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 بنام خداوند متعال
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وبرای دستیابی به شرح "+" همچنین برای مشاهده عنوان هر خبر برروی عالمت   کلیک  نموده ، 
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 روی اتصال رایانه به اینترنتدرصورت  خبرهای مرتبط احتمالیبرای دستیابی به خبردر منبع اصلی و 

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

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

 .شود ای بازنشر می رسانه
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 آب

 فارس - ۶۱/۶۹/1۹:  تاریخ

  هرانهرانتتهای آبخیز های آبخیز   هزار هکتار از حوزههزار هکتار از حوزه  3232عملیات آبخیزداری در عملیات آبخیزداری در 
حوزه های آبخیز این شهرستان  هزار هکتار از مساحت23تاکنون : رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تهران گفت 

 . حوزه آبخیز کن، وردیج و واریش و توچال زیر پوشش عملیات آبخیزداری قرار گرفته است 2شامل 

، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تهران اداره کل منابع طبیعی استان تهرانبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

هزار هکتار از 23تاکنون بیش از : حوزه آبخیز است، گفت 91هزار هکتار و دارای 921با اعالم اینکه حوزه های آبخیز این شهرستان 

، وردیج و واریش و توچال زیر پوشش عملیات آبخیزداری قرار حوزه آبخیز کن 2مساحت حوزه های آبخیز این شهرستان شامل 

هزار هکتار به پایان رسیده است 39حوزه آبخیز این شهرستان در سطحی معادل  1کار مطالعاتی : وحید انصاری افزود .گرفته است

حوزه آبخیز دیگر این شهرستان که  7مطالعه برای : وی ادامه داد.که در صورت تأمین اعتبارات الزم اقدامات اجرائی آغاز خواهد شد

انصاری حوزه های آبخیز این شهرستان که مشرف به شهر .هزار هکتار است نیز در دستور کار قراردارد 51دارای مساحتی حدود 

ش یکی از کارکردها و نق: تهران هستند، را شامل حوزه های آبخیز کن، وردیج و واریش، حصارک و یونجه زار دانست و اظهار داشت

های موثر عملیات آبخیزداری، کنترل سیالب و کاهش فرسایش خاک است که با توجه به سابقه سیالب های خسارت زا که در 

سال های گذشته برای پایتخت اتفاق افتاد، حساسیت و ضرورت انجام عملیات آبخیزداری در حوزه های آبخیز ارتفاعات شمالی 

برای : رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تهران تاکید کرد.خته استتهران را بیش از پیش برای همگان روشن سا

مرمت و نگهداری سازه ها و تکمیل پروژه های آبخیزداری نیاز به اعتبار است و از آنجائی که اجرای اقدامات آبخیزداری برای 

ن در این خصوص همکاری و مساعدت الزم را با کالنشهر تهران از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است امیدواریم مسئوال

امسال یکی از برنامه های ما در بخش آبخیزداری اجرای پروژه بند : وی در ادامه اضافه کرد.مجموعه منابع طبیعی داشته باشند

 3122مترمکعب و در حوزه آبخیز امام زاده داوود با حجم  3122سنگی مالتی در حوزه های آبخیز کشار و سنگان با حجم 

 91رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تهران از تحویل بیش از .مترمکعب و با اعتباری معادل یک میلیارد تومان است

: هزار هکتار از بوستان های جنگلی دست کاشت حوزه استحفاظی این شهرستان، به شهرداری تهران خبرداد و تصریح کرد

، چیتگر، تلو و سرخه حصار که روزی توسط (یاس فاطمی)وستانهای لویزان، شیان، قوچک بوستانهای جنگلی دست کاشت شامل ب

 947ها و بند ج ماده  برداری از جنگل قانون حفاظت و بهره 2همکاران پرتالش منابع طبیعی استان تهران ایجاد شده بود طبق ماده 

انصاری به ذخیره گاه جنگلی ازگی با  .حویل شده استقانون برنامه پنجم توسعه با هدف حفظ و صیانت به شهرداری تهران ت

این ذخیره گاه : هکتار که در شمال غرب تهران واقع شده اشاره کرد و در همین ارتباط خاطر نشان ساخت 522وسعتی حدود 

ده و همچنین جنگلی که یکی از رویشگاه های طبیعی است از لحاظ تنوع گونه های گیاهی و ژنتیکی دارای ارزش بسیار زیادی بو

و جلوگیری از بروز ( آب و خاک)به خاطر فرسایش پذیری منطقه، پوشش های این ذخیره گاه تأثیر فراوانی در حفظ منابع پایه 

پرونده تخلف و تصرف به عرصه های ملی این شهرستان  12وی با بیان اینکه از ابتدای امسال .سیالب و فرسایش خاک داشته است

در راستای رسیدگی به اعتراضات مردم نسبت به نحوه ملی : به مراجع قضائی ارسال شده است، یادآور شدتشکیل و برای رسیدگی 

مورد از اعتراضات  21، در یک سال اخیر تعداد (کمیسیون ماده واحده)شدن اراضی و در اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی اختالفی 

 .فت که در نهایت منجر به صدور رأی به نفع دولت شدمردمی در این کمیسیون مورد بررسی و رسیدگی قرار گر
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 آب
 فارس - ۶۱/۶۹/21:  تاریخ

  امانه آبیاری نوینامانه آبیاری نوینهای کشاورزی استان تهران به سهای کشاورزی استان تهران به س  هزار هکتار از زمینهزار هکتار از زمین  7676تجهیز تجهیز 
های کشاورزی استان تهران به آبیاری  هزار هکتار از زمین 92تا پایان امسال : رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران گفت 

 . شوند نوین مجهز می

ستاد اقتصاد مقاومتی بخش کشاورزی استان تهران به از غرب استان تهران، ظهر امروز ششمین جلسه  خبرگزاری فارسبه گزارش 

گذاری، صنایع،  های زراعت، تولیدات دامی و شیالت، باغبانی، سرمایه بخش ماهه نخست سال جاری توسط 1منظور بررسی عملکرد 

 .های سازمان در اقتصاد مقاومتی تشکیل شد آب و خاک و سایر بخش

های مدیریتی این  های بخش پس از بحث و تبادل نظر در خصوص گزارش ر این جلسهرئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران د

اقتصاد مقاومتی یعنی از امکانات موجود : های استان تهران اظهار کرد سازمان در حوزه اقتصاد مقاومتی و عملکرد شهرستان

 .کنیم که این مهم بر عهده تمام ارکان سازمان استهای کمتر ایجاد  وری الزم را داشته باشیم و تولیدات بیشتر با مصرف نهاده بهره

های پاییزه کود، بذر، سم و هر آنچه  برای کشت اشرف منصوری به مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان تهران توصیه کرد که علی

های  دسترسی یابند و شرکتترین زمان به مایحتاج کشت و کار خود  نیاز است در اختیار کارگزاران قرار دهند تا کشاورزان در کوتاه

در فصل زراعی جاری به ویژه در : بر شروع کشت پاییزه تأکید کرد و گفت وی.مکانیزاسیون نیز هرگونه مساعدت را انجام دهند

ای دارد، همه ارکان سازمان نیروی آموزشی هستند و مسؤولیت کار ترویجی را در حوزه تخصصی  کشت پاییزه آموزش جایگاه ویژه

ظرفیت  تمام و کم رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران خواستار شناسایی واحدهای غیرفعال و راکد، نیمه.ده دارندخود برعه

در حوزه آب و خاک در یک ماه اخیر اقدامات خوبی انجام : ریزی در اقتصاد مقاومتی شد و تصریح کرد و تهیه لیست آن برای برنامه

 .ها مطلوب نیست عملکرد بعضی شهرستان  شده است اما

درصد  12هایی که  شود و آن دسته از شهرستان اند تقدیر می هایی که بیش از عملکرد و سهمشان کار کرده شهرستان: وی ادامه داد

اند باید پاسخگو باشند که چرا عملکردشان ضعیف است، چراکه نصف سال طی شده و باید حداقل  تر از عملکردشان کار کرده پایین

 .کار انجام شده باشد درصد هم 12

های کشاورزی استان تهران به روش آبیاری نوین  هزار هکتار از زمین 92منصوری در پایان با بیان اینکه قرار بود تا پایان سال 

به فصل  هزار هکتار برسانید، چراکه 92تر پیگیری کنید و به سطح  برای تحقق این برنامه سریع: تجهیز و آبیاری شود، متذکر شد

 .شود های سردسیری محدود می شویم و فضای کاری به ویژه در شهرستان رندگی نزدیک میبا

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http92112139222112 
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 آب
 آیانا - 13۶۱شهریور  21: تاریخ

  ماندماند  هزار هکتار زمین کشاورزی بدون آب میهزار هکتار زمین کشاورزی بدون آب می  3636ساالنه ساالنه 
هزار هکتار زمین کشاورزی بدون  22دلیل فرسایش خاک و پر شدن مخزن سدها، ساالنه  به: رئیس انجمن علوم خاک ایران گفت

 .ماند آب باقی می

زمین  هزار هکتار 03دلیل فرسایش خاک و پر شدن مخزن سدها، ساالنه  به: رئیس انجمن علوم خاک ایران گفت

 .ماند کشاورزی بدون آب باقی می

دلیل فرسایش خاکی دو سد بزرگ کشور به مرحله  به: وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت منوچهر گرجی امروز در گفت

 دهم درصد مخازن سدهای کشور پر از رسوب اند و وزارت نیرو اعالم کرده که ساالنه حدود بیش از هفت بحران شدید رسیده

این میزان فرسایش به مفهوم آن است که نزدیک یک درصد از حجم مخازن سدهای کشور ساالنه از دسترس : وی بیان کرد.شود می

میلیون  222میلیارد متر مکعب است، ساالنه  41به عبارت دیگر با توجه به اینکه حجم کل مخازن سدهای کشور . شود خارج می

 .یابد ها کاهش می ن سازهسازی آب در ای متر مکعب امکان ذخیره

کنند، زیرا  هزار هکتار از اراضی آبی ما هر ساله کمتر آب دریافت می 22این یعنی حدود : رئیس انجمن علوم خاک ایران افزود

شوند در  صورت بادی و آبی فرسوده می گرجی با اشاره به اینکه ساالنه دو میلیارد تن خاک به.شوند مخازن سدها از رسوب پر می

ای برای سنجش رسوب انجام  ما در ایران کارهای پراکنده: پاسخ پرسشی درباره وضعیت محاسبه میزان فرسایش، خاطرنشان کرد

 .تری به خود بگیرد کنیم که این کارها شکل منسجم ایم و تالش می داده

یادی است توسط متخصصان دانشگاه یزد کارهایی در استان کرمان، یزد، کاشان و مناطق بیابانی که فرسایش بادی ز: وی ادامه داد

اند؛  ها و مراتع در برخی نقاط کشور انجام شده که نتایج این مطالعات را به بقیه نقاط کشور تعمیم داده و موسسه تحقیقات جنگل

 .تری برای تصحیح ارقام داریم البته نیازمند مطالعات دقیق

آوری ریاست  کنیم با کمک معاونت علمی و فن نداریم و تالش می در حال حاضر ایستگاه ثابت رسوب سنج: گرجی اضافه کرد

ها نظیر یزد، کرمان و سیستان و بلوچستان مستقر کنیم تا در آینده در کل کشور چنین  ها را در برخی استان جمهوری این ایستگاه

اعتبار مورد نیاز برای ایستگاه : ها یادآور شد وی درباره میزان اعتبارات مورد نیاز برای ایجاد این ایستگاه.هایی ایجاد شود ایستگاه

 .ثابت دانشگاه یزد در حال مطالعه است؛ ارقام مورد نیاز به حدی نیست که کشور از پس پرداخت آن برنیاید

 کمبود آهن غذا ناشی از کوددهی غلط

مدیریت غلط خاک شامل شخم و  شده کشور در اثر های تخریب رئیس انجمن علوم خاک ایران اطالعات دقیقی درباره میزان خاک

 .کوددهی نامناسب را در اختیار نداشت

دانیم که چه میزان از فرسایش  در آمارهایی که درباره فرسایش در اختیار داریم مسایل تفکیک نشده است و نمی: گرجی تأکید کرد

های  ویژه در جاهایی که بعضا باران ار بهرویه در اراضی دیم و شیبد شک شخم بی بوده است، اما بدون... به دلیل شخم نامناسب و

 .کند تخریب خاک را ایجاد می بارد،  شدیدی هم می

این مسئله عالوه بر تخریب خاک، . رویه مشکل سالمت به همراه خواهد داشت صورت بی استفاده از کود نیز به: وی اظهار داشت

 .شود محصوالت آلوده به باقیمانده کودهای شیمیایی باشند باعث می



 
راهبردی کشاورزی و آبمرکز ملی مطالعات   

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

 

5 
 

عناصر غذایی در خاک با هم رقابت . شود تجمع کود در خاک حتی باعث جلوگیری از رشد محصول هم می: گرجی اضافه کرد

اگر یک کود را زیاد مصرف کنیم که این مسئله در کشور ما خیلی مرسوم است از . داشته و میزان این عناصر باید متوازن باشد

 .کنیم جذب سایر عناصر جلوگیری می

فرض کنید کود نیتراته را زیاد مصرف کنیم این شیوه مدیریت مزرعه ممکن است از جذب برخی عناصر دیگر مثل : وان کردوی عن

شود که در محصول ما که یا محصول گیاهی است یا از طریق تغذیه دام، وارد  نتیجه این می. روی، آهن و مس جلوگیری کند

کننده نهایی  عنوان مصرف ی مواجه شود، در نتیجه در زنجیره غذایی انسان نیز بهآهن و رو زنجیره تولیدات دامی شده با کمبود 

رو هستند  درصد زنان ایرانی با کمبود آهن روبه 12ام که حدود  شنیده: رئیس انجمن علوم خاک ایران گفت.شود مشکل ایجاد می

 .اند مبود عناصری نظیر آهن شدهتواند به خاطر محصوالتی باشد که با مصرف بیشتر کود، دچار ک این مسئله می

ها تهیه شوند و متولی  باید نقشه خاک. برای کنترل مصرف کود نیازمند مدیریت و شناسایی خاک هستیم: گرجی همچنین افزود

 .زند خواهد شخم می ها نیست، هر کس هرجوری دلش می وقتی این نظارت. مشخصی برای خاک تعریف شود

کنیم که  ماند و متأسفانه محاسبه هم نمی شود این مسائل بالصاحب می نون خاک که تصویب نمیقا: وی در پایان خاطرنشان کرد

 ./شود وارد می... چه صدماتی به کشور، سالمت مردم و عمر سدها و

/news/fa/ir.iana.www//:http24412D%/5%B2%D5% 
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 آب
 آیانا - 13۶۱شهریور  2۶: تاریخ

  هاها  های خورشیدی روی استخر مزارع برای تأمین برق چاههای خورشیدی روی استخر مزارع برای تأمین برق چاه  امکان نصب پنلامکان نصب پنل/ / تولید برق پاک و کاهش تبخیر سدهاتولید برق پاک و کاهش تبخیر سدها
های  مدیره شرکت نوین انرژی با اشاره به بحران آب در ایران، راهکار کاهش تبخیر مخازن سدهای کشور را نصب پنل رئیس هیأت

 .های آبی اعالم کرد خورشیدی به روی دریاچه این سازه

مدیره شرکت نوین انرژی با اشاره به بحران آب در ایران، راهکار کاهش تبخیر مخازن سدهای کشور را  رئیس هیأت

 .های آبی اعالم کرد های خورشیدی به روی دریاچه این سازه نصب پنل

این شیوه در سایر کشورهای جهان نیز آزموده شده است؛ : ایانا با اعالم این خبر گفتوگو با خبرنگار  نیا یغمایی امروز در گفت فرخ

شود  در هند و آمریکا روی مخازن سدها پنل خورشیدی نصب شده و در اروپا روی مخازن فاضالب با پنل خورشیدی پوشانده می

شوند و پنل خورشیدی روی این ساختارها با  می در این شیوه ساختارهایی روی آب شناور: وی خاطرنشان کرد.که آب تبخیر نشود

سد هم حجم در کشور، ساالنه معادل آب یک سد تبخیر  92از هر : یغمایی افزود.شود زاویه مناسب نسبت به خورشید نصب می

شیدی رود در نتیجه با نصب پنل خور دلیل تبخیر از دست می درصد آب ذخیره شده پشت هر سدی به 92شود؛ به عبارت دیگر  می

 .شود ای و تشدید شرایط تغییر اقلیم در کشور گرفته می عالوه بر کاهش تبخیر، جلوی تولید گازهای گلخانه

در ایران با وجود آنکه کشوری صنعتی نیستیم، پنج برابر کشورهای دیگر جهان انرژی مصرف کرده و به همان نسبت : وی ادامه داد

شود نقش ایران در گرمایش جهانی و بروز تغییرات شدید اقلیمی بسیار  این مسئله باعث می. ای در ایران زیاد است تولید گاز گلخانه

 .ای را نیز کاهش دهیم توانیم میزان تولید گازهای گلخانه با استفاده از انرژی خورشیدی می. پررنگ باشد

 صرف چهار میلیون تومان برای یک کیلووات برق

شاره به اینکه میزان تبخیر آب در کاشان و منجیل با یکدیگر برابر نیست، نصب پنل مدیره شرکت نوین انرژی با ا رئیس هیأت

 .درصدی میزان تبخیر در مخازن سدهای کشور اعالم کرد 92خورشیدی را عاملی برای کاهش حداقل 

درصد  92ی بیش از میزان کاهش تبخیر در شهرهایی با میزان تبخیر بیشتر نظیر کاشان، با نصب پنل خورشید: یغمایی بیان کرد

توان روی استخر مزارع نیز نصب کرد و عالوه بر جلوگیری از تبخیر، برق مورد  های خورشیدی را می پنل: وی یادآور شد.خواهد بود

 .های آب را تولید کرد و جلوی مصرف گازوئیل را گرفت نیاز برای چاه

 .از به پنج مترمربع فضا وجود داردبرای تولید هر کیلووات ساعت برق خورشیدی نی: یغمایی تأکید کرد

از آنجا که برای نصب پنل خورشیدی در : وی درباره تفاوت هزینه نصب پنل خورشیدی روی مخزن سدها و زمین اظهار داشت

ها در مخازن سدها یا روی استخرها مشکل خریداری زمین حل شده و  شرایط عادی باید زمین خریداری شود، با نصب این پنل

 .تقریباً برابر خواهد بودها  هزینه

از آنجا که کشاورزان ممکن است برق را در شب نیاز داشته باشند، باید با : مدیره شرکت نوین انرژی همچنین گفت رئیس هیأت

ها به شبکه فروخته و شب از شبکه برق دریافت کنند؛ زیرا هزینه نصب باطری  ، برق خورشیدی تولیدی را صبح"اینورتر"استفاده از 

 .سازی برق خورشیدی و استفاده در شب بسیار زیاد است ای ذخیرهبر

درصد اینورتر برای انتقال برق به شبکه را چهار  97یغمایی هزینه تولید هر کیلووات ساعت برق خورشیدی با پنلی دارای راندمان 

 .شود گذاری سه ساله مستهلک می این سرمایه: میلیون تومان اعالم کرد و افزود

. های نصب شده روی استخر یا مخازن سدها ماهانه یکبار باید با دستمال تمیز شوند که راندمان پنل تغییر نکند پنل: کردوی اضافه 

 .های انتقال دهنده انرژی هم نیاز به کنترل مداوم دارند کابل
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آب بر کیفیت آن تأثیر دارد مدیره شرکت نوین انرژی در پاسخ به این پرسش که آیا ساختارهای پالستیکی شناور روی  رئیس هیأت

 .این مسئله در سایر کشورها قطعا مورد آزمایش و بررسی قرار گرفته است: یا خیر، گفت

کنیم یک پروژه در قمصر  تالش می: ای در کشور اجرا شده است، افزود یغمایی در پاسخ به این پرسش که آیا تاکنون چنین پروژه

 .کننده آب کشاورزی است که تغییر کیفیت آب هم در آن چندان مهم نخواهد بود ر تأمینکاشان اجرا کنیم؛ در آنجا سازه مورد نظ

اکسیدکربن خود را کاهش دهد  تولید دی 3232ایران به مجامع جهانی تعهد داده است که تا سال : وی در پایان خاطرنشان کرد

الوه بر حل مشکل تبخیر پشت سدها، برق پاک هم تولید اگر به این تعهدات عمل نکند باید جریمه سنگینی بپردازیم با این شیوه ع

 ./شود می

/news/fa/ir.iana.www//:http24423D%/5%D%AA1% 
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 آب
 آیانا - 13۶۱شهریور  2۶: تاریخ

گذاری گذاری   هزار فرصت شغلی بدون سرمایههزار فرصت شغلی بدون سرمایه  066066ایجاد ایجاد / / مصارف آب ایرانمصارف آب ایرانشده در مدیریت شده در مدیریت   های شغلی غفلتهای شغلی غفلت  فرصتفرصت

  دولتی و غیردولتیدولتی و غیردولتی
گذاری دولتی یا غیردولتی،  هزار شغل بدون سرمایه 122در کشور، ضمن ایجاد حداقل  IMT در صورت اجرای مدل پیشنهادی

 .یابد وری آبیاری در اراضی کشور افزایش می بهره

گذاری دولتی یا  هزار شغل بدون سرمایه 033در کشور، ضمن ایجاد حداقل  IMTدر صورت اجرای مدل پیشنهادی 

 .یابد وری آبیاری در اراضی کشور افزایش می غیردولتی، بهره

های مرزی کشور و مدیرعامل سابق شرکت آبیاری قزوین با ارسال توضیحی به  برداری رودخانه علی قاسمی، پژوهشگر، مشاور بهره

انتقال مدیریت آبیاری در دشت قزوین ( Irrigation Management Transfer ,IMT)نکه پروژه پایلوت ایانا با یادآوری ای

عنوان نمونه کاربردی و  به( 9271 - 9252)با موفقیت به اتمام رسیده و در گزارش عملکرد هشت ساله وزرات نیرو  52اوایل دهه 

یده مترقی که برگرفته از اقتصادهای موفق دنیا بوده، متأسفانه از یک این ا: قابل عمل در سطح کشور تعیین شده است، تأکید کرد

 .دهه پیش تاکنون مورد غفلت واقع شده است

 442هزار بلوک زراعی سطحی و زیرزمینی کشور، شامل  122به گفته وی، به استناد این روش نوین مدیریتی، برای تمامی حدود 

های مدرن آبیاری و زهکشی انجمن صنفی مدیریت توزیع و مصارف آب  هکتار شبکه هزار حلقه چاه عمیق پروانه دار و سه میلیون

 .شود برداری و نگهداری تأسیسات آبی تا سطح مزرعه ساماندهی و واگذار می در مرحله بعد مدیریت بهره. شود تشکیل می

( آب و کشاورزی)های مرتبط  س از رشتهبه استناد مدل پیشنهادی، برای هر بلوک زراعی یک نفر کارشنا: قاسمی ادامه داده است

هزار شغل، بدون نیاز  122وری و راندمان آبیاری، حداقل  در آن صورت، عالوه بر ارتقای بهره. شوند وقت مشغول می صورت تمام به

ش اینجاست؛ حال پرس. شود ایجاد می( ساله یک)گذاری دولتی یا غیردولتی، آن هم در یک بازه زمانی کوتاه  گونه سرمایه به هیچ

هزار شغل آماده، از سوی مجلس و  122چگونه کاهلی وزارت نیرو در ساماندهی و توسعه مدیریت مشارکتی آبیاری و عدم استقرار 

 /دولت تدبیر و امید مورد غفلت واقع شده است؟

/news/fa/ir.iana.www//:http24211D%/1%59%D5%B9%D5% 
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 آیانا - 13۶۱شهریور  2۶: تاریخ

  دهد؟ مس یا کشاورزیدهد؟ مس یا کشاورزی  چه کسی آب را هدر میچه کسی آب را هدر می
های ایران،  ترین استان بر است و واقع شدن بزرگترین معدن مس ایران در کرمان، یکی از خشک صنعت مس یکی از صنایع آب

حمیدرضا »کند که نقش شرکت ملی صنایع مس ایران در خشکسالی کرمان چیست؟ مهندس  سئوال را مطرح میهمواره این 

کند که  آمار و ارقامی را رو می« عصرمس آنالین»، مجری طرح جامع آب شرکت ملی صنایع مس ایران، در گفتگویی با «سیف

شود تنها سه درصد کل آب آن منطقه است و بقیه آب   می دهد آبی که از شهربابک برداشت و برای صنعت مس استفاده نشان می

 .رود های غیراصولی به هدر می این منطقه در کشاورزی

 صورت ساالنه چقدر آب  شرکت مس به. هایی نسبت به وضعیت آب در این شهر دارند اهالی شهربابک نگرانی

 کند؟ نیاز دارد و این آب را از کجا تامین می

چون . رود و اگر تامین نشود امکان فراوری مس وجود ندارد ای است که در تولید مس به کار می مواد اولیهترین  آب یکی از مهم

شود باید  گیرد و فلوتاسیون به این معنا است که تمام خاکی که از معدن برداشت می فراوری مس طی عملیات فلوتاسیون انجام می

واقعیت این است که شرکت ملی . م شود تا مس فراوری و کنسانتره تولید شودصورت دوغاب در بیاید و با آن فلوتاسیون انجا به

همان ابتدا که تشکیل شد، یک دغدغه بسیار خاص روی بحث مربوط به آب داشته و همیشه هم تامین آب    صنایع مس ایران از

دست داریم، همیشه بحث آب اولویت  هایی که در های توسعه شرکت و در پروژه همین االن در طرح. برایش یک اولویت بوده است

توانیم برای پروژه آب تهیه  گوییم باید معلوم شود می خواهیم شروع کنیم می ای را که می اول را دارد به این معنی که هر پروژه

رات گفت شود به ج این است که بحث آب اولویت اول ما است و می. اگر امکان تامین آب نیست، باید فکر دیگری کرد. کنیم یا نه

است و کارهایی هم که  ها شرکت ملی صنایع مس ایران  اگر مثال پنج ارگان در کشور نسبت به آب دغدغه خاص دارند، یکی از آن

منبع آبی که ما در سرچشمه داریم و اصل آب خامی که مصرف . ایم، همه در همین جهت است های گذشته انجام داده طی سال

آباد داریم   حلقه چاه در دشت خاتون 91ما . آباد بخشی از دشت شهربابک است د است که خود خاتونآبا های خاتون کنیم از چاه می

ها صادر شده و  برداری از این چاه ها، مجوزهای بهره همان شروع کار شرکت مس قبل از انقالب اسالمی و توسط آمریکایی   که از

هزار  122میلیون و  32اه بوده و ساالنه اجازه برداشت چیزی حدود حلقه چ 91ها حفر شده و شروع کار شرکت مس با همین  چاه

 .آباد داده شده است مترمکعب آب از منابع و ذخایر آبی خاتون

 شود؟ با این میزان آب، چقدر کاتد تولید می 

ه ظرفیت این بحث مطرح شد ک 9253سال . هزار تن کاتد بود 922ظرفیت نهایی کارخانه زمانی که تازه احداث شد، حدود 

با وجود افزایش . هزار تن باشد 312هزار تن افزایش دهیم که بعد از آن قرار شد این ظرفیت  322هزار تن به  922کارخانه را از 

میلیون مترمکعبی که اجازه  32حلقه چاه و  91همان    از. ایم آباد افزایش نداده ظرفیت تولید مصرف آب خام را در دشت خاتون

میلیون مترمکعب در سال است و  97یا  91میانگین برداشت ما حدود . ایم میلیون برداشت نکرده 32، هرگز ایم برداشت داشته

 .حلقه باقی مانده است 91همان    آباد های شرکت مس در خاتون میلیون نرسید و چاه 32وقت به عدد  هیچ

 کنید؟ پس آب مورد نیاز صنعت مس در شهربابک و سرچشمه را چگونه تامین می 

ایم که این دشت را به خوبی مطالعه کنیم و  ما برای اینکه بتوانیم کمبود آب را جبران کنیم، اوال همیشه دغدغه خاصی داشته

آباد و دشت شهربابک انجام  اند مطالعات خیلی خوبی در ارتباط با دشت خاتون مشاوران ما رفته. ایم ای را هم صرف کرده هزینه

یعنی با توجه به . آباد منفی است دهد، بیالن آب دشت خاتون ها نشان می گزارش. هم موجود هست ها اند که نتایج گزارش داده
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این را . خشکسالی خاصی که طی دهه اخیر در این منطقه حادث شده، بیالن آب در این منطقه و در کل استان کرمان منفی است

به طور کلی کرمان از لحاظ بارش، وضعیت . ا پنهان کنددانند و موضوع خاصی هم نیست که کسی بخواهد این موضوع ر همه می

متر است، این آمار در  میلی 522دهد میانگین بارندگی در سطح جهان چیزی حدود  آماری هست که نشان می. بسیار بدی دارد

ن در یک منطقه دهد استان کرما این نشان می. متر است میلی 932متر است و همین میانگین در استان کرمان  میلی 332ایران 

هایی که اتفاق افتاده این  خاطر خشکسالی سال گذشته، به 92واقعا خشک واقع شده و از لحاظ آب و هوایی، شرایط بدی دارد و در 

اما آنچه به . های زیرزمینی به مرور زمان پایین برود و کاهش پیدا کند همین باعث شده سطح آب سفره. تر هم شده است شرایط بد

دهد که  اما آمار نشان می. کنند این اثر مصارفی است که صنایع دارند قه جا افتاده متاسفانه این است که همه فکر میغلط در منط

های منطقه در اختیار شرکت مس است و از لحاظ برداشتی که از مخزن زیرزمینی  ها، کمتر از سه درصد چاه از لحاظ تعداد چاه

کند و باقی مصارف مربوط به کشاورزی، آب شرب و سایر صنایعی  کت مس مصرف میگیرد، کمتر از هفت درصد را شر صورت می

 .کنند که در منطقه شهربابک فعالیت می

 دهد؟ یعنی کشاورزی بیشتر از صنعت آب هدر می 

زیادی از شود بخش  صورت غرقابی است که این نوع آبیاری باعث می شود به بله، االن تمام آبیاری کشاورزی که در منطقه انجام می

های مربوط به  اما متاسفانه بنا به دالیل مختلف بحث. ها است که مصارف آب از آن دشت را باال برده است این. آب تبخیر شود

همیشه احساسی با موضوع . آید با اتکا به آمار و ارقام با موضوع مواجه شود صنعت همیشه به این صورت مطرح است و کسی نمی

اما برای . شود صدم مترمکعب آب مصرف می93نرم جهانی برای تولید یک کیلوگرم مس کاتدی حدود  براساس. شود برخورد می

برابر آب بیشتری مصرف 31شود یعنی در واقع برای تولید گندم و جو  تولید یک کیلوگرم گندم یا جو سه مترمکعب آب مصرف می

ا مصرف کمتر از هفت درصد از آب منطقه چقدر باید به این موضوع هم توجه شود که شرکت مس در منطقه ب. شود می

مصرف عمده آب دشت . کنند ای که هست و در کل استان از شرکت مس ارتزاق می زایی کرده و چند خانواده در منطقه اشتغال

انواع و گیرد که امیدواریم مسئولین فکری به حال آن بکنند و بیایند مصارف مربوط به کشاورزی را با  توسط کشاورزی انجام می

. شود درصد صرفه جویی در مصرف آب را باعث می 12تا  12ای حداقل  مثال آبیاری قطره. هایی که هست کاهش دهند اقسام روش

اگر این کار انجام نشود، حتی اگر شرکت مس هیچ . شود کمبود آب جبران شود استفاده از این روش در کشاورزی منطقه باعث می

 .د، آن دشت قطعا با مشکل مواجه خواهد شدای هم از آن آب نکن استفاده
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 آب
 آیانا - 13۶۱شهریور  2۶: تاریخ

  اثرات معدنکاری بر کیفیت آباثرات معدنکاری بر کیفیت آب
های خروجی از  قوانین دولتی موجود، معادن موظف هستند کیفیت آبهای محیط زیستی و  با توجه به نگرانی

 .های مختلفی را برای جلوگیری از آلودگی آب و محیط زیست به کارگیرند های خود را پایش کرده و استراتژی فعالیت

 علی سیامکی

های محیط  با توجه به نگرانی. کند میهای سطحی و زیرزمینی را ایجاد  استفاده از آب در معدنکاری امکان تاثیر بر ذخایر آب

های  های خود را پایش کرده و استراتژی های خروجی از فعالیت زیستی و قوانین دولتی موجود، معادن موظف هستند کیفیت آب

 مباحث مدیریت آب با توجه به شرایط مختلف متفاوت بوده. مختلفی را برای جلوگیری از آلودگی آب و محیط زیست به کارگیرند

 .بطور کلی صنایع معدنی بدنبال کاهش تاثیر آن بر کیفیت و کمیت آب هستند. و باید بصورت ویژه اشاره گردند

میزان آب . شود آب در معادن برای فرآوری مواد معدنی و بازیابی فلز، کنترل گرد وغبار و برآورده کردن نیازهای انسانی مصرف می

بطور مثال، در معادن فلزی که باید از فرآیندهای . نوع ماده معدنی و روش فرآوری است مورد استفاده وابسته به مقیاس معدنکاری،

باوجود آنکه میزان . شود شیمیایی برای تغلیظ مواد معدنی استفاده شود آب بسیار بیشتری نسبت به معادن غیر فلزی مصرف می

های جهانی مقدار  در صنایع معدنی نسبت به مقیاسشوند، میزان کلی آب مصرفی  آب قابل توجهی در معادن بزرگ استفاده می

بود در صورتیکه صنایع تولید برق % 4در کانادا، سهم معادن از مصرف آب  3221در سال . کمی را به خود اختصاص داده است

ب مصرف از آ% 9معدنکاری تنها   .از آب را مصرف کرده بودند  %5و کشاورزی % 181، مصارف شهری % 9581، صنایع دیگر 12%

 .از آب مصرف شده در استرالیا را به خود اختصاص داده است% 2-3شده در آمریکا و 

نرخ استفاده مجدد و تصفیه آب در فرآوری مواد معدنی بسیار باال است، بخصوص در مواقعی که معادن در نواحی خشک واقع 

 .ی از فرآیندهای مختلف توسعه داده شده اندهای متعددی برای کاهش مصرف آب و تصفیه آب خروج در نتیجه روش. اند شده

 :شوند می  های زیر تقسیم های مورد استفاده در معادن به دسته بر اساس کیفیت آب و پتانسیل آلودگی آن، آب

 های سطحی و زیرزمینی موجود در معدن آب: آب معدن• 

 شود های مختلف معدنکاری درگیر می آبی که با فعالیت: آب معدنکاری• 

های  گیرد که ممکن است حاوی فلزات و کانی های سنگ شکنی و آسیاب مورد استفاده قرار می آبی که در فعالیت: آسیاب آب• 

 محلول شده در خود باشد

 گیرد های مورد استفاده قرار می های شیمیایی برای استخراج کانی آبی که در روش: آب فرآوری• 

 ها، مواد شیمیایی و فلزات حل شده در خود است شود و حاوی کانی خارج می آبی که از باطله جامد مواد معدنی: لیچینگ• 

 شود این آب معموال تصفیه می. های سطحی پس از عملیات معدنکاری، آسیاب و فرآوری آب تخلیه شده در آب: فاضالب• 

 شوند ی زهکشی میهای معدنکار های سطحی و زیرزمینی که به علت نفوذ و اختالل در فعالیت آب: آب زهکشی شده• 

 .شود های سطحی تصفیه می هایی ذخیره شده و قبل از آزادسازی در محیط زیست و آب در معادن روباز آب در حوضچه

 های آب در معادن آلودگی

در گذشته، به علت فقدان . های معدنی است ترین معضالت شرکت های معدنی یکی از اصلی آلودگی آب حاصل از فعالیت

های زیست محیطی زیادی وارد محیط  های پایش در معادن، آلودگی ها و قوانین زیست محیطی و همچنین تکنولوژی استراتژی

های سنتی همچنان زیاد بوده و مشکالت جدی برای کیفیت  ز جیوه در روشامروزه با وجود قوانین مختلف، استفاده ا. زیست شد
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کنند  درصد طالی دنیا را تولید می 22تا  32های سنتی و کوچک مقیاس تقریبا  روش. کند های سطحی و زیرزمینی ایجاد می آب

های مدیریتی ضعیف، در  ها و روش شتن جیوه در اثر استفاده از این رو 9222تا  112ساالنه حداقل (. تن در سال 522تا  122)

زیستی  یکی دیگر از مشکالت محیط. شود که یک سوم جیوه آزاد شده در محیط زیست توسط انسان است محیط زیست آزاد می

ها، سدهای باطله نامناسب، نفوذ اسید در سنگ و خاک و  های سنتی معدنکاری تخلیه مستقیم باطله و پساب در رودخانه روش

 .های مناسب بستن معدن است فقدان روش

های زیست محیطی و افزایش کیفیت آب در اطراف  اصالح قوانین معدنکاری و محیط زیستی تاثیر بسزایی در جلوگیری از آلودگی

دولت کانادا با اصالح قوانین معدنکاری در زمینه کنترل آلودگی آب معادن و جایگزین کرد قوانین جدید در . کنند سایت معدنی می

قوانین جدید شامل . به نتایج جالبی دست یافت 9177های معدنکاری در سال  به جای قوانین وضع شده برای پساب 3223 سال

برای آب و تعیین حداقل میزان  PH ، ارایه حد باالی(TSS) هایی برای سیانید، دقت بیشتر در جامدات محلول در آب محدودیت

های  های خروجی از فعالیت های گرفته شده از آب از نمونه% 13بیش از  3225تا  3222های  بین سال. سمیت آب در پساب هستند

ها بود و در نهایت  ها کمتر از حد مجاز برای ماهی نمونه %11کمتر از حد مجاز جدید بوده و میزان سمیت  TSS معدنکاری دارای

 .ز بودندکمتری نسبت به حدود مجا PH از نمونه ها دارای میزان فلز محلول شده و% 11
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 آب
 آیانا - 13۶۱شهریور  1۶: تاریخ

  برابری محصولبرابری محصول33شگرد جدید برای کاهش مصرف آب با رشد شگرد جدید برای کاهش مصرف آب با رشد 
در روش آبیاری زیرسطحی با انتقال آب به ریشه گیاه از تبخیر در : مجری سیستم آبیاری زیرسطحی در کشور گفت

 . یابد برابر افزایش می 0تا  ۲آید و عملکرد محصول تولیدی  بخش کشاورزی جلوگیری به عمل می

گیرد و  طور مستقیم در اختیار ریشه گیاه قرار می در سیستم آبیاری زیرسطحی آب به  :نورانی فر در گفت و گو با تسنیم اظهار کرد

بر اساس این : شود افزود وی با اشاره به اینکه بخش غالبی از آب مصرفی بخش کشاورزی تبخیر می.رسد آب به سطح خاک نمی

 .رود های معمول آبیاری، در آبیاری زیرسطحی از بین می روش، تبخیر روش

های کشور را به شکل آبیاری زیرسطحی اجرا  که بتوانیم آبیاری درصورتی: سیستم آبیاری زیرسطحی در کشور ادامه داد مجری

 .آبی کشور از بین خواهد رفت کنیم بسیاری از مشکالت فعلی کم

اما بر اساس انتقال  شود بخشی از قطعات مصرفی رورش آبیاری زیر سطحی در حال حاضر از خارج کشور تامین می: نورانی فر گفت

 .بومی کنیم توانیم به طور کامل این تجهیزات را  ماه آینده می 1تکنولوژی صورت گرفته و با تجهیز کارخانه های داخلی تا 

های کشاورزی را دارد و محدودیتی برای ورود به مزارع و باغات  آبیاری زیرسطحی امکان توسعه در تمام بخش: وی یادآور شد

برای افزایش راندمان و عملکرد  381 درصد کاهش و   72مصرف آب در این روش در مقایسه با روش غرق آبی: فر گفت نورانی.ندارد

گیرد اما  هزار مترمکعب در هر هکتار به طور معمول مورد استفاده قرار می 1زهرا  برای کشت گندم در منطقه بوئین: وی افزود.دارد

 .هزار مترمکعب برای کشت گندم در هر هکتار مورد استفاده قرار گرفت 2هر هکتار  با استفاده از روش آبیاری زیرسطحی در

برآر  2تن در هکتار افزایش یافت و حدود  1تن در هکتار در منطقه بویین زهرا به  281میانگین برداشت گندم نیز از : وی افزود

 .افزایش عملکرد ایجاد شد
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 آب
 آیانا - 13۶۱شهریور  1۹: تاریخ

  پایداری کشاورزی با پرچمداری خاکپایداری کشاورزی با پرچمداری خاک/ / نقش کلیدی و اثرگذار موسسه تحقیقات خاک و آب در حل بحران آب نقش کلیدی و اثرگذار موسسه تحقیقات خاک و آب در حل بحران آب 
درصدی بارندگی  41در سال زراعی جاری با وجود افزایش  در زمینه آب سطحی و آب زیرزمینی در کشور با تهدید مواجه هستیم،

بیش از حد نرمال در حوزه کرخه، شاهد افزایش آب در سطح دریاچه کرخه نبودبم که این نشان از کاهش سطح آب های زیر 

 .زمینی دارد

وجود آن در برنامه بخش کشاورزی در برنامه اقتصاد مقاومتی بهترین عملکرد را داشته است، یکی از طرح هایی که بر 

 .اقتصاد مقاومتی تاکید شده است، طرح تغذیه و حاصلخیزی خاک است

به گزارش ایانا، دومین روز گردهمایی ملی برنامه ریزی تحقیقات مدیریت پایدار خاک و آب با حضور کشاورز، معاون وزیر جهاد 

 .کشاورزی در امور زراعت و برگزاری پنل های تخصصی برگزار شد

در ابتدای سخنرانی خود با اشاره به وضعیت مالی نامناسب موسسات دولتی و خدمت در شرایط نه چندان ایده آل، اظهار کشاورز 

با توجه به دستاوردهای مطلوب طی دو سال گذشته، معتقدم هنوز با آرمان ها و ایده آل های خود فاصله زیادی داریم و : داشت

 .این است بدون شک شایسنگی مردم سرزمین ما بیش از

در زمینه آب سطحی و آب : وی با بیان این که کشاورزی کشور را چالش های بزرگی همچون آب و ناپایداری تهدید می کند، گفت

درصدی بارندگی بیش از حد نرمال در حوزه  41زیرزمینی در کشور با تهدید مواجه هستیم، در سال زراعی جاری با وجود افزایش 

 .ر سطح دریاچه کرخه نبودبم که این نشان از کاهش سطح آب های زیر زمینی داردکرخه، شاهد افزایش آب د

تنها مدیران و خدمتگذاران بخش کشاورزی : وی با بیان اینکه آب یکی از موضوعات حائز اهمیت در برنامه ششم است، افزود

کننده آب نیستیم و تنها آلوده خواهند توانست چالش بحران آب کشور را حل کنند، چون در بخش شرب و صنعت ما مصرف 

 .کننده آب هستیم و این آب در نهایت به چرخه باز می گردد

افت عملکرد محصوالت : کشاورز با اشاره به نقش کلیدی و اثرگذار موسسه تحقیقات خاک و آب در حل بحران آب، تصریح کرد 

ت درونی بخش کشاورزی باشیم، کاهش حاصلخیزی خاک کشاورزی یکی از نشانه های ناپایداری است و باید به دنبال حل تهدیدا

 های کشور و فرسایش آنها از نهدیدات موجود است

تنها راهکار ما، ارائه الگوی کشت با اصل پایداری و تقویت خاک ها است و پایداری کشاورزی با پرچمداری خاک : وی ادامه داد

ا و افزایش حاصلخیزی آنها، عالوه بر منافع اقتصادی، آثار چشمگیری تقویت خاک ه: کشاورز خاطرنشان کرد امکان پذیر خواهد بود

نقش بخش کشاورزی در تغییرات اقلیمی بسیار مشهود است و باید قبول کنیم این : را بر کنترل مصرف آب خواهد داشتوی افزود

 این عرصه وارد عمل شود شرایط به کره زمین آسیب وارد می کند، موسسه تحقیقات خاک وآب باید تدبیری بیندیشد و در

یکی از طرح هایی که بر : کشاورز با بیان اینکه بخش کشاورزی در برنامه اقتصاد مقاومتی بهترین عملکرد را داشته است، گفت 

 .وجود آن در برنامه اقتصاد مقاومتی تاکید شده است، طرح تغذیه و حاصلخیزی خاک است

تبه تحقیقات را به جایی رساندیم که بدون تایید، مشورت و حضور نحقیقات در برنامه سوم و چهارم مر: وی خاطرنشان کرد

 .تصمیمی گرفته نمی شود و باید بتوانیم با ادامه این روند و افزایش تاثیرگذاری ها به موفقیت های بیشتری دست یابیم

/news/fa/ir.aian.www//:http24372D%/1%51%D1%53%D5% 
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 آب
 آیانا - 13۶۱شهریور  1۹: تاریخ

  ها یا خطر شکستگی سد، دالیل قابل قبول برای تخلیهها یا خطر شکستگی سد، دالیل قابل قبول برای تخلیه  اشکال در دریچهاشکال در دریچه
های مرتبط با سد، شامل پل و  سد داریان به گفته مسئوالن شرکت مدیریت منابع آب و نیروی ایران، با هدف تکمیل زیرساخت

داند، اما کارشناسان  ها را امری متداول در دنیا می زاده تخلیه یک سد برای تکمیل زیرساخت عیسی بزرگ. است شدهجاده تخلیه 

 .ای وجود داشته باشد کننده دانند، بلکه معتقدند برای تخلیه یک سد باید دالیل قانع تنها این مسئله را متداول نمی سدسازی نه

 :یال مرگنل -( ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران 

های مرتبط با سد، شامل پل و  با هدف تکمیل زیرساختسد داریان به گفته مسئوالن شرکت مدیریت منابع آب و نیروی ایران، 

داند، اما کارشناسان  ها را امری متداول در دنیا می زاده تخلیه یک سد برای تکمیل زیرساخت عیسی بزرگ. لیه شده استجاده تخ

 .ای وجود داشته باشد کننده دانند، بلکه معتقدند برای تخلیه یک سد باید دالیل قانع تنها این مسئله را متداول نمی سدسازی نه

هزار میلیارد ریال، پس از هفت سال  92میلیون مترمکعب با اعتباری بیش از  225داریان، سدی مرزی است که با ظرفیت مخزن 

طبق نظر کارشناسان، محور سد داریان بهتر بود در باالدست چشمه بل و روی رسوبات سازند گرو که . برداری رسید به مرحله بهره

شد تا چشمه بل در مخزن سد قرار نگیرد، اما به هر حال  چشمه بل قرار دارد، واقع می متری باال دست 722درفاصله حدود 

جایی مخزن، هشت میلیارد تومان دیگر هزینه کنند و  عنوان کارفرما تصمیم گرفتند به جای جابه مسئوالن شرکت آب نیرو به

به روی آن ساخته شده، پس از اضافه شدن رود پاوه رودخانه سیروان که سد داریان . عملیات نجات بخشی چشمه بل را اجرا کنند

آبه ایران را  به همین دلیل دولت تصمیم گرفت تا حق. شود به آن در منطقه نوسود از مرزهای کشور خارج و وارد کشور عراق می

ن، آب داخل تا با گذشت کمتر از یکسال از آبگیری سد داریا. پشت سد داریان ذخیره کند تا مصارف آب داخلی را تأمین کند

ترازی نزدیک به حجم مرده سد تخلیه شده و جالب اینجاست که کارفرمای سد معتقد است آبگیری اولیه سد صرفا با هدف تحویل 

کارفرما مدعی است تخلیه آب سد جزئی از برنامه بوده و این شیوه در . انجام شده است "مهاب قدس"پروژه از مجری یعنی شرکت 

اویس ترابی مدیرعامل مهساب . با وجود این اظهارات، کارشناسان آب نظری مخالف کارفرمای سد دارند.است همه جای دنیا مرسوم

 .داند های دیگر نظیر پل و جاده را غیرمنطقی می تخلیه مخزن سد با هدف تکمیل زیرساخت ایاناوگو با خبرنگار  قدس در گفت

آید تا در حین  آب در ترازهایی از سد به تدریج باال می. شود از اتمام عملیات عمرانی سد، آبگیری موقت انجام می قبل: گوید وی می

 .ساخت تاج، ببیند وضعیت نشت سازه چگونه است

ابزار آن است هدف از کنترل این . شود در حین آبگیری اولیه، ابزار دقیق تعبیه شده در بدنه سد به دقت کنترل می: افزاید ترابی می

 .گیرند بعد از اطمینان از درستی اجرای پروژه، سد را از مجری طرح تحویل می. که بدانند سد مقاومت کافی داشته یا نه

ها در  کند، اما بر این باور است که تخلیه سد برای تکمیل برخی از زیرساخت اطالعی می وی درباره دالیل تخلیه سد داریان اظهار بی

 .یست، زیرا این عمل تبعات خاص خود را دارددنیا متداول ن

 های فنی باشد تخلیه سد باید مطابق دستورالعمل

به . کند سخنان مدیرعامل مهساب قدس را تأیید می ایاناوگو با خبرنگار  عباسقلی جهانی، عضو سابق شورای جهانی آب نیز در گفت

 .سد باید دالیل کافی وجود داشته باشد گفته وی برای تخلیه یک

اصوال تخلیه سدها تا میزانی که به پایداری سد لطمه نزند، برای انجام تعمیرات مهم و ضروری مرسوم و : دهد جهانی ادامه می

 .های فنی خاص خود را دارد معمول است اما این کار نیز دستورالعمل

http://www.iana.ir/fa/news/34208/%D8%AA%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%86-%D8%B3%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%86-%D8%B3%D8%AF
http://www.iana.ir/fa/news/34208/%D8%AA%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%86-%D8%B3%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%86-%D8%B3%D8%AF
http://www.iana.ir/
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دلیل حجم رسوبات  به -متری داشت که فوالد آن ضخامت دو سانتی-یدرود های سد سف در مقطعی که دریچه: کند وی بیان می

 .دچار خوردگی شده بود، دولت آب سد را در فصل کم مصرف به طور کامل تخلیه کرد تا تعمیرات دریچه را انجام دهد

خیلی غیرمعمولی در دنیا  تخلیه سد برای انجام کارهای اضطراری و مهم چیز: کند این عضو سابق شورای جهانی آب خاطرنشان می

زیرا اگر تخلیه به سرعت انجام شود، ممکن است برای پایداری سد و . آید، منتها باید مالحظات تخلیه رعایت شود به حساب نمی

در زمان تخلیه سد در صورت عدم رعایت اصول فنی تخلیه، ممکن است آب زیادی از : شود جهانی یادآور می.سازه مشکل ایجاد کند

شود  آید رسوبات همراه آب تخلیه می یا اینکه وقتی سطح آب پایین می. ا شده و به مستحدثات پایین دست آسیب وارد شودسد ره

 .و غلظت رسوبات در پایین دست را به شدت افزایش داده و به آبزیان و محیط زیست خسارت وارد کند

شاید دالیل منطقی برای تخلیه آب سد داریان وجود داشته باشد که از توان سدها را تخلیه کرد، اما  به گفته وی، به هر دلیلی، نمی

 .تر درباره ضرورت تخلیه سد صحبت کرد توان شفاف طریق انتشار دالیل فنی این عمل توسط کارفرما، می

ر دنیا برای د. شود بینی می پیش... اصوالً در طراحی اولیه سد، ساخت جاده و: کند این عضو سابق شورای جهانی آب اضافه می

 .المللی همخوانی دارد یا خیر باید ببنیم دالیل تخلیه سد با معیارهای مورد وثوق بین. کنند ساخت جاده، سد را تخلیه نمی

های  کننده اشکاالت فنی شامل یک نوع گرفتگی در تخلیه: کند گونه تشریح می ترین دالیل فنی تخلیه یک سد را این جهانی مهم

 .تواند منجر به تخلیه سد شود مسئله نیروگاه و پایداری سد بعد از آبگیری، دالیلی هستند که می تحتاتی، مشکالتی در

آید؛  وجود می دلیل اشتباه در محاسبات، در بدنه سد شکاف ایجاد شده و خطر شکستگی در آن به گاهی به: کند وی تأکید می

 ./ی تدوین شده، سد را تخلیه کنند تا تعمیرات انجام شودشوند طبق ضوابط استانداردها بنابراین سازندگان سد ناچار می

/news/fa/ir.iana.www//:http24315D%/5%A7%D5%B4 
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 آب
 آیانا - 13۶۱شهریور  17: تاریخ

  ها کردها کرد  های عمیق را جایگزین قناتهای عمیق را جایگزین قنات  چاهچاهافسانه توسعه، افسانه توسعه، / / های قنات ضروری استهای قنات ضروری است  حفظ ساختحفظ ساخت
توانیم  توانیم از قنات برای رفع نیازهای امروز خود استفاده کنیم، حداقل می اگر نمی: یک پژوهشگر حوزه توسعه ناپایدار گفت

 .ها را با نیازهای امروز همخوان کنیم های قنات را حفظ کنیم و این ساخت ساخت

توانیم از قنات برای رفع نیازهای امروز خود استفاده کنیم، حداقل  اگر نمی: گفتیک پژوهشگر حوزه توسعه ناپایدار 

 .ها را با نیازهای امروز همخوان کنیم های قنات را حفظ کنیم و این ساخت توانیم ساخت می

ته امیرحسین خلیلی ساخ "نازیسم"به گزارش خبرنگار ایانا، کاوه فرهادی، پژوهشگر حوزه توسعه ناپایدار در حاشیه اکران مستند 

 .دار در فرهنگ گذشته و دیروز ایران دانست که در محل خبرگزاری مهر انجام شد، چشمه و قنات را عناصری ریشه

به گفته وی، فرهنگ رقابت و ستیزه جویی رویکردی است که از تفکر تکاملی غرب به کشور وارد شده، در حالی که چشمه و قنات 

فرهادی با اشاره به اینکه در تاریخ ایران الگوهای زیادی از غرب گرفته شده .دهد فراد جامعه تغییر میاین فرهنگ را به یاری بین ا

در غرب برای نشان دادن رشد : وی خاطرنشان کرد.ها شده است، توسعه را امری کیفی و نه کمی معرفی کرد که منجر به تغییر نگاه

ایران نیز فرهنگ چندین هزار ساله خود را به باد دادیم تا نمودارها تغییر کنند و  شد، در و پیشرفت از اعداد و نمودارها استفاده می

ها خشک شوند و  های عمیق را توسعه دادیم تا قنات چاه: این پژوهشگر حوزه توسعه ناپایدار افزود.فکر کردیم رشد اتفاق افتاده است

 .دهد ه رخ نمیفکر کردیم توسعه اتفاق افتاده است؛ در حالی که توسعه این گون

های کمی  باید بین مفهوم توسعه و رشد تفاوت جدی قایل شد و حرف از آمار و نمودار را صرفاً به حوزه: فرهادی خاطرنشان کرد

های انجام شده برای اصالح نمودارها کار ارزشمندی است، اما عدد باال و نمودار وضعیت توسعه را نشان  هرچند فعالیت. ارجاع داد

یک سرزمین با تاریخ چند هزار ساله مدیریت . ها را بخشکاند، توسعه نیست ها و قنات ای که چشمه توسعه: ادامه داد وی.دهد نمی

را در دل خود جای ... چاه و قنات روحیه همکاری، مشارکت، تنظیم جمعیت و. آب تجربیات خود را به فراموشی سپرده است

 .از بین خواهد رفت های مرتبط نیز اند و با حذف آنها، فرهنگ داده

 .شود، افسانه توسعه است و توسعه واقعی نیست رفتارهایی که منجر به عدم توجه به تجربیات گذشته می: فرهادی تأکید کرد

از درون دانش . سازی کنند ژاپن و هند به مکتب نوسازی نه گفتند، زیرا آنها تالش کردند که توسعه را خود درون: وی اظهار داشت

 ./های الزم را در کشور خود ایجاد کنند ی خود استفاده کرده و تالش کردند تا زیرساختبومی و ذهن

/news/fa/ir.iana.www//:http24311D%/5%D%AD1 
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 آب
 آیانا - 13۶۱شهریور  17: تاریخ

  های آبخیز تهرانهای آبخیز تهران  از حوزهاز حوزههزار هکتار هزار هکتار   3232عملیات آبخیزداری در عملیات آبخیزداری در 
 91هزار هکتار و دارای 921های آبخیز این شهرستان  رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تهران با اعالم اینکه حوزه

های آبخیز این شهرستان شامل سه حوزه آبخیزکن، وردیج و  هزار هکتار از مساحت حوزه23تاکنون بیش از : حوزه آبخیز است گفت

 .یش و توچال زیر پوشش عملیات آبخیزداری قرار گرفته استوار

 91هزار هکتار و دارای 921های آبخیز این شهرستان  رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تهران با اعالم اینکه حوزه

سه حوزه آبخیزکن، وردیج و  های آبخیز این شهرستان شامل هزار هکتار از مساحت حوزه23تاکنون بیش از : حوزه آبخیز است گفت

کل منابع طبیعی و  رسانی اداره به گزارش ایانا به نقل از پایگاه اطالع.واریش و توچال زیر پوشش عملیات آبخیزداری قرار گرفته است

هکتار به هزار  39کار مطالعاتی پنج حوزه آبخیز این شهرستان در سطحی معادل : آبخیزداری استان تهران، وحید انصاری افزود

مطالعه برای هفت حوزه : وی خاطرنشان کرد.پایان رسیده است که در صورت تأمین اعتبارات الزم اقدامات اجرایی آغاز خواهد شد

های آبخیز این  انصاری حوضه.هزار هکتار است نیز در دستور کار قرار دارد 51آبخیز دیگر این شهرستان که دارای مساحتی حدود 

: زار دانست و ادامه داد های آبخیز کن، وردیج و واریش، حصارک و یونجه شهر تهران هستند را شامل حوضه شهرستان که مشرف به

های مؤثر عملیات آبخیزداری، کنترل سیالب و کاهش فرسایش خاک است که با توجه به سابقه  یکی از کارکردها و نقش

افتاد، حساسیت و ضرورت انجام عملیات آبخیزداری در های گذشته برای پایتخت اتفاق  زا که در سال های خسارت سیالب

برای مرمت و نگهداری : وی اضافه کرد.های آبخیز ارتفاعات شمالی تهران را بیش از پیش برای همگان روشن ساخته است حوضه

النشهر تهران از اهمیت و های آبخیزداری نیاز به اعتبار است و از آنجا که اجرای اقدامات آبخیزداری برای ک ها و تکمیل پروژه سازه

های الزم را با مجموعه منابع طبیعی داشته  ای برخوردار است امیدواریم مسئوالن در این باره همکاری و مساعدت جایگاه ویژه

های ما در بخش آبخیزداری اجرای  امسال یکی از برنامه: رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تهران یادآور شد.باشند

مترمکعب و در حوزه آبخیز امامزاده داود با  122های آبخیز کشار و سنگان با حجم دوهزار و  وژه بند سنگی مالتی در حوضهپر

های  هزار هکتار از بوستان 91انصاری از تحویل بیش از .مترمکعب و با اعتباری معادل یک میلیارد تومان است 122حجم دوهزار و 

های جنگلی دست کاشت  بوستان: این شهرستان، به شهرداری تهران خبر داد و تأکید کردجنگلی دست کاشت حوزه استحفاظی 

، چیتگر، تلو و سرخه حصار که روزی توسط همکاران پرتالش منابع طبیعی (یاس فاطمی)های لویزان، شیان، قوچک  شامل بوستان

قانون برنامه پنجم توسعه با  947ها و بند ج ماده  نگلبرداری از ج استان تهران ایجاد شده بود طبق ماده سه قانون حفاظت و بهره

هکتار که در شمال  522گاه جنگلی ازگی با وسعتی حدود  وی به ذخیره.هدف حفظ و صیانت به شهرداری تهران تحویل شده است

ی طبیعی است از لحاظ ها گاه جنگلی که یکی از رویشگاه این ذخیره: غرب تهران واقع شده اشاره کرد و در همین باره اظهار داشت

گاه  های این ذخیره پذیری منطقه، پوشش های گیاهی و ژنتیکی دارای ارزش بسیار زیادی بوده و همچنین بخاطر فرسایش تنوع گونه

انصاری در پایان با بیان .و جلوگیری از بروز سیالب و فرسایش خاک داشته است( آب و خاک)تأثیر فراوانی در حفظ منابع پایه 

های ملی این شهرستان تشکیل و برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال  پرونده تخلف و تصرف به عرصه 12ز ابتدای امسال اینکه ا

در راستای رسیدگی به اعتراضات مردم نسبت به نحوه ملی شدن اراضی و در اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی : شده است، گفت

مورد از اعتراضات مردمی در این کمیسیون مورد بررسی و رسیدگی  21اخیر تعداد ، در یک سال (کمیسیون ماده واحده)اختالفی 

 ./قرار گرفت که در نهایت منجر به صدور رأی به نفع دولت شد
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 آب

 ایرنا 21/۶6/13۶5 :تاریخ خبر

  درصد است درصد است   8686سد کشور کمتر از سد کشور کمتر از   1111ذخیره آب ذخیره آب 
درصد  4۶کمتر از  13۶4 -۶5سد بزرگ کشور در آخرین روزهای سال آبی  77ذخیره آب : وزارت نیرو اعالم کرد -ایرنا -تهران

 . است

شدن سیل در برخی استان ها از به گزارش ایرنا از وزارت نیرو، باوجود بارش های هفته گذشته در نقاط مختلف کشور و جاری 

خرداد،  91سد کشور از جمله الر، زاینده رود، درودزن، ساوه،  77جمله مازندران، در آخرین روزهای سال آبی جاری هنوز مخازن 

 .درصد ذخیره دارد 42استقالل و دوستی کمتر از 

سد از  32شهریور ماه فقط مخزن  97ر، تا تاریخ سد بزرگ کشو 911بر اساس آخرین آمار شرکت مدیریت منابع آب ایران، از بین 

 .درصد پر بوده است 922تا  12بین ( نگارستان)جمله لتیان، گیالرلو، دویرج، کمال صالح و کبودوال 

درصد  12تا  42سد کشور از جمله شهربیجار، شهید رجایی، بوکان، گالبر و مارون نیز بین  93حجم مخازن : این گزارش می افزاید

 .درصد است 72تا  12سد کشور از جمله تهم، سهند، مهاباد، کوثر و سیمره نیز بین  24میزان پر بودن .پر است

سد کشور از جمله کرج، میجران، کرخه، شهید عباسپور  31براساس گزارش های اعالم شده توسط شرکت مدیریت منابع آب ایران، 

 .درصد آب دارند 12تا  72و طالقان نیز بین 

 255هزار و  99تا دهم شهریورماه امسال (  9214-11شروع سال آبی )رنا، کل بارش های کشور از آغاز مهرماه گذشته به گزارش ای

میلیمتر کمترین بارش های کشور  1287میلیمتر بیشترین و یزد با  41میلیمتر گزارش شد که استان گیالن با بیش از یک هزار و 

میلیارد و  37درصد افزایش نسبت به پارسال از  11ورودی به مخازن سدهای کشور با  در این مدت میزان روان آب های.را داشتند

 .میلیون مترمکعب رسید 352میلیارد و  44میلیون مترمکعب به  542
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 آب-

 ایرنا 21/۶6/13۶5 :تاریخ خبر

  لزوم توجه به معیشت روستایی لزوم توجه به معیشت روستایی / / طرح احیا و تعادل بخشی برای صیانت از آبهای زیرزمینی کافی نیستطرح احیا و تعادل بخشی برای صیانت از آبهای زیرزمینی کافی نیست
وزارت نیرو می گوید، هر طرح و پروژه ای در ( آب و فاضالب)معاون مدیرکل دفتر برنامه ریزی کالن آب و آبفای -ایرنا -تهران

 . زیرزمینی، بدون در نظر گرفتن معیشت جایگزین برای روستاییان موفق نخواهد بودزمینه جلوگیری از کاهش سطح آب های 

طرح احیا و تعادل بخشی آب های زیرزمینی با توجه به مصوبه : در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود« هدایت فهمی»

شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت و سازمان شورای عالی آب، اقدام های مشترک وزارتخانه های کشور، جهادکشاورزی، راه و 

 .برنامه و بودجه را نیاز دارد که به همراه وزارت نیرو باید در خصوص مدیریت مصرف آب پیاده شود

میلیون متر مکعب اضافه برداشت از منابع آب زیرزمینی کنترل شد،  471بر اساس این طرح سال گذشته به میزان : وی تصریح کرد

میلیارد متر مکعب اضافه برداشت ها کنترل  932سال به میزان  32میلیارد متر مکعب و پس از  99ه به میزان در چهار سال آیند

پروژه برای آن  91پروژه به دنبال اجرای این طرح رفتیم و امروز  93با  9253به گفته این مقام مسوول، یک بار در سال .خواهد شد

 .وانایی کنترل آب های زیرزمینی را نخواهیم داشتتعریف شده است که اگر اجرایی نشوند دیگر ت

در برنامه های پنجساله چهارم و پنجم توسعه رژیم گذشته با : وی با اشاره به سابقه اجرای طرح های مشابه در گذشته، یادآور شد

وت ملی به وزارت آب و ، در بند یک این قانون بهره برداری از این ثر9247مصوب « آب و نحوه ملی شدن آن » استناد به قانون 

هکتار به صورت مجتمع های  922وزارت آب و برق وقت به دنبال احداث چاه هایی در هر : فهمی ادامه داد.برق وقت محول شد

کشاورزی بود تا آب را به صورت حجمی و مطابق با الگوی مصرف مناسب به بهره داران و کشاورزان اختصاص دهد؛ موضوعی که با 

 .برنامه و بودجه آن زمان مسکوت ماندمخالفت سازمان 

میلیارد مترمکعبی آب  1امروز برداشت های بی رویه و استفاده نامناسب از آب های زیرزمینی، بیالن منفی سالیانه : وی بیان داشت

 .های زیرزمینی را سبب شده است

رهای اندیشیده شده در این طرح و اجرای پروژه ها، معاون مدیرکل دفتر برنامه ریزی کالن آب و آبفای وزارت نیرو با اشاره به راهکا

با قوت و قاطعیت می توان گفت هر طرح و پروژه ای در زمینه جلوگیری از کاهش سطح آب های زیرزمینی، بدون : خاطرنشان کرد

 .در نظر گرفتن معیشت جایگزین برای روستاییان محکوم به شکست خواهد بود

علی، دولت بخواهد کاری را در اولویت خود قرار دهد، توسعه روستایی است؛ به طوری که اگر در شرایط ف» :فهمی معتقد است

 .«روستاییان قادر به اداره خود و خانواده هایشان باشند و استفاده از آب و انرژی با قیمت واقعی صورت گیرد

ه بخش کشاورزی است، اما می توان از طریق هرچند زندگی اکثریت قریب به اتفاق جوامع روستایی ایرانی وابسته ب: وی تاکید کرد

توسعه صنایع کوچک، صنایع تبدیلی، گردشگری و صنایع دستی در قالب بسته های مشخص برای مناطق مختلف، ضمن دست 

 .یافتن به مظاهر توسعه، از بروز فاجعه آبی در کشور جلوگیری کرد

ر آخرین برنامه توسعه پیش از انقالب نیز دیده شده بود و مسووالن این مساله د: این مقام مسوول حوزه آب و فاضالب کشور افزود

 .وقت ، چنین رویکردی را در دستور کار داشتند

را به کشاورزان پیشنهاد می کنند، یعنی در قبال « طرح نکاشت»این روزها برخی به پرداخت پول هایی نظیر پول : فهمی گفت

 .منطقه اجرایی می شد، پول دریافت کنند تا متضرر نشوند رعایت نکردن الگوی کشت که تا پیش از این در

وی تاکید کرد، چنین برنامه هایی دستیابی به توسعه پایدار روستایی را با مخاطره مواجه می کند و حتی ممکن است با تشدید 

تا را فاجعه ای بزرگ برای هزار روس 27این مقام مسوول وزارت نیرو، خالی از سکنه شدن .پدیده مهاجرت از روستاها روبرو شویم

کشور برشمرد، در حالی که اگر شیوه زندگی روستایی به روال پیشین ادامه می یافت می توانست در صیانت از آب، محیط زیست و 
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در حالی که ایران پنجمین کشور برخوردار از : این کارشناس ارشد مسایل آب یادآور شد.محیط های روستایی یاری برساند... 

یع کشت آبی در جهان است، اما از نظر عملکرد محصوالت در واحد سطح در رتبه سی و دوم قرار دارد که نشان دهنده سطوح وس

به گزارش ایرنا، پیش از این حمید چیت .بهره وری پایین در کشت آبی کشور است و چنین مسائلی به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست

د کاهش بارندگی، افزایش دمای هوا، افزایش تبخیر و افزایش جمعیت، منابعی آبی چیان وزیر نیرو در گفت وگویی اعالم کرده بو

کشور را کاهش و مصرف آنها را افزایش داده و براین اساس میزان منابع آب در اختیار هر ایرانی نسبت به گذشته محدودتر شده 

ر از یک هزار و پانصد مترمکعب آب تجدیدشونده براساس گزارش های سازمان ملل همه مناطقی که سالیانه کمت: وی افزود.  است

 . داشته باشند وارد مرحله بحران شده اند و با این اوصاف ایران هم اینک در وضعیت بحرانی آب قرار دارد

 . کماکان ادامه دارد 9214-11به گفته وی این بحران به رغم بارش های نسبتا مناسب سال آبی 

اسالمی ما یک ماده  -اسراف گرایانه دارند و این عادت بویژه در بخش آب که در فرهنگ ایرانی ایرانیان عادت های: وی تصریح کرد

 .حیاتی مقدس بشمار می رود، نیز وجود دارد
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 اقتصاد کالن

 آیانا - 13۶۱شهریور  1۹: تاریخ

  های اعتباری برای کشاورزانهای اعتباری برای کشاورزان  اولویت توزیع کارتاولویت توزیع کارت/ / قبض انبار محصوالت کشاورزی، بهادار شودقبض انبار محصوالت کشاورزی، بهادار شود
 .سازمان مرکزی تعاون روستایی، خواستار بهادار شدن قبوض انبارداری محصوالت کشاورزی شد

 .محصوالت کشاورزی شد سازمان مرکزی تعاون روستایی، خواستار بهادار شدن قبوض انبارداری

هایی  باید تدبیری اندیشید که قبض: مقام سازمان مرکزی تعاون روستایی امروز در نشست خبری گفت به گزارش خبرنگار ایانا، قائم

 .شود، بهادار شده و برای سازمان بورس، حکم سهام را داشته باشد که بعد از انبار کردن محصوالت کشاورزی صادر می

طبق این مصوبه، سازمان بورس : قانون تعاون، افزود 71نامه اجرایی ماده  رحمانی با اشاره به بند یک و دو آیین سیدمهدی کالته

ها قبول کند، اما بنا به دالیلی، چنین قانونی هنوز  اوراق بهادار موظف است که این قبوض را قابل معامله دانسته و آن را از تعاونی

 .ذخیره شده در انبارها قبل از تخصیص اعتبار، اجازه فروش ندارند اجرایی نشده و محصوالت کشاورزی

تعاونی باید . هزار تن جو به قیمت تضمینی خریده شده و در انبارها مانده است 112اکنون  عنوان مثال، هم به: وی خاطرنشان کرد

توان آن را از بورس خرید زیرا تضمینی،  این در حالی است که نمی. بتواند این محصول را فروخته و پول آن را به کشاورز بدهد

 .شود ترین دالیل ضعف بخش کشاورزی در بورس قلمداد می پشتوانه قبض انبار نیست و این یکی از مهم

طبق مصوبه شورای : میلیون تومانی بین مردم اشاره کرد و ادامه داد 12و  22، 92های اعتباری  رحمانی به طرح توزیع کارت کالته

شود که با اما و اگرهای  ماهه به مردم ارائه می 21درصد و بازپرداخت  95های اعتباری با سود  ر در سال جاری، کارتپول و اعتبا

به گفته وی، نحوه اعتبار سنجی، احتمال بازگشت پول از طرف مردم، مدیریت جریان وجوه پس از صدور کارت .فراوانی همراه است

 .اند های این طرح مطرح کرده عنوان ضعف مسائلی است که کارشناسان اقتصادی به ترین و تهدید تشکیل بازار سیاه از مهم

شود اگر قرار است به صورت عمومی این طرح به اجرا گذاشته  پیشنهاد می: مقام سازمان مرکزی تعاون روستایی تصریح کرد قائم

 .اکنون در زمینه روستایی بستر فراهم است های روستایی وارد میدان شوند؛ زیرا هم شود، بهتر است که ابتدا بخش تعاونی

های اعتباری به  ها توسط کارت تواند مدیریت وجوه و اعتبارسنجی را با ثبت فروش نهاده سازمان می: رحمانی یادآور شد کالته

مورد بررسی قرار صورت پایلوت در بخش کشاورزی، تمام زوایای آن  بنابراین با اجرای اولیه طرح به. خوبی اداره کند کشاورزان به

 .گرفته و اجرای عمومی آن با پختگی بیشتری صورت خواهد گرفت

با این : هزار میلیارد تومان نیاز دارد، تأکید کرد وی با بیان اینکه سازمان برای مدیریت صدور کارت اعتباری، حداقل هفت تا هشت

مستقیم با کشاورزان در ارتباط خواهند بود؛ بنابراین نهاده  طور ها به ها و دالالن اضافی حذف شده و تعاونی عمل، در حقیقت واسطه

 .گیرد مورد نیاز کشاورز برای کشت سال آینده نیز در اختیارش قرار می

مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی در پاسخ به پرسش ایانا مبنی بر امکان تهاتر مطالبات گندمکاران با اقساط  این عضو هیأت

در . تواند گندم را از کشاورزان خریده و در انبارها ذخیره و به ازای آن قبض انبار صادر شود سازمان می: داشتشان اظهار  بانکی

تواند آن را به بانک ارائه داده تا از جریمه در امان بماند و در مقابل بعد از گرفتن  ها کشاورز می صورت بهادار شدن این گواهی

دار شدن قبوض انبار به عنوان اوراق بهادار وابسته  به عبارتی، همه اینها به ارزش. ت کنددستمزد خود، قسط بانک را نیز پرداخ

این  "های بانکی جایی مطالبات گندمکاران با بدهی جابه"این در حالی است که ایانا هفته گذشته طبق یادداشتی با عنوان .است

 ./راهکارهایی ارائه داده بود پیشنهاد را مطرح و برای پرداخت به موقع اقساط بانکی کشاورزان
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 اقتصاد کالن
 فودپرس 13۶5شهریور ماه  23سه شنبه 

  گذاری در ایران ایجاد شده استگذاری در ایران ایجاد شده است  ها فضای مناسب سرمایهها فضای مناسب سرمایه  با کاهش تحریمبا کاهش تحریم
این کنفرانس دو روزه که در هتل المپیک شهر مسکو در کشور روسیه برگزار شد موضوعات مختلفی در سه پنل در  <کشاورزی

 . مورد بحث و بررسی سخنرانان قرار گرفت

های شاخص حوزه  های روغنی کشورهای دریای سیاه که با حضور چهره المللی غالت و دانه در بیست و دومین کنفرانس بین

اقتصاددان و معاون « آندری کلیپاچ»قائم مقام اول وزیر کشاورزی روسیه، « جمبوالت خاتوف»ان از جمله کشاورزی و غالت جه

 آژانس شرکت« دن باسی»رییس اتحادیه غالت روسیه، « آرکادی زولشفسکی»بانک امور اقتصادی توسعه و خارجی روسیه، 

agresource  ،گر  متخصص و تحلیل« الیزاوتا مالیشکا»وغنی قزاقستان، های ر مشاور غالت و دانه« نوربک دوبریکاف»آمریکا

المللی از سراسر جهان حضور  شرکت بین 312گذاران و کارشناسان غالت و  گیران، سیاست غالت اوکراین و جمعی دیگر از تصمیم

انس زوایای مختلف رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی به عنوان نماینده کشورمان در این کنفر« کاوه زرگران»داشتند، 

 .گذاران خارجی برای حضور در ایران دعوت کرد اقتصاد ایران، از جمله بازار غالت را تشریح و از سرمایه

در این کنفرانس دو روزه که در هتل المپیک شهر مسکو در کشور روسیه برگزار شد موضوعات مختلفی در سه پنل مورد بحث و 

غالت حوزه دریای سیاه؛ نتایج فصل پیشین و »، «کالن، قوانین و نقش دولت در بازار غالتاقتصاد ». بررسی سخنرانان قرار گرفت

هایی بودند که سخنرانان  و برخی موضوعات دیگر از جمله سرفصل« ها های روغنی؛ انتظارات و ریسک دانه»، «روندهای فصل جدید

 .نکات مختلفی را پیرامون آنها به بحث و بررسی گذاشتند

کشورهای »ن در پنل دوم این کنفرانس که در باالترین سطوح کارشناسی حوزه صنایع غذایی و کشاورزی و تحت عنوان کاوه زرگرا

انداز  ها، چشم گذاری ها و بهبود سرمایه آغاز دوران پسابرجام و رفع تحریم: برگزار شد، گفت« ها ها و فرصت دریای سیاه؛ چالش

ایران در سه سال : رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق بازرگانی اضافه کرد.مثبتی برای اقتصاد ایران رقم زده است

گذشته موفق شد با حفظ انضباط مالی، توسعه صادرات غیر نفتی، کاهش چاپ پول و ثبات نرخ ارز ، رشد تورم را مهار کند و 

 .گه داریمهمچنین با تراز تجاری مثبت و کاهش میزان تورم توانستیم نرخ ارز را ثابت ن

های جدید میزان تولید ناخالص ملی، را در  گذاری ها به همراه سرمایه به گفته وی، بهبود فضای کسب و کار و از میان رفتن تحریم

شتاب  GDP  های دولتی روند رشد گذاری شود در سال جاری با افزایش قیمت نفت و سرمایه بینی می ایران بهبود بخشیده و پیش

تراز تجاری مثبت به همراه کاهش تورم، باعث شد : زرگران در خصوص دالیل ثبات نرخ ارز در ایران نیز گفت.دبیشتری داشته باش

تا نرخ برابری ریال با دیگر ارزها به تثبیت برسد که این عامل نیز منجر به آرامش فضای اقتصادی ایران شده و این باعث شده کشور 

 .های زیادی داشته باشد شترک اقتصادی جاذبهبرای سرمایه گذاری خارجی و همکاری های م

 میلیون تن بوده است 181میانگین واردات ده ساله غالت، 

سهم مصرف غالت در خانوارهای : های صنایع غذایی ایران در این کنفرانس در خصوص غالت ایران گفت دبیرکل کانون انجمن

درصد از ارزش  91های این حوزه در اقتصاد ایران آن است که  مزیتاز . رود درصد است که رقم قابل توجهی به شمار می 39ایرانی 

البته در طول یک دهه گذشته سطح . درصد از صادرات صنعت غذای ایران به غالت اختصاص دارد 9181افزوده بخش غذا و 

 .زیرکشت غالت کاهش یافته است
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انس بود با اشاره به افزایش تولید غالت در سه سال این کارشناس صنعت غذا و کشاورزی که تنها ایرانی سخنران در این کنفر

میلیون  9781تولید غالت طی سه سال گذشته افزایش یافت تا جایی که سال گذشته به : گذشته و همزمان با دولت یازدهم گفت

  . میلیون تن برسد 9583شود تا پایان سال جاری به رقم  بینی می تن رسید و پیش

شود تولید  بینی می روی تولید غالت در ایران تغییرات اقلیمی و کاهش منابع آب است و پیش های پیش چالشبه گفته وی، یکی از 

 .درصد کاهش یابد 92سال آینده  31غالت تا 

 9181ایران در سال گذشته بیش از : رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران با اعالم میزان واردات غالت توسط کشورمان گفت

اما در سال جاری به دلیل وجود منابع کافی و شرایط آب و هوایی . درصدی دارد 11ت وارد کرده که نشان از رشد میلیون تن غال

 .درصدی واردات هستیم 35مناسب شاهد افت 

ش به ترتیب بی 14و  12های  ایران در سال: های اخیر گفت کاوه زرگران با اشاره به حجم قابل توجه واردت غالت به ایران در سال 

این در حالی است که بطور . شود میلیارد دالر غالت داشته است که جزو کشورهای صدرنشین در دنیا محسوب می 3815و  182از 

درصد بیشترین  22درصد و گندم با  44ذرت با  میلیون تن غالت وارد کرده که  181میانگین ایران طی یک دهه گذشته ساالنه 

 .ده بودندمیزان واردات را به خود اختصاص دا

کیلوگرم  972این دانه با مصرف سرانه : های صنایع غذایی ایران با اشاره به مصرف باالی گندم در ایران گفت دبیرکل کانون انجمن

درصد از کالری و نیمی از پروتئین مورد نیاز  12تا  42طور میانگین  در سال، سهمی مهم در تامین غذای مردم ایران و گندم به

 .کند امین میایرانیان را ت

 جایگزین و برکت الهی در فرهنگ ایرانی نان، غذای بی

وی با تاکید بر اینکه نان به عنوان غذای اصلی ایرانیان جایگزینی ندارد و در این فرهنگ به عنوان برکت الهی و مقدس شناخته 

افزایش جمعیت، ما تا   بینی ه ایرانیان و پیشرسد و با توجه به ذائق درصد از گندم در ایران به مصرف خبازی می 73: شود، افزود می

 .میلیون تن گندم نیاز خواهیم داشت 32یک دهه دیگر ساالنه به

در یک دهه گذشته سطح زیر کشت گندم کاهش داشته است، این درحالی : عضو هیات رییسه اتاق ایران و روسیه اظهار داشت

میلیون  385سال گذشته،  92با این حال میانگین واردات گندم در . دارددرصد از کل تولید غالت به گندم تعلق  12است که حدود 

 .میلیارد دالر گندم وارد کشور شد 3رخ داد که بیش از  9212از نظر ارزش در سال  تن بوده و بیشترین میزان واردات گندم ایران 

دریای سیاه با اشاره به بهبود تولید داخل های روغنی کشورهای حوزه  وی در بیست و دومین کنفرانس بین المللی غالت و دانه

به این . شود این روند در سال آینده نیز ادامه یابد بینی می در سال جاری ایران توانسته به خودکفایی گندم برسد که پیش: گفت

 .ترتیب کشور ما نیازی به واردات گندم جز برای اختالط و جبران گلوتن گندم داخلی نخواهد داشت

 میلیون تن آرد را داراست 32تولید  ایران ظرفیت

رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران در بخشی دیگر از سخنرانی خود در جمع کارشناسان مطرح دعوت شده به 

ش به ا عراق بزرگترین مشتری آرد در جهان است و نیاز ساالنه: های بازار صادرات آرد ایران گفت این کنفرانس با اشاره به موقعیت

 522کند و افغانستان نیز با نیاز ساالنه به واردات  بیش از یک میلیون تن آرد را از کشورهای همسایه و خصوصا از ترکیه وارد می

در واقع فرصت مناسبی در عبور موقت . هزار تن آرد دومین واردکننده آرد در دنیاست که هر دو در همسایگی ایران قرار دارند

 .گذاران خارجی وجود دارد رات آرد به این بازارها با استفاده از ظرفیت کارخانجات آردسازی برای سرمایهگندم به ایران و صاد
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میلیون تن در سال است که   32کارخانه آرد با ظرفیت تولید ساالنه بیش از  291این در حالی است که ایران دارای : او اضافه کرد

 .شود مصرف می میلیون تن آن در تولید نان و بخش صنعت 9381

 9871پس از گندم، جو با بیش از : های صنایع غذایی ایران در خصوص میزان تولید جو در ایران نیز گفت دبیرکل کانون انجمن

 .شود ای از آن در خوراک دام استفاده می میلیون هکتار سطح زیر کشت بیشترین میزان کاشت غالت را داراست که سهم عمده

درصدی از مجموع تولید غالت ایران را به خود  95میلیون تن رسید و جو سهم  283میالدی تولید جو به  3291در سال : وی افزود

 .اختصاص داده است

کمتر  9214ایران در سال : زرگران در این کنفرانس که در شهر مسکوی روسیه برگزار شد با اشاره به تولید ذرت در ایران نیز گفت

البته در طول یک دهه گذشته تولید ذرت نزولی . کمتر بوده است 9212درصد از سال  92کرد که میلیون تن ذرت تولید  981 از 

 .درصد از تولید غالت ایران به ذرت اختصاص دارد1درصد کاهش داشته است و تنها  97بوده و در حدود 

ست که نیاز ایران به ذرت افزایش یافته به گفته عضو هیات رییسه اتاق ایران و روسیه، کاهش میزان تولید ذرت در حالی رخ داده ا

میلیون تن رسیده است تا جایی که سال گذشته میزان  5میلیون تن به حدود  3سال گذشته مصرف ذرت از حدود  92و طی 

بر بودن تولید ذرت، سیاست ما در حال حاضر تامین ذرت  این در حالی است که به دلیل آب. میلیون تن رسید 1واردات ذرت به 

 .د نیاز کشور از طریق واردات استمور

 های اقتصاد مقاومتی، چراغ راه تولید و تجارت در حوزه کشاورزی سیاست 

های روغنی اختصاص داشت در خصوص  رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران در این کنفرانس که به غالت و دانه

البته . میلیون تن وجود دارد 481 واحد روغنکشی با ظرفیت تولید  12در ایران حدود : های ایران در تولید روغن گفت ظرفیت

کند که  میلیون تن است و این کشور بیش از یک میلیون تن روغن خام گیاهی وارد می 281ظرفیت تصفیه ساالنه روغن بیش از 

 .معادل یک سوم از ارزش واردات مواد اولیه غذایی ایران را به خود اختصاص داده است

کارخانه تصفیه  22درصد از کل روغن مصرفی توسط  12گیلوگرم در سال است که  95اشاره به اینکه مصرف سرانه روغن  وی با

های اقتصاد مقاومتی که  درصد از روغن مصرفی تا سال گذشته وارداتی بود، اما مطابق با سیاست 12بیش از : شود، اضافه کرد می

تولید و تجارت در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی در کشور ماست، تصمیم گرفته شد تا  ای و همچنین های توسعه چراغ راه برنامه

  در واقع توصیه اینجانب به شرکت. کشی در داخل ایران صورت بگیرد های روغنی و انجام روغن تامین این کاال از طریق واردات دانه

چرا که سیاستی است که ایران . های روغنی باشند ادرات دانهو بازرگانان خارجی عالقمند آن است که به جای روغن خام به فکر ص

 .کند هم از آن استقبال می

درصد از کل  72میلیون تن  981واردات سویا با : های روغنی نیز گفت های صنایع غذایی ایران درباره دانه دبیرکل کانون انجمن

های روغنی  بگردان در جایگاه دوم و دانه کنجد در جایگاه سوم دانههای افتا گیرد و واردات دانه های روغنی را در بر می واردات دانه

چنین امکانات  اما با توجه به مصرف کنجاله سویا در رژیم غذایی دام و طیور و صنایع دامپروری ایران و هم. وارداتی قرار دارند

 .ها بیشتر است روغنکشی صنایع ما، استقبال از واردات دانه سویا از دیگر دانه

7141b2a14c5c54=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http 
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 اقتصاد محصوالت
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 اقلیم و منابع طبیعی

 آیانا - 13۶۱تیر  2۶: تاریخ

  هکتار کانون گرد و غبار مدیریت شدهکتار کانون گرد و غبار مدیریت شد106106
هکتار از کانون های گرد و غبار در استان تهران عملیات  712تا کنون در : مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران گفت

 .بیابان زدایی انجام شده است

ان علی کیان در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، با اشاره به اینکه بخش غربی شهرستان مالرد در استان تهر

هزار هکتار عملیات  95در شهرستان ورامین نیز از سال های گذشته تا کنون بیش از : از کانون های اصلی گرد و غبار است افزود

 .بیابان زدایی و مدیریت گرد و غبار انجام شده است

 .یت و احیا داردهزار هکتار اراضی بیابانی استان تهران شناسایی شده است که نیاز به تثب 921در مجموع   :وی گفت 

اعتبارات برای اجرای طرح های بیابان زدایی و مدیریت گرد و غبار کافی : مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران افزود 

 .نبوده است و سال گذشته بخش زیادی از طرح ها با مشارکت دیگر دستگاه های دولتی و غیر دولتی اجرا شده است

درصد  5درصد است در حالی که این عدد در میانگین کشوری حدود  4جنگل در استان تهران حدود سرانه : کیان تصریح کرد 

سهم سرانه جنگل در استان تهران نصف میانگین کشوری است بنابراین توسعه فضای سبز جنگل کاری اهمیت : وی گفت .است

طرح جنگل کاری دامنه جنوبی البرز را از مهمترین مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران اجرای  .بسیار زیادی دارد

هکتار از این عرصه ها جنگل کاری شده و برای  3122در سال های گذشته : طرحهای توسعه جنگل در استان دانست و افزود

 .هزار هکتار در برنامه پیش بینی شده است 2امسال نیز 

لیارد تومان است که اگر اعتبار تخصیص پیدا کند عملیات جنگل می 22میزان اعتبار پیش بینی شده برای امسال : کیان گفت 

 .کاری اجرا خواهد شد

/news/fa/ir.iana.www//:http23214/712D%-1%57%DA 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - 13۶۱شهریور  2۶: تاریخ

  ......پر بارانی در راه نیستپر بارانی در راه نیستپاییز پاییز 
اند، این نگاه  رو بوده بخش بوده و با ترسالی روبه وضعیت بارش رضایت 14-11های کشور در سال آبی  از آنجا که در برخی از استان

شرایط سال گذشته تداوم داشته و حتی بهتر هم باشد اما شاهرخ فاتح، رئیس  11-11خوشبینانه وجود داشت که در سال آبی 

ها با تاخیر آغاز  پاییز پر بارانی در راه نیست و بارش»: ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی تاکید کرد مرکز

 «.شوند می

به گفته او، پاییز . های پاییز امسال را تشریح کرد رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی، روند بارش

سو و نزدیک شدن به فصل پاییز از سوی دیگر سبب شده که  سالی و کاهش منابع آبی در کشور از یکخشک  .پربارانی در راه نیست

-11های کشور در سال آبی  ها و بهبود وضعیت آب داشته باشند واز آنجا که در برخی از استان مردم چشم امید به افزایش بارندگی

شرایط  11-11اند، این نگاه خوشبینانه وجود داشت که در سال آبی  رو بوده بخش بوده و با ترسالی روبه وضعیت بارش رضایت 14

سال گذشته تداوم داشته و حتی بهتر هم باشد اما شاهرخ فاتح، رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی 

 «.شوند ها با تاخیر آغاز می پاییز پر بارانی در راه نیست و بارش»: تاکید کرد

تا نیمه  14-11در سال آبی »: ها پرداخت و گفت های کشور و استان به تشریح وضعیت بارندگی« فرهیختگان»وگو با  گفتاو در 

دهد و درواقع  درصد کاهش نشان می 987میلیمتر بود که نسبت به بلندمدت  323ها در کل کشور حدود  شهریور مجموع بارندگی

 «.اری برای مجموعه کشور نامطلوب نیستتوان گفت که خوشبختانه وضعیت سال آبی ج می

های  این کاهش در استان»: ها کاهش زیادی داشته است، افزود ها میزان بارندگی با این وجود، او با اشاره به اینکه در برخی از استان

 «.استدرصد بوده  33درصد و فارس  37درصد، اصفهان  24درصد، خراسان جنوبی  25درصد، سیستان و بلوچستان  44یزد 

های ایالم،  میزان بارندگی در استان»: رو بودیم، ادامه داد ها هم با افزایش بارندگی روبه فاتح با تاکید بر اینکه در برخی از استان

 «.درصد بوده است 24و  42، 41، 12کرمانشاه، لرستان و همدان به ترتیب 

 بهبود وضعیت

دهد که در مقایسه با سال آبی  ها نشان می بررسی»: شناسی یادآور شدرئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هوا

هایی  ها در کل کشور را داریم که البته در همین مقایسه با سال گذشته نیز استان درصدی بارندگی 95گذشته، خوشبختانه افزایش 

 «.رو هستند درصدی روبه 93و  91، 49مانند یزد، خراسان جنوبی و اصفهان با کاهش 

 ایط دمایی کشورشر

در تیرماه سال جاری و در مقایسه با شرایط دمایی بلندمدت تیرماه »: فاتح درباره وضعیت دمایی کشور طی دو ماه اخیر گفت

ای  گونه گراد متغیر بود به درجه سانتی 984تا  983ها بودیم که این افزایش بین  ها، شاهد افزایش دما در همه استان هریک از استان

 .گراد منجر شد درجه سانتی 281کل کشور به افزایشی حدود که برای 

تر بودن مرداد امسال نسبت به  ها شاهد گرم ای بود که در اکثر استان گونه در ادامه و طی ماه مرداد نیز شرایط دمایی کشور به

ربایجان شرقی، بوشهر، زنجان و های آذربایجان غربی، آذ ویژه در استان شرایط طبیعی مرداد آنها بودیم که این افزایش دما به

تر بود که  گراد از شرایط طبیعی و بلندمدت مرداد ماه خود گرم درجه سانتی 282مجموعه کشور نیز حدود . خوزستان مشهود بود

 «.دشو های مختلف و فشار بیشتر بر منابع آبی کشور می این افزایش دما باعث افزایش تبخیر و تعرق و افزایش نیاز آبی در کاربری

 بررسی خشکسالی هواشناسی در کشور
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طور مستمر و پیوسته و از دو منظر  فاتح در ادامه به شرایط خشکسالی هواشناسی در کشور اشاره کرد و با بیان اینکه این شرایط به

غربی مانند  های مدت استان های کوتاه برمبنای شاخص»: شود، افزود مدت و بلندمدت توسط سازمان هواشناسی کشور رصد می کوتاه

ایالم، کرمانشاه، لرستان و همدان درگیر پدیده خشکسالی نبوده و حتی در مناطقی از آنها درجاتی از ترسالی خفیف و متوسط هم 

مدت، بسیاری از مناطق  در مقابل و برمبنای همین شاخص پایش خشکسالی هواشناسی کوتاه»: او ادامه داد«.شود مشاهده می

های یزد، کرمان، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، فارس،  شور ازجمله استانمرکزی، شرقی و جنوبی ک

بررسی درصد «.های خفیف تا متوسط هستند خراسان جنوبی، خراسان رضوی، قم، تهران و مازندران درگیر درجاتی از خشکسالی

درصد از مساحت کشور در وضعیت  41ن است که حدود مدت درمجموع کشور حاکی از آ های کوتاه مساحت تحت تاثیر خشکسالی

درصد از مساحت کشور در شرایط ترسالی  1مدت و حدود  درصد از مساحت کشور در شرایط خشکسالی کوتاه 43طبیعی، حدود 

از طرف دیگر بررسی شرایط »: رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی تاکید کرد.مدت هستند کوتاه

های انباشته شده قبلی در بسیاری از مناطق کشور است که  لندمدت خشکسالی هواشناسی در کشور حاکی از ماندگاری خشکسالیب

که  طوری مدت شرایط مطلوب بارندگی و دما و تبخیر و تعرق در کشور است به برای جبران آن، نیاز به ماندگاری طوالنی

 «.های انباشته شده چندین ساله را نخواهد داد ی طی یک یا دوسال، کفاف کمبودهای مناسب این پارامترهای آب و هوای وضعیت

توان گفت که هیچ استانی در  طوری که می های خشک در بسیاری از مناطق کشور است به دهنده پایداری گستره مطالعات نشان

تر و تا حد  برخی از مناطق کشور شدیدکشور وجود ندارد که شامل درجاتی از خشکسالی بلندمدت نباشد اگرچه این شرایط در 

های بلندمدت نیز در  بررسی درصد مساحت تحت تاثیر خشکسالی»: او ادامه داد. شوند های بسیار شدید نیز مشاهده می خشکسالی

درصد از مساحت کشور در شرایط  73درصد از مساحت کشور در وضعیت طبیعی، حدود  34مجموع کشور حاکی است که حدود 

 «.بلندمدت و حدود چهار درصد از مساحت کشور در شرایط ترسالی بلندمدت هستند خشکسالی

 گویند ها چه می بینی پیش

های  شناسی و بر مبنای خروجی مدل شده در پژوهشکده اقلیم براساس مطالعات انجام»: تاکید کرد 9211فاتح درباره پاییز سال 

 32تا  92بر آن در برخی مناطق کشور نیز با کمبود  آغاز شده و عالوه با تاخیر 11های پاییز  بینی فصلی، بارش مختلف پیش

 «.درصدی نسبت به شرایط بلندمدت و مورد انتظار همراه است

های دیم خیز نظیر کرمانشاه،  در برخی استان)افتد  های کشور در پاییز اتفاق می درصد از بارش 31بنابراین با توجه به اینکه حدود 

تواند  و هرگونه اختالل در دریافت این مقدار می( رسد درصد هم می 22وزستان و بوشهر این عدد به بیش از همدان، لرستان، خ

باید مسئوالن و ( حتی با نگاه خوشبینانه به زمستان و بهار آینده)مجموع بارش ساالنه را با مشکل جدی مواجه سازد 

های مختلف اعم از کشاورزی، صنعت و شرب  ف مردم در بخشاندرکاران مدیریت منابع آب کشور و همچنین آحاد مختل دست

 .نسبت به این موضوع حساس باشند

/news/fa/ir.iana.www//:http24422D%/1%D%BE5%A7%D 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - 13۶۱شهریور  2۶: تاریخ

  بارندگی در کشوربارندگی در کشورافزایش افزایش 
متر بارندگی در سطح کشور طی هفته گذشته ثبت  میلی 3های نیمه شمالی در روزهای اخیر،  با ورود سامانه بارشی به برخی استان

های آبریز اصلی کشور،  سنجی شرکت مدیریت منابع آب ایران از حوضه های باران گزارش ایسنا، بر اساس اطالعات ایستگاه به.شد

شهریور ماه جاری نیز  91های کشور از اول مهر تا پایان  حجم بارش.متر رسیده است میلی 321میزان بارش کشور تا دیروز به 

های مشابه  گفتنی است این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره.رمکعب رسیده استمیلیون مت 575میلیارد و  212معادل 

درصد افزایش نشان  32( متر میلی 914)درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته  3( متر میلی 342)درازمدت 

 دهد می

/news/fa/ir.anai.www//:http24439D%/5%A7% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - 13۶۱شهریور  21: تاریخ

  بالیت، بالی شمشادهای سبز گیالنبالیت، بالی شمشادهای سبز گیالن
 مدیر تحقیقات و نوآوری شرکت سهامی جنگل شفارود -بهروز کرمدوست مریان 

های گیالن، درختی  های نادر و همیشه سبز جنگل یکی از گونه Buxaceaeاز تیره  Buxus-hyrcanaگونه شمشاد با نام علمی 

به  pychnosنام علمی آن از واژه یونانی . گرما دوست و سایه پسند بوده وطالب آب و هوای بحری بومی ناحیه رویشی خزری است

متری از سطح دریا  422تا  32ارتفاع  بهترین رویشگاه آن در. معنای انبوه گرفته شده و آن به دلیل تراکم و فشردگی چوب است

است درختان شمشاد اکثراً به صورت متراکم و انبوه بیشتر به صورت خالص  متری نیز مشاهده شده 9322قرار دارد، ولی تا ارتفاع 

ایجاد  شوند، انبوهی شمشاد گاه به حدی است که عبور و مرور را مشکل ساخته و پناهگاه خوبی نیز برای حیات وحش مشاهده می

در صورت از بین رفتن این درختان . آیند ها محل امنی برای زندگی و زاد و ولد جانوران و پرندگان به حساب می کند و این مکان می

های اخیر، این گونه موقعیت  افتد با توجه به تغییرات آب وهوای ایجاد شده طی سال همیشه سبز، حیات جانوران نیز به خطر می

 .توان از آن به عنوان گونه در معرض تهدید یاد نمود های گیالن پیدا کرده به طوری که می م جنگلحساسی در اکوسیست

آسیب پذیر بودن این گونه و تخریب در ارتفاعات پایین و همچنین ناسازگاری با ارتفاع باالتر شمشاد را با محدودیت رویشگاهی 

 .کند  ین گونه را دو چندان میمواجه ساخته و به همین لحاظ اهمیت حفاظت و حمایت از ا

 ( :بیولوژی بیماری)زیست شناسی 

های آستارا و تالش نخستین  های شمشاد جنگل رویشگاه. است های شمشاد گیالن افتاده به جان رویشگاه 51این بیماری از سال 

بالیت در طول سه سال به  –است  ای که از ترکیه و آذربایجان وارد کشورمان شده اند، مهمان ناخوانده میزبان این بیماری بوده

های گیالن  ها و پرندگان و حشرات در نوار شمالی جنگل دام ، حرکت ماشین –وانات ، انسان تدریج از طریق باد و باران حی

است بیماری بالیت یا آتشک در شمشاد  های مازندران و گلستان هم دیده شده که رد و پای آن در جنگل گسترش یافته به طوری

Box wood Blight های اخیر در بسیاری از کشور های اروپایی  طی سال های مخرب و بسیار خطرناکی است که از جمله بیماری

است  ها ی شمشاد شده امریکایی و آسیایی و اخیراًدر ایران روی این گونه مشاهد شده و سبب خزان ویا از بین رفتن سریع توده –

که به عنوان عامل محزب درختان شمشاد معرفی شده  calonectria pseudonaviculataعواملی بیماری ، قارچی به نام علمی 

تواند بدون  شود و می بیماری از طریق روزنه های برگ وارد درختان می. میزبان این قارچ منحصراً گیاهان شمشاد هستند.است 

ای و زرد  های قهوه کهاین موجود زنده به تدریج باعث چروکیدگی و ایجاد ل. میزبان پنج تا هفت سال در خاک و الشبرگ زنده بماند

روز سبب خشک شدن آن می شود، توسعه بیماری سبب  7تا  92در برگ گیاه شده و در صورت باال بودن رطوبت نسبی در طول 

شود که این حالت معموالً از  ها و درختان شمشاد می ها، درختچه ها و خزان یکنواخت نهال ایجاد حالت سوختگی، ریزش برگ

رود و در آخرین مرحله سبب سر خشکیدگی در گیاه شده و استمرار  وع و به سمت تاج درخت پیش میقسمت تحتانی گیاه شر

این خشکیدگی در تمام مراحل زیستی این گونه از نهال تا . شود بیماری در چند سال متوالی منجر به خشکیدگی کامل آنها می

دن رویشگاه شمشاد و مطرح بودن آن به عنوان یک گونه شود و این در حالی است که به علت محدود بو درختان مسن دیده می

 .تواند سبب مرگ و انقراض نسل آن شود نادر و در حال نابودی، بیماری می

 :نحوه اجرای اقدمات پیشگیری و کنترل بیماری

اهی های گیالن دارای پوشش گی هزارهکتار از مناطق حفاظت شده جنگل 93بر اساس مشاهدات و اطالعات صحرایی حدود 

هکتار مربوط به طرح  222شمشاد است که تقریبا نیمی از آن به بیماری بالیت مبتال شده است که از این مقدار چیزی در حدود 
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 1هکتار از  312های به عمل آمده فقط  طبق بررسی. تحت مدیریت شرکت شفارود است( سمنده کیش )جنگلداری گیسوم یک 

های گیالن خالی از سکنه بوده و قابلیت اجرای طرح مطالعاتی و مقابله را دارد و بقیه  هزار هکتار رویشگاه شمشاد آلوده جنگل

در صورت سمپاشی یا سوزاندن برای . ها قرار دارد های مناطق حفاظت شده در حاشیه روستاها و در نزدیکی رود خانه رویشگاه

کارشناسی انجام شده برای کنترل و مهار بیماری  طبق محاسبات. ساکنان و محیط زیست این مناطق مشکالتی ایجاد خواهد شد

شرایط حادث شده . میلیارد تومان بودجه نیاز است 31های شمشاد گیالن به صورت پیشنهادی باالی  هزار هکتار جنگل 1در سطح 

هایی را در  های شمشاد و روند روبه رشد و گسترش بیماری بالیت در آن از نظر سرعت، شدت و وسعت آلودگی، نگرانی در توده

گیری  هر گونه تصمیم. است  های زیست محیطی و غیره ایجاد کرده علمی و تحقیقاتی و تشکل –های اجرایی  دستگاه –ها  سازمان

ریزی ملی همه متولیان دست اندرکار محیط زیست طبیعی را  در جهت کنترل و در مان جنگل کار آسانی نبوده عزم و برنامه

های ناحیه رویشی خزری نیاز به حفاظت ویژه  و میراث جنگل( بومی)کانی به عنوان یک گونه آندمیکطلبد، زیرا شمشاد هیر می

های کلی در جهت پیشگیری از توسعه  است که شاید نیاز به انجام دخالت داشته و اکنون تغییراتی در بدنه این توده ایجاد شده

ه سرعت انتشار بیماری و مکانسیم اثر آن انجام مطالعات همه جانبه بیماری و کنترل آن باشد؛ لیکن با توجه به محدودیت رویشگا

در جهت جلوگیری از رشد بیماری در فرصت محدود نیاز به استفاده از امکانات، پتانسیل و توان کارشناسی محققین و مسئولین 

آلوده در گیالن به منظور اثر بخشی  با توجه به وضعیت مناطق. اجرایی با تامین اعتبارات الزم و حضور همه جانبه در عرصه است

 .شود بندی کلی به شرح زیر تقسیم بندی می طبقه 4عملیات پیشگیری و کنترل بیماری، مناطق آلوده به صورت 

 (:فاقد آلودگی ) با شدت آلودگی صفر  - 1طبقه 

عالئم بیماری در آنها مشاهده  مناطقی است که فاقد هر گونه آلودگی به بیماری بوده و یا حداقل طبق مشاهدات انجام شده

ای و دقیق  ولی در مجاورت نزدیکترین کانون آلودگی قرار دارند در این حالت بهترین اقدام پایش بیماری به طور دوره. است نشده

شاهده گیری و به محض م خواهد بود تا با مشاهده اولین عالئم بیماری در کوتاه ترین زمان ممکن نسبت به هر گونه اقدامی تصمیم

 .اولین عالئم بیماری نسبت به مهار آن اقدام شود 

 (:درصد  ۲0تا  1) با شدت آلودگی بین  – ۲طبقه 

ها در حال فعالیت است و یا  مناطقی که جدیداً به بیماری آلوده شده و عامل بیماری زا روی پوشش کف جنگل بر روی نهال

در پوشش کف جنگل تا ارتفاع حدود یک و نیم متری از کف باال آمده و توده های شمشاد واقع  ها و نهال بیماری عالوه بر نو نهال

های آلوده  برای حذف نهال. های آلوده در منطقه است در این شرایط بهترین روش حذف و امحاء تمام نهال. نیز به صورت انبوه است

 :شود هایی زیر توصیه می با در نظر گرفتن موقعیت و شرایط منطقه آلوده یکی از روش

ها را از خاک بیرون آورده در در همان مکان دپو و سپس آنها را آتش زد، در  ها با استفاده از شعله افکن، تمام نهال سوزانیدن نهال

با استفاده . های آلوده را ضد عفونی کرد مناطقی که امکان استفاده از شعله افکن وجود ندارد با آب اکسیژنه همراه با آب مقطر نهال

آوری و سپس آنها را در یک محل تخلیه و معدوم  های آلوده باقی مانده روی خاک را جمع های مکنده برگ، تمام برگ دستگاهاز 

 .های شمشاد آلوده به بیماری قطع و با سوزاندن آنها منبع آلودگی را حذف کرد ها و درختچه نهال. کرد

 ( :درصد 03تا  ۲2) با شدت آلودگی بین  – 0طبقه 

در . زنی متناوب قرار دارند که بیماری تمام یا قسمت اعظم رویشگاه شمشاد را فرا گرفته و در حالت خزان کلی و جوانه مناطقی

های الزم  چینین حالتی بایستی نسبت به محصور نمودن کامل قطعات و به کارگیری قرقبان در هر پارسل آلوده و انجام مراقبت

 .ر دستور کار قرار گیردبرای جلوگیری از هر گونه تردد باید د
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 (:درصد  03) با شدت آلودگی بیش از  – 4طبقه 

 .است در این حالت الزم است مناطقی که شمشاد در آن اکثراً خشک و در حال زوال است و آثار زادآوری در آن به حداقل رسیده

 .دهای بهداشتی همراه پوست کنی و ضد عفونی مقطوعات اقدام شو نسبت به انجام برش: الف

 .مازاد مقطوعات در یک نقطه جمع آوری و نسبت به امحاء آنها اقدام شود: ب

 .نسبت به قرق و محصور سازی منطقه اقدام شود: ج

 :نتیجه گیری و پیشنهادات

سال  92ای برای کنترل آن اندیشیده نشود، دست کم تا  الزم به ذکر است چنانچه روند گسترش بیماری بالیت ادامه یابد و چاره

به نظر می رسد بالی زردی که به جان شمشاد های سبز . های شمشاد از بین خواهد رفت درصد رویشگاه 52یگر نز دیک به د

های مدخل هنوز آنگونه که باید از سوی مسئولین کشوری جدی گرفته  های منابع سازمان گیالن افتاده با وجود درک محدودیت

همچنین تدوین برنامه مشخصی از گسترش این بیماری جلوگیری شود تا در آینده نه  است؛ اما شایسته است با اقدام موثر و نشده

 .های هیرکانی نباشیم ها در جنگل چندان دور شاهد از بین رفتن این گونه در خطر انقراض و میراث گرانب

/news/fa/ir.iana.www//:http24425D%/5%A5%D1% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - 13۶۱شهریور  1۹: تاریخ

درصدی درصدی   8686افزایش افزایش / / جویی آبجویی آب  درصدی تولید کشاورزان حوضه آبریز دریاچه ارومیه با وجود صرفهدرصدی تولید کشاورزان حوضه آبریز دریاچه ارومیه با وجود صرفه  7474افزایش افزایش 

  وسعت دریاچه ارومیه نسبت به سال گذشتهوسعت دریاچه ارومیه نسبت به سال گذشته
مجبور است دریاچه را احیاء کند، زیرا هزینه احیاء حدود شش تا هفت میلیارد دالر است،  نظر من هر دولتی که بر سر کار بیاید به

اما هزینه خشک شدن دریاچه بیش از یک هزار میلیارد دالر است، زیرا جابجایی شهرهایی مانند ارومیه و تبریز با این مبلغ 

 .پذیر نیست امکان

امروز سه شنبه ازسوی عیسی کالنتری دبیر ستاد احیاء دریاچه ارومیه اسناد فائو در پروژه ستاد احیاء دریاچه ارومیه 

  .و ناکوزی رئیس دفتر نمایندگی فائو درایران در دانشگاه صنعتی شریف به امضا رسید

به گزارش خبرنگار ایانا، مراسم امضا با حضور عیسی کالنتری، مشاور رئیس جمهوری در امور آب و دبیر و مجری ستاد احیای 

دریاچه ارومیه، مسعود تجریشی مدیر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، کوبایاشی سفیر ژاپن در ایران، آکیرا نوروتا 

 . وکی هوشی دبیر دوم سفارت ژاپن و ناکوزی رئیس دفتر نمایندگی فائو در ایران برگزار شددبیر اول سفارت ژاپن، ناز

مبلغ کمک فائو در این اسناد سه میلیون : عیسی کالنتری دبیر ستاد احیاء دریاچه ارومیه در این مراسم درباره مفاد این اسناد گفت

 . سال تعیین شده است 4هزار دالر است و مدت اجرای پروژه  522و 

دولت ایران در اجرای این : یز توضیح دادمسعود تجریشی نیز در خصوص هزینه ای که دولت روحانی در مقابل آورده دولت ژاپن ن 

 . پروژه همراه متخصصین فائو خواهد بود و هزینه های مربوط به متخصصین داخل و مدیریت جامع پروژه را تامین خواهیم کرد

توسعه سیستم پیشرفته مصرف آب برای کل حوضه دریاچه ارومیه ، مدیریت خشک سالی مبتنی بر مدیریت ریسک و : وی افزود

واجهه با آن،اجرای برنامه های اجتماعی، اقتصادی در راستای معیشت جایگزین پایدار و با دوام برای کشاورزی در حوضه آبریز با م

 . هدف حفظ منابع آبی و در آمد کافی برای جوامع محلی، برخی از اهداف این پروژه است

 احیای دریاچه ارومیه حتمی است

آنهایی که می گویند دریاچه احیاء نمی : که دریاچه ارومیه در واقعیت قابلیت احیا دارد؛ گفتدر این نشست کالنتری در خصوص این

شود تخصص ندارند؛ وضعیت دریاچه نشان داده است پیش بینی ستاد احیاء و دانشگاه شریف مبنی بر قابلیت احیای دریاچه 

 .مق آن نیز اضافه شده استصحیح بوده و در این مدت نه تنها وضعیت دریاچه تثبیت شد، بلکه به ع

سانتی متر بر عمق دریاچه اضافه شد چون آب ورودی به دریاچه این قابلیت را  91امسال نسبت به سال گذشته حدود : وی افزود

داشت که نمک ها را حل کند که با این کار به عمق اضافه شد، این نشان می دهد دریاچه پتانسیل احیا شدن را دارد، اما به شرطی 

 .روند احیا ادامه و سرمایه گذاری ها تداوم یابد که

به  9423کیلومتر مربع است که قرار است تا سال  122اکنون مساحت دریاچه دو هزار و : دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه افزود

 .سرمایه گذاری ها است میلیارد متر مکعب آب برسد که الزمه آن تداوم روند احیاء و 91کیلومتر با حددو  322وسعت چهار هزار و 

میلیارد  7تا  1به نظر من هر دولتی که بر سر کار بیاید مجبور است دریاچه را احیاء کند، زیرا هزینه احیاء حدود : وی تاکید کرد

ن دالر است، اما هزینه خشک شدن دریاچه بیش از یک هزار میلیارد دالر است زیرا جابجایی شهرهایی مانند ارومیه و تبریز با ای

درصد منابع مالی احیای دریاچه تامین شد،  12سال گذشته حدود : دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه گفت.مبلغ امکان پذیر نیست

 .میلیارد تومان است تامین شده است 322اما امسال تاکنون فقط منابعی از آب های مرزی که حدود 

 .میلیون دالر است که دولت باید تامین کند 122تومان یعنی حدود میلیارد  122اعتبار امسال برای احیاء هزار و : وی افزود
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 درصدی وسعت دریاچه ارومیه نسبت به سال گذشته 43افزایش 

درصد آب بیشتر دارد و وسعت آن  383دریاچه ارومیه امسال نسبت به سال گذشته بیش از : دبیر ستاد احیاء دریاچه ارومیه گفت

سال پیش است که امیدواریم با تداوم عملیات احیاء و برنامه  4نون تقریبا آب دریاچه مشابه درصد بیشتر شده است، اک 42حدود 

 .سال آینده شاهد احیاء دریاچه باشم 5هایی که دانشگاه شریف با همکاری سایر دانشگاه ها انجام داده تا 

سال آینده در زمینه مسائل اجتماعی حوضه  4تا  این کشور براساس اسناد امضا شده امروز: وی با قدردانی از دولت ژاپن ادامه داد

 .آبریز دریاچه و پایداری آن به ما کمک می کند

از نماینده سازمان فائو در تهران تشکرمی : کالنتری همچنین با تشکر از سازمان فائو در راستای کمک به احیاء دریاچه ارومیه گفت

 .خشکسالی تالش می کند کنم چون این سازمان در خصوص معیشت جایگزین و مدیریت

واحد درصد از آب رودخانه زرینه رود که  91حدود : کالنتری در خصوص صرفه جویی آب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه توضیح داد

درصد از آب دریاچه ارومیه را تامین می کند کم کردیم که با این کار نه تنها درآمد کشاورزان کم نشد، بلکه بررسی ها نشان  12

چون در آن منطقه آب به شدت هدر داده می : دبیر ستاد احیاء دریاچه ارومیه ادامه داد.درصد افزایش تولید داشتند 95هد می د

 41واحد تبخیر و تعریق آب مصرف می کنند یعنی حدود  984ضریب تبخیر و تعریق که باید آبیاری کنند  285شود و به جای 

 .خود کاهش محصول را به دنبال دارد درصد آب اضافه مصرف می شود که این مسئله

بر این اساس در جاهایی که صرف جویی آب : کالنتری درخصوص معیشت جایگزین کشاورزان در حوضه آبریز دریاچه ارومیه گفت

موجب کاهش درآمد شود، معیشت جایگزین اعمال می شود و ما معتقدیم شاید اصال نیازی به معیشت جایگزین نباشد، اما اگر الزم 

 .بود حتما اجرا خواهیم کرد

 تداوم همکاری های محیط زیستی فائو با ایران 

 . افتخار دارم که در برنامه امضای اسناد احیای دریاچه ارومیه حضور دارم: رئیس دفتر نمایندگی فائو در ایران نیز گفت

یریت پایدار منابع آب در حوضه آبریز در این پروژه ارائه کمک های فنی مهندسی و روش هایی که منجر به مد: ناکوزی افزود

 . دریاچه ارومیه شود مد نظر است و در نهایت می تواند فرصت مناسبی را برای همکاری ها در این زمینه فراهم کند

همکاری در این پروژه با دانشگاه شریف و ستاد احیای دریاچه ارومیه مساله مهمی است و مباحثی در خصوص حوضه : وی ادامه داد

 . یز دریاچه و بخش های مرتبط مانند بیالن آب حوضه در این همکاری مد نظر استآبخ

بر اساس این اسناد، برای جوامع محلی فعالیت های متعددی در خصوص مقابله با شتاب خشک شدن دریاچه ارومیه : ناکوزی گفت

ایران همچنان همکاری خواهیم داشت  اطمینان می دهم که در خصوص مسائل و مشکالت محیط زیست:وی افزود. انجام می شود

و امیدوارم روابط با دولت ایران با حمایت مالی دولت ژاپن ادامه داشته باشد تا در این تداوم مشکالت محیط زیستی ایران که هدف 

میه ، ملت و امیدوارم این تالش ها منافعی را برای مردم محلی حوضه دریاچه ارو: ناکوزی تاکید کرد. همکاری ما است کاهش یابد

یکی از خروجی های این پروژه موضوع توسعه اقتصادی : رئیس دفتر نمایندگی فائو در ایران گفت. دولت ایران به دنبال داشته باشد

اجتماعی جوامع محلی است که در این راستا هدف کاهش مصرف آب است که کشاورزی پایدار و فعالیت های اجتماعی برخی از 

یک سری تجزیه و تحلیل هایی در خصوص فعالیت های کشاورزی در : وی ادامه داد. شاورزی خواهد بودفعالیت ها ی اقتصاد ک

حوضه دریاچه ارومیه انجام می شود که بیشتر برروی زنجیره ارزش و فعالیت های اجتماعی و کشاورزی خواهد بود تا به کاهش 

یک سری فعالیت ها در خصوص مدیریت خشکسالی و انتقال : ردرئیس دفتر نمایندگی فائو درایران اظهار ک. مصرف آب منجر شود
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بحث و تجزیه و تحلیل در این راستا توسط کارشناسان فائو که در زمینه : وی گفت. فناوری نیز مد نظر است که اجرا می شود

 . شود مشاغل جایگزین، اقتصاد کشاورزی، مدیریت زمین های کشاورزی ، آب و محیط زیست تخصص دارند، انجام می

البته مطالعات ابتدایی را در حوضه دریاچه ارومیه انجام داده : ناکوزی با بیان اینکه برای شروع کار منتظر امضاء اسناد بودیم افزود

 . ایم و اکنون می خواهیم تجزیه و تحلیل های تکمیلی را انجام دهیم

 کمک های ژاپن برای احیا دریاچه ارومیه ادامه دارد 

بیشتر توجه ما در ایران به مسائل محیط زیستی است و در نشست هایی که نخست : شی سفیر ژاپن در ایران گفتهمچنین کوبایا

 . وزیر ژاپن با رییس جمهوری ایران داشت در این خصوص گفت و گو شده است

به کمک نیاز دارد بازدیدی که چندی پیش از دریاچه ارومیه داشتم مشخص شد که این دریاچه همچنان برای احیا : وی افزود

 . بنابراین کمک های دولت ژاپن در خصوص مسائل محیط زیستی ایران و احیاء دریاچه ارومیه همچنان ادامه خواهد داشت

در دولت ژاپن فرایند تامین منابع برای پروژه ها ساالنه است به این معنا که امسال از دولت ژاپن درخواست : کوبایاشی اظهار کرد

 . سال آینده را تخصیص دادند 4و آنها برای سال آینده آنرا تامین می کنند اما برای نجات دریاچه ارومیه اعتبار  اعتبار می کنیم

مساله این نیست که چه فردی سفیر باشد اما همکاری دولت ژاپن با دولت ایران در زمینه مسائل محیط زیستی و : وی تاکید کرد

 .د داشتاحیاء دریاچه ارومیه همچنان ادامه خواه

 پروژه احیای دریاچه به قطع موفق خواهد بود: سفیر ژاپن در ایران

در این نشست کوبایاشی سفیر ژاپن در ایران در مراسم امضای توافق نامه توسعه همکاری پروژه دریاچه ارومیه ضمن عرض تبریک 

امیدوار است : ؛ گفت(فائو)کشاورزی ملل متحد به جهت شروع موفق همکاری بین ستاد احیای دریاچه ارومیه و سازمان خواربار و 

 .در آینده نزدیک نتایج همکاری به احیای دریاچه ارومیه منجر شود

باتوجه به شرایط بحرانی دریاچه ارومیه و بر اساس مذاکرات به عمل آمده . وضعیت دریاچه هنوز ناخوشایند است: کوبایاشی افزود

 285میلیون ین ژاپن معادل  421روحانی رییس جمهوری اسالمی ایران، دولت ژاپن مبلغ   و ABEبین نخست وزیر ژاپن آقای 

اختصاص داده « برنامه جامع برای مدیریت پایدار منابع آب در حوضه دریاچه ارومیه » میلیون دالر برای پروژه فائو تحت عنوان 

دولت . کارهای بلند مدت در حوضه محیطزیست خرسند هستنددو کشور از تداوم روابط و هم: سفیر ژاپن در ایران تاکید کرد. است

برای احیای دریاچه ارومیه  UNDPو پروژهای  JICAژاپن در پروژه های مختلف حفاظت از محیط زیست در ایران از طریق 

یایدریاچه با هم امیدواریم همه این سازمان ها نقش مهمی در احیای دریاچه ارومیه ایفا نمایند و در اح: وی گفت. مشارکت دارد

اما ما به طور قطع امیدواریم که پروژه ها به . احیای دریاچه ارومیه یک شبه محقق نخواهد شد: کوبایاشی افزود. هماهنگ باشند

 /احیای دریاچه و رفاه مردم منطقه برای داشتن زندگی بهتر منجر خواهد شد

/news/fa/ir.iana.www//:http24377D%/5%A7%D1%59%D5%B3%D5 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - 13۶۱شهریور  2۶: تاریخ

  حذف احشام به نفع گیاهان داروییحذف احشام به نفع گیاهان دارویی/ / تغییر رویکردهای مرتعداریتغییر رویکردهای مرتعداری
در گذشته مرتعداری مساوی با چرای دام : کشور گفتها، مراتع و آبخیزداری  معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان جنگل

برداری انسان از طبیعت است؛ به همین دلیل  آمد، در حالی که این رویکرد اشتباه بوده و مرتعداری به مفهوم بهره به حساب می

 .رویکردهای مرتعداری در کشور را اصالح کردیم

در گذشته مرتعداری مساوی : مراتع و آبخیزداری کشور گفت ها، معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان جنگل

برداری انسان از طبیعت  آمد، در حالی که این رویکرد اشتباه بوده و مرتعداری به مفهوم بهره با چرای دام به حساب می

 .است؛ به همین دلیل رویکردهای مرتعداری در کشور را اصالح کردیم

های مرتعداری  ما هنوز در ابتدای راه تغییر رویکرد طرح: خبرنگار ایانا با اعالم این خبر افزود وگو با پرویز گرشاسبی امروز در گفت

های مرتعداری جدید را نیز  ها هستیم؛ البته طرح ها در این زمینه پیشرو هستند و در حال تقویت این طرح بعضی از استان. هستیم

 .ایم با هدف تولید گیاهان دارویی تدوین کرده

وزیر جهاد کشاورزی هم به این نکته تاکید دارد که اگر از مرتعی با گیاهان دارویی درآمد بهتری داریم، این : خاطرنشان کردوی 

ریزی برای خروج دام در  ها درباره نحوه برنامه معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان جنگل.مسئله جایگزین دامداری شود

بنابراین در ابتدا مقایسه . ها حفظ آب و خاک است هدف اصلی سازمان جنگل: کرد جدید، بیان کردهای مرتعداری با روی طرح

 .بردار خواهد شد یا خیر کنیم که آیا تغییر رویکرد طرح از دامداری منجر به حفظ آب و خاک و درآمدزایی برای بهره می

درصد سود  92های مرتع استفاده کند، باید  ان دارویی یا سایر پتانسیلبردار اعم از اینکه از علوفه، گیاه هر بهره: گرشاسبی ادامه داد

برای تغییر . ها نیاز به زمان دارد خالص خود را به دولت بدهد؛ البته این مسائل را باید با ظرافت خاصی پیش برد و اجرای برنامه

 .شیوه معیشتی مردم نیاز به کار فرهنگی آموزشی و الگوسازی داریم

در حال حاضر تمام مراتع : شده، اضافه کرد های مرتعداری اصالح ه به اینکه حدود سه سالی است که شرح خدمات طرحوی با اشار

اند تا بدانیم هر مرتعی چه پتانسیلی دارد زیرا مرتعداری صرفاً به مفهوم تولید علوفه نیست؛ اگر مرتعی پتانسیل تولید  بررسی شده

 .یابد آن به نفع گیاهان دارویی تغییر می گیاهان دارویی دارد، طرح مرتعداری

اگر گیاهان دارویی موجود در عرصه از نوع علفی شامل آنغوزه و : ها یادآور شد معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان جنگل

های  رختان و درختچهشود و اگر د گیرد، احشام به نفع گیاه دارویی از عرصه حذف می کتیرا بود که مورد استفاده دام قرار می

 .دارویی داشته باشیم، نیاز به حذف دام از مراتع نیست

گاهی برخی مراتع برای اکوتوریسم، تولید انرژی بادی یا خورشیدی پتانسیل دارند که متناسب با توان آنها، : گرشاسبی تأکید کرد

های  های زیادی داریم که برای نصب پنل سایتدر خراسان جنوبی و فارس : وی اظهار داشت.شود ریزی الزم انجام می برنامه

 .شود رو نمی اند؛ البته برداشت علوفه در این مناطق هم با مشکل روبه خورشیدی واگذار شده

تنگ سرخ نمونه موفق تغییر کاربری مرتع از دامداری به گیاهان دارویی است و عشایر این منطقه به نفع : گرشاسبی در پایان گفت

 ./اند یی دام خود را از عرصه خارج کردهتولید گیاه دارو

/news/fa/ir.iana.www//:http24251D%/5%D%AA5%BA 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 خبرنگاران جوان - 13۶۱شهریور  18: تاریخ

  دریاچه ارومیه در دو راهی خشکی و بقادریاچه ارومیه در دو راهی خشکی و بقا
 .بی توجه از تمامی نا مالیمات بر بسترزخمیش نمک می پاشد تا صورتش را همچنان سرخ نگه دارددریاچه ارومیه 

سالی یکباره گریبان دریاچه ارومیه را خشک  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروه صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار به گزارش

بی توجهی نسبت به این چاله نمکی موضوع امروز و دیروز نیست زخمی کهنه درزیر بستر نمک آلودش پنهان کرده . نگرفته است

 که با کمی بارندگی التیام می یابد اما مشکل اصلی فقط خشکسالی و کاهش بارندگی است؟

به اهمیت حفظ دریاچه ارومیه برای احیایش پیش قدم شده ودر مصرف آب صرفه جویی می مردم منطقه با آگاهی یافتن نسبت 

برخی از افراد برای اینکه خشک شدن وتبعات آن را هشدار دهند با بطری آب به دریاچه می ریزند یا در مثلها می گویند . کنند

 .گریه کنیم تا با اشکهای ما دریاچه پر شود

ییر الگوی کشت و کاشت یک محصول آنهم فقط برای امرار معاش و استفاده ازتکنیک های نوین آبیاری کشاورزان هم با اصالح و تغ

برخی نیز با کاشت بوته و نهال در حاشیه دریاچه و برای اینکه با تانکرهای .نسبت به احیای دریاچه احساس مسئولیت می کنند

ه به پوشش گیاهی ایجاد کرده آب می دهند تا هر طور شده دریاچه را آبرسانی وارد بیابان ترک خورده حاشیه دریاچه نشوند با دب

 .حفظ کنند چون معتقدند وجود دریاچه بقای آنها و سرزمین آبا و اجدادیشان است

صنعت،تجارت و  رحمان وهاب زاده مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان غربی در گفتگو با خبرنگار

با اشاره به اینکه میزان بارندگی ها در سال جاری تراز آبی دریاچه ارومیه را در   اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروه کشاورزی

ماسه های شنی در آذربایجان غربی مردم این خطه حرکت : گفت8سانتی متر افزایش داده است 42تا ( 14)مقایسه با سال گذشته

مند و معیشت آنها را مختل کرده است همچنین شور شدن آب،بیماریهای تنفسی و گوارشی در زمان وزش بادهای نمکی از  را گله

ست و معیشت وی با بیان اینکه آذربایجان شرقی و غربی از قطبهای مهم کشاورزی در کشور ا.دیگر معضالت مردم این منطقه است

دهی روی محصوالت کشاورزی می نشیند  ریزگردها در زمان گل:مردم این استانها از طریق کشت و کار تامین می شود،تصریح کرد

 .و مانع گرده افشانی و باروری محصوالت شده و نتیجه این امر کاهش محصوالت کشاورزی خواهد بود

مدیریت نامناسب و بی توجهی در سالهای گذشته حاشیه دریاچه را به بیابان و  کانونهای گرد و غبار در اثر:وهاب زاده ادامه داد

بهره برداری غیر اصولی و توسعه :مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان غربی اظهار داشت.کانون ریزگرد تبدیل کرده است

برای حقابه کشاورزی باعث شده تا کشاورزان به  چاههای غیر مجازدر کنار توسعه باغات در مناطق کوهستانی وعدم برنامه ریزی

وهاب زاده یکی از راههای احیا دریاچه ارومیه را مسدود کردن .اجبار از آب چاه استفاده کنند و بالی جان آب های زیر زمینی شوند

دود کردن چاههای غیر در جلسه ای که با شورای حفاظت آب داشتیم استاندار ارومیه بر مس:تمام چاههای غیر مجاز دانست و گفت

مجاز تاکید و دستگاههای مرتبط از جمله سازمان آب را موظف به اجرای اقدامات اساسی در راستای مسدود کردن چاههای غیر 

رفتارهای نادرست ما با محیط زیست باعث شده تا دریاچه ارومیه در شرایط فعلی قرار بگیرد و در این میان :وی افزود.مجاز کرد

 .بسیار موثر خواهد داشت  ه در معیشت،سالمت ،محیط زیست پاک،مباحث استراتژیک و ارتباطات بین المللی نقشاحیای دریاچ

 هکتار از عرصه های طبیعی حاشیه دریاچه ارومیه  2033عملیات احیایی در 

اقتصادی  گروه صنعت،تجارت و کشاورزی مجید موسی زاده مدیر اجرایی پروژه احیای دریاچه ارومیه نیز در گفتگو با خبرنگار

تمام کانونهای  12در سال : اقدامات صورت گرفته برای مقابله با کانونهای گرد و غبار گفت در خصوص باشگاه خبرنگاران جوان

دو موضوع عملیات  مرکز تحقیقاتعاتی شده ایم و با همکاری دانشگاه منابع طبیعی ارومیه و ریزگرد شناسایی و وارد فاز مطال
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شاهد رشد چشمگیر این عملیات  14بیومکانیکی و بیولوژیکی را در استانهای آذربایجان غربی و شرقی پیگیر شدیم و در سال 

طبیعی حاشیه دریاچه ارومیه که پوشش گیاهی خود را  هکتار از عرصه های منابع 1122حدود  14و  12درسال : وی افزود.بودیم

 .از دست داده و به کانون تولیدگرد و غبار تبدیل شده بودندشناسایی و عملیات مقابله با آن اجرایی شده است

شت عملیاتهای احیایی شامل هاللی های آبگیر،فارو و پتینگ که جزعملیات کنترل هرزآب هستند و کا:موسی زاده در ادامه گفت

 .میلیون تومان هزینه شده است 112میلیارد و  1نهال،بوته و بذر هم جز عملیات بیولوژیکی است که اعتباری بالغ بر 

دو سال ازپروژه احیای دریاچه ارومیه می گذرد و در طی این مدت کانونهای تولید گردوغبار در شمال و مرکز : وی تصریح کرد

  .اعتبارات اختصاص یافته شناسایی و احیا کردیماستان آذربایجان غربی را با توجه به 

با استفاده از ایستگاه های سنجش و پایش فرسایش مستقر در کانون های : مدیر اجرایی پروژه احیای دریاچه ارومیه اظهار داشت

 .تولید گرد و غبار در سال آینده می توانیم درصد مقابله با گرد و غبار و میزان فرسایش را بررسی کنیم
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 اقلیم و منابع طبیعی
 ایرنا 1۶/۶6/13۶5 :تاریخ خبر

  درصد اراضی بکر جهان را از بین بردند درصد اراضی بکر جهان را از بین بردند   7676دهه دهه   22انسان ها در انسان ها در 
درصد اراضی بکر جهان را از  1۶سال گذشته، انسان ها  2۶مطالعه محققان استرالیایی نشان می دهد تنها در نتیجه  -ایرنا -تهران

 . بین برده اند و اگر اقدام حفاظتی انجام نشود، وضعیت وخیم تر خواهد شد

ق بکر جهان در دو دهه به گزارش گروه علمی ایرنا از هافینگتون پست، نویسندگان این مطالعه نوشتند کاهش فاجعه بار مناط

 .میلیون مایل مربع و به عبارتی دو برابر مساحت آالسکا است 9837معادل 

درصد از منطقه بکر و دست  22میالدی  9112براساس این گزارش، بیشترین منطقه آسیب دیده آمازون است که از اوایل دهه 

 . بکر از بین رفته است درصد از کل مناطق 94نخورده آن از دست رفته و در آفریقای مرکزی 

منتشر شد، تازه ترین سند دال بر تاثیر اقدام های  Current Biologyاین مطالعه که روز پنجشنبه در مجله کارنت بایولوژی

 . تخریبی انسان بر جهان طبیعی است

متحیرکننده و همسان با انقراض جیمز واتسون رهبر تیم تحقیق و از اساتید دانشگاه کوئینزلند استرالیا یافته های این تحقیق را 

سرزمین . زمانی که آخرین نمونه جمعیت یک گونه از بین می رود، یعنی آن گونه منقرض شده است: گونه ها توصیف کرد و گفت

 . های بکر هم همین طور است اگر از بین بروند، به معنی انقراض یک سیستم تحول یافته در مدت چند میلیون سال است

همکارش برای این تحقیق، نقشه جدیدی از مناطق بکر سراسر جهان تهیه و آن را با نقشه مشابه مربوط به اوایل  واتسون و تیم

محققان دریافتند دامنه از بین رفتن مناطق یاد شده تقریبا دو برابر تالش های حفاظتی فعلی است و . مقایسه کردند 9112دهه 

ین المللی برای درک ارزش مناطق بکر و تهدیدهای بی سابقه فراروی این مناطق این امر از ضرورت تهیه و اجرای سیاست های ب

را به عنوان سرزمین هایی تعریف کردند که به لحاظ بیولوژیکی و اکولوژیکی به طور  'مناطق بکر'تهیه کنندگان مطالعه، . نشان دارد

درصد سرزمین  32این مطالعه، امروزه تنها حدود  براساس. عمده دست نخورده هستند و اغلب دست انسان به آنها نرسیده است

های جهان شامل اراضی دست نخورده و بکر هستند که بیشتر این اراضی نیز در آمریکای شمالی، شمال آسیا، شمال آفریقا و 

مه های زیست در تازه ترین گزارش واتسون از سازمان ملل و سایر سازمان ها خواسته شده است در موافقتنا.استرالیا قرار دارد

 .محیطی آینده، مناطق بکر و دست نخورده مهم را به رسمیت بشناسند

به گفته واتسون، اگر امروز اقدام نشود، تمامی مناطق بکر جهان از بین می رود و چنین رخدادی برای وضعیت آب و هوایی و نیز 

 . جوامع انسانی آسیب پذیر یک فاجعه خواهد بود

 .م برای فرزندان خود و برای فرزندان آنها اقدام کنیموظیفه داری: وی تاکید کرد
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 اقلیم و منابع طبیعی
 ایرنا 18/۶6/13۶5 :تاریخ خبر

  هکتار از مراتع کردستان امسال در آتش سوخت هکتار از مراتع کردستان امسال در آتش سوخت   166166
مورد آتش سوزی در مراتع این استان  135از ابتدای سال جاری تاکنون : مدیرکل منابع طبیعی استان کردستان گفت -ایرنا -سنندج

 .  هکتار از مراتع کردستان در آتش سوخت 7۶۶رخ داده که بر اثر آنها 

سوزی در مراتع این استان در مقایسه با مدت مشابه میزان آتش : پیمان باباپیری روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود

این آتش سوزی ها بیشتر در مناطق جنگلی شهرستان های بانه و : وی اظهار کرد.درصد کاهش یافته است 41سال قبل بیش از 

 .هی خاموش شدندمریوان اتفاق افتاده و با توجه به واکنش سریع ماموران یگان حفاظت و جوامع محلی در فاصله زمانی بسیار کوتا

اقدام به موقع و سریع در خاموش کردن این آتش سوزی ها بویژه در مناطق جنگلی ضمن ممانعت از گسترش آتش : باباپیری گفت

 . سوزی باعث می شود که به درختان آسیب های جدی وارد نشود

هزار سال گذشته تشکیل  12از  جنگل های این استان که جز جنگل های زاگرس شمالی هستند در طول بیش: وی اظهار کرد

 . سال زمان الزم است 12شده و برای رشد و احیای هر اصله درخت بلوطی که دچار آتش سوزی می شود، در حدود 

آتش سوزی ها در مراتع و جنگلها اغلب بر اثر : باباپیری با اشاره به عوامل آتش سوزی در مراتع و جنگل های این استان افزود

 .خاک را تغییر دهد( اکوسیستم)عی و غیرطبیعی ایجاد می شوند که می تواند زیست بوم عوامل مختلف طبی

وی از شهروندان، دامداران، گردشگران و کشاورزان خواست برای پیشگیری از حوادث و نابودی منابع طبیعی، اقدامات احتیاطی و 

 . پیشگیرانه را به منظور جلوگیری از آتش سوزی رعایت کنند

کشاورزان پس از برداشت محصوالت از آتش زدن مزارع خودداری کنند، چون این کار عالوه بر این که مواد آلی و : گفتباباپیری 

موجودات مفید خاک را از بین می برد، موجب سرایت آتش به مراتع همجوار و از بین رفتن علوفه احشام و تخریب ساختمان خاک 

یز توصیه کرد در صورت نیاز به افروختن آتش، موارد ایمنی را به دقت رعایت و قبل وی به شهروندان و گردشگران ن. نیز می شود

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان همچنین از شهروندان . از ترک محل از خاموش شدن آتش اطمینان حاصل کنند

روشن کردن آتش به منظور تفریح خواست هنگام گردش در طبیعت از انداختن ته سیگار یا کبریت روشن روی زمین و یا 

خودداری کنند چرا که این عمل آنها موجب از بین رفتن بوته ها، حساسیت زمین به فرسایش، وقوع سیل و آلودگی محیط زیست 

شهروندان در صورت مشاهده هر گونه : منابع طبیعی و آبخیزداری افزود 9124وی با اشاره به وجود شماره تلفن گویای .می شود

 .به ماموران این اداره اطالع رسانی کنند 9124مراتع می توانند با تماس با شماره تلفن رایگان  تخریب

هزار هکتار آن را مراتع و  157درصد آن شامل یک میلیون و  12هزار هکتار استان کردستان، بیش از  127میلیون و 3از مساحت 

 .هکتار استهزار  274جنگل تشکیل می دهد و میزان جنگل های این استان
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 اقلیم و منابع طبیعی
 ایرنا 18/۶6/13۶5 :تاریخ خبر

  میلیارد ریالی سیل به کشاورزی کردکوی میلیارد ریالی سیل به کشاورزی کردکوی 372372خسارت خسارت //میلیمتری بارانمیلیمتری باران  700700بارش بارش 
با اشاره به بارش شدید باران چهارشنبه شب و طغیان برخی رودخانه ها در حوزه این  فرمانداری کردکوی –ایرنا  –گرگان 

میلیارد لایر تنها به بخش کشاورزی شهرستان آسیب وارد 312طبق برآوردهای اولیه سیالب ناشی از این بارش ها : شهرستان، گفت

 . کرده است

بیشترین بارش شب گذشته در روستای نامن این شهرستان : ظهار کردمجتبی جمالی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا ا

میلیمتر  12میلیمتر و در شهر کردکوی  932به گفته وی، همچنین در روستای قلندرآیش . میلیمتر بوده است 911و به میزان 

 . باران باریده که در نتیجه آن ، به بخش های گوناگون شهرستان خسارت های زیادی وارد شده است

کارشناسان در حال بررسی مقدار و ابعاد خسارت های وارده به بخش های عمومی، تاسیسات، منازل و واحدهای : وی بیان کرد

در اثر این بارش ها به تاسیسات زیربنایی ، راه ها ، منازل مسکونی و همچنین مزارع : فرماندار کردکوی افزود. تجاری هستند

با وجود تدابیر و تمهیدات اتخاذ شده و : جمالی گفت. شالی خسارت های زیادی وارد شد کشاورزی به خصوص دانه های روغنی و

تالش های صورت گرفته از سوی ستاد مدیریت بحران شهرستان و دهیاران و نیروهای مردمی همچنان بخش های عمده ای از 

ش ها برای به کاهش آسیب ها و امداد رسانی روستاها از جمله روستاهای شرق شهرستان درگیر سیالب با حجم باال هستند که تال

به حادثه دیدگان توسط ماموران و مسووالن ادارات مسکن و راه وشهرسازی، هالل احمر، نیروهای انتظامی و پلیس راهور، اعضای 

کردکوی به گرگان همچنین بارش ها و سیالب ناشی از آن محور : فرماندار کردکوی بیان کرد. شوراها و دهیاران و مردم ادامه دارد

گرگان را شب گذشته در حد فاصل روستای گرجی محله تا سه راه یساقی مسدود کرد که اینک با  -ساری  -در بزرگراه تهران 

 . تالش ماموران باز و عبور و مرور خودروها در آن با هدایت پلیس راه با احتیاط در جریان است

بارش کم : فتار شده در سیالب شامگاه گذشته این شهرستان اشاره کرد و گفتوی همچنین از امداد رسانی و اسکان مسافران گر

سابقه باران که از غروب چهارشنبه در کردکوی آغاز شد، عالوه بر وارد کردن خسارت به بخش های گوناگون ، مسافرانی که در 

 . دحاشیه خیابان ها و پارک های این شهرستان گردشگرپذیر اسکان داشتند را غافلگیر کر

 . نفر در مدارس و سالن های ورزشی این شهرستان اسکان داده شدند 212خانوار مسافر شامل  71در این ارتباط : جمالی ادامه داد

هزار نفر  71گرگان قرار داشته و افزون بر  -ساری  -شهرستان کردکوی واقع در غرب استان گلستان در حاشیه جاده اصلی تهران 

 . کیلومتر فاصله دارد37ن با گرگان مرکز استان گلستان این شهرستا. جمعیت دارد
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 انتصابات

 آیانا - 13۶۱شهریور  1۹: تاریخ

  مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی منصوب شدمجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی منصوب شد
هماهنگی با سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیزداری کشور و معاونت امور باغبانی جهت تنوع بخشی، توسعه کشت، احیای رویشگاه 

 .از جمله وظایف محوله مجری طرح گیاهان دارویی تعیین شده است... های طبیعی، بهبود ارقام گیاهان دارویی و 

کشور و معاونت امور باغبانی جهت تنوع بخشی، توسعه کشت، احیای رویشگاه هماهنگی با سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیزداری 

 .از جمله وظایف محوله مجری طرح گیاهان دارویی تعیین شده است... های طبیعی، بهبود ارقام گیاهان دارویی و 

 . ارویی منصوب شدمحمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، پیمان یوسفی آذر به عنوان مجری طرح گیاهان د  طی حکمی از سوی

هماهنگی با سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیزداری کشور و معاونت امور باغبانی : به گزارش ایانا در بخشی از این حکم آمده است

جهت تنوع بخشی،توسعه کشت،احیای رویشگاه های طبیعی،بهبود ارقام گیاهان دارویی به ویژه ارقام نادر و منحصر به فرد 

گیاهان دارویی و مرتعی،سازماندهی،برنامه ریزی و بهره مندی از ظرفیت های بخش خصوصی جهت گذر از خام بومی،زراعی کردن 

 .فروشی به افزایش ارزش افزوده برای صادرات گیاهان دارویی از جمله وظایف محوله است

/ewsn/fa/ir.iana.www//:http24374D%/1%51%D5% 
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 انتصابات
 آیانا - 13۶۱شهریور  23: تاریخ

  های کشاورزیهای کشاورزی  گزارش ایانا از روند انتصاب مجریان طرحگزارش ایانا از روند انتصاب مجریان طرح
 ها و مجریان آن ها عناوین پروژه/ پروژه اقتصاد مقاومتی کشاورزی را پیش می برند 32مجری  91

محصول  1پروژه که  32مجری و مسئول پروژه را برای  91اهداف اقتصاد مقاومتی وزارت جهاد کشاورزی تاکنون برای تحقق 

 .دهد، منصوب کرده است استراتژیک را پوشش می

محصول  9پروژه که  ۲0مجری و مسئول پروژه را برای  12وزارت جهاد کشاورزی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی 

 .دهد، منصوب کرده است استراتژیک را پوشش می

های کشور توسط معاون اول رئیس جمهوری ابالغ  ها و وزارتخانه ه گزارش خبرنگار ایانا، در سال اقتصاد مقاومتی، وظایف دستگاهب

گوشت قرمز، )زمینی، حبوبات، محصوالت دام و طیور  ، سیب(پنبه)های روغنی  محصول استراتژیک گندم، برنج، دانه 1شد و برای 

 .ای، پروژه و مجری تعیین شد قند، جو و ذرت دانه، چغندر(مرغ سفید، شیر و تخم

زمینی، حبوبات، پنبه،  های برنج، تأمین بذر، خوداتکایی سیب ، معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی مسئولیت پروژهعباس کشاورز

علیرضا  هده، در بخش گندم؛ محصول چغندرقند و شکر بر عپور اسماعیل اسفندیاریدار است و  ای را عهده جو و ذرت دانه

مرغ نیز  ، در پروژه گوشت مرغ و تخمحسن رکنیو پروژه گوشت قرمز و شیر به عهده  علیرضا مهاجرهای روغنی  ، دانهیزدانی

 .کند انجام وظیفه می حبیب امینی

که مدیرعامل سازمان  حسین صفاییهای فرعی آبیاری و زهکشی،  ، مجری پروژه احداث و تکمیل شبکهعباس زارعهمچنین 

هم  کامبیز عباسیبرداران آب و زمین است و  تشکل بهره 952مرکزی تعاون روستایی ایران است مسئول پروژه ایجاد و ساماندهی 

دار پروژه تجهیز و نوسازی ناوگان ماشینی بخش کشاورزی  که در حال حاضر رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی است، عهده

هایی چون تأمین  معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی نیز مسئولیت پروژه محمدعلی طهماسبیزم به ذکر است، ال.کشور است

 .دار است ای را عهده شده گلخانه های کنترل شده و افزایش تولید در محیط های اصالح های مورد نیاز بخش کشاورزی و نهال نهاده

های کشاورزی است و در  کش دار پروژه مبارزه غیرشیمیایی آفت کشور هم عهده، رئیس سازمان حفظ نباتات محمدعلی باغستانی

که در حال حاضر مدیرعاملی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی است،  یزدان سیف (کود)پروژه تأمین نهادهای بخش کشاورزی 

شاورزی، پروژه کشت فراسرزمینی های تخصصی وزارت جهاد ک الملل و سازمان ، مدیرکل دفتر امور بینهومن فتحی.کند فعالیت می

ها، مراتع و آبخیزداری کشور مسئولیت پروژه اجرای عملیات آبخیزداری و  رئیس سازمان جنگلخداکرم جاللی کند و  را هدایت می

 .های گردوغبار را دارد زایی و کمک به مهار کانون حفاظت خاک و مقابله با بیابان

 های شمال و جنوب منصوب شده و پروری و پرورش ماهی در قفس در آب سعه آبزیعنوان مجری پروژه تو به اهلل حقیقی سیف

سازی محصوالت راهبردی گندم، برنج، شکر، گوشت و روغن با  های ذخیره مقام وزیر جهاد کشاورزی، پروژه قائم اکبر مهرفرد علی

تازگی  به. کند ت کشاورزی را رهبری میها و کاهش ضایعات در تولید محصوال محدودیت بخش خصوصی و پروژه افزایش فرآورده

 .عنوان مجری گیاهان دارویی منصوب شد ها، مراتع و آبخیزداری کشور به در سازمان جنگل آذر پیمان یوسفی نیز

را مجری طرح ملی ایجاد، توسعه، بازسازی و  علیرضا پوربصیرمقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی،  در ماه جاری قائم

محسن . زمینی را مجری طرح ملی فرآوری و نگهداری سیب محمدی حمیدرضا شاهها و انبارهای فنی کرد و  سردخانهنوسازی 

 .عنوان مجری طرح ملی فرآوری و نگهداری خرما با رویکرد صادرات منصوب شده است نیز به خاتم
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 ./و مسئول پروژه شده استمجری  91پروژه و  32های اقتصاد مقاومتی مشتمل بر  با این حساب تاکنون پروژه
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 کشمش/ انگور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
راهبردی کشاورزی و آبمرکز ملی مطالعات   

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

 

47 
 

 بازار و قیمت ها

 آیانا - 13۶۱شهریور  1۶: تاریخ

  ماه اخیرماه اخیر  7070جهانی مواد غذایی در باالترین سطح طی جهانی مواد غذایی در باالترین سطح طی     قیمتقیمت
بهای جهانی مواد غذایی با افزایش قیمت تمامی این کاالها به استثنای غالت، به باالترین میزان در بیش از یک سال اخیر رسیده 

 .است

افزایش قیمت تمامی این کاالها به بهای جهانی مواد غذایی با : اعالم کرد( فائو)سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد  

 .استثنای غالت، به باالترین میزان در بیش از یک سال اخیر رسیده است

، شاخص مواد غذایی این نهاد پس از کاهش در ماه ژوئیه (فائو)به گزارش پایگاه اینترنتی سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد   

 .ته استدرصد در ماه اوت افزایش یاف 981، به نسبت  3291

 .به این سو بوده است( 3291)این کاهش نخستین مورد از ماه ژانویه سال جاری 

 .درصد باالرفته است 181، (3291) ماده غذایی نسبت به سال پیش  72براساس این گزارش، قیمت 

 .های نباتی و شکر، بیشتر از غالت افزایش یافته است  قیمت لبنیات، روغن: فائو می افزاید

های  ید شیر در اتحادیه اروپا، موجب پائین آمدن میزان بالقوه صادرات جهانی بیش از حد انتظار شده و شاخص قیمتکاهش تول

 .درصد باال برده است 581ژوئیه،  لبنیات را نسبت به 

بلی، هم زمان در مالزی به سطح کمتر از میزان پیش بینی شده ق( پالم)همچنین با پیش بینی پائین آمدن مقدار تولید روغن نخل 

 784با باالفتن تقاضای برخی مصرف کنندگان مانند چین و هند برای واردات بیشتر روغن های نباتی، قیمت این مواد غذایی، 

باالرفتن تقویت ارزش پول برزیل و پیش بینی کاهش عرضه جهانی این ماده نیز به باالرفتن قیمت شکر به .درصد باال رفته است

این درحالیست که قیمت غالت به علت فشار فصلی ناشی از تکمیل برداشت این محصوالت در .کرده استدرصد کمک  381میزان 

تولید بی سابقه ذرت در آمریکا و عرضه مازاد گندم بدون کیفیت که هر دو .نیم کره شمالی،به میزان سه درصد کاهش یافته است

 .این مواد شده است برای خوراک حیوانات و دام استفاده می شود، موجب کاهش قیمت

 111درصد افزایش به دو میلیون و  281میالدی با  3297-3291فائو در این گزارش، ارزیابی خود را برای تولید غالت در سال 

 481هزار تن و ذخیره غالت نیز با  722میلیون و  742درصد افزایش به میزان بی سابقه  983میلیارد تن رسانده که تولید گندم با 

 .هزار تن می رسد 722میلیون و  112زایش به درصد اف

/news/fa/ir.iana.www//:http24217D%/1%53%DB% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/fa/news/34367/%D9%82%DB%25


 
راهبردی کشاورزی و آبمرکز ملی مطالعات   

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

 

48 
 

 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - 13۶۱شهریور  17: تاریخ

  وقتی تفاوت قیمت ها از انحصار نشات می گیردوقتی تفاوت قیمت ها از انحصار نشات می گیرد
واردات انحصاری کاالهایی که در داخل کشور تولید نمی شود مهم ترین عامل در تفاوت قیمت محصوالتی است که از بازارهای 

حمید گرمابی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس دهم شورای اسالمی در گفتگو .جهانی تاثیر می گیرد

در خصوص دالیل تفاوت قیمت کاالهای موجود در بازار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروه صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار با

نمی شود که مهم ترین عامل موثر دراین باره واردات انحصاری کاال است که در داخل کشور تولید : داخل با بازارهای جهانی گفت

 .زمینه سودجویی و سو استفاده برخی از افراد را مهیا می سازد

وقتی بازار با کمبودهایی مواجه می شود این افراد بازار را به نفع خود اداره می کنند در حقیقت آن ها نوسانات قیمت : وی افزود

باید به دنبال : قابله با این معضل باید از انحصار جلوگیری شود، افزوداین نماینده مجلس با اشاره به اینکه برای م.کاال را دراختیار خود دارند

 .ارتقای تولیدداخل باشیم البته این امر نیازمند حمایت همه جانبه دولت است

به طور   تشدید کنترل بازار و ایجاد بستر رقابتی سالم:این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس دهم شورای اسالمی افزود

در خصوص باورهای حاکم دراذهان عمومی در ارتباط با تفاوت قیمت تمام شده   وی. کاهش قیمت تاثیر می گذارد  مستقیم در

تفاوت قدرت رقابتی و حفظ جایگاه :تاکید کرد  در ایران با صادرات همان کاالها در بازار جهانی  عرضه کاالهای تولید داخلی

 .ر اصول بازاریابی و برند سازی بسیار منطقی است چنین شرایطی را رقم می زنددر سطح بین الملل که از نظ  محصوالت صادراتی

معافیت مالیاتی کاالهای صادراتی و در مقابل دریافت مالیات از تولیدات داخلی در کنار حضور واسطه ها در عرضه : گرمابی افزود 

فاوت قیمت میان کاالهای صادراتی و مصرف داخلی است کاال از تولید تا مصرف به دلیل کسب درآمد بیشتر از عمده ترین عوامل ت
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - 13۶۱شهریور  22: تاریخ

  ثبات قیمت میوه در بازارثبات قیمت میوه در بازار
فرا رسیدن عید قربان نمی تواند بر شرایط بازار تاثیر گذار باشد چرا که مغازه ها مملو از میوه : اتحادیه میوه و سبزی گفترئیس 

اقتصادی باشگاه گروه  صنعت، تجارت و کشاورزیحسین مهاجران رئیس اتحادیه میوه و سبزی در گفتگو با خبرنگار . است

قیمت انواع محصوالت از قبیل میوه و صیفی به نسبت هفته : در خصوص وضعیت بازار میوه و صیفی اظهار داشت خبرنگاران جوان،

 .گذشته تغییر چندانی در بازار نداشته است

هزار تومان،گوجه فرنگی  2نرخ هر کیلو خیار گلخانه : تومان اعالم کرد و گفت 122هزار و  3وی قیمت هر کیلو خیار بوته ای را 

تا  522و پیاز  تومان  322تومان،سیب زمینی هزار و  322هزار و  3تومان، گوجه فرنگی گلخانه  322تا هزار و  122بوته ای از 

 2الی  3تومان،انار  322هزار و  1هزار تومان، موز  2الی  122هزار و  3هر کیلو نارنگی : ران افزودمهاج.تومان است 322هزار و 

 .تومان در بازار به فروش می رسد 522تومان،هندوانه  122هزار و  3الی  122هزار تومان،خربزه هزار و 

هزار تومان و  99هزار تومان، گالبی بیروتی  92ی شاه میوه نرخ هر کیلو گالب: با اشاره به قیمت سایر میوه ها در بازارعنوان کرد وی 

 .هزار تومان است 2الی  3انگور 

) ، سبزی جور122نرخ هر کیلو سبزی خوردن هزار و : رئیس اتحادیه میوه و سبزی با اشاره به قیمت انواع سبزی و صیفی بیان کرد

هزار  92هزار تومان، لیمو ترش قاچاق آفریقا و برزیل  1الی  7 تومان، لیمو ترش داخلی 322تا هزار و  522از( آش، پلو،قورمه

به گفته وی قیمت میوه در روزهای آتی را نمی توان پیش بینی کرد بلکه باید منتظر ماند و .تومان است 122هزار و 3تومان،هویج 

واند بر شرایط بازار تاثیر گذار باشد چرا فرا رسیدن عید قربان نمی ت: مهاجران اظهار کرد.دید که بازار به کدام سمت و سو می رود

 .که مغازه ها مملو از میوه است و تعطیلی یک روزه نمی تواند افزایش قیمت را به همراه داشته باشد
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 بازار و قیمت ها

 ایرنا 1۶/۶6/13۶5 :خبر تاریخ

  همایش معرفی بازار ایران در شهر قونیه برگزار شد همایش معرفی بازار ایران در شهر قونیه برگزار شد 
 3۶۶همایش معرفی بازار ایران، به همت رایزنی بازرگانی سفارت ایران در آنکارا و با شرکت نمایندگان بیش از  –ایرنا  –آنکارا 

اخیر به یکی از کانون های صنعتی و بازرگانی ترکیه شرکت ترکیه ای در شهر قونیه که در کنار جاذبه های فرهنگی در سالهای 

 . درآمده است، برگزار شد

برگزار شد، سخنرانان ایرانی  'آکادمی تیم'به گزارش ایرنا، در این نشست که از سوی آکادمی مجمع صادرکنندگان ترکیه موسوم به 

 . ل یکدیگر باشند، تاکید کردندو ترکیه ای بر ظرفیت های همکاری و اینکه اقتصاد دو کشور می توانند مکم

رایزن بازرگانی ایران در ترکیه در این نشست خواستار سرمایه گذاری مشترک فعاالن اقتصادی ترکیه با بخش  'حمید زادبوم'

 خصوصی ایران در گروه های 
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 بازار و قیمت ها
 ایرنا 17/۶6/13۶5 :تاریخ خبر

  ورود انار و نارنگی نوبرانه به بازار ورود انار و نارنگی نوبرانه به بازار / / درصد ارزان شددرصد ارزان شد7070هفته گذشته میوه هفته گذشته میوه 
با توجه به اتمام فصل تابستان طی هفته ای که گذشت قیمت انواع میوه : رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی گفت -ایرنا  -تهران 

 . درصد کاهش داشته است 15

امروز در میدان های میوه و تره بار نرخ هر : در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت( چهارشنبه)امروز « حسین مهاجران»

 . هزارریال است 12هزار تا  12هزار ریال و آلبالوی بذر خارجی  72کیلوگرم آلبالو داخلی نزدیک 

هزار تا  21هزار ریال، انگور عسگری  12هزار تا  42زعفرانی، شلیل، شبرنگ، آلو و انگور شیرازی و مرکزی به گفته وی، انواع هلو 

 .هزار ریال عرضه می شود 12هزار تا  31هزارریال و سیب درختی  42

هزار  32هزار تا  92را  هزار ریال و طالبی 31هزار تا  92وی قیمت هر کیلوگرم هندوانه را چهار هزار تا هشت هزار ریال، خربزه را 

هزار  92هزار ریال و گوجه فرنگی چهار هزار تا  31هزار تا  91هزارریال، خیار گلخانه ای  22همچنین خیار بوته ای .ریال اعالم کرد

نزدیک هزار ریال و هر کارتن آناناس  72هزارریال، انبه  12هزار تا  45به گفته مهاجران، نرخ هرکیلوگرم موز .ریال عرضه می شود

هزارریال به فروش می  992هزارریال و لیموترش خارجی  922هزار تا  12هر کیلوگرم لیموترش ایرانی نیز . هزارریال است 522

 93هزار تا  1هزار ریال، انواع سبزی  93نرخ هر کیلوگرم سیب زمینی و پیاز هشت هزار تا : رییس اتحادیه میوه و سبزی گفت.رسد

 .هزارریال است 91هزار تا  92هزارریال و سبزی خوردن 

 ورود نارنگی و انار به بازار ** 

 22هزار تا  31هر کیلوگرم انار کاشان : رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی درباره ورود میوه نوبرانه نارنگی و انار به بازار گفت

 .استهزارریال به بازار عرضه شده  22هزار تا  31هزارریال و نارنگی ساری و گرگان 

میلیون  91میلیون تن انواع محصوالت کشاورزی در کشور تولید می شود که بیش از  992به گزارش ایرنا، اکنون سالیانه بیش از 

 . تن آن به محصوالت باغی اختصاص دارد

 .کرده استوزارت جهاد کشاورزی در دولت یازدهم تاکنون مجوزی برای واردات میوه بجز موز، آناناس، انبه و نارگیل صادر ن
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 برنامه و سیاست ها

 فارس - ۶۱/۶۹/17:  تاریخ

  درصد آراء محاکم قضایی به نفع دولت صادر شده است درصد آراء محاکم قضایی به نفع دولت صادر شده است   4646
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران در جلسه شورای حقوقی این اداره کل که با حضور مسئوالن و کارشناسان حقوقی 

 . درصدی آراء محاکم قضایی به نفع دولت در سال جاری خبر داد 52برگزار شد از صدور 

این : ، علی کیان گفتپایگاه اطالع رسانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهرانقل از به ن خبرگزاری فارسبه گزارش 

هم کارشناسان  آمار نشان دهنده این حقیقت است که هم دستگاه قضائی عزم جدی برای مبارزه با پدیده زمین خواری دارد و

 .حقوقی این اداره کل با تمامی کمبودها و تنگناهای موجود دلسوزانه از بیت المال دفاع کرده اند

با افزایش : وی با اشاره به اینکه افراد سودجو از تمامی روزنه ها برای رسیدن به امیال سودجویانه خود استفاده می کنند افزود

 .، راه نفوذ سوء استفاده کنندگان به اراضی ملی بسته خواهد شداطالعات و آگاهی از قوانین و مقررات

المال و انفال ضروری است تا کارشناسان حقوقی نسبت به قوانین و مقررات، دستورالعمل ها و  برای دفاع از بیت: کیان اظهار داشت

ه های مطروحه در مراجع قضائی دفاعیات الزم را ریزی، از پروند های مرتبط با منابع طبیعی به روز بوده و با دقت و برنامه آئین نامه

: مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران ارزیابی عملکرد را در پیشبرد امور بسیار مهم دانست و تصرح کرد.به عمل آورند

نقاط قوت و ضعف می  ای برخوردار است و با شناخت ارزیابی عملکرد در مسیری که به عنوان نقشه راه ترسیم شده از اهمیت ویژه

بر اساس این گزارش، در ادامه این جلسه ارسالن بخشعلی پور سرپرست اداره .توانیم به اهداف تعیین شده سریعتر دست یابیم

هم اندیشی و بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل و مشکالت مربوط : حقوقی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران گفت

  .و آشنائی کارشناسان حقوقی با دستورالعمل ها و آئین نامه های جدید از اهداف برگزاری این جلسه می باشدبه بخش حقوقی 

امروزه حقوق به عنوان یک علم کاربردی مطرح است و بخاطر پیچیدگی ها و تنوع بسیار زیادی که در قوانین و مقررات : وی افزود

 .تفع شدن برخی مشکالت این بخش کمک کندموجود است برگزاری این جلسات می تواند به مر

بخش حقوقی دارای وظایف سازمانی مدونی است که از یک سو وظیفه دفاع از حقوق دولت در محاکم : بخشعلی پور یادآور شد

 .قضائی را بر عهده دارد و از سوی دیگر نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مرتبط با منابع طبیعی را عهده دار است
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 برنامه و سیاست ها
 فارس - ۶۱/۶۹/1۹:  تاریخ

ورس کاال ورس کاال برای حضور کشاورزان در ببرای حضور کشاورزان در ب    زیرساختزیرساخت/ / های پیش روی صدور کارت اعتباری برای کشاورزانهای پیش روی صدور کارت اعتباری برای کشاورزان  سنگسنگ

  فراهم نیست فراهم نیست 

های دولت بابت خرید تضمینی محصوالتشان، همواره  کشاورزان به دلیل تأخیر در پرداخت: قائم مقام سازمان تعاون روستایی گفت

های اعتباری به شرط برطرف شدن موانع پیش رو بسیار  با مشکل تأمین مالی برای خرید بذر و کود مواجه هستند که کارت

های اخیر، تأخیر در مطالبات کشاورزانی که محصوالت خود  ، طی سالخبرگزاری فارسگزارش خبرنگار کشاورزی به . گشاست گره

ها بوده و امسال نیز با آنکه سه ماه از تحویل گندم به  اند، همواره یکی از دغدغه را به شکل خرید تضمینی به دولت فروخته

  .گذرد، اما هنوز خبری از پرداخت مطالبات گندمکاران با وجود نزدیک شدن فصل کشت جدید گندم نیست دولتی میسیلوهای 

این روزها مسئوالن حوزه جهاد کشاورزی از جمله مدیرعامل سازمان تعاون روستایی، مدیرعامل بانک کشاورزی و حتی مدیرعامل 

دهد که بتواند به صورت  این کارت این امکان را به کشاورز می. دهند نهاده می شرکت بازرگانی دولتی خبر از صدور کارت اعتباری

موضوعی که سیدمهدی کالته رحمانی قائم مقام سازمان تعاون روستایی، امروز .اقساطی بذر، کود و موارد شبیه به آن را تهیه کند

برای  11مرداد  35ای پول و اعتبار از تاریخ طبق مصوبه شور: در یک نشست خبری به مشکالت پیش روی آن اشاره کرد و گفت

درصد نیز  95پذیر شده که سود ثابت  میلیون تومانی برای افراد امکان 12، 22، 92های اعتباری  تحریک تقاضا در بازار، صدور کارت

 51در سال : ن کردهای اعتباری و عدم توفیق آن، خاطرنشا وی با اشاره به سابقه طرح کارت .برای آن در نظر گرفته شده است

الحسنه ابالغ کرد و از آنجایی که  های اعتباری را طی دستورالعملی بر مبنای قرض مدیرکل نظام پرداخت بانک مرکزی کارت

  .رو نشد ها ندارد، این طرح با توفیقی روبه الحسنه منفعتی برای بانک قرض

مصوبه شورای پول و اعتبار، کارت اعتباری در دستورکار قرار هم تحت عنوان طرح کام، دوباره  12در سال : کالته رحمانی افزود

بنابر اعتقاد این مسئول در سازمان تعاون روستایی، قبل از شروع هر طرحی میزان اعتبارسنجی و  .گرفت که آن هم به جایی نرسید

تا دچار بازار سایه نشویم که فرد  ها از نکات حائز اهمیتی است که باید به آن توجه شود، مدیریت جریان وجوه پس از صدور کارت

  .به جای آنکه به صورت واقعی خرید کند، طی یک هماهنگی، کارت را کشیده و پول آن را دریافت کند

های اعتباری در  درصد اعتبار کارت 31اکنون با توجه به وضعیت موجود در بخش کشاورزی، حداقل باید  وی با اشاره به اینکه هم

هزار میلیارد تومان نیازمند اعتبار کارت اعتباری در بخش کشاورزی  5تا  7اکنون حداقل : شود، افزودبخش کشاورزی هزینه 

های  رغم تهدیدهای مکرر و اینکه پرداخت قائم مقام سازمان تعاون روستایی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که چرا علی.هستیم

هایی  ها برای پرداخت کارت اعتباری نیاز به تضمین بانک: شود، گفت نمی زاست، این طرح چرا اجرا میلیاردی پول کشاورزان تورم

دهد، در ازای  دارند که از عهده کشاورز خارج است، به عنوان مثال، وقتی کشاورز محصول خود را به انبار تعاون روستایی تحویل می

  .پذیرد کند که بانک آن را به عنوان وثیقه نمی آن قبض انبار دریافت می

دهد و  همچنین براساس قانون اعتبارات اسناد، تعاون روستایی به کشاورزان برگ زرد برای تأمین نهاده را می: اضافه کرد وی

اش جز کاهش عملکرد در هکتار  شود که نتیجه کیفیت می کشاورز با وجود مشکالتی که دارد، در نهایت مجبور به خرید بذر بی

بورس یک بازار : ه چرا اقتصاد تعاونی و حضور بخش کشاورزی در بورس ضعیف است، گفتکالته رحمانی در پاسخ به اینک .نیست

توانند اوراقی منتشر کنند که کشاورز بتواند با آن در بورس حضور یابد، به عنوان مثال  ها نمی ساختاریافته است و اکنون تعاونی

های  تعاونی روستایی موجود است، اما امکان استفاده از برگههزار تن جو به قیمت تضمینی خریداری شده و در انبارهای  11اکنون 
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تواند یک ماه دیگر  در حالی که اگر دالل از روی تابلوی بورس این جو را بخرد، می: وی ادامه داد .انبار به عنوان اوراق وجود ندارد

  .عنوان اوراق بهادار شناسایی شودالزم این مسئله آن است که قبض انبار به با رقمی باالتر آن را در بازار بفروشد و 

های روستایی سراسر  واحد اعتباری در تعاونی 9322این مسئول در سازمان مرکزی تعاون روستایی به این اشاره کرد که اکنون 

تواند طی  میکشور فعالند که وظیفه آنها صدور برگ زرد و دادن وام به روستائیان است که در صورت صدور کارت اعتباری، کشاورز 

ها تسویه  دریافت کرده و پس از آنکه دولت پول کشاورز را داد، بدهی خود را از طریق همین کارت  سال مایحتاج خود را از تعاونی

ها تهاتر کاال بین کشاورز و  با این کارت: وی از دیگر مزایای صدور کارت اعتباری نهاده را پیشگیری از تورم دانست و افزود .کند

زاست، وجود ندارد، چرا که  افتد و دیگر نگرانی از جابجایی چند هزار میلیارد تومان نقدینگی که تورم روستایی اتفاق میتعاون 

  .های دولتی هم سود بدهیم شویم برای پول کشاورزان حتی به بانک اکنون گاهی مجبور می
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 برنامه و سیاست ها
 فارس - ۶۱/۶۹/22:  تاریخ

  قلم کاال لغو شد قلم کاال لغو شد   0606با تصویب دولت تخفیفات سود بازرگانی با تصویب دولت تخفیفات سود بازرگانی 
قلم کاال به  95صنعت، معدن و تجارت و قلم کاال به پیشنهاد وزارت  19هیات دولت شب گذشته با لغو تخفیف سود بازرگانی 

 . پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی موافقت کرد

 به نقل از پایگاه اطالع رسانی دولت خبرگزاری فارسبه گزارش 

س جمهوری، مقرر کرد که االسالم والمسلمین دکتر روحانی رییبه ریاست حجت  هیات وزیران در جلسه شامگاه یکشنبه خود 

 .دیده ناشی از سیل در استان مازندران اختصاص یابد های خسارتمیلیارد ریال اعتبار و تسهیالت بانکی برای بازسازی بخش 151

هزار واحد مسکونی  1میلیارد ریال جهت کمک بالعوض برای بازسازی  52به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت ،بر این اساس 

میلیارد ریال برای بازسازی  912میلیارد ریال برای کمک بالعوض جهت تأمین لوازم خانگی و معیشتی،  22ستایی،شهری و رو

میلیارد ریال اختصاص  311میلیارد ریال نیز جهت هزینه برای خدمات پشتیبانی و نظارت و در مجموع  12تأسیسات زیربنایی و 

 .یافت

دیدگان درصد به آسیب 1درصد و شهری  4ت بانکی ارزان قیمت با سود روستایی میلیارد ریال نیز جهت پرداخت تسهیال 732

 .شودناشی از سیل برای جبران خسارت پرداخت می

سال  93دیده با دوره بازپرداخت سه سال دوران مشارکت مدنی و واحد شهری خسارت 122این تسهیالت قرار است به دو هزار و 

 .واحد مسکونی روستایی اعطا شود 122هزار و  2دوران فروش اقساطی و 

کیلومتر افزایش یافته و  32کیلومتر به  1/92کرج از  –همچنین هیات وزیران در ادامه جلسه مقرر کرد که طول آزاد راه همت 

نبی درصد افزایش و منابع مالی الزم برای احداث آزادراه، تاسیسات جا 72به  12سهم سرمایه گذاری وزارت راه و شهرسازی از 

خاص و تصرف اراضی مسیر را از محل فروش اوراق مشارکت و سایر منابع تأمین و در مدت اجرا متناسب با پیشرفت کار به حساب 

دولت همچنین با هدف حمایت از تولید داخلی، پیشگیری از انحراف در .مشترک میان وزارت راه و شرکت اجراکننده واریز کند

ای ناشی از وجود تخفیفات سود بازرگانی برای واردات کاال از برخی مناطق مرزی، ی نظام تعرفهتجارت خارجی و اختالل در اثربخش

قلم کاال به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی  95قلم کاال به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و  19با لغو تخفیف سود بازرگانی 

با مسئولیت وزارت آموزش و پرورش بدون گسترش  3222 هیات دولت پیشنهاد تشکیل کارگروه ملی آموزش.موافقت کرد

 .های موجود در این وزارتخانه را به تصویب رساندتشکیالت سازمانی و با استفاده از امکانات و ظرفیت

در گردهمایی وزیران آموزش جهان نگاشته شده است، با به رسمیت شناخته شدن نقش  3291که در سال  3222برنامه آموزش 

العمر برای های یادگیری مادامنگر و ترویج فرصت عنوان محرک اصلی توسعه و تضمین آموزش با کیفیت فراگیر و یکسان آموزش به

های حمل خودرو معاف شده و متخلف، مالک،  هیات دولت مصوب کرد که نیروی انتظامی از دریافت هزینه.همه تأکید شده است

و هزینه حمل و نقل به پارکینگ و یا تعمیرگاه را به طور مستقیم به شرکت خصوصی متصرف و یا قائم مقام قانونی صاحبان خودر

براساس این پیشنهاد که به تصویب هیات وزیران رسید چنانچه قبل از حضور مالک، خودرو بارگیری .حمل کننده پرداخت کنند

ک اخذ و خودرو را مطابق صورتجلسه مربوطه های اعالم شده باید توسط بخش خصوصی از مال شده باشد، هزینه آن براساس تعرفه

ای افزوده ه های توسعبا تصویب هیات وزیران شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی به فهرست سازمان.به وی تحویل دهند

 .شد
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 برنامه و سیاست ها
 فارس - ۶۱/۶۹/21:  تاریخ

  شوندشوند  سال جوان سازی میسال جوان سازی می  7676باغات طی باغات طی / / اجرای طرح اصالح باغات در وزارت جهاداجرای طرح اصالح باغات در وزارت جهاد
برای بهبود و افزایش عملکرد در سطح باغات : های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی گفت مدیرکل دفتر میوه 

 . سال جوان سازی و اصالح کنیم 92ایم که باغات را طی  طرحی تدوین کرده

ای برای افزایش  ، در پاسخ به اینکه وزارت جهاد چه برنامهخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  پور در گفت ابوالقاسم حسن

های  های باغی در کشور مربوط به میوه درصد تولید میوه 43: های گرمسیری در سطح باغات دارد، خاطرنشان کرد وری میوه بهره

است که نشانگر عملکرد باال در واحد سطح  درصد 37ها  گرمسیری است، در حالی که سطح زیرکشت این میوه گرمسیری و نیمه

شود، تصریح  تن در هکتار در برخی نقاط کشور برداشت می 922وی با اشاره به اینکه پرتقال باالی  .هاست برای تولید این میوه

  .شود تن در هکتار برداشت می 72در مورد لیموترش باید گفت در برخی نقاط باالی : کرد

وری در باغات میوه را اصالح باغات عنوان کرد و  گرمسیری وزارت جهاد، یکی از راهکارهای افزایش بهرههای  مدیرکل دفتر میوه

سازی کرده و ارقام پرمحصول را بکاریم، مضاف بر آنکه تغذیه اصولی، هرس و  باید درختان را از طریق واکاری یا پیوند، جوان: گفت

وی از تهیه طرحی با عنوان اصالح باغات خبر داد و در توضیح بیشتر این طرح  .های هرز نیز باید مدنظر قرار گیرد کنترل علف

هزار هکتار باغ خرما  372هزار هکتار اصالح شود، مثالً  122میلیون و  3هزار هکتار از مجموع  122ساله،  92طی یک برنامه : گفت

کند و حتی ممکن است به  میزان عملکرد افت می سال است که 22هزار هکتار آن جوان است و بقیه باغات باالی  22داریم که 

تواند به نصف  وری می پور، با پیر شدن باغات میوه به ویژه در بخش مرکبات، میزان بهره به گفته حسن.چهارم محصول برسد یک

 .کاهش یابد

 .ایم ح منتظر اعتبار نماندهاعتبار الزم برای اصالح باغات در نظر گرفته شود، اگرچه برای اجرای طر: وی اظهار امیدواری کرد

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http92112139222412 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950621000450


 
راهبردی کشاورزی و آبمرکز ملی مطالعات   

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

 

57 
 

 برنامه و سیاست ها
 فارس - ۶۱/۶۹/2۶:  تاریخ

استفاده از تکنیک مهندسی ارزش به استفاده از تکنیک مهندسی ارزش به / / هزار هکتاریهزار هکتاری  006006پیگیری استقرار نظام جامع مدیریت طرح در طرح پیگیری استقرار نظام جامع مدیریت طرح در طرح 

  سازی سازی   منظور بهینهمنظور بهینه

هزار هکتاری، انجام  112در طرح ( EPM) پیگیری استقرار نظام جامع مدیریت طرح: معاون اجرایی موسسه جهاد نصر گفت

 . به منظور کاهش دعاوی و عدم پرداخت خسارت از اقدامات انجام شده استها  گری اجرای طرح مطالعات اجتماعی و تسهیل

های آبخور سدها و  میلیون هکتار زمین 3/9وگو با خبرنگار فارس در اهواز با اشاره به اینکه از مجموع  بند امروز در گفت حسن عالقه

هزار هکتار دارای شبکه  111تاکنون حدود : دارد، اظهار کردهای دز، کارون، مارون، زهره، خیر آباد و کرخه قرار  ها در حوزه رودخانه

های کالن باال دستی در سدها،  گذاری های فرعی است که این امر باعث عدم بازگشت سرمایه هزار هکتار دارای شبکه 355اصلی و 

هزار هکتاری؛  112حیای با توجه به موارد مذکور طرح ا: وی ادامه داد.شده است 3و 9های انتقال و شبکه های اصلی کانال

 .است 9271های خوزستان و ایالم حاصل مصوبات سفر مقام معظم رهبری در سال  های فرعی اراضی دشت شبکه

هزار هکتاری مقام معظم رهبری در قانون  112نخستین مرحله عملیاتی طرح احیای : معاون اجرایی موسسه جهاد نصر تصریح کرد

هزار هکتار پایدار  223های مختلف و با عنوان وزارت جهاد کشاورزی در سطحی حدود  در حوزهطرح  1در قالب  9257بودجه سال 

 .شد

 بار به یک طرح کشاورزی میلیارد دالری برای اولین  0.1تخصیص اعتبار *

ای خوزستان و ه مؤسسه جهاد نصر به عنوان مجری طرح احیای دشت 51بند در ادامه با اشاره به اینکه در قانون بودجه سال  عالقه

های پایاب سدهای موجود در پنج حوزه دز، کارون،  تعیین این موسسه مقرر شد در زمین  پس از: ایالم تعیین شد، عنوان کرد

 .های فرعی احداث شود هزار هکتار شبکه 112مارون، زهره، خیر آباد و کرخه در سطح 

جانبه  با سفر رئیس جمهور به استان خوزستان وی حمایت همه 13 ماه در دی: معاون اجرایی موسسه جهاد نصر در ادامه بیان کرد

 .خود را برای سرعت بخشیدن به عملیات اجرایی طرح اعالم کرد

میلیارد دالر از   1/9های وزیر جهاد کشاورزی برای اولین بار در تاریخ کشاورزی ایران اعتباری به میزان با پیگیری: بند گفت عالقه

 .به طرح اختصاص یافتمحل صندوق توسعه ملی 

هزار هکتار  112اجرای  55ای و شهرستانی طرح بر اساس مصوبه دولت در اواخر سال  توزیع سطوح حوضه: این مقام مسؤول افزود

های اصلی  ریز سدهای دز، کارون، مارون و کرخه زیر شبکه های آب های فرعی آبیاری و زهکشی در اراضی پایاب حوضه اجرای شبکه

 .دست اجرا و یا دارای مطالعه مورد اقدام قرار گرفتایجاد، در 

حوزه دز، کارون، مارون، زهره، خیرآباد   1درصد در استان خوزستان در 19هزار هکتار معادل  411حدود : بند خاطرنشان کرد عالقه

اهواز، باوی، شادگان،  شهرستان شوش، دزفول، اندیمشک، شوشتر، دشت آزادگان، هویزه، حمیدیه، 95و کرخه جنوبی خوزستان در 

درصد در استان ایالم در حوزه  1هزار هکتار معادل  19 آبادان، امیدیه، هندیجان، بهبهان، رامشیر، رامهرمز، خرمشهر و ایذه بالغ بر

 .های دهلران ، مهران واقع شده است کرخه شمالی در شهرستان

های  هدف از اجرای طرح احداث شبکه: ای طرح اشاره و گفتمعاون اجرایی موسسه جهاد نصر به اهداف، راهبردها و دستاورده

های فرعی آبیاری به وسعت حدود  هزار هکتار است که شامل شبکه 112 فرعی، آبیاری، زهکشی، تجهیز و نوسازی اراضی در سطح 

هزار هکتار  191 هزار هکتار، تجهیز، نوسازی اراضی به وسعت حدود 493هزار هکتار، زهکشی زیر زمینی به وسعت حدود  112

 .است
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 سازی استفاده از تکنیک مهندسی ارزش به منظور بهینه* 

ها و  سازی طراحی های اجرایی طرح را شامل استفاده از تکنیک مهندسی ارزش به منظور بهینه وی همچنین راهبردها و سیاست

سازی اراضی، بازنگری مطالعات  ه سوی یکپارچهگری انجام کار و حرکت ب ها، انجام مطالعات اجتماعی به منظور تسهیل کاهش هزینه

به منظور کوتاه شدن زمان طراحی و اجرا و حمایت از  EPC های نوین آبیاری، استفاده از روش قبلی و استفاده حداکثری از روش

 .آالت تخصصی عنوان کرد گران داخلی به منظور تولید ماشین صنعت

 های پژوهشی کاربردی حمایت از طرح*

هزار هکتار از طرح اجراء شده است که نسبت به هدف  325مجموعا حدود  11مرداد ماه  33تا پایان  : مسئول عنوان کرد این مقام

 . درصد سطح اجراء شده است 25درصد سطح اجراء شده و نسبت به هدف کلی طرح، حدود  17طرح در مرحله اول، حدود 

دستگاه  122هزار و  2نفر و بیش از  122هزار و  5انسانی شاغل حدود طرح با نیروی  79در حال حاضر : بند گفت عالقه

 .کند دستگاه ماشین آالت تخصصی است کار می 151آالت سنگین، نیمه سنگین و سبک که از این تعداد  ماشین

ه مهندسی ارزش، مشاور برای انجام نظارت عالیه و کارگاهی، برگزاری کارگا 39انتخاب  :معاون اجرایی موسسه جهاد نصر افزود

های دز، کارون، مارون و زهره و خیرآباد، کرخه خوزستان، کرخه ایالم، واگذاری  برای حوزه( مدیر طرح)انتخاب عامل چهارم 

در طرح، انجام مطالعات ( EPM) های پژوهشی کاربردی به مؤسسات تحقیقاتی، پیگیری استقرار نظام جامع مدیریت طرح طرح

 .ها به منظور کاهش دعاوی و عدم پرداخت خسارت از دیگر اقدامات انجام شده در طرح است رای طرحگری اج اجتماعی و تسهیل

درصدی  91های فرعی آبیاری و زهکشی که نتیجه آن کاهش  های مهندسی ارزش در شبکه برگزاری کارگاه: بند اظهار کرد عالقه

های آبیاری کم فشار و تحت فشار، کاهش عمق  اده از روشواسطه جایگزینی کانالت به جای کانال درجا و استف ها به هزینه

آبها، استفاده از فیلتر مصنوعی به جای فیلتر طبیعی که اثرات مفید و مثبتی در مسائل  های زیر زمینی و کاهش حجم زه زهکش

 .ها است زیست محیطی دارد از اقدامات انجام شده در این طرح

 غیر مستقیم هزار شغل به صورت مستقیم و 033ایجاد *

های  به مدت شش سال از محل تملک دارایی 13الی  57های  حد فاصل سال: وی به وضعیت اعتباری طرح اشاره کرد و گفت

هزار ریال اعتبار منظور شده است که تخصیص دریافتی  151میلیارد و  5به میزان ( بانک کشاورزی)ای و فاینانس داخلی  سرمایه

 .ر ریال بوده استهزا 711 میلیارد و  1جمعاً 

تا تیرماه از سه منبع صندوق توسعه ملی، تملک دارایی و فاینانس داخلی  11و 14، 12های،  عالقه بند با بیان اینکه در سال

 39  جمعاً 11جمع اعتبار تخصیص یافته تا پایان تیر ماه : هزار ریال اعتبار منظور شده بود، گفت 351میلیارد و  42  مجموعا

 .درصد بوده است 4182هزار ریال بوده که معادل 222میلیارد و 

میلیارد ریال بوده که میزان  13 تا تیر ماه جاری میزان اعتبار مصوب از منابع مختلف بیش از  57های  درمجموع در سال: وی گفت

 .درصد بوده است 1285هزار میلیارد ریال معادل  32تخصیص اعتبارات به بیش از 

 11817درصد لیکن درصد سطح انجام شده نسبت به فاز مرحله  1285تا مرداد ماه جاری تخصیص ریالی  :بند ادامه داد عالقه

های شغلی به  میلیون تن در سال، ایجاد فرصت 1/1وی افزایش راندمان آبیاری، افزایش تولیدات کشاورزی به میزان .است درصد

 39های کشاورزی و افزایش درآمد حاصل از تولیدات به میزان  هزار نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم، ایجاد قطب 222میزان 

ترین دستاوردها، نتایج و  نشینی شهرها را از مهم های روستایی و کاهش حاشیه هزار میلیارد ریال، ساماندهی و جلوگیری از مهاجرت

 .اثرات اجرای کامل طرح عنوان کرد



 
راهبردی کشاورزی و آبمرکز ملی مطالعات   

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

 

5۶ 
 

، تامین (3و9)های اصلی  کمیل نشده مرحله یک و الیروبی زهکشیهای اصلی ت بند همچنین حل مشکالت اجرایی شبکه عالقه

های اصلی و فرعی مرحله  ریزی کشور، نحوه تأمین اعتبار احداث شبکه اعتبار برای حل مشکل آنها توسط سازمان مدیریت و برنامه

شدن تحویل حجمی آب با توجه  با توجه تخصیص آب توسط وزارت نیرو، تسریع در عملیاتی( هزار هکتار 325)دو به طور همزمان 

فشار توسط شرکت توزیع برق با بهای  های تحت فشار و کم به نامه نوبخت به وزیر نیرو، تأمین برق مورد نیاز برای اجرای شبکه

از  برداری موضوع تأمین اعتبار برای جهاد کشاورزی برای بهره: وی در پایان عنوان کرد.های قابل پیگیری خواند مناسب را از طرح

های تولید با توجه به نامه نوبخت به وزیر جهاد کشاورزی و پیگیری مسائل و موضوعاتی  های اتمام یافته و تشکیل تعاونی شبکه

برداری، ایجاد صنایع جانبی کشاورزی، آموزش،  مربوط به طرح پس از عملیات اجرایی همانند بحث مکانیزاسیون شدن نظام بهره

 .ها و موضوعات قابل پیگیری طرح ذکر کرد ها، محدودیت ین چالشتر ترویج و غیره را از مهم
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 13۶۱شهریور  21: تاریخ

  صادرات مرکبات آزاد؛ واردات همچنان ممنوعصادرات مرکبات آزاد؛ واردات همچنان ممنوع/ / محصول استراتژیکمحصول استراتژیک  66مجری مستقل برای مجری مستقل برای   7070تعریف تعریف 
مجری مستقل  91های اقتصاد مقاومتی،  برای اجرای هرچه بهتر طرح: ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت معاون برنامه

 .محصول انتخاب شد 92برای 

 .محصول انتخاب شد 13مجری مستقل برای  12مقاومتی، های اقتصاد  برای اجرای هرچه بهتر طرح

در راستای اجرای هرچه : وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در گفت معاون برنامه

 .مجری مستقل تعریف شده است 91محصول استراتژیک  92های اقتصاد مقاومتی برای  بهتر طرح

اند، مجریان  عنوان استراتژیک اعالم شده ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای اجرای محصوالتی که به: بخشنده افزود عبدالمهدی

 .مستقل تعریف کرد و آخرین مجری در بخش گیاهان دارویی بود

های الزم را انجام  ریزی رنامهدر محصوالتی که پتانسیل صادراتی دارند، بخش بازاریابی و بازرگانی این معاونت، ب: وی خاطرنشان کرد

 .بینی افزایش تولید پرتقال شده است دهد که به طور مثال در محصوالت باغی، پیش می

صادرات مرکبات در سال جاری ممنوع نیست، اما واردات آن : ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد معاون برنامه

واردات مرکبات ازجمله نارنگی های پاکستانی به هیچ عنوان و در هیچ زمانی : ردبخشنده تصریح ک.شود همچنان ممنوع اعالم می

 .مورد تأیید وزارت جهاد کشاورزی نیست، چون در این بخش مازاد تولید وجود دارد

د شده و نارنگی پاکستانی از مراجع قانونی اجازه واردات ندارد و اگر هم در کشور موجود است، از راه قاچاق وار: وی یادآور شد

 .مسئولیت قاچاق بر عهده وزارت جهاد کشاورزی نیست و دستگاه متولی خاص خود را دارد

 ./ها است واردات قاچاق سودی ندارد و مضرات آن، واردات انواع آفات و بیماری: بخشنده در پایان تأکید کرد
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 13۶۱شهریور  2۶: تاریخ

  باش کشاورزان به صدا درآمدباش کشاورزان به صدا درآمد  زنگ آمادهزنگ آماده
 .شوند های کالن وزارتخانه آشنا می با سیاست 11 - 11کشاورزان برای شروع فصل زراعی 

 .شوند های کالن وزارتخانه آشنا می سیاستبا  90 - 92کشاورزان برای شروع فصل زراعی 

به گزارش خبرنگار ایانا، چهارمین گردهمایی سراسری کشت پاییزه امسال در سالن حجاب حال و هوای دیگری داشت؛ هرچند در 

ی از اندرکاران و کشاورزان نمونه کشوری نیز در این گردهمایی حضور داشتند، اما امروز استقبال پرشور های گذشته دست سال

 .شد طوری که در دقایق نخستین شروع برنامه تقریباً صندلی خالی در سالن پیدا نمی مراسم شده است، به

ها و  اند، مسئوالن مربوطه به شرط سیاست در این گردهمایی که معاونان وزیر جهاد کشاورزی و مدیران استانی هم شرکت کرده

 .های پیش رو تشویق کردند بال کردن برنامهاهداف مهم کشاورزی پرداخته و کشاورزان را به دن

کنندگان را  ویژه گندم نصب شده که شرکت شده در بخش کشاورزی به در راهروی این همایش بنرهای گوناگونی از افتخارات کسب

 .کند های متمادی آشنا می با نمایی کلی از تولید در سال

هزار تن تولید  252میزان خرید تضمینی گندم داخلی، افزایش درصدی  942درصدی کاشت مکانیزه در کشور، افزایش  21رشد 

های نوین آبیاری طی سه سال  هزار هکتار سامانه 372میلیون مترمکعب آب با اجرای  955جویی یک میلیارد و  شکر و صرفه

 .کند هایی است که نظر مخاطبان را جلب می ترین پیام ازجمله مهم

های کشاورزی بود  کشاورزان کمبود آب و چگونگی تأمین آن و همچنین نحوه تأمین نهاده شایان ذکر است که دغدغه اصلی بیشتر

 ./های درستی در این زمینه داشتند که مسئوالن نیز اشاره
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 13۶۱شهریور  2۶: تاریخ

  برداران غیرمجازبرداران غیرمجاز  برخورد قانونی با بهرهبرخورد قانونی با بهره/ / هزار واحد دامی مجاز به مراتعهزار واحد دامی مجاز به مراتع  780780ورود ورود 
هزار هکتار است،  333های مرتعی این شهرستان  رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فیروزکوه با بیان اینکه عرصه

 .هزار واحد دامی اعالم کرد941را تعداد ظرفیت چرای دام مجاز برای این مراتع 

هزار  ۲۲۲های مرتعی این شهرستان  رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فیروزکوه با بیان اینکه عرصه

 .هزار واحد دامی اعالم کرد140هکتار است، ظرفیت چرای دام مجاز برای این مراتع را تعداد 

همزمان با آغاز فصل چرا و به : کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران جمشید جویباری گفتبه گزارش ایانا به نقل از اداره 

های طبیعی، پروژه مدیریت چرا و کنترل دام در سطح مراتع این  منظور حفظ پوشش گیاهی و جلوگیری از تخریب عرصه

 .شهرستان به مرحله اجرا درآمد

های مشترکی با همکاری ادارات منابع طبیعی، دامپزشکی، محیط زیست و امور  پدر راستای اجرای این پروژه اکی: وی افزود

هزار واحد دامی مازاد و غیرمجاز، نسبت به 32عشایری تشکیل و با استقرار در گلوگاه های مهم، ضمن جلوگیری از ورود تعداد 

 .اران متخلف به مراجع قضائی معرفی شدندواحد دامی غیر مجاز از مراتع این شهرستان اقدام و بهره برد 4122اخراج تعداد 

همزمان با فصل چرا : درصد از بهره برداران مراتع این شهرستان از عشایر کوچ رو هستند اظهار داشت12جویباری با اشاره به اینکه 

ع ییالقی این این عشایر به همراه دام های خود از استان های سمنان، مازندران و شهرستان های جنوبی استان تهران به مرات

 .دهند شهرستان وارد می شوند و دام های خود را مورد تعلیف قرار می

با هدف : های احیاء و اصالح مراتع بیان کرد رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فیروزکوه در ارتباط با اجرای پروژه

های مرتعداری مصوب واگذار  ائی و اصالحی در محدود طرحهای احی بهبود، اصالح و توسعه مراتع سطح شهرستان، همه ساله پروژه

هکتار عملیات کپه کاری و همچنین اقداماتی در خصوص مرمت  22آید که به همین منظور سال گذشته   شده به مرحله اجرا درمی

 .است چشمه و احداث آبشخور در این مراتع انجام شده

هزار هکتار از اراضی مرتعی کبوتر دره و طرود اجرائی شد و  2رق در سطح در سال گذشته نیز پروژه حفاظت و ق: وی ادامه داد

 .هکتار از مراتع منطقه گدوک این شهرستان نیز با مشارکت بهره برداران تحت قرق کامل قرار گرفت 122

یه گردیده که هزار هکتار از عرصه های مرتعی شهرستان فیروزکوه طرح مرتعداری ته971تاکنون برای بیش از : جویباری گفت

 ./است هزار هکتار آن به بهره برداران واگذار شده 921
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 13۶۱شهریور  17: تاریخ

  صادر شده استصادر شده استدرصد آراء محاکم قضایی به نفع دولت درصد آراء محاکم قضایی به نفع دولت 4646
کل که با حضور مسئوالن و کارشناسان حقوقی  مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران در جلسه شورای حقوقی این اداره

 .درصدی آراء محاکم قضایی به نفع دولت در سال جاری خبر داد 52برگزار شد از صدور 

کل که با حضور مسئوالن و  شورای حقوقی این ادارهمدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران در جلسه 

 .درصدی آراء محاکم قضایی به نفع دولت در سال جاری خبر داد 03کارشناسان حقوقی برگزار شد از صدور 

این : فترسانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران، علی کیان با اعالم این خبر گ به گزارش ایانا به نقل از پایگاه اطالع

خواری دارد و هم کارشناسان  دهنده این حقیقت است که هم دستگاه قضایی عزم جدی برای مبارزه با پدیده زمین آمار نشان

 .اند المال دفاع کرده حقوقی این اداره کل با تمامی کمبودها و تنگناهای موجود دلسوزانه از بیت

با افزایش : کنند، افزود ا برای رسیدن به امیال سودجویانه خود استفاده میه وی با اشاره به اینکه افراد سودجو از تمامی روزنه

 .اطالعات و آگاهی از قوانین و مقررات، راه نفوذ سوء استفاده کنندگان به اراضی ملی بسته خواهد شد

است تا کارشناسان حقوقی  المال و انفال ضروری برای دفاع از بیت: مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران خاطرنشان کرد

های  ریزی، از پرونده روز بوده و با دقت و برنامه های مرتبط با منابع طبیعی به نامه ها و آیین نسبت به قوانین و مقررات، دستورالعمل

 .مطروح شده در مراجع قضایی دفاعیات الزم انجام شده است

عنوان نقشه راه ترسیم شده  ارزیابی عملکرد در مسیری که به: و ادامه داد کیان ارزیابی عملکرد را در پیشبرد امور بسیار مهم دانست

 .تر دست یابیم توانیم به اهداف تعیین شده سریع ای برخوردار است و با شناخت نقاط قوت و ضعف می از اهمیت ویژه

منابع طبیعی و آبخیزداری استان  کل پور، سرپرست اداره حقوقی اداره بر اساس این گزارش، در ادامه این جلسه ارسالن بخشعلی

اندیشی و بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل و مشکالت مربوط به بخش حقوقی و آشنایی کارشناسان حقوقی با  هم: تهران گفت

 .های جدید از اهداف برگزاری این جلسه است نامه ها و آیین دستورالعمل

ها و تنوع بسیار زیادی که در قوانین و  خاطر پیچیدگی مطرح است و بهعنوان یک علم کاربردی  امروزه حقوق به: وی یادآور شد

 .تواند به مرتفع شدن برخی مشکالت این بخش کمک کند مقررات موجود است برگزاری این جلسات می

 سو وظیفه دفاع از حقوق دولت در محاکم بخش حقوقی دارای وظایف سازمانی مدونی است که از یک: پور تأکید کرد بخشعلی

 ./دار است قضایی را بر عهده دارد و از سویی دیگر نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مرتبط با منابع طبیعی را عهده
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 13۶۱شهریور  17: تاریخ

  خرید تضمینی مشروط برای خرما و کشمشخرید تضمینی مشروط برای خرما و کشمش/ / زودیزودی  اعالم جزئیات طرح توسعه روستایی بهاعالم جزئیات طرح توسعه روستایی به
 .تعاون روستایی، از تصویب طرح توسعه روستایی خبر دادسازمان مرکزی 

 .سازمان مرکزی تعاون روستایی، از تصویب طرح توسعه روستایی خبر داد

اکنون جزئیات طرح طرح توسعه : به گزارش خبرنگار ایانا، مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در جمع خبرنگاران گفت

 .شود زودی نتیجه نهایی اعالم می ی شده و بهها بررس روستایی در کمیسیون

هفته گذشته کلیات طرح یک فوریت توسعه روستایی توسط نمایندگان مجلس شورای اسالمی، به تصویب : حسین صفایی افزود

های  رتخانهدر قوه مجریه، وزا: وی با اشاره به اینکه ساختار دولتی مرتبط با توسعه روستایی باید اصالح شود، خاطرنشان کرد.رسید

شود؛ بنابراین طرحی که بتواند بین  شدت احساس می متعددی در حوزه روستا دخیل هستند که احتیاج به هماهنگی بین آنها به

 .آنها هماهنگی ایجاد کرده و از مسائل و مشکالت چندوجهی بودن بکاهد، کمی دشوار است

صورت مشروط خریداری کنیم، البته  داریم این دو محصول را بهدر نظر : صفایی درباره خرید تضمینی خرما و کشمش ادامه داد

سال گذشته محصول کشمش به صورت پایلوت و در یک منطقه محدود اجرا شد و قرار است این فرایند در سال جاری توسعه یافته 

 .ها عملی شود و برای بیشتر استان

، کشاورزان کاالی خود را بعد از برداشت در انبارها نگهداری به عنوان مثال: وی درباره توضیح خرید تضمینی مشروط تصریح کرد

بعد . ها را نشکند گیرد تا نیاز به عرضه فوری به بازار نداشته و قیمت کرده و بخشی از دستمزد خود را از سازمان تعاون روستایی می

ر غیر این صورت، سازمان مکلف است د. کند از چند ماه اگر محصول مورد نظر فروش رفت، حساب خود را با سازمان تسویه می

 .کاالیش را به صورت تضمینی خریداری کند

تاکستان، آذربایجان غربی، همدان، خراسان رضوی و شمالی از  مناطق : مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران یادآور شد

 .جمله مراکز تولید کشمش هستند

هزار تن  52تاکنون حدود : کند، تأکید کرد د تضمینی شیرخام را سپری میصفایی با اشاره به اینکه دولت سومین سال خری

تومان در هر کیلوگرم خریداری شده و همگی به خامه  322هزار و  استان با متوسط قیمت بیش از یک 92های  شیرخام از دامداری

 .و شیرخشک تبدیل شده است

 ./رسد این محصول تنها با هدف صادرات به فروش میبه گفته وی، از دیروز شیرخشک تولید شده در بورس عرضه و 

/news/fa/ir.iana.www//:http24311D%/5%A7% 
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 برنامه و سیاست ها

 آیانا - 13۶۱شهریور  1۶: تاریخ

  میلیون تومانی ابالغ شدمیلیون تومانی ابالغ شد  ۰6۰6تا تا   7676های اعتباری های اعتباری   دستورالعمل صدور کارتدستورالعمل صدور کارت
بانک مرکزی دستورالعمل جدید کارت اعتباری مرابحه را که حاوی بازخوردهای صاحب نظران بانکی با هدف تسهیل استفاده از 

های اعتباری، رفع برخی ابهامات و انطباق هرچه بیشتر آن با شرایط و مقتضیات روز کشور و تحریک تقاضا به شبکه بانکی  کارت

 .غ کرداست، ابال

 . بانک مرکزی دستورالعمل جدید کارت اعتباری مرابحه را به شبکه بانکی ابالغ کرد

به گزارش ایانا از روابط عمومی بانک مرکزی، بانک مرکزی دستورالعمل جدید کارت اعتباری مرابحه را که حاوی بازخوردهای  

اعتباری، رفع برخی ابهامات و انطباق هرچه بیشتر آن با شرایط و های  صاحب نظران بانکی است با هدف تسهیل استفاده از کارت

 .مقتضیات روز کشور و تحریک تقاضا به شبکه بانکی ابالغ کرد

 :متن بخشنامه به شرح زیر است

وسیله به استحضار  ، بدین«های اعتباری اعتبار کارت  سقف»موضوع ابالغ  921181835مورخ  118915599پیرو بخشنامه شماره 

اصالحیه دستورالعمل کارت »رساند کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران  می

به شبکه بانکی کشور ابالغ شده بود، بر اساس « دستورالعمل کارت اعتباری مرابحه»را که پیش از این تحت عنوان « اعتباری

آوری و اعتباری به شرح پیوست  نظران حوزه بانکی، فن ی، کارشناسان و صاحبها، مؤسسات اعتبار بازخوردهای دریافتی از بانک

های اعتباری توسط متقاضیان تسهیالت از شبکه بانکی  هدف از این بازنگری، تسهیل استفاده از کارت. مورد تصویب قرار داده است

های دولت محترم  وز کشور و البته اهداف و برنامهکشور و نیز رفع برخی ابهامات و انطباق هرچه بیشتر آن با شرایط و مقتضیات ر

شده در دستورالعمل جدید عبارتند  در همین راستا اهم تغییرات اعمال. در زمینه تحریک تقاضا و افزایش رفاه خانوارها بوده است

 :از

 21تا حداکثر  93اط حداقل ایجاد امکان بازپرداخت تسهیالت دریافتی با کارت اعتباری مرابحه به صورت نسیه اقساطی با اقس-9

 عالوه بر نسیه دفعی. ماهه

اقساط / مانده تا سررسید قسط متناسب با مدت باقی)اقساط زود پرداخت / درصد سود مستتر در قسط 12الزام به تخفیف حداقل  -3

 .، در صورت بازپرداخت تمام یا بخشی از تسهیالت کارت اعتباری توسط مشتری پیش از سررسید(شده پرداخت

عدم دریافت سود از مشتری در صورت توافق مؤسسه اعتباری و پذیرنده کارت، مبنی بر پرداخت مطالبات پذیرنده از سوی     -2

که مشتری بدهی خود را تا پایان  در پایان دوره تنفس، مشروط به این( ناشی از استفاده مشتری از کارت اعتباری)مؤسسه اعتباری 

 .دوره تنفس پرداخت کند

های با مبالغ بیش از  یجاد امکان واریز وجه به کارت اعتباری از سوی مشتری، به منظور افزایش مبلغ قابل پرداخت در خریدا-4

 .شده با استفاده از کارت اعتباری های تعیین سقف

ی مبتنی بر این عقد که های اعتبار الذکر نیز اشاره شد، با توجه به ظرفیت باالی عقد مرابحه و کارت طور که در بخشنامه فوق همان

ها به  شود، مقرر است این کارت اعطای تسهیالت برای تأمین طیف وسیعی از کاالها و خدمات مورد نیاز آحاد جامعه را شامل می

های مختلف شود تا از این راه، ضمن تأمین نیازهای مالی  تدریج جایگزین تسهیالت متنوع خرد فعلی شبکه بانکی کشور در زمینه

هزینه اعطای تسهیالت بانکی کوتاه و  بر و پر های زمان خدماتی، فرآیند  های گوناگون کاالیی و مختلف جامعه در زمینهاقشار 
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همچنین، به منظور برخورداری طبقات مختلف . انحرافات موجود در مصرف تسهیالت با موضوع قرارداد به حداقل رسانده شود

ها و مؤسسات اعتباری صرفاً  دستورالعمل ابالغی، چنین مقرر شده که هریک از بانک های اعتباری و اجرای صحیح  جامعه از کارت

های متعدد از چند بانک یا مؤسسه اعتباری، منوط به  مجاز به اعطای یک کارت اعتباری به متقاضیان بوده، لیکن دریافت کارت

 .باشد ی، بالمانع میبرای هر مشتر( دستورالعمل 93موضوع ماده )رعایت سقف پانصد میلیون ریال 

با عنایت به مراتب فوق، ضمن ارسال یک نسخه از دستورالعمل جدید کارت اعتباری، خواهشمند است دستور فرمایند به منظور 

مؤسسه اعتباری غیربانکی ابالغ و بر حسن /    ربط آن بانک اتخاذ تدابیر و مقدمات الزم، مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی

های اعتباری  ، عرضه کارت92118789این دستورالعمل نظارت دقیق و مؤثر به عمل آید؛ به نحوی که حداکثر تا تاریخ  اجرای

در خاتمه، الزم است ترتیبی اتخاذ شود تا . پذیر باشد مرابحه در سطح شبکه بانکی کشور در چارچوب دستورالعمل موصوف امکان

 .ها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال شود ربط، به مدیریت کل نظارت بر بانک یای از بخشنامه ابالغی به واحدهای ذ نسخه

/news/fa/ir.iana.www//:http24214D%/5%D%AF5%B2%D5%%AA 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 13۶۱شهریور  2۶: تاریخ

هزار نفر نماینده هزار نفر نماینده   7676حضور حضور / / کندکند  وزیر جهاد کشاورزی امروز از نظام نوین ترویج کشاورزی رونمایی میوزیر جهاد کشاورزی امروز از نظام نوین ترویج کشاورزی رونمایی می

  های کشاورزیهای کشاورزی  تحقیقاتی در عرصهتحقیقاتی در عرصه
 .شود تر کردن بخش کشاورزی توسط وزیر جهاد کشاورزی امروز رونمایی می بنیان نظام نوین ترویج در راستای دانش

 .شود تر کردن بخش کشاورزی توسط وزیر جهاد کشاورزی امروز رونمایی می بنیان استای دانشنظام نوین ترویج در ر

که با شعار  11 - 11به گزارش خبرنگار ایانا، رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی امروز در همایش آغاز سال 

 92بخش تحقیقات ساالنه : حجاب آغاز به کار کرد گفتاز امروز در سالن  "های نوین کشت و کار راهبرد و رویکرد جدید شیوه"

 .تر گرفته شود کند که الزم است استفاده از تجارب دنیا در این بخش جدی رقم جدید را به عرصه معرفی می

شد که ای است که باید مورد توجه قرار گیرد و در این راستا تالش  ترین مسئله بنیان کردن کشاورزی مهم دانش: اسکندر زند افزود

 .های آب، خاک و هوا بتوانیم اقدامی جدی انجام دهیم با توجه به محدودیت

تواند  بنیان کردن بخش کشاورزی از شروطی است که برای بخش کشاورزی می گذاری بیشتر و دانش سرمایه: وی خاطرنشان کرد

ار مشکل است که در این زمینه برنامه جدیدی نظام دانش، اطالعات و نوآوری در بخش کشاورزی دچ: زند ادامه داد.مؤثر واقع شود

 .روزی با دستور وزیر جهاد کشاورزی امروز ابالغ رسمی شد ماه کار و تالش شبانه 1به نام نظام نوین ترویج پس از 

و هشت اند  عنوان پایلوت آذربایجان شرقی، اردبیل، کرمانشاه و گلستان در این نظام انتخاب شده چهار استان به: وی تصریح کرد

 .استان دیگر نیز داوطلب هستند که ادوات و وسایل خود را برای اجرای این نظام جدید در نظر بگیرند

 نفر 233افزایش تعداد مروجان به 

هزار نفر نیروی متخصص در مراکز خدمات ترویجی داشتیم که با اجرای این  در گذشته سه: معاون وزیر جهاد کشاورزی یادآور شد

 .های تولیدی داریم نفر مروج در عرصه 122ترتیب تعداد  هزار نفر ارتقاء یافت و بدین 92طرح به بیش از 

درصد نیروهای کشاورزی در عرصه  92در گذشته چهار درصد از نیروها در عرصه مستقر بودند، اما در حال حاضر : زند تأکید کرد

های کشاورزی حضور دارند تا کلیه  فرم مخصوص در عرصههزار نیروی متخصص کشاورزی با لباس  92: وی اظهار داشت.وجود دارد

 .اطالعات به ثبت رسیده و آمار دقیقی از میزان تولید ارائه شود

صورت کامل رصد و در سامانه مربوط به آن  ترتیب اطالعات به هر مرکز خدمات یک محقق معین دارد که بدین: زند همچنین گفت

 .شود ارائه می

 ج و دانش فنون توسط وزیر جهاد کشاورزیافتتاح رسمی تاالر تروی

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از افتتاح رسمی تاالر ترویج و دانش فنون توسط وزیر جهاد کشاورزی در روز 

ت خواهد صورت رایگان قابل دریاف شده همه کشور به آوری ای که تهیه شده است، اطالعات جمع در سامانه: جاری خبر داد و افزود

 .نشریه ترویجی جدید نیز در آن قرار داده شده است 922بود و عالوه بر آن بیش از 

 .توانند از آن بهره ببرند برداران دیگر بدون مشکل خواهد بود و همگان می های جدید به بهره انتقال یافته: وی خاطرنشان کرد

های بخش کشاورزی با سرعت بیشتری پیش خواهد  اتی، سیاستهای تحقیق با حضور بخش خصوصی و ترویج یافته: زند ادامه داد

ویژه هشت استان  های کشور به تر کردن بخش کشاورزی به تمامی استان بنیان نظام ترویج برای دانش: وی در پایان تصریح کرد.رفت

 ./شود پایلوت توسط وزیر جهاد کشاورزی امروز ابالغ می
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 برنامه و سیاست ها
 ایرنا 2۶/۶6/13۶5 :تاریخ خبر

  رقم جدید رقم جدید   7676معرفی سالیانه معرفی سالیانه / / نظام نوین ترویج کشاورزی ابالغ شدنظام نوین ترویج کشاورزی ابالغ شد: : معاون وزیر کشاورزیمعاون وزیر کشاورزی
شبانه روزی برنامه جدیدی به نام نظام نوین ترویج امروز به ماه تالش  ۶پس از : معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت -ایرنا -تهران

 . طور رسمی با دستور وزیر جهاد کشاورزی ابالغ شد

راهبرد »که با شعار ( 11 - 11)در چهارمین گردهمایی سراسری کشت های پاییزه سال زراعی جدید ( شنبه)امروز « اسکندر زند»

استان آذربایجان : کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد، افزود در« و رویکرد جدید شیوه های نوین کشت و کار

شرقی، اردبیل، کرمانشاه و گلستان در این نظام به عنوان پایلوت انتخاب شدند و هشت استان دیگر نیز داوطلب هستند که ادوات و 

 .وسایل خود را برای اجرای این نظام جدید در نظر بگیرند

 .ات و نوآوری در بخش کشاورزی دچار مشکل استنظام دانش، اطالع

رقم جدید را معرفی می کند که باید استفاده  92بخش تحقیقات سالیانه : رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت

 .از تجارب دنیا در این بخش را جدی گرفت

شروطی است که می تواند برای بخش کشاورزی موثر  به گفته وی، افزایش سرمایه گذاری و دانش بنیان کردن بخش کشاورزی از

 .واقع شود

 هزار نفر نماینده تحقیقاتی در عرصه های کشاورزی  92حضور ** 

در گذشته سه هزار نفر نیروی متخصص در مرکزهای خدمات ترویجی داشتیم که با اجرای این : معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .نفر مروج در عرصه های تولیدی داریم 122فت و هزار نفر ارتقا یا 92طرح به بیش از 

درصد نیروهای کشاورزی با لباس  92همچنین در سال های گذشته چهار درصد نیروها در عرصه مستقر بودند اما اکنون : وی افزود

 .فرم مخصوص در عرصه های کشاورزی حضور دارند تا همه اطالعات ثبت و آمار دقیقی از میزان تولید ارایه شود

 .هر مرکز خدمات یک محقق معین دارد تا اطالعات به صورت کامل رصد و در سامانه مربوط به آن ارایه شود: زند ادامه داد

تاالر ترویج و دانش فنون در سامانه ای تدوین شده که اطالعات جمع : رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت

 .ل دریافت است و بیش از یکصد نشریه ترویجی جدید نیز در آن قرار داردآوری شده همه کشور به صورت رایگان قاب

 .انتقال یافته های جدید به بهره برداران بدون مشکل صورت می گیرد و همگان می توانند از آن بهره ببرند: وی اضافه کرد

از یکصد ( 11 - 11)راعی جدید امروز با حضور وزیر جهاد کشاورزی در چهارمین گردهمایی سراسری کشت های پاییزه سال ز

 . عنوان نشریه، تاالر ترویج دانش فنون کشاورزی و نرم افزارهای کاربردی ارتباط با محققان و کارشناسان رونمایی شد
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 برنامه و سیاست ها
 فودپرس 13۶5شهریور ماه  16شنبه سه 

  کلیات ایجاد سامانه ملی محصوالت کشاورزی ارگانیک در کشور مصوب شدکلیات ایجاد سامانه ملی محصوالت کشاورزی ارگانیک در کشور مصوب شد
. براساس دستورالعمل ابالغی وزیر جهاد کشاورزی،اولین جلسه شورای راهبردی توسعه کشاورزی ارگانیک برگزار شد <کشاورزی

رزی ارگانیک با هدف شفاف سازی روندهای تولید تا صدور نشان در این شورا کلیات راه اندازی سامانه ملی محصوالت کشاو

 .استاندارد به تصویب رسید

پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی،براساس دستورالعمل ابالغی وزیر جهاد کشاورزی،اولین جلسه شورای  به گزارش

 .راهبردی توسعه کشاورزی ارگانیک برگزار شد

المهدی بخشنده معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی و با شرکت معاونین وزیر در این جلسه که به ریاست عبد

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان استاندارد، انجمن علمی ارگانیک و قطب علمی ارگانیک و همچنین تعدادی از معاونین 

ز تولید محصوالت ارگانیک و همچنین تهیه و تدوین تخصصی وزارت جهاد کشاورزی،برگزار گردید، سیاست گذاری و حمایت ا

دستورالعمل های تولید، توزیع و عرضه محصوالت ارگانیک در زیربخش های تولیدات باغبانی، زراعی، دامی و شیالتی و منابع 

 .طبیعی مورد بحث و بررسی قرار گرفت

ی ارگانیک را با هدف شفاف سازی روندهای تولید تا براساس این گزارش، شورا کلیات راه اندازی سامانه ملی محصوالت کشاورز

 .صدور نشان استاندارد ارگانیک با همکاری کلیه دستگاه های ذیربط به تصویب رساند

توسط سازمان استاندارد به شورا ارایه  99222همچنین گزارش دستورالعمل صدور نشان علمی ارگانیک مبتنی بر استاندارد ملی 

 .ایی شدن آن صدور، مورد تصویب شورا قرار گرفتگردید که ادامه کار نه

41147da2b=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http 
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 پسته

 فارس - ۶۱/۶۹/2۶:  تاریخ

  هزار نفرروز کارگر در فصل برداشتهزار نفرروز کارگر در فصل برداشت  006006فعالیت فعالیت / / قدمتی هزار سالهقدمتی هزار سالهپسته رفسنجان با پسته رفسنجان با 
 . کنند هزار نفر روز کارگر در رفسنجان فعالیت می 112فصل برداشت پسته در رفسنجان حرکت بزرگ اقتصادی ایجاد کرده و  

و جوش مردم این  ای است که جنب  گونه  شهریور در رفسنجان همواره بهاز رفسنجان، نیمه دوم  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .شود از پیش شده و حرکت اقتصادی بزرگی در شهر ایجاد می  شهرستان بیش

پردازند  ای به این امر مهم می کنند با همدلی و همکاری ویژه برداران و نیروهایی که در برداشت پسته همکاری می کشاورزان و بهره

 .کنند ساله کشاورزان را برداشت می دسترنج یک  و حاصل

های همجوار برای کار هستیم و البته مشکالتی هم از سوی این کارگران  در این فصل شاهد حضور کارگرانی از شهرها و استان

 .آید وجود می  اجتماعی در شهر به فصلی از نظر فرهنگی 

گذارند، این کارگران که مسیر  یشتر از همیشه باز است، برخی کشاورزان نمیاما با توجه به اینکه درب رزق و روزی در این فصل ب

 .کنند زیادی پیمودند تا بتوانند روزی حاللی کسب کنند، دست خالی راهی شهر و دیار خود شوند و از آنها استفاده می

ای امنیتی و بهداشتی دارد که در این زمینه با ه ای در حوزه های ویژه ریزی اما این رویداد بزرگ اقتصادی در رفسنجان نیاز به برنامه

 .وگو کردیم هایی که صورت گرفته گفت ریزی فرماندار رفسنجان در مورد برنامه

 ضرورت استفاده از کارگران بومی در برداشت پسته

هکتار سطح زیر  هزار 52شهرستان رفسنجان با بیش از : وگو با خبرنگار فارس در رفسنجان اظهار داشت حمید مالنوری در گفت

 .کشت پسته بیشترین سطح زیر کشت پسته در دنیا را دارد

ماه و نیم کار برداشت پسته انجام   حدود یک: وی با بیان اینکه عمده ارتزاق مردم رفسنجان از محل تولید پسته است، تصریح کرد

 .شوند کار می توجهی در این مدت مشغول به   شود و نیروی قابل می

کشاورزان تا جایی که امکان دارد از کارگران بومی استفاده کنند تا این فرصت در اختیار نیروهای بومی : د کردمالنوری تأکی

کنند، حتما مشخصات  آن دسته از کشاورزانی که از کارگران غیربومی و اتباع بیگانه استفاده می: وی ادامه داد.خودمان قرار گیرد

 .یتی و انتظامی شهرستان هماهنگ باشندآنها را داشته باشند و با نیروهای امن

ریزی خوبی در شورای تأمین صورت گرفته است، خاطرنشان  فرماندار رفسنجان با اشاره به اینکه در حوزه امنیتی و انتظامی برنامه

محصول های مقاومت بسیج در سراسر شهرستان نسبت به تأمین امنیت برای برداشت  نیروهای انتظامی و نیروهای پایگاه: کرد

 .هماهنگ هستند، ضمن اینکه مشارکت مردم هم امری ضروری است

 صبح ممنوع 0شب تا  0های پسته از  انتقال محموله

های امنیتی است، لذا هم در  امنیت خوب حاصل مشارکت مردم با دستگاه: رئیس شورای تأمین شهرستان رفسنجان ابراز داشت

 .ها و هم در انتقال محصول دقت الزم صورت گیرد بارهای پسته و ترمینالحوزه حفاظت از اماکن نگهداری محصول نظیر ان

تا پنج صبح هرگونه حمل و نقل محصول باید با هماهنگی نیروهای پایگاه مقاومت بسیج و نیروهای  32از ساعت : وی بیان کرد

 .انتظامی صورت گیرد

ای نامطلوب ایجاد  شود که چهره ر این شهرستان پیدا میاما در این فصل همیشه سروکله میهمانان خارجی عمده از پاکستان د

 .کند می

 شوند آوری و طرد می متکدیان پاکستانی جمع

http://www.farsnews.com/
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زنند و تقاضای کمک  ها با نوزادانی در بغل پرسه می ها و کوچه و خیابان های سوخت و درب ترمینال ها، جایگاه زنانی در چهارراه

زنند، مالنوری در این رابطه هم نیروهای انتظامی را  اجتماعی زیادی به شهر می  رهنگیکنند که البته در کنار حضورشان لطمه ف می

 .ها اقدام کنند آوری و طرد آن موظف دانست تا نسبت به جمع

کند و مردم نباید به آنها  حضور این متکدیان مشکالتی در حوزه امنیتی، بهداشتی، فرهنگی و اجتماعی ایجاد می: وی ادامه داد

ند و اسباب حضور آنها را فراهم کنند و مردم هرجا اینگونه متکدیان را دیدند به نیروی انتظامی اطالع دهند تا نسبت به کمک کن

ترین درخت پسته با قدمت  وی در ادامه با بیان اینکه این شهرستان مهد تولید پسته در دنیا است و کهنسال.طردشان اقدام شود

ساله در این شهرستان  122و  122، 422درختان پسته : سنجان واقع شده است، عنوان کردهزار سال در اودرج رف  بیش از یک

 .وجود دارد که نماد قدمت پسته در این شهرستان است

 رونمایی از تمبر ثبت ملی پسته در رفسنجان

با : رار دادیم، تصریح کردها در زمینه پسته ثبت ملی پسته را در دستور کار ق مالنوری با توضیح اینکه باتوجه به این ظرفیت

نام رفسنجان به ثبت  هایی که انجام شد و سازمان میراث فرهنگی با توجه به مدارک و اسنادی که وجود داشت، پسته را به  پیگیری

 .کار نمونه کشور از همین شهرستان بودند طور مستمر کشاورزان پسته  های اخیر به در سال: رساند، افزود

استان  32کنندگانی از  شهریورماه جاری با حضور شرکت 34همایش رفسنجان، تدبیر، تالش و توسعه از : وی خاطر نشان کرد

 .گیرد شود و جشن ملی پسته و رونمایی از تمبر ثبت ملی پسته در این همایش انجام می برگزار می

ترین خانه خشتی جهان  آقاعلی بزرگ جشهریور مراسم رونمایی از ثبت ملی در خانه حا 31عصر : فرماندار رفسنجان ابراز داشت

 .شود برگزار می

 هزار نفر روز کارگر در رفسنجان 023برداشت پسته با فعالیت 

 92امسال پسته در رفسنجان از : وگو با خبرنگار فارس در رفسنجان اظهار داشت مدیر جهاد کشاورزی رفسنجان هم در گفت

 .ده استهزا رتن مغز سبز برداشت ش 2شهریور آغاز شده و 

گیرد و تعدادی هم ضبط پسته خانگی نیز در  واحد مکانیزه در این شهرستان کار فرآوری پسته صورت می 942در : وی عنوان کرد

 .شوند شهرستان پسته را فرآوری کرده و از نظر بهداشتی هم بازدید می

شود که سه درصد آن  ن برداشت میهزار تن پسته خشک در رفسنجا 42امسال : مدیر جهاد کشاورزی رفسنجان بیان داشت

 .شود مصرف داخلی و مابقی صادر می

 .دهند هزارنفر روز کار برداشت را انجام می 112در فصل برداشت پسته در شهرستان رفسنجان : وی عنوان کرد
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 تامین منابع مالی

 فارس - ۶۱/۶۹/1۹:  تاریخ

/ / دهنددهند  های دولتی منابعی به کشاورزی نمیهای دولتی منابعی به کشاورزی نمی    بانکبانک  //کارانکاران  ضعف بازرگانی دولتی در پرداخت مطالبات گندمضعف بازرگانی دولتی در پرداخت مطالبات گندم

  درصد پول را گرفتنددرصد پول را گرفتند  7۰7۰تا تا   ۰۰کاران مناطق سردسیر کاران مناطق سردسیر   گندمگندم
شان را به بخش  درصد منابع 31های دولتی باید طبق قانون  علیرغم آنکه بانک: نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت 

هزار میلیارد  2کشاورزی اختصاص دهند، این کار را نکرده و نگاهها به بانک کشاورزی است که قرار است هفته آینده با فروش 

 . کاران را بدهند تومان اوراق مشارکت بخشی از پول گندم

، در پاسخ به اینکه کمیسیون کشاورزی چه پیگیری برای خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  جالل محمودزاده در گفت

تی در این زمینه خوب متأسفانه شرکت بازرگانی دول: کاران پس از سه ماه انجام داده است، اظهار داشت پرداخت مطالبات گندم

عمل نکرده و از طرفی دولت و سازمان برنامه و بودجه نیز مبلغ مورد نیاز برای پرداخت خرید تضمینی گندم به کشاورزان را 

: وی به جلسه هفته گذشته اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس با مدیرعامل بانک کشاورزی اشاره کرد و گفت.اختصاص نداده است

ه میزبان اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی در مجلس بودیم و بانک کشاورزی پس از طرح و دوشنبه هفته گذشت

( اسناد خزانه اسالمی و اوراق سلف موازی)هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت  2بررسی مشکالت، قول مساعد داد تا از طریق فروش 

 .کاران پرداخت شود بخشی از مطالبات گندم

هزار میلیارد تومان و تکلیف مابقی معوقات چه  2هزار میلیارد تومان است، نه  5کاران  ارس پرسید بدهی دولت به گندمخبرنگار ف

ریزی نیز قول مساعد داده که تا  سازمان مدیریت و برنامهشود که نماینده مردم مهاباد در مجلس این گونه پاسخ داد که  می

 .ردازدآخر شهریور ماه الباقی مبلغ را نیز بپ

و رأی آوردن آن در  11محمودزاده به این نکته هم اشاره کرد که در عین حال دولت منتظر تصویب قانونی متمم بودجه سال 

 .گیرد هفته پیش مجلس به آن رأی داد و از نظر قانونی بودجه مورد نیاز در اختیار دولت قرار میمجلس بود که 

ها برنامه ندارد، چرا  به گفته نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی، مشکل دیگر آنجاست که دولت در پرداختی

کشاورزان مناطق سردسیر که اند، بیشتر پرداخت شده، اما  که پول گندم کشاورزان مناطق گرمسیر که ابتدا گندم را تحویل داده

 .اند درصد مبلغ گندم خود را دریافت کرده 10تا  0نها کنند، ت دیرتر محصول را برداشت می

بدتر آنکه کشاورزان مناطق سردسیری هنوز پول گندم را دریافت نکرده، باید قبل از شروع بارندگی و سرما محصول : وی اضافه کرد

 .خود را بکارند و اکنون با مشکل خرید بذر و نهاده مواجه هستند

هایی مانند صادرات، ملی و تجارت  طبق قانون باید بانک: های دولتی، گفت ا انتقاد از عملکرد بانکنماینده مردم مهاباد در مجلس ب

 .شان را به بخش کشاورزی اختصاص دهند، اما به این قانون عمل نکرده و فقط نگاهمان به بانک کشاورزی است درصد از منابع 31
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 تامین منابع مالی

 فارس - ۶۱/۶۹/17:  تاریخ

دوق دوق میلیارد تومان بودجه صنمیلیارد تومان بودجه صن  73۰673۰6عدم اختصاص عدم اختصاص / / سال پرداخت نشده استسال پرداخت نشده است  22مطالبات چغندرکاران پس از مطالبات چغندرکاران پس از 

  خسارت کشاورزی خسارت کشاورزی 

: سال هنوز پرداخت نشده است، گفت 3نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان این که هنوز پول خرید چغندرکاران پس از 

 . میلیارد تومانی صندوق خسارت کشاورزی اختصاص نیافته است 9212هنوز بودجه 

، با انتقاد از برخی سخنان به ویژه رئیس خانه کشاورز که گفته خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی   جالل محمودزاده در گفت

اند  در کدام قانون نوشته: بود باید حمل چغندر قند کشت شده در اطراف دریای ارومیه به خارج از استان ممنوع شود، اظهار داشت

های دیگر در داخل کشور حمل کند و ما حق نداریم به جای کشاورز تصمیم بگیریم  به استان به کشاورز حق ندارد محصول خود را

 .احیا کنند، باید کارهای دیگر انجام شود و مشکل فقط چغندر قند نیست  خواهند دریاچه ارومیه را و اگر می

اند، در حالی که تمام  کشاورزان را ندادههای قند آذربایجان شرقی و غربی پول چغندر  دوسال است که کارخانه: وی اضافه کرد

 .اند تولیدات خود را فروخته و پولش را هم گرفته

میلیارد  9212نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسالمی همچنین با اشاره به اینکه برای صندوق خسارت محصوالت کشاورزی 

ریزی این رقم را به صندوق خسارت پرداخت نکرده و خسارت  امهاما سازمان مدیریت و برن: تومان بودجه اختصاص یافته تصریح کرد

 .محصوالت کشاورزی نیز از دو سال پیش به کشاورزان پرداخت نشده است

به گزارش فارس، عیسی کالنتری دبیرکل خانه کشاورز چندی پیش گفته بود، چغندر قندی که در اطراف دریاچه ارومیه کشت 

شود که با احتساب آن دو برابر قیمت تمام شده شکر  های دیگر حمل می هزینه حمل باال به استان بر بودن با شود، عالوه بر آب می

 .های متبوع خود به فروش برسد فقط بابت حمل باید پرداخت شود که مقرون به صرفه نیست و باید این چغندر قند در استان
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 تامین منابع مالی
 فارس - ۶۱/۶۹/2۶:  تاریخ

احیای کارخانه قند دزفول با همکاری احیای کارخانه قند دزفول با همکاری / / شودشود  شنبه پرداخت میشنبه پرداخت می  هزار میلیارد تومان از طلب گندمکاران سههزار میلیارد تومان از طلب گندمکاران سه  33  ::حجتیحجتی

  وزارت صنعتوزارت صنعت
گلوگاه کمبود شکر در کشور، نبود کارخانه تولید قند در استان خوزستان است که بنا داریم با طرحی : وزیر جهاد کشاورزی گفت 

 . ایم ابتدا کارخانه قند دزفول و پس از آن اهواز را احیاء کنیم که در وزارت صنعت داده

، محمود حجتی صبح امروز در حاشیه آیین آغاز سال زراعی جدید در جمع خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی 

از  13برابر گندمی که سال  381امسال : کاران در کشور اشاره کرد و گفت خبرنگاران به آخرین وضعیت پرداخت مطالبات گندم

هزار میلیارد تومان آن را پرداخت  5تومان است و تاکنون هزار میلیارد  94کشاورزان خریدیم گندم خریداری شده که رقمی معادل 

کاران پرداخت  هزار میلیارد تومان دیگر از باقیمانده مطالبات گندم 2شنبه هفته جاری  وی با اشاره به اینکه قرار است تا سه.ایم کرده

 2اینکه در همین راستا کارهای فروش کنم ضمن  بابت دیرکرد در پرداخت مطالبات کشاورزان عذرخواهی می: شود، خاطرنشان کرد

شنبه در بورس عرضه خواهد شد و از این طریق پول کشاورزان را  هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت در بورس انجام شده که سه

 .هفته آینده نیز امیدواریم بقیه مطالبات نیز پرداخت شود 3پردازیم و تا  می

از سوم : واردات گندم به کشور با توجه به وضعیت خودکفایی در این محصول نیز گفتوی همچنین درمورد صدور مجوز برای 

 .ایم و ثبت سفارش هم در این عرصه محدود شده و میزان محدودی گندم وارد شده است مجوز واردات گندم نداده 14بهمن سال 

ایم تا از محل تولید داخل نیازها را براورده  سعی کرده: های تولید هم گفت حجتی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد نهاده

ایم، به عنوان مثال تنها بخشی از بذر کلزا و چغندر قند را از طریق واردات  ها را پوشش داده کنیم و در کنار آن با واردات نیازمندی

سال زراعی پیش رو حجتی همچنین در مورد نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی برای .ایم برای کشت پاییزه تأمین کرده

اکنون  ایم و هم کارهای کارشناسی را با توجه به هزینه تولید و جانبی برآورد کرده و پیشنهاد خود را به شورای اقتصاد داده: گفت

 .های تخصصی شورای اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه در حال بررسی است ها و کمیسیون ها در کمیته این نرخ

دهم قبل از تصویب، نرخی  شود و ترجیح می ها جدید تضمینی ابالغ می پس از تطبیق در این شورا نرخ: وی در توضیح بیشتر گفت

وری به ویژه در حوزه آب  گذاری اصلی در وزارت جهاد که افزایش بهره وزیر جهاد کشاورزی همچنین با اشاره به هدف.اعالم نکنیم

ول خود استفاده کنیم که نمونه آن مغفول ماندن صدها هزار هکتار اراضی های مغف در کنار آن باید از ظرفیت: است، اظهارداشت

همچنین طرح توسعه پرورش ماهی در قفس با . شیبدار در کشور است که ظرفیت فراوانی برای کشت و توسعه گیاهان دارویی دارد

 .ظرفیت یک میلیون تن و اشتغالزایی باال باید مد نظر قرار گیرد

گلوگاه خودکفایی شکر در کشور نداشتن کارخانه قند است چرا : وضعیت شکر و تولید آن در کشور گفت حجتی همچنین در مورد

میلیون تن شکر را داریم اما اکنون قدرت فرآوری حتی یک کیلوگرم را نداریم و  4که در استانی مانند خوزستان ظرفیت 

 .آسیب جدی به بخش زراعت کشور زده است 92است که  های متمادی است که تعطیل شده های قند اهواز دزفول سال کارخانه

زاده  طی طرحی با آقای نعمت: وی از رایزنی وزارت جهاد کشاورزی با وزارت صنعت برای احیای کارخانه قند دزفول خبرداد و گفت

کارخانه قند  4ابلیت ایجاد رسد اما در کنار آن ق قرار است تا این کارخانه احیا شود و پس از آن نوبت به کارخانه قندد اهواز می

 95امسال سطح کشت پاییزه را به : وی همچنین در پایان در مورد وضعیت کشت پاییزه هم گفت.دیگر در این استان وجود دارد

 .رسانیم اما کشت بهاره را افزایش نخواهیم داد هزار هکتار می
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 تامین منابع مالی

 آیانا - 13۶۱شهریور  22: تاریخ

  دیده از سیل مازندراندیده از سیل مازندراندرصد برای بازسازی روستاهای خسارت درصد برای بازسازی روستاهای خسارت   88اختصاص تسهیالت بانکی با سود اختصاص تسهیالت بانکی با سود 
والمسلمین حسن روحانی رییس جمهوری، مقرر کرد که االسالم هیات وزیران در جلسه شامگاه یکشنبه خود به ریاست حجت 

 .دیده ناشی از سیل در استان مازندران اختصاص یابدهای خسارت میلیارد ریال اعتبار و تسهیالت بانکی برای بازسازی بخش 151

، مقرر کرد که االسالم والمسلمین حسن روحانی رییس جمهوریهیات وزیران در جلسه شامگاه یکشنبه خود به ریاست حجت   

 .دیده ناشی از سیل در استان مازندران اختصاص یابدهای خسارت میلیارد ریال اعتبار و تسهیالت بانکی برای بازسازی بخش 151

هزار  1میلیارد ریال جهت کمک بالعوض برای بازسازی  52به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، بر این اساس 

میلیارد ریال  912میلیارد ریال برای کمک بالعوض جهت تامین لوازم خانگی و معیشتی،  22شهری و روستایی، واحد مسکونی 

میلیارد  311میلیارد ریال نیز جهت هزینه برای خدمات پشتیبانی و نظارت و در مجموع  12برای بازسازی تاسیسات زیربنایی و 

 .ریال اختصاص یافت

دیدگان درصد به آسیب 1درصد و شهری  4خت تسهیالت بانکی ارزان قیمت با سود روستایی میلیارد ریال نیز جهت پردا732

 .شودناشی از سیل برای جبران خسارت پرداخت می 

سال  93دیده با دوره بازپرداخت سه سال دوران مشارکت مدنی و  واحد شهری خسارت 122این تسهیالت قرار است به دو هزار و 

 .واحد مسکونی روستایی اعطا شود 122هزار و  2دوران فروش اقساطی و 

کیلومتر افزایش یافته و  32کیلومتر به  1/92کرج از  –همچنین هیات وزیران در ادامه جلسه مقرر کرد که طول آزاد راه همت 

اسیسات جانبی درصد افزایش و منابع مالی الزم برای احداث آزادراه، ت 72به  12سهم سرمایه گذاری وزارت راه و شهرسازی از 

خاص و تصرف اراضی مسیر را از محل فروش اوراق مشارکت و سایر منابع تأمین و در مدت اجرا متناسب با پیشرفت کار به حساب 

دولت همچنین با هدف حمایت از تولید داخلی، پیشگیری از انحراف در .مشترک میان وزارت راه و شرکت اجراکننده واریز کند

ای ناشی از وجود تخفیفات سود بازرگانی برای واردات کاال از برخی مناطق مرزی، در اثربخشی نظام تعرفهتجارت خارجی و اختالل 

قلم کاال به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی  95قلم کاال به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و  19با لغو تخفیف سود بازرگانی 

با مسئولیت وزارت آموزش و پرورش  3222نهاد تشکیل کارگروه ملی آموزش هیات دولت پیش.موافقت کرد( قلم کاال 11جمعا )

 .های موجود در این وزارتخانه را به تصویب رساندبدون گسترش تشکیالت سازمانی و با استفاده از امکانات و ظرفیت

سمیت شناخته شدن نقش در گردهمایی وزیران آموزش جهان نگاشته شده است، با به ر 3291که در سال  3222برنامه آموزش 

العمر  های یادگیری مادامنگر و ترویج فرصتآموزش به عنوان محرک اصلی توسعه و تضمین آموزش با کیفیت فراگیر و یکسان

های حمل خودرو معاف شده و متخلف، هیات دولت مصوب کرد که نیروی انتظامی از دریافت هزینه.برای همه تأکید شده است

ائم مقام قانونی صاحبان خودرو هزینه حمل و نقل به پارکینگ و یا تعمیرگاه را به طور مستقیم به شرکت مالک، متصرف و یا ق

 .خصوصی حمل کننده پرداخت کنند

براساس این پیشنهاد که به تصویب هیات وزیران رسید چنانچه قبل از حضور مالک، خودرو بارگیری شده باشد، هزینه آن براساس 

 .ه باید توسط بخش خصوصی از مالک اخذ و خودرو را مطابق صورتجلسه مربوطه به وی تحویل دهندهای اعالم شدتعرفه 
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 تامین منابع مالی

 آیانا - 13۶۱شهریور  1۹: تاریخ

  سال برنامه ششمسال برنامه ششم  00میلیارد لایر تسهیالت از بانک کشاورزی به بخش طی میلیارد لایر تسهیالت از بانک کشاورزی به بخش طی هزار هزار   20732073پرداخت پرداخت 
سال برنامه ششم، به  1درصدی تسهیالت، بایستی مجموع تسهیالت پرداختی بانک کشاورزی به بخش در طی  32با فرض رشد 

 .هزار میلیارد ریال برسد 3192

شهریورماه با هدف رسیدگی به صورت های مالی سال  12روز سه شنبه   مجمع عمومی عادی ساالنه بانک کشاورزی

 .این بانک در محل سالن شهید اکبری ساختمان مرکزی بانک کشاورزی برگزار شد 94

محمود   به گزارش ایانا از روابط عمومی بانک کشاورزی، در این نشست که با حضور علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی،

عبدالمهدی   ر جهاد کشاورزی، سید حمید پورمحمدی معاون امور توسعه تولیدی سازمان مدیریت و برنامه ریزی،حجتی وزی

بخشنده معاون امور برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، قاسمی زانیانی قائم مقام معاونت امور اقتصادی و برنامه ریزی 

وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت راه و شهرسازی، وزارت تعاون، کار و رفاه وزارت جهاد کشاورزی، معاونان و نمایندگان 

اعضای هیات مدیره، مدیران امور و رؤسای ادارات بانک کشاورزی برگزار شد،   اجتماعی، نمایندگان سازمان حسابرسی کل کشور و

ارش شاخص های عملکردی این بانک در مرتضی شهیدزاده رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی سند راهبردی و گز

براساس این گزارش، شهیدزاده ضمن برشمردن اولویت ها و اهداف راهبردی بانک کشاورزی که همسو با .را ارائه کرد 14سال 

 1181را معادل  9214و دارایی تدوین شده است، میزان تحقق آن ها در سال   اولویت های راهبردی وزارت امور اقتصادی

وی اقدامات و سیاست های بانک در راستای تحقق پروژه های اقتصاد مقاومتی وزارت جهاد کشاورزی را شامل .م کرددرصداعال

پروژه  41تشکیل کارگروه اقتصاد مقاومتی و بررسی کلیه پروژه های ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ریاست جمهوری و شناسائی 

میلیارد ریال برای حمایت از طرح 1222ور حکم برای مدیران پروژه ها، اختصاص متناسب با ماموریت ها و رسالت های بانک و صد

های اولویت دار خرد، متوسط، غیر فعال ونیمه فعال بخش کشاورزی، توسعه کشت گلخانه ای با هدف ارتقاء راندمان تولید، صرفه 

تامین نیاز داخلی و صادرات محصوالت  و منابع طبیعی و تولید محصوالت مختلف کشاورزی برای  جویی در مصرف نهاده ها

آبزیان پرورشی از طریق تولید و پرورش ماهی در قفس   هکتار گلخانه ، افزایش ظرفیت تولید9522کشاورزی با هدف کمی احداث 

هزار تن در سال، افزایش ضریب مکانیزاسیون از طریق تامین مالی خرید ماشین های  32با هدف ظرفیت سازی برای تولید 

ماهه سال جاری در قالب تسهیالت برای  1میلیارد ریال در  3322و  9214میلیارد ریال در سال  7122ورزی که به میزان کشا

مکانیزاسیون وجود ندارد،   خرید ماشین ها و تجهیزات کشاورزی پرداخت شده و هیچگونه محدودیتی برای پرداخت تسهیالت

و پرورش   کشاورزی از جمله مکانیزاسیون کشاورزی،توسعه کشت گلخانه ایتقلیل نرخ کارمزد تسهیالت سرمایه گذاری بخش 

درصد، تهیه گزارشات و  91  درصد پایین تر از نرخ تعیین شده توسط شورای عالی پول و اعتبار معادل 2ماهی در قفس به میزان 

الت، کاهش ضایعات نان و افزایش بهره ساده سازی روش ها در پرداخت تسهی: برنامه عملیاتی پروژه های اقتصاد مقاومتی شامل

 .وری در مصرف گندم، حمایت از ذخیره سازی محصوالت راهبردی و حمایت از صنعت کود و تبیین وضعیت مطلوب اعالم کرد

شهیدزاده با اشاره به افزایش نسبت خوداتکایی مالی بانک کشاورزی، این مهم را نشانگر انضباط مالی و عملکرد مثبت بانک در 

 .اصلی و روستایی دانست -ب منابع از شعب شهری و اعطای تسهیالت به بخش کشاورزی از طریق شعب مرکزی جذ

میلیارد ریال افزایش  37، میزان تسهیالت پرداختی را با 9214وی با اعالم کاهش ریسک اعتباری در بخش ریالی و ارزی در سال 

میلیون ریال صورت گرفته  122پرداختی با مبالغ کمتر از  رصد از تسهیالت د 11: میلیارد ریال عنوان کرد و افزود 359نزدیک به 
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است که این امر بیانگر جهت گیری بانک کشاورزی و وزارت جهادکشاورزی در حمایت از بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط 

نتی را اقدام حمایتی بانک درصد تسهیالت به صورت ضما 19شهیدزاده دربخش دیگری از سخنان خود پرداخت قریب به  .است

در اجرای مصوبات ابالغی وبندهای قوانین : کشاورزی برای مساعدت به کشاورزان ناتوان از تامین وثیقه دانست و اظهار داشت

 .میلیارد ریال از جرائم تاخیر تادیه مورد بخشودگی قرار گرفته است 9129بالغ بر  9214و  9212بودجه سال های

د بانک کشاورزی تمام تالش خود را به کار بسته است تا اضافه برداشت از بانک مرکزی را کاهش داده و آن وی همچنین تصریح کر

شهید زاده درباره بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک کشاورزی ، ضمن قدردانی از حمایت های اعضای مجمع بانک .را متوقف کند

ایی، جهاد کشاورزی، رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه و با اختصاص با حمایت وزرای امور اقتصادی و دار 9214در سال : گفت

نیز با حمایت های صورت گرفته و  9211در سال . درصد رسید 4877میلیارد ریال به سرمایه بانک نسبت کفایت سرمایه به  1222

 .می یابد درصد افزایش  92877میلیارد ریال به حساب سرمایه بانک، این نسبت به  29222لحاظ حدود 

درصد  9283معادل  9214در سال : وی در ادامه گزارش خود ، بخش بین الملل بانک کشاورزی را بخشی پرکار قلمداد کرد و افزود

درصد اعتبارات اسنادی نظام بانکی متعلق به بانک کشاورزی بوده است و شرایط مساعد پیش آمده پس  9285از حوالجات ارزی و 

 97  حساب به 3کارگزار و حساب های فعال از  57به  1ابط بانکی موجب افزایش روابط کارگزاری ها از از برجام و برقراری رو

شهیدزاده با بیان آمار مربوط به عاملیت خرید تضمینی گندم و افزایش چشمگیر میزان تولید و وجوه الزم  .حساب فعال شده است

میلیارد ریال اوراق سلف موازی و پرداخت بخشی از بدهی کشاورزان  3181ار برای پرداخت به گندمکاران، آمادگی بانک را برای انتش

وی در ادامه، اقدامات انجام شده به منظور توسعه فناوری اطالعات ، تولید ، توسعه و ارتقاء سامانه های کاربردی .گندمکار اعالم کرد

ضمینی گندم، سامانه مهرآن، سامانه ذینفع واحد و را بسیار مثبت و شامل طراحی، ایجاد و ارتقای سامانه خرید ت 9214سال 

اشخاص مرتبط، سامانه مدیریت اعتبارات ، سامانه برنامه عملیاتی طرح احیای اراضی کشاورزی خوزستان و ایالم ، پیاده سازی 

ی ارتباطی نظیراینترنت ، ایجاد امکانات جدید و توسعه سامانه های مرتبط با کانالها(دیدگاه )سامانه اتوماسیون اداری سیمای مهر

بانک و بانکداری دیجیتالی و موبایل بانک، توسعه سامانه بانکداری متمرکز، سامانه پرونده های اجرایی، سامانه طرح بارش، سامانه 

های  بانکداری دیجیتالی، سامانه نهاب، سامانه سیما، توسعه و ارتقای سامانه بیمه ایران ، سامانه متمرکز نمودن بایگانی پرونده

شعب ، رفع مغایرت های کارت های اعتباری مرابحه از طریق فایل ، مدیریت درخواست های مشتریان ویژه در حوزه فناوری 

، سامانه تبلت بانکینگ، سامانه مدیریت آموزش ایده، (BSC)، سامانه ارزیابی عملکرد... اطالعات نظیر بیمه ایران، کمیته امداد و 

، انجام مقدمات مهاجرت به مرکز داده جدید ، ATMدر  TopUpهای دولتی ، امکان خرید شارژ  استعالم شناسه واریز حساب

های بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و  اجرای بخشنامه های مختلف برای نظارت بر اعمال تغییرات در سامانه  و مدیریت

، چکاوک، نهاب، سیما و سپام 7های بانک مرکزی مانند شتاب مانهطرح های مرتبط با سا اجرای افزاری جهت ایجاد بسترهای نرم

درصد رشد  1دستیابی به : شهیدزاده در این نشست به نقش بانک کشاورزی در برنامه ششم توسعه اشاره کرد و گفت.برشمرد

صد رشد تشکیل در 1895، (9252سال )درصد رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت ثابت  385اقتصادی بخش کشاورزی، 

درصد رشد بهره وری کل عوامل تولید، مستلزم توجه بیش از پیش به منابع بانکی برای  283سرمایه ثابت ناخالص به قیمت جاری و 

درصد و پس از آن، سرمایه گذاری بخش غیر دولتی  21814تامین تسهیالت بخش کشاورزی است لذا سهم تسهیالت بانکی معادل 

 .نظر گرفته شده استدرصد در  51837معادل 

با : گانه بانک گفت 2وی با تشریح توان بانک کشاورزی در اعطای تسهیالت در طول سال های برنامه ششم بر اساس سناریوهای 

سال برنامه ششم، به  1درصدی تسهیالت، بایستی مجموع تسهیالت پرداختی بانک کشاورزی به بخش در طی  32فرض رشد 

درصدی بانک کشاورزی از تسهیالت پرداختی به بخش  51در صورتی که سهم : شهیدزاده افزود.رسدهزار میلیارد ریال ب 3192
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هزار میلیارد ریال کسری در پرداخت به بخش  9922درصد مابقی توسط سایر بانک ها تامین شود، همچنان  91حفظ شده و 

 .ئه دادوی در خاتمه پیشنهادات خود را به مجمع عمومی بانک ارا.وجود خواهد داشت

 .تایید شد 9214در پایان این نشست صورت های مالی بانک کشاورزی در سال  

/news/fa/ir.iana.www//:http24373D%/1%D%BE5%B9%D 
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 تامین منابع مالی
 خبرنگاران جوان - 13۶۱شهریور  18: تاریخ

  زمان واریز غرامت کشاورزان مشخص نیستزمان واریز غرامت کشاورزان مشخص نیست/ / روزهای سخت کشاورزان درصف بیمهروزهای سخت کشاورزان درصف بیمه
 .صندوق بیمه کشاورزی غرامت کشاورزان خسارت دیده را به دلیل نبود اعتبار پرداخت نکرده است

بیمه محصوالت کشاورزی به عنوان یکی از  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروه صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار به گزارش

سال پیش مورد توجه و تاکید  23راهکارهای نوین برای مقابله با خطرات فعالیتهای کشاورزی و کاهش نوسانات درآمدی کشاورزان 

با حمایت از این قشر زحمت کش زیان های ناشی از خطرات تهدید کننده ، سوانح طبیعی و حوادث   ر گرفت تا از این طریققرا

 قهری جبران شود؛ موضوعی که در سالهای اخیر به دلیل نبود اعتبار در این صندوق کمتر تحقق یافته است

نکند نه تنها جبران خسارت را به دنبال ندارد بلکه مبلغ پرداختی دیگر  بیمه ای که اگر غرامت کشاورزان را دیر یا به موقع پرداخت

اقتصادی باشگاه  گروه صنعت،تجارت و کشاورزیمحمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در گفتگو با خبرنگار .به درد کشاورز نمی خورد

 .امکان پرداخت بودجه ای که در طول سال برای بخش کشاورزی اختصاص می یابد در عرض چند ماه مشکل است: گفت خبرنگاران جوان

 .صندوق بیمه محصوالت کشاورزی اختصاص پیدا کرده است  میلیارد تومان بودجه به 9212طبق مصوبه هیات وزیران : وی افزود

غرامت کشاورزان خسارت دیده اگر چه با تاخیر انجام شده است اما درتالش هستیم تا با سرعت وجوه : کرد سخنگوی دولت تصریح

 .مربوط به بیمه کشاورزی را به کشاورزان پرداخت کنیم

 صندوق بیمه کشاورزی در انتظار پول برای پرداخت خسارت کشاورزان 

اقتصادی باشگاه  گروه صنعت،تجارت و کشاورزیگفتگو با خبرنگار رحیم سجادی مدیر صندوق بیمه کشاورزی استان تهران در 

 زمانی که کشاورزان دچار خسارت می شوند با اعالم به صندوق بیمه کشاورزی خسارات وارده توسط: گفت خبرنگاران جوان

 .فایل غرامت به صندوق بیمه کشاورزی کشور ارسال می شود8 همکاران ارزیابی و طبق گزارش

صندوق بیمه کشور بر اساس مصوبه ای که در بودجه پیش بینی شده است غرامت را پرداخت و به حساب کشاورزان : وی افزود

 .واریز می کند

اورزی پیگیر بودجه تخصیصی بیمه محصوالت کشاورزی از دولت سجادی با بیان اینکه وزیر جهاد کشاورزی و صندوق بیمه کش

میلیارد تومان بوده و بودجه ای که  9222بودجه تخصیصی دولت برای بیمه محصوالت کشاورزی در سال گذشته :ادامه داد8هستند

 .میلیارد تومان است 9212امسال در نظر گرفته شده 

: اظهار داشت8 به اینکه زمان پرداخت بیمه محصوالت کشاورزان مشخص نیست مدیر صندوق بیمه کشاورزی استان تهران با اشاره

رقم پیش بینی شده دولت برای پرداخت غرامت کشاورزان هنوز به حساب صندوق بیمه کشاورزی کشور واریز نشده اما دولت در 

 . تالش است تا هر چه زودتر خسارات کشاورزان را پرداخت کند

/news/fa/ir.yjc.www//:http1779771D%/5%B9% 
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 تامین منابع مالی
 ایرنا 2۶/۶6/13۶5 :تاریخ خبر

  پرداخت نیمی از مطالبات تا پایان هفته پرداخت نیمی از مطالبات تا پایان هفته / / از گندمکاران عذرخواهی می کنماز گندمکاران عذرخواهی می کنم
هزار هکتار خبر داد و ضمن عذرخواهی از  18چغندر قند به وزیر جهادکشاورزی از افزایش سطح زیر کشت پاییزه  -ایرنا -تهران

 . نیمی از مطالبات تا پایان هفته جاری پرداخت می شود: گندمکاران گفت

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، محمود حجتی روز شنبه در حاشیه آیین آغاز سال زراعی جدید در محل کانون پرورش فکری 

: رنگاران، ضمن عذخواهی از گندمکاران برای تاخیر پیش آمده در پرداخت مطالبات شان افزودکودکان و نوجوانان در جمع خب

نیمی . هزار میلیارد ریال آن باقی مانده است 522هزار میلیارد ریال گندم از کشاورزان سراسر کشور خریداری شده و  942تاکنون 

 . پرداخت شود( تا سه شنبه)از این بدهی قرار است از طریق فروش اوراق مشارکت در بورس 

 .هفته آینده پرداخت می شود 3وی تاکید کرد، همه مطالبات تا 

 کارخانه قند ذزفول احیا می شود** 

عمده مشکل ما در بخش خودکفایی شکر کمبود کارخانجات قند : وزیر جهادکشاورزی درباره وضعیت تولید شکر در کشور گفت

تان دو کارخانه در شهرهای اهواز و دزفول داریم که سال های متمادی تعطیل شده و این است، به عنوان مثال ما در استان خوزس

 .امر آسیب جدی به بخش کشاورزی وارد کرده است

حجتی از ارایه طرحی به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای احیای کارخانه قند دزفول خبر داد تا به زودی اقدام ها برای احیای 

 .داین کارخانه آغاز شو

به گفته وزیر جهادکشاورزی هم اکنون در خوزستان ظرفیت تولید چهار میلیون تن قند وجود دارد، در حالی که نمی توان یک 

 .کیلو از آن را در این استان فرآوری کرد

ر حل کرد حجتی می گوید، در صورت احیای دو کارخانه دزفول و اهواز و ایجاد چند کارخانه دیگر می توان مشکل شکر را در کشو

 .و به خود کفایی رسید

 واردات گندم**

مجوزی برای واردات  9214از سوم بهمن ماه سال : حجتی درباره واردات گندم با توجه به خودکفایی در تولید این محصول گفت

 .گندم صادر نکرده ایم و میزان ثبت سفارش ها محدود شده و حتی میزان واردات کاهش یافته است

اقتصاد مقاومتی از طرح های مهم و عمده ای است که در دستور کار وزارت جهاد : ی درباره نهاده های تولید گفتوزیر جهادکشاورز

کشاورزی قرار دارد و در زمینه نهاده های تولید تالش شده است از محل تولید داخلی و واردات نیازهای کشاورزان را تامین کنیم 

 .ند برای کشت پاییزه را از طریق واردات تدارک دیده ایمبه طور مثال بخشی از بذر کلزا و چغندر ق

 اراضی شیب دار ظرفیتی برای توسعه کشت گیاهان دارویی** 

باید از ظرفیت های مغفول : حجتی هدف گذاری اصلی این وزارتخانه را افزایش بهره وری به ویژه در حوزه آب عنوان و تصریح کرد

ن مغفول ماندن صدها هزار هکتار اراضی شیبدار در کشور است که ظرفیت فراوانی برای بخش کشاورزی استفاده کنیم که نمونه آ

 . کشت و توسعه گیاهان دارویی دارد

 .وی همچنین بر توجه به طرح توسعه پرورش ماهی در قفس با ظرفیت یک میلیون تن و اشتغالزایی باالی آن تاکید کرد

 ا ابالغیه دولت اعالم نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی ب** 

کارهای کارشناسی را با توجه به هزینه تولید و : حجتی درباره نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی برای سال زراعی آتی گفت

جانبی برآورد کرده و به شورای اقتصاد پیشنهاد داده ایم و هم اکنون این نرخ ها در کمیته ها و کمیسیون های تخصصی شورای 
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 .برنامه و بودجه در حال بررسی است اقتصاد و سازمان

 .به گفته وزیر جهادکشاورزی، پس از تصویب در این شورا نرخ های جدید خرید تضمینی تصویب و ابالغ می شود

/53334134/News/fa/ir.irna.www//:http 
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 نوآوری ها تحقیقات و

 فارس - ۶۱/۶۹/17:  تاریخ

  سازی تحقیقات در زمینه آب و خاک در کشورسازی تحقیقات در زمینه آب و خاک در کشور  آغاز خصوصیآغاز خصوصی
سازی تحقیقات در زمینه آب و خاک به تازگی در کشور آغاز شده  رئیس موسسه تحقیقات خاک و آب با بیان اینکه خصوصی 

 . موختگان نیز بسیار موثر باشدتواند در اشتغالزایی دانش آ این اقدام بسیار مهم است و می: است، گفت

ریزی تحقیقات مدیریت پایدار خاک و آب  از کرج، کامبیز بازرگان ظهر امروز در گردهمایی ملی برنامه خبرگزاری فارسبه گزارش 

ها در زمینه آب و خاک  انجام دهیم، رفع چالش یکی از مهمترین اقداماتی که باید در زمینه توسعه کشاورزی: در کرج اظهار داشت

سازی تحقیقات در زمینه خاک و آب است تا بتوانیم به  در این زمینه و یکی از مهمترین اقدامات خصوصی: وی ادامه داد.است

شور آغاز سازی تحقیقات در زمینه آب و خاک به تازگی در ک این مسؤول با بیان اینکه خصوصی.اهداف موردنظر دست پیدا کنیم

 .البته این اقدام بسیار مهم است و می تواند در اشتغالزایی دانش آموختگان نیز بسیار موثر باشد: شده است، خاطرنشان کرد

سازی نگاه افراطی داشته و این مهم را تهدیدی برای بخش  متأسفانه برخی به خصوصی: بازرگان در ادامه سخنان خود تصریح کرد

توانیم بخش قابل توجهی از مشکالت را در بخش کشاورزی مرتفع کرده و به سمت  سازی می با خصوصی دانند، اما کشاورزی می

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه موسسه تحقیقات خاک و آب به عنوان بزرگترین .توسعه و پیشرفت بیشتر سوق داده شویم

ها در حوزه آب و خاک اما تمام تالش خود را برای  م چالشبا وجود تما: موسسه تخصصی در حوزه خاک و آب است، تأکید کرد

تحقیقات مهمترین اولویت این : رئیس موسسه تحقیقات آب و خاک کشور تصریح کرد.ایم ها در پیش گرفته رسیدن به موفقیت

 .موسسه است و تالش داریم تا با به روز کردن دانش خود به سمت تحوالت اساسی در این حوزه پیش برویم

شناسایی و : رگان در ادامه سخنان خود تحقیقات در زمینه مسائل مربوط به خاک و آب را مهمترین اولویت دانست و تأکید کردباز

وری از منابع خاک و آب در زمینه  های علمی و اقتصادی بهره ها و ارزیابی اراضی کشور و بررسی و تعیین روش بندی خاک طبقه

 .سائلی است که به آن توجه ویژه داریمتولید محصوالت کشاورزی مهمترین م
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - 13۶۱شهریور  2۶: تاریخ

  تبدیل شدن کالنشهرها به جزایر حرارتی جلوگیری کنیمتبدیل شدن کالنشهرها به جزایر حرارتی جلوگیری کنیمبرای مقابله با فرونشست زمین، از برای مقابله با فرونشست زمین، از 

برای مقابله با پدیده فرونشست زمین در کشورباید :عضوهیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور گفت  

 .از تبدیل شدن کالنشهرها مانند تهران، مشهد و اصفهان به جزایر حرارتی جلوگیری کنیم

تردد زیاد وسایل نقلیه، تمرکز بیش ازحد جمعیت، استفاده از سوخت : خبرنگارعلمی ایرنا افزودمحمد درویش در گفت و گوبا   

های فسیلی وفعالیت کارخانه ها در کالنشهرها سبب شده ریزش های آسمانی در محدوده این کالنشهرها به شدت کاهش، تفاوت 

 .دمای شب و روز افزایش و مصرف آب به صورت تصنعی باال رود

باید تالش کنیم تا ترددهای غیرضروری واستفاده از سوخت های فسیلی در کالنشهرها کاهش یافته و به سمت انرژی : مه دادوی ادا

های نو حرکت کنیم،استفاده حمل و نقل عمومی شهری، ریلی و دوچرخه را نیز افزایش دهیم ؛ اگر جزایر حرارتی افزایش یابد نیاز 

 .د بحران آب را تشدید می کندآبی نیز افزایش می یابد و این خو

: مدیر کل دفتر مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست به افزایش فرونشست زمین در کشور اشاره کرد و گفت

 .بر می گردد 3221ماجرای فرونشست ها چند سال است که جدی شده، اولین هشداری که در این زمینه داده شد به سال 

رافیک آن زمان با انتشار گزارشی اعالم کرد که سنجش از راه دور و تصاویر ماهواره ای نشان می دهد نشنال جئوگ: وی تصریح کرد

منطقه کالیفرنیای آمریکا وایران مرکزی درحال نشست وسطح آب های زیر زمینی در این دو منطقه در حال پایین  3که زمین در

شست زمین و افت آبهای زیر زمینی در این دو منطقه به حدی وسعت این گزارش به معنی این است که ن: وی ادامه داد.رفتن است

 .و شدت داشته که می شود از طریق دوربین های ماهواره ها در خارج از جو هم آن را اندازه گیری کرد

وری سال پیش که حاصل یک پژوهش در آلمان بود،به آن توجهی نشد؛ به ط 92در ایران به رغم هشدار جدی : درویش ادامه داد

که در یک دهه اخیر تعداد چاه ها همچنان رو به گسترش بود، حتی چند سال بعد از این گزارش مجلس شورای اسالمی قانونی را 

چاه غیرمجاز حفر کرده دولت موظف است به آن پروانه دهد و همین نیز  9251تصویب کرد که به موجب آن هر فردی تا سال 

هزار چاهی که در  712االن از حدود : علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور گفتعضو هیات .مجوز تشویق بی قانونی شد

 .کشور وجود دارد نیمی غیر مجاز است و از چاه های مجاز هم به صورت غیر مجاز آب برداشت می شود

ها و در دشت های اتفاقی که االن افتاده این است که دیگر بحث فرونشست زمین فقط در خارج از شهر: درویش تاکید کرد

کشاورزی مانند دشت بزرگ طوس در خراسان رضوی، طبس در خراسان جنوبی، رفسنجان و سیرجان در کرمان، دشتی میان 

اردکان و میبد در یزد، بخش های جنوبی استان اصفهان، پارک کاله قاضی و مورچه خورت نیست؛ بلکه اکنون در اردبیل و در 

، چهارمحال و بختیاری ، سرشاخه های کارون، دریاچه پریشان در فارس، جنوب تهران در دشت دامنه های سهند و سبالن، بروجن

به گفته وی بزرگترین فروچاله ها در دشت میناب اتفاق می افتد و تقریبا .شهریار ، ورامین و نیشابور هم زمین در حال نشست است

در تهران برخی از حفاری :درویش افزود.روچاله های بزرگی بودیمهمه چیز از بین رفته است و قبل از آنهم در دشت همدان شاهد ف

های غیراصولی، آب دزدی ها یا آب روی های ناشی از فرسودگی لوله های آب وتصادفاتی که بین خطوط مترو و آب و برق اتفاق 

 .در حال افت هستند می افتد این روند را تسریع می کند عالوه بر اینکه خود سفره های آبهای زیر زمینی نیز به شدت

متر سطح آب زیر زمینی  97تا  7غرب تهران نشان می دهد در آن منطقه بین  33بررسی های انجام شده در منطقه : وی ادامه داد

 .چاه آب باغ گیاهشناسی ملی ایران در پیکان شهر خشک شده است 3در حال پایین رفتن است و حتی 

وددره های تهران را سیمان کرده و اجازه تغذیه طبیعی را به آبخوان تهران نمی دهد، شهرداری هم کف بیشتر ر:درویش اظهار کرد
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بحث فاضالب ها هم نگرانی جدی ایجاد کرده و این است که فاضالب هم شاید باعث شود دیگر آبخوان های تهران مشروب نشود و 

اسان باید بررسی کنند که این فروچاله ها و نشست کارشن: وی تاکید کرد.به این ترتیب ممکن است خطر نشست زمین افزایش یابد

هایی که در تهران اتفاق می افتد چقدر آن مربوط به افت سطح آبهای زیر زمینی و چقدر به علت حفاری های غلط مترو یا فرسوده 

نشست می جایی که زمین : درویش گفت.بودن شبکه های لوله کشی شهری است که منجر شده آب رها شود و زمین نشست کند

کند دیگر از بین رفته است و قابل برگشت نیست، به آنها دشت مرده می گویند و دیگر برای بازگشت آن نمی شود کاری کرد پس 

 .باید تالش کنیم برای بقیه جاها این اتفاق نیفتد

/news/fa/ir.iana.www//:http25724D%/5%A5%D5% 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - 13۶۱شهریور  21: تاریخ

  گذاردگذارد  خشکی هوا بیش از خشکی خاک، روی گیاهان تأثیر میخشکی هوا بیش از خشکی خاک، روی گیاهان تأثیر می
تواند بیش از خاک خشک روی گیاهان تأثیر  تحقیقات پژوهشگران نشان داده است که در طول دوران خشکسالی، هوای خشک می

تواند بیش از خاک  تحقیقات پژوهشگران نشان داده است که در طول دوران خشکسالی، هوای خشک می.بگذارد

 .خشک روی گیاهان تأثیر بگذارد

دهد که  ، تحقیقات تازه منتشر شده توسط دانشمندان دانشگاه ایندیانا نشان میScienceDailyسایت  به گزارش ایانا از وب

 .گیاهان در مناطق با آب و هوایی خشک و گرم تأثیر قابل توجهی داردرطوبت کم هوا، روی رشد و تنش 

ای باشد که بتوان تأثیر  گونه دهد که مدل مورد استفاده برای ارزیابی تأثیر خشکسالی بر اکوسیستم باید به این یافته پیشنهاد می

تواند تأثیر بیشتری را روی  هش رطوبت میتر شود، کا هرچه آب و هوای زمین گرم. نقش رطوبت کم هوا را با دقت محاسبه کرد

 .آید شمار می ای مهم برای مطالعات آینده به گیاهان بگذارد؛ این موضوع خود مسئله

یابد و در نتیجه برای جبران تغییرات  زمانی که گیاهان در برابر کمبود رطوبت قرار گیرند، توانایی جذب کربن هوا در آنها کاهش می

های مدیریت کشاورزی مانند آبیاری که برای بهبود  این در حالی است که استراتژی. ری خواهند داشتآب و هوایی تأثیر کمت

 .رود دارای تأثیر کمی در میزان رطوبت بوده و حتی ممکن است در آینده کمتر مؤثر باشد رطوبت خاک به کار می

و  (9)زیست دانشگاه ایندیانا در بلومینگتون ، استادیار دانشکده روابط عمومی و محیطKimberly Novickکیمبرلی نوویک 

بینی الگوهای آینده برای جذب کربن توسط گیاهان، با  آید با وجود این مسئله، پیش نظر می به": نویسنده ارشد این مطالعه گفت

سبت به این عدم اطمینان به درک ناقص درباره چگونگی واکنش اکوسیستم ن": وی خاطرنشان کرد".عدم قطعیت همراه باشد

کند که چگونه گیاهان به  درستی مشخص می مطالعات و تحقیقات ما به": این استادیار دانشگاه افزود".شود خشکسالی مربوط می

 ".شمار آید ها برای کاهش این عدم قطعیت به دهند که می تواند یکی از راه تغییرات در رطوبت هوا پاسخ می

در مجله تغییر آب  "و مواد کربن ecosystem waterهای آبی  ی هوا برای اکوسیستماهمیت روزافزون تقاضا"این تحقیق، با نام 

، استادیار کالج هنر و علوم از دپارتمان جغرافیا دانشکده ایندیانا بلومینگتون، Darren Ficklinدارن فیکلن .منتشر شد (3)هواو 

دانشگاه دانشگاه پوردو ایندیاناپولیس ایندیانا و ریچارد  ، استادیار علوم زمین دانشکده علوم پایه درLixin Wangلیکسین وانگ 

شناسی دانشگاه ایندیانا، نویسندگان این پژوهش هستند  ، استادیار کالج هنر و علوم دپارتمان زیستRichard Phillipsفیلیپس 

ر هوای خشک بر گیاهان به دو تأثی": نوویک ادامه داد.کنند نویسنده دیگر در این تحقیق مطالعاتی همکاری می 92که به همراه 

رطوبت . این را باید روش عرضه و تقاضا دانست. روش است؛ از طریق تغییرات در رطوبت خاک و تغییرات نسبی در رطوبت هوا

گیاه برای آب بیشتر  "تقاضا"رطوبت پایین باعث . شود کند در زمان خشکسالی این مقدار کم می خاک آب گیاه را تأمین می

آب و هوای خشک گیاهان برای جلوگیری از دست دادن رطوبت مجبور به بستن منافذ کوچک بر روی سطح برگ در ".شود می

 .کنند اکسیدکربن را پیدا می در نتیجه با بسته شدن این منافذ، گیاهان توانایی کمتری برای جذب دی. شوند خود می

دلیل رطوبت کم خاک و رطوبت نسبی  به)هان به تنش خشکی پیش از این مطالعه، دانستن درباره اینکه چه میزان و چگونه گیا

های آب و هوایی با تکیه بر رطوبت خاک، است که برای  دهند، دشوار بود؛ این در حالی است که مدل واکنش نشان می( هوا

تواند روی واکنش  ا میدانند که روطوبت کم هو شناس می شود، اگرچه دانشمندان گیاه گیری آن و مطالعات تجربی استفاده می اندازه

نوویک، فیکلین و همکاران خود، توانستند اثرات رطوبت خاک و رطوبت هوا با تجزیه و تحلیل .گیاه تأثیر مهم و مستقلی داشته باشد

"flux towers"گیری  برج اندازه 25آوری شده از  اطالعات جمع
( ای شبکه)ای  مجموعه) AmeriFlux Networkدر شبکه  (2)
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در هر ( مدت جوی های کوتاه مطالعه پدیده)های مختلف طالعات مهم میکرو هواشناسی  است که در مورد اکوسیستم ها از سایت

در حالی که تغییرات کمی در .  از هم تفکیک کنند( گذارد ها با محققان دیگر به اشتراک می آوری کرده و این داده ساعت را جمع

( high-frequency)غییرات رطوبت هوا قابل توجه بود، محققان با استفاده از دیتا رطوبت خاک در طول این دوره روی داد، اما ت

 .موفق به تعیین و ارزیابی اثر رطوبت خاک و رطوبت هوا روی گیاه طور مستقل شدند

ا، توسط تیم های مورگان و مونور واقع در شمال بلومینگتون ایالت ایندیان ، در جنگل(flux towers)گیری  های اندازه یکی از برج

 .شد نوویک و فیلیپس با همکاری وزارت منابع طبیعی ایندیانا منجر اداره می

های  تجزیه و تحلیل نشان داد که رطوبت خاک و رطوبت هوا به طور نسبی تأثیرات قابل توجهی و متفاوت در عملکرد گیاه در زمان

اکسیدکربن را از جو از منابع  ویژه در از بین بردن دی ی معتدل بههای جنگل ها، اکوسیستم در نتیجه با این یافته. مختلف روز دارد

 .آیند شمار می مهم به

تواند به  ها، می های کشاورزی، ازجمله محصوالت و جنگل تواند عالوه بر مدیریت سیستم این مطالعات می: نوویک یادآور شد

 .کنندبینی  دانشمندان کمک کند تا اثرات تغییرات آب و هوا آینده را پیش

ای کربن نخواهد بود، در عین حال دانشمندان دریافتند که گیاهان برای اینکه آب کمتری را  اگرچه تمرکز مطالعات، تنها روی ماده

تر  تر و خشک کنند؛ بنابراین، هرچه آب و هوا گرم بندند و در نتیجه کربن کمتری را جذب می های خود را می  روزنه  از دست دهند،

شان برای مقابله با تغییرات آب و   تواند باعث کاهش توانایی کمتر قادر خواهند بود تا کربن هوا را جذب کننند، این میشود، گیاهان 

 ./آزمون این فرضیه پایه و اساس این مطالعه است. هوا شود

 فرحناز سپهری

 :منبع
/com.sciencedaily.www//:https 
 

 :نوشت پی

9- Indiana University Bloomington : دانشگاه ایندیانا بلومینگتون دانشگاه تحقیقاتی عمومی واقع در بلومینگتون، ایالت

 .ایندیانا آمریکا است

3- journal Nature Climate Change :کند را چاپ میهای مربوط به تغییرات آب و هوایی  تحقیقات در زمینه. 

 .شود استفاده می CO، متان و CO3گیری  برای اندازه -2

/news/fa/ir.iana.www//:http24417D%/5%D%AE5%B 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 ایرنا 18/۶6/13۶5 :تاریخ خبر

  تب مالت در مراغه آغاز به کار کرد تب مالت در مراغه آغاز به کار کرد   محوریتمحوریتهمایش ملی زئونوزیز با همایش ملی زئونوزیز با 
با محوریت تب مالت در دانشکده علوم پزشکی مراغه ( بیماری های مشترک بین انسان و دام)همایش ملی زئونوزیز -ایرنا  -مراغه 

نترل و آغاز به کار کرد تا متخصصان بیماری های واگیر از دانشگاه های کشور در این همایش علمی گردهم بیایند و راه های ک

 . مقابله با این بیماری ها را بررسی کنند

رسالت نظام سالمت ارتقای بهداشت : به گزارش ایرنا، رئیس دانشکده علوم پزشکی مراغه روز پنج شنبه دراین همایش ملی گفت

 .عرصه است عمومی و دیده بانی و نظارت و ترویج فرهنگ سالمت در جامعه اسالمی با همراهی مسئوالن و سیاست گزاران این

جلوگیری از شیوع بیماری تب مالت به عنوان یکی از امراض واگیردار و مشترک بین دام و انسان در این : علی جنتی افزود

 .شهرستان همت بیشتر مسئوالن را در این زمینه می طلبد

سهند است، در سال های گذشته این شهرستان با توجه به اینکه از قطب های دامداری و محل کوچ عشایر در دامنه های : وی گفت

از شیوع تب مالت رنج برده و اکنون با پیشگیری های الزم و تدابیر بهداشتی و درمانی میزان ابتال به این بیماری کاهش چشمگیری 

ها  این همایش با فراخوان مقاالت در پایگاه های اطالع رسانی، سایت: دبیر علمی همایش ملی زئونوزیز تب مالت گفت.داشته است

 .و دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور و با دعوت از صاحب نظران بهداشتی و درمانی از سال پیش آغاز شده بود

مقاله به صورت  1مقاله از سراسر کشور به دبیرخانه این همایش ارسال شد که از این تعداد  922در این راستا : اصغر تنومند افزود

 .اثر نیز در این همایش ملی به صورت پوستر استفاده شد 12ه صورت سخنرانی عمومی مقاالت و مقاله ب 91سخنرانی شاخص، 

با توجه به شیوع بیماری تب مالت در این : فرماندار مراغه نیز در این همایش با تاکید بر لزوم مقابله با بیماری های واگیردار گفت

 .آن توسط مسئوالن بهداشتی و درمانی شده است شهرستان اقدامات مناسبی در خصوص مقابله و پیشگیری از

قرار داشتن مراغه در منطقه کوچ عشایر، وجود دام های سبک و سنگین در مناطق روستایی و نیز تبدیل شدن : ظفر محمدی افزود

ایی چون به قطب تولید لبنیات و محصوالت دامی در منطقه این شهرستان را در صورت عدم پیشگری های الزم مستعد بیماری ه

این سازمان در سال گذشته تالش های موثری در زمینه : مدیرکل دامپزشکی آذربایجان شرقی نیز گفت.تب مالت خواهد کرد

درصدی ابتال به  91درصدی ابتال به بیماری سل، کاهش  15پیشگیری و مهار بیماری های مشترک انسان و دام داشته و کاهش 

 .یماری آبله نسبت به مدت مشابه گذشته در این راستا بوده استبرابری کانون های ب 92هاری و کاهش 

واکسیناسیون : امیرحسین بهداد با اشاره به سه رویکرد سازمان دامپزشکی در مقابله و پیشگیری از بیماری های انسان و دام افزود

ق آزمایش های دقیق و فرهنگ سازی فراگیر دام های سبک و سنگین، آزمایش و امحای دام های مبتال به این بیماری ها از طری

 .برای پیشگیری از محورهای مهم ماموریت این سازمان است

هزار دام سبک و سنگین در این استان واکسیناسیون شد که بر این  122در سال گذشته بیش از دو میلیون و : وی اظهار کرد

 .مورد هستیم 212مورد به  221ز یک هزار و اساس شاهد کاهش آمار ابتال به تب مالت در پنج ماهه نخست سال جاری ا

برای اولین بار در کشور و برای : مدیرکل دامپزشکی آذربایجان شرقی با اشاره به اقدامات بهداشتی در کشتارگاه ها خاطرنشان کرد

تونل های پیش سرد  مقابله با ابتال به بیماری تب مالت از طریق گوشت های آلوده، تمامی کشتارگاه های استان در سال گذشته به

بیماری تب مالت به : رئیس بخش میکروب شناسی آزمایشگاه مرجع وزارت بهداشت نیز در این همایش گفت.کننده مجهز شد

 .عنوان بیماری واگیر از قدرت سرایت باالیی برخوردار بوده و مقابله و پیشگیری از آن نیازمند اتخاذ تدابیر مناسب است

هنگ سازی، استفاده از تجهیزات مناسب، ترویج راه های پیشگیری در زمینه تولید و مصرف مواد خام فر: محمد رهبر اظهار کرد

 .دامی و لبنیات و واکسیناسیون به موقع و علمی موجب جلوگیری از ابتال به این بیماری می شود
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هداشتی و درمانی از سراسر کشور در همایش ملی زئونوزیز با محوریت تب مالت از امروز به مدت دو روز با حضور صاحب نظران ب

 .دانشکده علوم پزشکی و بهداشتی و درمانی مراغه برگزار می شود

در برگزاری این همایش ملی اداره کل سالمت و آزمایشگاه مرجع وزارت بهداشت، اداره کل دامپزشکی آذربایجان شرقی، دانشکده 

 .مکاری دارندعلوم پزشکی و مسئوالن بهداشتی و درمانی این شهرستان ه

کیلومتری تبریز، مرکز آذربایجان شرقی و دامنه  937هزار نفر جمعیت در فاصله  312به گزارش ایرنا شهرستان مراغه با حدود 

 .های جنوبی سهند قرار دارد

/53332492/News/fa/ir.irna.www//:http 
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 تخم مرغ

 خبرنگاران جوان - 13۶۱شهریور  1۶: تاریخ

  مشوق صادراتی در هاله ای از ابهاممشوق صادراتی در هاله ای از ابهام/ / ثبات قیمت تخم مرغ در بازارثبات قیمت تخم مرغ در بازار
 2طی ده روز اخیر قیمت تخم مرغ با ثبات بوده و با میانگین قیمت هر کیلو : دبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار گفت

 .مرغداری به فروش می رسدتومان درب  122هزار و 

اقتصادی  گروهو کشاورزی  صنعت، تجارت فرزاد طالکش دبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار در گفتگو با خبرنگار 

در حال حاضر هر کیلو تخم مرغ با نرخ : مت تخم مرغ طی ده روز اخیر در بازار خبر داد و گفت، از ثبات قیباشگاه خبرنگاران جوان

 .تومان درب مرغداری به فروش می رسد 122هزار و  2

تومان است که به سبب مازاد تولید و  922هزار و  4درصد سود مرغدار  92نرخ تمام شده هر کیلو تخم مرغ با احتساب : وی افزود

 .در بازارهای هدف کمتر از قیمت تمام شده به فروش می رسد عدم رقابت

تن تخم مرغ به عراق و عمدتا به افغانستان صادر می  912روزانه حداکثر : طالکش در خصوص وضعیت صادرات تخم مرغ گفت

بازارهای هدف تخ مرغ با رقبا در  قیمت های فعلی صادرات : شوددبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار ادامه داد

 .همخوانی ندارد که همین امر منجر به عدم رقابت و درنهایت کاهش میزان صادرات شده است

تومان مشوق صادراتی به صادرات محصول  322اگر دولت کیلویی : وی در خصوص راهکارهای افزایش صادرات محصول بیان کرد

 .کنون ساز و کار مشخصی در این خصوص پیش بینی نشده استاختصاص دهد، وضعیت بازار صادراتی بهبود خواهد یافت اما تا 

طبق روال همه ساله با بازگشایی مدارس : طال کش در خصوص پیش بینی وضعیت قیمت طی روزهای آتی در بازار عنوان کرد

نی می شود که تا تقاضا صنایع غذایی برای تخم مرغ افزایش می یافت اما امسال صنایع فعالیت چندانی نداشته از این رو پیش بی

 .مهر ماه ثبات قیمت ها ادامه یابد

/news/fa/ir.yjc.www//:http1779937D%/5% 
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 (سایر )تولیدات باغی 

 آیانا - 13۶۱ شهریور 18: تاریخ

  لیتر آبلیتر آب  2020تولید یک کیلو خربزه با تولید یک کیلو خربزه با / / اصفهاناصفهانشهر شهر   بازدید حجتی از گلخانه خربزه داربستی در شاهینبازدید حجتی از گلخانه خربزه داربستی در شاهین
هزار هکتار از  312تا پایان امسال : شهر استان اصفهان گفت وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه بازدید از گلخانه خربزه داربستی شاهین

 .های نوین آبیاری مجهز خواهد شد اراضی کشاورزی کشور به سیستم

 ۲03تا پایان امسال : شهر استان اصفهان گفت گلخانه خربزه داربستی شاهین وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه بازدید از

 .های نوین آبیاری مجهز خواهد شد هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور به سیستم

 422در برنامه ششم توسعه، تجهیز ساالنه : به گزارش خبرنگار ایانا، محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی با اعالم این مطلب افزود

وری، در  منظور افزایش بهره های نوین آبیاری به بینی شده است و استفاده از روش های نوین آبیاری پیش هزار هکتار به سیستم

 .دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد

نظیر  طح کشور کملیتر آب یک کیلوگرم خربزه تولید شده که این شیوه تولید در س 31وی با بیان اینکه در این گلخانه با صرف 

هزار هکتار از اراضی گندم کشور به سیستم آبیاری تیپ مجهز شده که باعث افزایش  21در حال حاضر : است، خاطرنشان کرد

 .تولید و راندمان مصرف آب و همچنین تولید محصول مرغوب شده است

تن گندم از کشاورزان سراسر کشور خریداری شده  هزار 122میلیون و  99تاکنون : حجتی درباره مطالبات گندمکاران نیز ادامه داد

 .هزار میلیارد تومان از مطالبات آنها پرداخت شده است و هشت

 ./هزار میلیارد تومان از مابقی طلب کشاورزان از محل فروش اوراق مشارکت پرداخت خواهد شد به گفته وی، طی این هفته سه

/news/fa/ir.iana.www//:http24214D%/5%A5%D5% 
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 (سایر )تولیدات دام و طیور 

 فارس - ۶۱/۶۹/1۶:  تاریخ

  هزار تومانهزار تومان  7۱7۱دام زنده کیلویی دام زنده کیلویی / / صادرات دام سبک و ثبات قیمت گوشت در آستانه عید قربانصادرات دام سبک و ثبات قیمت گوشت در آستانه عید قربان
روز گذشته قیمت گوشت گوسفندی را ثابت نگاه داشته و  92توقف صادرات دام سبک در : رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی گفت

 . شود افزایش قیمتی در عید قربان اتفاق نیفتد  بینی می با توجه به عرضه فراوان محصول پیش

اگرچه در آستانه عید : با اشاره به توقف صادرات دام زنده گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  علی اصغر ملکی در گفت

ها  روز گذشته تا به امروز قیمت گوشت گوساله ثابت مانده و قیمت 92ایم اما با توجه به توقف صادرات دام زنده از  قربان قرار گرفته

دستور توقف صادرات دام زنده بنا به درخواست اتحادیه گوشت : رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی افزود.افزایش نیافته است

های مرتبط صادر شده که امیدواریم با توجه به افزایش تقاضای پروتئین در نیمه دوم سال توقف  ها و ارگان از سازمان گوسفندی 

با توقف صادرات دام زنده دیگر : رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی افزود .دروند صادرات دام سبک برای تنظیم بازار داخلی ادامه یاب

شود و آنها هم هر  داران عرضه می هزار تومان به مغازه 29تا  22کمبودی در بازار نداریم و هر کیلوگرم گوشت گوسفندی بین 

  .کنند ضه میهزار تومان به مشتری عر 21تا  24کیلوگرم گوشت گوسفندی شقفه بدون دنبه را با قیمت 

شود که با توجه به فراوانی دام  هزار تومان عرضه می 94در حال حاضر هر کیلوگرم دام زنده با قیمت حدود : اصغری تصریح کرد

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی به متقاضیان خرید دام زنده توصیه  .شود در یکی دو روز آینده قیمت افزایش یابد زنده تصور نمی

دهد که برای جلوگیری از افزایش قیمت گوسفند در روز عید قربان بهتر است  های اخیر نشان می ه سالتجرب: کرد و گفت

 .متقاضایان از خرید در اولین ساعت عرضه دام خودداری کنند و خرید خود را به اواسط روز موکول کنند

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:phtt92112191222312 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950619000260


 
راهبردی کشاورزی و آبمرکز ملی مطالعات   

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

 

۶5 
 

 تولیدات دام و طیور
 آیانا - 13۶۱شهریور  1۶: تاریخ

  شودشود  نخستین همایش صنعت پرورش بلدرچین در ایران برگزار مینخستین همایش صنعت پرورش بلدرچین در ایران برگزار می
خورشیدی به مناسبت روز جهانی علم در خدمت صلح و  9211ماه  نخستین همایش تخصصی صنعت پرورش بلدرچین ایران آبان

 .شود توسعه در اصفهان برگزار می

ها و  نخستین همایش تخصصی صنعت پرورش بلدرچین ایران بر پنج محور اصلی تغذیه؛ اصالح ژنتیک؛ بیماری

 .بهداشت؛ مشکالت و راهکارها؛ برندسازی؛ ترویج مصرف محصوالت بلدرچین برگزار خواهد شد

به مناسبت روز جهانی  9211ماه  آبان 32زارش خبرنگار ایانا، نخستین همایش تخصصی صنعت پرورش بلدرچین ایران در روز به گ

 .شود اصفهان برگزار می "هتل آسمان"علم در خدمت صلح و توسعه در 

رندسازی؛ ترویج مصرف ها و بهداشت؛ مشکالت و راهکارها؛ ب این همایش بر پنج محور اصلی تغذیه؛ اصالح ژنتیک؛ بیماری

های دولتی و  ها و ارگان حامی معنوی از سازمان 91همچنین این همایش دارای بیش از . محصوالت بلدرچین برگزار خواهد شد

ترین حامیان معنوی انجمن علوم دامی ایران؛ مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور و انجمن صنایع  وابسته دارد که یکی از اصلی

 .ر ایران و همچنین کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع و معاون و کشاورزی استان اصفهان استخوراک دام و طیو

های  صورت علمی و ترویجی است و اساتید و بزرگان صنعت بلدرچین در آن به ایراد نقطه نظرات و برگزاری کارگاه این همایش به

کنندگان اهدا  ای استان اصفهان به شرکت کل فنی و حرفه در پایان این همایش مدرک معتبر از اداره.آموزشی خواهند پرداخت

 ./مهرماه سال جاری است 22مهلت ثبت نام در همایش .شود می
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا - 13۶۱ شهریور 17: تاریخ

زودی زودی   کوچ عشایر به قشالق بهکوچ عشایر به قشالق به/ / تهرانتهرانهزار رأس دام سبک عشایر برای روز عرفه و عید قربان در هزار رأس دام سبک عشایر برای روز عرفه و عید قربان در   8080عرضه عرضه 

  شودشود  آغاز میآغاز می
ها و میادین عرضه دام استان تهران مستقر  هزار رأس از دام سبک عشایری در جایگاه 41امسال برای ایام روز عرفه و عید قربان، 

 .شود می

ادین عرضه دام استان ها و می هزار رأس از دام سبک عشایری در جایگاه 40امسال برای ایام روز عرفه و عید قربان، 

 .شود تهران مستقر می

وگو با خبرنگار ایانا از آمادگی عشایر برای ایام عرضه دام در روز عرفه و عید قربان  مدیرکل امور عشایر استان تهران امروز در گفت

 .ان آماده عرضه استهزار رأس از دام سبک عشایر در استان تهران برای ایام روز عرفه و عید قرب 41امسال : خبر داد و گفت

جایگاه عرضه مستقیم دام در استان  22ها و فرمانداری در هر شهرستان  با هماهنگی سازمان شهرداری: سیروس نصیری افزود

های فوق آماده  غرفه در میادین عرضه موقت دام، عالوه بر جایگاه 31بیش از : وی خاطرنشان کرد.سازی است تهران در حال آماده

های فوق حضور  ناظران ذبح شرعی و اکیپ دامپزشکی در جایگاه: مدیرکل امور عشایر استان تهران ادامه داد.سترسانی ا خدمات

ستاد تنظیم بازار، دو روز قبل از روز : نصیری درباره قیمت دام عشایر در این ایام تصریح کرد.دارند تا دام سالم تحویل مشتری دهند

شده عشایر در سال جاری به بازار همچون سال  های عرضه تعداد دام: وی یادآور شد.کند یعرفه نسبت به تعیین قیمت دام اقدام م

عشایر پس از : نصیری در پایان از آمادگی عشایر تهرانی برای کوچ به قشالق خبر داد و تأکید کرد.گذشته بود و تغییری ندارد

وه بر آن، تولیدات این جامعه نیز به مرور در حال ورود کنند و عال زودی به سمت مناطق قشالقی حرکت می دریافت تقویم کوچ به

 ./به بازار است
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 تولیدات دام و طیور
 فودپرس 13۶5شهریور ماه  2۶شنبه 

  فروشی استفروشی است  ای برای گرانای برای گران  مرغ سبز بهانهمرغ سبز بهانه  //تولید مرغ ارگانیک نداریمتولید مرغ ارگانیک نداریم
هیچ تفاوتی میان : رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی با بیان اینکه ما مرغ ارگانیک در کشور نداریم، گفت <مواد غذایی

 .های معمولی وجود ندارد مرغ سبز و مرغ

داری درگیر  اگر یک مرغ: شود، اظهارداشت استفاده نمیبا بیان اینکه در کشور برای تولید هیچ مرغی از آنتی بیوتیک  محمد یوسفی

 .کند ها آنتی بیوتیک تجویز می بیماری شود و تلفات داشته باشد، دامپزشک بعد از بررسی مساله، برای گله

ها،  ای کشتار مرغبر: های خود را ندارند، گفت ها، اجازه کشتار گله روز پس از قطع آنتی بیوتیک 91داران تا  وی با اشاره به اینکه مرغ

دامپزشکی باید گواهی سالمت صادر کند ضمن اینکه ایجاد بیماری و تجویز آنتی بیوتیک ممکن است از هزار کشتارگاه در یک 

مرغ »رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی در پاسخ به این پرسش که بنابراین مرغی که تحت عنوان .مورد اتفاق بیفتد

این مرغ هیچ ویژگی خاصی : های دیگر برخوردار است؟ افزود شود، از چه ویژگی خاصی نسبت به مرغ در کشور تولید می« سبز

 .های معمولی به فروش برسد تر از مرغ ندارد و نباید گران

تی ها به ناچار باید از آن سال قبل که آنفلوآالنزا پرندگان در کشور شیوع پیدا کرد و مرغداری 2الی  3حدود : یوسفی اضافه کرد

کنیم که در طول دوره  ای عنوان کردند ما مرغی تولید می کردند که در آن دوران عده بیوتیک برای کنترل این بیماری استفاده می

 .شود آنتی بیوتیکی استفاده نمی پرورش آن از هیچ 

های معمولی  مرغ سبز و مرغ این مساله از آن زمان تاکنون ادامه پیدا کرده در حالی که هم اکنون هیچ تفاوتی میان: وی افزود

 .ای برای گران فروختن کاال است نیست و این موضوع تنها بهانه

 .ما مرغ ارگانیک در کشور نداریم: شود، پاسخ داد یوسفی به این پرسش هم که آیا در کشور مرغ ارگانیک تولید می

د؛ یعنی از هیچ نوع ماده غیرطبیعی، شیمیایی و مرغ ارگانیک به مرغی گفته می شود که دانه و آبی که می خورد، ارگانیک باش

چنین مرغی نباید هیچ گونه دارویی از جمله انواع آنتی بیوتیک ها را . افزودنی های مختلف برای تغذیه و پرورش آن استفاده نشود

 . در طول دوران رشدش دریافت کرده باشد

 .ز آنتی بیوتیک استفاده نشده باشدمرغ سبز نیز به مرغی گفته می شود که در طول دوره پرورش آن ا

با توجه به اینکه به اواخر شهریورماه نزدیک : رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی درباره قیمت مرغ نیز اظهارداشت

 .شویم قیمت مرغ نیز مقداری با نوسان همراه است می

 .داشتقیمت مرغ در آستانه عید قربان تغییر چشمگیری نخواهد : یوسفی اضافه کرد
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 (سایر )تولیدات زراعی 

 فودپرس 13۶5شهریور ماه  2۶شنبه 

  فروشی استفروشی است  ای برای گرانای برای گران  مرغ سبز بهانهمرغ سبز بهانه/ / تولید مرغ ارگانیک نداریمتولید مرغ ارگانیک نداریم
هیچ تفاوتی میان : رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی با بیان اینکه ما مرغ ارگانیک در کشور نداریم، گفت <مواد غذایی

 .های معمولی وجود ندارد مرغ سبز و مرغ

داری درگیر  مرغاگر یک : شود، اظهارداشت با بیان اینکه در کشور برای تولید هیچ مرغی از آنتی بیوتیک استفاده نمی محمد یوسفی

 .کند ها آنتی بیوتیک تجویز می بیماری شود و تلفات داشته باشد، دامپزشک بعد از بررسی مساله، برای گله

ها،  برای کشتار مرغ: های خود را ندارند، گفت ها، اجازه کشتار گله روز پس از قطع آنتی بیوتیک 91داران تا  وی با اشاره به اینکه مرغ

ی سالمت صادر کند ضمن اینکه ایجاد بیماری و تجویز آنتی بیوتیک ممکن است از هزار کشتارگاه در یک دامپزشکی باید گواه

مرغ »رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی در پاسخ به این پرسش که بنابراین مرغی که تحت عنوان .مورد اتفاق بیفتد

این مرغ هیچ ویژگی خاصی : ای دیگر برخوردار است؟ افزوده شود، از چه ویژگی خاصی نسبت به مرغ در کشور تولید می« سبز

 .های معمولی به فروش برسد تر از مرغ ندارد و نباید گران

ها به ناچار باید از آنتی  سال قبل که آنفلوآالنزا پرندگان در کشور شیوع پیدا کرد و مرغداری 2الی  3حدود : یوسفی اضافه کرد

کنیم که در طول دوره  ای عنوان کردند ما مرغی تولید می کردند که در آن دوران عده فاده میبیوتیک برای کنترل این بیماری است

 .شود آنتی بیوتیکی استفاده نمی پرورش آن از هیچ 

های معمولی  این مساله از آن زمان تاکنون ادامه پیدا کرده در حالی که هم اکنون هیچ تفاوتی میان مرغ سبز و مرغ: وی افزود

 .ای برای گران فروختن کاال است ن موضوع تنها بهانهنیست و ای

 .ما مرغ ارگانیک در کشور نداریم: شود، پاسخ داد یوسفی به این پرسش هم که آیا در کشور مرغ ارگانیک تولید می

یمیایی و مرغ ارگانیک به مرغی گفته می شود که دانه و آبی که می خورد، ارگانیک باشد؛ یعنی از هیچ نوع ماده غیرطبیعی، ش

چنین مرغی نباید هیچ گونه دارویی از جمله انواع آنتی بیوتیک ها را . افزودنی های مختلف برای تغذیه و پرورش آن استفاده نشود

 . در طول دوران رشدش دریافت کرده باشد

 .مرغ سبز نیز به مرغی گفته می شود که در طول دوره پرورش آن از آنتی بیوتیک استفاده نشده باشد

با توجه به اینکه به اواخر شهریورماه نزدیک : یس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی درباره قیمت مرغ نیز اظهارداشترئ

 .شویم قیمت مرغ نیز مقداری با نوسان همراه است می

 .قیمت مرغ در آستانه عید قربان تغییر چشمگیری نخواهد داشت: یوسفی اضافه کرد
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 تولیدات زراعی
 آیانا - 13۶۱شهریور  21: تاریخ

کشاورزی حفاظتی صاحب کشاورزی حفاظتی صاحب / / هزار هکتار از اراضی کشور در کشت پاییزههزار هکتار از اراضی کشور در کشت پاییزه  066066اجرای کشاورزی حفاظتی در اجرای کشاورزی حفاظتی در 

  شودشود  ردیف ملی میردیف ملی می
 .هزار هکتار خواهد رسید 122هزار هکتار فغلی به  331سال زراعی جدید سطح زیر کشت کشاورزی حفاظتی از  در

 .هزار هکتار خواهد رسید 233هزار هکتار فغلی به  ۲۲9در سال زراعی جدید سطح زیر کشت کشاورزی حفاظتی از 

های وزیر  بر اساس پیگیری: ایانا با اعالم این خبر گفت وگوی اختصاصی با مسئول کشاورزی حفاظتی معاونت زراعت امروز در گفت

المللی غالت و  مؤسسه بین)و ایکاردا ( المللی گندم و ذرت مؤسسه تحقیقات بین)المللی با سیمیت  جهاد کشاورزی دو قرارداد بین

 .با محوریت کشاورزی حفاظتی به امضا رسید( حبوبات

هایی همچون خوزستان، آذربایجان  یلوت برای کشاورزی حفاظتی انتخاب شد و استانعنوان پا هشت استان به: فرزاد زلقی افزود

های آموزشی و انتقال دانش مورد  های هدف برای اجرای برنامه عنوان استان قرار است به... شرقی، لرستان، کرمانشاه، کردستان و

 .تعمیم داده شودالمللی فوق قرار گیرند و نتایج آن به کل کشور  های بین ارزیابی مؤسسه

هکتار آغاز  331است و سطح این نوع کشاورزی از  9251آغاز کشاورزی حفاظتی در کشور مربوط به سال : وی خاطرنشان کرد

هزار هکتار رسید و در سال جاری قرار است این  331در سال گذشته کشاورزی حفاظتی به سطحی معادل : زلقی ادامه داد.شد

 .دهزار هکتار برس 122سطح به 

 اجرای کشاورزی حفاظتی در سطح سه میلیون هکتار از اراضی

سطح کشاورزی حفاظتی به سه میلیون هکتار در کشور  9211تا سال : مسئول کشاورزی حفاظتی معاونت زراعت تصریحخ کرد

 .افتد درصد در اراضی آبی اتفاق می 42درصد آن مربوط به اراضی دیم و  12خواهد رسید که 

کشاورزی حفاظتی یعنی تولید پایدار با حفظ منابع آب و خاک و سازگار با محیط زیست که دارای سه مرحله : وی یادآور شد

 .ورزی، مدیریت بقایا و تناوب زراعی مناسب است حداقل انجام عملیات خاک

 .امیدواریم که طی یک برنامه پنج ساله به اهداف برنامه برسیم: زلقی تأکید کرد

ریزی کشور ردیف ملی برای کشاورزی حفاظتی  قرار است سازمان مدیریت و برنامه 391کمیسیون ماده  مطابق: وی اظهار داشت

 .المللی این مهم به سرعت انجام شود اختصاص یابد که امیدواریم با انعقاد قراردادهای بین

 .گسترش خواهد یافت در سه میلیون هکتار از اراضی کشور با اختصاص ردیف ملی کشاورزی حفاظتی: زلقی همچنین گفت

شود و در سال ابتدای برنامه این  هزار هکتار از اراضی کشاورزی حفاظتی می 331در سال زراعی جدید بیش از : وی در پایان افزود

 ./هزار هکتار خواهد رسید 122عدد به 

/news/fa/ir.iana.www//:http24424D%/5%A7%D5%D%AC5%B 
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 تولیدات زراعی
 آیانا - 13۶۱شهریور  17: تاریخ

  کشاورزان و مدیران پا به رکاب تولید شدندکشاورزان و مدیران پا به رکاب تولید شدند/ / 6060  --  6060آغاز کشت پاییزه سال زراعی آغاز کشت پاییزه سال زراعی 
 .خورد زاری همایشی کلید میصورت هماهنگ در سراسر کشور با برگ شهریورماه به 32از شنبه  11 - 11سال زارعی جدید 

صورت هماهنگ در سراسر کشور با برگزاری همایشی کلید  شهریورماه به ۲3از شنبه  90 - 92سال زارعی جدید 

 .خورد می

های جهاد کشاورزی،  به گزارش خبرنگار ایانا، آغاز کشت پاییزه، امسال با گردهم آمدن کلیه معاونان، مدیران، رؤسای سازمان

 .کند در سالن حجاب تهران آغاز به کار می... ها و کننده نهاده های تأمین مؤسسهها و  شرکت

محمد شاعری، رئیس جدید کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی همچون عباس رجائی میهمان این  شود علی بینی می پیش

شوند که در این  ت پاییزه محسوب میترین محصوالت کش های روغنی و حبوبات از مهم همایش بزرگ باشد؛ اما گندم، جو، دانه

 .شده برای هر استان ارائه و ابالغ رسمی شود های از پیش تعیین همایش قرار است برنامه

شود که با توجه به افزایش سطح زیر کشت دانه روغنی کلزا برآورد  ترین محصوالت استراتژیک محسوب می گندم یکی از مهم

هزار  772هزار هکتار آبی و سه میلیون و  12از اراضی کشور را دربر بگیرد که دو میلیون و  هزار هکتار 522شود پنج میلیون و  می

 .هکتار آن دیم خواهد بود

 .بار رقم خواهد زد هزار تنی این محصول استراتژیک خودکفایی در تولید را برای دومین 122میلیون و  99بینی خرید  پیش

های روغنی و چغندرقند اختصاص یابد و در مقابل افزایش  گندم قرار است به دانه شود که بخشی از سطح زیر کشت بینی می پیش

 .عملکرد در واحد سطح باال رود تا از میزان تولید کاسته نشود

 هزار هکتار از اراضی کشور ۲33های روغنی در  بینی کشت دانه پیش

ده شده که در این راستا قرار است با توسعه کشت های وزارت جهاد کشاورزی دی محصول استراتژیک در برنامه 92خوداتکایی 

شود در  بینی می ای که پیش گونه درصدی روغن کاهش یابد؛ به 11های مستعد بخشی از واردات  های روغنی در مناطق و استان دانه

ع بذر کلزا برای مناطق نو 45های روغنی اختصاص یابد که در این راستا  هزار هکتار از اراضی کشور به دانه 322کشت پاییزه جدید 

 .نیز بهره برده خواهد شد... مختلف تدارک شده و از بذور مناسب و پرمحصول سویا، آفتابگردان روغنی و

هزار تنی شکر در  122رو خواهد بود، زیرا رکورد یک میلیون و  چغندرقند نیز در سال زراعی جدید با افزایش سطح در پاییز روبه

هزار هکتار چغندرقند کشت  95استان جدید در سطحی معادل  99است در کشت پاییزه امسال  سال جاری شکسته شد و قرار

هزار هکتار برسد تا ضریب خوداتکایی شکر که در حال حاضر با احتساب شکر چغندرقندی  12سطح کشت به  9424کنند و تا افق 

 .درصد است، ارتقاء یابد 11و نیشکری 

 یدافزایش تولید جو در سال زراعی جد

هزار  312هزار تن تولید شد که در مقایسه با سال قبل که سه میلیون و  522محصول جو که در سال جاری بیش از سه میلیون و 

هزار هکتار کشت  722رو شد و در سال زراعی جدید قرار است در سطحی معادل یک میلیون و  درصد افزایش روبه 32تن بود با 

 .کندشده و رکورد تولید سال قبل را بش

هزار  531یابد، در حالی که سطح زیر کشت تقریباً ثابت و در حد  و در بخش حبوبات نیز سال به سال میزان تولید افزایش می

 .هکتار است
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هزار  11هزار تن نخود و  522با تکیه بر نخود و عدس که دو محصول دیم هستند، در سال زراعی جدید برنامه برای تولید دوهزار و 

 .هزار تن عدس تولید شد 55هزار تن نخود و  351بینی شده است، در حالی که در سال جاری  تن عدس پیش

هزار تن تولید انجام شد و در  712هزار تن بود که بیش از برنامه و حدود  722تولید کلی حبوبات در سال جاری مطابق برنامه 

 .سال آینده رو به افزایش خواهد بود

طور قطع بر محدود کردن کشت تنها در  یور با وجود آنکه برنج جزو محصوالت پاییزه نیست، بهشهر 32در گردهمایی روز شنبه 

 .شود های این بخش توسط معاون زراعت جهاد کشاورزی ایراد می شود و برنامه های مالی تأکید می استان

 ./همچنین افزایش کشت برخی محصوالت همچون ارزن و سورگوم در کشت پاییزه مدنظر است

/news/fa/ir.iana.www//:http24233D%/5%A3%D5 
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 تولیدات زراعی
 ایرنا 18/۶6/13۶5 :تاریخ خبر

  در ایران کشت می شود در ایران کشت می شود   تنهاتنهازرشک، گیاهی که زرشک، گیاهی که 
زرشک یکی ازگیاهان منحصر به فرد است که تنها در ایران کشت : دارویی گفت دبیر ستاد توسعه فناوری گیاهان  -ایرنا  -تهران 

 . می شود و در هیچ جای جهان این گیاه قابل کشت نیست

در مراسم اختتامیه سومین نمایشگاه و جشنواره ملی ( پنجشنبه)به گزارش خبرنگار علمی ایرنا ،دکتر محمد حسن عصاره امروز 

یکی از گیاهانی که تنها در کشور ایران قابلیت کشت دارد، زرشک است و تاکنون سطح : ظهار داشتگیاهان دارویی و طب سنتی ا

 .هزار هکتار افزایش یافته است 91هکتار به  93زیر کشت آن از 

عات ظرفیت های گیاهان دارویی در کشور باال است و اکنون هشت هزار گونه گیاهی در کشور وجود دارد و بر اساس مطال: وی افزود

گونه گیاهی رسیده ایم که می تواند در صنایع عطر ،طعم ،رنگ ،آرایش و بهداشتی  222و تحقیقات انجام شده تا مرز دو هزار و 

 .،دمنوش ها ،کودها ، نوشابه و حشره کش ها جریان مهم اقتصادی و اجتماعی را ایجاد کند

گیاهی که در برخی از کشورها شروع به کشت شده، اما از نظر برخی  زعفران به عنوان گونه:  عصاره درباره زعفران نیز اظهار داشت

 .از ترکیبات مانند سافرونول نمی توانند با گونه ایرانی مطابقت داشته باشد

درصد زعفران جهان در ایران کشت می شود و یک شرکت دارویی در فرانسه برای بیماران  14آمارها نشان می دهد که : وی افزود

 . میلیارد دالر قیمت ماده موثره اولیه آن است 983به تولید سافرونول اقدام می کند  آلزایمر نسبت

دبیرسومین جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی و طب سنتی در بخشی دیگری از سخنان خود به پرورش گل محمدی 

واقع اسانس گل محمدی، از گران ترین یکی دیگر از گونه های منحصر به فرد کشور گل محمدی است که در : پرداخت و افزود

 .هزار دالر فروخته می شود 95اسانس های گیاهی به شمار می رود و هر لیتر آن 

هزار هکتار  31گل محمدی از پر مصرف ترین ترکیبات در صنایع عطر سازی جهان است و این گیاه در کشور حدود :عصاره گفت 

 .یادی قرار می گیردکشت می شود و در تولید گالب مورد استفاده ز

 . به گفته وی بلغارستان تنها رقیب ایران دارای دو هزار هکتار سطح زیر کشت گل محمدی است

هزار هکتار انجیرستان ارگانیک در کشور وجود  32بزرگترین انجیرستان دیم دنیا در استهبان فارس قرار دارد و : عصاره یادآور شد

 .سته بندی های متنوع و زیبا به جهان عرضه داشتدارد که می توان محصول انجیر را در ب

زیتون گیاهی است که سازگار با :وی زیتون را به عنوان یکی دیگر از محصوالت منحصر به فرد کشورمان معرفی کرد و اظهار داشت

 . هزار هکتار است 921زمین های گچی و آهکی است و سطح زیر کشت آن 

ار یک گونه گیاهی است که نیاز کمی به آب دارد و می توان از پوست، دانه و روغن انار چندین ان: عصاره پیرامون میوه انار نیز گفت

 .برابر فروش محصول انار سود برد و صرفه اقتصادی خوبی دارد

 . تبه گفته وی ایران با تولید ساالنه یک میلیون تن انار در سال ، رتبه اول تولید این محصول دنیا را به خود اختصاص داده اس

: میلیون دالر ذکر کرد و گفت  922تا  52دبیر ستاد توسعه فناوری گیاهان دارویی همچنین میزان صادرات خام گیاهان دارویی را 

تا هفت میلیارد دالر ارزش افزوده کسب می کنند و در کشور چنانچه بتوانیم  1بسیاری از کشورها با تزریق فناوری به این گیاهان 

 .دهیم اشتغال و رونق اقتصادی را در پی خواهد داشت این اقدام را انجام

گیاهان دارویی نقش بسیار مهمی در پیشرفت اقتصاد جهان دارد و کشورهایی وجود دارند که در اقتصاد پنج هزار : عصاره اضافه کرد

 .میالدی حضور دارند و ایران یکی از این کشورها محسوب می شود 3212میلیارد دالری تا سال 

 .گونه گیاهان دارویی کشت، تولید و استخراج می شود 22ظرفیت کشور در گیاهان دارویی بسیار باالست و حدود : یادآور شد وی 
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محصول مشارکت داشتند و در این رویداد مهم سند  422شرکت دانش بنیان در این جشنواره با دو هزار و  941: عصاره افزود

به گفته وی تحقق این سند، باعث اشتغال یک میلیون نفردر کشور ، توسعه سطح زیر .ی شداجرایی نقشه راه گیاهان دارویی رونمای

هزار هکتار، فراگیر شدن طب سنتی ایران و تغییر الگوی کشت گیاهان خواهد  122هزار هکتار به  322کشت گیاهان دارویی از 

 .یارد ریالی را در پی داشتبرپایی این جشنواره پیامد سرمایه گذاری هفت هزار میل: عصاره گفت . شد

سرمایه انسانی یکی :همچنین در این مراسم دکتر علی وطنی معاون توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت 

از مهمترین سرمایه های هر کشور است که باید در این ارتباط تالش کرد با استفاده از فناوری ها به جای حذف نفت به سمت 

درصدی تولید  12انتظار می رود شاهد تحقق تامین  9424براساس سند چشم انداز : وی افزود.تنی بر نفت حرکت کرداقتصاد مب

 .ناخالص داخلی از محل تولیدات و محصوالت بخش دانش بنیان در کشور باشیم

 ود، امروز به کار خود پایان دادشهریور آغاز به کار کرده ب 91سومین جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی و طب سنتی که از 

/53332227/News/fa/ir.irna.www//:http 
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 چای

 خبرنگاران جوان - 13۶۱شهریور  1۹: تاریخ

  درصد افزایش یافتدرصد افزایش یافت  0606تولید چای تولید چای 
مساعد و حمایت دولت از چایکاران، امسال میزان تولید برگ سبز چای تا کنون نسبت با توجه به هوای : رئیس سازمان چای گفت

 .درصد افزایش یافته است 12به سال گذشته 

با  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،گروه صنعت،تجارت و کشاورزی  محمد ولی روزبهان رئیس سازمان چای در گفتگو با خبرنگار

میلیارد تومان از  323هزار تن برگ سبز چای با ارزش ریالی  991تا به امروز : اشاره به وضعیت خرید برگ سبز چای اظهار داشت

 .و استدرصد این میزان درجه یک و مابقی درجه د 27چایکاران خریداری شده که 

با توجه به هوای مساعد و حمایت دولت از : درصد افزایش یافته،گفت 12وی با بیان اینکه میزان تولید به نسبت سال گذشته 

 .چایکاران ، امسال میزان تولید برگ سبز چای درمقایسه با سال های گذشته فزونی داشته است

میلیارد تومان مطالبات  921 تا کنون  : تگی پرداخت می شود، بیان کردبه صورت هف روزبهان با اشاره به اینکه مطالبات چایکاران 

  .چایکاران پرداخت و مابقی تا پایان فصل برداشت به تدریج پرداخت می شود

 .میلیارد تومان بوده است 92181گفتنی است که سال گذشته مجموع بهای برگ سبز چایکاران 

 .هزارتن برسد 922لید برگ سبز چای تا پایان فصل برداشت به حدود شود که میزان تو پیش بینی می: وی ادامه داد

با توجه به تولید چای ارگانیک در کشور و استقبال مصرف : رئیس سازمان چای در خصوص فروش چای کارخانه ها بیان کرد

رخانه ها مناسب خواهد کنندگان و گرایش به مصرف چای ایرانی می توان گفت که امسال همانند سال گذشته روند فروش چای کا

طی دو سال اخیر با تولید مناسب چای در کشور میزان صرفه : وی از کاهش واردات چای طی دو سال گذشته خبر داد و گفت.بود

الی  31رود با تولید  انتظار می. درصد کاهش یافته است 31میلیون دالر رسیده که در مقایسه با سال گذشته  71چایی واردات به 

 .چای خشک از میزان واردات کاسته خواهد شد که این امر افزایش اشتغال در مناطق شمالی را به همراه خواهد داشت هزارتن 31
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 حبوبات 

 جوانخبرنگاران  - 13۶۱شهریور  23: تاریخ

  آلمان و عراق مشتریان اصلی لپه ایرانیآلمان و عراق مشتریان اصلی لپه ایرانی
 .هزار تن لپه از کشور صادر شده است93، بیش از 11ماه منتهی به مرداد سال  1طبق آمار گمرک در 

ماه منتهی به مرداد  1طبق آمار گمرک در   اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروه صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار به گزارش

 .لپه از کشور صادر شده است  هزار تن93، بیش از 11سال 

 .بوده است  1،914،219،517  و ارزش ریالی آن323،341گفتنی است که ارزش دالری این میزان صادرات 

 .عراق ، امارات و انگلستان از جمله کشورهای مقصد صادرات این محصول هستندالزم به ذکر است که آلمان، ترکیه ، 

 

 ارزش دالری  ارزش ریالی  (گ.ک)وزن کشورطرف معامله ماه

 732 39،757،322 412 آلمان 9

 3،494 72،247،142 9،125 عراق 9

 32،921 111،511،211 94،442 عراق 9

 911 4،111،552 17 ترکیه 3

 4،113 921،319،154 3،572 عراق 3

 59،155 3،475،951،993 19،211 عراق 3

 712 33،512،222 122 آلمان 2

 452 94،114،422 222 آلمان 2

امارات متحده  2

 عربی

921 1،974،122 972 

 9،212 49،911،922 544 عراق 2

 42،514 9،344،147،715 31،142 عراق 2

 9،123 12،215،935 9،232 آلمان 4

 127 37،112،792 117 آلمان 4

 9،222 29،712،112 144 عراق 4

 91،251 124،197،292 92،342 عراق 4

 911 4،542،232 17 انگلستان 1

 31،542 711،519،212 91،912 عراق 1
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 خرید تضمینی

 آیانا - 13۶۱شهریور  1۹: تاریخ

  سیاست قیمت تضمینی ذرت دانه ای اجرا می شودسیاست قیمت تضمینی ذرت دانه ای اجرا می شود
شرکت پشتیبانی امور دام کشور به عنوان دستگاه مجری قیمت تضمینی و مباشر در استان های عرضه فیزیکی موظف شده در 

در صورت امکان واحد های ذرت خشک کنی دارای  -سپرده کاالیی با واحد های ذرت خشک کنیاستان های مشمول طرح گواهی 

قرارداد منعقد کرده و در صورت محدودیت انبار، محصول خشک شده را به انبارهای پذیرش شده بورس  -انبار مورد پذیرش بورس 

 .حمل کند

ر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی و صنایع اجرای سیاست قیمت تضمینی ذرت دانه ای از سوی قائم مقام وزی

 . کشاورزی به دستگاه های مجری ابالغ شد

به گزارش ایانا، در این ابالغیه، شرکت پشتیبانی امور دام کشور به عنوان دستگاه مجری قیمت تضمینی و مباشر در استان های 

در صورت امکان واحد -با واحد های ذرت خشک کنیعرضه فیزیکی موظف شده در استان های مشمول طرح گواهی سپرده کاالیی 

قرارداد منعقد کرده و در صورت محدودیت انبار، محصول خشک شده را به  -های ذرت خشک کنی دارای انبار مورد پذیرش بورس

 .انبارهای پذیرش شده بورس حمل کند

( شرکت پشتیبانی امور دام کشور)مباشر پذیرش انبار بر اساس این ابالغیه، سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به عنوان نماینده 

موظف است تمام تضامین تعیین شده برای انبار متعلق به مجموعه تعاون روستایی را در چارچوب مقررات، برای پذیرش انبارهای 

 .ندقبل از شروع برداشت در استان های تعیین شده به منظور اجرای طرح در قالب گواهی سپرده کاالیی تودیع ک

بنابراین گزارش، استان های خوزستان، کرمانشاه، فارس، کرمان، کرمان جنوب، قزوین و کردستان برای اجرای طرح در قالب گواهی 

 .سپرده کاالیی و سایر استان های کشور برای اجرای طرح در قالب عرضه فیزیکی تعیین شده اند

شهریور امسال اطالعات کشاورزان را در زمینه احراز هویتی و  97ا سازمان های جهاد کشاورزی استان ها نیز مکلفند حداکثر ت

میزان قابل تحویل موجود در سامانه ثبت اطالعات کشاورزان را تایید و در صورت نبود هر یک از اطالعات هویتی و حساب و میزان 

 .برداشت کشاورزان ، این اطالعات را به طور کامل وارد کنند

برای ارایه اطالعات کاربران سامانه در سه سطح مراکز خدمات، شهرستان ها و استان با فرمت تعیین شده  این ابالغیه حداکثر زمان

 .به بورس کاالی ایران را اواسط شهریور امسال تعیین کرده است
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 خرید تضمینی
 آیانا - 13۶۱شهریور  21: تاریخ

  درصدی نرخ تضمینی گندم منطقی استدرصدی نرخ تضمینی گندم منطقی است  2626افزایش افزایش / / دستی کنددستی کند  دولت در اعالم نرخ تضمینی گندم گشادهدولت در اعالم نرخ تضمینی گندم گشاده
 .درصدی منطقی است 32الزم است نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی تا پایان مهرماه اعالم شودو برای گندم افزایش 

درصدی منطقی  ۲3نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی تا پایان مهرماه اعالم شودو برای گندم افزایش الزم است 

 .است

وگو با خبرنگار ایانا درباره اعالم قیمت تضمینی محصوالت کشاورزی همزمان  های کشاورزی امروز در گفت رئیس مجمع ملی تشکل

 .باید قبل از آغاز فصل کشت، نرخ تضمینی محصوالت کشاورزی را اعالم کندطبق قانون، شورای اقتصاد : با آغاز سال زراعی گفت

تر اعالم  الزم است نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی هرچه سریع 11 - 11با کلید خوردن سال زراعی : مسعود اسدی افزود

بینی  شود و امسال پیش اسبه میافزایش قیمت خریدهای تضمینی بر اساس حداقل تورم رسمی کشور مح: وی خاطرنشان کرد.شود

 .دهد های تولید را نمی درصد لحاظ شود، اما این رقم تکافوی هزینه 92شود حدود  می

های بخش کشاورزی فراتر رفته و توان کشاورزان تحلیل رفته؛ بنابراین انتظار  در مقایسه با سال گذشته، هزینه: اسدی ادامه داد

 .دستی کند ضمینی گندم گشادهداریم که دولت در تعیین نرخ خرید ت

 .گذار ممنوعیتی ایجاد نکرده است دولت موظف است حداقل نرخ را تعیین کند، اما برای بیشتر از آن قانون: وی تصریح کرد

تواند به تولیدکنندگان  درصدی نرخ خرید تضمینی گندم می 31تا  32افزایش : های کشاورزی یادآور شد رئیس مجمع ملی تشکل

 .های دولت در این بخش ضروری است بنابراین مساعدتکمک کند؛ 

درصدی در نرخ خرید تضمینی را لحاظ کند و تا پایان مهرماه نسبت  32از دولت تقاضا داریم که افزایشی حداقل : اسدی تأکید کرد

برای گندم معمولی  14 - 11وی اظهار امیدواری کرد که قیمت تضمینی گندم در سال زراعی .به اعالم آن اقدامات الزم انجام شود

درصدی سهم گندم معمولی به  32ریال برای گندم دروم بود که با لحاظ افزایش  149ریال و دوهزار و  721هزار و  93معادل 

 ./ریال برسد 341هزار و  91قیمت 
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 خشکسالی

 آیانا - 13۶۱شهریور  21: تاریخ

  ها ماهیها ماهی  مرگ تاالب و میلیونمرگ تاالب و میلیون/ / مال خشک شدمال خشک شدااهامون کهامون ک
طور کامل  این تاالب به: المللی هامون با انتشار نتایج بررسی خود از آخرین وضعیت تاالب هامون، اعالم کرد پژوهشکده تاالب بین

توان گفت بستر تاالب هامون در تمامی  می: پژوهشکده در بررسی که انجام داده، آورده استبه گزارش ایسنا، این .خشک شده است

طور جزئی  نقاط آن به خشکیدگی کامل رسیده است جز در مواردی بسیار کم که در اواخر مردادماه بارها سازی آب از چاه نیمه به

از بستر خشک تاالب هامون منتشر شده است، با نمایش  5 این مطالعه که به استناد تصاویر ماهواره لندست.آبگیری شده است

از منابع داخلی با میزان ماندگاری آب در تاالب هامون را نیز ( میلیون مترمکعب 32)ای، تأثیر آب رهاسازی شده  تصاویر ماهواره

داد امسال به منطقه میلیون مترمکعب آبی که محیطی زیست اواخر مر 32دهد که  نتایج تصاویر نشان می.بررسی کرده است

 .در تاالب هامون رهاسازی کرده است، حتی یک ماه نیز دوام نیاورده است« کوه خواجه»کوچک گردشگری 

های اخیر، بیش از دو میلیون ماهی و بچه ماهی در آن تلف شده و یک فاجعه  المللی هامون در هفته با خشک شدن تاالب بین

 .محیطی در جنوب شرق کشور رقم خورد زیست

تن ماهی خشک از تاالب هامون جمع  212بیش از : محبعلی سیستانی، مدیرکل شیالت سیستان در این رابطه به ایسنا گفته است

های مختلف منتشر  های اجتماعی و رسانه ها ماهی در حالی اتفاق افتاد و تصاویر آن در شبکه مرگ تاالب و میلیون.آوری شده است

: ها در تاالب هامون را جوسازی اعالم کرد و گفت زیست سیستان و بلوچستان تلفات ماهی یطشد که سعید محمودی، مدیرکل مح

 .محیطی در هامون رخ نداده و حال تاالب هامون بسیار خوب است هیچ فاجعه زیست

 .ستاین مسئول اردیبهشت امسال نیز ادعا کرده بود که تاالب هامون به یاری مسئولین به مرحله تکمیلی احیا رسیده ا

بینی برای حفظ و  های مورد پیش به برکت لطف خداوند و یاری مسئولین بخش اعظمی از برنامه»: او در این رابطه گفته است

احیای تاالب هامون به سرانجام رسیده و در مسیر انجام اقدامات حفظ و احیاء تاالب از مرحله پایه عبور کرده و شرایط برای ورود 

 «.تکمیلی فراهم شده استبه مرحله انجام اقدامات 

سابقه وارد تاالب هامون شده است اما بالفاصله این خبر از  محمودی مرداد پارسال نیز در خبری جنجالی اعالم کرد که سیالب بی

 .های اطراف هامون تکذیب شد ای سیستان و بلوچستان و فرمانداران شهرستان سوی مدیرعامل آب منطقه

ساز شده که حدود یک سال است موردانتقاد ائمه جمعه شهرهای مختلف شمال استان نیز  قدر جنجال آناظهارنظرهای این مسئول 

در [واقع در نزدیکی ساحل تاالب هامون]اکبر  جمعه شهر علی والمسلمین اشرفیان امام االسالم ترین انتقادها حجت در تازه.شده است

آقای مدیرکل دم خروس را باور : زیست، گفت به سخنان مدیرکل محیط ی مستقیم های نماز جمعه دو هفته قبل با اشاره خطبه

کنید؟ بیایید از نزدیک ببینید چه بر سر تاالب هامون و  ؟ چرا واقعیت به این واضحی را انکار می(ع)کنیم یا قسم حضرت عباس

ما به جای پذیرفتن این واقعیت و مردم حاشیه آن آمده، تاالبی که امروز تبدیل به یک بیابان و گورستان ماهی خشک شده و ش

 کنید؟ مگر قرار نبود بعد از ثبت جهانی تاالب حقابه آن گرفته شود؟ کنید و از نجابت مردم سوء استفاده می حل آن فرافکنی می

اقعی های نماز جمعه با انتقاد مستقیم از اخبار غیرو والمسلمین کیخا امام جمعه زابل نیز در خطبه االسالم پیش از این حجت

 .بدهند زیست در باره تاالب هامون، از مسئوالن خواست که اطالعات درست و واقعی به مردم  محیط
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 دانه های روغنی

 فارس - ۶۱/۶۹/17:  تاریخ

های روغنی رفت معاون وزیر های روغنی رفت معاون وزیر   هزار هکتار از اراضی کشاورزی زیر کشت دانههزار هکتار از اراضی کشاورزی زیر کشت دانه  0606  ::معاون وزیر جهاد کشاورزیمعاون وزیر جهاد کشاورزی

هزار هکتار از اراضی کشاورزی زیر کشت هزار هکتار از اراضی کشاورزی زیر کشت   0606در سال زراعی جدید در سال زراعی جدید : : جهاد کشاورزی در امور زراعت گفتجهاد کشاورزی در امور زراعت گفت

    ..های روغنی رفتهای روغنی رفت  دانهدانه
شاورز پیش از ظهر امروز در حاشیه گردهمایی ساالنه غالت که در موسسه تحقیقات، از کرج، عباس ک خبرگزاری فارسبه گزارش 

های روغنی اقدامات  باید برای توسعه بیشتر کشت دانه: در جمع خبرنگاران اظهار داشت  تهیه و اصالح نهال و بذر برگزار شد،

های روغنی  زمینه جهادی کرده و به سمت کشت دانهدر این راستا باید تالش خود را در این : وی ادامه داد.مناسبی صورت گیرد

های حاصل شده در کشت  معاون وزیر جهاد کشاورزی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه یکی از مهمترین موفقیت.پیش برویم

رای نخستین بار این مهم در سال زراعی آینده و ب: هزار هکتار است، افزود 322  کشت دانه روغنی کلزا در سطح  های روغنی، دانه

 .در کشور صورت خواهد گرفت

ها برای تولید این  ایم که البته باید تالش درصدی رسیده 22های روغنی به افزیش  اکنون در تولید دانه البته هم: کشاورز تأکید کرد

 .نوع دانه بیشتر شود

در این راستا و با هدف ارائه : و بیان داشتهای حمایتی به کشاورزان خبر داد  وی در بخشی دیگر از سخنان خود به ارائه بسته

های حمایتی که شامل تأمین اعتبار و تسهیالت مناسب، بیمه محصول و خرید به موقع از کشاورزان،  تسهیالت به کشاورزان بسته

 .شود تامین بذر و خدمات پشتیبانی است به کشاورزان اعطا می

 .ق کشاورزان برای کشت کلزا عنوان کردکشاورز ارائه این بسته حمایتی را به منظور تشوی 

های این وزارتخانه را پیش رفتن به سمت اقتصاد  معاون وزیر جهاد کشاورزی در ادامه سخنان خود یکی از مهمترین اهداف و برنامه

زمینه کاهش  های ما در این در این راستا و برای اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی یکی از سیاست: مقاومتی عنوان کرد و بیان داشت

 .سطح زیرکشت بعضی از محصوالت همچون گندم است

در این راستا برای سال زراعی آینده توسعه دو : وی با اشاره به اینکه باید به دنبال کشت و معرفی محصوالت جدید باشیم افزود

 .ایم هزار هکتار در نظر گرفته 95برابری کشت پاییزه چغندرقند را به میزان 

های انجام شده در سال  ریزی با تمهیدات و برنامه: برخی از محصوالت از جمله ارزن و سورگوم اشاره کرد و گفتکشاورز به کشت 

 .زراعی آینده این دو محصول با کشت بیشتری همراه خواهد بود

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http92112197222122 
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 دانه های روغنی
 خبرنگاران جوان - 13۶۱شهریور  21: تاریخ

  مطالبات کلزا کاران پرداخت شدمطالبات کلزا کاران پرداخت شد/ / هزارتن کلزا از کشاورزانهزارتن کلزا از کشاورزان  0101خرید خرید 
میلیارد تومان از کشاورزان خریداری شده که  917هزارتن کلزا با ارزش ریالی  17سه ماه اخیر : معاون داخلی بازرگانی دولتی گفت

 .مطالبات آنها بالفاصله پس از خرید پرداخت شده است

اقتصادی باشگاه خبرنگاران گروهصنعت، تجارت و کشاورزیحسن عباسی معروفان معاون داخلی بازرگانی دولتی در گفتگو با خبرنگار

میلیارد تومان از  917هزارتن کلزا با ارزش ریالی  17در سه ماه اخیر : ، در خصوص وضعیت مطالبات کلزاکاران اظهار داشتجوان

 .ه استکشاورزان خریداری شده و مطالبات کشاورزان نیز بالفاصله پس از خرید پرداخت شد

 932الی  922هزارتن کلزا خریداری شده،  17تا پایان سال عالوه بر : وی در خصوص پیش بینی خرید دانه های روغنی بیان کرد

 .هزارتن دانه های روغنی دیگر از جمله سویا و کلزا از کشاورزان خریداری می شود

ساله  1وزارت جهاد کشاورزی طی برنامه ای : ست ،ادامه داددرصد روغن خوراکی مورد نیاز وارداتی ا 12عباسی معروفان هم اکنون 

با تشویق های حمایتی از قبیل خرید به موقع، افزایش نرخ خرید تضمینی و پرداخت مطالبات کشاورزان پس ازدریافت محصول، 

 .درصد ارتقا می دهد 22به  92میزان تولید داخلی را از 

از ابتدا تولید دانه های روغنی : های روغنی در کشور عنوان کرد کاهش تولید دانه معاون داخلی بازرگانی دولتی در خصوص دالیل

درصد متغییر بوده که وزارت جهاد  99تا  5به سبب شرایط اقلیمی، کاهش بارندگی و کمبود آب ،در سال های مختلف بین 

 را تا حداکثر امکان افزایش دهد کشاورزی طی برنامه هایی بلند مدتی در نظر دارد که تولید ذخایر استراتژیک کشور

AE5%D%/1779745/news/fa/ir.yjc.www//:http 
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 روغن

 آیانا - 13۶۱شهریور  2۶: تاریخ

  6060در سال زراعی در سال زراعی   هزار تن کلزاهزار تن کلزا  336336بینی تولید بینی تولید   پیشپیش/ / درصدی تولید روغن در کشور برای امسالدرصدی تولید روغن در کشور برای امسال  3030افزایش افزایش 

--  6060  
درصدی تولید روغن در کشور  21شود از افزایش  بینی می های روغنی در کشور، پیش با توسعه چهار برابری سطح کشت دانه

 .برخوردار باشیم

 درصدی تولید روغن در 00شود از افزایش  بینی می های روغنی در کشور، پیش با توسعه چهار برابری سطح کشت دانه

 .ردار باشیمکشور برخو

های  درباره اهداف اجرایی طرح دانه 11 - 11های روغنی در همایش آغاز سال زراعی  به گزارش خبرنگار ایانا، مجری طرح دانه

 .های روغنی همچون سایر نقاط جهان در ایران مدنظر قرار گرفته است ساله دانه 92توسعه : روغنی گفت

 .لزا در تناوب زراعی با گندم است و ناگزیر هستیم تا آن را در کشور گسترش دهیمدنبال کشت ک دنیا به: علیرضا مهاجر افزود

درصد  91درصد از تناوب زراعی، با محصول کلزا است، در حالی که این رقم در استرالیا به  287در حال حاضر : وی خاطرنشان کرد

کیلوگرم بوده و  95در حالی که میزان مصرف سرانه  تن است، 442میلیون و   نیاز کشور به روغن یک: مهاجر ادامه داد.رسد می

 .ها وجود دارد میلیون تن کنجاله سویا هستیم، اما حدود پنج میلیون تن ظرفیت برای استحصال روغن در کارخانه 381نیازمند 

آفتابگردان در دنیا ترین هدف توسعه کلزا در کشور، امنیت پایدار گندم است و محصوالتی چون ذرت، سویا و  مهم: وی تصریح کرد

 .رود کار می برای حفظ این امنیت به

مجبور هستیم که کلزا را در تناوب کشت وارد کنیم وگرنه غالت ما دچار بحران خواهد : های روغنی یادآور شد مجری طرح دانه

کیفیت یا مجبور هستیم که برای افزایش : مهاجر با اعالم اینکه روغن وارداتی از کیفیت مطلوبی برخوردار نیست، تأکید کرد.شد

 .اصل روغن را وارد کنیم یا تولید در داخل کشور را افزایش دهیم

شود، در حالی که چندین میلیارد دالر برای خسارت ناشی از  ساالنه چهار میلیارد دالر صرف واردات روغن می: وی اظهار داشت

 .ودش های وارداتی دارند هزینه می مسائل بهداشتی و عوارضی که روغن

امیدواریم با توسعه کشت کلزا در سال زراعی : درصدی تولید روغن در مقایسه با سال گذشته خبر داد و گفت 21مهاجر از افزایش 

 .رو باشیم با رشد چهار برابری این محصول روبه 11 - 11

شود تولید کلزا به  بینی می پیش: های روغنی خبر داد و افزود هزار هکتار از اراضی کشور به کشت دانه 322وی از اختصاص سطح 

 .هزار تن برسد 222

 دستگاه کارنده ریزدانه در سال زراعی جدید 1333وجود 

های خارجی و کار  برداری از نمونه های ریزدانه در کشور با کپی دلیل نداشتن کارنده به: های روغنی خاطرنشان کرد مجری طرح دانه

 .هزار دستگاه برسانیم کارنده شده بود که این تعداد را توانستیم به یک 712ریزی برای  هروزی تولیدکنندگان ادوات فوق برنام شبانه

 122از آذرماه سال گذشته یک میلیون و : های روغنی خبر داد و تصریح کرد هزار تن بذر دانه 122مهاجر از تدارک یک میلیون و 

 .هزار هکتاری تأمین و تدارک شد 322هزار تن بذر برای سطح 

تن هم بذر برای اراضی زمستانه  431تن بذر برای کشت بهاره در نظر گرفته شد و حدود  122هزار و  حدود یک: ادامه دادوی 

 .تن در گمرک در حال ترخیص است 71تن آماده و  212تدارک شد که از این مقدار 
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تن  111هزار و  ه است که در این راستا یکرقم کلزا برای کشت در عرصه در نظر گرفته شد 41حدود : مهاجر در پایان اظهار داشت

 ./هم بذر آماده شده است

/news/fa/ir.iana.www//:http24492D%/5%A7%D1%59% 
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 روغن

 ایرنا 2۶/۶6/13۶5 :تاریخ خبر

  دستگاه کاشت ریزدانه با مهندسی معکوس دستگاه کاشت ریزدانه با مهندسی معکوس   76667666ساخت ساخت / / درصد رشد کرددرصد رشد کرد  3030تولید روغن کلزا تولید روغن کلزا 
درصدی تولید روغن در همسنجی با پارسال  35مجری طرح دانه های روغنی وزارت جهاد کشاورزی از افزایش  -ایرنا -تهران

ات کشاورزی، یک هزار دستگاه کاشت ریزدانه در خبر داد و اعالم کرد با مهندسی معکوس و کار شبانه روزی تولیدکنندگان ادو

 . کشور ساخته شد

در کانون پرورش فکری کودکان ( 11 - 11)در چهارمین گردهمایی سراسری کشت های پاییزه سال زراعی جدید « علیرضا مهاجر»

 .استهزار هکتار از زمین های کشور به کشت دانه های روغنی اختصاص یافته  322: و نوجوانان، افزود

 .هزار تن برسد 222تولید این محصول چهار برابر شود و به  11 - 11مهاجر ابراز امیدواری کرد با توسعه کشت کلزا در سال زراعی 

 122نزدیک به یک هزار و : رقم کلزا برای کشت در عرصه در نظر گرفته شده است و ادامه داد 41این مسئول اعالم کرد نزدیک به 

تن در گمرک در  71تن آماده عرضه و  212تن برای کشت زمستانه تدارک شد که از این مقدار  431بهاره و تن بذر برای کشت 

در جهان کلزا در تناوب با گندم کشت می شود و ما نیز ناگزیر از این نوع کشت هستیم تا آن را در : مهاجر افزود.حال ترخیص است

 .بحران می شود کشور گسترش دهیم؛ در غیر این صورت غالت ما دچار

 .درصد می رسد 91درصد از تناوب زراعی، با محصول کلزاست، در حالی که این رقم در استرالیا به  2،7به گفته وی، اکنون 

 هزار تنی کشور به کنجاله سویا  122نیاز دو میلیون و ** 

بنابراین . کیلوگرم است 95و مصرف سرانه  تن 442نیاز سالیانه کشور به روغن یک هزار و : مجری طرح دانه های روغنی اعالم کرد

هزار تن کنجاله سویا نیازمندیم اما نزدیک به پنج میلیون تن ظرفیت استحصال روغن در کارخانه ها وجود  122به دو میلیون و 

تابگردان در مهم ترین هدف توسعه کلزا در کشور، امنیت پایدار گندم است و محصوالتی چون ذرت، سویا و آف: وی ادامه داد.دارد

برای افزایش : وی تاکید کرد روغن وارداتی از کیفیت مطلوبی برخوردار نیست و گفت.دنیا برای حفظ این امنیت به کار می رود

 .کیفیت یا مجبوریم روغن اصل را وارد کنیم یا تولید در داخل کشور را افزایش دهیم

غن می شود، در حالی که چندین میلیارد دالر برای جبران خسارت به گفته مهاجر، سالیانه چهار میلیارد دالر صرف واردات رو

 .ناشی از مسائل بهداشتی و عوارض مصرف روغن های وارداتی، هزینه می شود

امسال تولید دانه : به گزارش ایرنا، مجری کشت دانه های روغنی وزارت جهاد کشاورزی سی و یکم مردادماه در مازندران گفت

 .درصد افزایش نشان می دهد 12هزار تن بود  41ر تن رسید که این مقدار نسبت به پارسال که هزا 72روغنی کلزا به 

امسال دولت با وجود مشکالت مالی و اعتباری، برای توسعه کشت دانه های روغنی در کشور سه هزار میلیارد ریال : مهاجر افزود

زی، خرید تضمینی و پرداخت بموقع مطالبات کشاورزان، بیمه تامین بذر، ماشین های کشاور: وی گفت.اعتبار در نظر گرفته است

میلیون ریالی برای هر هکتار از بسته های حمایتی این وزارتخانه برای رونق تولید دانه های روغنی در 31محصول و پرداخت وام 

از ( 11 - 11)زراعی جدید امروز با حضور وزیر جهاد کشاورزی در چهارمین گردهمایی سراسری کشت های پاییزه سال .کشور است

 . یکصد عنوان نشریه، تاالر ترویج دانش فنون کشاورزی و نرم افزارهای کاربردی ارتباط با محققان و کارشناسان رونمایی شد

/53331421/News/fa/ir.irna.www//:http 
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 زعفران

 آیانا - 13۶۱شهریور  1۶: تاریخ

های خوبی را در صنعت های خوبی را در صنعت   اتفاقاتفاق!/ !/ چشمی هم به بازار داخلی انداختچشمی هم به بازار داخلی انداخت  ترین صادرکننده ایرانی زعفران، گوشهترین صادرکننده ایرانی زعفران، گوشه  بزرگبزرگ

  غذای ایران رقم خواهیم زدغذای ایران رقم خواهیم زد
ترین صادرکننده زعفران ایران که تنها شرکت نمونه صادرکننده زعفران ایران طی هشت دوره ارزیابی بوده است، رویکرد نگاه  بزرگ

 .ها پیشتازی در صادرات زعفران در دستور کار قرار داد داخلی را پس از سال به بازار

ترین صادرکننده زعفران ایران که تنها شرکت نمونه صادرکننده زعفران ایران طی هشت دوره ارزیابی بوده  بزرگ

 .قرار داد ها پیشتازی در صادرات زعفران در دستور کار است، رویکرد نگاه به بازار داخلی را پس از سال

تاز صادرات زعفران به  هاست یکه های بزرگ صادرکننده زعفران کشور که سال به گزارش خبرنگار ایانا، مدیرعامل یکی از شرکت

ها کشور در بازارهای اروپایی، آسیایی و خاورمیانه و اخیرا، آمریکا است، در جریان افتتاح دفتر ارائه خدمات به مشتریان که به  ده

های جهاد  بلوار آفریقا با حضور صدها فعال صنعت غذا و مسئوالن وزارتخانه "شاندیز"ت ضیافت شامی را در رستوران همین مناسب

کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت برگزار کرد، در پاسخ به این پرسش خبرنگار ایانا که دلیل اصلی این تغییر رویکرد پس از 

: دانستند، گفت توجهی او به بازار داخلی را امری ناروا و عجیب می که بسیاری کم ها تمرکز صرف به بازار جهانی، در حالی سال

ها در کاشمر خراسان  کننده زعفران که کارخانه آن با مجهزترین تکنولوژی ترین شرکت فرآوری عنوان بزرگ اگرچه شرکت ما به

که شما گفتید این حضور در بازار داخلی پررنگ  طور کرده، اما همان درصد محصوالتش را صادر می 11رضوی واقع است، تاکنون 

های خوب و خیلی هیجان انگیزی را در صنعت غذا و رایج کردن مصرف زعفران در انواع  نبوده است؛ لذا در مسیر جدید، اتفاق

 .غذاهای مصرفی مردم ایران رقم خواهیم زد

با گشایش دفتر ارائه خدمات : خواص دارویی و غذایی آن افزود ای مفصل از جایگاه زعفران و مقدم با اشاره به تاریخچه علی شریعتی

اندرکاران صنعت غذا ازجمله کمک شما اصحاب رسانه و نخبگان  به مشتریان در تهران، سیاست بازارسازی را با کمک تمام دست

 .دانشگاهی و اقتصادی در دستور کار جدی قرار خواهیم داد

استان  99ه خواستار ارزیابی او از فعال شدن کشور افغانستان در کشت پیاز زعفران در تمام وی در پاسخ به پرسش دیگر ایانا نیز ک

های خوبی دارد و برادران افغانی هم برای ما  اگرچه افغانستان ظرفیت: کشورشان و تأثیرات آن در بازار جهانی شد، خاطرنشان کرد

نستان برخوردار هستیم؛ کمااینکه در برخی موارد ما از رقبای خود در محترم هستند، اما ما از ظرفیت بسیار بیشتری نسبت به افغا

 .شود دهنده ارج و قرب قائل می عنوان مالیات اسپانیا هم پیشی گرفتیم و دولت اسپانیا به ما هم به

 در ضیافت شامی که به مناسبت افتتاح دفتر مشتریان بزرگ ترین صادرکننده زعفران ایران در تهران برگزار شد

 گویی حضور داشتند شاور عالی وزیر جهاد کشاورزی و معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی نیز برای شادباشم

تن زعفران در افغانستان به دستور رئیس  942ریزی پنج ساله تولید  این فعال صادرکننده زعفران در کشورمان با اشاره به برنامه

ترین صادرکننده زعفران در  تن در سال بزرگ 212ایران با تولید : مه دادجمهوری این کشور برای جایگزینی برخی محصوالت ادا

گردد؛  بندی زعفران ایران را ندارد که این پیشینه به دوره ساسانیان برمی دنیاست و کشور افغانستان تجارب تولید کیفی و بسته

رود، اما باید این  شمار نمی برای زعفران ایران به کشور نظیر افغانستان، مالزی، آفریقای جنوبی و هلند تهدیدی 22بنابراین حضور 

 .تدابیر الزم را برای پیشگیری از هرگونه مخاطره در آینده جدی گرفت

رو شد و  درصدی به چین و هندوستان روبه 22سال گذشته صادرات زعفران ایران در مقاطعی با کاهش : مقدم تصریح کرد شریعتی

 .افغانستان به این کشورها شد همین امر باعث مزیت صادرات زعفران
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 22گذاری  شد ایران باید زعفران افغانستان را مدیریت کند، اکنون با توجه به تعرفه در حالی که در گذشته عنوان می: وی یادآور شد

ن ایران درصدی برای زعفران ایران توسط کشورهای چین و هند و حمایت کشورهای اروپایی از این موضوع، افغانستان زعفرا 12تا 

 .کند را بدون تعرفه ترانزیت و مدیریت می

در بخش تولید وقتی متوسط تولید زعفران در ایران سه کیلوگرم در هکتار : مقدم در ادامه پاسخ به پرسش ایانا تأکید کرد شریعتی

تانسیل خوبی در ایران وجود توان به وضوح دید که چه پ کند؛ لذا می کیلوگرم در هکتار تولید می 22است، اما بهترین تولیدکننده 

یا وقتی از : درصد به کیفیت زعفران ایرانی اضافه کرد، اظهار داشت 22توان  کن و هیتر می وی با بیان اینکه وقتی با یک خشک.دارد

برخورداری درصد بازار تازه ایجاد کنیم، اما جز ادعای داشتن زعفران ارگانیک، به لحاظ  42تا  22توانیم  طریق زعفران ارگانیک می

 !هزار هم نیست المللی، سهم زعفران ایران از بازار ارگانیک جهان کمتر از یک های معتبر بین نامه از گواهی

مدیرعامل صندوق توسعه صادرات زعفران کشور یکی از موانع پیشتاز بودن برندهای زعفران ایران در بازار جهانی و رقبای تازه به 

بندی زعفران، نرخ سود بانکی  قطع جوایز گذشته برای بسته: کسب و کار در ایران برشمرد و گفت عرصه آمده را تدوام موانع رونق

باالتر از کشورهای رقیب مانند اسپانیا و نظایر آن ازجمله عوامل مانع نفوذ بیشتر زعفران ایران در بازار جهانی است که باعث 

 .کنند برداری می ونق خود در بازار جهانی بهرهشود برخی کشورها از این موانع دست و پاگیر به نفع ر می

این در حالی است که امروز در هلند از : اند، افزود کشور جهان به تولید زعفران روی آورده 22مقدم با اشاره به اینکه امروز  شریعتی

ال فروش پیاز اصالح شده دنب دهند و حتی به کنند و به کشورهای متقاضی ارائه می طریق کشت بافت پیاز زعفران را تکثیر می

 !شوند زعفران به ایران هم می

های تحقیقاتی با برندهایی نظیر  کوشد از طریق رقابت توام با رفاقت در برخی پروژه وی با اشاره به اینکه شرکت متبوعش می

درصد زعفران ایران در  51اگرچه با تولید : نظام بازار مصرف این محصول را به نحو بهتر مدیریت کند، خاطرنشان کرد "سحرخیز"

خوبی مدیریت کرد، اما باید در امر بازارسازی با ابتکار  های تولید زعفران را به درصد در خراسان جنوبی عرصه 94خراسان رضوی و 

 .های سازنده و ماندگاری را برای تثبیت جایگاه زعفران ایران در بهترین موقعیت جهانی آن برداشت های نوین گام عمل

هزار نفر  722گیرد و  هزار هکتار از اراضی کشور کشت زعفران صورت می 11مقدم با اشاره به اینکه در حال حاضر در  شریعتی

با گشایش دفتر خدمات به مشتریان : کنند، ادامه داد صورت مستقیم و غیرمستقیم از طریق این محصول کشاورزی ارتزاق می به

ها،  سازی نظیر همکاری مسترتستر یا رسانه های فرهنگ ارهای تخصصی زعفران و سایر فعالیتکوشیم تا با برگزاری سمین داخلی می

 .ای برداریم های تازه در ایجاد فصل نوینی برای زعفران ایرانی در بازار داخلی و حتی خارجی گام

تعامل : ه مشتریان داخلی اعالم کرداندازی دفتر ارائه خدمات ب وی در پایان در تأکید دوباره بر هدف اصلی شرکت متبوعش در راه

اندازی این دفتر است که  های نو در عرصه تولید ازجمله اهداف مهم راه نزدیک با بازار داخلی و خارجی در کنار استفاده از فناوری

د تا از دانش ترین آزمایشگاه اروپا و حتی جهان است که در ضیافت امروز نیز حضور دارن نمونه بارز آن دعوت از یوروفای معروف

 ./های تخصصی هستند ارگانیک و امکان تشخیص محصول تراریخته از ارگانیک دارای مجهزترین آزمایشگاه

/news/fa/ir.iana.www//:http24274D%/5%A5%D5%B3%D5% 
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 زعفران
 ایرنا 1۶/۶6/13۶5 :تاریخ خبر

  سال آینده نداریم سال آینده نداریم 00برنامه ریزی تولید و صادرات برای برنامه ریزی تولید و صادرات برای / / تعرفه ترجیحی راهکارحل مشکل صادرات زعفرانتعرفه ترجیحی راهکارحل مشکل صادرات زعفران
مدیرعامل صندوق توسعه صادرات زعفران کشور نبود برنامه بلند مدت در تولید و صادرات زعفران را یکی از  -ایرنا -تهران

صادرات زعفران ایران عالوه بر برندسازی این محصول باید از تعرفه برای رفع مشکل : دغدغه های این صنعت برشمرد و گفت

 . های ترجیحی به چین و هند استفاده کرد

زعفران ایران تنها محصول منحصر به فرد و آخرین بازمانده از : علی شریعتی مقدم در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود

آسیب پذیری است، به طوری که فرش ایرانی کپی شد و پسته ایران رقیبی همانند  نسل محصوالت ایرانی در دنیا است که دارای

تن زعفران در افغانستان به  942مدیرعامل صندوق توسعه صادرات زعفران با اشاره به برنامه ریزی پنج ساله تولید .امریکا دارد

هزار تن بزرگترین صادرکننده زعفران  212تولید ایران با : دستور رییس جمهوری این کشور برای جایگزینی برخی محصوالت گفت

در دنیا است و کشور افغانستان تجارب تولید کیفی و بسته بندی زعفران ایران را ندارد که این پیشینه به دوره ساسانیان برمی 

به شمار نمی رود اما  کشور نظیر افغانستان، مالزی، آفریقای جنوبی و هلند تهدیدی برای زعفران ایران 22بنابراین حضور . گردد

 .باید این مهم را برای آینده جدی بگیریم

درصدی به چین و هندوستان مواجه شد و  22سال گذشته صادرات زعفران ایران در مقاطعی با کاهش : شریعتی مقدم تصریح کرد

 .همین امر باعث مزیت صادرات زعفران افغانستان به این کشورها شد

تا  22عنوان می شد ایران باید زعفران افغانستان را مدیریت کند، اکنون با توجه به تعرفه گذاری  درحالی که در گذشته: وی گفت

درصدی برای زعفران ایران توسط کشورهای چین و هند و حمایت کشورهای اروپایی از این موضوع، افغانستان بدون تعرفه  12

 .زعفران ایران را ترانزیت و مدیریت می کند

 ه فلفل سیاه در مقابل کاهش تعرفه زعفرانصفرکردن تعرف** 

: این تولید کننده و صادرکننده نمونه زعفران کشور استفاده از تعرفه ترجیحی با این کشورها را یکی از راهکارها برشمرد و افزود

 .باید تعرفه فلفل سیاه را آزاد کنیم تا تعرفه زعفران ایران صفر شود

ورهای پیشرفته و آسیای جنوب شرقی که قدرت خرید باالیی دارند و فرهنگ آنها با غذای شریعتی مقدم توسعه بازاریابی در کش

 .سالم گره خورده است را از دیگر راهکارها عنوان کرد

 درصد زعفران ایرانی با نام ایران صادر می شود 12کمتر از ** 

د حمایت های کوتاه مدت و بلندمدت است، به هم اکنون محصول زعفران با نگرانی و خطرهایی مواجه است که نیازمن: وی گفت

طوری که حمایت های مورد نیاز تهیه و تدوین شده، اما تمامی اینها به شکل نظری آماده شده اما در عمل اقدام جدی صورت 

 .نگرفته است و ما برنامه ریزی جدی برای پنج سال آینده تولید و صادرات زعفران نداریم

درصد محصول زعفران ایران به شکل بسته بندی و با نام ایران صادر  12اسفانه نمی توانیم ادعا کنیم مت: شریعتی مقدم تصریح کرد

 .می شود و این یکی از چالش ها است

 .تالش ما این است برای تولید کیفی و بسته بندی و برند سازی زعفران ایران برنامه ریزی جدی داشته باشیم: وی افزود

با وجود این که برخی از : که قیمت تمام شده زعفران در ایران پایین تر از سایر کشورها است، افزود شریعتی مقدم با بیان این

کیلوگرم زعفران برداشت می کنند، اما تولیدکنندگان نمونه ای نیز داریم که در هر  281تولیدکنندگان ما در هر هکتار بین سه تا 

موضوع نشان می دهد باید جهشی در تولید کمی، کیفی و بهداشتی زعفران  کیلوگرم برداشت محصول دارند و این 22هکتارحدود 

 .داشته باشیم
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 پیشنهاد توسعه کشت زعفران و گیاهان دارویی کم آب بر به وزارت جهاد کشاورزی ** 

عفران بکر، رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنابع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به پیشنهاد طرح تولید ز

اقلیم ما در حال خشک شدن است، بنابراین باید مزیت های صادراتی و رقابتی : بهداشتی و کیفی به وزارت جهاد کشاورزی گفت

محصوالتی با نیاز آبی کمتر همچون زعفران و گیاهان دارویی را نسبت به گیاهان آب بر بپذیریم و تراز بازرگانی خود را جبران 

اولویت قراردادن کشت زعفران و گیاهان دارویی در جهش صادراتی، افزایش تولید، افزایش ارزآوری، : فزودشریعتی مقدم ا.کنیم

 .حفظ اشتغال و حتی به نوعی کاهش مهاجرت روستا به شهرها تاثیرگذار است

برنامه ریزی شده دارند هم اکنون نسل جدید کشاورزان ما که فرزندان کشاورزان قدیمی هستند نیاز به حمایت های : وی ادامه داد

در بحث زعفران همانند سایر محصوالت باید روی مزیت های رقابتی اقدام کنیم که دولت . که متاسفانه این حمایت ها محدود است

در این زمینه کارهایی کرده که به نتیجه نرسیده است به طور مثال شورای ملی زعفران وجود دارد و خواست هایش را مطالبه می 

تن در  22به گفته مدیرعامل صندوق توسعه صادرات زعفران، تولید زعفران در ایران از .ا دارای برنامه مشخص و عملی نیستکند ام

همچنین مصرف سرانه . تن زعفران را در سال دارد 322تن رسیده است و ایران سابقه صادرات  222هم اکنون به  9215سال 

 .تن از زعفران تولیدی کشور در داخل مصرف می شود 52زعفران در ایران یک گرم است و سالیانه 

به گزارش ایرنا، از سال گذشته تاکنون صادرات زعفران ایران به چین و هند به علت حمایت های کشورهای اروپایی از افغانستان و 

 .تعرفه گذاری برای زعفران ایران با مشکالتی مواجه شده است
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 زیتون

 خبرنگاران جوان - 13۶۱شهریور  17: تاریخ

  خسارت آفت مگس زیتون کاهش می یابدخسارت آفت مگس زیتون کاهش می یابد
زیتون با همکاری و هماهنگی سه استان زیتون خیز کشور در مبارزه با آفت مگس : معاون فنی کنترل سازمان حفظ نباتات گفت

 .می توان خسارت احتمالی این محصول را کاهش داد

اقتصادی باشگاه   گروه  صنعت، تجارت و کشاورزی  یحیی ابطالی معاون فنی کنترل سازمان حفظ نباتات در گفتگو با خبرنگار

در ابتدای فصل سال زراعی جاری جمعیت آفات از : در خصوص خسارت آفت مگس زیتون به باغات اظهار داشت گاران جوان،خبرن

 .حالت عادی خارج شد و تمامی محصوالت زراعی و باغی را تحت تاثیر خود قرار داد

باسه استان گیالن، زنجان و  در تیر و مرداد ماه سال جاری جمعیت مگس در باغات زیتون افزایش یافت که هماهنگی : وی افزود

 .قزوین در پیشگیری ، مبارزه و کاهش خسارت باغات تاثیر گذار بوده است

باال بودن جمعیت آفات از ستاد بحران در با توجه به  : مشخص نشده، گفت ابطالی با بیان اینکه خسارات اقتصادی باغات زیتون 

با توجه به انکه تغییر اقلیم تهدیدی برای مبارزه به آفات : وی تصریح کرد.خواست تامین اعتبار مورد نیاز برای کنترل آفات را داریم

الی شاهد شیوع آفات است از این رو انتظار داریم که اصالح باغات به درستی انجام شود تا به سبب محدودیت منابع آبی و خشکس

 .نباشیم

/news/fa/ir.yjc.www//:http1714472D%/5%D%AE 
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 زیتون
 خبرنگاران جوان - 13۶۱شهریور  2۶: تاریخ

  تولید زیتون کاهش یافتتولید زیتون کاهش یافت
به آمار و ارقام موجود از استان ها، تولید زیتون کنسروی به سبب تغییرات جوی  با توجه:عضو هئیت مدیره شورای ملی زیتون گفت

 .درصدی مواجه خواهد بود 42الی  22و سرمای ابتدای سال با کاهش 

اقتصادی باشگاه خبرنگاران گروه شاورزی صنعت، تجارت و کنادر جاللت عضو هئیت مدیره شورای ملی زیتون در گفتگو با خبرنگار 

 .برداشت زیتون کنسروی در برخی مناطق جنوبی و شمالی آغاز شده که تا آبان ماه ادامه دارد: اظهار داشت جوان،

تولید زیتون  ر و ارقام موجود از استان ها با توجه به آما: درصدی تولید این محصول خبر داد و گفت 42الی  22وی از کاهش 

درصدی مواجه خواهد بود اما برای آمار رسمی و  42الی  22سال با کاهش  کنسروی به سبب تغییرات جوی و سرمای ابتدای 

 . دقیق میزان تولید باید تا پایان فصل برداشت منتظر ماند

هزارتن به زیتون کنسروی و  52الی  72هزارتن بوده که از این میزان  922مجموع تولید زیتون سال گذشته : جاللت ادامه داد

 .مابقی روغنی اختصاص داشته است

 هزارتن 91ساالنه : گرم است، بیان کرد 322عضو هئیت مدیره شورای ملی زیتون با بیان اینکه سرانه مصرف روغن زیتون در داخل 

هزارتن در داخل تولید شده و مابقی از  1الی  3روغن در داخل مورد استفاده قرار می گیرد که بسته به شرایط سال های مختلف 

 .طریق واردات تامین می شود

 .هزارتن روغن زیتون وارداتی از طریق مبادی رسمی و مابقی از طریق قاچاق وارد می شود 4به گفته وی 

( تفاله زیتون) روغن زیتون های پونس: غن زیتون های قاچاق از استاندارد الزم برخوردارنیستند، عنوان کردجاللت با بیان اینکه رو

قاچاق به سبب عدم نظارت از کیفیت الزم برخوردار نیستند که برخی افراد به دلیل عدم آگاهی و شناخت ویژگی های روغن خوب 

 .افدام به خرید این محصوالت بی کیفیت می نمایند

نبود کنترل کافی در مرزها، عدم شناخت و آگاهی مصرف کنندگان از خرید : وی در خصوص دالیل قاچاق روغن زیتون اظهار کرد

درصدی واردات، قاچاق این محصول را رقم زده که شورای ملی زیتون انتظار دارد دولت با کاهش  31محصول با کیفیت و تعرفه 

 . الم، آن را تحت عنوان یارانه به تولیدکنندگان اختصاص دهدروغن پ درصدی واردات همانند  4تعرفه 

الی ده ساله حمایتی از تولیدکنندگان داخلی می تواند  1دولت طی یک برنامه : عضو هئیت مدیره شورای ملی زیتون تصریح کرد

 . این محصول به خارج بکاهد میزان واردات و وابستگی 
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 سالمت

 فودپرس 13۶5شهریور ماه  21یک شنبه 

  کیلو وزنتان را کم می کندکیلو وزنتان را کم می کند11صبحانه ای که در ماه صبحانه ای که در ماه 
 .کیلو وزن کم کرد 7کارشناسان تغذیه وعده صبحانه ای ارائه کرده اند که با کمک آن می توان ماهانه  <غذا و تغذیه

قاشق چایخوری  2قاشق غذاخوری تخم کتان و  3هند، اعالم کرد که این وعده غذایی از بلغور جو دوسر،  "بولد اسکای"تارنمای 

 .شیر کم چرب تشکیل شده است

این وعده غذایی، درمان طبیعی بسیار موثر برای کاهش وزن است که باید در کنار رژیم غذایی متعادل و برنامه : این سایت افزود

براساس این گزارش این مخلوط سرشار از آنتی اکسیدان است که به تقویت و بهبود گوارش و افزایش .ورزشی منظم، مصرف شود

 .توان چربی سوزی بدن کمک می کند

برای تهیه این داروی طبیعی الغری باید، همه مواد الزم را در مخلوط کن ریخته و خوب مخلوط کرد، سپس آن را در ظرفی ریخته 

 .دقیقه در فر حرارت داد، آنگاه این مخلوط آماده خواهد شد 1به مدت و 

این مخلوط عالوه بر کاهش وزن باعث می شوند انسان در طول روز بانشاط باقی بماند؛ از افزودن شکر یا هرگونه چاشنی دیگر به 

 .این مخلوط باید خوداری شود
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 سالمت
 فودپرس 13۶5شهریور ماه  2۶شنبه 

  خوراکی هایی که باید همیشه در یخچال نگه داریدخوراکی هایی که باید همیشه در یخچال نگه دارید
هم ایرادی ندارد، واقعاً در چنین دمایی آسیب کنید نگه داشتنشان در دمای اتاق  هایی که فکر می شاید آن خوراکی <مواد غذایی

 .ببینند

 :ها را در یخچال بگذارید شاید بهتر باشد این خوراکی 

 .برای از دست ندادن عطر و طعمش باید در فضای خنک نگهداری شود: خرما. 9

 شربت افرا. 3

 .دهد دست میاش را از  های اشباع نشده اگر مدت زیادی در دمای اتاق بماند، چربی: آجیل. 2

 .شود در بیرون از یخچال خراب می« پای»تحم مرغ و شیر : پای کدو حلوایی. 4

 .شود اگر در یخچال نگه دارید، عمر مفید آن دو برابر می: تورتیال. 1

آن  بهتر است موز کال را بیرون و موز رسیده را درون یخچال نگه دارید، چون سرما مانع از پخته و خراب شدن: موز رسیده. 1

 .شود می

شود تا طعم و  اگر تا یک ماه بیرون از یخچال بماند، ایرادی ندارد ولی نگه داشتن آن در یخچال سبب می: سس کچاپ. 7

 .اش را حفظ کند تازگی

 بذر کتان. 5

 پودر بادام. 1

 کره بادام زمینی. 92
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 سالمت
 فودپرس 13۶5ماه  شهریور 17چهار شنبه 

  با این رژیم غذایی آلزایمر را فراری دهیدبا این رژیم غذایی آلزایمر را فراری دهید
مبتال شدن به این رژیم غذایی غربی مانند فست فودها خطر ابتال به آلزایمر را افزایش و نوعی رژیم غذایی هندی از  <غذا و تغذیه

 .بیماری جلوگیری می کند

بسیاری از دانشمندان بر این باورند که چربی باال محصوالت لبنی، شیرینی های خامه ای و گوشت قرمز که در اکثر رژیم های 

 .غذایی غربی وجود دارد خطر ابتال به بیماری آلزایمر را افزایش می دهد

جود دارد که مصرف کنندگان آن بسیار کم و یا به ندرت به آلزایمر مبتال می شوند نوعی رژیم غذایی سنتی در بخشی از هند و

البته دانشمندان بر این باورند که رژیم غذایی مدیترانه ای هم می تواند خطر ابتال به بیماری آلزایمر را نسبت به رژیم غذایی غربی 

یجات، ماهی، غالت کامل، حبوبات و غذاهای کم چرب وجود در رژیم غذایی سنتی هند میزان باالیی از سبز.تا نصف کاهش دهد

با توجه به مطالعات انجام شده این غذاها در کاهش خطر ابتال به بیماریهای . دارد که یک وعده غذایی آن ها را تشکیل می دهند

 .مربوط به سن مانند آلزایمر و حتی زوال عقل بسیار مفید است

ش میزان شیوع بیماری آلزایمر رژیم غذایی و سبک زندگی تعدادی از کشورها از جمله در یک مطالعه اخیر به دنبال افزای

 .ساله مورد بررسی قرار گرفت 91مغولستان، کره، نیجریه، برزیل، سری النکا، کوبا، شیلی، ایاالت متحده و مصر در طی یک دوره 

ایاالت متحده باالتر از همه کشورها ذکر شده که یکی از یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که نرخ شیوع به آلزایمر در 

 . مهمترین عوامل آن میزان مصرف باالی غذاهای فراوری شده و فست فود در این کشور است

محققان دریافتند که برای جلوگیری از خطر ابتال به بیماری آلزایمر باید مصرف مواد غذایی فرآوری شده و تصفیه شده مصنوعی و 

  .ز را کاهش دادگوشت قرم

همچنین با کاهش مصرف این موادغذایی در رژیم روزانه می توان از بروز بیماری های بسیاری مانند مشکالت کلیه، دیابت نوع دوم، 

 .سکته مغزی و سرطان جلوگیری کرد
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 سالمت
 آیانا - 13۶۱شهریور  2۶: تاریخ

  ویتامین ضروری برای زنانویتامین ضروری برای زنان  7676
به گزارش واحد بین الملل فودکلینیک؛ امروزه رنان توجه زیادی به سالمت خود دارند که این امر نیازمند پیروی از یک برنامه 

دستیابی به سالمت، زنان باید همه مواد مغذی ضروری را دریافت کنند تا از بروز  برای. تغذیه ای و سبک زندگی صحیح می باشد

 :در ادامه به ویتامین هایی که نقش ضروری در حفظ سالمت زنان دارند اشاره می شود. مشکالت سالمتی جدی جلوگیری نمایند

 ویتامین ث -9

باعث کاهش ریسک ابتال به سرطان، بیماری . تقویت می کندویتامین ث خواص سالمت بخش زیادی داشته و سیستم ایمنی را نیز 

مواد غذایی سرشار از . همچنین ویتامین ث برای ساخت گلبول های قرمز خون ضروری هستند. های بافتی و قلبی عروقی می شود

 .و کلم گوجه فرنگی، سیب زمینی، پرتقال، بروکلی، کیوی، گریپ فروت، فلفل، گوجه فرنگی: ویتامین ث عبارتند از

 7ویتامین ب  -3

یا بیوتین برای رشد سلول ها و سنتز اسیدهای چرب ضروری بوده و باعث ارتقای سالمت پوست، مو و غدد بزاقی می  7ویتامین ب 

بهترین منابع غذایی ویتامین ب . عالوه بر این، بیوتین باعث تحریک رشد مو شده و ناخن های شکننده را نیز ترمیم می کند. گردد

هویج، عدس، پنیر، زرده تخم مرغ، ماهی، بادام، موز، میوه های زرد رنگ، برنج قهوه ای، سبزیجات سبز برگ، سویا، : بارتند ازع 7

 .شیر و ماست

 E ویتامین -2

این ویتامین برای سالمت مو و پوست ضروری می . این ویتامین اثرات ضد پیری داشته و از آسیب های سلولی جلوگیری می کند

بهترین منابع غذایی این ویتامین . نابراین این ویتامین در اکثر محصوالت ارایشی مربوط به پوست و مو بافت می شودباشد ب

 .کره بادام زمینی، روغن ذرت، اسفناج، جوانه گندم، فندق، بادام، مارگارین، روغن افتابگردان و دانه افتابگردان: عبارتند از

 A ویتامین -4

مواد غذایی غنی از . یک آنتی اکسیدان عمل نموده و به قوی شدن مو، استخوان ها و دندان ها کمک می کند این ویتامین به عنوان

شیر، پاپایا، هندوانه، هویج، تخم مرغ، هلو، اسفناج، گالبی، کدو، گوجه فرنگی، گواوا، بروکلی، پاپایا، فلفل : این ویتامین عبارتند از

 .قرمز و غالت غنی شده

 1ویتامن ب  -1

را تنظیم می کند و خستگی   این ویتامین سطح قند خون. یا پیریدوکسین برای سالمت سیستم ایمنی ضروری است 1ویتامین ب 

غذاهای . کمبود این ویتامین در بدن ممکن است منجر به ایجاد کم خونی گردد. های اوایل صبح در زنان باردار را نیز رفع می نماید

 .دانه ها، مغزها، ماهی ها، موز، گوشت، غالت غنی شده، آووکادو و جو دو سر: هستند حاوی این ویتامین به این شرح

 K ویتامین -1

بنابراین این ویتامین برای عملکرد نرمال . این ویتامین، انعقاد خون را در حالت نرمال نگه داشته و استخوان ها را تقویت می نماید

ن ویتامین را از روغن ماهی، غالت کامل؛ روغن سویا و سبزیجات سبز برگ می توان ای. سیستم ایمنی بسیار ضروری می باشد

 .دریافت نمود

 1ویتامین ب  -7

این . یا فولیک اسید، برای درمان فشار خون باال، بیماری های قلبی، سرطان و فقدان حافظه بسیار مفید می باشد 1ویتامین ب 
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این ویتامین در . رای رشد جنین در دوره بارداری بسیار ضروری می باشدویتامین باروری را در زنان افزایش داده و همچنین ب

غذاهایی ماند خربزه، توت فرنگی، سبزیجات با برگ سبز یا تیره، مخمرهای تغذیه ای، آب پرتقال، مارچوبه و غالت غنی شده یافت 

 .می گردد

 93ویتامین ب  -5

این ویتامین، استرس، اضطراب، خستگی را . یا ریبوفالوین، برای متابولیسم بدن و رشد نرمال ضروری می باشد 93ویتامین ب 

برخی از منابع غذایی این ویتامین عبارتند . کمبود این ویتامین ممکن است باعث ضعف سیستم ایمنی بدن گردد. درمان می کند

 .، سبزیجات برگی و سویااز شیر، قارچ، تخم مرغ، غالت، گوشت، پنیر، ماست

 93ویتامین ب  -1

این ویتامین در غذاهایی ماند تخم مرغ، . این ویتامین برای تکثیر مناسب سلول ها، متابولسیم و سنتز پروتئین ها ضروری می باشد

 .شیر، ماهی، پنیر و غالت صبحانه غنی شده یافت می شود

 ویتامین دی -92

این . کلسیم کمک می کند و که برای داشتن استخوان های قوی بسیار ضروری می باشد این ویتامین محلول در چربی، به جذب

 91الی  92برای تولید این ویتامین در بدن می توان روزانه . ویتامین باعث ارتقای بینایی و تسکین دردهای قاعدگی نیز می گردد

ند تخم مرغ، ماهی های چرب و شیر غنی شده برای همچنین می توان از غذاهایی مان. دقیقه در جلوی نور آفتاب قرار گرفت

 .دریافت ویتامین دی استفاده کرد
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 سالمت
 خبرنگاران جوان - 13۶۱شهریور  18: تاریخ

  درکمین سالمتی مردمدرکمین سالمتی مردمتهدید میوه های قاچاق تهدید میوه های قاچاق 
ها را دالیلی کافی برای امحای آن  مقام سازمان حفظ نباتات کشور ورود قاچاق و خطرات آلودگی نباتی و انسانی توزیع این میوه قائم

 صنعت تجارت وکشاورزیهمدانی کارشناس پژوهش ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز در گفتگو باخبرنگار  مال  احمد کاله.دانست

بایست  ای بر این باورند که کاالهای قاچاق می عده :باشگاه خبرنگاران جوان، در رابطه با برخورد باکاالهای کشف شده قاچاق گفت

اقالم را بین اقشار  دوباره به چرخه مبادالت بازگردد به گونه ای که با فروش آن درآمد جدیدی برای دولت فراهم شود و یا این

در یک چرخه قانونی باید نسبت به انهدام کاالهای مکشوفه اقدام کرد تا از  عده ای دیگر معتقدند که: وی در ادامه افزود.توزیع کنند نیازمند 

 .ممانعت به عمل آید  ورود آن به بازار 

درباره فروش کاالهای قاچاق مکشوفه بدینگونه بود که اقالم اما تاپیش از این در ایران، روال کلی : همدانی تصریح کرد مال کاله

ها را براساس ضوابطی  قرار می گرفت و این سازمان بخشی از آن« سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی»مذکور در اختیار 

 وارز قرار براین شد که رساند که باتصویب آیین نامه جدید ستاد مبارزه باقاچاق کاال مشخص و اخذ مجوزهای الزم به فروش می

 .تمامی کاالهای مکشوفه بدون درنظر گرفتن نوع آن معدوم شود

های  انتقاد نسبت به امحای میوه های قاچاق بوده که ترین اتفاقی که در این حوزه به وقوع پیوسته، انهدام میوه تازه: وی اذعان داشت

ها  ت کشور ورود قاچاق و خطرات آلودگی نباتی و انسانی توزیع این میوهمقام سازمان حفظ نباتا قاچاق در حالی باال گرفت که قائم

های الزم و اطمینان از سالمت محصول آنقدر اهمیت دارد  را دالیلی کافی برای امحای آن دانست چرا که درصورت انجام آزمایش

ع شود،سالمتی افراد و باغات کشور به عمد آلوده شود و بین مردم توزی  های قاچاق به که اگر حتی یک میوه در میان محموله

 .مخاطره می افتد

/news/fa/ir.yjc.www//:http1742519D%/5%D%AA1% 
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 سالمت
 فودپرس 13۶5شهریور ماه  23سه شنبه 

  این خوراکی ها ی خوشمزه الغرتان می کننداین خوراکی ها ی خوشمزه الغرتان می کنند
الغری برای شما هم به یک آرزوی دست نیافتنی تبدیل شده است؟ یک سری از مواد غذایی وجود دارند که برای  <تغذیهغذا و 

باید بگوییم که سخت در اشتباهید،این خوراکی های خوشمزه . الغر شدن فکر می کنید باید از سبد غذایی روزانه تان حذف شوند

تان با این مواد غذایی چطور است؟  میانه. انواع خشکبار، پاستاها، پنیر، گوشت قرمز و غیره زمینی، گردو،  بادام.شما را الغر می کنند

خورند؟ احتماال اگر به کسی بگویید قصد الغری دارید شما را از خوردن این مواد غذایی منع خواهد  به نظرتان به درد الغری می

مواد غذایی و هیچ ماده غذایی دیگر محروم نکنید به خاطر اینکه همه  کنیم خودتان را از مصرف این اما ما به شما توصیه می. کرد

 .روی نکنید فقط کافی است اندازه نگه دارید و زیاده. شوند سوزی می گیرند و باعث چربی ها جلوی اشتهای زیاد را می این

 مدت  الغری با پاستاها و سیری طوالنی 

. تان حذف نکنید د غذایی حاوی نشاسته مانند نان، برنج و غیره را از برنامه غذاییاگر قصد الغری دارید پاستاها و به طور کلی موا

رسانند و همچنین جلوی اشتهای زیاد و  به خاطر اینکه سرشار از فیبر و قندهای دیر جذب هستند که انرژی زیادی به بدن می

به . شده از آرد سفید را کاهش دهید  ند نان های تهیهشده مان  کنیم مصرف مواد غذایی تصفیه توصیه می. گیرند خواری را می ریزه

های چرب و همچنین کره را نیز تا  یادتان باشد که انواع سس. دار استفاده کنید شده از آرد سبوس  جای آن از نان و پاستاهای تهیه

 .حد امکان محدود کنید

  : اگر می خواهید بیشتر بدانید

 ها و مغزهای روغنی الغری با دانه

زمینی، گردو، بادام، پسته و غیره سرشار از   بادام. های آنها برای بدن مفید است دانیم که خشکبار سرشار از چربی است اما چربی می

توانند میزان قندخون را هم ثابت نگه  گیرند بلکه می خواری را می ها و فیبرها هستند که نه تنها جلوی اشتهای زیاد و ریزه پروتئین

اما با این حال ( کالری دارد 92زمینی  عدد بادام یا بادام 9)که این دانه و مغزهای روغنی پرکالری هستند  درست است. دارند

توجه داشته . های پرکالری دیگر هوله  های شکالتی و هله مصرف آنها روش مناسبی است برای محدود کردن مصرف انواع کیک

ها  نتایج برخی از پژوهش. شود کند و همیار الغری محسوب می ما را سیر میزمینی با نان جو به راحتی ش  باشید مصرف کره بادام

 .گیرد های روزانه را می خواری شود و جلوی ریزه مدت می دهند که مصرف این مواد غذایی باعث ایجاد سیری طوالنی نشان می

 همیار الغری8 پنیر

اما توجه داشته . با وجود اینکه سرشار از کلسیم هستندشود حتی  های الغری مصرف محصوالت لبنی توصیه نمی در اکثر رژیم

چون زمانی که بدن به میزان کافی . باشید که برخی از محققان معتقدند حذف محصوالت لبنی از رژیم غذایی اشتباه محض است

تواند به کاهش  یج میبرای همین هم مصرف پنیر و ماست بر خالف باورهای را. سوزاند ها را می تر چربی کلسیم داشته باشد راحت

برای همین . توجه داشته باشید که مصرف مکمل کلسیم به اندازه مصرف مواد غذایی سرشار از آن موثر نیست. وزن کمک کند

 .چرب آن را دریابید کنیم مصرف محصوالت لبنی را متوقف نکنید و انواع کم توصیه می

 کلمه حرف حساب 3

این مواد غذایی که شهرت بدی در الغری دارند استفاده کنید به شرط اینکه در مصرف آنها  توانید از اید نیز می اگر رژیم گرفته

تنها کاری که باید بکنید کاهش . ها بیهوده است دهند که حذف برخی از خوردنی های جدید نشان می نتایج بررسی. اندازه نگه دارید
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شود اما محدود کردن  یی اغلب باعث میل زیاد به خوردن میباید بدانید که محرومیت از مصرف این مواد غذا. مصرف آنهاست

 .مصرف آنها بیشتر به نفع تناسب اندام است

 گوشت قرمز و کنترل اشتها

اما این روزها متخصصان بر این . احتماال به شما هم توصیه شده است اگر قصد الغری دارید گوشت قرمز را با احتیاط مصرف کنید

توجه داشته باشید که . توانند به الغری هم کمک کنند ها حتی می این گوشت. دشمن تناسب اندام نیستاند که گوشت قرمز  عقیده

های  باید بدانید که گوشت. های گوشت گاو تفاوت چندانی با گوشت مرغ بدون پوست ندارد شده در برخی از قسمت های اشباع چربی

برای همین هم جلوی گرسنگی و اشتهای زیاد را . شوند ی هضم میقرمز سرشار از پروتئین هستند و این مواد مغذی به آرام

 .های کم چرب آن استفاده کنید های چرب گوشت را نخورید و از تکه کافی است قسمت. گیرند می

 !!الغری بدون رژیم های سخت اینگونه میسر می شود: اگر می خواهید بیشتر بدانید 

 مرغ، ضد اشتها  الغری با تخم

اما باید بدانید که این . کنند دانند و برای همین پزشکان مصرف آن را توصیه نمی ویژه کلسترول می رشار از چربی و بهمرغ را س تخم

ساالن مفید است  مرغ نه تنها برای بزرگ به عقیده برخی از محققان مصرف روزانه تخم. ای است العاده ماده غذایی حاوی خواص فوق

ها  پروتئین. کالری دارد اما سرشار از پروتئین است 52مرغ فقط  به خاطر اینکه هر یک عدد تخم. تواند به الغری کمک کند بلکه می

های  هوله خواری، هوس خوردن مواد قندی یا هله در نتیجه شما را از ریزه. گیرند هم ضداشتها بوده و جلوی گرسنگی زیاد را می

 .رسید تان یعنی تناسب اندام می برای همین هم زودتر به هدف اصلی. کنند پرکالری دور می

 سوز است قهوه چربی

به خاطر اینکه مصرف قهوه تلخ باعث افزایش . کند اگر قهوه را بدون شکر یا خامه میل کنید به الغری و کاهش وزن کمک می

سوزاند بدون  را میها کالری اضافی که وارد بدن شده است  خوشبختانه کافئین موجود در این نوشیدنی ده. شود متابولیسم بدن می

 .اینکه شما زحمتی برای آن کشیده باشید
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 سالمت
 آیانا - 13۶۱شهریور  21: تاریخ

  الکترونیکی شدالکترونیکی شدارائه مجوز بهداشتی واردات دارو ارائه مجوز بهداشتی واردات دارو 
در راستای تکریم ارباب رجوع و گسترش دولت الکترونیک مقرر شد، ارائه خدمات ثبت سفارش و ترخیص دارو و مواد بیولوژیک 

 .صرفا از طریق سامانه دارویی انجام خواهد شد

سترش دولت الکترونیک مقرر به گزارش ایانا به نقل از روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور، در راستای تکریم ارباب رجوع و گ

و ارائه  ir.ivo.d.wwwشد، ارائه خدمات ثبت سفارش و ترخیص دارو و مواد بیولوژیک صرفا از طریق سامانه دارویی به نشانی 

انجام پذیرفته و نیازی به حضور فیزیکی ارباب  ir.ivo.e.wwwخدمات مرتبط با امور قرنطینه و امنیت زیستی از طریق سامانه 

 .رجوع و ارائه فیزیکی نامه به دبیرخانه سازمان جهت دریافت مجوز بهداشتی واردات نیست

ه و در صورت اعالم نیاز به ارائه به های واردات در بایگانی خود بود ها ملزم به حفظ اصل فیزیک مکاتبات و درخواست بنابراین شرکت

 .ساعت هستند 73ها ظرف مدت حداکثر  دفاتر دارویی و قرنطینه و امنیت زیستی ملزم به ارائه اصل درخواست

امکان پذیر  ir.ivo@isitvهای دفتر دارویی کما فی السابق و با تعیین وقت قبلی از طریق سامانه  بدیهی است درخواست مالقات

 .است
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 سیب درختی
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 سیب زمینی
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 شیالت

 آیانا - 13۶۱شهریور  1۱: تاریخ

  به بخش خصوصیبه بخش خصوصی  FF77  هزار قطعه بچه ماهی از گونه کپور چینی نسلهزار قطعه بچه ماهی از گونه کپور چینی نسل  166166تکثیر و واگذاری تکثیر و واگذاری 
موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور که طی قراردادی با یک شرکت چینی، بچه ماهی از چهارگونه کپور نقره ای، کپور سرگنده، 

گرم از مرکز تحقیقات علوم شیالتی آب شیرین شهر ووش وارد کشور کرده بود را تولید  3 کپور علفخوار و معمولی با میانگین وزنی

 .و به بخش خصوصی تحویل داد

هزار قطعه  033مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آب های داخلی گرگان با تکثیر مولدین کپور ماهی معمولی چینی، تعداد 

 . الرو شش روزه را تولید و به بخش خصوصی تحویل داد

گرم در اختیار متقاضیات بخش  2تا  281به گزارش ایانا از موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور، بچه ماهیان در وزن های 

 بنابراین گزارش، به منظور بهبود نسل کپور ماهیان، ایجاد تنوع ژنتیکی، افزایش عملکرداقتصادی نسل.خصوصی قرار گرفته است

F9 موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور طی قراردادی با یک شرکت چینی، بچه  13تیر ماه سال  کپور ماهیان وارداتی از چین در،

گرم از مرکز تحقیقات علوم شیالتی آب  3ماهی از چهارگونه کپور نقره ای، کپور سرگنده، کپور علفخوار و معمولی با میانگین وزنی 

ل به چهار استان گلستان، گیالن، مازندران و خوزستان ارسال شد مولدین پرورش یافته از این نس.شیرین شهر ووش وارد کشور کرد

هزار قطعه الرو شش روزه  722و به دنبال آن، مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آب های داخلی گرگان با تکثیر مولدین کپور معمولی، 

ستم پرورش توام در مزارع آب شیرین کپور ماهیان چینی از مهم ترین گونه های ماهیان در سی: این گزارش می افزاید.تولید کرد

 .هستند که در اغلب نقاط کشور پرورش می یابند

یکی از عوامل مهم در تولید اقتصادی آبزیان، استفاده از بچه ماهیان با کیفیت است که معادل بذر در کشاورزی است و از این رو در 

 .و ذخیره سازی شدمیلیون قطعه بچه ماهی گرمابی در کشور تولید  375تقریبا  19سال 

بر اساس گزارش موجود در کشور های آمریکا و بنگالدش در سال های اخیر به دلیل مدیریت ضعیف در انتخاب مولدین و همخونی 

های بوجود آمده، صفاتی مانند کاهش تولید، کارایی پایین تولید مثلی، ناهنجاری های ریخت شناختی، افزایش ابتال به بیماری ها و 

 .بچه ماهیان بروز کرده است مرگ و میر

 .تقریبا هر پنج سال تجدید شود F9 برای غلبه بر این مشکل باید ذخیره ژنی این گونه ها از طریق واردات ماهیان نسل

بر پایه این گزارش، وضعیت افت تولید کپور ماهیان در واحد سطح و حساسیت زیاد آنها به بیماری ها به خصوص تلفات تابستانه 

 .کپور ماهیان چینی و مولد سازی و تکثیر آن در کشور شد F9 ه ای و علفخوار منجر به واردات نسلکپور نقر

/news/fa/ir.iana.www//:http24397D%/5%A%DA%AA1%D5 
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 شیالت
 آیانا - 13۶۱شهریور  17: تاریخ

  استفاده از پتانسیل تایلند برای فرآوری آبزیاناستفاده از پتانسیل تایلند برای فرآوری آبزیان/ / درصدی صید میگوی دریایی در سال جاریدرصدی صید میگوی دریایی در سال جاری  66کاهش کاهش 
تن میگوی دریایی از انواع سرتیز و ببری سبز صید کردند که در مقایسه با مدت مشابه  912روز دریاروی صیادان  49پس از 

 .درصد کاهش داشت 1گذشته 

دریایی از انواع سرتیز و ببری سبز صید کردند که در مقایسه با مدت تن میگوی  193روز دریاروی صیادان  41پس از 

 .درصد کاهش داشت 9مشابه گذشته 

صید میگویی دریایی در : درصدی میگوی دریایی خبر داد و گفت 1مدیرکل صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیالت از کاهش 

 .دروز در روز گذشته به اتمام رسی 49های استان بوشهر پس از  آب

 1تن میگوی دریایی صید شد که در مقایسه با مدت مشابه گذاشته از کاهش  912هزار و  امسال یک: اصغر مجاهدی افزود علی

 93های دیروکنگان و  درصد مربوط به شهرستان 32درصد صید در استان بوشهر،  12: وی خاطرنشان کرد.درصدی برخوردار است

 .ی استهای شمال درصد نیز مربوط به صید در آب

های بوشهر حضور  لنج در آب 471فروند قایق و  471در صید امسال که از چهارم مردادماه سال جاری آغاز شد : مجاهدی ادامه داد

های تولیدی آبزیان بازدید کردند  هیأت تایلندی از ادوات و بخش: های اعزامی به کشور تصریح کرد وی درباره ظرفیت هیأت.داشتند

 .ی دوجانبه بررسی شدهای همکار و زمینه

های آبزیان است که  ترین کشورهای تولید فرآورده تایلند از بزرگ: مدیرکل صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیالت یادآور شد

 .بندی محصوالت شیالتی به ایران کمک کند تواند در صادرات مجدد و فرآوری و بسته می

المللی شیالت که در  در همایش بین: در مهرماه سال جاری تأکید کردمجاهدی از حضور وزیر جهاد کشاورزی و آبزیان چین 

 .های همکاری بررسی خواهد شد شود، وزیر کشاورزی چین و هیأت همراه حضور دارند که زمینه مهرماه سال جاری برپا می

همچون چین، فرانسه، نروژ های دور و فرآوری محصوالت شیالتی کشورهایی  برای صید و صیادی در آب: وی در پایان اظهار داشت

المللی شیالت کشورها تحت بررسی  های بین مهرماه سال جاری فرصت 93تا  92حضور دارند و ... و کشورهای جنوب شرقی آسیا و

 ./گیرد قرار می
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 شیالت
 آیانا - 13۶۱ شهریور 17: تاریخ

تن میگوی پرورشی تا به تن میگوی پرورشی تا به   72667266برداشت برداشت / / های خلیج فارس ممنوع شدهای خلیج فارس ممنوع شد  شهریور در آبشهریور در آب  7070صید میگو از صید میگو از 

  گذاران، میگو را بیمه کنند، نه صاحب مزرعه راگذاران، میگو را بیمه کنند، نه صاحب مزرعه را  بیمهبیمه  //امروزامروز
کی کشور، برداشت قبل از سرد شدن هوا را برای تن میگو تاکنون انجام شده و سازمان دامپزش 322هزار و  برداشت بیش از یک

 .کند سفید توصیه می مقابله با ضرر و زیان جدید بیماری لکه

تن میگو تاکنون انجام شده و سازمان دامپزشکی کشور، برداشت قبل از سرد شدن  ۲33هزار و  برداشت بیش از یک

 .کند ه میسفید توصی هوا را برای مقابله با ضرر و زیان جدید بیماری لکه

در سایه تعامل تولیدکنندگان : وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت مدیرکل دفتر میگوی سازمان شیالت ایران امروز در گفت

های بوشهر، خوزستان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و  میگوی کشور با سازمان دامپزشکی و شیالت، برداشت میگو در استان

 .گلستان آغاز شد

های سازمان دامپزشکی و  با نظارت سفید در برخی مناطق کشور شیوع پیدا کرد، با وجود آنکه بیماری لکه: وحید معدنی افزود

 .هایی درباره برداشت زودهنگام، میزان خسارت کاهش یافت توصیه

 .شود شهریورماه آغاز می 32صورت رسمی در استان گلستان از  برداشت میگو به: وی خاطرنشان کرد

شود میزان  بینی می هکتار در کشور است که پیش 122هزار و  ها، سطح زیر کشت میگو هفت بینی بر اساس پیش: معدنی ادامه داد

دهنده برداشت شده که  های پرورش تن میگو از استان 322هزار و  تاکنون بیش از یک: وی تصریح کرد.هزار تن برسد 31تولید به 

سفید در دیگر  میانگین تولید در استان بوشهر مناسب است و ضرر و زیانی که بابت لکه: ور شدمعدنی یادآ.همچنان ادامه دارد

 .کند مناطق جنوبی گزارش شده را جبران می

وی به میگوکاران توصیه کرد که بنا به پیشنهاد سازمان دامپزشکی کشور، تا پیش از شروع موج سرما در مهرماه نسبت به برداشت، 

 .ایین اقدام کنندهای پ حتی در وزن

 

 گذاران میگو را بیمه کنند، نه صاحب مزرعه را بیمه

ها که بیماری وجود  در برخی از استان: مدیرکل دفتر میگوی سازمان شیالت ایران درباره وضعیت بیمه مزارع پرورشی تأکید کرد

 .بر منافع ملی زیان وارد کندکنند و این امر ممکن است  دهندگان برای بیمه محصول خود اقدامی نمی ندارد، پرورش

گیرند، اما امیدواریم که بیمه بخش آبزیان  دهندگان میگو، بیمه مزارع خود را جدی نمی متأسفانه پرورش: معدنی اظهار داشت

ترین مشکل تولیدکنندگان میگو آن است که کارگزاران بیمه با صاحب مزرعه  بزرگ: وی همچنین گفت.همچون طیور اجباری شود

 .شوند، در حالی که باید تولیدات تحت پوشش قرار گیرد رارداد میوارد ق

ای متناسب با شرایط تولیدکنندگان تغییر کند و مطالبات گذشته تولیدکنندگان  امیدواریم که قوانین بیمه: معدنی در پایان افزود

صید انواع میگوهای دریایی در  پروری جنوب کشور، گفتنی است، بنا به اعالم پژوهشکده آبزی.تر پرداخت شود هرچه سریع

منظور جلوگیری از صدمات وارده به ذخایر ارزشمند آبزیان پهنه  شهریورماه سال جاری تا اطالع ثانوی و به 91های کشور از  صیدگاه

 ./خلیج فارس و اشتغال پایدار صیادان محلی ممنوع است
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 شیالت
 جوان خبرنگاران - 13۶۱شهریور  1۶: تاریخ

  سایه سنگین لکه سفید بر سر مزارع پرورشی میگوسایه سنگین لکه سفید بر سر مزارع پرورشی میگو
روبرو کرده  چند سالی است که بیماری لکه سفید در مزارع پرورشی میگو رخنه کرده و تولیدکنندگان را با زیان های سنگینی

چند سالی است که بیماری لکه سفید در  اقتصاد باشگاه خبرنگاران جوان،گروه  صنعت، تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار .است

با زیان های سنگینی روبرو کرده است امسال نیز برخی مزارع پرورش میگو در بوشهر مزارع پرورشی میگو رخنه و تولیدکنندگان را 

 .و خوزستان از این بیماری متضرر شدند

صنعت، در این راستا امراهلل قاجاری مدیر کل دفتر بهداشت و مبارزه با بیماری آبزیان سازمان دامپزشکی در گفتگو با خبرنگار 

،بابیان اینکه بیماری لکه سفید در ابتدای دوره پرورش میگو بروز پیدا می اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانگروه  تجارت و کشاورزی

 .رورشی میگو مشاهده شده استتا کنون بیماری لکه سفید به صورت متناوب در مزارع پ 59از سال : کند، اظهار داشت

  سازمان شیالت، سازمان: ویبا بیان اینکه مدیریت بیماری لکه سفید یک کار جمعی بین سازمان های مربوطه است، بیان کرد

 .دامپزشکی، تشکل های خصوصی و پرورش دهندگان برای مقابله با این بیماری همکاری الزم را باید با یکدیگر داشته باشند

براساس تجارب قبلی هشدار های الزم به مزرعه : فتر بهداشت و مبارزه با بیماری آبزیان سازمان دامپزشکی تصریح کردمدیر کل د

داران داده شده چرا که با توجه به تغییرات جوی در پایان شهریور ماه امکان شیوع مجدد این بیماری وجود دارد از این رو به 

 .وی پرورشی خود را تا قبل از این تاریخ برداشت کنندپرورش دهندگان تاکید کرده ایم که میگ

 مزارع آبادان و بوشهر شد بیماری لکه سفید گربیانگیر 

گروه صنعت، تجارت و کشاورزی  ارسالن قاسمی مدیر عامل اتحادیه تکثیر و پرورش دهندگان آبزیان نیز در گفتگو با خبرنگار

استخر پرورشی مزارع آبادان و بوشهر به بیماری لکه سفید آلوده شده  11الی  12تا کنون : ، گفتاقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

الی  322پرورشی معدوم سازی شیوع این بیماری در مزارع  : وی با بیان اینکه خسارت مزارع میگو چشمگیر نبوده است، افزود.اند

در : سال جاری نیز با توجه به شیوع این بیماری گفت  قاسمی در خصوص میزان تولید میگو.تن میگو را به همراه داشته است 312

 .هزار تن برسد 91الی  94به مرز   صورت عدم شیوع بیماری در مزارع پرورشی پیش بینی می شود که تولیدمیگو

 .بیش از حد هوا مانع شیوع بیماری در مزارع شده است و امیدواریم با متعادل شدن هوا این ویروس فعال نشود گرمای: ی ادامه داد

مهم ترین امر در : قاسمی با بیان اینکه در بحث کنترل و پیشگیری از کشورهای سریالنکا و بنگالدش عقب تر هستیم،بیان کرد

هندگان، اصالح دستورالعمل های سازمان شیالت است چراکه براساس قانون بحث پیشگیری و کنترل این بیماری آموزش پرورش د

 .فضای کسب و کار تهیه نشده است و ضمن آنکه سازمان شیالت به جای وارد شدن به بحث های نظارتی در اجرا دخالت می کند

صندوق : ن اشاره کرد وگفتوی در ادامه به عملکرد ضعیف صندوق بیمه محصوالت کشاورزی در پرداخت خسارت پرورش دهندگا

بیمه محصوالت کشاورزی به بهانه های مختلف خسارت تولید کنندگان سال گذشته را به طور کامل پرداخت نکرده و این امر 

 .دلسردی پرورش دهندگان را رقم زده است

 تولید میگو رکورد می زند 

با وجود آنکه بیماری لکه سفید در استخرهای پرورش میگو دیده شده است اما حسین عبدالحی معاون آبزی پروری سازمان شیالت 

پیش بینی کرده است که تولید میگو  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،گروه صنعت، تجارت و کشاورزی ایران در گفتگو با خبرنگار 

 322هزار و  1درصدی از مرز  92امسال سطح زیر کشت میگو نسبت به سال گذشته با افزایش : وی اظهار داشت.رکورد می زند

 .هکتار رسیده است 322هزار و  7هکتار به 
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تن بوده  122هزار و  95تن و  122هزار و  33به ترتیب  14و  12میگو سالهای  تولید: معاون آبزی پروری سازمان شیالت ادامه داد

 .هزار تن شود 33است و پیش بینی می شود که تولیدمیگو در سال جاری فراتر از 
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 (نیشکر/ چغندر )شکر 

 آیانا - 13۶۱شهریور  22: تاریخ

  قیمت شکر برای مصرف کنندهقیمت شکر برای مصرف کننده
اکنون شکر : مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی کشور احتکار شکر در فصل تولید آن را غیرمنطقی دانست و گفت

 .هزار ریال است 22مورد نیاز کشور تامین شده و قیمت آن برای مصرف کنندگان تا 

طبق مصوبه سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان قیمت هرکیلوگرم شکر در : افزود« نسیم صادقی»به گزارش ایرنا 

ریال است که با احتساب ضایعات، هزینه حمل و نقل و سود برای بنکدار و خرده فروشی،  322هزار و  31محل کارخانه فرآوری 

هزار ریال  22هزار تا  35بنابراین باید قیمت هرکیلوگرم شکر سفید برای مصرف کننده . فزایش پیدا می کنددرصد ا 32تا  91

هزار ریال در بورس کاال عرضه می شود اما گاهی این  22اکنون شکر سفید کیفی با قیمت نزدیک به : این مسئول افزود.شود

: فید به بازار تهران هیچ مشکل و محدودیتی وجود ندارد و ادامه دادوی تاکید کرد در عرضه شکر س.محصول را بخوبی نمی خرند

 .اکنون افزون بر تولید داخل، واردات نیز انجام شده است و کمبودی نداریم

هزار تن شکرخام به کشور وارد می  412هزار تا  422مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی کشور اعالم کرد سالیانه 

اکنون قیمت شکر خام وارداتی به دلیل افزایش بهای جهانی بیش از نرخ شکر تولید داخل است؛ به طوری که  :صادقی گفت.شود

 .دالر تمام می شود 412اگر هر تن شکر با نرخ ارز آزاد وارد شود نزدیک 

ریال هزینه  9112ه، درصد تعرف 21دالر هزینه حمل و نقل،  922تا  52به گفته وی، نرخ هر کیلوگرم شکر وارداتی با احتساب 

هزار ریال  21درصد سود واردکننده، دو درصد ضایعات تخلیه کشتی و چهار درصد ضایعات فرآوری بیش از  92تصفیه و فرآوری، 

 .تمام می شود

/news/fa/ir.iana.www//:http24452D%/1%53%DB%5D%C1%51% 
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 شکر
 آیانا - 13۶۱شهریور  1۹: تاریخ

های تولید کلید های تولید کلید   خوداتکایی شکر و کاهش هزینهخوداتکایی شکر و کاهش هزینه/ / های قند در صندوق حمایت از بخش کشاورزیهای قند در صندوق حمایت از بخش کشاورزی  عضویت کارخانهعضویت کارخانه

  درصدی شکردرصدی شکر  0000تحقق خوداتکایی تحقق خوداتکایی / / خوردخورد
افزایش ضریب خوداتکایی شکر در دستور کار وزارت های رهبر معظم انقالب در اجرای اقتصاد مقاومتی، طرح  در راستای سیاست

های مرتبط قرار گرفت تا با افزایش تولید و افزایش ضریب خوداتکایی میزان واردات شکر کاهش یابد  جهاد کشاورزی و سایر بخش

های تولید  زایش داد و هزینهاستان کشور از آب پاییزه بهره برد، عیار قند را اف 99و عالوه بر آن با توسعه کشت پاییزه چغندرقند در 

 .را با کاهش مصرف کود و سم پایین آورد

شده طرح چغندرقند و نیشکر  منصوب عنوان مجری تازه علیرضا یزدانی که دارای مدرک دکترای زراعت است به

 وگوی اختصاصی خود را به خبرنگار ایانا اختصاص داد تا به معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی، نخستین گفت

 :خوانید وگو را می متن این گفت. محصول چغندرقند اشاره کند... ها، مشکالت و ها، اولویت برنامه

 وضعیت سطح زیر کشت و تولید چغندرقند در کشور چگونه است؟

های خشک توسعه کشت  با توجه به نقش چغندرقند در تناوب زراعی و پایداری تولید محصول گندم و در پیش بودن احتمالی سال

هزار مترمکعب باشیم در حالی که مقدار آب مصرفی این  اییزه مدنظر قرار گرفته است تا شاهد کاهش مصرف آب به چهار تا پنجپ

 .هزار مترمکعب است 91تا  94محصول در بهار 

رسد و سطح  میهزار هکتار  912میالدی سطح زیر کشت چغندرقند به حدود  9424شده، تا افق  های انجام ریزی بر اساس برنامه

 .هزار هکتار ثابت باقی خواهد ماند 922زیر کشت بهاره چغندرقند در حد 

هزار هکتار مشخص شده است که تا  95استان کشور در سطحی معادل  99کشت پاییزه چغندرقند بر اساس برنامه ابالغی برای 

 .هزار هکتار خواهد رسید 12به  9424افق 

 مدنظر است؟هایی برای کشت پاییزه  چه استان

ریزی برای کشت  عنوان قطب تولید چغندرقند بهاره و خوزستان قطب تولید پاییزه این محصول است که برنامه آذربایجان غربی به

 .هزار هکتاری در استان هست 92تا  93هکتار شده است، اما پتانسیل  122هزار و  در سطح هشت

گذاری برای کشت انجام شده  اند، سیاست که سابقه کشت پاییزه را نداشته هایی همچون گلستان و خراسان شمالی امسال در استان

هایی همچون خراسان رضوی، فارس، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، اردبیل، اصفهان، کرمانشاه و ایالم به زیر  و عالوه بر آن استان

مان، فرانسه، آمریکا، سوئد، بلژیک و هند وارد شده هزار یونیت بذر منوژرم از کشورهای آل 25روند و در این راستا حدود  کشت می

 .هزار یونیت بذر وارد شده بود 91است، در حالی که سال گذشته 

 .عالوه بر آن چهارهزار یونیت از بذور ارقام ایرانی توسط مؤسسه اصالح بذر چغندرقند برای مناطق مختلف کشور تأمین شده است

 یست؟دغدغه چغندرکاران کشور در حال حاضر چ

دلیل بدهی به سیستم بانکی از دریافت تسهیالت بانکی محروم هستند، اما بر اساس جلسات مشترک برگزار شده با  کشاورزان به

عنوان سرمایه در گردش مورد تصویب قرار گرفت تا  میلیارد ریال تسهیالت به 122مدیرعامل بانک کشاورزی، اختصاص مبلغ 

میلیارد ریال هم برای مناطقی که امسال  91مورد نیازشان را تأمین و عالوه برآن مصوب شد که مبلغ های  برداران بتوانند نهاده بهره

 .بار به زیر کشت چغندرقند بروند در نظر گرفته شد قرار است برای نخستین
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جدید دارند نیز از محل آالت  های چغندرقند و توانمندسازی کشاورزان پیشرو که نیاز به ادوات و ماشین در راستای نوسازی کارخانه

ها ازجمله  خط ویژه مکانیزاسیون تسهیالت اختصاص خواهد یافت که بخشی از آن بالعوض خواهد بود؛ زیرا قدمت برخی کارخانه

 .های تولید باید نوسازی انجام شود رسد و برای کاهش هزینه سال می 922کارخانه استحصال قند کرج به بیش از 

 های استحصال قند مدنظر است؟ کارخانه چه اقداماتی برای نوسازی

های اشتباه هشت سال گذشته و واردات  دلیل سیاست جدیدترین کارخانه قند کشور در دزفول واقع شده و کارخانه اهواز نیز به

زی فراهم ساله است که تسهیالت الزم برای نوسا 932کارخانه قند کرج نیز دارای قدمتی . رویه شکر در حال حاضر فعالیت ندارد بی

 .ها انجام شده است است و با سازمان گسترش صنایع ملی ایران نیز هماهنگی

 چند درصد زراعت چغندرقند مکانیزه است؟

شود و از این پس نیز در مناطق جدید برای کشت، توسعه  درصد زراعت چغندرقند مکانیزه انجام می 12در برخی مناطق بیش از 

 .مکانیزاسیون مدنظر است

 نه شکر چقدر برآورد شده و ضریب خوداتکایی این محصول چه میزان است؟نیاز سرا

 .سازی آمارها در دستور کار است کیلوگرم در سال برآورد شده و واقعی 31تا  32مصرف سرانه اساس نیاز کشور بوده که بین اعداد 

هزار تن شکر در  131ال قبل، یک میلیون و هزارتن است که با توجه به تولید س 32طور متوسط نیاز کشور حدود دو میلیون و  به

 .درصد رسید 11کشور تولید و ضریب خوداتکایی به عدد 

هزار تن  522هزار تن برآورد شد، در حالی که سال ماقبل آن  132ها، میزان واردات شکر در سالی که گذشت  بر اساس گزارش

 .درصدی وابستگی دارد 42لید و کاهش شکر وارد شد، این ارقام نشان از عزم جدی کشور برای افزایش تو

درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش تولید وجود  91هزار تن چغندرقند تولید شد که  122در سالی که گذشت پنج میلیون و 

 درصد و شکر 9781این در حالی است که در تولید شکر چغندرقندی . تن رساند 12داشت و متوسط تولید کشور را در هر هکتار به 

 .درصد رشد داشتیم 9181نیشکری 

 بینی تولید چغندرقند در سال جاری چقدر است؟ پیش

ای که مجموع کشت  گونه درصد افزایش خواهد داشت، به 32ها میزان تولید در کشت بهاره نسبت به سال قبل  بینی بر اساس پیش

هزار  131در حالی که این عدد در سال قبل یک میلیون و هزار تن خواهد رساند،  122بهاره و پاییزه تولید را به رقم یک میلیون و 

 .تن بود

 پس از برجام انتقال تجارب با چه کشورهایی مدنظر است؟

بنیان مدنظر است و عالوه بر  های دانش دیدگاه صرفاً واردات بذر نیست، بلکه انتقال تکنولوژی تولید بذر با استفاده از ظرفیت شرکت

گذاران داخلی و خارجی نیز با در اختیار گذاشتن  ژرم نیز در این مدت انجام شده و از حضور سرمایهآن تسهیل واردات بذور منو

 .شود زمین رایگان برای احداث کارخانه استقبال می

 .هزار یونیت بذر نیز وارد شده است 27رقم از انواع بذرهای مناسب برای مناطق مختلف کشور توزیع و حدود  32تاکنون نیز 

 ین مشکل برای توسعه کشت چغندرقند چیست؟تر بزرگ

هزار میلیارد ریال است که هنوز پرداخت آن  بیش از پنج 9214و  9212التفاوت قیمت شکر در سال  پرداخت مطالبات ناشی از مابه

داف طرح تر اقدام کند تا رسیدن به اه شود که نسبت به پرداخت مطالبات هرچه سریع انجام نشده است و از دولت درخواست می

 .خوداتکایی تسریع شود
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 .تومان بود 372تومان است در حالی که در سال گذشته این رقم  222قیمت تضمینی پیشنهادی برای سال جاری 

 ای دارید؟ برای کاهش هزینه تولید چغندرقند چه برنامه

شده محصول را  های تمام هزینهتواند بخشی از  دلیل کاهش مصرف کود، سموم شیمیایی و مصرف آب می توسعه کشت پاییزه به

 .کاهش دهد

 هایی از کشاورزان چغندرقندکار شده است؟ تاکنون چه حمایت

های قند در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی در دستور کار است و طی  برای حمایت از صنعت قند کشور، عضویت کارخانه

 .ده استیک ماه اخیر نیز جلسات مفیدی با مدیر عامل صندوق برگزار ش

 ./مند شوند توانند با ایجاد تشکل چغندرقندکاران، عضویت خود را در این صندوق تثبیت کنند و از مزایای آن بهره برداران می بهره

/news/fa/ir.iana.www//:http24347D%/5%B1%D5%B1%D1% 
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 شکر
 ایرنا 22/۶6/13۶5 :تاریخ خبر

  غیرمنطقی بودن احتکار در فصل تولید غیرمنطقی بودن احتکار در فصل تولید / / شکر مورد نیاز کشور تامین است شکر مورد نیاز کشور تامین است 
: مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی کشور احتکار شکر در فصل تولید آن را غیرمنطقی دانست و گفت -ایرنا -تهران

 . هزار لایر است 3۶و قیمت آن برای مصرف کنندگان تا اکنون شکر مورد نیاز کشور تامین شده 

طبق مصوبه سازمان حمایت از تولید کنندگان و : در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود( دوشنبه)امروز « نسیم صادقی»

یعات، هزینه حمل و ریال است که با احتساب ضا 322هزار و  31مصرف کنندگان قیمت هرکیلوگرم شکر در محل کارخانه فرآوری 

بنابراین باید قیمت هرکیلوگرم شکر سفید برای . درصد افزایش پیدا می کند 32تا  91نقل و سود برای بنکدار و خرده فروشی، 

 .هزار ریال شود 22هزار تا  35مصرف کننده 

می شود اما گاهی این محصول را هزار ریال در بورس کاال عرضه  22اکنون شکر سفید کیفی با قیمت نزدیک به : این مسئول افزود

 .بخوبی نمی خرند

اکنون افزون بر تولید داخل، : وی تاکید کرد در عرضه شکر سفید به بازار تهران هیچ مشکل و محدودیتی وجود ندارد و ادامه داد

 .واردات نیز انجام شده است و کمبودی نداریم

 م می شود هزار ریال تما 21نرخ هر کیلوگرم شکر وارداتی بیش از ** 

هزار تن شکرخام به کشور وارد می  412هزار تا  422مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی کشور اعالم کرد سالیانه 

اکنون قیمت شکر خام وارداتی به دلیل افزایش بهای جهانی بیش از نرخ شکر تولید داخل است؛ به طوری که : صادقی گفت. شود

 .دالر تمام می شود 412آزاد وارد شود نزدیک اگر هر تن شکر با نرخ ارز 

ریال هزینه  9112درصد تعرفه،  21دالر هزینه حمل و نقل،  922تا  52به گفته وی، نرخ هر کیلوگرم شکر وارداتی با احتساب 

زار ریال ه 21درصد سود واردکننده، دو درصد ضایعات تخلیه کشتی و چهار درصد ضایعات فرآوری بیش از  92تصفیه و فرآوری، 

 .تمام می شود

 احتکار شکر در فصل تولید غیرمنطقی است** 

 .کیلوگرم است 31سرانه مصرف شکر برای هر ایرانی نزدیک به : مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی کشور اعالم کرد

باره قیمت در فصل تولید، احتمال به دلیل آغاز تولید شکر در شرکت های چغندرقند از دهم شهریورماه و کاهش دو: صادقی افزود

 .احتکار این محصول کم است

هزارتن از شهریورماه آغاز می شود و تا پایان آذرماه ادامه  712تولید شکر در شرکت های چغندری با ظرفیت سالیانه : وی گفت

هزارتن  952اخلی نزدیک به در این سه ماه حجم مصرف شکر سفید کمتر می شود و مصرف ماهانه د: این مسئول ادامه داد. دارد

 .هزارتنی در سه ماه روبرو می شویم 922بنابراین ما با مازاد تولید . است

 .هزارتن آغاز می شود 522همچنین از اواخر مهرماه تولید شرکت های نیشکری با ظرفیت : وی افزود

 .ارتن شکر تولید کندهز 132مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی پیش بینی کرد این شرکت امسال 

به گفته وی، ممکن است تولید در برخی استان های کشور به دلیل شرایط آب و هوایی با وقفه انجام شود که می تواند در عرضه 

این . برای نمونه اکنون تولید شکر در ارومیه آغاز شده اما زمان تولید در خراسان پنج روز دیگر است. این محصول به بازار موثر باشد

 .امر می تواند در میزان عرضه این محصول به بازار استان ها موثر باشد

سیاست وزارت جهاد کشاورزی خودکفایی در تولید و تامین شکر مورد نیاز کشور است و از این رو، در نظر دارد با توسعه : وی گفت

 .کشت چغندرقند پاییزه میزان واردات را از این طریق کاهش دهد
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البته بر پایه گزارش های رسیده اکنون در برخی استان های کشور با کمبود عرضه شکر روبروییم و شکر با نرخی به گزارش ایرنا، 

 .هزار ریال به دست مصرف کنندگان می رسد 22بیش از 

آن  هزارتن 112هزارتن است که پیش بینی می شود امسال یک میلیون و  952نیاز مصرفی کشور به شکر سالیانه تا دو میلیون و 

 .از طریق واردات تامین شود( هزارتن 112نزدیک به )از داخل و بقیه آن 

 .هزارتن شکر مورد نیاز کشور از داخل تامین شد 132پارسال یک میلیون و 

بر اساس برنامه ریزی وزارت جهاد کشاورزی همسو با اقتصاد مقاومتی، در سه سال آینده باید به حجم تولید شکر به دو میلیون و 

 .هزار تن برسد تا خودکفایی در این محصول تحقق یابد 912

/53337477/News/fa/ir.irna.www//:http 
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 شکر
 فودپرس 13۶5شهریور ماه  16سه شنبه 

  تومانی شکر با نرخ مصوبتومانی شکر با نرخ مصوب  ۰66۰66فاصله فاصله 
های اخیر به دلیل آنکه تاخیر در واردات این محصول عنوان شده بود، افزایش  در حالی که قیمت شکر طی ماه <صنایع غذایی

تومان رسیده بود، دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر اظهار کرد که عرضه شکر تولید شده از  4222یافت و به کیلویی حدود 

فروشی رسیده  تومان در مراکز عمده 3722محصول به کیلویی کمتر از  چغندرقند روز به روز در حال افزایش است و قیمت این

اند و  آباد تولید و عرضه شکر خود از چغندرقند را آغاز کرده های آذربایجان غربی، همدان و اسالم استان: گفت بهمن دانایی.است

برسد که در آینده با آغاز شدن تولید تومان  3722فروشی به کمتر از کیلویی  همین عامل سبب شده قیمت شکر در بازار عمده

 .تر خواهد شد های دیگر مانند قزوین، کرمانشاه و غیره قیمت این محصول به قیمت منطقی نزدیک شکر در استان

های فعال  تومان است و براین اساس همه کارخانه 3132براساس قانون قیمت مصوب شکر درب کارخانه کیلویی : وی ادامه داد

تواند تا سه  فروشی می همچنین قیمت این محصول در مراکز عمده. کنند و می  یمت محصول خود را روانه بازار کردهشده به همین ق

درصدی باید به حدود کیلویی  92تومان برسد و قیمت منطقی برای بازار مصرف نیز با افزایش  3122درصد افزایش یابد و به حدود 

 .ت این محصول به زودی به قیمت منطقی خود نزدیک شودشود قیم بینی می تومان برسد که پیش 3122

: شود، گفت که تولید و عرضه شکر در استان قزوین تا هفته آینده آغاز می دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر با بیان این

آکنون تولید  ز همکه ا رغم این شود و علی ترین مرکز عرضه شکر برای پایتخت محسوب می های قند استان قزوین نزدیک کارخانه

رسد تا هفته آینده و با عرضه شکر در  شکر داخل اثر خوبی در کاهش قیمت شکر در بازار کشور و تهران را داشته است به نظر می

 .این استان همجوار تهران، قیمت این محصول نیز متعادل شود

شود این است که بیش از این به  شدن آن در بازار میتر  یکی دیگر از عواملی که باعث کاهش قیمت و متعادل: دانایی تصریح کرد

کردند که امکان کمبود در عرضه شکر وجود  ها و دیگر صنایع احساس می فروشی کنندگان مانند شیرینی که برخی مصرف دلیل این

زار روبه افزایش است و اکنون که به تدریج عرضه شکر تولید داخل در با کردند، اما هم دارد، آن را برای یک ماه خود خریداری می

رود که این خود عاملی برای کاهش و منطقی شدن قیمت  چنین نگرانی وجود ندارد تقاضای کاذب برای این محصول نیز از بین می

روز زودتر  91که تولید این محصول حدود  با توجه به میزان عرضه شکر در این بازه زمانی و این: وی اظهار کرد.شکر در بازار است

ها تحویل داده شود و  رسد بالغ بر شش میلیون تن چغندرقند از کشاورزان به کارخانه های گذشته آغاز شده است، به نظر می الاز س

 .هزار تن برسد 122میزان تولید شکر از چغندرقند و نیشکر به یک میلیون و 

 
رو شده است، در حالی که طبق آنچه مسئوالن به گزارش ایسنا، بیش از دو ماه است که شکر با افزایش قیمت در سطح بازار روب

 .تومان باشد 3122اند قیمت منطقی هر کیلوگرم شکر باید حداکثر  وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرده

5a9212daa11=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http 

 

 

 

 

 
 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=95daa1353a8


 
راهبردی کشاورزی و آبمرکز ملی مطالعات   

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

 

144 
 

 شکر
 فودپرس 13۶5شهریور ماه  23شنبه سه 

  های نظارتیهای نظارتی  انگشت اتهام وزارت جهاد کشاورزی به سوی دستگاهانگشت اتهام وزارت جهاد کشاورزی به سوی دستگاه/ / تازدتازد  شکرهمچنان میشکرهمچنان می
مسئوالن، قیمت شکر در بازار هنوز ارزان نشده و حاال مسئوالن وزارت جهادکشاورزی که ضعف   رغم وعده علی <مواد غذایی

 .گویند مسئول گرانی شکر نیستند محصول دامن زده، می ریزی هایشان به نابسامانی بازار این برنامه

حدود دو ماهی است که شکر کام مصرف کنندگان را تلخ کرده و افزایش قیمت چشمگیری در بازار داشته است ضمن اینکه 

شاورزی نکته جالب اینکه مسئوالن وزارت جهادک. های مسئوالن هنوزقیمت این محصول واقعی ومنطقی نشده است رغم وعده علی

ریزی درست و بموقع آنها ، به نابسامانی بازار شکر دامن زده، این روزها خود را کنار کشیده و صراحتا عنوان  که تعلل و عدم برنامه

 .کنند که مسئول گرانی شکر نیستند می

 122ا یک بسته ه دهد قیمت شکر در مراکز خرده فروشی سطح شهر همچنان گران است، برخی مغازه نشان می میدانی  گزارش

 .تومان است 2522کنند و در برخی از مراکز خرده فروشی نرخ هرکیلوگرم شکر  تومان عرضه می 2122گرمی شکر را 

تومان هم رسیده بود که درحال حاضر مقداری ارزان شده  4222در دوماه اخیر قیمت شکر تا بیش از : داران گفت یکی از این مغازه

 .فروخته است تومان می 2222تا  3522از گرانی، هرکیلوگرم شکر را بین  این فروشنده گفت که پیش.است

افزایش ناگهانی و   یکی از مشکالت موجود در بازار کاالهای اساسی کشور این است که قیمت این اقالم در یک مقطع زمانی

برند کاال ارزان شده است درحالی که  میکند، همه گمان  های کاذب مقداری افت می چشمگیری پیدا کرده و بعد از آن وقتی نرخ

 .قیمت همچنان باالست و با رقم منطقی فاصله زیادی دارد

 .رسد شکر از جمله همین کاالهاست که هنوز به نرخ واقعی خود نرسیده و گران به دست مصرف کنندگان می

   توانیم پاسخگو باشیم ما مسئول نیستیم، نمی: مسئوالن وزارت جهاد

نگرانی  شکر در مراکز خرده فروشی ارزان نشده و   قیمت: اظهارداشت زمینه معاون بازرگانی شرکت بازرگانی دولتی ایراندر همین 

 کند؟ ما نیز این است که چرا نرخ این محصول کاهش پیدا نمی

ونت بازرسی سازمان هایی مانند ستاد تنظیم بازار، سازمان تعزیرات حکومتی و معا دستگاه: حسن عباسی معروفان اضافه کرد

چون ما مسئول نیستیم و مکانیزمهای نظارتی نداریم،  حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مسئول این مساله هستند و 

 .آید دانیم چرا قیمت پایین نمی نمی 

هم اکنون شکر : م، افزودمعاون بازرگانی شرکت بازرگانی دولتی ایران با اشاره به اینکه ما مسئول تامین و توزیع این محصول هستی

 .شود هر روز در بورس کاال عرضه می

تومان است و هرکس به هر میزان که  3722درحال حاضر قیمت این محصول در مراکز عمده فروشی تهران  به گفته معروفان، 

 .دهد شکر نیاز داشته باشد شرکت بازرگانی دولتی، آن را در اختیار او قرار می

حتی یکی از کارخانجات چغندر قند کشور، : تومان است، ادامه داد 3132ت شکر عرضه شده در بورس کاال وی با بیان اینکه قیم

 .ها رو به کاهش است تومان پیش فروش کرده چراکه قیمت 3212روز آینده را  42شکر سفید خود برای تحویل 

چرا علی رغم عرضه فراوان شکر در بورس و  کنند که بررسی  های نظارتی باید این موضوع را  دستگاه: این مقام مسئول تصریح کرد

 تومان است؟ 4222تا  2122ها بین  های مناسب، نرخ این کاال در مغازه مراکز عمده فروشی با قیمت

هزار تومان مناسب  2تا  هایی مانند کرایه حمل و نقل  درصد سود و هزینه 92معروفان با بیان اینکه قیمت شکر با در نظر گرفتن 

های  رود که مسئول این گرانفروشی دستگاه هیچ توجیهی ندارد و گران فروشی به شمار می قیمت بیش ازاین عدد، : است، ادامه داد



 
راهبردی کشاورزی و آبمرکز ملی مطالعات   

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

 

145 
 

تن شکر در بورس کاال  231هزار و  424 شهریور حدود  95تیرماه تا  93یعنی از  روز  15طی : وی اضافه کرد.نظارتی هستند

 .نوز هم عرضه این کاال ادامه داردعرضه شده و ه

هزارتن شکر در بورس عرضه  31برخی روزها ما : هزارتن است، افزود 1معروفان با اشاره به اینکه متوسط مصرف روزانه شکر کشور 

 .کردیم و گاهی نیز همه محصول عرضه شده به فروش نرفته که این نشان دهنده آن است که با مازاد عرضه مواجه هستیم

پاسخگوی این مساله که چرا قیمت شکر در مراکز خرده فروشی کاهش پیدا : ون بازرگانی شرکت بازرگانی دولتی ایران ادامه دادمعا

 .کند، بنده نیستم و ما کار خودمان را که تامین شکر است انجام دادیم نمی

هزارتن شکر را از طریق  422میلیون و  3 ما : تهزارتن است، گف 322میلیون و  3معروفان با بیان اینکه امسال نیاز کشور به شکر 

کنند برخورد با آن در حیطه  برند و احتکار می ای این محصول را می ایم، بنابراین وقتی عده تولید داخل و واردات تامین کرده

 .مسئولیت ما نیست

  شود ها به موقع انجام نمی گیری تصمیم

ترین  های مسئول درباره واردات و تنظیم بازار شکر یکی از مهم موقع دستگاهبرخی کارشناسان معتقدند عدم تصمیم گیری به 

 .دالیل نابسامانی فعلی بازار این محصول است

درحال حاضر شرایط بازار شکر را مدنظر قرار دهید، تکلیف دولت : گفت در این راستا، مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی دولتی ایران

هزارتن از این کاال را نیز وارد بازار کنند، اتفاق خاصی رخ نخواهد  122تن شکر است اما االن اگر هزار 222در این زمینه ذخیره 

ای دنبال کنیم که شرایط را نامتعادل نکنیم بعنوان  گونه ما باید مکانیزم تولید، واردات و صادرات را به: عباس قبادی تصریح کرد.داد

ع کنیم این کار باید حساب شده و دقیق انجام شود تا مشکلی برای بازار داخل ایجاد خواهیم واردات کاالیی را ممنو مثال اگر می

 .هایی خواهد شد ماه تا یکسال قبل تشخیص داده بودند که بازار شکر دچار نابسامانی 1کارشناسان از حدود : وی افزود.نکند

بهرحال میزان تولید ما : بینی بود، گفت ردات شکر قابل پیشاین نابسامانی از میزان موجودی کشور، تولید و وا قبادی با بیان اینکه 

 .پاسخگوی نیاز داخل نیست و بخشی از نیاز باید وارد شود

شود  کند و واردات انجام می های الزم را می شود؛ یعنی کشور هزینه ها به موقع انجام نمی گیری متاسفانه تصمیم:این کارشناس افزود

 .ای ندارد گیرد، نتیجه سب صورت نمیاما چون این کار در زمان منا

 .ها متوقف شود کیلوگرم از آن را وارد بازار کنید تا تنش 22کیلوگرم باشد، باید  92به گفته وی اگر میزان کمبود کاالیی در کشور 

ز فصل برداشت چغندر با آغا: قبادی در پاسخ به این سوال که دولت برای ساماندهی بازار شکر باید چه اقدامی انجام دهد؟ ادامه داد

 .کنم حدودا طی یک تا یک ماه و نیم آینده شرایط بازارعادی شود و اقداماتی که در زمینه واردات انجام شده است، بنده فکر می

شود یا شکر  باید منتظر ماند و دید برای بازار شکر طی روزهای آینده چه اتفاقاتی رخ خواهد داد، آیا قیمت این محصول منطقی می

 .تر از قیمت منطقی خریداری کند به جرگه کاالهایی خواهد پیوست که مصرف کننده باید برای همیشه آن را گران نیز

b15f334f221ffac17=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http 
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 شیر و فراوردهها

 فودپرس 13۶5 ماهشهریور  17چهار شنبه 

  عرضه بورسی شیرخشک برای صادراتعرضه بورسی شیرخشک برای صادرات/ / هزار تن شیرهزار تن شیر  4646خرید تضمینی خرید تضمینی 
های حمایتی وزارت جهاد کشاورزی از دامداران، خرید تضمینی شیر خام بود که به گفته رئیس سازمان  یکی از طرح <مواد غذایی

تومان خریداری شده که  9312دامداران به صورت میانگین حدود کیلویی  هزار تن شیر خام از 52مرکزی تعاون روستایی تا کنون 

 .شود از امروز شیر خشک تولید شده در بورس برای صادرات عرضه می

از ابتدای تیرماه تا کنون بدون محدودیت خرید تضمینی شیر آغاز شده : در جمع خبرنگاران اظهار کرد حسین صفایی روز گذشته

تن از این  522شد روزانه حدود هزار تن شیر خام از دامداران خریداری شود به طور متوسط  بینی می رغم اینکه پیش است و علی

 92وی با بیان اینکه خرید تضمینی شیر خام در .رسد هزار تن می 52محصول در هر روز خریداری کرده ایم که جمعا به حدود 

های تحت قرارداد نسبت به سال گذشته در راستای  تعداد کارخانه: ایم، افزود کارخانه قرارداد امضا کرده 91استان اجرایی شد و با 

هایی مانند  ی این بازه زمانی از استانتسهیل دسترسی دامداران برای فروش محصولشان به دولت افزایش پیدا کرده و شیر خام ط

ایم و این اقدام سبب شد تا نرخ خرید  خریداری کرده... تهران، البرز، قزوین، اصفهان، شهرکرد، تبریز، خراسان رضوی، کرمان، یزد و 

کرد تا در سهمیه ای درخواست  تومان تصویب کنیم اما وزیر جهاد کشاورزی طی نامه 9322شیر خام در کشور را در حدود کیلویی 

    . جذب شیر خود جهشی ایجاد کنیم تا با سهم بیشتری وارد بازار شویم

برای اینکه مانند سال گذشته در بازار رسانی و صادرات این محصول دچار مشکل : رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ادامه داد

شود و شیرخشک حاصل از آن نیز از امروز روی  بازار می نشویم پس از تبدیل شیر خام به خامه و شیرخشک، خامه آن به تدریج

ای دریافت  نامه ای ضمانت تابلوی بورس برای صادرات عرضه می شود و برای جلوگیری از نشت آن از بازار داخلی، از هر صادرکننده

 .دهیم میاش را پس  نامه کنیم تا هر زمان که برگ سبز گمرکی محموله صادراتی خود را ارائه داد ضمانت می

هم اکنون بازار این محصول از نظر باغداران و نخل داران مناسب است : صفایی همچنین درخصوص خرید تصمینی خرما اظهار کرد

اما اگر زمانی قیمت خرما به پایین تر از قیمت تعیین شده برای انواع این محصول برسد سازمان تعاون روستایی خرید تضمینی 

ای که  ای خرما و کشمش روش جدیدی به عنوان خرید تضمینی مشروط در نظر گرفته شده است به گونهکند که بر را آغاز می آن

داری شود و کشاورز بخشی از بهای محصولش را دریافت  بردار نگه محصول تولید کننده در انبارهای سازمان با حفظ مالکیت بهره

اما اگر نهایتا محصولش فروش نرفت . را در بازار عرضه کند آن ای برای فروش آن نداشته باشد و در زمان مناسب کند تا عجله

 .کند را به صورت تضمینی خریداری می سازمان تعاون روستایی آن
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 هاشیر و فرآورده 
 خبرنگاران جوان - 13۶۱شهریور  18: تاریخ

  آخرین وضعیت مشوق صادراتی محصوالت لبنیآخرین وضعیت مشوق صادراتی محصوالت لبنی
اولین پرداخت مشوق صادراتی محصوالت لبنی پایان شهریور ماه از سوی وزارت جهاد کشاورزی : دبیر انجمن صنایع لبنی گفت

اقتصادی باشگاه گروه  صنعت، تجارت و کشاورزیرضا باکری دبیر انجمن صنایع لبنی در گفتگو با خبرنگار .صورت می گیرد

تن  797هزار و  19در سه ماه ابتدای نخست سال : در خصوص وضعیت صادرات محصوالت لبنی اظهار داشتخبرنگاران جوان،

 .دالر به کشورهای عراق و افغانستان صادر شده است 491هزار و  434میلیون و  952یالی محصوالت لبنی با ارزش ر

 1صادرات به روسیه روال طبیعی خود را پیدا نکرده و تا کنون تنها : وی در خصوص وضعیت صادرات لبنیات به روسیه گفت

 .به این کشور صادر شده است کانتینر شیر خشک و پنیر 

وزارت جهاد کشاورزی در راستای رونق صنایع مشوق صادراتی : خرین وضعیت مشوق های صادراتی بیان کردباکری با اشاره به آ

میلیارد تومان این رقم به سازمان تعاون روستایی برای خرید توافقی محصول اختصاص  12میلیارد تومانی در نظر گرفته که  322

کشاورزی هر شش ماه یکبار مشوق صادراتی را به صادر کنندگان پرداخت  وزارت جهاد: دبیر انجمن صنایع لبنی ادامه داد.می یابد

 .خواهد کرد و باید گفت که اولین پرداخت پایان شهریور ماه صورت می گیرد

در حال حاضر کارخانه های بزرگ با ظرفیت کامل به کار خود ادامه می دهند اما : وی در خصوص وضعیت کارخانه های لبنی گفت

درصد ظرفیت خود کار می کنند که تخصیص مشوق صادراتی می تواند تاثیر بسزایی در رونق این  12نی تنها با صنایع کوچک لب

 .بخش داشته باشد

3A5%D%/1779972/news/fa/ir.yjc.www//:http 
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 صادرات و واردات

 فارس - ۶۱/۶۹/1۹:  تاریخ

  درخواست فعاالن اقتصادی پاکستان برای صادرات نارنگی به ایران درخواست فعاالن اقتصادی پاکستان برای صادرات نارنگی به ایران 
آباد، خواستار صادرات نارنگی پاکستانی به ایران  سفیر ایران در اسالم« مهدی هنردوست»فعاالن اقتصادی پاکستان در دیدار با 

سفیر ایران در « مهدی هنردوست»آباد، فعاالن اقتصادی پاکستان در دیدار با  در اسالم گزاری فارسخبربه گزارش خبرنگار . شدند

 .این کشور خواستار صادرات رسمی نارنگی به ایران شدند

 .کشور شد و قول داد موضوع واردات نارنگی از پاکستان را پیگیری کند 3سفیر ایران نیز خواستار تسهیل مبادالت بانکی میان 

با توجه به اینکه موانع تجاری برداشته شده : نردوست در دیدار ریاض ختک، معاون اتحادیه اتاق بازرگانی و صنایع پاکستان گفته

 .توانیم به همراه یکدیگر یک بلوک قوی اقتصادی در منطقه ایجاد کنیم می

های تعیین شده در سال  بر اساس اولویتوی از توافقات ترجیحی برای افزایش حجم تجارت و امضا قراردادهای مشترک تجاری 

معاون اتحادیه اتاق بازرگانی و صنایع پاکستان خواستار اعزام هیئتی از ایران به ایالت خیبرپختونخواه برای بررسی .خبر داد 3291

 .گذاری در این ایالت شد های سرمایه پتانسیل

یدروکربن، معادن و مواد معدنی و همچنین انواع میوه است اما ما به گفته وی، این ایالت دارای منابع طبیعی و پتانسیل غنی در ه

 .های مشترک هستیم که این منابع را به سرمایه تبدیل کند نیازمند آن دسته از همکاری

ما به دنبال این هستیم که وزارت : ای اتحادیه اتاق بازرگانی و صنایع پاکستان گفت احمد جواد، رئیس کمیته دائمی منطقه

 .به صورت رسمی به ایران صادر شود« کینو»نارنگی پاکستانی   ی ایران اجازه دهدکشاورز

 .وی همچنین به پتانسیل دو کشور در زمینه گوشت حالل که با تقاضای باالیی در ایران روبروست، اشاره کرد

له صلح نیازهای انرژی خود را مهدی هنردوست در این دیدارها تأکید کرد که فرصت خوبی پیش آمده تا پاکستان با تکمیل خط لو

 .یابد پاکستان باید مبادالت بانکی را سریعا تسهیل کند چراکه روابط تجاری در این صورت بهبود می: هنردوست افزود.تأمین کند

 رغم اینکه دیگر کشورها روابط تجاری شان با ایران را افزایش دهه گذشته علی 2وی از عدم افزایش همکاری میان دو کشور در 

شرکت تولیدات متنوع این  912یا نارنگی یکی از محصوالت صادراتی مهم پاکستان است که بیش از « کینو.اند، انتقاد کرد داده

 .کنند محصول از جمله آب نارنگی و مربا را به کشورهای مختلف جهان صادر می

 .مرکز صادرات کینو است« پنجاب»شهر الهور مرکز ایالت 

 .آب تر از آن و بسیار شیرین است تر و پر نارنگی اما بزرگای مانند  کینو میوه

نارنگی پاکستانی یک محصول انحصاری است که به روسیه، امارات متحده عربی، افغانستان، ایران، مالزی، اندونزی و سایر کشورهای 

 .ها دارد شود و طرفداران زیادی در این کشور دنیا صادر می

ای در بازارهای  ها، نارنگی و انبه پاکستان جایگاه ویژه داران زیادی پیدا کرده است و از بین میوهنارنگی پاکستانی در انگلیس طرف

 .میوه جهان دارند

شرکت پاکستانی در صادرات نارنگی فعالیت دارند که محصوالت مختلفی از جمله آب نارنگی و مربای نارنگی را به  912بیش از 

 .کنند کشورهای مختلف صادر می

صادرات نارنگی پاکستانی به دوبی و سریالنکا آغاز شده و در : گوید مسئول صادرات میوه و مرکبات پاکستان می« احمدوحید »

 .تن به این کشور ها صادر شده است 752کانتینر به وزن  22مرحله اول 

http://www.farsnews.com/
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ایران خواستار برداشته شدن  وزیر بازرگانی پاکستان در اجالس سازمان فائو ضمن مالقات با وزیر بازرگانی« خرم دستگیرخان»

 .محدودیت واردات نارنگی توسط این کشور شد

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http92112191222313 
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 صادرات و واردات
 آیانا - 13۶۱شهریور  18: تاریخ

  قیمت خدمات کشتارگاهی، دو برابر شدقیمت خدمات کشتارگاهی، دو برابر شد/ / هزار رأس گوسفند از ارمنستانهزار رأس گوسفند از ارمنستان  706706خرید خرید 
صورت مستقیم و در میادین تعیین شده برای روز عید قربان حداقل  مجمع ملی صادرکنندگان دام زنده برای عرضه گوسفند زنده به

 .گوسفند زنده به ازای هر کیلوگرم اعالم آمادگی کردهزار تومان کمتر از قیمتی که اتحادیه گوشت گوسفندی برای  سه

دنبال راهی برای انتقال دام از  کسانی که مدعی واردات هستند، به: نماینده بخش خصوصی صادرکنندگان دام گفت

 .گردند ارمنستان به ایران می

مدعیان واردات، حدود : عالم این خبر گفتوگو با خبرنگار ایانا با ا رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام زنده ایران امروز در گفت

 .هزار رأس گوسفند از ارمنستان خریده و قصد دارند بعد از ذبح، گوشت آن را وارد ایران کنند 912

این گروه، : های گوناگون، راه را برای واردات باز کنند، افزود منصور پوریان با اشاره به اینکه مدتی است گروهی سعی دارند با بهانه

های کمبود به مسئوالن و  ای نشان دهند که نشانه خواهند بازار را به گونه اال بردن قیمت گوشت گوسفند در سطح شهر، میبا ب

این در حالی است که نه تنها کمبودی در این زمینه نیست، بلکه صادرات دام نیز از ابتدای هفته : وی خاطرنشان کرد.مردم القا شود

 .واند جوابگوی نیاز مردم در آستانه عید قربان باشدجاری، متوقف شده تا بازار بت

صورت مستقیم و در  تواند گوسفند زنده را به در صورت نیاز، مجمع می: رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام زنده ایران ادامه داد

اه شود؛ آن هم حداقل شمار کوت میادین تعیین شده برای روز عید قربان با قیمت بسیار متعادل، عرضه کند تا دست دالالن بی

 .هزار تومان کمتر از قیمتی که اتحادیه برای گوسفند زنده به ازای هر کیلوگرم تعیین کرده است سه

 922عنوان مثال، اکنون برای هر رأس گوساله  اند؛ به ها هم نرخ خدمات خود را دو برابر کرده متأسفانه کشتارگاه: پوریان تصریح کرد

شود؛ این در حالی است که این نرخ تا چند روز پیش برای گوسفند سه تا  هزار تومان پرداخت می 32د هزار تومان و برای گوسفن

 .هزار تومان بود 12هزار تومان و گوساله  پنج

هزار تومان  92به گفته وی، به موازات این اتفاق، قیمت دام زنده نیز در هر کیلوگرم کاهش یافت و طبق آخرین آمارها به زیر 

ها بره نیست و بیشتر آنها میش هستند، اما مدعیان واردات، ادعای کمبود  درصد قصابی 72اکنون گوشت : ریان مدعی شدپو.رسید

 ./آید برای گوشت بره را دارند که این موضوع اصال با منطق جور درنمی

/snew/fa/ir.iana.www//:http24211D%/5%D%AE5% 
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 صادرات و واردات

 آیانا - 13۶۱شهریور  21: تاریخ

  درصدی صادرات محصوالت کشاورزی در پنج ماهه نخست سالدرصدی صادرات محصوالت کشاورزی در پنج ماهه نخست سال  7272افزایش افزایش 
 .وزارت جهاد کشاورزی آخرین آمار صادرات و واردات بخش کشاورزی در پنج ماهه نخست امسال را منتشر کرد

 .آمار صادرات و واردات بخش کشاورزی در پنج ماهه نخست امسال را منتشر کردوزارت جهاد کشاورزی آخرین 

به گزارش ایانا به نقل از دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات وزارت جهاد کشاورزی، صادرات بخش کشاورزی تا انتهای مردادماه سال 

هزار تن و از  3251877هزار تن به  9512893از  9214درصدی نسبت به مدت مشابه سال  93جاری از لحاظ وزنی با افزایش 

 4891میلیون دالر رسید که معادل سهم  9135812میلیون دالر به حدود  9119853درصدی از  987لحاظ ارزشی با کاهش 

 .درصدی از کل ارزش صادرات کاالهای غیرنفتی است 92899درصدی از کل وزن و 

هزار  1532813از  9214درصدی نسبت به مدت مشابه سال  4814ا افزایش در همین مدت واردات بخش کشاورزی از لحاظ وزنی ب

میلیون دالر  2134812میلیون دالر به حدود  212583درصدی از  2822هزار تن و از لحاظ ارزشی با افزایش  7922892تن به 

 .فتی استدرصدی از کل ارزش واردات کاالهای غیرن 33821درصدی از کل وزن و  11844رسید که معادل سهم 

را  اینجابرای دریافت متن کامل گزارش . های اولیه گمرگ جمهوری اسالمی ایران استفاده شده است برای تهیه این گزارش از داده

 ./کلیک کنید

/news/fa/ir.iana.www//:http24441D%/5%A7%D1%59%D5%B3 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - 13۶۱شهریور  18: تاریخ

  مهم ترین موانع صادراتی محصوالت کشاورزی چیست؟مهم ترین موانع صادراتی محصوالت کشاورزی چیست؟
صادرکنندگان محصوالت کشاورزی به سبب برخی مسائل بانکی،نبود زیرساخت های : محصوالت کشاورزی گفترئیس اتحادیه ملی 

 .صادراتی،ضایعات محصوالت کشاورزی و بسیاری مسائل دیگر با موانعی روبرو شدند

اقتصادی باشگاه گروه  صنعت، تجارت و کشاورزیرضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی در گفتگو با خبرنگار 

بعد از اجرای برجام انتظار برآن بود تا حرکت جهشی در : در خصوص صادرات محصوالت کشاورزی اظهار داشت خبرنگاران جوان،

بانکی، بازنشدن ال سی و مشکالت ارزی تا کنون اتفاق خاصی در این زمینه رخ  صادرات غیر نفتی داشته باشیم که به سبب مسائل

در بحث حمل و نقل جاده ای و : وی با بیان اینکه زیر ساخت های صادراتی در بخش توسعه ای رشد نیافته، گفت.نداده است

هزوجود دارد که تا کنون راهکاری در این هوایی و ریلی مشکالتی از قبیل کهنه بودن کانتیرهای یخچالی و نبود سردخانه های مج

چند هواپیمای کارگو برای صادرات  72الی  12با توجه به آمار و ارقام موجود در دهه : نورانی ادامه داد.خصوص پیدا نشده است

از دست دادیم و قبل از آن به سبب فرسوده بودن هواپیماها و تحریم ها بازارهای اصلی خود را  12محصوالت داشته ایم که دردهه 

هواپیمای باری خریداری کند تا صادرات هوایی مجددا  92فروند هواپیما حداقل  912از این رو انتظار می رفت که دولت در خرید 

تعطیلی کشتیرانی والفجر در بوشهر مسئله دیگری : وی در خصوص دیگر مشکالت صادرات محصوالت کشاورزی بیان کرد.احیا شود

مایت وزارت صنعت، معدن و تجارت به صادرات لطمه وارد کرده است چرا که در طول سه سال گذشته است که به سبب عدم ح

 .روز زمینی رسیده است 95الی  91ساعته تخلیه و بارگیری از طریق کشتیرانی به  91الی  5مسیر 

خیر و عدم استفاده از فناوری های با توجه به تحریم های چند سال ا: رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی در ادامه یادآور شد

به باال جهانی را  12در صادرات رنکینگ  و  92الی  9توانسته ایم رنکینگ  میلیون تن محصوالت کشاورزی  993روز دنیا با تولید 

درصدی محصوالت کشاورزی  22ضایعات : درصدی محصوالت کشاورزی گفت 22وی در خصوص ضایعات .به خود اختصاص دهیم

میلیارد دالر ذخیره ارزی داشته  92الی  5ن دهنده است چرا که در صورت مهیا شدن زیر ساخت ها می توانیم ساالنه امری تکا

پرداخت مالیات ارزش افزوده روی بارنامه حمل و : نورانی در خصوص هزینه بر بودن صدور گواهی قرنطینه ای عنوان کرد.باشیم

ز دیگر مشکالت صادرکنندگان است چرا که وزارت جهاد کشاورزی موظف است نقل هوایی،دریافت صدور گواهی قرنطینه ای ا

 .همانند سایر کشورها گواهی قرنطینه رایگان صادر نماید

با اجرای برجام و در راستای تحقق اهداف : رئیس اتحادیه محصوالت کشاورزی با اشاره به میزان صادرات غیر نفتی تصریح کرد

 22ماهه نخست سال جاری صادرات  4میلیارد دالر صادرات غیر نفتی شده که خوشبختانه در  12اقتصاد مقاومتی پیش بینی 

 .درصدی محصوالت کشاورزی محقق شده که امیدواریم با مرتفع شدن مشکالت زیرساختی میزان صادرات فراتر از این رقم رود
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - 13۶۱شهریور  18: تاریخ

  واردات چوب ماهیگیری از ایتالیا و آلمانواردات چوب ماهیگیری از ایتالیا و آلمان
وارد تن چوب ماهی گیری از کشورهای چین ،ایتالیا ، آلمان  3ماه منتهی به تیرماه سال جاری بیش از  4بر اساس آمار گمرک در 

چوب ماهیگیری همیشه برای  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروه صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار به گزارش.کشور شده است

این محصول تولید کنندگانکنندگان این محصول کشور های پیشرفته بوده و عمده تولیدماهیگیران یکی از دغدغه های اصلی بوده است چراکه 

 .به سختی می توان تولید کننده این محصول را پیداکرد بطوریکه.در داخل کشور دارد بسیار اندک هستند 

مسئله پایین بودن قیمت  یک ٫به دو دلیل تولید این محصول در کشور صرفه اقتصادی ندارد: فروشندگان این محصول می گویند

 .محصوالت چینی است چراکه مطمئنا هزینه تولید این محصول در ایران از قیمت نهایی محصوالت چینی گران تر خواهد بود

مسئله دوم این است که برخی از خریداران دنبال محصوالت برند هستند و حاضر به پرداخت هزینه های باال برای برند های معروف 

 .اصال به سراغ محصوالت ایران نمی آیند ی بوده و چوب ماهیگیر

و ارزش ریالی  91،722تن چوب ماهی گیری به ارزش دالری  3ماه منتهی به تیرماه سال جاری بیش از  4بر اساس آمار گمرک در 

  وارد کشور شده است125،515،322
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کشورطرف  ماه

 معامله

ارزش  ارزش ریالی  (گ.ک)وزن

 دالری 

 1،0۲۲ 43،313،000 ۲00 چین 1

 000 13،201،040 100 ایتالیا 1

 ۲،3۲1 21،190،9۲3 003 چین ۲

 0،010 110،100،333 ۲۲0 چین 0

 2،103 100،110،3۲3 200 چین 0

 0،141 90،000،203 014 آلمان 0
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - 13۶۱شهریور  21: تاریخ

  از چه کشور هایی بذر چغندر وارد می کنیم؟از چه کشور هایی بذر چغندر وارد می کنیم؟
بلژیک و تن بذر چغندر قند از کشورهای آلمان ،فرانسه ،  17ماه منتهی به مرداد ماه سال جاری بیش از  1بر اساس آمار گمرک در 

بذر چغندر اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان  گروه صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار به گزارش.هلند و ایتالیا وارد کشور شده است

 .در داخل بخش عمده آن وارد می شود یکی از محصوالتی است که به دلیل کمبود آن

و ارزش  7،191،231تن بذر چغندر قند به ارزش دالری  17ماه منتهی به مرداد ماه سال جاری بیش از  1بر اساس آمار گمرک در 

 . وارد کشور شده است 321،211،172،232ریالی 

 .عمده این واردات از کشورهای آلمان، ایتالیا، بلژیک، هلند و فرانسه است

کشورطرف  ماه

 معامله

 ارزش دالری  ارزش ریالی  (گ.ک)وزن

 517،114 31،131،299،211 1،149 آلمان 9

 2،172،177 992،171،127،127 49،122 آلمان 9

 225،332 92،322،921،132 4،421 ایتالیا 9

 73،711 3،917،992،131 114 بلژیک 9

 595،495 34،721،722،954 99،733 بلژیک 9

 539،744 34،547،923،212 92،421 دانمارک 9

 352،351 5،477،713،422 2،542 دانمارک 9

 945،935 4،473،435،522 3،921 هلند 9

 1،295 359،115،122 3،222 ایتالیا 3

 391،212 1،141،743،211 3،151 دانمارک 3

 5،223 319،194،322 375 فرانسه 3

 71،421 3،355،113،222 545 آلمان 2

 115،111 95،914،137،213 1،111 دانمارک 2
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 صنایع غذایی

 آیانا - 13۶۱شهریور  23: تاریخ

های صنایع های صنایع   دعوت معنادار کانون انجمندعوت معنادار کانون انجمنپیام پیام !/ !/ کندکند  المللی تهران حال و هوای لذیذی پیدا میالمللی تهران حال و هوای لذیذی پیدا می  امروز نمایشگاه بینامروز نمایشگاه بین

  غذایی برای صنعتگرانغذایی برای صنعتگران
حال و هوایی متأثر از برگزاری . المللی تهران حال و هوای دیگری دارد خورشیدی، نمایشگاه بین 11مهرماه  32شنبه  از امروز سه

 ...!های مختلف مها و تشنگان تجربه طع چران های محبوب شکم المللی آن هم از جنس نمایشگاه سه نمایشگاه بین

 علیرضا صفاخو -( ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران 

حال و هوایی متأثر از برگزاری . المللی تهران حال و هوای دیگری دارد خورشیدی، نمایشگاه بین 11مهرماه  32شنبه  از امروز سه

سه نمایشگاه که به فاصله یک . های مختلف مندان تجربه طعم های محبوب عالقه المللی آن هم از جنس نمایشگاه سه نمایشگاه بین

های  های فعال در حوزه روبان آنها توسط احتماالً وزیر صنعت قطع خواهد شد تا شرکت 99و  92:22 - 92ساعت، از ساعت 

های لبنی،  ها، چای، قهوه و صنایع وابسته و در نهایت شرکت های فعال در حوزه نوشیدنی بیسکویت، شیرینی و شکالت؛ شرکت

ها، با همتایان تجاری و تولیدی این  آالت روز خود را به رخ بکشند و برای نداشته های فنی ماشین های خوردنی یا توانایی اشتهد

 .صنایع یا واردکنندگانی که پس از برجام دست بازتری در بازار دارند، چک و چانه بزنند

پور، مدیر روابط عمومی و امور  ایران که با امضای محمد سعادتیالمللی  های بین بر اساس اطالعیه رسمی شرکت سهامی نمایشگاه

المللی  روبان پانزدهمین نمایشگاه بین 25صبح امروز در ورودی سالن  92ها ارسال شده است؛ رأس ساعت  الملل به رسانه بین

سته و ماندگارش به دبیری جمشید های پیو آالت و مواد اولیه بیسکویت، شیرینی و شکالت ایران در ادامه سلسله نمایشگاه ماشین

ای، توسط وزیر صنعت یا نماینده وی بریده خواهد شد و نیم ساعت بعد در ورودی سالن هفت همین نمایشگاه، روبان  مغازه

ترها، ها، دلس های زیبایی از انواع آبمیوه ها، چای و قهوه پاره خواهد شد تا میزبانان با جلوه المللی نوشیدنی هفتمین نمایشگاه بین

از میهمانان این نمایشگاه و احتماالً بازدیدکنندگان دو نمایشگاه دیگر پذیرایی  11ها و نظایر آنها، در واپسین روزهای گرم سال  قهوه

المللی لبنیات و صنایع وابسته است که اگرچه این نمایشگاه با  و سومین نمایشگاه در برنامه افتتاح نیز نخستین نمایشگاه بین.کنند

دلیل تجربه  شود، اما به تر از دو نمایشگاه قبلی برگزار می های شیری در متراژ و مقیاسی به مراتب بسیار کوچک و بوی فرآوردهرنگ 

توان انتظار داشت چندان به درخشندگی و جذابیت دو نمایشگاه دیگر ظاهر شود؛ این در حالی است که با وجود دبیر  نخست، نمی

این نمایشگاه، شاید خیلی از فعاالن اقتصادی این صنعت انتظار داشته باشند تا صنعت مهم و  ستادی مانند حسین چمنی برای

به دالیلی که دست کم تا -و کاله ( پگاه)سالمت بخش لبنیات، با وجود غیبت مشکوک برخی برندهای نامی نظیر صنایع شیر ایران 

نمایشگاهی که قرار است روبان . ر حوزه صنایع غذایی آبروداری کندها د برای صنعتگران مغموم این سال -ای نشده است امروز رسانه

 .صبح توسط وزیر صنعت بریده شود 99ورودی آن نیز در سالن شش رأس ساعت 

های صنفی صنایع غذایی ایران نیز در پیامکی که دیشب به فعاالن صنعت غذا ارسال  البته در این میان روابط عمومی کانون انجمن

های افتتاحیه فراخواند، اما آنچه باعث شگفتی و ابهام است،  مان افتتاح را گوشزد کرد و آنها را به حضور در آیینکرد برگزاری ز

های صنفی صنایع غذایی، محلی از اعراب برای نمایشگاهی با قدمت نمایشگاه محبوب  نامه ارسالی کانون انجمن اینکه در دعوت

 !/کند، گذاشته نشده است ا تجربه میشیرینی و شکالت که پانزدهمین دوره خود ر
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 صنایع غذایی
 آیانا - 13۶۱ شهریور 2۶: تاریخ

افزایش دو افزایش دو / / کندکند  را شیرین میرا شیرین می  IICCFF  نمایشگاهنمایشگاههای ایرانی، کام طرفداران پانزدهمین های ایرانی، کام طرفداران پانزدهمین   طعم لذیذ شیرینی و شکالتطعم لذیذ شیرینی و شکالت

  های خارجیهای خارجی  برابری شرکتبرابری شرکت
دومین نمایشگاه معتبر تخصصی شیرینی، شکالت و بیسکوییت جهان در پانزدهمین دوره خود، در واپسین روزهای هفته جاری در 

 .شود المللی تهران برگزار می های بین محل دائمی نمایشگاه

رینی، شکالت و بیسکوییت جهان در پانزدهمین دوره خود، در واپسین روزهای دومین نمایشگاه معتبر تخصصی شی

 .شود المللی تهران برگزار می های بین هفته جاری در محل دائمی نمایشگاه

المللی  به گزارش خبرنگار ایانا، دبیر انجمن شیرینی، شکالت و بیسکوییت ایران و دبیر ستاد برگزاری پانزدهمین نمایشگاه بین

شهریورماه جاری در محل دائمی نمایشگاه  31تا  32ن، عصر امروز در یک نشست مطبوعاتی از برگزاری این نمایشگاه در مورخ تهرا

کشور جهان خبر داد که قرار است دستاوردهای تجاری  33شرکت خارجی از  52شرکت داخلی و  215المللی تهران با حضور  بین

 .مایشگاهی تهران به معرض دید مشتاقان این صنعت بگذارندهزار متر مربع از فضای ن 42خود را در 

المللی شیرینی و شکالت به نمایشگاهی با ثبات در هفته سوم شهریورماه هر سال بدل  ای با بیان اینکه نمایشگاه بین جمشید مغازه

کنندگان در  ه البته قاطبه شرکتشود ک آالت برگزار می این نمایشگاه در سه بخش محصوالت، مواد اولیه و ماشین: شده است، گفت

 .آالت تخصصی هستند زمینه مواد اولیه و ماشین

ساله رشد چشمگیری داشته است،  92بندی در این  وی با بیان اینکه صنعت شیرینی و شکالت در زمینه نوآوری، کیفیت و بسته

هزار مترمربع امروز رسیده است،  42خورشیدی به  59هزار مترمربع در سال  از طرفی فضای برگزاری این نمایشگاه از سه: افزود

 .میلیون دالر رسیده است 122میلیون دالر به  42کمااینکه درآمد ارزی این صنعت نیز از 

میلیون تنی  384هزار تن انواع محصوالت شیرینی و شکالت از ظرفیت  122ای با اعالم اینکه در حال حاضر یک میلیون و  مغازه

: شود، در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران در مورد میزان قاچاق شیرینی و شکالت به کشور خاطرنشان کرد این صنعت تولید می

دلیل این  کنندگان را به میزان قاچاق این محصول به نسبت تولید ناچیز است، اما به هر حال امر ناپسندی است که سالمت مصرف

 .کند ت، تهدید میکه عمده آنها محصوالت با تاریخ مصرف رو به انقضاس

میلیارد دالری از صنعت شیرینی و شکالت  981توان بازار یک تا  ای صورت گرفته می وی با اشاره به اینکه بر اساس مطالعات منطقه

البته تأثیر برجام : برای ایران داشت، در پاسخ به پرسشی مینی بر تأثیرات برجام بر حجم تجارت صنعت شیرینی و شکالت ادامه داد

خالف تصورات قبلی خیلی مثبت نبوده است، اما به هر حال در امر حوالجات پول و گشایش اعتبارات اسنادی تسهیالتی را برای بر 

کنندگان خارجی پانزدهمین دوره به نسبت  توان افزایش تعداد شرکت اگرچه نمی. واحدهای صنعتی صادرکننده در بر داشته است

 .شرکت نادیده گرفت 53شرکت به  43های خارجی از  اد شرکتدوره گذشته را در دو برابر شدن تعد

های اخیر  دبیر انجمن شیرینی، شکالت و بیسکوییت ایران در پاسخ به پرسش ایانا مبنی بر تأثیرات تحوالت قیمتی شکر طی ماه

با وجود برخی ادعاها در  این اتفاق در کاهش نقدینگی واحدهای صنایع شیرینی و شکالت بسیار اثرگذار بوده است و: تصریح کرد

 .تر تهیه آن از بازار در امر قیمت، تغییر محسوسی رخ نداده است مورد کاهش مشکالت شکر جز در مورد امکان آسان

از آنجا که تداوم این قبیل مشکالت مانع حضور : ای با ابراز شگفتی از تداوم فروش شکر با نرخ باالتر از نرخ مصوب یادآور شد مغازه

تر  های مسئول باید هرچه سریع شود، ارگان ای می یع داخلی در بازار جهانی و ارزش افزوده الزم برای رقابت در بازار منطقهقوی صنا

هزار تن برای  122وی میزان مصرف ساالنه شکر در واحدهای صنایع شیرینی و شکالت را .فکر عاجلی برای حل این مشکل کنند



 
راهبردی کشاورزی و آبمرکز ملی مطالعات   

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

 

157 
 

دبیر انجمن صنایع شیرینی، شکالت و بیسکوییت با بیان اینکه مصرف .ولید شده برشمردمیلیون تن محصول نهایی ت 981تولید 

 92مصرف سرانه این محصول در ایران دو کیلوگرم و در اروپا : سرانه شکالت در ایران در قیاس با اروپا بسیار کمتر است، تأکید کرد

ایشگاه شیرینی و شکالت ایران با نمایشگاهی در مسکو برخی برندها ای با بیان اینکه با وجود همزمانی نم مغازه.کیلوگرم است 99تا 

هایی تجاری از قزاقستان، ایتالیا و  در عین حال هیأت: اند، اظهار داشت جهت استفاده از فرصت بازاریابی در روسیه به آن کشور رفته

های اصلی  ها قطب اینکه در حال حاضر کدام استان وی در پاسخ به پرسش دیگری از ایانا مبنی بر.آیند آلمان به نمایشگاه تهران می

درصد واحدهای  42قطب اصلی این صنعت در ایران استان آذربایجان شرقی با حدود : تولید شیرینی و شکالت هستند، گفت

این های بعدی تعداد واحدهای صنعتی  های اصفهان، خراسان رضوی، گیالن و مازندران در رده شیرینی و شکالت است و استان

ماه هر سال برگزار  آلمان که در بهمن ISMای پس از نمایشگاه  الزم به ذکر است، بر اساس اظهار نظر مغازه.صنف قرار دارند

ایران است  ICFشود، دومین نمایشگاه معتبر شیرینی و شکالت جهان نمایشگاه  ودومین دوره آن برگزار می شود و امسال چهل می

 .شود صنعت که نیمه دوم سال است، برگزار می که هنگام آغاز پیک کاری این

المللی تهران  های بین شهریورماه در محل دائمی نمایشگاه 31تا  32پانزدهمین نمایشگاه تخصصی شیرینی، شکالت و بیسکوییت از 

بوب غذا قرار دستاوردهای شیرین این نمایشگاه را به معرض دید دوستداران این صنعت مح 95تا  92شود و از ساعت  برگزار می

 ./دهد می

/news/fa/ir.iana.www//:http24495D%/5%B7%D5% 
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 صنایع غذایی
 آیانا - 13۶۱شهریور  2۶: تاریخ

  استاندارد تشویقیاستاندارد تشویقیفرآورده غذایی پروانه فرآورده غذایی پروانه   88فراورده غذایی نشان استاندارد گرفتند و فراورده غذایی نشان استاندارد گرفتند و   3636
 .کل استاندارد استان تهران، پروانه کاربرد عالمت استاندارد اجباری و تشویقی دریافت کرد فراورده در جلسات کمیته عالیم اداره 24

کل استاندارد استان تهران، پروانه کاربرد عالمت استاندارد اجباری و  فراورده در جلسات کمیته عالیم اداره 04

 .کردتشویقی دریافت 

برداری و آزمون  نمونه  کل استاندارد استان تهران، کارشناسان استاندارد پس از بازرسی به گزارش ایانا از روابط عمومی اداره

فراورده پروانه کاربرد عالمت استاندارد اجباری صادر  22های غذایی، در جلسات کمیته عالیم یک ماه گذشته تاکنون، برای  فراورده

گرم با نام تجاتی دوغزال ، روغن  122متاالیز درون جعبه مقوایی تا وزن  opp بندی چای سبز در بسته: شرح استکردند؛ که بدین 

ذرت )با نام تجارتی گلدن ساین ، هویج ، نخود سبز، لوبیاسبز، پیاز، بالل  pet بندی کنجد تهیه شده به روش پرس سرد در بسته

 92بندی سلوفان تا وزن  یخ زده با نام تجارتی نوبرسبز ، قند شکسته و شکر در بستهفرنگی، تمشک، گیالس و آلبالو  ، توت(شیرین

بندی لفاف آماده شده با فویل آلومینیوم با نام  های تجارتی هرول گستر، ابراکت و یادا، کره گیاهی سفره در بسته کیلوگرم با نام

سلمه، کنسرو سس ماکارونی، کنسرو -با نام تجارتی پتراکوبندی قوطی فلزی  تجارتی بامگاه طالیی، کنسرو نخود سبز در بسته

 122بندی قوطی فلزی غذایی تا وزن  خوراک بادمجان، عدسی، نخود سبز، نخود آبگوشتی و کنسرو لوبیاچیتی با قارچ در بسته

در ( بدون اسانس) لم خارجی گرمی با نام تجارتی آدلی ، ماست پاستوریزه پرچرب و دوغ گرمادیده با نام تجارتی باراد ، چای سیاه ق

بندی  تجارتی چای گلبانگ، روغن جانشین کره کاکائو در بسته  گرم با نام 122متاالیز درون جعبه مقوایی تا وزن  opp بندی بسته

جارتی بندی ظروف پلی اتیلن ترفتاالت با نام ت کیسه پلی اتیلنی و کارتن با نام تجارتی پامچال ، شیر پاستوریزه کم چرب در بسته

 .بندی پلی اتیلن با نام تجارتی مهر در بسته( مخلوط میوه ) اخگر ، نوشیدنی بدون گاز 

همچنین چهار فراورده فراورده کرم کاکائو بر پایه روغن با نام تجارتی مینو، جوپرک با نام تجارتی صنایع غذایی گلها، چای معطر  

، موفق به "زرین"و چای  "کاپیتان"های تجارتی  گرم با نام 122تا وزن متاالیز درون جعبه مقوایی  opp بندی در بسته( سیاه)

 .دریافت پروانه کاربرد عالمت استاندارد تشویقی شدند

/news/fa/ir.iana.www//:http24421/22D%-1%59%D5% 
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 صنایع غذایی
 آیانا - 13۶۱شهریور  1۱: تاریخ

  اجرای اجباری استاندارد ناناجرای اجباری استاندارد نان/ / داستان فراموش شده ایمنی غذا داستان فراموش شده ایمنی غذا 
های این  و در سالن همایش( نان مزرعه)به همت شرکت گندم دشت مشهد « تغذیه، از مزرعه تا سفره»هفته گذشته همایش 

سالم تمرکز داشت، مسائلی از جمله  شرکت برگزار شد تا علم و صنعت گردهم بیایند؛ در این همایش که بر موضوع نان

 .مورد بحث و بررسی قرار گرفت... های شیمیایی و  های نان، کیفیت، خصوصیات عملکردی، آلودگی افزودنی

های این  و در سالن همایش( نان مزرعه)به همت شرکت گندم دشت مشهد « تغذیه، از مزرعه تا سفره»هفته گذشته همایش 

صنعت گردهم بیایند؛ در این همایش که بر موضوع نان سالم تمرکز داشت، مسائلی از جمله شرکت برگزار شد تا علم و 

 .مورد بحث و بررسی قرار گرفت... های شیمیایی و  های نان، کیفیت، خصوصیات عملکردی، آلودگی افزودنی

ساس مصوبه چهاردهمین جلسه شورای به گزارش دنیای اقتصاد ،مدیرکل دفتر بهبود تغذیه کشور در این همایش با بیان اینکه برا

ها در بهبود  یکی از سیاست: صورت اجباری اجرا شود، گفت عالی سالمت و امنیت غذایی در سال گذشته، استاندارد نان باید به

 .گیری است استانداردهای نان اصالح استاندارد آرد به لحاظ سبوس

: ساله کشور دچار اضافه وزن و چاقی هستند، خاطرنشان کرد 14تا  91درصد جمعیت  12زهرا عبداللهی با اشاره به اینکه حدود  

دهد اما در  تواند به بهبود این وضعیت کمک کند زیرا فیبر جذب مواد قندی را در دستگاه گوارش کاهش می فیبر موجود در نان می

لی است که آرد نان لواش بیشتر تصفیه های مصرفی را به خود اختصاص داده و این درحا درصد نان 12کشور ما نان لواش بیش از 

دلیل ماندگاری بیشتر، مورد استفاده  شود اما به شود و فیبر کمتری دارد و در مراحل پخت آن نیز از جوش شیرین استفاده می  می

براین باید شود که این امر خوب نیست بنا های کشور حتی سنگک نیز با آرد سفید تهیه می گیرد؛ درحال حاضر تمام نان قرار می 

وی رعایت فرایند تخمیر، استفاده از تنورهای . ها از قبیل سنگک و بربری نیز اقداماتی انجام شود برای ماندگاری سایر انواع نان

های گازوئیلی را از عوامل مؤثر در کیفیت نان  مناسب، رعایت دما و زمان پخت مطلوب و استفاده نکردن از شعله مستقیم مشعل

کننده کیفیت نان است؛ در نان لواش ژالتینه شدن  جذب آب و ژالتینه شدن نشاسته از دیگر عوامل تعیین: کرد دانست و تصریح

 .شود و به همین دلیل زمان ماندگاری نان لواش نسبت به نان سنگک، بربری و تافتون بیشتر است طور کامل انجام نمی نشاسته به

در  9251سازی آرد از سال  برنامه ملی غنی : ازی آرد و نان نیز عنوان کردس  مدیرکل دفتر بهبود تغذیه کشور درخصوص غنی

شود؛ نان سنگک  با آهن و اسیدفولیک غنی می( تافتون، بربری و لواش ) های سنتی  شود و بر این اساس انواع نان  کشور اجرا می

های آرد نانوایی باید  ارد؛ همچنین کیسهشود زیرا سبوس کافی د سازی نمی   شامل برنامه غنی( گیری هفت درصد با سبوس)

سازی در  عبداللهی در بخش دیگری از این همایش بر ضرورت فرهنگ. شده با آهن و اسیدفولیک را داشته باشند برچسب آرد غنی

 .های صنعتی تأکید کرد زمینه مصرف نان

 جای خالی امنیت غذایی در نظام سالمت 

: انگیز دانست و عنوان کرد  شده و غم در این همایش ایمنی غذا را در کشور داستانی فراموشاستاد دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز 

های شیمیایی، تماس  ها، افزودنی کش علی کشاورز کودهای شیمیایی، آفت.حلقه مفقوده نظام سالمت در کشور ما ایمنی غذاست

های آب و سختی نامناسب آن را از  ی علف هرز و آلودگیها، ترکیبات ناشی از حضور بذرها مستقیم با شعله و باقیمانده سوخت

ها  ها باید برای مبارزه با آفات زراعی، آفات انباری و ضدعفونی کردن آسیاب کش آفت: ترین عوامل آلودگی نان برشمرد و افزود مهم

 .مورد استفاده قرار گیرند
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مزه تلخ و طعم گس، : اص کیفی و ارزش نان تصریح کردهای هرز بر خو استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران درخصوص تأثیر علف

 .از این اثرات است... رنگ تیره، تیرگی آرد و نان، کاهش مواد مغذی نان، بوی نامطبوع، تجزیه گلوتن، شل و وارفته بودن خمیر و 

تفاالکتون، آب اکسیژنه، های قلیایی، اسیدگلوکربنیک و  وی بیکربنات سدیم، بیکینک پودر، بیکربنات آمونیوم، پیروفسفات

کشاورز در بخش دیگری از این همایش رقابتی نبودن . های شیمیایی آرد و نان نام برد عنوان افزودنی ها را به ها و سوربات پروپیونات

مهدی کریمی، دانشیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان .و قیمت نان را از مشکالت این حوزه برشمرد

ضوی هم در این همایش تغییر قوام ماده غذایی، پوشش کمبودهای رنگ و ظاهر ماده غذایی، تغییر در بافت و ماندگاری و بهبود ر

ها سازمان  گذاری برای مصرف افزودنی مهمترین مرجع قانون: های مواد غذایی دانست و اظهار کرد ای را از فواید افزودنی ارزش تغذیه

 .غذا و داروست

/news/fa/ir.iana.www//:http24951D%/5%D%AF5%A7%D5%B 
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 صنایع غذایی
 فودپرس 13۶5شهریور ماه  16سه شنبه 

  صنایع غذایی با کمترین میزان ظرفیت کار می کنندصنایع غذایی با کمترین میزان ظرفیت کار می کنند
درصد از ظرفیت کار می کنند و اصلی ترین مشکل آن ها تامین نقدینگی  32واحدهای فعال در صنایع تبدیلی با  <صنایع غذایی

هنوز واحدهای بسیاری از مشکل کمبود سرمایه در گردش رنج می  هرچند طرح تسهیالت دهی به صنایع آغاز شده است اما . است

یکی از مشکالت مهم در واحدهای فعال در صنایع غذایی ایران مسئله : شاهرخ ظهیری فعال اقتصادی در این باره گفت .برند

اگر شما در بنگاه تولیدی تان کولر . شما در نظر بگیرید که االن موقع خرید محصوالت کشاورزی است. سرمایه در گردش است

در صنایع غذایی چنین امکانی برای بسازید، می تواند ورق حلب، دینام و تمام وسایل اولیه را به طور اقساطی خریداری کنید اما 

 .واحدهای تولیدی وجود ندارد و مواد اولیه تهیه محصوالت در صنایع تبدیلی اقساطی به فروش نمی رسد

کشاورز وقتی گوجه فرنگی اش را به کارخانه شما . اگر رب گوجه فرنگی تولید می کنید باید االن محصول را بخرید: ظهیری گفت

عد پولش را می خواهد و این مسئله برای واحدهای تولیدی که فقدان نقدینگی و کمبود سرمایه در گردش می فرستد، یک هفته ب

با وجود اینکه بانک ها مکلف به تسهیالت دهی به واحدهای تولیدی . از مشکالت اصلی شان است، تبدیل به یک معضل شده است

 .ل از بانک ها دریافت نکردندهستند اما هنوز بسیاری از واحدهای صنایع غذایی دیناری پو

این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه بدون تامین سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی نمی توانند به حجم قابل توجهی از 

چطور در چنین شرایطی از واحدهای صنعتی توقع دارند به سطح قابل توجهی از صادرات برسند و غیر از آن : صادرات برسند گفت

درصد از ظرفیت کار می کنند و اوضاع اقتصادی صنعت  32غال هم ایجاد کنند؟ کارخانه هایی در بخش صنعت داریم که با اشت

یکی از مسائل صنعت عدم وجود : ظهیری در ادامه درباره ظرفیت های باالی صنعت در اشتغال زایی گفت.غذایی خوب نیست

ثر خوبی در استفاده بهینه از نیروی انسانی در صنایع دارد اما در حال حاضر یک گذران دوره های کارورزی ا. نیروی کارآزموده است

نمی توانند در یک واحد  فارغ التحصیل رشته صنایع غذایی اطالعات کمی نسبت به آنچه در فضای صنایع غذایی می گذرد دارد و 

 .ام دهند و فقط به کارخانه ضرر می زنندصنایع غذایی اقدامات مربوط به فرموله کردن یا مسائل میکروبیولوژی را انج
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 صنایع غذایی
 فودپرس 13۶5شهریور ماه  23سه شنبه 

  سرانه مصرف نانسرانه مصرف نان//درصد غنی سازی می شوددرصد غنی سازی می شود  6666نان ایرانی ها تا نان ایرانی ها تا 
درصد آرد نانوانی هایی  11مدیر کل نظارت بر فرآورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو، از غنی سازی  <مواد غذایی

ست، درصد آرد تولیدی برای نانوایی ها در کشور غنی سازی شده ا 11دکتر بهروز جنت با بیان اینکه نزدیک .کشور خبر داد

هزار کیلو گرم ماده غنی سازی  122هزارتن آرد تولیدی خبازی به جز سنگک با مصرف  712میلیون و  4از حدود : اظهارکرد

 .هزار تن آن به آرد خبازی غنی سازی شده تبدیل شود 112میلیون و 4، (پرمیکس)آرد

 .ازی مواد غذایی پرمصرف استیکی از راه های پیشگیری از کمبود ریز مغذی ها در هر کشوری غنی س: وی گفت

نان در کشور ما قسمت عمده غذای مردم محسوب می شود که براساس بررسی های انجام شده سرانه مصرف نان در : جنت افزود

به همین دلیل نان به عنوان یک حامل مناسب برای غنی سازی با انواع ریزمغذی ها : وی خاطرنشان کرد.کیلوگرم است 922ایران 

 .و اسیدفولیک در نظر گرفته می شود همچون آهن

از سویی غنی سازی نان با آهن و اسیدفولیک هیچ تأثیر معنی داری بر رنگ و طعم آن ندارد و به همین منظور : جنت تاکید کرد

کار قرار  به عمل آمد و غنی سازی این ماده با آهن و اسید فولیک در دستور در ضابطه های مواد غذایی به ویژه آرد بازنگری هایی 

مصرفی که به عنوان یکی از راه های ( پریمکس)پیرو همین برنامه مقدار آرد تولیدی و ماده غنی سازی آرد: وی اظهار کرد.گرفت

پیشگیری از کمبود ریز مغذی ها در هر کشوری غنی سازی مواد غذایی پرمصرف است، در مجموع قطب های دهگانه کشوری مورد 

هزارتن آرد تولیدی خبازی به جز سنگک با  712میلیون و  4ارزیابی های صورت گرفته از حدود  بررسی قرار گرفت تا پس از

 .هزار تن آن به ارد خبازی غنی سازی شده تبدیل شود 112 میلیون و  4هزار کیلو گرم پرمیکس،  122مصرف 

هزار مورد از  91قبول واقع شدن حدود  ورد هزار نمونه برداری در قطب های دهگانه و م 32با انجام حدود : جنت در پایان افزود

آنها، به نظر می رسد گام عملیاتی بسیار مهمی در غنی سازی آرد به عنوان ماده اصلی فرآورده غذایی استراتژیک برداشته شده 

 .است
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 صنایع غذایی
 فودپرس 13۶5شهریور ماه  23سه شنبه 

  دولت در برقراری نمایشگاه ها به بخش خصوصی کمک کنددولت در برقراری نمایشگاه ها به بخش خصوصی کمک کند
و مسایل تولیدکنندگان های معدنی و آشامیدنی ایران درباره مشکالت  پیمان فروهر، دبیر انجمن تولیدکنندگان آب <صنایع غذایی

البته این موضوع ناشی از ترکیبی . چندسالی است که صنعت ما در حوزه صادرات موفق نبوده است: آب معدنی و آشامیدنی گفت

به گفته فروهر، لجستیک، حمل و نقل و هزینه های آن، دسترسی به بازارهای هدف در این صنعت خیلی مهم .از دالیل بوده است

تولیدات ما حجیم و سنگین است، به همین دلیل حمل و نقل خوب و مطلوب تاثیر زیادی در فروش و صادرات : داداو ادامه . است

. زمانی که قیمت حامل های انرژی افزایش پیدا می کند، باعث می شود تا حمل و نقل هم گران تر شود: فروهر تاکید کرد.آن دارد

در بحث صادرات هم قیمت تمام شده موضوع خیلی . ت مصرف کننده می رسدبه این ترتیب، محصوالت با قیمت باالتری به دس

اما چون ما زیرساخت های حمل و نقل را در اختیار نداریم، افزایش قیمت حامل ها روی صنعت ما تاثیر زیادی می . مهمی است

ست، که این کشورها هم به براساس صحبت های او، بازارهای عمده هدف صادراتی ایران کشورهای حوزه خلیج فارس ا.گذارد

محصوالت : های معدنی و آشامیدنی همچنین ادامه داد دبیر انجمن تولیدکنندگان آب. کیفیت بسته بندی خیلی اهمیت می دهند

. اما چندسال گذشته تحریم ها روی ثبات و پایداری صنایع مختلف تاثیر گذاشت. ایرانی از نظر کیفیت خود محصول مشکلی ندارند

 .رتیب هم بسته بندی ما با سلیقه این مناطق منطبق نیستبه این ت

به طور مثال یکی از بازارهای صادراتی ایران . دارند دیگر بازارهای صادراتی هم مشکالت خاص خودشان را : او همچنین اضافه کرد

به همین دلیل . تضعیف شده استکشور عراق است، اما چند سالی می شود که به دلیل داعش و ناامنی در آن مناطق، صادرات هم 

 .هم میزان صادرات در طی سال های گذشته روند نزولی داشته است

در طول سال هم در کشورهای مختلف دنیا . باید دقت کرد که صادرات مستلزم حضور در نمایشگاه هاست: فروهر همچنین گفت

ر در نمایشگاه باید غرفه گرفت و نیرو و همچنین یکسری اما واقعیت این است که برای حضو. نمایشگاه های زیاد برگزار می شود

محصوالت هم به این نمایشگاه ها فرستاد، این درحالی است که تمام این اقدامات هزینه بر است و تولیدکننده ای که این سال ها با 

هم واحدهای ما این قدرت را ندارند و به همین دلیل . مشکالتی زیادی رو به رو بوده است، قدرت بر آمدن از این هزینه ها را ندارند

براساس صحبت های فروهر، بیشتر بازار صادرات آب آشامیدنی و معدنی ایران، کشورهای عراق، افغانستان .دولت باید کمک کند

است که در این سال ها ناامنی های داخلی شان باعث کاهش صادرات به آنها شده است، عالوه بر این کشورها، مقداری هم به 

  .کشورهای آسیای میانه از جمله ازبکستان هم صادر می شود
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 صنایع غذایی
 آیانا - 13۶۱شهریور  1۹: تاریخ

  الت برای نخستین بار از ایران صادر شدالت برای نخستین بار از ایران صادر شدشیرین کننده های برپایه غشیرین کننده های برپایه غ
با آغاز به کار پاالیشگاه غالت در کشور و با توجه به قدرت ارزآوری این صنعت و حتی برابری آن با صنعت نفت، در آینده شاهد راه 

 .اندازی پاالیشگاه های غالت در کشور، ایران به کانون فرآوری عمیق غالت تبدیل می شود

وابستگی صنعت ایران به ورود شیرین کننده های برپایه غالت، برای نخستین بار در کشور نخستین بعد از سال ها 

 .تولیدی صادر شد« های فروکتوز»محموله 

 

به نقل از روابط عمومی گروه صنعتی و پژوهشی زر، رئیس هیأت مدیره پاالیشگاه غالت ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

امروز به همت جوانان این سرزمین و با لطف : نخستین محموله فروکتوز ایرانی به خارج از مرزهای کشور گفت زر در خصوص صدور

و موهبت الهی توانستیم با اندیشه ای فرامرزی برای نخستین بار در کشور و پس از سال ها واردات محصوالت مشابه، ضمن 

 .ایران عزیز گامی مثبت برداریم جلوگیری از خروج ارز، در راستای ارزآوری برای اقتصاد

شربت فروکتوز از مشتقات قندی : مرتضی سلطانی در تشریح ضرورت تولید و صادرات این محصول پاالیشگاهی غالت گفت

پاالیشگاهی ذرت است که با توجه به نیاز کشور به شیرین کننده ها، وضعیت نامتعادل قیمت شکر و شرایط پیش آمده برای صنایع 

شکالت و امثالهم، جایگزین مناسبی برای شکر محسوب می شود و می تواند نقش مؤثری در کنترل قیمت شیرین شیرینی و 

صنعت تولیدات پاالیشگاهی غالت با به : وی با اشاره به توان و ظرفیت کشور در تولید فروکتوز تصریح کرد.کننده ها ایفا کند

امروز با آغاز به کار « های تک»ق با تکنولوژی روز دنیا به عنوان صنعتی کارگیری دانش روز و بهره مندی از خطوط تولید مطاب

پاالیشگاه غالت زر در کشور متولد شده است و با توجه به قدرت ارزآوری این صنعت و حتی برابری آن با صنعت نفت، بی شک در 

 .ه کانون فرآوری عمیق غالت تبدیل خواهد شدآینده شاهد راه اندازی پاالیشگاه های غالت در سرزمینمان خواهیم بود؛ و ایران ب

سلطانی در بخش دیگر صحبت های خود ضمن تأکید بر لزوم تقویت صنایع تبدیلی و بهره بردن از آن در جهت جلوگیری از خام 

ا تعریف اقتصاد تک محصولی و توسعه صنایعی که برپایه مزیت های سزمین م: فروشی و تولید محصوالتی با ارزش افزوده باال گفت

نشده اند، نه تنها ما را به رشد اقتصادی نزدیک نمی کند، بلکه با تضعیف صنایع کوچک و متوسط باعث تسریع روند حذف این 

 .صنایع از چرخه تولید می شود

ا با اگر امروز در اندیشه توسعه اقتصادی به سر می بریم، می بایست برنامه ریزی ها و سیاست گزاری های م: وی خاطرنشان کرد

 .نگاهی فرامرزی و صادرات محور صورت بگیرد
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 گل و گیاهان صنعتی

 فارس - ۶۱/۶۹/2۶:  تاریخ

  جای قرص برنج جای قرص برنج   جایگزینی محصول ضد بید گیاهی برنج و حبوبات بهجایگزینی محصول ضد بید گیاهی برنج و حبوبات به
( فسفید آلومینیم)برای نخستین بار در استان مازندران محصول ضد بید گیاهی برنج و حبوبات جایگزین قرص شیمیایی برنج

درصد گیاهی در کشور تولید شد و دفتر  922از چالوس، برای نخستین بار محصول ضد بید  خبرگزاری فارسبه گزارش . شود می

های استفاده از قرص برنج و تبعات منفی ناشی از  با توجه به اثرات منفی و آسیب.نمایندگی مازندران نیز در چالوس مستقر شد

بار در کشور محصول ضد بید گیاهی تولید و  همت کارآفرینان کرجی برای نخستین  شک در برنج و حبوبات، بهداشتن بید و شپ

 .خطر است غیر شیمیایی و بی( آلومینیم فسفید)این محصول کامالً گیاهی بوده و بر خالف قرص سیر و قرص برنج .عرضه شد

 کاهش تلفات ناشی از عدم آگاهی مردم* 

تواند کاهش تلفات ناشی از  ها، تولید این محصول گیاهی می ممنوعیت خرید، فروش، توزیع و ارائه قرص برنج در عطاریبا توجه به 

 .همراه بیاورد  های برنج را به عدم آگاهی مردم در استفاده از قرص

ای  ویی بوده و از گیاه خشک شدهبنا به اذعان تولیدکنندگان محصول ضد بید گیاهی برنج و حبوبات این محصول بر پایه گیاهان دار

مانع خسارات مالی حاصل از بید و شپشک  تواند و کرم بید و شپشک تاثیر مخربی دارد و می« الرو»تهیه شده است که بر روی 

 .زدگی برنج و حبوبات شود

 مضرات مصرف نادرست قرص برنج* 

با اشاره به مضرات و معایبی که برای قرص فسفید ای شبکه بهداشت و درمان چالوس  کارشناس ارشد بهداشت محیط و حرفه

در صنعت برای نگهداری ( قرص برنج)قرص فسفید آلومینیوم : باره به فارس، گفت تعریف شده است، در این( قرص برنج)آلومینیوم 

 .شود غالت در سیلوها استفاده می

مصرف نادرست قرص برنج سبب تحریک شدید : کرد اهلل بیابانی با بیان اینکه این قرص دارای سمیت شدید است، اظهار رحمت

دستگاه گوارش، اختالالت قلبی و عروقی، افت فشار خون، شوک، آریتمی، نارسایی قلبی، ادم ریوی، اسیدوز، آسیب کبدی و 

 .شود ساعت بعد از مصرف می 73، تشنج و در نهایت کما و مرگ تا (های خون کاهش تعداد پالکت)کلیوی، ترومبوسیتوپنی 

 قرص برنج ابزاری برای خودکشی* 

در : شود، افزود های اخیر محسوب می یکی از عوامل خودکشی در سال( قرص برنج)وی با اعالم اینکه قرص فسفید آلومینیوم 

هم به  12نفر و در سال  421نیز  51نفر، در سال  335به 55نفر، در سال  394به  57باره آمار مرگ ناشی از این سم در سال  این

ای شبکه بهداشت و درمان چالوس با اشاره به اینکه در حال حاضر سم  کارشناس ارشد بهداشت محیط و حرفه.نفر رسید 214

آزاد شده از این ( ph2) گاز فسفین: شود، تصریح کرد یید سازمان حفظ نباتات محسوب میٔ  مذکور از فهرست سموم مجاز مورد تا

 .شود حشرات و دفع آفات میسم در محیط زیست سبب از بین رفتن الرو 

 شود مرگ می چهارم از قرص منجر به مصرف یک* 

نشان  شود، خاطر فوت یک فرد بالغ می  به تنهایی منجر به( گرم دارد 2قرص کامل وزنی حدود )چهارم قرص  وی با بیان اینکه یک

دی برای نجات قربانیان مصرف خوراکی این وشوی معده، محلول پرمنگنات پتاسیم کمک زیا تخلیه سریع معده همراه با شست: کرد

که این سم را با هدف خودکشی مصرف   بیشتر افرادی: بیابانی مرگ مسمومین قرص برنج را دردناک خواند و افزود.کند سم می

 .کنند تصور غلطی منتظر یک مرگ بدون درد بودند، اظهار ندامت می  کردند ضمن ابراز پشیمانی از ارتکاب خودکشی از اینکه با

 ها و کاهش مسمومیت آموزش خانواده* 

http://www.farsnews.com/


 
راهبردی کشاورزی و آبمرکز ملی مطالعات   

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

 

16۶ 
 

 .مصدوم تا آخرین لحظه حیات هوشیار بوده و در نهایت علت مرگ وقوع ایست تنفسی و قلبی است: وی اضافه کرد

ای شبکه بهداشت و درمان چالوس با بیان اینکه اگرچه جایگزین این قرص با حبه سیر در  کارشناس ارشد بهداشت محیط و حرفه

خطر  قرص گیاهی مخصوص برنج ضمن بی: دهد، افزود ها احتمال بروز مسمومیت را کاهش می انگی و آموزش خانوادهمصارف خ

 .بودن بر روی حشرات نیز بسیار مؤثر است

 غیر رسمی بودن واردات قرص برنج* 

ین قرص رسمی نیست و عرضه و فروش با وجود اینکه واردات ا: شود، اظهار کرد وی با انتقاد از اینکه قرص برنج در کشور تولید نمی

صورت غیر مجاز و قاچاق وارد کشور  سفانه بهٔ  های سراسر کشور ممنوع اعالم شده است، اما متا فروشی ها و سم  آن در تمام داروخانه

 .شود می

با : د، بیان کردشو گیری محسوب می های پیش کید بر اینکه محدود ساختن دسترسی به ابزار خودکشی یکی از راهٔ  بیابانی با تا

توجه به اینکه در کشور ایران قرص برنج یک ابزار آسان و در دسترس است، بنابراین باید آموزش در مورد استفاده از قرص گیاهی 

 .صورت بگیرد ها در مورد خطرات بالقوه سم برنج  فروشی ها و سم رسانی به صنف عطاری جهت مصارف خانگی، اطالع

 مینیومآوری سم فسفید آلو جمع* 

ای و اداره صنعت،  وی با بیان اینکه در این زمینه بازدید مشترک با حضور کارشناسان جهاد کشاورزی، بهداشت محیط و حرفه

در طول بازدید از تمام : است، گفت  ها با محوریت بحث آموزش در دستور کار قرار گرفته ها و عطاری فروشی معدن و تجارت از سم

 .آوری شد ان چالوس مقادیری از سم فسفید آلومینیوم نیز جمعهای سطح شهرست فروشی سم

های گیاهی  خطر بودن قرص ای شبکه بهداشت و درمان چالوس در پایان غیر شیمیایی و بی کارشناس ارشد بهداشت محیط و حرفه

از تولید و عرضه قرص برنج و نداشتن ضرر و زیان برای انسان، عدم بوگیری برنج و جلوگیری : را از جمله مزایای آن دانست و گفت

است که زمینه حمایت از تولیدکنندگان محصوالت گیاهی ضد حشره برنج و   حذف این محصول خطرناک در کشور از جمله دالیلی

 .طلبد حبوبات را می

 تولید محصول ضد بید گیاهی در کشور* 

ن اینکه برای نخستین بار در کشور این محصول مسؤول نمایندگی محصول ضد بید گیاهی برنج و حبوبات در مازندران با بیا

 .این محصول خاصیت دور کنندگی و فلج کنندگی برای شپشک برنج و بید حبوبات دارد: خطر تولید شده است، به فارس گفت بی

نیز قرار  شناسی کندلوس یید مرکز تحقیقات گیاهٔ  ایوب طاهایی با اشاره به اینکه محصول ضد بید گیاهی برنج و حبوبات مورد تا

 .خطر است غیر شیمیایی و بی( آلومینیوم فسفید)این محصول کامالً گیاهی بوده و برخالف سیر و قرص برنج : گرفته است، افزود

عنوان یک  ها بوده که به حاوی ترکیبی خطرناک از فسفید( آلومینیم فسفید)به اینکه قرص برنج   با توجه: نشان کرد وی خاطر

شود، بنابراین این محصول برای انسان خطرناک است  زدگی برنج و حبوبات استفاده می ی از آلودگی و آفتکش برای جلوگیر حشره

 .انگاری کوچک گاز متصاعد شده از آن ممکن است سبب مرگ انسان نیز شود سهل  و با یک

 تولید محصول بر پایه گیاهان دارویی* 

در مازندران جلوگیری از تولید و عرضه این محصول خطرناک در کشور، مسؤول نمایندگی محصول ضد بید گیاهی برنج و حبوبات 

ها را از  زدگی برنج و حبوبات به خانواده تولید محصول بر پایه گیاهان دارویی و از بین بردن ضررهای مالی حاصل از بید و شپشک

شود که بر روی الرو، کرم و شپشک  یه میای ته شده این محصول از گیاه خشک: اهداف اصلی تولید محصول گیاهی برشمرد و افزود

 .ثیر مخربی داردٔ  تا



 
راهبردی کشاورزی و آبمرکز ملی مطالعات   

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

 

17۶ 
 

 سال پس از باز شدن بسته قابلیت مصرف تا یک* 

متر حاوی  سانتی 1*7ای کوچک به ابعاد  این محصول در کیسه: وی در مورد محصول ضد بید گیاهی برنج و حبوبات اظهار کرد

 .شپشک برنج و حبوبات تهیه شده است درصد گیاهی است و برای از بین بردن بید و 922مواد 

این محصول تا : بسته از این محصول را استفاده کرد، گفت توان یک کیلوگرم برنج یا حبوبات می 12ازای هر  طاهایی با اعالم اینکه به

ضه دست مشتری در ظروف طلقی کوچک عر یکسال پس از باز شدن بسته قابل مصرف بوده و جهت حفظ خواص آن تا رسیدن به

 .شود می

 نفر در سال با قرص برنج 233مرگ * 

فسفید )نفر بر اثر استفاده از قرص برنج  122به گزارش فارس، با توجه به آمار رسمی سازمان پزشکی قانونی ساالنه بیش از 

این محصول خطرناک های گیاهی باید واردات و تولید  دهند بنابراین با تولید و حمایت از قرص جان خود را از دست می( آلومینیم

 .را در کشور حذف کرد

 حذف تولید و واردات قرص برنج در کشور* 

ها ممنوع بوده و عامالن این امر مجازات  فروشی ها و سم اگرچه در حال حاضر خرید، فروش، توزیع و ارائه قرص برنج در عطاری

ساز شده است که ضرورت  شدت در کشور مشکل بههای عمومی  رسانی دلیل عدم آگاهی و اطالع شوند، اما در حال حاضر به می

 .رفت از این معضل خطرناک امری بدیهی است های برون راه

 برخورد جدی با فروشندگان غیر مجاز* 

های مسؤول وارد عمل شده و برخورد  رسد در این زمینه باید دستگاه نظر می و سخن آخر اینکه با افزایش روند مرگ با قرص برنج به

عمل آورده و از سکوت در مقابل مشاهده تخلف در زمینه فروش قرص برنج به افراد  ها به شندگان غیر مجاز این قرصجدی با فرو

بدون مجوز پرهیز کنند تا شاهد مسمومیت با این قرص و ایجاد انگیزه خودکشی در جوانانی که به مشکالتی هرچند کوچک 

دن تهیه این قرص از جان شیرین خود بگذرند و با خاتمه دادن به زندگی و الوصول بو دلیل در دسترس بودن و سهل برخورده و به

 .های خویش برجای بگذارند سف و سرخوردگی برای خانوادهٔ  جوانی خویش داغی ابدی را همراه با پشیمانی و تا

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http92112191222115 
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 گل و گیاهان صنعتی
 خبرنگاران جوان – 13۶۱شهریور  17: تاریخ

  تیزی تیغ کاکتوسهای وارداتی در دستان تولید کنندگان داخلیتیزی تیغ کاکتوسهای وارداتی در دستان تولید کنندگان داخلی
 .واردات کاکتوس بالیی ناگهانی بر سر بازار گل و گیاه شده که تولیدات داخلی را دستخوش نامالیمات کرده است

قاچاق انواع گیاه کاکتوس از ترکیه ،عراق و  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروه صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار به گزارش 

داخل کشور به راحتی امکان پذیر است با مشکل مواجه کرده، همچنین  کشورهای جنوب شرق آسیا، تولید این گیاه را که در

واردات رسمی کاکتوس به دلیل قرار گرفتن در فهرست قاچاق گیاهی به هیچ وجه امکان پذیر نیست ،اما این روزها نوع وارداتی آن 

 در ویترین برخی گل فروشی ها خود نمایی می کند

اقتصادی باشگاه  گروه صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگارنباتات کشور در گفتگو با محمد علی باغستانی رییس سازمان حفظ 

کشور  99ور چین و سازمان حفظ نباتات واردات برخی محصوالت کشاورزی و انواع گل و گیاه از کش: گفت  خبرنگاران جوان

 .همجوار آن را به دلیل احتمال انتشار آلودگی منع کرده است

این سخت گیری را در مورد برخی گیاهان زینتی : وی با بیان اینکه واردات تمامی محصوالت کشاورزی را ممنوع نکرده ایم ، افزود

س از ورود به عرصه ، صدمات جبران ناپذیری به کشور مانند کاکتوس ها اعمال کردیم ، چراکه در صورت آلوده بودن این گیاهان پ

 . وارد خواهد کرد ،همچنین برخی محصوالت کشاورزی مانند پنبه با قابلیت ضد عفونی را می توان وارد کرد

بعضی از کشورهای صادرکننده محصوالت : باغستانی با اشاره به شناسایی کشورهای رعایت کننده اصول قرنطینه، ادامه داد 

ورزی و گل و گیاه به کشور ما گواهی بهداشت ارائه کرده و محموله هایشان را فاقد هر گونه بیماری و آفت می دانند، اما کشا

 .ماموران قرنطینه در صورت مشاهده موارد مشکوک از ورود آن محموله به داخل کشور جلوگیری می کنند

ا به کشورهای مبدا برگشت و به سازمان حفظ نباتات آن کشور محموله های آلوده ر: رییس سازمان حفظ نباتات کشور افزود 

 .واردات را از آن کشور قطع خواهیم کرد8 اخطار داده و در صورت تکرار تخلفات

 تولید گل وگیاه ایران درجهان 10رتبه 

اقتصادی  گروه صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار غالم حسین سلطان محمدی رییس اتحادیه گل و گیاه استان تهران در گفتگو با

ایران شرایط جغرافیایی مناسبی برای کشت گل و گیاه دارد ، اما با وجود این موقعیت استثنایی : گفت  باشگاه خبرنگاران جوان

،گل ارکیده ، بامبو و به تازگی انواع کاکتوس از کشورهای آسیای میانه ،تایلند ،چین ،مالزی ،ترکیه انواع گیاهان از جمله بونسای 

وی با اشاره به اینکه واردات این گیاهان در آینده مشکالت زیادی را برای تولیدکنندگان گل و گیاه .وعراق وارد کشور می شود

یاهان بدون ارزیابی و بررسی قرنطینه ای به کشور ، احتمال آلودگی و بیماری واردات قاچاق این گ: داخلی به وجود می آورد ،افزود

در خصوص واردات این  11وزارت جهاد کشاورزی در اردیبهشت : سلطان محمدی عنوان کرد .در گیاهان داخلی را افزایش می دهد

رویه و بدون مجوز انواع گیاهان به کشور  محصوالت چندین جلسه در دفتر گل و گیاه برگزار و مصوبه ای را در مورد واردات بی

 .تائید کرد ، اما با تمام قوانین سخت گیرانه شاهد واردات بی رویه و بیکاری قشری از اقشار جامعه هستیم

سال گذشته واردات گل و  32در : اظهار داشت 8را بین کشورهای دنیا داریم 97وی با بیان اینکه در زمینه تولید گل و گیاه مقام 

 .هزار خانواده امرار معاش می کردند 922اه به کشورنداشتیم و با تولید انواع گل وگیاه در کشور گی

صدورمجوزهای غیرضروری برخی مسئولین یکی از مشکالت اساسی در این بخش محسوب می شود ، به : سلطان محمدی گفت

هزار گل و  122صفر جلوی رقم واردات  3با قراردادن  هزار گیاه داده شده، ولی وارد کنندگان 1عنوان مثال صدور مجوز واردات 

برخی از گیاهان به صورت قاچاق در : وی با بیان اینکه نیازی به واردات گل و گیاه در کشور نداریم ،افزود.گیاه وارد کشور می کنند
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ه تولید کافی در کشور و نبود نیاز به همراه مسافر یا توسط کانتینر از ترکیه و عراق و برخی دیگر مانند گل ارکیده باتوج8داخل بار

درصد گل و گیاه وارد شده  12رییس اتحادیه گل و گیاه استان تهران با اشاره به اینکه نهاده و پیاز .واردات آن وارد کشور می شوند

تولید شده که با  میلیون شاخه گل و گیاه در کشور 222میلیارد و  3در سال گذشته : ادامه داد8، در کشور تولید و تکثیرمی شود

 . برابر نیاز کشور رسیده است 2توجه به این میزان تولید ،واردات این محصول به 

بسیاری از قاچاقچیان گل و گیاه با ادعای : سلطان محمدی با بیان اینکه واردات با مجوز موجب رشد قاچاق گیاهان شده ، گفت 

نند کاکتوس را با اسم دیگری وارد می کنند، همچنین برای دور زدن قانون داشتن مجوز واردات ،بسیاری از اقالم ممنوعه گیاهی ما

 .به دلیل ممنوع بودن واردات بونسای ، این گیاه را با نام فیکوس وارد کشور می کنند

/news/fa/ir.yjc.www//:http1715793D%/5%DB%AA%5%C 
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 گندم

 فارس - ۶۱/۶۹/1۹:  تاریخ

/ / دهنددهند  های دولتی منابعی به کشاورزی نمیهای دولتی منابعی به کشاورزی نمی    بانکبانک  //کارانکاران  ضعف بازرگانی دولتی در پرداخت مطالبات گندمضعف بازرگانی دولتی در پرداخت مطالبات گندم

  درصد پول را گرفتنددرصد پول را گرفتند  7۰7۰تا تا   ۰۰کاران مناطق سردسیر کاران مناطق سردسیر   گندمگندم
شان را به بخش  درصد منابع 31های دولتی باید طبق قانون  علیرغم آنکه بانک: نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت 

هزار میلیارد  2کشاورزی اختصاص دهند، این کار را نکرده و نگاهها به بانک کشاورزی است که قرار است هفته آینده با فروش 

 . کاران را بدهند تومان اوراق مشارکت بخشی از پول گندم

، در پاسخ به اینکه کمیسیون کشاورزی چه پیگیری برای خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  جالل محمودزاده در گفت

تی در این زمینه خوب متأسفانه شرکت بازرگانی دول: کاران پس از سه ماه انجام داده است، اظهار داشت پرداخت مطالبات گندم

عمل نکرده و از طرفی دولت و سازمان برنامه و بودجه نیز مبلغ مورد نیاز برای پرداخت خرید تضمینی گندم به کشاورزان را 

: وی به جلسه هفته گذشته اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس با مدیرعامل بانک کشاورزی اشاره کرد و گفت.اختصاص نداده است

ه میزبان اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی در مجلس بودیم و بانک کشاورزی پس از طرح و دوشنبه هفته گذشت

( اسناد خزانه اسالمی و اوراق سلف موازی)هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت  2بررسی مشکالت، قول مساعد داد تا از طریق فروش 

 .کاران پرداخت شود بخشی از مطالبات گندم

هزار میلیارد تومان و تکلیف مابقی معوقات چه  2هزار میلیارد تومان است، نه  5کاران  ارس پرسید بدهی دولت به گندمخبرنگار ف

ریزی نیز قول مساعد داده که تا  سازمان مدیریت و برنامهشود که نماینده مردم مهاباد در مجلس این گونه پاسخ داد که  می

 .ردازدآخر شهریور ماه الباقی مبلغ را نیز بپ

و رأی آوردن آن در  11محمودزاده به این نکته هم اشاره کرد که در عین حال دولت منتظر تصویب قانونی متمم بودجه سال 

 .گیرد هفته پیش مجلس به آن رأی داد و از نظر قانونی بودجه مورد نیاز در اختیار دولت قرار میمجلس بود که 

ها برنامه ندارد، چرا  به گفته نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی، مشکل دیگر آنجاست که دولت در پرداختی

کشاورزان مناطق سردسیر که اند، بیشتر پرداخت شده، اما  که پول گندم کشاورزان مناطق گرمسیر که ابتدا گندم را تحویل داده

 .اند درصد مبلغ گندم خود را دریافت کرده 10تا  0نها کنند، ت دیرتر محصول را برداشت می

بدتر آنکه کشاورزان مناطق سردسیری هنوز پول گندم را دریافت نکرده، باید قبل از شروع بارندگی و سرما محصول : وی اضافه کرد

 .خود را بکارند و اکنون با مشکل خرید بذر و نهاده مواجه هستند

هایی مانند صادرات، ملی و تجارت  طبق قانون باید بانک: های دولتی، گفت ا انتقاد از عملکرد بانکنماینده مردم مهاباد در مجلس ب

 .شان را به بخش کشاورزی اختصاص دهند، اما به این قانون عمل نکرده و فقط نگاهمان به بانک کشاورزی است درصد از منابع 31
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 گندم
 آیانا - 13۶۱شهریور  21: تاریخ

  درصد سطح زیر کشت گندم کاهش می یابددرصد سطح زیر کشت گندم کاهش می یابد  00ساالنه ساالنه / / میلیون تن گندم در سال زراعی آیندهمیلیون تن گندم در سال زراعی آینده  7878پیش بینی تولید پیش بینی تولید 
میلیون تن گندم در کشور  94تا  9281بینی می شود در سال زراعی جدید پیش : مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی گفت

 .تولید شود

میلیون تن گندم  14تا  10.0پیش بینی می شود در سال زراعی جدید : مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی گفت

 . در کشور تولید شود

از اواسط دهه سوم شهریور آغاز شده  11-11به گزارش ایانا، اسماعیل اسفندیاری پور با اشاره به اینکه کشت گندم در سال زراعی 

 .رقم گندم آبی و دیم در کشور تهیه و توزیع آن نیز ازدو هفته پیش شروع شده است 11هزار تن بذر شامل  452: است، افزود

دم نیز تامین شده است و به اندازه کافی در اختیار گندمکاران قرار می گیرد و در زمینه تامین کود مورد نیاز کشت گن: وی گفت

: مجری طرح کشت گندم در وزارت جهاد کشاورزی از کاهش سطح زیر کشت گندم خبر داد و افزود.کود اوره نیز کمبودی نداریم

سطح زیر کشت گندم کاهش و به کشت دانه روغنی کلزا  درصد 1تا  181به منظور پایداری تولید و مصرف بهینه آب ساالنه 

هزار هکتار از اراضی آبی و دیم به کشت گندم  122میلیون و  1در سال زراعی جدید : اسفندیاری پور گفت.اختصاص می یابد

 .هزار هکتار آن گندم آبی است 12میلیون و  3اختصاص دارد که 

این تسهیالت برای : عه مکانیزاسیون در بخش زراعت گندم خبر داد و افزودوی همچنین از اختصاص سه خط اعتباری برای توس

 .خرید تراکتور، ماشین های برداشت و انواع کارنده های بذر اختصاص می یابد

حدود هشت هزار نفر کارشناس در مراکز خدمات کشاورزی  11-11در سال زراعی :مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی گفت

 . روش مدیریت کشت در مزارع فعال هستندبرای نظارت در 

وزارت جهاد کشاورزی قیمتی را مناسب با شرایط : اسفندیاری پور درباره قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدید افزود

الم بازار داخل کشور بطوری که حقوق کشاورزان رعایت شود به شورای عالی اقتصاد پیشنهاد کرده است که به زودی تصویب و اع

 . خواهد شد
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 گندم
 آیانا - 13۶۱شهریور  2۶: تاریخ

ترین درنگ جایز ترین درنگ جایز   کوچککوچکهای تحقیقی به مزارع، های تحقیقی به مزارع،   در انتقال یافتهدر انتقال یافته/ / تن گندم در هکتار در برخی مناطقتن گندم در هکتار در برخی مناطق  7272برداشت برداشت 

  نیستنیست
 .وری گندم در سال جاری خبر داد کاران از افزایش بهره نماینده بخش خصوصی گندم

 .وری گندم در سال جاری خبر داد کاران از افزایش بهره نماینده بخش خصوصی گندم

ریزی برای  کشاورزی مبنی بر برنامههای معاون زراعت وزارت جهاد  رئیس بنیاد ملی توانمندسازی گندم امروز در واکنش به صحبت

تنها به تولید هفت تنی گندم در  اکنون نه: افزایش هفت تنی گندم داخلی به خبرنگار ایانا که در سالن حجام حضور دارد، گفت

 .اند تن در هکتار برداشت کرده 93ایم، بلکه برخی مزارع گندم آبی بیش از  هکتار دست پیدا کرده

اگر : ترین اهداف بنیاد ملی توانمندسازی گندم افزایش تولید در کشور است، افزود ره به اینکه یکی از بزرگمحمدی با اشا علی خان

بتوان دانش آبیاری و توان فنی و علمی کشاورز را ارتقاء داد، مطمئناً سطح برداشت از این مقدار نیز بیشتر خواهد بود؛ بنابراین باید 

 .هایشان در مزارع دیگر تشویق کرد و انتقال یافتهکشاورزان پیشرو را نسبت به ترویج 

متأسفانه اگرچه تولید ارقام : دهد، خاطرنشان کرد وی درباره ارقام جدیدی که سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ارائه می

رسد بیشتر کشاورزان با  ظر مین رسد؛ بنابراین به شود، اما نتایج آنها به دست کشاورزان نمی جدید در بطن خبرها بسیار عنوان می

به عبارتی برای آنها تغذیه مناسب و مدیریت . کنند های علمی خود به نتایج مطلوب دست پیدا می های تجربی و اندوخته یافته

 .توانمند بیشتر از تحقیقات مثمر ثمر بوده است

منطقی است که آن نیز با افزایش تولید قابل دسترس  تواند کشاورز را قانع نگه دارد، سود محمدی، تنها چیزی که می به اعتقاد خان

ای پوشش دهد که عالوه بر  گونه رود که سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ارقام جدید را به خواهد بود؛ بنابراین انتظار می

 .های تولید و مصرف کمتر آب در ارتقاء تولید نیز مؤثر باشد کاهش هزینه

شود مربوط به چندین سال گذشته است؛ در حالی که ماهیت پژوهش در  رهایی که در مزارع استفاده میبه گفته وی، اکنون بذ

این امر . ترین درنگی کرد ها از بخش تحقیق به بستر مزرعه کوچک شود، یعنی نباید در انتقال یافته هنگام بودن آن خالصه می به

 !/شود، مگر با خصوصی شدن تحقیقات محقق نمی
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 گندم
 آیانا - 13۶۱شهریور  21: تاریخ

  روز ذخیره گندم با عاملیت بانک کشاورزیروز ذخیره گندم با عاملیت بانک کشاورزی  166166
کشاورزان، امسال برای نخستین بار پس از پیروزی انقالب اسالمی با عاملیت بانک کشاورزی در پروژه خرید تضمینی گندم مازاد 

 .روز کافی است 722ای افزایش یافته و برای  سابقه طور بی موجودی ذخایر این محصول استراتژیک در کشور به

 با عاملیت بانک کشاورزی در پروژه خرید تضمینی گندم مازاد کشاورزان، امسال برای نخستین بار پس از پیروزی

روز  033ای افزایش یافته و برای  سابقه طور بی انقالب اسالمی موجودی ذخایر این محصول استراتژیک در کشور به

 .کافی است

میلیون تن گندم  9984به گزارش ایانا از روابط عمومی بانک کشاورزی، با استفاده از سامانه الکترونیکی بانک کشاورزی تا این تاریخ 

بیش از  هزار میلیارد ریال خریداری شده و ذخایر گندم کشوردر سیلوها  941هزار محموله به ارزش  721در قالب یک میلیون و 

 .میلیون تن اعالم شده است   94

هزار میلیارد ریال را پرداخت  72بیش از نیمی از مطالبات کشاورزان بالغ بر   بر اساس این گزارش ، بانک کشاورزی تا این تاریخ

   .تسویه الباقی بدهی، هماهنگی های الزم با دولت انجام شده استکرده است و برای 

شایان ذکر است رسیدن به خودکفایی در زمینه تولید گندم یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی و از جمله دست آوردهای دولت تدبیر و 

 .امید است که با عاملیت بانک کشاورزی و تالش گندمکاران کشور محقق شده است
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 گندم
 خبرنگاران جوان - 13۶۱شهریور  21: تاریخ

  آفت گندم تهدیدی برای کشاورزانآفت گندم تهدیدی برای کشاورزان
برای همیشه مهمان آن مزرعه خواهد ماند از این رو هر آفتی که به یک منطقه ای وارد شود : رئیس سازمان حفظ نباتات گفت

 .ریشه کنی آفات معنا ندارد

باشگاه خبرنگاران اقتصادی گروه  صنعت، تجارت و کشاورزیمحمد باغستانی رئیس سازمان حفظ نباتات در گفتگو با خبرنگار 

میلیون هکتار مبارزه با آفت سن گندم  3سازمان حفظ نباتات در : با اشاره به مبارزه با آفت سن گندم در مزارع اظهار داشت جوان،

 .داشته که با توجه به عملکرد مناسب مبارزه با این آفت، امسال خسارت سن زدگی به زیر نیم درصد خواهد رسید را 

ها در برنامه  آفت، علف های هرز و بیماری 22الی  32دامنه وسیع : دیگر تهدیدکننده مزارع گندم گفتوی در خصوص آفات 

 422هزار هکتار مبارزه با علف های هرز، 422میلیون و  2مدیریت مبارزه با آفات سازمان حفظ نباتات است از این رو امسال در 

 .هزار هکتار مبارزه با دیگر آفات را داشتیم 422با سن و  میلیون هکتار مبارزه 3هزار هکتار مبارزه با بیماری،

حمایت های ترویجی، تخصصی و در برخی موارد مالی براین امر : باغستانی با بیان اینکه آفت سن یک آفت همگانی است، بیان کرد

 .صورت می گیرد اما باید گفت که هزینه مالی مبارزه با این آفت بر عهده خود کشاورزان است

هر آفتی که : س سازمان حفظ نباتات در پاسخ به این سوال که برنامه ای برای ریشه کن شدن آفت سن وجود دارد، تصریح کردرئی

به یک منطقه ای وارد شود برای همیشه مهمان آن مزرعه خواهد ماند از این رو می توان گفت که ریشه کنی آفات معنا ندارد و 

 .تنها باید آن را مدیریت نماییم
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 گندم
 خبرنگاران جوان - 13۶۱شهریور  23: تاریخ

  میلیون تن می رسدمیلیون تن می رسد  7878تولید گندم به تولید گندم به 
 .میلیون تن برسد 94الی  9281تولید گندم به در سال زراعی جدید پیش بینی می شود که : مجری طرح گندم گفت

 اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،گروه  صنعت، تجارت و کشاورزی اسماعیل اسفندیار پور مجری طرح گندم در گفتگو با خبرنگار

هزار هکتار اراضی آبی  122میلیون و  1در سال زراعی جدید : اظهار داشت 11-11در خصوص وضعیت کشت گندم در سال زراعی 

توزیع : وی با بیان اینکه توزیع بذر مورد نیاز کشاورزان از دو هفته گذشته آغاز شده، گفت.و دیم به کشت گندم اختصاص دارد

 94الی  9281ی و دیم آغاز شده و از این رو پیش بینی می شود که در سال زراعی جدید رقم گندم آب 11هزارتن بذر شامل  452

درصد سطح زیر کشت گندم به منظور پایداری تولید و  1الی  181ساالنه : اسفندیار پور ادامه داد.میلیون تن گندم تولید شود

در خصوص نرخ خرید تضمینی گندم در سال مجری طرح گندم .مصرف بهینه آب به کشت دانه های روغنی اختصاص می یابد

وزارت جهاد کشاورزی قیمت خرید تضمینی محصول در سال زراعی جاری را با در نظر گرفتن هزینه های : زراعی جدید اظهار کرد

 .تمام شده و سود کشاورزان به شورای اقتصاد پیشنهاد داده که به زودی تصویب و اعالم خواهد شد
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 گوجه فرنگی
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 گوشت قرمز

 خبرنگاران جوان - 13۶۱شهریور  17: تاریخ

  وضعیت بازار گوشت در آستانه عید قربانوضعیت بازار گوشت در آستانه عید قربان
هزار تومان به مصرف کننده  24هزار تومان به مغازه دار و  29هر کیلو شقه بدون دنبه : گوسفندی گفت رئیس اتحادیه گوشت

اقتصادی گروه  صنعت، تجارت و کشاورزی علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفتگو با خبرنگار.عرضه می شود

نرخ : با بیان اینکه در دوهفته اخیر قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی هزار تومان افزایش یافته، اظهار داشت باشگاه خبرنگاران،

 .گوشت گوسفندی به نسبت هفته گذشته تغییری نداشته و به ثبات رسیده است

هزار تومان به مصرف کننده  24الی  22هزار تومان به مغازه دار و  29الی  22به در حال حاضر هر کیلو شقه بدون دن: وی افزود

با جلوگیری نسبی خروج دام از مرزها تا حدودی عرضه افزایش یافته که همین امر ثبات قیمت را : ملکی ادامه داد.عرضه می شود

برخی سودجویان : تانه عید قربان بیان کردرئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در خصوص وضعیت دام در آس.به همراه داشته است

درآستانه عید قربان اقدام به ذخیره دام زنده می کنند از این رو باید منتظر ماند و دید که اوایل هفته آینده وضعیت به کدام سمت 

 .و سو پیش می رود

/snew/fa/ir.yjc.www//:http1779221D%/1% 
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 گوشت قرمز
 خبرنگاران جوان - 13۶۱شهریور  22: تاریخ

  هزار راس دام در میادینهزار راس دام در میادین  0606عرضه عرضه / / ثبات قیمت گوشت در بازارثبات قیمت گوشت در بازار
هزار راس دام ویژه عید قربان برای عرضه در میادین در نظر گرفته  12طبق روال همه ساله : رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی گفت

 .و نگرانی خاصی در این زمینه وجود ندارد شده

اقتصادی باشگاه خبرنگاران  گروهصنعت، تجارت و کشاورزی  علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفتگو با خبرنگار

در حال حاضر هر کیلو شقه : اینکه قیمت گوشت گوسفندی نسبت به ده روز گذشته تغییری نداشته، اظهار داشتبا بیان  جوان،

 .هزار تومان به مشتری عرضه می شود 21تا  24هزار تومان به مغازه دار و  29تا  22بدون دنبه 

عرضه دام : ضه در میادین در نظر گرفته شده، گفتهزار راس دام ویژه عید قربان برای عر 12وی با بیان اینکه طبق روال همه ساله 

 .به میزان کافی در میادین صورت گرفته است و نگرانی در این زمینه وجود ندارد

 .هزار تومان اعالم کرد 94الی  92ملکی نرخ فروش هر کیلو دام زنده در میادین را 

در این جایگاه ها  گانه تهران مراکز عرضه بهداشتی دام آماده شده که  33در مناطق : رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی ادامه داد

 .مسئوالن دامپزشکی بررسی های الزم از دام را قبل از ذبح و بعد از کشتار به عمل می آورند

به شهروندان توصیه می کنیم از جایگاه های عرضه دام که : ردوی با تاکید و توصیه به مردم در خصوص خرید دام زنده تصریح ک

 .مسئوالن دامپزشکی بر آن نظارت دارند، خریداری نمایند

5%D%/1771142/news/fa/ir.yjc.www//:http 
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 گوشت مرغ

 خبرنگاران جوان - 13۶۱شهریور  21: تاریخ

  مرغ ارزان می شودمرغ ارزان می شود
 .پیش بینی می شود که نرخ مرغ در تعطیلی پیش رو کاهش یابد: رئیس اتحادیه پرنده و ماهی گفت

اقتصادی باشگاه خبرنگاران گروه صنعت، تجارت و کشاورزی  مهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در گفتگو با خبرنگار

تومان و مرغ آماده  322هزار و  1امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری : ، در خصوص وضعیت قیمت مرغ اظهار داشتجوان

 .تومان است 722هزار و  7به طبخ برای مصرف کننده در مراکز خرده فروشی 

 .تومان در هر کیلو در نوسان است 322الی  922در یک ماه اخیر نرخ مرغ در بازار با افزایش قیمت : وی افزود

احتمال کاهش قیمت مرغ در تعطیلی پیش رو : یوسف خانی در خصوص پیش بینی وضعیت قیمت مرغ در آستانه عید قربان گفت

 7اه به سبب افزایش عرضه و کاهش تقاضا نرخ مرغ به مرز در ابتدای مهرم: رئیس اتحادیه پرنده و ماهی تصریح کرد.وجود دارد

 .تومان خواهد رسید 222هزار و 

5D1%51%D%/1771412/news/fa/ir.yjc.www//:http 
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 گوشت مرغ
 فودپرس 13۶5شهریور ماه  23سه شنبه 

  بازار شکر متعادل شدبازار شکر متعادل شد/ / فروشی مرغ به ما ربطی نداردفروشی مرغ به ما ربطی ندارد  گرانگران
های گذشته برخی محصوالت اساسی کشاورزی مانند گوشت قرمز، مرغ، شکر و برنج بازار پر  در شرایطی که طی ماه <مواد غذایی

ها و  فروشی مرغ در خرده گران فروشی یک محصول مانند گوشت: اند، وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد نوسان و گرانی را تجربه کرده

 .های سطح شهر به وزارت جهاد کشاورزی ارتباطی ندارد و این وزارتخانه تا مراکز عمده فروشی موظف به پاسخگویی است مغازه

در زمینه گوشت مرغ باید دید قیمت آن در مراکز عمده فروشی مانند میدان بهمن تهران چقدر است که : اظهار کرد محمود حجتی

تومان متفاومت است و این محصول که با این قیمت در  1122تا حدود  1122های رسیده، از کیلویی  آخرین گزارشبر اساس 

تومان در بازار خرده فروشی به دست مصرف کنندگان  7122شود نباید بیشتر از کیلویی  مراکز عمده فروشی خرید و فروش می

شود که باید دید مسئول کنترل و نظارت  های سطح شهر فروخته می ازهتر از این قیمت در مغ اگر گران: وی تصریح کرد.برسد

 .کیست و به وزارت جهاد کشاورزی ارتباطی ندارد

حجتی با تاکید بر اینکه وزارت جهاد کشاورزی برای تنظیم بازار محصوالت مختلف از جمله گوشت مرغ تا مراکز عمده فروشی 

تومان رسید  7222فروشی مانند میدان بهمن به بیشتر از کیلویی  غ در مراکز عمدهاگر روزی قیمت گوشت مر: وظیفه دارد، افزود

های  فروشی مرغ گران شد، دستگاه وزارت جهاد کشاورزی موظف به پاسخگویی است اما اگر این اتفاق نیفتاد و در مراکز عمده

 .نظارتی باید پاسخگو باشند

گیرد هیچ  با توجه به اینکه تامین آن عمدتا از محل تامین داخلی صورت میبازار گوشت قرمز : وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد

اکنون بازار این  گرچه در گذشته قیمت شکر با نوساناتی مواجه شد اما هم: وی درباره بازار شکر نیز عنوان کرد.مشکلی ندارد

 .اند نه بازار داخلی کردههای قند و شکر تولید خود را آغاز و روا محصول متعادل شده و تعدادی از کارخانه

1a9947121ef1e129ab7=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http 
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 ماشین آالت

 فودپرس 13۶5شهریور ماه  17چهار شنبه 

  حمایت بانک کشاورزی صورت گرفته استحمایت بانک کشاورزی صورت گرفته استتحول شگفت بخش مکانیزاسیون در اثر تالش و تحول شگفت بخش مکانیزاسیون در اثر تالش و 
پیشرفت های : مهندس محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی درجلسه مجمع عمومی ساالنه بانک کشاورزی گفت <کشاورزی

بخش کشاورزی به ویژه تحول شگفت بخش مکانیزاسیون که در سه سال اخیر به وجود آمده و درطول تاریخ کشاورزی ایران بی 

 .اثر تالش، حمایت و خدمات بانک کشاورزی رخ داده استسابقه بوده ، در 

در جمع اعضای مجمع عمومی بانک کشاورزی با بیان این که  به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی، مهندس حجتی روز گذشته

پورمحمدی و منابع بانک کشاورزی عمدتا پشتیبان بخش کشاورزی است، از حمایت ویژه و تالش مجدانه دکتر طیب نیا ، دکتر 

 .اعضای مجمع برای افزایش سرمایه بانک کشاورزی قدردانی کرد

وی همچنین از بانک کشاورزی برای تالش و عملکرد مثبتی که باوجود شرایط سخت و محدودیت ها به انجام رسانده است تشکر 

-وط به تشکیل مثلث کشاورزبر اساس این گزارش، مهندس حجتی پیشرفت بی سابقه بخش مکانیزاسیون کشاورزی را مرب.کرد

وجود زبان مشترک بین بانک کشاورزی و کشاورزان : وی افزود. آغاز شد  9213بانک کشاورزی دانست که در اواخر سال -کارخانه

و پراکنش گسترده شعب این بانک موجب شد تا اعتباراتی چون اعتبار صندوق توسعه ملی به نحواحسن در اختیار کشاورزان قرار 

با استفاده از اصالحیه  همچنین خواستار پیگیری برای تهاتر و تبدیل بدهی بانک کشاورزی و افزایش سرمایه این بانک  وی. گیرد

 .قانون بودجه و راهکارهای موجود شد

4f2aec7c5f2e1=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http 
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 متفرقه

 آیانا - 13۶۱شهریور  21: تاریخ

  !!موج کشاورزهراسیموج کشاورزهراسی
 کشاورز نمونه استان قم -احمد قزاآنی 

اعالم آمار در هیچ هرچند . شود های آن، آمارهای ضد و نقیضی است که در این بخش اعالم می ناگوارتر از بحران کنونی آب و چالش

بخشی در کشور ما آنچنان دقیق نیست با این حال چندان تالشی برای بروزرسانی آمارهای متفاوتی که در بخش آب از گذشته 

 .شود گویا توجهی به تغییر و تحوالتی که درچندین سال پیش رخ داده نمی. شود وجود داشته، نمی

اند سهم مصرف آب در بخش  درصد روستانشین بوده 71ایران شهرنشین و درصد جمعیت  31به عنوان نمونه، از زمانی که 

این در حالی است که این حجم جمعیت . شود درصد اعالم می 5درصد و سهم مصرف آب در بخش صنعت و شرب  13کشاورزی 

به عالوه . تنددرصد روستانشین هس 31درصد جمعیت در بخش شهری و  71حاضر  در یک سیر معکوس قرار گرفته چراکه درحال

. درصد است 92درصد و در بخش خوراکی و شرب  32درصد، در بخش صنعت  72اینکه آمار دقیق مصرف آب در بخش کشاورزی 

ها پیش به راه افتاده، تمامی مشکالت بخش آب را ناشی از مصرف در  این در حالی است که موج کشاورز هراسی که از مدت

لیتر آب  92ای معادل تامین  دانیم تامین یک لیتر آب در بخش شرب و صنعت هزینه وبی میدر حالی که به خ. داند کشاورزی می

کنند اما تامین آب مصرفی در بخش  به عالوه اینکه کشاورزان با هر نوع آبی محصوالت غذایی تولید می. در بخش کشاورزی دارد

کند اما آب  شتر نقاط کشور محصوالت غذایی تولید میکشاورز با درصد شوری زیاد در بی. صنعت و شرب برای دولت هزینه دارد

. بر، مورد مصرف قرار گیرد مورد مصرف صنعت اگر شور باشد باید با تصفیه صنعتی و کلرزنی همراه شود و بعد از تصفیه هزینه

آب شرب . شود ا میمتاسفانه این آب پس از مصرف در تمامی مراکز صنعتی بدون بازیافت دوباره از دسترس خارج و در طبیعت ره

این در حالی است که بیشتر مسائل و . سازی آن برای دولت زیاد است و خوراکی نیز به همین صورت است چراکه هزینه تصفیه

دانند؛ بخشی که تامین آب آن نیاز به تاسیسات و صرف  مشکالت بخش آب را مسئوالن از جانب مصرف در بخش کشاورزی می

بسیار دیده . ته نکته مهم در مصرف آب در بخش کشاورزی اهمیت جلوگیری از خروج آب مجازی استالب. های زیاد ندارد هزینه

های جالیزی مانند هندوانه، خربزه، طالبی و  به عنوان نمونه میوه. های کشت محصوالت کشاورزی متناسب نیست شده که سیاست

در این میان اگر صادرات این محصوالت همچون . شود آب و نامساعد از نظر آبی کشت می غالتی همچون برنج در مناطق کم

رود؛ به طوری که  مالحظه میزان زیادی آب مجازی به خارج از کشور می هندوانه را در نظر بگیریم، خواهیم دید که به طور بی

رو نیاز  از این. شود یمیلیارد لیتر آب مجازی به خارج از کشور فرستاده م 12هزار تن هندوانه صادراتی معادل  922ساالنه همراه 

های کشت محصوالت کشاورزی متعادل شود تا هم موج کشاورزهراسی از بین برود و همه مشکالت آبی بر سر  است که سیاست

 ./کشاورزان خراب نشود و هم فکری به حال مشکالت بعدی آب در آینده کنیم
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 متفرقه
 آیانا - 13۶۱شهریور  1۱: تاریخ

  ""برنامه تحقیقات مدیریت خاک و آببرنامه تحقیقات مدیریت خاک و آب""رونمایی از کتاب رونمایی از کتاب / / های روز منابع خاک و آب کشورهای روز منابع خاک و آب کشور  بررسی چالشبررسی چالش
فرمول شماره ثبت  -برند  193هزار و  مورد تقاضای ثبت دریافت شده که سه 911هزار و  تا پایان مردادماه سال جاری، تعداد پنج

 412اند،  فرمول رد شده - برند 711ها کامل شده و در دست ثبت هستند، تعداد  فرمول بررسی -برند  225اند، تعداد  دریافت کرده

 .ها و سه نمونه در مسیر بررسی هستند نمونه در آزمایشگاه

فرمول  -برند  21۲هزار و  بت دریافت شده که سهمورد تقاضای ث 192هزار و  تا پایان مردادماه سال جاری، تعداد پنج

برند  022ها کامل شده و در دست ثبت هستند، تعداد  فرمول بررسی -برند  000اند، تعداد  شماره ثبت دریافت کرده

 .ها و سه نمونه در مسیر بررسی هستند نمونه در آزمایشگاه 403اند،  فرمول رد شده -

ریزی تحقیقات مدیریت پایدار  رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب امروز در گردهمایی ملی برنامهبه گزارش خبرنگار ایانا از کرج، 

منظور شناسایی و  انجام تحقیقات در زمینه مسائل مربوط به خاک و آب به: خاک و آب که در استان البرز برگزار شد، گفت

وری از منابع خاک و آب در زمینه  لمی و اقتصادی بهرههای ع ها و ارزیابی اراضی کشور و بررسی و تعیین روش بندی خاک طبقه

 .گیرد های تحقیقاتی کشور صورت می ها با سایر برنامه تولید محصوالت کشاورزی و هماهنگ کردن این فعالیت

عمیق تاکنون را شناخت منابع خاک، ت 42های ملی در روند توسعه و تکامل این مؤسسه، از دهه  ترین دغدغه کامبیز بازرگان مهم

های حاصلخیزی برای ارقام پرمحصول، مدیریت آب و خاک برای تولید بیشتر، افزایش عملکرد در  شناخت منابع خاک و ارائه توصیه

 .واحد سطح، خودکفایی، تولید پایدار، امنیت غذایی و اقتصاد مقاومتی برشمرد

های ایران، تهیه نخستین نقشه استعداد  اکسال گذشته به تهیه نخستین کتاب خ 11دادهای شاخص مؤسسه طی  وی از برون

بار، اطالعات منابع و  ای برای نخستین های ایران، نخستین راهنمای توصیه کودی محصوالت زراعی، معرفی روش آبیاری قطره خاک

ای ایران، ه های رطوبتی و حرارتی خاک شوئی، نقشه رژیم ، انتشار کتاب نیاز آب(9:312، 222) قابلیت اراضی کشور در مقیاس 

، تهیه نخستین کتاب نیاز آبی محصوالت زراعی و باغی، تحول (9:9، 222،222)های ایران در مقیاس  نقشه منابع و استعداد خاک

ای توصیه کودی، تهیه نخستین  بزرگ در حاصل خیزی و مدیریت کود، ارائه دانش فنی تولید کودهای زیستی، تهیه مدل رایانه

رزی، ادامه برنامه ارائه دانش فنی تولید کودهای زیستی، تدوین برنامه جامع حاصلخیزی خاک و تغذیه های کشاو نتایج پایش خاک

فرمول کودی اشاره  -برند  722هزار و  گیاه برای محصوالت راهبردی زراعی، پایگاه اطالعات منابع خاک کشور و ثبت حدود سه

 -برند  193هزار و  مورد تقاضای ثبت دریافت شده که سه 911هزار و  پنج تا پایان مردادماه سال جاری، تعداد: بازرگان افزود.کرد

 -برند  711ها کامل شده و در دست ثبت هستند، تعداد  فرمول بررسی -برند  225اند، تعداد  فرمول شماره ثبت دریافت کرده

 .ها و سه نمونه در مسیر بررسی هستند نمونه در آزمایشگاه 412اند،  فرمول رد شده

آفرینی کرده و  مؤسسه تحقیقات خاک و آب در مقاطع مختلف متناسب با شرایط و نیازهای کشور نقش: خاطرنشان کرد وی

آفرین و پاسخگو خواهد  پاسخگوی مسائل خاک و آب کشور بوده است، به یاری خداوند و با تالش همکاران پس از این هم نقش

های مهمی همچون کمبود آب، بحران بازده  نابع خاک و آب کشور با چالشم: رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب ادامه داد.ماند

های  ها، آلودگی خاک ، شور شدن خاک(رابطه آب، خاک و گیاه)های مدیریت آب در مزرعه  مصرف آب در بخش کشاورزی، چالش

ی تولید محصوالت کشاورزی، های کشاورزی، روند ثابت و بعضاً حتی نزول ها و محصوالت، کاهش بنیه غذایی خاک کشاورزی، آب

 .رو است تغییر اقلیم، مواد آلی، آینده مبهم منابع خاک و آب و تهدید امنیت غذایی کشور روبه
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تر و الزامات آن بیشتر شده است،  دلیل افزایش سطح دقت و پیچیدگی مسائل پاسخگویی نیز سخت بازرگان با بیان اینکه اکنون به

امروز باید مقدار نیاز، تبعات . گفتیم مصرف فسفر برای کشاورزی خوب است جامعه میسال پیش به  32اگر : تصریح کرد

ای  های محیطی، اثر اقلیم، شیمی حاللیت و رسوب و بیولوژی فسفر را بررسی و در بسته محیطی، تأثیر بر کیفیت، تنش زیست

نفعان، مشارکت  خواهد و تعیین تأثیر بر ذی ها می آوری پاسخ ریزی برای جمع مشخص پاسخ دهیم، تبعاً این نوع پاسخگویی برنامه

 .کند های بیشتر را طلب می آنان و بررسی

های دیروز آن نیست اما تنگناهای ما بیشتر از دیروز  تر از چالش های امروز منابع خاک و آب ایران بزرگ وی با تأکید بر اینکه چالش

ترین مؤسسه تخصصی در حوزه خاک و آب، برای پرداختن به این  بزرگعنوان  مؤسسه تحقیقات خاک و آب به: است، یادآور شد

 .رو است هایی روبه ها با محدودیت چالش

ها در سطح کشور،  های متنوع، شبکه گسترده بخش های مؤسسه به نیروی انسانی خبره و توانمند با تخصص بازرگان از توانمندی

ترین بانک داده منابع  های تحقیقاتی، دسترسی به بزرگ یار خوب در بیشتر بخشها و امکانات بس تجربه و توان انباشته، آزمایشگاه

مؤسسه تحقیقات خاک و آب یک واحد پژوهشی کاربردی با : خاک کشور و انگیزه خدمت صادقانه اشاره کرد و اظهار داشت

 .ها است ها و ارائه پاسخ به چالشترین الزام برای پرداختن  ای مهم ای انسجام برنامه مأموریت مشخص است و در چنین مؤسسه

 .رونمایی شد "برنامه تحقیقات مدیریت خاک و آب"در این گردهمایی از کتاب 

 ./شهریورماه سال جاری برگزار خواهد شد 97تا  91ریزی تحقیقات مدیریت پایدار خاک و آب از تاریخ  گردهمایی ملی برنامه

/news/fa/ir.iana.www//:http24331D%/5% 
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 متفرقه
 آیانا - 13۶۱شهریور  1۹: تاریخ

  ای که ممکن است جهان را نجات دهدای که ممکن است جهان را نجات دهد  میوهمیوه
شرقی آسیا همچنین در قسمت شرقی آفریقا یافت  درختی است که بیشتر در مناطق جنوبی و جنوب( jackfruit)« جک فروت»

. کیلوگرم هستند41های جهان و میوه درختی با بیشینه وزن  بزرگترین میوه های آن سبزرنگ، آبدار و معطر و جزو  میوه. شود می

 .رسد متر می سانتی 12نها به بیش از کیلوگرم و درازای آ95های این درخت به بیش از  وزن معمول میوه

ای تباه که دلیلش  کنند، آینده هایی که آینده انسان را تصویر می اید، فیلم احتماال تا به حال فیلمی آخرالزمانی دیده |الهه حمیدی

های وسیعی  و گستره شده های ویران شکسته، جنگل هایی با نماهای متعدد از شهرهای درهم فیلم. هاست خواهی انسان خطاها و زیاده

آسمان همواره خاکستری . هاست و دیگر فروزان نیست خورد در دوردست از شهرهای مرده، تنها جایی که خورشید به چشم می

 .شود رسد با اندکی ابر، بارانی می نظر می است و به

رسیدن به ساحل و سپس عزیمت به : ذارندگ ها را تنها با در سر داشتن اهدافی بسیار گنگ زیر پا می ها جاده های این فیلم شخصیت

اما در این راه خطرهای بسیاری وجود دارد، . جا باشد سوی جایی که وضع متفاوتی داشته باشد، جایی که امید است کسی آن

د دارد و گاهی آب وجو. تر گرسنگی اند، بیماری و از همه مهم اند و به آدمخواری روی آورده هایی که شرافت را زیر پا گذاشته گروه

هایی گرسنه و درمانده بر رویش جوالن  ای رو به موت که آدم تصاویری از سیاره. غذا نیست و گاهی نه آبی وجود دارد و نه غذایی

جا  پردازی است و هنوز سرنوشت جهان به آن خورد، حاصل تخیل و خیال ها به چشم می اگرچه تصاویری که در این فیلم.دهند می

آینده کره ما بسیار گنگ و پرابهام است، گرمایش زمین و تغییرات . ن تصاویر نشان از ترس آدمی دارندنکشیده است، اما ای

 .هایی شده است وهوایی بزرگترین عاملی است که باعث ایجاد چنین ترس آب

بینی کرد که  ی پیشراحت توان به نمی. بودن آینده مواد غذایی هم شده است وهوایی باعث نامشخص ناگفته پیداست که تغییرات آب

توانیم از گوشت حیوانات تغذیه کنیم، چراکه با گرمایش زمین تعداد حیوانات کاهش خواهد یافت و روزی  سال دیگر ما می تا چند

زمین وجود نداشته باشد، مردم  واقعا اگر روزی برسد که دیگر حیوانی روی کره. خواهد رسید که دیگر حیوانی وجود نداشته باشد

 .است« جک فروت»د خورد؟ به نظر برخی از کارشناسان پاسخ این سوال میوه درخت چه خواهن

 غذای آینده بشر« جک فروت»

شرقی آسیا همچنین در قسمت شرقی آفریقا یافت  درختی است که بیشتر در مناطق جنوبی و جنوب( jackfruit)« جک فروت»

. کیلوگرم هستند41های جهان و میوه درختی با بیشینه وزن  ین میوهبزرگتر های آن سبزرنگ، آبدار و معطر و جزو  میوه. شود می

 .رسد متر می سانتی 12کیلوگرم و درازای آنها به بیش از 95های این درخت به بیش از  وزن معمول میوه

شبیه آناناس و میوه بومی هند و مالزی « جک فروت»میوه . روید این میوه در جنوب و غرب هند، سریالنکا، فیلیپین و بنگالدش می

به خاطر استحکام بسیار آن  از چوب این درخت هم . شود است که در مناطق گرمسیری ازجمله تایلند، اندونزی و پرتغال کشت می

 .شود یدر ساخت اثاث منزل استفاده م

اما این فقط اندازه بزرگ جک فروت نیست که آن را به نامزد مناسبی برای پر کردن شکم مردم جهان تبدیل کرده است، مواد  

تواند در برابر تغییرات آب و هوایی مقاوم باشد، آن را به  که این میوه می مغذی و کالری که در این میوه وجود دارد و این موضوع 

 .نده بشر تبدیل کرده استای مهم در آی میوه

 و تغذیه« جک فروت»
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یک فنجان از این میوه . کالری انرژی دارد 11نصف لیوان آن حدود . سرشار از پروتیین، پتاسیم و ویتامین ب است« جک فروت»

میوه همچنین  این. مورد نیاز بدن در یک روز است« بی»درصد ویتامین  31گرم پتاسیم و شامل  میلی721گرم پروتیین،  3،5دارای 

 گرم 25مورد نیاز بدن در یک روز، یک گرم چربی و « سی»درصد ویتامین  27دارای 

 .کربوهیدرات است

تواند از سرطان جلوگیری و سیستم ایمنی بدن را تقویت کند، همچنین این میوه به هضم  می« جک فروت»مواد مغذی موجود در 

اگرچه عادت دادن مردم به استفاده از این میوه کمی . شود ها می ستخوانکند و موجب کاهش کلسترول و تقویت ا غذا کمک می

 .بر است، اما ممکن است زمان

 «جک فروت»شرایط رشد 

ها بسیار مقاوم است و  به گزارش گاردین، این میوه در برابر آفات و بیماری. کند راحتی رشد می در شرایط مناسب به« جک فروت»

زمانی که بالغ شود، نیاز به مراقبت زیادی « جک فروت»درخت . دهد ی نیز به حیات خود ادامه میدر درجه حرارت باال و خشکسال

سال  کشد تا درخت میوه دهد ولی زمانی که کامال بالغ شد هر سال طول می  اما بین پنج تا هفت. دهد ندارد و به رشد خود ادامه می

 .میوه بدهد 322تا  912تواند بین  می

تواند راه بسیار مناسبی برای مبارزه با ناامنی غذایی در جهان  در مناطقی که امکان رشد آن وجود دارد می «جک فروت»پرورش 

جویی و نجات جهان است، آیا چیزی است که مردم دوست  اما سوال این است که اگرچه این میوه راه مناسبی برای صرفه. باشد

 کنند؟ شان از آن استفاده های غذایی داشته باشند در وعده

 توان خورد را با هر چیزی می« جک فروت»

ها  توان با انواع گوشت مصنوعی که یکی دیگر از نامزدهای غذای انسان را می« جک فروت»بسته به نوع مواد مورد استفاده و ادویه، 

. شود وشت نام برده میاز گوشت مصنوعی یا آنالوگ تحت عنوان فرآورده جایگزین گ. بعد از تباهی کرده زمین است، استفاده کرد

بیشتر . های کیفی نظیر بافت، طعم، مزه و شکل ظاهری شبیه گوشت معمولی است این نوع فرآورده از نظر بعضی ویژگی

شده از مواد غیرگوشتی  عنوان غذاهای تهیه های گوشتی آنالوگ به های آنالوگ حاوی پروتیین گیاهی هستند و فرآورده فرآورده

شان مجبورند  خواران و افرادی هستند که با توجه به وضع سالمت هایی معموال گیاه ری اصلی چنین فرآوردهمشت. شوند شناخته می

عنوان  های غذایی که تحت گرچه این گروه از فرآورده. های غذایی روزانه به حداقل برسانند های گوشتی را در وعده مصرف فرآورده

ای شبیه گوشت واقعی است و از نظر  ظر طعم، شکل ظاهری، بافت و ارزش تغذیهشود از ن جایگزین گوشت به بازار مصرف عرضه می

 .مزه شبیه گوشت مرغ، گاو یا گوسفند، ماهی و دیگر غذاهای دریایی است

این میوه را . تواند به تنهایی جایگزین مناسبی برای گوشت باشد و به اشکال مختلف مصرف شود همچنین می« جک فروت»

در کشورهای هند، . دهند زمینی در روغن تف می ام استفاده کرد، بعضی هم آن را مانند چیپس سیبتوان به صورت خ می

. کنند عنوان غذای اصلی استفاده می پز کرده به بنگالدش، سریالنکا، اندونزی، کامبوج و ویتنام از این میوه در طبخ غذا یا آن را آب

توان آن را در ساالد،  ای مانند موز، هلو یا گالبی است، به همین دلیل می همز چیزی بین آناناس و انبه، با ته« جک فروت»طعم 

توان بو داد یا خشک کرد و به شکل  هم خوراکی هستند، آنها را می« جک فروت»های  دانه. کیک و دسرهای مختلف استفاده کرد

ا نام ببرند و امیدوار باشند اگر روزی دیگر عنوان یک سوپر غذ باعث شده از آن به« جک فروت»های  تمام این خاصیت.آرد درآورد

زمین وجود داشته  ها روی کره امکان استفاده از گوشت حیوانات وجود نداشت، جایگزین غذایی مناسبی برای ادامه حیات انسان

 .نشده باشد« جک فروت»مان باعث از بین رفتن  باشد، اگر تا آن روز اشتباهات

/news/fa/ir.iana.www//:http24342D%/1%51%DB%5C 

http://www.iana.ir/fa/news/34243/%D9%85%DB%8C
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 متفرقه
 آیانا - 13۶۱شهریور  23: تاریخ

  ((تصاویرتصاویر+)+)داستان خواندنی مردی که در غربت روستا ساخت داستان خواندنی مردی که در غربت روستا ساخت 
وشالیزارها و مزارع سرسبز شاید کمی عجیب به نظر بیاید که درست در دل جنگل های استان گلستان : مرضیه جهاندیده -فرارو 

زندگی در این خطه باز   کل جمعیت آن را زابلی هایی تشکیل می دهند که با وجود گذشت سالها  لوبیا، روستایی است که تقریبا

هم زبان و فرهنگ و آداب و رسوم محلی خودشان را حفظ کرده اند و به صورت جامعه ای مجزا در دل طبیعت زیبای استان 

 .ارشان را سپری می کنندگلستان روزگ

اما ماجرا چیست؟ چگونه این جمعیت در این مکان ساکن شده اند؟ چه عاملی موجب مهاجرت آنها از شهری کوچک در شرق ایران 

 به روستایی بی نام و نشان در شمال ایران شده است؟ اولین مهاجرین چه کسانی بوده اند؟

یرمردی عباسعلی نام ختم می شود که گویا اسم روستا نیز از نام وی گرفته شده از اهالی روستا که می پرسم همه آدرس ها به پ

مسلم . گرد پیری به چهره اش نشسته و گوش هایش سنگین شده و خوب نمی شنود. عباسعلی را کنار مسجد روستا می یابم.است

. گوید برای تهیه گزارش از روستا آمده اند جوانی زابلی و از اهالی روستا که راهنمای ماست با لهجه زابلی معرفی می کند و می

 .عباسعلی ما را به داخل مسجد دعوت می کند

درست زمانی که تازه خدمت سربازی اش در . 12به قول خودش تمام ماجرا برمی گردد به چهار سال قبل از انقالب یعنی سال 

 .ستقلش برداردگرگان تمام شده بود و می خواست اولین قدم هایش را برای تشکیل زندگی م

در آن بیابان های لم یزرع زادگاهش و با وجود بی آبی .قحطی و فقر و بی آبی زابل نقطه کوری را برابر چشانش مجسم می کرد

 شدیدی که بود عباسعلی جوان که هیچ تخصصی نداشت چه می توانست بکند؟

زمینداران بزرگی که کارگران زیادی برای مزارع برنج و  او تصمیم می گیرد همینجا در مکانی ناآشنا در شمال ایران بماند و برای

پنبه شان می خواستند کار کند شاید بتواند روزی صاحب قطعه کوچک زمینی شود و آنوقت دیگر آقای خودش می شود و برای 

عه زمینش را همین آرزو بر غم غربت و سختی کار می چربد و عباسعلی دو سال بعد موفق می شود اولین قط.خودش کار می کند

خانه کوچکی می سازد و دست زن و بچه اش را می گیرد و . در همین محدوده کنونی روستای نصرآباد از محلی ها خریداری کند

 .اولین هسته روستا با همین خانواده سه نفره تشکیل می شود

بت و وقتی فرسنگ ها از آب و خاک در غر. شاید هیچ چیزی مثل زندگی در غربت حس قومیت گرایی را در افراد تقویت نمی کند

 .اصلیت دوری ریزترین نشانه های خاک مادری تو را جذب می کند

حاجی جَلَوی زابلی که به قول خودش سالیان سال می شد به همراه چند خانواده دیگر از اقوام و خویشانش در جستجوی کار راهی 

فئودال و آن فئودال زراعت می کرد وقتی می شنود   و نزد این  وستاعنوان کارگر مزرعه ازین روستا به آن ر  شمال شده بودند و

بیست و پنج خانوار زابلی منطقه که به صورت   عباسعلی نامی توانسته در روستایی زمین از محلی ها خریداری کند و خانه ساخته

شدن در جوار عباسعلی همشهری  پراکنده مشغول کارگری در این سامان بودند را جمع آوری کرده و جهت خرید زمین و ساکن

حاج آقا عبداهلل نامی زمین هایش را به مهاجرین زابلی می فروشد تا تک خانواده زابلی عباسعلی خیلی زود .شان راهی می شوند

 .دور و برشان پر شود از همشهری هایشان و حس مالکیت بیشتری کنند

ق محلی ها خوش نمی آید و از همان ابتدا درگیری هایی بوجود می وجود این مهمانان ناخوانده و غریب به منطقه گویا به مذا

 .هر کدام سعی می کنند اسباب مزاحمت دیگری را بیشتر از آن یکی فراهم کنند.آید

حاجی جَلَوی تعریف می کند از روزی که با هزاران دردسر و نامه نگاری موفق شدند مجوز برق روستا را بگیرند اما محلی ها مانع 
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مرزبندی دو محدوده زابلی نشین و محلی نشین مشخص می شود و زابلی ها به احترام .د و درگیری باال گرفته بودمی شدن

 .عباسعلی که اولین فرد ساکن روستا بوده نام منطقه سکونت خود را عباس آباد می گذارند

جمعیت زابلی روستا زیاد شده و به حدود . اند حاال بعد از گذشت سالها محلی ها دیگر این تافته جدا بافته میان خود را پذیرفته

هر چند در تقسیمات کشوری روستایی به نام .چهارصد خانوار رسیده در بین جمعیت روستا مهاجرین افغانی هم دیده می شود

،نه زن از عباس آباد وجود ندارد و همه را نصرآباد می نامند ولی خودشان محدوده روستا را مشخص کرده اند، قبرستانشان جداست

گویا تکه ای از زابل را . لباس بلوچی تنشان است و به زبان زابلی حرف می زنند. محلی ها می گیرند و نه زن به محلی ها می دهند

 .گذاشته باشی  بریده باشی و درست وسط شمال ایران

/news/fa/ir.iana.www//:http24412D%/5%D%AF5% 
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 متفرقه
 آیانا - 13۶۱شهریور  17: تاریخ

  ((عکسعکس))ترین تبلیغات پیراهن در تاریخ ترین تبلیغات پیراهن در تاریخ   عجیبعجیب
تیم خونه به خونه بابل که این روزها در لیگ دسته اول توپ می زند عجیب ترین تبلیغات روی پیراهن را در تاریخ تیم خونه به خونه بابل که این روزها در لیگ دسته اول توپ می زند عجیب ترین تبلیغات روی پیراهن را در تاریخ 

    ..لیگ برتر از آن خود کرده استلیگ برتر از آن خود کرده است

 
، خونه به خونه ای که در این زمینه دست به حرکت جدیدی زده است بر خالف سایر تیم های حاضر در "ورزش سه"به گزارش 

اکتفا نکرده و تصویری بزرگ از محصول را به همراه نام آن روی پیراهن ( مورد تبلیغ شده)فوتبال به چاپ لوگو و نام محصول 

مسئله به همراه لوگوی باشگاه و تولیدی البسه و پرچم ایران، جای خالی در پیراهن باقی نگذاشته بازیکن چاپ کرده است و این 

حاال پیراهن های بازیکنان تیم خونه به خونه تبدیل به رسانه ای سیار شده است که عالوه بر تصویر برج های تبلیغ شده و نام .است

 .شرکت، شعار تبلیغاتی آنها را نیز به همراه دارد

/news/fa/ir.iana.www//:http24221D%/5%B1%D5%AC 
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 متفرقه

 ایرنا 17/۶6/13۶5 :تاریخ خبر

  میلیارد لایر جرایم معوقات کشاورزان بخشودگی خورد میلیارد لایر جرایم معوقات کشاورزان بخشودگی خورد   76667666
میلیارد لایر از جرایم تاخیر تادیه کشاورزان با هدف اجرای  1۶۶1بالغ بر : گفتمدیرعامل بانک کشاورزی  -ایرنا  -تهران 

 . بخشیده شده است ۶4و  ۶3مصوبات ابالغی دولت و قوانین بودجه سال های 

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از وزارت جهادکشاورزی، مرتضی شهیدزاده در مجمع عمومی عادی ساالنه بانک کشاورزی برای 

درصد تسهیالت به صورت ضمانتی را اقدام حمایتی بانک  19این بانک، پرداخت حدود  14صورت های مالی سال تصویب 

 .کشاورزی برای مساعدت به کشاورزان ناتوان از تامین وثیقه عنوان کرد

گروه اقتصاد تشکیل کار: درصد اهداف راهبری و اولویت های بانک کشاورزی محقق شد گفت 1181وی با بیان این که پارسال 

پروژه متناسب با ماموریت ها و  41مقاومتی و بررسی تمام پروژه های ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ریاست جمهوری، شناسایی 

خرد، متوسط، غیر فعال ونیمه فعال )رسالت های بانک و اختصاص پنج هزار میلیارد ریال برای حمایت از طرح های اولویت دار 

 .داماتی است که برای اجرای سیاست های اقتصادمقاومتی پیگیری شداز اق( بخش کشاورزی

توسعه کشت گلخانه ای با هدف ارتقای راندمان تولید، صرفه جویی در مصرف نهاده ها و منابع طبیعی و تولید : شهیدزاده افزود

هکتار گلخانه از  9522داث محصوالت مختلف کشاورزی برای تامین نیاز داخلی و صادرات محصوالت کشاورزی با هدف کمی اح

 .کارهایی است که این بانک پارسال به اجرای آن اقدام کرد

همچنین افزایش ظرفیت تولید آبزیان پرورشی از طریق تولید و پرورش ماهی در قفس با هدف : مدیرعامل بانک کشاورزی ادامه داد

ن از طریق تامین مالی خرید ماشین های کشاورزی به هزار تن در سال، افزایش ضریب مکانیزاسیو 32ظرفیت سازی برای تولید 

 .از دیگر اقدامات این بانک با رویکرد اقتصاد مقاومتی بوده است 9214میلیارد ریال در سال  122میزان هفت هزار و 

ت شد میلیارد ریال تسهیالت برای خرید ماشین ها و تجهیزات کشاورزی پرداخ 322در پنج ماهه امسال دو هزار و : وی گفت

 .ضمن آنکه این بانک محدودیتی برای پرداخت تسهیالت مکانیزاسیون نداشت

شهیدزاده، کاهش نرخ کارمزد تسهیالت سرمایه گذاری بخش کشاورزی از جمله مکانیزاسیون کشاورزی، توسعه کشت گلخانه ای و 

درصد، تهیه  91ی پول و اعتبار و معادل پرورش ماهی در قفس به میزان سه درصد پایین تر از نرخ تعیین شده توسط شورای عال

گزارش ها و برنامه عملیاتی پروژه های اقتصاد مقاومتی شامل ساده سازی روش ها در پرداخت تسهیالت، کاهش ضایعات نان و 

افزایش بهره وری در مصرف گندم، حمایت از ذخیره سازی محصوالت راهبردی و حمایت از صنعت کود و تبیین وضعیت مطلوب را 

 .از جمله کارهای انجام شده این بانک برشمرد

مدیرعامل بانک کشاورزی با اشاره به افزایش نسبت خوداتکایی مالی بانک کشاورزی، آن را نشانگر انضباط مالی و عملکرد مثبت 

 .بانک در جذب منابع از شعب شهری و اعطای تسهیالت به بخش کشاورزی از طریق شعب مرکزی، اصلی و روستایی دانست

میلیارد ریال افزایش  37، میزان تسهیالت پرداختی را با 9214وی با اعالم کاهش ریسک اعتباری در بخش ریالی و ارزی در سال 

میلیون ریال صورت گرفته  122درصد از تسهیالت پرداختی با مبالغ کمتر از  11: میلیارد ریال برآورد کرد و افزود 359نزدیک به 

 .کشاورزی و وزارت جهادکشاورزی در حمایت از بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط است که بیانگر جهت گیری بانک

 بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک مرکزی ** 

شهیدزاده کاهش و حتی توقف اضافه برداشت بانک کشاورزی از بانک مرکزی و بهبود نسبت کفایت سرمایه این بانک را مورد تاکید 

حمایت وزیران امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی و رییس سازمان برنامه و بودجه و با اختصاص پارسال با : قرار داد و گفت

 . درصد رسید 4877پنج هزار میلیارد ریال به سرمایه بانک نسبت کفایت سرمایه به 
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سرمایه بانک، نسبت هزار میلیارد ریال به حساب  29به گفته وی، امسال نیز با حمایت های صورت گرفته و لحاظ شدن حدود 

 .درصد افزایش می یابد 92877کفایت سرمایه بانک کشاورزی به 

درصد از حوالجات ارزی و  9283پارسال معادل : مدیرعامل بانک کشاورزی درباره فعالیت های بین الملل این بانک نیز اظهار داشت

 .تدرصد اعتبارات اسنادی نظام بانکی متعلق به بانک کشاورزی بوده اس 9285

شرایط مساعد پیش آمده پس از برجام و برقراری روابط بانکی موجب افزایش روابط کارگزاری ها از پنج به : شهیدزاده یادآور شد

 .حساب فعال شده است 97کارگزار و حساب های فعال از دو حساب به  57

اخت به گندمکاران، آمادگی بانک را برای وی عاملیت خرید تضمینی گندم و افزایش چشمگیر میزان تولید و وجوه الزم برای پرد

 .میلیارد ریال اوراق سلف موازی و پرداخت بخشی از بدهی کشاورزان گندمکار اعالم کرد 3181انتشار 

مدیرعامل بانک کشاورزی توسعه فناوری اطالعات، تولید، توسعه و ارتقای سامانه های کاربردی در سال گذشته را مثبت ارزیابی 

امل طراحی، ایجاد و ارتقای سامانه خرید تضمینی گندم، سامانه مهرآن، سامانه ذینفع واحد و اشخاص مرتبط، کرد و آن را ش

سامانه مدیریت اعتبارات، سامانه برنامه عملیاتی طرح احیای اراضی کشاورزی خوزستان و ایالم و همچنین پیاده سازی سامانه 

 .دانست( دیدگاه)اتوماسیون اداری سیمای مهر

ایجاد امکانات جدید و توسعه سامانه های مرتبط با کانال های ارتباطی نظیر اینترنت بانک و بانکداری دیجیتالی و : زاده افزودشهید

موبایل بانک، توسعه سامانه بانکداری متمرکز، سامانه پرونده های اجرایی، سامانه طرح بارش، سامانه بانکداری دیجیتالی، سامانه 

وسعه و ارتقای سامانه بیمه ایران، سامانه متمرکز بایگانی پرونده های شعب، رفع مغایرت های کارت های نهاب، سامانه سیما، ت

اعتباری مرابحه از طریق فایل و مدیریت درخواست های مشتریان ویژه در حوزه فناوری اطالعات نظیر بیمه ایران، کمیته امداد از 

 .بوده است دیگر اقدامات این بانک در حوزه فناوری اطالعات

، سامانه تبلت بانکینگ، سامانه مدیریت آموزش ایده، (BSC)همچنین پارسال در زمینه سامانه ارزیابی عملکرد: وی یادآور شد

استعالم شناسه واریز حساب های دولتی، امکان خرید شارژ از دستگاه های خودپرداز، انجام مقدمات مهاجرت به مرکز داده جدید، 

اعمال تغییرات در سامانه های مختلف برای اجرای بخشنامه های بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی مدیریت و نظارت بر 

، چکاوک، نهاب، سیما و سپام 7و ایجاد بسترهای نرم افزاری جهت اجرای طرح های مرتبط با سامانه های بانک مرکزی مانند شتاب

 .اقدامات الزم انجام شد

دستیابی به پنج درصد رشد اقتصادی بخش کشاورزی، : کشاورزی در برنامه ششم توسعه اشاره کرد و گفتشهیدزاده به نقش بانک 

درصد رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به  1895، (9252سال )درصد رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت ثابت  385

بیش از پیش به منابع بانکی برای تامین تسهیالت بخش  درصد رشد بهره وری کل عوامل تولید، مستلزم توجه 283قیمت جاری و 

درصد و پس از آن سرمایه گذاری  21814از این رو این بانک سهم تسهیالت بانکی در برنامه ششم معادل : وی افزود.کشاورزی است

 .درصد در نظر گرفته است 51837بخش غیر دولتی معادل 

ک در اعطای تسهیالت در طول سال های برنامه ششم بر اساس سناریوهای سه مدیرعامل بانک کشاورزی با تشریح توان این بان

درصدی تسهیالت، باید مجموع تسهیالت پرداختی بانک کشاورزی به بخش در طی اجرای این  32با فرض رشد : گانه بانک گفت

 .هزار میلیارد ریال برسد 3192برنامه به 

درصد بقیه توسط سایر 91سهیالت پرداختی به بخش کشاورزی حفظ شود و درصدی بانک کشاورزی از ت 51اگر سهم : وی افزود

 .هزار میلیارد ریال کسری در پرداخت به بخش وجود خواهد داشت 9922بانک ها تامین شود، همچنان 

/53339497/News/fa/ir.irna.www//:http 
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 متفرقه
 فودپرس 13۶5شهریور ماه  2۶شنبه 

  بزرگترین بانک اطالعات مبارزه با فساد آماده شدبزرگترین بانک اطالعات مبارزه با فساد آماده شد/ / های گمرکی در بندرعباسهای گمرکی در بندرعباس  جعل پروانهجعل پروانه
بزرگترین بانک اطالعات :های گمرکی در بندرعباس خبر داد و گفت رئیس کل گمرک از کشف باند جعل پروانه <مواد غذایی

 .م و نهادهای نظارتی را آماده کردیممبارزه با فساد و شفافیت برای دسترسی مرد

گمرک ایران، مسعود کرباسیان در بازدید حجت االسالم والمسلمین انصاری معاون حقوقی رییس جمهوری از سامانه  به گزارش

 با الکترونیکی کردن رویه های گمرکی جعل فیش: جامع گمرکی در تشریح اقدامات و برنامه های گمرک برای مبارزه با فساد گفت

 .های بانکی در گمرک به صفر رسید

رئیس کل گمرک ایران از ایجاد بزرگترین بانک اطالعات برای مبارزه با فساد ،شفافیت و دسترسی مردم و نهادهای نظارتی خبر داد 

ه جامع امروز رهگیری قاچاقچیان و متخلفان به کمک سامان: و با تشریح اقدامات و برنامه های گمرک برای مبارزه با فساد گفت

 .گمرکی آسان تر شده است و می توانیم در کمتر از یک دقیقه کاالی قاچاق را از غیر قاچاق شناسایی کنیم

ایم،  های بانکی در گمرک بوده ها میلیارد تومانی فیش های گذشته شاهد جعل ده رییس کل گمرک ایران با اشاره به اینکه در سال

های گمرک کامالً آنالین با بانک  صورت الکترونیکی اخذ و دریافتی نوع عوارض به 21رکی اکنون با کمک سامانه جامع گم هم: افزود

تمامی کشفیات : معاون وزیر اقتصاد به کشفیات کاالی قاچاق به کمک سامانه جامع گمرکی اشاره کرد و گفت.شود کنترل می

حد تجارت فرامرزی صورت گرفته و با استفاده از این های اخیر به کمک سامانه جامع گمرکی و پنجره وا قاچاق کانتینری طی هفته

 .پذیر شده است سامانه شناسایی کاالی قاچاق از غیرقاچاق در مدت زمانی کمتر از یک دقیقه امکان

های کاغذی موجب فساد شده بود و برخی با تأسیس دفاتری در بندرعباس  کرباسیان با بیان اینکه در گذشته صدور پروانه

الکترونیکی شدن فرایند گمرکی عالوه بر پیشگیری از جعل اسناد و : کردند، اظهارداشت اغذی گمرک را جعل میهای ک پروانه

پذیر گردد در حالی که در سیستم سنتی این  تقلبات تجاری شرایطی فراهم آورده که رهگیری تخلفات احتمالی به آسانی امکان

 .رسید خلفان به سرانجام نمیهای مت پذیر نبود و بسیاری از پرونده موضوع امکان

با توجه به ثبت هوشمند اطالعات اظهاری صاحبان کاال و دریافت اسناد به روش الکترونیکی و حتی ثبت : کرباسیان تصریح کرد

صورت سیستمی هر گونه تخلف احتمالی از سوی صاحبان کاال و حتی کارکنان قابل شناسایی است در  نظر ارزیاب و کارشناس به

 .پذیر نبود پیش از این این موضوع امکان حالی که

اندازی این  وی در ادامه با اشاره به اینکه سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی یک فناوری بومی است چگونگی راه

گمرکی  در حال ارتقای سطح عملکرد سامانه جامع: پژوهان دانشگاه تهران تشریح و خاطرنشان کرد سامانه را به کمک دانش

عمل  جمهوری با تشکر از اقدامات به بنابراین گزارش، در این بازدید حجت االسالم والمسلمین انصاری معاون حقوقی رئیس.هستیم

آمده در هوشمند سازی فرآیند انجام تشریفات گمرکی ابراز امیدواری کرد تا الکترونیکی کردن فرایندهای گمرکی عالوه بر تسهیل 

 .ی بیش از پیش در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی مؤثر واقع شودو توسعه تجارت خارج

cb14422121e21f43f1c2c=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http 
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 مرکبات

 خبرنگاران جوان - 13۶۱شهریور  13: تاریخ

  ترش چیست؟ترش چیست؟عامل گرانی لیمو عامل گرانی لیمو 
افزایش تقاضا، کاهش نسبی تولید و سودجویی برخی افراد دربازار عامل اصلی گرانی لیمو ترش : نایب رئیس اتحادیه باغداران گفت

 .در روزهای اخیر است

 اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،گروه  تجارت و کشاورزیصنعت، مجتبی شادلو نایب رئیس اتحادیه باغداران در گفتگو با خبرنگار 

سال اخیر آفت جاروک موجب شد که برخی باغات لیمو ترش از  91الی  92طی : با اشاره به وضعیت قیمت لیموترش اظهار داشت

 .یگزینی صورت گرفت اما تا کنون نهال های نورس به ثمر نرسیده اندبه دنبال آن اصالح و جا دور تولید خارج شوند ، گرچه 

به سبب وجود برخی آبلیموهای غیر استاندارد در بازار دیگر مردم به آبلیموهای صنعتی اعتماد ندارند از این رو به مصرف :وی افزود

 .که همین امر عاملی برای گرانی محصول است لیمو ترش تازه و طبیعی روی آورده 

اوج عرضه لیمو ترش از نظر کمی : شادلو با بیان اینکه در طول سال امکان برداشت لیموترش به شکل تازه وجود ندارد، تصریح کرد

 . و کیفی اواسط شهریور تا اواخر مهرماه است

بی تولید و سودجویی افزایش تقاضا، کاهش نس: نایب رئیس اتحادیه باغداران با اشاره به دیگر دالیل گرانی محصول فوق یادآور شد

 .برخی افراد دربازار عامل اصلی گرانی این محصول است

میوه های قاچاق و وارداتی قیمت باالتری نسبت به میوه های : وی در خصوص لیمو ترش های وارداتی قاچاق موجود دربازار گفت

ها برخی سود جویان با استفاده از واژه داخلی دارد ضمن آنکه کیفیت این محصوالت قابل قیاس با میوه های داخلی نیست و تن

خواهند ضربه مهلکی به بازار داخل وارد نمایند  هایی از قبیل بهره وری پایین محصوالت داخلی و باالبودن قیمت تمام شده تنها می

 .رود امسال تولید لیموی داخل به حدی برسد که جوابگوی مصرف داخل باشد که انتظار می

 ی یابدقیمت لیمو ترش کاهش م 

اقتصادی باشگاه  گروه صنعت، تجارت و کشاورزیهمچنین حسین مهاجران رئیس اتحادیه میوه و سبزی در گفتگو با خبرنگار 

تومان  122هزار و  92الی  92هزارتومان و وارداتی  1الی  1ترش داخلی در حال حاضر نرخ هر کیلو لیمو : گفت خبرنگاران جوان،

طی چند روز آینده لیمو ترش جهرم به بازار می آید که به دنبال : وی در خصوص وضعیت عرضه لیمو ترش داخلی گفت.است

 .ازار داشتعرضه انبوه ممکن است قیمت ها شکسته شود اما تا آن زمان نمی توان پیش بینی در خصوص وضعیت ب

افزایش تقاضا در چند سال اخیر، کاهش تولید نسبی و روی : مهاجران با اشاره به دالیل گرانی لیمو ترش در بازار داخل بیان کرد

 .آوردن مردم به مصرف تازه خوری این محصول در مجالس و مهمانی ها افزایش قیمت را رقم زده است

امسال تولید لیمو ترش در مقایسه با سال های گذشته به : ولید تصریح کردرئیس اتحادیه میوه و سبزی در خصوص وضعیت ت

نسبت بیشتر است ، ضمن آنکه تعداد زیادی لیمو کاشت شده که هنوز به تولید انبوه نرسیده اما پیش بینی می شود که تولیدات 

  .نهال های جدید تا سال آینده به بازار بیاید

/news/fa/ir.yjc.www//:http1715491D%/5%B1%D 
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 مصاحبه ، سخنرانی، بازدیدها

 فارس - ۶۱/۶۹/17:  تاریخ

  بنیان برای توسعه صنعت دام کشور ضروری استبنیان برای توسعه صنعت دام کشور ضروری است  های دانشهای دانش  لزوم تقویت شرکتلزوم تقویت شرکت
 . بنیان برای توسعه صنعت دام کشور تأکید کرد های دانش معاون وزیر جهاد کشاورزی بر لزوم تقویت شرکت 

از کرج، اسکندر زند ظهر امروز در حاشیه هفتمین کنگره علوم دامی ایران که در کرج برگزار شد در  خبرگزاری فارسبه گزارش 

بنیان در عرصه صنعت دام کشور است  های دانش شرکت های ما دستیابی به  یکی از مهمترین اولویت: اران اظهار داشتجمع خبرنگ

 .تا بتوانیم به اهداف مورد نظر دست پیدا کنیم

د، اکنون سطح خودکفایی در زمینه مختلف گوشت قرمز، سفی هم: بنیان تصریح کرد های دانش وی با تاکید بر لزوم تقویت شرکت

اکنون وضعیت صنعت دام در کشور از وضعیت مناسبی  هم: معاون وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد.مشخص است... شیالت و 

 .های اساسی صورت گیرد ریزی برخوردار است و الزم است تا برای توسعه این صنعت نیز اقدامات و برنامه

 .د مناسب بودن وضعیت صنعت دام و دامپروری در کشور هستیمزند با تأکید بر اینکه با ورود به بخش خصوصی امروز شاه

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با اشاره به اینکه صنعت دام و طیور در کشور با پیشرفت بسیار خوبی مواجه 

 .ایم های گذشته به نژاد هلشتاین وابسته شده در سال: است، اظهار داشت

 .نژادهای بومی نظیر کرم و زنبورعسل نیز اقدامات خوبی در کشور صورت گرفته استبه گفته زند در رابطه با 

پرورش بز به : بزهای بومی خوب در کشور اشاره کرد و بیان داشت معاون وزیر جهاد کشاورزی در بخشی دیگر از سخنان خود به 

 .لحاظ تولید شیر مناسبی که دارد باید مورد توجه قرار باشد

ای در زمینه پرورش  های گسترده فعالیت: بنیان اشاره کرد و گفت های دانش های شرکت نان خود به فعالیتوی در ادامه سخ

بنیان در فضای باز و مراتع انجام شده است که در این راستا این  های دانش گوسفند و مشکالت گوسفندداری از سوی شرکت

 .اند جام دادهها بر روی گوسفندان دو قلوزا نیز اقدامات موثری ان شرکت

براساس آمار موجود تولید این محصوالت در رتبه خوبی : مرغ در کشور گفت زند با اشاره به وضعیت تولید گوشت، شیر، مرغ و تخم

 .سازی این صنعت در اقتصاد مقاومتی هستیم اکنون شاهد بومی قرار دارد و هم

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http92112197222134 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها  
 فارس - ۶۱/۶۹/17:  تاریخ

  استان زنجان است استان زنجان است   ییهای خوب محصوالت کشاورزهای خوب محصوالت کشاورز  بازار کشور عراق از مشتریبازار کشور عراق از مشتری
کشور عراق ظرفیت بسیار باالیی برای صادرات محصوالت کشاورزی استان بازار : عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی استان زنجان گفت

شب در در نشست مشترک با مشاوران اقتصادی وزیر  شنبه از زنجان، بهروز ضرغام سه خبرگزاری فارسبه گزارش . زنجان دارد

های گذشته محصوالت مختلفی  از استان زنجان طی سال: زنجان، اظهار کرد کشاورزی و سفیر هلند در محل اتاق بازرگانی استان

یکی از مشتریان خوب : وی با بیان اینکه یکی از این کشورها روسیه بوده است، اضافه کرد.به کشورهای مختلف صادر شده است

 .را برای تجار دارد های ویژه خود محصوالت باغی استان زنجان، بازار کشور روسیه است که این بازار جذابیت

از استان زنجان محصوالت دیگری نیز چون سیب درختی، : عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی استان زنجان در این رابطه تصریح کرد

 .سیب زمینی، گوجه فرنگی، گیالس و فلفل دلمه به کشورهای مختلف صادر شده است

های کشور هلند در  تواند از تکنولوژی استان زنجان می: نجان و هلند، گفتهای همکاری بین استان ز ضرغام با اشاره به افزایش راه

 .های افزایش مناسبات مدنظر قرار بگیرد این موضوع به عنوان یکی از راه. نگهداری محصوالت کشاورزی استفاده کند 

صادراتی ما مد نظر قرار بگیرد و در حال تواند به عنوان یکی از محصوالت  گوجه فرنگی استان زنجان می: وی در این رابطه ادامه داد

ها معروف به امضا  حاضر با همکاری شرکای خود در کشور کویت یک قرارداد برای فروش گوجه فرنگی گوشتی به یکی از شرکت

ر کیفیت محصوالت تولیدی کشاورزی در استان زنجان بسیا: عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی استان زنجان ابراز کرد.رسیده است

مطلوب است و یکی از بازارهای خوب برای استان زنجان کشور عراق است که محصوالت مختلفی از زنجان به این کشور صادر شده 

در این بازار محصوالت : ضرغام با بیان اینکه بیشترین خریدار محصوالت لبنی استان زنجان اقلیم کردستان عراق است، گفت.است

 .ور هلند خریدارهای بسیاری داردلبنی استان زنجان و ایران و کش

توان  می: وی با تاکید بر اینکه بازار کشور عراق ظرفیت بسیار باالیی برای خرید محصوالت کشاورزی استان زنجان دارد، اضافه کرد

های هلندی به  های هلندی محصوالت تولیدی کشاورزی و دامی و لبنی را تحت لیسانس شرکت با شریک شدن با شرکت

در حال حاضر در منطقه از : عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی استان زنجان همچنین بیان کرد.صادر کرد... ی چون عراق و کشورهای

شمال مشور عراق تا جنوب آن و کشور سوریه بازار و موقعیت خوبی وجود دارد و همچنین وجود اختالفات بین روسیه و ترکیه نیز 

 .والت کشاورزی استان زنجان کرده استبازار این کشور را آماده صادرات محص

شود که اگر محصوالت کشاورزی به این کشورها صادر شود، به یقین این محصوالت حتی  این تضمین داده می: ضرغام اظهار کرد

عیت باالی این بازار به هر حال با جم: وی با تاکید بر اینکه نباید از بازار کشور روسیه غافل شد، اظهار کرد.پیش فروش خواهند شد

عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی استان زنجان در پایان سخنان خود با اشاره به .این شکور جذابیت خاصی برای تجار زنجانی دارد

این همکاری با شرکتی از کشور هلند به : آغاز همکاری خود با یک شرکت هلندی در زمینه فروش مواد شوینده، خاطرنشان کرد

 .ست که امید است مبادالت و افزایش مناسبات با کشور هلند بیش از پیش افزایش پیدا کندسال آغاز شده ا 92مدت 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فارس - ۶۱/۶۹/1۹:  تاریخ

  خودکفایی در تولید محصوالت کشاورزی مهمترین اولویت است خودکفایی در تولید محصوالت کشاورزی مهمترین اولویت است 
برای توسعه صادرات تمامی تالش : معاون امور زراعت وزارت کشاورزی با تأکید بر خودکفایی در تولید محصوالت کشاورزی گفت

ریزی تحقیقات مدیریت  ، عباس کشاورز ظهر امروز در گردهمایی ملی برنامهاز کرج خبرگزاری فارسبه گزارش . خود را انجام دهیم

ایران دارای : پایدار خاک و آب که در مرکز آموزش موسسه تحقیقاتی خاک و آب در مشکین دشت فردیس برگزار شد، اظهار داشت

 .اری دست پیدا کندتوان در این زمینه به رشد و توسعه بسی های بسیاری در حوزه کشاورزی است و می ظرفیت

رفع مشکالت بخش کشاورزی و توجه به کشاورزان از مهمترین اقداماتی است که باید آن را همیشه مدنظر : وی خاطرنشان کرد

درصد واردات کشور را  14معاون وزیر جهاد کشاورزی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه در هشت محصول کشاورزی .قرار دهیم

 .ریزی کنیم که میزان واردات محصوالت کشاورزی را به حداقل برسانیم ای برنامه باید به گونه: نشان کرددهد، خاطر تشکیل می

ها در حوزه کشاورزی باید کاهش پیدا کند و باید به سمت توسعه و تولید محصوالت و  وابستگی: کشاورز در ادامه سخنان خود گفت

زمینی تصریح  ش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت تولید سیبوی در بخ.پیش رفتن به سمت صادرات محصوالت باشیم

زمینی باید به  زمینی در غذای مردم کشور از اهمیت باالیی برخوردار است، لذا مراقبت و استمرار در تولید مناسب سیب سیب: کرد

ها در حوزه جهاد کشاورزی را رسیدن به  امهمعاون وزیر جهاد کشاورزی یکی از مهمترین اقدامات و برن.عنوان مهمترین اولویت باشد

تواند ما را در رسیدن به اقتصاد مقاومتی نیز  رسیدن به خودکفایی و توسعه تولید محصوالت می: اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و گفت

مهم باید با  های ما باید پیش رفتن به سمت کشت فراسرزمینی باشد که این یکی از مهمترین سیاست: وی ادامه داد.یاری دهد

تحقیق، : گفت های تحقیقاتی مدنظر داشته باشیم،  کشاورز با بیان اینکه مزارع کشور را باید به عنوان صحنه.جدیت پیگیری شود

 .پژوهش و استفاده از تجربیات کشورهای موفق در این حوزه باید بسیار مورد توجه باشد
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فارس - ۶۱/۶۹/1۹:  تاریخ

  شود شود   شیر خشک از امروز در بورس کاال عرضه میشیر خشک از امروز در بورس کاال عرضه می/ / تومانتومان  72۰672۰6متوسط نرخ خرید شیرخام متوسط نرخ خرید شیرخام 
شیرخشک ماحصل از خرید تضمنین شیرخام دامداران از امروز در بورس کاال با هدف : مدیرعامل سازمان تعاون روستایی گفت

 . شود صادرات عرضه می

، حسین صفایی ظهر امروز در حاشیه نشست خبری خبرنگاران در مورد آخرین خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

کنیم خرید  بینی می استان آغاز شده است و پیش 92از ابتدای تیرماه این خرید تضمینی در : وضعیت خرید تضمینی شیرخام گفت

 .تن برسد 9222تضمینی شیرخام مازاد دامداران به روزانه 

بینی ما، خرید روزانه  برخالف پیش: شود، تصریح کرد کارخانه طرف قرارداد خریداری می 91ام توسط وی با اشاره به اینکه شیرخ

 9322تن باقی مانده است و نرخ خرید شیرخام در بازار مصرف براساس خرید تضمینی باال رفته و به  522تا  122شیرخام بین 

تعاون روستایی، براساس پیام وزیر جهاد کشاورزی به بنده، باید به گفته مدیرعامل سازمان  .تومان در هر کیلوگرم رسیده است

 9312سهمیه جذب شیر خام دامداران توسط سازمان تعاون روستایی افزایش یابد و متوسط نرخ خرید شیرخام توسط این سازمان 

امه یا شیرخشک در راستای هزار تن شیرخام خریداری شده و بیشتر به صورت خ 52وی این را هم گفت که تا امروز  .تومان است

توانند با ارائه برگ سبز به  خریداران شیرخام پس از صادرات محصول می: صفایی خاطرنشان کرد .صادرات فروخته شده است

مدیرعامل سازمان تعاون روستایی همچنین از آغاز فروش شیر خشک دامداران در بورس کاال .گمرک، ضمانت خود را آغاز کنند

شود که حتماً  این عرضه فقط برای صادرات خواهد بود و از خریداران شیرخشک در بورس کاال ضمانت گرفته می: خبر داد و گفت

 3به گفته صفایی، قیمت هر کیلوگرم شیرخشک حاصل از خرید تضمینی شیر خام حدود  .شده را صادر کنند محصول خریداری

اینک در  خرید تضمینی شیر خام دامداران در بازار مصرف، هم به گزارش فارس، .دالر بر روی تابلوی بورس کاال خواهد بود

  .شود های تهران، قزوین، البرز، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، کرمان و یزد انجام می استان
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فارس - ۶۱/۶۹/1۹:  تاریخ

باید باید / / ترین تحرکی را نداردترین تحرکی را ندارد  دشمن جرأت کوچکدشمن جرأت کوچک/ / میلیارد دالری در بخش آب و خاکمیلیارد دالری در بخش آب و خاک  7676گذاری گذاری   سرمایهسرمایه

  ها جبران شودها جبران شود  ماندگیماندگی  عقبعقب

میلیارد دالر در  92قائم مقام وزیر کشور با بیان اینکه با توجه به شرایط بد مشکالت اقتصادی اما با اجازه مقام معظم رهبری  

 . ها را در زمینه توسعه و پیشرفت کشور انجام دهیم ریزی باید تمام اقدامات و برنامه: گفت گذاری داشتیم،  بخش آب و خاک سرمایه

از کرج، محمدحسین مقیمی ظهر امروز در سمینار مشترک با فرمانداران و بخشداران استان البرز اظهار  خبرگزاری فارسبه گزارش 

یکی از مهمترین اقداماتی که دولت انجام داد، تالش برای کاهش تورم و رشد اقتصادی کشور بود که موفق شدیم در : داشت

 .درصد به هشت درصد برسیم 42شاخص تورم از 

ها برای محقق شدن فرمایشات مقام معظم رهبری بیشتر شود  باید تالش: ها را جبران کرد، افزود ماندگی وی با بیان اینکه باید عقب

 .و بنا به تاکید ایشان حرف اول منطقه را بزنیم

باید تالش کنیم که واحدهای : ها در کشور ادامه داد گذاری سرمایهقائم مقام وزیر کشور در ادامه سخنان خود با تأکید بر افزایش 

صنعتی و تولیدی را به سمت پیشرفت و تحرک سوق داده و واحدهایی که در گذشته به خواب رفته بودند را حمایت کرده و زمینه 

 .فعالیت مجدد آنها را فراهم کنیم تا به رشد اقتصادی موردنظر دست پیدا کنیم

های  ها در بخش گذاری سرمایه: های بلندی بردارند، افزود اره به اینکه فرمانداران و بخشداران باید در این زمینه گاممقیمی با اش

 .مختلف یکی از مهمترین نیازهایی است که باید به درستی و با دقت انجام شود

میلیارد دالر در بخش آب و خاک  92رهبری وی با بیان اینکه با توجه به شرایط بد مشکالت اقتصادی اما با اجازه مقام معظم 

ها را در زمینه توسعه و پیشرفت کشور انجام دهیم و  ریزی باید تمام اقدامات و برنامه: خاطرنشان کرد گذاری داشتیم،  سرمایه

 .مشکالت اقتصادی را از میان برداریم

 .اری را کاهش داده و تورم را نیز کاهش دهیمامروز با تالش و همت توانستیم نرخ بیک: قائم مقام وزیر کشور بیان داشت

عربستان در اداره مناسک حج : مقیمی در بخش دیگری از سخنان خود به موضع عربستان در اداره مناسک حج اشاره کرد و افزود

 .تواند این مهم را به درستی اداره کند توانایی نداشته و نمی

رسانند و در منا و عرفات ارتباط معنوی مردم با خداوند  از مشرکان را به انجام میوی با تأکید بر اینکه مسلمان در این ماه برائت 

 .گیرند در این ایام مسلمان از هر رنگ و نژاد در برابر خداوند یگانه، یکسان قرار می: گفت  شود، بزرگ برقرار می

برای تمام حجاجی که امسال در مناسک : ردمقیمی در ادامه سخنان خود به فاجعه تلخ منا در سال گذشته اشاره و خاطرنشان ک

 .کنیم حج حضور دارند، آرزوی سالمتی می

دولت عربستان سال گذشته در ارتباط با فاجعه منا چه قبل از این مهم و چه بعد از آن رویکرد درستی نداشت و این : وی افزود

 .دهنده عدم صالحیت عربستان برای برگزاری و اداره مناسک حج است نشان

علما و اندیشمندان باید در این زمینه تفکر و تأمل کرده و برای مسلمانانی که در اقصی نقاط : قائم مقام وزیر کشور تصریح کرد

 .اندیشی کنند گری مواجه هستند نیز باید چاره کشور با جریان افراطی

ود تا در این راستا وزارت کشور وظایف خود باید تالش ش: های وزارت کشور پرداخت و افزود وی در ادامه سخنان خود به مأموریت

 .را به صورت شایسته و درست انجام دهد
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مسؤولیت برقراری امنیت بر عهده وزارت : ترین وظایف هر حکومتی دانست و بیان کرد مقیمی برقراری امنیت را یکی از اصلی

برقرار شود تا مردم در امنیت کامل به زندگی خود هاست، لذا باید این شرایط به درستی در کشور  کشور، استانداری و فرمانداری

با همت و تالش مرزداران و مسؤوالن امروز در تمام : وی با بیان اینکه امروز کشور از نعمت امنیت برخوردار است، گفت.ادامه دهند

 .مت جلو در حرکت استمناطق مرزی، عشایری، روستایی، شهرهای بزرگ و کالنشهرها شاهد امنیت بوده و با موفقیت کارها به س

با حضور : قائم مقام وزیر کشور با اشاره به اینکه امروز در کشورهای همسایه شاهد تحرکات تروریستی و کشتار هستیم، افزود

نیروهای امنیتی و انتظامی، سپاه، بسیج و ارتش و برخورد دستگاه قضایی، امروز شرایط امنی در کشور ما وجود دارد و دشمن اجازه 

 .ترین تحرکی را ندارد ت کوچکو جرأ

وزارت کشور در بعد اجتماعی نیز وظایف : مقیمی در ادامه به دیگر مسؤولیت وزارت کشور در بعد اجتماعی اشاره کرد و بیان داشت

 .سنگینی بر عهده دارد و باید مسؤولیت خود را در این زمینه نیز به درستی انجام دهد

این شورا از جمله شوراهایی است که وزارت : های تخصصی در وزارت کشور گفت و کمیته ها وی با اشاره به شوراهای شهرستان

 .کند تا تصمیمات اجرایی آن اثرگذار باشد کشور با جدیت آن را دنبال می

طی  11در سال : معاون وزیر کشور فرمانداران و بخشداران را موظف به پیگیری فعاالنه مسائل شورای اجتماعی کرد و افزود

اند که همه مسؤوالن موظف شدند اقدامات موثری  ایم، تأکیدات و دستورهایی داشته ساتی که در خدمت مقام معظم رهبری بودهجل

 .های اجتماعی داشته باشند را برای کنترل و توقف آسیب

صورت جدی و اساسی در این دو مهم نیز به : مقیمی توجه به معیشت و اقتصاد را از مهمترین مسائل کشور ذکر کرد و اظهار داشت

 .وزارت کشور مورد پیگیری است

در این : وی توجه به مسائل اقتصادی مردم، اشتغال و حفظ شئونات مردم را از مهمترین موارد اجتماعی دانست و بیان داشت 

 .زمینه باید اقدامات اساسی صورت گیرد

استان البرز از امکانات خوبی برخوردار : انات استان البرز گفتقائم مقام وزیر کشور در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به امک

 .مند شوند است، لذا باید این منابع به درستی و با عدالت توزیع شود تا همه مردم از این امکانات در حد یکسانی بهره

های  رد را توسعه زیرساختمقیمی یکی از مهمترین اقدامات و توجهاتی که باید به صورت اساسی مورد اهتمام مسؤوالن قرار گی

توانند عالوه بر رشد اقتصادی به آرامش بیشتر نیز دست پیدا  مردم با داشتن شغل می: اشتغال در کشور عنوان کرد و بیان داشت

توصیه مقام معظم : وی همچنین با اشاره به دو انتخابات مهم ریاست جمهوری و شوراهای اسالمی شهرها و روستاها افزود.کنند

 .الناس است، لذا ما در این زمینه وظیفه خطیری را بر عهده داریم این است که رأی مردم حق رهبری

در برگزاری : طرفی کامل انتخابات را برگزار کنند، ادامه داد معاون وزیر کشور با تأکید بر اینکه فرمانداران و بخشداران باید با بی

 .طرف عمل کرده و از رأی مردم به درستی حفاظت کنند بی انتخابات آتی فرمانداران نظام جمهوری اسالمی باید
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فارس - ۶۱/۶۹/2۶:  تاریخ

  بر در کشور بر در کشور   انتقاد حجتی به منتقدان کشت محصوالت آبانتقاد حجتی به منتقدان کشت محصوالت آب
: هزار میلیارد تومان افزایش یافت وزیر جهاد کشاورزی گفت 1سرمایه بانک کشاورزی به /آبی مشکل کشاورزی تنبلی است نه کم

ر قبول ندارم که کسی اطالعی و تنبلی است، به عنوان وزی زنند بیشتر از روی بی آنهایی که مدام دم از کشت نشدن محصوالت می

 . خواهم و بگویند نداریم برای گلخانه یا کشت و پرورش ماهی در قفس بگوید پول می

حجتی ظهر امروز در چهارمین گردهمایی آغاز کشت پاییزه که با حضور   ، محمودخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی 

: ه و مدیران استانی وزارت جهادکشاورزی برگزار شد، به نقاط قوت و ضعف در حوزه کشاورزی اشاره کرد و گفتکشاورزان نمون

 .ایم و اکنون باید ببینیم چه فرصتی را در اختیار داریم شرایط سختی را پشت سر گذاشته

ها ریخته شود تا کار از پیش برود،  ی دولتیکنند باید پول فراوان در دست و پا وی با اشاره به اینکه این نگاه که برخی فکر می

خوری،  ایم و گاهی حتی دچار مفت گیرد به جایی نرسیده ها که در اختیارمان قرار می شاید هیچ وقت از همین پول: تصریح کرد

 .عاری هم شده است تنبلی و بی خواری، رانت

و باید بخش کشاورزی را که در مسائل پراکنش جمعیت و  معتقد بوده و هستم که پول به تنهایی کارساز نیست: حجتی تصریح کرد

درصد سهم فضای کسب و کار در اختیار بخش  24حتی مسائل امنیتی و سیاسی تاثیرگذار است جدی گرفت چرا که بیش از 

 .کشاورزی است

ل گذشته با رشد درصد در اقتصاد نقش دارد و سا 99همچنین براساس مطالعات بانک مرکزی بخش کشاورزی : وی اضافه کرد

 .برسد 287درصدی بخش کشاورزی سبب شدیم که رشد اقتصادی کشور به مثبت  184اقتصادی 

آبی را در کشور برای کشت محصوالت کشاورزی علم کرده و آن را  ها که مدام کم وزیر جهاد کشاورزی با انتقاد از برخی نگرش

ها نهادینه  آبی هستیم و متاسفانه برخی برداشت م که مملکت خشک و بیهیچ وقت نباید خودمان را قانع کنی: کنند، گفت عنوان می

آبی روبرو هستیم ولی موضوع جدیدی  درست است که امروز با مشکل کم. اطالعی است ها برای تنبلی و بی شود که این حرف می

 .اند  نیست کما اینکه نیاکان ما هیچگاه فقیر و محتاج زندگی نکرده

دشت داریم و  192: شود، گفت های ناروایی که درمورد مصرف بیش اندازه آب در بخش کشاورزی انجام می بتحجتی با اشاره به نس

 .ایم که شما به ما بگویید چقدر آب باید برای هر یک باید در نظر گرفت با وزارت نیرو مکاتبه کرده

دش مالی بخش کشاورزی در دنیاست که اکنون هزار میلیارد دالر حجم گر 1، 3212به گفته حجتی طبق آمارهای جهانی تا سال 

 .میلیارد دالر است 52این رقم در کشور ما 

 32ما در بخش گیاهان دارویی در دنیا باید سهم : وی استفاده از ظرفیت گیاهان دارویی را در حوزه کشاورزی مهم برشمرد و افزود

ای از آن منحصربه فرد بوده و  شده داریم که بخش عمده گیاه دارویی شناخته 9122درصدی داشته باشیم چرا که بیش از 22تا 

به عنوان مثل زعفران ما را به اسپانیا بردند تا کشت کنند اما جواب نگرفتند و همین زعفران و گل . شود درجای دیگری یافت نمی

 .محمدی ما چه سر و صدایی که در دنیا به پا نکرده است

بر از جمله چغندرقند به میان  که مدام حرف از کشت نشدن برخی محصوالت آب حجتی در بخش دیگری از سخنانش به آنهایی

رسید که تولید چغندرقند برای تولید شکر مقرون به  مرتب به گوش ما این جمله می 12-13سال : اورند انتقاد کرد و گفت می

ایم بنابراین مشکل ما  را در کشت پاییزه کاشتهصرفه نیست چون آب نداریم اما با یک تغییر نگاه، معادله تغییر کردو امروز چغندر 

خواهیم حاضریم همین رکوردها را به نصف تقلیل داده اما آن  ما رکورد نمی: وی خطاب به کشاورزان گفت.کمبود کارخانه قند است
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ی باشیم مثال رکورد گندم بعد به جایی خواهیم رسید که باید به دنبال بازاریابی صادرات. را به اندازه متوسط کشوری در نظر بگیریم

تر خواهد  تن در نظر بگیریم آن موقع قیمت تمام شده هم مقرون به صرفه 12تن در هکتار را  932تن و رکورد انار  181تن را  92

ما در بانک کشاورزی پول داریم ولی نه : ای کرد و گفت ه وزیر جهاد کشاورزی به وضعیت بانک کشاورزی و سرمایه آن هم اشار.بود

بلد هستیم پول را در اختیار قرار دهیم و نه بلد هستیم پول بگیریم و انقالبی که اکنون در مکانیزاسیون کشور اتفاق افتاده مرهون 

 .های ما مکانیزه است درصد برداشت شالی72طرحی است که به بانک کشاورزی ارائه شده تا جایی که اکنون 

های دولتی کمک شود که همه این  میلیارد تومان قرار شد تا به سرمایه بانک 122، 12به گفته حجتی با مصوبه دولت در سال 

 .تر آنکه صددرصد این مبلغ تخصیص یافت مبلغ به صورت یکپارچه به بانک کشاورزی داده شد و جالب

ه سرمایه بخش میلیارد تومان از یک محل ب 2922امروز : هم گفت 11حجتی با اشاره به افزایش سرمایه بانک کشاورزی در سال 

میلیارد  9122میلیارد تومان بود مضاف بر آنکه  122شود در حالی که سه سال پیش کل سرمایه این بانک  کشاورزی اضافه می

 .شود  تومان هم از اصالحیه الیحه بودجه که هفته گذشته ابالغ شد به سرمایه بانک کشاورزی اضافه می

در عین . فروش نفت به بانک کشاورزی آمده و صرف صندوق توسعه کشاورزی شوددرصد از  92قرار شده تا : وی خاطرنشان کرد

 .خواهم و بگویند نداریم حال به عنوان وزیر قبول ندارم که کسی برای گلخانه یا کشت و پرورش ماهی در قفس بگوید پول می
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فارس - ۶۱/۶۹/2۶:  تاریخ

  ایمایم  های روغنی ضعیف عمل کردههای روغنی ضعیف عمل کرده  در حوزه پنبه و دانهدر حوزه پنبه و دانه/ / درصدی امنیت غذایی در کشوردرصدی امنیت غذایی در کشور  2323افزایش افزایش 
ها مانند گندم  در بسیاری از حوزه: درصدی امنیت غذایی در کشور گفت 32معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به افزایش  

ایم و به مرور کشت کلزا را با کاهش کشت گندم  های روغنی ضعیف عمل کرده ایم اما در حوزه پنبه و دانه به خودکفایی رسیده

، عباس کشاورز صبح امروز در آیین آغاز کشت سراسری پاییزه که خبرگزاری فارسنگار کشاورزی به گزارش خبر. کنیم تقویت می

با حضور معاونان وزارت جهاد کشاورزی و کشاورزان سراسر کشور در سالن حجاب برگزار شد به وضعیت امنیت غذایی و بهبود آن 

 1درصد تقویت شده و قرار است تا در  32های گذشته  امنیت غذایی طی سال: اشاره کرد و گفت سال گذشته در کشور 2طی 

معاون حجتی در بخشی از سخنانش به این نکته هم اشاره کرد که کشاورزی تنها بخشی بود که .درصد برسد 52سال آینده به 

الر منفی رسیده مضاف بر آنکه در بسیاری از محصوالت از میلیارد د 2میلیارد دالر منفی به  5رشد مثبتی داشته و تجارت آن از 

های روغنی و پنبه موفقیت چندانی  وی این را هم اذعان داشت که در زمینه دانه.ایم جمله قند، شکر و گندم به خودکفایی رسیده

 .ایم و اگرچه تمهیدات خوبی در این زمینه اندیشیده شده اما هنوز نقطه ضعف داریم نداشته

کیلوگرم محصول  983اکنون از هر متر مکعب آب : سال اخیر نیز گفت 2وری آب طی  همچنین در مورد میزان بهره کشاورز

میلیارد متر مکعب آب  182کیلوگرم برسد در حالیکه در کشور ما ساالنه  987شود در صورتیکه در برنامه ششم باید به  برداشت می

به گفته معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی، آبیاری میکرو و .دی انجام دهیمهای ج رود و باید برای کاهش آن تالش هدر می

وی با بیان اینکه میزان بارندگی از پاییز سال گذشته .رسد زیرزمینی با توجه به کیفیت و کنترل شوری خاک ضروری به نظر می

آن از نظر بارندگی زمستان خوبی نداشتیم که درصد رسیده اما در کنار  25درصد به  35این رقم از : افزایش یافته خاطرنشان کرد

ها از گرمی بیش از حد هوا در فشار بودند که سبب شد  میلیمتر تنزل یافت و در کنار آن، برخی استان 71مقدار بارندگی به 

مورد مقوله بذر  کشاورز همچنین در.ها افزایش یافته اگرچه توزیع آن مناسب نبود تقاضای آبی افزایش یابد و باز بهار امسال بارش

سال گذشته ضایعات و جابجایی بذر به حداقل رسید تا حدی که اضافه بذر داشتیم ولی متأسفانه بذر اصالح شده سهم کمی : گفت

ایم آن طور که باید نسبت به حذف بذرهای قدیمی موفق عمل کنیم که ایجاد صندوق  های کشاورزی ما دارد و نتوانسته در زمین

وری نکته دیگری بود که این مسئول در  های متراکم و تمرکز بر بهره ایجاد کشت.ع بذر باید در اولویت قرار گیردبذر و توسعه انوا

کشاورزی در کشور ما ظرفیت توسعه کشت ندارد و در همین راستا در صددیم تا از کشت گندم کاسته و به کشت کلزا اضافه کنیم 

هکتار زیر کشت گندم رفت که در مقایسه با سال گذشته کاهش یک میلیون  هزار 522میلیون و  1تا حدی که در سال جاری 

تن در هکتار باشد و باید با کارهای تحقیقاتی  1ایم، تولید ما نباید کمتر از  در افقی که در نظر گرفته: وی اضافه کرد.هکتاری دارد

 .ن برداشت کنندت 7به جایی برسیم که کشاورزان در نقاطی که آب کافی در دسترسشان است تا 

درصد رشد  42تا  22ها میزان برداشت گندم  ها در حد متوسط بوده اما در برخی استان به گفته کشاورز، اکنون اگرچه بارندگی

 .داشته است و خسارت سن گندم تقریباً به صفر نزدیک شده است

ال کشور همچنان در دستور کار وزارت جهاد قرار های غیر از شم وی با تأکید بر اینکه سیاست عدم حمایت از کاشت برنج در استان

میلیون تن از این محصول تولید شده و ما نگران فروش آن  4در مورد جو هم باید تدابیری اتخاذ شود چرا که امسال : دارد، افزود

صرف آب در بخش های غیرمنصفانه مبنی بر اینکه بیشترین م معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به برخی حرف.هستیم

سازی مصرف آب وارد شود و  وزارت جهاد آماده است تا با تمام قوا در حوزه بهینه: گیرد، تصریح کرد کشاورزی صورت می

ای و تاثیر آن بر تولید شیر خام در  های نوین آبیاری را در دستور کار قرار دهد اما در کنار آن نگران تولید گیاهان علوفه تکنولوژی
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وی در پایان از وزیر جهاد خواست تا نیاز کشاورز به سرمایه برای باال بردن توانایی در بازپرداخت اقساط بانکی را .کشور هستیم

 .وری برندارد جدی گرفته و دیگر آنکه آقای حجتی پایش را از پدال گاز بهره
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 13۶۱شهریور  1۹: تاریخ

ورود چمن رول شده، منع ورود چمن رول شده، منع / / گالیه از اظهارنظر ناشیانه و غیراصولی مدیرکل ورزش استان آذربایجان شرقیگالیه از اظهارنظر ناشیانه و غیراصولی مدیرکل ورزش استان آذربایجان شرقی

  قانونی داردقانونی دارد
سازمان حفظ نباتات کشور در برابر اظهارنظر ناشیانه و غیراصولی مدیرکل ورزش استان آذربایجان شرقی واکنش مدیرکل قرنطینه 

 .نشان داد

مدیرکل قرنطینه سازمان حفظ نباتات کشور در برابر اظهارنظر ناشیانه و غیراصولی مدیرکل ورزش استان آذربایجان 

 .شرقی واکنش نشان داد

هارنظر مدیرکل ورزش استان آذربایجان شرقی در خصوص واردات چمن رول شده به کشور از ترکیه جهت اکبر آهنگران در باره اظ

متاسفانه ورود افراد بدون تخصص در حوزه های  :گفت( ایانا)پهن شدن در ورزشگاه یادگار امام تبریز به خبرگزاری کشاورزی ایران

 .تهدیدی جدی برای منافع ملی کشورمحسوب می شودتخصصی و بدتر از آن اظهارنظر در چنین حوزه هایی 

پشتوانه چنین قانونی مباحث  ٬وقتی ورود خاک به کشور به تنهایی یا با گیاه همراه آن ممنوع اعالم شده است: وی خاطرنشان کرد

آیین نامه  92تخصصی و بالطبع منافع ملی و بلند مدت کشور است و نه منافع شخصی و کوتاه مدت مطابق آنچه که درماده 

 .اجرایی قانون حفظ نباتات آمده است

براساس تحلیل خطر انجام شده، ریسک قرنطینه ای ورود چمن رول فوق العاده باال بوده و ورود آن به هیچ وجه : آهنگران ادامه داد

و ( ت از تولید داخلحمای)لذا با توجه به اینکه شرکت های تولید کننده چمن رول در کشور وجود دارد . به مصلحت کشور نیست

 .پذیرد تهدیدات جدی که ورود چمن رول می تواند داشته باشد، هیچ منطقی ورود چمن رول از هیچ کشوری را نمی

توصیه می شود پیمانکاران و مسئوالن ورزشگاه یادگار امام تبریز به جای فوت وقت تمهیدات الزم برای : وی در پایان تاکید کرد

اند، در حالی که در  را بیاندیشند، ظاهرا بیش از شش ماه است که تصمیم به واردات چمن رول گرفته تامین چمن از داخل کشور

 ./توانستند چمن را در داخل سفارش داده و برای فصل حاضر در زمین پهن کنند این مدت می
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 صاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 13۶۱ شهریور 2۶: تاریخ

میلیارد میلیارد   36663666پرداخت پرداخت / / برداران در آغاز سال جدید زراعی؛ مراقبت از پایداری تولیدبرداران در آغاز سال جدید زراعی؛ مراقبت از پایداری تولید  وصیت حجتی به بهرهوصیت حجتی به بهره

میلیارد دالری کشاورزی ایران از گیاهان میلیارد دالری کشاورزی ایران از گیاهان   4646ظرفیت گردش مالی ظرفیت گردش مالی / / تومان از مطالبات گندمکاران تا هفته آیندهتومان از مطالبات گندمکاران تا هفته آینده

  داروییدارویی
کنم که مراقب پایداری از  برداران وصیت می برای آنکه خودکفایی گندم و سایر محصوالت در معرض نابودی قرار نگیرد، به بهره

 .تولید باشید

کنم که مراقب  برداران وصیت می ایی گندم و سایر محصوالت در معرض نابودی قرار نگیرد، به بهرهبرای آنکه خودکف

 .پایداری از تولید باشید

های  راهبرد و رویکرد جدید شیوه"که با شعار  11 - 11به گزارش خبرنگار ایانا، وزیر جهاد کشاورزی امروز در همایش آغاز سال 

های دولت سخن گفت و  برداران بخش کشاورزی از محدودیت آغاز به کار کرد، در جمع بهره در سالن حجاب "نوین کشت و کار

 .رو بودیم، اما بخش کشاورزی مورد حمایت ویژه قرار گرفته است با وجود آنکه در پرداخت مطالبات با محدودیت روبه: افزود

درصدی در  99تا  92گرفته توسط بانک مرکزی سهم  انجامهای  بخش کشاورزی بر اساس مطالعات و شاخص: محمود حجتی گفت

سوم فضای کسب و  درصدی را به خود اختصاص دهد، یعنی یک 24اقتصاد را دارد، اما در فضای کسب و کار توانسته است سهم 

 .کار مربوط به بخش کشاورزی است

 .کشت و کار و تولیدات شانه خالی کنیم آب بودن کشور دلیل بر آن نشود که بخواهیم از خشک و بی: وی خاطرنشان کرد

دهم درصد مثبت شد؛ بنابراین  درصدی در بخش کشاورزی، در سالی که گذشت رشد کشور هفت 184با رشد : حجتی ادامه داد

 .های موجود و با مصرف آب کمتر، بیشترین تولید را رقم بزنیم توانیم با استفاده از ظرفیت می

در کشور وجود دارد که با وزارت نیرو حدود دو سال و نیم است که در حال مکاتبه هستیم تا دشت  192حدود : وی تصریح کرد

 .تر این مسئله اجرایی شود رود هرچه سریع بتوانیم برای آنها سهمیه آب بگیریم که امید می

 برای گیاهان دارویی ایران ۲303هزار میلیارد دالری تا سال  03بینی گردش مالی  پیش

شود تا سال  بینی می ای که پیش گونه در بخش گیاهان دارویی امکانات بسیار خوبی وجود دارد، به: شاورزی یادآور شدوزیر جهاد ک

میلیارد دالر گردش  722هزار میلیارد دالر گردش مالی داشته باشد؛ در حالی که اقتصاد کشور حدود  12میالدی حدود  3212

 .میلیارد دالر در این بخش گردش مالی را از آن خود کند 52تواند  مالی داشته و اقتصاد کشاورزی می

درصد باشد، در حالی که در بخشی از گیاهان دارویی همچون  22سهم ما در تولید گیاهان دارویی باید بیش از : حجتی تأکید کرد

 .ایم گل محمدی تنها به استحصال گالب آن بسنده کرده

ای از آن منحصر به فرد بوده و الزم  اه دارویی در کشور وجود دارد که بخش عمدهگونه گی 122هزار و  حدود یک: وی اظهار داشت

 .است در این زمینه بیشتر کار شود

 .تواند مواد مؤثره آن بیشتر به مصرف برسد نظیر است و می گونه از گیاهان دارویی ایران در دنیا بی 422: حجتی همچنین گفت

 ودش تولید چغندرقند در ایران اقتصادی می

فکر تولید چغندرقند پاییزه در  12و  13های  در سال: مانده وزارت جهاد کشاورزی افزود وزیر جهاد کشاورزی درباره ظرفیت مغفول

ای که مشکل تولید نداریم، بلکه در حال حاضر کمبود  گونه کشور کلید خورد و امروز با تغییر نگاه توانستیم معادله را عوض کنیم؛ به

 .ود داردکارخانه قند وج
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های نوین آبیاری به آن  شود و با اضافه کردن روش در تولید چغندرقند پاییزه از آب سبز بهره گرفته می: وی خاطرنشان کرد

 .خواهیم توانست ضریب مناسبی را برای تولید رقم بزنیم

در اراضی شیبدار : دامه دادمانده اراضی شیبدار برای کشت گیاهانی همچون گل محمدی اشاره کرد و ا حجتی به ظرفیت مغفول

ویژه در مناطق کوهستانی، امکان تولید چهار تا پنج تن گل محمدی در برخی مناطق وجود دارد که با توجه به وجود اراضی  به

 .های گیالن، مازندران و بخشی از گرگان به اندازه کل کشور هلند ظرفیت پرورش وجود دارد مستعد در استان

توانیم از این  ند ساالنه در بخش صادرات کشاورزی و غذا میلیاردها دالر گردش مالی دارد؛ بنابراین میکشور هل: وی تصریح کرد

 .ظرفیت بیشترین بهره را ببریم

 امکان تولید خربزه درختی محقق شد

وسط قیمتی تن خربزه در گرگان با مت 922آوری  عمل: وزیر جهاد کشاورزی به کشت خربزه در گلخانه اشاره کرد و یادآور شد

 .میلیون تومان را تبدیل به ارز کند 372تواند  تومان درب گلخانه می 722دوهزار و 

: زهرا تأکید کرد تن هندوانه و خربزه در بویین 12تا  52فرنگی در هر هکتار در کرمانشاه و  تن گوجه 912حجتی با اشاره به کشت 

 .ین بهره را از آنها بردتوان بیشتر ها پتانسیل موجود در کشور هستند که می این

 .نشده بیشترین بهره را برد های فعال توان از ظرفیت اگر کشاورزان ایرانی همت کنند، می: وی اظهار داشت

الزم است مراکز خدمات ترویج و آموزش کشاورزی که در حال حاضر به خرابه تبدیل شده است، با طرح : حجتی همچنین گفت

 .های بخش را به انجام برساند ترویج کشاورزی وارد رویکرد جدیدی شده و پشتیبانیجدید سازمان تحقیقات، آموزش و 

 .توان با سامانه فوق به کار گرفته شود های خوبی وجود دارد که می انتقال یافته: وی در ادامه افزود

دنبال بازاریابی  باید بهبرداران بخش کشاورزی کنیم  اگر بتوانیم نصف رکوردهای ملی را از آن بهره: حجتی خاطرنشان کرد

 .ترتیب رفع خواهد شد محصوالت کشاورزی باشیم؛ زیرا مشکالت اساسی ما بدین

تنی سیب  932تن و نصف رکورد  12تنی انار یعنی  932تن، نصف رکورد  181تنی گندم یعنی  92اگر نصف رکورد : وی ادامه داد

 .ر از لحاظ عملکرد نخواهیم داشتتن توسط کشاورزان تولید شود، هیچ مشکلی در کشو 12یعنی 

 های همکاری، مطالبات گندمکاران را به تعویق انداخت توجهی برخی حوزه کم

با : برداران باید پرداخت کند، تصریح کرد وزیر جهاد کشاورزی درباره مطالبات گندمکاران و تسهیالتی که بانک کشاورزی به بهره

شود و برای پرداخت تسهیالت و سایر  اشت شالی در حال حاضر مکانیزه انجام میدرصد برد 72اندازی خطوط مکانیزاسیون،  راه

های دولتی اضافه شود  میلیارد تومان به سرمایه بانک 122، اجازه داد که 9214اعتبارات بخش کشاورزی دولت مطابق الیحه سال 

 .درصد اختصاص انجام شد 922که در این بین به بانک کشاورزی 

 122ها اضافه شده، در حالی که سه سال قبل سرمایه حدود  میلیارد تومان به سرمایه بخش 922هزار و  امروز سه :حجتی یادآور شد

 .میلیارد تومان بود

میلیارد تومان به بانک کشاورزی اختصاص یافت،  122هزار و  در مجلس شورای اسالمی از محل اصالحیه بودجه یک: وی تأکید کرد

 .های گذشته وجود نداشته است ولتدر حالی که این رقم در د

برداری را به بهانه نداشتن  بانک کشاورزی در حال حاضر ارقام مناسبی را در اختیار دارد و نباید هیچ بهره: حجتی اظهار داشت

 .برداران باید به شخص بنده در این باره اطالع دهند اعتبار از بازپرداخت محروم کند که در این صورت بهره
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ها و پرورش ماهی در قفس انجام شده است و پول نداشتن بانک کشاورزی  تأمین اعتبارات الزم در بخش گلخانه: گفتوی همچنین 

 .عنوان قابل قبول نیست به هیچ

ترتیب مبلغی  در دولت مصوب شده است که بدهی بانک کشاورزی در قانون اصالحیه تهاتر شود و بدین: وزیر جهاد کشاورزی افزود

 .میلیارد تومان تحت عنوان بدهی دولتی تهاتر خواهد شد 922هزار و  پنجمعادل 

 122شده با توجه به مبلغ ارزی که بانک کشاورزی در سالیان گذشته با قیمت  های انجام بر اساس رایزنی: حجتی خاطرنشان کرد

های بانک  ترتیب بخشی از بدهی و بدین هزار تومانی امروز قابل تهاتر است تومان خریده، این مبلغ با قیمت دالر بیش از سه

 .تواند به خدمت تولید درآید شود و می کشاورزی استحصال می

، چهارهزار میلیارد تومان کل مبلغ پول گندمی بود که توسط دولت گذشته و بخشی دولت فعلی 9213در سال : وی ادامه داد

 .تومان بود 712از قرار هر کیلوگرم  هزار تن گندم 722پرداخت شد؛ در حالی که مبلغ چهار میلیون و 

هزار میلیارد تومان آن تا امروز  شده است که حدود هشت هزار میلیارد تومان گندم خریداری 94امروز بیش از : حجتی تصریح کرد

 .هزار میلیارد تومان دیگر را هنوز به گندمکاران بدهکار هستیم پرداخت و حدود شش

ایم، اما  برای پرداخت مطالبات گندمکاران، اوراق مشارکت دریافت کرده: مطالبات یادآور شدوی درباره علت پرداخت نشدن این 

هزار میلیارد  های همکاری، این پرداخت به تعویق افتاد، در حالی که هفته قبل باید سه توجهی و غفلت در برخی حوزه خاطر کم به

 .شد تومان آن پرداخت می

هزار میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران پرداخت شود و از  کرد که تا هفته آینده رقم سه وزیر جهاد کشاورزی اظهار امیدواری

 .خجالت کشاورزان درآییم

تواند  کنم، زیرا تولید نمی برداران بخش کشاورزی توصیه می به تمامی بهره "وصیت"عنوان  پایداری از تولید را به: حجتی تأکید کرد

 .ی انجام دهیم که این تولید پایدار بماندهمیشگی باشد، اما باید اقدام

برداران  تر مشکالت مرتفع شود و بخش تولید بتواند در تمامی موارد به بهره امیدواریم که هرچه سریع: وی در پایان اظهار داشت

 ./رسانی کند خدمت
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 13۶۱شهریور  2۶: تاریخ

  درصدی امنیت غذایی طی سه سالدرصدی امنیت غذایی طی سه سال  2323تقویت تقویت 
غذایی رشد های نهفته بخش کشاورزی و استفاده از آنها، طی سه سال گذشته امنیت  معاون وزیر جهاد کشاورزی با توجه به ظرفیت

 .قابل توجهی داشته است

های نهفته بخش کشاورزی و استفاده از آنها، طی سه سال گذشته  معاون وزیر جهاد کشاورزی با توجه به ظرفیت

 .امنیت غذایی رشد قابل توجهی داشته است

صبح امروز در سالن حجاب  به گزارش خبرنگار ایانا، عباس کشاورز امروز در مراسم چهارمین گردهمایی سراسری کشت پاییزه که

 .درصد تقویت شده است 32های گذشته  طی سه سال گذشته امنیت غذایی رشد مطلوبی داشته و نسبت به سال: برگزار شد، گفت

البته با احتساب تولید گندم در سال جاری، : درصد برسد، افزود 52وی با اشاره به اینکه قرار است در پنج سال آینده این رقم به 

 .درصد خواهد رسید 77منیت غذایی به رقم ا

به گفته معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی، بخش کشاورزی تنها بخشی بود که رشد مثبتی داشت و تجارت آن از هشت 

میلیارد دالر منفی به سه میلیارد دالر منفی رسید و در عین حال خودکفایی در بسیاری از محصوالت مانند قند، شکر و گندم 

شود؛  های روغنی موفقیت چندانی نداشتیم و جزو نقاط ضعف این بخش محسوب می ق پیدا کرد، اما در زمینه پنبه و دانهتحق

 .هرچند تمهیدات مطلوبی در این زمینه اندیشیده شده است

طوری که  ، بهداری را پیدا کرده است وری آب رشد معنی طی سه سال گذشته بهره: وری آب خاطرنشان کرد کشاورز درباره بهره

 987شود؛ این در حالی است که باید در برنامه ششم رقم مذکور به  کیلوگرم محصول برداشت می 983اکنون از هر مترمکعب آب، 

است، در حالی  "وری پنج درصدی در سال رسیدن به بهره"ضمن اینکه پیام وزیر جهاد کشاورزی به کنگره . کیلوگرم در سال برسد

در این . های جدی انجام داد رود و باید برای به حداقل رساندن آن تالش میلیارد مترمکعب آب هدر می 182که در کشور ساالنه 

راستا با آن توجه به مسائل کیفیت و کنترل شوری خاک بسیار ضروری  شود که هم های میکرو و زیرزمینی توصیه می زمینه آبیاری

درصد ارتقاء یافت که بیشترین بارش در ایالم اتفاق افتاد، اما  21درصد به  35ز به گفته وی، سهم باران در پاییز سال گذشته ا.است

این در حالی . درصد کمتر 35متر سقوط کرد، یعنی چیزی حدود  میلی 71زمستان مطلوبی از نظر بارندگی نداشتیم و مقدار آن به 

ین تقاضای آبی افزایش یافت و تأثیری منفی در میزان بردند؛ بنابرا ها نیز از گرمی بیش از حد هوا رنج می است که برخی استان

 .ها مناسب نبود باران بود، هرچند توزیع بارش مصرف گذاشت، اما فصل بهار گل

رفت، هرچند  شمار می البته در کنار این عوامل، مساعد بودن دما در فصل بهار کمک بزرگی برای کشاورزان به: کشاورز ادامه داد

 .را بر کاهش محصوالت فراموش کرد... رمترقبه مانند سرمای بیش از حد و تگرگ ونباید تأثیر حوادث غی

بذر داشتیم، اما در عین حال نسبت  طوری که اضافه ها به حداقل رسید، به جایی سال گذشته جابه: وی درباره مقوله بذر تصریح کرد

های کشاورزی دارد؛ بنابراین باید ایجاد صندوق بذر و  نشده سهم کمی در زمی ایم و بذر اصالح به حذف بذرهای قدیمی موفق نبوده

 .توسعه ارقام مختلف در اولویت قرار بگیرد

های متراکم باید مرکز توجه بوده، زیرا  وری و ایجاد کشت تمرکز بر بهره: معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت معتقد است

استا در صدد هستیم تا از کشت گندم کاسته و به کشت کلزا اضافه کشاورزی کشور ظرفیت توسعه کشت را ندارد؛ در همین ر

هزار هکتار تحت کشت گندم قرار گرفت که در مقایسه با سال گذشته کاهش  522طوری که در سال جاری پنج میلیون و  کنیم، به

 .یک میلیون هکتاری داشته است
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ت، اما از رئیس مؤسسه تحقیقات تقاضا داریم تا تضمینی را فراهم افق ما تولید کمتر از پنج تن در هکتار نیس: کشاورز یادآور شد

این در حالی است که . کند که گندمکاران بتوانند در نقاطی که آب کافی در اختیارشان هست، تا هفت تن گندم برداشت کنند

درصد رشد کرده است؛  42تا  22ها  اگرچه بارندگی نسبت به سال گذشته در حد متوسط بوده، اما برداشت گندم در برخی استان

 .هایی مانند فارس، اصفهان، خراسان رضوی و خراسان جنوبی که محدودیت آبی داشتند غیر از استان

ها پیشرفت چندانی  با این حال در مدیریت بیماری: وی با اشاره به اینکه خسارت سن تقریباً به صفر نزدیک شده است، تأکید کرد

 .یافته کمک بگیریم ینه از کشورهای توسعهایم و باید در این زم نداشته

: های غیرشمالی را همچنان پابرجا دانست و درباره محصول جو اظهار داشت کشاورز سیاست عدم حمایت از کاشت برنج در استان

بیری که امسال چهار میلیون تن از این محصول تولید شده و نگرانی ما از مشکل بازرگانی و فروش آن است که امیدواریم با تدا

 .شود، این مشکل نیز برطرف شود موقع توسط سیاستگذاران اتخاذ می به

وزارت جهاد کشاورزی : وی با بیان اینکه باید اتهام غیرواقعی و غیرمنصفانه نسبت به مصرف آب در کشاورزی خاتمه پیدا کند، گفت

وری و استفاده از  صه شده و شاخص بهرهسازی مصرف و مدیریت صحیح آب با تمام قوا وارد عر آماده است تا در بهینه

ای و  های نوین آبیاری را در اولویت کارهای خود قرار دهد، البته در این زمینه بیشترین نگرانی نسبت به گیاهان علوفه تکنولوژی

تر اقدام کنند تا  سریع ای هرچه بر گیاهان علوفه آب تأثیر آن بر تولید شیر خام در کشور است؛ بنابراین الزم است در معرفی ارقام کم

 .این نگرانی نیز برطرف شود

نخست، نیاز کشاورزی . معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در پایان سخنان خود از وزیر جهاد کشاورزی دو درخواست داشت

که جناب وزیر پایش را از پدال به سرمایه و افزایش کارمزدها برای باال بردن توانایی کشاورزان در بازپرداخت اقساط بانکی و دیگر این

 ./وری برندارد گاز بهره
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 13۶۱شهریور  17: تاریخ

  خواهیمخواهیم  نمینمیتوسعه منجر به فقر توسعه منجر به فقر 
ای که منجر به فقر شود، برای زندگی و معیشت  با توسعه مخالف نیستم، اما توسعه: یک پژوهشگر سیاستگذاری منابع آب گفت

 .مردم مشکل ایجاد خواهد کرد

ای که منجر به فقر شود، برای زندگی و  با توسعه مخالف نیستم، اما توسعه: یک پژوهشگر سیاستگذاری منابع آب گفت

 .معیشت مردم مشکل ایجاد خواهد کرد

که در محل خبرگزاری مهر انجام شد، توسعه رو به  "نازیسم"آبادی در حاشیه اکران مستند  به گزارش خبرنگار ایانا، حجت میان

 .طور جدی به آن توجه شود فقر را چالشی دانست که باید به

این مسائل بار معنایی متفاوتی داشته و اثرات آن در زندگی افراد نیز . به گفته وی باید بین توسعه، رشد و پیشرفت تفاوت قایل شد

ای از  ها پسته در کرمان یا وضعیت امروز دریاچه ارومیه را نمونه این پژوهشگر سیاستگذاری منابع آب توسعه باغ.متغیر است

یم تا به رفاه و رشد اقتصادی منطقه دست پیدا های پسته را توسعه داد در کرمان باغ: آبادی افزود میان.های رو به فقر نامید توسعه

 ها، منطقه رشد کرد یا مردم فقیرتر شدند؟ کنیم، اما آیا با وجود تمام هزینه

به گفته یکی از اعضای اتاق ایران، ارزش آب مجازی صادر شده همراه پسته کرمان هفت برابر ارزش صادراتی : وی خاطرنشان کرد

در حال . ای که بعضاً با توهم توسعه در کشور صورت گرفته، توسعه رو به رشد نیست توسعه: مه دادآبادی ادا میان.این محصول است

هزینه کند تا به ( هزار میلیارد تومان 31معادل )حاضر برای نجات دریاچه ارومیه ستاد احیای این دریاچه باید هفت میلیارد دالر 

گاه به شرایط اولیه  دانشگاهی نیز بر این باورند که دریاچه ارومیه هیچ بخشی از متخصصان. سال قبل بازگردیم 91یا  92وضعیت 

 .باز نخواهد گشت

 های غلط با توهم توسعه اجرای پروژه

توهم : بار در هند مطرح شده، اضافه کرد این پژوهشگر سیاستگذاری منابع آب با اشاره به اینکه نظریه توسعه رو به فقر نخستین

 .آید، فقط مخصوص کشور ما نیست ن دولتی میای که سراغ مدیرا توسعه

های غیرکارشناسی را به اسم  برد، بلکه طرح کنیم که کشور را رو به رشد نمی هایی را اجرا می با توهم توسعه طرح: وی یادآور شد

 .دهند توسعه و پیشرفت به مسئوالن می

مخالف . ه آیا اجرای آن منجر به توسعه خواهد شد یا خیرهای انتقال آب دقت شود ک باید در اجرای طرح: آبادی تأکید کرد میان

 .دانیم تبعات تصمیمات چه بوده است درصد انتقال آب نیستم، اما از آنجا که طرح جامع نداریم، نمی 922

شده است، اما هزار میلیارد تومان اعتبار برای آن در نظر گرفته  1در ایران پروژه انتقال آبی در دست اجراست که : وی اظهار داشت

ای منجر به توسعه رو به رشد  باید بدانیم اجرای چنین پروژه. از مشاور پروژه خواسته نشده که بخشی از مطالعات را انجام دهد

اگر افق آتی مشخص نباشد، این پروژه امنیت ملی را به مخاطره انداخته و برای برگشت به حالت اول . خواهد شد یا رو به فقر است

 .چند میلیارد دالری هزینه کنیم باید بودجه

های زیادی برای توسعه رو به فقر در ایران و جهان وجود دارد،  این پژوهشگر سیاستگذاری منابع آب با اشاره به اینکه مثال

 .برداری معقول از طبیعت را تأیید کرد بهره
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ها  برداری بلکه باید به سمتی پیش برویم که بهره با انتقال از توسعه لجام گسیخته قصد تخریب نداریم،: آبادی همچنین گفت میان

ها و  صورت عادالنه و عینی میزان موفقیت گونه تعصبی به های توسعه آبی کشور، بدون هیچ باید با ارزیابی طرح. معقول باشد

 .ها را بررسی کنیم تا راه غلط خود را ادامه ندهیم شکست

مله آمریکا بعد از ارزیابی یک طرح حتی فردای روز افتتاح آن، سازه تخریب شده، در بسیاری از کشورها از ج: وی در ادامه افزود

 .اند؛ در ایران نیز نباید از این مسئله هراس داشته باشیم زیرا در جریان بازبینی طرح متوجه اشتباهات خود شده

ایم،  دلیل آنکه در ایران سند آب تهیه نکرده به: های آبی موفق خاطرنشان کرد درباره وضعیت طرح ایاناآبادی در پاسخ به  میان

های اجرا شده هیچ اطالعی در دسترس  اند و طرح آمایش سرزمین تهیه نشده، در نتیجه درباره تبعات طرح ها ارزیابی نشده طرح

سمت توهم توسعه در حال حرکت هستیم، اما  دهد این است که با سرعت به آنچه شرایط اجتماع نشان می: وی عنوان کرد.نیست

دهد که تمدن کشور در  کار به جایی رسیده که وزیر نیرو هشدار می. ایم مقاومت بسیار زیادی وجود دارد که بگوییم اشتباه نکرده

 ./حل از بین رفتن است
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 13۶۱شهریور  1۹: تاریخ

  مشكل در بخش خاك و آب كشاورزی در كشور شناسایی شدمشكل در بخش خاك و آب كشاورزی در كشور شناسایی شد  266266
مشکل در  مورد 322در مطالعات و بررسی های انجام شده در حوزه کشاورزی، : قائم مقام موسسه تحقیقات خاک و آب کشور گفت

 بخش خاک و آب کشاورزی شناسایی شده و برای رفع آنها اقدام می شود

 ۲33در مطالعات و بررسی های انجام شده در حوزه کشاورزی، : قائم مقام موسسه تحقیقات خاک و آب کشور گفت

 . مورد مشکل در بخش خاک و آب کشاورزی شناسایی شده و برای رفع آنها اقدام می شود

ایانا از روابط عمومی مؤسسه تحقیقات خاک و آب، سعید سعادت در حاشیه برگزاری نخستین گردهمایی ملی برنامه به گزارش 

یکی از مهمترین مشکالت : ریزی تحقیقات مدیریت پایدار خاک و آب با اشاره به مسایل و مشکالت فراوان در بخش کشاورزی،گفت

مانی و اعتباری است بنابراین از میان این مشکالت مهمترین مسایل را همچون برای رفع این معضالت، محدودیت نیروی انسانی، ز

شوری خاک، آلودگی خاک، تغییر کاربری، تغییر اقلیم، تخلیه و تخریب خاک، حاصلخیزی و تغذیه گیاه را احصاء کرده و برای آن 

لی برگزاری این گردهمایی، برنامه ریزی و یکی از اهداف اص: سعادت خاطرنشان کرد.  ها راهکار مناسب درنظر گرفته می شود

 . اجرای طرح های تحقیقاتی به منظور رفع مشکالت اصلی در کمترین زمان در این بخش است

این همایش یکی از بزرگترین همایش هایی است که تمام محققین : وی که دبیری این گردهمایی را نیز بر عهده دارد، اظهار داشت

برنامه دار کردن تحقیقات برای یک بازه زمانی کوتاه و میان : وی گفت.  شور در آن جمع شده اندبخش خاک و آب از سراسر ک

عنوان برنامه ارایه شده از سوی این موسسه طرح  1مدت از اهداف برگزاری این گردهمایی است بنابراین تمام محققین برای 

برنامه از سوی محققین و کارشناسان به صورت  1مربوط به این  طرح های: سعادت ادامه داد.  تحقیق یا پروپوزال ارایه می دهند

پیشنهادی مطرح می شود و در این گردهمایی در مورد آن بحث و بررسی کرده و ماحصل آن در انتهای این گردهمایی، برنامه ای 

چه راه حلی می توانیم است که در مدت پنج سال آتی می گوید برای حل مهمترین مسایل مبتال به خاک و آب کشاورزی کشور 

با ارایه این طرح ها و برنامه ها می دانیم که در طول پنج سال آینده به کدام سمت می رویم و چه مسایلی : وی گفت.داشته باشیم

 .  را قرار است حل کنیم و نیروی انسانی، بودجه و زمان مناسب آن را می توانیم پیش بینی کنیم

 499جری برنامه دارد و هر کدام به وسعت خود، دارای طرح های کالن است که در کل حدود م 1برنامه،  1این : سعادت افزود

 .  برنامه بسته شود 1طرح تحقیق برای ما رسیده که قرار است از میان آن ها مدت زمان و کل برنامه این 

جلد اول این کتاب شامل اصول و : ودبرنامه مدیریت پایدار خاک و آب اشاره کرد و افز 1سعادت به رونمایی از جلد اول کتاب 

مبانی و عناوین طرح ها است و بعد از گردهمایی تا یک ماه آینده جلد دوم برنامه ای را خواهیم داشت که تعداد طرح ها زمان 

نخستین گردهمایی ملی برنامه ریزی تحقیقات مدیریت پایدار خاک و آب به .  بندی و هزینه اجرای طرح ها مشخص می شود

برنامه ی ابالغی به موسسات تحقیقاتی با عنوان های شناخت منابع خاک و  1ور تنظیم برنامه های استراتژیک در راستای منظ

استعداد اراضی، پایش کمی و کیفی خاک و آب کشاورزی، مدیریت تقاضا محور آب در مزرعه و ارتقاء بهره وری آب کشاورزی، 

شناخت و مدیریت اثرات متقابل تغییر اقلیم خاک و آب و تولید .  گزار شده استشناخت و مدیریت خاک و آب در شرایط شور بر

محصوالت کشاورزی، شناخت و مدیریت حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه، شناخت و مدیریت کربن آلی خاک و شناخت و مدیریت 

ریزی تحقیقات مدیریت پایدار خاک و  گردهمایی ملی برنامه.  برنامه ابالغی است 1آلودگی خاک و آب کشاورزی از دیگر عناوین 

 آب کشاورزی به مدت سه روز در موسسه تحقیقاتی خاک و آب کشور ادامه دارد

/news/fa/ir.iana.www//:http24311/322D%-1%51%D5%B4% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان - 13۶۱شهریور  17: تاریخ

  واحد های میوه فروشی مکلف به پس گرفتن میوه از مشتریان هستندواحد های میوه فروشی مکلف به پس گرفتن میوه از مشتریان هستند
در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان به تمامی واحد های صنفی میوه فروشی اطالعیه :رئیس اتحادیه میوه و سبزی گفت

 . گرفتن میوه ها تخلف محسوب می شودای داده ایم که ممانعت از در خواست مشتریان برای پس 

حسین مهاجران رییس اتحادیه فروشندگان  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروه صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار به گزارش

در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان به تمامی : گفت  میوه و سبزی از صدور اطالعیه ای به واحد های صنفی میوه فروشی 

 پس گرفتن میوه ها تخلف محسوب واحد های صنفی میوه فروشی اطالعیه ای داده ایم که ممانعت از در خواست مشتریان برای 

  . می شود و به محض اطالع از این امر بازرسان بالفاصله در محل حاضر می شوند

در صورتی که : وی با بیان اینکه نصب تابلوی جنس فروخته شده پس گرفته نمی شود، خالف قانون و اخالق حرفه ای است، افزود

 .فروشنده پس بدهد مشتری پس از خرید متوجه وجود عیبی در اجناس شود، حق دارد که آن جنس را به

یا بازرسی نظارت با شماره  1111325شهروندان می تواند در صورت هر مشکلی به شماره تلفن اتاق اصناف : مهاجران ادامه داد 

  . تماس بگیرند تا بازرسان اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی برای رسیدگی به شکایات آنها اقدام کنند 934

قانون خاصی برای جدا کرن میوه های : برای جذب مشتری عنوان کرد میوه های در هم  فروش  با اشاره به نحوه خرید و وی 

 . درشت و خرد تعیین نشده که فروشندگان برای جذب مشتری اقدام به این عمل می کنند

صنفی میوه گشت های بازرسی به صورت مستمر در واحد های : رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی در پایان اظهار کرد 

 .فروشی حاضر می شوند ودر صورت مواجه باتخلفات با فروشندگان برخورد می نمایند

/news/fa/ir.yjc.www//:http1779271D%/1%55%D5%A7%D5% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان - 13۶۱شهریور  2۶: تاریخ

  درصدی امنیت غذایی در کشوردرصدی امنیت غذایی در کشور  2323رشد رشد 
 32های گذشته  امنیت غذایی در دو سال گذشته رشد مطلوبی داشته به طوری که به نسبت سال: معاون جهاد کشاورزی گفت

،عباس کشاورز معاون امور اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروه صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار به گزارش.درصد رشد داشته است

امنیت غذایی در دو سال گذشته رشد مطلوبی داشته : جهاد کشاورزی در چهارمین گردهمایی سراسری کشت پاییزه اظهار داشتوزارت زراعت 

  .درصد رشد داشته است 32های گذشته  سبت سالبطوریکه به ن

با احتساب تولید گندم در سال جاری، امنیت : درصد خواهد رسید،گفت 52وی با بیان اینکه طی پنج سال آینده این رشد به 

ثبت کشاورزی تنها بخشی است که رشد م: معاونت امور زراعت وزارت جهادکشاورزی ادامه داد.درصد خواهد رسید 77غذایی به 

 .و در عین حال در برخی از محصوالت به خودکفایی رسیده است  تجاری را تجربه

این امر جزء نقاط : های روغنی موفقیت چندانی نداشتیم، بیان کرد کشاورز با بیان اینکه در برخی از محصوالت همچون پنبه و دانه

 .شده استضعف این بخش محسوب می شود که در این خصوص تدابیر مطلوبی اندیشیده 

وری آب رشد معناداری  طی سه سال گذشته بهره: وری آب در بخش کشاورزی گفت معاون وزیر جهادکشاورزی در خصوص بهره

کیلو محصول برداشت می شود، اما این رقم در برنامه ششم توسعه باید به  983داشته به طوری که هم اکنون از هر مترمکعب آب 

های جدی  رود که برای به حداقل رساندن آن باید تالش میلیارد مترمکعب آب هدر می 182النه به گفته وی سا.کیلوگرم برسد 987

های نوین کنترل  شود ،چرا که هم راستا با آبیاری های میکرو و زیرزمینی توصیه می  در این زمینه آبیاری: وی ادامه داد.صورت گیرد

با وجود بارندگی مناسب سال گذشته ،برخی : جهاد کشاورزی بیان کردمعاون وزیر .کیفیت خاک از اهمیت ویژه ای برخوردار است

 .بردند ،از این رو افزایش تقاضای آبی تأثیر منفی در میزان مصرف به همراه داشت ها از گرمی بیش از حد هوا رنج می استان

ن کرد هر چند که تأثیر حوادث البته در کنار این عوامل مساعدت هوا در فصل بهار کمک بزرگی به کشاورزا: وی ادامه داد 

 .را نباید فراموش کرد... غیرمترقبه اعم از سرمای بیش از حد هوا، تگرگ و 

 سهم کم بذرهای اصالح شده در کشاورزی 

بذرهای اصالح شده سهم کمتری در زمین : کشاورز با اشاره به موفق نبودن در حذف بذرهای قدیمی طی سال گذشته، عنوان کرد 

 . ی داشتند از این رو باید ایجاد صندوق توسعه ارقام مختلف در اولویت قرار گیردهای کشاورز 

ظرفیت : های اصلی قرار دهیم، تصریح کرد  های متراکم را باید جزو اولویت وری و ایجاد کشت وی با بیان اینکه تمرکز در بهره

و افزایش کشت کلزا را در برنامه داریم بطوریکه  توسعه کشت در کشاورزی کشور وجود ندارد، در همین راستا کاهش کشت گندم

 .هزار هکتار رسیده است 522میلیون و  1در سال جاری با کاهش یک میلیون هکتاری گندم، سطح زیر کشت آن به 

شرایطی بخش تحقیقات باید : تن در هکتار باشد، گفت 1این مقام مسئول با بیان اینکه میزان عملکرد در هکتار گندم بایدحداقل 

وی با اشاره به اینکه میزان بارندگی نسبت به سال .تن گندم در هکتار برداشت نمایند 7کاران بتوانند تا  را فراهم نماید که گندم

های فارس، اصفهان، خراسان  ها به غیر از استان برداشت گندم در بسیاری از استان: گذشته در حد متوسط بوده است، ادامه داد

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه .درصد رشد داشته است 42الی  22با محدودیت آب مواجه هستند،  رضوی و جنوبی که

ها پیشرفت چندانی نداشتیم و کمک از کشورهای توسعه  در مدیریت بیماری: خسارت سن گندم به صفر رسیده است،عنوان کرد

 یافته در این زمینه ضروری است

9B5%D%/1774147/news/fa/ir.yjc.www//:http 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 ایرنا 2۶/۶6/13۶5 :تاریخ خبر

  بانک کشاورزی قادر به تخصیص درست اعتبارات بخش کشاورزی نیست بانک کشاورزی قادر به تخصیص درست اعتبارات بخش کشاورزی نیست : : حجتیحجتی
بخش کشاورزی از محل بانک مرکزی، اصالحیه بودجه و امسال منابع مالی مورد نیاز : وزیر جهاد کشاورزی گفت -ایرنا -تهران

صندوق توسعه ملی برای اجرای طرح های اولویت دار تامین شده است اما بانک کشاورزی قادر به تخصیص درست اعتبارات این 

 . بخش نیست

های پاییزه سال زراعی در چهارمین گردهمایی سراسری کشت ( شنبه)امروز « محمود حجتی»به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، 

هرچند منابع مالی بانک کشاورزی برای تخصیص به طرح های بخش کشاورزی تامین شده است اما : ، افزود11 -11جدید 

 .مسئوالن بخش کشاورزی قادر به تخصیص و جذب این منابع نیستند

ص تسهیالت به طرح های اولویت دار این در حالی است که مدیرعامل بانک کشاورزی گفته، هیچ محدودیتی در تخصی: وی گفت

 .بخش کشاورزی از جمله توسعه مکانیزاسیون، گلخانه ها و پرورش ماهی در قفس در استان ها وجود ندارد

 .به گفته حجتی ، در صورتی که شعب استانی بانک کشاورزی از تخصیص اعتبارات خودداری کنند، با آنها برخورد خواهد شد

درصد برداشت شالی در حال حاضر به صورت مکانیزه انجام  72با راه اندازی خطوط مکانیزاسیون، : کردوزیر جهادکشاورزی تصریح 

اجازه داده است پنج هزار  9214می شود و برای پرداخت تسهیالت و سایر اعتبارهای بخش کشاورزی، دولت براساس الیحه سال 

درصد اختصاص  922تی اضافه شود که در این بین به بانک کشاورزی به سرمایه بانک های دول( میلیارد تومان 122) میلیارد ریال

به سرمایه بخش کشاورزی اضافه شده ( میلیارد تومان 922سه هزار و )هزار میلیارد ریال 29امروز : حجتی افزود.انجام شده است

 .بود( انمیلیارد توم 122)هزار میلیارد ریال 1است ، در حالی که سه سال قبل سرمایه این بخش حدود 

به بانک ( میلیارد تومان 122یک هزار و ) هزار میلیارد ریال 91به گفته حجتی، در مجلس شورای اسالمی از محل اصالحیه بودجه 

 .کشاورزی اختصاص یافت، در حالی که این رقم در دولت های گذشته وجود نداشته است

هی در قفس و مکانیزاسیون انجام شده است و پول نداشتن بانک تامین اعتبارات در بخش توسعه گلخانه ها، پرورش ما: وی افزود

بانک کشاورزی در حال حاضر ارقام مناسبی را در اختیار دارد و نباید هیچ : حجتی گفت.کشاورزی به هیچ عنوان قابل قبول نیست

ان باید به شخص بنده در این باره بهره برداری را به بهانه نداشتن اعتبار از بازپرداخت محروم کند که در این صورت بهره بردار

 .اطالع دهند

 بدهی بانک کشاورزی تهاتر شود** 

دولت تصویب کرد که بدهی بانک کشاورزی در قانون اصالحیه تهاتر شود و بدین ترتیب مبلغی معادل : وزیر جهادکشاورزی افزود

 .تی تهاتر خواهد شدتحت عنوان بدهی دول( میلیارد تومان 922پنج هزار و )هزار میلیارد ریال 19

 122)هزار ریال 1بر اساس رایزنی های انجام شده و با توجه به ارزی که بانک کشاورزی در سالیان گذشته با قیمت : حجتی گفت

امروز قابل تهاتر است و بدین ترتیب بخشی از بدهی ( سه هزار تومان)هزار ریالی 22خریده، این مبلغ با قیمت دالر بیش از ( تومان

 .انک کشاورزی استحصال می شود و می تواند به خدمت تولید در بیایدهای ب

کل مبلغ پول گندمی بود که توسط دولت ( چهارهزار میلیارد تومان)هزار میلیارد ریال 42مبلغ  9213در سال : وی یادآور شد

قرار هر کیلوگرم هفت هزار و  هزار تن گندم از 722گذشته و بخشی دولت فعلی پرداخت شد؛ در حالی که مبلغ چهار میلیون و 

به گفته وی، در گذشته در پرداخت مطالبات با محدودیت روبه رو بودیم، اما بخش کشاورزی در .بوده است( تومان  712)ریال 122

گندم ( هزار میلیارد تومان94)هزار میلیارد ریال 942دولت یازدهم مورد حمایت ویژه قرار گرفته است به طوری که بیش از 

اری شد که برای پرداخت مطالبات گندمکاران، اوراق مشارکت دریافت کرده ایم، اما به خاطر کم توجهی و غفلت در برخی خرید
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آن پرداخت می ( سه هزار میلیارد تومان)هزار میلیارد ریال  22حوزه های همکاری، این پرداخت به تعویق افتاد و هفته قبل باید 

 .شد

 در فضای کسب و کار درصدی بخش کشاورزی  24سهم ** 

درصدی در اقتصاد  99تا  92بخش کشاورزی بر اساس مطالعات و شاخص های انجام گرفته توسط بانک مرکزی سهم : حجتی گفت

درصدی کسب کنیم ، به این معنا که یک سوم فضای کسب و کار مربوط به  24دارد، اما در فضای کسب و کار توانسته است سهم 

خشک و بی آب بودن کشور دلیل بر آن نشود که بخواهیم از کشت و کار و تولیدات شانه خالی : زودوی اف.بخش کشاورزی است

درصدی در بخش کشاورزی، در سالی که گذشت رشد کشور هفت دهم درصد مثبت شد؛  1،4با رشد : حجتی ادامه داد.کنیم

 .بیشترین تولید را رقم بزنیمبنابراین می توانیم با استفاده از ظرفیت های موجود و با مصرف آب کمتر، 

دشت در کشور وجود دارد که با وزارت نیرو حدود دو سال و نیم مکاتبه کرده ایم تا  192به گفته وزیر جهادکشاورزی ، حدود 

 .بتوانیم برای آنها سهمیه آب بگیریم که امید می رود هرچه سریع تر این مساله اجرایی شود تا مشخص شود تولید ما بهره ور است

  3212هزار میلیارد دالری ایران تا سال  12پیش بینی گردش مالی ** 

میالدی  3212در تولید گیاهان دارویی امکانات بسیار خوبی وجود دارد، به گونه ای که پیش بینی می شود تا سال : حجتی گفت

میلیارد دالر گردش مالی دارد و سهم  722هزار میلیارد دالر گردش مالی داشته باشد؛ در حالی که اقتصاد کشور حدود  12حدود 

 .میلیارد دالر است 52اقتصاد کشاورزی از این میزان 

گونه گیاه دارویی در کشور وجود دارد که بخش عمده ای از آن منحصر به فرد بوده و  122حجتی با بیان این که حدود یک هزار و 

درصد برسد، در حالی که در  22گیاهان دارویی باید به بیش از  سهم ما در تولید: الزم است در این زمینه بیشتر کار شود افزود

 .بخشی از گیاهان دارویی همچون گل محمدی تنها به استحصال گالب آن بسنده کرده ایم

 .گونه از گیاهان دارویی ایران در دنیا بی نظیر است و می تواند مواد مؤثره آن بیشتر به مصرف برسد 422: وی اظهار داشت

در اراضی شیبدار به ویژه : یت مغفول مانده اراضی شیبدار برای کشت گیاهانی همچون گل محمدی اشاره کرد و گفتوی به ظرف

در مناطق کوهستانی، امکان تولید چهار تا پنج تن گل محمدی در برخی مناطق وجود دارد که با توجه به وجود اراضی مستعد در 

 .به اندازه کل کشور هلند ظرفیت پرورش وجود دارداستان های گیالن، مازندران و بخشی از گرگان 

 کمبود کارخانه قند یکی از علل عدم خودکفایی در تولید شکر ** 

فکر تولید  9212و  9213در سال های : وزیر جهاد کشاورزی درباره ظرفیت مغفول مانده وزارت جهادکشاورزی در تولید شکر گفت

وز با تغییر نگاه توانستیم معادله را عوض کنیم؛ به گونه ای که مشکل تولید نداریم، بلکه چغندرقند پاییزه در کشور کلید خورد و امر

 .در حال حاضر با کمبود کارخانه قند مواجه هستیم

به گفته وی، در تولید چغندرقند پاییزه از آب سبز بهره گرفته می شود و با اضافه کردن روش های نوین آبیاری به آن خواهیم 

 .مناسبی را برای تولید رقم بزنیمتوانست ضریب 

 تولید خربزه نیز گلخانه ای شد** 

هزار  37تن خربزه در گرگان با میانگین قیمت  922عمل آوری : وزیر جهاد کشاورزی به کشت خربزه در گلخانه اشاره کرد و افزود

 .ی کشور داشته باشدمیلیون تومان ارزآوری برا 372در محل گلخانه می تواند ( تومان 722دو هزار و )ریال

: تن هندوانه و خربزه در بویین زهرا اضافه کرد 12تا  52تن گوجه فرنگی در هر هکتار در کرمانشاه و  912حجتی با اشاره به کشت 

تمامی اینها پتانسیل موجود در کشور هستند که می توان بیشترین بهره را از آنها برد و اگر کشاورزان همت کنند می توان از 

 .های فعال نشده بیشترین بهره مندی را داشت ظرفیت
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اگر بتوانیم نصف رکوردهای ملی را از آن بهره برداران بخش کشاورزی کنیم باید به دنبال بازاریابی محصوالت : حجتی اظهارداشت

 .کشاورزی باشیم؛ زیرا مشکالت اساسی ما بدین ترتیب رفع خواهد شد

تن و نصف رکورد  12تنی انار یعنی  932تن، نصف رکورد  1،1تنی گندم یعنی  92 اگر نصف رکورد: وزیر جهادکشاورزی افزود

 .تن توسط کشاورزان تولید شود، هیچ مشکلی در کشور از لحاظ عملکرد نخواهیم داشت 12تنی سیب یعنی  932

 مراکز خدمات کشاورزی احیا می شود** 

شده اند، با طرح جدید سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج مراکز خدمات کشاورزی که امروز به خرابه تبدیل : حجتی گفت

 .کشاورزی وارد رویکرد جدیدی شده و پشتیبانی های بخش را به انجام برساند

 وصیت حجتی برای پایداری تولید ** 

نمی تواند تولید : به تمامی بهره برداران بخش کشاورزی عنوان کردو گفت 'وصیت'حجتی در پایان پایداری تولید را به عنوان 

 .همیشگی باشد، اما باید اقدامی انجام دهیم که این تولید پایدار بماند

5/News/fa/ir.irna.www//:http3331241/ن 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فودپرس13۶5شهریور ماه  17چهار شنبه 

  درصد فشار بخش کشاورزی بر دوش بانک کشاورزی استدرصد فشار بخش کشاورزی بر دوش بانک کشاورزی است  766766
سید حمید پورمحمدی معاون امور توسعه تولیدی سازمان مدیریت و برنامه ریزی درجلسه مجمع عمومی ساالنه بانک  <کشاورزی

 درصد فشار بخش کشاورزی بر دوش بانک کشاورزی است و تمام بار اقتصاد کشور بر شانه های بخش 922: کشاورزی گفت

 .کشاورزی قرار دارد

به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی، مجمع عمومی عادی ساالنه این بانک روز گذشته با هدف رسیدگی به صورت های مالی 

با بیان این که  برگزار شد و طی آن سید حمید پورمحمدی معاون امور توسعه تولیدی سازمان مدیریت و برنامه ریزی   14سال 

: ش کشاورزی بر دوش بانک کشاورزی و تمام بار اقتصاد کشور بر شانه های بخش کشاورزی قرار دارد، گفتدرصد فشار بخ 922

سالی حیاتی برای بانک کشاورزی است تا ضمن افزایش دوبرابری سرمایه خود، بدهی به بانک مرکزی را نیز ساماندهی 9211سال 

تکا به فرصت های موجود ، این دو مشکل را مرتفع کرده و به بهترین نحو از بانک کشاورزی حمایت می کنیم تا با ا: وی افزود. کند

 .به بخش کشاورزی و اقتصاد کشور خدمت کند

54d11be9ef1ab=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http 
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 سخنرانی، بازدیدهامصاحبه، 

 فودپرس 13۶5شهریور ماه  17چهار شنبه 

  اضالع صنعت، سیاست و مردم مثلث سالمت را شکل می دهنداضالع صنعت، سیاست و مردم مثلث سالمت را شکل می دهند/ / نمک جایگزین می خواهدنمک جایگزین می خواهد
مدیر کل نظارت بر فراورده های غذایی آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو ضمن تاکید بر همکاری اهالی صنعت،  <مواد غذایی

 .مت و مصرف کنندگان، بر یافتن جایگزین نمک برای استفاده در فراورده های غذایی تاکید کردسیاست گذاران سال

متاسفانه برخی از مواد مضر موجود در غذا، همان مواد خوشمزه کننده غذا همچون شکر، نمک و : اظهار کرد دکتر بهروز جنت

 .واگیردار از سوی متخصصان صحبت شده استچربی هستند که مکررا درباره نقش مخرب آنها در بروز بیماری های 

اصوال همین  متاسفانه یکی از چالش هایی که وزارت بهداشت برای مقابله با بیماری های غیرواگیردار مواجه است، : وی ادامه داد

 .مزه غذاها است

خود را کاهش دهد آن هنگام است کافی است که تولید کننده ای صرفا اندکی از نمک فراورده غذایی : این مقام مسئول تاکید کرد 

 .که اعتراض مشتریان به سوی او سرازیر خواهد شد

 .به نظر می رسد به صورت جدی باید جایگزین هایی را برای این مواد یافت: دکتر جنت تصریح کرد

بی شک یکی از آسان ترین و مهمترین : مدیر کل نظارت بر فراورده های غذایی آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو گفت

 .ذائقه کودکان به سمت منطق صحیح مصرف مواد غذایی است بیماری های بزرگسالی، هدایت  راههای جلوگیری از بسیاری 

نقش ذائقه سازی در فرهنگ سالمت بسیار تعیین کننده است و می بایست از کودکی فرزندانمان را با : دکتر جنت عنوان کرد

 .یه مطلوب قرار دهیمآموزش تغذ

چنانچه طبع فرزندمان به سمت غذاهای شور گرایش پیدا کند و این عادت در او نهادینه شود در بزرگسالی باید هم : وی ادامه داد

 .انتظار پرفشاری خون و بسیاری مشکالت دیگر را از او داشت

چربی که مصرف خارج از اندازه آن بسیار برای سالمتی مضر  از آنجا که در کنار موادی همانند شکر و : دکتر جنت اظهار کرد 

نقش کم رنگی نداشته باشد، کما اینکه بیشتر دریافتی نمک نزد ما ایرانیان از نان و پنیر است که با اندیشیدن  است نمک هم 

 .آنرا بسیار تقلیل خواهد داد کاهش، برایند مصرف  راهکارهای مناسب 

ید پیشنهاد جایگزینی موادی همچون ترشیجات به جای آن پیشنهاد بدی نباشد اما استفاده از تشدید در ابتدا شا: وی عنوان کرد

کننده های نمک به عنوان حربه دیگری است که امروزه در صنعت برای جلوگیری از آسیب های این ماده غذایی مورد استفاده قرار 

شدت طعم نمک  نه ای عمل می کنند که علی رغم مصرف اندک در این روش به گو: این مقام مسئول در ادامه گفت.می گیرد

 .درصدی کند 381تا 3 درغذا اتفاق بیافتد و مثال نمک یک درصد در ذائقه مصرف کننده القای 

راهکار دیگری در دنیا برای کاهش نمک کاربرد یافته است استفاده از تکنولوژی های صنعتی جدید مثل : دکتر جنت اضافه کرد

مصرف کننده می  این نمک ها با کرستال های توخالی و سبکی که دارد اگر چه حس شوری دلخواه را به . وخالی استنمک های ت

ایجاد شیب غلظتی به عنوان راهکار دیگری است که می تواند در : وی بیان کرد.دهد اما عمال از گرماژ و جرم اندکی برخوردار است

همه موارد مطروحه در نهایت به خواست مثلث : ر جنت در پایان خاطرنشان کرددکت.کاهش مصرف نمک بشدت تاثیر گذار باشد

اهالی صنعت، سیاست گذاران سالمت و مهمتر از همه مصرف کنندگان باز می گردد که اگر کیفیت یکی از این عناصر سه گانه 

 .بلنگد، آش همین آش خواهد بود و کاسه همان کاسه

2354c2a5e14c9=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http 
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 نهاده 

 آیانا - 13۶۱شهریور  17: تاریخ

  هاها  آالیندگی کودهای شیمیایی در کمین رودخانهآالیندگی کودهای شیمیایی در کمین رودخانه
های  مانند رشد جلبکتواند باعث مشکالت  ورود حجم زیادی از مواد مغذی و رسوبات ناشی ار فرسایش اراضی سطحی به آب می

شود؛ بنابراین  سمی، کاهش اکسیژن آب و متعاقب آن نامناسب شدن آب برای مصارف زندگی روزانه و تولیدات صنعتی و کشاورزی 

مدیریت نوع کاربری اراضی، شناسایی منابع آلودگی، کنترل مقدار مواد مغذی و به   ای کشاورزی، مدیریت منابع آلودگی غیرنقطه

 .های مهم برای کاهش آلودگی آب است ای از راه کود شیمیایی و جلوگیری از انتقال آلودگی غیرنقطهویژه مصرف 

 مونا شعبان

های  تواند باعث مشکالت مانند رشد جلبک ورود حجم زیادی از مواد مغذی و رسوبات ناشی ار فرسایش اراضی سطحی به آب می

شود؛ بنابراین  برای مصارف زندگی روزانه و تولیدات صنعتی و کشاورزی  سمی، کاهش اکسیژن آب و متعاقب آن نامناسب شدن آب

مدیریت نوع کاربری اراضی، شناسایی منابع آلودگی، کنترل مقدار مواد مغذی و به   ای کشاورزی، مدیریت منابع آلودگی غیرنقطه

 .برای کاهش آلودگی آب استهای مهم  ای از راه ویژه مصرف کود شیمیایی و جلوگیری از انتقال آلودگی غیرنقطه

های  همچنین کیفیت آب. (9)شود عنوان زیستگاهی برای گیاهان و حیوانات می افزایش آلودگی آب باعث محدودیت عملکرد آن به

های سطحی، در گزارش حاضر  رو با توجه به اهمیت کیفیت آب از این. های رو به افزایش در دنیا و ایران است سطحی یکی از نگرانی

های  بررسی تأثیر اقدامات مدیریتی بر کیفیت آب"نامه زهرا نوری با عنوان  آمده از پایان دست مطالعات انجام شده و نتایج بهبه 

نامه در مقطع کارشناسی ارشد در رشته   این پایان. اشاره شده است "(حوزه آبخیز سیمره، رودخانه سیمره: مطالعه موردی)سطحی 

های دکتر علی سالجقه و دکتر آرش ملکیان در پردیس کشاورزی و مناب طبیعی  با راهنمایی 9214آبخیزبرداری در شهریورماه 

نامه با اهدافی چون سنجش وضعیت کیفی منابع آب سطحی منطقه مورد  زهرا نوری در این پایان.دانشگاه تهران دفاع شده است

ارزیابی اثرات منابع آلودگی   های مدیریت منابع آب، ن برنامهکننده آب، آگاهی از میزان مؤثر بود مطالعه، شناسایی منابع آلوده

 .به مطالعه آب رودخانه سیمره در لرستان پرداخته است SWATای روی کیفیت آب با استفاده از مدل  ای و نقطه غیرنقطه

رار دارد باید از یک روش ها ق جهت ارزیابی کیفیت آب رودخانه که تحت تأثیر تعداد زیادی از آالینده"وی اشاره کرده است که 

 ".(3)کننده وضعیت کیفی آب است استفاده کرد اکولوژیکی که ترکیبی از اجزای شیمیایی، فیزیکی و بیولوژیکی و منعکس

 9213کیفیت آب برای دوره یک سال و آبان  (4)پارامتر کلیدی 99را با استفاده از  (2)ابتدا شاخص کیفیت آب  نوری در این مطالعه،

ای  برای بررسی تأثیر منابع آالینده  سپس،. منظور ارزیابی کیفیت آب سطحی رودخانه سیمره محاسبه کرده است به 9212تا مهر 

ها و مطالعاتی که زهرا نوری  با بررسی. ای بر روی کیفیت آب از مدل ارزیابی آب و خاک استفاده کرده است ای و غیرنقطه نقطه

SWATه مدل انجام داد به این نتیجه رسیده است ک
برای شناسایی مناطق منبع بحرانی رسوب، نیتروژن مجموع، مجموع  (1)

هایی تقسیم کرده و به این نتیجه  رودخانه سیمره را به حوزه SWATاو با استفاده از . فسفر در سطح زیرحوزه مدل مناسبی است

 .بحرانی استعنوان مناطق  به( درصد از سطح حوزه 22شامل )زیرحوزه  1رسیده است که 

سازی تأثیر بهترین اقدامات مدیریتی برای کنترل هدررفت بار مواد مغذی نیز توسط  همچنین نوری ضمن تأکید بر اینکه شبیه

شامل اجرای کاهش مصرف کودهای شیمیایی و ایجاد نوار فیلتر در طول  (1)ترین عملیات زارعی بهینه مدل انجام گرفته است و مهم

نشان داد که کیفیت آب در باالدست بهتر از کیفیت آب  (7)نتایج شاخص کیفیت"مه تحقیقش بیان کرده که رودخانه است در ادا

دهد که فصل تابستان و پاییز دوره زمانی  دست است همچنین تغییرات فصلی روش شاخص کیفیت به وضوح نشان می در پایین

ملیات زارعی بهینه منجر به کاهش هدررفت آلودگی در مقایسه همچنین سناریوهای ع. بحرانی برای بار مواد مغذی در حوزه است
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 21درصد،  15شوند و بیشتر کاهش در هدرفت مواد مغذی در ایجاد نوار فیلتر در کنار رودخانه با درصد کاهش  با شرایط پایه می

 ".درصد به ترتیب برای رسوب، نیتروژن مجموع، مجموع فسفر مشاهده شد 21درصد و 

. شود های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی تعریف می طور معمول توسط ویژگی به"ب اشاره و بیان کرده است که وی به کیفیت آ

های  ای شامل فاضالب منابع آلودگی نقطه. است (1)ای و منابع آلودگی نقطه (5)ای کننده آب شامل منابع آلودگی غیرنقطه منابع آلوده

های شهری و سایر منابع آلودگی است که به صورت  های رواناب ، زهکش(ای مختلفه از کارخانه)های صنعتی  شهری و فاضالب

صورت کانال و لوله تخلیه  ای برای ارزیابی کمی و کیفی آب چون به پایش منابع نقطه. شود کانال و لوله به داخل آب تخلیه می

ها یا مخازن قابل  دریاچه  ه قبل از ورود به رودخانه،آوری و تصفیه آب آلود ای با جمع شوند آسان و همچنین منابع آلودگی نقطه می

های کاربری و اراضی مانند ایجاد جاده، زهکشی معدن، رواناب سطحی است  ای شامل فعالیت منابع آلودگی غیرنقطه. کنترل است

ها و  ها، دریاچه دخانهکه مواد آالینده توسط بارش، آب ناشی از ذوب برف یا آب آبیاری در سطح زمین جاری شده حمل و وارد رو

ای آسان است اما ارزیابی و  تعیین منابع آب نقطه"همچنین نوری در ادامه اضافه کرده است که  ".(92)شوند های ساحلی می آب

دلیل گستردگی مکانی وقوع و تغییرات زمانی خود که بستگی به عواملی مانند آب و هوا و کاربری اراضی  ای به برآمد منابع غیرنقطه

مصرف بیش از اندازه کودهای غیرآلی صنعتی و فضوالت حیوانی برای افزایش تولید و شسته شدن آنها توسط . (99)رد، دشوار استدا

نقش کشاورزی در آلودگی آب در اروپا و سایر کشورها در حال . (93)شود ها می رواناب منجر به ورود حجم زیادی از آلودگی به آب

آلوگی ناشی از کشاورزی شامل هدررفت نیترات و فسفات از اراضی کشاورزی . بی مشخص شده استخو های اخیر به توسعه در دهه

 ".(92)است

های جدید و  دهای شیمیایی و عملیات سنگین کشاوزی تکنیک های ناشی از کو گیری از آلودگی های او برای جلو با توجه به گفته

تنهایی باعث کاهش  دهد که تکنولوژی به المللی نشان می جارب بینمدیریت جامع برای کاهش آلودگی اتخاذ شده است، اما ت

هایی برای  ها و اقدامات بستگی زیادی به فعالیت کارایی این تکنولوژی"نوری تأکید کرده است که . شود ای نمی آلودگی غیرنقطه

رشد سریع . ای دارد لودگی غیرنقطهای کشاورزان برای افزایش آگاهی عمومی جهت کاهش آ بهبود تربیت، آموزش و خدمات مشاوره

. شود شهرنشینی و عملیات کشاورزی سنگین در اراضی زراعی محدود برای حمایت از این جمعیت انبوه باعث تشدید آلودگی می

های  تواند باعث مشکالت مانند رشد جلبک ورود حجم زیادی از مواد مغذی و رسوبات ناشی از فرسایش اراضی سطحی به آب می

اهش اکسیژن آب و متعاقب آن نامناسب شدن آب برای مصارف زندگی روزانه و تولیدات صنعتی و کشاورزی شود؛ بنابراین سمی، ک

نیاز به کاهش بار آلودگی از اراضی کشاورزی که یکی از منابع غالب آلودگی آب است به عنوان یکی از اهداف اولیه برای بهبود 

مدیریت نوع کاربری اراضی، شناسایی   ای کشاورزی، دیریت منابع آلودگی غیرنقطهبر این اساس م. های سطحی است کیفیت آب

های مهم  ای از راه ویژه مصرف کود شیمیایی و جلوگیری از انتقال آلودگی غیرنقطه منابع آلودگی، کنترل مقدار مواد مغذی و به

 ".(94)برای کاهش آلودگی آب است

ای از  مجموعه  ودگی رودخانه سیمره و کاهش بار مواد مغذی ورودی به مخزن سد سیمره،منظور کاهش بار آل همچنین او در آخر به

ایجاد نوار فیلتر پوشش گیاهی در کنار رودخانه،  -3ها و مناطق بحرانی،  شناسایی آالینده -9: راهکارهای مدیریتی را ارائه داده است

های دامپروری در مناطق بحرانی و خروج دام از این  ش فعالیتکاه -4افزایش سطح آگاهی و آموزش کشاورزان و دامداران،  -2

 ./آبخیزداری -1مناطق و 

 :نوشت پی

9- Sharma ,P . &Rai ,S.C :Stream flow ,sediment and carbon transport from Himalayan 

watershed .Hydrology ,3224 :351 :912-3222. 
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3- Liou ,S.M. ,Lo ,SL . &Wang ,SH :A generalized water quality index for Taiwan .Environment 

Monitoring Assessment ,3224 :11 :21-13. 

2- WQI. 

، اکسیژن محلول، pHرسوب و مواد بستر، گل آلودگی، رنگ و بو است و عوامل شیمیایی شامل  پارامترهای فیزیکی شامل دما،  -4

فرم مدفوعی  ها بیولوژیکی شامل باکتری اشیرشیاکلی و کلی مؤلفه. د نیاز شیمیایی استاکسیژن مورد نیاز بیولوژیکی و اکسیژن مور

 *.است

 *Hallock ,D :A Water Quality Index for Ecology's Stream Monitoring Program .3223 .

Publication No.23-22-213 .Htto//:www.ecy.wa.gov/biblio/2322213.html. 

. های آبخیزی که فاقد آماربرداری منظم هستند قابل استفاده است دارای اساس فیزیکی بوده و در حوزه SWATمدل  -1

گذاری زیاد مالی و زمانی انجام  تواند با این مدل بدون سرمایه کارهای مدیریتی مختلف می های خیلی بزرگ یا راه سازی حوزه شبیه

کردن یک حوزه به تعداد زیادی  با تقسیم SWATمدل . دت را نیز مطالعه کندشوند و کاربر قادر خواهد بود که اثرت طوالنی م

العمل  شال هیدرولوژی، آب و هوا، واحدهای عکس SWATهای اصلی مدل  بخش. سازی می کند زیرحوزه، حزئیات مکان را شبیه

مدیریت اراضی و روندیابی  ها،  کش تهیدولوژیک، تاالب یا اراضی مرطوب، آب زیرزمینی، فرسایش، رشد گیاهان، عناصر غذایی، آف

العمل هیدورلوژیکی که از نظر  ها به چند واحد عکس در این مدل هر حوزه به چند زیرحوزه و هریک از زیرحوزه. جریان است

ابتدا آب موجود در خام، روناب سطحی، چرخه عناصر غذایی، . شود تقسیم می های خاک همگن هستند، کاربری اراضی و ویژگی

العمل هیدرولوژیک و سپس برای هر حوزه به صورت وزنی محاسبه  های مدیریتی برای هر واحد عکس ، رشد گیاهان و روشرسوب

 *.شود می

 *Arnold ,J.G. ,Srinivasan ,R. ,Muttiah ,R.S . &Williams ,J.R :Large area hydrologic modeling 

and assessment _part 9 :model development .J .AM. Water Resource Associate ,9115 :24 :72-51. 

1- Best Management Practices (BMP.) 

7- WQI. 

5- Nonpoint source pollution. 

1- Point source pollution. 

92- Wu ,Y . &Chen ,J :Investigating the effects of point source and nonpoint source pollution on 

the water quality of the East River (Dongjiang )in South China .Ecological Indicators ,3292 :23 :

314-224. 

99- Carpenter ,S.R. ,Caraco ,.N.F. ,Correll ,D.L. ,Howarth ,R.W. ,Sharpley ,A.N  &Smith ,V.H :

Nonpoint pollution of surface waters with phosphorus and nitrogen .Ecological Applications ,

9115 :5(2 :)111-115. 

93- Ca ,W. ,Hong ,H. ,Zhang ,Y. ,Chen ,N. ,Zeng ,Y . &Wang ,W :Anthropogenic nitrogen 

sources and exports in a village-scale catchment in Southeast China .Environmental 

Geochemistry and Health ,3221 :35 :41-19. 
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92- Shepherd ,M.A . &Chambers B :Managing nitrogen on the farm :the devil is in the detail .

Science of Food and Agriculture ,3227 :57(4 :)15-115. 

94- Carpenter ,S.R. ,Caraco ,.N.F. ,Correll ,D.L. ,Howarth ,R.W. ,Sharpley ,A.N  &Smith ,V.H :

Nonpoint pollution of surface waters with phosphorus and nitrogen .Ecological Applications ,

9115 :5(2 :)111-115 

/news/fa/ir.iana.www//:http24379D%/5%A3%D1%54%D5 
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 نوغان داری
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 گزارشات جهانی

 فارس - ۶۱/۶۹/22:  تاریخ

ها بازار ایران را هدف ها بازار ایران را هدف   فرانسویفرانسوی/ / دام فرانسهدام فرانسه    های ایرانی در نمایشگاههای ایرانی در نمایشگاه  فامرژونال خبر داد حضور پررنگ شرکتفامرژونال خبر داد حضور پررنگ شرکت

  انداند  گرفتهگرفته

 . بخش دام و احشام فرانسه در نمایشگاه بزرگی که فردا در شهر رنه برگزار می شود، بازار ایران را هدف گرفته است 

در  SPACE ایرلند نوشت امید است با برگزاری نمایشگاه دامفارمرژورنال به گزارش گروه اقتصاد بین الملل فارس پایگاه خبری 

 .شهر رنه در غرب فرانسه طی هفته آینده، بازارهای جدیدی برای شرکت کنندگان از جمله شرکت کنندگان ایرلندی ایجاد شود

هزار بازدیدکننده فرانسوی و بین المللی جذب  922سپتامبر برگزار می شود و در سال گذشته بیش از  91تا  92این نمایشگاه 

 .اند کرده است که بیشتر کشاورزان و متخصصان مرتبط بخش دام و احشام بوده

مقصد صادراتی قدیمی . ترتیب دهندگان این نمایشگاه امسال تالش کرده اند تا مشتریان بالقوه از بازارهای نوظهور را جذب کنند

هیئت قوی ایرانی شامل  922. خوبی در این نمایشگاه حضور دارد اما تمرکز جدید بر روی ایران است فرانسه یعنی غرب آفریقا به

 .دامپزشکان، کشاورزان، واردکنندگان و مربیان اسب در این نمایشگاه شرکت می کنند

 .و بالقوه نمایش دهند شرکت کننده خود این شانس را می دهد تا محصوالت خود را برای مشتریان جدید 9441این نمایشگاه به 

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http92112133222342 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.farmersjournal.ie/french-livestock-sector-to-target-iranian-market-at-major-show-224809
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950622000240


 
راهبردی کشاورزی و آبمرکز ملی مطالعات   

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

 

22۶ 
 

 گزارشات جهانی
 آیانا - 13۶۱شهریور  17: تاریخ

  کندکند  میمیهای محلی ماهی را تشویق های محلی ماهی را تشویق   دولت نیجریه تولید گونهدولت نیجریه تولید گونه
ماهی و تیالپیا  هزار میلیون تن گربه 72گذاری در بخش تولید ماهی و کاهش واردات، در نظر دارد با تولید  دولت نیجریه با سرمایه

 .هزار شغل برای جوانان این کشور اقدام کند طی پنج سال به ایجاد سه

هزار میلیون تن  03ظر دارد با تولید گذاری در بخش تولید ماهی و کاهش واردات، در ن دولت نیجریه با سرمایه

 .هزار شغل برای جوانان این کشور اقدام کند ماهی و تیالپیا طی پنج سال به ایجاد سه گربه

، وزیر کشاورزی و Audu Ogbeh، آیودا اُگبه African Farming and Food Processingسایت  به گزارش ایانا از وب

میلیون دالر آمریکا، واردات ماهی داریم که بخش مهمی از ارز خارجی کشور  722ساالنه ": تازگی گفت توسعه روستایی نیجریه به

 ".را به خود اختصاص داده است

در نظر ": منظور داشتن وضعیت پایدار، دولت نیاز دارد تا از این حجم واردات ماهی جلوگیری کند، افزود که بهوی با اشاره به این

ماهی و تیالپیا  جز گربه های دیگر ماهی به های تحقیقاتی بودجه بیشتر بدهیم تا با انجام تحقیقات بتوانند گونه داریم، به مؤسسه

(Tilapia)تولید کنند ،." 

ما نیاز داریم تا به تولید . تواند به واردات این حجم ماهی ادامه دهد دولت نمی": ی و توسعه روستایی خاطرنشان کردوزیر کشاورز

 ".های ماهی برای مصرف محلی تولید کند تواند برخی از گونه داخلی فکر کنیم و اینکه نیجریه می

ظر دارد تا صنعتگران را تشویق کرده برای برطرف کردن نیاز گذاری در بخش تولید ماهی در ن دولت با سرمایه": اگبه ادامه داد

 ".پروتئین نیجریه دست به کار شوند

برای همکاری در تولید ماهی و کاهش واردات دعوت کرد و خواست تا به افراد در بخش تولید ماهی  Triton Aquaوی از شرکت 

 .هایشان هم باشد آموزش بدهد تا یک منبع درامد برای خانواده

Federal Capital Territoryدر منطقه  Gaubeهکتار زمین در  922وزارتخانه : اگبه تصریح کرد
شبیه به مزرعه  (9)

Songhai  درKwara state
 .های جدید کشاورزی آموزش داده شود ، در اختیار گرفته تا به جوانان تکنیک(3)

منظور گسترش  برای در اختیار قرارد دادن زمین به، از دولت Triton Aqua، رئیس Ashvaran Samtaniآشوران سامتانی 

Kaduna Stateدر منطقه کادونا  Gurara Damسرمایه گذاری شرکت و دسترسی به سد 
در منطقه  Domaو دریاچه دوما  (2)

Nasarawa
 .، در خواست همکاری کرد(4)

ماهی و تیالپیا با حمایت دولت طی پنج  یون تن گربههزار میل 72موفق به تولید   ما در نظر داریم با حمایت دولت،": وی یادآور شد

 ".هزار شغل برای جوانان در نیجریه شویم سال و ایجاد سه

 /".ریزی ماهی هستیم اندازی محلی برای خوراک و تخم همچنین در حال راه": سامتانی تأکید کرد

/news/fa/ir.iana.www//:http24294D%/5%D%AF1% 
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 گزاشات جهانی
 آیانا - 13۶۱شهریور  17: تاریخ

  ایده درآمدزای یوگا همراه حیوانات در مزرعهایده درآمدزای یوگا همراه حیوانات در مزرعه
صاحب یک مزرعه پس از ده سال بررسی راه های کسب در آمد از راه مزرعه داری به این ایده جالب و موفق رسید که یوگا همراه 

 .جذاب باشدحیوانات می تواند 

به گزارش ایانا به نقل از مدرن فارمر، صاحب یک مزرعه پس از ده سال که به این فکر می کرد چگونه می تواند از مزرعه اش پول 

بسیاری به دست آورد و راه های زیادی را امتحان کرده بود، سرانجام به این نتیجه رسید که یوگا همراه حیوانات می تواند جذاب 

 . ه او با استقبال گسترده ای در آمریکا روبه رو شده و منجر به درآمدزایی مناسب برای صاحب مزرعه نیز شده استاین اید.باشد

در این مزرعه تمرینات یوگا به همراه جوجه ها و گربه ها نیز تجربه شده است و به گفته شرکت کنندگان دستاوردهای بسیار خوبی 

به گونه ای که با توجه به جست و خیزهای خاص بز ها روس سر و کوله انسان ها و . است در آرامش و نشاط آن ها به همراه داشته

 !عدم مزاحمت یا رنجش از در کنار انسان ها بودن، به نوعی حیوان تراپی را نیز رقم می زند

/news/fa/ir.iana.www//:http24292D%/5%A7 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 13۶۱شهریور  17: تاریخ

  --نحوه کمک برای برداشتن موانع تأمین مالی نحوه کمک برای برداشتن موانع تأمین مالی / / بیش از دو میلیارد نفر در جهان به آب آشامیدنی دسترسی ندارندبیش از دو میلیارد نفر در جهان به آب آشامیدنی دسترسی ندارند

  تجاری در بخش آبتجاری در بخش آب
دسترسی ندارند؛ از این تعداد، ( آشامیدنی و فاضالب بهداشتیویژه آب  به)میلیارد نفر در جهان به بهداشت عمومی  384امروز، 

 .رو هستند هزار نفر با نبود آب آشامیدنی سالم روبه 142حدود یک میلیارد نفر با کمبود فاضالب بهداشتی و بیش از 

ندارند؛ از دسترسی ( ویژه آب آشامیدنی و فاضالب بهداشتی به)میلیارد نفر در جهان به بهداشت عمومی  ۲.4امروز، 

رو  هزار نفر با نبود آب آشامیدنی سالم روبه 243این تعداد، حدود یک میلیارد نفر با کمبود فاضالب بهداشتی و بیش از 

 .هستند

منظور دستیابی به آب  اند تا به ، کشورهای جهان متعهد شده(9)(SDG 1)با تصویب قطعنامه توسعه پایدار در حوزه آب و فاضالب 

عمومی، کاری انجام دهند این در حالی است که پرداختن به مسائل مربوط به کیفیت آب و کمبود بهداشت  سالم و بهداشت

 .سال آینده، نیاز به متعادل کردن نیازها در بخش خانوار، کشاورزی، صنعت، انرژی و محیط زیست دارد 91عمومی تا 

برآوردهای اخیر توسط بخش آب و بهداشت بانک جهانی . تنیاز به تأمین مالی قابل توجهی اس SDG 1همچنین برای رسیدن به 

(WSP)(3) تریلیون دالر خواهد  987بیش از  3222گذاری در بخش آب و فاضالب در امریکا تا سال  دهد که میزان سرمایه نشان می

اشند برای رسیدن به هدف این در حالی است که بودجه موجود بسیار کمتر از این مقدار است و احتمال دارد کشورها مجبور ب. بود

SDG  گذاری کنند مایه سر( داشتن شبکه فاضالب سالم)تا چهار برابر در بخش آب و بهداشت عمومی. 

های دولتی  های مربوط به حوزه آب در کشورهای در حال توسعه، با فراهم کردن منابع مالی از طریق دادن وام در حال حاضر، بخش

هایی  و با بسیج منابع مالی، گام (2)(MDB :multilateral development banks)جهانی  های توسعه و یاری گرفتن از بانک

است  SDGگذاری در مقیاسی که هدف  تنهایی برای سرمایه البته این منابع مالی به. گذاری در این بخش برداشتند در راه سرمایه

اندازی کسب و کار  منظور راه دادن وام به( )(commercial sourcesبنابراین برای این کار نیاز به منابع تجاری . کافی نیست

 .نیز است( شود دهند، فراهم می هایی که وام می طور کلی توسط بانک یا بخش تأمین مالی تجاری به. است

های  لیاتها، ما  وری های مالی ناشی از بهره تر از طریق کمک توانند برای تامین مالی در بعد گسترده ها و اهداکنندگان می دولت

های مورد نیاز را بهبود  داخلی و تأمین مالی از راه تجارت داخلی اقدام کنند و در نتیجه احتمال بیشتری دارد تا بتواند زیرساخت

 .بخشند و بتوانند به آب سالم و بهداشت عمومی دست یابند

تازگی منتشر شده، نقش  ای که به در مقاله. اردبا این حال، تأمین مالی از طریق منابع تجاری، به شکل محدود در حوزه آب وجود د

 "امور مالی تلفیقی"دهد که  را نشان می 3222تلفیقی تامین مالی برای دستیابی کشورهای جهان به آب و بهداشت تا سال 

 .اه برداشته شوداز سر ر  ها که در حوزه تأمین مالی تجاری در بخش آب وجود دارد، تواند کمکی باشد تا بتوان موانع و محدودیت می

OECD
استفاده استراتژیک از تسهیالت توسعه و بودجه بشردوستانه "صورت  به( blended finance)، به امور مالی تلفیقی (4)

امور مالی تلفیقی در بخش آب این قابلیت را دارد تا با . کند اشاره می "برای در جریان انداختن سرمایه خصوصی در بازارهای مرزی

 .بخش خصوصی، بودجه عمومی الزم را به شکل یارانه به مناطق نیازمند بپردازد بسیج سرمایه

وری و  تواند در بهبود بهره تر مورد نیاز است، که به نوبه خود می گذاری با ابعاد وسیع تجاری معموالً در سرمایه -تأمین مالی 

طور ویژه باعث ارزآوری داخلی شده و به نوبه  لی بهتأمین مالی تجاری داخ. اصالحات بخش آب در سراسر جهان نقش داشته باشد

تر با بازدهی باال و سریع   گذاری کوچک ویژه برای سرمایه های معامله، به تواند به عدم وابستگی به ارزخارجی و کاهش هزینه خود می
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شود،  بخش مالی تجاری استفاده می عنوان یک ابزاری تشویقی برای مشارکت در طور سنتی به امور مالی تلفیقی به.در تولید بینجامد

با . شود منظور جلوگیری از اختالل بازار انجام می و با کاهش تدریجی در طول زمان به( مانند وام)که از طریق امور مالی اعطایی 

توجه به وجود مشکالت در بخش آب آشامیدنی و بهداشت کشورهای در حال توسعه، الزم است برای حل این مشکل به سمت 

یج منابع تجاری و امور مالی تلفیقی پیش رفته، چراکه در این کشورها، تأمین مالی به طور عمده متکی بر بودجه عمومی و یارانه بس

با توجه به مطالعاتی که درباره چگونگی تأمین امور مالی برای تسهیل دسترسی به آب و بهداشت در کشورهای در حال توسعه .است

های مختلف، همراه  این موارد شامل سطوح مختلف توسعه بازار مالی و هدف قرار دادن نیازهای بخش دهد که انجام شده، نشان می

گذاری در بخش آب و بهداشت را داشته باشند مانند کامبوج  است تا امکان سرمایه( وام)ها به اوراق قرضه  با دسترسی آسان خانواده

 .ش ابزار و تجهیزات مانند فیلیپینگذاری در بخ ندازی صندوق سرمایه و بنگالدش، یا راه

برای برداشتن ( مانند ضمانت)های مالی، وام اعطایی و اشکال مختلف از افزایش اعتبار  دهد که کمک مطالعات موردی نشان می

ال های بیشتری بتوانند به آب آشامیدنی و بهداشت عمومی تا س طوری که خانواده موانع و دسترسی آسان به منابع مالی است، به

 ./دسترسی پیدا کنند 3222

 فرحناز سپهری: ترجمه

 :منبع
/org.worldbank.blogs//:http 
 

 :نوشت پی

9- Sustainable Development Goals on water and sanitation (SDG 1) :با 3291ای در سپتامبر سال  قطعنامه ،

توان به پایان دادن فقر، حفاظت از کره زمین و رفاه مردم در  حضور کشورها از سراسر جهان به تصویب رسید که از اهداف آن می

هم کردن آب ، ابزار الزم برای فراSDG 1، اشاره کرد که 3222عنوان بخشی از دستور کار توسعه پایدار تا سال  سراسر جهان، به

 .گیری است آشامیدنی و بهداشت هدف ششم این تصمیم

3- World Bank’s Water and Sanitation Program (WSP.) 

کشورهای . دهد منظور توسعه کشورها ارایه می ای که توسط گروهی از کشورها ایجاد شده و منابع مالی و ارائه مشاوره به مؤسسه -2

 .آیند شمار می گیرنده مؤسسه یادشده به و کشورهای در حال توسعه جزو اعضای وام توسعه یافته از اعضای آن هستند

4- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) : مأموریت سازمان همکاری

 .شود م میپردازد که باعث بهبود رفاه اقتصادی و اجتماعی مرد هایی می به ترویج سیاست( OECD)اقتصادی و توسعه 

/news/fa/ir.iana.www//:http24221D%/5%A5%DB%5D%C5% 

 

 

 

 

 

 

 

http://blogs.worldbank.org/
http://www.iana.ir/fa/news/34309/%D8%A8%DB%8C%D8%25


 
راهبردی کشاورزی و آبمرکز ملی مطالعات   

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

 

233 
 

 گزارشات جهانی
 آیانا - 13۶۱شهریور  2۶: تاریخ

  راه اندازی بزرگ ترین مرکز تحقیقات کربوهیدرات های پیچیده در نیم کره جنوبیراه اندازی بزرگ ترین مرکز تحقیقات کربوهیدرات های پیچیده در نیم کره جنوبی
دانشگاه آدالید در جنوب استرالیا به همراه شرکت ایجیلنت مرکز تحقیقات گلیکومیکس را راه اندازی کرده  گزارش فود کلینیک؛به 

این مرکز بزرگ ترین مرکز . این مرکز یک آزمایشگاه تحقیقاتی جدید در زمینه مزایای بالقوه کربوهیدرات های پیچیده است. اند

( مطالعه ساختار و عملکرد گالیکان ها)یزبان تحقیقاتی در زمینه علوم گلیکو تحقیقات در حوزه خود در نیمکره جنوبی بوده و م

وینسنت بولون، مدیر گلیکومیکس آدالید عنوان کرد که کربوهیدارت ها، فراوان ترین مولکول ها در روی زمین هستند .خواهد بود

به همین دلیل ما . مواد هنوز بسیار ناشناخته اند همچنین این. اما با این حال پیچیده ترین و غیریکنواخت ترین مواد نیز هستند

نمی توانیم به راحتی خصوصیات این ترکیبات در مواد غذایی را کنترل کنیم، بنابراین باید ساختار و خصوصیات زیستی این مواد را 

 .است  درک کنیم که این کار نیازمند تجهیزات و امکانات نوین

 .کز ملی و بین المللی در زمینه کربوهیدرات های پیچیده خواهد بوداین مرکز در استرالیا در واقع یک مر

تولید مواد بافت دهنده غذایی جدید، ساخت پالستیک های زیستی، سیستم : برخی از فعالیت های این مرکز به این شرح است 

 .های رسانش داروی جدید، تولید ژل های مو و مواد آرایشی و توسعه سنسورهای زیستی

/news/fa/ir.iana.www//:http24433D%/5%B9%D5 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 13۶۱شهریور  18: تاریخ

  ها و ابزارهای کشاورزی در ایستگاه فضاییها و ابزارهای کشاورزی در ایستگاه فضایی  تحول روشتحول روش//باغچه فضاییباغچه فضایی
در فضا به عمل آورد که گذاشتن آنها روی میز غذاخوری، باعث خجالت و شرمندگی هایی را  شود سبزی رسید دیگر می به نظر می

های زرد  با اینکه برگ. شناسان تحقیقات جدیدی را به وجود آورد برای زیست 9111اما کاشت گندم در باغچه جدید در سال . نشود

 .تشد، اما گیاه، قیافه ظاهری غیرطبیعی داش ای دیده نمی های پالسیده و ساقه

 کارشناس تاریخ و فناوری فضایی.سیروس برزو

نورد روس که قرار است  ، سه کیهان«آندری باریسنکو»و «ریژیکف سرگئی »، «تیخونف نیکالی »سازمان فضایی روسیه اعالم کرد به 

مسکو، طرز کار با پزشکی  المللی اعزام شوند، مأموریت داده در پژوهشگاه بررسی مشکالت زیست در آینده به ایستگاه فضایی بین

المللی محسوب  های اعزامی به ایستگاه فضایی بین این برنامه بخشی از آموزش اولیه گروه. را فراگیرند« 3-الدا»دستگاه گلخانه 

برای انجام « 3-الدا»این گروه از فضانوردان روسکاسموس، مأموریت دارند برای آموختن طرز کار با گلخانه جدید به نام . شود می

 .ای را طی کنند های روسیه درباره رشد گیاهان در فضا، دوره ویژه شآزمای

« باغچه فضایی»دانشمند بزرگ روس در طراحی ایستگاه مداری و ناو کیهانی خود، بخشی را به « کنستانتین تسالکوفسکی»

 .آوردند لف را به عمل میهای مخت نوردان باید برای تأمین غذای موردنیاز خود، در آنجا سبزی اختصاص داده بود که کیهان

از آغاز فعالیت انسان برای سفر به فضا نیز تغذیه به عنوان یکی از اولین نیازهای بشر، موردتوجه کارشناسان و دانشمندان بوده 

، طراح ناوهای کیهانی شوروی، «سرگئی کورولف»، یعنی تنها یک سال پس از نخستین پروازهای فضایی بشر، 9113در سال . است

در زمان آغاز سفرهای . شناسی را، برای پرورش گیاهان در فضا ترسیم و مشخص کرد اصلی یک برنامه تحقیقاتی گیاه خطوط

کنند؟ آیا اصال رشد خواهند کرد؟ چطور؟ چگونه  وزنی چگونه رشد می ها این بود که گیاهان در بی فضایی، یکی از نخستین پرسش

یک مشکل . گاز و آب به گونه دیگری جریان دارند و آب مثل روی زمین جاری نیست وزنی باید آنها را آبیاری کرد؟ چون در بی

در زمین بر اثر گرما و سرما، هوا . ای حتی گیاهان باید گرمای زائد را رها و از خود دور کنند هر جسم زنده: دیگر هم وجود دارد

 .آید ن به وجود نمیوزنی، این جریا یابد اما واضح است که در بی کند و جریان می حرکت می

در سال . آمیز نبود یک از آنها موفقیت های متعددی در این زمینه صورت گرفت، ولی هیچ آزمایش 9115و  9117های  در سال

. به مدار فرستادند« 4-سالیوت»، بذر و دانه تعدادی زیادی از گیاهان مختلف را با فضاپیمای 95-روزه سایوز12، در مأموریت 9171

در . ها به عمل آوردند نوردان این سفینه، نهایت رسیدگی و مراقبت را درباره هریک از این دانه کیهان« کلیموک»و « سواستیانف»

قدر زنده نماندند تا  ها شروع به رشد کردند، اما هیچ کدامشان آن ها نیش زده و جوانه رفت، تخم خوبی پیش می چیز به ابتدا همه

کلم و حتی علف هرز را که زود رشد  های بعد فضانوردان کاشت گندم، ذرت، گل در سال. دادن غنچه دهند چه رسد به شکفتن و گل

را با یک سفینه تدارکاتی بدون ( که گل کرده بود)یک بوته الله  9171در سال . دهند، امتحان کردند کند و تخم هم می می

ای از نوع گل ارکیده را به فضا  شده های برگزیده ال بعد، بوتهیک س. سرنشین به فضا فرستادند، اما روز بعد، آن بوته الله هم پژمرد

ها باز  در تکرار این آزمایش. ها پژمرده شدند و از بین رفتند های آنها ریخت و بوته اما به محض رسیدن به مدار، گلبرگ. فرستادند

و پس از آنکه آنها را به زمین بازگرداندند، ها زنده ماندند  ها دوباره ریختند، اما خود بوته گلبرگ. هم هیچ توفیقی حاصل نشد

وزنی است  شکفتند؟گروهی از دانشمندان، استدالل کردند که این مشکل، ناشی از شرایط بی اما چرا در فضا نمی. بالفاصله گل دادند

کنند  فضا هم رشد می شود، گیاهان حتی در برخی دیگر معتقد بودند که اگر محیط مناسبی تأمین . ای برای آن وجود ندارد و چاره

دانستند زیرا در آن  گروهی هم روش آبیاری را دلیل شکست می. کنند های خود را تولید می شکفند و دانه رسند و می و به بلوغ می
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با توجه به اینکه در . شد داد، آب وارد دریچه می وقتی که فضانورد دکمه را فشار می. دادند ها به روش دستی، به آنها آب می سال

 .شدند و شکل نامساعدی داشتند ها نرم و پالسیده می اما سبزی. گیرد، آب زیادی نیاز نیست فضا، رشد گیاهان دیرتر صورت می

های امید  های فضایی سالیوت گیاهانی را به عمل آورند و به این ترتیب جوانه نوردان توانستند در ایستگاه های بعد، کیهان در سال

توان به تغذیه بهتر و  های مداری زیاد است که از جمله می فواید عملی کشاورزی در ایستگاه. فا شدبرای کشاورزی در فضا شکو

عالوه بر این، گیاهان . های فضایی اشاره کرد های تدارکاتی برای مأموریت نوردان، همچنین کاهش محموله سالمت بیشتر کیهان

تواند سرگرمی خوبی برای سرنشینان ناوهای کیهانی باشد  ی به گیاهان میرسیدگ. دهند زنده، عمل تصفیه آب و هوا را نیز انجام می

که در « الکساندر کالری». شود مدت که مشغولیت فکری و روحی، عامل بسیار مهمی محسوب می های طوالنی ویژه در مأموریت به

دیدن »: گوید های خود می پرورده ان به دستنورد المللی در کاشت لوبیا موفق بود، درباره وابستگی روحی کیهان ایستگاه فضایی بین

کردن گلخانه کار بسیار دشواری برای ما بود و  خاموش. آورد ها ما را به وجد می دادن گل شکوفه. کرد گیاهان تازه ما را خوشحال می

اما چاره دیگری . ده بودندها، حتی آنهایی که دیرتر و کندتر از بقیه رشد کرده بودند، باالخره گل دا ناراحتمان کرد چون تمام گل

های مختلف  های خودکار ساخته شد که رطوبت قسمت ، باغچه12های  در ابتدای سال.«گشتیم بایست به زمین بازمی نبود و ما می

اطالعات و آمار به . کرد گیری می های مخصوص اندازه را با ابزار  خاک باغچه، درجه حرارت هوا و حرارت موجود در منطقه ریشه

هم کارشناسان آمریکایی و هم روسی، بنا بر . دهد توانستتد بفهمند چه اتفاقی برای گیاهان رخ می آمد و کارشناسان می می زمین

های مشترکی  شناسان روسیه و آمریکا آزمایش زیست 9112در سال . اند هایی در ایستگاه فضایی موافق دالیل متعدد، با ایجاد باغچه

ای  وجود آمد که دارای برنامه کنترل رایانه ها در فضا به ها، باغچه جادویی برای کاشت سبزی ن آزمایشدر نتیجه ای. را شروع کردند

گیری کنند، بلکه سرعت فتوسنتز و غلظت گازکربنیک و هیدروژن را  توانستند حرارت و رطوبت را اندازه تنها می بود و ابزارهای آن نه

هایی را در فضا به عمل آورد که گذاشتن آنها روی میز غذاخوری، باعث  شود سبزی رسید دیگر می به نظر می.کردند هم کنترل می

. شناسان تحقیقات جدیدی را به وجود آورد برای زیست 9111اما کاشت گندم در باغچه جدید در سال . خجالت و شرمندگی نشود

 .ظاهری غیرطبیعی داشتشد، اما گیاه، قیافه  ای دیده نمی های پالسیده های زرد و ساقه با اینکه برگ

های آن  کرد، اما خوشه تر از زمین رشد می برابر کوچک های آن سه  کشید و بوته البته این گندم از نوع خاصی بود که زیاد قد نمی

 بعدها، روی چند گیاه دیگر هم! ای روی آنها نبود های بسیار، هیچ دانه جالب آنکه با وجود خوشه. تر بود برعکس سه برابر بزرگ

. دهد های زیادی وجود داشت که چرا این اتفاق رخ می فرضیه. هایی در مدار انجام شد که نتیجه یکسانی به دست آمد آزمایش

هایی  اما بعد از آزمایش. کنند و این باعث چنین رشدی است ها به شکل دیگری عمل می وزنی، هورمون کردند در بی برخی فکر می

های میکروسکوپی که روی خاک و گرمای گیاهان صورت گرفت، مشخص شد  شکه روی هوای درون سفینه و آزمای

پس از اینکه ما انواع گیاهانی را که در مقابل اتیلن مقاومت دارند، به کار گرفتیم، . نبودن اتیلن باعث این وضع بوده است یکنواخت

خوبی رشد  اند که در فضا به اپنی پیدا کردهنوع کاهوی چینی و ژ 22کارشناسان تا به حال . توجه شد ها قابل پیشرفت آزمایش

حاضر کشت و پرورش  درحال. اند توجهی داشته کنند، معتقدند پیشرفت قابل کارشناسانی که روی این موضوع کار می. کنند می

اشتند، بلکه تنها رشد بسیار خوبی د این گیاهان نه. المللی است سبزی، یکی از کارهای موردعالقه فضانوردان ایستگاه فضایی بین

بخشی از این بذر در ایستگاه باقی ماند تا برای دستیابی به نسل سوم مجددا کشت شود و . نسل دوم یعنی بذر آنها هم به دست آمد

کارشناسان امیدوارند کشت و پرورش گیاهانی مثل کاهو و لوبیا سبز به . قسمتی را هم برای آزمایش و بررسی به زمین فرستادند

یکی از . نام گرفته است« ماشین ساالد»ای از مزرعه فضایی در ایستگاه منجر شود که فعال به طور غیررسمی  ونهایجاد واحد نم

بتوانند از   دانند فضانوردان به این زودی محصوالت گلخانه جدید ایستگاه فضایی، انواع فلفل شیرین خواهد بود، اما آنان بعید می
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های پایانی  المللی برای ماه به ایستگاه فضایی بین« 3-الدا»حمل گلخانه . اند، استفاده کنند هایی که خود در فضا پرورش داده میوه

 .ریزی شده است برنامه 3297یا اوایل  3291سال 

 شرق:منبع

/news/fa/ir.iana.www//:http24225D%/5%A5%D5%A7%D5%%BA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iana.ir/fa/news/34338/%D8%A8%D8%A7%D8%BA%25


 
راهبردی کشاورزی و آبمرکز ملی مطالعات   

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

 

237 
 

 گزاشات جهانی
 آیانا - 13۶۱شهریور  1۹: تاریخ

سنتی به سنتی به   --های تجربی های تجربی   این دستگاه سیستم آبیاری را از روشاین دستگاه سیستم آبیاری را از روش/ / گذاری ژاپن در حوزه آبیاری هوشمندگذاری ژاپن در حوزه آبیاری هوشمند  سرمایهسرمایه

  کندکند  هوشمند تبدیل میهوشمند تبدیل می
ی کشاورزان در مورد چگونگی رشد محصوالت  های یک سده حدس و گمانتواند به  قیمت می استفاده از یک دستگاه به نسبت ارزان

 .خود پایان دهد

ی کشاورزان در مورد چگونگی  های یک سده تواند به حدس و گمان قیمت می استفاده از یک دستگاه به نسبت ارزان

 .رشد محصوالت خود پایان دهد

SenSprout، که توسط شرکتی ژاپنی (water monitoring system)به گزارش ایانا، سیستم مانیتورینگ آب 
در توکیو،  (9)

همچنین، . تواند ابزاری باشد تا از هدررفت آب جلوگیری کرده و به حفظ منابع آبی در کشاورزی کمک کند ساخته شده است می

 .دنبال داشته باشد کاهش هزینه و افزایش رشد محصوالت همراه با کیفیت مطلوب را به

 .تواند به کشاورزان درباره میزان آب موجود در خاک اطالعات دهد ی این سیستم این است که میطور کلی، ویژگ به

قیمت  عنوان منبعی کمیاب و گران این سیستم برای مناطق با آب و هوای خشک ساخته شده است، چراکه آب در این مناطق به

Nagpurمانند شهر ناگپور . آید شمار می به
 .کشور هند( Maharashtra)در ایالت مهاراشترا  (3)

عنوان بخشی از آزمایش، برای توسعه بیشتر سیستم مانیتورینگ آب در بخش  با همکاری مؤسسه فناوری هند، دو مزرعه پرتقال به

 .در در هر مزرعه یک هکتاری، سنسوری برای بررسی مقدار آب خاک، در داخل زمین قرار داده شد. کشاورزی در نظر گرفته شد

ای اصالح کند که قادر باشد، اطالعات دقیق درباره میزان آبی که محصوالت  گونه این آزمایش، تیم قصد دارد تا سیستم را بهبا انجام 

 .نیاز دارد به کشاوزان ارائه کند

درصد از آب توسط انسان در سراسر جهان و  72حدود ": ، گفتSenSprout، نماینده شرکت Kazuhito Mineکازوهیتو ماین 

شود، ما امیدواریم بتوانیم تا سیستم آبیاری ناکارآمد در بخش کشاورزی، که یک سیستم تجربی  کشاورزی استفاده می در بخش

 ".است به روشی کارآمدتر و برای حفظ منابع آب تبدیل کنیم

ت بارندگی در این گفتنی اس. این تیم قصد دارد آزمایش مشابه را در سه بخش دیگر هند و سواحل غربی ایاالت متحده انجام دهد

های زیرزمینی وجود دارد، که این کار  مناظق کم است و برای آبیاری کشاورزی، نیاز به تجهیزات پمپاژ آب برای استفاده از آب

 .دنبال داشته باشد های مالی اضافی و مشکالت زیست محیطی را به تواند هزینه می

عالوه بر این، این پروژه . تأمین شد 3291تَن، از سراسر جهان در سال  925بودجه این پروژه از طریق کمک مالی گروهی و توسط 

دلیل نوآوری و حمایت از کارآفرینان،  های ریسک پذیر بود، شرکت کرد و به  گذاری اندازی سرمایه در یک رقابت که با هدف راه

 .هزار دالر شود 912توانست برنده جایزه نقدی به میزان 

سنسور دستگاه توسط تیم تحقیقاتی و به . ، آغاز به کار کرد(میلیون ین 95)دالر  129هزار و  911عه با در ادامه تیم تحقیق و توس

 .، استادیار مهندسی ارتباطات و اطالعات دانشگاه توکیو، ساخته شدYoshihiro Kawaharaهیرو کاواهارا  سرپرستی یوشی

عنوان مشاور فنی با شرکت یادشده  ، نقش داشت و بهSenSproutاز افرادی بود که در تأسیس شرکت   گفتنی است کاواهارا،

 .متر است سانتی 12این سیستم شامل سنسوری به شکل یک لوله با طولی در حدود .کند همکاری می

گیری  ، متشکل از فیلم رزین همراه با پوشش نازکی از مس است که با استفاده از اندازه همچنین دارای چند الکترود

شود؛ اطالعات  تواند میزان آب خاک را نشان دهد و درباره میزان آبی که توسط ریشه گیاهان جذب می خاک می (2)کیالکترواستاتی
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این . کند سیم است واطالعات را به گوشی هوشمند منتقل می قسمت باالی سنسور، مجهز به دستگاه شبکه بی.الزم را ارائه دهد

توانند اطالعات را بر روی کامپیوتر یا  شود و کشاورزان از راه دور می ذخیره می (4)اطالعات در یک پایگاه داده ابری آنالین

 .های هوشمند خود مشاهده کنند و درباره میزان آب مورد نیاز محصولشان، اقدام مناسب را انجام دهند گوشی

هزار  122ای بیش از  ارای هزینهگفتنی است، سنسور کشاورزی مشابه با این سیستم، تولید شده است، اما بیشتر قطعات دستگاه د

البته ناگفته نماند تعدادی از . گیرد طور عمده مورد استفاده دانشمندان و محققان قرار می است که به( دالر 122چهارهزار و )ین 

 .اند گذاری انجام داده کشاورزان در این زمینه سرمایه

های رزین و فیلم مسی ساخته شده و دارای  هزینه، مانند لوله ، از مواد کمSenSproutاین در حالی است که بخش سنسور شرکت 

 .است( دالر 131)هزار ین  922هزینه تولید در حدود 

دنبال  همچنین این تیم در حال انجام آزمایش این سیستم در مناطق مختلف ژاپن است و گفتنی است در این راه کشاورزانی که به

 .کنند تیم همکاری میکیفیت پایدار در محصوالت خود هستند، با 

Ibarakiدر استان ایباراکی ) (1)، که در شهر اومیتاما(Yosuke Tamatsukuri)یوسوک تاماتسوکوری 
در حوزه کشاورزی ( (1)

هایش با هم متفاوت هستند؛ بنابراین تصمیم گرفت تا سنسور  فرنگی گلخانه کند، متوجه شد که سطح قند گوجه کار می

SenSprout اش، نصب کند های آبیاری مانیتورینگ شرایط خاک و تنظیم دقیق روش، را برای. 

من در نظر دارم به جای آبیاری ": وی گفت. تاماتسوکوری، باور دارد مقدار آب بیشترین تأثیر را روی رشد محصوالت کشاورزی دارد

الت زراعی را با همان کیفیت در هر موقعی هایی بهره ببرم که بتوانم محصو محصوالت کشاورزی با تکیه بر شهود و تجربه، از روش

 /".از سال تولید کنم

 فرحناز سپهری:ترجمه

 

 :منبع
/az.azernews.www//:http 
 

 :نوشت پی

 .سیم فعالیت دارد های انرژی بی شرکت ژاپنی که در حوزه تولید تکنیک -9

 .ترین شهر در مرکز هند است واقع شده و بزرگ هنددر کشور  مهاراشترادر ایالت Nagpur:شهر ناگپور  -3

2- electrostatic capacity : جذب آب از راه پیوستن قطب مثبت مولکول آب به سطحی که دارای باز منفی است انجام

این نیروها دارای ماهیت . آید بر روی سطح کلوئید به وجود می hydration shellشود و بدین ترتیب یک ورقه آبی  می

ید خیلی قوی است، ولی با فاصله گرفتن مولکول آب از سطح کلوئیدها این اند، نیروی یاد شده در نزدیک سطح کلوئ الکترواستاتیکی

 .شود نیرو ضعیف می

نکته مهم از دیدگاه غذایی، کلوئیدهای آلی و معدنی . خاک از نظر ترکیب، ساختمان و وضعیت غذایی بسیار متنوع است: کلوئید)

دا و وارد محلول شده و قابل جذب توسط ریشه شوند حفظ کلوئیدهای خاک مواد غذایی را تا زمانی که از آنها ج. خاک است

 .(کنند کلوئیدها اعم از این که معدنی یا آلی باشند، به شدت آب را جذب خود می. کنند می

4- online cloud database :سازی،  پایه و اساس رایانش ابری پردازش خدمات بر روی اینترنت، کاهش هزینه، افزایش ذخیره

های زمانی و  در این فناوری محدودیت. ه آفالین، قابلیت حمل و جداسازی ارائه خدمات از تکنولوژی زیربنایی استقابلیت استفاد

http://www.azernews.az/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF
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ای جدید از  مجموعه. تواند در هر مکان و در هر زمان به سرویس مورد نظر دسترسی داشته باشد اند و کاربر می مکانی از میان رفته

های وب و بانک اطالعاتی ابر با  شود برنامه بع باز و تسهیالت و خدمات بهتر در ابر مهیا میهای اطالعاتی توزیع شده با منا بانک

 .گیرند های ابر در این نوع سیستم قرار می تغییرات ساختاری جهت مهیا کردن مزیت

 .، شهری در استان ایباراکی، در منطقه شمال کانتو ژاپن قرار داردOmitamaاومیتاما  -1

 .های ژاپن واقع در شمال شرقی منطقه کانتو است استانیکی از  -1

/news/fa/ir.iana.www//:http24312D%/5%B2%D5%B9% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 13۶۱شهریور  2۶: تاریخ

  26262626میلیارد دالری تنقالت در سال میلیارد دالری تنقالت در سال   734734بازار بازار 
 3232میلیارد دالر در سال  92583به  3291میلیارد دالری در سال  1481به گزارش فودکلینیک؛ بازار جهانی تنقالت خوشمزه از 

 .درصد خواهد بود 781در واقع رشد ساالنه بازار این مواد غذایی . رشد خواهد کرد

و ( درصد 9287)اقیانوسیه -رشد بازار این محصوالت در کشورهای در حال توسعه در آسیا، بیشترین Canadean بر اساس گزارش 

 283در حالی که رشد سالیانه این مواد در مناطق آمریکای التین کمتر بوده و حدود . خواهد بود( درصد 782)مناطق اروپای شرقی 

دین، عنوان می کند که افزایش سطوح شهر نشینی و سبک خانم راشمی ماهاجان، آنالیست کمپانی تحقیقات کانا.درصد خواهد بود

زندگی پر مشغله اصلی ترین عوامل تاثیرگذار بر عادات غذایی مصرف کنندگان هستند که باعث شده تا وعده های غذایی اصلی با 

 .است بنابراین تقاضا برای تنقالت در دنیا در حال افزایش. تنقالت سبک تر و با مصرف راحت تر جایگزین شوند

بنابراین، فرصت های زیادی در این زمینه در اختیار کشورهای در حال توسعه ای است که میزان مصرف تنقالت در مردم آن ها 

در مقایسه با کشورهای توسعه ( یک کیلوگرم)و هند  3291کیلوگرم در سال  285کمتراست مانند چین با مصرف سرانه ساالنه 

کیلوگرم و در بریتانیا هر فرد  181برای مثال در آمریکا هر فرد در سال . نه تنقالت آن باال هستندیافته مانند آمریکا که مصرف سرا

 .کیلوگرم تنقالت مصرف می کند 7سالیانه 

تحلیل گران شرکت کانادین، عنوان می نمایند که انتخاب تنقالت در هر منطقه ای دارای معیارهای خاصی می باشد با این حال به 

برای مثال مصرف . که کم کم مصرف کنندگان این مواد را بر اساس ارزش تغذیه ای و کیفیتشان انتخاب خواهند نمودنظر می رسد 

 .کنندگان کشورهایی مانند برزیل، چین و هند، بیشتر تنقالت را بر اساس ارزش ها و تجربه مصرف می کنند

ای در ارتباط با انتخاب و مصرف تنقالت در مناطق مختلف  این تحلیل گران بیان می کنند که علی رغم وجود تفاوت های سلیقه

زیرا همه ی مصرف کنندگان با هر سنی در سرتاسر جهان به دنبال تجربه طعم . جهان، نوآوری در طعم، یک فاکتور جهانی است

یقای جنوبی، پاپ کرن طعم تند و ترش در آفر  اسنک های ذرت با عطر و: برخی از این نوآوری ها عبارتند از. های جدید هستند

 .توت فرنگی در بریتانیا و چیپس سیب زمینی شکالتی در فرانسه

/news/fa/ir.iana.www//:http24431D%/5%A5%D5%A7% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 13۶۱شهریور  2۶: تاریخ

  مواد لبنی با تحقیق روی ترکیب میکروبی شیرخاممواد لبنی با تحقیق روی ترکیب میکروبی شیرخامفساد کمتر فساد کمتر 
های مواد غذایی بتوانند کیفیت  دهد که این امکان وجود دارد تا شرکت ، نشان میmBio(9) های یک مطالعه جدید در مجله یافته

له فرآوری شیر های موجود در شیرخام پس از انجام مرح اند که باکتری محققان کشف کرده. محصوالت لبنی خود را بهبود بخشند

 .شوند که با توجه به فصل متفاوت هستند هایی بسیار متنوع می تبدیل به باکتری

mBioهای یک مطالعه جدید در مجله  یافته
های مواد غذایی  دهد که این امکان وجود دارد تا شرکت ، نشان می(1)

های موجود در شیرخام پس از  باکتری اند که محققان کشف کرده. بتوانند کیفیت محصوالت لبنی خود را بهبود بخشند

 .شوند که با توجه به فصل متفاوت هستند هایی بسیار متنوع می انجام مرحله فرآوری شیر تبدیل به باکتری

در دیویس و  (3)، دکترا و دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه کالیفرنیاMaria Marcoبه گزارش خبرنگار ایانا، ماریا مارکو 

هدف نهایی این تحقیقات این است که بتوان محصوالت لبنی با دوام بیشتری تولید کرد تا در ": ده ارشد این مقاله، گفتنویسن

 ".دنبال داشته باشد نتیجه فساد کمتر و زباله کمتری به

تواند گامی رو به جلو  عه میگذارد و این مطال غذا می (2)دانیم که محیط چه تأثیری بر میکروبیوم ما نمی": این استاد دانشگاه افزود

 ".شمار آید در این راه به

توانیم  های شیر طی انجام مراحل مختلف فرآوری روی آنها برسیم، آنگاه می به گفته وی، چنانچه به درک بهتری از کنترل میکروب

 .های مواد غذایی کمک کنیم به کاهش زباله

شده و دیگر محصوالت لبنی تأثیر داشته باشد، در  و ایمنی شیر فرآوری تواند روی کیفیت، عمر مفید ترکیب میکروبی شیرخام می

روند، اما برخی  رسند، چرا که آنها در طول پاستوریزاسیون از بین می کننده می های مضر به ندرت به مصرف حالی که باکتری

 .شوند یها هم مانند ایجاد طعم ناخوشایند در پنیر باعث غیرقابل استفاده شدن محصول م باکتری

کنند؛ چرا که  ها با یکدیگر و با محیط خود مطالعه می در حال حاضر دانشمندان روی اکولوژی میکروبی یعنی روی رابطه میکروب

 .ها وجود دارد سازی، حمل و نقل و پردازش روی باکتری های کمی در مورد تأثیر ذخیره یافته

تأثیرگذار در شیرخام برای تولید محصول در مقیاس بزرگ در کالیفرنیا  های منظور شناسایی باکتری در مطالعه جدید، محققان به

درصد از کل تولید شیر در ایاالت  32ترین تولیدکننده شیر در ایاالت متحده است و  کالیفرنیا بزرگ. اند مطالعات جدیدی انجام داده

تانکر در دو فرآوری متفاوت لبنی در دره  511ر به دانشمندان آزمایش باکتری شیر خام را پس از ورود شی.متحده را بر عهده دارد

 .انجام دادند 3294و بهار و تابستان  3292در پاییز  (4)مرکزی کالیفرنیا

درصد دارای فراوانی  درصد از گونه حاضر کمتر از یک 12از حدود . های گوناگونی هستند های مختلف دارای گونه ها در فصل باکتری

گونه مختلف، ازجمله استرپتوکوکوس  31حالی است که شیر دارای یک هسته میکروبیوم متشکل از  نسبی و متنوع بود؛ این در

Streptococcus استافیلوکوکوس ،Staphylococcus  و یونیدنتیفاید کولوستریدیالزunidentified Clostridiales است. 

شیر می افتد پس از آن که به کارخانه فرآوری لبنی منتقل های مهم این بود که چه اتفاقی برای  یکی دیگر از یافته": مارکو گفت

قبل از )شود  این تغییر باکتری که اغلب در شیر زمانی که از کامیون به سیلوها منتقل و ذخیره می": وی تصریح کرد".شود می

 ".دهد روی می( مرحله پاستوریزاسیون

ات ترکیب میکروبی تأثیر بگذارد که البته مدت کوتاهی پس از تواند روی تغییر فرآوری بیش از حد روی میکروبیوم شیرخام می

 .افتد انتقال به سیلو و البته در برخی سیلوها، اتفاق می
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هایی که عامل  توانند روشی برای مدیریت و رهایی از میکروب های موجود در مواد غذایی، دانشمندان می با دانستن نوع میکروب

 .توان به محصول باکیفیت دست یافت ه از این راه میک طوری فساد هستند، پیدا کنند، به

رسد،  ما در نظر داریم دریابیم که چه نوع باکتری در شیرخام است و اینکه زمانی شیر که به مرحله فرآوری می: مارکو یادآور شد

ها نیاز به مطالعه  یکروبهمچنین در حال حاضر در مورد پیداکردن راه مؤثر برای کنترل م. افتد ها می چه اتفاقی برای باکتری

 ./داریم

 فرحناز سپهری: ترجمه

 :منبع
/com.medicalnewstoday.www//:http 
 

 :نوشت پی

منتشر ( American Society for Microbiology :ASM)مجله کارشناسی که توسط انجمن میکروبیولوژی آمریکا  -9

 .کند ها در زمینه میکروب شناسی را چاپ می این مجله پژوهش. شود می

واقع  کالیفرنیااز ایالت  ساکرامنتودر نزدیکی شهر  دیویساین دانشگاه در شهر . آید شمار می به آمریکاهای ایالتی  از دانشگاه -3

های کالیفرنیا بعد از  هکتار، دومین پردیس بزرگ دانشگاه 922پردیس این دانشگاه با دارا بودن مساحتی حدود دوهزار و . است

بیشترین تعداد پذیرش دانشجو را دارا  برکلیو  آنجلس لسچنین پس از  دانشگاه کالیفرنیا در دیویس هم. است دانشگاه کالیفرنیا

 .است

2- microbiome (میکروبیوم :) با در نظر  ها ریزاندامه ای یاختهو توده  ها ژنی  ، همهها ریزاندامه بوم زیستبه معنای کلی و فراگیر

 .ها، مستقر در یک بخش ویژه را گویند ی آن هگونو  "سرده"گرفتن 

4- California Central Valley :دره بزرگی که در مرکز ایالت کالیفرنیا قرار دارد. 

/news/fa/ir.iana.www//:http24424D%/1%59%D5 
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 گزارشات جهانی

 ایرنا 1۶/۶6/13۶5 :تاریخ خبر

  ماه اخیر رسید ماه اخیر رسید   7070جهانی مواد غذایی به باالترین سطح در جهانی مواد غذایی به باالترین سطح در     قیمتقیمت
افزایش قیمت تمامی این کاالها به  بهای جهانی مواد غذایی با: اعالم کرد( فائو)سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد  -ایرنا  -تهران 

 . استثنای غالت، به باالترین میزان در بیش از یک سال اخیر رسیده است

، شاخص مواد غذایی این نهاد (فائو)به گزارش شبکه خبری بلومبرگ به نقل از پایگاه اینترنتی سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد 

 .درصد در ماه اوت افزایش یافته است 981، به نسبت  3291پس از کاهش در ماه ژوئیه 

 .به این سو بوده است( 3291)این کاهش نخستین مورد از ماه ژانویه سال جاری 

 .درصد باالرفته است 181، (3291) ماده غذایی نسبت به سال پیش  72براساس این گزارش، قیمت 

 .افزایش یافته است های نباتی و شکر، بیشتر از غالت قیمت لبنیات، روغن: فائو می افزاید

های  کاهش تولید شیر در اتحادیه اروپا، موجب پائین آمدن میزان بالقوه صادرات جهانی بیش از حد انتظار شده و شاخص قیمت

 .درصد باال برده است 581ژوئیه،  لبنیات را نسبت به 

کمتر از میزان پیش بینی شده قبلی، هم زمان در مالزی به سطح ( پالم)همچنین با پیش بینی پائین آمدن مقدار تولید روغن نخل 

 784با باالفتن تقاضای برخی مصرف کنندگان مانند چین و هند برای واردات بیشتر روغن های نباتی، قیمت این مواد غذایی، 

ت شکر به باالرفتن تقویت ارزش پول برزیل و پیش بینی کاهش عرضه جهانی این ماده نیز به باالرفتن قیم.درصد باال رفته است

این درحالیست که قیمت غالت به علت فشار فصلی ناشی از تکمیل برداشت این محصوالت در .درصد کمک کرده است 381میزان 

 .نیم کره شمالی،به میزان سه درصد کاهش یافته است

ستفاده می شود، موجب تولید بی سابقه ذرت در آمریکا و عرضه مازاد گندم بدون کیفیت که هر دو برای خوراک حیوانات و دام ا

درصد  281میالدی با  3297-3291فائو در این گزارش، ارزیابی خود را برای تولید غالت در سال .کاهش قیمت این مواد شده است

هزار  722میلیون و  742درصد افزایش به میزان بی سابقه  983میلیارد تن رسانده که تولید گندم با  111افزایش به دو میلیون و 

 .هزار تن می رسد 722میلیون و  112درصد افزایش به  481خیره غالت نیز با تن و ذ

/53332723/News/fa/ir.irna.www//:http 
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 گزارشات جهانی

 ایرنا 18/۶6/13۶5 :تاریخ خبر

  نمونه موفقی از اقتصاد مقاومتی در ایران است نمونه موفقی از اقتصاد مقاومتی در ایران است   RRFFLLDDLL  اجرای پروژه بین المللیاجرای پروژه بین المللی
اجرای پروژه احیای : گفت( فائو)کارشناس ارشد فنی پروژه های سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل متحد  -ایرنا  -بیرجند 

ران نمونه ای ، در ای(RFLDL)عرصه های جنگلی و تخریب شده با تاکید بر زمین های تحت تاثیر فرسایش بادی و خاک های شور

 . موفقی از تحقق اقتصاد مقاومتی در این کشور است

موفقیت هایی که چند سال گذشته در اجرای این پروژه به دست : روز پنجشنبه در بیرجند به خبرنگاران افزود« نورا براهمونی» 

 . گ ترین موفقیت هاستآمد نشان می دهد، پروژه را می توان در بقیه نواحی ایران هم اجرا کرد و این یکی از بزر

پروژه یادشده کاری مشترک بین سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری ایران به عنوان نماینده دولت، تسهیالت : وی اظهار کرد

این پروژه از کوشش دولت ایران در توسعه و اجرای رویکردهای توسعه : وی ادامه داد. و فائوست( GEF)جهانی زیست محیطی

ست مناطق خشک و نیمه خشک از طریق اجرای طرح های مدیریت پایدار یکپارچه و مشارکتی سرزمین و جنگل پایدار محیط زی

بودجه آن : برنامه ریزی شده است، یادآور شد(  9211 – 9212)وی با بیان اینکه مدت اجرای پروژه پنج سال . حمایت می کند

ه به صورت طرح آزمایشی در استانهای خراسان جنوبی و کرمان درصد آن سهم دولت ایران است ک 71میلیون دالر هست که  99

براهمونی، احیای تنوع زیستی و افزایش ظرفیت اراضی و چشم اندازهای جنگلی تخریب یافته برای بهره برداری . در حال اجراست

یابانزایی از طریق ارتقای فعالیت از خدمات و محصول به دست آمده از اکوسیستم و ایجاد معیشت پایدار، امنیت غذایی و مقابله با ب

« سه قلعه» از اجرای پروژه در منطقه ( چهارشنبه)وی که دیروز. های یکپارچه مشارکتی در حوزه آبخیز را از اهداف پروژه ذکر کرد

 بین المللیدر واقع شانس خوبی داشتیم که برای بازدید از پروژه » : شهرستان سرایان در شمال خراسان جنوبی بازدید کرد، افزود

RFLDL در خدمت اجرا کنندگان و مدیران پروژه بودیم که اطالعات زیادی به دستمان آمد. » 

برای سومین بار است که به استان سفر می کند و پیشرفت زیادی در : وی اجرای این پروژه در استان را بسیار موفق داست و گفت

پروژه طبق اهداف اولیه در : به گزارش ایرنا، وی اظهار کرد. ما به همراه داشتاین بازدید قابل توجه بود و نتیجه خیلی موفقی برای 

حال گسترش است، مردم در بطن کار حضور دارند، عالوه بر مشارکت مردم و فعالیت های آنها،همکاری بین نهادها نیز دیده می 

ب اراضی ، بیابان زایی و سایر مشکل، این پروژه با توجه به خشکسالی، مشکل معیشتی، تخری: کارشناس ارشد فائو عنوان کرد. شود

 . الگویی معرفی می کند که مدیریت همه این مشکالت را بر عهده دارد

مشارکت مردم برای مدیریت محیطی که در آن زندگی می کند در پروژه مشهود است، در واقع تخریبی که اتفاق : وی یادآور شد

مردم بر منابع طبیعی وارده شد و مردم چاره و گزینه دیگری نداشتند و این امر افتاد، بخشی به دلیل فشاری است که توسط 

اکنون با اجرای پروژه مردم برای احیای عرصه های منابع : وی ادامه داد. طبیعی، سبب تخریب عرصه های منابع طبیعی شده است

های مردم توجه شده و دغدغه های آنها را نیز طبیعی و اراضی که تخریب شد تالش می کنند همچنین در اجرای این طرح به نیاز

در همکاری های بین نهادی بدنه دولت خیلی کمک می کند که با همکاری مردم و : وی افزود. مورد بررسی قرار داده است

اره نیازسنجی از آنها سبب شد منابع طبیعی احیا شود، معیشت های پایدار برای مردم منطقه ایجاد شود برای دام های آنها چ

وی در ادامه با قدردانی از همکاری نهادهای ایرانی در تامین بودجه . اندیشی شود، پدیده فرسایش بادی در این مناطق کم شود

 . بخش عمده پروژه با بودجه دولتی اجرا شد که به افزایش همکاری های بین نهادی هم کمک کرده است: برای اجرای پروژه گفت

دی که از منطقه شد، زندگی واقعی و خوشحالی مردم نیز دیده می شد پیشنهاد کرد که خبرنگاران وی با بیان این که در بازدی

استان از نزدیک از این مناطق بازدید کنندزیرا جامعه محیط زیست و منابع طبیعی توسط مردم احیا شده و از همه اقشار در آن 

 . ندسازی در آن منطقه اتفاق افتاده بود که قابل قدردانی استمنطقه حضور داشتند و نقش خود را به درستی ایفا کردند توانم
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دوره های آموزشی زیادی برای مردم منطقه برگزار شده است که سبب شد توان مردم باال برود و معیشت های : براهمونی افزود

ولید نهال فعالیت داشتند، کارهای در مناطق بیابانی، زنانی را دید که در ت: وی اضافه کرد. جایگزین را برای خود ساماندهی کنند

بسیار فنی برای احیای اراضی تفکیک شده دیده شد که در این مناطق استفاده می شود، تکنیک ها و توان فنی بسیار باالیی از 

 . طریق آموزش هایی که سازمان جنگل ها، منابع طبیعی و دفتر امور بیابان ارائه کرد، کسب شده است

ید از محل اجرای پروژه، همکاری های بین نهادی بین سازمان جنگل ها، منابع طبیعی، دفتر امور بیابان و در بازد: وی بیان کرد

غیره مشهود بود همچنین فرماندار، مسئوالن استان در توسعه روستایی، نماینده مجلس و شهردار منطقه در این بازدید حضور 

با موفقیت های حاصل شده در چند سال گذشته می توان پول و بودجه : دادوی ادامه . داشتند که نشان از موفق بودن پروژه دارد

وی استفاده از توان علمی دانشگاه های . بیشتری از فائو به ویژه دولت اخذ کرد چون اینگونه پروژه ها بدون شک تقویت می شود

بادی در این پروژه به عنوان نخستین بار ایستگاه پایش فرسایش : ایران را یکی از موفقیت های این پروژه دانست و یادآور شد

 . معرفی شد که نشان می دهد در بخش علمی هم این پروژه در حال پیشرفت است

مدت زمانی که از پروژه باقی مانده است، حتی بعد از آن خوشحال می شویم همکاری را با دفتر امور بیابان، سازمان : وی عنوان کرد

ع طبیعی استان ادامه دهیم و مطمئن باشیم الگوی این پروژه نه تنها در ایران ادامه پیدا می کند جنگل ها و مراتع، اداره کل مناب

 . بلکه به صورت بین المللی و منطقه ای می تواند آن را بسط و گسترش داد
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 گزارشات جهانی
 ایرنا - 2۶/۶6/13۶5 :تاریخ خبر

  افغانستان راه ترانزیتی خود را به روی پاکستان مسدود کرد افغانستان راه ترانزیتی خود را به روی پاکستان مسدود کرد 
سخنگوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان گفت که این کشور دیگر اجازه نخواهد داد کامیون های پاکستان اموال  -ایرنا  -کابل 

 . افغانستان به آسیای میانه انتقال دهندبازرگانی خود را از خاک 

روز شنبه در یک نشست خبری در کابل به خبرنگاران افزود که به دنبال ایجاد مشکالتی که « مسافر قوقندی»به گزارش ایرنا، 

را به آنان ندهد  اسالم آباد برای رانندگان افغان ایجاد کرد، افغانستان مصمم است تا اجازه عبور کامیون های پاکستانی از خاک خود

 .و آنان دیگر از طریق افغانستان نمی توانند اموال و کاالهای خود را به کشورهای آسیای میانه منتقل کنند

رئیس جمهوری افغانستان نیز گفته بود که این کشور تصمیم گرفته است تا اجاره ندهد کامیون های « محمد اشرف غنی»پیشتر

 .نند و کاالهای خود را به کشورهای همجوار با شمال افغانستان برسانندپاکستانی از خاک این کشور عبور ک

اتاق تجارت و صنایع افغانستان به دنبال اقدام پاکستان در مرز تجاری جنوب افغانستان با پاکستان واقع در استان قندهار، از اشرف 

 .بیاندیشد غنی خواسته بود تا چاره ای برای رفتار پاکستان در قبال بازرگانان افغان،

معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان در گفت و گوئی با خبرنگار ایرنا تصریح کرده بود که مسئوالن این اتاق با « خانجان الکوزی»

رئیس جمهوری افغانستان دیدار کرده و به وی گفته اند که اسالم اباد با مسدود کردن مرز جنوبی افغانستان با پاکستان، میلیون ها 

اسپین » -« چمن»اسالم اباد حدود یک ماه قبل مرز جنوبی افغانستان به پاکستان موسوم به .به بازرگانان زیان رسانده استدالر 

روز مسدود کرد و مسئوالن اقتصادی افغانستان گفتند که بار میوه تازه صدها کامیون در این مدت از بین  94را به مدت « بولدک

وزیر کابینه را مامور کرده است تا  2از هفته گذشته باز شده است، اما رئیس جمهوری افغانستان  با وجود آن که این مرز.رفته است

در یک نشست مشترک، تسهیالت الزم را برای انتقال محصوالت زراعی افغانستان به هندوستان از طریق هوائی با نصف قیمت 

میوه تازه و سبزیجات را از طریق خطوط هوائی به هندوستان  میلیون تن 981گفته می شود افغانستان بزودی ماهانه .فراهم کنند

 .صادر خواهد کرد
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	وزیر جهاد کشاورزی امروز از نظام نوین ترویج کشاورزی رونمایی میکند/ حضور 10 هزار نفر نماینده تحقیقاتی در عرصههای کشاورزی
	معاون وزیر کشاورزی: نظام نوین ترویج کشاورزی ابلاغ شد/ معرفی سالیانه 10 رقم جدید
	کلیات ایجاد سامانه ملی محصولات کشاورزی ارگانیک در کشور مصوب شد

	برنج
	پسته
	پسته رفسنجان با قدمتی هزار ساله/ فعالیت 560 هزار نفرروز کارگر در فصل برداشت

	پنبه
	پیاز
	تامین منابع مالی
	ضعف بازرگانی دولتی در پرداخت مطالبات گندمکاران/ بانکهای دولتی منابعی به کشاورزی نمیدهند/ گندمکاران مناطق سردسیر ۵ تا ۱۵ درصد پول را گرفتند
	مطالبات چغندرکاران پس از ۲ سال پرداخت نشده است/ عدم اختصاص ۱۳۵۰ میلیارد تومان بودجه صندوق خسارت کشاورزی
	حجتی: ۳ هزار میلیارد تومان از طلب گندمکاران سهشنبه پرداخت میشود/ احیای کارخانه قند دزفول با همکاری وزارت صنعت
	اختصاص تسهیلات بانکی با سود 4 درصد برای بازسازی روستاهای خسارت دیده از سیل مازندران
	پرداخت 2513 هزار میلیارد ریال تسهیلات از بانک کشاورزی به بخش طی 5 سال برنامه ششم
	روزهای سخت کشاورزان درصف بیمه/ زمان واریز غرامت کشاورزان مشخص نیست
	از گندمکاران عذرخواهی می کنم/ پرداخت نیمی از مطالبات تا پایان هفته

	تحقیقات و نوآوری ها
	آغاز خصوصیسازی تحقیقات در زمینه آب و خاک در کشور
	برای مقابله با فرونشست زمین، از تبدیل شدن کلانشهرها به جزایر حرارتی جلوگیری کنیم
	عضوهیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور گفت:برای مقابله با پدیده فرونشست زمین در کشورباید از تبدیل شدن کلانشهرها مانند تهران، مشهد و اصفهان به جزایر حرارتی جلوگیری کنیم.

	خشکی هوا بیش از خشکی خاک، روی گیاهان تأثیر میگذارد
	همایش ملی زئونوزیز با محوریت تب مالت در مراغه آغاز به کار کرد

	تخم مرغ
	ثبات قیمت تخم مرغ در بازار/ مشوق صادراتی در هاله ای از ابهام

	تولیدات باغی (سایر )
	بازدید حجتی از گلخانه خربزه داربستی در شاهینشهر اصفهان/ تولید یک کیلو خربزه با 25 لیتر آب

	تولیدات دام و طیور (سایر )
	صادرات دام سبک و ثبات قیمت گوشت در آستانه عید قربان/ دام زنده کیلویی ۱۴ هزار تومان
	نخستین همایش صنعت پرورش بلدرچین در ایران برگزار میشود
	عرضه 45 هزار رأس دام سبک عشایر برای روز عرفه و عید قربان در تهران/ کوچ عشایر به قشلاق بهزودی آغاز میشود
	تولید مرغ ارگانیک نداریم/ مرغ سبز بهانهای برای گرانفروشی است

	تولیدات زراعی (سایر )
	تولید مرغ ارگانیک نداریم/ مرغ سبز بهانهای برای گرانفروشی است
	اجرای کشاورزی حفاظتی در 600 هزار هکتار از اراضی کشور در کشت پاییزه/ کشاورزی حفاظتی صاحب ردیف ملی میشود
	آغاز کشت پاییزه سال زراعی 96 - 95/ کشاورزان و مدیران پا به رکاب تولید شدند
	زرشک، گیاهی که تنها در ایران کشت می شود

	چای
	تولید چای 60 درصد افزایش یافت

	حبوبات
	آلمان و عراق مشتریان اصلی لپه ایرانی

	خرما
	خرید تضمینی
	سیاست قیمت تضمینی ذرت دانه ای اجرا می شود
	دولت در اعلام نرخ تضمینی گندم گشادهدستی کند/ افزایش 20 درصدی نرخ تضمینی گندم منطقی است

	خشکسالی
	هامون کاملا خشک شد/ مرگ تالاب و میلیونها ماهی

	دانه های روغنی
	معاون وزیر جهاد کشاورزی: 60 هزار هکتار از اراضی کشاورزی زیر کشت دانههای روغنی رفت معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت گفت: در سال زراعی جدید 60 هزار هکتار از اراضی کشاورزی زیر کشت دانههای روغنی رفت.
	خرید 67 هزارتن کلزا از کشاورزان/ مطالبات کلزا کاران پرداخت شد

	روغن
	افزایش 35 درصدی تولید روغن در کشور برای امسال/ پیشبینی تولید 330 هزار تن کلزا در سال زراعی 96 - 95
	تولید روغن کلزا 35 درصد رشد کرد/ ساخت 1000 دستگاه کاشت ریزدانه با مهندسی معکوس

	زعفران
	بزرگترین صادرکننده ایرانی زعفران، گوشهچشمی هم به بازار داخلی انداخت!/ اتفاقهای خوبی را در صنعت غذای ایران رقم خواهیم زد
	تعرفه ترجیحی راهکارحل مشکل صادرات زعفران/ برنامه ریزی تولید و صادرات برای 5سال آینده نداریم

	زیتون
	خسارت آفت مگس زیتون کاهش می یابد
	تولید زیتون کاهش یافت

	سلامت
	صبحانه ای که در ماه 7کیلو وزنتان را کم می کند
	خوراکی هایی که باید همیشه در یخچال نگه دارید
	با این رژیم غذایی آلزایمر را فراری دهید
	۱۰ ویتامین ضروری برای زنان
	تهدید میوه های قاچاق درکمین سلامتی مردم
	این خوراکی ها ی خوشمزه لاغرتان می کنند
	ارائه مجوز بهداشتی واردات دارو الکترونیکی شد

	سیب درختی
	سیب زمینی
	شیلات
	تکثیر و واگذاری 700 هزار قطعه بچه ماهی از گونه کپور چینی نسل F1 به بخش خصوصی
	کاهش 9 درصدی صید میگوی دریایی در سال جاری/ استفاده از پتانسیل تایلند برای فرآوری آبزیان
	صید میگو از 16 شهریور در آبهای خلیج فارس ممنوع شد/ برداشت 1200 تن میگوی پرورشی تا به امروز/ بیمهگذاران، میگو را بیمه کنند، نه صاحب مزرعه را
	سایه سنگین لکه سفید بر سر مزارع پرورشی میگو

	شکر (چغندر / نیشکر)
	قیمت شکر برای مصرف کننده
	عضویت کارخانههای قند در صندوق حمایت از بخش کشاورزی/ خوداتکایی شکر و کاهش هزینههای تولید کلید خورد/ تحقق خوداتکایی 65 درصدی شکر
	شکر مورد نیاز کشور تامین است / غیرمنطقی بودن احتکار در فصل تولید
	فاصله ۵۰۰ تومانی شکر با نرخ مصوب
	شکرهمچنان میتازد/ انگشت اتهام وزارت جهاد کشاورزی به سوی دستگاههای نظارتی

	شیر و فراوردهها
	خرید تضمینی ۸۰ هزار تن شیر/ عرضه بورسی شیرخشک برای صادرات
	آخرین وضعیت مشوق صادراتی محصولات لبنی

	صادرات و واردات
	درخواست فعالان اقتصادی پاکستان برای صادرات نارنگی به ایران
	خرید 160 هزار رأس گوسفند از ارمنستان/ قیمت خدمات کشتارگاهی، دو برابر شد
	افزایش 12 درصدی صادرات محصولات کشاورزی در پنج ماهه نخست سال
	مهم ترین موانع صادراتی محصولات کشاورزی چیست؟
	واردات چوب ماهیگیری از ایتالیا و آلمان
	از چه کشور هایی بذر چغندر وارد می کنیم؟

	صنایع غذایی
	امروز نمایشگاه بینالمللی تهران حال و هوای لذیذی پیدا میکند!/ پیام دعوت معنادار کانون انجمنهای صنایع غذایی برای صنعتگران
	طعم لذیذ شیرینی و شکلاتهای ایرانی، کام طرفداران پانزدهمین نمایشگاه ICF را شیرین میکند/ افزایش دو برابری شرکتهای خارجی
	30 فراورده غذایی نشان استاندارد گرفتند و 4 فرآورده غذایی پروانه استاندارد تشویقی
	داستان فراموش شده ایمنی غذا / اجرای اجباری استاندارد نان
	صنایع غذایی با کمترین میزان ظرفیت کار می کنند
	نان ایرانی ها تا ۹۹ درصد غنی سازی می شود/سرانه مصرف نان
	دولت در برقراری نمایشگاه ها به بخش خصوصی کمک کند
	شیرین کننده های برپایه غلات برای نخستین بار از ایران صادر شد

	عسل
	علوفه
	قارچ
	گل و گیاهان صنعتی
	جایگزینی محصول ضد بید گیاهی برنج و حبوبات بهجای قرص برنج
	تیزی تیغ کاکتوسهای وارداتی در دستان تولید کنندگان داخلی

	گندم
	ضعف بازرگانی دولتی در پرداخت مطالبات گندمکاران/ بانکهای دولتی منابعی به کشاورزی نمیدهند/ گندمکاران مناطق سردسیر ۵ تا ۱۵ درصد پول را گرفتند
	پیش بینی تولید 14 میلیون تن گندم در سال زراعی آینده/ سالانه 6 درصد سطح زیر کشت گندم کاهش می یابد
	برداشت 12 تن گندم در هکتار در برخی مناطق/ در انتقال یافتههای تحقیقی به مزارع، کوچکترین درنگ جایز نیست
	700 روز ذخیره گندم با عاملیت بانک کشاورزی
	آفت گندم تهدیدی برای کشاورزان
	تولید گندم به 14 میلیون تن می رسد

	گوجه فرنگی
	گوشت قرمز
	وضعیت بازار گوشت در آستانه عید قربان
	ثبات قیمت گوشت در بازار/ عرضه 50 هزار راس دام در میادین

	گوشت مرغ
	مرغ ارزان می شود
	گرانفروشی مرغ به ما ربطی ندارد/ بازار شکر متعادل شد

	ماشین آلات
	تحول شگفت بخش مکانیزاسیون در اثر تلاش و حمایت بانک کشاورزی صورت گرفته است

	متفرقه
	موج کشاورزهراسی!
	بررسی چالشهای روز منابع خاک و آب کشور/ رونمایی از کتاب "برنامه تحقیقات مدیریت خاک و آب"
	میوهای که ممکن است جهان را نجات دهد
	داستان خواندنی مردی که در غربت روستا ساخت +(تصاویر)
	عجیبترین تبلیغات پیراهن در تاریخ (عکس)
	تیم خونه به خونه بابل که این روزها در لیگ دسته اول توپ می زند عجیب ترین تبلیغات روی پیراهن را در تاریخ لیگ برتر از آن خود کرده است.
	1900 میلیارد ریال جرایم معوقات کشاورزان بخشودگی خورد
	جعل پروانههای گمرکی در بندرعباس/ بزرگترین بانک اطلاعات مبارزه با فساد آماده شد

	مرکبات
	عامل گرانی لیمو ترش چیست؟

	مصاحبه ، سخنرانی، بازدیدها
	لزوم تقویت شرکتهای دانشبنیان برای توسعه صنعت دام کشور ضروری است
	بازار کشور عراق از مشتریهای خوب محصولات کشاورزی استان زنجان است
	خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی مهمترین اولویت است
	متوسط نرخ خرید شیرخام ۱۲۵۰ تومان/ شیر خشک از امروز در بورس کالا عرضه میشود
	سرمایهگذاری 10 میلیارد دلاری در بخش آب و خاک/ دشمن جرأت کوچکترین تحرکی را ندارد/ باید عقبماندگیها جبران شود
	انتقاد حجتی به منتقدان کشت محصولات آببر در کشور
	افزایش ۲۳ درصدی امنیت غذایی در کشور/ در حوزه پنبه و دانههای روغنی ضعیف عمل کردهایم
	گلایه از اظهارنظر ناشیانه و غیراصولی مدیرکل ورزش استان آذربایجان شرقی/ ورود چمن رول شده، منع قانونی دارد
	وصیت حجتی به بهرهبرداران در آغاز سال جدید زراعی؛ مراقبت از پایداری تولید/ پرداخت 3000 میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران تا هفته آینده/ ظرفیت گردش مالی 80 میلیارد دلاری کشاورزی ایران از گیاهان دارویی
	تقویت 23 درصدی امنیت غذایی طی سه سال
	توسعه منجر به فقر نمیخواهیم
	200 مشكل در بخش خاك و آب كشاورزی در كشور شناسایی شد
	واحد های میوه فروشی مکلف به پس گرفتن میوه از مشتریان هستند
	رشد 23 درصدی امنیت غذایی در کشور
	حجتی: بانک کشاورزی قادر به تخصیص درست اعتبارات بخش کشاورزی نیست
	100 درصد فشار بخش کشاورزی بر دوش بانک کشاورزی است
	نمک جایگزین می خواهد/ اضلاع صنعت، سیاست و مردم مثلث سلامت را شکل می دهند

	نهاده
	آلایندگی کودهای شیمیایی در کمین رودخانهها

	نوغان داری
	گزارشات جهانی
	فامرژونال خبر داد حضور پررنگ شرکتهای ایرانی در نمایشگاه دام فرانسه/ فرانسویها بازار ایران را هدف گرفتهاند
	دولت نیجریه تولید گونههای محلی ماهی را تشویق میکند
	ایده درآمدزای یوگا همراه حیوانات در مزرعه
	بیش از دو میلیارد نفر در جهان به آب آشامیدنی دسترسی ندارند/ نحوه کمک برای برداشتن موانع تأمین مالی - تجاری در بخش آب
	راه اندازی بزرگ ترین مرکز تحقیقات کربوهیدرات های پیچیده در نیم کره جنوبی
	باغچه فضایی/تحول روشها و ابزارهای کشاورزی در ایستگاه فضایی
	سرمایهگذاری ژاپن در حوزه آبیاری هوشمند/ این دستگاه سیستم آبیاری را از روشهای تجربی - سنتی به هوشمند تبدیل میکند
	بازار ۱۳۸ میلیارد دلاری تنقلات در سال ۲۰۲۰
	فساد کمتر مواد لبنی با تحقیق روی ترکیب میکروبی شیرخام
	قیمت جهانی مواد غذایی به بالاترین سطح در 15 ماه اخیر رسید
	اجرای پروژه بین المللی RFLDL نمونه موفقی از اقتصاد مقاومتی در ایران است
	افغانستان راه ترانزیتی خود را به روی پاکستان مسدود کرد


