید محصول لوبیا مشغول هستند که بسیاری از این بهره بر 440چهار هزار و 

 . برتر این محصول در سال های مختلف در سطح کشور معرفی شده اند

فعالیت  5080ایستگاه ملـی تحقیقات لوبیای خمین از معتبرترین کانون های تحقیقی برای تولید این ماده غذایی است که سال 

 . و کارشناسان، در این مرکز تحقیقاتی اجرا شده استطرح تحقیقی محصول لوبیا توسط محققین  505خود را آغاز و تاکنون 

/News/fa/ir.irna.www//:http72570052/ 
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 برنج
 ایسنا - 13۶۰مرداد  1۹: تاریخ

  برنجبرنجدرصدی تولید درصدی تولید   5555افزایش هشت تا افزایش هشت تا / / آغاز سقوط قیمت برنج با شروع برداشتآغاز سقوط قیمت برنج با شروع برداشت

رود سقوط قیمت تا  با شروع برداشت برنج در شالیزارهای شمالی کشور، قیمت برنج روند نزولی به خود گرفت و انتظار می

 .تومان ادامه داشته باشد 055هزار و  هشت

رود سقوط  با شروع برداشت برنج در شالیزارهای شمالی کشور، قیمت برنج روند نزولی به خود گرفت و انتظار می

 .تومان ادامه داشته باشد 122هزار و  تا هشت قیمت

های شمالی کشور  در حالی برداشت برنج در استان: وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت رئیس انجمن برنج امروز در گفت نایب

ری از خرد شدن برنج توان گفت اقلیم مساعد گرمای روز و سرمای شب باعث جلوگی شود که با قاطعیت می به اوج خود نزدیک می

رود درصد  درصد افزایش خواهد داشت و انتظار می 55حجم تولید برنج در سال جاری هشت تا : غالمعلی قربانی افزود.شده است

 50هرچند برداشت برنج در مازندران به اوج خود نزدیک شد، اما در گیالن : وی خاطرنشان کرد.شکستگی برنج نیز کاهش پیدا کند

 .رداشت شده استدرصد ب 25تا 

 سقوط قیمت برنج آغاز شد

با وجودی که برداشت برنج هنوز به اوج خود نرسیده، اما روند : عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گیالن ادامه داد

تومان  055هزار و  2تومان به  055هزار و  55قیمت برنج با شروع برداشت از : قربانی تصریح کرد.کاهش قیمت آغاز شده است

 .تومان کاهش یابد 055هزار و  رود تا هشت رسید و انتظار می

درصد را برنج پرمحصول تشکیل  55سرائی و زرددم کیفی است و تنها  درصد برنج استان گیالن هاشمی و حسن 25: وی یادآور شد

 .استان مازندران بیشتر ارقام پرمحصول نظیر شیرودی دارد: قربانی تأکید کرد.دهد می

 دچار شد 000گوهر به سرنوشت 

ها است که مؤسسه تحقیقات برنج رقم مناسبی که سازگار با اقلیم گیالن و مازندران  سال: دبیر انجمن برنج گیالن اظهار داشت

دو سال پیش مؤسسه تحقیقات برنج در اراضی تحت مالکیت خود با حضور متخصصان : وی همچنین گفت.باشد، معرفی نکرده است

 .عنوان رقم جدید معرفی کرد کار و آن را به "گوهر"دائمی روی رقمی به نام  و رسیدگی

گوهر از آنجا که در پایلوت طبیعی پرورش پیدا نکرده بود و تحت شرایط خاص تولید آن محقق شد، اما در : قربانی در ادامه افزود

 .دشالیزارهای طبیعی نتوانست نتایج خوبی داشته باشد و از دستور کار خارج ش

علت شکستگی، تناژ پایین،  عنوان ارقام پرمحصول معرفی شده بود، به نیز که به 222پیش از این رقم خزر و : وی خاطرنشان کرد

 .خوابیدگی و سایر دالیل فنی از بین رفت

ورد توجه کشاورزان یافته در مازندران رقم شیرودی است که توانست م شده ثبات اکنون تنها رقم معرفی: قربانی در پایان تصریح کرد

 ./قرار گیرد

/news/fa/ir.iana.www//:http00540D%/7%A2%D7%D%BA7%A8% 
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 برنج
 ایرنا 1۶/۵5/13۶5: تاریخ خبر

  امکان سوءاستفاده نام ایرانی برای برنج های خارجی وجود ندارد امکان سوءاستفاده نام ایرانی برای برنج های خارجی وجود ندارد 

امکان سوءاستفاده نام ایرانی برای برنج های خارجی وجود ندارد؛ نمی توان برنج : رئیس سازمان غذا و دارو گفت -ایرنا-تهران

 . هندی را به نام برنج ایرانی فروخت

ه قبال امکان این درحالی است ک: به گزارش خبرنگار سالمت ایرنا، رسول دیناروند روز سه شنبه در آیین تجلیل از خبرنگاران افزود

 .این سوءاستفاده ها وجود اشت

همچنین اجازه نمی دهیم برند برنج مخلوط ایرانی و خارجی وجود داشته باشد، مردم باید بتوانند این : دیناروند تاکید کرد

 .محصوالت را تفکیک کنند

 کاهش چشمگیر واردات دارو**

واردات . ات دارویی را توانسته ایم به طور چشمگیری کاهش دهیموارد: وی با اشاره به حل بحران داروطی چند سال اخیر، گفت

 . میلیون دالر کاهش داشته است 005،  22نسبت به سال  24دارو در سال 

 .طی سه سال اخیر با کاهش واردات دارو، وابستگی ارزی کشور را کاهش داده ایم: وی خاطرنشان کرد

کمتر نشده است اما با سیاست کنترل قیمت و محدودیت واردات توانسته ایم میزان مصرف و حمایت های دارویی : وی تاکید کرد

درصد بازار  85: رئیس سازمان غذا و دارو با تاکید بر توسعه توان داخلی در تولید دارو گفت. صرفه جویی ارزی داشته باشیم

 . درصد بوده است 65 ،25در اختیار تولید داخل بود در حالی که این رقم در سال  24دارویی کشور در سال 

عالوه بر حمایت از تولید داخلی دارو، گام هایی برای ارتقای کیفیت داشته ایم بطوریکه سازمان جهانی بهداشت، : دیناروند افزود

 . آزمایشگاه دارویی ایران را به عنوان آزمایشگاه معتبر تائید کرده است

در آخرین مراحل قرار دارد و این موضوع به این  -اه نظارتی بین المللی دستگ - PISعضویت سازمان غذا و دارو در: وی ادامه داد

 . معناست که فرآیندهای نظارتی ما مورد تایید است

 بیشتر محصوالت غذایی چراغ راهنمای تغذیه ای دارند**

ه است و بیشتر سال است که درج چراغ راهنمای تغذیه ای روی محصوالت غذایی شروع شد 2: رئیس سازمان غذا و دارو گفت

 .محصوالت غذایی این نشان را دارند

 . با راه اندازی کمپین اطالع رسانی، دانش مردم در زمینه چراغ راهنما ارتقا خواهد یافت: دیناروند افزود

 سهم دارو و تجهیزات پزشکی در حوزه بستری: وی در تشریح دستاوردهای سازمان غذا و دارو در حوزه تجهیزات پزشکی نیز گفت

 .کاهش یافته است چون کنترل مصرف داشتیم

 سامانه جامع سازمان غذا و دارو به مرحله عملیاتی رسیده است **

پورتال و سامانه جامع سازمان غذا و : رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به جلسه دیروز ستاد مبارزه با قاچاق برای کنترل بازار گفت

 . دستگاه های مرتبط از این سامانه استقبال می کننددارو به مرحله عملیاتی رسیده است و 

بهره برداری از این سامانه موجب شده است تا جعل و تخلف در محصوالت سالمت محور به صفر برسد و : دیناروند خاطرنشان کرد

 این سامانه. فرایند کنترل اصالت کاال و قاچاق رو به روز بهتر شود

هایی شده است اما برای محصوالت آرایشی در حال تکمیل است و برای محصوالت غذایی و برای داروها و مکمل ها اجرایی و ن

 .تجهیزات پزشکی نیز در نیمه دوم امسال عملیاتی می شود
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 .داروهای وارداتی هم اکنون شناسه گذاری شده اند و قابل ردیابی هستند: وی تاکید کرد

تی در حوزه غذا مثل کاهش نمک، شکر و اسید چرب در دست اقدام است که کارهای بلندمد: رئیس سازمان غذا و دارو یادآور شد

 .اثرات مهمی روی سالمتی خواهد داشت

سال طول می  25تا  55خطر اسید چرب ترانس از سم کمتر نیست اما سم، فوری اثر می کند و اسید چرب ترانس: دیناروند افزود

 .ی و عروقی شودکشد تا روی بدن اثر کند و منجر به بیماری های قلب

 .رسانه ها به ارتقای سالمت کشور کمک کرده و آگاهی مردم در این حوزه را افزایش داده اند: وی با اشاره به روز خبرنگار گفت

/News/fa/ir.irna.www//:http72575428/ 
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 برنج
 فودپرس 13۶5مرداد ماه  1۶سه شنبه 

  محموله بزرگ برنج بدون تاریخ با برند مشهور توقیف شدمحموله بزرگ برنج بدون تاریخ با برند مشهور توقیف شد

 .فرمانده انتظامی استان بوشهر از توقیف محموله بزرگ برنج بدون تاریخ با برند مشهور در دشتستان خبر داد <مواد غذایی

پلیس مبارزه با قاچاق کاال در شهرستان : ر عباس زاده گفتروابط عمومی پایگاه اطالع رسانی پلیس بوشهر، سردار حید به گزارش

هزار کیسه برنج و بررسی دقیق آن مشخص شد تاریخ مصرف  2کامیون کشنده حامل بیش از  56دشتستان پس از توقیف تعداد 

 .ها با تاریخ مصرف قید شده بر روی آن مغایرت دارد برنج

های توقیفی پس از  برنج: میلیون ریال عنوان کرد و اظهار داشت 775د و میلیار 52وی، ارزش ریالی کاالی توقیف شده را 

جلسه تحویل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی بوشهر شد و پرونده متشکله نیز به تعزیرات حکومتی شهرستان  صورت

 .دشتستان ارسال شد

 .مشهور برنج های خارجی است به گفته این مقام ارشد پلیس، برنج های توقیفی دارای یکی از مارک های

دستگاه خودرو حامل بار قاچاق در استان بوشهر توقیف  406از ابتدای سال جاری تا کنون تعداد : سردار عباس زاده تصریح کرد

 .درصد رشد داشته است60شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 

f=Id?aspx.Post/ir.foodpress//:http05d4c0ba56244a0a7d24cbc 
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 پسته
 ایسنا - 13۶۰مرداد  18: تاریخ

  های جدیدهای جدید  بندیبندی  بستهبستهافزایش عمر ویترینی پسته تازه با افزایش عمر ویترینی پسته تازه با / / کاری کشورکاری کشور  استان پستهاستان پسته  0202شوری آب، معضل شوری آب، معضل 

 .برد شود که عمر ویترینی پسته تازه را برای حضور در بازارهای صادراتی باال می های جدیدی راهی بازار می بندی بسته

 .برد شود که عمر ویترینی پسته تازه را برای حضور در بازارهای صادراتی باال می های جدیدی راهی بازار می بندی بسته

در سال جاری به دالیل مختلفی چون : وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت پسته کشور امروز در گفترئیس مؤسسه تحقیقات 

کاری افزایش یافته  های منطقه و کاهش اثرگذاری سموم مصرفی جمعیت آفت پسیل در مناطق پسته تغییرات جوی، شور شدن آب

شود، در حالی که در دنیا  ک نوع سم برای مبارزه با آفت پسیل استفاده میدر حال حاضر تنها از ی: اهلل جوانشاه افزود امان.است

 .گیرد تعداد سموم بیشتری مورد استفاده قرار می

 .با همکاری مؤسسه حفظ نباتات کشور قرار است معرفی سموم دیگری به عرصه، کار مشترک انجام شود: وی خاطرنشان کرد

عنوان حالل با  شود باعث پایین آمدن کیفیت آب آبیاری و آبی که به کاری می ی که پستهاستان 25شور شدن آب : جوانشاه ادامه داد

 .ترتیب اثرگذاری سموم کاهش یافته است شود، شده و بدین سموم استفاده می

 .پاشی و کوددهی تدوین شده است های آبیاری، سم های آموزشی برای استفاده بهینه از روش دوره: وی تصریح کرد

 بازارهای صادراتی از پسته تازه ایرانیاستقبال 

با توجه به استقبال از پسته تازه ایرانی : شده از پسته یادآور شد های جدید تهیه رئیس مؤسسه تحقیقات پسته کشور درباره فرآورده

 .بندی ابداع شده که عمر ویترین پسته تازه افزایش یابد در بازارهای صادراتی، روشی در بسته

 .بندی نرسیده است این روش توسط محققان مؤسسه در حال بررسی بوده، اما هنوز به جمع: کرد جوانشاه تأکید

های سردسیری و خشک  گفتنی است، با وجود آنکه امسال از نظر خصوصیات ژنتیکی سال نیاور پسته است، مدیرکل دفتر میوه

نسبت به سال گذشته تولید پسته در سال : گفته استهزار تنی پسته در کشور خبر داده و  206وزارت جهاد کشاورزی از تولید 

 .جاری از افزایش هشت درصدی برخوردار خواهد بود

هزار تنی این محصول در سال  505هزار تن پسته در دو ماهه نخست امسال و صادرات  50تن از صادرات حدود  رمضان روئین

 ./گذشته خبر داد
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 پنبه
 ایسنا - 13۶۰مرداد  1۱: تاریخ

  صادرکنندگان پنبه جهان پا پس کشیدندصادرکنندگان پنبه جهان پا پس کشیدند/ / خوداتکایی پنبه تا دو سال آینده دور از ذهن نیستخوداتکایی پنبه تا دو سال آینده دور از ذهن نیست

از این پس فقط نخ و پارچه ارسال کند، پس برای خوداتکایی در ازبکستان که روزی از صادرکنندگان پنبه به ایران بود، قرار است 

 .تولید این محصول باید دست به کار شد

ازبکستان که روزی از صادرکنندگان پنبه به ایران بود، قرار است از این پس فقط نخ و پارچه ارسال کند، پس برای 

 .خوداتکایی در تولید این محصول باید دست به کار شد

پنبه از محصوالت اقتصاد مقاومتی : وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت تحقیقات پنبه کشور امروز در گفت رئیس مؤسسه

 .کنند است، اما متأسفانه صنایع این بخش برای تطبیق با شرایط فوق همکاری نمی

ایی در تولید این محصول تا دو سال های مرتبط، امکان خوداتک در صورت مساعدت صنایع و سایر بخش: قربانعلی روشنی افزود

عالوه بر شش رقم تجاری موجود در : وی از وجود شش رقم تجاری جدید در عرصه خبر داد و خاطرنشان کرد.آینده وجود دارد

 .شود سازی در سال آینده آماده می عرصه که زودرس بوده و عملکرد مناسبی داشته است، پنج رقم جدید دیگر نیز برای تجاری

هزار تن آن از  05هزار تن پنبه در کشور نیاز است که حدود  525تا  555شده، ساالنه  بر اساس آمار گزارش: ی ادامه دادروشن

در حال حاضر واردات پنبه از کشورهایی چون ازبکستان، : وی تصریح کرد.شود طریق واردات و مابقی از تولید داخل تأمین می

اند و از واردات پنبه به کشور  اما برخی کشورها اخیراً واردات نخ و پارچه را اعالم کرده شود، تاجیکستان و ترکمنستان انجام می

 .کنند ممانعت می

 سال قبل صادرکننده پنبه باشد 52تواند همچون  ایران می

تولیدات خود را به درصد از  05ازبکستان ازجمله کشورهایی است که امسال صادرات : دبیر کانون پنبه و گیاهان لیفی یادآور شد

 .های آینده این اقدام از سوی دیگر کشورها نیز تکرار شود کشورهایی چون ایران ممنوع اعالم کرده و ممکن است تا سال

های مختلف تالش خود را در جهت  وزارت جهاد کشاورزی با تعیین مجری برای محصول پنبه و اجرای طرح: روشنی تأکید کرد

های  است؛ بنابراین خوداتکایی در تولید این محصول دور از ذهن نیست، به شرطی که تمامی دستگاه افزایش تولید داخل داشته

 .مرتبط همراه کشاورزان باشند

تواند با سایر کشورها رقابت کند، اما الزم است بخش  پنبه تولیدشده در داخل کیفیت مناسبی داشته و می: وی اظهار داشت

 .ها همراهی کنند ها و سایر تکنولوژی دستگاهخصوصی و صنایع برای بروزرسانی 

 ./سال گذشته ایران از کشورهای صادرکننده پنبه بود؛ بنابراین امکان خوداتکایی مجدد وجود دارد 55در : روشنی در پایان گفت
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 تامین منابع مالی
 فارس - ۶۰/۵۰/18:  تاریخ

  میلیون تن گندم میلیون تن گندم   52.552.5خرید تضمینی خرید تضمینی / / هزار میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران پرداخت نشده استهزار میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران پرداخت نشده است  11
هزار میلیارد تومان آن  0هزار میلیارد تومان گندم خریداری شده کشاورزان  52از : قائم مقام بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی گفت

 . هنوز پرداخت نشده است

 .هزار تن گندم به صورت تضمینی از کشاورزان خریداری شده است 15۵میلیون و  1۵از آغاز فصل برداشت گندم تاکنون 

هزار  0هزار میلیارد تومان از پول گندمکاران پرداخت شده و  8نون تاک: قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی بیان داشت

 .میلیارد تومان هم از مطالبات آنها باقی مانده است

امسال خرید جو از طریق بورس کاال انجام شد، بدین ترتیب که : وی همچنین درباره نحو خرید جو از کشاورزان تصریح کرد

 .کردند ساعت بعد وجه آن را از بورس کاال دریافت می 47کردند و کشاورزان محصوالت خود را در بورس عرضه 

قیمت خرید جو کمتر از نرخ خرید تضمینی محاسبه شده باشد، دولت مابه  در این شیوه در صورتی که : مهرفرد تصریح کرد

 .کند التفاوت آن را به کشاورزان پرداخت می

با : شود، اظهار داشت هزار تن جو در بورس کاال معامله می 05ه روزانه حدود قائم مقام بازرگانی وزیر جهادکشاورزی با بیان اینک

 .توجه به شرایط خوب تولید جو در کشور امسال عرضه از تقاضا پیشی گرفت، اما در حال حاضر تقاضا افزایش یافته است

تومان در بورس کاال عرضه  805ا ت 855کشاورزان هر کیلوگرم جو را با قیمت حدود : معاون وزیر جهاد کشاورزی بیان داشت

  .التفاوت آن تا نرخ تضمینی را هم از دولت خواهند گرفت کنند و مابه می
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 تامین منابع مالی
 فارس - ۶۰/۵۰/18:  تاریخ

  شود شود   طرح قیمت تضمینی ذرت به زودی آغاز میطرح قیمت تضمینی ذرت به زودی آغاز می/ / افزایش عرضه و تسهیل معامالت مرغ در بورس کاالافزایش عرضه و تسهیل معامالت مرغ در بورس کاال
افزایش عرضه و : مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام با توصیه جدی گرفتن عرضه محصوالت کشاورزی در بورس کاال گفت

 . شود تسهیل معامالت مرغ در بورس کاال انجام می

امروز وزیر جهاد کشاورزی : ؛ گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار بورس  علیرضا ولی مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام در گفت

پشتیبانی امور دام به ای بر عرضه محصوالت اساسی کشاورزی در بورس کاال دارد که در همین راستا محصوالت شرکت  تاکید ویژه

 .شود صورت گسترده در بورس کاالی ایران عرضه می

عرضه مرغ در بورس کاال آغاز شده و رفته رفته حجم عرضه بیشتر و شرایط : ولی به عرضه مرغ در بورس کاال اشاره کرد و گفت

 .معامله تسهیل می شود، تا خریداران اصلی این محصول هم به بورس کاال بیایند

هم کیفیت و هم قیمت مرغ منجمد در درجه : ام مسئول با بیان اینکه مردم به مصرف مرغ منجمد عادت ندارند، گفتاین مق

 .های مختلف باشد مطلوبی قرار دارد، باید فرهنگ سازی در این حوزه در برنامه استان

اگر : مزیت های این بازار آشنا شوند، گفتوی با بیان اینکه بورس کاال باید در بخش کشاورزی کشور فعال شود و همه فعاالن از 

امروز همگی کمک کنیم تا پایه های معامالت محصوالت کشاورزی در بورس کاال درست قرار گیرد، طی سال های آینده ثمره این 

ولی مثبت را کار را خواهیم دید، اما اگر امروز بخواهیم به همان روش سنتی به مدیریت و عرضه محصوالت بپردازیم، نمی توانیم تح

ولی معتقد است، تضمین کیفیت محصوالت عرضه شده در بورس کاال از مهم ترین مزیت های .در حوزه کشاورزی ایجاد کنیم

 .رود که این محصوالت در جریان تولید قرار گرفته و به سود منافع کشور است بورس برای خریداران به شمار می

 آغاز طرح قیمت تضمینی ذرت

شفافیت اطالعات و : پشتیبانی امور دام به آغاز معامالت قیمت تضمینی ذرت از چند هفته آینده خبر داد و گفتمدیرعامل شرکت 

ارائه آمارهای دقیق در مورد کشاورزان در حوزه اجرای طرح قیمت تضمینی بسیار اهمیت دارد که در این زمینه اقداماتی در حال 

ایران از محصول اوکراینی باالتر است و باید سطح کیفی ذرت ایران را به محصول  به گفته ولی، هم اکنون کیفیت ذرت.انجام است

وی در ادامه به رصد مستمر و توجه ویژه وزیر کشاورزی برای مدیریت قیمت محصوالت کشاورزی و تنظیم بازار .برزیلی برسانیم

عمل کنیم که کشاورزان برای تولید بیشتر انگیزه  ای باید در اجرای طرح های جدید در حوزه کشاورزی به گونه: اشاره کرد و گفت

 .پیدا کنند که در این راستا به فرهنگ سازی و تبلیغات بیشتر در استان های مختلف نیاز است
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 تامین منابع مالی
 ایسنا - 13۶۰مرداد  2۵: تاریخ

  اعالم آمادگی بانک کشاورزی برای بهبود پرداخت بهینه تسهیالت به مکانیزاسیوناعالم آمادگی بانک کشاورزی برای بهبود پرداخت بهینه تسهیالت به مکانیزاسیون

پس از گذشت مدتی طوالنی از چالش روند پرداخت تسهیالت توسعه مکانیزاسیون کشاورزی که جزو اولویت های ساختاری وزارت 

یازدهم است، مدیران ارشد بانک کشاورزی و جهاد کشاورزی برای رفع موانع پیش روی آن به تبادل نظر  جهاد کشاورزی در دولت

 .پرداختند

مرتضی شهیدزاده رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی، بخشنده معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت 

در دیداری مشترک درباره راهکارهای توسعه  جهاد کشاورزی و کشاورز معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی

 .مکانیزاسیون کشاورزی و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی گفت و گو و تبادل نظر کردند

مرداد در ساختمان مرکزی بانک  52، در این دیدار که دیروز سه شنبه (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران

ه با اشاره به اهمیت توسعه مکانیزاسیون و روش های نوین در کشاورزی، بر لزوم مساعدت کشاورزی صورت گرفته است، شهیدزاد

 .دولت و اتخاذ تدابیر حمایتی در این زمینه تاکید کرده است

با توجه به اهمیت و اولویت بهینه سازی ماشین آالت کشاورزی، این بانک آمادگی دارد با استفاده از : وی در این جلسه افزود

سان متخصص و مجرب در بخش کشاورزی و سیستم پیشرفته بانکداری الکترونیک، پرداخت تسهیالت و نظارت بر مصرف کارشنا

معاونان وزیر جهادکشاورزی در این جلسه ضمن قدردانی از خدمات بانک : این گزارش می افزاید.آن را به بهترین شکل انجام دهد

کشاورزی و پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی، درباره راهکارهای عملیاتی  کشاورزی در زمینه پرداخت تسهیالت مکانیزاسیون

گسترش تعامالت فی مابین بحث و تبادل نظر کردندبه گزارش ایانا، رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی پنجم مرداد ماه 

های بانک کشاورزی در کندی پرداخت تسهیالت خط اعتباری شماره چهار  گیری از سخت وگویی با خبرنگار ایانا در گفتجاری 

 5022های  آمده در حوزه مکانیزاسیون کشاورزی کشور طی سال دست های به با توجه به توفیق: مکانیزاسیون انتقاد کرده و گفته بود

های بیش  گیری سخت 5020زاسیون، متأسفانه در سال ای مکانی های توسعه گذاری و شاخص خورشیدی و ارتقای سرمایه 5024تا 

 .رو کرد از حد نظام بانکی کشور، روند جذب تسهیالت خط شماره چهار مکانیزاسیون کشاورزی را با مشکل جدی روبه

ن کامبیز عباسی در آن گفت و گو با بیان این که با وجود ایجاد سامانه ثبت نام در مسیر پرداخت تسهیالت و میز خدمت بی

 با وجود: های کشور مشکالت همچنان پابرجاست، خاطرنشان کرد های جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی در سطح استان سازمان

در شعبات مختلف بانک کشاورزی  میلیارد تومان تقاضا طی چهار ماهه ابتدایی سال جاری 065تمامی موانع موجود، بیش از 

 اعتبارات سال جاری است د سطحدرص 05سراسر کشور به ثبت رسیده که معادل 

دفاع قد تمام عیار از حقوق مصوب بخش  این نخستین بار نبود که رییس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی ناگزیر به البته

کمباین،  و گو نیز در سخنرانی افتتاحیه مجمع ساالنه انجمن تولیدکنندگان تراکتور، مکانیزاسیون می شد بلکه پیش از این گفت

وزیران کشور و صنعت، معدن و تجارت به : اعالم کرد تیر ماه جاری برگزار شد، 28ها، ادوات و تجهیزات کشاورزی که  ینماش

توقف فروش و رونق  ی بانک کشاورزی راعامل رکود وهایی به وزیر جهاد کشاورزی رسما سخت گیری ها صراحت با ارسال نامه

 .صنعت مکانیزاسیون اعالم کرده اند

حال با نشست مشترک دیروز مدیران عالی رتبه بانک کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی، انتظار می رود گره پیش روی پرداخت 

 ./ مناسب تسهیالت به مکانیزاسیون کشاورزی که جزو اولویت های دولت یازدهم است، گشوده شود
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 تامین منابع مالی
 ایرنا 1۶/۵5/13۶5: تاریخ خبر

  میلیارد ریال اعتبار جدید به بازسازی کارخانه قند شوش اختصاص یافت میلیارد ریال اعتبار جدید به بازسازی کارخانه قند شوش اختصاص یافت   522522

میلیارد لایر اعتبار دیگر به  1۵۵به دستور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور : فرماندار شهرستان شوش گفت -ایرنا  -دزفول 
 . تازگی برای بازسازی و راه اندازی کارخانه قند شوش اختصاص یافت

کارخانه قند شمال خوزستان در کیلومتر هفت جاده شوش، دزفول بزرگترین کارخانه قند چغندری در خاورمیانه است که پس از 

 .سال پیش تعطیل شد 55واگذاری به بخش خصوصی از حدود 

میلیارد ریال اعتبار از محل صرفه جویی یارانه ها پرداخت  555ازدهم به منظور احیا و راه اندازی مجدد این کارخانه پارسال دولت ی

 . کلید خورد 5024کرد و بازسازی این کارخانه در عمل در سال 

ستان از این کارخانه در سفر اخیر به درپی بازدید استاندار خوز: رضا نجاتی روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهارکرد

 . میلیاد ریال دیگر اعتبار به این کارخانه موافقت کرد 555شهرستان شوش و پیگیری صورت گرفته، دولت با پرداخت 

 میلیارد ریال است که در نخستین گام 055کل اعتبار مورد نیاز برای بازسازی و راه اندازی مجدد این کارخانه بیش از : وی افزود

میلیارد ریال دیگر برای راه اندازی این  555میلیارد ریال پارسال اختصاص، و هزینه شد که امسال نیز با موافقت دولت  555

راه : نجاتی، با ابراز امیدواری مردم شمال خوزستان نسبت به راه اندازی مجدد کارخانه قند شوش گفت. کارخانه هزینه می شود

 . رزی، اشتغال و تولید را در شهرستان شوش و شمال خوزستان به دنبال دارداندازی این کارخانه رونق کشاو

تالش مجموعه دولت یازدهم، استانداری خوزستان و شهرستان شوش، بازسازی مجدد این کارخانه و قرار گرفتن در : وی اظهارکرد

خانه قند شوش اهتمام ویژه ای را در این دولت با توجه به اهمیت بازسازی کار: فرماندار شهرستان شوش گفت. چرخه تولید است

 . خصوص داشته و اعتبار الزم را پیش بینی کرده است

کشاورزان بویژه چغندرکاران شهرستان : وی بر شتاب بخشی به روند بازسازی کارخانه قند شوش به صورت کیفی تاکید کرد و افزود

رت انتظار دارند تا روند بازسازی این کارخانه با شتاب شوش و سایر شهرهای شمال خوزستان از وزارت صنعت، معدن و تجا

 . به بهره برداری رسید 5060تاسیس و در سال  5004کارخانه قند شوش در سال . بیشتری پیگیری شود

 . این کارخانه پس از تعطیلی با اعالم ورشکستگی در اختیار اداره تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه قرار گرفت

ایرنا تعطیلی کارخانه قند شمال خوزستان عالوه بربیکاری کارگران این شرکت وتشدید بیکاری در منطقه موجب توقف به گزارش 

 . کشت محصول چغندر قند در شمال خوزستان شد

در پی اهتمام دولت تدبیر و امید برای احیای مجدد کارخانه قند شمال خوزستان در شهرستان شوش طرح احیای کشت چغندر 

 . در این منطقه آغاز شده است 5022ساله از سال  55ر شمال استان خوزستان پس از وقفه ای قند د

شهرستان شوش در شمال استان خوزستان با وجود صنایع بزرگی چون کارخانه کشت و صنعت نیشکر هفت تپه ، کاغذ پارس 

ی یکی از قطب بزرگ کشاورزی و صنعتی در میلیون تن انواع محصوالت کشاورز 5،7هفت تپه و حریر خوزستان همچنین تولید 

 . استان خوزستان است

/News/fa/ir.irna.www//:http72575567/ 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 فارس - ۶۰/۵۰/1۶:  تاریخ

  شوندشوند  در بخش تحقیقات کشاورزی جذب میدر بخش تحقیقات کشاورزی جذب می
جذب نخبگان ایرانی ساکن خارج کشور برای نخستین بار توسط سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و با همکاری معاونت  

 . علمی و فناوری ریاست جمهوری به منظور انتقال تکنولوژی و گسترش مرز دانش کلید خورد

زند رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ، اسکندر پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزینقل از  به خبرگزاری فارسبه گزارش 

تا کنون حکم به کارگیری دو نخبه ایرانی ساکن خارج از کشور در حوزه تحقیقات باغبانی و بیوتکنولوژی : ترویج کشاورزی گفت

 :اند، اظهار داشت تن از این نخبگان در حوزه تحقیقات کشاورزی تقاضای همکاری داده 05وی با بیان این که .قطعی شده است

 .سوابق علمی متقاضیان در حال بررسی است و آنهایی که به لحاظ کیفی در سطح قابل قبولی هستند، انتخاب می شوند

بیشترین : زند، ضمن دعوت از نخبگان ایرانی ساکن خارج کشور برای همکاری و جذب در بخش تحقیقات کشاورزی تصریح کرد

ی، بهنژادی باغبانی، بیوتکنولوژی، آفات و بیماری ها، آب و خاک، واکسن و سرم، نیاز ما برای جذب این افراد در زمینه های باغبان

 .بهنژادی دام و طیور، بهنژادی آبزیان، بهنژادی گیاهان زراعی و نانو در بخش کشاورزی است

 .نخبگان ایرانی ساکن خارج کشور از طریق مراجعه به سایت نخبگان به ما معرفی می شوند: وی افزود

نفر را در حوزه  205ظرف سه سال گذشته : یر جهاد کشارزی در مورد جذب نخبگان کشاورزی داخل کشور نیز گفتمعاون وز

 .ایم که اکثر آنها از نخبگان داخلی هستند تحقیقات کشاورزی جذب کرده

تحقیقات ،آموزش و نخبگان کشاورزی داخل کشور نیز هر سال در اسفند ماه می توانند از طریق سایت سازمان : وی اذعان داشت

 .ترویج کشاورزی و با ارایه مدارک، درخواست همکاری بدهند

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http50205052555040 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 ایسنا - 13۶۰مرداد  21: تاریخ

  استفاده از امواج الکترومغناطیس، برای افزایش مدت نگهداری محصوالت کشاورزیاستفاده از امواج الکترومغناطیس، برای افزایش مدت نگهداری محصوالت کشاورزی

ای استفاده از پرتوهای گاما برای افزایش طول مدت ماندگاری انواع محصوالت کشاورزی با رعایت  دانشمندان فیزیک هسته

 .دانند استانداردهای تعیین شده را بالمانع می

استفاده از پرتوهای گاما برای افزایش طول مدت ماندگاری انواع محصوالت کشاورزی با ای  دانشمندان فیزیک هسته

 .دانند رعایت استانداردهای تعیین شده را بالمانع می

توان از امواج  می: وگو با ایانا با اعالم این خبر گفت ای امروز در گفت عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته

 .شود، محصوالت کشاورزی را پرتودهی کرد ساطع می 508و سزیم  65مواد رادیواکتیو مانند کبالت  الکترومغناطیسی که از

با توسعه این روش، : دهد، افزود مهرداد احمدی با اشاره به اینکه پرتو، طول ماندگاری محصول را شش تا هفت ماه افزایش می

زمینی و یا  د؛ زیرا در هنگام اوج عرضه، محصوالتی مانند پیاز، سیبتوان در تنظیم بازار داخل بسیار دقیق و به موقع عمل کر می

 .کنند خرما را بعد از پرتودهی در انبار ذخیره کرده و سپس به تناسب تقاضا و حتی برای صادرات، آنها را از انبار خارج می

ماند؛ بنابراین  ت زیادی را روی دریا میگیرد، مد عنوان مثال، صادرات خرما که با لنج یا کشتی انجام می به: وی خاطرنشان کرد

ها با  دهد، اما احتمال این خسارت احتمال ترش شدن آن زیاد است یا پیاز که بعد از مدتی جوانه زده و کیفیت خود را از دست می

 .برد های موجود را از بین می زیرا تمام میکروارگانیسم. پرتودهی به صفر نزدیک خواهد شد

قابلیت پرتودهی دارند که آزمایشات فراوانی بعد از این ... تر محصوالت غذایی ازجمله زعفران، سیر، گوشت وبه گفته احمدی، بیش

دهند که کیفیت، عطر و طعم این اقالم با پرتودهی هیچ تغییری  بر این اساس، نتایج نشان می. عمل روی آنها انجام شده است

 .است نکرده و تنها ویژگی انبارمانی آنها ارتقا یافته

اکنون از پرتودهی برای باال  وی با بیان اینکه بسیاری از کشورهای پیشرفته مانند کانادا، استرالیا، آمریکا و کشورهای اروپایی، هم

برداری  اگرچه در آسیا و خاورمیانه، کمتر از این تکنولوژی بهره: کنند، ادامه داد بردن قدرت ماندگاری محصوالت خود استفاده می

که تاکنون چند منطقه ازجمله شمال  طوری به. کم روش پرتودهی شناخته شده و در حال توسعه است اما در ایران کمشود،  می

 .اند غرب، یزد و تهران به تجهیزات الزم برای این منظور مجهز شده

ها  ی برای سالمت انسانای، در پاسخ به پرسش ایانا مبنی بر خطر احتمالی پرتوده عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته

درست مانند المپی که در سقف اتاق روشن است و ما تنها . ماهیت پرتو، اگرچه از اشعه گاما است، اما رادیواکتیو نیست: تصریح کرد

ضمن . کنیم؛ این در حالی است که برق موجود در پشت این جریان، خطرناک بوده و کشنده است نور و گرمای آن را احساس می

 .شود های مخصوص استفاده می ترین موج ساطع شده در اتاق ترین و مطمئن در این روش از سالماینکه 

اکنون استانداردهای خاصی : کند، یادآور شد احمدی با اشاره به اینکه پرتودهی، مبلغ بسیار ناچیزی به قیمت محصول اضافه می

 .کارشناسی، توسط سازمان ملی استاندارد، تصویب خواهد شدبرای هر محصول در حال تدوین است که بعد از برگزاری جلسات 

المللی بوده که کل کشورهای دنیا ملزم به رعایت آن هستند، البته این  این استانداردها مطابق با قوانین بین: وی تأکید کرد

 .سازی شده و سازگار با محصوالت کشاورزی ایران باشد استانداردها باید بومی

به . توان محصوالت پرتو دیده را به کشورهای دیگر صادر کرد بعد از تدوین استانداردها حتی می: هار داشتاحمدی در پایان اظ

 ./شرطی که مقدار ذر، زمان پرتودهی بر اساس نوع محصول و مسائلی از این دست به دقت رعایت شود

/news/fa/ir.iana.www//:http00227D%/7%A8%D7% 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 ایرنا 1۶/۵5/13۶5 :تاریخ خبر

  نخبه خارج نشین همکاری در زمینه کشاورزی را خواستارند نخبه خارج نشین همکاری در زمینه کشاورزی را خواستارند   ۵2۵2

جذب نخبگان ایرانی ساکن خارج کشور برای نخستین بار از : رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت -ایرنا -تهران

ازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به منظور انتقال فناوری و سوی س

 . گسترش مرز دانش کلید خورد

بخش تاکنون حکم بکارگیری دو نخبه ایرانی ساکن خارج از کشور در : به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، اسکندر زند افزود

 .تحقیقات باغبانی و بیوتکنولوژی قطعی شده است

سوابق علمی متقاضیان در حال بررسی است و : تن از نخبگان در بخش تحقیقات کشاورزی تقاضای همکاری داده اند و افزود 05وی اعالم کرد 

 .آنانی انتخاب می شوند که به لحاظ کیفی در سطح قابل قبولی قرار دارند

بیشترین نیاز ما برای جذب این : گان ایرانی ساکن خارج کشور برای همکاری و جذب در بخش تحقیقات کشاورزی گفتزند با فراخوان نخب

، آبزیان افراد در زمینه های باغبانی، آفات و بیماری ها، آب و خاک، واکسن و سرم، بیوتکنولوژی و نانو و همچنین به نژادی باغبانی، دام و طیور

 .گفته وی، نخبگان ایرانی ساکن خارج کشور از طریق مراجعه به سایت نخبگان به ما معرفی می شوند به.و گیاهان زراعی است

نفر را در بخش تحقیقات کشاورزی  205در سه سال گذشته : معاون وزیر جهاد کشارزی در مورد جذب نخبگان کشاورزی داخل کشور گفت

 .جذب کرده ایم که بیشتر آنان از نخبگان داخلی هستند

نخبگان کشاورزی داخل کشور نیز هر سال در اسفندماه می توانند با ارایه مدارک از طریق تارنمای سازمان تحقیقات، آموزش و : ی افزودو

 به گزارش ایرنا، نشانی تارنمای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی.ترویج کشاورزی درخواست همکاری کنند

http//:www.areo.ir است. 
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 (سایر )تولیدات باغی 
 ایسنا - 13۶۰مرداد  1۱: تاریخ

  بازار قاچاق گردوی چین و اوکراین کساد شدبازار قاچاق گردوی چین و اوکراین کساد شد

بازار واردات قاچاق کسادشده و خبری از واردات گردوی چینی و اوکراینی نیست و آنچه در آوری تولید گردو در تویسرکان،  با سال

 .بازار وجود دارد از سال گذشته است

آوری تولید گردو در تویسرکان، بازار واردات قاچاق کسادشده و خبری از واردات گردوی چینی و اوکراینی  با سال

 .گذشته استنیست و آنچه در بازار وجود دارد از سال 

هزار اصله  52: وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت مدیرعامل اتحادیه اصالح نهال گردوی تویسرکان همدان امروز در گفت

 .ای سال گذشته در کشور تولید و توزیع شده است نهال گردوی پیوندی چندسر با قابلیت تولید خوشه

کاری، استفاده از آبیاری  سرکان از لحاظ جایگزینی ارقام مقاوم در برابر سرما سرشاخههای گردوی توی اصالح باغ: جانجانی افزود

 .های الگویی از دو سال پیش به شکل عملیاتی در دستور کار قرار گرفته است نوین پیوندزنی و تغذیه گیاهی، ایجاد باغ

های گردو که شامل دو نوع  ها و اصالح نهال ی باغساز های الگویی و ترویجی، مشارکت مردم در یکپارچه باغ: وی خاطرنشان کرد

 .سازی قطب تولید گردو انجام شده است شود، ازجمله اقداماتی است که در راستای غنی بذری و پربازده می

 ای تویسرکان در فرانسه جایزه گرفته بود گردوی خوشه

سینه منتقل  به صورت سنتی و سینه ی تویسرکان که بها گردوی خوشه: مدیرعامل اتحادیه اصالح نهال گردوی تویسرکان ادامه داد

 .فرانسه جایزه دریافت کند Stageدر نمایشگاه  2555شده بود توانست در سال 

ای تویسرکان، این نهال مورد توجه جهاد کشاورزی همدان قرار نگرفت  با وجود توجه جهانی به گردوی خوشه: جانجانی تصریح کرد

 .خصوصی در حال تکثیر استگذاری بخش  و با سرمایه

تواند  تواند با گردو رقابت کند و اصالح ارقام بومی شود، می هیچ محصول کشاورزی از نظر میزان تولید در هکتار نمی: وی یادآور شد

 .تولید گردوی تویسرکان را از دو میلیون اصله درخت به چندین برابر افزایش دهد

 قاچاق گردو از اوکراین متوقف شد

نظر حجم تولید گردوی سال جاری تویسرکان  مل اتحادیه اصالح نهال گردوی تویسرکان تأکید کردک با مساعدت اقلیم بهمدیرعا

 .تری قرار دارد نسبت به سال گذشته در شرایط مناسب

 .تبازار گردوی وارداتی نیز امسال چندان رونق نداشته و خبری از گردوهای چین و اوکراین نیس: جانجانی اظهار داشت

ای از سودجویان گردوی تولیدی استان البرز را به نام  استفاه از برند تویسرکان در میان تجار باعث شده عده: وی همچنین گفت

 .تویسرکان در بازارهای کشور توزیع کنند

تومان به فروش هزار  85تا  45هزار تومان و مغز از  57تا  58هر کیلوگرم گردوی با پوست به قیمت : جانجانی در پایان افزود

 ./رسد می
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 (سایر )تولیدات دام و طیور 
 ایسنا - 13۶۰مرداد  1۶: تاریخ

  شودشود  هزار رأس گوسفند و گوساله در نیمه دوم سال صادر میهزار رأس گوسفند و گوساله در نیمه دوم سال صادر می  475475

ای به معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی، برنامه خود را  مدیره مجمع ملی صادرکنندگان دام زنده ایران، در نامه هیأترئیس 

 .برای صادرات دام در شش ماهه دوم سال جاری اعالم کرد

کشاورزی،  ای به معاونت امور دام وزارت جهاد مدیره مجمع ملی صادرکنندگان دام زنده ایران، در نامه رئیس هیأت

 .برنامه خود را برای صادرات دام در شش ماهه دوم سال جاری اعالم کرد

 :به گزارش خبرنگار ایانا، در این نامه آمده است

گوسفند و گوساله )رساند درخصوص صادرات دام زنده، این مجمع برنامه ماهانه و میزان صادرات دام زنده  احتراماً به استحضار می

ویژه گوسفند در بازارهای  ساماندهی و تنظیم بازار هدف و جلوگیری از کاهش تقاضا و قیمت دام زنده ایرانی بهجهت ( برای ذبح

 .دارد خارجی، در نیمه دوم سال را جهت هماهنگی و راهنمایی الزم از آن معاونت محترم اعالم می

 .عمان، قطر و عراق است ضمناً بازارهای تقاضاکننده دام زنده ایرانی در حال حاضر کشورهای کویت،

 :های دوم سال بدین شرح است برنامه صادراتی ماه

 هزار رأس گوساله هزار رأس گوسفند و پنج 525: شهریور و مهر -5

 هزار رأس گوساله هزار رأس گوسفند و شش 505: آبان و آذر -2

 /هزار رأس گوساله 55هزار رأس گوسفند و  255: دی، بهمن و اسفند -0

/news/fa/ir.iana.www//:http00544/425D%-2%78% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/fa/news/33144/491-%D9%87%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 

6۶ 
 

 تولیدات دام و طیور
 ایسنا - 13۶۰مرداد  18: تاریخ

  هزار دام سبک در منطقه الرهزار دام سبک در منطقه الر  422422وجود وجود / / های عشایریهای عشایری  بهبود قیمت دامبهبود قیمت دام

 .ترین حد خود رسیده بود، طی روزهای اخیر اندکی بهبود یافته است پایینقیمت گوشت عشایر که به 

 .ترین حد خود رسیده بود، طی روزهای اخیر اندکی بهبود یافته است قیمت گوشت عشایر که به پایین

شهریورماه سال جاری  25 عشایر تهرانی تا: وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت مسئول امور عشایر استان تهران امروز در گفت

 .کنند بندها و قشالق حرکت می در ییالق حضور دارند و سپس به سمت میان

تا پیش از کوچ عشایر، مسیر عبور عشایر در منطقه فیروزکوه و دماوند به علت سیالب تخریب شده بود که : سیروس نصیری افزود

 .مرمت آن در حال انجام است

های قبل  هزار دام سبک حضور دارند و وضعیت مراتع نیز امسال در مقایسه با سال 455القی الر در منطقه یی: وی خاطرنشان کرد

تولیدات محصوالت تولیدشده پروتئینی و سایر محصوالت عشایری در سال جاری مطلوب است و : نصیری ادامه داد.تر است مطلوب

وزهای اخیر از لحاظ قیمتی بهبود پیدا کرده است که امید قیمت گوشت دام عشایری نیز در ر: وی تصریح کرد.مشکلی وجود ندارد

عشایر در بازارهای عرفی خود نسبت به توزیع محصوالت تولیدی اقدام : مسئول امور عشایر استان تهران یادآور شد.رود ادامه یابد می

 .کنند و مشکل خاصی از لحاظ بازاریابی وجود ندارد می

موقع، مانع از بیماری و  های مختلف کشور وجود داشت، واکسیناسیون به اری تب برفکی در دامبا وجود آنکه بیم: نصیری تأکید کرد

 .های عشایری منطقه الر شد تلفات در جمعیت دام

بار و در راستای حفظ امنیت منطقه،  برای نخستین: وی از استقرار دائمی ایستگاه پلیس در دشت الر خبر داد و اظهار داشت

صورت سیار در منطقه  های نیروی انتظامی به در گذشته پایگاه: نصیری همچنین گفت.نطقه مستقر شده استایستگاه پلیس در م

حمام خورشیدی و چراغ سیار خورشیدی در منطقه الر نصب شده و برنامه افزایش  40: وی در پایان افزود.کردند زنی می گشت

هزار تومان رسیده بود که  2بک طی روزهای اخیر به کمتر از گفتنی است، قیمت هر کیلوگرم گوشت س.تعداد را مدنظر داریم

 ./موجبات نارضایتی و ضرر این قشر را دربر داشت
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 (سایر )تولیدات زراعی 
 خبرنگاران جوان - 13۶۰مرداد  18: تاریخ

  افزایش صادرات محصوالت جالیزی در گرو بهبود زیرساخت های حمل و نقلافزایش صادرات محصوالت جالیزی در گرو بهبود زیرساخت های حمل و نقل

باالبودن هزینه های حمل و نقل و عدم حمایت دولت در پرداخت یارانه به : رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی گفت

 .ت جالیزی و باغی شده استصادرکنندگان و نبود زیرساخت های الزم موجب کاهش صادرات محصوال

اقتصادی باشگاه  گروهصنعت، تجارت و کشاورزی رضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی در گفتگو با خبرنگار 

عمده محصوالت جالیزی و باغی به کشورهای : ادرات محصوالت جالیزی و باغی اظهارداشتبا اشاره به وضعیت صخبرنگاران جوان، 

حوزه خلیج فارس صادر می شود که متاسفانه به سبب برخی مسائل سیاسی کشورهای عربستان، بحرین و قطر صادرات محصوالت 

تره بار به امارات صادر می شود ضمن اینکه تا درحال حاضر تنها بخشی از محصوالت میوه و : وی افزود.را ممنوع اعالم کردند

 .حدودی صادرات به بازار دبی متمرکز شده است

سه سال است که صادرات از کشورهای ثالث : نورانی با اشاره به آنکه صادرات از بندر بوشهر به بحرین و قطر متوقف شده ، گفت

 .ادرکنندگان شده استانجام می شود که از این رو هزینه های سرسام آور گریبانگیر ص

صادرات به عراق به دلیل : رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی در خصوص صادرات محصوالت کشاورزی به عراق بیان کرد

 .برخی سنگ اندازی ها ازجانب دولت عراق از ثبات نسبی برخوردار نیست

ارمغان بیاورد که متاسفانه به سبب باال بودن هزینه های  بازار روسیه می تواند فرصتی بسیار ارزشمند برای کشور به: وی ادامه داد

 .حمل و نقل و عدم حمایت دولت در پرداخت یارانه صادرات رشد چندانی نداشته است

به اروپا  75و اوایل دهه  85صادرات محصوالت جالیزی و باغی در اواخر دهه : نورانی با اشاره به صادرات محصوالت فسادپذیر افزود

مخصوصی برخوردار بود چرا که این محصوالت از طریق هواپیمای کارگو به اروپا صادر می شدند که متاسفانه به سبب  از جایگاه

 .فرسوده شدن این هواپیماها بخشی از صادرات متوقف شده است

لی واگن در بخش ری: رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی با اشاره به صادرات محصوالت از طریق بخش ریلی تصریح کرد

یخچالی نداریم که این امر نشان دهنده ضعف در زیرساخت های صادرات است ضمن آنکه کانتینرهای یخچالی کشتیرانی نیز بسیار 

های تولید و رفع مشکالت به رنکینگ صادرات دست یابیم ،چرا  انتظار داریم با توجه به مزیت: وی در پایان یادآور شد.محدود است

 .اهمیتی در افزایش اشتغال و ارزآوری برای کشور به همراه داردکه این امرنقش حائز 
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 تولیدات زراعی
 ایرنا 18/۵5/13۶5: تاریخ خبر

  درصدی تولید ذرت در کشور با بکارگیری روش های نوین آبیاری درصدی تولید ذرت در کشور با بکارگیری روش های نوین آبیاری   ۵1۵1افزایش افزایش 

مدیرکل دفتر غالت و محصوالت اساسی وزارت جهادکشاورزی می گوید، بکارگیری روش های نوین آبیاری مانند  -ایرنا -تهران

 . د تولید افزایش یابددرصد عملکر 35تا  3۵تیپ در مزارع ذرت ضروری است تا عالوه بر صرفه جویی در مصرف آب، 

 55تن به  8.0به گزارش روز دوشنبه ایرنا از وزارت جهادکشاورزی، کاوه خاکسار از برنامه ریزی برای افزایش عملکرد دانه ذرت از 

و  ترویج: تن در هر هکتار تا پایان برنامه پنجساله ششم توسعه کشور خبر داد و افزود 85تن به  02تن در هکتار و علوفه ذرت از 

 .فرهنگ سازی برای کشت نشایی ذرت یک ضرورت است

هکتار به صورت الگویی، کشت نشایی ذرت انجام شود و در این  505بر اساس برنامه امسال در استان ها باید : وی اظهار داشت

 .شیوه کشت حداقل دو نوبت آب کمتر مصرف می شود

ما باید از ارقام : نامه ها برای افزایش عملکرد ذرت عنوان و تصریح کردخاکسار استفاده از ارقام میان رس و زودرس را از دیگر بر

زودرس و با نیاز آبی کمتر استفاده کنیم به ویژه در کشت دوم این محصول که به سرمای پاییز نزدیک می شویم و رطوبت دانه 

تن و رقم میان رس  205جر به میزان امسال برای نخستین بار ، رقم زودرس ف: وی افزود.ذرت در این فصل دیر کاهش می یابد

: مدیر کل دفتر غالت و محصوالت اساسی معاونت امور زراعت ادامه داد.تن تکثیر و میان کشاورزان توزیع شد 60دهقان به میزان 

 .داریم امسال برنامه کشت ارقام داخلی و خارجی ذرت دانه ای را به صورت پایلوت و در سطح یک تا دو هکتار در استان های کشور

به گفته وی در اکثر استان های کشور مانند آذربایجان غربی، فارس، خوزستان، کرمانشاه، قزوین، جیرفت و کهنوج کشت های 

خاکسار ابراز امیدواری کرد با اجرای این سه برنامه در زمینه ذرت دانه ای، ضمن کاهش مصرف .پایلوت ارقام جدید انجام می گیرد

برنامه ما این است که کشت نشایی ذرت به سرعت افزایش یابد و تا پایان برنامه ششم : وی گفت.یابیم آب به تولید بیشتر دست

میلیون تن اعالم کرد و اذعان  6.0خاکسار نیاز کشور به ذرت دانه ای را .توسعه، کل ذرت کشور به صورت نشایی کشت شود

 .میلیون تن ذرت دانه ای در کشور تولید می شود 5.0ی، ساالنه با توجه به نیاز آبی باال این محصول و کمبود منابع آب:داشت

میلیون تن از این  55تا  55.0ساالنه معموال بین : میلیون تن اعالم کرد و گفت 2.7وی میزان ذرت سیلویی مورد نیاز کشور را 

ر هکتار و ذرت سیلویی را هزا 500وی سطح زیر کشت ذرت دانه ای را در سال زراعی گذشته .محصول در داخل تولید می شود

هزار هکتار ذرت سیلویی  540هزار هکتار ذرت دانه ای و  555در سال زراعی جاری تا کنون : هزار هکتار عنوان کرد و گفت 200

کشت شده و کاهش سطح زیر کشت این محصول به عوامل مختلف از جمله کمبود آب و چگونگی خرید تضمینی آن مربوط می 

روز دیگر مهلت کشت این  55غالت و محصوالت اساسی معاونت امور زراعت با بیان این که کشاورزان تا مدیر کل دفتر .شود

 .محصول را در مناطق گرم دارند،ابراز امیدواری کرد در این مدت سطح زیر کشت ذرت افزایش یابد

هزار هکتار نیاز  455برای سطح حدود  هزار تن بذر برای ذرت دانه ای و سیلویی 54ما حداکثر : وی در مورد بذر ذرت نیز گفت

ذرت از محصوالتی است که اگر موضوع : خاکسار گفت. داریم که امسال بذر تولید شده بسیار بیشتر از میزان مورد نیاز است

بازرگانی آن را رعایت کنیم به طوری که مطالبات ذرت کاران به موقع پرداخت شود به میزان قابل توجهی مشکل تولید را حل 

برای تولید این محصول به ویژه در کشورهای همسایه و همجوار می : وی در مورد کشت فراسرزمینی ذرت نیز گفت.خواهد کرد

توانیم برنامه داشته باشیم، زیرا دانش فنی تولید ذرت را در اختیار داریم ضمن آن که در زمینه تولید و تامین بذر مناسب، مشکلی 

میلیون تن است که با توجه به تولید 55س آمارها نیاز داخلی کشور به ذرت علوفه ای سالیانه حدود به گزارش ایرنا، براسا.نداریم

 . هزار تن از این محصول در کشور، از این نظر خودکفا شده ایم 055میلیون و  55بیش از 
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د می شود اما میانگین تولید سالیانه هزار تن برآور 055میلیون و  6میلیون تا  6با این همه، نیاز کشور به ذرت دانه ای سالیانه 

 . هزار تن است 755ذرت دانه ای حدود یک میلیون و 

درصد افزایش یافته  05در چند ماه اخیر باوجود کاهش نرخ جهانی ذرت کماکان قیمت هرکیلوگرم ذرت دانه ای در کشور بیش از 

 .که همین امر بر افزایش قیمت گوشت مرغ تاثیرگذار بوده است
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 حبوبات 
 ایسنا - 13۶۰مرداد  1۹: تاریخ

  زاگرس و البرززاگرس و البرزتوسعه کشت لوبیا در حاشیه توسعه کشت لوبیا در حاشیه / / شودشود  مردادماه برگزار میمردادماه برگزار می  0202آیین روز ملی لوبیا آیین روز ملی لوبیا 

های مستعد کاشت لوبیا برای شرکت در این آیین  عنوان روز ملی لوبیا نامگذاری شده و به همین مناسبت از استان مردادماه به 25

 .دعوت شده است

های مستعد کاشت لوبیا برای شرکت  عنوان روز ملی لوبیا نامگذاری شده و به همین مناسبت از استان مردادماه به 02

 .آیین دعوت شده است در این

وگو با خبرنگار ایانا از برگزاری روز ملی لوبیا در سال جهانی حبوبات خبر  های تحقیقاتی لوبیای خمین امروز در گفت رئیس ایستگاه

برگزار  مردادماه به نام روز لوبیا در خمین 25ها در روز  امسال مراسم روز مزرعه لوبیا، کارگاه آموزشی و انتقال یافته: داد و گفت

طرح آن در سال جاری  50طرح تحقیقاتی اجرا شده است که  540ساله این ایستگاه،  22طی فعالیت : عادل غدیری افزود.شود می

صورت  های آن به توجه ویژه به محصول لوبیا در سال جهانی حبوبات، باعث شده که طرح: وی خاطرنشان کرد.در دست اجرا است

های خنک در فصل رشد داشته باشند،  ها و ظهر صول در حاشیه زاگرس و البرز و مناطقی که شبملی اجرایی شود و کشت این مح

هزار و  میانگین تولید در هر هکتار یک: هزار هکتار برشمرد و ادامه داد 555غدیری سطح زیر کشت لوبیا در کشور را .توجیه شود

 .کیلوگرم است که برنامه افزایش آن مدنظر است 275

ترین مشکل صادراتی لوبیای ایرانی که از کیفیت مناسبی نیز برخوردار است، عدم استفاده از ارقام  بزرگ: ردوی تصریح ک

 .شده است دار و اصالح شناسنامه

 .های محلی است درصد مابقی توده 75درصد از ارقام زراعی لوبیا اصالح شده و  25در حال حاضر تنها : غدیری یادآور شد

 شده های بومی، یکی از دالیل عدم استفاده از ارقام اصالح تودهتر به  دسترسی آسان

تر به ارقام بومی، استفاده از آن را در  برداران به دلیل دسترسی آسان بهره: های تحقیقاتی لوبیای خمین تأکید کرد رئیس ایستگاه

ی بوده و در بازارهای صادراتی نیز امکان رقابت دار دارای عملکرد باالی شده و شناسنامه دستور کار دارند، در حالی که ارقام اصالح

های تولید مانع دیگری بر سر راه توسعه تجارت لوبیا بوده که در این  عالوه بر این، باال بودن هزینه: وی اظهار داشت.بیشتری دارد

 .های تحقیقاتی در دست اجرا است زمینه طرح

در سال جهانی حبوبات به این محصول صادراتی بیشتر توجه کنند و  اندرکاران خواست که غدیری در پایان از مسئوالن و دست

 ./برای رفع مشکالت تولیدکنندگان کشور راهکار ارائه کنند
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 خرما 
 ایسنا - 13۶۰مرداد  1۹: تاریخ

  گانه از ایران در بازار جهانی خرماگانه از ایران در بازار جهانی خرما  سبقت رقبای ششسبقت رقبای شش/ / خرمای نوبرانه به بازار آمدخرمای نوبرانه به بازار آمد

هزار تن خرمای  055با وجود آنکه برداشت خرمای نوبرانه در بلوچستان و هرمزگان آغاز شده، اما شرایط ناگوار صادراتی و وجود 

 .مازاد احیای ستاد خرمای کشور را ضروری کرده است

هزار  122ه برداشت خرمای نوبرانه در بلوچستان و هرمزگان آغاز شده، اما شرایط ناگوار صادراتی و وجود با وجود آنک

 .تن خرمای مازاد احیای ستاد خرمای کشور را ضروری کرده است

بلوچستان و هرمزگان برداشت خرمای نوبرانه در استان : وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت دبیر انجمن خرما امروز در گفت

 .آغاز شد و خارک و رطب برای مصارف محلی وارد بازار شده است

شود، هرچند  برداشت خرما در بوشهر، خوزستان و کرمان تا یک ماه آینده به اوج خود نزدیک می: اصغر موسوی افزود سیدعلی

 .ا افزایش داده استشرایط برداشت سال جاری چندان طبیعی نبوده و افزایش دما حجم ریزش نخیالت ر

 آبی با نخیالت خرما چه کرد؟ گرما و بی

درجه در خوزستان و هرمزگان باعث ریزش خرمای نخیالت شده و حجم تولید را در این  04افزایش دما تا : وی خاطرنشان کرد

 .مناطق کاهش داده است

 .همچنین مناطقی از خوزستان از بین رفته استدرصد خرمای برخی مناطق استان هرمزگان نظیر دلگان و  75: موسوی ادامه داد

رو شد و برخی از نخلداران،  استان کرمان نیز عالوه بر افزایش دما، با کاهش آب در مناطق جنوبی خود روبه: وی تصریح کرد

 .نخیالت خود را رها کردند

ای برای احیای نخیالت  زان انگیزهآبی مواجه هستند و کشاور مناطقی نظیر شهداد کرمان به شدت با کم: موسوی یادآور شد

 .خشکیده خود ندارند

 هزار تن خرمای مازاد داریم 122

المللی  هزار تن خرمای ایران به مقصد کشورهای آسیای میانه وارد بازارهای بین 545سال گذشته : دبیر انجمن خرما تأکید کرد

قبل آن شرایط بهتری داشت، اما واقعیت آن است که های  هرچند حجم صادرات سال گذشته نسبت به سال: وی اظهار داشت.شد

 .چهار برابر مقدار صادرشده خرمای مازاد در ایران وجود دارد

هزار تن خرمای مازاد ساالنه در کشور وجود دارد که حجم قابل توجهی از آن در  055حجمی بیش از : موسوی همچنین گفت

 .کند انبارها سرانجامی جز ضایعات پیدا نمی

 م ایران را در بازار خرما پشت سر گذاشتعراق ه

ترین تولیدکننده  در حالی که ایران با تولید یک میلیون تن خرما بزرگ: دبیر انجمن خرما با اشاره به وضعیت صادرات خرما افزود

 .برد سر می رود و وضعیت صادراتی خرمای کشورمان در شرایط ناگواری به شمار می خرمای دنیا به

رفتند که پس از وضعیت  شمار می عنوان صادرکنندگان خرما به در گذشته مصر، پاکستان، مراکش و عراق به: ردوی خاطرنشان ک

 .المللی متزلزل شد جنگی عراق شرایط این کشور در بازارهای بین

پسند توانستند  مشتریهای  در غیبت عراق، امارات متحده عربی و عربستان با استفاده از تکنولوژی روز و واریته: موسوی ادامه داد

 .اند مبدل به رقبای بزرگی در منطقه شوند و اکنون بازار خرما را در اختیار گرفته
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اند بازارهای  گانه ایران حتی عراق توانسته های ستاد خرمای کشور رقبای شش های اخیر با کاهش فعالیت طی سال: وی تصریح کرد

چهارم قیمت  تمرکز بر بازارسازی و بازاریابی نتوانسته محصول خود را یک علت عدم صادراتی را از آن خود کنند و ایران به

 .محصوالت رقیب عرضه کنند

 وقت احیای ستاد خرما رسیده است

تواند برای سرنوشت یک  گیر را نیز در خود دارد، می های تصمیم ستاد خرمای کشور از آنجا بخش: دبیر انجمن خرما یادآور شد

 .گیری کند که بدون شک ثروت ملی است، تصمیممیلیون تن خرمای کشور 

تر از این جایز نیست که عالوه بر آن معیشت هزاران  سکوت در برابر ضایع شدن ساالنه صدها تن خرما پیش: موسوی تأکید کرد

 .شود خانوار نیز از طریق فروش عایدات نخیالت تأمین می

 .درصد مجموع تولید هم نبوده است 55ش از سال گذشته بی 05صادرات خرمای کشور در : وی اظهار داشت

های این کشورها تشکیل  بازار بسیاری از کشورهای تولید کننده خرما از طریق سرکنسولگری و سفارتخانه: موسوی همچنین گفت

ن کشورها های ای توان گفت بازار جهانی خرما در سفارتخانه به عبارت دیگر می. کشور خریدار خرما در آن فعال است 525شده که 

ها تنها نهادی هستند که خود را درگیر مسائل  کند، در حالی که در کشور ما سفارتخانه های خصوصی را فعال می بازاریابی و بخش

 .کنند بازار جهانی محصول استراتژیک نظیر خرما نمی

ریزی  های کالن برنامه ین ستاد سیاستبا تشکیل ا: وی در پایان با پیشنهاد تشکیل ستاد خرما در کشور همانند دیگر کشورها افزود

 ./ربط ارائه شود های ذی شود تا راهکارهای مناسب، با هماهنگی و تقسیم کار بین سازمان ها تعیین می و استراتژی
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 خرما
 ایسنا - 13۶۰مرداد  1۱: تاریخ

  محقق تکثیر خرمای کشور در فهرست فناوران برتر سال قرار گرفتمحقق تکثیر خرمای کشور در فهرست فناوران برتر سال قرار گرفت

تجاری سازی تحقیقات، اجرای پژوهش های فناوری بنیان، انتقال فناوری و دانش فنی منتج از آن به عرصه تولید، دالیل اصلی 

لمی پژوهشکده در فهرست فناوران برتر سال سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج قرارگیری نام دکتر رضا ضرغامی عضو هیأت ع

 .کشاورزی است

تجاری سازی تحقیقات، اجرای پژوهش های فناوری بنیان، انتقال فناوری و دانش فنی منتج از آن به عرصه تولید، 

فناوران برتر سال سازمان دالیل اصلی قرارگیری نام دکتر رضا ضرغامی، عضو هیأت علمی پژوهشکده در فهرست 

 .تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی است

به گزارش ایانا به نقل از روابط عمومی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، رضا ضرغامی، عضو هیأت علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی 

رقم مجول به شیوه فناوری کشت سال به تحقیق و پژوهش در زمینه دستیابی به پروتکل تکثیر خرمای  0کشاورزی که به مدت 

زایی مستقیم، برای نخستین بار در کشور در  تکثیر رقم مجول خرما از روش اندام: بافت گیاهی مشغول است در این باره می گوید

ای جنسی از سال هزایی غیر پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران آغاز شد و همچنین در جهت تولید ارقام خرما از طریق جنین

 هم: وی اضافه کرد. گیری همراه بودهای چشم های متعددی توسط پژوهشکده انجام گرفت که با موفقیتکنون طرح گذشته تا

جنسی در ارقام تجاری موجود است و زایی غیر توان اعالم کرد که پروتکل تکثیر خرمای مجول از روش جنین اکنون می

های موجود در چارچوب قراردادهای رسمی حاضر به آموزش وصی به دریافت پروتکل های خص پژوهشکده در صورت تمایل شرکت

ای با روابط عمومی این پژوهشکده همچنین عضو هیأت علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی طی مصاحبه . و تحویل آن است

شود و یا به  درختانی با میوه نامرغوب می تکثیر شود که عمدتا منجر به تولید( بذر)تواند از طریق جنسی نخل خرما می: افزود

 جنسی مناسب تر است، زیرا درختانی دقیقا مشابه پایه مادری و میوهتکثیر غیر. ها استفاده خواهد شدجنسی از پاجوش طریق غیر

یر و غیر قابل کنترل شود بسیار کم، متغ کنند، اما تعداد پاجوشی که توسط هر نخل خرما تولید می ای با همان کیفیت تولید می

زایی مستقیم در مورد ارقام زایی غیرجنسی و اندام های ریز ازدیادی به ویژه روش جنین است، به همین دلیل استفاده از تکنیک

رقم خرمای مجول رقمی وارداتی به کشور بوده و تعداد معدودی از . تجاری و بومی و همچنین ارقام نر از اهمیت خاصی برخوردارند

در کشور موجود است و از آنجایی که از کیفیت باالیی برخوردار است تکثیر آن به روش فناوری کشت بافت گیاهی بسیار آن 

 . سودمند و قابل بهره برداری است

های کشور زیر آتش رژیم بعث عراق نابود شد تاکید  درصد نخلستان 85سال جنگ تحمیلی بالغ بر  7وی با اشاره به اینکه بعد از 

خوشبختانه کشاورزان و محققان کشور در احیای این نخلستان ها تالشی بی وقفه داشته و ثمره آن این است که امروزه کشور : دکر

 . هزار تن خرما در جایگاه دوم بعد از کشور مصر قرار دارد  055در رقابت با بازار جهانی این محصول با تولید یک میلیون و 

کاربردی جشنواره خوارزمی را نیز در کارنامه خود دارد در پایان افزود طرح تکثیر غیر جنسی  رضا ضرغامی که جایزه تحقیقات 

دانشجوی ارشد و دکتری است که ثمره آن چاپ مقاالت متعدد در مجالت و کنگره های  4خرمای مجول پروژه تحقیقاتی مستمر 

 .داخلی بود

زمینه های تحقیقاتی و ارائه دانش فنی به شرکت های خصوصی، به ایجاد  وی در پایان ابراز امیدواری کرد این پروتکل بتواند در

 .کار آفرینی در کشور منجر شود
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 دانه های روغنی
 ایسنا - 13۶۰مرداد  1۱: تاریخ

  هزارتن دانه روغنی کلزا از کلزاکاران خریداری شدهزارتن دانه روغنی کلزا از کلزاکاران خریداری شد  6666

هزار تن دانه روغنی کلزا به صورت تضمینی توسط این  66امسال برای نخستین بار، : مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت

 .شرکت از کلزاکاران خریداری شد

هزار تن دانه روغنی کلزا به صورت  66امسال برای نخستین بار، : بازرگانی دولتی ایران گفتمدیرعامل شرکت 

 .تضمینی توسط این شرکت از کلزاکاران خریداری شد

میلیارد  565بابت خرید این مقدار خرید مبلغ : به گزارش ایانا از روابط عمومی شرکت بازرگانی دولتی ایران، علی قنبری اضافه کرد

 . به حساب کلزاکاران واریز و کلیه مطالبات آنان تسویه شده استتومان 

تومان انجام شد و استان های  2005درصد رطوبت به قیمت هر کیلوگرم  55درصد ناخالصی و  2خرید دانه کلزا با : وی گفت

تن رتبه های اول تا  4746ن تن و مازندرا 2586تن،اردبیل با  857هزار و  52تن، خوزستان با  255هزار و  50گلستان با خرید 

 . چهارم بیشترین خریداران این محصول در کشور را به خود اختصاص دادند

تن از این  5555خرید دانه گلرنگ نیز توسط این شرکت انجام می شود که تاکنون : مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران افزود

 .درصد رطوبت در استان فارس خریداری شده است 2صی و درصد ناخال 2تومان با 2455  دانه روغنی با قیمت پایه

تاکنون : معاون وزیر جهاد کشاورزی، خرید تضمینی آفتابگردان را یکی دیگر از فعالیت های حال حاضر این شرکت برشمرد و افزود

تن از این دانه  0تان و تن آن در خوزس65تومان خریداری کرده ایم که  2424تن دانه روغنی آفتابگردان با قیمت پایه  60مقدار

 . روغنی در کرمان خریداری شده است

 ./امسال خرید تضمینی دانه روغنی سویا از کشاورزان از اوایل مهر ماه توسط مراکز خرید این شرکت آغاز خواهد شد: وی اعالم کرد

/news/fa/ir.iana.www//:http00525/66D%-2%78%D7%B2% 
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 روغن
 فودپرس 13۶5مرداد ماه  18دو شنبه 

  !!آوری روغن از بازار برای نصب برچسب جدید قیمتآوری روغن از بازار برای نصب برچسب جدید قیمت  جمعجمع
درصد افزایش  2در حالی که ستاد تنظیم بازار مصوب کرد از ابتدای مرداد ماه قیمت انواع روغن حداکثر تا سقف  <صنایع غذایی

شده خود از بازار مصرف با هدف افزایش  آوری محصول توزیع های گذشته اقدام به جمع یابد، برخی از صنایع روغن نباتی طی هفته

 .شود قیمت کردند که به گفته دبیر انجمن روغن نباتی یک تخلف محرز محسوب می

اد تنظیم بازار در جلسه اواخر تیرماه خود مصوب کرد قیمت در پی درخواست صنایع روغن نباتی برای افزایش قیمت محصول، ست

درصد افزایش پیدا کند و این افزایش قیمت از ابتدای مردادماه اعمال شود اما اتفاقی جالب در بازار رخ  2انواع روغن نباتی تا سقف 

ولید شده و توزیع شده در بازار را جمع داد و آن اینکه برخی صنایع روغن نباتی پس از ابالغ افزایش قیمت روغن نباتی، محصول ت

فروختند و علت این اقدام را مرجوعی بودن  کنندگان خرد این محصول آن را به مردم نمی داران و عرضه ای که مغازه کردند؛ به گونه

 .کردند کاال برای تغییر قیمت عنوان می

شود اما هیچ ارتباطی به  حرکتی تخلف محسوب می با بیان اینکه چنین -دبیر انجمن روغن نباتی  -گرچه داریوش محمودی 

شود و ارتباطی به گذشته ندارد و هر کسی محصولی را  قانون عطف بماسبق نمی: تولیدکنندگان و صنایع روغن نباتی ندارد، گفت

اطی به صنایع کند، متخلف است اما این تخلف ارتب مانند روغن نباتی که مشمول افزایش قیمت شده برای تغییر قیمت مرجوع می

آوری محصوالت عرضه شده در بازار هیچ توجیهی ندارد و هزینه آن بیشتر  روغن نباتی ندارد، چراکه از نظر منطقی و اقتصادی جمع

 .درصد مصوبه دولت خواهد شد 2از 

  که در ویترین  نباتیهای  داران، روغن از بازار و اذعان بسیاری از مغازه این اظهارات در حالی مطرح شده که براساس مشاهدات

وجو، دلیل آن  ها قرار داشت و با هزینه های قبل و نرخ مصوب زمان تولید شده بود، به مردم فروخته نشد و پس از پرس مغازه

های خود را نفروشند و مرجوع  داران اعالم کرده جنس کننده محصول به مغازه اینگونه اعالم شد که شرکت تولیدکننده و ارسال

شدن آن پس از ابالغ افزایش قیمت، هیچ دلیل منطقی جز تغییر  صورتیکه این محصوالت تاریخ مصرف داشت و مرجوعکنند، در 

 .رچسب قیمت ندارد

 
هاست مهر سکوت بر آن زده  کنندگان و تولیدکنندگان که ماه های نظارتی متولی مانند سازمان حمایت مصرف بنابراین از دستگاه

تنها صنایع روغن نباتی در  رت به بازار روغن نباتی ورود پیدا کرده و با متخلفان برخورد کنند، چراکه نهرود با قد شده، انتظار می

تر به مردم عرضه نکردند بلکه همواره طی سال های اخیر درخواست  روزهای ارزانی بازار جهانی، محصولشان را در ایران ارزان

شده در بازارهای   دولت با درخواست آنها را موافقت کرد و روغن نباتی ارزانها  اند و باالخره پس از مدت افزایش قیمت داشته

 .جهانی، در بازار داخلی مشمول افزایش قیمت شد

d=Id?aspx.Post/ir.foodpress//:http76acbe8a7f54afc7746 
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 زیتون
 ایسنا - 13۶۰مرداد  1۶: تاریخ

  درصددرصد  0606به به   5151درصد افزایش یافت؛ تعرفه گوشت قرمز از درصد افزایش یافت؛ تعرفه گوشت قرمز از   1111به به   4242تعرفه زیتون از تعرفه زیتون از 

 .ردیف تعرفه را افزایش و یک ردیف تعرفه را کاهش داد 05هیات وزیران مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی 

 .ردیف تعرفه را افزایش و یک ردیف تعرفه را کاهش داد ۵2بازرگانی هیات وزیران مجموع حقوق گمرکی و سود 

 05گانی به گزارش ایانا از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت، هیات وزیران به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت مجموع حقوق گمرکی و سود بازر

 .درصدی شد 00مشمول کاهش درصد افزایش داد و یک ردیف تعرفه نیز  50و  55ردیف کاال را 

های آن شامل ران، راسته، سردست و سینه، قطعات با استخوان، بی استخوان و همچنین  بر این اساس گوشت گوساله تازه، سردکرده و منجمد و زیرتعرفه

درصد و  26به  50استخوان و گوشت بز از  های آن شامل شقه بره، سایر قطعات با استخوان، بی گوشت گوسفند یا بز تازه، سرد کرده و منجمدو زیر تعرفه

 .درصد افزایش یافت 00به  45زیتون از 

 .به پنج درصد کاهش یافت 45بر اساس این مصوبه حقوق ورودی ریشه شیرین بیان از 

 ./دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت امروز این مصوبه را به گمرک کشور ابالغ کرده است

/news/fa/ir.iana.www//:http00500D%/7%D%AA7% 
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 زیتون
 ایسنا - 13۶۰مرداد  1۶: تاریخ

  درصدی تولید روغن زیتوندرصدی تولید روغن زیتون  4242کاهش کاهش / / های قاچاق توسط برندهای سرشناسهای قاچاق توسط برندهای سرشناس  بندی زیتونبندی زیتون  بستهبسته

درصد  00به  45زیتون به علت ناآوری، هیأت وزیران اقدام به افزایش تعرفه واردات زیتون کنسروی از با وجود کاهش حجم تولید 

 .ای جز دامن زدن به قاچاق ندارد کرده است که نتیجه

 42با وجود کاهش حجم تولید زیتون به علت ناآوری، هیأت وزیران اقدام به افزایش تعرفه واردات زیتون کنسروی از 

 .ای جز دامن زدن به قاچاق ندارد کرده است که نتیجهدرصد  11به 

های زیتون در سال جاری  ناآوری باغ: وگو با خبرنگا رایانا با اعالم این خبر گفت مدیره شورای ملی زیتون امروز در گفت عضو هیأت

 45ید روغن زیتون تا رود حجم تول طوری که انتظار می باعث کاهش حجم تولید زیتون کنسروی و روغن زیتون شده است، به

 .درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته باشد

 .درصد افزایش داده است 44به  45در چنین شرایطی هیأت وزیران تعرفه واردات زیتون کنسروی را از : نادر جاللت افزود

امن زدن به آتش قاچاق ای جز د زمانی که تولید داخل کشور کاهش پیدا کرده است، افزایش تعرفه نتیجه: وی خاطرنشان کرد

 .ندارد؛ لذا این تصمیم در فضای غیرکارشناسی صورت گرفته و منطق اقتصادی ندارد

های کنسروی  در زمان حاضر حجم قابل توجهی روغن پومیس که سالمت آن مشخص نیست، به همراه زیتون: جاللت ادامه داد

 .شود کانیتنرکانتینر وارد کشور می

 روی قاچاق توسط برندهای معروفهای کنس بندی زتیون بسته

حجم قابل توجهی زیتون کنسروی از کشورهای ترکیه، یونان و اسپانیا : عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تصریح کرد

 .شود که به صورت مغزدار شناخته شده است وارد کشور می

 .رسانند بندی کرده و با برند خود به فروش می شده را بستههای کنسروی وارد برخی برندهای معروف داخلی، زیتون: وی یادآور شد

کند، بدان معناست که واردکنندگان آن از ما بهترانی هستند که  قاچاق وقتی چنین شکل و شمایلی پیدا می: جاللت تأکید کرد

 .یارای مقابله با آنها نیست

 زاست های زیتون قاچاق سرطان روغن

منظور  بخش خصوصی به: های کنسروی اظهار داشت با اشاره به دالیل به فروش نرفتن زیتون مدیره شورای ملی زیتون عضو هیأت

 .افزایش کیفیت محصوالت تولیدی خود باید در زمان فرآوری نسبت به جدا کردن ارقام زیتون دقت الزم را اعمال کنند

بندی صحیح و فرآوری درست  صورت سورتهای دنیا است که در  ترین زیتون طعم زیتون ایرانی جزو خوش: وی همچنین گفت

 .تواند در سبد صادراتی قرار گیرد می

صورت قاچاق  شده به بندی هزار تن روغن بسته در زمان حاضر بیش از پنج: جاللت از واردات روغن زیتون به کشور خبر داد و افزود

 .شود که عمالً مصرف خوراکی ندارند وارد کشور می

زایی  ها خاصیت سرطان علت مواد هگزان آمده از تفاله زیتون به دست روغن زیتون به 5447استاندارد  بر اساس: وی خاطرنشان کرد

 .داشته و قابلیت خوراکی ندارد

 Pomaceبا این وجود، حجم قابل توجهی از روغن تفاله زیتون که با نام : عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ادامه داد

تواند سالمت شهروندان را  رسد که می کنندگان با این روغن به مصرف خوراکی می شود، به علت عدم آشنایی مصرف وارد کشور می

گیر ضرورت  ها یا با مکاتبه با نهادهای تصمیم با وجود اینکه این شورا بارها در رسانه: جاللت تصریح کرد.رو کند با تهدید روبه
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یتون را مورد تأکید قرار داده، اما تا زمانی که سطح اطالعات مردم افزایش پیدا نکند و روغن زیتون جلوگیری از واردات روغن ز

 .تقلبی وارداتی را خریداری نکنند، همچنان واردات روغن زیتون ادامه خواهد داشت

به رنگ آن است که باید  المللی زیتون توجه روش تشخیص روغن زیتون خالص بر اساس استانداردهای شورای بین: وی یادآور شد

 .فرنگی، میوه زیتون یا علف تازه بدهد در مرحله بعد، بوی میوه ازجمله بوی سیب، گوجه. زرد تا زرد مایل به سبز باشد

ترین روش تشخیص روغن زیتون اصل چشیدن آن است، به نحوی که بعد از آنکه روغن زیتون را در دهان  مهم: جاللت تأکید کرد

شود که گلو را سوزانده  چرخانید، پس از چند ثانیه در انتهای گلو تلخی و تندی حس می آن را در داخل دهان می ریزید و خود می

 .و گاهی ممکن است باعث سرفه شود

 

 دهند هزار تومان به تفاله روغن زیتون وارداتی پول می 42ها  ایرانی

 28گرم است، این رقم در سوریه  055ی روغن زیتون مصرف سرانه جهان: مدیره شورای ملی زیتون اظهار داشت عضو هیأت

 .کیلوگرم برآورد شده است 24کیلوگرم و در یونان  57کیلوگرم، اسپانیا 

هزار تن روغن  50گرم در سال برای هر ایرانی گزارش شده است و باید حدود  255سرانه مصرف روغن زیتون : وی همچنین گفت

صورت رسمی و پنج تا  هزار تن به هزار تن از محل تولیدات داخلی، پنج یزان بین دو تا پنجزیتون در کشور تولید شود که از این م

 .شود صورت قاچاق وارد کشور می هزار تن به هفت

علت عدم شناخت  شود که به المللی زیر یک دالر برآورد می قیمت روغن پومیس در بازارهای بین: جاللت در ادامه افزود

رسد؛ این در حالی است که در صورت معرفی  هزار تومان به ازای هر لیتر به فروش می 45تا  25بین کنندگان در ایران  مصرف

توان  ها، می شده روی شیشه های جمعی به مردم و معرفی اصطالحات درج های شناخت روغن زیتون طبیعی از طریق رسانه راه

 .امیدوار بود مصرف روغن زیتون پومیس کاهش یابد

علت ورود  هرچند وضعیت تولید زیتون کنسروی نسبت به روغن زیتون از شرایط بهتری برخوردار است، اما به: دوی خاطرنشان کر

مگس زیتون و چیدن زیتون قبل از رسیدن و عرضه آن به مراکز فرآوری باعث شده عرضه زیتون در صنعت فرآوری کنسرو باالتر از 

 .رو باشیم فروش نرفته روبه های کنسروی به میزان تقاضا باشد و با حجم قابل توجهی از زیتون

شوند که باعث شده حجم  های زیتون نیز از کشورهای مختلف و از طریق قاچاق وارد کشور می با این وجود، دانه: جاللت ادامه داد

 .زیتون کنسروی افزایش پیدا کند و به تبع آن عرضه و تقاضا از تعادل خارج شود

 .الشعاع قرار داده است ی تقلبی واردشده به قدری باال است که بازارهای داخلی را تحتها حجم زیتون: وی تصریح کرد

 هزار تن روغن زیتون 50واردات رسمی 

با وجود آنکه شورای ملی زیتون بارها نسبت به قاچاق زیتون هشدار داده : عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یادآور شد

 .ای به معاون اول رئیس جمهوری نسبت به کنترل واردات روغن زیتون هشدار داده است رسال نامهبود، اما سال گذشته با ا

هزار تن  555رود حجمی بیش از  هزار هکتار است که انتظار می 05سطح زیر کشت تولید زیتون در سال جاری : جاللت تأکید کرد

 .زیتون تولید شود

 .شود صورت کنسرو و مابقی به برداشت زیتون روغنی اختصاص داده می ر تن بههزا 85تا  65از این میزان، : وی اظهار داشت



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 

86 
 

شد و با وجود نیاز  هزار تن روغن استحصال می هزار تن روغن زیتون، حدود پنج 45تا  05به شکل طبیعی از : جاللت در پایان گفت

ظار می رود با کاهش حجم تولید میزان واردات تا گرفت که انت هزار تن واردات صورت می 2هزار تنی روغن زیتون باید بیش از  54

 ./هزارتنافزایش یابد 52

/news/fa/ir.iana.www//:http00507D%/7%A7%D7%B0%D7% 
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 سالمت
 فارس - ۶۰/۵۰/2۵:  تاریخ

ای برای ای برای   بودجهبودجه/ / تن میوه قاچاق در یک هفتهتن میوه قاچاق در یک هفته  556556کشف کشف / / سال اخیر به کشورسال اخیر به کشور  0202ای طی ای طی   آفت قرنطینهآفت قرنطینه  0202ورود ورود 

  ارتقاء سالمت محصوالت کشاورزی نداریم ارتقاء سالمت محصوالت کشاورزی نداریم 
ای برای ارتقای  به جای آن که بودجه کالن را صرف درمان مردم کنیم، بهتر است بودجه: رئیس سازمان حفظ نباتات کشور گفت

 . اند رزی اختصاص یابد که علیرغم درخواست مکرر طی چند سال اخیر ریالی به ما ندادهسالمت محصوالت کشاو

، محمد علی باغستانی میبدی پیش از ظهر امروز در نشست خبری در محل سازمان خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی 

آفات در مزارع کشور، پرداخت و از وضعیت واردات سموم و قاچاق سم، خساراتی که ناشی واردات به آخرین وضعیت آمار مبارزه با 

 .آفات کشورهای دیگر به کشور وارد شده و کشف میوه قاچاق سخن به میان آورد

 .شده استتن میوه قاچاق کشف  556طی یک هفته اخیر در دو محموله جداگانه در استان آذربایجان غربی و هرمزگان : وی گفت

تن آن  82تن در استان آذربایجان غربی و در مرز بازرگان کشف شده که از این رقم  555: وی در توضیح بیشتر این موضوع گفت

تن لیموترش قاچاق  50تن لیموترش بوده است که فاقد شناسنامه و گواهی مبداء بوده و در کنار آن  20مربوط به گوجه فرنگی و 

 .اء شده استدر بندرعباس کشف و امح

 25در : آید، تصریح کرد های قاچاق به کشور به وجود می هایی که آفات وارداتی به ویژه ناشی از واردات میوه وی به تأثیر خسارت

خوار برنج به کشور وارد شده که فقط به دلیل وارد  ای از جمله جاروئک لیموترش، کرم ساقه نوع آفت قرنطینه 25تا  50سال اخیر 

هزار هکتار از این محصول را امحاء کنیم و کار به جایی رسیده است که این آفت به  54ک لیمو ترش مجبور شدیم شدن جاروئ

 .های کشف را جابجا کنیم ایم عدد و رقم باغات استان فارس هم رسیده و مجبور شده

متاسفانه در کشور چندان بدان  گیری و توجه سه سالمت سفره غذای مردم را از نکات حائز اهمیت برشمرد که باغستانی پیش

 .کنیم شود و به جای آن برای درمان مردم بودجه می توجهی نمی

جات کشاورزی به صورت پایلوت و سالمت محور تولید شود که نیاز به  قلم انواع صیفی 25ایم که  طرحی تدوین کرده: وی افزود

از بودجه سالمت قرار بود با مساعدت وزارت بهداشت به این میلیارد تومان  6اعتبار دارد که فقط برای یک قلم گوجه فرنگی 

ریال هم به ما ندادند و ما با بودجه اندک خودمان طرح را به صورت پایلوت آغاز کردیم و این در حالی  6سازمان اختصاص یابد که 

 .هزینه کردن نباشد است که اگر پیش از سفره به تولید محصوالت غذایی توجه شود شاید آنقدر برای درمان نیاز به

رئیس سازمان حفظ نباتات وزارت کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت قرنطینه کردن انواع بذر گیاه و میوه اشاره 

سال گذشته نوعی نهال گیاهان زینتی را وارد قرنطینه کرده و متوجه آفت آن  2این اهمیت تا حدی است که طی : کرد و گفت

زند بلکه در  گلخانه را به آتش کشیدیم و نباید فراموش کرد که قاچاق میوه نه تنها به بودجه دولت آسیب میشدیم تا حدی که 

 .حوزه کشاورزی ممکن است آفاتی را وارد کند که گردن تمام محصوالت کشاورزی را بگیرد

 802هزار و  545هزار تن کشمش  248 از این رقم: هزار تن سبزی و صیفی با قرنطینه کامل خبر داد و گفت 055وی از صادرات 

 .تن خرما صادر شده است 082هزار و  0تن خشکبار و  055هزار و  0تن پسته، 

میلیون تن بوده و پس از آن کنجاله، موز، برنج،  2ای را گندم عنوان کرد که  باغستانی همچنین بیشترین حجم واردات قرنطینه

 .بوده که قرنطینه شده استچوب، پنبه و ذرت بیشترین محصوالت وارداتی 

http://www.farsnews.com/
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 07ایم و در کنار آن  هزار هکتار برای آفات قرنطینه داخلی داشته 226: ماهه قرنطینه داخلی کشور نیز گفت 0وی در مورد گزارش 

 .میلیون پیاز گل سنتی از قرنطینه وارد شده است که بیشترین ان مربوط به پیاز گل گالیل است

دار  قلم سم مسئله 52: دار از سیستم کشاورزی کشور اشاره کرد و گفت به حجم سموم مسئله وی در بخش دیگری از سخنان خود

سال گذشته از لیست سموم کشور حذف شده و امسال بنا داریم، با سقف تجاری نام سموم، هر سمی که در کشور وارد و مصرف 

 .کنند ازمان حفظ نباتات مراحل آزمایشی خود را طی میبرند سم در س 205دار کنیم و در این راستا تاکنون  شود را شناسنامه می

فروشگاه  055هزار و  0: باغستانی بخش دیگری از فعالیت این سازمان را شناسایی فروشگاه غیرمجاز سم در کشور عنوان کرد

کند  را مطالبه می ها روز یکبار گزارش برخورد با این فروشگاه 50غیرمجاز سم در کشور شناسایی شده و شخص وزیر کشاورزی هر 

 .ماه آینده جمع شوند 6فروشگاه داریم که امیدواریم تا  5055که طبق آخرین آمار هنوز 

باغستانی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از عملکرد مرزبانی جمهوری اسالمی برای برخورد و هماهنگی با سازمان حفظ 

کند و این در حالی  ه غیرمجاز در برخی موارد مرزبانی همکاری الزم را با ما نمیدر مورد واردات میو: نباتات در مرزهای کشور گفت

است که با ورود یک محموله غیرمجاز آفاتی وارد کشور شود که برخورد با آن میلیاردها تومان هزینه بر دوش دولت بگذارد، مانند 

میلیون تومان  4نتقال یافت و برای مبارزه با مگس زیتون به بعد به کشور ا 75واردات محموله زیتون طی چندسال اخیر که از دهه 

میلیارد تومان  65درصد از میوه زیتون به دلیل همین آفت خسارت دید که  05سال  2از ستاد بحران کشور بودجه گرفتیم و طی 

شاید به طور : رد و افزودلنجی عنوان ک وی یکی دیگر از مشکالت واردات قاچاق را واردات سموم به عنوان ته.خسارت در پی داشت

 .شود ای یک محموله سم غیر استاندارد در کشور معدوم یا برگردانده می متوسط حداقل هفته

هزار تن مرکبات مازاد داریم که باید فکری  055: باغستانی همچنین از تولید مرکبات در کشور مازاد بر نیاز مصرف خبر داد و گفت

به سوال خبرنگار فارس در مورد صادرات محصوالت کشاورزی به روسیه و مشکالت قرنطینه  وی در پاسخ.به حال صادرات آن کنیم

کامیون ایرانی برای تائید گواهی بهداشت متوقف شده بود، ولی اکنون  055زمانی در مرز داغستان : در این زمینه تصریح کرد

 .رقرار کردیمارتباط خوبی با روسیه در این زمینه به ویژه در حوزه قرنطینه گیاهی ب

ای را طراحی کرده که گواهی بهداشت به صورت الکترونیکی و با ثبت یک شماره ارائه  سازمان حفظ نباتات سامانه: وی افزود

 .شود که این سامانه از مهر ماه کار خود را آغاز خواهد کرد می

هکتار مبارزه شیمیایی  555هزار و  2ر باغات د: رئیس سازمان حفظ نباتات همچنین در مورد مبارزه با آفات در مزارع کشور گفت

هزار هکتار مبارزه با ملخ صورت گرفته و امسال در جنوب کشور ملخ دریایی یا مهاجر نیز  555ایم و در کنار آن در  داشته

با جوندگان انجام هکتار از مزارع کشور مبارزه  5805در  20-24همچنین در رابطه با مبارزه با جوندگان در سال زراعی . ایم نداشته

وی همچنین یکی دیگر از کارهای سازمان حفظ نباتات را مبارزه با بیماری زنگ زرد گندم در مزارع کشور عنوان کرد .شده است

 .هکتار آن مربوط به گندم بوده است 255هزار و  0هکتار از اراضی کشور انجام شده که  555هزار و  4که در 

هزار هکتار از اراضی  75میلیون و  2ر کارهایی است که بنا به گفته رئیس سازمان حفظ نباتات در مبارزه با آفات سن غالت از دیگ

زدگی به زیر  درصد رشد داشته است و در نهایت میانگین سن 50گندم کشور انجام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل آن 

 .است 5.2خواهد رسید که حد مجاز آن در دنیا  5.6

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http50205025555845 
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 سالمت
 فودپرس13۶5مرداد ماه  1۱یک شنبه 

  ترفند ساده برای الغر شدنترفند ساده برای الغر شدن

تجربه نشان داده که این کار به روند .کردلیوان آب و مایعات مصرف  7تا  6باید روزانه : یک متخصص دیابت گفت <غذا و تغذیه

 .کند  الغری کمک زیادی می

برای تحقق رژیم مناسب فرد باید آب و مایعات بیشتری را در طی : مهیار خسروشاهی در ارتباط با رژیم غذایی سالم اظهارداشت

های  ی که باعث محافظت فرد از بیماریرژیم غذای: وی راهکارهای غیر دارویی کاهش فشار خون را تشریح کرد و گفت .روز بنوشد

 .کند قلبی شده و بهترین راه درمان دیابت است، در پایین نگه داشتن فشار خون کمک می

همان نوع رژیم غذایی که : توان بدون استفاده از دارو فشار خون را کاهش داد، گفت در مورد اینکه چگونه می متخصص دیابت  

قلبی شده و نیز بهترین راه درمان دیابت است، در پایین نگه داشتن فشار خون کمک خواهد  های باعث محافظت فرد از بیماری

یک رژیم سالم دارای میزان پایین چربی به خصوص چربی حیوانی و میزان متعادل کربوهیدرات با : خسروشاهی ادامه داد  .کرد

  .تواند به کاهش فشار خون کمک کند روتیین و نمک میهمچنین پایین آوردن میزان پ. فیبر باال عدس و لوبیا و سبزیجات است

انجام ورزش یکی از مهمترین مواردی به شمار رفته که برای سالمتی نیاز است و در کاهش استرش و فشار : وی خاطر نشان کرد 

  .شود ها مؤثر واقع می خون و چربی

=Id?aspx.Post/ir.foodpress//:http5572bdd02f2040ec7e5d 
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 سالمت
 فودپرس 13۶5مرداد ماه  16شنبه 

  غذاهای روزمره سرطان زاغذاهای روزمره سرطان زا

ها به طور مستقیم به سبک زندگی ما   درصد سرطان 75که ابتال به  آمار از سوی سازمان جهانی بهداشت اعالم شده <غذا و تغذیه

های  طور حتم در سال  مان را اصالح نکنیم، به  به گفته کارشناسان این سازمان، اگر رژیم غذایی و سبک زندگی . بستگی دارد

 .و میرها قرار خواهد گرفت های قلبی در صدر دالیل مرگ  آینده، سرطان به جای بیماری 

های دودی  همانطور که انتظار می رود مصرف برخی از مواد غذایی خطر ابتال به سرطان را کاهش دهد، در مقابل انواع خوراکی 

شده از دود مانند  کالباس، سس و پنیرهای دودی حاوی مواد شیمیایی مختلف ساطع   مانند ماهی، برنج، گوشت، سوسیس،

در اینجا رایج ترین اقالم غذایی که شما را چند قدم به . بتال به سرطان را افزایش دهندتوانند خطر ا ها هستند و می   هیدروکربن

 :سرطان مصرف می کنند، بیشتر معرفی شده اند؛ مواد غذایی که شاید هر روز به انواع مختلف مصرف شوند

سرطان را افزایش دهد اما اقالم واقعیت این است که این نوع ذرت به تنهایی نمی تواند خطر ابتال به  :ذرت تفت داده شده

غذایی اینچنینی با کیسه هایی حاوی مواد شیمیایی به نام پرفلوئورواکتانوئیک اسید بسته بندی شده اند که مطالعات ثابت کرده 

 .این مواد شیمیایی خطر ناباروری در زنان و ابتال به برخی از انواع سرطان را افزایش می دهند

در بلند مدت خطر ابتال به برخی سرطان ... نواع این گوشت ها از قبیل سوسیس، هات داگ، بیکن و ا :گوشت های فراوری شده

گرم از گوشت های  565مطالعات نشان داده که مصرف بیش از . های خاص از جمله سرطان روده بزرگ را افزایش می دهد

 .درصد افزایش می دهد 44زمان تا  فراوری شده در طول روز، خطر افزایش مرگ های ناشی از سرطان را در طول

ماده شیمیایی بیس فنول در این کنسروها خطرناک است و اسیدیته گوجه فرنگی به احتمال زیاد منجر به  :کنسرو گوجه فرنگی

 .حل بیس فنول در مواد غذایی می شود

می کند و خطر ابتال به سرطان  ساختار مولکولی و شیمیایی گوشت قرمز هنگام فرایند کبابی شدن تغییر: گوشت قرمز کبابی

 .پروستات و سرطان سینه را افزایش می دهد

کنند و   ها بدن را اسیدی می  های غذایی و مواد شیمیایی است؛ این نوع نوشیدنی  سودا پر از قند، رنگ :نوشابه های گازدار

اکسید، تحت فشار حل  ست که در آن کربن دی سودا یا آب گازدار یا آب کربناته، آبی ا. دهند های سرطانی را پرورش می   سلول

 .شده باشد

های   تواند به بیماری شود که می های هیدروژنه معموال برای ذخیره غذاهای فراوری شده استفاده می روغن :روغن های هیدروژنه

 .ناتوان کننده سیستم بدنی، مانند سرطان منجر شود

ت غذایی یک نگرانی عمده از نظر ابتال به انواع مشکالت سالمتی است و مصرف این نوع محصوال :غذاهای اصالح شده ژنتیکی

 .بهتر است محصوالت آلی و ارگانیک جایگزین آنها شوند

  زا آلوده شده و آلوده به بی فنیل ماهی آزاد پرورشی کمبود ویتامین دی دارد و اغلب با مواد شیمیایی سرطان : ماهی پرورشی

 .ها است  کش های پلی کلرینه، و آفت 

درصد افزایش  05اینطور ثابت شده که مصرف نوشیدنی های الکلی در طول روز خطر ابتال به سرطان سینه را در زنان تا  :الکل

 .در واقع الکل دومین علت ابتال به سرطان بعد از دخانیات است. می دهد

fc=Id?aspx.Post/ir.foodpress//:http0f8eee6550450b7770a6722faab65Title&c 
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 سالمت
 فودپرس 13۶5مرداد ماه  2۵چهار شنبه 

  !!هفته کم کنیدهفته کم کنید  00کیلو در کیلو در   99با رژیم خیار،با رژیم خیار،
 .کیلو وزن کم کنید 8روز می توانید  54ک رژیم غذایی طبیعی و سالم در مدت به کمک ی <مواد غذایی

روز وزن کم کرد، خیار  54کیلوگرم در  8شاید شما هم مثل بسیاری از افراد باور نکنید که با یک رژیم غذایی خاص می توان  

  .ی می کندگیاهی سالم و مفید بوده که میل شدید به غذا را کاهش داده و از پرخوری جلوگیر

 :رژیم غذایی شگفت انگیز برای الغری

  گرم از میوه های تازه 055

  عدد سیب زمینی آب پز 2تکه نان گندم کامل یا  0

  ماهی تن گرم  505

  چای و قهوه بدون قند

 .کنید به عنوان میان وعده مصرف( اسموتی)شما همچنین می توانید از یک ساالد تازه یا یک نوشیدنی طبیعی حاوی خیار 

 :رژیم غذایی برای یک روز

 عدد تخم مرغ آب پز 2ساالد خیار و : صبحانه

 آلو 0یا ( گرم 255کمتر از )هلو  5سیب بزرگ،  5: میان وعده

 و خیار ساالد( تست)نان گندم کامل : ناهار

 یک لیوان اسموتی حاوی خیار: میان وعده 

 (گرم 055)ساالد میوه : شام

 : دستور تهیه ساالد خیار

 گرم خیار 455

 میلی لیتر ماست  255

 یک عدد پیاز تازه

 نمک

پیاز خرد شده و ماست را به آن اضافه کرده و خوب هم بزنید حال ساالد شما  خیار را به قطعات ریز خورد کنید، سپس نمک و 

 .آماده است

  اسموتی خیار

 یک عدد سیب

 یک عدد خیار

 یک قطعه کوچک از زنجبیل

 جیک کف دست سبزی اسفنا

 بادام و اسفناج گرم  25

 :طرز تهیه اسموتی خیار
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سیب، اسفناج و خیار را در مخلوط کن ریخته تا به خوبی با هم مخلوط شوند و سپس زنجبیل را اضافه کرده و دوباره هم بزنیداین 

تامین و مواد معدنی ضروری این اسموتی تازه حاوی وی. مواد را در یک لیوان ریخته و آن را با بادام خرد شده و گردو تزئین کنید

 .است که سالمت بدن را تضمین می کند

 .توجه داشته باشید با ورزش به طور منظم در کنار رژیم غذایی خیار روند چربی سوزی سرعت می گیرد***
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 سالمت
 فودپرس 13۶5مرداد ماه  18دو شنبه 

  بهترین روش مصرف میوه ها برای کاهش وزنبهترین روش مصرف میوه ها برای کاهش وزن

 .کارشناسان تغذیه می گویند اگر مصرف میوه به شکل درستی انجام نشود می تواند موجب چاقی شود <غذا و تغذیه

از اینرو تعجب آور . آنتی اکسیدان ها و فیبر، حاوی کالری، کربوهیدرات و قند هم هستندمیوه ها عالوه بر ویتامین های مفید، 

 .نیست که عامل چاقی باشند

وی برای . به گفته اَبی النگر، متخصص تغذیه در کانادا، همه چیز چاق کننده است و حتی میوه ها هم از این قاعده مستثنی نیستند

 .ری از چاقی، چند توصیه داردنحوه درست میوه ها به منظور جلوگی

وی مصرف دو وعده میوه در روز، در حدود نصف . اولین توصیه وی این است که باید نسبت به مصرف میوه در هر وعده توجه داشت

 .فنجان از برش و قطعات میوه نظیر توت ها، گیالس ها و خانواده ملون ها نظیر هندوانه و خربزه را توصیه می کند

به عنوان مثال ترکیب موز با کره بادام زمینی یا . رف میوه را همراه با یک ماده خوراکی دیگر پیشنهاد می کندهمچنین وی مص

به گفته وی ترکیب این مواد مغذی، یعنی پروتئین . تخم مرغ آب پز؛ سیب با دو برش پنیر؛ و زردآلو تازه با مخلوط انواع مغزیجات

 .طوالنی مدت کمک می کندبا کربوهیدرات و چربی، به احساس سیری 

اینها میوه . همچنین خوردن میوه های نظیر هندوانه و انگور که مملو از آب هستند، احساس پری بیشتری در شما ایجاد می کند

 .های هستند که افراد می توانند به اندازه یک کاسه در روز بخورند

ad=Id?aspx.Post/ir.foodpress//:http6422e828ea42a8bcc 
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 سیب درختی
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 سیب زمینی
 ایسنا - 13۶۰مرداد  21: تاریخ

زمینی زمینی   سیبسیب/ / کاران همچنان ادامه داردکاران همچنان ادامه دارد  زمینیزمینی  مشکالت سیبمشکالت سیب/ / زمینی عراق را قبضه کردندزمینی عراق را قبضه کردند  ها بازار سیبها بازار سیب  ترکترک

  بورس شودبورس شودوارد وارد 

ها با همین  گذاران است و ترک قیمت مشمول توجه سیاست عنوان یک غذای ارزان زمینی به در کشورهای در حال توسعه، سیب

 . زمینی ایران برنامه ریزی مناسبی انجام نشده است سناریو توانستند بازار عراق را قبضه کنند، در حالی که برای سیب

ها  گذاران است و ترک قیمت مشمول توجه سیاست عنوان یک غذای ارزان مینی بهز در کشورهای در حال توسعه، سیب

زمینی ایران برنامه ریزی مناسبی انجام  با همین سناریو توانستند بازار عراق را قبضه کنند، در حالی که برای سیب

 .نشده است 

زمینی در  در حالی که برداشت سیب: اعالم این خبر گفت وگو با خبرنگار ایانا با کاران امروز در گفت زمینی مدیرعامل اتحادیه سیب

ترین سطح ممکن قرار دارد و کشاورزان همچنان  زمینی همچنان در پایین همدان، اردبیل و قصرشیرین آغاز شده است، قیمت سیب

 .ناگزیر به پرداخت ضرر و زیان هستند

زمینی از سال گذشته که با حجم  تورم افزایش داشته است، سیب با وجود آنکه قیمت کاالهای کشاورزی به تبع: رحیم نیازی افزود

 .های کشاورزان نیست رسد که جوابگوی هزینه هزار تومان به فروش می رو بود، زیر یک تولید باال روبه

شده، فاقد شود، اما از آنجا که جزو محصوالت مازاد شناخته  زمینی در کشور تولید می حجم قابل توجهی سیب: وی خاطرنشان کرد

های جدی  گذاری کند، مشمول توجه و سیاست ارزش و اعتبار بوده و با وجود آنکه در سبد غذایی ایرانیان نقش مهمی ایفا می

 .دولتمردان نیست

 زمینی در بورس عرضه سیب

 .زمینی شود بازار سیبتواند باعث ساماندهی وضعیت  زمینی در بورس می عرضه سیب: کاران ادامه داد زمینی مدیرعامل اتحادیه سیب

سازمان تعاون روستایی سال گذشته اقدام به عرضه دولت در بورس کرد و به تبع آن انبارهای نگهداری و : نیازی تصریح کرد

 .کاران شد تمهیدات الزم آن باعث ساماندهی ذرت

و صنایع تبدیلی را نیز برای تواند به ساماندهی این محصول کمک کرده  زمینی در بورس نیز می عرضه سیب: وی یادآور شد

 .خریداری بیشتر وارد گود رقابت کند

 ها زمینی عراق در اختیار ترک بازار سیب

ها  زمینی یکی از محصوالت اساسی در کشورهای در حال توسعه است و ترک سیب: کاران تأکید کرد زمینی مدیرعامل اتحادیه سیب

 .توانستند بازار این کشور را از آن خود کنندزمینی  با توجه به وضعیت عراق و اهمیت عرضه سیب

ها  پسند و ثبات قیمت باعث شد عراقی بندی مشتری زمینی توسط ترکیه با قیمت مناسب در بسته عرضه سیب: نیازی اظهار داشت

ن کشور را از دست زمینی از ایران، با ترکیه تعامل اقتصادی داشته باشند؛ لذا ایران بازارهای ای ترجیح دهند به جای واردات سیب

زمینی یکی از محصوالت دارای ارزش اقتصادی کم، اما پربازده است که برای ساماندهی آن پیش از  سیب: وی همچنین گفت.داد

گذاری باشد، احتیاج به توجه، تدبیر اقتصادی و هوشمندانه دارد تا بتواند در بازارهای داخلی و منطقه نقش  آنکه نیازمند سرمایه
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دنبال حجم باالی سال گذشته همچنان با مسائل اقتصادی  کاران به زمینی سیب: نیازی در پایان افزود.درستی ایفا کند خود را به

 ./کنند ناشی از افت قیمت دست و پنجه نرم می

/news/fa/ir.iana.www//:http00226D%/7%D%AA7% 
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 شیالت
 ایسنا - 13۶۰مرداد  1۹: تاریخ

  سفید، کل خوزستان را آلوده کردسفید، کل خوزستان را آلوده کرد  لکهلکه/ / ضدعفونی استخرها وظیفه دامپزشکی نیستضدعفونی استخرها وظیفه دامپزشکی نیست

سفید  تر سازمان دامپزشکی باید برای ضدعفونی استخرهای آلوده به لکه در حالی که سازمان شیالت کشور معتقد است هرچه سریع

 .هیچ دستورالعملی در این باره وجود ندارد: استان خوزستان اقدام کند، اما مدیرکل سازمان دامپزشکی این استان گفتدر 

تر سازمان دامپزشکی باید برای ضدعفونی استخرهای  هرچه سریعدر حالی که سازمان شیالت کشور معتقد است 

هیچ دستورالعملی : ، اما مدیرکل سازمان دامپزشکی این استان گفتسفید در استان خوزستان اقدام کند آلوده به لکه

 .در این باره وجود ندارد

نباید از سازمان دامپزشکی : خبرنگار ایانا با اعالم این خبر افزودوگو با  مدیرکل سازمان دامپزشکی استان خوزستان امروز در گفت

 .انتظار داشت که کلر صنعتی استخرها را برای ضدعفونی فراهم کند

ضمن اینکه هیچ دستوالعملی برای : مصطفی کنارکوهی با اشاره به اینکه هزینه برای این امر وظیفه دولت نیست، خاطرنشان کرد

ای که با دامپزشکی تنظیم کرده، موظف است که وسایل و مواد الزم  ، بخش خصوصی هم طبق صورت جلسهاین منظور وجود ندارد

 .برداران بدهد برای ضدعفونی را برای خود فراهم کند؛ البته دامپزشکی نیز وظیفه دارد هشدارهای الزم را به بهره

استخری که در استان خوزستان هستند،  400اکنون از های انجام شده توسط مسئوالن دامپزشکی،  طبق آزمایش: وی ادامه داد

 05ضمن اینکه . اند بردار، کلز زده و منهدم شده استخر با موافقت بهره 50واحد عالئم بیماری را نشان داده و از این تعداد  24حدود 

دهندگان، با وجود هشدار  رشهای چهار تا شش گرم صید شد، اما بقیه پرو استخر نیز صید اضطراری داشت و میگوهای آن در وزن

 .دامپزشکی، قصد ادامه پرورش در کنار بیماری را دارند که به مدیریت خودشان بستگی خواهد داشت

تن نیز از استخرهای  55البته سال گذشته با وجود همین بیماری تا : مدیرکل سازمان دامپزشکی استان خوزستان تصریح کرد

های آزاد راه دارد، باید کل منطقه خوزستان را  وهی با بیان اینکه چون پرورش میگو به آبکنارک.خوزستان میگو برداشت شده است

دنبال تأمین منافع شخصی باشند، اما سازمان دامپزشکی  اگرچه شاید برخی با انتشار سخنان نامربوط، به: آلوده دانست، یادآور شد

 .چسبد ای است که به این سازمان نمی نبود نظارت بهداشتی، وصلهبنابراین شکایت از . باید در راستای منافع ملی قدم بردارد

های مختلف  گیری ماه، ناظران این سازمان در تمام مراحل تولید اعم از مولد تا تحویل به مزارع، با نمونه به گفته وی، از اواخر بهمن

همچنین قبل از ارائه مجوز داخلی برای . کنند بیماری را کنترل کرده و در صورت مشاهده عالئم بیماری، آنها را معدوم می

شود؛ بنابراین تا زمانی که مجوز  الروریزی، شرایط استخر با همکاری سازمان شیالت بررسی شده و تمام جوانب به دقت ارزیابی می

ن است که کنارکوهی، در واکنش به پرسش ایانا مبنی بر اینکه پس چطور ممک.گذاری حق پرورش ندارد صادر نشود، هیچ سرمایه

آیند، آلوده  های دیگر مانند بوشهر به خوزستان می شاید الروهایی که از استان: سفید شوند، تأکید کرد استخرها آلوده به بیماری لکه

برداری  باشند، زیرا دامپزشکی خوزستان به گواهی صادر شده توسط سازمان منطقه ارسالی الرو، اطمینان کرده و دیگر برای نمونه

 ./کند یاقدام نم
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  حمایت ویژه از فعالیت های موسسه جهاد نصر در صنعت خاویارحمایت ویژه از فعالیت های موسسه جهاد نصر در صنعت خاویار

 .پیشرو در پرورش ماهی در قفس، گام های خوبی برداشته است موسسه جهاد نصر به عنوان یکی از شرکت های

 . پرورش ماهی در قفس، گام های خوبی برداشته است  موسسه جهاد نصر به عنوان یکی از شرکت های پیشرو در

و معاونین   به همراه اعضای هیئت مدیره  به گزارش ایانا، عباس رجایی، مدیرعامل شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی کشور،

  موسسه جهاد نصر خوشبختانه در: شرکت و هیئت همراه در حاشیه بازدید از مجتمع آبزی پروری شهید پرویزی اظهار داشت

 .پرورش ماهی در قفس گام های خوبی برداشته و یکی از شرکت های پیشرو در این رابطه است

فعالیت ها، به خوبی صورت گرفته است و امیدواریم   مجتمعدر این : مدیرعامل شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی کشور افزود

فعالیت : وی همکاری موسسه جهاد نصر را در امر پرورش ماهیان خاویاری، مثبت ارزیابی کرد و افزود.کارها با موفقیت پیش برود

  تن گوشت به طور ساالنه موسسه جهاد نصر طبق برنامه های اعالم شده در حوزه خاویار با یک صد تن خاویار و ده هزار  های

در حوزه خاویار به جهاد نصر کمک می کنیم و امکانات منطقه را در اختیارشان قرار می دهیم تا این توسعه : وی اضافه کرد.است

درمورد عملکرد مجتمع آبزی پروری شهید   در پایان علی آبادیان، مدیرعامل شرکت ایثارگران البرز کاسپین گزارشی را.شکل بگیرد

 .رویزی، ارائه دادپ
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آال به فهرست آال به فهرست   برای ورود قزلبرای ورود قزلها ها   روسروس/ / هزار تنی آبزیان مأکول و غیرمأکول در سه ماه ابتدای سالهزار تنی آبزیان مأکول و غیرمأکول در سه ماه ابتدای سال  5151صادرات صادرات 

  سبز، دست به کار شدندسبز، دست به کار شدند

هزار تن مابقی را ماهیان  آال و کپورماهیان است و هشت هزار تن مربوط به قزل هزار تن آبزیان صادرشده از کشور، هفت 50از 

 .دهد اسبی تشکیل می ماهی و یال ماهی، مرکب، گربه غیرمأکولی همچون ریبون

هزار تن مابقی را  آال و کپورماهیان است و هشت هزار تن مربوط به قزل شده از کشور، هفتهزار تن آبزیان صادر 51از 

 .دهد اسبی تشکیل می ماهی و یال ماهی، مرکب، گربه ماهیان غیرمأکولی همچون ریبون

درات کل آبزیان در سه ماهه صا: وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران امروز در گفت

 .تن بود 45هزار و  52هزار تن رسیده است، در حالی که در سال گذشته میزان صادرات  57ابتدایی سال جاری به رقم 

 58درصدی و از لحاظ ارزشی از رشد  46در مقایسه با سال گذشته صادرات آبزاین از نظر وزنی از رشد : اکبر خدایی افزود علی

میلیون دالر برآورد شده است،  40.0ارزش آبزیان صادرشده در سه ماهه ابتدای امسال : وی خاطرنشان کرد.ر استدرصدی برخوردا

 .میلیون دالر بود 07.0در حالی که سال گذشته رقمی معادل 

 .ر استشده در انبارها، میزان صادرات این آبزی از کاهش برخوردا دلیل صادرات کلیه میگوی ذخیره به: خدایی ادامه داد

 .تن رسیده است 455تن بود، اما در سه ماهه ابتدای امسال به  205در سال گذشته میزان صادرات میگو : وی تصریح کرد

صید دریایی بوشهر از چهارم مردادماه و صید پرورشی نز از اواخر تیرماه آغاز شده و هنوز به پیک برداشت : خدایی یادآور شد

 .ایم نرسیده

 نگ در سه ماهه ابتدای امسالتنی خرچ 51صادرات 

هزار تن آن را ماهیان مأکول و  50هزار تن آبزیان صادرشده، 57از : دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران تأکید کرد

 .دهد غیرمأکول تشکیل می

ن شامل ماهیان هزار تن آ دهد و هشت آال تشکیل می هزار تن از این صادرات را ماهیان کپور و قزل هفت: وی اظهار داشت

 .است... اسبی و ماهی، یال ماهی، مرکب، گربه غیرمأکولی چون ریبون

 .رسد های پودر ماهی به مصرف می ماهیان میکتوفیده جزو ماهیان غیرخوراکی هستند که بیشتر در کارخانه :خدایی همچنین گفت

شود که تا سه ماهه ابتدایی  تن خرچنگ صادر می 65تا  55ساالنه بین : وی از صادرات خرچنگ رودخانه ارس خبر داد و افزود

 .تن از این آبزی صادر شده است 50امسال حدود 

 ها و گرانی ماهیان کنسروی کاهش واردات مساوی است با تعطیلی کارخانه

دات در مقایسه در سال جاری میزان وار: دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران از تراز مثبت واردات خبر داد و خاطرنشان کرد

 .هزار تنی تاکنون به ثبت رسیده است 56ای که واردات  گونه با سال گذشته تغییری نداشته است؛ به

 .ماهیان است آبزیان وارداتی بیشتر تیالپیا و سالمون و تن: خدایی ادامه داد

 .تعطیل قرار دارند حالت نیمهدلیل کاهش واردات، برخی کارخانه ها در  ماهی غذای سالمتی است، اما به: وی تصریح کرد

 .ها، گران شدن ماهیان کنسروی و بیکاری را شاهد خواهیم بود در صورت ادامه کاهش واردات، تعطیلی کارخانه: خدایی یادآور شد

 آالی صادراتی ها برای حل مشکل قزل پیگیری روس
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با وجود آنکه سازمان دامپزشکی پیگیر : ید کردآال خبر داد و تأک های روسی برای حل مشکل صادراتی قزل وی از پیگیری شرکت

 .های روسی نیز برای تسریع این موضوع در تالش هستند آال را در فهرست سبز قرار دهد، شرکت است قزل

ها دارای مشتریان خاص است و امیدواریم هرچه  آال از سوی روس ویژه میگو و قزل آبزیان ایرانی به: خدایی در پایان اظهار داشت

 ./تر روند صادراتی آنها تسریع شود سریع
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 شیالت
 ایسنا - 13۶۰مرداد  18: تاریخ

وجود دو مزرعه پرورش ماهیان خاویاری با ظرفیت تولید وجود دو مزرعه پرورش ماهیان خاویاری با ظرفیت تولید / / ارائه تسهیالت ویژه جهت پرورش ماهیان خاویاریارائه تسهیالت ویژه جهت پرورش ماهیان خاویاری

  تن خاویار در گلستانتن خاویار در گلستان  5.15.1تن گوشت و تن گوشت و   ۵1۵1

گذاران اعم از بومی و غیربومی در جهت پرورش ماهیان  کل شیالت گلستان آمادگی خود را جهت همکاری با تمامی سرمایه اداره

 .م کردخاویاری، اعال

گذاران اعم از بومی و غیربومی در جهت  کل شیالت گلستان آمادگی خود را جهت همکاری با تمامی سرمایه اداره

 .پرورش ماهیان خاویاری، اعالم کرد

به گزارش ایانا با توجه به اینکه میزان صید و استحصال ماهیان خاویاری دریای خزر طی چند سال اخیر کاهش یافته است؛ لذا 

ی این مهم تولید این ماهی با ارزش به روش پرورشی آغاز شده است و از آنجا که این ماهی توانایی پرورش در استخرهای خاکی برا

عنوان گونه پرورشی مورد استفاده قرار  شور آب دریا خزر را دارد، لذا در سطح کشور این ماهی به های شیرین، لب و بتونی در آب

 .را در پی داشته است گرفته و نتایج خوب و مناسبی

 

هزار و  ، تولید هشت5454در سال : کل شیالت گلستان مدیرکل این اداره با اعالم این خبر گفت رسانی اداره بنا به اعالم پایگاه اطالع

ز ترین مرک تن خاویار که با توجه به وجود استعدادهای الزم در این زمینه و وجود بزرگ 655تن گوشت ماهیان خاویاری و  055

 .در استان رسیدن به این هدف دور از ذهن نیست( مرکز شهید مرجانی)ماهی خاویاری  کننده بچه تأمین

منظور رفع محرومیت، توسعه اقتصادی،  های اقتصاد مقاومتی و به ای در راستای تحقق سیاست نامه تفاهم: علوی افزود سیدجواد قدس

های خصوصی و  های داخلی و افزایش امنیت غذایی و حمایت بخش ع دریایی آبگیری از مناب ایجاد معیشت پایدار و حمایت و بهره

مابین  تعاونی و همچنین در جهت تحقق اهداف عالیه سازمان شیالت ایران در بخش توسعه و پرورش ماهیان خاویاری در کشور، فی

، معاون امور روستایی مناطق محروم کشور، های گلستان، مازندران و گیالن سازمان شیالت ایران، بنیاد علوی، استانداری استان

 .بانک سینا و هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس منعقد شده است

طرح  50و در نخستین مرحله،  20بر اساس این تفاهمنامه مصوب شد در سال : وی درباره مصوبات این تفاهمنامه خاطرنشان کرد

کیلوگرم خاویار، خواهد بود فعال  055تن گوشت و  25رح ترجیحاً با ظرفیت پرورش ماهیان خاویاری که سهم هر استان پنج ط

سقف ریالی تسهیالت برای هر طرح حداکثر : مدیرکل شیالت گلستان درباره تسهیالت اختصاص یافته برای هر طرح ادامه داد.شود

بارهتعهد پرداخت سود تسهیالت بانکی همچنین در. درصد این مبلغ هم آورده متقاضی خواهد بود 25میلیارد ریال است که  55

و معاونت توسعه روستایی مناطق محروم کشور در صورتی که طرح در مناطق محروم اجرایی  5.0، بنیاد علوی 5.0نیز استانداری 

واهد از سود تسهیالت بانکی ارائه شده خ 5.50از سود تسهیالت بانکی را تقبل خواهند کرد که در مجموع به میزان  5.0شود نیز 

بهره، تضمین فروش در بازارهای جهانی و ایجاد فضای صادرات برای محصوالت  اعطای تسهیالت کم: علوی تصریح کرد قدس.بود

گذاری  تواند با اطمینان در این زمینه سرمایه شده در این تفاهمنامه است که تولیدکننده می ترین موضوعات تصویب تولیدی از مهم

عنوان یک برند  خاویار و ماهیان خاویاری در گلستان به: پرورش ماهیان خاویاری در استان یادآور شد وی با اشاره به وضعیت.کند

 .شود و سالیان سال در زمینه استحصال خاویار دارای جایگاه ویژه ای در کشور بوده است محسوب می
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پیدا کنند دعوت به همکاری کرد و اظهار  گذارانی که مایل هستند در بحث پرورش ماهیان خاویاری ورود علوی از سرمایه قدس

عنوان زیرمجموعه سازمان شیالت ایران و سازمان جهاد کشاورزی آمادگی خود را جهت  اداره کل شیالت گلستان به: داشت

قراری دارد و امیدواریم با بر گذاران اعم از بومی و غیربومی در جهت پرورش ماهیان خاویاری، اعالم می همکاری با تمامی سرمایه

 .تعامل و همکاری بیشتر زمینه هر چه بیشتر رشد و توسعه استان و کشور را فراهم آوریم

تن خاویار در استان فعال  5.0تن گوشت و  00گفتنی است، در حال حاضر دو مزرعه پرورش ماهیان خاویاری با ظرفیت تولید 

 ./هستند
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 شیالت
 ایسنا - 13۶۰مرداد  1۹: تاریخ

  شودشود  صید میگو تا یک ماه آینده آغاز میصید میگو تا یک ماه آینده آغاز می/ / سفیدسفید  مزارع بوشهر عاری از لکهمزارع بوشهر عاری از لکه

 .اند های بوشهر تاکنون از بیماری باکولوویروس در امان بوده سفید در استان خوزستان، سایت دوباره لکهبا وجود شیوع 

 .اند های بوشهر تاکنون از بیماری باکولوویروس در امان بوده سفید در استان خوزستان، سایت با وجود شیوع دوباره لکه

با وجود اشاعه : وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت امروز در گفتدهندگان میگوی بوشهر  مدیره اتحادیه پرورش عضو هیأت

 .های پرورش میگوی خوزستان تا این لحظه خبری از آلودگی مزارع پرورشی در بوشهر گزارش نشده است سفید در سایت دوباره لکه

تند و چهار هزار هکتار را تحت پوشش خود قرار سفید میگو هس های دلوار، حله، موند و شیر عاری از لکه سایت: محمد قدسی افزود

 .اند داده

 هزار تن میگو در انتظار برداشت 50

 .هزار تن میگو در استان بوشهر است 52ها حاکی از برداشت  بینی پیش: وی خاطرنشان کرد

 .برداشت آماده خواهند شدرفته برای  گرمی هستند و از یک ماه آینده رفته 2الروهای میگو اکنون هشت و : قدسی ادامه داد

های پرورش را با آب ژاول به قیمت هر لیتر  سفید هستند و سایت شدت نگران شیوع دوباره لکه دهندگان به پرورش: وی تصریح کرد

 .اند هزار تومان ضدعفونی کرده 455

بیماری ویروسی تأثیرگذار در ترین  ترین و سخت این بیماری در حال حاضر جدی: مدیرعامل سایت حله میگوی بوشهر یادآور شد

ای متغیر بوده و دارای یک زائده  مرغی تا میله های میگو بوده و عامل بیماری باکولوویروس است، این ویروس به شکل تخم انواع گونه

 .مانند در یکی از انتهای خود بوده و طیف وسیعی داشته و از طریق افقی و عمودی قابل انتقال است دم

گذارند و به  های سفیدرنگی را در قسمت کاراپاس میگو از خود بجای می پالک میگوهای آلوده به این ویروس،  :قدسی تأکید کرد

 .نامند سفید می لکه علت رسوب و عدم جذب کلسیم،  همین دلیل بیماری را به

در قسمت  های سفید ابتدا  لکه. راحتی در میگوهای جوان و بالغ قابل دیدن است عالئم ظاهری این بیماری به: وی اظهار داشت

تا چند میلیمتر  5.0های سفید با ضخامت  کاراپاس میگو و بندهای پنج و شش بدن ظاهر شده و در مرحله پیشرفت کل بدن را لکه

 .شود راحتی از الیه درمیس جدا می به Cuticuleپوست میگو یا . پوشاند می

صورت زرد  بر اساس اطاعات کارشناسان، هپاتوپانکراس به: مچنین گفتدهندگان میگوی بوشهر ه مدیره اتحادیه پرورش عضو هیأت

گیرد یا اصالً  همولنف میگو رقیق و انعقاد آن یا به کندی صورت می. کند بزرگ و شکننده تغییر شکل پیدا می مایل به سفید، 

و میگوهای آلوده تمایل دارند که در  دهند حال و اشتهای خود را از دست می میگوها بی: قدسی در ادامه افزود.گیرد صورت نمی 

 .شوند نشین می های استخر بایستند و به آهستگی در سطح آب شنا کنند و در نهایت در کف استخر ته کناره

درصد در مزارع  555تا  85با نمایان شدن عالئم کلینیکی بعد از دو تا هفت روز مرگ و میر بسیار شدید بین : وی خاطرنشان کرد

گرم در مزارع متراکم و  40تا وزن  PL 50بیماری در تمام سنین میگوها از : قدسی در پایان تصریح کرد.افتد ق میپرورشی اتفا

های سفید با تغییر رنگ به قرمز همراه است و باید توجه داشت که تغییر رنگ به  در بعضی مواقع لکه. غیرمتراکم گزارش شده است

 ./اده ویبریو با این عفونت استهای خانو قرمز بواسطه همراه شدن باکتری
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 شیالت
 ایسنا - 13۶۰مرداد  1۹: تاریخ

  تن خاویار در فاز نخست مجمتع پرورشی ماهیان خاویاری گمیشانتن خاویار در فاز نخست مجمتع پرورشی ماهیان خاویاری گمیشان  422422تن گوشت و تن گوشت و   12221222تولید تولید 

تن خاویار  455هزار تن گوشت و  شده در فاز نخست مجتمع پرورش ماهیان خاویاری در گمیشان هشت بینی انجام بر اساس پیش

 .تولید خواهد شد

 422هزار تن گوشت و  شده در فاز نخست مجتمع پرورش ماهیان خاویاری در گمیشان هشت بینی انجام بر اساس پیش

 .تن خاویار تولید خواهد شد

رسانی شیالت استان گلستان، مدیرکل شیالت این استان در جلسه هماهنگی ثبت ملی و  گزارش ایانا به نقل از پایگاه اطالعبه 

دنبال پرورش این  به 5454با توجه به کاهش جمعیت ماهیان خاویاری در خزر، در افق : جهانی شناسه خاویار دریای خزر گفت

 .ورشی هستیمهای پر ماهیان در مزارع منفرد و مجتمع

هکتار انجام  055مطالعات امکان سنجی ایجاد مجتمع پرورش ماهیان خاویاری در گمیشان در سطح : علوی افزود سیدجواد قدس

 .شده و در حال حاضر نیز مطالعات اجرایی آن در دست اقدام است

هزار تن تولید  تواند تا هشت وردها میشود که بر اساس برآ هکتار اجرایی می 225فاز نخست این مجتمع در : وی خاطرنشان کرد

تن خاویار  050همچنین در مزارع منفرد نیز استحصال . تن خاویار از آن استحصال شود 455گوشت ماهیان خاویاری و 

، علوی با بیان اینکه عالوه بر خاویار، میگوی گلستان نیز یک برند شناخته شده در بازارهای جهانی است قدس.ریزی شده است برنامه

 .ای پرشتابی دارد رود که روند توسعه شمار می سایت پرورش میگوی گمیشان تنها مجتمع پاک پرورش میگو در کشور به: ادامه داد

هکتار  455امسال در سطح مفیدی حدود : وی در پایان با اشاره به ششمین سال تولید انبوه میگو در سایت گمیشان تصریح کرد

 255هزار و  درصد افزایش یافته و به یک 85نتظار داریم تولید استان نسبت به سال گذشته حدود شود که ا پرورش میگو انجام می

 ./درصد آن قابلیت صادراتی دارد 75تن برسد که 
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 شیالت
  ایسنا - 13۶۰مرداد  1۶: تاریخ

  ماهیگیری با الکتروشوکماهیگیری با الکتروشوک  

ای بزرگ، همه جانوران کج و معوج  درگستره. رسد و تمام بعد دو سر سیم به آب می. یک قایق الزم است و یک دینام یا موتور برق

گیرند؛ جریان برق را به  ماهی از آب می صیادان غیرمجاز، مدتی است که اینچنین. آیند جان روی آب می شوند و مرده و نیمه می

 فروشند برند به بازار و می کنند و هرچه روی آب آمد، می رودخانه و تاالب روان می

ای بزرگ، همه  درگستره. رسد و تمام بعد دو سر سیم به آب می. یک قایق الزم است و یک دینام یا موتور برق |مهتاب جودکی

گیرند؛  صیادان غیرمجاز، مدتی است که اینچنین ماهی از آب می. آیند جان روی آب می ده و نیمهشوند و مر جانوران کج و معوج می

با سبک و سیاق تازه که در . فروشند برند به بازار و می کنند و هرچه روی آب آمد، می جریان برق را به رودخانه و تاالب روان می

گیر خبری هست و نه چیزی عاید سفره روستاییان  وانی مردان ماهیخوزستان بیش از همه جا رونق گرفته، نه دیگر از آوازخ

پشت و مارماهی و  کند؛ نه به ماهی و نه الک برق به هیچ چیز رحم نمی. تر نصیب از همه بی« شادگان»و « کرخه»شود؛  می

اند،  ه از جریان برق جان به در بردهمانده ک رسند و باقی ها در بازار به فروش می حسابِ حالل و حرام، خوردنی بی. خرچنگ و قورباغه

 .تر از پیش ، تهی«کارون»شود و سفره  شوند، اکوسیستم دگرگون می بعد از این عقیم می

های دیگر سرایت کرد یا  تر شد و به استان های جنگ تحمیلی به ایران وارد شد و بعدها پیشرفته گویند این روش پس از سال می

هرچه بود و هست، حاال چشم . گیرد شود و جان آبزیان ایران را به بازی می کی از عراق وارد میهای شوک الکتری که دستگاه این

: گوید می« حسن آقاشیرمحمدی». کند ای که ماهی در آن شنا می است و هر آبگیر و رودخانه« کارون»به « صیادان برقی»طمع 

کند که این روش  ست استان خوزستان است و تأیید میزی او فرمانده یگان محیط. خرند می« میلیون تومان یک»دینام را 

 «.دربعضی مناطق به وفور هست و بعضی جاها هم نیست». درخوزستان فراگیر شده

و « دز»شود گرفت، تعدادشان کم نیست و شب و روز در پارک ملی  صیادان اسلحه جنگی دارندمچ صیادان غیرمجاز را سخت می

دستگاه  555ماه اخیر، 6دهد که فقط در  فرمانده یگان استان خبر می. مشغول کارند« نشادگا»و تاالب « خزعلیه»، «کرخه»

های خوزستان  ها و تاالب عمده صیادان در اغلب رودخانه»رواج این روش چنان است که . الکتروشوک از متخلفان ضبط شده است

آید و پول بیشتری روانه  همیشه ماهی گیرشان میتر است و بیشتر از  چون راحت« .اند های ممنوعه گرایش پیدا کرده به روش

سابق بر این، خبرهایی از دستگیری متخلفان و . زیست است چشم امید کارون به مأموران یگان حفاظت محیط.شود شان می جیب

های  گاهگذر». محموله بزرگ در تاالب شادگان دستگیر شدند 0متخلف با  6اواخر اردیبهشت امسال . شد جریمه آنها منتشر می

قطعه ماهی بزرگ از نوع بنی، برزم و  5055های حاوی  زیست محموله فرار متخلفان شناسایی شد و مأموران یگان حفاظت محیط

ماهی است که مبارزه با صید غیرمجاز و 6« .رسید را، کشف و ضبط کردند متر می سانتی65شلج که طول هریک از آنها به بیش از 

خیلی از ماهیگیران غیرمجاز ». و در این مدت درگیری با صیادان مسلح هم بارها پیش آمده استهای ممنوعه شدت گرفته  روش

ها را  آقاشیرمحمدی درگیری« .ها درگیر شدند زیست استان و شهرستان که اسلحه جنگی دارند، در مرز با نیروهای یگان اداره محیط

آوری اسناد و گزارشی  او از جمع« .ها زخمی شدند ار در این درگیریبانان چندین و چندب محیط»: گوید خواند و می می« امان بی»

دهد که در روزهای آینده منتشر خواهد شد و برگزاری مراسمی که در آن بناست،  درباره صید به روش شوک الکتریکی خبر می

 .شده، منهدم شوند های دینام ضبط دستگاه

 جمعی در دنیای زیر آب کشتار دسته
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را در روستاهای حاشیه « سازی جامعه محلی برای گردشگری پروژه آماده»یرعامل موسسه آوای طبیعت پایدار که ، مد«نیما آذری»

ها شنیده که با برق  درجریان اجرای پروژه در یکی از روستاهای حاشیه کارون، از زبان محلی: گوید کند، می کارون پیگیری می

شان را شرح  های گردشگری آبادی هایی جاذبه یم، از افراد محلی خواستیم در برگههایی که برگزار کرد در کارگاه»گیرند،  ماهی می

وقتی از دهیار و . های روستا نوشته بودند درکمال تعجب چند نفر صید ماهی به روش شوک الکتریکی را در فهرست جاذبه. بدهند

 «.ندخور بار است که به این مورد برمی وجو کردیم، گفتند نخستین شورای دِه پرس

وقت . اینجا فقط تور هست و قالب»شود  ها در روستا انجام نمی این روش: گوید درحاشیه کارون هم می« معاف»دهیار روستای 

شان ماهیگیری با  کند که در آبادی هایش این را اضافه می به حرف« شرجی« ».ماهیگیری با قالب عصرهاست و تور هم نوبتی است

و همچنان در تاالب شادگان رواج دارد، دور از « .پاشیدند که ظاهرا االن دیگر نیست ید ماهی زهر میزمانی برای ص»برق ندیده اما 

ریزند و هرچه جانور درآب است، تلف  کنند و از باال دست سم می یک سمت رودخانه را با تور عرضی سد می.بانان چشم محیط

ها را به  ماهی»زیست خوزستان  ه به گفته فرمانده یگان محیطجمعی آبزیان است ک این روش دیگری برای کشتار دسته. شود می

 «.ها از شوک استفاده کنند رود که بعد از این روش، صیادان برای باالکشاندن ماهی دهد و احتمال می عمق بیشتر فراری می

این روش هم، . صید شود کنند تا ماهی روی آب بیاید و راحت گویند صیادان از سمی استفاده می زیست هم می کارشناسان محیط

همه »زند و  کشد، اکوسیستم رودخانه را برهم می های غیرمعمول دیگر ممنوع و غیرمجاز است، همه آبزیان را می مثل همه راه

مانده  سم باقی. اینها یک سوی ماجراست« .کند های موجود در رودخانه و آبزیانی که مصرف خوراکی ندارند را، نابود می فیتوپلنگتون

شود یا از طریق  مانده به چرخه غذایی انسان وارد می های باقی شود و بعدها یا غیرمستقیم با صید ماهی رودخانه در آب حل می در

های  میرند و اگر این روش باز هم ادامه پیدا کند، نسل گونه ها می بیند، انسان است، بچه ماهی که ضرر می سر آخر آن. آب رودخانه

ها درگذشته، روش دیگری بود که  انفجار دینامیت و ایجاد صوت برای کشتن ماهی. تر سفره مردم خالیشود و  آبزی منقرض می

 .حاال ورافتاده است

 افتند صیادان در دام می

کند  کس رحم نمی شاید بعضی از آبزیان از سم کشنده جان به در ببرند و زنده بمانند اما برق به هیچ. کشتن با برق هنوز ورنیفتاده

قایق صیادان متخلف به باتری بزرگی مجهز است که دستگاه الکتروشوکر را ». کشد ای را می شعاعی که جریان دارد، هرجنبنده و در

فرمانده یگان « .کند متری تخلیه الکتریکی می455تا  255ای  کند، دستگاه دایما برق دارد و بسته به ولتاژش گستره شارژ می

ساز هستند و اکنون در داخل استان خوزستان نیز به  ها دست این دستگاه»: ن گفته بودزیست استان پیش از ای حفاظت محیط

شوند و  گرفتگی می شوند، چون اگر در آب باشند، دچار برق خود صیادان هم گرفتار این معرکه می« .شوند صورت پنهانی ساخته می

 .اند گرفتگی به کام مرگ رفته خاطر برق دهند؛ چنان که بارها گزارش شده، افرادی به جان شیرین را از دست می

دلیل قوی بودن یا فرارکردن از محل صید غیرمجاز یا تأثیر کم سم زنده   ها به شاید در روش صید ماهی با سم، بعضی از ماهی

شوند و عمال تا شعاع درنظر گرفته برای  ها درمحدوده صید کشته می بمانند ولی در روش صید با شوک برقی، همه ماهی

جز اینها دامدارانی . پشت فراتی ماند، نه ماهی تیالپیای مهاجم، نه گونه نادر الک ای زنده نمی الکتریسیته به کار رفته، هیچ جنبنده

 .اند هایشان به فریاد آمده گرفتگی دام چرند، هم از بیم برق هایشان در تاالب می که گاومیش

با . های بومی هم درد دیگری شده است ر کاهش جمعیت و تنوع زیستی گونهانتقال آب، کارون را از خروش انداخته و امروز خط

شود و درآمد صیادان محلی که صیادی مجاز تنها راه امرار معاششان است، از  ادامه این روند اکوسیستم طبیعی رودخانه مختل می

 .شود پیش کمتر می

 کار، کارِ فقر است
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نرگس « .ها درحاشیه رودخانه به صید آبزیان وابسته باشد خیلی از خانوادهوضع معیشت مردم درخوزستان باعث شده زندگی »

آنها ». داند زیست ایران، فقر را دلیل مهم افزایش تخلف می وحش و عضو انجمن علمی ارزیابی محیط حیات  روحانی، مسئول کمیته

ای وسیع صید  کنند که در گستره نی درست میکنند اما مشکل را کسا کنند، مشکلی ایجاد نمی که برای نفع نیاز روزانه صید می

 «.فروشند، هرچند این افراد را هم فقر به این وضع دچار کرده است؛ فقر مالی و فرهنگی کنند و می می

کند که خشکسالی امان  گوید که فقر و بیکاری درخوزستان جایی نداشت و از حاال گالیه می زیست از زمانی می این فعال محیط

توان انتظار حفاظت از  کنند، نمی وپنجه نرم می از روستاییانی که با فقر و نداری دست»: ها را گرفته است ن رودخانهنشینا حاشیه

توان به آنها گفت، ماهی نگیرید و نفروشید؟ مسأله اصلی معیشت است که باعث  چطور می. وحش داشت زیست و حیات محیط

 «.آید سودجویان هم وسط می شود و بعد پای گیری روشی ناجوانمردانه می همه

 خواهیم سازی می ما فرهنگ

های قابل قبول و به تعداد مشخص ماهی بگیرند اما  روز آزادند که با روش0تا  4توانند درخواست مجوز کنند و درهفته  صیادان می

راهکاری است که فرمانده یگان سازی و مجازات قانونی سخت و بازدارنده دو  فرهنگ. دهند متخلفان راه آسان و پرسود را ترجیح می

زند که برای یکی  او از قاضی فهیمی حرف می. ها درنظر دارد جمعی ماهی زیست استان برای جلوگیری از مرگ دسته حفاظت محیط

ای چند هکتاری از  او را محکوم کرد به پاکسازی گستره». آید از همین صیادان متخلف مجازاتی تعیین کرد که کمتر پیش می

خواهیم؛  ما از مجازات همین را می. متنبه شد -فرسایی هم بود که کار طاقت-آن منطقه از زباله پر بود و صیاد با تمیزکردنش .تاالب

 «.سازی هم شده باشد تا به نوعی فرهنگ. شدن متنبه

تعداد هر ماهی معمولی که ها را کشته و به دست قانون افتاده باشد، به  گوید، صیادی که با برق ماهی اینطور که آقاشیرمحمدی می

قانون شکار و صید توقیف و بعد  54شود و دستگاه الکتروشوکر هم به استناد، ماده  می« هزارتومان جریمه نقدی 0»صید کرده، 

هزارتومان بود و حاال تا این حد کم شده است؛ هرچند  56هزارتومان و پیش از آن  55شود، اما جریمه هر ماهی درگذشته  منهدم می

هزارتومانی به ازای هر ماهی درنظر  255و  555های  شده و در لیست قرمز جریمه های حمایت برای گونه»گفته آقاشیرمحمدی،  به

 «.گرفته شده است

 گوید؟ شرع چه می

داند و درکنار این شرع هم دست  های کشتار جمعی صید و شکار را مجاز نمی زیستی تحت هیچ شرایطی روش قوانین محیط

مردم ماهی را از بازار »: گوید زیست ایران از شرع سخن می نرگس روحانی، عضو انجمن علمی ارزیابی محیط. بندند را میمتخلفان 

 «.پیداست که چنین صیدی فروشش حرام است. خرند و خبر ندارند که چطور صید شده و حالل است یا حرام می

که بیرون  اشکال دارد، مگر این»از نظر حلّیّت یا حرمت گفته است که  اهلل مکارم شیرازی درباره حکم صید ماهی به وسیله برق آیت

 .روند ها در این روش با ولتاژ باال فلج شده و از بین می ، که اغلب ماهی«.از آب بمیرد

ر آب شناسی و احکام فقهی هم در پاسخ به این سوال که آیا صید ماهی با اتصال برق به آب یا انداختن دینامیت د موسسه موضوع

 «.چنانچه ماهى در آب بمیرد، حرام است»ماهى جایز است یا خیر، در پاسخی نوشته که 

 شرع و قانون هست، نظارت نیست

ازسوی دیگر . سازی هم متولی مشخصی ندارد تا در اجرایی منسجم اثرگذار باشد فرهنگ. ها از این قرار شرع اینچنین است و جریمه

. ح مسئوالن، نظارت کافی برای اجرای دقیق آن و برخوردی اساسی و بازدارنده وجود نداردبا وجود قانون و اعالم موضع صری

زیست منتقد نبود امکانات و نیروی کافی  اند اما فعاالن محیط زیست تالش خود را به کار گرفته هرچند مأموران یگان حفاظت محیط

بارها »  : گوید زیست شهرستان دشت آزادگان می ت، فعال محیطناصر عبیا. دانند نشدن تخلفاتی اینچنین، موثر می را در متوقف
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در روز . آید تعداد متخلفان از مأموران خیلی بیشتر باشد زیست تخلفات را گزارش کردند، اما به نظر می پیش آمد که فعاالن محیط

مأمور حفاظت و تجهیزات به قدر کافی زیست،  برند اما اداره محیط اندازند و آبزیان را از بین می روشن سیم برق را درکرخه می

، رئیس اداره حفاظت «محمدحسن فقیه»پیش از این حتی، « .ندارد، مثال آنقدری قایق ندارد که به راحتی در سواحل گشت بزند

ر و بانان دستگی تا االن با متخلفان برخورد جدی و قضائی نشده و متخلفانی که به دست محیط»زیست شادگان هم گفته بود،  محیط

کارشناسان « .دهند شوند و باز به کار خود ادامه می های سبک آزاد می شوند، به راحتی با دادن جریمه تحویل مراجع قضائی می

ها  ها و حتی سد نه فقط شادگان و کرخه و کارون که رودخانه. گویند؛ جریمه صید هم ناچیز است دانند و می قوانین را بازدارنده نمی

 .آباد و هرکجا که رودی روان است، به این درد دچار شده است خرمدر گیالن، سردشت، 

/news/fa/ir.iana.www//:http00506D%/2%70%D7%A8%D 
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 شیالت
 ایرنا 2۵/۵5/13۶5: تاریخ خبر

  تن در مزارع گواتر چابهار تن در مزارع گواتر چابهار   00آغاز برداشت میگو با آغاز برداشت میگو با 

با آغاز برداشت میگو از مزارع و استخرهای پرورشی : مدیرکل شیالت سیستان و بلوچستان مستقر در چابهار گفت -ایرنا -چابهار

 . تن میگو برداشت شد 2منطقه گواتر چابهار امروز چهارشنبه 

هکتار زمین مستعد کشت میگو در منطقه گواتر به  705هزار و : برنگار ایرنا اظهار کردهدایت اهلل میرمرادزهی در گفت و گو با خ

 .هکتار به زیرکشت میگو رفته است 205مزرعه با  50بهره برداری رسیده که امسال 

و دو نفر  تن میگو در یک دوره برداشت می شود و میزان اشتغال در هر هکتار یک نفر بصورت مستقیم 0در هر هکتار : وی افزود

هزار هکتار در محدوده آب های ساحلی  42سایت مستعد پرورش میگو با مساحت حدود  25تاکنون .غیر مستقیم است

 .شهرستانهای چابهار و کنارک شناسایی شده است

 .فاز شمالی و جنوبی تقسیم بندی شده است 2سایت پرورش میگو گواتر با چهار هزار هکتار گستره در : وی افزود

 455مزرعه با سطح مفید حدود هزار و  22هکتاری طراحی شده که هم اینک  25مزرعه با تیپ  558فاز شمالی : ان کردوی بی

مزرعه کامل  0هکتاری نیز در فاز جنوبی طراحی شده که هم اینک  255مزرعه  6: وی ادامه داد.هکتار به بهره برداری رسیده است

 .هکتار به بهره برداری رسیده است 405درصد با سطح مفید  05و یک مزرعه تا 

اداره کل شیالت در شمال و جنوب استان است که اداره کل شیالت  2سیستان و بلوچستان به سبب گستردگی منابع آبی دارای 

سیستان مستقر در زابل واقع در شمال استان وظیفه کنترل و حمایت از منابع آبی داخلی و اداره کل شیالت سیستان و بلوچستان 

 .ستقر در بندر چابهار واقع در جنوب استان در حوزه آبهای دریای عمان فعال استم

هزار نفر جمعیت از شمال به شهرستانهای نیکشهر، قصرقند و سرباز،  265شهرستان چابهار از توابع استان سیستان و بلوچستان با 

 .ندر کنارک متصل استو از غرب به ب( مکران)از شرق به کشور پاکستان، از جنوب به دریای عمان

 2کیلومتری جنوب زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان از  640بندر زیبای چابهار واقع در قلب مَکُّرانِ بلوچستان و در فاصله 

 . آبادی دارای سکنه تشکیل شده است 042شهر به نام های چابهار و نگور، سه بخش مرکزی، دشتیاری و پالن، شش دهستان و 

/News/fa/ir.irna.www//:http72570022/ 
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 (نیشکر/ چغندر )شکر 
 فارس - ۶۰/۵۰/1۱:  اریخت

  قیمت شکر این هفته روند نزولی خواهد داشتقیمت شکر این هفته روند نزولی خواهد داشت/ / تشدید نظارت بر قیمت شکر در بازارتشدید نظارت بر قیمت شکر در بازار
با افزایش عرضه شکر در بازار و تشدید نظارت تعزیرات حکومتی قیمت این محصول : معاون بازرگانی شرکت بازرگانی دولتی گفت 

 . در این هفته در بازار روند نزولی خواهد داشت

، در پاسخ به این پرسش که باالخره چه کسی مقصر باال سخبرگزاری فاروگو با خبرنگار کشاورزی  حسن عباسی معروفان در گفت

هر : کنند، اظهار داشت رفتن قیمت شکر در بازار است، چرا که برخی افراد علت را کمبود و واردات دیرهنگام در بازار عنوان می

کنید، تا  آزاد نمیگویند، چرا واردات را  کننده شکر می کارخانجات تصفیهکند،  کسی در مورد شکر از ظن خود صحبت می

ها پایین بیاید از طرفی کارخانجات هم مایلند تا خودشان شکر وارد کنند، اما باید گفت که  بازار اشباع شده و قیمت

 .ترین کار است وارد کردن آسان

د کنند، اما این خواهند پول استحصالی از صادرات نفت را بدهند و به راحتی در عرض چند روز از برزیل شکر وار می: وی اضافه کرد

 .بهترین کار نیست، چرا که باید تقویت تولید داخل را هم در نظر بگیریم

شکر : معاون بازرگانی شرکت بازرگانی دولتی با اشاره به ارقام برآورد شده در شکر استحصالی در داخل کشور، تصریح کرد

ن برآورد شده و این در حالی است که مصرف ما با هزار ت 025یک میلیون و  24استحصالی از نیشکر و چغندر قند برای سال 

 .هزار تن است 565میلیون و  2احتساب صنایع شیرینی و شکالت 

کیلوگرم است و روزانه به طور  27سرانه یک نفر در طول سال : ای کرد و گفت عباسی معروفان به سرانه مصرف شکر در کشور اشاره

هزار تن بیشتر به واردات  855تا  655و اعتقاد وزارت جهاد بر این است که حدود شود  هزار تن شکر در کشور مصرف می 6متوسط 

 .گویند این رقم باید به یک میلیون تن برسد شکر نیاز نیست که ذینفعان می

هزار تن شکر استحصال شود که قطعاً بر میزان واردات تأثیر  605یک میلیون و  20بینی کرد که در سال زراعی  وی همچنین پیش

آنهایی که شکر از بورس کاال  :معاون بازرگانی شرکت بازرگانی دولتی در مورد علت گرانی شکر در بازار هم گفت.خواهد گذاشت

و تعزیرات حکومتی در حال بررسی موضوع است و از امروز به مدت یک هفته قیمت شکر در  اند اند، این کاال را انبار کرده خریده

 .، چرا که عرضه بیشتر خواهد شدبازار روند نزولی خواهد داشت

خواهی برخی افراد به این  کنندگان شکر قول داد که هیچ کمبودی در مورد شکر وجود ندارد و تنها زیاده عباسی معروفان به مصرف

 .موضوع دامن زده است

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http50205056555425 
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 شکر
 فارس - ۶۰/۵۰/1۹:  تاریخ

  ای برای اصالح قانون بازار سرمایه به مجلس نیامد ای برای اصالح قانون بازار سرمایه به مجلس نیامد   الیحهالیحه/ / جوسازی در بازار شکر شیطنت استجوسازی در بازار شکر شیطنت است
هایی  های اغوا کننده، شیطنت برخی به بهانه انحصار شکر در بازار کاال با خبرسازی: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت

 . کنند، تا مانع از شفافیت معامالت از طریق بورس کاال شوند می

با بیان اینکه تغییر در تقسیم سود و پاداش هیات مدیره  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  محمد رضا پور ابراهیمی در گفت

الیحه دولت در مورد اصالح دوباره قانون تجارت و یا در قالب ارایه طرح از سوی : صالح قانون نیاز دارد، گفتها به ا شرکت

 .نمایندگان مجلس بررسی خواهد شد

های سهامی عام باید دانست که بخش خصوصی مسیر قانونی خود را می پیماید، اما  در نحوه تخصیص سود برای شرکت: وی گفت

گاهی اوقات سود و پاداشها با های عمومی در این بخش که به شکلی با منافع عمومی در ارتباط است،  رویکرد عمده نهاد

 .های اقتصاد امروز ایران است که این موضوع یکی از چالش عملکردهای عملیاتی شرکت ها ارتباطی ندارد

چیزی تاکنون در این باره تحت عنوان الیحه یا : فتاین نماینده مجلس در مورد اصالح دوباره قانون تجارت و قانون بازار سرمایه گ

این در حالی است که مجلس . طرح به مجلس ارایه نشده و تنها پیشنهادهایی برای طرح موضوع در این زمینه عنوان شده است

 .برای برنامه ششم در این زمینه است آماده دریافت پیشنهاد

ی اساسی کشاورزی و برخی نگرانی ها در بازار این کاالها از جمله شکر یا رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد عرضه کاالها

برخی به بهانه انحصار در بازار کاال و خبرسازی های اغوا کننده، شیطنت هایی می کنند تا : مرغ منجمد و گندم گفت

 .مانع از شفافیت معامالت از طریق بورس کاال شوند

تواند از طریق بورس کاال مدیریت شود و ابزارهایی که در بورس کاال تعریف  کاالهای اساسی میمکانیزم عرضه و تقاضای : وی افزود

تواند به دولت و اصناف کمک کند و آن را بهبود  شده و رویکردهایی که در این بخش آمده نشان دهنده ظرفیت هایی است که می

کنند که کاالها در بورس  دم شفافیت هستند، اصرار میکسانی که دنبال ع: رییس کمیسیون اقتصادب مجلس عنوان کرد.بخشد

باید . کنند که باید به شکلی مدیریت شود هایی همچون انحصار در بازار شکر بورس کاال شیطنت می کاال عرضه نشوند و به بهانه

تواند جایگاه  طبق قاعده می اند؛ بورس کاال دانست در دنیای امروز که بازارهای مالی مقدمه پیشرفت بازارهای فیزیکی و سنتی شده

 .مناسبی برای توسعه بازارهای کاالیی کشور داشته باشد
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 شکر
 ایسنا - 13۶۰مرداد  2۵: تاریخ

  مرداد، با تلخی و شیرینی شکر منتشر شدمرداد، با تلخی و شیرینی شکر منتشر شد  ""سبزسبزاقتصاد اقتصاد 

در ششمین سال انتشارش با پرونده ویژه شکر منتشر و توزیع شد تا هم مخاطبان عمده اش  "اقتصاد سبز"ماهنامه  65شماره : ایانا

ند کار هم، در حوزه صنایع غذایی بسته مطالب مفصلی داشته باشند در باب ماده اولیه کارخانجاتشان، و کشاورزان چغندرق

دلخوشی ای داشته باشند برای عزت دسترنجشان در بازار شیرین شکر که این روزها به کام مصرف کنندگان به تلخی گراییده 

را برای روی جلد این شماره برگزیده اند تا چه بسا کمی  "تلخکامی های شکر"جالب آن که گردانندگان این ماهنامه، عنوان . است

 .سال، به کام صنایع غذایی کاسته شوداز تلخی بازار شکر ام

فضول باشی به عنوان یکی از مجموعه های پر طرفدار ماهنامه که اخبار را نه در قالب سوخته مشابه برخی ماهنامه های با مدیریت 

 .سنتی منتشر می کنند با حال و هوایی کمیک و طنز و کنایه می کند، همچنان از صفحات پای ثابت ماهنامه است

گزارش اقتصاد سبز به روال جذاب شماره های پیشین به سرپرستی یحیی امیری نگاهی داشته جالب به جاذبه های خرید گروه 

گزارشی خواندنی که . میوه و تره بار در کنار جاده ها که این روزها چشم مسافران بین جاده ای به بسیاری از آن ها روشن می شود

ز مجله به آن زیاد به نظر برسد، اما خواندن آن با توجه به نثر خواندنی و حرفه ای گزارش صفحه ا 6با وجود این که شاید اختصاص 

انتشار جزییات مفصلی از آنچه در دهمین جلسه کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق ایران گذشت از .خسته کننده نیست

 .ن تخصیص یافته استماهنامه به آ 08تا  04جمله مطالب اختصاصی این ماهنامه است که صفحات 

و البته اقتصاد سبز از کنار انتخاب اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس دهم به آسانی نگذشته و در مطلبی جامع که برای آرشیو 

شدن کارایی داشته باشد، اطالعات خوبی را گردآوری کرده از فرایند انتخاب اعضای جدید کمیسیون کشاورزی که البته با اطالعات 

 .اعضا از تحصیالت، آخرین سمت پیش از نمایندگی و حتا گرایش سیاسی حامیان آن ها گردآوری و منتشر شده استتک تک این 

درصدی اروپا از  75و البته در کنار چند مطلب ترجمه شده اختصاصی مفید، سرویس بین الملل این نشریه گزارشی دارد از سهم 

اگرچه شاید خیلی کاربردی . ن صنایع لبنی مخاطب این ماهنامه خواهد بودصادرات پنیر که مطلبی دوست داشتنی به مذاق فعاال

تر می شد تا در کنار این گزارش یادداشت یا تحلیلی کوتاه هم منتشر می شد از سهم تجارت ایران از بازار جهانی کره که همواره 

 !تند تا تولیدکننده قرار داشته استمحل مناقشه تولید کنندگان این صنعت در ایران که در واقع بسته بندی کننده هس

و در نهایت به روال پایدار شماره های پیشین، تحریریه ماهنامه، اپلیکیشن های کشاورزی و صنایع غذایی تازه ای را برای 

معرفی دوستداران کار با تکنولوژی برای تسریع و تصدیق فعالیت های بازرگانی یا تولیدی کشاورزی پیشنهاد کرده است که در کنار 

 .نمایشگاه های تخصصی وزن کاربردی مجله یاد شده را در کنار مطالب تحلیلی افزایش داده است
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 شکر
 ایرنا 18/۵5/13۶5: تاریخ خبر

  ه شکر شکسته شد ه شکر شکسته شد ننمعامالت روزامعامالت روزارکورد رکورد 

تن شکر سفید در بورس کاالی  3۵۵هزار و  1۵براساس اطالعات به دست آمده، رکورد معامالت روزانه با فروش  -ایرنا -تهران

 .  کارخانه داخلی است 11ایران شکسته شد که این میزان محصول تولید 

در تاالر محصوالت کشاورزی کارخانه های قند اسالم آباد ( دوشنبه)ن، امروز به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه خبری بورس کاالی ایرا

تن شکر سفید خود را  055هزار و  55غرب، جوین، شاهرود، شیروان، قزوین، کرج، میاندوآب، میبد، نیشابور، فارابی و کارون حدود 

 .در بورس کاال به فروش رساندند

تن جو دامی در قالب طرح قیمت تضمینی مورد  224هزار و  2وه جو نیز حدود همچنین در تاالر محصوالت کشاورزی و در گر

ماده )« وکیوم باتوم»تن  505تن انواع قیر و  505هزار و  26عالوه براین در تاالر صادراتی بورس کاالی ایران . معامله قرار گرفت

 .برای صادرات به بازارهای جهانی معامله شد( پایه تولید قیر

هزار تن انواع  54فرآورده های نفتی و پتروشیمی نیز در این روز شاهد معامله بیش از هفت هزارتن انواع مواد پلیمری،  تاالر داخلی

تن شمش هزار پوندی  225هزار تن انواع ورق های فوالد مبارکه اصفهان،  05فروش بیش از .قیر و دو هزار تن گوگرد کلوخه بود

 .طالی معدن موته اصفهان نیز از دیگر معامالت ثبت شده امروز در بورس کاال بودند کیلوگرم شمش50شرکت ایرالکو و  22.7

میلیارد ریال  784هزار تن انواع کاال به ارزش بیش از یک هزار و  526بورس کاالی ایران در مجموع امروز شاهد معامله بیش از 

 .بود
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 شیر و فراوردهها
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 صادرات و واردات
 فارس - ۶۰/۵۰/18:  تاریخ

  مشکل واحدهای غیرمجاز خوراک دام، طیور و آبزیان وجود داردمشکل واحدهای غیرمجاز خوراک دام، طیور و آبزیان وجود دارد: : سلطانیسلطانی/ / میلیون تن خوراک داممیلیون تن خوراک دام  5050واردات واردات 
های  این مواد باید با کشتی: میلیون تن اقالم خوراک دام اظهار داشت 52رئیس سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به واردات حدود  

 . واجد شرایط بهداشتی به کشور حمل شود

ز در پنجمین نشست هم اندیشی صنعت خوراک دام، ، مهدی خلج رئیس سازمان دامپزشکی کشور امروخبرگزاری فارسبه گزارش 

دو شاخص قیمت و الزامات بهداشتی برای حضور در : طیور و آبزیان ایران در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، گفت

 .بازارهای جهانی مورد نیاز است

  .غذای سالم دارای اهمیت استسالمت غذای دام برای رسیدن به : رئیس سازمان دامپزشکی کشور تصریح کرد

های واجد شرایط بهداشتی به  این مواد باید با کشتی: اظهار داشتمیلیون تن اقالم خوراک دام  50حدود وی با اشاره به واردات 

  .باید با افزایش تعرفه واردات، از ورود کنسانتره به کشور جلوگیری شود: رئیس سازمان دامپزشکی تصریح کرد .کشور حمل شود

های تولید  در ادامه این نشست حسن صالحی رئیس سازمان شیالت ایران با بیان اینکه تخصصی کردن تولید خوراک آبزیان هزینه

تولید خوراک آبزیان در کشور باید به صورت تخصصی : شود، اظهار داشت پذیرتر شدن تولیدات شیالت می را کاهش و باعث رقابت

 .متفاوتی تولید شودباشد و برای هرگونه آبزی محصول 

ای  های کشورهای پیشرفته بعد از برجام امکان استفاده از ظرفیت: شود، گفت آال وارد می وی با بیان اینکه بخشی از غذای ماهی قزل

مکاری توان به جای واردات محصوالت مورد نیاز خود را با ه اند وجود دارد، بنابراین می که اعالم آمادگی برای همکاری با ایران کرده

  . های تولیدی این کشورها در ایران تولید کنیم با شرکت

رئیس سازمان شیالت ایران با تأکید بر اینکه صنعت خوراک آبزیان کشور باید خود را هم تراز با صنعت شیالت ایران کند، تصریح 

با کشورهای آسیای جنوبی و آمریکا  توانیم در صورتی که اف سی آر خوراک ماهیان خاویاری و میگوی ما پایین نباشد، نمی: کرد

  .برای تصاحب بازارهای صادراتی رقابت کنیم

 وجود واحدهای غیرمجاز تولید خوراک دام، طیور و ابزیان نگران کننده است* 

ده و کننده خوراک دام، طیور و آبزیان نگران کنن در پایان این نشست پدرام سلطانی با بیان اینکه وجود واحدهای غیرمجاز تولید

کنند نباید از شرایط  افراد و واحدهایی که در چارچوب ضوابط قانونی کار نمی: رود گفت یکی از مشکالت این صنعت به شمار می

 .تری برخوردار باشند کاری راحت

نند مالیات را هایی ما کنند و هزینه کنندگان که سالم تولید می وی با بیان اینکه عدم برخورد با متخلفان شرایط تولید برای تولید

براساس قوانین، برای بهبود فضای کسب و کار باید نظر بخش خصوصی در : کند گفت  کنند، را سخت می پرداخت می

  .ها اتخاذ شود گیری تصمیم

 های دولتی باید جهانگیری معاون اول رئیس جمهور بتازگی اعالم کرده است که دستگاه: نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران بیان داشت

 .ها و بخش خصوصی را جویا شوند نامه نظر تشکل پیش از تصویب بخشنامه یا آئین

پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه برای صادرات خوراک دام و محصوالت دامی به کشورهای دیگر حداقل 

مانع تجارت فعاالن بخش خوراک دام، طیور و آبزیان  بیش از اندازه  گیری نباید با سخت: تعهدات الزم رد و بدل شده است، گفت

  .شویم
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های جدی در بخش صادرات  یکی از آسیب: وی با تأکید بر اینکه در صادرات کاال باید استانداردهای کشور مقصد رعایت شود گفت

 .شود های کشور مقصد می گیری های ما بیشتر از سخت این است که گاهی سختگیری

ر اینکه وزارت جهاد کشاورزی برای حذف مالیات صنایع تبدیلی بخش کشاورزی باید بیشتر در جلسات سلطانی با تأکید ب

امیدوارم شرایطی فراهم شود تا فعالین بخش تولید خوراک دام، طیور و آبزیان بتوانند از نرخ : کارشناسی شرکت کند، تصریح کرد

  .صفر مالیاتی استفاده کنند
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 صادرات و واردات

 ایسنا - 13۶۰مرداد  1۱: تاریخ

آال به فهرست آال به فهرست   ها برای ورود قزلها برای ورود قزل  روسروس/ / ابتدای سالابتدای سالهزار تنی آبزیان مأکول و غیرمأکول در سه ماه هزار تنی آبزیان مأکول و غیرمأکول در سه ماه   5151صادرات صادرات 

  سبز، دست به کار شدندسبز، دست به کار شدند

هزار تن مابقی را ماهیان  آال و کپورماهیان است و هشت هزار تن مربوط به قزل هزار تن آبزیان صادرشده از کشور، هفت 50از 

 .دهد اسبی تشکیل می ماهی و یال ماهی، مرکب، گربه غیرمأکولی همچون ریبون

هزار تن مابقی را  آال و کپورماهیان است و هشت هزار تن مربوط به قزل هزار تن آبزیان صادرشده از کشور، هفت 51از 

 .دهد اسبی تشکیل می ماهی و یال ماهی، مرکب، گربه ماهیان غیرمأکولی همچون ریبون

صادرات کل آبزیان در سه ماهه : اعالم این خبر گفتوگو با خبرنگار ایانا با  دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران امروز در گفت

 .تن بود 45هزار و  52هزار تن رسیده است، در حالی که در سال گذشته میزان صادرات  57ابتدایی سال جاری به رقم 

 58رشد  درصدی و از لحاظ ارزشی از 46در مقایسه با سال گذشته صادرات آبزاین از نظر وزنی از رشد : اکبر خدایی افزود علی

میلیون دالر برآورد شده است،  40.0ارزش آبزیان صادرشده در سه ماهه ابتدای امسال : وی خاطرنشان کرد.درصدی برخوردار است

 .میلیون دالر بود 07.0در حالی که سال گذشته رقمی معادل 

 .آبزی از کاهش برخوردار است شده در انبارها، میزان صادرات این دلیل صادرات کلیه میگوی ذخیره به: خدایی ادامه داد

 .تن رسیده است 455تن بود، اما در سه ماهه ابتدای امسال به  205در سال گذشته میزان صادرات میگو : وی تصریح کرد

صید دریایی بوشهر از چهارم مردادماه و صید پرورشی نز از اواخر تیرماه آغاز شده و هنوز به پیک برداشت : خدایی یادآور شد

 .یما نرسیده

 تنی خرچنگ در سه ماهه ابتدای امسال 51صادرات 

هزار تن آن را ماهیان مأکول و  50هزار تن آبزیان صادرشده، 57از : دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران تأکید کرد

 .دهد غیرمأکول تشکیل می

هزار تن آن شامل ماهیان  دهد و هشت یآال تشکیل م هزار تن از این صادرات را ماهیان کپور و قزل هفت: وی اظهار داشت

 .است... اسبی و ماهی، یال ماهی، مرکب، گربه غیرمأکولی چون ریبون

 .رسد های پودر ماهی به مصرف می ماهیان میکتوفیده جزو ماهیان غیرخوراکی هستند که بیشتر در کارخانه :خدایی همچنین گفت

شود که تا سه ماهه ابتدایی  تن خرچنگ صادر می 65تا  55ساالنه بین  :وی از صادرات خرچنگ رودخانه ارس خبر داد و افزود

 .تن از این آبزی صادر شده است 50امسال حدود 

 ها و گرانی ماهیان کنسروی کاهش واردات مساوی است با تعطیلی کارخانه

در سال جاری میزان واردات در مقایسه : دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران از تراز مثبت واردات خبر داد و خاطرنشان کرد

 .هزار تنی تاکنون به ثبت رسیده است 56ای که واردات  گونه با سال گذشته تغییری نداشته است؛ به

 .ماهیان است آبزیان وارداتی بیشتر تیالپیا و سالمون و تن: خدایی ادامه داد

 .تعطیل قرار دارند ، برخی کارخانه ها در حالت نیمهدلیل کاهش واردات ماهی غذای سالمتی است، اما به: وی تصریح کرد

 .ها، گران شدن ماهیان کنسروی و بیکاری را شاهد خواهیم بود در صورت ادامه کاهش واردات، تعطیلی کارخانه: خدایی یادآور شد

 آالی صادراتی ها برای حل مشکل قزل پیگیری روس



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 

118 
 

با وجود آنکه سازمان دامپزشکی پیگیر : آال خبر داد و تأکید کرد قزلهای روسی برای حل مشکل صادراتی  وی از پیگیری شرکت

 .های روسی نیز برای تسریع این موضوع در تالش هستند آال را در فهرست سبز قرار دهد، شرکت است قزل

و امیدواریم هرچه ها دارای مشتریان خاص است  آال از سوی روس ویژه میگو و قزل آبزیان ایرانی به: خدایی در پایان اظهار داشت

 ./تر روند صادراتی آنها تسریع شود سریع
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 صادرات و واردات
 ایسنا - 13۶۰مرداد  1۶: تاریخ

  انگاری در امضای یک پروتکل صادراتیانگاری در امضای یک پروتکل صادراتی  صادرکنندگان ایرانی در بازار روسیه با سهلصادرکنندگان ایرانی در بازار روسیه با سهلمخاطره بدنامی مخاطره بدنامی 

سازمان دامپزشکی معتقد است . آال به روسیه با اما و اگرهای فراوانی همراه است ویژه آبزیان پرورشی ازجمله قزل صادرات آبزیان به

بخش خصوصی، این سازمان در امضای پروتکل صادراتی به  هیچ مشکلی از بابت صادرات محصوالت آبزی وجود ندارد، اما از نظر

 .اندازه کافی، دقت نکرده است

سازمان . آال به روسیه با اما و اگرهای فراوانی همراه است ویژه آبزیان پرورشی ازجمله قزل صادرات آبزیان به

نظر بخش خصوصی، این دامپزشکی معتقد است هیچ مشکلی از بابت صادرات محصوالت آبزی وجود ندارد، اما از 

 .سازمان در امضای پروتکل صادراتی، به اندازه کافی دقت نکرده است

طبق پروتکلی که در تاریخ : وگو با خبرگار ایانا با اعالم این خبر گفت الملل سازمان دامپزشکی کشور امروز در گفت مدیرکل امور بین

سیه به امضا رسیده هیچ مشکلی برای صادرات آبزیان پرورشی و بین سازمان دامپزشکی ایران و دامپزشکی رو 20آذر سال  22

های صادرکننده باید موافقت کشور روسیه را برای  حسن اختیارزاده، با اشاره به اینکه شرکت.دریایی به این کشور وجود ندارد

 .سازمان دامپزشکی مربوط نیستاگر شرکتی از ایران نتواند از طرف این کشور، مجوز بگیرد دیگر به : صادرات کسب کنند، افزود

. ادعای سازمان دامپزشکی صحیح نیست: این در حالی است که دبیر کل اتحادیه صادرات آبزیان، در این باره به ایانا خاطرنشان کرد

 .اند زیرا مسووالن این سازمان در امضای پروتکل و تنظیم مفاد آن دقت الزم را به کار نبرده

 .آال نیامده است های دریایی و میگو ذکر شده و نامی از آبزیان دیگر مانند قزل در این پروتکل، تنها ماهی: داداکبر خدایی ادامه  علی

های  به گفته وی، حتی در سایت دامپزشکی روسیه نیز این مدارک وجود دارد؛ بنابراین سازمان دامپزشکی ایران بر افزودن نام ماهی

کند، اما تا این لحظه هنوز طرف روسی این موارد را به مدارک موجود در سایت خود  می پرورشی به فهرست اقالم صادراتی تالش

آال  تنی از ماهی قزل 055ای  دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان آبزیان با بیان اینکه حدود یک هفته است محموله.اضافه نکرده است

تواند به خاک این  پروتکل وجود دارد، ماهی نامبرده فعالً نمی دلیل مشکالتی که در اما به: آماده ارسال به روسیه است، تصریح کرد

تن  25پرداخت، پول  عنوان پیش هرچند طرف روسی که مانند ما از جزئیات درج شده در پروتکل اطالع نداشت به. کشور راه یابد

ه کالهبرداری متهم کنند، زیرا بخشی از با این اتفاقات، کم مانده ایران را ب: خدایی در پایان اظهار داشت.آن را پرداخت کرده است

مبلغ از طرف مشتری پرداخت شده، اما هنوز مجوز صادرات وجود ندارد که این موضوع، ممکن است بدنام شدن ایران در بازارهای 

 ./المللی را رقم بزند بین
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان – 13۶۰مرداد  1۹: تاریخ

  هزار تن خوراک دامهزار تن خوراک دام  99صادرات بیش از صادرات بیش از 

 .تن خوراک دام صادر شده است 064هزارو  8. 20ماه منتهی به خرداد سال  0طبق آمار گمرک در 

ماه منتهی به خرداد  0طبق آمار گمرک در اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،گروه  تجارت و کشاورزی. صنعت خبرنگار به گزارش

 .صادر شده است  تن خوراک دام 064هزارو  8. 20سال 

 .برای کشور ارز آوری داشته است 550،520،206،682و ارزش ریالی  0،804،042داد به ارزش دالری گفتنی است که این تع

 ارزش دالری  ارزش ریالی (کیلوگرم)وزن کشورطرف معامله ماه

 56،555 478،580،055 02،255 آذربایجان 5

 6،626 252،625،265 24،755 آذربایجان 5

 2،765 227،452،207 20،555 افغانستان 5

 85،682 2،585،070،025 500،688 افغانستان 5

 5،267،247 07،025،562،205 2،008،727 افغانستان 5

 5،252،822 06،027،207،257 2،022،254 ترکمنستان 5

 55،240 065،604،780 20،725 ترکمنستان 5

 20،055 855،028،055 46،285 ترکمنستان 5

 40،257 5،056،552،785 525،205 عراق 5

 47،055 5،467،008،055 28،555 عراق 5

 52،075 020،752،665 40،200 افغانستان 2

 270،650 7،665،708،060 085،085 افغانستان 2

 25،280 660،804،655 40،205 افغانستان 2

 8،055 228،402،055 0،555 ترکمنستان 2

 026،428 52،527،058،000 758،462 ترکمنستان 2

 48،644 5،440،425،527 20،272 ترکمنستان 2

 48،025 5،445،222،825 20،545 ترکمنستان 2

 07،645 5،585،706،768 88،026 عراق 2

 558،826 0،276،400،520 262،555 افغانستان 0

 08،256 5،860،562،265 550،752 افغانستان 0

  /news/fa/ir.yjc.www//:http0822578D%/7%B0%D7%A8% 
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 صادرات و واردات  
 خبرنگاران جوان - 13۶۰مرداد  18: تاریخ

  افزایش صادرات محصوالت جالیزی در گرو بهبود زیرساخت های حمل و نقلافزایش صادرات محصوالت جالیزی در گرو بهبود زیرساخت های حمل و نقل

پرداخت یارانه به باالبودن هزینه های حمل و نقل و عدم حمایت دولت در : رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی گفت

 .صادرکنندگان و نبود زیرساخت های الزم موجب کاهش صادرات محصوالت جالیزی و باغی شده است

اقتصادی باشگاه  گروهصنعت، تجارت و کشاورزی رضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی در گفتگو با خبرنگار 

عمده محصوالت جالیزی و باغی به کشورهای : با اشاره به وضعیت صادرات محصوالت جالیزی و باغی اظهارداشتخبرنگاران جوان، 

و قطر صادرات محصوالت  حوزه خلیج فارس صادر می شود که متاسفانه به سبب برخی مسائل سیاسی کشورهای عربستان، بحرین

درحال حاضر تنها بخشی از محصوالت میوه و تره بار به امارات صادر می شود ضمن اینکه تا : وی افزود.را ممنوع اعالم کردند

 .حدودی صادرات به بازار دبی متمرکز شده است

سال است که صادرات از کشورهای ثالث  سه: نورانی با اشاره به آنکه صادرات از بندر بوشهر به بحرین و قطر متوقف شده ، گفت

 .انجام می شود که از این رو هزینه های سرسام آور گریبانگیر صادرکنندگان شده است

صادرات به عراق به دلیل : رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی در خصوص صادرات محصوالت کشاورزی به عراق بیان کرد

 .ثبات نسبی برخوردار نیستبرخی سنگ اندازی ها ازجانب دولت عراق از 

بازار روسیه می تواند فرصتی بسیار ارزشمند برای کشور به ارمغان بیاورد که متاسفانه به سبب باال بودن هزینه های : وی ادامه داد

 .حمل و نقل و عدم حمایت دولت در پرداخت یارانه صادرات رشد چندانی نداشته است

به اروپا  75و اوایل دهه  85صادرات محصوالت جالیزی و باغی در اواخر دهه : ادپذیر افزودنورانی با اشاره به صادرات محصوالت فس

از جایگاه مخصوصی برخوردار بود چرا که این محصوالت از طریق هواپیمای کارگو به اروپا صادر می شدند که متاسفانه به سبب 

 .فرسوده شدن این هواپیماها بخشی از صادرات متوقف شده است

در بخش ریلی واگن : اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی با اشاره به صادرات محصوالت از طریق بخش ریلی تصریح کردرئیس 

یخچالی نداریم که این امر نشان دهنده ضعف در زیرساخت های صادرات است ضمن آنکه کانتینرهای یخچالی کشتیرانی نیز بسیار 

های تولید و رفع مشکالت به رنکینگ صادرات دست یابیم ،چرا  م با توجه به مزیتانتظار داری: وی در پایان یادآور شد.محدود است

 .که این امرنقش حائز اهمیتی در افزایش اشتغال و ارزآوری برای کشور به همراه دارد

/news/fa/ir.yjc.www//:http0852056D%/7%A8%D2% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/5719506/%D8%A7%D9%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 

122 
 

 صادرات و واردات
 فودپرس 13۶5مرداد ماه  2۵چهار شنبه 

  7171درصدی واردات موادغذایی و کشاورزی در بهار درصدی واردات موادغذایی و کشاورزی در بهار   99درصدی صادرات و کاهش درصدی صادرات و کاهش   5555رشد رشد 

: رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران از بهبود تراز تجاری محصوالت غذایی و کشاورزی خبر داد و گفت <مواد غذایی

 .امسال صادرات مواد غذایی کشاورزی سیر صعودی به خود گرفته استدر بهار 

آمارها نشان می دهد واردات محصوالت غذایی و کشاورزی نیز در سه ماهه اول سال جاری نسبت به مدت : کاوه زرگران افزود

کشاورزی و صنایع غذایی هزار تن محصوالت  052در سه ماهه ابتدای امسال، حدود : وی گفت.مشابه سال قبل کاهش یافته است

درصد و  55میلیون دالر از کشور صادر شده که به لحاظ وزنی نسبت به مدت مشابه سال قبل  06به ارزش بیش از یک میلیارد و 

به گزارش کانون انجمن های صنایع غذایی و به گفته رییس کمیسیون کشاورزی .درصد افزایش یافته است 58به لحاظ ارزشی 

صنایع و معادن تهران، تالش صنایع غذایی و کشاورزی کشور برای حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی و تقویت تولید اتاق بازرگانی، 

دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی با تاکید بر توانایی های صنایع غذایی و تبدیلی ایران با وجود رکود در کشور .ملی است

میلیون  252هزار تن محصوالت کشاورزی بوده و صنایع غذایی بیش از  462ود از مجموع صادرات سه ماهه اول امسال حد: گفت

درصد ارزش صادرات محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی  80بیش از : وی اضافه کرد.دالر به خارج از کشور صادرات داشته است

گوجه فرنگی ، سیب و زعفران بوده  متعلق به محصوالتی چون پسته، لبنیات، شیرینی و شکالت، خرما،( میلیون دالر755حدود )

صادرات محصوالت کشاورزی نظیر سیب، پرتقال، نارنگی، خرما، پسته و انگور خشک کرده و همچنین : زرگران افزود.است

  .محصوالت صنایع غذایی نظیر پنیر، ماست، شکالت و ویفر نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است

تی چون گوجه فرنگی، زعفران، سیب زمینی، پیاز، چای و انار و همچنین محصوالت صنایع غذایی به گفته وی، صادرات محصوال

 .نظیر بیسکویت، آب معدنی، بستنی، ماکارونی، فرآورده های گوشتی نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است

یران در سه ماهه اول امسال بوده اند، اضافه کشور مقصد صادراتی محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی ا 27وی با اعالم این که 

 .درصد صادرات محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی کشور به مقصد عراق و افغانستان بارگیری می شود 04بیش از : کرد

 کاهش واردات محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی** 

هزار تن  260طی این مدت حدود چهار میلیون و : گفت زرگران با اعالم کاهش واردات موادغذایی و کشاورزی در مدت یاد شده نیز

میلیون دالر وارد کشور شده که به لحاظ وزنی نسبت به مدت  25میلیارد و 2محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی به ارزش بیش از 

 .درصد کاهش یافته است 6مشابه سال قبل هفت درصد و به لحاظ ارزشی 

یی با تاکید بر اینکه واردات محصوالت کشاورزی بیشتر معطوف به کاالهای اساسی است، دبیر کل کانون انجمن های صنایع غذا

درصد ارزش واردات کشاورزی و صنایع غذایی مربوط به غالت، دانه های روغنی و روغن خام و همچنین کنجاله  68حدود : گفت

 .است که در رده کاالهای اساسی قرار می گیرند

 850هزار تن غالت به ارزش بیش از  474میلیون و  2در سه ماهه اول امسال، : ت به کشور گفتوی درباره جزییات واردات غال

درصد کاهش داشته  27درصد و به لحاظ ارزشی  25میلیون دالر وارد کشور شد که نسبت به مدت مشابه پارسال به لحاظ وزنی 

درصد از مجموع واردات  52درصد و گندم  27رصد، برنج د 02به گفته رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران، ذرت .است

 .غالت را در این دوره به خود اختصاص داده اند
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 05هزار تن به بیش از  54.0در سه ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، واردات دانه آفتابگردان از : زرگران ادامه داد

هزار تن  00هزار تن به کمتر از  60اردات روغن خام آفتابگردان از بیش از به گفته وی، این در حالی است که و.هزار تن رسید

 .رسیده و واردات این روغن کاهش یافته است

هزار تن وارد شد که واردات آن در بهار امسال به بیش  458در بهار پارسال : رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران افزود

هزار تن کاهش  05درصد کاهش نسبت به مدت مشابه به رقم  27واردات روغن خام سویا با  هزار تن رسید در حالی که 047از 

هزار تن رسیده  555.0درصدی نسبت به سال قبل به حدود  27واردات روغن پالم نیز با افزایش : زرگران ادامه داد.یافته است

میلیون دالر وارد  224هزار تن کنجاله به ارزش بیش از  088: وی درباره آمار کنجاله سویا در فصل بهار سال جاری نیز گفت .است

 .درصد و به لحاظ ارزشی دو درصد افزایش داشته است 22کشور شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزنی 
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 صنایع غذایی
 فودپرس 13۶5مرداد ماه  2۵چهار شنبه 

  7171درصدی واردات موادغذایی و کشاورزی در بهار درصدی واردات موادغذایی و کشاورزی در بهار   99درصدی صادرات و کاهش درصدی صادرات و کاهش   5555رشد رشد 

: داد و گفترییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران از بهبود تراز تجاری محصوالت غذایی و کشاورزی خبر  <مواد غذایی

 .در بهار امسال صادرات مواد غذایی کشاورزی سیر صعودی به خود گرفته است

آمارها نشان می دهد واردات محصوالت غذایی و کشاورزی نیز در سه ماهه اول سال جاری نسبت به مدت : کاوه زرگران افزود

 .مشابه سال قبل کاهش یافته است

 06هزار تن محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی به ارزش بیش از یک میلیارد و  052در سه ماهه ابتدای امسال، حدود : وی گفت

درصد افزایش  58درصد و به لحاظ ارزشی  55میلیون دالر از کشور صادر شده که به لحاظ وزنی نسبت به مدت مشابه سال قبل 

ورزی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران، به گزارش کانون انجمن های صنایع غذایی و به گفته رییس کمیسیون کشا.یافته است

 .تالش صنایع غذایی و کشاورزی کشور برای حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی و تقویت تولید ملی است

از : دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی با تاکید بر توانایی های صنایع غذایی و تبدیلی ایران با وجود رکود در کشور گفت

میلیون دالر به  252هزار تن محصوالت کشاورزی بوده و صنایع غذایی بیش از  462سه ماهه اول امسال حدود  مجموع صادرات

 .خارج از کشور صادرات داشته است

متعلق به ( میلیون دالر755حدود )درصد ارزش صادرات محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی  80بیش از : وی اضافه کرد

 .شیرینی و شکالت، خرما، گوجه فرنگی ، سیب و زعفران بوده است محصوالتی چون پسته، لبنیات،

صادرات محصوالت کشاورزی نظیر سیب، پرتقال، نارنگی، خرما، پسته و انگور خشک کرده و همچنین محصوالت : زرگران افزود

  .صنایع غذایی نظیر پنیر، ماست، شکالت و ویفر نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است

گفته وی، صادرات محصوالتی چون گوجه فرنگی، زعفران، سیب زمینی، پیاز، چای و انار و همچنین محصوالت صنایع غذایی  به

 .نظیر بیسکویت، آب معدنی، بستنی، ماکارونی، فرآورده های گوشتی نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است

کشاورزی و صنایع غذایی ایران در سه ماهه اول امسال بوده اند، اضافه کشور مقصد صادراتی محصوالت  27وی با اعالم این که 

 .درصد صادرات محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی کشور به مقصد عراق و افغانستان بارگیری می شود 04بیش از : کرد

 کاهش واردات محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی** 

هزار تن  260طی این مدت حدود چهار میلیون و : ورزی در مدت یاد شده نیز گفتزرگران با اعالم کاهش واردات موادغذایی و کشا

میلیون دالر وارد کشور شده که به لحاظ وزنی نسبت به مدت  25میلیارد و 2محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی به ارزش بیش از 

 .درصد کاهش یافته است 6مشابه سال قبل هفت درصد و به لحاظ ارزشی 

نون انجمن های صنایع غذایی با تاکید بر اینکه واردات محصوالت کشاورزی بیشتر معطوف به کاالهای اساسی است، دبیر کل کا

درصد ارزش واردات کشاورزی و صنایع غذایی مربوط به غالت، دانه های روغنی و روغن خام و همچنین کنجاله  68حدود : گفت

 .است که در رده کاالهای اساسی قرار می گیرند

 850هزار تن غالت به ارزش بیش از  474میلیون و  2در سه ماهه اول امسال، : درباره جزییات واردات غالت به کشور گفتوی 

درصد کاهش داشته  27درصد و به لحاظ ارزشی  25میلیون دالر وارد کشور شد که نسبت به مدت مشابه پارسال به لحاظ وزنی 
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درصد از مجموع واردات  52درصد و گندم  27درصد، برنج  02ازرگانی تهران، ذرت به گفته رییس کمیسیون کشاورزی اتاق ب.است

 .غالت را در این دوره به خود اختصاص داده اند

 05هزار تن به بیش از  54.0در سه ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، واردات دانه آفتابگردان از : زرگران ادامه داد

هزار تن  00هزار تن به کمتر از  60ی، این در حالی است که واردات روغن خام آفتابگردان از بیش از به گفته و.هزار تن رسید

 .رسیده و واردات این روغن کاهش یافته است

هزار تن وارد شد که واردات آن در بهار امسال به بیش  458در بهار پارسال : رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران افزود

هزار تن کاهش  05درصد کاهش نسبت به مدت مشابه به رقم  27هزار تن رسید در حالی که واردات روغن خام سویا با  047از 

هزار تن رسیده  555.0درصدی نسبت به سال قبل به حدود  27واردات روغن پالم نیز با افزایش : زرگران ادامه داد.یافته است

میلیون دالر وارد  224هزار تن کنجاله به ارزش بیش از  088: ر سال جاری نیز گفتوی درباره آمار کنجاله سویا در فصل بها .است

 .درصد و به لحاظ ارزشی دو درصد افزایش داشته است 22کشور شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزنی 

c=Id?aspx.Post/ir.oodpressf//:http8fa77b0c0554007774f28cf8 
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 صنایع غذایی
 فودپرس 13۶5مرداد ماه  1۶سه شنبه 

  ها استها است  رویکرد تولیدکنندگان صنایع غذایی کشور، کاهش قیمترویکرد تولیدکنندگان صنایع غذایی کشور، کاهش قیمت

اینکه چشم انداز صنایع غذایی کشور های صنفی صنایع غذایی ایران با بیان  رییس هیات مدیره کانون انجمن <صنایع غذایی

خواهند که قیمت محصوالتشان به هیچ عنوان افزایش پیدا نکند و  تولید کنندگان صنایع غذایی می: امیدوار کننده است، گفت

 .رویکردشان رویکرد کاهش قیمت هاست

خواند با تولید بیشتر، استفاده از  یتولیدکنندگان بخش صنایع غذایی کشور م: سید محمدرضا مرتضوی با اعالم این مطلب افزود

ها را پایین آورده و میزان مصرف و تولیدشان را باال ببرند و با این کار به  قیمت... مواد اولیه ارزان تر، اعتبارات بانکی بین المللی و 

های صنایع  پتانسیلهای صنفی صنایع غذایی ایران با بر شمردن ویژگی و  رییس هیات مدیره کانون انجمن.سود رسانی برسند

صنایع غذایی ایران از نظر گستردگی در تمام نقاط کشور به صورت یک نواخت پراکنده شده و از لحاظ : غذایی در ایران، اظهار کرد

 .های فراوانی وجود دارد در هر کدام از مناطق کشور ظرفیت سرزمینی و منابع طبیعی 

در حال حاضر در صنایع : های خوبی صورت گرفته، تصریح کرد یی کشور پیشرفتوی با بیان اینکه در سالهای اخیر در صنایع غذا

شود و ما کارشناسان  های روز دنیا استفاده می های مختلف از جمله صنایع آرد، آبمیو و لبنیات اکثرا از تکنولوژی غذایی و در رشته

های قدیم یک  ه صنایع غذایی ایران مثل ضرب المثلتوانم بگویم ک های صنایع غذایی تربیت کرده ایم و می خیلی خوبی در رشته

 .های جهانی داشته باشد را دارد تری در بازار اسب زین شده است و در معنا آمادگی اینکه نقش پرنگ

و به دلیل  تا امروز به دلیل قوانین و مقررات دست و پاگیر : مرتضوی مهمترین مشکل صنایع غذایی را تصدی گری دانست و افزود

های صادراتی آنچنان که  ه بخش هایی از صنایع غذایی متاسفانه در اختیار دولت است و همچنان ادامه پیدا کرده ما در بازاراینک

های بین المللی کال حضور نداشته ایم بلکه  البته این به این معنا نیست که در بازار: وی در ادامه تصریح کرد.باید توفیق نداشته ایم

 های عمده صادراتی کشور صنایع غذایی و تبدیلی واالن هم یکی از کاال

 .های مان در صنایع غذایی بیشتر استفاده کنیم وجود دارد محصوالت کشاورزی است اما امکان اینکه از ظرفیت

ع، های صنفی صنایع غذایی ایران با اشاره به برخی از قوانین دست و پاگیر بر سر راه این صنای رییس هیات مدیره کانون انجمن 

... تایین نرخ ماده اولیه و  کند و به طور مثال در تامین مواد اولیه یا  دولت در اتحادیه صنایع غذایی دخالت هایی می: بیان کرد

 .کند که این به رستگاری این صنعت ختم نخواهد شد دخل و تصرف می

های تولید و به طبع آن کاهش قیمت تمام  هزینهمرتضوی با بیان اینکه همه تولید کنندگان در صنایع غذایی عالقه مند به کاهش 

کنم ما باید در  با توجه به اینکه نرخ مواد اولیه در دنیا رو به کاهش است، من فکر می: شده و فروش بیشتر هستند، خاطرنشان کرد

خواهند که قیمت  االن تولید کنندگان صنایع غذایی می . این زمینه آزاد باشیم تا بتوانیم توفیقات بهتری به دست آوریم

خواند با تولید بیشتر، استفاده از  آنها می. محصوالتشان به هیچ عنوان افزایش پیدا نکند و رویکردشان رویکرد کاهش قیمت هاست

بردن ها را پایین آورده و میزان مصرف و تولیدشان را باال ببرند و با باال قیمت... مواد اولیه ارزان تر، اعتبارات بانکی بین المللی و 

اقتصاد و جیب مردم یک محدودیتی دارد و اینکه ما مدام : وی در این خصوص اضافه کرد.میزان مصرف به سود رسانی برسند

های تولید را از این طریق جبران کنیم و با ارزش افزوده کم بخواهیم اقتصاد صنایع  قیمت مواد اولیه را باال ببریم و بخواهیم هزینه

 .این در نهایت فشار ش روی دوش مردم خواهد بودغذایی را جبران کنیم، 

همه جای دنیا این تجربه وجود دارد که نباید : قانون اساسی، خاطر نشان کرد 44مرتضوی با تاکید بر اجرای صحیح اصل 

لت کنند های بزرگی که وابسته دولت هستند در اقتصاد دخا ها و شرکت های مختلف حاکمیت، اعم از دولت، سایر قوا، بنگاه بخش
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شود در خدمت مردم و اقتصاد بود و ماجرا  های اقتصادی گره بخورد آن وقت دیگر نمی چرا که اگر منافع دولت با منافع بخش

 .و اقتصاد در خدمت قدرت و سیاست خواهد افتاد و آنگاه به زیان مردم خواهد بود برعکس شده 

: قرار گرفتن دولت در کنار اقتصاد نتایج خوبی نخواهد داشت، اضافه کرداین مقام مسئول در اتحادیه صنایع غذایی با بیان اینکه 

شود، البته حسن نیت وجود دارد  های مختلف حاکمیت در اقتصاد پر رنگ شود نتیجه برعکس می همین که نقش دولت و دستگاه

  .دهد، منفی است ولی خب عکس عملی که اقتصاد از خودش نشان می

باید یک مقداری شرایط : اقتصادی و جشم انداز صنایع غذایی ابراز امیدواری کرد و اظهار داشتمرتضوی نسبت به روند رشد 

اقتصادی کشور عادی شود و همانطور که دکتر روحانی گفتند تا حاال مردم در خدمت سیاست بوده اند و از این به بعد سیاست باید 

کنم که ما نتایج بهتری خواهیم گرفت و سالهای پیش رو  فکر میمن . های آنها قرار دهد در خدمت مردم باشد و نان در سفره

 .سالهای بهتری برای صنایع غذایی کشورمان است

ae=Id?aspx.Post/ir.foodpress//:http2bbfa0ce7045bc756 
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 عسل
 فارس - ۶۰/۵۰/2۵:  تاریخ

  انتقاد به تنزل استاندارد عسل از اجباری به تشویقی انتقاد به تنزل استاندارد عسل از اجباری به تشویقی / / اندازی آزمایشگاه مرجع عسلاندازی آزمایشگاه مرجع عسل  راهراه
به دنبال ایجاد آزمایشگاه مرجع عسل در کشور هستیم تا مردم بتوانند به کیفیت عسل مصرفی : معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت

، حسن رکنی بعدازظهر امروز در نشست ملی هماهنگی و آغاز اجرای خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی . اطمینان کنند

باید به طور مستمر، : های طرح توسعه کسب و کار در صنعت زنبورداری در محل وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد پروژه

 .ی مختلف امور دام از جمله پرورش زنبور عسل در دستورکار قرار دهیمها های الزم را در حوزه بازآموزی و آموزش

صنعت زنبورداری فقط به تولید محصول عسل یا ژل رویال : وی به مزایای باال و ارزش افزوده عسل در کشور اشاره کرد و گفت

افشانی و ازدیاد  کند، در حوزه گرده میای که این حشره ایجاد  درصد ارزش افزوده 25شود و براساس نگاه متخصصان  خالصه نمی

 .محصوالت باغی است که برای کل محصوالت کشاورزی ارزش باالیی دارد

 4که  شود هزار تن عسل در کشور تولید می 99ساالنه نزدیک به : وی به آمارو ارقام تولید عسل در کشور اشاره کرد و گفت

 .هزار تن است 655که کل تولید عسل در دنیا یک میلیون و ایم، چرا  درصد تولید دنیا را به خود اختصاص داده

سرانه مصرف عسل نزدیک به یک کیلوگرم : معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین به سرانه مصرف عسل در کشور اشاره کرد و گفت

دهد  هستیم که نشان میاست و با آنکه چهارمین کلنی زنبور عسل در دنیا را داریم، اما هفتمین کشور تولیدکننده عسل در دنیا 

 .عملکرد خوبی در تولید نداریم

توانیم اطمینان بیشتری به مردم  با ایجاد این آزمایشگاه می: در کشور خبر داد و گفت( رفرنس)وی از ایجاد آزمایشگاه مرجع عسل 

 .از کیفیت عسل مورد مصرف بدهیم

 9۵ :ایران به اهمیت صنعت زنبورداری اشاره کرد و گفت در ادامه این نشست، عفت رئیسی سرحدی رئیس اتحادیه زنبورداران

 0هزار نفر در صنایع وابسته به آن مشغول به کارند و امیدواریم که در طرح جدید  2و  کنند هزار زنبوردار در کشور فعالیت می

 .هزار شغل جدید در حوزه زنبورداری ایجاد شود

هزار کندوی زنبور  055میلیون و  6: ست که کامالً خودکفاست، خاطرنشان کردهایی ا وی با بیان اینکه زنبورداری از معدود شغل

 .کند برابر به بهبود وضعیت و تولید گیاهان در سراسر کشور کمک می 540عسل بعد از کشور چین داریم و زنبور عسل 

اشاره کرد و از ربیعی وزیر کار، رفاه و  ای زنبورداران هم مدیرعامل اتحادیه زنبورداران ایران به نبود امنیت شغلی و مشکالت بیمه

 .تعاون خواست تا فکری به حال وضعیت بیمه زنبورداران بکند

اکنون استاندارد عسل را از استاندارد اجباری به : او در بخش دیگری از سخنان خود همچنین از اداره استاندارد انتقاد کرده و گفت

 .اند استاندارد تشویقی تنزل داده

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http50205025555050 
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 قارچ
 خبرنگاران جوان - 13۶۰مرداد  22: تاریخ

  کفه قیمت قارچ باال رفتکفه قیمت قارچ باال رفت

شدید فصل تابستان و عدم تجهیز سالن های تولید به دمای مناسب و  گرمای:رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ ایران گفت

 .هزار تومان افزایش یابد 7کاهش افت تولید موجب شد قیمت هر کیلو قارچ به مرز 

اقتصادی باشگاه گروه  تجارت و کشاورزیصنعت، محمدحسن افشار رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ ایران در گفتگو با خبرنگار 

با توجه به گرمای شدید فصل تابستان تولید قارچ افت : با اشاره به وضعیت قیمت قارچ در بازار اظهار داشت خبرنگاران جوان،

 .فاحشی پیدا کرده به طوریکه تقاضا بر عرضه فزونی داشته است

تن برسد  055تن بوده که همواره پیش بینی می شد که این رقم امسال به  455میانگین تولید روزانه قارچ سال گذشته : وی افزود

 .تولید صورت گرفته است تن معادل یک چهارم واقعی  555،این درحالیست که تنها براساس آمار موجود روزانه 

رمای شدید فصل تابستان و عدم تجهیز سالن های تولید به دمای مناسب و کاهش گ: افشار با اشاره به قیمت قارچ در بازار گفت

 .هزار تومان افزایش یابد 7افت تولید موجب شد قیمت هر کیلو قارچ به مرز 

با خنک شدن هوا و کاهش دما در ماه آتی پیش بینی : رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ در خصوص پیش بینی تولید بیان کرد

هزار تومان تقلیل خواهد  6الی  0تن برسد که به دنبال افزایش تولید نرخ هر کیلو قارچ به  055ه تولید روزانه به حداقل می شود ک

عمده ترین صادرات قارچ کشور به عراق صورت می گیرد که متاسفانه به سبب : وی با اشاره به صادرات قارچ تصریح کرد.یافت

 .شده استگرمای شدید هوا و فرهنگ مصرف متوقف 

/news/fa/ir.yjc.www//:http0824855A%DA%/2% 
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 گل و گیاهان صنعتی
 ایسنا - 13۶۰مرداد  1۱: تاریخ

  نوبت انحصار به قاچاق گل و گیاه رسیدنوبت انحصار به قاچاق گل و گیاه رسید/ / تنور داغ قاچاق کاکتوس و بامبو از اربیل عراقتنور داغ قاچاق کاکتوس و بامبو از اربیل عراق

بریده،  قاچاق آن هم از نوع گل و گیاهش این روزها بازار داغی دارد که احدی را یارای مقابله نیست، واردات پیاز گل، گل شاخه

های گلدانی در پوشش مجوزهای دولتی کم بود، حاال قاچاق کاکتوس، آن هم کانتینرکانتینر بالی آسمانی دیگری است که  انواع گل

 .ازار شده استباعث بهت و حیرت فعاالن ب

 :فاطمه مهردادیان -( ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران 

بریده،  قاچاق آن هم از نوع گل و گیاهش این روزها بازار داغی دارد که احدی را یارای مقابله نیست، واردات پیاز گل، گل شاخه

کانتینرکانتینر بالی آسمانی دیگری است که های گلدانی در پوشش مجوزهای دولتی کم بود، حاال قاچاق کاکتوس، آن هم  انواع گل

 .باعث بهت و حیرت فعاالن بازار شده است

بامبو به کشور جزو فهرست  بریده ارکیده یا بامبو یا الکی جالب آنجا است که اگر وزارت جهاد کشاورزی پذیرفته واردات گل شاخه

سانی در داخل کشور با اندکی کنترل قابل تکثیر و پرورش آ قاچاق قرار گیرد، هنوز تکلیف کاکتوس روشن نیست، کاکتوسی که به

درصد جمعیت کشور را  25.7تواند فرصت شغلی ارزانی برای درآمدزایی خیل گسترده بیکاران که به گواه مرکز آمار  است و می

 .گذریم آسانی می پشت سر گذاشته به

 اربیل عراق بازار قاچاق کاکتوس

اند، هرچند از  هان زینتی این روزها آنچنان داغ است که برای خود انحصاری نیز تعریف کردهواردات گسترده و قاچاق گل و گیا

هایی در دست است، اما تولیدکنندگان معتقدند مرز عراق نشت بزرگی برای  پشت پرده انحصار سه نفره واردات کاکتوس نشانه

 .قاچاق کاکتوس پیدا کرده است

در حالی که تولید و تکثیر کاکتوس پس از ورود بذر مادری در : گوید و با خبرنگار ایانا میوگ دهنده گل و گیاه در گفت یک پرورش

ویژه انواع کاکتوس بازار  گونه گل و گیاه زینتی به های گذشته در دستور کار تولیدکنندگان قرار گرفته است، اما واردات سیل سال

وقتی کانتینرکانتینر کاکتوس وارداتی بدون پرداخت عوارض : یدافزا محمد امیری می.پذیر کرده است شدت آسیب داخلی را به

رسد، مجالی برای درآمدزایی تولیدکنندگان داخلی  سوم قیمت تولیدی به فروش می مستقیم از عراق یا ترکیه در بازار ایران با یک

ویژه کاکتوس  ردات قاچاق گل و گیاه بهنفره حاکم بر بازار وا ها حاکی از انحصار سه شنیده: کند وی خاطرنشان می.ماند باقی نمی

ترین  توانند بهترین و متنوع وقتی تولیدکنندگان می: دهد امیری ادامه می.است که هنوز دالیل عدم برخورد با آنها روشن نیست

تواند  ای چه توضیحی می های فعلی دنیا را در فضای داخلی تکثیر و پرورش دهند، واردات آن هم در چنین قد و قواره کاکتوس

گذاری بیش  ای، قرمز، الکتیا دفرمه و افورا دارد، با وجود سرمایه های میله داشته باشد؟این تولیدکننده که در گلخانه خود کاکتوس

 .از یک میلیارد ریال در آستانه ورشکستگی است

ای  در کنار آن قرار بگیرد، چاره شرایط فروش گل و گیاه در ایران چندان مساعد نیست، اگر واردات قاچاق نیز: کند وی تصریح می

صورت رسمی و غیررسمی باعث شده تولیدکنندگان داخلی نتوانند از همان  رویه گل به واردات بی.جز ترک این حرفه وجود ندارد

دگی حاال قاچاق آن هم از عراق و از مرز اربیل به این گستر. برداری بازار در داخل استفاده حداکثری کند های کوچک بهره فرصت

 ماند، جز انگشت تعجب به دندان گزیدن چه واکنش دیگری دارد؟ چرا از چشم ستاد قاچاق کاال به دور می

 کاکتوس جزو فهرست قاچاق قرار گیرد



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 

132 
 

مسئله اساسی آنجا است که واردات گل به شکل رسمی در قالب مجوزهای صادرشده از سوی سازمان حفظ نباتات باعث شده اقالم 

 .شش دیگری وارد بازار شودممنوعه نیز در پو

بارها رایزنی با سازمان حفظ نباتات و دفتر گل و : گوید وگو با خبرنگار ایانا می مدیرعامل اتحادیه گل و گیاه تهران امروز در گفت

اما  گیاه زینتی وزارت جهاد کشاورزی تقاضا شده واردات گل و گیاه ساماندهی شود و فهرست اقالم قاچاق به روشنی اعالم شود،

های گلدانی بونسای ممنوع اعالم  در حالی که واردات گل: افزاید محمدی می غالمحسین سلطان.تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده است

 .کنند های مختلف بونسای را با عنوان فیکوس وارد کشور می اطالعی مأموران گمرک استفاده کرده و گونه شده، واردکنندگان از بی

گیرد و بهترین راه با توجه  در قالب مجوزهای رسمی، واردات اقالم ممنوعه نیز به کشور به وفور صورت می: کند وی خاطرنشان می

 .های اقالم گل است داران داخلی به بازارهای کشور، ممنوعیت واردات همه گونه دهی گلخانه به توانایی پاسخ

 واردات پیاز گل از کشورهای جنوب شرقی آسیا

توانند بهترین پیازهای ممکن را با کیفیت  در حالی که تولیدکنندگان داخلی می: دهد و گیاه تهران ادامه میمدیرعامل اتحادیه گل 

ممتاز در داخل کشور تولید کنند، واردکنندگان اقدام به انتقال پیاز گل از کشور هلند به شکل رسمی و از کشورهای جنوب شرقی 

کنند که باعث متضرر شدن  ستان از طریق قاچاق و از بندر امام خمینی به کشور میآسیا ازجمله تایلند، مالزی و اندونزی و هندو

 .تولیدکنندگان داخلی شده است

گرفته است،  با وجود مکاتباتی که با سازمان حفظ نباتات برای عدم مجوز واردات پیاز گل صورت: کند محمدی تصریح می  سلطان

 .شود نیز برای قاچاقچیان پیاز گل فراهم میای  همچنان مجوز واردات داده شده و بهانه

 قاچاق گل ارکیده به کشور

صورت غیررسمی ادامه دارد، چنانکه واردات گل ارکیده  بریده به کشور نیز به در کمال شگفتی، واردات گل شاخه: شود وی یادآور می

 .تولیدکنندگان داخلی گرفته استدر حجم قابل توجهی به داخل کشور گزارش شده که فرصت عرضه گل را از 

پیچیدن عطر گل قاچاق در داخل کشور در حالی امکان تولید گل در داخل کشور وجود دارد، در : کند محمدی تأکید می سلطان

های  شود که با توجه به سرعت توسعه در گلخانه های کشور می های سنتی باعث عقب نگه داشته شدن گلخانه کنار گلخانه

 .توان گفت فلج کردن تولید گل در داخل کشور است قه نظیر ترکیه و هندوستان میکشورهای منط

 کاکتوس جزو گیاهان قاچاق است

بامبو در فهرست قاچاق گیاهان قرار  کاکتوس، بامبو و الکی: گوید مدیرکل دفتر گلخانه گیاهان دارویی و قارچ معاونت باغبانی نیز می

 .پذیر نیست امکانوجه  دارد و واردات رسمی آن به هیچ

برای واردات رسمی گل و گیاه حتماً باید این دفتر مجوز صادر کرده و سازمان حفظ نباتات و مؤسسه ثبت و : افزاید محمد کیایی می

صورت رسمی  گواهی بذر مجوز آن را صادر کنند، این در حالی است که تاکنون گزارشی از ورود گل و گیاه در حجم گسترده چه به

 .رسمی نرسیده استو چه غیر

 واردات گسترده کاکتوس ادعاست

ماند؛ با این  واردات گسترده کاکتوس با توجه به حجم اندک خریداران و متقاضیان آن، بیشتر به ادعا می: کند وی خاطرنشان می

 .ی برخورد خواهد کردحال، این دفتر و همچنین معاونت بازرگانی وزارتخانه در کنار ستاد مبارزه با کاالی قاچاق با چنین تخلف

اگر مدارک مستندی از افراد : دهد کیایی در پاسخ به این پرسش که آیا انحصاری در واردات گل و گیاه وجود دارد یا خیر، ادامه می

 .کند واردکننده و ایجاد انحصار وجود دارد، این دفتر آمادگی خود را برای مقابله و برخورد قانونی با آن اعالم می
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اکنون تولید کاکتوس در حجم قابل توجه : کند تواند جزو مشاغل خانگی باشد، تصریح می د است پرورش کاکتوس نمیوی که معتق

در استان مرکزی و شهرستان محالت وجود دارد و با هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی، واردات گل و گیاه ممنوع است، چه 

 !/تریلی صورت تریلی برسد به قاچاق آن به

/news/fa/ir.iana.www//:http00570D%/7%D%AA2%76% 
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 گندم
 ایسنا - 13۶۰مرداد  18: تاریخ

خرید تضمینی گندم داخلی از میزان مصرف ساالنه خرید تضمینی گندم داخلی از میزان مصرف ساالنه / / هزار تن رسیدهزار تن رسید  022022میلیون و میلیون و   5252آمار خرید گندم به آمار خرید گندم به 

  پیشی گرفتپیشی گرفت

 .هزار تن رسید 255میلیون و  55آمار خرید گندم به 

 .هزار تن رسید 022میلیون و  52آمار خرید گندم به 

برای : میلیون تن گذشت گفت 55به گزارش ایانا، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان اینکه خرید تضمینی گندم از مرز 

بار طی چند سال اخیر، خرید تضمینی گندم داخلی از میزان مصرف ساالنه پیشی گرفته و از واردات این کاالی استراتژیک  نخستین

 .ایم نیاز شده به کشور بی

امسال تا : هزار تن گندم خریداری شده بود، افزود 75علی قنبری با بیان اینکه در پایان فصل خرید سال گذشته هشت میلیون و 

هزار تن از این محصول از گندمکاران تحویل و خریداری شده که نسبت به خرید پایان فصل  255میلیون و  55این موقع از فصل، 

 .افزایش یافته است( درصد 20)گذشته، حدود دو میلیون تن 

های  هزار میلیارد ریال از بهای گندم 65 :هزار میلیارد ریال اعالم کرد و ادامه داد 522شده را بیش از  های خریداری وی ارزش گندم

مستمر صورت  شده با اولویت تحویل گندم به مراکز خرید شرکت در سراسر کشور به های خریداری واریزشده و مانده مطالبات گندم

 .شود و مرور پرداخت می

میلیون تن، پیشرو در خرید گندم در  2.8های خوزستان و گلستان را با خرید مجموع بیش از  معاون وزیر جهاد کشاورزی، استان

هزار تن،  040هزار تن، گلستان یک میلیون و  026مراکز خرید استان خوزستان یک میلیون و : کشور برشمرد و خاطرنشان کرد

استان بیشترین  05هزار تن گندم از کشاورزان تحویل و در بین  642هزار تن و کردستان  628هزار تن، کرمانشاه  782فارس 

 .اند خرید را داشته

هایی هستند که خرید  های خراسان رضوی، آذربایجان غربی، اردبیل، لرستان و همدان نیز ازجمله استان استان: قنبری تصریح کرد

 .ستانه نیم میلیون تن قرار گرفته یا از آن فراتر رفته استگندم در آنها در آ

و در قالب بیش ( استان 05)مرکز خرید مستقر در سراسر کشور  505هزار و  میلیون تن گندم توسط یک55بیش از : وی یادآور شد

 .سازی شده است ههزار محموله از کشاورزان تحویل و در مراکز استاندارد نگهداری گندم، ذخیر 480از یک میلیون و 

ها کماکان در حال  خرید تضمینی گندم هم اکنون در کشور ادامه دارد و مراکز خرید مستقر این شرکت در استان: قنبریتأکید کرد

 .تحویل و خرید این محصول هستند

بر مصرف ساالنه ذخایر گندم اکنون مازاد  با خرید این میزان گندم و با توجه به موجودی ابتدای سال، هم: وی در پایان اظهار داشت

 ./داریم که در صورت موافقت و اخذ مجوز از سوی دولت، امکان صادرات حداقل دو میلیون تن گندم توسط این شرکت فراهم است

/news/fa/ir.iana.www//:http00525D%/7%A2% 
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 گندم
 ایسنا - 13۶۰رداد م 18: تاریخ

پرداخت پول گندمکاران و چایکاران با خروج از پرداخت پول گندمکاران و چایکاران با خروج از / / میلیارد تومانی دولت بابت بهای گندممیلیارد تومانی دولت بابت بهای گندم  61226122بدهی بدهی 

  های نفتیهای نفتی  تحریمتحریم

 .درصد پول آن هنوز پرداخت نشده است 05درصدی تولید گندم را در کشور شاهد هستیم،  00با وجود آنکه رشد 

 .درصد پول آن هنوز پرداخت نشده است 12درصدی تولید گندم را در کشور شاهد هستیم،  ۵1با وجود آنکه رشد 

به گزارش خبرنگار ایانا، رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه مطبوعاتی صبح امروز پیرامون الیحه برنامه ششم توسعه و 

عنوان دو  در بخش کشاورزی گندم و چای به: به سخن پرداخت و گفت 20های اقتصاد مقاومتی و تشریح قانون بودجه  سیاست

هزار تن گندم به نرخ تضمینی خریده شد که تاکنون  505میلیون و  55کاالهای راهبردی است و از ابتدای سال جاری تاکنون 

زان بدهکار میلیارد تومان بهای گندم به کشاور 755هزار و  کاران پرداخت شده و هنوز شش میلیارد تومان پول گندم 20هزار و  شش

رو شده  درصد روبه 00.2خرید تضمینی گندم نسبت به مشابه سال قبل از نظر وزنی با افزایش : محمدباقر نوبخت افزود.هستیم

 .شوند نیاز می است که اگر همین روند در بخش خرید گندم ادامه یابد، گندمکاران از واردات این کاالی راهبردی بی

میلیارد تومان از چایکاران خریداری شد که از  560تن چای با ارزش  055هزار و  25بیش از  تا صبح امروز: وی خاطرنشان کرد

 .میلیارد تومان از مطالبات آنها پرداخت شده است 545این مبلغ 

از های جاری کشور را پرداخت کنیم، بخش قابل توجهی  ایم پول گندم گندمکاران و هزینه امروز اگر موفق شده: نوبخت ادامه داد

های جاری و  ایم و توانستیم پول نقد را به ریال تبدیل و آن را خرج هزینه آن به خاطر آن است که از تحریم نفتی خارج شده

شود، اما آمار بخش  آمار رشد اقتصادی فصل بهار تاکنون قطعی نشده و تا هفته آینده اعالم می: وی تصریح کرد.عمرانی کنیم

 .بخش استکشاورزی مؤید رشد خوب در این 

 دهد خودکفایی قاطعیت در مذاکراتی نظیر برجام را افزایش می

طوری که  در اقتصاد مقاومتی مسئله امنیت غذایی و خودکفایی بسیار مورد تأکید بوده است، به: معاون رئیس جمهوری یادآور شد

کشاورزی و ذخیره گندم اختصاص دادند؛ های گذشته رهبری و دولت سه میلیارد دالر از صندوق توسعه ملی را برای امر  در سال

 .تواند قدرت یک کشور را باال برده و حتی قاطعیت ما را در مذاکراتی نظیر برجام افزایش دهد خودکفایی می

گذاری مستقیم  میلیون دالر سرمایه 225طرح کشور تنها  45در  20نوبخت با بیان اینکه پیش از اجرای برجام یعنی در سال 

گذاری مستقیم  میلیون دالر سرمایه 855میلیارد و  6طرح در مجموع  60در  24اما در سال : ده است، تأکید کردخارجی انجام ش

 .خارجی صورت گرفته است

با زورگویی میزان صادرات نفت خام کشور را به یک میلیون : ها را تحریم نفتی ذکر کرد و اظهار داشت ترین تحریم وی یکی از بزرگ

قصد داشتند کاهش صادرات نفت . کردیم میلیون بشکه نفت صادر می 2.0ل دهند، در حالی که ما پیش از آن بشکه در روز تقلی

ایران را به حدی ادامه دهند که مجبور شویم نفت را در برابر غذا بفروشیم، اما نخستین کار دولت این بود که جلوی کاهش صادرات 

هزار بشکه در روز بود اشاره  255ت نفت در سال گذشته که حدود یک میلیون و نوبخت در پایان به تولید و صادرا.نفتی را گرفت

کنیم که  هزار بشکه نفت صادر می 067این در حالی است که در چهار ماهه نخست امسال روزانه حدود دو میلیون و : کرد و گفت

 ./نسبت به سال گذشته دو برابر شده است

/news/fa/ir.iana.www//:http00557D%/7%A7%D7%AF 
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 گندم
 ایرنا 18/۵5/13۶5: تاریخ خبر

  وضعیت بهداشتی گندم سیلوها بررسی می شود وضعیت بهداشتی گندم سیلوها بررسی می شود 

تمام : کارشناس ارشد تغذیه اداره نظارت و ارزیابی مواد غذایی و آشامیدنی با منشاء گیاهی سازمان غذا و دارو گفت -ایرنا  -تهران 

 . از نظر بهداشتی مورد ارزیابی قرار می گیرد( سیلوها)گندم های وارده به کارخانه های آردسازی و همچنین مراکز ذخیره سازی 

از آنجا که عالوه بر تامین امنیت مواد غذایی در کشور تضمین سالمت و ایمنی : ه ایرنا، زهره پوراحمد افزودبه گزارش روز دوشنب

مواد غذایی حائز اهمیت است بنابراین گندم های وارده به کارخانه های آردسازی و همچنین مراکز ذخیره سازی از نظر مقدار 

 .ین ها، کپک و سایر عوامل خطر زا مانند سن زدگی، بررسی می شوندفلزات سنگین آالینده سرب و کادمیوم، مایکوتوکس

این بررسی های طبق مقررات و دستورالعمل های اعالم شده به معاونت های غذا و داروی دانشگاه های علوم : پور احمد گفت

 .پزشکی سراسر کشور انجام می شود

های بهداشتی هستند و مسئول فنی این سیلوها، پروانه خود را از سیلوهای نگهداری گندم مشمول اخذ پروانه : وی خاطرنشان کرد

 .معاونت های غذا ودارو اخذ کرده اند

: به گزارش سازمان غذا و دارو، کارشناس ارشد تغذیه اداره نظارت و ارزیابی مواد غذایی و آشامیدنی با منشاء گیاهی یادآور شد

 . صرف می شود که حدود هفت میلیون تن آن جهت مصارف نانوایی استمیلیون تن گندم در کشور م 55تا  55ساالنه حدود 

 .گندم های وارداتی سال گذشته در مبادی ورودی مورد کنترل های الزم قرار گرفته است: پور احمد اظهار کرد

/News/fa/ir.irna.www//:http72575526/ 
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 گندم
  ایرنا 1۶/۵5/13۶5: تاریخ خبر

  رکورد تولید گندم در کشور شکسته شد رکورد تولید گندم در کشور شکسته شد : : حجتیحجتی

هزار تن شکسته  3۵۵میلیون و  1۵امسال رکورد تولید گندم در کشور با عبور از مرز : وزیر جهاد کشاورزی گفت -ایرنا  -قزوین 

 . شد

از مزرعه تولید بذرهای هیبریدی خربزه و ملون در شهرستان تاکستان  به گزارش ایرنا، محمود حجتی روز سه شنبه در بازدید

 .تالش داریم تا با تامین منابع مورد نیاز، سایر بدهی باقیمانده به کشاورزان را بابت خرید تضمینی گندم پرداخت کنیم: افزود

این درحالی : هزار تن فراتر رفت، ادامه داد 055میلیون و  55وی با بیان اینکه رکورد تولید گندم در کشور امسال شکسته و از مرز 

 .میلیون تن رسید 7هزار تن گندم در کشور تولید و این میزان در سال گذشته نیز به  855، چهار میلیون و 22است که در سال 

رد ریال پرداخت هزار میلیا 65: وی با اشاره به پرداخت نیمی از بدهی دولت به کشاورزان بابت خرید تضمینی گندم، یادآور شد

 .بوده است 22برابر مجموع خرید گندم تضمینی دولت از کشاورزان در سال  5.0شده به کشاورزان در این رابطه برابر با 

در شهرستان تاکستان برای نخستین بار شاهد فراهم شدن : حجتی با تاکید بر کاهش وابستگی کشور به واردات بذر، اضافه کرد

 .ریدی هستیم و امیدواریم این موضوع را در سایر نقاط کشور نیز شاهد باشیمامکان تولید بذرهای هیب

به گفته وی، سهم تولید محصوالت کشور در دسته صیفی جات با بذر هیبریدی باعث افزایش مقاومت آنها به آفت ها و افزایش 

سال گذشته با : ای انگور در تاکستان، افزودوزیر جهاد کشاورزی در ادامه با اشاره به داربستی کردن باغ ه.میزان تولید می شود

حمایت این وزارتخانه، سه هزار هکتار از تاکستان های موجود در این شهرستان داربستی شد و امسال نیز امیدواریم با برنامه ریزی 

باید با استفاده : توی همچنین با اشاره به کشت صیفی جات در برخی مزارع این منطقه، گف.های انجام شده این رقم افزایش یابد

 .از روش های نو و با اجرای سامانه های مدرن بتوانیم عملکرد کشت این دسته از محصوالت را با کاهش مصرف آب، افزایش دهیم

به عنوان نمونه ما نمی توانیم ساالنه : وی ضمن درخواست از کشاورزان جهت مدیریت در بازاریابی محصوالت هیبریدی، اضافه کرد

تن گوجه فرنگی را در یک زمان محدود تولید و همه آنها را به صورت تازه خواری، مصرف کنیم و از این رو باید به طور  میلیون ها

وزیر جهاد کشاورزی در بخش پایانی سخنان خود، .قطع بر روی بازاریابی و صادرات محصوالت و نیز تقویت صنایع تبدیلی کار کنیم

ای تولید انواع بذر به عنوان اصلی ترین نهاده بخش کشاروزی از سیاست های مهم این حمایت از بخش خصوصی بر: یادآور شد

محمود حجتی روز سه شنبه به منظور بازدید از مزرعه ای که برای نخستین مرتبه در کشور با استفاده از بذرهای .وزارتخانه است

 . ه استهیبریدی اقدام به کشت محصول خربزه کرده بود به استان قزوین سفر کرد

 .هکتار زمین کشاورزی و دو هزار بهره بردار دارد 472استان قزوین 

 .کیلومتری جنوب غربی استان قزوین واقع شده است 00شهرستان تاکستان در 

/News/fa/ir.irna.www//:http72575056/ 
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 گندم
 فارس - ۶۰/۵۰/1۱:  تاریخ

درصد پول کشاورزان پرداخت نشده درصد پول کشاورزان پرداخت نشده   1212هنوز هنوز / / میلیون تن گذشتمیلیون تن گذشت5252درصد افزایش از مرز درصد افزایش از مرز   0101خرید گندم با خرید گندم با 

  استاست
با خرید این میزان : میلیون تن گذشت، گفت 55مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان اینکه خرید تضمینی گندم از مرز  

 . میلیون تن گندم فراهم است 2گندم و با توجه به موجودی ابتدای سال، امکان صادرات حداقل 

علی قنبری با بیان اینکه خرید تضمینی  ازرگانی دولتی ایرانشرکت ب، به نقل از خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

برای اولین بار طی چند سال اخیر، خرید تضمینی گندم داخلی از میزان مصرف : میلیون تن گذشت، اظهار کرد 55گندم از مرز 

 .سالیانه پیشی گرفته و از واردات این کاالی استراتژیک به کشور بی نیازی حاصل شد

هزار تن گندم خریداری  75میلیون و  7شرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان اینکه در پایان فصل خرید سال گذشته مدیرعامل 

هزار تن از این محصول از گندمکاران تحویل و خریداری شده که نسبت به  62میلیون و  55امسال تا این موقع : شده بود، افزود

 .افزایش یافته است( درصد 20)میلیون تن  2خرید پایان فصل گذشته، حدود 

 62: هزار میلیارد ریال اعالم و تصریح کرد 501های خریداری شده را بیش از   جهاد کشاورزی ارزش گندم معاون وزیر

های خریداری شده با اولویت تحویل گندم به مراکز   گندم هزار میلیارد ریال از بهای گندم های واریز شده و مانده مطالبات

 .در سراسر کشور به صورت مستمر و مرور پرداخت می شودخرید شرکت 

مراکز خرید استان خوزستان یک : وی، استانهای خوزستان و گلستان را پیشرو در خرید گندم در کشور معرفی کرد و اظهار داشت

هزار  642کردستان  هزار تن و 628هزار تن، کرمانشاه  782هزار تن، فارس  040هزار تن، گلستان یک میلیون و  026میلیون و 

 .استان بیشترین خرید را داشته اند 05تن گندم از کشاورزان تحویل و در بین 

های خراسان رضوی، آذربایجان غربی، اردبیل، لرستان و همدان نیز از جمله   استان: مدیر عامل شرکت بازرگانی تصریح کرد

 .ن تن قرار گرفته و یا از آن فراتر رفته استهایی هستند که خرید گندم در آنها در آستانه نیم میلیو استان

( استان 05)مرکز خرید مستقر در سراسر کشور  5505میلیون تن گندم توسط 55بیش از : معاون وزیر جهاد کشاورزی عنوان کرد

سازی شده  هزار محموله از کشاورزان تحویل و در مراکز استاندارد نگهداری گندم، ذخیره 480و در قالب بیش از یک میلیون و 

خرید تضمینی گندم هم اکنون در کشور ادامه دارد و مراکز خرید مستقر این شرکت در استانها همچنان در : قنبری افزود.است

 .حال تحویل و خرید این محصول هستند

هم اکنون مازاد  با خرید این میزان گندم و با توجه به موجودی ابتدای سال،: مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران تصریح کرد

میلیون تن گندم  2بر مصرف سالیانه ذخایر گندم داریم که در صورت موافقت و اخذ مجوز از سوی دولت، امکان صادرات حداقل 

 .توسط این شرکت فراهم است
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 گوشت قرمز
 ایسنا - 13۶۰مرداد  2۵: تاریخ

  اتحادیه گوشت گوسفندی، به دنبال ایجاد بازار سیاه استاتحادیه گوشت گوسفندی، به دنبال ایجاد بازار سیاه است

 .این افراد به دنبال ایجاد بازار سیاه هستند: گفتیکی از دامداران نمونه کشور با انتقاد از سخنان رییس اتحادیه گوشت گوسفندی 

این افراد به دنبال ایجاد بازار : یکی از دامداران نمونه کشور با انتقاد از سخنان رییس اتحادیه گوشت گوسفندی گفت

 .سیاه هستند

را  سنگ کمبود این گوشت در بازارهای مختلف،  کنندگان گوشت گوسفند در رسانه به گزارش خبرنگار ایانا، چند وقتی است توزیع

البته به گفته وزارت جهادکشاورزی، اینها کسانی هستند که به دنبال واردات گوشت از کشورهایی مانند روسیه . زنند به سینه می

خواند که تنها به فکر منافع  گو یک مشت دروغفراد را کار تا جایی باال گرفت که رییس مرکز اصالح نژاد دام کشور، این ا. گردند می

 .خود هستند

سخنانی از این دست که از طرف : یکی از دامداران نمونه کشور که در پرورش دام سبک فعالیت دارد، در این ارتباط به ایانا گفت

 .ر به خاطر ایجاد بازار سیاه استشود، بیشت فروشندگان و قصابان مطرح می

اکنون هم خریدار : کمال پیشگاهی، با اشاره به اینکه در حال حاضر، هیچ کجای کشور از نظر گوشت گوسفند کمبودی ندارد، افزود

 .برای گوسفند زنده وجود دارد و هم تولیدکنندگان، به اندازه کافی گوسفند در اختیار دارند

دارند و این  در عین حال تعدادی از دامداران به دلیل ارزان شدن علوفه، گوسفندان خود را نگه میپیشگاهی معتقد است، اما 

ها نیز وارد عرصه شده و برای ذخیره سازی تا عید قربان، گوسفند  در مقابل، دالل. وضعیت نهایتا تا آبان ماه ادامه خواهد داشت

ای رقم بزند که  عوامل گفته شده دست به دست هم داده تا وضعیت بازار را به گونهبنابراین . اند زیادی را از دامداران خریداری کرده

 .ها وجود دارد این در حالی است که با وجود تمام اتفاقات، هنوز گوشت مورد نیاز مردم در قصابی. ها به فکر واردات بیفتند برخی

هرچند که آنها به . پسندند، حقیقت ندارد کردستان را می ها تنها گوشت تولید شده در منطقه به گفته وی، این ادعا که تهرانی

 .تواند از لرستان، خراسان شمالی و مناطق دیگر کشور نیز تامین شود دنبال محصول باکیفیت هستند، اما این محصول می
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 ماشین آالت
 فارس - ۶۰/۵۰/18:  تاریخ

  شود شود   افغانستان به زودی به بزرگترین بازار ماشین آالت صنعتی ایران تبدیل میافغانستان به زودی به بزرگترین بازار ماشین آالت صنعتی ایران تبدیل می
آالت صنعتی کشورمان نشان داد،  ماشینها از نخستین نمایشگاه تخصصی صنایع کوچک ایران و اقدام برای خرید  استقبال افغان

 . شود افغانستان به زودی به بزرگترین بازار ایران در این حوزه تبدیل می

تاکنون نمایشگاهی در خارج : در این باره گفت سید علیرضا صدرزاده سازمان توسعه تجارت،به نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

شد  بینی می های صنعتی و تولیدی ایران برگزار نشده بود و همان طور که پیش آالت و دستگاه از کشور برای معرفی و عرضه ماشین

 .شور را کلید زدآالت و خطوط تولیدی ک برگزاری این نمایشگاه، صادرات ماشین

با : با اشاره به تفاهمات انجام شده بین دو طرف، اظهار داشت آالت صنعتی ایران در کابل مدیر برگزاری نخستین نمایشگاه ماشین

های لبنی، تولید بستنی و همچنین کارخانجات   توجه به نیازهای کشور افغانستان، مقرر شد که ایران کارخانجات تولید آرد، فرآورده

 .یدی برخی صنایع غذایی را در افغانستان دایر کندتول

گذاری مشترک در تولید برخی لوازم خانگی که تکنولوژی باالیی ندارند، موفقیت دیگری  سرمایه  سازی برای وی با بیان اینکه زمینه

ستند که به سرمایه زیاد و مسئوالن افغانی به دنبال خودکفایی در تولید محصوالتی ه: بود که در این نمایشگاه کسب شد، افزود

 .آالت صنعتی ایران و تامین نیازهایشان فراهم کرد ها با ماشین تکنولوژی باال نیاز ندارد و این نمایشگاه فرصتی را برای آشنایی افغان

های  قآالت صنعتی برای افزایش صادرات ور در خالل برگزاری نخستین نمایشگاه ماشین: این فعال صنعت نمایشگاهی عنوان کرد

هایی صورت گرفت و قرار شد فوالد مبارکه اصفهان، سهم خود را در بازار افغانستان افزایش  فوالدی ایران به افغانستان نیز رایزنی

افغانستان ظرفیت خوبی در : بندی خشکبار اشاره کرد و گفت های انجام شده در زمینه بسته نامه صدرزاده در ادامه به تفاهم.دهد

بندی را در افغانستان  ارد و در طول برگزاری نمایشگاه دو طرف تفاهم کردند که ایران کارخانجات ظروف بستهتولید خشکبار د

آالت ایرانی این صنعت نیز از دیگر دستاوردهای  به گفته وی تامین نیازهای افغانستان در صنایع چوب و خرید ماشین.ایجاد کند

 .لیدی ایران در افغانستان بوده استنخستین نمایشگاه تخصصی صنایع کوچک و خطوط تو

 00تیرماه با حضور  27آالت تولیدی ایران در شهر کابل  براساس این گزارش نخستین نمایشگاه تخصصی صنایع کوچک و ماشین

 .شرکت صنعتی افغان در فضایی به مساحت هزار متر مربع در محل تاالر اورانوس شهر کابل برگزار شد 55شرکت توانمند ایرانی و 

آالت صنایع غذایی شامل صنعت نان، خطوط تولیدی  کنندگان در این نمایشگاه خطوط تولیدی خود را در زمینه ماشین مشارکت

بندی، صنایع تبدیلی، خطوط تولیدی اسنک و چیپس و خطوط تولیدی  رب گوجه، شکالت، شیرینی، کیک و کلوچه، قند، بسته

... و  آالت تزریق پالستیک آالت معدنی و برش سنگ، ماشین ت صنایع چوب، ماشینآال آالت صنعتی شامل ماشین لبنیات و ماشین

 .به نمایش گذاشتند
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 متفرقه
 فارس - ۶۰/۵۰/1۶:  تاریخ

  جوان جان داد جوان جان داد   0101کارآفرین جانباز به زندگی کارآفرین جانباز به زندگی 
جوان هم  20یک جانباز کارآفرین روستایی استان اردبیل در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی توانست در عرصه باغداری برای 

 . اش اشتغال ایجاد کند روستایی

، یک جانباز کارآفرین اهل روستای بران از توابع اصالندوز استان سازمان بسیج سازندگیبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .تغالزایی کنداش اش جوان هم روستایی 20اردبیل در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی توانست در عرصه باغداری برای 

رهبر معظم . اقتصاد مقاومتی یک از رویکردهای مورد تاکید مقام معظم رهبری است که شرایط امروز کشور به آن نیاز جدی دارد

اند ملت ایران باید در هر  انقالب اسالمی بارها بر اجرای اقتصاد مقاومتی در مقابل نفوذ اقتصادی تأکید داشته و همواره اظهار داشته

را به عنوان سال  20های خود اقتصاد کشور را حتی در شرایط تحریم اداره کند، به طوری که ایشان سال  بر توانایی شرایطی با تکیه

 .اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل نامگذاری کردند
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 متفرقه
 ایسنا - 13۶۰مرداد  1۱: تاریخ

  آیین تشییع، فردا دوشنبه برگزار می شودآیین تشییع، فردا دوشنبه برگزار می شود/ / جنگل شناس برجسته و چهره ماندگار منابع طبیعی درگذشتجنگل شناس برجسته و چهره ماندگار منابع طبیعی درگذشت

 .سالگی درگذشت 24دکتر محمد حسین جزیره ای، جنگل شناس برجسته و چهره ماندگار علمی کشور در سن 

وی تا پایان . هجری شمسی در بندرانزلی پا به عرصه هستی گذاشت 5055به گزارش ایانا، دکتر محمدحسین جزیره ای در سال 

از انستیتو  5006از دانشکده کشاورزی کرج و در سال  5020در سال . دوران دبیرستان در زادگاهش به تحصیل مشغول بود

از همان انستیتو به  5040قاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به اخذ مدرک نائل آمد و در سال آگرونومیک ژامبلو بلژیک در م

 .دریافت درجۀ دکترای جنگل دست یافت

، در دوره نوزدهم انتخاب "جنگل کاری در خشکبوم"این استاد برجسته دانشگاه، دارای تحقیقات و تالیفات بسیاری است که کتاب 

همچنین او برنده . یران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به عنوان کتاب سال برگزیده شدکتاب سال جمهوری اسالمی ا

 .می باشد "شناسی زاگرس جنگل"جایزه کتاب سال در دوره بیست و دوم برای تالیف کتاب 

تهران، تربیت مدرس،   و طی سالیان متمادی در دانشکده های منابع طبیعی دانشگاه های  ایران  به  از بازگشت  جزیره ای پس 

 .به عنوان چهره ماندگار علمی کشور معرفی شد 5074بود و در سال   خدمت  به  استاد مشغول  عنوان  گرگان و یزد به

هجری شمسی در مشاغل مختلف اجرایی، پژوهشی و آموزشی دیگری خدمت نمود که از آن جمله می توان به  5020وی از سال 

معاون وزیر کشاورزی و رئیس سازمان جنگل ها و مراتع کشور، مشاور سازمان پژوهش های علمی و  معاون وزارت منابع طبیعی،

صنعتی ایران، استاد مشاور در مورد پایان نامه های تحصیلی دانشجویان در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای جنگل داری و 

 .همکاری با فرهنگستان علوم اشاره کرد

صبح از محل سازمان جنگل ها،  2تشییع و خاکسپاری آن مرحوم، دوشنبه هجدهم مردادماه، ساعت بر اساس این گزارش، مراسم 

 .برگزار خواهد شد( س)مراتع و آبخیزداری کشور به سمت بهشت زهرا 

 پیام تسلیت رییس فراکسیون محیط زیست مجلس

و توسعه پایدار مجلس شورای اسالمی  در پی درگذشت مرحوم دکتر جزیره ای، محمد رضا تابش رییس فراکسیون محیط زیست

 : پیامی صادر کردمتن کامل پیام نایب رییس فراکسیون امید مجلس دهم بدین شرح است

 به نام نقشبند صفحه ی خاک

جناب آقای دکتر محمد حسین جزیره ای چهره ی ماندگار علوم منابع طبیعی کشور ، رخ در نقاب خاک کشید و به دیار باقی 

وران زندگی مفید و ارزشمند خود برای آموختن و آموزش دانش و تجربه و بکار بستن آنها توسط خود و دیگران وی در د.شتافت

 .سر از پا نمی شناخت ، تا آنجا که ایام کثیری از عمر پربار خویش را برای کسب دانش وانتقال آن در سفر گذراند

در این سفرها که هفتاد سال ادامه داشت، گردید و از وی شخصیتی  این پشتکار وعالقه موجب شکوفایی استعدادهای فراوان ایشان

علمی متنفذ ساخت که نه تنها در تخصص های متعدد و متفاوت علوم جنگل مانند پرورش جنگل، بوم شناسی جنگل، مدیریت 

 .رمان نیز صاحب نظر بودجنگل و تاریخ جنگل حرف اول را می زد، بلکه درباره ی مناطق جغرافیایی و رویشی متفاوت کشور پهناو

از همین رو در زمره صالح ترین مدیران برای مهمترین مسئولیت ها مانند معاون فنی وزارت سابق منابع طبیعی و ریاست سابق 

سازمان جنگل ها و مراتع کشور، شایسته ترین اساتید برای تدریس و پژوهش در دانشگاههایی مانند تهران، تربیت مدرس، گرگان و 

، جنگلکاری در خشکبوم (5045)برجسته ترین نویسندگان برای نگارش کتابهای مرجعی مانند تقسیمات جنگلی ایران یزد و 

 .بود( 5072کتاب سال جمهوری اسالمی ایران در سال )و جنگلشناسی زاگرس ( 5075کتاب برگزیده ی سال )
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تقدیر شد، اما ویژگی های « چهره ی ماندگار»بعنوان  5074ل گرچه از این مدیر توانا، آموزگار دانشمند و نویسنده ی فرزانه در سا

برجسته ی مدیریتی و علمی و اخالق نیکوی وی که با سلوک و رفتار و اعمال خویش معلم دین و اخالق و فضیلت برای دوستداران 

لبان علم و حقیقت در عرصه وشاگردانش بود، هر روز و همیشه چهره ای ماندگار از ایشان ترسیم کرده است که تا ابد الگوی طا

 .منابع طبیعی ایران قرار خواهد گرفت

/news/fa/ir.iana.www//:http00585D%/7%D%AC2%7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.iana.ir/fa/news/33070/%D8%AC%D9%258
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 متفرقه
 ایسنا - 13۶۰مرداد  2۵: تاریخ

  ای، از کوچه پشتی کیهان رفت و آمد می کردمای، از کوچه پشتی کیهان رفت و آمد می کردمبه دلیل سرقت رسانه به دلیل سرقت رسانه 

یکی از همین یادآوری های ( مرداد ماه 58) روز خبرنگار . آیین های مناسبتی، فرصتی نیکو هستند برای یادآوری یک رخداد

برای  خدمتگزارانی که بی هیچ منت و ادعایی در هر شرایطی. روزی ویژه برای نکوداشت تالشگران عرصه ی رسانه. دلپسند است

روزنامه نگاران یا اصحاب رسانه در سراسر جهان همواره برآنند که با . آگاهی رسانی و باال بردن دانش افکار عمومی می کوشند

زدودن ناراستی ها و رهایی از کاستی ها، جامعه به سمت روشنی های خورشید آگاهی در سرزمین عدالت و برابری و صلح و آرامش 

. ان و رسانه های تخصصی، گروهی از این حرفه هستند که با رویکردی علمی، بخشی ویژه را نشان می گیرندروزنامه نگار.رخ بنماید

صنایع غذایی ایران با خرسندی و سپاس، همواره از یاری و یاوری روزنامه نگاران متخصص به عنوان همراهانی گرامی و دلسوز 

وی برای . سال پیشینه فعالیت در رسانه های کشورمان دارد 02ت که یکی از صاحبان قلم اس« علی بهزاد. صنعت، بهره می برد

خانواده ی صنعت غذا، چهره ای آشنا، حوشنام و کوشا به شمار می آید که در سه زمینه متفاوت روزنامه نگاری، روابط عمومی و 

 . گویندگی و اجرای همایش ها، همچنان خدمتگزار است

را تالیف « صد سال عشق»و « پیشگامان صنعت غذا»کتاب های . یسی را باید شیوه ی او دانستساده نو. قلم شیوا و توانمندی دارد

از کارهای اوست که نخستین کتاب در زمینه ی « همیشه برخاستن»و « دوست من سالم»ویراش کتاب های . کرده است

پوش، مهربانی و خوشرویی با همکاران به یکی از ویژگی های این چهره ی خوشنام و شیک. کارآفرینی خانوادگی به شمار می آید

عضو شورای « علی بهزاد»به همین مناسبت اگروفود نیوز گپ و گفتی صمیمی داشته در فضایی خودمانی با .ویژه جوانان است

 :ساله خود تعریف کند 45داشتیم تا از تجربیات « صنعت غذا»ماهنامه   سیاستگزاری و هیات تحریریه

 .ودتون در روزنامه تعریف کنیداز دوره ی فعالیت خ*  

در عین . این حرفه بسیار خاطره انگیز و شیرینه. با حضور در روزنامه کیهان افتخار شاگردی در مطبوعات را پیدا کردم 06سال 

خبرنگار مانند یک شهروند با مسایل جاری جامعه درگیر است اما . حال که بار مسئولیت سنگینی را بر دوش روزنامه نگار می گذاره

این بخش دوم اگر انجام پذیر نباشد، روح و روان روزنامه . آنها و پاسخ خواهی از مسئوالن مربوطبازتاب : یک رسالت حرفه ای دارد

فعالیت خبری من از ابتدا در حوزه دانشگاه و علوم و هنر بود که در بازسای شخصیتم بسیار نقش آفرین . نگار در آرامش نخواهد بود

نشگاه و دانشجویان عزیز و صاحبان هنر، همکالمی داشتم و هر روز یک چراکه همیشه با فرهیختگان فرهنگی، استادان دا. بود

 .آموخته ی تازه از آنان برایم بس بود

 چه خاطراتی دارید؟*  

یکی از ویژگی های شاگردی در عرصه رسانه، بهره مندی از هم . به راستی هر روز آن یک خاطره است. خاطره در این حرفه فراوانه

اگر اجازه داشته باشم چند خاطره را بازگو می کنم که برای همکارانم . زرگان و شخصیت های فاخر استنشینی و هم کالمی با ب

 .انتقال تجربه و برای عزیزان صنعت نیز خواندنی باشد

 «مسابقه ی سالم»

. زنده یاد شهید دکتر محمد جواد باهنر از چهره های فاخری است که در پیروزی و تثبیت انقالب اسالمی، نقش ارزشمندی دارد

« سالم»در پایان یک مصاحبه، در گپ و گفتی صمیمی و دوستانه که با هم داشتیم، از آداب . اخالق و منش ویژه ای داشت

 .«اما از من نمی توانی ببری»: شنید، به خنده گفت« سالم گفتن»قدم بودن در  اشتیاقم را که برای پیش. صحبت می کردیم
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چند روزی از انتخاب شهید گرامی آقای رجایی عزیز به ریاست جمهوری گذشته بود، صبح که به روزنامه رفتم، سردبیرمان مرا صدا 

 .ست هستی برو ببین می توانی خبری بگیریتو با ایشان دو. شنیده ایم آقای باهنر قرار است نخست وزیر شود: زد و گفت

برو بچه های حراست . صبح مانده بود 7خودم را به ساختمان نخست وزیری سابق در خیابان پاستور رساندم هنوز دقایقی به ساعت 

ن جا خواندند نماز صبح را همی( دکتر باهنر)یکی شان گفت آقای رجایی و حاج آقا . را جلوی در دیدم و سراغ آقای دکتر را گرفتم

 .و جلسه شان هنوز ادامه دارد

یک ساعتی گذشته بود که وی آمد و . خواهش کردم اگر کسی داخل جلسه می رود به آقای باهنر پیغام بدهند که من اینجا هستم

 .بودحتی در پیام هم از من برنده شده « برسانید و بگویید منتظر بماند سالمآقای باهنر فرمودن به آقای بهزاد »: گفت

حدود ظهر بود همان دوست . هر نیم ساعتی هم به روزنامه زنگ می زدم و می گفتم که هنوز خبری نگرفته ام. باید صبر می کردم

 .آقای باهنر با آقای رجایی می خواهند بروند گفتند شما هم خودتان را به در پایین برسانید: محافظ آمد و گفت

ساختمان را که رد کردم به دیوار نرده ای . دیوار حیاطش نرده های فلزی داشت. یمیساختمان نخست وزیری، دو طبقه بود و قد

همین که مرا دید، پیش از آنکه بتوانم عکس العملی . رسیدم، هردو بزرگوار کنار خودرو ایستاده بودند و دکتر باهنر رو به من بود 

 .د به نزد ایشان برومداد و دعوت کر سالمداشته باشم با دو دستش که به سمت باال آورد 

، «سالم معرفت و بزرگ منشی» این آخرین سالم و دیدارم با چهره ای فرزانه، اندیشمند و نیکو خصلت بود که همیشه در مسابقه 

. برنده و پیشتاز بود انفجار دفتر و شهادتش سبب شد حسرت یک بار زودتر سالم گفتن به ایشان، برای همیشه روی دلم بماند

 .یادش گرامی

 «ماجرای مشهور اسامی کنکور»

یادم می آید از پیش از انقالب رسم بود اسامی پذیرفته شدگان آزمون ورودی دانشگاه ها همه ساله نصف، نصف در دو روزنامه ی 

یکی از سال ها با تصمیم یک جانبه سازمان سنجش قرار بود تمام اسامی تنها در روزنامه رقیب کیهان . بزرگ وقت چاپ می شد

. روزی که در نشست خبری وزیر با رسانه ها این خبر اعالم شد، فهرست اسامی روی میز در کنار دست آقای وزیر بود. پ شودچا

 در تمام مدت مصاحبه، ذهنم درگیر این مساله بود و اینکه چرا؟

به بهانه ای برگشتم . در آمده بودزمانی که مصاحبه تمام شد و همکارانم از اتاق بیرون آمدند، جناب وزیر هم برای بدرقه تا جلوی 

وقتی رسیدم و ماجرا را برای . بهتر است بگویم در رفتم و تا روزنامه دویدم. اسامی را زدم زیر بغلم و از در دیگر اتاق بیرون رفتم

مه اسامی را ایشان هم دستور داد همه همکاران حروفچین و چاپ در روزنامه بمانند که بتوانیم تا صبح ویژه نا. سردبیرم گفتم

و ما فردا . «پس فردا ویژه نامه اختصاصی پذیرفته شدگان دانشگاه»: عصری روزنامه ی رقیب با تیتر درشت نوشته بود.منتشر کنیم

 «اسامی پذیرفته شدگان دانشگاه امروز در کیهان»: صبح با انتشار اسامی تیتر زدیم

برای آنکه در دسترس نباشم یک « سرقت رسانه ای»د من به دلیل این ناگفته نمان. این شد یک ماجری رقابت تاریخی دو روزنامه

 .هفته از در کوچه پشتی کیهان رفت و آمد می کردم

 «کتاب، همیشه ارزشمند است» 

روزی فرصتی گرانقدر فراهم آمد تا در محضر استاد گرانمایه و دوست داشتنی زنده یاد عالمه جعفری چهره بلند آوازه، افتخار 

به طور معمول در مناسبت ها و برای جایزه و تشویق، کتاب، هدیه »: رسید، عرض کردم« کتاب»رشته کالم به . داشته باشمحضور 

 «اما وقتی کتاب را هدیه می دهی، چه می گویی؟. کار خوبی می کنید»: ایشان با تبسمی رضایتمندانه فرمود.«می دهم

 «استاد، رسم است که از باب تعارف بگوییم قابل ندارهخب »: با خود کمی اندیشیدم و در پاسخ عرض کردم
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یادمان باشد اگر الماس کوه نور را هدیه دادیم می توانیم بگوییم . هان»: جناب عالمه عزیز با همان لحن شیرین خودشان فرمود

چون کتاب همیشه قابل داره و . قابل نداره، اما وقتی یک کتاب در هر شکل و اندازه را هدیه می دهیم حق نداریم بگوییم قابل نداره

 «همیشه محترم و ارزشمنده

 .یاد و نام ایشان پایدار و روح بزرگشان نزد حضرت حق، شاد

تا ( دوست نازنینم استاد محمود مختاریان)مدیر فنی تحریریه . یک بار آدینه روزی کاری داشتم به روزنامه رفتم«گزارش ذهنی»

 «.لب یک صفحه ی روزنامه تغییر کرده، یک کمکی کنبهزاد مطا»: مرا دید با خوشحالی گفت

پیشنهاد های کارشناسی در باره . شروع کردم به نوشتن یک گزارش. چند روزی به برگزاری آزمون سراسری دانشگاه ها مانده بود

شگاه های کنکور، آماده شدن داوطلبان، همکاری پدران و مادران برای ایجاد آرامش محیط خانواده، بیان نظرات چند مدیر آموز

مصاحبه با تعدادی از داوطلبان، گفتگو با رییس و معاون سازمان سنجش، ارایه آمارها و دست آخر پرسش و پاسخ با وزیر محترم 

 .باالخره صفحه آماده شد و رفت برای چاپ. آموزش عالی

د مصاحبه ای که چند روز پیش از من آقای بهزا»: چند روز بعد در جریان برگزاری آزمون، رییس سازمان سنجش از من پرسید

 «ببخشید اگر نکته اشتباهی داشت بفرمایید اصالح کنم: چون پاسخی نداشتم و گفتم« منتشر کردی، کی انجام شده بود؟

 .هیچکس متوجه نشد تمام مطالب آن صفحه را با اتکا به دانسته های حرفه ای خودم نوشته ام

قرار گپ و گفت با یکی . ای یک هفته نامه پر خواننده در دهه ی هفتاد، مطلب می نوشتمبر. خاطره دیگری دارم«نوار های خالی»

ضبط صوت هم آوردند و روشن کردند و نشستند به . سه تن از اعضای شورای سردبیری هم آمدند. از مسئوالن بلندپایه داشتم

 .را یادداشت می کردم من در دفترچه ی کوچکی که داشتم به شیوه ی خودم گزیده هایی. پرسش و پاسخ

در پایان . سه ساعتی نوار پر شده بود. زمان سپری می شد و همکارانم نوارها را یکی پس از دیگری به دستگاه ضبط می سپردند

نشست، بنا بر خواهش آن مسئول که می خواست صدای خودش را بشنود، تازه معلوم شد همه نوارها خالی هستند و هیچ 

 .گفتگویی ضبط نشده است

همه نگران بودند و در پی چاره که . ناراحتی همکاران یکسو و عصبانیت آن مقام هم از سوی دیگر بر وهم آلود شدن فضا می افزود

زمانی که آقای مدیر دید من تنها دو صفحه ی کوچک را . با خونسردی گفتم من از روز یادداشت هایم متن را بازنویسی می کنم

 «با همین چند خط؟»: میخته به عصبانیت پرسیدنشان می دهم با لحن دلخور آ

 .صفحه تایپ شده ی متن گفتگو را برایش فرستادم که در هفته نامه به چاپ آمد 58چند روز بعد 

به ویژه رسانه دیجیتال و فضای مجازی حال و . شرایط کنونی رسانه ها با آن دوران تفاوت بسیاری پیدا کرده است*  

 ا چه اندازه با این دگرگونی همراهی دارد و نظرتان در باره ی این شرایط جبری چیست؟نسل شم. هوایی تازه دارد

رسانه ها . است« واپسگرایی»بازماندن از این پیشرفت به معنای . است« باید»همه علوم در گذر زمان به تحول می رسند و این یک 

ت رسانه ای در فضای دیجیتال آسانتر است، زیرا از قید و بند امروز حضور و فعالی. نیز در این رهگذار ضربه پذیری بسیاری دارند

شاید همین، سبب یک نوع نابسامانی شده است که می تواند دالیل قابل بررسی . های فنی و مالی و نظارت های قانونی به دورند

 .هم داشته باشد که فرصت و جای دیگری را می خواهد

پرهیز از : ا شاگردان نسل قدیم همواره خود را ملزم اخالقی به رعایتش می دانستیمیک نکته را باید به خاطر سپرد، اصلی که م

در همین حوزه ی صنعت غذا در این چند سال اخیر همگی چند پیام در فضای مجازی در باره ی سوسیس و . شایعه پراکنی
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تیجه ی آن ریختن آبروی تولید کنندگانی محترم خواندیم که یا دور از حقیقت بود یا پایه ی علمی نداشت و ن. . . کالباس و مرغ و 

 .و زحمتکش را در پی داشت یا به روند تولید در صنعت، خسارت زد

نظارت های قانونی هر چقدرهم پر رنگ باشد، بازهم به دلیل گستردگی بسیاری که در این بخش هست، فعالیت ها قابل کنترل 

 .باشد« شایعه»ترمزی مناسب برای پیشگیری از ورود به دنیای نیستند، تنها وجدان و اخالق فردی می تواند 

 افتخار بازنشستگی

بازنشسته  5077فروردین  25به دنیای رسانه پیوستم و روز  5006مهرماه  25روز . یک نکته جالب در شروع و پایان کارم وجود داد

رفتم و در ماه فروردین که شروع حیات و شکوفایی  «روزنامه»که آغاز تحصیل علم و فراگیری است به « مهر»یعنی با ماه . شدم

 .دوباره است دوره دیگری از زندگیم آغاز شد

 چگونه شد از رسانه به صنعت راه پیدا کردید؟* 

که پیگیر یک خبر در رسانه ها بود، « بهروز»آشنایی من با بهروز فروتن بنیانگذار صنایع غذایی . یک رخداد پیش بینی نشده بود –

دوستی شد و پس از آنکه از روزنامه بیرون آمدم با دعوت ایشان به عنوان خدمتگزار روابط عمومی، به خانواده ی صنعت سبب یک 

 .غذا پیوستم

 .از دوران همکاری در صنعت هم خاطراتی بفرمایید*  

این   سبب شد نمایندهتالش های سیاسی . سازمان ملل متحد در سال هایی دور، ایران را در فهرست سیاه غذایی گذاشته بود

 .سازمان به ایران بیاید و بنابر تشخیص مسئوالن کشور قرار شد از صنایع غذایی بهروز به عنوان یک واحد تولیدی ایرانی بازدید کند

وی با پیشینه ی ذهنی بدی آمد و تا ظهر آن روز چند آزمایش را خودش انجام داد که پس از دیدن نتایج به رضایتی رسید که 

ر خورش قرمه سبزی ایرانی را میل کرد و با گزارشی که به سازمان ملل ارایه داد، سبب خروج کشورمان از آن شرایط فراهم ناها

 .شد

 لحظه های شیرین 

اگر بازبینی کوتاهی به این سال های حضورم در صنعت غذا داشته باشم می توانم فهرست گونه یادآور شوم ابتکار تحسین برانگیز 

به همت دکتر حسینی عزیز در معرفی روزنامه نگاران پیشکسوت و نمونه، برگزاری دو « و صنایع غذایی ایران انجمن علوم»

که فرصتی بوده ( ویژه ی خانواده ی صنعت غذا)و راه اندازی باشگاه صنایع غذیی آریا « جایزه شهاب»و « دکتر هدایت»جشنواره 

 .همیشه خاطره ساز است اند تا به عنوان مجری وگوینده حاضر باشم، برایم

همچنین دریافت ده ها تندیس و لوح تقدیر در صنعت غذا با عنوان های گوناگون را می توانم از خاطرات ناب و ارزشمندم بر 

تندیش مشترک دو . سومین همایش بین المللی روابط عمومی ایران به من تندیس مدیر روابط عمومی برتر را داده است. شمارم

انجمن خودمان نیز مرا به عنوان نخستین روزنامه نگار . را به دلیل فعالیت های فرهنگی دریافت کرده ام( کارصنعت و )وزیر 

 .جناب دکتر حسینی دریافت نمودم( وقت)پیشکسوت معرفی کرد که لوح تقدیر را از وزیر ارشاد 

غذایی کشورمان، شادروان پرفسور حبیب اهلل  اجازه می خواهم همین جا یادی کنم از دو چهره ی فاخر و دانشمند علوم و صنایع

ایران که رد علم و دانش گرانبهایش را در بسیاری از صنایع « الوازیه»هدایت بیانگزار علم تغذیه در ایران و دکتر شهاب واعظ زاده 

 .آشنایی با این دو بزرگوار برایم افتخاری دوست داشتنی است. غذایی کشورمان می توان دید
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یندگی همایش های صنعت غذا همواره بر عهده ی شما واگذار شده است که مدیریت، اجرای هنرمندانه و اجرا و گو* 

از این زمینه ی فعالیت خودتان برایمان . صدای گرمتان یکی از نکته های ویژه و مثبت این مراسم ها به شمار می آید

 .بگویید

نیمه ی »شاگرد دبیرستان بودم و در جشن مدرسه به مناسبت  .بود 5040نخستین بار که پشت میکروفون رفتم، گمانم سال 

 .خواندم که همان شد یک پایه برای آنکه بعد ها به گویندگی عالقه مند شوم( دکلمه)سروده ای را « شعبان

هم برای هر همایش تالش می کنم فضای خوبی برای مخاطبان حاضر فرا. شروع کردم 5085اما این کار را به شکل جدی از سال 

ابراز خشنودی بسیاری از شنوندگان در . مطالب مرتبط می نویسم و همچنین سروده های خوشایندی را گزینش می کنم. بسازم

 ..پایان همایش ها پاداش ارزشمندی برایم به حساب می آید

 سِن دِلی و سِن گِلی 

پاسخ های « ن را چند ساله می دانستید؟اگر شناسنامه نداشتید، خودتا»در یک همایشی که مجری بودم از حاضران پرسیدم 

یک جوان از انتهای سالن با صدای بلند . برخی عددی باالتر و عده ای هم کمتر از سن خود را می گفتند. گوناگونی شنیده می شد

 خودت چند سالته؟: گفت

به شناسنامه است و هر سال هم من یک سن گِلی دارم که مربوط : سن دِلی یا سن گِلی؟ همه سکوت کردند، توضیح دادم: پرسیدم

اما یک سن دلی هم دارم که هر روز صبح پیش از آنکه بیرون بزنم، تصویر خودم در آیینه را می بینم که چند . یک عدد باال میره

تا یادم نرفته . ساله هستم 06بعدش یک بوس سپاس هم برای خدای مهربون می فرستم که همیشه . ساله است، سن من همونه

 . را نشون میده 62مه ام امسال عدد شناسنا

 تعریف شما از زندگی چیست؟*  

یعنی دست تکان دادن . حتی به اندازه ی یک لحظه عبور از چراغ سبز چهار راه. یعنی نگاهی از سر مهر. زندگی یعنی با هم بودن

 .داردبرای کودکی که انگشت مادرش را در دست دارد و با پاهای کوچکش همپای مادر گام بر می 

درودی به رفتگر . زنگ زدن بی دلیل به عزیزی، رفتن به آسایشگاه، یادی از درگذشتگان. زندگی یعنی دوست داشتن بی انتظار

 .لبخندی به همسایه که سر پیچ پله ها به هم می رسیم. عزیز محله

رای تازه کردن جان و سپاسی به نفسی عمیق ب. نگاهی از سر مهر به درختان سبز. زندگی یعنی ریختن دانه برای گنجشگ ها

 .زندگی یعنی همدیگر را دیدن و از یاد نبردن. درگاه آفریدگار مهربان برای همه ی بخشش هایش
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 مرکبات
 ایسنا - 13۶۰مرداد  1۶: تاریخ

  تصویب استاندارد ملی انبارهای فنی مرکبات تا دو ماه دیگرتصویب استاندارد ملی انبارهای فنی مرکبات تا دو ماه دیگر

 .نویس استانداردسازی انبارهای نگهداری مرکبات در کشور خبر داد وزارت جهاد کشاورزی از تدوین پیش

 .نویس استانداردسازی انبارهای نگهداری مرکبات در کشور خبر داد وزارت جهاد کشاورزی از تدوین پیش

وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر  گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفت های گرمسیری و نیمه فنی میوه مدیرکل دفتر

 .کند نویس استاندارد ملی انبارهای فنی نگهداری مرکبات آماده شده و مراحل نهایی خود را طی می مفاد پیش: گفت

با : ی از مشکالت عمده باغداران، نگهداری از مرکبات بعد از برداشت بود، افزودپور، با اشاره به اینکه تاکنون یک ابوالقاسم حسن

تواند در کنار باغ خود طبق  صورت سنتی وجود داشت، از این به بعد هر باغداری می استانداردسازی انبارهایی که تا به حال به

وانند چهار تا پنج ماه از مرکبات مختلف نگهداری کنند؛ ت به گفته وی، این انبارها می.استانداردهای تعریف شده، یک انبار بسازد

زیرا کشاورزان با ذخیره کردن . بنابراین با وجود آنها تعادلی نسبی در طول ایام سال، در بازار این محصوالت حاصل خواهد شد

ای عمل خواهد کرد که  گونه بازار، بهها در زمان اوج تولید و افزایش عرضه، با انبار کردن محصول و تزریق آن در هنگام نیاز به  میوه

گرمسیری وزارت جهاد  های گرمسیری و نیمه مدیرکل دفتر فنی میوه.کننده را تأمین کند هم سود خودش و هم منافع مصرف

س نوی در پیش: تواند از ورود دولت به بازار مرکبات بکاهد، خاطرنشان کرد کشاورزی با بیان اینکه ساخت انبارهای استاندارد می

 25تا  55استاندارد ملی انبارهای فنی نگهداری مرکبات، تمام جوانب دیده شده، به طوری که مقدار ضایعات با استفاده از آنها بین 

عنوان طرحی ملی محسوب کرد، زیرا حتی فاسد شدن یک پرتقال،  توان چنین طرحی را به یابد؛ بنابراین می درصد کاهش می

در این راه عالوه بر اینکه دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت : پور معتقد است حسن.ضرری برای منافع ملی است

های  قیمت به کشاورزان بپردازند، بخش خصوصی نیز باید در این مسیر به باغداران یاری رسانده و اتحادیه توانند تسهیالت ارزان می

 .دمربوطه ابزار الزم را در اختیار باغداران قرار ده

 ./رسد این استاندارد حداکثر تا دو ماه دیگر نهایی شده و به تصویب می: وی در پایان تأکید کرد
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 مصاحبه ، سخنرانی، بازدیدها
 فارس- ۶۰/۵۰/18:  تاریخ

  آورندآورند  ای برای واردات فشار میای برای واردات فشار می  عدهعده/ / دهمدهم  برکنار شوم، اجازه سوء استفاده به واردکنندگان را نمیبرکنار شوم، اجازه سوء استفاده به واردکنندگان را نمی  حتی اگرحتی اگر
قائم مقام بازرگانی وزیر با بیان اینکه قانون به وزیر جهاد کشاورزی اجازه داده تا ثبت سفارش واردات را برای جلوگیری از آسیب  

کند، اما اجازه سوء استفاده به واردکنندگان  اورزی تعهدات قبلی را متوقف نمیوزارت جهاد کش: به تولید داخلی متوقف کند، گفت

علی اکبر مهرفرد امروز در نشست کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی  خبرگزاری فارس به گزارش خبرنگار اقتصادی. دهد را هم نمی

پرداخت : کرده که کارخانجات خوراک دام تحت پوشش وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرند، افزودایران با بیان اینکه قانون مشخص 

  .مالیات این بخش نیازمند مباحث کارشناسی و تشکیل یک کارگروه برای بررسی موضوع است

ور مالیاتی خواهیم داشت، تا بنابراین در این مورد مذاکراتی با سازمان ام: قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی افزود

  .مالیاتی برای صنایع تبدیلی بخش کشاورزی فراهم شود  امکان معافیت

برای جلوگیری از فعالیت صنایع غیرمجاز در بخش تولید خوراک دام، طیور و آبزیان بخشنامه کارساز نیست و : وی تصریح کرد

 .های متولی باید در این رابطه اقدام کنند دستگاه

این موضوع باید با : ام بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به بهداشتی کردن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان افزودقائم مق

 .های متولی و با برنامه انجام شود همکاری معاونت امور دام، سازمان دامپزشکی و سایر دستگاه

ریزی کرد، بیان  ع خوراک دام، طیور و آبزیان تا پایان سال برنامهمهرفرد با بیان اینکه باید برای صادرات یک میلیون تن از انوا

المللی فراهم  در صورتی که عوارض صادراتی خوراک دام، طیور و آبزیان حذف شود، امکان حضور بیشتر در بازارهای بین: داشت

  .هزار تن است 245صادرات خوراک دام، طیور و آبزیان در حال حاضر : وی تصریح کرد .شود می

با توجه به : های تجاربی باید به موقع به تجار و فعالین اقتصادی برسد، بیان داشت مهرفرد با تأکید بر اینکه اطالعات تعرفه

 .کنند اطالعی می ها اظهار بی ای از ممنوعیت شود که عده های انجام شده باز هم مشاهده می رسانی اطالع

ماه قبل  7به عنوان مثال در مورد ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت از : داشت قائم مقام بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی اظهار

ای از واردکنندگان از این موضوع اظهار  های مختلف منتشر شده، اما علیرغم این موضوع باز هم عده آن در سازمان  اطالعیه

جازه داده تا ثبت سفارش واردات را برای جلوگیری از مهرفرد با بیان اینکه قانون به وزیر جهاد کشاورزی ا .کنند اطالعی می بی

کند و تعهدات قبلی را متوقف  وزارت جهاد کشاورزی تعهدات جدید را متوقف می: آسیب به تولید داخلی متوقف کند، گفت

ثبت  25گندم در سال   به عنوان مثال اگر واردکننده: شود، گفت وی با تأکید بر اینکه با سوء استفاده از واردات برخورد می.کند نمی

سال گندم را وارد نکرده است و اکنون  4تومانی انجام داده و تاکنون بعد از گذشت  5226با دالر  سفارش واردات این کاال را 

 .دهیم بخواهد اقدام به واردات کند، ما به این فرد اجازه واردات نمی

تأکید بر اینکه ثبت سفارش کاالی وارداتی مربوط به گذشته است، این افراد با : قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

  .دهم خواهند با تحت فشار قرار دادن بنده کاال وارد کنند، اما بنده اجازه این سوء استفاده را نمی می

کنند و  گل آلود میای فضا را  متاسفانه عده: دهم، اظهار داشت کنندگان را نمی وی با تأکید بر اینکه اجازه اجحاف در حق تولید

 .آورند برای واردات فشار می

  .ام و حتی اگر با این کارها در نهایت برکنار شوم، مهم نیست به میزم نچسبیده: مهر فرد افزود
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فارس - ۶۰/۵۰/2۵:  تاریخ

ای برای ای برای   بودجهبودجه/ / تن میوه قاچاق در یک هفتهتن میوه قاچاق در یک هفته  556556کشف کشف / / سال اخیر به کشورسال اخیر به کشور  0202ای طی ای طی   آفت قرنطینهآفت قرنطینه  0202ورود ورود 

  ارتقاء سالمت محصوالت کشاورزی نداریم ارتقاء سالمت محصوالت کشاورزی نداریم 
ای برای ارتقای  مردم کنیم، بهتر است بودجهبه جای آن که بودجه کالن را صرف درمان : رئیس سازمان حفظ نباتات کشور گفت

 . اند سالمت محصوالت کشاورزی اختصاص یابد که علیرغم درخواست مکرر طی چند سال اخیر ریالی به ما نداده

در نشست خبری در محل سازمان  ، محمد علی باغستانی میبدی پیش از ظهر امروزخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی 

به آخرین وضعیت آمار مبارزه با آفات در مزارع کشور، پرداخت و از وضعیت واردات سموم و قاچاق سم، خساراتی که ناشی واردات 

 .آفات کشورهای دیگر به کشور وارد شده و کشف میوه قاچاق سخن به میان آورد

 .تن میوه قاچاق کشف شده است 556ه در استان آذربایجان غربی و هرمزگان طی یک هفته اخیر در دو محموله جداگان: وی گفت

تن آن  82تن در استان آذربایجان غربی و در مرز بازرگان کشف شده که از این رقم  555: وی در توضیح بیشتر این موضوع گفت

تن لیموترش قاچاق  50وده و در کنار آن تن لیموترش بوده است که فاقد شناسنامه و گواهی مبداء ب 20مربوط به گوجه فرنگی و 

 .در بندرعباس کشف و امحاء شده است

 25در : آید، تصریح کرد های قاچاق به کشور به وجود می هایی که آفات وارداتی به ویژه ناشی از واردات میوه وی به تأثیر خسارت

خوار برنج به کشور وارد شده که فقط به دلیل وارد  های از جمله جاروئک لیموترش، کرم ساق نوع آفت قرنطینه 25تا  50سال اخیر 

هزار هکتار از این محصول را امحاء کنیم و کار به جایی رسیده است که این آفت به  54شدن جاروئک لیمو ترش مجبور شدیم 

 .های کشف را جابجا کنیم ایم عدد و رقم باغات استان فارس هم رسیده و مجبور شده

جه سه سالمت سفره غذای مردم را از نکات حائز اهمیت برشمرد که متاسفانه در کشور چندان بدان گیری و تو باغستانی پیش

 .کنیم شود و به جای آن برای درمان مردم بودجه می توجهی نمی

جات کشاورزی به صورت پایلوت و سالمت محور تولید شود که نیاز به  قلم انواع صیفی 25ایم که  طرحی تدوین کرده: وی افزود

میلیارد تومان از بودجه سالمت قرار بود با مساعدت وزارت بهداشت به این  6اعتبار دارد که فقط برای یک قلم گوجه فرنگی 

ریال هم به ما ندادند و ما با بودجه اندک خودمان طرح را به صورت پایلوت آغاز کردیم و این در حالی  6سازمان اختصاص یابد که 

 .تولید محصوالت غذایی توجه شود شاید آنقدر برای درمان نیاز به هزینه کردن نباشداست که اگر پیش از سفره به 

رئیس سازمان حفظ نباتات وزارت کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت قرنطینه کردن انواع بذر گیاه و میوه اشاره 

زینتی را وارد قرنطینه کرده و متوجه آفت آن  سال گذشته نوعی نهال گیاهان 2این اهمیت تا حدی است که طی : کرد و گفت

زند بلکه در  شدیم تا حدی که گلخانه را به آتش کشیدیم و نباید فراموش کرد که قاچاق میوه نه تنها به بودجه دولت آسیب می

 .حوزه کشاورزی ممکن است آفاتی را وارد کند که گردن تمام محصوالت کشاورزی را بگیرد

 802هزار و  545هزار تن کشمش  248از این رقم : ر تن سبزی و صیفی با قرنطینه کامل خبر داد و گفتهزا 055وی از صادرات 

 .تن خرما صادر شده است 082هزار و  0تن خشکبار و  055هزار و  0تن پسته، 

نجاله، موز، برنج، میلیون تن بوده و پس از آن ک 2ای را گندم عنوان کرد که  باغستانی همچنین بیشترین حجم واردات قرنطینه

 .چوب، پنبه و ذرت بیشترین محصوالت وارداتی بوده که قرنطینه شده است

 07ایم و در کنار آن  هزار هکتار برای آفات قرنطینه داخلی داشته 226: ماهه قرنطینه داخلی کشور نیز گفت 0وی در مورد گزارش 

 .ن مربوط به پیاز گل گالیل استمیلیون پیاز گل سنتی از قرنطینه وارد شده است که بیشترین ا
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دار  قلم سم مسئله 52: دار از سیستم کشاورزی کشور اشاره کرد و گفت وی در بخش دیگری از سخنان خود به حجم سموم مسئله

سال گذشته از لیست سموم کشور حذف شده و امسال بنا داریم، با سقف تجاری نام سموم، هر سمی که در کشور وارد و مصرف 

 .کنند برند سم در سازمان حفظ نباتات مراحل آزمایشی خود را طی می 205دار کنیم و در این راستا تاکنون  ا شناسنامهشود ر می

فروشگاه  055هزار و  0: باغستانی بخش دیگری از فعالیت این سازمان را شناسایی فروشگاه غیرمجاز سم در کشور عنوان کرد

کند  ها را مطالبه می روز یکبار گزارش برخورد با این فروشگاه 50زیر کشاورزی هر غیرمجاز سم در کشور شناسایی شده و شخص و

 .ماه آینده جمع شوند 6فروشگاه داریم که امیدواریم تا  5055که طبق آخرین آمار هنوز 

ا سازمان حفظ باغستانی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از عملکرد مرزبانی جمهوری اسالمی برای برخورد و هماهنگی ب

کند و این در حالی  در مورد واردات میوه غیرمجاز در برخی موارد مرزبانی همکاری الزم را با ما نمی: نباتات در مرزهای کشور گفت

است که با ورود یک محموله غیرمجاز آفاتی وارد کشور شود که برخورد با آن میلیاردها تومان هزینه بر دوش دولت بگذارد، مانند 

میلیون تومان  4به بعد به کشور انتقال یافت و برای مبارزه با مگس زیتون  75محموله زیتون طی چندسال اخیر که از دهه  واردات

میلیارد تومان  65درصد از میوه زیتون به دلیل همین آفت خسارت دید که  05سال  2از ستاد بحران کشور بودجه گرفتیم و طی 

شاید به طور : لنجی عنوان کرد و افزود شکالت واردات قاچاق را واردات سموم به عنوان تهوی یکی دیگر از م.خسارت در پی داشت

 .شود ای یک محموله سم غیر استاندارد در کشور معدوم یا برگردانده می متوسط حداقل هفته

مازاد داریم که باید فکری  هزار تن مرکبات 055: باغستانی همچنین از تولید مرکبات در کشور مازاد بر نیاز مصرف خبر داد و گفت

وی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس در مورد صادرات محصوالت کشاورزی به روسیه و مشکالت قرنطینه .به حال صادرات آن کنیم

کامیون ایرانی برای تائید گواهی بهداشت متوقف شده بود، ولی اکنون  055زمانی در مرز داغستان : در این زمینه تصریح کرد

 .خوبی با روسیه در این زمینه به ویژه در حوزه قرنطینه گیاهی برقرار کردیمارتباط 

ای را طراحی کرده که گواهی بهداشت به صورت الکترونیکی و با ثبت یک شماره ارائه  سازمان حفظ نباتات سامانه: وی افزود

 .شود که این سامانه از مهر ماه کار خود را آغاز خواهد کرد می

هکتار مبارزه شیمیایی  555هزار و  2در باغات : نباتات همچنین در مورد مبارزه با آفات در مزارع کشور گفت رئیس سازمان حفظ

هزار هکتار مبارزه با ملخ صورت گرفته و امسال در جنوب کشور ملخ دریایی یا مهاجر نیز  555ایم و در کنار آن در  داشته

هکتار از مزارع کشور مبارزه با جوندگان انجام  5805در  20-24گان در سال زراعی همچنین در رابطه با مبارزه با جوند. ایم نداشته

وی همچنین یکی دیگر از کارهای سازمان حفظ نباتات را مبارزه با بیماری زنگ زرد گندم در مزارع کشور عنوان کرد .شده است

 .ر آن مربوط به گندم بوده استهکتا 255هزار و  0هکتار از اراضی کشور انجام شده که  555هزار و  4که در 

هزار هکتار از اراضی  75میلیون و  2مبارزه با آفات سن غالت از دیگر کارهایی است که بنا به گفته رئیس سازمان حفظ نباتات در 

زدگی به زیر  درصد رشد داشته است و در نهایت میانگین سن 50گندم کشور انجام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل آن 

 .است 5.2خواهد رسید که حد مجاز آن در دنیا  5.6
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 ایسنا - 13۶۰مرداد  18: تاریخ

  کشاورزی با قاچاق محصوالت کشاورزی تهدید می شودکشاورزی با قاچاق محصوالت کشاورزی تهدید می شود/ / بیوتروریسم با قاچاق بیوتروریسم با قاچاق 

کشوری مانند ایران با مختصات ایدئولوژیک و جغرافیای سیاسی خاص خود که مواضع صریح و روشنی نیز در مقابل صهیونیسم و 

 .تواند به شکل جدی از سوی دشمنان، در معرض چنین تهدیدهایی قرار بگیرد استکبار جهانی دارد، می

است اما این روزها   هاست بقای تولید داخلی و تجارت قانونمند کشور را با چالش مواجه کرده رویه سال ق و واردات بیگرچه قاچا 

مبارزه با این پدیده شوم از منظر قدرتی که برای تهدید سالمتی جامعه دارد، بیشتر موردتوجه قرار گرفته و از آن در قالب تهدید 

شبکه « تیتر امشب»زمینه قاسم خورشیدی، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز که در برنامه در این . شود بیولوژیک یاد می

در بخش »: عنوان تهدیدی جدی علیه ایران از سوی دشمنان، گفت خبر سیما حاضر شده بود، با اشاره به مسئله بیوتروریسم به

نوعی تهدیدی برای تولید  شدن باغاتمان هستیم که به یت و آلودهکشاورزی با ورود لیمو و زیتون آلوده به کشور، شاهد افت کیف

ا توجه به اینکه هیچ نظارتی بر کاالی قاچاق وجود ندارد، احتمال ورود آفات کشاورزی از این مسیر به .«شود داخل محسوب می

 .تواند کشاورزی و چرخه تأمین غذای کشور را به چالش بکشد کشور، باالست و این مسئله می

محور از  های سالمت صورت قانونی وارد کشور شود، از مبدأ تولید کاال تا رسیدن به دست مشتری، نظارت  وقتی کاالیی قرار باشد به

ها به بازار  سوی اداره استاندارد و سازمان غذا و دارو بر آن اعمال خواهد شد، اما کاالی قاچاق جدای از اینکه فارغ از این نظارت

و   مراتب نسبت به کاالی قانونی در معرض تهدید االجلی، به ونقل مخفیانه و ضرب شود، به دلیل نفس حمل می رسد و فروخته می

 .گیرد آسیب بیشتری قرار می

 بیوتروریسم با قاچاق

عنوان یک موضوع کامال جدی،   نیز با بیان اینکه مسئله بیوتروریسم در دنیای امروز به« شرق»وگو با  خورشیدی در گفت

کشوری مانند ایران با مختصات ایدئولوژیک و جغرافیای : ای است، گفت شده کننده اقتصاد و سالمت ملی کشورها، امر پذیرفته یدتهد

تواند به شکل جدی از سوی  سیاسی خاص خود که مواضع صریح و روشنی نیز در مقابل صهیونیسم و استکبار جهانی دارد، می

 .ر بگیرددشمنان، در معرض چنین تهدیدهایی قرا

 دهیم اجازه بازتوزیع کاالهای مکشوفه خوراکی را نمی

احتمال : اند به باغات زیتون و لیموترش ایران آسیب جدی وارد کنند، تصریح کرد هایی که در گذشته توانسته او با یادآوری آفت

از قاچاق در جامعه حساسیت بیشتری  چنینی دلیل خوبی است برای اینکه ما به بازتوزیع کاالهای مکشوفه ناشی های این وجود آفت

 .داشته باشیم و اجازه بازتوزیع کاالهای مکشوفه قاچاق را در بازار داخلی ندهیم

ترین دوران مبارزه با قاچاق میوه بوده است،  به گفته سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، در سال گذشته که یکی از طالیی

تن رسید که تماما امحا شدند و اجازه ورود آنها به بازار  255هزارو  ا قاچاق میوه، به حدود سهمجموعه کشفیات در بحث مبارزه ب

گرفتند چرا به جای  ها ایراد می در همان دوره وقتی ما اقدام به امحای این محصوالت کردیم، برخی از رسانه: او ادامه داد.داده نشد

شد، اما ما  های قاچاق اسراف تلقی می دهید؟ شاید در نظر آنها امحای میوه نمی... و ها را به محرومان و کمیته امداد امحا، این میوه

 .ای که کیفیت و سالمتش مجهول است و شاید آلودگی بیولوژیک را هم به همراه داشته باشد بازتوزیع کنیم توانستیم میوه نمی

تنی  میلیون57هزارم تقاضای حدود  دهد حداکثر یک ن میطبق اظهارات سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، برآوردها نشا

شود و حجم قاچاق میوه معضل جدی نیست، اما تبعاتی که احتمال  میوه کشور در سال، از محل قاچاق و ورود غیرقانونی تأمین می

ای   در حوزه: ادامه گفتخورشیدی در . تواند چشمگیر باشد دارد از سوی این قاچاق متوجه تولید داخل و کشاورزی کشور شود، می
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غیر از حوزه کشاورزی، موردی را سراغ نداریم که آفت، بیماری یا عاملی تهدیدکننده از طریق کاالی قاچاق بتواند به کشور وارد 

 در فضای مجازی گاه شایعاتی. ها اتفاق بیفتد تواند در این حوزه شود، اما این مسئله به این معنا این نیست که این تهدید نمی

شود که ریشه و مبنای آن مشخص نیست؛ مثال چندی پیش شایعاتی منتشر شده بود که داعش خرماهایی را آلوده کرده  منتشر می

شد برخی از پوشاکی که  شود یا در موردی ادعا می و به ایران فرستاده و هرکس از آنها استفاده کند به مرگ حتمی دچار می

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق . شود اند که هرکس از آنها استفاده کند، عقیم می ی آلوده شدها شوند به گونه قاچاقی وارد کشور می

شدن  برای مثال از لحاظ پزشکی، امکان دچار: کاال و ارز، با اعتقاد به اینکه اغلب اینها شایعاتی است که مبنای واقعی ندارند، گفت

 .ا در این زمینه هم یک مسئله وجود دارد که باید به آن توجه جدی داشتشود، ام شدن از طریق پوست رد می به بیماری یا عقیم

 ایجاد ضایعات پوستی ناشی از استفاده از تاناکورا 

ای که وجود دارد این است که بخشی از پوشاک قاچاق، پوشاک تاناکورا و دست دوم هستند که قطعا  مسئله: خورشیدی ادامه داد

ها نیز اعالم شد  طور که چندی پیش در رسانه همان. نند ضایعات پوستی نیز به همراه داشته باشندتوا عاری از بیماری نیستند و می

وبلوچستان فردی در نتیجه استفاده از کفش دست دوم خارجی، دچار نوعی بیماری پوستی شد که عاقبت به  در استان سیستان

 .قطع پای او انجامید

 تهدید محصوالت کشاورزی با قاچاق 

ام دبیرکل خانه کشاورز ایران نیز ورود آفات نباتی را یکی از عوامل تهدیدکننده محصوالت کشاورزی داخلی عنوان کرد که مق قائم

نشده و ورود محصوالت باغی قاچاق در کشور منتشر شود و مشکالت بزرگی را برای  رویه و کنترل تواند به واسطه واردات بی می

 .کشاورزان به همراه داشته باشد

را مثال زد که باعث نابودی بسیاری از درختان لیمو در استان « جارو جادوگر»آفت « شرق»وگو با  اله بیابانی در گفت یتعنا

او همچنین آفت مگس زیتون را یادآوری کرد که به باغات .نصیب کرد هرمزگان شد و بازار را از محصوالت فصلی این درختان بی

را ... فرنگی گرفته تا مرکبات و نوع از محصوالت کشاورزی از گوجه 255ای که  یترانهشمال کشور آسیب جدی زد و آفت مگس مد

 .ها باغات و مزارع را در معرض نابودی قرار دادند و مبارزه با آنها نیز بسیار مشکل بود به گفته بیابانی، این آفت. آلوده کرد

با : او گفت. کرد، احتمال انتشار سریع این آفات در کشور است مقام دبیرکل خانه کشاورز ایران روی آن تأکید ای که قائم مسئله

کنند، مبارزه با آن نیز طالب مبارزه خانه به خانه  ها راه پیدا می توجه به اینکه محصوالت آلوده به این آفات از باغات به انبارها و خانه

ای جز  قدری بود که چاره ای، گسترش نفوذ آفت به های که درباره مگس مدیتران گونه به. طلبد است و هزینه و نیروی باالیی می

مبارزه خانه به خانه و انبار به انبار نماند اما شانسی که کشاورزان آوردند این بود که سرمای زودهنگام و شدیدی آمد و شر آن آفت 

محصوالت کشاورزی را در نظر بگیریم، بیابانی با بیان اینکه اگر عوارض ناشی از واردات کنترل نشود و اگر قاچاق برای   .را کم کرد

های اول تا ششم محصوالت کشاورزی ایران در  وی به رتبه. شود ای از این محل به کشور وارد می متوجه خواهیم شد که چه ضربه

و  واردات میوه و محصوالت باغی: او تصریح کرد.اند های واردات قاچاق میوه از دست رفته جهان اشاره کرد که به دلیل آسیب

ای نیست که بتوان صددرصد از  گونه های رسمی و زیر نظر نهادهای ناظر انجام شود اما مرزهای ایران به کشاورزی باید از کانال

قانونی این محصوالت جلوگیری کرد مگر اینکه مردم با وجدان آگاه تصمیم بگیرند از این محصوالت استفاده نکنند تا  واردات غیر

هایی که به  مقام دبیرکل خانه کشاورز ایران با بیان اینکه بسیاری از آسیب قائم.ری از واردات آنها شودنبود تقاضا باعث جلوگی

مثال مگس . هایی که وارد کشور شده، مبدأ مشخصی ندارند آفت: شود از طریق قاچاق بوده است، افزود کشاورزی ما وارد می

 .ست در پوشش چه محصولی و از کدام کشور وارد شده استکند، معلوم نی محصول را آلوده می 255ای که  مدیترانه
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 سودجویانی که اهداف تروریستی ندارند 

سناریوی : زدن به ایران باشند، گفت ها درصدد ضربه توانند در پوشش این نوع آفت بیابانی در پاسخ به اینکه آیا دشمنان می

از افراد برای رسیدن به سود نامتعارف و غیرقانونی اقدام به واردات تواند اتفاق بیفتد چراکه برخی  بیوتروریسم در حالت عادی نمی

تواند در دستور کار  های سیاسی می بردن اهداف تروریستی نیست اما این چالش کنند و واقعا هدف آنها پیش میوه قاچاق می

ای داریم که  تحقیقاتی و علمی پیشرفتهدشمنان قرار گیرد و بخواهند از این مسیر به ایران آسیب برسانند که البته ما هم مراکز 

شد که  های دور، سمومی به ایران فرستاده می به گفته او در گذشته.پردازند شوند و به مقابله می سریعا به این مسائل آگاه می

آنکه مؤسسه ای به باغات بزنند، اما پس از  های جدی سر نگذاشته بودند و ممکن بود آسیب خطربودن را پشت های کامل بی آزمایش

 .تحقیقات کشاورزی کنترل وضعیت را در دست گرفت، جلو این اتفاقات را گرفت

/news/fa/ir.iana.www//:http00556D%/7%A7%DB%7D%C2% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 ایسنا - 13۶۰مرداد  1۶: تاریخ

  012012کاهش مصرف آب برای تولید هر کیلو هندوانه از کاهش مصرف آب برای تولید هر کیلو هندوانه از / / وعده تولید نان سفره ایرانی با گندم وطنی محقق شدوعده تولید نان سفره ایرانی با گندم وطنی محقق شد

  لیترلیتر  0101لیتر به لیتر به 

محمود حجتی امروز در بازدید از مزرعه محصوالت جالیزی تولیدشده با بذرهای هیبریدی ایرانی در روستای جعفرآباد بوئین زهرا 

به دالیل دستاوردهایی نظری خود اتکایی دیگر بار ایران به گندم و همچنین استفاده از بذور هیبریدی که باعث کاهش مصرف آب 

 .و همچنین افزایش تولید در واحد سطح می شود، اشاره کرد

 .میلیون تن گندم کشاورزان وعده تولید نان سفره های مردم با گندم ایرانی محقق شد 52.۵با خرید 

به گزارش ایانا، محمود حجتی امروز در بازدید از مزرعه محصوالت جالیزی تولیدشده با بذرهای هیبریدی ایرانی در روستای 

از آغاز فصل برداشت : جعفرآباد بوئین زهرا در استان قزوین، با شکرگزاری از نعمات الهی و تقدیر از تالش کشاورزان تصریح کرد

مازاد بر نیاز کشاورزان خریداری و بدین ترتیب وعده تامین نان سفره های مردم با گندم ایرانی پس میلیون تن گندم  55.0تاکنون 

میلیون  55.0و  24میلیون تن در سال  7.5میلیون تن به  4.7وی با یادآوری این که خرید تضمینی گندم از .از سال ها محقق شد

برای خرید کل گندم  22در سال : بات گندمکاران خاطرنشان کردتن در سال جاری افزایش یافته است، درباره پرداخت مطال

هزار  6میلیارد تومان از سوی دولت وقت پرداخت شد، این در حالی است که تاکنون بیش از  755کشاورزان مبلغ سه هزار و 

مالی از سوی دولت است و  میلیارد تومان از مطالبات کشاورزان پرداخت شده و بقیه طلب کشاورزان در حال تجهیز و تامین منابع

با حمایت های : وزیر جهاد کشاورزی با تشریح عوامل موفقیت کشور در تامین نیاز گندم،اظهار داشت.بزودی پرداخت می شود

دولت در تعیین قیمت منصفانه برای خرید تضمینی گندم، افزایش کیفیت نهاده ها شامل بذور،کود،سم،توسعه 

بویژه در پسابرجام و اجرای برنامه های وزرات جهاد کشاورزی در زمینه زمان و ... نوین آبیاری و مکانیزاسیون،گسترش سامانه های

حجتی با بیان این که دستیابی به بذرهای .هزار کیلو گندم در هکتار در کشور عمومیت یافته است 7تا  8، تولید ...چگونگی کشت و

با : باال، قابل تقدیر و مورد حمایت وزارت جهاد کشاورزی است،افزود هیبریدی که حاصل تالش متخصصان داخلی و سرمایه گذاری

لیتر  27لیتر به  275بکارگیری بذور مناسب، روش های نوین آبیاری و اقدامات فنی، مصرف آب برای تولید هر کیلو هندوانه از 

وزیر جهاد کشاورزی .ی شودکاهش می یابد و این کاهش مصرف موجب حفظ منابع آب و اقتصادی شدن تولیدات کشاورزی م

با توجه به اقلیم و توانمندهای فنی،ایران می تواند عالوه بر تامین بذور هیبریدی مورد نیاز داخل و کاهش وابستگی : تصریح کرد

 .کشور به واردات،به قطب تولید و صادرات بذور هیبریدی در منطقه تبدیل شود

 لید شده با بذور ایرانیسفره های ایرانیان مزین به محصوالت کشاورزی تو

محمدعلی طهماسبی معاون امور باغبانی نیز در مراسم بازدید وزیر جهاد کشاورزی از مزرعه محصوالت جالیزی تولیدشده با 

با توجه به حمایت های : بذرهای هیبریدی ایرانی، بذر را از اصلی ترین نهاده ها در تولید محصوالت کشاورزی عنوان کرد و افزود

هاد کشاورزی از تولید بذور هیبریدی، انتظار می رود شرکت ها و متخصصان داخلی بعد از تولید بذر هیبرید خربزه ،بذور وزارت ج

هیبریدی گوجه فرنگی،خیار،پیاز و سایر محصوالت سبزی و صیفی را نیز در داخل کشور تولید تا سفره های ایرانیان با محصوالت 

دستیابی به بذور هیبریدی با کیفیت داخلی از جمله برنامه های وزارت جهاد .مزین شودکشاورزی تولید شده با بذور ایرانی 

با  "هامون"در فصل زراعی جاری، ارقام مختلف بذرهای هیبریدی خربزه توسط شرکت . کشاورزی در راستای اقتصاد مقاومتی است

اسفندماه سال  52به گزارش ایانا، پیش از این در تاریخ .تولید و مورد بهره برداری کشاورزان قرار گرفته است "دانژه"نشان تجاری 

  فتاح الجنان معاونت وزیر و  خورشیدی جهانگیری، معاون اول ریاست جمهوری و حجتی وزیر جهاد کشاورزی به همراه 5020
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اوجبالغ و همراهان از مرکز عرب قائم مقام معاونت باغبانی، استاندار استان البرز و ریاست جهاد کشاورزی استان البرز، فرماندار س

به عنوان نخستین و تنها شرکت تولیدکننده بذرهای هیبرید سبزی و صیفی کشور و گلخانه ( شرکت هامون)تحقیقات بذر دانژه 

ساعته بازدید کرده بودند و در آن بازدید، مکعاون اول رییس جمهوری ضمن ابراز  0تمام ایرانی و شگفت انگیز فراز در یک زمان 

مایل است به زودی در یک فرصت بیشتری با دستاوردهای این : الی از فعالیت های قابل تقدیر شرکت هامون اعالم کردخوشح

بزودی از ریاست  ":مرکز آشنا شود و حجتی نیز با قدردانی از تالش ها و دست آوردهای غرورآفرین این مرکز نوید داده بود

 ."ز دعوت خواهد کردجمهوری برای بازدید موارد مذکور در این مرک

/news/fa/ir.iana.www//:http00585D%/2%77%D7% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان - 13۶۰مرداد  2۵: تاریخ

  به بازار ایران باز شد؟به بازار ایران باز شد؟هزار تومانی هزار تومانی   6262چرا پای آشامیدنی لوکس چرا پای آشامیدنی لوکس 

 .هزار تومانی غیرقابل تصور است 65در بین انواع کاالهای وارداتی به کشور ورود آب های معدنی لوکس 

،بازارکاالهای لوکس هیچ وقت بدون مشتری اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروه صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

طبقات مرفه جامعه   نمی ماند حتی اگر این کاال آب معدنی در بطری ها شیک و مجلسی باشد چراکه مشتری های همیشگی به نام

رد محصولی مشاهده می شود که فقط نگرانی این روزها در بین انواع کاالهای غیرضروری که توان تولید آن در داخل وجود دا.دارند

 !هزار تومانی است؟ 65باقیمت های ده تا .. ها را بیشتر می کند و آن هم آب معدنی از چشمه های جوشان اروپا و

 .این درحالی است که در داخل کشور کم نیستند کارخانه هایی که آب معدنی روانه بازار می کنند

صنعت،تجارت و  یع و معادن مجلس دهم شورای اسالمی در گفتگو با خبرنگارعبداهلل رضیان عضو کمیسیون صنا

دارا بودن امالح حرف آب معدنی های ایران از نظر کیفیت و  ،با اشاره به اینکه  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروه کشاورزی

واردات بی رویه کاالهای لوکس بیانگر تجمل گرایی و شکاف طبقاتی است و ادامه این روند بر   :اول را در جهان می زند، اظهار کرد 

 . اقتصاد ضربه ای جبران ناپذیر وارد می کند که باید با واردکنندگان به شدت برخورد قانونی شود

نندگان آب معدنی با مشکل برند سازی و مارک مختص فرآورده های خود مواجه اند و هزینه باالی بسیاری از تولیدک: وی افزود

تولید ، کاهش قدرت بازاریابی و نبود استاندارد های الزم از نظر برندسازی و توجه آحاد جامعه به کاالهای لوکس باعث فروش این 

 .  محصوالت در نقاط خاص کشور شده است

هزارتومانی که یکی از همین  65ع و معادن مجلس دهم شورای اسالمی در خصوص فروش آب معدنی های عضو کمیسیون صنای

اکنون ما با تولید مازاد آب معدنی در کشور مواجه ایم و بسیاری از کارخانه های تولید  : کاالهای لوکس در تهران است، تصریح کرد

یط مناسب بازاریابی و قدرت رقابت با مارک های مشابه، دچار مشکل و یا آب معدنی به دلیل اوضاع نابسامان کنونی و نبود شرا

با توجه : کارخانه تولید کننده آب معدنی فعال است ،گفت  25رضیان با اشاره به اینکه فقط در استان مازندران  .تعطیلی شده اند

داخلی کشور تولیدکنندگان ترجیح می دهند  به سود کم حاصل از عرضه آب معدنی و افزایش هزینه حمل و نقل حتی در انتقاالت

آب   تولیدات خود را در همان استان توزیع کنند بنابراین ظرفیت عرضه کاهش می یابد و همین امر افراد را به سمت استفاده از

  .هزار تومانی سوق می دهد 65معدنی های لوکس 

 غنی سازی آب چشمه ها در راستای افزایش صادرات 

صنعت،تجارت  سخنگوی کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس دهم شورای اسالمی در گفتگو با خبرنگارعلی وقفچی 

به استاندارد های جهانی سختی و سبکی آب های  ،با اشاره به لزوم توجه ویژه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروه کشاورزی

در بیشتر مواقع آب معدنی های تولید داخلی کیفیت مناسب و استانداردهای : معدنی در برند سازی های بین المللی، اظهار کرد 

دارابودن برخی از امالح  جهانی الزم را ندارد و باید نظارت بیشتری در این باره انجام شود اکنون برخی از برندهای اروپایی به دلیل

با تشکیل کمیته تخصصی نظارتی و تحقیقاتی در بحث علمی : وقفچی افزود  . مورد نیاز سالمت، بازار جهانی را در اختیار گرفته اند

این در حالیست که با تولید مازاد آب های معدنی و با غنی . شوند کاربردی آب های چشمه های کشور از نظر کیفیت ارزیابی می

 . سازی می توان در صادرات آن به کشورهای دیگر به ویژه کشورهای عربی در بازار جهانی نیز گامی بزرگ برداشت
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با مدیریت مناسب و یکپارچه در منابع آبی و تفکیک آن در : وی با اشاره به لزوم یک مدیریت یک پارچه در منابع آبی تاکید کرد

آب های معدنی و کشاورزی می توان عالوه برتامین نیاز های  آب های زیر زمینی ، بخش های مختلف مصرفی ، صنعتی ، آب شرب ،

  .داخلی بخش صادرات را نیز ارتقا داد

  هزار تومانی 62ورود جدی کمیسیون های تخصصی بازرگانی به فروش آب معدنی های   

اقتصادی  گروه صنعت،تجارت و کشاورزی ارخبرنگ رضا پدیدار عضو انجمن تحقیق و توسعه صنایع و معادن ایران در گفتگو با

وارد کشور شده اظهار  با تاکید براینکه نوشیدنی های لوکس به صورت غیر مجاز از مبادی غیر قانونی  ، باشگاه خبرنگاران جوان

ف کنندگان آب معدنی هایی با این قیمت شامل افراد خاص جامعه می شود و به دلیل اینکه ایران یکی از بزرگترین مصر  :کرد 

هزار تومانی و مبالغ دیگر یک خطای بزرگ است و  65تولیدکنندگان و صادرکنندگان آب معدنی دنیاست، ورود و عرضه برندهای 

اکنون ما در صنعت آب معدنی به خودکفایی و استانداردهای   :وی ادامه داد  .  باید به شدت با این امر برخورد قانونی شود

روزجهانی دست یافته ایم و در بحث صادرات درسال های متوالی به کشورهای مختلف حجم قابل توجهی صادرات داشته ایم اما به 

کشورهای همجوار و حاشیه خلیج فارس صادر می دلیل هزینه و وزن زیاد بطری ها و هزینه حمل و نقل ،این محصول بیشتر به 

با توجه به موقعیت   :پدیدار درخصوص وجود بستر مناسب برای تجارت و ارتقای قدرت فروش بین المللی آب معدنی گفت  . شود

را ندهند؛ باید خوب صادرات و تولیدات آب معدنی این بازار به صورت مرتب باید رصد شده و اجازه ورود کاالهای لوکس را به بازار 

  . فرهنگ مصرف کاالی ایرانی را حتی اگر قیمت این برندها ارزانتر باشد در جامعه القا کرد

متولیان و سیستم های نظارتی تنظیم بازار با تشکیل هیئت نظارتی و   :عضو انجمن تحقیق و توسعه صنایع و معادن ایران افزود  

سو استفاده های این چنینی را بگیرند تا کاالهای لوکس با شرایط خاص کنونی در کشور  توجه به نظام تنظیم بازار کاال ،باید جلوی

کند  کمیسیون های تخصصی بازرگانی به صورت متوالی واردات و عرضه کاال را دربازار جهانی رصد می   :پدیدار افزود  . عرضه نشوند

ار تومانی ،پارلمان بخش خصوصی این موضوع را به نهاد های هز 65و در صورت وجود تخلفات مشابه واردات آب معدنی های برند 

 .  نظارتی منتقل کرده واین امر به طور جدی پیگیری می شود

/news/fa/ir.yjc.www//:http0850588DA%/%76%D7%B5% 
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 بازدیدهامصاحبه، سخنرانی، 
 ایرنا 18/۵5/13۶5: تاریخ خبر

  فقره زمین خواری ستاره دار در کشور شناسایی شد فقره زمین خواری ستاره دار در کشور شناسایی شد   112112یک هزار و یک هزار و 

فقره پرونده زمین خواری درقالب  55۵یک هزار و : مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری گفت -ایرنا  -همدان 

 . بررسی استپرونده های ستاره دار شناسایی شده و درحال 

: عیسی عباسی شامگاه یکشنبه در حاشیه شورای هماهنگی منابع طبیعی و آبخیزداری همدان در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود

 .پرونده است 00پرونده و این آمار در همدان  05تا  45سهم هر استان از میزان پرونده های زمین خواری بطور میانگین 

پرونده های زمین خواری ستاره دار به لحاظ اهمیت و : رونده ها برای سازمان جنگلها مهم است اضافه کردوی با ذکر اینکه تمامی پ

 .باال بودن قیمت زمین مجزا شدند و به طور مستقیم از سوی ستاد سازمان جنگلها و شورای حفظ بیت المال رسیدگی می شوند

 قف شدطرح ساخت فرودگاه متو/ بزرگترین زمین خواری در قم*** 

زمین خواری در برخی استانها مثل بوشهر به دلیل داشتن : مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری اظهارکرد

مناطق آزاد تجاری و اقتصادی، در مناطق شمالی به لحاظ اهمیت زمین و باال بودن قیمت آن و در پایتخت نیز به دلیل باال بودن 

 .ه ای که دارد بیش از سایر نقاط استارزش زمین و ارزش افزود

به عنوان مثال؛ یک پرونده زمین خواری بزرگ در استان قم مربوط به فرودگاه این استان در جریان است که : عباسی ادامه داد

 .سازمان به طور جدی پیگیر این موضوع است

به بهانه ساخت فرودگاه بدون مجوز وارد عرصه  یک شرکت خصوصی به طور غیرقانونی اراضی ملی را تصرف کرده و: وی توضیح داد

نفر از شهروندان در ساخت این فرودگاه شریک شده اند ولی سازمان  055هزار و  2بیش از : وی بیان کرد.منابع طبیعی شده است

در حال رسیدگی جنگلها اعالم جرم کرده و پرونده در دادگستری قم، سازمان بازرسی، مراجع نظارتی و امنیتی و سازمان جنگلها 

هم اینک این طرح متوقف شده و از ادامه آن نیز گرفته : مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت.است

با اجرای تفاهم نامه منعقد شده با اوقاف و امور خیریه : عباسی درباره تصرف زمین توسط نهادهای دولتی نیز افزود.شده است

زمین هایی توسط نهادهای نظامی و انتظامی تصرف شده : وی اضافه کرد.ف ها در زمینه اراضی ملی وقفی حل شدبسیاری از اختال

 .که این پالکها شناسایی و نامه آن برای تعیین تکلیف به دفتر فرماندهی کل قوا ارسال شده است

ط به تصرف های غیرقانونی و تخلف ها تشکیل می هزار فقره پرونده در منابع طبیعی مربو 05تا  28هر ساله : وی خاطرنشان کرد

درصد پرونده های تشکیل شده در منابع  65تا  05: مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور افزود.شود

 .طبیعی مربوط به تصرف اراضی ملی یا اختالف در مالکیت اراضی ملی است

جر به صدور رای شده و روند رسیدگی به مابقی پرونده ها به علت ادعای مالکیت زمین درصد پرونده ها من 70: عباسی اضافه کرد

زمانبر است و ماهیت آن بگونه ای که به کارشناسی ارجاع می شود و جلسه های مختلف دادگاه ، رای بدوی و تجدید نظر باعث می 

 .ذشت چند سال منجر به صدور رای می شودشود این پرونده ها سنواتی و زمانبر شده و در محاکم بماند و بعد از گ

 .هزار پرونده در زمینه زمین در حال رسیدگی است که پس از صدور رای اجرایی می شود 545در حال حاضر : وی گفت

هزار هکتار از آن جنگل های طبیعی، دست کاشت و اراضی  42هزار هکتار اراضی ملی است که بیش از  250استان همدان دارای 

هزار هکتار اراضی ملی همدان به صورت مرتع است که از نظر پوشش گیاهی به سه درجه مرتع خوب متوسط و 722.تجنگلی اس

 .فقیر دسته بندی می شوند
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 ایرنا 1۶/۵5/13۶5: تاریخ خبر

  وزیر جهاد کشاورزی از مزرعه تولید محصوالت صیفی در قزوین دیدن کرد وزیر جهاد کشاورزی از مزرعه تولید محصوالت صیفی در قزوین دیدن کرد 

محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی روز سه شنبه از یک مزرعه تولید انواع محصوالت صیفی واقع در شهرستان  -ایرنا  -قزوین 

 . تاکستان استان قزوین دیدن کرد

هکتار محصول خربزه بذری در ارقام علیخان و قهرمان تولید می شود که برای نخستین  86سطح  به گزارش ایرنا، در این مزرعه در

 .بار منطبق با شرایط اقلیمی و سازگار با آب و خاک منطقه است

تن  40تن گوجه و  525هکتاری این مزرعه به کشت گوجه فرنگی اختصاص یافته و در هر هکتار  006هکتار از زمین های  265

 .تولید می شود که این رقم از میانگین کشوری باالتر استخربزه 

وزیر جهاد کشاورزی به منظور بازدید از این مزرعه و آشنایی با مسائل و مشکالت منطقه، صبح امروز به استان قزوین سفر کرده 

ذر وارداتی نیز نقش مهمی در این مزرعه انواع بذر محصوالت صیفی تولید می شود و در راستای کاهش نیازهای مربوط به ب.است

لیتر آب در آن مصرف می شد که با  275ایفا می کند تا جایی که طی سال های گذشته برای کشت هر یک کیلوگرم هندوانه 

 .لیتر کاهش یافته است 22اجرای روش آبیاری نوین، این میزان اکنون به 

 .هی صورت می گیردبار در سال کمتر آبد 2در این مزرعه نسبت به سایر مزارع مشابه، 

 .هکتار زمین کشاورزی استان قزوین مشغول فعالیت کشاورزی هستند 472هزار بهره بردار در  72

 .کیلومتری جنوب غربی استان قزوین واقع شده است 00شهرستان تاکستان در 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فودپرس 13۶5مرداد ماه  18دو شنبه 

  المللی محصوالت پروتئینی خاورمیانه در تهران المللی محصوالت پروتئینی خاورمیانه در تهران   برپایی نخستین نمایشگاه بینبرپایی نخستین نمایشگاه بین

المللی و تخصصی محصوالت پروتئینی و  حضور نمایندگان سیزده کشور در نخستین نمایشگاه بین -اقتصاد غذا < صنایع غذایی

  .ماه برگزار شود قابل توجه است آبان 57تا  50صنایع وابسته که قرار است از 

المللی و  ه بینستاد خبری نمایشگاه، هرمز مهبد، مدیر نخستین نمایشگا به نقل از« فودپرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا

تاکنون حضور نمایندگانی از کشورهای آذربایجان، : تخصصی محصوالت پروتئینی و صنایع وابسته ضمن بیان این خبر تصریح کرد

 آلمان، استرالیا، ایتالیا، اسپانیا، بلغارستان، ترکیه، چین، فرانسه، فنالند، لبنان، هلند و یونان برای شرکت در نمایشگاه

«Meatex» رت مستقل، پاویون کشوری، و یا غرفه گروهی قطعی شده که این رخداد نشان دهنده نیاز فعاالن و صو به

  .تولیدکنندگان جهانی این صنعت به بازار رو به رشد منطقه خاورمیانه است

نام  ثبت: د، اظهار داشتده گذاران امکان دسترسی مستقیم به بازارخاورمیانه را می که حضور در این نمایشگاه به غرفه وی با بیان این

عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان گوشت قرمز حالل آلمان در نمایشگاه و همچنین  به Tonnies GmbH  &Co شرکت

عنوان یک  ایران را به meatex ای این نمایشگاه در عمل نمایشگاه عنوان همکار رسانه حضور چند نشریه انگلیسی و آلمانی به

  .لی تمام عیار از همین سال نخست مطرح کرده استالمل نمایشگاه بین

  .نام مهلت خواهند داشت مرداد برای ثبت 05گذاران آغاز شده و متقاضیان حداکثر تا  اکنون جانمایی غرفه هم: مهبد افزود

fb=Id?aspx.Post/ir.foodpress//:http204560cecb4ebea07f7 
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 نهاده 
 ایسنا - 13۶۰مرداد  18: تاریخ

  سازمان حفظ نباتات کشور نسبت به توزیع سموم قاچاق هشدار دادسازمان حفظ نباتات کشور نسبت به توزیع سموم قاچاق هشدار داد

توزیع شده است که مورد تأیید سازمان  F705WG و Metal folian755WG ،Dicalm705WG سموم قاچاقی با عنوان

 .حفظ نباتات کشور نیست

توزیع شده است که مورد تأیید  F1۵2WGو  Metal folian122WG ،Dicalm1۵2WGسموم قاچاقی با عنوان 

 .سازمان حفظ نباتات کشور نیست

 Metalای ورود ترکیبات غیرمجازی با عنوان  به گزارش ایانا به نقل از سازمان حفظ نباتات کشور، این سازمان با اعالم اطالعیه

folian755WG ،Dicalm705WG  وF705WG  با برچسب اصلی انگلیسی و برجسب الحاقی شرکت توسعه سبز پایدار را از

 .مجاری غیرقانونی تلقی کرد

 .این سموم فارغ از اقدامات نظارتی حفظ نباتات تدارک و توزیع شده است: همچنین در این اطالعیه آمده است

 .که از تهیه، توزیع و مصرف ترکیبات فوق خودداری کنندشود  برداران توصیه می الزم به ذکر است، به بهره

 .هشدار داد Chlorfenapyr 245 G/L (SPED 24 SC)این سازمان همچنین نسبت به توزیع ترکیب غیرمجاز 

ترکیب غیرمجاز فوق، بدون ثبت در هیأت نظارت بر سموم و از مجاری غیرقانونی و فارغ از اقدامات نظارتی سازمان حفظ نباتات 

 .تدارک و توزیع شده است

های الزم از  کنندگانجهت خودداری از تهیه، توزیع و مصرف ترکیب فوق، تأکید کرد و خواست که پیگیری این سازمان به مصرف

شده فوق با هزینه  ربط تا معرفی متخلفان به مراجع قضایی و اعمال موازین قانونی و امحاء ترکیب کشف های ذی طریق دستگاه

 ./انجام گیرد صاحب کاال،
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 نوغان داری
 ایسنا - 13۶۰مرداد  1۶: تاریخ

  کمیسیون اقتصادیکمیسیون اقتصادیایران، رییس ایران، رییس / / مرداد برگزار می شودمرداد برگزار می شود  0404کنگره بین المللی نوغانداری از امروز نوزدهم تا کنگره بین المللی نوغانداری از امروز نوزدهم تا 

 .مرداد برگزار می شود 24تا  52« ابریشم برای جهانی سبز و توسعه پایدار»بیست و چهارمین کنگره بین المللی نوغانداری با شعار 

مرداد  04تا  57« ابریشم برای جهانی سبز و توسعه پایدار»بیست و چهارمین کنگره بین المللی نوغانداری با شعار 

 .برگزار می شود

گزارش ایانا، بیست و چهارمین کنگره سه ساالنه کمیسیون بین المللی نوغانداری و بیست و ششمین جلسه کمیته اجرایی  به

 .کشور عضو از جمله ایران در تایلند برگزار می شود 58مرداد امسال با حضور  24تا  52ساالنه روزهای 

 .ست کمیسیون اقتصادی را برعهده داردایران در بیست و چهارمین کنگره بین المللی نوغانداری، ریا

رییس مرکز توسعه نوغانداری کشور که به عنوان نماینده رسمی ایران در این کنگره شرکت خواهد کرد، در گفت و گو با خبرنگار 

ید نخ ابریشم برگزار می شود، علل افول تول« ابریشم برای جهانی سبز و توسعه پایدار»در کنگره امسال که با شعار : ما اظهار داشت

در جهان و تجارت و بازرگانی این حصول مورد بررسی قرار می گیرد ضمن آن که اطالعات، دانش و تجربه های کشورهای عضو 

 .مبادله و دستاوردها، سیاست ها و برنامه های کمیسیون اعالم خواهد شد

م، باکولوژی، کرم ابریشم بدون استفاده از توت، کنگره امسال در قالب هشت کمیسیون توت، کرم ابریش: علی اصغرداداش پور گفت

روز نخست به جلسه : وی افزود.اقتصادی، نوغانداری در زمینه غیرنساجی و تکنولوژی بعد از برداشت کار خود را آغاز می کند

دی این کنگره از کمیته اجرایی ساالنه و روز دوم به بعد به کنگره اختصاص خواهد یافت و ایران به عنوان رییس کمیسیون اقتصا

 .مقاالت رسیده در حوزه ابریشم، هفت مقاله را پس از بررسی برای سخنرانی انتخاب خواهد کرد

به عضویت  5280ایران از سال : عنوان و خاطر نشان کرد 5208داداش پور، زمان تاسیس کمیسون بین المللی نوغانداری را سال 

 .این کمیسیون درآمده است

تن،  055تن، برزیل  855هزار تن، ازبکستان یک هزار تن، تایلند  28هزار تن، هند  545ولید ساالنه بیش از به گفته وی چین با ت

 .تن نخ ابریشم در رتبه یکم تا هشتم جهانی قرار دارند 540تن و ایران  055تن، کره شمالی  455ویتنام 

د، فرانسه، تایلند، ایران، رومانی، ژاپن، برزیل، سوریه، بنابراین گزارش کشورهای عضو کمیسیون بین المللی نوغانداری شامل هن

 .کنیا، افغانستان، کره شمالی، مصر، یونان، اندونزی، بنگالدش، تونس و ماداگاسکار هستند

 .مقر این کمیسیون در کشور هند است
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 گزارشات جهانی
 فارس - ۶۰/۵۰/2۵:  تاریخ

امید صادرات محصوالت کشاورزی ایران به روسیه رنگ امید صادرات محصوالت کشاورزی ایران به روسیه رنگ / / های ترکیه از سوی روسیه تا پایان سالهای ترکیه از سوی روسیه تا پایان سال  لغو تحریملغو تحریم

  باختباخت
با اعالم وزیر توسعه اقتصادی روسیه مبنی بر لغو تحریم واردات محصوالت ترکیه تا پایان سال، کورسوی امید صادرات محصوالت  

 . کشاورزی ایران به روسیه رنگ باخت

دیمیر الکسی الیوکایف وزیر توسعه اقتصادی این کشور پس از دیدار رجب طیب اردوغان و وال ٬« ریانوستی»به گزارش خبرگزاری 

تحریم واردات محصوالت ترکیه تا پایان سال : سن پترزبورگ، به خبرنگاران گفتٖ  روسای جمهور ترکیه و روسیه در شهر  ٬پوتین

پرتقال،  ٬کلم بروکلی ٬نمک ٬کلم ٬زردآلو ٬سیب  ٬پرتقال ٬دولت روسیه از اول ژانویه امسال واردات گوجه فرنگی.لغو خواهد شد

 .گل میخک، گوشت مرغ و بوقلمون را از ترکیه ممنوع کرده بود  ٬پیاز  ٬توت فرنگی  ٬انگور ٬آلو ٬هلو ٬گالبی  ٬خیار ٬نارنگی

 .برد  اعالم این خبر کورسوی امید برای صادرات محصوالت کشاورزی ایران به روسیه را از بین می

د و پوتین دستور داد واردات محصوالت کشاورزی کشور تیره و تار ش  بعد از اینکه ترکیه جنگنده روسی را ساقط کرد روابط این دو

ها به اینکه صادرات  زنی  از ترکیه قطع شود همچنین گردشگران روسی هم حق نداشتند به این کشور سفر کنند این مسئله گمانه

 .محصوالت کشاورزی ایران به سمت روسیه بیشتر خواهد شد را رقم زد

های ترکیه تا پایان امسال، مسئله افزایش صادرات ایران به روسیه رنگ  ر لغو تحریمبا اعالم اخیر وزیر توسعه اقتصادی مبنی ب

البته پیش از این نیز ایران نتوانست از فرصتی که در منع واردات محصوالت کشاورزی از اتحاداروپا از سوی روسیه صورت .بازد می

روپا واردات محصوالت کشاورزی را از این کشورها منع کرده های آمریکا و اتحادیه ا روسیه در پاسخ به تحریم.گرفت استفاده کند

بود و نگاه دولت مسکو به سمت خاورمیانه و ایران بود و حتی در این میان پوتین چراغ سبزی هم برای واردات از ایران داشت اما 

توانستیم رقم قابل توجهی به وآمدهای مکرر مسئوالن کشاورزی و غذای دو کشور و بازدیدهای مختلف ن در این بین علیرغم رفت

بندی مناسب، ازعمده ترین موانع بود که  ها، قیمت تمام شده باال، باقیمانده سموم، نبودن بسته نبود پروتکل.روسیه صادر کنیم

 .روسیه برای وا ردات از ایران مطرح کرده بود

و جمعیت باال به واردات عمده محصوالت  روسیه اگرچه خود تولید کننده محصوالت کشاورزی است اما به دلیل سطح گسترده

کرد، ایران  جات، میوه و لبنیات را از ترکیه وارد می پیش از این روسیه عمده محصوالت کشاورزی به ویژه صیفی.کشاورزی نیاز دارد

 .هم در این محصوالت مزیت دارد که انتظار داشت در صورت رفع موانع به روسیه صادر کند

 .ل گذشته بخشی محصوالت شیالتی و مرغ به روسیه صادر کرده که قابل توجه نبوده استالبته ایرای طی دو سا
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 گزارشات جهانی
 ایسنا - 13۶۰مرداد  1۶: تاریخ

  های غذاییهای غذایی  جریان آزاد اطالعات برای غلبه بر چالشجریان آزاد اطالعات برای غلبه بر چالشایجاد ایجاد 

، نهاد حامی چرخش اطالعات در حوزه کشاورزی و امنیت غذایی در نظر دارد تا با توجه به افزایش جمعیت جهان و (5)"گودان"

 .دحلی برای این چالش پیدا کن در کشاورزی و تغذیه، راه "های باز داده"نیاز به مواد غدایی، با استفاده از 

"گودان"
، نهاد حامی چرخش اطالعات در حوزه کشاورزی و امنیت غذایی در نظر دارد تا با توجه به افزایش جمعیت (5)

 .حلی برای این چالش پیدا کند در کشاورزی و تغذیه، راه "های باز داده"جهان و نیاز به مواد غدایی، با استفاده از 

صورت رایگان در اختیار همه قرار دارد تا بتوانند از آن استفاده کنند و در  شود که به یهایی گفته م ، به داده(Open Data)داده باز 

های  داده. های مربوط به حق کپی، یا موارد محدودکننده مشابه آن نیست داده باز دارای محدودیت. هر قالب دلخواهی بازنشر دهند

ها با استفاده از داده باز در  دولت. ها انجام شود اصوالً باید توسط دولتبسترسازی برای داده باز . باز اغلب از جنس کالن داده هستند

 .توانند میلیاردها ارزش اقتصادی تولید کنند صنایع مختلف می

شود، تقاضای مواد غدایی در جهان،  بینی می ، با توجه به افزایش جمعیت جهان، پیشGODANسایت  به گزارش ایانا از وب

بیش از یک میلیارد نفر از مردم جهان در معرض خطر گرسنگی قرار داشته  2505برآورد شده تا سال . نزدیک به دو برابر برسد

ها و اطالعات قابل استفاده در حوزه کشاورزی و  های جهانی برای ایجاد داده در صدد حمایت از تالش "گودان"در این راستا .باشند

های تأمین امنیت غذایی نائل  های دولتی و خصوصی به تدوین سیاست شمواد غذایی و امنیت آن در سراسر جهان برآمده تا بخ

ها و اطالعات  ای از گردآوری داده گودان در حال پیدا کردن شیوه": ، مدیر برنامه گودان، گفته استMartin Parrمارتین پار .آیند

 ".های کشاورزی و تغذیه کاری انجام دهند چالشها بتوانند با استفاده از آن برای حل  ها و دولت باز است که با توسط به آن ملت

ما با استفاده از انقالب داده، در حال ایجاد یک نوآوری در بخش کشاورزی و تغذیه هستیم، که در نهایت ما را به ": وی افزوده است

 ".برد ویژه در کشورهای در حال توسعه و تأمین تغذیه پیش می سوی معیشت بهتر برای کشاورزان به

های اشتغال به کاهش  شود، با فراهم کردن زمینه المللی بریتانیا تدوین می ای که توسط وزارت توسعه بین است گودان با برنامهقرار 

این نهاد برای تأمین این هدف، اقدام به گرد هم آوردن متخصصان کشاورزی و تغذیه و . تر کمک کند تر و امن فقر و محیطی سالم

 .به یاری گودان بیایند کند تا با ایجاد یک زمینه تعامل،  ی باز میها کارشناسان در حوزه داده

های بهبود یافته بر اساس این  کنندگان و اتخاذ سیاست هدف از این پروژه، کمک به افزایش بازده کشاورزان، تغذیه برای مصرف

های  ها و جوامع در تعامل با داده فراد، سازمانسازی بستر اطمینان میان ا برای دستیابی به چنین نتایجی، نیازبه فراهم. حل است راه

 .باز است

 :های گودان بر سه حوزه تمرکز دارد فعالیت

 ها و ترویج بهترین عملیات در کشاورزی و تغذیه بهبود استاندارد داده -استاندارد ( 5

گذاری در بخش  ها و سرمایه باز در طرحها برای ارزیابی تاثیرگذاری استفاده از داده  شناسایی و بهبود ابزار و روش -پژوهش ( 2

 کشاورزی و تغذیه

ها در مقابله با  های متنوع از افراد که منجر به استفاده مؤثرتر از داده سازی و ایجاد بستری برای به دست آوردن داده ظرفیت( 0

 .شود های کشاورزی و تغذیه می چالش

 .استفاده از داده باز در حوزه کشاورزی و تغذیه اقدام خواهد کردها در  ها و ارگان گودان با استفاده از پیشینه سازمان

 :شود های زیر انجام می و همکاری سازمان Wageningen URاین کار به رهبری دانشگاه دولتی هلند 
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- Centre for Agricultural and Rural Cooperation (CTA) 
- Open Data Institute 

- Agroknow :Research and innovation in the agricultural domain 

- Land Portal Foundation 

- Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) 

- Institute of Development Studies 

- AidData :Open data for international development 
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 گزارشات جهانی
 ایسنا - 13۶۰مرداد  2۵: تاریخ

  همکاری کشاورزان آلمانی در بهبود کیفیت آبهمکاری کشاورزان آلمانی در بهبود کیفیت آب

کننده آب در حال  های تأمین دارند و برای این کار با شرکت داوطلبانه را برمیهای  کشاورزان آلمانی برای بهبود کیفیت آب گام

 .همکاری هستند

کننده آب  های تأمین دارند و برای این کار با شرکت های داوطلبانه را برمی کشاورزان آلمانی برای بهبود کیفیت آب گام

 .در حال همکاری هستند

 Johannes and)آلمان، یوهانس و ماتیاس بروکر  Swisttal، در Illinois Farmer Todayسایت  به گزارش ایانا از وب

Matthias Brünker ) پدر و پسری که مزرعه پرورش اسب درGut-Hohn  دارند، در مورد این که با پایین آوردن سطح نیترات

 :دهند کشاورزی، توضیح می نگاران توان هزینه مصرف کود را کاهش داد و به سالمت محیط زیست کمک کرد، به روزنامه می

در  Johannesیوهانس . کند، اما تمرکزش روی محصوالت کشاورزی و پرورش اسب است مزرعه آنها در حوزه دامداری فعالیت می

ها و کشت محصول با کشاورزان  کش های مربوط به استفاده از آفت زمینه ماشین با کشاورزی شریک است و آنها در زمینه برنامه

 .بندد ه قرارداد میدیگر منطق

زیر کشت محصوالت زمستانی، چغندرقند، گندم، ( جریب 506)هکتار  00دارد که ( جریب 025)هکتار  505مزرعه مساحتی برابر 

گیری آب و خاک مزرعه شان، میزان نیترات  کار با نمونه آنها برای این. است( برای حفظ مراتع)کلزا، نخودفرنگی و گیاهان پوششی 

کشاورز بابت آن هزینه پرداخت . ها داوطلبانه است آزمایش": کننده خاک توضیح داد مایکل اسمیت، آزمایش.کنند گیری می را اندازه

طلبد که کشاورزان در  آید برای همه سودمند است و می دست می کند، این در حالی است که نتایجی که از این آزمایشات به نمی

 ".این راه همکاری کنند

Wahnbachtal Locks Association (WTV) 755های سطحی و زیرزمینی در منطقه است که برای  مسئول مدیریت آب 

 .کند آب آشامیدنی تأمین می Bonn ,Rhein-Steig  ،Ahrهزار نفر درمناطق 

تأمین کیفیت آب خوب در اینجا بستگی به ": همکاری کرده، در این باره گفت ALWBسال با  20اسمیت، کسی که حدود 

 ".دارد Rhein-Seig-Kreisو گروه کشاورزی، آب و خاک در منطقه  ALWBهمکاری کشاورزان با 

ALWB  های کشاورزی روی کیفیت آب در  منظور کاهش اثرات استفاده از زمین به 5272در سالAssociation 

Wahnbachtal Locksهای کشاورزی سازگار با محیط زیست تأسیس شد ، همراه با شیوه. 

( حوضچه)آروی آب  هزار جریب برای جمع 25زمین زراعتی و دارای یک حوضه ( هزار جریب 22)هزار هکتار  45منطقه متشکل از 

های  ی مشترک و استراتژیها حل سازی راه های زیرزمینی است، توسعه و پیاده ، کاهش نیترات در سطح و آبALWBهدف .است

های قابل حمل را که در  نمونه خاک مزرعه با استفاده از دستگاه 56عنوان بخشی از کارش،  اسمیت به. مشاوره را بر عهده دارد

شود تا  بررسی ما در اعماق مختلف خاک انجام می": نگاران توضیح داد همچنین وی به روزنامه.کند کامیون خود دارد، تست می

 ".دهیم حل ارائه می که در کدام مناطق نیتروژن است و پس از آن راه ببینیم

ای که در کنفرانس مربوط به فدراسیون  اش در آلمان طی برنامه جوالی از مزرعه 50نگاران کشاورزی  این در حالی است که روزنامه

 .بود، بازدید کردندنگار کشاورزی که درباره چگونگی کشاورزی پایدار برگزار شده  المللی روزنامه بین

عالوه . ها گردهم آمدند منظور آزمایش خاک و آشنایی با توصیه درصد از کشاورزان منطقه به 75گفتنی است، برای سه روز، حدود 

 .های مربوط به میزان آمونیاک، کلسیم و فسفر هم انجام داد بر تست میزان نیتروژن، اسمیت آزمایش
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کند  ریزی برای کاهش مواد را آغاز می آمده بیش از حد باال باشد، بالفاصله وی برنامه دست ج بهچنانچه نتای": اسمیت خاطرنشان کرد

 ".که شامل کنترل فرسایش یا پوشش کاشت محصوالت زراعی است

دهنده، عملیات  سازی استفاده از کود آلی، مدیریت کودهای کشاورزی، محصوالت پوشش مشاوره اسمیت درباره کود و بهینه

 .ها است کش ورزی، کنترل فرسایش، تکنولوژی آبپاش و اجتناب از استفاده از آفت خاکحفاظت 

شان در زمستان و هر دو  های خاک پس از برداشت شان بر اساس نمونه ، آنها مقدار نیتروژن مزرعهBrünkerدر مزرعه خانوادگی 

آنها در این مدت برای اینکه نیترات در خاک پراکنده . دگیرن هفته در طول مرحله رشد محصول، برای تعیین انتخاب کود، اندازه می

 .کنند کنند و از کشت خودداری می نشود از محصوالت پوشش گیاهی و کود کشاورزی استفاده می

ز های حفاظت حداقل پنج درصد ا کنند، زیرا با استفاده از شیوه های اتحادیه اروپا و آلمان استفاده می آنها برای این کار از یارانه

 ./دست آورند یورو در هر هکتار سود به 055توانند  های زراعی می زمین
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 گزارشات جهانی
 ایسنا - 13۶۰مرداد  2۵: تاریخ

  //جویی آب کشاورزیجویی آب کشاورزی  استفاده از علوفه برای صرفهاستفاده از علوفه برای صرفه/ / روندروند  کشاورزان کالیفرنیا به مقابله با خشکسالی میکشاورزان کالیفرنیا به مقابله با خشکسالی می

  جویی آبجویی آب  هواپیماهای بدون سرنشین و ناسا در صرفههواپیماهای بدون سرنشین و ناسا در صرفه

هایی برای حفظ آب و استفاده مؤثرتر  در مناطق خشک ایالت کالیفرنیا، تولیدکنندگان و پژوهشگران کشاورزی در حال یافتن روش

های زیرزمینی با پمپ و استفاده از  های مناسب مانند کاهش استفاده از آب کشاورزان کالیفرنیا با استفاده از روش. آن هستنداز 

 .محصوالتی که به آب کمتری نیاز دارند، به مقابله خشکسالی رفتند

هایی برای حفظ آب و  در مناطق خشک ایالت کالیفرنیا، تولیدکنندگان و پژوهشگران کشاورزی در حال یافتن روش

های  های مناسب مانند کاهش استفاده از آب کشاورزان کالیفرنیا با استفاده از روش. استفاده مؤثرتر از آن هستند

 .زیرزمینی با پمپ و استفاده از محصوالتی که به آب کمتری نیاز دارند، به مقابله خشکسالی رفتند

یکی از . آب نیاز دارد( لیتر 4.2)گالن  5.5شود به میزان  لیفرنیا کاشت میبر اساس آمار، درخت بادام که در منطقه خشک کا

 .های آبیاری کارآمدتر است ترین دستاوردها، استفاده از از تکنیک بزرگ

این . اند های کاهش مصرف آب کار کرده روی روش( UCANR) (5)محققان بخش کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه کالیفرنیا

ها؛ استقرار سنسورهای خاک؛ با استفاده از این نوع  ای یا آبپاش از تغییر رویکرد از آبیاری زیاد به آبیاری قطرهها عبارتند  روش

با این حال، . های بهینه آبیاری سازی برنامه های جدید برای فراهم کند یا فناوری آبیاری، محصول به میزان آب کمتر نیاز پیدا می

 .شکل آهسته، اما پیوسته در حال انجام است پیشرفت در حفاظت و نوآوری آب به

 ".برد بهبود آبیاری زمان می": گفت (2)، مدیر انستیتو منابع آب کالیفرنیا(Doug Parker)داگ پارکر 

 Central Valleyباغ بادام در  755هزار و  یا دارای حدود شش، کالیفرن Almond BoardCalifornia ofبر اساس گزارش 

درصد از  2هزار نفر در این حوزه استخدام هستند و حدود  554. درصد از تقاضای جهانی را بر عهده دارد 75است که تأمین نیاز 

 .شود های بادام استفاده می آب این ایالت در باغ

، باور دارد هر محصول نیاز به یک مقدار (Merced)در شهر مرسد  UCANR، مشاور مزرعه (David Doll)دیوید دال 

گالن، ممکن است  525برابر بادام، اما برای  555تواند  گالن آب می 555عنوان مثال،  به. مشخصی آب برای تولید مواد غذایی دارد

وری آب را باال ببرد و همچنین بتواند  د بهرهوی از زمان خشکسالی در حال کار روی روشی است تا بتوان.دست آید بادام به 550تنها 

ما در حال کار روی روشی هستیم که با استفاده از همان : دال افزود.تولید محصول بیشتری را با همان میزان آب به دست آورد

 .درصد عملکرد را بهبود بخشیم 05مقدار از آب، بتوانیم 

درصد  85بخش  صرف کود و با دانستن تجارب استفاده از نتایج رضایتاین کار توسط بهبود کارآیی در م": وی خاطرنشان کرد

 ".پذیر خواهد بود سال گذشته، امکان 25های آبیاری سنتی به آبیاری زیر سطح یا روی سطح در طول  روش

توانند به  ن بهتر میهای خاک است؛ ابزاری که با استفاده از آن تولیدکنندگا پسند تفسیر داده افزار مشتری ها، نرم از دیگر فناوری

که یک  فناوری مبتنی نظارت بر گیاه، باعث شده تا کشاورزان بتوانند قبل از این": دال ادامه داد.نیازهای خاک مزرعه خود پی ببرند

 ".درخت به مرحله پژمردگی مزمن برسد، در صدد رفع آن مشکل برآیند

درصد  55جویی آب را از یک درصد به  توان صرفه های موجود می ناوریتر از ف زند با استفاده هرچه بیشتر و گسترده وی تخمین می

 .توان به افزایش قابل توجهی در عملکرد رسید پذیری خاک در یک مزرعه، می همچنین با مدیریت در تنوع. رساند

http://newsroom.almonds.com/about-almond-board
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 جویی در آب استفاده از علوفه برای صرفه

که برای تغذیه  طوری آید، به شمار می ترین صنایع لبنی در منطقه به بزرگشیر از نخستین محصوالت کالیفرنیا است و این ایالت از 

 .دام، باعث شده تا میزان باالیی یونجه کشت شود

هزار و  اش تنها یک که میزان سود دهی طوری آید، به شمار می ارزش به عنوان محصول نسبتاَ کم این در حالی است که این محصول به

درصد آب  55اش حدود  یونجه مانند بادام، در طول یک سال در کالیفرنیا، میزان آب مصرفی دالر در یک هکتار است، 055

 UCANR in the Imperial Valley’s Desert Research، مشاور آبیاری، (Khaled Bali)خالد بالی .کشاورزی است

Center کاهش یافته است، در  (0)زار هکتاره 045منطقه اختصاص داده شده به یونجه، از مساحت حدود یک میلیون به : گفت

درصدی در عملکرد محصول  25ای و آبیاری بارانی، و با توجه به نوع خاک، افزایش  حالی که با تغییر رویکرد از آبیاری زیاد به قطره

ی وجود دارد و تر به آبیاری کارآمد تر مانع برای تبدیل مزرعه در مقیاس بزرگ.درصد را در پی داشته است 45جویی آب تا  و صرفه

های  طور عملی کشاورزان بتوانند با استفاده از آب شور و زباله اند که به آن هزینه است، اما بالی و همکارانش روی روشی کار کرده

تواند برای تعدادی محصوالت زراعی مناسب نباشد، اما یونجه تحمل  شده می آب بازیافت.شهری میزان آب خود را کاهش دهند

و دسترسی به میزان تحمل ( نوعی کلرید سدیم در آب)همچنین تحقیقات بالی روی مخلوط آب معمولی با سالین .شوری را دارد

گیری میزان رطوبت خاک  هایی مانند سنسور برای اندازه همچنین او در حال کار روی فناوری. محصول در برابر چنین ترکیبی است

 .دپسندتر تبدیل کن ای مشتری گونه است تا آن را به

است که توسط دپارتمان منابع آب ( CIMIS) (4)ها، مدیریت آبیاری سیستم اطالعات کالیفرنیا یکی از این تکنولوژی

Department of Water Resourcesکند تا کشاورزان با  ای از ایستگاه آب و هوا در سراسر کشور، کمک می ، با ایجاد شبکه

. گیری کنند دهند، در نوع کشت و آبیاری محصول تصمیم در آب از دست میمحاسبه میزان آب برای هر محصول و این که چق

هایی هستند که باعث شده تا با گرفتن تصاویر از مزارع به همراه  ای تکنولوژی هواپیماهای بدون سرنشین، تصویربرداری ماهواره

ها  ها برای سال برخی از این تکنیک": کردتصریح  (0)پارکر از انستیتوی منابع آب.حجم باالی اطالعات به کشاورزان کمک کنند

 ".ایم روز کرده حال، ما ساختار آنها را با توجه به آب و هوا و خاک در کالیفرنیا، به -اند  استفاده شده

استفاده شد و اینکه عملکرد  5275ای در اوایل  فرنگی اشاره کرد، هنگامی که برای این محصول از آبیاری قطره وی به کشت گوجه

 .داشتنی نبود چون آبکی و فاقد توده جامد بود ود یافته، اما کیفیت محصول دوستبهب

تنها عملکرد  که نه طوری ای را بهبود دهند به فرنگی در خطوط قطره از آن زمان، محققان تحقیق کردند که چگونه کشت گوجه

 .دست آید بهتری فراهم شود، بلکه محصولی به مراتب بیشتر و متراکم و همچنین خوشمزه به

تنها کاربرپسندتر شده است، بلکه با استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین  های فناوری در چند سال گذشته نه ترین پیشرفت بزرگ

 .توان به میزان رطوبت خاک و کیفیت و سالمت بهتر محصول دست یافت مجهز به دوربین برای گرفتن تصاویر زمان واقعی می

یافته ناسا، تصویربرداری با هواپیما در ارتفاع کم،  ای توسعه های ماهواره بدون سرنشین، سیستم تصویربرداری هواپیماهای

سازد تا مدیریت بهتر خاک، برای تنها  ، و میزان زیاد اطالعات قادر می(GIS)های اطالعات جغرافیایی و سنجش از راه دور  سیستم

با توجه به تفاوت نوع خاکی که در یک مزرعه وجود دارد، در حال کار " :پارکر تأکید کرد.یک درخت یا کل یک مزرعه انجام شود

این روش دارای . هستیم... ، کنتور و(سوپاپ)ها  روی نرخ متغیر در آبیاری هر درخت به جای کل مزرعه، با انواع مختلف دریچه

 ".دهزینه است، اما با این وجود عملکرد بهتری برای انواع خاک و در برابر شوری آن دار

طور که یک فناوری باید بیشترین تأثیر را داشته باشد، در عین حال باید این را هم بدانیم که چگونه  همان": وی اظهار داشت

 ".دست آید ها را ترکیب کرده و از آن استفاده کنیم تا نتیجه بهتری به داده
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 انداز آینده چشم

ها به مدیریت محصوالت زراعی کمک خواهند  ا در بلندمدت، این فناوریبا توجه به کمبود آب در کالیفرنی: بینی کرد پارکر پیش

های آب در مناطق خشک، سبب بهبود  های استفاده از تکنولوژی این خواهد بود که با بهبود روش UCANRانداز  چشم. کرد

، آب مازاد خود را به جای ای شود که کشاورزان گونه های کشاورزی شود و آب به میزان کافی در اختیار باشد، حتی به سیستم

 .استفاده، به فروش برسانند

های بادام در زمستان و یا  های زیرزمینی، آبیاری باغ های آب های نوآورانه برای بهبود بخشیدن به سفره محققان همچنین روی روش

 ./کنند های آبی به مزارع تحقیق می زراعت دیم برای ایجاد جریان

 فرحناز سپهری: ترجمه

 :نوشت پی

5- University of California Division of Agricultural and Natural Resources (UCANR) 

2- California Institute for Water Resources 

 هزار جریب 705 -0

4- California Irrigation Management Information System (CIMIS) 

0- Institute for Water Resources 

/news/fa/ir.iana.www//:http00252A%DA%/2%D7%B4%D7%A8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/fa/news/33212/%DA%A9%D8%B4%D8%A7


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 

1۱5 
 

 گزارشات جهانی
 ایسنا - 13۶۰مرداد  1۶: تاریخ

  افزایش رفاه اقتصادی با کشاورزی ارگانیکافزایش رفاه اقتصادی با کشاورزی ارگانیک

تولید مواد غذایی آلی دارای باالترین رشد در صنایع غذایی ایاالت متحده است، این در حالی است که ساالنه نرخ رشد فروش مواد 

درصد  55، 2550غذایی با افزایش دو رقمی روبه رو بوده است؛ بر اساس برآوردی که انجام شد، فروش مواد غذایی آلی در سال 

تولید مواد غذایی . دالر رسیده و از نرخ رشد سه درصد برای کل بازار مواد غذایی پیشی گرفته است میلیارد 45افزایش و به حدود 

 .های باالتر از غذاهای مرسوم تولید شده دارد ارگانیک قیمت

تولید مواد غذایی آلی دارای باالترین رشد در صنایع غذایی ایاالت متحده است، این در حالی است که ساالنه نرخ 

وش مواد غذایی با افزایش دو رقمی روبه رو بوده است؛ بر اساس برآوردی که انجام شد، فروش مواد غذایی رشد فر

میلیارد دالر رسیده و از نرخ رشد سه درصد برای کل بازار مواد  42درصد افزایش و به حدود  55، 0251آلی در سال 

 .االتر از غذاهای مرسوم تولید شده داردهای ب تولید مواد غذایی ارگانیک قیمت. غذایی پیشی گرفته است

بیشتر . دلیل عالقه در تولید مواد غذایی آلی همراه با افزایش تقاضا از محصوالت غذایی ارگانیک بوده است این افزایش قیمت به

مند به  عالقهکشاورزان در حال تغییر رویکرد به سمت تولید محصوالت ارگانیک و کسب و کار آلی هستند، اما چرا کشاورزان 

 ای دارد؟ های کشاورزی آلی هستند و در عین حال برای اقتصاد محلی چه فایده فعالیت

با توجه به سه مقاله پژوهشی که به بررسی مناطق کشت کشاورزی ارگانیک در ایاالت متحده و ارزیابی سیستماتیک تأثیر 

های دارای تولیدات آلی  دوهزار دالر در مکانطور میانگین  به  کشاورزی ارگانیک بر اقتصاد محلی پرداخته، درآمد خانواده متوسط

مناطق کشت و تولیدات ( OTA :Organic Trade Association)بر اساس پژوهش انجمن صنفی آلی . افزایش یافته است

کار و کشورهای هایی با داشتن باالترین سطح از تولید محصوالت کشاورزی ارگانیک شامل مزارع و کسب و  آلی، شامل شهر

 USDA :United States Department of)یکی از برنامه ملی ارگانیک وزارت کشاورزی آمریکا .همسایه با تولید آلی هستند

Agriculture ) 5.0شناسایی شهرهایی است که دارای محصوالت ارگانیک گواهی شده هستند و در نقاط آلی با متوسط کاهش 

بر این اساس تولید مواد . دهند رفاه اقتصادی با کشاورزی ارگانیک در ارتباط است ها نشان می ژوهشپ. اند رو بوده درصد فقر روبه

 .های اقتصادی و بلندمدت شود تواند باعث ایجاد فرصت غذایی آلی با روند تجارت مواد ارگانیک در زنجیره کشاورزی آلی می

های مزرعه تا بازار، برای ترویج و  افراد مختلف و درگیر در بخش ، ماموریت دارد تا با یک پارچه کردن(OTA)انجمن صنفی آلی 

کنندگان، انجمن  های باربری، گواهی ، شامل تولیدکنندگان، شرکتOTAاعضای . حمایت کشاورزی ارگانیک همت گمارد

که برای پیش بردن های دیگر هستند  فروشان و گروه کنندگان، واردکنندگان، صادرکنندگان، مشاوران، خرده کشاورزان، توزیع

 .کنند کسب و کار آلی در آمریکا همکاری می 055هزار و  ایالت و ترویج بیش از هشت 05تجارت از نوع ارگانیک در 

از . کند های مذکور با نشان دادن نکات برجسته کشاورزی ارگانیک، بر توسعه کشاورزی ارگانیک در سراسر جهان تأکید می پژوهش

توان به تولید مبتنی بر محصوالت کشاورزی ارگانیک، تولید ارگانیک مبنی بر دام، تولید ارگانیک  پنج نوع تولیدات آلی می

 .صورت ارگانیک اشاره کرد محصوالت کشاورزی و دام، گرداننده مناطق آلی و انجام تمام عملیات به

، توضیح (University Park ):Pennsylvania، استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه پنسیلوانیا (.Jaenicke Dr)دکترجاانیک 

های تحقیقاتی که به شکل سیستماتیک، اثر اقتصادی کشاورزی ارگانیک را بررسی کرده، تولید مواد غذایی  دهد، بر اساس یافته می

های  توان با تمرکز بر کشاورزی ارگانیک و باال بردن منافع جهانی، سیاست دهد و می آلی سالمت اقتصاد محلی را ترویج می

عنوان مناطق مهم  شهر در سراسر ایاالت متحده به 220نتایج پژوهش بر روی .تر ایجاد کرد مؤثرتری برای توسعه اقتصادی قوی
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درآمد خانوار نشان های کلیدی اقتصاد همچون نرخ فقر و متوسط  تولید محصوالت غذایی آلی و اثرات این مناطق در سطح شاخص

، حتی تأثیر مثبت (غیرارگانیک)ک تأثیر اقتصادی مفیدتری نسبت به تولید کشاورزی سنتی داد که فرآیندهای کشاورزی ارگانی

توانند به شکل  های محصوالت ارگانیک می دهد کانون این گزارش نشان می.روی کاهش فقر در سطح شهر را به همراه داشته است

ط به آن شامل تولید محصول، تولید دام و پروسه عملیات های ناشی از کشاورزی ارگانیک، یعنی کسب و کار مربو متنوعی از فعالیت

 Montereyهایی که در مناطق آلی در سراسر ایاالت متحده شناسایی شدند شامل شهرهای مونتری  کانون. آلی برخوردار باشند

 .در مریلند هستند Carrollدر آیووا، و کارول  Claytonدر میشیگان، کلیتون  Huronدر کالیفرنیا، هرن 

تر  شده، شهرهای مستقر در مناطق کشت محصوالت و مواد غذایی آلی، دارای میزان فقر پایین های انجام های پژوهش ر اساس یافتهب

دهند که توسعه و انتقال دانش در ایجاد مناطق کشت مواد  همین یافته نشان می. و میانگین درآمد ساالنه خانوار باالتر هستند

 .شمار آید عنوان یک ابزار مهم برای توسعه اقتصادی به تواند به ک میغذایی آلی و کشاورزی ارگانی

درصد و افزایش درآمد  5.0نتایج این مطالعات در شهرهایی که بخشی از یک کانون مواد غذایی آلی بودند، از کاهش نرخ فقر 

و ( در سطح شهر)سالمت اقتصادی محلی تواند ارتباط میان  این امر می. دالر حکایت می کنند 24خانوارهای متوسط به دوهزار و 

 .طور کلی تأثیر مثبت اقتصادی در کسب و کار مناطقی را که تولید آلی داشتند نشان دهد کشاورزی ارگانیک و به

درصد کاهش را  5.74بر اساس همین مطالعات، با پیوستن مناطق شهری به چرخه تولیدات محصوالت ارگانیک، نرخ بیکاری تا 

درصد، افزایش یافت؛ عالوه بر این در سطح شهر، درآمد  5.56حالی که در مقایسه با کشاورزی سنتی نرخ بیکاری نشان داد، در 

 .دالر متعلق به کانون تولید مواد غذایی آلی افزایش یافته است 722سرانه 

شایان ذکر . العات مذکور استهای کشاورزی سنتی از دیگر نتایج مط دالر، در درآمد سرانه متعلق به کانون 86هزار و  کاهش یک

بلکه مناطقی با استعداد . ها و بازدهی باالی کشاورزی نیستند است که مناطق تولید مواد غذایی آلی، لزوما مناطقی با فعالیت

گیری نقاط آلی حیاتی شامل موارد زیر به کمک آنان رفته  متوسط کشت هستند که برای تحقق کارآیی، عوامل دیگری در شکل

 :است

 دهی بیشتر برای تشکیل کانون آلی؛ خدمات و سرویس -5

 دهندگان بخش ارگانیک؛ میزان حمایت دولت از گواهی -2

 ...درآمد مزرعه، ارزش زمین، تراکم جمعیت و -0

 با توجه به کاهش فقر و افزایش درآمد خانوار در مناطق کشت ارگانیک، برای ترویج این روند، وزارت کشاورزی ایاالت متحده در

. ریزی جامعی به عمل بیاورد نظر دارد تا با یک رویکرد تشویقی برای روی آوردن کشاورزان به توسعه کشاورزی ارگانیک برنامه

تواند  های جدید و تأکید برمواد آلی می های موجود، توسعه برنامه رویکرد تشویقی تأکید دارد که افزایش بودجه برای برنامه

 :های کلیدی در اینجا آمده است عنوان سیاست پنج طرح به. گسترش دهد های اقتصادی ارگانیک را فرصت

 ؛(آلی)ارتقا به کشاورزی ارگانیک  -

 گذاری؛ گذاری و موانع سرمایه های سرمایه تمرکز روی تغییر عملکرد به سوی کشاورزی ارگانیک، سیستم -

 گسترش خدمات توسعه و تسهیل آن؛ -

 هدف قرار دادن مناطق خاص؛ -

 .رش یکپارچکی در این حوزهگست -

اند که مواد غذایی آلی برای سالمت انسان و محیط زیست، مناسب و باعث توسعه  عالوه بر موارد مذکور، مطالعات نشان داده

امسال یک مطالعه توسط محققان در دانشگاه ایالتی واشنگتن منتشر شد که نشان داد، برای داشتن یک سیستم . اقتصادی است
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ای نسبت به غذاهای غیرارگانیک  غذایی، نیاز به کشاورزی ارگانیک است و ثابت شده که غذاهای ارگانیک از نظر تغذیه پایدار مواد

بر اساس مطالعاتی که در ماه فوریه منتشر شد، نشان داد که میزان مواد مغذی ضروری در مواد لبنی و گوشت ارگانیک .بهتر هستند

شیر گاوهایی که به شکل ارگانیک پرورش یافته بودند، دارای سطح باالتری از اسیدهای چرب . به نسبت غیرارگانیک باالتر بودند

 .تری بودند ها و در نتیجه باکیفیت ها، ویتامین اکسیدان مفید، آنتی

شیمیایی هایی با کشت ارگانیک و غیرارگانیک و از نظر  فرنگی ساله روی گوجه 55عالوه بر این، دانشگاه کالیفرنیا در یک مطالعه 

فرنگی با کشت ارگانیک به نام فالونوئید، تقریباً دو برابر فالونوئید  اکسیدان گوجه رشد کرده بودند نشان داد که مقدار آنتی

دهد غذاهای ارگانیک دارای مقادیر  مقاله پژوهشی منتشرشده، نشان می 28های  طور کلی بررسی به. فرنگی غیرارگانیک بود گوجه

ها و سموم روی محصوالت کشاورزی در امان  کش کنندگان از اثرات منفی آفت عالوه بر این، مصرف. کسیدان هستندا باالتری از آنتی

 .خواهند بود

اند و همه توان و  دهد که کشاورزان در مقیاس کوچک به سمت کشاورزی ارگانیک تغییر رویکرد داده همین مطالعات نشان می

های خارجی مانند کود، بهبود سالمت خاک و استفاده از رویکردهای  محدود کردن ورودیدانش خود را برای پرورش تنوع زیستی، 

دهد که کشاورزی ارگانیک یک  مطالعات نشان می. اند های هرز و بیماری متمرکز کرده جامع یکپارچه برای مدیریت آفات، علف

 ./یش از کشاورزی صنعتی معمولی استمحیطی آن ب کنندگان است و اثرات زیست گزینه مناسب برای کشاورزان و مصرف

/news/fa/ir.iana.www//:http00568D%/7%A8%D2%75% 
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 گزارشات جهانی
 ایسنا - 13۶۰مرداد  18: تاریخ

  آیدآید  کشاورزان گواتماال میکشاورزان گواتماال میهای کشاورزی آب و هوای هوشمند به کمک های کشاورزی آب و هوای هوشمند به کمک   استراتژیاستراتژی

هزار خانوار  2ای است که برای  کالیفرنیا، در حال تحقیق روی پروژه( UC Davis) المللی دانشگاه یو سی دیویس تیم بین

، باعث افزایش امنیت (5)های کشاورزی آب و هوای هوشمند روستایی در گواتماال بتواند با مدیریت بهتر منابع آبی و استراتژی

 .کاهش فقر شودغذایی و 

هزار  7ای است که برای  کالیفرنیا، در حال تحقیق روی پروژه( UC Davis)المللی دانشگاه یو سی دیویس  تیم بین

، باعث (5)های کشاورزی آب و هوای هوشمند خانوار روستایی در گواتماال بتواند با مدیریت بهتر منابع آبی و استراتژی

 .شودافزایش امنیت غذایی و کاهش فقر 

که آبیاری بیشتر نام دارد، با هدف  MásRiego، این پروژه University Of Californiaسایت  به گزارش ایانا به نقل از وب

توان به آبیاری  ها می های آب و هوای هوشمند است که ازجمله آن استراتژی افزایش درآمد کشاورزان و استفاده آنها از استراتژی

 .ورزی، استفاده از مالچ و چرخش محصوالت متنوع اشاره کرد ران، کاهش خاکای، جمع آوری آب با قطره

برای فعال کردن کشاورزان به اتخاذ این شیوه جدید، عالوه بر آموزش، ایجاد مشارکت برای افزایش دسترسی کشاورزان به تأمین 

 .مالی اعتبارات خرد مورد نیاز و تجهیزات آبیاری هم در نظر گرفته شده است

المللی در گواتماال  منظور توسعه بین آژانس ایاالت متحده به. های آینده ایاالت متحده در حوزه غذا است ه جدید بخشی از برنامهپروژ

 .گذاری کرده است میلیون دالر در پروژه آزمایشگاه نوآوری باغبانی دانشگاه یو اس دیویس سرمایه 0.4نزدیک به 

یر آزمایشگاه نوآوری باغبانی، این روش تأثیر بزرگی روی زندگی بسیاری از کشاورزان ، مدBeth Mitcham))به گفته بث میچام 

خواهد داشت و با توجه به تحقیقات پیشین که در گواتماال، هندوراس و کامبوج داشتیم و پس از انجام این روش برای کشاورزان در 

 .بتکاری بودهایی که به دست آمد، گویای موفقیت این شیوه ا مقیاس کوچک، یافته

 Centro de Pazالمللی از نمایندگان  تیم بین: گفتنی است، در این پروژه با دانشگاه دیویس مراکز علمی زیر همکاری دارند

Bárbara Ford  در گواتماال، دانشگاهRafael Landívar  در گواتماال، مدرسه کشاورزیPanamerican مدرسه کشاورزی ،

Zamorano ایالتی کانزاس و دانشگاه علوم کشاورزی و فنی دولتی کارولینای شمالی در هندوراس، دانشگاه. 

کند تا بتوانند محصوالت با کیفیت باال در قطعات بسیار کوچک  ویژه زنان و جوانان کمک می ، به کشاورزان بهMásRiegoپروژه 

 .کشت کنند( مترمربع 255با مساحت حداقل )زمین 

آموزان را برای مشاغل  المللی قادر خواهد بود تا دانش حلی و مدارس کشاورزی، این تیم بینهمچنین با همکاری گروهی جوانان م

 .در کشاورزی تجاری و ترویج کشاورزی با آموزش درک درست از حفاظت و مدیریت آب و سازگار با تغییرات آب و هوا آماده کند

های  تیم محلی ما درباره روش": پروژه در گواتماال گفت، از دانشگاه یو سی دیویس و مدیر این (Meagan Terry)مگان تری 

ابتکاری برای ایجاد محصوالت با ارزش افزوده و کشت محصوالت با کیفیت باال برای بازارهای تخصصی به تعدادی از جوانان 

 ".کارآفرین در این باره آموزهای الزم را داده است

ای و  آوری آب باران، آبیاری قطره هایی همچون جمع کند، روش هوا تفاوت می با توجه به اینکه الگوهای آبیاری با تغییرات آب و

 .آید نظر می کشاورزی حفاظتی برای کشاورزان در مقیاس کوچک الزم به
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تاکنون تیم پروژه موفق به آموزش اعضای یک تعاونی محلی جوانان در استفاده از مالچ، مدیریت آب، و حفظ یک باغ سبزی شده 

های فعلی آبیاری، تولید  م در حال حاضر تعدادی کارکنان محلی استخدام و کارهای مقدماتی برای تشخیص بهتر شیوهاین تی. است

 .سبزیجات با این روش همراه با در نظر گرفتن تقاضای بازار را آغاز کرده است

ای با  رکیب روش آبیاری قطرهآزمایشگاه نوآوری باغبانی براساس تحقیقات پیشین خود به این نتیجه دست یافته است که ت

تواند باعث رشد سبزیجات در قطعات کوچک، همراه با حفظ کیفیت آنها شود و این شیوه به بهبود  های کشاورزی حفاظتی می شیوه

 .کند ساختمان خاک، حفظ رطوبت و سالمت خاک کمک می

راس و گواتماال شرکت داشتند موفق به کنترل همچنین زنان کشاورز که در روش باغبانی آزمایشگاه نوآوری در کامبوج، هندو

 .های هرز، آماده سازی بسترهای گیاهی و کاهش آبیاری دستی شدند علف

دهد که استفاده از این روش در رشد بخش باغبانی در آمریکا مرکزی  های به دست آمده از گزارشات، نشان می با توجه به یافته

 ./تأثیرگذار بوده است

/news/fa/ir.iana.www//:http00525D%/7%A8%D7%B0% 
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 گزارشات جهانی
 ایسنا - 13۶۰مرداد  1۹: تاریخ

  طیور میزبان خوبی برای پشه آنوفل نیستندطیور میزبان خوبی برای پشه آنوفل نیستند

 .شوند تا پشه آنوفل را از خود دفع کنند می دانشمندان دریافتند که طیور با بوی خاصی که دارند، باعث

 .شوند تا پشه آنوفل را از خود دفع کنند دانشمندان دریافتند که طیور با بوی خاصی که دارند، باعث می

، محققان دانشگاه علوم کشاورزی سوئد و دانشگاه African Farming and Food Processingسایت  به گزارش ایانا از وب

های غالب انتقال ماالریا در  ، از گونهAnopheles arabiensisیوپی، دریافتند که یک نوع پشه آنوفل با نام آدیس آبابا ات

 .کند اجتناب می( طیور)اش از گزیدن مرغ  کشورهای جنوب صحرای آفریقا، برای تغذیه

ه غیرمیزبان برای این پشه هستند و یک گون( طیور)ها  ، بر خالف انسان، جوجه(Malaria Journal)بر اساس گزاش مجله ماالریا 

 .تواند طیور را از سایر میزبانان، یعنی انسان و دیگر حیوانات تشخیص دهد آنوفل می  پشه

آوری کردند و نشان دادند با وجودی که این نوع پشه،  محققان اطالعاتی درباره جمعیت انسان و دام در سه روستای اتیوپی جمع

دهد، اما با این حال در میان  ت مانند گاو، گوسفند و بز زمانی که در خارج از منزل هستند، ترجیح میخون انسان را به خون حیوانا

 .حیوانات، طیور از گزش این پشه در امان خواهند بود

ز این های مختلف انجام دادند به این نتیجه رسیدند که بتوانند با استفاده ا هایی که روی گونه همچنین محققان با توجه به آزمون

 .مطالعات راهی برای دفع پشه پیدا کنند

شود و  ما دریافتیم که پشه با بویی که از مرغ ساطع شد، دفع می": ، نویسنده این تحقیق گفت(Rickard Ignell)ریچارد ایگنل 

ن آن حیوان دوری دهد که پشه ماالریا از طریق بوی یک گونه جانوری خاص از تغذیه از خو بار این مطالعه نشان می برای نخستین

مردم کشورهای جنوب صحرای آفریقا، مدت زمان طوالنی است که درگیر بیماری ماالریا هستند و همچنین : :وی افزود".کند می

اند و در نتیجه در حال تغییر عادات غذایی خود هستند؛  ها مقاوم شده کش ها به طور فزاینده از نظر فیزیولوژیکی به آفت پشه

 /".تر برای مقابله با آنها بیش از پیش مورد نیاز است های کنترلی پیشرفته راستا، توسعه روش بنابراین در این

/news/fa/ir.iana.www//:http00505D%/7%B8 
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 گزارشات جهانی
 ایسنا - 13۶۰مرداد  1۱: تاریخ

  فراخوان همه انسان ها برای حفاظت از زمین، بخشی از سنت های اسالمی استفراخوان همه انسان ها برای حفاظت از زمین، بخشی از سنت های اسالمی است  ::ماری اولین تاکرماری اولین تاکر

و دانشکده الهیات ( F  &ES) مری اولین تاکر، استاد پژوهشگر و محقق ارشد دانشکده مطالعات جنگل داری و محیط زیست

با این حال ما دچار سوء . است فراخوان همه انسان ها برای حفاظت از زمین و بخشی از سنت های اسالمی: دانشگاه ییل گفت

 .تفاهم درباره اسالم شده ایم

و دانشکده الهیات ( F  &ES) مری اولین تاکر، استاد پژوهشگر و محقق ارشد دانشکده مطالعات جنگل داری و محیط زیست

حال ما دچار سوء  با این. فراخوان همه انسان ها برای حفاظت از زمین و بخشی از سنت های اسالمی است: دانشگاه ییل گفت

رسانه های آمریکایی اغلب ایران را نه تنها به عنوان یک تهدید خطرناک برای منطقه  -تیموتی براون . تفاهم درباره اسالم شده ایم

اما به گفته مری اولین تاکر، استاد پژوهشگر و محقق ارشد . بلکه برای ایاالت متحده و دیگر کشورهای غربی به تصویر می کشند

و دانشکده الهیات دانشگاه ییل، بسیاری از ایرانیان بیشتر از تروریسم ( F  &ES) کده مطالعات جنگل داری و محیط زیستدانش

  .نگران محیط زیست در حال تخریب خود هستند

ددومین همایش بین المللی دین، فرهنگ و محیط "در  F  &ES جان گریم و مری اولین تاکر اعضای هیات علمی

 "زیست

دومین همایش بین "است اواخر آوریل برای حضور در  F  &ES و همسرش جان گریم که وی نیز استاد و محقق ارشدتاکر 

محققان بین المللی، . به تهران سفر کردند  "المللی دین، فرهنگ و محیط زیست؛ ترویج گفتگوی بین فرهنگی برای توسعه پایدار

تی درباره نقش دین و فرهنگ برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار در این متخصصان محیط زیست، رهبران مذهبی و مقامات دول

 .گرد هم آمدند همایش دو روزه 

تالش ها و دستاوردهایش در "تاکر که با همکاری گریم، هدایت انجمن دین و محیط زیست دانشگاه ییل را بر عهده دارد، برای 

 .ز حسن روحانی رئیس جمهور ایران دریافت کردلوح تقدیری ا "حفظ ماهیت زندگی و محیط زیست جهانی

وی طی مصاحبه هایی درباره این همایش تاریخی، برداشت خود از ایران و نقش دین در ترویج تغییرات اجتماعی و زیست محیطی 

خوش آمدگویی معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهوری و رئیس . منعکس می شود یکی از این مصاحبه ها در ادامه،. سخن گفت

 .سازمان حفاظت محیط زیست به شرکت کنندگان همایش

 .درباره اساس این همایش بفرمایید

محمد . به دعوت دولت جمهوری اسالمی به ایران سفر کردیم 2550و ماه مه  2555من و جان در ژوئن سال : ماری اولین تاکر

خاتمى رئیس جمهور وقت اعالم کرد که دین، فرهنگ و ارزش ها می تواند تفاوت زیادی در نگرش، رفتار، تغییر و راه حل های 

ل سازمان حفاظت محیط زیست ایران و برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد حضور در دو همایش قب. محیط زیستی ایجاد کند

که توسط سازمان )پیش از این، رئیس جمهور وقت، گفتگوی تمدن ها . داشتند، اما در این همایش یونسکو نیز شرکت کرده بود

در این همایش نیز روح گفت و گوی فرهنگی  . یدرا ابزاری برای دستیابی به آینده ای صلح آمیز و پایدار نام( ملل متحد تایید شد

 .برای شکوفایی سیاره مورد تاکید قرار گرفت و اینکه بدون ایجاد حس آینده ای مشترک، نمی توانیم آن را به دست آوریم

همایش دکتر معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور ایران و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست البته نقش اصلی را در این سلسله 

ها با الهام بخشی پرنفوذی ایفا می کند، چرا که هم درک علمی و هم ارزش نهادن اخالقی بر طبیعت را در کنار یکدیگر قرار داده 

 .او و بسیاری دیگر با تکیه بر فرهنگ اسالمی، درک عمیقی از زیبایی و پیچیدگی اکوسیستم و تنوع زیستی دارند. است

http://environment.yale.edu/news/article/iran-award-religion-and-ecology
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با صورتی خطرناک به تصویر می کشند، اما شما گفته اید که که ایران می خواهد قسمتی رسانه های ما اغلب ایران را 

 چگونه این همایش آن سوی چهره ایران را به تصویر می کشد؟. از جامعه جهانی باشد

ست که ما بزرگ ترین درس این. اینگونه همایش ها درس بزرگی برای ماست و به همین دلیل است که در آن شرکت کرده ایم: تاکر

با داشتن تفاوت ها و . به همین دلیل تبادل بین فرهنگی مهم ترین رکن ایجاد آینده ای پایدار است. فراتر از دولت ها حرکت کنیم

ما تالش نمی کنیم تا . فرهنگ های مختلف به یکدیگر احترام می گذاریم و این وعده گفتگو میان ادیان مختلف جهان است

نتیجه . منکر شویم، بلکه توانایی تاثیر آن ها بر تغییرات اجتماعی و زیست محیطی را در نظر می گیریممشکالت کنونی ادیان را 

 .این گونه همایش ها اینست که دریابیم می توانیم آینده انسان و زمین را از دیدگاه فرهنگ ها و با شیوه های نوین ترسیم کنیم

ند برای ایجاد جامعه ای پایدار به دانش بیشتر و بهتری نیاز شما چه پاسخی به منتقدان دین می دهید که می گوی

 است؟

اما اگر این تنها راه . روش تجربی علم باید مورد توجه قرار گیرد، زیرا با این روش از مشکالت محیط زیستی آگاه می شویم: تاکر

وجود دارد که علوم انسانی نامیده می روش های دیگری برای آگاهی . مطالعه طبیعت باشد با محدودیت هایی روبرو خواهیم شد

یعنی آنچه که طی قرن ها به مردم در مورد جنبه های غیر مادی و تجربی الهام . شود؛ مانند هنر، ادبیات، تاریخ، فلسفه و مذهب

چوب به همین دلیل است که نیاز داریم شیوه های متعدد آگاهی از طبیعت را تایید کنیم و محیط زیست در چار. بخشیده است

  .علوم انسانی نیز ببینیم

متوجه شده اند که به اجزای علوم انسانی نیاز داریم و نمی توانیم این [ ESA] دانشمندان در جامعه محیط زیستی های امریکا

ارج  زمانی که برای تنوع زیستی ارزش قائل می شویم، تنوع فرهنگی را. حوزه جدا شویم و البته باید به این تنوع دانش افتخارکنیم

 .می نهیم که ضرورت آینده مشترک ماست

به خاطر دستاوردهای مری اولین تاکر در حفظ ماهیت زندگی و محیط زیست جهانی، لوح ( وسط)ابتکار معاون رئیس جمهور 

 .تقدیری که توسط رئیس جمهور حسن روحانی امضا شده را به وی اهدا می کند

 آیا اطالعی از آن داشتید؟. همایش دریافت کردید صحبت کنیماجازه دهید در مورد لوح تقدیری که در این   

لوح تقدیری در این سطح باالی دولتی روز قبل به آخیم اشتاینر مدیر اجرایی برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد . خیر: تاکر

شوکه شده و مات و . انده شدو به یک محقق اسالم و محیط زیست اهدا شد و بعد من نامم را شنیدم که از روی استیج خو( یونپ)

شما و جان بر روی ادیان جهان و محیط زیست که از نظر ما "اما به یادم آمد که ابتکار و همکارانش گفته بودند . مبهوت مانده بودم

 ."بسیار ارزشمند است، فعالیت کرده اید

که انتظار یک نفر از  نه فقط آنچه  این لوح تقدیر اخالق مشترک ما برای حفظ و حمایت از زندگی را توصیف می کند،  

 .امضای رئیس جمهور است

با این حال ما دچار سوء تفاهم درباره . بله، فراخوان همه انسان ها برای حفاظت از زمین و بخشی از سنت های اسالمی است: تاکر

وقتی به اسالم می . یس می کردمسال در دانشگاه بوکنل، ادیان جهان را تدر F  &ES ،50 من قبل از آمدن به. اسالم شده ایم

 .تخته پر از حرف های دانشجویان می شد "ایده شما چیست؟":رسیدم ومی پرسیدم

قصد من کوچک شمردن مشکالت بزرگ حاصل از انحراف دین به سمت . متاسفانه عدم درک بزرگی درباره این سنت ها وجود دارد

باز کرده و ببینیم آنچه را که برای مسلمانان مهم است؛ مسلمانان سنت های اما ما باید دریچه ها را . خشونت و بنیادگرایی نیست

مسجد و آرامگاه امامزاده صالح در شمال تهران، مکان مقدسی .خدا را با نگرانی واقعی برای آینده این سیاره، به تصویر می کشند
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 .برای بسیاری از شیعیان ایران است

که نشان می  "نمی ترسید؟ ":ر است به ایران بروید، تعجب کردم و پرسیدمهنگامی که اولین بار به من گفتید قرا  

 .دهد چگونه من هم تحت تاثیر پیام تنفر ایرانیان از آمریکا و آسیب زدن به آنان قرار گرفته بودم

لیل است که ما به همین د. این واکنش بسیاری از مردم ازجمله خانواده، دوستان و همکاران من است و همه گیر شده است: تاکر

باید به گفتگوی تمدن ها برگردیم نه برخورد؛ دور شدن از کلیشه ها و رفتن به سوی درک عمیق تر؛ واقع بینی با آگاهی از وعده 

همه این ها با هم می آیند واین ماهیت تغییر است؛ ما در میان نیروهای خالق و مخرب زندگی می . ها و مشکالت دین و فرهنگ

  .یر در ادیان جهان باید نیروهای مثبت را پیدا کنیمبرای تغی. کنیم

احساستان از فرصت هایی که در اختیار مردم ایران . شما تقریبا یک سال پس از امضا توافق هسته ای به آن جا رفتید

 قرار گرفت چیست؟

ندگی، خانواده و تعلیم و تربیت آنها مشتاق داشتن فرصت برای تشکیل ز. سال سن دارند 00نیمی از جمعیت ایران کمتر از : تاکر

وعده تغییر و فرصت های جدید برای این جوانان حتی . فرزندانشان هستند؛ همان چیزی است که مردم سراسر جهان می خواهند

  .مخالفان توافق هسته ای ایاالت متحده و ایران، جالب است

حل ها و فن آوری های جدید همراه با ارزش های محیط  سوال این است که چگونه می توان راه برای خالقیت آن ها به سمت راه

همه این ها در افقی هیجان انگیز روی می دهد و مردم ایران مشتاقند تا سهمی در ایجاد آینده پایدار داشته . زیستی هموار کرد

 .امیدوارم بتوانیم در مسیر این هدف با آن ها همکاری کنیم. باشند
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 گزارشات  جهانی
 ایرنا 2۵/۵5/13۶5: تاریخ خبر

  واردات و استفاده از روغن پالم را ممنوع کرد واردات و استفاده از روغن پالم را ممنوع کرد « « تاجیکستانتاجیکستان

در کارخانه های مواد لبنی و شیرینی سازی تاجیکستان منع شده « پالم»واردات و استفاده از روغن نخل یا همان  -ایرنا  -تهران 

 . روغن نخل عمدتا از کشورهای مالزی، ایران و پاکستان وارد تاجیکستان می شد. است

: استاندارد تاجیکستان امروز چهارشنبه به رسانه های محلی گفترئیس واحد مطبوعاتی سازمان « مراد آشوراف»به گزارش ایرنا ؛ 

تجار تاجیک به خاطر نرخ ارزان پالم، این روغن را که استفاده از آن برای سالمتی شهروندان زیان آور است ؛ وارد می کردند که با 

 . دستورالعمل این سازمان واردات آن ممنوع شده است

کیفیت و : درجه سانتی گراد است و این روغن در بدن انسان تجزیه نمی شود؛ گفت 06-00انسان وی با اشاره به اینکه دمای بدن 

در تاجیکستان بیشتر آن را با دیگر روغن ها مخلوط و در . قیمت روغن صنعتی پالم از همه انواع روغن ها پایین تر و ارزان تر است

دلیل ما استفاده آن را در واحدهای تولید شیرینی و لبنیات منع  تولید محصوالت قنادی و لبنی استفاده می کردند و به همین

پس از عضویت تاجیکستان : آشورف، سیاسی بودن منع واردات محصوالت گوناگون از خارج از جمله ایران را رد کرد و گفت. کردیم

ه آنها می گیرند بر پایه مقررات در سازمان تجارت جهانی، قوانین واردات و تولید محصوالت سخت تر شد و اکنون تصمیم هایی ک

 . این سازمان و به منظور حفظ سالمتی مردم تاجیکستان است

 . روغن نخل یا روغن پالم نوعی روغن گیاهی است که از مغز میوه نخل روغنی استخراج می شود

نتیجه افزایش قیمت آن بکارگیری روغن نخل برای تولید سوخت گیاهی از چند سال اخیر، موجب افزایش تقاضای جهانی و در 

 elaeisguineesisکشور مالزی بزرگ ترین تولیدکننده روغن نخل در دنیا است که نوع درجه یک آن روغن نخل . شده است

 . آمریکایی است oleiferaelaeis آفریقایی و به میزان کمتر روغن نخل
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	صرفهجویی سالانه 6.6 میلیارد متر مکعب آب کشاورزی با اجرای 1.5 میلیون هکتار آبیاری تحت فشار
	تصمیمگیریهای مشارکتی در حوزه آب، برای ایجاد اعتماد بین دولت و مردم
	هدررفت سالانه سه میلیارد دلار آب از طریق ضایعات محصولات کشاورزی
	صرفه جویی سالیانه بیش از یک میلیاردمترمکعب آب با اجرای 250 هزار هکتار سامانه نوین آبیاری
	نبودتعادل در عرضه وتقاضا و بهره وری اندک؛ مهمترین مشکلات بخش آب کشور

	اقتصاد کلان
	صدور ۵.۱ میلیارد دلار مجوز سرمایهگذاری پسابرجام/ با وجود رشد ۳۵ درصدی تولید گندم ۵۰ درصد پول آن هنوز پرداخت نشده است
	رتبه 79 ایران در شاخصهای توسعه پایدار از میان 149 کشور

	اقتصاد محصولات
	اقلیم و منابع طبیعی
	تولید 400 هزار اصله نهال جنگلی در نهالستان شرق استان تهران
	دفع فاضلاب 31 معدن در زمینهای کشاورزی و 8 معدن در تالابها/ 1023 معدن، فاضلاب خود را تصفیه نمیکنند
	ایجاد کمربند امنیتی کشاورزی در سیستان و بلوچستان
	ماری اولین تاکر: فراخوان همه انسان ها برای حفاظت از زمین، بخشی از سنت های اسلامی است
	تغییر دما تهدید بقا
	لزوم حمایت، حفاظت و زمامداری مشارکتی از مناطق حفاظتشده مرزی

	انتصابات
	مشاور وزیر جهاد کشاورزی در طرح احیای اراضی خوزستان و ایلام منصوب شد

	انگور/ کشمش
	بازار و قیمت ها
	تشدید نظارت بر قیمت شکر در بازار/ قیمت شکر این هفته روند نزولی خواهد داشت
	گزارش بانک مرکزی از قیمت مواد غذایی
	خواب زمستانی سازمان حمایت مصرفکنندگان در تابستان!

	برنامه و سیاست ها
	وزارت جهاد کشاورزی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی پیشقدم شد بررسی راهکارهای مدیریت جهادی با حضور یک هزار مدیر دستگاه دولتی
	جزئیات تفاهم نامه همکاری وزارتخانه های جهاد کشاورزی و بهداشت برای کنترل بیماری ها
	100 مهندس ناظر کشاورزی تازه استخدام در معرض آموزش های فرهنگ و مدیریت جهادی قرار می گیرند
	صدور مجوزهای کشاورزی برای نظام مهندسی عایدی ندارد/ برنامه ششم گوشهچشمی به نظام مهندسی داشته باشد
	پرداخت تسهیلات نوسازی مسکن با سود پنج درصدی/ مهاجرت معکوس با پرداخت تسهیلات 20 میلیونی مسکن کلید میخورد
	طرح مشترک ارتقای سلامت محصولات کشاورزی معلق مانده است/ محموله میوه قاچاق جایی برای فروش ندارد/ هفته گذشته 101 تن میوه قاچاق معدوم شد
	تغییر کاربری های غیرمجاز به صفر می رسد
	برنامه ای برای جیره بندی نداریم/ عبور از تنش آبی با مدیریت فشارآب
	جلوگیری از دخل و تصرف اراضی ملی با ایجاد شغل برای عرصه نشینان مناطق روستایی
	اجرای طرح ملی نظام نوین ترویج کشاورزی در کشور

	برنج
	آغاز سقوط قیمت برنج با شروع برداشت/ افزایش هشت تا 11 درصدی تولید برنج
	امکان سوءاستفاده نام ایرانی برای برنج های خارجی وجود ندارد
	محموله بزرگ برنج بدون تاریخ با برند مشهور توقیف شد

	پسته
	شوری آب، معضل 20 استان پستهکاری کشور/ افزایش عمر ویترینی پسته تازه با بستهبندیهای جدید

	پنبه
	خوداتکایی پنبه تا دو سال آینده دور از ذهن نیست/ صادرکنندگان پنبه جهان پا پس کشیدند

	پیاز
	تامین منابع مالی
	۵ هزار میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران پرداخت نشده است/ خرید تضمینی ۱۰.۱ میلیون تن گندم
	افزایش عرضه و تسهیل معاملات مرغ در بورس کالا/ طرح قیمت تضمینی ذرت به زودی آغاز میشود
	اعلام آمادگی بانک کشاورزی برای بهبود پرداخت بهینه تسهیلات به مکانیزاسیون
	100 میلیارد ریال اعتبار جدید به بازسازی کارخانه قند شوش اختصاص یافت

	تحقیقات و نوآوری ها
	در بخش تحقیقات کشاورزی جذب میشوند
	استفاده از امواج الکترومغناطیس، برای افزایش مدت نگهداری محصولات کشاورزی
	30 نخبه خارج نشین همکاری در زمینه کشاورزی را خواستارند

	تخم مرغ
	تولیدات باغی (سایر )
	بازار قاچاق گردوی چین و اوکراین کساد شد

	تولیدات دام و طیور (سایر )
	491 هزار رأس گوسفند و گوساله در نیمه دوم سال صادر میشود
	بهبود قیمت دامهای عشایری/ وجود 400 هزار دام سبک در منطقه لار

	تولیدات زراعی (سایر )
	افزایش صادرات محصولات جالیزی در گرو بهبود زیرساخت های حمل و نقل
	افزایش 35 درصدی تولید ذرت در کشور با بکارگیری روش های نوین آبیاری

	چای
	حبوبات
	آیین روز ملی لوبیا 20 مردادماه برگزار میشود/ توسعه کشت لوبیا در حاشیه زاگرس و البرز

	خرما
	خرمای نوبرانه به بازار آمد/ سبقت رقبای ششگانه از ایران در بازار جهانی خرما
	محقق تکثیر خرمای کشور در فهرست فناوران برتر سال قرار گرفت

	خرید تضمینی
	خشکسالی
	دانه های روغنی
	66 هزارتن دانه روغنی کلزا از کلزاکاران خریداری شد

	روغن
	جمعآوری روغن از بازار برای نصب برچسب جدید قیمت!

	زعفران
	زیتون
	تعرفه زیتون از 40 به 55 درصد افزایش یافت؛ تعرفه گوشت قرمز از 15 به 26 درصد
	بستهبندی زیتونهای قاچاق توسط برندهای سرشناس/ کاهش 40 درصدی تولید روغن زیتون

	سلامت
	ورود ۲۰ آفت قرنطینهای طی ۲۰ سال اخیر به کشور/ کشف ۱۱۶ تن میوه قاچاق در یک هفته/ بودجهای برای ارتقاء سلامت محصولات کشاورزی نداریم
	ترفند ساده برای لاغر شدن
	غذاهای روزمره سرطان زا
	با رژیم خیار،7 کیلو در 2 هفته کم کنید!
	بهترین روش مصرف میوه ها برای کاهش وزن

	سیب درختی
	سیب زمینی
	ترکها بازار سیبزمینی عراق را قبضه کردند/ مشکلات سیبزمینیکاران همچنان ادامه دارد/ سیبزمینی وارد بورس شود

	شیلات
	ضدعفونی استخرها وظیفه دامپزشکی نیست/ لکهسفید، کل خوزستان را آلوده کرد
	حمایت ویژه از فعالیت های موسسه جهاد نصر در صنعت خاویار
	صادرات 15 هزار تنی آبزیان مأکول و غیرمأکول در سه ماه ابتدای سال/ روسها برای ورود قزلآلا به فهرست سبز، دست به کار شدند
	ارائه تسهیلات ویژه جهت پرورش ماهیان خاویاری/ وجود دو مزرعه پرورش ماهیان خاویاری با ظرفیت تولید 35 تن گوشت و 1.5 تن خاویار در گلستان
	مزارع بوشهر عاری از لکهسفید/ صید میگو تا یک ماه آینده آغاز میشود
	تولید 8000 تن گوشت و ۴۰۰ تن خاویار در فاز نخست مجمتع پرورشی ماهیان خاویاری گمیشان
	ماهیگیری با الکتروشوک
	آغاز برداشت میگو با 2 تن در مزارع گواتر چابهار

	شکر (چغندر / نیشکر)
	تشدید نظارت بر قیمت شکر در بازار/ قیمت شکر این هفته روند نزولی خواهد داشت
	جوسازی در بازار شکر شیطنت است/ لایحهای برای اصلاح قانون بازار سرمایه به مجلس نیامد
	اقتصاد سبز" مرداد، با تلخی و شیرینی شکر منتشر شد
	رکورد معاملات روزانه شکر شکسته شد

	شیر و فراوردهها
	صادرات و واردات
	واردات ۱۲ میلیون تن خوراک دام/ سلطانی: مشکل واحدهای غیرمجاز خوراک دام، طیور و آبزیان وجود دارد
	صادرات 15 هزار تنی آبزیان مأکول و غیرمأکول در سه ماه ابتدای سال/ روسها برای ورود قزلآلا به فهرست سبز، دست به کار شدند
	مخاطره بدنامی صادرکنندگان ایرانی در بازار روسیه با سهلانگاری در امضای یک پروتکل صادراتی
	صادرات بیش از 7 هزار تن خوراک دام
	افزایش صادرات محصولات جالیزی در گرو بهبود زیرساخت های حمل و نقل
	رشد 11 درصدی صادرات و کاهش 7 درصدی واردات موادغذایی و کشاورزی در بهار 95

	صنایع غذایی
	رشد 11 درصدی صادرات و کاهش 7 درصدی واردات موادغذایی و کشاورزی در بهار 95
	رویکرد تولیدکنندگان صنایع غذایی کشور، کاهش قیمتها است

	عسل
	راهاندازی آزمایشگاه مرجع عسل/ انتقاد به تنزل استاندارد عسل از اجباری به تشویقی

	علوفه
	قارچ
	کفه قیمت قارچ بالا رفت

	گل و گیاهان صنعتی
	تنور داغ قاچاق کاکتوس و بامبو از اربیل عراق/ نوبت انحصار به قاچاق گل و گیاه رسید

	گندم
	آمار خرید گندم به 10 میلیون و 200 هزار تن رسید/ خرید تضمینی گندم داخلی از میزان مصرف سالانه پیشی گرفت
	بدهی 6800 میلیارد تومانی دولت بابت بهای گندم/ پرداخت پول گندمکاران و چایکاران با خروج از تحریمهای نفتی
	وضعیت بهداشتی گندم سیلوها بررسی می شود
	حجتی: رکورد تولید گندم در کشور شکسته شد
	خرید گندم با ۲۵ درصد افزایش از مرز ۱۰میلیون تن گذشت/ هنوز ۵۰ درصد پول کشاورزان پرداخت نشده است

	گوجه فرنگی
	گوشت قرمز
	اتحادیه گوشت گوسفندی، به دنبال ایجاد بازار سیاه است

	گوشت مرغ
	ماشین آلات
	افغانستان به زودی به بزرگترین بازار ماشین آلات صنعتی ایران تبدیل میشود

	متفرقه
	کارآفرین جانباز به زندگی ۲۵ جوان جان داد
	جنگل شناس برجسته و چهره ماندگار منابع طبیعی درگذشت/ آیین تشییع، فردا دوشنبه برگزار می شود
	به دلیل سرقت رسانه ای، از کوچه پشتی کیهان رفت و آمد می کردم

	مرکبات
	تصویب استاندارد ملی انبارهای فنی مرکبات تا دو ماه دیگر

	مصاحبه ، سخنرانی، بازدیدها
	حتی اگر برکنار شوم، اجازه سوء استفاده به واردکنندگان را نمیدهم/ عدهای برای واردات فشار میآورند
	ورود ۲۰ آفت قرنطینهای طی ۲۰ سال اخیر به کشور/ کشف ۱۱۶ تن میوه قاچاق در یک هفته/ بودجهای برای ارتقاء سلامت محصولات کشاورزی نداریم
	بیوتروریسم با قاچاق / کشاورزی با قاچاق محصولات کشاورزی تهدید می شود
	وعده تولید نان سفره ایرانی با گندم وطنی محقق شد/ کاهش مصرف آب برای تولید هر کیلو هندوانه از 280 لیتر به 28 لیتر
	چرا پای آشامیدنی لوکس 60 هزار تومانی به بازار ایران باز شد؟
	یک هزار و 550 فقره زمین خواری ستاره دار در کشور شناسایی شد
	وزیر جهاد کشاورزی از مزرعه تولید محصولات صیفی در قزوین دیدن کرد
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