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 آب

 فارس - ۵۹/۵۹/۵۹:  تاریخ

بخش اعظم آب برداشتی از دریاچه صرف کشاورزی بخش اعظم آب برداشتی از دریاچه صرف کشاورزی / / کشت چغندر قند در حاشیه دریاچه ارومیه چیزی جز ضرر نیستکشت چغندر قند در حاشیه دریاچه ارومیه چیزی جز ضرر نیست

  شودشود  میمی
میلیارد از آن برای مصرف اطراف  7.4جدیدپذیر است که میلیارد مترمکعب آب دریاچه ارومیه ت 8تنها : دبیرکل خانه کشاورز گفت 

 . میلیارد مترمکعب آن مربوط به بخش کشاورزی است 7.۵برداشت شده که 

مسعود ، صبح امروز در نشستی که با حضور عیسی کالنتری دبیرکل خانه کشاورز و خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی 

ها و نتایجی که برای  تجریشی مجری احیای دریاچه ارومیه با حضور خبرنگاران در خانه کشاورز در تهران برگزار شد، آخرین فعالیت

 .نجات دریاچه ارومیه طی سه سال اخیر انجام شده توضیحاتی ارائه شد

ای معتقد بودند که دریاچه  ند سال گذشته عدهدر ابتدا در چ: عیسی کالنتری دبیرکل خانه کشاورز در ابتدای این نشست گفت

شناسی که از این دریاچه صورت گرفت، مسجل شد که دریاچه ارومیه با  ارومیه قابلیت احیا ندارد، اما با مطالعات زمین 

 .توانیم آن را احیا کنیم های اطراف ارتباطی ندارد و می خوان آب

ای با  کیلومتر و منطقه ۵شیر با طول  های کوچکی از جمله عجب ط در قسمتفق: وی در توضیح بیشتر این موضوع خاطرنشان کرد

 .کرد های اطراف خود ارتباط داشتند، که مشکلی ایجاد نمی کیلومتر با آبخوان 74نام قوشچی در غرب دریاچه با طول 

هکتار سطح زیر  7۵۵۵انقالب از ابتدای : بر در حاشیه دریاچه ارومیه گفت کالنتری همچنین درمورد تاثیر کشت محصوالت آب

 .هزار هکتار رسیده است ۹7۵کشت حوزه آبریز دریاچه ارومیه بوده است که اکنون به 

ها استفاده شود،  درصد آب تجدیدپذیر دریاچه 02در همه جای دنیا اگر فقط دبیرکل خانه کشاورز این را هم گفت که 

میلیارد مترمکعب آن  7.4متر معکب آب تجدیدپذیر دریاچه ارومیه  میلیارد 8، اما در کشور ما از آید مشکلی به وجود نمی

 .میلیارد مترمکعب آن در بخش کشاورزی است 7.۵شود که از این رقم  مصرف می

بر در حاشیه دریاچه ارومیه و حمل آن به  در عین حال باید پرسید کشت چغندر قند به عنوان محصولی آب: وی اضافه کرد

تواند داشته باشد و با یک محاسبه سرانگشتی، کشور باید در  راسان برای تولید شکر چه توجیه اقتصادی میهای اصفهان و خ استان

 .التفاوت قیمت حمل شکر استحصالی از بابت زیان بدهد میلیون دالر بابت مابه 7این زمینه ساالنه حداقل 

ارومیه تولید و به کارخانجات شکر خراسان و اصفهان هزار تن چغندر در حوزه دریاچه  7۵۵ساالنه : دبیرکل خانه کشاورز گفت

میلیون دالر فقط هزینه حمل آن  ۵۵میلیون تن کیلومتر معادل  ۹۵۵میلیون دالر است، ولی  78رود که ارزش شکر تولیدی آن  می

  .شود که اگر میزان آب مصرفی هزینه استحصال و هزینه برداشت آن را محاسبه کنیم چیزی جز ضرر نیست می

ایم، چغندر قند فقط برای کارخانجات قند آذربایجان غربی در حاشیه دریاچه ارومیه کشت شود،  از امسال گفته: وی خاطرنشان کرد

 .از خروج آن از استان جلوگیری خواهد شد

ن متر میلیو 07تا  0۵به گفته کالنتری اگر به جای چغندر محصوالت دیگری مانند ذرت در حاشیه دریاچه ارومیه کشت شود 

که : دبیرکل خانه کشاورز در مورد طرح نکاشت در اطراف دریاچه ارومیه نیز این گونه توضیح داد.جویی خواهیم داشت مکعب صرفه

سال اجرا شود، اما با وضعیت تثبیت آب  ۵از ابتدا در مورد این طرح برداشت درستی نشده است و این برنامه فقط قرار بوده تا برای 

 .ها اجرا نشد ارشدریاچه و میزان ب
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 آب
 فارس - ۶۰/۵۰/۵۹:  تاریخ

  شودشود  سند ملی آب بازنگری میسند ملی آب بازنگری می/ / درصد آب مصرفی کشور در بخش کشاورزی استدرصد آب مصرفی کشور در بخش کشاورزی است
طرحی در دست تدوین : درصد است، گفت 0۵هاد کشاورزی با بیان اینکه مصرف آب در بخش کشاورزی معاون آب و خاک وزیر ج 

 . کند محصول کشاورزی را برآورد می 57داریم که میزان واقعی مصرف آب در 

واژه بحران آب این روزها به : ری با خبرنگاران گفتمراد اکبری در نشست خب ، علیخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی 

 .هزار متر مکعب برداشت شده است ۵۵شود و متاسفانه به ازای هر حلقه چاه  دفعات تکرار می

: سابقه دانست و افزود میلیارد دالری در بخش منابع آب کشور را طی چند سال اخیر در تاریخ ایران بی 7۵گذاری  وی سرمایه

 .ترین شورا بوده است هم در طول چند سال گذشته فعال شورای عالی آب

رساند  ولی انتقال آب با لوله راندمان را به صد درصد می: درصد پرت آب داریم، افزود 7۵اکبری با بیان اینکه در انتقال آب حداقل 

 .در مصرف داریمیابد چق توانیم برآورد کنیم که در هر نقطه که آب از طریق لوله انتقال می مضاف بر آنکه می

 4۵۵ایم طی دو سال  رغم اینکه اعتبار ملی نداشته به گفته معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی در طرح انتقال آب با لوله علی

 .ایم کیلومتر طرح انتقال آب با لوله را اجرا کرده

 7۵، ۵۹گرفته اما در سال  استفاده قرار می وی به این نکته هم اشاره کرد که تا پیش از این آبیاری میکرو فقط برای باغات مورد

هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور تحت  ۵۵8سال اخیر  5ایم و همچنین طی   هزار هکتار آبیاری میکرو در بخش گندم داشته

 .است  آبیاری تحت فشار قرار گرفته

کیلومتر و در  7۹۵، ۵5در سال  کیلومتر، ۵47، ۵۵ل در سا: های زیرزمینی گفت اکبری در مورد احیای قنوات و تاثیر آن بر مهار آب

 .هزار کیلومتر از قنوات را در دستور کار داریم 7۹ایم و در برنامه ششم احیای  کیلومتر از قنوات را احیا کرده 7۹7،  ۵7سال 

 5در عرض : رد و گفتهای تحت فشار برای آبیاری اشاره ک معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی به مزایای استفاده از سیستم

جویی شد که یک میلیارد آن به دلیل استفاده از آبیاری تحت فشار بوده و  سال یک و نیم میلیارد متر مکعب آب در کشور صرفه

 .ها، پوشش نهرها و استفاده از تجهیزات مدرن بوده است کانال  بقیه از طریق نوسازی اراضی سنتی، شالیزارها، بهسازی

خواهیم سطح زیر کشت را افزایش دهیم چرا که ظرفیت منابع آبی این اجازه را به ما نخواهد  اکید کرد که نمیوی بر این نکته ت

: اکبری همچنین از تدوین طرحی در برنامه دو ساله برای محاسبه میزان مصرف واقعی آب در رویش گیاهان خبر داد و گفت.دارد

جمله برنج، گندم، جو، لوبیا، زیتون و پسته را تعیین خواهیم کرد تا  محصول کشاورزی از 57در این طرح میزان مصرفی آب 

 .ای برای آب مورد نیاز برای محصوالت مهم کشاورزی در کشور داشته باشیم بتوانیم محاسبه

برای ما این سند نیاز واقعی آبی را : معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی همچنین از به روز کردن سند ملی آب خبر داد و افزود

ها به دریای خزر و خروج از کشور را یکی دیگر از مسائلی دانست که باید به آن  های رودخانه وی ورود آب .مشخص کرده است

شود و همچنین  های کشور وارد دریای خزر می میلیارد متر مکعب آب از رودخانه ۵در شمال کشور ساالنه : توجه کرد و افزود

رود و همچنین یک میلیارد و  شیر و اروندرود از استان خوزستان به خارج از کشور می های بهمن خانهمیلیارد متر مکعب از رود5.۹

 .ریزد میلیون متر مکعب آب از استان هرمزگان به خلیج فارس می ۵۵۵

رف آب این وزارتخانه مص: اکبری از آماری که وزارت نیرو درمورد آب مصرفی حوزه کشاورزی اعالم کرده انتقاد کرد و گفت

های پشت  میلیارد متر مکعب میزان تبخیر سطح دریاچه ۹درصد از آب مصرفی کل کشور اعالم کرده در حالی که  ۵۵کشاورزی را 

شود را هم به حساب ما  ها از سدها خارج می سدها و آبی را که در فصل غیر زراعی برای تولید برق و به چرخه درآوردن توربین
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وزیر جهاد کشاورزی گسترش فضاهای سبز در کالنشهرها و افزایش تعداد ویالهای اختصاصی و حفر معاون آب و خاک .گذارند می

دهد و در واقع مصرف آب بخش کشاورزی از کل آب  های غیرمجاز را از دیگر مواردی عنوان کرد که برداشت آب را افزایش می چاه

  !درصد ۵۵درصد است نه  0۵مصرفی کشور 

ان خود با بیان اینکه به دلیل کمبود آب دوره آبیاری محصوالت کشاورزی در بسیاری از نقاط کشور وی در بخش دیگری از سخن

روز  ۵۵تا  7۹روزه بود در حالی که باید  ۵۵در باغات پسته در کرمان دوره آبیاری : تر از حد مجاز است خاطرنشان کرد طوالنی

ی از باغات پسته زیر یک تن در هر هکتار است در حالی که کشاورزی را بردار باشد و درنتیجه کار به جایی رسیده که متوسط بهره

 .تن در هر هکتار برداشت پسته دارد 75سراغ داریم که به دلیل رعایت همین نکات 

: های آبیاری از جمله آبیاری تحت فشار را یکی از مشکالت پیش رو برشمرد و افزود اکبری کمبود منابع ملی برای توسعه شبکه

االن بابت گسترش شبکه آبیاری تحت فشار هزار میلیارد تومان به پیمانکاران بدهکاریم و پولی برای پرداخت نداریم و فقط همین 

میلیارد تومان پول  ۵۹در دو استان آذربایجان غربی و شرقی که در اضافه برداشت آب دریاچه ارومیه باید بهسازی انجام گیرد 

 .خت نشده استپیمانکاران آبیاری تحت فشار پردا

در دولت قبل دویست هزار حلقه چاه غیرمجاز : های غیرمجاز اظهار دلخوری کرد و گفت معاون حجتی از عدم برخورد با حفر چاه

متر میلیارد  0تا  ۹های زیرزمینی منفی است که وزرات نیرو این رقم را  حفر شده تا حدی که اکنون در برخی نقاط بیالن سفره

 .میلیارد متر مکعب است 7۵گویم  ولی ما می کند مکعب اعالم می

های غیرمجاز رو به افزایش است و باید  اند در حالی که چاه های مجاز را کم کرده جالب اینجاست که پروانه چاه: وی در پایان گفت

 .ابتدا با متخلف برخورد کنیم
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 آب
 آیانا - ۵۹۶۰مرداد  ۵۲: تاریخ

  شودشود  نهمین نمایشگاه آبیاری کرج با رویکردی متفاوت در استان البرز برگزار مینهمین نمایشگاه آبیاری کرج با رویکردی متفاوت در استان البرز برگزار می

های  رویکردی متفاوت به روال سال، با "نمایشگاه آبیاری کرج"های کشاورزی موسوم به  نهمین نمایشگاه تکنولوژی زیرساخت

 .شود گذشته در استان البرز، شهرستان کرج و در فضای نمایشگاهی گلستان گلشهر برگزار می

، با رویکردی متفاوت به روال "نمایشگاه آبیاری کرج"های کشاورزی موسوم به  نهمین نمایشگاه تکنولوژی زیرساخت

 .شود و در فضای نمایشگاهی گلستان گلشهر برگزار می های گذشته در استان البرز، شهرستان کرج سال

بخش ویژه نمایشگاه امسال، : های کشاورزی گفت به گزارش خبرنگار ایانا، دبیر ستاد اجرایی نهمین نمایشگاه تکنولوژی زیرساخت

آبی و  وم در مقابل کمهای وزارت جهاد کشاورزی در دستیابی و عرضه کشت بافت و نهال، درختچه و بذور مقا برجسته کردن تالش

 .جویی در مصرف آب کشاورزی است خشکی است که خود تالشی تأثیرگذار برای صرفه

ویژه مرکز روابط عمومی معاونت آب و خاک و  منصور انصاری با بیان اینکه این نمایشگاه با حمایت معنوی وزارت جهاد کشاورزی به

د طراحان و مجریان و تولیدکنندگان و سازندگان تجهیزات آبیاری که های ارزشمن های مطرح و سراسری توانست فعالیت تشکل

صورت ملموس و قابل اتکا  شوند را در قالب یک نمایشگاه متمرکز به عمدتاً پنهان هستند و در منظر افکار عمومی کمتر دیده می

سازان اقتصادی و طراحان بودجه و  و تصمیمگیرندگان  ریزان، تصیم همچنین این نمایشگاه توانست توجه برنامه: آشکار سازد، افزود

جویی از مصرف آب  های مختلف آبیاری تحت فشار در صرفه اتیلن، روش اعتبارات را به نقش تأثیرگذار استفاده از لوله و اتصاالت پلی

 75ز آب کشاورزی تا وری ا وری جلب کند که با افزایش بودجه و اعتبارات برای این بخش، شاهد افزایش ضریب بهره و افزایش بهره

آبی و  شده، بذور مقاوم در مقابل کم ای در این نمایشگاه را به کشت بافت، نهال اصالح بخش ویژه: وی خاطرنشان کرد.درصد هستیم

ایم و تالش شده  شده که ثبت مشخصات شده و مورد تأیید مؤسسه خاک و آب هستند اختصاص داده همچنین کودهای کدینگ

 .های مرتبط در سراسر کشور باشد ویژه گندمکاران و تشکل یشگاه، جلب تعداد بیشتری از زارعان، کشاورزان بهاست که رویکرد نما

دلیل شناخته شده بودن نمایشگاه برای  های کشاورزی با اشاره به اینکه به دبیر ستاد اجرایی نهمین نمایشگاه تکنولوژی زیرساخت

برداران در سراسر کشور  کنند، بودجه قابل توجهی برای دعوت و بازدید بهره م حضور میگذاران که عمدتاً به محض اطالع، اعال غرفه

صالح از تعداد زیادی از وابستگان بازرگانی کشورهای  همچنین این نمایشگاه از طریق مراجع ذی: اختصاص یافته است؛ ادامه داد

 .منطقه، آفریقایی اروپایی با هدف توسعه صادرات دعوت کرده است

های نوین آبیاری از نظر قیمت و  کشور ما در عرصه طراحی و تولید انواع لوله و اتصاالت و بعضی قطعات سامانه: اری تصریح کردانص

 .کیفیت، توانایی رقابت با کشورهای اروپایی را دارد و این نمایشگاه همواره کانونی برای صادرات به کشورهای همجوار بوده است

های  ها در سامانه نتایجی که این نمایشگاه متمرکز و شناخته شده در عرصه ارائه و نمایش توانمندیدلیل  به: وی اظهار داشت

 .کنند عنوان نمایشگاهی در مسیر توسعه پایدار کشاورزی یاد می آبیاری داشته است، از آن به

مهرماه سال جاری در فضای  5۵تا  ۵4از  "نمایشگاه آبیاری کرج"های کشاورزی موسوم به  نهمین نمایشگاه تکنولوژی زیرساخت

 ./شود نمایشگاهی گلستان گلشهر برگزار می

/news/fa/ir.iana.www//:http55747D%/۵%80%D۵%84%D۵% 
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 آب
 آیانا - ۵۹۶۰مرداد  ۵۰: تاریخ

  بختیاریبختیاری  دو کشته در دومین جنگ آبِ چهارمحال ودو کشته در دومین جنگ آبِ چهارمحال و

دشت برای استفاده در کارخانه فوالد  هفت روز پیش بود، وقتی اهالی بلداجی از انتقال آب این منطقه به سفید و درست بیست

نفر دیگر هم  4۵نفر مجروح و  7۵8دومیلیون تنی عصبانی و با پلیس درگیر شدند؛ درگیری که باعث شد یک نفر کشته شود، 

 .بود؛ آبی که قرار بود به مجتمع فوالد برسد تا این مجتمع هم کارش را شروع کند نزاع بر سر آب. بازداشت شوند

دشت برای استفاده در کارخانه فوالد  هفت روز پیش بود، وقتی اهالی بلداجی از انتقال آب این منطقه به سفید و درست بیست

نفر دیگر هم  4۵نفر مجروح و  7۵8شته شود، دومیلیون تنی عصبانی و با پلیس درگیر شدند؛ درگیری که باعث شد یک نفر ک

 .نزاع بر سر آب بود؛ آبی که قرار بود به مجتمع فوالد برسد تا این مجتمع هم کارش را شروع کند. بازداشت شوند

درگیری که دو نفر را . تر از بلداجی، دومین درگیری شکل گرفت به گزارش شهروند ،دوشنبه، هجدهم مرداد ماه کمی آن طرف

گوسفند چند  7۹۵با « ارجنک»همه چیز از چرای دام شروع شد، زمانی که چوپان روستای . و دو نفر دیگر را هم زخمی کردکشت 

درآورده بود و موقع چرای دام و وارد شدن تعدادی از گوسفندان برای « کتک»های روستای  تر، سر از زمین کیلومتر آن طرف

را برانگیخت؛ همین هم شد تا تعدادی از اهالی روستا به سمت چوپان بیست ساله خوردن آب به چشمه، خشم اهالی روستای کتک 

 .ور شوند و درنهایت درگیری خونینی را رقم بزنند حمله

 ماجرای درگیری چه بود؟

 سال سر 7۹، 7۵زخم کهنه اهالی این دو روستا پس از . بود« ارجنک»و « کتک»هجدهم مرداد ماه روز خاصی برای اهالی روستای 

 ۵۵خانوار که تنها  5۵۵روستایی با . است« ارجنک»قهرمان غالمی رئیس شورای . شدن دو نفر به پایان رسید باز کرد و با کشته

ها  های این روستاست؛ چشمه و قناتی که سال چشمه آب و چند قنات دیگر، تمام داشته. کیلومتر از مرکز شهرکرد فاصله دارد

برادر . هفت روز پیش هم جنگ بر سر همین چشمه بود. ستا و چند روستای دیگر شده استموضوع درگیری میان اهالی این رو

: گوید از جزییات درگیری آن روز می« شهروند»وگو با  غالمی در گفت. یکی از قربانیان این نزاع بود« ارجنک»رئیس شورای 

تاکنون همیشه میان این دو روستا اختالف وجود  ها درگیری میان اهالی روستای کتک و ارجنک سابقه طوالنی دارد؛ از گذشته»

خبرها حکایت از مرگ دو نفر در این درگیری دارد، اما « .ها به اینجا نرسیده بود که خونی ریخته شود داشته، اما هیچ وقت درگیری

هجدهم مرداد »: گوید یاو از روز حادثه م. کند و آن یک نفر هم برادرش است رئیس شورای ارجنک تنها مرگ یک نفر را تأیید می

برد؛ در مسیر چرا به روستای کتک که  گوسفندی که متعلق به خودش بود، را برای چرا می 7۹۵ام، حدود  ساله ماه برادرزاده بیست

ای که متعلق به روستای ارجنک است اما  رسد، آنجا تعدادی از گوسفندان از آب چشمه فاصله زیادی با روستای ارجنک ندارد می

ام  زاده خورند؛ برخی از اهالی روستای کتک اما شاهد این اتفاق بودند، به همین دلیل به سمت برادر رسد، می به آنجا می هرزآبش

تواند با کسی تماس بگیرد و  قدر که او به زحمت می زنند، آن برند و او را به شدت کتک می ور شده، گوسفندهایش را می حمله

روند، یکی از این افراد نجاتعلی غالمی،  پس از این تماس عمو و پسرعموهایش به محل می»: دده او ادامه می« .تقاضای کمک کند

شود؛ اما در مقابل، آنها با  اش حمله کرده بودند، نزدیک می زاده او برای پایان درگیری به کسانی که به برادر. یعنی برادر من بود

ای بود که پیش از  کنند؛ شدت جراحت به اندازه متری به او شلیک میگیرند و از فاصله دو  اش را هدف می اسلحه شکاری سینه

 «.دهد آمدن آمبوالنس او همان جا، جانش را از دست می

وفصل این درگیری به روستای  او آن روز از محل درو برای حل. ای بود که سه فرزند داشت ساله 77به گفته غالمی، نجاتعلی مرد 

که در  خوردند، در مرز میان کتک و ارجنک قرار داشت؛ یعنی بیشتر از این ان از آن آب میمحلی که گوسفند»: کتک رفته بود
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غالمی به سابقه اختالف « .شد، بنابراین اهالی روستای کتک، حق اعتراض نداشتند محدوده کتک قرار داشت، مربوط به ارجنک می

گفتند این چشمه متعلق به  آنها می. کردند کیت عدوانی میقبال اهالی کتک ادعای مال»: کند با اهالی کتک بر سر آب اشاره می

آنهاست، سر همین موضوع هم زیاد شکایت کردیم، حتی ماجرا به دادگاه هم کشید و درنهایت با سندهایی که ارایه کردیم، مالکیت 

درست روی همین مرز اتفاق آن به ارجنک داده شد؛ از آن موقع میان ما و آنها در این چشمه مرزبندی شد؛ درگیری آن روز هم 

کنند؛ البته  هایشان استفاده می رود و آنها از آن برای کشاورزی و دام می« کتک»روستای   به گفته او، هرزآب این چشمه به« .افتاد

: شود رود و استفاده می است، اما آبش به همان روستای کتک می« ارجنک»اهالی کتک یک قنات هم دارند، این قنات در ملک 

کند،  خانواده در آن زندگی می ۵۵ین قنات برای روستای کتک کم است؛ هر چند که اهالی این روستا هم زیاد نیستند و حدود ا»

 «.خانوار دارد 5۹۵که روستای ارجنک نزدیک به  در حالی

رند؛ اما اختالفات میان اهالی روی نیاز دا دقیقه پیاده ۵۵اگر بخواهند پیاده به روستای کتک بروند، تنها به « ارجنک»اهالی روستای 

ها به آنها دامن زده؛  های کشاورزی و دام آمد را داشته باشند، اختالفاتی که آب، زمین و این دو روستا باعث شده تا آنها کمترین رفت

نها هم بر سر آ. روستای پیربلوط در نزدیکی ارجنک است»  :گوید غالمی می. شود ماجراهایی که تنها به این دو روستا محدود نمی

آب با اهالی ارجنک مشکل دارند؛ اختالف اما بر سر قنات است، قناتی که در روستای ارجنک است و با پیربلوط مشترک مصرف 

گوید که قوه قضائیه باید  رئیس شورای روستای ارجنک می« .شود و آنجا هم هر لحظه امکان باال گرفتن یک درگیری وجود دارد می

های شخصی نیست، سازمان  مرزهای ما با روستاهای اطراف مشخص است، اینها زمین»: ها وارد شود این اختالف برای پایان دادن به

ها  به گفته غالمی همه اختالف« .شود ها تمام شود، مشکالت اینجا هم بر سر آب تمام نمی منابع طبیعی کاری نکرده تا این اختالف

شود گفت که این مسائل و درگیری به خاطر چند گوسفندی که از چشمه  نمی»: تر شد از زمانی که خشکسالی شدت گرفت، جدی

 «.هر حال خشکسالی به مردم فشار آورده و روی دامپروری و کشاورزی تأثیر گذاشته است اند، ایجاد شده؛ به  آب خورده

نجی، دهدار ارجنک توضیحات شود، فیروز گ های رئیس شورای ارجنک محدود نمی ماجرای نزاع خونین بر سر آب تنها به صحبت

به اسم « نجاتعلی غالمی»گوید که این حادثه دو کشته داشت، همان روز حادثه، قاتل  او می. دهد دیگری از این درگیری می

این درگیری دو کشته و دو »: گوید می« شهروند»او به . از سوی همراهان مقتول با چوب و آهن کشته شده است« اسفندیاری»

ها هم در همان لحظه  شود و در مقابل ارجنکی ها کشته می ول یکی از اهالی ارجنک با اسحله شکاری یکی از کتکیا. زخمی داشت

اختالف بر سر چرای دام بوده »: دهد او ادامه می« .کشند های سردی که داشتند، می با حمله کردن به قاتل، او را همان جا با سالح

تعدادی از اهالی کتک هم در . شود زخمی شدن دو نفر دیگر از اهالی کتک و ارجنک می که عالوه بر کشته شدن دو نفر، منجر به

اهالی این دو روستا همیشه با هم درگیر بودند؛ نه فقط این روستا که روستای پیربلوط »: گوید او می« .این درگیری بازداشت شدند

گنجی درباره ماجرای قناتی که موضوع « .جدی نشده استگیرد که البته هنوز تبدیل به یک ماجرای  هم در این گروه قرار می

گویند که هشت روز آب برای آنها باشد، دو روز  ها می پیربلوطی»: دهد ها شده، توضیح بیشتری می ها با پیربلوطی اختالف ارجنکی

ا همیشه این دو روستا با هم همین هم شده ت. روز برای پیربلوط 7روز برای آنها باشد،  7گویند  ها می برای ارجنک، اما ارجنکی

ماجرا به دادگاه هم کشیده شده، اما هنوز مشکل سرجایش . بندند، یک روز آن طرف درگیر باشند، یک روز این طرف آب را می

به گفته گنجی، این « .بار جاده را بستند ها یک کنند، حتی پیربلوطی بار هم با اسلحه همدیگر را تهدید می است، هر چند وقت یک

 .سال است که با هم درگیرند 5۵روستا، بیش از  دو

ها اعتراض دارند؛ افرادی که چند وقت پیش هم شاهد درگیری خونینی در  اهالی روستاهای شهرکرد نسبت به وقوع این درگیری

هاست  ه سالیکی از اهالی روستاهای اطراف شهرکرد ک. شنوند بلداجی بودند، حاال خبرهایی درباره درگیری اهالی دو روستا می

بختیاری وجود دارد که باعث  و متأسفانه تفکر نادرستی درباره پرآبی چهار محال»: گوید می« شهروند»درگیر این اختالفات است به 
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شده تا مافیای برداشت از آب در این استان شکل بگیرد؛ همه اینها در حالی است که این استان درگیر خشکسالی است، این 

 «.شوند دم فشار آورده که با هم درگیر میقدر به مر موضوع آن

بختیاری هم نسبت به این اتفاقات اخیر در استان واکنش نشان  و زیست استان چهار محال ایوب فرهادی بابادی از فعاالن محیط

ان چهار ای است که آب منطقه  دهد متأسفانه همه این اتفاقات در حالی در استان رخ می»: گوید می« شهروند»او به . دهد می

زیست به آن  که فعاالن محیط   بندی به جمع. شود هاست که بدون مدیرعامل است و با حکم سرپرستی اداره می وبختیاری ماه محال

سروسامانی آب  های منتقد انتقال آب هدفمند و ناشی از انتقال آب در بی اند، مقاومت مسئوالن وزارت نیرو در مقابل گزینه رسیده

 «.ای است منطقه

/news/fa/ir.iana.www//:http55548D%/8%%AF 
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 آب
 خبرنگاران جوان – ۵۹۶۰مرداد  ۵۰: تاریخ

  شود؟شود؟  شیوه های نوین آبیاری مرهم درد کشاورزان میشیوه های نوین آبیاری مرهم درد کشاورزان می

ه از روش های آبیاری نوین است که صرفه جویی در مصرف آب و افزایش تولیدات یکی از راه های افزایش بازدهی در مزارع، استفاد

طی سال های اخیر دولت و برنامه ریزان بخش اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به گزارش خبرنگار.کشاورزی را به همراه دارد

به کارگیری فناوری های مدرن آبی در اختیار کشاورزان قرار داده اند تا بخشی از بحران کشاورزی تسهیالتی را به منظور 

اهمیت سیستم  دراین میان به دلیل مصرف باالی آب در بخش کشاورزی،.خشکسالی و کمبود منابع آبی از این طریق جبران شود

 .ذایی کشور به دنبال بحران منابع آبی به خطر نیفتدهای آبیاری تحت فشار بیش از پیش باید مورد توجه قرار گیرد تا امنیت غ

براین اساس یکی از راه های افزایش بازدهی در مزارع ، استفاده از آبیاری نوین با راندمان باال است که ارمغانی همچون صرفه جویی 

 .در مصرف آب و افزایش تولیدات کشاورزی را به همراه دارد

صنعت،تجارت و  آب و خاک جهاد کشاورزی استان تهران در گفتگو با خبرنگاردر این راستا غالمرضا نیرو، مدیر 

بخش کشاورزی از  افزایش راندمان آبیاری و کارایی مصرف آب در: اظهار داشت اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروه کشاورزی

 .عمده ترین مزیت های سیستم های نوین آبیاری به شمار می رود

متر مکعب در هکتارصرفه جویی  7۵۵هزار و  7های نوین آبیاری به طور متوسط حدود  های سامانه با اجرای انواع روش: وی افزود

 .آب در اراضی را شاهد هستیم

: درصد راندمان آبیاری در مزارع را افزایش می دهد، گفت ۹۵ا روش های سنتی نیرو با بیان اینکه آبیاری نوین در مقایسه ب

های نوین کارایی آب را به طور قابل مالحظه ای افزایش می دهد از این رو الزم است که با توجه به کاهش نزوالت جوی، به  سامانه

 .منظور افزایش بهره وری ، از روش های نوین در این بخش استفاده شود

هزار هکتاری اجرای سامانه های نوین آبیاری در اراضی  7۵عامل آب و خاک جهاد کشاورزی استان تهران با اشاره به برنامه  مدیر

هزار هکتار اراضی کشاورزی اعم از باغبانی و زراعت در مرحله اجرا و بهره برداری است و  5در حال حاضر : استان تهران بیان کرد

هزار هکتار  7۵این پروژه جزو پروژه های اقتصاد مقاومتی به شمار می رود، برنامه سامانه های نوین در  امیدواریم با توجه به اینکه

 .اراضی استان ، هرچه سریعتر عملیاتی شود

متر مکعب صرفه جویی آب در بخش کشاورزی را به دنبال  ۹۵الی  7۵گفتنی است که اجرای سامانه های نوین آبیاری حدود 

عملیاتی شدن این سیستم، صرفه جویی آب ، افزایش کیفیت : شاره به مزایای سامانه های نوین در آبیاری یادآور شدنیرو با ا .دارد

محصوالت در بخش زراعت و باغبانی را به همراه دارد این در حالیست که شرایط مزرعه، محل تامین و نوع تامین آب اعتبار مورد 

 .ستنیاز برای اجرای این سامانه ها متفاوت ا

 7۵،  ۵7دولت برای اجرای آبیاری میکرو براساس مصوبات سال :مدیر عامل آب و خاک جهاد کشاورزی استان تهران تصریح کرد

میلیون تومان کمک بالعوض در اختیار کشاورزان قرار می دهد که قطعا این رقم امسال افزایش می یابد و باید گفت که برای سایر 

 .ان به صورت کمک بالعوض و مابقی از طریق خود آوری کشاورزان تامین می شودمیلیون توم 4سیستم های نوین 

  درصدی بهره وری آب با اجرای آبیاری زیر سطحی 02افزایش  

اقتصادی باشگاه  گروه رزیصنعت،تجارت و کشاو علی اشرف منصوری رئیس جهاد کشاورزی استان تهران در گفتگو با خبرنگار 

میلی متر است و بدلیل اهمیت بسیار باالی آب در این  7۹۵میزان بارندگی ساالنه استان تهران کمتر از : گفت خبرنگاران جوان

 .استان ،الزم است که در راستای کارایی مصرف آب اقدامات گسترده ای انجام دهیم
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 7۵شود امسال به  هکتار اراضی استان به سیستم های نوین مجهز شدند که پیش بینی می 5۵۵هزار و  0سال گذشته : وی افزود

 .اگر چه تا کنون منابع الزم در اختیار استان قرار نگرفته است اما کار را به صورت جهشی دنبال می کنیم. هزار هکتار برسد

درصد و در  4۵سامانه های نوین در برخی روش ها : ه های نوین در افزایش بهره وری بیان کردمنصوری با اشاره به تاثیر سامان

درصد افزایش بهره وری آب را به دنبال دارد که براساس قانون بودجه،  ۵۵دیگر روش ها همچون آبیاری زیر سطحی و قطره ای تا 

 .شوددرصد هزینه ها به صورت کمک بالعوض از سوی دولت پرداخت می  8۹

برنامه اجرایی سامانه های نوین آبیاری را به شهرستان ها ابالغ نموده ایم : رئیس جهاد کشاورزی استان تهران در ادامه یادآور شد

 .که براساس آن شهرستان ها موظف به اجرای برنامه توسعه سامانه نوین در راستای پروژه های اقتصاد مقاومتی هستند

لیتر  7.۹تا  7در روش های سنتی به ازای هر هکتار : مانه های نوین در مقایسه با سنتی تصریح کردوی با اشاره به مزیت های سا

دهم لیتر در ثانیه می رسد، ضمن آنکه این امر در کاهش هزینه های  7آب در ثانیه مصرف می شود که با اجرای طرح، این رقم به 

 .د در واحد سطح و جلوگیری از برداشت بی رویه آب موثر استکارگری، مصرف آب، توزیع آب در سطح منطقه، عملکرد تولی

بهترین روش برای دستیابی به حداکثر بهره وری، آبیاری زیر سطحی است که هم اکنون در باغات شهرستان شهریار  گفتنی است 

  .اجرا شده است

 مبالغ مناسبی در بودجه برای اجرای سیستم های نوین تعیین شده است

اقتصادی باشگاه خبرنگاران  گروه صنعت،تجارت و کشاورزی ی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگارمحمد تقی توکل

نوین آبیاری می تواند تاثیر بسزایی در  با توجه جمعیت روبه افزایش و بحران منابع آبی،اجرای سیستم های: کرد بیان جوان

 .راندمان و بهره وری آب به دنبال داشته باشد

وزارت جهاد کشاورزی و نیرو مسئولیت اجرای شبکه های : وی با اشاره به آنکه بیشترین مصرف آب در بخش کشاورزی است، گفت

 .این امر در نظر گرفته شده است مدرن را به عهده دارند و از این رو در قانون بودجه مبالغی خوبی برای

از نظر عملکرد اجرایی پیشرفت خوبی نداریم به : عملکرد ضعیف در اجرای سیستم های نوین آبیاری افزود توکلی با اشاره به 

 .طوریکه اهداف سامانه های نوین به سبب ضعف تخصیص منابع مالی تحقق نیافته است

هزار میلیارد تومان در بخش  5۵با سرمایه گذاری بالغ بر : افزایش بهره وری بیان کرد با اشاره به راه های کارشناس اقتصادی این

 .های مختلف کشاورزی، بهره وری و تولید در زیرساخت بخش های مختلف افزایش خواهد یافت

اندمان آبیاری طبق درصد است و این درحالیست که ر ۹۵راندمان آبیاری در بسیاری از کشورهای منطقه : وی در ادامه یادآور شد

درصد افزایش  78درصد برآورد شده است اما هم اکنون در برنامه ششم پیش بینی شده که این رقم تا  5۹آمار فائو در کشور ما 

میلیارد متر مکعب در مصرف آب صرفه جویی خواهد شد که این رقم معادل با کل  7۵گفتنی است که با تحقق این امر حدود .یابد

 .دنی استمصرف آب آشامی

یکی از سیاست های اقتصاد مقاومتی : محمد تقی توکلی با اشاره به تاثیر راندمان آبیاری های نوین بر عملکرد تولید عنوان کرد

از این رو با رعایت الگوی کشت و استفاده از کشت های سازگار در هر منطقه . افزایش تولید در بخش های مختلف کشاورزی است 

 .درصد افزایش می یابد ۵۵الی  7۹ولید حدود ، ساالنه راندمان ت
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 آب
 ایرنا ۵9/۵2/۵۹۶2 :تاریخ خبر

  محصول کشاورزی کلید خورد محصول کشاورزی کلید خورد   5757طرح تعیین میزان مصرف آب طرح تعیین میزان مصرف آب 

محصول کشاورزی آب بر در کشور  ۹3طرح تعیین میزان مصرف آب : هادکشاورزی گفتمعاون آب و خاک وزیر ج -ایرنا -تهران

 . سال عملیاتی می شود ۵کلید خورد که در مدت 

به گزارش روز سه شنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، علیمراد اکبری در نشست خبری خود با اشاره به این که هم اکنون اجرای این طرح 

در این طرح به طور نمونه مشخص می شود به : جو ، لوبیا، زیتون و پسته شروع شده است، افزودبرای محصوالت برنج، گندم، 

 .تفکیک منابع آبی چاه ، سد ، منابع آب رودخانه ای برای تولید گندم در خوزستان یا خراسان چه میزان آب نیاز است

 بروزرسانی سند ملی آب ** 

از . تعیین می کند نیاز آبی هر گیاه همانند گندم در خراسان رضوی چقدر است سند ملی آب: معاون وزیر جهادکشاورزی افزود

سوی دیگر میزان مصرف آب را ارزیابی می کنیم که نیازمند برنامه ریزی است و براساس دو برنامه ریزی گفته شده این مشکل حل 

 .خواهد شد

 میلیاردمترمکعب است  0۵مصرف آب بخش کشاورزی کمتر از ** 

 ۵براساس آمار، سالیانه : میلیارد مترمکعب اعالم کرد و گفت 0۵یزان واقعی مصرف آب در بخش کشاورزی را کمتر از اکبری م

میلیون متر مکعب آب حوزه  ۵۵۵میلیارد مترمکعب آب استان های گیالن، مازندران و گلستان به دریای خزر، یک میلیارد و 

تبخیر پنج میلیارد مترمکعب آب سطح . من شیر خوزستان وارد رودخانه می شودمیلیارد مترمکعب آب به 5.۹هرمزگان به دریا و 

دریاچه های پشت سدها، خروج میزان قابل مالحظه ی آب از پشت سدها برای تولید برق و چرخش توربین های آبی، آب مصرفی 

ها همه و همه به حساب بخش در حوزه زیست محیطی ، آب مصرفی در فضای سبز کالنشهر ها و آب چاه های غیرمجاز و ویال

 . کشاورزی نوشته می شود

 رویارویی با پدیده کم آبیاری ** 

در برخی . ما در بخش عمده استان های کشور با پدیده کم آبیاری مواجه هستیم: معاون امور آب و خاک وزیر جهادکشاورزی گفت

تا  7۹روز یکبار است درحالی که دوره آبیاری باید بین  ۵۵ی بازدیدهای ما از برخی استان ها همچون باغات پسته کرمان دوره آبیار

اگر در کرمان آبیاری تحت فشار یا میکرو را توسعه می دهیم به این معنا نیست که آب در سفره : اکبری تصریح کرد. روز باشد ۵۵

د پسته در کشور برای هر هکتار به طور مثال میانگین تولی. های زیرزمینی ذخیره می شود، بلکه این روش برای کم آبیاری است

 .تن در هر هکتار نیز می رسد 75یک تن است ، درحالی که در برخی مزارع آب شیرین با آبیاری مناسب میزان تولید به 

در واقع در برخی استان های کشور همچون خراسان رضوی، خراسان جنوبی، بخشی از خراسان شمالی، اصفهان ، : وی افزود

 .درصدی مواجه هستیم ۵۹تا  ۵۵ن، کرمان، هرمزگان و بوشهر با پدیده کم ابیاری بین سیستان و بلوچستا

به گفته اکبری ، این درحالی است که در برخی استان های دیگر کشور کشاورزان ما دچار مشکل اضافه مصرف آب هستند همانند 

 .استان خوزستان که اضافه مصرف آب داریم

: برابر محصوالت کشاورزی شود، گفت ۵.۹آب می تواند منجر به افزایش تولید بیش از وی با بیان این که مدیریت صحیح 

کشاورزان کرمان پروژه ای را اختراع کردند که با استفاده از لوله پلیکا و ایجاد سوراخ هایی در آن به آبیاری زیرسطحی روی آورده 

 .داند بدون این که معاونت آب و خاک نقشی در این موضوع داشته باش

 اجرای سه طرح بزرگ ملی برای توسعه آبیاری تحت فشار ** 
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هزار هکتار شبکه های آبیاری  ۵۹۵معاون وزیر جهادکشاورزی دولت یازدهم با اشاره به این که در دو سال اخیر روی یک میلیون و 

هزار هکتار  70و ایالم،  هزار هکتاری دشت های خوزستان ۹۹۵هم اکنون سه طرح بزرگ ملی : تحت فشار کار کرده ایم، گفت

هزار هکتار شبکه های فرعی و زهکشی از محل منابع صندوق توسعه ملی در حال انجام  7۵۵انتقال آب با لوله دشت سیستان و 

به گفته اکبری طرح سیستان یک طرح بی بدیل است زیرا برای نخستین بار در کشور ما انتقال آب از زمان تامین تا تحویل .است

 70مبلیون مترمکعب حقابه رودخانه هیرمند از محل چاه نیمه ها برای  7۵۵همه با لوله گذاری انجام می شود و با وجود در مزرعه 

 .هزار هکتار آب تامین می شود

هم اکنون ایستگاه پمپاژ خطوط انتقال آب تا : درصد پیشرفت فیزیکی داشته است ، افزود ۵۵وی با بیان این که این طرح تاکنون 

 .ناحیه عمرانی فعال است 70و  مزرعه

هزار هکتار در حال  4۹هزار هکتاری خوزستان و ایالم نیز  ۹۹۵در طرح : معاون وزیر جهادکشاورزی درباره طرح خوزستان نیز گفت

باید  برای حکمرانی موفق بر آب: وی با تاکید براین که وزارت نیرو باید مدیریت آب را بدست مردم بدهد، ادامه داد.واگذاری است

 .حفظ و نگهداری این منبع پراهمیت با تخصیص حقابه و تخصیص سه درصدی دولت به دست مردم انجام شود

 تن در هکتار رسید  74فرسایش خاک به ** 

میلیون  4.8میلیون هکتار خاک در چرخه تولید داریم که از این میزان  78ما حدود : اکبری درباره میزان فرسایش خاک گفت

میلیون هکتار فاقد محدودیت منابع اما مابقی اراضی با محدودیت های شوری ،  7.5مابقی دیم است و از این میزان  هکتار آبی و

 .قلیایی، سنگریزه، توپوگراقی و آب های تحت االرضی مواجه هستند

سال زمان نیاز داریم،  4۵۵وی با تاکید براین که خاک همانند آب منبعی تجدیدپذیر نیست و برای تولید هر سانتیمتر خاک به 

براین باورم که بدون در نظر گرفتن خاک کشور هرگونه برنامه ریزی برای آب، همانند آب در هاون کوبیدن است زیرا خاک : گفت

 .مخزن نگهداری آب به شمار می رود و اگر ما این مخزن را از دست بدهیم چگونه آب را می توانیم مدیریت کنیم

هم اکنون الیه حفاظت از خاک در کمیسیون : تن در هکتار اعالم کرد و گفت 74تا  70کشور را بین  وی میزان فرسایش خاک در

 .کشاورزی مجلس مورد تایید قرار گرفته است، اما به دنبال ورود این طرح در صحن علنی مجلس و تصویب آن هستیم

اظت محیط زیست، انجمن خاک ایران و موسسه به گفته اکبری برای الیحه حفاظت خاک ، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حف

 .تحقیقات آب و خاک تالش فراوانی کرده اند و هم اکنون این الیحه دارای پشتوانه قانونی خوبی است

 میلیون هکتار خاک در برنامه ششم توسعه  ۵.۹بهبود وضعیت ** 

میلیون هکتار خاک  ۵.۹توسعه کشور قرار است  در برنامه پنجساله ششم: معاون امور آب و خاک وزیر جهادکشاورزی تصریح کرد

 ۵۵هزار هکتار آن باید اجرایی شود که در این طرح پایش خاک، تهیه نقشه های یک  ۹۵۵اراضی کشاورزی بهبودیابد و سالیانه 

ب هزارم، فلزات خاک، اصالح شوری خاک، خاک کشاورزی حفاظتی، افزایش مواد عالی خاک در دستور کار است که با تصوی

 .مجلس شورای اسالمی عملیاتی می شود

 میلیارد مترمکعب آب در کشور غارت می شود ۵۵سالیانه ** 

تاکنون پروژه هایی به : درصد ذخایر تجدیدناپذیر منابع آبی کشور گفت 7۵معاون وزیر جهادکشاورزی درباره استفاده کشور از 

خش آبیاری تحت فشار اجرایی شده است که متاسفانه به دلیل کمبود در ب( یک هزار میلیارد تومان)هزار میلیارد ریال  7۵ارزش 

میلیارد  ۵۹۵اعتبارت به پیمانکاران و مشاوران طرح ها بدهکاریم و به طور نمونه تنها برای دو استان آذربایجان غربی و شرقی 

 .بدهی داریم( میلیارد تومان ۵۹)ریال

در صورتی که چاه های غیرمجاز در : ترمکعب آب در کشور غارت می شود، افزودمیلیارد م ۵۵اکبری با اشاره به این که سالیانه 
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 .کشور مسدود شوند بیالن سفره های آب زیرزمینی ما منفی نخواهد بود

این مقام ارشد حوزه کشاورزی با تاکید براین که چاه های غیرمجاز بخش کشاورزی باید مسدود شوند و ما از این موضع حمایت 

هزار حلقه چاه غیرمجاز راه اندازی شد ، حال این سوال پیش می آید چه کسانی مسوول  ۵۵۵در دولت گذشته : می کنیم، گفت

 .توسعه چاه های غیرمجاز در کشور بودند که این جدال نابرابری با طبیعت است

وزارت نیرو بیالن منفی آنها را : وی با بیان این که به واقع در برخی مناطق کشور بیالن سفره های آب زیرزمینی منفی است ، افزود

میلیارد متر مکعب می داند اما من به عنوان یک کارشناس معتقدم بیالن منفی برخی دشت ها و مناطق کشور بیش  0تا  ۹حدود 

 . میلیارد مترمکعب است 7۵از 

در بحث تعادل بخشی منابع آبی  آب از منافع ملی کشور است بنابراین معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی: اکبری تاکید کرد

دارای چهار وظیفه است که ما وظایف خود را انجام داده ایم و وزارت نیرو نیز به تنهایی نمی تواند این شرایط را ساماندهی کند ، 

 . بنابراین نیازمند همکاری تمامی دستگاه ها، مردم و کشاورزان هستیم

ن چاه های غیرمجاز هستند را رها کرده و برداشت آب چاه های مجاز را کاهش وزارت نیرو دزدان آب که صاحبا: وی اضافه کرد

معاون وزیر جهادکشاورزی براین باور است که ابتدا باید چاه های غیرمجاز مسدود شوند و در صورتی که بیالن آب مثبت .داده است

 .ین راهکارها نیز نصب کنتورهای حجمی استنشد از اضافه برداشت چاه های مجاز و دارای پروانه جلوگیری شود که یکی از ا

 بهای آب بخش کشاورزی باید متناسب با ساختار اقتصادی کشور باشد** 

هر تصمیمی برای آب می گیریم باید در قالب اقتصاد کشور با ساختار، تعاریف و : اکبر درباره بهای آب بخش کشاورزی نیز گفت

هستیم باید ( یک هزارتومان)هزار ریال  7۵ال افزایش هر مترمکعب بهای آب به به طور مثال اگر به دنب. چارچوبی مشخص باشد

( میلیون تومان 0)میلیون ریال 0۵هزارمترمکعب آب نیاز دارد، کشاورز باید  0بدانیم در محصولی همچون گندم که به طور میانگین 

می شود که با احتساب دیگر هزینه های ( مان تو 7۵۹۵)ریال  ۹۵۵هزار و 7۵پول آب بپردازد یعنی پول آب هرکیلوگرم گندم 

می رسد و براساس ساختار اقتصاد کشور باید ببینیم ( هزارتومان ۹)هزار ریال  ۹۵تولید قیمت نهایی هر کیلو گندم به حدود 

 .برای خرید هر عدد نان است( هزارتومان 7۵)هزار ریال  7۵۵مصرف کننده قادر به پرداخت 

در چارچوب اقتصاد مملکت برنامه ریزی و حرکت کنیم زیرا گرانی بهای آب می تواند تبعات سیاسی، اکبری تاکید کرد، باید 

 . اقتصادی، معیشت برای کشاورزان و مصرف کنندگان داشته باشد

 وزارت جهاد کشاورزی در کنگره اقتصاد آب حضور نداشت ** 

در کنگره : ب کشاورزی ناچیز است و باید افزایش یابد، گفتمعاون وزیرجهادکشاورزی درباره این که وزارت نیرو گفته قیمت آ

اقتصاد آب که چندی پیش برگزار شد من به عنوان معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی و دکتر بخشنده به عنوان معاون برنامه 

این درحالی . شدیم صبح همان روز برای حضور در کنگره دعوت  8ریزی اقتصادی وزارت جهادکشاورزی دعوت نبودیم و ساعت 

آب ( درصد ۵۵)میلیارد مترمکعب  ۵۵است که وزارت نیرو بخش کشاورزی را به عنوان پرمصرف ترین مشترک خود به مصرف 

انتظار می رود در برنامه ریزی برگزاری چنین کنگره هایی وزارت جهاد کشاورزی نقش پررنگی داشته : وی افزود.متهم می کند

درروزهای پنجم و ششم « آب، اقتصاد، بهداشت و محیط زیست»ستین کنفرانس ملی اقتصاد آب با شعار به گزارش ایرنا، نخ.باشد

مرداد ماه امسال با مشارکت وزارت نیرو، شرکت صنعتی آب و فاضالب کشور، شرکت مدیریت منابع آب ایران، اتاق بازرگانی، 

 .صنایع، معادن و کشاورزی ایران در تهران برگزار شد

ورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی در این همایش گفته بود، در حالی که سهم کشاورزی از محمدرضا پ

درصد و سهم صنعت تنها سه درصد است، ارزش افزوده بخش کشاورزی در اقتصاد یک چهارم بخش  ۵۵مصرف منابع آبی کشور 
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اجرا و حتی مسایل قضایی کوتاهی هایی در گذشته صورت گرفته و  وی گفته بود، در موضوع آب در حوزه قانونگذاری،.صنعت است

وزارتخانه های نیرو و جهاد شاورزی هر دو با موضوع آب مرتبط . مشکل عمده بخش آب نبود سند راهبردی مدیریت منابع آب است

 .هستند اما سیاست های راهبردی کشور برای این دو وزارتخانه تعریف نشده است

مان در مجلس شورای اسالمی از ناهماهنگی بین دستگاه های متولی آب گالیه کرده و گفته بود، با استمرار این نماینده مردم کر

 .شرایط مدیریت منابع آب در کشور دچار چالش جدی خواهد شد

صمیم بگیریم اگر بخواهیم برای اقتصاد کشور ت: پورابراهیمی همچنین بر واقعی سازی قیمت آب کشاورزی تاکید کرده و گفته بود

 .باید قیمت واقعی آب را برای بخش های مختلف و حتی آب شرب بسنجیم و بازار آب کشور را مدیریت کنیم

 میلیارد مترمکعب آب کشاورزی در دولت یازدهم  7.۹صرفه جویی ** 

کشاورزی ظرف مدت سه میلیارد مترمکعب آب  7.۹با اقدام های صورت گرفته در دولت یازدهم : معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت

 . سال اخیر صرفه جویی شده است

برای نخستین بار : وی حرکت به سوی استفاده از روش های میکرو در آبیاری را از سیاست های این معاونت خواند و اظهار داشت

 . هزار هکتار آبیاری میکرو در زراعت گندم داشته ایم 7۵در کشور  ۵7-۵۹در سال زراعی 

درصد مصرف کود و سم  5۵درصد می رسیم ضمن آن که نزدیک به  ۵۹وش های آبیاری میکرو به راندمان در ر: اکبری گفت

درصد به طور میانگین راندمان آبیاری را باال می برد و  77وی یادآور شد که اجرای آبیاری تحت فشار نزدیک به . کاهش می یابد

 . متر مکعب آب در هکتار صرفه جویی می شود 7۵۵

 یری تولیدات داخلی در آبیاری تحت فشار از مصادیق اقتصاد مقاومتی بکارگ** 

درصد این تجهیزات در داخل کشور تولید  ۵۹: معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی درباره تجهیزات آبیاری تحت فشار افزود

 . می شود که از مصادیق اقتصاد مقاومتی است

میلیون  ۵70های آبیاری تحت فشار یک میلیارد متر مکعب، شبکه های فرعی به گفته وی، طی سه سال گذشته با اجرای روش 

میلیون متر  5۵میلیون متر مکعب، بهسازی کانال های آبیاری  ۵میلیون متر مکعب، پوشش انهار  8متر مکعب، انتقال آب با لوله 

میلیون 70تر مکعب، نوسازی اراضی سنتی میلیون م 75میلیون متر مکعب، نوسازی شالیزارها  7۵۵مکعب، تجهیز و نوسازی مدرن 

 . میلیون متر مکعب در مصرف آب صرفه جویی داشته ایم 74متر مکعب و اجرای عملیات آب و خاک در عرصه های تعاونی 
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 آب
 ایرنا ۵۲/۵2/۵۹۶2 :تاریخ خبر

  نیروهای بومی متخصص جذب شدند نیروهای بومی متخصص جذب شدند //جزئیات اجرای طرح انتقال آب سیستانجزئیات اجرای طرح انتقال آب سیستان

هزار هکتار اراضی کشاورزی تا پایان امسال خبر داد  ۵۵مجری طرح ملی انتقال آب دشت سیستان، از بهره برداری  -ایرنا -تهران

درصد این نیروهای جذب شده  ۲9ت که تاکنون اولویت بکارگیری نیرو در این طرح ملی، نیروهای بومی متخصص اس: و گفت

 . بومی بوده اند

. هزار هکتار آن به شکل پراکنده قابلیت کشت محصوالت کشاورزی را دارد 75۵هزار هکتار است که  ۵۵۵دشت سیستان بیش از 

 .پوشش قرار می گیردهزار هکتار از اراضی دارای قابلیت کشاورزی تحت  70در اجرای طرح انتقال آب دشت سیستان با لوله، 

روز سه شنبه در گفت وگو با ایرنا به تشریح فعالیت های طرح انتقال آب دشت سیستان « محمدجواد صالحی»در این رابطه 

 .پرداخت که یکی از موضوع های مورد تاکید رهبر معظم انقالب و دولت یازدهم به شمار می رود

 .نقالب از منابع صندوق توسعه ملی تامین و تخصیص می یابداعتبارات این بخش به دستور رهبر معظم ا: وی گفت

به دلیل اهمیت این : وی با بیان اینکه به طور مستمر گزارش عملکرد این طرح مورد ارزیابی و نظارت قرار می گیرد، اظهارداشت

سازمان مدیریت و برنامه  روز یکبار گزارش اقدامات انجام شده در آن به ریاست جمهوری، وزیر جهاد کشاورزی و 7۹طرح، هر 

 .ریزی ارایه می شود

 اولویت جذب نیرو در منطقه نیروهای متخصص بومی ** 

بعد از فراخوان  75۵5در نیمه دوم سال : مجری طرح ملی انتقال آب دشت سیستان درباره چگونگی جذب نیرو در منطقه نیز گفت

برگزار کردیم که شامل فارغ التحصیالن رشته های عمران، آبیاری  عمومی برای جذب نیرو در این طرح در منطقه سیستان، آزمونی

 .و زهکشی و کشاورزی بود

درصد نیروی  40از این تعداد، . نفر نیرو انتخاب شدند 0۵۵از میان برگزیدگان آزمون کتبی و مصاحبه، یک هزار و : وی اظهارداشت

جذب شده دیگر در این طرح شامل نیروهای متخصص فنی و درصد افراد  57بومی متخصص و عادی در طرح فعالیت دارند اما 

دارای سابقه کاری باال هستند که به دلیل نبود این نیروی تخصصی در منطقه سیستان، مشاوران و پیمانکاران و مجریان طرح از 

 .سایر مناطق به کار گرفته اند

حتی ماشین آالت سنگین و : وهای متخصص بومی است، گفتصالحی با تاکید بر اینکه اولویت ما در این طرح ملی بکارگیری از نیر

 .سبک و دیگر تجهیزات مورد نیاز از منطقه سیستان تامین می شود تا به اقتصاد مردم منطقه کمک کند

 در خوزستان بخشی از: میلیارد ریالی به پیمانکاران درجه یک نیاز دارد، افزود 4۵۵وی با بیان اینکه یک پروژه ملی با اعتبار 

 .پیمانکاران درجه یک بومی بودند که جذب شدند اما در منطقه سیستان با کمبود نیروهای متخصص درجه یک مواجه بودیم

 مجریان طرح حقوق از دولت می گیرند ** 

به هیچ عنوان نیروهای : مجری طرح ملی انتقال آب دشت سیستان درباره پرداخت حقوق مجریان طرح توسط پیمانکاران نیز گفت

ری طرح و ناظران از پیمانکاران حقوق نمی گیرند؛ این موضوع برخالف قانون است و مجریان طرح طبق قرارداد، حقوق خود را مج

 .از دولت و وزارت جهاد کشاورزی دریافت می کنند و هیچ وابستگی مالی به پیمانکاران ندارند

 .یون ریال استمیل 0۵تا  7۵به گفته وی، نهایت حقوق برای متخصصان غیربومی بین 

به طور حتم بکارگیری نیروهای غیربومی صرفه اقتصادی ندارد و تمایلی به این کار نیست زیرا نیروهای غیربومی : صالحی افزود

 .برای مشاوران و پیمانکاران هزینه بیشتری خواهند داشت
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 میلیارد ریال اعتبار طرح 08۵هزار و  ۵۵** 

هزار میلیارد ریال قرارداد منعقد شده و قرار  78تاکنون : میلیارد ریال عنوان کرد و گفت 08۵هزار و  ۵۵وی برآورد اعتبار طرح را 

 . است به صورت مرحله ای به بهره برداری برسد؛ یعنی متناسب با تخصیص اعتبارات طرح آماده شود

طرح اختصاص یافت که از این میلیون دالر به این  ۹۵۵در ابتدای طرح : مجری طرح ملی انتقال آب دشت سیستان یادآور شد

میلیون ریال پرداخت شد؛ با ورود مشاور و ارایه 4۹۵میلیارد و  74میلیون دالر معادل  7۵۵میزان بدلیل تکمیل نشدن مطالعات 

 .میلیارد ریال رسید 08۵هزار و  ۵۵، به ۵7نقشه طرح مطالعاتی برآورد ما براساس فهرست بهای سال 

این طرح از اواخر سال گذشته شروع شده و اکنون نسبت به : درصد پیشرفت فیزیکی دارد، گفت ۵۵.4وی با بیان این که طرح 

 . برنامه زمان بندی عقب نیستیم

  ۵4پایان طرح انتقال آب با لوله دشت سیستان در پایان سال ** 

ورد نیاز، این طرح تا پایان سال مدت زمان اجرای این طرح سه سال است به طوری که در صورت تامین منابع مالی م: صالحی افزود

پایان ( طرح ها با شیب مالیم شروع و در اواسط سرعت می گیرند)  S به پایان می رسد؛ با توجه به پروژه های عمرانی نمودار ۵0

 .طرح به بهره برداری می رسد ۵4سال 

این طرح در همه دشت کم : رشمرد و گفتوی محدودیت منابع آبی را یکی از مشکالت تولید محصوالت کشاورزی در این منتطقه ب

آب سیستان از جمله شهرستان های زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون اجرایی می شود که بخشی از آن اواخر سال گذشته و 

 . بخشی مربوط به امسال است

: و دامپروری است اضافه کردمجری طرح، با بیان اینکه بخش عمده جمعیت شهرنشین این منطقه متاثر از فعالیت های کشاورزی 

تالش داریم با اجرای طرح انتقال آب با لوله بتوانیم از میزان تبخیر و هدررفت آب در مزارع و باغات با کمک سیستم های نوین 

 .درصد برسد 8۵جلوگیری کنیم تا بازدهی آبیاری به باالی ( قطره ای، تیپ و زیرسطحی)آبیاری 

 میلیون مترمکعب  8۵۵سالیانه  سهم حق آبه ایران از هیرمند** 

این : میلیارد مترمکعب اعالم کرد و گفت 8۵۵مجری طرح ملی انتقال آب دشت سیستان، سهم ایران از رودخانه هیرمند را سالیانه 

میلیون  7۹۵پروتکل مربوط به پیش از پیروی انقالب اسالمی است که همچنان پابرجاست و از این میزان حجم ورودی آب 

 . آن صرف مصارف آشامیدنی و بقیه صرف بخش کشاورزی می شود مترمکعب

هزار هکتار از اراضی کشاورزی  75۵در شرایط کنونی سیالب های رودخانه هیرمند در برخی فصول سال بخشی از : وی اضافه کرد

 . ما را تحت پوشش قرار می دهد

میلیون مترکعب تخصیص یافته که  7۵۵ه هیرمند به ایران میلیون مترمکعب آب تخصیصی رودخان 8۵۵از میزان : صالحی ادامه داد

 .در چهار چاه نیمه وارد و ذخیره سازی می شود

چاه نیمه شماره یک مربوط برای بخش کشاورزی و چاه نیمه دوم برای بخش شرب اختصاص دارد و چاه نیمه چهارم : وی افزود

 .دپس از تکمیل، نقش پشتیبانی از دیگر چاه ها را برعهده دار

 . به گفته مجری طرح ملی انتقال آب دشت سیستان، چاه نیمه به این معناست که آب کم در سطح زیاد جمع آوری شود

میلیون  7۵۵: میلیون مترمکعب عنوان کرد و گفت ۹۵۵وی، مجموع ظرفیت چاه نیمه های دشت سیستان را یک میلیارد و 

درصد چاه نیمه شماره یک را پرکرده  7۵و ( میلیون مترمکعب ۵7۵) درصد چاه نیمه چهارم 0۵مترمکعبی آب تخصیصی تاکنون 

در این روش سه نوع لوله : کیلومتر برشمرد و افزود ۹۵۵صالحی، مجموع لوله گذاری در این طرح را بیش از چهار هزار و . است

یمتر و لوله پلی اتیلن برای انتقال میل 70۵۵تا  4۵۵به قطر (  GRP) متر ، لوله فایبرگالس ۵گذاری همچون لوله فوالدی با قطر 
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 .میلیمتر کارگزاری می شود 05۵تا  ۵۵۵آب به مزارع با قطر 

کیلومتر مربوط به تولید کارخانه جدید احداث  ۵۹فایبرگالس خریداری شده،  GRP کیلومتر لوله ۵4۹به گفته وی، تاکنون از 

 .اتیلن نیز بسته شده است کیلومتر لوله پلی 5۹7دشت سیستان و قرارداد خرید یک هزار و 

 کاهش هزینه های طرح با ساخت کارخانه تولید لوله فایبرگالس در منطقه ** 

با اجرای این طرح برای تامین برخی تجهیزات بخش خصوصی کارخانه تولید لوله : مجری طرح ملی انتقال آب دشت سیستان گفت

از طریق این کارخانه تامین می شود؛ این بدان معناست که دیگر فایبرگالس را احداث کرد که اکنون لوله های طرح  GRP های

 . نیازی به تامین لوله های فایبرگالس از استان های دیگر نداریم و این امر در کاهش هزینه ها تاثیرگذار است

وله فایبرگالس آن از این کیلومتر ل ۵۹. نفر شروع کرد 7۹۵این کارخانه اواخر سال گذشته فعالیت خود را با اشتغال : وی اضافه کرد

 .کارخانه تامین شده است

 برابر با اصالح الگوی کشت 5۵افزایش تولید تا ** 

صالحی در ادامه، یکی از عمده مشکالت کمبود منابع آبی و نبود کشاورزی مناسب در دشت سیستان را ناشی از تبخیر باالی آب 

وه بر جلوگیری از تبخیر و هدر رفت آب، بتوانیم با اصالح الگوی کشت و توسعه در تالشیم با انتقال آب از لوله، عال: دانست و افزود

 . برابری ساکنان منطقه ایجاد کنیم 5۵تا  ۵۵کشت گلخانه ای شرایط را برای بهره وری آب و افزایش تولید بین 

پیمانکار نیاز است،  ۵7دشت سیستان مجری طرح ملی انتقال آب دشت سیستان با بیان اینکه برای اجرای پروژه انتقال آب با لوله 

پیمانکار مشغول به کار شده اند و دو پیمانکار نیز در حال تجهیز کارگاه هستند که خرید  78پیمانکار انتخاب و  ۵۵تاکنون : افزود

 . لوله، الکتروپمپ و الکترو موتور برعهده مجری طرح است

مترمکعب در ثانیه است؛ دو ایستگاه پمپاژ اصلی روی چاه  70ظرفیت سه تا  ایستگاه پمپاژ با 70به گفته صالحی، این پروژه دارای 

 .مگاوات ساعت برق نیاز داریم 7۹برای تامین انرژی این ایستگاه ها . ایستگاه پمپاژ نیز ثانویه است 77نیمه ها و 

ند لوله و دیگر تجهیزات است که درصد مناقصات تمام شده و سه درصد باقیمانده مربوط به تامین کاال مان ۵4: وی اضافه کرد

 .متناسب با پیشرفت کار خریداری می شود

درصد  7۵همچنین الگوی کشت مناسبی برای این طرح تعریف خواهد شد تا : مجری طرح ملی انتقال آب دشت سیستان ادامه داد

 .گیاهان کم آب بر باغات را تشکیل دهند

کشت گلخانه ای زیتون و انگور یاقوتی نیز در دستور کار است؛ به طور نمونه  :مجری طرح ملی انتقال آب دشت سیستان ادامه داد

هزار مترمکعب است که در این بین، انگور یاقوتی به دلیل ورود نوبرانه در بازار در فصل اردیبهشت و  77تا  0مصرف آب انگور بین 

 .کم آب بَر بودن، بیش از دیگر محصوالت صرفه اقتصادی دارد

 ستم های نوین آبیاری همگام با طرح انتقال آب اجرای سی** 

اکنون متناسب با طرح انتقال آب دشت سیستان از طریق لوله، سیستم های نوین آبیاری مزارع و باغات نیز : صالحی اظهار داشت

ستم های نوین هزار هکتار از اراضی آماده بهره برداری می شود و بقیه مطالعات اجرای سی 7۵در حال اجراست و اواخر امسال 

 .آبیاری در اختیار مشاوران قرار دارد

به سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان پیشنهاد اصالح الگوی کشت با ارتقای بهره وری آب و افزایش : وی گفت

 . برابر وضعیت موجود خواهد بود 5۵تا  ۵۵هزار هکتار را داده ایم که درآمد حاصل آن بیش از  70تولید در 

این طرح دارای یک پیوست اجتماعی است که با مطالعات اجتماعی و نظام : مجری طرح ملی انتقال آب دشت سیستان ادامه داد

 .هزینه های نگهداری حفظ و نگهداری طرح برعهده مردم منطقه است* «تشکل های هم آب»بهره برداری و تشکیل 
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با توجه به زمینی که دارند سهم آب آنها مشخص می شود؛ در واقع گروه  تعدادی از بهره برداران هستند که: تشکل های هم آب* 

 .های هم آب، بهره بردار و کشاورزان هستند زمینهایشان نزدیک یکدیگر است و امکان تجمیع زمینهای آنها وجود دارد

تان سیستان و بلوچستان با به گزارش ایرنا، دشت سیستان با پنج شهرستان زابل، زهک، نیمروز، هیرمند و هامون در شمال اس

 .افغانستان هم مرز و همسایه است

/News/fa/ir.irna.www//:http8۵7۵۵70۵/ 
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 اقتصاد کالن

 آیانا - ۵۹۶۰مرداد  ۵۹: تاریخ

بازرگانان ایرانی برای حضور در روسیه وارد وقت بازرگانان ایرانی برای حضور در روسیه وارد وقت / / ورزی و غذایی شدورزی و غذایی شدتکنولوژی جدید ایتالیایی، وارد خطوط صنایع کشاتکنولوژی جدید ایتالیایی، وارد خطوط صنایع کشا

  اضافه شدنداضافه شدند

برداری را  دار در روسیه حداکثر بهره توانست از غیاب بازرگانان ترکی برای توسعه صادرات و بازرگانی جهت در حالی که ایران می

 .صاحب بازار روسیه وارد وقت اضافه شدندکند با حل و فصل مشکالت میان مسکو و آنکارا، بازرگانان ایران برای ت

دار در روسیه حداکثر  توانست از غیاب بازرگانان ترکی برای توسعه صادرات و بازرگانی جهت در حالی که ایران می

برداری را کند با حل و فصل مشکالت میان مسکو و آنکارا، بازرگانان ایران برای تصاحب بازار روسیه وارد وقت  بهره

 .داضافه شدن

ایران و ایتالیا در حوزه صنایع غذایی : وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران امروز در گفت

 .وارد فاز عملیات اجرایی شدند

شاورزی پیش از نوروز قرارداد مشترک تجاری بین ایران و ایتالیا در حوزه خط تولید تراکتورسازی و ابزارهای ک: کاوه زرگران افزود

 .به امضا رسید و تکنولوژی جدید وارد خطوط تولید شد

آالت و  های فعال در حوزه کشاورزی ازجمله فیات المبورگینی در زمینه تولید ماشین ترین شرکت بزرگ: وی خاطرنشان کرد

ل فعال هستند به ایران آمدند و در گیری و دامپروری ایتالیا در حوزه میزان برداشت محصو تجهیزات کشاورزی فدراسیون ماهی

 .حوزه صنایع تبدیلی قرارداد تجاری امضا شد

تواند اثرات جدی در باال بردن  آالت صنایع تبدیلی با هدف افزایش اطالعات و تکنولوژی کشورها می ساخت ماشین: زرگران ادامه داد

 .جا بگذارد کمی و کیفی محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی به

 نتقال همچنان به قوت خود باقی استمشکالت ا

با وجود استقبال کشورها از تعامل اقتصادی با ایران، هنوز مشکالت : های صنفی صنایع غذایی ایران تصریح کرد رئیس کانون انجمن

 .و انتقال پول به قوت خود باقی است LCگشایش 

شده و از طریق اتاق از وزارت امور خارجه برای حل و فصل در حوزه اعتبارات اسنادی، مشکالت بین بانکی مرتفع ن: وی یادآور شد

 .آن کمک خواسته شده است

 بازار روسیه در شرف از دست رفتن کامل

توانست برای توسعه  روسیه بازار بزرگی برای محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی ایران بوده و کشورمان می: زرگران تأکید کرد

 .ها از بازار این کشور استفاده کند رفتن ترک وجودآمده کنار صادرات از فرصت به

دار کند، صورت  گرفته، اقدامات عملیاتی که بتواند وضعیت صادرات به روسیه را جهت های صورت با وجود تالش: وی اظهار داشت

ی بازرگانان های طالیی ایجادشده برا با حل و فصل شدن مشکالت سیاسی بین مسکو و آنکارا فرصت: زرگران همچنین گفت.نگرفت

 .شدت محدود خواهد شد ایران به

 ./اکنون وقت اضافه ایران برای تصاحب بازارهای روسیه است: وی در پایان افزود

/news/fa/ir.iana.www//:http5577۵D%/8% 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۵۹۶۰مرداد  ۵۲: تاریخ

  ورزی در سه ماهه نخست سال جاری، دوم شدورزی در سه ماهه نخست سال جاری، دوم شدرشد کشارشد کشا

 .مرکز آمار ایران، نرخ رشد سه گروه کشاورزی، صنعت و خدمات را برای سه ماهه نخست سال جاری منتشر کرد

 .مرکز آمار ایران، نرخ رشد سه گروه کشاورزی، صنعت و خدمات را برای سه ماهه نخست سال جاری منتشر کرد

های  درصد و فعالیت 8.8، چهار درصد، گروه صنعت ۵۹های کشاورزی در فصل بهار سال  د فعالیتبه گزارش خبرنگار ایانا، رش

 .درصد اعالم شده است ۵.۵خدمات 

 .درصد برآورد شده است ۵.۵و محصول ناخالص داخلی بدون نفت  7.7بر اساس این گزارش، نرخ رشد محصول ناخالص داخلی 

بینی  بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی تا پایان سال جاری را چهار تا پنج درصد پیش این در حالی است که پیش از این رئیس کل

 ./کرده بود

/news/fa/ir.iana.www//:http5550۹D%/8%B7% 
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 اقتصاد محصوالت

 آیانا - ۵۹۶۰مرداد  ۵۲: تاریخ

  درصدی دولت را نگرفتدرصدی دولت را نگرفت  7۵7۵صندوق توسعه خرما سهم صندوق توسعه خرما سهم / / ما در بورس اثری بر رونق تجاری آن نداردما در بورس اثری بر رونق تجاری آن نداردعرضه خرعرضه خر

هزار تن مازاد تولید دارد، اثری بر تجارت آن نخواهد داشت و تا زمان که ستاد  ۹۵۵پیشنهاد عرضه خرما در بورس در شرایطی که 

 .گذارد انی خرما به جای نمیخرما و صندوق حمایت از خرما تشکیل نشود، اثری بر شرایط بحر

هزار تن مازاد تولید دارد، اثری بر تجارت آن نخواهد داشت و تا  022پیشنهاد عرضه خرما در بورس در شرایطی که 

 .گذارد زمان که ستاد خرما و صندوق حمایت از خرما تشکیل نشود، اثری بر شرایط بحرانی خرما به جای نمی

عرضه خرما در بورس وقتی بازار خرما رونقی نداشته و : گو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفتو دبیر انجمن خرما امروز در گفت

 .هزار تن مازاد تولید دارد، اثری بر بازار این محصول نخواهد داشت ۹۵۵ساالنه 

ت در بازار کند، اما از آنجا تواند اثرگذار باشد که ایجاد رقاب عرضه محصوالت کشاورزی در بورس زمانی می: سیداصغر موسوی افزود

 .که خرما جز محصوالت با موازنه اقتصادی باال نیست عرضه آن در بورس هم اثرگذار نخواهد بود

المللی ورود پیدا نکند و ستاد خرما در کشور فعال نشود، شرایط بازرگانی  تا زمانی که خرما در بازارهای بین: وی خاطرنشان کرد

 .خرما تغییری نخواهد داشت

با وجود مکاتبه با ریس سازمان برنامه و بودجه برای احیای ستاد خرما هنوز اقدامی در این باره صورت نگرفته : موسوی ادامه داد

 .های دولتی ندارند گیری بردار با بیش از یک میلیون تن تولید، جایی در تصمیم است و سه میلیون بهره

 صندوق حمایت از توسعه خرما بدون سرمایه است

درصدی آورده  7۵هرچند صندوق حمایت از توسعه خرما تشکیل شده است، اما خبری از اختصاص : بیر انجمن خرما تصریح کردد

شود تا  درصدی آورده دولت تأمین می 7۵های کشاورزی بعد تشکیل صندوق سهم  در تمامی زیربخش: وی یادآور شد.دولت نیست

گذاری  گذاری کنند، اما در صندوق توسعه خرما دولت حاضر به سرمایه سرمایهسهامداران بخش خصوصی نیز برای تقویت صندوق 

تواند درآمد چند میلیارد دالری شامل حال اقتصاد  در صورت حمایت دولت از خرما این صنف می: موسوی در پایان تأکید کرد.نشد

 ./کشور کند
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 اقتصاد محصوالت
 آیانا - ۵۹۶۰مرداد  ۹۵: تاریخ

  دنبال افزایش قیمتدنبال افزایش قیمت  های پایانی عرضه گوشت گوسفند، بههای پایانی عرضه گوشت گوسفند، به  حلقهحلقه/ / شودشود  ذرت گران نمیذرت گران نمی

شود که قیمت ذرت ثابت باقی  بینی می یشافتد، پ با توجه به اتفاقاتی که تا چند هفته آینده می: معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .بماند

شود که قیمت ذرت  بینی می افتد، پیش با توجه به اتفاقاتی که تا چند هفته آینده می: معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .ثابت باقی بماند

: وگو با ایانا افزود ر گفتحسن رکنی امروز در حاشیه مراسم افتتاحیه دوره آموزشی پیشرفته صدور گواهی محصوالت ارگانیک، د

 .ها را باالنس و متوازن کند ای نرخ گونه تواند به وجودآمده می افتد، زیرا شرایط به افزایشی در قیمت ذرت اتفاق نمی

شود؛ ضمن  صورت مستمر وارد می به گفته وی، خرید خوبی در بخش ذرت برای کشور صورت گرفته و بر مبنای آن، این محصول به

ل تعهداتی نسبت به ایران دارد که باید به آن عمل کند، حتی اگر الزم باشد کشور از آرژانتین و آمریکا ذرت بخرد؛ اینکه برزی

شده، ذرت  های ایرانی با همان قیمت تعیین بنابراین تا مدتی که قرار است ذرت مورد نیاز ایران را تأمین کند، باید به شرکت

ها تا چند هفته دیگر بخش قابل توجهی از  گذشته از این: رت جهاد کشاورزی خاطرنشان کردمعاونت امور تولیدات دامی وزا.بفروشد

خاطر فراوانی، در  عنوان مثال اکنون نرخ جو به ها بسیار تأثیرگذار خواهد بود؛ به شود که در تعدیل قیمت ذرت داخلی وارد بازار می

طور که عرضه بیش از حد در  بنابراین همان. شود در بندر تخلیه میتر از نرخی است که  برخی مواقع در بازار به قیمتی پایین

 .کاالهای دیگر بر کاهش قیمت تأثیرگذار است، ذرت نیز از این قاعده مستثنی نیست

توان آن را از کشورهای دیگر مانند روسیه یا  حتی اگر برزیل هم نتواند ذرت مورد نیاز ایران را تأمین کند، می: رکنی ادامه داد

 .وکراین تأمین کرد؛ پس به هر شکلی که شده، اجازه کمبود در داخل را نخواهیم دادا

در واقع بیشتر این افزایش قیمت دامن زده شده، از سوی : وی درباره افزایش قیمت گوشت گوسفندی در بازار تصریح کرد

سوسه های سودجویی بیشتر خود دیواری هم برای توجیه و  گردند و دنبال افزایش قیمت می های پایانی بازار است که به حلقه

 .اند تر از تولیدکنندگان، پیدا نکرده کوتاه

درصد بوده، بنابراین تأثیر آن در افزایش  7۵از آنجا که افزایش قیمت دام زنده نسبت به سال گذشته حدود : رکنی معتقد است

شوند  ها وارد می یشتری در قیمت نهایی پیدا شود، قصابقیمت نهایی در همین حدود است؛ به همین دلیل اگر قرار باشد افزایش ب

 .و ربطی به تولیدکننده ندارد

روزه خواهد  ۵۵تا  7۵ها را برای پروار نگهداری کنند، تأخیری  خاطر رونق مراتع، برخی عشایر دام اگر به: وی در پایان تأکید کرد

 ./شود ار منجر میداشت که این موضوع به افزایش مقدار گوشت هنگام توزیع در باز
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 اقتصاد محصوالت
 آیانا - ۵۹۶۰تیر  ۹۵: تاریخ

  اتحادیه مرغداران گوشتی به استقبال بورسی شدن مرغ رفتاتحادیه مرغداران گوشتی به استقبال بورسی شدن مرغ رفت

ا بازاری نوین است که اخیرا محصوالت کشاورزی نیز در آن ورود پیدا کردند و به های معامله محصول ی بورس کاال یکی از روش

تواند به نفع  شود که می گفته مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران، در آینده نزدیک گوشت مرغ نیز در بورس کاال عرضه می

 .کنندگان تمام شود تولیدکنندگان و مصرف

تواند در بورس عرضه شود که آن کاال  زمانی یک کاال یا محصول می: ا ایسنا، اظهار کردمحمدعلی کمالی سروستانی در گفتگو ب

هزار  8۵۵گوشت مرغ با توجه به پتانسیل تولید دو میلیون و   رقابتی باشد و عرضه به اندازه تقاضا وجود داشته باشد که در زمینه

توان گفت که گوشت مرغ به عنوان یک محصول رقابتی  محصول، میتنی تا سه میلیون تنی آن و نیاز دو میلیون تنی کشور به این 

 .به راحتی قابلیت عرضه در بورس کاال را دارد

ریزی بازار و قیمت بر مبنای عرضه و  گیری و برنامه شدن گوشت مرغ در بازار ایران باید نظام تصمیم برای بورسی: وی تاکید کرد 

بازار این محصول کوتاه شود، چرا که نباید در این شرایط در بازار   گیری درباره میمتقاضای محصول شکل بگیرد و دست دولت از تص

مدیر عامل اتحادیه سراسری مرغداران مرغ گوشتی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه تصمیمی برای .گوشت مرغ دخالت کند

در : ن شرایط دولت چه نقشی خواهد داشت؟ اظهار کردبازار گوشت مرغ در مواقع اضطرار و کمبود احتمالی باید گرفته شود و در آ

از . تواند از طریق ذخایر استراتژیکی که همواره در اختیار دارد تعادل عرضه و تقاضا در بازار را برقرار کند چنین شرایطی دولت می

یاز داخلی کشور درهای واردات را توان در شرایط اضطرار برای تامین ن سوی دیگر نیز در چنین بازار رقابتی و بورسی به راحتی می

 .باز کرد

های تولیدی  ها و پتانسیل های بورسی شدن بازار گوشت مرغ این است که ظرفیت یکی از ویژگی: کمالی سروستانی تصریح کرد 

ل ترین ویژگی بورسی شدن این محصو توان به حداکثر ممکن برسد و صادرات نیز تسهیل شود که البته مهم وجود دارد که می

 .شفافیت قیمت آن است

خواهد روی  توانند سواستفاده کنند و هر قیمتی را که دلشان می وی با بیان اینکه در بازار شفاف بورسی دالالن هم نمی

ها و الزامات بورسی شدن بازار گوشت مرغ را فراهم کرد، نه تنها گوشت مرغ گران  اگر بتوان زمینه: شان بگذارند، اظهار کرد محصول

 .کنند شود و تولیدکنندگان نیز با چشم بازتری تولید می کنندگان تمام می ود، بلکه به نفع مصرفش نمی

گوشت مرغ منجمد هیچ مشکلی برای بورسی شدن آن وجود   در زمینه: مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران مرغ گوشتی گفت 

را تامین کرد، اما باید فرهنگ مصرف مردم به سمت گوشت مرغ  های بسیاری این محصول ها و دستگاه توان برای سازمان ندارد و می

منجمد سوق داده شود، چرا که گوشت مرغ منجمد با توجه به کدگذاری و نظارت بر فرآیند تولید آن از سالمت و کیفیت باالتری 

 .تر از گوشت تازه مرغ است برخوردار بوده و مطمئن
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 اقتصاد محصوالت
 آیانا - ۵۹۶۰مرداد  ۵۲: تاریخ

  هزار تن جو دامی قیمت تضمینی در روز چهارشنبههزار تن جو دامی قیمت تضمینی در روز چهارشنبه  754754عرضه عرضه 

 .شود عرضه می هزار تن جو دامی قیمت تضمینی در بورس کاالی ایران 754مردادماه، بیش از  ۵4روز چهارشنبه 

 .شود هزار تن جو دامی قیمت تضمینی در بورس کاالی ایران عرضه می 732مردادماه، بیش از  02روز چهارشنبه 

هزار تن جو  754الملل بورس کاالی ایران، در این روز و در تاالر محصوالت کشاورزی  به گزارش ایانا از روابط عمومی و امور بین

زی، گلستان، لرستان، اردبیل، خراسان شمالی، چهارمحال و بختیاری، مازندران، همدان، ایالم، های اصفهان، مرک دامی استان

 .شود سمنان، فارس، قم و کرمانشاه در قالب طرح قیمت تضمینی عرضه می

وان به عرضه ت های این تاالر می از دیگر عرضه. رود تن در این تاالر روی تابلوی عرضه می ۵۵۵هزار و  ۵شکر سفید نیز به میزان 

هزار تن مرغ منجمد رنج یک اشاره  هزار تن گندم دوروم و یک 77هزار تن کنجاله سویای وارداتی،  7۵هزار تن ذرت داخلی،  هشت

 ./کرد
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 و منابع طبیعیاقلیم 

 فارس- ۶۰/۵۰/۵۰:  تاریخ

  سانتی متر از مرگ فاصله گرفتسانتی متر از مرگ فاصله گرفت  7878دریاچه دریاچه / / خبرهای خوش از احیای دریاچه ارومیهخبرهای خوش از احیای دریاچه ارومیه

متر باال  سانتی 78است، سطح دریاچه ارومیه   سال اخیر انجام شده 5با کارهایی که طی : دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه گفت 

 . است  گفت به حالت تثبیت رسیده توان آمده، شوری آب کم شده و می

مسعود تجریشی پیش از ظهر امروز در نشست خبری که در خانه کشاورز برگزار   ،خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی 

طی چند سال گذشته جلسات زیادی را در : های انجام شده برای احیای دریاچه ارومیه اشاره کرد و گفت  شد، به آخرین فعالیت

نخستین منابع مالی برای  ۵5های هیات دولت برای احیای دریاچه ارومیه تشکیل دادیم و درنهایت در آذر ماه سال  کارگروه

 .های اجرایی دریاچه ارومیه اختصاص یافت پروژه

 7۵سال  ۵۵ر دستور کار قرار دهیم چرا که طی بندی قرار شد در سه سال اول تثبیت دریاچه را د طی برنامه زمان: وی گفت

 .متر از سطح آب دریاچه کاسته شده بود و ترس آن وجود داشت که این دریاچه کانون تولید غبار شود سانتی

ود اما این مساله در سال قبل از آن هم تکرار شده ب  :ایم گفتن های خوبی مواجه بوده تجریشی با بیان اینکه در سال گذشته با بارش

و مهمتر از آن اتصال دو رودخانه سیمینه رود و زرینه رود به دریاچه ارومیه بود که به دلیل انباشته شدن رسوبات این دو دریاچه 

درصد آب دریاچه از این محل تامین  7۹شد در حالی که  در جنوب شرق شیب منفی ایجاد شده و آب آن در عرصه پخش می

 .ده بودشود که از جیره دریاچه خارج ش می

های اطراف دریاچه را که به علت  ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه همچنین الیروبی سطح رودخانه مدیر دفتر برنامه

ها از دیگر مواردی  بستن سر دهنه: گذاری باال آمده بود را از دیگر اقدامات بعدی برای تثبیت آب دریاچه ارومیه عنوان کرد رسوب

 .شد جریان داشته و به دریاچه برسد آبی که توسط کشاورزان به مزارع هدایت میبود که سبب شد تا 

متر سطح آب دریاچه نسبت به سال گذشته بیشتر  سانتی 78با کارهای انجام شده : دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه خاطرنشان کرد

 .متر بیشتر شده است سانتی 7۹آنکه با حل شدن نمک کف دریاچه به نوعی عمق دریاچه   شده است، مضاف بر

گرم در لیتر رسیده که سبب شده  5۹۵گرم در لیتر در سال گذشته به  7۵۵که شوری آب دریاچه ارومیه از : تجریشی تاکید کرد

آرتمیا بتواند به حیات خود ادامه دهد و رنگ قرمزی در این دریاچه نشانگر آن است که حیات به داخل این دریاچه بازگشته است و 

 .عین حال سطح آب به حدی رسیده که شاهد گرد و غبار کمتری خواهیم بوددر 

: درصدی مصرف آب در بخش کشاورزی، صنعت و شرب عنوان کرد و افزود 7۵های اقدامات این ستاد را کاهش  بیت وی یکی از شاه

ست چرا که توجیه این مساله که به تر شده ا ساله باید بتوانیم این امر را محقق کنیم و اکنون کار ما سخت ۹طی یک برنامه 

کند کار آسانی نیست و در همین راستا در نظر داریم آب را از  درصد بیشتر از نیاز گیاه آب مصرف می 7۹کشاورز بگوییم، اکنون 

 .طریق لوله و تاسیساتی که کمتر تلفات دارد به بخش کشاورزی اطراف دریاچه ارومیه برسانیم

واحد درصد در سال از مصرف آب ساکنان اطراف دریاچه ارومیه را یکی دیگر از  8رومیه همچنین کاهش دبیر ستاد احیای دریاچه ا

 .مواردی عنوان کرد که اکنون شروع شده است

مطالعات در حوزه غرب : شود افزود درصد آب ورودی به دریاچه ارومیه از جنوب این دریاچه تامین می ۹۵وی با اشاره به اینکه 

 .ایم ه را به دانشگاه ارومیه و شرق این دریاچه را به دانشگاه تبریز سپردهدریاچه ارومی

آید منعقد   ای با دانشگاه خننگن هلند که دانشگاه اول کشاورزی در دنیا به حساب می نامه همچنین تفاهم: تجریشی اضافه کرد

 .وری را به ما ارائه کنند و افزایش بهره بهبود معیشت کشاورزان  ایم تا میزان راهکارهای کاهش مصرف آب کشاورزی، کرده
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هزار  08۵میلیون  5ای را امضا کرده که دولت ژاپن  نامه  به گفته دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه خانه کشاورز با سفیر ژاپن تفاهم

 .دالر برای احیای دریاچه ارومیه منابع اختصاص دهد که معادل همین رقم را دولت اختصاص خواهد داد

طبق : در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع ریزگردها که ممکن است از دریاچه ارومیه منتقل شود اشاره کرد و افزودوی 

با  ۵5تجربیات دنیا سه دریاچه در غرب آمریکا پس از خشک شدن به کانون گرد و غبار تبدیل شده بودند و در همین راستا از سال 

 .سعی کردیم، جلوی این پدیده را بگیریم کاشت گیاهان بومی، گسترش گیاه گز که

ای روزانه به صورت  های ماسه های گرد و غبار است که تپه ای با نام جبل در غرب دریاچه یکی از کانون منطقه: تجریشی ادامه داد

ر هکتار زیر هزا ۹4شد  ارومیه بودند که اگر جلوی آن گرفته نمی -کردند و در حال حرکت به سمت جاده سلماس  متری حرکت می

 .دادند کشت را تحت تاثیر قرار می

میلیون مترمکعب آب پشت سدها را به  ۵۹۵به گفته تجریشی امسال با کمک وزارت نیرو در فصل غیر زراعی و شروع فصل آبی 

 .صورت سیالبی به سمت دریاچه ارومیه رها خواهیم کرد تا هم آب تبخیر نشود و هم سطح آب دریاچه افزایش یابد
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 اقلیم و منابع طبیعی
 فارس - ۶۰/۵۰/۹۵:  تاریخ

  ریزگردهای خوزستانریزگردهای خوزستان  مالچ پاشی گیاهی در کانونمالچ پاشی گیاهی در کانون/ / هزار هکتار زمین کشاورزی خوزستان و ایالم هزار هکتار زمین کشاورزی خوزستان و ایالم   ۹۹۵۹۹۵احیای احیای 
عملیات مالچ پاشی گیاهی برای جلوگیری از ریزگردها به کشور در کانون ریزگردهای : مدیرعامل مؤسسه جهاد نصر گفت 

 . شود هزار هکتار زمین کشاورزی در خوزستان و ایالم احیا می ۹۵۵خوزستان انجام و 

یداهلل شمایلی صبح امروز در نشست خبری در محل جهاد نصر به فعالیت این   ،خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی 

هزار حلقه چاه، مقابله  ۵۵۵دار کردن  های ایالم و خوزستان، برق هزار هکتار از اراضی استان ۹۹۵احیای : موسسه اشاره کرد و گفت

 .ایم م از جمله مهمترین کارهایی است که در جهاد نصر انجام دادهسازی و واگذاری سها با ریزگردها و توجه به خصوصی

به خوزستان سفر کرده و ایشان تاکید داشتند که باید به آب و خاک این استان  4۹وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری در سال 

میلیارد دالر از محل صندوق  7.۹ت با اولین سفر دولت تدبیر و امید و اجازه برداش ۵۵در سال : بیشتر توجه شود، تصریح کرد

های خوزستان و  هزار هکتار از اراضی استان ۹۹۵وی در توضیح بیشتر احیای .توسعه ملی احیای اراضی خوزستان سرعت گرفت

این طرح به دو فاز تقسیم شده که در فاز اول با توجه به تخصیص آبی که از وزارت نیرو اختصاص یافت کار احیا از : ایالم گفت

فاز اول به پایان  ۵0هزار هکتار آغاز شد که امیدواریم تا سال  57۵های زهکشی زیرزمینی در  های انتقال آب و شبکه مله شبکهج

هزار هکتار مشکل تخصیص آب با وزارت نیرو داشتیم که  ۵54به گفته مدیرعامل موسسه جهاد نصر برای اجرای فاز دوم در .برسد

هزار هکتار از اراضی  ۹۹۵وی در مورد نتیجه احیای .ر و وزیر جهاد این مشکل نیز حل شدبا پیگیری معاون اول رئیس جمهو

میلیون تن به حجم محصوالت کشاورزی ۵.۹های خوزستان و ایالم به این نکته اشاره کرد که در صورت اتمام ا ین کار ساالنه  استان

شود و مضاف بر آن  یون تومان به سود کشاورزان اضافه میمیل7۵۵استان خوزستان اضافه خواهد شد که در کنار آن یک هزار و 

پرورش ماهی و آبزیان در قفس خبر دیگری بود که مدیرعامل موسسه جهاد نصر به آن .هزار شغل جدید ایجاد خواهد شد 5۵۵

ز ظرفیت آبهای اند با استفاده ا های نروژی با بخش خصوصی داخلی انجام داده براساس مطالعاتی که شرکت: اشاره کرد و گفت

عمان و خلیج فارس امکان حداقل پرورش ساالنه یک میلیون تن ماهی و آبزیان به روش پرورش در قفس در سواحل   دریای خزر،

به گفته این .کیلومتر سواحل شمالی، جنوبی و اطراف جزایر خلیج فارس را داریم 8۵۵هزار و  ۹دریا وجود دارد چرا که بیش از 

د نصر محدودیت منابع داخلی آب شیرین ما را بر آن واداشته که به سمت استفاده از منابع آب دریا مسئول در موسسه جها

هایی  نفس الرین شهرستان جویبار همچنین قفس  سایت پرورش ماهی در قفس در استان گلستان، خواجه 7در حال حاضر .برویم

های بوشهر نیز در حال  آبزی در قشم مستقر شده و در آبهای پرورش  بین نوشهر و چالوس مستقر هستند و در جنوب نیز قفس

کنند  ها با سوخت گازوئیلی کار می از آنجایی که این چاه: های کشاورزی هم گفت دار کردن چاه شمایلی در مورد برق.مونتاژ هستند

در کشور برقی شوند که اکنون هزار حلقه چاه  ۵۵۵ها هستیم قرار است تا  و ما به دنبال بهینه کردن مصرف سوخت و کاهش هزینه

گردد، اگرچه  گذار برمی جویی گازوئیل پول سرمایه اند که از محل صرفه صد حلقه به عنوان پایلوت در فیروزآباد شهریار برقی شده

اذعان به زدایی هم با  وی در مورد مقابله با پدیده ریزگردها و بیابان.بخشی از این هزینه را نیز خود کشاورزان باید متقبل شوند

اما در داخل کشور خودمان : گردد، خاطرنشان کرد عربستان و کویت برمی اینکه بخش زیادی از ریزگردها به کشورهای عراق، سوریه،

ایم راهکارهای این مساله را از جمله تعریف  های بزرگی از گردو غبار و ریزگرد در استان خوزستان داریم که سعی کرده نیز کانون

وی همچنین از احداث سدهایی که در جنوب شرق ترکیه سبب شد تا .لوت مالچ پاشی گیاهی و معمولی پیش ببریمهای پای پروژه

 .شود ای سیاسی واقتصادی استفاده می از این مساله به عنوان حربه: آب در این سدهای نگه داشته شود انتقاد کرد و گفت
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 اقلیم و منابع طبیعی
 فارس - ۶۰/۵۰/۵۲:  تاریخ

  وقوع گرد و غبار در مناطق غربی کشوروقوع گرد و غبار در مناطق غربی کشور/ / ها از ابتدای سال زراعی جاریها از ابتدای سال زراعی جاری  رشد بارشرشد بارش
ار تا پایان روز چهارشنبه در غرب کشور تداوم با تشکیل توده گردوخاک در شمال عراق و حرکت آن به سمت شرق، گرد و غب 

 . یابد یابد و عالوه بر آن به مناطق شمال غرب و جنوب غرب کشور نیز گسترش می می

در اغلب نقاط روز آینده  5یابی و هواشناسی در  های پیش ، براساس اطالعات نقشهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .کشور جوی نسبتاً پایدار حاکم است

همچنین .شود بینی می پیش  در ساعات بعدازظهر و اوایل شب افزایش ابر روز آینده در ارتفاعات زاگرس مرکزی و البرز مرکزی 5در 

 .در شرق کشور به ویژه منطقه زابل در برخی ساعات وزش باد شدید و گردوخاک رخ خواهد داد

ده گردوخاک بر روی شمال عراق و حرکت آن به سمت شرق، گردوغبار تا پایان روز چهارشنبه در منطقه غرب کشور با تشکیل تو

یابد، بنابراین طی روز چهارشنبه در  یابد و عالوه بر آن به مناطق شمال غرب و جنوب غرب کشور نیز گسترش می تداوم می

شود اقدامات الزم جهت کاهش اثرات  بینی و توصیه می ان وقوع گردوغبار پیشآذربایجان غربی، کرمانشاه، کردستان، ایالم و خوزست

  .مخرب این پدیده صورت گیرد

 .امروز در جنوب غرب کشور پدیده گردوخاک از انتظار نیست 

خواهد  درجه ۵7و  57بیشینه و کمینه دما فردا در تهران . شود بینی می روز آینده صاف گاهی با وزش باد پیش ۵آسمان تهران 

ترین شهرهای کشور  درجه باالی صفر گرم 77درجه باالی صفر و پس از آن بندرعباس با دمای  74در روز آینده اهواز با دمای .بود

 ترین شهر کشور خواهد بود درجه باالی صفر خنک ۵و شهرکرد با 

میزان بارش در سال گذشته در این بازه زمانی . متر است میلی ۵5۵.8مرداد  ۵4میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا 

 .ها در سال جاری دارد متر بود که نشان از رشد بارش میلی 7۵7.8

 .کنند را از اینجا مشاهدهتوانند خبرنامه هفتگی هواشناسی کشاورزی  کاربران می
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۵۹۶۰مرداد  ۵۲: تاریخ

  رزی به بهره بردارانرزی به بهره بردارانتوصیه های فنی و پیشگیرانه هواشناسی کشاوتوصیه های فنی و پیشگیرانه هواشناسی کشاو

سازمان هواشناسی کشاورزی با صدور اطالعیه ای برای تمام استان ها توصیه های فنی الزم برای پیشگیری از خسارات آفات و 

 .خورشیدی اعالم کرد ۵۹مرداد  5۵تا  ۵۹بالیای طبیعی را برای مقطع زمانی 

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

 .خورشیدی اعالم کرد ۵۹مرداد  5۵تا  ۵۹از خسارات آفات و بالیای طبیعی را برای مقطع زمانی 

 :استان های آذربایجان های شرقی و غربی، اردبیل و زنجان· 

 :باغبانی· 

پاشی در استان اردبیل در روز دوشنبه به دلیل بارش باران و در محدودیت در انجام عملیات محلول پاشی و سم · 

روزهای سه شنبه تا پنج شنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد و در استان آذربایجان غربی در روزهای چهارشنبه و 

 راکندهپنج شنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد و در استان آذربایجان شرقی در روز جمعه به دلیل بارش پ

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

 رعایت دور آبیاری در باغات به منظور بهبود رشد و عملکرد باغات· 

در زراعت های گوجه ( برداشت صحیح و به موقع، بسته بندی و عرضه در بازار مصرف)مدیریت عملیات برداشت · 

 اهش ضایعات محصولفرنگی و جالیز برای ک

در جعبه های پالستیکی با هدف رعایت مسایل ( زیردرختی)مدیریت صحیح جمع آوری و عرضه سیب صنعتی· 

 بهداشتی

 هرس و انهدام شاخه های آلوده به بیماری سکته مو· 

یوه دانه دار و مبارزه با بیماریهایی نظیر غربالی، پوسیدگی ریشه و طوقه، سفیدکها و لکه سیاه شانکر در درختان م· 

 هسته دار

 مبارزه با انواع کنه در باغات میوه· 

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

 مبارزه با شته و سفیدک در مزارع سبزی سیفی· 

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

 از طعمه مسموم در مزارع و باغات  مبارزه با موش های مضر کشاورزی با استفاده· 

انجام هرس سبز در باغات انگور، دانه دار و هسته دار و ردیابی و کنترل زنجره مو در باغات انگور و حذف سرشاخه · 

 های آلوده به تخم زنجره مو 

 :زراعی· 

 تسریع در برداشت گندم و عرضه گندم و جو مازاد بر مصرف به مراکز خرید· 

 ای گیاهی در مزارع پس از برداشت غالت با استفاده از خاک ورزهای حفاظتیمدیریت بقای· 
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 آماده سازی بستر کاشت زراعت کلزا بعد از برداشت غالت با استفاده از خاک ورزهای مرکب· 

اجرای عملیات داشت از جمله وجین، خاک دهی پای بوته، مصرف کود سرک و مدیریت دور آبیاری در زراعت های · 

 ند ، ذرت برای مقابله با تنش های رطوبتیچغندر ق

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

 غالت 

 مدیریت آبیاری در مزارع چغندرقند و ذرت· 

 :دام داری· 

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

 :نبورداریز· 

 بان بر روی کندوهای زنبورعسل ایجاد سایه· 

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

 :باغبانی· 

 محدودیت در عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان کرمانشاه در روز دوشنبه به دلیل رعد و برق با بارش · 

جام هرگونه عملیات سم پاشی در ساعات اولیه صبح و یا در آستانه شامگاه به منظور تاثیر بهتر سم، کاهش گیاه ان· 

 سوزی، کاهش ریسك مسمومیت سم پاش و جلوگیری از تشدید اثر نامطلوب سم 

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

کنه های نباتی در باغات میوه ابتدا با شستن برگ های درختان به وسیله صابون گیاهی پالیزین و  مبارزه به موقع با· 

 (در صورت طغیان کنه ) سپس با یك سم کنه کش 

 خودداری از مصرف سموم شیمیایی با دوره کارنس باال· 

زه خوری به خصوص سبزیجات، استفاده از سموم و ترکیبات جدید کم خطر با توجه به فصل برداشت در محصوالت تا· 

 خیار، گوجه فرنگی و بامیه

 انجام هرس سبز در تاکستان ها و روی درختان سیب به منظور افزایش باردهی درختان در سال آتی· 

 خودداری از مصرف سموم شیمیایی با دوره کارنس باال با توجه به فصل برداشت محصوالت سبزی و صیفی · 

 برای مبارزه با پروانه مینوز گوجه فرنگی طبق توصیه کارشناسان کلینیك گیاه پزشکیکنترل مزارع گوجه فرنگی · 

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

انه مبارزه با استفاده از تجهیزات غیر شیمیایی بر علیه آفت مگس مدیترانه ای درباغات درختان هسته دار و نیز پرو· 

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

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

 مزارع یونجه 

 تهیه پیاز زعفران وآماده سازی اراضی که برای کاشت زعفران در نظر گرفته شده· 
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 بارزه به موقع با کنه های نباتی در باغات میوه با توجه به وجود گرد و غبار و اثرات منفی بر روی برگ درختانم· 

 :زراعی· 

 اتمام فرصت کاشت ذرت و متوقف نمودن کاشت ذرت· 

آبیاری قبل از شخم در مزارعی که قرار است کلزا کشت شود جهت سبز شدن علف های هرز وسپس شخم زدن · 

 ندن آنهاوبرگردا

 عدم برگ چینی در مزارع چغندرقند جهت حفظ عیار قند· 

 اجرای شخم تابستانه در مزارعی آلوده به الروسوسك قهوه ای وسیاه طی سنوات قبل· 

استفاده از دستگاه های خاک ورز مرکب جهت بهبود حاصلخیزی و افزایش مواد آلی خاک بدون برگرداندن خاک و · 

  بعد از برداشت غالت

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

 خاک

 :دام داری· 

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

 :زنبورداری· 

 بان بر روی کندوهای زنبورعسل ایجاد سایه· 

 طح زنبورستان هاتأمین آب مورد نیاز زنبور عسل در س· 

 : استان های گیالن و مازندران· 

 : باغبانی· 

محدودیت در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان مازندران در روزهای سه شنبه و چهارشنبه به دلیل · 

 بارش باران و در استان گیالن در روز های دوشنبه و سه شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد

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

 های جالیزی  برداشت انواع سبزی و میوه· 

 (فاصله آبیاری کوتاه -ساعت آبیاری کم)های مرکبات  آبیاری منظم باغ· 

 خودداری از برداشت زودرس محصول کیوی به دلیل پایین بودن مقدار قند و وزن محصول · 

 های گرمایی م درختان مرکبات جهت کاهش تنشتأمین پتاسی· 

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

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

 (گرفتن شرایط آب و هوایی

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

 زیتون با توجه به مناسب شدن شرایط آب و هوایی
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مبارزه مکانیکی و شیمیایی با مینوز به خصوص در نهال های جوان و نهالستان ها بر اساس توصیه کارشناس مدیریت · 

 و مراکز خدمات 

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

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

 برگ چینی لطیف در باغات چای و سپس آبیاری باغات چای· 

 وگیری از کاهش کیفیت برگ سبز چای با توجه به گرمای هواهوادهی به برگ های چای برداشت شده جهت جل· 

 : زارعی· 

 برداشت شالی از مزارع رسیده از روز پنج شنبه به بعد· 

 شناسایی مزارع و مناطق مناسب جهت کشت کلزا جهت انجام کشت به موقع · 

 ج انتخاب مزارع جهت پرورش کشت راتون و کشت دوم محصوالت زراعی پس از برداشت برن· 

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

 :نوغان داری· 

 وجین علف های هرز و جمع آوری فیزیکی شاخه های آلوده به کرم برگ خوار و معدوم نمودن آنها· 

 :زنبورداری· 

 بان بر روی کندوهای زنبورعسل ایجاد سایه· 

 پاشی به زنبورداران جهت جلوگیری از تلفات زنبورستان ها اعالم زمان سم· 

 در کندوهای برداشت شده عسل( قسمت شکر 7قسمت آب و  0) 7به 0تغذیه تحریکی ملکه با شربت · 

 : دام و طیور· 

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

 در ارتفاعات به دلیل احتمال وقوع رعد و برق  خودداری کشاورزان و دامداران از تردد غیرضروری· 

 مبارزه مستمر با مگس و حشرات ناقل بیماری· 

 : شیالت· 

 های سردآبی  تنظیم ورودی و خروجی آب استخرهای پرورش ماهی· 

 ها های سردآبی جهت جلوگیری از بروز بیماری رعایت نکات مدیریت بهداشتی در مزارع پرورش ماهی· 

 هوادهی در استخر ماهیان گرمابی با توجه به شرایط دمایی  افزایش ساعات· 

 خودداری از استفاده از کود مرغی توسط آبزی پروران محترم ماهیان گرمابی با توجه به شرایط دمایی· 

 :منابع طبیعی· 

ن وقوع خودداری از ایجاد آتش در مناطق جنگلی و کوهستانی با توجه به افزایش دما وکاهش رطوبت هوا و امکا· 

 آتش سوزی های گسترده 

 خودداری از استقرار و تردد در حاشیه و بستر رودخانه در روزهای دوشنبه وسه شنبه· 
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 : استان گلستان· 

 :باغبانی· 

 . انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی بالمانع است· 

ه منظور تاثیر بهتر سم، کاهش گیاه انجام هرگونه عملیات سم پاشی در ساعات اولیه صبح و یا در آستانه شامگاه ب· 

 سوزی، کاهش ریسك مسمومیت سم پاش و جلوگیری از تشدید اثر نامطلوب سم 

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

 فظ نباتاتکنترل و در صورت نیاز انجام مبارزه در صورت مشاهده آفت پسیل زیتون طبق توصیه کارشناسان ح· 

 آبیاری در هنگام صبح زود و غروب در باغ های زیتون با توجه به افزایش شدید دما در روزهای آینده و تنش خشکی· 

 مکانیکی جهت از بین بردن علف های هرز کف باغات –انجام مبارزه زراعی · 

 کنترل کنه ها در باغات مرکبات با اخذ توصیه از کارشناسان حفظ نباتات· 

 اری از سم پاشی مزارع گوجه فرنگی، جالیزو خیار که به مرحله برداشت رسیده اندخودد· 

 :زراعی· 

 00روز بسته به نیاز گیاه به میزان  70 – 02آبیاری مزارع ذرت، سورگوم به همراه مصرف کود سرک ازته به فاصله 

ر هر مرحله آبیاری در مزارع ذرت و به جای کودپاش د( وجین کن  –کود کار ) کیلوگرم کود ازته به وسیله دستگاه 

 سورگوم

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

 مزارع پنبه و سویا با توصیه کارشناسان حفظ نباتات

رم ساقه خوار شالی طبق نظر کارشناسان رهاسازی عوامل بیولوژیك در مزارع شالی در صورت نیاز جهت مبارزه با ک· 

 حفظ نباتات 

کنترل بیماری های قارچی به خصوص بالست در مزارع شالی با اخذ نظر کارشناسان حفظ نباتات و کلینیك های · 

 گیاهپزشکی 

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

ستفاده از هورمون پیکس یا سرزنی برای کنترل رشد رویشی در مزارع پنبه جهت جلوگیری از افزایش جمعیت ا· 

 آفات یا شیوع بیماری ها با اخذ توصیه از کارشناسان حفظ نباتات

 انجام عملیات سله شکنی در مزارع سویای تازه کشت شده· 

 افزایش دمای هوا در روزهای آیندهآبیاری مزارع سویا با توجه به گلدهی مزارع سویا و · 

 در صورت امکان انجام عملیات آبیاری سبك در مزارع آفتابگردان ورود یافته به مرحله گلدهی· 

 :دام داری· 

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

 :زنبورداری· 
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 استقرار کلونی های زنبور عسل در مزارع آفتابگردان · 

 م زمان سم پاشی به زنبورداران جهت جلوگیری از تلفات زنبورستان هااعال· 

 بان بر روی کندوهای زنبورعسل ایجاد سایه· 

 :ماشین آالت· 

 سرویس و آماده سازی دستگاه بوجاری غالت با توجه به مساعد بودن هوا در هفته آینده

 : شیالت· 

 ردآبی های س تنظیم ورودی و خروجی آب استخرهای پرورش ماهی· 

 استفاده حداقلی از کود، جهت جلوگیری ازشکوفایی جلبکی خارج ازکنترل· 

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

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

 :باغبانی· 

 . انع استانجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی بالم· 

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

انجام هرگونه عملیات سم پاشی در ساعات اولیه صبح و یا در آستانه شامگاه به منظور تاثیر بهتر سم، کاهش گیاه · 

 سوزی، کاهش ریسك مسمومیت سم پاش و جلوگیری از تشدید اثر نامطلوب سم 

تله های نوری و فرمونی در مزارع گوجه فرنگی جهت جلوگیری از شیوع آفت شب پره توتا با توجه به شرایط  نصب· 

 دمایی

 هرس شاخه های آلوده به آفت سرشاخه خوار، به منظور جلوگیری از آلوده کردن سایر درخت ها· 

 وجه فرنگیحذف برگ های آلوده با توجه به شرایط جوی و احتمال شیوع پروانه مینوز گ· 

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

خودداری از پخش کود سرک ازت و سم پاشی با سموم دارای دوره کارنس بلند در مزارع و باغات آماده برداشت · 

 (همچون گوجه فرنگی و خیار)

 غات انگور جهت افزایش میزان نوردهی و افزایش کمی و کیفی محصول انجام هرس سبز در با· 

 :زراعی· 

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

 استفاده از کود سرک، کودهای ماکرو و میکرو در مزارع دیر کاشت ذرت· 

 : دام داری· 

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

 :بورداریزن· 

 اعالم زمان سم پاشی به زنبورداران جهت جلوگیری از تلفات زنبورستان ها· 
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 بان بر روی کندوهای زنبورعسل ایجاد سایه· 

 :منابع طبیعی· 

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

 :شیالت· 

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

 :استان های اصفهان و یزد· 

 :باغبانی· 

 . انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی بالمانع است· 

یاه انجام هرگونه عملیات سم پاشی در ساعات اولیه صبح و یا در آستانه شامگاه به منظور تاثیر بهتر سم، کاهش گ· 

 سوزی، کاهش ریسك مسمومیت سم پاش و جلوگیری از تشدید اثر نامطلوب سم 

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

جمع آوری و امحاء میوه های آفت زده و بقایای نیمه خشك بوته ها به منظور کاهش جمعیت آفت های جالیز همچون · 

کرم غوزه یا همان کرم میوه گوجه و )خربزه، سرخرطومی جالیز، پروانه هلیوتیس و الرو آن مگس سفید، مگس 

 در کشت پاییزه( بادنجان

 خودداری از انجام هرگونه سم پاشی برای کنترل کنه گرد آلود در درختان خرما به دلیل نزدیك شدن زمان برداشت · 

خالص با سم پاش و با فشار روی خوشه های خرما، در چند نوبت به  مبارزه با کنه گرد آلود خرما به وسیله اسپری آب· 

 روز  4تا  3فاصله 

پخش کود سرک ازته در باغات پسته با توجه به نزدیك شدن زمان برداشت پسته جهت افزایش کمی و کیفی · 

 محصول

 مبارزه با نسل سوم کرم خوشه خوار انگور درمناطق غربی استان اصفهان· 

 بیاری مزارع و باغات تنظیم دور آ· 

 برداشت محصوالت باغی درساعات خنك روز · 

 :زراعی· 

 تنظیم دورآبیاری و مصرف کودسرک ازته به صورت تقسیط شده در مزارع ذرت· 

 :دام داری· 

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

 :منابع طبیعی· 

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

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

 :زنبورداری· 
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 اعالم زمان سم پاشی به زنبورداران جهت جلوگیری از تلفات زنبورستان ها· 

 وی کندوهای زنبورعسلبان بر ر ایجاد سایه· 

 :استان های خراسان شمالی و خراسان رضوی· 

 :باغبانی· 

 . انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی بالمانع است· 

انجام هرگونه عملیات سم پاشی در ساعات اولیه صبح و یا در آستانه شامگاه به منظور تاثیر بهتر سم، کاهش گیاه · 

 و جلوگیری از تشدید اثر نامطلوب سم  سوزی، کاهش ریسك مسمومیت سم پاش

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

 برداشت محصوالت زراعی و باغی و انتقال به انبارهای استاندارد· 

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

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

 در مزارع گوجه فرنگی آلوده به کرم میوه خوار( در صورت نیاز مبارزه شیمیایی)مبارزه بیولوژیك · 

 :زراعی· 

 مبارزه با کرم برگ خوار ذرت· 

 استفاده از کود اوره سرک در شالیزارها· 

 تنظیم دورآبیاری و مصرف کود سرک ازته در مزارع ذرت· 

 خودداری از روشن کردن آتش در اطراف مزارع و مراتع با توجه به وزش باد· 

 :دام داری· 

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

 :زنبورداری· 

 بان بر روی کندوهای زنبورعسل ایجاد سایه· 

 پاشی به زنبورداران جهت جلوگیری از تلفات زنبورستان هااعالم زمان سم · 

 انتقال کلنی های زنبور عسل به ارتفاعاتی که گل دهی در آنها صورت گرفته · 

 :منابع طبیعی· 

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

 :شیالت· 

 ادهی استخرهای ماهیان سردآبی با توجه به گرم شدن هوا هو· 

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

 :باغبانی· 

 . انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی بالمانع است· 
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سم، کاهش گیاه  انجام هرگونه عملیات سم پاشی در ساعات اولیه صبح و یا در آستانه شامگاه به منظور تاثیر بهتر· 

 سوزی، کاهش ریسك مسمومیت سم پاش و جلوگیری از تشدید اثر نامطلوب سم 

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

 آبیاری مزارع و باغات به علت گرمای هوا· 

 .انجام آبیاری سنگین باغات پسته بال مانع است· 

 هرس درختان پسته· 

 برداشت به موقع خرما و فراوری آن با توجه به شرایط جوی· 

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

 مبارزه با کنه تار عنکبوتی با شستشوی مناطق آلوده با آب · 

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

 فعال الروی و خاک اره های تازه پای درختان گردو 

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

 آن جهت پیشگیری از فساد میوه انجیر با توجه به گرمای هوا برداشت به موقع و در صورت الزم فراوری· 

 :زراعی· 

 مبارزه با علف های هرز مزارع ذرت و پنبه· 

 استفاده از ارقام زودرس ذرت در مناطق گرمسیری جهت جلوگیری از خطر سرمای زودرس پائیزه· 

 :دام داری· 

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

 :زنبورداری· 

 بان بر روی کندوهای زنبورعسل د سایهایجا· 

 اعالم زمان سم پاشی به زنبورداران جهت جلوگیری از تلفات زنبورستان ها· 

 :استان های فارس، بوشهر و هرمزگان· 

 :باغبانی· 

 . انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی بالمانع است· 

آستانه شامگاه به منظور تاثیر بهتر سم، کاهش گیاه  انجام هرگونه عملیات سم پاشی در ساعات اولیه صبح و یا در· 

 سوزی، کاهش ریسك مسمومیت سم پاش و جلوگیری از تشدید اثر نامطلوب سم 

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

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

 آبیاری مزارع و باغات به علت گرمای هوا· 

 :زراعی· 
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 تنظیم دورآبیاری ومصرف کود سرک ازته در مزارع ذرت· 

 :دام داری و مرغداری· 

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

 :زنبورداری· 

 بان بر روی کندوهای زنبورعسل ایجاد سایه· 

 عالم زمان سم پاشی به زنبورداران جهت جلوگیری از تلفات زنبورستان هاا· 

 :منابع طبیعی· 

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

 :استان های ایالم و خوزستان· 

 :باغبانی· 

 . اشی بالمانع استانجام عملیات محلول پاشی و سم پ· 

انجام هرگونه عملیات سم پاشی در ساعات اولیه صبح و یا در آستانه شامگاه به منظور تاثیر بهتر سم، کاهش گیاه · 

 سوزی، کاهش ریسك مسمومیت سم پاش و جلوگیری از تشدید اثر نامطلوب سم 

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

 آبیاری باغات و مرکبات به دلیل گرمای زیاد و افزایش تبخیر و تعرق · 

 :زراعی· 

 توصیه به آبیاری مزارع شلتوک، سویا و ذرت به دلیل گرمای زیاد و افزایش تبخیر و تعرق· 

 توزیع کود سرک برای مزارع پیش کار و انجام عملیات زراعی· 

 ستان خوزستانمبارزه با علف های هرز مزارع کنجد در ا· 

 کنترل آفات و بیماری های مزارع شلتوک و ذرت· 

در مزارع ذرت با صرفه جویی و نظارت بیشتر جهت جلوگیری از روان آب و ( آبیاری اول)انجام عملیات خاک آب · 

 کاهش راندمان محصول

 رصه های منابع طبیعیخودداری از آتش زدن بقایای مزارع و کاه و کلش به سبب فقر خاک و احتمال آتش سوزی ع· 

 :دامداری و مرغداری· 

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

 : شیالت· 

 به دلیل گرمای دما   هوادهی استخرهای پرورش ماهی· 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۵۹۶۰مرداد  ۵۲: تاریخ

  هاها  های کشور نسبت به اوج بارشهای کشور نسبت به اوج بارش  متری بارشمتری بارش  میلیمیلی  ۵۵۵۵کاهش کاهش 

 770حدود  74-78میلیون مترمکعب است که نسبت به سال آبی  0۵5میلیارد و  ۹7های سطحی در سال آبی جاری،  میزان جریان

 .ه استمیلیون مترمکعب کاهش داشت 7۵۵میلیارد و 

-44میلیون مترمکعب است که نسبت به سال آبی  323میلیارد و  04های سطحی در سال آبی جاری،  میزان جریان

 .میلیون مترمکعب کاهش داشته است 400میلیارد و  773حدود  42

متر کاهش  میلی ۵۵ن ساله گذشته در همین زما 78های کشور در  ها سال جاری تا پایان تیرماه در مقایسه با اوج بارش حجم بارش

بوده که در این سال  47- 4۵سال اخیر مربوط به سال آبی  78های کشور در  گزارش ایانا از وزارت نیرو، اوج بارش به.داشته است

متر  میلی ۵۵متری از ابتدای مهرماه گذشته تا پایان تیرماه حدود  میلی ۵55متر است که این میزان در مقایسه بارش  میلی 55۵

بوده که در این  80-84ساله مربوط به سال آبی  78ها در بلندمدت  بر همین اساس، کمترین میزان بارش.دهد ا نشان میکاهش ر

طبق آخرین آمار ارائه شده از سوی شرکت مدیریت منابع آب ایران، .متر بارش گزارش شده است میلی 757سال تا پایان تیرماه 

بر پایه این گزارش، بیشترین .شده است ۵7ساله گذشته، حائز رتبه  78سه با متوسط سال آبی جاری از نظر میزان بارش در مقای

میلیون مترمکعب و  7۵۵میلیارد و  747با  74-78سال گذشته، مربوط به سال آبی  78ها در  آب های سطحی و روان جریان

های  میزان جریان.میلیون مترمکعب است 50۵میلیارد و  57با  84-88ها مربوط به سال آبی  آب های سطحی و روان کمترین جریان

 7۵۵میلیارد و  770حدود  74-78میلیون مترمکعب است که نسبت به سال آبی  0۵5میلیارد و  ۹7سطحی در سال آبی جاری، 

 .میلیون مترمکعب کاهش داشته است

/news/fa/ir.iana.www//:http5555۹A%DA%/۵%D8%A4% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۵۹۶۰مرداد  ۹۵: تاریخ

ها تا پایان ها تا پایان   مزاحمت پروازی سفیدبالکمزاحمت پروازی سفیدبالک/ / ها در تهران به مرحله شناسایی و مطالعه دشمنان طبیعی رسیدها در تهران به مرحله شناسایی و مطالعه دشمنان طبیعی رسید  کنترل سفیدبالککنترل سفیدبالک

  شهریورشهریور

ها و فضای سبز شهر تهران توانسته با اقدامات کنترلی، حضور انبوه  پزشکی کشور با همکاری سازمان بوستان مؤسسه تحقیقات گیاه

 .ها را یک ماه به تعویق بیندازد و در آینده نزدیک در تالش است تا کاربرد دشمنان طبیعی را عملیاتی کند و طغیانی سفیدبالک

توانسته با اقدامات  ها و فضای سبز شهر تهران پزشکی کشور با همکاری سازمان بوستان مؤسسه تحقیقات گیاه

ها را یك ماه به تعویق بیندازد و در آینده نزدیك در تالش است تا کاربرد  کنترلی، حضور انبوه و طغیانی سفیدبالك

 .دشمنان طبیعی را عملیاتی کند

با : ها گفت بالکوگو با خبرنگار ایانا درباره آخرین وضعیت سفید پزشکی کشور امروز در گفت عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات گیاه

گذران آفت آغاز شد، با اقداماتی که از ابتدای سال  شده برای کنترل این آفت که از سال گذشته روی مرحله زمستان اقدامات انجام

انجام گرفته و همچنان ادامه دارد، تراکم باالی آفت در سال جاری با تأخیر یک ماهه همراه بوده و تاکنون در بیشتر مناطق شهری 

 .متی برای شهروندان نداشته استمزاح

کنی آفات به معنی نابودی مطلق آنها عبارت نادرستی است که استفاده می شود، اما با تلفیقی از  ریشه: شهاب منظری افزود

های مختلف در تالش هستیم که این آفت کمترین مزاحمت را برای شهروندان ایجاد کند و در نهایت با دشمنان طبیعی، به  روش

پزشکی کشور در  شناسایی دشمنان طبیعی و مطالعه کارایی آنها در مؤسسه تحقیقات گیاه: وی خاطرنشان کرد.تعادل برسد حالت

 .ها، مبارزه غیرشیمیایی برای کنترل این حشره مورد استفاده قرار گیرد حال انجام است تا در کنار سایر روش

اندرکاران دانست و  ا و شهروندان را در این باره باعث دلگرمی دسته پزشکی کشور همکاری رسانه محقق مؤسسه تحقیقات گیاه

ها از بین مناطق  های رسیده، در مقایسه با سال قبل، افزایش جمعیت و مزاحمت پروازی سفیدبالک بر اساس گزارش: اظهار داشت

هایی  تر با فعالیت ریم هرچه سریعگانه شهرداری بیشتر محدود به دو سه منطقه، ازجمله منطقه شش شهرداری است که امیدوا ۵۵

 ./گیرد شاهد کاهش هرچه بیشتر آن در این مناطق باشیم که صورت می
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 اقلیم و منابع طبیعی
 ایرنا ۵2/۵2/۵۹۶2 :تاریخ خبر

  له دوم احیای دریاچه ارومیه از امسال آغاز شد له دوم احیای دریاچه ارومیه از امسال آغاز شد مرحمرح

با اقدام های صورت گرفته در سه سال اخیر دریاچه ارومیه زنده شد و از : مجری ستاد احیای دریاچه ارومیه گفت -ایرنا  -تهران 

 . امسال مرحله دوم تثبیت حیات دریاچه ارومیه آغاز شده است و به مدت پنج سال اجرایی می شود

ش خبرنگار اقتصادی ایرنا، مسعود تجریشی امروز دوشنبه در نشست تشریح فعالیت های صورت گرفته در حوزه دریاچه به گزار

در سال های اخیر جلسات متعددی در کارگروه های هیات دولت برای احیای دریاچه ارومیه تشکیل شد و درنهایت : ارومیه افزود

 .اجرای طرح احیای دریاچه ارومیه اختصاص یافت نخستین منابع مالی برای 75۵5در آذر ماه سال 

در مرحله نخست به : سانتیمتر از سطح آب دریاچه ارومیه کم شده است، اظهار داشت 7۵سال گذشته  ۵۵وی با بیان این که در

رودخانه سیمینه مدت سه سال تثبیت دریاچه را در دستور کار قرار دادیم، بنابراین یکی از اقدام های مهم در این طرح اتصال دو 

رود و زرینه رود به دریاچه ارومیه بود که به دلیل انباشته شدن رسوبات این دو رودخانه در جنوب شرقی دریاچه شیب منفی ایجاد 

 .شده و آب آن در عرصه پراکنده و تبخیر می شد

 78درصد از  7۵ود و زرینه رود و درصد آب دریاچه ارومیه از دو رودخانه سیمینه ر ۹7به گفته تجریشی ، این در حالیست که 

 .رودخانه دیگر تامین می شود

الیروبی سطح رودخانه های اطراف دریاچه را که به علت رسوب گذاری باال آمده بود را از دیگر اقدامات  758دبیر کار گروه اصل 

ه مزارع هدایت می شد جریان بستن سر دهنه ها از دیگر مواردی بود که باعث شد آبی که توسط کشاورزان ب: برشمرد و گفت

 .داشته و به دریاچه برسد

 سانتی متر بهبود یافت 78تراز آب دریاچه ارومیه ** 

با اقدام های صورت گرفته در دو تا سه سال : مدیر دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه نیز در این نشست گفت

سانتی  7۹ال آمده و عالوه برآن با حل شدن نمک کف دریاچه به نوعی عمق دریاچه سانتی متر سطح آب دریاچه ارومیه با 78اخیر 

گرم در  5۹۵تا  55۵گرم در لیتر سال گذشته هم اکنون به  7۵۵به طوری که شوری آب دریاچه ارومیه از . متر بیشتر شده است

با عملیات احیا، دریاچه قرمز : کرد و گفت تجریشی کاهش شوری آب را وجود آرتمیا در دریاچه ارومیه عنوان.لیتر رسیده است

رنگ شده که نشانگر آن است که حیات به داخل این دریاچه بازگشته و عالوه بران سطح آب به حدی رسیده است که شاهد گرد و 

 .غبار کمتری هستیم

 درصدی مصرف آب بخش کشاورزی در دستور کار است 7۵کاهش ** 

درصدی مصرف آب در بخش  7۵کاهش : ی دریاچه ارومیه در سال جاری خبر داد و گفتوی از آغاز مرحله دوم تثبیت و احیا

 .کشاورزی، صنعت و شرب از دیگر اقدام های این ستاد است که در یک برنامه پنج ساله باید بتوانیم این امر را محقق کنیم

این کار آسانی . برای گیاهان ترویج کنیم تالش داریم با مدیریت و توجیه کشاورزان بتوانیم کاهش مصرف آب را: تجریشی گفت

نیست و در همین راستا در نظر داریم آب را از طریق لوله و تاسیساتی که باعث کاهش تبخیر و تلفات شود به بخش کشاورزی 

از تجریشی کاهش سالیانه هشت درصد از مصرف آب ساکنان اطراف دریاچه ارومیه را یکی دیگر .اطراف دریاچه ارومیه برسانیم

 .اقدام های مرحله دوم این طرح عنوان کرد

 همکاری ایران با معتبرترین دانشگاه کشاورزی هلند ** 

برای اجرای طرح احیای دریاچه ارومیه با محققان خارجی و دانشگاه وخنینگن هلند که معتبرترین دانشگاه : این مقام مسوول افزود
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انجام مطالعات تالش داریم همکاری خود را با سازمان های بین المللی همچون کشاورزی جهان است تفاهم نامه ای داشته ایم و با 

 .آغاز کنیم( فائو ) سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

به گفته تجریشی ، در احیای دریاچه ارومیه همچنین از مطالعات در حوزه غرب دریاچه ارومیه دانشگاه ارومیه و شرق این دریاچه 

 .ه تازگی مراغه نیز بهره مند شویمدانشگاه تبریز و ب

هزار دالر برای احیای دریاچه ارومیه امضا شد  08۵با کمک سفیر ژاپن تفاهم نامه ای با دولت ژاپن به مبلغ سه میلیون و: وی گفت

 .که قرار است معادل همین رقم را دولت ایران تخصیص دهد

 گردو غبار نمکی ** 

ما . سه دریاچه در غرب آمریکا پس از خشک شدن به کانون گرد و غبار تبدیل شده بودندبراساس تجربیات جهانی، : تجریشی گفت

کاشت گیاهان  75۵5از تجربیات تمامی این کشورها استفاده کرده ایم و با کمک سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری از سال 

 .بومی و گیاه گز را در دستور کار قرار دادیم

دریاچه ارومیه ، منطقه جبل در غرب دریاچه یکی از کانون های گرد و غبار است که گنبدهای نمکی  به گفته مجری ستاد احیای

ارومیه بودند که اگر جلوی آن گرفته نمی  -آن روزانه به صورت متری حرکت می کردند و در حال حرکت به سمت جاده سلماس 

 .هزار هکتار زیر کشت را تحت تاثیر قرار می دادند ۹4شد 

 میلیون مترمکعب آب برای احیای دریاچه ارومیه  ۵۹۵اسازی ره** 

میلیون مترمکعب آب پشت سدها به  ۵۹۵امسال در فصل غیرزراعی و شروع فصل آبی با همکاری وزارت نیرو : تجریشی گفت

 .کرد صورت سیالبی به سمت دریاچه ارومیه رهاسازی می شود که این امر کمک بزرگی به افزایش سطح آب دریاچه خواهد

 .وی رهاسازی سیالبی را یکی از اقدام ها برای کاهش تبخیر آب در این حوزه عنوان کرد

خشکسالی از مصرف بی رویه . آغاز شد 7540-44به گزارش ایرنا و به نقل از ستاد احیای دریاچه ارومیه، تمام مشکالت از سال آبی 

هزار کیلومتر مربع به وجود آمد،  ۹ا اینکه شوره زاری به وسعت منابع آب حوضه پرده برداری کرد، بحران جدی و جدی تر شد ت

طوفان های نمک وزیدن گرفت و بدون تعارف زندگی میلیون ها نفر در این پهنه جغرافیایی در ابعاد مختلف با خطر مواجه شده 

دریاچه این شهر را یکی از ، همزمان با سفرهای انتخاباتی ، دکتر حسن روحانی در جمع مردم ارومیه احیای 75۵۵بهار .است

اولویت های اساسی خود برشمرد و به مردم منطقه قول داد در نخستین جلسه هیات دولت پیگیری احیای نگین فیروزه ای ایران 

با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید این وعده جامه عمل پوشید و در همان جلسه نخست طرح .زمین در دستور کار قرار گیرد

ملی احیای دریاچه ارومیه جان گرفت و بدین سان فعالیت این ستاد با هدف احیای دریاچه ارومیه با پیگیری ریاست  تشکیل ستاد

 .محترم جمهوری آغاز شد

طرح احیای دریاچه ارومیه پس از ماه ها مطالعه توسط متخصصان و استادان دانشگاه صنعتی شریف در کنار استادان دانشگاه های 

 .پروژه تدوین و توسط دولت ابالغ شد ۵۵چند دانشگاه خارجی در قالب  ارومیه و تبریز و

متر از سطح آبهای آزاد  7۵47سال دریاچه ارومیه به سطح تراز اکولوژیک خود یعنی  7۵در قالب این طرح قرار است در مدت 

هزار میلیارد تومان اعتبار پیش بینی  7۵سال افزون بر  7۵زیر پروژه در مدت  7۵7پروژه و  ۵۵برای اجرای این طرح در قالب .برسد

 .شده است

/News/fa/ir.irna.www//:http8۵78۵۹۵5/ 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 ایرنا ۵2/۵2/۵۹۶2 :تاریخ خبر

  کشت چغندرقند فقط در آذربایجان غربی کشت چغندرقند فقط در آذربایجان غربی / / حیات به دریاچه ارومیه بازگشتحیات به دریاچه ارومیه بازگشت

برای احیای دریاچه از امسال : رییس ستاد احیای دریاچه ارومیه از بازگشت حیات به دریاچه ارومیه خبر داد و گفت -ایرنا -تهران

 . کشت چغندرقند تنها برای کارخانجات قند آذربایجان غربی انجام می شود و خروج آن به سایر استان های کشور ممنوع است

ی کالنتری ظهر روز دوشنبه در نشست تشریح فعالیت های صورت گرفته در حوزه دریاچه به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، عیس

کشت چغندر قند به عنوان محصول آب بر در حاشیه دریاچه ارومیه و حمل آن برای تولید شکر به استان های : ارومیه افزود

یانه حداقل چهار میلیون دالر بابت مابه التفاوت اصفهان و خراسان توجیه اقتصادی ندارد و با یک محاسبه می توان متوجه شد سال

 .قیمت و حمل شکر باید ضرر و زیان بدهیم

هزار تن چغندر در حوزه دریاچه ارومیه تولید و به کارخانجات شکر خراسان و اصفهان وارد می شود که  7۵۵سالیانه : وی گفت

. زینه حمل و نقل و آبیاری چیزی جز ضرر و زیان نخواهد بوداین تولید با احتساب ه. میلیون دالر است 78ارزش شکر تولیدی آن 

وی تاکید کرد، اصالح الگوی کشت باید در حوزه دریاچه ارومیه عملیاتی شود به طوری که برای کمک به احیای این دریاچه نیاز 

 .ب صرفه جویی می شودمیلیون متر مکعب در مصرف آ 07تا  0۵است از کشت های کم آب بر همچون ذرت استفاده کرد که بین 

 احیاء نشدن دریاچه ارومیه برابر با تخلیه تبریز ** 

احیای دریاچه ارومیه به دلیل داشتن گنبدهای نمکی به اندازه ای قابل اهمیت بوده است که می توانست با بروز : کالنتری گفت

این صورت چاره ای جزء تخلیه شهر تبریز گرد و غبارهای نمکی شرایط زندگی را برای ساکنان اطراف دریاچه مختل کند و در

 .نداشتیم و این امر هزار میلیارد دالر هزینه دربر داشت

از لحاظ بهداشتی نیز پدیده گردو غبار نمکی می تواند موجب شیوع بیماری های متفاوت : رییس ستاد احیای دریاچه ارومیه افزود

 .بیش از ده ها میلیارد دالر برای کشور هزینه دربردارد از جمله آب مروارید و انواع سرطان باشد که به طور حتم

میلیارد دالر است، درباره آب تجدیدپذیر دریاچه ارومیه  0کالنتری با بیان این که مجموع هزینه احیای دریاچه ارومیه حداکثر 

 7.۵ز آن برای مصارف مختلف و میلیارد ا 7.4میلیارد مترمکعب آب دریاچه ارومیه تجدیدپذیر است که از این میزان  4.8: افزود

 .درصد آن صرف بخش کشاورزی می شود ۵۵میلیارد مترمکعب معادل 

درصد آب تجدیدپذیر دریاچه ها استفاده شود، مشکلی به وجود نمی آید،  ۵۵وی با بیان این که اگر در همه جای دنیا فقط از 

درصد یک ریسک و خطر است درحالی که برداشت آب ما  7۵تا  ۵۵زیرا این کشورها معتقدند برداشت آب تجدیدپذیر بین : گفت

 .از دریاچه ارومیه سه برابر مقداری است، که باید برداشت و مصرف می شد

 حیات به دریاچه ارومیه بازگشت ** 

ارد، اما با در چند سال گذشته عده ای براین باور بودند که دریاچه ارومیه قابلیت احیا ند: رییس ستاد احیای دریاچه ارومیه گفت

مطالعات زمین شناسی که از این دریاچه صورت گرفت، مسجل شد ارتباط دریاچه ارومیه با آب خوان ها قطع شده است بنابراین 

کیلومتر و قوشچی در غرب دریاچه با طول  ۵در ابن زمینه تنها در منطقه کوچکی از عجب شیر با طول . می توانیم آن را احیا کنیم

 .خوان های اطراف خود ارتباط داشتند، که مشکلی ایجاد نمی کردکیلومتر با آب 74

 طرح نکاشت در حوزه دریاچه ارومیه موقتی بود** 

هکتار سطح زیر کشت حوزه  ۵۵۵از ابتدای انقالب : کالنتری درباره تاثیر کشت محصوالت آب بر در حاشیه دریاچه ارومیه گفت

هزار هکتار  ۵7۵هزار هکتار رسیده و این بدان معنا است که هم اکنون بیش از  ۹۵۵آبریز دریاچه ارومیه بوده که هم اکنون به 
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 .اراضی آبی اضافه در حوزه داریم

در طرح دریاچه ارومیه قرار بود طرح : رییس ستاد احیای دریاچه ارومیه در مورد طرح نکاشت در اطراف دریاچه ارومیه اظهارداشت

که با وضعیت تثبیت آب دریاچه و میزان بارش ها اجرایی نشد و هم اکنون نیز  نکاشت در حوزه برای دو سال اجرایی شود

به گفته کالنتری، گزارش خطر خشکیدگی دریاچه ارومیه، عواقب و خسارت های آن از سال .ممنوعیت کشت در حوزه نداریم

 .در نامه هایی جداگانه به دولت های هشتم ، نهم و دهم ارسال شده است 758۵

خشکسالی از مصرف بی رویه . آغاز شد 7540-44یرنا و به نقل از ستاد احیای دریاچه ارومیه، تمام مشکالت از سال آبی به گزارش ا

هزار کیلومتر مربع به وجود آمد،  ۹منابع آب حوضه پرده برداری کرد، بحران جدی و جدی تر شد تا اینکه شوره زاری به وسعت 

ف زندگی میلیون ها نفر در این پهنه جغرافیایی در ابعاد مختلف با خطر مواجه شده طوفان های نمک وزیدن گرفت و بدون تعار

، همزمان با سفرهای انتخاباتی ، دکتر حسن روحانی در جمع مردم ارومیه احیای دریاچه این شهر را یکی از 75۵۵بهار .است

ت دولت پیگیری احیای نگین فیروزه ای ایران اولویت های اساسی خود برشمرد و به مردم منطقه قول داد در نخستین جلسه هیا

با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید این وعده جامه عمل پوشید و در همان جلسه نخست طرح .زمین در دستور کار قرار گیرد

ری ریاست تشکیل ستاد ملی احیای دریاچه ارومیه جان گرفت و بدین سان فعالیت این ستاد با هدف احیای دریاچه ارومیه با پیگی

 .محترم جمهوری آغاز شد

طرح احیای دریاچه ارومیه پس از ماه ها مطالعه توسط متخصصان و استادان دانشگاه صنعتی شریف در کنار استادان دانشگاه های 

 .پروژه تدوین و توسط دولت ابالغ شد ۵۵ارومیه و تبریز و چند دانشگاه خارجی در قالب 

متر از سطح آبهای آزاد  7۵47سال دریاچه ارومیه به سطح تراز اکولوژیک خود یعنی  7۵ در قالب این طرح قرار است در مدت

هزار میلیارد تومان اعتبار پیش بینی  7۵سال افزون بر  7۵زیر پروژه در مدت  7۵7پروژه و  ۵۵برای اجرای این طرح در قالب .برسد

 .شده است

/News/fa/ir.irna.www//:http8۵78۵7۹7/ 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 ایرنا ۵3/۵2/۵۹۶2 :تاریخ خبر

  هزار هکتار شمشادزارهای شمال هزار هکتار شمشادزارهای شمال   ۹۵۹۵آفت زدگی یک میلیون هکتار جنگل زاگرس و آفت زدگی یک میلیون هکتار جنگل زاگرس و 

 ۵2۵آفات یک میلیون و  طغیان: رئیس مرکز جنگل های خارج از شمال سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری گفت -ایرنا  -مشهد

هزار هکتار جنگل شمشاد کشور به دلیل گستردگی آفت در معرض  2۵هزار هکتار از جنگل های زاگرس مدیریت شده، اما حدود 

 . خطر قرار دارد

 هزار هکتار عنوان و 4۵فریبرز غیبی یکشنبه شب در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، گستره کل جنگل های شمشاد شمال کشور را 

 .امروز خشکیدگی شمشادزارهای شمال کشور خود معضلی جدی است چنانکه نیمی از این شمشادها خشکیده است: بیان کرد

این خشکی و گرما خود موجب طغیان برخی آفت ها شده است که از جمله آنها آتشک و پروانه شب پره شمشاد است : وی افزود

 .که دو سوم شمشادها را درگیر کرده است

 .در این میان آفت شب پره، وارداتی است و امروز جنگل های شمشاد شمال کشور را بشدت تهدید می کند: ر کردوی اظها

باید سازمان حفظ نباتات در بحث ورود بذر، نهال و گونه های گیاهی وارداتی دقت نظر بیشتری داشته و کنترل و : وی تصریح کرد

 .قرنطینه آنها را با حساسیت بیشتری دنبال کند

در این میان طی این سال ها به دلیل خشکسالی ها و بهره برداری غیر اصولی از جنگل ها، منابع آب های سطحی و : غیبی گفت

 .سفره های زیرزمینی، فشار زیادی به جنگل های خارج از شمال وارد شده است

یف دام و قطع درختان برای تهیه هیزم و امروز بخش زیادی از جنگل های زاگرس به دلیل سرشاخه بری برای تعل: وی اظهار کرد

مواد سوختی و بیش از آن قطع درختان و زیر کشت بردن این زمین ها در حال تخریب است و بهره برداری های غیرمجاز از 

 .شیرآبه، صمغ درختان و مانند آن که در پایداری طبیعت موثر است، این امر را تشدید کرده است

ناسازگار با جنگل ها و وجود دام مازاد در عرصه های طبیعی بویژه جنگل ها از عوامل تخریب و مانع پروژه های عمرانی : وی گفت

 .زادآوری و بازسازی جنگل است

خشکی، تغییر اقلیم و ریزگردها بر جنگل ها فشار : رئیس مرکز جنگل های خارج از شمال سازمان جنگل ها و مراتع کشور افزود

 .آنها را کاهش داده است می آورد و رفتار فیزیولوژی

استان تحت این فشارها و آفت سوسک چوبخوار  ۵هزار هکتار جنگل های زاگرس در  7۹۵یک میلیون و  84از سال : وی ادامه داد

و بیماری زغالی قرار گرفت که به مرور در جنگل های هفت استان کشور گسترش یافت اما با اقدامات علمی و مبارزه گسترده ای 

 . ن سال ها صورت گرفت، و بارندگی مناسب در حال حاضر تا حدودی مدیریت شده استکه طی ای

هکتار  ۵۵۵میلیون جنگل های زاگرس، چهار هزار و  0میلیون هکتار است که از این میزان  77،5کل وسعت جنگل های کشور 

 .میلیون هکتار جنگل های خلیج فارس است ۵جنگل های ایرانی و تورانی و 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 ایرنا ۵3/۵2/۵۹۶2 :تاریخ خبر

  آفت شب پره شمشاد در جنگل های آستارا آفت شب پره شمشاد در جنگل های آستارا 

هکتار از اراضی جنگلی این  2۵ح رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری آستارا از شیوع آفت شب پره شمشاد در سط -ایرنا -آستارا

 . شهرستان خبر داد

این آفت فعالیت شدید برگ خواری دارد و تراکم آفت به حدی : سرخوش کرم زاده یکشنبه با اعالم این خبر به خبرنگار ایرنا گفت

اد با ظاهری خشک و است که هیچ پایه ای از شمشاد اعم از نهال و درختچه و درختان از گزند آن مصون نمی ماند و توده شمش

وی با اشاره به اینکه سم پاشی علیه این آفت در جنگل های آستارا با مشارکت نیروهای منابع طبیعی . سوخته به نظر می رسد

هکتار از اراضی جنگلی که درخشان شمشاد در آن مناطق وجود دارد  5۵تاکنون بیش از : آستارا و تالش آغاز شده است ، افزود

با توجه به شدت فعالیت و گسترش این آفت، سم پاشی درختان شمشاد اراضی : وی افزود.م پاشی شده استعلیه این آفت س

 .جنگلی آستارا طی چندین مرحله بایستی استمرار داشته باشد

 .تاس( الروی)با توجه به تحقیقات انجام شده جمعیتی زیاد از آفت مذکور در حال تغذیه در مرحله کرمینه ای : وی اظهار کرد

با توجه به پایش انجام شده در مناطق مختلف توده های شمشاد، از مردم می خواهیم در صورت مشاهده این آفت : کرم زاده گفت

 .یا عالئم خسارت آن، موضوع را هر چه سریع تر به اداره منابع طبیعی شهرستان آستارا اطالع دهند

است که به طور طبیعی در شرق آسیا زندگی می کند و  Cydalima perspectalis عامل این آفت، گونه ای پروانه با نام علمی

در آلمان و سپس در چند کشور اروپایی طغیان کرد و از نیمه دوم خرداد امسال در بخشی از اراضی  758۹نخستین بار در سال 

 .جنگلی گیالن و مازندران دیده شد که خسارت زیادی به درختان شمشاد وارد کرده است

آن را مشکل و پرهزینه ( واپایش)ه این که دشمن طبیعی این آفت در منطقه وجود ندارد همین امر کار مبارزه و کنترل با توجه ب

درختی همیشه سبز و بومی جنگل های هیرکانی در ( Buxus hyrcana) شمشاد هیرکانی با نام علمی بوکسوس هیرکانا.می کند

 .قرار دارد( IUCN) ر خطر انقراض اتحادیه بین المللی حفظ طبیعتشمال ایران است که در فهرست گونه های گیاهی د

هکتار از اراضی جنگلی این شهرستان را درختان شمشاد  7۹۵هزار هکتار است که در این میان بیش از  5۵مناطق جنگلی آستارا 

 .تشکیل می دهد
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 اقلیم و منابع طبیعی
 ایرنا ۵۲/۵2/۵۹۶2 :تاریخ خبر

  اعتبار مقابله کافی نیست اعتبار مقابله کافی نیست / / خطرنابودی شمشادهای شمال کشور باآفت شب پرهخطرنابودی شمشادهای شمال کشور باآفت شب پره

معاون حفاظت امور اراضی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری از شیوع آفت شب پره و خطر نابودی شمشادهای  -ایرنا -تهران

این آفت همچنان در حال پیشروی است و در صورتی که اقدام های جدی صورت نگیرد، به یک بحران : ل کشور خبر داد و گفتشما

 . تبدیل می شود

به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار ایرنا، با وجود این که چندی پیش استان های شمال کشور از جمله مازندران و گیالن با پدیده 

به دلیل این که این گونه . ه بودند؛ به تازگی با آفت شب پره که یک گونه وارداتی است مواجه شده اندآفت آتشک شمشاد مواج

 .پروانه دشمن طبیعی در مناطق شمال کشور ندارد مبارزه و کنترل آن با مشکالت و هزینه های باال همراه شده است

نگل ها با محوریت بررسی راهکارهای مقابله با آفت شب در دومین جلسه کمیته تخصصی گیاه پزشکی سازمان ج« مسعود منصور»

و همچنین در استان گیالن شهرهای ( ساری تا نور)و از شرق ( رامسر تا رویان)این آفت شمشادهای غرب مازندران : پره، گفت

 . استآستارا و رضوان شهر را آلوده کرده و در بخش هایی از شهر رودسر نیز آلودگی تا حدی انتشار پیدا کرده 

 ورود شمشاد های زینتی قاچاق یکی از دالیل آفت شب پره ** 

معاون حفاظت امور اراضی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری با انتقاد از فروش شمشادهای زینتی در کشور با وجود ممنوعیت و 

ید نسبت به این مساله حساسیت ویژه ای دستگاه های مرتبط از جمله سازمان حفظ نباتات با: غیرقانونی بودن ورود این گونه گفت

 . نشان دهند

منصور بر ضرورت اطالع رسانی ابعاد این پدیده برای ایجاد حساسیت در دستگاه های متولی نسبت به بحث های قاچاق و قرنطینه 

نگیرد، این مساله  اگر اقدام های جدی برای مقابله و حذف آفت شب پره در جنگل های شمال کشور صورت: ای اشاره کرد و افزود

به یک بحران جدی تبدیل خواهد شد، بنابراین این موضوع تنها مرتبط باسازمان جنگل ها نیست بلکه تمامی دستگاه های اجرایی 

 . و بخش های خصوصی، شهرداری ها و استانداری ها باید همکاری کنند

نیست بلکه در باغ های خصوصی و پارک های شهری  وی با تاکید براین که آفت شب پره تنها مختص به جنگل های شمال کشور

 .در مکان های گردشگری این آفت قابلیت انتشار و انتقال پیدا می کند: نیز مشاهده شده است، تصریح کرد

آفت شب پره وارداتی از کشورهای آسیایی است که در : معاون حفاظت امور اراضی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری افزود

 . نیز ابتدا در سه نقطه از چالوس مشاهده شده استایران 

ارزش اکولوژیک : منصور با اشاره به این که ارزش گذاری ریالی برای گونه های شمشاد آسیب دیده امکان پذیر نیست، افزود

مرداد اعالم  5۵شمشادها غیر قابل تامین و جبران است اما میزان آسیب شمشادهای کشور در اثر آفت شب پره در جلسه روز شنبه 

 . خواهد شد

 .هزار هکتار جنگل شمشاد در کشور موجود است 4۵بیش از 

 آفت شب پره پدیده ای قرنطینه ای است **

سازمان : معاون حفاظت امور اراضی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری با تاکید براین که آفت شب پره قرنطینه ای است، افزود

زمان حفظ نباتات خواستار قرنطینه ای بودن آفت شبپره شده است تا برای قرنطینه ای بودن این آفت جنگل ها در مکاتباتی با سا

 . تجهیزات، لوازم و امکانات الزم برای مبارزه با این آفت، مشاوره های فنی و تامین محدوده های مورد نظر کمک رسانی شود

 ت نمی کند اعتبار فعلی مبارزه با آفت شب پره در شمال کشور کفای** 
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سازمان جنگل ها در مقابله با : منصور با بیان این که سازمان جنگل ها حفاظت و کنترل عرصه های دولتی را برعهده دارد، گفت

آفت شب پره در جنگل های شمال با کمبود اعتبار مواجه است، بنابراین الزم است بودجه مقابله با آفت شب پره از طریق دستگاه 

 . ه سازمان مدیریت بحران تامین شودهای مختلف از جمل

به گفته وی، به همین منظور مذاکراتی با بخش های خصوصی انجام شده است تا این بخش ها در عرصه تحت مدیریت خود با 

 . هماهنگی سازمان جنگل ها بار مالی الزم را نسبت به مقابله با آفت شب پره برعهده بگیرند

به دلیل این که آفت شب پره برای نخستین بار وارد : نگل ها، مراتع و آبخیزداری ادامه دادمعاون حفاظت امور اراضی سازمان ج

 .کشور ما می شود، نیاز داریم دانش الزم نسبت به این پدیده به کارشناسان سازمان جنگل ها انتقال یابد

رصه شوند و سازمان جنگل ها را در ها و تشکل های تخصصی خواست وارد ع NGOمنصور از تمامی مراجع قانونگذار، اجرایی، 

 . زمینه شناسایی هر چه دقیق تر و راه های مبارزه با آن کمک کنند

با سازمان پدافند : وی با اشاره به این که انتقال آفت شب پره به ایران از طریق بیوتروریسم تنها یک فرضیه ثابت نشده است ، گفت

 . نفوذ و انتقال این آفت به کشور مشخص شودغیرعامل رایزنی هایی صورت گرفته تا راه های 

پایش مناطق مختلف برای شناسایی آفت شب پره و میزان شیوع آن در حال بررسی است و گزارش آن در هفته آتی : منصور افزود

یعی در است که به طور طب Cydalima perspectalis به گزارش ایرنا، آفت مذکور گونه ای پروانه با نام علمی. اعالم می شود

در آلمان و سپس در چند کشور اروپایی طغیان کرد و از نیمه دوم  758۹شرق آسیا زندگی می کند و نخستین بار در سال 

خردادماه امسال در بخشی از اراضی جلگه ای و جنگلی گیالن و مازندران دیده شد که تاکنون خسارت زیادی به درختان شمشاد 

هکتار از اراضی جنگلی این شهرستان را  7۹۵هزار هکتار است که در این میان بیش از  5۵ا مناطق جنگلی آستار. وارد کرده است

هکتار از اراضی جلگه ای و جنگلی شمشاد به  ۹۵۵همچنین طبق آمارها بیش از سه هزار و . درختان شمشاد تشکیل می دهند

 .به طور کامل خشک شده است( شب پره)دلیل شیوع آفت برگ خوار 

 .اواخر خردادماه سال جاری حدود هشت هزار هکتار از اراضی جلگه ای و جنگلی شمشاد را تحت تاثیر قرار داده است این آفت از

درختی همیشه سبز و بومی جنگل های هیرکانی در شمال ( Buxus hyrcana) شمشاد هیرکانی با نام علمی بوکسوس هیرکانا

 . قرار دارد( IUCN) راض اتحادیه بین المللی حفظ طبیعتایران است که در فهرست گونه های گیاهی در خطر انق
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 انتصابات

 فارس - ۶۰/۵۰/۵۹:  تاریخ

  مدیرکل دفتر تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی منصوب شدمدیرکل دفتر تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی منصوب شد
م وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی، مدیرکل دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع، تنظیم بازار و ذخایر طی حکمی از سوی قائم مقا 

به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد  خبرگزاری فارسبه گزارش گروه اقتصادی . راهبری وزارت جهاد کشاورزی منصوب شد

اکبر مهر فرد قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی، مسعود بصیری را به عنوان مدیرکل دفتر برنامه ریزی  لیکشاورزی، ع

امیدوارم با بکارگیری تمامی ظرفیت های :در بخشی از این حکم آمده است.تامین،توزیع،تنظیم بازار و ذخایر راهبردی منصوب کرد

های انتقال یافته به وزارت متبوع در  های مرتبط و همکاران عزیز در انجام بهینه ماموریتموجود و همکاری و همدلی همه واحد

 .چارچوب قانون تمرکز و سایر مقررات موضوعه و در جهت خدمت به ملت شریف ایران و کشاورزان عزیر موفق و موید باشید

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http75۵۹۵۹۵0۵۵۵۹48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950526000578


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 ارم مرداداهم اخبار کشاورزی هفته چه 

 

51 
 

 انتصابات
 آیانا - ۵۹۶۰مرداد  ۵۹: تاریخ

  مدیرکل برنامه ریزی تامین ،تنظیم بازار و ذخایر راهبردی وزارت جهاد کشاورزی منصوب شدمدیرکل برنامه ریزی تامین ،تنظیم بازار و ذخایر راهبردی وزارت جهاد کشاورزی منصوب شد

گانی و صنایع وابسته؛ مدیرکل دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع، طی حکمی از سوی قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازر

 .تنظیم بازار و ذخایر راهبردی وزارت جهاد کشاورزی منصوب شد

طی حکمی از سوی قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی، مدیرکل دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع، تنظیم 

 .ورزی منصوب شدبازار و ذخایر راهبری وزارت جهاد کشا

به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، علی اکبر مهر فرد قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی، 

 .مسعود بصیری را به عنوان مدیرکل دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع، تنظیم بازار و ذخایر راهبردی منصوب کرد

امیدوارم با بکارگیری تمامی ظرفیت های موجود و همکاری و همدلی همه واحدهای مرتبط و : مده استدر بخشی از این حکم آ

همکاران عزیز در انجام بهینه ماموریت های انتقال یافته به وزارت متبوع در چارچوب قانون تمرکز و سایر مقررات موضوعه و در 

 .وید باشیدجهت خدمت به ملت شریف ایران و کشاورزان عزیر موفق و م

/news/fa/ir.iana.www//:http55750D%/۵%8۹%D8%DB%AF%8C 
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 بازار و قیمت ها

 فودپرس ۵۹۶2مرداد ماه  ۵3ک شنبه 

  ذخایر استراتژیک کاالیی کجاست؟ذخایر استراتژیک کاالیی کجاست؟//باال رفتباال رفتقیمت کاالهای اساسی باز هم قیمت کاالهای اساسی باز هم 

ها قرار دارد و تنظیم نامناسب  کند؛ اما معیشت مردم همچنان زیر چرخ گرانی اگرچه آمارها کاهش تورم را روایت می <مواد غذایی

 .کند بازار برخی کاالها، جای خالی توزیع به موقع ذخایر استراتژیک کاالیی را نمایان می

هر جا که موضوع تنظیم بازار پیش . ا است که توپ سرگردانی میان دو وزارتخانه صنعت و کشاورزی استتنظیم بازار ماهه 

ها بدون نظارت و یا حتی گزارش مشخصی از سوی دولت به  آید، تقریبا متولی مشخصی در مقابل مردم پاسخگو نیست و گرانی می

ت که باالخره نظارت بازار با چه مقامی است و تامین و توزیع کاالها با چه هنوز معلوم نیس. شود آید و در بازار ماندگار می مردم، می

 ای؟ وزارتخانه

 روزهای سرگردانی تنظیم بازار

کننده، بازار را به دست بگیرد و  البته اگر قانون مالک باشد، حتما باید وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی و مسئول تنظیم

گذرد، حرکات  قل در ماههای گذشته و از زمان سپردن این مسئولیت به وزارت جهادکشاورزی میهدایت کند، اما آنگونه که حدا

منفعاالنه سبب شده تا بازار اکثر روزها را با وضعیت پرتالطمی سپری کند ؛ تالطمی که اگرچه ممکن است نمود زیادی نداشته 

 .مشهود است این نوسانات در گزارشات بانک مرکزی هم . ندز باشد، اما به هرحال نوسانات گسترده کاالیی را هر هفته رقم می

برای تمام دولتها همواره یک  است چرا که این ذخایر  عدم استفاده مناسب و به موقع از ذخایر استراتژیک  نکته حائز اهمیت 

ههای گذشته نشان داد که وزارت با این وجود اما تجربه گرانی برنج و شکر در ما. بازوی مناسب اجرایی جهت تنظیم بازار بوده است

برنج و  کرد، بازار  به موقع از این ذخایر استفاده می جهادکشاورزی در مدیریت استفاده از این ذخایر دچار ضعف است چرا که اگر 

  .شکر آن روزهای بحرانی را تجربه نمی کرد

اوضاع بحرانی بازار را هدایت کنند؛ حتی توزیع هر چند  اند تمام اینها در شرایطی است که همیشه ذخایر استراتژیک کاالیی توانسته

 .شود اما مدتها است که چنین نمی. اندک این ذخایر در بازار توانسته قیمتها را بشکند و اجازه باال رفتن نرخ در بازار را ندهد

 یابد ذخایر استراتژیک کاالهای اساسی کاهش می

تواند  دستور کاهش ذخایر کاالهای استراتژیک را صادر کرده که خود می شاورزی این در شرایطی است که به تازگی، وزیر جهاد ک

ها، به شدت بازار را تحت رصد دارند و هر زمان که  هایی در بازار در آینده شود؛ چراکه دالالن و واسطه منجر به بروز تنش

در اینجا است که . دهند نفع خود تغییر میشوند و شرایط را به  کوچکترین کمبودی را در بازار احساس کنند، وارد عمل می

 .روند های دولت به شمار می کنندگان متضرران اصلی سیاست مصرف

نکته حائز اهمیت در این زمینه، آن است که قیمت مواد غذایی در بازارهای جهانی، مدتها است که به کمترین نرخ خود رسیده و 

ای استراتژیک باشد تا دولت بتواند با صرف منابع کمتر، کاالی بیشتری را ذخیره سازی کااله شاید اکنون، بهترین زمان برای ذخیره

کند که تولید  در این میان البته وزارت جهاد کشاورزی در کاهش میزان ذخایر استراتژیک کاالها، به این نکته هم اشاره می. کند

به نشان داده که هیچگاه آمار درستی از میزان تولید و مصرف ای هست که بتواند نیاز بازار را تامین کند، اما تجر داخلی به اندازه

 .کند کاالها در دست نیست و همین موضوع مشکالت زیادی را همیشه پیش روی تنظیم بازار ایجاد می

در این میان آمارهای مراجع رسمی هم نشانگر این است که قیمت کاالهای اساسی ظرف ماههای گذشته به صورت مرتب افزایش 

های  نمونه بارز آن هم شکر است که طی هفته. ه و حتی هنوز هم بر سر تامین برخی کاالهای اساسی مشکالتی وجود داردیافت
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هایی در بازار بر سر تامین  گذشته نوسانات زیادی را به خود دیده و اکنون، بعد از آنکه دولت قیمت را مصوب کرد، هنوز هم چالش

 .آن وجود دارد

 ها نیروایت بازار از گرا

رسد که باید دولت صراحتا در خصوص تنظیم بازار فکری کرده و شاید هم تلنگری به متولیان زند تا اوضاع  به هرحال به نظر می

ای  های میدانی خبرنگار مهر از فروشگاههای زنجیره بررسی. تر دنبال کنند تامین و توزیع کاال و نظارت بر قیمت را به صورت جدی

ها سبب وسواس زیاد  به خصوص اینکه همین گرانی. دهد وس قیمت کاالهای اساسی در بازار را نشان میبه خوبی افزایش محس

 .زند مردم در خرید کاالهای اساسی شده و به نوعی به رکود هم دامن می

 گوشت قرمز

هزار و  5۹ساله ممتاز تومان، ران گو ۵۵۵هزار و  ۵4نشانگر این است که هم اکنون هر کیلوگرم گوشت چرخکرده ممتاز گوساله 

 70گرمی  8۵۵تومان، ران گوسفندی  0۵۵هزار و  50تومان، راسته گوساله ممتاز  ۵۵۵هزار و  5۵تومان، خورشتی گوساله  ۵5۵

 .تومان است 4۵۵هزار و 

ومان، ت ۹۹۵هزار و  ۵4تومان، چرخکرده مخلوط گوساله و گوسفند  4۵هزار و 5۵همچنین قیمت هر کیلوگرم آبگوشتی گوسفندی 

تومان و مغز ران  ۵۵۵هزار و  ۹۵گرمی  8۵۵تومان، گل ماهیچه سردست گوسفندی  5۵۵هزار و  54گل ماهیچه گوساله 

تومان و فیله گوسفندی یک  ۵5۵هزار و  7۵گرمی  8۵۵تومان، ماهیچه پلویی گوسفند  ۵8۵هزار و  ۹۵گرمی  8۵۵گوسفندی 

 .تومان است 4۵۵هزار و  47کیلوگرمی 

 مرغمرغ و تخم 

هزار و  ۵۵گرمی سینه مرغ بدون پوست  78۵۵بررسی های میدانی مهر از فروشگاههای زنجیره ای نشانگر این است که هر بسته 

تومان، چرخکرده سینه و ران  ۵7۵هزار و  78گرمی  ۵۵۵تومان، فیله ساده  ۵۹۵هزار و  ۵7گرمی  78۵۵تومان، مغز ران  87۵

 ۵۵۵تومان، جوجه کباب بی استخوان  47۵هزار و  ۵7گرمی  78۵۵تومان، ران و سینه  87۵۵بدون پوست و استخوان نیم کیلویی 

 .تومان است ۵07۵تومان و بال مرغ  ۹۵۵هزار و  7۵تومان، بازوی مرغ  ۵۵۵هزار و  70گرمی 

 .تومان است 8۵۵هزار و  77عددی  5۵تومان و  5۵۵۵عددی تخم مرغ  0همچنین قیمت هر بسته 

 لبنیات

 7۹۵۵درصد چربی 7.۹تومان، شیر نایلونی  70۵۵درصد چربی ۵.۹لیتر 7.۹تومان، شیر استریل  ۵5۵۵گرمی  7۵۵قیمت کره 

گرمی  7۵۵ای  تومان، پنیر خامه 77۵۵گرمی  7۵۵تومان، پنیر یواف  4۹۵۵درصد چربی  ۹گرمی  7۹۵۵تومان، ماست سون 

تومان، پنیر پاستوریزه یواف  70۵۵گرمی  7۵۵ر پروبیوتیک تومان، پنی 50۵۵درصد چربی 7۹تومان، پنیر پاستوریزه فتا  4۵۵۵

 .تومان است 4۵۵هزار و 77تومان، پنیر تازه محلی هر نیم کیلوگرم  75۵۵گرمی  7۵۵تومان، پنیر کم نمک  7۵۵۵گرمی  7۵۵

 همچنین خامه عسلی و خامه. تومان است 78۹۵گرمی ۵۹۵تومان، کشک سنتی  7۹۵هزار و 0گرم  ۹۵۵ای  کشک شیشه

 .تومان است 75۵۵گرمی نیز  7۵۵کاکائویی 

 برنج

ممتاز  کیلویی  7۵تومان، طارم معطر  ۹۵۵هزار و 74کیلویی  ۹هزار تومان، طارم دمسیاه 4۵هر کیسه ده کیلویی برنج پرمحصول 

هندی تومان،  ۹۵۵هزار و  7۵5کیلویی  7۵تومان، شیرودی  ۹۵۵هزار و  0۵کیلویی  ۹هزار تومان، هاشمی درجه یک  75۵

 .هزار تومان است ۹7کیلویی  ۹تومان و رمضانی  ۹۵۵هزار و  78کیلویی  ۵سوپرباسماتی 
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هزار و  75لیتری  ۵.4هزار تومان، روغن  78گرمی 78۹تومان، روغن کنجد  7۵۵۵گرمی آفتابگردان 87۵هر بطری روغن مایع 

گرمی  ۹۵۵تومان، روغن جیوانی  74۹۵گرمی  ۵۵۵هزار تومان، روغن سرخ کردنی  ۵4تومان، روغن سبوس برنج یک لیتری  48۵

 .تومان است ۹۵۵هزار و  7۵

 حبوبات و رب گوجه فرنگی

هزار و  7۵تومان، لوبیا چیتی  ۵۹۵۵تومان، عدس  5۵۵هزار و  7۵هزار تومان، لوبیا کشاورزی  77گرمی نخود  ۵۵۵قیمت هر بسته 

 8۵۵هر قوطی رب . تومان است ۹۵۵هزار و  4تومان و لپه باقال  ۵۵۵و  هزار ۵تومان، لوبیا قرمز  ۵۵۵هزار و  77تومان، لپه  ۵۵۵

 .تومان است ۹0۵۵گرمی نیز 

 قند و شکر و خرما

 .تومان است50۵۵گرمی نیز  4۵۵تومان و قند شکسته  55۵۵گرمی ۵۵۵قیمت هر بسته شکر 

b=Id?aspx.Post/ir.foodpress//:http۹fcc07۵0bdb78c8acfdbc 
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 بازار و قیمت ها
 آیانا - ۵۹۶۰مرداد  ۵۰: تاریخ

  ثبات قیمت گوشت قرمز و کاهش نرخ گوشت مرغثبات قیمت گوشت قرمز و کاهش نرخ گوشت مرغ

هد قیمت مرداد ماه جاری در تهران نشان می د ۵۵گروه مواد خوراکی در هفته منتهی به  77آمار بانک مرکزی از خرده فروشی 

 .درصد کاهش یافته است 0.۵گوشت قرمز ثابت بوده و نرخ گوشت مرغ 

مرداد ماه جاری در تهران نشان می  ۵۵گروه مواد خوراکی در هفته منتهی به  77آمار بانک مرکزی از خرده فروشی  -ایرنا -تهران

 .درصد کاهش یافته است 0.۵دهد قیمت گوشت قرمز ثابت بوده و نرخ گوشت مرغ 

ساس این گزارش، جداول آماری بانک مرکزی از میانگین قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران نشان می دهد برا

 .قیمت هفت گروه کاالیی افزایش یافته، سه گروه ثابت مانده و یک گروه نیز کاهش داشته است

 ۵.۵درصد، میوه های تازه  7.0درصد، حبوب  ۵.7درصد، برنج  7.8بر این اساس در دوره گفته شده، میانگین قیمت تخم مرغ 

 .درصد افزایش داشته است 7.7درصد و روغن نباتی  7.۹درصد، قند و شکر  5درصد، سبزی های تازه 

 .درصدی را تجربه کرده است 0.۵قیمت گروه لبنیات، گوشت قرمز و چای در هفته یاد شده ثابت مانده و گوشت مرغ کاهش 

 لبنیات و تخم مرغ

 .گروه لبنیات بهای تمام اقالم این گروه نسبت به هفته قبل بدون تغییر بوددر 

 .هزار ریال فروش رفت 77۵هزار تا  ۵۵درصد افزایش داشت و شانه ای  7.8قیمت تخم مرغ معادل 

  برنج و حبوب

 .اقالم این گروه ثابت بوددرصد افزایش یافت و قیمت سایر  ۵.5در این هفته در گروه برنج بهای برنج داخله درجه دو معادل 

درصد تا  ۵.0درصد کاهش و بهای سایر اقالم این گروه بین  ۵.7در گروه حبوب بهای لپه نخود بدون تغییر بود، قیمت نخود معادل 

 .درصد افزایش داشت 0.4

 میوه ها و سبزی های تازه 

اقالم میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر  سایر. در هفته مورد بررسی در میادین زیر نظر شهرداری گیالس عرضه نمی شد

 .کیفی در مقایسه با سایر میوه فروشی ها متفاوت بودند به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار عرضه می شدند

درصد ،  ۵.۹میوه فروشی های سطح شهر اقالم میوه و سبزی تازه عرضه می کردند که در گروه میوه های تازه قیمت هلو معادل 

 .درصد افزایش یافت ۵۵.0درصد تا  7.0درصد کاهش ولی بهای سایر اقالم این گروه بین  7.۵درصد و موز  77.7انگور 

درصد افزایش و بهای سایر  ۵.۵درصد، بادنجان و سبزی های برگی هر کدام  77.۵در گروه سبزی های تازه قیمت خیار معادل 

 .درصد کاهش داشت ۵.4درصد تا  ۵.5اقالم این گروه بین 

 گوشت قرمز و گوشت مرغ

درصد کاهش  0.۵در هفته مورد گزارش قیمت گوشت گوسفند و گوشت تازه گاو و گوساله ثابت بود و بهای گوشت مرغ معادل 

 .یافت

  قند شکر چای و روغن نباتی

درصد  ۵.8و روغن نباتی مایع درصد  ۵.۵درصد، روغن نباتی جامد  7.0درصد، شکر  7.۹در هفته یاد شده قیمت قند معادل 

 .افزایش داشت و بهای چای خارجی بدون تغییر بود

 تغییر ساالنه
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درصد، برنج  ۵۹.۵درصد، تخم مرغ  5.۹براساس اعالم بانک مرکزی در یکساله منتهی به بیست و دوم مرداد ماه، گروه لبنیات 

 0۵.۵درصد، قند و شکر  78درصد، گوشت مرغ  ۵.5ز درصد، گوشت قرم 74.0درصد، میوه های تازه  ۵8.5درصد، حبوب  7۹.5

 .درصد کاهش داشتند ۹.7درصد افزایش قیمت و نرخ گروه سبزی های تازه  ۵.۵درصد و روغن نباتی  77.8درصد، چای 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۵۹۶۰مرداد  ۵۲: تاریخ

  شفافیت قیمت با عرضه مرغ در بورس کاال میسر استشفافیت قیمت با عرضه مرغ در بورس کاال میسر است

عرضه مرغ در بورس کاال محلی برای شفافیت قیمت و پرداخت به موقع بهای :رئیس انجمن پرروش دهندگان مرغ گوشتی گفت

 .تمرغ خریداری شده به مرغداران اس

اقتصادی باشگاه گروه  صنعت، تجارت و کشاورزیمحمد یوسفی رئیس انجمن پرروش دهندگان مرغ گوشتی در گفتگو با خبرنگار 

عرضه مرغ در بورس کاالمزیت های فراوان دارد و انجمن به : داشت با اشاره به عرضه مرغ در بورس کاال اظهار خبرنگاران جوان،

 .سبب ایجاد امنیت و به ثمر رسیدن تولید از این موضوع استقبال می کند

 .و پرداخت به موقع بهای مرغ خریداری شده به مرغداران است عرضه مرغ در بورس کاال محلی برای شفافیت قیمت : وی افزود

خریداران با مراجعه به سایت : عرضه مرغ در بورس کاال تاثیری بر کاهش و افزایش قیمت ها ندارد، ادامه دادیوسفی با بیان اینکه 

 .می توانند از قیمت ها اطالع پیدا کنند ضمن آنکه قیمت ها تابع عرضه و تقاضا است

تن مرغ به بورس عرضه کرده  ۹ در حال حاضر شرکت پشتیبانی امور دام: رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی تصریح کرد

 .که امیدواریم این امر به سبب تضمین بهای پرداختی خرید به مرغداران و کاهش نگرانی آنها از دریافت مطالباتشان ادامه یابد

 عرضه مرغ در بورس کاال افت قیمت را رقم زد 

اقتصادی باشگاه خبرنگاران گروه  صنعت، تجارت و کشاورزیعباس والوزی معاون شرکت پشتیبانی امور دام در گفتگو با خبرنگار 

از سوی شرکت پشتیبانی در بورس به فروش رسیده  تن مرغ  0۵الی  ۹۵طی ده روز گذشته به طور متوسط روزانه : ، گفتجوان

ورس کاال بازاری شفاف و قابل دسترس برای همه افراد است که از این رو در نظر داریم سایر محصوالت در بورس ب: وی افزود.است

در حال حاضر به جای خرید تضمینی ،جو در بورس : والوزی با اشاره به عرضه سایر محصوالت در بورس کاال بیان کرد.عرضه نماییم

 .آنچه که در بورس به فروش می رسد به کشاورزان پرداخت می شودکاال عرضه می شود و مابه التفاوت آن با هر 

ذرت با قیمت هر کیلو  : معاون شرکت پشتیبانی امور دام با بیان اینکه جای نگرانی در خصوص عرضه ذرت وجود ندارد، ادامه داد

تواند کنترل و تعادل قیمت ها را به  تومان در بورس به مرغداران و دامداران صاحب پروانه فعال عرضه می شود که این امر می 8۹۵

اگر عرضه مرغ از سوی شرکت پشتیبانی در بورس : وی در خصوص تاثیر عرضه مرغ در بورس کاال تصریح کرد.همراه داشته باشد

 .کاال صورت نمی گرفت مطمئنا قیمت ها از این رقم فراتر می رفت

می توانند  غ گرم تفاوتی ندارد ومصرف کنندگان با خیالی آسوده گفتنی است که مرغ های منجمد از نظر کیفیت و سالمت با مر

  .اقدام به خرید مرغ منجمد نمایند

/news/fa/ir.yjc.www//:http۹4۵48۵4D%/8%B7%D۵ 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۵۹۶۰مرداد  ۹۵: تاریخ

  نارنگی به بازار می آیدنارنگی به بازار می آید/ / ین تحوالت بازار میوه های ممنوعهین تحوالت بازار میوه های ممنوعهآخرآخر

در حال حاضر عمده میوه های خارجی موجود در بازار پرتقال مصری،لیموترش برزیل،آووکادو و : رئیس اتحادیه میوه و سبزی گفت

اقتصادی گروه صنعت، تجارت و کشاورزی حسین مهاجران رئیس اتحادیه میوه و سبزی در گفتگو با خبرنگار .زغال اخته ترک است

با وجود ثبات حاکم بر قیمت ها و کیفیت باالی محصوالت : با اشاره به وضعیت قیمت میوه اظهار داشت باشگاه خبرنگاران جوان،

 .ر می برد و تنها می توان افزایش تولید بیش از مصرف را دلیل این امر دانسعرضه شده، بازار در رکود به س

طی چند روز اخیر پیش بینی می شد که انار به بازار مصرف برسد اما هم : وی از ورود نارنگی ژاپنی به بازار مصرف خبر داد و گفت

 .ازار بیایدروز آینده به ب ۹اکنون این محصول به دست نیامده، اما نارنگی ژاپنی طی 

هزار تومان،آلبالو بذر  0هزار تومان،آلبالو بذر خارجی  7۵نرخ هر کیلو گیالس : مهاجران با اشاره به قیمت انواع میوه بیان کرد

 ۵۵۵هزار و  ۵الی  8۵۵تومان، طالبی و خربزه  0۵۵هزار تومان،هندوانه  0هزار تومان، هلو، سیب گالب،شبرنگ و انگور  4داخلی 

الی سه هزار تومان،سیب زمینی و  ۵۵۵تومان،خیار گلخانه هزار و  ۵۵۵الی هزار و  7۵۵هر کیلو گوجه : وی ادامه داد.تومان است

 .تومان به فروش می رسد ۵۵۵الی هزار و  8۵۵پیاز 

ای خارجی در حال حاضر عمده میوه ه: رئیس اتحادیه میوه و سبزی با بیان اینکه زغال اخته ترک در بازارعرضه شده، تصریح کرد

 .موجود در بازار پرتقال مصری،لیموترش برزیل،آووکادو و زغال اخته ترک است

/news/fa/ir.yjc.www//:http۹475۵7۵D%/8%A۵% 
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 برنامه و سیاست ها

 فارس - ۶۰/۵۰/۵۲:  تاریخ

  های طیور در فاز اول اجرا های طیور در فاز اول اجرا   کشتارگاهکشتارگاه/ / گیرندگیرند  شیالت و فرآوری مواد پروتئینی کد نظارت شرعی میشیالت و فرآوری مواد پروتئینی کد نظارت شرعی می  ها، مراکزها، مراکز  تمام کشتارگاهتمام کشتارگاه
 4۵۵کد نظارت شرعی از امروز رونمایی شده و قرار است به : مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان دامپزشکی کشور گفت

به گزارش خبرنگار کشاورزی . هستند، این کد اختصاص یابد مرکز که ناظر شرعی ما حضور دارد و دارای پروانه بهداشتی هم

اهلل عالمی نماینده ولی  ، پیش از ظهر امروز کد نظارت شرعی در همایش مدیریت و فرهنگ جهادی با حضور آیتخبرگزاری فارس

تدوین این کد به ارتقاء .صالحی رئیس سازمان شیالت رونمایی شد فقیه در وزارت جهاد کشاورزی، خلج رئیس سازمان دامپزشکی و

ها ذبح شده و یا در مراکز فرآوری مواد پروتئینی از جمله سوسیس و کالباس تهیه  سالمت و بهداشت محصوالتی که در کشتارگاه

 .تواند از حالل بودن محصول اطمینان حاصل کند کننده می کند و مصرف شوند، کمک می می

کالنتری مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان دامپزشکی کشور در مورد جزئیات کد نظارت شرعی به خبرنگار فارس حمزه 

گیرد که هم ناظر شرعی در آنجا به طور دائم حضور داشته باشد و هم آن  کد نظارت شرعی به محصوالت و مراکزی تعلق می: گفت

 .مرکز پروانه بهداشتی دریافت کرده باشد

 77آوری و فرآوری مواد پروتئینی از جمله سوسیس و کالباس از تاریخ  ها، مراکز صید و مراکز عمل تمام کشتارگاه: وی افزود

شوند که ما پیش از این هیچ نشانی برای  طبق مصوبه مجلس مشمول قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید می 88اسفندماه سال 

 .حضور ناظران به عنوان کد نداشتیم

تواند به صادرات  این کد عالوه بر رهگیری کاال و تأیید نظارت، می: نتری به مزایای کد نظارت شرعی اشاره کرد و گفتکال

محصوالت پروتئینی و کشتارهای طیور و دام به کشورهای اسالمی کمک دوچندانی کند، چرا که ما پیش از این هیچ برندی در این 

 .کردیم تعریف میزمینه نداشتیم و باید مجدد کد جدیدی 

ها قبل از تدوین کد نظارت شرعی، از کدها و برند کشورهای خارجی مانند مالزی و ترکیه استفاده  برخی کشتارگاه: وی اضافه کرد

 .کردند که بیشتر کدهای متفرقه بود می

نظارت شرعی بر ذبح و صید مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان دامپزشکی همچنین از توافق با مؤسسه استاندارد برای 

به زودی در هفته دولت، کد استاندارد ملی حالل نیز در کنار کد نظارت فرعی قرار خواهد گرفت که در امور : اشاره کرد و گفت

 .نظارت شرعی بر اینگونه محصوالت را تسهیل خواهد کرد

 .رآوری مواد پروتئینی کشور مستقر هستندهای دام و طیور و ف ناظر شرعی در کشتارگاه 4۵۵اکنون  به گزارش فارس، هم
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 برنامه و سیاست ها
 فارس - ۶۰/۵۰/۹۵:  تاریخ

  ین دو طرف اجرا شود ین دو طرف اجرا شود نامه تجارت آزاد بنامه تجارت آزاد ب  ایران از عراق خواست موافقتایران از عراق خواست موافقت
ها  اند، از عراقی رئیس سازمان توسعه تجارت در دیدار با هیأت عراقی که به منظور خرید مصالح ساختمانی به کشورمان سفر کرده

 . نامه تجارت آزاد را اجرا کنند خواست برای توسعه روابط اقتصادی بین دو کشور تفاهم

مقام وزارت تجارت  راد در دیدار با قائم افخمی... ا به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت، ولی خبرگزاری فارسبه گزارش 

و در جریان نمایشگاه اختصاصی ایران در بغداد به امضای مقامات دو  ۵5ای که در سال  عراق و هیات همراه با اشاره به توافقنامه

 .نامه تجارت آزاد را که به امضای دو طرف رسیده به اجرا درآورد زایش حجم تجارت باید موافقتبرای اف: طرف رسید، گفت

ای را  توان با تجارت ترجیحی آغاز کرد و به صورت متقابل دیوار تعرفه برای شروع این فرایند می: رییس سازمان توسعه تجارت افزود

 .در مورد برخی کاالها کاهش داد

تر کرده است،  های اقتصادی دو جانبه را به صرفه جواری ایران و عراق و مرز طوالنی بین دو کشور همکاریوی با بیان اینکه هم

وظیفه ما این است که روابط اقتصادی و تجاری دو کشور را در سطح روابط سیاسی ارتقا دهیم و در همین راستا : اظهار داشت

 .های تجاری دچار اختالل نشود ت به طرف مقابل اعالم بشود، تا برنامهانتظار داریم، هرگونه تغییر مقررات و قوانین به سرع

راد به الزام ارائه گواهی مبدا از سوی تجار ایرانی اشاره کرد و خواستار آن شد که به منظور سهولت روند تجارت، طرف عراقی  افخمی

این طریق از مراجعت بی مورد تجار ایرانی به سفارت  کارشناسانی را برای تایید مدارک و یا دریافت وجه در مرزها مستقر کند و از

 .عراق در تهران جلوگیری شود

وی همچنین به هیات عراقی پیشنهاد کرد که عالوه بر مذاکره و خرید مصالح ساختمانی ایران، در مورد صنایع غذایی به خصوص 

 .های ایرانی داشته باشند روغن، برنج، آرد و شکر نیز مذاکراتی را با طرف

بازسازی این : معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران همچنین به موضوع بازپسگیری مناطق عراق از داعش اشاره کرد و گفت

 .توانند در این زمینه نقش مثبتی ایفا کنند های ایرانی می ریزی و کار و تالش زیادی دارد و شرکت مناطق نیاز به برنامه

مقام وزارت تجارت عراق که ریاست هیات اعزامی از این کشور را نیز بر عهده داشت،  قائم« ولید حبیب الموسوی»در این دیدار 

ایران نقش بسزایی در : راندن داعش از سه استان شمالی این کشور، گفت  های ایران برای عقب ضمن تشکر از مواضع و کمک

 .ا افزایش تبادالت تجاری با ایران استه شکست داعش در عراق داشته به همین دلیل ذهنیت و سمت و سوی فکری عراقی

حضور : وی با اشاره به حضور مدیرعامل شرکت مصالح ساختمانی عراق در هیات تجاری همراه، در مورد اهداف سفر به ایران گفت

 .این هیات حلقه اساسی برای خرید مصالح ساختمانی مورد نیاز عراق از ایران است

ساله  ۹۵این شرکت دولتی با سابقه فعالیت : انی وزارت تجارت عراق را معرفی کرد و گفتالموسوی در ادامه شرکت مصالح ساختم

درصد واردات عراق توسط این شرکت  ۵۵های خاورمیانه است که حتی در زمان حکومت حزب بعث نیز  ترین شرکت یکی از قدیمی

های بروزی  ها عراق شعبه دارد و از زیرساخت ستانشرکت مصالح ساختمانی وزارت تجارت عراق در تمام ا: وی افزود.شد انجام می

 .مانند انبار برخوردار است و به دلیل دولتی بودنش بسیاری از مردم عراق تمایل دارند مایحتاج خود را به وسیله آن تامین کنند

های ساختمانی، میلگرد  و سازهآالت  اتیلن، آهن های پلی ما هم اکنون نیاز فوری به خرید درب و پنجره، لوله: الموسوی اظهار داشت

های توانمند ایرانی، این نیازها را به  و کاشی و سرامیک داریم و امیدواریم در جریان این سفر و بازدید از کارخانجات و شرکت

های ایرانی نمایندگی انحصاری محصوالت خود را  مقام وزارت تجارت عراق همچنین پیشنهاد کرد، شرکت قائم.سرعت تامین کنیم

 .به شرکت مصالح ساختمانی عراق اعطا کنند، تا این شرکت برای آنها بازاریابی کند

http://www.farsnews.com/
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مرزهای شمالی غیررسمی است به همین : وی همچنین پیشنهاد فعال کردن مرزهای میانی و جنوبی عراق را مطرح کرد و گفت

 .استفاده سودجویان شده استشود که موجب سوء دلیل بسیاری از کاالها بدون نظارت از این مرزها وارد عراق می

: عدنان جاسم الشریفی مدیرعامل شرکت تجاری مصالح ساختمانی نیز در این نشست با تشریح برخی وظایف شرکت متبوعش گفت

 .ما تمایل داریم که بخش اعظم کاالهای مصرفی بازار عراق به ویژه مواد اولیه و مصالح ساختمانی را از ایران تامین کنیم

ایران برای حضور و ماندگاری در بازار عراق رقبای سرسختی مانند عربستان، ترکیه و چین را پیش رو دارد و این : دوی عنوان کر

کنند، به همین دلیل ما انتظار داریم که طرف ایرانی با توجه به  کشورها برای حذف اجناس ایرانی از بازار عراق تالش بسیاری می

 .خت وجه، پیشنهادات خود را مطرح کند تا بتوانیم از این مشکل عبور کنیمسه عامل کیفیت، قیمت و چگونگی پردا

تا برگزاری این : ای نزدیک اشاره کرد و گفت در آینده« بازسازی مناطق آزاد شده عراق»وی به برگزاری نمایشگاهی با عنوان 

ن بسیار محدود است که امیدواریم در این سفر نمایشگاه فرصت زیادی باقی نمانده به همین دلیل فرصت ما برای خرید کاال از ایرا

 .نتیجه دلخواه حاصل شود

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت، هیات عراقی در ادامه سفر به ایران بازدید از چندین کارخانه ساخت مصالح 

 .ساختمانی و مذاکره با مسئوالن آنها را در برنامه خود دارد
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 برنامه و سیاست ها
 فارس - ۶۰/۵۰/۵۰:  تاریخ

  مجلسمجلس  ۵۵۵۵پرونده زمین خواری روی میز کمیسیون اصل پرونده زمین خواری روی میز کمیسیون اصل   5۵5۵وجود وجود 
 . ونده زمین خواری در این کمیسیون خبر دادپر 5۵مجلس از وجود  ۵۵سخنگوی کمیسیون اصل  

 5۵تعداد : گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار پارلمانی  بهرام پارسایی نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسالمی در گفت

های شمالی کشور و به ویژه  ها مربوط به استان ن پروندهوجود دارد که عمده ای ۵۵پرونده در حوزه زمین خواری در کمیسیون اصل 

 .کالردشت است

در حال بررسی است و پس  ۵۵های نجومی و مسکن مهر در کمیسیون اصل  در حال حاضر دو پرونده در ارتباط با حقوق: وی افزود

 .خواهد گرفتهای مربوط به زمین خواری در دستور کار برای بررسی قرار  از نهایی شدن این دو پرونده

پرونده از دوره نهم مجلس شورای اسالمی به دوره فعلی در  7۹۵۵حدود : مجلس اظهار داشت ۵۵سخنگوی کمیسیون اصل 

 .های مربوط به موضوعات ملی در اولویت قرار گیرد کمیسیون اصل نود منتقل شده و اولویت کار بر این است که پرونده
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۵۹۶۰مرداد  ۵۹: تاریخ

نبود نبود دلیل دلیل   بالتکلیفی داوطلبان کشت فراسرزمینی، بهبالتکلیفی داوطلبان کشت فراسرزمینی، به/ / نداریمنداریم  ۵۹۵۹  --  ۵0۵0آوردی از کشت فراسرزمینی در سال زراعی آوردی از کشت فراسرزمینی در سال زراعی   راهراه

  نامه اجرایینامه اجرایی  آیینآیین

نامه اجرایی  کشت فراسرزمینی با وجود این که با توجه ویژه دولت یازدهم و شخص وزیر جهاد کشاورزی همراه شده، اما هنوز آیین

 .شده را بالتکلیف گذاشته است های از پیش تعیین آن تدوین نشده و نبود مسئولی در معاونت زراعت جهاد کشاورزی، برنامه

نامه اجرایی آن تدوین نشده  رزمینی با وجود این که با توجه ویژه دولت یازدهم همراه شده، اما هنوز آیینکشت فراس

 .شده را بالتکلیف گذاشته است های از پیش تعیین و نبود مسئولی در معاونت زراعت جهاد کشاورزی، برنامه

وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این مطلب  ، امروز در گفتمسئول سابق کشت فراسرزمینی معاونت امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی

با وجود آنکه کشت فراسرزمینی مورد توجه شخص وزیر جهاد کشاورزی قرار دارد، اما هیچ اقدام عملیاتی برای تدوین : گفت

 .نامه اجرایی انجام نشده است آیین

آوردی از این نوع  هیچ ره ۵۹ - ۵0، باعث شده که برای سال زراعی نامه تفاوتی مسئوالن در تدوین این آیین بی: آذر افزود مجید رزم

 .کشت نداشته باشیم

کردند، اما با قانونی شدن آن، هر اقدامی نیازمند اخذ  در گذشته داوطلبان برای کشت فراسرزمینی اقدام می: وی خاطرنشان کرد

 .مجوز از وزارت جهاد کشاورزی شده است

نامه اجرایی کشت فراسرزمینی نیاز به وجود حداقل چهار اداره و دفتر مستقل است که پیگیر اعتبارات  در آیین: آذر ادامه داد رزم

 .ها باشد نامه ها و تدوین آیین مورد نیاز، مسائل مربوط به وزارت امور خارجه، تأمین نهاده

را دارد، اما با مسکوت ماندن اقدامات های زیادی برای اج با وجود اینکه کشت فراسرزمینی پتانسیل: وی در پایان تصریح کرد

 .برند سر می اجرایی، داوطلبان این نوع کشت و کار در بالتکلیفی به

شده  های تدوین گفتنی است، از زمانی که مسئول کشت فراسرزمینی بازنشسته شده، در این معاونت، هیچ فردی برای اجرای برنامه

 ./تعیین نشده است
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا -۵۹۶۰مرداد  ۵۲

رشته در رشته در   7777رشته در زمینه کشاورزی، رشته در زمینه کشاورزی،   5۵5۵رشته شاخه کاردانش که برای سال تحصیلی جدید ابالغ شده است، رشته شاخه کاردانش که برای سال تحصیلی جدید ابالغ شده است،   7۹۵7۹۵از از 

  ..رشته در زمینه صنعت استرشته در زمینه صنعت است  ۹8۹8در هنر و در هنر و رشته رشته   7۵7۵خدمات، خدمات، 

های شاخه  های کاردانش وزارت آموزش و پرورش تعداد رشته به گزارش ایانا، سید مصطفی آذرکیش، مدیرکل دفتر آموزش

های این شاخه، آینده شغلی آنها و تسهیالت در نظر گرفته برای فارغ  های آنها از جمله پر درآمدترین رشته کاردانش، ویژگی

رشته مهارتی در شاخه کاردانش داریم که با  7۹۵بیش از : دهد گوید و به فارس توضیح می حصیالن و هنرجویان آن سخن میالت

 .ایم آموزان در نظر گرفته های مختلف آنها را نهایی کرده و تسهیالتی برای مهارت کمک دستگاه

آن مصوب  54قانون نظام صنفی کشور است که در ماده  از جمله قوانین در نظر گرفته شده در این خصوص،: دهد وی ادامه می

 .های اقتصادی همکاری کنند های اجرایی و بنگاه های مهارتی کاردانش باید همه دستگاه شده است، برای توسعه رشته

رتی معرفی رشته مها 77۵نامه اجرایی این قانون،  در آیین: افزاید های کاردانش وزارت آموزش و پرورش می مدیرکل دفتر آموزش

های یادشده در  اند؛ یعنی هرکدام از این رشته شده است که دارندگان دیپلم کاردانش برای دریافت پروانه کسب معاف از آزمون شده

 .نامه نیاز به آموزش پروانه کسب ندارند این آیین

شود، گواهینامه  یان اعطاء میدر شاخه کاردانش ضمن اینکه دیپلم رسمی آموزش و پرورش به هنرجو: شود آذرکیش یادآور می

کنیم که این گواهینامه در بحث کارآفرینی، اشتغال و خوداشتغالی،  های مربوطه را نیز به آنها ارائه می آموزش مهارتی دستگاه

 .دهد هنرجویان را در اولویت قرار می

التحصیالن  های تولیدی و فارغ ق از طرحمدیرعامل صندوق کارآفرینی امید نیز اعالم کرده است که این صندو: کند وی اضافه می

 .شاخه کاردانش حمایت کرده و تسهیالتی برای آن در نظر گرفته است

 رشته در شاخه کاردانش 702وجود 

های کاردانش وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه زمینه کشاورزی این شاخه، نفرات نخست مسابقات علمی  مدیرکل دفتر آموزش

رشته  7۹۵از : گوید کند، می های کشاورزی در دانشگاه علمی کاربردی می صورت رایگان بورس تحصیلی رشتهو کاربردی را به 

رشته در  7۵رشته در خدمات،  77رشته در زمینه کشاورزی،  5۵شاخه کاردانش که برای سال تحصیلی جدید ابالغ شده است، 

 .رشته در زمینه صنعت است ۹8هنر و 

های مرتبط با آنها  در مناطق مختلف رشته: دارد ، اظهار می«های شاخه کاردانش پردرآمدترین رشته ترین و مهم»وی در خصوص 

های پرورش خرما و زعفران را  وجود دارد؛ برای نمونه در مناطقی که پرورش میگو و ماهی داریم و یا در مناطق گرمسیر، رشته

 .گیرد ای آموزشی صورت میه ها فعالیت داریم که در هر جا متناسب با شرایط آن رشته

های چند طبقه وجود دارد، رشته  در شهرهایی که ساختمان: افزاید های پردرآمد شاخه کاردانش می آذرکیش با اشاره به رشته

های پر  های پردرآمد است؛ ضمن اینکه رشته قنادی و آشپزی نیز از جمله رشته را داریم که یکی از رشته« تعمیر و نصب آسانسور»

های قیمتی، پرورش گیاهان  های متناسب با طراحی و تراش سنگ وی با بیان اینکه دانش آموختگان رشته.شود محسوب می درآمد

دانش  هایی هستند که معموالً دارویی و آپارتمانی، تابلوساز برق صنعتی، بازرسی جوش و مرغداران صنعتی، از جمله رشته

های  هنرجویان کاردانش در قالب فعالیت: دارد مشغول به کار هستند، بیان میها بیکار نشده و  آموختگان آنها در این رشته

های کلی اشتغال نیز در نظام آموزش و پرورش تکلیف  سیاست ۵شوند؛ضمن اینکه بند  سپاری غالباً جذب مراکز یاد شده می برون

 .های اقتصادی با آنها همکاری نزدیک داشته باشند کرده است تا بنگاه
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های جهاد  ای با وزارتخانه نامه در حال حاضر نیز تفاهم: کند های کاردانش وزارت آموزش و پرورش عنوان می تر آموزشمدیرکل دف

ای و  کشاورزی، فرهنگ و ارشاد اسالمی، صنعت، معدن و تجارت، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، سازمان آموزش فنی و حرفه

هاست  های آموزشی همراه با تولید، در هنرستان م و یکی از کارهای جدی ما حمایت از طرحای ها امضاء کرده تعداد دیگری از سازمان

 .های اقتصاد مقاومتی است که متناسب با سیاست

یکی از محورهای اقتصاد مقاومتی حمایت و تقویت تولید داخلی است؛ ضمن اینکه در همه مراحل اولویت : شود آذرکیش متذکر می

 .است تا هنرجو یاد بگیرد که چطور تولید کرده و بازاریابی کند ما در این شاخه آموزش

براساس : افزاید وی با بیان اینکه شاخه کاردانش مهارت محور است تا هنرجو بتواند بعد از گرفتن دیپلم وارد بازار کار شود، می

شاخه کاردانش هستند؛ ضمن اینکه محدودیتی شوند، هنرجویان  ها وارد بازار کار می برنامه درسی ملی، اولین گروهی که از دیپلمه

ها  های همه فارغ التحصیالن رشته توانند تا سطوح عالی تحصیل کنند، اما باید بدانیم آموخته برای ادامه تحصیل ندارند و همه می

 .ه استهای اصلی این شاخ های کاردانش این طور نیست، که این یکی از مزیت تواند منجر به شغل شود که در رشته نمی

هایی در شاخه کاردانش داریم که هنرجویان آن  های کاردانش وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه هنرستان مدیرکل دفتر آموزش

شوند و متناسب با میزان حضور در چرخه تولید حق الزحمه  ها از ابتدا دارای حساب بانکی می پس از ورود به این هنرستان

دهیم،  شود؛ برای نمونه وقتی آموزش کابینت چوب را انجام می ما در شاخه کاردانش منجر به تولید میآموزش : گوید گیرند، می می

 .شود که یک ساختی انجام شود یا در آموزش مرغداری صنعتی باید منجر به تولید مرغ برای فروش شود منجر به این می

وقتی رشته طراحی طال و : کند آمد برای هنرجویان آن تأکید میهای کاردانش و کسب در های دیگر رشته آذرکیش با اشاره به نمونه

زنی و  دوزی، قلم بافی، سرمه های هنر فرش، گلیم دهیم، یا در رشته جواهر را در این شاخه داریم و نحوه ساخت آن را آموزش می

 .هارت استها منجر به تولید شود و اولویت ما در همه حال، آموزش و م های دیگر، باید این رشته رشته

های کاردانش تغییر  ها نسبت به رشته در حال حاضر رویکرد خانواده: دارد وی با تأکید بر اینکه کشور نیاز به مهارت دارد، بیان می

 .دهند ها برای ادامه تحصیل، این کار را از روی اختیار خود انجام می کرده است؛ اکثر انتخاب کنندگان هنرستان

ای به  فروردین سال جاری هیأت وزیران مصوبه ۵۵در : افزاید کاردانش وزارت آموزش و پرورش میهای  مدیرکل دفتر آموزش

 .های کاردانش داشته باشیم سپاری و تقویت آموزش تصویب رساند تا ردیف مستقل اعتباری برای برون

 هزار هنرجو در شاخه کاردانش 422وجود 

هزار هنرجو در  7۵۵هنرجو آغاز به کار کرد و در حال حاضر نیز  ۵5۹با  47ال زمانی شاخه کاردانش در س: شود آذرکیش یادآور می

کنند؛ االن در تمام مناطق آموزش و پرورش کشور هنرستان کاردانش داریم که پوشش این شاخه به صورت  این شاخه تحصیل می

 .کنند هنرستان در کشور فعالیت می ۹0۵ای نیز  درصدی است و در شاخه فنی و حرفه 7۵۵

های  در فرایندی که به هنرستان: کند وی با اشاره به برگزاری جشنواره هنرهای مهارتی هنرجویان کاردانش کشور عنوان می

توسعه فرهنگ کار و مهارت »، «ایجاد رقابت سالم»ایم، به دنبال چند هدف بودیم که این اهداف شامل  کاردانش ابالغ کرده

 .، است«ایرانی-های اسالمی ها و ارزش تعمیق آموزه»، و «ن توان هنرجویانها از میزا آشنایی خانواده»، «آموزی

یکی از کارهای انجام شده در این جشنواره موضوعات، : دهد های کاردانش وزارت آموزش و پرورش ادامه می مدیرکل دفتر آموزش

بود تا آثار خلق شده توسط هنرجویان  آشنایی با آثار شهید مطهری، حفظ محیط زیست، حمایت از صنایع دستی و میراث فرهنگی

 .در ارتباط با آنها باشد

این موضوع تأکید برنامه پنجم توسعه است و :  کند ای در موضوع هدایت تحصیلی تصریح می آذرکیش با اشاره به ایجاد توازن رشته

 .ازهای مختلف جامعه پاسخ دهدرشته باشد تا بتواند به نی 7۹۵این قانون تکلیف کرده است تا در شاخه کاردانش  7۵ماده 
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داشت بنده را با گریه به رشته  دختر هنرجویی بود که اظهار می: شود وی با اشاره به وجود افراد موفق در رشته کاردانش یادآور می

نفر  ۵۹فرش در شاخه کاردانش آوردند، اما او در حال حاضر نفر اول المپیاد فرش است؛ضمن اینکه این فرد کارآفرین بوده و 

 .ش مشغول به کار هستند ا هنرجو تحت مدیریت

 کنند هنرجو زیر مجموعه یك دانش آموخته رشته کاردانش کار می 702

کاربردی سال -نمونه دیگر، فردی است که در مسابقات علمی: افزاید های کاردانش وزارت آموزش و پرورش می مدیرکل دفتر آموزش

نفر تحت نظارت و سرپرستی او  7۹۵و « رچه دارم از تحصیل در شاخه کاردانش استه»داشت  جاری شرکت کرده بود و اظهار می

 .اختراع جهانی است که ثبت شده است ۹مدرک فوق لیسانس و  ۵مدرک لیسانس،  ۵کنند؛ این فرد دارای  فعالیت می

این هنرجوی موفق اعالم  :دارد کند، بیان می آذرکیش در حالی که با شور وشوق عجیبی از اهمیت شاخه کاردانش صحبت می

مدرک  ۵ام و توانستم مدارج تحصیلی را در مقطع فوق دیپلم گذرانده و  دیپلم کاردانش را دریافت کرده 7۵کند، بنده با معدل  می

 .مدرک فوق لیسانس را نیز در ادامه دریافت کنم ۵لیسانس و 

کنند،  رشته مهارتی کاردانش تحصیل می 7۹در ( استثنایی)ه آموز با نیازهای ویژ هزار دانش 8وی با بیان اینکه امروز بیش از 

 .زنی، پرورش گیاهان دارویی و آپارتمانی است ها مانند فرش بافی، قلم این رشته: گوید می

 قنادی و آشپزی  هزار تومانی هنرجوی رشته 422میلیون و  3درآمد 

های پردرآمد  قنادی و آشپزی به عنوان یکی از رشته  به رشتههای کاردانش وزارت آموزش و پرورش با اشاره  مدیرکل دفتر آموزش

آموزی که محصوالت  ها یکی از مدیران کل از دانش در اجالس اخیر مدیران کل آموزش و پرورش استان: افزاید شاخه کاردانش می

بنده در ماه درآمدی »گفت غذایی هنرستان خود را به اجالس آورده بود، سؤال کرد که درآمد ماهیانه شما چقدر است؟ که وی 

 .است  التحصیل نشده ، این در شرایطی است که این فرد هنوز از هنرستان فارغ«هزار تومان دارم 8۵۵میلیون و  5حدود 

روزی در کنترل کردن فرزندم »داشت  آموزان در استان لرستان بود که اظهار می نمونه دیگر، اولیای یکی از دانش: آذرکیش گفت

 .«رود آموزی در شاخه کاردانش به عنوان یک منبع درآمد خانواده به شمار می شده بودم، اما امروز فرزندم در اثر مهارت نیز درمانده

رشته خیاطی و  75هزار هنرجو در  5۵های کاردانش وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه در حال حاضر  مدیرکل دفتر آموزش

هزار هنرجو نیز در  4هزار هنرجو در شاخه کاردانش و  ۵5از این تعداد : کند  میکنند،خاطرنشان  طراحی و دوخت تحصیل می

 .کنند ای تحصیل می شاخه فنی و حرفه

 میلیون تومانی هنرجوی رشته پرورش کندوی عسل 732سود 

ست،متذکر های پردرآمد رشته کاردانش ا ها رشته پرورش کندوی عسل جزء رشته آذرکیش با اشاره به اینکه در برخی استان

 .میلیون تومان است 70۵شان معادل  هنرجوی کارآفرین این رشته در بجنورد فقط سود خالص دریافتی ۵: شود می

کرد که تا  دختر هنرجوی رشته خیاطی در زنجان اعالم می: کند های دیگر هنرجویان موفق کاردانش عنوان می وی با اشاره به نمونه

 .خصوص دوخت لباس را ندارد امکان دریافت سفارش در ۵0عید سال 

های موفق، طراحی، دوخت و لباس شب  یکی دیگر از رشته: افزاید های کاردانش وزارت آموزش و پرورش می مدیرکل دفتر آموزش

این یک : گوید می«های کاردانش زیاداست های تحصیل در بعضی رشته هزینه»آذرکیش در واکنش به این پرسش که .عروسی است

ها، آموزش همراه با تولید است و یکی از  اری برای هنرجو است؛ضمن اینکه یکی از کارهای ما برای جبران هزینهگذ نوع سرمایه

 .است« سپاری برون»کارها در جهت تحمیل نشدن هزینه هنرجویانه موضوع 
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در هنگام اعطای هدایا  های کاردانش کشور های هنرجویان هنرستان وی در حالی که به موضوع استفاده و به کارگیری دست ساخته

سپاریم و در آنجا،  های مختلف می هنرجو را به کارخانه: گوید کند، می به مهمانان خارجی توسط وزیر آموزش و پرورش اشاره می

کنند و باید  سپاری فعالیت می درصد از هنرجویان در طرح برون ۵۵کنند؛ ضمن اینکه حدود  آنها از امکانات موجود استفاده می

 .تر است آموز دیپلمه غیر از شاخه کاردانش موفق ها آموزش ببیند از دانش م اگر هنرجو با کمترین تجهیزات نیز در هنرستانبدانی

 ای مهارت آموزی بیشتر، ویژگی ممتاز شاخه کاردانش نسبت به شاخه فنی و حرفه

، «ای های شاخه کاردانش و فنی حرفه هتفاوت بین رشت»های کاردانش وزارت آموزش و پرورش در خصوص  مدیرکل دفتر آموزش

بینند، اما در شاخه  نظری آموزش بیشتری می ای در قسمت دانش های فنی و حرفه هنرجویان در شاخه آموزش: شود یادآور می

 .بینند کاردانش هنرجویان در قسمت مهارت، آموزش بیشتری می

تعداد : کند زان زمان آموزش در آن بیشتر است، تصریح میآذرکیش با تاکید بر اینکه شاخه کاردانش مهارت محور است و می

 .ها متناسب با نیاز بازار کار و مرتبط با شغل است رشته

ای وجود دارد اما در شاخه کاردانش رشته طراحی صفحات وب و  برای نمونه رشته رایانه در شاخه فنی و حرفه: شود وی متذکر می

ضمن اینکه اولویت برنامه درسی ملی این است که هنرجویان کاردانش پس از گرفتن پایگاه داده نیز یک رشته جداگانه است؛ 

 .دیپلم، بالفاصله بازار کار شوند

ای  های کاردانش وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه در حال حاضر فارغ التحصیل و دیپلمه در رشته مدیرکل دفتر آموزش

آموز باید مسیر خود را در این خصوص برود؛  دانش: گوید دانشگاهی را داشته باشد، می نداریم تا محدودیت ادامه تحصیل در مقاطع

شوند، گروه دوم  اند؛ گروه اول کسانی که بعد از اخذ دیپلم وارد بازار کار می گروه تعریف شده 5ضمن اینکه در برنامه درسی ملی 

 .شوند از گرفتن لیسانس وارد بازار کار می کسانی که بعد از فوق دیپلم و در نهایت گروه سوم کسانی که بعد

ها  آنچه برای ما مهم است، این است که خانواده: دارد گیری در سطح کشور را اصالح هرم شغلی برشمرده و بیان می آذرکیش هدف

ال حاضر نیز اولویت به این نتیجه برسند تا مانند بسیاری از کشورها اولویت آنها دانشگاه نبوده و اولویت اول اشتغال است و در ح

 .ها دانشگاه نیست بسیاری از خانواده

های دانشگاه مؤید این نکته است که مدرک تحصیلی دیگر شغل  خالی بودن بسیاری از صندلی:افزاید وی در تأیید این ادعا می

 .شود آورد؛ بلکه مهارت، شغل آور است و هرکسی متناسب با مهارت خود جذب بازار کار می نمی

 واهی مهارت به هنرجویان عالوه بر مدرک دیپلماعطای گ

های کاردانش وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه در شاخه کاردانش به هنر جویان عالوه بر دیپلم کاردانش،  مدیرکل دفتر آموزش

اردانش بر عهده های ک تدوین استاندارد مهارتی در رشته: گوید دهیم، می های مرتبط را نیز ارائه می گواهی مهارت دستگاه

شود و دروس عمومی در کنار آن قرار گرفته  های اجرایی متولی مهارت است، اما تعریف رشته در آموزش و پرورش انجام می دستگاه

 .دهد ریزی آموزشی آن را در قالب برنامه درسی قرار می و سازمان پژوهش و برنامه

و مهارتی وجود دارد که تدوین استانداردهای بخش مهارتی با  بخش عمومی ۵در رشته مهارتی، : کند آذرکیش خاطرنشان می

 .هاست های متولی مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت، نیرو، فرهنگ و ارشاد اسالمی و دیگر دستگاه دستگاه

/news/fa/ir.iana.www//:http5555۵D%/8%D%AF8%B7 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۵۹۶۰مرداد  ۵۲: تاریخ

  ای واردات بذر نخل بهشتی و پودر خردل اعالم شدای واردات بذر نخل بهشتی و پودر خردل اعالم شد  شرایط قرنطینهشرایط قرنطینه

ای واردات بذر نخل بهشتی برای کاشت از کشور استرالیا  سازمان توسعه تجارت در دو نامه جداگانه به گمرک کشور شرایط قرنطینه

 .راکی از کشور کانادا را اعالم کردو پودر دانه خردل برای مصرف خو

ای واردات بذر نخل بهشتی برای کاشت از  سازمان توسعه تجارت در دو نامه جداگانه به گمرک کشور شرایط قرنطینه

 .کشور استرالیا و پودر دانه خردل برای مصرف خوراکی از کشور کانادا را اعالم کرد

ای متوسط قرار دارد  تجارت، بذر نخل بهشتی در فهرست کاالهای با رسیک قرنطینهبه گزارش ایانا از روابط عمومی سازمان توسعه 

 .کننده است کارشناسان قرنطینه در مرز ورودی گمرک ترخیص  و واردات آن منوط به بررسی

فت گواهی ای واردات بذر گیاه نخل بهشتی شامل دریا بر اساس نامه سازمان حفظ نباتات وزارت جهاد کشاورزی، شرایط قرنطینه

بهداشت گیاهی از وزارت کشاورزی کشور مبدا، ضدعفونی شدن بذور بدون پوشش با قارچ کش مناسب در کشور مبدا و درج 

بندی مناسب  ها و بسته مشخصات آن در گواهی بهداشت، عاری بودن محموله از خاک، بقایای گیاهی، حشرات زنده و عالئم بیماری

ای در مبادی  زای قرنطینه با توجه به عدم امکان ضدعفونی کردن و کنترل کامل عوامل خسارتبر این اساس .و دارای برچسب است

 .ورودی، در صورت آلودگی به این عوامل، محموله به کشور مبدا برگردانده و یا امحاء خواهد شد

باشد، باید دارای گواهی همچنین در صورتی که محموله از طریق کشور ثالثی غیر از کشور اصلی محل تولید کاال صادر شده 

بهداشت گیاهی صدور مجدداز ارگان ذیربط کشور ثالث بوده و کپی گواهی بهداشت گیاهی صادره از کشور مبدا را به همراه داشته 

سازمان توسعه تجارت همچنین در نامه دیگری به گمرک شرایط واردات پودر دانه خردل از کشور کانادا برای مصرف خوراکی .باشد

بر این اساس واردات این محصول نیازی به همراه داشتن گواهی بهداشت گیاهی ندارد و فقط بازدید و بررسی بازرسان .م کردرا اعال

 .کند کننده کفایت می قرنطینه گیاهی و اعالم نظر آنها در مرز ورودی و گمرک ترخیص

 .ارت به گمرک کشور ابالغ شده استنامه از سوی دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تج دو آیین  این
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۵۹۶۰مرداد  ۹۵: تاریخ

  آرد و نان ابالغ شدآرد و نان ابالغ شدمصوبه دولت درباره اداره شرکت کشتیرانی و مرکز تحقیقات مصوبه دولت درباره اداره شرکت کشتیرانی و مرکز تحقیقات 

معاون اول رییس جمهوری تصویب نامه هیات وزیران در خصوص اداره شرکت کشتیرانی و مرکز تحقیقات آرد و نان مربوط به 

بخش کشاورزی را برای اجرا به وزارتخانه های جهادکشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و 

 .غ کردبرنامه ریزی ابال

آیین نامه اجرایی قانون تمرکز وظایف و  5به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی دولت با تصویب هیات وزیران، یک تبصره به ماده 

 .اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی اضافه شد

 :متن مصوبه هیات وزیران به شرح زیر است

آیین نامه اجرایی قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت ( 5)ه ماده ب( 5)متن زیر به عنوان تبصره 

و اصالحیه آن، موضوع تصویب نامه شماره  75۵۵.7۵.۵0هـ مورخ 7۵۵۵۵ت/787۹۹4جهاد کشاورزی، موضوع تصویب نامه شماره 

 : اضافه می شود75۵5.۵4.۵8هـ مورخ ۹۵748ت/44۵۹0

کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران متعلق به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و مرکز تحقیقات  سهام شرکت -5تبصره 

این ماده مستثنی است و وظایف و اختیارات وزیر و وزارت جهاد کشاورزی در این موارد به وزیر ( ۵)آرد و نان از شمول حکم تبصره 

 .و وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل می شود

جهانگیری این مصوبه را برای اجرا به وزارتخانه های جهادکشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و اسحاق 

 ./سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابالغ کرد

/news/fa/ir.iana.www//:http550۵۵D%/۵%8۹%D8%B۹% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۵۹۶۰مرداد  ۵1: تاریخ

  کارنامه وزیر جهاد کشاورزی زیر ذره بین یک رسانهکارنامه وزیر جهاد کشاورزی زیر ذره بین یک رسانه

ساماندهی تولید و بازار محصوالت اساسی و استراتژیکی مانند گندم، برنج و چای که در دولت گذشته چندان توجهی به آن 

توان  کشاورزی در دولت یازدهم بود که به رغم وجود نقایص و مشکالتی در این زمینه، میهای مهم وزیر جهاد  شد، از وعده نمی

 .کارنامه قابل قبولی در این زمینه برای حجتی صادر کرد

توجهی به تولیدکنندگان ... ایسنا، در دولت گذشته به رغم واردات بیش از حد محصوالت اساسی مانند گندم، برنج، چای و  -تهران 

رویه و  شد چرا که از سویی واردات بی ها نمی های خرید تضمینی تا میزان خرید از کشاورزان و حمایت از آن ها از نرخ نداخلی آ

های دولت  زد و از سوی دیگر به رغم باال رفتن نرخ تورم طی سال ها را به هم می بیش از حد این محصوالت تولید و بازار داخلی آن

های خرید تضمینی محصوالت کشاورزی تغییر محسوسی پیدا نکرد و همواره  نیز افزایش یافت نرخدرصد  7۵گذشته که تا بیش از 

نارضایتی کشاورزان را در پی داشت که این عامل سبب شد تا به گفته روحانی رییس دولت یازدهم هر ساله از میزان تولید و خرید 

 .ها اضافه شود واردات آن تضمینی این محصوالت یک میلیون تن کاسته و به همین میزان به

 !ای که خودکفا شد و دولت بدهکار گندم وابسته

یکی از محصوالت استراتژیک و اساسی که ساماندهی وضعیت آن از سوی وزیر جهاد کشاورزی دولت یازدهم وعده داده شده بود 

ساس آمار وزارت جهاد کشاورزی در سال کاران بود؛ چرا که بر ا وضعیت تولید گندم تا رسیدن به مرز خودکفایی و مطالبات گندم

میلیون تن گندم خریداری شد که تا رسیدن به مرز خودکفایی و تامین نیاز داخلی حدود شش تا هفت میلیون  7.۵معادل  75۵۵

زارتخانه در دستور کار و "خود اتکایی"گرفت اما حجتی از همان ابتدا خودکفایی در گندم را البته با نام  تن واردات باید صورت می

خود و مدیران کل تحت امرش قرار داد و حتی در اولین نشست خود با کشاورزان و مدیران وزارت جهاد کشاورزی در شهریور ماه 

 .اعالم کرد که همه باید در میدان حاضر شویم و به جای نگاه کردن به پشت سر خود به آینده فکر کنیم 75۵۵سال 

ی در این برهه زمانی تامین و پرداخت مطالبات گندمکاران و توجه به نرخ خرید تضمینی این های وزیر جهاد کشاورز یکی از دغدغه

شان به دولت بود که در همین راستا میزان خرید  محصول در راستای افزایش انگیزه کشاورزان برای تولید و فروش بیشتر محصول

همچنین بر اساس برآوردهای صورت . میلیون تن رسید 8.7میلیون تن و در سال گذشته به  0.4به  75۵5تضمینی گندم در سال 

میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری می شود که با این  77گرفته از سوی مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی امسال بیش از 

 .نیازی از واردات از سوی این وزارتخانه اعالم شد حساب برای دومین سال پیاپی خودکفایی در گندم محقق و بی

ای که طی بهار امسال  گرچه بر اساس آمار رسمی منتشر شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی هنوز واردات گندم ادامه دارد به گونه

هزار تن گندم به کشور وارد شده است اما مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی همواره اعالم کردند که دیگر مجوز واردات  ۹۵5بالغ بر 

ریزی کنند اما مشخص نیست ثبت  توانند برنامه زی به واردات گندم ندارند و حتی برای صادرات آن میکنند و نیا گندم صادر نمی

های صورت گرفته در گذشته تا چند ماه اعتبار دارد که همچنان و به رغم گذشت بیش از یکسال از ممنوعیت، واردات آن  سفارش

کاران است که از همان دولت گذشته بر جای  وجود دارد مطالبات گندم یکی دیگر از مشکالتی که در این زمینه.همچنان ادامه دارد

میلیون تنی گندم به  7۵.4خود باقی است و به عنوان مثال امسال علیرغم رسیدن به انتهای فصل برداشت و خرید تضمینی حدود 

دهکار است که البته تفاوت آن با میلیارد تومان به کشاورزان ب 4۵۵۵میلیارد تومان در سال جاری، دولت بیش از  75.4ارزش 

ماند و در دولت کنونی مطالبات کشاورزان  های آینده باقی می گذشته این است که در دولت گذشته مطالبات کشاورزان برای سال
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اد شود که البته علت آن همواره کمبود اعتبارات و بودجه از سوی مسئوالن وزارت جه ماند و سپس پرداخت می چندین ماه باقی می

 .کشاورزی اعالم شده است

 سال گذشته 5دار واردات برنج طی  کاهش ادامه

های مردم  برنج یکی دیگر از محصوالت اساسی و استراتژیک بخش کشاورزی است که پس از گندم دومین محصول پرمصرف سفره

هاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت های ج است اما دولت گذشته در این زمینه نیز به دلیل آنچه که اختالف نظر بین وزارتخانه

رغم نیاز حدود  ای که علی داد به گونه ای انجام می رویه بر سر میزان نیاز داخلی کشور به این محصول اعالم شده بود، واردات بی

همواره  سامانی باعث شد تا حدود دو میلیون تن برنج به کشور وارد شد و این بی 75۵۵هزار تنی به این محصول، در سال  8۵۵

تولیدکنندگان از آشفتگی بازار به دلیل واردات بیش از حد انتقاد کنند و مشخص نبود کدام وزارتخانه متولی تامین و تنظیم بازار 

ای که وزارت جهاد  گرفت؛ به گونه ها نشات می نظر بین دو وزارتخانه مذکور از سرانه مصرف برنج ایرانی اساس این اختالف.است

کننده میزان واردات برنج بود سرانه  کیلوگرم و وزارت صنعت، معدن و تجارت که در آن زمان تعیین 58آن را کشاورزی میزان 

دانست و این اختالف آماری هفت کیلوگرمی برای هر ایرانی در واردات برنج، ساالنه بیش از  کیلوگرم می 7۹مصرف برنج ایرانیان را 

 .گذاشت مییک میلیون تن مازاد روی دست بازار ایران 

اما پس از روی کار آمدن حجتی و تاکید او و معاونانش بر کنترل و کاهش واردات محصوالت استراتژیکی مانند گندم و برنج و اینکه 

حجتی وعده یکپارچه سازی اراضی و حمایت از ارقام پرمحصول برنج را در همان روزهای نخست داده بود باعث شد تا وزارت جهاد 

ر اختیار گرفتن بازار داخلی، صادرات و واردات محصوالت کشاورزی از طریق قانون انتزاع وظایف بازرگانی بخش کشاورزی پس از د

کشاورزی روی واردات این محصول نیز حساسیت به خرج دهد و اجازه واردات بیش از حد آن را ندهد تا دیگر خاطره تلخ واردات 

نسبت به سال قبل از آن،  75۵5که در همین راستا میزان واردات برنج در سال  دو میلیون تنی برنج برای شالیکاران تکرار نشود

هزار تن  47۵هزار تن رسید و در سال گذشته نیز به  78۵درصد کاهش یافت و از حدود دو میلیون تن به یک میلیون و  7۵حدود 

های غیرشمالی  محدودیت کاشت برنج در استان های وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر ها و برنامه گرچه علیرغم وعده.کاهش پیدا کرد

کند و برنج به  به دلیل وجود بحران آب و محدودیت منابع آبی در کشور، این وزارتخانه همچنان با این مشکل دست و پنجه نرم می

که البته به گفته شود  نیز تولید می... های کم آبی مانند خوزستان، اصفهان و  بر همچنان در استان عنوان یکی از محصوالت آب

های غیرشمالی، سطح زیر کشت برنج در این  مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی با توجه به حمایت نکردن از کشاورزان در استان

 .شود ها اعمال می ها رو به کاهش بوده و در آینده نیز با وضع قوانین مناسب ممنوعیت کاشت برنج در این استان استان

 کار، بهتر از گذشتهحال چایکاران همیشه طلب

کرد چرا که  های دولت گذشته بدترین وضعیت را در میان دیگر محصوالت کشاورزی تجربه می تولید و خرید تضمینی چای در سال

شد و بعضا چایکاران دو سال بعد پول  شان در یک سال به سال بعد موکول می مطالبات کشاورزان از دولت بابت بهای محصول

شمالی اعالم کرد که وضعیت چایکاران را   اش به دو استان کردند اما روحانی در جریان سفر انتخاباتی فت میشان را دریا محصول

میلیارد تومان برای خرید تضمینی چای در  7۵۵در این زمینه دولت ساالنه .کند ها را پرداخت می دهد و مطالبات آن بهبود می

شان نباشند و همین عامل سبب شد تا دولت ضمن پرداخت مطالبات  ن مطالباتهای ابتدایی در نظر گرفت تا چایکاران نگرا سال

 ۵۵گذشته چایکاران، متعهد شود تا بهای محصول چایکاران را در اسرع وقت پرداخت کند که البته در حال حاضر دولت حدود 

 .درصد مطالبات چایکاران را پرداخت نکرده است
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به حدود  75۵۵هزار تن در سال  ۵۵یش پیدا کرد و به گفته محمد ولی روزبهان از حدود گرچه در این زمینه تولید چای قدری افزا

هزار تن در سال جاری رسید اما یکی از مشکالتی که همچنان پس از سه سال از گذشت دولت یازدهم بر جای خود باقیست،  77۹

هزار تن چای خشک  ۹۵دات رسمی آن یعنی حدود قاچاق این محصول است که به گفته رییس سازمان چای هر ساله به اندازه وار

تواند پیامدها و مشکالت بهداشتی برای سالمت مردم به  شود و همین عامل ضمن برهم زدن تعادل بازار می به کشور قاچاق می

 .کننده این محصول در پی داشته باشد عنوان مصرف
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۵۹۶۰مرداد  ۵۹: تاریخ

خورده ایرانی، در فهرست کاالهای وارداتی قاچاق خورده ایرانی، در فهرست کاالهای وارداتی قاچاق   انار برگشتانار برگشت/ / تر گرفته شودتر گرفته شود  رسوب کاالهای قاچاق از مناطق آزاد جدیرسوب کاالهای قاچاق از مناطق آزاد جدی

  نیستنیست

کاالها و محصوالت کشاورزی به قصد فرآوری و ایجاد ارزش افزوده اقدام به رسوب محصوالت به ای از واردکنندگان  متأسفانه عده

 .تر گرفته شود کنند که این مسئله باید جدی بازار داخلی می

ای از واردکنندگان کاالها و محصوالت کشاورزی به قصد فرآوری و ایجاد ارزش افزوده اقدام به رسوب  متأسفانه عده

 .تر گرفته شود کنند که این مسئله باید جدی ازار داخلی میمحصوالت به ب

های ویژه برای  وگو با خبرنگار ایانا درباره ابالغ دستورالعمل مدیرکل دفتر قرنطینه سازمان حفظ نباتات کشور امروز در گفت

گونه مجوزی برای واردات انار  ه، هیچمقام بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد گونه که قائم همان: جلوگیری از قاچاق میوه گفت

 .و زیتون از سوی وزارت جهاد کشاورزی صادر نشده است

آمده مشخص شد که یک محموله انار از استان خوزستان به یکی از کشورهای عربی  عمل های به پس از بررسی: اکبر آهنگران افزود

های برگشتی  دوباره به کشور برگشت خورد و از آنجا که محمولهدلیل عدم سازش خریدار و فروشنده، محموله  صادر شده بود که به

 .عنوان کاالی وارداتی محسوب شده است در گمرکات، عنوان خاصی ندارد، به

کند، نداشتن برچسب و کد است  های وارداتی را در داخل کشور دچار مشکل می یکی از مشکالتی که محموله: وی خاطرنشان کرد

کننده را داشته باشد که در این راستا، ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز با همکاری گمرک  یدن دست مصرفکه قابلیت ردیابی تا رس

 .دنبال نصب کد رهگیری است به

های  دلیل کمبود دستگاه به: آهنگران با اعالم اینکه ورود کاالهای قاچاق به کشور از مبادی غیررسمی همچنان وجود دارد، ادامه داد

ریزی برای تکمیل  گیرند که در این راستا گمرک برنامه صورت تصادفی تحت بررسی قرار می های وارداتی به مولهری مح ایکس

 .های الزم را در دستور کار دارد زیرساخت

 اجرای امحای فوری قاچاق به دستور مقام معظم رهبری

م معظم رهبری باید به محض توقیف کاالی مطابق دستور مقا: مدیرکل دفتر قرنطینه سازمان حفظ نباتات کشور تصریح کرد

 .قاچاق، اقدام به امحای محصول کرد و مرجوع کردن یا دادن فرصت از این پس معنایی ندارد

ای از افراد با واردات محصول از طریق  متأسفانه عده: وی از رسوب محصوالت قاچاق از طریق مناطق آزاد هشدار داد و یادآور شد

 .کنند که باید جلوی آن گرفته شود بندی یا وارد کردن به مرور محصوالت به بازارهای داخلی می تغییر بستهمناطق آزاد، اقدام به 

ریزان کشور باید به این مسئله حساس باشند و هر محصول را که از مناطق آزاد وارد  مسئوالن و برنامه: آهنگران در پایان تأکید کرد

 .صادرات مجدد با لحاظ ارزش افزوده، وارد شده است به داخل کشور رسوب نکند شود، پایش کنند تا کاالیی که به قصد می

موجب آن امحای  ای را برای جلوگیری از قاچاق میوه ابالغ کرده است که به های ویژه اکبر مهرفرد دستورالعمل گفتنی است، علی

های  در مرزهای ورودی و خروجی کشور و همکاریکاالی قاچاق به جای مزایده، درج کد رهگیری، کنترل بیشتر مأموران قرنطینه 

 ./های نظارتی را مورد تأکید قرار داده است بیشتر مأموران قرنطینه و دستگاه
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 برنامه و سیاست ها
 یاناآ - ۵۹۶۰مرداد  ۵1: تاریخ

  دولت مصدق و مساله کشاورزیدولت مصدق و مساله کشاورزی

توان به الیحه  برای مثال می. شود، تهی نبود در برخورد با مسائل کشاورزی و کشاورزان به صورتی که ادعا می مصدقسابقه دولت 

ض مالکانه در دهات، الیحه قانونی ازدیاد سهم کشاورزان و سازمان عمران کشاورزی، الیحه قانونی مبارزه با آفات و قانونی لغو عوار

 .امراض نباتی و چند مورد دیگر اشاره کرد

ایران هم داران، درد  دار بود که برخالف دیگر اشراف و زمین زاده زمین از سوی دیگر، باید به یاد داشته باشیم که مصدق یک اشراف

که در زمان  755۵سال قبل از مشروطه که حسابداری ایالت خراسان را داشت تا مرداد 7۵  دانیم که از و از سوی دیگر می. داشت

خورشیدی وقتی که  75۵7در آبان . ترین مردان سیاست ایران بود وزیری علیه حکومت او کودتا کردند، به تناوب از با نفوذ نخست

. شویم کند ما با باورهای سیاسی او آشنا می آید، با نطق استواری که در مجلس ایراد می در ایران پیش می مقدمات تغییر سلطنت

با این همه، این انتظار که چنین آدمی در راس یک دولتی که از همه طرف در . ماند باورهایی که تا پایان عمر به آن وفادار می

ای است  دن به نظام ارباب و رعیتی درایران گامی بردارد، به گمان، انتقاد نسنجیدهتوانست برای پایان دا محاصره دشمنان است، می

های بعد از سقوط مصدق  این احتماال، دنباله همان دیدگاهی است که در سال. گرایانه دارد که به تاریخ و به مسائل برخوردی اراده

بدهی، وظایف یک دولت کارگری را انجام « هل»را « وازیخرده بورژ»تئوریزه شد که اگر« داری راه رشد غیرسرمایه»به صورت 

برمصدق  -ولی راست در اصل( به ظاهر) -من هم باخبرم که به ویژه نویسندگانی از موضع چپ. دهد خواهد داد که البته نمی

مختصات مصدق، جواب ساده من این است که آدمی با ! اند که چرا به نظام ارباب و رعیتی در ایران پایان نداده است تاخته

درخصوص حکومت . هایی برداشت که به چند مورد اشاره کردم اگرچه برای بهبود زندگی دهقانان قدم. توانست این کار را بکند نمی

بودند « نخبگان»سواد نبود که علیه حکومت او دست به کودتا زد، بلکه این  سواد یا کم مصدق، باید به خاطر داشت که این توده بی

شدنی نبودند؛ یعنی نیشتر انتقاد بیشتر از آنچه به سوی مردم عادی برود که چرا از  ل گوناگون، با حکومت مصدق جمعکه به دالی

حکومت مصدق به اندازه کافی حمایت نکردند، باید نخبگان را نشانه برود که برای منافع حقیر شخصی خویش منافع درازمدت 

ت و نیم هم طلبکارند که اگر مصدق چنین و چنان بود چرا مردم به دفاع از او قیام مملکت را فروختند و حاال پیرانه سر، دو قور

 ای نبودند متاسفانه در فرهنگ سیاسی مملکت، تا قبل از مصدق مردم وجود نداشتند و کاره! نکرده بودند
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۵۹۶۰مرداد  ۹۵: تاریخ

  شورای عالی عشایر کشور برای تصویب طرح های سه گانه جلسه می گذاردشورای عالی عشایر کشور برای تصویب طرح های سه گانه جلسه می گذارد

مردادماه به ریاست اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری  5۵سیزدهمین جلسه شورای عالی عشایر ایران امروز شنبه 

 .شود برگزار می

مردادماه به ریاست اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس  32ین جلسه شورای عالی عشایر ایران امروز شنبه سیزدهم

 .شود جمهوری برگزار می

رسانی سازمان امور عشایر ایران، مدیرکل دفتر ساماندهی و هماهنگی سازمان امور عشایر با اعالم این  به گزارش ایانا از پایگاه اطالع

گانه برای تصویب و ارسال  های سه ها و برنامه زارش مصوبات دوازدهمین جلسه شورای عالی عشایر و بررسی طرحارائه گ: خبر گفت

 .های سیزدهمین جلسه شورای عالی عشایر کشور است به دبیرخانه دولت، از اهم برنامه

رنامه جامع ارتقاء سطح سواد، دانش و ـ ب7گانه ارائه خدمات به جامعه عشایری شامل  های سه طرح: سیاوش احمدی میرقائد افزود

ـ برنامه ویژه ارتقاء سطح برخوراری 5ـ طرح ویژه ارائه خدمات فرهنگی و مذهبی به جامعه عشایری، ۵مهارت در مناطق عشایری، 

 .شود ها و خدمات حمایتی می عشایر از بهداشت، درمان، بیمه

نیاز هزینه حمل سوخت فسیلی و آرد به مناطق عشایری، تصویب و همچنین بررسی و تصویب اعتبارات مورد : وی خاطرنشان کرد

، تصویب اعتبارات مورد نیاز تأمین و تجهیز "طرح جامع ارائه خدمات به کوچندگان"پایدار نمودن ردیف اعتباری مستقل ملی 

ایع دستی عشایر کارگروه توسعه گردشگری و صن"مناطق عشایری به مولدهای انرژی تجدیدپذیر و همچنین تصویب تشکیل 

 .از دیگر مواردی است که در دستور کار سیزدهمین جلسه شورای عالی عشایر کشور قرار دارد "کشور

احمدی میرقائد اظهار امیدواری کرد که با مساعدت و تأیید و تصویب پیشنهادات از سوی اعضای شورای عالی عشایر که مرکب از 

های مختلف اجرایی است، شاهد تحوالت مهمی در ارتقاء و برخورداری  مایندگان دستگاهتعدادی از معاونان رئیس جمهور و وزراء و ن

 .های توسعه در جامعه عشایری مولد و تالشگر که مصداق عینی اقتصاد مقاومتی هستند باشیم شاخص

جلسه آن به ریاست نخستین . شود گفتنی است، این دومین جلسه شورای عالی عشایر کشور است که در دولت یازدهم برگزار می

 ./برگزار شد ۵5ماه  دی ۵۵اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری و حضور اعضاء، در تاریخ 
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 برنامه و سیاست ها
 اآیان - ۵۹۶۰مرداد  ۵۲: تاریخ

  ساله بازپرداخت تسهیالت خسارات بخش کشاورزی ابالغ شدساله بازپرداخت تسهیالت خسارات بخش کشاورزی ابالغ شد  55آیین نامه اجرایی استمهال آیین نامه اجرایی استمهال 

خورشیدی کل  75۵۹قانون بودجه سال ( 75)تبصره ( و)اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، آیین نامه اجرایی بند 

 .کشور را که به تصویب هیئت وزیران رسیده، برای اجرا ابالغ کرد

کل  7300قانون بودجه سال ( 73)تبصره ( و)نگیری، معاون اول رئیس جمهوری، آیین نامه اجرایی بند اسحاق جها

 .کشور را که به تصویب هیئت وزیران رسیده، برای اجرا ابالغ کرد

 :به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی دولت، متن این آیین نامه به شرح زیر است

 کل کشور 7300قانون بودجه سال ( 73)ه تبصر( و)آیین نامه اجرایی بند 

 :در این آیین نامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند -7ماده 

کشاورزان و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که از بانک های عامل و صندوق های حمایتی، : ذی نفعان مشمول -الف

دریافت نموده و خسارت ( ی، پرورش دام و طیور و آبزیان، جنگل داری و مرتع داریشامل زراعت، باغبان)تسهیالت بخش کشاورزی 

 .این آیین نامه رسیده باشد( 5)وارده به آنها در اثر حوادث غیرمترقبه، به تأیید کارگروه موضوع ماده 

بیماری های همه گیر خشکسالی، سیل، برف، تگرگ، سرمازدگی، آتش سوزی غیرعمد، زلزله، آفات و  :حوادث غیرمترقبه -ب

گیاهی و دامی و نظایر آن که درآمد انتظاری ناشی از فعالیت کشاورزی ذی نفعان مشمول این آیین نامه را با مخاطره جدی مواجه 

 .نموده است

کلیه بانک های دولتی و غیردولتی و مؤسسات مالی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران که به  :بانك عامل -پ

 .بخش کشاورزی تسهیالت پرداخت نموده اند

اند، توسط سازمان  تحت تأثیر حوادث غیرمترقبه قرار داشته 75۵7در سطح ملی، فهرست استان ها و مناطقی که از سال  -۵ماده 

 .این آیین نامه اعالم خواهد شد( 5)مدیریت بحران کشور تعیین و به استانداری ها جهت تشکیل کارگروه موضوع ماده 

در سطح منطقه ای، تأیید خسارت وارده به ذی نفعان مشمول این آیین نامه، برعهده کارگروهی متشکل از فرمانداری  -5ماده 

، نمایندگان صندوق بیمه محصوالت کشاورزی و (دبیر کارگروه)، مدیریت جهادکشاورزی شهرستان (رییس کارگروه)شهرستان 

 .تان خواهد بودبانک عامل و یا صندوق های حمایتی در شهرس

تعیین دوره یا مدت استمهال تسهیالت سررسید شده، متناسب با میزان خسارت وارده، نوع فعالیت های کشاورزی و  -7تبصره 

( 5)میزان غرامت پرداخت شده توسط صندوق بیمه کشاورزی به ذی نفعان مشمول این آیین نامه، برعهده کارگروه موضوع ماده 

 .نامه است این آیین

این آیین نامه براساس نوع فعالیت کشاورزی، خسارات ( 5)آن دسته از کشاورزانی که به تشخیص کارگروه موضوع ماده  -۵ره تبص

 .شوند وارده به آنها از طریق صندوق بیمه محصوالت کشاورزی تأمین و پرداخت شده است، مشمول حکم این ماده نمی

نامه را به همراه اطالعات مالی مربوط، به بانک های عامل و   مشمول این آییندبیر کارگروه، فهرست اسامی ذی نفعان  -5تبصره 

 .صندوق های حمایتی اعالم می نماید

نفعان  ذی 75۵7بانک های عامل موظفند پس از تأیید کارگروه مربوط، نسبت به امهال تسهیالت سررسید شده سال  -7ماده 

اقدام نمایند و آمار هزینه های امهال مذکور را به بانک مرکزی جمهوری اسالمی مشمول این آیین نامه به مدت حداکثر تا سه سال 

 .ایران جهت انعکاس به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعالم نمایند
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 بانک های عامل موظفند ظرف دو هفته پس از ابالغ این آیین نامه، نسبت به ابالغ آن به نمایندگان خود در شعب استانی و -تبصره

 .شهرستانی اقدام نمایند

های  گذاری در بخش کشاورزی موظف است از طریق صندوق  شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه  -۹ماده 

ذی نفعان مشمول این آیین نامه به مدت  75۵۹غیردولتی حمایت از بخش کشاورزی نسبت به امهال تسهیالت سررسید شده سال 

( 7۵)این آیین نامه، پس از اعالم بانک عامل از محل اعتبارات ماده ( ۹)و ( 7)بار مالی مواد  -0ماده .نمایدحداکثر تا سه سال اقدام 

 .و یا اعتبارات پیش بینی نشده تأمین می شود -7584مصوب  -قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور 

خصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، وزارت کشور و شرکت مادرت -4ماده 

 .بخش کشاورزی موظفند گزارش عملکرد این آیین نامه را در مقاطع سه ماهه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارایه نمایند

 –صادی و دارایی وزارت امور اقت –اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را برای اجرا به وزارت جهادکشاورزی 

 .سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ابالغ کرد -وزارت کشور 

،کلیه بانک های کشور اعم از دولتی، غیردولتی و مؤسسات مالی و 75۵۹قانون برنامه بودجه سال  75تبصره ( و)بر اساس بند

اند، موظفند بازپرداخت وام های اشخاص حقیقی و حقوقی  ت پرداخت نمودههای حمایتی که به بخش کشاورزی تسهیال صندوق

سوزی  گیر و یا حوادث غیرمترقبه و یا آتش های همه غیردولتی که دچار خسارت خشکسالی یا سرمازدگی یا آفات و بیماری

ک مربوطه در شهرستان، صندوق غیرعمدی شده باشند را با تأیید کارگروهی متشکل از نمایندگان جهاد کشاورزی شهرستان، بان

قانون تشکیل ( 7۵)بیمه کشاورزی شهرستان و فرمانداری شهرستان مشروط به تأمین بار مالی اضافی از محل اعتبارات ماده 

 .نشده قانون بودجه به مدت سه سال امهال کنند بینی سازمان مدیریت بحران کشور و اعتبارات پیش
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۵۹۶۰مرداد  ۵۹: تاریخ

امضای دو قرارداد با ایکاردا و امضای دو قرارداد با ایکاردا و / / اگر توافق هسته ای اتفاق نمی افتاد، ایکاردا و سمیت به ایران چراغ سبز نشان نمی دادنداگر توافق هسته ای اتفاق نمی افتاد، ایکاردا و سمیت به ایران چراغ سبز نشان نمی دادند

  ماه آیندهماه آینده  ۵۵ا ا سمیت در حوزه گندم تسمیت در حوزه گندم ت

 .بخش خصوصی می تواند وارد صنعت بذور هیبرید شود: رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی اعالم کرد

بخش خصوصی می تواند وارد صنعت بذور هیبرید : رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی اعالم کرد

 .شود

ما آمادگی واگذاری دانش : خبرنگار پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، افزودبه گزارش ایانا، اسکندر زند در گفت و گو با 

فنی تمام بذور را به بخش خصوصی داریم و در حال حاضر دانش فنی بذور هیبرید ذرت و پنبه به بخش خصوصی واگذار شده 

 .رزی واگذار شده استدستاورد تحقیقاتی در حوزه کشاو 75۵وی خاطر نشان کرد که تاکنون دانش فنی .است

: معاون وزیر جهاد کشاورزی در همین حال به واگذاری واکسن تب برفکی و تولید آن توسط کارخانه ای در مهاباد اشاره کرد و گفت

 .دانش فنی تولید برخی از واکسن های دام و طیور قابل واگذاری به بخش خصوصی است

در حوزه تحقیقات : یع غذایی و دام و طیور را پررنگ خواند و تصریح کردوی نقش سرمایه گذاران بخش خصوصی در تحقیقات صنا

دامپزشکی و واکسن، نقش سرمایه گذاران بخش خصوصی قابل توسعه است، ضمن این که این بخش در حوزه تحقیقات باغبانی نیز 

ی حاکمیتی مانند گیاه پزشکی، باید زمینه ورود سرمایه گذاران بخش خصوصی در سایر بخش ها: وی گفت.ورود پیدا کرده است

 .خاک، منابع طبیعی و اصالح گیاهان خودگُشن فراهم و سرمایه گذاری در این حوزه ها مقرون به صرفه شود

رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با تاکید بر این که سرمایه گذاری در تحقیقات کشاورزی برای بخش خصوصی 

 .خواستار حمایت از سرمایه گذاران در این حوزه شد باید سودآوری داشته باشد،

 امضای دو قرارداد با ایکاردا و سمیت در حوزه گندم

وی در مورد آثار توافق هسته ای و اجرای برجام بر همکاری های بین المللی در حوزه تحقیقات به دو پروژه مشترک ایران با مرکز 

توسعه ارقام گندم دیم و توسعه ارقام گندم در مناطق سرد و گرم اشاره کرد و تحقیقات بین المللی ایکاردا و سمیت در زمینه 

 .اگر توافق هسته ای اتفاق نمی افتاد، این دو مرکز برای همکاری با ما چراغ سبز نمی دادند: اذعان داشت

بزرگ ترین امتیازات ما این  یکی از: زند توسعه روابط بین المللی در بخش تحقیقات را برای کشاورزی کشور ضروری خواند و گفت

 .است که بتوانیم از علم روز دنیا استفاده کنیم

در فضای پس از برجام شاهد ابراز عالقه مندی اروپایی ها در تعامالت تحقیقاتی هستیم و مانند گذشته در برقراری : وی اضافه کرد

 .ارتباط احتیاط نمی کنند

قرارداد این دو پروژه : مشترک ایران با ایکاردا و سمیت در مورد ارقام گندم گفتمعاون وزیر جهاد کشاورزی در مورد پروژه های 

 ./بزرگ تا دو ماه آینده به امضا می رسد
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۵۹۶۰رداد م ۵۰: تاریخ

  صنفصنف  های تعاونی همهای تعاونی هم  ای فعالیتای فعالیت  درجهدرجه  78۵78۵چرخش چرخش / / های زیرزمینی هدف اول ماستهای زیرزمینی هدف اول ماست  جلوگیری از فعالیت کارگاهجلوگیری از فعالیت کارگاه

گونه نظارتی، اجناس و محصوالت خود را به بازار  صورت زیرزمینی فعال هستند و بدون هیچ های غیرمجازی که به موضوع کارگاه

گونه چنین  اما قدرت برخورد با آنها با کمک بخش خصوصی، دوچندان شده و رشد قارچ. د داردکنند، در تمام اصناف وجو عرضه می

وگوی  ترین موضوعی بود که در گفت این اصلی. شود جز تهدید سالمتی مردم هیچ سودی ندارند، متوقف می هایی که به کارگاه

 .ا ایانا مطرح شدصنف، ب مدیره تعاونی تولیدکنندگان هم تفرشی، رئیس هیأت مهدی کریمی

 :فخر وحید زندی -( ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران 

گونه نظارتی، اجناس و محصوالت خود را به بازار  صورت زیرزمینی فعال هستند و بدون هیچ های غیرمجازی که به موضوع کارگاه

گونه چنین  ی، دوچندان شده و رشد قارچاما قدرت برخورد با آنها با کمک بخش خصوص. کنند، در تمام اصناف وجود دارد عرضه می

وگوی  ترین موضوعی بود که در گفت این اصلی. شود جز تهدید سالمتی مردم هیچ سودی ندارند، متوقف می هایی که به کارگاه

 . صنف، با ایانا مطرح شد مدیره تعاونی تولیدکنندگان هم تفرشی، رئیس هیأت مهدی کریمی

عنوان تنها دارنده شوالیه صنعت غذا از کشور فرانسه  نیز فعالیت دارد، به "گلها"ه صنایع غذایی مدیر عنوان رئیس هیأت وی که به

، انتخاب مدیر ۵۹مرد سال صنعت غذا در سال . معرفی شده و دستاوردهای بسیاری را در کارنامه شغلی خود به ثبت رسانده است

جهادگر خودکفایی از ریاست جمهوری و دارنده تندیس چهره ماندگار  نمونه از طرف نمایندگی سازمان ملل در ایران، دارنده نشان

 .نشینیم پای صحبت وی با خبرگزاری ایانا می با هم. مدیریت ایران، بخشی از افتخارات دیگر کریمی تفرشی است

از ای نیست که درباره یکی  های بسیاری دارد و معموالً هفته هایی است که حاشیه صنایع غذایی، یکی از بخش

با توجه به این اوصاف، جایگاه تشکیل تعاونی . کننده منتشر نشود های آن، شایعات و خبرهای نگران زیرمجموعه

 صنف کجاست؟ تولیدکنندگان موادغذایی هم

ل متأسفانه بنا به دالیلی، از آن زمان به بعد به یک تشک. گردد برمی 07صنف، به سال  تأسیس تعاونی تولیدکنندگان موادغذایی هم

مدیره جدید از  ضعیف و ناکار آمد تبدیل شد که نتوانست نفوذ و قدرت خاصی در صنعت غذا به دست آورد، اما بعد از انتخاب هیأت

ها و اهداف تعاونی به وجود آمد که در این مدت کوتاه توانست  ای در نوع فعالیت درجه 78۵توان ادعا کرد که چرخشی  ، می۵7سال 

برند معتبر،  ۹۵کم  که اکنون با وجود دست طوری به. لف معرفی کرده و از الک ناشناخته بودن بیرون بیایدهای مخت خود را به بخش

طور مستقیم زیر نظر وزارت  شود که به ها در صنف مربوطه تلقی می ترین و قدرتمندترین تعاونی عنوان یکی از بزرگ این تعاونی به

ها،  ها، مکمل ها، آرد، خشکبار، چاشنی جات، غالت، حبوبات، نمک ی ازجمله ادویههای مختلف فعاالن بخش. کند تعاون فعالیت می

توانند عضو تعاونی شوند؛ بنابراین از تمام تولیدکنندگان  ها و کاالهایی که در این سبک و سیاق هستند، می ها کافی خانواده رشته

 .ی کنندشود که در راه رسیدن به اهداف تعاونی، ما را یار این صنف دعوت می

 کند؟ این تعاونی چه اهدافی را دنبال می

ها  ها و مالیات ای برای نظارت کنند و حتی هزینه های زیرزمینی که بدون هیچ مجوزی کار می جلوگیری از فعالیت کارگاه

مسئوالن دولتی از کوشد در کنار  این تعاونی می. صنف است ترین اهداف تعاونی تولیدکنندگان مواد غذایی هم پردازند، از مهم نمی

هایی که به طریقی با صنف ما در ارتباط  جمله وزارت جهاد کشاورزی، سازمان تعزیرات حکومتی، وزارت صنعت و تمام ارگان

کیفیت  بندی موادغذایی بی های قدیمی را که مبادرت به بسته هستند، رشد واحدهای غیرمجاز را متوقف کرده و همچنین کارگاه

در حذف آنها اقدام کند؛ زیرا محصوالت این واحدها از کمترین حد استاندارد هم برخوردار نیست و باید در  کنند، شناسایی و می
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مدیره  ها و مجوزهای الزم در هیأت البته منتظر تصویب دستورالعمل. راستای حفظ منافع ملی، آنها را از میدان رقابت خارج کرد

نام برای اعضا  تهیه مواد اولیه مرغوب از کشورهای به. قدرتمند در این زمینه عمل کنیمعنوان یک بازوی  تعاونی هستیم تا بتوانیم به

های مختلف زمانی، یکی از  زیرا ورود نامرغوب مواد اولیه، در برهه. کند ازجمله اهداف دیگری است که تعاونی آن را دنبال می

 .مشکالتی است که این صنعت را با خود درگیر کرده است

نحوه تعامل و احیاناً تداخل شما با این تشکل چگونه . های صنفی صنایع غذایی را داریم غذا کانون انجمن ما در صنعت

 است؟

صنف داشته باشد، اما تا به حال تداخلی در کار نبوده و  کانون ممکن است اعضای متفاوتی از تعاونی تولیدکنندگان موادغذایی هم

ها و  ها، تشکل اتفاقاً معتقدم که هرچه این تعاونی. استانداردهای مواد غذایی بوده استهرچه بوده همکاری برای ارتقای کیفیت و 

البته به شرطی که این . تر خواهیم شد آل نزدیک ها بیشتر باشد، یک گام به پیشبرد اهداف قانونی و رسیدن به سطحی ایده انجمن

NGOلی فعالیت کنندهای مختلف باشند تا کنترل شده و اصو ها زیر نظر وزارتخانه. 

گذرد، تمام وظایف وزارت صنعت  دانید با اجرایی شدن طرح انتزاع که حدود دو سال از زمان آن می طور که می همان

در بخش صنایع غذایی به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شد؛ از نظر شما در صنعت غذا چه تفاوتی در ارتباط با قبل و 

 آید؟ می بعد از اجرای این طرح، بیشتر به چشم

اما از آنجا که این طرح نسبتاً . کوشد دهد و در راستای سالمت مردم جامعه می صنایع غذایی در هر شرایطی به کار خود ادامه می

البته امیدواریم که مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی . برد صورت آزمون و خطا کار خود را جلو می جدید است، در حال حاضر به

حال باید دید که مسئوالن کشاورزی . در مراحل آغازین اجرای طرح، مشکالت چندانی وجود نداشت. برآیندخوبی از عهده آن  به

توانند در نهایت  آیا می. کنند شود، چگونه هدایت می ترین صنعت ایران تلقی می کشور، این کشتی بزرگ صنعت غذا را که خصوصی

به هر ترتیب، این . کند تلزم گذشت زمانی است که همه چیز را ثابت میآن را به سرمنزل مقصود برسانند یا نه؟ اینها همه مس

ای سکان هدایت را بر عهده بگیرد که  گونه تواند با استفاده از نظر کارشناسان غیردولتی و باتجربه صنعت، به وزارتخانه می

 .تولیدکنندگان در نهایت آرامش و با کمترین دغدغه فعالیت کنند

 ای از وزارت جهاد کشاورزی دارید؟ صنف، چه خواسته دیره تعاونی تولیدکنندگان مواد غذایی همم عوان رئیس هیأت به

اند ماشین  اند و توانسته های اینچنینی روی پای خود ایستاده های دولتی و وام اگرچه تقریباً تمام اعضای این تعاونی بدون کمک

بهره  کنند، اما برخورداری از تسهیالت کم اد غذایی داخل را تأمین میدرصد نیاز مو 8۵صنعت غذا را به جایی برسانند که اکنون 

زیرا برای به دست آوردن سهم بیشتر از بازار جهانی، . تواند در رشد و شکوفایی هرچه بیشتر صنف مربوطه تأثیرگذار باشد می

به کار بگیریم؛ بنابراین با چنین تسهیالتی هم ها داریم و باید نیروهای بیشتری را  آالت کارخانه احتیاج به تجهیز و نوسازی ماشین

از طرف دیگر انتظار بخش خصوصی این است . توان در راستای افزایش صادرات غیرنفتی کوشید و هم میزان اشتغال را باال برد می

اما از طرفی، نظارت  گذاران غیردولتی واگذار کند، که دولت در امر مالکیت کاری، دخالت نداشته باشد و مدیریت آن را به سرمایه

 .گیرند، بسیار مهم و در اولویت است ویژه آنهایی که در حیطه سالمت و غذا قرار می دقیق دولت و کنترل کاالها به

هایی که درباره واقعی یا  ها و شائبه شما نشان شوالیه صنعت غذای ایران را در اختیار دارید؛ متأسفانه به خاطر بحث

زاده، مدیرعامل اسبق تیم فوتبال استقالل تهران پیش آمد، برخی  اهلل رزشی برای آقای فتحجعلی بودن نشان شوالیه و

شما برای دفاع . افتند از مردم نسبت به این نشان، تصور خوبی ندارند و به محض شنیدن این کلمه به یاد آن روزها می

 از این جایگاه برای خود چه توضیحی دارید؟
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شده ایمیل  م مدیران ارشد صنایع غذایی ارسال و از آنها خواسته شد تا رزومه خود را به آدرس گفتهای به تما چند سال پیش نامه

های مکرر،  بعد از بازدیدها، جلسات و سخنرانی. بنده هم تمام مدارکم را تکمیل و مانند بقیه همکاران، طبق قانون عمل کردم. کنند

در همین سال، شهرام ناظری . عنوان شوالیه صنعت غذا انتخاب شدم بنده بهخوشبختانه از طرف هیأت داوران، در کشور فرانسه 

با وجود اینکه ارادت . عنوان شوالیه صدا، لیال حاتمی در بخش بازیگری و پرفسور حسابی به سمت شوالیه فیزیک برگزیده شدند به

ا نبود؛ بنابراین هیچ اطالعی از چگونگی اخذ شوالیه توسط ه زاده دارم، اما نام ایشان از ابتدا در فهرست شوالیه اهلل خاصی به آقای فتح

 ./دانم چگونه این اتفاق افتاده است ایشان ندارم و نمی

/news/fa/ir.iana.www//:http5558۵D%/8%D%AC۵%87% 
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 ها برنامه و سیاست
 ایرنا ۵9/۵2/۵۹۶2 :تاریخ خبر

  قانون برنامه پنجم اخذ مالیات مضاعف است قانون برنامه پنجم اخذ مالیات مضاعف است   5454روح حاکم بر ماده روح حاکم بر ماده 

قانون برنامه پنجم توسعه و تنها راهکاری که  ۹۲رییس کانون انجمن های صنایع غذایی می گوید ، روح حاکم بر ماده  -ایرنا -تهران

به رکود و کاهش فروش محصوالت غذایی در چند سال اخیر گرفتن مالیات اندیشیده شده گرفتن مالیات مضاعف است و باتوجه 

 . مضاعف از مردم عملی نیست

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور می گوید، برای پیشگیری و مقابله با بیماری ها و عوامل خطرساز سالمتی که  54ماده

رسان به سالمت و  فهرست اقدامات و کاالهای آسیب. یی انجام شودبیشترین هزینه اقتصادی و اجتماعی را دارند باید اقدام ها

داروهای با احتمال سوء مصرف توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و درصد عوارض برای این کاالها در ابتدای هر سال 

مور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، های ا توسط کارگروهی با مسوولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با عضویت وزارتخانه

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، کاوه زرگران روز سه .شود رفاه و تامین اجتماعی و صنایع و معادن و معاونت تعیین و ابالغ می

یر شنبه در هفدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران که با حضور سیدحسن هاشمی وز

موضوع سالمت و امنیت غذایی و تولید غذای سالم هدف :بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد، خطاب به وی گفت

قانون برنامه  54وی به اجرا شدن ماده .مشترکت دولت و بخش خصوصی است و تنها اختالف نظر در این زمینه نوع راهکارها است

با توجه به مخاطرات : تفسیر نادرست از کاالی آسیب رسان اشاره کرد و گفتسال اخیر و  ۵پنجساله پنجم توسعه کشور در

در تولید موادغذایی مطرح است، به نظر می رسد ... خطرناکی که در حوزه مواد غذایی در کشور مانند استفاده از جوش شیرین و 

همچنین از نظر حوزه هایی که به . ر کرده استدبیرخانه تفسیر کاالهای آسیب رسان را با توجه به پتانسیل های اجرایی خود تفسی

زرگران با بیان این که این قانون از چند .دلیل وسعت از حیث نیروی متخصص امکان نظارت وجود نداشته، صرف نظر شده است

هنوز  منظر قابل بررسی است، تعهد پرداخت این مالیات بر عهده مصرف کننده است، اما به دلیل اینکه سازمان امور مالیاتی

نتوانسته است زیر ساخت های اجرایی قانون یعنی نصب صندوق در خرده فروشی ها را اجرایی کند به طور عملی فشار آن بر 

رییس کانون انجمن های .  صنعت وارد می شود و به مانند مالیات ارزش افزوده در نهایت مصرف کننده آن را پرداخت نخواهد کرد

گرم نمکی که روزانه  7۵از : روی سه بحث کاهش نمک ، چربی و شکر است، افزود 54حوریت ماده صنایع غذایی با بیان این که م

پس کار اصولی برای کاهش مصرف نمک، فرهنگ . گرم ان از طریق نان وارد بدن می شود ۹به بدن هر فرد در ایران می رسد ، 

غذایی می گوید، اگر وزارت بهداشت، درمان و آموزش  رییس کانون انجمن های صنایع.سازی و تولید گندم و نان با کیفیت است

زرگران .کندمحدودیت هایی درتوزیع آنها اعمالپزشکی میزان مصرف شکر و روغن را در کشور را بیش از حد متعارف می داند باید 

تقاد داریم سالمت هرچند اع. صنعت غذا پیشتاز است و در این موضوع هم ما از سالمت جامعه استقبال می کنیم: درادامه گفت

حداقل یک فرصت یک ساله به صنعت بدهید که صنعت بتواند در کنار شما قرار . جامعه تنها در گرو غذا و مواد خوراکی نیست

قانون  54به گزارش ایرنا، بند ج ماده .بگیرد و برای بکارگیری سازوکارهای مختلف برای کاهش مصرف این مواد برنامه ریزی کنیم

( الف)وسعه می گوید تبلیغ خدمات و کاالهای تهدیدکننده سالمت که مصادیق آن ساالنه توسط کارگروه موضوع بند برنامه پنجم ت

این ماده مستوجب جزای ( ج)تبصره ـ عدم رعایت مفاد بند .ها ممنوع است شود از سوی کلیه رسانه این ماده تعیین و اعالم می

در . صالح قضائی خواهد بود ریال با حکم مراجع ذی( 7.۵۵۵.۵۵۵.۵۵۵)میلیارد ریال تا یک ( 7۵.۵۵۵.۵۵۵)نقدی از ده میلیون 

 .شود به جریمه قبلی اضافه می%( ۵۵)صورت تکرار برای هر بار حداقل بیست درصد 
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 برنامه و سیاست ها
 ایرنا ۹۵/۵2/۵۹۶2 :خبرتاریخ 

  مصوبه دولت درباره اداره شرکت کشتیرانی و مرکز تحقیقات آرد و نان ابالغ شد مصوبه دولت درباره اداره شرکت کشتیرانی و مرکز تحقیقات آرد و نان ابالغ شد 

معاون اول رییس جمهوری تصویب نامه هیات وزیران در خصوص اداره شرکت کشتیرانی و مرکز تحقیقات آرد و  -ایرنا  -تهران 

های جهادکشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و نان مربوط به بخش کشاورزی را برای اجرا به وزارتخانه 

 . سازمان مدیریت و برنامه ریزی ابالغ کرد

آیین نامه اجرایی قانون  5به گزارش روز شنبه ایرنا از سامانه پایگاه اطالع رسانی دولت با تصویب هیات وزیران، یک تبصره به ماده 

 .خش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی اضافه شدتمرکز وظایف و اختیارات مربوط به ب

 :متن مصوبه هیات وزیران به شرح زیر است

آیین نامه اجرایی قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت ( 5)به ماده ( 5)متن زیر به عنوان تبصره 

و اصالحیه آن، موضوع تصویب نامه شماره  75۵۵.7۵.۵0هـ مورخ 7۵۵۵۵ت/787۹۹4جهاد کشاورزی، موضوع تصویب نامه شماره 

 : اضافه می شود75۵5.۵4.۵8هـ مورخ ۹۵748ت/44۵۹0

سهام شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران متعلق به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران و مرکز تحقیقات آرد  -5تبصره 

یف و اختیارات وزیر و وزارت جهاد کشاورزی در این موارد به وزیر و این ماده مستثنی است و وظا( ۵)و نان از شمول حکم تبصره 

 .وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل می شود

اسحاق جهانگیری این مصوبه را برای اجرا به وزارتخانه های جهادکشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و 

 .سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابالغ کرد
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 برنامه و سیاست ها
 فودپرس ۵۹۶2مرداد ماه  ۵۲چهار شنبه 

بخشنده رکورددار عدم حضور در جلسات هیات بخشنده رکورددار عدم حضور در جلسات هیات / / غیبت معنی دار نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی در اتاق تهرانغیبت معنی دار نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی در اتاق تهران

  مایندگانمایندگاننن

اتاق تهران عمال نقش بخش کشاورزی  غیبت های متعدد و حضور کمرنگ نمایندگان وزیر جهاد کشاورزی در جلسات< کشاورزی

 .را کمرنگ کرده است اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق تهران در

ا سهمیه مستقل در نظر گرفته برای بخش ، در حالی که به نظر می رسید ب«فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا 

کشاورزی در این دوره فعالیت هیات نمایندگان اتاق تهران و نزدیکی افراد صاحب نفوذ اتاق با دولت یازدهم، نقش بخش کشاورزی 

اورزی نمایندگان بخش کش در هیات نمایندگان و کمیسیونهای مرتبط پررنگ شود اما غیبت های پر تعداد در کنار حضور کم رمق

 .عمال این فرصت بخش کشاورزی را می توان از دست رفته قلمداد کرد

جلسه برگزار شده  7پنج نماینده معرفی شده توسط وزیر جهاد کشاورزی برای حضور در هیات نمایندگان اتاق تهران طی  از میان 

جلسه غیبت  7وزارت جهاد کشاورزی با  دیبرنامه ریزی و اقتصا عبدالمهدی بخشنده معاون ،(تا پایان تیر ماه ) 75۵۹در سال 

است و محمد علی طهماسبی با دو جلسه حضور، سید محمد حسین شریعتمدار با  رکورد دار غیبت در هیات نمایندگان اتاق تهران

حضور کمرنگی را درجلسات  ( 5از جلسه )جلسه حضور و علی اکبر مهرد نیزبا دوجلسه  7سه جلسه حضور، لطف اله سعیدی با 

 .هیات نمایندگان رقم زده اند

به صورت   و تعامل با بخش خصوص توسط نمایندگان وزیر جهاد کشاوری در کمیسیونهای تخصصی نیز حضور موثر عدم این

جلسه  0درکمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی که از ابتدای سال تا پایان تیر ماه  جدی خود نمایی میکند به طوری که

 5مهدی بخشنده تا کنون در این کمیسیون حضور نیافته است ، لطف اله سعیدی و محمد حسین شریعتمدار عبدال برگزار شده 

همچنین . کشاورزی حضور یافته است جلسه حضور داشته اند و محمد علی طهماسبی تنها دو بار در جلسات کمیسیون 

 .حضور نیافته است نیز ل و سرمایه اتاق تهران عبدالمهدی بخشنده با چهار جلسه غیبت عمال در جلسات کمیسیون بازار پو

به نظر می رسد دلیل این بی میلی و حتی حضور کم رمق نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی در جلسات اتاق تهران را بتوان در عدم 

مدیران  ید گفت و یا اینکه با با فعاالن بخش خصوصی حوزه کشاورزی و صنایع غذایی جستجو کرد این وزارتخانه  مطلوب  تعامل

 .و دیدگاه های تشکلها و فعاالن بخش خصوصی ندارند نیاز و تمایل چندانی به همنشینی و شنیدن سخنان  وزارت جهاد کشاوری 
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 برنامه و سیاست ها
 فودپرس ۵۹۶2مرداد ماه  ۵9سه شنبه 

  اخذ عوارض مضاعف از کاالهای آسیب رسان مشکلی از بخش سالمت حل نمی کنداخذ عوارض مضاعف از کاالهای آسیب رسان مشکلی از بخش سالمت حل نمی کند

 .از بخش سالمت را برطرف نمی کند  مضاعف از آنها مشکلی  لیست کاالهای آسیب رسان و اخذ عوارض< صنایع غذایی

امروز در هفدهمین نشست هیأت صبح   ، حسن قاضی زاده هاشمی«فود پرس»به گزارش خبرنگار پایگاه خبری اقتصاد غذا 

برای   54نمایندگان اتاق تهران و در پاسخ به اظهارات دبیر کل کانون انجمنهای صنایع غذایی در خصوص مشکالت اجرای ماده 

امنیت غذایی و بهبود کیفیت مواد غذایی دغدغه همه مسووالن است و وزارت : صنعت غذا، ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت

 .برخی موارد ملزم به اجرای مصوبات شورای عالی سالمت و تمکین قوانین موجود استبهداشت در 

بنا بر این گزارش کاه زرگران ریس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی ااق تهران طی سخنانی با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور 

ف در بخش صنایع غذایی به دلیل نکاتی که وزارت اجرای قانون مالیات مضاع: و رکود حاکم بر بازار موا غذایی خاطر نشن کرد

امروز در   تواند باعث تشدید رکود و درصنعت و کوچک تر شده سفرههای مردم به طوری که بهداشت و درمان داشته، خود می

 .شود تن شیر مازاد تبدیل به شیر خشک می 78۵۵صنعت لبنیات به عنوان یکی از صنایع شاخص غذایی، روزانه 

های اجرایی آن اگر  در حال حاضر اجرای این سیاست عملی نیست اما پتانسیل: کانون انجمنهای صنایع غذایی تصریح کرددبیر کل 

تری عملیاتی کرد و این در شرایطی است که روح قانون مالیات بر ارزش  فراهم شود، ممکن است بتوان اجرا را در پروسه کوتاه

؛ در «کنندگان اخذ شود تا کاالیی که با سالمتی مردم منافات دارد، کمتر فروش برود رفمالیات باید از مص»گوید  افزوده نیز می

کنندگان، از جیب  حالی که هنوز سازمان امور مالیاتی نتوانسته این قانون را اجرایی کند و فشار آن به جای تحمیل به مصرف

 .شود تولیدکننده یا به تولیدکننده وارد شده و از جیب وی پرداخت می

یابد اما اعتقاد  کننده انتقال می گرم است که از مواد غذایی به مصرف 77میزان نمک روزانه مجاز برای هر فرد : وی خاطرنشان کرد

رسد و  کنندگان می های ما نشانگر این است که کمتر از دو گرم از این میزان نمک از طریق محصوالت غذایی به مصرف و بررسی

 .گردد ق مصرف نان وارد بدن میبیش از پنج گرم آن از طری

به دلیل اِشکاالت زنجیره گندم، آرد و نان، نمک بیش از : رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت

 .رسد باید در این رابطه یک کار ملی انجام داد شود که به نظر می کنندگان وارد می حد مجاز به بدن مصرف
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 برنج

 فارس - ۶۰/۵۰/۵۲:  تاریخ

  درصد درصد   7۵7۵به به   ۵۹۵۹کاهش ضایعات برنج از کاهش ضایعات برنج از / / رود نه کشاورزرود نه کشاورز  ها میها می  سود برنج به جیب واسطهسود برنج به جیب واسطه
سود برنج به جای این که به کشاورز برسد، در جیب دالالن قرار : بازار گفت دبیر انجمن برنج در واکنش به افزایش قیمت برنج در

، در مورد واردات بیش از نیاز برنج به کشور در خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی  جمیل علیزاده شایق در گفت. می گیرد

هزار تن آن از  ۵۵۵میلیون و  ۵میلیون تن است که  5رف داخلی برنج ساالنه حدود نیاز مص: زمان ممنوعیت واردات، گفت

 .هزار تن برنج وجود دارد 8۵۵شود و نیاز به واردات  شالیزارهای برنج کشور تامین می

اکثر : فتهزارتن برنج وارد شده است گ 7۹۵وی در پاسخ به اینکه گفته شده پس از اعالم ممنوعیت واردات برنج خارجی ظاهرا 

خریم، در  اند، ولی نباید فراموش کرد که وقتی برنج را از کشوری مانند برزیل می های وارداتی در زمان مقرر ثبت سفارش شده برنج

ماه زمان نیاز است، تا از مسیر دریا به بنادر جنوبی کشور برسد و ممکن است در این حین اتفاقاتی بیفتد که  ۵صورت عادی 

 .س از تاریخ ممنوعیت واردات به کشور برسدمحموله چند روز پ

هم اکنون نیز یك کشتی پر از برنج در بنادر جنوبی کشور به دلیل ورود پس از تاریخ دبیر انجمن برنج با اشاره به اینکه 

انی از زمان یک زم. اگر این برنج دو ماه دیگر در کشتی بماند دیگر قابل استفاده نیست: تصریح کرد ها معطل مانده، مقرر در آب

ماه  5توانست کاالی خود از جمله برنج را وارد کند، اما اکنون برای پیشگیری از تداخل زمانی به  ثبت سفارش فرد تا دو سال می

 .این زمان کاهش یافته است

برعهده دارد که که وزارت جهاد کشاورزی اکنون هم مسئولیت تنظیم بازار و هم حمایت از تولید را : علیزاده شایق این را هم گفت

سابق بر این هر کس با : وی محدودیت سقف ثبت سفارش را برای واردکنندگان برنج مثبت دانست و افزود.کار چندان آسانی نیست

تومان به نفع دولت  ۹۵۵توانست کاالی وارداتی را ثبت سفارش کند، اما از زمانی که برای ثبت سفارش هر کیلو برنج  هر میزان می

کنند تا رقم واقعی که قصد واردات آن را دارند ثبت  شود، وارد کنندگان برنج سعی می زیربنایی مزارع برنج دریافت می و برای اصالح

 .سفارش کنند

 درصد 7۵به  ۵۹کاهش ضایعات برنج از 

یل برداشت متاسفانه به دل: دبیر انجمن برنج در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت و کیفیت برنج داخلی هم گفت

 .درصد رسیده است 7۵درصد ضایعات برنج داشتیم، اما اکنون این رقم به کمتر از  ۵۹نامناسب و فرآوری سابق بر این تا 

 رود نه کشاورز ها می سود برنج به جیب واسطه

بینیم  ه در بازار میتر از آنچ کشاورزان برنج را به صورت یکجا با قیمت بسیار پایین: وی در مورد افزایش برنج داخلی هم گفت

طلبد، وزارت جهاد فکری به حال زنجیره توزیع برنج  ها هستیم که می فروشند، اما متاسفانه شاهد افزایش قیمت از سوی واسطه می

 .کند
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 برنج
 ایرنا ۵2/۵2/۵۹۶2 :تاریخ خبر

  بازار جهانی برنج در آستانه جنگ قیمت قرار دارد بازار جهانی برنج در آستانه جنگ قیمت قرار دارد 

، (۵۵۵۲) بازار جهانی برنج سال آینده: روزنامه نیشن چاپ تایلند به نقل از صادرکنندگان برنج در این کشور نوشت -ایرنا-تهران

همزمانی وقوع کاهش تقاضا با مازاد عرضه برنج، رقابت میان صادرکنندگان را جنگ قیمت را تجربه می کند، زیرا انتظار می رود 

 . تشدید سازد

به گزارش ایرنا، روزنامه یاد شده نوشته است، چنین وضعیتی به زیان بازار برنج تایلند تمام می شود، زیرا قیمت برنج این کشور 

 . گران تر از سایر کشورهای تولیدکننده این محصول است

میلیون تن برسد و تایلند با  ۵.۹در مجموع به  ۵۵70کنندگان تایلندی پیش بینی می کنند، صادرات برنج این کشور در سال صادر

 .اندکی اختالف، رقیب بزرگ خود هند را پشت سر گذاشته و مقام نخست صادرات برنج در جهان را حفظ کند

 . میلیون تن برآورد شده است ۵در حدود (  ۵۵70) صادرات برنج هند در سال میالدی جاری 

شرایط نوسانی دارد، زیرا در  ۵۵70قیمت ها در اواخر سال : رییس آژانس صادرکنندگان برنج تایلند گفت« چاروئن لوتاماتاس»

حالی که تقاضای بسیاری از کشورهای واردکننده برنج کاهش یافته و انتظار می رود با پایان خشکسالی در کشورهای تولیدکننده، 

 .رضه این محصول در فصل برداشت آینده به طور چشمگیری افزایش پیدا کندع

افزایش بارش ها موجب می شود تا بسیاری از کشورهای تولیدکننده، برنج خود را به قیمت ارزان تری به بازارهای جهانی عرضه 

را در مقایسه با رقبا برای خریداران خارجی  تایلند در مقابل دالر آمریکا، قیمت برنج این کشور« بات»کنند، افزایش نرخ برابری 

 . گران تر می کند و مشکالتی را برای صادرکنندگان بوجود می آورد

و نیز افزایش رقابت میان ( واحد پول تایلند) برنج بیشتر و تقاضای کمتر، نوسان های ارزی و گران تر شدن بات : لوتاماتاس گفت

 .هانی برنج را وارد جنگ قیمت خواهد کردصادرکنندگان برای فروش محصول، بازار ج

تایلند صادرکننده اصلی برنج در جهان است و ذخایر برنج زیادی دارد باید این ذخایر را به دقت مدیریت کند و : وی تاکید کرد

 . قیمت برنج را در جهان ثابت نگه دارد

یگر تولید کنندگان این محصول کشاورزی محسوب می شوند به گزارش ایرنا، هند، مصر، کره شمالی، فیلیپین، آمریکا و ویتنام از د

 .و در آسیا برنج به عنوان یک غذای اصلی به حساب می آید

کیلوگرم در سال اعالم شد، همچنین کشورهای هند،  ۹4.۹به میزان  ۵۵77سرانه مصرف برنج در جهان برپایه آمارهای سال 

 .صلی این محصول معرفی شده اندپاکستان، تایلند، آمریکا و ویتنام صادرکنندگان ا
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 تامین منابع مالی

 فارس - ۶۰/۵۰/۵۲:  تاریخ

  باقیمانده سموم در محصوالت کشاورزی کمتر از استاندارد دنیاباقیمانده سموم در محصوالت کشاورزی کمتر از استاندارد دنیا/ / محصول در انتظار اعتبار دولتیمحصول در انتظار اعتبار دولتی  ۵۵۵۵محور محور   کشت سالمتکشت سالمت
میلیارد تومان  8۵محصول کشاورزی درخواست  ۵۵محور  سال است که برای کشت سالمت ۵: معاون سازمان حفظ نباتات گفت 

 . درمانی کشور شده است  های علوم پزشکی و بخش مایشگاهایم، اما یارانه سالمت تنها نصیب تجهیز شدن آز اعتبار کرده

، در پاسخ به اینکه مردم همواره نسبت به باقیمانده سموم روی خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی  یحیی ابطالی در گفت

هایی از جمله سرطان شوند، این گونه توضیح داد که  ن دچار بیماری رف آها نگرانی دارند که مبادا به دلیل مص سبزی، صیفی و میوه

 .کنیم ما در محصوالت کشاورزی نسبت به استاندارد دنیا سم بیشتری مصرف نمی

شود که در ایران این  کیلوگرم مصرف می 7متوسط مصرف سم در دنیا در واحد سطح سموم تکنیکال به ازای هر هکتار : افزود  وی

 .کنیم گرم است، یعنی یک ششم اروپا سم مصرف می 4۵۵رقم 

تا  7۹به گفته این مسؤول در سازمان حفظ نباتات کشور در اروپا فقط برای پیشگیری از بیماری لکه سفید و به ثمر رسیدن سیب 

 .افتد کنند، در صورتی که در کشور ما فقط یک مرتبه این اتفاق می بار باغات سیب را سمپاشی می 74

به این نکته اشاره کرد که پایین بودن سرانه مصرف سموم در کشور به این مفهوم نیست که ما مصرف بد و نابجا از سموم در  ابطالی

 .کنند بخش کشاورزی نداریم و در برخی محصوالت که کشاورزان محصول کشاورزی را در شرایط نامناسب تولید می

طبق بررسی : یسک در بخش تولید و استفاده از سموم عنوان کرد و افزودمحصول پرر 7فرنگی، برنج و سیب را  وی خیار، گوجه

درصد محصوالت کشاورزی در این حوزه در استفاده از سموم عدم انطباق داشته و آن هم به دلیل  7۵.۵وزارت بهداشت در مجموع 

 .ه استاستفاده از سموم بوده که در دنیا ثبت شده، ولی در ایران هنوز جزو استانداردها نیامد

آنها باالتر  معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات اذعان داشت که اقالمی از محصوالت کشاورزی که باقیمانده سموم کشاورزی در 

 .درصد است که از نُرم دنیا باالتر نیست 0تا  ۹از حد استاندارد بوده تنها 

های سموم کشاورزی در سراسر کشور را از  اندهی فروشگاهابطالی ثبت برندهای تجاری سموم، تولید سم با کیفیت باالتر و سام

جات در از  وشوی میوه نوع شست: جمله راهکارهای سازمان حفظ نباتات برای حفظ سالمت محصوالت کشاورزی برشمرد و گفت

یه و کبد دفع ای است که تا حدی سموم از طریق کل بین بردن سموم بسیار مؤثر بوده و مضاف بر آن سیستم دفاعی بدن به گونه

میلیارد تومان اعتبار کردیم و پس  8۵محصول پرمصرف کشاورزی درخواست  ۵۵محور  برای کشت سالمت: وی اضافه کرد.شود می

ایم که با همکاری وزارت بهداشت باید این رقم در یارانه سالمتی که از بودجه  از دو سال هنوز اتفاقی نیفتاده و ریالی هم نگرفته

های علوم پزشکی شده  های دانشگاه آزمایشگاه شود، دریافت شود و یارانه سالمت تاکنون یا صرف تجهیزات  ه میدولت اختصاص داد

  .های درمانی هزینه شده است و یا در بخش
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 تامین منابع مالی
 ایرنا ۹۵/۵2/۵۹۶2 :تاریخ خبر

  مصوبه اختصاص پانصد میلیون دالر از صندوق توسعه ملی برای آبیاری تحت فشار ابالغ شد مصوبه اختصاص پانصد میلیون دالر از صندوق توسعه ملی برای آبیاری تحت فشار ابالغ شد 

معاون اول رئیس جمهوری مصوبه هیات وزیران درباره اختصاص مبلغ پانصد میلیون دالر از صندوق توسعه ملی  -ایرنا-تهران

 . ای طرح های آبیاری تحت فشار را ابالغ کردبرای اجر

به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رسانی دولت، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری این مصوبه را برای اجرا به وزارت امور 

صندوق توسعه  -ن بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایرا -سازمان برنامه و بودجه کشور  -وزارت جهادکشاورزی  -اقتصادی و دارایی 

 .ملی ابالغ کرد

 :متن مصوبه هیات وزیران به شرح زیر است*

دالر موضوع بند ( ۹۵۵ر۵۵۵ر۵۵۵)با اعالم سازمان برنامه و بودجه کشور، صندوق توسعه ملی معادل کل مبلغ پانصد میلیون  -7

 .ایران مسدود خواهد کرد کل کشور را نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی 75۵۹قانون بودجه سال ( 7)تبصره ( د)

 .صندوق توسعه ملی با اعالم سازمان برنامه و بودجه کشور، نسبت به واریز مرحله ای این اعتبار اقدام می کند -۵

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، نسبت به تبدیل ارز اقدام نموده و معادل ریالی آن را به حسابی که برای این منظور نزد  -5

مفتوح می شود، واریز خواهد کرد تا براساس معرفی وزارت جهادکشاورزی برای طرح های آبیاری تحت فشار به  بانک کشاورزی

 ..متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی پرداخت شود

جدول بازپرداخت ارزی اعتبار مذکور با همکاری صندوق توسعه ملی و سازمان برنامه و بودجه کشور و در چارچوب ضوابط و  -7

 .ندوق مذکور تهیه می شودشرایط ص

 .سازمان یادشده بازپرداخت اعتبار موضوع این تصویب نامه را تضمین می کند

در شش قسط مساوی ساالنه از محل عواید طرح و  75۵8اعتبار دریافتی از صندوق توسعه ملی پس از دو سال تنفس، از سال  -۹

 .ت خواهد شدیا از طریق پیش بینی منابع در لوایح بودجه سنواتی پرداخ

به منظور کنترل حین اجرا، بانک کشاورزی مکلف است در قالب سامانه الکترونیکی ایجاد شده، گزارش های مالی الزم را مطابق  -0

 .با چارچوب تعیین شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به آن سازمان ارایه کند

 .سه ماهه گزارش های الزم را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه کندوزارت جهادکشاورزی مکلف است در مقاطع زمانی  -4
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 تامین منابع مالی
 ایرنا ۹۵/۵2/۵۹۶2 :تاریخ خبر

  ون کشاورزی کشور ون کشاورزی کشور هزار میلیارد ریال تسهیالت به مکانیزاسیهزار میلیارد ریال تسهیالت به مکانیزاسی7۵7۵اختصاص اختصاص 

هزار میلیارد لایر تسهیالت به بخش مکانیزاسیون ۵۵رئیس مرکز مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی از اختصاص  -ایرنا -ساری

 . کشاورزی کشور در سال جاری خبر داد

کشور در ساری به کامبیز عباسی روز شنبه در حاشیه نشست معاونان بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان های سراسر 

تاکنون حدود پنج هزار میلیارد ریال تقاضا از این منابع، جذب شده و سود بهره بانکی تسهیالت مکانیزاسیون با : خبرنگاران گفت

 .درصد کاهش یافته است7۹درصد، امسال به 78پیگیری وزیر جهاد کشاورزی از 

هزار  ۵7۵هزار هکتار از نشا کاری وبرداشت  4۵اکنون : کشور گفتوی با اشاره به توسعه مکانیزه نشا کاری و برداشت برنج در 

 .هکتار از شالیکاری به صورت مکانیزه صورت می گیرد

استان مازندران و گیالن را به صورت جدی دنبال می کند به طوریکه امروز  ۵به گفته عباسی دولت توجه به برنجکاری در 

 .ه استدرصد برداشت برنج در مازندران مکانیزه شد8۹

امسال یکهزارو : وی با اشاره به اینکه کشاورزان استقبال خوبی در استفاده از ماشین آالت پیشرفته کشاورزی می کنند، ادامه داد

 .دستگاه کمباین ویژه برداشت غالت به ناوگان ماشین آالت کشاورزی کشور اضافه شده است7۵۵

 .درصد برنج کشور را تولید می کنند8۹سفید حدود هزار تن برنج 8۵۵و  ۵۹۵مازندران و گیالن به ترتیب 

نیمی از تراکتور ها و کمباین های کشور : وی به فرسودگی ماشین آالت کشاورزی در حوزه نیروی محرکه اشاره کرد و اظهار داشت

 .ت باال رفته استعمر باالی استاندارد دارند ، اما با تعمیر و نگهداری و اجرای صحیح معاینه فنی ،طول عمر این ماشین آال

درصد ناوگان بخش کشاورزی کشور نیاز به جایگزینی دارد که در سه سال اخیر با ایجاد  ۹7تا  ۹۵به گفته عباسی در شرایط فعلی 

 .خط اعتباری ایجاد شده در حوزه مکانیزاسیون شاهد توسعه هستیم

سهم ماشین آالت : الت کشاورزی کشور اشاره کرد و گفتهزار دستگاه تراکتور در سه سال اخیر به ناوگان ماشین ا۹8وی به ورود 

 .فرسوده کم شده و با تکنولوزی و ماشین االت جدید ضایعات محصوالت کشاورزی کاهش یافته است

آبیاری میکرو، الگوی کشت، عملکرد مکانیزاسیون و بررسی عملکرد و مشکالت جهاد کشاورزی در تولید محصوالت مختلف 

نه روغنی کلزا، چغندر قند ، گندم، جو، ذرت ، سیب زمینی، پیاز، پنبه از عنوان ها و برنامه های نشست دو کشاورزی از جمله دا

 روزه معاونان بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی کشوراست که از امروز در ساری اغاز شد
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 تحقیقات و نوآوری ها

 آیانا - ۵۹۶۰مرداد  ۵۹: تاریخ

  طرح برتر دستگاه های اجرایی در دهمین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی انتخاب و تجلیل شدطرح برتر دستگاه های اجرایی در دهمین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی انتخاب و تجلیل شد  ۵7۵7

، تدوین کشت فراسرزمینی در سیرالئون، حفظ آمادگی تولید حداکثری برای دوران پسا تحریم و تدوین دانش فنی، بومی سازی

استاندارد ملی، کنترل کیفیت، نظارت و ارتقای تولید کنندگان لوازم و تجهیزات سیستم های آبیاری مدرن نیز به ترتیب از وزارت 

 .نفت و جهاد دانشگاهی به عنوان طرح های برتر جهادی انتخاب و تجلیل شدند

ایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی انتخاب طرح و الگوی برتر از هشت دستگاه دولتی و دانشگاهی در دهمین هم 07

 .و تجلیل شدند

هزار هکتاری خوزستان و ایالم، خیرین  ۹۹۵طرح با عنوان های  7۵به گزارش ایانا، از میان طرح های برتز منتخب در این همایش، 

تسطیح لیزری اراضی  آبخیزداری، منارید، ترسیب کربن، نظام تامین منابع مالی پروژه پرورش و احیای میگو در خوزستان و

کشاورزی استان فارس، مدیریت آفت مگس زیتون، مبارزه با آنفلوانزای فوق حاد پرندگان، پرورش ماهیان خاویاری کشور، توسعه 

آبزی پروری با اولویت پرورش ماهی در قفس و انتقال آب دریا به مجتمع پرورش میگو در گمیشان مربوط به زیر مجموعه های 

 .ورزی استوزارت جهاد کشا

وزارت آموزش و پرورش نیز با چهار طرح پس از وزارت جهاد کشاورزی، بیشترین تعداد طرح های برتر این همایش را به خود 

 .اختصاص داد

طرح های موفق و برتر جهادی وزارت آموزش و پرورش شامل ایجاد هنرستان های کارآفرین و استفاده از مشارکت بنگاه های 

های اجرایی در آموزش های مهارتی شاخه کار و دانش، آموزش همراه با تولید دارای شاخصه ها و مولفه های اقتصادی و دستگاه 

فرهنگ و مدیریت جهادی ، توسعه آموزش های فنی و حرفه ای در استان سیستان و بلوچستان با مشارکت سازمان مدیریت و 

 .می شود 5برنامه ریزی و اردوهای جهادی طرح هجرت 

ن گزارش، سایر طرح های برتر منتخب در دهمین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی شامل تسهیل و توسعه تجارت با بنابرای

اجرای پنجره واحد فرامرزی و مولد سازی و مدیریت دارایی های دولت از وزارت اقتصاد و دارایی، الگوی بنیاد برکت در توانمند 

، قلعه (ره)م با تاکید بر ساخت مدرسه و مساجد از ستاد اجرایی فرمان حضرت امام سازی اقتصادی و محرومیت زدایی مناطق محرو

 .گنج در راه آبادانی از بنیاد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمی می شود

کشت فراسرزمینی در سیرالئون، حفظ آمادگی تولید حداکثری برای دوران پسا تحریم و تدوین دانش فنی، بومی سازی، تدوین 

تاندارد ملی، کنترل کیفیت، نظارت و ارتقای تولید کنندگان لوازم و تجهیزات سیستم های آبیاری مدرن نیز به ترتیب از وزارت اس

 .نفت و جهاد دانشگاهی به عنوان طرح های برتر جهادی انتخاب و تجلیل شدند

 .دید عموم قرار گرفت طرح دیگر در روز دوم در معرض 74چهار طرح برتر جهادی در نخستین روز همایش و 

اجرایی و پیامدهای اجرایی انتخاب شدند، ضمن آن  -بر پایه این گزارش، طرح ها و الگوهای برتر با شاخصه های منابع انسانی، فنی

 ./که اعمال مدیریت جهادی، موفقیت و قرار داشتن در چارچوب اولویت دستگاه ها از ویژگی های طرح ها بوده است
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۵۹۶۰مرداد  ۵۲: تاریخ

  افزایش ماندگاری مواد غذایی با بسته بندی نانو کامپوزیتی محققان کشورافزایش ماندگاری مواد غذایی با بسته بندی نانو کامپوزیتی محققان کشور

ری همزمان از دو نوع نانوذره رس و اکسید آهن موفق به بهبود خواص مواد گی محققان دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه با بهره

 اند بندی مواد غذایی شده پلیمری مورد استفاده در بسته

گیری همزمان از دو نوع نانوذره رس و اکسید آهن موفق به بهبود  محققان دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه با بهره

 .اند بندی مواد غذایی شده بستهخواص مواد پلیمری مورد استفاده در 

ها، حشرات و گرد و غبار از دیرباز در  به گزارش ایانا، نیاز به حفاظت انواع مواد در برابر گرما، نور، رطوبت، اکسیژن، میکروارگانیسم

و در این  بندی و پوشش دهی آن توسعه پیدا کرده است صنایع مختلف مورد توجه قرار گرفته و رویکردهای مختلفی برای بسته

 .میان، نگهداری غذا، دارو، سموم و مواد فاسدشدنی نیازی کلیدی بوده است

. گیرد، افزایش طول عمر نگهداری محصوالت است گونه محصوالت مدنظر قرار می بندی این از این رو مهمترین هدفی که در بسته

های نگهداری محصول زمان ماندگاری محصول را  یژگیبندی از طریق تنظیم فضای مناسب در داخل بسته با توجه به و بسته  ماده

تر شدن عمر محصوالت ایجاد شده  های مطلوبی برای طوالنی های مختلف قابلیت اخیر با اجرای روش  در چند دهه. دهد افزایش می

ود خواص مختلف مواد غالمرضا خلج، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد ساوه از اجرای مطالعاتی در این زمینه با هدف بهب .است

 .گیری از نانوذرات رس و نانوذرات اکسید آهن خبر داد بندی مواد غذایی و دارویی با بهره پلیمری مورد استفاده در بسته

زمان ماندگاری محصوالت   توجه در مدت  تواند موجب افزایش قابل بندی نانوکامپوزیتی می وی با تاکید بر اینکه استفاده از این بسته

منظور کاهش عبور پذیری گاز اکسیژن استفاده   در این طرح همزمان از دو نوع نانو ذره رس و اکسید آهن به: خاطرنشان کرد شود،

 .دهند بندی ارائه می این دو نوع نانوذره دو مکانیسم مختلف را جهت جلوگیری از عبور اکسیژن از بسته. شده است

افزایی اثرات این دو نوع نانوذره شده و افزایش  ت رس و نانوذرات آهن موجب همهمزمان از نانوذرا  استفاده: خلج یادآور شد

 .ها را در پی داشته است بندی ماندگاری مواد غذایی و دارویی موجود در این بسته

های  ت الیههای نانوکامپوزی گرانول  در این پژوهش تهیه: این محقق در خصوص تولید و ارزیابی این مواد نانوکامپوزیتی اضافه کرد

منظور بهبود ممانعت فیزیکی از  به. بندی در دستور کار قرار گرفت های نازک بسته با هدف تولید فیلم( پلی پروپیلن)پلی الفینی 

 .ورود اکسیژن از نانوذرات رس مونت موریلونیت اصالح شده با دی متیل دی هیدروژنیتد تالوآمونیوم کلراید استفاده شد

انوذرات آهن سنتز شده و درصدهای مختلفی از آن به همراه درصدهای مختلفی از نانوذرات رس به مذاب سپس ن: وی ادامه داد

در نهایت فیلم تولیدی مشخصه یابی . بندی تولید شد دستگاه اکسترودر دوپیچه فیلم بسته  وسیله بعد به   پلیمری اضافه و در مرحله

 .ری در برابر اکسیژن مورد ارزیابی قرار گرفتشده و خواص آن از حیث مقاومت مکانیکی و نفوذپذی

های  از بررسی خواص عبور پذیری گاز در فیلم: عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد ساوه با اشاره به نتایج به دست آمده، اظهار کرد

تواند  نوذرات اکسید آهن میای با یک درصد وزنی نانو رس و یک درصد وزنی نا توان دریافت که استفاده از نمونه نانوکامپوزیتی می

 .بیشترین اثر را بر روی افزایش ماندگاری مواد غذایی داشته باشد

های دکتر غالمرضا خلج و دکتر حمیدرضا احمدی از اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد ساوه،  این تحقیقات حاصل تالش

های دانش بنیان است و  د مدیرعامل یکی از شرکتمهندس محمدجواد خلج کارشناس ستاد نانو و دکتر رسول لسان خوش منفر

 به چاپ رسید Trends in Food Science  &Technology نتایج این تحقیات در مجله
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 تخم مرغ

 اآیان - ۵۹۶۰مرداد  ۵۹: تاریخ

  گذار، کمتر از مرغ گوشتیگذار، کمتر از مرغ گوشتی  تأثیر گرانی ذرت بر مرغ تخمتأثیر گرانی ذرت بر مرغ تخم/ / مرغ از دست رفتمرغ از دست رفت  درصد بازارهای صادراتی تخمدرصد بازارهای صادراتی تخم  7۵7۵

درصد  7۵دهد که  آمارهای صادراتی موجود از اوایل سال تاکنون نشان می: مرغ گفت نماینده بخش خصوصی تولیدکنندگان تخم

 .ها خارج شده است بازارهای صادراتی از دست ایرانی

دهد که  آمارهای صادراتی موجود از اوایل سال تاکنون نشان می: مرغ گفت ماینده بخش خصوصی تولیدکنندگان تخمن

 .ها خارج شده است درصد بازارهای صادراتی از دست ایرانی 42

مقایسه آمارهای صادراتی  :وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر افزود دار ایران امروز در گفت مرغ شناسنامه دبیر انجمن صنفی تخم

 .ایم درصد بازارهای صادراتی منطقه را از دست داده 7۵دهد که  سال جاری با همین مدت در سال گذشته نشان می

ترین  یکی از مهم: مرغ در بازار داخلی تقریباً مطلوب است، خاطرنشان کرد فرزاد طالکش با اشاره به اینکه در حال حاضر قیمت تخم

تومان در هر کیلوگرم رسیده، البته نرخی که مرغدار  8۵۵هزار و  درات، همین افزایش قیمت داخل است که به سهدالیل کاهش صا

 .شود تا چهارهزار تومان برآورد می 8۵۵هزار و  کند، بین سه را راضی می

پایین آمده و ترکیه همچنان در ها  با توجه به اینکه قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش یافته، قدرت خرید عراقی: وی ادامه داد

مرغ در هند و پاکستان، ایران را از فهرست فروشندگان خود  تر بودن تخم دلیل ارزان افغانستان نیز به. کند تازی می این کشور یکه

 .خارج کرده است، این در حالی است که قیمت این محصول در داخل کشور، سیر صعودی داشته است

مرغ در نظر گرفته شده،  اکنون برای تخم برای کل کشور یک نسخه پیچید، اما با توجه به قیمتی که هم توان به گفته طالکش، نمی

 .کنند به طور میانگین مرغدارها کمتر ضرر می

دار ایران در پاسخ به پرسش ایانا مبنی بر تأثیر افزایش قیمت ذرت در بازارهای جهانی روی  مرغ شناسنامه دبیر انجمن صنفی تخم

توان ذرت را  گذار، می گذار بسیار کمتر از مرغ گوشتی است، زیرا در نوع تخم تأثیر این گرانی روی مرغ تخم: مرغ، تصریح کرد تخم

درصدی روی قیمت گوشت داشته باشد،  5۵های دیگری مانند گندم جایگزین کرد؛ بنابراین اگر این افزایش نرخ، تأثیر  با خوراک

 ./تأثیرگذار خواهد بود مرغ درصد بر قیمت تخم 7۹تنها 
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 (سایر )تولیدات باغی 

 آیانا - ۵۹۶۰مرداد  ۵۹: تاریخ

توسعه باغ های گردو در تویسرکان توسعه باغ های گردو در تویسرکان طرح طرح / / دستیابی جهاد دانشگاهی به دانش پیوند در سطح انبوه و سرشاخه کاری گردودستیابی جهاد دانشگاهی به دانش پیوند در سطح انبوه و سرشاخه کاری گردو

  اجرا می شوداجرا می شود

طرح مورد نظر جهاد دانشگاهی پس از تایید نهایی جهاد کشاورزی اجرایی می شود که به واسطه آن باغ های گردو تویسرکان بازده 

 .و مقاومت بیشتری در برابر حوادث غیر مترقبه پیدا می کنند

شاره به دستیابی جهاد دانشگاهی به دانش پیوند در سطح انبوه و معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با ا

 .طرحی در این زمینه برای توسعه باغ های گردو در تویسرکان استان همدان اجرا می شود: سرشاخه کاری گردو، گفت

س کشاورزی و منابع به گزارش ایانا، محمدعلی طهماسبی در بازدید از مزرعه تحقیقاتی جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران در پردی

سال باغ  7۵طبیعی دانشگاه تهران در کرج، از اجرای طرحی سه جانبه توسط جهاد دانشگاهی تهران خبر داد که در مدت پنج تا 

 .های گردوی شهرستان تویسرکان توسعه می یابد

هرستان تویسرکان، سازمان جهاد این طرح با مشارکت مسئوالن استان همدان و ش: معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفت

 .دانشگاهی دانشگاه تهران و باغداران تویسرکان اجرا خواهد شد

این طرح پس از بررسی توسط جهاد کشاورزی و در صورت تایید نهایی اجرایی می شود که به واسطه آن باغ های گردو : وی افزود

 .پیدا می کنندتویسرکان بازده و مقاومت بیشتری در برابر حوادث غیر مترقبه 

این مهم به دلیل تنوع آب و : طهماسبی با اشاره به اینکه ایران یکی از مراکز اصلی ذخیره ژنتیکی گیاهی محسوب می شود، افزود

 .هوایی و شرایط طبیعی کشور محقق شده است

یکی از اهداف مراکز تحقیقاتی و شرکت های دانش بنیان دستیابی به ذخایر ژنتیکی است تا ارقامی با بازده باال و : وی ادامه داد

مقاوم تولید کنند، چراکه این گونه های مختلف در اقلیم وسیع ایران پراکنده و توسط باغداران در مناطق مختلف کشور تقویت 

ری همچون گیاهان دارویی و درختانی مانند گردو، انار، پسته، بادام و سایر محصوالت در کشور ذخای: طهماسبی گفت.شده اند

 .گنجینه بزرگ ژنتیکی محسوب می شود

اکنون طرح شناسایی بهترین ژنوتیپ های گردو در دستور کار محققان قرار دارد که براساس شرایط هر منطقه در کشور : وی افزود

ش های مختلف در این رابطه وجود دارد که از جمله آن می توان به تکثیر از طریق نهال یا پیوند بررسی می شود، همچنین رو

 .سرشاخه نام برد

های مختلف  های بسیاری در حوزه کشاورزی است و بسیاری از استان با توجه به اینکه ایران دارای ظرفیت: طهماسبی تأکید کرد

 .د، باید با رفع مشکالت و حمایت از کشاورزان به سمت توسعه این صنعت پیش برویمهای زارعی و کشاورزی را دارن کشور قابلیت

توانیم به سمت توسعه اقتصادی و تحقق  معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه با حمایت از کشاورزی و کشاورزان می

تواند ما را به سمت تحوالت اساسی در زمینه اقتصاد  های کشاورزی می استفاده درست از ظرفیت: شعار امسال نیز پیش برویم گفت

 ./و اشتغال پیش ببرد

/news/fa/ir.iana.www//:http5575۵D%/8%D%AF8%B5% 
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 تولیدات باغی
 ایرنا ۵2/۵2/۵۹۶2 :تاریخ خبر

  ری گردو در مقیاس انبوه ری گردو در مقیاس انبوه دستیابی به دانش پیوند و سرشاخه کادستیابی به دانش پیوند و سرشاخه کا

معاون امور باغی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به دستیابی جهاد دانشگاهی به دانش پیوند در سطح انبوه و  -ایرنا  -کرج 

 . طرحی در این زمینه برای توسعه باغ های گردو در تویسرکان استان همدان اجرا می شود: سرشاخه کاری گردو، گفت

حمدعلی طهماسبی ظهر دوشنبه در بازدید از مزرعه تحقیقاتی جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران در پردیس به گزارش ایرنا، م

کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در کرج، طرحی سه جانبه با حضور نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسالمی، 

 . اغ های گردو تویسرکان مورد بررسی قرار می گیردفرماندار این شهرستان و جهاد دانشگاهی تهران برای توسعه ب

سال نسبت به توسعه باغ های گردو شهرستان  7۵براساس این طرح جهاد دانشگاهی تهران در مدت پنج تا : وی خاطرنشان کرد

 . تویسرکان اقدام می کند

و شهرستان تویسرکان، سازمان جهاد  این طرح با مشارکت مسئوالن استان همدان: معاون امور باغی وزارت جهاد کشاورزی گفت

 . دانشگاهی دانشگاه تهران و باغداران تویسرکان اجرا خواهد شد

این طرح پس از بررسی توسط جهاد کشاورزی و در صورت تایید نهایی اجرایی می شود که به واسطه آن باغ های گردو : وی افزود

 . رقبه پیدا می کنندتویسرکان بازده و مقاومت بیشتری در برابر حوادث غیر مت

این مهم به دلیل تنوع آب و : طهماسبی با اشاره به اینکه ایران یکی از مراکز اصلی ذخیره ژنتیکی گیاهی محسوب می شود، افزود

 . هوایی و شرایط طبیعی کشور محقق شده است

ژنتیکی است تا ارقامی با بازده باال و  یکی از اهداف مراکز تحقیقاتی و شرکت های دانش بنیان دستیابی به ذخایر: وی ادامه داد

مقاوم تولید کنند، چراکه این گونه های مختلف در اقلیم وسیع ایران پراکنده و توسط باغداران در مناطق مختلف کشور تقویت 

ر کشور ذخایری همچون گیاهان دارویی و درختانی مانند گردو، انار، پسته، بادام و سایر محصوالت د: طهماسبی گفت. شده اند

 . گنجینه بزرگ ژنتیکی محسوب می شود

اکنون طرح شناسایی بهترین ژنوتیپ های گردو در دستور کار محققان قرار دارد که براساس شرایط هر منطقه در کشور : وی افزود

یا پیوند  بررسی می شود، همچنین روش های مختلف در این رابطه وجود دارد که از جمله آن می توان به تکثیر از طریق نهال

 . سرشاخه نام برد

/News/fa/ir.irna.www//:http8۵78۵۵7۵/ 
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 (سایر )تولیدات دام و طیور 

 خبرنگاران جوان - ۵۹۶۰مرداد  ۵۹: تاریخ

  روند ؟روند ؟  جوجه های ایرانی به کدام کشورها میجوجه های ایرانی به کدام کشورها می

 .تن جوجه یک روزه گوشتی صادر شده است 5۵8، ۵۹ی به تیر سال ماه منته 7طبق آمار گمرک در 

به تیر  ماه منتهی 7طبق آمار گمرک در  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،گروه  تجارت و کشاورزی. صنعت خبرنگار به گزارش

 .جوجه یک روزه گوشتی صادر شده است  تن 5۵8  ،۵۹سال 

 .برای کشور ارز آوری داشته است 87،5۹0،4۵۵،445و ارزش ریالی  ۵،044،۹4۹گفتنی است که این تعداد به ارزش دالری 

کشورطرف  ماه

 معامله

 ارزش دالری  ارزش ریالی  (گ.ک)وزن

 ۹۵،۵۹۵ 7،484،8۵۵،4۹۵ 77،47۵ آذربایجان 7

 77،۵۵۵ 7۵5،۵۵۵،۵۵۵ 5،5۵۵ آذربایجان 7

 ۵۵4،۵۵۵ 0،84۵،۵04،8۵۵ ۵5،858 ارمنستان 7

 75۵،48۵ 7،۵74،475،4۵۵ 70،۹۵8 افغانستان 7

 7۵۹،8۵۵ 5،8۵0،۵۹7،8۵۵ 77،40۵ افغانستان 7

 7۵۵،548 ۹،8۵7،۵4۵،000 ۵7،78۵ ترکمنستان 7

 70،۵۵۵ 787،۵8۵،۵۵۵ 7،۵۵۵ ترکمنستان 7

 00،۹0۵ ۵،۵78،47۵،40۵ 74،87۵ آذربایجان ۵

 7۵،8۵۵ 588،78۹،0۵۵ 5،۵۵۵ آذربایجان ۵

 77،0۵۵ 7،۵07،۵7۵،7۵۵ ۹،50۵ آذربایجان ۵

 ۵5۵،۵۵۵ 4،۵0۵،۵۵7،40۵ ۵7،84۵ ارمنستان ۵

 777،۵۵۵ 7،۵4۵،۵4۵،۵۵۵ 74،0۹۵ افغانستان ۵

 7۵۵،78۵ 5،۵7۹،۵7۵،۵8۵ 77،055 افغانستان ۵

 ۵۵0،۵8۹ 0،8۹7,۵۵۵،7۵4 ۵7،707 ترکمنستان ۵

 ۵7،۵۵۵ 07۵،4۵۵،8۵۵ ۵،۹7۹ ترکمنستان ۵

 ۵8،8۵۵ 84۵،08۵،8۵۵ ۵،88۵ عراق ۵

 ۵۵،7۵۵ 08۵،۵70،۵۵۵ 0،۵7۵ آذربایجان 5

 70،۵۵۵ 7۵7،۵۵7،۵۵۵ ۵،0۵۵ آذربایجان 5

 ۵57،۵۵۵ 4،757،8۹7،7۵۵ ۵۹،۵5۵ ارمنستان 5

 ۵78،0۵۵ 0،0۹۵،۵۹۵،8۵۵ ۵4،5۵۹ افغانستان 5

http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
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 8،8۵۵ ۵08،۵40،8۵۵ ۵7۵ تانافغانس 5

 70۵،05۵ 7،۵78،7۵7،7۵5 78،۵۹۵ ترکمنستان 5

 ۵4،5۵۹ 85۹،۵04،۵۵۵ 7،84۵ ترکمنستان 5

 8،۵۵۵ ۵7۵،۵0۵،۵۵۵ ۵0۵ ترکمنستان 5

 ۵۹،0۵۵ 480،84۵،۵۵۵ ۵،0۵۵ آذربایجان 7

 700،۵8۵ ۹،۵۵۵،58۵،4۵۵ 78،۵8۵ ارمنستان 7

 0،485 ۵۵۵،54۵،۵۵۵ 8۹۵ افغانستان 7

 7۵7،۵5۵ 5،470،874،۹۵4 7۵،۵0۵ ترکمنستان 7

 ۵7،۵۵۵ 0۹۵،۵۹۵،0۵۵ 5،۵5۵ عراق 7

 /news/fa/ir.yjc.www//:http۹4504۵۹D%/8%D%AC۵% 
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 (سایر )تولیدات زراعی 

 آیانا - ۵۹۶۰مرداد  ۵۲: تاریخ

  کاهش سطح زیر کشت ذرت از سه سال پیش تاکنونکاهش سطح زیر کشت ذرت از سه سال پیش تاکنون/ / کار شدندکار شدند  کاران ماشکاران ماش  ذرتذرت

هزار تن  7۵۵شود یک میلیون و  بینی می هزار تن است، در حالی که پیش 8۵۵ای حدود شش میلیون و  نیاز کشور به ذرت دانه

 .محصول در سال جاری تولید شود

 722شود یك میلیون و  بینی می ست، در حالی که پیشهزار تن ا 422ای حدود شش میلیون و  نیاز کشور به ذرت دانه

 .هزار تن محصول در سال جاری تولید شود

وگو با خبرنگار ایانا درباره وضعیت تولید ذرت در کشور  مدیرکل غالت و محصوالت اساسی وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفت

هزار هکتار به کشت ذرت  78۵ای و  ه کشت ذرت دانههزار هکتار از اراضی کشور ب 7۵۵در سال زراعی جاری تاکنون : گفت

 .سیلویی اختصاص یافته که البته این سطح قابل تبدیل به یکدیگر است

ای و حدود  هزار تن ذرت دانه 7۵۵شود یک میلیون و  بینی می هزار هکتاری ذرت در کشور، پیش 5۵۵از سطح : کاوه خاکسار افزود

 .میلیون تن ذرت سیلویی تولید شود 7۵

مکانیزه، امکان کشت در بسیاری از مناطق کشور وجود ندارد که البته  بر بودن ذرت و کشت تمام دلیل آب به: وی خاطرنشان کرد

 .کنیم با انجام کشت نشائی و استفاده از ارقام زودرس و روش آبیاری تیپ سطح را بدون تغییر نگه داریم تالش می

ساالنه حدود شش : ای ادامه داد د کشاورزی درباره میزان نیاز کشور به ذرت دانهمدیرکل غالت و محصوالت اساسی وزارت جها

هزار تن در داخل کشور وجود دارد و مابقی باید  7۵۵ای نیاز داریم که تنها امکان یک میلیون و  هزار تن ذرت دانه 8۵۵میلیون و 

 .از طریق واردات تأمین شود

هزار هکتار کاهش داشته  70۵های آبی از سه سال پیش تاکنون  لیل محدودیتد سطح زیر کشت ذرت به: خاکسار تصریح کرد

 .است؛ بنابراین ناگزیر از واردات هستیم

کاران را پرداخت کند،  موقع پول ذرت اگر دولت نتواند به: وی نسبت به حل مسائل بازرگانی ذرت هشدار داد و یادآور شد

 .آورند ماش که ارزش اقتصادی باالیی دارد، روی می برداران بخش به کشت سایر محصوالت همچون بهره

تومان خرید  50هزار و  تومان در مقایسه با یک 0۵۵پایین بودن قیمت ذرت وارداتی از قرار هر کیلوگرم : خاکسار تأکید کرد

 .کنندگان این محصول به نوع وارداتی باشد تضمینی داخلی باعث شده است که رغبت مصرف

های جنوبی کاهش یافته و به همین  زدگی در استان رت در برزیل به دلیل کاهش باران در استان ماتو و یخگفتنی است، تولید ذ

های آینده شاهد افزایش قیمت این محصول و باال  شود در هفته بینی می دلیل افزایش قیمت در جهان اتفاق افتاده است و پیش

 ./شیمروزه با مرغ و جوجه یک شده مرغ، تخم رفتن قیمت تمام

/news/fa/ir.iana.www//:http555۹7D%/8%B۵%D8%B7% 
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 تولیدات زراعی
 خبرنگاران جوان - ۵۹۶۰مرداد  ۵۰: تاریخ

  افزایش کشت کلزا در دستور کارافزایش کشت کلزا در دستور کار

اد کشاورزی برای ترغیب کشاورزان به کشت کلزا وافزایش تولید ، وزارت جه:مدیر امور زراعت جهاد کشاورزی استان تهران گفت

 .برنامه های حمایتی را در دستور کار خودقرار داده است

اقتصادی باشگاه گروه  صنعت، تجارت و کشاورزیحسین بهنیا مدیر امور زراعت جهاد کشاورزی استان تهران در گفتگو با خبرنگار 

طبق دستورالعمل وزارت جهاد کشاورزی باید سطح زیر کشت کلزا از : با اشاره به وضعیت کشت کلزا اظهار داشتخبرنگاران جوان،

 .هزار هکتار افزایش یابد ۹هکتار به  ۹۵۵

تن، برنامه های  ۹۵۵هزار و  77تن به  70۵زان به کشت کلزا وافزایش تولید از وزارت جهاد کشاورزی برای ترغیب کشاور: وی افزود

 .حمایتی از قبیل بذور اصالح شده، بیمه رایگان و دانش فنی را در دستور کار خود قرار داده تا این میزان تولید محقق شود

با توجه به اتمام سال زراعی مشکالت کلزاکاران : افزودبهنیا با اشاره به اینکه بزرگترین مشکالت کلزاکاران، بازرگانی و خرید است 

 .ساعت پس از خرید به حساب واریز می شود 78مرتفع شده به گونه ای که حداکثر 

درصد نیاز  4۵براساس برنامه ده ساله وزارت جهاد کشاورزی امکان : مدیر امور زراعت جهاد کشاورزی استان تهران تصریح کرد

  . داخلی وجود دارد

/news/fa/ir.yjc.www//:http۹455۵57D%/8%A4%D۵% 
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 خرما 

 آیانا - ۵۹۶۰مرداد  ۵۲: تاریخ

  درصدی دولت را نگرفتدرصدی دولت را نگرفت  7۵7۵صندوق توسعه خرما سهم صندوق توسعه خرما سهم / / ددعرضه خرما در بورس اثری بر رونق تجاری آن ندارعرضه خرما در بورس اثری بر رونق تجاری آن ندار

هزار تن مازاد تولید دارد، اثری بر تجارت آن نخواهد داشت و تا زمان که ستاد  ۹۵۵پیشنهاد عرضه خرما در بورس در شرایطی که 

 .گذارد خرما و صندوق حمایت از خرما تشکیل نشود، اثری بر شرایط بحرانی خرما به جای نمی

هزار تن مازاد تولید دارد، اثری بر تجارت آن نخواهد داشت و تا  022ضه خرما در بورس در شرایطی که پیشنهاد عر

 .گذارد زمان که ستاد خرما و صندوق حمایت از خرما تشکیل نشود، اثری بر شرایط بحرانی خرما به جای نمی

عرضه خرما در بورس وقتی بازار خرما رونقی نداشته و : گفتوگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر  دبیر انجمن خرما امروز در گفت

 .هزار تن مازاد تولید دارد، اثری بر بازار این محصول نخواهد داشت ۹۵۵ساالنه 

تواند اثرگذار باشد که ایجاد رقابت در بازار کند، اما از آنجا  عرضه محصوالت کشاورزی در بورس زمانی می: سیداصغر موسوی افزود

 .ز محصوالت با موازنه اقتصادی باال نیست عرضه آن در بورس هم اثرگذار نخواهد بودکه خرما ج

المللی ورود پیدا نکند و ستاد خرما در کشور فعال نشود، شرایط بازرگانی  تا زمانی که خرما در بازارهای بین: وی خاطرنشان کرد

 .خرما تغییری نخواهد داشت

یس سازمان برنامه و بودجه برای احیای ستاد خرما هنوز اقدامی در این باره صورت نگرفته با وجود مکاتبه با ر: موسوی ادامه داد

 .های دولتی ندارند گیری بردار با بیش از یک میلیون تن تولید، جایی در تصمیم است و سه میلیون بهره

 صندوق حمایت از توسعه خرما بدون سرمایه است

درصدی آورده  7۵حمایت از توسعه خرما تشکیل شده است، اما خبری از اختصاص  هرچند صندوق: دبیر انجمن خرما تصریح کرد

شود تا  درصدی آورده دولت تأمین می 7۵های کشاورزی بعد تشکیل صندوق سهم  در تمامی زیربخش: وی یادآور شد.دولت نیست

گذاری  خرما دولت حاضر به سرمایه گذاری کنند، اما در صندوق توسعه سهامداران بخش خصوصی نیز برای تقویت صندوق سرمایه

تواند درآمد چند میلیارد دالری شامل حال اقتصاد  در صورت حمایت دولت از خرما این صنف می: موسوی در پایان تأکید کرد.نشد

 ./کشور کند

/news/fa/ir.iana.www//:http55557D%/8%B۵%D8%B7% 
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 خرید تضمینی

 فارس - ۶۰/۵۰/۵۲:  تاریخ

  میلیون تن فراتر رفتمیلیون تن فراتر رفت  7۵.47۵.4خرید تضمینی گندم کشاورزان از خرید تضمینی گندم کشاورزان از 
های کشور، احتماالَ رکورد تاریخ خرید گندم  با توجه به تداوم خرید در بیشتر استان: مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت 

 . شود میلیون تن شکسته می77مینی بیش از کشور در سالجاری با خرید تض

میلیون و  7۵تا امروز مقدار : ، علی قنبری افزودپایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزیبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

مرکز خرید فعال، تحویل و  775۵هزار محموله از کشاورزان در سراسر کشور توسط  0۵۵میلیون و 7هزار تن گندم در قالب  405

 .کز استاندارد ذخیره سازی شده استدر مرا

خرید تضمینی گندم هم اکنون در کشور ادامه دارد و مراکز خرید این شرکت تا اوایل : معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد

 .مهرماه محموله های گندم عرضه شده از سوی کشاورزان را تحویل و خریداری می کنند

در سالجاری تا امروز، در مقایسه : ، تصریح کرد75۵7در مقایسه با پایان فصل خرید سال درصدی خرید  55قنبری با اشاره به رشد 

 .هزارتن افزایش داشته است 7۵۵میلیون و 5درصد معادل 7۵با زمان مشابه سال قبل، میزان خرید بالغ بر 

 5۹4زار تن، گلستان با یک میلیون و ه 5۵0های خوزستان با بیش از یک میلیون و  مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، استان

رتبه برتر خرید  ۹هزار تن، را به ترتیب  4۵۵هزار تن و کرمانشاه با خرید  8۵۵هزار تن، کردستان  8۵0هزار تن، فارس با خرید 

 .تضمینی گندم در کشور اعالم کرد

هزار تن فراتر رفته و ۹۵۵خراسان رضوی، از خرید تضمینی گندم در استان های آذربایجان غربی، اردبیل و : قنبری خاطرنشان کرد

استان های آذربایجان شرقی، همدان و لرستان هم در آستانه خرید نیم میلیون تن گندم قرار دارند و مراکز خرید در تمامی این 

 .استانها در حال حاضر فعال است

با خرید  758۹تا 7585ت هشتم و در سال های معاون وزیر جهاد کشاورزی بیشترین میزان خرید گندم در کشور را مربوط به دول

با برنامه ریزی اصولی و تعیین و تدوین سیاست های دانش محور در زمینه افزایش تولید در : میلیون تن اعالم و تأکید کرد77باالی 

مورد نیاز خودکفا  دولت تدبیر و امید و وزارت جهاد کشاورزی ، امسال نیز برای دومین سال متوالی کشور در زمینه تأمین گندم

 .شده و با آهنگ فعلی خرید، امکان شکسته شدن رکورد تاریخ تولید و خرید گندم در کشور دور از واقعیت نیست

 7۹هزار میلیارد ریال است و تاکنون حدود 754ارزش ریالی کل گندم ها حدود : مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران اعالم کرد

ن پرداخت شده که دالیل عمده کندی پرداخت ها نیز مشکالت مالی دولت به واسطه کاهش درآمدها و درصد از مطالبات گندمکارا

 .افزایش حجم خرید می باشد

باقیمانده طلب گندمکاران براساس اولویت تحویل گندم ها با تامین اعتبارات الزم و به مرور زمان : قنبری در پایان تصریح کرد

 .اورزان واریز و تا پایان فصل خریدتمامی مطالبات این عزیزان تسویه خواهد شدتوسط بانک کشاورزی به حساب کش

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http75۵۹۵۹۵4۵۵۵77۵ 
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 خشکسالی

 آیانا - ۵۹۶۰مرداد  ۹۵: تاریخ

  تا خشکسالی کاملتا خشکسالی کاملسه دهه فاصله ایران سه دهه فاصله ایران 

میلیارد متر مکعب است و در صورت ادامه این روند ظرف  ۵درحال حاضرمیزان واقعی کسری مخازن آب های زیرزمینی معادل 

حداکثر سه دهه آینده آبخوان های کشور به صورت کامل خشک خواهند شد، فاجعه ای ملی که یک یا دو دستگاه و حتی قوه 

 .ری سایر قوا نمی تواند از بروز آن جلوگیری کنندمجریه به تنهایی و بدون همکا

شرایط خاص اقلیمی کشور در کنار کم توجهی در حوزه برنامه ریزی برای رعایت الگوی مصرف آب در بخش های مختلف به 

کردن خصوص کشاورزی در طول سال های گذشته، ایران را با تنش آبی و بحران خشکسالی مواجه کرده است، بحرانی که مقابله ن

 .جدی با آن حداکثر تا سه دهه دیگر به طور کامل کشور را در بر خواهد گرفت

به گزارش خبرنگار گروه علمی ایرنا، خشکسالی و کمبود آب در ایران به دلیل شرایط خاص جغرافیایی کشورمان که در منطقه نیمه 

ز بخش های مختلف از جمله کشاورزی و صنایع به آب خشک قرار دارد، یک واقعیت اقلیمی است و با توجه به روند روزافزون نیا

 .این مشکل شدیدتر نیز خواهد شد

، (IWMI) بـه طوری کـه بـر اسـاس گزارش موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی از موسسـه بیـن المللـی مدیریـت آب

د بـه منابـع آب قابـل اسـتحصال خـود اضافه درص 77۵بایـد بتوانـد  ۵۵۵۹کشور ایـران بـرای حفـظ وضـع فعلـی خـود تـا سـال 

کند، که البته این امر بـا توجه به پتانسـیل ها و نیازهـای روزافـزون بخش هـای کشـاورزی، شـرب، صنعـت و حفاظت از سـایر 

 .منابع زیسـتی بسـیار مشـکل اسـت

ینـه و صرفه جویی در مصـرف آب به خصوص بخش بنابراین در چنین شـرایطی یکـی از راهکارهای موثـر و عملی اسـتفاده به

 .کشاوزی است که مدیریـت مصـرف آب در این بخش در حفظ و صیانت از ذخائر آبی بسیار موثر و راهگشا است

موضوعی که البته مورد تاکید دکتر هدایت فهمی معاون مدیرکل دفتر برنامه ریزی کالن آب و آبفای وزارت نیرو در گفت و گو با 

درصد از آب مورد استفاده در بخش کشاورزی که به گفته  7۵با صرفه جویی فقط : ار گروه علمی ایرنا است، وی معتقد استخبرنگ

 .سد بزرگ کشور ذخیره سازی آب صورت خواهد گرفت ۵۵میلیارد متر مکعب است، معادل  ۵۵تا  ۵۵وی بین 

درحال حاضرمیزان واقعی : خازن آب های زیرزمینی کشور، گفتاین مقام مسئول با ابراز نگرانی نسبت به میزان واقعی کسری م

میلیارد متر مکعب است و در صورت ادامه این روند ظرف حداکثر سه دهه آینده آبخوان  ۵کسری مخازن آب های زیرزمینی معادل 

هایی و بدون همکاری های کشور به صورت کامل خشک خواهند شد، فاجعه ای ملی که یک یا دو دستگاه و حتی قوه مجریه به تن

 .سایر قوا نمی تواند از بروز آن جلوگیری کنند

زمین است که سوراخ ها یا خلل و منافذ سنگ های آن به دنبال  ٔ  یا همان آبخوان قسمتی از پوسته( aquifer) سفره آب

در همان جا متوقف و به بارندگی های ممتد از آب اشباع شده است و با رسیدن به سطح غیرقابل تراوشی مانند سنگ های رسی 

 .شکل چشمه سارهای مختلفی در سطح زمین آشکار می شود

 خشک شدن ذخائر آبی کشور با کشاورزی غیرعلمی** 

از آبخوان ( درصد ۹8)  5۹۹محدوده دشت های مطالعاتی کشور ، حدود  0۵۵به گفته این مقام مسئول، در حال حاضر از حدود 

محدوده مطالعاتی در حالت  ۵۹7اتی بحرانی و بحرانی ممنوعه است و دشت های مربوط به دشت های کشور واقع در حدود مطالع

  .تعادل بوده که تعدادی از این دشت های در حالت تعادل، فاقد پتانسیل بهره برداری مناسب است
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جمعی اضافه برداشتی برابر به صورت ت: میلیارد مترمکعب عنوان کرد و افزود 0فهمی متوسط اضافه برداشت از آب زیرزمینی حدود 

 .ساله اخیر از منابع آب زیرزمینی اتفاق افتاده است 7۵میلیارد مترمکعب در طول  ۵۵۵

وی با بیان این که کم آبی در کشورمان تاثیرات نامناسبی براشتغال مردم در برخی حوضه ها داشته است، به خطرافتادن معیشت 

یرانی درکارون و نابودی کشاورزی در برخی از روستاهای استان های فارس و کرمان و مردم در پایاب زاینده رود، تعطیل شدن کشت

 .یزد دراثر خشک شدن قنوات و چاه ها و حتی مهاجرت ساکنین برخی از روستاها را بیانگر نقش قوی آب در حوزه اقتصاد دانست

جه نرم می کند، به گونه ای که بر اساس آمار به گفته فهمی، بیش از یک دهه است که کشور با خشکسالی بی سابقه دست و پن

 7۵۵میلیارد مترمکعب به  75۵میلی متر رسیده و میزان آب تجدیدپذیر نیز از  ۵۵۹میلی متری کشور به  ۵۹۵بارندگی های 

 .میلیارد مترمعکعب آن صرف بخش کشاورزی می شود ۵۵تا  ۵۵میلیارد مترمکعب کاهش داشته است که از این مقدار بین 

اون مدیرکل دفتر برنامه ریزی کالن آب و آبفای وزیر نیرو نبود الگوی بهینه مصرف آب در بخش های کشاورزی، شرب و صنعت مع

سال گذشته شایع شده است و با افزایش جمعیت در سه دهه گذشته این مساله تشدید  5۵را پدیده ای خطرناک دانست که در 

 .میلیارد مترمکعب افزایش یافته است 7۵۵شده و میانگین مجموع مصرف آب کشور به 

اوضاعی بحرانی که از ورود ایران به تنش آبی حکایت دارد و نشانه های اجتماعی این بحران در برخی نقاط کشور نمایان شده 

 .است

 مصارف آب کشاروزی باید کنترل شود** 

ک دنیا واقع شده است و راهی جز سازگاری شرایط اما دکتر فهمی با بیان اینکه، ایران به دلیل جغرافیایی در منطقه نیمه خش

 .ما نمی توانیم خشکسالی را از بین ببریم بلکه باید خودمان را با این شرایط وفق دهیم: خشکسالی نیست گفت

این : میلیون هکتار بیابان یکی از کشورهای خشک و بیابانی منطقه و جهان است، گفت 57وی با تاکید بر این که ایران با بیش از 

درجه ای گرمای زمین در سالیان اخیر در توسعه بیابان ها  ۵درحالی است وجود این شرایط اقلیمی و همچنین افزایش یک تا 

 .نقش مستقیمی داشته است

 7۵7 میلیارد متر مکعب در سال های گذشته به کمتر از 75۵وی با بیان این که در حال حاضر منابع آب تجدیدشونده کشور از 

 ۵۵این در حالی است که بارش های کشور در مقایسه با میانگین درازمدت نیز حدود : مترمکعب کاهش یافته است، گفتمیلیارد 

 .درصد کاهش یافته است

میلیارد مترمکعب  ۵۵۵میلیارد تا  7۵۵در سال های گذشته : معاون مدیر کل دفتر برنامه ریزی کالن آب و آبفای وزیر نیرو گفت

ابع آب زیرزمینی صورت گرفته و حجم ثابت آبخوان های کشور با کاهش قابل مالحظه ای روبرو بوده است که اضافه برداشت از من

این مسئله نشست زمین در برخی از مناطق مختلف کشور را بدنبال داشته است، ضمن اینکه اضافه برداشت از آب های زیرزمینی 

  .به دنبال خواهد داشتبه کاهش رطوبت خاک می انجامد و افزایش بیشتر دما را 

مترمکعب از منابع تجدیدپذیر آب  4۵۵وی با تاکید براینکه بر مبنای شاخص فالکن مارک، ایران با سرانه مصرف به میزان هزار و 

درصد منابع آب تجدیدپذیر در  88بر اساس شاخص سازمان ملل ایران با مصرف بیش از :به مرحله تنش آبی وارد شده است، گفت

منابع آب « مصرف متوسط تا شدید»ق بحرانی است و بر اساس شاخص موسسه بین المللی مدیریت آب، در مرحله بحران مرحله فو

این مقام مسئول، برنامه ریزی در خصوص رعایت الگوی مصرف در بخش کشاورزی به منظور حفظ و حراست از منابع آبی .قرار دارد

سرمایه گذاری در اصالح شیوه های آبیاری و رعایت الگوی کشت راه به جایی بدون : را بسیار ضروری و اثرگذار دانست و گفت

 .نخواهیم برد
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فهمی با تاکید براینکه، شرایط اقلیمی درکناربی توجهی در امه ریزی الزم در جهت رعایت الگوی مصرف آب در بخش های مختلف 

این درحالی است که : شکسالی مواجه کرده است، گفتبخصوص کشاورزی در طول سه دهه اخیر، ایران را با بحران تنش آبی و خ

 .سد بزرگ کشور ذخیره سازی آب خواهیم داشت ۵۵درصد از آب در بخش کشاورزی صرفه جویی شود، معادل  7۵اگر تنها 

 وی با اشاره به اینکه کشت برخی از محصوالت کشاورزی در کشور به هیچ وجه به لحاظ سهم آب بری و همچنین قیمت فروش آن

ما باید در شرایط فعلی تنها به کشت محصوالتی مانند پسته و زعفران که از آب بری : در بازارهای صادراتی توجیه پذیر نیست گفت

 .کمتر و ارزش افزوده بسیار باال برخوردار هستند روی آوریم

الت کشاورزی که از آب بری باالیی باید کشت برخی از محصو:معاون مدیر کل دفتر برنامه ریزی کالن آب و آبفای وزیر نیرو گفت

نیازمند می باشند را قطع کرده و در صورت نیاز این محصوالت را وارد کنیم چراکه این نوع شیوه استفاده آب در مزارع کشاورزی 

 .تنها خشک شدن هرچه بیشتر منابع بسیار با ارزش آب در کشور را به دنبال خواهد داشت

میلیارد مترمکعب در سال خواهد  0۵بخش کشاورزی در صورت تحقق چشم انداز مطلوب حدود فهمی با اشاره به این که، سهم 

 ۵برای تحقق اهداف کشاورزی در کشورارتقای توان تولید محصوالت کشاورزی به ازای هر مترمکعب آب مصرفی برابر : بود افزود

 .کیلوگرم ضروری است

 وقت اقدامات عملی است**

ه ریزی کالن آب و آبفای وزیر نیرو در ادامه با اشاره به اینکه در شورای عالی آب که ریاست آن را رئیس معاون مدیر کل دفتر برنام

جلسه از برگزار شده است، تصمیمات بسیار مناسبی برای حفظ و حراست از آب های  ۵۹جمهور عهده دار است و تاکنون 

تگاه ها برای مهار بحران آبی کشور روشن شده است اما متاسفانه با اینکه تکالیف بسیاری از دس: زیرزمینی گرفته شده است گفت

 .این تصمیمات به دالئل مختلف هنوز عملیاتی نشده است

وی با تاکید براینکه بحران منابع آبی در مناطق مختلف ایران بعنوان خطر بسیار جدی حیات سیاسی و اجتماعی کشور را همچون 

فا را تهدید می کند، خواستار توجه الزم و اقدامات عملی به منظور تغییرات اساسی در برخی کشورهای خاورمیانه و شمال آفری

 .الگوی مصرف آب در بخش های مختلف از جمله کشاورزی و آب شرب شد

حوزه کشاورزی نیز بایستی در : فهمی با تاکید براینکه شعار صرفه جویی در مصرف آب تنها به آب شرب خالصه نمی شود گفت

ا بعنوان یکی از بهره برداران اصلی منابع آبی کشور گام بردارد و پاسخگو باشد، ضمن اینکه اصالح ساختار تأمین منابع و این راست

 .ارائه الگوی مصارف آب در تمامی بخش های کشور ضروری است

که گفته می شود در  این: وی در عین حال افزایش قیمت آب مصرفی را در رعایت میزان مصرف بسیار تاثیرگذار دانست و گفت

است که ( هزار تومان)هزار ریال  7۵مصرف آب صرفه جویی شود به دلیل آن است که هزینه تصفیه هرمتر مکعب آب برای دولت 

 .آن از مصرف کننده دریافت می شود( تومان ۹۵۵)هزار ریال آن  ۹تنها 

آب شهری، اصالح الگوی مصرف را ضروری ساخته است، فهمی با بیان این که توسعه شهرنشینی در دو دهه آینده و افزایش سهم 

 .های جدید شهری را ضروری دانست کاهش مصرف سرانه به خصوص در طراحی

وی همچنین با اشاره به رشد صنعت در دو دهه آینده، نیاز به استفاده گسترده از فناوری و دانش آب برای کاهش مصرف سرانه این 

 .احتساب ارزش ذاتی آب از الزامات توسعه صنعتی است: بسیار مهم خواند و گفت نعمت گرانبها به ازای تولیدات را

بخشی به مهار آبهای مرزی، توجه به بازار و تبادل آب در منطقه، مشارکت مردم در بخش آب و اجرای  به گفته فهمی، اولویت

برداری پایدار از آب را  تر نموده و بهره گسترده های محلی را برداری و مصارف آب، نقش و مشارکت مردم و سازمان های بهره برنامه

 .تضمین خواهد کرد
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  راهبردهای تدوین سیاست های آب کشاورزی**

معاون مدیر کل دفتر برنامه ریزی کالن آب و آبفای وزیر نیرو همچنین با تاکید بر این که سیاست های آب کشاورزی باید مبتنی 

پیاده سازی سیاست ها و تصمیمات اتخاذ شده در بخش آب : ی کشور تدوین شود، گفتبر سندهای خاک، آب، امنیت غذایی و انرژ

 .در کشور بایستی به صورت ویژه و جدی مورد توجه قرار گیرد

حذف کشت برخی از محصوالت آب براز جمله برنج به جز استان های شمالی، تکمیل زیر ساخت های الزم به منظور :فهمی گفت

ر مدرن سازی و انتقال تکنولوژی کشاورزی و همچنین مدیریت صحیح الگوی کشت در کنار آبیاری قطره آبیاری بهینه، تسریع د

ای و توسعه کشت گلخانه ای، می تواند از جمله اصلی ترین برنامه های حوزه کشاورزی در حفظ و حراست از منابع آب کشور 

و همچنین آب های ( سطحی، زیرزمینی)ن آب تجدیدپذیر هم اکنون سیاست ها و سند آب بر مبنای میزا: وی اظهارکرد.باشد

در سطح هر دشت و رودخانه و با در نظر گرفتن آب برای محیط زیست و حفظ ...(  بازیافت فاضالب، آب شیرین کن و)نامتعارف 

 .چرخه هیدرولوژی توسط وزارت نیرو تدوین و اعالم می شود

جه به مزیت های اقتصادی محصوالت کشاورزی، آب مجازی و تجارت آن و ارزش فهمی با بیان این که راهبرد امنیت غذایی با تو

میزان آب بکار رفته )تجارت آب مجازی : محصوالت به ازای هر واحد آب مصرفی و کشت های فراسرزمینی تدوین شده است گفت

ت بر آن برای هر دشت اعالم و ارزش آن توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین گردیده و محدودی( در یک واحد محصول کشاورزی

وی، توسعه کشت های آبی پاییزه، صرفه جویی در مصرف آب با جایگزینی کاشت محصوالت با طول عمر کوتاه تر مثل .می شود

درصد،  0۵ذرت و سیب زمینی با واریته های زودرس، جلوگیری از استفاده آبیاری به روش بارانی در مناطق با رطوبت کمتر از 

نشاء بجای بذر، تهیه نقشه کاداستر ملی اراضی کشور، تدوین برنامه هماهنگی آب و خاک و رفع تناقضات آماری، توسعه کاشت 

تهیه سند راهبردی مدرن سازی در بخش کشاورزی، انجام مطالعات جامع آمایش با محوریت آب و همچنین تاکید بر یکپارچه 

 .ن راهکارهای حفظ منابع آبی کشور در بخش کشاورزی دانستسازی و جلوگیری از خرد شدن اراضی فعلی را از مهمتری

فهمی همچنین پیاده سازی و به روز رسانی سند ملی آب کشاورزی، تعیین سیاست های کشت متناسب با تخصیص آب در حوضه 

تفاده از آبهای شور های آبریز، تهیه و اجرایی نمودن الگوی کشت بهینه برای کل دشتهای کشور و توجه به آب مجازی، پرهیز از اس

و لب شور در کشاورزی، جلوگیری از تغییر کاربری اراضی خوب کشاورزی، تدوین و پیاده سازی برنامه های هماهنگ آب و خاک از 

  .دیگر راهکارهای مبارزه با خشکسالی عنوان کرد

 کشاورزی ما در حال حاضر در چه شرایطی است**

ه متولی کشاورزی در کشور در سالهای اخیر به این نتیجه رسیده است که بحران آب را وزارت جهاد کشاورزی نیز به عنوان دستگا

 .باید با استفاده از روش ها و تجهیزات جدید آبیاری در بخش کشاورزی مدیریت کرد

ات اثرگذار با دولت یازدهم با اقدام:مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مجری طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری در این باره می گوید

بهره برداری از برخی طرح های تعریف شده در حوزه آب شرب، کشاورزی و صنعتی و همچنین افزایش تولید همراه با کاهش سطح 

 .زیرکشت، گام های مناسبی برای بهره وری و استفاده بهینه از ذخائر آبی کشور برداشته است

هزار هکتار اراضی که بصورت آبی کشت می شود، حدود  4۵۵شت میلیون و عباس زارع با بیان اینکه، هم اکنون در کشور حدود ه

  .هزار هکتار این اراضی با تجهیزات نوین آبیاری در سطح سیستم های پایاب بزرگ اجرا شده است ۵۵۵دو میلیون و 

 7۵۵میلیارد و  0نه حدود مشاور وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه اجرای طرح های آبیاری نوین در تمام این اراضی ساال

میلیون هکتار اراضی پایاب منابع آبی کوچک  ۹/۹در حال حاضر: میلیون متر مکعب صرفه جویی آب به دنبال خواهد داشت گفت

هکتار آن به سامانه های نوین آبیاری کوچک به روش بارانی و قطره ای تجهیز شده  70۵در کشور وجود دارد که یک میلیون و 
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هزار میلیارد ریال  75شاره به اینکه، برای اجرای طرح های آبیاری نوین در سراسر کشور در سال گذشته حدود وی با ا .است

 .درصد از این اعتبار تخصیص داده شد 74تصویب شده است که تنها ( میلیارد تومان 5۵۵یکهزار و)

پیش بینی شده که امیدواریم تا آخر سال  در سال جاری همین میزان اعتبار: مشاور وزیر جهاد کشاورزی همچنین اظهارکرد

سال آینده بخش کشاورزی اجرای سامانه های نوین آبیاری در قالب اراضی  7۵وی با تاکید براینکه، هدف گذاری  .تخصیص یابد

 درصد اراضی کشاورزی ایران خرد و پراکنده است که خوشبختانه وزارت 8۵حدود : کشاورزی مستعد اجرای این طرح است، گفت

جهاد کشاورزی تمهیداتی اندیشیده که با اجرای مدیریت یکپارچه سازی برای بهره برداری از منابع آب مشترک بتوان از این اراضی 

 .بیشترین بهره برداری شود

 بحران آب و تشکیل ستاد توسعه فناوری های آب** 

ر، معاونت علمی ریاست جمهوری را برآن داشت اما چالش ها و معضالت اساسی کشورمان در تامین آب و بروز خشکسالی در کشو

 .برای رفع این معضل بصورت اساسی چاره ای بیاندیشد 75۵۵که در سال 

این معاونت ضمن امضاء یک تفاهمنامه با دانشگاه صنعتی شریف ستادی تحت عنوان ستاد توسعه فناوری آب، خشکسالی، فرسایش 

طرح حوزه آب از بخش های مختلف و دست اندرکاران این حوزه به منظور و محیط زیست متشکل از متخصصان و کارشناسان م

 .تهیه و تدوین سندی برای رفع معضل خشکسالی و چالش های فناوری های آب تشکیل دهد

و پس از گذشت حدود دو سال بود که حسینعلی بهرامی دبیر این ستاد از تهیه و تدوین پیش نویس سند  75۵5دوازدهم تیرماه 

وری های راهبردی آب با تالش انستیتو آب و انرژی دانشگاه صنعتی شریف به عنوان کارگروه آب ستاد توسعه فناوری ملی فنا

 .آب،خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری خبرداد

وزارتخانه های جهاد کشاورزی، نیرو، به گفته این مسئول پیش نویس سند ملی فناوری های راهبردی آب که با همکاری نمایندگان 

سازمان حفاظت از محیط زیست، سازمان هواشناسی، اساتید دانشگاههای کشور، متخصصان حوزه آب تهیه شده برای نهایی شدن 

 .به معاونت علمی ریاست جمهوری ارسال شده است

 استاجرای سند ملی فناوری های راهبردی آب کلید رفع تمام معضالت آب در کشور ** 

رییس انستیتو آب و انرژی دانشگاه صنعتی شریف و دبیر کارگروه آب در ستاد توسعه فناوری آب، خشکسالی، فرسایش و محیط 

زیست معتقد است که سند ملی فناوری های راهبردی آب کلید رفع تمامی مشکالت آب در کشور است و اگر می خواهیم 

 .ز فناوری ها و راه کارهای فناورانه استفاده کنیم کاری که دنیا کرده استمشکالت آب کشور رفع شود چاره ای نداریم که ا

با بیان اینکه،  7570علی اصغر اعلم الهدی در ابتدا با اشاره به علل ایجاد انستیتو آب و انرژی در دانشگاه صنعتی شریف در سال 

نیاز به آب شیرین کن و انرژی الزم برای این : گفتاحداث این مجموعه در حدود پنج دهه پیش با تفکری عمیق همراه بوده است، 

 .کار پیش از این احساس شده بود لذا مطالعات مربوط به ارتباط آب و انرژی از همان سالها آغاز شد

برای بخش های این سند راهبردی فناوری های آب زحمت  75۵۵وی با بیان اینکه، افراد مختلفی از سازمان های مختلف از سال 

سیاست اصلی این سند در : نیز یش نویس این سند تحویل معاونت علمی ریاست جمهوری شده است گفت 75۵5سال  کشیده و

ابتدا حکمرانی مدبرانه آب و ظرفیت سازی و ادامه مدیریت یکپارچه تصمیم گیری و تصمیم سازی و سومین موضوع مدیریت 

 .هوشمندانه الگوی جامع تغذیه است

و توسعه فناوری های نوین متناسب با شرایط طبیعی، اقتصادی و اجتماعی کشور در جهت توسعه پایدار،  بهره گیری:وی ادامه داد

بکارگیری فناوری های جدید برای افزایش آگاهی ها نسبت به شرایط بحرانی، تحلیل علت ها، عواقب و پیدا کردن راهکارها، 

وسعه روش ها، تکنیک ها و فناوری های جدید و بومی سازی شده، سازگاری و تطبیق یافتن با چالش های آب از طریق ارائه و ت
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فرهنگ سازی و آموزش در جهت مشارکت مردمی، حمایت از نهادهای مردمی، مهم ترین ماموریت هایی است که در سند ملی 

 .فناوری های راهبردی آب مطرح شده است

 رفع اساسی بحران آب درکشور نیازمند تغییردرالگوی تغذیه است**

رئیس انستیتو آب و انرژی دانشگاه صنعتی شریف معتقد است کشوری مانند ایران که در منطقه نیمه خشک دنیا واقع شده است و 

بیشتر مناطق آن با بحران آب دست و پنجه نرم می کند، عالوه بر ایجاد تغییردرالگوی کشت محصوالت کشاورزی نیازمند تغییر در 

 .الگوی تغذیه است

ر ابتدا با اشاره به اختالفات آماری بین دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و نیرو در خصوص میزان آب مصرفی در کشاورزی اعلم الهدی د

درصدی آب کل کشور از سوی کشاورزان سخن می گوید اما این رقم از سوی وزارت  ۵۵در حالی که وزارت نیرو از مصرف : گفت

  .جهاد کشاورزی پذیرفته نشده است

کشاورز به دنبال تامین : این که نباید به کشاورزان خرده گرفت و آنان را در مصرف آب مقصر اصلی قلمداد کرد، گفت وی با بیان

مخارج زندگی خود و از همه مهمتر تامین امنیت غذایی کشور است و در حقیقت باید به دنبال آن باشیم که چطور می توان 

  .سالم و صحیح با منابع آبی محدود تامین کرد سلیقه، ذائقه و کالری غذایی مردم را به صورت

حتی اگر بپذیریم که از آب : دبیر کارگروه آب ستاد توسعه فناوری آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی افزود

آب کشور صرف  درصد کل 4۵بسیار خوب استفاده می کنیم و با آن هندوانه، برنج و خیار نیز نمی کاریم، باید بپذیریم که حداقل 

  .کشاوری می شود

پس اگر قرار است برای آب کشور برنامه ریزی و راهکاری ارائه شود : رئیس انستیتو آب و انرژی دانشگاه صنعتی شریف ادامه داد

درصد کل آب کشور را در بر می گیرد چاره ای اندیشیده شود و به دنبال افزایش  4۵ابتدا باید برای آب مصرفی کشاورزی که 

  .رچه بیشتر بهره وری و کاهش هدررفت آب باشیمه

لذا در استان های شمالی مانند گیالن و مازندران که بارندگی بیش از هزار میلیمتر در سال است برنج کاری موجه است : وی گفت

نداریم که اطالعات اما در برخی استان های کشور که مانند خوزستان، لرستان و اصفهان که آب آنچنانی ندارد اجازه کاشت برنج 

  .کامل آن در درگاه معاونت زراعت جهاد کشاورزی آمده است

دبیر کارگروه آب ستاد توسعه فناوری آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی با تاکید بر این موضوع که با توجه به 

این در : اطق مختلف کشور حرکت کنیم افزودمحدودیت های موجود آبی در کشور باید به سمت الگوی جامع تغذیه مناسب در من

  .واقع همان سیاست حکمرانی مدبرانه و ظرفیت سازی است

هزار کیلوکالری انرژی الزم داریم که این انرژی از آب می آید  5کیلو کالری تا  ۵7۵۵اگر روزانه به طور متوسط بین : وی افزود

عنی آبی را که برای کشت محصوالت کشاورزی استفاده می کنیم تبدیل به اینجاست که ارتباط آب و انرژی اهمیت پیدا می کند، ی

  .غذا می شود و ما از آن استفاده می کنیم لذا انواع انرژی یکی از بحث های جدی آب، انرژی و امنیت غذایی است

نیاز خود از محصوالت غذایی به اعتقاد وی، مردم و دولت در جایی می توانند اثرگذار باشند که در تامین انرژی و کالری مورد 

استفاده کنند که ضمن اینکه ویتامین موردنیاز بدن آنها را تامین می کند در عین حال از آب کمتری برای تولید و کشت آنها 

 بعنوان مثال میزان آب بری محصوالت غذایی برنج، نان یا سیب زمینی با یکدیگر بسیار: دکتر علم الهدی افزود .استفاده شده باشد

متفاوت است لذا جمعیت کشور می تواند با انتخاب الگوی صحیح و جامع تغذیه تاثیرگذاری واقعی روی میزان مصرف آب داشته 

  .باشد
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اگر بعنوان یک عضو جامعه بخواهیم در راستای اقتصاد مقاومتی حرکت کرده و خودکفا شویم، باید منابع آبی کشور را : وی افزود

درصدی از میزان آب تجدید پذیر که  ۹۵راکه حتی با وجود صرفه جویی حداکثری حتی تا سقف بصورت صحیح مصرف کنیم، چ

شش درصد از کل منابع کشور را تشکیل می دهد، تنها سه درصد میزان مصرف کاهش خواهد یافت که در عین اینکه ارزشمند 

  .است اما مشکل کمبود آب بصورت اساسی مرتفع نخواهد شد

  متخصصان علوم تغذیه برای مهار بحران آب نقش بسیار اساسی**

رئیس انستیتو آب و انرژی دانشگاه صنعتی شریف همچنین با تاکید براینکه اهمیت و نقش تغذیه در کاهش مصرف آب در سند 

ن کالری اینکه آیا الزاما مردم باید تنها برنج مصرف کنند یا نان یا سیب زمینی نیز همان میزا: فناوری آب مشخص شده است گفت

  .را برای بدن تامین می کند، از جمله مسائلی است که در این سند به آن پرداخته شده است

این مسئله را من با مسئوالن سازمان مدیریت و برنامه ریزی و همچنین در بحث های مربوط به برنامه :دکتر علم الهدی اظهارکرد

یان نهاده ام، نکاتی که به نظر می رسد به اندازه کافی به آن توجه نشده ریزی برنامه ششم توسعه با مسئوالن وزارت بهداشت در م

این درحالی است که : وی با بیان اینکه، برنامه ششم توسعه کشور بیشتر حول محور دارو درمان پایه ریزی شده است گفت .است

  .ید تاثیرگذار باشیماگر به برنامه های بهداشت توجه کنیم پیشگیری اقتصادی تر از درمان است و آنجا با

دکتر علم الهدی با تاکید بر اینکه دانشگاه ها و آموزش و عالی کشور در کنار تربیت هرچه بیشتر پزشک بیشتر برای درمان مردم 

ارزش تربیت متخصص علوم تغذیه به : باید متخصصان تغذیه نیز برای نهادینه شدن الگوی جامع تغذیه در جامعه تربیت کنند گفت

  .م اگر بیشتر از تربیت پزشک نباشد کمتر نیست چراکه این کار پیگیری سیاست های پیشگیری استطور حت

متخصصان تغذیه می : دبیر کارگروه آب ستاد توسعه فناوری آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی اظهارکرد

ه و اطالعات الزم و ضروری به منظور چگونگی و اندازه توانند بصورت صحیح مردم را برای رعایت الگوی تغذیه مناسب تشویق کرد

  .کیلو کالری مورد نیاز آنان ارائه کنند ۵7۵۵مصرف انواع محصوالت غذایی برای تامین این 

وی ضمن تاکید بر پیگیری الگوی صحیح و جامع تغذیه به خصوص در استان ها و مناطق کم آب کشور و با بیان اینکه، نوع مصرف 

سالمت و امنیت غذایی جامعه به آب وابسته است و رفع این مسئله به طور : ده های غذایی بایستی اصالح شود، گفتبرخی فراور

حتم تصمیم گیری کالن در سطوح عالی نظام همچون مجلس شورای اسالمی، هیات دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام را می 

، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی با اشاره به اینکه در جدول دبیر کارگروه آب ستاد توسعه فناوری آب، خشکسالی .طلبد

ساله در حوزه  7۵با یک برنامه ریزی پنج تا : فناوری مختلف تحت عناوین مختلف تعریف شده است ادامه داد 757فناوری های آب 

  .جبران خواهد شداصالح مصرف برخی فراورده های غذایی، منابع آبی زیرزمینی که به شدت کاهش پیدا کرده است 

وی با تاکید براینکه، فصل مشترک وزارت نیرو یا وزارت راه و شهرسازی و سایر وزارتخانه ها و سازمان ها در حوزه آب بایستی 

تعریف شود، تمامی دستگاه ها در خصوص راهکارهای کاهش مصرف آب بایستی خود را دخیل دانسته و برنامه ریزی الزم را داشته 

انستیتو آب و انرژی دانشگاه صنعتی شریف با بیان اینکه، در نظام آموزشی کشور نیز نیازمند تعریف رشته های رئیس  .باشند

برنامه ریزی برای صرف منابع آبی کشور بعنوان منابع بسیار ارزشمند : تحصیلی در حوزه آب بخصوص حسابداری آب هستیم گفت

که در حال حاضر کشور به اندازه کافی از رشته مرتبط با آب برخوردار  برای کشور ما بسیار ارزشمند است این در حالی است

 .نیست

/news/fa/ir.iana.www//:http55077D%/8%B5%D 
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 دانه های روغنی

 خبرنگاران جوان - ۵۹۶۰مرداد  ۵۰: تاریخ

  افزایش کشت کلزا در دستور کارافزایش کشت کلزا در دستور کار

وزارت جهاد کشاورزی برای ترغیب کشاورزان به کشت کلزا وافزایش تولید ، :دیر امور زراعت جهاد کشاورزی استان تهران گفتم

 .برنامه های حمایتی را در دستور کار خودقرار داده است

اقتصادی باشگاه گروه  صنعت، تجارت و کشاورزیحسین بهنیا مدیر امور زراعت جهاد کشاورزی استان تهران در گفتگو با خبرنگار 

طبق دستورالعمل وزارت جهاد کشاورزی باید سطح زیر کشت کلزا از : با اشاره به وضعیت کشت کلزا اظهار داشتخبرنگاران جوان،

 .یابد هزار هکتار افزایش ۹هکتار به  ۹۵۵

تن، برنامه های  ۹۵۵هزار و  77تن به  70۵وزارت جهاد کشاورزی برای ترغیب کشاورزان به کشت کلزا وافزایش تولید از : وی افزود

 .حمایتی از قبیل بذور اصالح شده، بیمه رایگان و دانش فنی را در دستور کار خود قرار داده تا این میزان تولید محقق شود

با توجه به اتمام سال زراعی مشکالت کلزاکاران : ینکه بزرگترین مشکالت کلزاکاران، بازرگانی و خرید است افزودبهنیا با اشاره به ا

 .ساعت پس از خرید به حساب واریز می شود 78مرتفع شده به گونه ای که حداکثر 

درصد نیاز  4۵هاد کشاورزی امکان براساس برنامه ده ساله وزارت ج: مدیر امور زراعت جهاد کشاورزی استان تهران تصریح کرد

  . داخلی وجود دارد

/news/fa/ir.yjc.www//:http۹455۵57D%/8%A4%D۵% 
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 روغن

 خبرنگاران جوان - ۵۹۶۰مرداد  ۵۲: تاریخ

  آیا واردات روغن کنجد صرفه اقتصادی دارد؟آیا واردات روغن کنجد صرفه اقتصادی دارد؟

 .تن روغن کنجد وارد کشور شده است ۵75, ۵۹ماه منتهی به تیر سال  7ر اساس آمار گمرک در ب

نجد محصولی است که در سرخ ،روغن ک اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروه صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار به گزارش

این کاال در داخل تولید می   در حالی که. کردن و پختن غذا کارایی دارد و یکی از بهترین روغن ها برای آشپزی به شمار می رود

  . نیز هستیم شود اما شاهد واردات میزان قابل توجهی از آن به کشور 

اقتصادی  گروه صنعت،تجارت و کشاورزی ن کنجد در گفتگو باخبرنگارنعیمی مسئول تامین یکی از شرکت های تولید کننده روغ

و ما با توان واردات روغن کنجد بر روند میزان تولید شرکت ما تاثیری نمی گذارد : در این خصوص گفت   باشگاه خبرنگاران جوان

باال این محصول را در داخل کشور تولید می کنیم و آماده رقابت با محصوالت وارداتی هستیم زیرا تولید روغن کنجد فرآیند خیلی 

 . پیچیده ای ندارد و به راحتی قادر به تولید این محصول با کیفیت باال در داخل کشور هستیم

شود و وارد کنندگان این کاال را  نسبت به تولید آن در داخل کشور گران تر تمام می هزینه های واردات روغن کنجد: وی ادامه داد

 .  در کنار محصوالت دیگر وارد می کنند به همین خاطر واردات این محصول به تنهایی به صرفه نیست

وارد و سپس در کارخانه تبدیل به کنجد مورد نیاز را  الزم به ذکر است با توجه به پایین بودن میزان تولید کنجد در داخل کشور، 

 . روغن کنجد می کنیم و این کار نسبت به واردات مستقیم این محصول به صرفه تر است

 .تن روغن کنجد وارد کشور شده است ۵75  .۵۹ماه منتهی به تیر سال  7بر اساس آمار گمرک در 

 .بوده است ۵۵،558،748،۵05و ارزش ریالی  458،0۵۹گفتنی است که این تعداد به ارزش دالری 

کشورطرف  ماه

 معامله

 ارزش دالری  ارزش ریالی  (گ.ک)وزن

 4۵،80۵ ۵،775،۵74،7۹۵ ۵0،۵4۵ هند 7

 7۵7،757 5،00۵،۵۹0،547 5۵،87۵ هند ۵

 7۵،۵۵۵ 5۵۵،877،7۵۵ 7،۹۵۵ آلمان 5

 ۹۵،004 7،۹7۵،۵77،4۵7 74،70۵ ترکیه 5

 577،۵۵7 ۵،74۵،577،۵۵۵ 7۵4،۵۵۵ هند 5

 70۵،55۵ 7،۵57،۵4۵،555 ۹۵،777 دهن 5
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 زعفران

 خبرنگاران جوان - ۵۹۶۰مرداد  ۵۰: تاریخ

  ممنوعیت صادرات طالی سرخ به چینممنوعیت صادرات طالی سرخ به چین

 .د زعفران ایرانی به داخل کشور را ممنوع اعالم کرده استگمرک چین ورو: نایب رئیس شورای ملی زعفران گفت

اقتصادی باشگاه خبرنگاران گروه  صنعت، تجارت و کشاورزی غالمرضا میری نایب رئیس شورای ملی زعفران در گفتگو با خبرنگار

روز گذشته تا کنون بدلیل کاهش تقاضا و افزایش عرضه، بهای زعفران  ۵۵طی : با اشاره به کاهش بهای زعفران اظهار داشتوان، ج

 .درصد کاهش یافته است 7۵

 . هزار تومان است ۵۵۵میلیون و  0تا  ۹در حال حاضر قیمت هر کیلو طالی سرخ بین : وی افزود

خریداران خارجی ترجیح می دهند تا رسیدن محصول : اره به رکود حاکم بر بازار زعفران گفتنایب رئیس شورای ملی زعفران با اش

نو از خرید زعفران کهنه خودداری کنند ضمن آنکه با پیش بینی افزایش قابل توجه محصول، قیمت ها طی روزهای آتی روند 

 .کاهش به خود خواهند گرفت

به دنبال کاهش قیمت نیست بلکه به دنبال ثبات قیمت ها است تا بتواند صادرات شورای ملی زعفران : غالمرضا میری ادامه داد

 .کشور را به دو برابر برساند 74خود از 

براساس آمار سه ماهه گمرک ،میزان صادرات سال جاری با مدت مشابه سال قبل خود : وی در خصوص آمار صادرات بیان کرد

میلیون دالر به بازارهای  ۹۵تن زعفران با ارزش ریالی  5۹ه نخست سال جاری گفتنی است که در سه ماه.تفاوتی نداشته است

گمرک چین ورود زعفران ایرانی به داخل : میری در خصوص ممنوعیت صادرات زعفران به چین عنوان کرد.هدف صادر شده است

ست رفته است که البته این موضوع تن محصول زعفران از د 7۵الی  5۵کشور را ممنوع اعالم کرده که با این ممنوعیت بازارف 

 .تازگی ندارد

/news/fa/ir.yjc.www//:http۹4۵44۵۵D%/۵%8۹%D۵% 
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 زیتون

 فودپرس ۵۹۶2مرداد ماه  ۵3ک شنبه 

  شود؟شود؟  زادمیزادمیواردات آواردات آ//افزایش تعرفه واردات زیتون کنسروی باوجودممنوعیتافزایش تعرفه واردات زیتون کنسروی باوجودممنوعیت

عضو شورای ملی زیتون با بیان اینکه واردات زیتون کنسروی به کشور ممنوع است، از افزایش تعرفه این محصول  <مواد غذایی

 .توسط هیات وزیران ابراز شگفتی کرد

واردات : هارداشتدرصد، اظ ۹۹به  7۵از  نادرجاللت در واکنش به مصوبه اخیر هیات وزیران مبنی بر افزایش تعرفه واردات زیتون 

 .کنند زیتون کنسروی به کشور ممنوع است و جای سوال دارد با وجود ممنوعیت واردات این کاال، چرا تعرفه آن را کم و زیاد می

اگر : هایی در زمینه واردات زیتون باشد، اضافه کرد وی با بیان اینکه احتمال دارد قصد مسئوالن از این اقدام، به راه انداختن زمزمه

توان  رار باشد اقدامی در زمینه واردات انجام شود باید وزارت جهاد کشاورزی اعالم کند که نیازی به این کار هست یا خیر، و نمیق

 .بدون در نظر گرفتن تولید کشور و تولیدکنندگان دست به واردات این محصول زد

اد تولید زیتون کنسروی در کشور مواجه و به دنبال صادرات عضو شورای ملی زیتون با اشاره به اینکه تا دو سال گذشته ما با ماز 

 .البته ما در زمینه صادرات این محصول چندان موفق عمل نکردیم: آن بودیم، تصریح کرد

شود تولید  پیش بینی می: شود، اظهارداشت جاللت با بیان اینکه از اوایل شهریورماه برداشت زیتون کنسروی در کشور آغاز می

 .درصد کاهش داشته باشد ۹۵و در برخی مناطق نیز تا  7۵جاری حدود  الزیتون در س

جاری از دالیل این امر  تغییرات آب و هوایی و ناآور بودن باغات زیتون در سال: وی دالیل این امر را مورد اشاره قرار داد و گفت

 .است ضمن اینکه شیوع آفت مگس میوه زیتون نیز در دو منطقه کشور گزارش شده است

عضو شورای ملی زیتون با بیان اینکه با وجود شرایط مذکور، احتمال دارد امسال با کمبود این محصول در کشور مواجه باشیم، 

 .مشکلی در این زمینه داشته باشیم ۵0رسد تا اوایل سال  های گذشته، به نظر نمی البته با توجه به تولید مازاد طی سال: افزود

ن مطرح کردن بحث واردات در حال حاضر اقدام درستی نیست و باید منتظر ماند و دید شرایط تولید به بنابرای: جاللت تصریح کرد

اگر هم قرار باشد : وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر باید تولیدکنندگان کشور را حمایت کنیم، گفت.چه صورت خواهد بود

 .آن هم با تحقیقات کامل، به صورت کارشناسی شده و مقطعی وارداتی انجام شود وزارت جهاد باید این کار را انجام دهد
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 سالمت

 فودپرس ۵۹۶2مرداد ماه  ۹۵شنبه 

  ««شستشوی مغزیشستشوی مغزی»»الغری حیرت انگیز باالغری حیرت انگیز با

های غذایی را از بین برده و افراد را از لحاظ ذهنی برای الغر  شود که سختی رژیم هایی معرفی می در این مطلب روش <اد غذاییمو

دانیم بهترین راهکار کاهش وزن ایجاد تعادلی منطقی بین کالری ورودی به بدن و  بسیاری از ما می.کند شدن آماده و مصمم می

این امر با . کنند های غذایی موفق از طریق سوزاندن کالری ورودی و کسری کالری بدن عمل می هتمام برنام. کالری مصرفی است

اما نکته مهم در اینجاست که در این مسیر باید آهسته و پیوسته .پذیر است ترکیب مناسبی از رژیم غذایی و تمرینات ورزشی امکان

اید وزن خود را کاهش دهید، اما با شکست مواجه  ه بارها تالش کردهاید ک شاید شما هم جزء کسانی بوده. به سمت جلو حرکت کرد

کند ساز مخالف بزند؛  دهد و سعی می دلیل این امر آن است که بدن به ویژه اوایل دوره الغری به تغییرات واکنش نشان می. اید شده

راین راز موفقیت رژیم غذایی در اراده مصمم بناب. شویم رو می به خصوص زمانی که با تمایالت شدید غذایی و احساس گرسنگی روبه

های غذایی و انجام تمرینات ورزشی کرده و  شوند، ذهن را آماده پذیرش برنامه راهکارهایی که در ادامه معرفی می.نهفته است

 .دارد رو را از میان بر می های پیش سختی

 از نیرو و معجزه رنگ آبی غافل نشوید. 7

دهد  تحقیقی نشان می. یابد کنید، اشتهایتان کاهش می های آبی محصور می زمانی که خود را با رنگ شاید عجیب به نظر برسد اما

 .یابد درصد کاهش می 55هایی با دیوارهای آبی به میزان  های غذایی افراد درون اتاق حجم وعده

توان از ظروف و  حتی می. یابد می کند که به موجب آن جذابیت غذا کاهش به طور کلی، رنگ آبی فرآیندی را در مغز آغاز می

 .کنند ها اشتها را باز می های زرد، قرمز و نارنجی دوری کنید، چرا که این رنگ از رنگ. هایی به رنگ آبی استفاده کرد دستمال

 مقابل آینه بنشینید و غذا میل کنید. ۵

دهد که این روش حجم غذا را تا یک  نشان میتحقیقی . روی آینه است های کاهش وزن غذا خوردن روبه ترین راه یکی از عجیب

توانید خود را مورد قضاوت عینی قرار دهید و کنترل بیشتری روی  دانشمندان بر این باورند که با این کار می. دهد سوم کاهش می

از این رو، . ندمزه ک دیدن خود در آینه ممکن است حس عذاب وجدان را تحریک و غذاها را بی.تان داشته باشید های غذایی عادت

 .غذاهای غیرمغذی را همیشه مقابل آینه بخورید

 فضا را از حالت رستورانی خارج کنید. 5

های  برای مثال از چراغ. کنند ها برای جذب مشتری به این گونه است که جوّ اشتهاآوری را فراهم می شگرد بسیاری از رستوران

 .برد گیرد و دومی سرعت جویدن را باال می رل حجم غذا را از مشتری میکنند که اولی قدرت کنت نور و موزیک استفاده می کم

بنابراین، نور کم و پخش موزیک . زده شوید ها را پیاده کنید و از تاثیرات آن شگفت توانید در خانه، فضای عکس رستوران شما می

 .هنگام غذا خوردن ممنوع است

 های معطر با بوی وانیل شمع. 7

های فریب دادن ذهن برای کاهش حجم غذا استشمام عطر  یکی از روش. ند جلوی گرسنگی و اشتها را بگیردتوا بوهای شیرین می

 7.8نفر مورد آزمون قرار گرفت و به طور متوسط باعث کاهش وزنی به میزان  70۵این روش در تحقیقی بر روی . وانیل است

 .کیلوگرم در هر فرد شد

 .کند وسوسه خوردن دسر را به کلی سرکوب میهای وانیلی حین شام،  روشن کردن شمع
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 به عنوان میان وعده بخورید( اما بدون شکر مصنوعی)غذاهای شیرین . ۹

 .شود عامل موثری برای کاهش اشتها محسوب می( بدون شکر مصنوعی)های شیرین و در عین حال خنثی  بوی خوراکی

وز یا سیب میل کنید؛ چرا که هم شیرین و هم دارای قند طبیعی هایی مثل م زمانی که هوس میان وعده کردید، بهتر است میوه

 .روی کرد ها زیاده توان در خوردن آن از طرف دیگر، موز و سیب بسیار مغذی بوده و اصوالً نمی. هستند

 از ظروف کوچک استفاده کنید. 0

این روش از یک سو . دهد اهش میتر حجم غذا را ک های کوچک شود که کاسه و بشقاب یک قاعده جزئی بدین صورت مطرح می

 .کند و از طرف دیگر تاثیری در لذت غذا خوردن ندارد ذهن را برای خوردن غذای کمتر آماده می

 غذاهای تند میل کنید. 4

اشتها را کاهش و سوخت و ساز بدن را ( نوعی فلفل تند قرمز)دهد فلفل هندی  تحقیقات نشان می. از قدرت فلفل غافل نشوید

 .دهد بد نیست بدانید بوی تند میل به غذا را کاهش می. سوزانید بنابراین با این روش کالری بیشتری می. دهد یافزایش م

 آرام غذا بخورید. 8

های  مدت منجر به آزادسازی هورمون جویدن طوالنی. تأثیر آرام جویدن در تحقیقات بسیاری مورد بررسی قرار گرفته است

 .دهد دین طریق با ایجاد حس سیری کالری ورودی را تقلیل میشود و ب کننده اشتها می تنظیم

این عادت را ترک کنید تا اشتهای خود را به طور طبیعی کاهش . کم جویدن و بلعیدن غذا در اکثر افراد تبدیل به عادت شده است

 .دهید

 رژیم غذایی را یادداشت کنید. ۵

. کند کنید، دوچندان می ر هشیاری شما را نسبت به غذاهایی که میل میاین دفت. تان تهیه کنید یک دفتر برای ثبت رژیم غذایی

 .زده خواهید شد اید، شگفت خوردید و غذاهایی که اکنون کنار گذاشته سرانجام با مشاهده آنچه در گذشته می

 .کند بسیاری از متخصصان تغذیه بر این باورند این عمل ذهن را برای پیگیری بیشتر رژیم غذایی آماده می

در مرحله . کنید، در دفتر یادداشت کنید و پایان هر هفته به مرور آنها بپردازید های مختلف نوش جان می غذاهایی را که در وعده

 .بعدی کالری آنها را با یک نرم افزار ساده محاسبه کنید

 هایی برای یادآوری استفاده کنید از روش. 7۵

: برای مثال ممکن است در چنین مواقعی با خود بگویید. شود باعث شکست رژیم می بیرون رفتن با دوستان برای صرف غذا معموالً

 .شود که دیگر کار از کار گذشته است تان چیره می این طرز فکر یک زمان بر رژیم غذایی. «شه یک شب هزار شب نمی»

برای مثال یک روش قدیمی و . دآوری کننداند که رژیم غذایی را برایمان یا متخصصان تغذیه استفاده از وسایلی را پیشنهاد کرده

بندند و هر زمان احساس کنند روبان در حال تنگ  آنان دور شکم خود یک روبان می. ها مرسوم است مبتکرانه در فرانسه بین خانم

ی یادآوری های دیگری برا توانید از روش شما می! به همین سادگی. اند روی کرده شوند که در خوردن زیاده شدن است، متوجه می

 .تان استفاده کنید رژیم غذایی
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 سالمت
 فودپرس ۵۹۶2مرداد ماه  ۵9سه شنبه 

  ا بشناسیما بشناسیممواد خوراکی سالم برای کاهش وزن رمواد خوراکی سالم برای کاهش وزن ر

کارشناسان تغذیه یک رژیم غذایی سالم را شامل مصرف سبزیجات، میوه، آجیل، دانه ها، غالت کامل، لوبیا و عدس و  <مواد غذایی

 .همچنین روغن ها، پروتئین و چربی های سالم می دانند

همچنین در یک رژیم . ده نیز هستتغذیه سالم و پاک عالوه بر مصرف مواد غذایی مذکور شامل دوری از مواد خوراکی فرآوری ش

 .غذایی سالم محدودیت مصرف نمک و مواد قندی افزودنی وجود دارد

 .عالوه بر کاهش وزن، پیروی از یک رژیم غذایی طبیعی فواید زیادی به همراه دارد که فایده اصلی آن، عمر طوالنی است

هر روز . است که میزان خوردن و برنامه غذایی تان را تنظیم کنید اما برای بهره گیری از فواید رژیم غذایی سالم و کاهش وزن الزم

همچنین محققان توصیه می کنند . ساعت باشد 5تا  ۵سعی کنید فواصل بین غذا خوردن تان . وعده غذای کم بخورید 0تا  ۹

 .شب بوده و بعد از آن، نباید چیزی خورده شود 8:5۵بهترین زمان آخرین وعده غذایی 

 :مواد خوراکی سالم که برای کاهش وزن مناسب هستند اشاره می شود در ادامه به

 برنج قهوه ای، جو دوسر، نان ذرت مکزیکی، آرد بادام، آرد نارگیل :غالت

 پسته، گردو: مغزیجات

 مرغ، بوقلمون، ماهی، لوبیا سیاه، سفیده تخم مرغ: پروتئین کم چرب

 م پیچ، بادمجانکدو مسما، آووکادو، گل کلم، اسفناج، کل :سبزیجات

 آناناس، هندوانه، پرتقال، لیمو، میوه های توتی، گوجه فرنگی: میوه

 زیتون، کنجد، نارگیل :روغن های سالم

 ماست یونانی فاقد چربی، پنیر دلمه شده: لبنیات

 پوره سیب شیرین نشده، سیر، شیر بادام شیرین نشده :موارد دیگر

( دو وعده)روزانه مقدار مناسب میوه . خوراکی فوق، روزانه مقادیر زیادی آب بنوشید محققان توصیه می کنند عالوه بر مصرف مواد

 .مصرف کنید( سه وعده)و سبزیجات 

 .به جای نمک، از ادویه ها، گیاهان تازه، سرکه یا لیمو ترش استفاده کنید

 .گوشت حاوی مقدار زیادی چربی اشباع شده و کلسترول است، از این رو کمتر مصرف کنید

=Id?aspx.Post/ir.foodpress//:http57d5e7۵48b8477b۵87 

 

 

 

 

 

 

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=34d3e1978b8741b081


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 ارم مرداداهم اخبار کشاورزی هفته چه 

 

929 
 

 سیب درختی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 ارم مرداداهم اخبار کشاورزی هفته چه 

 

922 
 

 سیب زمینی
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 شیالت

 خبرنگاران جوان - ۵۹۶۰مرداد  ۵۲: تاریخ

  یگویگوچالش های پیش روی تولید مچالش های پیش روی تولید م

به سبب ضعف عملکرد دو سازمان شیالت و دامپزشکی در خصوص شیوع بیماری :مدیرعامل اتحادیه تکثیر و صادرات آبزیان گفت

 . لکه سفید در مزارع از کشورهای سریالنکا و بنگالدش عقب تر هستیم

اقتصادی گروه  صنعت، تجارت و کشاورزیارسالن قاسمی مدیر عامل اتحادیه تکثیر و پرورش صادرات آبزیان در گفتگو با خبرنگار 

در حال حاضر تولیدکنندگان استان های : با اشاره به شیوع بیماری لکه سفید در مزارع میگو اظهار داشت باشگاه خبرنگاران جوان،

 .درگیر این بیماری هستندخوزستان و بوشهر 

به سبب ضعف عملکرد دو سازمان شیالت و دامپزشکی در خصوص شیوع بیماری لکه سفید در مزارع از کشورهای : افزود وی 

 .سریالنکا و بنگالدش عقب تر هستیم که این دو سازمان پرورش دهندگان را به سبب عدم رعایت دستورالعمل ها مقصر می دانند

 .با توجه به زیر ساخت های الزم و مستعد پرورش میگو درچابهار متاسفانه توجه کمی به این بخش شده است: قاسمی ادامه داد

هزار  75الی  7۵امسال پیش بینی می شود که مجموع میزان تولید میگو : وی در خصوص پیش بینی میزان تولید میگو بیان کرد

 .هزار تن است 7۵مزارع  تن باشد که این رقم به سبب شیوع بیماری لکه سفید در

میلیون  8۵سال گذشته صادرات میگو : مدیر عامل اتحادیه تکثیر و پرورش صادرات آبزیان در خصوص میزان صادرات یادآور شد

 .دالر ارزآوری برای کشور در برداشته و پیش بینی می شود که امسال ارز آوری صادرات از این رقم کمتر نباشد

ه به زیر ساخت ها و ظرفیت های موجود در کشور، تولید میگو یکی از موارد تحقق اقتصاد مقاومتی و با توج: قاسمی تصریح کرد

 .ایجاد اشتغال است که متاسفانه وزارت جهاد کشاورزی و زیر مجموعه زی ربط کمترین توجه را به این بخش داشته اند

  فرهنگ سازی صحیح در جهت افزایش تولید میگو**

در  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،گروه  صنعت، تجارت و کشاورزیکارشناس کشاورزی در گفتگو با خبرنگار  شعبانعلی قلی زاده

د میگو کارهای بسیاری انجام شده و میتوان خوشبختانه در خصوص افرایش تولی  :خصوص میزان تولیدات میگو در کشور گفت 

 .گفت تقریبا تمام مناطق جنوب کشور در تولیدات میگو فعالیت ویژه ای را دارند

باید با ترویج و فرهنگ سازی صحیح در جهت تولیدات و صادرات هر چه بیشتر در کشور انجام داد، تا غذاهای : وی تاکید کرد

 . م مورد استفاده افراد جامعه قرار گیرددریایی نیز به اندازه ی سایر اقال

متاسفانه تولیدات میگو در بازار داخل بدلیل کمبود طرفدار در سالهای اخیر کاهش یافته اما :این کارشناس کشاورزی اظهار داشت

 . امیدواریم بتوانیم تولیدات را افزایش دهیم تا شاهد صادرات هر چه بیشتر به کشورهای دیگر باشیم

/news/fa/ir.yjc.www//:http۹455774DA%/%80% 
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 شیالت
 فودپرس ۵۹۶2مرداد ماه  ۵9سه شنبه 

  ساله میگو از دید رییس سازمان دامپزشکیساله میگو از دید رییس سازمان دامپزشکی7۹7۹متهم بیماری متهم بیماری 

گذرد، رییس  یران و خسارات هر ساله ناشی از آن میسال از شیوع بیماری لکه سفید میگو در ا 7۹در حالیکه حدود  <مواد غذایی

های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و گلستان در سال جاری عاری از بیماری لکه سفید  سازمان دامپزشکی اعالم کرد که استان

شد، عامل  های نامناسب و خوراک آلوده که سال گذشته توسط یکی از مراکز تکثیر بخش خصوصی وارد میگو هستند و زیرساخت

 .بیماری بوده است

تاکنون به ایران وارد شده و این مساله که تولید باید در کنار بیماری  7587بیماری لکه سفید میگو از سال : اظهار کرد   مهدی خلج

مانند هایی  ها به عبارت پرتکرار همه تبدیل شده است که البته در سال جاری برای اولین بار استان مدیریت شود، طی این سال

سیستان و بلوچستان، هرمزگان و گلستان بدون بیماری لکه سفید میگو برداشت خود را آغاز کردند و برخی از آنها نیز در مراحل 

 .پایانی برداشت قرار دارند

صورت  در استان بوشهر نیز سال گذشته توسط یکی از مراکز تکثیر، واردات خوراک آلوده به بیماری لکه سفید میگو به: وی افزود

غیرقانونی صورت گرفت که توسط سازمان دامپزشکی به دستگاه قضایی معرفی شد اما تعدادی الرو بدون مجوز سازمان دامپزشکی 

از آن مرکز تکثیر به یک مرکز پرورش میگو در بقیراط بوشهر وارد شده بود که آنجا را نیز آلوده کرد، اما با تالش سازمان 

د در آنجا به انتهای خود رسید و امسال نیز این استان با حداقل بیماری و آلودگی تولید خود را دامپزشکی در سال گذشته تولی

 .ادامه داده است

اگر بخواهیم تولید سالم و عاری از بیماری داشته باشیم بایستی مراکز پرورش میگو : رییس سازمان دامپزشکی تاکید کرد

های ورودی آب کامال تعویض شده باشد و  ای که کانال باشد؛ به گونه شان با ساختار تولید مناسب و خوب منطبق طراحی

ای باشد که دیگر قابلیت بازگشت به  های ذخیره آب داشته باشند و خروجی آب از آنها به گونه همچنین حوض. فیلترگذاری شود

 .ذاری شوداستخرها را نداشته باشد و اگر ویروسی در آب وجود داشته باشد کشته شود و مجددا فیلترگ

کنند  های ضخیمی کف استخرها پهن می در کشورهای پیشرفته به غیر از ساختن استخرهایی با ساختار مناسب، برزنت: خلج افزود

پوستان که احتمال بیماری در آنها وجود دارد، نتوانند به استخرها وارد شوند اما در ایران برخی  تا بعضی از موجودات مانند سخت

. پوستان مخزن ویروس شدند الرو بدون مجوز سازمان دامپزشکی توزیع کردند که برخی از سخت سال گذشته پستمراکز تکثیر در 

های خروجی آب مشکل دارد و هنگامی که آب از آنجا  ای است که کانال وقتی محصول برداشت شد ساختار این استخرها به گونه

امسال با همکاری با سازمان شیالت درصددیم این مشکل را برطرف : ردوی اعالم ک.شود شود دوباره به استخر وارد می خارج می

هایی تعبیه کنیم تا امکان بازگشت آب خروجی به استخرها وجود نداشته باشد و همه سعی خود را در  کنیم و برای استخرها دریچه

دهندگان روبرو  ها و همکاری پرورش بندیم که خوشبختانه با حمایت استانداری راستای جلوگیری از توسعه بیماری به کار می

در استان خوزستان نیز بیماری گزارش شده که : رییس سازمان دامپزشکی در خصوص وضعیت استان خوزستان نیز گفت.ایم شده

ف های مختل ای از عوامل در کنار یکدیگر قرار گیرند تا دستگاه اما باید مجموعه. در آنجا نیز اقدامات کنترلی در حال انجام است

دهندگان بتوانند شرایط قابل قبولی برای تولید ایجاد کنند، اما سازمان دامپزشکی تنها دستگاهی است  دست به دست هم با پرورش

دهندگان تا به توصیه این سازمان که به تولید سالم و مناسب آنها  که به طور مستمر در مزارع پرورشی وجود دارد و از پرورش

 .نندکند، بیشتر توجه ک کمک می
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 (نیشکر/ چغندر )شکر 

 فارس - ۶۰/۵۰/۵۰:  تاریخ

  ل دفتر صادراتل دفتر صادراتککورود موقت شکر خام برای واحدهای تولیدی و صادرکننده آزاد شد مدیرورود موقت شکر خام برای واحدهای تولیدی و صادرکننده آزاد شد مدیر
به نقل  خبرگزاری فارسبه گزارش . آزاد شدن ورود موقت شکر خام برای واحدهای تولیدی و صادرکننده خبر داد گمرک ایران از 

از گمرک ایران، عبدالرضا غالمی مدیرکل دفتر صادرات گمرک با بیان اینکه ورود موقت شکر خام برای واحدهای تولیدی و 

های تدوین اقتصاد مقاومتی و در راستای  سیاست 7۵گمرک جمهوری اسالمی ایران در اجرای بند : زاد شد، گفتصادرکننده آ

غالمی .جانبه از مقوله صادرات کاال و خدمات، ورود موقت شکر خام را برای واحدهای تولیدی و صادراتی آزاد اعالم کرد حمایت همه

های ورود موقت  محدودیت: واحدهای تولیدی و صادرکننده خبر داد و افزود همچنین از رفع محدودیت ورود موقت گندم برای

گندم در راستای حمایت از صادرات غیرنفتی و کمک به واحدهای تولیدی صادرکننده آرد و صنایع مرتبط کاهش یافته و مدت 

 .ماه افزایش یافته است 0ماه به  7زمان ورود موقت گندم از 

اندازی سامانه جامع امور گمرکی و با عنایت به  با راه: د موقت از طریق سامانه جامع امور گمرکی گفتوی در مورد انجام رویه ورو

ها و رهنمودهای مستمر ریاست کل گمرک موضوع استفاده از سامانه جامع امور گمرکی در رویه ورود موقت برای پردازش  پیگیری

و دفتر فناوری اطالعات است که در اولین فاز مقرر شد دفتر صادرات در دستور کار معاونت فنی و امور گمرکی، دفتر صادرات 

شوند را با استفاده از سامانه تجارت فرامرزی صادر  مجوزهای ورود موقت برای پردازش که جزء مجوزهای قبل از اظهار کاال تلقی می

راحل مربوطه در سامانه تجارت فرامرزی نماید که این موضوع اجرایی شده و مجوزها پس از بررسی درخواست متقاضی و انجام م

 .شود وارد شده و کد رهگیری مجوز از طریق پیامک به متقاضی ارسال می

مقصد : مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران در مورد مقصد نهایی عمده محصوالت صادراتی کشورمان از محل ورود موقت نیز گفت

کشورهای امارات متحده عربی، عراق، افغانستان، کشورهای آسیای میانه،  عمده کاالهای صادرات از محل ورود موقت مواد اولیه

 .است... کشورهای شرق آسیا همچون کره جنوبی، چین و هند، ترکیه و

اتیلن، روغن  های پلی محصوالت تولیدی صادراتی هم عمدتاً آرد، ماکارونی، لوله و پروفیل، میلگرد، تابلوی برقی الکتریکی، لوله

 .های لبنی است ه شده، شیرینی و شکالت و فرآوردهخوراکی تصفی
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 شکر
 خبرنگاران جوان - ۵۹۶۰مرداد  ۵۰: تاریخ

  ..لیدی و صادرکننده آزاد شدلیدی و صادرکننده آزاد شدورود موقت شکر خام برای واحدهای توورود موقت شکر خام برای واحدهای تو

به نقل از گمرک ایران، عبدالرضا غالمی مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران با  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

تدوین اقتصاد مقاومتی و در راستای حمایت های  سیاست 7۵گمرک جمهوری اسالمی ایران در اجرای بند : اعالم این مطلب گفت

  .جانبه از مقوله صادرات کاال و خدمات، ورود موقت شکر خام را برای واحدهای تولیدی و صادراتی آزاد اعالم کرد همه

های ورود  محدودیت: غالمی همچنین از رفع محدودیت ورود موقت گندم برای واحدهای تولیدی و صادرکننده خبر داد و افزود

موقت گندم در راستای حمایت از صادرات غیرنفتی و کمک به واحدهای تولیدی صادرکننده آرد و صنایع مرتبط کاهش یافته و 

 .ماه افزایش یافته است 0ماه به  7مدت زمان ورود موقت گندم از 

جامع امور گمرکی و با عنایت به  اندازی سامانه با راه: وی درخصوص انجام رویه ورود موقت از طریق سامانه جامع امور گمرکی گفت

پیگیری ها و رهنمودهای مستمر ریاست کل گمرک موضوع استفاده از سامانه جامع امور گمرکی در رویه ورود موقت برای پردازش 

ات باشد که در اولین فاز مقرر شد دفتر صادر در دستور کار معاونت فنی و امور گمرکی، دفتر صادرات و دفتر فناوری اطالعات می

شوند را با استفاده از سامانه تجارت فرامرزی صادر  مجوزهای ورود موقت برای پردازش که جزء مجوزهای قبل از اظهار کاال تلقی می

نماید که این موضوع اجرایی شده و مجوزها پس از بررسی درخواست متقاضی و انجام مراحل مربوطه در سامانه تجارت فرامرزی 

  .وز از طریق پیامک به متقاضی ارسال می گرددوارد شده و کد رهگیری مج

: مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران درخصوص مقصد نهایی عمده محصوالت صادراتی کشورمان از محل ورود موقت نیز گفت

 مقصد عمده کاالهای صادرات از محل ورود موقت مواد اولیه کشورهای امارات متحده عربی، عراق، افغانستان، کشورهای آسیای

محصوالت تولیدی صادراتی هم عمدتاً آرد، ماکارونی، . است... میانه، کشورهای شرق آسیا همچون کره جنوبی، چین و هند، ترکیه و

های  های پلی اتیلن، روغن خوراکی تصفیه شده، شیرینی و شکالت و فرآورده لوله و پروفیل، میلگرد، تابلوی برقی الکتریکی، لوله

 .لبنی است
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 شکر
 خبرنگاران جوان - ۵۹۶۰مرداد  ۵۲: تاریخ

  احتکار، عامل نوسان قیمت شکر است؟احتکار، عامل نوسان قیمت شکر است؟

 .ر منتفی استواردات شکر دست بخش خصوصی نیست و از این رو بحث احتکار شک:دبیر انجمن تصفیه کنندگان شکرگفت

طی چند ماه گذشته بازار شکر با نوساناتی  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گروه صنعت، تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

ماه مبارک رمضان و افزایش تقاضا، بازار با کمبود عرضه این محصول مواجه شد و همین  همراه بوده به گونه ای که همزمان با آغاز

 .امر سیر صعودی قیمت ها را به دنبال داشت

بر این اساس مسئوالن دولتی به منظور تنظیم بازار این محصول ،میزان عرضه را افزایش دادند که تا حدودی توانست جلوی روند 

در این میان گفته شده احتکار شکر در انبارها یکی از عوامل اصلی این نابسامانی هاست که به گفته دبیر .افزایشی قیمت ها رابگیرد

 .انجمن تصفیه کنندگان شکر این ادعا نادرست است

با اشاره به اینکه کمبود  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گروه صنعت، تجارت و کشاورزی غالمحسین بهمئی در گفتگو با خبرنگار

واردات و عرضه شکر در بورس از سوی بازرگانی دولتی و انجمن : عرضه دربرابر تقاضا نوسانات اخیر بازار را رقم زده، اظهار داشت

 .ت بخش خصوصی نیست ،احتکار شکر منتفی استقند و شکر انجام می شود و از آنجا که واردات دس

 ۵۵الی  7۹در حال حاضر قیمت شکر به نسبت هفته گذشته با کاهش : وی در خصوص وضعیت قیمت شکر در بازار، تصریح کرد

 .تومان تقلیل یافته است ۵۵۵هزار و  5تومان به  ۵۹۵هزار و  7درصدی از مرز 

به آغاز برداشت چغندر کاران پیش بینی می شود که روند کاهش قیمت تا پایان  با توجه: دبیر انجمن تصفیه کنندگان شکرگفت

 .ادامه داشته باشد( دی ماه) فصل برداشت 

اگر برنامه ریزی دقیق و کارشناسی برای واردات شکر صورت نگیرد ممکن است که از دی ماه با اتمام فصل : بهمئی ادامه داد

تومانی را برای مصرف کنندگان  ۵۹۵هزار و  7ا که کاهش عرضه در ماه های اخیر، قیمت برداشت با افزایش قیمت مواجه شویم چر

 .به همراه داشته است

تن شکر و تولید یک  ۹۵۵با توجه به مصرف دو میلیون و : دبیر انجمن تصفیه کنندگان شکر در خصوص میزان واردات شکر، افزود

 .ن شکر خام برای کمبود نیاز داخل از طریق واردات تامین شودالی یک میلیون ت ۵۵۵تنی باید حدود  ۹۵۵میلیون و 

امکان خود کفایی تولید شکر ظرف : وی در پاسخ به این سوال که امکان خود کفایی شکر در داخل وجود دارد یا خیر، بیان کرد

این محصول در داخل باالست  شده چند سال آینده وجود دارد اما باید مسائل جانبی این امر را در نظر بگیریم چرا که قیمت تمام 

، این درحالیست که قیمت جهانی شکر ، رقم پایین تر از قیمت تمام شده داخلی است به همین سبب خودکفایی در داخل ضربه 

 .مهلکی به صنایع وابسته وارد خواهد کرد

، بیشتر از مصرف خود خرید می کنند که با افزایش قیمت شکر در بازار، مردم به دلیل ترس از گرانتر شدن: بهمئی خاطرنشان کرد

 .این امر رشد تقاضا و به تبع آن افزایش قیمت در بازار را به همراه دارد
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 شکر
 فودپرس ۵۹۶2مرداد ماه  ۵9سه شنبه 

  ود موقت شکر خام برای واحدهای تولیدی و صادرکننده آزاد شدود موقت شکر خام برای واحدهای تولیدی و صادرکننده آزاد شدورور

جانبه از مقوله صادرات کاال و  های تدوین اقتصاد مقاومتی و در راستای حمایت همه سیاست 7۵گمرک در اجرای بند  <مواد غذایی

 .خدمات، ورود موقت شکر خام را برای واحدهای تولیدی و صادراتی را آزاد اعالم کرد

های ورود  محدودیت: غالمی از رفع محدودیت ورود موقت گندم برای واحدهای تولیدی و صادرکننده خبر داد و افزود عبدالرضا

موقت گندم در راستای حمایت از صادرات غیرنفتی و کمک به واحدهای تولیدی صادرکننده آرد و صنایع مرتبط کاهش یافته و 

 .زایش یافته استماه اف 0ماه به  7مدت زمان ورود موقت گندم از 

اندازی سامانه  با راه: مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران درخصوص انجام رویه ورود موقت از طریق سامانه جامع امور گمرکی گفت

ها و رهنمودهای مستمر ریاست کل گمرک موضوع استفاده از سامانه جامع امور گمرکی  جامع امور گمرکی و با عنایت به پیگیری

باشد که در  موقت برای پردازش در دستور کار معاونت فنی و امور گمرکی، دفتر صادرات و دفتر فناوری اطالعات میدر رویه ورود 

شوند را با  اولین فاز مقرر شد دفتر صادرات مجوزهای ورود موقت برای پردازش که جزء مجوزهای قبل از اظهار کاال تلقی می

د که این موضوع اجرایی شده و مجوزها پس از بررسی درخواست متقاضی و انجام استفاده از سامانه تجارت فرامرزی صادر نمای

 .گردد مراحل مربوطه در سامانه تجارت فرامرزی وارد شده و کد رهگیری مجوز از طریق پیامک به متقاضی ارسال می

مده کاالهای صادرات از محل مقصد ع: وی درباره مقصد نهایی عمده محصوالت صادراتی کشورمان از محل ورود موقت تصریح کرد

ورود موقت مواد اولیه کشورهای امارات متحده عربی، عراق، افغانستان، کشورهای آسیای میانه، کشورهای شرق آسیا همچون کره 

محصوالت تولیدی صادراتی هم عمدتاً آرد، ماکارونی، لوله و پروفیل، میلگرد، تابلوی برقی . است... جنوبی، چین و هند، ترکیه و

 .های لبنی است اتیلن، روغن خوراکی تصفیه شده، شیرینی و شکالت و فرآورده های پلی الکتریکی، لوله
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 شیر و فراوردهها

 آیانا - ۵۹۶۰مرداد  ۵۲: تاریخ

  را با چی بخوریم و با چی نخوریم؟را با چی بخوریم و با چی نخوریم؟  ""ماستماست""و و   ""شیرشیر  ""

های آن نظرات مختلفی  ای و درمانی شیر و فرآورده همان گونه که امروزه کارشناسان و متخصصان علوم غذایی درباره خواص تغذیه

های مردم  شده، اما یکی از سردرگمی های غذایی زیادی دهند، در طب سنتی نیز براساس نوع مزاج و طبع افراد، توصیه ارائه می

هایی چون شیر، ماست و دوغ  های طب سنتی درخصوص لبنیات این است که در برخی منابع قدیمی، مصرف فرآورده درباره توصیه

 .به طور کلی منع شده است

های  ن شیر هنگام وعدهوگو با ایسنا، با بیان اینکه درمانگران طب سنتی برای نوشید علی بهادری متخصص طب سنتی در گفت 

آنها بر این باورند حتما باید میان خوردن غذا، : دانند، افزود غذایی به قواعد و ضوابط خاصی معتقدند و مصرف شیر را مفید نمی

مثال اگر فردی در وعده صبحانه، آب پرتقال میل کرده باشد، نباید . نوشیدنی یا خوراکی ترش و شیر فاصله وجود داشته باشد

دهد و با ترکیب شدن با پرتقال در معده موجب تولید خلط فاسد  صله شیر بنوشد، زیرا این شیر خاصیت خود را از دست میبالفا

بهتر است بعد از خوردن پرتقال یا آب پرتقال، نیم ساعت صبر کنید و بعد شیر بنوشید و اگر ابتدا شیر : وی اضافه کرد.شود می

تا شیر به طور کامل هضم شود و بعد آب پرتقال وارد دستگاه گوارش شود تا بدن از مضرات اید باید یک ساعت صبر کنید  نوشیده

 .ترکیب این دو ماده در امان بماند

ای بر تحریک و کشش عضالت،  ترین موارد آن است تاثیر قابل مالحظه بهادری با اشاره به اینکه لبنیات که شیر یکی از مهم

های مواد غذایی در  ها و فروشگاه شیری که امروزه در سوپرمارکت: ها دارد، افزود مقاومت دندانسازی، افزایش استحکام و  استخوان

شود که میزان هر یک از این مواد در شیر  گیرد، شیر حیوانی است که از سه بخش آب، پنیر و چربی تهیه می اختیار مردم قرار می

گرمی و »، «سردی و تری»در شیر بیشتر باشد، به ترتیب طبع شیر دچار متغیر است، اگر میزان هر یک از مواد آب، پنیر یا چربی 

کند و هر کدام برای درمان یا تسکین یک بیماری  ای پیدا می شود و خواص درمانی و غذایی ویژه می« سردی و خشکی»و « خشکی

جه کند، این است که شیر ای به آن تو ترین نکاتی که شاید کمتر پزشک و متخصص تغذیه یکی از مهم: وی افزود.مفیدند

شود، بنابراین نوع زندگی، کیفیت زندگی، کیفیت مواد غذایی حیوان  ای از چند غذاست و توسط یک موجود زنده تولید می مجموعه

بنابراین اینها مواردی است که ما در . تواند تاثیر زیادی بر کیفیت شیر دام داشته باشد های محیطی می و شرایط زندگی و استرس

یک از آنها، چگونه و در چه شرایطی شیر را تولید کرده و به دست شما  دانیم که کدام رد آنها اطمینان چندانی نداریم و نمیمو

توان  ها در کشور وجود ندارد، به راحتی نمی دام  درنتیجه از آنجا که نظارت دقیقی بر نوع غذا، داروها و شیوه زندگی. اند رسانده

 .ای آنها مطمئن بود تغذیه نسبت به خواص دارویی و

تر  از نظر این که شیر چه حیوانی برای انسان مناسب: تر است، گفت بهادری با اشاره به اینکه شیر چه حیوانی برای مصرف مناسب

بهترین . تر است است، باید گفت شیر حیوانی که مدت حاملگی آن نزدیک به مدت زمان بارداری انسان باشد، از نظر تغذیه مناسب

 .شیر، شیر گاو جوان، چاق و سالم است که در مراتع چریده باشد و آن شیر، طعم و بوی نامطبوع نداشته باشد

تر بوده، در درجه بعد  ماه است، برای تغذیه بخصوص اطفال مناسب ۵شیر گاو که مدت بارداری آن همچون انسان :وی اضافه کرد

ها بهبود عالئم  گیری و استحکام استخوان افزاید، شیر گاو برای شکل این متخصص می. شیر بز و سپس شیر گوسفند مفید است

تر، کنترل دیابت نوع دو و پیشگیری از سرطان پستان و روده بزرگ بسیار مفید  پیش از قاعدگی، داشتن ناخن و دندان و موی سالم

 .شود مزاج و رفع یبوست میکننده است و سبب لینت  است و از نظر طب سنتی در افراد گرم مزاج، اشتهاآور و چاق
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: شود و گفت وی به اشخاصی اشاره کرد که نباید از شیر استفاده کنند، زیرا شیر می تواند در برخی افراد سبب تشدید ناراحتی 

بیماران با مشکالت طحال، مبتالیان التهاب کبد، مبتالیان صرع، کسانی که تپش قلب و معده ضعیف دارند و افراد دچار 

 .روی کنند ی ناشی از سوء مزاج بلغمی از جمله دردهای مفصلی، سردرد و ضعف اعصاب، نباید در مصرف شیر زیادهها بیماری

توانند به راحتی شیر مصرف کنند و  شان متعادل است، می از نگاه طب سنتی تنها افرادی که میزان اخالط بدن: بهادری اضافه کرد

وجود دارد باید با دستوری خاص و به میزان اندک با مشاوره متخصص طب  خلط غالب شان بویژه در معده آنها  افرادی که در بدن

  . سنتی برای خوردن شیر اقدام کنند

اش خلط بلغم زیاد باشد، یعنی با عالئمی همچون پر آب شدن دهان،  اگر فردی در معده: این متخصص طب سنتی خاطرنشان کرد

شود و دراین حالت  با زیاد خوردن شیر موجب افزایش خلط غالب یعنی بلغم می سفیدی صورت و دیرهضمی غذا رو به رو باشد،

این شرایط برای افرادی که خلط غالب بدن آنها صفرا و دم باشد نیز اتفاق . کند عوارض ناشی از افزایش این خلط را تجربه می

ا مشاوره متخصص طب سنتی انجام شود و افرادی که بنابراین مصرف شیر باید ب. آورد افتد و مشکالتی را برای آنها به وجود می می

 .ها نسبت به مصرف شیر اقدام کنند دچار خلط غالب هستند با پاکسازی و متعادل سازی خلط

آور دانست و  های ترش و شور را زیان و خوراکی( به صورت شیرموز)بهادری، مصرف همزمان شیر با گوشت، تخم مرغ، ماهی، میوه 

 .شود صرف غذا بالفاصله پس از نوشیدن شیر و خوابیدن به دنبال آن نیز توصیه نمیضمن این که م: گفت

های غذایی استیک گوشت را با شیر میل  کنند یا در برخی وعده مرغ میل می برخی مردم در وعده صبحانه شیر را با تخم: وی افزود

شود و به دنبال  های گوارشی می گینی معده و انسداد اندامدانند ترکیب این دو غذا در کنار هم موجب سن کنند، در حالی که نمی می

 .شود این مسئله فرد دچار یبوست می

میل کند این ( کند گوشت قرمز یا گوشت سفید فرقی نمی)حاال اگر این فرد، زنی باردار باشد و شیر را با گوشت : بهادری اظهار کرد

نوشد حتما یک ساعت بعد از  راین توصیه شده در صورتی که فرد شیر میبناب. کند پیچه را به نوزادش هم منتقل می یبوست و دل

مرغ میل کرده به مدت سه ساعت صبر  مرغ تهیه شده، برود و در صورتی که گوشت یا تخم آن سراغ غذاهایی که از گوشت و تخم

 .دمند شو کند تا این غذا هضم شود و پس از آن شیر بنوشد تا بتواند از خواص درمانی آن بهره

طبیعت ماست، سرد و :از دیدگاه طب سنتی بهترین ماست، ماستی است که از شیر تازه گاو تهیه شده باشد، افزود وی با بیان اینکه 

مصلح ماست، مربای زنجبیل، زنیان، نعناع، آویشن، سیر، . شود سردی و تری آن زیادتر می تر باشد،  تر و رقیق تر است و هر چه ترش 

 .یاه دانه و پونه استکاکوتی، زیتون، س

برای رفع سردی ماست به آن فلفل اضافه نکنید، زیرا ترکیب حاصل از آن برای بدن مضر : این متخصص طب سنتی خاطرنشان کرد

 .شود است؛ چون ماست سبب افزایش رطوبت بدن می

ی که معده سرد دارند مناسب بهادری ضمن اشاره به این که ماست دیر هضم است و مصرف زیاد آن برای سرد مزاجان و افراد

تواند  مصرف همزمان ماست با گوشت یا ماهی برای همه بخصوص مبتالیان دردهای مفصلی مناسب نیست و می: نیست، گفت

تواند احتمال  سبب تشدید بیماری شود، ضمن این که مداومت بر مصرف همزمان گوشت یا ماهی با ماست به دلیل تولید بلغم می

 .س را افزایش دهدابتال به لک و پی

طبیعت ماست چکیده گرم و تر است و مصلح آن مغز گردو، آویشن، . دار، ماست چکیده است به گفته وی، یکی از منابع غنی کلسیم

توانند از ماست چکیده به همراه  شود، می شان تشدید می افرادی که با مصرف ماست و شیر، درد مفصلی. عسل و نعناع خشک است

 .نندمصلح استفاده ک
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یکی از مواد غذایی که در طب سنتی برای حفظ سالمت : های دارد، افزود وی با بیان اینکه طب سنتی درباره کشک نیز توصیه

را ندارند و قادر به مصرف شیر نیستند یا کسانی که ( قند شیر)افرادی که تحمل الکتوز . استخوان به آن اشاره شده، کشک است

توانند برای تامین بخشی از کلسیم مورد نیاز بدن از کشک به  شود، می است، دردشان تشدید میدرد مفصلی دارند و با مصرف م

به دلیل آن که نسبت کلسیم به فسفر کشک مناسب . استفاده کنند( ترکیب کشک، پیاز داغ، نعناع و گردو)صورت کاله جوش 

 .موثر باشدتواند در پیشگیری از پوکی استخوان و جلوگیری از پیشرفت آن  است، می

پونه، نعناع، کرفس، جعفری و زیره گیاهانی هستند که . کنند در برخی مناطق ایران، دوغ را با پونه استفاده می: بهادری اضافه کرد

های  توانند سبب تقویت سلول در کتب طب سنتی آمده است این گیاهان می. توانند باعث جذب بیشتر کلسیم شوند می

هایشان  سالگی فرصت دارند تا کلسیم در استخوان 5۵ش ایسنا، محققان بر این باورند که افراد تا سن به گزار.ساز شوند استخوان

های ناشی از کمبود کلسیم نظیر پوکی  شود، لذا با توجه به بار بیماری ذخیره کنند و پس از آن کلسیم از استخوان برداشت می

 .های سنی قرار گیرد ت به مقدار کافی در جیره غذایی روزانه همه گروههای ناشی از آن، الزم است تا لبنیا استخوان و شکستگی

کنیم که شیر و لبنیات  کند، مشاهده می های غذایی را برای ما مشخص می با نگاهی به هرم غذایی، که میزان مورد نیاز مصرف گروه

 .آن در برنامه غذایی افراد گنجانده شود سهم از 5تا  ۵در سومین ردیف این راهنما قرار دارند و بر اساس آن باید روزانه 

ها را با چی بخوریم و با چی نخوریم خیلی مهم است؛ یکی  اما در طب سنتی زمان خوردن برخی مواد غذایی و همچنین این که آن

 .از این مواد غذایی لبنیات است که باید بیشتر در مصرف آنها دقت شود

/news/fa/ir.iana.www//:http55577D%/8%B7%DB 
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 شیر و فرآورده ها
 خبرنگاران جوان - ۵۹۶۰مرداد  ۵۲: تاریخ

  صادرات بیش از هزار تن آب پنیر چه میزان ارزآوری داشت ؟صادرات بیش از هزار تن آب پنیر چه میزان ارزآوری داشت ؟

 .صادر شده استتن آب پنیر  474، هزار و ۵۹ماه منتهی به خرداد سال  5طبق آمار گمرک در 

ماه منتهی به خرداد  5طبق آمار گمرک در  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،گروه  تجارت و کشاورزی. صنعت خبرنگار به گزارش

 .ر شده استآب پنیر صاد  تن 474، هزارو ۵۹سال 

 .برای کشور ارز آوری داشته است 0۵،۹۵4،۹۹۵،۵07و ارزش ریالی  7،۵۵7،7۹7گفتنی است که این تعداد به ارزش دالری 

 

ارزش  ارزش ریالی (کیلوگرم)وزن کشورطرف معامله ماه

 دالری 

 ۵۵۵،77۵ 8،4۵۵،4۵7،۵۵۵ ۵47،۵۵۵ پاکستان 7

 7۵۹،078 5،7۵4،۹87،۵۹۵ ۵۵،07۵ پاکستان 7

 ۵۵،۵۹0 84۵،577،۹7۵ ۵4،080 افغانستان 7

 40،5۵۵ ۵،5۵8،487،40۵ 4۵،۵۵۵ افغانستان 7

 ۵0،۹۵۵ 8۵۵،۵84،۹۵۵ ۵۹،۵۵۵ امارات متحده عربی 7

 ۹0۵ 74،۵۵0،7۵۵ 7،۵۵۵ تاجیکستان 7

 ۵7۵،۵7۵ 0،5۵7،788،58۵ 7۵۵،۵۵۵ پاکستان ۵

 44،58۵ ۵،577،575،4۵۵ 45،۵۵۵ پاکستان ۵

 ۵0،۹00 8۵7،875،۹50 ۵۹،۵0۵ پاکستان ۵

 ۵0،۹۵۵ 8۵7،۵78،۹۵۵ ۵۹،۵۵۵ پاکستان ۵

 ۵0،۹۵۵ 8۵۵،۹۹۵،۹۵۵ ۵۹،۵۵۵ افغانستان ۵

 578،850 ۵،004،7۹۵،۵7۵ 758،۹5۹ افغانستان ۵

 ۹۵،488 7،0۵۵،7۵0،۹87 7۵،8۵۵ افغانستان ۵

 ۵0،۹۵۵ 8۵7،۵78،۹۵۵ ۵۹،۵۵۵ امارات متحده عربی ۵

 ۵5،5۵۵ 4۵0،8۵۹،88۵ ۵۵،۵۵۵ امارات متحده عربی ۵

 7۹،۵۵۵ 78۵،۹7۵،7۵۵ 7۹،۵۵۵ ترکمنستان ۵

 ۵7،0۵8 47۵،۵70،۵70 ۵5،5۵۵ عراق ۵

 ۵۵،4۵0 088،8۵۵،557 ۵7،77۵ عراق ۵

 57،78۵ ۵۹7،4۵0،۹۵۵ ۵۵،4۵۵ عراق ۵

http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 ارم مرداداهم اخبار کشاورزی هفته چه 

 

933 
 

 7۹۹،8۵۵ 7،47۵،7۹4،۵۵۵ 774،۵۵۵ پاکستان 5

 40،5۵۵ ۵،5۵0،۵55،0۵۵ 4۵،۵۵۵ پاکستان 5

 755،۹50 7،۵4۵،۵48،7۵0 7۵۹،۵48 پاکستان 5

 0۵،۵0۵ ۵،757،7۵7،۹۵۵ 00،۵۵۵ پاکستان 5

 ۹40 74،۹۹۵،۵50 78۵ آذربایجان 5

 ۹8،0۵۵ 7،480،۵04،70۵ ۹۵،۹7۵ افغانستان 5

 ۹۵،88۵ 7،۹۹۵،8۵۵،7۵۵ 78،۵۵۵ افغانستان 5

 50،۵7۵ 7،۵۵4،40۵،58۵ 57،۵۵۵ عراق 5

 /news/fa/ir.yjc.www//:http۹45570۹D%/8%B۹% 
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 شیر و فرآورده ها
 خبرنگاران جوان - ۵۹۶۰مرداد  ۹۵: تاریخ

  مشوق صادراتی جانی دوباره به کارخانه لبنی می بخشدمشوق صادراتی جانی دوباره به کارخانه لبنی می بخشد

 .کارخانه های لبنی را به دنبال دارد میلیارد تومانی مشوق های صادراتی رونق ۵۵۵تخصیص :دبیر انجمن صنایع لبنی گفت

اقتصادی گروه صنعت، تجارت و کشاورزی محمدرضا اسماعیلی مدیرعامل سابق اتحادیه کارخانه های لبنی درگفتگو با خبرنگار 

با توجه به کمبود مصرف : آخرین وضعیت اختصاص مشوق های صادراتی اظهار داشت با اشاره به  ،باشگاه خبرنگاران جوان

محصوالت لبنی در داخل، اختصاص یارانه به واحدهای لبنی و به دنبال آن کاهش قیمت شیر و فرآورده های لبنی سالمت جامعه 

 .ی صورت گیرد که سرانه لبنیات در کشور افزایش یابداختصاص مشوق های صادراتی باید زمان: وی افزود.را تضمین می کند

کارخانه های لبنی با موانع متعددی مواجه هستند به طوریکه با حداقل ظرفیت : اسماعیلی در خصوص وضعیت کارخانه ها گفت

چرا که در غیر خود فعالیت دارند از این رو انتظار داریم دولت تمهیداتی در جهت کاهش مشکالت کارخانه های لبنی بیندیشد 

 .اینصورت به صنعت دامی و علوفه ای کشور ضربه ای مهلک وارد می شود

دامداران به سبب کاهش خرید شیر از سوی کارخانه ها و عدم استقبال بازار : ادامه داد  کارخانه های لبنی  مدیرعامل سابق اتحادیه

ین امر با حمایت از این بخش و اختصاص یارانه به محصوالت با مشکالت عدیده ای دست و پنجه نرم می کنند که الزم است مسئول

 .لبنی، سرانه مصرف در داخل را افزایش دهد

 صادرات محصوالت لبنی آب رفت*** 

اقتصادی باشگاه  گروه زیصنعت، تجارت و کشاورهمچنین محمدرضا باکری دبیر انجمن صنایع لبنی کشور در گفتگو با خبرنگار 

میلیاردتومانی مشوق های صادراتی محصوالت لبنی ابالغ شده که بالفاصله پس از تامین اعتبار  ۵۵۵مصوبه : گفت خبرنگاران جوان،

 .از سوی سازمان برنامه و بودجه به کارخانه های لبنی پرداخت خواهد شد

اصوال بازارهای صادراتی شرایط با ثباتی به لحاظ سود آوری : اشاره به تاثیر مشوق های صادراتی در امر صادرات بیان کرد وی با

ندارند به گونه ای که گاها قیمت محصوالت لبنی به سبب مازاد تولید کاهش می یابد که در این صورت رقابت با سایر رقبا سخت 

به  ۵7صادرات محصوالت لبنی سال : با اشاره به کاهش صادرات محصوالت لبنی، تصریح کرد دبیر انجمن صنایع لبنی.خواهد شد

 .درصد کاهش یافته که امیدواریم تخصیص مشوق های صادراتی موجب رونق کارخانه های لبنی شود 75نسبت سال ماقبل خود 

کم بر بازار و کاهش تقاضا افزایش قیمتی نخواهیم با توجه به رکود حا: باکری در خصوص شایعه افزایش قیمت لبنیات، اظهار داشت

 .داشت

/news/fa/ir.yjc.www//:http۹45787۵D%/۵%8۹%D8% 
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 صادرات و واردات

 ایرنا ۵2/۵2/۵۹۶2 :تاریخ خبر

  صادرات در بهار مثبت شد صادرات در بهار مثبت شد   میلیون دالرمیلیون دالر  748748تراز تجاری محصوالت پروتئینی با تراز تجاری محصوالت پروتئینی با 

معاون تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی مثبت شدن تراز تجاری دام و طیور را یکی از مصادیق اقتصاد مقاومتی  -ایرنا -تهران

میلیون دالر انجام شد که تراز تجاری  ۵۲1در سه ماهه نخست امسال صادرات محصوالت پروتئینی ایران به ارزش : برشمرد و گفت

 . بخش را مثبت کرد این

در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره وضعیت تولید داخل شیرخام و گوشت قرمز و افزایش ظرفیت ها بر « حسن رکنی»

ارزیابی سه سال گذشته نشان می دهد با کاهش واردات محصوالت دام و طیور، موقعیت : پایه برنامه های اقتصاد مقاومتی افزود

 .ین بخش به دست آورده ایم و امیدواریم بتوانیم این روند را تا پایان سال حفظ کنیمخوبی را در ا

به گفته وی، معاونت امور دام با توجه به سیاست های اقتصاد مقاومتی به چهار گروه گوشت قرمز، مرغ، شیر و تخم مرغ تقسیم 

 .مشخص شده است 77۵7ه ششم توسعه و افق بندی و برنامه اصالح وضعیت موجود و ارتقای ضریب خوداتکایی در برنام

 وضع تولید گوشت مرغ و تخم مرغ** 

هزار تن تولید شد و قرار  7۵۵میلیون و  ۵پارسال . رکنی اعالم کرد امکان تولید سه میلیون تن گوشت مرغ در کشور وجود دارد

 .هزار تن برسد ۵۵۵میلیون و  ۵به  77۵7هزار تن و در افق  ۹۵۵میلیون و  ۵است در برنامه ششم توسعه این میزان به 

صادرات گوشت مرغ در سه سال گذشته سیر افزایشی داشته و واردات به صفر رسیده است و این دستاورد بزرگی است؛ : وی گفت

هزارتن رسید و  4۵هزار تن بود و پارسال میزان صادرات به  7۹هزار تن و صادرات آن  ۹۵واردات این محصول نزدیک  75۵7سال 

 .ردات آن به طور کامل صفر شدوا

هزارتن تخم مرغ تولید شد که در پایان برنامه ششم توسعه باید این رقم  ۵5۵پارسال : معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی افزود

 .هزار تن برسد5۵۵به یک میلیون و  77۵7هزار تن و در افق  7۵۵به یک میلیون و 

 .هزارتن رسید 8۵هزار تن محصول صادر شد و میزان صادرات به بیش از  7۵زدیک در بخش تخم مرغ ن 75۵7به گفته وی، سال 

  77۵7میلیون تن در افق  7۹افزایش تولید شیرخام به ** 

هزار تن شیرخام با سرانه  ۵۵۵میلیون و  ۵پارسال : معاون تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی درباره توان تولید شیرخام گفت

 .ولید شدکیلوگرم ت 77۵تولید 

کیلوگرم برسد و در افق برنامه  77۵میلیون تن با سرانه  7۵طبق برنامه ششم توسعه، باید تولید شیرخام کشور به : وی اضافه کرد

 .کیلوگرم برنامه ریزی شده است 70۵میلیون تن با سرانه نزدیک  7۹تولید  77۵7

 .ستکیلوگرم ا 74۵به گفته رکنی، اکنون متوسط جهانی تولید شیرخام 

برای اینکه به عدد مورد تایید وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی برای مصرف شیر و لبنیات برسیم، در سه سال : وی افزود

گذشته تالش کرده ایم از نژادهای دامی پربازده مایع ژنتیکی و اسپرم گاو سمینتال، بزهای سانن، مورسیایی و آلپاین و نژاد 

 .تعطیل استفاده کنیم که از لحاظ افزایش تولید و کیفیت از شرایط بسیار مطلوب برخوردارند گوسفند آواسی در واحدهای نیمه

  77۵7تن گوشت قرمز در افق  ۹۵تولید یک میلیون و ** 

هزار تن گوشت قرمز تولید شد که قرار است این  8۵0پارسال : معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره افزایش تولید گوشت قرمز گفت

 .تن برسد ۹۵به یک میلیون و  77۵7هزار تن و در افق  ۵۵۵ایان برنامه ششم به عدد در پ

گرم به ازای هر نفر است که با احتساب واردات، سرانه مصرف  ۹۵۵کیلو و  7۵اکنون سرانه تولید گوشت قرمز در کشور : وی افزود
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 .گرم می رسد ۹۵۵کیلو و  77به 

گرم برسد که میزان  4۵۵کیلو و  77سرانه تولید داخلی گوشت قرمز به  77۵7در افق  طبق برنامه ریزی قرار است: رکنی ادامه داد

 .واردات یا صادرات متناسب با شرایط آینده خواهد بود

گرم است اما در ایران بیشتر  ۹۵۵کیلو و  75به گفته رکنی، در دنیا سرانه تولید گوشت گاو و گوسفند بدون احتساب گوشت خوک 

 .شود گوشت مرغ مصرف می

برای افزایش تولید گوشت قرمز پروژه های اصالح نژاد، استفاده از دام های پربازده، بهبود جایگاه دام، استانداردسازی : وی ادامه داد

 .محیط های پرورش و بهبود تغذیه دام صورت گرفته است

ی از خوراک دام به کشور وارد می شود که بخش: وی یکی از برنامه های اساسی این معاونت را بهبود تغذیه دام عنوان کرد و گفت

 .امیدواریم در پایان سال اقتصاد مقاومتی از واردات این نهاده بی نیاز شویم

هزارتن  ۹۵هزار تن خوراک دام در کشور تولید می شود که طبق برنامه باید این میزان به یک میلیون و  8۵۵به گفته وی، اکنون 

ضایعات بخش کشاورزی همچون پوست پسته که تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است در خوراک  باید از: رکنی افزود.افزایش یابد

 .دام استفاده کنیم تا بخشی از این خوراک تامین شود

 .هزار تن پوست پسته به عنوان ضایعات تولید می شود ۹۵۵به گفته وی، در کشور سالیانه 

همچنین برنامه جایگزینی استفاده از علوفه های کم آب بر و مقاوم به شوری : دمعاون تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی ادامه دا

 .را به جای علوفه های رایج دامی در دستور کار داریم

در چهار ماه . امسال پیش بینی کردیم نزدیک یک میلیون راس صادرات دام کوچک داشته باشیم: وی درباره صادرات دام زنده گفت

 .ار راس دام سبک به کشورهای هدف حاشیه خلیج فارس صادر شدهز ۹۵۵نخست سال نزدیک 

از افزایش  75۵5مقایسه عملکرد پارسال کشتارگاه های کشور نسبت به سال : مرکز آمار ایران بیست و چهارم مردادماه اعالم کرد

و بزغاله یک درصد، گاو و درصد، بز  77درصدی تولید گوشت قرمز خبر می دهد که مقدار تولید گوشت برای گوسفند و بره  7۵

 .درصد افزایش یافت ۵7درصد، گاومیش و بچه گاومیش پنج درصد و شتر و بچه شتر  77گوساله 

 .هزار تن بود 740پارسال وزن گوشت قرمز تولیدی از انواع دام های ذبح شده در کشتارگاه های کشور 

هزار تن  54، بز و بزغاله با (درصد 5۵)هزار تن  787و بره با  ، گوسفند(درصد ۹7)هزار تن وزن الشه  ۵7۹گوشت گاو و گوساله با 

 .از کل الشه قابل مصرف سهم داشتند( دو درصد)هزار تن  7۵و سایر انواع دام ها با ( هشت درصد)

هزار راس انواع دام ذبح شد که  770میلیون و  77کشتارگاه رسمی در سراسر کشور فعالیت داشت که در آنها  58۹پارسال 

 .راس بیشترین سهم را داشت 0۹8هزار و  ۵5۹میلیون و  7۵سفند و بره با گو

راس گاو و گوساله جایگاه های بعدی این  47۵هزار و  ۵44راس بز و بزغاله و یک میلیون و  8۵۵هزار و  ۹۹7ذبح دو میلیون و 

 .آمار را به خود اختصاص داد

 .نفر شتر و بچه شتر نیز در این مدت ذبح شد 7۵۵هزار و  ۵۵راس گاومیش و بچه گاومیش و  08۵هزار و  ۵8

 .این آمار شامل کشتار دام خارج از کشتارگاه های رسمی نمی شود

/News/fa/ir.irna.www//:http8۵78800۵/ 
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 صادرات و واردات
 فودپرس ۵۹۶2مرداد ماه  ۹۵شنبه 

    !!کشاورزان ما را درک کنندکشاورزان ما را درک کنند/ / شودشود  تر تمام میتر تمام می  برای ما ارزانبرای ما ارزان  واردات به مراتبواردات به مراتب

شاءاهلل تمام مطالبات آنها را ظرف یکی، دو ماه  انتظار داریم کشاورزان عزیز ما را درک کنند و ان: سخنگوی دولت گفت <کشاورزی

 .آینده پرداخت خواهیم کرد

درخصوص برنج در حال برداشت این : در جریان است، گفت محمدباقر نوبخت با تاکید بر اینکه مهار قیمت کاالهای اساسی

محصول هستیم و حداکثر تا ماه آینده برنج های داخلی وارد بازار خواهد شد و عرضه فراوان برنج از سوی برنجکاران قیمت را در 

 .بازار تعدیل خواهد کرد

درصورت لزوم برای تنظیم بازار با رعایت حقوق کشاورزان  البته خیلی تالش داریم که دست به واردات برنج نزنیم؛ولی: وی ادامه داد

 .به رعایت حقوق مصرف کنندگان نیز خواهیم پرداخت و با واردات کاالهای اساسی تنظیم بازار را به دست خواهیم گرفت

ان در دستور کار دولت میلیارد توم 8۵۵هزار و  7۵هزار تن گندم با اعتبار  ۹۵۵میلیون و  7۵وی همچنین با اشاره به اینکه خرید 

منابع دولت به صورت تدریجی در طول سال به دست می آید ولی مطالبات گندمکاران در همین چند ماه اول است : است گفت

 .بنابر این تالش کردیم بخشی از مطالبات گندمکاران را از طریق خزانه عمومی پرداخت کنیم

 پرداخت مطالبات کشاورزان تا یکی، دو ماه آینده* 

بخش دیگری نیز از یک خط اعتباری که طبق قانون از بانک مرکزی گرفتیم به صورت کوتاه مدت از محل : نوبخت تصریح کرد

تسهیالت بانک مرکزی پرداخت خواهیم کرد تا به جای اینکه گندمکاران منتظر باشند ما به بانک ها بدهکار شویم و مطالبات آنها 

 .پول های ما می رسد بدهی خود به بانک ها را پرداخت کنیم را پرداخت کنیم و تا پایان سال که

در کمیسیون برنامه و بودجه تصویب شد و به ما  ۵۹خوشبختانه مصوبه ای هم در بررسی اصالح قانون بودجه : وی اظهار داشت

 .ران را بپردازیمهزار میلیارد تومان مصوبه ای که از مجلس گرفتیم مطالبات گندمکا 7۵اجازه داد تا بتوانیم از محل 

 .شاءاهلل ظرف یکی، دو ماه آینده همه مطالبات گندمکاران را می توانیم به صفر برسانیم ان: رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت

تر تمام می شود ولی ما هیچ وقت راضی نمی شویم کاالی  واردات به مراتب برای ما ارزان: وی ضمن قدردانی از کشاورزان افزود

تر ولی از کشاورزان بخریم هر چند این رقم  ندم را از طریق واردات تأمین کنیم و ما حاضریم این کاال را به صورت گرانراهبردی گ

 .گران نیست و زحمات کشاورزان بیشتر از اینها برای ما ارزش دارد

آنها را ظرف یکی، دو ماه آینده پرداخت شاءاهلل تمام مطالبات  انتظار داریم کشاورزان عزیز ما را درک کنند و ان: نوبخت تاکید کرد

مطالبات گندم کاران : سخنگوی دولت با اشاره به تصویب الیحه برنامه ششم توسعه درکمیسیون تلفیق مجلس گفت.خواهیم کرد

 .و بازنشستگان کشور به زودی پرداخت خواهد شد

 پرداخت مطالبات بازنشسته های کشوری در دستور کار دولت* 

میلیارد ۹۵۵هزار و  7بالغ بر : مسئوالن برای پرداخت مطالبات کارکنان بازنشسته دولت خبرداد و تصریح کرد نوبخت از تالش

اعتبار درنظرگرفته شده و از مردادماه هم پرداخت ها  ۵۹تومان برای پرداخت پاداش بازنشستگی کارکنان دولت در بودجه سال 

 .ان نیز در دو یا سه مرحله تخصیص داده شده استشروع شده و درحال حاضر بیش از هزار میلیارد توم

میلیاردتومان پرداخت شده و برای نیمه دوم هم ارایه این  74۵سبد امنیت غذایی در ماه رمضان بالغ بر : سخنگوی دولت یادآور شد

 .سبد را در دستورکار داریم

cd=Id?aspx.Post/ir.foodpress//:phtt774f۵cf58b7۹cca4 

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=cd117f0cf38b45cca7
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 صادرات و واردات
 آیانا - ۵۹۶۰مرداد  ۵۲: تاریخ

  ای واردات میوه آناناس از کشور فیلیپینای واردات میوه آناناس از کشور فیلیپین  بازبینی شرایط قرنطینهبازبینی شرایط قرنطینه

ت که به پیوست ای اس واردات میوه آناناس از کشور فیلیپین منوط به همراه داشتن گواهی بهداشت گیاهی و رعایت شرایط قرنطینه

 .اعالم شده است

ای است  واردات میوه آناناس از کشور فیلیپین منوط به همراه داشتن گواهی بهداشت گیاهی و رعایت شرایط قرنطینه

 .که به پیوست اعالم شده است

کشور فیلیپین در فهرست  با توجه به اینکه واردات میوه آناناس از: ای اعالم کرد به گزارش ایانا، سازمان حفظ نباتات در اطالعیه

ای متوسط قرار دارد، انجام آن منوط به همراه داشتن گواهی بهداشت گیاهی و رعایت شرایط ذیل و نیز  کاالهای با ریسک قرنطینه

 .کننده است های کارشناسان قرنطینه در مرز ورودی و گمرک ترخیص بازدید و بررسی

لوار چهارتراش چوب بلوط از کشور بوسنی و هرزگوین را اعالم کرد که به این ای واردات ا این سازمان همچنین شرایط قرنطینه

جهت مصرف صنعتی از کشور فوق منوط به رعایت شرایط .Quercus sppواردات الوار چهارتراش چوب بلوط: موجب آمده است

از کشور مذکور در فهرست همچنین با توجه به نتایج تحلیل خطر انجام شده واردات محصول فوق .ای پیوست است قرنطینه

های  ای پیوست و نیز بازدید و بررسی ای متوسط قرار داشته و انجام آن منوط به رعایت شرایط قرنطینه کاالهای با ریسک قرنطینه

 .کننده است کارشناسان قرنطینه در مرز ورودی و گمرک ترخیص

 شده ا از کشور چین و پارکت چوبی خام خشكای واردات بذر کرفس از کشور هند، بذر استوی اعالم شرایط قرنطینه

شده را  ای واردات بذر کرفس ازکشور هند، بذر استویا از کشور چین و پارکت چوبی خام خشک این سازمان در ادامه شرایط قرنطینه

استویا  جهت کاشت از کشور هند، بذر Apium graveolensواردات محصوالت بذر کرفس : در این اطالعیه آمده است.اعالم کرد

Stevia spp . جهت کاشت از کشور چین و پارکت چوبی خام صرفاً خشک شده جهت مصرف صنعتی منوط به رعایت شرایط

ای متوسط قرار داشته و  واردات محصوالت فوق از کشورهای مذکور در فهرست کاالهای با ریسک قرنطینه.ای پیوست است قرنطینه

های کارشناسان قرنطینه در مرز ورودی و گمرک  ای ذیل و نیز بازدید و بررسی هانجام آنها منوط به رعایت شرایط قرنطین

 ./کننده است ترخیص

/news/fa/ir.iana.www//:http557۵۵D%/8%A8%D8%A4 
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 صادرات و واردات
 آیانا - ۵۹۶۰مرداد  ۵۲: تاریخ

  نباید تولید را با سیاست قاطی کردنباید تولید را با سیاست قاطی کرد/ / شدشد  ترین نوع گندم جهان به کشور وارد میترین نوع گندم جهان به کشور وارد می  فیتفیتکیکی  بیبی

ترن نوع آن وارد کشور  کیفیت هایی که به واردات گندم نیاز داشتیم، بی سال: نماینده بخش خصوصی گندمکاران کشور گفت

 .شد می

ترن نوع آن وارد  کیفیت نیاز داشتیم، بیهایی که به واردات گندم  سال: نماینده بخش خصوصی گندمکاران کشور گفت

 .شد کشور می

ها حسرت واردات ارزان گندم از  برخی: وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر افزود رئیس بنیاد ملی توانمندسازی گندم امروز در گفت

 .کنند چنین اقدامی به نفع اقتصاد کالن جامعه است خورند و فکر می خارج از کشور را می

که  ۵7باید دید مثالً در سال : محمدی با اشاره به اینکه باید تمام جوانب یک سیاست را در نظر گرفت، خاطرنشان کرد لی خانع

شد؟ باید  ها خریدیم، این محصول از کجا و با چه کیفیتی وارد می ها بود و حدود هفت میلیون تن گندم از خارجی اوج تحریم

 .شد وردیم، هیچ مشتری در جهان نداشت و کسی حاضر به خرید آن نمیبپذیریم محصولی را که به کشور آ

دلیل  فرنگی روی دست کشاورزان مانده، اما عراق که نیازمند آن است به اکنون در بسیاری از مزارع، محصول گوجه به گفته وی، هم

د که یا دست به تولید محصول مورد کن شود؛ بنابراین سیاست هر کشوری ایجاب می کیفیت پایین محصوالت، حاضر به خرید نمی

 .نیاز بزند و یا اقدام به واردات اجناسی کند که از کیفیت باالیی برخوردارند

حال که شرایط برای تولید گندم در کشور فراهم است و قسمت اعظم مزارع ما به : رئیس بنیاد ملی توانمندسازی گندم ادامه داد

های جدید  ها شویم؟ ضمن اینکه با علمی کردن کشاورزی و ترویج روش دامان خارجیشود، چرا باید دست به  صورت دیم کشت می

 .میلیون تن برداشت کرد 7۵توان تا  هزار هکتار گندم دیم، می 8۵۵و مؤثر، از سه میلیون و 

سیاست قاطی رسد این افراد، تولید را با  نظر می به. ای نگران مصرف آب برای کشاورزی هستند عده: محمدی تصریح کرد خان

گردد، اما درباره آب صنعت و شهری  دانند که آب کشاورزی دوباره به چرخه برمی آنها نمی. اند و هول برشان داشته است کرده

بر فرض که بتوان تمام محصوالت غذایی را با قیمت ارزان و کیفیت باال از خارج : وی در پایان اظهار داشت.گونه نیست معموالً این

توان کرد؟ آیا راهکاری برای  نشینی چه می اه با موج جدید بیکاری و مهاجرت روستاییان به شهرها و افزایش حاشیهوارد کرد، آنگ

 این مسائل اندیشیده شده است؟

الزم به ذکر است صادق زیبا کالم، یکی از اساتید صاحب نام سیاسی دانشگاه تهران که چهره شناخته شده رسانه ای نیز هست در 

الواقع ما وقتی یک کیلو گندم وارد کشور  فی": نوشت آدام اسمیت های ر یک نشریه علوم انسانی با استناد به سیاستیادداشتی د

  ".کنیم جویی می ها لیتر آب صرفه کنیم، در حقیقت داریم در مصرف ده می

حکایت گندم و  ":وی در بخش دیگری از این یادداشت که از منظر سیاسی به نقد سیاست خودکفایی گندم پرداخته نوشته است

انچه آدام اسمیت تصورش را کرده بود، این بود که . آدام اسمیت است -دولت، تاجر خوبی نیست -خودکفایی در آن، حکایت همان 

گیرند که از نظر اقتصاد و دو دو تا چهار تای اقتصادی یا توجیه اقتصادی فاجعه هستند، اما  ت کالنی میها بعضا تصمیما دولت

و البته نویسنده این یادداشت همچنین مدعی  ".شوند همچنان به واسطه مالحظات سیاسی و ایدئولوژیک، آن تصمیمات اتخاذ می

د که گندم محصول استراتژیک است و باید در آن خودکفا شویم چون ممکن مسووالن و دولتمردان ما این ترس را ایجاد کردن": شد

 /".ها به ما گندم ندهند است غربی

/news/fa/ir.iana.www//:http5574۵D%/8%A8%DB%8C 
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 صادرات و واردات
 آیانا - ۵۹۶۰مرداد  ۵۹: تاریخ

درصدی مصرف کودهای شیمیایی طی چهار درصدی مصرف کودهای شیمیایی طی چهار   7۵7۵رشد رشد / / های اروپایی کلید خوردهای اروپایی کلید خورد  دگی برای ورود بهترین نهادهدگی برای ورود بهترین نهادهاخذ نمایناخذ نماین

  ماهه گذشتهماهه گذشته

توسط خدمات حمایتی کشاورزی، ورود نهادهایی چون کود، بذر و سموم شیمیایی با کیفیت و  "سینجنتا"با اخذ نمایندگی شرکت 

 .تحت برندهای خاص کلید خورد

توسط خدمات حمایتی کشاورزی، ورود نهادهایی چون کود، بذر و سموم  "سینجنتا"شرکت با اخذ نمایندگی 

 .شیمیایی با کیفیت و تحت برندهای خاص کلید خورد

هایی  در راستای توزیع نهاده: وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی امروز در گفت

 .های بزرگ تولیدکننده وارد قرارداد شدیم دار با شرکت م کیفیتچون بذر، کود و س

اخذ شده و قرار است از سایر  "سینجنتا"کش تاپیک از شرکت  تازگی نمایندگی انحصاری فروش سم علف به: یزدان سیف افزود

 .کشورهای اروپایی و مطرح دنیا واردات محصوالت باکیفیت و تحت برند داشته باشیم

 .شود، محصوالت باکیفیت به کشور وارد شود اخذ نمایندگی این دست برندهای موفق باعث می: ردوی خاطرنشان ک

هزار  0۵۵طی چهار ماهه نخست سال جاری : سیف درباره میزان مصرف کودهای شیمیایی ظرف چهارماهه سال جاری ادامه داد

 .درصدی داشته است 7۵هزار تن بوده رشد  7۹7ه تن کود شیمایی به فروش رفته است، در حالی که نسبت به مدت مشابه گذشت

های خوزستان،  نوع رسید و بیشترین مصرف مربوط به استان 75تعداد انواع کودهای شیمیایی نیز از پنج به : وی تصریح کرد

 .مازندران و فارس است

 هزار تن کود شیمیایی 337مصرف یك میلیون و 

هزار تن کود  057یک میلیون و  75۵7 - ۵۹ماهه سال زراعی  7۵در : شد مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی یادآور

درصدی  77هزار تن بود که رشد  7۵۵شیمیایی به مصرف رسید، در حالی که در مدت مشابه گذشته میزان مصرف یک میلیون و 

 .در این مدت مشهود است

های روغنی تدارک شده که در مقایسه با سال گذشته از  نهتن بذر دا 5۹۵تاکنون : سیف درباره میزان بذور مصرفی نیز تأکید کرد

 .درصدی برخوردار است 4۹رشد 

درصدی نسبت  7۹هزار تن بذر گندم و جود خریداری شده که رشد  58۵برای مهرماه سال جاری نیز : وی در پایان اظهار داشت

 ./به مدت مشابه گذشته دارد

/news/fa/ir.iana.www//:http55777D%/8%A4%D8 
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 صادرات و واردات
 آیانا - ۵۹۶۰مرداد  ۵۹: تاریخ

آرد، ماکارونی، روغن خوراکی تصفیه شده، شیرینی و آرد، ماکارونی، روغن خوراکی تصفیه شده، شیرینی و / / ورود موقت شکر خام برای واحدهای تولیدی و صادرکننده آزاد شدورود موقت شکر خام برای واحدهای تولیدی و صادرکننده آزاد شد

  الت صادراتیالت صادراتیهای لبنی، عمده ترین محصوهای لبنی، عمده ترین محصو  شکالت و فرآوردهشکالت و فرآورده

 .مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران از آزاد شدن ورود موقت شکر خام برای واحدهای تولیدی و صادرکننده خبر داد

به گزارش ایانا از گمرک ایران، عبدالرضا غالمی مدیرکل دفتر صادرات گمرک با بیان اینکه ورود موقت شکر خام برای واحدهای 

های تدوین اقتصاد مقاومتی و در راستای حمایت  سیاست 7۵گمرک ایران در اجرای بند : فتتولیدی و صادرکننده آزاد شد، گ

 .جانبه از مقوله صادرات کاال و خدمات، ورود موقت شکر خام را برای واحدهای تولیدی و صادراتی آزاد اعالم کرد همه

های ورود  محدودیت: کننده خبر داد و افزودغالمی همچنین از رفع محدودیت ورود موقت گندم برای واحدهای تولیدی و صادر

موقت گندم در راستای حمایت از صادرات غیرنفتی و کمک به واحدهای تولیدی صادرکننده آرد و صنایع مرتبط کاهش یافته و 

 .ماه افزایش یافته است 0ماه به  7مدت زمان ورود موقت گندم از 

اندازی سامانه جامع امور گمرکی و با عنایت به  با راه: جامع امور گمرکی گفتوی در مورد انجام رویه ورود موقت از طریق سامانه 

ها و رهنمودهای مستمر ریاست کل گمرک موضوع استفاده از سامانه جامع امور گمرکی در رویه ورود موقت برای پردازش  پیگیری

است که در نخستین فاز مقرر شد دفتر صادرات در دستور کار معاونت فنی و امور گمرکی، دفتر صادرات و دفتر فناوری اطالعات 

شوند را با استفاده از سامانه تجارت فرامرزی صادر  مجوزهای ورود موقت برای پردازش که جزء مجوزهای قبل از اظهار کاال تلقی می

تجارت فرامرزی  نماید که این موضوع اجرایی شده و مجوزها پس از بررسی درخواست متقاضی و انجام مراحل مربوطه در سامانه

 .شود وارد شده و کد رهگیری مجوز از طریق پیامک به متقاضی ارسال می

مقصد : مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران در مورد مقصد نهایی عمده محصوالت صادراتی کشورمان از محل ورود موقت نیز گفت

عربی، عراق، افغانستان، کشورهای آسیای میانه،  عمده کاالهای صادرات از محل ورود موقت مواد اولیه کشورهای امارات متحده

 .است... کشورهای شرق آسیا همچون کره جنوبی، چین و هند، ترکیه و

اتیلن، روغن  های پلی محصوالت تولیدی صادراتی هم عمدتاً آرد، ماکارونی، لوله و پروفیل، میلگرد، تابلوی برقی الکتریکی، لوله

 .های لبنی است و فرآورده خوراکی تصفیه شده، شیرینی و شکالت

/news/fa/ir.iana.www//:http557۵۵D%/۵%88%D8% 
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 صنایع غذایی

 ایرنا ۹۵/۵2/۵۹۶2 :تاریخ خبر

  مصوبه دولت درباره اداره شرکت کشتیرانی و مرکز تحقیقات آرد و نان ابالغ شد مصوبه دولت درباره اداره شرکت کشتیرانی و مرکز تحقیقات آرد و نان ابالغ شد 

معاون اول رییس جمهوری تصویب نامه هیات وزیران در خصوص اداره شرکت کشتیرانی و مرکز تحقیقات آرد و  -ایرنا  - تهران

نان مربوط به بخش کشاورزی را برای اجرا به وزارتخانه های جهادکشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و 

 . سازمان مدیریت و برنامه ریزی ابالغ کرد

آیین نامه اجرایی قانون  5به گزارش روز شنبه ایرنا از سامانه پایگاه اطالع رسانی دولت با تصویب هیات وزیران، یک تبصره به ماده 

 .تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی اضافه شد

 :متن مصوبه هیات وزیران به شرح زیر است

آیین نامه اجرایی قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت ( 5)به ماده ( 5)صره متن زیر به عنوان تب

و اصالحیه آن، موضوع تصویب نامه شماره  75۵۵.7۵.۵0هـ مورخ 7۵۵۵۵ت/787۹۹4جهاد کشاورزی، موضوع تصویب نامه شماره 

 : اضافه می شود75۵5.۵4.۵8هـ مورخ ۹۵748ت/44۵۹0

سهام شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران متعلق به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران و مرکز تحقیقات آرد  -5تبصره 

این ماده مستثنی است و وظایف و اختیارات وزیر و وزارت جهاد کشاورزی در این موارد به وزیر و ( ۵)و نان از شمول حکم تبصره 

 .وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل می شود

اسحاق جهانگیری این مصوبه را برای اجرا به وزارتخانه های جهادکشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و 

 .سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابالغ کرد

/News/fa/ir.irna.www//:http8۵7۵۹۵۵8/ 
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 صنایع غذایی
 ایرنا ۵9/۵2/۵۹۶2 :تاریخ خبر

  جذب سرمایه خارجی در گرو معرفی ظرفیت های بازار صنایع غذایی ایران جذب سرمایه خارجی در گرو معرفی ظرفیت های بازار صنایع غذایی ایران 

بازار ایران ظرفیت های زیادی برای سرمایه گذاری در بخش : رییس انجمن واردکنندگان مواد غذایی و آشامیدنی گفت -ایرنا -تهران

 . ه با معرفی این ظرفیت ها، می توانیم سرمایه گذاری خارجی را در این بخش جذب کنیمصنایع غذایی و آشامیدنی دارد ک

در نشست خبری، برگزاری نخستین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی، آشامیدنی و صنایع ( سه شنبه)امروز « علیرضا مناقبی»

باید بدانند بهترین گزینه برای ورود به بازار خاورمیانه، سرمایه گذاران خارجی : وابسته را جذب بازارهای منطقه ذکر کرد و افزود

 .سرمایه گذاری در ایران است

نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی، آشامیدنی و صنایع وابسته با مشارکت برندهای معتبر بین المللی صنایع غذایی و آشامیدنی 

 .ع غذایی هفتم تا دهم مهرماه در کیش برگزار می شودفعال در بازار ایران و نیز شرکت های مطرح داخلی در بازار صنای

مواد غذایی، نوشیدنی ها، ماشین آالت صنایع غذایی و بسته بندی و همچنین سایر صنایع مرتبط از گروه های کاالیی این نمایشگاه 

رای جذب سرمایه گذار رییس انجمن واردکنندگان مواد غذایی و آشامیدنی، معرفی ظرفیت های بازار ایران را یک ضروت ب.است

این نمایشگاه با افزایش رقابت پذیری میان فعاالن اقتصادی شناسنامه دار، به سرمایه گذاری در کشور : خارجی عنوان کرد و گفت

تولید خوب نتیجه رقابت پذیر شدن : وی بر خروج دولت از تصدی گری در بخش صنایع غذایی تاکید کرد و گفت.کمک می کند

 .این موضوع را یک گام به سوی پیاده سازی اقتصاد مقاومتی می دانیم بازار است و ما

به گزارش ایرنا، آمارها نشان می دهد واردات محصوالت غذایی و کشاورزی در سه ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال 

میلیون  ۹0ش بیش از یک میلیارد و هزار تن محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی به ارز ۹7۵در بهار امسال، نزدیک .کاهش یافت

 .درصد افزایش داشت 74درصد و به لحاظ ارزشی  77دالر از کشور صادر شد که به لحاظ وزنی نسبت به مدت مشابه پارسال 

میلیون دالر  ۵۵۵هزار تن محصوالت کشاورزی بود و صنایع غذایی بیش از  70۵از مجموع صادرات سه ماهه نخست امسال نزدیک 

 .از کشور صادرات داشت به خارج

متعلق به محصوالتی چون پسته، ( میلیون دالر 8۵۵نزدیک )درصد ارزش صادرات محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی  4۹بیش از 

 .لبنیات، شیرینی و شکالت، خرما، گوجه فرنگی ، سیب و زعفران بود

/News/fa/ir.airn.www//:http8۵7۵۵۵77/ 
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 علوفه
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 قارچ

 آیانا - ۵۹۶۰مرداد  ۹۵: تاریخ

هزار تن در هزار تن در   صادرات قارچ کنسروی به روسیه تا هشتصادرات قارچ کنسروی به روسیه تا هشت/ / ایرایر  های ایرانی با هواپیماهای مسافری ماهان و ایرانهای ایرانی با هواپیماهای مسافری ماهان و ایران  صادرات قارچصادرات قارچ

  روزروز

هزار تن خواهد  78۵دهای سنتی و افزایش تولید واحدهای کوچک، حجم تولید قارچ در سال جاری به با تجهیز و نوسازی واح

 .هزار تن مازاد قارچ خواهد بود 85رسید که به معنای 

هزار تن  742با تجهیز و نوسازی واحدهای سنتی و افزایش تولید واحدهای کوچك، حجم تولید قارچ در سال جاری به 

 .هزار تن مازاد قارچ خواهد بود 43معنای خواهد رسید که به 

با تجهیز و : وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت دهندگان قارچ خوراکی کشور امروز در گفت مدیره انجمن پرورش عضو هیأت

نزولی به خود نوسازی واحدهای سنتی و افزایش تولید قارچ در واحدهای کوچک و خانگی، حجم تولید این محصول در کشور روند 

 .گرفته و تولید کمپوست نیز وارد دامنه نوسان دائمی شده است

با باال رفتن قیمت قارچ، تقاضا برای تهیه کمپوست افزایش پیدا کرده و در صورت اشباع بازار و کاهش : محمدحسن افشار افزود

 .ومان و در بازه زمانی یک ماه متغیر کرده استشود این روند گپ قیمت قارچ را تا چهارهزار ت رو می قیمت با کاهش تقاضا روبه

 هزار تن مازاد قارچ وجود دارد 43

شود، اکنون نوسانات قیمت قارچ یک ماه شده است؛ با  پس از این دامنه تغییرات قیمت چهار ماه تعریف می: وی خاطرنشان کرد

 .هزار تن خواهد رسید 78۵ه این وجود با اطمینان کامل باید گفت حجم تولید قارچ در پایان سال جاری ب

 85کیلوگرم در نظر بگیریم حجم تولید قارچ مازاد کشور بیش از  7.۵اگر سرانه مصرف قارچ را در بهترین شکل : افشار ادامه داد

 .هزار تن خواهد بود

 ها با قارچ آشنا نیستند عرب

ها نشان  بررسی: ریابی برای قارچ کشور تصریح کرددهندگان قارچ خوراکی کشور با اشاره به بازا مدیره انجمن پرورش عضو هیأت

 .دلیل ناآشنایی با قارچ بازار مناسبی برای قارچ کشورمان نیستند دهد کشورهای جنوب خلیج فارس و بازارهای عربی به می

ه مصرف طوری ک هزار تن است، به 7۵دهد کل ظرفیت کشورهای حوزه خلیج فارس کمتر از  ها نشان می بررسی: وی یادآور شد

 .هزار تن و بحرین دوهزار تن برآورد شده است هزار تن، کویت سه هزار تن، قطر سه امارات متحده عربی شش

شود که بازار مطمئن و  نظیر قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان صادر می CISحجم محدودی به کشورهای : افشار تأکید کرد

 .ای نیست پرجاذبه

 وسیهقارچ کنسروی ایران در مسیر ر

هزار تنی قارچ دارد و مصرف قارچ کنسروی در این کشور بسیار  57۵شده، روسیه بازار  بر اساس مطالعات انجام: وی اظهار داشت

با وجود بازار مساعد در روسیه، مشکالتی نظیر روند نقل و انتقال پول، نوسانات روبل و نبود خطوط : افشار همچنین گفت.باال است

 .گیری همراه باشد ت باعث شده صادرات به روسیه نیز با مشکل نفسهوایی صادرات محصوال

ایر در کنار مسافران خود اقدام به انتقال قارچ تولیدی  های ماهان و ایران اکنون تنها یک هواپیما از شرکت: وی در ادامه افزود

های سرگردان در  و سرنوشت قارچ بار، از حمل محموله قارچ خودداری کرده کنند که در صورت اضافه کشورمان به مسکو می

 .فرودگاه جز ضایعات نیست
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 تنی صادرات روزانه به روسیه 4222ظرفیت 

ترین رقیب ایران در بازار  عنوان بزرگ لهستان به: دهندگان قارچ خوراکی کشور خاطرنشان کرد مدیره انجمن پرورش عضو هیأت

هزار تنی دومین صادرکننده بزرگ  ۵۵ر کنار این کشور، چین با صادرات کند و د هزار تن به این کشور صادر می ۵۵۹روسیه ساالنه 

 .شود به بازار روسیه محسوب می

هزار  تواند حجم صادرات خود به کشور روسیه را تا هشت دهد با تمرکز صنایع تبدیلی ایران می ها نشان می بررسی: افشار ادامه داد

 .تن در روز افزایش دهد

در جلساتی که با اتاق و وزارت جهاد کشاورزی پیرامون ضرورت صادرات قارچ برگزار شد، مقرر گردید با  :وی در پایان تصریح کرد

 ./دار و همچنین خطوط کشتیرانی، ظرفیتی دائمی برای صادرات قارچ تعریف شود استفاده از کانتینرهای یخچال

/news/fa/ir.iana.www//:http55۹87D%/8%B۹%D8 
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 گل و گیاهان صنعتی
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 گندم

 خبرنگاران جوان - ۵۹۶۰مرداد  ۹۵: تاریخ

  درصدی تولید گندمدرصدی تولید گندم  5۹5۹افزایش افزایش 

زان از عوامل افزایش آموزش های الزم به گندمکاران،توسعه مکانیزاسیون و تالش کشاور: رئیس جهاد کشاورزی استان تهران گفت

گروه صنعت، تجارت و کشاورزی علی اشرف منصوری رئیس جهاد کشاورزی استان تهران در گفتگو با خبرنگار .تولید گندم است

در حال حاضر برداشت گندم در تمامی شهرستان : ه به میزان تولید گندم اظهار داشتبا اشار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،

 .های استان تهران به غیر از شهرستان فیروزکوه به پایان رسیده است

با احتساب گندم بذری از کشاورزان خریداری شده که اگر بخواهیم رقم تولید را به تناسب  هزار تن گندم  7۹5تا کنون : وی افزود

 .هزار تن خواهد بود ۵7۵رید مقایسه کنیم، تولید بیش از خ

آموزش های الزم به گندمکاران،توسعه مکانیزاسیون،استفاده از ارقام بذور : درصدی تولید بیان کرد 5۹منصوری با اشاره به افزایش 

ان تولید گندم به نسبت سال گندم، تالش کشاورزان ، عملیات به نژادی و به ذراعی و درنهایت الطاف الهی موجب شد که میز

 .گذشته از ارزش مناسبی برخوردار باشد

سیاست وزارت جهاد : رئیس جهاد کشاورزی استان تهران در خصوص اینکه محدودیتی در خصوص عرضه جو وجود ندارد،گفت

 .و تقاضا استکشاورزی برآن است که کلیه محصوالت را در بورس عرضه نماید چرا که نرخ محصوالت در بورس تابع عرضه 

 .گفتنی است مجموع جو خریداری شده استان تهران در بورس به فروش رسیده است 

/news/fa/ir.yjc.www//:http۹4۵۵84۵D%/8%A4%D۵%87% 
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 گوجه فرنگی
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 گوشت قرمز

 گوشت قرمز
 فارس - ۶۰/۵۰/۵۲:  تاریخ

  هزارتن رسید براساس گزارش هزارتن رسید براساس گزارش   740740ها به ها به     تولید گوشت قرمز در کشتارگاهتولید گوشت قرمز در کشتارگاه
هزار تن است  740جمعاً  75۵7های کشور طی سال  های ذبح شده در کشتارگاه مرکز آمار ایران، وزن گوشت قرمز تولیدی انواع دام

 . دام بوده است که سهم گوشت گاو و گوساله بیش از سایر انواع

های کشور طی  های ذبح شده در کشتارگاه ، وزن گوشت قرمز تولیدی انواع داممرکز آمار ایرانبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .و گوساله بیش از سایر انواع دام بوده است هزار تن است که سهم گوشت گاو 740جمعاً  75۵7سال 

 .منتشر شد 75۵7های کشور  چکیده آمار کشتار دام کشتارگاه

هزار  740جمعاً  75۵7های کشور طی سال  های ذبح شده در کشتارگاه براساس نتایج این طرح وزن گوشت قرمز تولیدی انواع دام

 .سایر انواع دام بوده است تن گزارش شده است که سهم گوشت گاو و گوساله بیش از

، بز و بزغاله (درصد 5۵)هزار تن  787، گوسفند و بره با (درصد ۹7)هزار تن و وزن الشه حدود  ۵7۹سهم گوشت گاو و گوساله با 

 .از کل الشه قابل مصرف بوده است( درصد ۵)هزار تن  7۵ها با  و سایر انواع دام( درصد 8)هزار تن  54با 

های رسمی کشور توسط مرکز آمار ایران اعالم  یری، هر ساله میزان کشتار انواع دام سبک و سنگین در کشتارگاهبا اجرای این آمارگ

 .شود هر ساله توسط مرکز آمار ایران اجار و نتایج آن منتشر می 7574این آمارگیری از سال . شود می

اند که حاصل  رسمی در سراسر کشور فعالیت داشتهکشتارگاه  58۹تعداد  75۵7براساس خالصه نتایج این آمارگیری، در سال 

 :هزار رأس انواع دام به شرح زیر بوده است 770میلیون و  77فعالیت آنها ذبح 

 رأس 0۹8هزار و  ۵5۹میلیون و  7۵گوسفند و بره 

 رأس 8۵۵هزار و  ۹۹7میلیون و  ۵بز و بزغاله 

 رأس 47۵هزار و  ۵44میلیون  7گاو و گوساله 

 رأس 08۵هزار و  ۵8گاومیش  گاو میش و بچه

 نفر 7۵۵هزار و  ۵۵شتر  شتر و بچه

درصدی مقدار تولید گوشت در  7۵مؤید افزایش  75۵5نسبت به سال  75۵7های کشور در سال  مقایسه عملکرد کشتارگاه

 .های رسمی کشور است کشتارگاه

درصد، گاومیش و  77درصد، گاو و گوساله  7غاله درصد و بز و بز 77مقدار تولید گوشت نسبت به سال قبل برای گوسفند و بره 

 .درصد افزایش داشته است ۵7شتر  درصد و برای شتر و بچه ۹بچه گاومیش 

 .ها نیست آمار مذکور شامل کشتار دام خارج از کشتارگاه

=nn?php.stextnew/com.farsnews.www//:http75۵۹۵۹۵7۵۵7۵78 
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 گوشت قرمز
 فارس - ۶۰/۵۰/۹۵:  تاریخ

درصدی قیمت گوشت قرمز تأیید درصدی قیمت گوشت قرمز تأیید   7۵7۵افزایش افزایش //افزایش تولید گوشت قرمز به یک میلیون تن بدون افزایش جمعیت دامیافزایش تولید گوشت قرمز به یک میلیون تن بدون افزایش جمعیت دامی

  شد شد 
مصرف داخلی گوشت : گفتدرصدی قیمت گوشت قرمز در سال جاری  7۵معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی با تأیید افزایش 

وری، تولید به یک میلیون تن  هزار تن است که در برنامه ششم توسعه بدون افزایش جمعیت دامی و باال بردن بهره 8۵۵قرمز 

ی محصوالت ارگانیک در ، حسن رکنی امروز در حاشیه آیین صدور گواهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی . رسد می

اکنون در حوزه تنظیم بازار داخلی : جمع خبرنگاران در مورد وضعیت تأمین گوشت قرمز در بازار و تأثیر صادرات بر آن گفت

درصد باقیمانده را بر مبنای واردات بخش خصوصی و دولتی تأمین  7۵مشکلی نداریم و نیاز خود را بر اساس تولید داخل و 

 .سرانه مصرف گوشت قرمز با میانگین جهانی تفاوتی ندارد و فقط مصرف گوشت سفید دو برابر نرم جهانی است کنیم؛ چرا که می

شود که در برنامه ششم قرار است این رقم به یک میلیون تن  هزار تن گوشت قرمز در داخل تولید می 8۵۵حدود : وی اضافه کرد

 .کنیم وری را دنبال می یت دامی کشور نیستیم و بیشتر افزایش بهرهافزایش یابد، ولی در کنار آن به دنبال افزایش جمع

در سال جاری قیمت گوشت : های اخیر نوسانات زیادی در پی داشته، گفت رکنی در مورد آخرین قیمت گوشت قرمز که طی هفته

گوشت در دو سال اخیر بوده  های متعدد دامداران و عدم افزایش قیمت درصد افزایش دارد و آن هم به دنبال درخواست 7۵قرمز 

: شود، گفت وی در پاسخ به اینکه در برخی موارد برای تنظیم بازار داخلی آیا ممنوعیتی برای صادرات دام زنده اعمال می.است

 .مزیت صادراتی گوشت در کشورهای حاشیه خلیج فارس داریم و برای حفظ این بازارها نباید روند صادرات قطع شود

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http75۵۹۵۹5۵۵۵۵۹7۵ 
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 گوشت مرغ
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 ماشین آالت

 خبرنگاران جوان - ۵۹۶۰مرداد  ۹۵: تاریخ

  وقتی هلند خواهان تراکتورهای ایرانی استوقتی هلند خواهان تراکتورهای ایرانی است

 .تراکتورهای ایرانی به پنج کشور جهان صادر شده که هلند نیز یکی از آنهاست طبق آمار گمرک

ماه منتهی به تیر سال  7در طبق آمار گمرک اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،گروه  تجارت و کشاورزی. صنعت خبرنگار به گزارش

 .عدد تراکتور صادر شده است747  ،۵۹

 .برای کشور ارز آوری داشته است 7۹7،۹۵۵،۵05،55۵و ارزش ریالی  ۹،۵47،0۵۵گفتنی است که این تعداد به ارزش دالری 

 .از آنهاستالزم به ذکر است طبق آمار گمرک تراکتورهای ایرانی به پنج کشور جهان صادر شده که هلند نیز یکی 

کشورطرف  ماه

 معامله

ارزش  ارزش ریالی  (گ.ک)وزن تعداد

 دالری 

 8۵،۵۵۵ ۵،7۵۵،۵۵۵،۵۵۵ 70،7۵۵ 8 افغانستان 7

 ۹7،0۵۵ 7،0۹5،۵7۹،۵۵۵ 78،۵۵۵ 5 افغانستان 7

 7۹،۵۵۵ 7،50۵،54۹،۵۵۵ ۵،0۵۵ 5 عراق 7

 0۵،۵۵۵ 7،870،۹۵۵،۵۵۵ 7۵،8۵۵ 7 عراق 7

 7۵،۵۵۵ 7،۵75,۵8۵،۵۵۵ 8،۵۵۵ 7 افغانستان ۵

 8۵،۵۵۵ ۵،7۵4،۵۵۵،۵۵۵ 70،77۵ 8 افغانستان ۵

 8۵،۵۵۵ ۵،7۵5،08۵،۵۵۵ 70،۵۹۵ 8 افغانستان ۵

 ۵،7۵۵ ۵4۹،877،۵۵۵ 5،۵۵۵ 7 افغانستان ۵

 78۵،۵۵۵ ۹،۹70،۵58،۵۵۵ 0۵،۵۵۵ ۵۵ افغانستان ۵

 ۹7،0۵۵ 7،0۹۹،۵۵4،۵۵۵ 78،۵۵۵ 5 افغانستان ۵

 7۵۵،70۵ 5،57۵,4۵۹،0۵۵ 50،۵۵۵ 0 افغانستان ۵

 87،۵۵۵ ۵،7۹8،۵0۵،۵۵۵ ۵0،۹۹۵ ۵ افغانستان ۵

 87،۵۵۵ ۵،787،۵7۵،7۵۵ ۵4،۵۵۵ ۵ افغانستان ۵

امارات  ۵

متحده 

 عربی

5 ۵،0۵۵ 7،۹7۹،۵۵0،۵۵۵ ۹7،۵۵۵ 

 57۵،۵۵۵ ۵،7۹۵،5۹۵،۵۵۵ 4۵،0۵7 ۵7 سودان ۵

 77۵،8۵۵ 7،555،854،۵۵۵ 50،۵۵۵ 7۵ سودان ۵

 778،۵۵۵ 7،788،5۵0،۵۵۵ 7۵،۵4۵ 0 عراق ۵

http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 ارم مرداداهم اخبار کشاورزی هفته چه 

 

955 
 

 ۵77،۹۵۵ 0،7۵4،0۵7،۵۵۵ ۵4،7۹۵ 8 عراق ۵

 74۵،۵۵۵ ۹،۵75،778،۵۵۵ ۵۵،7۵۵ 0 عراق ۵

 77۵،۵70 7،۹70،4۵۹،۵۵۵ 5۵،۵۵۵ ۹ عراق ۵

 70،0۹۵ ۹۵0،8۵۵،5۹۵ 5،7۵۵ 7 افغانستان 5

 ۵5۹،7۵۵ 4،704،۵۹8،0۵۵ 44،۵۹۵ ۵0 افغانستان 5

 ۵4,5۵۵ 85۵،7۵7،۵۵۵ ۵،۵۵۵ 5 افغانستان 5

 ۹7،۵۵۵ 7،07۹،۵۵۵،۵۵۵ 74،4۵۵ 0 افغانستان 5

 ۵78،7۵۵ 0،0۹۹،۵78،0۵۵ 4۵،۵۵۵ ۵7 افغانستان 5

 7۵۵،۹۵۵ 7۵،74۵،787،۵۵۵ 75۹،۵۵۵ 7۹ افغانستان 5

امارات  5

متحده 

 عربی

5 ۵،7۵۵ 7،7۵4،5۵۵،۵۵۵ 74،۵۵۵ 

امارات  5

متحده 

 عربی

5 ۵،۵۵۵ 7،۹۹7،480،۵۵۵ ۹7،۵۵۵ 

 07،۵۵۵ 7،۵78،۵۵0،۵۵۵ 7۵،8۵۵ 7 عراق 5

 7۹۵،۵۵۵ 7،۹0۹،8۹۵،۵۵۵ 5۵،۵۵۵ 7۵ عراق 5

 ۵۵،۵۵۵ ۵،45۵،۹7۵،۵۵۵ 7۵،۵۵۵ 0 عراق 5

 7۹،807 7،5۵۵،88۵،08۵ 7۵،۵۵۵ 7 هلند 5

 0۵،۵۵۵ 7،857،8۵۵،۵۵۵ 7۵،۵75 0 افغانستان 7

 7۵۵،۵۵۵ 5،57۵،7۵8،۵۵۵ 50،۵۵۵ 7۵ افغانستان 7

 75۹،۵۵۵ 7،700،44۹،۵۵۵ 77،۵۹۵ 7۹ افغانستان 7

 ۵78،7۵۵ 0،4۵7،۹50،۵۵۵ 4۵،۵۵۵ ۵7 افغانستان 7

 ۹7،0۵۵ 7،08۹،۵۵۵،۵۵۵ 78،۵۵۵ 0 افغانستان 7

 7۵8،۵۵۵ 5،5۵۵،54۵،۵۵۵ 5۹،7۵۵ 7۵ افغانستان 7

 ۹7،0۵۵ 7،08۹،۵۵۵،۵۵۵ 78،۵۵۵ 0 افغانستان 7

 57۵،۵۵۵ ۵،۹۵۹،50۵،۵۵۵ 4۵،۹۹0 47 سودان 7

 77۵،8۵۵ 7،58۵,۵07،۵۵۵ 50،۵۵۵ 7۵ سودان 7
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 5۵،۵۵۵ ۵7۹،۵۵۵،۵۵۵ 7،۵۹۵ ۵ عراق 7

 7۵0،۵۵۵ 5،8۹7،57۵،۵۵۵ 70،۵۵۵ ۹ عراق 7

 0۹،7۵۵ 7،۵۵0،00۵،۵۵۵ 78،۵۵۵ 0 عراق 7

 7۵۵،۵۵۵ 5،7۹7،7۵5،۵۵۵ ۵4،۵۵۵ ۵ عراق 7

  
/news/fa/ir.yjc.www//:http5۵۵8۹47D%/۵%88%D۵ 
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 ماشین آالت
 ایرنا ۵9/۵2/۵۹۶2 :تاریخ خبر

  درصد ماشین های کشاورزی در کشور تولید می شود درصد ماشین های کشاورزی در کشور تولید می شود   ۵۹۵۹

درصد ماشین های کشاورزی از تولید داخلی تأمین و  ۶2: رئیس مرکز مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی گفت -ایرنا  -همدان 

 . ماشین های جدید بویژه در حوزه شالی کاری وارد می شودفقط پنج درصد از 

کامبیز عباسی شامگاه دوشنبه در آیین گشایش سیزدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی و یازدهمین نمایشگاه بین المللی 

اورزی شاهد رکود در حوزه تولید ماشین آالت مکانیزه و کش ۵۵در سال : صنعت مرغداری، دامپروری و شیالت در همدان افزود

 .بودیم اما در دولت یازدهم با تدبیر ویژه وزیر جهاد کشاورزی با تغییرهای بزرگی در این حوزه روبه رو شدیم

دولت با تصویب برنامه جامع مکانیزاسیون بخش کشاورزی خطوط اعتباری راه اندازی و با همراه شدن اقتصاد : وی اضافه کرد

 .بهبود مشکالت بخش مکانیزاسیون را در اولویت قرار دادمقاومتی در این حوزه، اصالح و 

در مرحله اول و در سال : وی با بیان اینکه پس از تدوین این برنامه چهار خط اعتباری در حوزه مکانیزاسیون راه اندازی شد گفت

 .ل جذب شددرصد آن به صورت کام ۵۹هزار میلیارد ریال اعتبار برای اجرای برنامه اختصاص یافت که  4۹، ۵۵

رئیس مرکز مکانیزاسیون کشاورزی با بیان اینکه در نتیجه خط اعتباری اول خط تولیدی کارخانه های ماشین سازی کشاورزی 

هزار میلیارد ریال در  7۹خط اعتباری دوم معادل هشت هزار میلیارد ریال و خط اعتباری سوم به ظرفیت : رونق گرفت تصریح کرد

هزار میلیارد ریال خط اعتباری ویژه برای توسعه طرح راه اندازی  7۵عباسی با بیان اینکه امسال نیز.سال گذشته راه اندازی شد

یکی از نقاط مورد تأکید در طرح توسعه مکانیزاسیون محصول برنج است که در سه سال گذشته تعداد : شده است ادامه داد

است در حالی که تعداد کمباین های برداشت برنج در سه دهه دستگاه افزایش یافته  4۵۵کمباین برداشت برنج به سه هزار و 

هزار هکتار به سطح مکانیزه کشور در حوزه برنج اضافه شد  ۵77در مجموع : وی افزود.دستگاه بود 7۵8گذشته فقط یک هزار و 

 .ن برداشت برنج استدرصدی در حوزه مکانیزاسیو 55۹هزار هکتار بود و این رقم نشان دهنده رشد  ۹۵تا  5۹که پیش از این 

هزار هکتار از شالیزارها، کشت نشاء مکانیزه انجام شده بود که امسال به  5۹تنها  ۵۵در استان گیالن در سال : عباسی تصریح کرد

 .هزار هکتار افزایش یافته است ۵۵

میزان تولید : یافته است گفت درصد کاهش 0۵تا  ۹۹وی با بیان اینکه با انجام عملیات مکانیزه کشت نشاء هزینه های کشت برنج 

 .درصد افزایش یافته است 7۹تا  7۵نیز 

ممنوعیت واردات گندم، : به گزارش ایرنا وی با بیان اینکه سطح زیر کشت غالت در کشور هشت میلیون هکتار است بیان کرد

 .رکورد تولید مناسبی را در سال جاری رقم زد

هزار هکتار به سطح کشت مکانیزه بوده ایم و  7۵۵میلیون و  ۵شاهد اضافه شدن  در حوزه مکانیزاسیون غالت: عباسی تصریح کرد

 .دستگاه انواع کارنده به عرصه مزارع وارد شده است ۹۵۵هزار و  7۵به این ترتیب در سه سال گذشته 

ن حوزه کشاورزی، صنعت مرداد و به مدت چهار روز برای بازدید عالقمندا ۵8تا  ۵۹سیزدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی از 

 . مرغداری، دامپروری و شیالت برپا شده است

/News/fa/ir.irna.www//:http8۵7۵۵۵85/ 
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 ماشین آالت

  هزار میلیارد ریال تسهیالت به مکانیزاسیون کشاورزی کشور هزار میلیارد ریال تسهیالت به مکانیزاسیون کشاورزی کشور 7۵7۵اختصاص اختصاص 

هزار میلیارد لایر تسهیالت به بخش مکانیزاسیون ۵۵زاسیون وزارت جهاد کشاورزی از اختصاص رئیس مرکز مکانی -ایرنا -ساری

 . کشاورزی کشور در سال جاری خبر داد

کامبیز عباسی روز شنبه در حاشیه نشست معاونان بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان های سراسر کشور در ساری به 

ج هزار میلیارد ریال تقاضا از این منابع، جذب شده و سود بهره بانکی تسهیالت مکانیزاسیون با تاکنون حدود پن: خبرنگاران گفت

 .درصد کاهش یافته است7۹درصد، امسال به 78پیگیری وزیر جهاد کشاورزی از 

هزار  ۵7۵داشت هزار هکتار از نشا کاری وبر 4۵اکنون : وی با اشاره به توسعه مکانیزه نشا کاری و برداشت برنج در کشور گفت

 .هکتار از شالیکاری به صورت مکانیزه صورت می گیرد

استان مازندران و گیالن را به صورت جدی دنبال می کند به طوریکه امروز  ۵به گفته عباسی دولت توجه به برنجکاری در 

 .درصد برداشت برنج در مازندران مکانیزه شده است8۹

امسال یکهزارو : خوبی در استفاده از ماشین آالت پیشرفته کشاورزی می کنند، ادامه دادوی با اشاره به اینکه کشاورزان استقبال 

 .دستگاه کمباین ویژه برداشت غالت به ناوگان ماشین آالت کشاورزی کشور اضافه شده است7۵۵

 .درصد برنج کشور را تولید می کنند8۹هزار تن برنج سفید حدود 8۵۵و  ۵۹۵مازندران و گیالن به ترتیب 

نیمی از تراکتور ها و کمباین های کشور : وی به فرسودگی ماشین آالت کشاورزی در حوزه نیروی محرکه اشاره کرد و اظهار داشت

 .عمر باالی استاندارد دارند ، اما با تعمیر و نگهداری و اجرای صحیح معاینه فنی ،طول عمر این ماشین آالت باال رفته است

درصد ناوگان بخش کشاورزی کشور نیاز به جایگزینی دارد که در سه سال اخیر با ایجاد  ۹7تا  ۹۵به گفته عباسی در شرایط فعلی 

 .خط اعتباری ایجاد شده در حوزه مکانیزاسیون شاهد توسعه هستیم

الت سهم ماشین آ: هزار دستگاه تراکتور در سه سال اخیر به ناوگان ماشین االت کشاورزی کشور اشاره کرد و گفت۹8وی به ورود 

 .فرسوده کم شده و با تکنولوزی و ماشین االت جدید ضایعات محصوالت کشاورزی کاهش یافته است

آبیاری میکرو، الگوی کشت، عملکرد مکانیزاسیون و بررسی عملکرد و مشکالت جهاد کشاورزی در تولید محصوالت مختلف 

ب زمینی، پیاز، پنبه از عنوان ها و برنامه های نشست دو کشاورزی از جمله دانه روغنی کلزا، چغندر قند ، گندم، جو، ذرت ، سی

 روزه معاونان بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی کشوراست که از امروز در ساری اغاز شد

/News/fa/ir.irna.www//:http8۵7۵۹۵40/ 
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 متفرقه

 آیانا - ۵۹۶۰مرداد  ۵۲: تاریخ

  زا یا مقوی؟زا یا مقوی؟  انبه؛ حساسیتانبه؛ حساسیت

کند، به  چند سالی است که در فصل گرما یک میوه زردرنگ و درشت با شکلی که بادام هندی را در ذهن تداعی می: نی سایت نی

نوع  7۵۵۵ای است که شاید  انبه همان میوه. شود و طرفداران خود را نیز پیدا کرده است ها یافت می فروشی وفور در بساط میوه

های مختلف وجود داشته باشد اما برای اغلب ما همین شکل زرد رنگ با آن هسته بزرگ و سفت از  ها و شکل مختلف از آن در رنگ

  .بقیه آشناتر است

اما مصرف هر محصول خوراکی که کمی ناآشنا و جدید باشد با اما و اگرهایی همراه است که نشان دهنده نگرانی مصرف کنندگان 

زا بودن یا حتی ایجاد  هایی وجود دارد در مورد حساسیت در مورد انبه نیز نگرانی. های آن خوردنی است و ویژگیاز خواص 

رویم و از او درباره خواص انبه و  به همین خاطر به سراغ مهدیه عالی، کارشناس تغذیه و رژیم درمانی می. مسمومیت این میوه

 .پرسیم اه داشته باشد، میتواند به همر امکان خطرات و مشکالتی که می

کند و انواعی از آن در شمال کشور نیز  این میوه در مناطق گرمسیری رشد می: کند عالی در ابتدا میوه انبه را این طور توصیف می

ده است و اما مصرف انبوه و عمده آن بیشتر از طریق واردات ممکن ش. ایم کند، بنابراین ما با آن خیلی ناآشنا و غریبه نبوده رشد می

 .رسند شود در بازار امروز به مصرف می هایی که از کشورهای گرمسیری مانند پاکستان و هند وارد کشور می انبه

که  C و A ،B ها مانند ویتامین از جمله انواع ویتامین. این میوه حاوی مواد بسیار مفیدی برای بدن است: افزاید عالی در ادامه می

های  اکسیدان در این میوه آن را به منبع خوبی برای مقابله با رادیکال همچنین وجود آنتی. وه وجود داردبه میزان باالیی در این می

این میوه حتی با وجود شیرینی زیادی که دارد برای بیماران . آزاد که شامل مواد سمی و مضر موجود در بدن است، تبدیل کرده

شود انتخاب خوبی برای کسانی باشد که قصد دارند وزن  فیبر است که باعث میکند و دارای مقادیری از  دیابتی مشکلی ایجاد نمی

همین طور در کاهش اشتها و احساس سیری . دهد کالری آن نیز پایین است و مقدار قابل توجهی از آن را آب تشکیل می. کم کنند

 .وست هستند نیز میوه مفیدی استبه خاطر فیبر و آب موجود در این میوه برای افرادی که دچار یب. بسیار موثر است

این میوه دارای بتاکاروتیین است که نوعی : گوید این کارشناس تغذیه در مورد استفاده از این میوه و خواصی که برای بدن دارد، می

بهتر همچنین باعث جذب . از خواص ضد سرطانی است و باعث پیشگیری از ایجاد انواع سرطان مانند پروستات، روده و سینه است

کند و  موجود در این میوه نیز به سالمت و طراوت پوست و مو کمک می A ویتامین. شود کلسیم و جلوگیری از پوکی استخوان می

 .توان از آن به صورت ماسک برای پوست استفاده کرد می

هایی ایجاد  میوه حساسیت در برخی موارد ممکن است این: کند مهدیه عالی، کارشناس تغذیه و رژیم درمانی در نهایت تاکید می

مواردی از آلودگی پوست میوه نیز . شود کند که بنابراین مصرف آن برای آن دسته از افراد که به آن حساسیت دارند، محدود می

شود قبل از مصرف آن را به خوبی بشویید اما در مجموع خواص این میوه بسیار زیاد است و این موارد  مشاهده شده که توصیه می

 .پوشی از خوردن این میوه خوشمزه و مفید شود د نباید موجب چشممحدو

/news/fa/ir.iana.www//:http55787D%/8%A4% 
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 مفترقه
 فارس - ۶۰/۵۰/۵۹:  تاریخ

میلیون تومان از میلیون تومان از   7.07.0درآمد ماهانه درآمد ماهانه / / ی با دام سبکی با دام سبکمعرفی الگوهای عملی اقتصاد مقاومتی از کارگری در تهران تا کارآفرینمعرفی الگوهای عملی اقتصاد مقاومتی از کارگری در تهران تا کارآفرین

  گوسفند داریگوسفند داری
میلیون ریال  7۹۵الی  77۵ماه یک بار،  ۵طرحی که به همت بسیج سازندگی برای یک خانواده اجرا شده توانسته است هر  

طرحی که به همت بسیج  روابط عمومی سازمان بسیج سازندگی، به نقل از خبرگزاری فارسبه گزارش . سودآوری داشته باشد

 ۵سازندگی در روستای صالح آباد در مسافتی چند ده کیلومتری شهرستان سقز برای یک خانواده اجرا شده توانسته است در هر 

 .میلیون ریال سود اوری داشته باشد 7۹۵الی  77۵یک بار،  ماه

کند  جوانان بسیج سازندگی سفیران کار، تالش، خدمت و مجاهدت در مناطق مختلف کشور هستند که این فواید گسترده اثبات می

 .جریان عظیم بسیج سازندگی را باید حفظ و تقویت کرد

ایی و قطع وابستگی به خارج از اهمیت خاص برخوردار است، تحقق عملی و رویش در شرایطی که توجه به امر خودکفایی، اشتغالز

طرح های اقتصاد مقاومتی حتی در روستاهای دور افتاده و محروم هم مقوله ای است که بسیج با پتانسل تاثیر گذار خود در آن 

 .عرصه ها وارد شده و بستر اشتغال زایی و تولید را رقم زده است

را به نام سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامگذاری کردند که نشان دهنده اهمیت موضوع  ۵۹الب اسالمی، سال رهبر معظم انق

البته برای درک و لمس این مهم باید مردم، دستگاه ها و متولیان امور اشتغالزایی و اقتصادی همگی برای . اقتصاد مقاومتی است

 .این طرح ارزشی با رویکرد استقالل و خودکفایی برسیمتحقق این مهم گام بردارند تا شاهد ثمره 

از زاویه دیگر هم باید گفت که اقتصاد مقاومتی می بایست در میدان عمل نشان داده شود که این مهم با همکاری دولت و مجلس 

 .در مقام اجرا و قانونگذاری میسر می شود

واگذاری تسهیالت مرتبط در این خصوص توسط بسیج سازندگی نمود در سالهای اخیر فعالسازی طرح های اقتصاد مقاومتی از راه 

عینی، اجرایی و عملی به خود گرفته و حتی در روستاهای محروم و دور افتاده شهرستانی نیز به همت بسیج، شاهد فعالسازی این 

ر قابل چشم پوشی را به اگر چه این طرح ها ممکن است کوچک به شمار آیند اما در سطح کالن آورده ای غی.طرح ها هستیم

 .ارمغان می آورند که از آن به عنوان پایه های اولیه تولید داخلی یاد می شود

در روستای صالح آباد و در مسافتی چند ده کیلومتری شهرستان سقز طرحی که به همت بسیج سازندگی برای یک خانواده اجرا 

طرح مذکور هم توسط یک جوان . طور غیر مستقیم از آن بهره گرفته اندشده بود، عالوه بر اشتغال مجری طرح دو نفر دیگر هم به 

 .عالقمند به فعالیت اقتصادی راه اندازی شده است

رأس دام  70میلیون تومانی از بسیج سازندگی کردستان توانسته است  7۹ساله ی سقزی است که با آوردن تسهیالت  ۵۵جوان 

 در این زمینه با وی به گفتگو نشستیم که در ادامه می خوانید؛سبک را خریداری و در این حوزه موفق باشد 

 لطفا خودتان را معرفی کنید و بفرمایید که چطور شد تصمیم گرفتید که به این کار روی آورید؟* 

ن و دیپلم رشته حسابداری هستم، همیشه بر این اعتقاد هستم که حقیقتا در این روزها پیدا کرد 7500محمد رئوف میری متولد 

کار دولتی مشکل است ولی انسان نباید ناامید شود و در هر عرصه ای که انگیزه و توان الزم را در خود دید باید وارد میدان فعالیت 

 .شود

طرح بنده از طریق دریافت تسهیالت اقتصاد مقاومتی بسیج سازندگی سپاه و بنا بر انگیزه شخصی دایر شده و اکنون خدا را شکر از 

 .آن راضی هستم وضعیت موجود
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 چه مقدار از بسیج سازندگی تسهیالت دریافت کرده اید و درآمد سالیانه شما در این راه چقدر است؟* 

راس  70میلیون ریال از بسیج تسهیالت دریافت کرده ام و با آورده شخصی اندک توانسته ام  7۹۵به منظور راه اندازی طرح مبلغ 

میلیون ریال  7۹۵الی  77۵آب و هوایی مناسب امسال و سال گذشته توانسته ایم هر سال با توجه به وضعیت . دام خریداری کنم

 .در آمد داشته باشیم جدای از اینکه از فرآورده های لبنی آن نیز استفاده می کنیم

 چرا عرصه دامپروری را انتخاب کردید؟* 

ری رونق دارد و تعدادی دام سبک نیز در خانه داشتم و کنم و معموال در روستا کار دامپرو به دلیل اینکه در روستا زندگی می

های  های کارشناسان سازمان بسیج سازندگی کمک بسیار خوبی بود که راه را برای من روشن کرده و عرصه همچنین مشاوره

 .شروع کنم های فعالیت اقتصاد مقاومتی، تصمیم گرفتم کار دامداری را دیگری را معرفی کردند که بعد از آشنایی با زمینه

 آیا در ابتدای شروع کاریتان مطمئن بودید که در این عرصه موفق خواهید بود؟* 

در ابتدای کار اطرافیان اعتقاد داشتند که در این زمینه ضرر می کنم و پرورش دام سبک در شأن من نیست، اما با توکل به خدا و 

 . هاد اقتصادی سود خوبی به دست آوردمبه نیت جامع عمل پوشاندن به بیانات رهبر انقالب مبنی بر ج

 در حال حاضر از کار خود راضی هستید؟* 

از این کار بسیار راضی هستم چراکه از طرفی باعث شد در کنار خانواده ام باشم و دیگر برای کار به شهرهای دیگر نروم و از طرف 

 .دیگر نیز خودم صاحب کار باشم و به آینده امیدوارتر باشم

 .کنم ها رسیدگی می دهم و در فصل سرما به دام ر نیز در فصل تابستان کار زراعی انجام میدر حال حاض

 ؟...سخن آخر شما* 

در جامعه ما افراد زیادی منتظر شغل دولتی هستند و می گویند نمی شود کار تولیدی انجام داد اما باید گفت می شود، اما برخی 

 .یستادگی هر کاری انجام می شودبا زحمت و ا! نمی خواهند و یا نمی توانند

در پایان ضمن تشکر از بسیج سازندگی شهرستان سقز خصوصاً جناب آقای ذوقی، از بسیج سازندگی می خواهم تا در عرصه های 

باغداری و کشاورزی روستاییان را یاری کنند چنانچه یاری سایر نهادها به اهالی روستا موجب دلگرمی ما و عدم مهاجرت به شهرها 

 .شود می
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 متفرقه
 آیانا - ۵۹۶۰مرداد  ۵۶: تاریخ

  جشنواره فرهنگی ورزشی دختران روستا برگزار شدجشنواره فرهنگی ورزشی دختران روستا برگزار شد

 .دختران روستا با حضور معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در زیباکنار برگزار شد اختتامیه جشنواره فرهنگی ورزشی

اختتامیه جشنواره فرهنگی ورزشی دختران روستا با حضور معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری در زیباکنار 

 .برگزار شد

لی بابت کسب نخستین مدال تاریخ المپیک توسط یک دختر به گزارش خبرنگار ایانا، همزمان با روزی که موج خوشحالی و غرور م

ساله ایرانی، کاروان ایرانی مقیم در دهکده المپیک ریو و همچنین ده ها میلیون ایرانی مقیم ایران و سایر نقاط کشور را در بر  78

 . گرفته است، اختتامیه جشنواره فرهنگی ورزشی دختران روستا امروز در زیباکنار برگزار شد

 ۵8این جشنواره فرهنگی ورزشی به مناسبت دهه کرامت : ریم بخشی رئیس گروه ورزش بانوان گیالن در این آیین اظهار کردم

 .مرداد در ساحل مروارید خزر زیباکنار برگزار شده است

تی، ورزش و غرفه پخت نان محلی و صنایع دس ۵۵این جشنواره در سه قسمت مجزا با : رئیس گروه ورزش بانوان گیالن افزود

 .صبح امروز در ساحل مروارید خزر زیباکنار به نمایش گذاشته شده است 8های بومی و محلی از ساعت  بازی

های هفت  های گیالن در رشته های بومی و محلی شهرستان وی با اشاره به برگزاری این جشنواره فرهنگی ورزشی با حضور تیم

های سنتی،  شهرستان در سه بخش غرفه 70ورزشکار از  7۵۵این جشنواره در : سنگ، یعقوب یعقوب و لی لی، تصریح کرد

 .های بومی و محلی و پخت نان و غذای های سنتی شرکت کردند بازی

های بومی محلی  در قسمت بازی: ها برنده اعالم شدند، تصریح کرد بخشی با بیان اینکه در قسمت صنایع دستی همه غرفه

 .و رودبار سوم شدند شهرستان رشت اول، الهیجان دوم

رئیس گروه ورزش بانوان گیالن با بیان اینکه در بخش پخت نان به ترتیب ماسال اول، شفت دوم و رضوانشهر سوم شدند، 

 .های سنتی و ناشناخته استان گیالن به عنوان بازی برتر شناخته شد سرا نیز به دلیل احیای بازی صومعه: خاطرنشان کرد
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 متفرقه
 آیانا - ۵۹۶۰مرداد  ۵۶: تاریخ

  صداصدا/ / موسیقی حیرت انگیز کهکشانموسیقی حیرت انگیز کهکشان

اده تاریک، ، م(ها شبه ستاره)ها، بقایای ستاره نماها  هایی بزرگ و با اندازه و مرزی مشخّص هستند که از ستاره ها سامانه کهکشان

ها دارای  ترین کهکشان کوچک. اند اند و با نیروهای گرانشی به گردِ هم آمده ای تشکیل یافته گازها و گرد و غبارهای میان ستاره

میلیون سال نوری پهنا  5ها تا  ترین کهکشان بزرگ. میلیون ستاره هستند 7۵پهنایی برابر با چند صد سال نوری، شامل نزدیک به 

فایل صوتی ای را از ( سازمان هوانوردی و فضایی آمریکا) در این میان ناسا  .میلیارد ستاره هستند 7۵۵٬۵۵۵مل بیش از دارند و شا

 شصدای کهکشان منتشر کرده است که شگفت انگیز است
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 متفرقه
 آیانا - ۵۹۶۰مرداد  ۵۲: تاریخ

  عزم جدی دستگاه قضائی برای مبارزه با متعرضین به اراضی ملیعزم جدی دستگاه قضائی برای مبارزه با متعرضین به اراضی ملی: : دادستان پردیسدادستان پردیس

دادستان عمومی و انقالب شهرستان پردیس در آئین پایانی دوره آموزش ضابطین دادگستری منابع طبیعی استان تهران با بیان 

حسب تکالیف قانونی دستگاه قضائی آمادگی : ارزه با متعرضین به اراضی ملی عزم جدی دارد گفتاینکه دستگاه قضائی برای مب

المال را دارد و در این زمینه با منابع طبیعی همسو و  های منابع طبیعی به عنوان بیت کامل برای برخورد با متخلفان به عرصه

 .هماهنگ است

ن پایانی دوره آموزش ضابطین دادگستری منابع طبیعی استان تهران با بیان دادستان عمومی و انقالب شهرستان پردیس در آئی

حسب تکالیف قانونی دستگاه قضائی آمادگی : اینکه دستگاه قضائی برای مبارزه با متعرضین به اراضی ملی عزم جدی دارد گفت

د و در این زمینه با منابع طبیعی همسو و المال را دار های منابع طبیعی به عنوان بیت کامل برای برخورد با متخلفان به عرصه

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران، حیدر فتاحی خطاب به فراگیران دوره آموزش   به گزارش ایانا از.هماهنگ است

ستای مبارزه با پدیده در را: ضابطین، پایبندی به قانون را از ارکان اصلی و اساسی مبارزه با متجاوزان به اراضی ملی دانست و افزود

خواری و متجاوزان به منابع طبیعی تمامی اقدامات بایستی در چارچوب قانون و با دقت و سرعت و با هماهنگی مراجع قضائی  زمین

 نمایند اظهار وی با اشاره به اینکه افراد سودجو با اطالعات کامل و با برنامه ریزی اقدام به تعرض به منابع طبیعی می.صورت گیرد

برای دفاع از حقوق دولت و به نتیجه رسیدن پرونده های مربوط به زمین خواری و تجاوز به اراضی منابع طبیعی ارائه :داشت

 .مستندات قانونی بایستی مورد توجه جدی قرار گیرد

معاونین ایشان از  بر اساس این گزارش در پایان این آئین با حضور علی کیان مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران و

تالش ها و زحمات حیدر فتاحی دادستان عمومی و انقالب پردیس بخاطر همکاری در برگزاری دوره آموزش ضابطین و تعامل 

 .قضائی با مجموعه منابع طبیعی در حمایت از انفال تقدیر و تشکر گردید

/news/fa/ir.iana.www//:http5557۵D%/8%D%AF8% 
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 متفرقه
 آیانا - ۵۹۶۰مرداد  ۵۲: تاریخ

  احداث رستوران در کنار پارک جنگلی یاس برای درآمدزاییاحداث رستوران در کنار پارک جنگلی یاس برای درآمدزایی/ / هزار متری گردنه قوچکهزار متری گردنه قوچک  0۵0۵خواری خواری   زمینزمین

ل تخریب شهرداری شده است، هزار متر اراضی کنار پارک جنگلی یاس که در گردنه قوچک قراردارد، با وجودی که مشمو 0۵

 .خوار با برخی آقازادگان، رها شده است علت روابط خانوادگی زمین به

هزار متر اراضی کنار پارک جنگلی یاس که در گردنه قوچك قراردارد، با وجودی که مشمول تخریب شهرداری  30

 .تخوار با برخی آقازادگان، رها شده اس علت روابط خانوادگی زمین شده است، به

هزار متری واقع در گردنه قوچک که پیش از این زیر نظر یکی از  0۵ای  به گزارش خبرنگار ایانا، بر اساس اطالعات مردمی، قطعه

 .های شهرداری، هنوز ضبط نشده است های نظامی بوده است، با وجود پیگیری ارگان

متری خیابان فرشته را با مجتمع مسکونی سرو  4۵۵هزار و  خواری سه خوار گردنه قوچک که زمین بر اساس این گزارش، زمین

 .ها همچنان در حال قربانی گرفتن است علت روابط خانوادگی با برخی آقازاده ای در کارنامه دارد، به نقره

متعلق به اراضی پارک جنگلی قوچک است که  88/۵70۵و  88/۵7507شماره ثبتی : وگو با ایانا گفت یک منبع آگاه در گفت

 .بازپسگیری آن صورت نگرفته استتاکنون 

متر در صورتی که سند هم داشته باشند، باید  8۵۵هزار و  بنا بر تأکیدات مقام معظم رهبری، اراضی باالی یک: وی همچنین افزود

و حتی  خواری گسسته بارها با ضابطه و رابطه از بند مبارزان زمین "و.ح"با بررسی و واکاووی مراجع باشد؛ این در حالی است که 

 ./اقدام به احداث رستورانی در کنار پارک جنگلی یاس کرده تا درآمدزایی کاملی از اراضی مذکور داشته باشد

/news/fa/ir.iana.www//:http555۵۹D%/8%B۵%D۵%8۹%D 
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 مرکبات

 خبرنگاران جوان - ۵۹۶۰مرداد  ۵1: تاریخ

  تب قیمت لیمو ترش فروکش کردتب قیمت لیمو ترش فروکش کرد

هزار  7۵هزار تومان و لیموترش وارداتی  8الی  7با آغاز فصل برداشت نرخ لیمو ترش داخلی : رئیس اتحادیه میوه و سبزی گفت

گروه صنعت، تجارت و کشاورزی مجتبی شادلو نایب رئیس اتحادیه باغداران در گفتگو با خبرنگار .تومان به فروش می رسد

میزان تولید لیمو ترش همانند سال های : ، با اشاره به نوسانات قیمت لیمو ترش اظهار داشتاقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

در چند سال گذشته شیوع آفت جاروک خسارت قابل توجهی به باغات : افزود وی.هزار تن خواهد بود ۹۵۵الی  78۵گذشته حدود 

 .وارد کرد و اصالح باغات و کاشت نهال های جدید تا به ثمر رسیدن زمان بر خواهد بود

آغاز خواهد برداشت لیمو ترش به طور عام از اواسط شهریور ماه : شادلو با اشاره به نوسانات اخیر قیمت لیمو ترش در بازار بیان کرد

شد که در نهایت با اوج برداشت محصول قیمت ها به تعادل می رسد و می توان گفت که قیمت های فعلی موجود در بازار مالک 

 .نیست چرا که هم اکنون برداشت به صورت مقطعی آغاز شده است

 آفت لیمو ترش گرانی را رقم زد

اقتصادی باشگاه  گروهصنعت، تجارت و کشاورزی تگو با خبرنگار همچنین حسین مهاجران رئیس اتحادیه میوه و سبزی در گف

د که هم در چند ماه اخیر لیمو ترش داخلی و وارداتی در بازار با افزایش چشمگیر قیمت در بازار مواجه ش: گفت خبرنگاران جوان،

 .هزار تومان به فروش می رسد 7۵هزار تومان و لیموترش وارداتی  8الی  7 اکنون با آغاز فصل برداشت نرخ لیمو ترش داخلی 

 .قیمت لیمو داخل بلکه به طبع آن لیموهای وارداتی قاچاق افت قیمت پیدا کردند با افزایش عرضه محصول نه تنها : وی افزود

در چند سال گذشته شیوع آفت خسارات قابل توجهی به : رانی قیمت لیمو ترش داخلی بیان کردمهاجران در خصوص دالیل گ

داشته  باغات و تولید کنندگان وارد نمود که همین امر کاهش تولید لیمو ترش و افزایش قیمت در سال های اخیر را به همراه 

 .است

/news/fa/ir.yjc.www//:http۹45۵5۵8D%/8%D%AA8%A8 
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 مصاحبه ، سخنرانی، بازدیدها

 فارس - ۶۰/۵۰/۵۲:  تاریخ

نمایشگاه نمایشگاه » » کشاورزی موسوم به کشاورزی موسوم به     های زیرساختهای زیرساخت  نمایشگاهی در مسیر توسعه پایدار کشاورزی نهمین نمایشگاه فناورینمایشگاهی در مسیر توسعه پایدار کشاورزی نهمین نمایشگاه فناوری

    ..شودشود  مهرماه برگزار میمهرماه برگزار می  5۵5۵تا تا   ۵4۵4از از « « آبیاری کرجآبیاری کرج

، حاصل یک «نمایشگاه آبیاری کرج» های کشاورزی موسوم به  ، نهمین نمایشگاه تکنولوژی زیرساختخبرگزاری فارسبه گزارش 

ارشناسان و دست وگو با کشاورزان و بهره برداران پیشرو و نمونه، سازندگان و واردکنندگان تجهیزات آبیاری، ک دهه تعامل و گفت

 .شود در کرج برگزار می 5۵تا  ۵4اندرکاران معاونت آب و خاک از 

این نمایشگاه با رویکردی متفاوت به روال سالیان گذشته در استان البرز، شهرستان کرج و در فضای نمایشگاهی گلستان گلشهر 

اد کشاورزی در دست یابی و عرضه کشت بافت و بخش ویژه نمایشگاه امسال، برجسته کردن تالش های وزارت جه.برگزار می شود

آب کشاورزی   نهال، درختچه و بذور مقاوم در مقابل کم آبی و خشکی است که خود تالشی تاثیرگذار برای صرفه جویی در مصرف

راسری های س این نمایشگاه با حمایت معنوی وزارت جهاد کشاورزی به ویژه مرکز روابط عمومی معاونت آب و خاک و تشکل.است

توانست فعالیت طراحان و مجریان و تولیدکنندگان و سازندگان تجهیزات آبیاری که غالبا پنهان هستند و در منظر افکار عمومی 

 .شوند، برگزار می شود کمتر دیده می

صیم گیرندگان و توانمندی فناوری در قالب یک نمایشگاه متمرکز به صورت ملموس و قابل اتکا آشکار سازد و توجه برنامه ریزان، ت

سازان اقتصادی و طراحان بودجه و اعتبارات را به نقش تاثیرگذار استفاده از لوله و اتصاالت پلی اتیلن، روش های مختلف   تصمیم

وری جلب نماید که با افزایش بودجه و اعتبارات برای این بخش،  آبیاری تحت فشار در صرفه جویی از مصرف آب و افزایش بهره

 .درصد هستیم 75ضریب بهره وری از آب کشاورزی تا  شاهد افزایش

ای را به کشت بافت، نهال اصالح شده، بذور مقاوم در  بخش ویژه: منصور انصاری دبیر ستاد اجرایی نهمین نمایشگاه امسال گفت

صاص داده مقابل کم آبی و همچنین کودهای کدینگ شده که ثبت مشخصات شده و مورد تایید موسسه خاک و آب هستند، اخت

ایم و تالش شده است که رویکرد نمایشگاه، جلب تعداد بیشتری از زارعان، کشاورزان و به ویژه گندمکاران و تشکل های مرتبط در 

از آنجا که نمایشگاه برای غرفه گذاران شناخته شده است و غالبا به محض اطالع، اعالم حضور می کنند، بودجه .سراسر کشور باشد

دعوت و بازدید بهره برداران در سراسر کشور اختصاص یافته است؛ همچنین این نمایشگاه از طریق مراجع  قابل توجهی برای

 .ذیصالح از تعداد زیادی از وابستگان بازرگانی کشورهای منطقه، آفریقایی اروپایی با هدف توسعه صادرات دعوت کرده است

له و اتصاالت و بعضی قطعات سامانه های نوین آبیاری از نظر قیمت و کشور ما در عرصه طراحی و تولید انواع لو: وی یادآور شد

 .کیفیت، توانایی رقابت با کشورهای اروپایی را دارد و این نمایشگاه همواره کانونی برای صادرات به کشورهای همجوار بوده است

ئه و نمایش توانمندی ها در سامانه های به دلیل نتایجی که این نمایشگاه متمرکز و شناخته شده در عرصه ارا: وی یادآور شد

 .کنند آبیاری داشته است از آن به عنوان نمایشگاهی در مسیر توسعه پایدار کشاورزی یاد می

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http75۵۹۵۹۵7۵۵۵۵7۵ 
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 سخنرانی، بازدیدهامصاحبه، 
 فارس - ۶۰/۵۰/۵۶:  تاریخ

  ها و مراتعها و مراتع  سوزی جنگلسوزی جنگل  درصدی آتشدرصدی آتش  70.۹70.۹کاهش کاهش / / ها نداریمها نداریم  سوزی جنگلسوزی جنگل  ناوگان هوایی مجهز برای مهار آتشناوگان هوایی مجهز برای مهار آتش
افتد یک بیست و پنجم رقم  های کشور اتفاق می سوزی که در جنگل سطح آتش  :ها، مراتع و آبخیزداری گفت رئیس سازمان جنگل 

ها نداریم که در برنامه ششم توسعه این مسئله را پیشنهاد  سوزی جنگل دهد، اما ناوگان هوایی مجهز برای مهار آتش میدنیا رخ 

به در پاسخ به اینکه طی چند سال اخیر با توجه   ،خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی  خداکرم جاللی در گفت. ایم کرده

سوزی و امکان عدم مهار از بین رفته و این سازمان چه کاری انجام داده  ها به دلیل آتش خشکسالی در کشور حجم زیادی از جنگل

ها هر سال در دنیا  آید و یک درصد از سطح جنگل ای است که همه ساله و در کل جهان پیش می سوزی پدیده آتش: است، گفت

ها در کشور ما یک بیست و پنجم آن چیزی است که در دنیا اتفاق  سوزی جنگل با دنیا آتش شود در مقایسه سوزی می دچار آتش

سوزی رخ  های دنیا سوزنی برگ هستند که وقتی آتش بیشتر جنگل: وی در توضیح بیشتر این موضوع خاطر نشان کرد.افتد می

های  سوزی در جنگل زا است تا حدی که آتش شها آت برگ دهد، کنترل آن ساده نیست، چرا که رزین و شیره گیاهی سوزنی می

 .روز طول کشید ۵۹تا  ۵۵هزار هکتار را از بین برد و مهار آن  5۵۵کانادا بیش از 

طی قراردادی   :ها و مراتع به توافق سال گذشته با وزارت دفاع و اداره کل نیروهای مسلح اشاره کرد و گفت رئیس سازمان جنگل

ها استفاده کنیم که تا کنون نیز همکاری خوبی  کوپتر و هواپیما برای مهار آتش جنگل ی آنها از جمله هلیقرار شد تا از ناوگان هوای

بر بردن  پاش یکی از دالیل زمان ها و مراتع پرسید، ظاهراً کمبود هواپیمای آب خبرنگار فارس از رئیس سازمان جنگل.با ما داشتند

پاش برای خاموش کردن آتش  متأسفانه با کمبود هواپیمای آب  :د این موضوع گفتها در کشور است، او با تأیی مهار آتش جنگل

مند  ولی کشورهای مختلف از این امکانات بهره  ها باشند، نداریم، ها مواجهیم و ناوگان هوایی که در اختیار خود سازمان جنگل جنگل

ها و مراتع  ایم تا ناوگان هوایی مجهز برای جنگل نهاد دادهجاللی به این نکته هم اشاره کرد که در برنامه ششم توسعه پیش.هستند

بانی و پایش را در تمام مناطق حساس و  سیستم دیده  :وی به بخش دیگری از اقدامات این سازمان اشاره کرد و گفت.داشته باشیم

سوزی در  ، چرا که اگر آتشها کمک کرده است سوزی جنگل ایم که این مسئله به سرعت در مهار آتش بحرانی کشور مستقر کرده

 .توان آن را مهار کرد تر می دقایق اولیه شناسایی شود، بسیار سریع

ها و مراتع به خود  ها و مراتع یکی دیگر از اقدامات سازمان متبوعش را واگذاری اقدامات حفاظتی از جنگل رئیس سازمان جنگل

ها را به مردم واگذار کردیم که خیلی خوب هم  هکتار از این عرصه میلیون ۹در سال گذشته حفاظت از : مردم عنوان کرد و افزود

ها را به خود مردم واگذار کنیم و در ازای آن  میلیون هکتار از مراتع و جنگل 7۵جواب گرفتیم و امسال هم بنا داریم تا حفاظت 

 .کنیم می کنند، واگذار ها حفاظت می برداری را به افرادی که از این عرصه یکسری امکانات بهره

درصد  70.۹: گفت  های کشور در مقایسه با مدت مشابه سال قبل چه تغییری داشته، سوزی جنگل وی در پاسخ به اینکه آتش

هزار هکتار آن  ۹هزار هکتار جنگل و مرتع رخ داده که  0سوزی در  ها روی داده است و در کل آتش سوزی در جنگل کاهش آتش

 .مربوط به مراتع بوده است

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http75۵۹۵۹۵۵۵۵۵7۵۹ 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۵۹۶۰مرداد  ۵۲: تاریخ

  رونمایی از کد نظارت شرعی بر ذبح و صیدرونمایی از کد نظارت شرعی بر ذبح و صید

کار و تالش برای خدا و والیت محوری از معیارهای مهم مدیریت جهادی : هادی گفتنماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی ج

 .در انجام وظایف و ماموریت ها است

کار و تالش برای خدا و والیت محوری از معیارهای مهم : نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی جهادی گفت

 .مدیریت جهادی در انجام وظایف و ماموریت ها است

زارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، آیت اهلل حسن عالمی در دهمین همایش ملی و نخستین جشنواره به گ

فرهنگ و مدیریت جهادی که امروز در مرکز همایش بین المللی باغ موزه دفاع مقدس گشایش یافت با بیان این که در آیات قرآنی 

در کارهای جهادی شکستی نیست و وقتی انسان کار را : ی مدیریت اشاره شده است، افزودبه صراحت در باره معیارها و مالک ها

 .برای خشنودی خدا و با داعیه جهادی انجام می دهد، پایان آن غلبه و پیروزی است

 .نش استوظایف و ماموریت های جهادی، آگاهانه و عالمانه انجام می شود و این مدیریت مبتنی بر علم و دا: وی اظهار داشت

رییس دهمین همایش ملی و نخستین جشنواره فرهنگ و مدیریت جهادی انجام وظایف با قدرت، مهرورزی و پاکی و چابکی را از 

 .ماندگار شدن فرهنگ جهادی متکی بر کار گروهی است: دیگر ویژگی های مدیریت جهادی خواند و تصریح کرد

ات پسندیده و همدلی در عمل و دلسوز بودن برای مردم را از دیگر معیارها و آیت اهلل عالمی در همین حال مشابهت افراد در صف

 .ویژگی های جهادی برشمرد

 رونمایی از کد نظارت شرعی بر ذبح و صید

در این همایش با حضور نماینده ولی فقیه در وزارت جهادکشاورزی و روسای سازمان های دامپزشکی و شیالت کشور از کد نظارت 

در آیین رونمایی کد نظارت شرعی، حجت االسالم و المسلمین کالنتری مسوول حوزه نماینده .و صید رونمایی شدشرعی بر ذبح 

ولی فقیه وزارت جهاد کشاورزی در سازمان دامپزشکی کشور، یکی از ضرورت های جامعه اسالمی ایران را استفاده از غذای حالل 

ی و هم به لحاظ اقتصادی با توجه به رویکرد دنیا و تجارت صدها میلیارد دالری، غذای حالل هم از نظر دینی و اخالق: خواند و گفت

 .جایگاه خاصی دارد

این ضرورت ها ایجاب می کند که ایران در حوزه غذای حالل دارای نشان و برند باشد و این کد مقدمه ای برای نشان : وی افزود

کشورمان بتواند صاحب کد و برند غذای حالل باشد و از کپی برداری از کالنتری ابراز امیدواری کرد که .حالل در کشورمان است

در نخستین روز از این همایش، نمایشگاه طرح ها و الگوهای برتر جهادی دستگاه های مختلف با .کدهای دیگر کشورها اجتناب کند

امپزشکی و تنی چند از مسوالن سایر حضور عالمی نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی و روسای سازمان های شیالت و د

 .دستگاه های دولتی گشایش یافت

متر مربع در معرض دید عالقه مندان قرار  7۵۵۵در این نمایشگاه به مدت دو روز، طرح های موفق جهادی در فضایی به وسعت 

 .می گیرد

/news/fa/ir.anai.www//:http5554۵D%/8%B7%D۵%88%D 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۵۹۶۰مرداد  ۵۲: تاریخ

  موفقیت در اجرای طرح های کشاورزی کشور حاصل مدیریت جهادی استموفقیت در اجرای طرح های کشاورزی کشور حاصل مدیریت جهادی است

یی گندم، مدیریت جهادی در موفقیت اجرای طرح های خوداتکا: معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی گفت

 .هزار هکتار اراضی خوزستان و ایالم و پرورش ماهی در قفس جایگاه ویژه ای داشته است ۹۹۵احیای 

پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، محمد علی جوادی معاون توسعه  و به نقل از( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

: همایش ملی و نخستین جشنواره فرهنگ و مدیریت جهادی با اعالم این مطلب، گفت مدیریت و منابع انسانی وزارتخانه در دهمین

در راستای اقتصاد مقاومتی، مدیریت جهادی اهمیت ویژه ای دارد و در سال های اخیر افرادی که در جنگ حضور داشتند در طرح 

 .ار اراضی خوزستان و ایالم موفق عمل کرده اندهزار هکت ۹۹۵خودکفایی گندم که در آستانه دستیابی به آن هستیم و طرح احیای 

ساله اول انقالب  7۵بهترین نوع مدیریت که با تعامل و همگام با مردم و با انگیزه خالص در محرومیت زدایی دوره : وی اظهار داشت

 .نقش داشت، مدیریت جهادی بوده است

با تأسیس نهاد جهاد سازندگی، جهادگران به طور : ان کردمدیر همایش به نقش جهادگران در جنگ تحمیلی نیز اشاره و خاطر نش

داوطلبانه از استان های مختلف کشور به جبهه های جنگ اعزام شدند و بخش عظیمی از مهندسی جنگ را بر عهده گرفتند، به 

 .شهید جهادگر تقدیم کشور شد 5۵۵هزار و  5طوری که 

این افراد کمک بی سابقه ای در : ساله اشاره کرد و گفت 8وران دفاع مقدس هزار جهاد گر در د ۹۵۵جوادی در عین حال به اعزام 

 .پشتیبانی جنگ به بسیج، سپاه و ارتش انجام دادند

پس از ادغام وزارتخانه های جهاد سازندگی و کشاورزی، فرهنگ جهادی باقی مانده است و بسیاری از پروژه های : وی ادامه داد

 .شوند کشور با مدیریت جهادی اجرا می

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی، هدف از برگزاری این همایش را آشنایی مدیران اجرایی کشور با برنامه 

 .ریزی، کاربرد دانش در مدیریت، چگونگی تعامل با مردم و اجرای پروژه های بزرگتر در کشور عنوان کرد

/news/fa/ir.iana.www//:http555۹4D%/۵%8۹%D۵%88%D۵%87% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۵۹۶۰مرداد  ۵۲: تاریخ

  روشن شدن وضعیت بازار گوشت تا چند روز آیندهروشن شدن وضعیت بازار گوشت تا چند روز آینده/ / رسانی غلط، سازمان حمایت را گمراه کنندرسانی غلط، سازمان حمایت را گمراه کنند  خواهند با اطالعخواهند با اطالع  میمی

ای سودجو  اساس درباره کمبود گوشت و گران شدن آن در بازار توسط عده های بی پراکنی جهاد کشاورزی، از شایعهوزارت 

 .توضیحاتی را ارائه داد

ای  اساس درباره کمبود گوشت و گران شدن آن در بازار توسط عده های بی پراکنی وزارت جهاد کشاورزی، از شایعه

 .سودجو توضیحاتی را ارائه داد

برخی افراد که تنها منافع شخصی خود : وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت یس مرکز اصالح نژاد دام کشور امروز در گفترئ

کننده و تولیدکننده  اساس، سعی در گمراه کردن سازمان حمایت مصرف رسانی غلط و بی کنند، با اطالع وجو می را در بازار جست

 .واهند قانون را دور بزنندخ داشته و از این طریق می

تواند سازمان حمایت را از انجام وظایف خود  شود، نمی های مختلف منتشر می گونه خبرها که با بهانه این: محمدرضا مالصالحی افزود

 .اکنون جلسات این سازمان برای برخورد با متخلفان آغاز شده و حتماً به بازار ورود خواهند کرد منع کند؛ زیرا از هم

انعکاس این تغییرات روی گوشتی که در : تا پنج درصد است، خاطرنشان کرد 5.۹ی با اشاره به اینکه نوسانات قیمت در دام زنده و

هزار تومان به فروش  7۵طور متوسط  به عبارتی وقتی دام زنده به. رسد، در نهایت دوهزار تومان است ها به فروش می قصابی

با احتساب سود فروشنده، . شود ها عرضه می هزار تومان در هر کیلوگرم به قصابی ۵7به نرخ  دهد که درصد الشه می ۹۵رسد،  می

 .کننده برسد هزار تومان به ازای هر کیلوگرم به دست مصرف ۵8تا  ۵4این محصول نهایتا باید 

اند که  زنند و مدعی شده یهای کشور، برخی دم از کمبود گوشت م به گفته مالصالحی، با وجود انباشتگی دام در بیشتر استان

اما نکته اینجاست که گوشت لوکس یعنی راسته، فیله یا ماهیچه و ربطی . کنند ها گوشت لوکس و نژاد کُردی را مصرف می تهرانی

. ضمن اینکه گوسفند کردی، نژادی متوسط است و انواع بهتر از آن هم در مناطق دیگر کشور وجود دارد. به نژادی خاص ندارد

 .شود و به نژادهای دیگر مربوط نیست از اینها تنها گوسفند عربی برای صادرات استفاده میگذشته 

آیند و دام خود را  تا چند روز آینده که عشایر از ییالق پایین می: وی با بیان اینکه اجحاف در حق مشتری، حدی دارد، تصریح کرد

 .کنند، بسیاری از مسائل روشن خواهد شد به بازار عرضه می

گوشت ها متقاضی خرید  وگو با ایانا مدعی شد تهرانی این در حالی است که رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی، چندی پیش در گفت

 !/پسندند هستند و اهالی پایتخت، تنها گوشت گوسفند نژاد کردی را می لوکس

/news/fa/ir.iana.www//:http55747D%/۵%8۹%DB%8%C 
 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/fa/news/32963/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B3-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
http://www.iana.ir/fa/news/32963/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B3-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
http://www.iana.ir/fa/news/32963/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B3-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
http://www.iana.ir/fa/news/32963/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B3-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
http://www.iana.ir/fa/news/33471/%D9%85%DB%8C%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 ارم مرداداهم اخبار کشاورزی هفته چه 

 

972 
 

 بازدیدهامصاحبه، سخنرانی، 
 آیانا - ۵۹۶۰مرداد  ۹۵: تاریخ

گالیه از محدودیت برای تولیدکنندگان و گالیه از محدودیت برای تولیدکنندگان و / / هان؛ مانع تحقق اقتصاد مقاومتی در صنعت تولید کودهای شیمیاییهان؛ مانع تحقق اقتصاد مقاومتی در صنعت تولید کودهای شیمیایییارانه پنیارانه پن

  از واردکنندگاناز واردکنندگان    حمایتحمایت

های اقتصاد مقاومتی، به تشریح مشکالت و موانع پیش روی  دبیر انجمن تولیدکنندگان کودهای کشاورزی ضمن استقبال از برنامه

 .این صنعت پرداخت

های اقتصاد مقاومتی، به تشریح مشکالت و  جمن تولیدکنندگان کودهای کشاورزی ضمن استقبال از برنامهدبیر ان

 .موانع پیش روی این صنعت پرداخت

وگو با خبرنگار ایانا ضمن تشریح مشکالت  مدیره و دبیر انجمن تولیدکنندگان کودهای کشاورزی کشور امروز در گفت عضو هیأت

تشنه اجرای فرمان اقتصاد مقاومتی رهبر انقالب هستیم و همه دلسوزان نظام را برای کمک به صنعت : عدیده این صنعت، گفت

 .کنیم تولید کود کشاورزی دعوت می

های دولتی با این صنعت رقابت نکنند و از طرفی موانع و مشکالت قانونی صنعت کود برطرف شود،  اگر ارگان: محسن سیروس افزود

زایی و تحقق کامل  های معطل در این صنعت و اشتغال گذاری اخلی و خارجی برای بارور شدن سرمایههمه امکانات و شرایط د

 .اقتصاد مقاومتی و خودکفایی در تولید کود کشاورزی مهیاست

های پیدا و پنهان پرداختی دولت به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به معضل صنعت کود کشور  یارانه: وی خاطرنشان کرد

حتی در برخی موارد به دامپینگ محصوالت مشابه خارجی . ه و فضای بازار رقابتی را از تولیدکنندگان سلب کرده استتبدیل شد

تر از  های پایین در بازار توسط این شرکت دولتی انجامیده و در بسیاری از موارد کودهای عرضه شده در شبکه فروش دولت با نرخ

این موضوع، توان رقابت و فعالیت بدون حاشیه را در بازار داخلی از تولیدکنندگان . شود قیمت تمام شده به بازار مصرف ارائه می

کند شرکت خدمات حمایتی را روی پا  وقتی دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی تالش می: سیروس ادامه داد.سلب کرده است

کشاورزی و بدون در نظر گرفتن سقوط صنعت داخلی  نگهدارد و وقتی که از طرفی دولت دالرهای نفتی را با توجیه مصرف بخش

صورت غیرمستقیم نماینده دامپینگ  کند تا شرکت خدمات حمایتی کشاورزی واردات خود را ادامه دهد و به تقدیم اروپا و چین می

ای در  های آشکار بودجه همعنی وقوع ارائه یارانه پنهان است که جدای از یاران  محصوالت خارجی در ایران شود، در واقع این امر به

های  های دولتی وجود نداشته و سرمایه سوی کار در حساب ضمن اینکه بازپرداختی هم در آن. اختیار این شرکت قرار گرفته است

 .رود ملت از یک جیب دولت به جیب دیگرش می

های احتمالی از همین  استفاده گیری از سوءدولت به بهانه پرداخت یارانه به کود کشاورزی در داخل و با بهانه جلو: وی تصریح کرد

های گاه و بیگاه  کند و با بخشنامه ای در راه صادرات کود تولیدکنندگان داخلی می های عدیده های پرداختی سنگ اندازی یارانه

که با وجود های صادراتی تولید کود معطل مانده و باعث شده  بر این اساس، مزیت. دست و پاگیر مانع تحقق صادرات شده است

کنندگان  روزی تولید های شبانه های مطلق رقابتی این صنعت و تالش گیری از تکنولوژی روز دنیا در صنعت کود کشور و مزیت بهره

ها نداشته باشیم و  جز در یک مورد اوره پتروشیمی گونه توفیقی برای صادرات کود کشاورزی به و آمادگی نیاز بازارهای صادراتی هیچ

 .تر شود تر و ناتوان روز ضعیف ی روزبهصنعت داخل

های دور به نمایندگی از  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از سال: دبیر انجمن تولیدکنندگان کودهای کشاورزی کشور یادآور شد

خلی و های تولیدکننده دا وجود آمدن طیف وسیعی از شرکت دولت، وظیفه تأمین کود کشاورزی را بر عهده داشته که امروزه با به

ریزی بازار را بر پایه استفاده از توانمندی  توانمند شدن آنها در راه تامین نیاز کشور به انواع کودهای کشاورزی، این شرکت برنامه
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که طبق  طوری دهد و هیچگونه تمایلی برای همکاری و تعامل سازنده با تولیدکنندگان کود داخلی ندارد؛ به تولید داخلی انجام نمی

کنندگانی از اروپا و سایر نقاط جهان هستند  دیران ارشد آن چندی است که تغییر تاکتیک داده و در حال رایزنی با تأمیناظهارات م

کنندگان  این مسئله سیاست یک بام و دو هوای دولت در مواجهه با تولید. تا بتوانند از طرف دولت پول نفت را تبدیل به ریال کنند

همراه تالش شبانه روزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی برای تصرف تمام  به کود کشاورزی به داخلی و وجود یارانه پرداختی

سهم بازار و برهم زدن تعادل بازار را باعث و موجب شده تا بازار نامتعادل کشور به بالی جان تولید داخلی تبدیل شود و 

 .وجود آید های تولیدی به ای برای واحد های عدیده گرفتاری

شود و عالوه بر موضوعاتی که پیش از این عنوان شد، با  سیروس، مشکالت صنعت کود کشور به این موضوعات ختم نمیبه گفته 

ای بخواهد کود تولید شده خارجی را به بازار کشور وارد کند، تعرفه واردات  های غلط بازرگانی موجود کشور اگر واردکننده سیاست

تواند کودهای وارداتی را در بازار کشور عرضه کند، اما اگر یک  یچگونه محدودیتی میکند و بدون ه چهار درصدی را پرداخت می

تولیدکننده بخواهد احیاناً کمبود مواد اولیه مورد نیاز خطوط تولیدی را وارد کشور کند، باید عالوه بر پرداخت عوارض گمرکی، 

درصد مالیات بر  ۵تدای کار حداقل به اندازه همین رقم درصد مالیات بر ارزش افزوده هم پرداخت کند که در همین اب ۵مبلغ 

مانده و به این ترتیب است که تولید داخلی در ماراتن بازار داخلی که باید حامی  ارزش افزوده از واردکنندگان در رقابت قیمت عقب

تر  به اندازه همین مقدار گران دلیل تبعیضی که برای دالالن وارداتچی ایجاد شده، حداقل محصول داخلی تولیدات وطنی باشد به

رسد و این وضع درباره سایر مواد اولیه داخلی نیز مصداق دارد؛ بنابراین با توجه به اینکه کود کشاورزی  کننده می دست مصرف به

دگی شود، باید برای برطرف کردن آن رسی عنوان زیرمجموعه بخش کشاورزی اصوالً مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی به

طور  در گام نخست یارانه پرداختی به کود کشاورزی به: وی درباره راهکار حل مشکالت موجود، پیشنهاد کرد.عاجل صورت پذیرد

کلی قطع و کود کشاورزی دولتی با قیمت واقعی در بازار عرضه شود؛ چراکه این یارانه تأثیر چندانی در کمک به کشاورزان ندارد و 

همچنین صادرات کودهای تولید داخلی بدون قید و شرط و هرگونه . و شکوفایی صنعت داخلی شده است از طرفی نیز مانع توسعه

بند و تبصره مزاحمی آزاد شود که این مورد باتوجه به دالیل نسبتاً منطقی وزارت جهاد کشاورزی ارتباط مستقیم به بحث یارانه هم 

و رقابت مستقیم با تولیدکنندگان حاضر در بازار کود کشور، با  همچنین حضور دولت در بازار تأمین کود کشاورزی. دارد

بنابراین پیشنهاد . های اقتصادی قرار داده، مغایرت اساسی دارد نظام که بخش خصوصی را محور فعالیت 77های کلی اصل  سیاست

 .تدریج از این بازار خارج شوند ههای دولتی ب شود با توجه به توان شکل گرفته در تولید و تأمین کود در بخش خصوصی، نهاد می

عوارض واردات کودهای تولید شده خارجی برای حمایت از : سیروس درباره راهکارهای خروج از بحران صنعت کود اظهار داشت

های دولتی و خصوصی شود و  درصد افزایش یابد و این افزایش شامل حال همگان اعم از بخش ۹۵صنعت کود داخلی حداقل تا 

هزینه تمام شده از آنجایی که تولیدات صنعت کود با بخش کشاورزی ارتباط مستقیم دارد مالیات بر ارزش افزوده از  برای کاهش

شده تولید داخلی، مواد اولیه  ضمن اینکه درجهت حمایت از پایین آمدن قیمت تمام. مواد اولیه مصرفی صنعت کود حذف شود

 .ارض گمرکی خارج شودخارجی مورد نیاز صنعت کود از شمول پرداخت عو

وی در پایان با بیان این نکته که باید همه ارکان نظام به فرمان اقتصاد مقاومتی رهبری معظم انقالب لبیک بگویند و از آن پیروی 

از مجلس شورای اسالمی نیز تقاضا داریم برای تحقق اقتصاد مقاومتی در صنعت تولید کودهای : تمام و کمال داشته باشند، گفت

حق تولیدکنندگان را مدنظر قرار دهد تا گامی مهم در جهت  های به ورزی کشور در تصویب قانون برنامه ششم توسعه، خواستهکشا

کشاورزی در داخل کشور و حمایت از مسیر خودکفایی و اشتغال که راس  های مورد نیاز بخش  شکوفایی صنعتی و تأمین تمام نهاده

 ./شودهرم اقتصاد مقاومتی است، برداشته 

/news/fa/ir.iana.www//:http550۵8DB%/%8D%C8%A4 

http://www.iana.ir/fa/news/33608/%DB%8C%D8%A7
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۵۹۶۰مرداد  ۹۵: تاریخ

  درصد مردم کشور ، نان خوردن ندارنددرصد مردم کشور ، نان خوردن ندارند  5۵5۵/ / های گرسنههای گرسنه  نشیننشین  حاشیهحاشیه

سیاری  « .کند اند و نان خوردن ندارند که این آمار را وزارت رفاه هم تأیید می ردم کشور گرسنهدرصد م 5۵»: معاون وزیر بهداشت 

های غیررسمی  هزارنفر در سکونت گاه ۵۵۵میلیون و 7۵اند،  نشین درصد جمعیت شهری ایران حاشیه ۵۹»: ازطرف دیگر گفت

 .اند تان شهریها بیشتر مهاجران روستایی و تهیدس نشین اند و حاشیه شناسایی شده

ای که گذشت، وزارت ورزش و جوانان  پنجشنبه. های اجتماعی دهنده درباره آسیب یک جلسه، چندین سخنران و یک گزارش تکان 

علی اکبر »ای را به دنبال جلسات ستاد ملی ساماندهی امور جوانان برگزار کرد که در آن وقتی نوبت به سخنرانی  ایران جلسه

سیاری دو روز پیش به شصت و . ترین این جلسات شد ت وزیر بهداشت رسید، جلسه، تبدیل به یکی از ویژه، معاون بهداش«سیاری

چهارمین جلسه ستاد ملی ساماندهی امور جوانان که این هفته با غیبت وزیر ورزش و جوانان برگزار شد، رفت تا گزارشی را از وضع 

توانست در آن اعالم کند،  باره را نمی ند به گفته خودش خیلی از آمارها دراینهای اجتماعی ایران اعالم کند؛ گزارشی که هرچ آسیب

بار است که درکشور و آن هم از زبان یک مسئول  بود ولی باز هم او پرده از آمارهایی برداشت که برای نخستین« محرمانه»چون 

های اجتماعی دانست و بعد  ترین عامل بروز آسیب ا مهماو از نابرابری اجتماعی در ایران گفت و آن ر. شود وزارت بهداشت اعالم می

 . نوبت اعالم آمارهایی شد که تا به حال کمتر اعالم شده است

اند و نان خوردن ندارند که این آمار را  درصد مردم کشور گرسنه 5۵»: معاون وزیر بهداشت در این جلسه گفت: شهروند می نویسد  

میلیون  7۵اند،  نشین درصد جمعیت شهری ایران حاشیه ۵۹»: اری ازطرف دیگر گفتسی « .کند وزارت رفاه هم تأیید می

او این . اند ها بیشتر مهاجران روستایی و تهیدستان شهری نشین اند و حاشیه های غیررسمی شناسایی شده هزارنفر در سکونتگاه ۵۵۵و

هزار نفر  ۹۵۵همچنین شهر تبریز . کنند زندگی میهزار نفر درحاشیه شهر مشهد  ۵۵۵میلیون و را هم گفت که درحال حاضر یک

: های پنهان درجامعه رو به افزایش است او گفت که نابرابری. های معاون وزیر بهداشت اما اینها نبود همه حرف« .نشین دارد حاشیه

بودن سطح بهداشت بهره ماندن از خدمات شهری، پایین  های توسعه انسانی، بی فقر، محرومیت اجتماعی، پایین بودن شاخص»

اند که  درصد افراد ساکن درحاشیه شهرها اعالم کرده ۵7طوری که  نشینی است، به ها ازجمله مسائل حاشیه عمومی و شیوع بیماری

  « .از سطح پایین بهداشت برخوردارند

شعار ما »: های اجتماعی گفت ، معاون بهداشت وزارت بهداشت در ادامه از لزوم تغییر رویکرد در برخورد با آسیب«مهر»به گزارش 

ها در موضوع  و در ادامه نوبت به انتقاد از عملکرد دولت« .های اجتماعی باشد های اجتماعی باید کاهش نابرابری درمواجهه با آسیب

 باید شرایط زندگی روزانه مردم را بهبود ببخشیم، زیرا طی چند دهه اخیر شرایط زندگی مردم براساس»: رفاه اجتماعی رسید

های  های بروز آسیب مندی ناعادالنه از قدرت، ثروت، منابع و خدمات، از ریشه بهره. تر شده است های مختلف سخت شاخص

باید به دنبال عدالت اجتماعی، مشارکت مردمی، همکاری بین بخشی با »: او ادامه داد « .اجتماعی است که باید با آن مقابله شود

معاون بهداشت وزیر بهداشت در ادامه « .رد در قالب طرح تحول سالمت دیده شده استتکنولوژی سالمت برویم که این موا

ها باید  برای مقابله با این آسیب»: نشینی دانست خشونت، اعتیاد، فرار از منزل و زنان ویژه را ازجمله مشکالت دیگر حاشیه

سیاری دراین جلسه  « .ها باشد ها در رأس فعالیت بیماریآموزی و توانمندسازی، ایجاد اشتغال، ارایه تغذیه رایگان و درمان  حرفه

او گفت که آمار معتادان، متفاوت از آمار ستاد مبارزه با . های جدیدی داشت درباره آمارهای مربوط به موادمخدر در ایران هم حرف

وجود دارد که آمار وزارت بهداشت هزار معتاد درکشور  5۹۵میلیون و براساس آمار ستاد مبارزه با موادمخدر، یک»: موادمخدر است

بار است  هرچند او آمار وزارت بهداشت از تعداد معتادان را اعالم نکرد اما باز هم این برای نخستین« .دهد رقم دیگری را نشان می
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کند؛  فرق میگوید که تعداد معتادان، با این آمار  کند و می که یک مقام دولتی، آمار رسمی ستاد مبارزه با موادمخدر را رد می

معاون بهداشت وزیر بهداشت اما شصت و  . داند ها می رسد وزارت بهداشت آن را خیلی بیشتر از این حرف تعدادی که به نظر می

زنان »هایی که به وضع روستاییان یا به قول او  های یگری هم داشت؛ حرف چهارمین جلسه ستاد ملی ساماندهی امور جوانان حرف

وبلوچستان، لرستان و  باره گفت که کمترین میزان ارتباط با این زنان در سیستان او دراین. گشت برمی« بانیزنان خیا»یا « ویژه

شرقی  جنوبی، آذربایجان های گلستان، تهران، البرز و کمترین در خراسان همدان و بیشترین میزان حضور این دسته از زنان در استان

مارهایی از تعداد زنان ویژه درکشور و میزان تماس مردان با آنها داشت و معتقد بود معاون وزیر بهداشت اگرچه آ. و زنجان است

از طرف دیگر در این جلسه، آمار . ای کردن آنها خودداری کرد کند، اما از رسانه مخفی کردن آمار، مشکلی را از کشور حل نمی

ت مطرح شد، با انتقاداتی ازسوی برخی اعضای ستاد آموزان که ازسوی معاون وزیر بهداش های جنسی درمیان دانش میزان تماس

وپرورش در ستاد ملی ساماندهی امور جوانان خواست درصورتی که آماری از میزان  طوری که نماینده وزارت آموزش مواجه شد، به

 .های اجتماعی در میان دانشجویان علوم پزشکی دارد، آن را بیان کند آسیب

 تأجرنددرصد ساکنان حاشیه شهرها مس ۹0

های غیررسمی  وشهرسازی در مورد سکونتگاه ادامه این جلسه به ارایه گزارش وزارت راه. این جلسه اما سخنرانان دیگری هم داشت

بسیاری از جوانان ساکن در حاشیه پایتخت »: جایی که نماینده این وزارتخانه از حقیقتی پوشیده خبر داد و گفت. اختصاص یافت

باره  دراین« مجید روستا« ».اند و این تناسب جمعیتی در شهرهای اطراف را به هم زده است هاجرت کردهبرای پیدا کردن کار م

های روستایی، فرسوده و غیررسمی  هزار بافت نابسامان غیرشهری در غالب بافت 75۵شده ما اکنون  مطابق یک مطالعه انجام»: گفت

او  « .دهند درصد از این تعداد را جمعیت جوانان تشکیل می 5۵کنند و  یمیلیون نفر در این مناطق زندگی م 77داریم که حدود 

نشین به دلیل مهاجرت، فقر، بیکاری، کمبود سکونتگاه، درآمد سرانه پایین و مسائلی از این دست به  مناطق حاشیه»: ادامه داد

رو هستند اما آنچه باید مورد  روبه... در، سرقت وهای زیادی مانند اعتیاد، توزیع موادمخ آید و این مناطق همواره با آسیب وجود می

ها نیز  کند، بلکه وارد شهر که افراد ساکن در این مناطق را تهدید می ها عالوه بر این توجه بیشتر قرار گیرد، این است که این آسیب

نشینی درتمامی کشورها وجود دارد،  هکه البته حاشی روستا با بیان این « .دهد تأثیر قرار می شود و تمامی افراد جامعه را تحت می

مورد توجه دولت قرار گرفت و با تدوین سندی که رویکرد  8۵های غیررسمی از اوایل دهه نشینی و سکونتگاه مسأله حاشیه»: گفت

  : دمدیره شرکت عمران و بهسازی شهری ایران ادامه دا عضو هیأت« .توانمندسازی برای حل این مسأله داشت، وارد این حوزه شد

شود که نتوانیم انتظار یک شهروند سالم را از افراد  وضعیت نابسامان موجود در این مناطق و عدم وجود خدمات شهری باعث می»

کند که وارد شهرها نیز شده و به کل جامعه  هایی در این مناطق رشد می ساکن در این مناطق داشته باشیم و بنابراین آسیب

درصد بسیاری از افراد ساکن در این مناطق مستأجر هستند و حتی توان  ۹0این درحالی است که » :به گفته او« .کند سرایت می

« .دهند درصد مستأجران در این مناطق را جوانان تشکیل می 57همچنین . خرید منزل در این مناطق هم برایشان مقدور نیست

بسیاری از افراد برای کار یا امور دیگر به شهرهای بزرگ »: نشینی را مهاجرت دانست روستا در ادامه یکی از دالیل عمده حاشیه 

کنند و این موضوع تناسب جنسیتی در شهرها را برهم زده و در برخی شهرها مانند قزوین، رشت، البرز و یزد شاهد  مهاجرت می

درصد جوانان ساکن در این  8۵»: او ادامه داد « .افزایش تعداد زنان نسبت به مردان هستیم که این خود مشکالتی درپی دارد

درصد مشکالت جسمی و روانی دارند و  7.۹درصد دارای ناتوانی جسمی و معلولیت هستند،  ها زیر دیپلم هستند، یک اقامتگاه

بیشترین . برند درصد این افراد در بدترین وضع گذراندن اوقات فراغت به سر می ۵۹همچنین مطابق نیازسنجی صورت گرفته 

عی موجود در این مناطق شامل آزار و اذیت همسایگان، مصرف موادمخدر، توزیع موادمخدر، توزیع مشروبات الکی های اجتما آسیب

ها تنها متوجه این مناطق نیست و دامنگیر ساکنین شهرها هم  هاست و باید تأکید کنم که این آسیب و سرقت از منازل و مغازه
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عنوان یک  قزوین به»: او ابتدای سخنانش گفت. دیگر از سخنرانان این جلسه بود، استاندار قزوین یکی «فریدون همتی» « .شود می

شده نرخ  استان مهاجرپذیر همواره میانگین نرخ مشارکت کاری بیشتری نسبت به میانگین کل کشور داشته و مطابق مطالعات انجام

استاندار قزوین با « .درصدی داشته است ۵اهش ک ۵5سال  درصد تعیین شده که نسبت به  77.4در این استان  ۵7سال  بیکاری در

تمامی »: هزار معتاد در استان قزوین وجود دارد که بیشتر این افراد جزو قشر کارگر هستند، گفت ۵7ها  که مطابق بررسی بیان این

ماهه بعد از ترک به 5تا  ۵ماهه ترک داده شوند و همچنین در یک دوره 5تا  ۵اند و قرار است در یک دوره  آوری شده این افراد جمع

 «.های الزم برای ورود به بازار کار را بیاموزند مراکز فنی و حرفه معرفی و تحت مراقبت آموزش

/news/fa/ir.iana.www//:http55۹47D%/8%D%AD8%A 
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 دیدهامصاحبه، سخنرانی، باز
 آیانا - ۵۹۶۰مرداد  ۵۲: تاریخ

  ، اینجا تکرار شود، اینجا تکرار شود""بلداجیبلداجی""نگذارید حادثه نگذارید حادثه 

انبوه که منحصر به فردترین  است؛ جنگلی باستانی لمیده بر بستری از مه و ابرهای نیمه "ابر"منطقه  "شور مرده"اینجا دره 

از زدوخورد منجر به مرگ و تدفین چند تن از ای که نامش را  دره. گاه سرخداری جهان را در دل خود جای داده است ذخیره

 ...سال پیش گرفته است 7۵۵ساکنان دو منطقه گلستان و سمنان کنونی بر سر آب در 

 الهه موسوی

انبوه که منحصر به فردترین  است؛ جنگلی باستانی لمیده بر بستری از مه و ابرهای نیمه "ابر"منطقه  "شور مرده"اینجا دره 

ای که نامش را از زدوخورد منجر به مرگ و تدفین چند تن از  دره. جهان را در دل خود جای داده است گاه سرخداری ذخیره

هایی به جا  ها، آبشارها و رودخانه درخت. سال پیش گرفته است 7۵۵ساکنان دو منطقه گلستان و سمنان کنونی بر سر آب در 

اند و زیر خروارها  کن شده قطع و ریشه. ر امروز سر جای خود نیستندمانده از دوران پس از عصر یخبندان، اما خیلی از آنها دیگ

ها از  های بعضی درخت ریشه. های ضخیم انتقال آب از دل کوه و قلب جنگل، بیرون زده است شان لوله خاک مدفونند یا به جای

در طول دو کیلومتر در دل جنگل  ای با عرض سه متر که جاده. خاک بیرون است و کم مانده که از جا کنده شوند و سقوط کنند

جا از کنار جاده به پایین دره  های درختان است که جابه روم الشه جلوتر که می. ها درخت را بلعیده ساخته شده و سر راه خود ده

ل دهد و جلوتر چندین چاه است که در جای جای زمین و جنگ ها را آزار می تر کوهی تراشیده شده چشم آن طرف. اند پرت شده

ای که حتی یک قطره آب برای حوضه  گونه گذاری خشک شده است؛ به ای است که حاال در اثر لوله حفر شده و باز کف رودخانه

سوتر مراتعی بوده که حاال دیگر نیست و برای جاده سازی تخت و ویران شده  آن. دهد گذارد و همه را انتقال می آبخیز باقی نمی

آیا اینجا جنگی در جریان بوده . های یک جنگل باستانی منحصر به فرد را در خود دارد د که ویرانهمان ای جنگی می به منطقه. است

 !یا اتفاق خواهد افتاد؟

به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی رفته و نمایندگان بر ناکارآمدی مدیریت  "بلداجی"همزمان با روزهایی که حادثه تلخ 

ان که منجر به کشته شدن یکی از شهروندان استان چهارمحال و بختیاری نیز شد صحه وزارت نیرو در شکل گرفتن این بحر

ای مشابه بلداجی  رود تا حادثه ، می"قطری"انداز  با نام نادرست و غلط "انتقال غیرقانونی آب گلستان به شاهرود"اند، پروژه  گذارده

ای که به گفته مسئوالن محیط زیست کشور از ابتدا با تخلف در  روژهپ. را اینبار در استانی مرزی و دارای تنش آبی شدید، رقم بزند

میزان قطع . نامه منعقده اجرا شده و از اساس غیرقانونی است های محرز از تفاهم ها و تعویض مکان آن و نیز دیگر تخلف نام چشمه

رغم اصرار مدیران  این پروژه است که بههای دیگر  های پیش آمده در جنگل ابر و حفر چاه و قنات نیز از تخلف درخت و تخریب

هرچند به دستور مسئوالن قضایی گلستان . شود منابع طبیعی و محیط زیست سمنان، بسیار فراتر از آن چیزی است که گفته می

یض هفته گذشته لوله آب این انتقال و حتی جاده دسترسی، پلمپ شد، اما سابقه اجرای پنهانی طرح در گذشته و نظرات ضد و نق

 .مسئوالن اجرایی و منابع طبیعی و محیط زیست سمنان، نگرانی ادامه این عملیات را دامن زده است

 رغم تکذیب منابع طبیعی سمنان تخریب جنگل و قطع درختان به

ابر گذاری در داخل جنگل  هرچند مسئوالن منابع طبیعی سمنان بر این نکته اصرار دارند که تخریب جنگل و انجام عملیات لوله

هایی جزئی در آنجا صورت گرفته؛ اما  ها در مردادماه سال گذشته متوقف شده و تخریب پس از انعکاس گزارش آن در رسانه

 .مشاهدات عینی ما در منطقه خالف این نکته را ثابت کرد
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از سال گذشته که ما کار ": ها به ایانا گفت نقی حیدریان، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان درباره این تخریب علی

هایشان را پلمپ کرد هیچ عملیاتی در منطقه ابر  را با حضور دادگستری استان گلستان تعطیل کردیم و دادگستری گلستان دستگاه

 ".اند چهار یا پنج درخت قطع شده است متری که کار کرده 5۵۵برای لوله گذاری این پروژه انجام نشده و تنها در همان مسیر 

ها را  من این حرف": ها و تصاویر مسیر طوالنی تخریب و قطع درختان موجود است، افزود در پاسخ به این پرسش که عکسوی 

ها را تکذیب  من تخریب. قبول ندارم و مطمئن هستم که پروژه در آنجا متوقف شده و بعد از آن تاریخ، کاری انجام نگرفته است

 ".ازمان محیط زیست را ارائه ندهند اجازه ادامه اجرای پروژه را به آنها نخواهم داددهم که تا مجوز س کنم و اطمینان می می

پس چادری که پیمانکار و همراهش در آن منطقه حضور داشت و مدعی بود که در مزایده "حیدریان به خبرنگار ایانا که پرسید 

اعم از )و دادستان علی آبادکتول و خبرنگاران، ابزار کار آنها  تیرماه با حضور فرماندار ۵۵پروژه برنده شده و قرارداد دارد و در روز 

احتماالً ": اطالعی کرد و ادامه داد اظهار بی "توسط شورای تامین استان گلستان ضبط شد چه بوده است؟( موتور برق، فرقون و بیل

ایم و پروژه متوقف  قه اجازه ادامه کار را ندادهپیمانکار منتظر بوده که مجوز ادامه پروژه تأیید شود وگرنه به هیچ عنوان در آن منط

 "پیام استان سمنان"ای با روزنامه  یعنی حدود دو هفته پیش در مصاحبه ۵۹تیرماه  ۵۵این در حالی است که وی در تاریخ ".است

 78ده و با وجود احداث متر تا اتمام این طرح باقی مان ۹۵۵هزار و  شود و تنها یک قطعاً انجام می "قطری"پروژه آب ": گفته بود

 ".سال زمان و انرژی پروژه آب قطری باید به اتمام برسد74کیلومتر خط لوله انتقال و 

ها مربوط به  این": ها که اساساً در پروژه تعریف نشده و وجاهت قانونی ندارد، خاطرنشان کرد حیدریان درباره حفر چاه و قنات

دانم علت برخی مباحث فنی  اما تا آنجا که من می. ام اده که بنده مدیر استان نبودهمدیریت گذشته است و سه سال پیش اتفاق افت

 ".آب بوده که بتوانند آب را از پایین منتقل کنند تا تخریب کمتر شود

 فقط چهار، پنج درخت قطع شده: محیط زیست سمنان

گوید که در کل این پروژه فقط و در نهایت تنها  اما عباسعلی دامنگیر، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان با اطمینان می

 .چهار یا پنج درخت قطع شده که آنهم با برخورد متولیان متوقف شد

سازمان حفاظت محیط زیست قبالً و در ": افزاید وی در پاسخ به پرسش ایانا درباره مجوز سازمان برای ادامه یا توقف این پروژه می

ها مربوط به جای  و ما گزارشی درباره تخریب و قطع درختان بیشتری از آنجا نداریم و تخریب دولت قبل مجوز این پروژه را داده

 ".دهم که بیش از چهار تا پنج درخت نیست بنده در بازدید از منطقه میزان خسارت را ارزیابی کرده و اطمینان می. دیگری هستند

 .ازمان باید نظر بدهداما اکنون پروژه با شکایت استان گلستان متوقف شده است و س

اینکه اخیراً مدیرکل ": از قول دامنگیر نوشته شده است "پیام استان سمنان"این در حالی است که در همان مصاحبه روزنامه 

درصد  ۵۹این طرح : گوید محیط زیست استان سمنان از اخذ موافقت این سازمان با اجرای پروژه آب قطری سخن گفته و می

با اتمام این طرح با رعایت مسائل محیط زیستی شامل حفاری با . در کنار موافقت اصولی محیط زیست داردپیشرفت فیزیکی را 

 .دست توسط آب و فاضالب شهری استان سمنان موافقت شد

آب قطری دارای موافقت از محیط زیست بوده و دلیل : کند مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان در آن مصاحبه تأکید می

رسد و با وجود مجوز سازمان  نظر می ها در داخل و خارج از استان به تمام آن در سال گذشته فرافکنی برخی مسئوالن و تشکلعدم ا

 ".شد محیط زیست نباید جلوی اتمام این پروژه گرفته می

از انجام این  کند، اما او با گذشت بیش از یک ماه هرچند مدیرکل حفاظت محیط زیست سمنان این نقل وقول را تکذیب می

 .ای نداده است مصاحبه و انتشار آن در روزنامه و سایت رونامه استانی پیام استان سمنان هیچ تکذیبیه
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 سازمان محیط زیست مجوزی نداده

هنوز از سوی سازمان حفاظت "کند که  فرهاد دبیری، معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست اما تأکید می

برای این پروژه صادر نشده است و مجوز مربوط به دولت قبل است که با اعتراض مسئوالن و محیط زیست  محیط زیست مجوزی

 ".استان گلستان در دست بررسی است

دلیل کاهش آب و بروز تنش  های محیط زیستی شرق گلستان داشتیم مقرر شد به ای که با تشکل در جلسه": گوید وی به ایانا می

 ".برداری به نصف کاهش یابد ، بهرهآبی در شرق این استان

ای دیگر باشد که بر اساس  این در صورتی است که این پروژه، انتقال آب از یک نقطه استان سمنان به نقطه": دبیری تصریح کرد

نجام قانون نیاز به ارزیابی زیست محیطی ندارد و به شرط اینکه بخش جنگلی طرح، با دست و با کمترین میزان خسارت به جنگل ا

اند انتقال از داخل مرزهای استان گلستان و انتقال آب بین  طور که مسئوالن گلستان گفته شود مجوز خواهد گرفت، اما اگر آن

 ".محیطی دارد که باید در کمیته ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست انجام شود ای باشد حتماً نیاز به ارزیابی زیست حوضه

 روتصمیم غیرکارشناسی وزارت نی

 .گوید منتظر پاسخ مسئوالن می "های زرین گل ستاد مردمی بازگشت آب سرچشمه"از سوی دیگر دبیر 

هایی را با مسئوالن استانی و کشوری داشتیم که  پس از تشکیل رسمی ستاد مردمی، نشست": گوید عیسی اسفندیاری به ایانا می

سیون محیط زیست مجلس، صدا وسیمای ملی، نمایندگان خبرگان ترین آنها سازمان حفاظت محیط زیست کشور، فراک ازجمله مهم

حتی . رهبری در استان، استانداری گلستان و با دستگاه قضایی استان بود که همه بر غیرقانونی بودن این طرح تأکید داشتند

 ".ایشان متوقف استاکنون پروژه به دستور  توانستیم پای دادستان علی آبادکتول را به محل اجرای پروژه بکشانیم و هم

همچنین در سال گذشته با وزیر نیرو در دفتر ایشان جلسه داشتیم که بعد از ارائه مستندات و توضیحات اعضای ": وی اظهار داشت

بعد از بازدید . و مقرر شد هیاتی از وزارت نیرو از محل احداث پروژه بازدید کنند. ستاد، دستور توقف موقت پروژه را صادر کردند

لیتر بر ثانیه با دستور معاون وزیر حجم  7۹۵از پنج میلیون متر مکعب در سال یعنی  48ناسان وزارت نیرو، مصوبه سال کارش

لیتر بر ثانیه در هشت ماه از سال  7۵۵میلیون مترمکعب در سال یعنی  ۵.۹درصد کاهش پیدا کرد و مقرر شد که  ۹۵تخصیص به 

داند و به هیچ وجه زیر بار آن  ی این تصمیم وزارت نیرو را یک تصمیم غیرکارشناسی میستاد مردم: اسفندیاری تأکید کرد".ببرند

ها  ای استان گلستان در تیرماه سال جاری دبی آب سرچشمه آمده توسط آب منطقه عمل های به گیری نخواهد رفت؛ چراکه با اندازه

ایم و  به همین جهت به لحاظ حقوقی وکیل گرفته. انیمد لیتر بر ثانیه است و لذا اندک آب باقیمانده را سهم طبیعت می 77

دنبال ابطال مجوز هستیم هم  هم از طریق دیوان عدالت به. ایم و در حال پیگیری حقوقی موضوع هستیم شکایاتی را به ثبت رسانده

ند حقابه در اختیار داریم دولت وقت این آب را به مردم فروخته است و ما س 75۹۵علت این که در سال  از طریق دادگاه عمومی به

آباد کتول به  های علی همچنین از طریق سازمان بازرسی کل کشور پرونده انتقال آب از سرشاخه. ایم اکنون طرح دعوی کرده و هم

محیطی زیر  هایی در چنین وسعتی باید مطالعات زیست های توسعه چنین پروژه کنیم چراکه طبق قانون برنامه شاهرود را دنبال می

محیطی است و همچنین طبق قوانین سازمان  ظر سازمان محیط زیست را داشته باشند، اما این پروژه فاقد ارزیابی زیستن

ای دیگر ممنوع و  ای که خودش دچار تنش شدید آبی است به حوضه المللی یونیسکو و قوانین ملی انتقال آب از حوضه بین

 .ان گلستان در وضعیت تنش آبی استغیرقانونی است و بنابر گزارشات وزارت نیرو است

اکنون  هم. آباد کتول با شاهرود مشخص نبودن مرز سیاسی است یکی از مشکالت اصلی حوضه جنوب شرقی علی": وی تأکید کرد

ها در حوضه  ها در نقشه تقسیمات سیاسی وزارت کشور تمامی چشمه برابر مستندات و با جانمایی مختصات جغرافیایی چشمه
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ها را مکلف به تعیین مرز  تقسیمات کشوری وزارت کشور کلیه استانداری 77طبق قانون ماده . گلستان قرار دارد جغرافیایی

دنبال  جغرافیایی کرده است؛ بنابراین ستاد مردمی جلساتی را با فرمانداری و استانداری گلستان و منابع طبیعی داشته است و به

آباد هستیم که این مشکالت برای همیشه حل شود و ما دیگر  ع طبیعی جنگل شیرینپیاده کردن مرز استان و تغییر تحول مناب

، 7۵7، ۵4همچنین مواردی از نقض قانون ازجمله ماده . برگ هیرکانی این منطقه نباشیم های پهن شاهد تعدی و تعرض به جنگل

 ".شود که در حال پیگیری جدی هستیم قانون مدنی در این طرح دیده می 7۵0و  7۵۵

های اجتماعی دوبار در شورای تأمین استان گلستان مطرح شده  علت تنش الزم به ذکر است که طرح به": اسفندیاری در پایان گفت

کند و التزام به  کار را تنها در چارچوب قانون پیگیری می های زرین گل ستاد مردمی بازگشت سرچشمه. و به تصویب رسیده است

 /".ن وزارت نیرو تدبیر به خرج دهند و خدایی ناکرده ما شاهد حوادثی ازجمله بلداجی نباشیمقانون دارد و امیدواریم مسئوال

/news/fa/ir.iana.www//:http557۵7D%/۵%80%DA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/fa/news/33491/%D9%86%DA


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 ارم مرداداهم اخبار کشاورزی هفته چه 

 

989 
 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان - ۵۹۶۰مرداد  ۵۹: تاریخ

  کشت فراسرزمینی تهدید یا فرصت؟کشت فراسرزمینی تهدید یا فرصت؟

کشت فراسرزمینی از جمله راهکارهای کاهش واردات مواد غذایی است که :رئیس سازمان نظام مهندسی و منابع طبیعی گفت

 .بایستی در داخل مورد توجه قرار گیرد

اقتصادی گروه صنعت، تجارت و کشاورزی رنگار احمد کبیری رئیس سازمان نظام مهندسی و منابع طبیعی کشور در گفتگو با خب

با توجه به بحران شدید منابع آبی و واردات مواد : با اشاره به وضعیت کشت فراسرزمینی اظهار داشت باشگاه خبرنگاران جوان،

ده ها الزم است که راهکارهایی در جهت بحران آبی کشور و افزایش ضریب اطمینان امنیت غذایی کشور به کار گرفته غذایی و نها

در کشورهای دیگر جدای کار زراعت و . کشت فراسرزمینی از جمله راهکارهای کاهش واردات مواد غذایی است: وی افزود.شود

تور کار قرار گیرد که هم اکنون الزم است که تولید جو، ذرت و سایر علوفه های باغداری تولید آبزیان و دامپروری در باید در دس

 .دامی در کشت فراسرمینی تولید شود

سالها از تصویب این طرح از سوی هیئت وزیران می گذرد ، اما : کبیری با بیان اینکه کشت فراسرزمینی مغفول مانده، گفت

 .د این طرح مورد توجه قرار نگرفته استمتاسفانه تا به امروز آنچنان که باید و شای

منسجم باید راهکارهایی از قبیل خرید تضمینی محصول،ضوابط گمرکی کاال برای اطمینان  دولت طی آیین نامه ای : وی ادامه داد

ی به این طرح بخشیدن به سرمایه گذارانی که قصد فعالیت در خارج از کشور را دارند، به کار گیرند تا سرمایه گذاران رغبت بیشتر

چندین بار به : رئیس سازمان نظام مهندسی و کشاورزی منابع طبیعی در خصوص نقش سازمان در این امر بیان کرد.داشته باشند

 .مسئوالن امر گفته ایم که سازمان نظام مهندسی می تواند در تامین نیروی انسانی کارآمد به کمک دولت و سرمایه گذاران بیاید

در حال حاضر به سبب محدودیت منابع : ه مخالفان کشت فراسرزمینی در جهت وابستگی به بیگانگان عنوان کردکبیری با اشاره ب

آبی و جمعیت کنونی با مشکالتی مواجه هستیم که خوشبختانه در سه سال اخیر با تالش دولت تدبیر و امید، وزارت جهاد 

کشاورزی به منفی سه میلیارد دالرکاهش یافته است که این امر بیانگر  میلیارد دالر 8کشاورزی و بهره برداران تراز تجاری منفی 

 .میلیارد دالر نیازهای وارداتی را توانستهایم با تولیدات داخلی تامین نماییم ۹آن است که 

زمند آن واقعیت مطلب آن است که به سبب تغییر شرایط اقلیمی و کاهش بارندگی ها ، منابع پایه نیا: وی در ادامه یادآور شد

در دستور کار  هستیم که بخشی از نیاز کشور را از طرق دیگر تامین نماییم که بدین منظور برنامه هایی به سبب افزایش بهره وری 

در داخل : رئیس سازمان نظام مهندسی و منابع طبیعی در خصوص لزوم توجه به افزایش بهره وری اظهار داشت.قرار گرفته است

ی در جهت افزایش بهره وری به کار گرفته شود ضمن آنکه در کنار این مسئله به کشت فراسرزمینی که می کشور باید برنامه های

 .تواند کاهش وابستگی خرید مستقیم کاال و افزایش اشتغال را در بر داشته باشد مورد توجه قرار گیرد

و بوم مشکل آب و خاک ندارند،اقدام به خرید و در حال حاضر برخی از کشورهای بزرگ که در محدوده داخلی مرز : وی تصریح کرد

اجاره زمین در سایر کشوها و درنهایت کشت فراسرزمینی نموده اند که از این رو الزم است کشت فراسرزمینی در کشور ما در کنار 

 .به همراه داشته باشد بهره وری در داخل مورد توجه قرار گیرد چرا که این امر می تواند کاهش وابستگی به کاالهای دیگر کشور را

/news/fa/ir.yjc.www//:http۹45۹7۵۵A%DA%/۵ 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 ایرنا ۹۵/۵2/۵۹۶2 :تاریخ خبر

  دولت یازدهم به باروری صنعت و کشاورزی اعتقاد راسخ دارد دولت یازدهم به باروری صنعت و کشاورزی اعتقاد راسخ دارد : : واعظی واعظی 

دولت یازدهم به باروری صنعت و کشاورزی به عنوان : ود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفتمحم -ایرنا  -ساوه 

 . موتور محرک اقتصاد کشور اعتقادی راسخ دارد

به گزارش ایرنا ، محمود واعظی شنبه شب در نشست مشترک شورای اداری شهرستان های ساوه و زرندیه در سالن اجتماعات 

استان مرکزی به ویژه شهرستان های ساوه و زرندیه استعدادهای بی نظیری در حوزه صنعت و کشاورزی : فزودفرمانداری ساوه ا

 .دارند که باید با بررسی های کارشناسانه زمینه رونق اقتصادی را در این خطه فراهم کرد

دو حوزه صنعت و کشاورزی می تواند به  مهمترین دغدغه دولت یازدهم ثبات پایدار اقتصادی و رفع بیکاری است که: وی ادامه داد

 .خوبی در افزایش نرخ اشتغال و تحول اقتصادی نقش آفرینی کند

دولت میراث دار برخی از چالش ها و نابسامانی های اقتصادی گذشته است و باید با : وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات بیان کرد

 .صنعت و کشاورزی، در راستای توسعه همه جانبه کشور گام برداشتنسخه شفابخش اقتصاد مقاومتی و رونق تولید در بخش 

تزریق سرمایه در گردش توسط دولت به واحدهای کوچک و متوسط صنعتی یکی از راهکارهای خروج از رکود : واعظی تصریح کرد

 .و شتاب در تحول اقتصادی کشور است که باید استمرار داشته باشد

با حمایت و مشارکت دولت یازدهم سه هزار بنگاه صنعتی و اقتصادی کشور احیا می : ت عنوان کردوزیر ارتباطات و فناوری اطالعا

 .شوند و اشتغال زایی با سرعت عمل بیشتری پیگیری می شود

تراز تجاری کشور و رشد صادرات خارجی نشان از حرکت صحیح دولت یازدهم در راستای عمل به اصل اساسی اقتصاد : وی افزود

دولت تدبیر و امید در نخستین گام دوران حیات خود پس از مهار تورم، رونق اقتصادی مبتنی بر کار و : واعظی گفت.استمقاومتی 

مهارت آموزی و تولید محتوا در فضای مجازی : وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات تصریح کرد.تولید را در برنامه های خود قرار داد

ی یکی از موفقیت های حوزه فناوری اطالعات در کشور است که با رونق اقتصادی نیز ارتباطی با بهره گیری از دانش و توان بوم

میلیارد ریال در یک سال اخیر در حوزه زیر ساخت های فناوری اطالعات استان  7۵۵یک هزار و : وی ادامه داد.تنگاتنگی دارد

 .مرکزی سرمایه گذاری شده است

 عده های خود پایبند استدولت تدبیر و امید در عمل به و*** 

دولت تدبیر و امید با اتخاذ سیاست های منطقی و کارشناسی در عمل : نماینده عالی دولت در استان مرکزی نیز در سخنانی گفت

 .به وعده های خود پایبند است

روحیه نشاط و شادابی در دولتمردان با سعی و اهتمام خود به دنبال ایجاد رونق اقتصادی و تثبیت : محمود زمانی قمی بیان کرد

تاریخ و تمدن ایران اسالمی بدون برجستگی های تاریخی و فرهنگی خطه ساوه و زرندیه معنا ندارد و : وی ادامه داد.جامعه هستند

 .پرورش مفاخر و بزرگان عرصه علم و ادب نگین ارزشمند این دو شهرستان است

زشمند تاریخی و فرهنگی خطه ساوه و زرندیه ظرفیت بی نظیری برای بسیاری از جاذبه های ار: استاندار مرکزی تصریح کرد

سرمایه گذاری در صنعت گردشگری است و اقتصاد صنعتی این دو شهرستان نیز نوید بخش آینده ای روشن برای استان مرکزی و 

 .کشور محسوب می شود

 ساوه و زرندیه سرزمین فرصت های طالیی است*** 

این دو شهرستان به واسطه بهره مندی از ظرفیت : یه در مجلس شورای اسالمی نیز در سخنانی گفتنماینده مردم ساوه و زرند
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 .های مختلف اقتصادی و صنعتی به عنوان سرزمین فرصت های طالیی کشور مطرح است

اجرای  کمبود آب برای توسعه صنعتی و کشاورزی مهمترین چالش این دو شهرستان است که با: محمدرضا منصوری بیان کرد

 .طرح های آبرسانی می توان این معضل را برطرف کرد

زرندیه به عنوان یکی از مطالبات جدی شهروندان این دو شهرستان  -ساوه  -اجرای عملیات خط سریع السیر تهران : وی افزود

 .است که می تواند اقبال سرمایه گذاران را برای توسعه فعالیت های اقتصادی دو چندان کند

امکانات و خدمات فرمانداری ویژه در شهرستان ساوه نیازمند بازنگری : مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسالمی افزودنماینده 

 .است و امید است در سفر هیات دولت به استان مرکزی، در این حوزه نیز تصمیم های ارزشمندی اتخاذ شود

 ذاری خارجی دارد دولت تدبیر و امید اهتمام ویژه ای در امر سرمایه گ*** 

دولت یازدهم اهتمام ویژه ای در امر سرمایه گذاری خارجی و بهره گیری از توان : معاون استاندار مرکزی و فرماندار ساوه گفت

 .بومی در تولید و اقتصاد کشور دارد

ز توان کار و سرمایه نخستین شهرک سرمایه گذاری خارجی استان مرکزی با هدف تسریع در بهره گیری ا: محمد بهاروند افزود

 . ایرانی در بازارهای خارجی شکل گرفته است

شهرستان های ساوه و زرندیه به عنوان نگین شهرهای مرکزی ایران به واسطه مجاورت در مناطق ویژه اقتصادی در : وی ادامه داد

 . بهره گیری از ظرفیت های سرمایه گذاری خارجی مزیت بالقوه ای دارند

برخی از هیات های تجاری و اقتصادی به منظور سرمایه گذاری در بخش های مختلف همچون انرژی و صنعت : بهاروند بیان کرد

مگاواتی  ۵۵۵در دوران پساتحریم برای سرمایه گذاری در این شهرستان ها اعالم آمادگی کرده اند که راه اندازی نیروگاه یک هزار و 

 .ساوه و پاالیشگاه خون زرندیه از این جمله است

واحد صنعتی کوچک و بزرگ را در خود جای داده  ۹۵۵شهر صنعتی کاوه به عنوان بزرگترین شهر صنعتی کشور بیش از : وی افزود

 .که ارزش افزوده این واحدهای صنعتی، سهم قابل توجهی در رونق اقتصادی کشور دارند

 برخورداری روستاهای زرندیه از اینترنت پرسرعت امری ضروری است*** 

برخورداری روستاهای این شهرستان از اینترنت پرسرعت در رونق اقتصادی و : اندار شهرستان زرندیه نیز در سخنانی گفتفرم

 .کاهش مهاجرت نقش دارد

این شهرستان ظرفیت ارزشمندی در حوزه صنعت و کشاورزی دارد و به عنوان یکی از بازوهای پرتوان : محمد کردی بیان کرد

 .و سرمایه گذاری است دولت در عرصه اشتغال

توسعه سرمایه گذاری خارجی در زرندیه در دوران پسابرجام رونقی مضاعف گرفته و سرمایه گذاران مختلفی برای : وی ادامه داد

 . اجرای طرح های اقتصادی به این شهرستان سفر کرده اند

، چند (عج)ن در حال احداث بیمارستان ولیعصروزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در سفر یک روزه به استان مرکزی از ساختما

واحد تولیدی و صنعتی، حوزه علمیه خاتم االنبیا بازدید کرد و در شورای اداری شهرستان های ساوه و زرندیه ، محالت، خمین و 

 .دلیجان حضور یافت

 .قلب ایران قرار داردشهرستان در  7۵هزار نفر جمعیت،  777هزار هکتار وسعت و یک میلیون و  ۵۵استان مرکزی با 

 .هزار نفر جمعیت دارد ۵0۵شهرستان ساوه به عنوان دومین کانون جمعیتی استان مرکزی بیش از 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 ایرنا ۵1/۵2/۵۹۶2 :تاریخ خبر

  اجرای رهنمودهای رهبری را محور اقتصاد قرار دهیم اجرای رهنمودهای رهبری را محور اقتصاد قرار دهیم : : محروم کشورمحروم کشور  مناطقمناطقوسعه روستایی وسعه روستایی معاون تمعاون ت

معاون توسعه روستایی مناطق محروم کشوربا بیان اینکه باید کاری کنیم که روستاییان از کار خود درآمد داشته باشند  -ایرنا  -اهواز 

بر این اساس اجرای رهنمودهای مقام معظم رهبری را محور اقتصاد  باید سهولت اداری و مالی را برای مردم فراهم کنیم و: گفت

 . قرار دادیم

به گزارش ایرنا ابوالفضل رضوی عصر چهارشنبه در نشستی با فرمانداران و مدیران دستگاه های دولتی استان خوزستان در سرسرای 

دهک جامعه  ۵: شود نه از یارانه نقدی اظهار کرد شهید رجایی استانداری خوزستان با بیان اینکه تولید ثروت از کار حاصل می

 .روستایی ما در حال حاضر در حاشیه نا امن زندگی می کنند

این لباسها نیز عمدتا وارداتی : هزار میلیارد تومان گردش پولی لباس وجود دارد افزود 75۵رضوی با بیان اینکه در کشور ما ساالنه 

 .را به روستاها سوق دهیم است و به همین دلیل باید این تولیدات

باید تولید مواد غذایی و پوشاک را در هر یک از روستاها برنامه ریزی : معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور ادامه داد

 .نماییم و با ایجاد اشتغال مهاجرت را از روستاها کاهش دهیم

مردم روستایی : بخش شعیبیه شوشتر انجام داد تصریح کرد وی با اشاره به بازدیدی که از روستاهای استان خوزستان به ویژه

 .خوزستان مردم بزرگی هستند که ما حق آنها را ادا نکردیم

درصد  0۵چرا باید وضعیت معیشت روستاییان خوزستان که روی نعمت آب زندگی می کنند اینگونه باشد و : رضوی گفت

 .روستاییان از آب مصرفی محروم باشند

: ستایی و مناطق محروم کشور با اشاره به اینکه در روستاهای کشور ما سه مشکل عمده وجود دارد، تصریح کردمعاون توسعه رو

 .نخست نداشتن درآمد کافی روستاییان برای زندگی و نداشتن اشتغال جوانان تحصیل کرده روستا است

در همین مسائل آموزش و پرورش چرا : و افزودوی مشکل دیگر را تبعیض در ارائه خدمات بین روستاییان و شهرنشینان دانست 

 .باید یک روستایی نتواند رشته تحصیلی مطلوب خود را ادامه دهد

آموزش به : رضوی با بیان اینکه آموزش در روستاها در کل کشور توسط دستگاه ها و آموزش و پرورش انجام نمی شود، تاکید کرد

 .رار گیردروستاییان باید در دستور کار همه دستگاه ها ق

نداشتن رتبه یک در کنکور از میان روستاییان، یعنی نداشتن عدالت : معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور بیان کرد

 .آموزشی در کشور و باید آموزش و پرورش این عدالت آموزشی را برقرار کند

به نظام برنامه ریزی کشور است چرا که  عامل دیگر در تبعیض، نحوه ارائه خدمات است که این مشکل مربوط: رضوی گفت

 .مرکزمحور است و در ارائه خدمات به روستاییان مشکل دارد

این نیاز از سوی مسئوالن : وی سومین مشکل روستاهای کشور را نیاز روحی روانی روستاییان و عشایر به احترام دانست و گفت

 .نادیده گرفته شده است

در شوراهای اسالمی شهرها اعضا حق جلسه دریافت می : وم کشور در این خصوص تصریح کردمعاون توسعه روستایی و مناطق محر

کنند اما در شوراهای اسالمی روستاها حق جلسه ای وجود ندارد که باید نگاه ما به روستا و روستاییان تغییر یابد چرا که در غیر 

 .این صورت امکان توسعه روستا وجود ندارد

ه فرایندی مسمتر، متوازن، همه جانبه، درونزا و تحول آفرین است که باید به این شکل به توسعه روستایی توسع: رضوی ادامه داد
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بی نظیر بود اما اکنون متاسفانه این  ۹۵و  ۹8فرهنگ تعاون و همیاری در روستاهای کشور در سال های : وی یادآور شد.فکر کنیم

 .کاهش یافته است که باید آن را تقویت کرد فرهنگ تعاون به دلیل مسائل معیشتی و دیگر خدمات

خانوار و  ۵۵۵روستا دارای بیش از  ۹۵روستا وجود دارد که چهار هزار و پنج روستا دارای سکنه،  7۵7هزار و  0در استان خوزستان 

 .خانوار است 7۵۵روستا دارای بیش از  70
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فودپرس ۵۹۶2مرداد ماه  ۵2دو شنبه 

  ذخایر استراتژیک کاالهای اساسی کاهش یافتذخایر استراتژیک کاالهای اساسی کاهش یافت

 .معاون وزیر جهادکشاورزی از کاهش ذخایر استراتژیک کاالهایی اساسی در کشور خبر داد <مواد غذایی

به دستور وزیر جهاد کشاورزی، میزان : گفت کاهش میزان ذخایر استراتژیک شکر، روغن و برنج در کشور علی قنبری در خصوص

هزار تن کاهش یافته است ضمن اینکه میزان این ذخایر درباره برنج و روغن نیز از  740هزار تن به  5۵۵ذخایر استراتژیک شکر از 

 .هزار تن رسیده است 7۹۵هزار تن به  5۵۵

زمانی که ما : یل این مسئله را عالوه بر حمایت از تولید داخل، باال بودن هزینه نگهداری این محصوالت اعالم کرد و گفتقنبری، دل

 .کردیم تحریم بودیم، به بازارهای جهانی اعتمادی نبود و به همین دلیل باید در میزان ذخایر استراتژیک کشور دقت می

توانیم اقدام به واردات  ها، شرایط بهتری فراهم شده و ما هر زمان که بخواهیم می تنش اما در حال حاضر با کاهش: وی ادامه داد

 .این محصوالت کنیم؛ بنابراین نیازی نیست که میزان زیادی از آنها را وارد و با هزینه باال نگهداری کنیم

=Id?aspx.Post/ir.essfoodpr//:http۵۹7۵۹8d۵b۵8d7۵8a 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=951958d2b98d498a


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 ارم مرداداهم اخبار کشاورزی هفته چه 

 

987 
 

 نهاده 

 آیانا - ۵۹۶۰مرداد  ۵۹: تاریخ

  کود کشاورزی گران شدکود کشاورزی گران شد

 .کار از افزایش قیمت کود طی چند روز گذشته خبر داد نماینده بخش خصوصی کشاورزان گندم

 .ذشته خبر دادکار از افزایش قیمت کود طی چند روز گ نماینده بخش خصوصی کشاورزان گندم

با وجود اینکه تمام مسئوالن وعده : وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت رئیس بنیاد ملی توانمندسازی گندم امروز در گفت

 .ثبات قیمت در کود را به کشاورزان داده بودند، اما متأسفانه به آن عمل نکردند

امروز مشکالت : ها وابسته است، افزود شدت به تغییر نرخ نهاده کشاورزان بهمحمدی، با اشاره به اینکه زندگی و معیشت  علی خان

شان را چند  های شان گذاشت و مصائب و نگراتنی ای بر دوش گیر کشاورزان است که باال رفتن قیمت کود، بار اضافه بسیاری گریبان

هزار تومان در بازار  ۹۹ار تومان قیمت داشت، اکنون هز ۹۵به گفته وی، هر بسته کود سوپرفسفات تریپل که پیش از این .برابر کرد

 4۵هزار تومان به  0۵آمونیوم از  تومان، کود فسفات دی ۹۵۵هزار و  58هزار تومان به  5۹همچنین کود اوره از . رسد به فروش می

 .هزار تومان رسیده است 4۹هزار تومان به  ۹۹هزار تومان و سولفات پتاسیم از 

ویژه مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی، پیش از این گفته  ر حالی است که مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی بهتمام این اتفاقات د

 ./بودند که در سال جاری افزایشی در قیمت کود نخواهیم داشت
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 نهاده  
 آیانا - ۵۹۶۰مرداد  ۵۹: تاریخ

درصدی مصرف کودهای شیمیایی طی چهار درصدی مصرف کودهای شیمیایی طی چهار   7۵7۵رشد رشد / / های اروپایی کلید خوردهای اروپایی کلید خورد  اخذ نمایندگی برای ورود بهترین نهادهاخذ نمایندگی برای ورود بهترین نهاده

  ماهه گذشتهماهه گذشته

یی با کیفیت و توسط خدمات حمایتی کشاورزی، ورود نهادهایی چون کود، بذر و سموم شیمیا "سینجنتا"با اخذ نمایندگی شرکت 

 .تحت برندهای خاص کلید خورد

توسط خدمات حمایتی کشاورزی، ورود نهادهایی چون کود، بذر و سموم  "سینجنتا"با اخذ نمایندگی شرکت 

 .شیمیایی با کیفیت و تحت برندهای خاص کلید خورد

هایی  در راستای توزیع نهاده: این خبر گفت وگو با خبرنگار ایانا با اعالم مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی امروز در گفت

 .های بزرگ تولیدکننده وارد قرارداد شدیم دار با شرکت چون بذر، کود و سم کیفیت

اخذ شده و قرار است از سایر  "سینجنتا"کش تاپیک از شرکت  تازگی نمایندگی انحصاری فروش سم علف به: یزدان سیف افزود

 .دات محصوالت باکیفیت و تحت برند داشته باشیمکشورهای اروپایی و مطرح دنیا وار

 .شود، محصوالت باکیفیت به کشور وارد شود اخذ نمایندگی این دست برندهای موفق باعث می: وی خاطرنشان کرد

هزار  0۵۵طی چهار ماهه نخست سال جاری : سیف درباره میزان مصرف کودهای شیمیایی ظرف چهارماهه سال جاری ادامه داد

 .درصدی داشته است 7۵هزار تن بوده رشد  7۹7یمایی به فروش رفته است، در حالی که نسبت به مدت مشابه گذشته تن کود ش

های خوزستان،  نوع رسید و بیشترین مصرف مربوط به استان 75تعداد انواع کودهای شیمیایی نیز از پنج به : وی تصریح کرد

 .مازندران و فارس است

 تن کود شیمیایی هزار 337مصرف یك میلیون و 

هزار تن کود  057یک میلیون و  75۵7 - ۵۹ماهه سال زراعی  7۵در : مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی یادآور شد

درصدی  77هزار تن بود که رشد  7۵۵شیمیایی به مصرف رسید، در حالی که در مدت مشابه گذشته میزان مصرف یک میلیون و 

 .در این مدت مشهود است

های روغنی تدارک شده که در مقایسه با سال گذشته از  تن بذر دانه 5۹۵تاکنون : باره میزان بذور مصرفی نیز تأکید کردسیف در

 .درصدی برخوردار است 4۹رشد 

درصدی نسبت  7۹هزار تن بذر گندم و جود خریداری شده که رشد  58۵برای مهرماه سال جاری نیز : وی در پایان اظهار داشت

 ./ه گذشته داردبه مدت مشاب

/news/fa/ir.iana.www//:http55777D%/8%A4%D8 
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 نهاده  
 خبرنگاران جوان - ۵۹۶۰مرداد  ۵۶: تاریخ

  مصرف سموم تکنیکال در کشور یک ششم اروپامصرف سموم تکنیکال در کشور یک ششم اروپا

کیلوگرم  7ف سم در دنیا در واحد سموم تکنیکال به ازای هر هکتار متوسط مصر:معاون فنی و کنترل سازمان حفظ نباتات گفت

 .گرم معادل یک ششم مصرف سم در اروپا است 4۵۵است که این رقم در ایران 

اقتصادی باشگاه  گروهاورزی صنعت، تجارت و کشیحیی ابطالی معاون فنی و کنترل سازمان حفظ نباتات در گفتگو با خبرنگار 

سازمان حفظ : با اشاره به نگرانی مردم در خصوص سموم باقی مانده بر روی محصوالت کشاورزی اظهار داشت خبرنگاران جوان،

و در عین حال برنامه های افزایش سالمت و نباتات در درجه اول وظیفه کنترل عوامل خسارت زا بر روی محصوالت زراعی و باغی 

 .کیفیت محصول را به عهده دارد

کیلوگرم است که این رقم در ایران به ازای هر  7متوسط مصرف سم در دنیا در واحد سموم تکنیکال به ازای هر هکتار : وی افزود

 .گرم معادل یک ششم مصرف سم در اروپا است 4۵۵هکتار 

های سموم در سراسر کشور از جمله راهکارهای  تجاری سموم،تولید سم با کیفیت، ساماندهی فروشگاهثبت برندهای : ابطالی گفت

سازمان حفظ نباتات برای حفظ سالمت محصوالت کشاورزی است تا مردم در خصوص سموم باقی مانده بر محصوالت باغی و 

 .گیاهی دیگر نگرانی نداشته باشند

در سال اقتصاد مقاومتی یکی از پروژه های سازمان حفظ نباتات، تامین و تدارک : کرد معاون فنی سازمان حفظ نباتات تصریح

توسعه سطح کنترل غیر شیمیایی و غیر بیولوژیک است که پس از تامین اعتبار، سطح کنترل بیولوژیک را در مقایسه با سال 

ر محصوالت گلخانه ای و تازه خوری جایگاه درصد افزایش خواهیم داد ،ضمن آنکه سطح کنترل غیر شیمیایی د 7۵۵گذشته به 

  .ویژه ای دارد

/news/fa/ir.yjc.www//:http۹47۵7۵۵D%/۵%8۹% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/5740102/%D9%85%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 ارم مرداداهم اخبار کشاورزی هفته چه 

 

911 
 

 نوغان داری

 خبرنگاران جوان - ۵۹۶۰مرداد  ۵1: تاریخ

  صنعت نوغانداری جانی تازه می گیردصنعت نوغانداری جانی تازه می گیرد

 .ه ریزی مناسب و همگرایی میان دستگاه های مربوطه می توان مجددا دوران شکوفایی صنعت نوغانداری را احیا کردبا برنام

روزگاری صنعت نوغانداری به عنوان یکی از  ران جوان،اقتصادی باشگاه خبرنگاگروه صنعت، تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار 

فعالیت های درآمد زا در بخش کشاورزی مطرح بود که متاسفانه رکود بازار فرش ابریشم و صادرات آن موجب شد که بسیاری از 

 .نوغانداران از این صنعت روی برگردانند

مجددا  ی مناسب و همگرایی میان دستگاه های مربوطه می توان براین اساس، بسیاری از کارشناسان برآن باورند با برنامه ریز

 .دوران شکوفایی این صنعت را احیا کرد

صنعت، تجارت و در این راستاعلی اصغر داداش پور رئیس مرکز توسعه نوغانداری وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار 

 ۵0در سال جاری : با اشاره به وضعیت صنعت نوغانداری در کشور اظهار داشتاقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، روه گ کشاورزی

 .استان در عرصه نوغانداری مشغول به فعالیت هستند

درصد  ۵۵ان شمالی،اصفهان و آذربایجان شرقی بیش از استان های گیالن، مازندران،خراسان رضوی، گلستان، خراس: وی افزود

 .صنعت نوغانداری را به خود اختصاص داده اند به گونه ای که باالترین تولید پیله در این استان ها انجام می شود

مشغول به این استان  ۵0از مجموع : داداش پور با بیان اینکه ایجاد صنعت نوغانداری در نقاط مختلف کشور امکان پذیر است، گفت

را  عرصه تنها تولید پیله ابریشم به سبب عدم مراقبت های الزم در دو استان عملیاتی نشد که این امر بیانگر آن است که نوغانداری 

 .باید یک شغل مکمل و جانبی در بخش کشاورزی دانست

 احیای صنعت نوغانداری در دستور کار است***

معاونت امور تولیدات دامی از طریق مرکز توسعه نوغانداری کشور، : اد کشاورزی ادامه دادرئیس مرکز توسعه نوغانداری وزارت جه

 .مصمم به حفظ وضع موجود،احیای صنعت نوغانداری و توسعه آن در مناطق مختلف کشور است

ت در اغلب خاک های با توجه به آنکه کشت درخت تو: وی با بیان اینکه توسعه نوغانداری سرمایه چندانی نمی خواهد، بیان کرد

کشور قابل اجرا است از این رو الزم است که به عنوان تنها غذای مورد نیاز کرم ابریشم در حاشیه انهار، آب راه ها، حاشیه روستاها 

 .کم بازده جوار خانه ها اقدام به کاشت نماییم و اطراف مزارع کشاورزی و زمین های 

  جاریتن نخ خالص ابریشم در سال  742تولید*** 

هزار جعبه تخم  ۵8از رقم : هزار جعبه تخم نوغان نموده ایم، عنوان کرد ۵8داداش پور در خصوص اینکه امسال اقدام به توزیع 

تولید  خالص  تن نخ ابریشم  774تن پیله تر ابریشم برداشت شده که براساس محاسبات صورت گرفته حدود  ۵۵۵نوغان بالغ بر 

در سال جاری تمامی پیله های : نوغانداری با اشاره به مزیت تولید پیله های ابریشم بیان داشترئیس مرکز توسعه .خواهد شد

 .تولیدی توسط بخش غیر دولتی به صورت توافقی از تولیدکنندگان خریداری شد

 درصد اشتغال صنعت نوغانداری را زنان تشکیل می دهند 32*** 

هزار تومان از نوغانداران به صورت نقدی  ۵7کیلو پیله تولیدی با قیمت بالغ بر  امسال به طور متوسط هر: وی در ادامه یادآور شد

 .تومان است 07۵هزار و  70تضمینی هر کیلو پیله ابریشم  خریداری شد و این درحالیست که قیمت 

 .گفتنی است که این امر را باید یک غنیمت شمرد چرا که هیچ گونه بار مالی را متوجه دولت نکرده است
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سطح کار در ابتدای :اداش پور با بیان اینکه عرصه نوغانداری به نسبت مشاغل دیگر از ریسک کمتری برخوردار است، عنوان کردد

روز به اتمام می رسد که این امر موجب شده که ریسک تولید در عرصه نوغانداری در مقایسه  7۹سال در مدت زمان محدود حدود 

 .با برخی مشاغل کشاورزی کمتر باشد

درصد اشتغال  0۵در این عرصه بیش از : وی با اشاره به آنکه امکان اشتغال در این عرصه برای عموم جامعه امکان پذیر است، گفت

 .مربوط به زنان است به انضمام آنکه کودکان و کهنساالن نیز در کنار عوامل تولید اقدام به پرورش کرم ابریشم می کنند

 تن پیله تر تولید شد 002***

هزار خانوار در حوزه  78بالغ بر : صنعت نوغانداری وجه خانوادگی دارد، اظهار داشت ئیس مرکز توسعه نوغانداری با بیان اینکه ر

روزه پرورش کرم ابریشم تا  7۹نوغانداری مشغول به فعالیت هستند که معتقدیم صنعت نوغانداری را صرفا نباید به مدت زمان 

له تولیدی کرم ابریشم را باید به عنوان ماده اولیه اشتغال در مجامع روستایی و کشاورزی به لحاظ تولید پیله لحاظ کرد بلکه پی

 .دانست.. ابریشم کشی و تولید ماده اولیه نخ ابریشم و ابریشم در قالی بافی، شال و روسری و

م افزایی بین دستگاه های اجرایی می تواند در طول سال نگاه به صنعت نوغانداری در قالب زنجیره تولیدی و ه: داداش پورادامه داد

 .برای جوامع روستایی ایجاد اشتغال و درآمد زایی حاصل از تولیدات را به همراه داشته باشد 

تن پیله تر تولید  ۵۵۵تن و امسال  ۵۵7سال گذشته : وی با بیان اینکه در طول این سالها صنعت نوغانداری رو به زوال بوده، افزود

 .امر بدان معناست که فرصت های زیادی را طی سال های اخیر در این صنعت از دست داده ایمشده که این 

تامین نهاده به ویژه تخم نوغان، نهال توت اصالح :رئیس مرکز توسعه نوغانداری با اشاره به اقدامات حمایتی از نوغانداران یادآور شد

 . مردم به این صنعت استشده از جمله برنامه ویژه ما در راستای تشویق و ترغیب 

 توزیع نهال توت اصالح شده در دستور کار است*** 

تولید نهال توت اصالح شده و همچنین ایجاد توتستان ها در قالب کشت های نواری و ترکیبی با : داداش پور در ادامه یادآور شد

 .ستان ها به شمار می رودسایر مشاغل کشاورزی به ویژه چای از جمله برنامه های ما در راستای احیای توت

بنا براین است که پروژه تولید نهال اصالح شده : وی با بیان اینکه تولید نهال اصالح شده را از سال گذشته آغاز نموده ایم، بیان کرد

ال اصالح شده با پیش بینی یک میلیون اصله را که از سال گذشته آغاز نموده ایم با بهره گیری از اعتبارات یارانه ای هر مقدار نه 

 .که تولید کرده ایم از بهمن ماه سال جاری به صورت رایگان در محل نهالستان ها و میان نوغانداران توزیع کنیم

استمرار بیمه کرم ابریشم و اعطای تسهیالت بانکی در بین نوغانداران در راستای کاهش : رئیس مرکز توسعه نوغانداری ادامه داد

 .است که امسال به اجرا درآمده است ریسک از جمله برنامه هایی

 آموزش نوغانداران افزایش بهره وری را به همراه دارد*** 

آموزش و ترویج یافته های نوین با : داداش پور با اشاره به تاثیر آموزش و ترویج یافته های نوین در افزایش بهره وری تاکید کرد

هره وری و تولید پیله تاثیر بسزایی داشته باشد چرا که طی این سال ها شاهد استفاده از تجارب سایر کشورها می تواند در افزایش ب

 .خال نیروی انسانی در این عرصه هستیم

یکی از محورهای برنامه ای توسعه این صنعت نگاه ویژه به مقوله آموزش و توانمند سازی : این مقام مسئول در ادامه تصریح کرد

 .تواند افزایش بهره وری و تولید پیله به ازای هرجعبه تخم نوغان را به همراه داشته باشداست که می  کارشناسان و نوغانداران 
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 گزارشات جهانی

 فارس - ۶۰/۵۰/۵۲:  تاریخ

ازارهای جهانی کارشناسان کشاورزی پاکستان اعالم کردند این کشور به زودی با ازارهای جهانی کارشناسان کشاورزی پاکستان اعالم کردند این کشور به زودی با نارنگی بدون هسته پاکستان در راه بنارنگی بدون هسته پاکستان در راه ب

    ..تولید نارنگی بدون هسته، بازار جهانی این محصول را از آن خود خواهد کردتولید نارنگی بدون هسته، بازار جهانی این محصول را از آن خود خواهد کرد

م کردند این کشور به زودی با تولید نارنگی آباد، کارشناسان کشاورزی پاکستان اعال در اسالم خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار 

 .بدون هسته بازار جهانی این محصول را از آن خود خواهد کرد

از توابع ایالت « لیه»و « توبه تیک سینگ»وزارت کشاورزی پاکستان با تقسیم نهال نارنگی بدون هسته بین کشاورزان منطقه 

 .یش دهندپنجاب از آنان درخواست کرد کشت این محصول را افزا

، تاکنون هیچ کشوری در دنیا میوه بدون هسته به ویژه نارنگی تولید نکرده بنابراین بازار این محصوالت به رادیو پاکستانبه گزارش 

 .صورت انحصاری در اختیار پاکستان خواهد بود

کند و تحقیق  ای کمک زیادی به تولید محصول بیشتر و با کیفیت می عالم کردند کشاورزی هستهکارشناسان کشاورزی پاکستان ا

 .در این زمینه ادامه دارد

 .های کشاورزی ایالت پنجاب به کشت نارنگی بدون هسته اختصاص یافته است هزار هکتار از زمین 7در حال حاضر بیش از 

های زیر کشت این محصول نیز افزایش پیدا خواهد  ادرات نارنگی بدون هسته زمینبا آغاز ص:وزارت کشاورزی پاکستان اعالم کرد

 .کند چندی پیش سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد اعالم کرد برای افزایش صادرات نارنگی با پاکستان همکاری می.کرد

ائه خواهد شد که مسیر افزایش صادرات این محصول و صادر کنندگان نارنگی ار( داران باغ)فائو تسهیالت ویژه برای تولید کنندگان

 .کند به کشورهای مختلف را هموار می

شرکت تولیدات متنوع این محصول از جمله آب  7۹۵یا نارنگی یکی از محصوالت صادراتی مهم پاکستان است که بیش از « کینو»

 .کنند نارنگی و مربا را به کشورهای مختلف جهان صادر می

 .مرکز صادرات کینو است« پنجاب»ایالت  شهر الهور مرکز

 .آب تر از آن و بسیار شیرین است تر و پر ای مانند نارنگی اما بزرگ کینو میوه

صادرات نارنگی پاکستانی به دوبی و سریالنکا آغاز شده و در : گوید مسئول صادرات میوه و مرکبات پاکستان می« وحید احمد»

 .ن به این کشور ها صادر شده استت 48۵کانتینر به وزن  5۵مرحله اول 

نارنگی پاکستانی یک محصول انحصاری است که به روسیه، امارات متحده عربی، افغانستان، ایران، مالزی، اندونزی و سایر کشورهای 

 .ها دارد شود و طرفداران زیادی در این کشور دنیا صادر می

ای در بازارهای  ها، نارنگی و انبه پاکستان جایگاه ویژه ت و از بین میوهنارنگی پاکستانی در انگلیس طرفداران زیادی پیدا کرده اس

شرکت پاکستانی در صادرات نارنگی فعالیت دارند که محصوالت مختلفی از جمله آب نارنگی و  7۹۵بیش از .میوه جهان دارند

 .کنند مربای نارنگی را به کشورهای مختلف صادر می

کستان در اجالس سازمان فائو ضمن مالقات با وزیر بازرگانی ایران خواستار برداشته شدن خرم دستگیر خان وزیر بازرگانی پا

 .محدودیت واردات نارنگی توسط این کشور شد
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 هانیگزارشات ج
 آیانا - ۵۹۶۰مرداد  ۹۵: تاریخ

چرا رشته چرا رشته / / فروختمفروختم  زمینی میزمینی می  برای هزینه تحصیالتم، بادامبرای هزینه تحصیالتم، بادام/ / فریقایی درباره بهبود عملکرد زنان کشاورزفریقایی درباره بهبود عملکرد زنان کشاورزآآتحقیقات پژوهشگر تحقیقات پژوهشگر 

  کشاورزی خواندم؟کشاورزی خواندم؟

دانشگاه برود و سالگی، آرزو داشت تا به  7۵وی در سن . است( 7)، متولد ماالوی(Mphangera Kamanga" )مفانگرا کامانگا"

 .در رشته کشاورزی درس بخواند تا بتواند قدمی برای بهبود عملکرد کشاورزان بردارد

سالگی، آرزو داشت تا به دانشگاه برود و در  7۵وی در سن . است (7)، متولد ماالوی(Mphangera Kamanga) "مفانگرا کامانگا"

 .ملکرد کشاورزان برداردرشته کشاورزی درس بخواند تا بتواند قدمی برای بهبود ع

ویژه زنان را بهبود دهم، به این نتیجه  توانم عملکرد کشاورزان به کردم چگونه می زمانی که به این موضوع فکر می  :گوید وی می

ن و تواند در افزایش بازده زمی کنند می جویی می های روز دنیا و وسایلی که در زمان و انرژی صرفه رسیدم که استفاده ازتکنولوژی

 .هم بازده کاری کشاورزان، مؤثر باشند

. خواند در حال حاضر در سال آخر کارشناسی ارشد زراعت در دانشگاه پرتوریا در آفریقای جنوبی درس می این پژوهشگر آفریقایی، 

زه زنان کشاورز، ویژه در حو پا آفریقا با منابع محدود، به وری کشاورزان خرده گفتنی است، تحقیقات وی، در زمینه بهبود بهره

"مسترکارت"عنوان بخشی از برنامه تحقیقاتی بنیاد پژوهشگران  به
 .، در نظر گرفته شده است(۵)

جوان از کشور ماالوی و کسی که در حوزه   عنوان نماینده به  کشور آفریقایی، ۹7جوانی است که از میان  7۹یکی از  "کامانگا"خانم 

گفتنی است . انتخاب شده است (5)گذاری جوانان آفریقا کند، از سوی شبکه سیاست میهای کشورش را هماهنگ  کشاورزی سیاست

سازی در حوزه کشاورزی و حمایت از زنان و جوانان کشاورز  های یکپارچه تواند برای انجام سیاست وی با کسب چنین نقشی، می

 .های پیش روی آنان بردارد های بیشتری در حل چالش گام

 African Women inزنی بود، که توانست به عضویت مرکز معتبر تحقیقاتی  4۵نگا، یکی از در سال گذشته، کاما

Agriculture and Research Development
 .درآید( پس از اتمام تحصیالت در رشته کشاورزی در دانشگاه کیپ تاون) (7)

وزه کشاورزی در سراسر کشورهای جنوب صحرای های زنان پژوهشگر در ح از برنامه تحقیقاتی این مرکز، افزایش تحقیق و مهارت

 .پا آفریقا، به خصوص زنان تأثیرگذار باشد تواند روی بهبود عملکرد کشاورزان خرده آفریقا است که می

پا در آفریقا،  دلیل اینکه اکثر کشاورزان خرده به": گفت University World Newsاین پژوهشگر در ادامه به گزارشگر سایت 

 ".های پیش روی آنان قرار دهم ، بنابراین من در نظر دارم تا تحقیقات خود را روی زنان کشاورز و چالشزنان هستند

دلیل اینکه زمین کافی و  زنان به. ها در تصرف مردان است ها در آفریقا این است که بیشتر زمین یکی از این چالش": کامانگا افزود

 ".ن وام نیستندواجد شرایط در اختیار ندارند، قادر به گرفت

ها را  گیری خوانی ندارد؛ چراکه در سطح خانواده بیشترین تصمیم به گفته وی، این تضاد، با واقعیتی که در سطح خانواده است، هم

 .دهند های خانواده را هم انجام می های کشاورزی کارهای روزمره و مسئولیت عالوه براین، آنها به غیر از فعالیت. گیرند زنان می

کردم، متوجه شدم که  های کشاورزی در آفریقا فکر می هنگامی که من در مورد روشی برای بهبود فعالیت": نگا خاطرنشان کردکاما

جویی در انرژی و زمان و همچنین باعث افزایش بازده محصول کشاورز به خصوص  هایی روی آورد که سبب صرفه باید به فن آوری

زمین برای مردم . پا در سراسر آفریقا وجود دارد محدودیت منابع در میان کشاورزان خرده: وی معتقد است".برای زنان کشاورز شود

 .های محلی موجود، برای رسیدن به بازده باالتر دارای اهمیت است آوری فقیر محدود است؛ بنابراین استفاده بیشتر از فن 
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توان با  پا و با توجه به این نکته که چگونه می شاورزی خردههای ک این پژوهشگر در تحقیقات خود در دانشگاه پرتوریا، روی سیستم

 .کند استفاده از منابع محلی، خروجی کار را بهبود بخشید، کار می

توانند از  رو هستند، پرسشی که وجود دارد این است چگونه آنها می بسیاری از کشاورزان با کمبود منابع روبه": کامانگا ادامه داد

 "برای بهبود عملکرد محصوالت خود استفاده کنند؟منابع موجود محلی، 

گفتنی است که تحقیقات این پژوهشگر در آفریقای جنوبی تحت نظارت سه سرپرست، یکی در منطقه آفریقای جنوبی و دیگری در 

د دارد و در پا در سراسر آفریقا به شکلی مشابه وجو های پیش روی کشاورزان خرده وی، باور دارد که چالش.شود هلند انجام می

 .های تولید مورد استفاده آنها نیز شبیه به هم است نتیجه روش

ورزی برای نگهداری آب  های خاک سازی سیستم کامانگا، سعی دارد تا مطالعات خود را روی تولید و استفاده از کود آلی و پیاده

و هوا، برای دریافتن چگونگی اثر تغییرات آب و  بینی تغییرات آب سازی پیش های مدل وی از ابزار در همین راستا، .متمرکز کند

تواند برای بهبود تولید محصول در زمان تغییرات آب و هوا به کار  های کشاورزی و این که چه نوع فناوری می هوایی روی سیستم

 .کند رود، در تحقیقات خود استفاده می

رفت، توانایی علمی باالیی  زمانی که به مدرسه می. ولد شده استفرزند خانواده و در روستایی نزدیک کاسونگو مت ۵کامانگا یکی از 

 .وی همچنین می خواست به موفقیت های باالتر برسد. داشت

زمینی، بو  اش را بپردازد، مجبور شد تا با خریداری بادام وارد دبیرستان شد، برای این که کرایه اتوبوس "لیلونگوه"زمانی که وی در 

این در حالی بود که خانواده هیچ پول اضافی نداشت و عالوه بر این حقوق . ی برای خود دست و پا کنددادن آن، و فروش آن شغل

 .قطع شده بود ۵۵۵8کرد، در سال  پدر خانواده که در مخابرات کار می

کنم و تصمیم زمانی که پدر و مادرم فهمیدند که من می خواهم در زمینه کشاورزی فعالیت ": این پژوهشگر آفریقایی تصریح کرد

البته در این راه مادرم بیشتر مشوق . کردند  دارم تا امنیت غذایی هموطنان و زنان کشاورز کشورم را بهبود ببخشم، از من حمایت

رأی یک دوره چهارساله، درخواست کامانگا، برای بورسیه در دانشگاه پذیرفته  (۹)پس از ثبت نام در کالج کشاورزی بوندا".من بود

پس از . نیز داد "مسترکارت"کرد، درخواست خود را به بنیاد  ی که مدارک خود را در دانشگاه کیپ تاون تکمیل میدر حال.شد

پذیرفتن درخواستش، برای ادامه تحقیقات وی در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پرتوریا به وی بورس تحصیلی داده شد؛ این باعث 

 .تر شود ویژه زنان کشاورز نزدیک پا و به ه کشاورزان خردهشد تا به هدف دوران کودکی خود، همان کمک ب

 .اش، به ماالوی برگردد و یک مرکز آموزشی در آنجا تأسیس کند آموختگی کامانگا تصمیم دارد پس از دانش

مشارکت  مند در بخش کشاورزی را تشویق کنم تا در این مرکز حضور یابند و با حضور و خواهم جوانان عالقه می": وی یادآور شد

 ".آنها بتوانم اطالعات خود را به آنها انتقال دهم

هنگامی که من به روستای خود بازگردم، بسیار شور و شوق دارم که در بهبود کشاورزی کشورم و ": این بانوی پژوهشگر تأکید کرد

ستفاده کرده و این که آنها را آگاه خواهم به کشاورزان کمک کنم تا بدانند چگونه از منابع موجود ا روستایم نقش داشته باشم، می

 ".کنم چه اهدافی را در کشاورزی باید دنبال کنند

ام و  زمانی که به روستایم بازگردم، اهالی ازمن خواهند پرسید که چرا من در رشته کشاورزی تحصیل کرده": کامانگا اظهار داشت

شود،  ها خواهم گفت که کشاورزی تنها در مزرعه خالصه نمیرشته و مهندسی و یا رشته دیگری انتخاب نکردم؟ من در پاسخ به آن

های مرتبط با کسب و کار را  گذاری درباره کارآفرینی و سایر فعالیت های سیاست توان در کشاورزی طیف وسیعی از جنبه بلکه می

 ".در نظر گرفت
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ویژه  اختالف نظر است که این موضوع، به پا آفریقایی از لحاظ موضوعات علمی بین محققان و کشاورزان خرده: وی همچنین گفت

 .کند درباره محققان زن بیشتر صدق می

کامانگا به این نکته اشاره کرد که ما برای کمک به توسعه کشاورزی به خصوص بهبود امور زمین و مسائل مالی زنان کشاورز، به 

 .پژوهشگران زن در این حوزه نیاز داریم

تحقیقات من با . های انتخابی، هنوز هم تا حد زیادی به منابع موجود وابسته است کشاورزی و روشهای  فعالیت": وی در ادامه افزود

های جدید را قبول  ها و فناوری کشاورزان تنها زمانی روش. گیرد آگاهی به این نکته که منابع در آفریقا محدود است، انجام می

 ".دهد یجه میها روی زمین نت کنند که واقعاً ببینند انجام آن روش می

همچنین این پژوهشگر در نظر دارد تا مرکزی با هدف مطالعه و تحقیقات روی بذر و عرض با کیفیت آن به کشاورزان محلی همراه 

 .اندازی کند های شغلی برای جوانان راه با فراهم کردن فرصت

دهند، اما به نظر من، محققان آفریقایی با  میبرخی کشاورزان هنوز در برابر تغییر بذر، مقاومت نشان ": کامانگا خاطرنشان کرد

توانند با نشان دادن ارزش کارآیی بذرهای اصالح شده همراه با بازدهی باال، با وجود محدودیت منابع،  استفاده از این فرصت، می

 /".گامی مثبت در راه افزایش محصول خود بردارند

 فرحناز سپهری: ترجمه

 :منبع
/com.universityworldnews.www//:http 

 

 :نوشت پی

پایتخت کشور . زامبیاو شرق  کموزامبیجمهوری ماالوی کشوری است محصور در خشکی واقع در جنوب شرق آفریقا، شمال  -7

 .است لیلونگوه

افرادی که . کند دسترسی به آموزش متوسطه و عالی برای جوانانی که آماده خدمت به جامعه خود هستند، فراهم می این بنیاد، -۵

کنند و همچنین از طریق شرکای بنیاد از نظر مالی، تحصیلی  شوند فرصت تحقیق روی موضوعات خود را پیدا می انتخاب می

 .شوند حمایت می

5- African Network of Youth Policy Experts :های جوانان در  از کارهای این نهاد، بررسی شرایط جوانان و چالش

کوشد تا رفاه و مسائل اجتماعی جوانان درآفریقا با استاندارد سازمان ملل متحد کشور مطابقت داشته  این نهاد می. قاره آفریقا است

 .باشد

در زمینه کشاورزی در جنوب صحرای آفریقا و باال بردن های تحصیلی به زنان پژوهشگر  هزینه این مرکز با دادن کمک -7

 .های علمی آنان، در نظر دارد تا زنان و جوانان به مقام های علمی و دستاوردهای آن در بخش کشاورزی دست یابند مهارت

های  دارای رشته پذیرد و یکی از پنج دانشکده دانشگاه ماالوی که در مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا دانشجو می -۹

 ./ازجمله کشاورزی، محیط زیست و علوم اجتماعی است

/news/fa/ir.iana.www//:http55۹۵7D%/8%D%AA8%D%AD۵%8 
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 گزاشات جهانی
 آیانا - ۵۹۶۰مرداد  ۵۰: تاریخ

  قالقالمبارزه با خشکسالی با پوست پرتمبارزه با خشکسالی با پوست پرت

یک نوجوان اهل آفریقای جنوبی با استفاده از پوست پرتقال موفق به ساخت پلیمر جاذب آب برای نجات گیاهان در برابر 

 .خشکسالی شد

یک نوجوان اهل آفریقای جنوبی با استفاده از پوست پرتقال موفق به ساخت پلیمر جاذب آب برای نجات گیاهان در برابر 

آبی  با توجه به افزایش میانگین دما در تابستان امسال، بیشتر کشورهای آفریقایی با مشکل کم به گزارش یاهو، .خشکسالی شد

توان با مواد به  مبارزه با خشکسالی همیشه نیازمند بودجه و اعتبار دولتی نیست بلکه با کمی خالقیت می. اند جدی مواجه شده

 .بهتر استفاده کرد ارزش و دور ریختنی، از اندک آب موجود در طبیعت اصطالح بی

ساله آفریقایی پس از اعالم آغاز کمپین مبارزه با خشکسالی در آفریقای جنوبی طرح هوشمندانه تولید پلیمر جاذب  70آموز  دانش

 .آب سبک وزن و ارگانیک را معرفی کرد

ن گیاهی را از پوست پرتقال ساکارید به همراه پکتین یا ژالتی درصد پلی 07آموز با هوشمندی تمام موفق شد حدود  این دانش

 .استخراج و سپس با افزودن مقداری پوست گیاه آووکادو پلیمر جاذب آب را تولید کند

اختراع هوشمندانه دختر نوجوان آفریقایی باعث شد تا مسئوالن گوگل از وی برای حضور در نمایشگاه علوم و تکنولوژی زمستان 

 .امسال دعوت به عمل آوردند

شود جذب  یمر گیاهی جاذب آب در اطراف ریشه گیاهان قرار داده شود، بیشترین آبی که از دسترس گیاه خارج میکه پل در صورتی

 .گیرد و به مرور در اختیار ریشه گیاه قرار می پلیمر شده 

/news/fa/ir.iana.www//:http55778D%/۵%8۹% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۵۹۶۰مرداد  ۵۰: تاریخ

کیلوگرم کیلوگرم   ۵77۵77میزان ذرت با کاشت محصوالت پوششی میزان ذرت با کاشت محصوالت پوششی / / افزایش محصول در پی کاشت گیاهان پوششی زراعی در آمریکاافزایش محصول در پی کاشت گیاهان پوششی زراعی در آمریکا

  در هکتار افزایش یافتدر هکتار افزایش یافت

اشت گیاهان پوششی زراعی در در پی ک اخبار دریافتی از کشاورزان، حاکی از آن است که میزان محصوالت کشاورزان آمریکا 

 .دهد هایشان برای چهارمین سال متوالی افزایش نشان می مزرعه

در پی کاشت گیاهان پوششی  اخبار دریافتی از کشاورزان، حاکی از آن است که میزان محصوالت کشاورزان آمریکا 

 .دهد هایشان برای چهارمین سال متوالی افزایش نشان می زراعی در مزرعه

مند به کاشت گیاهان پوششی  کشاورز از سراسر کشور عالقه ۵۵، دوهزار و Illinois Farmer Todayسایت  ش ایانا از وببه گزار

Sustainable Agriculture Research and Education (SARE)های چند سال گذشته بررسی. هستند
نشان از  (7)

 .دهد افزایش این دسته از محصوالت زراعی می

و دانشگاه پوردو  (5)(ASTA)، با کمک (۵)(CTIC)و مرکز فناوری حفاظت و اطالعات  SAREمرکز  ۵۵70ل در ماه مارس سا

(Purdue University )یک نظرسنجی درباره میزان برداشت محصول کشاورزان و کاشت گیاهان پوششی انجام دادند. 

راعی پوششی اشاره کردند، میزان کشت پوششی شان در پی کاشت محصوالت ز کنندگان در نظرسنجی به افزایش محصوالت شرکت

 ۵۵70در سال ( جریب 55۵)هکتار  754شود تا  بینی می رسید و پیش ۵۵7۹در سال ( جریب ۵۵8)هکتار  7۵۵زراعی به حدود 

 .بیان کردند ۵۵77کنندگان در نظرسنجی در می  این ارقام بیش از دو برابر مساحتی است که شرکت. برسد

 7.۵)کیلوگرم در هکتار افزایش  ۵77( بوشل در هر جریب 5.7)طور متوسط  کاشت محصوالت پوششی به میزان ذرت پس از

 .رسید( درصد ۵.8)کیلوگرم در هکتار  7۵۵( بوشل در هر جریب 7.۹)یافت و بازده سویا به ( درصد

بوشل در هر  8.5)یزان ذرت به ها نشان داد پس از کشت محصوالت پوششی به مدت بیش از چهار سال در یک مزرعه، م بررسی

( بوشل در هر جریب ۵.7)از طور میانگین  سویا، پس از کشت گیاهان پوششی به. کیلوگرم در هکتار افزایش یافت ۹۵۵( جریب

 .کیلوگرم در هکتار، پس از چهار سال افزایش یافت 707( بوشل در جریب ۵.7)هفت کیلوگرم در هکتار در یک سال به 

در دانشگاه میسوری، با توجه به انتظارات  SAREهای مرکز  ای برنامه ، مدیر منطقه((Rob Myersیرز به گفته راب ما

 .روی داده است ۵۵7۹کارشناسان کشاورزی، بهبودی نسبی برای سال 

د توان دهد همچنین می با کشت این نوع محصوالت بهبودی در حفظ رطوبت خاک و میزان نفوذ آب روی می": وی خاطرنشان کرد

 ".ها تأثیر بگذارد روی میزان کیفیت محصول و کاهش هزینه

در فصل رشد ممکن است میزان تأثیر کاشت گیاهان پوششی کم باشد با این حال ارتباط مهمی بین طول زمان : مایرز ادامه داد

 .شود کاشت گیاهان پوششی و بهبودی سالمت خاک در بلند مدت ایجاد می

دهندگان در نظرسنجی امسال گفتند  نکته قابل توجه این بود که دو سوم از پاسخ": افزود SAREکز های مر ای برنامه مدیر منطقه

 ".کند تنوع گیاهان پوششی بر مقاوم کردن محصوالت در برابر حوادث شدید آب و هوایی کمک می

 :از دیگر نکات برجسته این نظرسنجی عبارتند از

درصد از  8۵این گیاه توسط . دهندگان در نظرسنجی بود وان گیاه پوششی توسط پاسخعن چاودار دارای بیشترین میزان استفاده به

 .شد تن در هکتار را شامل می 0۵7هزار و  4۹( جریب  784،۵77)کشاورزان کاشته شده بود و در حدود 
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دار افزایش یافت؛ البته شان پس از کشت یک گیاه پوششی مانند چاو دهندگان، گزارش دادند که بازده سویای مزارع درصد پاسخ ۹۵

 .کمتر از چهار درصد گفتند بازده آنها گاهی اوقات یا بیشتر اوقات بعد از کاشت چاودار کاهش یافته است

درصد گفتند روی کاهش  ۵0ازجمله . های هرز کمک کرده است درصد از کشاورزان بیان کردند که چاودار به مدیریت علف 8۵

عنوان کاشت گیاه پوششی حبوبات  طور گسترده به شبدر قرمز نیز به. کش سخت کمک کرده است های هرز مقاوم در برابر علف علف

همچنین کشاورزان خواستار این شدند که برای ایجاد انگیزه به استفاده از گیاهان پوششی در زمینه دادن .استفاده شده است

کاشت تنوع گیاه پوششی محبوبیت وجود دارد، اما در میان با اینکه در .اعتبارات و تخفیف در حق بیمه ساالنه به آنها کمک شود

کشاورزان به این مورد  ۵۵گفتنی است، .درصد بیشترین میزان استفاده را به خود اختصاص داده است 07گیاهان پوششی، چاودار با 

ا زمانی هم از مشاوران و گیرند ی اشاره کردند که برای استفاده از گیاهان پوششی در زمان خرید بذر از فروشنده مشاوره می

 ./گیرند کارشناسان در این زمینه کمک می

 فرحناز سپهری: ترجمه

 :منبع
/com.illinoisfarmertoday.www//:http 
 

 :نوشت پی

7- Sustainable Agriculture Research and Education (SARE) ازجمله : کشاورزی پایدار تحقیقات و آموزش

 .آموخته در مزارع تحقیقاتی است های دانشجویان دانش پروژه های مالی به افراد در منطقه،  کارهای این ارگان فراهم کردن کمک

۵- Conservation Technology Information Center (CTIC) مؤسسه غیرانتفاعی در : مرکز فناوری اطالعات حفاظت

 .کند فنی، آموزشی و عملی در حوزه حفاظت کشاورزی را فراهم می آمریکا، پشتیبانی

5- American Seed Trade Association (ASTA) تحقیقات در صنعت دانه و ارائه راهکار برای بهبود آن. 
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