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  آبآب
 آیانا - 1۹۳۱شهریور  ۷۰: تاریخ

  ششم بودجه پایتختششم بودجه پایتخت  اعتبار نجات آب کشاورزی معادل یکاعتبار نجات آب کشاورزی معادل یک

کم به اندازه  دانند، دست میشهرداری تهران برای احداث پل صدر که برخی کارشناسان آن را یک اشتباه عمرانی و زیرساختی  

 .بودجه ساالنه جلوگیری از هدررفت آب در بخش کشاورزی هزینه کرده است

شناسند، کشاورزی منسوخ و سنتی که  عنوان یکی از متهمان بزرگ خشکسالی کشور می کشاورزی را به |شهروند -مریم شکرانی

میلیون هکتار از مزارع  حاال بیشتر از چهار. وز حفظ کرده استهای گذشته فاصله عمیق خود را با دانش و فناوری ر درطول سال

این میزان معادل یک هفتم ذخایر آب کشور را . شوند های نوین، به روش سنتی آبیاری می ایران با وجود قابلیت تجهیز به سامانه

ششم  شود، دربهترین حالت معادل یک یای که برای جلوگیری از این اتفاق درنظر گرفته م با این وجود بودجه ساالنه. دهد هدر می

جالب است بدانید شهرداری تهران برای احداث پل صدر که برخی کارشناسان آن را یک . بودجه ساالنه شهرداری تهران است

کم به اندازه بودجه ساالنه جلوگیری از هدررفت آب در بخش کشاورزی هزینه کرده  دانند، دست اشتباه عمرانی و زیرساختی می

جویی در مصرف آب، بسیار ضعیف  های صرفه ترین روش عنوان یکی از مهم ای به به جز این، ایران در توسعه کشت گلخانه. است

رقمی که محمود حجتی وزیر جهاد . دهند درصد از کل مزارع ایران را تشکیل می صدم ها تنها پنج حاال گلخانه. عمل کرده است

جویی مصرف آب خوب است بدانید اگر تمام  ها در صرفه برای درک بهتر اهمیت گلخانه. داند کشاورزی آن را مایه شرمساری می

با این حال . شود برابر آب سد کرج، آب کمتر مصرف می٠١ها کشت شوند، معادل  فرنگی ایران در گلخانه محصول خیار و گوجه

 ٠١اکارآمد به این بخش است، درست در دقیقهسال مدیریت ن  ها ماندگی بخش کشاورزی از فناوری و دانش روز که حاصل ده عقب

حاال فرآیند احیای این ویرانه نیز به دولت یازدهم به میراث رسیده و کابینه روحانی . بحران خشکسالی مورد توجه قرار گرفته است

دولت روحانی . استوری آب در بخش کشاورزی را به عهده گرفته  در راستای اجرای بند چهارم طرح اقتصاد مقاومتی، ارتقای بهره

درصد کل  ٠١وری آب اختصاص داد و توانست معادل  میلیارد دالر از منابع صندوق توسعه ملی را به بهره ٠١بار  برای نخستین

جویی آب در  های صرفه عالوه بر این سایر روش. عملیات تجهیز مزارع به سامانه نوین آبیاری از ابتدای انقالب تاکنون را اجرایی کند

خش به سرعت مورد توجه قرار گرفت و حاال تیم علمی وزارت کشاورزی تولید بذرهای مقاوم به خشکی و شوری خاک را کلید این ب

 .کاهش داد توان مصرف آب در نیمی از مزارع کشور را تا چهاربرابر  زده است که با این اقدام می

 ششم بودجه شهرداری تهران یک اعتبار نجات آب کشاورزی 

بنا به اعالم وزارت کشاورزی تنها حدود . سال در زمینه توسعه آبیاری مدرن کشاورزی وضع چندان تعریفی نداردایران خشک

درصد کل اراضی  ٠١اند که از این مجموع، یعنی  میلیون هکتار از اراضی کشاورزی ایران به سامانه مدرن آبیاری تجهیز شده ٠،١

البته محمود حجتی وزیر کشاورزی . ب تاکنون توس  دولت یازدهم اجرا شده استمجهز به سامانه آبیاری مدرن از ابتدای انقال

های مدرن آبیاری دارد اما برای  میلیون هکتار از مزارع ایران قابلیت تجهیز به سامانه ٤دولت یازدهم معتقد است؛ هنوز بیشتر از 

میلیارد تومان این بخش  هزار ٣هستیم، زیرا با اعتبار ساالنه سال زمان  ٠١که بتوانیم به این رقم دست پیدا کنیم، نیازمند گذر  این

شود و معموال نیمی  البته هرسال این اعتبار به صورت کامل تأمین نمی. هزار هکتار مزرعه را تحت پوشش قرار داد ٤١١توان  تنها می

 .از آن اختصاص یافته است

برای درک بهتر این موضوع کافی است که بدانید . از نبوده استبا این حال دست وزارت کشاورزی برای نجات منابع آب هرگز ب

یک مقایسه دیگر شاید بتواند . ششم بودجه شهرداری تهران است های نوین آبیاری تنها حدود یک میلیارد تومانی سامانه هزار ٣اعتبار 
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به عبارت . میلیارد تومان آب خورده است هزار ١تا  ٣شود هزینه احداث پل صدر در تهران بین  گفته می. وضع را بهتر مشخص کند

دیگر، بودجه ساالنه نجات منابع آب کشاورزی کمتر از هزینه احداث پل شهری است که برخی کارشناسان آن را یک اشتباه عمرانی 

جویی  صرفهمترمکعب آب  ٤١١هزارو ٤خوب است این را هم بدانید که اجرای هر هکتار سامانه آبیاری نوین . دانند و زیرساختی می

میلیارد مترمکعبی  ١،,٠جویی حدود  میلیون هکتار مزارع کشور به سامانه نوین آبیاری به معنی صرفه ٤با این وجود تجهیز . کند می

هفتم  جویی تقریبا معادل یک شود و این صرفه ها ذخیره می میلیارد مترمکعب آب ناشی از بارش ٠٠١درکشور ساالنه . آب است

 .ذخایر آب است

 آور است های ایران خجالت وضع گلخانه : تیحج

این مسأله موجب شده هدررفت آب . ای بوده است توجهی به کشت گلخانه های کشاورزی ایران کم یکی دیگر از بزرگترین گرفتاری

واند کشت طوری که محمود حجتی وزیر کشاورزی معتقد است اگر ایران بت ای باال رود، به طور قابل مالحظه در بخش کشاورزی به

جویی کند  میلیارد مترمکعب آب صرفه تواند یک به گلخانه انتقال دهد، می( های آزاد زمین)بری مثل خیار را از عرصه  محصول آب

برابر  ١میلیارد مترمکعب آب یا معادل  ٠فرنگی این اتفاق رخ دهد،  برابر آب سد کرج است و اگر در مورد گوجه٣که این رقم معادل 

برابر آب موجود در ٠١فرنگی تقریبا حدود  ای خیار و گوجه توان گفت کشت گلخانه درمجموع می. شود جویی می فهآب سد کرج صر

های بسیاری انجام داده و درحال  ای کوتاهی با این حال ایران در زمینه توسعه کشت گلخانه. جویی به دنبال دارد سد کرج صرفه

وزیر کشاورزی دولت . درصد از مزارع ایران است صدم این رقم تنها معادل پنج. ود داردهزار هکتار گلخانه در ایران وج ٠حاضر تنها 

ها در ایران مایه شرمساری است و هنوز  ها گفت، اعالم سطح زیر کشت گلخانه به رسانه ٠٤سال   یازدهم در نشست خبری پایان

 .شوند مراحل اداری بسیار اذیت می داران کشور تدوین نشده و آنها در سیر بسته حمایتی مشخصی برای گلخانه

ای است و هر کشاورزی که نتواند  اولویت پرداخت تسهیالت کشاورزی در دولت یازدهم کشت گلخانه: حجتی با این حال تأکید کرد

 .تسهیالت کشت گلخانه را دریافت کند، گزارش را به صورت مستقیم به وزارتخانه اعالم کند

ای این  دهد که در یک ایالت اسپانیا به نام آلمریا بزرگترین شهر گلخانه ای درشرایطی رخ می هضعف ایران در توسعه کشت گلخان

هزار  ٣١ای  اسپانیا که از نظر منابع آبی و اقلیم وضعیتی مشابه ایران دارد، با این شهر گلخانه. کشور اروپایی احداث شده است

را در آلمریا انجام دهد و بنا به اعالم سازمان جهانی خواروبار کشاورزی  درصد از کل تولید کشاورزی خود ٠٤هکتاری توانسته است 

 .آفرینی کند برابر اراضی ایران ثروت١١های این شهر حدود  از هر هکتار گلخانه

 تولید بذرهای مقاوم به خشکسالی برای نجات نیمی از مزارع ایران

ی فرآیندهای دیگری برای کاهش مصرف آب در مزارع تعریف و اجرا ا های آبیاری و کشت گلخانه با این حال دولت عالوه بر روش

مساحت زیر کشت پنبه و چغندرقند . رود میلیون هکتار از مزارع کشاورزی ایران زیر کشت گندم می ١،١حاال حدود . کرده است

میلیون هکتار  ,ب نزدیک به با این حسا. هزار هکتاری دارند ٣١١هزار هکتار است و مزارع ذرت کشور وسعت  ٠١١درمجموع حدود 

های کشاورزی  مقایسه این رقم با مساحت کل زمین. های کشور به کشت گندم، ذرت، پنبه و چغندرقند اختصاص دارد از زمین

. دهد که تقریبا نیمی از اراضی کشور به کشت این چهار محصول اختصاص دارد میلیون هکتار است، نشان می ٠١ایران که حدود 

اسکندر زند رئیس . تواند تأثیر شگرفی در نجات منابع آبی کشور داشته باشد د مصرف آب در نیمی از مزارع ایران میبهبود عملکر

بنیان  تنها راه نجات کشاورزی ایران کشت و کار علمی و دانش: دهد توضیح می« شهروند»موسسه تحقیقات کشاورزی ایران به 

و ظرفیت موجود منابع آب و خاک، هیچ گزینه دیگری جز استفاده از دانش روز را  است، زیرا تأمین غذای جمعیت رو به رشد کشور

با همین نگاه و با توجه به چالش خشکسالی در ایران، تولید بذر مقاوم به خشکی و : دهد او ادامه می.دهد روی ما قرار نمی پیش

حال حاضر موسسه تحقیقات کشاورزی ایران موفق طوری که در شوری خاک در دولت یازدهم مورد توجه جدی قرار گرفته است، به
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این . دهد شده است نوعی گندم مقاوم به خشکی تولید کند که عالوه بر مصرف آب کم تا چهاربرابر گندم معمولی محصول می

این درحالی است که سطح متوس  . دهد تن محصول می ,،٠٠تولید شده، در یک هکتار « رخشان»گندم که با عنوان تجاری 

وری مصرف آب در یک هکتار را تا چهاربرابر  تن درهکتار است و درواقع رقم گندم رخشان بهره ٤تا  ٣لکرد گندم معمولی تنها عم

ای را  اند پنبه عالوه بر این پژوهشگران ایرانی موفق شده: دهد رئیس موسسه تحقیقات کشاورزی همچنین توضیح می.دهد بهبود می

ی دارد و درواقع این به معنای مصرف آب کمتر است یا نخستین بذر چغندرقند مقاوم به شوری تولید کنند که دوره رشد کوتاه

جهان، به تازگی در ایران تولید شده یا بذر ذرت و حبوب مقاوم به خشکی که در موسسه تحقیقات کشاورزی ایران فرآیند تولید 

 .آمیزی پشت سر گذاشته است موفقیت

. کند در بذرهای مقاوم به خشکی درواقع زمان کشت گیاه تغییر می: گوید کشت در بذرهای جدید میزند با اشاره به انتقال زمان 

سال استفاده کنیم، با اصالح ژن گیاه، زمان کشت به   که حبوب را در بهار بکاریم و از ظرفیت بارش در فصول گرم مثال به جای این

 .رشد کند تواند در فصول پربارش  کند و گیاه می پاییز تغییر می

بنیان است که موجب  شده به بازار عرضه شده و استفاده از همین بذرهای دانش رقم بذر گندم اصالح ١٠به گفته زند، درحال حاضر 

 .میلیون تن گندم رکورد بزند ٠٠شد امسال کشور با تولید حدود 

 زده جهان دانش، تنها راه نجات غول بحران

یکی از این . کنند گیری می های تولید بهره جویی در آب کشاورزی و نهاده برای صرفههای متعددی  درکشورهای پیشرفته روش

به همین دلیل . برابر کشت نشاء آب مورد نیاز است٣برای رویش بذر در زمین حدود . ها کشت نشاء به جای کشت بذر است روش

در . رکاری مستقیم در دستورکار خود قرار دهددولت یازدهم با توجه به بحران خشکسالی تصمیم گرفت کشت نشاء را به جای بذ

هزار مترمکعب آب   که در هر نوبت کند که با توجه به این روش کشت نشاء به ازای نوبت آبیاری زمین سه مرتبه کاهش پیدا می

ارم طرح اجرای بند چه. هزار مترمکعب در هر هکتار است٣نوبت آبیاری در کشت نشاء به معنای صرفه  ٣شود، کاهش  مصرف می

تواند بخش قابل توجهی از منابع آبی ایران  تنها می وری مصرف آب در کشاورزی تأکید دارد، نه اقتصاد مقاومتی که به افزایش بهره

های  تنها درآمدهای ارزی یکی از بزرگترین غول زده را نجات دهد که تولید کشاورزی در ایران را به چند برابر رسانده و نه بحران

 .ان را مورد تهدید قرار نداده که آن را با فرآیند بهبود تولید افزایش دهدکشاورزی جه

/news/fa/ir.iana.www//:http٣٣8,٠D%/8%A,%D8%B٠%D8% 
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 آب
 آیانا - 1۹۳۱شهریور  ۷۰: تاریخ

  بحران متفاوت آب در پایتختبحران متفاوت آب در پایتخت

های پرواحد برای رفع  عنوان بحران آبی نوع دوم، در برخی مناطق پایتخت باعث شده ساکنان مجتمع به« افت محسوس فشار آب»

رسانی بدون  اکنون آب هم. ها، روبیاورند برای مکش بیشتر آب شرب از لوله« پمپ قوی و مخزن ذخیره»این چالش، به نصب توام 

–این چالش، به مدیریت نامحسوس فشار آب برای کنترل بحران نوع اول . ا غیرممکن استپمپ به طبقات سوم و باالتر تقریب

سازی و رشد جمعیت در پایتخت طی یک دهه اخیر، میزان  آپارتمان« غیرمجاز»سرعت . گردد در ساعت اوج مصرف برمی -آبی کم

 .مصرف آب را از ظرفیت شبکه، فراتر برده است

به « مناطق پرتراکم»تازگی در برخی  در شهر تهران، به« آب»جنس جدید بحران : فرید قدیری، هاجر شادمانی/ دنیای اقتصاد 

تامین « نوع دوم»صورت رسمی درباره چالش  پیدا کرده و اگر چه هنوز به« شیوع»لحاظ جمعیت ساکن و آپارتمان مسکونی، 

های اصلی، بروز  های مسکونی برای مکش آب از لوله در مجتمع« پنهان  مسابقه»گیری  شرب، گزارشی اعالم نشده است اما شکل آب

، فشار آب شرب طی یکی، دو ماه اخیر در «دنیای اقتصاد»به گزارش . کند ها را تایید می این بحران در آپارتمان« تبعات اولیه»

های مسکونی از  یابی فنی مدیران مجتمع وری که علتط های برخی مناطق پایتخت به طرز محسوسی کاهش یافته است به آپارتمان

های پرساخت،  های مسکونی جدید در برخی محله افزایش حجم ساختمان: دهد طریق کارشناسان تاسیسات در این باره، نشان می

 .ه استها شد چون که تعداد مشترکان و میزان مصرف در لحظه آب شرب را افزایش داده، عمال باعث افت فشار آب در لوله

تا  ٠١های  وساز سال هایی که در سونامی ساخت برداری تدریجی از انبوه آپارتمان اختالل ناشی از افت فشار آب تحت تاثیر آغاز بهره

درباره ابعاد اختالل آبی « دنیای اقتصاد»های  بررسی.اکنون در حال نمایان شدن است ، پروانه ساختمانی برای آنها صادر شد، هم٠٠

. گردد برمی« های ساختمانی و جمعیتی سرعت غیرمجاز بارگذاری»سرشاخه بحران آبی نوع دوم به : ایتخت، حاکی استجدید در پ

های اخیر، عمال  های مسکونی در سال سازی و رشد ناگهانی تیراژ مجتمع شتاب نجومی آپارتمان: دهد نتایج این بررسی نشان می

ها، بدون تبعیت از نظام  در این سال« ظرفیت شبکه آب شرب»خت شد اما از آنجا که باعث تحمیل بار اضافی به شبکه آبرسانی پایت

سازی، کامال مطابق نرخ قید شده در سند باالدست توسعه شهر تهران، افزایش یافته، در حال حاضر، این تعارض به  آشفته ساختمان

های مسکونی قدیمی و جدید برای دور  ساکنان مجتمع. ها، سر باز کرده است آبی در آپارتمان شکل کاهش فشار آب و احساس کم

های قوی و تعویض  اند و در حال حاضر با نصب پمپ ای دست زده ها، به رقابت نابرابر درون محله زدن افت طبیعی فشار آب در لوله

ا، افت فشار را برای ه نشین این اقدام آپارتمان. کنند های معمولی و رایج، کمبود فشار آب شرب را برای خود جبران می پمپ

 .تر، دوچندان کرده است های فاقد پمپ یا مجهز به پمپ ضعیف ساختمان

اند، توصیه  های آب و فاضالب در پاسخ به آن دسته از مشترکین که با افت فشار آب مواجه شده عوامل مشاوره تلفنی در شرکت

واسطه مکش بیشتر آب شرب، میزان  استفاده کنند تا به« زننصب توام پمپ قوی و مخ»برای تقویت فشار آب، از راهکار : کنند می

اتمسفر است اما در برخی  ٠های شهری حدود  شود فشار آب در لوله گفته می. کاهش پیدا نکند  های اصلی خیابان فشار در لوله

رسانی به  لی، عمال کفاف آبهای اص اکنون فشار آب در لوله هم. اتمسفر رسیده است ٠/ ٤مناطق پایتخت این میزان فشار به حدود 

های جدید و  های فعلی پایتخت و تقریبا همه ساختمان دهد، این در حالی است که عمده ساختمان طبقات سوم و باالتر را نمی

ها اپیدمی خواهد شد و چالش فشار کم  زودی در همه مجتمع طبقه هستند بنابراین، نصب پمپ و مخزن، به ١تا  ٤نوساز، حداقل 

محدودیت منابع آبی ناشی از خشکسالی و کمبود »، تاکنون بحران آب در «دنیای اقتصاد»به گزارش .شدید خواهد کردآب را ت

های زمانی مختلف، از طریق  آید که در دوره آبی موقت به حساب می نوعی کم -جنس اول–این بحران . شد خالصه می« بارش
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، بیش از آنچه به طبیعت و شرای  جوی مربوط شود، «افت فشار»حران جدید اما ب.شود افزایش بارش و پایان خشکسالی، مرتفع می

های انتقال آب  وسازهای مسکونی است که باعث شده در حال حاضر ظرفیت شبکه و لوله محصول مدیریت بدون برنامه بازار ساخت

های  بررسی. بیعی را از دست بدهدهای فراتر از نرخ ط دهی به حجم خروجی عنوان ورودی آب، توان الزم برای سرویس شرب به

عنوان سند باالدست توسعه پایتخت، مقرر کرده بود در فاصله سال  طرح جامع شهر تهران به: کند مشخص می« دنیای اقتصاد»

 ١١,میلیون و  8هزار نفر به  8١١میلیون و  ,، جمعیت ساکن پایتخت حدود یک میلیون نفر افزایش پیدا کند و از ٠٤١١تا  ٠٣8١

رشد یک . سال اخیر است ٠١طی « رشد جمعیت با سرعت دو برابر حد مجاز»اما آنچه در عمل اتفاق افتاده، . ار نفر برسدهز

در مقابل، . سال اتفاق بیفتد، در نصف این مدت زمانی، به شهر تهران تحمیل شد ٠١میلیونی جمعیت پایتخت به جای آنکه ظرف 

االجرا  عنوان سند الزم نیاز شهر تهران از جمله آب شرب، مطابق نقشه طرح جامع تهران به از آنجا که خدمات حیاتی و امکانات مورد

واسطه ساخت و سازهای اضافی، باعث  های شهری توسعه پیدا کرده، در نتیجه رشد ناموزون جمعیت به برای همه دستگاه

طی پنج : در این زمینه حاکی است« ای اقتصاددنی»اطالعات تکمیلی . خوردن تعادل در تولید و مصرف آب شرب شده است هم به

عنوان  سوم کل موجودی مسکن شهر تهران، آپارتمان جدید در پایتخت ساخته شد که این رخداد، به سال گذشته، معادل یک

ر نظمی بازا به خوبی آشفتگی و بی -بعد از عامل رشد جمعیت–زننده معادله عرضه و تقاضای آب در پایتخت  دومین عامل برهم

در شهر تهران مطابق نتایج سرشماری نفوس و مسکن، حدود سه میلیون واحد مسکونی در  ٠١سال . دهد وساز را نشان می ساخت

هزار واحد مسکونی جدید در پایتخت ساخته شد  88١، رقمی معادل ٠٤حال استفاده وجود داشت اما از همان سال تا پایان سال 

در . شود های شهر که طی چند صد سال ساخته شدند، محسوب می درصد کل آپارتمان ٣١که این میزان ساختمان جدید برابر 

ساز در دو تا سه منطقه پایتخت، باعث شده احساس افت فشار آب  های مسکونی تازه حال حاضر تمرکز حجم زیادی از ساختمان

 ٠٣های مرکز آمار حدود  که طبق گزارش ١قه عنوان مثال در منط به. شرب در این مناطق برای ساکنان بیشتر از سایر مناطق باشد

گانه  ٠٠درصد کل ساخت و سازهای تهران، در آنجا جریان دارد، میزان جمعیت ساکن، بیش از دو برابر متوس  جمعیت مناطق 

در منطقه پنج . افزایش پیدا کرده است 8١درصد نسبت به سال ١١در منطقه پنج، میزان جمعیت ساکن در حال حاضر . است

در این منطقه و البته غالب مناطق پایتخت، ساخت و سازهای جدید، به لحاظ تعداد واحد . هزار نفر ساکن هستند 8١١ود حد

در حال حاضر، به ازای هر یک واحد . رساند های تخریب شده، می مسکونی، میزان جمعیت ساکن را به دو برابر ساکنان ساختمان

اما محدودیت منابع آبی و ظرفیت شبکه آبرسانی، با این شتاب و . شود خته میواحد مسکونی سا ٠/ ٣مسکونی تخریب شده، 

 ٠٠در منطقه . درصد بوده است ٠٣و  ٣٠نیز این رشد جمعیتی به ترتیب معادل  ٤و  ٠در منطقه .سرعت، قابل افزایش نیست

امسال، اگر چه طبق اعالم . شده است درصد افزایش یافته و دو برابر ٠١١، درست 8١تهران نیز جمعیت ساکن فعلی نسبت به سال 

های قبل شده و مشکل خاصی در  تر از سال های وزارت نیرو، میزان بارش و حجم ذخایر سدهای تهران، مناسب رسمی زیرمجموعه

ه های اخیر ب های در حال ساخت سال های صورت گرفته، وجود ندارد اما به دلیل ورود ساختمان خاطر بارندگی به ٠٤-٠١سال آبی 

مدیران .است( نوع اول)آبی  بازار مصرف و افزایش تقاضای مصرف آب در مناطق، بحران نوع دوم در حال جایگزین شدن با بحران کم

نصب تجهیزات کاهنده در »و « تفکیک آب شرب از آب بهداشتی»آب و فاضالب برای کنترل بحران جدید، دو راهکار شامل 

های جدید ساختمانی، میزان ظرفیت  شهرداری تهران باید برای صدور پروانه: عتقدندکنند و در عین حال م اعالم می« شیرها

های اصلی آب با ترکیب جدید  در این میان، برای تطبیق ظرفیت لوله. ها و مناطق را مالک عمل قرار دهد رسانی در محله آب

های  ه از طریق فروش انشعابات به ساختمانهای پایتخت به منابع مالی قابل توجهی نیاز است ک جمعیت و ساختمان در محله

 .جدید، قابل تامین است اما رکود ساختمانی دو سال اخیر، این پروسه را نیز مختل کرده است

 رسانی با محاسبات نیم قرن پیش آب 
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 ترین علت افت فشار آب شرب را افزایش تعداد خانوارهای مدیر رواب  عمومی شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور مهم

های  ها و دهه های انتقال آب نسبت به رشد جمعیت در سال های اخیر و محدود بودن ظرفیت شبکه کننده از آب طی سال استفاده

رسانی و خطوط انتقال آب شرب شهری بر  های آب شبکه: گفت« دنیای اقتصاد»محمد خلیلی در این باره به . گذشته عنوان کرد

در : وی ادامه داد.شود پذیری آن در آینده طراحی می یا منطقه و همچنین افق جمعیتمبنای تعداد جمعیت ساکن در یک شهر 

های گذشته مثال  رسانی شهری براساس جمعیت دهه های آب ها و قطر خطوط لوله شهر تهران و بسیاری از شهرهای کشور، طراحی

ها و ساخت و  سازی های بعد برج شد که در سال بینی نمی طراحی شده است و از آنجا که در آن زمان پیش ١١و  ١١، ٤١های  دهه

سازهای متراکم چند طبقه منجر به افزایش چند برابری جمعیت در این مناطق شود، هم اکنون در برخی مناطق به خصوص شهر 

نرخ رشد در واقع طراحی خطوط انتقال آب شهر تهران در آن زمان براساس : خلیلی افزود. تهران با مشکل افت فشار آب مواجهیم

های اخیر  ها که طی سال سازی ها و متراکم سازی ها، برج سازی بینی جمعیت در همان زمان انجام شد و انبوه طبیعی و قابل پیش

 .رشد جمعیت را به چند برابر حد طبیعی آن افزایش داد در نظر گرفته نشده بود

های پیش  های در نظر گرفته در سال یت در آنها فراتر از ظرفیتبینیم که امروز در مناطقی که رشد جمع در نتیجه می: وی ادامه داد

در واقع به رغم اینکه آب . برای استفاده تعداد بیشتری از خانوارها از انشعابات آب بود، مشکل تامین آب و افت فشار وجود دارد

. مان مشترک آب شرب شهری هستندصورت همز تر از تعداد خانوارهایی است که به رسانی محدود شرب موجود است اما ظرفیت آب

در نتیجه این مشکالت در برخی مناطق و شهرها از جمله شهر تهران : این کارشناس حوزه مهندسی آب و فاضالب تصریح کرد

های انتقال آب آغاز شد که البته این اقدام هم زمانبر و هم مستلزم صرف  های انتقال آب و افزایش قطر لوله عملیات اصالح شبکه

 .های بسیاری است نههزی

 پیامد رکود برای آب شرب

« دنیای اقتصاد»های انتقال آب به  های مربوط به اصالح خطوط لوله خلیلی با اشاره به پیامد منفی رکود مسکن برای تامین هزینه

زینه مورد نیاز برای های انتقال آب تا میزان زیادی وابسته به انشعابات جدید است به این معنا که بخشی از ه توسعه شبکه: گفت

با توجه به اینکه طی : وی ادامه داد. شود ها از طریق درآمد حاصل از واگذاری انشعابات جدید به سازندگان تامین می اصالح شبکه

دو، سه سال اخیر به دلیل بروز شرای  رکودی در بازار مسکن درآمدهای حاصل از انشعابات جدید هم کاهش یافته است، توسعه 

ها و مراجع صدور پروانه حتما باید  خلیلی همچنین با تاکید بر اینکه شهرداری.رسانی هم سرعت مطلوب خود را ندارد ی آبها شبکه

های تامین خدماتی همچون آب را مدنظر قرار دهند،  برای مجوزهای جدید ساختمانی ظرفیت منطقه، جمعیت ساکن و محدودیت

ناطق متراکم شهری در برخی ساعات روز، ناشی از مدیریت فشار آب برای جلوگیری بخشی از منشا افت فشار آب در بعضی م: گفت

رسانی به همه خانوارها و جلوگیری  از قطع آب برای سایر ساکنان آن منطقه است؛ در واقع شرکت آب و فاضالب برای مدیریت آب

نتیجه دسترسی به آب شرب اگر چه با فشار کمتر ولی در : وی ادامه داد.کند از قطع آب برای برخی از آنان، فشار آب را مدیریت می

وی با بیان اینکه مدیریت آب با کاهش فشار، معموال در فصول و ساعات اوج مصرف آب انجام . شود برای همه خانوارها فراهم می

ساعات اوج مصرف  تا یک بعدازظهر و همچنین سه تا چهار عصر، معموال ٠٠در فصل تابستان از ساعات : شود، خاطرنشان کرد می

های انتقال آب است فشار آب  شود که ممکن است در برخی مناطق که تراکم جمعیتی در آنها فراتر از ظرفیت لوله آب محسوب می

 ٠بعدازظهر تا  ١معموال ساعات : مدیر رواب  عمومی شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور خاطرنشان کرد. دچار افت و کاهش شود

ها نیز  شود و ممکن است در این مناطق در فاصله این ساعت عنوان ساعات اوج مصرف آب شناخته می ل بهشب نیز در تمام فصو

 .افت فشار آب به دلیل مدیریت توزیع آب بین همه خانوارهای ساکن در یک منطقه اتفاق بیفتد

 بحران آب برای جمعیت جدید تهران
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شهر تهران دقیقا برابر با نیاز جمعیت فعلی ساکن در این شهر است، نسبت به  خلیلی با تاکید بر اینکه هم اکنون منابع و ذخایر آب

های  به گفته وی در حال حاضر ذخایر و شبکه.شهر هشدار داد های بعدی جمعیت در این کالن بروز پدیده بحران آب برای بارگزاری

های آینده جمعیت  طور قطع افزایش آنهاست اما به انتقال آب دقیقا برابر با جمعیت فعلی پایتخت و مصرف روزانه آب شرب از سوی

های آتی  تامین آب شرب شهری برای بارگزاری: وی در این باره توضیح داد.آبی مواجه خواهد شد شهر با مشکل بی در این کالن

نکه هم اکنون خلیلی با بیان ای. زیست است های طبیعی محی  جمعیت در شهر تهران مستلزم جفا به طبیعت و برداشت از حقابه

شود،  های توزیع آب هدایت می شهر به مراکز تصفیه و سپس شبکه آب پنج رودخانه اطراف تهران برای تامین آب شرب این کالن

های آینده باز هم افزایش یابد، باید دو تدبیر مهم در این  در صورتی که قرار باشد جمعیت شهر تهران طی سال: خاطرنشان کرد

غییر الگوی مصرف آب خانوارها از طریق استفاده از تجهیزات کاهنده فشار آب و همچنین تغییر نگاه ت.زمینه صورت بگیرد

به گفته وی هم اکنون در تهران به . دهند های فرهنگی، این دو اقدام مهم را تشکیل می شهروندان به موضوع آب از طریق فعالیت

 ٠٠١تا  ٠١١طور میانگین  شود که در استاندارد جهانی این میزان به لیتر آب شرب شهری تامین می ٠١١ازای هر یک نفر روزانه 

 .لیتر است؛ این موضوع نمایانگر استفاده حدود دو برابری ایرانیان از آب شرب شهری در مقایسه با سایر مردم کشورهاست

/news/fa/ir.iana.www//:http٣٣8,١D%/8%A8% 
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 آب
 آیانا - 1۹۳۱شهریور  ۷۰: تاریخ

  های هوشمند برقی تجهیز می شودهای هوشمند برقی تجهیز می شود  هزار چاه کشاورزی دیگر به کنتورهزار چاه کشاورزی دیگر به کنتور  0505

گویی با یکی از روزنامه های رسمی دولت، به جزییات اقدامات انجام شده مدیریتی در حوزه مدیریت  و چیان، وزیر نیرو در گفت چیت

 .و همچنین برنامه های مهم آتی اشاره کرد مصرف آب

درصدی آب و برق  ٠١ضریب نفوذ بیش از . شاید مدیریت هیچ صنعتی در کشور ما به اندازه صنعت آب و برق چالش برانگیز نباشد

آبی، شرای  های پایین آب و برق و محدودیت شدید منابع  در ایران و مصرف باالتر از حد استاندارد این دو کاال در کنار قیمت

ها  طی سال. دشواری را برای هر دو صنعت رقم زده است که دیگر با چرتکه انداختن هم برخی از این مشکالت قابل رفع نیست

سازی و  ای نظیر سد های سازه رسید فعالیت فعالیت وزارت نیرو تنها اقدامی که از سوی وزیران این نهاد اقتصادی برجسته به نظر می

پاسخ بماند، بدون آنکه در نظر گرفته شود چه میزان از این نیاز، واقعی و  ای بی کننده ده است تا مبادا نیاز مصرفساخت نیروگاه بو

ها این ضعف مدیریتی در دولت یازدهم برطرف شد و با بازنگری در جهت  اما باالخره بعد از سال. چه میزان اسراف گرایانه است

حمید چیت چیان، وزیر نیروی دولت یازدهم با بیان اینکه رویکرد ما برای حل . صل قرار گرفتها، ایجاد پایداری در منابع ا فعالیت

مشکالت کهنه صنعت آب و برق، مدیریت مصرف در کنار ساخت و سازهای معقول بوده و همچنان این مسیر را تا پایان دولت ادامه 

ه پایداری بیشتری نسبت به ابتدای آن دست یابد، مصرف آب و امیدواریم که در پایان دولت صنعت آب و برق ب: خواهیم داد، گفت

های مربوط به صنعت آب و برق شاهد توسعه بیشتری  تر شود و از نظر ساخت داخل و توسعه فناوری برق نیز بسیار مدیریت شده

 . واهد شدایم و مطمئن هستیم که محقق خ ما برای این اهداف ازابتدای دولت تالش کرده: او ادامه داد. باشیم

محدودیت منابع آبی و افزایش روزافزون مصرف :خوانید در ذیل می "ایران"گوی این وزیر کابینه دولت را با روزنامه  و گفت

 سال اخیر چه اقداماتی انجام شده است؟ 3برای رفع این محدودیت در . رود یک تهدید مهم برای کشور ما به شمار می

در حالی که دولت یازدهم ضمن اینکه قبول دارد که بخشی از . ای بود های سازه ی طرحدر گذشته بیشترین تأکید روی اجرا

 .های خود قرار داد و مدیریتی را نیز در صدر برنامه  ای انجام شود اما اقدامات غیر سازه مدیریت ما باید از طریق اقدامات سازه

های اقتصادی کشور ابالغ  رد مطالعه قرار داد و این را به تمام بخشریزی بود مو به این ترتیب که دولت موضوع آب را که قابل برنامه

دشت را بررسی و مشخص کردیم  ١١٠دشت کشور به تفکیک هر  ١١٠های زیرزمینی در  به این معنا که ما در خصوص آب. کرد

های  این میزان سهم بخش توانیم برداشت کنیم و از که پتانسیل آب زیرزمینی آنها چقدر است و چه میزان از این حجم را می

های آبریز کشور هم به تفکیک حوزه و استان معلوم شده که  در حوضه.کشاورزی، صنعت، شرب و فضای سبز چه میزان باید باشد

گانه محی  زیست، کشاورزی، صنعت، شرب و فضای سبز  سهم هر استان چه میزان است و این سهم را بر مبنای مصارف پنج

براین کشور ما برای نخستین بار صاحب یک برنامه برای آینده آب شده است که در آن مشخص شده در هر بنا. تفکیک کرده است

 .توان برای چه مصرفی برداشت کرد ای چه میزان آب وجود دارد و از این میزان چه حجمی را می منطقه

تشکیل شوراهای هماهنگی . مدیریت آب استکنندگان در  اقدام دومی که وزارت نیرو انجام داد افزایش نقش و مشارکت مصرف

شود با  هایی که برای آب می ریزی ها تا برنامه ها و دشت ها، شهرستان های آبریز، شوراهای حفاظت منابع آب در استان حوضه

راه و » ،«صنعت، معدن و تجارت»های  بنابراین ما عالوه بر نمایندگان وزارت نیرو، کشاورزان، وزارتخانه. مشارکت مردم باشد

های آن  ها نمایندگان دانشگاه ها و حوضه و در دشت« ریزی مدیریت و برنامه»و « محی  زیست»، وزارت کشور و سازمان «شهرسازی

های زیرزمینی است  سومین مسأله موضوع مدیریت آب.ها مشارکت داشته باشند ریزی کنیم تا در برنامه منطقه را عضو شوراها می

طرح را ما به شورای عالی آب  ٠١در این خصوص مجموعاً . ایم های زیرزمینی گذاشته عادل بخشی آبکه ما اسم آن را طرح ت
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مورد وزارت جهاد کشاورزی و  ٣مورد باید توس  وزارت نیرو،  ٠٠از این تعداد . ها را تصحیح کرد پیشنهاد دادیم که شورا این طرح

های کشور را از نظر  ها متمرکز است بر اینکه ابتدا همه دشت ن طرحعمده ای. اجرایی شود یک مورد توس  سازمان زمین شناسی

اند را شناسایی و مسدود کنیم، سوم اینکه  ها زده های غیرمجازی که مردم در دشت وضع منابع آب زیرزمینی پایش کنیم، دوم چاه

ب را گزارش دهد تا وزارت نیرو از گیری نصب کنیم که به صورت آنالین برداشت آ های اندازه های مجاز هم دستگاه برای چاه

 .برداشت بیش از حد مجاز ممانعت کند

 ١١١هزار و  ,ما در سال گذشته حدود . این طرح اآلن پیشرفت به نسبت قابل قبولی داردای است؟ این طرح اآلن در چه مرحله

چاه از این تعداد  8١١هزار و  8ول سال ماه ا ٤هزار چاه را باید مسدود کنیم که تا  ٠١چاه غیرمجاز را مسدود کردیم و امسال 

هزار چاه کشاورزی دیگر را  ١١طور  هزار کنتور هوشمند تحویل حجمی و همین ,های مجاز نیز  برای چاه. مسدود شده است

ده هزار کنتور نصب ش ٣های هوشمند برقی که مشهور به کنتور فهام است، نصب خواهیم کرد که تا اآلن در این زمینه حدود  کنتور

 در پایان دولت این طرح به کجا خواهد رسید؟.ها همچنان با جدیت ادامه دارد و فعالیت

در این راستا . های زیرزمینی را کاهش دهیم میلیارد متر مکعب برداشت ساالنه آب ٠ما امیدواریم تا پایان دولت یازدهم نزدیک به 

ایم امسال یک میلیارد  ریزی کرده کاهش دادیم و برنامه های زیرزمینی را میلیون متر مکعب برداشت آب ٤,١سال گذشته 

میلیارد متر مکعب  ٠٠ها در پایان برنامه ششم به  های زیرزمینی کم کنیم تا مطابق با برنامه مترمکعب دیگر از حجم برداشت آب

 .های زیرزمینی دست یابیم کاهش برداشت از آب

گیری تحویل  های اندازه ایجاد ایستگاهود وضع صنعت آب کدام است؟برگردیم به سؤال اول اقدامات دیگر دولت برای بهب

به طور کلی . سابقه است کنیم و تقریباً این اقدام در تاریخ صنعت آب بی آب سطحی از دیگر مواردی است که در مورد آن کار می

ت یازدهم فعالیت خود را آغاز کرد زمانی که دول. توان گفت که رویکرد دولت یازدهم در صنعت آب رویکرد بسیار جدیدی است می

بندی انجام شد  لذا یک بازنگری و اولویت. سد در حال ساخت بود که بسیاری از آنها توجیه فنی و اقتصادی نداشتند ٠٤٤نزدیک به 

اولویتی  طرح را بر مبنای ٠١از طرفی سد جدیدی را هم شروع نکردیم و از ابتدای دولت این . طرح کاهش یافت ٠١و این تعداد به 

در زمینه آب و فاضالب شهری اقدامات خوبی نیز انجام شده که بیشتر با تکیه بر سرمایه بخش خصوصی .که دارند توسعه دادیم

ما در این بخش . میلیارد تومان با بخش خصوصی منعقد شد ١8قرارداد با ارزش هزار و  ٠٠برای مثال در هفته اخیر . بوده است

 ١١قرارداد یک قرارداد برای بخش فاضالب به ارزش  ٠٠به طوری که در این . ایم یز راه را باز گذاشتهبرای جذب سرمایه خارجی ن

 .ها امضا شد میلیارد تومان با هندی

 اقدامات دولت یازدهم بیشتر بر کدام محور مدیریتی تأکید دارد و چرا این تفکر در وزارت نیرو ایجاد شد؟

در گذشته یک استنتاج ناخداگاهی وجود داشت که ما . ازدهم با نگاه مدیریت مصرف بوده استتمام اقدامات انجام شده در دولت ی

چراکه میزان بارشی که از آسمان نازل . توانیم حل کنیم که البته اشتباه بود تمام کمبودهای آبی را با ساخت سدهای بیشتر می

بنابراین آنچه ما در . ه میزان آب تجدید شونده را افزایش دهیمدهد ک سازی به ما این امکان را نمی شود عدد ثابتی است و سد می

زیرا آینده کشور و اقتصاد ما نیازمند درست مصرف کردن . کنیم درست مصرف کردن منابع است کنار استحصال آب به آن توجه می

ترین شرایط آبی  ترسد که سخ اما به نظر می. های قبل بود امسال وضعیت منابع آبی به نسبت بهتر از سال.آب است

 آیا این تفکر صحت دارد؟. کشور در بازه زمانی درازمدت متعلق به دولت یازدهم بوده است

طور که اشاره  البته همان. ترین شرای  بوده است سال گذشته بدترین شرای  آبی نبوده اما جز سخت ٤8سال اخیر در طول  ٣

درصد نسبت به سال گذشته  ٠١خوب بود چراکه در سال آبی فعلی ها به نسبت  وضعیت بارش ٠٣٠٤ -٠٣٠١  کردید سال آبی



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته اول شهریور 

 

11 
 

اما مشکلی که ما امسال با آن مواجه بودیم ناشی از دو موضوع . افزایش و نسبت به درازمدت تنها یک درصد کاهش بارش داشتیم

آذربایجان غربی، خوزستان و  ها یکسان نبود به طوری که در مناطق غربی نظیر ایالم، کردستان، اول آنکه پراکندگی بارش. بود

ها نسبت به متوس  باال بود ولی در برخی از نقاط کشور نظیر مناطق مرکزی و شرقی شرای  بسیار سختی  لرستان حجم بارش

 .برای مثال در اصفهان، شیراز، کرمان، یزد، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی وضعیت منابع آبی بحرانی بود. داشتیم

سال به صورت مستمر میزان بارش کم بوده بنابراین  ٠١ن است که خشکسالی معموالً اثرات تجمعی دارد و چون مطلب دیگر ای

اثرات خشکسالی روی هم انباشته شده است و با یک سال بارش خوب منابع آبی زیرزمینی امکان بازگشت به جایگاه اولیه و 

 ٠١الی  ٠١سال قبل حداقل نیاز به  ٠١ینی و بازگشت آن به شرای  در خصوص احیای منابع آب زیرزم. وضعیت پایدار را ندارد

 سال زمان است

 عملکرد دولت یازدهم در صنعت برق چگونه بوده است؟.

برای . ها تکیه بیشتری داشتیم ایم اما بر بخشی از سیاست توانیم بگوییم که در صنعت برق کارهای بسیار جدیدی انجام داده ما نمی

 ٠١در ابتدای این دولت حجم تلفات بیش از . گذشته کاهش تلفات برق در بخش انتقال و توزیع مطرح بوده استهای  مثال از سال

درصد کاهش دادیم و در این چند ماه میزان تلفات را به  ٠٠/٤درصد بود و تا ابتدای امسال با تالش بسیار جدی این رقم را به 

البته کاهش بیشتر تلفات برق از این درصد به بعد کار بسیار . درصد برسد ٠١ه حال امیدواریم تا پایان امسال ب. رساندیم ,/٠١

 .درصد برسد که این کار بسیار بزرگی است و باید ادامه پیدا کند ٠/١سختی است اما امیدواریم تا پایان دولت یازدهم این رقم به 

ولت یازدهم برای آن کار جدی انجام نشده بود و اآلن این موضوعی است که تا قبل از د. مورد دیگر هوشمند کردن شبکه برق است

کارخانه سازنده کنتور هوشمند در کشور  ١ایم  به یاری خدا و تالش همکاران ما در صنعت برق و مشارکت بخش خصوصی توانسته

حجمی از قرارداد از ابتدای دولت یازدهم چه .کنند ایجاد کنیم که با استاندارد قابل قبولی کنتور هوشمند تولید و نصب می

 برای افزایش ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر امضا شده است؟

تا  ١البته ناگفته نماند که پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم تقریباً . مگاوات قرارداد امضا شده است 8١١در دولت یازدهم حدود 

 ٠١١ضمینی برق اجرایی نشد و از این بخش فق  هزار مگاوات قرارداد منعقد شده بود که به دلیل پایین بودن نرخ خرید ت ,

 .مگاوات به مرحله اجرا رسید

 ...برگردیم به پرسش قبل

خواهیم در مراکز مصرف برق، مولدهای کوچک به اندازه  به این معنا که می.چهارمین اقدام ما تأکید بر تولید پراکنده برق است

های انتقال و توزیع نخواهد داشت و از این جهت  برق نیاز به انتقال در شبکهاول، این . این اقدام چند مزیت دارد. مصرف نصب کنیم

که چون تولید در کنار مراکز مصرف است امکان افزایش راندمان از طریق بازیافت حرارت و  دوم آن. تلفات برق نخواهیم داشت

سوم، . درصد خواهد رسید 8١باالتر از  درصد به ٤١در این روش راندمان از . تولید سرمایش و گرمایش از آن خواهیم داشت

 .مورد تنها بخشی از مزایای تولید برق در کنار مراکز مصرف است ٤البته این . اشتغالزایی و چهارم افزایش ایمنی شبکه است

اهداف اقتصاد در . های سیکل ترکیبی کنیم های گازی کشور را تبدیل به نیروگاه خواهیم تمام نیروگاه عالوه بر آنچه گفته شد ما می

مگاوات  8١هزار و  ٠های گازی را شروع کنیم که تا امروز  هزار مگاوات بخش بخار نیروگاه ,بینی شده که امسال  مقاومتی هم پیش

 .آن شروع شده است

 در زمینه جذب سرمایه خارجی در صنعت برق چه اقداماتی انجام شده است؟
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ارتباط با نحوه خرید برق از بخش خصوصی داشته که این موضوع بعد از  های گذشته یک سیاست روشن در وزارت نیرو از سال

به این ترتیب . گذاری در این صنعت جلب کرده است گذاران بخش خصوصی خارجی را نیز به سرمایه اجرای برجام توجه سرمایه

ساختگاه  ١یم و بر اساس آن در طی مذاکرات طوالنی که با چندین شرکت خارجی داشتیم توانستیم نخستین قرارداد را منعقد کن

ها از کشور روسیه، چین، ژاپن،  عالوه بر این.درصد ساخته خواهد شد ١8هزار مگاوات نیروگاه سیکل ترکیبی با راندمان باالی  ١

این رقم . سدهزار مگاوات قرارداد به امضا بر ٠١کره، ایتالیا و آلمان پیشنهاداتی روی میز داریم که امیدواریم تا پایان دولت حدود 

 .افزاید ای به ظرفیت تولید برق کشور می حجم قابل مالحظه

 در دولت یازدهم چه تعداد به مشترکان آب و برق اضافه شدند؟

در این زمینه شاید یکی از . میلیون مشترک آب جدید به شبکه آب و برق کشور متصل شدند ٣میلیون مشترک برق و  ١حدود 

برق انجام شده این است که عالوه بر افزایش قابل توجه مصارف برق، وزارت نیرو توانسته است با  ترین اقداماتی که در بخش مهم

 .طور افزایش تولید از تأسیسات موجود پیک را پشت سر بگذارد مدیریت بار و مصرف، افزایش ظرفیت تولید و همین

 شت؟چهره صنعت آب و برق در پایان دولت چه تفاوتی با ابتدای دولت خواهد دا

از طرفی مصرف آب و برق . یابد کنم صنعت آب و برق از نظر اقتصادی به پایداری بیشتری نسبت به ابتدای دولت دست می فکر می

های مربوط به صنعت آب و برق قطعاً  شود و از نظر ساخت داخل و توسعه فناوری تر می نسبت به ابتدای دولت بسیار مدیریت شده

 شتما توسعه بیشتری خواهیم دا

/news/fa/ir.iana.www//:http٣٣8١٣/١١D%-٠%8,%D 
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 آب
 آیانا - 1۹۳۱شهریور  ۷2: تاریخ

: : سخنگوی کمیسیون انرژی مجلسسخنگوی کمیسیون انرژی مجلس/ / مان لغو کامل طرح انتقال آب استمان لغو کامل طرح انتقال آب است  بر اساس قانون خواستهبر اساس قانون خواسته

  این پروژه بسیار جدی استاین پروژه بسیار جدی استهای اجتماعی های اجتماعی   تنشتنش

 الهه موسوی

گاه سرخداری جهان و همچنین کشاورزی منطقه شرق گلستان در خطر آسیب جدی در اثر شور  ترین ذخیره در حالی که بزرگ"

. است ها را در کشور از آن خود کرده اند که رتبه نخست توسعه باغ طور غیرقانونی به شهری برده شدن آب قرار دارد؛ آب منطقه را به

این کار از اساس به دالیل متعدد ازجمله نداشتن ارزیابی زیست محیطی غیرقانونی بوده و ما خواهان اعمال قانون و عمل به فرامین 

 ".ها و منابع طبیعی و توقف کامل این انتقال هستیم رهبری درباره حفظ جنگل

محله  (ع)که در مسجد امام حسین "دو قدم به فاجعه"ش در همای "گل های آب زرین بازگشت چشمه"عیسی اسفندیاری دبیر ستاد 

آباد کتول با حضور گسترده مردم شرق گلستان در اعتراض به انتقال غیرقانونی آب گلستان به شاهرود برگزار شد با  خارکالته علی

توس  وزارت نیرو بدون در نظر  8,گل با پیگیری بیش از یک دهه، متأسفانه از سال  موضوع آب زرین": اشاره به مطلب باال گفت

محیطی شمال البرز، مجوز یا تخصیص پنج میلیون مترمکعبی از حوزه سد کبودوال برای آب شاهرود در  گرفتن مطالعات زیست

. برد سر می در آن زمان وضعیت استان گلستان ترسالی بوده و اکنون در وضعیت خشکسالی بسیار شدید به. نظر گرفته شده است

ه کشور است و در سال گذشته رتبه یکم کاهش نزوالت جوی را های وزارت نیرو استان گلستان جزو چهار استان مرد طبق گزارش

از زمان تصویب . سابقه بوده است سال گذشته بی ١,گراد رسیده که در  درجه سانتی ١١در همان حال دمای استان به . ایم داشته

میلیون لیتر کاهش پیدا کرده  ,٠میلیون مترمکعب بود، اما اکنون این آورد به کمتر از  ٠,گل  این مصوبه، آورد رودخانه زرین

های عظیم مکانیکی وارد حوزه جغرافیایی  ای سمنان با دستگاه در مردادماه سال گذشته آب منطقه: :به گزارش ایانا، وی افزود".است

فر چندین جاده زدند؛ چندین چاه ح. شناسی را نابود کرد گلستان شد و جنگل هیرکانی متعلق به عصر یخبندان و دوره سوم زمین

ها را مهر و موم کرده و به خ   صورت قنات به هم متصل کردند؛ و تمامی طبیعت را تخریب کردند؛ تمامی چشمه کردند؛ همه را به

داران، کشاورزان، دوستداران طبیعت و دیگر اهالی  در این زمان بود که ستاد مردمی متشکل از حقابه. لوله اصلی متصل کردند

وز یک فاجعه تشکیل شد و با ارائه مستندات به دستگاه قضایی، دادستان شهرستان دستور پلمپ و شهرهای شرق گلستان برای بر

ای بود که دادستان استان از  گونه گل با اشاره به اینکه عمق فاجعه به های زرین دبیر ستاد بازگشت چشمه".توقف پروژه را دادند

اکنون اجرا شده است،  ی مسدود کردن جاده دسترسی را دادند که هممحل اجرای پروژه بازدید کردند و دستور توقف پروژه و حت

از پنج میلیون مترمکعب  8,نتیجه بازدید نماینده وزیر نیرو از پروژه در سال گذشته این شد که مصوبه سال ": خاطرنشان کرد

دا کرد و گفتند که پروژه باید تمام لیتر بر ثانیه در هشت ماه سال کاهش پی ٠٠١میلیون یعنی  ٠.١لیتر بر ثانیه، به  8١١یعنی 

آمده، در تیرماه  عمل های به گیری داند؛ چرا که با اندازه ستاد مردمی این تصمیم وزارت نیرو را یک تصمیم غیرکارشناسی می. شود

را تنها سهم  لیتر بر ثانیه است؛ لذا اندک آب باقیمانده ٤٠ها  ای استان، دبی آب باقیمانده سرچشمه سال جاری توس  آب منطقه

دنبال ابطال مجوز  به همین جهت به لحاظ حقوقی هم از طریق دادگاه عمومی و هم از طریق دیوان عدالت به. دانیم طبیعت می

. ایم دولت وقت، آب را به مردم فروخته است و ما سند حقابه در اختیار داریم و طرح دعوی کرده ١١در عین حال در سال . هستیم

 ".کنیم های کتول به شاهرود را دنبال می زمان بازرسی کل کشور پرونده انتقال آب از سرشاخههمچنین از طریق سا

المللی و  برد و طبق قوانین بین سر می های وزارت نیرو استان گلستان در تنش شدید آبی به طبق گزارش": اسفندیاری ادامه داد

طبق قوانین برنامه توسعه، . وضه دیگر ممنوع و غیرقانونی استای که دچار تنش و مشکل آب است به ح ملی، انتقال آب از حوضه
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و مجوز سازمان حفاظت محی  زیست را داشته باشد؛ اما این پروژه بدون  "ارزیابی محی  زیستی"هایی باید گزارش  چنین پروژه

 ".این دست از مجوزها اجرا و خالف قانون عمل شده است

های  گوییم اگر آنها مشکل آب شرب دارند، چرا چشمه ما می": ی این پروژه تصریح کردوی در تشریح دالیل مخالفت ستاد با اجرا

گل را  های زرین رود؟ و چشمه می "بسطام"های پشت  قطری که در جنوب البرز و استان خودشان قرار دارد اکنون برای آبیاری باغ

خواهند به اسم آب شرب ببرند؟  عت منطقه است، میکه ما سند و حقابه داریم برای تأمین شرب، صنعت، دام، کشاورزی و طبی

گویند ما به مرز بحران  برسد می ٤١کنند؛ اگر این عدد به  درصد منابع آبی خود را استفاده می ٠١کشورهای پرآب دنیا تنها 

سر  در عمق فاجعه به درصد منابع تجدیدپذیر آبی خود را استفاده کرده و این یعنی ما ٠١امروز استان گلستان بیش از . ایم رسیده

 ".رو است لیتر بر ثانیه آب شرب روبه 8١١اکنون گلستان با کمبود بیش از . بریم می

 گاه سرخداری در خطر نابودی ترین ذخیره بزرگ

گاه سرخدار جهان هستند،  ترین ذخیره ها منبع تأمین آب بزرگ گل با اشاره به اینکه این چشمه های زرین دبیر ستاد بازگشت چشمه

های شیرین وجود دارد و شوری آن پنج برابر شوری آب دریای خزر و دو برابر  یک چشمه شور در پایین دست چشمه": یادآور شد

کیلومتر جاده بدون مجوز احداث کردند؛ وارد حوضه  ١١آنها . گل حقیقتاً در خطر است شوری آب خلیج فارس است؛ رودخانه زرین

گل به یک رود  گل به شاهرود، رودخانه دائمی زرین ختان را قطع کردند؛ با انتقال آب از زریندیگران شدند؛ چاه و قنات زدند؛ در

اما امروز همه چیز . آمدند چندان دور از جنوب البرز از جنوب البرز به شمال البرز می ای نه در گذشته. فصلی تبدیل خواهد شد

 ".اند ز تهران و شیراز و کرمان سر درآوردهدنبال شغل، ا معکوس شده و تمامی برادران و خواهران ما به

 ها را دارد شاهرود رتبه نخست توسعه باغ

آبی از یک استان دیگر آب بیاورد و در همان حال رتبه نخست  تواند به بهانه کم چگونه یک شهر می"اسفندیاری با این پرسش که 

ها در کشور، رتبه سوم صنعت در تولید  بر رتبه نخست توسعه باغشاهرود عالوه ": تأکید کرد "ها را در کشور داشته باشد؟ توسعه باغ

سهم ما از . های توسعه امروز جزو سه استان آخر کشور است قطعات خودرو را دارد؛ در حالی که استان گلستان در بیشتر شاخص

 ".صنعت را داریم ,٠گردشگری تنها نیم درصد است و رتبه 

وزارت نیرو، میزان مصرف سرانه آب استان سمنان، از متوس  کشوری باالتر است، اظهار  وی با بیان اینکه بر اساس آمار رسمی

برند  آباد کتول که از آن آب را می هزار هکتار باغ ایجاد کرد و در همان حال منطقه علی شهرستان شاهرود سه ٠٣در سال ": داشت

قانون اساسی این طرح انتقال آب  ١١طبق اصل . وده استترین نقطه کشور در سال پس از انتقال ب بحرانی SPIبر اساس شاخص 

 ".قانون مدنی این پروژه غیرقانونی است ٠١١و  ٠١٠، ٠١٠، ,٠غیرقانونی است و بر اساس ماده 

 مان در دستمان نیست منابع طبیعی

مان را به امانت در  طبیعی سال است که منابع ٠١بیش از ": گل در شرح این تظلم آشکار افزود های زرین دبیر ستاد بازگشت چشمه

های کشور را ملزم به در اختیار  تقسیمات کشوری تمامی استانداری ٠٤طبق ماده  ٠٠وزارت کشور در سال . ایم اختیار آنها قرار داده

سال  ٠١ .مان را به ما برگردانند و ما دم نزدیم اما آنها حاضر نیستند منابع طبیعی. گرفتن محدوده جغرافیایی خودشان کرده است

های متعددی را احداث کردند؛ دم  برای خوشگذرانی در قلب مراتع ما جاده. را بردند؛ دم نزدیم "سرا چاله"و  "شاهپسند"پیش 

در قعر جنگل . مان را به نام جنگل ابر شاهرود در سراسر کشور تبلیغ کردند؛ باز هم دم نزدیم مان یعنی جنگل تنها داشته. نزدیم

الرأس به  دنبال این هستند که مرز را از خ  ها را مهار کردند؛ آیا باز هم دم نزنیم؟ امروز به زدند و تمام چشمه جاده و چاه و قنات
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در حالی . ایم ها شده ترین حقیقتاً امروز ما ضعیف. درصد از خاک ما را در اختیار بگیرند ٠٠آباد بکشند و  ها و پشت شیرین دامنه کوه

 ".مان اجرای قانون است و تنها خواستهکه التزام به قانون داریم 

 گل شاهرگ حیات منطقه زرین

آباد کتول تنها سرچشمه آب کشاورزی نیست؛ بلکه شاهرگ حیات  گل در علی های زرین اسفندیاری با اشاره به اینکه سرچشمه

همسایه ": وار خاطرنشان کردای غیرقابل بخشش است خطاب به استان همج شهرستان است و انتقال آن به هر جایی و به هر بهانه

آیا بهای آبادانی شما باید نابودی ما باشد؟ این طبیعت، میراثی نیست که به ما به ارث رسیده باشد؛ بلکه امالنتی است از ! گرامی

 ".نسل آینده در دستان ما

آباد، رئیس دادگستری  ان و علیآباد کتول، دادستان گرگ ویژه نماینده علی وی در پایان از همراهی مجمع نمایندگان گلستان به

 .آباد، استاندار، فرماندار و تمام مدیرانی که همراه بودند و از خواسته قانونی مردم حمایت کردند تشکر کرد علی

 شود یک لیتر آب هم منتقل نمی

. خش کماالن بودآباد کتول و ب سخنران بعدی این همایش، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی و نماینده مردم علی

گل به سمنان منتقل نخواهد  های زرین شده، حتی یک لیتر آب از سرچشمه های انجام با پیگیری": خانی اظهار داشت اسداهلل قره

 ".شد

گل استان ما را به سمنان انتقال  های زرین از سال گذشته به بهای تخریب وسیع جنگل و مرتع، آب سرچشمه": وی ادامه داد

ها و مدیران استان در سال گذشته، با دستور وزیر  ها و برخی از دستگاه های ستاد مردمی بازگشت سرچشمه از پیگیری پس. اند داده

پس از آغاز به کار . میلیون کاهش یافت ٠.١نیرو پروژه انتقال آب متوقف شده و حجم آب انتقالی از پنج میلیون مترمکعب به 

مسئوالن . در دیدار با وزیر نیرو و رئیس سازمان حفاظت محی  زیست مطرح شد مجلس دهم، موضوع فوق به جد پیگیری شد و

 ".کردند تا چنین طرح مخربی اجرا نشود وقت استان باید به این مسئله توجه بیشتری می

کند،  صحرا وارد می ناپذیری به منطقه ترکمن گل همچنین خسارات جبران های زرین خانی با بیان اینکه انتقال آب سرچشمه قره

های اجتماعی این پروژه بسیار جدی است که این موضوع را در جلسات استانی و کمیسیون انرژی مجلس نیز  تنش": هشدار داد

گل، رگ حیات منطقه است بازگشت آب این  های زرین کنم که در شرایطی که آب سرچشمه ایم و من مجدداً اعالم می مطرح کرده

 ".هد بودها، اولویت نخست بنده خوا سرچشمه

گل به سمنان با شکایت و پیگیری محی  زیست گلستان، ورود مناسب  های زرین موضوع انتقال آب سرچشمه": وی تصریح کرد

های مسئوالن، برای همیشه متوقف شده و دیگر هیچ آبی از گلستان به استان همسایه منتقل  دستگاه قضا و دادستان و پیگیری

 ".ابع طبیعی استان در این موضوع را شاهد بودیمکاری دستگاه من شود، اما کم نمی

 در حاشیه

ای استان گلستان که متهم ردیف نخست این انتقال غیرقانونی هستند در این نشست مشهود و  کل آب منطقه غیبت مدیران اداره

را تنظیم و به قوه قضایی ها، شکایتی  کل در ابتدای خبری شدن تخریب این در حالی است که این اداره. برانگیز بوده است پرسش

 .بردند که پس از چندی آن را پس گرفتند

متولی "کل منابع طبیعی استان در این نشست حضور نداشت و این دستگاه تاکنون با این توجیه که  ای از سوی اداره هیچ نماینده

آسیب به "، اما پرسش این است که از زیر بار مسئولیت خود شانه خالی کرده است "حوزه فوق، منابع طبیعی استان سمنان است

آیا ! شود چه سازمانی باید پیگیری کند؟ گل را که تحت نظر منابع طبیعی گلستان اداره می ها و مراتع حوزه رودخانه زرین جنگل
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ین و است که برای اجرای این پروژه قلع و قمع شده و در اثر انتقال آب شیر "جنگل هیرکانی ابر گلستان"سازمان دیگری متولی 

 "رود؟ شور شدن آب باقیمانده از دست می

پیام دادستان مرکز استان گلستان که قرار بود از تریبون عمومی برای مردم خوانده شود و حتی از سوی مجری برنامه نیز اعالم 

 .شد، خوانده نشد و در خبرها هم هیچ انعکاسی نداشت

هنوز نگرانی ادامه این  "هیچ آبی به شاهرود منتقل نخواهد شد"نکته که آباد کتول بر این  با وجود تأکید چندباره نماینده علی

صرف هزینه بودجه "رسد عزم وزارت نیرو به بهانه  نظر می چرا که به. پروژه در بین مردم و فعاالن محی  زیست وجود دارد

 ./بر ادامه این پروژه قرار گرفته است "میلیاردی
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 آب
 ایرنا1۹۳5 ۷۹6۷661۹۳5: تاریخ خبر

  طرح مدیریت جامع حوضه های آبخیز کشور تدوین شد طرح مدیریت جامع حوضه های آبخیز کشور تدوین شد 

مدیریت جامع حوضه های آبخیز  طرح: معاون آبخیزداری سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری گفت -ایرنا -شهرکرد

 . تهیه و تدوین شده است 'مدل جدید الگوی مدیریت'کشور در قالب 

به گزارش ایرنا، پرویز گرشاسبی روز چهارشنبه در سومین جلسه کمیته هماهنگی مشترک فاز تمدید پروژه بین المللی حفاظت از 

طرح با هدف مدیریت جامع حوضه های آبخیز در راستای برنامه این : در چهارمحال و بختیاری افزود( جایکا)جنگل های زاگرس

این طرح با همکاری سه دستگاه متولی منابع طبیعی و : وی گفت.یزی فرابخشی به جای برنامه ریزی بخشی تهیه شده است

بین المللی از هم اکنون طرح های مهم ملی و : وی اظهار کرد.آبخیزداری، وزارت نیرو و محی  زیست تهیه و تدوین شده است

درصد  8١به گفته وی، .جمله جایکا، منارید و مدیریت جامع حوزه آبخیز با اهداف مشخص شده در حوزه آبخیزداری فعال است

درصد فعالیتها مختص هر طرح است که با اجرایی شدن الگوی جدید مدیریت جامع حوضه  ٠١فعالیتهای این طرح ها مشترک و 

گرشاسبی، با اشاره به اجرای .اری، دوباره کاری و توجه بیش از حد به یک منطقه پرهیز می شودهای آبخیز کشور، از موازی ک

پروژه بین المللی جایکا در فاز اول در استان چهارمحال و بختیاری و تعمیم آن در فاز دوم به استان های حوزه زاگرس، اظهار 

ال و بختیاری و با هدف جنگل کاری اقتصادی و حفظ و حراست از این طرح که به صورت پایلوت در استان چهارمح: امیدواری کرد

بهره : معاون آبخیزداری سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری افزود.حوزه آبخیز آغاز شده در استان های دیگر نیز اجرایی شود

امه های اجرای این طرح ها در برداری درست از منابع و موهبت های الهی از جمله آب، جنگل ها و مراتع یکی از مهمترین برن

در کشور ما بر خالف : در کشور انتقاد کرد و گفت 'پرداخت های مواهب زیست محیطی'وی در ادامه از اجرایی نشدن . کشور است

دیگر کشورها برای استفاده و بهره مندی از مواهب طبیعی از جمله جنگل، رودخانه، طبیعت هیچ هزینه ای پرداخت نمی شود و در 

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال وبختیاری نیز .خی مواقع نیز در این مواهب دخل و تصرف و تخریب ایجاد می شودبر

در : میالدی در پنج روستای شهرستان کوهرنگ آغاز شده است، اظهارکرد ٠١٠١در این جلسه با بیان اینکه پروژه جایکا از سال 

در این راستا این اداره : علی محمدی مقدم اظهار کرد.قرر شد تا پایداری پروژه مدنظر قرار گیردفاز تمدید این پروژه بین المللی م

کل با همکاری تیم ژاپنی برای رسیدن به این هدف، به سمت مشارکت مردم برای اجرای طرح های منابع طبیعی و اقتصادی کردن 

 .بهره برداران عرصه های ملی گام برداشته استعرصه های ملی به منظور ایجاد انگیزه در بین جنگل نشینان و 

 .به گفته وی، اجرای طرح های کشت گیاهان دارویی و جنگل کاری اقتصادی با حضور، استقبال و مشارکت مردم انجام شده است

ع و جنگل ا در پنج روستای شهرستان کوهرنگ از توابع چهارمحال و بختیاری با هدف احیا و حفظ مرات ٠١٠١پروژه جایکا از سال 

در این طرح مرتع داری، جنگل کاری، ایجاد مشاغل محلی نظیر . و با مشارکت مردمی و تیم سازمان ژاپنی جایکا در حال اجراست

 .زنبورداری و خیاطی برای زنان روستایی در حال اجراست
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 آب
 ایرنا1۹۳5 ۷46۷661۹۳5: تاریخ خبر

  هکتاری آبیاری تیپ پیشوا با حضور معاون حقوقی رئیس جمهوری افتتاح شد هکتاری آبیاری تیپ پیشوا با حضور معاون حقوقی رئیس جمهوری افتتاح شد   222222پروژه پروژه 

هکتاری آبیاری تیپ اراضی کشاورزی شهرستان پیشوا با اعتباری بالغ بر  222بهره برداری از پروژه  -ایرنا  -تهران 

 . نبه طی آئینی با حضور مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهوری آغاز شدمیلیارد ریال روز پنجش085

مترمکعب در هر  ٠٤١١هکتار است که نسبت به سیستم آبیاری بارانی،  ٠٠١به گزارش ایرنا، سطح زیر کشت طرح آبیاری نوین 

درصد است و  ٠١آبیاری قطره ای درصد و سیستم  ١8بهره وری سیستم آبیاری بارانی . کتار صرفه جویی در مصرف آب دارد

فرماندار پیشوا در حاشیه بهره برداری از این . ضریب کارایی مصرف آب در این طرح بالغ بر پنج کیلوگرم بر مترمکعب می باشد

ه از شهرستان پیشوا پایتخت گلخانه ای کشور است ولی با توجه به مسئله کمبود آب، استفاد: پروژه کشاورزی به خبرنگار ایرنا گفت

محمدکرم محمدی، مجموعه کشاورزی و . روش های نوین آبیاری و کشاورزی برای رونق هر چه بیشتر این صنعت، ضروری است

امیدواریم با حضور هر چه پررنگ تر بخش صوصی، : دامپروری صالحی صفاری را یکی از مجتمع های نمونه کشوری دانست و افزود

کیلومتری  ٤١هزار نفر جمعیت در  ١,شهرستان پیشوا با بیش از . هرستان پیشوا باشیمشاهد افزایش کسب و کار و اشتغال در ش

به منظور ( پنجشنبه)حجت االسالم مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهوری ظهر امروز.  جنوب شرق تهران واقع شده است

 . فر کرده استبهره برداری از چندین پروژه و طرح عمرانی به شهرستان های شرقی استان تهران س

/News/fa/ir.irna.www//:http8٠٠١٣٣١١/ 
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 آب
 فودپرس 1۹۳5شهریور ماه  ۹چهار شنبه 

  شودشود  درصد آب صنایع غذایی به فاضالب تبدیل میدرصد آب صنایع غذایی به فاضالب تبدیل می  0505

نفر کارکن و بیشتر تا  ٠١های صنعتی  ترین گزارش خود، مقدار پسماند و فاضالب کارگاه مرکز آمار ایران در تازه <صنایع غذایی

اما اینکه چه گروهی از صنایع و با استفاده از چه . ناپذیر است تولید بدون پسماند و فاضالب، تقریباً امکان.را منتشر کرد ٠٠سال 

وری و استفاده بهینه از  تواند شاخصی برای بهره کنند، موضوعی است که می ا فاضالب تولید میحجمی از منابع، چه مقدار پسماند ی

 .ویژه آب باشد منابع در اختیار، به

 پسماند جامد و مایع

تن پسماند صنعتی جامد تولید  ٠8هزار و  صورت روزانه سه طبق آمارهای مرکز آمار ایران، گروه صنایع غذایی و آشامیدنی، به

 ٣١١هزار و  هفت)و محصوالت کانی غیرفلزی ( تن ١١,هزار و  هشت)ند که رتبه سوم را بعد از صنایع تولید فلزات اساسی ک می

های کهگیلویه و بویراحمد، جهارمحال و بختیاری و سیستان و  اگرچه پسماند استان. در این زمینه به خود اختصاص داده است( تن

های اول تا سوم را از نظر مقدار تولید پسماند جامد در  بل، اصفهان، خوزستان و خراسان مقامبلوچستان به صفر نزدیک است، در مقا

هزار و  کنند، صنایع غذایی و آشامیدنی با یک پله صعود و تولید سه اما در صنایعی که روزانه پسماند مایع تولید می.اختیار دارند

مترمکعب در جایگاه نخست  ٠١١هزار و  د زغال کک و پاالیشگاه با سهمترمکعب پسماند، رتبه دوم را دارد که صنایع تولی ٠١١

های صنعتی برای صنایع غذایی و  دهد که مقدار پسماند جامد و مایع کارگاه این گزارش نشان می.گیرد بندی قرار می جدول رده

وندی صعودی داشته است، اما در بوده و نسبت به پنج سال گذشته ر ٠٠هزار تن در سال  ٠١١آشامیدنی، بیش از یک میلیون و 

. رتبه نخست را به خود اختصاص داد ٠٠میلیون مترمکعب فاضالب در سال  ٠١٠فاضالب صنعتی، صنایع غذایی با تولید حدود 

میلیون مترمکعب  ١٠٣، به 88میلیون مترمکعب در مجموع صنایع در سال  ٠٠٠دهند که تولید فاضالب صنعتی از  آمارها نشان می

به عبارتی، . درصدی با میزان مصرف آب دارد ١١جالب اینجاست که تولید فاضالب در صنعت غذا نسبت .رسیده است ٠٠در سال 

میلیون مترمکعب فاضالب را به  ٠١٠میلیون مترمکعب آب،  ٤١٣واحد و مصرف  ١٠,این گروه با در اختیار داشتن دوهزار و 

واحد کارگاهی و مصرف آب  ٠8١این در حالی است که صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی با . محی  زیست تحویل داده است

در همین راستا . میلیون مترمکعب تولید کرده؛ یعنی سه درصد آب مصرفی ١٠بیش از دو میلیارد مترمکعب، فاضالبی به وسعت 

رسد با توجه به  نظر می میلیون ریال کمتر از صنایع شیمیایی است؛ بنابراین به ٠٠١کند،  ای که صنایع غذایی تولید می زودهارزش اف

وری در صنعت غذا نسبتا  ها و میزان مصرف آب و تولید فاضالبی که در مقایسه دو گروه صنعتی وجود دارد، درصد بهره تعداد کارگاه

درصد از سهم آب مصرفی  ,،٠٠با این حال، . ریزی دقیق و منظمی صورت بگیرد در این خصوص برنامه پایین بوده و الزم است که

 88نسبت به سال  ٠٠میلیون مترمکعب مصرف آب صنایع غذایی در سال  ٠٠١طبق آخرین آمارها به نام صنعت غذا ثبت شده و 

میلیون مترمکعب در سال  ٠١٠به  88ون مترمکعب در سال میلی ١٤افزوده شده است، در حالی که مقدار فاضالب گروه مذکور از 

واحد کارگاهی، بیشترین تعداد صنایع را در خود جای داده که  ,,٣دهند تهران با دوهزار و  آمارها نشان می.افزایش یافته است ٠٠

 .واحدی را تجربه کرده است ١٠١کاهش  88البته در مقایسه با سال 

=Id?aspx.Post/ir.foodpress//:http١b8١٤٠c٠٤٠f٠٤f٠٣a 
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  اقتصاد کالناقتصاد کالن
 فارس - ۳۱6۷۰6۷۹:  تاریخ

    ۴3۴3درصدی نسبت به سال درصدی نسبت به سال   22رشد رشد / / ۴۹۴۹میلیون تن محصوالت کشاورزی در سال میلیون تن محصوالت کشاورزی در سال   005005تولید تولید 
 . در کشور تولید شد ٠٣٠٤انواع محصوالت کشاورزی سال هزار تن  ٤8١میلیون و  ٠٠١: وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد

میلیون تن انواع  ١٤.,,: مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات اعالم کرد وزارت جهاد کشاورزی،به نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

ع آبزیان هزارتن انوا ٠8١میلیون تن محصوالت دام و طیور و  ٠٣.١8میلیون تن انواع محصوالت باغبانی،  ٠٠.٣8محصوالت زراعی، 

از  ٠٣٠٣نسبت به سال ٠٣٠٤تولید محصوالت کشاورزی در سال : این گزارش می افزاید.در کشور تولید شده است ٠٣٠٤سال 

 .درصد برخوردار بوده است ,١.١رشدی معادل 

 :تولید محصوالت زراعی

تن اعالم شده  8٣٠هزار و  ٣8میلیون و  ,,جمعاً  ٠٣-٠٤در ادامه این گزارش،مقدار تولید انواع محصوالت زراعی برای سال زراعی 

تن  ,١هزار و  ١٠١میلیون و  ٠٤تن حبوبات،  ٣٣8هزار و  ١١,تن غالت،  ٠١١هزار و  ٠١میلیون و  ٠٠که از این میزان 

تن  ٤١١هزار و  ٣,٣میلیون و ٠١، (در قند، توتون و تنباکو، پنبه و دانه های روغنیاز جمله نیشکر، چغن)محصوالت صنعتی 

تن نباتات علوفه ای و  ٠٠١هزار و  ٤١١میلیون و  ٠١تن انواع محصوالت جالیزی و  ٤٤هزار و  ١88سبزیجات، هشت میلیون و 

 ٠٣-٠٤حصوالت زراعی در سال زراعی مساحت سطح زیرکشت م:این گزارش ادامه می دهد.سایر محصوالت زراعی بوده است

درصد از  ٠٠درصد آن سطح دیم بوده و  ,٤درصد آن سطح آبی و  ١٣هزار هکتار برآورد شده که  ,,٣میلیون و  ٠٠نزدیک به 

درصد از محصوالت زراعی در استان  ١١: این گزارش می افزاید.محصوالت در اراضی آبی و مابقی در اراضی دیم برداشت شده است

 .خوزستان، فارس، خراسان رضوی، آذربایجان غربی، قزوین، تهران و همدان تولید می شودهای 

در ادامه این گزارش با اشاره به این که تولید خیار و سبزیجات گلخانه ای در سال جاری از بخش تولیدات زراعی حذف و به 

درصد  ٤.١٠( با توجه به اصالح انجام گرفته)ره قبل تولیدات باغبانی اضافه شده،میزان رشد تولید محصوالت زراعی نسبت به دو

 .اعالم شده است

 :تولید محصوالت باغبانی

در کشور تولید شده که از این میزان  ٠٤تن انواع محصوالت باغبانی سال  ٤١٠هزار و  ٣,8میلیون و ٠٠: این گزارش اضافه می کند

تن پرتقال،یک  ٠١١هزار و  ٤٠١تن انگور، دو میلیون و  ,٤٣ر و هزا ,٠١تن سیب، سه میلیون و  ٠١8هزار و  ٤8٠سه میلیون و 

تن  ٤١٠هزار و  ١٣تن انار، یک میلیون و  ١٣١هزار و  8١تن انواع محصوالت گلخانه ای، یک میلیون و  ٣١8هزار و  ٠٠,میلیون و 

هزار و  ٤٤٠ن و چهار میلیون و تن لیمو شیری ٤٠٣هزار و  ١٠١تن نارنگی،  ٠٤١هزار و  ١١,تن هلو،  ١٤٠هزار و  ١٠,خرما، 

نزدیک به  ٠٣٠٤براساس این گزارش،مساحت سطح بارور باغ ها در سال .تن سایر انواع میوه ها و محصوالت باغبانی بوده است ١٠٤

 .درصد آن سطح دیم بوده است ٠١درصد آن سطح آبی و  8١هزار هکتار برآورد شده که  ٠٠١دو میلیون و 

براساس این گزارش، در .درصد از محصوالت در باغ های آبی و بقیه از باغ های دیم برداشت شده است ٠٤: این گزارش می افزاید

درصد از  ١١در ادامه این گزارش با اشاره به این که .هکتار برآورد شده است ٠١8هزار و  ٣88سطح باغ های غیربارور  ٠٤سال 

ان غربی، تهران، جنوب استان کرمان و خراسان رضوی تولید می شود، محصوالت باغبانی در استان های فارس، مازندران، آذربایج

درصد  ٣.,٠( با توجه به انتقال خیار و سبزیجات گلخانه ای به این بخش)میزان رشد تولید محصوالت باغی نسبت به دوره قبل 

 .اعالم شده است

http://www.farsnews.com/
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 :تولید محصوالت دامی، طیور و آبزیان

تن اعالم شده که از  ٠٠٤هزار و  ١,میلیون و  ٠٣در جمع  ٠٣٠٤حصوالت دام و طیور در سال در این گزارش، میزان تولید انواع م

هزار و  ٠٣٠تن گوشت مرغ،  ١١١هزار و  ٠٠٠هزار تن شیر، دو میلیون و  ٠٤١میلیون و  ٠هزار تن گوشت قرمز،  8١١این میزان 

درصد  ٣.١٠معادل  ٠٣٠٣ت این بخش نسبت به سال میزان رشد تولیدا.تن عسل بوده است ٣٠٣هزار و  ,,تن تخم مرغ و  ٠٠

 ٣٠تن اعالم شده که  ,8٠هزار و  ٠8٣نزدیک به  ٠٣٠٤در این گزارش، میزان صید و پرورش انواع آبزیان در سال .اعالم شده است

هزار تن  ١٤8و  ٤١٠تن صید از آب های جنوب و دور و  ٣٠,هزار و  ١٤٠تن حاصل صید از آب های شمال کشور،  ,١٠هزار و 

 .درصد برخوردار بوده است ,٣.8از رشدی معادل  ٠٣٠٣صید و پرورش آبزیان نسبت به سال .پرورش انواع آبزیان بوده است

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http٠٣٠١١١١٣١١٠٣٠١ 
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 اقتصاد کالن
 فارس - ۳۱6۷۰6۷۹:  تاریخ

میلیارد میلیارد   3.۹3.۹به به   88تراز بازرگانی بخش کشاورزی از منهای تراز بازرگانی بخش کشاورزی از منهای / / درصد شددرصد شد  0.۹0.۹رشد کشاورزی در سال قبل رشد کشاورزی در سال قبل 

  دالر رسید دالر رسید 
این همزمان با هفته دولت، دستاوردها و اقدامات وزارت جهاد کشاورزی در دولت یازدهم از سوی دبیر ستاد بزرگداشت هفته دولت 

 . وزارت تشریح شد

اد با بیان این که افزایش ، شاهرخ رمضان نژپایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزیبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

برنامه های توسعه بخش کشاورزی بر : وری راهبرد اصلی مدیریت بخش کشاورزی در دولت تدبیر و امید بوده، تصریح کرد بهره

اساس افزایش بهره وری و در راستای اجرای اسناد باالدستی نظیر حمایت از تولید،کار و سرمایه ایرانی، تامین امنیت غذایی و 

بازار محصوالت اساسی و راهبردی از محل تولیدات داخلی، اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، رفع موانع تولید، جایگزینی تنظیم 

ترویج و به کارگیری اصول صحیح مهندسی در :وی اضافه کرد.واردات و توسعه صادرات غیرنفتی، طراحی و به انجام رسیده است

زراعی سازگار با تغییرات اقلیم، توسعه  صالح شده، پربازده و مقاوم، به کارگیری روش های بهکشاورزی، بهره گیری از ارقام و بذور ا

سامانه های آبیاری نوین، توسعه مکانیزاسیون، تامین به موقع نهاده های با کیفیت و استاندارد، تجهیز و نوسازی اراضی، انتقال 

ه اقداماتی بوده است که برای افزایش بهره وری در بخش کشاورزی به از جمل... آخرین یافته های علمی و تحقیقاتی به مزارع و

رمضان نژاد، افزایش تولیدات کشاورزی و بهبود امنیت غذایی با اتکا به تولید داخلی،افزایش سطح حمایت های .انجام رسیده است

ظرفیت های جدید تولید محصوالت عمومی دولت از کشاورزان و تولید،رونق اقتصاد،توسعه و تجارت محصوالت کشاورزی،ایجاد 

 .کشاورزی و حفاظت،احیاء و پایداری منابع طبیعی را رئوس اقدامات بخش کشاورزی در دولت یازدهم اعالم کرد

 افزایش تولیدات شاورزی و بهبود امنیت غذایی با اتکا به تولید داخلی

در : وردهای بخش کشاورزی در دولت یازدهم، اظهار داشتدبیر ستاد بزرگداشت هفته دولت وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به دستا

پرتو عنایات حق تعالی، همت بلند کشاورزان و حمایت های همه جانبه دولت تدبیر و امید، با افزایش تولید، صادرات و کاهش 

از منفی درصدی را تجربه کرد و تراز غذای کشور  0.۹رشد اقتصادی  ۴۹این بخش در سال واردات محصوالت کشاورزی، 

میلیارد دالر ارز کشور در  ,.٤و از خروج  بهبود یافت ۴۹میلیارد دالر درسال  3.۹به منفی  ۴2میلیارد دالر در سال  8.0

درصد اعالم و  ٣٠.١رمضان نژاد سهم بخش کشاورزی در ارزش افزوده فضای کسب و کار کشور را .شرای  تحریم جلوگیری شد

دی و طراحی و اجرای برنامه های کاربردی با رویکرد افزایش بهره وری، تولید محصوالت کشاورزی با اتخاذ تدابیر راهبر:تصریح کرد

افزایش یافت  ٠٤میلیون تن در سال  ٠٠٠به بیش از  ٠٠میلیون تن در سال  ,٠درصدی از حدود  ٠١.٤در دولت یازدهم با رشدی 

 .یلیون تن افزایش یابدم ,٠٠به  ٠١و پیش بینی می شود تولید محصوالت کشاورزی در سال 

هزار میلیارد تومان در  205هزار میلیارد تومان بوده که به  000حدود  ۴2ارزش تولیدات کشاورزی در سال : وی افزود

رئیس مرکز رواب  عمومی و اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی تصریح .افزایش یافته است( میلیارد دالر 77معادل ) ۴۹سال 

 .ولید محصوالت کشاورزی خوشبختانه مواد غذایی مورد نیاز کشور از تولیدات داخلی تامین می شوددر پی افزایش ت: کرد

وی با اشاره به تاثیر تامین نهاده های با کیفیت،توسعه مکانیزاسیون و اقدامات فنی مهندسی در افزایش تولید گندم در کشور،اظهار 

 ٠٤میلیون تن در سال  8.١8، به ٠٠میلیون تن در سال  ٤.8از حدود  میزان خرید تضمینی کاالی اساسی گندم کشاورزان:داشت

حدود  ٠٠میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده که این میزان خرید در مقایسه با سال  ٠٠.٠افزایش یافته و تاکنون بیش از 

http://www.farsnews.com/
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همچنین انتقال زمان کشت از بهار به با تامین و بکارگیری بذرهای کیفی و : وی خاطرنشان ساخت.میلیون تن بیشتر است ١.٤

درصدی  ١١با رشد  ٠٠میلیون تن در سال  ٣.٤تولید چغندرقند از ... ،توسعه مکانیزاسیون،کشت نشایی و(استفاده از آب سبز)پاییز 

تن رشد هزار  ٣8١حدود  ٠٠افزایش یافته و شکر استحصالی از چغندر قند و نیشکر نسبت به سال  ٠٤میلیون تن در سال  ١.١به 

هزار تن شکر در سال  ١١١بیش از یک میلیون و : دبیر ستاد بزرگداشت هفته دولت وزارت جهاد کشاورزی اضافه کرد.داشته است

درصد نیاز شکر کشور در عمل  ١١در کشور تولید شد که با این میزان تولید عالوه بر دستیابی کشور به رکورد بی سابقه تولید، ٠٤

درصد کاهش یافته  ,٣نسیبت به سال قبل از آن  ٠٤قاومتی در داخل تامین شده و واردات شکر در سال به سیاست های اقتصاد م

وی با بیان این که با هدف توسعه کشت و تولید دانه های روغنی در داخل و کاهش وابستگی کشور به واردات، طرح کشت .است

ساله کشور به  ٠١ت دانه های روغنی بویژه کلزا در برنامه ای با توسعه کش:کلزا در تناوب با گندم در حال اجراست،تصریح کرد

هزارتن دانه روغنی کلزا در سال زراعی  ,١رمضان نژاد با اشاره به تولید .درصدی در تولید روغن دست می یابد ١,خودکفایی 

شت هفته دولت وزارت جهاد دبیر ستاد بزرگدا.درصد افزایش یافته است ٣١جاری گفت این میزان تولید در مقایسه با سال قبل 

میلیون تن در  ٠١، تولیدات باغی از ٠٤میلیون تن در سال  8٠به  ٠٠میلیون تن در سال  ١8تولیدات زراعی از : کشاورزی گفت

و تولیدات  ٠٤میلیون تن در سال  ٠٣به  ٠٠میلیون تن در سال  ٠٠،تولیدات دام و طیور از  ٠٤میلیون تن در سال  ,٠به  ٠٠سال 

وی با اشاره به این که در دولت یازدهم با .افزایش یافته است ٠٤به یک میلیون تن در سال  ٠٠هزارتن در سال  ٠١١ی از شیالت

در سه سال :افزایش تولید محصوالت پروتئینی و لبنی از واردکننده گوشت مرغ به صادرکننده این محصول تبدیل شده ایم،گفت

رئیس مرکز رواب  عمومی و .میلیون تن محصوالت لبنی صادر شده است ٠و بیش از هزارتن گوشت مرغ و تخم مرغ  ٤٣١گذشته، 

میلیارد دالر محصوالت باغی از  ٠ساالنه : اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به ارزآوری صادرات محصوالت باغی گفت

 .کشور صادر می شود

 تامین ذخایر راهبردی کاالی اساسی در راستای امنیت غذایی

، ذخایر راهبردی کاالهای اساسی کاهش ٠٣٠٠رمضان نژاد با اشاره به این که در آغاز استقرار دولت تدبیر و امید در ابتدای سال 

روز در برخی استان ها رسیده بود، دولت یازدهم از آغاز فعالیت  ٠8چشمگیری یافته بود و در مورد گندم این ذخایر به کمتر از 

فزایش ذخایر راهبردی اقدامات الزم را معمول داشت و با استمرار این روند، هم اکنون برای مدت بیش از خود در زمینه تامین و ا

 .شش ماه در انبارهای کشور ذخایر راهبردی کاالهای اساسی وجود دارد

 افزایش حمایت های عمومی دولت از کشاورزان و تولید

یین منصفانه و اعالم به موقع قیمت تضمینی خرید محصوالت دبیر ستاد بزرگداشت هفته دولت وزارت جهاد کشاورزی،تع

کشاورزی،تامین و دسترسی آسان کشاورزان به انواع نهاده های تولید معتبر و با کیفیت را از جمله حمایت های دولت یازدهم از 

سود تسهیالت سرمایه به منظور تسهیل سرمایه گذاری با پیگیری های صورت گرفته،نرخ : بخش کشاورزی اعالم و اضافه کرد

وی ضرورت های تقویت خاک و تغذیه .درصد کاهش یافته است ٠١درصد به  ٠8گذاری برای بخش کشاورزی در سال جاری از 

نامه ثبت و کنترل کیفی انواع مواد  با انجام مجموعه ای از اقدامات مدیریتی از جمله تدوین آیین: گیاهی مورد تاکید قرار داد و گفت

ندازی دفتر ثبت و کنترل کیفی مواد کودی، پایگاه جامع اطالعات مواد کودی در دولت یازدهم، تولید، عرضه و مصرف کودی، راه ا

کود و انواع آفت کش های مورد نیاز بخش کشاورزی ساماندهی و نظامند شده و بهره برداران می توانند از طریق سامانه ای با 

با این اقدام از :رمضان نژاد اضافه کرد.دن مواد کودی مصرفی اطمینان حاصل کننداز استاندارد بو ٣١١١١٤١٤٠٤شماره پیامکی 

وی .هزینه های اضافی کشاورزان در خرید و مصرف کودهای تقلبی و بی کیفیت و زیان رسان به محی  زیست جلوگیری شده است
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برای  ٠٣٠ی اراضی کشاورزی، سامانه های همچنین در دولت یازدهم به منظور افزایش مشارکت مردم در حفظ و احیا: یادآور شد

به منظور مشارکت مردم در  ٠١٠٠برای همیاری در حفظ جنگل ها و مراتع، ٠١١٤جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی،

با هدف ارائه مشاوره های تخصصی در زمینه تامین و مصرف  ٠١١٠حفظ سالمت محصوالت و فرآورده های خام دامی و سامانه 

شاورزی، هواشناسی، ارائه آزمایشات آب و خاک، صدور نسخه توصیه های تغذیه ای کشاورزی و صدور کارت اعتباری خرید کود ک

میلیارد تومانی از  ٠١١١دبیر ستاد بزرگداشت هفته دولت وزارت جهاد کشاورزی ایجاد خ  اعتباری .نهاده راه اندازی شده است

ی ناوگان ماشین آالت کشاورزی از جمله از دیگر اقدامات حمایتی دولت تدبیر و امید برای خرید و نوساز ٠٣٠٤تا سال  ٠٣٠٠سال 

هزار  8٤دستگاه کمباین و  ٠٠١١هزار دستگاه انواع تراکتور، ١١در سه سال اخیر،:از بخش کشاورزی عنوان و خاطرنشان کرد

اسب بخار افزایش  ٠.٤١به  ٠٠در سال  ٠.٠١یون از دستگاه انواع ادوات و تجهیزات کشاورزی تامین و توزیع شده و ضریب مکانیزاس

میلیون هکتار سطح کشت مکانیزه کشور افزایش و ناوگان کارنده های غالت رشد  ٠.٠طی سه سال گذشته،:وی افزود.یافته است

وگان درصدی نا ٤٣رئیس مرکز رواب  عمومی و اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به رشد .درصدی داشته است ٣١

سال گذشته، ناوگان سمپاش  ٣ظرف : درصدی ناوگان کمباین برنج در دولت یازدهم ،اظهار داشت ٣٣١نشاکارهای برنج و رشد 

دبیر ستاد بزرگداشت هفته .درصدی داشته است٠١درصدی و ناوگان انواع تراکتورها رشد  ٠٠های زراعی و باغی تراکتوری رشد 

با اشاره به شناسایی و برنامه ریزی برای بهره بردای از ظرفیت های جدید و مغفول بخش دولت وزارت جهاد کشاورزی در ادامه 

آبزی پروری در دریا از طرح های ملی بخش کشاورزی در اقتصاد مقاومتی است و :کشاورزی در دولت تدبیر و امید،اظهار داشت

و جنوب کشور موجب افزایش دو برابری تولید  ظرفیت تولید یک میلیون تنی ماهی به روش پرورش در قفس در دریاهای شمال

در برنامه ششم :وی افزود.محصوالت شیالتی و همچنین رشد صادرات و اشتغال در حوزه شیالت و آبزی پروری می شود

هزارتن ماهی با این فناوری  ٠١حدود  ٠٤هزارتن ماهی به شیوه پرورش ماهی در قفس پیش بینی و در سال  ٠١١توسعه،تولید 

رمضان نژاد در ادامه زراعت گیاهان دارویی و گسترش صنایع فرآوری و بسته بندی و بازاریابی محصوالت تولیدی و .شده است تولید

میلیمتر را از دیگر ظرفیت ها و برنامه های بخش  ٤١١هزار هکتار اراضی شیبدار دارای بارش باالی  8١١همچنین توسعه باغ ها در 

رئیس مرکز رواب  عمومی و اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی حفظ .قتصاد مقاومتی اعالم کردکشاورزی در اجرای سیاست های ا

میلیارد دالر از صندوق  ٠١و بهره بردای بهینه از منابع پایه را از جمله تدابیر مهم دولت یازدهم برشمرد و با اشاره به اختصاص 

هزار  ٠,١سه سال اخیر،سامانه های نوین آبیاری در سطح  طی: توسعه ملی برای اجرای طرح های آب و خاک در کشور گفت

بوده  ٠٣٠٠درصد عملیات انجام شده از ابتدای انقالب اسالمی تا سال  ٠١هکتار از اراضی کشاورزی اجرا شده که این اقدام معادل 

 .است

با تجهیز : یی و ذخیره می شود،گفتمتزمکعب آب صرفه جو ٤٤١١وی با بیان این که با اجرای هر هکتار سامانه های نوین آبیاری 

میلیون متر مکعب آب صرفه جویی  ٠88هزار هکتار از اراضی به سامانه های نوین آبیاری در دولت یازدهم، یک میلیارد و  ٠,١

 درصدی به ٠١٤با رشدی  ٠٠هزار هکتار در سال  ٤١رمضان نژاد با اعالم این که احداث شبکه های آبیاری و زهکشی از .شده است

در دولت یازدهم،عملیان :هزار هکتار افزایش یافته به نقش آبخیزداری در حفظ منابع آب و خاک کشور اشاره کرد و افزود ٠١١

متر مکعب آب با اجرای هر هکتار  ١١١آبخیزداری در سطح بیش از یک میلیون هکتار اجرا و با احتساب ذخیره سازی 

 .ین طریق استحصال شده استمیلیون متر مکعب آب نیز از ا ١١١آبخیزداری،

 اتخاذ اقدامات سازگارانه با اقلیم

دبیر ستاد بزرگداشت هفته دولت وزارت جهاد کشاورزی در ادامه توسعه کشت نشایی به جای بذر کاری با صرفه جویی آب به 

که با انجام آن سطح (ت انتقال مکان کش)توسعه گلخانه ها .متر مکعب در هر هکتار نسبت به روش بذر کاری ٣١١١میزان حداقل 
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( انتقال زمان کشت)اشغال شده زمین و آب مصرفی در مقایسه با عرصه تا یک دهم کاهش می یابد و همچنین توسعه کشت پاییزه 

و بهره گیری از ارقام و بذور زودرس میان رس و کم آب بر را از جمله اقدامات سازگارانه با ..در محصوالتی چون چفندر قند، یونجه 

هزار هکتار  ٠٤١با اجرای آبیاری تناوبی شالیزارها به منظور صرفه جویی آب در :وی افزود.یم در دولت تدبیر و امید برشمرداقل

رمضان نژاد اجرای عملیات جنگل .میلیون مترمکعب در مصرف آب صرفه جویی شده است ٠٤١شالیزارهای گیالن و مازندران 

هزارهکتار طی سه سال گذشته را از جمله اقدامات  ١١یات بیابان زدایی در سطح هزار هکتار و اجرای عمل ٠٠١کاری در سطح 

ضریب حفاظت از اراضی : برای حفظ و تقویت پوشش گیاهی کشور عنوان و در زمینه حفاظت از اراضی کشاورزی خاطزنشان کرد

اندازی یگان ویژه  با راه ٠٠ه سالهای غیرمجاز نسبت ب افزایش و تخلف و تغییر کاربری ٠٠درصد نسبت به سال ١١کشاورزی 

در دولت یازدهم، طرح : وی افزود.درصد کاهش یافته است ١١نقطه بحرانی کشور  ٠١١حفاظت اراضی کشاورزی در بیش از 

میلیون هکتار اجرا و با سازمان ثبت و اسناد کشور برای صدور اسناد اراضی کشاورزی توافق  ٠کاداستر اراضی کشاورزی در سطح 

هزار هکتار  ١١١دبیر ستاد بزرگداشت هفته دولت وزارت جهاد کشاورزی سپس با اشاره به پیشرفت اجرای طرح احیای .تشده اس

هزار هکتار احداث شبکه های  ٣٠٠در فاز اول این طرح تاکنون : گفت( مصوب سفر مقام معظم رهبری)اراضی خوزستان و ایالم

هزار هکتار آن به  ٠١8ملیات تجهیز و نوسازی اراضی هدفگذاری و تا کنون فرعی آبیاری، احداث شبکه های فرعی زهکشی ور ع

هزار  ٣١١هزار هکتاری،  ١١١با تخصیص کامل منابع مالی و آب و تکمیل طرح :وی اضافه کرد.بهره برداران تحویل شده است

هزار  ٤١رای طرح های آبیاری رمضان نژاد اج.میلیون تن تولیدات کشاورزی افزایش می یابد ٠.١فرصت شغلی جدید ایجاد و 

هکتاری منطقه سیستان و همچنین مهار آب های مرزی با مشارکت وزارت نیرو را از دیگر طرح های حفظ منابع آب و خاک در 

 .دولت یازدهم عنوان کرد

=nn?php.extnewst/com.farsnews.www//:http٠٣٠١١١١٠١١٠٠8١ 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - 1۹۳۱شهریور  ۷1: تاریخ

  میلیارد ریالی کشت و صنعت شهیدرجائیمیلیارد ریالی کشت و صنعت شهیدرجائی  005005سود سود / / ها در بازار بذر ایرانها در بازار بذر ایران  گذاری مجارستانیگذاری مجارستانی  سرمایهسرمایه

میلیارد ریال افزایش بعد از واگذاری  ٠١های اتحادیه سراسری روستایی، سود شرکت کشت و صنعت شهیدرجائی با  ریزی با برنامه

 .میلیارد ریال خواهد رسید ٠١١به 

میلیارد ریال افزایش بعد  ۴5های اتحادیه سراسری روستایی، سود شرکت کشت و صنعت شهیدرجائی با  ریزی با برنامه

 .میلیارد ریال خواهد رسید 005از واگذاری به 

سال گذشته : وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت ستایی ایران امروز در گفتهای سراسری رو مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی

کمپانی مختلف مجارستانی آمادگی خود  ١١به نمایندگی از طرف کنسرسیومی مشتمل بر  LAC HOLDINGهیأتی از شرکت 

 .شده اعالم کرد های خرید، تولید و تکثیر بذور اصالح را برای اجرای طرح

های روستایی بدون  احداث گلخانه، کودهای ارگانیک، ایجاد محلی برای ارائه محصوالت شبکه تعاونی: نژاد افزود رئیسیمحمدرضا 

 .شده در این دیدار است واسطه در مجارستان از بندهای رایزنی

اساس آن فراهم شدن هفته گذشته دیداری با نماینده این شرکت در محل اتحادیه مرکزی برگزار شد که بر : وی خاطرنشان کرد

جات در  امکان بررسی پتانسیل تولید و بررسی سازگاری در بازارپسندی محصوالت ارقام مختلف گیاهان زراعی و سبزیجات و صیفی

 .شرکت کشت و صنعت رجائی و جیرفت نهایی شد

های بذر به ویژه در حوزه  حمولهزودی م رود به مقدمات واردات بذرهای نمونه صورت گرفته و انتظار می: نژاد ادامه داد رئیسی

 .های روغنی وارد کشور شود دانه

های مفصلی در دو شرکت کشت و صنعت صورت خواهد گرفت که نتایج پایداری در  ها آزمایش پس از ورود نمونه: وی تصریح کرد

 .بخش کشاورزی به جا خواهد گذاشت

 میلیارد ریالی کشت و صنعت رجائی 005سود 

هزار  کشت و صنعت شهیدرجائی با مساحتی بیش از پنج: های سراسری روستایی ایران یادآور شد مرکزی تعاونیمدیرعامل اتحادیه 

هکتار در دزفول با استفاده از تکنولوژی روز دنیا و با توجه به اهداف توسعه و نوآوری، سودآوری این کشت و صنعت از شش میلیارد 

 .رسد ارد ریال میمیلی ٠١١ریال قبل از واگذاری سال گذشته به 

درصد از بذر کلزای کشور در این کشت و  ٠١گرفته اکنون  های صورت با تمرکز بر تولید بذر کلزا و با رایزنی: نژاد تأکید کرد رئیسی

میلیارد ریال  ٠١١ها حاکی است حجم سود این شرکت تا پایان سال جاری به  بینی پیش: وی اظهار داشت.شود صنعت تولید می

 .برسد

 صادرات محصوالت شهیدرجائی به روسیه

شرکت کشت و صنعت رجائی بنا دارد در حوزه بازاریابی و : های سراسری روستایی ایران گفت مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی

 .بازارسازی صدور محصوالت کشاورزی را به کشورهای حوزه خلیج فارس و روسیه افزایش دهد

های کشت و  های تولیدکننده بذر مادری در کشور مجارستان، ایتالیا و ایجاد پایگاه با شرکت همکاری: نژاد همچنین افزود رئیسی

های اتحادیه برای  ترین برنامه تولید انواع بذر تا مرز خودکفایی و صادرات و همچنین برندسازی و استفاده از تکنولوژی رو از مهم

 .سال جاری خواهد بود
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کشور روسیه برای بازارسازی محصوالت تولیدی ازجمله مرکبات، خرما و برخی خشکبار به  هیأت اعزامی به: وی خاطرنشان کرد

 .نتایج قابل توجهی رسیده است

ای به روش هیدروپونیک و مدرن در کشت  منظور تولید محصوالت صادراتی، یک شرکت گلخانه به: نژاد در پایان تصریح کرد رئیسی

 ./اندازی خواهد شد و صنعت شهیدرجائی راه

/news/fa/ir.iana.www//:http٣٣١١,D%/8%B٣%D8%B٠%D٠% 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - 1۹۳۱شهریور  ۷۹: تاریخ

  کشاورزیکشاورزیتوسعه همکاری ها و سرمایه گذاری های مشترک ایران و کره جنوبی در بخش توسعه همکاری ها و سرمایه گذاری های مشترک ایران و کره جنوبی در بخش 

یکی از شرکت های بزرگ کره ای برای اجرای پروژه های مشترک و سرمایه گذاری در تولید ماشین آالت کشاورزی در ایران اعالم 

 .آمادگی کرده است

هومن فتحی مدیر کل امور بین   توسعه همکاری ها و سرمایه گذاری مشترک ایران و کره جنوبی در بخش کشاورزی در دیدار

 . مان های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی با سئونگ هو سفیر کره جنوبی در تهران مورد تاکید قرار گرفتالملل و ساز

در این دیدار که صبح امروز در محل دفتر امور بین الملل و سازمان های تخصصی صورت گرفت سئونگ هو سفیر کره جنوبی در 

همکاری پایدار در بخش های مختلف کشاورزی با جمهوری اسالمی ایران با اشاره به عزم کشورش بر توسعه همه جانبه رواب  و 

 .ایران بر ضرورت بسترسازی برای گسترش همکاری های دو کشور در بخش های کشاورزی و شیالتی تاکید کرد

هار وی با اشاره به امضای یادداشت تفاهم همکاری های کشاورزی دو کشور در جریان سفر رئیس جمهور کره جنوبی به ایران اظ

یکی از شرکت های بزرگ کره ای برای اجرای پروژه های مشترک و سرمایه گذاری در تولید ماشین آالت کشاورزی در : داشت

در این دیدار، فتحی نیز با اشاره به افزایش چشمگیر ارتباطات و تبادل هیات های مختلف بین .ایران اعالم آمادگی کرده است

همکاری ها بویژه در حوزه های تامین مالی و : ظرف دو سال اخیر اظهار امیدواری کردوزارت جهاد کشاورزی و طرف کره ای 

وی با اشاره به سیاست های اصولی حجتی وزیر .سرمایه گذاری مشترک، تبادل تکنولوژی و تجارت محصوالت کشاورزی ارتقاء یابد

برای تامین کاالهای کشاورزی مورد نیاز کره ایران :جهاد کشاورزی مبنی بر توسعه صادرات محصوالت کشاورزی، تصریح کرد

جنوبی که کشور ما در آن دارای مزیت می باشد بویژه محصوالت باغی، خشکبار، میگو، گیاهان دارویی، خرما، پسته، زعفران، 

و نیز توسعه فتحی در ادامه بر ضرورت و اهمیت اجرایی کردن توافقات در زمینه افزایش بهره وری آب در کشاورزی   .آمادگی دارد

در این دیدار ، قائمیان معاون قرنطینه سازمان حفظ نباتات کشور با اشاره به همکاری بسیار مطلوب .پایدار جنگل داری تاکید کرد

سازمان های حفظ نباتات دو کشور ظرف دو سال اخیر که منجر به رفع ممنوعیت واردات انار ایران توس  کره شده، به منظور 

عبدالحی معاون آبزی   .کاری ها،پیشنهاد کرد نشست مشترک روسای حفظ نباتات دو کشور تشکیل شودتسهیل و کسترش هم

پروری سازمان شیالت ایران نیز با اشاره به امضاء یادداشت تفاهم همکاری های شیالتی دو کشور و همچنین سفر وزیر و معاون 

شرکت های شیالتی کره جنوبی : یالتی شمال و جنوب کشور گفتوزیر شیالت کره جنوبی به ایران و بازدید آنان از طرح های ش

برای شرکت در نمایشگاه بین المللی شیالت در تهران اعالم آمادگی کرده اند و طرف کره ای عالقه مند است تا طرح ها و پروژه 

ین دیدار با اشاره به این که در کامبیز عباسی رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی نیز در ا  .های مشترک با ایران اجرا کند

آینده نزدیک هیاتی به ریاست کشاورز معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی از ایران به کره جنوبی سفر می کنند،از تدوین 

 . برنامه های گسترده برای آغاز همکاری های ایران و کره جنوبی در حوزه های زراعت و مکانیزاسیون کشاورزی خبر داد

/news/fa/ir.iana.www//:http١,,٣٣D%/8%D%AA٠%88% 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - 1۹۳۱شهریور  ۷1: تاریخ

  مرکز آمار با دقت اطالعات را پیمایش می کندمرکز آمار با دقت اطالعات را پیمایش می کند/ / درصد اعالم شددرصد اعالم شد  8.78.7نرخ تورم ساالنه منتهی به مرداد نرخ تورم ساالنه منتهی به مرداد 

این نرخ نسبت به تیرماه : درصد اعالم کرد و افزود ,.8برنامه و بودجه کشور نرخ تورم ساالنه منتهی به مرداد ماه را رییس سازمان 

 .دهم درصد کاهش دارد ٣

این نرخ : درصد اعالم کرد و افزود 8.7رییس سازمان برنامه و بودجه کشور نرخ تورم ساالنه منتهی به مرداد ماه را 

 .م درصد کاهش داردده 3نسبت به تیرماه 

به گزارش ایانا به نقل از پایگاه اطالع رسانی دولت، محمدباقر نوبخت روز دوشنبه در حاشیه آیین معارفه رییس جدید مرکز آمار 

 .ایران در جمع خبرنگاران جدیدترین آمار این مرکز از نرخ تورم را اعالم کرد

 .درصد بود ٠.١ید که این شاخص در تیرماه درصد رس ٠.٤نرخ تورم ماهانه در مرداد به : وی افزود

 .درصد ثبت شده بود ١.١درصد رسید که در تیر ماه  ٤.,همچنین تورم نقطه ای در مرداد ماه گذشته به : نوبخت ادامه داد

دولت : درصدی در تیرماه گذشته و تداوم روند کاهشی آن در مرداد اظهار داشت ٠معاون رییس جمهوری با یادآوری نرخ تورم 

 .مصمم است سیاست مهار تورم و کاهش قیمت ها را دنبال کند

 ,.8البته کاهش نرخ تورم به معنی کاهش قیمت ها نیست بلکه این نرخ حاکی از آن است که قیمت ها در مرداد ماه : وی افزود

 .درصد نسبت به سال قبل رشد کرده است

در دولت ادامه می یابد زیرا کارشناسان اقتصادی وجود چند درصد تورم  نوبخت درباره اینکه سیاست کاهش نرخ تورم تا چه زمانی

 .تا نرخ تورم مطلوب هنوز فاصله داریم: را الزمه اقتصاد پویا می دانند، اظهار داشت

با تالش دولت این است که مردم : وی با تاکید بر اینکه باید در شاخص های کالن اقتصادی نوعی تعادل وجود داشته باشد، افزود

 .پدیده گرانی مواجه نباشند زیرا یکی از خواسته های مردم از دولت همین افزایش قدرت خرید آنهاست

 .کاهش نرخ تورم گویای تالش دولت برای حفظ قدرت خرید مردم است: وی افزود

متناسب سازی نرخ : معاون رییس جمهوری درباره کاهش دوباره نرخ سود بانکی با توجه به یک رقمی شدن نرخ تورم اظهار داشت

 .سود بانکها با نرخ تورم سیاستی است که در دولت دنبال می شود اما ارقام مربوط به آن را باید بانک مرکزی اعالم کند

 ایراد برخی نمایندگان به الیحه برنامه ششم، شکلی است*

با توجه به اینکه دولت در : توسعه اظهار داشترییس سازمان برنامه و بودجه درباره انتقاد برخی نمایندگان به الیحه برنامه ششم 

تدوین این الیحه اقدام نوآورانه ای انجام داد و برخی احکام تکراری را پیش از تقدیم آن، در قالب الیحه احکام دایمی در مجلس 

 .تصویب کرد، برخی نمایندگان ایراد شکلی به آن دارند

مه ششم توسعه در مجلس به تصویب رسیده است و اکنون در فرآیند رفت و نوبخت خاطر نشان کرد که الیحه احکام دایمی برنا

 .برگشت شورای نگهبان قرار دارد

وی یادآور شد که الیحه برنامه ششم توسعه در پنج پیوست و دو هزار صفحه به مجلس نهم تقدیم شد و با وجود تصویب کلیات و 

 .مجلس نهم، کارها باقی ماندجزئیات آن در کمیسیون تلفیق، به دلیل اتمام دوره 

با روی کار آمدن مجلس دهم این الیحه با همان پیوست ها تقدیم مجلس شد که در آن برنامه های : سخنگوی دولت تاکید کرد

 .موضوع بخشی به تفصیل مشخص شده است ٣٠موضوع فرابخشی و  ٠١دولت، اهداف، سیاست ها و اقدامات اجرایی در برای 
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برنامه توسعه ای کشور تدوین شده و به جای آنکه همه مسایل در  ٠١ه این الیحه با بهره گیری از تجربه نوبخت تاکید کرد ک

 .اولویت قرار گیرند، برنامه ای جامع نگر ولی مساله محور انتخاب شد تا اولویت ها و منابع مورد نیاز برای تحقق آن مشخص باشد

صصی مجلس بویژه کمیسیون برنامه و بودجه به کلیات آن رای داده اند و امید تاکنون همه کمیسیون های تخ: وی خاطر نشان کرد

 .می رود در صحن علنی مجلس نیز نمایندگان با خرد جمعی خود الیحه را کامل تر به قانون تدبیل کنند

 مرکز آمار با دقت اطالعات را پیمایش می کند* 

: مبنی بر نادرستی آمار تورم و بیکاری، آن را نادرست دانست و گفترییس سازمان برنامه و بودجه کشور برخی گمانه زنی ها 

 .همکاران مرکز آمار ایران همواره در تالشند همه آمارها و اطالعاتی که به دست می آورند با دقت پیمایش کنند

نتشار رسمی آمارها، من به عنوان رییس سازمان برنامه و بودجه طی سه سال گذشته هرگز قبل از جمع بندی و ا: نوبخت افزود

هیچگاه نتوانستم از هیچ آمار و اطالعاتی نتوانستم مطلع شوم و تنها تفاوت من با سایرین این است که از نخستین کسانی هستم 

  .که از آمارها بعد از انتشار رسمی با خبر می شود

مرکز آمار است و هیچ سلسلسه مراتب اداری در این امر نشانگر کار صحیح و حرفه ای و اخالق مدارانه کارشناسان : وی ادامه داد

 .انتشار و فرآیند تهیه و تنظیم آمارها اثرگذار نیست

عده ای ممکن است به فراخور نوع نگاه سیاسی و مشرب اداری خود عالقه مند باشند آنچه : سخنگوی دولت خاطر نشان کرد

 .کنددوست دارند بشنود، اما این مرکز آنچه واقعیت است را بیان می 
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 اقتصاد کالن
 ایرنا۷۹6۷661۹۳5: تاریخ خبر

  ایران و اکوادور سه سند همکاری بانکی و کشاورزی امضا کردند ایران و اکوادور سه سند همکاری بانکی و کشاورزی امضا کردند 

اسالمی ایران و اکوادور روز چهارشنبه به وقت محلی سه سند همکاری در زمینه امور بانکی و  جمهوری -ایرنا -کیتو 

 . حفظ نباتات در کیتو امضا کردند

به گزارش خبرنگار اعزامی ایرنا، این اسناد در مراسمی با حضور محمد جواد ظریف و گیومه النگ وزیران خارجه دو کشور در کاخ 

یادداشت تفاهم همکاری های جامع بانکی و توافقنامه پرداخت بین بانکی میان بانکهای مرکزی دو .شد وزارت خارجه اکوادور امضا

کشور را حسین یعقوبی مدیرکل رواب  بین الملل بانک مرکزی ایران و رودریگو الندتا مدیرعامل بانک مرکزی اکوادور امضا کردند و 

سازمان حفظ نباتات ایران و دیه گو الفونسو ویسکانسین کاسیاس رییس سند قرنطینه گیاهی را نیز محمدعلی باغستانی رییس 

هدف هر سه سند تسهیل روند تولید و افزایش صادرات .سازمان تضمین کیفیت محصوالت کشاورزی اکوادور به امضا رساندند

 .سیای مرکزی شودمحصوالت کشاورزی اکوادور است که قرار است از طریق ایران وارد بازارهای منطقه خاورمیانه و آ

اکوادور یکی از بزرگترین تولیدکنندگان مواد غذایی در آمریکای التین به شمار می رود که در حال حاضر حتی صادرات موز آن به 

 . ایران از طریق کشورهای ثالث صورت می گیرد

/News/fa/ir.irna.www//:http٠٠,٣8٠٠١/ 
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 اقتصاد کالن
 ایرنا1۹۳5 ۷56۷661۹۳5: تاریخ خبر

  توسعه فراگیر روابط در مذاکرات رحیم پور با مقام های بلندپایه مولداوی توسعه فراگیر روابط در مذاکرات رحیم پور با مقام های بلندپایه مولداوی 

ابراهیم رحیم پور معاون آسیا، اقیانوسیه و مشترک المنافع وزارت امور خارجه در دیدارهای جداگانه  -ایرنا  -مسکو 

های بلندپایه مولداوی در شرق اروپا، ابعاد گسترش فراگیر همکاری های دوجانبه در حوزه های مختلف از ای با مقام 

 . جمله سیاسی، اقتصادی ، بازرگانی و کشاورزی را بررسی کرد

ریاست  به گزارش ایرنا، در این مذاکرات که در کیشیناو پایتخت مولداوی و در چارچوب برنامه های کاری سفر هیات ایرانی به

رحیم پور انجام شد، معاون وزارت امور خارجه روز جمعه با آندره گالبور معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه این کشور دیدار و 

در این دیدار، رحیم پور با مطلوب خواندن رواب  دو کشور با توجه به تفاهم سیاسی دوجانبه و رفع تحریم های ضد .مذاکره کرد

عه همکاری های اقتصادی و ضرورت بهره گیری از تمامی ظرفیت های موجود در بخش های مختلف بویژه ایرانی، زمینه توس

معاون وزارت امور خارجه همچنین با تشریح تحوالت منطقه خاورمیانه، نقش مثبت جمهوری .کشاورزی و صنعتی را گسترده خواند

ه، زمینه ساز فرصت های مناسب برای گسترش همکاری های اسالمی ایران را به عنوان لنگرگاه ثبات و تضمین صلح در منطق

-رحیم پور همچنین با اشاره به موقعیت جغرافیایی جمهوری اسالمی در راهگذر ترانزیتی شمال.اقتصادی و سیاسی دو جانبه خواند

ر و وزیر امور خارجه گالبور معاون نخست وزی.جنوب، خواستار همکاری مولداوی و ایران برای استفاده بیشتر از این مزیت شد

مولداوی نیز با ارزشمند خواندن فرصت فراهم شده در پسابرجام، شرای  کنونی را بهترین زمان برای بسترسازی توسعه همکاری ها 

وزیر خارجه .دانست و بر آمادگی این کشور در جهت گسترش رواب  با هدف تامین منافع متقابل متکی بر اعتماد سازنده تاکید کرد

ی با اشاره به ضرورت فراهم نمودن مبانی حقوقی و امضای اسناد مورد نیاز برای همکاری های بیشتر، آمادگی این کشور را مولداو

در این دیدار همچنین انتصاب سفیر اکرودیته مولداوی در ایران فرصت دیگری برای . برای مذاکرات با ایران در این زمینه اعالم کرد

رچوب گسترش رواب  اعالم شد تا شرای  توسعه مناسبات دو جانبه و منطقه ای دو کشور فراهم برنامه ریزی منسجم تر در چا

ایران از نخستین کشورهایی بود که : رحیم پور همچنین در دیدار با ایون پدورارو رییس نهاد ریاست جمهوری این کشور گفت.شود

کنون نیز ضرورت توسعه و تحکیم هر چه بیشتر رواب  دو را به رسمیت شناخت و ا( ٠٠٠٠از شوروی در سال)استقالل مولداوی 

معاون آسیا، اقیانوسیه و مشترک المنافع وزارت امور خارجه .انبه به ویژه تعمیق همکاری های اقتصادی را مورد توجه قرار داده است

اری های دوجانبه در عرصه های ایران همچنین با اشاره به مذاکرات خود با وزیران کشاورزی و اقتصاد مولداوی، زمینه های همک

پدورارو رییس نهاد ریاست جمهوری مولداوی نیز با اشاره به اهمیت سفر هیات ایرانی به سرپرستی رحیم .ختلف را گسترده خواند

ی مقام مولداویای.پور و مذاکرات انجام شده دراین کشور، پیامدهای نتایج گفت وگوها را در توسعه مناسبات دو کشور مفید خواند

همچنین با ارزشمند خواندن پیشینه تاریخی و فرهنگی ایران، اراده مقام های ایرانی برای توسعه همکاری ها و همچنین دیدگاه 

ادوارد گراما وزیر کشاورزی جمهوری مولداوی نیز در مذاکرات با رحیم پور، توسعه رواب  دو جانبه .مشابه در مولداوی را یادآور شد

به گزارش ایرنا، در این مذاکرات که گستره وسیعی از همکاری ها در زمینه کشاورزی .ذایی را خواستار شددر این بخش و صنایع غ

و دامپروری مورد بررسی قرار گرفت، رحیم پور با اشاره به ظرفیت های هم افزایی دو کشور در این حوزه، بر آمادگی طرف ایرانی 

. زی و طیور به مولداوی و همچنین همکاری در زمینه صنایع غذایی تاکید کردبرای کاشت فراسرزمینی، صادرات برخی اقالم کشاور

اشاره به توانمندی های ایران در زمینه تولید واکسن های دامی در حد باالترین استانداردهای جهانی و صدور محصوالت و تولیدات 

وزیر کشاورزی مولدوای نیز با . وزارت امور خارجه بودبه اتحادیه اروپا از راه مولداوی از دیگر محورهای مطرح شده از سوی معاون 

اشاره به اهمیت اقتصادی، جایگاه جغرافیایی و همچنین پیشرفت های آشکار و روزافزون ایران در حوزه دانش و فنی کشاورزی، 
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چنین با پیشنهاد گراما هم. کیشیناو آماده همکاری های گسترده با تهران در عرصه کشت، تولید و تجارت محصوالت است: گفت

نیادگذاری شرکت های مشترک در حوزه های کشاورزی، دامپروری و صنایع غذایی، بر آمادگی جدی این کشور در برگزاری 

وی در پایان با مهم خواندن ضرورت افزایش شناخت دو کشور . نمایشگاه های اختصاصی و تشکیل همایش های مرتب  تاکید کرد

که آمادگی دارد برای انجام مذاکرات کاری بیشتر با مقام های جمهوری اسالمی در این زمینه به  از توانمندی های یکدیگر، گفت

رحیم پور معاون وزارت امور خارجه .تهران سفر کند و معاون وزارت خارجه جمهوری اسالمی نیز از این پیشنهاد استقبال کرد

ام های مولداوی در آیین بزرگداشت بیست و پنجمین سالگرد مهوری اسالمی که در جریان سر دو روزه به کیشیناو به دعوت مق

کشور مولداوی از جمهوری های شوروی سابق در شرق اروپا با حدود .استقالل این کشور شرکت کرد فردا راهی تهران خواهد شد

انی نیز در راستای کیلومتر مربع مساحت و نزدیک چهار میلیون نفر جمعیت با اوکراین همسایه است و با روم ٠١١هزار و  ٣٣

 . رودهای پروت و دانوب مرز دارد

/News/fa/ir.irna.www//:http8٠٠١٤١٠,/ 
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 اقتصاد کالن
 ایرنا1۹۳5 ۷66۷661۹۳5: تاریخ خبر

  درصد رشد کرد درصد رشد کرد   0707حجم معامالت بورس کاال در مردادماه حجم معامالت بورس کاال در مردادماه 

هزار میلیارد ریال در مردادماه در  33هزار تن انواع کاال به ارزش بیش از  755نزدیک به دو میلیون و  -ایرنا -تهران

درصد  22و  07بازار فیزیکی بورس کاالی ایران داد و ستد شد که نسبت به تیرماه از نظر حجم و ارزش به ترتیب رشد 

 . رشد داشته است

محصوالت صنعتی و معدنی در ماه گذشته شاهد معامله نزدیک یک میلیون تن انواع کاال به ارزش بیش به گزارش بورس کاال، تاالر 

و  ١٠.8هزار میلیارد ریال در دو بخش داخلی و صادراتی بود که از نظر حجم و ارزش نسبت به ماه پیش به ترتیب با رشد  ٠٠از 

 ٠٤هزار تن سنگ آهن، حدود  ٤٤١هزار تن انواع محصوالت فوالدی،  ,١8رشد معامالت فوالدبیش از .**درصدی روبرو شد ,.٣

تن کنسانتره فلزات گرانبها در  ١تن شمش روی و  ١١تن سولفور مولیبدن،  ١8١تن انواع آلومینیوم، ١٣١,هزار تن انواع مس، 

ه از جمله آنها می توان به افزایش از نظر حجم، همه گروه های کاالیی با افزایش حجم معامالت روبرو شدند ک.مردادماه معامله شد

درصدی حجم معامالت سنگ آهن  ٣١١درصدی حجم محصوالت مسی و  ,٠پنج درصدی حجم معامالت محصوالت فوالدی،

 .کیلوگرم شمش طال در بورس معامله شد ٠٠١همچنین در ماه گذشته . صادراتی اشاره کرد

کشاورزی بورس کاالی ایران نیز در مردادماه امسال شاهد معامله  درصدی حجم معامالت ماهیانه شکرتاالر محصوالت ٤١رشد **

 ٠,٠هزار تن انواع محصوالت کشاورزی به ارزش بیش از هفت هزار میلیارد ریال بود که در مقایسه با تیرماه به ترتیب از رشد  ١١٠

لی به ارزش بیش از سه هزار میلیارد هزار تن شکر در حا ٠٠٣در این تاالر . درصدی حجم و ارزش معامالت برخوردار شد ٠١٠و 

 .درصدی داشت ١٠.١و  ٣٠.١ریال توش  مشتریان خریداری شد که نسبت به تیرماه به ترتیب از نظر حجم و ارزش معامالت رشد 

 .درصدی را در این ماه تجربه کرد ١١١هزار تن رکورد افزایش حجم  ٤٠٣جو دامی نیز دیگر کاالیی بود که با معامله 

تن مرغ منجمد،  ٠١١هزار تن ذرت ،  ٣٣کاالهای معامله شده در این تاالر می توان به داد و سند یک هزار تن روغن خام،  از دیگر

 ٠٣عبور ارزش معامالت محصوالت نفتی و پتروشیمی از مرز .**تن کنجاله و دو هزار تن برنج اشاره کرد 88١هزار تن گندم،  ٤

ک میلیون تن انواع کاال در تاالر فرآورده های نفت و پتروشیمی در دو بخش داخلی و صادراتی هزار میلیارد ریالمردادماه بیش از ی

هزار میلیارد ریال عبور کرد که نسبت به  ٠٣در این مدت، ارزش معامالت انواع فرآورده های نفت و پتروشیمی از مرز .معامله شد

هزار  ٣8٠در تاالر فرآورده های نفت و پتروشیمی نزدیک .کرد درصدی ٠.١و  ٠٠خردادماه به لحاظ حجم و ارزش به ترتیب رشد 

هزار تن لوب کات  ,١هزار تن انواع مواد شیمیایی و  8,هزار تن وکیوم باتوم،  ٠٠٠هزار تن انواع مواد پلیمری،  ٠٠٠تن انواع قیر، 

ه شد می توان به داد و ستد نزدیک از دیگر فرآورده های نفتی و پتروشیمی که در این مدت معامل.توس  مشتریان خریداری شد

به گزارش ایرنا، بورس . تن عایق رطوبتی اشاره کرد ٠٠١١تن سالپس واکس و  ٠٠١١تن گاز آرگون،  ٠١١هزار تن گوگرد،  ٠٣

معامالت کاال در .االی ایران بازاری برای معامالت مواد و محصوالت پایه صنعتی، معدنی، کشاورزی و پتروشیمی به شمار می رود

 .بورس کاال، با ایجاد شفافیت در بازار، مانع ایجاد رانت و انحصار می شود

/News/fa/ir.irna.www//:http8٠٠١١١١8/ 
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  اقتصاد محصوالتاقتصاد محصوالت
 فارس - ۳۱6۷۰6۷۹:  اریخت

  آیدآید  دست نگیریم نان درنمیدست نگیریم نان درنمیتا بیل تا بیل //کاران از طریق فروش اوراق مشارکتکاران از طریق فروش اوراق مشارکت  پرداخت بدهی گندمپرداخت بدهی گندم
بدهی دولت به : وری بیشتر محصوالت عنوان کرد و گفت وزیر جهاد کشاورزی محور اقتصاد مقاومتی در این وزارتخانه را بهره

 . شود کاران از طریق فروش اوراق مشارکت در بورس پرداخت می گندم

از کرمانشاه، محمود حجتی شامگاه چهارشنبه در جلسه توسعه کشاورزی استان کرمانشاه که در  سخبرگزاری فاربه گزارش 

آب در حوزه کشاورزی تجدیدپذیر بوده و امسال وضعیت بارندگی در اغلب مناطق : استانداری کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت

 .کشورمان مناسب بوده است

بیشترین خیار : استفاده صحیح از منابع آبی در بخش تولید محصوالت کشاورزی، ادامه دادوزیر جهاد کشاورزی با اشاره به لزوم 

دهد،  متر بارندگی در این منطقه رخ می میلی 8١تا  ١,کنند که ساالنه حدود  ای در کشور را کشاورزان استان یزد تولید می خانه گل

آبی  د قرار داد و با استناد به کم آبی این منطقه بگوییم در کشور کمبنابراین نباید فق  مناطق کم آب همچون بیرجند را مورد تأکی

خیز، نیروی انسانی  های مختلف کشورمان از جمله آب کافی، زمین حاصل های بسیار در استان وی با تأکید بر وجود ظرفیت.داریم

کارهایی تاکنون انجام گرفته که : د و گفتها اشاره کر به استعدادهای خدادادی در وجود انسان... توانمند، آب و هوای مطلوب و

 .توان کار کرد و البته برای انجام هر کاری زحماتی نیز وجود دارد دهنده این است مردم باور دارند می نشان

 ایم همگام با توسعه تکنولوژی پیش نرفته/ ناتوانی من در پیگیری مشکالت موجب زحمت کشاورزان شده است* 

: ه نارسایی و ناتوانی من در پیگیری مشکالت کشاورزان موجب شده این افراد دچار زحمت شوند، تأکید کردحجتی با اشاره به اینک

توانیم انجام بدهیم که اثربخش  توانیم انجام بدهیم و باید اکنون در این حوزه ورود پیدا کنیم که چه اقداماتی را می خیلی کارها می

 .باشد و تاکنون انجام نگرفته است

: ایم، خاطرنشان کرد ایم و همگام با توسعه تکنولوژی پیش نرفته های علم و تکنولوژی استفاده نکرده بیان اینکه از قابلیتوی با 

 .وری بیشتر در تولید محصوالت کشاورزی و در نتیجه افزایش درآمد باشند های نوین و جدید درصدد بهره کشاورزان باید با شیوه

چندین سال قبل : دهد خبر داد و عنوان کرد آبی که راندمان تولید را افزایش می رهای مقاوم به کموزیر جهاد کشاورزی از وجود بذ

هزار هکتار از اراضی منعقد شد که در حال  8١١های جهاد کشاورزی و نیرو مبنی بر تخصیص آب به  خانه نامه بین وزارت تفاهم

 .اند مند شده ر از این فرصت بهرههزار هکتا ٠١١هزار هکتار است و فعالً  ,٤٤حاضر صحبت از 

وری بیشتر  محور اقتصاد مقاومتی در وزارت جهاد کشاورزی بهره: های کشور را مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد وی توجه به داشته

لچ پالستیک عنوان مثال یک کشاورز در بوئین زهرا با استفاده از بذر مناسب و ما محصوالت بوده که از بذر شروع شده است که به

تن در  ٠١لیتر آب برای تولید هر کیلوگرم خربزه،  ٠8موفق شده ارتباط خورشید با رطوبت زمین را قطع کند و در نتیجه با مصرف 

 .هکتار تولید کرده است

 تولید بذر هیربدی برای نخستین بار در کشور* 

بنیان حوزه جهاد کشاورزی خبر داد و بیان  های دانش تحجتی از تولید بذر هیربدی برای نخستین بار در کشور توس  یکی از شرک

ای در کاهش مصرف آب بسیار موثر است و دولت باید از کشاورزان حمایت کرده و تمام تالش خود را  خانه کشت نشایی و گل: کرد

البات گندم کشاورزان، وی با اشاره به اتخاذ تصمیمات الزم برای چگونگی تأمین پرداخت مط.بندیم کار می برای رفع مشکالت به

http://www.farsnews.com/
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میزان پرداختی به کشاورزان افزایش چشمگیری داشته است و مقرر شد از طریق فروش اوراق مشارکت در بورس : اظهار داشت

 .ها به کشاورزان پرداخت شود بدهی

اشتغال برای دنبال حل مشکالت بخش کشاورزی است، خطاب به یکی از حضار که تقاضای ایجاد  حجتی با بیان اینکه دولت به

ما مسؤول ایجاد اشتغال در این حوزه نیستیم و این : التحصیالن بخش کشاورزی توس  وزارت جهاد کشاورزی داشت، گفت فارغ

توان گفت  های مختلف همچون تولید گیاهان دارویی وارد شوند و به عبارتی می قشر باید با دریافت آموزش توانمند شده و در بخش

 .آید م، نان درنمیدست نگیری تا بیل به

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http٠٣٠١١١١٤١١١١٠١ 
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 اقتصاد محصوالت
 آیانا - 1۹۳۱شهریور  ۷۹: تاریخ

  یافتیافت  درصد ارتقادرصد ارتقا  22تراز تجاری میوه در دولت یازدهم تراز تجاری میوه در دولت یازدهم 

این رقم در : درصد ارتقا یافته است، گفت ١معاون باغبانی وزیر جهادکشاورزی با بیان این که تراز تجاری میوه در دولت یازدهم 

به گزارش ایرنا، محمدعلی طهماسبی روز پنجشنبه همزمان با سومین روز از هفته دولت در .دولت قبل منفی هشت درصد بود

با رونق بازارهای : جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه اظهار کردمراسم افتتاح طرح های 

 .صادرات میوه کشور به اروپا و روسیه در پسابرجام پیش بینی می شود که تراز تجاری میوه در آینده نزدیک مثبت شود

هزار تن مرکبات در کشور تولید  ١١,میلیون و  ٠ات و میلیون تن محصوالت سردرختی و صیفی ج ٠١امسال : وی پیش بینی کرد

هزار تن پسته از کشور صادر شد که به  ١,در سال های گذشته حدود : معاون باغبانی وزیر جهادکشاورزی ادامه داد.و برداشت شود

 .هزار تن کاهش یافت ١دلیل تحریم های اقتصادی به 

 .زعفران و کشمش از کشور صادر شد میلیارد دالر پسته، ٠.١سال گذشته : طهماسبی گفت

 .به گفته وی، تنها سه میوه آناناس، موز و نارگیل مجوز واردات به کشور را دارد و بقیه میوه ها به صورت قاچاق وارد کشور می شود

میوه به کشور قاچاق : وی با بیان این که با همکاری سازمان های نظارتی واردات و قاچاق میوه به کشور کاهش یافته است، افزود

 .تولید داخلی را تهدید و به عنوان آفت خانمانسوز و سوغات خارجی است

 .معاون باغبانی وزارت جهادکشاورزی برای افتتاح طرح های جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری به شهرکرد سفر کرده است
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 اقتصاد محصوالت
 فودپرس 1۹۳5شهریور ماه  4پنج شنبه 

  امضای تفاهمنامه همکاری بانک کشاورزی و شرکت میهنامضای تفاهمنامه همکاری بانک کشاورزی و شرکت میهن

تفاهم نامه ای بانک کشاورزی و شرکت مجتمع صنایع غذایی لبنی و بستنی میهن، روز چهارشنبه سوم شهریور  <صنایع غذایی

 .برای توسعه همکاری های متقابل امضا کردند

در این نشست دکتر مرتضی شهید زاده رئیس هیات مدیره و مدیرعامل این بانک با اشاره به نقش موثر مجتمع صنایع غذایی لبنی 

ت را در راستای توسعه صنایع کشور ، اشتغالزایی و کارآفرینی ، ارائه خدمات به این شرک و بستنی میهن در تحقق امنیت غذایی 

 .تبدیلی کشاورزی و موجب خرسندی دانست

به گزارش رواب  عمومی بانک کشاورزی، شایان ذکر است بر اساس این قرارداد در صورت تجمع و رسوب حساب های شرکت های 

خدمات بانکی اعم از ریالی،  زیر مجموعه مجتمع صنایع غذایی لبنی و بستنی میهن در بانک کشاورزی، این بانک نسبت به ارائه

 .ارزی، مالی و بانکداری الکترونیکی به تناسب تمرکز حساب های شرکت نزد بانک اقدام خواهد کرد

=Id?aspx.Post/ir.foodpress//:http٣٠d١e١c,ac٠٠٤٣٠٣b٠ 
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  اقلیم و منابع طبیعیاقلیم و منابع طبیعی
 فارس - ۳۱6۷۰6۷۹:  تاریخ

ها هم لنگ بودجه ها هم لنگ بودجه   حتی برای مهار آتش جنگلحتی برای مهار آتش جنگل/ / های وقفیهای وقفی  هزار هکتار از جنگلهزار هکتار از جنگل  755755گیری گیری   بازپسبازپس

  هستیم هستیم 
، یک میلیون هکتار آن در عرصه وقف قرار دارد  میلیون هکتار جنگل ٠از مجموع : ها، مراتع و آبخیزداری گفت رئیس سازمان جنگل

، خداکرم جاللی پیش خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی . هزار هکتار آن را برگردانیم ١١,ایم  ای توانسته نامه تفاهمکه با 

د سازمان از ظهر امروز به مناسبت هفته دولت در جمع خبرنگاران در محل وزارت جهاد کشاورزی حضور یافت و گزارشی از عملکر

 .ها و مراتع کشور ارائه کرد زایی و حفاظت از جنگل خواری، بیابان متبوعش در حوزه مبارزه با زمین

بحث تغییر اقلیم و گرم : وی با اشاره به اینکه ایران جزء کشورهایی است که روی کمربند خشک زمین قرار گرفته، خاطرنشان کرد

محور برای حل این  ١ها حول  زایی شده است که استراتژی ما در سازمان جنگل شدن کره زمین سبب کمبود آب شیرین و بیابان

نگری در حوزه آبخیزداری، استفاده از مشارکت مردم برای حفاظت از  ها، جامعه وی بحث حفاظت از جنگل.مسئله شکل گرفته است

 .ه آنها دانستها، مهار عوامل ناپایدار منابع طبیعی و جلوگیری از گرد و غبار را از جمل جنگل

میلیون هکتار از اراضی و اجرای  ٠میلیون هکتار از اراضی کشور، تثبیت مالکیت دولت در  ١به گفته جاللی، حفاظت مشارکتی در 

های راهبردی سازمان جنگلها و مراتع و جزء  های جنگلی و مرتعی از جمله سیاست میلیون هکتار در عرصه ٠٠طرح کاداستر در 

هایی که از منابع طبیعی در  گیری جنگل خواری و بازپس وی در مورد برخورد با پدیده زمین.انجام شده استاقداماتی است که 

ید شد و  های کشور خلع هکتار از اراضی جنگل ٠١١هزار و  ٤٠در راستای اجرای احکام قضایی از : دست افراد افتاده بوده، گفت

هزار هکتار اطفاء  ٠8ایم، چرا که ساالنه به طور متوس   قع از حریق تشکیل دادهبانی و پایشی برای اطالع به مو های دیده ایستگاه

های  ها و مراتع همچنین در مورد آخرین وضعیت خشکیدگی جنگل رئیس سازمان جنگل.دهیم حریق در جنگلها و مراتع انجام می

 ٠های این جنگل داشت به طوریکه  آفت خوشبختانه تغییرات اقلیمی نقش زیادی در مهار: بلوط کشور در منطقه زاگرس، گفت

 .درجه ببه کمک ما آمد و سبب شد بتوانیم حائلی بین مناطق آلوده و مناطق سالم ایجاد کنیم ٠١مرتبه سرمایه منفی 

هکتار از این جنگل با این  ٠١١با سمپاشی : های شمشاد افتاده بود نیز گفت پره که به جان جنگل وی همچنین در مورد آفت شب

 .ایم چرا که این آفت وارداتی است و سازمان حفظ نباتات به دنبال ردیابی منشأ آن است برخورد کرده آفت

تن ذغال که به صورت غیرمجاز  ١٠8سال اخیر،  ٤طی : همچنین به بحث قاچاق چوب در جنگلهای شمال کشور اشاره کرد و گفت

 .سال اخیر کشف شده است ٣تن چوب، هیزم و بوته طی  ٠,٤هزار و  ١ها درست شده کشف شد و در کنار آن  از چوب جنگل

 ٠٠های شمال کشور برای احیای آن نیز اینگونه توضیح داد که طی مصوبه دولت از سال  برداری از جنگل وی در مورد کاهش بهره

ط به درختان افتاده، هزار متر مکعب رسیده که آن هم بیشتر مربو ١١١هزار متر مکعب در سال به  8١١برداری از  میزان بهره

هکتار انجام شده و تولید  ٠١١١زراعت چوب در سطح : وی در مورد توسعه زراعت چوب نیز گفت.دیده و شکسته شده است آسیب

 .اعم از جنگلی، مرتعی و بیابانی انجام شده است میلیون اصل نهال ,,و خرید 

های  کاری در استان زدایی، جنگل آبخیزداری، بیابان های پروژه در حوزه 2۴0ها و مراتع  به گفته رئیس سازمان جنگل

 .شود میلیارد تومان افتتاح می 05مختلف کشور با اعتباری بالغ بر 

http://www.farsnews.com/
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با : کند کرد و گفت ای هم از عدم تخصیص بودجه و کمبودها که کار را کمی کند می ها گالیه البته رئیس سازمان جنگل

های اضطراری از جمله  های ما تخصیص نگرفته و برای طرح چ کدام از طرحایم، اما هنوز هی آنکه به نیمه سال رسیده

 .سوزی با مشکل مواجه هستیم مهار آتش

زایی و پدیده گرد و غبار  وی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس در مورد جنگل کاری در اطراف دریاچه ارومیه برای مبارزه با بیابان

زدایی  های اطراف دریاچه نیاز به اقدامات بیابان هزار هکتار زمین ٣١١تا  ٠١١ارومیه بین با اشاره به کاهش شدید آب دریاچه : گفت

هزار هکتار مدیریت  ٤١١هکتار قرق و در سطح   ٠٠١١١کاری،  هکتار نهال ٠8١١ایم که  کار را شروع کرده ٠٣دارند که از سال 

سال زمان نیاز است  ٠١زایی اطراف دریاچه ارومیه حداقل  بیابان جاللی این را هم اذعان داشت که برای مهار.چرا انجام گرفته است

 .است ٠١١دستگاه در ستاد احیای دریاچه ارومیه  ٠٠ها و مراتع بین  که شاخص ارزیابی عملکرد سازمان جنگل

ها  را در استان پرونده مهم ١,: های مختلف گفت خواری در استان های مهم زمین ها و مراتع در مورد پرونده رئیس سازمان جنگل

هزار هکتار جنگل در چهارمحال و بختیاری بوده است که با کمک دستگاه قضایی  ٣ایم که یک مورد آن بیش از  شناسایی کرده

وی مسئله وقف در کشور را یکی دیگر از مسائلی دانست که امروز در عرصه مرتع و جنگل مشکالتی ایجاد کرده است و .ید شد خلع

هزار هکتار جنگل وقف شده و  ١مشهد ساری در سالهای گذشته  به عنوان مثال در آغ: ن موضوع اظهار داشتدر توضیح بیشتر ای

هزار هکتار از این گونه  ١١,ای با سازمان اوقاف در همین راستا را داریم که تاکنون طی آن  نامه اکنون نایب خاص هم دارد و تفاهم

ای که  را که معتقدیم باید فردی که مالک جایی است آن را وقف کند نه آنکه عرصهایم، چ سال اخیر برگردانده ٤ها را در  جنگل

 ١سوزی در  مورد آتش ٠١١یک هزار و : ها گفت سوزی در جنگل جاللی در مورد آخرین آمار آتش.متعلق به ملت است، وقف شود

سوزی در  شته است و در کنار آن سطح آتشدرصد کاهش دا 8ماهه مدت مشابه سال گذشته  ١ایم که نسبت به  ماهه امسال داشته

های مسکن واگذار شده اما همچنان در  هایی که به تعاونی وی در مورد تعیین تکلیف زمین.درصد کاهش یافته است ٠١ها  جنگل

ارتفاع متر  ٠8١١ها در شمال تهران بوده که باالی  اغلب این تعاونی: حد زمین باقی مانده و سند آن در دست مالکان است، گفت

 .ها داده شود و بنا بر دستور مقام معظم رهبری باید معوض این زمین  دارند

شورای عالی شهرسازی و معماری این مسئله را در دستور کار قرار داد و وزارت جهاد ملزم شد اراضی معوض را : جاللی ادامه داد

از جمله پردیس به عنوان جایگزین معرفی شد، اما  هکتار زمین در شهرهای جدید اطراف تهران ٠١١١معرفی کند که نزدیک به 

 .خود افراد راضی نیستند خارج از تهران به آنها زمین داده شود

گویند باید جنگلها را رها کرد و کسی داخل جنگل  برخی می: وی در مورد اجرای طرح تنفس در راستای احیای جنگلها نیز گفت

های شمال را به درستی مدیریت کنیم،  ای علمی معتقدند و اگر دولت بخواهد جنگله نرود تا آن احیا شود اما برخی هم به روش

میلیون هکتار اراضی را مدیریت کنیم، چرا که در برخی موارد ما  ٠میلیارد تومان به ما بودجه داده شود، تا کل  ١١,باید ساالنه 

 .حتی با تعداد محدود نیرو مواجه هستیم
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 اقلیم و منابع طبیعی
 فارس - ۳۱6۷۰6۷۱:  تاریخ

  منتظر ارائه راهکارهای جهاد کشاورزی هستیم منتظر ارائه راهکارهای جهاد کشاورزی هستیم / / ها عامل انتقال بیماری نیستندها عامل انتقال بیماری نیستند  سفید بالکسفید بالک
وزارت : های سفید عامل انتقال بیماری نیستند، گفت ها یا مگس تهران با بیان اینکه سفید بالکرئیس اداره محی  زیست شهر 

. ها را ارائه دهد که تاکنون منتظر ارائه این راهکارها هستیم جهاد کشاورزی موظف شده است راهکارهای مقابله با سفید بالک

ها در  های اخیر شاهد افزایش سفید بالک در ماه: گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار گروه جامعه  محمد حسین بازگیر در گفت

 .شهر تهران بودیم این در حالی است که تعداد آنها نسبت به سال گذشته کاهش داشته اشت

طلبد چرا که امکان  خود را می ای خاصها راهکاره همانگونه که پیش از این گفته شده بود مقابله با سفید بالک: وی ادامه داد

  .های شیمیایی به جهت حفظ سالمت شهروندان امکان پذیر نیست استفاده از روش

آسیب کمتری را به   هم اکنون شهرداری راههایی مانند شستشو با موادی که: رئیس اداره محی  زیست شهر تهران تصریح کرد

قرار داده است که تاحدودی نیز موثر واقع شده همچنین نوارهای زرد رنگی بر روی را در دستور کار خود  دنبال داشته باشند

 .ها را تشخیص داد توان حجم و نوع سفید بالک درختان نصب شده که با مطالعه آن می

آن،  در جلساتی که در این مورد داشتیم وزارت جهاد کشاورزی موظف شده است تا با مطالعه بر روی این حشره نوع: وی افزود

مدت عمر و راههای مقابله با این حشره را بررسی کند و راهکارهای عملیاتی مقابله با افزایش آن را ارائه دهد این طرح از سال 

گذشته آغاز شده بود و ما هم اکنون منتظر هستیم راهکارهای عملیاتی از سوی وزارت جهاد کشاورزی اعالم شود تاکنون اعالم 

مدت زمان یک سال برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده بود که امیدواریم به زودی شاهد ارائه  :وی تصریح کرد.نشده است

ها عامل بیماری و ناقل  براساس تحقیقات صورت گرفته و اعالم وزارت بهداشت سفید بالک: بازگیر ادامه داد .این راهکارها باشیم

ی وجود آنها در سطح شهر باعث ناراحتی روانی برای شهروندان شده بیماری نیستند اما به هر حال به عنوان یک موجود خارج

امیدوارم تا ارائه این راهکارها از سوی وزارت جهاد کشاورزی، شهرداری با اقدامات موثر خود از افزایش با افزایش : بازگیر افزود .است

 .این حشره در سطح شهر مقابله کند

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http٠٣٠١١١١١١١١٠8٠ 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - 1۹۳۱شهریور  ۷۰: تاریخ

  شودشود  نژاد پس گرفته مینژاد پس گرفته می  شده در دولت احمدیشده در دولت احمدی  های واگذارهای واگذار  جنگلجنگل

خواری و ساخت و سازهای غیرمجاز،  حاال جنگل. ها در ایران به شماره افتاده است است که نفس جنگلچند سالی | شهروند

سال  ١١های کشور را در  سوم از جنگل های غیرقانونی در دولت گذشته توانسته است، حدود یک های مکرر و واگذاری سوزی آتش

مربع در ثانیه  متر ٣٠١ها در ایران حدود  روند تخریب جنگلسال گذشته  ٤١های رسمی طی  براساس گزارش. گذشته نابود کند

دادند آن را  بوده است؛ در شرایطی که مسئوالن نسبت به پایین بودن میانگین سرانه جنگل و فضای سبز در ایران هشدار می

روژه ساخت آزادراه های جنگلی را به مجریان پ هکتار از عرصه ٠٣٤دانستند، دولت گذشته حدود  چهارم سرانه جهانی می یک

هایی که دردی از مشکل آزادراه  واگذاری. راه تأمین شود ساخت آزاد  شمال واگذار کرد تا از این محل درآمدهای آن، هزینه  -تهران

 شمال دوا نکرد و حاال براساس اعالم مسئوالن امر قرار است که بازپس- تهران

نژاد برای کمک به ساخت  هایی در دولت احمدی جنگل: گوید باره می در این خداکرم جاللی، معاون وزیر جهاد کشاورزی.گرفته شود

هایی وجود داشت که  شمال واگذار شده بود که در دولت روحانی با این مسأله مخالفت شد؛ به همین خاطر مخالفت - آزادراه تهران

 .ها این اعتراضات پیگیری شد های سازمان جنگل با پیگیری

ها به منابع طبیعی بازگردانده شود  د مستضعفان هم توافقاتی صورت گرفت و دولت نیز تصویب کرد که این جنگلبه گفته او، با بنیا

 .گیری نیز انجام شده است هایی که مشکلی در واگذاری ندارد، استفاده شود و خوشبختانه بازپس و به جای آن از عرصه

طوری که  شود؛ به مدیریت پاشنه آشیل مشکالت جنگل محسوب میبرد، ضعف  ریزی رنج می های کشور از مشکل برنامه جنگل

ها و صدور مجوز  شود نبود برنامه ملی برای جنگل طور گفته می همین. گیران این بخش هماهنگی کامل با همدیگر ندارند تصمیم

 .شود برابر میزان رویش ازجمله دالیل دیگری است که به آنها اشاره می قطع درختان تا پنج

 میلیون مترمکعب است١چوب در کشور مصرف 

میلیون مترمکعب ١ساالنه حدود : جاللی در بخش دیگری از سخنان خود درخصوص وضع مصرف چوب در کشور بیان داشت

میلیون مترمکعب خواهد رسید؛  ٠٣مصرف چوب در کشور داریم که در آینده با توجه به پایین بودن سرانه مصرف چوب به حدود 

میلیون اصله نهال اعم از جنگلی، مرتعی و بیابانی انجام  ,,هکتار انجام شده و تولید و خرید  ٠١١١ب در سطح همچنین زراعت چو

 .شده است

 های شمالی برداری از جنگل کاهش میزان بهره

های  جنگل برای احیای: های شمال در چه وضعیتی قرار دارد؟ بیان داشت برداری از جنگل وی در پاسخ به این سوال که کاهش بهره

هزار مترمکعب رسیده که آن هم  ١١١سال به   هزار مترمکعب در 8١١برداری از  میزان بهره ٠٠سال  شمال طی مصوبه دولت از 

 .دیده و شکسته شده است بیشتر مربوط به درختان افتاده، آسیب

شود  ها صادر می مکعب چوب از جنگل رهزار مت ١١١زیست معتقدند که در حالی ساالنه مجوز قطع  در این میان کارشناسان محی 

 .فرد ایرانی هستند و در صورت قطع شدن هم امکان بازیابی و احیا ندارند های راش منحصربه که اکثر آنها جنگل

( بار و کشاورزی ملل متحد سازمان خوار)دهد که بر پایه گزارش کارشناسان فائو  های ایرانی در شرایطی رخ می اما نابودی جنگل

زیست انسانی در وضع بحرانی  درصد شود، آن کشور از نظر وضع محی  ٠١های یک کشور از خاک آن کمتر از  ه سطح جنگلچنانچ

 .درصد از مساحت کشور را تشکیل داده است ,/١اما سطح پوشش جنگل و مرتع در ایران فق  . برد به سر می
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در تولید ناخالص داخلی فواید جانبی فراوانی نصیب جامعه های کشور  درصدی جنگل ٣/٠,نباید فراموش کرد که عالوه بر نقش 

خدمت  ٠٠زیست انجام داده، حداقل ارزش پولی  ای که یک مرکز تحقیقات اقتصاد محی  طوری که طی مطالعه به. شود می

انی، کنترل بیولوژیکی، افش تنظیم گازها، تنظیم شرای  اقلیمی، تنوع ذخایر توارثی گیاهی، گرده)ها و مراتع کشور  بازاری جنگل غیر

( های ایران خاکزایی، تنظیم جریانات هیدرولوژیکی، کنترل فرسایش آبی، کنترل سیل، کنترل فرسایش بادی و اکوتوریسم جنگل

 .میلیارد ریال برآورد شده است ١٠٠هزار و  ٤٠١ساالنه معادل 

/news/fa/ir.iana.www//:http٣٣88١D%/8%D%AC٠%8١ 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - 1۹۳۱شهریور  ۷۹: تاریخ

  سه تهدید خشکسالی در حوضه ارومیهسه تهدید خشکسالی در حوضه ارومیه

توجه به های محی  زیستی حاکی از لزوم  تجربیات داخلی و خارجی درخصوص مدیریت منابع آب و مقابله با چالش: دنیای اقتصاد 

ریزی، طراحی، اجرا، بهره  گذاری، برنامه اندرکاران کلیدی در فرآیند سیاست رویکردهای مشارکتی و حضور نمایندگان کلیه دست

پذیری و پاسخگویی مسووالن و دست اندرکاران ذیرب  نقش بسزایی در  شفافیت، مسوولیت. برداری و پایش و ارزیابی است

توانند نقش خویش را در  برداران محلی در صورتی می بخش خصوصی و بهره. ست محیطی داردهای زی پیشگیری از بروز بحران

مطمئنا بدون حضور و مشارکت . ای دولت باشند های توسعه منطقه ها و استراتژی فرآیند توسعه ایفا کنند که در جریان سیاست

لت قادر به حل مسائل و مشکالت موجود نبوده و ممکن های مردم نهاد دو برداران محلی و سازمان فعال بخش خصوصی، مردم، بهره

های گزافی را در بر داشته  است کنترل تبعات و تاثیرات اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و محی  زیستی برخی اقدامات دولت، هزینه

های  دم و تشکلدر این راستا کمیسیون آب، محی  زیست و اقتصاد سبز اتاق بازرگانی ایران، در گزارشی مطالبات مر. باشد

 .خصوصی در زمینه اقدامات دولت برای احیای دریاچه ارومیه را بررسی کرده است

های مدنی، اجتماعی و اقتصادی ملت با کمیت و کیفیت منابع آب گره خورده است و  بر اساس این گزارش، زیرساخت کلیه فعالیت

آفرینی کرده و از تشدید  ند تا بتوانند به خوبی و به موقع، نقشهای دولت باش مردم و بخش خصوصی باید در جریان اوضاع و برنامه

گذاران بخش خصوصی در توسعه  برداران محلی و سرمایه نقش مردم و بهره. پیشگیری کنند( بحران آب)مسائل و مشکالت موجود 

ها و تسهیالت ارائه شده از سوی  وقها، مقررات، مش ها، برنامه یک منطقه، تابع شرای  منطقه بوده و البته بستگی زیادی به سیاست

عنوان مثال، در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، پس از پیروزی انقالب اسالمی و با توجه به وجود انگیزه قوی جهت رشد  به. دولت دارد

تر و رفع محرومیت در مناطق روستایی و شهرهای کم( های تاریخی و استعماری ماندگی جبران عقب)و توسعه اقتصادی سریع 

جای توجه بیشتر به فرآوری انگور و  برخوردار و از طرف دیگر برخی مالحظات انقالبی و تقید به مالحظات شرعی، سبب شد که به

از انگور که گونه سازگار با منطقه و با نیاز آبی کم بود )تولید و صادرات سایر محصوالت فرعی از انگور، سیاست تغییر الگوی کشت 

برداران محلی به توسعه نامتوازن باغات سیب و کشت چغندر قند  و تشویق کشاورزان و بهره...( رقند وبه سیب درختی و چغند

در دستور کار مسووالن محلی قرار گرفت و طی سه دهه، سطح زیرکشت اراضی کشاورزی حدود ( غافل از تبعات صدور آب مجازی)

های آب مجاز و غیرمجاز زیادی در بخش  ت قرار گرفت و چاهها در دستور کار دول همچنین مطالعه و ساخت سد.سه برابر شد

دلیل بر هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا، کاهش قیمت  کشاورزی حفر شد و نتیجه آن، از یک طرف، ضرر و زیان باغداران به

زم جهت بسته بندی های ال دلیل نبود زیرساخت که بعضا به)های تولید شده  محصوالت باغی و نداشتن بازارهای مناسب برای سیب

از طرف دیگر، بروز بحران کاهش . بود( شد های کنسانتره فروخته می اصولی و نگهداری در سردخانه، به قیمت نازلی به کارخانه

شدید سطح آب دریاچه ارومیه و تبعات آن از قبیل بر هم خوردن تعادل اکولوژیک اکوسیستم دریاچه، کاهش ورودی و پایین رفتن 

های اقماری آن و در نتیجه تهدید جدی بخش کشاورزی و  دریاچه، خشک شدن بخشی از سطح دریاچه و تاالب سطح تراز آب

کنند و نیز به خطر افتادن تنوع  ها انسان که در اطراف دریاچه زندگی می های نمک و به خطر افتادن جان میلیون امکان بروز توفان

های گردشگری و درمانی دریاچه و بیکار شدن افرادی که  از بین رفتن ظرفیت زیستی و کاهش مهاجرت پرندگان دریایی به منطقه،

 .معیشت آنها وابسته به حضور گردشگران در منطقه بود را به دنبال داشت

گرم شدن کره زمین، بروز )تغییرات اقلیمی کالن و خرد ( کم آبی و خشکسالی)گرچه میزبان اصلی این مهمان ناخوانده 

است، ولی بر اساس مطالعات موجود، عوامل دیگری نظیر افزایش جمعیت و ( نی و کاهش نزوالت جویهای طوال خشکسالی
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مهاجرت مردم از روستاها به شهرها و افزایش تقاضا در بخش آب شرب و )معکوس شدن نسبت جمعیت شهری و روستایی 

تقاضا، پایین بودن راندمان آبیاری و اتالف منابع  توجهی به مدیریت ، سیاست ناکارآمد دولت مبتنی بر مدیریت عرضه و کم(بهداشت

 .آب در شبکه انتقال، توزیع و مصرف در بخش کشاورزی، توسعه صنایع آب بر در منطقه، در کم آبی منطقه اثرگذار بود

از نظر بخش خصوصی، چندان مهم نیست که مقصر کیست یا علل خشک شدن دریاچه چیست؟ آنچه مهم است به خطر افتادن 

به لحاظ آب شرب و )برداران محلی  و همچنین تهدید و نابودی معیشت مردم و بهره( بروز توفان نمک)مت ساکنان منطقه سال

و ( صنایع کوچک و بزرگ و حتی صنایع دستی و روستایی)و همچنین به خطر افتادن سرمایه بخش صنعت ( کشاورزی و صنعتی

اقتصادی آنها وابسته به محصوالت منابع طبیعی و کشاورزی تولید شده در  های منطقه است که عمدتا فعالیت و رونق کارخانه

برداران محلی این است  بنابراین انتظار بخش خصوصی و بهره. منطقه و همچنین حضور پررنگ گردشگران داخلی و خارجی است

ی مردم محلی، از هر گونه شتابزدگی و های مکمل یا جایگزین برا بینی معیشت که در تدوین راهکارهای مقابله با بحران آب و پیش

اجتناب شود و در این مسیر بر اساس نتایج مطالعات علمی مبتنی بر ( تبلیغاتی)برخوردهای سیاسی، غیرعلمی، احساسی و نمایشی 

نگری، نگرش سیستمی، مدیریت اکوسیستمی، اصول و مالحظات  نگری، کل اصول توسعه پایدار و متوازن، حکمرانی خوب، جامع

ها و مالحظات  لحاظ کردن دغدغه)ریزی دوسویه  پژوهی، اقتصاد سبز، معیشت پایدار، رویکرد مشارکتی، برنامه دیپلماسی آب، آینده

ها انتخاب  بهترین و مناسب ترین رویکردها و برنامه( برداران محلی خصوص بخش خصوصی و بهره همه دست اندرکاران کلیدی به

 .مردم و بخش خصوصی داشته باشدشود تا کمترین هزینه را برای 

 های دولت اقدامات و برنامه

های نیرو،  خصوص دریاچه ارومیه در دستور کار سازمان حفاظت محی  زیست و وزارتخانه های ایران و به هر چند مطالعات تاالب

همکاری دفتر برنامه عمران ملل با ( های آذربایجان شرقی و غربی و کردستان های استان استانداری)جهاد کشاورزی و وزارت کشور 

طرح جامعی برای مدیریت یکپارچه آن تهیه شد، ولی متاسفانه دولت قبلی به  ٠٣8١قرار داشت و در سال ( UNDP) متحد

ها اهمیتی نداد و با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه به ریاست معاون  اجرای آن طرح و برنامه

خوشبختانه به . به دانشگاه شریف سپرده شد( ستاد)رب  تشکیل و دبیرخانه آن  جمهوری و با حضور وزرا و مسووالن ذی رئیس اول

طور جدی و به شکل یک ستاد بحران آغاز  به ٠٣٠٠رسد ستاد احیای دریاچه ارومیه، کار مطالعات و عالج بخشی را از سال  نظر می

 .تاد در حال بازنگری و اصالح استکرده ولی اخیرا ساختار اجرایی س

کنترل و کاهش )بسته کلی  ١کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه، نتایج ارائه شده توس  ستاد احیای دریاچه ارومیه را در قالب 

مصرف آب در بخش کشاورزی، کنترل و کاهش برداشت از منابع آب سطحی و زیرزمینی حوضه، اقدامات حفاظتی و کاهش اثرات، 

افزاری، تسهیل و افزایش حجم آب ورودی به دریاچه از طریق اقدامات فیزیکی و سازه ای، تامین آب برای  امات مطالعاتی و نرماقد

های  عنوان نقشه راه احیای دریاچه ارومیه مصوب و پس از تصویب در جلسه هیات وزیران به کلیه دستگاه به( دریاچه از منابع جدید

براین، به دلیل بروز بحران کم آبی در اکثر مناطق کشور، برای بهبود عملکرد بخش آب، در برنامه ششم عالوه . اجرایی ابالغ کرد

ریزی برای  برنامه -٠: توسعه نیز هشت برنامه ویژه برای مقابله با بحران آب پیش بینی شده است که شامل موارد زیر است

افزایش عملکرد در واحد سطح و  -٣میلیارد مترمکعب،  ٠٠آب به کاهش مصرف ساالنه  -٠های زیرزمینی،  بخشی به سفره تعادل

های  المنفعه کردن چاه مسلوب -١های نوین آبیاری،  وری آب کشاورزی با توسعه روش ارتقای بهره -٤عدم توسعه سطح زیرکشت، 

عدم حمایت از  -,ها،  ی توسعه گلخانههای الزم برا ارائه حمایت -١های دارای پروانه،  فاقد پروانه و نصب کنتور هوشمند بر روی چاه

گذاری و بهای آب مصرفی توس  وزارت نیرو  تدوین ضواب  قیمت -8شوند و  کشت محصوالتی که برخالف الگوی کشت، تولید می

 .برای تصویب در شورای اقتصاد
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 های خصوصی مالحظات مردم و تشکل

خصوص در بخش کشاورزی، اصالح الگوی کشت، اعمال  به)اقدامات ها و  ای از این برنامه مطمئنا موفقیت و کارآمدی بخش عمده

برداران محلی و همچنین مشارکت  بستگی به اعتماد مردم و بهره( صرفه جویی در مصرف آب و افزایش بهره وری آب و نظایر آن

احل و فرآیند شناخت و برداران محلی دارد و چه خوب است که نمایندگان ایشان در کلیه مر فعال و موثر بخش خصوصی و بهره

 .های عالج بخشی دریاچه ارومیه، مشارکت فعالی داشته باشند طراحی و اجرای پروژه

های خشکسالی و کم آبی در اکثر مناطق خشک و نیمه خشک کشور  از آنجا که مشکالت تراکم جمعیت، مهاجرت، بیکاری و تنش

ها و  معیشت ساکنان حوضه آبریز دریاچه ارومیه، بر اساس پتانسیل وجود دارد، بنابراین الزم است که مشکالت اشتغال و تامین

های موجود در خود حوضه آبریز، برطرف شود زیرا مهاجرت اجباری مردم از این منطقه به سایر مناطق کشور، سبب تشدید  ظرفیت

بر سر نحوه استفاده از ( امنیتی –های اجتماعی  بروز بحران)مشکالت آن مناطق شده و احتمال بروز مناقشات و منازعات محلی 

رویه کشاورزی، تغییر الگوی کشت و مصرف غیربهینه آب،  توان ادعا کرد که کشاورزان با توسعه بی نمی.آید وجود می منابع محدود به

کارآمدی، عدم عنوان مثال، نا به)تر  ای تر و ریشه اند زیرا این اتفاق خود معلول یک علت بزرگ مقصران اصلی بروز این بحران بوده

های فرهنگی و اجتماعی،  یکپارچگی و ضعف فاحش و انکارناپذیر در نظام مدیریت آب کشور در چند دهه اخیر، بروز برخی بحران

کاری، دوباره کاری، فساد اداری و  تضعیف سرمایه اجتماعی، برخی مداخالت سیاسی و جناحی، بخشی نگری، موازی کاری، پراکنده

 .شناسی و اصالح شوند که باید آسیباست ...( اقتصادی و

تا حد ( در اقدامات مربوط به احیای دریاچه ارومیه)دست اندرکاران باید برای جلب مشارکت فعال و موثر اقشار مختلف مردم 

سازی، توان افزایی و توانمندسازی نهادها و جوامع محلی  بخشی، اعتمادسازی، آموزش، ظرفیت سازی، آگاهی ممکن در حساس

در ( پاسخگویی مسووالن و تمام اقشار در قبال نگرش و رفتار خود در گذشته و حال)نقش شفافیت و پاسخگویی . ش کنندتال

رود که نظام مدیریت آب کشور، رویه ای کارآمدتر و موثرتر از قبل در  انتظار می. موفقیت اقدامات موردنظر، بر کسی پوشیده نیست

، روند تخریب سرزمین، جای خود را به یک روند بهره برداری اصولی، خردمندانه (مرانی خوبحک)پیش گیرد و در سایه نظام تدبیر 

سازی و آموزش و ترویج اصول و مبانی کشاورزی پایدار با استفاده از رویکردهای  رود که عالوه بر فرهنگ انتظار می.و پایدار بدهد

های آبیاری نوین اختصاص یابد تا سبب  غات کشاورزی به سیستمها و تسهیالت مناسبی برای تجهیز اراضی و با مشارکتی، مشوق

های نوین آبیاری باعث  تحقیقات نشان داده است که استفاده از سیستم. افزایش بهره وری و کاهش مصرف آب کشاورزی شود

. شود قبلی می افزایش محصول دهی و در نتیجه افزایش راندمان و بهره وری آب، خاک، کود و سموم نسبت به میزان مصرفی

رود که با همراهی، کمک و  کنند و امید می خوشبختانه امروزه، نهادهای دولتی و غیردولتی زیادی در این خصوص فعالیت می

 .ها و اقدامات احیای دریاچه ارومیه، موفق شود همکاری مردم و بخش خصوصی و نهادهای مدنی، دولت در اجرای برنامه
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - 1۹۳۱اردیبهشت  1۱: تاریخ

  ساخت و ساز غیر مجاز در استان کرمانشاهساخت و ساز غیر مجاز در استان کرمانشاه  225225تخریب تخریب 

 .اند شدههای غیرمجاز در استان کرمانشاه تخریب  مورد ازساخت و ساز ٠٠١سال گذشته 

مورد ساخت و ساز غیرمجاز  225سال گذشته حدود : مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت

 .اعم از اجرای حکم و دستور موقت دادستانی بیشترین تخریب انجام گرفته است

های کرمانشاه و اسالم آبادغرب  از در شهرستانبیشترین تغییر کاربری غیرمج: کوالنی افزود... به گزارش ایانا از کرمانشاه، انشاءا

در خارج از حریم و : وی با بیان اینکه ساخت و ساز غیرمجاز در کلیه اراضی کشاورزی ممنوع است خاطرنشان کرد.انجام شده است

شاورزی و زراعی باشد زیرا در خارج از حریم و محدوده شامل اراضی ک ها و روستاها ساخت و ساز ممنوع می محدوده شهرها، شهرک

حفظ کاربری اراضی انجام  ٠و تبصره  ٤های تبصره  و باغی و هرگونه ساخت و ساز و تغییر کاربری باید با اخذ مجوز از کمسیون

و ماده  ٣وفق ماده : شود تصریح کرد کوالنی با اشاره به اینکه طبق قانون تغییر کاربری اراضی کشاورزی تخلف محسوب می.گیرد

کاربری از طریق مراجع قضایی؛ توقف عملیات، قلع و قمع بناهای احداثی و اعاده اراضی به وضع قبل و جریمه قانون حفظ  ٠١

نقدی فرد متخلف از یک الی سه برابر قیمت اراضی به نرخ روز با کاربری جدید که مورد نظر فرد متخلف بوده است محاسبه شده و 

 .شود ر جرم از یک ماه تا شش ماه حبس در نظر گرفته میحتی مجازات زندان جهت فرد متخلف در صورت تکرا

متقاضیان تغییر کاربری قبل از هرگونه اقدامی در خصوص ساخت و ساز در اراضی کشاورزی، خاکبرداری یا خاک : کوالنی گفت

از قوانین و مقررات های استان مراجعه کرده و  باید به جهاد کشاورزی شهرستان... های تولیدی، دامپروری و ریزی، اجرای طرح

های آن اقدام به فعالیت کنند تا از عواقب و آثار زیان بار تغییر کاربری غیرمجاز در امان باشند زیرا  مربوطه و اخذ مجوز از کمسیون

 .اظهار بی اطالعی از قوانین و مقررات در محاکم قضایی قابل پذیریش نیست

به : انشاه با اشاره به اهمیت حفظ اراضی کشاورزی و امنیت غذایی کشور افزودمدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان کرم

گیرد و این نگرش  دهیم که در اجرای وظایف و مقررات، کوچکترین اغماضی صورت نمی متخلفین و قانون شکنان هشدار جدی می

انتظامی و شورای حفظ حقوق بیت المال  و همدلی بین کلیه دستگاههای مرتب  اعم ز وزارت جهاد کشاورزی، قوه قضائیه، نیروی

تر شده  های ملی و امنیت غذایی کشور هر روز تنگ در زمینه اجرای مقررات کامال هماهنگ گردیده و عرصه بر متجاوزان به سرمایه

قدامات این ا: وی با بیان اینکه اقدامات خوبی جهت جلوگیری از تغییر کاربری اراضی در دست اقدام است خاطرنشان کرد.است

برداران با همکاری سایر دستگاههای  های ویژه حفظ کاربری، آموزش و اطالع رسانی هرچه بیشتر به بهره شامل افزایش سطح گشت

های بهتر روز از نظر کنترل از راه دور و افزایش سطح علمی و فنی و حقوقی بیشتر  مرتب ، تقویت بدنه کارشناسی به سیستم

 . باشد ها می ها و استان رستانها، شه همکاران در سطح بخش

خواهیم در صورت مشاهده  امور اراضی استان از تمامی کشاورزان استان می ٠٣٠اندازی سامانه  با توجه به راه: وی در پایان افزود

ابعه استان های ت اعالم کنند تا پس از پایش به حوزه ٠٣٠هرگونه تخلف در حوزه اراضی کشاورزی و باغی سریعاً مراتب را به سمانه 

 ./ابالغ شده و پیگری الزم و برخورد قانونی صورت گیرد
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 اقلیم و منابع طبیعی
 ایرنا1۹۳5 ۷۹6۷661۹۳5: تاریخ خبر

  ژاپنی ها جنگل های ایران را حفاظت می کنند ژاپنی ها جنگل های ایران را حفاظت می کنند 

ژاپنی ها در قالب طرح : در ایران اعالم کرد( جایکا)نماینده مقیم آژانس بین المللی همکاری ژاپن  -ایرنا -شهرکرد

 . جایکا، مصمم به اجرای طرح های حفاظت از جنگل های زاگرس به ویژه جنگل های چهارمحال و بختیاری هستند

ایرنا، کوهی ساتو روز چهارشنبه در سومین جلسه کمیته هماهنگی مشترک در فاز تمدید پروژه جایکا در چهارمحال و به گزارش 

رفع آلودگی هوای : بختیاری، با اشاره به برخی پروژه های در حال اجرای آژانس همکاری های بین المللی ژاپن در ایران افزود

لستان و حفظ مراتع و جنگل های چهارمحال و بختیاری از جمله پروژه های در حال تهران، کمک به توسعه پایدار کشاورزی در گ

ایران و آژانس جایکا، همکاری های بلند : وی، اجرای این طرح ها در ایران را موفق ارزیابی کرد و گفت. اجرا با همکاری جایکا است

ژه جایکا در استان چهارمحال وبختیاری همزمان با وی، به اتمام مدت زمان اجرای پرو.مدتی طی سال های گذشته داشته اند

یک تیم ارزیاب از مشاوران این آژانس، بررسی این پروژه را قبل از زمان اتمام پروژه انجام خواهند : دسامبر امسال اشاره و اظهار کرد

داشته باشد و برای ادامه کار با طرف  بعد از انجام این پروژه مقرر شده است که این فعالیتها در ایران ادامه: ساتو تصریح کرد.داد

تاکنون با اجرای این طرح در استان چهارمحال و بختیاری فعالیتهای خوبی در حوزه تقویت : وی گفت.ایرانی در حال رایزنی هستیم

مشارکت  مدیریت مشارکتی در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان از جمله تهیه سند راهبردی این پروژه، توسعه ظرفیت

ساتو با بیان اینکه رویکرد جایکا همکاری فرد به فرد و .های مردمی و تشکیل کمیته های همگانی در استان انجام شده است

 .دوره آموزشی برگزار شده است ٠در این راستا برای تربیت نیروی انسانی : گسترش مشارکتهای مردمی است، افزود

آبان ماه امسال در رکرد ( پروژه جایکا)ر پروژه بین المللی مدیریت مشارکتی منابع طیبعی سمینا: مشاور ارشد پروژه جایکا نیز گفت

این سمینار به منظور ارائه خروجی های پروژه جایکا در استان چهارمحال و بختیاری و : سیئیچی میشیما افزود.برگزار می شود

قه بازفت به عنوان مکان های پایلوت این طرح برگزار می دیماه در منط ٠٤دی ماه در شهرکرد و  ٠٣رزیابی نهایی این پروژه 

اقدام مدیریت حفظ و احیای جنگل و معیشت مردم برای افزایش درآمد از مهم ترین کارهای اجرای این : میشیما اظهار کرد.شود

رئیس سازمان جهاد .دطرح در استان بود که مردم روستایی این مناطق به خصوص زنان برای اجرای این طرح همکاری زیادی کردن

ذبیح اهلل .در کشور ایران به موضوع آب و خاک به عنوان منابع ملی توجه شده است: کشاورزی چهارمحال وبختیاری نیز گفت

اجرای پروژه های مهم ملی و بین المللی مانند جایکا زمینه : غریب، با اشاره به پتانسیل های استان در حوزه آب و خاک اظهار کرد

 ١این پروژه حدود : وی افزود.دم در حفظ و حراست از این ظرفیت ها و همچنین بهره برداری صحیح را فراهم می کندمشارکت مر

سال در استان اجرا شده است و گستردگی آن و مشارکت همگانی مردم به عنوان یک پروژه اقتصادی ملی از خواسته های مردم و 

پیشنهادی از طرف سازمان جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و آبخیزداری به مقام  هم اکنون: غریب اظهار کرد.مسئوالن استان است

های کشوری، مجلس شورای اسالمی و کمیسیون برنامه و بودجه شده که از منابع وزارت نیرو از محل فروش آب، اعتباری خاص به 

وابع چهارمحال وبختیاری با هدف احیا و در پنج روستای شهرستان کوهرنگ از ت ٠١٠١پروژه جایکا از سال .استان پرداخت شود

در این طرح مرتع داری، جنگل کاری، . حفظ مراتع و جنگل ها و با مشارکت مردمی و تیم سازمان ژاپنی جایکا در حال اجراست

 Japan International جایکا مخفف.ایجاد مشاغل محلی نظیر زنبورداری و خیاطی برای زنان روستایی در حال اجراست

ooperation Agency است و این آژانس به عنوان یک سازمان مستقل در حوزه توسعه ای در جهان فعالیت می کند. 
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 اقلیم و منابع طبیعی

 ایرنا۷۹6۷661۹۳51۹۳5 :تاریخ خبر

پروژه درهفته دولت و اشتغالزایی پروژه درهفته دولت و اشتغالزایی   2۴02۴0افتتاح افتتاح / / هزار هکتاراراضی وقفی به منابع طبیعی بازگشتهزار هکتاراراضی وقفی به منابع طبیعی بازگشت755755

  هزارنفر هزارنفر 0505

براساس توافق با سازمان اوقاف و امور اخیریه کشور از : رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت -ایرنا -تهران

هزار هکتار آن بازگردانده شده  ۰۷۷یک میلیون هکتار رسیدگی شد که تاکنون میلیون هکتار اراضی وقفی منابع طبیعی،  2میزان 

 . است

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، خداکرم جاللی روز چهارشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته دولت که در محل وزارت 

بخش قابل توجهی از حریم اراضی که منابع ملی در گذشته برخی از افراد در کنار مستثنیات خود : جهادکشاورزی برگزار شد، افزود

هم اکنون در : وی اظهارداشت.بودند را وقف می کردند که این امر مشکالتی را برای بازپس گیری این اراضی به وجود می آورد

لع و به سازمان هزار هکتار از سازمان اوقف و امور خیریه کشور خ ١١,تالشیم تمامی اراضی وقفی را بازپس گیری کنیم که تاکنون 

وقف پنج هزار هکتار جنگل در انتظار حکم قضایی جاللی درباره وقف پنج هزار هکتار از اراضی آق .** جنگل ها واگذار شده است

براساس قانون امکان وقف جنگل وجود ندارد و هم اکنون نیز این پرونده در دستگاه قضایی در دست رسیدگی : مشهد ساری گفت

سازمان جنگل ها پولی بابت .** راضی به منابع طبیعی بازگردانده نشود امکان تغییر کاربری اراضی وجود نداردحتی اگر این ا. ست

هکتار پارک جنگلی محمودآباد به  ٠٠واگذاری پارک جنگلی محمود آباد دریافت نکرده استرییس سازمان جنگل ها درباره واگذاری 

این میزان زمین در جهت اجرای طرح هادی به : میلیون تومان افزود 8٤٤لیارد و می ١نیاد مسکن انقالب اسالمی و دریافت مبلغ 

 .سازمان مسکن انقالب اسالمی واگذار شده و تاکنون اقدامی روی عرصه های جنگلی این پارک صورت نگرفته است

کن دریافت نکرده همچنین تاکنون سازمان جنگل ها مبلغی بابت واگذاری این زمین از سازمان بنیاد مس: جاللی گفت

پرونده زمین خواریرییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور درباره پرونده های مهم زمین خواری در استان های .**است

پرونده مهم در استان ها شناسایی شده که یک مورد آن با بیش از سه هزار هکتار جنگل در چهارمحال و  ١,: مختلف گفت

 تعاونی های مسکن با زمین های معاوضه حواشی تهران مخالفت می کنند.** قضایی خلع ید شدختیاری با کمک دستگاه 

جاللی درباره تعیین تکلیف زمین های واگذاری به تعاونی های مسکن که مربوط به سالیان گذشته است و همچنان در حد زمین 

ها مربوط به شمال تهران است که معاوضه اراضی در دستور اغلب این تعاونی : اقی مانده و سند آن در دست مالکان قرار دارد، گفت

 .کار قرار دارد اما متاسفانه مالکان این اراضی و تعاونی های مسکن با معاوضه زمین ها در حوالی تهران مخالفت می کنند

زارت جهاد ملزم شد شورای عالی شهرسازی و معماری این مساله را در دستور کار قرار داد و و:معاون وزیر جهادکشاورزی گفت

هکتار زمین در شهرهای جدید اطراف تهران از جمله پردیس به عنوان جایگزین  ٠١١١راضی معوض را معرفی کند که نزدیک به 

به گفته وی، بنا به دستور مقام معظم رهبری برای .معرفی شد، اما خود افراد راضی نیستند خارج از تهران به آنها زمین داده شود

هنوز نامه ای بابت توقف بهره برداری آستان قدس .** متر ممنوع است ٠8١١بیعی ساخت و ساز در ارتفاع باالی حفظ منابع ط

رضوی از جنگل های شمال نیامده استرییس سازمان جنگل ها در پاسخ به ایرنا درباره توقف بهره برداری آستان قدس رضوی از 

باره بدست سازمان جنگل ها نرسیده است ، اما معتقدیم جنگل نیازمند تاکنون نامه ای در این : جنگل های شمال کشور گفت

: جاللی اظهارداشت.دیریت علمی است زیرا درغیراینصورت با مشکالت عدیده ای در اجرای طرح تنفس جنگل مواجه خواهیم شد

هزار مترمکعب بهره  ١١,تا  ١١١سازمان حفاظت محی  زیست در طرح تنفس جنگل های شمال کشور مجوز برداشت سالیانه 
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 درصد کاهش یافت  ٣١بهره برداری جنگل های شمال کشور .** رداری را داده است که با اقدامات ما همخوانی دارد

در حال حاضر این : هزار متر مکعب بوده، گفت 8١١بهره برداری از جنگل های شمال حدود  ٠٣٠٠وی با اشاره به این که در سال 

رسیده که این بهره برداری نیز مربوط به درختان افتاده، شکسته و آسیب دیده است که در سه سال  هزار متر مکعب ١١١رقم به 

 درصد جنگل های شمال  ١١اجرای آزمایشی طرح تنفس در .** درصد کاهش نشان می دهد ٣١حدود 

درصد از جنگل های  ١١در سطح ( توقف بهره برداری صنعتی از جنگل های شمال کشور)امسال طرح تنفس : جاللی ادامه داد

استان گیالن به صورت پایلوت اجرا می شود که اجرای اصولی با برنامه و تدریجی این طرح به نفع جنگل های شمال کشور خواهد 

ایران جزء کشورهای روی : ب شیرین این مقام مسوول در سازمان جنگل ها تصریح کردپنج محور برای رفع مشکل کمبود آ.** بود

کمربند خشک زمین است که با تغییر اقلیم، گرم شدن کره زمین با مشکل کمبود آب شیرین و بیابان زایی مواجه هستیم بنابراین 

وی بحث حفاظت از جنگل ها، جامعه .ته استاستراتژی ما در سازمان جنگل ها حول پنج محور برای حل این مسئله شکل گرف

نگری در حوزه آبخیزداری، مهار عوامل ناپایدار منابع طبیعی، جلوگیری از گرد و غبار و ستفاده از مشارکت مردم برای حفاظت از 

 ٠ولت در میلیون هکتار از اراضی کشور، تثبیت مالکیت د ١وی حفاظت مشارکتی در .جنگل ها را از جمله این محورها برشمرد

میلیون هکتار در عرصه های جنگلی و مرتعی را از دیگر سیاست های  ٠٠میلیون هکتار از اراضی و اجرای طرح کاداستر در 

با وجود این : بودجه های سازمان جنگل ها تخصیص نیافته استاین مقام مسوول افزود.** راهبردی سازمان جنگل ها عنوان کرد

تاکنون بودجه مورد نیاز این بخش برای اجرای برخی پروژه های مهم اقتصاد مقاومتی هنوز تخصیص ماه از سال می گذرد اما  ١که 

سرما آفت جنگل های بلوط را کنترل کردجاللی درباره آخرین وضعیت خشکیدگی جنگل های بلوط کشور در .** نیافته است

جنگل های بلوط داشته به طوری که سرمای منفی خوشبختانه تغییرات اقلیمی نقش زیادی در مهار آفت : منطقه زاگرس، گفت

هکتار از جنگل های شمال به آفت شب پره  ٠8١١آلودگی بیش از .** درجه طی دو مرحله به کنترل این آفت ها کمک کرد

 .هکتار اعالم کرد 8,١شمشاد معاون وزیر جهادکشاورزی سطح آلودگی جنگل های شمال به آفت شب پره شمشاد را یک هزار و 

آفت شب پره فتی : لی با بیان این که این آفت جدید ورود از اوایل خردادماه امسال در جنگل های شمال کشور دیده شد، افزودجال

به گفته وی، سازمان حفظ نباتات کشور در حال .قرنطینه ای و وارداتی بوده و قبال این آفت را در سطح جنگل های کشور نداشتیم

وی آفت شب پره را برای شمشادهای شمال کشور .اء این آفت را شناسایی و با آن مبارزه کندپیگیری این موضوع است که منش

این آفت عالوه بر اینکه بسیار سریع توسعه پیدا می کند، در طول سال چندین بار نیز اقدام به تولید نسل : خطرناک دانست و گفت

هکتار از این سطح آلوده محلول  ١١ره به این که تاکنون در رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور با اشا.می کند

این محلول بیولوژیک از نظر زیست محیطی مشکلی را ایجاد نمی کند و روش های غیر شیمیایی : پاشی انجام شده، اضافه کرد

هم اکنون : نداشته ایم گفت جاللی با بیان این که تاکنون برآورد خسارتی از شیوع این آفت.برای ما همواره در اولویت قرار دارد

هماهنگی برای همکاری سایر دستگاه های مربوطه مبارزه با این آفت در سطوح باقیمانده در دستور کار است و بزودی انجام می 

کاهش .** وی براین باور است که اگر این آفت کنترل نشود می تواند به طور تقریبی تمامی شمشادها را از بین ببرد.شود

ح آتش سوزی جنگل ها در پنج ماهه امسال معاون وزیر جهادکشاورزی با بیان اینکه در پنج ماهه امسال حدود یک درصدی سط8

این رقم نسبت به پنج ماهه سال گذشته حدود هشت درصد : فقره آتش سوزی در جنگل های کشور اتفاق افتاده ، گفت ٠١١هزارو 

 ٤8١هزار و  ٠٠ق افتاده در جنگل ها و مراتع کشور در پنج ماهه امسال سطح آتش سوزی های اتفا: وی افزود.کاهش داشته است

سالیانه یک درصد جنگل های جهان دچار حریق .** درصد کاهش نشان می دهد ٠١هکتار بوده است که نسبت به سال گذشته 

گل های شمال سالیانه یک درصد جنگل های جهان دچار حریق می شوند که سطح آتش سوزی های جن: می شودجاللی گفت

 تن زغال قاچاق طی مدت سه سال  ١٠8کشف .** کشور ما از این میزان چهاردهم درصد معادل یک بیست و پنجم است
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تن چوب، هیزم و بوته  ٠,٤هزار و  ١تن زغال و  ١٠8در سه سال اخیر، : رییس سازمان جنگل ها درباره میزان قاچاق چوب گفت

 پروژه در هفته دولت  ٠٠١افتتاح .** ن حفاظت ما انجام شده استقاچاق جزو کشفیاتی بوده که توس  یگا

این طرح : میلیارد ریال در هفته دولت خبر داد و گفت ١١١پروژه با اعتبار بالغ بر  ٠٠١رییس سازمان جنگل ها و مراتع از افتتاح 

به گفته وی، براورد ما این است با .ستها مربوط به حوزه های آبخیزداری، بیابانزایی، جنگل کاری اقتصادی وگیاهان دارویی ا

 . هزار نفر اشتغالزایی ایجاد شود ٠١اجرای این طرح ها در سراسر کشور برای 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 ایرنا۷66۷661۹۳51۹۳5: تاریخ خبر

  تغییر اقلیم در ایران آفتی برای تولیدات باغی است تغییر اقلیم در ایران آفتی برای تولیدات باغی است 

معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات ، تغییر اقلیم در ایران را یک آفت بزرگ برای تولیدات باغی  -ایرنا -کرج

 . بخصوص در محصول گردو دانست

و دومین کنگره ملی گیاه پزشکی ایران که در پردیس کشاورزی و به گزارش ایرنا، یحیی ابطالی روز شنبه در آیین گشایش بیست 

امروزه در بسیاری از مناطق کشور باغ ها سیمای زمستانی پیدا کرده : منابع طبیعی دانشگاه تهران واقع در کرج برگزار شد، افزود

 ٠١١١د تغییر اقلیم در ایران تا سال وی پیش بینی کرد که با این رون. اند و بسیاری از عرصه ها از بستر تولید خارج می شوند

به همین منظور در : وی اظهار داشت. درصد نسبت به آنچه که امروز تولید می شود، کاهش یابد ٠١تولیدات باغی در کشورمان 

حمایت آینده مسئولیت گیاه پزشکان با توجه به شرای  آب و خاک و تغییر اقلیم خطیرتر می شود به همین منظور جامعه نیازمند 

این در حالی است که در اروپا و آمریکا تغییر اقلیم به نفع آن هاست : وی گفت. و استفاده از خدمات محققان گیاه پزشکی است

ابطالی به مشکالتی در بخش مبارزه با آفات و بیماری ها و استفاده از سموم در بخش . زیرا ساعات آفتابی بیشتری خواهند داشت

یکی از این مشکالت موضوع پیش آگاهی و مدلینگ است زیرا هنوز سیستم پیش آگاهی در : رد و افزودکشاورزی ایران اشاره ک

وی با . سال مدلی برای فردای آن ارایه بدهیم ١١سال پیش است و نمی توانیم برای یک موضوع خاص پس از  ١١کشور مربوط به 

در کشور ما دانش در بخش علف های هرز به خوبی شروع : ه دادبیان اینکه دانش باید به سرمایه و تجاری سازی ختم شود، ادام

معاون کنترل آفات سازمان حفظ . شده که افتخاری برای ایران است اما تاکنون روش خاصی برای مقابله با یک آفت نداشته ایم

یاری از مشکالت در کشور بس: باتات کشور، قرنطینه محصوالت کشاورزی را یکی از مظلوم ترین بخش ها در کشور دانست و افزود

متاسفانه بیماری های ویروسی نفس باغبانی کشور : ابطالی گفت. ما در بخش کشاورزی به دلیل نادیده گرفته شدن قرنطینه است

: وی بیان داشت. را می گیرد و تعداد آفت کش های میکروبی و گیاه پایه بسیار محدود است و باید تجاری سازی آن ها انجام شود

ن منظور بایستی تنوع بخشی سموم مختلف در کشور انجام شود و این در حالی است که ثبت سم در کشور شروع کار است به همی

عامل بیماری زا و خسارت زا را مهار کنیم باید روی آن ها  ١١١اگر بخواهیم بیش از : وی افزود. لیکن باید تجاری سازی شود

زمان حفظ نباتات کشور با اشاره به اینکه دانش استفاده از سم در کشور ما پایین معاون کنترل آفات سا. کاراصولی انجام دهیم

اگر قرار است به امنیت غذایی فکر کنیم : وی تاکید کرد. باید دستور العمل های استفاده از سم را اصالح کنیم: است، ادامه داد

شور ما از بحث آفت کش ها غفلت شده به طوریکه از در ک: ابطالی گفت. بایستی در بحث سموم کار شیمیست ها را جدی بگیریم

کنگره ملی گیاه پزشکی ایران به مدت چهار روز در کرج ادامه خواهد . جدیدترین سموم با قدیمی ترین ابزار استفاده می کنیم

 . داشت
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  انتصاباتانتصابات
 فودپرس 1۹۳5شهریور ماه  ۹چهار شنبه 

  خسروتاج رییس سازمان توسعه تجارت شدخسروتاج رییس سازمان توسعه تجارت شد

راد از ریاست سازمان توسعه تجارت ایران، مجتبی خسروتاج به عنوان جانشین وی تعیین شده  اهلل افخمی پس از استعفای ولی

روز گذشته افخمی راد برای سومین بار از سمت خود به عنوان معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز رییس کل سازمان  .است

 .سکان هدایت سازمان توسعه تجارت را بر عهده داشت ٠٣٠٠وی از مهر ماه سال . توسعه تجارت ایران استعفا کرد

ن و تجارت با استعفا وی موافقت کرد و طی حکمی مجتبی خسروتاج را پس از استعفای روز گذشته افخمی راد، وزیر صنعت، معد

که پیش از این در سمت معاونت بازرگانی این وزارتخانه مشغول به کار بود به عنوان رئیس سازمان توسعه تجارت ایران منصوب 

المللی تهران  های بین می نمایشگاهامروز در سالن خلیج فارس محل دائ ٠٤مراسم تودیع افخمی راد و معارفه خسروتاج ساعت .کرد

ها حاکی از این است که یداهلل صادقی که سابقه ریاست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان  همچنین شنیده.شود برگزار می

 .تهران را داشته، به عنوان معاون بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین شده است

Po/ir.foodpress//:httpنsن=Id?aspx.t١b٠b8٠٣١cc8٠٤d8٣8٤ 
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  کشمشکشمش/ / انگورانگور
 خبرنگاران جوان - 1۹۳۱شهریور  ۷8: تاریخ

  روسیه مشتری اصلی انگور ایرانیروسیه مشتری اصلی انگور ایرانی

 .شده استتن انگور صادر ٠٠٤، هزا و ٠١ماه منتهی به تیر سال  ٤طبق آمار گمرک در 

ماه منتهی به تیر سال  ٤طبق آمار گمرک در اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،گروه  تجارت و کشاورزی. صنعت خبرنگار ه گزارش

 .تن انگور صادر شده است ٠٠٤، هزا و ٠١

 .برای کشور ارز آوری داشته است ٠٠،١١8،١٠٠،٤٠8و ارزش ریالی  ٠٣,،,١٣فتنی است که این تعداد به ارزش دالری گ

کشورطرف  ماه

 معامله

 ارزش دالری  ارزش ریالی  (گ.ک)وزن

 ٠٣،٠٤٤ ١١١،١١8،,٣٠ ٠٠،٠١8 پاکستان ٠

 ٤،٣8٠ ٠٣٠،8٠٠،٠٤١ ١١,،١ افغانستان ٠

 ٣،٠٣٤ ١٠١،١٤٠،,٠ ٤،٣١8 آذربایجان ٣

 ٠٠8 ٣،٠١٠،٠١8 8١ آلمان ٣

امارات متحده  ٣

 عربی

8٠٠،٣٤٤،٣٠ ٠١8 ٤١١ 

امارات متحده  ٣

 عربی

٠8٣١ ٠٠،٠٠١،١٤١ ٤8 

فدراسیون  ٣

 روسیه

٣8،8١١ 8٠١،١8٠٠ ٤،٠١١،8,١ 

 ٠8 8١٣،١١8 ٤١ قطر ٣

 ٠١،٣١١ ١١,،٣٠٠،٤١٠ ١١,،٠١ گرجستان ٤

 ٠٠،٤١١ ٣١١،,٣١٣،١١ ٠٠،٠١٠ آذربایجان ٤

 ٠8١ ١،١١١،٠١١ ٠8١ آلمان ٤

 ٠،٤٤١ ٤،8٠٣،٠٤١, ٤،١,١ عراق ٤

فدراسیون  ٤

 روسیه

١١١،١٣٣ ١١,،٠١١،١٣١،,٠ ,٠،١,١،١٤ 

 ٠،١٠٠ ٣٠،١8٠،٠٠١ ٠١,،٠ قزاقستان ٤

  ٠٠،٠٠١,،١ ٠١١ مالزی ٤

/news/fa/ir.yjc.wwwایرانی-انگور-اصلی-مشتری-روسیه/١,١١٠١٤ 
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 انگور  
 خبرنگاران جوان - 1۹۳۱شهریور  ۷8: تاریخ

  روسیه مشتری اصلی انگور ایرانیروسیه مشتری اصلی انگور ایرانی

 .تن انگور صادر شده است٠٠٤، هزا و ٠١ماه منتهی به تیر سال  ٤طبق آمار گمرک در 

ماه منتهی به تیر سال  ٤طبق آمار گمرک در اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،گروه  تجارت و کشاورزی. صنعت خبرنگار ه گزارش

 .تن انگور صادر شده است ٠٠٤، هزا و ٠١

 .برای کشور ارز آوری داشته است ٠٠،١١8،١٠٠،٤٠8و ارزش ریالی  ٠٣,،,١٣ارزش دالری گفتنی است که این تعداد به 

کشورطرف  ماه

 معامله

 ارزش دالری  ارزش ریالی  (گ.ک)وزن

 ٠٣،٠٤٤ ١١١،١١8،,٣٠ ٠٠،٠١8 پاکستان ٠

 ٤،٣8٠ ٠٣٠،8٠٠،٠٤١ ١١,،١ افغانستان ٠

 ٣،٠٣٤ ١٠١،١٤٠،,٠ ٤،٣١8 آذربایجان ٣

 ٠٠8 ٣،٠١٠،٠١8 8١ آلمان ٣

امارات متحده  ٣

 عربی

8٠٠،٣٤٤،٣٠ ٠١8 ٤١١ 

امارات متحده  ٣

 عربی

٠8٣١ ٠٠،٠٠١،١٤١ ٤8 

فدراسیون  ٣

 روسیه

٣8،8١١ 8٠١،١8٠٠ ٤،٠١١،8,١ 

 ٠8 8١٣،١١8 ٤١ قطر ٣

 ٠١،٣١١ ١١,،٣٠٠،٤١٠ ١١,،٠١ گرجستان ٤

 ٠٠،٤١١ ٣١١،,٣١٣،١١ ٠٠،٠١٠ آذربایجان ٤

 ٠8١ ١،١١١،٠١١ ٠8١ آلمان ٤

 ٠،٤٤١ ٤،8٠٣،٠٤١, ٤،١,١ عراق ٤

فدراسیون  ٤

 روسیه

١١١،١٣٣ ١١,،٠١١،١٣١،,٠ ,٠،١,١،١٤ 

 ٠،١٠٠ ٣٠،١8٠،٠٠١ ٠١,،٠ قزاقستان ٤

  ٠٠،٠٠١,،١ ٠١١ مالزی ٤

/news/fa/ir.yjc.wwwایرانی-انگور-اصلی-مشتری-روسیه/١,١١٠١٤ 
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  بازار و قیمت هابازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - 1۹۳۱شهریور  ۷۱: تاریخ

  بازار گوشت به کدام سو می رود؟بازار گوشت به کدام سو می رود؟

ظرف یک ماه آینده با عرضه گسترده دام از سوی عشایر، نوسانات بازار گوشت : رئیس مرکز اصالح نژاد وزارت جهاد کشاورزی گفت

طی چند ماه اخیر  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،گروه  صنعت، تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار .فروکش خواهد کرد

ا که درآمد ناچیز حقوق بگیران جوابگوی قیمت سرسام آور برخی اقالم اساسی گالیه های مصرف کنندگان را به همراه داشته چر

این درحالیست که مسئوالن امر برای حفظ آرامش بازار دم از تالش برای ساماندهی اوضاع ، از .دخل و خرج زندگیشان نیست

ماند و  میدان به در کردن سودجویان و تعادل قیمت ها می زنندکه در این راستا جلسات متععدی برگزار نموده اند؛ حال باید منتظر

 . دید که نتایج این دورهمی ها به کجا ختم می شود و مصرف کننده چه زمانی شاهد تعادل بازار و ثبات قیمت ها خواهد بود

صنعت، تجارت و  راستا محمد رضا مالصالحی رئیس مرکز اصالح نژاد وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار در این 

در عرضه دام : ، با بیان اینکه در در عرضه دام سبک مشکلی وجود ندارد، گفتاقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گروه کشاورزی

درصد رشد داشته  ٠١نها سبک و سنگین افزایش قیمت بسیار جزئی بوده به گونه ای که قیمت دام سبک در دو سال گذشته ت

در سال جاری به دنبال افزایش قیمت دام زنده و درخواست های مکرر دامداران و عدم تغییر قیمت گوشت در دو : وی افزود.است

باید در همین رنج افزایش می یافت که متاسفانه سیستم ناکارآمد عرضه دام و مداخله دالالن و  سال اخیر،نرخ هر کیلو گوشت 

 .زائد افزایش بی رویه قیمت گوشت در بازار را به بار آورده است واسطه های

ظرف یک ماه آینده با عرضه گسترده دام عشایر : مالصالحی با بیان اینکه جای هیچ نگرانی در خصوص تامین دام نداریم، گفت

 .این خصوص به کار گیریم مواجه هستیم و از این رو نگران افزایش عرضه بیش از تقاضا هستیم که می بایست تمهیداتی در

نوسانات بازار گوشت برای مصرف کننده تنها ناشی از ایرادات سیستم : رئیس مرکز اصالح نژاد وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد

عرضه است چرا که در عرضه دام زنده روند عادی پیش رو است که با توجه به اتفاقات بازار علوفه طی دو سال گذشته افزایش 

 .در دام زنده نداشته ایم نامعقولی

 ضرورت جلوگیری از قاچاق دام به خارج از کشور

اقتصادی باشگاه گروه  صنعت، تجارت و کشاورزیهمچنین علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفتگو با خبرنگار

از هفته گذشته تا کنون بازاررونق چندانی نداشته به : با اشاره به وضعیت قیمت گوشت قرمز در بازار اظهار داشت خبرنگاران جوان،

 .طوریکه ثبات قیمت ها را تجربه کرده ایم

الم اساسی هستیم، لذا باید منتظر با توجه به اینکه طی این هفته شاهد پرداخت حقوق و افزایش تقاضا برای خرید اق: وی افزود

 .ماند و دید که بازار به کدام سمت و سو پیش می رود

با توجه به روند ادامه دار افزایش قیمت گوشت قرمز و قاچاق دام جلساتی با مسئولین داشتیم و خواستار جلوگیری : ملکی ادامه داد

 .مل رشد قیمت بوده استقاچاق دام از مرزها شدیم چرا که طی یک ماه اخیر این امر عا

 سودجویی دالالن قیمت گوشت را باال برد

برنگاران اقتصادی باشگاه خگروه  صنعت، تجارت و کشاورزیعلیرضا عزیزاللهی مدیر عامل اتحادیه دامداران در گفتگو با خبرنگار 

با توجه به بارندگی های مناسب و وضعیت مساعد مراتع، عشایر طبق روال همه ساله کوچ را آغاز نکردند که همین : بیان کرد جوان،

 .امر کاهش عرضه دام و ایجاد انگیزه برای افزایش قیمت گوشت در بازار را به همراه داشته است
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طی دو ماه اخیر قیمت هر کیلو دام زنده هزار تومان افزایش یافته که متاسفانه به  :وی با اشاره به نوسانات اخیر بازار گوشت گفت

 .سبب سودجویی دالالن و واسطه ها افزایش نجومی قیمت گوشت توجیه ناپذیر است

عادل ظرف یک ماه آینده با افزایش عرضه دام از سوی عشایر، روند قیمت دام زنده و گوشت در بازار مت: عزیزاللهی تصریح کرد

 .خواهد شد

/news/fa/ir.yjc.www//:http١,٤,١8٤D%/8%A8% 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - 1۹۳۱شهریور  ۷۹: تاریخ

  !!حک شدن قیمت بر روی تخم مرغ شاید وقتی دیگرحک شدن قیمت بر روی تخم مرغ شاید وقتی دیگر
حک شدن قیمت بر روی تخم مرغ در دستور کار است اما باید امکانات الزم برای تولیدکنندگان :اتحادیه مرغداران گفتمدیر عامل 

 .در جهت اجرای این امر مهیا شود

اقتصادی باشگاه خبرنگاران گروه  تجارت و کشاورزیصنعت، رضا ترکاشوند مدیر عامل اتحادیه مرغداران میهن در گفتگو با خبرنگار 

حک شدن قیمت ها در دستور کار است اما باید :در خصوص وضعیت حک شدن قیمت بر روی تخم مرغ اظهار داشت جوان،

 .امکانات الزم برای تولیدکنندگان در جهت اجرای این امر مهیا شود

مرغداری استان های البرز، قزوین و تهران این امر به صورت پایلوت آغاز شده اما تا  در برخی از واحد های : شوند ادامه دادترکا

کنون عوامل اجرایی و دستگاه های نظارتی نتیجه بررسی این موضوع را اعالم نکردند تا حک شدن قیمت به صورت فراگیر آغاز 

بسیاری از واحد های تولیدی دستگاه : قطعی طرح حک شدن قیمت نمی توان صحبت کرد، گفتوی با بیان اینکه از اجرای .شود

پرینت قیمت ندارند و تنها به صورت ترجیحی برخی مرغداران این کار را انجام می دهند اما اجرای این طرح به صورت اجباری 

 .نیازمند فراهم شدن بسترهای الزم است

 رغ در همه استان ها قابل اجرا استطرح قیمت گذاری بر روی تخم م***

اقتصادی گروه صنعت، تجارت و کشاورزی فرزاد طالکش دبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار در گفتگو با خبرنگار 

کار حک شدن قیمت بر روی تخم مرغ به اتحادیه میهن واگذارشده که دراین خصوص جلسه فنی با : گفت باشگاه خبرنگاران جوان،

اعالم کردند ؛  اتحادیه صنفی استان های تهران، قزوین و البرز برگزار نموده و خوشبختانه اتحادیه های صنفی این قضیه را بال مانع 

تخانه اعالم کند تا حک شدن قیمت بر روی تخم مرغ در این سه استان اجرایی حال منتظریم که اتحادیه میهن این امر را به وزار

اعتقاد همه بر آن است که این امر اقدام : وی در پاسخ به این سوال که امکان اجرایی نشدن این امر وجود دارد یا خیر؟ گفت.شود

این موضوع تا کنون اجرایی  و سال گذشته مناسبی در جهت حقوق مصرف کننده و مرغدار است که متاسفانه با پیگیری های د

در اکثر مرغداری های استان های هدف امکان پرینت و حک قیمت وجود دارد اما احتیاط دستگاه :طالکش ادامه داد.نشده است

امر های اجرایی تنها بدان است که مشکالت مرغداران دو چندان نشود و این درحالیست که مرغداران مشکلی با اجرایی شدن این 

دبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار با بیان اینکه اجرایی شدن این امر در سایر استان ها نیز امکان پذیر است، .ندارند

اجرای این طرح در سایر استان ها به سبب هزینه پایین امکان پذیر است به گونه ای که همه مرغداران می توانند در : بیان کرد

 .که شرای  الزم را دارد این اقدام را انجام دهندواحد های بسته بندی 

کنترل حاشیه سود، مصرف کنندگان از قیمت واقعی   با اجرای این امر ضمن کاهش نوسانات قیمت و: طالکش تصریح کرد

 . محصول مطلع می شوند
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  برنامه و سیاست هابرنامه و سیاست ها
 فارس - ۳۱6۷۰6۷2:  تاریخ

  ها حتی در سالهای آینده استها حتی در سالهای آینده است  برنامه وزارت جهاد باز گذاشتن مرزها برای واردات برخی نهادهبرنامه وزارت جهاد باز گذاشتن مرزها برای واردات برخی نهاده
های دامی است که طبق استراتژی وزارت جهاد  ذرت، کنجاله، سویا و جو از جمله نهاده: قائم مقام وزیر جهاد در امور بازرگانی گفت 

 . ها حتی در سالهای آینده نیز آزاد خواهد بود واردات این نهاده

، علی اکبر مهرفرد پیش از ظهر امروز در افتتاحیه دومین همایش و نمایشگاه خوراک سخبرگزاری فاربه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 ٠٤میلیارد دالر بود که این رقم در سال  8منفی  ٠٣تراز تجاری کشور در بخش کشاورزی در سال : دام، طیور و آبزیان اظهارداشت

 .الر ارز کمتری برای بخش کشاورزی از کشور خارج شدمیلیارد د ١ای گفت  میلیارد دالر رسید و باید به گونه ٣.٤به منفی 

هایی که مزیت  در عین حال در بخش: وی با اشاره به اینکه در محصوالتی که مزیت داریم باید کشاورزی را توسعه دهیم افزود

 .نداریم باید واردات را جایگزین کنیم

میلیون تن  ٠.١تا  ٠: اشاره کرد و گفت ٠٤صوالت دامی در سال قائم مقام وزیر جهاد در امور بازرگانی همچنین به آمار تولید مح

هزار تن گوشت قرمز تولید شده است که ظرفیت بسیار باالیی در  8١١هزار تن تخم مرغ و  ٠١١میلیون تن گوشت مرغ،  ٠شیر، 

جهان  ٠٠و در تولید شیر رتبه  ٠٠، تخم مرغ ,به گفته مهرفرد ایران در تولید مرغ رتبه .اقتصاد دامی و کشاورزی کشور وجود دارد

ذرت، کنجاله، سویا و جو از جمله : ای کرد و گفت های دامی در تولید این محصوالت هم اشاره وی به نقش تأمین نهاده.را دارد

ها حتی در سالهای آینده نیز آزاد خواهد بود چرا که  های دامی است که طبق استراتژی وزارت جهاد واردات این نهاده نهاده

بینی  میلیون تنی پیش ٠میلیون تن ذرت در کشور نیاز است که نهایتاً سقف تولید  ١اکنون با احتساب بخش صنعت، ساالنه  مه

 .بر بوده و توسعه سطح کشت آن به صالح نیست شده است چرا که این محصول آب

سال آینده در کشور اشاره کرد و  ٠١در های روغنی  این مسئول در وزارت جهاد کشاورزی همچنین به افزایش سطح زیر کشت دانه

در عین . توانیم از کنجاله کلزا در صنعت خوراک دام استفاده کنیم به شرط آنکه کارهای تحقیقاتی روی آن انجام شود می: گفت

 .شود میلیون تن نیاز داخلی به جو داریم که یک میلیون تن ان از طریق واردات تأمین می ٣.١حال 

با توجه به اینکه در حال ورود به بازارهای جهانی هستیم باید : تولید، واردات و عرضه را ضروری برشمرد و افزودوی اتصال زنجیره 

سازی هم موضوع مهمی برای شناساندن محصوالت با کیفیت ایرانی در  به کیفیت و استاندارد محصوالت بیشتر توجه کنیم و برند

جهاد در امور بازرگانی برای اینکه صنعت دام و طیور کشور دچار چالش نشود باید  به گفته قائم مقام وزیر.بازارهای دنیا است

مرزهای کشور را باز کنیم چرا که نیاز بیش از ظرفیت تولید است به شرط آنکه قواعد تجاری، صنعتی و بهداشتی دنیا را رعایت 

 .کرده و مطابق استانداردهای روز پیش رفت

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http٠٣٠١١١١٠١١١٠١١ 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 1۹۳۱شهریور  ۷۰: تاریخ

  شودشود  های اقتصاد سبز تدوین میهای اقتصاد سبز تدوین می  استاندارد مشاغل سبز به منظور بهبود شاخصاستاندارد مشاغل سبز به منظور بهبود شاخص

یدار و اقتصاد حفاظت محی  زیست با اشاره به اهمیت اجرایی شدن توسعه پایدار و اقتصاد سبز در دستگاه ها مدیرکل توسعه پا

 شود های اقتصاد سبز تدوین می استاندارد مشاغل سبز به منظور بهبود شاخص: گفت

ر و اقتصاد سبز در مدیرکل توسعه پایدار و اقتصاد حفاظت محیط زیست با اشاره به اهمیت اجرایی شدن توسعه پایدا

 .شود های اقتصاد سبز تدوین می استاندارد مشاغل سبز به منظور بهبود شاخص: دستگاه ها گفت

به گزارش ایانا از رواب  عمومی اداره کل حفاظت محی  زیست استان زنجان، زهرا جواهریان در حاشیه نهمین کنفرانس آموزش 

کشور در آن شرکت داشتند بحث  ٠٠٣که اجالس سران برگزار شد و  ٠١٠٠از سال   :شیمی در جمع خبرنگاران اظهار داشت

سال اجرا در  ٠١وی با اشاره به اینکه بحث اهداف توسعه پس از .اقتصاد سبز به عنوان کلید رسیدن به توسعه پایدار مطرح شد

همه کشورها به  ٠١٣١تا  ٠١٠١است از  اهداف توسعه پایدار جای آن را گرفت و قرار: آمیز نبود ابراز کرد کشورهای مختلف موفیت

نوشده شده که روی سایت سازمان  ٠١٣١سمت اجرایی کردن اهداف اقتصاد سبز بروند و سندی هم تحت این عنوان به نام سند 

هدف  ,٠برای توسعه پایدار : مدیرکل توسعه پایدار، آمار و اقتصاد سازمان حفاظت محی  زیست بیان کرد.محی  زیست قرار دارد

شرای   های را اجرایی کنند و گرنه سال همه کشورها باید این شاخص ٠١شده که در طول  شاخص ٠٣١هدف خرد و  ٠١٠کالن، 

ترین  وی موضوع تغییر اقلیم را یکی از مهم.رود قطعا نابودی کرده زمین را خواهد داشت فعلی کره زمین که به سمت آن پیش می

 ١.٣دمای زمین  ٠٠١١ای را تولید کنیم سال  اگر ما به همین نسبت گازهای گلخانه: زودهای توسعه پایدار عنوان کرد و اف بحث

جواهریان ابراز .های قطبی، از بین رفتن جزایر و نابودی کره زمین است یابد و این به معنی آب شدن یخ درجه زمین افزایش می

با اهداف توسعه پایدار این سند را اجرایی کنند ما هم در برای جلوگیری از این موضوع همه کشورها موظف هستند در ارتباط : کرد

وی با اشاره به تشکیل کمیته ملی توسعه .کنیم و همه دستگاههای اجرایی درگیر شدند ایران این کار را از سال گذشته دنبال می

شده و خود آنها با تشکیل دستگاه سپرده  ٠٠هدف به  ,٠این : دستگاه عضو آن هستند گفت ٠١پایدار زیر نظر رئیس جمهور که 

مدیرکل .ها کار کنند های مردم نهاد، بخش خصوصی و دانشگاهها دعوت باید روی شاخص های تخصصی و دعوت از سازمان کمیته

اگر شاخصی عدد و رقم آن در کشور موجود : توسعه پایدار، آمار و اقتصاد محی  زیست سازمان حفاظت محی  زیست بیان کرد

کنند و اگر موجود نباشد نیاز به پژوهش دارد و باید با همکاری دانشگاهها به سمت پژوهش برویم تا  ن تالش میباشد روی بهبود آ

وی با اشاره به مشخص کردن .درصد بهبود بخشیم ٠١ها را  های پنج ساله شاخص با استخراج اطالعات پایه هر سال یا در برنامه

توانیم رتبه کشور  ریزی پنج ساله می قرار دارد و با برنامه ٠,ایران در جایگاه : ان کردبندی توسعه پایدار کشورهای دنیا خاطرنش ربته

نهاد و دستگاههای اجرایی  را ارتقا دهیم و این نیازمند کمک دانشگاهها، بخش خصوصی، دانشگاه ها و، سازمان ها مردم

کنیم محی   شاغل سبز ببریم و هر شغلی را ایجاد میجواهریان سعی داریم کشور را به سمت اقتصاد سبز، توسعه پایدار و م.است

اقتصاد سبز با : وی ابراز کرد.زیست را در کنار آن ببینیم که عالوه بر دارا بودن رشد اقتصادی محی  زیست را هم حفظ کنیم

ثال در حوزه کشاورزی دارد و به عنوان م سازی در راستای آشنایی با مشاغل سبز گام بر می دستور کار قرار دادن آموزش و فرهنگ

های مورد نظر پس از  باید تولید محصوالت با کمترین میزان مصرف سم و کود شیمیایی باشد یا در حوزه گردشگری در محی 

مدیرکل توسعه پایدار، آمار و اقتصاد سازمان حفاظت .گردش فق  رد پای انسان باقی بماند و به محی  زیست آسیبی وارد نشود

ردک بر اساس اعالم سازمانهای جهانی مشاغل سبز باید پایدار، دارای منابع درآمدی کافی، بهداشت و بیمه محی  زیست بیان ک

مناسب داشته باشد و در حال حاضر با همکاری انجمن کارآفرینی در حال تربیت آموزشگر برای معرفی مشاغل سبز از جمله 
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هزار  ٤استاندار شغلی این : هزار شغل در کشور عنوان کرد ٤سایی وی با اشاره به شنا.مشاغل مرتب  با انرژی خورشیدی هستیم

 سازی داریم شود تا چطور به مشاغل سبز تبدیل شوند و برای آن نیاز به فرهنگ عنوان شغل مشخص می

/news/fa/ir.iana.www//:http٣٣88٠D%/8%A,%D8%B٣%D8%A 
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 برنامه و سیاست ها

 فارس - ۳۱6۷۰6۷1:  تاریخ

التفاوت التفاوت   میلیارد تومان مابهمیلیارد تومان مابه  325325پرداخت پرداخت / / آغاز خرید تضمینی وش پنبه و ذرت از پایان شهریورآغاز خرید تضمینی وش پنبه و ذرت از پایان شهریور

  کنسرسیوم صادراتی بین ایران و روسیه کنسرسیوم صادراتی بین ایران و روسیه   22ایجاد ایجاد / / قیمت تضمینی جوقیمت تضمینی جو
محصول جو و ذرت  ٠امسال : کنسرسیوم صادراتی بین ایران و روسیه خبر داد و گفت ٠مدیرعامل سازمان تعاون روستایی از ایجاد 

 . شود در کل کشور به صورت قیمت تضمینی خریداری می

هفته دولت در حسین صفایی پیش از ظهر امروز در نشست خبری که به مناسبت  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی 

از : محل سازمان برگزار شد، به آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم که توس  سازمان تعاون روستایی انجام شده اشاره کرد و گفت

 ٤میلیون تن گندمی که امسال توس  شرکت بازرگانی دولتی به صورت تضمینی از کشاورزان خریداری شده است،  ٠٠مجموع 

مرکز خرید از کشاورزان خریداری شده و تحویل شرکت بازرگانی  ٠١١ریق شبکه تعاونی روستایی در هزار تن از ط ٠١١میلیون و 

: تومانی قیمت جو بین بازار و قیمت دولت، گفت ٣١١وی همچنین در مورد قیمت تضمینی جو با اشاره به تفاوت .دولتی شده است

هزار تن جو محصول کشاورزان را از طریق مراکز خرید  ٠١١هزار تن از مجموع یک میلیون و  ٠١١مرکز تعاون روستایی،  ٤١٣

صفایی همچنین با اشاره به تداوم اجرای قانون خرید تضمینی، وش پنبه و ذرت را از دیگر .آوری کرده است تعاون روستایی جمع

و محصول از کشاورزان آغاز محصوالتی عنوان کرد که با توجه به فرارسیدن فصل برداشت، از اواخر شهریور ماه خرید تضمینی این د

 .شود می

مدیرعامل سازمان تعاون روستایی به این نکته اشاره کرد که قانون قیمت تضمینی چند سالی است که مصوب شده، ولی اجرا نشده 

 .شود بود که امسال برای جو و ذرت اجرا می

مانشاه برای محصول جو و خوزستان برای استان کر ٠به گفته صفایی سال گذشته به صورت آزمایشی خرید قیمت تضمینی در 

 .شود این دو محصول امسال در کل کشور با قیمت تضمینی خریداری می ذرت انجام شد که

هزار تن دیگر  ١١١هزار تن جو از طریق بورس عرضه شده و  ١١,نزدیک به : وی در توضیح بیشتر این موضوع خاطرنشان کرد

التفاوت قیمت از طریق وزارت جهاد کشاورزی به کشاورزان  ش بورس کاالی ایران مابهروی تابلو آماده فروش است که طبق گزار

کند و به ازای هر  تومان پول خود را مستقیم از بورس دریافت می ١١,شود، چرا که کشاورز به ازای فروش هر کیلو جو  پرداخت می

 .وزارت جهاد پرداخت خواهد کرد میلیارد تومان ٣١١مجموعا معادل التفاوت آن را  تومان مابه ٣١١کیلو 

مدیرعامل سازمان تعاون روستایی در بخش دیگری از سخنان خود تولید و فرآوری بذر گندم و جو را از دیگر کارهای مهم این 

هزار تن بذر گندم و جو را تولید و فرآوری  ٠٤8در سال زراعی گذشته : سازمان در سطح شبکه روستایی اعالم کرد و گفت

های خوزستان، خراسان جنوبی، یزد، مازندران، گیالن و تهران خبر دیگری بود که  افتتاح طرح تحقیقی ترویجی در استان.ایم کرده

برابر افزایش دهیم چرا که امسال  ٠١وری در مزارع را به  در این طرح امیدواریم بتوانیم سطح بهره: صفایی به آن اشاره کرد و افزود

اند که در  تن افزایش برداشت داشته ٠.١کیلو و در برخی موارد تا  ١١١به مدت مشابه سال قبل  مزارع گندم با این طرح نسبت

 .سطح گلخانه این مسئله بیشتر بوده است

ریال تعیین شده که  ٣٠١هزار و  ٠٠قیمت خرید تضمینی : صفایی همچنین در مورد قیمت وش پنبه در سال زراعی جدید گفت

 .شود درصد افزایش داده شده، چرا که از هفته آینده برداشت وش پنبه آغاز می ٠١گذشته این عدد نسبت به سال زراعی 

http://www.farsnews.com/
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شرکت کنسرسیوم مشترک با روسیه و صربستان برای تسهیل در صادرات محصوالت کشاورزی خبرداد و  ٠وی همچنین از ایجاد 

ید و فرآوری بذر با صربستان به زودی افتتاح کنسرسیوم مشترک با روسیه و تعاون روستایی و یک کنسرسیوم تخصصی تول ٠: گفت

 .شود که روی بذر غالت، سبزی و صیفی به عنوان یک پژوهشکده معتبر کار خواهیم کرد می

 .ها بتوانیم طیف وسیعی از کاالها را صادر کنیم وی اظهار امیدواری کرد که با ایجاد این کنسرسیوم
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 1۹۳۱شهریور  ۷۰: تاریخ

میلیون میلیون 0303خودکفا شدیم، خودکفا شدیم، در تولید گندم در تولید گندم / / نخستین جایی را که برجام متأثر کرد، بخش کشاورزی بودنخستین جایی را که برجام متأثر کرد، بخش کشاورزی بود

  تن درسیلوها ذخیره کردیمتن درسیلوها ذخیره کردیم

گویی اختصاصی با یکی از روزنامه های رسمی کثیراالنتشار به ابعاد مختلف دستاوردهای جهاد  و وزیر جهاد کشاورزی در گفت

 .کشاورزی در دولت یازدهم و دوران پسابرجام اشاره کرد

با  8٣در سال . یک رکورد جدید در تاریخ کشاورزی ایران رقم خوردمیلیون تن گندم،  ٠١.١با خرید تضمینی حدود  ٠١سال 

های  های بعد و در دوران دولت افزایش تولید داخلی و خرید تضمینی گندم در این بخش به خود کفایی رسیده بودیم ولی در سال

با این حال در دولت . دم بودیمنهم و دهم این خودکفایی پایدار نماند و هر ساله شاهد واردات گسترده چندین میلیون تن گن

 ٠یازدهم یک بار دیگر به خودکفایی در این بخش دست پیدا کردیم و طبق گفته مسئوالن امر حتی زمینه برای صادرات حدود 

گوی اختصاصی با روزنامه ایران  و در این زمینه محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در گفت. میلیون تن گندم هم فراهم شده است

وری تولید در سطوح زیر کشت دیم و آبی این  شریح ابعاد این مسأله، تحقق این خودکفایی را هم وابسته به افزایش بهرهضمن ت

 . ٠٤-٠١های نسبتاً خوب سال زراعی  داند و هم بارش محصول می

دم از چند صد هزار تن هنگامی که دولت یازدهم سر کار آمد ذخایر استراتژیک گن ٠٠گوید که در سال  گو می و وی در این گفت

متن مصاحبه وزیر جهاد .شد روز کشور بود و این یک شرای  بحرانی محسوب می ٠٠تا  ٠8کرد که برای مصرف تنها  تجاوز نمی

 .آید در ادامه می کشاورزی با روزنامه ایران به مناسبت هفته دولت

رخ داده است و آن هم خودکفایی نخستین پرسش من در خصوص آخرین اتفاق مهمی است که در حوزه کشاورزی 

خرید تضمینی گندم یک رکورد تاریخی را در کشور به ثبت رساند و . دهد گندم است که اکنون برای دومین بار رخ می

در خصوص ابعاد گوناگون این موضوع، اهمیت و همچنین آخرین آمارهای . همین هم زمینه ساز این خودکفایی است

 .لطفاً توضیحاتی ارائه دهیدمربوط به خرید تضمینی گندم 

خب بخش . در خصوص بحث خودکفایی گندم باید مقدماتی عرض شود. من خوشحالم از اینکه در خدمت روزنامه ایران هستم

میلیون  ٠حدود . بزرگی از اراضی کشاورزی ما هم بنا به شرای  اقلیمی و هم با توجه به نیاز کشور به کشت گندم اختصاص دارد

ریزی هستیم که  البته ما در حال برنامه. میلیون هکتار هم زیر کشت دیم قرار دارند ٤ضی مشمول کشت آبی هستند و هکتار از ارا

هم از . های روغنی و بخصوص کلزا اختصاص دهیم هزار هکتار از این اراضی را از زیر کشت گندم خارج کنیم و به کشت دانه ١١١

 .های کشور وری از آب مبرم داریم و هم برای حفاظت از خاک و افزایش بهرهاین جهت که در کشور به این محصوالت نیاز 

اگر ما . ای هستند که نیاز به مراقبت و نگهداری دارند در خصوص گندم و اصوالً هر محصول دیگری باید گفت اینها موجودات زنده

خوبی از این موجود زنده محافظت کنیم،  نیم بهاز زمان بذرپاشی و بعد از به عمل آمدن بذر و همچنین در مراحل دیگر کشت بتوا

توان امیدوار بود کشت محصول  علی رغم مشکالتی نظیر کمبود بارش و قرار داشتن در شرای  اقلیمی خشک، طبیعی است که می

بل از کشت و بنابراین اگر در زمان ق. ولی اگر خوب مورد حفاظت قرار نگیرد قطعاً تولید پایین خواهد آمد. خوبی انجام شود به

آالت کشاورزی مدرن و قابل استفاده همه نکاتی که منجر به  مراقبت از نهال و همچنین به هنگام برداشت با استفاده از ماشین

توانم بگویم این است که ما  آن چیزی که من می. وری این محصول شوند رعایت شود، تولید گندم باال خواهد رفت افزایش بهره

کنندگان این موارد را رعایت کنیم و لطف پروردگار هم باعث شد که این موفقیت رخ  ری کشاورزان و تولیدتالش کردیم با همکا
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میلیون و پانصد هزار تن گندم به صورت تضمینی از کشاورزان  ٠١تاکنون توانستیم حدود  ٠٤-٠١دهد و الحمدهلل در فصل زراعی 

میلیون ٠١کردیم که  بینی می البته ما در نوروز پیش. یلیون تن نیز عبور کندم٠٠شود که این میزان از  خریداری کنیم و برآورد می

توانیم خریداری  میلیون تن را می٠٠بینی بود و اکنون قریب به  کنیم ولی وضعمان در مزارع بسیار بهتر از پیش تن خریداری می

د تضمینی، عرضه بر تقاضا پیشی خواهد گرفت و های مختلف، با این وضعیت تولید و خری با توجه به میزان مصرف در بخش. کنیم

 .تراز تجاری بخش گندم بسیار بهبود خواهد یافت

ناکام خواهد ماند؟ به بیان  83آقای حجتی به نظر شما قرار براین است که این خودکفایی ادامه پیدا کند یا مانند سال 

 ر حفظ کرد؟توان این خودکفایی را در یک روند تداومی برای کشو بهتر چگونه می

یعنی به میزان رعایت مسائل حفاظتی از خاک و بذر و آب و همچنین عنایت پروردگار بستگی . بستگی به مسائل پیش گفته دارد

اگر بعد از به دنیا . شما نوزادی را در نظر بگیرید که تازه متولد شده است. اگر آن مسائل رعایت شود قطعاً ادامه خواهد یافت. دارد

ها آسیب نبیند و مقاومت  اش را بدرستی تأمین کرد و همچنین مراقب بود که در برابر بیماری نوزاد توجه کرد و تغذیه آمدن به این

در خصوص گندم هم این موضوع مصداق پیدا . جواب این پرسش این است. شود کند، این نوزاد رشد خواهد کرد و بزرگ می

های روز بشری در اختیار کشاورز قرار گیرد و همچنین در مراحل بعدی  ها و تکنیک اگر بذر گواهی شده و مطابق با فناوری. کند می

وری و تولید آن افزایش پیدا خواهد کرد اما در صورتی که از بذر  از این بذر نورسیده حفاظت و حمایت صورت پذیرد، قطعاً بهره

عالوه بر این اگر از کشاورز در این . ن کاهش پیدا خواهد کردنامتناسب با محی  اقلیمی و غیر استاندارد استفاده کرد، قطعاً تولید آ

توان به  خوبی صورت پذیرد، می روند حمایت صورت پذیرد، کود کافی و با کیفیت در اختیار وی گذاشته شود و روند تغذیه بذر به

گندم ادامه پیدا کند، اما اگر این این موضوع سبب خواهد شد که خودکفایی . وری در این خصوص امیدوار بود افزایش تولید و بهره

 .ها انجام نشود، طبیعی است که خودکفایی گندم تداوم نخواهد داشت ها و مراقبت موارد و حمایت

گویند تولید گندم در داخل کشور به صرفه اقتصادی نیست و  برخی منتقدین خودکفایی گندم هم وجود دارند که می

مثالً آقای کالنتری وزیر سابق کشاورزی در این . برند ت محیطی نام میحتی برخی از آن به عنوان یک فاجعه زیس

ای اعتراض کردند که اگر به ما  در زمان وزارت من عده. ما برای تولید گندم مزیت اقتصادی نداریم»: گوید زمینه می

ف است نیاز گندم بنابر قانون کشور، دولت موظ! گندم نفروختند چه؟ من گفتم ما از ترس مرگ نباید خودکشی کنیم

توان نهایتاً ظرف  کردن یک ماه به این ذخایر، هرزمان گندم به ما نفروختند، می با اضافه. ماه کشور را ذخیره کند سه

« .بنابراین ما باید خودکفایی در کشاورزی را فراموش کنیم. چهار ماه گندم موردنیاز کشور را کاشت و برداشت کرد

 ید؟شما در این خصوص چه نظری دار

 شود تولید گندم را رها کرد؟ خب جای گندم چه بکاریم؟ می

 .بحث آنها در خصوص مزیت نسبی و شرایط اقلیمی است

ها متفاوت است و ضرورتی  در زمینه تولید دیدگاه. وری یکی بحث تولید است و دیگری بهره. در این خصوص دو بحث وجود دارد

زمانی ما از میزان مشخصی آب یک کیلو گندم تولید . کند وری قضیه فرق می نه بهرهاما در زمی. شود برای ورود به آن هم حس نمی

وری  این بهره. کنیم دهیم و دو کیلو گندم تولید می وری را افزایش می کنیم و زمان دیگری هم با مصرف همان میزان آب بهره می

ها برای  ریزی ما بجز گندم که برنامه. رفتن راندمان استامر بسیار مناسبی است و قطعاً هم به صرفه است و هم نشان دهنده باال 

تولید گوجه فرنگی را به بیش از . ایم وری در این زمینه است، در تولید محصوالت دیگر هم به این سمت رفته افزایش راندمان و بهره
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وری از منابع  این بهره. ون تن برسانیممیلی ١ریزی کردیم که به باالتر از  تولید سیب زمینی را هم برنامه. میلیون تن رساندیم ١

 .موجود آبی بسیار گره گشا و به نفع کشور است

 به صورت کلی برجام چه تأثیری روی بخش کشاورزی کشور داشته است؟

ها کشتی  کنم نخستین جایی را که برجام متأثر کرد، بخش کشاورزی بود، به این دلیل که روزی که توافق شد، ده من فکر می

. های ارزی که وجود داشت نبود های مورد نیاز و غذای مورد نیاز کشور روی آب بود و امکان پرداخت پول به خاطر محدودیت نهاده

ای که انجام شد، محدودیت غذا و دارو برداشته شد و در  انجام شد، در توافق اولیه ٠٠در همان نخستین نشستی که در پاییز سال 

با توجه به گشایشی که در نشست . دا کردیم که ارزش مورد نیاز غذا و دارو در اختیارمان قرار گیردارتباط با خرید این امکان را پی

ها و در ادامه  این امکان برای بخش کشاروزی فراهم شد تا ما بتوانیم نهاده ٠٠اولیه و توافق اولیه در ژنو برگزار شد در پاییز 

آالت  در بحث ماشین. بردیم، تأمین کنیم ه در دنیا هست و کمتر از آن بهره مینیازهایی که ما به بذر داشتیم، بذرهای هیبریدی ک

های اساسی مورد نیاز توسعه کشاورزی و افزایش  آالت و مکانیزاسیون که یکی از بخش طور و دسترسی به ماشین هم همین

اینها آثاری است که . المللی توسعه پیدا کرد مان با مؤسسات تحقیقاتی بین تعامالت. وری است، اکنون برای ما فراهم شده است بهره

 .بینیم کمابیش وجود دارد و بعد از مذاکرات اولیه شروع شد و پیامدهای آن را هم می

که وزارت جهادکشاورزی را تحویل گرفتید شرایط کشاورزی کشور چگونه بود؟ هم در  ۴2آقای حجتی شما در سال 

اکنون شرایط پس از سه سال چگونه ... تجاری بخش مواد غذایی کشاورزی وزمینه ذخایر انبارها و هم در زمینه تراز 

 است؟

با توجه به شرای  کلی کشور و همچنین مشکالتی که در زمینه تأمین مواد غذایی داشتیم، مخصوصاً در زمینه گندم  ٠٠ما در سال 

و با توجه به اینکه در مقاطع مختلف میزان نظر به وابستگی بسیار زیادی که به این محصول داشتیم . وضعیت بحرانی داشتیم

کردیم، در آن  میلیون تن گندم وارد می ,میلیون تن و گاهی هم  ١میلیون تن، گاهی  ١کردیم، گاهی  مختلفی از گندم وارد می

ی بود و از چند العاده محدود یعنی این میزان ذخایر عدد فوق! روز بود ٠٠تا  ٠8ذخیره گندم ما برای . زمان وضعیت خوبی نداشتیم

 ٠٣و اوایل  ٠٠حتی در سال . میلیون تن گندم در سیلوهایمان موجود است ٠٣اما امروز بیش از . کرد صد هزار تن تجاوز نمی

افرادی که به توصیه دولت سیلو ساخته بودند که برای موجودی این سیلوها از دولت حق اجاره بگیرند چون سیلوها خالی بود 

ها پر است و به مرحله اشباع هم رسیده است و از این نظر هم جای خوشحالی  ند ولی امروزه همه آن سیلومشکالت فراوانی داشت

 .است

به چه میزان بود و . همان موقع از ذخایر صندوق توسعه ملی برای واردات کاالهای غذایی استراتژیک استفاده کردید

 صرف واردات چه کاالهایی شد؟

ترین آن گندم از منابع  که شورای عالی امنیت ملی دادند برای خرید کاالهای استراتژیک و مهم بله در همان زمان طبق مجوزی

البته طی یکی دو سال . با استفاده از این منابع ذخایر را و از جمله گندم را به میزان قابل قبولی باال بردیم. صندوق استفاده کردیم

میلیارد دالر صرف بازپرداخت مجوزهای قبلی  ٣البته بخشی از این . افزایش دادیمگذشته از محل افزایش تولید گندم، این ذخایر را 

در زمینه تأمین کاالهای استراتژیک شد و از آن مبلغ شاید تنها کمتر از یک و نیم میلیارد دالر در اختیار ما برای تأمین کاالهای 

 .اساسی قرار گرفت

 ست توضیح دهید؟در زمینه بهبود تراز غذایی کشور هم اگر ممکن ا
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گیرند و چه آن دسته که  هاست، چه آنها که مستقیماً مورد استفاده قرار می خوب در زمینه کاالهای غذایی که برای مصرف انسان

 8/٠تراز تجاری این بخش منفی  ٠٠در سال . کند های دامی این تراز صدق می شوند مانند نهاده غیر مستقیم غذای انسان می

این عدد سال . میلیارد دالر 8/٠یعنی واردات مواد غذایی در کشور منهای صادرات مواد غذایی برابر بود با منفی . میلیارد دالر بود

با توجه به . برنامه داریم که این تراز تجاری را در میان مدت به صفر برسانیم. میلیارد دالر رسید ٣/٤به  ٠٤گذشته یعنی درسال 

قاومتی در دست اجرا و عملیاتی شدن است و همچنین کارهایی که صورت گرفته و از این پس هایی که در زمینه اقتصاد م برنامه

ترین آنها همین  های زیادی که در این مسیر وجود دارد و یکی از مهم هم به انجام خواهد رسید و البته علی رغم محدودیت

. ایی دور از دسترس نیست و محقق خواهد شدمحدودیت آب است، معتقدم که این به صفر رساندن تراز تجاری بخش مواد غذ

در یک محصول ممکن است که ما مزیت نسبی تولید نداشته باشیم و باید . گردد گوییم تراز هم به بحث مزیت نسبی برمی اینکه می

مزیت نسبی هم این . در مورد محصول دیگری این مزیت نسبی تولید وجود دارد و باید آن را در داخل تولید کرد. آن را وارد کنیم

کند  گردد، هم به موضوع مصرف کمتر آب و هم اینکه بازار جهانی صادرات هم دارد و بنابراین شرای  ایجاب می به اشتغالزایی برمی

کنیم و با دالر حاصل از آن محصول دیگری را که  این محصول تولیدی را صادر می. که به سمت تولید در این زمینه پیش رویم

. مثالً در تولید زعفران مزیت داریم و ظرفیت کشت آن در داخل زیاد است. کنیم خل به صرفه نیست، خریداری میتولید آن در دا

شود و آب  ذرتی که یک کشت تابستانه محسوب می. توانیم با ازدیاد کشت و صادرات آن به دنیا، به واردات ذرت اقدام کنیم می

ریزی در این زمینه تراز  توانیم با هماهنگی و برنامه کند و می ه تراز رب  پیدا میاین موضوع ب. زیادی برای مصرف کردن نیاز دارد

کشور ما دارای مزیت نسبی در تولید گیاهان . کند یا مثالً در مورد گیاهان دارویی نیز این مسأله صدق می. مثبت ایجاد کنیم

توانیم با  د دارد که تقاضای جهانی بسیاری دارد و ما مینوع گیاه دارویی شناخته شده در ایران وجو ٠٤١١دارویی است و بیش از 

بندی مناسبی در این زمینه صورت گیرد، ارزش  بویژه اگر فرآوری و بسته. صادرات انبوه تراز مثبتی برای کشور به وجود آوریم

ورود کاالهایی کنیم که تولید آنها  توانیم اقدام به با ارز حاصل از این صادرات می. افزوده بسیاری برای کشور به همراه خواهد داشت

 .به صرفه نیست

مثالً در . ایم محصوالتی هم که واردات انبوه در زمینه آنها داریم مانند ذرت، اکنون به کشت فراسرزمینی در خصوص آنها روی آورده

که در آن نقاط هدف، اراضی  زمینه ذرت یا محصوالت دیگر، نقاط پرکشت این محصول را شناسایی کردیم و بنا را بر این گذاشتیم

ها اقدام به کشت محصول  های ایرانی به صورت اجاره یا تملیکی در اختیار بگیریم که آن بنگاه ها و بنگاه و مراتعی را برای شرکت

 .کنند و پس از برداشت، آن محصول را وارد ایران کنیم

 اکنون عملیاتی هم شده است؟ این طرح هم

 .کار کردن در این زمینه هستند بله عملیاتی شده و در حال

 توانید چند کشور را در این زمینه مثال بزنید؟ می

ما در روسیه، قزاقستان و برزیل این طرح را عملیاتی کردیم و در اوکراین، غنا و برخی کشورهای دیگر هم در حال رایزنی هستیم و 

 .مقدمات کار انجام شده است

 ریزی صورت گرفته است؟ تولید در این زمینه هم برنامههای روغنی و افزایش  برای کشت دانه

های روغنی و مخصوصاً  هزار هکتار از اراضی زیر کشت گندم را به کشت دانه ١١١ریزی کردیم و بنا بر این است که حدود  بله برنامه

یار هم مورد استفاده قرار کلزا محصولی است که هم به آب کمی نیاز دارد و هم روغن مرغوبی دارد که بس. کلزا اختصاص دهیم

شود راندمان  این آزاد شدن ازت خاک موجب می. شود ازت خاک آزاد شود همچنین گیاه کلزا خاصیتی دارد که موجب می. گیرد می
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درصد  ١,این مسأله به صورت کلی در یک طرح ده ساله دیده شده است که در پایان افق ده ساله بتوانیم . تولید بسیار باال برود

... این کشورهایی که هم برای کشت فراسرزمینی در نظر گرفتیم، نظیر قزاقستان و روسیه و. ن مورد نیاز کشور را تولید کنیمروغ

 .های روغنی مد نظر هستند بیشتر برای کشت دانه

 ماهه اول امسال آماری دارید یا خیر؟ 3در زمینه نرخ رشد بخش کشاورزی در 

هایی که وجود  با این حال سال گذشته علی رغم همه محدودیت. درصد است ٤/٤آمار ایران  رشد بخش کشاورزی طبق اعالم مرکز

 ٠٣و  ٠٠های  این نرخ در سال. درصد بود ٤/١های کشاورزی تجربه کرد که  داشت، بخش کشاورزی بیشترین رشد را در بین بخش

یک شرای  کم آبی را شاهد بودیم و وضعیت آب و ما  ٠٣-٠٤این در حالی است که سال زراعی . درصد بود ٣کمتر بود و حدود 

 .درصد زیر نرخ نرمال بود ٠١بارش ما 

 کنید؟ بینی می نرخ رشد امسال را چگونه پیش

بینی ما  کند و پیش بریم یک نرخ تقریباً نرمالی در زمینه آب و بارش تجربه می اکنون در آن به سر می که هم ٠٤-٠١سال زراعی 

افزایش . وضع تولید محصول هم خیلی خوب است. رشد خوبی را امسال در بخش کشاورزی داشته باشیمهم بر این است که نرخ 

هزار تنی را  ١١,تا  ١١١گندم که افزایش مثال زدنی را تجربه کرد، در تولید جو افزایش . تولید خوبی در محصوالت داشتیم

جاری در حال افزایش گلخانه و کشت  بخصوص در سال. را داریمبینی افزایش تولید  پیش... داشتیم و در محصوالت باغی، جالیز و

 ./ای هستیم و با این افزایش تولید، جالیز ما هم افزایش و بهبود را تجربه خواهد کرد گلخانه

/news/fa/ir.iana.www//:http٣٣8٤٠D%/٠%8١%D8%D%AE8%B٣% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 1۹۳۱شهریور  ۷۹: تاریخ

  شوند؟شوند؟  های بدون مجوز چگونه وارد میهای بدون مجوز چگونه وارد می  میوهمیوه

دهد، بازار  ها نمی درحالی که وزارت کشاورزی بارها از ممنوعیت واردات میوه انتقاد و اعالم کرد که هیچ مجوزی برای واردات آن

شوند که  شوند یا حتی در فهرست واردات رسمی گمرک ثبت می بدون مجوزی است که قاچاق میبار پر از محصوالت  میوه و تره

 .شوند مشخص نیست این میوه ها بدون مجوز چگونه وارد می

ها  درحالی که وزارت کشاورزی بارها از ممنوعیت واردات میوه انتقاد و اعالم کرد که هیچ مجوزی برای واردات آن

شوند یا حتی در فهرست واردات رسمی  بار پر از محصوالت بدون مجوزی است که قاچاق می تره دهد، بازار میوه و نمی

 .شوند شوند که مشخص نیست این میوه ها بدون مجوز چگونه وارد می گمرک ثبت می

وز دار موز، آناناس، به گزارش ایسنا، بر اساس آمار منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی در بهار امسال به غیر از واردات چهار میوه مج

شد که بر اساس  و گالبی هندی هم دیده می( مگنوستین)انبه و نارگیل محصوالت دیگری مانند انار، پاپایا تازه، زیتون، منگوتین

اظهارات متعدد مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی هیچ مجوزی برای واردات و حتی گواهی بهداشتی برای تاییدیه سالمت این 

ها چگونه بدون مجوز وزارت جهاد کشاورزی و تاییدیه گواهی بهداشتی از  شده است و مشخص نیست این میوهمحصوالت صادر ن

 .طریق مبادی رسمی به کشور وارد شده اند

بر اساس قانون واردات یک محصول کشاورزی مشروط به صدور مجوز برای واردات آن از سوی وزارت جهاد کشاورزی و صدور 

های متولی مانند سازمان حفظ نباتات و دامپزشکی است اما این  ای از سوی دستگاه کردن مراحل قرنطینهگواهی بهداشتی و طی 

 .ها بدون مجوز این دستگاه ها به کشور وارد شده است میوه

برای هیچ مجوزی از سوی وزارت جهاد کشاورزی  -قائم مقام بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی  -چرا که به گفته علی اکبر مهرفرد 

واردات انار، زیتون و غیره صادر نشده و ممکن است آمار ثبت شده در گمرک، واردات موقت این محصوالت برای فرآوری، 

ها نیز بدون  بندی و صادرات مجدد باشد و تنها چهار میوه موز، آناناس، نارگیل و انبه از سوی این وزارتخانه مجوز دارند که آن بسته

 .کنند ر اساس اعالم نیاز صورت گرفته اقدام به واردات میمجوز این وزارتخانه و ب

هیچ مجوزی برای : نیز درباره واردات این میوه ها اظهار کرد -رئیس سازمان حفظ نباتات  -همچنین محمدعلی باغستانی میبدی 

ناناس، موز و انبه مجوز صادر واردات انار صادر نشده و وزارت جهاد کشاوزی تنها برای واردت چهار قلم میوه گرمسیری نارگیل، آ

 .کند کرده است و این یعنی سازمان حفظ نباتات هیچ نظارتی بر واردات انار نداشته است و تایید نمی

های صورت  ها و مکاتبات الزم در این زمینه با دستگاهای متولی صورت گرفته و منتظر دریافت پاسخ پیگری نامه نگاری: وی افزود

البته پس از پیگیری های صورت گرفته از سوی وزارت جهاد کشاورزی تکلیف انار وارداتی مشخص شد .ستیمگرفته در این زمینه ه

چرا که محمدعلی طهماسبی معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی در این زمینه به ایسنا گفت که انار وارداتی ثبت شده در آمار سه 

ع شده اما به اشتباه در فهرست واردات گمرک به ثبت رسیده است اما ماه گمرک جزو محصوالت صادراتی ایرانی بوده که مرجو

ها مانند پاپایا، زیتون و غیره هیچ مجوزی از سوی این وزارتخانه صادر نشده و باید دید چگونه این محصوالت اجازه  برای دیگر میوه

تواند  ه یا قاچاق آن مخالف است، چرا که میوزارت جهاد کشاورزی با واردات هرگونه میو: وی تصریح کرد.کنند واردات پیدا می

ای،  توان به آفاتی مانند مگس مدیترانه پیامدها و مخاطرات زیادی برای بخش کشاورزی داشته باشد و تولید را نابود کند که می

کند و  ابود میمگس میوه زیتون، سوسک حنایی خرما و جاروک جادوگر لیمو ترش اشاره کرد که ساالنه بخش زیادی از تولید را ن



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته اول شهریور 

 

۰۷ 
 

اگر وزارت جهاد کشاورزی با قاچاق و واردات میوه مخالفت : طهماسبی تاکید کرد.این آفات همگی سوغات میوه قاچاق هستند

 .تواند زندگی تولید و اشتغال کشاورزان و باغداران نابود شود کند به این دلیل است که نمی می

مندی بر اساس قانون انتزاع یا همان تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی رغم وظیفه  هاست که وزارت جهاد کشاورزی علی سال

ها، این مشکل را با دیگر  در زمینه تنظیم بازار داخلی و خارجی محصوالت کشاورزی و برنامه ریزی برای واردات و صادرات آن

ادر نکردن مجوزه یک محصول به کشور رغم ص دستگاه متولی از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک و غیره دارد که علی

رسد همچنان و با وجود گذشت چندسال از اجرای این قانون هماهنگی کامل بین این دو دستگاه متولی  شود که به نظر می وارد می

صنعتی اما باید به این نکته توجه کرد که واردات میوه به صورت رسمی یا غیر رسمی و قاچاق با یک کاالی .به وجود نیامده است

های بسیاری برای بخش کشاورزی و محصوالت  ای احتمالی آسیب تواند با توجه به مخاطرات بهداشتی و قرنطینه متفاوت است و می

توان در این زمینه به آفات متعدد محصوالت کشاورزی از مگس میوه زیتون تا جاروک  تولید شده داخلی داشته باشد که می

 ./کند ی قاچاق اشاره کرد که ساالنه حجم باالیی از تولید این محصوالت را در کشور نابود میجادوگر لیموترش به عنوان سوغات

/news/fa/ir.iana.www//:http٣٣,١١D%/٠%8١%DB%8D%C٠%88% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 1۹۳۱شهریور  ۷۰: تاریخ

  های هوشمند برقی تجهیز می شودهای هوشمند برقی تجهیز می شود  هزار چاه کشاورزی دیگر به کنتورهزار چاه کشاورزی دیگر به کنتور  0505

گویی با یکی از روزنامه های رسمی دولت، به جزییات اقدامات انجام شده مدیریتی در حوزه مدیریت  و چیان، وزیر نیرو در گفت چیت

 .مصرف آب و همچنین برنامه های مهم آتی اشاره کرد

درصدی آب و برق  ٠١ضریب نفوذ بیش از . صنعتی در کشور ما به اندازه صنعت آب و برق چالش برانگیز نباشد شاید مدیریت هیچ

های پایین آب و برق و محدودیت شدید منابع آبی، شرای   در ایران و مصرف باالتر از حد استاندارد این دو کاال در کنار قیمت

ها  طی سال. ر با چرتکه انداختن هم برخی از این مشکالت قابل رفع نیستدشواری را برای هر دو صنعت رقم زده است که دیگ

سازی و  ای نظیر سد های سازه رسید فعالیت فعالیت وزارت نیرو تنها اقدامی که از سوی وزیران این نهاد اقتصادی برجسته به نظر می

آنکه در نظر گرفته شود چه میزان از این نیاز، واقعی و پاسخ بماند، بدون  ای بی کننده ساخت نیروگاه بوده است تا مبادا نیاز مصرف

ها این ضعف مدیریتی در دولت یازدهم برطرف شد و با بازنگری در جهت  اما باالخره بعد از سال. چه میزان اسراف گرایانه است

بیان اینکه رویکرد ما برای حل حمید چیت چیان، وزیر نیروی دولت یازدهم با . ها، ایجاد پایداری در منابع اصل قرار گرفت فعالیت

مشکالت کهنه صنعت آب و برق، مدیریت مصرف در کنار ساخت و سازهای معقول بوده و همچنان این مسیر را تا پایان دولت ادامه 

امیدواریم که در پایان دولت صنعت آب و برق به پایداری بیشتری نسبت به ابتدای آن دست یابد، مصرف آب و : خواهیم داد، گفت

های مربوط به صنعت آب و برق شاهد توسعه بیشتری  تر شود و از نظر ساخت داخل و توسعه فناوری برق نیز بسیار مدیریت شده

 . ایم و مطمئن هستیم که محقق خواهد شد ما برای این اهداف ازابتدای دولت تالش کرده: او ادامه داد. باشیم

محدودیت منابع آبی و افزایش روزافزون مصرف :خوانید در ذیل می "ایران"گوی این وزیر کابینه دولت را با روزنامه  و گفت

 سال اخیر چه اقداماتی انجام شده است؟ 3برای رفع این محدودیت در . رود یک تهدید مهم برای کشور ما به شمار می

قبول دارد که بخشی از  در حالی که دولت یازدهم ضمن اینکه. ای بود های سازه در گذشته بیشترین تأکید روی اجرای طرح

 .های خود قرار داد و مدیریتی را نیز در صدر برنامه  ای انجام شود اما اقدامات غیر سازه مدیریت ما باید از طریق اقدامات سازه

ر ابالغ های اقتصادی کشو ریزی بود مورد مطالعه قرار داد و این را به تمام بخش به این ترتیب که دولت موضوع آب را که قابل برنامه

دشت را بررسی و مشخص کردیم  ١١٠دشت کشور به تفکیک هر  ١١٠های زیرزمینی در  به این معنا که ما در خصوص آب. کرد

های  توانیم برداشت کنیم و از این میزان سهم بخش که پتانسیل آب زیرزمینی آنها چقدر است و چه میزان از این حجم را می

های آبریز کشور هم به تفکیک حوزه و استان معلوم شده که  در حوضه.میزان باید باشد کشاورزی، صنعت، شرب و فضای سبز چه

گانه محی  زیست، کشاورزی، صنعت، شرب و فضای سبز  سهم هر استان چه میزان است و این سهم را بر مبنای مصارف پنج

آب شده است که در آن مشخص شده در هر  بنابراین کشور ما برای نخستین بار صاحب یک برنامه برای آینده. تفکیک کرده است

 .توان برای چه مصرفی برداشت کرد ای چه میزان آب وجود دارد و از این میزان چه حجمی را می منطقه

تشکیل شوراهای هماهنگی . کنندگان در مدیریت آب است اقدام دومی که وزارت نیرو انجام داد افزایش نقش و مشارکت مصرف

شود با  هایی که برای آب می ریزی ها تا برنامه ها و دشت ها، شهرستان ای حفاظت منابع آب در استانهای آبریز، شوراه حوضه

راه و »، «صنعت، معدن و تجارت»های  بنابراین ما عالوه بر نمایندگان وزارت نیرو، کشاورزان، وزارتخانه. مشارکت مردم باشد

های آن  ها نمایندگان دانشگاه ها و حوضه و در دشت« ریزی ت و برنامهمدیری»و « محی  زیست»، وزارت کشور و سازمان «شهرسازی

های زیرزمینی است  سومین مسأله موضوع مدیریت آب.ها مشارکت داشته باشند ریزی کنیم تا در برنامه منطقه را عضو شوراها می

طرح را ما به شورای عالی آب  ٠١در این خصوص مجموعاً . ایم های زیرزمینی گذاشته که ما اسم آن را طرح تعادل بخشی آب
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مورد وزارت جهاد کشاورزی و  ٣مورد باید توس  وزارت نیرو،  ٠٠از این تعداد . ها را تصحیح کرد پیشنهاد دادیم که شورا این طرح

نظر های کشور را از  ها متمرکز است بر اینکه ابتدا همه دشت عمده این طرح. اجرایی شود یک مورد توس  سازمان زمین شناسی

اند را شناسایی و مسدود کنیم، سوم اینکه  ها زده های غیرمجازی که مردم در دشت وضع منابع آب زیرزمینی پایش کنیم، دوم چاه

گیری نصب کنیم که به صورت آنالین برداشت آب را گزارش دهد تا وزارت نیرو از  های اندازه های مجاز هم دستگاه برای چاه

 .عت کندبرداشت بیش از حد مجاز ممان

 ١١١هزار و  ,ما در سال گذشته حدود . این طرح اآلن پیشرفت به نسبت قابل قبولی داردای است؟ این طرح اآلن در چه مرحله

چاه از این تعداد  8١١هزار و  8ماه اول سال  ٤هزار چاه را باید مسدود کنیم که تا  ٠١چاه غیرمجاز را مسدود کردیم و امسال 

هزار چاه کشاورزی دیگر را  ١١طور  هزار کنتور هوشمند تحویل حجمی و همین ,های مجاز نیز  اهبرای چ. مسدود شده است

هزار کنتور نصب شده  ٣های هوشمند برقی که مشهور به کنتور فهام است، نصب خواهیم کرد که تا اآلن در این زمینه حدود  کنتور

 .ها همچنان با جدیت ادامه دارد و فعالیت

 ن طرح به کجا خواهد رسید؟در پایان دولت ای

در این راستا . های زیرزمینی را کاهش دهیم میلیارد متر مکعب برداشت ساالنه آب ٠ما امیدواریم تا پایان دولت یازدهم نزدیک به 

ایم امسال یک میلیارد  ریزی کرده های زیرزمینی را کاهش دادیم و برنامه میلیون متر مکعب برداشت آب ٤,١سال گذشته 

میلیارد متر مکعب  ٠٠ها در پایان برنامه ششم به  های زیرزمینی کم کنیم تا مطابق با برنامه عب دیگر از حجم برداشت آبمترمک

 .های زیرزمینی دست یابیم کاهش برداشت از آب

یل گیری تحو های اندازه ایجاد ایستگاهبرگردیم به سؤال اول اقدامات دیگر دولت برای بهبود وضع صنعت آب کدام است؟

به طور کلی . سابقه است کنیم و تقریباً این اقدام در تاریخ صنعت آب بی آب سطحی از دیگر مواردی است که در مورد آن کار می

زمانی که دولت یازدهم فعالیت خود را آغاز کرد . توان گفت که رویکرد دولت یازدهم در صنعت آب رویکرد بسیار جدیدی است می

بندی انجام شد  لذا یک بازنگری و اولویت. خت بود که بسیاری از آنها توجیه فنی و اقتصادی نداشتندسد در حال سا ٠٤٤نزدیک به 

طرح را بر مبنای اولویتی  ٠١از طرفی سد جدیدی را هم شروع نکردیم و از ابتدای دولت این . طرح کاهش یافت ٠١و این تعداد به 

قدامات خوبی نیز انجام شده که بیشتر با تکیه بر سرمایه بخش خصوصی در زمینه آب و فاضالب شهری ا.که دارند توسعه دادیم

ما در این بخش . میلیارد تومان با بخش خصوصی منعقد شد ١8قرارداد با ارزش هزار و  ٠٠برای مثال در هفته اخیر . بوده است

 ١١قرارداد برای بخش فاضالب به ارزش  قرارداد یک ٠٠به طوری که در این . ایم برای جذب سرمایه خارجی نیز راه را باز گذاشته

 .ها امضا شد میلیارد تومان با هندی

 اقدامات دولت یازدهم بیشتر بر کدام محور مدیریتی تأکید دارد و چرا این تفکر در وزارت نیرو ایجاد شد؟

اخداگاهی وجود داشت که ما در گذشته یک استنتاج ن. تمام اقدامات انجام شده در دولت یازدهم با نگاه مدیریت مصرف بوده است

چراکه میزان بارشی که از آسمان نازل . توانیم حل کنیم که البته اشتباه بود تمام کمبودهای آبی را با ساخت سدهای بیشتر می

ر بنابراین آنچه ما د. دهد که میزان آب تجدید شونده را افزایش دهیم سازی به ما این امکان را نمی شود عدد ثابتی است و سد می

زیرا آینده کشور و اقتصاد ما نیازمند درست مصرف کردن . کنیم درست مصرف کردن منابع است کنار استحصال آب به آن توجه می

ترین شرایط آبی  رسد که سخت اما به نظر می. های قبل بود امسال وضعیت منابع آبی به نسبت بهتر از سال.آب است

 آیا این تفکر صحت دارد؟. یازدهم بوده است کشور در بازه زمانی درازمدت متعلق به دولت

طور که اشاره  البته همان. ترین شرای  بوده است سال گذشته بدترین شرای  آبی نبوده اما جز سخت ٤8سال اخیر در طول  ٣
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درصد نسبت به سال گذشته  ٠١ها به نسبت خوب بود چراکه در سال آبی فعلی  وضعیت بارش ٠٣٠٤ -٠٣٠١  کردید سال آبی

اما مشکلی که ما امسال با آن مواجه بودیم ناشی از دو موضوع . افزایش و نسبت به درازمدت تنها یک درصد کاهش بارش داشتیم

در مناطق غربی نظیر ایالم، کردستان، آذربایجان غربی، خوزستان و ها یکسان نبود به طوری که  اول آنکه پراکندگی بارش. بود

ها نسبت به متوس  باال بود ولی در برخی از نقاط کشور نظیر مناطق مرکزی و شرقی شرای  بسیار سختی  لرستان حجم بارش

 .منابع آبی بحرانی بودبرای مثال در اصفهان، شیراز، کرمان، یزد، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی وضعیت . داشتیم

سال به صورت مستمر میزان بارش کم بوده بنابراین  ٠١مطلب دیگر این است که خشکسالی معموالً اثرات تجمعی دارد و چون 

اثرات خشکسالی روی هم انباشته شده است و با یک سال بارش خوب منابع آبی زیرزمینی امکان بازگشت به جایگاه اولیه و 

 ٠١الی  ٠١سال قبل حداقل نیاز به  ٠١در خصوص احیای منابع آب زیرزمینی و بازگشت آن به شرای  . داردوضعیت پایدار را ن

 سال زمان است

 عملکرد دولت یازدهم در صنعت برق چگونه بوده است؟.

برای . شتری داشتیمها تکیه بی ایم اما بر بخشی از سیاست توانیم بگوییم که در صنعت برق کارهای بسیار جدیدی انجام داده ما نمی

 ٠١در ابتدای این دولت حجم تلفات بیش از . های گذشته کاهش تلفات برق در بخش انتقال و توزیع مطرح بوده است مثال از سال

درصد کاهش دادیم و در این چند ماه میزان تلفات را به  ٠٠/٤درصد بود و تا ابتدای امسال با تالش بسیار جدی این رقم را به 

البته کاهش بیشتر تلفات برق از این درصد به بعد کار بسیار . درصد برسد ٠١حال امیدواریم تا پایان امسال به . یمرساند ,/٠١

 .درصد برسد که این کار بسیار بزرگی است و باید ادامه پیدا کند ٠/١سختی است اما امیدواریم تا پایان دولت یازدهم این رقم به 

این موضوعی است که تا قبل از دولت یازدهم برای آن کار جدی انجام نشده بود و اآلن . استمورد دیگر هوشمند کردن شبکه برق 

کارخانه سازنده کنتور هوشمند در کشور  ١ایم  به یاری خدا و تالش همکاران ما در صنعت برق و مشارکت بخش خصوصی توانسته

از ابتدای دولت یازدهم چه حجمی از قرارداد .کنند می ایجاد کنیم که با استاندارد قابل قبولی کنتور هوشمند تولید و نصب

 برای افزایش ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر امضا شده است؟

تا  ١البته ناگفته نماند که پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم تقریباً . مگاوات قرارداد امضا شده است 8١١در دولت یازدهم حدود 

 ٠١١د که به دلیل پایین بودن نرخ خرید تضمینی برق اجرایی نشد و از این بخش فق  هزار مگاوات قرارداد منعقد شده بو ,

 .مگاوات به مرحله اجرا رسید

 ...برگردیم به پرسش قبل

خواهیم در مراکز مصرف برق، مولدهای کوچک به اندازه  به این معنا که می.چهارمین اقدام ما تأکید بر تولید پراکنده برق است

های انتقال و توزیع نخواهد داشت و از این جهت  اول، این برق نیاز به انتقال در شبکه. این اقدام چند مزیت دارد. مصرف نصب کنیم

که چون تولید در کنار مراکز مصرف است امکان افزایش راندمان از طریق بازیافت حرارت و  دوم آن. تلفات برق نخواهیم داشت

سوم، . درصد خواهد رسید 8١درصد به باالتر از  ٤١در این روش راندمان از . تولید سرمایش و گرمایش از آن خواهیم داشت

 .مورد تنها بخشی از مزایای تولید برق در کنار مراکز مصرف است ٤البته این . اشتغالزایی و چهارم افزایش ایمنی شبکه است

در اهداف اقتصاد . های سیکل ترکیبی کنیم نیروگاه های گازی کشور را تبدیل به خواهیم تمام نیروگاه عالوه بر آنچه گفته شد ما می

مگاوات  8١هزار و  ٠های گازی را شروع کنیم که تا امروز  هزار مگاوات بخش بخار نیروگاه ,بینی شده که امسال  مقاومتی هم پیش

 .آن شروع شده است

 در زمینه جذب سرمایه خارجی در صنعت برق چه اقداماتی انجام شده است؟
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های گذشته یک سیاست روشن در ارتباط با نحوه خرید برق از بخش خصوصی داشته که این موضوع بعد از  از سال وزارت نیرو

به این ترتیب . گذاری در این صنعت جلب کرده است گذاران بخش خصوصی خارجی را نیز به سرمایه اجرای برجام توجه سرمایه

ساختگاه  ١وانستیم نخستین قرارداد را منعقد کنیم و بر اساس آن در طی مذاکرات طوالنی که با چندین شرکت خارجی داشتیم ت

ها از کشور روسیه، چین، ژاپن،  عالوه بر این.درصد ساخته خواهد شد ١8هزار مگاوات نیروگاه سیکل ترکیبی با راندمان باالی  ١

این رقم . هزار مگاوات قرارداد به امضا برسد ٠١ کره، ایتالیا و آلمان پیشنهاداتی روی میز داریم که امیدواریم تا پایان دولت حدود

 .افزاید ای به ظرفیت تولید برق کشور می حجم قابل مالحظه

 در دولت یازدهم چه تعداد به مشترکان آب و برق اضافه شدند؟

یکی از در این زمینه شاید . میلیون مشترک آب جدید به شبکه آب و برق کشور متصل شدند ٣میلیون مشترک برق و  ١حدود 

ترین اقداماتی که در بخش برق انجام شده این است که عالوه بر افزایش قابل توجه مصارف برق، وزارت نیرو توانسته است با  مهم

 .طور افزایش تولید از تأسیسات موجود پیک را پشت سر بگذارد مدیریت بار و مصرف، افزایش ظرفیت تولید و همین

 چه تفاوتی با ابتدای دولت خواهد داشت؟ چهره صنعت آب و برق در پایان دولت

از طرفی مصرف آب و برق . یابد کنم صنعت آب و برق از نظر اقتصادی به پایداری بیشتری نسبت به ابتدای دولت دست می فکر می

برق قطعاً های مربوط به صنعت آب و  شود و از نظر ساخت داخل و توسعه فناوری تر می نسبت به ابتدای دولت بسیار مدیریت شده

 ما توسعه بیشتری خواهیم داشت
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 1۹۳۱شهریور  ۷۰: تاریخ

  احتمال برگزاری انتخابات ریاست اتاق با یک کاندیدااحتمال برگزاری انتخابات ریاست اتاق با یک کاندیدا

ها تاکنون بر این است که اکثریت بر روی یک فرد تعامل خواهند  بینی پیش: رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: ایلنا نوشت  

اولویت فراکسیون اکثریت اتاق : محمد الهوتی در خصوص آخرین تحوالت در رابطه با انتخاب رئیس اتاق ایران اظهار داشت. کرد

ها باشد و این گروه نیز دارای پتانسیل  ها و تشکل فردی است که دارای حداکثر تعامل با سایر استانایران برای ریاست اتاق، انتخاب 

 .معرفی چنین فردی است

جلسات ما برای پیدا کردن فرد اصلح همچنان ادامه دارد و به طور قطع تا چند روز آینده این فرد معرفی : محمد الهوتی ادامه داد

ایی معرفی خواهد شد که حداکثر آرا را بتواند داشته باشد و به طور قاطع بر کرسی ریاست اتاق تکیه خواهد شد اما مشخصا کاندید

های اقتصادی کشور است و افرادی که توانایی فنی و مدیریتی ریاست پارلمان  اتاق ایران متشکل از نخبه: وی تاکید کرد.کند

د دارند اما حمایت اکثریت اتاق جزو شاخصه های مهم رئیس آینده خصوصی کشور را داشته باشند به تعداد زیادی در اتاق وجو

ها آغاز شده اما هنوز برای  ها و تشکل های نمایندگان در قالب گروه فعالیت: عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران تصریح کرد. اتاق است

ر روی یک فرد تعامل خواهند کرد و امکان ها تا کنون بر این است که اکثریت ب بینی پیش. رسیدن به فرد نهایی زمان الزم است

 دارد انتخابات به صورت تک کاندیدا برگزار شود و رئیس آینده اتاق با حداکثر اجماع بر کرسی ریاست تکیه کند
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 1۹۳۱شهریور  ۷2: تاریخ

گسترش گسترش / / تجدیدنظر در برنامه ششم توسعه و لحاظ کردن جایگاه مناسب برای کشاورزی ارگانیکتجدیدنظر در برنامه ششم توسعه و لحاظ کردن جایگاه مناسب برای کشاورزی ارگانیک

  درصد سطح تولیددرصد سطح تولید  2020های گیاهی به های گیاهی به   سطح مبارزه تلفیقی با آفات و بیماریسطح مبارزه تلفیقی با آفات و بیماری

مقام معظم رهبری که ایشان بر اهمیت کشاورزی  ٠٣٠٤ماه  آبان ٠١یه ای با استناد به ابالغ انجمن ارگانیک ایران با صدور اطالعیه

اند، خواستار تجدیدنظر در برنامه ششم توسعه و لحاظ  های کلی محی  زیست مصرح فرموده سیاست( 8)ماده ( ٠)ارگانیک در بند 

 .کردن جایگاه مناسب برای کشاورزی ارگانیک در این برنامه شد

مقام معظم رهبری که ایشان بر اهمیت  03۴۹ماه  آبان 22ای با استناد به ابالغیه  صدور اطالعیهانجمن ارگانیک ایران با 

اند، خواستار تجدیدنظر در  های کلی محیط زیست مصرح فرموده سیاست( 8)ماده ( 0)کشاورزی ارگانیک در بند 

 .رنامه شدبرنامه ششم توسعه و لحاظ کردن جایگاه مناسب برای کشاورزی ارگانیک در این ب

امنیت ": مدیره انجمن ارگانیک ایران به امضا رسید، آمده است به گزارش خبرنگار ایانا، در این بیانیه که در جلسه دیروز هیأت

ترین وظیفه بخش کشاورزی است و رسالتی حاکمیتی محسوب شده و از اولویت بسیار باالیی در کلیه سطوح  غذایی مهم

امنیت غذایی به مفهوم دسترسی همیشگی . ها برای دستیابی به توسعه پایدار برخوردار است ولتگذاری د ریزی و سیاست برنامه

طور که در این تعریف  همان. تمام افراد جامعه به غذای کافی، سالم و مغذی برای برخورداری از یک زندگی سالم و پویا است

شود و  شود بر هر دو بُعد کفایت و سالمت آن تأکید می ی میشود، بیش از دو دهه است که وقتی صحبت از امنیت غذای مشاهده می

دلیل این امر نیز اثبات نقش سالمت غذا بر سالمت جامعه و پیامدهای . سنگ کفایت آن یافته است سالمت و ایمنی غذا اهمیتی هم

ها و  منشاء بسیاری از بیماری امروزه به روشنی اثبات شده است که. های غذایی بر سالمت انسان و محی  است منفی متعد آلودگی

دال  "فلینظراالنسان الی طعامه"های آنها بوده و تأکید مصحف شریف بر  های هنگفت مترتب بر آن، غذاهای ناسالم و آلودگی هزینه

 .بر ضرورت مراقبت بر سالمت غذا از همه ابعاد است

تولید محصوالت کشاورزی که تأکید آن بر تولید محصوالت عنوان یک بینش و سامانه  امروزه کشاورزی ارگانیک در سراسر جهان به

در کشاورزی ارگانیک، عالوه بر توجه به تولید غذای کافی، تولید غذای سالم مورد توجه و کانون تمرکز . شود سالم است شناخته می

اورزی سالم و سازگار با بر همین اساس است که کشاورزی ارگانیک در جهان امروز مترادف با کش. فعالیت تولیدکنندگان است

همین امر، ضرورت توجه به کشاورزی ارگانیک را در اسناد باالدستی . های توسعه پایدار مطرح است محی  زیست و مبتنی بر آموزه

د العالی بر اهمیت کشاورزی ارگانیک که در بن ویژه با آگاهی از تأکید مقام معظم رهبری مدظله نماید؛ به نظام بیش از پیش مهم می

کربن،  گسترش اقتصاد سبز با تأکید بر صنعت کم"مبنی بر  ٠٣٠٤ماه  آبان ٠١های کلی محی  زیست، ابالغی  سیاست( 8)ماده ( ٠)

ها و  گیری از ظرفیت ها با بهره های پاک، محصوالت کشاورزی سالم و ارگانیک و مدیریت پسماندها و پساب استفاده از انرژی

رغم تأکیدات صریح مقام معظم  با این وجود، به. نمایان شده است "ی، طبیعی و محی  زیستیهای اقتصادی، اجتماع توانمندی

در حالی که در . رهبری، متأسفانه در برنامه ششم توسعه، به کشاورزی ارگانیک پرداخت نشده و این ظرفیت مهم مغفول مانده است

منظور حفظ ظرفیت  به: به صراحت اشعار دارد ٠٤٣ماده  "د" برنامه پنجم توسعه توجه جدی به کشاورزی ارگانیک شده بود و بند

 :شود طی برنامه اقدامات زیر انجام می... تولید و نیل به خودکفایی در تولید محصوالت اساسی کشاورزی و دامی



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته اول شهریور 

 

۰۰ 
 

و ( ولوژیکیبی)شناختی  های گیاهی، مصرف بهینه سموم، کود شیمایی، مواد زیست گسترش مبارزه تلفیقی با آفات و بیماری -د"

مدیریت تلفیقی تولید و اعمال ( ارگانیک)و توسعه کشت زیستی ( بیولوژیکی)شناختی  داروهای دامی و همچنین مبارزه زیست

 "درصد سطح تولید تا پایان برنامه ٠١های کشاورزی در راستای پوشش حداقل  استانداردهای ملی کنترل کیفی تولیدات و فرآورده

با توجه به اهمیت کشاورزی ارگانیک در سالمت و امنیت غذایی پایدار جامعه و تأکیدات اسناد باالدستی و  بنا بر آنچه ارائه شد و

ضرورت توجه ویژه به این حوزه، امضاءکنندگان این بیانیه خواستار تجدید نظر در برنامه ششم توسعه و لحاظ کردن جایگاه مناسب 

ها  اتکا به نهاده)زا  های عظیم کشاورزی ارگانیک با ماهیت درون دون تردید، ظرفیتب. برای کشاورزی ارگانیک در این برنامه هستند

ظرفیت و استعداد قابل توجه صادراتی آنها )گرا بودن  و برون( ای و خودگردان در تولید محصوالت غذایی مزرعه های درون و رهیافت

اهد بود ضمن تسهیل دستیابی به اقتصاد مقاومتی، موجبات قادر خو( و ارزآوری قابل توجه و کاستن از اتکا به درآمدهای نفتی

 ./جانبه کشاورزی کشور را فراهم کند توسعه پایدار و همه
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 1۹۳۱شهریور  ۷1: تاریخ

تعداد مراکز عرضه تعداد مراکز عرضه / / میلیارد ریال اعتبار در هفته دولتمیلیارد ریال اعتبار در هفته دولت  305305کشاورزی تعاونی با کشاورزی تعاونی با   پروژهپروژه  0808افتتاح افتتاح 

  مورد رسیدمورد رسید  ۹80۹80مستقیم محصوالت کشاورزی به مستقیم محصوالت کشاورزی به 

... مستقیم، بوجاری بذر وهای عرضه  های مختلف آب و خاک، انبارهای چندمنظوره، فروشگاه پروژه در بخش ١8در ایام هفته دولت 

 .رسد برداری می نفر به بهره ٠٠١زایی برای  میلیارد ریال اعتبار بدون اتکا به منابع بانکی و با اشتغال ٣٠١با 

های عرضه مستقیم،  های مختلف آب و خاک، انبارهای چندمنظوره، فروشگاه پروژه در بخش 08در ایام هفته دولت 

برداری  نفر به بهره 2۴0زایی برای  رد ریال اعتبار بدون اتکا به منابع بانکی و با اشتغالمیلیا 305با ... بوجاری بذر و

 .رسد می

به گزارش خبرنگار ایانا، مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در مصاحبه مطبوعاتی امروز به مناسبت هفته دولت، با 

های عرضه  های آزمایشگاه آب و خاک، احداث انبارهای چندمنظوره، فروشگاه پروژه در زمینه ١8در این ایام : اعالم این خبر گفت

برداری  بندی علوفه به بهره های بسته های بوجاری بذر، جایگاه سوخت و کارگاه ها، سایت مستقیم محصوالت کشاورزی و کارخانه

 .های فوق مربوط به استان کرمان است رسد که بیشترین تعداد پروژه می

کند و عمدتاً برای اجرای آنها بدون اتکا به منابع  نفر اشتغال مستقیم ایجاد می ٠٠١این تعداد پروژه برای : افزود حسین صفایی

 .ها هزینه شده است میلیارد ریال از امکانات درون شبکه تعاونی ٣٠١کرد  بانکی و با هزینه

های این سازمان  ها که یکی از اولویت در سطح استانوی در پاسخ به پرسش دوم ایانا درباره عرضه مستقیم محصوالت کشاورزی 

تعداد  ٠٣٠٠مورد مرکز عرضه در سطح شهرهای کشور فعال شده است، در حالی که در سال  ٤8٠تاکنون : است، خاطرنشان کرد

 .مورد بود ٣١١این مراکز کمتر از 

 .ز عرضه مستقیم اضافه کنیممورد به این مراک ١١تا  ٤١در برنامه داریم ساالنه بین : صفایی ادامه داد

 03۴0های خاص تعاون روستایی در سال  معرفی برنامه

حمایت از تولید : های ویژه این سازمان در سال جاری تصریح کرد مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران درباره برنامه

های مفقوده در  شبکه، حمایت از تکمیل حلقه ها درون محصوالت کشاورزی با اجرای خریدهای تضمینی و تأمین و توزیع نهاده

های اطالعاتی و ارتباطی درون شبکه، ساماندهی و اصالح  زنجیره تولید و عرضه محصوالت کشاورزی، حمایت از ایجاد زیرساخت

ترین  های کشاورزی کشور از مهم های کشاورزی و آموزش و توانمندسازی تشکل برداری از آب و زمین در عرصه های بهره نظام

 .شود های این سازمان محسوب می برنامه

 ٠٠هزار تن گندم از حجم  ٠١١آوری بیش از چهار میلیون و  در بخش اجرای قانون خریدهای تضمینی، جمع: وی یادآور شد

شده توس  شرکت بازرگانی دولتی به وسیله این سازمان انجام شد که همگی آنها از تولیدات  میلیون تنی گندم خریداری

 .برداران خرد کشاورزی بوده است رهبه

 .برداران خرد خریداری و تحویل شرکت بازرگانی دولتی شد مرکز خرید گندم، محصوالت بهره ٠١١در : صفایی تأکید کرد

هزار تن جوی  ٠١١هزار تن از یک میلیون و  ٠١١مرکز خرید حدود  ٤١٣در زمینه خرید تضمینی محصول جو، : وی اظهار داشت

 .آوری کردند  در کشور را جمع شده فروخته
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: های خرید وش پنبه و آمادگی برای خرید تضمینی ذرت خبر داد و گفت صفایی از تداوم اجرای خرید تضمینی، تدارک برنامه

هزار تن آن توس   ١١,ها خریداری و از طریق بورس عرضه شده است که  هزار تن جو از طریق تعاونی ٠١١امسال یک میلیون و 

 .هزار تن دیگر نیز روی تابلوی بورس رفته است ١١١خریداری شده و  متقاضیان

 ازسرگیری خریداری شیرخام از دو ماه گذشته

دلیل عدم تعادل قیمتی  به: های خریداری شیرخام از کشاورزان افزود مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران درباره برنامه

های سازمان تعاون روستایی قرار گرفت و این برنامه از آذر سال  م از کشاورزان در برنامهدر بازار از سه سال گذشته، خرید شیرخا

ای که قیمت کل شیرخام  گونه اجرا شد و در طول دوره یک ساله اثرگذاری مناسبی داشت؛ به ٠٣٠٤تا آذرماه سال  ٠٣٠٣

 .تومان در هر کیلوگرم تفاوت داشت ١,شده حدود  مبادله

استان کشور با  ٠١با متوقف شدن خرید شیرخام، این فعالیت از دو ماه گذشته دوباره آغاز شد و امسال در : وی خاطرنشان کرد

 .شود تومان شیرخام گاوداران خریداری می ٠١١هزار و  قیمت باالی یک

عالوه بر آن برای  های صادراتی در نظر گرفته شده و صورت مشوق در کنار خرید تضمینی شیر، بسته حمایتی به: صفایی ادامه داد

 .خانوارهای ضعیف در هر سبد یک کیلوگرم پنیر تعبیه شده است

وجود  شده به ترتیب مشکلی در شیرخام خریداری شود تا بدین توزیع شیر مدارس نیز از ابتدای مهرماه انجام می: وی تصریح کرد

برداران خریداری  تن شیرخام از بهره ١١,تا  ١١١انه امسال روز: مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران یادآور شد.نیاید

 .هزار تن بوده است و علت کاهش مقدار آن تعدد مراکز است شود، در حالی که سال گذشته این رقم باالی یک می

ف خرید ما ها برای خرید تضمینی و توافقی شیرخام دریافت شده، اما سق هزار میلیارد ریال تسهیالت از بانک ٠١: صفایی تأکید کرد

درصد وجه خرید شیرخام به دامداران پرداخت شده که از محل فروش خامه و  ٣١تاکنون : وی اظهار داشت.همچنان باز است

 .شهریورماه سال جاری، کلیه مطالبات دامداران را تسویه خواهیم کرد ٠١شیرخشک و تسهیالت بانکی بوده است و تا 

رسانی به روستاییان در سال  های کشاورزی و خدمات مفقوده در زنجیره تأمین نهاده های برای تکمیل حلقه: صفایی همچنین گفت

مورد توسعه و  ٠٠واحد کارگزاری بیمه و  ٠٣ای،  واحد خدمات مشاوره ٠١پزشکی، سه واحد مکانیزاسیون،  جاری پنج کلینیک گیاه

 .تجهیز ناوگان حمل و نقل انجام شده است

 پایان برنامه ششم توسعهبران تا  تشکل آب 0255ایجاد 

این طرح : های این سازمان است، افزود بران که یکی از برنامه های آب مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران درباره تشکل

ری عنوان مج ها ابالغ شده و این سازمان به های جهاد کشاورزی استان گانه اقتصاد مقاومتی است که به سازمان ٠١های  یکی از طرح

بران در کشور تأسیس شود و بر اساس  تشکل آب ٠8١باید تا پایان سال جاری : وی خاطرنشان کرد.طرح انتخاب شده است

های جهاد کشاورزی و نیرو و تشکیل ستادی مشترک در این زمینه قرار است در  شده و اقدام مشترک بین وزارتخانه نامه انجام توافق

ای انتخاب و قراردادهای الزم منعقد شده است و استان خوزستان  های مشاوره شرکت: ادامه دادصفایی .استان کشور اجرایی شود ٠١

 .تشکل فعال در استان وجود دارد ٠٠بران، بیشترین تعداد را از آن خود کرده است که تاکنون  تشکل آب ٣١با 

 ./شود بران در کشور اجرا می تشکل آب ٠١١هزار و  تا پایان برنامه ششم توسعه در مجموع یک: وی در پایان تصریح کرد

/news/fa/ir.iana.www//:http٣٣١8٠D%/8%A,%D٠%8٠%D8%D%AA8% 

 

http://www.iana.ir/fa/news/33682/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته اول شهریور 

 

8۷ 
 

 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان - 1۹۳۱شهریور  ۷۰: تاریخ

  کت های فنی مهندسیکت های فنی مهندسیتوسعه بخش کشاورزی مستلزم استقرار شرتوسعه بخش کشاورزی مستلزم استقرار شر

پایین بودن سطح دانش بهره برداران بخش کشاورزی یکی از دالیل کندی رشد این بخش است که البته با استقرار شرکت های 

 .فنی مهندسی سرعت توسعه این بخش افزایش می یابد

صنعت،تجارت و  علیرضا بزرگی رئیس سازمان نظام مهندسی و منابع طبیعی استان تهران در گفتگو با خبرنگار

با بیان این مطلب که شرکت های فنی و مهندسی برمحور دانش و مهارت کار می  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروه کشاورزی

 .وری در این بخش بسیار پایین است یی که در بخش کشاورزی وجود دارد بهرهبا وجود مزیتها و پیشرفت ها: کنند ، گفت 

درصد از این میزان دانش کشاورزی و  ٠تنها : میلیون بهره بردار در بخش کشاورزی، تصریح کرد  ٤وی با اشاره به حضور بیش از 

تخصص الزم در این حوزه را ندارند ، این در درصد تولید کنندگان  ٠٠مرتب  با این بخش در مقطع لیسانس به باال را دارند و 

درصد بهره برداران دارای مدرک لیسانس به باال و مرتب  با بخش کشاورزی  ٣١تا  ٠١حالیست که در کشورهای پیشرفته حدود 

ین قشر برای حل این مشکل، باید سطح سواد بهره برداران و ارتباط مهندسین بخش کشاورزی را با ا: بزرگی ادامه داد .هستند

رئیس سازمان نظام مهندسی و منابع طبیعی استان تهران با اشاره اینکه نقاط ضعف نظام آموزش عالی .زحمتکش افزایش دهیم 

وزارت علوم و وزارت جهاد کشاورزی دانشگاه آزاد را موظف کردند که : کشور در حوزه کشاورزی باید بر طرف شود، عنوان کرد 

شته و مقطع تحصیلی بر اساس نیازهای بخش کشاورزی صورت بگیرد و در فرآیند آموزش جذب دانشجو از لحاظ جنسیت ،ر

 .دانشجویان بخش کشاورزی به حوزه عملیات ، مهارت آموزی و کارورزی نگاه ویژه ای شود

) این قانون  ٠٣و  ٠٠ابالغ شد، پیشرفت چشمگیری در اجرای ماده  8٠از زمانیکه قانون افزایش بهره وری در سال : وی ادامه داد 

 .انجام نشده است( تاکید کننده اصالح نظام آموزش عالی در حوزه کشاورزی 

با تدوین نظام جامع دامپروری ، گلخانه و گیاه : بزرگی از اقدام مناسب جهت اصالح فرآیند بسترهای اشتغال خبر داد و گفت 

و با توجه به تاکید مقام معظم رهبری درخصوص استفاده پزشکی بخشی از دروازه های ورود متخصصین به بخش کشاورزی باز شد 

از متخصصین کشاورزی ، باید به سمت تدوین نظام نامه زراعت ،باغبانی ، صنایع غذایی و سایر نظام نامه ها در حوزه های مختلف 

کردن بستر ورود  رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران با اشاره به اینکه فراهم.حرکت کرد

ورود فارغ التحصیالن بخش کشاورزی به عرصه تولید منجر به افزایش بهره : متخصصین به واحدهای تولیدی ضروری است ،گفت 

تقویت : وی توسعه بخش کشاورزی را مستلزم استاندارد کردن و مهندسی شدن این بخش دانست و اظهار داشت .وری می شود 

دسی و مشاوره ای ، ایجاد کلینیک ها و مراکز خدمات بخش خصوصی در حوزه کشاورزی را در شبکه ها و شرکتهای فنی مهن

 .دستور کار داریم که البته نیازمند کمک دولت و حمایت سیستم بانکی است

به این شرکت ها پس از رت: هزار شرکت فنی مهندسی و مشاوره ای در کشور وجود دارد، افزود  8بزرگی با بیان اینکه بیش از 

بندی شدن و صدور مجوز تاسیس ، آماده انجام فعالیت هستند اما بودجه الزم برای استقرار این شرکت ها وجود ندارد و هیچگونه 

 .حمایتی از سوی بانکها در این خصوص ، در راستای توسعه بخش کشاورزی و اقتصاد مقاومتی صورت نمی گیرد

درصورتیکه دولت و سیستم بانکی از این بخش : و سیستم بانکی شد و گفت  وی خواستار حمایت و کمک دولت ، سازمان مدیریت

 .حمایت کند ، با اجرای اقتصاد مقاومتی آماده استفاده از مهندسین کشاورزی جهت توسعه این بخش و کاهش بیکاری هستیم 

ق  سال اول از استقرار شرکت های رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با بیان اینکه دولت و سیستم بانکی ف 

 ١تاکنون به هر شرکت خدمات فنی مهندسی به طور میانگین حدود : فنی و مهندسی حمایت و بعد این طرح را رها کردند گفت 

http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
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میلیون تومان تسهیالت داده شده، این درحالیست که شرکت های مختلف بر اساس تجهیزات آزمایشگاهی ، خدمات فنی ، 

ره ای و ماشین آالت کشاورزی ، تسهیالت متفاوتی نیاز دارند که به طور متوس  تسهیالت مورد نیاز هر شرکت مهندسی و مشاو

میلیون تومان است و می تواند بخشی از آن تسهیالت ارزان قیمت سهل الوصول و بخشی کمکهای بالعوض  ٠١١تا  ١١حداقل بین 

تومان به کودها ، سموم ،آبیاری نوین و سایر موارد بودجه اختصاص می یابد میلیارد  ٠١١١وی با بیان اینکه ساالنه نزدیک .باشد

بهترین یارانه ارائه خدمات به تولیدکننده است، اما هیچ توجهی به حوزه آموزش نشده و یارانه ها به سموم و کود های : ،افزود 

تواند در راستای آموزش و ترویج و فعال نگه  شیمیایی تعلق می گیرد ،این در حالیست که بخشی از یارانه تولید کنندگان می

 .داشتن تخصص های مربوطه به این شرکتها اختصاص یابد 

/news/fa/ir.yjc.www//:http١,٤١٠٠٠D%/8%D%AA٠% 
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 برنامه و سیاست ها
 ایرنا1۹۳5 ۷۹6۷661۹۳5: تاریخ خبر

  مخالفت نوبخت با پیشنهاد جایگزینی دولت با بانک کشاورزی در ارایه تسهیالت آبیاری مخالفت نوبخت با پیشنهاد جایگزینی دولت با بانک کشاورزی در ارایه تسهیالت آبیاری 

قرار دادن نام دولت به جای بانک کشاورزی برای ارایه تسهیالت آبیاری پیشنهاد : سخنگوی دولت گفت -ایرنا -تهران

 . کارشناسی نیست به همین جهت دولت با این پیشنهاد مخالف است

گزارش روز خبرنگار سیاسی ایرنا، محمدباقر نوبخت که به عنوان نماینده دولت در جریان بررسی جزییات الیحه اصالحیه قانون به 

از پشتوانه کارشناسی و منطق نظری برای : کل کشور در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی سخن می گفت، افزود ٠١بودجه سال 

ار پول قدردانی می کنم و ان شااهلل همه شما عزیزان در آینده شاهد خواهید بود که انرژی و استفاده از بازار سرمایه در کنار باز

اما قرار نیست که در این فضای تصمیم گیری و : وی ادامه داد.نیرویی به چرخ اقتصاد وارد می کنید که آن را به پیش خواهد برد

رئیس سازمان برنامه و بودجه خطاب به مجلس .ارایه شودتصمیم سازی های منطقی و معقول؛ برخی تصمیمات غیرکارشناسی 

شما برای صندوق توسعه ملی، اهداف و ماموریت هایی را قائل شده و اعالم کردید که منابع بخش مربوط به صندوق توسعه : گفت

تصویب کردید  ٤ همچنین در تبصره: نوبخت اضافه کرد.ملی می تواند به صورت تسهیالت در اختیار بخش غیردولتی قرار گیرد

میلیون دالر در اختیار بانک کشاورزی قرار دهد تا این بانک هم بتواند آن را به صورت تسهیالت البته به  ١١١صندوق توسعه ملی 

اما چون قرار است به بخش آب و کشاورزی کمک شود، این اجازه : وی ادامه داد.صورت خاص برای طرح های آبیاری استفاده کند

ای اینکه زارع و کشاورز که امکان دادن تضمین های الزم را به بانک کشاورزی و بانک کشاورزی به اعتبار و صندوق را دادید به ج

اما این را : سخنگوی دولت افزود.ندارد، دولت این تضمین را بر عهده بگیرد که بسیار تصمیم بخردانه و درستی بود که انجام شد

مگر دولت به طرح های آبیاری تسهیالت ارایه می دهد، دولت فق  می تواند نسبت به تبدیل کردن به دولت نکته دیگری است؛ 

نوبخت تاکید .اعطای اعتبارات آنهم بر اساس مجوزهای قانونی در پیوست شماره یک قانون بودجه و دیگر پیوست های آن عمل کند

را قرار بدهید، اصال اجرایی و این پیشنهاد ارشناسی  دولت که تسهیالت دهنده نیست، اینکه به جای بانک کشاورزی، نام دولت: کرد

این اقدامی که اکنون مجلس در : رییس سازمان برنامه و بودجه گفت.نیست به همین جهت دولت با این پیشنهاد مخالف است

ز نیست چنین انجام داد، هم عملیاتی است و هم دولت به تضمین آن کمک می کند بنابراین دیگر نیا ٠١قانون بودجه  ٤تبصره 

بر اساس این گزارش، نمایندگان مجلس شورای اسالمی پیشنهاد .اقدام غیرکارشناسی پیشنهاد شود و اصال عملیاتی نخواهد بود

کل کشور اصالح  ٠١قانون بودجه سال  ٤تبصره « د » در بند « بانک کشاورزی » به جای عبارت « دولت »  داده بودند که کلمه

 .شود

/News/fa/ir.irna.www//:http8٠٠١١٠,١/ 
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 برنامه و سیاست ها
 ایرنا۷56۷661۹۳51۹۳5: تاریخ خبر

  طرح کشاورزی در اصفهان طرح کشاورزی در اصفهان   235235بهره برداری از بهره برداری از 

همزمان در طرح در بخش های مختلف کشاورزی به طور  235به مناسبت گرامیداشت هفته دولت،  -ایرنا -اصفهان 

 . استان اصفهان به بهره برداری رسید

به گزارش ایرنا سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان در مراسم بهره برداری از این طرح ها که با حضور وزیر دفاع و 

میلیارد ریال بهره  ,٠این طرح با هزینه ای بالغ بر یک هزار و : پشتیبانی نیروهای مسلح عصر پنجشنبه در شهرضا برگزار شد، گفت

این طرح ها در بخش های آب وخاک و امور فنی مهندسی، تولیدات دام، طیور و آبزیان، : محسن کریمیان افزود.برداری شده است

 8١8امور عشایر، منابع طبیعی و آبخیزداری، تولیدات گیاهی، صنایع کشاورزی، تحقیقات کشاورزی و دامپزشکی اجرا شده و برای 

طرح کشاورزی و  ١١,از ابتدای فعالیت دولت یازدهم تا پایان سال گذشته یک هزار و :وی ادامه داد .جاد کرده استنفر شغل ای

طرح  ٣١شهرستان شهرضا با بهره برداری از : کریمیان گفت.دامداری با اعتباری بالغ بر هفت هزار میلیارد ریال در استان اجرا شد

 .طرح شاخص در استان بهره برداری شده که از این تعداد پنج طرح مربوط به شهرضاست ٣١ :وی افزود.رتبه اول در استان را دارد

میلیارد ریال در شهرستان شهرضا به بهره برداری رسیده  ,٠٠طرح جهاد کشاورزی با اعتباری بالغ بر  ٣١پیش از این نیز

 .به عنوان هفته دولت نامگذاری شده است دوم تا هشتم شهریور ماه.کیلومتری جنوب اصفهان واقع است 8١شهرضا در .بود
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 برنامه و سیاست ها
 فودپرس 1۹۳5ماه  شهریور 6شنبه 

  استاستورود کارت های اعتباری، قدم مهمی برای برداشته شدن محدودیت های بین المللی ورود کارت های اعتباری، قدم مهمی برای برداشته شدن محدودیت های بین المللی 

نکته مهمی که در مورد کارت های اعتباری باید در نظر گرفت این است که این کارت ها سقف پرداخت و واریز ساالنه خواهند 

 .داشت به همین دلیل نمی توان از آن ها در کارهای تجاری و بازرگانی استفاده کرد

و ...( مستر کارت و) از کارت های اعتباری بین المللی در روزهای گذشته خبرهای ضد و تقیضی درباره امکان استفاده ایرانی ها 

صدور این کارت ها در داخل منتشر شده است و وزیر ارتباطات محمود واعظی با تایید این ماجرا از قرار داد شرکت پست در 

ر ایران خبر داده است؛ اما المللی د الملل با یکی از شرکتهای خارجی برای استفاده از کارت اعتباری بین چارچوب قوانین تجارت بین

این کارت های اعتباری چه تاثیری در رواب  اقتصادی ایران با کشورهای دیگر خواهند داشت و آیا در گسترش تجارت ایران با 

 کشورهای دیگر قابل استفاده هستند و یا اینکه تنها درخریدهای خرد و جابه جایی های مالی کوچک امکان استفاده دارند؟

» :گفت صوص دبیر کل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران و رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهراندر همین خ

کارت های اعتباری اقسام گوناگون دارند و در گذشته هم برخی از بانک ها خدماتی در این زمینه ارائه می دادند و حتی در زمان 

نک های خارجی در کشورهای خاص در این زمینه کارهایی انجام می دادند، منتها نکته تحریم ها هم برخی از بانک ها با همکاری با

مهمی که در مورد کارت های اعتباری باید در نظر گرفت این است که این کارت ها سقف پرداخت و واریز ساالنه خواهند داشت به 

 «.همین دلیل نمی توان از آن ها در کارهای تجاری و بازرگانی استفاده کرد

کاوه زرگران در ادامه با اشاره به استفاده از این کارت ها به دلیل محدودیت ها در تجارت بین المللی ایران نمی توانند تاثیری 

تنها بعد از صدور کارت های اعتباری بین المللی در ایران و مشخص شدن شرای  آن ها می توان درباره » :داشته باشند، می گوید

باید دید چه نوع کارت اعتباری در کشور صادر می شود و سقف پرداخت و واریز آن چقدر است و یا چه  آن ها صحبت کرد زیرا

میزان اعتباری را تضمین می کنند، اما به صورت کلی باید در نظر داشت که این کارت های اعتباری بیشتر در جابه جایی های 

 «.ت های بین المللی و موضوعاتی این چنینی قابل استفاده هستندمالی خرد، برای خریدهای نه چندان بزرگ، رزرو هتل، مسافر

البته این که شرای  بعد از توافق هسته ای و برداشته شدن تحریم ها » :رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران در ادامه می گوید

و یک قدم اولیه مهم است برای  زمینه را برای ورود کارت های اعتباری به ایران فراهم کرده است، اهمیت بسیار زیادی دارد

برداشته شدن محدودیت های مالی و بانکی بین المللی و آغازی می تواند باشد برای مراودات مستقیم بانک های ایرانی و بانک های 

خارجی و بین المللی و امید به برطرف شدن محدودیت های مالی که می تواند زمینه های گسترش تجارت خارجی را فراهم می 

 «.دکن
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  برنجبرنج
 خبرنگاران جوان - 1۹۳۱شهریور  ۷۱: تاریخ

  کاهش قیمت برنج در فصل برداشتکاهش قیمت برنج در فصل برداشت

 .هیچ نوسان قیمتی نخواهیم داشتدر آستانه فصل برداشت و رسیدن برنج نو به بازار تا اواس  مهرماه 

اقتصادی باشگاه خبرنگاران   گروه صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار قاسمعلی حسنی عضو اتحادیه مواد غذایی در گفتگو با

 .ها به فروش میرسد هزار تومان درب عمده فروشی ٠٠تا  8اضر هر کیلو برنج کهنه در حال ح :اظهار داشت جوان

 .درصد به فروش میرسد ٠٠هزار تومان در عمده فروشی با احتساب  8 روز است به بازار آمده هر کیلو  ٠١ برنج نو که :وی افزود

هش قیمت هستیم و هم اکنون نیز نرخ هر کیلو همه ساله زمان برداشت محصول شاهد کا: با اشاره به وضعیت قیمت گفت حسنی

 .هزار تومان کاهش یافته است ٣الی  ٠برنج در مقایسه با دو ماه گذشته 

  آخرین قیمت بازار

اقتصادی   گروه صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار بابا رمضانی بالی، رییس اتحادیه برنج فروشان شهرستان بابل، در گفتگو با

به سبب اینکه به فصل برداشت نزدیک شده : گفت در خصوص تغییرات قیمتی برنج طی روزهای گذشته باشگاه خبرنگاران جوان

 .ه خود گرفته است، قیمت برنج روند کاهشی ب ایم و به لطف خدابرنج شالی کاران به عمل آمده 

هر ساله در این ایام با فزونی عرضه نسبت به تقاضا در بازار برنج شاهد کاهش قیمت برنج هستیم که البته این :وی یادآور شد

آخرین قیمت برنجی که به تهران تحویل داده می  :رییس اتحادیه برنج فروشان شهرستان بابل تصریح کرد.تغییرات اندک است

همچنین نوع فجر با قیمت . تومان قیمت گذاری می شود ٠١١به ازای هر کیلوگرم نُه هزار و ( بوجار شده)رمشود برای برنج طا

تومان به فروش  ٤١١و برنج ندا با قیمتی بالغ بر شش هزار و  تومان  ١١,تومان، شیرودی با قیمت شش هزار و  ٠١١هشت هزار و 

 .می رسند

  دالالن عامل افزایش قیمت بازار

اقتصادی باشگاه   گروه صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار ا فرمانی یکی از کارخانه داران شالی گنبد کاووس در گفتگو باغالمرض

هزار تومان به  ٠١تا  ١١١در حال حاضر برنج طارم دم سیاه و هاشمی در بازه قیمتی بین نه هزار : اظهار داشت خبرنگاران جوان

صورت عمده معامله می شوند اما این برنج ها و سایر انواع آن که در قیمت های پایین تر عرضه می شوند به واسطه حضور دالالن 

 .تومان نیز معامله می شوند ١١١ر و هزا ٠٠در بازار برنج، در سطح شهر کیلوگرمی 

قیمت برنج نسبت به ماه گذشته تا دو هزار تومان ارزان : وی در خصوص آخرین تحوالت قیمت برنج در استان گلستان، اظهار داشت

 .تر شده که علت آن نزدیک شدن به فصل برداشت است
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 برنج
 خبرنگاران جوان - 1۹۳۱شهریور  ۷8: تاریخ

  از سودجویی دالالن تا گرانی محصول در زمان برداشتاز سودجویی دالالن تا گرانی محصول در زمان برداشت

به هر زمانی که میزان تقاضا از عرضه بیشتر شود بازار برنج با نوسان قیمتی مواجه می شود و در این میان برخی واسطه ها اقدام 

 . احتکار محصول در انبارها می کنند و به این نابسامانی دامن می زنند

اه گذشته تا کنون بازار برنج داخلی با نوسانات ، از چند م،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانگروه  حوزه کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

شدیدی مواجه شده و افزایش قیمت ها نارضایتی مصرف کنندگان را به دنبال داشته است؛ البته با شروع فصل برداشت محصول 

 .انتظار می رود این روند صعودی متوقف و قیمت ها کمی متعادل تر شود

در خصوص آشفتگی بازار برنج ، اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانگو با خبرنگار کیانوش شیرمحمدی کارشناس کشاورزی در گفت

برنج های سبز را از کشاورزان خریداری و با دستگاه مخصوص سفید کرده و آنها را با برنج تاریخ   برخی سودجویان: تصریح کرد

رخی مواقع که بازار با کمبود برنج مواجه می شود، دالالن این محصول را با قیمت باالتر به مردم کنند؛ب مصرف گذشته مخلوط می

همچنین برخی واردکنندگان سودجو نیز بدلیل ضعف در سیستم برنامه ریزی و مدیریت با کشورهایی نظیر :وی افزود. فروشند می

 .برطرف کنند(قاچاق )کشور را از این کشورها و از مبادی غیر رسمی  هندوستان ،پاکستان ارتباط برقرار کرده تا میزان نیاز برنج

در این میان میزان قابل توجهی برنج قاچاق بدون تست و آزمایش در آزمایشگاه های : این کارشناس کشاورزی اظهار داشت

جب گرانی و کمیابی برنج اعالء مخصوص برای تشخیص میزان نقره،جیوه و نیترات ، با سود باال به کشور وارد شده و همین امر مو

البته میزان تولید برنج در کشور کمتر از نیاز داخلی است و همین امر سبب می شود که : وی اذعان داشت .شود ایرانی در بازار می

ر و بی واردات برنج ازکشورهای آسیایی داشته باشیم اما واردات بیش از حد و قاچاق و تغییر ذائقه مردم به سمت محصول ارزان ت

  .کیفیت تر ، باعث زمین خوردن کشاورزان می شود

بیمه کشاورزان پرداخت می شود اما نه در حدی که نیاز : شیرمحمدی در ادامه در خصوص بیمه کشاورزان اظهار داشت 

 . رامش فعالیت کندتولیدکننده را برطرف کند؛ در واقع مهمترین بعد بیمه جلب اعتماد کشاورز است تا بتواند با اطمینان خاطر و آ

  قیمت تمام شده برنج در کشورهای همسایه پایین تر از ایران

در خصوص ممنوعیت واردات برنج و باال  ،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانعلی ایران پور کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار 

در کشورهای همسایه همچون جنوب شرقی آسیا ، هند، پاکستان،بنگالدش و تایلند قیمت تمام شده :گفتبودن نرخ برنج ایرانی 

 .محصول برنج پایین تر از ایران است زیرا هزینه های کاشت و برداشت در این کشورها پایین است

ایرانی ازنظر کیفیت با برنج هندی یا تایلندی و باید توجه داشت که برنج : ایران پور با تاکید بر کیفیت باالی برنج ایرانی تصریح کرد

با مکانیزه کردن بخش کشاورزی عالوه بر کاهش هزینه های کاشت و : وی در ادامه اظهار داشت. پاکستانی اصال قابل قیاس نیست

محصول  درصدی برنج در حین برداشت هم جلوگیری می شود که این امر باعث کاهش قیمت تمام شده ٣١برداشت از هدر رفت 

در حال حاضر با وجود برنج وارداتی سال گذشته در انبارها و همچنین عرضه برنج :وی در خصوص وضعیت بازار برنج گفت.می شود

دالالن و واسطه ها اقدام به احتکار برنج در انبارها می کنند که موجب : ایران پور تصریح کرد .داخلی به بازار هیچ کمبودی نداریم

در بازار می شود ،در این راستا سازمان تعزیرات حکومتی و سایر دستگاه های ذیرب  باید وارد عمل شوند تا از ایجاد شوک روانی 

 . این تخلف جلوگیری کنند زیرا هر سال زمان برداشت برنج با معضل افزایش قیمت مواجه هستیم
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  پنبهپنبه
 فارس - ۳۱6۷۰6۷۹:  تاریخ

  مردم نگرانی بابت محصوالت تراریخته نداشته باشند مردم نگرانی بابت محصوالت تراریخته نداشته باشند / / صورت تراریخته در کشورصورت تراریخته در کشور  تولید محدود پنبه بهتولید محدود پنبه به
کشور تنها پنبه در سطح در : وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه مردم نباید نگرانی بابت محصوالت تراریخته داشته باشند، گفت

 . شود صورت تراریخته تولید می محدود و در چارچوب قانونی به

از کرمانشاه، محمود حجتی ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه استان کرمانشاه که در  خبرگزاری فارسبه گزارش 

در : به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص سهم استان از منابع آبی کشور، اظهار داشت مهمانسرای دولت برگزار شد، در پاسخ

 .جاری این امکان پیش آمده که سهم بیشتری از منابع آبی به استان کرمانشاه اختصاص پیدا کند شرای  زراعی سال

توان با  باید محصول کشاورزی تولید شود و البته میکنیم با آبی که در اختیار استان قرار دارد بیش از این  ما فکر می: وی ادامه داد

 .توان محصول بیشتری تولد کرد های نوین آبیاری، با صرف هزینه کمتر می استفاده از روش

تواند در ایجاد اشتغالزایی نقش بسزایی در ایجاد  ها می توسعه گلخانه: های متراکم، بیان کرد وزیر جهاد کشاورزی در اشاره به کشت

 .وری را نیز افزایش دهد داشته باشد و از طرفی بهره اشتغال

ها وارد عمل شوند، دولت نیز به آنان تسهیالت ارزان قیمتی را  گذاران بخش خصوصی با تلفیق هزینه اگر سرمایه: حجتی ادامه داد

کشور عراق : کرد و افزود این مسؤول به انجام مذاکرات با اقلیم کردستان عراق برای توسعه بخش گردشگری اشاره.کند اعطا می

ریزی برای مبادله و تجارت با این کشور در دست انجام است که با این وجود هنوز نتوانستیم  درگیر مشکالت فراوانی است، اما برنامه

 .موافقت ترجیحی یا غیرترجیحی در بحث تجارت در مسائل خودمان با عراق مبادله کنیم

مذاکرات الزم برای انجام این مورد نیز در حال انجام است و : به عراق، خاطرنشان کردوی در خصوص صادرات محصوالت کشاورزی 

ای کشور عراق است و محصول کشاورزی در صورت معطل ماندن ممکن است  یکی از دالیل تعلل در این مورد تصمیمات لحظه

 .روی زمین بماند و خراب شود

 برای رفع موانع تجاری با عراق  انجام پیگیری*

های الزم برای رفع موانع تجاری از طریق سفارت در بغداد در حال انجام است و قرار شده  پیگیری: یر جهاد کشاورزی ادامه دادوز

 .ها به ایران سفر کند وگو در باب این مشکالت و حل آن ای برای گفت نماینده ویژه

: د از یک دوره پنج ساله اشاره کرد و اظهار داشتهای آب زیرزمینی بع بینی ایجاد تعادل در برداشت از سفره حجتی به پیش

 .های غیرمجاز مخاطب اصلی این موضوع است چاه

این کار با هدف اعمال مدیریت و کنترل : هزار چاه غیرمجاز در سطح کشور مسدود شد، گفت ٠١وی با بیان اینکه سال گذشته 

 .های زیرزمینی که دچار مشکل شده بودند، انجام شد سفره

ها یکی از وظایف اصلی ماست که با  های زیرزمینی با هدف متعادل کردن سفره تغذیه سفره: هاد کشاورزی تصریح کردوزیر ج

 .های زیرزمینی در حال انجام است بخشی به سفره کنیم و اقدامات چند منظوره برای تعادل جدیت آن را دنبال می

 شود آبیاری نوین میهزار هکتار در کرمانشاه مجهز به سیستم  35امسال *

های مرزی زیر پوشش سیستم  میلیارد از ردیف آب ٠٤١به گفته حجتی، سال گذشته پنج هزار هکتار در استان کرمانشاه با اعتبار 

 .هزار هکتار دیگر برای اجرای سیستم آبیاری نوین در نظر گرفته شده است ٣١آبیاری نوین قرار گرفت و امسال نیز 
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ای از  ها باید بخش عمده با وجود این بارندگی: های دو برابر متوس  کشور در استان کرمانشاه، افزود ره به بارشوزیر کشاورزی با اشا

 .نیاز آب در بخش کشاورزی از طریق آب سبز یا آب باران تامین شود و نیاز به آب تکمیلی به حداقل برسد

 نگرانی بابت محصوالت تراریخته وجود ندارد*

نگرانی بابت محصوالت تراریخته در کشور : سوال یکی دیگر از خبرنگاران در خصوص محصوالت تراریخته، گفتحجتی در پاسخ به 

 .اند وجود ندارد و یک عده این نگرانی را بی دلیل داخل جامعه رواج داده

الت مانند سویا و ذرت شود و فق  برخی محصو ای در داخل کشور تولید و یا وارد نمی که هیچ برنج تراریخته: وی خاطرنشان کرد

 .شود رسد، وارد کشور می یافته نیز می صورت تراریخته در جهان تولید و به مصرف بسیاری از کشورهای توسعه که به

صورت تراریخته تولید و از کشورهای برزیل و آمریکای شمالی وارد تجارت جهانی  به گفته وزیر جهاد کشاورزی، ذرت و سویا که به

 .و مصرف آن هیچ ضرری ندارد.شود  المللی تولید می ندارهای بینشود طبق استا می

بنیان را برای مطالعه ایجاد  های دانش حجتی با بیان اینکه اگر بخواهیم تولید محصوالت تراریخته را داشته باشیم باید ابتدا شرکت

 .شود ورت تراریخته تولید میص در کشور تنها پنبه در سطح محدود و در چارچوب قانونی و مقررات به: کنیم، افزود
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 پنبه
 آیانا - 1۹۳۱شهریور  ۷۹: تاریخ

هزار تن وش و باقی ماندن مشکالت هزار تن وش و باقی ماندن مشکالت   005005تولید تولید بینی بینی   پیشپیش/ / آغاز برداشت پنبه از قطب تولید کشورآغاز برداشت پنبه از قطب تولید کشور

  بازرگانیبازرگانی

 .هزار تن وش پنبه کلید خورد ٠١١امسال به مباشرت سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور، خرید تضمینی 

 .هزار تن وش پنبه کلید خورد 005امسال به مباشرت سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور، خرید تضمینی 

هزار  ١,امسال حدود : وگو با خبرنگار ایانا از آغاز برداشت پنبه در کشور خبر داد و گفت امروز در گفتمجری طرح پنبه کشور 

هکتار از اراضی کشور به کشت پنبه اختصاص یافته است که این سطح در مقایسه با سال گذشته به مقدار ناچیزی از کاهش 

 .برخوردار است

 .یابد استان گلستان آغاز شده است و به مرور به سایر مناطق کشور گسترش می برداشت پنبه از: ابراهیم هزارجریبی افزود

 .هزار تن وش پنبه برداشت شود ٠١١شود حدود  بینی می رقم تجاری در عرصه کشت شده و پیش ٠٠امسال : وی خاطرنشان کرد

دار است و  ه با قیمت تضمینی را عهدهسازمان مرکزی تعاون روستایی کشور مسئولیت خرید پنب: مجری طرح پنبه کشور ادامه داد

 .تدارکات الزم در این زمینه انجام شده است

ریال تعیین شده که در مقایسه با سال گذشته  ٣٠١هزار و  ٠٠قیمت هر کیلوگرم پنبه به قیمت تضمینی : هزارجریبی تصریح کرد

 .درصدی برخوردار است ٠١١از افزایش 

ها سپری شد و در روزهای آینده برداشت به  ال جاری بدون مخاطره و وجود آفات و بیماریمرحله داشت پنبه در س: وی یادآور شد

 .اوج خود خواهد رسید

 .ها برای حل مسائل بازرگانی پنبه توس  وزارت جهاد کشاورزی در حال انجام است رایزنی: هزارجریبی در پایان تأکید کرد

ت آن باعث شده که پنبه داخلی که روزی به طالی سفید مشهور بود، مورد گفتنی است، افزایش واردات پنبه و پایین بودن قیم

 ./استقبال قرار نگیرد
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  تامین منابع مالیتامین منابع مالی
 فارس - ۳۱6۷۰6۷2:  تاریخ

کشاورزان نگران خرید بذر و نهاده برای کشت کشاورزان نگران خرید بذر و نهاده برای کشت / / کاران پرداخت شدکاران پرداخت شد  هزار میلیارد تومان دیگر به گندمهزار میلیارد تومان دیگر به گندم

  جدید نباشندجدید نباشند
هزار میلیارد تومان دیگر بابت خرید تضمینی گندم پرداخت و مطالبات  دیروز یک: مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی گفت 

 . درصد شد، دنبال راهکار ارائه تسهیالت به کشاورزان برای کشت جدید گندم و خرید بذر و نهاده هستیم ١١کشاورزان 

، در پاسخ به اینکه با توجه به نزدیک بودن کشت جدید گندم و خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی  علی قنبری در گفت

روز : البات کشاورزان این نگرانی وجود دارد که نتوانند بذر و نهاده الزم برای کشت را تهیه کنند، خاطرنشان کردتسویه نشدن مط

 .هزار میلیارد تومان رسید ,کاران را پرداخت کردیم و تا کنون پرداختی ما به رقم  گذشته یکهزار میلیارد تومان دیگر از طلب گندم

 میلیون تن گذشت 00خرید گندم از مرز / مینی گندمدرصد از پول خرید تض 05تسویه * 

هزار میلیارد تومان  ٠٤تا به امروز : میلیون تن هم گذشت، خاطرنشان کرد ٠٠وی با اشاره به اینکه خرید تضمینی گندم از مرز 

 .درصد مطالبات تسویه شده است ١١توان گفت  خرید تضمینی گندم از کشاورزان کشور انجام شده که می

امل شرکت بازرگانی دولتی در مورد فرارسیدن کشت جدید و تسویه حساب کشاورزان نیز به این نکته اشاره کرد که خود مدیرع

وزارت جهاد کشاورزی دغدغه این موضوع را دارد و به دنبال ارائه راهکاری برای تسویه طلب کشاورزان و پرداخت تسهیالت الزم 

 .ستهای الزم ا برای خرید بذر، کود و نهاده

 آید کارت اعتباری نهاده و فروش اوراق بهادار به کمک خرید بذر و نهاده کشاورزان می* 

کارت اعتباری تا مهرماه تسویه خواهد شد، اما در کنار آن به دنبال راهکاری از جمله ارائه  کاران مطالبات گندم: قنبری گفت

کاران هستیم، تا بتوانند از این طریق برای خرید کود، بذر و نهاده در فشار قرار نگیرند، چرا که  بین گندم و اوراق بهادار  نهاده

 .توان با آن شوخی کرد گندم بحث ملی است و نمی

ت کاران را پرداخ بانک خصوصی که قرار بود در قالب تسهیالت به دولت پول خرید تضمینی گندم ٠وی در پاسخ به اینکه ظاهرا  

روز گذشته بانک پاسارگاد پذیرفت که بخشی از مطالبات را در قالب تسهیالت : کنند که از زیر بار این کار شانه خالی کردند گفت

 .بپردازد، اما به دنبال بانک جایگزین برای بانک سامان هستیم

 در دستور کار نیست« قیمت تضمینی»خرید گندم از طریق * 

برای گندم هم مانند جو و ذرت در کشور « قیمت تضمینی»ی در پاسخ به اینکه آیا قرار است طرح مدیرعامل شرکت بازرگانی دولت

 .هنوز تصمیمی در این زمینه گرفته نشده است: اجرا شود، با رد این موضوع تصریح کرد
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 تامین منابع مالی
 فارس - ۳۱6۷۰6۷2:  تاریخ

  هشدار نسبت به کاهش سطح زیر کشت گندم هشدار نسبت به کاهش سطح زیر کشت گندم / / شهریور تسویه کندشهریور تسویه کند0000کاران را تا کاران را تا   دولت پول گندمدولت پول گندم
کنیم که  میاز آنجا که فصل کشت گندم نزدیک است، به دولت توصیه : های کشاورزی کشور گفت رئیس مجمع هماهنگی تشکل

 . ها وجود نخواهد داشت کاران را پرداخت کند، وگرنه به دلیل ضعف بنیه مالی امکان خرید بذر، کود و نهاده هر چه زودتر پول گندم

ورزان از دولت بابت خرید ، نسبت به پرداخت نشدن مطالبات کشاخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی  مسعود اسدی در گفت

در حالی که فصل جدید کشت گندم در راه است، کشاورزان با مشکل مالی و نقدینگی : تضمینی گندم هشدار داد و تصریح کرد

 .برای تأمین نهاده، بذر، کود شیمیایی و سایر مسائل دغدغه دارند

امسال تولید گندم : ود تا خودکفایی گندم را حفظ کنیم، افزودوی با تأکید بر اینکه گندم جزء کاالهای اساسی بوده و باید مراقب ب

میلیون تن گذشت و دیگر نیازی به واردات نیست، به شرط آنکه پرداخت خرید  ٠٠های مناسب از مرز  به مدد کشاورزان و بارش

 .تضمینی به موقع انجام شود، تا کشاورز امکان کشت مجدد را داشته باشد

شهریور و هر چه زودتر بدهی خرید  ٠١های کشاورزی کشور به دولتمردان پیشنهاد داد، تا قبل از  رئیس مجمع هماهنگی تشکل

 .تضمینی گندم را پرداخت کنند

سال گذشته خرید ذرت با قیمت : برای محصول جو و ذرت نیز گفت« قیمت تضمینی»اسدی همچنین در مورد اجرای طرح 

تان به صورت آزمایشی اجرا شد که متأسفانه به دلیل فروش دیرهنگام در بورس تضمینی و فروش از طریق بورس در استان خوزس

التفاوت پول از سوی کشاورزان، کشاورزان پولی نداشتند و سطح کشت ذرت در خوزستان امسال به شدت  و دریافت دیرهنگام مابه

تی همچون گندم هیچ گاه به کار نگیرد ،چرا تا دولت سیاست قیمت تضمینی را در مورد محصوال: وی اظهار امیدواری کرد.افت کرد

 .که گندم کاالیی استراتژیک بوده و ممکن است با معیشت مردم بازی شود

میلیون تن گندم به صورت خرید تضمینی توس  وزارت جهاد کشاورزی از  ٠٠به گزارش خبرنگار فارس، طی دو ماه اخیر حدود 

ین رقم پرداخت شده است که به گفته قنبری مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی درصد از ا ١١کشاورزان خریداری شده، اما تنها 

 .ها بپردازند ریزی و بخش دیگر را باید بانک بخشی از مطالبات را سازمان مدیریت و برنامه
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 تامین منابع مالی
 فارس - ۳۱6۷۰6۷۰:  تاریخ

  دهیمدهیم  کاران را تا پایان شهریور میکاران را تا پایان شهریور می  پول گندمپول گندم/ / درصددرصد  0000به به   0808کاهش نرخ سود تسهیالت کشاورزی از کاهش نرخ سود تسهیالت کشاورزی از 
 ٠٤میلیون تن گندم به صورت تضمینی از کشاورزان کشور به ارزش  ٠٠.٠تا این تاریخ بیش از : مدیرعامل بانک کشاورزی گفت 

 . هزار میلیارد تومان از این رقم پرداخت شده است ١هزار میلیارد تومان خریداری شده است که تاکنون 

، مرتضی شهیدزاده پیش از ظهر امروز در نشست خبری خود با خبرنگاران به خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی 

بخش کشاورزی با توجه به آمارهای موجود، باالترین نرخ : کارهای راهبردی بانک کشاورزی برای رشد اقتصادی اشاره کرد و گفت

 .رشد را در اقتصاد کشور داشته است

 شعبه  75خارجی بانک کشاورزی به   افزایش تعداد کارگزاری* 

کارگزاری این بانک در کشورهایی همچون ترکیه، هند و چین فعال بود، اما  ٤پیش از برجام و در زمان تحریم تنها : وی گفت

 .کارگزاری خارجی در کشورهای مختلف فعال شده است ١,اکنون بیش از 

های خلیج فارس و دریای  های روز در آب از زنجیره تامین و کشت متراکم متناسب با تکنولوژیپرورش ماهی در قفس با استفاده 

 .هکتار آن اجرایی شده است ٠8١١های مهمی بود که بنا بر اعالم شهیدزاده در سال جاری انجام شده و  خزر از جمله فعالیت

ایم  با همه اینها توانسته: بانکی کشور وجود دارد، تصریح کردمدیرعامل بانک کشاورزی با اشاره به رقابت تنگاتنگی که در بازار 

ماه  ٠١ایم تا حدی که اکنون بیش از  آوری کرده و در بخش اقتصادی باالترین رشد اقتصادی را داشته بیشترین منابع را جمع

  .ذخیره استراتژیک در محصوالت اساسی کشاورزی داریم

 ٠١هزار تن آن اجرایی شده و امیدواریم تا آذرماه این رقم به  ٠١: شور خبر داد و گفتوی همچنین از افزایش تولید آبزیان در ک

: آالت کشاورزی خبر داد و گفت زاده همچنین از افزایش ضریب مکانیزاسیون از طریق خرید ماشین شهید.هزار تن افزایش یابد

میلیارد تومان به  8١١ما اهمیت دو چندانی دارد و امسال وری، پرورش دام و طیور نیز از جمله مواردی است که برای  افزایش بهره

 .ایم  شده و سقفی برای آن قائل نشده   این موضوع تخصیص داده

 درصد  00به  08گذاری از  کاهش نرخ تسهیالت سرمایه* 

اورزی خبر داد و درصد در بخش کش ٠١درصد به  ٠8گذاری این بانک از  مدیرعامل بانک کشاورزی از کاهش نرخ تسهیالت سرمایه

رغم آنکه نرخ تمام شده ما باالتر از اینهاست، اما توافق کردیم که نرخ تسهیالت را کاهش دهیم، تا حدی که در تسهیل  علی: گفت

 .دهیم های کوچک و متوس  انجام می شهریور کل تعهداتمان را در ارتباط با بنگاه ٠١ها داریم و تا  کارکرد رتبه اول را در بین بانک

 میلیون دالر از صندوق توسعه ملی به بانک کشاورزی برای اصالح الگوی مصرف آب کشاورزی 055تخصیص  *

این ارز با مصوبه مجلس در اختیار بانک : میلیون دالر ارز از محل صندوق توسعه ملی خبر داد و گفت ١١١شهیدزاده از اختصاص 

ن را صرف اصالح الگوی آبیاری و کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی کشاورزی با بهره کم قرار داده شده است که بنا داریم آ

  .گرفت های غیرتخصصی قرار می های قبل در اختیار بانک های کوچکی از این گونه ارقام در سال کنیم که بخش

میلیارد  ١١١،  ٠٤در سال : را افزایش سرمایه بانک کشاورزی عنوان کرد و افزود ٠٤وی یکی دیگر از کارهای مهم دولت در سال 

 .تومان به سرمایه بانک کشاورزی اضافه شد، صددرصد آن تخصیص یافت که صرف پشتیبانی مالی و امنیت غذایی در کشور شود

 هزار میلیارد تومان از محل کارمزدهای بانک مرکزی برای افزایش سرمایه بانک کشاورزی  3اختصاص * 

http://www.farsnews.com/
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هزار میلیارد تومان از محل کارمزدهای بانک مرکزی برای افزایش سرمایه سه  ١مدیرعامل بانک کشاورزی همچنین از اختصاص 

هزار میلیارد تومان  ٣های ملی، سپه و کشاورزی در نظر گرفته شده بود که اکنون بیش از  این رقم برای بانک: بانک خبر داد و گفت

 .آن برای افزایش سرمایه بانک کشاورزی در نظر گرفته شده است

المللی  های بین کمیسیون کشاورزی مجلس نیز مصوب کرده که هرساله مطابق با نیاز بانک کشاورزی و برآورده: فتوی همچنین گ

 .این بانک افزایش سرمایه داشته باشد که اگر در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس هم تصویب شود، اجرایی خواهد شد

 ۴۹میلیارد دالر اعتبار اسنادی در سال  ۹گشایش * 

سی بازکنیم که  میلیارد دالر ال ٤توانستیم  ٠٤در سال : از آخرین وضعیت گشایش اعتبار اسنادی در این بانک نیز گفت شهیدزاده

 .های بخش کشاورزی و صنایع وابسته است درصد آن مربوط به نهاده ١,

پایان شهریور پول تا / کاران هزار میلیارد تومان اوراق بهادار برای پرداخت مطالبات گندم 3تالش برای فروش * 

 دهیم کاران را می گندم

تا این تاریخ بیش : کاران نیز اظهار داشت مدیرعامل بانک کشاورزی درمورد آخرین وضعیت خرید گندم و پرداخت مطالبات گندم

هزار میلیارد تومان خریداری شده است  0۹میلیون تن گندم به صورت تضمینی از کشاورزان کشور به ارزش  00.2از 

 .هزار میلیارد تومان از این رقم پرداخت شده است 2اکنون که ت

کاران نیز این گونه توضیح داد که به فروش اوراق سلف موازی در بازار سرمایه به ارزش  وی در مورد زمان تسویه مطالبات گندم

یدواریم تا پایان شهریور مطالبات ریزی پرداخت کند و ام میلیارد تومان هستیم که باید مجوز آن را سازمان مدیریت و برنامه ٠٠١١

شهیدزاده همچنین در مورد پرداخت خسارات کشاورزان از سوی این بانک که از سال گذشته باقی مانده  .کاران پرداخت شود گندم

 .درصد خسارات کشاورزان پرداخت شده و مابقی تا اول مهر ماه پرداخت خواهد شد 8١: گفت

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http٠٣٠١١١١,١١١١٣١ 
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 تامین منابع مالی
 فارس - 1۹۳۱شهریور  ۷۹: تاریخ

پرداخت باقی مانده مطالبات پرداخت باقی مانده مطالبات / / هزار میلیارد ریال از طلب کشاورزان برای خرید گندم پرداخت شدهزار میلیارد ریال از طلب کشاورزان برای خرید گندم پرداخت شد  7575

  ؛ به زودی؛ به زودی

با شدت و جدیت به دنبال تامین باقی مانده مطالبات کشاورزان است که آن را به زودی تامین و به کشاورزان پرداخت  دولت

دولت با : هزار میلیارد ریال بابت خرید گندم به کشاورزان کشور خبر داد و گفت ١,وزیر جهاد کشاورزی از پرداخت .خواهیم کرد

 .ه مطالبات کشاورزان است که آن را به زودی تامین و به کشاورزان پرداخت خواهیم کردشدت و جدیت به دنبال تامین باقی ماند

به گزارش ایرنا، محمود حجتی چهارشنبه شب در جلسه کارگروه آب و کشاورزی استان کرمانشاه که با حضور استاندار برگزار شد با 

تالش دولت را رفع دغدغه کشاورزان و توجه و رسیدگی به گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، تمام 

دولت با وجود مشکالت منابع مالی و بانکی، خود را موظف به تامین بدهی های خود به : مسایل و مشکالت این قشر دانست و افزود

با همین  ٠٠در سال : گفت ریال ذکر کرد و ١١,هزار و  ٠٠او قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم را امسال .کشاورزان می داند

هزار میلیارد ریال به کشاورزان پرداخت کرد  ٤١ریال، دولت ١١١تعداد کشاورز فعلی و با گندم به قیمت هرکیلوگرم هشت هزار و 

 .هزار میلیارد ریال پرداخت کرده ایم ١,اما در دولت تدبیر و امید تاکنون 

ایران از هزاران سال قبل همواره : م آبی در مناطق مختلف کشور زد و گفتوزیر جهاد کشاورزی در ادامه سخنان خود گریزی به ک

 .درگیر کم آبی و بی آبی بوده و این موضوع جدیدی نیست و این موضوع نباید باعث کم کاری در حوزه کشاورزی شود

در بسیاری از : ته باشیم افزودمیلی متر باران می بارد نباید دغدغه بی آبی داش ٣١١حجتی با بیان اینکه در مناطقی که باالی 

میلی متر باران به طور متوس  می بارد و از این رو با برنامه ریزی و مدیریت می توان از  ٣١١مناطق از جمله کرمانشاه بیش از 

 .وضعیت فعلی آب به طور مناسبی استفاده کرد

د به سمت استفاده بهینه از منابع آبی با استفاده از فن بای: میلی متر ذکر کرد و گفت 8١١او متوس  بارندگی در استان کرمانشاه را 

 .آوری و علم روز برویم و از منابع آب و خاک موجود در جهت افزایش بهره وری، افزایش درآمد و ایجاد اشتغال بیشتر بهره بگیریم

در زمین های شیب دار می توان : داو استان کرمانشاه را نیز به دلیل بارش های مناسب مستعد برای ایجاد باغ دانست و تاکید کر

ما در دولت به مشکالت : او با بیان اینکه دولت به طور جدی از بخش کشاورزی حمایت می کند گفت.باغات فراوانی ایجاد کرد

حوزه کشاورزی و کشاورزان واقف هستیم و تمام تالش خود را برای رفع مشکالت این قشر می کنیم و معتقدیم هیچ بخشی به 

وزیر جهاد کشاورزی همچنین در ادامه به ظرفیت های باالی استان کرمانشاه در .بخش کشاورزی مسائل و مشکالت ندارد اندازه

دانش آموختگان رشته های کشاورزی در قالب شرکت های تعاونی و خدماتی در این : بخش گیاهان دارویی اشاره و تاکید کرد

راد باید آستین های همت را باال بزنند و با استفاده از دانش و علمی که دارند در این اف: حجتی افزود.بخش ها مشغول به کار شوند

 .مزارع مشغول به کار شوند و وزارت جهاد کشاورزی نیز از آنها حمایت می کند

را از  باید خود: او افزایش تولید محصوالت کشاورزی از را از مهمترین اهداف و برنامه های وزارت جهاد کشاورزی دانست و گفت

 .واردات محصوالت و وابستگی به کشورهای خارج بی نیاز کنیم

 .در این جلسه برخی از اعضای تشکل های کشاورزی استان کرمانشاه نیز مسایل و مشکالت خود را مطرح کردند

قرار است امروز  وزیر جهاد کشاورزی به نمایندگی از هیات دولت به مناسبت گرامیداشت هفته دولت مهمان مردم کرمانشاه است و

 .پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان شرکت کند و همچنین از چند طرح و پروژه بخش کشاورزی نیز بازدید نماید

/news/fa/ir.iana.www//:http١,/٣٣,٠٠D%-٠%8,%D8%B٠%D8 
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 تامین منابع مالی
 ایرنا1۹۳5 ۷۹6۷661۹۳5: تاریخ خبر

  میلیارد دالر برای شبکه های فرعی آبیاری در مرزها اختصاص یافت میلیارد دالر برای شبکه های فرعی آبیاری در مرزها اختصاص یافت   22

میلیارد دالر برای اجرای شبکه  2: مجری طرح سامانه های آبیاری و زهکشی آب های مرزی کشور گفت -ایرنا  -اهواز 

 . ور اختصاص یافتاستان کش 2های فرعی آبیاری و زهکشی در رودخانه های مرزی در 

به گزارش ایرنا سید رحیم سجادی روز چهارشنبه در همایش عملکرد دولت تدبیر و امید در طرح احیای زمین های کشاورزی 

هزار هکتار شبکه های فرعی آبیاری و  ٠٠١در گام نخست : خوزستان و ایالم که در تاالر مهتاب اهواز برگزار شد، اظهار کرد

هزار هکتاری کشاورزی خوزستان و ایالم به نوان  ١١١طرح : مشاور وزیر جهاد کشاورزی افزود. آغاز شده استاستان  ١زهکشی در 

وی همچنین با اشاره به تامین اعتبار طرح . الگوی مناسب برای اجرای شبکه های آبیاری در استان های مرزی قرار گرفته است

هزار میلیارد ریال  ٠( مجری طرح)موسه جهاد نصر  ٠٠در پایان سال : تهزار هکتاری در دولت تدبیر و امید گف ١١١کشاورزی 

با پیگیری وزیر جهاد کشاورزی و مقتدایی استاندار : سجادی اظهار کرد. بدهی داشت و تنها دغدغه این موسسه تامین اعتبار بود

 . و گام نخست طرح به اجرا درآمد میلیارد دالری این طرح از محل صندوق توسعه ملی تامین شد ٠.١سابق خوزستان اعتبار 

درصدی در هزینه ها مشاور وزیر جهاد کشاورزی در طرح احیای زمین های کشاورزی خوزستان و ایالم نیز در  ٠١صرفه جویی * 

هزار هکتاری کشاورزی صرفه جویی شده  ١١١درصد در هزینه های طرح  ٠١.١با استفاده از مهندسی ارزش : این همایش گفت

میلیارد ریال کاهش هزینه در این طرح داشتیم و با مهندسی ارزش  ١١١بر این اساس هفت هزار و : المجید کریمی افزودعبد. است

طرح  ٠١وی با اشاره به انجام . هزار هکتار زمین کشاورزی نیز استحصال شده که پیش از این قرار بود در طرح ها اشغال شود ١

یگزینی کانالت و استفاده از فیلترهای مصنوعی مزایایی همچون افزایش سرعت عمل در جا: پژوهشی در مهندسی ارزش، اظهار کرد

اجرا، کاهش اثرات زیست محیطی، افزایش کارآیی سامانه زهکشی و افزایش عملکرد محصول و افزایش طول عمر شبکه ها را به 

در سفر رهبر معظم  ٣,١م به طرح رهبری، سال هزار هکتار از اراضی خوزستان و ایالم موسو 8١١طرح احیای . دنبال داشته است

 . این طرح به عنوان بزرگترین طرح تاریخ کشاورزی در کشور معرفی شده است. انقالب به خوزستان مصوب شد

کاهش یافت و نیز به دلیل ( هزار هکتار ایالم ١١هزار هکتار خوزستان و  ١١١)هزار هکتار  ١١١این طرح به  ,٠٣8از سال 

این طرح در پی سفر رئیس جمهوری به خوزستان  ٠٣٠٠در سال . ن منابع اعتباری طرح با کندی زیادی همراه بودختصاص نیافت

شهرستان در  ٠8این طرح اکنون در . میلیارد دالر از محل صندوق توسعه ملی برای اجرای آن تصویب شد ٠.١شتاب گرفت و 

 . ارگاه اجرایی و بیش از هشت هزار نفر نیروی انسانی استک ١,خوزستان و یک شهرستان در ایالم فعال است که شامل 
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 تامین منابع مالی
 ایرنا1۹۳5 ۷۰6۷661۹۳5: تاریخ خبر

درصد خسارت سال درصد خسارت سال   8585پرداختپرداخت/ / تمامی مطالبات گندم کاران تا دو هفته آینده پرداخت می شودتمامی مطالبات گندم کاران تا دو هفته آینده پرداخت می شود

  گذشته کشاورزان گذشته کشاورزان 

مدیرعامل بانک کشاورزی از پرداخت مطالبات باقی مانده گندم کاران طی دو هفته آینده خبر داد و  -ایرنا -تهران

هزار میلیارد تومان  0۹کشاورزان سراسر کشور به ارزش میلیون تن گندم از  00.0از ابتدای فصل برداشت تاکنون : گفت

 . هزار میلیارد تومان آن به گندم کاران پرداخت شده است 2خریداری و تاکنون 

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، مرتضی شهیدزاده روز یکشنبه در نشست خبری هفته دولت با تشریح عملکرد این بانک در بخش 

آن از محل ( میلیارد تومان ٠٠١١)میلیارد ریال  ١١١هزار و  ٠٠لبات باقیمانده گندم کاران قرار است مبلغ از مطا: کشاورزی افزود

به گفته رئیس هیات مدیره بانک . فروش اوراق سلف موازی و بقیه از محل فروش گندم تامین و به حساب کشاورزان واریز شود

بیش از  ٠٤و در سال ( چهار هزار یلیارد تومان)هزار میلیارد ریال ٤١زش میلیون تن گندم به ار ٤.8حدود  ٠٣کشاورزی، در سال 

از کشاورزان خریداری شده بود، که امسال ( میلیارد تومان ٣١١هزار و  ٠)هزار میلیارد ریال  ٠٣هشت میلیون تن گندم به ارزش 

 یلیارد ریال به سرمایه بانک کشاورزی هزار م ٣١اختصاص .* این رقم حدود دو میلیون تن بیش از پیش بینی دولت بوده است

از محل ( پنج هزار میلیارد تومان)هزار میلیارد ریال  ١١در قانون بودجه امسال : مدیرعامل بانک کشاورزی همچنین گفت

کارمزدهای بانک مرکزی برای افزایش سرمایه بانک های کشاورزی، ملی و سپه پیش بینی شده است که طبق آخرین اطالعات 

به گفته وی، دولت سال . درصد به بانک کشاورزی اختصاص دارد ١١معادل ( سه هزار میلیارد تومان)هزار میلیارد ریال  ٣١مبلغ 

بود  ٠٣٠٤از محل قانون بودجه سال ( میلیارد تومان ١١١)گذشته درصدد افزایش سرمایه بانک کشاورزی پنج هزار میلیارد ریال 

افت که نشان از تمایل دولت برای تحقق برنامه های اقتصاد مقاومتی و امنیت غذایی درصد به بانک کشاورزی تخصیص ی ٠١١که 

وی ابراز امیدواری کرد که موضوع افزایش سرمایه بانک کشاورزی در برنامه ششم توسعه نیز مدنظر قرار . بخش کشاورزی است

پیشنهاد بانک کشاورزی : انک کشاورزی گفتافزایش ساالنه سرمایه بانک کشاورزی در دست پیگیری است مدیرعامل ب. * گیرد

برای افزایش سرمایه هر ساله مطابق با نیاز این بانک و براساس راهبردهای بین المللی در کمیسیون کشاورزی مجلس تصویب شده 

برای  و اکنون در کمسیون تلفیق برنامه ششم در دست بررسی است که در صورت تصویب نهایی، در برنامه ششم توسعه دغدغه ای

درصد خسارت سال گذشته کشاورزان پرداخت شد شهیدزاده درباره پرداخت خسارت  8١. * کاهش سرمایه نخواهد داشت

درصد خسارات کشاورزان پرداخت شد و بقیه تا اول مهر ماه امسال پرداخت می  8١سال گذشته : کشاورزان از سوی این بانک گفت

درصد در دولت یازدهم مدیرعامل بانک کشاورزی با یادآوری مصوبه  ٠١به  کاهش نرخ سود تسهیالت بخش کشاورزی. * شود

با وجود این که نرخ تمام : درصد افزود ٠١درصد به  ٠8شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش نرخ سود تسهیالت بخش کشاورزی از 

شاورزی، نرخ سود تسهیالت این بخش را شده بانکی بیش از این است، شورای پول و اعتبار برای توسعه سرمایه گذاری در بخش ک

بانک کشاورزی از طرح های بخش کشاورزی در کشت های متراکم، پرورش ماهی در قفس، : این مسئول اظهار داشت.کاهش داد

استفاده از زنجیره تامین، استفاده از صنعت و تکنولوژی جدید پشتیبانی های مالی می کند تا نظر مقام معظم رهبری هرچه 

با توجه به رقابت تنگاتنگ در بازار بانکی : ماه ذخیره استراتژیک داریم مدیرعامل بانک کشاورزی گفت ٠١. * اجرایی ود سریعتر

ماه ذخیره استراتژیک در  ٠١کشور، توانسته ایم بیشترین منابع را جمع آوری و هزینه کنیم به طوری که در دولت یازدهم بیش از 

به گفته وی، این درحالیست که در دولت دهم ذخایر استراتژیک محصوالت اساسی بخش . حصوالت اساسی کشاورزی داریم
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هکتاری کشت گلخانه ای وی از کشت های متراکم و پرورش ماهی در قفس  ٣١١توسعه . * کشاورزی برای کمتر از یک هفته بود

د که اکنون در خلیج فارس و دریای عمان در به عنوان شیوه های متکی بر دانش و تکنولوژی ها نوین غرب و اروپای غربی یاد کر

هکتار آن اجرایی  ٣١١هکتار است که تاکنون  ٠8١١امسال هدف گذاری ما برای کشت گلخانه ای : شهید زاده افزود.ست اجراست

د آبزیان قرار است تا آذر ماه امسال میزان تولی: هزارتن ابزیان پرورشی تا آذرماه جاری وی ادامه داد ٠١تولید . * شده است

ارایه تسهیالت به مکانیزاسیون بخش کشاورزی . * هزارتن آن محقق شده است ٠١هزار تن افزایش یابد که تاکنون  ٠١پرورشی به 

سقف ندارد شهید زاده افزایش ضریب مکانیزاسیون از طریق خرید ماشین آالت کشاورزی همچون تراکتور و کمباین های نوین را 

دام و طیور و آبزیان از طریق مدرنیزه کردن و تکنولوژی جدید می تواند در افزایش بهره وری موثر  پرورش: مهم برشمرد و گفت

به این موضوع اختصاص یافت و امسال تخصیص ( میلیارد تومان 8١١)سال گذشته هشت هزار میلیارد ریال : وی افزود.باشد

ای اصالح الگوی مصرف آب کشاورزی رئیس هیات مدیره میلیون دالر بر ١١١اختصاص . * اعتبارات به این بخش سقفی ندارد

بانک کشاورزی از حمایت این بانک از طرح های دانش بنیان و ارتقای بهره وری آب و نهاده های تولید بخش کشاورزی و اجرای 

کشاورزی  میلیون دالر ارز از محل صندوق توسعه ملی به بانک ١١١دولت امسال : سیستم های نوین آبیاری خبرداد و گفت

 شهریورماه  ٠١پرداخت تمامی سهمیه بانک کشاورزی به بنگاه های کوچک و متوس  تا .* اختصاص داده است

طبق گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت که در کارگروه تسهیل اقتصاد مقاومتی : رئیس هیات مدیره بانک کشاورزی گفت

از مبلغ پنج هزار : شهیدزاده افزود.ت مورد نظر به خود اختصاص داده استعضویت دارد، این بانک رتبه نخست را در اعطای اعتبارا

مقرر شده تا : وی اضافه کرد. درصد پرداخت شده است ١,میلیارد ریال سهمیه این بانک به بنگاه های کوچک و متوس  تاکنون 

. * های کوچک و متوس  عملیاتی کنیمشهریورماه جاری یعنی دو هفته زودتر از موعد، تعهدات خود را برای کمک به بنگاه  ٠١

: کارگزار با بانک های خارجی مراوده دارند شهیدزاده درباره عملکرد این بانک پس از توافق برجام نیز اظهار داشت ١,بیش از 

کشورها  بخش بین الملل بانک کشاورزی پس از برجام اقدامات بسیار گسترده ای را برای توسعه رواب  کارگزاری با بانک های دیگر

پیس از اجرای برجام بانک کشاورزی با واسطه با چهار کارگزاری ترکیه، هند و چین ارتباط داشت اما : وی افزود.انجام داده است

کارگزار در بانک های خارجی از جمله کره،  ١,پس از برجام فعالیت های بین المللی به سرعت گرفت به طوری که با بیش از 

 . ر می کنیم به نحوی که در بین بانک های دولتی و خصوصی بیشترین کارگزاری با بانک کشاورزی استترکیه، چین و آفریقا کا

ال )حدود چهار میلیارد دالر گشایش اعتبار اسنادی  ٠٤در سال : وی اضافه کرد ٠٤گشایش چهار میلیارد دالر ال سی در سال * 

 های بخش کشاورزی و صنایع وابسته بوده است درصد مربوط به نهاده ١,گشایش یافت که از این میزان ( سی
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  تحقیقات و نوآوری هاتحقیقات و نوآوری ها
 فارس - ۳۱6۷۰6۷۰:  اریخ

/ / اطفال نداریماطفال نداریمکمبود واکسن خوراکی فلج کمبود واکسن خوراکی فلج / / شودشود  تکنولوژی تولید واکسن به بخش خصوصی واگذار میتکنولوژی تولید واکسن به بخش خصوصی واگذار می

  دام و طیوردام و طیور    رویه واکسنرویه واکسن  انتقاد به واردات بیانتقاد به واردات بی
از سال آینده تکنولوژی تولید واکسن را طی فرآیندی به بخش خصوصی : و سرم سازی رازی گفت  رئیس موسسه تحقیقات واکسن 

، حمید کهرام بعد از ظهر امروز در نشست خبری به اری فارسخبرگزبه گزارش خبرنگار اقتصادی . کنیم داخلی واگذار می

به دنبال تجاری سازی محصوالت موسسه رازی : دستاوردهای موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی اشاره کرد و گفت

 .کنیم هستیم و برای سال آینده محصوالت رازی را تجاری کرده و به بخش خصوصی واگذار می

شود، بلکه تکنولوژی تولید  امکانات، ساختار و تجهیزات این موسسه هیچ کدام واگذار نمی: این موضوع گفتوی در توضیح بیشتر 

به عنوان مثال از بهمن ماه سال گذشته در راستای تولید واکسن تب برفکی با بخش . شود واکسن به بخش خصوصی واگذار می

 .شود در این استان تولید می خصوصی در استان کردستان وارد عمل شده و واکسن تب برفکی

حتی برای نحوه واگذاری تکنولوژی واکسن به بخش : ساله تولید واکسن در ایران، خاطرنشان کرد ٠١کهرام با اشاره به پیشینه 

 .خصوصی در شورای خبرگان موسسه رازی سندی را تهیه کردیم

طی این : نه تمام شده تولید هر واکسن خبرداد و افزودگذاری فناوری موسسه رازی در راستای براورد هزی وی همچنین از ارزش

 .شود که به نسبت آن قیمت تمام شده برآورد شود سالها سوالی که مطرح بود، این بود که چقدر برای تولید هر واکسن هزینه می

ایران یزی شود، چرا که ر وی اظهار امیدواری کرد، تا در حوزه واکسن تب برفکی از سال آینده برای صادرات این محصول برنامه

 .کشور تولیدکننده واکسن در دنیا است 05جزء 

شود با کمبود واکسن فلج اطفال  سازی رازی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس که گفته می رئیس موسسه تحقیقات سرم و واکسن

به دو گونه خوراکی و تزریقی  در بازار مواجهیم و علت آن چیست، این گونه توضیح داد که چند سالی است واکسن فلج اطفال

موجود است که از سی و چند سال گذشته نوع خوراکی آن همواره توس  این موسسه تولید شده و اثربخشی خود را داشته است، 

 .ای که حتی یک مورد فلج اطفال را هم در کشور شاهد نیستیم به گونه

های  بروز و ظهرو دارد و طبق اعالم سازمان بهداشت جهانی باید واکسناما در کشورهای همجوار همچنان فلج اطفال : وی ادامه داد

 .های تزریقی فلج اطفال که حاوی ویروس کشته شده هستند، بدهند جای خود را به واکسن ٠١٠8خوراکی فلج اطفال تا سال 

چرا که مدل خوراکی آن به وفور  وجود دارد، درست نیست، شود کمبود واکسن فلج اطفال در بازار به گفته کهرام، اینکه گفته می

در دسترس است و تنها در مدل تزریقی این کمبود وجود دارد، البته ما در حوزه تولید این واکسن در بخش تزریقی فعالیت خود را 

 .ایم که در مرحله تولید آزمایشگاهی است آغاز کرده

با آنکه میزان : های دام و طیور انتقاد کرد و گفت اکسنوی در بخش دیگری از سخنان خود به واردات بی رویه واکسن به ویژه و

کنیم که چگونه سازمان دامپزشکی در سال اقتصاد مقاومتی و وقتی مقام  تولید ما در این زمینه به حد کفایت است، اما تعجب می

ع واکسن دام و طیور را مجوز واردات انوامعظم رهبری مدام بر این نکته تاکید دارند که باید از تولید داخل حمایت شود، 

اند که از کشورهای  شرکت وارد کننده واکسن فعال ١١: سازی رازی گفت رئیس موسسه تحقیقات سرم و واکسن.کند صادر می

http://www.farsnews.com/
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رسانند، در حالی که  ها به فروش می ای چون فرانسه تا کشورهایی همچون کرواسی واکسن دامی وارد کرده و در مرغداری پیشرفته

 .درصد موارد بهتر از مشابه وارداتی است 8١های موسسه رازی تا  دهد که کیفیت واکسن ان میآزمایشات ما نش

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http٠٣٠١١١١١١١٠٠٠٤ 
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 هاتحقیقات و نوآوری 
 آیانا - 1۹۳۱شهریور  ۷۰: تاریخ

  ریزی تحقیقات مدیریت پایدار خاک و آب برگزار می شودریزی تحقیقات مدیریت پایدار خاک و آب برگزار می شود  گردهمایی ملی برنامهگردهمایی ملی برنامه

شهریورماه سال جاری در کرج برگزار  ,٠تا  ٠١ریزی تحقیقات مدیریت پایدار خاک و آب  ترین گردهمایی ملی برنامه بزرگ

 .شود می

شهریورماه سال جاری در کرج  07تا  00تحقیقات مدیریت پایدار خاک و آب ریزی  ترین گردهمایی ملی برنامه بزرگ

 .شود برگزار می

ریزی  مقام این مؤسسه از برگزاری گردهمایی ملی برنامه به گزارش ایانا به نقل از رواب  عمومی مؤسسه تحقیقات خاک و آب، قائم

های تحقیقات خاک و آب  می و محققان ستاد مؤسسه و بخشتحقیقات مدیریت پایدار خاک و آب با حضور تمامی اعضای هیأت عل

منظور هدفمند کردن برنامه تحقیقات روی منابع خاک  به: شهریورماه سال جاری در کرج خبر داد و گفت ,٠تا  ٠١استانی از تاریخ 

 .لحاظ شد ترین مسائل مرتب  با خاک و آب ای از سال گذشته طراحی شد و در آن مهم و آب در سال جاری، برنامه

پذیر  باره تمامی مسائل خاک و آب امکان سعید سعادت با بیان اینکه با توجه به محدودیت اعتبارات، زمان و نیروی انسانی حل یک

های مرتب  با منابع خاک و آب از جنبه تحقیقاتی بررسی و  ترین مسائل و محدودیت در این گردهمایی مهم: نیست، خاطرنشان کرد

 .ریزی خواهد شد مدت پنج ساله برنامه رنامه کوتاهحل آنها در یک ب

های اجرایی و حل  ترین مسائل روز خاک و آب و بخش شده ازجمله به کاربردی بودن، ارائه مهم های ارائه های بارز طرح وی از ویژگی

کمیته تلفیق در ستاد مؤسسه با  ها آغاز و از نیمه دوم سال پیش طراحی برنامه: ترین زمان ممکن اشاره کرد و افزود آنها در کوتاه

تواند مسائل مورد نظر را پوشش دهد تدوین و  برنامه که می ٠نظران تشکیل شد، پس از برگزاری جلسات متعدد  حضور کلیه صاحب

 .ها نهایی شد ها برگزار شد و عناوین برنامه های تحقیقات استان در همین راستا دو گردهمایی ملی با رؤسای بخش

های مربوطه بود که با برگزاری جلسات متعدد کمیته  های کالن و طرح ها، طرح گام بعدی، طراحی زیربرنامه: ه دادسعادت ادام

 .های ما را پاسخ دهند، نهایی شد هایی که حداکثر طی پنج سال بتوانند بخشی از پرسش تلفیق عناوین طرح

مقرر شد : مردادماه سال جاری به فراخوان گذاشته شد، تصریح کرد ٠١شده در تاریخ  های نهایی وی با اشاره به اینکه عناوین طرح

شهریورماه سال  ٠های پیشنهادی خود را تا تاریخ  ها و پروپوزال ها، پروژه ها برای این طرح همکاران ما در ستاد مؤسسه و استان

 .جاری به ستاد مؤسسه ارسال کنند

های اولیه را ارزیابی و  شهریورماه فرصت دارند طرح ٠١تا  ٠١مؤسسه از تاریخ  کمیته تلفیق در ستاد: دبیر این گردهمایی یادآور شد

 .برای ارائه در گردهمایی انتخاب کنند

های  شهریورماه، گردهمایی ملی با حضور کلیه اعضای هیأت علمی و محققان بخش ,٠تا  ٠١در ادامه از تاریخ : سعادت تأکید کرد

ها تشکیل خواهد  های مرتب  با این برنامه برگزار خواهد شد، در این گردهمایی سه روزه پنل ها و ستاد تحقیقاتی خاک و آب استان

ها تشکیل خواهند شد و در پایان روز سوم تعداد  های اجراکننده طرح ها و رفع ایرادات، تیم شد و پس از بحث و بررسی طرح

 .نهایی خواهند شد زمان اجرا و تیم اجرا تعیین های اجرای آنها، مدت ها، هزینه طرح

ها از پاییز سال جاری و طی یک دوره پنج ساله  شروع اجرای طرح: ها اظهار داشت االجرا شدن طرح بندی و الزم وی درباره زمان

تر  زمان کوتاه ها در مدت های مدنظر دست یابیم، به همین جهت اجرای طرح ترین زمان ممکن به پاسخ است تا بتوانیم در کوتاه

 .شود مزیت محسوب می( نج سالهحداکثر پ)
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شده در  های پذیرفته ها برای گردهمایی وجود ندارد و طرح محدودیتی در ارسال طرح: مقام مؤسسه تحقیقات خاک و آب گفت قائم

 .فنی را طی خواهند کرد -گردهمایی مراحل داوری و تصویب در کمیته علمی 

ترین زمان ممکن  تر، با هزینه کمتر و در کوتاه الوه بر روش اجرای مناسبشوند که ع هایی انتخاب می طرح: سعادت همچنین افزود

به مسائل پاسخ دهند؛ لذا ممکن است برای یک موضوع چندین طرح ارسال و ایحاد رقابت شود که در این مرحله طرحی انتخاب 

 .حل را ارائه دهد ترین زمان با کمترین هزینه، بهترین راه خواهد شد که در کوتاه

های مصوب در سال جاری اجرا  های زمانی و اعتباری، بدیهی است که تمامی طرح با توجه به محدودیت: خاطرنشان کردوی 

های آتی به اجرا  ها در فازهای مختلف، تالش خواهد شد تا تمامی آنها طی سال بندی مناسب و اجرای طرح نخواهند شد، اما با زمان

ک هزینه رفت و آمد برای کلیه اعضای هیأت علمی دعوت شده به گردهمایی و همچنین کم: سعیدی در پایان تصریح کرد.درآیند

 .اند متناسب با مسافت محل حرکت تا ستاد مؤسسه پرداخت خواهد شد شهریورماه طرح ارسال کرده ٠محققان که تا تاریخ 

ریاست . ریورماه سال جاری برگزار خواهد شدشه ,٠تا  ٠١ریزی تحقیقات مدیریت پایدار خاک و آب از تاریخ  گردهمایی ملی برنامه

گردهمایی بر عهده کامبیز بازرگان، رئیس مؤسسه خواهد بود و سعید سعادت، دبیر گردهمایی، حامد رضایی، رئیس کمیته اجرایی 

 ./و ناصر دواتگر، رئیس کمیته علمی گردهمایی هستند
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  تخم مرغتخم مرغ
 خبرنگاران جوان - 1۹۳۱شهریور  ۷۰: تاریخ

  صادرات به عراق درحد صفرصادرات به عراق درحد صفر/ / کاهش قیمت تخم مرغکاهش قیمت تخم مرغ

 ١١١هزار و  ٣در حال حاضر متوس  هر کیلو نرخ تخم مرغ درب مرغداری :تخم گذارگفت دبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ

 .تومان کاهش یافته است ٣١١تومان است که در مقایسه با هفته گذشته نرخ هر کیلو تخم مرغ 

اقتصادی گروه صنعت، تجارت و کشاورزی فرزاد طالکش دبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار در گفتگو با خبرنگار 

هزار و  ٣متوس  قیمت هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری :با اشاره به وضعیت قیمت تخم مرغ اظهارداشت باشگاه خبرنگاران جوان،

 .تومان کاهش را نشان می دهد ٣١١تومان است که در مقایسه با هفته گذشته  ١١١

زاد تولید و توقف صادرات به عراق به سبب عدم رقابت با سایر رقبا و فراهم نشدن شرای  الزم از سوی دولت برای ما:وی ادامه داد

 .پرداخت یارانه کاهش قیمت در بازار را رقم زده است

به سبب  همه ساله از نیمه دوم مرداد ماه تقاضای صنایع کیک و کلوچه سازی برای مصرف تخم مرغ : طالکش تصریح کرد

بازگشایی مدارس افزایش می یافت که متاسفانه در شرای  فعلی به سبب کاهش تولید این صنایع تقاضا برای تخم مرغ قابل توجه 

براساس آخرین قیمت : دبیر کل پرورش دهندگان مرغ تخم گذار در خصوص قیمت تمام شده این محصول بیان کرد.نبوده است

تومان باید باشد که  ٠١١هزار و  ٤درصد سود مرغدار  ٠١کیلو تخم مرغ با احتساب  تعیین شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی هر

 .تومانی تولید کنندگان در هر کیلو است ١١,این امر بیانگر زیان 

تن  ١١الی  ١١صادرات تخم مرغ به عراق نزدیک صفر است چرا که هر هفته تنها : وی با اشاره به روند صادرات تخم مرغ عنوان کرد

 .مرغ صادر می شود که این رقم قابل توجهی نیستتخم 

در صورت افزایش تقاضا از سوی صنایع کیک و کلوچه و : مرغ اظهار داشت طالکش در خصوص پیش بینی وضعیت قیمت تخم

 .تومان هفته گذشته خواهد رسید 8١١هزار و  ٣صادرات نهایت قیمت تخم مرغ به همان مرز 

/news/fa/ir.yjc.www//:http١,١٤١١٤A%DA%/٠% 
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  ((سایر سایر ))تولیدات باغی تولیدات باغی 
 فارس - ۳۱6۷۰6۷2:  تاریخ

  میلیون تن رسید بر اساس نتایج حاصل از طرح آمارگیری باغداریمیلیون تن رسید بر اساس نتایج حاصل از طرح آمارگیری باغداری  02.202.2تولید محصول باغی به تولید محصول باغی به 
 . میلیون تن بوده است ٠٠.٠بیش از  ٠٣٠٣تولید محصوالت دائمی در سال  

کشاورزی به حساب   های بسیار مهم بخش به نقل از مرکز آمار ایران، فعالیت باغداری یکی از زیر بخش خبرگزاری فارسبه گزارش 

ت را تشکیل می دهد، بررسی درصد ارزش افزوده بخش کشاورزی به قیمت ثاب ١١همراه فعالیت زراعت حدود  آید که به  می

با استفاده از چارچوب سرشماری  ٠٣8٠و  ٠٣8١تاریخچه اجرای طرح های آمارگیری باغداری نشان می دهد که در سال های 

 .طرح مذکور به صورت نمونه گیری اجرا و نتایج آن در سطح استان منتشر شده است ٠٣8٠عمومی کشاورزی 

در خرداد  ٠٣٠٣اولین طرح نمونه گیری باغداری با استفاده از چارچوب سال  ٠٣٠٣ پس از اجرای سرشماری عمومی کشاورزی

 .اجرا و نتایج آن آماده انتشار می باشد ٠٣٠٤سال 

از قبیل تعداد بهره برداری های دارای   ای در مورد بهره برداری های دارای فعالیت باغداری در این طرح آمارگیری اطالعات گسترده

، مساحت باغ و ...خصوصیات جمعیتی خانوارهای بهره بردار از قبیل سن، جنس، سواد و تحصیالت، وضع فعالیت و  فعالیت باغداری،

، انواع آلو و (آبی و دیم)، انگور (آبی و دیم)قلمستان، مساحت باغ ساده، مساحت باغ مخلوط، مقدار تولید محصوالت انار، انجیر

، پرتقال، پسته، چای، خرما، زردآلو و قیسی، زیتون، سیب، گردو، گالبی، (آبی و دیم)گوجه، انواع تبریزی و اوکالیپتوس، بادام

گیالس، آلبالو، نارنگی، هلو، شلیل و شفتالو، تعداد درخت بارور و نهال، مقدار نهاده های مصرف شده و ارزش سرمایه گذاری بهره 

 :یج آن به شرح ذیل می باشدبرداری های دارای فعالیت باغداری جمع آوری شده است که خالصه نتا

 :برخی از اطالعات آماری مهم حاصل از اجرای این طرح عبارتند از

درصد از این تولیدات  ١٠هزار تن می باشد که   ٠,8میلیون و  ٠٠جمعاً حدود  ٠٣٠٣مقدار تولید محصوالت باغی برای سال 

هزار   ١٣١میلیون و  ٠هزار تن، پرتقال با  ٠١٠میلیون و  ٠هزار تن، انگور با  ٤٠٠میلیون و  ٠محصول مهم سیب با  ٤مربوط به 

هزار  ٠8,میلیون و  ٠١ حدود ٠٣8٠مقدار تولید محصوالت باغی در سال . هزار تن تولید بوده است ٣٠میلیون و  ٠تن و خرما با 

هزار  ٠٠٠میلیون و  ٠هزار تن،  8٤٠  میلیون و ٠محصول مهم سیب، انگور، پرتقال و خرما به ترتیب  ٤تن بوده که مقدار تولید 

 ٠٣٠٤تعداد بهره برداری های دارای باغ و قلمستان در خرداد .هزار تن بوده است ١٣میلیون و  ٠هزار تن و  ٤٠٠میلیون و  ٠تن، 

ه صورت هزار بهره برداری دارای باغ و قلمستان ب ٠٣١میلیون و  ٠هزار بهره برداری بوده که بیش از ,١,میلیون و  ٠بیش از 

تعداد . بوده است( چند محصولی) هزار بهره برداری دارای باغ و قلمستان به صورت باغ مخلوط ٣8,و ( تک محصولی) کاشت ساده

مساحت باغات و قلمستان .هزار بهره برداری بوده است 8٠میلیون و  ٠حدود  ٠٣8٠بهره برداری دارای باغ و قلمستان در سال 

( تک محصولی) درصد آن باغ و قلمستان ساده ١/١٠هزار هکتار برآورد شده که  8٠٤میلیون و  ٠بیش از  ٠٣٠٤های کشوردر سال

میلیون و  ٠حدود  ٠٣8٠مساحت باغ و قلمستان ها در سال . بوده است( چند محصولی) و بقیه به صورت باغ و قلمستان مخلوط

فت استان کشور شامل مازندران، فارس، کرمان، درصد تولیدات باغی کشور به ترتیب در ه ١٠.هزار هکتار بوده است 88١

 ١/٠8دهد که حدود  نتایج حاصل از این آمارگیری نشان می.آذربایجان غربی، قزوین، آذربایجان شرقی و خراسان رضوی بوده است

ها و  درصد مساحت باغ ,٠/٤هکتار،  ٠های با مساحت کمتر از  برداری های کشور در بهره ها و قلمستان درصد مساحت باغ

های کشور در  ها و قلمستان درصد از مساحت باغ١/٣٣هکتار و  ١الی  ٠های با مساحت  برداری های کشور در بهره قلمستان

های دارای باغ و  برداری درصد بهره ٠/١8از نظر تعداد بهره بردارای .اند تر واقع شده هکتار و یا بیش ١های با مساحت  برداری بهره

http://www.farsnews.com/
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درصد  ٠/,هکتار و  ١الی  ٠های دارای باغ و قلمستان  برداری درصد بهره ٠/٠٠هکتار،  ٠ر از قلمستان با مساحت کمت

نتایج حاصل از این طرح آمارگیری نشان .تر باغ و قلمستان بوده اند هکتار و یا بیش ١های دارای باغ و قلمستان دارای برداری بهره

محل سکونت خانوار واقع در ) ت باغداری متعلق به خانوارهای بهره بردارمیلیون بهره برداری دارای فعالی ٣/٠می دهد که بیش از 

میلیون نفر جمعیت  ٠/١از .میلیون نفر بوده است ٠/١بوده که جمعیت این خانوارها بیش از ( آبادی یا شهر محل وقوع بهره برداری

 .ده اند.درصد بی سواد بو ٠٤درصد آنها با سواد و  ١,که  ساله بوده اند ١باالتر از   میلیون نفر ٠/٤اعضای خانوار بهره بردار، بیش از 

میلیون نفر شاغل بوده اند که  ٠/٠سال بوده، بیش از  ٠١که سن آن ها بیش از   میلیون نفر از اعضای خانوارهای بهره بردار ١/٤از 

 .میلیون نفر آن ها باغداری بوده است ٠/٠شغل اصلی حدود 

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http٠٣٠١١١١٠١١٠٠١٣ 
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 تولیدات باغی
 آیانا - 1۹۳۱شهریور  ۷۰: تاریخ

توسعه سطح کشت زیتون در تمام نقاط توسعه سطح کشت زیتون در تمام نقاط / / های تولیدیهای تولیدی  رفع مازاد محصوالت باغی با ایجاد زنجیرهرفع مازاد محصوالت باغی با ایجاد زنجیره

  کشورکشور

هزار هکتار است که وجود ارقام مختلف امکان توسعه کشت را در تمامی نقاط  ٠١حال حاضر سطح زیر کشت زیتون در کشور در 

 .کشور فراهم کرده است

هزار هکتار است که وجود ارقام مختلف امکان توسعه کشت را در  ۴0در حال حاضر سطح زیر کشت زیتون در کشور 

 .تمامی نقاط کشور فراهم کرده است

معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی امروز در پاسخ به ایانا در حاشیه نشست اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 

ریزی برای مازاد تولید محصوالت باغبانی ازجمله  مقام بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی برنامه با همکاری قائم: با بخش خصوصی گفت

های تولید در محصوالت مختلف کشاورزی شکل بگیرد تا بتوانیم  باید زنجیره: محمدعلی طهماسبی افزود.ام استپرتقال در حال انج

هزار هکتار است که  ٠١سطح زیر کشت زیتون در کشور : وی خاطرنشان کرد.ریزی کنیم از طریق فراوری برای مازاد تولید برنامه

کاری کشور وجود  اشکاالتی در مناطق زیتون: طهماسبی ادامه داد.ر استبرنامه توسعه کشت برای مناطق مختلف در دستور کا

 .شود داشت که مصداق دیکته نانوشته در این محصول است که نمره آن در هر صورت بیست تلقی می

های  قموجود آمد، اما در شرای  حاضر ر های مختلفی به های مختلف به زیر کشت رفت، تنش وقتی زیتون در استان: وی تصریح کرد

 .تواند گسترش کشت این محصول را بدون مشکل کند مناسب برای مناطق مختلف کشور وجود دارد که می

 .مگس زیتون نیز در سه استان کشور تحت کنترل درآمده و مشکل خاصی در این بخش نیز نداریم: طهماسبی یادآور شد

کند، اما برای گسترش آن هیچ  ت زیتون را اقتصاد تعیین میسطح زیر کش: تأکید کرد ٠٤١٤وی درباره توسعه کشت زیتون در افق 

 .مشکلی وجود ندارد

 کشاورزان هر کود و سمی را نخرند

با اقدامات مؤثر انجام شده توس  : معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی از ساماندهی کود و سموم شیمیایی خبر داد و اظهار داشت

 .شود ها فراهم می دهای کودی، امکان پیگیریمؤسسه تحقیقات خاک و آب و کدگذاری برن

شود هر کود و سمی را خریداری نکنند، زیرا کیفیت سموم و کودهای شیمیایی  به کشاورزان توصیه می: طهماسبی همچنین گفت

 .ارتباط مستقیمی با سالمت مردم دارد

و سموم شیمیایی وارد قرارداد شوند و این  های خصوصی کود زودی با شرکت امیدواریم که بخش خصوصی به: وی در ادامه افزود

 .نام به کشور وارد شود و دولت فق  نقش نظارتی و کنترلی داشته باشد ها از کشورهای صاحب نهاده

های  کیفیت نیز ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کاال با نهاده در راستای مقابله با سموم و کودهای بی: طهماسبی خاطرنشان کرد

 .رد خواهد کردکیفیت برخو بی

خطر با  های تولید است که سموم و کودهای شیمیایی کم دنبال ایجاد زنجیره وزارت جهاد کشاورزی به: وی در پایان تصریح کرد

 ./دوره ماندگاری کوتاه را نیز مدنظر دارد

/news/fa/ir.iana.www//:http٣٣8١8D%/8%B٠%D٠% 
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 تولیدات باغی
 خبرنگاران جوان - 1۹۳۱شهریور  ۷۰: تاریخ

  استرالیا ، آلمان وانگلیس مشتری انجیر ایرانیاسترالیا ، آلمان وانگلیس مشتری انجیر ایرانی

  
 .تن انجیر خشک و تازه صادر شده است١8٣، ٠١ماه منتهی به تیر سال  ٤طبق آمار گمرک در 

ماه منتهی به تیر  ٤طبق آمار گمرک در  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،گروه  تجارت و کشاورزی. صنعت خبرنگار به گزارش

 .انجیر خشک و تازه صادر شده است  تن١8٣، ٠١سال 

 .برای کشور ارز آوری داشته است 8،٠١١،٠١٠،٠,٤,و ارزش ریالی  ٠،١,١،١٠١به ارزش دالری  گفتنی است که این تعداد

 

 

کشورطرف  ماه

 معامله

 ارزش دالری  ارزش ریالی  (گ.ک)وزن

 8،١١١, ٠،٣١٠،٠١١،١١١ ٠١،١١١ ژاپن ٠

امارات متحده  ٠

 عربی

٤،٠١٠ ٣١،١١١،8٠٤١،١١١ ٠٣،٠٠١ 

 ٠،١٤٤ ٤٤،١١١,،٤١ ٣٠١ انگلستان ٠

 ٠،٠٠٠ 8١١،١٠١،,١ ٤٠١ سنگاپور ٠

 ٠٣،١١١ ١١,،٤٠٣،٠١٣ ٣،١١١ قزاقستان ٠

 8, ٠،٣١٠،٠٣١ ٠١ قطر ٠

 ١١١،, ٠٣٠،٣8٠،١١١ ٠١،١١١ مالزی ٠

 ٣٠8،,١8 ١١,،٠١،8١٣،٣٠٠ ٠8٤،٠١١ ویتنام ٠

 ٠١،١٠٣ ,٣١٤،٠88،١٠ ٠،١,١ آلمان ٠

 ٤،٤٠١, ٤٠،١٤١,،٠،٠١١ ٠٠،٠١١ استرالیا ٠

 ٠،١٤١ ١١,،8١،١٠١ ١١١ استرالیا ٠

امارات متحده  ٠

 عربی

١١،88٠ ,،,88،,٠١١،٠٠٠ ١٣،٠٣٠ 

 ٠،١٠١ 8،١١٣،٠٠١, ١١٤ سوئد ٠

 ٠،١٤١ ١٣،١8١,،٤١ ٣١١ قطر ٠

 8،١8١ ٠١٠،8٤١،٣١١ ٠،٠١١ مالزی ٠

 ٤١،١٠٤ ٠،٠١8،١١٠،8٠8 ٠١،٠١١ هنگ کنگ ٠

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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 ,٣٠٣،١٠ ٠١8،١٤١،,٠٠،٠٠ ١٤,،٠١٣ ویتنام ٠

 ٠8،٠١٠ 8١٠،٠١٠،٠8١ ١،١,١ ژاپن ٣

 ٠٠١ ١,,،١،٠٤٤ ١١ گرجستان ٣

 ١،٠٣١ ٠٠١،٠٠٠،8٠١ ١8١ آلمان ٣

 ١١,،٠٠ ٣8٠،١١٠،٣١١ ٠،٠١١ استرالیا ٣

امارات متحده  ٣

 عربی

٠١،٤٠٣،٤,،٠ ٠٠،٠١٤8١ 8٠،١٠١ 

 ٠٠٣ ٠8،٠,٠،٠٠١ ٣,٠ انگلستان ٣

 88١ ٠١،١١١,،٠١ ٠١١ انگلستان ٣

 ٤٠١،, ٠٠١،٠١٠،٠١١ ٠،٠١١ انگلستان ٣

 ٣٠١ ٠٠،8,٠،٠٠١ ٠١١ تایوان ٣

 ٠١١ ٠١,،,٣,،٤ ٤١ سنگاپور ٣

 ٣,٠ ٠٠,،٠٠،٣٤١ ٤١ عمان ٣

فدراسیون  ٣

 روسیه

٠١٠،٠٠١ ٠،٠١١،88١ 8،١٠٤ 

 ٠،١٣٠ ٤٠،١,١،٤٤8 ٣,٠ قطر ٣

 ١١١،١٠٠ ١١،١٠٠,،٠١،٠٠٠ ٠٣٠،١١١ ویتنام ٣

 8٠١ 8١,،٠١،٠١١ ٠،١١١ استرالیا ٤

 ٠٠,،8 ٣١١،,,٠١١،٠ ٠،٠8١ استرالیا ٤

امارات متحده  ٤

 عربی

١١١ ٤،٠٤١،8,٠ ١،١٤١8،٠٠١ 

امارات متحده  ٤

 عربی

٠٠،٤١١،٤ ٠٤٤8١٣٤ ١ 

امارات متحده  ٤

 عربی

١،١ ٠١٠،٠٠٠،١٠١ ٠،٤٠١,8 

ایاالت متحده  ٤

 آمریکا

١٣٤ ٠٠،٣٠٤،١١١ ٠٠٠ 

ایاالت متحده  ٤

 آمریکا

٠١ ٠١،8٣١٠ ٠٠١،,١ 
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 ٠،١١8 8٠،٠٠١,،١, ١8١ قطر ٤

 ٠١،٠8١ ٤٠٠،٤١٤،٠٠١ ١١,،٣ مالزی ٤

 ٠٠،٤,١ ١١8،١,8،٠٣١ ١،١١١ هنگ کنگ ٤

 ,٠٠١،٠١ ١٠،٠٠٣،٠٣١,،٣ ٣٠،١١٠ ویتنام ٤

  
/news/fa/ir.yjc.www//:http١,١٠٣٠٠D%/8%A,%D8%B٣%D8% 
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  ((سایر سایر ))تولیدات دام و طیور تولیدات دام و طیور 
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  ((سایر سایر ))تولیدات زراعی تولیدات زراعی 
 آیانا - 1۹۳۱شهریور  ۷۰: تاریخ

پایش محصوالت کشاورزی بدون بودجه پایش محصوالت کشاورزی بدون بودجه / / آمیز نیستآمیز نیست  خوری فاجعهخوری فاجعه  میزان نیترات محصوالت تازهمیزان نیترات محصوالت تازه

  پذیر نیستپذیر نیست  امکانامکان

آمیز  صورت موردی بررسی شده و فاجعه ها به نیترانت و سایر آالیندهپایش محصوالت کشاورزی برای بررسی میزان آلودگی به 

 .ها بودجه مستقل نیاز است نیست، اما برای تداوم پایش

صورت موردی بررسی شده و  ها به پایش محصوالت کشاورزی برای بررسی میزان آلودگی به نیترانت و سایر آالینده

 .بودجه مستقل نیاز استها  آمیز نیست، اما برای تداوم پایش فاجعه

خوری کشاورزی  وگو با خبرنگار ایانا درباره برآورد میزان نیترات محصوالت تازه رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب امروز در گفت

شده، میزان نیترات در محصوالت تازه خوری کشاورزی در مقایسه با  های میدانی انجام بر اساس بررسی: توس  این مؤسسه گفت

 .آمیز نیست رهای جهان فاجعهدیگر کشو

های ارسالی بیش از حد مجاز  زمینی در برخی نمونه صورت تصادفی میزان نیترات در محصوالتی چون سیب به: کامبیز بازرگان افزود

 .گزارش شد که مربوط به کشاورزانی بود که محصوالت خود را با فاضالب آبیاری کرده یا بیش از حد، کود ازته مصرف کرده بودند

 .توان به کل تولیدات کشاورزی تعمیم داد ها در یک محصول را نمی باال بودن حد مجاز برخی آالینده: وی خاطرنشان کرد

 .در حال حاضر پایش مداوم در محصوالت کشاورزی وجود ندارد: رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب ادامه داد

ای نیز در دستور کار  های ویژه صوالت کشاورزی را داده است و برنامهوزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد پایش مح: بازرگان تصریح کرد

 .دارد، اما هنوز بودجه مشخصی برای این منظور در نظر گرفته نشده است

های  اگر قرار است اطمینان به سالمت محصوالت کشاورزی حاصل شود، الزم است با اعتبار مناسب پایش: وی در پایان اظهار داشت

 ./ودمداوم انجام ش

/news/fa/ir.iana.www//:http٣٣88٤D%/٠%8١%DB%8 
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 تولیدات زراعی
 آیانا - 1۹۳۱شهریور  ۷۹: تاریخ

افزایش افزایش / / شودشود  بینی میبینی می  هزار تن پیشهزار تن پیش  855855نیاز وارداتی برنج نیاز وارداتی برنج / / ساله تولید جو شکستساله تولید جو شکست  3232رکورد رکورد 

  دوبرابری حبوبات در کشت پاییزهدوبرابری حبوبات در کشت پاییزه  عملکردعملکرد

 .یابد نظیر است، نیاز به واردات کاهش می سال اخیر بی ٣١هزار تن جو در کشور که نسبت به تولید طی  8١١با تولید سه میلیون و 

نظیر است، نیاز به واردات  سال اخیر بی 32هزار تن جو در کشور که نسبت به تولید طی  855با تولید سه میلیون و 

 .یابد ش میکاه

وگو با خبرنگار ایانا از شکسته شدن رکورد تولید جو در  مدیرکل دفتر غالت و محصوالت اساسی معاونت زراعت امروز در گفت

هزار تن است، در  ١١١با سه میلیون و  ٠٣١٠باالترین میزان تولید جو مربوط به سال : سال گذشته خبر داد و گفت ٣١مقایسه با 

 .هزار تن محصول تولید شد 8١١لیون و حالی که امسال سه می

هزار  ٠١هزار تن بذر که در مقایسه با سال گذشته از افزایش  ٤١های کشت پاییزه، با تهیه  مطابق ابالغ برنامه: کاوه خاکسار افزود

 .بینی افزایش تولید و عملکرد شده است تنی برخوردار است، پیش

تن در هکتار بود که با انجام  ٠.١تن و جوی دیم بیش از  ٣.١ی بیش از در سال جاری عملکرد جوی آب: وی خاطرنشان کرد

 .عملیاتی خاص در سال زراعی جدید قصد افزایش عملکردها را داریم

موقع از کود، سم و سایر  موقع، و ردیفی، تغذیه مناسب، استفاده به زراعی از قبیل کاشت به های به استفاده از روش: خاکسار ادامه داد

 .تواند به افزایش عملکرد در واحد سطح بیانجامد می... ها و موقع با آفات و بیماری ا، مقابله بهه نهاده

اگر قیمت جو به قیمت تضمینی نزدیک شود، رغبت کشاورزان برای کشت بیشتر خواهد شد و در این راستا باید : وی تصریح کرد

 .روی مباحث بازرگانی بیشتر کار کنیم

بازده  جایی اراضی کم امیدواریم که در سال زراعی جدید با جابه: حصوالت اساسی معاونت زراعت یادآور شدمدیرکل دفتر غالت و م

 .بتوانیم میزان تولید جو در کشور را باال ببریم

ی موجود، برای آنکه بتوانیم از منابع آب: تن در هر هکتار دارند، تأکید کرد ٠١خاکسار با اعالم اینکه مزارع نمونه عملکردی بیش از 

 .های ممکن استفاده خواهیم کرد بهره الزم را ببریم، از تمامی ظرفیت

 .مطابق آمار نیاز کشور به جو پنج میلیون تن است که امید است بتوانیم بخش اعظم آن را تولید کنیم: وی اظهار داشت

 .ار نگه داریمباال بودن تولید مهم نیست، بلکه باید بتوانیم تولید را پاید: خاکسار همچنین گفت

 انتقال کشت حبوبات بهاره به پاییزه

کشت حبوبات : مدیرکل دفتر غالت و محصوالت اساسی معاونت زراعت درباره عملیات انتقال حبوبات از کشت بهاره به پاییزه افزود

کیلوگرم در  ١١١هزار و  به یک کیلوگرم ١١١ای که میزان عملکرد نخود و عدس از  گونه کند؛ به در پاییز میزان عملکرد را دوبرابر می

 .رسد هر هکتار می

های هرز  زدگی نخود و مقابله با علف در کشت پاییزه تنها نکته قابل توجه استفاده از ارقام مقاوم به بیماری برق: وی خاطرنشان کرد

 .است که در این راستا ارقام و سموم مناسب باید تهیه شود

 .شود که میزان عملکرد باالتر رود و شاهد کاهش ضایعات باشیم ن باعث میتوسعه مکانیزاسیو: خاکسار ادامه داد

 .های وزارت جهاد کشاورزی است افزایش عملکرد و افزایش کشت انتظاری در حبوبات از اولویت: وی تصریح کرد
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 هزار تن برنج سفید در سال جاری ۹55بینی تولید دو میلیون و  پیش

با برداشت برنج در اراضی شالیکاری، : ی معاونت زراعت درباره وضعیت تولید برنج یادآور شدمدیرکل دفتر غالت و محصوالت اساس

 .هزار هکتار به پرورش راتون اختصاص یافت ٤١هزار هکتار به کشت مجدد و  ٣١

انجام است تا بتوانیم ها در اراضی شالیزاری گیالن و مازندران برای تعیین میزان عملکرد در حال  برداری نمونه: خاکسار تأکید کرد

 .برای سال آینده اراضی با عملکرد پایین را با راهکارهای فنی خاص ارتقاء دهیم

هزار تن شلتوک تولید شود که میزان برنج سفید قابل استحصال آن  ٠١١شود امسال سه میلیون و  بینی می پیش: وی اظهار داشت

 .شود هزار تن تخمین زده می ٤١١دو میلیون و 

 8١١آمارها حاکی از آن است که نیاز کشور به برنج سه میلیون تن است که با احتساب تولید امسال تنها : همچنین گفتخاکسار 

شود که وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه با توجه به میزان ذخایر استراتژیک و سایر  هزار تن نیاز به واردات احساس می

 ./هد دادالزامات، عملیات الزم را انجام خوا

/news/fa/ir.iana.www//:http٣٣,١٠D%/8%B٠%A%DA٠%D٠%88% 
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 تولیدات زراعی
 آیانا - 1۹۳۱شهریور  ۷1: تاریخ

  هزار تن جودامی در نخستین روز شهریور ماههزار تن جودامی در نخستین روز شهریور ماه  ۴0۴0عرضه عرضه 

 هزار تن جو دامی در قالب طرح قیمت تضمینی است ٠٠اول شهریور ماه تاالر محصوالت کشاورزی میزبان عرضه روز دوشنبه 

هزار تن جو دامی در قالب طرح قیمت  ۴0روز دوشنبه اول شهریور ماه تاالر محصوالت کشاورزی میزبان عرضه 

 .تضمینی است

کاالی ایران، تاالر محصوالت کشاورزی روز دوشنبه اول شهریور ماه عالوه بر رواب  عمومی و امور بین الملل بورس ایانا از  به گزارش

هزار تن  ٠تن شکر سفید،  ٠١١هزار و  ٠١تن روغن خام سویا، تا  ٠١١تن ذرت دانه ای،  ٤١هزار تن جو دامی همچنین  ٠٠ 

   .تن مرغ منجمد در این تاالر عرضه می شود ٠١کنجاله سویا، یک هزار تن گندم دوروم و 

تن میلگرد  ٤8تن انواع ورق شرکت فوالد مبارکه اصفهان،  ٠١١هزار و  ٣تاالر محصوالت صنعتی و معدنی شاهد عرضه  همچنین 

 ٤8ایرالکو،  ٠٠.8  تن سبد مخلوط شرکت ذوب آهن اصفهان، یک هزار تن شمش هزار پوندی 8٤، ٣٠تن سبد میلگرد  ٠١٣، ٠٠

 .است  طالی مواد معدنی تخت سلیمان  کیلوگرم شمش ٠١نیوم گلپایگان و تن شمش آلیاژی شرکت صنایع نگین آلومی

 .تن مواد پلیمری را تجربه می کند ١٠٤هزار و  ٠٠تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی بورس کاالی ایران عرضه 

تن گوگرد پودر  ٠١١هزار تن قیر و تن عایق رطوبتی، یک  ١١١عالوه بر این تاالر صادراتی بورس کاالی ایران نیز در این روز عرضه 

 .را تجربه می کند

/news/fa/ir.iana.www//:http٣٣,١٠D%/8%B٠%D8%B٠ 
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  چایچای
 خبرنگاران جوان - 1۹۳۱شهریور  ۷۱: تاریخ

  هستندهستندانتظار مطالباتشان انتظار مطالباتشان   چایکاران همچنان چشمچایکاران همچنان چشم

با توجه به آخرین ماه بهره برداری چای، مطالبات چایکاران به طور کامل پرداخت نشده که این امر :رئیس اتحادیه چایکاران گفت

 .نگرانی هایی برای چایکاران مبنی بر پرداخت بدهی هایشان به بانک در برداشته است

اقتصادی باشگاه گروه صنعت، تجارت و کشاورزی برنگار صادق حسنی نائب رئیس صندوق حمایت از چایکاران در گفتگو با خ

ری هزار تن برگ سبز چای از چایکاران خریدا ٠٠٤تا اواخر مرداد ماه : با اشاره به مطالبات چایکاران اظهار داشتخبرنگاران جوان، 

مجموع : وی با اشاره به مطالبات چایکاران گفت.تن آن درجه دو است ٠8٠هزار و  ٣,تن درجه یک و  ٠٠8هزار و  ٣٠شده که 

، این  میلیارد تومان آن پرداخت شده  ٠٠١میلیارد تومان که تا به امروز  ,٠٠بهای برگ سبز چای خریداری شده از چایکاران 

 .میلیارد تومان بوده است ,8چای سال گذشته درحالیست که مجموع بهای برگ سبز 

مطالبات چایکاران تا نیمه اول تیر ماه پرداخت شده و مابقی به مرور پس از تامین منابع مالی و پرداخت : حسنی ادامه داد

 .قدرالسهم چایکاران پرداخت خواهد شد

 انتقاد از تاخیر دولت در پرداخت مطالبات 

اقتصادی باشگاه خبرنگاران گروه صنعت، تجارت و کشاورزی همچنین ایرج هوسمی رئیس اتحادیه چایکاران در گفتگو با خبرنگار 

چایکاران را با مشکالت متعددی مواجه کرده به طوریکه آنها به نان در حال حاضر عدم پرداخت به موقع مطالبات، : گفت جوان،

  .شب خود محتاج هستند

با توجه به آخرین ماه بهره برداری چای، : وی با بیان اینکه مسئوالن امر خود را در مقابل کشاورزان مسئول نمی دادند، افزود

ی هایی برای چایکاران مبنی بر پرداخت بدهی هایشان به بانک در مطالبات چایکاران به طور کامل پرداخت نشده که این امر نگران

برداشت محصول  درصدی تولید دیگر چایکاران رغبتی به  ٤١با توجه به شرای  مساعد و افزایش : هوسمی ادامه داد.برداشته است

 .ندارند
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  حبوبات حبوبات 
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  خرما خرما 
 خبرنگاران جوان - 1۹۳۱شهریور  ۷2: تاریخ

  نرخ خرید تضمینی خرما جوابگوی هزینه ها نیستنرخ خرید تضمینی خرما جوابگوی هزینه ها نیست

تفاوت چندانی علی رغم افزایش قیمت سایر کاالها نرخ خرید تضمینی خرما در مقایسه با سال گذشته :دبیر انجمن خرما گفت

 .نداشته و این امر به زیان کشاورزان است

با  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،گروه صنعت، تجارت و کشاورزی علی اصغر موسوی دبیر انجمن خرما در گفتگو با خبرنگار 

علی رغم افزایش قیمت سایر کاالها نرخ خرید تضمینی خرما در مقایسه با سال گذشته : اره به خرید تضمینی خرما اظهار داشتاش

 .تفاوت چندانی ندارد که این امر به زیان کشاورزان است

ر کرمان نرخ خرمای نرخ خرید در استان های مختلف متفاوت بوده به طوریکه د: به نرخ خرید تضمینی خرما گفت وی با اشاره

الزم به ذکر است که خرید این محصول در سایر استان ها آغاز نشده . متغیر است ١١١هزار و  ٠تا  ٠١١رطب مضافتی از هزار و 

وزارت جهاد کشاورزی راه خرید توافقی را بسته و تنها خرید تضمینی : موسوی در خصوص راه اندازی ستاد خرما بیان کرد.است

می دهد که این امر نابسامانی های فراوانی برای کشاورزان به همراه دارد از این رو الزم است که ستاد خرما راه  محصول را انجام

 .اندازی شود تا به دنبال آن خرید توافقی محصول صورت گیرد

حالیست که در برخی  تولید خرما در سال جاری همانند سال گذشته یک میلیون تن خواهد بود این در: دبیر انجمن خرما ادامه داد

 .مناطق ،نخلستان ها به سبب عدم توازن قیمت با هزینه های تولید رها شدند

 ٠١صادرات خرما یارانه به خارجی ها است چرا که صادرات خرما به قیمت : وی با اشاره به صادرات لجام گسیخته خرما عنوان کرد

 .سنت جوابگوی آب مصرفی نیست ٣١الی 

/news/fa/ir.yjc.www//:http١,٤,٠,,D%/٠%8١%D8%B٠% 
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  خرید تضمینیخرید تضمینی
 فارس - ۳۱6۷۰6۷۰:  تاریخ

اعالم نرخ خرید / درصدی نرخ گندم ٠١پیشنهاد افزایش / تورم مبنای افزایش نرخ خرید تضمینی گندم برای سال آینده است

 تضمینی تا اول مهر

درصد برای سال آینده  ٠١با توجه به اینکه نرخ تورم زیر : ریزی و اقتصاد کشاورزی گفت های برنامه رئیس مؤسسه پژوهش 

 . بینی شده، افزایش نرخ خرید تضمینی گندم نیز براین اساس به شورای اقتصاد پیشنهاد شده است پیش

بینی افزایش نرخ خرید تضمینی گندم  ، درمورد آخرین پیشخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی   سید حسن کاظمی در گفت

م داده و درن ها انجا های جانبی تولید، کارهای کارشناسی را در سراسر استان با توجه به افزایش هزینه: برای سال زراعی آینده گفت

 .کنیم که افزایش قیمت خرید هزینه گندم براساس نرخ تورم باشد بینی می تیجه پیش

از : های تولید با لحاظ کردن نرخ تورم را تعیین کرده، تصریح کرد گذار افزایش هزینه وی با اشاره به قانون خرید تضمینی که قانون

درصدی خرید  ٠٠تا  ٠١های تولید پیشنهاد افزایش  و با احتساب هزینه درصد خواهد بود٠١طرفی نرخ تورم در سال آینده زیر 

 .ایم تضمینی گندم را داده

قیمت نهایی خرید تضمینی گندم تا پایان شهریور با ریزی و اقتصاد کشاورزی  های برنامه به گفته رئیس موسسه پژوهش

 .مصوبه شورای اقتصاد اعالم خواهد شد

ای است  اکنون مکانیسم تنظیم بازار به گونه: ایر محصوالت کشاورزی از جمله جو و ذرت گفتکاظمی در مورد قیمت تضمینی س

کند و نیاز به حضور دولت برای خرید این محصوالت نیست، به جز محصول گندم که بخش غیردولتی  ها را تعیین می که بازار قیمت

  .توانایی سیلو کردن این حجم از محصول را ندارد

ریزی و اقتصاد کشاورزی در پاسخ به اینکه برخی نسبت به نحوه پرداخت مابه التفاوت قیمت  های برنامه وهشرئیس موسسه پژ

تضمینی و نرخ بورس که سال گذشته برای جو و ذرت در بورس کاال اتفاق افتاد، گالیه دارند و امسال روند چگونه خواهد بود، نیز 

ورس با بازار همخوانی داشته باشد که پول به صورت نقدی هنگام فروش در قیمت تضمینی اگر قیمت عرضه شده در ب: گفت

  .التفاوت را پرداخت خواهد کرد شود، ولی اگر کمتر از قیمت واقعی باشد، دولت مابه پرداخت می

دولت سال گذشته به دلیل آنکه برای نخستین بار طرح قیمت تضمینی در بورس کاال اجرا شده بود، : وی افزود

  .فاوت را با کمی تاخیر پرداخت کردالت مابه
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 خرید تضمینی
 خبرنگاران جوان - 1۹۳۱شهریور  ۷2: تاریخ

  نیستنیستنرخ خرید تضمینی خرما جوابگوی هزینه ها نرخ خرید تضمینی خرما جوابگوی هزینه ها 

علی رغم افزایش قیمت سایر کاالها نرخ خرید تضمینی خرما در مقایسه با سال گذشته تفاوت چندانی :دبیر انجمن خرما گفت

 .نداشته و این امر به زیان کشاورزان است

با  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،گروه جارت و کشاورزی صنعت، تعلی اصغر موسوی دبیر انجمن خرما در گفتگو با خبرنگار 

علی رغم افزایش قیمت سایر کاالها نرخ خرید تضمینی خرما در مقایسه با سال گذشته : اشاره به خرید تضمینی خرما اظهار داشت

 .زان استتفاوت چندانی ندارد که این امر به زیان کشاور

نرخ خرید در استان های مختلف متفاوت بوده به طوریکه در کرمان نرخ خرمای : به نرخ خرید تضمینی خرما گفت وی با اشاره

الزم به ذکر است که خرید این محصول در سایر استان ها آغاز نشده . متغیر است ١١١هزار و  ٠تا  ٠١١رطب مضافتی از هزار و 

وزارت جهاد کشاورزی راه خرید توافقی را بسته و تنها خرید تضمینی : اندازی ستاد خرما بیان کردموسوی در خصوص راه .است

محصول را انجام می دهد که این امر نابسامانی های فراوانی برای کشاورزان به همراه دارد از این رو الزم است که ستاد خرما راه 

 .گیرد اندازی شود تا به دنبال آن خرید توافقی محصول صورت

تولید خرما در سال جاری همانند سال گذشته یک میلیون تن خواهد بود این در حالیست که در برخی : دبیر انجمن خرما ادامه داد

 .مناطق ،نخلستان ها به سبب عدم توازن قیمت با هزینه های تولید رها شدند

 ٠١انه به خارجی ها است چرا که صادرات خرما به قیمت صادرات خرما یار: وی با اشاره به صادرات لجام گسیخته خرما عنوان کرد

 .سنت جوابگوی آب مصرفی نیست ٣١الی 

/news/fa/ir.yjc.www//:http١,٤,٠,,D%/٠%8١%D8%B٠% 
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  خشکسالیخشکسالی
 آیانا - 1۹۳۱شهریور  ۷۰: تاریخ

  هزار نفر از مردم ابهر آب بان شدندهزار نفر از مردم ابهر آب بان شدند  ۹5۹5بیش از بیش از 

 .هزار نفر از مردم ابهر آب بان شدند ٤١در همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی شهرستان ابهر بمناسبت هفته دولت؛ بیش از 

هزار نفر از مردم ابهر آب بان  ۹5در همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی شهرستان ابهر بمناسبت هفته دولت؛ بیش از 

 .شدند

به گزارش ایانا از زنجان؛ همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی به مناسبت هفته دولت با شعار حفاظت از منابع آب زیرزمینی و 

هزار نفری مردم به همراه جمعی از مسئوالن کشوری، استانی و شهرستان ابهر در مسیر روستای کوی  ٤١محی  زیست با حضور 

قشار مختلف مردم شهر ابهر اعم از زنان، مردان و کودکان به ویژه نوجوانان و جوانان از میدان در این همایش ا. نیک ابهر برگزار شد

پیاده .کیلومتری است را با شور و نشاط خاصی به همراه خانواده خود ,خاتم االنبیاء ابهر به سمت روستای کوی نیک که مسیری 

: سیما و شبکه استانی اشراق پخش می شد گفت ٣رت زنده از شبکه فرماندار ابهر دراین همایش پیاده روی که بصو.  روی کردند

 . آب در زندگی مردم نقش اساسی دارد و همه باید این نعمت الهی را قدر بدانند چون آب امانتی از آیندگان در دست همه ما ست

ب است تا اهمیت آن به مردم یادآوری در اقتصاد مقاومتی نیز شعار این همایش متناسب با بحران آ 'آب'به دلیل اهمیت : وی افزود

 . وی از مردم به ویژه کشاورزان خواست در مصرف آب صرفه جویی نمایند. شود

در ادامه همایش ماندنی الک پشت آب بان در جمع شرکت کنندگان اقدام به توزیع بروشورهای طرح تعادل بخشی، پروژه فرهنگ 

آب زیرزمینی و ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب کرد و همه شرکت کنندگان آب  سازی و اطالع رسانی در راستای حفاظت از منابع

 بان شدند

/news/fa/ir.iana.www//:http٣٣88٠D%/8%A8%DB% 
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  دانه های روغنیدانه های روغنی
 آیانا - 1۹۳۱شهریور  ۷2: تاریخ

  زودیزودی  تومانی قیمت ذرت، بهتومانی قیمت ذرت، به  005005کاهش کاهش / / هزار تن ذرت تا چند روز آیندههزار تن ذرت تا چند روز آینده  255255ورود یک میلیون و ورود یک میلیون و 

هزار تن از این  ٠١رو کرده بود که ظرف یک ماه آینده حدود یک میلیون و  برخی مشکالت، ذرت از اوکراین و برزیل را با وقفه روبه

 .رو خواهیم بود شود و با کاهش قیمت روبه نهاده به کشور وارد می

 25رو کرده بود که ظرف یک ماه آینده حدود یک میلیون و  الت، ذرت از اوکراین و برزیل را با وقفه روبهبرخی مشک

 .رو خواهیم بود شود و با کاهش قیمت روبه هزار تن از این نهاده به کشور وارد می

ایانا از آرامش بازار ذرت تا چند روز آینده خبر وگو با خبرنگار  های دام و طیور ایران امروز در گفت رئیس اتحادیه واردکنندگان نهاده

شده در برزیل و نبود محصول ذرتی از اوکراین برای واردات به ایران مدتی است که با افزایش  علت خشکسالی حادث به: داد و گفت

ز سوی وزارت توس  بخش دولتی و خصوصی و با مجوزهای صادرشده ا: حمید ورناصری افزود.رو هستیم قیمت نهاده ذرت روبه

 .شود هزار تن ذرت تا یک ماه آینده به کشور وارد می ٠١١جهاد کشاورزی حدود یک میلیون و 

تومان  ٠١١ها تا  طور قطع قیمت روز آینده محصول داخلی نیز وارد بازار خواهد شد و به ٠١عالوه بر واردات، تا : وی خاطرنشان کرد

برای جلوگیری از کمبود ذرت در بازار یکی از : های دام و طیور ایران ادامه داد نهادهرئیس اتحادیه واردکنندگان .کاهش خواهد یافت

 .ترین راهکارها تکیه بر تولید داخل است که البته اقدامات خوبی از سوی وزارت جهاد کشاورزی در حال انجام است مهم

 .هزار تنی انجام شود ٤١١تا  ٤١١از ماهانه واردات نیز باید در خارج از فصل تولید برای تأمین نی: ورناصری تصریح کرد

صورت شفاف اعالم  ها به شود؛ بنابراین قیمت های وارداتی در بورس انجام می عرضه ذرت و کنجاله سویا و سایر نهاده: وی یادآور شد

دی بازار به تعادل زو شده در نهاده ذرت، غیرمنطقی بود، اما به افزایش قیمت حادث: ورناصری در پایان تأکید کرد.خواهد شد

 ./رسد می

/news/fa/ir.iana.www//:http٣٣,٠٠D%/٠%88%D8%B٠%D٠%88% 
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 دانه های روغنی
 آیانا - 1۹۳۱شهریور  ۷۰: تاریخ

زودی عرضه زودی عرضه   ها بهها به  کشکش  سبد آفتسبد آفت/ / خوردخورد  میمیهزار هکتار دانه روغنی، پاییز امسال کلید هزار هکتار دانه روغنی، پاییز امسال کلید   255255کشت کشت 

  شودشود  میمی

هزار  ٠١١شود در سطحی معادل  بینی می شود که پیش های روغنی در کشور کشت می در کشت پاییزه امسال انواع مختلفی از دانه

 .هکتار گسترش یابد

شود در سطحی  یبینی م شود که پیش های روغنی در کشور کشت می در کشت پاییزه امسال انواع مختلفی از دانه

 .هزار هکتار گسترش یابد 255معادل 

معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی امروز و در جمع خبرنگاران در حاشیه نشست اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 

امسال حدود : ای روغنی گفته های این وزارتخانه برای توسعه کشت دانه ایران در پاسخ به پرسش ایانا درباره وضعیت تولید و برنامه

 ٠١درصد به سطح زیر کشت کلزای کشور افزوده شد و عالوه بر آن تولید آفتابگردان روغنی که فراموش شده بود، در بیش از  ١١

نخستین : عباس کشاورز از وضعیت مطلوب سویا نسبت به سال گذشته خبر داد و افزود.هزار هکتار از اراضی کشور کشت شد

 .کشت کلزا را در شهریورماه سال جاری در کشور آغاز خواهیم کردافزایش جهشی 

 .های روغنی در کشور فراهم شود هزار هکتار دانه ٠١١شود در پاییز امسال مقدمات کشت  بینی می پیش: وی خاطرنشان کرد

ا برای کشت در تمامی نقاط نوع بذر کلز ٤8بذرهای مناسب برای نقاط مختلف کشور فراهم شده است و بیش از : کشاورز ادامه داد

 .کشور تدارک شده است

 آلمان راهی برای ورود به اتحادیه اروپا

های آلمانی قراردادی تبادل شده است که در  برای تبادل فنی و انتقال تکنولوژی با شرکت: معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

 .های مؤثری داشته باشند رزان بتوانند انتخابها به نمایش گذاشته خواهد شد تا کشاو قالب روز مزرعه قابلیت

ها صاحب تکنولوژی هستند و از بخش خصوصی  کش های بذر، کود و انواع آفت های آلمانی در زمینه شرکت: وی یادآور شد

 .تر عمل کنند شود که در این زمینه فعال درخواست می

عنوان  توانند به های خصوصی ایرانی می پا در ارتباط هستند، شرکتهای آلمانی با اتحادیه ارو از آنجا که شرکت: کشاورز تأکید کرد

 .گذار و شریک تجاری وارد عمل شوند و اقدامات مؤثری را رقم بزنند سرمایه

با فراهم شدن مقدمات تبادل اطالعات با کشور آلمان، در پاییز سال جاری شاهد افزایش تولیدات مشترک برای : وی اظهار داشت

 .های روغنی، سویا، آفتابگردان و سایر محصوالت خواهیم بود های اروپایی در بخش دانه صادرات ایران با شرکتمصرف داخل و 

 حذف سموم پرخطر در کمتر از یک سال دیگر

در حال حاضر بیش از چهارهزار : ها و کودهای شیمیایی در کشور گفت کش معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی درباره کیفیت آفت

ها غنی است و در مقایسه با سه سال  شود که از لحاظ مواد عالی و سایر میکروالمان برند کودی به بخش کشاورزی عرضه می ٠١١و 

 .گذشته از کیفیت مناسبی برخوردار شده است

سال درصد سهم تولید کودهای شیمیایی را بر عهده دارند، در حالی که تا پنج  ١١بخش خصوصی بیش از : کشاورز همچنین افزود

 .ای بود درصد کودهای کشاورزی یارانه ٠١گذشته، 

 .ماه گذشته است ٠شود که نتیجه کار مشترک گروه تحقیقات و اجرا طی  زودی عرضه می ها به کش سبد آفت: وی خاطرنشان کرد
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 .امیدواریم که ظرف کمتر از یک سال بتوانیم سموم پرخطر را از سبد موجود حذف کنیم: کشاورز ادامه داد

شود میزان  بینی می هزار تن گندم خرید دولتی شده است و پیش ٠١١میلیون و  ٠٠در سال زراعی جاری تاکنون : تصریح کرد وی

 .هزار تن نیست ٤١١میلیون و  ٠٣میلیون تن برسد، در حالی که تقاضا برای این محصول استراتژیک بیشتر از  ٠٤تولید به 

 .در هیچ سالی به این اندازه ذخیره استراتژیک نداشتیم: شدمعاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی یادآور 

تولید چغندرقند در سال زراعی جاری رکورد زد و : هزار تن برشمرد و تأکید کرد 8١١کشاورز تولید جو را نیز حدود سه میلیون و 

 .هزار تن شکر محقق شد ١١١تولید یک میلیون و 

نیز در سال جاری شش تا هشت درصد افزایش داشته باشد و به بیش از دو میلیون شود تولید برنج  بینی می پیش: وی اظهار داشت

 .هزار تن برسد ٠١١و 

شود و اجازه واردات نیز توس  وزارت  برنج تراریخته در کشور تولید نمی: کشاورز درباره کشت برنج تراریخته در کشور نیز گفت

 .شود بهداشت، درمان و آموزش پزشکی داده نمی

 ./آمیز است برنج تراریخته در تجارت جهانی وجود ندارد و شایعات آن اغراق: پایان افزودوی در 

/news/fa/ir.iana.www//:http٣٣8١,A%DA%/٠%D8%B٤%D8%-AA٠١ 
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  زعفرانزعفران
 آیانا - 1۹۳۱شهریور  ۷۹: تاریخ

  بازی تعرفه علیه ایرانبازی تعرفه علیه ایران/ / کند کند   افغانستان زعفران ایران را صادر میافغانستان زعفران ایران را صادر می

های بین المللی قرار دارد،  نایب رئیس شورای ملی زعفران با بیان اینکه افغانستان در زمینه تولید و صادرات زعفران تحت حمایت

 .کند را صادر میدرحال حاضر این کشور زعفران ایران : گفت

های بین  نایب رئیس شورای ملی زعفران با بیان اینکه افغانستان در زمینه تولید و صادرات زعفران تحت حمایت

 .کند درحال حاضر این کشور زعفران ایران را صادر می: المللی قرار دارد، گفت

متاسفانه درحال حاضر بازار : بات رسیده است، اظهارداشتبا بیان اینکه قیمت زعفران در بازار به ث غالمرضا میری در گفتگو با مهر

 . میلیون تومان است ١هزار تومان و حداکثر  ٠١١میلیون و  ٤برد و قیمت طالی سرخ حداقل  در شرای  رکود به سر می

ضر این افراد محصول درحال حا: اند، گفت ای در گذشته زعفران را با قیمتی ارزان خریداری و دپو کرده وی با اشاره به اینکه عده

 . فروشند کنند و به هر نرخی که بخواهند آن را می خود را وارد بازار می

 . به گفته نایب رئیس شورای ملی زعفران همین امر سبب شده عرضه این محصول بیشتر شده و نوسانات کنترل شود

ن امر یکی از دالیل رکود بازار زعفران است، میری با بیان اینکه قدرت خرید مردم نسبت به گذشته کاهش زیادی یافته و همی

 . هایی جز زعفران خریداری کنند دهند سوغاتی آیند نیز ترجیح می زواری که به مشهد می: اظهارداشت

با وجود اینکه میزان صادرات ما افزایش : ماهه امسال خبر داد و گفت ٤درصدی صادرات طالی سرخ در  8وی همچنین از رشد 

 .پیدا کرده، کاهش تقاضا در داخل باعث شده شاهد رکود بازار باشیم

 صادرات زعفران ایران توسط افغانستان

نایب رئیس شورای ملی زعفران در واکنش به اظهارات معاون وزیرجهادکشاورزی که قاچاق پیاز زعفران به کشور افغانستان نگران 

 . گیریم متاسفانه ما معموال رقبای خود را دست کم می: کننده ندانسته بود، تصریح کرد

درحال حاضر این کشور : ی بین المللی قرار گرفته است، افزودهای جد میری با تاکید بر اینکه افغانستان در این زمینه تحت حمایت

 . در بازارهای جهانی وضعیت بهتری نسبت به ایران دارد

 ٠١درست است که ما : وی با بیان اینکه درحال حاضر ایران در صادرات محصول خود به برخی کشورها مشکل دارد، اضافه کرد

 . این تولید باید مورد حمایت قرار بگیریم درصد تولید دنیا را داریم اما برای صادرات

ها برداشته است اما اگر  حتی همین االن هم کشوری مانند هندوستان تعرفه ورود زغفران را برای افغانی: این مقام مسئول ادامه داد

 .درصد تعرفه عوارض پرداخت کند ٣8یک ایرانی بخواهد زغفران به هند ببرد، باید 

 . ای نگران کننده است کند که این مساله ضر افغانستان زعفران ایران را به کشورهای دیگر صادر میبه گفته میری درحال حا

تن بوده است،  ١تن و در ایران  ٣١سال قبل میزان تولید زعفران در اسپانیا  ٣١نایب رئیس شورای ملی زعفران با اشاره به اینکه 

تن و تولید اسپانیا کمتر از یک تن است؛ ما باید همه این مسائل را در  ٣١١ا ت ٣١١در حال حاضر میزان تولید ما بین : اظهارداشت

 . نظر داشته باشیم و ممکن است روزی این اتفاق برای ما و افغانستان بیفتد

فانه ما ها دارند اما متاس هایی است که افغان های سیاسی و فنی بین المللی از دیگر مزیت نیروی کار ارزان، حمایت: میری ادامه داد

 ./های داخلی نیز برخوردار نیستیم حتی از حمایت

/news/fa/ir.iana.www//:http٣٣,١,D%/8%A,%D٠%8٠% 
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  زیتونزیتون
 آیانا - 1۹۳۱شهریور  ۷۰: تاریخ

های صادراتی برای های صادراتی برای   احداث پایانهاحداث پایانه/ / های روغنیهای روغنی  ارتقای توسعه کشت زیتون در کنار اجرای طرح دانهارتقای توسعه کشت زیتون در کنار اجرای طرح دانه

  هزار تن پرتقالهزار تن پرتقال  055055صدور صدور 

اتاق باید در برندسازی و : وگو با اعضای اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی ایران گفت معاون وزیر جهاد کشاورزی در گفت

 .ترویج آن برای صادرات فکری اساسی کند

اتاق باید در : ازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی ایران گفتوگو با اعضای اتاق ب معاون وزیر جهاد کشاورزی در گفت

 .برندسازی و ترویج آن برای صادرات فکری اساسی کند

به گزارش خبرنگار ایانا، معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی امروز صبح در نشستی که در اتاق ایران با تولیدکنندگان 

های قوی در این امور را  های صادراتی و کنسرسیوم د دارد این است که ما هنوز تشکلمشکلی که در صادرات ما وجو: داشت، افزود

خواهند با فرد طرف باشند، بلکه باید تشکلی  امروزه خریداران خارجی نمی: محمدعلی طهماسبی خاطرنشان کرد.در اختیار نداریم

ها را برای آنها ارسال  مداوم، با یک قیمت منطقی، محمولهصورت  قوی در این میان وجود داشته باشد که با حجم صادراتی باال و به

اکنون نیز در جاهای مختلف کشور ازجمله جیرفت، : وی با اشاره به اینکه چنین مواردی نیاز به تأسیس پایانه دارد، ادامه داد.کند

ها و البته  توجه به این پایانه های صادراتی در حال احداث است و صادرات انواع محصوالت کشاورزی ازجمله پرتقال با پایانه

 .هزار تن پرتقال صادراتی را به کشورهای مختلف فرستاد ١١١پذیر خواهد بود؛ تا جایی که بتوان حداقل  برندسازی اتاق، امکان

به معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به پرسش یکی از تولیدکنندگان مبنی بر اینکه چرا نارنگی ایران نسبت 

کند؛  میزان و چگونگی تولید را تجارت، بازرگانی و بازار به ما دیکته می: نارنگی پاکستانی قدرت ماندگاری کمتری دارد، تصریح کرد

عنوان مثال، وقتی اتحادیه اروپا از ایران درخواست پسته سالم و بدون آفالتوکسین داشت، ما هم سعی کردیم با برچیدن  به

داردها را رعایت کنیم؛ بنابراین امکان تولید نارنگی پاکستانی در ایران نیز وجود دارد، اگر بازار و های سنتی، استان سیستم

راحتی آن را تولید کرد، کمااینکه اکنون  توان به های صادراتی چنین قابلیتی را از نارنگی تولیدشده در ایران تقاضا کند، می پتانسیل

 .شود تولید می هزار تن از این محصول در کشور ١١,حدود 

خاستگاه زیتون، کشور ایران است و یکی از : های وزارتخانه برای این محصول یادآور شد طهماسبی درباره زیتون و برنامه

هزار هکتار سطح زیر کشت زیتون است  ٠١اکنون . ها و توسعه اراضی زیر کشت زیتون خواهد بود های وزارتخانه، اصالح باغ سیاست

 .کند ارتقاء آن تالش می که وزارتخانه برای

کشت زیتون هم : هزار هکتار از اراضی را به کشت زیتون اختصاص دادند، تأکید کرد ٣١١وی در پایان با اشاره به اینکه در اردن 

 .دهد برای ترسیب کربن و هم برای اشتغال مفید است و تولید روغن را در اقتصاد کالن کشور افزایش می

های برتری که دارند،  خاطر تکنولوژی فته یکی از اعضای اتاق ایران، کشورهایی مانند اسپانیا و ایتالیا بهاین در حالی است که به گ

از آنجا که قیمت روغن زیتون . های بسیاری را کسب کردند شدت توسعه داده و در این زمینه موفقیت کاری خود را به سطح زیتون

های روغنی، کشت این محصول را افزایش داده و به ازای صادرات  جای طرح دانهشود به  سه برابر روغن نباتی است، پیشنهاد می

 ./یک کیلوگرم روغن زیتون، سه کیلوگرم روغن نباتی وارد شود

/news/fa/ir.iana.www//:http٣٣8٣١D%/8%A,%D8%B٠%D8% 
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 زیتون
 خبرنگاران جوان – 1۹۳۱شهریور  ۷1: تاریخ

  درصدی تولید زیتوندرصدی تولید زیتون  ۹5۹5کاهش کاهش / / قاچاق روغن تفاله زیتون تیشه به ریشه سالمت می زندقاچاق روغن تفاله زیتون تیشه به ریشه سالمت می زند

مصرف روغن تفاله های زیتون که به صورت قاچاق وارد کشور می شود، تیشه به ریشه :عضو هئیت مدیره شورای ملی زیتون گفت

 گروهصنعت، تجارت و کشاورزی مدیره شورای ملی زیتون در گفتگو با خبرنگار نادر جاللت عضو هئیت .سالمت افراد می زند

زیتون های پومیس یکی در حال حاضر قاچاق روغن : با اشاره به قاچاق تفاله زیتون، اظهار داشت اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،

وی .از معضالتی است که با آن روبرو هستیم چرا که عدم آگاهی از مصرف تفاله های زیتون تیشه به ریشه سالمت افراد می زند

دستگاه های نظارتی، بهداشتی و استاندارد هیچ گونه نظارتی بر قاچاق روغن زیتون های بی کیفیت ندارند که همین امر می : افزود

باغداران باید تمام : جاللت در خصوص وضعیت تولید روغن زیتون در کشور، گفت.المت آحاد جامعه را به مخاطره بیندازدتواند س

تا کنون با مازاد بر نیاز  همت خود را در جهت تولید زیتون های روغنی به کار گیرند چرا که تولیدکنندگان از دو سال گذشته 

 .کنسرو زیتون روبرو هستند

دولت باید باغداران را از تولید : زیتونی و کنسروی متفاوت هستند، ادامه داد  ره به اینکه میوه های زیتون براساس دو نوعوی با اشا

 .میوه های کنسروی به سمت زیتونی ترغیب کند تا تولیدکنندگان ارقام روغنی را جایگزین ارقام کنسروی نمایند

ساله می توانیم تولید میوه های کنسروی را به زیتونی  ٠١الی  ١یک بازه زمانی در : افزود  عضو هئیت مدیره شورای ملی زیتون

 .جایگزین نماییم و بدین منظور دولت با پرداخت یارانه به کارخانه ها می تواند میزان واردات روغن زیتون را کاهش دهد

سال به سبب برخی مشکالت از قبیل نابارور ام: درصدی تولید زیتون در کشور، عنوان کرد ٤١الی  ٣١جاللت با اشاره به کاهش 

و رویت آفت مگس سفید در برخی مناطق پیش بینی شده که تولید زیتون در مقایسه با  بودن باغات، سرما و تغییرات آب و هوایی 

 .هزار تن برسد ١,هزار تن به حدود  ٠١١از  سال گذشته 

 افزایش تولید روغن زیتون در دستور کار است***

 گروه و کشاورزی صنعت، تجارت حمد رمضانی ملک رودی مشاور وزیر جهاد و مجری طرح زیتون در گفتگو با خبرنگار همچنین م

ای اقتصاد مقاومتی، اصالح باغات قدیمی زیتون در دستور در برنامه ششم توسعه و در راست: گفت اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،

 .هکتار باغات را به منظور افزایش تولید زیتون های روغنی توسعه دهیم ١١کار است به طوریکه مقرر شده ساالنه 

می شود که درصد این میزان به روغن تبدیل  ٣١هزار تن است که  ١در حال حاضر تولید زیتون روغنی در کشور حدود : وی افزود

 .در پایان برنامه ششم انتظار داریم با برنامه های حمایتی دولت این میزان را افزایش دهیم

در معاونت امور باغبانی تشکیل کنسرسیوم در دستور کار قرار : ملک رودی با اشاره به مازاد تولید زیتون های کنسروی بیان کرد

 .ه بازارهای روسیه، عراق و افغانستان صادرنماییمگرفته تا بتوانیم مازاد بر نیاز مصرف کشور را ب

در حال حاضر با تشکیل کنسرسیوم به دنبال آن هستیم تا بحث بسته بندی و فرآوری محصول در :مجری طرح زیتون ادامه داد

 .بازارهای هدف را دنبال نماییم

شرکت ها با تالش و همت خود توانستند کمتر هم اکنون برخی : مشاور وزیر جهاد کشاورزی در خصوص میزان صادرات ،عنوان کرد

 .از هزار تن محصول را به بازار کابل صادر نمایند

/news/fa/ir.yjc.www//:http١,٠8٠8٠D%/٠%8٠%D8%A,% 
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 زیتون
 خبرنگاران جوان - 1۹۳۱شهریور  ۷۰: تاریخ

  ه روغن زیتون های قاچاق در بازاره روغن زیتون های قاچاق در بازارعرضه گستردعرضه گسترد

کاهش تولید روغن زیتون در داخل ، واردات و فروش گسترده روغن زیتون های قاچاق در بازارچه :رئیس شورای ملی زیتون گفت

 .های مرزی را به همراه داشته است

با  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانگروه صنعت، تجارت و کشاورزی احمد بلند نظر رئیس شورای ملی زیتون در گفتگو با خبرنگار 

این هزار تن روغن زیتون در کشور مورد استفاده قرار می گیرد ،  ٠١ساالنه حدود : اشاره به تولید روغن زیتون اظهار داشت

 .هزار تن آن در داخل تولید می شود ٣درحالیست که تنها 

کاهش تولید روغن زیتون در داخل ، واردات و فروش روغن زیتون های قاچاق در بازارچه : وی با اشاره به قاچاق روغن زیتون گفت

ن وزارت بهداشت و سازمان استاندارد و در واردات روغن زیتون از مبادی قانو: بلند نظر ادامه داد.های مرزی را به همراه داشته است

سایر دستگاه های مربوطه نظارت دارند، اما قاچاق این محصول منجربه عدم دریافت عوارض گمرکی از سوی دولت،به خطر انداختن 

ین رئیس شورای ملی زیتون در خصوص تاثیر افزایش تعرفه در واردات ا.سالمت مردم و گران خریدن کاالی بی کیفیت خواهد شد

افزایش تعرفه تنها قاچاقچیان را ترغیب به فعالیت گسترده در این امر می نماید اما حذف تعرفه واردات می تواند : محصول بیان کرد

گفتنی است که وزارت جهاد کشاورزی به دنبال افزایش تعرفه .درصدی قیمت محصول و افزایش مصرف شود ٣١منجربه کاهش 

بهترین روش برای کاهش : وی تصریح کرد.با این مسئله به شدت مخالف است ملی زیتون شورای درصدی واردات است اما ٠8

واردات روغن زیتون جایگزینی ارقام مناسب است واین بدان معناست که با ابزارهای حمایتی باید باغداران را به امر تولید روغن 

 .زیتون به جای زیتون کنسروی تشویق و ترغیب نماییم

/news/fa/ir.yjc.www//:http١,٤,١١٣D%/8%B٠%D8%B٠% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5747053/%D8%B9%D8%B1%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته اول شهریور 

 

1۹۷ 
 

  سالمتسالمت
 فارس - ۳۱6۷۰6۷2:  تاریخ

  وجود هورمون و فلزات سنگین در مرغ را رد کرد وجود هورمون و فلزات سنگین در مرغ را رد کرد 
خوراک دام : سنگین در مرغ را رد کرد اما گفترئیس سازمان دامپزشکی کشور در عین حال که وجود باقیمانده هورمون و فلزات 

 . کنیم میلیون تن خوراک دام وارد می ٠٠در سالمت تولید مؤثر است که ساالنه 

یور و ، مهدی خلج پیش از ظهر امروز در دومین همایش و نمایشگاه خوراک دام، طخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .آبزیان به ضرورت توجه به بهداشت خوراک دام اشاره کرد که باید در کشور ما بیشتر به آن توجه شود

هایی  بررسی ٠٠٠٠تا  ٠٠١١در آمریکا در فاصله زمانی سالهای :وی با اشاره به تحقیقات ناشی از مرگ و میر در همین حوزه گفت

ر به دلیل مشکالتی ناشی از مصرف گوشت و مرغ و مواد پروتئینی دچار هزار نف ١١١میلیون و  ٤انجام شد و مشخص شد که 

 .اند که منشاء اصلی آنها خوراک دام و طیور بوده است مشکل شده

اگر دولت سیاست و تأکیدش بر این است که بتوانیم در بازار کشورهای دیگر حضور داشته باشیم، اصل ورود و شرط : وی اضافه کرد

یکی : خلج با اشاره به اینکه منابع خوراک دام در کیفیت تولید و سالمت آن بسیار مؤثر است، تصریح کرد.تالزم رعایت سالمت اس

میلیون  ٠٠داخلی است که دست ما زیر ساتور سازمان حفظ نباتات است و وجه دیگر آن واردات خوراک دام است که ساالنه   منابع

ای برای  ن دامپزشکی کشور با اشاره به اینکه اتحادیه اروپا قوانین سختگیرانهرئیس سازما.کنیم تن انواع خوراک دام را وارد می

باید خوراک دام را از کشورهایی وارد کنیم که از آنها مطمئن هستیم و حتی : افزود واردات خوراک دام، طیور و آبزیان دارد،

 .کنند نیز در سالمت آن بسیار مؤثر است کرده و سیلوهایی که آن را نگهداری می شناورهایی که این خوراک را حمل می

به دنبال ایجاد ناوگان حمل و نقل اقالم خوراک دام هستیم و در کنار آن نباید فراموش کرد که مکانیزاسیون در  :خلج تصریح کرد

 .سعه پیدا کندآبزیان و پرورش دام و طیور نیز تو ها، بخش کشاورزی فق  به نباتات مربوط نیست بلکه باید در ساختار کشتارگاه

اینکه برخی در مورد باقیمانده هورمون و فلزات : وی به اهمیت سازمان دامپزشکی در سالمت پرورش طیور اشاره کرد و گفت

سنگین در طیور ذهنیت خوبی در جامعه وجود ندارد در صورتی که واقعیت این نیست و در تمام آزمایشاتی که در مورد هورمون 

  .ها منفی بوده است یم همه تستا باقیمانده انجام داده
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 سالمت
 فارس - ۳۱6۷۰6۷۰:  تاریخ

میلیارد تومان میلیارد تومان   7070کنی تب برفکی نیاز به کنی تب برفکی نیاز به   ریشهریشه/ / نفری ابتال به تب مالت در کشورنفری ابتال به تب مالت در کشور  20552055کاهش کاهش 

  های دارویی دامپزشکی برای سرعت صادراتهای دارویی دامپزشکی برای سرعت صادرات  بندی شرکتبندی شرکت  رتبهرتبه//دارددارد
تست بیماری مشمشه به : های دارویی دامپزشکی برای سرعت صادرات، گفت بندی شرکت رئیس سازمان دامپزشکی با بیان رتبه 

 . ی اضافه شدآزمایشات دامپزشک

، مهدی خلج پیش از ظهر امروز در نشست خبری که در آستانه هفته دولت برگزار خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

خیص و آزمایشگاه مرکز تش: های دام و طیور اشاره کرد و گفت صادرات و مهار بیماری  شد، به اقدامات تشخیص دارو و درمان،

های خصوصی و دولتی در حوزه دامپزشکی را بر عهده دارد و در سال  کاربردی سازمان دامپزشکی، نظارت و کنترل آزمایشگاه

های ما انجام شده است و در چهار  هزار آزمون در آزمایشگاه 8٣ایم و بالغ بر  نمونه دریافت کرده ٣١١هزار و  ١٠مجموعاً  ٠٣٠٤

 .هزار آزمایش انجام شده است ٠8نمونه دریافت و  ١١١هزار و  ٠٤مسال نیز ماهه ابتدایی ا

با مشکل مواجه بودیم، ( ای شبیه زردآلو به معنای زردآلو ، بیماری غده)وی با اشاره به اینکه پیش از این برای آزمایش مشمشه 

اندازی  در کنار آن سکانس ژنی ویروسی را هم راهاندازی شده است و همچنین  های ما راه تست این بیماری در آزمایشگاه: افزود

درصد داروهای انسانی عنوان کرد که برای صادرات  ١١تا  ١١رئیس سازمان دامپزشکی ارزش داروهای حوزه دامپزشکی را .ایم کرده

های فعال  بندی شرکت ها با کمک بخش غیردولتی و رتبه داروها در این حوزه دو کار مهم انجام شده که اصالح و ابالغ دستورالعمل

 .در حوزه داروهای دامپزشکی از جمله آنهاست

اینکه شرکت داخلی ماده مورد نیاز خود را از کدام شرکت معتبر خارجی : ها، گفت بندی شرکت خلج در توضیح بیشتر در مورد رتبه

بندی  مؤثر بوده و آنها را از الف تا د طبقه ها بندی شرکت های سال قبل چقدر سربلند بیرون آمده باشد، در رتبه بخرد و یا در آزمون

های طبقه الف نیاز به ماندن در گمرک برای  شرکت: های دارویی دامپزشکی گفت بندی شرکت وی در مورد مزیت طبقه.ایم کرده

 .یابد ها افزایش می های بعدی برویم نظارت بندی برداری ندارند و هر چه به سمت رتبه گرفتن نمونه

سال قبل بیش از : ای کرد و گفت گیری از اقالم دارویی در حوزه دامپزشکی در کشور هم اشاره دامپزشکی به نمونهرئیس سازمان 

کارخانه برخی از خطوط تولید نیاز به اصالح داشت که انجام  ١قلم داروی تولید داخل را آزمایش کردیم که در طی آن در  8١١

قلم دارو پروانه تولید در داخل یا گواهی ثبت صادرات گرفتند و در سال  ٣١8١خلج همچنین به این نکته اشاره کرد که .شد

 .کشور صادر شده است ٠میلیون دالر به  ٣١محموله به ارزش  ١١١گذشته بالغ بر 

زا را مرزهای شرقی کشور اعالم کرد که در دو، سه سال گذشته با  وی یکی از مرزهای ناامن از نظر ورود عوامل بیماری

مضاف بر آنکه با هماهنگی . هایی که انجام شد، سعی کردیم تا جلوی واردات غیرمجاز از مرزهای شرقی گرفته شود یزیر برنامه

 .های مختلف تصمیم گرفته شد که اگر دامی به صورت غیرمجاز وارد کشور شد، به هیچ عنوان از استان خود خارج نشود سازمان

 تخرهای پرورشیمیلیارد قطعه بچه میگو در اس 0.3رهاسازی *

میلیون بچه  ٣١١هکتار سطح زیر کشت میگو است و بالغ بر یک میلیارد و  ٣١١هزار و  ١خلج همچنین به این نکته اشاره کرد که 

 .میگو در این سطح رها سازی شده است

که به محض وقوع ایم  استخر آلوده داشته ٠٤استخر پرورش میگو  ٠,٠٠به گفته رئیس سازمان دامپزشکی در بوشهر از مجموع 

 .ایم ایم و امسال برای نخستین بار در چابهار بدون بیماری لکه سفید سال را به پایان رسانده بیماری جلوی توسعه آن را گرفته

 .رسیده است ٠٤کانون در سال  ٠8٠به  ٠٠در سال  ٠٣٤٣های بیماری دامی از  تعداد کانون  طبق اعالم رئیس سازمان دامپزشکی
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هزار مورد  ٤,میلیون و  ,تعداد ٠٠در سال : درصدی واکسیناسیون دام در کشور خبرداد و گفت ٠8١رشد  وی همچنین از

 .هزار مورد رسیده است ٠١١میلیون و  ٠٣به  ٠٤واکسیناسیون انجام شده که این رقم در سال 

 ٠١بالغ بر  ٠٤در سال : تبود که گف کاهش ابتال به تب مالت در کشورخبر خوش دیگر رئیس سازمان دامپزشکی در مورد 

 ٠٤نفر در سال  ١١١هزار و  ٠8هزار نفر به  ٠٠ایم که تعداد مبتالیان از  درصد افزایش واکسیناسیون علیه این بیماری داشته

های  درصد منابع مالی را برای بیمه شدن دام ١,وی اظهار امیدواری کرد که صندوق بیمه محصوالت کشاورزی بتواند .رسیده است

های سنگین ناشی از  درصد این مبلغ را تأمین کند، تا دامداران با غرامت ٠١ران بپردازد و سازمان دامپزشکی هم حاضر است دامدا

وی در مورد تشدید تب برفکی که سال گذشته از مرزهای غربی وارد کشور شده بود، نیز خاطرنشان .های دام مواجه نشوند بیماری

خرداد به بعد وضعیت خوبی نسبت به کاهش تب برفکی در کشور  ٠١ان دامپزشکی انجام داد، از با کارهای به موقعی که سازم: کرد

به دلیل محدودیت منابع مالی سازمان دامپزشکی بهای واکسیناسیون دام سبک را خودش پرداخت کرد که : وی افزود.ایم داشته

 .دمیلیون دام سبک با هیچ بیماری مواجه نشون ٠١منجر شد در فاز بهاره 

کنی تب برفکی اقدامی  رای مبارزه و ریشهمیلیارد تومان بودجه نیاز است تا سازمان دامپزشکی بتواند ب ١,به گفته خلج، 

درصد بوده که در  ٠٠.١١تعداد  ٠٠که تلفات ما در جمعیت طیور در سال : های طیور هم گفت وی در مورد بیماری.ضربتی کند

خواهیم صادرات داشته باشیم، راهی جز ارتفای کیفیت  است و باید پذیرفت که اگر میدرصد رسیده  8.٠8این رقم به  ٠٤سال 

برداری از سازمان  کشتارگاه صنعتی طیور پروانه بهداشتی بهره ٠٤٠: رئیس سازمان دامپزشکی اظهارداشت.بهداشتی نیست

میلیون قطعه در  ,١,به  ٠٠یون قطعه در سال میل ١١٣های صنعتی از  اند و میزان طیور کشتار شده در کشتارگاه دامپزشکی گرفته

 .ها ضب  شده است رسیده است که از این رقم حدود یک درصد به دلیل مشکالت ناشی از سالمت طیور در بازرسی ٠٤سال 

همچنین نظارت : های کشور خبرداد و گفت درصدی نظارت دامپزشکی با کشتار دام سبک در کشتارگاه ,٣وی همچنین از افزایش 

 .بازرسی انجام شده است 8١٤میلیون و  ٠بیش از  ٠٤درصد افزایش یافته است و در سال  ٠8دام سنگین  بر

این رقم منهای : تن محصوالت دامی غیر بهداشتی که در بازار عرضه شده خبرداد و گفت ٠١١هزار و  ٤خلج از معدوم کردن 

 ٣٠نمونه برای  88١: ال در مزارع پرورش ماهی نیز تصریح کردآ وی در مورد سالمت پرورش ماهی قزل.های صنعتی است کشتارگاه

آال برداشته شده و اگر بیماری ماالشیپ گرین در مزرعه پرورش ماهی دیده شود، با  های قزل مورد آالینده در سال گذشته از ماهی

از این : ن خارج شود خبرداد و گفتوی از برخورد سازمان دامپزشکی با گوشت طیوری که قرار است از هر استا.کنیم آن برخورد می

 .دهیم کنیم و اگر باقیمانده دارویی داشته باشد، اجازه حمل نمی طیور کشتار شده نمونه برداری می

آال  قزل: آال یا تیالپیا را در آبهای همراه با فضوالت انسانی به شدت رد کرد و گفت رئیس سازمان دامپزشکی پرورش ماهی قزل

میلیون  ١در کنار آن . تواند در شرایطی که آب دچار آلودگی است، زندگی کند سالم و خنک نیاز دارد و نمی معموالً به آب بکر،

 .شود و برای ورود نیز باید از سازمان شیالت مجوز دریافت شود کیلوگرم ماهی تیالپیا در کشور تولید می

های بازار روسیه به اروپا، امضای پروتکل دامی با  شدن دربسال از بسته  ٠خلج در پاسخ به سوال خبرنگار فارس که چرا با گذشت 

صفحه رسیده است که ما  ٠١١ها سواالت بسیار متعددی را از ما داشتند که شاید به  روس: ایران این قدر به طول انجامید؟ گفت

ل توجهی را به این مسئله مجبور بودیم یک به یک به این سواالت برای رفع ابهامات پاسخ دهیم و سازمان دامپزشکی وقت قاب

 .اختصاص داد
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 سالمت
 آیانا - 1۹۳۱شهریور  ۷8: تاریخ

  !!این چاشنی ایرانی را جدی بگیریداین چاشنی ایرانی را جدی بگیرید
گیریم، و گمان  هایمان است، آن را بیش از حد دستکم می بخش سفره ای، زینت روز به طرز بسیار سادهخیار؛ غذایی که هر  -ماست 

شوند؛ این در حالی است که یک  هایمان حاضر می دلیل یک ضرورت و حضور زینتی بر سر سفره کنیم این غذای مقوی تنها به می

های ایرانی است که مواد اصلی آن  رده که ماست و خیار یکی از چاشنینامه در رشته علوم و مهندسی و صنایع غذایی اعالم ک پایان

ماست و خیار است و دارای خواص درمانی چون تنظیم فشار خون باال و پایین، جلوگیری از سرطان و برطرف کردن دیابت، کاهش 

توان از  دلیل دارا بودن خیار، می و به کننده کلسیم و پروتئین بدن است علت داشتن ماست، تأمین این چاشنی به. است... کلسترول و

 .خواص آن در کنار ماست بهره برد

 مونا شعبان

گیریم، و گمان  هایمان است، آن را بیش از حد دستکم می بخش سفره ای، زینت خیار؛ غذایی که هر روز به طرز بسیار ساده -ماست 

شوند؛ این در حالی است که یک  هایمان حاضر می سر سفرهدلیل یک ضرورت و حضور زینتی بر  کنیم این غذای مقوی تنها به می

های ایرانی است که مواد اصلی آن  نامه در رشته علوم و مهندسی و صنایع غذایی اعالم کرده که ماست و خیار یکی از چاشنی پایان

برطرف کردن دیابت، کاهش ماست و خیار است و دارای خواص درمانی چون تنظیم فشار خون باال و پایین، جلوگیری از سرطان و 

توان از  دلیل دارا بودن خیار، می کننده کلسیم و پروتئین بدن است و به علت داشتن ماست، تأمین این چاشنی به. است... کلسترول و

 .خواص آن در کنار ماست بهره برد

هایی  دلیل داشتن باکتری مچنین بهدلیل اسیدالکتیک و هضم بهتر نسبت به شیر و ه نامه مطرح کرده است که ماست به این پایان

ای ترکیب ماست و  ماست میوه. عنوان انتخابی مناسب در سبد غذایی قرار دارد در افزایش قدرت سیستم دفاعی بدن همیشه به

رف را با هم دارد که اهمیت مص  ای یعنی کلسیم و باکتری ماست و خاصیت فیبری و مواد مغذی میوه میوه، فواید هر دو گروه تغذیه

بررسی اثر "زارچی با عنوان  نامه فرزانه کریمی ای در ادامه به پایان رو باتوجه به اهمیت ماست میوه از این. کند آن را مضاعف می

در  ٠٤با راهنمایی محسن لبافی که در شهریورماه  "پیش تیمارهای فیزیکی و شیمیایی بر کیفیت خیار در چاشنی ماست و سبزی

هدف از . ری کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، دفاع شده است، اشاره خواهد شددانشکده مهندسی و فناو

 .سازی خیار بر کیفیت آن در ماست و خیار تولیدشده به روش صنعتی است های مختلف آماده این تحقیق، بررسی روش

کیفیت خیار در  درباره تولید ماست و خیار وجود دارد،  یکی از مشکالتی که": نامه اشاره کرده است زارچی در این پایان کریمی

تیمارهای فیزیکی و شیمیایی بر حفظ و  هدف از این مطالعه تولید چاشنی ماست میوه و بررسی اثر پیش. محصول نهایی است

زی خیار قبل از سا فرآیند جهت آماده برای رسیدن به این هدف از سه پیش. بهبود بافت، رنگ و طعم خیار در این محصول بود

اکسیدکلرین جهت کاهش بار میکروبی خیار استفاده شد و  از دی  فرآیند، در نخستین پیش. افزودن به ماست استفاده شده است

فرآیند استفاده از امولسیون روغن و آب حاوی اسید چرپ لینولئیک و  دومین پیش. کار رفت کلرید کلسیم برای حفظ بافت خیار به

فرآیند سوم، شرای   قبل از انجام پیش. اولتراسوند به کار رفت -گیری با روش اسمزی  فرآیند، آب ر سومین پیشد. لینولنیک بود

و  DE٠١درصد مالتودکسترین با  ١١.١اولتراسوند در محلول  -گیری اسمزی  فرآیند آب. ای از متغیرهای فرآیند به دست آمد بهینه

 ١١، ٣١)های مختلف  ، پالس(دقیقه ٤١و  ٣١، ٠١)های مختلف استفاده از اولتراسوند  وزنی کلرید کلسیم با غلظت/ درصد وزنی ٠.١

 ."گراد انجام شد درجه سانتی ٣١±٠در دمای ( درصد ١,و 
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اولتراسوند بر  -گیری اسمزی  سازی و سطح پاسخ برای مطالعه تأثیر عوامل مختلف طی فرآیند آب نامه از روش بهینه در این پایان

 ٠١دقیقه زمان فرآیند اسمزی،  ٠٠١درصد کلریدسدیم،  ٤١)حالت بهینه از این آزمون . یار استفاده شده استخواص کیفی خ

. است که برای فرآوری خیار جهت افزودن به ماست استفاده شده است( درصد ١,های  دقیقه استفاده از فرآیند اولتراسوند با پالس

های ذکر شده به  های خیار فرآیند شده با روش نمونه. م نیز بررسی شده استتیمارهای نخست تا سو عالوه بر این، ترکیب پیش

 .روز از زمان ماندگاری مورد بررسی قرار گرفته است ٠١ماست اضافه شد و خصوصیات بافتی، رنگ و طعم در 

سفتی و . شود تر حفظ میفرآیند شده با کلریدکلسیم و امولسیون روغن در آب به نتایج نشان داده است که بافت و رنگ خیار پیش

همچنین خیار با (. در سطح پنج درصد)طور معناداری بیشتر بود  ها، به فرآیند در مقایسه با دیگر روش رنگ سبز خیار در این پیش

عطر و  روز از زمان ماندگاری، بافت، رنگ،  ٠١در واقع پس از گذشت . فرآیند شده، عطر و طعمش بهبود یافته است امولسیون پیش

 .ها بهتر حفظ شده است فرآیند شده با کلریدکلسیم و امولسیون و روغن در آب در مقایسه با دیگر روش های پیش م نمونهطع

ای  های غذایی، دارای ارزش تغذیه ترین گروه عنوان یکی از مهم های شیری به فرآورده"نامه بیان کرده است که  وی در این پایان

ماست ازجمله . های شیری در سبد مصرف کشور ما به ترتیب ماست و پنیر است فرآوردهترین  عمده. (٠)بسیار باالیی است

این فرآورده لبنی تخمیری در هرم . (٠)شود های الکتوباسیلوس حاصل می های لبنی است که از تخمیر شیر توس  باکتری فرآورده

گرم کلسیم و  میلی ٤١١ست، یک لیوان آن حدود یک واحد مصرف آن معادل یک لیوان ا. غذایی در گروه شیر، لبنیات جای دارد

های  های آشامیدنی، دوغ، ماست زده، ماست های ساده از نوع قالبی یا هم توان به ماست از انواع ماست می. گرم روی دارد میلی ١.٠

 ٤١٤١س استاندارد بر اسا. (٣)اشاره داشت... شده یا چکیده، ماست منجمد، ماست میوه و ماست سبزی و دار، ماست تغلیظ  طعم

ای که از اختالط ماست و انواع سبزیجات تازه یا خشک مانند نعنا، پونه، اسفناج، ریحان،  ایران ماست سبزی عبارت است از فرآورده

 .(٤)آید به دست می... ترخون، کرفس، هویج، خیار، چغندر پخته، موسیر و

حدود "شده در دنیا اشاره کرده و ادامه داده است   جات کشت یترین سبز عنوان یکی از قدیمی همچنین در ادامه به خیار به

های ایرانی است که مواد اصلی آن ماست و خیار  ماست و خیار یکی از چاشنی (١)دهد درصد از وزن این گیاه را آب تشکیل می٠١

و برطرف کردن دیابت، کاهش توان به تنظیم فشار خون باال و پایین، جلوگیری از سرطان  ازجمله خواص درمانی خیار می. است

دلیل دارا بودن خیار،  کننده کلسیم و پروتئین بدن است و به علت داشتن ماست، تأمین این چاشنی به. (١)اشاره کرد... کلسترول و

 ".توان از خواص آن در کنار ماست بهره برد می

حفظ کلروفیل یک . ها و سبزیجات است میوهکلروفیل مسئول رنگ سبز "زارچی درباره کیفیت خیار بیان کرده است که  کریمی

منظور کاهش بار  فرآیند حرارتی سبزیجات به. (8)است pHو پایداری آن متأثر از دما و  (,)فاکتور مهم در کیفیت سبزیجات است

لروفیل طی فرآیند حرارتی سبزیجات، ک. (٠١و  ٠)ای شود تواند باعث کاهش کیفیت بافت، طعم، رنگ و ارزش تغذیه میکروبی می

. (٠٤و  ٠٣)کننده مطلوب نیست شود که از نظر مصرف تبدیل می (٠٠)و پیروفئوفیتین (٠٠)شود و به رنگ زیتونی فئوفیتتین تجزیه می

های  از روش. (٠١و  ٠١)بافت و طعم نیز از فاکتورهای مهم دیگر در کیفیت محصول نهایی است که متأثر از پارامترهای فرآیند است

فرآیند، استفاده  عنوان پیش به (,٠)توان به فرآیند حرارتی، فرآیند اسمتیک سازی خیار استفاده شده است که می مختلف جهت آماده

اشاره ... تیمار باقلیا و های خیار استفاده از کلریدکلسیم در آب بالتچ، پیش کننده جهت کنترل میکروارگانیسم از مواد ضدعفونی

از طرف صنعت توجه کمتری "و سنتی بودن ماست و خیار گفته است درباره این محصوالت وی ضمن اشاره به بومی ".(٠٠و  ٠8)کرد

با توجه به اینکه تولید صنعتی این محصول نیاز به بهینه کردن شرای  فرآیند . به آن شده و تحقیقی در مورد آن انجام نشده است

نگ، عطر و طعم خیار در محصول نهایی تولید شده به روش نامه حفظ یا بهبود بافت، ر تولید دارد؛ بنابراین هدف از این پایان

. خیار مورد نظر در این پژوهش از گلخانه استان یزد تهیه شده، خیارهای انتخاب شده همگی از گونه نگین بودند. صنعتی است
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درصد  ٠8درصد،  ٤.٠به ترتیب  pHمیزان چربی، ماده خشک و . زده در شرکت شیر پاستوریزه و استرلیزه یزد تهیه شد ماست هم

این دانشجوی رشته علوم و مهندسی و صنایع غذایی حفظ کیفیت خیار در محصول نهایی را یکی از مسائل ".درصد است ٤.٣و 

کند و برای رسیدن به هدف این مطالعه که تولید چاشنی ماست میوه و بررسی اثر  مهم درباره تولید ماست و خیار معرفی می

سازی خیار  فرآیند جهت آماده شیمیایی بر حفظ بافت و رنگ و بهبود طعم خیار در آن است، از سه پیش تیمارهای فیزیکی و پیش

فرآیند . اولتراسوند بیان کرده است -گیری اسمزی  فرآیندها را آب کریمی یکی از پیش.قبل از افزودن به ماست استفاده کرده است

های  وزنی کلریدکلسیم با عظمت/ درصد وزنی٠.١رصد، مالتودکسترین و د ١١.١اولتراسونداسمزی در محلول  -گیری اسمزی  آب

های مختلف استفاده از  ، زمان(دقیقه ٠١١و  ٠٤١، ٠٠١)های مختلف فرآوری  ، زمان(درصد ٤.١و  ٣.١، ٠.١)مختلف کلریدسدیم 

 .گراد انجام شده است سانتیدرجه  ٣١±٠در دمای ( درصد ١,و  ١١، ٣١)های مختلف  پالس( دقیقه ٤١و  ٣١، ٠١)اولتراسوند 

دست آمد  آزمون به ٣٠تب،  افزار مینی با استفاده از نرم. نسبت محلول اسمزی به خیار پنج به یک بود"او در ادامه اضافه کرده است 

رطوبت، ای با کمترین  جهت دستیابی به نمونه. گیری شده است و پارامترهای درصد رطوبت، دریافت مواد جامد و سفتی خیار اندازه

باتوجه به نتایج . سازی سطح پاسخ استفاده شده است کمترین دریافت مواد جامد و بیشترین سفتی خیار، از روش بهینه

دقیقه اعمال  ٠١دقیقه زمان فرآیند اسمزی،  ٠٠١درصد،  ٤.١سازی سطح پاسخ، کلریدسدیم با درصد  آمده از روش بهینه دست به

ای با کمترین رطوبت، کمترین دریافت مواد جامد و بیشترین سفتی  درصد منجر به تولید نمونه ١,های  فرآیند اولتراسوند با پالس

 ".سازی خیار استفاده و برای بررسی در چاشنی ماست میوه به ماست اضافه شده است شد که جهت آماده

 :نوشت پی

 .های فیزیک و شیمیایی هیدورولیز شده در برخی ویژگیاثر مکمل کنسانتره پروئیتنی آب پنیر و کازئین (. ٠٣8١. )مرتضوی، ع -٠

 .، مجله علمی پژوهشی علوم کشاورزی(p٠٣)کالری  ای معمولی و کم مطالعه تولید ماست میوه(. ٠٣88. )نژاد، م حسن -٠

٣- Fiszman ,S.M .Lluch ,M.a . &Salnador ,a .٠٠٠٠ .Effect of Addition of Gelatin on 

Microstructure of Acidic Milk Gels and Yoghurt and on Their Rheological Properties .

International Dairy Journal ,٠.pp.8٠١٠-٠١ 

 های آزمون ها و روش های آن، انواع ماست طعم دار ویژگی ، شیر و فرآورده٤١٤١استاندارد  -٤

 نصوح(. p٠١١)ای و خواص درمانی،  خیار گلخانه(. ٠٣٠٠. )نصوحی، غ -١

 .همان -١

,- Koca ,N. ,Karaden .C,F  &Burdurlu ,H.S. ,٠١١, .Effect of pH on Chlorophyll Degradation and 

Color Loss in Branched Green Peas .Food Chemistry ,(٠)٠١١ ,pp .١٠١-١١٠ 

8- Chemistry ,F. ,Ryan-Stoneham ,T . &C.H .Tong ,٠١١١ .Degradation Kinetic of Chlorophyll .

Journal of Food science ,G١(8.)PP.٠٣١٠-٠٠٠١ 

٠- Buckle ,K,A . &Edwards ,R.A. ,٠١١, .Chlorophyll Color and pH Change in H.T.S.T .

Processed Green Pea Pwee .International Journal of Food Science and Technology ,(٠)١ ,pp .٠,٣-

٠8١ 

٠١- Chemistry ,F. ,Ryan-Stoneham ,T . &C.H .Tong ,٠١١١ .Degradation Kinetic of Chlorophyll .

Journal of Food science ,G١(8.)PP.٠٣١٠-٠٠٠١ 

٠٠- Pheophytin 
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٠٠- Pyropheophytin 

٠٣- Jones ,I.D .et al. ,٠٠٠, .Experimental formation of Chlorophyll Derivatives in Vegetable 

Tissue by Thermal Processing .Journal of agricultural and food chemistry  ,(٠)٠١ ,pp .١٣-٠٤٠ 

٠٤- Conjura ,F. ,Watkins ,R . &Schwartz. ,S. ,٠٠٠٠ .Color Improvement and metallochlorophyll 

Complexes in Continuous Flow Aseptically Processed peas .Journal of food science. 

٠١- Buescher ,R.H . &Buescher ,R.W, .٠١١٠ .Production and stability of (E,Z )_١,  ٠ _nonadienal ,

the major flavor volatile of cucumbers .Journal of food science (٠)١١ ,pp.٣١٠-,٣١ 

٠١- Mnkei ,A.P .Gierschner ,K . &Maeda ,E.E, .٠٠٠٠ .Effect of blanching time and salt 

concentration on pectolytic enzymes ,texture and acceptability of fermented green beans .Plant 

Food for Human Nutrition ,١٣ ,pp .٠8٠٠١-١ 

٠,- Osmotic 

٠8- Fasina ,Q.O . &Fleming ,H.P, .٠١١٠ .Heat Transfer Characteristics of Cucumber during 

blanching cell tissue structure during dehydration .Journal of Food Engineering ٠١ ,pp.٠8٠٠١-١ 

٠٠- Breidt ,F .Hayes ,J . &Fleming ,H, .٠١١١ .Reduction of micro flora of whole pickling 

cucumbers by blanching .Journal of food science ,١١(8) ,pp.٠٣١-٠٣١٤8 
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 سالمت
 فودپرس 1۹۳5شهریور ماه  4پنج شنبه 

  غذاهای ضد پوکی استخوانغذاهای ضد پوکی استخوان

برد و احتمال  را از بین میها  نامند که آرام آرام مقاومت استخوان پزشکان پوکی استخوان را بیماری خاموش می <مواد غذایی

ها بعد از یائسگی شتاب  همچنین در خانم. دهد سالگی به بعد بیشتر خود را نشان می ١١این بیماری از سن  .رود شکستگی باال می

های ناشی از پوکی استخوان مصرف این مواد غذایی را در رژیم غذایی خود قرار  برای جلوگیری از آسیب. کند بیشتری پیدا می

 :یدده

از مواد غذایی سرشار از کلسیم . ترین ماده غذایی است که مصرف آن در جلوگیری از پوکی استخوان موثر است کلسیم مهم

این مواد شامل لبنیات، سبزیجات برگ سبز مثل کلم پیچ، اسفناج، کرفس، جعفری و نیز شلغم، هویج، زیتون، . استفاده کنید

 .شمش، بادام، پسته، بادام زمینی، گردو و حبوبات استپرتقال، انگور، توت فرنگی، خرمالو، ک

 .هر چه درصد چربی شیر و لبنیات بیشتر باشد، کلسیم آن کمتر است. لبنیات کم چرب مصرف کنید

ترین منابع ویتامین دی است  نور خورشید یکی از مهم. به بدن خود ویتامین دی برسانید تا کلسیم مصرف شده جذب بدنتان شود

 .ید در طول روز حتما در معرض نور خورشید قرار بگیردپس سعی کن

هاست، روزی دولیوان شیر و یک پیاله ماست  مصرف کم شیر یکی از علل دریافت کمبود کلسیم در برنامه غذایی روزانه ایرانی

م را در بدن باال ماهی آزاد منبع خوبی برای کلسیم و ویتامین دی است که جذب کلسی.مصرف کنید تا کلسیم کافی دریافت کنید

های  نوشابه. کند مصرف زیاد فسفر جذب کلسیم در روده را کم می.فراوان است ٣همچنین دارای اسیدهای چرب امگا . برد می

 .شوند ای از کلسیم مصرفی می گازدار حاوی اسید فسفریک هستند و در عمل مانع جذب بخش عمده

گرم کلسیم  میلی ٤١میلی گرم نمک،  ٠٣١١به ازای مصرف هر. کند بیشتر میمصرف زیاد نمک احتمال ابتال به پوکی استخوان را 

 .رود بدن از دست می
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 سالمت
 فودپرس 1۹۳5شهریور ماه  ۹چهار شنبه 

  میوه ای برای تقویت بیناییمیوه ای برای تقویت بینایی

ها ممکن است دوستداران آن فراموش کنند که فواید بسیار زیادی  ای بسیار خوشمزه است که خیلی وقت انبه میوه <مواد غذایی

 میزان باالی.کنیم در زیر فواید این میوه را بیان کرده و به برخی نکات جالب درمورد آن و احتیاطات الزم نیز اشاره می.هم دارد

 .در انبه به اضافه انواع مختلف کاروتنوئیدها سیستم ایمنی بدن شما را سالم و قوی نگه خواهد داشت A و C ویتامین

 ارزش غذایی

 :انبه حاوی مواد زیر است( گرم 220حدود )یک فنجان 

اکسیدان و  آنتی) A درصد ویتامین ٠١، (کننده سیستم ایمنی اکسیدان و تقویت آنتی) C درصد ویتامین ١, •کالری،  ٠١١

های  کمک به عملکرد مغز و پیشگیری از بیماری) B های به اضافه سایر ویتامین B١ درصد ویتامین ٠٠•، (کننده بینایی تقویت

های قرمز خون  های مهم جهت گلبول مس یک کوفاکتور برای آنزیم)درصد مس  ٠درصد فیبر سالم پروبیوتیک،  ٠، (قلبی

 .درصد منیزیم ٤ •و ( برای متوازن کردن مصرف باالی سدیم)م درصد پتاسی ,، (باشد می

های روده، سینه، خون و پروستات پیشگیری  اکسیدان انبه از سرطان دهد که ترکیبات آنتی تحقیقات نشان می: پیشگیری از سرطان

های مختلف  ت و همچنین آنزیمگاال این ترکیبات شامل کرستین، ایزوکرستین، استراگالین، فیستین، اسید گالیک و متیل. کند می

 .کند در انبه به کاهش کلسترول کمک می C محتوی باالی فیبر، پکتین و ویتامین: کاهش کلسترول.باشد می

ها را از  انبه منافذ بسته شده پوست را باز کرده و جوش. هم داخلی و هم خارجی برای پوست قابل استفاده است: پاکسازی پوست

کند که به بهبود  را فراهم می A درصد از میزان موردنیاز روزانه از ویتامین ٠١یک فنجان انبه خرد شده : سالمت چشم.برد بین می

 .کند کوری و خشکی چشم جلوگیری می بینایی کمک کرده و از شب

بدن کمک اسید تارتاریک، اسید مالیک و کمی اسید سیتریک موجود در این میوه به حفظ ذخیره قلیایی : قلیایی کردن کل بدن

های آن را در آب  در یک داروی خانگی سنتی برگ. کند انبه به تنظیم سطح انسولین در خون کمک می: ها کمک به دیابتی.کند می

-١١)انبه همچنین شاخص گلیسمی پایینی دارد . کردند جوشانده، شب تا صبح در آب خوابانده و بعد جوشانده را صبح مصرف می

 .  از آن سطح قندخون را باال نخواهد بردبه همین علت مصرف متوس( ٤٠

ابتدا با  E بااین حال ارتباط خوب بین میل جنسی و ویتامین. باشد می E انبه منبع بسیار خوبی از ویتامین: افزایش قوای جنسی

مقدار های آزمایشگاهی ایجاد شد و تحقیقات بیشتر نشان داده است که  بخشی اشتباه روی تحقیقات بر روی موش یک کلیت

 .متعادل از آن در این زمینه مفید است

های زیادی مثل انبه نیز  میوه. کنند هایی است که پروتئین را تجزیه می ای نیست که حاوی آنزیم پاپایا تنها میوه: تقویت گوارش

 .کند فیبر موجود در انبه همچنین به هضم و دفع غذا کمک می. هستند که این خاصیت مفید را دارند

کننده به خنک کردن بدن و جلوگیری از آسیب رسیدن  گرفتن آب این میوه و مخلوط کردن آن با آب و شیرین: دفع گرماکمک به 

 .کند به آن کمک می

 تذکر

این . ویژه انبه کال هم حساسیت بدهید اگر به پالستیک خام حساسیت داشته باشید، این احتمال وجود دارد که به انبه و به• 

 .ود اسیدآناکاردیک استواکنش به خاطر وج
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تواند در برخی  شیمیایی موجود در پیچک سمی آمریکایی و سماق سمی که می پوست و عصاره انبه حاوی اوروشیول است، ماده• 

 .افراد ایجاد حساسیت کند

جدی برای کنند که ممکن است مشکالت  برخی دالالن و فروشندگان برای رسیده کردن انبه از کاربید کلسیم استفاده می• 

اگر انبه خریداری شده شما ارگانیک نیست، قبل از . سالمتی ایجاد کند، به همین دلیل بهتر است از انبه ارگانیک استفاده کنید

 .مصرف خیلی خوب آن را بشویید یا یک شب در آب خیس کنید

 واقعیات و جزئیات

 .ها بیشتر است ایر میوهها در سراسر جهان، میزان مصرف انبه تازه از س نسبت به همه میوه• 

 .سال پیش بوده است ٤١١١این میوه متعلق به • 

 .خانواده است هندی هم این میوه با گیاهان دیگری مثل پسته و بادام• 

 .شود، به سافدا معروف است این میوه که بیشتر در هند رشد کرده و مصرف می• 

 .نوع مختلف دارد ٠١١١انبه • 

 شفاآنالین:منبع
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 سالمت
 فودپرس 1۹۳5ماه  شهریور 2سه شنبه 

  آورندآورند  غذاهایی که فشار خون را پایین میغذاهایی که فشار خون را پایین می

ای  ی تغذیه و متاسفانه به دلیل سبک زندگی و شیوه های مغزی و قلبی است فشار خون یکی از عوامل اصلی سکته <غذا و تغذیه

 .امروز، در میان خیلی از مردم شیوع پیدا کرده است

ی  برای درمان فشار خون باید سبک زندگی خود را تغییر دهیم، از مصرف سیگار، نمک و چربی پرهیز کنیم، ورزش را در برنامه

گوییم که چه غذاهایی فشار  در این مقاله ما دقیقا به شما می. ستفاده کنیمسالم ا  ی خود جای دهیم و از یک رژیم غذایی روزانه

ای که میزان سدیم آن پایین باشد و شامل غذاهایی سرشار از  دانید که رژیم غذایی ی شما می حتما همه.آورند خون را پایین می

اما به خاص چه . آن را در حالت عادی نگه دارد خون باال جلوگیری کرده یا  تواند از فشار پتاسیم، کلسیم و منیزیم باشد، می

اند در  کنیم که تحقیقات نشان داده مورد از غذاهایی را به شما معرفی می ٠١غذاهایی تأثیر مثبتی بر فشار خون دارند؟ در اینجا 

 .کاهش فشار خون مفید هستند

 لبنیات. ٠

 تأثیر لبنایت بر فشار خون

به چاپ ( Hypertension)« فشار خون»ی  عد از تحلیل چندین پژوهش که در مجلهمحققان استرالیایی، ب ٠١٠٠در سال 

. ای مستقیم وجود دارد خون رابطه چرب و کاهش خطر ابتال به فشار  رسیده بودند، به این نتیجه رسیدند که بین مصرف لبنیات کم

ای دارد،  که کلسیم در کاهش فشار خون نقش عمدهبا این. چرب دیده شده بود و نه در پنیر این موضوع بیشتر در شیر و ماست کم

چرب  اینکه چرا لبنیات پر. تری بر پایین آوردن فشار خون دارند ولی اجزای دیگری در لبنیات به نام پپتیدها هستند که تأثیر مهم

شده در این  شباعهای ا تواند در کاهش فشار خون مؤثر باشد هنوز مشخص نشده است، اما ممکن است دلیل آن وجود چربی نمی

 .کنند، از سالمت کلی بهتری برخوردارند چرب مصرف می در ضمن افرادی که لبنیات کم. نوع لبنیات باشد

 تخم کتان. ٠

 روغن بذر کتان در پایین آوردن فشار خون مؤثر است

ی  صورت گرفت و در مجله ، طی شش ماه بر روی افرادی که مبتال به فشار خون باال بودند٠١٠٣ای که در سال   مطابق مطالعه

به چاپ رسید، استفاده از روغن تخم کتان یا روغن برزَک در غذاهای مختلف، منجر به ( Hypertension)« فشار خون»

حداقل فشار خون در )و فشار خون دیاستولیک ( حداکثر فشار خون و زمانی که قلب منقبض است)کاهش فشار خون سیستولیک 

کردند،  کنندگانِ در این مطالعه، داروهای کاهش فشار خون مصرف می حتی وقتی شرکت. شود می( کند زمانی که قلب استراحت می

هنوز مشخص نشده که دقیقا چه چیزی در روغن بذر کتان وجود دارد که باعث کاهش . بردند باز هم از فواید روغن کتان سود می

ها،  اسید لینولنیک آلفا، لیگنان: ی این اجزاء در بذر کتان باشد هشود، اما ممکن است دلیل آن وجود هر کدام یا هم فشار خون می

 .پپتیدها و فیبر

 ی شکالت تلخ با فشار خون تأثیر مستقیم دارد مصرف به اندازه

به چاپ رسیدند، مصرف شکالت تلخ ( BMC Medicine)« سی مدیسین.ام.بی»ی  در مجله ٠١٠١مطابق مطالعاتی که در سال 

یی که سرشار از فالونول هستند به کاهش فشار خون سیستولیک یا دیاستولیک در افرادی که مبتال به فشار یا محصوالت کاکائو

تحقیقات دیگر نشان . کند اما تأثیر خاصی در افراد مبتال به فشار خون عادی ندارد خون باال یا فشار خون مرزی هستند، کمک می

های خونی را باز  ای است که رگ اسید نیتریک ماده. شود ث تولید اسید نیتریک میشود، باع دهد، فالونول که در کاکائو یافت می می
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دانشمندان معتقدند، باید در آینده . آورد شود و بدین شکل فشار خون را پایین می کند و باعث روان شدن جریان خون می می

 .مطالعاتی برای بررسی نقش ژنتیک در این موضوع صورت بگیرد

 روغن زیتون. ٤

 آورد فنول در روغن زیتون فشار خون را پایین می ود پلیوج

چاپ شد، نقش روغن زیتون در فشار خون زنان جوانی که فشار خون « فشار خون»ی  در مجله ٠١٠٠ای که در سال  در مطالعه

خاطر داشتنِ روغن  ای را که به ی چهار ماهه، رژیم غذایی محققان اسپانیایی در یک دوره. متوس  رو به باال داشتند بررسی شد

فنول بودند مطالعه کرده و تأثیر هر کدام را بر  های غذایی دیگری را که عاری از پلی فنول بود و رژیم زیتون، حاوی مقادیر زیادی پلی

فنول است فشار خون سیستولیک و  داد روغن زیتون که سرشار از پلی ای که به دست آمد نشان می نتیجه. فشار خون مقایسه کردند

 .دهد برند، کاهش می هایی که از فشار خون باال رنج می دیاستولیک را خصوصا در خانم

 لبو. ١

 اند آب لبو بر پایین آمدن فشار خون تأثیر می گذارد مطالعات نشان داده

خون زنان و در استرالیا به چاپ رسید، تأثیر آب لبو را بر فشار ( Nutrition)« تغذیه»ی  در مجله ٠١٠٣ای که در سال  مطالعه

شد یا آب  به افرادی که در این آزمایش شرکت کرده بودند، یا مخلوط آب لبو و سیب داده می. مردان سالم مورد بررسی قرار داد

ی به دست آمده نشان داد که شش ساعت بعد از نوشیدن آب لبو،   نتیجه. ساعته تحت نظر بود ٠٤لبوی خالص و فشار خون آنها 

لبو به صورت طبیعی حاوی نیترات است و همین باعث پایین آمدن فشار خون . کند ر خون کاهش پیدا میخصوصا در مردان، فشا

 .شود می

 پسته. ١

 آورد خوردن یک وعده پسته در روز فشار خون را پایین می

نندگانی که ک شرکت. به چاپ رسید، ارتباط پسته و فشار خون بررسی شد« فشار خون»ی  در مجله ٠١٠٣ای که سال  در مطالعه

ای  نتیجه. خوردند باالیی داشتند، به مدت چهار هفته، یک یا دو وعده در روز پسته می( موسوم به کلسترول بد) LDL کلسترول

خوردند بیشتر کاهش پیدا  خوردند از افرادی که دو وعده می که به دست آمد این بود که فشار خون افرادی که یک وعده پسته می

شود، یا شاید مغز  موضوع هنوز مشخص نشده است ولی شاید به دلیل افزایش خونی باشد که از قلب پمپ میعلت این . کرده بود

 .های پیرامون قلب مؤثر باشد پسته در کاهش انقباض رگ

 انار. ,

 آورد خوردن روزی یک فنجان آب انار در طول هشت هفته فشار خون را پایین می

ی  مطابق نتایج تحقیقاتی که در مجله. ا بر فشار خون در افراد جوان و میانسال بررسی کردندمحققانی از بریتانیا تأثیر آب انار ر

به چاپ رسید، مشخص شد که مصرف بیشتر از یک فنجان آب انار در روز به مدت چهار « ی انسان غذاهای گیاهی برای تغذیه»

اهش مشخص نیست، اما ممکن است وجود پتاسیم یا دلیل این ک. آورد هفته فشار خون سیستولیک و دیاستولیک را پایین می

 .تأثیر نباشد فنول در آب انار در این موضوع بی پلی

 های چرب ماهی. 8

 کنند دارند نقش مهمی در کاهش فشار خون بازی می ٣هایی که اسید چرب امگا  ماهی
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به چاپ رساندند که ( Nutrition)« هتغذی»محققان اسپانیایی، پرتغالی، ایسلندی و ایرلندی، پژوهشی در ژورنال تخصصی 

ی رژیم الغری، بررسی  های چرب را بر فشار خون دیاستولیکِ افرادی که اضافه وزن دارند در دوره های حاوی ماهی تأثیرات رژیم

یین های چرب مانند ماهی سالمون سه بار در هفته، در طول مدت هشت هفته فشار خون دیاستولیک افراد را پا خوردن ماهی. کرد

های چرب  که به طور طبیعی در ماهی ٣اند که تحقیقات قبلی نشان داده بودند که اسید چرب امگا محققان اعالم کرده. آورده بود

 .شود، دلیل این تأثیر مثبت بر روی فشار خون است یافت می

 غالت کامل. ٠

 خوردن غالت کامل برای فشار خون مفید است

 American Journal of Clinical)« ی بالینی ژورنال آمریکایی تغذیه»گرفت و در انجام  ٠١٠١ای که در سال  مطالعه

Nutrition )محققان . به چاپ رسید، تأثیر خوردن غالت کامل بر کاهش فشار خون را در افراد میانسال مورد بررسی قرار داد

جو بود را با رژیمی که حاوی گندم تصفیه شده بود، ی  که حاوی گندم کامل یا گندم کامل به عالوه  بریتانیایی نیز یک رژیم غذایی

. مقایسه کردند و به این نتیجه رسیدند که خوردن سه وعده گندم کامل در روز با پایین آمدن فشار خون سیستولیک ارتباط دارد

یل آن هنوز دقیقا اند اما دل های دیگری هم وجود دارند که فواید خوردن گندم کامل بر کلسترول را ثابت کرده اگرچه پژوهش

 .مشخص نشده است

 چای ترش. ٠١

 چای قرمز سرشار از فنول و آنتوسیانین است که بر کاهش فشار خون نقش دارند

« تافتس»وزارت کشاورزی ایاالت متحده در دانشگاه « جین مایرِ»ی  محققان مرکز تحقیقاتیِ تغذیه ٠١٠١در پژوهشی که سال 

(Tufts ) ای در افرادی که فشار  ی شش هفته نوشیدن سه فنجان چای ترش یا چای قرمز در طول یک دورهبه عمل آوردند، تأثیر

آنها متوجه شدند فشار خون سیستولیک و دیاستولیک، خصوصا . خون مرزی یا فشار خون متوس  رو به باال داشتند، بررسی شد

و   ها از جمله فنول اکسیدان چای ترش سرشار از آنتی. است در افرادی که فشار خون سیستولیک آنها در ابتدا باال بود، کاهش یافته

 .است که به احتمال زیاد همین ترکیبات دلیل تأثیر آن بر فشار خون است  آنتوسیانین

=Id?aspx.Post/ir.foodpress//:http٠٣١٠١١١٣b 
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  مصرف روزانه بستنی برای کودک ضرر دارد؟مصرف روزانه بستنی برای کودک ضرر دارد؟

نماید و از آنجایی که  بستنی از جمله مواد غذایی خوشمزه ای است که هر فردی را در هر جایی راغب به استفاده می <مواد غذایی

عنوان یک میان وعده خوشمزه به خصوص در  نماید و به طعم شیرینی دارد، طبیعتا بسیاری از کودکان را به سمت خود جذب می

اما این نگرانی ممکن است . دهند بستنی یکی از چیزهایی است که کودکان عالقه زیادی به آن نشان می.باشد فصل گرما مطرح می

 در والدین وجود داشته باشد که آیا مصرف روزانه بستنی برای کودک اشکال ندارد؟

 علت جاذبه بستنی برای کودکان

نماید و از آنجایی که طعم شیرینی  بستنی از جمله مواد غذایی خوشمزه ای است که هر فردی را در هر جایی راغب به استفاده می

نماید و به عنوان یک میان وعده خوشمزه به خصوص در فصل گرما  دارد، طبیعتا بسیاری از کودکان را به سمت خود جذب می

ها دارند، تمایل کودکان به مصرف آن  متخصصان تغذیه به دلیل طعم شیرینی که اکثر بستنیالبته بر اساس نظر .باشد مطرح می

 اما ممکن است سوال بسیاری از والدین این باشد که آیا مصرف بستنی برای کودکان مضر است یا خیر؟. باشد بیشتر می

 دیدگاه علمی در مورد مصرف بستنی توس  کودکان

تعیین کردند، آن بوده که میزان  ٠١٠٤تغذیه در مورد مصرف بستنی در بین کودکان در سال  آخرین قانون علمی که متخصصان

 .کیلوکالری باشد ٠٠١انرژی دریافتی از هر بار مصرف بستنی در بین کودکان نباید بیش از 

ن میزان انرژی موجود این به آن معنی است که حجم مصرفی بستنی در کودکان باید نسبت به بزرگساالن کمتر باشد و کودکان ای

 .توانند در روز تامین نمایند در بستنی را تنها یکبار می

 .به عبارت دیگر کودکان نباید بیش از یکبار در روز بستنی استفاده نمایند

 بهترین نوع بستنی برای کودکان

های شکالتی، وانیلی،  استوریزه، بستنیها از جمله بستنی سنتی، بستنی پ در بازار متنوع بستنی، امروزه شاهد انواع و اقسام بستنی

 .های لیتری هستیم های یخی در کنار انواع کیک بستنی و بستنی های نانی و بستنی های با طعم میوه، بستنی شیری، بستنی

 .سال مناسب نمی باشد ١های یخی برای کودکان بخصوص کودکان زیر  از دیدگاه متخصصان تغذیه، استفاده از بستنی

توانند باعث بروز حساسیت و آلرژی در این کودکان  باشند که می ها حاوی مواد رنگ دهنده و طعم دهنده می بستنی چون که این

شود، بیش از  ها ممکن است به دلیل شکری که به آنها اضافه می به عالوه این که در برخی موارد میزان انرژی این بستنی.شوند

ها بهتر  های شیری که حاوی حجم باالیی از شیر هستند، نسبت به سایر انواع بستنی در مجموع بستنی.ها باشد سایر انواع بستنی

های سنتی به دلیل این که حاوی میزان باالیی خامه و ترکیبات چربی هستند  به عالوه این که نباید فراموش شود، بستنی.هستند

 .سال مناسب نمی باشند ٠١برای کودکان زیر 

 بستنی توجه به میزان چربی دریافتی

های شکالتی و کاکائویی، به جای کره کاکائو از روغن پالم برای قوام دادن به  از آنجایی که ممکن است در برخی از انواع بستنی

 .ها کمتر استفاده نمایند شود که کودکان از این نوع بستنی بستنی استفاده شود، به همین دلیل توصیه می

کیلوکالری داده شود، با توجه به این که اکثر کودکان تحرک  ٠٠١با انرژی پایین تر از هایی  در صورتی که به کودکان از بستنی

در واقع بروز چاقی در کودکان ناشی از افزایش دریافت انرژی از را رژیم غذایی روزانه .مناسبی دارند، باعث چاقی نمی شود

 .باشد می
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 نحوه مصرف بستنی برای کودکان دیابتی

مصرف هر نوع بستنی باید محدود باشد و منطبق با تعادل و تنظیم قند خونش بستنی مصرف  ٠دیابت نوع  برای کودکان مبتال به

 .نماید

 سخن پایانی

شود، در زمان تهیه بستنی برای کودک خود حتما به میزان انرژی که بر روی بسته بندی بستنی حک شده  به والدین توصیه می

کیلوکالری دارند، را برای کودک خود تهیه نمایند و فراموش نکنند که  ٠٠١رژی کمتر از هایی که میزان ان توجه نمایند و بستنی

 .کودک نباید بیش از یکبار در طی روز بستنی استفاده نماید

=Id?aspx.Post/ir.foodpress//:http٠٠b,aa٠٤8٤8٣٤٣f, 
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 فودپرس 1۹۳5شهریور ماه  6شنبه 

  چگونه قارچ ها به کاهش وزنمان کمک می کنند؟چگونه قارچ ها به کاهش وزنمان کمک می کنند؟

محققان متوجه شده اند عصاره قارچ می تواند در باکتری های روده موش ها تغییر ایجاد کند، و این می تواند برای  <غذا و تغذیه

تحقیقات جدید روی باکتری های روده نشان داده نوع این باکتری ها در .امیدوار کننده ای باشدمبارزه با چاقی و اضافه وزن خبر 

اینکه دقیقا چه نوع قارچ هایی می توانند بیشترین تاثیر را داشته باشند هنوز به تحقیقات .سیستم گوارش با کاهش وزن رابطه دارد

برنامه . مت دارند و معموال به خاطر بی رنگ بودنشان نادیده گرفته می شوندقارچ ها مزایای بسیار زیادی برای سال.بیشتر نیاز دارد

غذایی سرشار از میوه و سبزیجات رنگارنگ به خاطر مزایای فراوانش برای سالمت توصیه می شود، اما چون قارچ رنگ خاصی ندارد 

روتئین نسبتا باالیی دارند و می توانند منابع قارچ ها کم کالری هستند، پ. بدان معنا نیست که ارزش مواد مغذی اش پایین است

 .به همین دالیل قارچ برای کاهش وزن می تواند مناسب باشد. خوبی از فیبر و مواد مغذی را برای بدن مهیا کنند

چ قارچ به عنوان یک عامل کاهش وزن طرفداران زیادی دارد، برخی ستارگان مشهور دنیا برای کاهش وزن غذاهایی سرشار از قار

با این حال متخصصان تغذیه می .میل می کنند و می گویند چنین غذاهایی توانسته در کاهش وزن و تثبیت آن کمکشان کند

بلکه مانند دیگر سبزیجات، می تواند جای غذاهای پرکالری را . گویند چیز خارق العاده ای درباره قارچ و کاهش وزن وجود ندارد

 .شتری احساس سیری کنیدبگیرد و کمک کند برای مدت زمان بی

 کم چرب، سرشار از پروتئین و فیبر

 ٠.١گرم فیبر، و حدود  ٤گرم کربوهیدرات، حدود  ,گرم چربی، تنها  ٠کالری، کمتر از  ١١گرمی قارچ کمتر از  ٠١١یک وعده 

د، چون سرشار از فیبر اگر قارچ ها را در یک وعده غذایی میل کنید، می توانند به سیر کردنتان کمک کنن.گرم پروتئین دارد

 .از آنجا که کالری شان پایین است انرژی زیادی به بدن نمی دهند. هستند

 ویتامین ها و مواد معدنی مفید در قارچ ها

دریافت . درصد نیاز روزانه است فراهم کند ٠١میلی گرم پتاسیم، که  ١١١گرمی قارچ می تواند برای بدن حدود  ٠١١یک وعده 

بسیاری از افراد بالغ به سختی می توانند .یل فراوانی مهم است از جمله نگه داشتن قند خون در سطح سالمتکافی پتاسیم به دال

مقدار پتاسیم مورد نیاز خود در طول روز را تامین کنند، بنابراین اضافه کردن قارچ به برنامه روزانه می تواند به تقویت سطح 

سلنیم .معدنی سلنیوم هستند، که در میان میوه ها و سبزیجات زیاد پیدا نمی شودقارچ ها منبعی از ماده .پتاسیم بدن کمک کند

دیگر ماده مغذی کم یابی که .به سم زدایی بدن، سیستم ایمنی، کاهش التهاب، و حتی نبرد با سلول های سرطانی کمک می کند

نیستند، اما روی قارچ ها می توان حساب  D مینبسیاری از غذاها منابع مناسبی برای ویتا. است D در قارچ پیدا می شود ویتامین

 .و آهن هستند B قارچ ها همچنین منبع مناسبی از ویتامین های. کرد

در کنار اینکه قارچ ها حاوی مقادیر باال مواد مغذی، فیبر و پروتئین هستند، می توانند مزایای دیگری هم برای کاهش وزن داشته 

محققان متوجه شده اند عصاره قارچ می تواند در باکتری های .همچنان به تحقیقات نیاز دارد باشند، اما روشن کردن این رابطه ها

تحقیقات جدید روی .روده موش ها تغییر ایجاد کند، و این می تواند برای مبارزه با چاقی و اضافه وزن خبر امیدوار کننده ای باشد

اینکه دقیقا چه نوع قارچ هایی می .گوارش با کاهش وزن رابطه داردباکتری های روده نشان داده نوع این باکتری ها در سیستم 

 .توانند بیشترین تاثیر را داشته باشند هنوز به تحقیقات بیشتر نیاز دارد

 هشدار در رابطه با قارچ ها
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اگر در جنگل یا باغ قارچی پیدا کردید و می خواستید آن را بخورید ابتدا باید از یک متخصص درباره آن بپرسید، برخی قارچ ها 

قبل از خرید مکمل های حاوی عصاره قارچ نیز باید حتما با .منفی در پی داشته باشند می توانند کشنده باشند و یا عوارض جانبی 

مصرف هر نوع مکملی می تواند با داروهایی که می خورید . خصوصا اگر دارو مصرف می کنیدپزشک متخصص صحبت کنید، م

 .تداخل داشته باشد

 قارچ ها را به روش های مختلف میل کنید

قارچ ها را می توانید گریل کنید، در ساندویچ استفاده نمایید، جایگزین . قارچ ها متنوعند و شکل و اندازه های مختلفی دارند

قارچ های کوچکتر را می توانید در پیتزا، املت و یا حتی در ساالد استفاده .کنید و یا با دیگر سبزیجات مخلوطش کنید گوشتش

برای .به خاطر داشته باشید قارچ حاوی مزایای فراوانی برای سالمت است، اما دیگر سبزیجات نیز مزایای خاص خود را دارند.نمایید

 .بال راهی باشید که از قارچ و دیگر سبزیجات بیشتر در برنامه غذایی خود استفاده کنیدداشتن برنامه غذایی سالم به دن

=Id?aspx.Post/ir.foodpress//:http٠8٤b٠٣c١c٠١٠٤١ 
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  سیب درختیسیب درختی
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  سیب زمینیسیب زمینی
 آیانا - 1۹۳۱شهریور  ۷8: تاریخ

زمینی در سال زمینی در سال   بینی تولید پنج میلیون تن سیببینی تولید پنج میلیون تن سیب  پیشپیش/ / زمینی را متوقف کنیدزمینی را متوقف کنید  وری سیبوری سیب  صادرات پیلهصادرات پیله

  جاریجاری

وری که در حال حاضر توس  مرزنشینان انجام  زمینی محصولی صادراتی است که برای موفق بودن آن باید صادرات پیله سیب

 .شود، متوقف شود می

وری که در حال حاضر توسط  زمینی محصولی صادراتی است که برای موفق بودن آن باید صادرات پیله سیب

 .شود، متوقف شود مرزنشینان انجام می

وگو با خبرنگار ایانا درباره وضعیت  رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان امروز در گفت

زمینی در کشور هرساله با مخاطرات بسیاری همراه است، چون  تولید سیب: ینی در قطب تولید این محصول گفتزم تولید سیب

 .بینی نشده است برنامه مشخصی برای آن پیش

 .کنند کشاورزان با توجه به تجارب خود در فروش محصول نسبت به تغییر سطح زیر کشت اقدام می: ابوالقاسم سوزنچی افزود

شود،  هایی از وجود نیترات در آن گزارش می زمینی محصولی سالم است، اما اگر در برخی موارد گزارش سیب: کرد وی خاطرنشان

 .برداران تعمیم داد بردار است و نباید به همه بهره ای از بهره مربوط به عده

برداران را منعکس کرده و  الت بهرهریز کشور کم است تا بتوانیم مشک متأسفانه دسترسی به مسئوالن برنامه: سوزنچی ادامه داد

 .راهکار دریافت کنیم

تواند جزو این  زمینی می شود و محصول سیب اگر محصولی وضعیت خوبی داشته باشد، صادراتی تلقی می: وی تصریح کرد

 .محصوالت باشد

رتی که باید ساالنه مقداری زمینی مداوم نیست، در صو متأسفانه صادرات سیب: رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق همدان یادآور شد

 .را برای صادرات هزینه کنیم

شود؛ یعنی توس  مرزنشینان از کشور خارج  وری انجام می صورت پیله زمینی در حال حاضر به صادرات سیب: سوزنچی تأکید کرد

 .برخوردار شوند برداری و صادرکنندگان شود، در صورتی که باید ساختاری برای آن تعریف شود تا از مزایای آن بهره می

 .زمینی بدون ساختار و هر زمانی که تولید مازاد باشد انجام شود، صادرات معنایی ندارد اگر صادرات سیب: وی اظهار داشت

دلیل نبود  هزار هکتار بود که به ٠8زمینی در همدان  سطح زیر کشت سیب: سوزنچی درباره سطح زیر کشت در سال جاری گفت

 .اهش یافته استهزار هکتار ک ٠8آب به 

 شود زمینی همدان می سیر، موسیر و کلزا جایگزین سیب

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان محصوالتی چون سیر، موسیر و کلزا را 

موسیر و کلزا به آب کمتری بر است، اما محصوالتی چون سیر،  زمینی آب سیب: زمینی همدان برشمرد و افزود های سیب جایگزین

 .نیاز دارند
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کاران مناطق  زمینی شد، اما در حال حاضر سیب استان کشور کشت می ٠٤زمینی در  در گذشته تنها سیب: وی خاطرنشان کرد

ت ها همچون کرمانشاه، بوشهر، سیستان و بلوچستان و خراسان شمالی نیز اقدام به کش اند و در برخی استان کشت را تغییر داده

 .کنند زمینی می سیب

هزار هکتاری دارد، اما  ٠8١زمینی کاهش نیافته است و آمارها نشان از سطح  سطح زیر کشت کلی سیب: سوزنچی ادامه داد

 .تن رسیده است ٤١طور میانگین به  تن به ٠١از ... عملکردها با استفاده از بذور سالم، کودهای مناسب و

شود و در فصل حاضر  ماه انجام می شود؛ کشت پاییزه در اسفند و فروردین دو بار کشت می زمینی سیب: وی در پایان تصریح کرد

 .شود برداشت رو به اتمام است و کشت بهاره در بهار کشت و در پاییز برداشت می

و تأمین زمینی در سال قبل، امسال کشاورزان برای تولید  دلیل کاهش قیمت محصول سیب شود که به بینی می گفتنی است، پیش

موقع و  های دولت در صادرات به های کاشت دچار مشکل باشند و سطح زیر کشت از کاهش برخوردار باشد، اما کمک هزینه

 ./های صادراتی خواهد توانست سطح ثابتی را برای این محصول رقم بزند حمایت

/news/fa/ir.iana.www//:http٣٣٠٠,D%/8%B١%D8%A,%D8% 
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 سیب زمینی
 خبرنگاران جوان - 1۹۳۱شهریور  ۷1: تاریخ

  گالیه های سیب زمینی کاران به جایی نرسیدگالیه های سیب زمینی کاران به جایی نرسید

بازار وضعیت تولیدکنندگان سیب زمینی به سبب کاهش قیمت محصول در : رئیس هیئت مدیره انجمن سیب زمینی کاران گفت

 .مساعد نیست و این امر گالیه های سیب زمینی کاران را به همراه داشته است

اقتصادی باشگاه گروه صنعت، تجارت و کشاورزی رحیم نیازی رئیس هیئت مدیره انجمن سیب زمینی کاران در گفتگو با خبرنگار 

وضعیت تولیدکنندگان سیب زمینی به سبب کاهش قیمت : با اشاره به وضعیت تولید سیب زمینی اظهار داشت خبرنگاران جوان،

 .محصول در بازار مساعد نیست که همواره این امر طی سال های گذشته زیان سیب زمینی کاران را به همراه داشته است

به سبب عدم کشش بازار و ورود  تومان است ، این درحالیست که  8١١الی  ١١,ه هر کیلو سیب زمینی قیمت تمام شد: وی افزود

 .محصول با قیمت هایی کمتر از این رقم در بازار به فروش رسیده است سیب زمینی های نو از برخی مناطق، 

با توجه به خشکسالی های اخیر اروپا : کرد و گفت نیازی با اشاره به شرای  مناسب تولید و وضعیت نامناسب قیمت دربازار انتقاد

،امیدواریم که با افزایش صادرات و مصرف محصول در داخل قیمت سیب زمینی به تعادل برسد به طوریکه زیان های اخیر 

شوق از دولت تقاضای تخصیص مجدد م: رئیس هیئت مدیره انجمن سیب زمینی کاران ادامه داد .تولیدکنندگان را جبران نماید

تومان را داریم چرا که این امر در مرتفع شدن زیان سیب زمینی کاران و تعادل قیمت  ٠١١های صادراتی به ازای هر کیلو حداقل 

گفتنی است که اگر امسال مجددا ضرر و زیان کشاورزان و داستان امحا تکرار شود قطعا برای سال زراعی آینده .تاثیر بسزایی دارد

 .دچار بحران خواهیم شد

/news/fa/ir.yjc.www//:http١,٣١٠٤٠D%AF%DA%/٠%8٤ 
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  شیالتشیالت
 خبرنگاران جوان - 1۹۳۱شهریور  ۷۰: تاریخ

  ماهی قزل آال بی رقیب در دنیاماهی قزل آال بی رقیب در دنیا/ / پروژه در هفته دولتپروژه در هفته دولت  ۴0۴0بهره برداری بهره برداری 

میلیارد تومان در هفته دولت افتتاح و به بهره بردار می  ,٠٠پروژه شیالت با سرمایه گذاری بالغ  ٠١: رئیس سازمان شیالت گفت

حسن صالحی رئیس سازمان شیالت در  جواناقتصادی باشگاه خبرنگاران  گروه صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار به گزارش.رسد

میلیارد  ,٠٠پروژه شیالت با سرمایه گذاری بالغ  ٠١بخش شیالت و آبزیان سراسر کشور  در: نشست خبری امروز اظهار داشت

  .تومان در هفته دولت افتتاح و به بهره بردار می رسد

هزار تنی تولید و  ٠٤م و غیر مستقیم در کشور افزایش ظرفیت اشتغال مستقی ١١١این پروژه ها ضمن ایجاد دو هزار و : وی افزود 

  .خواهد داشت میلیون تنی تکثیر را به همراه  8بیش از 

درصد  ١١میلیون تن رسید که این میزان  ٠سال گذشته مجموع تولید آبزیان به مرز : صالحی در خصوص میزان تولید آبزیان گفت 

  .درصد آبزی پروری بوده است ٤١ایی عمان و از طریق صید دریاهای خلیج فارس و دری

درصد تولید  8١در بخش آبزی پروری ماهی های گرم آبی و سرد آبی جایگاه ویژه ای دارند، به طوری که بیش از  گفتنی است که 

روند افزایشی رئیس سازمان شیالت با بیان اینکه تولید خاویار طی سال های اخیر  . به قزل آال و کپور ماهیان اختصاص دارد

سال گذشته تولید خاویار پرورشی نزدیک دو تن بوده که بیش از یک تن آن به کشورهای هدف صادر شده و انتظار : داشته، گفت

معاون وزیر جهاد  . رود با ادامه این روند به سمت و سوی جایگزین شدن خاویار پرورشی به خاویار دریایی حرکت کنیم می

میلیون دالر  ٣١١سال گذشته مجموع صادرات محصوالت شیالتی : محصوالت شیالتی عنوان کردکشاورزی در خصوص صادرات 

میلیون دالر بوده که این امر بیانگر تراز مثبت تجاری بخش شیالت  ٠١١و این در حالیست که واردات آبزیان تنها  ارز آوری داشته 

حدودیت آب شیرین دریاها پرورش ماهی در قفس را در دستور با توجه به م: وی در خصوص پرورش ماهی در قفس ادامه داد. است

گفتنی است که مجموع تولید ماهی در قفس سال  . کار خود قرار داده ایم و بدین منظور مشاوران با تجربه ای آغاز به کار کرده اند

رود که در پایان برنامه ششم  می و انتظار هزار تنی در نظر گرفته شده  ٠١تن بوده که امسال هدف گذاری  ١١١هزار و  ٣گذشته 

 .هزار تن ماهی در قفس تولید شود ٠١١نیز 

  کاهش واردات تخم چشم زده ماهی قزل آال 

به  طی سال های گذشته واردات تخم چشم زده : صالحی با اشاره به تکثیر تخم چشم زده ماهی قزل آال در کشور اظهار داشت

وارد کرده که طی یک برنامه پنج ساله کاهش واردات  زل آال خساراتی قابل توجهی آن به پرورش دهندگان ق VHS همراه بیماری

 .آغاز شده است آن را در دستور کار خود قرار داده ایم و به این منظور کار اصالح نژادی 

خم چشم ت میلیون قطعه ١,ماهه سال جاری  ٤میلیون و در  ٠١١در سال گذشته : رئیس سازمان شیالت در ادامه یادآور شد

 .به کشور وارد شده است زده

سال آینده  ٠١بر اساس گزارش سازمان خواربار جهانی بیشترین رشد آبزی پروری در : وی در خصوص ماهیان تیالپیا اظهار داشت

رفه گفتنی است علی رغم افزایش تع. را تیالپیا به خود اختصاص خواهد داد ،چرا که تقاضای بسیاری در دنیا برای آن وجود دارد

واردات تیالپیا تقاضا برای این محصول بسیار باالست و الزم است در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی با تولید این محصول در کشور 

 . از واردات آن جلوگیری به عمل آوریم

 بیماری لکه سفید تولید را نابود کرد  

http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
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ه سفید سال گذشته خسارات جبران ناپذیری را به بیماری لک: رئیس سازمان شیالت در خصوص بیماری لکه سفید عنوان کرد

 . هزار تن رسید ٠8هزار تن میگو به  ٣١پرورش دهندگان وارد کرد به طوریکه پیش بینی تولید از 

سازمان شیالت : وی با بیان اینکه پیگیر دریافت خسارت پرورش دهندگان و صندوق بیمه محصوالت کشاورزی هستیم، یادآور شد 

و  خسارت تولید کنندگان است و بدین منظور جلسات متعددی با صندوق بیمه محصوالت کشاورزی برگزار شده پیگیر دریافت 

توافقاتی در این خصوص صورت گرفته به گونه ای که بالفاصله پس از تامین اعتبارات صندوق بیمه اولویت اول با پرورش دهندگان 

خوشبختانه تا این لحظه خسارت بیماری لکه سفید به : تصریح کردصالحی در خصوص وضعیت کنونی مزارع میگو  .میگو است

 . هزار تن میگو محقق شوند ٠١مزارع بسیار ناچیز بوده که امیدواریم این روند تا پایان فصل برداشت ادامه یابد تا تولید بیش از 

/news/fa/ir.yjc.www//:http ١,١١١,٣D%/8%A8%D٠% 
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 شیالت
 ایرنا1۹۳5 ۷۹6۷661۹۳5: تاریخ خبر

  میلیون دالری آبزیان از مازندران میلیون دالری آبزیان از مازندران   ۹5۹5هدف گذاری صادرات هدف گذاری صادرات 

به میلیون دالر آبزی  ۹5این استان امسال برای صادرات بیش از: مدیرکل شیالت مازندران گفت -ایرنا -ساری

 . کشورهای اروپایی و آسیای میانه هدفگذاری کرده است

سال : حسینعلی خوشباور رستمی چهارشنبه در حاشیه افتتاح یک مزرعه پرورش ماهی در آمل در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود

خوراک آبزیان به کشورهای هزار تن محصوالت شیالتی شامل انواع ماهی پرورشی به عراق و اقلیم کردستان عراق،  ٠گذشته حدود 

با توسعه : وی ادامه داد.آسیای مرکزی و میانه، خاویار به کشورهای فرانسه و انگلستان و کیلکای منجمد به ترکمنستان صادر شد

مراکز مهم تولیدی فرآورده های شیالتی و استقبال و رضایت مندی سایر کشورها، پیش بینی می شود حجم صادرات و ارزش ریالی 

مدیرکل شیالت مازندران ظرفیت تولید انواع آبزیان پرورشی و دریایی .رده های آبزیان و شیالتی مازندران امسال افزایش یابدفرآو

مزرعه پرورش ماهی سردآبی و  ٣١١این میزان تولید از سه هزار و : هزار تن اعالم کرد و گفت,8در این استان را هم اکنون بیش از 

با افزایش ظرفیت تولید مراکز پرورشی آبزیان در : وی افزود.در دریا در فصل ماهیگیری انجام می شودگرم آبی استان و نیز صید 

رستمی ارزش ریالی و گردش مالی تولید و .هزار تن خواهد رسید ٠١مازندران، تولید این محصوالت نیز امسال در استان به حدود 

نفر در مازندران در فرآیند  ٣١١هزار و  ٠٠: میلیارد ریال اعالم کرد و گفت هزار ,صادرات آبزیان مازندران در سال گذشته را حدود 

توسعه پرورش ماهی درقفسمدیرکل شیالت مازندران طرح پرورش ماهی در قفس .** تولیدی فرآورده های شیالتی فعالیت دارند

محی  های محصور بویژه پرورش ماهی در این طرح در :های دریایی را از جمله اولویت های عمده شیالتی استان برشمرد و افزود

قفس های دریایی به عنوان یک صنعت جدید از چند سال پیش مورد نظر قرار گرفته و در حال حاضر نیز از رشد چشمگیری به 

وی بهره برداری مناسب از منابع آب های طبیعی، تولید گوشت با کیفیت، بی .عنوان فناوری جدید در عرصه تولید برخوردار است

نیازی به تأمین آب الزم و مناسب جهت پرورش گونه مورد نظر، تولید مناسب در مقایسه با دیگر روش ها و مدیریت آسان تر را از 

رستمی با بیان اینکه مازندران در بخش پرورش ماهی در قفس رتبه نخست را در کشور .مزیت های پرورش ماهی در قفس برشمرد

در برنامه های سه : وی ابراز امیدواری کرد.ه قفس دارای مجوز در استان راه اندازی شده استحلق ١١تاکنون بیش از : دارد، گفت

 .حلقه افزایش یابد ١١١ساله که ازسال گذشته آغاز شده، تعداد این قفس در دریای مازندران به حدود 

/News/fa/ir.irna.www//:http٠٠١٠١٠٠8/ 
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 شیالت
 فارس - ۳۱6۷۰6۷۰:  تاریخ

  شود شود   روسیه مشتری پایه ثابت میگو و ماهی ایران میروسیه مشتری پایه ثابت میگو و ماهی ایران می/ / ۴۹۴۹میلیون دالر آبزی در سال میلیون دالر آبزی در سال   305305صدور صدور 
ها قرار است تا در مناطق انزلی، قشم و آستارا برای پرورش انواع آبزیان  طی تفاهم با روس: رئیس سازمان شیالت ایران گفت

 . هزار تن انواع آبزیان به روسیه صادر شود ١کنیم امسال  بینی می گذاری شود و پیش سرمایه

، حسن صالحی امروز در نشست خبری که به مناسبت هفته دولت در این سازمان خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

ای که  نامه بر اساس تفاهم: ن سازمان در عرصه پرورش میگو، ماهی و صادرات آبزیان اشاره کرد و گفتهای ای برگزار شد، به فعالیت

مزرعه سرپوشیده آغاز کنیم و بچه ماهی مورد نیاز  ٠١، قرار است تا پرورش ماهی تیالپیا را در  با سازمان محی  زیست برقرار شده

 .شود واردات تأمین میمرکز از محل تولید مرکز تحقیقات بافت و  ٠١این 

ما نگرانی زیادی : خاطرنشان کرد  شود، جنسی در مرکز تحقیقاتی یزد تولید می وی با اشاره به اینکه اکنون تیالپیا به صورت تک

برای رها شدن این گونه ماهی در مناطق شمالی کشور نداریم و اما در استان خوزستان نگران ورود تیالپیا در منطقه اروند هستیم 

  .ه ممکن است زیست سایر گونه آبزیان را به ویژه در کرخه و کارون به خطر بیندازدک

پروژه مورد  ٠١: رسد، اشاره کرد و گفت برداری می هایی که در هفته دولت به بهره رئیس سازمان شیالت ایران همچنین به پروژه

گذاری در این حوزه شده  میلیارد تومان سرمایه ٠٣١و  شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کرده ٠١١١برداری قرار گرفته که  بهره

با : صالحی همچنین از ایجاد رقابت بین صادرکنندگان کشورهای مختلف در حوزه صادرات شیالت و آبزیان، خبر داد و افزود.است

به روسیه صادر شود که میگو ، ماهی هزار تن از آبزیان ایران  ١ای که بین ایران و روسیه اتفاق افتاده قرار است، تا  نامه امضای تفاهم

 .آال و تن ماهی از جمله آنهاست کنسرو، قزل

ها  گذاری خارجی در این بخش هستیم که به عنوان مثال روس که پس از اجرای برجام شاهد افزایش سرمایه: وی این را هم گفت

ته ماهی گیری روسیه باید آن را تأیید کرده تا این اند که کمی گذاری در این بخش در آستارا و قشم پیشنهاداتی داده برای سرمایه

رئیس سازمان شیالت ایران همچنین از همکاری مشترک یک شرکت روسی و ایرانی برای پرورش آبزیان در .طرح عملیاتی شود

گرفته که در مذاکراتی با چین، کره جنوبی، تایلند، فرانسه و نروژ در بخش شیالت صورت : منطقه آزاد انزلی خبر داد و افزود

  .شود های بیشتر برقرار می نامه همکاری با کشور چین برای پروژه نمایشگاه شیالت نیز تفاهم

این ماهی در : صالحی در مورد تولید ماهی تیالپیا با اشاره به گسترش مصرف این محصول در کشورهای مختلف خاطرنشان کرد

شود و مصرف این نوع ماهی در کشور ما حتی با افزایش تعرفه  ده میکشورهای مختلف اروپایی، آمریکایی و آسیایی پرورش دا

 .واردات همچنان رو به افزایش است

هزار تن رسیده بود، اما به دلیل  ٠١اشاره کرد که به  ٠٣وی در مورد تولید و پرورش میگو نیز به آمار پرورش این محصول در سال 

 .هزار تن برسد ٠١رود، امسال این رقم به  کاهش یابد و امید میهزار تن  ٠8به  ٠٤وجود بیماری لکه سفید در سال 

میلیون دالر  ٣١١سال گذشته انواع آبزیان را به کشورهای ویتنام، چین، عراق و امارات به ارزش : رئیس سازمان شیالت ایران گفت

 .ایم هزار تن صادر کرده 8١و معادل 

شود  بینی می در سال جاری پیش: ر حوزه شیالت به چه سطحی رسیده، گفتصالحی در پاسخ به اینکه صادرات ایران به روسیه د

ایم،  درصد به صورت مستقیم به روسیه صادر کرده ٣١هزار تن از آبزیان ایران به این کشور صادر شود و در سال گذشته نیز  ١که 

 .درصد از طریق کشورهای اوراسیا بوده است ١,اما 

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http٠٣٠١١١١,١١٠١8٠ 
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 شیالت
 آیانا - 1۹۳۱شهریور  ۷1: تاریخ

  سفید میگو پس از بوشهر به خوزستان رسیدسفید میگو پس از بوشهر به خوزستان رسید  آلودگی بیماری لکهآلودگی بیماری لکه

با عملیات کنترلی بیماری در بوشهر تحت کنترل سفید میگو در مزارع بوشهر و خوزستان گزارش شده،  با وجود آنکه بیماری لکه

 .است و در خوزستان نیز اقدامات بهداشتی در حال انجام است

سفید میگو در مزارع بوشهر و خوزستان گزارش شده، با عملیات کنترلی بیماری در بوشهر  با وجود آنکه بیماری لکه

 .نجام استتحت کنترل است و در خوزستان نیز اقدامات بهداشتی در حال ا

ای است  فصل برداشت میگو دو هفته: وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت مدیرکل میگوی سازمان شیالت ایران امروز در گفت

 .رسیم که در استان سیستان و بلوچستان آغاز شده و تا شهریورماه سال جاری به اوج برداشت می

حت کنترل درآمده، اما با سرد شدن هوا ممکن است موج بعدی آغاز شود؛ بنابراین در استان بوشهر بیماری ت: وحید معدنی افزود

 .برداشت باید حداکثر تا پایان مهرماه انجام شود

های کافی و  میگوهای ریخته شده و نبود نظارت کاهش دما و یک سری از عوامل همچون ضعیف بودن بچه: وی خاطرنشان کرد

 .ای به مزرعه دیگر گسترش یابد سفید از مزرعه مدیریتی ،باعث می شود بیماری لکه

روزگی، عملیات امحاء و ضدعفونی با  ٤١میگوها تا  های بهداشتی در صورت بیماری بچه بر اساس دستورالعمل: معدنی ادامه داد

 .های الزم را خواهند کرد شود و پس از آن نیز ناظران مزارع توصیه های سازمان دامپزشکی کشور، انجام می کمک

سازی و  دلیل کمبود بودجه برخی الزاماتی که باید از سوی سازمان دامپزشکی کشوربرای معدوم متأسفانه به: وی تصریح کرد

 .رو شدند دهندگان با مشکالت روبه شد، اجرایی نشد و برخی پرورش عملیات ضدعفونی انجام می

 دامپزشکی علت شیوع بیماری را اعالم کند

سازمان شیالت ایران با ارسال چندین نامه از سازمان دامپزشکی درخواست کرده : شیالت ایران یادآور شدمدیرکل میگوی سازمان 

 .های پرورشی را اعالم کند، اما هنوز پاسخی دریافت نشده است که علت آلودگی سایت

 .و اقدامی انجام دادسفید میگ توان برای مقابله با بیماری لکه تا زمانی که علت مشخص نشود نمی: معدنی تأکید کرد

بینی  تواند باعث ایجاد شوک شده و بر میزان تولید تأثیر بگذارد، اما مطابق برنامه، پیش گرم و سرد شدن هوا می: وی اظهار داشت

 .هزار تن میگو در کشور تولید شود ,٠تا  ٠١شود  می

هزار هکتار در سه استان هرمزگان، سیستان و  فتدرصدی، سطح زیر کشت به بیش از ه ٠١امسال با افزایش : معدنی در پایان گفت

 .هزار تن نیز برداشت انجام شده است صورت موردی یک بلوچستان و گلستان رسید که به

کس پاسخگو نیست و صندوق بیمه  چرخد، اما هیچ سفید میگو استان به استان می گفتنی است، در سال جاری بیماری لکه

بات سال گذشته میگوکاران را پرداخت نکرده و بالتکلیفی و ناامیدی در بین این قشر موج محصوالت کشاورزی نیز همچنان مطال

 ./زند می

/news/fa/ir.iana.www//:http٣٣١88D%/8%A٠%D٠%8٤% 
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 شیالت
 آیانا - 1۹۳۱شهریور  ۷۰: تاریخ

هزار تن ماهی در هزار تن ماهی در   255255تولید تولید / / میلیارد تومان در هفته دولتمیلیارد تومان در هفته دولت  035035شیالتی با اعتبار شیالتی با اعتبار پروژه پروژه   ۴0۴0افتتاح افتتاح 

  قفس تا پایان برنامه ششم توسعهقفس تا پایان برنامه ششم توسعه

هزار تن به آبزیان در کشور در سراسر  ٠٤میلیارد تومانی برای افزایش تولید  ٠٣١پروژه شیالتی با اعتباری  ٠١در ایام هفته دولت 

 .رسد برداری می کشور به بهره

هزار تن به آبزیان در کشور  0۹میلیارد تومانی برای افزایش تولید  035پروژه شیالتی با اعتباری  ۴0ایام هفته دولت در 

 .رسد برداری می در سراسر کشور به بهره

: تای مطبوعاتی به مناسبت هفته دولت با اعالم این خبر گف معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان شیالت ایران در مصاحبه

هزار تن آبزی و بیش از هشت  ٠٤نفر و افزایش بیش از  ١١١زایی برای دوهزار و  پروژه شیالتی با اشتغال ٠١در ایام هفته دولت 

 .رسد برداری می های مختلف کشور به بهره میلیون قطعه آبزی تکثیری در استان

درصد آن آورده بخش  ٤١گذاری شده که  ان سرمایهمیلیارد توم ٠٣١برای افتتاح این تعداد پروژه، حدود : حسن صالحی افزود

 .درصد تسهیالت بانکی و بودجه دولتی است ١١خصوصی و 

درصد از  ٤١درصد آن از طریق دریاها و  ١١: وی میزان تولید آبزیان در سال گذشته را یک میلیون تن برشمرد و خاطرنشان کرد

میزان : شود، ادامه داد درصد آبزیان پرورشی در کشور تولید می 8١ش از صالحی با اعالم اینکه بی.پروری محقق شد های آبزی روش

 .میلیون دالر رسید ١١های صادراتی به بیش از  ای که ارزش محموله گونه ای در سال گذشته رسید؛ به صادرات به رکورد تازه

میلیون دالر بود که تراز مناسبی  ٠١١میلیون دالر و سرجمع واردات  ٣١١سرجمع صادرات در سالی که گذشت : وی تصریح کرد

 .بیش از یک تن آن راهی بازارهای صادراتی شد: صالحی از تولید دو تن خاویار پرورشی در کشور خبر داد و یادآور شد.رقم زده شد

 03۴۹تن ماهی در قفس در سال  3255تولید 

در سال جاری : تن ماهی در قفس در سالی که گذشت خبر داد و تأکید کرد ١١١هزار و  معاون وزیر جهاد کشاورزی از تولید سه

هزار تنی  ٠١١گذاری شده است و برای سال پایانی برنامه ششم توسعه امیدواریم تولید  هزار تن آبزی در قفس هدف ٠١تولید 

آال افزایش  را در ماهیان قزل VHSزده آلوده، بیماری  که در سال گذشته واردات تخم چشمبا وجود آن: وی اظهار داشت.محقق شود

 .داد، در برنامه پنج ساله کاهش واردات و اصالح نژاد کپورماهیان در دستور کار است

یم سهم تولید مزرعه پرورشی ماهی خاویاری در کشور وجود دارد و امیدواریم که بتوان 8١در حال حاضر : صالحی همچنین گفت

 .گونه از آبزیان را افزایش دهیم این

امیدواریم که : نامه پنج کشور عضو حاشیه دریای خزر در زمینه افزایش تولید ماهیان خاویاری خبر داد و افزود وی از اجرای موافقت

 .های شمالی کشور عملیاتی کنیم گونه با ارزش را در آب بتوانیم احیای این

/news/fa/ir.iana.www//:http٣٣8٠٤D%/8%A,%D٠%8٠%D8% 
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 شیالت
 آیانا - 1۹۳۱شهریور  ۷۰: تاریخ

  //در گروه دام و شیالت، ضریب مکانیزاسیون نداریمدر گروه دام و شیالت، ضریب مکانیزاسیون نداریم/ / تنی ماهی تنها با یک اپراتورتنی ماهی تنها با یک اپراتور  055055مدیریت مزرعه مدیریت مزرعه 

  بهانه افزایش بیکاری، مکانیزاسیون را نادیده گرفتبهانه افزایش بیکاری، مکانیزاسیون را نادیده گرفتنباید به نباید به 

وگویی تفصیلی  زاده، رئیس گروه مکانیزاسیون دام و شیالت مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی در گفت مقصود دهقان

یون کمتر از تراکتور، های موجود مکانیزاسیون در حوزه دام و شیالت که در مباحث مکانیزاس ها و ظرفیت با ایانا به شرح چالش

 .گیرد، پرداخت ها قرار می مورد توجه رسانه... کمباین و

تاکنون سه دستگاه هیترجت، هواکش و فیدرمیکسر در دام و طیور در داخل کشور تست شده و برای آنها گواهی * 

 شود آزمون صادر می

صنعتی خود را به سپراتور مجهز کنند و تر واحدهای  سازمان محیط زیست به گاوداران مهلت داده هرچه سریع* 

 درصدی استفاده کنند 02متقاضیان با مراجعه به سایت مرکز و انتخاب دستگاه مورد نظر، از تسهیالت 

موفق به اخذ گواهی شده که ( جداکننده ذرات فیزیکی معلق در آب)فیلتر  در بخش شیالت نیز تنها دستگاه درام* 

 هواده و همچنین اتوماسیون صنعتی مرغداری نیز در این گروه قرار خواهد گرفتالبته در آینده نزدیک، سیستم 

صورت ناگهانی در یک گوشه  صورت دستی انجام شده و کارگر غذا را به غذادهی در تمام مزارع میگوی ایران به* 

 وها غذا نرسدریزد؛ بنابراین دپوی غذا تنها در یک قسمت آب ایجاد شده و ممکن است به برخی میگ استخر، می

 :فخر وحید زندی -( ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران 

های  از میان تکنولوژی. است( کاربرد فناوری مناسب در فرایند تولید)های تولید، مکانیزاسیون  مؤثرترین حلقه در کاهش هزینه"

امروز با توجه به . کشاورزی داشته استمدرن کشاورزی در کشورهای در حال توسعه، مکانیزاسیون بیشترین نقش را در پیشرفت 

های ضروری در کشاورزی هستند و بدون آنها تولید باکیفیت و کمیت باال  آالت مختلف کشاورزی از نهاده نیاز شدید به غذا، ماشین

کود و آبیاری بوده و این شده،  هایی مانند بذور اصالح تر از نهاده باید توجه داشت که تأثیر این نهاده بسیار گسترده. پذیر نیست امکان

این جمالتی بود که هنگام ورود به مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد  ".شوند تنهایی باعث افزایش عملکرد نمی موارد به

تواند عاملی مهم در تعدیل  از حق که نگذریم، موضوع مکانیزاسیون، یکی از مواردی است که می. کشاورزی به چشمم خورد

دهد که مکانیزه  های قبل تاکنون، نشان می ل روزانه تولیدکنندگان باشد، اما شرح وقایع و تاریخ وزارتخانه از دورهمشکالت و مسائ

گان این عرصه، کمتر به مدرن  پیشه ها و مزارع، بیش از واحدهای تولیدی دام، طیور و آبزیان مورد توجه بوده و سیاست کردن باغ

زاده، رئیس گروه  به همین منظور، خبرگزاری ایانا با مقصود دهقان. اند های پرورشی نظر انداختهها و استخر ها، سالن کردن دامداری

 .خوانید وگویی انجام داد که در ادامه می مکانیزاسیون دام و شیالت مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی گفت

 کز از کجا به کجا رسیده است؟کنید؟ این مر وضعیت مکانیزاسیون در کشور را چگونه ارزیابی می

ریزی شد که دبیر  خورشیدی و در زمان دوره قبلی صدارت مهندس حجتی پایه 8٠کارگروه ویژه مکانیزاسیون کشاورزی در سال 

های قابل توجهی برای پیشرفت این بخش از کشاورزی که  در آن هنگام، فعالیت. این کارگروه، رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون بود

وری است، صورت گرفت، اما در همان زمان نیز، گروه دام و شیالت نسبت به  های اصلی و مؤثر در ارتقای بهره ق یکی از شاخهبه ح

سپس در وقفه هشت ساله دو دولت . زراعت و باغبانی، کمتر مورد توجه بود و آنچنان که باید و شاید نتوانست راه به جایی ببرد

ور کلی، فراموش شد و گویا چنین بخشی در وزارتخانه وجود ندارد، اما از آغاز دولت یازدهم و حضور ط قبلی، جایگاه مکانیزاسیون به
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در مجموع، افزایش تولید در سه . دوباره مهندس حجتی در بخش کشاورزی، احیای مجدد مکانیزاسیون در وزارتخانه رقم خورد

جایگاه مکانیزاسیون در افزایش تولید، به . وری ی دام و ارتقای بهرهنژاد و ژنتیک، خوراک مناسب برا افتد؛ اصالح مقوله اتفاق می

نکته اینجاست که ما در تامین منابع مختلف ازجمله آب و خاک برای . شود وری مربوط می سومین بخش یعنی ارتقای بهره

نژاد اجازه  تیک و اصالحهای زمانی و ابزاری برای ارتقای ژن همچنین محدودیت. دسترسی به خوراک بیشتر در مضیقه هستیم

وری است آن هم با استفاده  ترین مسیر برای رسیدن به هدف، ارتقای بهره دهد؛ بنابراین نزدیک پیشرفت سریع در این زمینه را نمی

به . دشون دلیل سختی کار و سود نسبتاً پایین، هر روز از کشاورزی دورتر و دورتر می اکنون نیروهای انسانی به هم. از مکانیزاسیون

ها و ابزارها به بخش دریغ  همین دلیل مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی وزارتخانه، از هیچ تالشی برای ورود جدیدترین ماشین

متأسفانه در پرورش دام، واحدهای سنتی فراوانی وجود دارد که . های آن گروه دام و شیالت است کند که ازجمله یکی از اولویت نمی

طوری که بخش خصوصی در این قسمت از  به. تر است البته این موضوع در زیرمجموعه طیور امیدوارکننده. هنوز باید رشد کند

 .دولتی جلوتر است

ها و مزارع پرورش ماهی پیشی  دهندگان طیور در کشور، از دامداری دلیل این اختالف چیست؟ یعنی چرا باید پرورش

های مکانیزه  ترین ماشین دهندگان دام سنگین حتی از قدیمی شعنوان مثال، بیشتر پرور بگیرند، در حالی که به

 محروم هستند؟

تر آنها باشد که توانستند خالءها و ابزارهای جدید را  شاید یکی از دالیل آن کوچک بودن واحدهای طیور و سودآوری بیشتر و سریع

کم به  ای این صنعت را شتاب داد و این موضوع کمهایی، سرعت پیشرفت و ارتق اتفاقاً ورود چنین دستگاه. زودتر شناسایی کنند

آالت  برداران سرعت کمتری در استفاده از ماشین ها، بهره اما در دام سنگین به خاطر باال بودن هزینه. تمام بخش تسری پیدا کرد

همین مشکالت به چشم  در بخش شیالت هم تقریباً. شود بنابراین نیاز به حمایت از بخش دام، به شدت احساس می. روز دارند به

تنی  ٠١١این در حالی است که مثالً در کشور کانادا یک مجموعه . اند خورد و فعاالن همیشه به ژنتیک و خوراک توجه کرده می

 .شود، اما در ایران هنوز مزارع دو تا پنج تنی حداقل دارای سه کارگر هستند پرورش ماهی، تنها توس  یک اپراتور مدیریت می

آالت دنیا مجهز شوند، امری بسیار پسندیده و مطلوب  ترین ابزارها و ماشین دهای تولیدی به آخرین و مدرناینکه واح

اندازد؟ زیرا با ورود هر دستگاه جدیدی، حداقل دو یا سه کارگر، شغل  است، اما آیا چنین اتفاقی اشتغال را به خطر نمی

 .دهند خود را از دست می

. این ابداً با منطق علمی جور نیست. کاری، مقوله مکانیزاسیون و ورود تجهیزات نوین را کنار بگذاریمدلیل افزایش بی ما نباید به

. کند های متنوعی برای جایگزینی اشتغال دارد و تا آنجا که بتواند در کاهش بیکاری تالش می هرچند وزارتخانه نیز راهکارها و پاسخ

ن ببینیم و به بهانه به خطر نیفتادن اشتغال، تجهیزات نوین را نادیده نگیریم؛ زیرا به هر ترتیب، ما باید اشتغال را در سطح کال

تواند جوابگوی نیاز غذایی  تأمین امنیت غذایی به عهده وزارت جهاد کشاورزی است و این نهاد نیز بدون مکانیزه کردن تولید، نمی

های مکانیکی نوین، بسیار بیشتر از آن است  کرد مزایای دستگاه توان ادعا مردم باشد، اما گذشته از همه این مسائل، به جرأت می

عنوان مثال، دستگاه سپراتور که  به. فرسا نادیده بگیرد دلیل از بین بردن تعدادی مشاغل سخت و طاقت که کسی بخواهد آنها را به

ها معضل  ی از مشکالت اساسی گاوداریاز آنجا که معموالً یک. نهایت کارآمد و مؤثر است و همچنین مناسب برای محی  زیست بی

کند  ای به نام کود تولید می آوری و خشک کردن فضوالت و کاهش بار میکروبی آن، ماده آوری فضوالت است، سپراتور با جمع جمع

رای آبیاری از طرفی آب تولید شده هم بعد از تصفیه ب. ها از آن استفاده کرد توان در کوددهی فضای سبز یا بستر زیرین دام که می

پزند و در آخر کار، پودر خالص و  ها را درون آن می شده در مرغداری های تلف یا دیگ پخت ضایعات که الشه. مناسب خواهد بود
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ها  این در حالی است که پیش از اختراع این دستگاه، الشه. آید که در خوراک دام قابل استفاده است عاری از میکروبی به دست می

به هر حال، اکنون واحدهایی در ایران وجود دارند که از . های دیگر وجود داشت و امکان انتشار آلودگی به بخش سوزاندند را می

به بازار عرضه شده که اکسیژن خالص را  "مولد اکسیژن"در بخش شیالت نیز دستگاهی به نام . برند های گفته شده بهره می دستگاه

در صورتی که قبل از آن، . وان با وجود مولد اکسیژن، تراکم را تا چندین برابر افزایش دادت کند؛ بنابراین می به داخل آب هدایت می

ناگفته نماند که بسیاری از آنها تا چند سال . کردند که در میزان تولید محدودیت ایجاد کرده بود استفاده می "هواده"برداران از  بهره

 .شود که در بیشتر موارد قابل رقابت با نوع خارجی است یرانی نیز در بازار یافت میهای ا قبل، وارداتی بودند، اما در حال حاضر نمونه

 برداران از این سه دستگاهی که نام بردید، چگونه بوده است؟ میزان استقبال بهره

رید آن دارند، کنند یا تمایل زیادی به خ دیگ پخت در بخش طیور کامالً شناخته شده و بیشتر تولیدکنندگان یا از آن استفاده می

این . شود هنوز احتیاج به تبلیغ و ترویج در آن احساس می( میلیون تومان ٠١١حدود )اما سپراتور به واسطه قیمت باالیی که دارد 

تر واحدهای  ای است که اتفاقاً سازمان محی  زیست هم روی آن انگشت گذاشته و به گاوداران مهلت داده که هرچه سریع مسئله

توانند با مراجعه به سایت مرکز و انتخاب دستگاه مورد نظر، از تسهیالت  البته متقاضیان می. به سپراتور مجهز کنند صنعتی خود را

در مورد مولد اکسیژن باید گفت که استقبال به نسبت قابل توجه بوده و سال گذشته مقدار زیادی از آن . درصدی استفاده کنند ٠١

 .تبرداران خریداری شده اس توس  بهره

 .کمی از خطوط اعتباری برای ما توضیح دهید

خ  یک با مبلغ . کند های جدید و مدرن از چهار خ  اعتباری استفاده می مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی، برای ورود دستگاه

لیارد تومان اعتبار، می ٠١١هزار و  هزار میلیارد تومان و خ  چهار، یک میلیارد تومان، خ  سه یک 8١١میلیارد تومان، خ  دو  ١١,

سال گذشته اعتباری که به بخش دام و شیالت تخصیص داده شد، چهار درصد کل این . آماده ارائه تسهیالت به متقاضیان است

. درصد اعتبار از خ  چهار شده است ٠١اکنون نیز این بخش مشمول افزایش سهمیه به . میلیارد تومان ,٣مقدار بود؛ یعنی حدود 

البته قسمتی از آن به یارانه تبدیل شده و . میلیارد تومان برای جذب به بخش دام و شیالت تخصیص یافته ٠٠١د به عبارتی حدو

برداران در نظر گرفته  اینها همه امتیازاتی است که برای بهره. گیرد درصد تعلق می ٣١های نوین در این بخش تا سقف  به دستگاه

 ٠١میلیارد تومان از خ  سه و چهار جذب صورت گرفته که تا  ٤٠تاکنون حدود  ٠٤در بخش دام و شیالت از سال . شده است

هایی را در سایت خود معرفی  از سویی دیگر، مرکز توسعه مکانیزاسیون، شرکت. های داخلی بود ها از شرکت درصد خرید دستگاه

وقتی . ت پس از فروش را داشته باشندداران و خدما کند که عالوه بر کیفیت باالی محصوالت، توانمندی آموزش به بهره می

. عنوان سرمایه در گردش خود استفاده کند تواند از تسهیالت مرکز به محصولی از یک شرکت، موفق به کسب گواهی آزمون شد، می

ای شرکت و همچنین نیاز بخش به محصوالت آن، تعیین شده و با  مبلغ مورد نظر برای این منظور، بر اساس طرح توسعه

های تولیدی  این هم ابزار وزارتخانه برای حمایت از شرکت. درصد است ٠١شود که سود آن نیز زیر  داخت دو ساله ارائه میبازپر

 .است

 شود؟ هایی می گواهی آزمون شامل چه نوع دستگاه

ها  ر این کارگروهد. های کشاورزی، دامپروری و شیالت تشکیل شده است های مختلفی برای ارزیابی مکانیزاسیون در بخش کارگروه

ها به کارگروه استانی  سپس دستورالعمل. شود ها مطابق با خالءهای موجود در بخش نوشته می نامه موارد مورد نیاز دیده شده و آیین

ز آن پس ا. دهند برداران و فعاالن، مشاوره خدمات و جذب را ارائه می ابالغ شده و آنها نیز با توجه به اختیاراتی که دارند، به بهره

ها محصول مورد نظر خود را انتخاب و از تسهیالت مرکز  توانند به سایت مرکز مراجعه و با مشاهده فهرست دستگاه کشاورزان می
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در . دار دام، طیور و شیالت در لیست مورد حمایت کارگروه ملی قرار گرفته است نوع محصول اولویت ٤١. برای خرید استفاده کنند

هرچند که تجهیزات ما در واحدهای تولیدی از . اند شرکت انتخاب شده ٠,١های انجام گرفته،  گری غربالحال حاضر، با توجه به 

قدم شده و تاکنون سه  ها پیش کنند، اما مرکز توسعه مکانیزاسیون برای استانداردسازی انواع دستگاه استاندارد خاصی تبعیت نمی

یعنی . شود در داخل کشور تست شده و برای آنها گواهی آزمون صادر می دستگاه هیترجت، هواکش و فیدرمیکسر در دام و طیور

ای که بخواهد از این سه دستگاه وارد سایت کند باید آزمون استاندارد مربوطه را انجام داده و گواهی بگیرد که مدت  هر سازنده

موفق به اخذ گواهی ( فیزیکی معلق در آبجداکننده ذرات )فیلتر  در بخش شیالت نیز تنها دستگاه درام. دوره آن یک سال است

اتفاقا . شده که البته در آینده نزدیک، سیستم هواده و همچنین اتوماسیون صنعتی مرغداری نیز در این گروه قرار خواهد گرفت

ستفاده توانند از تسهیالت مرکز برای تامین سرمایه در گردش خود ا شوند می هایی که موفق به دریافت گواهی آزمون می شرکت

 .کنند

 اند؟ ها در کدام بخش دام، طیور و شیالت پیشرفت بیشتری داشته شرکت

هایی  به عبارتی شرکت. تر است های موفق بسیاری وجود دارد، اما این موضوع درباره طیور محسوس تقریباً در هر سه بخش، شرکت

البته بخش دام نیز . اند ای داشته های قابل مالحظه رفتکنند، پیش دهندگان مرغ را تولید می که وسایل و ابزار مورد نیاز پرورش

اند، اما این موضوع درباره شیالت،  آالت دامی استقبال خوبی کرده گذاران، برای تولید ماشین دست کمی از طیور ندارد و سرمایه

گذاران به تولید  ود سرمایههای خارجی نیاز بیشتری داریم؛ بنابراین ور زند و ما به واردات نمونه آنچنان چنگی به دل نمی

به هر حال، تا قبل از . وری در این بخش را تحت تأثیر قرار دهد تواند بهره های نوین شیالتی، امری است که به شدت می دستگاه

به بعد،  ٠٠شد، اما از سال  کردند و حتی محصوالت زیرزمینی نیز تولید می صورت خودجوش کار می ها به معموالً شرکت ٠٠سال 

ها را مجاب کرد که در مسیر وزارت صنعت  ها به مکانیزاسیون تغییر کرد و مرکز توسعه مکانیزاسیون، تقریباً تمام شرکت وع نگاهن

 .قرار گرفته و مجوز صنعتی بگیرند

رسد که  نظر می اند؛ بنابراین به بحران آب در کشور، امری است که تقریباً تمام مسئوالن و مردم آن را پذیرفته

سازی مصرف آب آمده و تولید را به ازای هر واحد آب،  های جدید باید در این برهه از زمان به کمک بهینه اهدستگ

 ای در بازار سراغ دارید؟ آیا چنین نمونه. افزایش دهند

روز بیشتر  زبههای آبی هر استان، رو کنند، این در حالی است که محدودیت برداران هنوز به شکل سنتی کار می متأسفانه بیشتر بهره

رو شده؛  ها ارائه مجوز، با توقف روبه اکنون حتی در برخی استان. گیرد شود و مجوزهای شیالتی در این زمینه در تنگنا قرار می می

های مداربسته در پرورش آبزیان، از  طرح. اند طور جدی به فکر برگشت آب نیفتاده ریزند و هنوز به اما برخی مزارع آب را دور می

لیتر آب، یک تن  ١١١های سنتی، به ازای هر  در سیستم. جویی کند شدت در مصرف آب صرفه تواند به هایی است که می طرح جمله

های مداربسته پیشرفته به  لیتر آب، یک تن تولید دارند و سیستم ٠١١مزارع نیمه متراکم، به ازای هر . شود محصول برداشت می

تن تولید را به بازار عرضه  ٠١١لیتر در ثانیه  ٠١یعنی کل تجهیزات با یک دبی آب . هندد تن محصول می ٠١١لیتر آب،  ٠١ازای 

. گیرد در دام سنگین، میزان مصرف آب آنچنان در مرکز توجه نیست و در این بخش، خوراک در اولویت قرار می. کند می

درصد میزان تولید شیر را  ٠١تا  ٠١تواند  ت که میهایی اس های مختلف ساخته شده، از انواع دستگاه فیدرمیکسرهایی که با ظرفیت

 .افزایش دهد

آیا چنین تخمینی برای . ضریب مکانیزاسیون در بخش زراعت و باغبانی تاحدودی معین است و اعداد مشخصی دارد

 دام و شیالت وجود دارد؟
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. یگیری هستند تا این شاخص را تدوین کنندها به شدت در حال پ متأسفانه شاخص مکانیزاسیون در این گروه نداریم، اما کارگروه

هایی  بینی با توجه به برگزاری جلسات و پیش. به هر حال، نیازمند وقت بیشتری هستیم تا یک کار علمی، معتبر و ملی ارائه دهیم

ویژه  م شود؛ بهها اعال رسد تعیین شاخص تا پایان سال انجام شده و نتیجه آن به رسانه نظر می که در این خصوص انجام شده، به

دانیم باید به چه  اکنون ما از رتبه خود در دام و شیالت خبر نداریم و نمی. درصد پیشرفت داشته است ١,بخش شیالت که تا 

کش در میزان مکانیزاسیون دام و  عنوان یک خ  بنابراین دستیابی به چنین ضریبی بسیار ضروری و الزم است تا به. عددی برسیم

ها و حل آنها به  به هر ترتیب، باید از نخبگان این صنعت نیز کمک گرفت تا در شناسایی چالش. تفاده کنیمشیالت از آن اس

 .کند اتفاقاً مرکز توسعه مکانیزاسیون نیز از این پشنهادات استقبال می. وزارتخانه یاری برسانند

 ها مؤثر است؟ نهنظر شما توسعه مکانیزاسیون در واحدهای تولیدی، چند درصد در کاهش هزی به

درصد در تولید شیر تأثیر مثبت  ٠١تا  ٠١طور که گفته شد  برای نمونه تنها استفاده از فیدرمیکسرها در واحدهای گاوداری، همان

ها دیده شده  ساله در تمام بخش ٠٠طور کلی، طرح جامع  به. کند یا یک نمونه هواده، میزان محصول را در آبزیان دو برابر می. دارد

درصد در کل محصوالت کشاورزی کاهش هزینه اتفاق بیفتد و به تناسب آن  ١١تا  ٣١شود بعد از اجرای آن، بین  بینی می یشو پ

 .سود کشاورزان نیز افزایش یابد

های داخل کشور، از نظر  کنید شیردوشی فکر می. ها هستند های شیردوشی، به نوعی قلب تپنده گاوداری سالن

 عیتی قرار دارند؟مکانیزه بودن در چه وض

هزار واحد آن  ٠٠صنعتی که در کشور وجود دارد،  هزار واحد دام صنعتی و نیمه ٠٤از . آمار دقیقی در این زمینه در اختیار نداریم

زیرا بیشتر آنها . هزار واحد، نیاز به تعویض شیردوش دارند ٠٠درصد از این  8١تا  8١رسد  نظر می به. شیری و بقیه پرواری هستند

های دواری در دنیا وجود دارد که در یک حرکت  اکنون شیردوش این در حالی است که هم. روز نیستند رفیت پایینی داشته و بهظ

البته هنوز چنین . شود چرخد و دام بعد از ورود به سیستم و اتمام شیردوشی در یک دور، از آن خارج می درجه می ٣١١ای  دایره

 .کند رکز از تجهیز و نصب هر نوع شیردوش جدید استقبال میسیستمی وارد ایران نشده، اما م

داشت، معتقد بود که دامداران با رعایت در مصاحبه مفصلی که با ایانا رئیس مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور، 

را کاهش دهند؛ آیا مکانیزاسیون نیز شامل چنین اصولی درصد قیمت تمام شده شیرخام  35توانند تا  اصول اولیه، می

 شود؟ می

های متنوعی برای الگوهای مختلف  نامه ما آیین. طور مستقیم به توسعه مکانیزاسیون مربوط باشد کنم اشاره ایشان به فکر نمی

قطعه مرغ چه ابعاد و متراژی باید در نظر  هزار ٣١عنوان مثال، برای  به. ایم پرورش در اختیار داریم که متأسفانه از آنها عدول کرده

ها نوشته شده که متأسفانه  نامه رأس دام سنگین چه الگویی را باید رعایت کرد؛ اینها همه در آیین ٠١١گرفت یا درباره پرورش 

توان تمام  راین نمیوری را به همراه دارد؛ بناب ها و کاهش بهره چنین تناقضی، افزایش هزینه. ایم کمتر موفق به اجرای آنها شده

 .تقصیرها را به گردن مکانیزاسیون انداخت

ها فکری نشده است؟ و چرا نظارتی بر چگونگی تاسیسات واحدهای  چرا برای بهبود بخش تأسیسات و ساختمان

 ایم؟ پرورشی صورت نگرفته که امروز در چنین وضعیتی قرار گرفته

بردار داده شده بدون اینکه فکری به حال  این را باید از بخش مربوطه در وزارتخانه بپرسید که چگونه اجازه افزایش ظرفیت به بهره

ها در طول سالیان متمادی ساخته شده و این مشکالت،  هرچند مدیران کنونی، تقصیری ندارند زیرا این ساختمان. تأسیسات شود

های  البته شاید چنین مسائلی مربوط به نیاز کشور برای افزایش تولید در برخی برهه. وجود آمده است های مختلف به در طول دروه

http://www.iana.ir/fa/news/30331
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. ایم راحتی در دسترس نبوده و به ناچار تنها روی تولید داخل تمرکز کرده یعنی هنگامی که محصوالت دامی به. زمانی مربوط شود

توان درصد یا عددی  نمی. ایم که اصالح ساختاری بسیار ضروری است ستادهای ای به هر هرترتیب، هرچه که بوده اکنون در نقطه

برای آن عنوان کرد، اما معضالت و مسائلی که در بخش ساختمان، گریبانگیر واحدهای تولیدی شده، در بسیاری از موارد اجازه 

عنوان  به. ایم از آن استفاده کنیم ، اما نتوانستهایم یعنی ماشین در اختیار داشته. دهد های نوین مکانیزه را نمی استفاده از دستگاه

متری به داخل استخر پرتاب  ٠١یا  ٠١گیرد، غذا را تا شعاع  مثال، دستگاه غذاده پرتابی میگو که در کنار برخی مزارع میگو قرار می

تگاه غذاده پرتابی از کشور کانادا پنج سال پیش به واسطه پروژه توسعه تقویت، چهار دس. رساند کند و آن را تا مراکز مزرعه می می

از آنجا که این دستگاه فضایی به اندازه تقریبی دو متر را . صورت پایلوت از آن استفاده کنیم وارد کردیم و قرار بود در چند استان به

ای این منظور در زیرا هنگام ساخت واحدهای تولیدی، جایی بر. کدام از مزارع کشور قابل استفاده نبود کرد، در هیچ اشغال می

های مربوطه بالاستفاده هستند، این در حالی است که اکنون غذادهی در  اطراف استخرها در نظر گرفته نشده و هنوز هم دستگاه

ریزد؛ بنابراین دپوی غذا تنها  صورت دستی انجام شده و کارگر غذا را به صورت ناگهانی در یک گوشه استخر، می تمام مزارع میگو به

زیرا این جانور دریایی، در ساعات مشخصی از شبانه روز تا . سمت آب ایجاد شده و ممکن است به برخی میگوها غذا نرسددر یک ق

پس اگر در این هنگام غذایی به او نرسد، باید تا . رود آید و بعد از کسب غذای مورد نیاز، مجدداً به کف آب می سطح آب باال می

به هر حال، تأسیسات . وری و در نهایت تولید خواهد شد در طول زمان، موجب کاهش بهرهچنین اتفاقی . وعده بعدی صبر کند

این مشکل در . های جدید را در دورن آن به کار برد ای که بتوان دستگاه گونه واحدهای تولیدی ما نیاز به بازنگری دارد، به

 .به میگو توضیح دادمها هم وجود داشته، اما نه به این شدتی که پیش از این راجع  دامداری

 ...سخن آخر

به شرطی که در کنار حمایت مرکز . امیدوارم روزی برسد که یک مزرعه با یک یا دو اپراتور و با کمترین زحمت مدیریت شود

بین  وری تغییر کند و به بهانه از توسعه مکانیزاسیون از به کارگیری تجهیزات نوین، نگاه دیگر مسئوالن نیز نسبت به ارتقای بهره

تنها با چنین دیدگاهی است که تجهیزات مدرن، جانشین . های مکانیزه محروم نکنند رفتن اشتغال، واحدها را از داشتن دستگاه

. در نتیجه افزایش درآمد اقتصادی برای کشاورز، رقم خواهد خورد. یابد نیروی کار شده و سختی کار و ساعات کاری کاهش می

های اعتباری مرکز توسعه مکانیزاسیون برای کشاورزان وجود دارد که تقریباً در هیچ قسمت دیگر  خ ای در  اکنون امتیازهای ویژه

فق  کافی است به سایت . شان از آنها استفاده کنند توانند جهت مکانیزه کردن مزارع و واحدهای برداران می وزارتخانه نیست و بهره

کنم  در پایان تضمین می. ر را انتخاب کرده و برای دریافت تسهیالت، اقدام کنندها سیستم مورد نظ مرکز مراجعه و از انواع دستگاه

 ./های بیشتر از هیچ کوششی دریغ نکنیم که جهت استانداردسازی و صدور گواهی آزمون برای دستگاه
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 شیالت
 آیانا - 1۹۳۱شهریور  ۷۱: تاریخ

 "بافق"تولید تجاری ماهی تیالپیا در انتظار نتایج پایلوت 

: معاون محی  زیست دریایی سازمان حفاظت محی  زیست با اشاره به پایلوت پرورش ماهی تیالپیا در شهر بافق یزد، تاکید کرد

ماند و به  انتظار سازمان محی  زیست باشد و تضمین شود که این گونه در همان جا محصور میاگر نتایج پایلوت، نتایج مورد 

 توان تصمیم گرفت که آیا تولید تجاری تیالپیا مورد قبول است یا نه؟ شود، در این شرای  می جاهای دیگر منتقل نمی

هی تیالپیا به صورت پایلوت در شهر بافق یزد در حال انجام وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه پرورش و تکثیر ما پروین فرشچی در گفت

اصرار زیاد سازمان شیالت بر ضرورت تولید ماهی تیالپیا باعث شد که سازمان حفاظت محی  زیست به منظور انجام : است، گفت

و امکان انتقال تیالپیا به  های خشک مانند یزد که فاقد رودخانه هستند همچنین از نظر ما در استان. پایلوت در بافق مجوز دهد

 .های کشور وجود ندارد، انجام پایلوت بالمانع است آب

مطالعاتی برای اثبات یا عدم اثبات _ها و کارهای تحقیقی تواند از انجام پایلوت وی با تاکید بر اینکه سازمان محی  زیست نمی

های بسته و پرورش تیالپیای نر، امکان انتقال آن به  سیستم کند با ایجاد سازمان شیالت ادعا می: مسائل، ممانعت کند، اظهار کرد

کشد تا نتایج  ایم و یک سال طول می های کشور وجود ندارد، بنابراین با پرورش ماهی تیالپیا به صورت پایلوت موافقت کرده رودخانه

 تولید تجاری ماهی تیالپیا مشروط به نتیجه پایلوت بافق است .تحقیقات مشخص شود

محی  زیست دریایی سازمان حفاظت محی  زیست با بیان اینکه در روند پایلوت تیالپیا در بافق، بازدیدهای الزم از سوی معاون 

باره کارگروه مشترکی با استانداری و سازمان شیالت داریم و اگر نتایج پایلوت، نتایج مورد  در این: گیرد، افزود سازمان صورت می

شود، در  ماند و به جاهای دیگر منتقل نمی د و تضمین شود که این گونه در همان جا محصور میسازمان محی  زیست باش انتظار 

 توان تصمیم گرفت که آیا تولید تجاری تیالپیا مورد قبول است یا نه؟ این شرای  می

 آوری ماهی تیالپیا در تاالب شادگان وجود ندارد امکان جمع

های  تیالپیا در تاالب شادگان در استان خوزستان و در معرض تهدید قرار دادن ماهیفرشچی در ادامه در مورد وجود انبوه ماهی 

در تاالب شادگان ورود تیالپیا به صورت اتفاقی صورت گرفته و با بحث پایلوت این گونه در شهر بافق متفاوت : بومی، اظهار کرد

د ندارد مگر اینکه جلو ورود بیشتر این گونه مهاجم گرفته آوری ماهی تیالپیا در تاالب شادگان وجو در حال حاضر امکان جمع. است

 شیالت برای مقابله با تیالپیا در شادگان چه اقدامی انجام داده است؟ .شود

دانیم سازمان شیالت در قبال این گونه مهاجم که از عراق وارد خوزستان شده، چه اقداماتی انجام داده  وی با اشاره به اینکه نمی

گیرد و هم از سوی عراق  تیالپیا هم در اثر اقدامات تکثیر و پرورشی که در شهرهای ساحلی خوزستان صورت می: داست، تاکید کر

وارد تاالب شادگان شده است و در حقیقت هم منبع داخلی و هم منبع خارجی دارد، ولی چون تیالپیا یک ماهی اقتصادی است، 

از ورود مجدد آن به تاالب جلوگیری شود تا به تدریج میزان آنها کاهش امکان این وجود دارد که در حجم وسیع صید و سپس 

 .یابد
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 شیالت
 ایرنا1۹۳5 ۷66۷661۹۳5: تاریخ خبر

  برخورد قانونی با استفاده کنندگان مواد سرطان زا در استخرهای قزل آال برخورد قانونی با استفاده کنندگان مواد سرطان زا در استخرهای قزل آال 

ماده ضدعفونی کننده ) پرورش دهندگانی که از ماالشیت گرین: رییس سازمان دامپزشکی کشور گفت -ایرنا  -تهران 

بازرسی هر  در استخرهای قزل آال استفاده می کنند متخلف به شمار می روند وسازمان دامپزشکی در( سرطان زا

 . مزارعه ای که از این ماده استفاده کند، تولیدات را معدوم می کند

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، مهدی خلج روز شنبه در پنجمین روز از هفته دولت در نشست خبری، نمونه گیری از اقالم 

به عنوان انگل کش باوجود ممنوعیت و برخورد سازمان استفاده از ماالشیت گرین : دارویی در حوزه دامپزشکی را یادآور شد و افزود

 . دامپزشکی به صورت انگشت شمار، همچنان ادامه دارد و ممنوعیت استفاده از این ماده به مسئوالن استانی اعالم شده است

هندگان در سایت چنانچه از ماالشیت گرین در استخرهای پرورش قزل آال استفاده شود، نام شرکت ها و پرورش د: وی اظهارداشت

زمانی : خلج یادآورشد. سازمان دامپزشکی افشا می شود که این برخورد برای دیگر پرورش دهندگان قزل آال نیز صورت می گیرد

در ایران از ماده مزبور به عنوان انگل کش برای پرورش دهندگان قزل آال استفاده می شد، اما در سال های گذشته همواره 

اصالح خطوط پنج . ** این ماده سرطان زا اعالم شد و همه مزارع آلوده به این ماده نیز معدوم سازی شدندممنوعیت استفاده از 

: کارخانه تولید داروی دامپزشکی در سال گذشته رییس سازمان دامپزشکی توجه به بخش دارو و درمان را پر اهمیت دانست و گفت

و صادرات انجام شده که تعدادی از آنها شامل رتبه بندی کارخانه های دارو  در این بخش نیز چند اقدام موثر برای افزایش کیفیت

ازی، مکمل ها و واکسن است که بر اساس فرمول خاصی انجام می شود، همچنین کازخانه ای که مواد اولیه را از شرکت های 

وی تعداد داروی . چده اداری را ندارندمعتبر خریداری و وارد می کنند به سرعت از گمرک ترخیص شده و لزوم گذراندن مراحل پی

بر اساس نمونه برداری های انجام شده و آزمایش های صورت گرفته برخی از خطوط : قلم ذکر کرد و افزود 8١های دامی داخلی را 

ترکیب های  تولید داروی پنج کارخانه تعطیل اصالح و دوباره راه اندازی شد، در این داروها فلزات سنگین و دوزهای نامناسبی از

سال گذشته بیش از : خلج یادآورشد. الزم شناسایی شده است که در صورت تکرار برای همیشه این خطوط متوقف خواهند شد

 ١١١قلم دارو پروانه تولید و گواهی ثبت گرفتند و بالغ بر  ١8١قلم داروی تولید داخل مورد آزمایش قرار گرفت که سه هزارو  8١١

الزم است حجم صادرات با توجه به نیاز جامعه تنظیم شود، : وی گفت. کشور دنیا صادر شد ٠یون دالر به میل ٣١محموله به ارزش 

 ١١این مقام مسئول ارزش داروهای حوزه دامپزشکی را . زیرا تامین نیاز داخل از اهمیت باالتری نسبت به صادرات برخوردار است

داروها در این حوزه براساس اصالح و ابالغ دستورالعمل ها با کمک بخش  صادرات: درصد داروهای انسانی ذکر کرد و گفت ١١تا 

به گفته وی شرکت های دارویی . خصوصی و رتبه بندی شرکت های فعال در حوزه داروهای دامپزشکی صورت می گیرد

رد نیاز خود را از دامپزشکی برای سرعت بخشیدن در صادرات نیازمند رتبه بندی است و هنگامی که شرکت های داخلی ماده مو

تست . ** شرکت معتبر خارجی خریداری کنند، در رتبه بندی شرکت ها مؤثر بوده و آنها را از الف تا د طبقه بندی می کنند

مشمشه در آزمایشگاه های کشور راه اندازی می شود رییس سازمان دامپزشکی کشور از اضافه شدن تست جدید مشمشه در 

پیش از این آزمایش مشمشه، مشکالتی به همراه داشت، اما تست بیماری مشمشه و مچنین : و گفت آزمایشگاه های کشور خبرداد

واگذاری امور به بخش خصوصی به ویژه در : وی افزود. سکانس ژنی ویروسی در آزمایشگاه های دامپزشکی راه اندازی شده است

ن دامپزشکی مسئولیت بازآموزی، هدایت و نظارت را بر عهده امور آزمایشگاهی از اقدامات این سازمان است و در این روند سازما

آزمایشگاه  ٣٠سازمان دامپزشکی با حرکت به سمت غیردولتی شدن و سرعت در انجام امور : خلج اضافه کرد. داشته است

نیز نظارت  خصوصی همکار را شناسایی و به صورت تخصصی بکار گرفته، اما سازمان با انجام ممیزی بر صحت پاسخ آزمایش ها
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و  ٤٠،  ٣٣به ترتیب  ٠٣٠٠ -٠٤در خالل سالهای : وی افزایش تعداد آزمونهای تشخیصی در سال های گذشته را یادآور شد. دارد

آزمون جدید و به روز شده به مجموع آزمون های انجام شده در آزمایشگاه برای تشخیص در سریعترین زمان ممکن، افزوده شد  ٠8

 ٠٤به گفته رییس سازمان دامپزشکی ،سال . رو به جلوی سازمان دامپزشکی در تشخیص بیماری ها است که نشان دهند گام های

 . درصد افزایش یافته است ٠٤درصد در بخش دولتی و خصوصی و در بخش خصوصی  ٠١تعداد آزمایش افراد  ٠٣نسبت به 

و کنترل آزمایشگاه های خصوصی و دولتی در حوزه به گفته وی؛ مرکز تشخیص و آزمایشگاه کاربردی سازمان دامپزشکی، نظارت 

هزار آزمون در آزمایشگاه های تحت  8٣نمونه دریافت و بالغ بر  ٣١١هزار و  ١٠حدود  ٠٣٠٤دامپزشکی را بر عهده دارد و در سال 

. یش انجام شده استهزار آزما ٠8نمونه دریافت و  ١١١هزار و  ٠٤به گفته وی، چهار ماهه ابتدایی امسال نیز . پوشش انجام شد

کاهش ورود عوامل بیماری زا در سه سال گذشته خلج یکی از مرزهای ناامن برای ورود عوامل بیماری زا را مرزهای شرقی ** 

سه سال گذشته با برنامه ریزی انجام شده، واردات غیرمجاز دام از مرزهای شرقی گرفته شد و عالوه برآن با : کشور دانست و افزود

مان های مختلف تصمیم گرفتیم که چنانچه دامی به صورت غیرمجاز وارد کشور شد، به هیچ عنوان از استان خود ماهنگی ساز

افزایش قیمت عامل تاخیر در صادرات به روسیه این مقام مسئول درباره صادرات محصوالت خام دامی به روسیه، . ** خارج نشود

اییدیه از دراسیون روسیه در چارچوب صادرات محصوالت دامی و لبنی به این تالش بسیاری برای برقراری ارتباط و گرفتن ت: گفت

شرکت آبزی پروری و پنج کارخانه لبنی در سایت فدراسیون روسیه مورد تایید قرار گرفتند و  ٠٠کشور صورت گرفت که در نهایت 

 . روسیه گوشت قرمز وارد کند ایران نیز یک کشتارگاه دام روسی را مورد تایید قرار داد تا هر کسی که خواست از

ایران از لحاظ بهداشتی و قرنطینه ای برای صادرات محصوالت دامی و لبنی به روسیه مشکلی ندارد، اما با پیگیری : وی تصریح کرد

رقابت های صورت گرفته آشکار شد که قیمت های باال اجازه صادرات به کارخانه های لبنی را نمی دهد و آنها به دلیل ناتوانی در 

خلج درباره وجود مشکل در حوزه قرنطینه ای و اعتبار . پذیری نمی توانند محصوالت دامی و لبنی خود را به روسیه صادر کنند

هیچ محموله ای با تاییدیه سازمان دامپزشکی ایران ارسال نشده که : نداشتن تاییدیه سازمان دامپزشکی برای طرفین روس افزود

وع کنند، اما برخی بازرگانان معتقدند که شرکت یا خودشان باید به روسیه معرفی شوند، اما این روال بعد طرفین روس آن را مرج

استخر میگو به بیماری لکه  ٠١کنترل آلودگی . ** بین المللی نیست و تنها مراکز فرآوری و کارخانه ها به روسیه معرفی می شوند

استخر پرورشی میگو در دو  ٠١راسر کشور آغاز شده و رو به اتمام است و فصل برداشت میگو در مزارع پرورشی س:سفیدخلج گفت 

استان بوشهر و خوزستان به بیماری لکه سفید میگو آلوده شده بودند که اکنون این بیماری به طور کامل تحت کنترل است و هیچ 

میگو در آبادان شیوع پیدا کرد و به طور  تاکنون بیماری لکه سفید ٠٣8٠سال : وی اضافه کرد. مشکلی در این زمینه وجود ندارد

 . تقریبی تولید این گونه آبزی را تعطیل کرد، اما مبارزه علیه این بیماری و مدیریت تولید در کنار آن در دستور کار قرار گرفت

گوی آلوده به به گفته رییس سازمان دامپزشکی، سال گذشته به دلیل تخلف یک کارخانه خوراک دام در زمینه واردات خوراک می

این بیماری از مبادی غیررسمی که سبب شیوع مجدد این بیماری در بوشهر و خوزستان شد، اما امسال وضعیت مناسبی در زمینه 

براساس بررسی از هفتم تیرماه امسال که این بیماری در آبادان و بوشهر مشاهده و گزارش شد، : وی افزود. پرورش میگو وجود دارد

ت های سازمان دامپزشکی در زمینه مقابله با این بیماری و جلوگیری از گسترش آن در دیگر مزارع همجوار آغاز اقدامات و فعالی

تعداد دو : وی اضافه کرد. شد که حاصل این اقدامات کنترل به موقع بیماری و سرایت نکردن آن به دیگر استخرهای پرورشی است

مزرعه آلوده به این بیماری شدند و تعدادی از آنها به صورت کامل معدوم  ٠٤ه استخر پرورشی در بوشهر وجود دارد ک ٠٠,هزارو 

امسال استان های سیستان وبلوچستان، : رییس سازمان دامپزشکی گفت. شدند و در آبادان یک مورد تاکنون گزارش شده است

دریافت نشان دولت . ** شان هستندگلستان و بندرعباس عاری از بیماری فصل تولید داشتند و اکنون در حال برداشت محصول

شکل گیری دولت الکترونیک یکی از الزامات جامعه پیشرفته : الکترونیک توس  سازمان دامپزشکی رییس سازمان دامپزشکی گفت
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 است و با این روش انجام امور مراجعین به ادارات دولتی و غیر دولتی با شفافیت و سالمت باالیی انجام می شود به همین منظور

ازمان دامپزشکی به عنوان یکی از سازمان های پیش رو توانسته است نشان دولت الکترونیک را دریافت کند و این یکی از بزرگترین 

میلیون تن اقالم خوراک دام به کشور وارد می شود  ٠٠تا  ٠٠به گزارش ایرنا، سالیانه . دستاوردهای این سازمان محسوب می شود

واجد شرای  حمل می شود و موقع تخلیه بار باید اسکله و بندر مناسبی وجود داشته باشد؛ در انبارهای  و این اقالم با کشتی های

اکنون کارخانه های تولید خوراک .مناسب نگهداری شود و ناوگان حمل و نقل مناسب نیز جابجایی خوراک دام را بر عهده گیرد

 .ور فعالیت می کنند، اما از کل این ظرفیت استفاده نمی شودمیلیون تن در کش ٠٠دام، طیور و آبزیان با ظرفیت اسمی 

/News/fa/ir.irna.www//:http8٠٠١١8٣١/ 
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  ((نیشکرنیشکر/ / چغندر چغندر ))شکر شکر 
 آیانا - 1۹۳۱شهریور  ۷۰: تاریخ

درصدی حجم معامالت درصدی حجم معامالت   ۹5۹5رشد رشد / / کشاورزی در مردادماه جاریکشاورزی در مردادماه جاریهزار تن انواع محصوالت هزار تن انواع محصوالت   20۴20۴معامله معامله 

  ماهیانه شکر در بورسماهیانه شکر در بورس

 .هزار تن انواع محصوالت کشاورزی بود ١١٠تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران، طی مردادماه امسال شاهد معامله 

ر تن انواع محصوالت هزا 20۴تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران طی مردادماه امسال شاهد معامله 

به گزارش ایانا به نقل از رواب  عمومی بورس کاال، تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران طی مردادماه امسال .کشاورزی بود

هزار میلیارد ریال بود که در مقایسه با تیرماه به ترتیب  هزار تن انواع محصوالت کشاورزی به ارزش بیش از هفت ١١٠شاهد معامله 

 .درصدی حجم و ارزش معامالت برخوردار شد ٠١٠و  ٠,٠ز رشد ا

هزار میلیارد ریال توش  مشتریان خریداری شد که نسبت به ماه قبل  هزار تن شکر در حالی به ارزش بیش از سه ٠٠٣در این تاالر 

 .درصدی را تجربه کرد ١٠.١و  ٣٠.١به ترتیب از نظر حجم و ارزش معامالت رشد 

 .درصدی را در این ماه تجربه کرد ١١١هزار تن رکورد افزایش حجم  ٤٠٣نیز دیگر کاالیی بود که با معامله همچنین جو دامی 

تن مرغ منجمد،  ٠١١هزار تن ذرت،  ٣٣هزار تن روغن خام،  توان به داد و ستد یک شده در این تاالر می از دیگر کاالهای معامله

 ./برنج اشاره کرد تن کنجاله و دوهزار تن 88١چهارهزار تن گندم، 

/news/fa/ir.iana.www//:http٣٣8١١D%/٠%8١%D8% 
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 شکر
 ایرنا1۹۳5 ۷۰6۷661۹۳5: تاریخ خبر

  برنامه دولت برای جلوگیری از نوسان قیمت در بازار برنامه دولت برای جلوگیری از نوسان قیمت در بازار //شکر ارزان می شودشکر ارزان می شود: : نوبختنوبخت

درصورت استمرار نوسان : سخنگوی دولت یازدهم با بیان اینکه بزودی قیمت شکر کاهش می یابد، گفت -ایرنا -تهران

قیمت در بازار، دولت با افزایش واردات، آن را جبران می کند؛ این آخرین اقدام دولت برای تنظیم بازار و حفظ ذخایر 

 . استراتژیک است

در تنظیم بازار گاهی نیاز است : نوبخت درباره افزایش یکباره قیمت شکر افزود به گزارش ایرنا روز یکشنبه خانه ملت، محمدباقر

دولت در کنار حمایت از تولیدکنندگان، توجه به حقوق مصرف : وی اظهارداشت.دولت به صورت کوتاه مدت وارد عمل شود

در صورت استمرار نوسانات، دولت می تواند با کنندگان را مورد توجه قرار می دهد، بنابراین برخی نوسانات در بازار مقطعی است اما 

دادن مجوز واردات که بخش خصوصی از آن استقبال می کند، حجم زیادی از کاالهای اساسی را در بازار عرضه کرده و سبب ارزان 

میلیون تن  ٠٠ خرید گندم از مرز.** شدن قیمت آن شود؛ البته این اقدام می تواند به تولید داخلی و کشاورزان آسیب می رساند

دولت برای کنترل : گذشت رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی درباره اقدامات دولت برای کنترل بازار کاالهای اساسی نیز گفت

ریال برای  ١١١هزار و  ٠٣ریال افزایش داده که به طور عملی  ١١١هزار و ٠٠بازار کاالهای استراتژیک، خرید تضمینی گندم را به 

 .ی شود، در حالی که واردات آن برای دولت هشت هزار ریال هزینه دارد و به مراتب ارزان تر از خرید تضمینی استدولت تمام م

 .دولت زمینه ای را فراهم کرده که گندمکاران و کشاورزان با توسعه زیرکشت، محصول بیشتری عرضه کنند: وی اظهارداشت

میلیون تن  ٤.٠میزان خرید حدود  ٠٣٠٠ریداری شده در حالی که در سال میلیون تن گندم خ ٠٠به گفته وی، اکنون نزدیک به 

 .بود؛ این اقدام برای افزایش عرضه این محصول است، همچنین برای سایر محصوالت افزایش تولید وجود داشته است

/News/fa/ir.irna.www//:http8٠٠١,١٠٤/ 
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  شیر و فراوردههاشیر و فراوردهها
 فارس - ۳۱6۷۰6۷1:  تاریخ

جزئیات بسته جزئیات بسته / / تومانتومان  02050205قیمت پایه هر کیلو شیر قیمت پایه هر کیلو شیر / / شودشود  استان انجام میاستان انجام می  0505خرید تضمینی شیر در خرید تضمینی شیر در 

  حمایتی دولت از دامدارانحمایتی دولت از دامداران
 ٠١ماهه با مجوز دولت در  ١ماه قبل و پس از وقفه  ٠خرید تضمینی شیر از : مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی گفت 

 . است  تومان رسیده ٠٠١١و قیمت پایه به باالی   استان آغاز شده

، حسین صفایی صبح امروز در نشست خبری در محل این سازمان به آخرین وضعیت خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی 

 ,آوری شیر مازاد در سطح  سال گذشته سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به جمع: د و گفتخرید شیر در کشور اشاره کر

 .استان کشور ورود کرد و در حد مقدورات، این شیر را فرآوری کرده، تبدیل به شیر خشک و آن را صادر نمود

ردیم و با مداخله سازمان مرکزی تعاون این طرح را اجرا ک ٠٤تا آذرماه سال  ٠٣از آذرماه سال : وی در توضیح بیشتر افزود

 .شده به دامداران کمک کنیم  تومان در کل قیمت شیر مبادله ١,روستایی در بازار شیرخام توانستیم، در هر کیلو 

های اصلی تولیدکننده شیر هستند،  استان که استان ٠١به گفته صفایی، امسال نیز از دو ماه قبل با مجوز دولت، خرید شیر را در 

افتاد، شاهد تداوم بحران شیر خام  تومان برسانیم و اگر این اتفاق نمی ٠٠١١ایم به باالی  ایم و قیمت پایه را توانسته آغاز کرده

 .دولت در کنار آن، بسته حمایتی تولیدکنندگان شیرخام را در دستورکار دارد که بسته متنوعی است: وی اضافه کرد.بودیم

بینی شده تا  های صادراتی برای صادرکنندگان در نظر گرفته شده و در کنار آن پیش مشوق: سته گفتصفایی در مورد جزئیات این ب

های ضعیف در سطح کشور، یک کیلو پنیر گذاشته شود و در عین حال توزیع شیر مدارس از اول مهرماه  در سبد رفاهی خانواده

 ٣١تا کنون : پرداخت وجه شیر خریداری شده از دامداران گفتمدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی در مورد .شود انجام می

و نهایت  ٠١کنیم که تا  ایم که بخشی از طریق فروش خامه و شیرخشک بوده است، ولی سعی می درصد از این رقم را پرداخت کرده

 .شهریورماه مطالبات دامداران را بپردازیم ٠١

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http٠٣٠١١١١٠١١١٤٣8 
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 شیر و فرآورده ها
 خبرنگاران جوان - 1۹۳۱شهریور  ۷2: تاریخ

  از یک بام و دوهوای مشوق های صادراتی لبنیات تا نوسان قیمت محصوالت پروتئینیاز یک بام و دوهوای مشوق های صادراتی لبنیات تا نوسان قیمت محصوالت پروتئینی

با پیگیری های متعدد در خصوص بسته مشوق های صادراتی امیدواریم که :کشاورزی گفتمعاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد 

 .هرچه سریع تر این مصوبه از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی به اجرا دربیاید

اقتصادی گروه  صنعت، تجارت و کشاورزیحسن رکنی معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار 

در خواست مشوق های صادراتی در حوزه : در خصوص بسته مشوق های صادراتی لبنیات، اظهار داشت باشگاه خبرنگاران جوان،

میلیارد  ٠١١وی با اشاره به مشوق .این امر موافقت شده استهای لبنیات و محصوالت طیور داشته ایم که خوشبختانه با کلیات 

میلیارد تومان مشوق صادراتی لبنیات را در  ٠١١سازمان مدیریت و برنامه ریزی بودجه قرار است که :تومانی صادرات لبنیات ،گفت

محصوالت لبنی و کارخانه های میلیارد تومان به صادر کنندگان  ٠١١در مرحله اول  دو مرحله پرداخت کند به گونه ای که 

 .فرآوری لبنی و مرحله دوم براساس برنامه معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به سازمان تعاون روستایی پرداخت خواهد شد

ب با توجه به عدم جذ: رکنی با بیان اینکه مقداری از شیر تولیدی دامداران توس  کارخانه های لبنی خریداری نمی شود، بیان کرد

شیر از سوی کارخانه های لبنی ، سازمان تعاون روستایی اقدام به خرید شیر از دامداران نموده تا تولیدکنندگان متحمل ضرر و 

زیان نشوند که طبیعتا تولید محصوالت نهایی حاصل از آن با مشوق صادراتی که در اختیار سازمان تعاون روستایی قرار می گیرد به 

با پیگیری های متعدد در خصوص بسته مشوق های صادراتی :معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد.شودبازارهای هدف صادر می 

امیدواریم که هرچه سریع تر این مصوبه از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی به اجرا دربیاید چرا که در صورت تخصیص مرحله 

 .اری مثبت دراین حوزه خواهیم بوداول مشوق های صادراتی شاهد افزایش میزان صادرات و اثر گذ

 ماه نخست سال ۹هزار تن محصوالت لبنی در  232صادرات 

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه تاریخ دقیق تخصیص مشوق های صادراتی را باید سازمان مدیریت و 

 .حال ممکن است که با کمی تاخیر به اجرا دربیاید مراحل قانونی این مصوبه طی شده و: برنامه ریزی اعالم کند، گفت

هزار تن شیر و محصوالت لبنی به  ٠٣١ماهه نخست سال جاری حدود  ٤در : وی در خصوص صادرات محصوالت لبنی یادآور شد

در حوزه هزار تن بوده که با این وجود تفاوت معناداری  ٠٣٠این رقم در مدت مشابه سال گذشته  بازارهای هدف صادر شده که 

 .صادرات لبنیات نداشته ایم

هزار تن بوده که با تخصیص یارانه صادراتی شاهد  ١١١مجموع صادرات محصوالت لبنی در سال گذشته : رکنی در ادامه افزود

 .افزایش صادرات خواهیم بود

تفاده بهتر تولیدکنندگان از گفتنی است که تخصیص مشوق های صادراتی می تواند در پویا کردن تولیدات داخلی، کشش بازار و اس

 .زیر ساخت های موجود،بهبود کیفیت محصول و استمرار صادرات اثرات خوبی را به همراه داشته باشد

عدم رقابت پذیری در بازارهای هدف : معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به دالیل کاهش میزان صادرات در سال جاری عنوان کرد

 .ال جاری را رقم زده که امیدواریم با بسته مشوق های صادراتی این میزان افزایش یابددرصدی صادرات در س ٠١کاهش 

 قیمت لبنیات افزایش می یابد؟

تا کنون موردی در این : این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که آیا امسال قیمت لبنیات افزایش می یابد یا خیر؟ بیان کرد

 .توانم در این خصوص اظهار نظر نمایم خصوص شنیده نشده و از طرفی بنده نمی

 .در کشور وجود دارد دامداران تولید را به خوبی مدیریت کرده اند به گونه ای که شرای  خوبی در حوزه لبنیات : وی افزود

http://www.yjc.ir/fa/comercial
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 میلیارد تومانی طیور در راه است 055یارانه 

برای محصوالت طیور : محصوالت طیور اظهار داشتمعاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص یارانه صادراتی 

میلیارد تومانی را در خواست کرده ایم که این طرح پس از گذراندن مراحل تکمیل و در اختیار قرار گرفتن یارانه  ٠١١یارانه 

د و صادرات داشته صادراتی به معاونت امور تولیدات دامی می تواند با توجه به زیر ساخت های موجود تاثیر بسزایی در امر تولی

 .باشد

 ثبات نسبی قوانین صادراتی امری مهم در میزان صادرات 

هزار تن مرغ به بازارهای هدف صادر شده که با  ٣١ماهه نخست سال جاری  ٤در : وی با اشاره به میزان صادرات مرغ بیان کرد

 .بوده استهزار تن  ٣٠درنظر گرفتن احشای مرغ که مصرف خوراکی دارد این میزان بیش از 

هزار  ,٠ماهه نخست سال جاری  ٤میزان صادرات تخم مرغ در : رکنی در خصوص میزان صادرات تخم مرغ در سال جاری گفت

تن بوده که با توجه به زیر ساخت های موجود امکان حضور پررنگ در حوزه محصوالتی از قبیل مرغ و تخم مرغ در بازارهای منطقه 

برخی از فاکتورها اعم از ثبات نسبی قوانین : شاورزی با اشاره به عوامل اثر گذار در صادرات بیان کردمعاون وزیر جهاد ک.وجود دارد

صادراتی، کاهش مستمر قیمت تمام شده و همچنین اختصاص مشوق های صادراتی می تواند به حضور پررنگ صادرکنندگان در 

 .بازارهای هدف بینجامد

 نیست استمرار کاهش قیمت مرغ پدیده مثبتی 

خوشبختانه در وضعیت : رکنی در پاسخ به این سوال که کاهش تولید مرغ نوسانات قیمت در بازار را رقم زده یا خیر؟ عنوان کرد

تولید مرغ مشکل خاصی وجود ندارد به گونه ای که مرغ گرم در تمامی مناطق کشور و مراکز عرضه پروتئین به وفور وجود دارد و 

 .نوساناتی در بازارایجاد کند  زمانی، تغییر شرای  تقاضا طع تنها ممکن است در یک مق

با توجه به ذخایر کافی مشکل خاصی در خصوص عرضه وجود : معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در ادامه یادآور شد

 .م به عرضه محصول نماییمندارد به گونه ای که در هر کجا که الزم باشد از ذخایر تولیدکنندگان داخلی می توانیم اقدا

کاهش استمرار قیمت مرغ نباید مثبت : وی با بیان اینکه استمرار کاهش قیمت مرغ را نباید پدیده مثبت تلقی کرد، اظهار داشت

ارزیابی شود چرا که قیمت محصول باید متناسب و متعادل باشد تا در حق مصرف کننده و تولید کننده اجحاف نشود چرا که در 

 .اینصورت استمرار تولید غیر ممکن استغیر 

 کمبود گوشت قرمز ارتباطی به نوسانات بازار ندارد

در تولید گوشت قرمز مشکل خاصی وجود ندارد چرا : این مقام مسئول در خصوص دالیل نوسانات قیمت گوشت قرمز عنوان کرد

ریم که به نظر می رسد گاهی اوقات نوسانات قیمت که واحد های متعدد تولید گوشت قرمز دام سبک و سنگین در سراسر کشور دا

 .ممکن است دالیل دیگری داشته باشد که می بایست در جایگاه خود بررسی شود
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  وارداتوارداتصادرات و صادرات و 
 خبرنگاران جوان - 1۹۳۱شهریور  ۷۰: تاریخ

  های فیلیپینیهای فیلیپینی  واردات آناناسواردات آناناس

تن آناناس وارد کشور شده است که عمده این واردات از کشور  88,هزارو  ٣. ٠١ماه منتهی به تیر سال  ٤بر اساس آمار گمرک در 

، آناناس بومی ناحیه گرمسیری اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروه صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار به گزارش.فیلیپین است

این میوه در داخل کشور به صورت محدود تولید می شود و بر همین . قاره آمریکا بوده و خاستگاه آن جنوب برزیل و پاراگوئه است

  .اساس ورود آناناس به داخل کشور مجاز است

  آب و هوایی در داخل کشور  به گفته کارشناسان به دلیل شرای  خاص آب و هوایی تولید آناناس و به دلیل کمبود این شرای 

 .ورود این میوه از کشورهای دیگر مانعی ندارد

 .آناناس وارد کشور شده است  تن 88,هزارو  ٣. ٠١ماه منتهی به تیر سال  ٤بر اساس آمار گمرک در 

 .بوده است ١8١،,٠١١،١١٠،١٠و ارزش ریالی  ٣،١٠٠،٠88گفتنی است که این تعداد به ارزش دالری 

 ارزش دالری  ارزش ریالی  (گ.ک)وزن کشورطرف معامله ماه

امارات متحده  ٠

 عربی

٠١8،١١١ 8،١8٤،٤88،٠ ١١١8٣،8١١ 

 ٤١٤،٠٣١ ٠٠،٠٣٠،8١8،888 ٤٤8،8١١ فیلیپین ٠

 ٣٠١،٠١١ ٠٠،٠8٠،88١،١١١ ٤٠٠،١١١ فیلیپین ٠

 ١٠،٣٠٠ ٠،١١٤،٠١١،١٣٤ ١١٠،,١ مالزی ٠

 ١٠،8٠٣ ٠،١,٠،١١١،٣8٣ ١٣،٠8١ چین ٠

امارات متحده  ٠

 عربی

١١١،,٠٣ ٠١٤،٣٠٠،٤١١،, ٠٠١،١١١ 

 ٠١،١٠١ ٣،١١٠،٤٤١,, ١٠١،,٠ تایلند ٠

 ٣١8،١8١ ٠٠،٠,٣،١,١،٤8٠ ٤١8،٣١١ فیلیپین ٠

 ٠8،٠,١ ١١٠،١٠٣،٤٠٤ ٠١،١٠٤ فیلیپین ٠

 ٣٠8،١١١ ١٠٤،,٠،٠٤١،١٠ ٣8١،٠١١ فیلیپین ٠

 ٠١٠،١١8 ٣،٣٠٤،8٠8،٠٠8 ١٠,،٠٣١ مالزی ٠

 ٠٣،١١١ ١8١،,,٤٠٠،٠ ٠١،١١١ هند ٠

امارات متحده  ٣

 عربی

٠،٠١٠ ١١،١١١،8,٠،١١١, ٠،٤١١ 

 ٣٤8،٣١8 ٠١،١١٠،١٤٠،8,٤ ٣٠٣،٠١٠ فیلیپین ٣

http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
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 ٠١١،٤١١ ٣٣،٠٠8،٠١١,،٤ ٠,٤،١١١ فیلیپین ٣

 ٤١،٠,8 ٠،٤١٤،٠8٠،١١٤ ١١،8٤١ مالزی ٣

 ١,٤،,٠ ١٣١،١١١،١٠١ ٠١،١,١ مالزی ٣

 ٠٠,،١٠ ٠،٠٣١,,،٠،١٠٣ ١٠،١٠٠ چین ٤

 ١١٠،,٠٠ ١،٠8١،٤١١،٠٣١ ٠١٠،8٠١ فیلیپین ٤

 ٠٣،٣٤٠ ٠8،١١٠،٣٠١, ٠٠،٠٠١ فیلیپین ٤

 ٤١١،,٠٠ ١،١٤٠،٣٠8،٣١١ ٠١٤،١١١ فیلیپین ٤

 ,٠,،8٠ ٠،١١٠،٤8٠،٠١١ ٠١٣،,٠ مالزی ٤

  
/news/fa/ir.yjc.www//:http١,١٤١٠٣D%/٠%88%D8%A,% 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - 1۹۳۱شهریور  ۷۰: تاریخ

  انجیر ایرانیانجیر ایرانیاسترالیا ، آلمان وانگلیس مشتری استرالیا ، آلمان وانگلیس مشتری 

 .تن انجیر خشک و تازه صادر شده است١8٣، ٠١ماه منتهی به تیر سال  ٤طبق آمار گمرک در 

ماه منتهی به تیر  ٤طبق آمار گمرک در  خبرنگاران جوان،اقتصادی باشگاه گروه  تجارت و کشاورزی. صنعت خبرنگار به گزارش

 .انجیر خشک و تازه صادر شده است  تن١8٣، ٠١سال 

 .برای کشور ارز آوری داشته است 8،٠١١،٠١٠،٠,٤,و ارزش ریالی  ٠،١,١،١٠١گفتنی است که این تعداد به ارزش دالری 

کشورطرف  ماه

 معامله

 ارزش دالری  ارزش ریالی  (گ.ک)وزن

 8،١١١, ٠،٣١٠،٠١١،١١١ ٠١،١١١ ژاپن ٠

امارات متحده  ٠

 عربی

٤،٠١٠ ٣١،١١١،8٠٤١،١١١ ٠٣،٠٠١ 

 ٠،١٤٤ ٤٤،١١١,،٤١ ٣٠١ انگلستان ٠

 ٠،٠٠٠ 8١١،١٠١،,١ ٤٠١ سنگاپور ٠

 ٠٣،١١١ ١١,،٤٠٣،٠١٣ ٣،١١١ قزاقستان ٠

 8, ٠،٣١٠،٠٣١ ٠١ قطر ٠

 ١١١،, ٠٣٠،٣8٠،١١١ ٠١،١١١ مالزی ٠

 ٣٠8،,١8 ١١,،٠١،8١٣،٣٠٠ ٠8٤،٠١١ ویتنام ٠

 ٠١،١٠٣ ,٣١٤،٠88،١٠ ٠،١,١ آلمان ٠

 ٤،٤٠١, ٤٠،١٤١,،٠،٠١١ ٠٠،٠١١ استرالیا ٠

 ٠،١٤١ ١١,،8١،١٠١ ١١١ استرالیا ٠

امارات متحده  ٠

 عربی

١١،88٠ ,،,88،,٠١١،٠٠٠ ١٣،٠٣٠ 

 ٠،١٠١ 8،١١٣،٠٠١, ١١٤ سوئد ٠

 ٠،١٤١ ١٣،١8١,،٤١ ٣١١ قطر ٠

 8،١8١ ٠١٠،8٤١،٣١١ ٠،٠١١ مالزی ٠

 ٤١،١٠٤ ٠،٠١8،١١٠،8٠8 ٠١،٠١١ هنگ کنگ ٠

 ,٣٠٣،١٠ ٠١8،١٤١،,٠٠،٠٠ ١٤,،٠١٣ ویتنام ٠

 ٠8،٠١٠ 8١٠،٠١٠،٠8١ ١،١,١ ژاپن ٣
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 ٠٠١ ١,,،١،٠٤٤ ١١ گرجستان ٣

 ١،٠٣١ ٠٠١،٠٠٠،8٠١ ١8١ آلمان ٣

 ١١,،٠٠ ٣8٠،١١٠،٣١١ ٠،٠١١ استرالیا ٣

امارات متحده  ٣

 عربی

٠١،٤٠٣،٤,،٠ ٠٠،٠١٤8١ 8٠،١٠١ 

 ٠٠٣ ٠8،٠,٠،٠٠١ ٣,٠ انگلستان ٣

 88١ ٠١،١١١,،٠١ ٠١١ انگلستان ٣

 ٤٠١،, ٠٠١،٠١٠،٠١١ ٠،٠١١ انگلستان ٣

 ٣٠١ ٠٠،8,٠،٠٠١ ٠١١ تایوان ٣

 ٠١١ ٠١,،,٣,،٤ ٤١ سنگاپور ٣

 ٣,٠ ٠٠,،٠٠،٣٤١ ٤١ عمان ٣

فدراسیون  ٣

 روسیه

٠١٠،٠٠١ ٠،٠١١،88١ 8،١٠٤ 

 ٠،١٣٠ ٤٠،١,١،٤٤8 ٣,٠ قطر ٣

 ١١١،١٠٠ ١١،١٠٠,،٠١،٠٠٠ ٠٣٠،١١١ ویتنام ٣

 8٠١ 8١,،٠١،٠١١ ٠،١١١ استرالیا ٤

 ٠٠,،8 ٣١١،,,٠١١،٠ ٠،٠8١ استرالیا ٤

امارات متحده  ٤

 عربی

١١١ ٤،٠٤١،8,٠ ١،١٤١8،٠٠١ 

امارات متحده  ٤

 عربی

٠٠،٤١١،٤ ٠٤٤8١٣٤ ١ 

امارات متحده  ٤

 عربی

١،١ ٠١٠،٠٠٠،١٠١ ٠،٤٠١,8 

ایاالت متحده  ٤

 آمریکا

١٣٤ ٠٠،٣٠٤،١١١ ٠٠٠ 

ایاالت متحده  ٤

 آمریکا

٠١ ٠١،8٣١٠ ٠٠١،,١ 

 ٠،١١8 8٠،٠٠١,،١, ١8١ قطر ٤

 ٠١،٠8١ ٤٠٠،٤١٤،٠٠١ ١١,،٣ مالزی ٤



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته اول شهریور 

 

1۰6 
 

 ٠٠،٤,١ ١١8،١,8،٠٣١ ١،١١١ هنگ کنگ ٤

 ,٠٠١،٠١ ١٠،٠٠٣،٠٣١,،٣ ٣٠،١١٠ ویتنام ٤
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 صادرات و واردات
 ایرنا1۹۳5 ۷۹6۷661۹۳5: تاریخ خبر

  میلیون دالری آبزیان از مازندران میلیون دالری آبزیان از مازندران   ۹5۹5هدف گذاری صادرات هدف گذاری صادرات 

میلیون دالر آبزی به  ۹5این استان امسال برای صادرات بیش از: مدیرکل شیالت مازندران گفت -ایرنا -ساری

 . کشورهای اروپایی و آسیای میانه هدفگذاری کرده است

سال : حسینعلی خوشباور رستمی چهارشنبه در حاشیه افتتاح یک مزرعه پرورش ماهی در آمل در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود

هزار تن محصوالت شیالتی شامل انواع ماهی پرورشی به عراق و اقلیم کردستان عراق، خوراک آبزیان به کشورهای  ٠گذشته حدود 

با توسعه : وی ادامه داد.آسیای مرکزی و میانه، خاویار به کشورهای فرانسه و انگلستان و کیلکای منجمد به ترکمنستان صادر شد

رده های شیالتی و استقبال و رضایت مندی سایر کشورها، پیش بینی می شود حجم صادرات و ارزش ریالی مراکز مهم تولیدی فرآو

مدیرکل شیالت مازندران ظرفیت تولید انواع آبزیان پرورشی و دریایی .فرآورده های آبزیان و شیالتی مازندران امسال افزایش یابد

مزرعه پرورش ماهی سردآبی و  ٣١١این میزان تولید از سه هزار و : کرد و گفت هزار تن اعالم,8در این استان را هم اکنون بیش از 

با افزایش ظرفیت تولید مراکز پرورشی آبزیان در : وی افزود.گرم آبی استان و نیز صید در دریا در فصل ماهیگیری انجام می شود

رستمی ارزش ریالی و گردش مالی تولید و .خواهد رسیدهزار تن  ٠١مازندران، تولید این محصوالت نیز امسال در استان به حدود 

نفر در مازندران در فرآیند  ٣١١هزار و  ٠٠: هزار میلیارد ریال اعالم کرد و گفت ,صادرات آبزیان مازندران در سال گذشته را حدود 

رح پرورش ماهی در قفس توسعه پرورش ماهی درقفسمدیرکل شیالت مازندران ط.** تولیدی فرآورده های شیالتی فعالیت دارند

این طرح در محی  های محصور بویژه پرورش ماهی در :های دریایی را از جمله اولویت های عمده شیالتی استان برشمرد و افزود

قفس های دریایی به عنوان یک صنعت جدید از چند سال پیش مورد نظر قرار گرفته و در حال حاضر نیز از رشد چشمگیری به 

وی بهره برداری مناسب از منابع آب های طبیعی، تولید گوشت با کیفیت، بی .ید در عرصه تولید برخوردار استعنوان فناوری جد

نیازی به تأمین آب الزم و مناسب جهت پرورش گونه مورد نظر، تولید مناسب در مقایسه با دیگر روش ها و مدیریت آسان تر را از 

بیان اینکه مازندران در بخش پرورش ماهی در قفس رتبه نخست را در کشور  رستمی با.مزیت های پرورش ماهی در قفس برشمرد

در برنامه های سه : وی ابراز امیدواری کرد.حلقه قفس دارای مجوز در استان راه اندازی شده است ١١تاکنون بیش از : دارد، گفت

 .حلقه افزایش یابد ١١١ساله که ازسال گذشته آغاز شده، تعداد این قفس در دریای مازندران به حدود 

/News/fa/ir.irna.www//:http8٠٠١٠١٠٠/ 
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  صنایع غذاییصنایع غذایی
 آیانا - 1۹۳۱شهریور  ۷1: تاریخ

  شودشود  شنبه افتتاح میشنبه افتتاح می  فیداکسپو، از سهفیداکسپو، از سه/ / شودشود  زودی تشکیل میزودی تشکیل می  صندوق حمایت از صنعت خوراک دام بهصندوق حمایت از صنعت خوراک دام به

های برتر صنعت خوراک دام در تهران  دام وزارت جهاد کشاورزی از افتتاح دومین نمایشگاه فیداکسپو با حضور شرکت معاونت امور

 .خبر داد

: وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت مدیرکل دفتر بهبود تغذیه و جایگاه معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفت

های برتر صنعت خوراک  المللی خوراک دام، طیور و آبزیان ایران، فردا دوم شهریورماه با حضور شرکت شگاه بینافتتاحیه دومین نمای

نمایشگاه : شرکت ایرانی و خارجی در این نمایشگاه حضور دارند، افزود 8١تورج صارمی با اشاره به اینکه بیش از .شود دام، برگزار می

وگو، ادامه  های تخصصی شهرداری تهران، بوستان گفت شهریور در محل دائمی نمایشگاهفیداکسپو به مدت سه روز و تا چهارم 

دهد،  های واحدهای تولیدی را موضوع خوراک به خود اختصاص می درصد هزینه ١,به گفته وی، از آنجا که بیش از .خواهد داشت

بر این . برداران بسیار مفید و مؤثر خواهد بود ای بهرههای روز دنیا بر ها استفاده از دانش و تکنولوژی نابراین برای کاهش هزینه

کننده  تواند در ارتقای سطح دانش و تبادل اطالعات تولیدکنندگان، نقشی تعیین های تخصصی مانند فیداکسپو می اساس، نمایشگاه

ین بار در زمینه خوراک دام هایی بود که برای نخست در دو سال پیش، فید اکسپو یکی از نمایشگاه: صارمی معتقد است.اشته باشد

ضمن اینکه در کنار نمایشگاه، . برگزار شد و زمینه حضور گسترده صاحبان صنایع مربوط به صنعت خوراک دام را فراهم کرد

کنندگان مؤثر  های مختلف برگزار شد تا در ارتقای سطح علمی شرکت مندان در زمینه های آموزشی برای عالقه ها و کارگاه همایش

های ارزیابی خوراک دام، تغذیه مناسب در  هبود ضریب تبدیل خوراک دام، کاهش ضایعات، استفاده از پسماندها، تکنیکب.باشد

ترین مسائلی بود که در نمایشگاه قبلی مورد بحث و بررسی قرار  ها از مهم راستای حفظ سالمت دام و مبحث استفاده از افزودنی

: تر بهبود تغذیه و جایگاه معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کردمدیرکل دف.گرفت و در سمینارها مطرح شد

وری در ارتباط با خوراک دام، در  اندرکاران برگزاری نمایشگاه فیداکسپو، برای افزایش هرچه بیشتر بهره شود دست پیشنهاد می

های جدید در  مان و ضریب تبدیل خوراک، روشروز بخش مانند چگونگی بهبود راند های آینده روی موضوعات و مسائل به سال

هایی که به کاهش  دهی و تمام روش های استاندارد در استفاده از تجهیزات مکانیزه در خوراک بندی و ذخیره انواع علوفه، روش بسته

ران و افزایش سود بردا شود، تمرکز بیشتری داشته باشند تا در این مسیر به ارتقای سطح دانش بهره های خوراک منجر می هزینه

کارخانه و کارگاه تولید خوراک دام در  ١٤٤اکنون  صارمی با بیان اینکه هم.اقتصادی آنها اقدامی عملی و کاربردی صورت گیرد

. کنند میلیون تن در سال را دارند که تحت استانداردهای روز فعالیت می ٠٠این تعداد ظرفیت اسمی : کشور وجود دارد، ادامه داد

هزار تن به  ٠١١الی است که سال گذشته تولید کل خوراک دام کشور حدود هشت میلیون تن بود که از این مقدار، این در ح

در حال پیگیری : وی در پایان تصریح کرد.کشورهای همسایه نظیر امارات، عراق، ترکمنستان، آذربایجان و افغانستان صادر شد

البته کلیات طرح توس  مقام عالی وزارتخانه به تأیید . ور و آبزیان هستیماندازی صندوق حمایت از صنعت خوراک دام، طی راه

های  گذاری بخش کشاورزی و تشکل رسیده و سند تاسیس آن هم توس  دفتر بهبود تغذیه با همکاری صندوق حمایت از سرمایه

بهبود وضعیت تولید خوراک در  زودی این صندوق تشکیل شده و گامی مثبت در راستای مربوطه تدوین شده است؛ بنابراین به

 ./کشور برداشته خواهد شد

/news/fa/ir.iana.www//:http٣٣١٠١D%/8%B١%D٠%8١%D8% 
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 صنایع غذایی
 آیانا - 1۹۳۱شهریور  ۷۰: تاریخ

المللی المللی   پانزدهمین نمایشگاه بینپانزدهمین نمایشگاه بین/ / شیرینی و شکالتشیرینی و شکالتهزار میلیارد تومانی در صنعت هزار میلیارد تومانی در صنعت   0707گردش مالی گردش مالی 

  شودشود  شهریورماه امسال با شکوه بیشتر برگزار میشهریورماه امسال با شکوه بیشتر برگزار می

المللی صنایع بیسکویت، شیرینی و شکالت  کشور دنیا در پانزدهمین نمایشگاه بین ٠١شرکت خارجی از  ١,شرکت داخلی و  ٣,١

ضمن اینکه سه هیأت خارجی از آلمان، . نندگان عرضه خواهند کردحضور یافته و آخرین دستاوردها و محصوالت خود را به بازدیدک

 .اند ایتالیا و یکی از کشورهای عربی به این نمایشگاه دعوت شده

از آنجا که این صنعت گردش مالی باالیی دارد، باید : نماینده بخش خصوصی تولیدکنندگان شیرینی و شکالت گفت

 .بیشتر مورد توجه دولت مردان قرار بگیرد

صنعت : وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر افزود دبیر انجمن صنفی صنایع بیسکویت، شیرینی و شکالت ایران امروز در گفت

 .هزار میلیارد تومان در سال است ,٠تا  ٠١شیرینی و شکالت، ارزش افزوده باالیی داشته و گردش مالی آن بین 

تراز تجاری این صنعت : طور متوس  سه دالر قیمت دارد، خاطرنشان کرد گرم شکالت بهای، با اشاره به اینکه هر کیلو جمشید مغازه

همیشه مثبت بوده و واردات آن نصف صادرات است؛ بنابراین الزم است که مسئوالن چنین صنعت بزرگی را مورد توجه بیشتر قرار 

ها نسبت به دیگر صنایع باالتر بوده  و شکالت در استانبه گفته وی، پراکندگی صنایع مربوط به شیرینی .داده و از آن حمایت کنند

... ها و ها، آدامس ها اسنک نبات ها، تافی کارامل، آب و تنوع کاالیی آن نیز شامل شش شاخه کاالیی صنعتی از جمله انواع شکالت

ایران کمتر از دو کیلوگرم برآورد عدد سرانه در : ای از سرانه مصرف پایین شکالت در کشور انتقاد کرد و ادامه داد مغازه.شود می

دلیل تبلیغات کم و بیش منفی  زیرا به. تر است کیلوگرم، پایین ٠١شود، در حالی که این عدد نسبت به کشورهای اروپایی حدود  می

عنوان  ها به اما واقعیت این است که مصرف شکالت. کنند گیرد، مردم در مصرف این ماده مغذی احتیاط می که در جامعه صورت می

 .ای در کشورهای مختلف شناخته شده و فواید بسیاری دارد غذای میان وعده

هزار  ١١١هزار تن انواع شکالت در کشور تولید شد؛ این در حالی است که حدود  ٤8١سال گذشته یک میلیون و : وی تصریح کرد

 .های ما خالی ماند و در آن تولیدی صورت نگرفت تن از ظرفیت کارخانه

جمن صنفی صنایع بیسکویت، شیرینی و شکالت با بیان اینکه رتبه دوم صادرات گروه صنایع غذایی به این صنف مربوط دبیر ان

کشور دنیا صادر شد، اما این رقم در  ١١میلیون دالر از این محصوالت به  ١١١بیش از  ٠٤اگرچه سال : شود، یادآور شد می

هزار نفر به طور مستقیم به این  ١١اشتغال حدود : ای تأکید کرد مغازه.ستمیلیون دالر هم رسیده ا ١١,های گذشته به  سال

میزان اشتغال غیرمستقیم بسیار بیش از اینها ... صنعت وابسته است و با احتساب صنایع مرتب  مانند آرد، شکر، روغن، شیرخشک و

اولیه بیسکویت، شیرینی و شکالت در محل آالت و مواد  المللی ماشین وی از برگزاری پانزدهمین نمایشگاه بین.خواهد بود

های این دوره،  هزار متری در فضای نمایشگاه، یکی از مزیت افزایش سطح هفت: های دائمی تهران خبر داد و اظهار داشت نمایشگاه

 .هزار مترمربعی است ٤١سالن در فضای  ٠٠رود و شامل  نسبت به دوره قبل به شمار می

شرکت  ١,شرکت داخلی و  ٣,١: شهریور ماه جاری، گفت ٠١تا  ٠٣به زمان برگزاری نمایشگاه در  ای در پایان با اشاره مغازه

کشور دنیا در این نمایشگاه حضور یافته و آخرین دستاوردها و محصوالت خود را به بازدیدکنندگان عرضه خواهند  ٠١خارجی از 

 ./اند ورهای عربی به این نمایشگاه دعوت شدهضمن اینکه سه هیأت خارجی از آلمان، ایتالیا و یکی از کش. کرد
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 صنایع غذایی
 خبرنگاران جوان - 1۹۳۱شهریور  ۷۹: تاریخ

  بندی شده جایزه دار نخریدبندی شده جایزه دار نخرید  مواد غذایی بستهمواد غذایی بسته

قراردادن جوایز در داخل : بندی شده، اعالم کرد ایران با اعالم هشدار به مردم نسبت به خرید مواد غذایی بستهسازمان استاندارد 

 .های حاوی فرآورده های غذایی موجب فسادپذیری بیشتر فرآورده خواهد شد بسته

، دفتر نظارت بر استاندارد صنایع غذایی، آرایشی، بهداشتی و حالل اعالم کرده ن جواناقتصادی باشگاه خبرنگارا گروه  به گزارش

را در کنار و یا داخل برخی فرآورده های غذایی ( مانند جوایز)اخیراً مشاهده شده برخی واحدهای تولیدی، اشیاء خارجی : است

مورد مصرف در تولید این محصوالت، شرای  بهداشتی و نگهداری  براساس این گزارش، چنانچه مواد اولیه. بسته بندی شده قرار می دهند

 .نامطلوب آنها و همچنین امکان عبور نور خورشید از بسته بندی مواد غذایی وجود داشته باشد، موجب فساد بیشتر آن فرآورده ها می شود

لذا به منظور رعایت نکات بهداشتی، همچنین به دلیل جلوگیری از آلودگی میکروبی و حفظ سالمت مصرف کننده، از هموطنان 

درخواست می شود از خرید این قبیل فرآورده ها خودداری و در صورت مشاهده این قبیل فرآورده ها مراتب را از طریق تلفن 

سامانه رسیدگی به شکایات، اعالم  www.isiri.org زمان ملی استاندارد ایران به نشانیو یا پایگاه اطالع رسانی سا ,٠١٠گویای 

 .کنند تا اقدام قانونی الزم به عمل آید

/news/fa/ir.yjc.www//:http١,١٠١,٠D%/٠% 
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 صنایع غذایی
 خبرنگاران جوان – 1۹۳۱شهریور  ۷۱: تاریخ

  صادرات آب سیب به آلمانصادرات آب سیب به آلمان

 .تن آب سیب صادر شده است ٠٣١، هزارو ٠١ماه منتهی به تیر سال  ٤طبق آمار گمرک در 

ماه منتهی به تیر  ٤طبق آمار گمرک در  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،گروه  تجارت و کشاورزی. صنعت خبرنگار به گزارش

 .تن آب سیب صادر شده است ٠٣١، هزارو ٠١سال 

 .ستبرای کشور ارز آوری داشته ا ١١٠،8١٣،٤١8،,8و ارزش ریالی  ٠،88١،٠٠٠گفتنی است که این تعداد به ارزش دالری 

کشورطرف  ماه

 معامله

 ارزش دالری  ارزش ریالی  (گ.ک)وزن

 ,٣٤،١٠ ٠٠,،٠،١٠٠،٠٠٠ ٠٠،١8١ پاکستان ٠

 8١,،٠١ ٣١٤،١١١،,٠،٠٠ ١٤،١٠١ آلمان ٠

 ١٤،8١١ ٠،٠١١،8٤8،١١١ ٤٣،٠١١ ترکیه ٠

 ٣٤١،١8٣ ٠١،٤8٠،١8١،١١١ ٠٣٠،١١١ ترکیه ٠

 ٠١١،٠٠٠ ٤،١,١،٣١٠،٠٠١ ١،٤١١, هند ٠

 ٣٠،٠٠١ ٤١٣،٠8١،,٠١ ٠٠،٠8١ پاکستان ٠

 ٤،8١١ ٤١,،٣١٠،,٠٤ ٣،٠٤١ آذربایجان ٠

 ٣١،٣١١ ٤٤،8١١,،٠،١٠٠ ٤٤،١١١ آلمان ٠

 ٠١١ ٣٠٤،٠١١،,٠ ١١١ افغانستان ٠

 ٠88،٣١١ ٤١،٣8٣،٠٤١,،8 ٠٠٠،٠٤١ ترکیه ٠

 ٤١١،٣٣٤ ٠٣،8٣٤،٣٣١،8٣٠ ٣١٤،٠٠٠ ترکیه ٠

 ٠١١،,١ ٠،١٣٠،٤١٠،8١١ ٤٤،8١١ قزاقستان ٠

 ٠88،١,١ ١١8،,٠١،٠١,،١ ٠٤،٣٠١ هند ٠

 ٤٠,،٣٠ 8٠٠،,٠١١،٤١ ٠٠،٠١١ پاکستان ٣

 ٠٠١ ٠8،١١٣،88١ ٠،٠١١ افغانستان ٣

 ٠٠،٠,١ ٠٠١،٠88،٠١١ ٠٠،٠8١ بلژیک ٣

 ,١8،,٤٠ ٣٠،١8١،٠٠٠,،٠٠ ٠,8،٤١8 ترکیه ٣

 ٠،88١ ٠٠،١8١,،,8 ٠،٠٠١ ترکمنستان ٣

فدراسیون  ٣

 روسیه

٠،٠٣ ٤٠،٤١١8،١٠8،١٣،١١١ ١١١ 

http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
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فدراسیون  ٣

 روسیه

١٠،,,, ١١١،,١8،٠١،١١٤ ٣٣٠ 

فدراسیون  ٣

 روسیه

١،, ١١,،٠١١,8،٠٤ ٠١١،,١٤8،١٤١ 

 ١٣،١٣١ ٠،٠٠٤،٣١١،٠١١ ٤٠،١٠١ یونان ٣

 ٠١١،١١١ ١٤،١١١,،١،١١١ ٠٠١،٤١١ پاکستان ٤

 ١١,،٠٠ ٣١8،٠٤٤،٣١١ ١،١١١ آذربایجان ٤

 ٠١,،٠١ ١٤٠،١8٣،٣١١ ٠١,،٠١ افغانستان ٤

 ٣٠،٠١١ ٠١٠،١٣١،١١١ ٠١،8١١ ایتالیا ٤

 
 /news/fa/ir.yjc.www//:http١,١٠٣88D%/8%B١%D8%A,%D8% 
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 صنایع غذایی
 ایرنا1۹۳5 ۷26۷661۹۳5: تاریخ خبر

  برابر رشد کرد برابر رشد کرد   0000ساله، نزدیک ساله، نزدیک   0505صادرات خوراک دام آماده در دوره صادرات خوراک دام آماده در دوره 

: رییس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت -ایرنا -تهران

 . رسید 03۴۹میلیون دالر در سال  80دالر به  055ساله از هفت میلیون و  05صادرات خوراک دام آماده در بازه زمانی 

نمایشگاه بین المللی خوراک دام، طیور و آبزیان که در محل بوستان گفت و در دومین همایش و ( سه شنبه)امروز « کاوه زرگران»

درصد  ٠٠درصد و گوشت قرمز  ٣١بر پایه آخرین آمار بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، مصرف لبنیات : گو برگزار شد، افزود

سازوکار تولید در بخش کشاورزی با : زرگران گفت.کاهش یافت؛ از این رو، بهبود شیوه تولید برای کاهش قیمت ها الزم است

 .مشکالتی روبروست که همین امر موجب افزایش قیمت ها و در نهایت کاهش مصرف برخی محصوالت در کشور می شود

وی تاکید کرد برای حفظ سالمت جامعه نیاز است سازوکار تولید محصوالت کشاورزی تغییر یابد تا با بهره وری مناسب قیمت تمام 

دبیر کانون صنایع غذایی ایران درباره عملکرد وزارت جهادکشاورزی در بخش خوراک مصرفی دام کشور .را کم شود شده محصول

به گفته وی، تراز تجاری این بخش .وزارت جهاد کشاورزی صنایع خاموش و شاید تعطیل روغن کشی را راه اندازی کرده است: افزود

در گذشته صنایع روغن کشی : وی گفت.بیشتر توس  صنایع داخلی تامین می شود رو به بهبود است؛ به گونه ای که کنجاله سویا

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران الزام واحدها به .درصد رسیده است ٤١با هشت درصد ظرفیت کار می کرد و اکنون به باالی 

در گذشته با آماری تکان : ن کرد و گفتمصرف خوراک دامی تولید شده در کارخانه ها را تصمیمی مثبت برای تولید سالم عنوا

دهنده از بار میکربی و سم آفالتوکسین شیر که به بدن انسان منتقل می شد، روبرو بودیم که در چند سال گذشته، این مساله با 

: برخی سازمان های متولی غذای سالم جزیره ای عمل می کنندزرگران گفت.** تدبیر و تالش سازمان دامپزشکی حل شده است

همه مولفه های اقتصادی باید به طور هماهنگ عمل کنند تا مردم از غذای سالم برخوردار شوند اما برخی سازمان های متولی 

تالش داریم برای حفظ سالمت و بهداشت جامعه بین : وی اضافه کرد.سیاستگذاری متضادی دارند و جزیره ای عمل می کنند

هزار تن  8١١به گزارش ایرنا، سالیانه نزدیک به .ع غذایی ایران همکاری هایی ایجاد کنیمسازمان های دامپزشکی، استاندارد و صنای

هزار تن تخم مرغ در کشور تولید می شود که  ٠١١میلیون تن گوشت مرغ و  ٠هزار تن شیر خام،  ١١١میلیون و  ٠گوشت قرمز، 

دومین همایش و نمایشگاه بین المللی خوراک دام، طیور و .میلیون تن می رساند ٠٣مجموع تولیدات پروتئینی با منشا دامی را به 

شرکت داخلی و خارجی از کشورهای اتریش، مجارستان، فرانسه، بلغارستان، چین،  ٤١امروز با حضور ( ٠١٠١)آبزیان فیداکسپو 

د و تا چهارم شهریورماه ترکیه و هلند در محل دایمی نمایشگاه تخصصی شهرداری تهران واقع در بوستان گفت و گو آغاز به کار کر

 . به کار خود ادامه می دهد

/News/fa/ir.irna.www//:http8٠٠١١١١٠/ 
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 صنایع غذایی
 فودپرس 1۹۳5شهریور ماه  2سه شنبه 

  !!های قابل خوردن هم آمدهای قابل خوردن هم آمد  بندیبندی  بستهبسته
دارنده مواد غذایی قابل   بندی و نگه بار از پروتئین موجود در شیرخام، پوشش بسته  اولینمحققان آمریکایی برای  <مواد غذایی

ساینس دیلی، با اینکه سالهاست که دانشمندان و محققان خطرات استفاده از مواد پالستیکی در  به گزارش.خوردن تولید کردند

های مطرح  توجه به توصیه های تولیدکننده مواد غذایی بی رکتدهند، اما متاسفانه تقریبا همه ش پوشش صنایع غذایی را هشدار می

 .کنند های نامرغوب نیز در پوشش مستقیم مواد غذایی مثل لبنیات استفاده می در این زمینه حتی از پالستیک

ط هستند، ها که به صورت مستقیم با مواد غذایی در ارتبا طبق آخرین تحقیقات انجمن شیمی ایاالت متحده، بعضی از پالستیک

 .کنند محتویات شیمیایی بسیار خطرناکی را به مواد غذایی منتقل می

: بندی از پروتئین شیر عنوان کرد پروفسور پگی توماسوال، عضو انجمن شیمی آمریکا و سرپرست گروه تولید کننده پوشش بسته

های پروتئینی مانند پالستیک  پوشش. داع شدهای مقاوم از شیر اب پس از سالها مطالعه باالخره روش اقتصادی جداسازی پروتئین

 .کنند سد ایمنی در برابر نفوذ اکسیژن هستند و بنابراین از فساد مواد غذایی جلوگیری می

بندی مواد غذایی از چند جنبه مثل رعایت بهداشت، ظاهر جذاب و حفظ محی  زیست  این شیمیدان باتجربه معتقد است که بسته

بندی مستقیم  های پایه نفتی در بسته های تولیدکننده مواد غذایی از پوشش شرای  فعلی تمامی شرکتدر . قابل بررسی است

کنند که این مسئله نه تنها خطر ورود مواد شیمیایی خطرناک عامل سرطان را به موادغذایی افزایش  غذایی استفاده می مواد

 .شود یکی غیرقابل جذب در طبیعت میها تن زباله پالست شدن میلیون  دهد، بلکه باعث پراکنده می

بندی بهداشتی، خوراکی و قابل جذب در طبیعت از پروتئین کازئین موجود در شیر  بسته  توماسوال و دستیارانش برای تولید پوشش

 .کند برابر بهتر از پالستیک از ورود اکسیژن به موادغذایی جلوگیری می ١١١پوشش کازئینی تا . استفاده کردند

شده از پروتئین کازئین قابل خوردن است، اما مزه خاصی ندارد، بنابراین در نمونه بعدی مقداری   اد غذایی ساختهپوشش مو

دار  بندی کامال بهداشتی، خوراکی و دوست شود تا تمایل مردم برای خرید محصوالت با بسته دهنده به آن افزوده می طعم

 .زیست افزایش یابد محی 

=Id?aspx.Post/ir.foodpress//:http٤٣٣١٠١٠be 
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 صنایع غذایی
 فودپرس 1۹۳5شهریور ماه  ۰یک شنبه 

  ابالغیه وزارت بهداشت به کارخانجات تولید نوشابه و آبمیوهابالغیه وزارت بهداشت به کارخانجات تولید نوشابه و آبمیوه

های  ها و آبمیوه درصدی قند در نوشابه ٠١کاهش مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت از تصویب  <مواد غذایی

در برخی محصوالت  در خصوص آخرین اقدام وزارت بهداشت برای کاهش قند و شکر موجود  دکتر زهرا عبداللهی.صنعتی خبر داد

جود در محصوالت بازنگری استاندارد قند و شکر مو های واگیر،  ترین اقدامات برای کاهش ابتال به بیماری یکی از مهم: غذایی گفت

ها از سوی وزارت بهداشت تصویب و  درصدی قند در نوشابه ٠١با توجه به این موضوع، کاهش : وی افزود.غذایی و کاهش آن است

 .موظف به اجرای این قانون هستند های صنعتی نیز  به موجب این مصوبه، کارخانجات تولید کننده آبمیوه. به صنایع ابالغ شد

هستیم که   پزی و شیرینی  جات نیز درحال صحبت با صنایع قنادی تای کاهش قند موجود در کیک و شیرینیدر راس : وی افزود

که شیرینی کمتری دارد و  "استویا"های آن مثل  میزان شکر موجود در این محصوالت را کاهش دهند یا به جای آن از جایگزین

 .تر است، استفاده کنند سالم

 تایید وزارت بهداشت نیستمصرف لبنیات پرچرب مورد 

پرچرب مورد تایید وزارت بهداشت  مصرف لبنیات  مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت همچنین با تاکید بر اینکه 

درصد چربی استفاده کنند؛  ٠.١شیر و لبنیات کم چرب یعنی کمتر از  کند مردم از  این وزارتخانه توصیه می: نیست، اظهار کرد

 .شود های قلبی عروقی می ن چربی حیوانی است و باعث اضافه وزن، چاقی، چربی خون و بیماریچون ای

رسان و تعلق گرفتن  قانون برنامه پنج توسعه مبنی بر ممنوعیت تبلیغ مواد غذایی آسیب  ,٣براساس ماده : عبداللهی ادامه داد

دریافت مالیات از تولیدکنندگان این محصوالت نیز در دستور  به همین سبب. عوارض بر آنها، محصوالت پرچرب نباید تبلیغ شوند

مصرف کننده حق انتخاب دارد و سازمان غذا و دارو نیز به همین دلیل به هر دو محصول کم چرب و پرچرب . است  کار قرار گرفته

هیم و بگوییم از محصول کم ما هم با آموزش و فرهنگسازی موظف هستیم به مردم در این مورد اطالعات کافی بد. دهد مجوز می

 .چرب استفاده کنید

=Id?aspx.Post/ir.foodpress//:http٣١bd٣bb١c٠8 
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 صنایع غذایی
 خبرنگاران جوان - 1۹۳۱ شهریور ۷۹: تاریخ

  جهانی را می بنددجهانی را می بنددتولید آبلیمو های تقلبی راه ورود به بازارهای تولید آبلیمو های تقلبی راه ورود به بازارهای 

در سال های گذشته یکی از برندهای برتر صنعت آبلیمو مختص ایران بود ولی متاسفانه اکنون به دلیل فعالیت سود جویان در این 

 . حوزه، اعتماد بازار جهانی تا حدودی از دست رفته است

صنعت،تجارت و  گفتگو با خبرنگارعلی اکبری عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس دهم شورای اسالمی در 

لزوم نظارت همیشگی برای پیشگیری از سو استفاده برخی تولید  اشاره به  با  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروه کشاورزی

با توجه به این که ایران از نظر تولید محصوالت کشاورزی مانند مرکبات دارای جایگاه خوبی  : اظهار کرد  کنندگان صنعت آبلیمو،

در بازار جهانی است ولی متاسفانه عده ای برای کسب سود بیشتر اقدام به تهیه آبلیمو های نامرغوب و غیراستاندارد می کنند که 

بسیاری از برندهای آبلیمو با کسب رتبه های برتر با قدرت رقابت زیاد حرف اول را  در گذشته:وی افزود.شایسته بازار ایران نیست

 . در میان برندهای کشورهای دیگر می زدند اما این اعتماد جهانی به سبب برخی محصوالت تقلبی کاهش یافته است

ها و کمیته های نظارتی، باید  یل کار گروهبا تشک  :اکبری درخصوص لزوم توجه به استانداردهای الزم در امنیت غذایی تصریح کرد 

  .به طور جدی دنبال شود   بحث برند سازی و ارتقای کیفیت به منظور افزایش قدرت رقابت جهانی و صادرات آبلیمو

ن اکنو  :عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس دهم شورای اسالمی با اشاره به تولید مرکبات مرغوب در ایران، افزود 

با وجود خشکسالی های حاکم در نقاط مختلف ایران، در مناطق جنوب و جنوب شرقی مانند استان های فارس ، کرمان و بندر 

  . عباس با کشت قابل توجه لیمو مواجه هستیم که نیاز های داخلی را رفع می نماید و حتی صادرات نیز انجام می شود

باید در بحث کیفیت و استاندارد ها با برخورد و نظارت دقیق، ورود پیدا کنند و این  دستگاه های نظارتی دولتی   :وی تاکید کرد 

 .  امر به عنوان یک اصل مهم قانونی به طور جدی دنبال شود

بخش خصوصی باید به طور جدی به حوزه تولید و صادرات آبلیمو ورود پیدا کند و با ارتقای کیفیت محصول، بازار : اکبری افزود 

عضوکمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس دهم شورای اسالمی با اشاره به لزوم بازنگری . ا در اختیار خود بگیردجهانی ر

هنگامی که به بازنگری استانداردهای آبلیمو توجه ویژه شود افراد سودجو نمی توانند به صورت اختیاری : در استاندارد، گفت 

در این باره  غیر استاندارد تولید کنند در حقیقت باید شاخص هایی با هدف برند سازی افزودنی های غیر مجاز اضافه یا محصول 

  . تعیین شود؛ متاسفانه در بخش صنایع غذایی به طور جدی قانون خاصی تدوین و تعیین نشده است

  تاثیر مستقیم تعیین نام محصول در برند سازی های جهانی 

صنعت،تجارت و  عادن مجلس دهم شورای اسالمی در گفت و گو با خبرنگارمحمد رضا منصوری عضو کمیسیون صنایع وم

ی جهانی موثر است با اشاره به اینکه تعیین نام و اسامی مجاز در برند سازی ها  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروه کشاورزی

عالوه براین که اگر کاال های غیراستاندارد و نامرغوب وارد بازار جهانی شود هویت اصلی خود را از دست می دهد،   :اظهار کرد 

تعیین نام محصول نیز در آینده برند سازی آن نیز موثر است و باید با توجه به ماندگاری آن در بازار جهانی تمام گزینه های 

ما باید برای انتخاب نام و اسامی کاالهای صادراتی به محتوا و مفهوم آن با توجه به   :وی ادامه داد   .ی درنظر گرفته شودبرندساز

و بحث اعتماد سازی نیز مورد توجه قرار  ترجمه اسامی انتخاب شده در کشورهای دیگر دقت کنیم تا با فرهنگ آنها تضاد نداشته 

ما در حوزه تولید   :معادن مجلس دهم شورای اسالمی با اشاره به صادرات محدود آبلیمو ، افزود عضو کمیسیون صنایع و . گیرد

فرآورده های مرکبات که بخش عمده آن را لیمو به خود اختصاص داده شرای  خوبی داریم و می توانیم به راحتی در صادرات نیز 

  .هستیم موفق شویم ولی متاسفانه در این صنعت دارای نقاط ضعف بسیار
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باید بازنگری دقیق و استاندارد سازی مناسب در صنعت تولید آبلیمو از سو استفاده های احتمالی و افزودنی ها   :وی در پایان گفت 

  .سو با استاندارد های جهانی تقویت شود در این محصول جلوگیری شده و بخش بازاریابی با ارتقای قدرت رقابت هم
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  گل و گیاهان صنعتیگل و گیاهان صنعتی
 فارس - ۳۱6۷۰6۷۹:  تاریخ

  داردار  وزارتخانه جهاد کشاورزی برای کشت گیاهان دارویی در اراضی شیبوزارتخانه جهاد کشاورزی برای کشت گیاهان دارویی در اراضی شیبگذاری گذاری   سرمایهسرمایه
دار  گذاری وزارتخانه جهاد کشاورزی برای کشت گیاهان دارویی در اراضی شیب معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی از سرمایه 

 . در چهارمحال و بختیاری خبر داد

طرح کشاورزی در  ,٠زنی  بعد از ظهر امروز در آیین افتتاح کلنگ از شهرکرد، محمدعلی طهماسبی خبرگزاری فارسبه گزارش 

تکمیل و به  تر زنی و افتتاح شد و امید است هرچه سریع های زیادی کلنگ پروژه استان در این امروز: اظهار کرد شهرستان کوهرنگ

 .برداری برسد هبهر

ها در چهارمحال و بختیاری وجود دارد، ادامه  حوزه  های زیادی در همه با بیان اینکه ظرفیت معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی

تزار با این  کشور استعدادهای هم هایی چون کردستان، بخشی از استان کهگلویه و بویر احمد و از بخشهایی از شمال استان: داد

 .استان دارند

تنها در بخش کوهرنگ باالی یک هزار میلیمتر : نظیر بارش در این استان اشاره و تصریح کرد مناسب و بی وی با اشاره به موقعیت

دار  گذاری و کمک در مناطق اراضی شیب بارش در سال در شهرستان کوهرنگ داریم و وزارتخانه جهاد کشاورزی به دنبال سرمایه

 .های گل محمدی انجیر، بادام و غیره را در آن کشت شود اری است و تا گونهچهارمحال و بختی

این در : هکتار گل محمدی در داراب استان فارس کشت شده گفت ١١١معاون وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه پنج هزار و  

 .میلیمتر است ٠,١تا  ٠١١حالی است که میزان بارش در این منطقه 

نظر وزیر جهاد کشاورزی بر این است که ادارات منابع طبیعی در مناطق عشایری اقدام به توسعه کشت : ان کردطهماسبی خاطرنش

 .برداری از آن اقدام کنند گیاهان دارویی مثل موسیر کنند و خود عشایر نسبت به بهره

: ی با کمک خود عشایر جزم کرده است افزودبرداری از منابع طبیع وی با اشاره به اینکه وزارت جهاد کشاورزی عزم خود را در بهره

دهد و این استان میانگین بارش باالی یک هزار میلیمتر است وشرای  بهتر  میلیمتر ثمر و می ٣١١تا  ٠١١گل محمدی در بارش 

 .است
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  گندمگندم
 فارس - ۳۱6۷۰6۷۰:  تاریخ

  میلیون تن گندم از کشاورزانمیلیون تن گندم از کشاورزان  0000خرید بیش از خرید بیش از / / خودکفایی مجدد ایران در تولید گندمخودکفایی مجدد ایران در تولید گندم
میلیون تن گندم از  ٠٠تاکنون بیش از : معاون وزیر جهاد کشاورزی از خودکفایی مجدد ایران در تولید گندم خبر داد و گفت 

 . کشاورزان خریداری شده است

مقام در ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم و بنا بر تاکیدات : وگو با خبرنگار فارس در بندر امام اظهار کرد حسن رکنی امروز در گفت

ریزی چهار یا پنج ساله این هدف تحقق پیدا کند که  معظم رهبری بر خودکفایی ایران در تولید گندم مقرر شد در برنامه

 .خوشبختانه پس از گذشت سه سال، امسال شاهد خودکفایی مجدد ایران در تولید گندم هستیم

کننده کامل نیازهای  ی خریداری شده که این میزان برطرفمیلیون تن گندم از کشاورزان داخل ٠٠تاکنون بیش از : وی ادامه داد

 .ها و خوراک مردم در کشور است نانوایی

با توجه به شرای  اقلیمی : العاده ارزشمند دولت است، تصریح کرد رکنی در ادامه با بیان اینکه این موضوع یکی از دستاوردهای فوق

به کشاورزان در افزایش عملکرد و استفاده بهینه از منابع موجود توانستیم به یکی نامناسب و عدم بهبود آن تاکنون اما با توجه ویژه 

 .ترین نیازهای کشور دست پیدا کنیم از اساسی

سهم ما در صادرات مواد لبنی : کشور دنیا خبر داد و گفت ٣١معاون وزیر جهاد کشاورزی در ادامه از صادرات مواد لبنی ایران به 

 .کشور دنیا صادر کنیم ٣١زار تن بوده که توانستیم این میزان مواد لبنی را به ه ١١١ساالنه به میزان 

ایم  میلیون تن تولید گوشت مرغ داریم که بدون ایجاد ساختار جدید خوشبختانه توانسته ٠در حال حاضر بیش از : رکنی اضافه کرد

 .هزار تن افزایش دهیم ١١١این آمار را به 

شاهد  ٠٠تراز تجاری نشان دهنده معدل عملکرد است که در سال : خاطرنشان کرد ٠٣تجاری در سال وی با اشاره به بهبود تراز 

میلیون دالر بودیم که با اقدامات خوب انجام شده همانند کاهش هزینه تولید و  ٠١١میلیارد و  8تراز تجاری منفی به میزان 

 .میلیارد دالر کاهش یافته است ٣.١افزایش کیفیت این میزان به 

کارخانه تامین خوراک طیور در شهرک صنعتی بندر امام که : معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در پایان یادآور شد

های بزرگ کشور است که با فرآوری مواد خام و ایجاد ارزش افزوده توس  بخش خصوصی  برداری رسید یکی از پروژه امروز به بهره

 .رد ریال اقدام بسیار قابل تقدیری در بخش کشاورزی استمیلیا ٣٣١با سرمایه گذاری 
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  گوجه فرنگیگوجه فرنگی
 آیانا - 1۹۳۱شهریور  ۷1: تاریخ

  305305تا تا   205205فرنگی فرنگی   هر کیلو گوجههر کیلو گوجه/ / شودشود  این هفته شروع میاین هفته شروع میها از ها از   فرنگی توسط کارخانهفرنگی توسط کارخانه  خرید گوجهخرید گوجه

  تومانتومان

گویند،  فرنگی توس  صنایع غذایی سخن می کاران، از توقف خرید گوجه فرنگی در حالی که نمایندگان بخش خصوصی گوجه

 .دهند ها آغاز خرید این محصول از این هفته را در بیشتر مناطق کشور نوید می کارخانه

فرنگی توسط صنایع غذایی سخن  کاران، از توقف خرید گوجه فرنگی نمایندگان بخش خصوصی گوجهدر حالی که 

 .دهند ها آغاز خرید این محصول از این هفته را در بیشتر مناطق کشور نوید می گویند، کارخانه می

ت، اما تقریباً خریداری برای آن وجود فرنگی به بیش از پنج میلیون تن رسیده اس اکنون که تولید گوجه"به گزارش خبرنگار ایانا، 

این چکیده  ".کنند ها نیز از خرید امتناع می ضمن اینکه کارخانه. اند های صادراتی نیز به دلیل عوارض خروج، بسته شده ندارد و راه

 .منتشر شد ایاناخبری بود که دیروز در 

فرنگی  های گذشته، چین نخست گوجه همیشه طبق روال سال: به ایانا گفت( ویک یک)در همین راستا، مدیر کارخانه دشت مرغاب 

 .شود و معموالً قیمت و کیفیت باالتری دارد کننده نهایی به بازار عرضه می خوری و مصرف برای تازه

های بعدی، با  چین: های تهیه رب، صرفه اقتصادی ندارد، افزود مهدی مقدم با اشاره به اینکه قیمت چین نخست، برای کارخانه

البته این محصوالت از نظر سالمتی و . تر هستند در صنایع غذایی مناسب تر، برای استفاده تر و کیفیت نازل توجه به قیمت پایین

 .بهداشتی، کامال تحت نظر بوده و هیچ مشکلی ندارد

عنوان مثال، در استان فارس، ابتدا  به. افتد ها وقفه می به گفته وی، همیشه به خاطر فاصله کشت در برخی مناطق، در خرید کارخانه

در حال حاضر که محصول جیرفت تمام شده و . آید سپس کازرون و آخر از همه مرودشت به بازار می فرنگی جیرفت کهنوج، گوجه

ها باید حداقل یک هفته دیگر  خوری باالست و کارخانه ها به خاطر عرضه به بازار تازه نوبت به منطقه کارزون رسیده است، قیمت

دار نیست و به خاطر گذار از نقطه عطفی است که  اد وقفه در خرید، ادامهها متعادل شود؛ بنابراین ایج برای خرید صبر کنند تا نرخ

 .افتد ها اتفاق می در قیمت

تومان در هر کیلوگرم انجام  ٣١١تا  ٠١١فرنگی از کشاورزان با قیمتی بین  طبق آخرین آمارها خرید گوجه: مقدم خاطرنشان کرد

البته پرداخت پول حمل و نقل، با توجه به توافق کشاورزان و . حمل بار است تومان به طور میانگین، هزینه ٤١گیرد که تقریباً  می

 .پردازد کارخانه، صورت خواهد گرفت و یکی از دو طرف، آن را می

تومان هزینه هر عدد  ٠٠١فرنگی کاران، تنها  در حالی است که به گفته گوجه( ویک یک)های مدیر کارخانه دشت مرغاب  صحبت

 ./خوری نیز کشش چندانی برای خرید ندارد تازهنشاء است و بازار 
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  گوشت قرمزگوشت قرمز
 خبرنگاران جوان - 1۹۳۱شهریور  ۷۱: تاریخ

  بازار گوشت به کدام سو می رود؟بازار گوشت به کدام سو می رود؟

ظرف یک ماه آینده با عرضه گسترده دام از سوی عشایر، نوسانات بازار گوشت : زارت جهاد کشاورزی گفترئیس مرکز اصالح نژاد و

طی چند ماه اخیر  خبرنگاران جوان، اقتصادی باشگاهگروه  صنعت، تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار .فروکش خواهد کرد

قیمت سرسام آور برخی اقالم اساسی گالیه های مصرف کنندگان را به همراه داشته چرا که درآمد ناچیز حقوق بگیران جوابگوی 

این درحالیست که مسئوالن امر برای حفظ آرامش بازار دم از تالش برای ساماندهی اوضاع ، از .دخل و خرج زندگیشان نیست

دان به در کردن سودجویان و تعادل قیمت ها می زنندکه در این راستا جلسات متععدی برگزار نموده اند؛ حال باید منتظر ماند و می

 . دید که نتایج این دورهمی ها به کجا ختم می شود و مصرف کننده چه زمانی شاهد تعادل بازار و ثبات قیمت ها خواهد بود

صنعت، تجارت و  حی رئیس مرکز اصالح نژاد وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگارراستا محمد رضا مالصال در این 

در عرضه دام : ندارد، گفت، با بیان اینکه در در عرضه دام سبک مشکلی وجود اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گروه کشاورزی

درصد رشد داشته  ٠١سبک و سنگین افزایش قیمت بسیار جزئی بوده به گونه ای که قیمت دام سبک در دو سال گذشته تنها 

در سال جاری به دنبال افزایش قیمت دام زنده و درخواست های مکرر دامداران و عدم تغییر قیمت گوشت در دو : وی افزود.است

باید در همین رنج افزایش می یافت که متاسفانه سیستم ناکارآمد عرضه دام و مداخله دالالن و  ر کیلو گوشت سال اخیر،نرخ ه

 .واسطه های زائد افزایش بی رویه قیمت گوشت در بازار را به بار آورده است

ا عرضه گسترده دام عشایر ظرف یک ماه آینده ب: مالصالحی با بیان اینکه جای هیچ نگرانی در خصوص تامین دام نداریم، گفت

 .مواجه هستیم و از این رو نگران افزایش عرضه بیش از تقاضا هستیم که می بایست تمهیداتی در این خصوص به کار گیریم

نوسانات بازار گوشت برای مصرف کننده تنها ناشی از ایرادات سیستم : رئیس مرکز اصالح نژاد وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد

ا که در عرضه دام زنده روند عادی پیش رو است که با توجه به اتفاقات بازار علوفه طی دو سال گذشته افزایش عرضه است چر

 .نامعقولی در دام زنده نداشته ایم

 ضرورت جلوگیری از قاچاق دام به خارج از کشور

اقتصادی باشگاه گروه  صنعت، تجارت و کشاورزیهمچنین علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفتگو با خبرنگار

از هفته گذشته تا کنون بازاررونق چندانی نداشته به : با اشاره به وضعیت قیمت گوشت قرمز در بازار اظهار داشت خبرنگاران جوان،

 .را تجربه کرده ایم طوریکه ثبات قیمت ها

با توجه به اینکه طی این هفته شاهد پرداخت حقوق و افزایش تقاضا برای خرید اقالم اساسی هستیم، لذا باید منتظر : وی افزود

 .ماند و دید که بازار به کدام سمت و سو پیش می رود

دام جلساتی با مسئولین داشتیم و خواستار جلوگیری با توجه به روند ادامه دار افزایش قیمت گوشت قرمز و قاچاق : ملکی ادامه داد

 .قاچاق دام از مرزها شدیم چرا که طی یک ماه اخیر این امر عامل رشد قیمت بوده است

 سودجویی دالالن قیمت گوشت را باال برد

اقتصادی باشگاه خبرنگاران گروه  صنعت، تجارت و کشاورزیعلیرضا عزیزاللهی مدیر عامل اتحادیه دامداران در گفتگو با خبرنگار 

 با توجه به بارندگی های مناسب و وضعیت مساعد مراتع، عشایر طبق روال همه ساله کوچ را آغاز نکردند که همین: بیان کرد جوان،

 .امر کاهش عرضه دام و ایجاد انگیزه برای افزایش قیمت گوشت در بازار را به همراه داشته است
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طی دو ماه اخیر قیمت هر کیلو دام زنده هزار تومان افزایش یافته که متاسفانه به : وی با اشاره به نوسانات اخیر بازار گوشت گفت

 .گوشت توجیه ناپذیر استسبب سودجویی دالالن و واسطه ها افزایش نجومی قیمت 

ظرف یک ماه آینده با افزایش عرضه دام از سوی عشایر، روند قیمت دام زنده و گوشت در بازار متعادل : عزیزاللهی تصریح کرد

 .خواهد شد
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  گوشت مرغگوشت مرغ
 خبرنگاران جوان - 1۹۳۱شهریور  ۷۹: تاریخ

  مرغ ارزان شدمرغ ارزان شد

 ١١١نرخ هر کیلو مرغ زنده و آماده به طبخ در مقایسه با ده روز گذشته کاهش : رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی گفت

 .تومانی در بازار را تجربه کرده است

اقتصادی باشگاه گروه  صنعت، تجارت و کشاورزیمحمد یوسفی رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی در گفتگو با خبرنگار 

و مرغ آماده به   8١١هزار و  ٤امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده : داشتبا اشاره به وضعیت قیمت مرغ در بازار اظهار  خبرنگاران جوان،

تومان است که در مقایسه با ده روز گذشته  ٠١١هزار و  ١تومان و میادین میوه و تره بار  ٣١١هزار و  ١در عمده فروشی ها  طبخ 

 .تومانی در هر کیلو را تجربه کرده است ١١١کاهش 

و اطالعات بیشتر از خرید مرغ باالتر از نرخ های فعلی امتناع می کنند که همین امر موجب  مصرف کنندگان با آگاهی: وی افزود

 .شده که نوسانات قیمت فروکش کند

با توجه به ابتدای ماه و افزایش تقاضا بعید است که : یوسفی در پاسخ به این سوال که کاهش قیمت مرغ تا کی ادامه دارد، گفت

ابد چرا که طبق روال معمول تنها در اواخر ماه به سبب کاهش قدرت خرید قشر کارگر و حقوق روند کاهش قیمت مرغ ادامه ی

 .بگیران شاهد کاهش قیمت محصوالت پروتئینی از قبیل مرغ در بازار هستیم

فراد ا: رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی با اشاره به تاثیر عرضه مرغ منجمد در کاهش قیمت مرغ در بازار بیان کرد 

تمایل کمتری به مصرف مرغ منجمد دارند از این رو تنها مصرف این محصول در رستوران ها تاثیر چندانی نمی تواند در کاهش 

تومان  ٣١طی چند روز اخیر نرخ هر کیلو ذرت دامی : وی با اشاره بر تاثیر کاهش قیمت ذرت بر مرغ گفت.قیمت ها داشته باشد

 .فته آتی قیمت نهاده های دامی از قبیل ذرت و جوجه یک روزه به نرخ واقعی خود برسدکاهش یافته که امیدواریم طی ه
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  ماشین آالتماشین آالت
 ایرنا۷۹6۷661۹۳51۹۳5: تاریخ خبر

  یک شرکت تولید ماشین های کشاورزی آماده همکاری با ایران است یک شرکت تولید ماشین های کشاورزی آماده همکاری با ایران است : : سفیر کره جنوبیسفیر کره جنوبی

سفیر کره جنوبی در تهران از اعالم آمادگی یک شرکت این کشور برای اجرای پروژه های مشترک و  -ایرنا -تهران

 . سرمایه گذاری در تولید ماشین های کشاورزی در ایران خبر داد

در دیدار با مدیرکل امور بین الملل و سازمان های تخصصی ( چهارشنبه)امروز « سئونگ هو»کشاورزی، به گزارش وزارت جهاد 

وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسالمی ایران با اعالم این خبر بر ضرورت بسترسازی برای گسترش همکاری های دو کشور در 

از عزم کشور خود برای توسعه همه جانبه رواب  و همکاری سفیر کره جنوبی در تهران .بخش های کشاورزی و شیالتی تاکید کرد

آمادگی ایران برای تامین کاالهای کشاورزی مورد . ** پایدار در بخش های مختلف کشاورزی با جمهوری اسالمی ایران خبر داد

: ن در این دیدار گفتنیاز کره جنوبیمدیرکل امور بین الملل و سازمان های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسالمی ایرا

ایران برای تامین کاالهای کشاورزی مورد نیاز کره جنوبی بویژه محصوالت باغی، خشکبار، میگو، گیاهان دارویی، خرما، پسته و 

ابراز امیدواری کرد همکاری ها بویژه در زمینه تامین مالی و سرمایه گذاری مشترک، تبادل « هومن فتحی».زعفران آمادگی دارد

فتحی بر ضرورت و اهمیت اجرای توافق ها در زمینه افزایش بهره وری آب در . و تجارت محصوالت کشاورزی ارتقا یابدفناوری 

معاون قرنطینه سازمان حفظ نباتات کشور نیز به رفع ممنوعیت واردات انار . کشاورزی و نیز توسعه پایدار جنگلداری تاکید کرد

نهاد کرد به منظور تسهیل و کسترش همکاری ها، نشست مشترک رییسان حفظ نباتات ایران از سوی کره جنوبی گریزی زد و پیش

معاون آبزی پروری سازمان شیالت ایران امضای یادداشت تفاهم همکاری های شیالتی دو کشور و همچنین . دو کشور برگزار شود

: تی شمال و جنوب کشور را یادآوری کرد و گفتسفر وزیر و معاون وزیر شیالت کره جنوبی به ایران برای بازدید از طرح های شیال

شرکت های شیالتی کره جنوبی برای شرکت در نمایشگاه بین المللی شیالت در تهران اعالم آمادگی کرده اند و طرف کره ای 

دیدار از سفر  رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی نیز در این. عالقه مند است طرح ها و پروژه های مشترک با ایران اجرا کند

آتی هیاتی به ریاست معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسالمی ایران به کره جنوبی برای آغاز همکاری ها در مینه 

به گزارش ایرنا، رئیس جمهوری کره جنوبی دوازدهم اردیبهشت امسال برای نخستین بار . زراعت و مکانیزاسیون کشاورزی خبر داد

ای و صاحبان صنایع، وی را در   نفره متشکل از مقام ها، رییسان شرکت های کره ٠٣١هیاتی .کشور به ایران سفر کرد در تاریخ این

رییس جمهوری اسالمی ایران سیزدهم اردیبهشت ماه در نشست خبری با همتای خود اعالم .این سفر سه روزه همراهی می کردند

میلیارد دالر افزایش  ٠8میلیارد دالر کنونی به سه برابر یعنی  ١خود را از  دو طرف تصمیم گرفتیم رقم مبادالت تجاری: کرد

گردشگری، برقراری پرواز مستقیم سئول به تهران و نیز سرمایه گذاری بخش های کره ای در زیرساخت های : وی گفت.دهیم

در این سفر بیش از .ر آن تاکید کردیممربوط به گردشگری در ایران مانند ساخت هتل از موضوع هایی بود که در مذاکرات خود ب

کره جنوبی با نام رسمی .موافقتنامه برای پروژه های چند میلیاردی به امضا رسید ٠٣سند همکاری و بیش از  ٠٠سند شامل  ٤١

 . جمهوری کره شناخته می شود، در شرق آسیا قرار دارد
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 ماشین آالت
 آیانا - 1۹۳۱شهریور  ۷۹: تاریخ

گیالن گیالن / / هزار میلیارد ریال تسهیالت مکانیزاسیون در دولت تدبیر و امیدهزار میلیارد ریال تسهیالت مکانیزاسیون در دولت تدبیر و امید  3333پرداخت بیش از پرداخت بیش از 

  کننده بیشترین تسهیالتکننده بیشترین تسهیالت  دریافتدریافت

هزار میلیارد ریال اعتبار را در قالب  ٣٣بیش از  ٠٣٠١بانک کشاورزی از ابتدای استقرار دولت تدبیر و امید تا پایان تیرماه سال 

هزار فقره تسهیالت برای خرید ادوات و ماشین آالت کشاورزی به متقاضیان پرداخت کرده است تا شاهد توسعه کشاورزی  ٠١٤

 .مکانیزه و افزایش راندمان تولید در این بخش باشیم

هزار میلیارد ریال اعتبار را  33بیش از  03۴0د تا پایان تیرماه سال بانک کشاورزی از ابتدای استقرار دولت تدبیر و امی

هزار فقره تسهیالت برای خرید ادوات و ماشین آالت کشاورزی به متقاضیان پرداخت کرده است تا شاهد  05۹در قالب 

 .توسعه کشاورزی مکانیزه و افزایش راندمان تولید در این بخش باشیم

های اصلی  م بانک کشاورزی، نیل به خودکفایی در تولیدات کشاورزی و تأمین امنیت غذایی که از سیاستبه گزارش ایانا بنا به اعال

دولت و راهبردهای جدی چشم انداز اقتصادی کشور محسوب می شود با دسترسی کشاورزان به ماشین آالت و صنایع پیشرفته و 

های نوین و روزآمد خواهد توانست مسیر شکوفایی را با سرعت  ولوژیکارآمد تسریع شده و جامعه کشاورزی با در اختیار داشتن تکن

تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی که مورد تاکید مقام معظم رهبری و در دستور کار بانک کشاورزی است با تالش .بیشتری طی کند

ان با استفاده از تسهیالت مکانیزاسیون های پیشرفته نمود یافته و کشاورز کارشناسان این بانک در توزیع و ترویج استفاده از دستگاه

در طول استقرار دولت تدبیر و امید تاکنون : در گزارش این بانک آمده است.توانسته اند نرخ تولید را به سطح قابل قبولی برسانند

تسهیالت قرار دارد  میلیارد ریال از اعتبار مکانیزاسیون کشاورزی در مقام اول استفاده از این٠8١١استان زرخیر خوزستان با جذب 

های  میلیارد ریال از اعتبارات این بخش ، در مقام ٠٠١١و  ٠٤١١و پس از آن استانهای فارس و خراسان رضوی به ترتیب با جذب 

همچنین از لحاظ تعداد تسهیالت پرداختی، استانهای گیالن، .اند دوم و سوم از لحاظ دریافت تسهیالت مکانیزاسیون قرار گرفته

اهمیت حمایت مالی بانک کشاورزی از توسعه مکانیزاسیون .زستان مقام های اول تا سوم را به خود اختصاص داده اندفارس و خو

کشاورزی زمانی پررنگ تر می شود که بدانیم کشاورزان تالشگر حتی در دورافتاده ترین روستاهای کشور از این تسهیالت بهره مند 

اقتصاد کشاورزی در کشور گسترده شود و اقدام و عمل در کنار تدبیر و تالش، بذر امید  شده اند تا کشاورزی اقتصادی برای توسعه

 ./را به درخت شکوفایی مبدل کنند
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  متفرقهمتفرقه
 آیانا - 1۹۳۱شهریور  ۷2: تاریخ

  سازی هشت میراث کشاورزی ایران برای ثبت در فائوسازی هشت میراث کشاورزی ایران برای ثبت در فائو  آمادهآماده

 .ایران هشت پروپوزال را برای ثبت میراث مهم در حوزه کشاورزی در فائو در دست بررسی و مطالعه دارد

 .دایران هشت پروپوزال را برای ثبت میراث مهم در حوزه کشاورزی در فائو در دست بررسی و مطالعه دار

ریزی، اقتصاد  های برنامه مستقر در مرکز پژوهش( NIAHS)به گزارش ایانا، این هشت مورد در کمیته ملی میراث مهم کشاورزی 

 .کشاورزی، و توسعه روستایی در دست اقدام است

است، به ترتیب ریزی وزارت جهاد کشاورزی در دست بررسی  های برنامه هشت موردی که در مرکز پژوهش: افزاید این گزارش می

 :شامل موارد زیر هستند

 سیستم انجیر استهبانات -٠

 سیستم کشمش مالیر -٠

 سیستم انار نیریز -٣

 نیشابور( خرو)سیستم آلوی  -٤

 محمدی کاشان سیستم گل -١

 سیستم زعفران گناباد -١

 جام سیستم کشاورزی خانوادگی زعفران تربت -,

 .المللی امام خمینی قزوین ارائه شده است وس  دانشگاه بینهای سنتی اطراف قزوین که ت سیستم باغ -8

نظام کشاورزی مبتنی بر "تحت عنوان  GIAHSایران در حال حاضر توانسته است تنها یک نظام میراث مهم کشاورزی جهانی 

 .ثبت کند FAOعنوان نخستین نظام میراث مهم کشاورزی در  را به "قنات کاشان

، در جریان اجالس جهانی توسعه پایدار در ٠١١٠در سال ( GIAHS)کشاورزی مهم جهانی های میراث  یا نظام "جیاس"

کار  عنوان یک ابتکار مشارکتی جهانی برای حفاظت و مدیریت تطبیقی آغاز به ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی، از سوی سازمان فائو به

و دانشگاه های  IFAD ،GEF ،ISESCOهای  سازمان. یک ردیف اعتباری ویژه برای آن اختصاص داده شد ٠١٠١کرد و از سال 

UN  در ایران تحت عنوان  "جیاس"کمیته ملی .هستند "جیاس"سایر حامیانNIAHS  بر اساس حکم مقام ٠٣٠٣در سال

ریزی و امور اقتصادی وزارت تشکیل و دبیرخانه  وزارت در سطح وزارت جهاد کشاورزی به ریاست عبدالمهدی بخشنده، معاون برنامه

سیدحسن کاظمی، رئیس . ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی مستقر شد های برنامه دائمی این کمیته در مؤسسه پژوهش

نخستین جلسه مشترک کمیته ملی و کمیته کارشناسی میراث کشاورزی مهم . عنوان دبیر کمیته ملی منصوب شد مؤسسه نیز به

ی با حضور سرج ناکوزی، نماینده سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد در خرداد سال جار( GIAHS-جیاس)جهانی ایران 

(FAO )سازمانی ازجمله نماینده دفتر امور زنان روستایی و عشایری برگزار شد و نمایندگان مختلف درون و برون. 

که با این سیستم در فائو مناطقی . عنوان یک نظام و سیستم مطرح است عنوان یک محصول خاص یا جغرافیا بلکه به نه به "جیاس"

شوند از امتیازات زیادی برای رونق گردشگری در سطح جهانی برخوردار شده و محصوالتی که در این سیستم تولید  ثبت جهانی می

کنند؛ در نتیجه از افزایش قیمت  شوند، قابلیت عرضه به بازارهای جهانی و صادراتی پیدا می می GIAHSو دارای گواهی و برند 

 .شوند درصدی برخوردار می ١١تا  ١١ی تقریب
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کشور دنیا شامل الجزایر، جمهوری آذربایجان، بنگالدش، شیلی، چین، اتیوپی، هند، اندونزی، جمهوری اسالمی ایران، ژاپن،  ٠١

در فائو کنیا، مکزیک، مراکش، پرو، فیلیپین، سریالنکا، تانزانیا، تونس و ترکیه موفق به ثبت میراث کشاورزی مهم جهانی خود 

کشورهای چین و ژاپن کشورهای پیشرو هستند که . اند و تعداد زیاد دیگری نیز در حال بررسی برای ثبت در این نظام هستند شده

 ./کنند را در دو سطح ملی و جهانی دنبال می GIAHSنظام 
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 متفرقه
 آیانا - 1۹۳۱شهریور  ۷۱: تاریخ

  پست کشاورزی در مازندران راه اندازی شدپست کشاورزی در مازندران راه اندازی شد

 .شددر چهارمین روز از هفته دولت، پست کشاورزی با حضور مدیرعامل شرکت ملی پست ایران در مازندران راه اندازی 

به گزارش خبرنگار ایرنا، مدیرکل شرکت پست مازندران گفت که پست کشاورزی دراین خطه شمال کشور برای کمک به کشاورزان 

 .و خریداران محصوالت کشاورزی راه اندازی شده است

در اختیار  با اجرای این طرح محصوالت کشاورزی از تولید به مصرف در سراسر کشوراز طریق پست: اسماعیل بوداغی افزود

 .خریداران قرار می گیرد

در مرحله اول این طرح برای محصوالت برنج، مرکبات و کیوی در مازندران راه اندازی شد و برای سایر محصوالت نیز : وی ادامه داد

 .بسته به نیاز خریداران اجرایی می شود

خود را از داخل استان خریداری و برای انتقال به خریداران می توانند محصول مورد نیاز : مدیرکل شرکت پست مازندران افزود

 .محل مصرف در اختیار شرکت پست قرار دهند

 .وی میانگین هزینه جابه جایی این محصوالت را در سراسر کشور برای هر کیلوگرم حدود سه هزار ریال اعالم کرده است

صوالت مورد درخواست مشتریان در سراسر کشور را شرکت پست مازندران امکانات الزم حمل و نقل برای انتقال مح: وی افزود

میلیون تن دارد که برنج، مرکبات و کیوی از محصوالت راهبردی در این  ١نوع محصول کشاورزی با ظرفیت  ٠,مازندران .دارد

می  درصد کیوی مورد نیاز کشور را تامین ٠١١درصد مرکبات و ١١درصد برنج و  ٤١خطه شمال است به طوری که این استان 

 .کند
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 متفرقه
 آیانا - 1۹۳۱شهریور  ۷1: تاریخ

  های شهر تهرانهای شهر تهران  تکذیب فروش و عرضه گوشت قورباغه در برخی فروشگاهتکذیب فروش و عرضه گوشت قورباغه در برخی فروشگاه

 .های این شهر را تکذیب کرد شایعه فروش گوشت قورباغه در فروشگاه کل دامپزشکی استان تهران، رواب  عمومی اداره

های این شهر را تکذیب  کل دامپزشکی استان تهران، شایعه فروش گوشت قورباغه در فروشگاه روابط عمومی اداره

 .کرد

تصاویر مربوط به عرضه و فروش کل دامپزشکی استان تهران، در پی انتشار گسترده  به گزارش ایانا به نقل از رواب  عمومی اداره

های شهر تهران،  ها و جراید در برخی فروشگاه بندی شده با برچسب چینی در فضای مجازی و بعضی از رسانه گوشت قورباغه بسته

های بازرسی طی هفته گذشته و بازدید گسترده از مناطق شهر  شود موضوع پس از بررسی و تشکیل اکیپ وسیله اعالم می بدین

کل دامپزشکی استان تهران موردی از عرضه کاالی مذکور مشاهده نشد؛ لذا با توجه به اینکه نظارت  توس  کارشناسان ادارهتهران 

های خام دامی و گوشت قرمز وسفید از وظایف و اختیارات سازمان دامپزشکی کشور است، این  بر تولید و عرضه انواع فرآورده

در پایان از همشهریان . و فروش گوشت قورباغه و یا موارد مشابه صادر نکرده استگونه مجوزی در خصوص عرضه  سازمان هیچ

ترین اداره دامپزشکی گزارش  تقاضا دارد در صورت مشاهده هرگونه فروش و عرضه فرآورده خام دامی مشکوک موارد را به نزدیک

 ./کنند
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 متفرقه
 آیانا - 1۹۳۱شهریور  ۷۰: تاریخ

  شودشود  رونمایی میرونمایی می  ""یوزپلنگ ایرانییوزپلنگ ایرانی""امروز از اتوبوس اختصاصی تیم ملی برای پاسداشت روز امروز از اتوبوس اختصاصی تیم ملی برای پاسداشت روز 

هایی که  قطری! های پرمدعا بر پیکر قطری، یوزپلنگ ایرانی سرتاختن دارد ٠٠شنبه شب این هفته ساعت  طور که پیداست پنج این

اما . کوشند با خرید بازکنانی چند ملیتی از آمریکای التین و آفریقا، گزینه جدی صعود مستقیم به جام جهانی روسیه شوند می

 .اند برای صعود متوالی به جام جهانی های ایرانی دندان خود را تیز کرده دانند یوزپلنگ شاید آنها نمی

 :علیرضا صفاخو -( ایانا)کشاورزی ایران  خبرگزاری

اش برای نوشیدن آب به سوی  خورشیدی و در یک روز گرم تابستانی، یوزپلنگ ماده به همراه سه توله ٠٣,٣در نهم شهریورماه 

مدتی مقاومت  شود و مادر پس از های اطراف بافق در استان یزد آمد، اما در میان تعدادی از مردم محلی ناآگاه محاصره می نخلستان

 .شوند اش گرفتار می کند، اما سه توله شود فرار می در برابر حمالت و ضربات مردم که توس  سنگ و چوب به آن وارد می

زمانی که مأموران به محل . کند رساند و مأموران محی  زیست را مطلع می یکی از شاهدان، خود را به اداره محی  زیست بافق می

اند و به یزد  شوند، اما دو توله دیگر با وجود جراحات شدید همچنان زنده بوده رو می ها روبه ان یکی از تولهج رسند با الشه بی می

 .شود ها باعث مرگ او در میانه راه می شدت ضربات وارده بر سر و روی یکی از توله. شوند منتقل می

های  طبق گزارش. شود بالفاصله به تهران منتقل می شود، اما برای نجات از مرگ توله سوم در یزد توس  دامپزشک مداوا می

های را جستجو کند، اما بعد از یک هفته جستجوی  آید تا توله یوز هر روز به نزدیکی شهر و نخلستان می بانان بافق، ماده محی 

در پارک پردیسان  ٠٣8٠ماه  دی نام گرفت و بعد از مدتی بهبود یافت، اما تا "ماریتا"توله بازمانده .ناکام، دیگر در محی  دیده نشد

ای بود که  هرچند دو توله جان باختند و ماریتا نجات یافت، اما ماریتا بازمانده. سال مرد ٠جا پس از  تهران باقی ماند و در همان

 .ها کند دلیل تنهایی و نبود جفت، هرگز نتوانست کمکی به رفع انقراض یوزپلنگ به

شهریورماه به  ٠. ایرانی، یادآور سابقه درخشان، همت بلند و مسئولیت سنگین ما ایرانیان استنهم شهریورماه، روز ملی یوزپلنگ 

شهریورماه یادآور  ٠. آورد که ایران تنها کشور قاره کهن است که توانسته نسل یوزپلنگ آسیایی را زنده نگه دارد یادمان می

های  ویژه که امسال به سیاق ابتکار سال به. مند با یکدیگر بستیمعهدیست که برای حفاظت از آخرین بازمانده های این گونه ارزش

روسیه از اتوبوس تیم ملی فوتبال نیز به  ٠١٠8های پرماجرای مقدماتی جام جهانی  گذشته قرار است در فصل تازه یا از رقابت

اش از  بال ایران، هم لباس تیم ملیآن هم در روزهایی که در دوره ریاست تاج بر فدراسیون فوت. مناسبت همین روز رونمایی شود

شده است و هم تیم ملی اش صاحب اتوبوسی اختصاصی با طرحی مرتب  با یوز  "آدیداس"المللی به نام  نام بین برندهای خوش

! های پرمدعا ، یوزپلنگ ایرانی سرتاختن دارد بر پیکر قطری٠٠شنبه شب این هفته ساعت  طور که پیداست پنج این.ایرانی شده است

کوشند با خرید بازکنانی چند ملیتی از آمریکای التین و آفریقا، گزینه جدی صعود مستقیم به جام جهانی  هایی که می قطری

صعودی که با . اند برای صعود متوالی به جام جهانی های ایرانی دندان خود را تیز کرده دانند یوزپلنگ روسیه شوند، اما شاید آنها نمی

به کارنامه افتخارات ورزشی ایران در کنار گرامیداشت یوزپلنگ ( شهریورماه ٠٠)شنبه شب این هفته  در پنج هزار ایرانی ٠١١جشن 

عالوه بر پیراهن تیم ": پیش از این سرپرست دفتر محی  زیست و توسعه پایدار وزارت ورزش و جوانان گفته بود.ایرانی خواهد افزود

بوس اختصاصی تیم فوتبال کشورمان مقارن با شروع مقدمات جام جهانی حک ملی، نقش یوزپلنگ ایرانی نیز روی بدنه اتو

 ./امری که به گفته تاج در دیدار عصر دیروز از تمرینات تیم ملی فوتبال قرار است امروز هفتم شهریورماه رونمایی شود ".شود می

/news/fa/ir.iana.www//:http٣٣8,١D%/8%A,%D٠%8١%D8% 

 

http://www.iana.ir/fa/news/33870/%D8%A7%D9%85%D8%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته اول شهریور 

 

2۷4 
 

  مرکباتمرکبات
 آیانا - 1۹۳۱شهریور  ۷2: تاریخ

  شدهشده  های چیدههای چیده  استخرهای بنومیل عامل افزایش عمر پرتقالاستخرهای بنومیل عامل افزایش عمر پرتقال  //ای از ابهامای از ابهام  سالمت پرتقال در هالهسالمت پرتقال در هاله

دهد که دو  مرکبات تشکیل میهزار تن آن را  ١١١میلیون تنی محصوالت باغی در کشور، حدود چهار میلیون و  ٠١از تولید 

شود و از زمانی که انگشت اتهام در مصرف  های شمالی و مابقی در جنوب کشور تولید می هزار تن آن در استان ١١,میلیون و 

کنندگان هم به بحثی مهم تبدیل شده  رویه سم در تولید ناسالم مرکبات به طرف دسترنج کشاورزان نشانه رفته، سالمت مصرف بی

 .است

دهد  هزار تن آن را مرکبات تشکیل می 055میلیون تنی محصوالت باغی در کشور، حدود چهار میلیون و  02ز تولید ا

شود و از زمانی که انگشت  های شمالی و مابقی در جنوب کشور تولید می هزار تن آن در استان 755که دو میلیون و 

کنندگان  رف دسترنج کشاورزان نشانه رفته، سالمت مصرفرویه سم در تولید ناسالم مرکبات به ط اتهام در مصرف بی

 .هم به بحثی مهم تبدیل شده است

کنند که عالوه بر کود، مصرف سم در ایران نیز در مقایسه با سایر کشورها ناچیز  این در حالی است که همیشه مسئوالن اعالم می

 قیمت این روزها بالی جان مردم شده است؟ سموم ارزان است؛ با این همه، این پرسش باقیست که آیا بدمصرفی و استفاده از

پنجم کشور  ای گرم و خشک قرار دارد و بر اساس آمار، یک ایران در منطقه: معاون فنی سازمان حفظ نباتات کشور معتقد است

 .کند د میترین محصوالت دنیا را تولی ای موارد، همچنان سالم کند و با وجود بدمصرفی در پاره آمریکا سم مصرف می

فرنگی وجود دارد، اما محصولی چون  خوری چون خیار و گوجه عدم انطباق مصرف سم در محصوالت تازه: افزاید یحیی ابطالی می

 .پرتقال چون دوره کارنس دارد، وجود سم مشکلی برای سالمتی نخواهد داشت

کودهای شیمایی به ریشه گیاه در فصل زمستان : گوید یرویه سم و کود در تولید پرتقال م باغدار مازندرانی در واکنش به مصرف بی

ها به  پاشی نیز دو بار در سال یکی اواخر اسفندماه قبل از گلدهی گیاه و دیگری در خردادماه زمانی که پرتقال شود و سم زده می

 .شود ی و جهت تقویت انجام میپاش صورت مه شود، به شود و مابقی مواد شیمیایی که به گیاه داده می اندازه گردو است، انجام می

شود و تا زمان  های پرتقال در ایران همچون سایر کشورهای دنیا انجام می پاشی باغ سم: کند سیدعلی حسینی خاطرنشان می

گوید که اگر صادر نشود، ضرر زیادی  وی از تولید بسیار زیاد مرکبات در سال جاری سخن می.شود مصرف، دوره کارنس آنها طی می

 .تولیدکنندگان خواهد شد متوجه

 شده های چیده استخرهای بنومیل عامل افزایش عمر پرتقال

کار گرفته  های چندان مورد اعتمادی به ویژه پرتقال باالتر رود، در ایران روش برای آنکه مدت ماندگاری محصوالت کشاورزی به

کش بنومیل که شاید تاریخ مصرفش گذشته باشد و تبدیل  قارچهای حاوی پرتقال در استخرهای پر از  شود، زیرا تخلیه کامیون نمی

ای از کارشناسان مانعی بر سالمت نیست  آورد که به اعتقاد عده وجود می های مختلفی را به به سمی نامعلوم شده باشد، شک و شبهه

 .دهند زا بودن محصوالت فوق را مورد تأیید قرار می ای دیگر سرطان و عده

کش بنومیل است تا شش ماه قدرت ماندگاری  هایی که حاوی یک الیه قارچ پرتقال: گوید ا آفات در این باره میکارشناس مبارزه ب

 .وشوی این میوه با مواد شوینده قابل توصیه است دلیل وجود این الیه شست دارد، اما به



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته اول شهریور 

 

2۷5 
 

اک شدن این الیه از پوست پرتقال ندارد و ها با آب خالی شسته شود، هیچ تأثیری بر پ اگر پرتقال: دهد رسول رمضانی ادامه می

ها منتقل شود و  ها در هنگام پوست کندن به مغز میوه و سپس معده انسان ممکن است آلودگی ماده موجود از طریق دست

ز خطرتر، ا برخی تولیدکنندگان به جای رعایت موازین فوق و استفاده از سموم کم: کند وی تصریح می.مشکالت سالمتی رقم بخورد

برابر حد  ٠١فرنگی، میزان باقیمانده سموم به پنج تا  کنند و گاهی در محصولی مثل توت سموم تاریخ مصرف گذشته استفاده می

های خوراکی و آشامیدنی پایش محصوالت کشاورزی طبق تکالیف قانونی  کل نظارت و ارزیابی فرآورده معاون فنی اداره.رسد مجاز می

 ٠١شناسایی وضعیت موجود در حال انجام است و از  ٠٣٠٣از سال : دهد و معتقد است تأکید قرار می برنامه پنجم توسعه را مورد

زمینی، پیاز و  فرنگی، برنج، سیب درختی، سیب مرکز دانشگاهی کمک خواسته شد که هفت محصول کشاورزی ازجمله خیار، گوجه

 .های سموم کشاورزی پایش کنند کاهو را از لحاظ میزان باقیمانده

محصول رسید و نتایج مشخص  ٠8تعداد محصوالت مورد پایش به  ٠٣٠٤در شش ماهه دوم سال : شود سهیل اسکندری یادآور می

 .صورت محرمانه به وزارت جهاد کشاورزی ابالغ شد شده به

صورت  رزی فوق بهدهد که اطالعات مربوط به میزان باقیمانده سموم شیمیایی در محصوالت کشاو شده نشان می های انجام بررسی

های ما، مسئوالن این مؤسسه مطرح کردند که ارگان  محرمانه در اختیار مؤسسه تحقیقات خاک و آب است که در پاسخ به پیگیری

 .دیگری مسئولیت این بخش را بر عهده دارد

م و کودهای شیمیایی در دستور هایی را برای کاهش باقیمانده سمو سازمان حفظ نباتات کشور نیز، روزهای پرتالطمی دارد و برنامه

 .کند کار قرار داده که شک و شبهه را برای ناسالم بودن موارد مورد بحث در محصوالت کشاورزی بیشتر می

 احتمال ضعیف مسئوالن وزارت بهداشت از کشنده بودن سم بنومیل

: کند داند و تأکید می های شیمیایی می یماندهرویه باق اسکندری کددار بودن محصوالت کشاورزی را عامل بازدارنده برای افزایش بی

ای که در صورت اثبات عدم انطباق این کد با موازین بهداشتی در محصول  گونه رود به در حال حاضر پروسه فوق به کندی پیش می

 .کنندگان گذاشته است شده اثرات خود را بر بدن مصرف تولیدشده، زمانی نتایج اعالم خواهد شد که محصول مصرف

باید برای این مسئله ارزیابی خطر انجام شود تا عوارض سموم بر پوست محصوالتی چون پرتقال بررسی : گوید وی همچنین می

 .کش احتمال ضعیفی دارد شود، اما کشنده بودن سموم قارچ

های  آزمایشگاه: دافزای داند و می سم در یک ران می ٤١١تا  ٣١١های کشور را مجهز برای بررسی اثرات  اسکندری آزمایشگاه

ها به انجام  بیشتری در حال تجهیز است تا در حرکتی بزرگ بتوانیم پایش محصوالت کشاورزی را با قدرت و با همکاری سایر بخش

رقمی بر محصوالت کشاورزی  ٠١تر و به قولی درج کد  اما وزارت جهاد کشاورزی چند سالی است که تولید ارگانیک و سالم.برسانیم

هزار واحد تولیدی کد رهگیری صادر کرده است و این تعداد تا پایان سال و برنامه ششم توسعه رو به  ٣,١تاکنون برای را آغاز و 

ای قصد دارد  صورت زنجیره این سازمان به: پزشکی سازمان حفظ نباتات کشور معتقد است های گیاه مسئول کلینیک.گسترش است

یی کند تا تفاوت کشاورزان منضب  به اصول با سایرین قابل تشخیص باشد و خوری اجرا رقمی را در محصوالت تازه ٠١کد 

 .های مشخص به فروش برسد هایی خاص با قیمت شان هم در غرفه محصوالت تولیدی

های خاصی همچون استفاده از خدمات  کنند مشوق بردارانی که اصول فنی را رعایت می برای بهره: کند محسن عصار خاطرنشان می

 .های خاص برای فروش محصوالتشان را قائل خواهیم شد رایگان و در نظر گرفتن مکاندرمانی 

تر از  شان سالم طور قطع محصوالت تولیدی اند، به پزشکی بوده های گیاه برداری که تحت پوشش کلینیک بهره: دهد وی ادامه می

: کند ها خبر داده و تصریح می های ناظران کلینیک ارتتر با نظ عصار از آمادگی این سازمان برای تولید محصول سالم.سایرین است
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چینی  رو هستند که باید زمینه های خاک و سایر موارد روبه های مضاعفی برای آزمایش کشاورزانی که تحت پوشش هستند با هزینه

 .برای عرضه محصوالتشان با قیمت مناسب به بازار انجام شود

ای و پرداخت حق نظارت ناظران هزینه دارد که باید برای کشاورزان صرفه اقتصادی  دورههای  بازرسی، آزمایش: شود وی یادآور می

 .تر حرکت کنند داشته باشد که به سوی تولید محصول سالم

اما ایرانی که قابلیت و پتانسیل تولید بهترین محصوالت زراعی و باغی را دارد، این روزها چنان برای دستیابی به خوداتکایی 

گیرد و گاهی افزایش  ای از ابهام قرار می ها در هاله ها، سالم بودن یا نبودن سموم و سایر نهاده با توجه به تعجیل جنگد که می

نوعان  افتد که با مصرف نادرست، عاملی برای مرگ هم کش می سرطان در کشور که به سونامی تبدیل شده به گردن کشاورز زحمت

 .خود شده است

پاشی محصوالت رعایت شود،  ویژه در بخش سم و سم لند کرد، آن هم در شرایطی که استانداردهای تولید بهشود ایران را سرب اما می

 ./، وفادار است"خواستن، توانستن است"چون ایرانی به شعار 

/news/fa/ir.iana.www//:http٣٣,٠,D%/8%B٣%D٠%8٤% 
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 مرکبات
 خبرنگاران جوان - 1۹۳۱ شهریور ۷۹: تاریخ

  تولید آبلیمو های تقلبی راه ورود به بازارهای جهانی را می بنددتولید آبلیمو های تقلبی راه ورود به بازارهای جهانی را می بندد

در سال های گذشته یکی از برندهای برتر صنعت آبلیمو مختص ایران بود ولی متاسفانه اکنون به دلیل فعالیت سود جویان در این 

علی اکبری عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس دهم . اعتماد بازار جهانی تا حدودی از دست رفته استحوزه، 

لزوم نظارت  اشاره به  با  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروه صنعت،تجارت و کشاورزی شورای اسالمی در گفتگو با خبرنگار

با توجه به این که ایران از نظر تولید  : همیشگی برای پیشگیری از سو استفاده برخی تولید کنندگان صنعت آبلیمو، اظهار کرد 

برای کسب سود بیشتر اقدام به  محصوالت کشاورزی مانند مرکبات دارای جایگاه خوبی در بازار جهانی است ولی متاسفانه عده ای

در گذشته بسیاری از برندهای آبلیمو با :وی افزود.تهیه آبلیمو های نامرغوب و غیراستاندارد می کنند که شایسته بازار ایران نیست

ه سبب کسب رتبه های برتر با قدرت رقابت زیاد حرف اول را در میان برندهای کشورهای دیگر می زدند اما این اعتماد جهانی ب

 . برخی محصوالت تقلبی کاهش یافته است

ها و کمیته های نظارتی، باید  با تشکیل کار گروه  :اکبری درخصوص لزوم توجه به استانداردهای الزم در امنیت غذایی تصریح کرد 

  .به طور جدی دنبال شود   بحث برند سازی و ارتقای کیفیت به منظور افزایش قدرت رقابت جهانی و صادرات آبلیمو

اکنون   :عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس دهم شورای اسالمی با اشاره به تولید مرکبات مرغوب در ایران، افزود 

با وجود خشکسالی های حاکم در نقاط مختلف ایران، در مناطق جنوب و جنوب شرقی مانند استان های فارس ، کرمان و بندر 

  . کشت قابل توجه لیمو مواجه هستیم که نیاز های داخلی را رفع می نماید و حتی صادرات نیز انجام می شودعباس با 

دستگاه های نظارتی دولتی باید در بحث کیفیت و استاندارد ها با برخورد و نظارت دقیق، ورود پیدا کنند و این    :وی تاکید کرد 

بخش خصوصی باید به طور جدی به حوزه تولید و : اکبری افزود .  دی دنبال شودامر به عنوان یک اصل مهم قانونی به طور ج

عضوکمیسیون کشاورزی آب و . صادرات آبلیمو ورود پیدا کند و با ارتقای کیفیت محصول، بازار جهانی را در اختیار خود بگیرد

هنگامی که به بازنگری استانداردهای آبلیمو : گفت  منابع طبیعی مجلس دهم شورای اسالمی با اشاره به لزوم بازنگری در استاندارد،

توجه ویژه شود افراد سودجو نمی توانند به صورت اختیاری افزودنی های غیر مجاز اضافه یا محصول غیر استاندارد تولید کنند در 

ه طور جدی قانون خاصی در این باره تعیین شود؛ متاسفانه در بخش صنایع غذایی ب حقیقت باید شاخص هایی با هدف برند سازی 

  . تدوین و تعیین نشده است

  تاثیر مستقیم تعیین نام محصول در برند سازی های جهانی 

صنعت،تجارت و  محمد رضا منصوری عضو کمیسیون صنایع ومعادن مجلس دهم شورای اسالمی در گفت و گو با خبرنگار

با اشاره به اینکه تعیین نام و اسامی مجاز در برند سازی های جهانی موثر است   اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروه کشاورزی

از دست می دهد، عالوه براین که اگر کاال های غیراستاندارد و نامرغوب وارد بازار جهانی شود هویت اصلی خود را   :اظهار کرد 

تعیین نام محصول نیز در آینده برند سازی آن نیز موثر است و باید با توجه به ماندگاری آن در بازار جهانی تمام گزینه های 

ما باید برای انتخاب نام و اسامی کاالهای صادراتی به محتوا و مفهوم آن با توجه به   :وی ادامه داد   .برندسازی درنظر گرفته شود

و بحث اعتماد سازی نیز مورد توجه قرار  ه اسامی انتخاب شده در کشورهای دیگر دقت کنیم تا با فرهنگ آنها تضاد نداشته ترجم

ما در حوزه تولید   :عضو کمیسیون صنایع ومعادن مجلس دهم شورای اسالمی با اشاره به صادرات محدود آبلیمو ، افزود  . گیرد

آن را لیمو به خود اختصاص داده شرای  خوبی داریم و می توانیم به راحتی در صادرات نیز فرآورده های مرکبات که بخش عمده 

  .موفق شویم ولی متاسفانه در این صنعت دارای نقاط ضعف بسیار هستیم
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افزودنی ها باید بازنگری دقیق و استاندارد سازی مناسب در صنعت تولید آبلیمو از سو استفاده های احتمالی و   :وی در پایان گفت 

  .سو با استاندارد های جهانی تقویت شود در این محصول جلوگیری شده و بخش بازاریابی با ارتقای قدرت رقابت هم

/news/fa/ir.yjc.www//:http١,٠١٠١٤D%/8%D%AA٠% 
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  سخنرانی، بازدیدهاسخنرانی، بازدیدها  مصاحبه ،مصاحبه ،
 فارس - ۳۱6۷۰6۷2:  تاریخ

  تومان رسید تومان رسید   70557055مرغ به زیر مرغ به زیر / / روز آینده به بازارروز آینده به بازار  2525عرضه گوشت عشایر تا عرضه گوشت عشایر تا 
روز آینده با ورود این  ٠١اند و تا  عشایر برای پرواربندی دام خود را به بازار عرضه نکرده: معاون وزیر جهاد در امور بازرگانی گفت

اکبر مهرفرد پیش از ظهر امروز در  ، علیخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی . شود ه جبران میها کمبود در عرض دام

بخشی از گوشتی : حاشیه دومین نمایشگاه خوراک دام، طیور و آبزیان به وضعیت تنظیم بازار گوشت و قیمت آن اشاره کرد و گفت

روز آینده این  ٠١اند و تا  شود مربوط به دام عشایر است که به دلیل پرواربندی، عشایر دام خود را حفظ کرده رضه میکه در بازار ع

 .دام به بازار عرضه خواهد شد

این مشکل تا یک ماه آینده حل شده و کمبود : وی با اشاره به اینکه همین مسئله سبب کمبود عرضه در بازار شده، خاطرنشان کرد

 .خواهد شد جبران

صادرات : قائم مقام وزیر امور کشاورزی همچنین در مورد صادرات دام زنده و تاثیر آن بر کمبود گوشت در بازار داخلی تصریح کرد

 .شود و این موضوع ربطی به تنظیم بازار ندارد امری است که هرساله با یک میزان مشخص انجام می

 .تومان است ١١١,تا  ,ل حاضر در بازار برای مصرف کنندگان بین به گفته مهرفرد قیمت هرکیلو مرغ نیز در حا

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http٠٣٠١١١١٠١١١8١١ 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فارس - ۳۱6۷۰6۷1:  تاریخ

همزمان با هفته دولت و با حضور مقامات کشوری بزرگترین کارخانه جوجه کشی خاورمیانه به ظرفیت همزمان با هفته دولت و با حضور مقامات کشوری بزرگترین کارخانه جوجه کشی خاورمیانه به ظرفیت 

  شودشود  میلیون قطعه در قزوین افتتاح میمیلیون قطعه در قزوین افتتاح می  ۹5۹5
میلیون قطعه در آبیک قزوین  ٤١کشی خاورمیانه با استفاده از آخرین تکنولوژی روز دنیا به ظرفیت  بزرگترین کارخانه جوجه 

 . شود افتتاح می

شرکت مرغک،   به نقل از رواب  عمومی سازمان اقتصادی کوثر وابسته به بنیاد شهید و امور ایثارگران، خبرگزاری فارسبه گزارش 

سال فعالیت در زمینه پرورش گله اجداد و مادر تخمگذار، بزرگترین  ٣١از شرکت های تابعه سازمان اقتصادی کوثر که با بیش از 

 .نماید از جوجه یکروزه تخمگذار تجارتی را تولید می% ١١تولیدکننده جوجه یکروزه مادر تخمگذار در کشور است و حدود 

در ایران است که عالوه بر فروش  Hy-Line ن بزرگترین فارم اجداد تخمگذار کشور، نماینده انحصاری نژاداین شرکت با دارا بود

 .کند های تولیدی خود را به سایر کشورها به ویژه کشورهای همجوار صادر می جوجه یکروزه تخمگذار در کشور، جوجه

میلیون جوجه یکروزه تخمگذار  ٠١کشی با ظرفیت  خانه جوجهکار ٤فارم مادر تخمگذار و  8یک فارم پرورش اجداد تخمگذار، 

 .نمایند که نقش به سزایی در صنعت مرغ تخمگذار و ایجاد اشتغال مولد دارندتجارتی در این شرکت فعالیت می

مادر و دو فارم پرورش مرغ  ٣با عنایت به نقش و جایگاه این شرکت در صنعت مرغ تخمگذار کشور و با توجه به استقرار تعداد 

های مرتب  با اقتصاد کشی در استان البرز و با عنایت به تأکیدات مقام معظم رهبری در مورد پیگیری سیاست کارخانه جوجه

مقاومتی، موضوع احداث واحدهای جدید با استفاده از تکنولوژی پیشرفته و بکارگیری تجهیزات مدرن در دستور کار شرکت مرغک 

کشی  بطه این شرکت با استفاده از تسهیالت بانک کشاورزی موفق به احداث بزرگترین کارخانه جوجهقرار داد که در همین را

 .میلیون قطعه در آبیک قزوین شد ٤١خاورمیانه با استفاده از آخرین تکنولوژی روز دنیا به ظرفیت 

با زیر  ٠٠اجرایی پروژه در آبان سال کلیه مطالعات و طراحی کارخانه جدید توس  کارشناسان این شرکت انجام شده و عملیات 

در فروردین ( CPM) بنای شش هزار مترمربع در منطقه آبیک واقع در استان قزوین آغاز شد که مطابق برنامه زمان بندی پروژه

انه جوجه باشد و در نوع خود بزرگترین کارخ دستگاه هچر می  ٠٤دستگاه سِتِر و  ٤١این کارخانه دارای .برداری رسید  به بهره ٠١

 .بلژیک خریداری شده است( Petersime) کشی از شرکت پیترسایم  های جوجه دستگاه. باشد  کشی تخمگذار در خاورمیانه می 

کشی شامل تجهیزات تخلیه جوجه شمارشگر اتوماتیک جوجه، اسپری  همچنین این کارخانه مجهز به سیستم اتوماسیون جوجه

 .باشد هلند می  Innovatec از شرکت واکسن و دستگاه شستشوی سبدهای هچری

های سِتِر به  ها از سینی عالوه بر این به منظور جلوگیری از بروز صدمات فیزیکی و کاهش ضایعات در زمان ترانسفر تخم مرغ

 .شود  های اتوماتیک استفاده می سبدهای هچر از دستگاه

های  های تخم مرغ و تخم مرغ کشی که شامل پوسته   جههای زیست محیطی در امحاء ضایعات جو به جهت جلوگیری از آلودگی

دستگاه  ١کشی احداث شده که دارای  باشد کارخانه پخت و بازیافت ضایعات نیز در کنار جوجه  ها می هچ نشده و جوجه خروس

اظ شده تا با توجه به محدودیت منابع آبی، در طراحی کارخانه سیستم تصفیه خانه مرکزی لح.باشد  می RBK٠١١١ پخت مدل

 .فاضالب کارخانه پس از تصفیه در آبیاری فضای سبز مورد استفاده قرار گیرد
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احداث هزار محل اسکان اضطراری احداث هزار محل اسکان اضطراری / / دیده داده نشددیده داده نشد  هزار میلیارد ریالی به کشاورزان آسیبهزار میلیارد ریالی به کشاورزان آسیب  2525کمککمک

  در شهر در شهر 
هزار میلیارد ریال برای کمک به کشاورزان  ١١سازمان برنامه و بودجه باید طبق قانون : رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفت

 . داد که هنوز داده نشده است آسیب دیده به سازمان مدیریت بحران می

، وامهای کشاورزان آسیب دیده از  ٠٤و  ٠٣طبق قانون بودجه سال   :وگو با خبرنگار اجتماعی فارس گفت اسماعیل نجار در گفت

 .شود آن از محل اعتبارات سازمان مدیریت بحران کشور پرداخت می سال امهال و هزینه ٣حوادث طبیعی، به مدت 

براساس آیین نامه مربوطه کمیته های استمهال در کشور توس  فرمانداری ها و با همکاری بانکهای عامل و سازمان : وی ادامه داد

 .رآورد شدهزار میلیارد ریال ب ١١جهاد کشاورزی تشکیل و اعتبار مورد نیاز جهت استمهال به مبلغ 

این اعتبار توس  وزیر کشور برای تخصیص به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد شد اما علی رغم پیگیری های زیادی که : نجار گفت

کردیم متأسفانه تاکنون اعتباری برای این برنامه اختصاص نیافته و تمام اقدامات پیش بینی شده برای کمک به کشاورزان آسیب 

 .تدیده محقق نشده اس

قطب امدادی برای تمرکز تجهیزات و  ٠کشور را به : رئیس سازمان مدیریت بحران کشور درباره اقدامات امداد و نجات نیز گفت

 .امکانات امداد و نجات تقسیم کرده ایم

ساله با  ١ در همین راستا برنامه ریزی برای احداث هزار سایت اسکان اضطراری در مناطق شهری در بازه زمانی: نجار ادامه داد

سایت به صورت  ٠١های الزم تاکنون ایم که با اجرای زیرساخت هزار نفر در نظر گرفته ١١شهرها و شهرهای باالی اولویت کالن

 .پایلوت در تهران احداث شده است

نها برای باز این مرحله با هدف جبران خسارات ناشی از وقوع حوادث و بحرا: وی همچنین درباره بازسازی و بازتوانی نیز گفت

گرداندن وضعیت عادی به منطقه آسیب دیده و با در نظر گرفتن توسعه پایدار، ضواب  ایمنی، مشارکت های مردمی و مسائل 

 .فرهنگی و اجتماعی منطقه آسیب دیده انجام می شود

شرای  جسمی، روحی و روانی افراد هدف از بازتوانی عالوه بر سر و سامان دادن به وضعیت معیشتی و اقتصادی منطقه، : نجار گفت

 .نیز است
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فارس - ۳۱6۷۰6۷۹:  تاریخ

  کندکند      عمل میعمل میای ای   دهه است که جزیرهدهه است که جزیره  33صنعت طیور صنعت طیور 
: معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی با بیان اینکه در ساختار صنعت طیور با مشکل زیادی مواجه هستیم، گفت 

 . کند ای عمل می ساختار صنعت طیور در کشور از سه دهه قبل تا کنون به صورت جزیره

برداری از پروژه مرغ گوشتی بهنمیر در جمع  از بابلسر، حسن رکنی بعدازظهر امروز در حاشیه بهره ی فارسخبرگزاربه گزارش 

پروژه بوده  ٤٣١هزار و  ٠رساند  برداری می هایی که وزارت جهاد کشاورزی در هفته دولت به بهره کل پروژه: خبرنگاران، اظهار کرد

 .طیور استپروژه در بخش دام و  ٣٤١که از این تعداد 

از این : میلیارد تومان عنوان کرد و افزود ,١٣ها را یک هزار و  برداری از این پروژه شده برای افتتاح و بهره  وی میزان اعتبارات هزینه

 .میلیارد تومان مربوط به دام و طیور و افزایش مواد پروتئینی در کشور است ٤١١میزان بیش از 

در : تولیدات دامی با توجه به شرای  مساعد زیرساخت کشور برای تولید گوشت سفید، بیان کرد معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور

 .حال حاضر ذخائر کافی در کشور درباره تأمین گوشت سفید موجود است

تند در حال حاضر تولیدکنندگان توانس: این مسؤول با اعالم اینکه در گذشته تأمین ذخائر گوشتی ما از محل واردات بود، گفت

هزار تن صادرات گوشت مرغ  ٠١١تولیدات کافی را برای ذخائر کشور داشته باشند به طوری که در سه سال اخیر توانستیم بیش از 

رکنی با بیان اینکه به دنبال فراهم کردن زمینه مناسب برای افزایش سرانه مصرف در سبد خانوار و .به کشورهای دیگر داشته باشیم

ها بین  با توجه به زمینه مساعد دانش فنی و رقابت خوبی که در تأمین نهاده: در کشور هستیم، گفتافزایش توسعه صادرات 

 .توانیم به توسعه صنعت مرغداری در کشور بپردازیم تولیدکنندگان وجود دارد، می

در کشور ما از سه دهه ساختار صنعت طیور : وی با بیان اینکه در ساختار صنعت طیور با مشکل زیادی مواجه هستیم، تصریح کرد

 .کند که مناسب کشور ما نیست ای عمل می قبل تا کنون به صورت جزیره

ای  یافته دنیا ساختار صنعت طیور زنجیره معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی با بیان اینکه بیشتر کشورهای توسعه

کند و شرای  خوبی در کنترل و تنظیم بازار به وجود  و صادرات ایجاد می ای امکان بهتری در تولید ساختار زنجیره: دارند، ادامه داد

ای است و در تالشیم ساالنه  درصد از صنعت تولیدات طیور کشور زنجیره ٠١در حال حاضر حدود : رکنی در پایان گفت.آورد می

 .پنج درصد این رقم را افزایش داده تا به تولید بهینه دست یابیم
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 هزار حلقه چاه غیرمجاز ٣١١/ کنم از مردم برای نوسانات بازار عذرخواهی می

کنیم نقاط ضعف خود را در تنظیم بازار برطرف  تالش می: وزیر جهاد کشاورزی ضمن عذرخواهی از مردم برای نوسانات بازار گفت 

 . کنیم

های  به ظرفیتشبکه خبر با اشاره « تیتر امشب»، محمود حجتی شب گذشته در برنامه خبرگزاری فارسبه گزارش گروه اقتصادی 

افزایش بهره وری آب از موضوعات بسیار مهم است که استفاده از : بالقوه و بالفعل صنعت کشاورزی در کشور خاطرنشان کرد

 .های نوین آبیاری در این زمینه راهگشاست روش

ای آبیاری شد که  روش قطره هزار هکتار از اراضی گندم با استفاده از روش های نوین آبیاری از جمله ٣١پارسال بیش از : وی گفت

 .برابر شد ٠بهره وری آبیاری بیش از سه برابر افزایش یافت و محصوالت هم یک و نیم تا 

قانون به ما اختیار : افزود درصد زمین های کشاورزی با روش های نوین آبیاری می شوند، 8حجتی با بیان اینکه کمتر از 

میلیون تومان برای هر  ٠١تا  8های عمومی یعنی حدود  به صورت بالعوض در حالت درصد هزینه آبیاری نوین را 8١داده است تا 

 .هکتار پرداخت کنیم

های اعتباری رو به رو شدیم، اما امسال با تسهیالت و امکاناتی که مجلس و دولت در اختیار ما  پارسال با محدویت: وی اضافه کرد

 .هزار هکتاری که مقرر و ابالغ شده اجرا کنیم 205ر امیدواریم بتوانیم آبیاری نوین را د قرار دادند،

ای که قیمت  پارسال در مرغ انباشت ایجاد شد به گونه: وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه تولید گوشت مرغ افزایش داشت گفت

 .مرغ زیر قیمت تمام شده بود

 ١ها از  تومان و در خرده فروشی 8١١هزار و  ١تومان تا  ١١,هزار و  ١گوشت مرغ باید در مراکز عرضه عمده کیلویی : حجتی افزود

هزار تن  ٠١تومان عرضه شود، در غیر این صورت با ذخایر گوشت مرغ که اکنون حدود چند  ١١١هزار و  ,تا حداکثر  ٠١١هزار و 

 .ها را مدیریت می کنیم رسد، قیمت می

است که از میانگین مصرف جهانی بیشتر است، اما میانگین مصرف  کیلوگرم ,٠میانگین سرانه مصرف مرغ در کشور ما : وی گفت

 .سرانه گوشت قرمز در کشور ما در مقایسه با جهان کمتر است

 .لیتر است 005لیتر است، در حالی که میانگین مصرف جهانی  055سرانه مصرف ما در لبنیات حدود : حجتی ادامه داد

ای از آن، صادر و بخشی  ر سال جاری نسبت به پارسال افزایش یافت، اما بخش عمدهالبته تولید شیر د: وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .از آن هم به شیر خشک تبدیل می شود

باید هم از تولید کننده و : وضعیت ناهنجاری در تنظیم بازار مرغ کشور داشتیم، افزود 8١و ٠,وی با اشاره به اینکه در سال های 

قبالً در : تی با بیان اینکه در ذخیره کردن محصوالت راهبردی تکلیف قانونی داریم، گفتحج.هم از مصرف کننده حمایت کنیم

شرای  تحریم به ذخایر راهبردی بیشتری نیاز داشتیم، اما اکنون با توجه به شرای  جدید، الزم است که سهم این ذخایر کاهش 

 .در دست بررسی است پیشنهاد این موضوع را به دولت ارائه کردیم که: وی ادامه داد.یابد

تالش می کنیم نقاط ضعف خود را در تنطیم بازار برطرف : وزیر جهاد کشاورزی ضمن عذرخواهی از مردم برای نوسانات بازار افزود

به صورت سنتی کشور ما در : حجتی با بیان اینکه کشور ما از نظر میوه و سبزی به علت تنوع اقلیمی مزیت هایی دارد گفت. کنیم

 .در عرصه جهانی حضور دارد و در تره بار هم در حال توسعه هستیمخشکبار 
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باید با کمک تولیدکنندگان و : درصد قیمت بازار را دارد افزود ٣١وی با اشاره به اینکه برخی اقالم کشاورزی در سر مزرعه 

یمت نهایی کاهش یابد و ارزش افزوده های آنها و صاحبان سرمایه بتوانیم کشاورزی را از مزرعه تا سفره مدیریت کنیم، تا ق تشکل

 .هم به سمت تولیدکننده برود

 .امسال تولید گندم برای نیاز کشور کافی بود و حتی اضافه بر آن تولید کردیم: حجتی گفت

 .امیدواریم توانمندی تشکل های تولیدی کشاورزی افزایش یابد: وی افزود

 .اکنون بسیار کمتر استقاچاق میوه در شب عید افزایش یافت اما : حجتی گفت

کشور  05در تولید اغلب میوه ها جزء : وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه وضعیت تولید میوه در کشور، خوب است ادامه داد

 .اول دنیا هستیم 

ه از این مقدار گذشته است و ب: میلیون تن گندم انجام شده است؟ گفت ٠٠وی در پاسخ به این پرسش که آیا خرید تضمینی 

: میلیون تن و بیش از نیاز ماست افزود ٠٤حجتی با بیان اینکه تولید گندم ما حدود .تن خواهیم رسید ٤١١میلیون و  ٠٠حدود 

هزار میلیارد تومان در سال  ٤بیش از دو و نیم برابر شده در نتیجه هزینه خرید تضمینی گندم از  ٠٠تولید گندم در مقایسه با سال 

در دو روز گذشته موفق شدیم حدود : وی در مورد پرداخت پول گندم اضافه کرد.لیارد تومان رسیده استهزار می ٠٤به حدود  ٠٠

روز آینده هم هزار میلیارد تومان  ٠هزار میلیارد تومان را پرداخت کردیم و امیدواریم تا  ,هزار میلیارد تومان شارژ کنیم و حدود 

امیدواریم تا پایان شهریور بخش عمده ای از مطالبات : حجتی گفت.خت کنیمدیگر برای خرید تضمینی گندم به کشاورزان پردا

 .کشاورزان را پرداخت کنیم

جو و ذرت در بورس عرضه می شود در بخش بورس : وی با اشاره به اینکه برداشت ذرت از شهریور به بعد آغاز می شود، افزود

 .داخت می شوددرصد با تأخیر پر ٠١درصد نقدی وخارج از آن حدود  8١حدود 

هزار  ٣١١حدود : های غیر مجاز هم با بیان اینکه با همه توان در پی ساماندهی این چاه ها هستیم، گفت حجتی در باره حفر چاه

 .کند حلقه چاه غیر مجاز داریم که نیمی از آن سطحی است و آسیب جدی ایجاد نمی

د دارد که به سفره های زیرزمینی و ذخایر آبی ما و کسانی که مجوز حلقه چاه عمیق غیر مجاز وجو ٠٠١اما بیش از : وی ادامه داد

 .هزار حلقه از این چاه های غیر مجاز مسدود شد ٠١حدود  ٠١تا سال . دارند آسیب می رساند

برخی اوقات آقای زنگنه تک : وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به این پرسش که شوخ طبع ترین عضو کابینه کیست؟ گفت

 .در کابینه می آید، زیرا کمتر بر روی صندلی خود می نشیند و تحرک بیشتری دارد مضراب هایی

سال سختی بود زیرا  ٠٤: حجتی در پاسخ به این پرسش که سخت ترین جلسه هیئت دولت در یکسال گذشته کدام بود؟ گفت

 .تعادل میان منابع و مصارف بود محدودیت منابع، فوق العاده فشار آورد و سخت ترین جلسات ما مربوط به بودجه و ایجاد

همه اعضای کابینه تالش می کنند تا کارشان را به خوبی : وی در پاسخ به این پرسش که موفق ترین وزیر کابینه کیست؟ گفت

 .انجام دهند

 .دو برابر شود و این کار بزرگی است آقای زنگنه تالش زیادی را انجام داد تا صادرات نفت : حجتی افزود
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فارس - ۳۱6۷۰6۷۰:  تاریخ

اتی اتی ددارارقیمت گندم وقیمت گندم و/ / میلیون تن خرید تضمینی گندم تاکنونمیلیون تن خرید تضمینی گندم تاکنون  0000//یابدیابد  قیمت شکر به زودی کاهش میقیمت شکر به زودی کاهش می

  ارزان تر از داخلی استارزان تر از داخلی است
دولت در صورت استمرار نوسان قیمت شکر در بازار، با : یابد، گفت سخنگوی دولت با بیان اینکه به زودی قیمت شکر کاهش می 

کند، این آخرین اقدام دولت بوده و در این صورت بخشی از ذخایر استراتژیک برای تنظیم بازار حفظ  افزایش واردات، جبران می

 . شود یم

: ، محمدباقر نوبخت در مورد اقدامات دولت برای کنترل بازار کاالهای اساسی گفتخانه ملتبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

تومان افزایش داده که عمال هزار و  225خرید تضمینی گندم را به هزار و نرخ دولت برای کنترل بازار کاالهای استراتژیک، 

تومان هزینه داشته و به مراتب ارزان تر از  855شود، درحالی که واردات آن برای دولت  تومان برای دولت تمام می 305

 .خرید تضمینی داخلی است

رده که گندمکاران و کشاورزان با توسعه زیرکشت محصول بیشتری دولت زمینه ای را فراهم ک: رییس سازمان برنامه و بودجه افزود

میلیون  ٤.٠میزان خرید حدود  ٠٠میلیون تن گندم خریداری شد،در حالی که در سال  ٠٠عرضه کنند، در حال حاضر نزدیک به 

 .داشته استبرای سایر محصوالت افزایش تولید وجود  تن بود و این در جهت افزایش عرضه این محصول است،همچنین 

 دولت می تواند نوسانات بازار کاالهای اساسی را با افزایش واردات جبران کند

دولت می تواند با اجازه : نوبخت با بیان اینکه در تنظیم بازار ،گاهی نیاز است دولت به صورت کوتاه مدت وارد عمل شود،ادامه داد 

ادی از کاالهای اساسی را در بازار عرضه کرده و سبب ارزان شدن واردات که بخش خصوصی نیز از آن استقبال می کند، حجم زی

 .قیمت آن شود، اما این کار به تولید داخلی و کشاورزان آسیب می رساند

: دهد، یادآور شد وی با تاکید براینکه دولت در کنار حمایت از تولیدکنندگان توجه به حقوق مصرف کنندگان را مورد توجه قرار می

در بازار مقطعی بوده، اما در صورت مستمر شدن نوسانات،دولت با افزایش واردات آن را جبران می کند،اما این برخی نوسانات 

  .آخرین اقدام دولت بوده و در این صورت بخشی از ذخایر استراتژیک برای تنظیم بازار حفظ می شود

 .شکر تغییر یافته و کاهش می یابد به زودی قیمت:سخنگوی دولت در باره افزایش یکباره قیمت شکر، تصریح کرد
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فارس - ۳۱6۷۰6۷۱:  تاریخ

تشکیل دو کنسرسیوم با روسیه برای تشکیل دو کنسرسیوم با روسیه برای / / مانده استمانده استمیلیون تن گندم از سال قبل در سیلوها میلیون تن گندم از سال قبل در سیلوها   00

  صادرات محصول استراتژیکصادرات محصول استراتژیک
 ٠٠برای نگهداری گندم خریداری شده از کشاورزان کمبود سیلو نداریم چرا که عالوه بر   :مدیرعامل سازمان تعاون روستایی گفت 

وگو با خبرنگار  حسین صفایی در گفت. ه استمیلیون تن نیز هنوز از سال گذشته در سیلوها باقی ماند ١میلیون تن گندم امسال 

های خریداری شده از کشاورزان  اقتصادی فارس، در پاسخ به اینکه برخی بر این باورند که سیلوی مناسب برای نگهداری گندم

جا به فروش فروشان خریداری شده و در همان به جزء مواردی که توس  مراکز خرید تعاون روستایی از خرده: وجود ندارد، پاسخ داد

 .شوند رسد بقیه محصوالت در سیلوهای مناسب نگهداری می می

دولت ناگزیر است در چارچوب فعلی تمام گندم کشاورزان را به صورت تضمینی خریداری و سپس آنها را به : وی اضافه کرد

 .کنیم ها منتقل کند که باید این ساختار را با یک تصمیم راهبردی اصالح کارخانجات آرد و نانوایی

 ٠٠به جزء : شود، تصریح کرد صفایی با اشاره به اینکه ظرفیت نگهداری گندم در کشور بسیار باالتر از ارقامی است که اعالم می

میلیون تن گندم نیز از سال گذشته در  ١ایم بیش از  میلیون تن گندمی که امسال در خرید تضمینی تا به حال از کشاورزان خریده

تا کنون دو : کنیم گندم مازاد را صادر کنیم و افزود وی اظهار امیدواری کرد تا بتوانیم با ارتباطاتی که برقرار می.سیلوها موجود است

های روس ایجاد شده تا بتوانیم طیف وسیعی از کاالهای  کنسرسیوم مشترک بازرگانی بین اتحادیه تعاون روستایی و برخی شرکت

 .کشاورزی از جمله گندم را صادر کنیم
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 1۹۳۱شهریور  ۷1: تاریخ

  پیام وزیر جهاد کشاورزی به مناسبت فیداکسپوپیام وزیر جهاد کشاورزی به مناسبت فیداکسپو

شود،  وگوی تهران افتتاح می در بوستان گفت( دوم شهریورماه)شنبه  المللی فیداکسپو فردا سه نمایشگاه بیندومین همایش و 

محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی در آستانه افتتاح این رویداد تخصصی پیامی را صادر کرده است که نشان از اهمیت این رویداد 

 .نزد وزیر جهاد کشاورزی دارد

وگوی تهران افتتاح  در بوستان گفت( دوم شهریورماه)شنبه  المللی فیداکسپو فردا سه مایشگاه بیندومین همایش و ن

شود، محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی در آستانه افتتاح این رویداد تخصصی پیامی را صادر کرده است که  می

 .نشان از اهمیت این رویداد نزد وزیر جهاد کشاورزی دارد

: رسانی وزارت جهاد کشاورزی؛ متن پیام محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی بدین شرح است ه نقل از پایگاه اطالعبه گزارش ایانا ب

افزایش تقاضا برای غذا به دلیل رشد روزافزون جمعیت و افزایش سطح مصرف از یک سو و کاهش منابع تولید به همراه تغییرات "

یکی از مهم ترین اجزای . لید مواد غذایی از جمله منابع پروتئینی حیوانی هستنداقلیمی از سوی دیگر از عوامل مهم در چرخه تو

بخش . زنجیره تولید محصوالت پروتئینی حیوانی، فراهم بودن نهاده ها به ویژه خوراک مورد نیاز برای دام، طیور و آبزیان است

مصرف دام، طیور و آبزیان قرار می گیرد و صنایع  عمده ای از تولیدات کشاورزی در جهان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مورد

این صنعت در تأمین خوراک آماده با . خوراک دام نقش مهمی در فرآوری و تهیه مواد خوراکی مورد نیاز دام، طیور و آبزیان دارند

محصوالت را نیز فراهم  بهره گیری از آخرین تکنولوژی روز ضمن افزایش تولید محصوالت پروتئینی، زمینه ارتقاء ایمنی و سالمت

این ویژگی موجب شده تا همه کشورهای صاحب این صنعت به طور مستمر خود را با آخرین دانش و فن آوری ها تجهیز .می نماید

در برنامه های توسعه بخش کشاورزی جمهوری . نموده و افزایش سهم خود در بازارهای داخلی و بین المللی را پیگیری نمایند

برنامه هایی که برای افزایش ظرفیت تولید، مصرف و صادرات . توجه ویژه ای به بخش دام، طیور و آبزیان شده استاسالمی ایران 

محصوالت دام، طیور و آبزیان در کشور به اجرا گذاشته شده به گونه ای است که نیازمند بهبود کمی و کیفی و افزایش بهره وری 

ین مهم با سرمایه گذاری مناسب و معرفی و نهادینه نمودن فن آوری های نو از بخش بزرگی از ا. در ضریب تبدیل خوراک است

 .لحاظ ترکیب و سالمت خوراک و هم چنین از لحاظ صنایع و ماشین آالت مربوطه امکان پذیر خواهد شد

ایستی با رعایت استانداردهای صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان کشور نباید تنها به تأمین نیاز بازارهای داخلی بسنده نماید، بلکه ب

بین المللی در چارچوب خ  مشی اقتصاد مقاومتی برای گسترش بازارها و رسیدن به معیارها و شرای  رقابتی در بازارهای بین 

مطمئناً با چنین رویکردی جمهوری اسالمی ایران یکی از قطب های مطرح در بازارهای خارجی در تأمین . المللی حضور پیدا کند

برگزاری نمایشگاه های تخصصی از جمله نمایشگاه حاضر که در چارچوب خ  مشی های . اک دام، طیور و آبزیان خواهد بودخور

بخش کشاورزی کشور برگزار می شوند، یکی از فرصت های مناسب برای معرفی و آشنایی شرکت ها و دست اندرکاران و افراد 

قابلیت ها و توانمندی های متقابل و تبادل دانش و تجارب در سطوح ملی و بین  مند به بخش و شناسایی و بهره برداری از عالقه

نیز با  (Iran Feed Expo)امید است برگزارکنندگان همایش و نمایشگاه بین المللی خوراک دام، طیور و آبزیان . المللی است

صداق عملی ایجاد فضای رقابتی برای کلیه ذی تاسی از رویکردهای فوق به نحوی این رویداد را سازماندهی و برگزار کنند که م

نفعان صنعت خوراک به شمار رفته و ضمن ارایه آخرین دستاوردهای داخلی و بین المللی به تقویت توانمندی ها و خودباوری ملی 

را برای تأمین کمک نموده و همسو با سیاست ها و برنامه های اقتصاد مقاومتی و برنامه های وزارت جهاد کشاورزی بستر مناسبی 
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نیاز داخلی و توسعه صادرات و هم چنین جذب مشارکت ها و سرمایه گذاری های خارجی با رویکرد تبادل و انتقال تکنولوژی و 

 /".دانش روز دنیا فراهم نمایند
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 1۹۳۱شهریور  ۷۰: تاریخ

بار در خاورمیانه در ایران برگزار می بار در خاورمیانه در ایران برگزار می   روز مزرعه برای نخستینروز مزرعه برای نخستین/ / شودشود  ایران به اتحادیه اروپا متصل میایران به اتحادیه اروپا متصل می

  شرکت بین المللیشرکت بین المللی  325325شود؛ با حضور شود؛ با حضور 

 .مسیر واردات سم از اتحادیه اروپا خبر دادرئیس بخش خصوصی واردکنندگان سم از هموار شدن 

 .رئیس بخش خصوصی واردکنندگان سم از هموار شدن مسیر واردات سم از اتحادیه اروپا خبر داد

باید برای ورود سموم : به گزارش خبرنگار ایانا، رئیس انجمن واردکنندگان سم در حاشیه جلسه اتاق ایران با واردکنندگان گفت

 .اتحادیه اروپا متصل شویمخطر به  کم

برای این منظور الزم است اتحادیه اروپا نسبت به استانداردهای موجود در ایران اطمینان خاطر پیدا کرده : سیدمهدی حسینی افزود

 .و آنها نیز ایران را در این زمینه یاری کنند

ت؛ این موضوع به عالوه مسائل دیگر، به مسئله درصد تعیین شده اس ٤١به گفته وی، در حال حاضر تعرفه واردات سم به ایران 

 .قاچاق دامن زده و مشکالت بی شماری را برای کشاورزان فراهم کرده است

خطر برداشت؛  های خوبی برای واردات سموم کم توان قدم اگر نرخ ارز ثابت شود، می: رئیس انجمن واردکنندگان سم خاطرنشان کرد

 .بخش خصوصی را در این امر سهیم بداندبه شرط آنکه وزارت جهاد کشاورزی، 

بار در حوالی تهران در  مراسم این روز برای نخستین: بار در ایران، ادامه داد حسینی با اشاره به برگزاری روز مزرعه برای نخستین

 .شرکت از سراسر دنیا حضور دارند ٣١١برگزار شده و  ٠١خردادماه سال 

از پتانسیل این روز و با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و اتاق ایران عاری از مسائل و  باید بتوان با استفاده: وی تصریح کرد

خطر وارد ایران  مشکالت ارتباط بیشتری با کشورهای اروپایی برقرار کند تا بدین طریق تکنولوژی و محصوالت جدید سموم کم

 ./شود
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 1۹۳۱شهریور  ۷۰: تاریخ

  توسعه همکاری محیط زیستی ایران و فرانسهتوسعه همکاری محیط زیستی ایران و فرانسه

است با رییس سازمان حفاظت  وی قرار. وزیر محی  زیست، انرژی و امور دریاهای جمهوری فرانسه شامگاه شنبه وارد ایران شد

 .محی  زیست ایران دیدار و در زمینه همکاری های محی  زیستی به ویژه در بخش تغییرات آب و هوایی گفت و گو کند

وی قرار است با رییس . وزیر محیط زیست، انرژی و امور دریاهای جمهوری فرانسه شامگاه شنبه وارد ایران شد

دیدار و در زمینه همکاری های محیط زیستی به ویژه در بخش تغییرات آب و سازمان حفاظت محیط زیست ایران 

 .هوایی گفت و گو کند

به گزارش ایانا، سفر این وزیر فرانسوی به ویژه به عنوان رئیس بیست و یکمین کنفرانس متعهدین به تغییرات آب و هوایی می 

 .تواند زمینه همکاری های محی  زیستی دو کشور را توسعه دهد

در این سفر، سگولن رویال و معصومه ابتکار در زمینه عملیاتی شدن سند یادداشت های زیست محیطی دو جانبه بین ایران و 

فرانسه که زمستان سال گذشته و طی سفر رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محی  زیست به این کشور امضا و مبادله شد، 

 .گفت و گوهایی خواهند داشت

مینه انتشار گازهای گلخانه ای، سفر به ارومیه و بازدید هوایی از دریاچه ارومیه، دیدار با وزیر نیرو و گفت و گو در گفت و گو در ز

زمینه منابع آب، تصفیه پساب های صنعتی و انسانی، برگزاری نشست خبری همراه با ابتکار و سفری کوتاه به اصفهان و بازدید از 

 .این شهر برخی از برنامه های رویال در سفر دو روزه وی به ایران است جاذبه های توریستی و محی  زیستی

 ٠,١کنیا برگزار شد، رویال در برابر نمایندگان / ماه مه گذشته، در طول نشست برنامه محی  زیست سازمان ملل که در نایروبی

وی همچنین در گفت و گوهای محی  . ردکشور از خطرات درگیرهای مسلحانه، مهاجرت و ارتباط آنها با تغییرات اقلیمی نام ب

یورو برای هر تن در  ٣١آلمان که در بهار گذشته انجام شد، از تعیین کمینه قیمت ثابتی برای کربن به مقدار / زیستی در شهر بن

ت تا با کشورش، به عنوان قدمی موثر برای کاهش گازهای گلخانه ای یاد کرد و از کشورهای دیگر خواس ,٠١٠برنامه بودجه سال 

 (.یورو کاهش یافته است ١یورو به  ٣١به بعد از  ٠١١8قیمت کربن برای هر تن در طول سال های . )این قدم همراهی کنند

در گذشته نیز رویال بارها به مسئولیت کشورهای ثروتمند به عنوان سرمشقی جهت مبارزه با تغییرات اقلیمی برای کشورهای در 

 .حال توسعه اشاره کرده است

رویال معتقد است باید تولید انرژی های تجدیدپذیر را افزایش داد و همین موضوع، یعنی گسترش استحصال انرژی های نو در 

 .ایران، یکی از موضوعات مورد عالقه طرفین در تهران است
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 1۹۳۱شهریور  ۷۰: تاریخ

  شودشود  های صنایع غذایی برگزار میهای صنایع غذایی برگزار می  چهارمین جشنواره تقدیر از برترینچهارمین جشنواره تقدیر از برترین

شیرینی  های صنایع غذایی با تغییراتی نسبت به سه دوره گذشته در هشت گروه کنسرو، لبنیات، چهارمین جشنواره تقدیر از برترین

 .شود ها، ماکارونی، صنعت نان، ادویه و سبزیجات خشک، زعفران و چای برگزار می و شکالت، نوشیدنی

های صنایع غذایی با تغییراتی نسبت به سه دوره گذشته در هشت گروه کنسرو،  چهارمین جشنواره تقدیر از برترین

دویه و سبزیجات خشک، زعفران و چای برگزار ها، ماکارونی، صنعت نان، ا لبنیات، شیرینی و شکالت، نوشیدنی

های صنایع غذایی در حالی که به ایستگاه  به گزارش خبرنگار ایانا، ستاد برگزاری چهارمین جشنواره تقدیر از برترین.شود می

در نظر دارد های به نام صنایع غذایی دست یافته است،  چهارمین سال رسیده است و به مقبولیت خاصی نزد تولیدکنندگان و تشکل

ها،  شهریورماه از برترین تولیدکنندگان صنایع غذایی در هشت گروه کنسرو، لبنیات، شیرینی و شکالت، نوشیدنی ٠٣روز شنبه 

این جشنواره در دوره چهارم کار نظرسنجی از مخاطبان . ماکارونی، صنعت نان، ادویه و سبزیجات خشک، زعفران و چای تقدیر کند

آغاز و تا  ٠٤را که طی چند سال اخیر از نشریات مرجع و برجسته صنایع غذایی شده است، از مهرماه سال  "اقتصاد سبز"نشریه 

 .خورشیدی ادامه داده بود ٠١خردادماه  ٣٠پایان 

پذیرای شود و  آغاز می ٠١شهریورماه از ساعت  ٠٣این جشنواره به میزبانی انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور روز شنبه 

رسد با توجه به بالتکلیفی ریاست  نظر می شد، اما به های گذشته در اتاق ایران برگزار می مندان این صنعت است که طی سال عالقه

های اخیر میزبانی این رویداد مردمی در سال جاری به میزبانی انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور  اتاق ایران در هفته

 /.شود برگزار می
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 ایرنا1۹۳5 ۷۹6۷661۹۳5: تاریخ خبر

  به سه میلیون تن رسید به سه میلیون تن رسید   دزفولدزفولتولید در بخش کشاورزی تولید در بخش کشاورزی 

میزان تولید انواع محصوالت در بخش کشاورزی این شهرستان به : مدیر جهاد کشاورزی دزفول گفت -ایرنا  -دزفول 

حدود سه میلیون تن در سال افزایش یافته که این حاصل برنامه ریزی و سرمایه گذاری دولت یازدهم در این بخش 

 . مولد است

رسیدن : تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی این شهرستان اظهار کرد به گزارش ایرنا احمد زارعی عصر چهارشنبه در آیین تجلیل

وی با بیان اینکه دو سوم .به این ظرفیت تولید حاصل برنامه ریزی و کارهای انجام شده در بخش زیر ساخت های کشاورزی است

، مرکبات و بخش عمده  گندم ،برنج ، ذرت دانه ای ، حبوبات: محصوالت کشاورزی تولید دزفول محصول سالم می باشد گفت

سبزی و صیفی تولید دزفول به اعتراف کارشناسان ناظر بر عملکرد جهاد کشاورزی از جمله محصوالت سالم بوده که فاقد هر گونه 

درصدی تولید محصوالت سالم در دزفول  ٠١١در راستای افزایش :مدیر جهاد کشاورزی دزفول افزود.مواد شیمیایی مضر می باشد

جدی در زمینه توسعه کلینیک های گیاه پزشکی ، تولید حشرات مفید برای مبارزه طبیعی با آفات و بیماریهای گیاهی  برنامه ریزی

بازاریابی :وی مهمترین مشکل بخش کشاورزی دزفول را بعد از برداشت محصول از مزرعه عنوان کرد و گفت.و مزارع پایلوت هستیم

که باید با برنامه ریزی و تعامل سایر دستگاه های ذیرب  نسبت به تقویت آن اقدام مهمترین چالش در بخش کشاورزی دزفول است 

مدیر جهاد کشاورزی دزفول اصالح الگوی .کرد تا محصول با کیفیت تولیدی در مزارع دزفول به دلیل نبود بازار مصرف از بین نرود

با احیای مجدد کشت چغندر قند در منطقه :تکشت را از دیگر نیازهای ضروری بخش کشاورزی این شهرستان برشمرد و گف

وی .بخشی از احیای الگوی کشت در منطقه محقق شده و با استقبال کشاورزان از کشت این حصول استراتژیک رو به توسعه است

اسب از کشت پاییزه چغندر قند در دزفول عالوه بر بهره وری من: با اشاره به ظرفیت باالی دزفول در زمینه کشت چغندر قند گفت

آب با کاهش یک سوم مصرف آب ، افزایش در صد شکر در محصول چغندر قند را به دنبال داشته است به طوریکه در کشت بهاره 

گرم شکر تولید می شود که ین رقم در دزفول یک کیلوگرم  ٣١١در سایر مناطق کشور به ازای مصرف هر متر مکعب آب 

سطح زیر کشت چغندر قند در دزفول از : ستان از کشت چغندر قند اشاره کرد و گفتزارعی به استقبال کشاورزان شمال خوز.است

هکتار در سال زراعی گذشته افزایش یافته و این رقم برای سال زراعی آینده پنجهزار  ١١١هزار و  ٠به  ٠٣٠٣یکهزار هکتار در سال 

هزار  ٠١ه به احداث شبکه های فرعی آبیاری در سطح وی در ادام.هکتار پیش بینی شده است که البته همچنان قابل افزایش است

تعداد دیگری طرح : هزار هکتاری مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت ١١١هکتار از زمین های کشاورزی دزفول در راستای طرح 

در این  در بخش کشاورزی دزفول در دست اجراست که با بهره برداری از آنها همچنان شاهد افزایش تولید محصوالت سالم

به گزارش ایرنا امام جمعه دزفول نیز در این آیین ضمن هشدار نسبت به تغییر کاربری زمین های کشاورزی .شهرستان خواهیم بود

حجت االسالم .نباید تغییر کاربری شوند ٠و  ٠حتی یک متر مربع از زمین های کشاورزی دزفول به عنوان زمین کالس : گفت

وی .تحت هیچ عنوان و یا اجرای طرح نباید زمین های کشاورزی دزفول تغییر کاربری شوند: ودسیدمحمدعلی قاضی دزفولی افز

در شرایطی که طبق آمار ساالنه سه میلیون تن انواع : زمین های کشاورزی دزفول را جزء سرمایه های کشور دانست و افزود

ید اجازه داد این زمین های مرغوب تغییر کاربری محصوالت زراعی و باغی از زمین های کشاورزی دزفول برداشت می شود نبا

حجت االسالم قاضی ، شهرستان دزفول با ظرفیت های بی نهایت بخش کشاورزی را الگویی برای تحقق اقتصاد مقاومتی در .شوند

وی .معرفی کرد با برنامه ریزی می توان دزفول را به عنوان پایلوت تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور: بخش کشاورزی برشمرد و گفت
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مسئوالن باید در راستای خودکفایی کشور و : با بیان اینکه مسئوالن نباید به وظایف خود در قالب رفع تکلیف عمل کنند افزود

با اجرای صحیح : امام جمعه دزفول افزود.ظرفیت های ایجاد شده در بخش کشاورزی به این بخش مولد نگاه دلسوزانه داشته باشند

به گزارش ایرنا در .لسوزانه به بخش کشاورزی باید کمک کرد تا تولید کنندگان مواد غذایی در کشور متضرر نشوندقانون و نگاه د

این آیین هشت تولید کننده و تعاونی برتر شهرستان دزفول که در استان خوزستان برتر شناخته شده اند معرفی و مورد تجلیل قرار 

 .هزار هکتار زمین های کشاورزی دزفول در شمال استان خوزستان برداشت می شود ٠١نوع محصول از سطح  ٠٠١ساالنه .گرفتند
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 ایرنا1۹۳5 ۷۰6۷661۹۳5: خبر تاریخ

  دولت گندم داخلی را گرانتر از محصول خارجی آن قیمت گذاری کرده است دولت گندم داخلی را گرانتر از محصول خارجی آن قیمت گذاری کرده است : : نوبختنوبخت

دولت برای حمایت از گندم کاران داخلی : معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت -ایرنا -بجنورد

و تامین منابع مالی، این محصول را گرانتر از گندم وارداتی قیمت گذاری کرده است و با توجه به همکاری مجلس 

 . بزودی مطالبات همه گندم کاران پرداخت می شود

روزه وارد خراسان شمالی شد، شنبه شب با حضور در برنامه تلویزیونی  ٠به گزارش ایرنا، محمدباقر نوبخت که از روز شنبه در سفر

تمهیدات دولت یازدهم برای رشد و رونق اقتصادی شب های اترک ، گزارشی از دستاوردهای دولت تدبیر و امید ارائه کرد و از 

هزار تن در سه ٠١١وی همچنین به رکوردشکنی بخش کشاورزی و افزایش خرید گندم در کشور از چهار میلیون و .سخن گفت

و نوبخت شاخص سرمایه انسانی خراسان شمالی را مطلوب ارزیابی کرد .میلیون تن در سال جاری اشاره کرد٠٠سال قبل به رقم 

دولت در این راستا توجه : ضمن یادآوری مهم ترین مصوبات دولت برای توسعه این استان و برخی طرح های زیربنایی، تصریح کرد

بیشتری به مباحث آمایش سرزمین خواهد داشت و برای اولویت سنجی و تدوین برنامه های توسعه از همکاری نخبگان بیشتر سود 

به خراسان شمالی اختصاص خواهد یافت، به تدابیر  ٠8١مسال سهم مناسبی از اعتبارات مادهوی با افزودن اینکه ا.خواهد جست

هزار میلیارد ریال پیش بینی شده تا به ٠١١برای این منظور : اتخاذ شده برای حمایت از بنگاه های تولیدی اشاره و خاطرنشان کرد

هزار جوان جویای کار، شغل ایجاد ٠١١احدها تا پایان سال برای واحد تولیدی پرداخت شود و با فعال شدن این و ١١١هفت هزار و 

هزار میلیارد ٠١خراسان شمالی سهم خوبی از اعتبارات : وی در ارتباط با خروج بنگاه های اقتصادی کوچک از رکود نیز گفت.شود

زان تر باشد که امیدواریم با رداخت دارد از سوی دیگر تسهیالت باید برای بخش کشاورزی ار ٠8١ریالی توازن منطقه ای برای ماده 

از محل اعتبارات بودجه استانی، : سخنگوی دولت تصریح کرد.این تسهیالت شاهد تحول در بخش بنگاه های زود بازده باشیم

 .ردواعتبارات سفر رییس جمهور می توان برای تکمیل پروژه های نیمه تمام در استانها هزینه  ٠8١اعتبارات توازن منطقه ای ماده 

برای حمایت از کاالهای داخلی بسته مقابله با رکود اقتصادی موقت : نوبخت در ارتباط با حمایت از کاالهای داخلی نیز اظهار داشت

 .مطرح شد که با توجه به این بسته، کارت های اعتباری نیز تعریف شد که زمینه را برای تشویق خرید داخلی فراهم می کند

این استان ظرفیت های خوبی در بخش های : را استانی ثروتمند و برخوردار عنوان کرد و گفتوی همچنین خراسان شمالی 

برای اینکه بتوانیم بودجه : نوبخت به موضوع آمایش سرزمین نیز اشاره کرد و افزود.مختلف دارد که باید بدرستی از آن بهره گرفت

بازبینی قرار گیرد لذا کار کوتاه مدتی انجام شده اما شرط الزم آن  را آماده کنیم باید شاخص ها مورد ٠١خراسان شمالی برای سال 

 .ریل گذاری برای اهداف و شاخص هاست ،بنابراین برنامه ششم توسعه می تواند این ریل گذاری و اهداف را به سرانجام برساند

لیارد ریال در خراسان شمالی به بهره می١٠٠٠طرح عمرانی و زیربنایی با هزینه بیش از ١١٠به گزارش ایرنا، هفته دولت امسال 

 .برداری رسید
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 ایرنا1۹۳5 ۷66۷661۹۳5: تاریخ خبر

  میلیون تن رسید میلیون تن رسید   2.02.0تولید برنج به تولید برنج به //انتقال تکنولوژی بذر یک شرکت آلمانی به کشورانتقال تکنولوژی بذر یک شرکت آلمانی به کشور

هزار تن عنوان  ۹55میلیون و  03معاون امور زراعی وزیر جهادکشاورزی نیاز داخلی کشور به گندم را  -ایرنا -تهران

محصول رسید ضمن آنکه تولید میلیون تن گندم به خودکفایی در این  0۹امسال ایران با تولید حدود : کرد و گفت

 . میلیون تن رسید 2.0تا هشت درصدی به  2برنج با رشد 

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، عباس کشاورز روز شنبه در حاشیه نشست با اعضای اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی 

هزارتن گندم  ٠١١میلیون و  ٠٠دولت تاکنون  :ایران درخصوص مشکالت کود و سم کیفی، درباره وضعیت گندم در کشور افزود

وی تاکید کرد، کل نیاز کشور از محل تولید داخل تامین شده و با توجه به ذخایر موجود گندم نیازی به .خریداری کرده است

یلیون و هزارتن جو و یک م 8١١میلیون و  ٣امسال : هزارتن رسیدکشاورز گفت 8١١میلیون و  ٣تولید جو به .** واردات نداریم

وی ضمن اشاره به عرضه سبزی و صیفی کیفی در بازار ، از متعادل شدن قیمت سیب .هزارتن چغندرقند تولید شده است ١١١

معاون وزیر جهادکشاورزی تاکید کرد، صادرات محصوالت کشاورزی کماکان ادامه .زمینی و گوجه فرنگی، هندوانه و پیاز خبر داد

انتقال تکنولوژی بذر، سم و کود یک .** نظر دارد برای صادرات تصمیم های مناسب تری بگیردارد اما وزارت جهادکشاورزی در 

تابستان امسال تفاهم نامه همکاری بین وزارت جهادکشاورزی و یک نهاد مدنی و : شرکت آلمانی از پاییز امسال کشاورز گفت

عقد شد و در چارچوب همکاری ها ایجاد نمایشگاه در مزرعه شرکت نمایندگان کشاورزان آلمان در زمینه فنی و انتقال تکنولوژی من

هدف ما این است : وی اضافه کرد. یا روز مزرعه در ایران مدنظر قرار گرفته که قرار است با بخش خصوصی ما همکاری داشته باشند

وژی تولید بذر، کود و آفت امکانات بیشتری برای همکاری بین بخش خصوصی ایران و صاحبان تکنولوژی آلمان برای انتقال تکنل

: معاون امور زراعی وزیرجهاد کشاورزی گفت.کش ها فراهم کنیم تا دو طرف برای انتقال تکنولوژی تولید سرمایه گذاری کنند

همچنین در نظر داریم همکاری های خود را با شرکت های صاحب تکنولوژی اتحادیه اروپا افرایش دهیم تا سرمایه گذاری های 

پاییز امسال شاهد : کشاورز گفت.بگیرد و در این میان عالوه بر تولید داخل در صادرات نیز موفق تر عمل کنیم مشترک صورت

نخستین تولید مشترک ایران با شرکت های اروپایی خواهیم بود که با تولید دانه های روغنی سورگم شروع و با آفتابگردان افزایش 

صادر می شود معاون امور زراعی وزیر جهادکشاورزی بخشی از کود مصرفی کشور را کود کیفی تولید داخل .** پیدا می کند

نشان تجاری کود از قبیل کودهای  ٠١١هزارو  ٤درحال حاضر بیش از : مربوط به شرکت های اروپایی و معتبر دانست و گفت

ی شود که می توانند جذب عناصر غذایی شیمیایی، آلی، بیولوژیک، مواد الی غنی شده و مایکرورایزها در بخش کشاورزی عرضه م

در سه سال گذشته کودی که عنصر غذایی نداشته باشد، نداشته ایم و کودهای تولیدی کشور به قدری : وی افزود.را تسهیل کنند

ه سال در س: کشاورز ادامه داد.سال گذشته بخشی از این تولیدات در چرخه صادرات قرار گرفته است ٠.١ارتقاء یافته اند که در 

گذشته وزارت جهادکشاورزی با متخلفان و کسانی که کودشیمیایی غیراستاندارد و یا کم کیفیت تولید می کرده اند در سطح کشور 

درصد کود مورد نیاز  ١١تامین بیش از .** برخورد کرده و در این مسیر سازمان تعزیرات حکومتی همکاری های الزم داشته است

درصد کود مورد نیاز کشور توس  دولت و از محل  ٠١در پنج سال گذشته : سهم کود کشور گفت توس  بخش خصوصی وی درباره

درصد کاهش یافته که این  ١١کودهای یارانه ای تامین می شد که با اقدام های صورت گرفته هم اکنون سهم دولت به کمتر از 

سند : از یکسال معاون وزیر جهادکشاورزی گفتحذف سموم پرخطر در کمتر .** ناشی از همکاری بخش خصوصی و دولتی است

ماهه بزودی عرضه می شود و برای تکمیل این سند سموم پرخطر در مدت کمتر از  ٠آفت کش های کشور پس از یک مطالعه 

نرخ پیشنهادی وزارت جهاد برای خریدتضمینی سال زراعی جدید مشخص .** یکسال از سبد مصرفی کشور حذف خواهد شد
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هم اکنون وزارت جهاد کشاورزی نرخ : درباره زمان اعالم نرخ خرید تضمینی سال زراعی جدید به خبرنگار ایرنا گفت نیست کشاورز

به گفته وی، در نهایت نرخ خرید .پیشنهادی خرید تضمینی کاالهای کشاورزی را در دست بررسی دارد تا به دولت ارایه دهد

 میلیون تن رسید ٠.٠تولید برنج به .** اد تعیین، تصویب و ابالغ می شودتضمینی سال جاری طبق قانون و توس  شورای اقتص

امسال وضعیت تولید برنج مناسب است : این مقام مسوول در وزارت جهادکشاورزی کابینه یازدهم درباره وضعیت تولید برنج گفت

 .درصد افزایش داردتا هشت  ١میلیون تن برسد که بین  ٠.٠به طوری که پیش بینی می شود میزان تولید به 

سیاست وزارت جهادکشاورزی حمایت از تولید برنج در گیالن و مازندران است و از تولید این محصول در استان های : کشاورز گفت

دیگر کشور حمایت نمی کنیم به طوری که انتظار داریم دستگاه های مربوطه در عرضه تجهیزات، ماشین آالت در خارج از شمال 

براساس ضواب  : برنج تراریخته وارد تجارت جهانی نشده استکشاورز درباره محصوالت تراریخته گفت.** کنند محدودیت ایجاد

کمیته ایمنی زیستی، محصول تراریخته در کشور کشت نمی شود و حتی اجازه واردات این محصوالت نیز با وزارت بهداشت، درمان  

براساس قانون کمیته ایمنی : ایخته در تجارت جهانی وارد نشده است افزودوی با بیان این که هنوز برنج تر.آموزش پزشکی است

زیستی به هر محصول تراریخته ای که اجازه کشت داده شود و ما به آن دسترسی داشته باشیم به مصرف داخلی خواهد رسید و 

 طح زیرکشت کلزا طی سالجاری درصدی س ١١افزایش .** منعی در این زمینه نداریم اما تاکنون این مهم صورت نگرفته است

علیرغم این ه : درصد سطح زیرکشت کلزا افزایش یافت، گفت ١١این مقام مسوول در وزارت جهاد کشاورزی با بیان این که امسال 

 . هزار هکتار آفتابگردان زیرکشت این محصول رفت ٠١کشت آفتابگرادان روغنی در کشور ما فراموش شده بود امسال بیش از 

 .اولین اقدام جهشی کشت کلزا در شهریورماه در کشور آغاز می شود: کلزا و سویا را مناسب دانست و تصریح کردوی کشت 

هزار هکتار کلزا در سال زراعی جاری به گفته وی، پیش بینی ما این است پاییز سالجاری مقدمات کاشت  ٠١١مقدمات کشت ** 

نوع تامین و در اختیار کشاورزان قرار گرفته  ٤8انواع بذر متعارف و مطلوب در هزار هکتار کلزا فراهم شود و به همین منظور  ٠١١

: وضعیت فعلی شکر ناشی از کوتاهی ثبت سفارش سال گذشته وی درباره افزایش قیمت شکر و تاخیر در واردات گفت.** ست

 .ته بوده استقیمت شکر مربوط به این حوزه نیست اما علت اصلی کوتاهی در ثبت و سفارش شکر سال گذش
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  نهاده نهاده 
 آیانا - 1۹۳۱شهریور  ۷۰: تاریخ

  درصد سموم موجود در کشور پرخطر هستنددرصد سموم موجود در کشور پرخطر هستند  2020

 .چهارم سموم کشور خبر داد سازمان حفظ نباتات از پرخطر بودن یک

 .چهارم سموم کشور خبر داد حفظ نباتات از پرخطر بودن یکسازمان 

ها سازمان حفظ نباتات کشور، امروز در حاشیه جلسه اتاق ایران با اعالم این خبر  کش به گزارش خبرنگار ایانا، مدیرکل دفتر آفت

 .تالش کرد خطر درصد سموم کشور پرخطر هستند و باید برای جایگزین کردن آنها با انواع کم ٠١حدود : گفت

خطر و  شوند و بقیه آنها در حیطه بین سموم کم ها با آخرین استانداردها تولید یا وارد می درصد از سم ١٣: فرزاد کالنترهرمزی افزود

های خاک یا  کننده شود؛ مانند ضدعفونی صورت مستقیم در موادغذایی مصرف نمی گیرند، البته انواع پرخطر نیز به پرخطر قرار می

 .کش موش

وی با اشاره به اینکه برخی کشورهای پیشرفته اروپایی به خاطر نوع اقلیمی که دارند، چهار تا پنج برابر کشور ما سم مصرف 

شود؛ به عبارتی سرانه مصرف  هزار تن به صورت ساالنه برآورد می ,٠تا  ٠٤اکنون مصرف سم در ایران : کنند، خاطرنشان کرد می

 .گرم است ١١,تا  ١١١در هر هکتار بین 

متأسفانه برخی : کیفیت به کشور، اظهار داشت کالنترهرمزی در واکنش به پرسش یکی از خبرنگاران مبنی بر واردات سموم بی

اگرچه مشکالتی در این ارتباط . شود که پایه علمی ندارد ای مطرح می مواقع اظهارات غیرکارشناسی و خالف واقع از طرف عده

درصد نیاز  ٠١وط به صدور مجوز از نهادهای نظارتی و بهداشتی است و این دسته از سموم پرخطر، تنها وجود دارد، اما ورود سم من

 .کند کشور را تأمین می

درصد نیز از منابع ارجینال  ١.١البته . شود درصد نیز از هند وارد می ٠١درصد سموم مورد نیاز از کشور چین و  ١١به گفته وی، 

 ./مانند استرالیا است
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 نهاده
 آیانا - 1۹۳۱شهریور  ۷۰: تاریخ

  برند فرمول کود در یک سال و نیم گذشتهبرند فرمول کود در یک سال و نیم گذشته  755755رد رد 

فرمول کودی که در چارچوب استانداردهای تعیین شده نبود، توس   برند ١١,تاکنون : رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب گفت

 .این مؤسسه رد شده است

برند فرمول کودی که در چارچوب استانداردهای تعیین شده  755تاکنون : رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب گفت

 .نبود، توسط این مؤسسه رد شده است

برند فرمولی که متقاضیان برای  ٠١١هزار و  از پنج: در حاشیه نشست اتاق ایران افزودبه گزارش خبرنگار ایانا، کامبیز بازرگان امروز 

 .دلیل نداشتن شرای  استاندارد، رد شدند مورد آن به ١١,گرفتن گواهی در یک سال و نیم گذشته به وزارتخانه ارائه کرده بودند، 

هزار برند فرمول  حدود یک: دد داده شده است، خاطرنشان کردهای رد شده فرصت بررسی مج وی با اشاره به اینکه به برند فرمول

 .برند نیز گواهی ثبت سالمت دریافت کردند ١١,هزار و  نیز در چرخه بررسی قرار داشته و سه

به گفته رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب وزارت جهاد کشاورزی، موضوع کنترل کیفیت کود مربوط به یک یا دو دولت نیست و 

نامه ثبت کیفی کود مطرح و از  آیین ٠٣شد، اما از اواخر سال  گذشته این خالء در نظام کشاورزی کشور احساس می سال ٠١از 

کار ثبت مواد کودی به مرحله اجرا رسید؛ بنابراین از آن زمان به بعد، تمام کودها برای توزیع در بازار، باید ابتدا  ٠٤ابتدای سال 

 .یافت کنندگواهی ثبت مؤسسه خاک و آب را در

 .عالوه بر اینها واردات کود از مبادی ورودی کشور، منوط به ارائه گواهی این مؤسسه به گمرک است: بازرگان ادامه داد

تواند با ارسال این شماره، به سامانه  خریدار می: وی با بیان اینکه هر ماده کودی باید شماره ثبت داشته باشد، تصریح کرد

 ./ولیدکننده یا واردکننده اطالع یافته و در صورت تخلف، آن را گزارش کنداز مشخصات ت ٣١١١١٤١٤٠٤
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 نهاده
 آیانا - 1۹۳۱شهریور  ۷۰: تاریخ

قوانین واردات سموم، به قوانین واردات سموم، به / / ایران؛ همچنان در فهرست تحریمایران؛ همچنان در فهرست تحریمشده سم در شده سم در   شرکت ثبتشرکت ثبت  0707شرکت از شرکت از   0202

  هاها  طلبی چینیطلبی چینی  سود فرصتسود فرصت

 .یکی از مسئوالن سازمان محی  زیست، قوانین موجود در کشور را یکی از موانع اصلی بهبود سموم عنوان کرد

 .م عنوان کردیکی از مسئوالن سازمان محیط زیست، قوانین موجود در کشور را یکی از موانع اصلی بهبود سمو

متأسفانه قوانین سموم در کشور مربوط به چند دهه : به گزارش خبرنگار ایانا، مدیرکل دفتر آب و خاک سازمان محی  زیست گفت

 .ترین مانع برای ارتباط ایران با اتحادیه اروپا است گذشته است و همین مسئله بزرگ

: کند، افزود های فراوان زمان طوالنی را طی می خاطر بروکراسی ور بهمحمدجواد سیروس با اشاره به اینکه ورود و ثبت سم در کش

شود که دیگر سم مورد نظر در کشور خارجی از رده تولید خارج شده و سم جدید به بازار  گاهی موارد این زمان آنقدر طوالنی می

ها، فرصت را از کشور  اما با این روش کنیم، درست است که ما سم جدید را دوباره آزمایش می: وی خاطرنشان کرد.شود عرضه می

کند و  شده از رده تولید را به ایران عرضه می دهیم؛ زیرا این کشور سموم خارج گرفته و آن را در اختیار کشوری مانند چین قرار می

ارت جها های سازمان حفظ نباتات وز کش این در حالی است که مدیرکل دفتر آفت.آورد دست می با این شیوه سود کالنی به

بخشی از مشکالت سموم کشور مربوط به قوانینی است که باید : دکشاورزی در همین نشست در پاسخ به این اظهارات عنوان کرد

شرکتی که سابقه ثبت سم در ایران را دارند،  ,٠اکنون از : ها ادامه داد فرزاد کالنتر با اشاره به آثار سوء تحریم.روزرسانی شود به

 .اند ها خارج نشده و برای تجارت با ما هنوز اقدام اساسی صورت نداده فهرست تحریم شرکت از ٠١هنوز 

طور که ما به آنها مطمئن نیستیم، آنها نیز نسبت به ما  اعتمادی وجود دارد و همان به گفته وی، هنوز بین ایران و برخی کشورها بی

و کشورهای دیگر نسبتاً کم بوده و حل شدن این مشکل نیاز به زمان  ها بین ایران نامه اعتمادند، زیرا تبادالت تجاری و تفاهم بی

های اتاق ایران، بخشی از این مشکالت حل شده، ضمن اینکه اتحادیه اروپا نیز اکنون در  امیداریم با حرکت: کالنتر تصریح کرد.دارد

 .توان از دستاوردهای آن استفاده کرد چارچوب خاصی قرار گرفته است و می

در ورود هر نوع سم به کشور، اولویت نخست حفظ محی  زیست : ه، معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی اظهار داشتدر ادام

بحث دومی که در واردات سموم باید مدنظر قرار داد، سالمتی مردم است که وظیفه اصلی : محمدعلی طهماسبی یادآور شد.است

خطر را افزایش  ن کاری کرد که استفاده از سموم پرخطر کاهش و در ازای آن سموم کمرود؛ بنابراین باید بتوا شمار می دولت به

های معتبری برای تولید سموم دارند، مطمئناً  عنوان مثال کشورهایی مانند آمریکا یا اتحادیه اروپا که شرکت به: وی تأکید کرد.دهیم

 ./و سالمت مردم، از ما کمتر نیستمحصوالت باکیفیت تولید کرده و دغدغه آنها نسبت به محی  زیست 
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  نوغان دارینوغان داری
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  گزارشات جهانیگزارشات جهانی
 فارس - ۳۱6۷۰6۷1:  تاریخ

  هزارتنیهزارتنی  055055فائو اعالم کرد امکان تحقق خودکفایی ایران در تولید گوشت قرمز با کاهش ضایعات فائو اعالم کرد امکان تحقق خودکفایی ایران در تولید گوشت قرمز با کاهش ضایعات 
هزار تن از انواع گوشت قرمز در ایران به شکل ضایعات از چرخه مصرف خارج می شود که در  ٠١١هر سال حداقل : فائو اعالم کرد 

 . ین گوشت قرمز گام برداردتواند به سوی خودکفایی در تام صورت کاهش آن، این کشور می

در جمهوری اسالمی ایران، بر ( فائو)به نقل از دفتر نمایندگی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد  خبرگزاری فارسبه گزارش 

تولیدات مواد غذایی و محصوالت کشاورزی ( معادل تقریبا یک سوم)میلیارد تن  ٠.٣اساس برآوردهای این سازمان ساالنه بیش از 

 .رود تولیدی در جهان به شیوه های گوناگون در قالب ضایعات به هدر می

درصد تولیدات میوه و  ٤١میلیون تن معادل  ٣١١درصد غالت تولیدی،  ٣١میلیون تن معادل  ٤١١بر اساس این گزارش حدود 

درصدماهی  ٣١میلیون تن برابر با  ٠١و دانه های روغنی تولیدی و  درصد گوشت، لبنیات ٠١میلیون تن معادل ١١سبزیجات، 

 .تولید شده در گوشه و کنار جهان عمال دورریز شده و از چرخه مصرف خارج می شوند

کیلوگرم در سال محاسبه شد و با روند رو به رشد  ٣/٤٠توس  فائو برابر با   ٠١٠١سرانه متوس  مصرف جهانی گوشت در سال 

 .کیلوگرم در سال برسد ٣/٤١میزان متوس  مصرف سرانه گوشت در دنیا به حدود  ٠١٣١بینی می شود تا سال مصرف، پیش 

کیلوگرم را  ١/٠٠کیلوگرم محاسبه شده که از این مقدار  ١/٣١این در حالی است که سرانه مصرف گوشت در ایران ساالنه حدود 

 .کیلوگرم را گوشت مرغ تشکیل می دهد ٠٣گوشت قرمز و 

هزار تن و مقدار تولید گوشت مرغ حدود  ٠١١ر اساس آمار های وزارت جهاد کشاورزی میزان تولید گوشت قرمز در ایران حدود ب

هزار تنی گوشت قرمز در سال مقدار کل سبد گوشت  ٠١١هزار تن در سال است که با احتساب واردات حدود  ١١,یک میلیون و 

 .هزار تن می رسد 8١١قرمز و سفید کشور به حدود دو میلیون و 

هزار تن انواع گوشت  ٣١١اگرچه میزان ضایعات گوشت در ایران کمتر از الگوی کلی ضایعات در جهان است، اما ساالنه بیش از 

کشتار و نگهداری، فرآوری و بسته بندی، توزیع و عرضه )قرمز و مرغ در سال در کشور به شکل ضایعات در فرآیند تولید تا مصرف 

 .از چرخه ارزش خارج می شود( ت مصرفو در نهای

ظرفیت سازی »در حال حاضر نمایندگی فائو در ایران با همکاری وزارت جهاد کشاورزی در حال اجرای پروژه ی زیر منطقه ای 

 .می باشد که کشورهای ایران، اردن، لبنان و مصر در آن شرکت دارند« برای کاهش ضایعات مواد غذایی خاورمیانه

میلیون تن مواد غذایی به شیوه های مختلف در فاصله برداشت تا مصرف به هدر  ١١قه شرق خاورمیانه ساالنه بالغ بر تنها در منط

میلیون تن  ٠٠٠این در حالی است که تولیدات غالت، میوه، سبزیجات، لبنیات، گوشت و ماهی در این منطقه نزدیک به . می رود

درصد ضایعات مواد غذایی کنونی در شرق خاورمیانه به رقم قابل  ٠١با رساندن عدد فائو بر این باور است که .محاسبه شده است

 .را می توان دوباره به چرخه مصرف بازگرداند( میلیون تن 8.,٠بالغ بر )درصد، بخش قابل توجهی از این میزان ضایعات  ٠١قبول 

مند سرمایه گذاری در ظرفیت سازی و توسعه زنجیره ی های فائو اگرچه کاهش ضایعات و هدرروی مواد غذایی نیاز بر اساس توصیه

ارزش است، اما جلوگیری از اتالف مواد غذایی می تواند عمال به حفظ منابع طبیعی بیانجامد چراکه در عین بازگرداندن مقادیر قابل 

 .نخواهد شد توجهی از غذا به زنجیره ارزش، از اراضی بیشتر زیر کشت، آب و دیگر نهاده های کشاورزی استفاده
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 گزارشات جهانی
 فارس - ۳۱6۷۰6۷1:  تاریخ

  ایران دومین بازار بزرگ انبه پاکستان؛ ایران دومین بازار بزرگ انبه پاکستان؛ 
شود و طبق آمار فق  در  ترین بازار انبه پاکستان محسوب می هزار تن محصول در ماه آگوست ایران بعد از امارات بزرگ ٠١صادرات 

 . هزار تن انبه به این کشور صادر شده است ٠١ماه آگوست سال جاری 

حادیه بازارگانان کراچی اعالم کرد ایران بعد از امارات بزرگترین بازار انبه آباد، ات در اسالم خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار 

 .هزار تن انبه به این کشور صادر شده است ٠١باشد و طبق آمار فق  در ماه آگوست سال جاری  پاکستان می

بیشترین انبه . تن انبه از پاکستان به ایران صادر شد 8١١هزار و  ٠٠نیز حدود  های گذشته ، در ماهدیلی اکسپرسبه گزارش 

 .هزار تن انبه به این کشور صادر شد ٤١شود و در ماه آگوست  پاکستان به امارات متحده عربی صادر می

د گران بودن مردم اقدام به خرید آن ها به ویژه مردم تهران پیدا کرده و با وجو بر اساس این گزارش انبه طرفداران زیادی بین ایرانی

 .کند تن انبه سومین کشوری است که این محصول را از پاکستان وارد می ١١,هزار و  ١عمان با وارد کردن .کنند می

شود و به  انبه پاکستان به کشورهای بحرین، بنگالدش، آمریکا، کانادا، انگلیس، چین، هنگ کنگ، کویت، مالزی و مالدیو صادر می

 .ظ طعم و کیفیت قابل قیاس با انبه هند نیستلحا

 .تن انبه از پاکستان وارد کرد و به مشتریان این محصول پیوسته است ,٤امسال برای اولین بار ژاپن 

بازرگانان پاکستانی معتقدند صادرات انبه به ایران به سبب نزدیک بودن مسافت هزینه حمل کمتری دارد و سود بیشتری را به 

 .های پاکستانی از جمله نارنگی و انبه را به این کشور افزایش دهند دهند صادرات میوه بنابراین ترجیح می دنبال دارد

های ویژه برای نگهداری از این  شود بنابراین باید انبارها و مکان به گفته بازرگانان انبه از محصوالتی است که به سرعت خراب می

 .همان کیفیت اولیه به دست مردم ایران برسدها با  محصول در نظر گرفته شود تا انبه

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http٠٣٠١١١١٠١١١٤٤٣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.farsnews.com/
http://www.express.pk/story/588027/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950601000443


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته اول شهریور 

 

2۹۹ 
 

 گزارشات جهانی
 آیانا - 1۹۳۱شهریور  ۷۹: تاریخ

  رونق صادرات دام ایران در آینده نزدیکرونق صادرات دام ایران در آینده نزدیک/ / سقوط کردسقوط کردقیمت دام زنده در عربستان قیمت دام زنده در عربستان 

از آنجا که قیمت محصوالت دامی در عربستان سقوط کرده است، این موضوع : نماینده بخش خصوصی صادرات دام زنده گفت

 .تواند در بلندمدت به نفع ایران باشد می

ی در عربستان سقوط کرده است، این از آنجا که قیمت محصوالت دام: نماینده بخش خصوصی صادرات دام زنده گفت

 .تواند در بلندمدت به نفع ایران باشد موضوع می

بیش از یک هفته است که نرخ : وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام زنده امروز در گفت

 .آن بر بازارهای خاورمیانه بسیار محسوس خواهد بوددام و محصوالت مرتب  با آن در سراشیبی سقوط قرار گرفته که تأثیر 

های هنگفتی برای افزایش تولید گوشت قرمز انجام  گذاری های گذشته سرمایه منصور پوریان با اشاره به اینکه عربستان، در سال

توان گفت که  اند و می گذاشته های خود را به حراج های به وجود آمده، دامداران آن کشور دام اما اکنون با بحران: داده است، افزود

 .ویژه دام سبک مولد ایجاد شده است به نوعی صف فروش برای این محصوالت به

طور حتم طی سه تا چهار ماه  مدت، به نفع ایران و صادرات دام از کشور نباشد، اما به به گفته وی، این موضوع اگرچه شاید در کوتاه

گردد و خود عربستان که در فصولی از سال،  دهندگان، ورق به سود ایران برمی آینده و بعد از کاهش محسوس تعداد پرورش

 .ترین واردکنندگان تبدیل خواهد شد صادرکننده بود، به یکی از بزرگ

به گفته رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام زنده، از آنجا که شرای  برای تولیدکنندگان عربستانی بسیار سخت شده و با توجه به 

های  وجودآمده و شانه خالی کردن از دشواری گذاران به خاطر فرار از مشکالت به اکنون بسیاری از سرمایه عید قربان، همنزدیکی 

 .های خود را جمع کنند پرورش، مجبورند دام خود را به حراج بگذارند و به عبارتی دامداری

که در عربستان فعالیت داشت، اکنون شرای  مالی بسیار ترین شرکت تولید لبنیات خاورمیانه  حتی بزرگ: پوریان خاطرنشان کرد

 .شود تر می کم به مرز ورشکستگی نزدیک کند و کم ای را طی می کننده نگران

های دولتی  گیر عربستان شده، بروز جنگ با بحرین و کاهش حمایت ها که دامن یکی از دالیل اصلی این گرفتاری: وی معتقد است

صورت کشت فراسرزمینی  نباید این نکته را فراموش کرد که این کشور، علوفه مورد نیاز خود را از آرژانتین بهالبته . از دامداران است

ای بین دو کشور به هم خورد و معضل تأمین خوراک دام نیز بار دیگری بر  سال است چنین مراوده کرد که اکنون حدود یک وارد می

دهنده عربی به صرفه  دست هم داد تا تولید برای پرورش به جموعه این عوامل دستمشکالت دامداران عربستان افزود؛ بنابراین م

دینار بود، اما  ١,تا  ١١تا قبل از این اتفاق، قیمت گوسفند معمولی و باکیفیت، در حوزه خلیج فارس، بین : پوریان ادامه داد.نباشد

 .دینار هم رسیده است ٤١اکنون حتی به 

کند؛ بنابراین  ترین کشورهای حوزه خلیج فارس است که گوشت تولید می عنوان یکی از بزرگ بستان بهعر: وی در پایان تصریح کرد

حال در چنین شرایطی، احتماالً تمام کشورهای حوزه . تواند بر کل بازار خاورمیانه تاثیرگذار باشد هر اتفاقی در آن سرزمین می

 ./ان تأمین خواهند کردخلیج فارس، تا چند ماه دیگر دام زنده خود را از ایر
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 1۹۳۱شهریور  ۷2: تاریخ

  بخشدبخشد  ، امنیت غذایی غرب آفریقا را بهبود می، امنیت غذایی غرب آفریقا را بهبود می""ناساناسا

، طی مأموریت فضایی خود، قرار است برای بهبود امنیت غذایی غرب آفریقا با (ناسا)ایاالت متحده آمریکا سازمان فضایی ملی 

 .آورد به مقابله با تغییرات آب و هوا برود هایی که از ماهواره به دست می استفاده از داده

ت برای بهبود امنیت غذایی غرب ، طی مأموریت فضایی خود، قرار اس(ناسا)سازمان فضایی ملی ایاالت متحده آمریکا 

 .آورد به مقابله با تغییرات آب و هوا برود هایی که از ماهواره به دست می آفریقا با استفاده از داده

های آب و هوا که توس  ناسا از کشورهای  ، به گفته کارشناسان، دادهAfrica Mail  &Guardianسایت  به گزارش ایانا از وب

می تواند باعث تقویت تولید محصوالت کشاورزی   آید، اده از ماهواره وبا کمک رصد کردن از زمین به دست میغرب آفریقا و با استف

 .اند منطقه شود که در اثر تغییرات آب و هوا دچار مشکل شده

یتخت نیجر هفته گذشته، ناسا، یک مرکز در نیامی، پا": ، گفت(Servir project)، مدیر پروژه سرویر (Dan Irwin)دن ایروین 

 ".اندازی کرد که با استفاده از مشاهدات فضایی باعث بهبود امنیت غذایی و مدیریت بهتر بالیای طبیعی خواهد شد راه

این پروژه قرار است بورکینافاسو، غنا، سنگال و نیجر را پوشش دهد و این مناطق چهار مرکزی هستند که توس  ناسا و آژانس 

 .اند گذاری شده هسرمای (٠)دولتی ایاالت متحده

 ".کند عنوان می "اتصال فضا به روستا"صورت  این مدل تقاضامحور است، این پروژه را به": دهد وی توضیح می

های مناسب را در اختیار  های منطقه یا داده دست آمد که دولت بر اساس مطالعه دو سال پیش ناسا، این ننتیجه به": ایروین افزود

 ".ها نشدند ده درست از دادهندارند یا موفق به استفا

که افزایش درجه حرارت و بارندگی ویرانگر  طوری پذیرترین مناطق در برابر تغییرات آب و هوایی است؛ به یکی از آسیب (٠)ساحل

 .شود باعث تأثیر منفی روی زندگی کشاورزان منطقه و مختل شدن تولید مواد غذایی و بروز سوءتغذیه می

 "ساحل"امرار معاش در ": ، تحلیلگر برنامه جهانی غذا سازمان ملل متحد، اظهار داشت(Matthieu Tockert)ماتیوتاکرت 

شدت وابسته به میزان بارش و  ، دارد و این محصوالت به(ای ذرت خوشه)بستگی به چند گیاه زراعی اصلی، یعنی ارزن و سورگوم 

ماه گذشته . بینی آب و هوا قابل اعتماد نیست ی سنتی پیشها به گفته کشاورزان سنگالی، روش".های مناسب هستند بینی پیش

 .اندازی شد ای با هدف حل مشکل و ارسال داده به کشاورزان از سوی سازمان حمل و نقل هوایی و هواشناسی کشور راه برنامه

های  میان علم و فناوریبرای ارتباط ": ، مدیر دفتر آژانس ایاالت متحده در منطقه غرب آفریقا، گفت(Alex Deprez)الکس دپر 

 ".ریزی است های توسعه در غرب آفریقا، نیاز به برنامه موجود و راه حل

بینی زمان  ها و پیش ، سیستم برای ردیابی آب در نهرها و رودخانهServir، دانشمندان پروژه سرویر ٠١١8در شرق آفریقا، از سال 

آنها همچنین با استفاده از نقشه توانستند، نشان دهند که کدام . نداندازی کرد دهد، راه و منطقه که خشکسالی یا سیل رخ می

 .رو هستند مناطق زمین با باروری یا با خطر فرسایش روبه

های مشابه را در غرب آفریقا اتخاذ کند، اما اولین گام شناسایی نیازهای منطقه با  تواند برنامه پروژه سرویر می: ایروین تصریح کرد

 /".ت غذایی خواهد بوداولویت بهبود امنی
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 :نوشت پی

٠- United States Agency for International Development (USAID) 

 .های خارجی غیرنظامی است مسئول اداره کمک

 .قرار دارد( Sudanian Savanna)و ( Sahara)ای آفریقا است که بین بیایان  ساحل در منطقه -٠
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 گزازشات جهانی
 آیانا - 1۹۳۱شهریور  ۷1: تاریخ

  دهددهد  ها، زاد و ولد زنبورها را کاهش میها، زاد و ولد زنبورها را کاهش می  کشکش  این حشرهاین حشره

، مواد شیمیایی (٠)furrow bees و زنبور( ٠)spined mason برآورد پژوهشگران نشان داده است در پنج گونه زنبور از انواع

 .درصد از جمعیت محلی آنها شده است ٠١باعث انقراض حداقل 

spined masonبرآورد پژوهشگران نشان داده است در پنج گونه زنبور از انواع 
furrow beesو زنبور  (0)

، مواد (2)

 .درصد از جمعیت محلی آنها شده است 25شیمیایی باعث انقراض حداقل 

ها  کش گونه حشره، که در معرض آفت ١٠، با مطالعه روی ٠١٠٠ - ٠٠٠٤های  ، بین سالNEWS٠٤سایت  به گزارش ایانا از وب

بودند، این نتیجه به دست آمد، که در پنج ( ندگیر که برای درمان آفت محصوالت زراعی کلزا در انگلستان مورد استفاده قرار می)

درصد از جمعیت آنها شده  ٠١، مواد شیمیایی باعث انقراض حداقل (٤)و زنبورعسل شیار (٣)خاردار مال گونه حشره ازجمله خشت

-های دیگری  ونهکنند، سه برابر بیشتر در میان گ ای از گل برای تهیه غذا استفاده می جمعیت زنبور عسل که از طیف گسترده.است

buff-tailed bumblebeeمانند 
 .کردند، کاهش یافته است که از کلزا تغذیه می -(١)

های  کش منتشر شده است و بررسی درباره خطرات کلی حشره Nature Communicationsها در مجله کارشناسی  این یافته

pestkillers neonic  به اطالع سازمان استاندارد غذایی اروپا(EFSA)(١)  انجام  ,٠١٠رسیده و قرار است بررسی نهایی تا ژانویه

عنوان  به neonicsاز   مدت مطالعاتی که پیش از این انجام شد، همچنین با توجه به نتایجی که در مقیاس کوچک و کوتاه.شود

 .ابند، یاد شده استی افشانی و تولید عسل پرورش می هایی که برای گرده ویژه گونه عامل اصلی در کاهش زنبور عسل ، به

توس  گیاه از مراحل اولیه جذب ( neonicotinoids)ماند، نئونیکوتینوید  ها که در سطح شاخ و برگ باقی می کش بر خالف آفت

 .کند شود و به برگ، گل، ریشه و ساقه سرایت می می

مانند  sap-feeding insectsل سال گذشته و برای کنتر ٠١طور گسترده در طول  ها به کش این درحالی است که این حشره

aphids
 .کند، استفاده شده است و حشراتی از ریشه گیاه تغذیه می (,)

های  تنها برای حفظ گونه نتایج تحقیقات ما نه: ، گفت(8)در آکسفوردشایر NERC، محقق مرکز Ben Woodcockبن وودکاک 

 .والت هم کاربرد داردافشانی برای پایداری محص زنبور عسل، بلکه برای حفظ سیستم گرده

Neonics ، رود شمار می ویژه در اروپا و ایاالت متحده به های زنبور عسل، به یکی از علل متعدد برای کاهش چشمگیر در کلنی. 

 .کش از دیگر عوامل احتمالی هستند زا، تغییرات آب و هوا و استفاده از سایر حشره از بین رفتن زیستگاه، عوامل بیماری: وی افزود

تواند باعث شود زنبور عسل راه خود را گم کرده و نتوانند مسیر کندو را تشخیص دهند  مطالعات قبلی نشان داده نئونیکوتینوید می

 .دنبال دارد ها هم به و همچنین کاهش مقاومت آنها در برابر بیماری

اتحادیه اروپا  در همین راستا، . دهد کاهش می ها، قدرت زنده ماندن اسپرم زنبور عسل را کش های اخیر نشان داده که حشره آزمایش

 .کنند یک مهلت قانونی برای فروش نئونیکوتینوید قرار داده است، هرچند برخی از کشورهای اروپایی همچنان از آنها استفاده می

ی بیش از سه دالر در افشانی ارزش تواند با گرده تازگی منتشر شده، زنبور وحشی می این در حالی است که بر اساس یک مطالعه به

ویژه زنبورها  افشانی گیاه توس  حشرات به درصد از گرده 8١گفتنی است حدود . به همراه داشته باشد  هکتار در هر سال، ٠١١

 ./شود انجام می
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 فرحناز سپهری: ترجمه
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 :نوشت پی

٠- mason :ای از زنبورها از جنس  میسون، یک نام مشترک برای گونهOsmia  و از خانوادهMegachilidae است. 

 .شود این زنبور در بیشتر نقاط بریتانیا یافت می -٠

٣- mason :ای از زنبورها از جنس  میسون، یک نام مشترک برای گونهOsmia  و از خانوادهMegachilidae است. 

 .شود بیشتر نقاط بریتانیا یافت میاین زنبور در  -٤

 .ترین گونه زنبورعسل اروپا است از بزرگ -١

های همچون ایمنی غذا،  آن توس  اتجادیه اروپا تأمین شده و نظرات علمی و مشاوره در زمینه  سازمان اروپایی که بودجه -١

 .کند بهداشت دام و حفاظت محصول ارائه می

ای و سیاه دیده  های سبز، قرمز، صورتی، زرد، قهوه متر دارد، به رنگ ای به طول سه میلی زهمانند ریز، اندا این حشره شپش -,

های  در نتیجه، برگ. سازد های گیاه تجمع کرده و با مکیدن شیره گیاه رشد آن را متوقف می این حشره در نوک و زیر برگ. شود می

 .میرند رنگ شده و به تدریج جمع شده و می گیاه کم

8- Centre for Ecology  &Hydrology : اکوسیستم است(شناسی آب)مرکز تحقیقاتی در حوزه هیدرولوژی ،( .NERC )

Natural Environment Research Councilهایش آموزش و نوآوری در علوم  ، شورای پژوهش محی  زیست و از فعالیت

 .محی  زیست در انگلستان است
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 1۹۳۱شهریور  ۷8: تاریخ

  های مختلف محیط زیستی جهانیهای مختلف محیط زیستی جهانی  دعوت فرانسه از ایران برای عضویت در ائتالفدعوت فرانسه از ایران برای عضویت در ائتالف

و امضای این قرارداد تشکر کرد و  ٠٠خاطر پیوستن به اهداف کنفرانس وزیر محی  زیست، انرژی و دریاهای فرانسه از ایران به 

 .های مختلف محی  زیستی جهانی عضو شود کنیم تا در ائتالف از ایران دعوت می: گفت

و امضای این قرارداد  20وزیر محیط زیست، انرژی و دریاهای فرانسه از ایران به خاطر پیوستن به اهداف کنفرانس 

 .های مختلف محیط زیستی جهانی عضو شود کنیم تا در ائتالف از ایران دعوت می: تشکر کرد و گفت

به گزارش ایانا از محی  زیست، سگولن رویال روز یکشنبه بعد از نشست تخصصی با معصومه ابتکار ریس سازمان حفاتظت محی  

ابتکار به ایران آمدم، البته این بار اول  بسیار خوشحال هستم که به دعوت خانم: زیست در جمع خبرنگاران حاضر شد و افزود 

 . نیست که ما باهم مالقات می کنیم

من در چهارچوب توافق پاریس، بازدید از کشورهای مختلف را آغاز کرده ام و حدود یک سال : وزیر محی  زیست فرانسه اظهار کرد

 . را برعهده دارم cop٠٠ است که ریاست

آوریل گذشته تشکر می کنم، ایران اقدامات خود  ٠٠وستن به توافق پاریس و امضا این قرارداد در از ایران به علت پی: وی ادامه داد

 .را در زمینه تصویب مفاد اجرایی توافق پاریس در مجلس آغاز کرده است که جای قدردانی دارد

 حدود یک سال است که ریاستمن در چهارچوب توافق پاریس، بازدید از کشورهای مختلف را آغاز کرده ام و : وی اظهار کرد

copرا برعهده دارم ٠٠ . 

آوریل گذشته تشکر می کنم، ایران اقدامات خود  ٠٠از ایران به علت پیوستن به توافق پاریس و امضا این قرارداد در : وی ادامه داد

 .را در زمینه تصویب مفاد اجرایی توافق پاریس در مجلس آغاز کرده است که جای قدردانی دارد

 ای تفاهم نامه پاریس اشتغال و توسعه اقتصادی به همراه دارداجر

ریاست بیست و یکمین کنفرانس متعاهدین تغییرات : رویال در زمینه توسعه همکاری های محی  زیستی با کشورهای دیگر گفت

این زمینه فعال تر باشم، در  را بر عهده دارم، از این رو باید در( کشور در پاریس برگزار شد ٠٠١با حضور  ٠١٠١سال ) آب و هوا 

این راستا موضوعات مختلفی مطرح است؛ یکی تصویب تفاهمنامه، این که هر کشوری به برنامه ملی خود پایبند باشد و اهداف و 

 .خواسته های خود را تصویب کند، و دیگری مساله مالی است

کارهای این تفاهمنامه پیش می رود، چون در ورای آن : رییس بیست و یکمین کنفرانس متعاهدین تغییرات آب و هوا تاکید کرد

 .اشتغال و توسعه اقتصادی وجود دارد

وزیر محی  زیست فرانسه همچنین به موضعات مختلف در دیدارش با رییس سازمان حفاظت محی  زیست ایران اشاره کرد و 

همکاری کنند؛ مسائل مختلفی از جمله دریاهای در این دیدار موضوعات مختلفی مطرح شد که دو کشور می توانند با هم : گفت

سایت  ٠١کیلومتر ساحل، جنگل ها که در ایران دارای سه نوع است و رودخانه ها مطرح شد، ایران دارای  ١١١ایران با سه هزار و 

ند به همین دلیل طبیعی است که در یونسکو ثبت شده و جدیدا دشت لوت و قنات ها، این میراث شگفت انگیز، نیز به ثبت رسیده ا

 .بازدید از موزه تنوع زیستی یکی از برنامه های سفرم است

فرانسه در زمینه تنوع زیستی همکاری خوبی با ایران دارد، به ویژه با موزه ملی تاریخ طبیعی که امیدوارم این : وی ادامه داد

 .همکاری دو جانبه تقویت شود
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در این سفر با رییس دانشگاه تهران مالقات خواهم : انسه با دانشگاه تهران گفترویال با تاکید بر تقویت همکاری محی  زیست فر

 .داشت که امیدوارم موجب تقویت همکاری دو جانبه شود

به همراه شرکت های خصوصی بزرگ و فعال در زمینه محی  زیست به ایران آمدم، انتخاب این شرکت ها براساس : وی افزود

گوشزد کرده بود که بیشتر آنها در زمینه آب به عنوان یک چالش قابل توجه، انرژی، کیفیت هوا و  چالش هایی بود که ایران به ما

 .حوادث اقلیمی بود، این یک فرصت فوق العاده است که بتوانیم در این زمینه ها همکاری کنیم

پیرامون : گفت( ٠١اسفندماه  ٠١تا  ,) ,٠١٠رویال با اشاره به برگزاری نمایشگاه بین المللی محی  زیست در ایران در فوریه 

صحبت هایی که در خصوص نمایشگاه محی  زیست ایران مطرح شد، پیشنهاد کردم فرانسه هم در این رویداد بزرگ یک پاویون 

از  داشته باشد تا از این فرصت برای توسعه همکاری بیشتر استفاده کنیم، البته خوشحال می شوم که بتوانم فوریه به ایران بیایم تا

 .مناطقی که در این سفر وقت بازدید آنها را ندارم، دیدن کنم

به گفته وی، قرار شد در ماه اکتبر یک هیات کاری ایرانی به فرانسه سفر کند تا در زمینه بنا و اصول این شراکت بیشتر مذاکره 

 .شود

 بازدید از دریاچه ارومیه 

قرار است فردا طبق پیشنهاد خانم ابتکار از : یاچه ارومیه نیز اشاره کرد و گفتوزیر محی  زیست فرانسه به برنامه بازدید خود از در

این دریاچه بازدید کنم، البته همکاری هایی در زمینه این دریاچه با ایران داشتیم اما بنا داریم در زمینه آب و مدیریت منابع آبی 

 .همکاری های بیشتری داشته باشیم و آن را تقویت کنیم

دریاچه ارومیه مورد تهدید قرار گرفته اما اکنون شرای  رو به بهبودی است چون ایران تصمیمات شجاعانه ای به خصوص : وی افزود

 .در زمینه تغییر دادن روش های کشاورزی، نحوه استفاده از منابع آبی و گیاهان کم آب بر گرفته است

ینه کشاورزی یک مشکل جهانی است به همین دلیل این تغییرات مساله استفاده از آب در زم: وزیر محی  زیست فرانسه اظهار کرد

 .بسیار مورد نیاز است ، همچنین کاهش استفاده از آفت کش ها هم باید جدی گرفته شود

آفت کش ها و مواد شیمیایی موجب تخریب و نابودی تنوع زیستی می شوند، بر این اساس قانونی در فرانسه وضع شده : وی افزود

از برخی سموم را از جمله سم نئونکوئید ممنوع کرده است، چون برای دست یافتن به مواد طبیعی و استفاده از گیاهان که استفاده 

 .کم آب بر از فناوری های جدیدی استفاده می کنیم برای همین عالقه مندیم در نمایشگاه محی  زیست سهمی داشته باشیم

تهران شد و مورد استقبال پروین فرشچی، معاون محی  زیست دریایی  وزیر محی  زیست شنبه شب در سفری دو روزه وارد

 سازمان حفاظت محی  زیست قرار گرفت
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 1۹۳۱شهریور  ۷8: تاریخ

  پیونددپیوندد  های سبز جهانی میهای سبز جهانی می  ایران به ائتالفایران به ائتالف

تصمیم شجاعانه دولت ایران برای تغییر روش کشاورزی، دریاچه ارومیه را نجات داد فرانسه و ایران برای : زیست فرانسه وزیر محی 

 کنند مقابله با گرد و غبار همکاری می

زیست  سه در نشستی خبری با حضور رئیس سازمان حفاظت محی زیست، انرژی و امور دریاهای جمهوری فران وزیر محی  |شهروند

های  های اجرای توافق پاریس از سوی ایران و فرانسه داد و از طرف فرانسه از ایران دعوت کرد تا در ائتالف کشور، جزییاتی از برنامه

دهد که ایران در آینده نزدیک  میکند و نشان  زیستی جهانی شرکت کند؛ دعوتی که راه را برای این موضوع هموارتر می محی 

 .پیوندد های سبز جهانی می باالخره به ائتالف

خاطر پیوستن به اهداف کنفرانس  سگولن رویال در این دیدار که روز گذشته در حضور خبرنگاران برگزار شد، با قدردانی از ایران به

٠٠ cop در مجلس آغاز کرده  تصویب مفاد اجرایی توافق پاریس  ایران اقدامات خود را در زمینه»: و امضای این قرارداد، گفت

زیست فرانسه  که وزیر محی  زیست در آغاز با بیان این جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محی  معصومه ابتکار، معاون رئیس«.است

جمهوری ایران به فرانسه  ای که در سفر رئیس با دعوت من به ایران آمده، گفت که با سگولن رویال در زمینه تفاهمنامه دوجانبه

شدن  در زمینه همکاری برای اجرایی». وگوهایی داشته است جانبه پیرامون این موضوع گفت های دوجانبه و چند امضا شد و همکاری

سازی مصرف انرژی، مدیریت منابع آب و مقابله با گرد و غبار و عوارض آن و موضوعاتی  توافق پاریس به شرح مسائلی مانند بهینه

رئیس سازمان اینچنین گفت و « .باره همکاری داشته باشد برای ایران اهمیت دارد، صحبت کردیم و قرار است که فرانسه در این که

توافق شد که در قالب توافقنامه پاریس »: خبر داد که برای تدوین برنامه عملی تفاهم قبلی در پاریس، توافقی صورت گرفته است

زیست اقدامات مشترکی را انجام  المللی محی  ملی را تدوین کنیم و بتوانیم برای نمایشگاه بینهای ع چهارچوب همکاری برنامه

جمهوری، در زمینه اجرای تفاهمنامه بین ایران و فرانسه و اجرای بندهای آن مذاکراتی با بخش  به گفته معاون رئیس«.دهیم

های بخش خصوصی  همچنین بعضی شرکت. ادامه دارد خصوصی صورت گرفت و زمینه همکاری بسیاری پیشنهاد شده و همچنان

های خود را در زمینه همکاری در مسائل آب و انرژی مطرح کردند و با مذاکراتی در زمینه برگزاری  و دولتی فرانسه توانمندی

زیست  در محی های خصوصی و دولتی فعال  جاری، بنا شد که زمینه حضور شرکت سال زیست در پایان  المللی محی  نمایشگاه بین

زیست فرانسه در ایران، سفر این مقام را  ابتکار با ابراز خوشحالی از حضور وزیر محی .کشور فرانسه در این نمایشگاه فراهم شود

این مسأله پیامی قوی هم برای جامعه جهانی دارد و نشان ». زیستی با ایران خواند نمادی از اراده دولت فرانسه برای همکاری محی 

 «.توانند همکاری جدی داشته باشند زیست می که کشورها در زمینه منافع مشترک خود در خصوص محی  دهد می

 همکاری فرانسه

 برای احیای دریاچه ارومیه 

زیست، انرژی و امور دریاهای جمهوری فرانسه در جمع خبرنگاران با ابراز خوشحالی نسبت به دعوت  سگولن رویال، وزیر محی 

من در چهارچوب توافق پاریس، بازدید از . کنیم این بار اول نیست که ما با هم مالقات می»: ش در ایران گفتابتکار برای حضور

( یکمین کنفرانس متعهدین تغییرات آب و هوا و بیست) cop٠٠سال است که ریاست   ام و حدود یک کشورهای مختلف را آغاز کرده

در این راستا سه اصل برای اجرای دقیق تفاهمنامه مطرح است، یکی تصویب . شمتر با به همین خاطر باید فعال را برعهده دارم؛ 

 «.توافق، دوم پایبندی کشورها به تعهداتشان و سوم مسأله مالی است
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ایران اقدامات خود را در » : آوریل گذشته تشکر کرد و گفت ٠٠او از ایران به علت پیوستن به توافق پاریس و امضای این قرارداد در 

جانبه موضوعات عملیاتی متفاوتی را انجام  طور دو تصویب این توافقنامه شروع کرده است و دو کشور ایران و فرانسه به جهت

« .کارهای این تفاهمنامه پیش خواهد رفت؛ چون در ورای آن اشتغال و توسعه اقتصادی وجود دارد»که  رویال با بیان این«.اند داده

  زیستی ماه فوریه، فرانسه و ایران همکاری زیست ایران پیشنهاد کردم که در رویداد محی  من به رئیس سازمان محی »: گفت

ایم و قرار است روز دوشنبه از  های خوبی را داشته در این زمینه با ایران همکاری»: او درباره احیای دریاچه ارومیه هم گفت«.کنند

دولت ایران »انسه، شرای  دریاچه ارومیه رو به بهبودی است؛ چرا که زیست فر به گفته وزیر محی « .دریاچه ارومیه بازدید کنیم

بهره گرفتن از   های کشاورزی و استفاده کردن از منابع آب در کشاورزی و ای را در خصوص تغییر دادن تکنیک تصمیمات شجاعانه

 «.واقع شود جانبه در این زمینه مثمر ثمر های دو آب گرفته است و امیدواریم که همکاری گیاهان کم

برای این دریاچه با ایران »: زیست فرانسه بازدید از دریاچه ارومیه به پیشنهاد خانم ابتکار بوده است به گفته وزیر محی 

 «.های بیشتری داشته باشیم و آن را تقویت کنیم ایم؛ اما بنا داریم در زمینه آب و مدیریت منابع آبی همکاری هایی داشته همکاری

ها براساس  زیستی کشورش به ایران آمده و نحوه انتخاب این شرکت های بزرگ محی  رویال خبر داد که با اعضای شرکت

ما در فرانسه »: او با صحبت از تبعات تغییر اقلیم، گفت . های ایران در زمینه آب و انرژی و کیفیت و آلودگی هوا بوده است چالش

 «.جانبه در زمینه مقابله با این اثرات است های دو م، اکنون فرصت خوبی برای همکارینیز با همین نوع مشکالت مواجه هستی

دو »: زیست ایران و همکاری در زمینه تنوع زیستی اشاره کرد وی به موضوعات مختلف در دیدارش با رئیس سازمان حفاظت محی 

های این  کیلومتر ساحل، جنگل ١١١هزار و  با سه توانند در موضوعات مختلفی همکاری کنند؛ ازجمله دریاهای ایران کشور می

ها این  تازگی هم دشت لوت و قنات سایت طبیعی از ایران در یونسکو ثبت شده و به ٠١. ها کشور که سه نوع هستند و رودخانه

های سفرم  امهاند به همین خاطر بازدید از موزه تنوع زیستی یکی از برن انگیز، در فهرست جهانی به ثبت رسیده میراث شگفت

یکمین کنفرانس متعهدین تغییرات آب و هوا قرار شد در ماه اکتبر یک هیأت کاری ایرانی به فرانسه  و به گفته رئیس بیست«.است

 .سفر کند تا در زمینه بنا و اصول این شراکت بیشتر مذاکره شود
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	پرداخت بدهی گندمکاران از طریق فروش اوراق مشارکت/تا بیل دست نگیریم نان درنمیآید
	تراز تجاری میوه در دولت یازدهم 6 درصد ارتقا یافت
	امضای تفاهمنامه همکاری بانک کشاورزی و شرکت میهن

	اقلیم و منابع طبیعی
	بازپسگیری ۷۰۰ هزار هکتار از جنگلهای وقفی/ حتی برای مهار آتش جنگلها هم لنگ بودجه هستیم
	سفید بالکها عامل انتقال بیماری نیستند/ منتظر ارائه راهکارهای جهاد کشاورزی هستیم
	جنگلهای واگذارشده در دولت احمدینژاد پس گرفته میشود
	سه تهدید خشکسالی در حوضه ارومیه
	تخریب 220 ساخت و ساز غیر مجاز در استان کرمانشاه
	ژاپنی ها جنگل های ایران را حفاظت می کنند
	شهرکرد- ایرنا- نماینده مقیم آژانس بین المللی همکاری ژاپن (جایکا) در ایران اعلام کرد: ژاپنی ها در قالب طرح جایکا، مصمم به اجرای طرح های حفاظت از جنگل های زاگرس به ویژه جنگل های چهارمحال و بختیاری هستند.
	700هزار هکتاراراضی وقفی به منابع طبیعی بازگشت/ افتتاح 295 پروژه درهفته دولت و اشتغالزایی 10هزارنفر
	تغییر اقلیم در ایران آفتی برای تولیدات باغی است
	کرج- ایرنا- معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات ، تغییر اقلیم در ایران را یک آفت بزرگ برای تولیدات باغی بخصوص در محصول گردو دانست.

	انتصابات
	خسروتاج رییس سازمان توسعه تجارت شد

	انگور/ کشمش
	روسیه مشتری اصلی انگور ایرانی
	روسیه مشتری اصلی انگور ایرانی

	بازار و قیمت ها
	بازار گوشت به کدام سو می رود؟
	حک شدن قیمت بر روی تخم مرغ شاید وقتی دیگر!

	برنامه و سیاست ها
	برنامه وزارت جهاد باز گذاشتن مرزها برای واردات برخی نهادهها حتی در سالهای آینده است
	استاندارد مشاغل سبز به منظور بهبود شاخصهای اقتصاد سبز تدوین میشود
	آغاز خرید تضمینی وش پنبه و ذرت از پایان شهریور/ پرداخت ۳۶۰ میلیارد تومان مابهالتفاوت قیمت تضمینی جو/ ایجاد ۲ کنسرسیوم صادراتی بین ایران و روسیه
	نخستین جایی را که برجام متأثر کرد، بخش کشاورزی بود/ در تولید گندم خودکفا شدیم، 13میلیون تن درسیلوها ذخیره کردیم
	میوههای بدون مجوز چگونه وارد میشوند؟
	50 هزار چاه کشاورزی دیگر به کنتورهای هوشمند برقی تجهیز می شود
	احتمال برگزاری انتخابات ریاست اتاق با یک کاندیدا
	تجدیدنظر در برنامه ششم توسعه و لحاظ کردن جایگاه مناسب برای کشاورزی ارگانیک/ گسترش سطح مبارزه تلفیقی با آفات و بیماریهای گیاهی به 25 درصد سطح تولید
	افتتاح 58 پروژه کشاورزی تعاونی با 310 میلیارد ریال اعتبار در هفته دولت/ تعداد مراکز عرضه مستقیم محصولات کشاورزی به 481 مورد رسید
	توسعه بخش کشاورزی مستلزم استقرار شرکت های فنی مهندسی
	مخالفت نوبخت با پیشنهاد جایگزینی دولت با بانک کشاورزی در ارایه تسهیلات آبیاری
	تهران- ایرنا- سخنگوی دولت گفت: قرار دادن نام دولت به جای بانک کشاورزی برای ارایه تسهیلات آبیاری پیشنهاد کارشناسی نیست به همین جهت دولت با این پیشنهاد مخالف است.
	بهره برداری از 230 طرح کشاورزی در اصفهان
	اصفهان - ایرنا- به مناسبت گرامیداشت هفته دولت، 230 طرح در بخش های مختلف کشاورزی به طور همزمان در استان اصفهان به بهره برداری رسید.
	ورود کارت های اعتباری، قدم مهمی برای برداشته شدن محدودیت های بین المللی است

	برنج
	کاهش قیمت برنج در فصل برداشت
	از سودجویی دلالان تا گرانی محصول در زمان برداشت

	پسته
	پنبه
	تولید محدود پنبه بهصورت تراریخته در کشور/ مردم نگرانی بابت محصولات تراریخته نداشته باشند
	آغاز برداشت پنبه از قطب تولید کشور/ پیشبینی تولید 150 هزار تن وش و باقی ماندن مشکلات بازرگانی

	پیاز
	تامین منابع مالی
	هزار میلیارد تومان دیگر به گندمکاران پرداخت شد/ کشاورزان نگران خرید بذر و نهاده برای کشت جدید نباشند
	دولت پول گندمکاران را تا ۱۵شهریور تسویه کند/ هشدار نسبت به کاهش سطح زیر کشت گندم
	کاهش نرخ سود تسهیلات کشاورزی از 18 به 15 درصد/ پول گندمکاران را تا پایان شهریور میدهیم
	70 هزار میلیارد ریال از طلب کشاورزان برای خرید گندم پرداخت شد/ پرداخت باقی مانده مطالبات ؛ به زودی
	2 میلیارد دلار برای شبکه های فرعی آبیاری در مرزها اختصاص یافت
	اهواز - ایرنا - مجری طرح سامانه های آبیاری و زهکشی آب های مرزی کشور گفت: 2 میلیارد دلار برای اجرای شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی در رودخانه های مرزی در 6 استان کشور اختصاص یافت.
	تمامی مطالبات گندم کاران تا دو هفته آینده پرداخت می شود/ پرداخت80 درصد خسارت سال گذشته کشاورزان
	تهران- ایرنا- مدیرعامل بانک کشاورزی از پرداخت مطالبات باقی مانده گندم کاران طی دو هفته آینده خبر داد و گفت: از ابتدای فصل برداشت تاکنون 11.1 میلیون تن گندم از کشاورزان سراسر کشور به ارزش 14 هزار میلیارد تومان خریداری و تاکنون 6 هزار میلیارد تومان آن ب...

	تحقیقات و نوآوری ها
	تکنولوژی تولید واکسن به بخش خصوصی واگذار میشود/ کمبود واکسن خوراکی فلج اطفال نداریم/ انتقاد به واردات بیرویه واکسن دام و طیور
	گردهمایی ملی برنامهریزی تحقیقات مدیریت پایدار خاک و آب برگزار می شود

	تخم مرغ
	کاهش قیمت تخم مرغ/ صادرات به عراق درحد صفر

	تولیدات باغی (سایر )
	تولید محصول باغی به ۱۲.۲ میلیون تن رسید بر اساس نتایج حاصل از طرح آمارگیری باغداری
	رفع مازاد محصولات باغی با ایجاد زنجیرههای تولیدی/ توسعه سطح کشت زیتون در تمام نقاط کشور
	استرالیا ، آلمان وانگلیس مشتری انجیر ایرانی

	تولیدات دام و طیور (سایر )
	تولیدات زراعی (سایر )
	میزان نیترات محصولات تازهخوری فاجعهآمیز نیست/ پایش محصولات کشاورزی بدون بودجه امکانپذیر نیست
	رکورد 36 ساله تولید جو شکست/ نیاز وارداتی برنج 800 هزار تن پیشبینی میشود/ افزایش عملکرد دوبرابری حبوبات در کشت پاییزه
	عرضه 91 هزار تن جودامی در نخستین روز شهریور ماه

	چای
	چایکاران همچنان چشمانتظار مطالباتشان هستند

	حبوبات
	خرما
	نرخ خرید تضمینی خرما جوابگوی هزینه ها نیست

	خرید تضمینی
	نرخ خرید تضمینی خرما جوابگوی هزینه ها نیست

	خشکسالی
	بیش از 40 هزار نفر از مردم ابهر آب بان شدند

	دانه های روغنی
	ورود یک میلیون و 200 هزار تن ذرت تا چند روز آینده/ کاهش 150 تومانی قیمت ذرت، بهزودی
	کشت 200 هزار هکتار دانه روغنی، پاییز امسال کلید میخورد/ سبد آفتکشها بهزودی عرضه میشود

	روغن
	زعفران
	افغانستان زعفران ایران را صادر میکند / بازی تعرفه علیه ایران

	زیتون
	ارتقای توسعه کشت زیتون در کنار اجرای طرح دانههای روغنی/ احداث پایانههای صادراتی برای صدور 500 هزار تن پرتقال
	قاچاق روغن تفاله زیتون تیشه به ریشه سلامت می زند/ کاهش 40 درصدی تولید زیتون
	عرضه گسترده روغن زیتون های قاچاق در بازار

	سلامت
	وجود هورمون و فلزات سنگین در مرغ را رد کرد
	کاهش ۲۵۰۰ نفری ابتلا به تب مالت در کشور/ ریشهکنی تب برفکی نیاز به ۷۵ میلیارد تومان دارد/رتبهبندی شرکتهای دارویی دامپزشکی برای سرعت صادرات
	این چاشنی ایرانی را جدی بگیرید!
	غذاهای ضد پوکی استخوان
	میوه ای برای تقویت بینایی
	غذاهایی که فشار خون را پایین میآورند
	مصرف روزانه بستنی برای کودک ضرر دارد؟
	چگونه قارچ ها به کاهش وزنمان کمک می کنند؟

	سیب درختی
	سیب زمینی
	صادرات پیلهوری سیبزمینی را متوقف کنید/ پیشبینی تولید پنج میلیون تن سیبزمینی در سال جاری
	گلایه های سیب زمینی کاران به جایی نرسید

	شیلات
	بهره برداری 95 پروژه در هفته دولت/ ماهی قزل آلا بی رقیب در دنیا
	هدف گذاری صادرات 40 میلیون دلاری آبزیان از مازندران
	ساری- ایرنا- مدیرکل شیلات مازندران گفت: این استان امسال برای صادرات بیش از40 میلیون دلار آبزی به کشورهای اروپایی و آسیای میانه هدفگذاری کرده است.
	صدور 350 میلیون دلار آبزی در سال 94/ روسیه مشتری پایه ثابت میگو و ماهی ایران میشود
	آلودگی بیماری لکهسفید میگو پس از بوشهر به خوزستان رسید
	افتتاح 95 پروژه شیلاتی با اعتبار 130 میلیارد تومان در هفته دولت/ تولید 200 هزار تن ماهی در قفس تا پایان برنامه ششم توسعه
	مدیریت مزرعه 100 تنی ماهی تنها با یک اپراتور/ در گروه دام و شیلات، ضریب مکانیزاسیون نداریم/ نباید به بهانه افزایش بیکاری، مکانیزاسیون را نادیده گرفت
	برخورد قانونی با استفاده کنندگان مواد سرطان زا در استخرهای قزل آلا
	تهران - ایرنا - رییس سازمان دامپزشکی کشور گفت: پرورش دهندگانی که از مالاشیت گرین( ماده ضدعفونی کننده سرطان زا) در استخرهای قزل آلا استفاده می کنند متخلف به شمار می روند وسازمان دامپزشکی در بازرسی هر مزارعه ای که از این ماده استفاده کند، تولیدات را معد...

	شکر (چغندر / نیشکر)
	معامله 659 هزار تن انواع محصولات کشاورزی در مردادماه جاری/ رشد 40 درصدی حجم معاملات ماهیانه شکر در بورس
	نوبخت: شکر ارزان می شود/برنامه دولت برای جلوگیری از نوسان قیمت در بازار
	تهران- ایرنا- سخنگوی دولت یازدهم با بیان اینکه بزودی قیمت شکر کاهش می یابد، گفت: درصورت استمرار نوسان قیمت در بازار، دولت با افزایش واردات، آن را جبران می کند؛ این آخرین اقدام دولت برای تنظیم بازار و حفظ ذخایر استراتژیک است.

	شیر و فراوردهها
	خرید تضمینی شیر در ۱۰ استان انجام میشود/ قیمت پایه هر کیلو شیر ۱۲۵۰ تومان/ جزئیات بسته حمایتی دولت از دامداران
	از یک بام و دوهوای مشوق های صادراتی لبنیات تا نوسان قیمت محصولات پروتئینی

	صادرات و واردات
	واردات آناناسهای فیلیپینی
	استرالیا ، آلمان وانگلیس مشتری انجیر ایرانی
	هدف گذاری صادرات 40 میلیون دلاری آبزیان از مازندران
	ساری- ایرنا- مدیرکل شیلات مازندران گفت: این استان امسال برای صادرات بیش از40 میلیون دلار آبزی به کشورهای اروپایی و آسیای میانه هدفگذاری کرده است.

	صنایع غذایی
	صندوق حمایت از صنعت خوراک دام بهزودی تشکیل میشود/ فیداکسپو، از سهشنبه افتتاح میشود
	گردش مالی 17 هزار میلیارد تومانی در صنعت شیرینی و شکلات/ پانزدهمین نمایشگاه بینالمللی شهریورماه امسال با شکوه بیشتر برگزار میشود
	مواد غذایی بستهبندی شده جایزه دار نخرید
	صادرات آب سیب به آلمان
	صادرات خوراک دام آماده در دوره 10 ساله، نزدیک 11 برابر رشد کرد
	تهران- ایرنا- رییس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: صادرات خوراک دام آماده در بازه زمانی 10 ساله از هفت میلیون و 500 دلار به 81 میلیون دلار در سال 1394 رسید.
	بستهبندیهای قابل خوردن هم آمد!
	ابلاغیه وزارت بهداشت به کارخانجات تولید نوشابه و آبمیوه
	تولید آبلیمو های تقلبی راه ورود به بازارهای جهانی را می بندد

	عسل
	علوفه
	قارچ
	گل و گیاهان صنعتی
	سرمایهگذاری وزارتخانه جهاد کشاورزی برای کشت گیاهان دارویی در اراضی شیبدار

	گندم
	خودکفایی مجدد ایران در تولید گندم/ خرید بیش از 11 میلیون تن گندم از کشاورزان

	گوجه فرنگی
	خرید گوجهفرنگی توسط کارخانهها از این هفته شروع میشود/ هر کیلو گوجهفرنگی 250 تا 350 تومان

	گوشت قرمز
	بازار گوشت به کدام سو می رود؟

	گوشت مرغ
	مرغ ارزان شد

	ماشین آلات
	سفیر کره جنوبی: یک شرکت تولید ماشین های کشاورزی آماده همکاری با ایران است
	تهران- ایرنا- سفیر کره جنوبی در تهران از اعلام آمادگی یک شرکت این کشور برای اجرای پروژه های مشترک و سرمایه گذاری در تولید ماشین های کشاورزی در ایران خبر داد.
	پرداخت بیش از 33 هزار میلیارد ریال تسهیلات مکانیزاسیون در دولت تدبیر و امید/ گیلان دریافتکننده بیشترین تسهیلات

	متفرقه
	آمادهسازی هشت میراث کشاورزی ایران برای ثبت در فائو
	پست کشاورزی در مازندران راه اندازی شد
	تکذیب فروش و عرضه گوشت قورباغه در برخی فروشگاههای شهر تهران
	امروز از اتوبوس اختصاصی تیم ملی برای پاسداشت روز "یوزپلنگ ایرانی" رونمایی میشود

	مرکبات
	سلامت پرتقال در هالهای از ابهام/ استخرهای بنومیل عامل افزایش عمر پرتقالهای چیدهشده
	تولید آبلیمو های تقلبی راه ورود به بازارهای جهانی را می بندد

	مصاحبه ، سخنرانی، بازدیدها
	عرضه گوشت عشایر تا ۲۰ روز آینده به بازار/ مرغ به زیر ۷۵۰۰ تومان رسید
	همزمان با هفته دولت و با حضور مقامات کشوری بزرگترین کارخانه جوجه کشی خاورمیانه به ظرفیت ۴۰ میلیون قطعه در قزوین افتتاح میشود
	کمک۶۰ هزار میلیارد ریالی به کشاورزان آسیبدیده داده نشد/ احداث هزار محل اسکان اضطراری در شهر
	صنعت طیور 3 دهه است که جزیرهای عمل میکند
	قیمت شکر به زودی کاهش مییابد/١١ میلیون تن خرید تضمینی گندم تاکنون/ قیمت گندم وارداتی ارزان تر از داخلی است
	5 میلیون تن گندم از سال قبل در سیلوها مانده است/ تشکیل دو کنسرسیوم با روسیه برای صادرات محصول استراتژیک
	پیام وزیر جهاد کشاورزی به مناسبت فیداکسپو
	ایران به اتحادیه اروپا متصل میشود/ روز مزرعه برای نخستینبار در خاورمیانه در ایران برگزار می شود؛ با حضور 360 شرکت بین المللی
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