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 بنام خداوند متعال

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

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

 کلیک فرمائید  Bookmarkاخبار صرفا برروی عناوین در 

 

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

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

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

 .شود ای بازنشر می رسانه

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

http://iccima.ir/fa/matboat.html 
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.بهره مند فرمائید  
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 آب
 فارس - ۴۰/۵۰/۵۹ : تاریخ

 هزار چاه غیر مجاز در تهران 3وجود / کند برابر بیش از حد مجاز آب برداشت می 9.5شهرداری تهران 

 222شهرداری تهران : هزار حلقه چاه غیرمجاز در تهران وجود دارد، گفت 3ای تهران با بیان اینکه  مدیرعامل شرکت آب منطقه 

  .میلیون مترمکعب آن مجاز است 132کند در حالی که تنها  میلیون مترمکعب آب برداشت می

آب   المللی صنعت آب و تأسیسات ، خسرو ارتقایی در حاشیه دوازدهمین نمایشگاه بینخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

ماه اول سال مسدود  6هزار حلقه چاه غیرمجاز داریم که از این تعداد توانستیم هزار حلقه چاه در  3در تهران : و فاضالب، گفت

 .ام چاههای غیر مجاز استان تهران را مسدود کنیمتوانیم تم کنیم که اگر اعتباربیشتری اختصاص یابد می

ای و درآمدهای آن بوده  های غیرمجاز بر اساس بضاعت مالی شرکت آب منطقه وی با اشاره به اینکه این اقدامات برای بستن چاه

یافت و امسال هم برابر افزایش  3حلقه چاه غیرمجاز مسدود شد که این عدد در سال گذشته به  022در سالهای قبل : است، گفت

 .ایم تنها هزار حلقه چاه را مسدود کنیم هزار حلقه چاه مسدود شود که تاکنون توانسته 3قرار بر این شد تا 

توانیم از برداشت آب از منابع زیرزمینی  با این شتاب اگر بتوانیم حرکت کنیم می: ای تهران تأکید کرد مدیرعامل شرکت آب منطقه

  .های زیرزمینی را کاهش دهیم رداشت از آبجلوگیری کنیم و میزان ب

کرد که هنوز مبلغی در این  میلیارد تومان اعتبار برای این اقدامات اختصاص پیدا می 10ارتقایی با اشاره به اینکه امسال باید 

ست با حضور هایی است که قرار ا های حومه تهران از جمله برنامه پروژه ساماندهی آب: خصوص تخصیص پیدا نکرده است، گفت

با اعتباری بالغ بر  BOT های خارجی و داخلی به شکل بخش خصوصی انجام شود و اعتبار الزم برای این منظور با حضور شرکت

  .میلیارد تومان در حال مذاکره است 022

با کمک بخش بخشی سد الر و جلوگیری از فرار آب از این سد  هزار میلیارد تومان نیز برای طرح عالج 2: وی همچنین گفت

ای که با شهرداری لواسان  نامه ای تهران همچنین از معلق ماندن تفاهم مدیرعامل شرکت آب منطقه.خصوصی در حال انجام است

ای داشتیم تا  نامه با شهرداری لواسان تفاهم: برای ساماندهی اراضی کنار رودخانه جاجرود صورت گرفته است، خبر داد و گفت

آن رعایت نشد و معلق ماند و به همین دلیل جلساتی با   جرود را ساماندهی کنیم که متأسفانه قوانیناراضی کنار رودخانه جا

 .های بعدی جلوگیری شود استاندار داشتیم و به دنبال این هستیم که اطراف رودخانه جاجرود را فضای سبز ایجاد کنیم تا از تصرف
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 آب
 فارس - ۴۰/۵۰/۵۹ : تاریخ

 931از بین  931مدیریت اکوسیستم آب ایران در جایگاه / تغییر شیوه مدیریت منابع آب کشور ضروری است

 کشور 

الزم است که در مقطع کنونی شیوه مدیریت منابع آب کشور تغییر : گفتعضو ناظر مجلس شورای اسالمی در شورای عالی آب 

  .کشور قرار دارد 132از بین  132یابد زیرا مدیریت اکوسیستم آب ایران در جایگاه 

چگونگی "ب و آبفا در نشست تخصصی المللی آ ، احمدعلی کیخا در حاشیه دوازدهمین نمایشگاه بینخبرگزاری فارسگزارش   به

شرایط اقلیمی جهان تغییر : گفت "گذاری در بخش آب و آبفا تعامل دولت و مجلس با بخش خصوصی با رویکرد رفع موانع سرمایه

 .های سیل آسا در ایران و کشورهای همسایه سابقه نداشته است های دو دهه اخیر و باران کرده است و خشکسالی

قرار داشت،  132کشور در جایگاه  132ه در ابتدای دولت یازدهم جایگاه مدیریت اکوسیستم آب ایران در بین وی با بیان اینک

متر  میلی 02متر در سال و در یزد نیز با  میلی 1022استان خوزستان با منابع آبی فراوان، استان گیالن با میانگین بارش : گفت

 .مدیریت اکوسیستم منابع آبی قرار گیریم 132ث شده که در جایگاه بارش ساالنه مشکل آب دارد که همین موضوع باع

ها توجه شده و  در گذشته متاسفانه فقط به مسائل فنی طرح: عضو ناظر مجلس شورای اسالمی در شورای عالی آب اظهار داشت

دریاچه ارومیه حداقل سه طی چند سال اخیر سطح زیر کشت پیرامون : وی افزود.ها صورت نگرفته است ارزیابی جامعی از طرح

هزار هکتار رسیده و برخی عوامل دیگر در طول سالیان دراز باعث بحرانی شدن وضعیت دریاچه ارومیه شده  002برابر رشد به 

توان به طور کامل کنار گذشت و همچنان باید از  های فنی را نمی بر اساس تجربیات چهار دهه گذشته، راه حل: کیخا ادامه داد.است

 .استفاده کرد، اما در کنار آن باید از طریق ابزارهای دیگری نسبت به اصالح وضعیت موجود اقدام کرد آنها

گذاری  بخش خصوصی زمانی وارد سرمایه: وی با بیان اینکه نگاه دولت به بخش خصوصی در بخش آب و آبفا باید تغییر کند، گفت

که دولت و مجلس به فهم مشترکی برای حضور بخش خصوصی در  شود که منافعش تأمین باشد و در صورتی در این صنعت می

 .توان کارهای خوبی انجام داد این عرصه برسد، با همین قوانین موجود نیز می

در مقطع کنونی باید چرخشی در شیوه مدیریت آب کشور و اصالح ساختار آن داشته باشیم و از طریق : کیخا خاطرنشان کرد

های نوین نسبت به اصالح رویه موجود  ها و ورود تکنولوژی های فرهنگی، اصالح تعرفه وصی، اقدامها برای بخش خص تعیین مشوق

 .اقدام کرد
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 آّب
 آیانا - ۵۰۴۰مهر  ۵۰: تاریخ

 رشته قنات ایران نهایی شد 99ثبت جهانی / درصد قنات های کشور 15تجهیز و مرمت 

 .هزار کیلومتر رشته قنات هستیم که نیاز به تامین اعتبار دارد 02جهاد کشاورزی به دنبال پایداری، مرمت، بازسازی و تجهیز 

  .مرمت شده انددرصد از قنات های کشور ظرف دو دهه اخیر تجهیز، الیروبی و  15

پایگاه اطالع رسانی وزارت   به گزارش ایانا، رضا سرافرازی مدیر کل دفتر امور آب و خاک کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار

هزار کیلومتر رشته قنات هستیم  02ما به دنبال پایداری، مرمت، بازسازی و تجهیز  :جهادکشاورزی ضمن اعالم این مطلب، گفت

 .اعتبار دارد که نیاز به تامین

 .میلیون تومان عنوان کرد 102وی هزینه الیروبی و پوشش های بتونی هر کیلومتر از رشته قنات ها را 

بیشترین قنات ها در استان یزد، سمنان، خراسان  :هزار رشته قنات در کشور وجود دارد، اظهار داشت 01سرافرازی با بیان این که 

مهمی در پایداری کشاورزی، اشتغال، امنیت اجتماعی و جلوگیری از مهاجرت ایجاد می  رضوی، اصفهان و کرمان هستند که نقش

یک قنات به در منطقه به لحاظ اشتغال و : وی قنات را یکی از منابع آبی و مصداق اقتصاد مقاومتی دانست و خاطرنشان کرد.کنند

 .جلوگیری از مهاجرت ارزش دارد

 .از کشاورزی ما متکی به آب قنات هاستبخش زیادی : سرافرازی در عین حال گفت

رشته قنات ایران در سازمان یونسکو در سال جاری اشاره کرد و آن را نتیجه اقدامات  11وی همچنین به نهایی شدن ثبت جهانی 

 .موثر دستگاه های مرتبط همچون سازمان میراث فرهنگی و گردشگری دانست
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 آب
 آیانا - ۵۰۴۰مهر  ۵۰: تاریخ

 آب را رسما بر ایران بستند

 اخترماکویی

به محل مردم در مسیر رفتن . روزهای هرات را توصیف کرد وهوای این توان با آن حال عبارتی است که می« نظامی  حکومت»:شرق

کارشان یا حتی دانشجویان در مسیر رفتن به دانشگاه، ممکن است در چند نقطه متوقف شوند و پس از بازرسی بدنی به راه خود 

رویداد »اند تا امنیت یک  جای این شهر مستقر شده های امنیتی و ارتش این کشور، در جای تعداد زیادی از نیروی. ادامه دهند

های مقامات هندی و افغان تزئین شده است و جایی را در  ها و بلوارهای شهر با عکس میدان. تأمین کنند را برای افغانستان« بزرگ

 .بین مردم عادی هم بحثِ داغ، همین موضوع است .کنید که در آن پرچم هندوستان به چشم نخورد شهر پیدا نمی

این . های شهر عبور کرد کوچه پس ن به مقصد باید از کوچهاند و برای رسید های پلیس مسدود کرده«رنجر»های شهر را  بیشتر جاده

. را افتتاح کنند« سلما»وزیر هند بود؛ آمده بودند تا سد  نخست« نارندا مودی»شهر به تازگی، میزبان ریاست جمهوری افغانستان و 

ابتدا بنابر آنچه . رسد برداری می بهرهمیلیون دالری هند به  این سد با کمک بالعوض دویست . عبارتی آب را بر ایران ببندند یا به

جمهوری  دالیل امنیتی خوانده شده بود، زمان دقیق ورود دو رئیس دولت به هرات اعالم نشده؛ اما نیمه خردادماه گذشته، رئیس

نبه در هرات برای امنیت بیشتر مقاماتی که در هرات بودند، روز ش. از آن آمد وزیر هند نیز پس افغانستان وارد هرات شد و نخست

بند »همین پروژه  . اند برای استقبال از این دو خبر داده «جشنواره بزرگ»مقامات این شهر از برگزاری یک . تعطیل اعالم شد

و همچنین انتقال خط لوله گازی که قرار است گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان و هرات به هند برساند و در این بین « سلما

در این چند روز که خبر آمدن . زرسانی شود؛ باعث محبوبیت شدید هند، بین شهروندان هرات شده استشهر هرات هم گا

های شهر دور هم جمع  ها جوانان در میدان جمهور افغانستان به گوش مردم این شهر رسیده است، شب وزیر هند و رئیس نخست

شهرداری این شهر هم برای این افتتاح، . گیرند ین سد را جشن میپردازند و آغاز کار ا های شب به رقص و شادی می شده و تا نیمه

محل )« چشت»گوید، که شهر هرات را به شهر  در این باره یکی از شهروندان هرات می. کند سواری برگزار می یک مسابقه دوچرخه

حالی است که وضعیت بد  این در. شدت خراب و مسیر آن برای دوچرخه بسیار سخت است کند، خاکی و به وصل می( احداث سد

شماری از شهروندان این شهر که مقیم کابل . ای شده است درپی در این شهر، باعث انتقادهای گسترده های پی امنیتی و قتل

توان به  ترین حوادث امنیتی رخ داده در این شهر، می از مهم. هستند، روز پنجشنبه گذشته در کابل، تجمع اعتراضی برگزار کردند

کتی به ساختمان استانداری هرات اشاره کرد که در آن عالوه بر خسارت واردشده به ساختمان، یک شهروند عادی نیز بر حمله را

غنی و  اشرف. ماه گذشته نیز دادستان این استان را افرادی ناشناس ترور کردند. ها جان خود را از دست داد اثر انفجار یکی از راکت

رات آمدند که اجرای این پروژه و موضوع حقابه ایران که رودخانه هریرود بخش زیادی از آب وزیر هند، در شرایطی به ه نخست

سد سلما که در . های اخیر موضوع مورد بحث بین دو کشور بود کند؛ در سال رضوی و دریاچه هامون را تأمین می استان خراسان

محمد داوود »بنایی تاریخ افغانستان است که در زمان حکومت ترین برنامه زیر معروف است؛ بزرگ« بند سلما»افغانستان به پروژه 

اما . وپنج درصد تکمیل شد ریزی شد و کار مقدماتی آن در همان زمان آغاز و تا بیست جمهور افغانستان طرح اولین رئیس« خان

ان اعمار سد سلما را پس از سقوط طالبان، دولت افغانست. شد 1303در این کشور موجب توقف اعمار سد در سال   وقوع جنگ

کیلومتری شمال  132این سد در . کلنگ احداث زده شد 1306اسفند سال  20اش عنوان کرد و در  نخستین برنامه بزرگ سازندگی

حاضر  ایران و ترکمنستان که درحال. استان هرات، احداث شده است« چشت»شرق هرات و در مسیر رودخانه هریرود در شهرستان 
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کیلومتر  3/3 کیلومتر طول و  22سد سلما، با  .اند ننده آب رودخانه هریرود هستند، با احداث این سد مخالفک ترین مصرف بزرگ

 02شود آب مورد نیاز  بینی می مگاوات برق است و پیش 02میلیون مترمکعب آب و تولید  022عرض، دارای ظرفیت ذخیره بیش از 

 .دهکتار از اراضی کشاورزی استان هرات را تأمین کن

های غرب کابل سرچشمه گرفته و پس از  میلیارد مترمکعب از کوه  0/0حقابه ایران از هریرودرودخانه هیرمند با آورد تقریبی ساالنه 

مترمکعب  26منتشر شده، سهم ایران از آب این رودخانه حدود  93طبق آماری که در سال . شود کیلومتر وارد ایران می 1202طی 

نوزدهم و اوایل قرن بیستم، انگلیس میان ایران و   برای حل این مشکل در قرن. سال است  میلیون مترمکعب در  022در ثانیه یا 

در هر حال هیچ توافقی در این . میالدی به دالیل ژئوپلتیکی، آمریکا نیز سعی در دخالت داشت 02افغانستان داوری کرد و در دهه 

در دو دهه بعدی هر دو کشور اهمیت کمی به این اختالف دادند، زیرا در آن . قی مانددست نیامد و مشکل از لحاظ فنی با زمینه به

رودخانه »میالدی معاهده  1933میالدی این اختالف شدت گرفت و در  1932مقطع آب برایشان حیاتی نبود؛ اما در سال 

در . به همین دلیل از در مصالحه وارد شدالمللی را به آب برتری داد و  در این معاهده ایران روابط بین. بسته شد« هیرمند

هامون، به ایران قول داد از خشک شدن این دریاچه و از بین رفتن  میالدی نماینده سازمان ملل در بازدید از دریاچه 1992سال 

دامات به حقابه ایران جلوگیری کند؛ زیرا افغانستان با منحرف کردن مسیر رودخانه، سدهای متعددی روی آن ساخته که این اق

  های دیپلماتیک دو کشور و سازمان ملل همراه بارش سنگین، سبب شد دشت رایزنی 1393در بهار . هامون منجر شده بود خشکی 

 .هامون بود  درصد آب مورد نیاز 12هامون سیراب شود؛ اما این میزان فقط 

 «دوستی»آغازی بر پایان سد 

ویژه مشهد، دولت اصالحات را مجاب کرد تا دیپلماسی آب را  شرقی کشور به مالمشکل آبرسانی مناطق ش 39ها سال  بنابر گزارش

مذاکرات نتیجه داد و دو همسایه یعنی ایران و ترکمنستان توافق کردند، در . ها وارد مذاکره شود ها و افغان جدی گرفته و با ترکمن

رئیس دولت اصالحات و صفرمراد نیازف، سد دوستی  1300 سال. برداری مشترک از آن بپردازند مسیر هریرود سد بسازند و به بهره

شدن آب مشهد خواهد  ترین عامل برای کم افتتاح، امروز بزرگ. این سد منبع اصلی تأمین آب مشهد است. را رسما افتتاح کردند

درباره آب منجر شده است های سیاسی در داخل افغانستان، میان این کشور و ایران به بروز اختالفاتی  وهوا و تنش خشکی آب. بود

طور مساوی تقسیم  المللی آب، رودهای مشترک باید میان کشورها به براساس قراردادهای بین. که تا به امروز همچنان ادامه دارد

برهمین اساس جنگ آب میان افغانستان و ایران یکی از دالیلی است که رابطه . پذیر نیست بندی همیشه امکان شود؛ اما این تقسیم

 .سفر این دو رئیس دولت به هرات و افتتاح این پروژه، شاید موجب تکرار تاریخ شود .تأثیر قرار داده است و کشور را تحتد
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 آب
 آیانا - ۵۰۴۰مهر  ۵۴: تاریخ

ایجاد شبکه هوشمند و کاهش آب بدون درآمد، با همکاری / "آب بهداشتی غیرشرب"استاندارد تدوین 

 کشورهای خارجی

 .تا پایان سال جاری تدوین استاندارد آب بهداشتی غیرشرب نهایی خواهد شد: کشور گفت( آبفا)مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 

پایان سال جاری تدوین استاندارد آب بهداشتی غیرشرب نهایی تا : کشور گفت( آبفا)مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 

 .خواهد شد

این : به گزارش خبرنگار ایانا، حمیدرضا جانباز در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره جداسازی آب شرب از بهداشتی افزود

 .ها و متخصصان در حال تدوین است استاندارد از طریق دانشگاه

 .عنوان استاندارد نهایی مورد استفاده قرار دهیم د تدوین استاندارد مراحلی را طی کرده و خروجی آن را بهبای: وی اضافه کرد

های خاص خود را دارد، زیرا در دنیا مشابه این مسئله نداریم؛ ضمن آنکه  این کار پیچیدگی: مدیرعامل شرکت آبفای کشور ادامه داد

محیط زیست برای جداسازی آب شرب از بهداشتی وجود دارد که باید به آن توجه  هایی توسط وزارت بهداشت و سازمان حساسیت

به محض تدوین استاندارد و مراحل : جانباز درباره زمان اجرایی شدن طرح جداسازی آب شرب از بهداشتی خاطرنشان کرد.کنیم

 .ابالغ، این طرح به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد

بینیم که  رسالت خود را در این می: های بخش خصوصی در صنعت آب و فاضالب یادآور شدوی درباره آخرین وضعیت قرارداد

 .بخش خصوصی ایرانی با بخش خصوصی صاحب نام خارجی بتوانند پروژه مشترک در حوزه آب اجرا کنند

این اتفاق با فعال شدن . شود ها برای بازارهای منطقه تعریف عنوان نقطه تمرکز این فعالیت تواند به ایران می: جانباز تأکید کرد

 .کند پذیر بوده و دولت هم از این مسئله حمایت می های صنفی امکان انجمن

 .المللی فعال شود بخش خصوصی پتانسیل دارد که کار مشترک با کشورهای خارجی انجام دهد و در کالس بین: وی اظهار داشت

های آب و فاضالب دنیا را که جزء  بسیار کم، تعداد زیادی از تکنولوژیما در مدت زمان : مدیرعامل شرکت آبفای کشور عنوان کرد

هزار میلیارد  گذاری بخش خصوصی به ارزش حدود هفت قرارداد سرمایه 112جانباز از انعقاد .ایم تکنولوژی برتر بود، بومی کرده

. یاتی شده و بقیه در مرحله اجرای کار هستنددرصد عمل 00تا  02گذاری حدود  قرارداد سرمایه 112به گفته وی، از .تومان خبر داد

جانباز ایجاد شبکه هوشمند و موضوع کاهش آب بدون درآمد را محور همکاری با .برداری رسیده است تعداد زیادی هم به بهره

 .کرد های منعقد شده بین ایران و کشورهایی اروپایی و آسیای جنوب شرقی اعالم کشورهای خارجی در چارچوب یادداشت تفاهم

ها برای کاهش آب بدون درآمد در خوانسار در مرحله ارزیابی نهایی پروژه هستند و همین روزها این پروژه  ژاپنی: وی بیان کرد

دولت خرید : های آب توسط بخش خصوصی گفت مدیرعامل آبفای کشور درباره نقش دولت در اجرای پروژه.عملیاتی خواهد شد

 .کند بخش خصوصی را تضمین میمحصول یا خدمات تولید شده توسط 

گذاری خارجی این است که از طریق مناقصه  شرط ما در خصوص سرمایه: های خارجی افزود جانباز درباره شرایط همکاری با شرکت

هم گذاری مناسب با بهره کم بدهند که از طریق مذاکره  ها در بازار ایران حضور یابند، مگر اینکه پیشنهاد سرمایه عمومی این شرکت

 .توان برای عملیاتی شدن این پیشنهادها وارد عمل شد می

 ./است  البته در تمام این قراردادها شرط حضور بخش خصوصی ایرانی در اجرای پروژه قید شده: وی در پایان خاطرنشان کرد
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 آب
 آیانا - ۵۰۴۰مهر  ۵۰: تاریخ

 زنگ خطر برای جنگ مخوف آب

: یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان این موضوع گفت. رسد زنگ خطر برای جنگ مخوف آب به گوش می |ایسنا

 «.کشاورزی به حداکثر برسد ویژه در حوزه وری در مصرف آب به الزم است با تمرکز بر مدیریت مصرف منابع آب، بهره»

درصد از وسعت کشور شامل مناطق  00»: دستور در صحن علنی روز یکشنبه مجلس ادامه داد غالمرضا حیدری در نطق میان

طوری که آخرین دوره خشکسالی ایران  رو کمبود آب در کشور پدیده جدیدی نیست به از این. خشک است فراخشک، خشک و نیمه

 «.شدت بیشتری یافت 06سال  غاز شد و از از چند دهه گذشته آ

سرانه منابع »: که گرم شدن کره زمین در بسیاری از نقاط جهان تغییراتی در چرخه آب و رژیم بارش ایجاد کرد، گفت او با بیان این

درصد  92رایط بیش از در این ش. برابر ایران است 3،6کشور دنیا کمتر است و میانگین سرانه منابع آب در جهان  22آب در ایران از 

موضوعی که باعث از دست رفتن آب و . درصد است 32مصرف آب در بخش کشاورزی است و بازده آبیاری در این بخش تنها 

 «.شود های سطحی و زیرزمینی می صدمات جدی و جانبی از قبیل کاهش حاصلخیزی خاک، تولیدات کشاورزی و آلودگی آب

: های سهامی زراعی اشاره کرد اصالح رویکردهای فعلی در استفاده از آب، به لزوم تشکیل شرکتنماینده تهران با تأکید بر لزوم 

توانند با  های سهامی زراعی می جویی در آب نیستند که شرکت های کوچک قادر به صرفه درحال حاضر کشاورزان با داشتن زمین»

جویی کنند و بسیار مفید باشند،  وری در مصرف آب صرفه هرهرویکرد کشت یکپارچه و استفاده از منابع آبی موجود با حداکثر ب

 «.شود کاری که در کشورهای چین، هندوستان و ترکیه انجام می

که وجود مسائل و مشکالت جدی در عرصه اقتصاد و آموزش و پرورش یک واقعیت  نماینده تهران همچنین در ادامه با بیان این

های آموزشی ما با ایرادات فراوانی همراه است که الزم است دولت به  از انقالب شیوه سال 30همچنان بعد از گذشت »: است، گفت

کنم هرگز دچار جنگ و خشونت  آرزو می. های اثربخشی بردارد تری در جهت رفع مشکالت گام بینانه کمک مجلس با رویکرد واقع

های تحمیل جنگ دیگر بر ملت مظلوم  ا بر جاروجنجاله سوزد زمزمه این روزها که خاورمیانه در آتش جنگ و خونریزی می. نشویم

گونه که در جنگ عراق با کویت و آمریکا با تدبیر و درایت  طلبان دلسوز جامعه آن است همان امید همه صلح. رسد ایران به گوش می

 «.های جنگ دیگر برهیم بتله از مصی بار با تدبیر و هدایت داهیانه معظم و دوراندیشی رهبری گرفتار خشونت و جنگ نشدیم، این
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۵۰۴۰شهریور  ۵۰: تاریخ

مربوط به بعد از درصد قیمت محصوالت کشاورزی،  01/ یابد با برجام، سهم ذخایر استراتژیک، کاهش می

 ای ندارم، ولی پاسخگو هستم روحیه رسانه/ تولید است

 .ای نزدیک خبر داد وزیر جهاد کشاورزی از کاهش ذخایر استراتژیک در آینده

 .ای نزدیک خبر داد وزیر جهاد کشاورزی از کاهش ذخایر استراتژیک در آینده

جدولی توسط : در برنامه زنده تیتر شبکه خبر حاضر شده بود، گفت به گزارش خبرنگار ایانا، شب گذشته وزیر جهاد کشاورزی که

 .وزارت جهاد کشاورزی تنظیم شده که بر اساس آن، حجم و سهم ذخایر محصوالت استراتژیک کمتر شود

م در آن دوران که تأمین امنیت غذایی، کمی با نگرانی همراه بود، سه: محمود حجتی با اشاره به دوران سخت تحریم، افزود

ها از بخش  شد که کفاف نیاز داخل را بدهد، اما اکنون که کم و بیش سایه سنگین تحریم استراتژیک باید به قدری تنظیم می

 .توان این ذخایر را کاهش داد بندد، می بازرگانی رخت برمی

ها را به نسبت  توانست قیمت میها در بازار بسیار زیاد بود و هر اتفاق کوچکی  سال پیش، ناهنجاری 10یا  12: وی خاطرنشان کرد

به همین دلیل وجود ذخایر کاالهای مورد نیاز در انبارهای دولتی، برای حمایت از هر دو قشر . قابل توجهی باال و پایین کند

 .توان نوسانات را تاحدودی کنترل کرد زیرا از این طریق می. رسد نظر می کننده و تولیدکننده، بسیار ضروری به مصرف

شود، درباره اجرای طرح  خاطر افت و خیزهایی که در نرخ کاالهای مختلف خوراکی ایجاد می من عذرخواهی از مردم بهحجتی ض

گیریم تا کمترین  کنم که وزارتخانه ضعف ندارد، اما بنده و همکارانم تمام تالش خود را به کار می اگرچه ادعا نمی: انتراع عنوان کرد

میلیون ایرانی را بر عهده داریم و چنین بازار  02های غذایی بیش از  یرا ما مسئولیت تأمین وعدهز. آسیب به تولید و مصرف برسد

 .بزرگی، کم و بیش ایجاد نوسان را در پی خواهد داشت

 ایجاد زنجیره تولید

مصرف در برخی دلیل فسادپذیری باالی بیشتر محصوالت کشاورزی، فاصله قیمتی از تولید تا  به گفته وزیر جهاد کشاورزی، به

درصد  32شود، اما در ایران، شکاف قیمتی باالتر بوده و تقریباً  البته این موضوع در تمام کشورها دیده می. مواقع بسیار زیاد است

ای هدایت کنیم که  گونه به همین دلیل باید بتوانیم تولید را به. قیمت کاالهای خوراکی، مربوط به عوامل بعد از تولید است

 .از مزرعه تا سفره، زنجیره تشکیل داده تا به این ترتیب قیمت محصول کاهش یابد کشاورزان

های قدرتمندی که دارند، خود مسئولیت صادرات گندم به کشورهای  عنوان مثال، گندمکاران فرانسوی، با تشکل به: وی ادامه داد

شوند؛ این در  کار می شان برای صادرات به سوئیس دست بهکاران شمال ایتالیا خود یا سیب. مختلف ازجمله ایران را بر عهده گرفتند

باید بتوان زنجیره . یابد چرخد و قیمت آن به شدت افزایش می دست می 12حالی است که مثالً سیب دماوند تا به تهران برسد، 

ت گرفته، اما ظاهرا این ها در ایران ایجاد کرد؛ هرچند اقداماتی صور تولید تا مصرف را به دست کشاورزان و با همکاری تشکل

 .رود موضوع کند پیش می

 سازی مصرف آب بهینه

وری بهتر از آب صورت گرفته که کاهش تبخیر و  های اخیر، اقدامات بسیار مطلوبی در راستای بهره طی سال: حجتی معتقد است

صورت آبیاری تیپ  زار هکتار گندم بهه 30عنوان مثال، سال گذشته  به. شود ترین اهداف آن محسوب می افزایش راندمان، از بزرگ
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تن گندم در هر هکتار  12تا  0دوم مصرف آب،  حتی مزارعی وجود دارند که با یک. کشت شد که راندمان آن را تا سه برابر باال برد

هکتاری در  هزار 10ای  چراکه مزرعه. کند البته این موضوع در انواع دیگر مانند محصوالت جالیزی هم صدق می. کنند برداشت می

 .شود صورت تیپ انجام می فرنگی، خربزه و هندوانه در آن به کند که آبیاری گوجه زهرا فعالیت می منطقه بویین

های نوین  هزار هکتار از مزارع کشور به سیستم 202بینی شده، قرار است در سال جاری  های پیش طبق برنامه: وی تصریح کرد

البته سال گذشته با . دهد صورت بالعوض تسهیالت می ها را طبق قانون، دولت به زینهدرصد ه 00آبیاری تجهیز شوند که تا 

 .رود امسال با تخصیص اعتبار، در این زمینه مشکلی نباشد رو شدیم که امید می محدودیت منابع مالی روبه

 قیمت منطقی مرغ

سال گذشته : قیمت این محصول در بازار یادآور شد ترین مقام وزارت جهاد کشاورزی ضمن اعالم افزایش تولید مرغ، درباره عالی

ها سیر صعودی گرفته و وضعیت بهتری برای  ها به زیر قیمت تمام شده رسید، اما اکنون قیمت انباشت مرغ ایجاد شد و نرخ

مرغ از سراسر تن  022تا  022هایی مانند میدان بهمن که روزانه  فروشی بهترین حالت در عمده. تولیدکننده به وجود آمده است

کننده بین  این عدد برای مصرف. تومان در هر کیلوگرم است 022هزار و  تا شش 322هزار و  شود، شش کشور در آن توزیع می

رسد؛ بنابراین خارج از عددهای گفته شده، به نوعی اجحاف به تولید یا  نظر می منطقی به 022هزار و  تا هفت 922هزار و  شش

 .کند ها را متعادل می ته شرکت پشتیبانی در مواقع لزوم وارد بازار شده و نرخشود، الب مصرف تلقی می

 زدگی در بازار لبنیات پس

تر از  متأسفانه سرانه مصرف شیر و لبنیات در کشور به نسبت، پایین: حجتی با اشاره به مصرف پایین لبنیات در کشور تأکید کرد

دلیل مزایایی  البته به. کیلوگرم برای هر نفر باشد 122شود این عدد حدود  رد میطوری که برآو محصوالت استراتژیک دیگر است، به

که شیر در جلوگیری از امراض گوناگون ازجمله پوکی استخوان دارد، اصرار بر افزایش مصرف داریم که در این زمینه جلسات 

اکنون اگرچه بخش کوچکی از تولید  ر حالی که هممؤثری با وزیر بهداشت برگزار و بر ادامه توزیع شیر مدارس تأکید شده است؛ د

زدگی وجود دارد؛ بنابراین  ها در حال تبدیل به شیرخشک است، زیرا در بازار پس شود، اما بخشی هم توسط کارخانه داخل، صادر می

و یا  202صرف هرچند کشورهایی هستند که سرانه م. کیلوگرم نزدیک شویم 102باید از نظر مصرف، به میانگین جهانی یعنی 

 .اند کیلوگرمی را به ثبت رسانده 022حتی 

 برابری تولید گندم 1.5رشد 

شود امسال  بینی می با توجه به رشد تولید پیش: میلیون تن گذشت، اظهار داشت 11وی با بیان اینکه خرید تضمینی گندم از 

 .دارد 92ولید نسبت به سال برابری ت 2.0میلیون تن برسد که نشان از رشد  10تولید گندم در کشور به 

حدود چهارهزار  90به گفته حجتی، در حال حاضر دولت به نیمی از تولیدکنندگان این محصول بدهکار است، زیرا اگرچه در سال 

 هزار میلیارد تومان 10دلیل رشد قابل توجه تولید، این رقم به  میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم پرداخت شد، اما اکنون به

هزار میلیارد تومان دیگر نیز تا چند روز دیگر به حساب  هزار میلیارد تومان تاکنون پرداخت شده و یک البته هفت. رسیده است

درصد  02حدود : دلیل بورسی شدن این محصول کمتر دانست و گفت وی مشکالت موجود در ذرت را به.شود گندمکاران واریز می

التفاوت بین خرید تا  ماند که مابه درصد باقی می 22شود و تنها  عاوله در بورس، پرداخت میواسطه م صورت نقدی به مبلغ ذرت به

 .این وظیفه دولت است که آن را پرداخت کند. قیمت تضمینی است

 های غیرمجاز آسیب چاه
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بیشتر در حوزه اختیارات های غیرمجاز، مقوله مهم دیگری بود که این عضو کابینه به آن پرداخت و معتقد بود که این موضوع  چاه

. کند وزیر نیرو است، اما وزارت جهاد کشاورزی از همکاری با وزارت نیرو دریغ نکرده و با تمام قدرت برای بهبود کارها تالش می

هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور وجود دارد که نیمی از آنها سطحی است و  322اکنون طبق آمارهای وزارت نیرو، بیش از  هم

های  تنها به سفره شود، اما بقیه از نوع غیر مجاز عمیقی است که نه نوان مثال، در آبیاری تکمیلی برنج در مازندران استفاده میع به

هزار حلقه از آنها  12البته سال گذشته . الشعاع قرار داده است های مجاز را نیز تحت برداری از چاه زند، بلکه بهره زیرزمینی آسیب می

 .رود این کار با جدیت دنبال شود امید میمسدود شد که 

 19سال سخت 

به دلیل محدودیت منابع، دولت روزهای سختی را گذراند و  90در سال : وقفه تمام وزرا تقدیر کرد و افزود های بی حجتی از تالش

شد،  ه مردم احساس میترین جلسات، مربوط به بودجه و تعادل بین منابع و مصارف بود که با توجه به تعهدی که نسبت ب سخت

 .دولتمردان فشار زیادی را تحمل کردند

ترین  ترین و موفق عنوان پرتالش های قبلی، بیژن نامدارزنگنه، وزیر نفت، از حجتی به های وی در حالی است که در برنامه صحبت

ترین وزیر دولت دانست  طبع ودش شوخالبته حجتی، چنین نظری را نشانه لطف زنگنه و به تعبیر خ. وزیر دولت روحانی نام برده بود

ام، زیرا چشمان ما به آسمان است و بیشتر با موجود زنده سروکار داریم؛ آن هم موجودی  من کاری انجام نداده: و خاطرنشان کرد

 .بنابراین عملکرد ما بیش از همه وابسته به طبیعت است. که زبان حرف زدن ندارد

 حجتی از زندگی خصوصی خود گفت

ام و حدود  از کودکی با کشاورزی عجین بوده: پاسخ به پرسش مجری درباره زندگی خصوصی وزیر جهاد کشاورزی، ادامه داد وی در

 .روم ای در اطراف تهران خریدم و معموالً اواخر هفته برای رتق و فتق امور به آنجا می سال پیش، مزرعه 13

های فرزندانش است که به  صاد و مهندسی عمران و ساختمان از تخصصحجتی چهار فرزند دارد؛ دکترای داروسازی، دکترای اقت

 .شان موفق هستند اکنون در شغل و زندگی گفته خودش، هم

روحیه : ای بودنش را نسبت به دیگر مسئوالن، تأیید کرد و اظهار داشت وزیر جهاد کشاورزی، ادعای مجری مبنی بر کمتر رسانه

 ./های گوناگون، در مقابل خبرنگاران پاسخگو خواهم بود زدیدها و مراسمای ندارم؛ با این حال در با رسانه

/news/fa/ir.iana.www://http33303D/%0%A0%D0%A3D%-0%A0%D0%B1%D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/fa/news/33747/%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%25D


 
آبمرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و   

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

 

12 

 

 اقتصاد کالن
 آیانا - ۵۰۴۰مهر  ۵۰: تاریخ

 نسبت به سال قبل 19درصدی شاخص قیمت تولیدکننده کشاورزی در سال  9.3 رشد

 .نسبت به سال قبل از آن، رشد داشته است 90درصد در سال  1.3شاخص قیمت تولیدکننده در بخش کشاورزی 

 .نسبت به سال قبل از آن، رشد داشته است 19درصد در سال  9.3شاخص قیمت تولیدکننده در بخش کشاورزی 

های مختلف اعم از کشاورزی،  ترین گزارش خود، شاخص قیمت تولیدکننده بخش گزارش خبرنگار ایانا، مرکز آمار ایران در تازهبه 

 .برق و معدن را منتشر کرد -خدمات، صنعت، انرژی 

، 226.2، 106.3به ترتیب برابر با  90و  93، 92، 91های  طبق این گزارش، شاخص قیمت تولیدکننده در بخش کشاورزی، در سال

 .شود درصد تخمین زده می 1.3و  3.0، 02.6، 06.3است که درصد افزایش آنها نسبت به سال قبل به ترتیب  216.9و  210

درصد،  3.3به ترتیب،  93نسبت به سال  90برق در سال  -جالب اینجاست که این شاخص در سه بخش معدن، صنعت و انرژی 

نسبت به سال قبل،  90این در حالی است که شاخص کل قیمت تولیدکننده در سال . ستدرصد کاهش داشته ا 0.2درصد و  2.0

درصد،  2.3درصد، توتون و تنباکو با منفی  2.9های کشاورزی، تولید سبزیجات با منفی  البته در زیرگروه.درصد بوده است 3.0

که درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده آن  هایی است درصد از قسمت 0.0و مرغداری با منفی  2.0دامداری صنعتی با منفی 

 11.0این در صورتی است که گیاهان دخیل در ساخت شکر با تغییرات حدود . شود منفی برآورد می 93نسبت به سال  90در سال 

 .دهد درصدی مثبت، بیشترین تغییر را در همین مدت نشان می 13.3بندی نشده با تغییرات  درصد و مواد خام طبقه

ها به ازای تولید  متوسط قیمت کاالها و خدماتی است که بنگاه( PPI)ن ذکر است بر اساس تعریف، شاخص قیمت تولیدکننده شایا

 ./کنند کاال و خدمات دریافت می

/news/fa/ir.iana.www://http30000D/%0%B1%D0% 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۵۰۴۰مهر  ۵۵: تاریخ

 کاهش قیمت ها ، افزایش هزینه ها: گزارش مرکز آمار ایران از دخل و خرج محصوالت کشاورزی

تومان برای هر کیلوگرم بوده است  002حدود  1390در بهار « جو»بر اساس آمار ارایه شده از سوی مرکز آمار ایران متوسط قیمت 

 20با کاهشی حدود  1390قیمت هر کیلوگرم هندوانه در بهار . کند را تجربه می 1390درصد نسبت به بهار  1.6که کاهشی معادل 

  .درصد گزارش شده است

 21.0درپی روستانشینان ایرانی به شهرها در نیم قرن اخیر جمعیت روستانشین ایران را کاهش داده است، اما هنوز  مهاجرت پی  

شغل اصلی اکثریت روستانشینان ایرانی . کنند درصد جمعیت کل کشور است در روستاها زندگی می 23میلیون ایرانی که حدود 

بنابراین موازنه و تعادل . آید کشاورزی است و درآمد اصلی آنها از تولید و فروش انواع محصوالت زراعی جالیزی و باغی به دست می

های آتی اجتناب  لید برای روستانشینان اهمیت دارد تا از مهاجرتهای تو نسبی میان قیمت فروش محصوالت جالیزی با هزینه

از سوی دیگر مدیران تراز نخست سیاسی نظام جمهوری اسالمی ایران تمایل و تعصب خود را به منزل خوداتکایی در تولید .کنند

با این . دانند والت را مخدوش میاند و هر گونه اختالل در افزایش تولید این محص محصوالت کشاورزی و امنیت غذایی نشان داده

به دلیل کاهش قیمت فروش محصوالت آنها و رشد هزینه ها ، خوب نبوده  1390کم در بهار  همه اما روزگار کشاورزان ایرانی دست

 های فروش محصوالت کشاورزی کاهش قیمت.است

تومان برای هر کیلوگرم بوده است  002حدود  1390در بهار « جو»بر اساس آمار ارایه شده از سوی مرکز آمار ایران متوسط قیمت 

 20با کاهشی حدود  1390قیمت هر کیلوگرم هندوانه در بهار . کند را تجربه می 1390درصد نسبت به بهار  1.6که کاهشی معادل 

درصد  0ا زمینی ب درصد کاهش، سیب 22به گزارش مرکز آمار ایران قیمت فروش خربزه در بهار امسال . درصد گزارش شده است

 16درصد کاهش، گیالس با  22درصد کاهش، هلو  00درصد کاهش، پیار  12درصد کهش، بادمجان  36فرنگی  کاهش، گوجه

 .اند را تجربه کرده 1390درصد کاهش نسبت به بهار 

. است  اشتهدرصد کاهش د 33درصد و زردآلو  22نسبت به هار پارسال  1390قیمت هر کیلوگرم آلبالو به طور متوسط در بهار 

درصد را تجربه  3درصد و  22درصد،  20کاهشی معادل  1390قیمت کاه، یونجه و شیر گاو نیز در بهار امسال نسبت به بهار 

اند اما قیمت گندم  کاهش داشته 1390در حالی که قیمت متوسط اکثر محصوالت کشاورزی در بهار امسال نسبت بها بهار .اند کرده

 1390درصد در بهار  13درصد، و شیر گوسفند نیز  13درصد، کلزا  12درصد، سیب درختی  39درصد، عدس  03درصد، نخود  3

 .اند رشد داشته 1390نسبت به بهار 

با کاهش مواجه شده  1390افزایش هزینه تولیدبنا بر این گزارش ، در حالی که قیمت فروش محصوالت کشاورزی در بهار سال 

درصد،  22دهد هزینه شخم زمین زراعی با تراکتور در بهار امسال نسبت به بهار پارسال  ایران نشان می است اما گزارش مرکز آمار

درصد، دستمزد  02درصد، دیسک زمین دیم با تراکتور  36درصد، دیسک زمین آبی با تراکتور  9شخم زمین زراعی دیم با تراکتور 

دستمزد کارگر  درصد،  6درصد، دستمزد کارگر درو غالت مرد  19زن چین  درصد، دستمزد کارگر میوه 3چین مرد  کارگر میوه

 .درصد افزایش مواجه شده است 39کارتنک زن به  درصد و دستمزد کارگر وجین 0کارتنک مرد  وجین

ز ها ا توانند به اندازه کافی میوه، شیر و گوشت خریداری کند و البته کاهش سطح عمومی قیمت کاهش قدرت خرید مردم که نمی

 .دالیل اصلی رکود در قیمت فروش محصوالت کشاورزی است
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۵۰۴۰مهر  ۵۰: اریخت

 های کوچک اقبال بازار به گروه

 بازارهای مالیتحلیلگر . علی نیکوگفتار 

هزارو 33واحدی شاخص کل همراه شد و این نماگر را تا ارتفاع  03چهارمین روز معامالتی بورس تهران در پاییز با رشد  /شرق 

واحد افزایش یافت که نشان از رشد قیمت  123وزن نیز با شتابی بیشتر صعود کرد و بیش از  واحدی باال برد، شاخص کل هم 103

عنوان   واحدی در نماد فارس بود که چند روزی است مجدد به 61اما رشد شاخص کل مدیون تأثیر . بازار داشت های در بیشتر سهم

البته هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس در ! کند حامی شاخص ظاهرشده و با معامالت بلوکی به رشد یا کاهش افت شاخص کمک می

میلیون دالر در قالب یوزانس قرارداد دیگری را نیز   322ا شرکتی ژاپنی به ارزش المللی ب پی اولین تأمین مالی ایران از بازارهای بین

نمادهای فوالد و فملی نیز که پس از فارس بیشترین تأثیر مثبت را . میلیون دالر با همین شرکت امضا خواهند کرد  602به ارزش 

ای جهانی سرب و روی، همچنین افزایش تقاضا برای ه بر شاخص داشتند، نمایندگان گروه فلزات بودند که در پی افزایش قیمت

های بزرگ بازار از جذب نقدینگی  ها و گروه در شرایطی که سهم. ورق سرد فوالد مبارکه در بورس کاال با اقبال مواجه شدند

ت مثبت در گروه قند که شاهد معامال طوری تر سوق پیدا کرده؛ به های کوچک اند، جریان نقدینگی به سمت گروه داران بازمانده سهام

واسطه عرضه اولیه شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان در روز چهارشنبه و  در پی افزایش قیمت جهانی شکر، گروه غذایی، به

سازی نیز به جز نماد و ساخت و ثنوسا اغلب متعادل و  های گروه انبوه سهم .همچنین گروه کانی غیرفلزی و کاشی و سرامیک بودیم

گریبان  به ها دست گروه خودرو نیز پس از تقاضای مناسب چند روز گذشته، دو روزی است که با فشار عرضه. ه شدندمنفی معامل

. سر گذاشته شده در این گروه باشد های تازه پشت تواند پول بلکی به مقاومت ها اعتقاد دارند این افت می است، البته تکنیکالیست

تواند مسیر بازار را دستخوش تغییر کند، عواملی  ه عوامل مختلفی بستگی دارد که هرکدام میروند بازار سرمایه در نیمه دوم سال ب

شدن آن، نقدینگی و تغییر در نرخ بازده بدون  نرخی ها، نرخ ارز و نیل به هدف تک های جهانی، قدرت سودآوری شرکت مانند قیمت

هوری آمریکا، روند ثبات در منطقه و همچنین تصور عمومی جم توان به انتخابات ریاست ریسک و همچنین مسائل سیاسی که می

  .های منتهی به انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرد بازار مبنی بر رونق در ماه

/news/fa/ir.iana.www://http30221D/%0%A3%D9%0 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۵۰۴۰مهر  ۵۰: تاریخ

 گذاری ایران اعالم شد های سرمایه ترین صندوق پربازده

صندوق .گذاری با درآمد ثابت، مختلط و در سهام اعالم شد های سرمایه ترین صندوق پربازده: مرکز پردازش اطالعات مالی ایران

ایساتیس پویا و صندوق توسعه گروه نیکی شرکت  آسمان خاورمیانه شرکت سبدگردان آسمان، صندوق ایساتیس شرکت کارگزاری

در .های مختلط، در سهام و با درآمد ثابت باالترین رتبه را کسب کردند گذاری نیکی گستر به ترتیب در گروه صندوق مشاوره سرمایه

 6باالترین بازدهی های آسمان خاورمیانه، نیکوکاری ایتام برکت و توسعه پست بانک،  های مختلط به ترتیب صندوق گروه صندوق

های ایساتیس،  های در سهام نیز باالترین بازده را به ترتیب برای صندوق گروه صندوق.را به خود اختصاص دادند 90ماه اول سال 

های توسعه گروه نیکی،  های با درآمد ثابت نیز به ترتیب صندوق در گروه صندوق. بانک اقتصاد نوین و نیکوکاری کشتی ثبت کرد

 .ماهه را کسب کردند 6ین گلرنگ و نیکوکاری حافظ باالترین بازدهی ارزش آفر

/news/fa/ir.iana.www://http30996D/%9%D%BE0%B1%D0%A0% 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۵۰۴۰مهر  ۵۹: تاریخ

 از کارت اعتباری جزئیات جدید

های اعتباری در دهه پایانی شهریور ماه، به ارائه  معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به اجرای آزمایشی طرح کارت: دنیای اقتصاد

به گفته وی، به منظور تشویق شبکه بانکی کشور به همکاری در این طرح عالوه بر امتیازات  .جزئیات اجرایی این طرح پرداخت

حیدری ضمن رفع ابهام در زمینه چند و . ها تعیین شده است های فعال، کارمزد یک درصدی برای صدور این کارت ای بانکویژه بر

های اعتباری و  میلیون تومانی برای مجموع اعتبار دریافتی در قالب کارت02چون سنجش اعتبار متقاضیان، از قرار دادن سقف 

با توجه به . لی به منظور تعیین سقف اعتباری برای دریافت تسهیالت آتی خبر دادرصد رفتار اعتباری مشتریان از طریق کد م

های اعتباری، معاون نظارتی بانک مرکزی توضیح داد که سازوکار کنترلی در  های موجود در رابطه سوءاستفاده از کارت نگرانی

مقام مسوول، طرح اجرا شده کنونی یک طرح اولیه به گفته این . های اعتباری ایجاد شده است فرآیند صدور و استفاده از کارت

ها، مطابق با تجربه جهانی صدور  است که به تدریج و با استفاده از ابزارهایی مانند اعمال دوره تنفس و پیوند اصناف و بانک

 .های اعتباری، اجرا خواهد شد کارت

 های بانکی آغاز طرح صدور کارت

ی روز گذشته خود با اشاره به اجرای آزمایشی طرح کارت اعتباری مرابحه در دهه معاون نظارتی بانک مرکزی در نشست خبر

با اشاره به تمایل « فرشاد حیدری». های اعتباری اظهار امیدواری کرد پایانی شهریورماه، نسبت به فراگیر شدن استفاده از کارت

عنوان  های اعتباری به ه اعطای تسهیالت خرد، از کارتها به پرداخت منابع در قالب تسهیالت کالن به علت باال بودن هزین بانک

معاون نظارتی بانک مرکزی در تشریح جزئیات این طرح توضیح داد که به منظور تشویق شبکه . ابزاری برای رفع این نقیصه یاد کرد

نکی، امتیازاتی را برای های با های اعتباری، بانک مرکزی با رصد ساز و کار صدور کارت بانکی به همکاری در قالب طرح کارت

ها در قالب قراردادهای متحدالشکل با نرخ سود  به این ترتیب بانک. های اعتباری در نظر گرفته است های صادرکننده کارت بانک

همچنین . های اعتباری خواهند کرد ، اقدام به ارائه تسهیالت خرد در قالب کارت(درصد 10)مصوب در شورای پول و اعتبار 

ها است و هر بانک متناسب با منابع خود به  شود، از محل منابع بانک که در قالب طرح کارت اعتباری مرابحه پرداخت می اعتباراتی

با توجه به تامین منابع این طرح از اعتبارات شبکه بانکی کشور، اجرای این طرح باعث رشد . ارائه تسهیالت خواهد پرداخت

هزار کارت اعتباری صادر 22ک مرکزی در چهار روز ابتدایی اجرای این طرح، در حدود به گفته معاون بان. نقدینگی نخواهد شد

 .شده است

 انگیزه بانکی برای صدور کارت اعتباری

با . ها به ارائه تسهیالت خرد عنوان شده است ترین دالیل عدم تمایل بانک باال بودن هزینه نهایی اعطای تسهیالت خرد یکی از مهم

از این رو انگیزه  .کند های اعتباری، هزینه نهایی تسهیالت خرد کاهش پیدا می تسهیالت خرد در قالب کارتاجرای طرح اعطای 

شورای پول »از سوی دیگر در شرایط فعلی و مطابق با مصوبه . شبکه بانکی کشور برای پرداخت تسهیالت خرد افزایش خواهد یافت

های ارائه  بنابر اظهارات حیدری، بانک مرکزی به بانک. شود   درصد ارائه می 10تسهیالت خرد با حداکثر نرخ سود ثابت  «و اعتبار

های اعتباری صادر شده را  درصد، یک درصد از مبلغ کارت 10های اعتباری اجازه داده عالوه بر دریافت سود مصوب  دهنده کارت

رت اعتباری، در مقایسه با سایر تسهیالت خرد برای به این ترتیب صدور کا. نیز در قالب کارمزد صدور کارت اعتباری دریافت کنند

های اعتباری، دفعات مراجعه  از سوی دیگر دریافت تسهیالت در قالب کارت. ها سودآوری بیشتری به همراه خواهد داشت بانک
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بنابراین اجرای . برد می دهد و نیاز به ارائه مستنداتی مانند فاکتور خرید را از بین ها را کاهش می متقاضیان تسهیالت خرد به بانک

این طرح سبب کوتاه شدن مسیر دریافت تسهیالت خرد و ایجاد انگیزه چه در سیستم بانکی و چه در مشتریان برای انجام مبادله 

 .مالی خواهد شد

 رفع ابهام سنجش اعتبار

ر، ابهاماتی در زمینه ساز و کار پس از ابالغ الگوی اجرایی طرح صدور کارت اعتباری از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی کشو

دهد عمده چالش  ها نشان می بررسی. سنجش اعتبار متقاضیان دریافت تسهیالت در فضای کارشناسی و عمومی کشور ایجاد شد

« نبود انگیزه بازپرداخت»ای که یکی از دالیل اصلی آن  پدیده .شبکه بانکی کشور، بازنگرداندن تسهیالت کالن دریافتی است

توجیه فنی، اعتباری )های کالن  با توجه به موارد متعدد در سنجش تقاضای دریافت وام. ت دریافتی از سوی متقاضیان استتسهیال

معاون نظارتی . امکان انحراف، تخلف، سندسازی و در نتیجه عدم تعیین ریسک اعتباری افراد بیشتر از تسهیالت خرد است...( و 

ده تسهیالت کالن در مطالبات معوق شبکه بانکی، اعالم کرد، تضامین دریافتی از متقاضیان بانک مرکزی نیز با اشاره به سهم عم

به این ترتیب ممکن است برای یک فرد ارائه سفته و . گیرد می های اعتباری متناسب با اهلیت و سنجش اعتبار افراد صورت  کارت

به گفته حیدری، مشتریان . نیاز به دریافت تضامین بیشتری باشدضامن برای دریافت کارت اعتباری کافی باشد، اما برای فرد دیگر 

حسابی و  میلیون تومانی دریافت کنند و با خوش 02و  32، 12های اعتباری را در سه سطح،  توانند متناسب با اعتبار خود کارت می

گیری برای اعطای  قانونی دانستن شرط سپردهحیدری با غیر . مند شوند های اعتباری با سطح باالتر بهره پرداخت به موقع، از کارت

 .ها را در تخصیص اولویت به مشتریان دارای سپرده مختار دانست های اعتباری، بانک کارت

 های سوء استفاده انسداد راه

کار نظارتی های اعتباری، معاون نظارتی بانک مرکزی از ساز و  با توجه به احتمال تخلف و زد و بند در دریافت و استفاده از کارت

بانک مرکزی برای نظارت بر اجرای صحیح این طرح . های اعتباری خبر داد بانک مرکزی برای جلوگیری از سوءاستفاده از کارت

های  از سوی دیگر به منظور جلوگیری از انحراف تسهیالت این کارت. امکان رصد مشتری از طریق کد ملی را فراهم کرده است

ها مختص خرید کاال و خدمات بوده و استفاده از آنها تنها با انجام تراکنش خرید از  این کارت. ندارند اعتباری قابلیت نقدشوندگی

عدم قابلیت نقدشوندگی و عدم امکان انجام معامالت ارزی . پذیر خواهد بود  های پرداخت فروشندگان کاال و خدمات امکان دستگاه

از سوی دیگر با توجه به احتمال . ه واسطه سفته بازی را نیز کمرنگ خواهد کردهای اعتباری ب نگرانی بابت سوءاستفاده از کارت

های انجام شده خواهد  تبانی میان دارندگان کارت و فروشندگان و انجام فرآیند خرید صوری، بانک مرکزی به رصد تراکنش

های مالیاتی بر فروشندگان  فان، هزینهپرداخت و درصورت ثبت تخلف و تبانی عالوه بر نمره منفی و کاهش رتبه اعتباری متخل

میلیون تومانی را برای  02تر شدن سطح پوششی این تسهیالت بانک مرکزی، سقف  به منظور گسترده. متخلف اعمال خواهد شد

همچنین امکان دریافت این . های اعتباری قرار داده است های مختلف در قالب کارت مجموع تسهیالت دریافتی افراد از بانک

های اعتباری به کارکنان  اولویت اعطای کارت. اند، فراهم شده است های اعتباری تنها برای افرادی که به سن قانونی رسیده رتکا

در روزهای نخست « دنیای اقتصاد»های میدانی  بررسی. های بانکی است ها یکی دیگر از انحرافات محتمل در صدور کارت بانک

های اعتباری برای کارکنان خود را در اولویت قرار  ها صدور اختصاصی کارت ه برخی از بانکدهد ک اجرای این طرح نیز نشان می

های اعتباری، باید بر اساس  ها در قالب کارت بر اساس مکانیزم نظارتی بانک مرکزی، تسهیالت اعطایی به کارکنان بانک. اند داده

بر این اساس و به منظور جلوگیری از اختصاصی . انجام پذیرد« ها نکامور با»ضوابط بانک مرکزی و از محل منابع تخصیص یافته به 

 .ها خواهد پرداخت های اعتباری به کارکنان بانک شدن منابع بانک مرکزی به رصد چند و چون ارائه کارت
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 تکمیل مثلث کارت اعتباری

هر چند . ها یک ماه در نظر گرفته شده است برای دارندگان این کارت« زمان تنفس»های اعتباری  بر اساس آیین نامه اجرایی کارت

: اما معاون بانک مرکزی ابراز امیدواری کرد. در نظر گرفته نشده است« زمان تنفس»در طرح کنونی به اجرا درآمده 

د چرا ها در یک ماه اول از مشتریان سود دریافت نکنن ها صورت خواهد گرفت تا بانک هایی که در آینده با اصناف و بانک هماهنگی»

در بانکداری کشورهای توسعه یافته، « .کند که این کار به خرید ارزان مشتریان و رونق کسب و کار برای فروشندگان کمک می

به موجب این قرارداد عالوه بر ارائه . کنند های اعتباری با برخی از فروشندگان کاال وخدمات قرارداد امضا می دهندگان کارت ارائه

ها نیز به واسطه افزایش مشتریان  های طرف قرارداد، معموال بانک های اعتباری از سوی فروشگاه کارتتخفیف به دارندگان 

بر مبنای تجربه جهانی، معاون بانک مرکزی از امضای قرارداد با برخی از فروشندگان به منظور . کنند ها مبلغی دریافت می فروشگاه

های اعتباری،  همچنین در مکانیزم پرداخت با کارت .ای نزدیک خبر داد یندههای اعتباری در آ ارائه تخفیف به دارندگان کارت

معموال بازه زمانی مشخصی وجود دارد که در صورت تسویه بدهی حاصل از خرید با کارت اعتباری در این بازه زمانی، بانک سودی 

ها و مشتریان به تدریج روند  بین اصناف، بانکبا اجرای محدود این طرح و ایجاد هماهنگی . کند بابت تعویق پرداخت دریافت نمی

 .های اعتباری با تجربه موفق جهانی همسو خواهد شد صدور و استفاده از کارت
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 کالن اقتصاد
 آیانا - ۵۰۴۰مهر  ۵۰: تاریخ

 تعویض زمین تسهیالت خرد

های اعتباری مرابحه به مرور جایگزین تسهیالت خرد خواهد شد  کل بانک مرکزی روز گذشته اعالم کرد کارت رئیس: دنیای اقتصاد

دهی  های مسووالن بانک مرکزی، وام گفتهعبور کرد؛ اگرچه طبق « فاکتورهای صوری»توان از چالش  گیری از این ابزار، می و با بهره

های  میلیون تومانی در قالب کارت 02و  32، 12های اعتباری مرابحه در سه سطح  کارت. ها ادامه دارد خرد همچنان از سوی بانک

طور نمادین  کل بانک مرکزی روز گذشته در شعبه مرکزی بانک ملی، به رئیس. شود ها اعطا می ای و طالیی توسط بانک برنزی، نقره

 .ها رونمایی کرد از این کارت

های اعتباری مرابحه در محل شعبه مرکزی بانک ملی اعالم کرد که  رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته در حاشیه رونمایی از کارت

 سیف معتقد ولی اهلل.های مربوط به این نوع تامین مالی خواهد شد ها به مرور جایگزین تسهیالت خرد و همه کاغذبازی این کارت

توانند بر چالش  شود، می که از اول مهر از طریق سیستم بانکی به متقاضیان ارائه می( مرابحه)های اعتباری سه رنگ  است کارت

کنندگان قدرت انتخاب  های هدف به مصرف سازی اسناد پشتیبان تسهیالت خرد غلبه کنند و به جای انحراف منابع از بخش صوری

ها به نفع بخش تولید رقابتی در  سیف همچنین معتقد است که این کارت.محل مورد نظر آنها هزینه شود بدهد تا تسهیالت در

 .توانند با استفاده از آنها کاال و خدمت دلخواه خود را انتخاب کنند اقتصاد ایران نیز هست به واسطه اینکه مردم می

 های کارت اعتباری پاسخ به ضعف

کند که دیگر مردم مصرف خود را به تعویق نیندازند، بنابراین اگر  ای را ایجاد می ها، زمینه استفاده از این کارتقابلیت خرید نسیه با 

ای که وجود دارد برخی خألها  اما دغدغه. تواند به فعال شدن سمت تقاضا کمک کند اش پیش برود، می کارت بر اساس فلسفه اصلی

های اصلی در این زمینه نقد کردن  به گفته کارشناسان، یکی از چالش. دوش کنداست که امکان دارد اصول این هدف را مخ

: تواند هدف طرح را مخدوش کند؛ این چالش وقتی پررنگ تر شد که یک مدیر بانکی اعالم کرد موجودی کارت است که می

به گفته این مدیر « .تواند خرید کند می( پوز)دارنده این کارت محدودیتی در انجام تراکنش ندارد و از هر دارنده پایانه فروش »

بانکی، دغدغه اینکه برخی افراد کارت اعتباری را یکباره به حساب خود منتقل و وجوه آن را به مصرفی غیر از خرید کاال و خدمات 

رئیس کل  پاسخ. مغایر با هدف مورد نظر است( گذاری در بانک، سفر خارج از کشور و خرید اوراق مثل سپرده)دهند  اختصاص 

دهند، ضرورتی به انجام این  کنندگان می ها قدرت اختیار باالیی به مصرف مرکزی به چالش مذکور این بود که چون این کارت بانک

تواند به راحتی به فروشگاه مراجعه و از موجودی خود استفاده و پس از اتمام آن از  دارنده کارت می: سیف گفت. اعمال نخواهد بود

رئیس کل بانک مرکزی البته به ابزارهای تنبیهی در نظر گرفته شده درخصوص نقد کردن . اعتباری استفاده کندموجودی کارت 

برای دریافت   اگر مواردی مشاهده شود که از این کارت: سیف گفت. های فروش نیز اشاره کرد اعتبار کارت اعتباری مرابحه در پایانه

به گفته وی، این اطالعات برای تمدید یا عدم تمدید . شود رنده کارت در نظر گرفته میوجه نقد استفاده کند، سابقه سوء برای دا

 .ها فقط باید خرید کرد شود و به همین دلیل از این کارت ها استفاده می این کارت

گفته او، باید به . ها پاسخ داد سیف به دغدغه دیگری درباره مخدوش شدن تولید داخل با خرید کاالی خارجی به وسیله این کارت

جنبه رقابتی را در این خصوص تقویت کرد و این ابزار امتیاز خاصی ندارد که محدودیتی را ایجاد کند، بلکه برای هر خریدی از این 

 .توان استفاده کرد ها می کارت

 های اعتباری مرابحه توزیع تدریجی کارت
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ها مطابق الزامات بخشنامه بانک مرکزی در اول مهر،  از بانک های اعتباری در بسیاری سیف در ادامه به دالیل عدم صدور کارت

ها انتظار کاذبی در حال ایجاد شدن است مبنی بر  در رسانه: ترین نهاد پولی کشور در این خصوص گفت سکاندار اصلی. پرداخت

ها متناسب با اعتبار خود  بانکها شوند، اما این یک بستری است که فراهم شده و  اینکه به سرعت همه مردم باید صاحب این کارت

میلیون و  32میلیون،  12ها در سه سقف  وی با بیان اینکه این کارت. کنند ها اقدام می و اعتبار مشتری نسبت به صدور این کارت

: ف گفتسی. رسد میلیون تومان است، اضافه کرد که ابتدا باید اعتبار متقاضی بررسی شود و بعد از آن به مرحله صدور کارت می 02

 .اند های دیگر هم کم و بیش این کار را شروع کرده خوشبختانه بانک ملی به صدور کارت اقدام کرده است و بانک

 های سابق سرنوشت روش

های اعتباری در قالب عقد مرابحه  رئیس کل بانک مرکزی هرچند بر این موضوع تاکید کرد که قرار است از طرح صدور کارت

طور  های قبلی به دهی خرد استفاده شود، اما به این هم اشاره کرد که قرار نیست روش ای نظام قبلی تسهیالتعنوان جایگزینی بر به

ها را نداشته باشد و به همین دلیل بانک تشخیص  به گفته سیف ممکن است فردی شرایط دریافت این کارت. کلی فراموش شود

های اعتباری به دلیل سهولت استفاده، به تدریج جایگزین  این کارت دهد که تسهیالت به روش گذشته به او پرداخت شود، اما

 .شود تسهیالت فعلی می

 ها عدم محدودیت بانک

هیچ : در نظر گرفته شده است، گفت( های اعتباری کارت)ولی اهلل سیف در پاسخ به این سوال که چه مقدار منابع برای این طرح 

نگاه بانک مرکزی این است که : او گفت. در قالب کارت اعتباری مرابحه وجود نداردها در ارائه تسهیالت  محدودیتی برای بانک

این . شود های تولیدی می های مصرفی برود که این اقدام موجب تامین مالی بنگاه سیستم بانکی به سمت تامین مالی خرید

ته رئیس کل بانک مرکزی، وقتی نیاز به گف. شود که برای آن تقاضای بیشتری وجود دارد  تسهیالت هم صرف محصوالتی می

 .شود تولیدی منتفع می  طور طبیعی بنگاه کنیم، به کننده را تامین می مصرف

: ای وجود دارد، گفت سیف در پاسخ به سوال دیگری در زمینه اینکه آیا بین انجام تراکنش و واریز وجه به حساب فروشنده فاصله

وی « .کنم صنوف هم از این بستر فراهم شده استقبال خواهند کرد شود و فکر می ز میخیر، در لحظه پول به حساب فروشنده واری»

هایی اختصاص یابد که بازار فروش  تسهیالت باید به بنگاه: با اشاره به بحث حرکت به سمت هدفمند کردن تسهیالت بانکی افزود

 .مناسب داشته باشند تا این تسهیالت به گردش دربیاید

 خرید قبلی تا پایان سال تمدید شدهای  اعتبار کارت

های  رئیس شورای پول و اعتبار در واکنش به اظهارات یکی از اعضای انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی مبنی بر اینکه اعتبار کارت

ل تمدید شده ها تا پایان سا وجه صحت ندارد و اعتبار این کارت این خبر به هیچ: خرید کاالهای ایرانی به اتمام رسیده است، گفت

های خرید کاالهای بادوام ایرانی طرحی بود که دولت در راستای تحریک تقاضا و حمایت از تولیدکنندگان داخلی از آبان  کارت.است

میلیون تومان صادر 12صرفا برای خرید کاالهای ایرانی تا سقف « کارت اعتباری خرید کاالی ایرانی». ماه سال گذشته اجرایی کرد

: ، گفته بود«کارت اعتباری خرید کاالی ایرانی»با « کارت اعتباری»های  ن نظارتی بانک مرکزی در مورد تفاوتمعاو. شد می

تا سقف )ای  ، نقره(میلیون تومان12تا سقف)شود در سه سطح برنزی  های اعتباری جدید که در قالب عقدمرابحه اعطا می کارت

اما . و برحسب توان بازپرداخت اقساط متقاضیان صادر خواهد شد( انمیلیون توم 02تا سقف )و طالیی ( میلیون تومان32

تواند تا سقف تعیین شده متناسب با درآمد ماهانه و  های اعتباری خرید کاالی ایرانی، ابزاری اعتباری است که دارنده آن می کارت

 .ا خریداری کندمیلیون تومان، کاالهای مشخص شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ر12حداکثر معادل
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 ها پاسخ به کاهش حقوق و مزایای کارکنان بانک

وگوی خود با خبرنگاران درخصوص کاهش سقف تسهیالت به مجموعه کارکنان  کل بانک مرکزی در بخش دیگری از گفت رئیس

رتالشی هستند وجود تردیدی در اینکه کارکنان شبکه بانکی اقشار زحمتکش و پ :فشار قرار گرفتن آنها، گفت شبکه بانکی و تحت

ها وجود داشته باشد، ما تمام تالش خود را انجام دادیم تا بتوانیم با توجه به نوع فعالیت  ندارد، اما درباره تعادلی که باید در پرداخت

به گفته . قبولی را ایجاد کنیم شوند، شرایط قابل هایی که متحمل می دهند و ریسک و تالشی که همکاران ما در نظام بانکی انجام می

میلیون 202)ها وجود داشته باشد در همین حد  دهی به کارکنان بانک توانست برای تسهیالت سیف، حداکثری که در این مقطع می

. بود و بیش از این امکان آن وجود نداشت چراکه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به شرایطی بهتر از این دست پیدا نکردند( تومان

: هایی ایجاد شود که بتوان شرایط موجود را ترمیم کرد، گفت با اظهار امیدواری مبنی براینکه در آینده فرصتمرکزی  کل بانک رئیس

  حاضر به دلیل در حال
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۵۰۴۰مهر  ۵۰: تاریخ

هزار تن جو دامی  199معامله / رشد هشت درصدی ارزش معامالت فیزیکی بورس کاالی ایران در شهریورماه

 قیمت تضمینی

هزار میلیارد ریال در بازار فیزیکی بورس کاالی ایران  30میلیون تن انواع کاال به ارزش بیش از  2.3طی شهریورماه در حالی حدود 

 .قرار گرفت که نسبت به ماه قبل به لحاظ ارزش رشد هشت درصدی را تجربه کرد مورد دادوستد

هزار میلیارد ریال در بازار فیزیکی  35میلیون تن انواع کاال به ارزش بیش از  1.0طی شهریورماه در حالی حدود 

 .صدی را تجربه کردبورس کاالی ایران مورد دادوستد قرار گرفت که نسبت به ماه قبل به لحاظ ارزش رشد هشت در

الملل بورس کاالی ایران، تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران طی شهریورماه  به گزارش ایانا از روابط عمومی و امور بین

های مختلف کشور در قالب طرح قیمت تضمینی به ارزش بیش از  هزار تن جو دامی کشاورزان استان 201امسال شاهد معامله 

تن  622هزار و  هزار تن گندم، یک 12تن مرغ منجمد،  902در این تاالر همچنین چهارهزار و . میلیارد ریال بود 632هزار و  یک

تن ذرت داد و ستد  302هزار و  12تن روغن خام و  022تن شکر سفید، چهار کیلوگرم زعفران رشته،  022هزار و  10کنجاله، 

 .شد

 میلیارد تومان اوراق سلف گندم 1551انتشار 

میلیارد تومان اوراق سلف موازی استاندارد روی یک  602طی شهریورماه بورس کاالی ایران برای اولین بار شاهد انتشار دوهزار و 

ترین تأمین مالی بخش کشاورزی ایران در بازار سرمایه از طریق بورس  با انتشار این اوراق، بزرگ. کاالی کشاورزی یعنی گندم بود

 .روز با موفقیت کامل انجام شدکاالی ایران و ظرف دو 

درصد  22درصدی معادل سود  12اوراق سلف موازی گندم با نام و معاف از مالیات بوده و با سررسید شش ماهه و با نرخ بازده 

درصد در سررسید ساالنه تعیین شده بود که با استقبال  19ساالنه منتشر شد و نرخ بازخرید بازارگردان نیز روزشمار معادل 

 ./گذاران به فروش رسید ایهسرم

/news/fa/ir.iana.www://http30003D/%0%B1%D0%B0%D0 
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 اقتصاد کالن
 ایرنا ۵9/۵۰/۵۰۴0 :تاریخ خبر

 درصد رشد کرد  1.0در شهریورماه  تولیدکنندهشاخص بهای : بانک مرکزی

رسید و نسبت به ماه  223.3شاخص بهای تولیدکننده در ایران در شهریورماه امسال به عدد : بانک مرکزی اعالم کرد -ایرنا -تهران

  .درصد افزایش یافت2.3پیش 

نشان می  1392=122به گزارش بانک مرکزی، خالصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه 

 .درصد افزایش نشان می دهد 3.6شاخص بهای تولیدکننده در ایران در شهریورماه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال : دده

 .درصد افزایش یافت 3.2ماه منتهی به شهریورماه پارسال  12ماه منتهی به شهریورماه نسبت به 12این شاخص در 

درصد،  2.2نسبت به مردادماه در گروه کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری بر این اساس تغییرات تورم تولیدکننده در شهریورماه 

درصد،  2.1درصد، اطالعات و ارتباطات  2.6درصد، هتل و رستوران  2.0درصد، حمل و نقل و انبارداری  2.0( صنعت)ساخت 

درصد  2.9ی و شخصی درصد و سایر فعالیت های خدمات عمومی، اجتماع 2درصد، بهداشت و مددکاری اجتماعی  2.0آموزش 

( صنعت)درصد، ساخت 1.0همچنین این شاخص نسبت به ماه مشابه پارسال در گروه کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری .رشد کرد

 21.0درصد، آموزش  2.0درصد، اطالعات و ارتباطات  12.0درصد، هتل و رستوران  2.3درصد، حمل و نقل و انبارداری  1.0

درصد رشد را ثبت  13درصد و سایر فعالیت های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی  10.0جتماعی درصد، بهداشت و مددکاری ا

درصد رشد را  0.0درصد و نسبت به شهریورماه پارسال  2.0در گروه خدمات نیز این شاخص در شهریورماه نسبت به مردادماه .کرد

 12حجم نقدینگی کشور در پایان فصل بهار امسال به بیش از  :به گزارش ایرنا، پنجم مهرماه بانک مرکزی اعالم کرد.نشان می دهد

 .درصد رشد داشته است 32هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به مدت مشابه پارسال  010تریلیون و 

 .درصد بود 0.0نسبت به مدت مشابه پارسال معادل  1390ماه منتهی به شهریورماه 12همچنین نرخ تورم در 
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 اقتصاد محصوالت
 فارس - ۴۰/۵۰/۵۹ : تاریخ

کاهش بار مالی دولت با / پذیرش اوراق سلف موازی استاندارد پارازایلین، میلگرد و سیمان در بورس کاال

 سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی
مدیر توسعه بازار مشتقه بورس کاال از بررسی پذیرش اوراق سلف موازی استاندارد سه محصول پارازایلین، میلگرد و سیمان در  

  .تاکنون درخواستی برای انتشار سلف موازی استاندارد قیر ارائه نشده است: ای خبر داد و گفت تاالر نقره

انتشار نخستین اوراق : گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار بورس  علیرضا ناصر پور مدیر توسعه بازار مشتقه بورس کاال در گفت

وفقیت سلف موازی گندم با هدف تامین مالی دولت به منظور تسویه مطالبات کشاورزان در این بخش در حالی طی دو روز با م

ها نشان می دهد، چنانچه بتوان سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی را برای این محصول از طریق  انجام شد که بررسی

 .شود های سالیانه کاسته می بورس کاال اجرا کرد، تا حد زیادی از بار مالی دولت در بودجه

این میزان برداشت محصول گندم با وجود آنکه به : جاری گفتمیلیون تنی گندم در سال زارعی  11وی با اشاره به حجم خرید 

هزار میلیارد تومان منابع و نقدینگی از سوی بازرگانی دولتی به منظور خرید تضمینی گندم از کشاورزان  10تخصیص حدود 

 .ها کفاف خرید این حجم از گندم برداشت شده در کشور را نداد منتهی شد، اما با این وجود، بودجه

طراحی و انتشار اوراق سلف موازی استاندارد گندم در بورس کاال و پذیره نویسی موفق آن در طول دو روز معامالتی بر : افزودوی 

درصدی یکی از ابزارهای موفق برای جبران کسری اعتبارات تخصیص داده شده در  12اساس سررسید شش ماهه و با نرخ سود 

هزار تن گندم از طریق  222میلیارد تومان نقدینگی برای حجمی بالغ بر سه میلیون و  602این زمینه بود که باعث شد دو هزار و 

به گفته ناصر پور منابع حاصل از این تامین مالی هم اکنون از سوی دولت برای بازپرداخت بخشی از .بورس کاال تامین مالی شود

با اشاره به تجربه موفق بورس کاال برای اجرای سیاست این مقام مسئول در ادامه .مطالبات گندمکاران تخصیص داده شده است

سال قبل به ترتیب برای دو محصول جو : قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی برخی محصوالت کشاورزی در سال گذشته گفت

بجای خرید  وری کشاورزی سیاست قیمت تضمینی قانون بهره 33ای در دو استان کرمانشاه و خوزستان مطابق با ماده  و ذرت دانه

های کشور برای دو محصول مذکور به کار گرفته شده  تضمینی با موفقیت اجرا شد و در سال جاری این سیاست در کل استان

ای امکان دسترسی کشاورز به  با اجرای این سیاست عالوه بر کاهش بار مالی دولت در تخصیص اعتبارات بودجه: وی ادامه داد.است

 .حصول در بورس کاال میسر خواهد شدپول نقد به محض معامله م

سیاست قیمت تضمینی از طریق بورس کاال برای آن دسته از کاالهای کشاورزی استراتژیک خاص کشاورزی از : ناصر پور یادآور شد

یاست های کالن خود س های روغنی قابل اجرا است که دولت بنا به برنامه جمله گندم، جو، ذرت، چای، برنج، خرما و همچنین دانه

 .گیرد خرید تضمینی را برای تنظیم مصرف داخلی و حمایت از کشاورز به کار می

به این ترتیب با تعدیل سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی در بورس کاال برای محصوالت برخوردار از تولید : وی افزود

ی دوش دولت کاسته شده و در نهایت کشاورز با اطمینان پر حجم از جمله گندم، جو و ذرت ؛ بار سنگین اعتبارات و هزینه ها از رو

 .و سرعت بیشتری به پول محصول خود می رسد

: تومانی هر کیلو ذرت دانه ای در سال جاری گفت 1202مدیر توسعه بازار مشتقه بورس کاال با اشاره به نرخ خرید تضمینی 

ری حکایت دارد که دولت برای خرید این میزان محصول نیازمند هزار تن ذرت دانه ای در سال جا 022براوردها حاکی از برداشت 

 .میلیارد تومانی است 022اعتباری 
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این در حالی است که با فروش این محصول بر اساس سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی در بورس کاال، کشاورز با هر 

نکته قابل تامل در این زمینه این که . آن را از دولت طلب کند قیمتی که محصول خود را به فروش برساند می تواند ما به التفاوت

 .یک روز پس از معامله محصول در تابلوی معامالت بورس کاال وجه آن به حساب کشاورز واریز شده است

 هزار 3ای خوزستان برای حدود  به گفته رضا پور سال قبل برای اجرای طرح قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی ذرت دانه

هزار کد معامالتی  102کشاورز کد معامالتی صادر شد و این در حالی است که اجرای سراسری این طرح برای محصول جو صدور 

وی بر فرهنگ سازی تدریجی و آموزش کشاورزان با هدف توسعه ابزارهای معامالتی مختلف در بورس کاال .را در پی داشته است

ر آتی کنجاله سویا در سال قبل نشان داد که در حال حاضر معامالت نقدی از منظر فرهنگ عدم استقبال از بازا: تاکید کرد و گفت

سازی برای کشاورزان با درک و سادگی باالتری روبرو است و طبیعی است با تداوم حضور کشاورزان در بورس کاال امکان توسعه 

 .ابزارهای مشتقه از طریق آموزش و فرهنگ سازی میسر خواهد شد

سعه بازار مشتقه بورس کاال از بررسی پذیرش اوراق سلف موازی استاندارد سه محصول پارازایلین ،میلگرد و مدیر تو

این ابزارها برای کاالهای برخوردار از مزیت از جمله قیر نیز می تواند جذاب باشد که : و گفت سیمان در تاالر نقره ای خبر داد

 .بورس کاال ارایه نشده است تاکنون درخواستی برای انتشار به هیات پذیرش

=nn?php.newstext/com.farsnews.www://http13902320221100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950705001185


 
آبمرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و   

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

 

26 

 

 اقتصاد محصوالت
 آیانا - ۵۰۴۰مهر  ۵۹: تاریخ

 قصد متقاضیان واردات گندم، مایه تعجب است/ شود میمیلیارد تومان صرف خرید گندم  911ماهانه 

میلیارد تومان صرف  022ماهانه : کاران بیان کرد ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی درباره پرداخت مطالبات گندم معاون برنامه

 .شود خرید گندم از کشاورزان می

میلیارد  911ماهانه : کاران بیان کرد ت مطالبات گندمریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی درباره پرداخ معاون برنامه

 .شود تومان صرف خرید گندم از کشاورزان می

به گزارش خبرنگار ایانا، عبدالمهدی بخشنده امروز در حاشیه دیدار وزیر جهاد کشاورزی ایران با وزیر کشاورزی چین در جمع 

درصد مطالبات خود را  122اند،  یرماه گندم خود را به دولت تحویل دادهتمام کشاورزانی که تا آخر ابتدای ت: خبرنگاران بیان کرد

 .اند دریافت کرده

درصد طلب خود را دریافت کرده و مابقی  60اند، حدود  تیر گندم به دولت تحویل داده 10کشاورزانی که از ابتدای تیر تا : وی افزود

 .اند لت گرفتهدرصد طلب خود را از دو 00کشاورزان تا هفته گذشته حداقل 

هزار تن به  000میلیون و  11میلیون تن بوده که از این میزان تاکنون  10به گفته بخشنده، میزان تولید گندم در ایران حدود 

 022هزار و  10بهای گندمی که به صورت تضمینی خریداری شده، حدود : وی ادامه داد.است  صورت تضمینی خریداری شده

میلیارد تومان آن به کشاورزان پرداخت شده و حدود چهار هزار میلیارد تومان به  022هزار و  12ود میلیارد تومان است که حد

 .کشاورزان بدهکاریم

هفته گذشته دولت قول داد با کمک وزارت اقتصاد و بانک مرکزی : ریزی و اقتصاد وزارت جهاد کشاورزی بیان کرد معاون برنامه

در همین راستا سه هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت فروختیم که . گندم فراهم شودبودجه مورد نیاز برای خرید تضمینی 

 .بزرگترین معامله دولت در یک تا دو سال گذشته بود و به حساب کشاورزان واریز شد

 .وی به نوبه خود از کشاورزان بابت تاخیر در پرداخت بهای گندم عذرخواهی کرد

 راعی آتیعدم تصویب قیمت خرید تضمینی سال ز

به گفته بخشنده، پیشنهاد بهای خرید تضمینی محصوالت زراعی و باغی در یک تا دو ماه گذشته تهیه و به دبیرخانه شورای اقتصاد 

 .است ها نهایی نشده ارسال شده اما هنوز این قیمت

ها  ا منتظر نهایی شدن این قیمتشد، ام طبق قانون باید همین روزها بهای خرید تضمینی محصوالت کشاورزی ابالغ می: وی افزود

 .هستیم و امیدواریم در اسرع وقت این اتفاق رخ دهد

ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی همچنین با تاکید بر اینکه نیازی به واردات گندم در کشور وجود ندارد، از  معاون برنامه

 .کشور خبر دادصدور مجوز برای خروج سه میلیون تن آرد گندم دروم و مشتقات آن از 

تومان تحویل  662های واردات گندم اگرچه ناچیز است، اما از آنجا که دولت هر کیلو آرد گندم را با نرخ مصوب  به گفته وی تعرفه

های  تومان قیمت دارد، بنابراین قطعا قیمت واردات این محصول به کشور بیش از قیمت 922دهد و هر کیلو آرد برای ماکارونی  می

 .ولت تمام شده و واردات صرفه اقتصادی نخواهد داشتتحویلی د

 .ای قصد واردات گندم به کشور را داشته باشند، برای ما مایه تعجب است اگر عده: بخشنده افزود
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های  های گرمسیری وارداتی نیست، به همکاری وی همچنین با تاکید بر اینکه وزارت جهاد کشاورزی مسئول مبارزه با قاچاق میوه

 .با ستاد مبارزه با قاچاق اشاره کردمشترک 

های قاچاق حجم زیادی از بازار ایران را به خود اختصاص  ریزی و اقتصاد وزارت جهاد کشاورزی میوه به گفته معاون برنامه

ای خسارات  میلیون تن محصول باغی داشتیم و محصوالت قاچاق به دلیل وارد کردن آفات قرنطینه 13امسال باالی . دهند نمی

 .های زیادی را به کشور تحمیل خواهد کرد ناپذیر به اقتصاد باغداران وارد کرده و هزینه جبران

 02تا  32حدود : وی همچنین درباره تصمیم اخیر مجلس در رابطه با محصوالت تراریخته و محدودیت واردات این محصوالت گفت

 .گیری شود ابطه به صورت شتابزده تصمیمدرصد ذرت و سویای جهان عمدتا تراریخته بوده و نباید در این ر

در این محصول کمبود داریم و باید مقداری : بخشنده با قدرت واردات برنج در فصل برداشت این محصول را تکذیب کرد و افزود

 .البته به هیچ وجه واردات در فصل برداشت برنج انجام نشده زیرا واردات در این مقطع ممنوع است. برنج وارد شود

قیمت برنج به ویژه ارقام پرمحصول در کشور افزایش نداشته و ارقام وارداتی نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل دو تا : بیان کردوی 

یابد، طبیعی است که  های کارگری افزایش می درصد هزینه 12اما ارقام سنتی به دلیل آنکه ساالنه . سه درصد کاهش داشته است

 ./فته و بر قیمت محصول نهایی اثر داشته باشدهزینه سربار تولید افزایش یا
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 اقتصاد محصوالت

 ایرنا ۵0/۵۰/۵۰۴0 :تاریخ خبر

 رکورد تولید و خرید گندم شکسته شد 

رکورد تولید و خرید تضمینی گندم در فصل خرید امسال شکسته شد  :مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت -ایرنا -تهران 

: به گزارش ایرنا، علی قنبری افزود .میلیون تنی گندم که تاکنون محقق شده، در تاریخ کشور بی سابقه است 11.0و میزان خرید 

هزار تن گندم ازکشاورزان در سراسر کشور  002میلیون و 11تی ایران و مباشرین، امسال تاکنون مراکز خرید شرکت بازرگانی دول

درصد بهای گندم ها به حساب کشاورزان واریز شده و تامین اعتبارات الزم در دستور  32به گفته وی .خریداری و تحویل گرفته اند

خرید تضمینی گندم امسال : مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت.کار قرار دارد تا باقیمانده مطالبات به آنها پرداخت شود

نسبت به سال گذشته برخوردار بوده که این دستاورد حاصل (درصد 01حدود)هزار تنی  393از رشد قابل توجه سه میلیون و 

امسال به : ری اضافه کردقنب.راهبرد مدون و هدفمند دولت در مسیر اقتصاد مقاومتی و همچنین همت و تالش کشاورزان است

بیش از ) هزار میلیارد ریال  123دالیل مشکالت مالی بهای گندم ها با تاخیر پرداخت شده، اما تاکنون این شرکت بالغ بر 

درصد بهای  02بررسی ها نشان می دهد اغلب استانها : وی افزود. از پول گندمکاران را به حساب آنها واریز کرده است( درصد32

هزار میلیارد ریال از مطالبات گندمکاران نیز باقیمانده که پس از تامین اعتبار تاپایان فصل  02را دریافت کرده اند و حدود گندم ها 

مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران عزم و تالش دولت برای تامین به .خرید از طریق بانک عامل به کشاورزان پرداخت می شود

دولت برای پایداری تولید و خودکفایی در تامین گندم، به دنبال تامین : ا خاطرنشان ساخت و گفت موقع اعتبارات خرید گندم ر

اعتبارات خرید و پرداخت پول کشاورزان است، به گونه ای که در هفته گذشته، عرضه و فروش اوراق سلف استاندارد گندم، به مبلغ 

معاون وزیر جهاد .همی از مانده مطالبات و بهای گندم ها پرداخت شدهزار میلیارد ریال مبادرت کرد، و از این راه بخش م 32

هزار محموله گندم از کشاورزان  300مرکز خرید در سراسر کشور بیش ازیک میلیون و  123امسال یکهزار و : کشاورزی تصریح کرد

ی امسال و ذخایر منتقل شده از سال براساس خرید ها: قنبری گفت.تحویل و درمراکز استاندارد نگهداری و ذخیره سازی کرده اند

گذشته؛ اکنون برای بیش از یکسال گندم در مراکز استاندارد ذخیره سازی شده، که ضمن دستیابی به خودکفایی، می توان افزون 

 مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی.هزار تن گندم دروم صادر کرد222بر دو میلیون تن گندم معمولی و معادل آن آرد و همچنین 

 11وی اسامی .استان نیز خرید بیش از نیم میلیون تن داشته اند 6هزارتن و  322امسال پنج استان کشور خرید باالی : ایران افزود

استان برتر کشور در زمینه خرید تضمینی گندم را به ترتیب خوزستان، گلستان، فارس، کردستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی، 

به گزارش ایرنا، چندی پیش مجری طرح گندم به ایرنا .قی، اردبیل، همدان و لرستان معرفی کردخراسان رضوی، آذربایجان شر

هزارتن این بذر  032هزارتن بذر گندم برای کشت سال زراعی آتی تامین شده و پس از بوجاری و فراوری  002بالغ بر : اعالم کرد

میلیون تن گندم معمولی و دروم در  10.0طبق برآوردها، امسال  .خالص همزمان با فصل کاشت در اختیار کشاورزان قرار می گیرد

براساس مصوبه دولت، امسال قیمت هر  .میلیون تن توسط دولت خریداری شده است 11.0کشور تولید شد که از این میزان 

فید و دو درصد افت ریال با چهار درصد افت م 60هزار و  13ریال و گندم دوروم  320هزار و  12( نان)کیلوگرم گندم معمولی

هزار تن گندم در کشور تولید شد که هشت میلیون و  022میلیون و 11پارسال نزدیک به  .غیرمفید از گندمکاران خریداری شد

ریال با  002هزار و  11ریال و هر کیلوگرم گندم دوروم با قیمت  002هزار و  11( گندم نان)هزار تن آن با قیمت گندم معمولی 02

  .ار درصد و افت غیرمفید دو درصد توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران خریداری شده بودافت مفید چه
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 اقلیم و منابع طبیعی
 فارس - ۴۰/۵۰/۵۵ : تاریخ

 دهد فارس از شرایط جوی کشور گزارش می

شمالی کشور از اواخر وقت فردا و روزهای   ها در نیمه آغاز بارش/ سواحل خزر و اردبیل از فردا ای دما در  درجه 12تا  6کاهش   

ای  درجه 12تا  6ای دما در نیمه شمالی کشور و کاهش  درجه 3تا  0شنبه و یکشنبه هفته آینده با نفوذ جریانات شمالی کاهش 

  .شود بینی می بیل پیشهای ساحلی خزر و ارد دما در استان

های  های هواشناسی بعدازظهر امروز و فردا بارش های و مدل ، براساس تحلیل نقشهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

بینی  یستان و بلوچستان پیشپراکنده در برخی نقاط گیالن، ارتفاعات اردبیل، ارتفاعات مازندران، شرق هرمزگان و جنوب س

ای دما در نیمه شمالی  درجه 3تا  0از اواخر وقت فردا و روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده با نفوذ جریانات شمالی کاهش .شود می

های  شود که طی همین مدت در استان بینی می های ساحلی خزر و اردبیل پیش ای دما در استان درجه 12تا  6کشور و کاهش 

ن، مازندران، گلستان و اردبیل شاهد وزش باد شدید موقت، رگبار باران و رعدوبرق خواهیم بود البته این شرایط روز شنبه گیال

 .شود بینی می های شرقی و غربی پیش های شمالی آذربایجان هفته آینده در بخش

 .ی شمالی آذربایجان شرقی استها های گیالن، مازندران، شمال اردبیل و بخش  ها در استان بارش  روز شنبه شدت

 .دریای خزر روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده و خلیج فارس روز یکشنبه هفته آینده مواج است

ترین روز در طی پنج روز آینده، صبح  روز پنجشنبه به تدریج با وزش باد شمالی دمای هوا روند کاهشی خواهد یافت و خنک

 12تا  0شمالی کشور و دامنه های البرز خواهد بود و دمای هوا در این مدت به طور نسبی بین آینده در نوار ( چهارم مهر)یکشنبه 

نوار شمالی آذربایجان   های گیالن، مازندران، گلستان، اردبیل و استان( سوم مهر)  روز شنبه.درجه سلسیوس کاهش خواهد یافت

ان، گلستان، اردبیل بارش باران و در ارتفاعات و جاده های های گیالن، مازندر شرقی و آذربایجان غربی و یکشنبه در استان

 .شود بینی می کوهستانی مه غلیظ و در برخی نقاط با رگبار باران و رعدوبرق پیش

بیشتری   شود و روز شنبه با تشدید سرعت باد، سطح دریا تالطم با وزش باد شمالی روز پنجشنبه دریای خزر مواج پیش بینی می

شود که در روز شنبه احتمال وزش باد شدید در اوایل  بینی می سمان تهران روز آینده صاف گاهی با وزش باد پیشآ .خواهد داشت

 .درجه خواهد بود 19و  33شب وجود دارد؛ بیشینه و کمینه دما فردا در تهران 

باالی صفر سردترین شهر کشور درجه  3ترین شهر کشور و شهرکرد با دمای  درجه باالی صفر گرم 02روز آینده اهواز با دمای 

متر است که نسبت به مدت  میلی 233.9شهریورماه امسال  20میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا .خواهد بود

 .مشابه قبل افزایش داشت

 .مشاهده کنندجزئیات بیشتر خبرنامه هفتگی هواشناسی کشاورزی را از اینجا توانند  کاربران همچنین می
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 طبیعیاقلیم و منابع 
 فارس - ۴۰/۵۰/۵۰ : تاریخ

 شود نشست توسعه پایدار جنگل در تهران برگزار می

ای در تهران خبر  های منطقه دفتر اکو در تهران از برگزاری نشستی با موضوع توسعه پایدار جنگل توسط سازمان ملل و سازمان 

مجمع "در تهران میزبان نشست ( اکو)، دبیرخانه سازمان همکاری اقتصادی خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی  .داد

 .ای خواهد بود ای و زیر منطقه های منطقه و نمایندگان سازمان (UNFF) "جنگل سازمان ملل متحد

 3ای از سراسر جهان از روز پنج مهرماه جاری به مدت  مان منطقهساز 13هدف اصلی این نشست که با حضور مقامات و نمایندگان 

 (IAF) المللی جنگل المللی مربوط به ترتیبات بین روز برپا خواهد شد، بررسی راهکارهای مشارکت این سازمانها در مذاکرات بین

ی خود برای درج در سند کنندگان در این نشست ضمت تبادل نظر در این خصوص به تدوین نظرات پیشنهاد شرکت.باشد می

 .المللی جنگل خواهند پرداخت تیرتیبات بین 2213 - 2232راهبردی و برنامه عمل 

 .شود نتایج نشست متعاقباً به اجالس دیگر سازمان ملل که در پایان ماه اکتبر سال جاری در بانکوک برگزار خواهد شد، ارائه می

و سازمان ملل در ارتباط با موضوعات مربوط به توسعه پایدار جنگل در  این نشست سومین رویداد مشترکی است که توسط اکو

با حضور نمایندگان کشورهای عضو اکو  2210و  2210پیش از این دو کارگاه تخصصی مشترک در سالهای . گردد تهران برگزار می

 .المللی در محل دبیرخانه اکو برگزار شده است و صاحبنظران و مدرسان بین
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 اقلیم و منابع طبیعی
 فارس - ۴۰/۵۰/۵۹ : تاریخ

 فقره عرصه منابع طبیعی و بازگرداندن به دولت ۰1رفع تصرف 

میلیارد  160فقره و به ارزش  02هکتار اراضی ملی شامل  03مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران از رفع تصرف  

پایگاه اطالع رسانی اداره کل منابع طبیعی و به نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش  .تومان و برگشت آن به دولت خبر داد

با : علی کیان با بیان اینکه اجرای مستمر این پروژه ها از ضرورت بسیار باالئی برخوردار است اظهار داشت آبخیزداری استان تهران،

جرای آنها را متوقف کرد، لذا تخصیص به موقع اعتبارات به عنایت به اهمیتی که اجرای پروژه های منابع طبیعی دارد نمی توان ا

ای معطوف شود تا از کیفیت فعالیتها  ویژه در نیمه اول سال در این زمینه حیاتی بوده و الزم است که به این موضوع توجه ویژه

های منابع طبیعی به عنوان یکی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران با تأکید بر اینکه حفاظت از عرصه .کاسته نشود

با توجه به اهمیتی که عرصه های منابع طبیعی از لحاظ زیست : از سیاستهای راهبردی در دستور کار ما قرار دارد، تصریح کرد

محیطی و اقتصادی دارند، ما معتقدیم که حفاظت از این منابع تعطیل بردار نیست و به همین جهت با وجود تمامی کمبودها، 

 .ت و حراست از اراضی ملی در سطح استان تهران با جدیت ادامه داردحفاظ

علی رغم مشکالت اعتباری که با آن روبرو بوده ایم از ابتدای سال جاری تاکنون با اجرای احکام قضائی که : کیان خاطر نشان کرد

یری شده و همچنین در راستای اجرای تبصره میلیارد تومان اقدام به بازپس گ 122هکتار از اراضی ملی به ارزش  00فقره بوده  32

میلیارد تومان از  160فقره تصرف به ارزش  02هکتار از اراضی ملی شامل  03قانون حفاظت از جنگل ها و مراتع  00ذیل ماده  1

 .دست متصرفان خارج و به دولت بازگردانده شده است

ن تهران خواستار پیگیری مستمر پرونده های کیفری و حقوقی وی خطاب به مسئوالن اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استا

الزم است برای احقاق حقوق دولت و حفظ انفال، پرونده های قضائی تا حصول نتیجه : مطروحه در مراجع قضائی شد و اضافه کرد

 .مورد پیگیری قرار گیرد
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۵۰۴۰مهر  ۵۰: تاریخ

 ثبت الکترونیکی واگذاری زمین های ملی در مازندران

استان پس از تائید مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت که از این پس واگذاری زمین های ملی در این  

 .کمیسیون واگذاری به صورت الکترونیکی در سامانه ثبت و ضبط می شود

با این روش تشخیص و ردیابی شخص و یا مرجعی که تقاضای زمین ملی می : رضا دوستی روز شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود 

نخستین برگه امنیتی واگذاری زمین : ی مازندران گفت مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورز.کند ، به راحتی قابل انجام است

دولتی و ملی مازندران نیز هفته قبل پس از تائید کمیسیون به صورت الکترونیکی و آنالین در بانک اطالعات وزارت جهاد کشاورزی 

زمین های ملی استان  از این پس بررسی ها و تصمیم گیری ها در مورد زمین مورد نظر و متقاضیان: وی توضیح داد  .ثبت شد

 .مازندران راحت تر و سریع تر صورت می گیرد

 .درصد مساحت استان مازندران را عرصه های طبیعی تشکیل می دهد 32هزار هکتار برابر با  691یک میلیون و 

یژه در غرب این قطعه از اراضی طبیعی در مازندران، بو 903و زمانی بر می گردد که  1306ریشه مشکالت واگذاری زمین به سال 

 .هکتار بود، به نزدیکان دربار حکومت پهلوی واگذار شد 12استان که مساحت تقریبی هر کدام 

با توجه به دست به دست شدن مالکیت این اراضی در چند دهه گذشته ، یکی از مشکالت موجود، شناسایی مالک و متخلف اولیه 

 .است

  مینبرای اعالم تخلف تغییر کاربری ز 131تلفن  **

تغییر کاربری امور اراضی سازمان جهاد  131مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی مازندران همچنین به عملکرد سامانه تلفن 

مورد با این شماره تماس گرفته  303تا پایان مرداد امسال ، حدود سه هزارو  90از آذر سال  :کشاورزی مازندران اشاره کرد و گفت 

 .مورد از تماس های برقرار شده با این شماره برای کسب مشاوره تغییر کاربری قانونی بوده است303 :وی افزود .شده است

با توجه : دوستی با اشاره به اینکه بقیه تماس ها مربوط اعالم تغییر کاربری غیر قانونی زمین ها از سوی مردم بوده ، اظهار داشت 

 .قانونی در استان، تماس ها مورد پیگیری جدی قرار گرفتبه حضور شبانه روزی گشت های تغییر کاربری غیر 

هکتار اراضی در  123مجوز تغییر کاربری از سوی مدیریت امور اراضی مازندران صادر شد که  022در یک سال اخیر : وی افزود 

 .هکتار در طرح های کشاورزی بوده است 10قالب طرح های غیر کشاورزی و 

گشت خودرویی جلوگیری از تغییر کاربری غیرقانونی با همکاری نیروی انتظامی و جهاد کشاورزی  2به گزارش ایرنا ،شکل گیری 

 .از اقدامات جدی دولت یازدهم بوده است 93در هر شهرستان استان مازندران از سال 

نی زمین های کشاورزی و یکی از اقدامات جدی دولت یازدهم در استان مازندران توجه به جلوگیری از ادامه تغییر کاربری غیر قانو

 20بر اساس آمارهای موجود در یک دهه اخیر حدود .بررسی پرونده های تغییر کاربری غیر قانونی سال های گذشته بوده است

 92تا سال  00بر اساس آمار از سال .هزار فقره پرونده مربوط به تغییرکاربری زمین کشاورزی در دادگاههای مازندران رسیدگی شد

مورد سازه هایی که به صورت غیر قانونی در اراضی استان ساخته شده بود ، تخریب شد ، اما این آمار فقط در سال  122 ، یکهزارو

هزار 062مازندران با . مورد رسیده است 622هزار مورد و درپنج ماهه امسال به حدود  2به 90مورد ، سال  322هزارو  2به  93

 .نوع محصول کشاورزی رتبه های اول تا سوم را در کشور دارد32هکتار اراضی زراعی و باغی در تولید 

/news/fa/ir.iana.www://http30062D/%0%D%AB 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۵۰۴۰مهر  ۵۵: تاریخ

 ها جنگلداری اجتماعی روستاییان، راه نجات درخت

ترین انتقاد استفاده بیش از اندازه از  های کشور، انتقادات بسیاری مطرح است و در این میان، مهم درباره مدیریت جنگل  |شهروند

ها  ای که بیشتر به برداشت چوب مربوط است و فرصت تنفس و تجدید حیات را از جنگل هاست؛ استفاده ظرفیت این جنگل

های دوران سوم  های شمال کشور که بازمانده میلیون هکتار از جنگل یم ون دهه اخیر نزدیک به یک0فقط در . گیرد می

های  در این میان در کنار طرح. اند های زاگرس هم با خشکیدگی، آفت و بیماری رو به زوال اند، از دست رفته و جنگل شناسی زمین

ده، شهرها و روستاهای همجوار یا داخل شان را سرعت بخشی های هیرکانی را چندتکه کرده و از بین رفتن ای که جنگل توسعه

استفاده آنها از . اند رویه از درختان جنگل روی آورده برداری بی های جنگلی هم برای استفاده حیاتی و اقتصادی، به بهره بافت

. زده است ها آسیب ها به حیات جنگل رویه دام شود و حتی چرای بی ها تنها به برداشت مجاز یا غیرمجاز چوب منحصر نمی جنگل

ها را با  کند اقتصاد نواحی حاشیه جنگل ها افتاده؛ روشی که تالش می ای نو در جنگلداری بر سر زبان اکنون مدتی است زمزمه شیوه

معروف « جنگلداری اجتماعی»ها کمتر شود؛ روش مفصلی که به  رویه از جنگل هایشان تقویت کند تا برداشت بی تمرکز به توانایی

ها بخشی از این نوع مدیریت است و در کشور ما هم مدتی است  ی جلب همکاری روستاییان برای حفاظت از جنگلتالش برا. است

با داریوش . اند های هیرکانی یکی از مقصدهای این شیوه جدید مدیریت بحث جنگلداری اجتماعی مطرح شده و در این میان جنگل

هیرکانی که مدتی است مستقیما درحال اجرای ابعاد این شیوه مدیریت های  بیات، مدیر ملی پروژه مدیریت چندمنظوره جنگل

 .است، صحبت و این شیوه جنگلداری را بررسی کردیم

 ای در پیش گرفته شد؟ های سابق جنگلداری بر پایه استفاده اقتصادی از جنگل، از دستور کار خارج و رویکرد تازه چه شد که روش

داد که زمان آغاز و پایان فعالیتش مشخص  ساله انجام می 12های  ها را در قالب طرح برداری بهرهها از آغاز فعالیتش،  سازمان جنگل

دهه است  6شاید . شد برداری نداشت، طرح کنار گذاشته می ها اغلب توجیه اقتصادی داشت و هر جا که چوب قابل بهره طرح. بود

به این نتیجه  62در دهه . ها به همان راحتی نیست یت جنگلشود، اما درنهایت متوجه شدند مدیر ها اجرا می که این طرح

های جنگلی کردند تا مشارکت مردم در  های تعاونی برداری دخالت دهند و شروع به تهیه طرح رسیدندکه جوامع محلی را در بهره

اعضای . های اولیه خوب بود طرح. نخست در گیالن شروع کردند و موفق هم بود، اما به مشکل برخوردند. ها لحاظ شود اجرای طرح

برداری در برخی مناطق به  مرور زمان، بهره به. ها نیز حضور داشتند ها از مردم محلی بودند و نیروهای باسابقه سازمان جنگل تعاونی

برداری  هکم در سازمان به این نتیجه رسیدند که بهر کم. مردم واگذار شد، اما پس از مدتی آنها منحرف شدند و تعاونی هم جمع شد

 ها باعث شد که تغییر مدیریتی اتفاق بیفتد؟ برداری چوب به جنگل فشار بهره.فقط چوب نیست

برداری را گسترده و در حد  ها، موضوع بهره به این نتیجه رسیدند که جدا از موضوع مشارکت مردم در مدیریت پروژه 02در دهه 

موضوع . های دیگر استفاده کنند تا از مدیریت مبتنی بر اقتصاد چوب به مدیریت چندمنظوره برسند توان اکولوژیک از پتانسیل

 00سال  از . قتصادی مطرح شده بود، اما جنگلداری اجتماعی مبتنی بر اقتصاد وجود نداشتبرداری ا بهره مشارکت مردمی و 

المللی استفاده کند و اکنون  سازمان به این فکر افتاد که نوع مدیریت را تغییر دهد و به همین دلیل تصمیم گرفت از دانش بین

 .المللی است پروژه مدیریت چندمنظوره هیرکانی یک پروژه بین

 رود که امکانات اقتصادی جدیدی در اختیار جوانان محلی بگذارد تا برداشت از منابع طبیعی کمتر شود؟ پروژه به این سمت می آیا
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دهیم؛ چون معتقدیم اقتصاد باید ریشه محلی داشته باشد و براساس پتانسیل هر منطقه  دقیقا، اما به این افراد خیلی راهکار نمی

 .های دیگر تولید درآمد داشته باشد حل صنایع دستی، غذایی، دارویی، گردشگری و ظرفیتتواند از م شکل بگیرد و می

 گیرد؟ راحتی مورد پذیرش قرار می این مدل نگرش به جنگل آیا در همه نقاط به

، چون اگر توان امید به نتیجه داشت سال که طول پروژه ما است، نمی رو هستیم و در پنج خیلی مواقع با مقاومت مردم محلی روبه

های ما در شهر آمل کل حوزه در دست  در یکی از حوزه. واقعا دستاوردی نداشته باشید، تعمیم آن به کل هم غیرمنطقی است

در این مورد، برای این موضوع هم . از پایین تا باال همگی دامدار هستند و هر کدام برای خود سامانه عرفی دارند. دامداران است

. کس حاضر نشده اجرای طرح را دست بگیرد م گرفته اما به دلیل مشکالت اجتماعی که وجود دارد، هیچدوبار تهیه طرح انجا

 .مجریان طرح آگاه بودند که برای اجرا با دامدارها درگیر خواهند شد

 روند؟ ها نمی برداری از جنگل سوی بهره این نهادها درنهایت به

ایم که  فرض کنید، گروه بانوان تشکیل داده .ایم هایی را تشکیل داده مختلف، گروهدر مناطق . برداری مطرح نیست الزاما فقط بهره

توانند با همسران یا  شان است و می از طرفی بار اقتصادی کمتری از خانواده بر دوش. پذیرترند و وقت آزاد بیشتری دارند مشارکت

گروه فعال خانم  9مینو دشت، در روستاهای مربوط، « چهل چای»پدرانشان صحبت و به مرور آنان را جذب کنند؛ مثال در بخش 

سال و نیم  که از یک  با گردش مالی. اند ها، سرمایه اقتصادی ایجاد کرده این گروه. کارند داریم که در بخش صنایع دستی مشغول به

 .اند میلیون تومان کسب درآمد کرده 02گذشته شروع شده، در این مدت نزدیک به 

 جریانات، بحث آموزش هم در نظر گرفته شده است؟ برای پایداری این

های مشترک، فقط برای اداره امور جاری زندگی نیست و  تمرکز ما روی آموزش بر این اساس است که درآمد حاصل از کار گروه

درحال  .یرانهای مختلفی شکل گرفته است، برای نمونه در مینو دشت و بر اکنون صندوق .انداز شود باید برای ایجاد معیشت پس

های روستایی را  ها به این نتیجه رسیده که خانه ها و آموزش حاضر در فریرود، یک گروه گردشگری وجود دارد که با توجه به صحبت

از سوی دیگر، در راستای رشد . شود شان می ها باعث پایداری زا بودن این طرح درون. در جهت استفاده گردشگری تجهیز کند

نهاد،  های مردم سازمان. نهادی شکل گرفته است های مردم و سازمان های تعاونی  ها، شرکت ، در روستاها انجمنهای اجتماع سرمایه

های آموزشی  مدرسه طبیعتا یکی از ظرفیت. کنند رسانی فعالیت می سازی و اطالع عنوان گروه هدف ما، برای آموزش، ظرفیت به

های  در کنار این، گروه. جنگلداری اجتماعی چندمنظوره و گردشگری فعال کنیمخواهیم تنکابن را در بحث  برای نمونه می. است

چنینی  های این با گروه. اند اند و گردش مالی قابل توجهی داشته گردی را شروع کرده خودجوشی هستند که گردشگری و طبیعت

 .کاناتی شروع کنندهای هدف ما را آموزش دهند که چطور تورگردانی و با چه ام ایم تا گروه صحبت کرده

 ها کمک کند؟ تواند به کاهش برداشت از جنگل صنایع دستی و غذایی چطور می

چال صنایع  در کرت. این منطقه صنایع چوبی خوبی دارد و تحت نظارت است. گیری صنایع دستی است ای از بهره چال نمونه کرت

در بنیران . کنند برداری می ورت غیرقانونی از جنگل بهرهشود و گاهی به ص چوبی هست، اما برای تولیدش چوب زیادی مصرف می

توانیم تولید نهال یا ساختن  جا می این. کنند ایم و االن دارند طرحش را تهیه می جنگلداری اجتماعی را به جای خوبی رسانده

برای نمونه . کنیم ی هم کار میهای گردشگری مناطق و صنایع لبن روی ظرفیت. گردی و تولید قارچ را در نظر بگیریم های بوم کلبه

دیگر به . فروشند کنند و در خود روستا می کردند اما االن همان را تبدیل به ماست و پنیر می فروشی می در بنیران، زمانی فقط خام

 .خریدند، مشتری هم دارند و درآمدشان خیلی بیشتر شده است جا زیر قیمت می فرستند، چون آن شهر هم نمی

 زا بوده است؟ شان چه بوده که برای جنگل آسیب ی قبلیها اینها شغل
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شکارچی قهاری داریم که قرار . شان را ترک کنند ها کردیم تا فعالیت مخرب در مدت فعالیت سه قاچاقچی، چوب را وارد تعاونی

جا که زندگی افرادی که  آناز . ایم که در صورت تأمین باید تفنگش را بشکند به او گفته. است به عضویت در شرکت تعاونی دربیاید

های تعاونی هم شرکت دامداری هستند، در تالشیم درآمدشان را از  با آنها مشغول کاریم، عمدتا بر پایه دامداری است و خود شرکت

 .ها هم کم شود شان را کاهش دهند و اثر مخرب دامداری بر جنگل های جنگلداری چندمنظوره تأمین کنیم تا دام

/news/fa/ir.iana.www://http30390D/%0%D%AC9% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۵۰۴۰مهر  ۵۵: تاریخ

 باران دریاچه ارومیه را احیا کرد/ ها درصدی بارش 11گزارش جزئیات سال آبی ایران و افزایش 

، ارتفاع بارش در 90-90بر اساس آمارهای اعالم شده از وضعیت بارندگی در سال آبی : وزارت نیرو با انتشار گزارشی، اعالم کرد

متر بوده که در مقایسه با مدت مشابه  میلی 201در کل کشور برابر با ( 90شهریورماه  31تا  90اول مهرماه )سال آبی امسال 

 .افزایش داشته است( درصد 22معادل )متر  میلی 00پارسال 

درصد  22متر بوده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال معادل  میلی 201ارتفاع بارش در سال آبی امسال در کل کشور برابر با    

، 90-90بر اساس آمارهای اعالم شده از وضعیت بارندگی در سال آبی : وزارت نیرو با انتشار گزارشی، اعالم کرد.افزایش داشته است

متر بوده که در مقایسه با  میلی 201در کل کشور برابر با ( 90شهریورماه  31تا  90اول مهرماه )ارتفاع بارش در سال آبی امسال 

 .افزایش داشته است( درصد 22معادل )متر  میلی 00مدت مشابه پارسال 

کاهش داشته ( درصد 2معادل منفی )متر  میلی 0این درحالی است که میزان بارش امسال در مقایسه با متوسط درازمدت کشور 

بیشترین درصد تغییرات بارندگی ایستگاهی نسبت به درازمدت مربوط به شهرستان شبستر در آذربایجان شرقی بوده که .است

 .دهد درصد افزایش را نشان می 63رقمی معادل 

به شهرستان چابهار در استان سیستان و بلوچستان همچنین کمترین درصد تغییرات بارندگی ایستگاهی نسبت به درازمدت مربوط 

 .درصد کاهش بارندگی داشته است 02بوده که حدود 

متر بارندگی  میلی 013ها به ترتیب مربوط به حوضه دریای خزر با  حوضه آبریز اصلی، بیشترین و کمترین بارش 6از سوی دیگر در 

 .متر بارندگی بوده است میلی 90و حوضه مرزی شرق با 

درصد  23حوضه آبریز مربوط به حوضه آبریز دریاچه ارومیه با  6یشترین میزان تغییرات مثبت بارندگی در مقایسه با درازمدت در ب

همچنین بیشترین میزان تغییرات منفی بارندگی در مقایسه با درازمدت مربوط حوضه آبریز فالت . افزایش بارندگی بوده است

گانه نیز بیشترین افزایش بارندگی نسبت به سال گذشته مربوط به  32های آبریز  در حوضه.درصد بوده است 10مرکزی با منفی 

های بلوچ در استان  درصد افزایش و کمترین میزان بارش مربوط به حوضه رودخانه 21مهران در استان خوزستان با  -حوضه کل

 .درصد کاهش بوده است 9سیستان و بلوچستان با 

/news/fa/ir.iana.www://http30399D%AF%DA/%0%B2%D0%A 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۵۰۴۰مهر  ۵۰: تاریخ

 های زاگرس مؤثر است؟ چه عواملی در خشکیدگی جنگل/ میرند ایستاده می "ها بلوط

تواند نگرش ما را نسبت به موضوع  نگری می بعدی تواند مؤثر قلمداد شود؟ تک های زاگرس می جنگلچه عواملی درباره خشکیدگی 

های  تجمیع عوامل متعدد تخریبی ازجمله سوخت، دام و زراعت، به مرور زمان ساختار توده و شرایط جنگل. تنگ و محدود سازد

 .رو کرده است ههای مذکور را با تخریب روزافزون روب زاگرس را شکننده و جنگل

 مونا شعبان

تواند نگرش ما را نسبت به موضوع  نگری می بعدی تواند مؤثر قلمداد شود؟ تک های زاگرس می چه عواملی درباره خشکیدگی جنگل

های  تجمیع عوامل متعدد تخریبی ازجمله سوخت، دام و زراعت، به مرور زمان ساختار توده و شرایط جنگل. تنگ و محدود سازد

 .رو کرده است های مذکور را با تخریب روزافزون روبه را شکننده و جنگلزاگرس 

ویژه در راستای اهداف  های زاگرس مرکزی که از مباحث مورد توجه به بررسی ساختاری درختان بلوط خشکیده در جنگل

از نظر تنوع ساختاری گی درختان در دو منطقه مورد مطالعه  شناسی نزدیک به طبیعت است، نشان داده است که خشکید نگل

ریزی  توان با یک برنامه  های جنگلی شده است که می تفاوت چندانی با هم نداشته و این خشکیدگی باعث تغییراتی در ساختار توده

 .و مدیریت مناسب و آموزش دامدارن مانع از میزان بیشتر خشکیدگی درختان شد

بررسی تنوع ساختاری درختان "ارشد سامان خانی سرناوری با عنوان  نامه مقطع کارشناسی رو در گزارش حاضر پایان از این 

منطقه سامان عرفی پرک در : مطالعه موردی)ترین همسایه  های زاگرس مرکزی با استفاده از روش نزدیک خشکیده در جنگل

با راهنمایی دکتر منوچهر  نامه مذکور پایان. در رشته جنگلداری و اقتصادی جنگل مرور خواهد شد "(آباد منطقه قلعه گل، خرم

 .دفاع شده است 1390نمیرانیان در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در شهریور 

نامه به منظور بررسی سه ویژگی موقعیت مکانی، تنوع آمیختگی و تنوع ابعاد درختان خشکیده در   خانی سرناوری در این پایان

ترین همسایه استفاده کرده  های مبتنی بر نزدیک شبانان واقع در استان لرستان، از شاخص های عرفی پرک و مله های سامان جنگل

شبانان با استفاده از طرح   قطعه نمونه در سامان عرفی مله 32قطعه نمونه در سامان عرفی پرک و  122او بدین منظور تعداد . است

در "نامه بیان کرده است که  سرناوری در پایان. الیز قرار داده استآوری شده را مورد آن منظم تصادفی برداشت کرده و اطالعات جمع

محاسبه  2.222و  2.261شبانان به ترتیب  های پرک و مله بررسی تنوع موقعیت مکانی، میانگین شاخص زاویه یکنواخت در سامان

های خشکیده براساس  آمیختگی گونه. های ساختاری است گر چیدمان منظم درختان در گروه شد که نتایج حاصل بیان

در بررسی تنوع ابعاد درختان . شبانان، کم است در سامان مله 2.202در سامان پرک و  2.320آمیختگی با میانگین  شاخص

به دست آمد که  2.022و  2.622شبانان به ترتیب  های پرک و مله خشکیده میانگین شاخص اندازه مساحت تاج پوشش در سامان

کیده هر دو منطقه در وضعیت حد واسط غالب و مغلوب قرار دارند به عبارت دیگر نیمی از درختان دهد درختان خش نشان می

چنین مقدار میانگین شاخص  هم. تر از درختان خشکیده هستند تر و نیمی دیگر دارای تاجی کوچک همسایه دارای تاجی بزرگ

دهنده مغلوب بودن  محاسبه شد که نشان 2.230و  2.102های پرم و مله شبانان به ترتیب  اختالف مساحت تاج پوشش در سامان

 ".تر از درختان خشکیده است درختان خشکیده هر دو منطقه است که در آن اکثر درختان همسایه بزرگ

و سامان  2.322و  2.203های ابعاد ارتفاع و اختالف ارتفاع در سامان پرک با  میانگین شاخص"او در ادامه اضافه کرده است که 

تری نسبت به درختان همسایه  حاکی از آن است که درختان خشکیده هر دو منطقه دارای ارتفاع کم 2.319و  2.209شبانان با  مله
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درواقع نتایج نشان داد که در هر دو منطقه درختان خشکیده از نظر تعداد جست نسبت به درختان همسایه مغلوب است و . هستند

نتایج حاصل از مقایسه گونه خشکیده بلوط ایران . شتری نسبت به درختان خشکیده دارنددرختان همسایه عموماً تعداد جست بی

گونه خشکیده از نظر تنوع ساختاری تفاوت چندانی با هم  در دو منطقه مورد مطالعه باتوجه به غالب بودن آن نشان داد که این

شبانان  های سامان پرک و مله وان گفت که در جنگلت در پایان می. نداشته و توزیع بلوط در دو منطقه تقریباً یکسان است

ریزی مناسب از خشکیدگی  توان با یک برنامه  های جنگلی شده است و می خشکیدگی درختان باعث تغییراتی در ساختار توده

 ".اند، جلوگیری به عمل آورد درختان که طی سالیان اخیر به آن دچار شده

که نقش  (1)های طبیعی تجدیدشونده است سازگان ترین بوم ترین و شکننده ها جزو مهم جنگل"خانی سرناوری بیان کرده است که 

ترین عرصه جنگلی کشور با  عنوان وسیع های زاگرس به جنگل (2)کنند های مختلف طبیعی ایفا می اساسی در حفظ تعادل چرخه

محیطی،  های زیست آیند، اما به لحاظ ارزش های اقتصادی به حساب نمی های چوبی، جنگل وجود اینکه از لحاظ تولید فرآورده

از دیرباز در معرض ها  متأسفانه این جنگل. از اهمیت خاصی برخوردارند... حفاظت خاک، محصوالت فرعی، تأمین آب کشور و

 .(0)شوند یافته تلقی می های تخریب عنوان جنگل اکنون به به طوری که هم (3)اند های فراوان بوده آسیب

. های زاگرس شده است های عمومی حاصل از عوامل طبیعی و انسانی مختلف منجر به خشکیدگی جنگل های اخیر تنش در سال

و نقش تمام  (0)آنها شناخته شود  ها و خصوصیات رویشگاهی گونه نیازهای اکولوژیک این ها، باید سازی این جنگل جهت احیاء و غنی

شیب و ارتفاع از سطح دریا و حتی موانع رشد و توسعه درختان دقیقاً مورد بررسی قرار  فاکتورهای رویشگاهی از قبیل جهت دامنه، 

و ناگهانی مؤثر نیستند، بلکه تجمیع عوامل متعدد تخریبی  های زاگرس، عامل یا عوامل جدید درخصوص خشکیدگی جنگل. (6)گیرد

باتوجه به توان تولیدی کم این . پذیر کرده است به مرور زمان است که به تدریج ساختار توده و شرایط آن را شکننده و آسیب

 ".ء تخریب نیستها چیزی جز برداری ها و تعداد زیاد جمعیت انسانی و دام عرصه زاگرس، حاصل بیشتر این بهره جنگل

دام و زارعت که در تخریب سراسر زاگرس از ابعاد وسیعی  همچنین او ضمن اشاره به سه عامل عمده انسانی همچون سوخت، 

در برخی از مناطق، . ها است از بین عوامل تخریب در سالیان اخیر، دام مشکل عمده این جنگل"برخوردارند، تأکید کرده است که 

های خود از  رو دامداران این مناطق برای تأمین غذای دام از این. دهد ی اجازه رویش به گیاهان علفی را نمیرویه دام حت چرای بی

این موارد و قدرت . کنند های خود در فصول پاییز و زمستان استفاده می شاخ و برگ و میوه و درختان بریده و جهت تغذیه دام

های زاگرس را  زاد با توان تولیدی کم شده که سیمای فعلی جنگل های شاخه های بلوط باعث تشکیل جنگل دهی باالی گونه جست

ها به لحاظ کمی و کیفی، قطع و  ها ما شاهد سیر نزولی جنگل دلیل شدت زیاد این تخریب به. (3)دهد تر مناطق تشکیل می در بیش

ها در حاشیه شهرها، روستاها،  بین رفتن جنگل زاد با توان تولیدی کم و از های شاخه زاد گذشته به جنگل های دانه تبدیل جنگل

و میر پاسخ  های جنگلی به طور یکسان به عوامل مرگ  های درختی مختلف در اکوسیستم گونه. های موجود هستیم ها و جاده بخش

این پدیده  اهمیت. ای متفاوت است های گونه ها به تنش ایجاد شده، خسارت دهد و بسته به میزان حساسیت یا بردباری آن نمی

های درختی غالب و اصلی مورد هدف قرار گیرد که در این شرایط میزان مرگ و میر  کند که گونه یا گونه بار زمانی جلوه می زیان

های زاگرس  در جنگل. آید های جنگلی به وجود می گیری در ساختار توده درختی در جنگل زیاد شده و تغییرات محسوس و چشم

ترین  های اخیرخود را به عنوان یکی از حساس گونه در پاسخ به خشکسالی بلوط ایران تشکیل داده است، اینغالب آن را   که گونه

های منطقه وارد کرده که  های شدیدی به جنگل مرگ و میرهای فراوان گونه بلوط میران خسارت. های درختی نشان داده است گونه

در بیشتر مطالعات مرتبط با مرگ و میر . و عملکرد اکوسیستم جنگلی استاز تبعات آن تغییرات ساختاری شدید و کاهش کارایی 
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درختان جنگلی در سطح دنیا به خوبی به این موضوع اشاره شده است که مرگ و میرهای درختی موجبات کاهش کمی و کیفی 

 ".(0)گذارند های جنگلی را فراهم آورده و بر عملکرد اکوسیستم آنها تأثیر منفی می توده

های درختان خشکیده از  مشخصه  اطالع دقیق از درصد و اندازه"نامه خود بیان کرده است که  ین او در اهمیت موضوع پایانهمچن

. ریزی برای مقابله با این پدیده است ها و برنامه ترین اطالعات الزم برای شناخت موضوع و بستری برای انجام سایر پژوهش مهم

ریزی  به یک مدیریت صحیح داشته و امروز به اثبات رسیده که الزمه هرگونه مدیریت و برنامهها نیاز  بدیهی است که این جنگل

طور مستقیم و غیرمستقیم با زیستگاه  و از آن جایی که ساختار جنگل به. (9)داشتن اطالعات کمی و کیفی مناسب است  اصولی،

عنوان یک ابزار مناسب  تواند به ساختار جنگل می  سازی این کمیهای گیاهی و جانوری مختلف در ارتباط است؛ بنابر بسیاری از گونه

 ".محیطی مطرح شود برای بررسی تنوع زیست

خانی سرناوری در پایان بیان کرده است که از دالیل خشکیدگی درختان در دو منطقه مورد مطالعه که منجر به تغییرات در 

توان تنوع  زاد اشاره کرد و دلیل دیگر را می زاد بر دانه وان عناصر شاخهتوان به غلبه فرا های جنگلی شده است، می ساختار توده

توان با یک برنامه ریزی مناسب از خشکیدگی درختان که طی سالیان اخیر شدت گرفته جلوگیری به  ای کم عنوان کرد که می گونه

 ./عمل آورد

 :نوشت پی

های  جنگل: مطالعه موردی)رس با استفاده از قطعات نمونه دائم های زاگ تحلیل ساختار جنگل(. 1393)زاده، رامین،  حسین -1

 نامه کارشناسی ارشد از دانشگاه لرستان ، پایان (آباد گل خرم قلعه

-IRSای  های زاگرس با استفاه از تصاویر ماهواره های کمی جنگل ، ارزیابی امکان برآورد برخی مشخصه(1392)پیرباوقار، مریم،  -2

P6 (های شهرستان بانه جنگل: موردی  مطالعه) ،233-239، (0) 3، جنگل ایران 

 .شناسی زاگرس، انتشارات دانشگاه تهران های جنگل(. 1302)ای، محمدحسین، ابراهیمی رستاقی، مرتضی،  جزیره -3

ا و مرتع، ه چاپ دوم، مؤسسه تحقیقات جنگل. های ایران نگاهی به جنگل(. 1300. )یزدانیان، ف. ساجدی، ت. ثاقب طابی، خ -0

 .00بخش تحقیقات جنگل، صفحه 

 (1302)ای و ابراهیمی  جزیره -0

ای گیاهان علفی در  تنوع گونه(. 1300)زاده،  نیا، سیدمحسن حسینی، هرمز سهرابی، جعفر حسین میرزایی، جواد، مسلم اکبری -6

 .0، شماره 22سی ایرن، جلد شنا های جنگلی زاگرس میانی، مجله زیست رابطه با عوامل فیزیوگرافیک در اکوسیستم

 .(نامه ذکر نشده است مشخصات منبع در پایان) 1303زادگان،  رحیم -3

0- Palik & Pederson (1996), Franklin et al (1901) (نامه ذکر نشده است مشخصات منابع در پایان)  

منابع طبیعی . های زاگرس مکانی درختان در جنگلبرسی الگوی (. 1306. )فرد، ی؛ ج، فقیهی؛ م، زبیری؛ م، نمیرانیان عرفانی -9

 -19. 0شماره . 62سال . ایران
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۵۰۴۰مهر  ۵۰: تاریخ

 خطرناک است« خزر» شرایط 

سال  13دریای خزر دارای اکوسیستمی حساس است که اکنون در شرایط بسیار خطرناکی قرار دارد، وضع خزر از حدود /شهروند 

های  تامل شده است، درواقع از زمانی که قیمت مرکبات در شمال کشور کاهش یافت بیشتر باغات مرکبات به زمین پیش قابل

بر و ارتفاع آب  برنج محصولی آب. لومتر از ساحل حوضه آبی خزر شالیزار قرار داردکی 922برنجکاری تبدیل شدند و اکنون حدود 

گیرد، بنابراین یکی از دالیل کاهش آب  راحتی صورت می صورت تبخیر به متر است که در این سانتی0تا  3در شالیزارها حدود 

شوند که  ب برقراری تعادل آب شور و شیرین آن میریزند موج هایی که به خزر می رودخانه. ورودی به خزر افزایش شالیزارهاست

ریزی ماهیان این حوضه  زند، عالوه بر این موجب کاهش فضای تخم ادامه این روند تعادل آب شور و شیرین خزر را به هم می

کند،  تأمین میهایی که بیشترین حجم آب خزر را  ترین رودخانه یکی از مهم .یابد شود که به مرور نسل ماهیان نیز کاهش می می

سال اخیر به علت رشد کشاورزی در باالدست خزر، دبی آب آن هم  در چند. درصد آب خزر وابسته به آن است 03رود ولگاست که 

طور کامال محسوسی  تعدادی تاالب مانند میانکاله، گمیشان و انزلی وجود دارند که به. از لحاظ کمی و هم کیفی کاهش داشته است

عنوان مثال بیشتر  به. گذارد ها نیز تأثیر می صل هستند، یعنی اگر تراز خزر کاهش یابد روی سطح آب این تاالبخزر مت به دریای

کنند، حال اگر ارتباط بین خزر و تاالب قطع  ریزی و زادآوری می ماهیان استخوانی و غضروفی دریای خزر در تاالب میانکاله تخم

ها وارد خزر  از سوی دیگر آبی که از رودخانه. شود ها منقرض می به مرور نسل این ماهی شود، آب میانکاله کم خواهد شد، بنابراین

های شالیزارها متصل هستند، بنابراین حجم زیادی فلزات سنگین و کود و سم وارد این حوضه و در پی آن تاالب  شود به زهکش می

ن در باالدست خزر شاهد توسعه شهرها، روستاها و صنایع همچنی. شود که با گذشت زمان بر اکوسیستم خزر فشار خواهد آورد می

رو این صنایع با تراکم باال  های آبریز خزر برداشته شد، از این سال گذشته منع فعالیت صنایع آالینده در حوضه از چند. هستیم

 .کند مشغول فعالیت هستند که ادامه این روند چرخه هیدرولوژیکی آب را مختل می

کند که در این حالت به صورت باران،  گونه است که آب تبخیر و به خنکای رشته کوه البرز برخورد می آب این روند طبیعی چرخه

گردد، اگر برف باشد که در ارتفاعات ذخیره شده و به مرور در فصول بهار و تابستان آب و منابع مورد  برف و تگرگ به زمین برمی

شد و  شده از سبزه و گیاه، بخشی از باران جذب زمین می ای گیاهی و سطوح پوشیدهدر گذشته به علت غن. کند نیاز را تأمین می

ها  ها جاری و درنهایت به خزر و تاالب ها، تنه درختان و پوشش گیاهی به آرامی در رودخانه بخشی نیز بعد از برخورد با شاخه

ها و خزر  سیل که مملو از رسوب است، وارد تاالبرسید اما امروزه به علت از بین رفتن این پوشش، آب با شتاب و مانند  می

میلیون  02های هیرکانی که دارای قدمت  های خاص جنگلی مانند جنگل این روند موجب فرسایش جنگل و اکوسیستم. شود می

جا که  از آن. دریز ها و خزر می همچنین تمام این رسوبات با آب وارد حوضه آبریز خزر شده و درنهایت به تاالب. شود ساله است، می

رو تمام رسوبات را از انزلی به سمت بندر ترکمن سوق  چرخش آب خزر در بخش جنوبی آن برخالف عقربه ساعت است، از این

 .شود دهد که حجم بسیار زیادی رسوب در این بخش از خزر جمع می می

ین سطح خود رسیده که این کاهش موجب قطع ها به کمتر تراز آب خزر روند کاهشی داشته و در این سال 1933تا  1920سال   از

ها به تراز خزر باید درنظر داشت اگر تراز آب خزر یک متر کاهش  ارتباط تاالب میانکاله با خزر شده بود، با توجه به وابستگی تاالب

 .شود یابد، کل تاالبی مانند میانکاله که کال یک متر عمق دارد، خشک می
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تأثیر نبود، همچنین تحقیقات  رسد تغییراتی که در ولگا رخ داد بی نظر می افزایشی داشت که به بعد از آن تراز آب خزر یک روند

تأثیر نیست، اما آنچه مسلم است از عوامل بسیار تاثیرگذار در کاهش ورودی آب به خزر،  نشان داد دمای آب خزر در تراز آن بی

 .حوضه را دچار بحران کرده استکنترل ورودی آب و مدیریت غلط منابع آبی است که این  عدم

ها میکروارگانیزم در کف و اطراف آن  سال است که حیات دارد و در این مدت میلیون  هزار خزر هم مانند دریاچه ارومیه هزاران

 .رود یها م شوند که درنهایت دود آن به چشم انسان شکل گرفته است، بنابراین با از بین رفتن آن تمام این موجودات نیز نابود می

شدن است اما انزلی  که خلیج گرگان درحال خشک های آن به هم مرتبط هستند، تصور این های آب خزر و حوضه تمام بخش

گیرند، بنابراین باید نگران تمام  مشکلی ندارد، غلط است، چون تمام این اکوسیستم به هم متصل هستند و از هم تأثیر می

سال  از خلیج گرگان به دلیل کاهش تراز آب خزر خشک شده است که این روند چندهایی  امروزه بخش.های خزر باشیم بخش

حدی باال  سال بعد آب خزر به نیمی از تاالب میانکاله خشک شده بود، درحالی که چند 1933سال  در. گذشته نیز تکرار شده بود

 .ه خزر به زیر آب رفتندها و ویالهای زیادی در حاشی آمد که جزیره آشوراده به زیر آب رفت و ساختمان

جا این روند طبیعی را مختل کند و هر بالیی که  های بی شود که انسان با دخالت تواند یک سیکل طبیعی باشد اما دلیل نمی این می

 کننده است، البته باید درنظر داشته باشیم که مشکالت روند فعلی دریای خزر بسیار نگران. خواهد روی حوضه آبریز خزر آورد می

شویم که امروزه  بینیم و متوجه وخامت اوضاع نیستیم، اگر این مسأله را درک کنیم، متوجه می اصلی زیر آب است و ما آنها را نمی

های زیادی وجود دارد که با تغییر وضع این  ها و جنگل در اطراف خزر کوهستان. خزر بیش از ارومیه نیازمند توجه و رسیدگی است

ظت از آنها نیازمند عزم ملی و جدی مسئوالن و مردم در کنار هم  روند، بنابراین حفا واهند گرفت و از بین میتأثیر قرار خ دریا تحت

یکی از راهکارها این است که این مسأله توسط ایران در کنوانسیون خزر . برای این مسأله راهکارهای متفاوتی وجود دارد. است

محیطی  نهاد فعال زیست های مردم ای از سازمان ای ارایه کردیم که نماینده برنامه بر این اساس. طور جدی پیگیری شود مطرح و به

 .های این کنوانسیون حضور داشته باشند تا مشکالت از تمام جوانب مطرح و بررسی شود در نشست

کار خودش را انجام  قطعا علت تمام مشکالت خزر عوامل انسانی است، اگر سیکل طبیعی کم و زیاد شدن آب خزر وجود دارد، قطعا

 .کند اما تاثیر انسان این روند را دچار اختالل کرده است بودن خود را بازیابی می دهد و با توجه به روند طبیعی می

خزر دارای یک . اندازی انسان بر اکوسیستم دریای خزر بسیار چشمگیر است که گاهی ممکن است غیرقابل جبران باشد تاثیر دست

این روند طبیعی است اما هرچه دخالت انسان در این . ساله قرار دارد 0اله کاهش آب است که اکنون در دوره س 13و  11، 0دوره 

 .یابد بنابراین ادامه روند دخالت انسان بسیار خطرناک است اکوسیستم بیشتر شود، امکان بازتوانی آن نیز کاهش می

افتد و این سیکل خزر نیز  ین کار با بارش باران و برف اتفاق میکند خودش را خنک کند که ا طور طبیعی سعی می زمین به کره

سری اقدامات غیرمحیط زیستی خشک  دریاچه آرال در شمال شرقی خزر با یک .نوعی تالش برای خنک نگه داشتن خودش است

ابعاد نابودی دریای خزر . دطور که بر سر دریاچه ارومیه آوردن خواهند همین بال را بر سر خزر بیاورند، همین شده است، حاال می

شود که از بین رفتن آنها  طور کلی اوراسیا خشک می های قفقازی، هیرکانی و به بسیار بیشتر از دریاچه ارومیه است، زیرا تمام جنگل

ی آن خزر یک دریای بسته است، بنابراین اگر اقداماتی بدون کارشناسی در حوضه آبریز آن انجام شود، خطر بزرگ. یک فاجعه است

 .را تهدید خواهد کرد

/news/fa/ir.iana.www://http30020D/%0%B0%D0%B1% 
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 انتصابات
 آیانا - ۵۰۴۰مهر  ۵۹: تاریخ

 رزومه+ دبیر کل جدید اتاق ایران از خانواده صنایع غذایی آمد

مدیره انجمن صنایع قند و شکر، با پیشنهاد غالمحسین شافعى، رئیس اتاق ایران، و تصویب هیأت علیرضا اشرف، رئیس هیات 

 .رییسه اتاق ایران به عنوان دبیرکل جدید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران منصوب شد

 190ه چهاردهم شهریورماه با کسب پیش از این غالمحسین شافعی روز یکشنب ،«فود پرس»غذا  به گزارش پایگاه خبری اقتصاد

. انتخاب شافعی در پی استعفای محسن جاللپور از ریاست اتاق ایران بود. رأی به عنوان رئیس اتاق بازرگانی ایران انتخاب شده بود

 .بخش، دبیر کل اتاق ایران بود در دوره ریاست جاللپور بر اتاق ایران، احمد فیاض

در تهران و دانش آموخته رشته مهندسی مکانیک است و به عنوان چهره شناخته  1332تولد بنا بر این گزارش علیرضا اشرف م

شده صنایع غذایی ایران سالها در سمت هایی نظیر ریاست هیات مدیره انجمن صنفی صنایع قند و شکر ایران، عضو هیات رییسه و 

قند  ش صنایع قند ایران، نائب رییس هیات مدیره شرکتهیات نمایندگان اتاق مشهد، نائب رییس هیات مدیره مرکز تحقیق و آموز

شرکت قند چناران، عضو هیات  تربت حیدریه، نائب رییس هیات مدیره و مدیرعامل قند آبکوه، عضو هیات مدیره و مدیرعامل

ومعدن  و رییس گروه صنعت قند فریمان مدیره شرکتهای قند جوین و قند ایران شکر، عضو هیات مدیره و مدیر عامل شرکت

 .سازمان اقتصادی آستان قدس رضوی فعالیت داشته است

/news/fa/ir.iana.www://http30930D/%0%D%AF0% 
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 انتصابات
 ایرنا ۵9/۵۰/۵۰۴0 :تاریخ خبر

 مدیرعامل و اعضای جدید هیات مدیره موسسه جهاد استقالل منصوب شدند 

انه مدیرعامل، رییس و اعضای جدید هیات مدیره موسسه جهاد استقالل را اگوزیر جهاد کشاورزی در احکام جد -ایرنا -تهران

  .منصوب کرد

تناد به صورت جلسه مجمع عمومی به طور فوق العاده به گزارش ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، در احکام وزیر جهاد کشاورزی با اس

موسسه جهاد استقالل، اسداهلل معینی به عنوان عضو موظف و مدیرعامل، محمدعلی جوادی به عنوان عضو غیر  1390شهریور  21

دو سال موظف و رئیس هیات مدیره و قربانعلی عین علیان به عنوان عضو موظف هیات مدیره موسسه جهاد استقالل به مدت 

مرداد  20وزیر جهاد کشاورزی در حکم دیگری با استناد به صورتجلسه مجمع عمومی به طور فوق العاده تاریخ .منصوب شدند

سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، عباس علی آبادی را به عنوان عضو موظف هیات مدیره این سازمان به مدت سه سال  1390

به قانون فهرست نهادها و  12و  11ه جهاد استقالل به موجب قانون الیحه الحاق بندهای به گزارش ایرنا، موسس.منصوب کرد

مجلس شورای اسالمی به عنوان نهاد و موسسه عمومی غیر دولتی  1336خردادماه  11موسسه های عمومی غیر دولتی مصوب 

 .یدبه تصویب هیات وزیران رس 1339اردیبهشت ماه  10شناخته شده و اساسنامه آن در 

از زیرمجموعه های شرکت جهاد استقالل و وابسته به وزارت جهاد کشاورزی به شمار می رود  'نهاده های دامی جاهد'شرکت های 

 .که فعالیت مهم این شرکت واردات و تامین انواع نهاده های کشاوزی و مواد ژنتیکی اصالح نژاد دام است

  .موسسه جهاد استقالل و مشاور وزیر جهاد کشاورزی بود پیش از این محمد رضا شافعی نیا، مدیرعامل پیشین

www://http0/News/fa/ir.irna.02206630/ 
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 انتصابات
 آیانا - ۵۰۴۰مهر  ۵۰: تاریخ

 مجری طرح ملی فرآوری گیاهان دارویی و زعفران منصوب شد

سوی علی اکبر مهرفرد قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی، مسعود نجف نجفی به عنوان مجری طرح طی حکمی از 

 .ملی فرآوری و نگهداری گیاهان دارویی و زعفران با رویکرد صادرات محور منصوب شد

ود نجف نجفی به عنوان طی حکمی از سوی علی اکبر مهرفرد، قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی، مسع

  .مجری طرح ملی فرآوری و نگهداری گیاهان دارویی و زعفران با رویکرد صادرات محور منصوب شد

با توجه به تجربه ارزشمند و تخصص : به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، در بخشی از این حکم آمده است

و نظر به مزیت کشور در تولید گیاهان دارویی و زعفران در جهان و اهمیت تولید فرآورده های جنابعالی در زمینه صنایع تبدیلی 

مختلف از آن، به منظور افزایش زمان ماندگاری و ایجاد ارزش افزوده، بدین وسیله جنابعالی به عنوان مجری طرح ملی فرآوری و 

 .وب می شویدنگهداری گیاهان دارویی و زعفران با رویکرد صادرات محور منص

/news/fa/ir.iana.www://http30036D/%9%00%D0%D%AC0 
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 بازار و قیمت ها
 فارس - ۴۰/۵۰/۵۰ : تاریخ

 جدول با فرارسیدن فصل پاییز +قیمت انواع میوه

هزار تومان در هر  0تا  3بار افزایشی نداشته و بین  و تره های نوبرانه پاییزی از جمله انار، قیمت میوه در میادین میوه ورود میوه 

های میدانی از سطح میادین میوه و  ، براساس گزارشبرگزاری فارسخبه گزارش خبرنگار کشاورزی  .رسد کیلوگرم به فروش می

هزار تومان  0تا  3بار شهرداری تهران، قیمت انواع میوه و صیفی تغییر چشمگیری نداشته است و میانگین قیمت میوه بین  تره

  .است

 (تومان)قیمت  نوع میوه ردیف

 3022 دانه انگور سفید بی 1

 0122  موز 2

 3022 سیب ترش 3

 3022 سیب سرخ و سیب زرد 0

 0222 هلو انجیری 0

 0122 شلیل شبرنگ و شلیل سفید 6

 0022 انار 3

 3022 گالبی 0

 2122 خیار 9

 10022 پسته تازه 12

 902  پیاز 11

 1222 زمینی سیب 12

 1222  گوجه فرنگی 13

=nn?php.newstext/com.farsnews.www://http13902323222000 
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 بازار و قیمت ها
 فارس - ۴۰/۵۰/۵۹ : تاریخ

 هزار تومان 0تا  511هزار و  5مرغ کیلویی / کاهش قیمت مرغ در بازار

تومان  022که قیمت مرغ طی سه ماه اخیر در بازار روند افزایشی داشته، اما امروز هر کیلوگرم مرغ در بازار مصرف   در حالی 

تومان  022قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ امروز با  ، خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی  .کاهش قیمت داشته است

تومان رسید، این در حالی است که طی سه ماه گذشته و از ماه مبارک رمضان قیمت مرغ روند افزایشی  022هزار و  6کاهش به 

 .هزار تومان هم رسیده بود 0داشت، تا حدی که در برخی از نقاط پایتخت به کیلویی 

مرغ گفته بود، کمبودی برای عرضه مرغ در بازار  محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی پیش از این در مورد علت افزایش قیمت

 .تر مربوط به افزایش قیمت خوراک دام است نیست و علت افزایش قیمت بیش

 .کننده روند کاهشی داشته باشد قیمت مرغ همچنان به نفع مصرف رسد، با آغاز فصل سرما،  به نظر می

 .هزار تومان متغیر است 3تومان تا  022هزار و  6از فارس قیمت هر کیلو مرغ  های میدانی خبرنگار  بنابر گزارش
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 بازار و قیمت ها
 آیانا - ۵۰۴۰مهر  ۵۰: تاریخ

 تومانی قیمت مرغ 9111ریزی و کاهش  افزایش جوجه/ آبزی همزمان با فصل پاییز افزایش قیمت هشت قلم

 .همزمان با آغاز فصل پاییز و مصرف بیشتر انواع آبزیان توسط مردم، قیمت هشت قلم آبزی افزایش یافت

 .یافتهمزمان با آغاز فصل پاییز و مصرف بیشتر انواع آبزیان توسط مردم، قیمت هشت قلم آبزی افزایش 

همزمان با آغاز فصل پاییز شاهد افزایش : وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت رئیس اتحادیه پرنده و ماهی امروز در گفت

 .ای که قیمت هشت قلم ماهی مصرفی مردم رو به افزایش رفت گونه تقاضای مصرف انواع آبزیان در بازار هستیم، به

 .ها هستیم هی بستگی به میزان صید و مصرف دارد و از امروز شاهد افزایش قیمت برخی گونهقیمت ما: خانی افزود مهدی یوسف

ای نیز با دوهزار تومان افزایش  هزار تومان رسید، ماهی شیر نیزه 32به  29قیمت ماهی شیر جنوب از امروز از : وی خاطرنشان کرد

 022هزار و  هزار تومان به هشت تومان افزایش از هشت 022اد با ماهی آز: خانی ادامه داد یوسف.هزار تومان رسید 10به  12از 

 .هزار تومان رسید 22به  22حلواسیاه با دوهزار تومان افزایش از : وی تصریح کرد.تومان رسید

 .هزار تومان رسید 10به  022هزار و  13آالی سالمون از  قیمت ماهی قزل: رئیس اتحادیه پرنده و ماهی یادآور شد

هزار تومان  22به  16قیمت این آبزی از : ی ماهی سرخو را دارای بیشترین افزایش قیمت عنوان کرد و اظهار داشتخان یوسف

هزار تومان  19به  13هزار تومان رسید و هامور جنوب از  به هشت 022هزار و  ماهی گیش نیز از هفت: وی تأکید کرد.رسیده است

هزار تومان، تیالپیا  13آال  هزار تومان، قزل 10ماهی کپور دارای قیمت : در بازار گفتها  خانی درباره قیمت سایر گونه یوسف.رسید

هزار تومان  16هزار تومان، سنگسر طالیی  33هزار تومان، سالمون  22هزار تومان، ماهی سفید  10هزار تومان، سفید پرورشی  19

 .هزار تومان است 10و سنگسر شهری 

آال در مقایسه با سایر انواع آبزیان از  طی سه ماهه اخیر ماهی قزل: غییر در بازار برشمرد و افزودوی قیمت ماهی راشکو را بدون ت

 .تغییرات قیمتی برخوردار بوده است

ها در ایران نمایندگی اخذ کنند،  در صورتی که نروژی: های وارداتی خاطرنشان کرد خانی درباره کاهش قیمت برخی گونه یوسف

 .قیمت این گونه پرطرفدار از کاهش برخوردار باشد شاهد خواهیم بود که

مهرماه  22با آغاز فصل صید ماهی سفید دریایی از : وی، حلوا شیر، سفید و سالمون را از آبزیان پرطرفدار برشمرد و ادامه داد

 .شود شاهد کاهش قیمت این آبزی باشیم بینی می پیش
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 بازار و قیمت ها
 آیانا - ۵۰۴۰مهر  ۵۰: تاریخ

 رفتار جدید در بازار پول

های جاری  سپردهدار کاسته شده و از سوی دیگر به رشد  های مدت های اخیر، از رشد ماهانه سپرده دهد که در ماه آمارها نشان می

درصدی 32با توجه به رشد . پول در اقتصاد افزایش یافته است از سوی دیگر در دو فصل اخیر نسبت پول به شبه. افزوده شده است

 .ها نظیر تورم را تحت تاثیر خود قرار دهد تواند روند حرکتی برخی از شاخص نقدینگی، تغییر ترکیب این متغیر می

 مجید حیدری

های جاری  دار کاسته شده و از سوی دیگر به رشد سپرده های مدت های اخیر، از رشد ماهانه سپرده دهد که در ماه میآمارها نشان 

درصدی 32با توجه به رشد . پول در اقتصاد افزایش یافته است از سوی دیگر در دو فصل اخیر نسبت پول به شبه. افزوده شده است

در این یادداشت . ها نظیر تورم را تحت تاثیر خود قرار دهد ند روند حرکتی برخی از شاخصتوا نقدینگی، تغییر ترکیب این متغیر می

 .ایم ها پرداخته های اخیر و اثرات آن در اقتصاد از نگاه کارشناسان و پژوهش به بررسی ترکیب رشد نقدینگی در سال

 های اخیر ترکیب نقدینگی در سال

رین عواملی که باعث شده بود وضعیت اقتصاد کالن کشور در وضعیت خطرناکی قرار ت ، یکی از مهم1392قبل از انتخابات سال 

به . درصد نیز رسید 00نقطه در خرداد آن سال حتی به سطح  به در این سال نرخ تورم نقطه. گیرد، رشد قابل توجه نرخ تورم بود

 1392اگر به چند سال قبل از سال . ورم بودجمهوری کنترل ت ترین شعارهای اقتصادی هر نامزد ریاست نحوی که یکی از مهم

، درآمدهای نفتی رشد قابل توجهی داشت و این 02در نیمه دوم دهه . تری از رشد تورم خواهیم داشت برگردیم، تصویر مناسب

و در پسند  های عامه های عمرانی، ایجاد تعهدات برای سیاست موضوع باعث شد که منابع قابل دسترس دولت برای اجرای هزینه

به اقتصاد « تحریم»در حالی که سطح قیمت نفت در موقعیت مناسبی قرار داشت، تکانه . نتیجه افزایش مخارج دولت مناسب باشد

شده  بخش قابل توجهی از تعهدات ایجاد در نتیجه . ایران وارد شد و این موضوع باعث شد که رشد درآمدهای نفتی محدود شود

ها، دولت برای تامین این منابع، فشار خود را  در این سال. رو شد ها، با خشکی منابع روبه عطای یارانهبرای دولت مانند مسکن مهر و ا

توانست مستقیم از منابع بانک مرکزی بهره ببرد،  روی منابع بانک مرکزی افزایش داد و در برخی مواقع که به دلیل مانع قانونی نمی

ها از بانک  این فشار باعث اضافه برداشت بانک. ی از تعهدات ایجادشده را تامین کنندهای تجاری را مجبور کرد که منابع بخش بانک

اما پس از تغییر . درصد عمدتاً به دلیل رشد پایه پولی بود 32مرکزی و رشد پایه پولی شد، و در نتیجه رشد نقدینگی در سطوح 

در . یکی از این موارد کنترل رشد پایه پولی بود. ری شدهای پولی نیز به شکل دیگری پیگی تیم اقتصادی در دولت جدید، سیاست

کردند، از دیدگاه  این دوره، سیاستگذاران اقتصادی بر کنترل رشد پایه پولی و تمرکز بر رشد ضریب فزاینده نقدینگی تاکید می

و در انتهای این سال رشد  93شد که اثرات تورمی کمتری در اقتصاد کشور برجای بماند، اگر چه در سال  ایشان این رویه باعث می

باعث شد که رشد نقدینگی  90ها در سال  درصدی قرار داشت، اما تغییر سیاست12ضریب فزاینده نقدینگی و پایه پولی در سطح 

های تسهیل پولی را به اجرا درآورد تا بتواند اثر کاهش درآمدهای نفتی را  در این سال دولت سیاست .به شکل دیگری رقم بخورد

ها و سایر  کاهش نرخ سپرده قانونی، ایجاد خط اعتباری جدید برای ساماندهی اضافه برداشت بانک. اقتصاد کمرنگ کنددر 

نرخ  90در سال . های بانک مرکزی باعث شد که رشد پایه پولی نسبت به سال قبل از آن در مسیر صعودی قدم بگذارد سیاست

نیز تداوم یافت و  90این روند تقریباً در سال . درصد گزارش شد 13نیز معادل  درصد رسید و رشد پایه پولی 32رشد نقدینگی به 

 .از سطح رشد نقدینگی کاسته نشد
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 خطر رشد باالی نقدینگی

پذیر است و باید توجه داشت که دلیل عمده ثباتی که در شرایط فعلی بر  اقتصادی که حجم باالیی نقدینگی دارد، بسیار آسیب»

تواند  این اطمینان چنانچه از بین برود، نقدینگی موجود، می. شده، ناشی از اطمینان جامعه به سیاستگذار است اقتصاد ایران حاکم

در . جمهوری است های مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس این بخشی از صحبت« .به فاصله چند ساعت اقتصاد را به هم بریزد

قرار داشت، اما نوسان در بازارهای ارز، مسکن و سایر بازارهای دارایی به  های گذشته اگرچه رشد نقدینگی در سطح باالیی سال

های گذشته ترکیب نقدینگی به شکلی  در واقع در سال. بازی به حداقل رسیده است حداقل رسید و در اقتصاد کشور تقاضای سفته

 .اساس آمارهای سال جدید تغییر یافته استرسد بر  اتفاقی که به نظر می. ها نشده بود بود که منجر به رشد عمومی سطح قیمت

های خود دلیل اثر کمرنگ نرخ رشد نقدینگی بر نرخ تورم را به این شکل بیان  این اقتصاددان برجسته در بخش دیگری از صحبت

گذاری  تنگنای مالی جاری در اقتصاد ایران به افزایش نرخ سود منجر شده و این امر، خود به کاهش مصرف و سرمایه» :کند می

عنوان  از سوی دیگر، کاهش درآمدهای نفتی هم باعث کاهش مخارج دولتی به. عنوان دو جزء تقاضای کل اقتصاد منجر شده است به

این سه عامل، موجب شده با وجود افزایش نقدینگی، تقاضا در اقتصاد پایین بیاید و در نتیجه، اثرات . مولفه سوم تقاضا شده است

ها نیز بر انبساط متفاوت بر تورم و رشد اقتصادی در  در این خصوص بسیاری از پژوهش« .شاهده نشودتورمی انبساط پولی م

منتشر شده و « نائینی و همکاران جاللی»ای است که از سوی  ها، مطالعه یکی از این پژوهش. کنند مدت و بلندمدت اشاره می کوتاه

نائینی و همکاران  های پژوهش جاللی بر اساس یافته. پردازد تلف میبه بررسی پیامدهای متفاوت رشد نقدینگی تحت عوامل مخ

صورت کلی قابل ارزیابی نیست و این موضوع بسیار مهم است که منشأ  ها به ، اثر تکانه تغییر نقدینگی بر تولید و قیمت(1390)

های  پول به پول و نسبت دارایی سبت شبهتغییر نقدینگی از کدام یک از متغیرهای پولی شامل پایه پولی، ضرایب فزاینده پولی، ن

گوید که رشد نقدینگی تحت تاثیر عوامل مختلف، اثرات  ها می به عبارت دیگر، این یافته. خارجی به داخلی بانک مرکزی باشد

نتایج این  برخی از. ندارد و بسته به نوع هر یک از عوامل، این اثرات هم متفاوت خواهد بود« تورم»و « رشد اقتصادی»یکسانی بر 

 :شود تحقیق به این صورت خالصه می

انجامد که اثرات  مدت و بلندمدت می ها در کوتاه ها، یک تکانه مثبت پایه پولی به افزایش قیمت در خصوص قیمت :پایه پولی

ایجاد رونق مدت موجب  این در حالی است که در خصوص تولید، یک تکانه مثبت پایه پولی در کوتاه. تر است بلندمدت آن قوی

 .انجامد شود و در بلندمدت به کاهش تولید می اما با گذر زمان این اثر به تدریج معکوس می. شود موقتی و افزایش محدود تولید می

تغییر ترکیب پایه پولی به نفع )های خارجی به داخلی بانک مرکزی  یک تکانه مثبت به نسبت دارایی :ترکیب پایه پولی

 .انجامد مدت و بلندمدت می افزایش تولید و کاهش قیمت در کوتاه به( های خارجی دارایی

مدت به افزایش سریع و قوی در  ها، یک تکانه مثبت ضریب فزاینده پولی در کوتاه در خصوص قیمت :ضریب فزاینده پولی

این در حالی است . انجامد می ها یابد و در بلندمدت به افزایش محدودتر قیمت انجامد اما اثرات آن به تدریج کاهش می ها می قیمت

مدت، به افزایش  که در خصوص تولید، یک تکانه مثبت ضریب فزاینده پولی پس از ایجاد یک چرخه ضعیف رونق و رکود در کوتاه

  .سطح تولید در بلندمدت خواهد انجامید

به افزایش تولید و کاهش  (پول شبهتغییر ترکیب نقدینگی به نفع )پول به پول  یک تکانه مثبت به نسبت شبه :ترکیب نقدینگی

 .انجامد مدت و بلندمدت می قیمت در کوتاه

تر و اثرات  توان نتیجه گرفت تکانه نقدینگی از مسیر افزایش پایه پولی اثرات تورمی قوی بر اساس مباحث مطروحه می :نقدینگی

همچنین تکانه نقدینگی از مسیر انبساط . ه پولی داردتری در مقایسه با تکانه نقدینگی از مسیر افزایش ضرایب فزایند تولیدی ضعیف
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تر بر تولید  های خارجی بانک مرکزی همراه باشد، فشار تورمی کمتر و اثر انبساطی قوی پایه پولی در صورتی که با افزایش دارایی

شتری در بر دارد و اگرچه در های داخلی بانک مرکزی، فشار تورمی بی دارد و در صورت انبساط پایه پولی از مسیر افزایش دارایی

همچنین تکانه نقدینگی از . مدت اثرات انبساطی ضعیف بر تولید دارد اما در بلندمدت اثرات انقباضی برجای خواهد گذاشت کوتاه

لید تری بر تو مسیر افزایش ضرایب فزاینده پولی در صورتی که با افزایش پول همراه باشد، فشار تورمی بیشتر و اثر انبساطی ضعیف

 .تری بر تولید خواهد داشت پول همراه باشد، فشار تورمی کمتر و اثر انبساطی قوی دارد، در حالی که اگر با افزایش شبه

 تغییر مسیر در دو جزء نقدینگی

اسکناس »شود که در این تعریف، پول، خود از دو جزء  تشکیل می« پول شبه»و « پول»مطابق ادبیات اقتصادی، نقدینگی از دو جزء 

در بین دو . شود گفته می« های غیردیداری سپرده»نیز، به مجموع « پول شبه»تشکیل شده و « های دیداری سپرده»و « و مسکوک

بیشتری دارد و دارای سرعت گردش بیشتری در اقتصاد است و در مقابل، « نقدشوندگی»خاصیت  «پول»جزء نقدینگی، 

تری  دار بانکی، از سرعت گردش پایین عنوان یک سپرده مدت شوندگی و ماهیت آن به د، به دلیل پایین بودن میزان نق«پول شبه»

پول نقدشونده به شکل »یا « اسکناس»صورت  در واقع اگر مردم تصمیم بگیرند بخش بیشتری از پول خود را به.برخوردار است

ها منابع مطمئن  اختصاص داده و بانکدار  نگهداری کنند، در این صورت بخش کمتری را به سپرده مدت« های جاری حساب

با توجه به نتایج . کمتری برای وام دادن و ایجاد تکاثری پول اعتباری خواهند داشت و به تبع آن، حجم نقدینگی کمتر خواهد شد

سبت توان عنوان کرد که ترکیب مناسب برای رشد تولید در نقدینگی به شکلی است که ن شده، می به دست آمده در پژوهش مطرح

. همچنین در این تحقیق نیز بر رشد نقدینگی از طریق رشد ضریب فزاینده نقدینگی تاکید شده است. پول به پول افزایش یابد شبه

 .پول دچار تغییرات قابل توجهی شده است های گذشته رشد پول و شبه این در حالی است که طی سال

عالوه بر این، سایر بازارهای دارایی مانند . سود بانکی بیشتر بوده است، نرخ تورم از نرخ اسمی 1392های پیش از  در اکثر سال

شد و در  این شرایط باعث افزایش تمایل افراد به پول دارای نقدشوندگی باال می. اند مسکن، ارز و طال از بازدهی باالیی برخوردار بوده

اما در دو سال گذشته، مسائلی مثل روند نزولی نرخ . بودپول چندان عمده ن بین اجزای نقدینگی نیز، سهم پول در مقایسه با شبه

گذاران به  گذاری به همراه داشته، باعث شده است گرایش سپرده تورم و باال ماندن نرخ سود بانکی که بازدهی باالیی برای سپرده

ه سهم پول از نقدینگی در پایان طوری که بر اساس آمارهای منتشرشد به .های بلندمدت و تمدید این قراردادها افزایش یابد سپرده

پول نسبت به رشد پول افزایش  در نتیجه رشد شبه. درصد رسیده که کمترین مقدار آن در تاریخ اقتصاد است 12/ 3به  90سال 

این روند در . های اخیر رسیده است یافته و شکاف ضریب فزاینده پول و ضریب فزاینده نقدینگی به بیشترین مقدار خود در سال

درصد از سهم  12/ 9دهد روند مذکور در بهار سال جاری به شکلی درآمده که  تدای سال جاری تغییر یافته است؛ آمارها نشان میاب

دهد بازهم سهم پول در  بنابراین آمارها نشان می. پول تبدیل شده است درصد آن به شبه 03/ 1دهد و  نقدینگی را پول تشکیل می

های آتی نیز تداوم یابد،  ها باشد و در ماه نظر کارشناسان این روند اگر به دلیل کاهش نرخ سود سپرده از. اقتصاد افزایش یافته است

دهی نرخ سود در بازار به وجود آمده  گذاران و عالمت خطری که از تغییر رفتار سپرده. رو کند تواند اقتصاد کشور را با چالش روبه می

گذاران، کاهش دستوری نرخ سود را  دارد، یا اینکه بدون در نظر گرفتن این رفتار سپردهحال سیاستگذار، دو راه در پیش رو . است

ها را پدید آورد و هم از سوی  ها، هم زمینه افزایش رقابت بانک در دستور کار قرار دهد، یا اینکه با شناورسازی نرخ سود در بانک

ر نهایت بتواند اهداف تورمی خود را با اطمینان خاطر بیشتری دنبال دار از بازار پول جلوگیری کند و د دیگر، از خروج منابع مدت

  .کند
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 بازار و قیمت ها
 ایرنا ۵9/۵۰/۵۰۴0 :تاریخ خبر

 برنامه ریزی برای ماه محرم / قیمت مرغ از شهریور تاکنون روند کاهشی داشت

( دوشنبه)قیمت مرغ در فصل گذشته با وجود نوسان، از شهریورماه روند کاهشی به خود گرفت، به طوری که دیروز  -ایرنا -تهران

  .هزار ریال رسید 62قیمت هر کیلوگرم مرغ در میدان بهمن به 

 .ر ایرنا، نوسان پیاپی قیمت مرغ گرم نه فقط تولیدکنندگان بلکه مصرف کنندگان را دچار سردرگمی می کندبه گزارش خبرنگا

هزار و  63هزارریال، خرید از واحدهای صنفی  66هزارریال، محصول کشتارگاه  09در آغاز شهریورماه قیمت هرکیلوگرم مرغ زنده 

هزارریال،  00شهریورماه در حالی پایان یافت که نرخ هرکیلوگرم مرغ زنده  .ریال بود 022هزار و  33ریال و خرده فروشی  022

هزار ریال  33هزار ریال و خرده فروشی ها  66ریال، خرید از واحدهای صنفی و عمده فروشی  022هزار و  60محصول کشتارگاه 

بهای این محصول در . هزار ریال رسید 06قیمت هرکیلوگرم مرغ زنده در محل مرغداری ها به ( دوشنبه، پنجم مهرماه)دیروز  .شد

هزار و  60واحدهای خرده فروشی نیز هر کیلوگرم مرغ را . ریال بود 022هزار و  62هزار ریال و در واحدهای صنفی  61کشتارگاه 

 02تا هزار  30همچنین این محصول در برخی از فروشگاه های خرده فروشی سطح شهر با قیمت  .ریال به فروش می رساندند 022

بر پایه نظر کارشناسی وزارت جهاد کشاورزی، قیمت واقعی هر کیلوگرم گوشت مرغ برای مصرف کنندگان  .هزار ریال عرضه شد

کارشناسان معتقدند با نزدیک شدن به روزهای ماه محرم و افزایش تقاضا، قیمت مرغ دوباره روند  .هزار ریال است 30هزار تا  32

با توجه به حجم باالی جوجه ریزی در این دوره و : البته بتازگی معاون وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد .رو به رشد به خود می گیرد

هزار ریال در بازار برای ماه محرم کمبودی نخواهیم داشت و گوشت مرغ گرم و منجمد مورد نیاز  01عرضه مرغ منجمد با قیمت 

هزار واحد مرغداری گوشتی دارای پروانه  22هزار تن گوشت مرغ در 122سالیانه بیش از دو میلیون و  .سراسر کشور تامین است

تولید می شود که هر ساله بخشی از این مرغ به منظور تنظیم بازار توسط شرکت پشتیبانی امور دام خریداری و ذخیره سازی می 

  .شود تا در صورت نیاز به بازار عرضه شود
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 بازار و قیمت ها
 ایرنا ۵۰/۵۰/۵۰۴0 :تاریخ خبر

 موز و نارنگی هزار تومان ارزان شد 

رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی با بیان اینکه طی هفته گذشته قیمت برخی اقالم میوه با کاهش مواجه  -ایرنا  -تهران 

هزار ریالی را نسبت به هفته های قبل نشان می  12هزار ریال رسید که افت  30تا  32نرخ هرکیلوگرم موز به : است، گفت بوده

طی هفته های گذشته قیمت موز در بازار : در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود( چهارشنبه)امروز « حسین مهاجران .دهد

 .هزار ریال نیز رسیده بود 60تا  00حتی به قیمت هر کیلوگرم 

 .هزار ریال رسیده است 22تا 10هزار ریال بود که به  30تا  20طی هفته های اخیر نیز قیمت نارنگی حود : وی اظهار داشت

هزار ریال، انگور  20هزار ریال، شبرنگ شمس  32تا  22هزار ریال، هلو معمولی  60تا  00به گفته وی، هر کیلوگرم هلو زعفرانی 

هزار ریال،  122تا  02و انگور قرمز  62تا  02هزار ریال، انگور ارومیه سفید  30تا  20هزار ریال، انگور کندری  20تا  22انه بی د

 32تا  20هزار ریال و پرتقال  02هزار تا  20هزار ریال، نارنگی سیب درختی  30تا  10هزار ریال، سیب درختی  122تا  92گالبی 

 .هزار ریال عرضه می شود 20تا  22هزار ریال و لیموشیرین  20تا  22هزار ریال و گریپ فروت 

 .هزار ریال اعالم کرد 22هزار تا  12هزار ریال، خربزه را  6وی قیمت هر کیلوگرم هندوانه را چهار هزار تا 

هشت هزار ریال عرضه می هزار ریال و گوجه فرنگی چهار تا  20هزار تا  10هزار ریال، خیار گلخانه ای  20همچنین خیار بوته ای 

هزار  022هزار ریال، هر کارتن آناناس نزدیک  122تا  12هزار ریال، انبه  30تا  32به گفته مهاجران، نرخ هرکیلوگرم موز .شود

هزار ریال به  112هزار ریال و لیموترش خارجی  02تا  32هر کیلوگرم لیموترش ایرانی نیز به قیمت : وی ادامه داد .ریال است

هزار  6هزار ریال، انواع سبزی  12هزار تا  6نرخ هر کیلوگرم سیب زمینی و پیاز : رییس اتحادیه میوه و سبزی گفت.می رسد فروش

 .هزار ریال عرضه می شد 10هزار تا  12هزار ریال و سبزی خوردن  12تا 

میلیون  16ر تولید می شود که بیش از میلیون تن انواع محصوالت کشاورزی در کشو 112به گزارش ایرنا، اکنون سالیانه بیش از 

  .تن از آن به محصوالت باغی اختصاص دارد

 .وزارت جهادکشاورزی در دولت یازدهم تاکنون مجوزی برای واردات میوه بجز موز، آناناس، انبه و نارگیل صادر نکرده است
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۵۰۴۰مهر  ۵۰: تاریخ

 های شیالتی ایران و چین های دامپزشکی، قرنطینه دامی و همکاری امضای موافقتنامه همکاری

قرنطینه دامی و های دامپزشکی،  در دیدار وزیر جهاد کشاورزی با همتای چینی خود در تهران دو سند همکاری کشاورزی در بخش

 .شود های شیالتی امضا می همکاری

های دامپزشکی،  در دیدار وزیر جهاد کشاورزی با همتای چینی خود در تهران دو سند همکاری کشاورزی در بخش

 .شود های شیالتی امضا می قرنطینه دامی و همکاری

هان "می محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی ایران، رسانی وزارت جهاد کشاورزی، به دعوت رس به گزارش ایانا از پایگاه اطالع

 .کند رتبه فردا در تهران با وزیر جهاد کشاورزی دیدار می بار به ایران سفر و در رأس هیأتی عالی برای نخستین "فو چانگ

های شیالتی  های دامپزشکی و قرنطینه دامی و همچنین یادداشت تفاهم همکاری در این دیدار، قرار است موافقتنامه همکاری

 .توسط وزرای کشاورزی دو کشور امضا شود

شود و  بنا بر این گزارش، دومین همایش فعاالن اقتصادی بخش کشاورزی دو کشور نیز فردا بعد از ظهر در تهران برگزار می

 .کنند های همکاری در حوزه کشاورزی را بررسی می های خصوصی ایران و چین در این همایش زمینه بخش

کند و دیدار با استاندار  های کشاورزی استان اصفهان بازدید می ورزی چین در سفر چهار روزه خود به ایران از پروژهوزیر کشا

 ./های کاری وی قرار دارد اصفهان نیز در برنامه
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۵۰۴۰مهر  ۵۹: تاریخ

 :رئیس سازمان شیالت کشور در نشست مشترک با مسئوالن کشاورزی چین

 هزار هکتار از سواحل ایران آماده تحویل برای پرورش میگو 122

شمالی کشور جهت پرورش میگو خبر  هزار هکتار در سواحل جنوبی و 122ترین مقام سازمان شیالت از آمادگی برای تحویل  عالی

 .داد

هزار هکتار در سواحل جنوبی و شمالی کشور جهت پرورش  911ترین مقام سازمان شیالت از آمادگی برای تحویل  عالی

 .میگو خبر داد

ین های خصوصی چ به گزارش خبرنگار ایانا، رئیس سازمان شیالت کشور امروز در نشست متشکر با مسئوالن کشاورزی و شرکت

بر اساس مطالعاتی که با همکاری کشور نروژ انجام شد، ظرفیت پرورش بیش از یک میلیون تن ماهی در قفس در شمال و : گفت

 .یابی شده است هزار هکتار از اراضی برای پرورش میگو مکان 122جنوب کشور وجود دارد؛ ضمن اینکه در این حوالی تا 

هزار تن  622ماهیان در این دریا به  ذخایر فانوس: ه در دریای عمان توسط فائو افزودشد حسن صالحی با اشاره به مطالعات انجام

هزار تن انواع ماهیان ساردین و مشابه  122صورت ساالنه قابل برداشت است؛ البته در سال حدود  هزار تن آن به 322رسد که  می

 .شود که قابل مصرف برای انسان است آن در کشور صید می

هزار شناور ایرانی در اقیانوس هند به صید ماهی مشغول هستند که در این راستا ظرفیت خوبی برای  اکنون حدود یک به گفته وی،

ایران به واسطه قرار گرفتن در نقطه : رئیس سازمان شیالت خاطرنشان کرد.رسانی و انتقال صید آنها به کشور وجود دارد سوخت

ها ایران را به  های آن به کشورهای مختلف فراهم است و این دسترسی ر و فرودگاهخاص جغرافیایی امکان صادرات از طریق بناد

رسد،  کیلومتر می 022هزار و  صالحی با بیان اینکه سواحل ایران به بیش از پنج.کشوری خاص در زمینه تجارت تبدیل کرده است

دور به ثبت رسیده و هنوز نیز استمرار دارد؛ ضمن  های همکاری تجاری و شیالتی ایران با جمهوری خلق چین از گذشته: ادامه داد

 .پروری بود هزار تن آن آبزی 022هزار تن آن صید و  622به یک میلیون تن رسید که  2210اینکه تولیدات شیالتی ایران در سال 

 .شود هزار نفر فعال شیالتی تولید می 202هزار شناور و  11این میزان، توسط : وی تصریح کرد

هایی که امروز به امضای وزیر جهاد کشاورزی و  نامه توافق: کیلوگرم دانست و یادآور شد 12ف سرانه آبزیان در کشور را صالحی مصر

ها بین دو کشور باشد؛ همچنین سفر حجتی به چین و  تواند سرمشق خوبی برای توسعه همکاری وزیر کشاورزی چین رسید، می

 .های بیشتر گشوده است دی برای همکاریدیدار از دستاوردهای این کشور، پنجره جدی

آالت و ادوات شیالتی،  پروران، تولیدکنندگان ماشین های فرآوری آبزیان، آبزی های صیادی، کارخانه تشکل: وی در پایان تأکید کرد

زمان شیالت های مربوطه ازجمله مسئوالن به این جلسه بودند که رئیس سا ها و کنسرسیوم واردکنندگان و صادرکنندگان، انجمن

 ./در پایان سخنانش به آنها اشاره کرد
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۵۰۴۰مهر  ۵۰: تاریخ

 برنامه ششم توسعههای اجرایی در  دنبال نظارت بر طرح بخش تحقیقات به

بنیان در  ای دانش های بخش اجرا در قالب بسته پیشنهاد نظارت بر فعالیت: رئیس پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری گفت

به این ترتیب در صورت تصویب دولت، بخش تحقیقات بر عملکرد بخش اجرا . چارچوب برنامه ششم توسعه به دولت ارائه شده است

 .ظارت خواهد کرددر زمینه آبخیزداری ن

ای  های بخش اجرا در قالب بسته پیشنهاد نظارت بر فعالیت: رئیس پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری گفت

به این ترتیب در صورت تصویب دولت، بخش . بنیان در چارچوب برنامه ششم توسعه به دولت ارائه شده است دانش

 .ارت خواهد کردتحقیقات بر عملکرد بخش اجرا در زمینه آبخیزداری نظ

اگر این پیشنهاد در برنامه ششم به قانون تبدیل شود، ما : وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر افزود کامی امروز در گفت داوود نیک

 .موظف به نظارت بر عملکرد اجرا خواهیم بود

 .یا خیر گنجد های کالن کشور می باید ببینیم که آیا این پیشنهاد در سیاست: وی بیان کرد

ها و مراتع پیگیری  های آبخیزداری توسط سازمان جنگل ساخت سدهای کوچک با هدف کنترل سیالب در چارچوب فعالیت

درستی انجام نشده باشد، گاهی در زمان  اگرچه این سدهای کوچک وظیفه کنترل سیالب را دارند، اما اگر محاسبات آنها به. شود می

های اخیر چندین مورد  در سال. شوند و خود عامل بروز خسارت مالی و جانی برای مردم می های شدید باران تخریب شده بارش

: به همین دلیل رئیس پژوهشکده خاک و آبخیزداری معتقد است. گزارش درباره تخریب شدن سدهای آبخیزداری منتشر شده است

 .داند این مسئله را برای خود تکلیف میهای اجرایی اطمینان یابد و  بخش پژوهش وظیفه دارد از علمی بودن فعالیت

داند تا اگر ایرادی در کار وجود دارد، آن را  های اجرایی را ضروری می بخش تحقیقات پایش و ارزیابی فعالیت: کامی اضافه کرد نیک

 .گوشزد کند؛ زیرا از هر کجا جلوی ضرر را بگیریم، منفعت است

شود یا از  ها یا کامل اجرا نمی شویم که پروژه رو می داری هر از گاهی با این مسئله روبهما به هر حال در کارهای آبخیز: وی ادامه داد

 .لحاظ فنی دچار ایراد است و یا در قسمت مطالعات مشکالتی وجود دارد

تی در شود بعضاً اشتباها هایی که برای عملیات آبخیزداری ساخته می سازه: رئیس پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری عنوان کرد

یابد را  وقتی مطالعات هیدرولوژی را در حوضه خوب انجام ندهید و مطالعات دوره برگشت آبی که جریان می. شود آن مالحظه می

 .شود درست حساب و کتاب نکنیم، هم در سازه و هم احیای بیولوژیک، خساراتی ایجاد می

 .که مطالعات خوب انجام شده باشدهای کار درست و فنی این است  یکی از پایه: کامی تأکید کرد نیک

ها از خسارات  تواند به کمک بخش اجرا برود و با نظارت و کنترل پروژه در هر صورت بخش تحقیقات می: وی در پایان اظهار داشت

 ./جلوگیری کند
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۵۰۴۰مهر  ۵۰: تاریخ

 در حوزه کامالً بحرانی از منظر آب قرار داریم/ نیازمند قانون قوی برای مقابله با خاطیان بخش آب هستیم

غیرقانونی از صورت  باید یک قانون قوی برای برخورد با خاطیان بخش آب و کسانی که به: رئیس مجلس شورای اسالمی گفت نایب

 .کنند، وجود داشته باشد این منابع برداشت می

صورت  باید یک قانون قوی برای برخورد با خاطیان بخش آب و کسانی که به: رئیس مجلس شورای اسالمی گفت نایب

 .کنند، وجود داشته باشد غیرقانونی از این منابع برداشت می

المللی صنعت آب بیان  وز چهاشنبه در آیین اختتامیه دوازدهمین نمایشگاه بینبه گزارش خبرنگار ایانا، مسعود پزشکیان عصر امر

کنیم، کسی باید به ما بگوید که وقتی  در شرایطی که به راحتی منابع آب زیرزمینی را استخراج کرده و برای توسعه مصرف می: کرد

کشد که آب داخل زمین  ند صد میلیون سال طول میگوی کارشناسان می: وی خاطرنشان کرد.آب زیر پای ما تمام شد، چه باید کرد

میزان آب کشور : رئیس مجلس شورای اسالمی افزود نایب.کنیم ذخیره شود، اما ما آن را به سرعت تخلیه کرده و صرف توسعه می

ور من ما منابع خود به تص. خواهد این منابع را نابود کنیم شود ناآگاهانه چشمانمان را ببندیم و هرطور دلمان می نمی. مشخص است

استفاده از تکنولوژی و باال بردن . اگر برنامه و نقشه نداشته باشیم با مشکل مواجه خواهیم شد: پزشکیان ادامه داد.کنیم را نابود می

 .وری یک سوی قضیه است، اما باید بدانیم چقدر حق داریم از منابع آب برداشت کنیم بهره

کنیم و سرزمینی  در حال حاضر با سرعت زیاد زیر پای خود را خالی می. آینده مسئول هستیم همه ما در قبال نسل: وی اضافه کرد

 .مجلس باید برای این مسئله برنامه داشته باشد. کنیم های ما در آن زندگی خواهند کرد را تخریب می که فردا بچه

ایم تا  چاه ایجاد کرده 02چاه داشت،  12ند تبریز که روزی کنیم که برای شهری مان ها افتخار می در ارائه برنامه: پزشکیان یادآور شد

آب فعلی موجود نباشد، نیازهای  ایم و هیچ کس نیست بگوید اگر فردا روان محابا توسعه داده تهران را بی. مشکل آب آن رفع شود

. توسعه و منابع تعادل ایجاد کنیم باید عقلی وجود داشته باشد تا بین: وی تأکید کرد.این شهر کالن را چگونه تأمین خواهیم کرد

 .حق نداریم سهم نسل آینده را برای تأمین نیازهای امروز خود نابود کنیم و بعد به این رویه افتخار کنیم

خواهیم از همه جا برای  کنیم و بعد می آهن را از بوشهر به اصفهان منتقل می ذوب: رئیس مجلس شورای اسالمی اظهار داشت نایب

 .این در حالی است که در ابتدای هر عملی باید بدانیم که انجام آن به نفعمان است یا خیر. ببریماصفهان آب 

نباید : پزشکیان با ابراز نگرانی از وضعیت آب کشور بر تصویب قانونی قوی برای مقابله با تخلفات بخش آب تأکید کرد و گفت

 .تخطی کند بگذاریم کسی در کشور نسبت به آنچه متعلق به نسل فرداست،

. کنیم های روز حوزه آب حمایت می از دولت انتظار نقشه راهبردی برای حوزه آب داریم و از صنایع و تکنولوژی: وی عنوان کرد

 .وری در حوزه آب توجه شود انتظار داریم در حوزه انتقال تکنولوژی به حداکثر بهره

ظر آب قرار داریم و اگر عالمانه از منابع استفاده نکنیم، فردای کشور را نابود ما در حوزه کامالً بحرانی از من: پزشکیان در پایان افزود

 ./ایم کرده
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۵۰۴۰مهر  ۵۰: تاریخ

 و علی الریجانی FATF نامه وزیر اقتصاد احمدی نژاد به رئیس: دو سند تاریخی

می خواهد تا تیمی را به ایران بفرستد تا تمام اقدامات ایران در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم و  FATF آقای وزیر حتی از

 .پولشویی در سه سال اخیر را از نزدیک بازدید کنند

به حد اعالی خود رسید به گونه ای که دولت روحانی را به خیانت نیز  FATF حضور ایران دردر یکی دو ماه اخیر، حمالت علیه 

را عامل نفوذ دشمنان در ایران و به شکست کشاندن جریان مقاومت در منطقه دانستند، برخی آن را  FATF متهم کردند و

در این میان وزیر اقتصاد محمود احمدی ... ه دار شدکاپیتوالسیون بانکی نامیدند و گروهی دیگر ناله سر دادند که عزت کشور لک

ترین  ترین و مخلص خواهند بهترین جوانان و پاک می": تاخت و گفت FATFنژاد نیز به میدان آمد و در گفت و گو با فارس به 

کرد اما  یدا میای کاش موضوع مذکور به اینجا خاتمه پ. دوستان خود را که مدافعان حرم هستند، در داخل کشور تحریم کنیم

ای، موشکی، تامین مالی تروریسم و حقوق بشر را بهانه کردند و کار را به جایی رساندند که اگر طرف مقابل وزارت  موضوع هسته

 ".دفاع، سپاه قدس و سپاه پاسداران انقالب اسالمی را تحریم کرد ما نیز در داخل آنها را تحریم کنیم

FATF هم . ه ایم، یک نهاد مالی بین المللی با هدف مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم استهمان گونه که پیشتر نیز نوشت

 .اکنون به جز ایران، تنها کره شمالی از مقررات آن پیروی نمی کند

ت مالی وجود ندارد، فقط اگر کشوری نپیوندد، نمی تواند از سیستم بانکی دنیا در تعامال FATF البته اجباری هم برای پیوستن به

 !خود استفاده کند و البته راه هایی مانند مبادله کاال به کاال که بسیار هم نوستالوژیک است، برایش وجود دارد

به گزارش عصر ایران، اما جالب اینجاست همین هایی که امروز، رگ هایشان را متورم می کنند و فریاد می زنند که کشور و عزت و 

که اقدام  -بود  FATF رفت، در زمان احمدی نژاد که دولت وقت در صدد اجرایی کردن مقرراتاستقالل و همه چیزمان بر باد 

 در سکوت مطلق بودند به طوری که اگر تمام رسانه های آن دوران را بررسی کنید، حتی یک بار هم کلمه -درستی هم بود 

FATF اتفاقاً . ده است که عیار سنجش صداقت مدعیان استسایت اقتصاد آنالین، اخیراً دو سند جالب منتشر کر.را نخواهید دید

را در  FATF افشانی های ایشان علیه این دو سند، مربوط به همین آقای حسینی، وزیر اقتصاد احمدی نژاد است که بخشی از دُر

رد که است که محتوای جالب توجهی دا FATF سند نخست، نامه وزیر اقتصاد احمدی نژاد به رئیس.سطور پیشین خواندید

 :اقتصاد آنالین به شرح زیر منتشر کرده است

بخوبی نشان می دهد که چارچوب مقرراتی و اجرایی برای مبارزه ( در ایران)اقدامات در نظر گرفته شده برای مبارزه با پولشویی * 

ن قبول دارد که باید اقدمات بسیار البته ایرا... با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم بخوبی در ایران طراحی و اجرا شده است

این اقدامات در طرح هایی که توسط . دیگری را برای توسعه سیستم های مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی خود انجام دهد

اما با . سیاستگذاران برای بهبود بخش های مختلف سیستم های فوق طراحی شده در یک چارچوب زمانی مشخص آماده شده است

 ".دقت کافی به این موارد نداشته است FATF وجود اقدامات قابل توجه ایران در موارد فوق، به نظر می رسد

در مورد ایران را بررسی کرده و نکات و شفاف سازی ها و مواردی  FATF کارشناسان ایرانی گزارش های"او همچنین می گوید *

 :خیلی جالب است که نکات آقای وزیر شامل موارد زیر است ".طرح کرده اندرا در مورد سیستم ایرانی برای رفع کردن ابهام ها م

توضیح راجع به این که نهاد پولشویی ایران یک دستگاه اجرایی است و کار قضایی نمی کند و موارد مشکوک را به دادگاه ارجاع * 

 ندخواهد کرد ولی این باعث نخواهد شد که این نهاد نتواند در موارد مختلف ورود ک



 
آبمرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و   

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

 

09 

 

توضیح در این مورد که رهنمودها و دستورات شورای عالی مبارزه با پولشویی در سیستم قضایی ایران جایگاه ویژه ای دارند و *

 هیچ فرد یا موسسه ای تحت هیچ بهانه ای نمی تواند آنها را نقض کند

و فعالیت کامل و نظارت آن بر تمام  (FIU) مالیشفاف سازی و توضیح درباره اقدامات ایران در راستای راه اندازی واحد اطالعات *

فعالیت های مالی در کشور و مهمتر از همه توسعه نرم افزاری جامع برای ردیابی معامالت مشکوک و تعهد راه اندازی کامل آن تا 

 2212آخر 

و قول پیگیری از شورای  در آخر هم آقای وزیر به تصویب شدن الیحه موارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس اشاره کرده*

 .نگهبان و اجرای سریع آن را داده است

ایران آمادگی کامل خود را برای افزایش همکاری های بین ": اما مهمتر از همه اینها، این است که آقای وزیر به صراحت می گوید*

  "المللی در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی اعالم می کند

می خواهد تا تیمی را به ایران بفرستد تا تمام اقدامات ایران در زمینه مبارزه با تامین مالی  FATF ی وزیر حتی ازو اما آقا*

 .تروریسم و پولشویی در سه سال اخیر را از نزدیک بازدید کنند

ه وخواستار را بیان کرد FATF سند دوم، نامه همین شخص است به علی الریجانی، رئیس مجلس، مضرات عدم پیوستن به

موجب ایجاد  FATF در نامه وزیر اقتصاد احمدی نژاد به رئیس مجلس آمده است که عدم حضور ایران در. تصویب آن شده است

محدودیت و تنگنا برای موسسات مالی و بانک های ایرانی شده است و تصریح شده که تصویب آن می تواند بهانه را از دست 

 !وان بهانه را از دست دشمنان گرفت ولی از دلواپسان نهاما گویا می ت.دشمنان خارج کند

گو این که هر چه احمدی نژاد انجام می داد از منظر دلواپسان خوب بود ولی اگر همان کار را روحانی انجام دهد، فریاد غیرت سر 

اقت دلواپسان قضاوت کنید که می دهند؟این دو سند را ببینید و بدون هیچ تعلق خاطر جناحی و صرفاً بر اساس وجدان درباره صد

 !آیا آنان دلواپس کشور و عزت و مدافعان حرم و ارزش ها هستند یا نگران چیزهای دیگری هستند؟

 !کمی تقوا، کمی شرم: قبر و قیامتی هم در کار است
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 برنامه و سیاست ها
 ایرنا ۵9/۵۰/۵۰۴0 :تاریخ خبر

 راهکارمعاون وزیر نیروبرای خروج از تنش آبی 

منابع آبی مناسبی برای خروج از شرایط تنش در بسیاری شهرها و مناطق کشور : معاون آب و آبفای وزیر نیرو گفت -ایرنا -تهران

  .همراهی بیشتر بانک ها و صندوق توسعه ملی نیاز داریم وجود دارد اما به سرمایه گذاری و

در نخستین روز از دوازدهمین نمایشگاه بین المللی آب و تاسیسات آب و فاضالب کشور در پاسخ ( یکشنبه)امروز « رحیم میدانی»

میلیون  30جمعیتی افزون بر  شهر کشور با 322امسال نزدیک به : به ایرنا درباره عبور کشور از شرایط کم آبی و تنش آبی افزود

 .نفر با شرایط تنش آبی روبرو شدند که این مساله در بخشی از این شهرها به مساله کم بارشی یا پربارشی ارتباطی نداشت

به گفته این مسئول، در بسیاری شهرها منابع آب وجود دارد اما به سرمایه گذاری نیاز است؛ برای نمونه برای تامین آب شهر قزوین 

 .میلیون مترمکعب آب از سد طالقان در نظر گرفته شده است اما باید خط انتقال آن اجرا شود که به نیاز بودجه و اعتبار دارد 62

مشکل برخی دیگر از شهرهایی که به دلیل کمبود آب پشت سدها با تنش روبرو شده بودند، با بارش نزوالت آسمانی : وی گفت

پنج میلیون نفر از جمعیت شهرها و روستاهای این استان برای تامین کامل : ی اصفهان اعالم کردمیدانی درباره وضع آب.برطرف شد

 .هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری نیازمندند 10آب به اجرای سامانه دوم آبی و 

که اگر در طول سه سال  هزار میلیارد ریال اعتبار است 92استان خوزستان برای رفع مشکل کم آبی نیازمند : معاون وزیر نیرو گفت

 .آینده تامین شود، بطور حتم کمک بزرگی به صنعت آب وفاضالب نیز خواهد شد

سرمایه گذار این طرح فقط دو سال به : وی رفع نیاز آبی بندرعباس را نیازمند ساخت و راه اندازی آب شیرین کن برشمرد و گفت

و بر این اساس، یکی از مشکالت جدی، سرمایه گذاری و اجرای پروژه ها  دنبال تامین اعتبار و تسهیالت از صندوق توسعه ملی بود

 .در کشور تامین منابع مالی است

 عمران و آبادانی کشور، خروج از رکود و افزایش اشتغال الزمه تخصیص اعتبار  **

به طور قطع پول ها و : ه داددرصدی صنعت آب و فاضالب کشور در تامین نیازها ادام 90معاون وزیر نیرو با یادآوری خودکفایی 

 .اعتباراتی که در این بخش ها تزریق شود، صرف عمران و آبادانی کشور، خروج از رکود و افزایش اشتغال می شود

میدانی درباره خرده گیری برخی از وزارت نیرو برای انعقاد قرارداد ساخت پنج هزار مگاوات نیروگاه با یک شرکت ترک، از برخی 

ن داخلی یاد کرد که مدت سه سال است مجوز گرفته اند اما به دلیل نبود سرمایه، کوچک ترین اقدامی به انجام سرمایه گذارا

در چنین شرایطی وزارت نیرو ناچار به مشارکت با شرکت هایی است که با خود به داخل کشور سرمایه : وی ادامه داد.نرسانده اند

 .ک ها و صندوق توسعه ملی همراهی بیشتری با فعاالن آب و برق کشور نشان دهنداین مسئول ابراز امیدواری کرد بان.می آورند

کشور گفت هفت مرکز استان کشور ( آبفا)به گزارش ایرنا، چندی پیش معاون نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضالب

درصدی در مصرف آب این  22صرفه جویی  شهر در معرض تنش آبی اند اما 321در تابستان امسال در معرض بحران کمبود آب و 

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضالب ایران امروز .مشکالت را تا اندازه زیادی کاهش می دهد

شرکت  102شرکت داخلی و 209با حضور وزیر نیرو در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی تهران گشایش یافت( یکشنبه)

کشور جهان همچون آلمان، ایتالیا، فرانسه، انگلیس، آمریکا، کانادا و چین در این نمایشگاه حضور دارند که آخرین  20از خارجی 

 .هزار مترمربع به نمایش گذاشته اند 20تولیدات و فناوری های خود را در هفت سالن به مساحت 
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 برنامه و سیاست ها
 ایرنا ۵9/۵۰/۵۰۴0 :تاریخ خبر

 برای صادرات سه میلیون تن گندم و آرد  اقتصادپیشنهاد حجتی به شورای 

 معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی از پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی برای صادرات سه میلیون تن -ایرنا -تهران

  .اکنون با مازاد تولید گندم در کشور روبرو هستیم: گندم، آرد و مشتقات آرد به شورای اقتصاد خبرداد و گفت

روز یکشنبه در حاشیه دومین نشست مشترک وزیران کشاورزی « عبدالمهدی بخشنده»به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، 

رگزار شد، درباره پیشنهاد ستاد کارگروه تنظیم بازار برای واردات گندم و جمهوری اسالمی ایران و چین که در محل این وزارتخانه ب

از نظر وزارت جهاد کشاورزی، کشورمان نیازی به واردات گندم ندارد و حتی اکنون با مازاد تولید و : واکنش این وزارتخانه افزود

ی اقتصاد پیشنهاد صادرات سه میلیون تن آرد، به همین دلیل وزیر جهادد کشاورزی به شورا: وی ادامه داد.ذخیره مواجه ایم

اکنون هر کیلوگرم آرد مورد نیاز : معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی افزود.مشتقات آرد و گندم دروم داده است

رینی و شکالت نیز و برای صنف و صنعت ماکارونی و شی( تومان 662)ریال  622هزار و  6واحدهای خبازی و نانوایی با نرخ مصوب 

 .تحویل داده می شود( تومان 922)هزارریال  9با قیمت 

با توجه به خودکفایی در تولید گندم، اگر واردکننده ای بخواهد گندم وارد کند به دلیل تعرفه کنونی واردات گندم : بخشنده گفت

 .واهد بود که صرفه اقتصادی نخواهد داشتهزار ریال خ 9که چندان باال نیست، اما به طور حتم قیمت تمام شده آن بیش از 

که شامل گندم نیز می شود، واردکنندگان می تواند با ارایه تضمین هایی به گمرک، « واردات موقت کاال»طبق قانون : وی افزود

 .گندم بدون تعرفه به شرط صادرات وارد کنند

در زمان معینی ( گندم)هند که در صورت ورود موقت کاال در واقع واردکنندگان تضمین هایی به گمرک ارایه می د: وی ادامه داد

 .معادل یا محصول فراوری شده، صادر شود و محصول وارداتی در داخل کشور رسوب نکند

براین باوریم که هیچ نیازی به واردات گندم نداریم اما اگر واردکنندگان عالقه مند به این : معاون وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد

 .می توانند به شرط صادرات، وارد کنند کار باشند

 درصد پول گندمکاران پرداخت شد  32بیش از  **

 100میلیون تن گندم به ارزش  10.0از آغاز فصل بردات تاکنون : معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت

درصد بهای آن به  32یلیارد ریال خریداری و حداقل م 120میلیون تن گندم به ارزش  11.0میلیارد ریال تولید و از این میزان 

هزار میلیارد  3)هزار میلیارد ریال  32هفته گذشته بنابراعالم قبلی وزیر جهاد کشاورزی : وی اظهارداشت.گندمکاران پرداخت شد

 .از طلب گندمکاران از طریق فروش اوراق مشارکت تامین و پرداخت شد( تومان

هزار میلیارد ریال از بدهی دولت به گندمکاران باقیمانده است  02اکنون : جهاد کشاورزی تصریح کرداین مقام مسئول در وزارت 

 .که پیگیری های ویژه برای پرداخت باقی مطالبات گندمکاران از طریق دستگا های اقتصادی ادامه دارد

ر مناطق گرمسیر کشور نیز شروع می به گفته وی، کشت گندم در فصل زراعی جدید در مناطق سردسیر آغاز شده و بزودی د

با توجه به آغاز فصل کاشت گندم نهاده های مورد نیاز کشاورزان از جمله بذر، کود، سم و ماشین آالت به طور : وی ادامه داد.شود

 .کامل تامبن شده است

 در انتظار تصویب نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی هستیم  **

اعالم نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی زراعی و باغی باید تا پایان شهریورماه تصویب و طبق قانون : بخشنده تصریح کرد
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هنوز نرخ قیمت خرید تضمینی محصوالت زراعی و باغی کشاورزی از سوی دستگاه ذیربط نهایی و ابالغ : وی گفت.ابالغ می شد

ی و پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی به شورای اقتصاد به گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی، دو ماه پیش نرخ کارشناس.نشده است

 .ارایه شد

 تراریخته نیازمند بحث و بررسی علمی **

اکنون بیش از : معاون امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی درباره درخواست جلوگیری از واردات محصوالت تراریخته به کشور گفت

 .ه تهیه و تامین می شوددرصد روغن خوراکی جهان از ذرت و سویای تراریخت 02

وی براین باور است که باید تولید و واردات محصوالت تراریخته از لحاظ علمی مورد بحث و بررسی صاحبنظران و کارشناسان فن 

  .قرار گیرد و به هیچ عنوان برای ممنوعیت ورود این کاالها نباید شتابزده عمل کنیم

 میلیون تن میوه به واردات نیازی نداریم  19با وجود تولید  **

واردات میوه بجز چهار میوه گرمسیری موز، انبه، : بخشنده با بیان این که ممنوعیت واردات انواع میوه برقرار است تصریح کرد

 .نارگیل و آناناس ممنوع است و تاکنون هیچ مجوزی برای واردات صادر نشده است

 .میلیون تن میون در کشور، نیازی به واردات وجود ندارد 19با تولید سالیانه  :وی اظهارداشت

به گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی، قاچاق میوه موجب بروز آفت و بیماری های گیاهی و خسارت زایی در کشور می شود که این 

 .موضوع برای ما نگران کننده شده است

 برداشت، ممنوع است واردات حتی یک کیلوگرم برنج در فصل **

معاون امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به جدیت وزیر جهاد کشاورزی دولت یازدهم درخصوص ممنوعیت واردات ت 

در ابتدای فصل برداشت بخش اندکی برنج شرکت بازرگانی دولتی : حتی یک کیلوگرم برنج در فصل برداشت این محصول گفت

ری در کشور مبدا با تاخیر وارد شد که به دستور وزیر جهاد کشاورزی از ورود این محصول در داخل کشور ایران به دلیل مسائل ادا

با توجه به تورم سالیانه افزایش دستمزدها و هزینه های : وی درباره قیمت برنج داخلی افزود.جلوگیری شد و در گمرک باقی ماند

افزایش نرخی نداشته اما  1390به طوری که برنج پرمحصول نسبت به سال  تمام شده تولید قیمت برنج داخلی هزینه های دارد؛

برنج وارداتی نسبت به پارسال دو تا سه درصد : وی اضافه کرد.برنج بومی و درجه یک با مقداری افزایش قیمت روبرو شده است

 .کیلوگرم برآورد شده است 33فر سالیانه اکنون سرانه مصرف برنج در ایران به ازای هر ن: وی ادامه داد.افزایش قیمت داشته است

به گزارش ایرنا، در دومین نشست مشترک وزیران کشاورزی ایران و چین دو سند همکاری در زمینه های قرنطینه دامی و شیالتی 

 ماه نخست امسال نشان می دهد، چین 6آمار منتشر شده گمرک جمهوری اسالمی ایران درباره تجارت خارجی  .به امضا رسید

ماه آغاز امسال حجم صادرات غیرنفتی به این کشور به سه  6همچنان بزرگ ترین خریدار کاالهای ایرانی است، به طوری که در 

  .درصد رشد کرد 1.92میلیون دالر رسید که در همسنجی با پارسال  990میلیارد و 

 .هشت میلیارد دالر برسدپیش بینی می شود واردات ایران از چین تا پایان امسال به هفت میلیارد تا 
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 برنامه و سیاست ها
 ایرنا ۵۰/۵۰/۵۰۴0 :تاریخ خبر

 تایوان میزبان هیات اتاق بازرگانی ایران 

بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به این منطقه جهت گسترش و منابع خبری تایوان از سفر هیاتی از اتاق  -ایرنا  -پکن 

  .توسعه روابط اقتصادی میان دو طرف خبر دادند

به گزارش ایرنا، تارنمای شورای توسعه روابط تجاری خارجی تایوان روز شنبه با تایید این موضوع اعالم کرد که ریاست این هیات 

 .اتاق بازرگانی تهران بر عهده داردنفره را مسعود خوانساری رئیس  62

همزمان اعالم شده است که سفر این هیات از روز دوشنبه این هفته به جزیره تایوان آغاز می شود و قرار است طرفین در خصوص 

 .همکاریهای دوم طرفه و مسائل مورد عالقه با یکدیگر گفت وگو کنند

ات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در مراسم ویژه روز یکی از مهمترین برنامه های این سفر شرکت اعضای هی

 .فرصت های تجاری ایران است که در روز سه شنبه برگزار می شود

پنج نفر از بازرگانان، تجار و کارشناسان این سازمان قرار است در جریان این سفر در نشستی برنامه ها و فرصت های همکاری در 

 .مروهای برق، مواد غذایی، قطعات خودرو، امور پزشکی و بهداشتی و الکترونیک را به اطالع تجار تایوانی برسانندبازار ایران در قل

رئیس شورای توسعه روابط تجاری خارجی تایوان که یک سازمان نیمه رسمی محسوب می شود، در « پیتر خوانگ»و  «خوانساری»

 .دداشت تفاهم تقویت و تعمیق همکاری های دو سازمان را امضا خواهند کردحاشیه این رویدادها مهم بازرگانی و اقتصادی یا

نفر از خریداران  02نفر از بازرگانان تایوانی در روز فرصت های تجاری ایران محصوالت و تولیدات خود را به  202انتظار می رود که 

 .ایرانی حاضر در مراسم ارائه کنند

جی تایوان همچنین از عالقمندی تجار ایرانی به دادن سفارش های خرید در بخش تارنمای شورای توسعه روابط تجاری خار

 .ارتباطات، مخابرات، اطالع رسانی، قطعات خودرو و ماشین آالت به طرف های تایوانی خبر داده است

در ایران است که سال  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران یک سازمان بسیار مهم و با نفوذ مدنی: گزارش می افزاید

 .هزار عضو دارد 10میالدی تشکیل شد و  1000

تارنمای فوکس تایوان نیز در گزارشی آورده است که ایران یکی از کشورهای بسیار مهم و دارای منابع غنی انرژی از جمله نفت و 

 .گاز و از پیشروهای عرضه کنندگان این فرآورده ها در دنیا محسوب می شود

ط تجاری خارجی تایوان اعالم کرده است که پس از برجام و لغو تحریم ها ایران به یکی از محبوب ترین و مورد توجه شورای رواب

 .ترین بازارهای جهان تبدیل شده است
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 برنامه و سیاست ها

 ایرنا ۵9/۵۰/۵۰۴0 :تاریخ خبر

 ضرورت تسریع در اجرای آیین نامه رفع تداخل زمین های ملی، دولتی و مستثنیات کشاورزان 

رئیس سازمان امور اراضی کشور بر لزوم تسریع در روند اجرای دقیق آیین نامه رفع تداخل زمین های ملی، دولتی و  -ایرنا -تهران

  .امر زمینه ساز حل یکی از مشکالت مهم و قدیمی کشاورزان می شود این: مستثنیات تاکید کرد و گفت

قانون رفع موانع تولید رقابت  00به گزارش تارنمای وزارت جهاد کشاورزی، علیرضا اورنگی در نشست بررسی چگونگی اجرای ماده 

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای  00پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با اشاره به ابالغ شیوه نامه و اجرای آیین نامه ماده 

وزیر جهاد کشاورزی بر هماهنگی بیشتر دست اندرکاران و تسریع در اجرای این  :نظام مالی کشور توسط وزیر جهاد کشاورزی افزود

در بحث آموزش : این مسئول بر ضرورت آموزش دست اندرکاران اجرایی این آیین نامه تاکید کرد و گفت.آیین نامه تاکید دارد

بزودی سازوکاری را مشخص می کنیم تا کارشناسان امور اراضی و منابع طبیعی استان ها به صورت متمرکز و مشترک آموزش 

 .های الزم را سپری کرده و سپس در استان ها به آموزش دیگر کارشناسان و انتقال تجربیات به آنان بپردازند

در تهیه نقشه های کاداستر اراضی کشاورزی، موضوع رفع تداخالت و پهنه های مورد اختالف اورنگی با بیان اینکه اولویت سازمان 

باید در زمینه حل مشکالت مردم به آن دسته از پالک هایی اولویت داد که در کمیسیون ماده واحده طرح شده : است، اضافه کرد

اری جلسه مشترک ملی در این زمینه با حضور وزیر جهاد برنامه ریزی های الزم برای برگز: رئیس سازمان امور اراضی گفت.اند

 .کشاورزی در نیمه دوم آذرماه صورت گرفته است

 تهیه نقشه های تجمیعی اراضی کشور مانع از تضییع حق مردم  **

اجرای قوانین خداکرم جاللی رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، نیز با تاکید بر اجرای مقررات رفع تداخل ناشی از 

باید با مدیریت صحیح در مسیری پیش برویم که بتوانیم هر چه زود تر نقشه های تجمیعی اراضی را تهیه کنیم تا : موازی گفت

 .حقی از مردم در این زمینه پایمال نشود و این کار وظیفه شرعی و قانونی ماست

ضی کشور و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور درباره به گزارش ایرنا، نشست مشترک رییسان و مدیران سازمان امور ارا

قانون رفع موانع تولید  00موضوع ماده )چگونگی اجرای آیین نامه اجرایی رفع تداخل اراضی ملی، دولتی و مستثنیات کشاورزان 

اد کشاورزی، مدیران امور اراضی و با حضور مشاوران وزیر و تنی چند از رییسان سازمان جه( رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

 .مدیران کل منابع طبیعی استان های کشور، سه شنبه در سازمان امور اراضی کشور برگزار شد
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 برنامه و سیاست ها
 فودپرس ۵۰۴0مهر ماه  2جمعه 

 معامالت سلف شکر در بورس باید فوری شود/ اعتراض رسمی به شرکت بازرگانی دولتی

در : معاون سازمان حمایت با اشاره به اینکه عمده شکر عرضه شده در بورس به صورت سلف انجام شده است گفت <مواد غذایی

حتی اگر از قبل به صورت سلف فروش رفته مصوب شد تا معامالت صورت گرفته در بورس  (3/6/90مورخ )کارگروه تنطیم بازار 

سید داود موسوی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، خرید و .باشد، در اسرع وقت به فروش فوری تبدیل شود

هایی که  از جمله چالش: فروش شکر در بورس آن هم به صورت سلف را یکی از دالیل افزایش قیمت شکر دانست و اظهار کرد

 .عرضه آن در بورس کاال است جب افزایش قیمت شکر در بازار مصرف شده مو

 . سازمان حمایت موافق این امر نیست، زیرا کاالیی که قیمت مصوب دارد، نباید در بورس عرضه شود: وی افزود

در : دگان ادامه دادکنندگان و تولیدکنن های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت مصرف معاون نظارت بر کاالهای مصرفی و شبکه

 .کند بورس کاال به دلیل فضای رقابتی، قیمت شکر افزایش پیدا می

در بورس به دالیل مختلفی از جمله عدم آشنایی خریداران در مصارف خانوار و نبود اسناد و مدارک مورد نیاز : وی تصریح کرد

... ای تولیدی به دلیل شرایط رکودی در کشور وبورس و یا عدم امکان تامین نقدینگی مورد نیاز برای خرید توسط واحده

 .شوند با مشکل مواجه می خریداران  

این موضوع در کارگروه تنطیم : موسوی با بیان اینکه عمده عرضه صورت گرفته در بورس کاال نیز به صورت سلف بوده است گفت

وسط شرکت بازرگانی دولتی ایران و بورس کاال مطرح و براساس مصوبات جلسه مقرر شد، پیگیری الزم ت( 3/6/90مورخ )بازار 

صورت گرفته تا عالوه بر رعایت نرخ مصوب و عرضه فوری شکر در بورس، معامالت صورت گرفته قبل که به صورت سلف بوده نیز 

   . در اسرع وقت به فروش فوری تبدیل شده و شکر سریعاً به خریداران تحویل شود

خبرگزاری تسنیم، عرضه شکر به صورت سلف در بورس کاالی ایران به معنی آن است که شکر در به گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .بورس عرضه شده اما زمان تحویل به آینده موکول شود

در واکنش به این امر عالوه بر اخطار و برخورد ستاد تنظیم بازار، مدیر عامل بورس کاالیی ایران نیز به این عمل شرکت بازرگانی 

 .ایران اعتراض کرده بوددولتی 
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 برنج
 فارس - ۴۰/۵۰/۵۹ : اریخت

 هزار میلیارد تومان بابت گندم بدهکاریم 9/اگر کسی از مرداد به بعد برنج وارد کرده، با او برخورد می کنیم

اگر : معاون اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی در مورد واردات برنج پس از تاریخ ممنوعیت واردات و فصل برداشت برنج ایرانی گفت 

  .کسی سندی دارد که از ابتدای مرداد برنج وارد کشور شده آن را به ما نشان دهد تا برخورد کنیم

، عبدالمهدی بخشنده پیش از ظهر امروز در حاشیه دیدار وزیر جهاد کشاورزی با خبرگزاری فارسگار کشاورزی به گزارش خبرن

درصدی قیمت برنج ایرانی نسبت به مدت  02وزیر کشاورزی چین در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤال فارس مبنی بر افزایش 

های  قیمت ارقام پرمحصول برنج چندان افزایش پیدا نکرده و قیمت برنج: که بانک مرکزی آن را اعالم کرده، گفت مشابه سال قبل

 .درصد رشد داشته است 2وارداتی نسبت به سال گذشته کمتر از 

درصد افزایش 12کارگر های سربار تولید داخل مطابق با نرخ تورم است که نرخ دستمزد  قطعا هزینه: وی در توضیح بیشتر ادامه داد

 .شود ها به قیمت نهایی محصول اضافه می و کشاورز مجبور است کود، سم و حمل و نقل را با افزایش بپردازد که این هزینه

اگر کسی سندی دارد که از  :بخشنده در مورد واردات برنج پس از تاریخ ممنوعیت واردات و فصل برداشت برنج ایرانی هم گفت

 .نج وارد کشور شده آن را به ما نشان دهد تا برخورد کنیمابتدای مرداد بر

ای یک هفته پس از زمان  کند محموله به گفته معاون حجتی حتی شرکت بازرگانی دولتی که ذخایر استراتژیک کشور را تامین می

برای همه یکسان اجرا شود و ممنوعیت واردات به گمرک رساند و علیرغم درخواست مدیر این شرکت وزیر دستور داد تا مُر قانون 

معاون اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی در مورد آخرین وضعیت پرداخت مطالبات .از ورود این محموله برنج هم جلوگیری شد

هزار تن آن را به صورت  000میلیون و  11میلیون تن رسیده که  10میزان تولید گندم در سال جاری به حدود : کشاورزان گفت

میلیارد  022و  10حدود : وی اضافه کرد.ایم و این خرید هنوز در برخی مناطق ادامه دارد رزان خریداری کردهتضمینی از کشاو

میلیارد تومان از مبلغ آن را  022هزار و  12میلیون تن گندمی است که به صورت تضمینی خریداری شده و  11.0تومان بهای 

 .بدهکاریم هزار میلیارد تومان 0ایم و نزدیک به  پرداخت کرده

هزار میلیارد تومان از طریق فروش اوراق مشارکت به  3وی با اشاره به اینکه در هفته گذشته با کمک دولت و وزارت اقتصاد حدود 

هزار میلیارد تومان اوراق بزرگترین معامله در بورس کاالی ایران بود و  3صدور  :کشاورزان پرداخت شده، خاطرنشان کرد

 .غدیر به حساب کشاورزان واریز شد پول گندم قبل از عید

شان را تحویل داده بودند،  بخشنده در مورد نحوه پرداخت به کشاورزان اینگونه توضیح داد که کشاورزانی که تا آخر تیر ماه گندم

بات خود را درصد مطال 60اند  تیر گندم خود را تحویل داده 10اند و آنهایی که از ابتدای تیر تا  شان را گرفته صد در صد طلب

 .اند شان را دریافت نموده درصد طلب 00اند و مابقی حداقل  دریافت کرده

وی اظهار امیدواری کرد، تا از طریق مذاکره با سازمان برنامه و بودجه در اسرع وقت مابقی مطالبات کشاورزان تامین و پرداخت 

های گرمسیر با تاخیر یکی دو  این کشت در استان: گفت های سردسیر بخشنده با اشاره به آغاز فصل کشت پائیزه در استان.شود

آالت به اندازه  شود که امیدواریم تا آن موقع بتوانیم مایحتاج کشاورزان را تامین کنیم، چرا که بذر، کود، سم و ماشین ماهه آغاز می

تضمینی محصوالت راهبردی هم  معاون وزیر جهاد کشاورزی در مورد تعیین قیمت خرید.کافی برای کشت پائیزه تامین شده است

http://www.farsnews.com/
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ا از حدود یک و نیم تا باید همواره تا پایان شهریور و اوایل مهر قیمت خرید محصوالت زراعی و باغی تعیین شود و م: اظهار داشت

 .ها هنوز نهایی و ابالغ نشده است ایم، اما این قیمت دو ماه پیش پیشنهاد خود را به دبیرخانه شورای اقتصاد فرستاده

با توجه به تولید زیاد گندم در کشور نیازی به : شنده در مورد ارائه پیشنهاداتی در مورد واردات گندم در ستاد تنظیم بازار گفتبخ

مضاف بر آنکه اکنون . ایم میلیون تن گندم در قالب آرد، مشتقات و گندم دوروم را داده 3واردات نداریم و حتی پیشنهاد صادرات 

شود که قطعا واردات آن برای وارد  تومان به کارخانجات داده می 922ه و ماکارونی طبق مصوبه دولت کیلویی آرد آماده برای نشاست

توانند برای تولید به شرط صادرات به طور موقت گندم وارد کشور کنند  وی با بیان اینکه افراد می.کننده مقرون به صرفه نیست

 .میزان کاالی ساخته شده معادلش ساخته شود و کاال در کشور رسوب نکند این موضوع به شرطی است که به همان: تصریح کرد

های گرمسیری  مطابق قانون فعلی به جز میوه: معاون وزیر جهاد کشاورزی در مورد واردات میوه قاچاق به کشور هم خاطرنشان کرد

ای  نوع بوده و هیچ مجوزی نخواهیم داد واگر میوهها مم مانند موز و انبه که ورودشان با پرداخت تعرفه آزاد است واردات سایر میوه

وزارت جهاد مسئول مبارزه با : بخشنده در مورد برخورد با توزیع میوه قاچاق در بازار گفت.به جز این موارد وارد شود، قاچاق است

شود، حضور  ارز تشکیل میقاچاق نیست و سازمان متولی خاص خود را دارد و ما در شورایی که در ستاد مبارزه با قاچاق کاال و 

ها هستیم که  های همراه این میوه میوه بیشتر نگران ورود آفاقت و بیماری  کنیم، اما عالوه بر واردات داریم و مسائل را پیگیری می

 .کند مراحل قرنطینه را طی نمی
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 برنج
 فارس - ۴۰/۵۰/۵۰ : تاریخ

 سر از قزاقستان درآورد« طارم ایرانی»برنج 

هکتار از اراضی کشاورزی خود را به کشت برنج  2قزاقستان در اقدامی  «قیزیل آردا»در استان « آکتوبه»شرکت کشت و صنعت  

در استان « آکتوبه»، شرکت کشت و صنعت دوشنبه در خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار  .اختصاص داده استطارم ایرانی 

هکتار از اراضی کشاورزی خود را به کشت برنج طارم ایرانی اختصاص  2قزاقستان در سال جاری به طور آزمایشی « قیزیل آردا»

 .داده است

 2ها  هر سال ایرانی: مدیر عامل شرکت مذکور، طرفداران این نوع برنج در ایران را باال عنوان کرد و گفت« نورالن ایزدیبایف»

 .کنند هزار تن دیگر را از کشورهای همسایه خریداری می 922کنند، اما باز هم  میلیون تن این نوع برنج را کشت و جمع آوری می

با کاشت این نوع برنج در قزاقستان و سپس : دالر است، گفت 3.06کیلوگرم برنج طارم در ایران  وی با بیان این که قیمت یک

 .توان سود بسیار باالی را به دست آورد انتقال آن به جمهوری اسالمی می

تا  33کارند و ساالنه  ا میها جوانه برنج ر ایرانی: ازیدیبایف که در راس هیئتی در ماه فوریه سال جاری از ایران بازدید کرده ادامه داد

کارند که برداشت به  کنند اما کشاورزان ما برنج را توسط ماشین آالت و دیگر نوع تجهیزات می خروار از یک هکتار برداشت می 30

این کشور با « قیزیل آردا»های قزاق بعد از مالقات و هماهنگی ریاست استان  همکاری شرکت.شود مراتب کمتری نصیب آنها می

 .ایندگان ذیربط جمهوری اسالمی ایران صورت گرفته استنم
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 برنج
 فارس - ۴۰/۵۰/۵۰ : تاریخ

محصول /کشمش سال گذشته هنوز در انبارها مانده/ قیمت برنجبرنج وارداتی مالک دولت برای تعیین 

 کشاورزی آهن نیست که قابل نگهداری طوالنی مدت باشد

قیمت برنج خارجی در مقایسه با سال گذشته افزایشی ندارد و : وزیر جهاد کشاورزی در مورد افزایش قیمت برنج در بازار گفت 

  .چون ذخایر استراتژیک را از برنج خارجی تامین کنیم، این کار تاثیری بر افزایش قیمت محصول داخلی ندارد

، محمود حجتی در حاشیه دیدار با وزیر کشاورزی نروژ در جمع خبرنگاران به خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .های کشاورزی و واردات گندم پاسخ داد تنظیم بازار گوشت، مرغ، نهاده سواالتی در مورد علت گرانی برنج، وضعیت شکر،

هزار  022ای به هر میزانی که خواست برنج وارد کرد که  امسال هر واردکنندهماه ابتدایی  0در : حجتی در مورد واردات برنج گفت

هزار تن است، اما از مرداد ماه  022تا  322تن برنج خارجی در این مدت به کشور وارد شد، در حالی که کل نیاز ما به برنج وارداتی 

 .با توجه به شروع فصل برداشت برنج داخلی واردات برنج متوقف شد

بینی  در فصل برداشت پیش رو پیش: جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه وضعیت تولید برنج داخلی مناسب بوده، تصریح کردوزیر 

دنبال   هزار هکتار کشت دوم عالوه بر برنج راتون خواهیم داشت و به 02درصد افزایش تولید داشته باشیم، چرا که  0کنیم که  می

  .توسعه کشت دوم برنج در کشور هستیم

قیمت برنج خارجی در مقایسه با سال قبل : وی در پاسخ به اینکه با وجود وفور برنج در بازار چرا قیمت آن افزایش یافته گفت

دهد و  چرا که دولت تنظیم ذخایر خود را براساس برنج خارجی انجام می. افزایشی نداشته و مالک ما هم همان برنج خارجی است

 .اند درصدی برنج و برخی افزایش به همین میزان را داشته 0تا  0کاهش قیمت  ها ارزیابی حتی برخی دستگاه

افزایش قیمت یا کاهش قیمت : حجتی همچنین در مورد تغییر قیمت مرغ در بازار و کاهش آن طی روز گذشته اظهار داشت

م در زمانی که مرغ خود را آمده عرضه به هزار مرغدار در کشور داریم که هر کدا 22کند، چرا که  همواره برای ما اضطراب ایجاد می

 .شود کنند این شرایط سبب بر هم خوردن بازار می بازار می

باید پرسید، آیا به : وی همچنین یکی دیگر از مشکالت تنظیم بازار را سلیقه مردم در مصرف تازه گوشت و مرغ دانست و افزود

تازه تولید کنیم، چرا که یک روز ممکن است، دو عدد مرغ کمتر یا بیشتر  توانیم مرغ همان میزان که مردم نیاز دارند در لحظه می

 .توانیم بازار را متعادل کنیم در صورتی که با مرغ منجمد می. تولید شود

وزیر جهاد کشاورزی درمورد گرانی گوشت گوسفند در بازار هم اینگونه توضیح داد که ساالنه یک میلیون راس دام زنده صادر یا 

هزار راس دام صادر شده است که این مساله ممکن است در تنظیم بازار تاثیر بگذارد اما از  022شود و امسال نیز تاکنون  یقاچاق م

 .کنند، باید به سراغ آنها رفت فروشی می ها گران توانیم بازار صادراتی خود را از دست دهیم و اگر قصابی طرفی نمی

خ به اینکه برای افزایش قیمت شکر در بازار چه تمهیداتی در نظر گرفته خاطرنشان حجتی در بخش دیگری از سخنان خود در پاس

در مرداد ماه افزایش قیمت شکر داشتیم که این مساله ناشی از تاخیر در واردات شکر بود، اما اکنون مشکل حل شده و در : کرد

 .با نظارت مسئوالن این رویه اصالح شود فروشی هم امیدواریم رود و در بخش خرده فروشی به نرخ مصوب فروش می عمده

اجازه واردات به کسانی که دنبال منافع شخصی هستند، : رغم تولید بیش از مصرف در کشور هم گفت وی درمورد واردات گندم علی

ورس کاال هزار تن جو روی تابلوی ب 122دهیم، چرا که اکنون با مازاد تولید گندم در مازاد مصرف روبرو هستیم و همچنین  نمی

توجهی به صادرات محصوالت  رویه محصوالت کشاورزی و بی حجتی با انتقاد از عملکرد برخی تجار نسبت به واردات بی.مانده است
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دهم که مجانی و بدون در اختیار گذاشتن سایر کشورها محصوالت خارجی به ایران صادر شود،   من دیگر اجازه نمی: کشورمان گفت

 .ها قرار دهیم ک سرمایه است و باید به ازای دریافت چیزی آن را در اختیار خارجیچرا که بازار ایران ی

وی از بازرگانان خواست تا در صورت تمایل به واردات موز به ازای آن سیب ایرانی صادر کنند چرا که ما باید مالحظات تولید و 

 .منافع ملی را هم در نظر بگیریم

وقتی کاالیی با : کنند تصریح کرد ینکه در بازارهای دنیا گاهی جایی برای کاالی ایرانی باز نمیانتقاد از ا  وزیر جهاد کشاورزی با

گویند چه کاری باید انجام دهیم تا محصوالت خود را  گیرند و می رود تجار جلوی من را می صفر از کشوری به کشور دیگر می  تعرفه

خواهد به بازار او ورود  ای با کشورهای عضو خود دارند اما وقتی ایران می پارچهبه عنوان نمونه اتحادیه اروپا برخورد یک. صادر کنیم

هنوز کشمش تولید شده سال گذشته : حجتی درمورد وضعیت بازار کشمش گفت.کند، حتی برخوردی که با ترکیه دارد، با ما ندارد

ین شرایط کشاورزان در حال تبدیل انگورهای خود به ما از انبارها بیرون نیامده و پسته و خرما هم وضعیت این چنینی دارد و درا

های باالی گمرکی روسیه را یکی از موانع مهم  وی تعرفه.مان باشند کشمش هستند و افراد به جای واردات دنبال صادرات محصوالت

های  ایم، چرا که تعرفه مواجهاکنون برای صادرات لبنیات به روسیه با مشکل : برای ورود به بازار این کشور عنوان کرد و اظهار داشت

شود تا قیمت تمام شده ما باال برود تا حدی که اکنون داد، صنایع لبنی و دامداران درآمده و محصوالت روی  گمرکی سبب می

 .دستشان مانده است

محصوالت کشاورزی آهن نیست که به راحتی بتوانیم آن را ذخیره کنیم و با مشکل سررسید تاریخ  :حجتی گفت

 .ایم و نگهداری مواجه مصرف
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 برنج
 ایرنا ۵9/۵۰/۵۰۴0 :تاریخ خبر

 برنج را به رنج کاشتن در زمین های تفتیده 

شالیکاران فارس اگر زمانی دست هایشان را شادمانه بهم می زدند و جشن برداشت محصول می گرفتند اینک دست  -ایرنا -شیراز

  .هایشان از اندوه نبود آب برای کشت شلتوک، فروافکنده و سنگین است

زیرزمینی مردم و  نزدیک به یک دهه است که خشکسالی، گرانبهاترین گوهر نایاب زندگی را از سفره های روی زمین و سفره های

این کشاورزان برکنده، اما دل کندن از کشت برنج برای شالیکاران این استان سخت و گاهی ناممکن است و از این رو دل خاک را 

 .می کاوند و هربار پایین تر می روند تا به آب برسند اما بی آبی در ژرفای زمین رخ نامهربان خود را ژرف تر، نشان آنان می دهد

ر می داند گستره خشک و ترک خورده زمین برای کشت برنج فقط با غرق شدن درآب، معنای شالیزار و سیراب شدن می شالیکا

چهره آرزومند شالیکارهنگامی غرق در خرسندی می شود اگر زمین هایش در غرقاب، زیرکشت برنج باشد اما آرزو کجا و  .دهد

  .کجاتازیانه شکاف انداز خشکسالی بر زمین های تفتیده 

تنوره های دیوخشکسالی، سفارش های مشفقانه مسئوالن وگاه تهدیدهای اندکی سرزنش آلود برخی دست اندرکاران، هیچ کدام 

 .نتوانسته شالیکاران فارس را از کشت برنج بازدارد

پرآب نوش هستند و در این میانه برخی مسئوالن خواستار برخورد خشمگینانه برای بازداشتن شلتوک کاران از کاشت این گیاه 

 .برخی دیگر می گویند قانونی برای چنین ممنوعیت و محدودیتی نداریم

برنج کاران فارس، شغل جد اندر جد خود را برای کسب درآمد خوب و گذران زندگی همین روش می دانند که در پاسخ به آنان 

  .دبرخی مسئوالن پیشنهاد کشت پسته و زعفران به عنوان کشت جایگزین داده ان

پیشنهادی که به نظر می رسد در حد توصیه و حرف مانده زیرا برنامه های عمده ای که نشانگر عملی شدن آن باشد در اختیار 

  .رسانه ها و افکار عمومی گذاشته نشده است

بود، اینک با یک استان فارس اگردردهه های گذشته ازنظرکشت انواع محصوالت به ویژه برنج از جایگاه ممتازی درکشور برخوردار 

دهه خشکسالی دنباله دار در ستیز است و تکاپوی بی برنامه برخی کشاورزان برای یافتن آب، به منابع آبی این استان خسارت 

  .متر رسیده است322متر به باالی 32فراوانی وارد کرده به گونه ای که عمق حفر چاه در برخی از مناطق فارس از 

آباد، کوار، ممسنی، رستم، سپیدان، شیراز، استهبان، جهرم، کازرون و پاسارگاد از مناطق تولیدکننده شهرستان های مرودشت، فیروز

  .برنج در استان فارس بوده اند

ارقام برنج بومی شامل عنبربو، چمپا، قصردشتی، لنجان، زرده، گرده و ارقام اصالح شده مانند فجر، حسنی و گوهر در این استان 

  .ودکشت می شده و می ش

در سال های گذشته، کشاورزان مناطق خرامه و کُربال در این استان برنج می کاشتند که با توجه به کمبود منابع آبی و خشکسالی، 

 .کاشت برنج در این مناطق متوقف شده است

کاستن و حتی  توصیه های سازمان های دست اندرکار آب و کشاورزی استان فارس به شالیکاران این استان 90از ابتدای سال 

هزار هکتار تا  29حدود  90 – 90توقف کشت برنج بوده است به گونه ای که سطح زیرکشت برنج در استان فارس در سال زراعی 

  .بود 90 -93هزار هکتار و همانند سال زراعی قبل از آن یعنی  32

 29در این استان حدود  93 – 90ال زراعی آنگونه که سازمان جهاد کشاورزی استان فارس اعالم کرده سطح زیرکشت برنج در س
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  .درصد کاهش داشت 10هزار هکتار بود که نسبت به سال زراعی قبل از آن 

 شالیکاری در باالدست، نابودی روستاها در پایین دشت**

د نگرانی اعالم ش 90هشدار یک پژوهشگر و عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس که بیست و یکم تیر 

در مورد منابع آبی فارس را به حد اعال رساند زیرا او سخن از احتمال نابودی برخی روستاهای فارس به دلیل شالیکاری برزبان 

متاسفانه به رغم همه هشدارها و تذکراتی که امسال درزمینه ممنوعیت شالی کاری و : مجید صوفی در این هشدار گفت.آورد

شکسالی داده شد باز هم شاهد کشت بی رویه برنج و شالی در اراضی باال دست سد درودزن شهرستان کنترل آن به لحاظ شرایط خ

مرودشت در محدوده رودخانه کُر و کشتزارهای مناطق کامفیروز این شهرستان هستیم که شالیکاری در این مناطق ، نابودی 

 . روستاها را درمناطق پایین دست این رودخانه به همراه خواهد داشت

باال دست سد درودزن و مناطقی از شهرستان مرودشت ، بخش کامفیروز این شهرستان و دشت های باال دست به برنجکاری و 

شلتوک کاری اختصاص یافته که به گفته این پژوهشگر، به همین دلیل آبی برای جاری شدن در مسیر رودخانه و رسیدن به 

 .نمی مانددریاچه های بختگان و طشک در پایین دست باقی 

حوضه آبریز دریاچه های بختگان و طشک شامل مناطق شمالی سرشاخه های رودخانه کر و سیوند ، مارگون ، مناطقی از بیضا و 

میلیارد متر مکعب ( 3.2)دشت های بکان اقلید و سرپنیران پاسارگاد و شهرستان ارسنجان است که ساالنه بیش از هفت و دودهم 

 .اما قسمت عمده ای از این ریزش ها در پشت سدها ذخیره می شودآب و ریزش های جوی دارد 

بنا به بازدیدهای میدانی خبرنگاران، خشک شدن رودخانه های منتهی به این دو دریاچه موجب شده است که تاالب کمجان 

مکزار تبدیل شده اند شهرستان خرامه در این مسیر کامال خشک شود و اینک دریاچه های بختگان و طشک به کویری شوره زار و ن

و روستاهای اطراف همگی با مشکل بی آبی مواجه هستند و جبهه آب شور به سمت مناطق شرق و جنوب شرق فارس حرکت 

شالی کاری بی رویه درباالدست دریاچه سد درودزن و در مناطق کامفیروز مرودشت باعث شده :صوفی همچنین گفت . کرده است

گیر یابد و تامین آب آشامیدنی مردم شیراز و مرودشت هم در سال های آتی با نگرانی و که ذخیره سد درودزن کاهش چشم

سال گذشته شدیدترین دوره خشکسالی  9به گفته این پژوهشگر و زیست بوم شناس دانشگاه،استان فارس در  .دشواری همراه باشد

ذاشته ، افزایش تولید گازهای گلخانه ای و افزایش دما را داشته است و خشکسالی اثرات تغییر اقلیم دراین استان از خود برجا گ

میلمتری نزوالت جوی هستیم ، ساالنه  02تا کنون هر سال شاهد کاهش  06شرایط خشکسالی را تشدید کرده است ، از سال 

بین یک تا  میلیارد متر مکعب از آب های سطحی فارس کاهش می یابد ، دما در مناطق مختلف این استان( 3.1)هفت و یک دهم 

دراین شرایط کشت برنج و : نتیجه ای که این زیست بوم شناس دانشگاه می گیرد این است .پنج درجه در حال افزایش است

شالیکاری در اراضی باال دست سد درود زن منطقی و عاقالنه نیست، جای این پرسش وجود دارد که چرا مدیریت استان فارس 

 چرا با کسانی که هشدارها را جدی نگرفته اند برخورد قانونی نشده است؟  برخورد جدی با این پدیده نکرده و

مروری بر وضعیت دریاجه هایی مانند کافتر، ارژن و پریشان : اما حمیدرضا دهقانی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای فارس می گوید

جود ندارد و در عین حال این دریاچه ها خشک که بهره برداری از منابع آبی در باالدست و پایین دست آنها به شکل قابل توجهی و

شده اند نشان می دهد که برداشت های بی رویه آب برای کشاورزی تنها دلیل وضعیت کنونی نیست وعواملی مانند پایین رفتن 

  .سطح سفره های آب زیرزمینی و گرم شدن دو درجه ای دمای کشور در خشک شدن دریاچه ها موثر بوده است

 با شالیزارهای کامفیروزخداحافظی  **

خوشایند نیست اما مسئوالن و محققان می گویند برنج زارهای کامفیروز شهرستان مرودشت تا سه سال دیگر مانند برنج زارهای 
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همان برنجی که برای تولید یک .کُربال خرامه نابود خواهد شد و آبی برای کشاورزی و حتی شرب در این مناطق باقی نخواهد ماند

 .م آن باید چهار متر مکعب آب مصرف شودکیلوگر

برخی کشاورزان برنجکار شمال فارس، مسیر رودخانه کُر  90دل کندن از کشت برنج چنان سخت است که بیست و یکم شهریور 

جمله در این استان را برای هدایت به سمت شالیزارهای خود،تغییر دادند که این کار موجب شد تعدادی از آبزیان این رودخانه از 

در : سیاوش محمدی سرپرست معاونت فنی اداره کل حفاظت محیط زیست فارس اعالم کرد.الک پشت و ماهی تلف شوند

چندمین بار است که برخی کشاورزان با تغییر مسیر آب رودخانه کُر به حوزه محیط زیست خسارت وارد کرده ( 1390)سالجاری

کوه های پاالنگردی در شهرستان اقلید سرچشمه می گیرد و پس از پیوستن آب  رود کُر بزرگترین رودخانه فارس است که از .اند

تعدادی از چشمه های این شهرستان با آن، با نام دزکُرد که نام روستایی در منطقه سرحدات چهاردانگه اقلید است از ناحیه تنگ 

این رود در نهایت به دریاچه . کُر تغییر یافته است بُراق وارد شهرستان مرودشت می شود که نام دزدکُر یا دژکُر با گذشت زمان به

 .بختگان در شرق فارس می ریزد

 مدیریت منابع آب پیش و پس از مزرعه **

مدیریت منابع آب پیش از اینکه این مایه حیات به مزرعه برسد، با شرکت آب منطقه ای استان فارس است و از زمانی که آب به 

  .ر نظر سازمان جهاد کشاورزی استان صورت می گیردمزرعه می رسد، چنین مدیریتی زی

هزار  20سازمان جهاد کشاورزی فارس اعالم کرد که کارشناسان این سازمان موفق شده اند میزان مصرف آب در مزرعه برنج را از 

در مزارع برنج عمل هزار مترمکعب کاهش دهند که از این منظر، به وظیفه خود در مدیریت منابع آبی  13مترمکعب در هکتار به 

به گفته مسئوالن سازمان جهاد کشاورزی فارس در قوانین و مقررات جاری کشور، هیچ قانونی وجود ندارد که اجازه  .کرده اند

جلوگیری از کاشت هر نوع کشت مانند برنج را به وزارت جهاد کشاورزی داده باشد یعنی در قوانین جاری کشور، امکان برخورد 

یی که خارج از توصیه کارشناسان و الگوی کشت پیشنهادی به کشاورزان صورت می گیرد، پیش بینی نشده قهری با کشت ها

گاهی برخی کشاورزان فارس بدون توجه به توصیه های کارشناسان کشاورزی و مسئوالن آب منطقه ای این استان اقدام به  .است

  .در دست نیستکشت برنج در این مناطق می کنند که آماری از این نوع کشت 

 آب سدها برای کاشت نیست  **

میلیون متر مکعب آب از سد درود زن برای کشت شلتوک و  32تا  32بنا به اعالم سازمان آب منطقه ای فارس هر سال بین 

ها  هزار هکتار شلتوک را دارد در حالی که شاهد کاشت ده 2محصوالت کشاورزی رها سازی می شد که این مقدار آب کفاف تولید 

 .هزار هکتار شلتوک در اراضی کامفیروز مرودشت و دشت های اطراف هستیم

چاه مجاز و غیر مجاز در منطقه صدمات جبران  022این نگرانی وجود دارد که برای آبیاری این حجم شلتوک کاری و استفاده از 

حجم آب باقی مانده : استان فارس اعالم کرد معاون حفاظت و بهره برداری آب منطقه ای .ناپذیر به آبهای زیر زمینی وارد آید 

پشت سدهای درودزن و مالصدرا به قدری نیست که بتوان برای مصارف کشاورزی استفاده کرد و از آن تنها برای تامین آب 

از  آشامیدنی استفاده خواهد شد و این موضوع را اواخر سال گذشته اطالع رسانی و اعالم کردیم که امکان تامین آب کشاورزی

با توجه به بارندگی هایی که پارسال در استان شاهد بودیم، طی : حسین صالح جهرمی بیان کرد .طریق این سدها وجود ندارد

میلیون متر مکعب آب از حجم ذخیره سد درودزن برای مصرف کشاورزی  122جلسه ای که سال قبل برگزار شد، مقرر گردید که 

  .دیگر آبی رهاسازی نخواهد شد 90ه با انجام این کار در سال رهاسازی شود و همان زمان اعالم شد ک

میلیون متر مکعب کمتر باشد و اگر این اتفاق بیافتد، کیفیت  332حجم استاندارد ذخیره آب پشت سد درودزن نباید از : وی گفت
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  .کاهش خواهد یافتدرصد آب آشامیدنی شیراز را تامین می کند  02درصد آب آشامیدنی مرودشت و  32آب این سد که 

میلیون متر مکعب آب سد درودزن به واسطه پیش بینی بارندگی های فصل بهار بود  122تصمیم به رهاسازی : صالح جهرمی افزود

  .میلیون متر مکعب به منطقه بحران رسیده است 301که این امر محقق نشد و می توان گفت که وضعیت ذخیره آب این سد با

حجم استاندارد ذخیره آب : میلیون متر مکعب برآورد کرد و ادامه داد 02ه در پشت سد مالصدرا را نیز وی، حجم آب ذخیره شد

  .میلیون متر مکعب آب وجود دارد 10میلیون متر مکعب است که به این ترتیب امکان رها سازی تنها  60این سد نیز 

  .کر ساخته شده است کیلومتری شمال غرب مرودشت و بر روی رود 02سد مخزنی درودزن در 

  .سد مال صدرا در بخش سده شهرستان اقلید و بر روی سر شاخه های رود کر احداث شده است

 واردات برنج، به معنای واردات آب است **

اساسا در دنیا مناطقی به کشت برنج می پردازند که بارندگی بیش از دو هزار میلی متر در :شرکت آب منطقه ای فارس معتقد است

ل دارند یا زمین های باتالقی دارند و دنیا به این واقعیت پی برده است که واردات برنج به معنای واردات میلیاردها مترمکعب آب سا

است همچنانکه کشورهای حوزه خلیج فارس با هزینه حداقلی محصوالتی مانند هندوانه و صیفی را از کشور ما خریداری می کنند 

  .خود می کنند و در واقع آب را وارد کشور

حمیدرضا دهقانی مدیرعامل آب منطقه ای فارس رعایت الگوی کشت را زمینه ساز رونق مستمر اقتصاد کشاورزی و ایجاد ارزش 

به عنوان نمونه، کاشت زعفران در مناطقی از کوار فارس با حداقل منابع آبی به ایجاد بیشترین : افزوده در این حوزه دانست و گفت

با توجه به ابالغ دستورالعمل وزارت جهاد : سازمان جهاد کشاورزی استان فارس اعالم کرده است .نجر شده استارزش افزوده م

کشاورزی مبنی بر محدود شدن کاشت برنج در استان های دچار مشکل خشکسالی و کم آبی، به کشاورزان استان فارس توصیه می 

  .گندم، جو و درختان پسته روی آورند کنیم که به کاشت محصوالت با نیاز کمتر به آب مانند

عالوه بر محدودیت منابع آبی پشت سدهای استان فارس برای کاشت برنج، کشت این محصول با بهره گیری از آب چاه کشاورزی 

 صورت می گیرد که مسئوالن مربوط می گویند توجیه اقتصادی ندارد و در هیچ جای دنیا کاشت برنج با بهره گیری از آب چاه و

با توجه به این که برنج از محصوالت غذایی : اعالم کرد 90فروردین  10سازمان جهادکشاورزی فارس  .موتور برق صورت نمی گیرد

با نیاز آبی زیاد است، سازمان جهاد کشاورزی فارس در برنامه الگوی کشت خود هیچ جایگاهی برای کشت این محصول با استفاده 

در نظر نگرفته است که تحقق این امر به آگاهی، همدلی و همراهی  90ای آب کشاورزی در سال از منابع آب زیرزمینی و چاه ه

مالحظات و مدارا با کشاورزان و توصیه هایی مبنی بر چشم پوشی، از مواردی است که موضوع  .مردم و مسئوالن استانی نیاز دارد

  .داده استجلوگیری از کشت برنج و برداشت بی رویه آب را تحت الشعاع قرار

هرگاه برای :مهندس محمدرضا خاندشتی مدیر دفتر حفاظت و مهندسی رودخانه ها و سواحل آب منطقه ای فارس می گوید

پُرکردن یک چاه غیر مجاز یا جمع کردن ادوات غیر مجاز حفر چاه و موتور پمپ های غیر مجاز برداشت آب از رودخانه اقدامی می 

 .هم می دهد تا اقدامات ناکام بماندکنیم، دهها مولفه دست به دست 

به رغم آنکه ماموران ما به صورت شبانه روزی در مسیر رودخانه کُر و در حریم سدهای یاد شده گشت زنی دارند اما بهره : او گفت

آب برداشت می برداران غیر مجاز با سوء استفاده از خالء موجود و با استفاده از پمپ های متحرک و سیار از سدها و رودخانه های 

کنند تا محصول شلتوک خود را به مرحله رویش برسانند، با سبز شدن شلتوک، قانون برای آب دادن یا آب ندادن به این کشتزارها 

تغییر و انعطاف پیدا می کند و همه تالش ها برای کنترل کشت بی رویه شلتوک به عنوان آب بَر ترین محصول کشاورزی در فارس 

 . مکیده و آب را به یغما برده است بی نتیجه می ماند که شیره زمین را
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است و حمایت های الزم را از ماموران  62از دیدگاه خاندشتی، قانون فعلی مقابله با بهره برداران غیر مجاز قدیمی و متعلق به دهه 

را گرفت، این قانون متعلق به برای برخورد قاطع نمی کند و با این قانون موجود نمی توان جلوی همه برداشت های غیر مجاز 

زمانی است که کشورمان به دنبال کاشت بیشتر و رسیدن به خودکفایی و تولید بیشتر محصول بود و استان فارس نیز به عنوان 

قطب تولید محصوالت کشاورزی در آن سالها، رسالت خود را در تولید بیشتر می دیده اما اکنون شرایط فارس تغییر کرده و اقلیم 

 .ن استان به سمت خشک شدن رفته استای

با قانون مروج کشت نمی توان جلو کشت بی رویه را گرفت و مسئوالن دستگاه قضایی نیز دراین میان تقصیری : وی ادامه داد

و ندارند ، دستگاه قضایی همه جانبه نگر است، آنها باید در کنار برخورد با برداشت های بی رویه آب ، مسایل معیشت و امنیت 

مصالح خانواده ها را هم در نظر بگیرند از این رو نمی توان با یک نسخه واحد با همه مظاهر برداشت بی رویه آب از دشت های 

 .فارس برخورد قانونی کرد

 فرهنگ سازی برای فروشنده و خریدار **

کلی برنج کامفیروزی نام گرفته  به نظر می رسد اشتیاق همیشگی و دیرینه مردم به مصرف برنج محلی استان فارس که به طور

  .است، شالیکاران این استان را به کشت پررنج برنج ترغیب کرده و می کند

 .ژرفای ابعاد خشکسالی هم نتوانسته شالیکاران را از کشت این محصول که آن را معیشت نسل اندر نسل خود می دانند، باز بدارد

کمی هم وجود ندارد، آنچه می تواند تا حدودی برای بازداشتن کشاورزان از کشت این حال که گویا قانون بازدارنده و با پشتوانه مح

  .فرآورده پرآب نوش، کارایی داشته باشد، فرهنگسازی برای شالیکاران از طریق معتمدان محلی و دهیاران است

ه می تواند معیشت کشاورزان را کشت جایگزین نیز که در مواردی با تشویق و حمایت سازمان جهاد کشاورزی فارس عملیاتی شد

 .ازعواقب حذف کشت برنج، مصون دارد

فرهنگسازی برای مصرف کنندگان برنج محلی فارس نیز باید در نظر گرفته شود تا اگر این افراد تمایلی به خرید برنج خارجی 

ی مقداری گران تر از برنج های محلی ندارند، الاقل برنج مناطق شمالی کشور را مصرف کنند هر چند از نظر قیمت، برنج های شمال

  .در قالب فرهنگساری برای مصرف کننده، او باید قدر گوهر نایاب آب را بیشتر از پول خود بداند.و خارجی باشد

/News/fa/ir.irna.www://http02206361/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.irna.ir/fa/News/82246361/


 
آبمرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و   

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

 

36 

 

 پسته
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
آبمرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و   

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

 

33 

 

 پنبه
 آیانا - ۵۰۴۰شهریور  ۵۰: تاریخ

 هزار تن وش و باقی ماندن مشکالت بازرگانی 951بینی تولید  پیش/ آغاز برداشت پنبه از قطب تولید کشور

 .هزار تن وش پنبه کلید خورد 102امسال به مباشرت سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور، خرید تضمینی 

 .هزار تن وش پنبه کلید خورد 951سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور، خرید تضمینی امسال به مباشرت 

هزار  32امسال حدود : وگو با خبرنگار ایانا از آغاز برداشت پنبه در کشور خبر داد و گفت مجری طرح پنبه کشور امروز در گفت

ایسه با سال گذشته به مقدار ناچیزی از کاهش هکتار از اراضی کشور به کشت پنبه اختصاص یافته است که این سطح در مق

برداشت پنبه از استان گلستان آغاز شده است و به مرور به سایر مناطق کشور گسترش : ابراهیم هزارجریبی افزود.برخوردار است

به برداشت هزار تن وش پن 102شود حدود  بینی می رقم تجاری در عرصه کشت شده و پیش 11امسال : وی خاطرنشان کرد.یابد می

دار  سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور مسئولیت خرید پنبه با قیمت تضمینی را عهده: مجری طرح پنبه کشور ادامه داد.شود

هزار و  29قیمت هر کیلوگرم پنبه به قیمت تضمینی : هزارجریبی تصریح کرد.است و تدارکات الزم در این زمینه انجام شده است

 .درصدی برخوردار است 102در مقایسه با سال گذشته از افزایش ریال تعیین شده که  320

ها سپری شد و در روزهای آینده برداشت به  مرحله داشت پنبه در سال جاری بدون مخاطره و وجود آفات و بیماری: وی یادآور شد

ه توسط وزارت جهاد کشاورزی در ها برای حل مسائل بازرگانی پنب رایزنی: هزارجریبی در پایان تأکید کرد.اوج خود خواهد رسید

گفتنی است، افزایش واردات پنبه و پایین بودن قیمت آن باعث شده که پنبه داخلی که روزی به طالی سفید .حال انجام است

 ./مشهور بود، مورد استقبال قرار نگیرد

/news/fa/ir.iana.www://http33332D/%0%A2%D0%%BA 
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 تامین منابع مالی
 آیانا - ۵۰۴۰شهریور  2۰: تاریخ

تن بذر کلزای  115توزیع / ها میلیون تن مواد آلی از کارگزاری 3.5اطالعیه خدمات حمایتی برای تأمین 

 شده فرانسوی و سوئیسی اصالح

 .شده واردشده از کشورهای فرانسه و سوئیس بین کشاورزان توزیع شد تن بذر اصالح 220سال زراعی جدید با آغاز 

 .شده واردشده از کشورهای فرانسه و سوئیس بین کشاورزان توزیع شد تن بذر اصالح 115با آغاز سال زراعی جدید 

 220در سال زراعی جدید : ایانا با اعالم این خبر گفت وگو با خبرنگار مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی امروز در گفت

 .برداران بخش کشاورزی توزیع شد شده از کشورهای فرانسه و سوئیس تأمین و بین بهره تن بذر کلزای اصالح

ای ه کردند که با تغییر روش و تنظیم دستگاه در گذشته کشاورزان در هر هکتار پنج کیلوگرم بذر مصرف می: یزدان سیف افزود

 .کارنده این مقدار به سه کیلوگرم در هر هکتار کاهش یافت

ها منتقل شده و هیچ کمبودی  های مورد نیاز کشت پاییزه به مقدار نیاز تهیه و به استان تهیه و تأمین نهاده: وی خاطرنشان کرد

ده است که با توجه به تولید در داخل بینی تأمین دو میلیون تن کود ازته ش تا پایان سال جاری پیش: سیف ادامه داد.وجود ندارد

 .محقق خواهد شد

 ها مراجعه کنند کشاورزان برای تأمین مواد آلی به کارگزاری

مواد آلی از قرار : هزار تن مواد آلی خبر داد و تصریح کرد 022مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از تدارک سه میلیون و 

 .زان تأمین و تدارک شده استریال درب مزرعه کشاور 302هر کیلوگرم 

تواند موجبات  های جنگلی و مواد سلولزی تهیه شده است و با دارا بودن کربن زیاد می مواد آلی از باقیمانده چوب: وی یادآور شد

 .سبک شدن خاک و بهبود ترکیبات آن را فراهم آورد

 .مواد آلی فوق را سفارش دهندهای استان مراجعه و  توانند به کارگزاری کشاورزان می: سیف تأکید کرد

 ./هزار ریال است تا سه 022های قدیمی دوهزار و  شده خارج از کارگزاری مواد آلی عرضه: وی اظهار داشت
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 تامین منابع مالی
 آیانا - ۵۰۴۰مهر  ۵۰: تاریخ

 هزار هکتار از مزارع گندم در شعب بانک کشاورزی 111میلیون و  3بیمه 

گندمکار در سراسر کشور با مراجعه به شعب بانک کشاورزی ، محصول گندم خود را تحت پوشش صندوق بیمه  390222بیش از  

 . کشاورزی قرار دادند

تحت پوشش صندوق بیمه کشاورزی  90-90هزار هکتار از مزارع گندم آبی و دیم کشور در سال زراعی  222و میلیون  3بالغ بر 

گندمکار در سراسر کشور با مراجعه به شعب بانک  390222به گزارش ایانا از روابط عمومی بانک کشاورزی، بیش از .قرار گرفتند

 . شاورزی قرار دادندکشاورزی ، محصول گندم خود را تحت پوشش صندوق بیمه ک

 .میلیارد ریال است 1622بالغ بر  90-90بابت خسارت محصول گندم در سال زراعی  بر اساس این گزارش ، میزان غرامت متعلقه 

هزار هکتار مزارع خود را تحت پوشش این  600میلیون و  2گندمکار بالغ بر  323222این گزارش می افزاید در سال زراعی گذشته 

 .میلیارد ریال بوده است 3106بیش از  90-93دادند و میزان غرامت پرداخت شده به گندمکاران در سال زراعی  صندوق قرار

/news/fa/ir.iana.www://http30203D/%0%A0%DB% 
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 تامین منابع مالی
 آیانا - ۵۰۴۰مهر  ۵۹: تاریخ

 میلیون تومان9۰اعطای وام بالعوض به روستاییان تا سقف 

میلیون تومان کمک بالعوض 10معاون بنیاد مسکن انقالب اسالمی اعالم کرد برای حل مشکالت مسکن روستاییان کشور از یک تا 

  .شود ا میمعلول دارند اعط2های روستایی که  های بالعوض به خانواده سقف این کمک. شود پرداخت می

میلیون تومان کمک بالعوض 10معاون بنیاد مسکن انقالب اسالمی اعالم کرد برای حل مشکالت مسکن روستاییان کشور از یک تا 

  .شود معلول دارند اعطا می2های روستایی که  های بالعوض به خانواده سقف این کمک. شود پرداخت می

در همین راستا . مسکن انقالب اسالمی، حل مشکالت روستاییان کشور است یکی از اصلی ترین وظایف و ماموریت های بنیاد 

میلیون تومان کمک بالعوض به  10معاون این بنیاد اعالم کرد جهت نوسازی، بازسازی و تکمیل مسکن روستاییان، تا سقف 

 .روستاییان پرداخت می شود

مسکن روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی به برخی اقدامات این  در گفتگوی خبرآنالین با عزیزاهلل مهدیان معاون امور بازسازی و

 :بنیاد و نحوه پرداخت وام های بالعوض اشاره شده که می خوانید

برخی از روستاییان در کامنتهایی که در سرویس مشکالت مردم می گذارند از مشکالت زیادی شکایت می کنند که بعضا با 

 مسکن درباره حل مشکالت روستاییان چه اقداماتی کرده؟ بنیاد. مسئوالن در میان می گذاریم

بنیاد مسکن در رابطه با ساخت مسکن روستایی در روستاها و خانه های روستایی که در حوادث آسیب پذیر هستند و مصالح کم 

وسازی خانه های بنیاد مسکن با کمک دولت پرداخت تسهیالت را برای ن 00در سال .دوام ساخته شده اند، فعالیت زیادی کرده

برنامه چهارم و پنجم توسعه ساخت این تعداد  2در طول . هزار واحد در روستاها ساخته شود 222روستایی شروع کرده و ساالنه 

هزار واحد مسکن روستایی را نوسازی کردیم که از پایه به  922تاکنون یک میلیون و  00مسکن محقق شده و از ابتدای سال 

 302هزار واحد از طریق تسهیالت اعطایی و  002در همین راستا یک میلیون و . حوادث ساخته شده اند صورت مقاوم در مقابل

 .هزار واحد در قالب بازسازی مناطق سانحه دیده از سیل و زلزله بازسازی شده

 چقدر مسکن روستایی غیر مقاوم در کشور وجود دارد؟

امسال هم اعتبارات الزم برای نوسازی و بهسازی مسکن . احد استهزار و 022میلیون و  0کل مجموع مسکن های روستایی 

این تسهیالت . درصد خانه های روستایی مقاوم سازی و نوسازی خواهند شد 32بیش از  1020روستایی تهیه شده و تا پایان سال 

ینه های نوسازی را تامین می درصد هز 02تا  32روستاییان طبعا . درصد هزینه های نوسازی را تامین می کند 32تا  62بیش از 

 مشکالت این بخش چطور حل و فصل می شود؟. برخی روستاییان می گویند پولی برای نوسازی خانه خود ندارند.کنند

متاسفانه این افراد، خانه ها را کامل نمی . برخی روستاییان به دلیل مشکالت اقتصادی، این آورده را ندارند. بله، همینطور است

سال گذشته با کمک دولت و برخی نهادها مانند بنیاد  3-2در دولت یازدهم از .  شروع به بازسازی نمی کنندکنند یا اصال

امیدواریم این . مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام، به مردمی که آورده ای ندارند، کمک می شود تا نوسازی را آغاز کنند

 .مشارکتهاو همکاریها تداوم یابد

 بنیاد مسکن در این رابطه چه بوده؟آخرین اقدام 

در آبادان و خرمشهر و منطقه جنگ زده تعدادی از واحدهای روستایی نیمه کاره مانده بودند و برخی از روستاییان هم خانه ها را 

م و حساب از اواخر سال گذشته کار مشترکی بین بنیاد مسکن، منطقه آزاد اروند و ستاد اجرایی فرمان اما. نوسازی نکرده بودند
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. واحد جدید که صاحبان آن خانه های خود را نساخته بودند، احداث شود 0222سال  2حضرت امام کار انجام شد تا در طول  122

میلیون تومان  0به واحدهای نیمه کاره هم . هزار تومان کمک بالعوض داده می شود 022میلیون و  0در این طرح برای هر واحد 

از . وه بر این برای برخی از واحدها به صورت قرض الحسنه کمک هایی کرده ایم تا خانه ها تکمیل شودعال. بالعوض داده می شود

واحد در  912واحد در آبادان و  962از این تعداد . واحد آماده بهره برداری شده و فردا افتتاح می شود 1032اواخر سال گذشته 

 .مردم هم در این منطقه بسیار خوب همکاری کردند. ان امسال تکمیل شودمابقی واحدها نیز تالش می شود تا پای .خرمشهر است

 در سایر مناطق کشور هم چنین طرحهایی اجرایی می شود؟

هزار واحد روستایی  22بالغ بر  90امام تامین شده و در سال  122بله، از اواخر سال گذشته در کل کشور منابعی از طریق حساب 

میلیون تومان بوده تا خانه ها  0تا  1این مبالغ کمک بالعوض از . کمیل منازل روستایی اقدام کردیمدر قالب کمکهای مکمل برای ت

هزار واحد، خراسان جنوبی هزار واحد،  2در برخی استانها نیز تفاهم کردیم مثال در کرمانشاه . تکمیل شود یا نوسازی انجام گیرد

همچنین برای خانواده های تحت پوشش  .امام تامین شود 122ریق حساب هزار واحد از ط12کرمان هزار واحد، و در کل کشور 

میلیون از طریق بنیاد  12میلیون تومان کمک بالعوض پوشش می دهیم که  10معلول در مناطق روستایی دارند با  2بهزیستی که 

ثی برای معلوالن روستایی داریم واحد احدا 2322در این بخش حدود . میلیون تومان از طریق بهزیستی تامین می شود 6مسکن و 

 12این واحدها قبال تسهیالت گرفته بودند ولی نتوانسته بودند تکمیل کنند که . واحد نیمه کاره را هم تکمیل کرده ایم 2322و 

تالش می کنیم . به افراد تحت پوشش کمیته امداد هم کمکهایی در نظر گرفته شده است. میلیون تومان کمک بالعوض می گیرند

کمک زیادی کرده و  122دولت هم خوشبختانه به حساب . کمکهای اضافه به تسهیالت در روستاها در سالهای بعد هم ادامه یابد

 .در سال جاری هم بودجه های این بخش پیش بینی شده

 برای حل مشکالت فاضالب روستایی و زباله هایی که انباشت شده هم اقدام کرده اید؟

روستا  112از روستاها، اجرای طرح هادی هم بر عهده بنیاد مسکن بوده، مثال در آبان و خرمشهر حدود می توان گفت در بسیاری 

برخی روستاها به صورت . وجود دارد که عالوه بر بخش مسکن، اجرای طرح هادی را با کمک مناطق آزاد اروند بر عهده گرفته ایم

شتند، تصفیه فاضالب خانگی یا احداث شبکه فاضالب در نظر گرفته شده حاد مشکل فاضالب داشتند و رهاشدگی فاضالب آنها را دا

در بحث فضاهای عمومی، مانند مساجد، خانه بهداشت، فضاهای . که در انتها، آب تصفیه شده برای کشاورزی استفاده می شود

طح معابر به صورت استاندارد در کنار این مسایل، طرح های هادی اجرا می شود و س. ورزشی و پارک هم در حال فعالیت هستیم

 .بهسازی می شود، جمع آوری آبهای سطحی و مسایلی از این دست هم مورد توجه قرار می گیرد
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 تامین منابع مالی
 ایرنا ۵۰/۵۰/۵۰۴0 :تاریخ خبر

 میلیون دالری صندوق توسعه ملی در آب روستائی مازندران  511سرمایه گذاری 

میلیون دالر از محل صندوق توسعه ملی  022مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستائی مازندران گفت که بیش از  -ایرنا  -ساری 

  .هزینه شده استدر سه سال گذشته برای اجرای طرح های آب روستایی این استان 

بخش  'اسپیاربن  'و  'رشکال  'به گزارش خبرنگار ایرنا ، مجید عبدالهی عصر شنبه در آئین افتتاح مجتمع آبرسانی روستای 

با جذب این اعتبار ، بخش زیادی از طرح های مربوط به بازسازی شبکه های فرسوده انتقال ، توسعه شبکه : دابودشت آمل افزود 

 .ام های زیربنایی دیگر در روستاهای مازندران اجرا شده استهای جدید و اقد

در حالی که به طور میانگین : وی بهره مندی روستاهای مازندران از آب آشامیدنی سالم را کمتر از میانگین کشوری دانست و گفت 

 . درصد است 31درصد روستاهای کشور آب آشامیدنی سالم دارند ، میانگین برخورداری روستاهای مازندران  30

 .عبدالهی آمار روستاهای دارای آب آشامیدنی سالم مازندران را بیش از سه هزار پارچه اعالم کرد

 روستای مازندران  226آب سالم برای ساکنان  **

 میلیارد ریال در سه سال 032طرح بزرگ آبرسانی روستایی با اعتبار  63مدیر عامل شرکت آبفار مازندران همچنین از اجرای 

 .گذشته در این استان خبر داد

هزار خانوار در شهرستان های آمل ، نور ،  03روستای مازندران با بیش از  226وی گفت که با افتتاح این طرح ها ساکنان حدود 

 .فریدونکنار ، سوادکوه ، بابل ، قائمشهر ، ساری ، نکا و بهشهر از آب آشامیدنی سالم بهره مند شدند

حلقه چاه ،  30دهنه چشمه ، حفر  00کیلومتر لوله گذاری جدید انتقال ، بهسازی  322در این مدت حدود : عبدالهی اضافه کرد 

 .واحد ایستگاه پمپاژ اجرا شده است 03هزار متر مکعب مخازن ذخیره و  12احداث 

 کم آبی جدی است **

در صورت افزایش بی رویه و رعایت نکردن :  مدیرعامل شرکت آبفار مازندران کم آبی در مازندران را جدی توصیف کرد و گفت

 .مدیریت مصرف ، با مشکل کم آبی و بی آبی در سال های آینده در مازندران مواجه خواهیم شد

در سال های اخیر و به علت استفاده بی رویه از آب های زیرزمینی در مازندران، اکنون سفره های زیرزمینی آب : وی اضافه کرد 

ده با چالش جدی مواجه و شدن می رود و این روند در صورت ادامه داشتن استان را در سال های آیناستان به سمت شور 

 .را به کویر تبدیل خواهد کردمازندران

در گذشته روستاها برای تامین آب شرب از منابع چشمه و رودخانه بهره مند می شدند و نیاز خود را برطرف : عبدالهی یادآورشد 

برابر شدن مصرف و کمبود منابع آب ، مشکل به صورت جدی به سمت حاد  6ون با سه برابر شدن جمعیت ، می کردند، اما اکن

وی با اشاره به اینکه بارش های کم و تغییر شرایط جوی تاثیری زیادی بر کم آبی استان مازندران گذاشته است .شدن گرایش دارد

کاهش کم آبی استان نمی گذارد ، بلکه موجب تحمیل خسارت به منابع آبی امروزه باران های سیالبی نه تنها تاثیری بر : ، گفت 

میلیاد ریال هزینه 13روستای رشکال و اسپیاربن ، حدود  2به گزارش خبرنگار ایرنا، برای ساخت مجتمع آبرسانی .استان می شود

و روستاهای مسیر دارای آب آشامیدنی سالم  روستا 2با بهره برداری از این مجتمع بیش از یکهزار خانوار ساکن در این . شده است

 .شدند
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 تحقیقات و نوآوری ها
 فارس - ۴۰/۵۰/۵۰ : تاریخ

 استفاده از ظرفیت دانشگاه در تولید بذر و سموم

امضای تفاهمنامه علمی ـ آموزشی بین دانشگاه خوارزمی و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی برای بررسی دانش نوین تولید بذر  

ای بین دانشگاه خورازمی و شرکت خدمات حمایتی  های وزارت جهاد کشاروزی در این حوزه تفاهمنامه بر و نیازمندی گیاهان کم آب

، یزدان سیف مدیرعامل خدمات حمایتی کشاورزی در خبرگزاری فارسخبرنگار اقتصادی به گزارش  .کشاورزی به امضا رسید

وری پایین ما در بخش کشاورزی به خاطر عدم  درصد بهره 30تا  32علت : مراسم امضای تفاهمنامه با دانشگاه خوارزمی گفت

درصد بازار سم دنیا توسط  90رسد اما  راستا استفاده از سموم مفید بسیار ضروری به نظر میمبازره با آفات نباتی است که در این 

قوه : وی یکی دیگر از موضوعات مهم را کیفیت بذر مورد استفاده در بخش کشاورزی عنوان کرد و گفت.شود شرکت تامین می 11

ترین علوم  بنیان اند تا حدی که دانش ر این موضوع تمرکز کردهدانشمندان دنیا ب 1392تولید مثل گیاه در بذر نهفته است و از سال 

آالت در بخش کشاورزی به  مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با بیان اینکه ماشین.روز دنیا امروز در صنعت بذر است

دهیم اما هیچگاه این عزم  سال است که به کشاورزانمان کود، سم و بذر می 62تا  32: تنهایی تعیین کننده نیست خاطرنشان کرد

 .نبوده که از ظرفیت دانشگاه برای چرخه دانش در این حوزه استفاده کنیم

وری بیشتر و  تواند با بهره بذر مناسب حتی می: های اقتصاد مقاومتی دانست و گفت های تامین بذر مناسب را از سرفصل سیف پروژه

توانیم به جای خرید الگوهای خارجی در  ش تولید بذر هزینه باالیی دارد و ما میاما دان. بری کمتر در قیمت تمام شده موثر باشد آب

 .عرض چند سال با استفاده از تحقیقات دانشگاهی در این زمینه به دستاوردهایی برسیم

ن توان را نداریم کنند و با توجه به اینکه ما ای به گفته سیف امروز کشورهای بزرگ دنیا میلیاردها دالر در بخش تحقیقات هزینه می

 .هایمان استفاده کنیم توانیم در کنار شرکت می (R&D) ها به عنوان مراکز تحقیقاتی و پژوهشی توانیم از دانشگاه می

مند نبودن استانداردها به ویژه در بخش ازمایشگاهی  مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی یکی دیگر از مشکالت را قاعده

های خارجی متکی  ترین مسائل دنیا آشنا نیستیم و مجبوریم به ژورنال یا رفرنس برخی موارد با به روزحتی در : برشمرد و گفت

های ما باشد نه آنکه برای خرید بذر آزمون و خطا را  های تحقیقاتی دانشگاه تواند یکی از سرفصل باشیم در حالی که این موضوع می

ای که بین دانشگاه خوارزمی و شرکت خدماتی حمایتی به امضا رسید  نامهبه گزارش خبرنگار فارس، در تفاهم.استفاده کنیم

های پژوهشی و صنعتی در قالب انعقاد قرارداد بین  سازی دستاوردهای علمی، انجام طرح همکاری دو سویه در دانش فنی و تجاری

کتری در حوزه موضوعات مدنظر و های مقطع کارشناسی ارشد و د دانشگاه و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، حمایت از پروژه

 .ها در ثبت پتنت و دستاوردهای علمی قید شده است از شرکت  شناسی و حمایت مورد نیاز گیاه
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 نوآوری هاتحقیقات و 
 آیانا - ۵۰۴۰مهر  ۵۰: تاریخ

 تبدیل آب شور به شیرین با نانوکامپوزیت ساخت داخل

هزار به  13با نانوکامپوزیت ساخت این شرکت درجه شوری آب از : آوران شیمی سبز مدعی است مدیره شرکت ریز فن رئیس هیأت

 .دشو یعنی یک آب کامالً شور به آب شیرین تبدیل می. خواهد رسید 322

های شور  آب. ترین مشکالت بخش کشاورزی افزایش برداشت از منابع آب زیرزمینی و شور شدن این منابع است یکی از بزرگ

اند را ندارند و این مسئله باعث  ها مستقر شده های زیاد در مزارع و باغ های نوین آبیاری که با هزینه قابلیت ورود به چرخه سیستم

مدیره شرکت  آوری کنند، اما فرید میرحسینی، رئیس هیأت های آبیاری را از مزارع جمع اشند سیستمشود کشاورزان ناگزیر ب می

تواند   بنیان ساخته شده که می وگو با خبرنگار ایانا، مدعی است که دستگاهی در این شرکت دانش آوران شیمی سبز در گفت ریزفن

به گفته وی، این دستگاه شامل یک .شدت کاهش دهد آب را بهمشکالت کشاورزان و حتی صنایع را حل کرده و درجه سختی 

این : آوران شیمی سبز بیان کرد مدیره شرکت ریزفن رئیس هیأت.شود ستون فلزی است که معموالً با مواد نانوکامپوزیت پر می

آب شیرین را به داخل توان با استفاده از این دستگاه،  های آب کشاورزی است و می دستگاه به راحتی قابل نصب به روی پمپ

توان برخی عناصر ریزمغذی نظیر مولیبدن را به نانو کامپوزیت  به گفته میرحسینی، حتی می.های آبیاری مزارع هدایت کرد سیستم

صورت انتخابی  یعنی عناصر مفید در اختیار گیاه به. گیر اضافه کرد تا زمینه حاصلخیزی مزارع اسفناج را فراهم کند دستگاه سختی

های کشاورزی که نیاز به آمونیم دارند، این عنصر  توان دستگاه را به نحوی تنظیم کرد که برای زمین حتی می: وی ادامه داد.ر دادقرا

یکی از محاسن دستگاه طراحی شده در شرکت ما این : میرحسینی عنوان کرد.از آب حذف نشود و در اختیار گیاهان قرار گیرد

ایم خیلی از  گیر را به حداقل رسانده های اضافه در ستون دستگاه سختی س برای حذف یوناست که بک واش یا شستشوی معکو

ساعت یکبار باید احیا و بک واش شوند، اما دستگاه  12های پروالید هست که در حالت خوشبینانه هر  های هندی مثل رزین رزین

وشوی معکوس  در سال دوم هر یک تا دو ماه نیاز به شست ما در ابتدای کار، هر شش تا هفت ماه یکبار نیاز به بک واش داشته و

درصد شسته  12گیر باید با محلول نمک  های سختی به گفته وی، ستون.رود در نتیجه آب بسیار کمی در این دستگاه هدر می. دارد

وشوی  ر جریان شستد. های اضافی در بافت نانوکامپوزیت شسته شود و دستگاه برای استفاده مجدد آماده شود شوند تا یون

آوران شیمی  مدیره شرکت ریزفن رئیس هیأت.رسد رود که در این دستگاه، هدر رفت آب به حداقل می معکوس، مقداری آب هدر می

شود، بلکه برای حذف پساب بیمارستانی، صنعتی، کود شیمیایی، مواد  گیری استفاده نمی این دستگاه صرفا برای سختی: سبز گفت

میرحسینی .یکی از کاربردهای دیگر این دستگاه حذف فلزات سنگین است. ی نفتی و غیره نیز از آب کاربرد داردها آلی و فاضالب

 202متر مکعب آب در شبانه روز،  202گیری از  برای سختی: اندازی چنین دستگاهی بیان کرد درباره هزینه مورد نیاز برای راه

های تجاری معمولی استفاده کنیم،  اگر از رزین. کند پنج برابر افزایش حجم پیدا می کنیم که چهار تا کیلوگرم کامپوزیت استفاده می

افزایش حجم ندارند و برای این حجم آب باید هزار کیلوگرم رزین استفاده شود؛ بنابراین نانوکامپوزیت ساخت ما برای صنعت 

ستون فلزی نیز باید متناسب با نیاز مجموعه، . ان استهزار توم 12هزینه خرید هر کیلو نانوکامپوزیت نیز . مقرون به صرفه است

گیر هر چند سال یکبار باید تعویض شود، به عمر باالی این دستگاه  وی در پاسخ به اینکه نانوکامپوزیت دستگاه سختی.طراحی شود

 ./درصد این نانوکامپوزیت هر سه سال یکبار باید جایگزین شود 02: میرحسینی عنوان کرد.اشاره کرد
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 تحقیقات و نوآوری ها
 ایرنا ۵2/۵۰/۵۰۴0 :تاریخ خبر

 محققان و اساتید دانشگاهی از فناوری محصوالت تراریخته حمایت کردند 

نفر از مدیران و اعضای هیات علمی دانشگاه ها و محققان مراکز تحقیقاتی کشور با انتشار یک بیانیه  122بیش از  -ایرنا-تهران

  .ملی محصوالت تراریخته حمایت کردند-مشترک از فناوری بومی

ناوری اجماع متخصصان زیست ف: به گزارش روز جمعه ایرنا ، دراین بیانیه که یک نسخه در اختیار ایرنا قرار گرفته آمده است

کشاورزی کشور از جمله امضاکنندگان این بیانیه، تأکید دارند که در ورای حجم انبوه مطالب و شبهات رسانه ای علیه فناوری 

محصوالت تراریخته، نه تنها هیچ مطالعه علمی مضر بودن این محصوالت را تائید نکرده، بلکه یافته های چند هزار مطالعه پیمایشی 

 .معتبر علمی، سالمت این محصوالت را اثبات کرده استمنتشر شده در منابع 

از پیشرفته ترین ره آوردهای دانش بشری در حوزه کشاورزی است و به ( محصوالت تراریخته)فناوری اصالح ژنتیک ارقام کشاورزی 

ار برای انسان و محیط عنوان ایمن ترین و دقیق ترین روش اصالح ارقام برای حل بحران آب کشاورزی، بی نیازی از سموم زیان ب

 .زیست و افزایش کمیت و کیفیت محصول شناخته می شود

برای اولین بار از دانشمندان جهان خواست به دلیل  1930آمریکا با هدف انحصار در این فناوری در کنفرانس اسیلومار درسال 

کمک زیست فناوری کشاورزی بر امنیت غذایی برخی به اصطالح ابهامات، تحقیق دراین حوزه را متوقف کنند، با این حال خود با 

در سال های بعد، برخی جریان های تندرو همچون حزب صهیونیستی صلح .جهان به ویژه در محصوالت اساسی سلطه یافته است

سبز در پوشش عناوین ارزشمندی همچون محیط زیست و کشاورزی ارگانیک به کانون اصلی انتشار مطالب خالف واقع و 

یه زیست فناوری بدل شدند، در نتیجه این تالش ها برخی کشورهای جهان که شمار آنها به عدد انگشتان دست نمی سندسازی عل

در ایران، .رسد، تحقیق و توسعه گیاهان و حیوانات تراریخته را بدون استناد به هیچ مطالعه کارشناسی در کشورشان محدود کردند

به تولید حیوانات تراریخته در پژوهشگاه رویان پیش روی محققان و سیاست  تأکیدات قولی و فعلی مقام معظم رهبری نسبت

سال )، سند ملی زیست فناوری (1339مصوب سوم بهمن )گزاران قرار دارد و سیاست های کلی و بلندمدت جمهوری اسالمی ایران 

تولید ( 2ماده )لی ایمنی زیستی و قانون م( 1306سال )و راهبردهای اجرایی آن مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی ( 1300

همچنین وزرای سابق بهداشت، لنکرانی و پزشکیان و دیگر مراجع رسمی همچون وزارت .محصوالت تراریخته را تکلیف کرده اند

بهداشت، ستاد توسعه زیست فناوری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت کشاورزی، مرجع ملی ایمنی زیستی، مراکز 

 .و انجمن های علمی کشور همواره با رد شایعات بر سالمت این فناوری تأکید کرده اند تحقیقات ملی،

در سال های اخیر با افزایش پیشرفت های ایران در زیست فناوری، فشارها و تبلیغات خالف واقع بر علیه این فناوری شدت پیدا 

در هر دو مقطع، دانشمندان زیست فناوری کشور به راه به اوج رسید که  1390و  1300این فضاسازی رسانه ای در سال های .کرد

سال گذشته که آمریکایی ها تولیدکننده این  10حال آنکه در سایر مقاطع در .اندازی تولید بومی محصوالت تراریخته تاکید کردند

ار گمرک کشور از سال جالب آنکه مطابق آم. محصوالت بوده اند و ما مصرف کننده آن، هیچ نگرانی در رسانه ها دیده نمی شد

درصدی واردات  23با وجود رشد  1391تا سال ( سال توقف تولید برنج تراریخته تحت فشارهای رسانه ای غیرکارشناسی) 1300

میلیارد  0/12به  3/2درصد رشد داشته و از  032( که بیشتر آن از نوع تراریخته بوده است)کل کشور، واردات محصوالت اساسی 

حاصل این جریان رسانه ای تا کنون افزایش شدید وابستگی کشور در یکی از شاخه های بسیار مهم فنآوری .دالر رسیده است

میلیون هکتار  102میلیون کشاورز در سطح  10کشت گیاهان تراریخته توسط بیش از .کشاورزی و تهدید امنیت غذایی بوده است
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کشور جهان بدون  222نها در اتحادیه اروپایی و مصرف آن در کشور از پنج قاره جهان و صدور مجوز کشت و مصرف آ 20در 

 .مشاهده کوچک ترین عوارض نیز نشان دهنده ایمنی و سالمت این فناوری است

منطقه  -به گزارش ایرنا، فرامرز علی نیا، رئیس موسسه تحقیقات برنج کشور، فضل اهلل افراز، رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشور

خلق سیما، رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، بهزاد قره یاضی، رئیس انجمن ایمنی زیستی  شمال، نیراعظم خوش

ایران، سیروس زینلی، رئیس انجمن بیوتکنولوژی و استاد تمام انستیتو پاستور ایران، جمشید رسایی، رئیس پژوهشکده محیط 

 .مضاء کنندگان این بیانیه بوده اندزیست جهاد دانشگاهی و دیگر اساتید و اعضای هیات علمی از ا

 حسین فتح الهی: انتشاردهنده  -رفعت کرمی * هما همت خواه : خبرنگاران 1320**1263**9106**اقتصام

/News/fa/ir.irna.www://http02202290/ 
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 تخم مرغ
 خبرنگاران جوان - ۵۰۴۰مهر  ۵۰: تاریخ

 درصدی صادرات تخم مرغ 51کاهش 

 62در شش ماه نخست سال جاری میزان صادرات تخم مرغ در بازارهای هدف : رئیس هئیت مدیره تخم مرغ استان تهران گفت

 صنعت، تجارت و کشاورزیناصر نبی پور رئیس هئیت مدیره تخم مرغ استان تهران در گفتگو با خبرنگار .درصد کاهش یافته است

در حال حاضر میانگین نرخ هر کیلو :با اشاره به شرایط نامساعد بازار تخم مرغ، اظهار داشت اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گروه

هزار و  0درصد سود مرغدار  12تومان است و این درحالیست که نرخ تمام شده با احتساب  202و هزار  3تخم مرغ در مرغداری 

با : درصدی صادرات در شش ماه نخست سال جاری در مقایسه با سال گذشته خبر داد وگفت 62وی از کاهش .تومان است 202

 21تن به  022هزار و  00قبا در بازارهای هدف از توجه به وضعیت مساعد تولید، میزان صادرات به سبب عدم رقابت با سایر ر

به گفته نبی پور میزان صادرات رقمی نیست که بازار را تکان دهد چرا که .هزارتن درشش ماه سال جاری کاهش یافته است

اران رئیس هئیت مدیره تخم مرغ استان تهران در خصوص مشکالت فعلی مرغد.صادرات برای صادرکنندگان صرفه اقتصادی ندارد

درصد افزایش یافت و این درحالیست که نرخ  32در سه ماه گذشته قیمت ذرت در بازارهای داخلی به دالیل نامعلومی  :بیان کرد

 .سال گذشته رسیده است 3ذرت در بورس جهانی به پایین ترین میزان خود در 

دولت دهم بدون در نظر گرفتن : ندارد، عنوان کرد نبی پور با بیان اینکه افزایش قیمت نهاده ها تاثیری در بهای فروش تخم مرغ

هزارتنی تولید و زیان مرغداران را  222نیاز داخلی و صادراتی اقدام به صدور پروانه تولید نموده که در نهایت این امر حداقل مازاد 

های صادراتی به سبب  تا کنون مشوق: وی در خصوص پرداخت مشوق های صادراتی به صادرکنندگان اظهار کرد.به همراه دارد

 .عدم توان پرداخت دولت در اختیار صادرکنندگان قرار نگرفته است

تا زمانیکه دولت همه اختیارات را به تشکل ها واگذرا نکند مشکالت تولید : رئیس هئیت مدیره تخم مرغ استان تهران تصریح کرد 

  .ادامه خواهد داشت

/news/fa/ir.yjc.www://http0300336A%DA/%9%D 
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 (سایر )تولیدات باغی 
 فارس - ۴۰/۵۰/۵۵ : تاریخ

 با واردات میوه مخالف هستیم/ میلیون تن میوه در کشور 90تولید ساالنه بیش از 

طور کلی با واردات میوه مخالفیم چراکه   به: های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی گفت مدیرکل دفتر امور میوه 

  .شود میلیون تن میوه در کشور تولید می 13.0ساالنه 

امروز در حاشیه بازدید از باغات انار بادرود در جمع اصحاب رسانه در  پور عصر از نطنز، ابوالقاسم حسن خبرگزاری فارسبه گزارش 

افزایش کمی و کیفی محصول با انجام عملیات اصالح و : های گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد خصوص برنامه دفتر میوه

ی کشور در راستای افزایش سالمت و صادرات و کمک به ارزآوری در کشور، تأمین نیازهای داخل باغات، افزایش میزاننوسازی 

های کشاورزی در راستای  وری و استفاده بهینه از نهاده وی افزایش بهره.های در نظر گرفته شده است بهداشت جامعه از برنامه

های دفتر  امهگذاری در بخش تولیدی را از دیگر اهداف و برن گرفته و تشویق مردم برای سرمایه  گذاری انجام استفاده بهینه از سرمایه

های گرمسیری و نیمه گرمسیری  مدیرکل دفتر امور میوه.های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی دانست امور میوه

ساله این دفتر تغییر ارقام انار از کم کیفیت و بدون صرفه اقتصادی به   های پنج یکی از برنامه: وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد

یکی دیگر از : پور بیان داشت حسن.ت مانند نادری بادرود، رباب شیراز، خزر خراسان رضوی و شیشه گپ فردوس استارقام با کیفی

های اصالح  ها در برنامه ها هرس باغات انار است و باید هرس مناسب و تغذیه مطلوب در این زمینه انجام پذیرد، این روش برنامه

وی برنامه اصالح و .د پیوند هم بزنیم مانند درخت زیتون برای تولید روغن بیشتر استنباتات است که گاهاً در برخی درختان بای

، برنامه (انواع کود)های هرز، تغذیه  ها و علف احیای باغات انار را تهیه نهال سالم، اصیل و استاندارد، برنامه کنترل آفات، بیماری

پور در خصوص بحث  حسن.صول و توسعه مکانیزاسیون بیان کردهای آب و خاک، توسعه تجارت مح سالمت محصول، توسعه فعالیت

شود  و نیم میلیون تن میوه در کشور تولید می 13طور کلی با و واردات میوه مخالفیم چراکه سالیانه   به: واردات میوه به کشور گفت

داریم و به همین خاطر ضرورتی   تولید میوهکه در مقایسه با متوسط تولید میوه در دنیا، حدود دو و نیم برابر بیشتر از متوسط دنیا 

 .برای واردات میوه در کشور نداریم

میوه که مردم  0ها را داریم و در کل  شود، گفت انواع و اقسام میوه ها صادر می درصد از این میوه 12وی با اعالم اینکه حدود 

د و در خصوص مرکبات قبول داریم که در کشورهای دیگر شو خواهان آن هستند مانند انبه، نارگیل، موز و آناناس است که وارد می

 .های تولید داخل است مان حمایت از میوه آید ولی ما برنامه تر به دست می این میوه به علت آب فراوان و بارش زیاد ارزان

=nn?php.ewstextn/com.farsnews.www://http13902321222093 
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 تولیدات باغی
 فارس - ۴۰/۵۰/۵۵ : تاریخ

 تالش وزارت کشاورزی برای گران شدن انار و از سرگیری صادرات به کره جنوبی 

کره را از توانستیم صادرات انار به  93در تابستان : های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی گفت مدیرکل دفتر میوه

  .کنیم تا بازار میوه انار فعال باشد اکنون نیز در جهت افزایش قیمت انار در کشور تالش می سر بگیریم و هم

رود که در پور بعد از ظهر امروز در مراسم افتتاحیه دهمین جشنواره انار باد از نطنز، ابوالقاسم حسن خبرگزاری فارسبه گزارش 

های گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی تالش برای  یکی از وظایف دفتر میوه: مجتمع فرهنگی هنری این شهر برگزار شد، اظهار کرد

اکنون نیز در جهت  توانستیم صادرات انار به کره جنوبی را از سر بگیریم و هم 93در تابستان : وی افزود.صادرات محصول انار است

 .کنیم تا بازار میوه انار فعال باشد در کشور تالش می افزایش قیمت انار

ایم، بحث کمبود نزوالت آسمانی و آب است و با مشکل  ها با آن روبرو بوده یکی از مشکالتی که این سال: پور تأکید کرد حسن

 .کشی میزان مصرف آب را کاهش داده و تبخیر کم شود آبیاری مواجه هستیم، برای این کار باید با گونی

از راهکارهای دیگر برای حل مشکل فروش : های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد مدیرکل دفتر میوه

 .انار تشکیل تعاونی انار است، باید اتحادیه تشکیل داد تا میوه به قیمت مناسب به فروش رسد

 622برای هر کیلو انار چیزی حدود : رفتن انار است، بیان کرد ترین دلیل از بین وی با اشاره به مشکل آفت کرم گلوگاه که مهم

در تولید میوه انار رتبه اول : پور اضافه کرد حسن.تدریج کاهش پیدا کند  مدت به شود که این باید در برنامه کوتاه لیتر آب مصرف می

ه به اینکه کشت انار از گذشته رونق داشته و سطح زیر های بعد از ما قرار دارند، با توج دنیا را داریم و کشورهای هند، ترکیه در مقام

تواند با ما در این  توجه است، هنوز هیچ کشوری نمی کشت، تنوع ارقام، میزان رشد و باردهی درخت و کیفیت محصول آن قابل

محصول انار با تهدیداتی همچون سرمازدگی، شیوع آفات و بیماری گرم گلوگاه انار و بروز عوارض : ادامه داد  وی.زمینه رقابت کند

رود در خصوص برگزاری  رو انتظار می  فیزیولوژیکی نظیر آفات سوختگی، ترکیدگی انار و سفید شدن دانه انار مواجه است و از این

توسط مدیریت استان و شهرستان ( هرس، مبارزه با آفات مهم مانند کرم گلوگاه انار تغذیه،)دوره آموزشی ملی مدیریت باغات انار

با توجه به : های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد مدیرکل دفتر میوه.نطنز اقدام عملی انجام شود

گذاری در حوزه صنایع تبدیلی  رت جهاد کشاورزی از سرمایهبندی در منطقه، وزا میزان باالی تولید انار در بادرود و نبود صنایع بسته

گذاری اعالم آمادگی نماید، شخصاً پیگیری کلیه مجوزهای الزم برای  کند؛ چنانچه سرمایه بندی در بادرود حمایت می و بسته

 .دهم ها انجام می اندازی این صنایع را در وزارت جهاد و سایر وزارت خانه راه

=nn?php.newstext/com.farsnews.www://http13902321222332 
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 تولیدات باغی
 آیانا - ۵۰۴۰مهر  ۵۰: تاریخ

 برابر بیشتر از متوسط جهان میوه تولید می کند 1.5ایران 

و نیم میلیون تن میوه در کشور  13ساالنه  :وزارت جهاد کشاورزی گفت مدیرکل دفتر امور میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری

 .برابر بیشتر است 2.0تولید می شود که در مقایسه با متوسط تولید میوه در دنیا، حدود 

و نیم میلیون تن  90ساالنه : مدیرکل دفتر امور میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی گفت

 .برابر بیشتر است 1.5تولید می شود که در مقایسه با متوسط تولید میوه در دنیا، حدود  میوه در کشور

درصد از تولید  12به گزارش ایانا، ابوالقاسم حسن پور در حاشیه برگزاری دهمین جشنواره انار نادری بادرود با بیان اینکه حدود 

باغ های کشور داریم و با توجه به مطالبه مردم میوه هایی مانند انبه، انواع میوه ها را در : میوه کشور صادر می شود اظهار کرد

 .نارگیل، موز و آناناس به کشور وارد می شود

هزار هکتار باغ در کشور، یک میلیون هکتار آن  022میلیون و  2از مجموع : وی در خصوص اصالح و نوسازی باغ های کشور گفت

 .نیمی از آن در دو برنامه پنج ساله صورت می گیردنیاز به اصالح و نوسازی دارد که اصالح 

هزار هکتار دیگر در برنامه هفتم، اصالح و نوسازی می  230هزار هکتار از باغ ها در برنامه ششم توسعه و  131: حسن پور گفت

م صرفه اقتصادی مدیرکل دفتر امور میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی باال بودن سن درختان، عد.شود

 .انواع میوه ها و مخلوط بودن باغ ها را از ضرورت های اصالح و نوسازی برشمرد

 .سال سن دارد و به روش سنتی اداره می شود 30درصد باغ های کشور باالی  02در حال حاضر : وی اظهار کرد

با انجام : و نوسازی باغ های قدیمی دانست و افزودحسن پور افزایش عملکرد تولید و بهره وری از آب را از هدف های برنامه اصالح 

میلیون  22میلیون تن در سال به  13عملیات اصالح و نوسازی باغ ها در پایان برنامه ششم توسعه، میزان تولیدات باغی از حدود 

ر بیشترین میزان اصالح و ساله، باغ های انگور و مرکبات، خرما ،پسته، گردو، سیب و انا 12طی برنامه : حسن پور گفت.تن می رسد

یکی : مدیرکل دفتر امور میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی در ادامه بیان کرد.نوسازی را خواهند داشت

رود، از برنامه های پنج ساله جهاد کشاورزی، تغییر ارقام انار از کم کیفیت و بدون صرفه اقتصادی به ارقام با کیفیت مانند نادری باد

 .رباب شیراز، خزر خراسان رضوی و شیشه گپ فردوس است

باید هرس مناسب و تغذیه مطلوب به : حسن پور هرس باغ های انار را از دیگر برنامه های وزارت جهاد کشاورزی بر شمرد و گفت

اندارد، برنامه کنترل آفات، بیماری وی برنامه اصالح و احیای باغ های انار را شامل تهیه نهال سالم، اصیل و است .خوبی انجام پذیرد

ها و علف های هرز، تغذیه انواع کود، برنامه سالمت محصول، توسعه فعالیت های آب و خاک، توسعه تجارت محصول و توسعه 

، شیشه انار نادری بادرود به عنوان یکی از پنج برند معروف انار کشور در کنار رقم هایی مانند رباب نی ریز.مکانیزاسیون بیان کرد

 .گپ فردوس از ارقام مرغوب انار شناخته شده در سطح کشور است

 .هزارتن انار راهی بازارهای داخلی و خارجی می کند 02هزار هکتار باغ انار ساالنه بالغ بر  2بادرود با دارا بودن 

 .اصفهان قرار دارد کیلومتری مرکز استان 100کیلو متری نطنز و  32هزار نفر جمعیت در  20بخش کویری بادرود با 

/news/fa/ir.iana.www://http30023D/%0%A3%DB% 
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 (سایر )تولیدات دام و طیور 
 فارس - ۴۰/۵۰/۵۰ : تاریخ

 برداری رسید  نخستین مجتمع دامپروری گاو سیمنتال در کشور به بهره

های ژنتیکی گاو سیمنتال با یک هزار رأس گاو اصیل سیمنتال در آبیک قزوین به  دامپروری و تولید نهادهنخستین مجتمع 

، محسن مردی مدیرعامل هلدینگ کشاورزی دانا در افتتاح این خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی  .برداری رسید بهره

برداری رسید،  ری که همزمان با سفر استانی هیأت دولت و با حضور وزیر جهاد کشاورزی در آبیک قزوین به بهرهمجتمع دامپرو

برداری از نژاد گاو دو منظوره  میلیارد تومان در قالب طرح ملی دانش تولید و بهره 02این مجتمع دامپروری با اعتباری بالغ بر : گفت

 .یی با شرایط آب و هوایی دارد، ایجاد شده استشیری گوشتی سیمنتال که سازگاری باال

درصد را از عوامل مقرون به صرفه  0درصد و چربی  3.0وی ضریب تبدیل مناسب گوشت، کیفیت مطلوب شیر با پروتئین باالی 

های زیستی  ه و تنشدر مقایسه با نژادهای دیگر گاو وابستگی نژاد سیمنتال به کنسانتر: بودن استفاده از این نژاد عنوان کرد و گفت

 .رود را ندارد و غیر زیستی که به عنوان معضلی اقتصادی در صنعت دامداری کشور به شمار می

میزان پروتئین و مواد جامد زیاد در شیر این نوع نژاد گاو سبب شده تا دامداران : مدیر این مجتمع دامپروری گاو سیمنتال گفت

بتوانند شیر را مستقیم به پنیرهایی همچون گودا که ارزش افزوده باالیی حتی برای دیگر با مشکل مازاد شیر روبرو نباشند و 

 .صادرات دارد، تبدیل کنند

از کشور اتریش به قیمت هر رأس گاو ( گاو ماده باردار)به گزارش خبرنگار فارس، یک هزار رأس گاو نژاد سیمنتال به صورت تلیسه 

 .وارد کشور شده است یورو خریداری و از حدود یک سال پیش 2022

یورو کاهش هزینه برای هر  622به گفته مدیر مجتمع دامپروری این گاوها از طریق مرز زمینی و با کامیون به کشور حمل شده که 

 .رأس در پی داشته است
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 تولیدات دام و طیور
 فارس - ۴۰/۵۰/۵۰ : تاریخ

درصد ظرفیت کار  91کارخانجات خوراک دام زیر / درصد خوراک دام در شرایط غیراستاندارد 51تولید 

 کنند می

درصد  02با وجود آن که کارخانجات تولیدکننده خوراک دام صنعتی به دلیل رکود بازار با زیر : رئیس انجمن خوراک دام گفت 

  .شود درصد تولید خوراک دام در واحدهای پرورش و غیراستاندارد تولید می 62کنند، اما بیش از  ظرفیت کار می

، در مورد آخرین وضعیت تولید انواع خوراک دام طیور و خبرگزاری فارسادی وگو با خبرنگار اقتص قدیری در گفت مجید موافق

میلیون تن انواع خوراک دام به شکل صنعتی در کشور تولید شده که نسبت به سال  0، حدود 90در سال : آبزیان در کشور گفت

سال گذشته  0ره به اینکه روند تولید خوراک دام در کارخانجات صنعتی در طول وی با اشا.درصد رشد داشته است 60حدود   92

 302هزار و  3به  90هزار تن بود که این رقم در سال  0حدود  92تولید خوراک دام در سال : سیر صعودی داشته، خاطرنشان کرد

با اشاره به رکود حاکم در بازار و کمبود نقدینگی رئیس کارگروه دام، طیور و آبزیان کمیسیون کشاورزی اتاق ایران .تن رسیده است

رسد تولید خوراک دام صنعتی امسال با اشاره به موانع موجود از جمله قوانین مخل کسب و کار، نبود  به نظر می: اظهار داشت

 .استراتژی تولید و تراز صادرات و واردات نسبت به سال قبل تغییر محسوسی نخواهد کرد

درصد  02ری سال گذشته کارخانجات تولیدکننده خوراک دام صنعتی سال گذشته به طور میانگین با زیر به گفته موافق قدی

 62چرا که متاسفانه امروز بیش از  .توان فعالیت واحدهای غیرمجاز را نادیده گرفت ظرفیت فعالیت کرده است، اما در کنار آن نمی

وری باعث افزایش قیمت تمام  شود که عالوه بر کاهش بهره دارد تولید میدرصد تولید خوراک دام در واحدهای پرورش و غیراستان

 .شده محصوالت پروتئینی شده و مخاطرات جدی در حوزه بهداشتی در پی دارد
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 تولیدات دام و طیور

 آیانا - ۵۰۴۰مهر  ۵۰: تاریخ

 یک ماه تأخیر در صدور حواله به ازای هر هفته/ شوند بری، تنبیه می دلیل تولَک ها به مرغ مادری

 .دانند مرغ مادر را مستحق تنبیه از طرف انجمن می "بری تولَک"نمایندگان بخش خصوصی تولید جوجه یکروزه، عمل 

مرغ مادر را مستحق تنبیه از طرف انجمن  "بری تولَک"نمایندگان بخش خصوصی تولید جوجه یکروزه، عمل 

 .دانند می

ها خودداری  بری از حذف مرغ واحدهای مرغ مادری که با تولک: وگو با خبرنگار ایانا گفت دبیر انجمن ملی طیور امروز در گفت

برخی از : هفته است، افزود 60با اشاره به اینکه سن اقتصادی مرغ مادر، حداکثر فرد  سعید اصغری.کنند، باید تنبیه شوند می

هایی را که باید به کشتارگاه بروند، برای چند روز گرسنه نگه داشته و تولید را  دلیل شرایط حاکم بر بازار، مرغ تولیدکنندگان به

را آغاز کرده و در برخی موارد سه تا شش ماه بیشتر از آنها کنند؛ سپس دوباره با بازگشت آنها به روال عادی، تولید  متوقف می

ها  بنابراین برخی از مرغ مادری. رود افتد که قیمت جوجه یکروزه باال می به گفته وی، این موضوع زمانی اتفاق می.گیرند جوجه می

در حالی که همین عمل، وقتی توسعه . هندد بری را در برنامه کاری خود قرار می پرورانند، تولک که سودای سود بیشتر را در سر می

 .یابد، منجر به کاهش سود خواهد شد می

اند؛ زیرا قیمت تمام شده  درصد تولیدکنندگان مرغ مادر به این عمل روی آورده 12در حال حاضر حداقل : فرد معتقد است اصغری

تومان؛ بنابراین حاشیه سود  022هزار و  تا یک 322هزار و  تومان است و نرخ فروش بین یک 222هزار و  جوجه یکروزه حدود یک

 .کند بری می خوبی برای تولیدکنندگان فراهم شده که برخی از آنها را ترغیب به تولک

در مراحل ابتدایی بعد از . اکنون مشغول شناسایی واحدهای متخلف هستیم هم: دبیر انجمن ملی طیور در پایان خاطرنشان کرد

افتد، اما در مراحل بعدی، کارگروه تنظیم تولید، تنبیهات  بری، یک ماه به تأخیر می ی هر هفته تولکتذکر، صدور حواله به ازا

 ./بیشتری را برای متخلفان در نظر خواهد گرفت
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 (سایر )تولیدات زراعی 
 آیانا - ۵۰۴۰شهریور  ۵۰: تاریخ

 کشاورزان و مدیران پا به رکاب تولید شدند/ 15 - 15آغاز کشت پاییزه سال زراعی 

 .خورد صورت هماهنگ در سراسر کشور با برگزاری همایشی کلید می شهریورماه به 22از شنبه  90 - 96سال زارعی جدید 

صورت هماهنگ در سراسر کشور با برگزاری همایشی کلید  شهریورماه به 11از شنبه  15 - 15سال زارعی جدید 

 .خورد می

های جهاد کشاورزی،  به گزارش خبرنگار ایانا، آغاز کشت پاییزه، امسال با گردهم آمدن کلیه معاونان، مدیران، رؤسای سازمان

 .کند هران آغاز به کار میدر سالن حجاب ت... ها و کننده نهاده های تأمین ها و مؤسسه شرکت

محمد شاعری، رئیس جدید کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی همچون عباس رجائی میهمان این  شود علی بینی می پیش

شوند که در این  ترین محصوالت کشت پاییزه محسوب می 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 نامههمایش قرار است بر

شود که با توجه به افزایش سطح زیر کشت دانه روغنی کلزا برآورد  ترین محصوالت استراتژیک محسوب می گندم یکی از مهم

هزار  332ر هکتار آبی و سه میلیون و هزا 02هزار هکتار از اراضی کشور را دربر بگیرد که دو میلیون و  022شود پنج میلیون و  می

 .هکتار آن دیم خواهد بود

 .بار رقم خواهد زد هزار تنی این محصول استراتژیک خودکفایی در تولید را برای دومین 022میلیون و  11بینی خرید  پیش

یابد و در مقابل افزایش  های روغنی و چغندرقند اختصاص شود که بخشی از سطح زیر کشت گندم قرار است به دانه بینی می پیش

 .عملکرد در واحد سطح باال رود تا از میزان تولید کاسته نشود

 هزار هکتار از اراضی کشور 111های روغنی در  بینی کشت دانه پیش

های وزارت جهاد کشاورزی دیده شده که در این راستا قرار است با توسعه کشت  محصول استراتژیک در برنامه 12خوداتکایی 

شود در  بینی می ای که پیش گونه درصدی روغن کاهش یابد؛ به 90های مستعد بخشی از واردات  های روغنی در مناطق و استان دانه

نوع بذر کلزا برای مناطق  00های روغنی اختصاص یابد که در این راستا  هزار هکتار از اراضی کشور به دانه 222کشت پاییزه جدید 

 .نیز بهره برده خواهد شد... اسب و پرمحصول سویا، آفتابگردان روغنی ومختلف تدارک شده و از بذور من

هزار تنی شکر در  022رو خواهد بود، زیرا رکورد یک میلیون و  چغندرقند نیز در سال زراعی جدید با افزایش سطح در پاییز روبه

هزار هکتار چغندرقند کشت  10دل استان جدید در سطحی معا 11سال جاری شکسته شد و قرار است در کشت پاییزه امسال 

هزار هکتار برسد تا ضریب خوداتکایی شکر که در حال حاضر با احتساب شکر چغندرقندی  62سطح کشت به  1020کنند و تا افق 

 .درصد است، ارتقاء یابد 60و نیشکری 

 افزایش تولید جو در سال زراعی جدید

هزار  202هزار تن تولید شد که در مقایسه با سال قبل که سه میلیون و  022محصول جو که در سال جاری بیش از سه میلیون و 

هزار هکتار کشت  322رو شد و در سال زراعی جدید قرار است در سطحی معادل یک میلیون و  درصد افزایش روبه 22تن بود با 

 .شده و رکورد تولید سال قبل را بشکند
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هزار  020یابد، در حالی که سطح زیر کشت تقریباً ثابت و در حد  زایش میو در بخش حبوبات نیز سال به سال میزان تولید اف

هزار تن  022با تکیه بر نخود و عدس که دو محصول دیم هستند، در سال زراعی جدید برنامه برای تولید دوهزار و .هکتار است

 .هزار تن عدس تولید شد 00ود و هزار تن نخ 206بینی شده است، در حالی که در سال جاری  هزار تن عدس پیش 99نخود و 

هزار تن تولید انجام شد و در  302هزار تن بود که بیش از برنامه و حدود  322تولید کلی حبوبات در سال جاری مطابق برنامه 

 .سال آینده رو به افزایش خواهد بود

ور قطع بر محدود کردن کشت تنها در ط شهریور با وجود آنکه برنج جزو محصوالت پاییزه نیست، به 22در 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
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 تولیدات زراعی

 آیانا - ۵۰۴۰ شهریور ۵۰: تاریخ

پذیر  پایش محصوالت کشاورزی بدون بودجه امکان/ آمیز نیست خوری فاجعه میزان نیترات محصوالت تازه

 نیست

آمیز  صورت موردی بررسی شده و فاجعه ها به میزان آلودگی به نیترانت و سایر آالیندهپایش محصوالت کشاورزی برای بررسی 

 .ها بودجه مستقل نیاز است نیست، اما برای تداوم پایش

صورت موردی بررسی شده و  ها به پایش محصوالت کشاورزی برای بررسی میزان آلودگی به نیترانت و سایر آالینده

 .ها بودجه مستقل نیاز است تداوم پایشآمیز نیست، اما برای  فاجعه

خوری کشاورزی  وگو با خبرنگار ایانا درباره برآورد میزان نیترات محصوالت تازه رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب امروز در گفت

سه با شده، میزان نیترات در محصوالت تازه خوری کشاورزی در مقای های میدانی انجام بر اساس بررسی: توسط این مؤسسه گفت

 .آمیز نیست دیگر کشورهای جهان فاجعه

های ارسالی بیش از حد مجاز  زمینی در برخی نمونه صورت تصادفی میزان نیترات در محصوالتی چون سیب به: کامبیز بازرگان افزود

 .صرف کرده بودندگزارش شد که مربوط به کشاورزانی بود که محصوالت خود را با فاضالب آبیاری کرده یا بیش از حد، کود ازته م

 .توان به کل تولیدات کشاورزی تعمیم داد ها در یک محصول را نمی باال بودن حد مجاز برخی آالینده: وی خاطرنشان کرد

 .در حال حاضر پایش مداوم در محصوالت کشاورزی وجود ندارد: رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب ادامه داد

ای نیز در دستور کار  های ویژه یشنهاد پایش محصوالت کشاورزی را داده است و برنامهوزارت جهاد کشاورزی پ: بازرگان تصریح کرد

 .دارد، اما هنوز بودجه مشخصی برای این منظور در نظر گرفته نشده است

 های اگر قرار است اطمینان به سالمت محصوالت کشاورزی حاصل شود، الزم است با اعتبار مناسب پایش: وی در پایان اظهار داشت

 ./مداوم انجام شود
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 تولیدات زراعی
 آیانا - ۵۰۴۰شهریور  ۵۰: تاریخ

افزایش عملکرد / شود میبینی  هزار تن پیش ۰11نیاز وارداتی برنج / ساله تولید جو شکست 35رکورد 

 دوبرابری حبوبات در کشت پاییزه

 .یابد نظیر است، نیاز به واردات کاهش می سال اخیر بی 36هزار تن جو در کشور که نسبت به تولید طی  022با تولید سه میلیون و 

ت، نیاز به واردات نظیر اس سال اخیر بی 35هزار تن جو در کشور که نسبت به تولید طی  ۰11با تولید سه میلیون و 

 .یابد کاهش می

وگو با خبرنگار ایانا از شکسته شدن رکورد تولید جو در  مدیرکل دفتر غالت و محصوالت اساسی معاونت زراعت امروز در گفت

ر هزار تن است، د 002با سه میلیون و  1369باالترین میزان تولید جو مربوط به سال : سال گذشته خبر داد و گفت 36مقایسه با 

 .هزار تن محصول تولید شد 022حالی که امسال سه میلیون و 

هزار  10هزار تن بذر که در مقایسه با سال گذشته از افزایش  00های کشت پاییزه، با تهیه  مطابق ابالغ برنامه: کاوه خاکسار افزود

 .بینی افزایش تولید و عملکرد شده است تنی برخوردار است، پیش

تن در هکتار بود که با انجام  1.0تن و جوی دیم بیش از  3.0ال جاری عملکرد جوی آبی بیش از در س: وی خاطرنشان کرد

 .عملیاتی خاص در سال زراعی جدید قصد افزایش عملکردها را داریم

ود، سم و سایر موقع از ک موقع، و ردیفی، تغذیه مناسب، استفاده به زراعی از قبیل کاشت به های به استفاده از روش: خاکسار ادامه داد

 .تواند به افزایش عملکرد در واحد سطح بیانجامد می... ها و موقع با آفات و بیماری ها، مقابله به نهاده

اگر قیمت جو به قیمت تضمینی نزدیک شود، رغبت کشاورزان برای کشت بیشتر خواهد شد و در این راستا باید : وی تصریح کرد

امیدواریم که در سال : مدیرکل دفتر غالت و محصوالت اساسی معاونت زراعت یادآور شد.روی مباحث بازرگانی بیشتر کار کنیم

 .بازده بتوانیم میزان تولید جو در کشور را باال ببریم جایی اراضی کم زراعی جدید با جابه

بتوانیم از منابع آبی موجود،  برای آنکه: تن در هر هکتار دارند، تأکید کرد 12خاکسار با اعالم اینکه مزارع نمونه عملکردی بیش از 

 .های ممکن استفاده خواهیم کرد بهره الزم را ببریم، از تمامی ظرفیت

 .مطابق آمار نیاز کشور به جو پنج میلیون تن است که امید است بتوانیم بخش اعظم آن را تولید کنیم: وی اظهار داشت

 .توانیم تولید را پایدار نگه داریمباال بودن تولید مهم نیست، بلکه باید ب: خاکسار همچنین گفت

 انتقال کشت حبوبات بهاره به پاییزه

کشت حبوبات : مدیرکل دفتر غالت و محصوالت اساسی معاونت زراعت درباره عملیات انتقال حبوبات از کشت بهاره به پاییزه افزود

کیلوگرم در  022هزار و  کیلوگرم به یک 022و عدس از ای که میزان عملکرد نخود  گونه کند؛ به در پاییز میزان عملکرد را دوبرابر می

زدگی نخود و  در کشت پاییزه تنها نکته قابل توجه استفاده از ارقام مقاوم به بیماری برق: وی خاطرنشان کرد.رسد هر هکتار می

 .های هرز است که در این راستا ارقام و سموم مناسب باید تهیه شود مقابله با علف

 .شود که میزان عملکرد باالتر رود و شاهد کاهش ضایعات باشیم توسعه مکانیزاسیون باعث می: دخاکسار ادامه دا

 .های وزارت جهاد کشاورزی است افزایش عملکرد و افزایش کشت انتظاری در حبوبات از اولویت: وی تصریح کرد

 هزار تن برنج سفید در سال جاری 911بینی تولید دو میلیون و  پیش
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با برداشت برنج در اراضی شالیکاری، : غالت و محصوالت اساسی معاونت زراعت درباره وضعیت تولید برنج یادآور شدمدیرکل دفتر 

 .هزار هکتار به پرورش راتون اختصاص یافت 00هزار هکتار به کشت مجدد و  30

ان عملکرد در حال انجام است تا بتوانیم ها در اراضی شالیزاری گیالن و مازندران برای تعیین میز برداری نمونه: خاکسار تأکید کرد

 .برای سال آینده اراضی با عملکرد پایین را با راهکارهای فنی خاص ارتقاء دهیم

هزار تن شلتوک تولید شود که میزان برنج سفید قابل استحصال آن  222شود امسال سه میلیون و  بینی می پیش: وی اظهار داشت

 .شود زده میهزار تن تخمین  022دو میلیون و 

 022آمارها حاکی از آن است که نیاز کشور به برنج سه میلیون تن است که با احتساب تولید امسال تنها : خاکسار همچنین گفت

شود که وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه با توجه به میزان ذخایر استراتژیک و سایر  هزار تن نیاز به واردات احساس می

 ./ت الزم را انجام خواهد دادالزامات، عملیا
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 چای
 آیانا - ۵۰۴۰مهر  ۵۹: تاریخ

چین چهارم برگ سبز  آغاز/ های جدید رونق در بازار چای داخلی با برنامه/ آمار چای سنواتی به صفر رسید

 چای

 .شده برای بازاریابی و فروش چای داخلی، یک گرم چای سنواتی نیز در سال جاری نداریم با تمهیدات اندیشیده

 .شده برای بازاریابی و فروش چای داخلی، یک گرم چای سنواتی نیز در سال جاری نداریم با تمهیدات اندیشیده

ها، سندیکاها و  کارخانه: وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت سازمان چای کشور امروز در گفتمعاون بازاریابی و تنظیم بازار 

 .کنند تا شاهد رونق تولید باشیم های مرتبط در نیمه دوم سال برای فروش چای تولیدشده تالش می سایر بخش

توانند نسبت به خرید چای ایرانی مورد نیاز  ها می به کارخانه خریداران داخلی و نمایندگان خارجی با مراجعه: گودرز خردادپور افزود

رونق به بازار چای : وی با اعالم اینکه چای تولیدشده در کشور عاری از سموم شیمیایی است، خاطرنشان کرد.خود اقدام کنند

 .های قبل به میزان تولید چای کیفی افزوده شده است الهیجان برگشته و در مقایسه با سال

شده توسط سازمان چای کشور، امسال چای  با تمهیدات اندیشیده: ون بازاریابی و تنظیم بازار سازمان چای کشور ادامه دادمعا

 .سازی است های تولیدشده در داخل نیز با بهترین کیفیت در مرحله آماده سنواتی نداریم و چای

 23ای سالم ایرانی ترغیب کنند، هرچند که محصول فوق تنها ها مردم را نسبت به مصرف چ الزم است رسانه: خردادپور تصریح کرد

 .کند درصد از نیاز مردم کشور به چای را تأمین می

 .های الزم انجام شد اجازه ندادیم یک گرم چای سنواتی راهی بازار شود و بدین ترتیب از تولید داخل حمایت: وی یادآور شد

 ترغیب مردم به مصرف چای داخلی

حدود شش روزی است که برداشت چهارم برگ سبز چای : داشت چین چهارم برگ سبز چای خبر داد و تأکید کردخردادپور از بر

 .آغاز شده و وضعیت آب و هوایی نیز مساعد است

 .بارش باران رطوبت مناسبی را برای برداشت چای کیفی فراهم کرده است: وی اظهار داشت

 .رکاران چای ایرانی، مردم را به مصرف این محصول داخلی ترغیب کننداند کنیم دست تالش می: خردادپور همچنین گفت

هزار تن از تولید داخل و مابقی از طریق واردات تأمین  20هزار تن چای خشک هستیم که  112گفتنی است، ساالنه نیازمند 

 ./شودهزار تن برگ سبز چای برداشت  132شود  بینی می شود و امسال با افزایش میزان تولید پیش می
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 چای
 ایرنا ۵۰/۵۰/۵۰۴0 :تاریخ خبر

 بازار فروش چای داخلی در الهیجان رونق می گیرد 

  .پایتخت چای ایران، پس از یک دهه رکود درحال شکوفا شدن استبازار محلی عرضه چای در الهیجان  -ایرنا -الهیجان 

تهاجم قدرتمندانه چای خارجی در دهه های گذشته با پشتیبانی های قوی تبلیغاتی و جریان های رانتی تاب و توان از بازار محلی 

وذ کرد و تغییر ذائقه های چای شهرهای چای خیز شمال را گرفته بود ، این تهاجم گسترده تا عمق جان مصرف کنندگان نف

  .شهروندان ایرانی را در پی داشت

حتی بازارهای محلی شهرهای چای خیز نیز در مقابل این هجوم قدرتمندانه توان مقابله خود را از دست دادند و بازار مصرف داخلی 

  .در تسخیر کمپانی ها و فروشندگان چای خارجی در آمد

های چای سازی این بود که بهترین چای های برگ سبز برداشت شده از باغ های شمال را در  در این سال های رکود، هنر کارخانه

  .انبارهای مرطوب سازمان تعاون روستایی انباشت و تبدیل به تفاله کنند

ذائقه ها به  انبارها ناگهان با انبوهی از چای های چندین ساله که حاصل دسترنج کشاورزان بود مواجه شدند و از سویی نیز با تغییر

  . سوی چای های پر رنگ و لعاب خارجی منجر به نخریدن چای داخلی شد که ورشکستگی صنعت چای کشور را در پی داشت

در این شرایط غیر متعادل ، چای تولید داخلی توان ایستادگی در مقابل بسته های شکیل ولی بی کیفیت چای های خوش آب و 

  .اخلی ایران یکی پس از دیگری به تسخیر کمپانی های چای خارجی درآمدرنگ خارجی را نداشت و بازارهای د

اما دیری نپایید که این رنگ و لعاب و چایی خارجی سرشار از مواد افزودنی های مضر بر همگان آشکار شد و میل به چای طبیعی 

چای انباشته شده سنواتی در این انبارها نابود و و با کیفیت داخلی افزایش یافت از طرفی هم با تدابیر دولت تدبیر و امید، صدها تن 

  .از ورود آن به بازار داخلی جلوگیری بعمل آمد

طی چند سال اخیر با حمایت های دولت از صنعت چای و چایکاران شمال و پی بردن ذائقه های ایرانی به کیفیت چای داخلی میل 

رشناسان سازمان چای کشور هم اکنون فروش چای داخلی به سال به عطر و طعم چای داخلی افزایش یافته است که به گفته کا

  .رسیده است و انبارهای سازمان چای و تعاون روستایی دیگر محلی برای دپوی چای داخلی نیستند

این روزها در شهرهای چایی خیزی مانند الهیجان ، املش ، لنگرود و فومن چای خارجی خرید و مصرف نمی شود و بازار فروش 

بسیاری از مسافران و گردشگرانی که به شهرهای چای خیز بویژه الهیجان پایتخت چای ایران  .های خارجی کساد شده است چایی

می آیند یا از روی عرق ملی و یا با پی بردن به ماهیت طبیعی چای تولید داخلی؛ دنبال دسترنج هموطنان خود که بدون اسانس 

داد و ستد چای در بازارهای داخلی بویژه در الهیجان در حال رونق گرفتن است و  هم اکنون .های مصنونی هستند ،می گردند

  .خریدو فروش چای تولید کارخانه های داخلی رونق دارد و گاهی نیز تولید دستی یا سنتی نیز مشتریان خاصی دارد

کارخانه های تولید کننده : ی گویدیک کارشناس و مشاورفنی صندوق ملی حمایت از توسعه صنعت چای کشور به خبرنگار ایرنا م

چای با برند خوشنام در فروش چای دغدغه ندارند و نبود چای خارجی در بازارشهرهای چای خیز نشان از استقبال ایرانیان در 

چای داخلی در مقایسه با چایی های وارداتی موجود در بازارهای : سیدعبداهلل میرحسینی مقدم افزود .مصرف چای ایرانی است

یرانی از کیفیت خیلی باالتری برخوردار هستند و در تولید چای داخلی مصرف کودهای شیمیایی به حداقل رسیده و این چایی ها ا

  .از نظر باقیمانده سموم و فلزات سنگین قابل اطمینان می باشند

چای نگهداری شده در انبارها پس از  وی با اشاره به اینکه عمر مفید نگهداری چای در کیسه های تولید کارخانه ها سه سال است و
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طی چندسال اخیر به دلیل میل و اشتیاق برای خرید چای داخلی مشکل فروش :سه سال قابلیت مصرف انسانی ندارند ، اظهارداشت

 چای حل شده است و بیشتر کارخانه ها در داخل شهر الهیجان فروشگاه دارند و یا چای تولید این واحدها در مغازه های داخل

برخالف گذشته کارخانه هایی با برند خوشنام دغدغه فروش چای ندارند و چای آنها :وی خاطرنشان کرد .شهر به فروش می رسند

  .به راحتی به فروش می رود

  : نحوه عرضه چای

واحدهای عمل  هم اکنون چای در بازار الهیجان و سایر بازارهای چای خیز گیالن در بسته بندی های مختلف و استانداردی که در

  . آوری بسته بندی می شوند و یا در کیسه ها و پالستیک های چندکیلویی بصورت فله ای به مشتریان و مسافران عرضه می شوند

طی دو سال اخیر تعداد مغازه های چای فروشی دو برابر شده و رونق گرفته است و اکثر : یک فروشنده چای در بازار الهیجان گفت

بطور مستقیم از کارخانه ها تهیه می کنند و تعدادی نیز چای خود را از مغازه ها می خرند و این مغازه های  مردم چای خود را

  .مغازه در شهر الهیجان افزایش یافته است 02چای فروشی به حدود 

حدهای چایسازی با در بین چایی های عرضه شده در بازار الهیجان چایی های دستی نیز با بیشترین قیمت نسبت به چایی های وا

  .هزار ریال را می توان بدست آورد022تا  022هرکیلوگرم بین 

هنوز ذائقه مردم ایران به چای ایرانی عادت ندارد و هنوز مردم ایران غیر از : یک کارشناس و فروشنده چای در الهیجان گفت 

  .شهرهای گیالن و مازندران چای اسانس دار خارجی را ترجیح می دهند

بسیاری از مردم چای سوخته که تحت عنوان شکالتی توسط برخی از کارخانه های عمل آوری و عرضه می شود را : دآورشدوی یا

  .چای خوب می شناسند درحالی که چای خشک هیچ ارزشی مفیدی ندارد فقط ذائقه ها به آن عادت داده شده اند

چای به هم ارتباط دارد وقتی در بهار وارد شهر الهیجان می عطر و رنگ و کیفیت : وی که نخواست نامش فاش شود اظهارداشت

  .شوید همه جا بوی چای تازه می دهد و هرچند به سمت پاییز می روید هم از عطر چای و هم برکیفیت آن کاسته می شود

ته هایی با کیفیت چایی هایی شانس فروش بیشتری دارند که برند ثابتی ازنظر کیفیت داشته باشند و در بس: وی خاطرنشان کرد

خود بسته ها و مرغوبیت : یک تولید کننده چای در باره چگونگی تشخیص چای مرغوب از نامرغوب گفت .مناسب فروخته شوند

چایی بهترین تبلیغات و بازاریابی برای فروشنده است که هر مشتری پس از مصرف آن اگر مرغوب باشد بدنبال آن می آید و بر 

جواد بخشی پیرمردم کشاورز الهیجانی یکی از آن نادر مردانی است که با دست خود برای  .افزوده می شود تعداد مشتریان آن نیز

عالقه مندان چای دستی چای تولید می کند و هم چایی های بهاری و عمل آوری دستی را برای مشتریانی خاص در شهر رشت و 

سال چای خریدار نداشت و هم اکنون سه سال است که فروش چای 10: این فروشنده سیار چای می گوید .الهیجان فراهم می کند

  .درحال رونق است و چای دستی هم مشتریانی پیدا کرده است

وی در مورد علت رویکرد مردم به چای داخلی را تست کردن چای خارجی و پی بردن به واقعیت آن می داند که به گفته وی 

کیلوگرم چای خشک اعم از چای تولیدی کارخانه ها یا 10تا  12در روز بین  :ی افزایدوی م .سرشار از رنگ بوده و اسانس دار است

  .تولیدی دستی را به مشتریان می فروشم و از این طریق امرار معاش می کنم

  : نحوه عمل آوری و مرغوبیت چای در کارخانه های چای سازی

سازی عمل آوری می شود که مرغوبترین و باالترین چای واحدهای چای  102برگ سبز در چهار چین برداشت و در بیش از 

  .مربوط به اولین چین یا همان چین بهاره است که از اردیبهشت ماه آغاز می شود

فرایند عمل آوری چای در واحدهای تولیدی در چین های مختلف یکسان است ولی مرغوبیت چای بستگی به چین های برگ سبز 
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  .عدی به نسبت چین های قبلی از کیفیت و کمیت چای کاسته می شوددارد که در برداشت چین های ب

همه برگ های سبز چایکاران در چهار مرحله برداشت که به چهارچین معروف است پس از عملیات پالس درکارخانه ها از مرحله 

  .غربال عبور کرده و توسط دستگاه های مالش به درجات مختلفی تبدیل می شوند

  .چای در ابتدای اردیبهشت ماه آغاز و آخرین چین نیز در مهر ماه انجام می شودمالش اولین چین 

چای تولید داخلی بصورت مالش یک ممتاز و قلم ممتاز یا ممتاز زرین ، مالش دو شکسته و مالش سه بصورت قلم درشت در 

  .می رود بازارهای داخلی عرضه می شود که چای ممتاز و قلم ممتاز بهاره اعالترین چای بشمار

هزارتن آن را تولید می کند که این تولید در دهه  22هزارتن چای مورد نیاز مصرف داخلی کشور در یک سال حدود 112گیالن از 

  .های گذشته بیش از سه برابر فعلی بود

گاهها بیش از کارشناسان می گویند یکی از مشکالت صنعت چای ایران قدیمی بودن دستگاههای مالش است زیرا بیشتر این دست

  .سال عمر دارند که با نوسازی در صنعت چای می توان باز هم بر کیفیت چای داخلی افزود 02

ساله دارد پس از انتقال چای توسط کاشف السلطنه پدر چای 113چای در الهیجان که به شهر چای ایران معروف است قدمتی 

  . هکتارکنونی رسیدهزار  32ایران یک قرن طول کشید تا سطح باغ های چای به 
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 حبوبات
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 خرما 
 ایرنا ۵۰/۵۰/۵۰۴0 :تاریخ خبر

 درصد خرمای جهان در ایران تولید می شود  91

درصد خرمای مورد  12مدیرکل دفتر میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه  -ایرنا  -آبادان 

  .هزار تن خرمای تولیدی در کشور صادر می شود 132ساالنه : نیاز مردم جهان در ایران تولید می شود، گفت

در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و  'آیین جشنواره ملی شکرانه خرما 'گزارش ایرنا، ابوالقاسم حسن پور عصر پنجشنبه در حاشیه به 

تن از  122ایران یکی از کشورهای تولید کننده خرما در جهان است و یک میلیون و :کشاورزی خرمشهر در جمع خبرنگاران گفت

 .یدی در جهان در این کشور تولید می شودمیلیون تن خرمای تول 3.0مجموع 

هزار هکتار از نخلستان ها، بارور و  222از این مجموع، : هزار هکتار خواند و افزود 232وی سطح زیر کشت نخلستان های کشور را 

 .هزار هکتار به صورت باغ و نهال است 32

 یری می شودبهبود وضعیت نخیالت آبادان و خرمشهر از وزارت جهاد کشاورزی پیگ **

مدیرکل دفتر میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی همچنین در آیین جشنواره شکرانه خرما در اتاق 

مشکالت مربوط به بخش کشاورزی شهرستان های آبادان و خرمشهر در وزارت  :بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر گفت

در دفتر امور میوه های گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی اقدامات مطلوبی : ن پور ادامه دادحس.جهاد کشاورزی پیگیری می شود

برای تامین زیرساخت ها، انتقال آب، تسطیح اراضی، کنترل نیزارها و کنترل حیوانات وحشی نظیر گراز از سوی موسسه جهاد نصر 

با اندک اعتبار جذب شده در بخش باغبانی توانستیم  93ل سا: حسن پور اظهار کرد.در شهرهای آبادان و خرمشهر انجام شده است

 .چندین هکتار از اراضی کشاورزی شهرهای آبادان و خرمشهر را بازسازی کنیم

به طور حتم حمایت بخش خصوصی از باغداران به لحاظ : حسن پور، حمایت بخش خصوصی از باغداران را ضروری دانست و گفت

 .وجود زنجیره تولید مهم است

 خرما به مدارس و سبد مصرف خانوارها بازگردد **

مدیرکل دفتر میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی در ادامه سخنانش، ترویج مصرف خرما در مدارس را 

 .با شهرداری تهران نیز برای ترویج مصرف خرما در بین شهروندان مذاکراتی انجام شده است: ضروری دانست و گفت

زارش ایرنا جشنواره شکرانه خرما با حضور مدیرکل دفتر میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی، به گ

مسئوالن استانی، محلی و جمعی از تولید کنندگان و کشاورزان استان های سیستان و بلچستان، خوزستان و شهرهای آبادان و 

تولیدکننده و کشاورز نمونه و تنی چند از مسئوالن دست اندرکار برگزاری  02در پایان این جشنواره از .خرمشهر برگزار شد

 .این جشنواره در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر برگزار شد.جشنواره تقدیر شد
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 خرما
 فارس - ۵۰۴۰شهریور  ۵۵: تاریخ

ها  فرسوده بودن نخلستان/ هزار تنی خرما در کشور 951هزار تن از تولید یک میلیون و  111صادرات 

 ترین مشکل خرما بزرگ

 .بینی است هزار تن در سال جاری قابل پیش 102هزار هکتاری بارور خرما در کشور، تولیدی معادل یک میلیون و  222از سطح 

هزار تن در سال جاری قابل  951هزار هکتاری بارور خرما در کشور، تولیدی معادل یک میلیون و  111 از سطح

 .بینی است پیش

وگو با خبرنگار ایانا با اعالم  گرمسیری معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفت های گرمسیری و نیمه مدیرکل دفتر میوه

هزار هکتار آن بارور است تولیدی معادل یک  222هزار هکتار که  232طح زیر کشتی معادل های خرما با س باغ: این خبر گفت

 .اند بینی کرده هزار تن را قابل پیش 102میلیون و 

 .های جنوبی کشور آغاز شده و تا اواخر مهرماه ادامه خواهد داشت های استان برداشت خرما از نخلستان: پور افزود ابوالقاسم حسن

در سال زراعی جاری به غیر از بیماری خشکیدگی خوشه خرما، حرارت باال در برخی مناطق جنوبی کشور : ن کردوی خاطرنشا

 .هایی را وارد کرد که البته به کاهش تولید منجر نشد آسیب

های  ه باغبیشترین مشکلی ک: گرمسیری معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد های گرمسیری و نیمه مدیرکل دفتر میوه

 .های قدیمی قدم برداریم های فعلی است که باید به سمت اصالح و جایگزینی باغ رو هستند، فرسوده بودن باغ خرما با آن روبه

های مناسب  رود با تخصیص های قدیمی نیازمند اعتبار هستیم که امید می برای جایگزینی و اصالح باغ: پور تصریح کرد حسن

 .های قدیمی بیش از این ظرفیت افزایش تولید ندارد ر واحد سطح را افزایش دهیم چون باغبتوانیم میزان عملکرد د

 .کنیم بینی می هزار تنی تولید خرما را پیش 122هزار هکتار باغ جدید، افزایش  در سال جدید با اضافه شدن یک: وی یادآور شد

هزار تن از محصول خرمای تولیدشده در کشور به سایر  222شود، بینی می در سال جاری پیش: پور در پایان تأکید کرد حسن

مردادماه نیز  10شد تا  بینی می گفتنی است، گرمای هوا در روزهای سوم و چهارم تیرماه بسیار باال بود و پیش.کشورها صادر شود

درجه را نیز ثبت  02تا های هواشناسی  درجه برآورد شده و ایستگاه 62صورت غیررسمی تا  ادامه داشته باشد و این افزایش به

 ./درصد خرمای دلگان از بین رفته است 02اند و به گفته مدیر جهاد کشاورزی دلگان  کرده
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 خرید تضمینی
 خبرنگاران جوان - ۵۰۴۰مهر  ۵۹: تاریخ

 کشاورزان چشم انتظار تعیین نرخ خرید تضمینی

با توجه به بررسی هزینه های تولید محصوالت کشاورزی، پیشنهاد افزایش نرخ خرید تضمینی به شورای عالی اقتصاد ارائه شده 

اقتصادی باشگاه گروه صنعت، تجارت و کشاورزی کاوه خاکسار مدیر کل دفتر غله وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار .است

طبق روال همه ساله نرخ : در خصوص وضعیت نرخ خرید تضمینی محصوالت در سال زراعی جدید اظهار داشت خبرنگاران جوان،

 .باید تا پایان شهریور ماه اعالم می شدخرید تضمینی محصوالت 

با توجه به هزینه های تولید که توسط کارشناسان بررسی شده، پیشنهادات در خصوص افزایش نرخ خرید تضمینی :وی افزود

محصوالت به شورای عالی اقتصاد داده شده است وهم اکنون این نرخ ها در کمیسیون های شورای اقتصاد در حال بررسی است که 

 .ه محض تصویب اعالم خواهد شدب

درصدی نرخ محصوالت استراتژیک همچون گندم، جو و ذرت را داده که  12وزارتخانه پیشنهاد افزایش :خاکسار اظهار داشت

 .امیدواریم با این نرخ ها موافقت شود

جاری در طول تاریخ بی سابقه میزان خرید تضمینی جو در سال زراعی  مدیر کل دفتر غالت وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه 

هزارتن جو از کشاورزان خریداری شده و این درحالی است که این رقم در سال زراعی  222امسال یک میلیون و : بوده اظهار کرد

 .هزارتن بوده است 322گذشته تنها 

ش رسانند دولت برای جلوگیری ضرر و اگر کشاورزان به هر دلیلی نتوانند محصول خود در بازار به فرو: این مقام مسئول تصریح کرد

 .زیان احتمالی آنها اقدام به خرید محصوالت می کند

 نرخ خرید تضمینی محصوالت باید جوابگوی هزینه ها باشد 

گروه ت، تجارت و کشاورزی صنعهمچنین راضی نوری عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با خبرنگار 

اعالم نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی تا پایان شهریور ماه از جمله برنامه های  :گفتاقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،

 .اعمال می شد سال های گذشته  اساسی دولت یازدهم محسوب که این روش در سیاست های 

باید به کار گرفته شود، بیان  90-96وی در پاسخ به این سوال که چه تمهیداتی برای نرخ خرید تضمینی محصوالت در سال زراعی

 .تا جوابگوی هزینه های کشاورزان باشد هزینه های تولید اعم از کود، آب، بذر، خاک باید توسط کارشناسان بررسی : کرد

ضمینی محصوالت استراتژیک به سبب اهمیت غذایی از اولویت خاصی برخوردار است، از این رو خرید ت: راضی نوری در پایان افزود

 .این محصوالت تعیین شود و تکلیف کشاورز پیش از سال زراعی برای کشت مشخص شود دقیق  باید در قانون بودجه نرخ 
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 خشکسالی
 آیانا - ۵۰۴۰مهر  ۵۹: تاریخ

 !شود تر می تر و داغ ایران خشک

خورشیدی  92و  02با توجه به اینکه در دهه . براساس شاخص فالکن مارک، کشور ایران در آستانه قرار گرفتن در بحران آبی است

وضعیت سازمان ملل، ایران نیز اکنون در گیرد، براساس شاخص آب تجدیدپذیر سالیانه مورد استفاده قرار میدرصد از کل  69حدود 

که خیلی از عوامل مربوط به نقش انسان .یکی از مقامات ارشد سازمان ملل بیان کردند  نکته دیگر اینکه.بحران شدید آبی قرار دارد

اما در کشور ایران راه توسعه و پیشرفت مسیر آن بایستی از یک معادله خطی . تو چگونگی آن در آتی سازی توسعه و پیشرفت اس

باشد تبعیت نمی کند یکی از دالیل آن، تورم باال در چند دهه اخیر ناشی از شکوفایی نفتی و نقش اساسی آن  baseکه دارای یک 

بی   زرگ بینی پادشاهی و تحریم ها بعد از انقالبتوهم ناشی از خود ب. آغاز گردید 1301در بستن بودجه کالن کشور که از سال 

واردات، بدون کیفیت خارجی توسط سوداگران مدیریتی و نشناختن عوامل موثر در ابزار تولید، ترویج مصرف گرایی بخصوص کاالیی

بزار مورد استفاده خارج مصرف بیش از اندازه مواد فسیلی و استخراج مواد معدنی و زغال سنگی با تکنولوژی پایین، پرت انرژِی در ا

میلیون خودرو  23به عنوان مثال اکنون بیش از . از استاندارد ها و غیره نقش اساسی در تغییرات آب و هوایی سالهایی داشته است

که خروجی از اگزوز ها بیش از . بنزینی و دیزلی با تکنولوژی پایین با مصرف سوخت باال و فرسوده در حال تردد وجود دارد

میلیون لیتر بنزین و گازوئیل میلیون ها  122آمار سازمان سوخت نشان می دهد بیش از . دارد های بین المللی و داخلی استاستان

از طریق  CO ,متر مکعب گاز مایع و طبیعی در روز به جز کارخانجات و نیروگاه ها فرسوده مصرف می شود و هزاران کالری و 

باور کنیم جو .ماه ریزش می کند وارد می شود 0ایران که میزان بارندگی آن در طول  مصارف خانگی و تجاری به جو نیمه جان

ایران مناسب مصرف انرژی حاصل از مصرف سوخت فسیلی و معدنی حیوانی که منجر به تولید منو اکسید و دی اکسید کربن می 

به همین خاطر هوا روز . را ندارد coین همه چون فضای سبز و یا پوشش گیاهی و درختی توان جذب و پاالیش ا. شود را ندارد 

از حالت مایع به "گرم شدن یک درجه حرات یعنی باز شدن فضایی مولکولی و جذب حجم بیشتر آب . بروز گرم تر خواهد شد

بیشترین بدلیل اینکه، بخار آب و آب، . بر اساس یافته هایی علمی بخار آب عمده ترین گاز های گلخانه شناخته شده است."بخار

آب بهترین عامل جذب تابش خورشید است، گرمایی نهان .جاذب نور خورشید هستند انعکاس کمتری را از خود نشان می دهند

درجه سانتی گراد فرمول خطی گرمایی  02گرمایی بیش از . یکی از عوامل عمده در تبدیل از حالت مایع به بخار تعریف می شود

این افزایش در تابستان که رطوبت نسبی در حد . بحالت نمای بزرگتر از یک تبدیل می کند نهان را، از حالت خطی خارج کرده

صد البته اثرات آن . فیزیک مسئله می گوید قدرت مکش رطوبت از سطح سدها و تاالب ها در حد ماگزیمم قرار دارد. مینیمم است

شود در سال های آتی کمبود از منابع سطح بیشتر بدین جهت، پیش بینی می . بر روی منابع آب سطحی فاجعه بار می باشد

سال گذشته چگونگی جلوگیری از تبخیر سطحی سدی در کالیفرنیا امریکا شاهد بودیم و نشان داد که تبخیر از . مشهود گردد

گیری از سطح چقدر بحران آفرین است پیشنهاد می شود عالوه بر تجدید نظر در مصارف کشاورزی و ترویج آبیاری تحت فشار جلو

متر  2ماه در سال را تجربه می کنیم الزم و ضروری است شرایط حادث شده منجر می شود تبخیر تا  0تبخیر سطجی که بیش از 

میلیارد مترمکعب  12برابر  "کیلومتر مربع  0222"در سطح عملی گردد فاجعه آن با فرض برابری سطح سد ها با دریاچه اورمیه 

فاجعه باری زمانی خود را نشان می دهد که طبق گزارش سازمان هواشناسی ، میزان بارش در طی . یمتبخیر از سطح را داشته باش

 . کردیمه سال گذشته را تجربهدرجه متوسط دما از اول مهر تا شهریور امسال نسبت ب 1.0درصد کاهش همراه با افزایش  2سال  03
/news/fa/ir.iana.www://http30036D/%0%A3%D 
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 خشکسالی
 ایرنا ۵9/۵۰/۵۰۴0 :تاریخ خبر

 آبخیزداری تنها راه حفظ منابع موجود و کاهش رسوب / منابع آبی رو به پایان کرج

از منابع آبی این دو سد بی  با وجود قرار گرفتن دو سد بزرگ امیرکبیر و طالقان در استان البرز، این استان نه تنها -ایرنا  -تهران 

  .بهره مانده، بلکه همه حوزه های باالدست این سد دچار بحران کم آبی شده است

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، انتقال آب از تونل سد کرج و طالقان به سمت تهران امروز سبب کاهش منابع آبی این خطه و 

 .ار می رودمهمترین عامل تهدید کننده استان البرز به شم

این انتقال در گذر زمان توانسته همه جریان های طبیعی را قطع و شرایط حوزه های پایین دست سفره های آب زیرزمینی که 

واسطه حرکت رودخانه در انتهایی ترین مسیر به سمت ورامین بوده را با مشکل مواجه کند و سبب بیابانی شدن مناطق اشتهارد و 

اسان بر این باورند که ادامه این روند و کمبود منابع آبی حوزه های باالدست سدهای کرج و طالقان برخی کارشن .ماهدشت شود

می تواند برای پوشش گیاهی و منابع طبیعی استان البرز مخرب باشد بنابراین توسعه شیوه هایی چون آبخوان داری، آبخیزداری و 

مورد مطالعه قرار گرفته است تا شاید بتوان آثار مخرب حاصل از این اجرای عملیات ترسیب کربن طی سالهای متمادی در استان 

به بهره 1302کلید خورد و در نهایت در سال  1320روی رودخانه کرج از سال ( کرج)احداث سد امیرکبیر .انتقال آب را کاهش داد

میلیون  032ان آب سالیانه به میزان کیلومتر مربع و با متوسط جری 360برداری رسید؛ این سد با سطح حوزه آبریزی به مساحت 

 .چالوس، در شمال شهرستان کرج قرار دارد -جاده کرج  23کیلومتری شمال غربی تهران و در کیلومتر  63مترمکعب در فاصله 

 302این سد با هدف کنترل سیالبهای بهاره و جلوگیری از خسارتهای ناشی از سیل، تامین آب شرب تهران ساالنه به میزان 

میلیون مترمکعب در سال و تولید  132یون مترمکب، تنظیم آب برای مصارف آبیاری و کشاورزی اراضی حومه کرج به میزان میل

هزار مگاوات ساعت  102جهت کمک به شبکه سراسری برق بویژه در ساعات اوج مصرف به میزان ساالنه « آبی -برق »انرژی 

درصد ظرفیت آبی سد کرج پر است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته  00به گفته برخی مسئوالن، امروز .احداث شده است

با ساخت سد انحرافی  1300عملیات اجرایی انتقال آب طالقان به دشت قزوین نیز در سال  .چهار درصد افزایش نشان می دهد

وعه کانالهای آبیاری دشت قزوین و در کیلومتر تازیاران و سد انحرافی زیاران و مجم 9سنگبان در طالقان و تونل انتقال آب به طول 

همان سالهای مطالعاتی پیرامون سد مخزنی برای ذخیره سیالبهای بهاره رودخانه طالقان آغاز شد اما ساخت آن با توجه به شرایط 

چهار  به تعویق افتاد و در فروردین ماه این سال عملیات ساخت سد مخزنی کلید خورد و ساخت آن به مدت 1301کشوری تا سال 

کیلومتری شمالغرب تهران روی رودخانه طالقان در محل روستایی روشنابدر به  130و  1300این سد در سال .سال طول کشید

سد طالقان با هدف تامین آب کشاورزی دشت قزوین، تامین آب شرب شهرهایی تهران و کرج، تغذیه مصنوعی .بهره برداری رسید

 022دخانه طالقان احداث شده و از نوع خاکی با هسته رسی است که حجم مخزن آن دشت قزوین و کنترل سیالبهای فصلی رو

 123میلیون مترمکعب، ارتفاع تاج  10میلیون متر مکعب برآور می شود؛ حجم بدنه این سد  329میلیون مترمکعب و حجم مفید 

 .کیلومتر است 13متر و طول دریاچه 

گیگاوات ساعت در سال برق 61مگاواتی راه اندازی می شود و قادر است  0.9ی نیروگاه این سد با بکارگیری دو واحد توربین

درصد ظرفیت سد طالقان نیز پر از آب است که نسبت به مدت مشابه سال  33به گفته برخی مسئوالن وزارت نیرو، .تولیدکند

 .درصد افزایش داشته است 63گذشته 

 سیمای استان البرز *
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، پس از بوشهر پرتراکم ترین شهر جمعیتی کشور از حیث مهاجرت پذیری و حاشیه نشینی به شمار استان البرز با وجود وسعت کم

رسیده  3.1می رود اما به واسطه همجواری به پایتخت، ییالقی بودن و شاهراه استان های دیگر و سرانه نرخ رشد جمعیت آن به 

اسان و کالردشت سرمایه به مناطق کم برخوردار سوق داده به طور معمول در جاهایی که مهاجرت شکل می گیرد همچون لو .است

و ارزش افزوده پیدا می کند اما در استان البرز در پیرامون شهر محمدشهر، کمالشهر و اشتهارد به طور عمده مهاجرانی می آیند که 

  .شغل و درآمد ندارند که از لحاظ اقتصادی و اجتماعی خطرناک هستند

اظ شاخص های صنعت جزء استان های برتر و از حیث گردشگری در مناطق کوهستانی، بیابانی و میان همچنین این استان از لح

  .بند دارای قابلیت های خوبی است

اما ( 1309سال )با وجود این که هفت سال از تبدیل شهرستان کرج و نواحی همجوار آن به استانی تحت عنوان البرز می گذرد 

ر سطح ادارات کل نیست و هنوز بسیاری از دستگاه های اداری آن ساختار شهرستانی خود را حفظ ساختار و تشکیالت آن هنوز د

برای نمونه اداره کل منابع طبیعی کرج هنوز نتوانسته ساختمان اداری اختصاصی برای خود داشته باشد و همچنان در .کرده اند

ظرف سال آینده تشکیالت ساختاری اداره کل به پارک جهان مکانی استیجاری مستقر است و مقرر شده با کمک سازمان جنگل ها 

  .نما و مجموعه جوان شیر منتقل شود

 متر رسیده است  102نگرانی از عمق چاه های دشت کرج که به  *

 هم اکنون در باالدست: حامد فرضی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز با اشاره به بحران منابع آبی دشت کرج گفت

حوزه های آبخیز فعالیت های آبخیزداری اعم از کنترل رسوب، تغذیه سفره های زیرزمینی تمامی فعالیت ها با حداقل هزینه و 

 .سخت ترین شرایط انجام می شود

 از آنجا که فروش منابع آب به وزارت نیرو پرداخت می شود، این وزارتخانه باید به همان نسبت فروش منابع آب،: وی توضیح داد

 .منابع اعتباری به بخش آبخیزداری سوق داده شود

متر رسیده که نگران کننده است به طوری که آب  102اکنون عمق چاه های آب در نهالستان کرج به : این مسئول تاکید کرد

  .استحصالی از این عمق می تواند با خروج امالح سنگین موجب غیرکیفی شدن آب و خاک شود

 1303قه طالقان نیز با این مشکل مواجه شده ایم و این درحالیست که در سالیان گذشته همچون سال در منط: وی اظهار داشت

  .عمده فعالیت های آبخیزداری در باالدست حوزه سدهای بزرگ همچون سد امیرکبیر انجام می شد و تداوم داشت

آبخیزداری به دلیل کمبود اعتبارات دچار شدت و در سال های اخیر که استان البرز شکل گرفته، فعالیت های : فرضی اضافه کرد

  .ضعف های اجرایی شده است

 میلیون مترمکعب آب با عملیات آبخیزداری  91امکان تولید سالیانه  *

هزار هکتار طرح آبخیزداری برای شهرستان کرج، طالقان و ساوجبالغ آماده  131در قالب برنامه اقتصاد مقاومتی : وی تصریح کرد

هزار  22میلیون متر مکعب آب و  91ه در صورت تامین اعتبار و اجرای آن در یک بازه زمانی پنج ساله، می توان سالیانه اجراست ک

 .تن علوفه تولید کرد 022و 

 022مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز طبق آخرین برآوردهای سال گذشته مجموع میزان اعتبارات این طرح را 

میلیارد ریال، طالقان  002برای اجرای این طرح در شهرستان کرج حدود : دانست و اضافه کرد( میلیارد تومان 02) میلیارد ریال

درصد این  12میلیارد ریال اعتبار نیاز است که به علت کمبود اعتبارات کمتر از  122میلیارد ریال و ساوجبالغ نزدیک به  262

  .طرح تاکنون اجرایی شده اند
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متاسفانه ما اینجا نتوانسته ایم منابع مالی  :این که اجرای پروژه های آبخیزداری نیازمند تحولی جدی است، اظهار داشت وی با بیان

 .بخش آبخیزداری را تامین کنیم

کمبود این اعتبار در باالدست دو حوزه پرخطر از حیث فرسایش خاک، شیب اراضی و سازند زمین شناسی میزان : فرضی ادامه داد

 .تن در هکتار رسانده است که ادامه روند می تواند خطرناک باشد 13.0د رسوب را به تولی

 درصد از ریزگردها  02کرج عامل  *

پروژه ترسیب کربن با هدف جلوگیری از توسعه بیابان و کاهش وابستگی مردم : فرضی درباره اقدامات مبارزه با بیابان زایی گفت

در شهرستان اشتهارد که از کانون های بحرانی گرد و غبار به شمار می رود، اجرایی شده  محلی به پوشش گیاهی از سه سال پیش

  .و بخشی از این طرح به سمت نظر آباد نیز سوق پیدا کرده است

هزار هکتار در منطقه  30هزار هکتار است که پروژه ترسیب کربن در سطح  00به گفته وی، مجموع سطح اراضی بیابانی استان 

به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد و راهبرد اصلی آن جلب مشارکت جوامع محلی و توانمند سازی آنان در راستای توسعه  اشتهارد

درصدی ریزگرد در این استان شده است و امسال  02تا  32این میزان بیابانی شدن باعث بروز : فرضی افزود .پایدار روستایی است

  .هکتار امسال صورت گرفته اما نیازمند اعتبارات بیشتر در این بخش هستیم 622 تا 022پروژه ترسیب کربن در نظر آباد 

 حاشیه نشینی و تغییرکاربری اراضی  *

حاشیه نشینی شرایط و ضوابط خاص خود را دارد زیرا با : وی حاشیه نشینی را یکی از مشکالت عمده این استان برشمرد گفت

 .می روند بنابراین تغییر کاربری صورت می گیردکاهش منابع آبی ناخواسته باغات از بین 

فرضی بر این باور است که بیشترین معضل البرز در بخش کاهش تولیدات کشاورزی است زیرا در گذشته شهر کرج برند تولید پایه 

ر بهترین های درختی در کل کشور محسوب می شد و اکنون حاشیه نشینی در خرم دشت که دارای بهترین مزارع گندم و کمالشه

 .باغات انگور محمدشهر و ماهدشت فقط درخت را از بین برده است

 هزار هکتار عرصه آماده جنگلکاری  02 *

هزار هکتار عنوان کرد  22مجتبی محمدی زاده رییس اداره جنگلکاری و جنگلداری استان البرز نیز سطح جنگل های این استان را 

هکتار است که پنج هزار هکتار  600هزار و  12تان اشتهارد و نظرآباد نهالکاری شده سطح مناطقی که تاکنون در دو شهرس: و گفت

  .از این جنگل ها دست کاشت هستند

بر : وی با بیان این که استان البرز به علت کاهش نزوالت جوی و عوامل طبیعی و انسانی دچار فقر پوشش گیاهی شده است، افزود

  .هزار هکتار عرصه، آماده جنگلکاری داریم 02استان اساس بررسی های انجام شده در این 

برآورد شده ( میلیون تومان 12هفت تا )تا یکصد میلیون ریال  32اعتبار مورد نیاز برای هر هکتار جنگلکاری : وی اظهار داشت

اسیس شده است، اضافه هکتار برای تولید نهال در این استان ت 102این مسئول با اشاره به این که دو نهالستان در سطح  .است

  .میلیون اصله نهال است 12قابلیت تولید در این نهالستان ها ساالنه : کرد

این پروژه امسال در ارتفاعات شمال روستای سیجان شهرستان کرج به منظور : وی درباره پروژه توسعه جنگل سیجان گفت

  .هکتار اجرا شده است 132جلوگیری از سیالب و خسارات جانی و مالی به روستاییان در سطح 

هزار اصله نهال به فواصل  22در این پروژه که با مشارکت جوامع محلی و شورای اسالمی روستا اجرا شد، : محمدی زاده افزود

  .هشت در هشت متر کاشته می شود

اناس، سنجد و انگور کاشته شده گونه جنگلی و اقتصادی نظیر بنه، ارس، انار جنگلی، بادام جنگلی، و 22در این پروژه : وی ادامه داد
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و  90این پروژه در پی وقوع سیل در روستای سیجان در سال : رییس اداره جنگلکاری و جنگلداری استان البرز اضافه کرد .است

  .خسارات جانی و مالی به ساکنان آن تهیه و اجرا شده است

 هزار راس دام مازاد در مراتع  09کاهش  *

طبیعی و آبخیزداری استان البرز نیز در گفت و گو با ایرنا درباره مراتع آزاد بر جاده چالوس این استان و مهدی فتحی معاون منابع 

هزار  01در این شیوه که با مشارکت مردم صورت می گیرد، : به منظور حفظ مراتع گفت 90اجرای مدیریت نوین چرای دام از سال 

 .البرز کاسته شده است هزار راس دام مازاد در مراتع استان 132راس از 

ما به منظور مشارکت جوامع محلی برای حفظ پوشش گیاهی مراتع، قصد داریم مدیریت چرا را به طور کامل به انجمن : وی افزود

هزار واحد  222فتحی با بیان این که در حال حاضر مراتع استان البرز ظرفیت پذیرش  .صنفی مرتعداران استان البرز واگذار کنیم

را از برنامه های آتی اداره کل منابع طبیعی و  (GPS) ا دارد، ردیابی مسیر حرکت دام ها به وسیله سیستم جی پی اسدامی ر

  .با این کار قصد داریم ورود و خروج دام به این استان را کنترل و گمرکی کنیم: آبخیزداری استان البرز عنوان کرد وی افزود

با صدور مجوز برای دام به مراتع استان البرز و در نهایت تعیین : ین استان خبر داد و گفتوی از کنترل دام دیگر استان ها به ا

 .جریمه توانسته ایم ورود دام را به مراتع این استان کنترل کنیم

: گفتمعاون اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز، چرای شتر در مراتع را از عوامل تشدید کننده بیابان زایی دانست و 

نفر شتر بدون مجوز در مراتع این استان چرا می کنند و صاحبان این شترها عشایری هستند که استان البرز  322تا  622اکنون 

  .مسیر عبورشان بوده و به تدریج در آن ساکن شدند

با همکاری : د و اظهار داشتوی اخذ مجوز برای کشتار شترهای سرگردان در مراتع البرز را از کارهای کلیدی برای حفظ مراتع خوان

  .دستگاه قضایی توانستیم مجوز کشتار این شترها را دریافت کنیم

هکتار برآورد می شود که مدیریت چرای دام به انجمن صنفی مرتع داری  633هزار و  333به گفته وی، مساحت مراتع این استان 

 .البرز واگذار شده است

 هزار هکتار اراضی آماده اخذ سند 32 *

عبدالرضا ابراهیمی معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز نیز درباره اقدام های انجام شده 

  .هزار هکتار اراضی آماده اخذ سند تک برگی هستند 32: برای حفظ اراضی ملی این منطقه به ایرنا گفت

تاکنون در استان : کردن حد اراضی ملی و مستثنیات مردم اشاره کرد و افزودوی به نصب سازه بتونی بنچ مارک به منظور مشخص 

  .کیلومتر مرز حایل ملی و مستثنیات با بنچ مارک مشخص شده است 92البرز 

هزار هکتار طرح مرتعداری در این استان دارای مجری طرح هستند و قابلیت انعقاد قرارداد حفاظت  62وی با بیان این که 

برای نخستین بار سطح چهار هزار هکتار قرار داد حفاظت مشارکتی از مراتع به مردم واگذار شده است : رند، اظهارداشتمشارکتی دا

 .و در این راستا آبگرمکن و تنورگازی برای جلوگیری از بوته کنی در اختیار مردم قرار داده ایم

 ی فقره پرونده دام غیرمجاز به دستگاه قضایی در سالجار 10ارجاع  *

سرهنگ اردشیر جابری فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز عمده وظایف این یگان را رفع 

 .تصرفات غیرقانونی و سنواتی، مقابله با چرای بی رویه دام، اطفای حریق دانست

هزار هکتار  330هزار هکتار عرصه ملی و  030ن هزار هکتار مساحت کل استان که از این میزا 013با توجه به این که : وی گفت

تنظیم و به  00راس دام غیرمجاز براساس ماده  601هزار و  3فقره پرونده برای  10آن عرصه مرتعی است بنابراین طی سالجاری 
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 .دستگاه قضایی ارجاع داده شده است

صورت گرفت اما کافی نیست بنابراین عمده مراتع و  امسال اقدامات خوبی: وی درباره اطفای حریق استان کوهستانی البرز افزود

کانون های درجه یک بحرانی را شناسایی و دهیاری، شوراها و همیاران خود را در برخی مناطق به ادوات اطفای حریق فلش بک و 

 21مسال است ا: درصدی وسعت حریق نسبت به سال گذشته اظهارداشت 02وی با اشاره به کاهش .آتش کوب تجهیز کرده ایم

  .هکتار را فراگرفته که یعنی از لحاظ سطح کاهش داشته است 23فقره حریق حادث شده که مساحت 

عمده حریق های استان مربوط به نقاط صعب العبور شهرستان طالقان، کرج و اشتهارد است بنابراین برای داشتن : وی اضافه کرد

 .لقان جانمایی و برآورد قیمت کرده ایمهلیکوپترهای اطفای حریق پایگاه هایی را در کرج و طا

 جلوگیری از ورود غیرقانونی دام به مراتع  *

علی جان پویا رئیس انجمن صنفی مرتع داران استان البرز و رئیس هیات مدیره عشایری و عضو کانون کشوری و انجمن صنفی 

برخی از مناطق استان البرز، مراتع به طور غیر قانونی در : مرتعداران وجود دام های مازاد را عامل تخریب مراتع عنوان کرد و گفت

  .اجاره داده می شد و ما امسال به جز یکی دو مورد، جلوی این کار را گرفتیم

  .چرای دام در مراتع توسط محلی ها با هدف حفظ و توسعه پوشش گیاهی و تقویت آب های زیرزمینی انجام می شود: وی افزود

دامداران می توانند فعالیت های اقتصادی  :ت جایگزین در طرح های مرتعداری تاکید کرد و اظهار داشتپویا در عین حال بر معیش

  .مانند پرورش آبزیان، زنبور عسل و گیاهان دارویی انتخاب کنند

گردشگر  باید زیرساخت ها برای پذیرش: وی گردشگری را از دیگر راه های کسب درآمد جوامع محلی و دامداران برشمرد و افزود

  .داخلی و خارجی آماده شود

www://http0/News/fa/ir.irna.02202026/ 
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 دانه های روغنی
 فارس - ۴۰/۵۰/۵۹ : تاریخ

 هزار کیلوگرم ذرت کرمانشاه در بورس کاال 551معامله 

وری بخش کشاورزی در بورس کاالی ایران، از امروز معامالت ذرت  قانون افزایش بهره33با اتمام معامالت جو دامی، براساس ماده  

  .تن ذرت عرضه شده در رقابت خریداران دادوستد شد 662ای در بورس کاال آغاز شد که در نخستین روز،  دانه

به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل بورس کاالی ایران، هیات دولت سال گذشته عرضه دو  خبرگزاری فارسبه گزارش 

قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی به صورت آزمایشی در  33محصول ذرت خوزستان و جو کرمانشاه را برپایه اجرای ماده 

ایران اجرایی کرد که با توجه به موفقیت این طرح، اوایل امسال بود که هیات دولت عرضه ذرت و جو کل کشور در بورس کاالی 

 .بورس کاالی ایران را تصویب کرد

به این ترتیب با موفقیت معامالت جو دامی کشور، از امروز نوبت به ذرت رسیده است، تا معامالت این محصول نیز به صورت گواهی 

 .الیی و همچنین فیزیکی در بورس کاال آغاز شودسپرده کا

براین اساس، امروز کشاورزان استان کرمانشاه به عنوان نخستین عرضه کننده ذرت به صورت قیمت تضمینی در بورس کاال پیش 

به ازای هر ریال  631هزار و  0هزار کیلوگرم ذرت متعلق به انبار خورشیدی این استان با قیمت  303هزار و 609قدم شدند که 

نکته جالب توجه در معامالت نخستین روز عرضه ذرت استان کرمانشاه، صف تقاضای باالی .کیلوگرم در بورس کاال معامله شد

های خرید در سامانه معامالت باقی مانده  خریداران به نسبت حجم عرضه بود، به طوری که پس از اتمام معامالت همچنان سفارش

، عرضه ذرت کشاورزان کل کشور com.tsetmc.wwwکرمانشاه در سایت  9012-21یش نماد ذرت به این ترتیب با گشا.است

های کرمانشاه، کردستان، قزوین، فارس،  ای استان در بورس کاالی ایران آغاز شد که بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، عرضه ذرت دانه

ها به صورت فیزیکی  و خوزستان در بورس کاالی ایران به صورت گواهی سپرده کاالیی و در سایر استان( جنوب کرمان)رمان ک

قانون  33براساس اطالعیه منتشر شده از سوی بورس کاالی ایران، عرضه معامالت ذرت دانه ای مشمول ماده .انجام خواهد شد

بیعی در قالب گواهی سپرده کاالیی از امروز در بورس کاالی ایران آغاز شد و نماد های افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع ط

 .دیگر این استان و سایر استان های مذکور، به موازات پذیرش انبارها اطالع رسانی خواهد شد

شده خواهد بود که  همچنین محل تحویل محصول خریداری شده، انبارهای مورد پذیرش بورس کاالی ایران در استان های اعالم

فهرست انبارها در سایت بورس کاالی ایران در . خریدار ملزم است، انبار مورد نظر خود را در فرم ثبت سفارش خرید درج نماید

روز پس از معامله، محصول را از انبار حمل و خارج  32خریدار می بایست ظرف مدت . بخش انبارها قابل مشاهده است

انه ای مورد توافق بورس کاالی ایران و وزارت جهاد کشاورزی که از انبارهای پذیرش شده بورس تحویل استاندارد ذرت د.نماید

همچنین اطالعات مربوط به .خریداران خواهد شد، در اطالعیه عرضه ذرت در سایت بورس کاالی ایران در دسترس عموم قرار دارد

برای عموم  www.tsetmc.com در سایت "گواهی سپرده" قسمت "بورس کاال"سفارش ها و قیمت های معامالتی در بخش 

 .قابل مشاهده است

=nn?php.newstext/com.farsnews.www://http13902320221319 
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 دانه های روغنی

 آیانا - ۵۰۴۰شهریور  ۵۹: تاریخ

 شود زودی عرضه می ها به کش سبد آفت/ خورد دانه روغنی، پاییز امسال کلید میهزار هکتار  111کشت 

هزار  222شود در سطحی معادل  بینی می شود که پیش های روغنی در کشور کشت می در کشت پاییزه امسال انواع مختلفی از دانه

 .هکتار گسترش یابد

شود در سطحی  بینی می شود که پیش کشور کشت میهای روغنی در  در کشت پاییزه امسال انواع مختلفی از دانه

 .هزار هکتار گسترش یابد 111معادل 

معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی امروز و در جمع خبرنگاران در حاشیه نشست اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 

امسال حدود : های روغنی گفت ارتخانه برای توسعه کشت دانههای این وز ایران در پاسخ به پرسش ایانا درباره وضعیت تولید و برنامه

 20درصد به سطح زیر کشت کلزای کشور افزوده شد و عالوه بر آن تولید آفتابگردان روغنی که فراموش شده بود، در بیش از  02

نخستین : و افزود عباس کشاورز از وضعیت مطلوب سویا نسبت به سال گذشته خبر داد.هزار هکتار از اراضی کشور کشت شد

 .افزایش جهشی کشت کلزا را در شهریورماه سال جاری در کشور آغاز خواهیم کرد

 .های روغنی در کشور فراهم شود هزار هکتار دانه 222شود در پاییز امسال مقدمات کشت  بینی می پیش: وی خاطرنشان کرد

نوع بذر کلزا برای کشت در تمامی نقاط  00ه است و بیش از بذرهای مناسب برای نقاط مختلف کشور فراهم شد: کشاورز ادامه داد

 .کشور تدارک شده است

 آلمان راهی برای ورود به اتحادیه اروپا

های آلمانی قراردادی تبادل شده است که در  برای تبادل فنی و انتقال تکنولوژی با شرکت: معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

 .های مؤثری داشته باشند نمایش گذاشته خواهد شد تا کشاورزان بتوانند انتخابها به  قالب روز مزرعه قابلیت

ها صاحب تکنولوژی هستند و از بخش خصوصی  کش های بذر، کود و انواع آفت های آلمانی در زمینه شرکت: وی یادآور شد

 .تر عمل کنند شود که در این زمینه فعال درخواست می

عنوان  توانند به های خصوصی ایرانی می های آلمانی با اتحادیه اروپا در ارتباط هستند، شرکت رکتاز آنجا که ش: کشاورز تأکید کرد

 .گذار و شریک تجاری وارد عمل شوند و اقدامات مؤثری را رقم بزنند سرمایه

یدات مشترک برای با فراهم شدن مقدمات تبادل اطالعات با کشور آلمان، در پاییز سال جاری شاهد افزایش تول: وی اظهار داشت

 .های روغنی، سویا، آفتابگردان و سایر محصوالت خواهیم بود های اروپایی در بخش دانه مصرف داخل و صادرات ایران با شرکت

 حذف سموم پرخطر در کمتر از یک سال دیگر

حاضر بیش از چهارهزار  در حال: ها و کودهای شیمیایی در کشور گفت کش معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی درباره کیفیت آفت

ها غنی است و در مقایسه با سه سال  شود که از لحاظ مواد عالی و سایر میکروالمان برند کودی به بخش کشاورزی عرضه می 922و 

 .گذشته از کیفیت مناسبی برخوردار شده است

عهده دارند، در حالی که تا پنج سال درصد سهم تولید کودهای شیمیایی را بر  02بخش خصوصی بیش از : کشاورز همچنین افزود

شود که نتیجه کار  زودی عرضه می ها به کش سبد آفت: وی خاطرنشان کرد.ای بود درصد کودهای کشاورزی یارانه 90گذشته، 
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امیدواریم که ظرف کمتر از یک سال بتوانیم سموم پرخطر : کشاورز ادامه داد.ماه گذشته است 9مشترک گروه تحقیقات و اجرا طی 

 .را از سبد موجود حذف کنیم

شود میزان  بینی می هزار تن گندم خرید دولتی شده است و پیش 222میلیون و  11در سال زراعی جاری تاکنون : وی تصریح کرد

 .هزار تن نیست 022میلیون و  13میلیون تن برسد، در حالی که تقاضا برای این محصول استراتژیک بیشتر از  10تولید به 

 .در هیچ سالی به این اندازه ذخیره استراتژیک نداشتیم: ت وزارت جهاد کشاورزی یادآور شدمعاون زراع

تولید چغندرقند در سال زراعی جاری رکورد زد و : هزار تن برشمرد و تأکید کرد 022کشاورز تولید جو را نیز حدود سه میلیون و 

شود تولید برنج نیز در سال جاری شش تا هشت  بینی می پیش: وی اظهار داشت.هزار تن شکر محقق شد 022تولید یک میلیون و 

: کشاورز درباره کشت برنج تراریخته در کشور نیز گفت.هزار تن برسد 122درصد افزایش داشته باشد و به بیش از دو میلیون و 

 .شود شکی داده نمیشود و اجازه واردات نیز توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پز برنج تراریخته در کشور تولید نمی

 ./آمیز است برنج تراریخته در تجارت جهانی وجود ندارد و شایعات آن اغراق: وی در پایان افزود

/news/fa/ir.iana.www://http33003A%DA/%9%D0% 
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 دانه های روغنی
 آیانا - ۵۰۴۰مهر  ۵۹: تاریخ

 عرضه ذرت کشاورزان کل کشور در بورس کاالی ایران

کرمانشاه، عرضه ذرت کشاورزان کل کشور در بورس کاالی ایران آغاز  1-9012روز یکشنبه چهارم مهرماه با گشایش نماد ذرت 

 .شد

کل کشور در بورس کاالی  کرمانشاه، عرضه ذرت کشاورزان 9-1591روز یکشنبه چهارم مهرماه با گشایش نماد ذرت 

 .ایران آغاز شد

های کرمانشاه، کردستان، قزوین،  ای استان الملل بورس کاالی ایران، عرضه ذرت دانه به گزارش ایانا از روابط عمومی و امور بین

کاالیی و سایر و خوزستان از امروز چهارم شهریورماه در بورس کاالی ایران در قالب گواهی سپرده ( جنوب کرمان)فارس، کرمان 

کننده ذرت  عنوان نخستین عرضه بر اساس این گزارش، امروز کشاورزان استان کرمانشاه به.شود صورت فیزیکی انجام می ها به استان

بر اساس اطالعیه منتشرشده از سوی بورس کاالی ایران، عرضه معامالت .قدم شدند پیش 90قیمت تضمینی در بورس در سال 

وری بخش کشاورزی و منایع طبیعی، در قالب گواهی سپرده کاالیی از امروز در  قانون افزایش بهره 33اده ای مشمول م ذرت دانه

گیرد و  صورت می 21-9012ای از استان کرمانشاه با نماد ذرت  شود و نخستین عرضه ذرت دانه بورس کاالی ایران آغاز می

 .رسانی خواهد شد زات پذیرش انبارها اطالعمذکور، به موا  نمادهای دیگر این استان و سایر استان ها

های اعالم شده است که خریدار ملزم  محل تحویل محصول خریداری شده، انبارهای مورد پذیرش بورس کاالی ایران در استان

رها قابل فهرست انبارها در سایت بورس کاالی ایران در بخش انبا. است، انبار مورد نظر خود را در فرم ثبت سفارش خرید درج کند

ای مورد  استاندارد ذرت دانه. روز پس از معامله، محصول را از انبار حمل و خارج کند 32خریدار باید ظرف مدت . مشاهده است

توافق بورس کاالی ایران و وزارت جهاد کشاورزی که از انبارهای پذیرش شده بورس تحویل خریداران خواهد شد، در اطالعیه 

 .االی ایران در دسترس عموم قرار داردعرضه ذرت در سایت بورس ک

در سایت  "گواهی سپرده"قسمت  "بورس کاال"های معامالتی در بخش  ها و قیمت همچنین اطالعات مربوط به سفارش

www.tsetmc.com برای عموم قابل مشاهده است/. 

/news/fa/ir.iana.www://http30000D/%0%B9%D0%B1%D0%B6% 
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 روغن
 فودپرس ۵۰۴0مهر ماه  ۰شنبه 

 واردات روغن خام، کنجاله و دانه های روغنی همچنان با ارز مبادله ای

 .واردات روغن خام، کنجاله و دانه های روغنی همچنان با ارز مبادله ای انجام می شود -اقتصاد غذا  <مواد غذایی

، پس از ایجاد تغییراتی در ارزهای اقالم وارداتی توسط دولت شایعاتی در خصوص «فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا 

به جای ارز مبادله ای در محافل اقتصادی مطرح شد اما پی گیری های خبرنگار ما حکایت از آن دارد که  جایگزینی ارز متقاضی 

 .مبادله ای است ارز وارداتی این اقالم همچنان

همچنان به روال  صنایع روغنکشی ایران نیز طی اطالعیه ای اعالم کرد ارز واردات دانه های روغنی انجمن صنفی در همین راستا 

 .گذشته ارز مبادله ای خواهد بود 

 :متن کامل اطالعیه انجمن روغنکشی به شرح زیر است

رساند، با پیگیری های به عمل آمده توسط انجمن صنفی صنایع روغنکشی به استحضار مدیران محترم کارخانجات روغنکشی می »

ایران، ارز تخصیص یافته به واردات دانه های روغنی همانند سابق ارز مبادله ای می باشد و تخصیص ارز متقاضی جهت واردات دانه 

با سازمان  90/20/10اد کشاورزی در مورخ الزم به ذکر است اخیراً خبری مبنی بر مکاتبه وزارت جه .های روغنی منتفی می باشد

توسعه و تجارت ایران انتشار یافته بود که در مکاتبه فوق مقرر شده است بخشی از کاالهای کشاورزی از جمله دانه های روغنی با 

های گسترده ای این خبر نگرانی . ارز متقاضی ثبت سفارش گردد ولی کنجاله سویا همانند سابق با ارز مبادله ای ثبت سفارش شود

را در بین تولیدکنندگان داخلی فراهم آورده بود که با پیگیری های به عمل آمده این روند تصحیح شــد و واردکنندگان دانه 

  .همانند سابــق می توانند از ارز مبادله ای استفاده نمایند( مواد اولیه)هــای روغنی 

ل محترم دفتر مقررات و استانداردهای بازرگانی وزارت جهادکشاورزی ضمناً بنا بر اعالم جناب آقای دکتر مدرسی مدیر ک

متقاضیانی که با مشکلی در این خصوص مواجه می شوند می توانند به جناب آقای خلج سرپرست محترم دفتر مقررات صادرات و 

 «.واردات سازمان توسعه تجارت مراجعه و نسبت به رفع مشکل اقدام نمایند

=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www://http1230b321320b0c 
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 زعفران
 فارس - ۴۰/۵۰/۵۹ : تاریخ

 سکوت آقای وزیر در مورد تولید محصوالت تراریخته/ علت افزایش تعرفه واردات زعفران ایرانی به چین
وزیر کشاورزی چین در پاسخ به سؤال خبرگزاری فارس، در مورد میزان تولید محصوالت تراریخته در چین سکوت اختیار کرد و  

  .علیرغم تأکید چند باره خبرنگار فارس توضیحی در این باره نداد

فو پیش از ظهر امروز در نشست خبری که پس از امضای سند همکاری  نگچا ، هانخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی 

 خبرگزاری فارسبین ایران و چین در عرصه تولید شیالت با حضور وزیر جهاد کشاورزی کشورمان برگزار شد، در پاسخ به سؤال 

ن برای تحکیم روابط تجاری با ایران به این کشور سفر کرده و حتی پیشنهاد مبنی بر اینکه پس از اجرای برجام رئیس جمهور چی

تر به چین را داده اما شاهد افزایش تعرفه واردات زعفران  نامه تعرفه ترجیحی برای صادرات کاالهای ایرانی با تعرفه پایین موافقت

ایران مورد استقبال ما است و ما با جدیت این مسأله را ایرانی به چین هستیم این گونه پاسخ داد که تجارت محصوالت کشاورزی با 

کنیم و با آنکه تراز تجاری بین ایران و چین به نفع چین مثبت بوده و حجم صادرات ما به ایران بیشتر است اما ما مایلیم  دنبال می

  .ها هم صادرات خود را به کشور ما را افزایش دهند که ایرانی

زند برای  های بیولوژیکی که آسیب کمتری به به محصوالت کشاورزی می ن استفاده از کود و سم و روشوی با اشاره به اینکه میزا

های ایرانی باید مکانیسم بازارسازی را در پیش گرفته و با برندهای تجاری  شرکت: ما بسیار حائز اهمیت است، تصریح کرد

 .محصوالت به ویژه مانند زعفران را وارد بازار چین کنند

ما عضو سازمان تجارت جهانی هستیم که قاعدتاً باید : فو در مورد علت افزایش تعرفه واردات زعفران به چین نیز گفت چانگ هان

ای که برای ورود  ها قرار دارد و مطمئناً تعرفه های چین در این سازمان در حداقل های یکسان را رعایت کنیم و تعرفه یکسری تعرفه

 .کنیم برد فکر می -گیریم باالتر از کشورهای دیگر نیست و ما به همکاری برد  محصوالت ایرانی در نظر می

خبرنگار فارس همچنین در مورد تولید محصوالت تراریخته در کشور چین از آقای وزیر سؤال کرد و اینکه چه میزان از محصوالت 

این موضوع علیرغم تأکید چند باره خبرنگار فو در مورد  چانگ شود که هان کشاورزی چین به روش تراریخته کشت و تولید می

  .فارس سکوت کرد

=nn?php.newstext/com.farsnews.www://http13902320222609 
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 زعفران
 آیانا - ۵۰۴۰شهریور  ۵۰: تاریخ

 بازی تعرفه علیه ایران/ کند  صادر میافغانستان زعفران ایران را 

های بین المللی قرار دارد،  نایب رئیس شورای ملی زعفران با بیان اینکه افغانستان در زمینه تولید و صادرات زعفران تحت حمایت

 .کند درحال حاضر این کشور زعفران ایران را صادر می: گفت

های بین  ان در زمینه تولید و صادرات زعفران تحت حمایتنایب رئیس شورای ملی زعفران با بیان اینکه افغانست

 .کند درحال حاضر این کشور زعفران ایران را صادر می: المللی قرار دارد، گفت

متاسفانه درحال حاضر بازار : با بیان اینکه قیمت زعفران در بازار به ثبات رسیده است، اظهارداشت غالمرضا میری در گفتگو با مهر

 . میلیون تومان است 6هزار تومان و حداکثر  922میلیون و  0برد و قیمت طالی سرخ حداقل  د به سر میدر شرایط رکو

درحال حاضر این افراد محصول : اند، گفت ای در گذشته زعفران را با قیمتی ارزان خریداری و دپو کرده وی با اشاره به اینکه عده

 . فروشند کنند و به هر نرخی که بخواهند آن را می خود را وارد بازار می

 . تر شده و نوسانات کنترل شودبه گفته نایب رئیس شورای ملی زعفران همین امر سبب شده عرضه این محصول بیش

میری با بیان اینکه قدرت خرید مردم نسبت به گذشته کاهش زیادی یافته و همین امر یکی از دالیل رکود بازار زعفران است، 

 . هایی جز زعفران خریداری کنند دهند سوغاتی آیند نیز ترجیح می زواری که به مشهد می: اظهارداشت

با وجود اینکه میزان صادرات ما افزایش : ماهه امسال خبر داد و گفت 0صادرات طالی سرخ در  درصدی 0وی همچنین از رشد 

 .پیدا کرده، کاهش تقاضا در داخل باعث شده شاهد رکود بازار باشیم

 صادرات زعفران ایران توسط افغانستان

چاق پیاز زعفران به کشور افغانستان نگران نایب رئیس شورای ملی زعفران در واکنش به اظهارات معاون وزیرجهادکشاورزی که قا

 . گیریم متاسفانه ما معموال رقبای خود را دست کم می: کننده ندانسته بود، تصریح کرد

درحال حاضر این کشور : های جدی بین المللی قرار گرفته است، افزود میری با تاکید بر اینکه افغانستان در این زمینه تحت حمایت

 . وضعیت بهتری نسبت به ایران دارددر بازارهای جهانی 

 90درست است که ما : وی با بیان اینکه درحال حاضر ایران در صادرات محصول خود به برخی کشورها مشکل دارد، اضافه کرد

 . درصد تولید دنیا را داریم اما برای صادرات این تولید باید مورد حمایت قرار بگیریم

ها برداشته است اما اگر  ن االن هم کشوری مانند هندوستان تعرفه ورود زغفران را برای افغانیحتی همی: این مقام مسئول ادامه داد

 .درصد تعرفه عوارض پرداخت کند 30یک ایرانی بخواهد زغفران به هند ببرد، باید 

 . گران کننده استای ن کند که این مساله به گفته میری درحال حاضر افغانستان زعفران ایران را به کشورهای دیگر صادر می

تن بوده است،  0تن و در ایران  30سال قبل میزان تولید زعفران در اسپانیا  32نایب رئیس شورای ملی زعفران با اشاره به اینکه 

تن و تولید اسپانیا کمتر از یک تن است؛ ما باید همه این مسائل را در  302تا  322در حال حاضر میزان تولید ما بین : اظهارداشت

 . ر داشته باشیم و ممکن است روزی این اتفاق برای ما و افغانستان بیفتدنظ

ها دارند اما متاسفانه ما  هایی است که افغان های سیاسی و فنی بین المللی از دیگر مزیت نیروی کار ارزان، حمایت: میری ادامه داد

 ./های داخلی نیز برخوردار نیستیم حتی از حمایت
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 زعفران

 خبرنگاران جوان - ۵۰۴۰مهر  ۵۰: تاریخ

 نرخ طالی سرخ آب رفت/ روز آینده 11برداشت زعفران از 

 0هزار تومانی در مقایسه با ماه گذشته به مرز  022کیلو زعفران با کاهش در حال حاضر نرخ هر :عضو شورای ملی زعفران گفت

 .میلیون تومان رسیده است

از اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گروه  صنعت، تجارت و کشاورزی علی حسینی عضو شورای ملی زعفران در گفتگو با خبرنگار

 .مهر ماه آغاز می شود 20برداشت رسمی زعفران از : برداشت زعفران ظرف چند رو زآینده خبر داد و گفت

با توجه به بارندگی های مناسب و ارزیابی مزارع زعفران به این نتیجه رسیدیم که تولید زعفران در سال جاری به نسبت : وی افزود

درصد افزایش می یابد،  12حسینی با بیان اینکه سطح زیر کشت محصول به طور خودکار هر ساله .ته بهتر خواهد بودسال گذش

درصد  12اگر تا پایان فصل برداشت مشکل خاصی از باب آفت و تنش گرمایی به وجود نیاید طبق روال معمول میزان تولید : گفت

: بیان اینکه نوسانات قیمت آفتی برای تجارت زعفران محسوب می شود، بیان کردعضو شورای ملی زعفران با .افزایش خواهد داشت

همه ساله در آستانه فصل برداشت قیمت ها کاهش می یابد که مجدد در پایان فصل و اتمام خرید دالالن در بازار زعفران نوساناتی 

 0هزار تومانی در مقایسه با ماه گذشته به مرز  022به گفته وی در حال حاضر نرخ هر کیلو زعفران با کاهش .اتفاق می افتد

 .میلیون تومان رسیده است
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 سالمت
 آیانا - ۵۰۴۰مهر  ۵۹: تاریخ

 آغاز اجرای طرح ملی مراقبت فعال آنفلوانزای پرندگان در قزوین

 ویژه های احتمالی آنفلوانزای طیور به طرح ملی مراقبت فعال آنفلوانزای پرندگان با هدف تعیین وجود و یا عدم وجود تحت تیپ

H0-H3-H9 همزمان با شروع فصل مهاجرت پرندگان آغاز شده است. 

ویژه  های احتمالی آنفلوانزای طیور به طرح ملی مراقبت فعال آنفلوانزای پرندگان با هدف تعیین وجود و یا عدم وجود تحت تیپ

H0-H3-H9 همزمان با شروع فصل مهاجرت پرندگان آغاز شده است. 

کل  های طیور اداره مدیریت بیماریبه گزارش ایانا به نقل از روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور، رئیس اداره بهداشت و 

های مهم در  عنوان یکی از بیماری با توجه به اینکه بیماری آنفلوانزای پرندگان به: دامپزشکی استان قزوین با اعالم این خبر گفت

در جمعیت  تواند نقش مهم و بسزایی در پیشگیری و کنترل این بیماری ماکیان و سایر پرندگان بوده و انجام پایش و مراقبت می

 .گیرد صورت سالیانه در کشور صورت می طیور داشته باشد، پایش بیماری آنفلوانزا در طیور به

های اخذشده  صورت تصادفی بوده و نمونه گیری به انتخاب واحدهای روستایی و صنعتی برای نمونه: نژادحمیدی افزود وحید ابراهیم

 .خواهند گرفتمورد آزمایشات دقیق سرولوژی و مولکولی قرار 

روستا و همچنین بازارچه عرضه پرندگان، باغ پرندگان و باغ وحش  02واحد صنعتی،  33در استان قزوین : وی خاطرنشان کرد

ای سرمی و سواب از واحدهای اپیدمیولوژیک مدنظر، اخذ و آزمایشات سرولوژی و  استان مشمول طرح خواهند شد که نمونه

کل دامپزشکی استان و آزمایشگاه مرکز تشخیص سازمان دامپزشکی کشور انجام  مرکزی ادارهمولکولی در آزمایشگاه مرجع و 

شهریورماه سال جاری عنوان  23را از  90نژادحمیدی آغاز طرح ملی مراقبت فعال آنفلوانزای پرندگان در سال  ابراهیم.خواهند شد

دانست که  H0-H3-H9)ویژه  به)ی احتمالی آنفلوانزای طیور ها کرد و هدف از اجرای آن را تعیین وجود و یا عدم وجود تحت تیپ

 .روز ادامه خواهد داشت 02در سه مرحله همزمان با شروع فصل مهاجرت پرندگان آغاز و به مدت 

طیور بومی روستایی و در نهایت  -ها  ها و باغ وحش طرح مذکور در سه جمعیت مختلف طیور شامل پرندگان موجود در بازارچه

 ./شود عتی اجرا میطیور صن
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 سالمت
 فودپرس ۵۰۴0مهر ماه  9یک شنبه 

 مواد خوراکی و غذایی خطرناک برای بدن

می توانند خطرناک بوده و منجر به بیماری شوند، در این  FDA اعتقادفهرست مواد خوراکی و غذاهایی که به  <مواد غذایی

سازمان غذا و داروی آمریکا اعالم کرد، برخی مواد خوراکی و افزودنی برای بدن خطرناک بوده و منجر به .مطلب ارائه می شود

ست که مصرف نان، شیرینی و کلوچه این ا (FDA) آخرین یافته غذایی بدست آمده از سوی سازمان غذا و دارو. بیماری می شوند

با انتشار پیامی برای عموم اعالم کرده بود که  FDA .و خمیرهای پیتزای تهیه شده با خمیر خام می توانند موجب بیماری شوند

می توانند خطرناک  FDA فهرست مواد خوراکی و غذاهایی که به اعتقاد.ناشی از آرد آلوده بوده است E.coli حتی شیوع اخیر

 .وده و منجر به بیماری شوند، در ادامه ارائه می شودب

عالئم این . شود B.cereusمصرف گوشت ها، کباب ها، سس گوشت و سس وانیل می تواند موجب تولید ماده سمی  -

 .مسمومیت شامل گرفتگی عضالت شکم، اسهال و حالت تهوع است

عالئم . شود Campylobacteriosis تواند منجر به مسمومیتمرغ خام و به حدکافی پخته نشده و شیر غیر پاستوریزه می  -

 .گاهی اوقات اسهال ممکن است خونی باشد. این مسمومیت شامل اسهال، گرفتگی عضالت، تب، و استفراغ است

مواد خوراکی ای که به خوبی کنسرو نشده باشند، بخصوص سبزیجات خانگی کنسرو شده و سیب زمینی های پخته شده در  -

عالئم این مسمومیت شامل استفراغ، اسهال، تاری دید، دو بینی، مشکل در . لومنیومی موجب بروز بیماری بوتولیسم می شودکاغذ آ

 .این مسمومیت می تواند مرگبار باشد اگر منجر به نارسایی تنفسی شود. بلع و ضغف عضالت است

عالئم این بیماری شامل . شود Cyclosporiasisمسمومیت انواع گوناگون میوه ها و سبزیجات وارداتی می توانند موجب بروز  -

 .اسهال، از بین رفتن اشتها، کاهش قابل توجه وزن، گرفتگی عضالت شکم، حالت تهوع، استفراغ و خستگی است

مثل )، آبمیوه و شیر پاستوریزه نشده، میوه ها وسبزیجات خام (بخصوص همبرگر)گوشت گوساله کمتر از حد کافی پخته شده  -

می شود، که عالئم آن شامل اسهال، دل درد  Hemorrhagic colitisor E. coli O103:H3موجب بروز عفونت ( جوانه ها

 .سال یا کمتر شایع است و می تواند منجر به نارسایی کلیه شود 0این بیماری عمدتا در کودکان . و استفراغ است

همچنین می توانند موجب بروز اسهال و استفراغ ویروسی، اسهال . دصدف آب های آلوده نیز می توانند منجر به هپاتیت شون -

 .زمستانی، اسهال و استفراغ حاد غیرباکتریایی، مسومیت غذایی و عفونت غذایی شوند

مصرف شیر پاستوریزه نشده، پنیرهای نرم تهیه شده از شیر پاستوریزه نشده و گوشت های آماده خوردن در فروشگاه ها ممکن  -

در افراد مسن می . شوند، که همراه با عالئمی نظیر تب، درد عضالت و حالت تهوع یا اسهال است Listeriosis بروز است موجب

 .تواند منجر به مننژیت شود
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 سالمت
 فودپرس ۵۰۴0مهر ماه  ۰شنبه 

 چای کله مورچه ننوشید

« کله مورچه»یک متخصص علوم و صنایع غذایی با تشریح چای درجه یک، دو و سه نسبت به اینکه مردم چای  <صنایع غذایی

فیت چای تهیه کی های بی های معروف به کیسه ای از خاکه بندی چای، بسته: ننوشند، به جزئیات بهترین چای پرداخت و گفت

 .هستند  شوند که اغلب حاوی عطر و طعم شیمیایی می

های آن در قوری مشخص، باز و  دکتر محمد حسین عزیزی با اشاره به اینکه بهترین نوع چای آن است که پس از دم کشیدن، برگ

ای  غلظت کم باشد و مزههمچنین رنگ چای قهوه ای و در : مسطح شود و عطر و طعم طبیعی چای را داشته باشد، اظهارداشت

 .گس و طعمی اندکی تلخ داشته باشد

های باالیی بوته چای  بندی آن کلمات شکسته، برگی، قلمی و تهیه شده از برگچه هایی که روی بسته اغلب چای: عزیزی ادامه داد

 .ای برای تشخیص چای خوبند نوشته شده باشد از ارزش و مرغوبیت باالیی برخوردارند و نشانه

شود، عنوان  های برگی چای نیز گفته می های باالیی بوته چای، غنچه رئیس انجمن صنایع غذایی ایران با اشاره به اینکه به برگ

های  تری دارند و جزو چای ها نرمی و لطافت بیشتری دارند و ریزتر و پرزدارترند، اسانس و عطر بیشتر و طعم گس این برگ: کرد

ها تهیه  های بزرگ و پیر و ضخیم پایینی بوته و چایی که از برگ 2تر، چای درجه  های کمی درشت برگ. شوند محسوب می 1درجه 

های  های معروف به کیسه ای هم از خاکه بندی در میان انواع چای، بسته. تر است شود که تلخ نامیده می 3شده باشد چای درجه 

 .اند ییشوند که اغلب حاوی عطر و طعم شیمیا کیفیت چای تهیه می بی

دهند و چه بسا به همین  به گفته این عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، چای کله مورچه و باروتی که خیلی سریع رنگ می

ها و پودر کهنه چای با رنگ و  هستند که از مخلوط کردن خرده 3دلیل هم بسیار مورد استقبال مردم قرار گرفته اند، چای درجه 

زنند  آورند و چون به این نوع چای رنگ سنتزی می دهند یا به شکل گلوله در می ها را فرم می ن نوع چایای. شوند اسانس تهیه می

کند چنان چایی حاوی  ها و خصوصیات مشخص می شود که همین نشانه پس از مدتی رنگ آن تغییر کرده و کدر، تیره و مات می

 .مواد رنگی و بی کیفیت است

توان به ارگانیک  نمی: شود، به سالمت آنالین گفت انیک که این روزها در برخی مراکز عرضه میعزیزی همچنین درباره چای ارگ

بودن این نوع محصوالت اعتماد کرد اما برای خرید چای بهتر است سراغ برندهای معتبر و معروف رفت و هرگز چای فله ای 

 .شوند لب هم در شرایط غیر بهداشتی نگاهداری میاند و اغ ای کارشناسی نشده های فله خریداری نکرد چون این نوع چای

های باالیی بوته چای تهیه شده باشد،  به گفته این متخصص علوم و صنایع غذایی؛ چای شکسته، برگی، قلمی و انواعی که از برگچه

ای  رزش تغذیهاست و کیفیت و ا 3شود و بر عکس، چای کله مورچه و باروتی، چای درجه  بهترین انواع چای سیاه محسوب می

 .چندانی ندارد
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 سالمت
 فودپرس ۵۰۴0مهر ماه  2جمعه 

 از آنفلوآنزا دوریهایی برای  خوراکی

 .های ویروسی و عفونی همراه است شیوع ابتال به بیماری فرارسیدن فصل پاییز  معموال با <مواد غذایی

زا وجود دارد و کافی است  هایی بسیار ساده، کاربردی و طبیعی برای افزایش قدرت بدن در برابر عوامل بیمازی دانید که راه آیا می 

 .که کمی سبک زندگی و خورد و خوراکمان را برای این منظور تغییر دهیم

 ماهی بهترین است

های  تواند باعث افزایش تولید سیتوکین توسط گلبول گوشت ماهی حاوی نوعی ماده معدنی بسیار مغذی به نام سلنیوم است که می

های عامل ابتال به آنفلوآنزا در بدن کمک کند و باعث  تواند به دفع ویروس سیتوکین، پروتئینی است که می. سفید خونی شود

آال، کیلکا و ساردین، حاوی مقادیر مناسبی از  های چرب مانند سالمون، قزل عالوه، ماهی به.سیستم دفاعی بدن شودافزایش قدرت 

های عفونی تنفسی  تر کردن سیستم دفاعی بدن، باعث پیشگیری از ابتال به بیماری توانند با قوی هستند و می 3اسیدهای چرب امگا

 .مانند سرماخوردگی و آنفلوآنزا شوند

 ز بوی سیر نترسیدا

 
نام  ای به ای پرخاصیت، حاوی ماده کشند درصورتی که این سبزی ریشه ها از ترس بوی سیر، دور مصرف آن را خط می خیلی

آن گروه از افرادی که عادت به مصرف مداوم سیر دارند، . های باکتریایی در بدن بجنگد خوبی با عفونت تواند به آلیسین است که می

 .شوند های عفونی تنفسی مانند سرماخوردگی و آنفلوآنزا مبتال می خورند، به بیماری از افرادی که سیر نمیسوم کمتر  دو

 گوشت قرمز بدون چربی

ماست، شیر، . را تامین کند« روی»درصد از نیاز بدن به 32تواند  گرم گوشت قرمز بدون چربی در طول روز می92مصرف حدود 

 .شوند محسوب می« روی»مغزها و گوشت ماهی از دیگر منابع خوب دریافت دار، گوشت ماکیان،  غالت سبوس

 از سوپ مرغ غافل نشوید

سوپ مرغ، . های گرم را داشته باشیم خیلی از ما دوست داریم که در روزهای سرد پاییزی و زمستانی، تجربه روزانه مصرف سوپ

شود و همین مساله  تئین هنگام پخت گوشت مرغ از آن آزاد مینام سیس بد نیست بدانید که آمینو اسیدی به. بهترین گزینه است

خواهید قدرت سیستم ایمنی بدن  اگر می. ای سوپ و باال رفتن قدرت سیستم ایمنی بدن شود تواند باعث افزایش ارزش تغذیه می

رسانید، کمی سیر، پیاز، جعفری های بیشتری هم به بدنتان ب صورت طبیعی بیش از پیش باال ببرید و ریزمغذی خود و فرزندتان را به

 .و جو دوسر را به سوپتان اضافه کنید

 به اندازه کافی بخوابید

. ریزی کنید که خواب کافی داشته باشید تان برنامه توانید طوری برای زندگی هایی طوالنی هستند و شما می های پاییزی، شب شب

با افزایش کورتیزول، قدرت . شود ون کورتیزول در بدن میهای روزانه و افزایش سطح هورم خواب کافی باعث کاهش استرس

متاسفانه امروزه مردم . شود خوبی مقاوم می زا به رود و به این ترتیب، بدن در برابر عوامل بیماری سیستم دفاعی بدن هم باالتر می

های روحی و  وه بر همه آسیباین کار عال. گیرند که بخوابند های شب تصمیم می دهند و نیمه خیلی به خواب شب اهمیت نمی

 .تواند موجب ضعیف شدن سیستم دفاعی بدن شود روانی که در پی دارد، می



 
آبمرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و   

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

 

120 

 

 هر روز پیاز و پرتقال بخورید

جزو  C ویتامین. است C های حاوی ویتامین های افزایش قدرت سیستم دفاعی بدن، مصرف خوراکی ترین راه یکی از ساده

های عفونی و ویروسی را تا  افزایش چشمگیر قدرت سیستم ایمنی بدن، جلوی ابتال به بیماریهاست که با  اکسیدان ترین آنتی قوی

ای و  فروت، لیموترش، پیاز خام، فلفل دلمه هایی مانند پرتقال، گریپ ، خوراکیC ترین منابع ویتامین مهم. گیرد قبولی می حد قابل

دو  شود که روزانه یکی ل برداشت انواع مرکبات است، بنابراین توصیه میاز آنجا که پاییز و زمستان فص. های سبز و تند هستند فلفل

های غذایی خود، پیاز و فلفل  عدد پرتقال یا یک لیوان آب مرکبات را در برنامه غذایی خود داشته باشید و حتما با تمام وعده

 .ای خام بخورید دلمه

 چای بنوشید

دم و رقیق  لیوان چای سبز یا سیاه تازه 0/2فنجان یا حدود 0ی که روزانه یک خبر خوب برای طرفداران چای اینکه بدن افراد

تیانین، نوعی  ال. های گرم عادت دارند تر از بدن افرادی است که به نوشیدن سایر نوشیدنی زا مقاوم نوشند، در برابر عوامل بیماری می

قدرت سیستم دفاعی بدن، تاحد زیادی باعث پیشگیری از  تواند با افزایش آمینواسید مفید موجود در چای سبز و سیاه است که می

مند شدن از  کنند که برای بهره البته، متخصصان توصیه می. شود های عفونی و ویروسی در فصل پاییز و زمستان  ابتال به بیماری

دقیقه پس از دم 32و تا دقیقه روی حرارت غیرمستقیم مانند بخار کتری یا سماور دم بندازید 22تا 10خواص چای، آن را حدود 

 .کشیدن هم چای را مصرف کنید

 دوستدار قارچ باشید

عنوان نوعی خوراکی برای افزایش قدرت سیستم دفاعی بدن مطرح بوده  های بسیار دور در طب سنتی و نوین به قارچ از گذشته

های سفید خون در  د و بهبود عملکرد گلبولتوانند باعث افزایش تولی اند که ترکیبات موجود در قارچ می پژوهشگران دریافته. است

های عفونی تنفسی مانند  از این رو، مصرف قارچ برای پیشگیری از ابتال به بیماری. زا شوند برابر عوامل مهاجم و بیماری

اما پختن آن  صورت خام یا پخته مصرف کرد توان به قارچ را می. شود سرماخوردگی و آنفلوآنزا یا تسریع روند درمان آنها توصیه می

بنابراین بهتر است انواع قارچ را قبل از مصرف، حرارت مختصر و مالیمی . شود های موجود در بافتش می باعث هضم بهتر پروتئین

 .بدهید

 شیرین زمینی  سیب

شد اما تواند در افزایش قدرت سیستم دفاعی بدنمان نقش داشته با کنیم که داشتن پوستی سالم می بیشتر ما فکرش را هم نمی

زا به بدن جلوگیری  عنوان نخستین سد دفاعی بدن از ورود عوامل باکتریایی و ویروسی بیماری بهتر است بدانید که پوست سالم به

های به هم  به تولید بافت Aویتامین. نیاز داریم Aهمه ما برای داشتن پوستی سالم و قوی، به مقادیر مناسبی از ویتامین. کند می

کند و به این ترتیب، باعث بهبود عملکرد سیستم ایمنی بدن در مراحل بعدی مبارزه با  وست کمک بزرگی میپیوسته در سطح پ

این  .های حاوی بتاکاروتن است در بدن، مصرف خوراکی A های افزایش سطح ویتامین یکی از بهترین راه. شود زا می عوامل بیماری

 .شود می Aماده در بدن تبدیل به ویتامین

=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www://http0369d62b0ff20 
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 سالمت
 فودپرس ۵۰۴0مهر ماه  2جمعه 

 بخش هستند این غذاها شادی

 .خوردن ببریدشود لذت بیشتری از غذا  بینی و تصور عطر و طعم غذا در ذهن موجب می پیش <مواد غذایی

کنید یا لغزش شیرین و ابریشمی بستنی را روی زبان حس  را در فضای دهان تصور می <کاری>خورید عطر تند  وقتی غذا می

کنید، این تصورات شما باعث ایجاد تغییرات  کنید، عطر و طعم کره موجود در ذرت بو داده را در فضای ذهن خود تجسم می می

الکس کرب محقق و . کند شود و در فضای مغز حس خوشایند و شادی بخشی ایجاد می مین ترشح میشیمیایی در مغز شده و دوپا

وقتی . تر باشد شود خوردن غذا برایتان شادی بخش  افزایش ترشح هورمون دوپامین باعث می: گوید فوق دکترا در علوم اعصاب می

طبق تحقیقات این دانشمند عالوه بر تصور . رمغز کمک خواهید کردبرید به ترشح دوپامین د کنید و از بوی آن لذت می غذا را بو می

در واقع با مصرف این . توانند باعث ایجاد احساس شادی در انسان شوند ای از مواد غذایی می ها، دسته بو و طعم خوشایند غذا

ین محقق با اشاره به تعدادی از این ا. کنید ها دوپامین موجود در خون افزایش یافته و احساس نشاط و شادی را تجربه می خوراکی

 :پردازد ها به تشریح عملکرد آنها در بدن انسان می خوراکی

 های گروه ب ویتامین

شود و کاهش این دو ماده در خون منجر  منجر به کاهش سروتونین و دوپامین در خون می 12های ب  پایین آمدن سطح ویتامین

دارد بنابراین قرار دادن این غذاها در رژیم  12این مواد شیمیایی نیاز به ویتامین ب شود، مغز برای تولید  به افسردگی شخص می

مصرف غذاهای دریایی مثل قزل آال و ماهی آزاد، همچنین گوشت گاو، . رسد غذایی برای جلوگیری از افسردگی ضروری به نظر می

کند و در گروه غذاهای شادی بخش جایگاه  ن میمرغ، محصوالت لبنی و غالت غنی شده ویتامین ب مورد نیاز بدن را تأمی

 .چشمگیری دارند

 قهوه

اگر این نوشیدن با تصور . دهد ثانیه افزایش می 32نوشیدن یک فنجان قهوه با شکر کم، میزان دوپامین و کافئین خون را در عرض 

ی یا عادات تخدیری در کسانی که روزانه احتمال افسردگ. و بوییدن قهوه همراه باشد نقش بسزایی در ترشح دو پامین خواهد داشت

 .درصد است 22نوشند، کم و در حدود  فنجان قهوه می 0بیش از 

 تربچه

تر  هایی که کمی تند مخصوصاً تربچه. تواند در ترشح دوپامین در خون مؤثر باشد شاید تعجب کنید اگر بدانید که تربچه هم می

 .هستند

 
 انار

ها و آب این  صورت مرتب از دانه نتایج تحقیقات نشان داده اگر مدت دوهفته به. خواص زیادی دارد بندی شده پر دانه این میوه بسته

 .توانید با فشار خون، اضطراب و افسردگی خداحافظی کنید میوه استفاده کنید براحتی می

 قارچ

 .لق و خوی شخص دارندهای گوشتی لذیذ منبع غنی سلنیوم و منیزیوم هستند و این مواد اثر نشاط بخشی بر خ قارچ

 زردآلو
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همه این مواد . ، بتاکاروتن، آنتی اکسیدان، لوتئین و زیگزانتین است6این میوه تابستانی با رنگ زیبای زرد روشن منبع غنی ب

 .شادی آور و آرام بخش هستند

 ماست پروبیوتیک

های پروبیوتیک از جمله این  ها و دوغ نواع ماستا .شود ها عرضه می های پروبیوتیکی مختلفی در سوپرمارکت در حال حاضر فرآورده

 .محصوالت هستند اما ماست یکی از محصوالتی است که بیش از بقیه محصوالت مورد توجه قرار گرفته است

لید ها و به دنبال آن تو ها با تولید میکروارگانیسم در واقع پروبیوتیک. است« برای زندگی»ای یونانی به معنی  کلمه پروبیوتیک کلمه

توانند به عنوان یک منبع  اسیدهای آلی تولید شده می. های بیماری زا شوند اسیدهای آلی و مواد ضد میکروبی مانع رشد باکتری

از دیگر خصوصیات قابل توجه  B , K های ها بخصوص ویتامین تولید ویتامین .های روده قرار گیرند انرژی مورد استفاده سلول

ایی یک گروه آزمایشی متشکل از چندین زن ماست پروبیوتیک گنجاندند این برنامه غذایی به مدت محققان در رژیم غذ. آنهاست

حقیقت این . دادند ها نشان داد این زنان در طی روز واکنش کمتری در مقابل استرس نشان می نتایج بررسی. یک هفته ادامه داشت

بخشند و  شوند مقاومت بدن را در مقابل استرس بهبود می قل میهای سالمی که توسط این محصوالت به روده منت است که باکتری

 .کاهش استرس در بدن نتیجه ای جز افزایش آرامش و شادی ندارد

 شکالت

ای آرامبخش است  بندی تحقیقات خود اعالم کرد که شکالت تیره منبع غنی پلی فنل و ماده یک محقق استرالیایی پس از جمع

یدنی شکالت تیره خورده بودند نسبت به افرادی که شکالت معمولی نوشیده بودند آرامش و طبق این گزارش افرادی که نوش

نوشیدن شکالت گرم تیره آرامبخش است البته به شرطی که فرد منعی برای مصرف شکالت نداشته . رضایت بیشتری داشتند

 .باشد

cf=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www://http0b2020c03f0002023fb 
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 سالمت
 آیانا - ۵۰۴۰مهر  ۵۰: تاریخ

 اطالعات غلط درباره فست فودها می دهند!/ کردنی بد نیست سرخ

ایران، دانشنامه غذاهای ایرانی برای توسعه فرهنگ پخت غذا در : ساناز مینایی، مربی سرشناس آشپزی ضمن بیان این مطلب افزود 

های  در سه جلد تدوین کردیم و عالوه بر آن با برگزاری دوره "خانه ایران باستان تا آشپزخانه هر استان از خورش"را با عنوان 

ایران  ها را در سراسر آموختگان بتوانند همین آموزه رود دانش آموزشی، سعی در احیای این فرهنگ فراموش شده داریم و امید می

فود به  فست: شود، ادامه داد فودها منتشر می ، مینایی با انتقاد از اطالعات غلطی که درباره فست«22تیتر»به گزارش .نهادینه کنند

کننده نیز از آن  ها و مواد مغذی آن حفظ شده و مصرف معنای غذای سریع است؛ بنابراین وقتی مدت پخت کمتر باشد، ویتامین

کردنی بد  دهند، اما باید پذیرفت که هر سرخ ها به جامعه هشدار می همیشه درباره سرخ کردنی: صریح کردوی ت.شود منتفع می

اکسیدان بیشتری در خود ذخیره دارد؛ بنابراین سعی در این  ای مانند زردچوبه بعد از سرخ شدن، آنتی عنوان مثال، ماده به. نیست

 اها و اصول علمی آن ترویج شودهای آموزشی، نحوه پخت صحیح غذ است که در کالس

/news/fa/ir.iana.www://http30903D/%9%03% 
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 سیب درختی
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 سیب زمینی
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 شیالت
 فارس - ۴۰/۵۰/۵۹ : تاریخ

 ها در ایران میلیارد یوآنی چینی 11گذاری  سرمایه/ امضای دو سند همکاری شیالت بین ایران و چین

گذاری در بخش آبزیان در محل وزارت جهاد کشاورزی به امضا رسید  سند همکاری بین ایران و چین برای سرمایه 2صبح امروز  

  .کنند گذاری می میلیارد یوآن در حوزه پرورش آبزیان ایران سرمایه 22ها طی این سند  که چینی

، صبح امروز پس از دیدار محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی کشورمان با هان خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی 

سند همکاری در حوزه آبزیان و  2گذار به ایران سفر کرده  سرمایه 22ه چانگ فو وزیر کشاورزی چین که در راس هیاتی به همرا

میلیارد یوآن برای توسعه صنعت شیالت ایران اعم از  22ها  نامه چینی طی این تفاهم.شیالت بین ایران و چین به امضا رسید

 .کنند ی میگذار پروری در قفس به ویژه در سواحل شمالی و جنوبی کشورمان سرمایه گیری، آبزی ماهی

گذاری در شیالت به ویژه در بخش  این رقم برای سرمایه: نامه گفت هان چانگ فو وزیر کشاورزی چین در مراسم امضای این تفاهم

مناسب در اختیار   نگهداری ماهی در سردخانه خواهد بود و امیدواریم ایران زمین ها، آماده کردن زیرساخت اسکله و بنادر،

 .برای پیشبرد اهداف خود در اختیار قرار دهدگذاران چینی  سرمایه
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 شیالت
 فارس - ۴۰/۵۰/۵۹ : تاریخ

هزار تن آبزیان به  5صادرات   برنامه/ درصد کاهش داد 3.5به  91روسیه تعرفه واردات آبزیان ایران را از 

 های اروند  ورود تیالپیای مهاجم به آب/ روسیه

 19ها تعرفه واردات آبزیان از ایران را از  روس: رئیس سازمان شیالت با اشاره به آخرین وضعیت صادرات آبزیان به روسیه گفت

  .هزارتن از انواع آبزیان صادر کنیم 0ریم امسال اند و بنا دا درصد کاهش داده 3.0درصد به 

، حسن صالحی ظهر امروز در نشست خبری به آخرین وضعیت صادرات آبزیان به خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی 

تن محصوالت شیالتی به کشورهایی  020هزار و  32 ماه نخست امسال 0در : عنوان محصوالتی برای صادرات غیرنفتی اظهار داشت

 .میلیون دالر است 90ایم که ارزش آن بیش از  از جمله ویتنام، امارات و عراق صادر کرده

درصد از لحاظ  01درصد از لحاظ ارزش و  36وی با اشاره به اینکه صادرات آبزیان در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 

درصد  92کیلوگرم خاویار هم در این مدت صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل  022: ، تصریح کردوزنی افزایش داشته

نامه صادرات آبزیان به روسیه، آخرین  وی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه با توجه به توافق.افزایش داشته است

سال گذشته یک هزار تن انواع آبزیان به روسیه صادر : ست، خاطرنشان کردوضعیت بازار صادراتی ما به این کشور به کجا رسیده ا

  .هزار تن برسد 0های انجام شده قرار است، این رقم به  ریزی ایم که طی برنامه کرده

درصد  3.0های انجام شده به  درصد بود که با رایزنی 19تعرفه ورود آبزیان ایران به روسیه : وی در توضیح بیشتر این موضوع گفت

  .تواند تأثیر مثبتی برای صادرات این محصول باشد کاهش پیدا کرده است که می

اند که امسال قرار است به  شرکت ایرانی فرآوری در حوزه آبزیان مجوز صادرات به روسیه داشته 19به گفته صالحی، سال گذشته 

 02ته اشاره کرد که از مجموع تولیدات آبزیان کشور، رئیس سازمان شیالت همچنین به این نک .ها افزوده شود تعداد این شرکت

های جنوبی کشور به ویژه  شناور در آب 022ماهیان بیش از  در زمینه صید تن: شود و افزود درصد در سبد سفره مردم گذاشته می

ر آنکه در حوزه تولید در بخش غربی اقیانوس هند فعالند و ما در این زمینه مقام سوم صید در اقیانوس هند را داریم، مضاف ب

  .های شیرین مقام اول را داریم آال در آب کشور جهان هستیم و در تولید قزل 0آال جزو  ماهیان سردآبی مانند قزل

 302هزار تن به ارزش  02از این رقم : صالحی همچنین به آمار تولید یک میلیون تنی آبزیان در سال گذشته اشاره کرد و گفت

  .ده است، مضاف بر آنکه از این رقم، یکصد هزار تومان تبدیل به پودر ماهی شده استمیلیون دالر صادر ش

تراز تجارت آبزیان به نفع صادرات مثبت بوده، چرا که : ای کرد و گفت وی همچنین به آمار و ارقام واردات آبزیان به کشور هم اشاره

هزار تن سایر  11هزارتن ماهی تیالپیا و  11ایم که از این رقم  کرده میلیون دالر وارد 102هزار تن ماهی به ارزش کمتر از  10تنها 

  .آبزیان خوراکی از جمله هوکی، سالمون و بقیه آن ماهی تن برای پر کردن ظرفیت خالی کارخانجات کنسروسازی بوده است

ایم پاسخگوی درخواست  نتوانسته او در مورد صادرات میگو هم اذعان داشت که آنقدر مشتری برای میگوی ایرانی وجود داشته که

  .ایم میلیون دالر صادر کرده 06هزار تن میگو به ارزش  12متقاضیان باشیم و تنها 

در ابتدای کار، : ای کرد و اظهار داشت پرورش ماهی در قفس موضوع دیگری بود که معاون وزیر جهاد کشاورزی به آن اشاره

بوده و مجبور به واردات تجهیزات از کشورهایی همچون فرانسه، ایتالیا، نروژ، ترکیه و یا گذاران ما با کمبود امکانات مواجه  سرمایه

امروز سه کشور نروژ، فرانسه و چین : گذاری کشورهای خارجی در ایران برای پرورش آبزیان گفت وی در مورد سرمایه .اند چین بوده
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شورهایی همچون کانادا، انگلستان، آمریکا، ویتنام و تایلند هم در اند و ک گذاری مستقیم کرده در ایران در حوزه آبزیان سرمایه

  .گذاری در این حوزه هستند فهرست انتظار درخواست سرمایه

شود ماهی تیالپیای مهاجم به آبهای ایران وارد شده، با تأیید این موضوع اظهار  صالحی همچنین در پاسخ به اینکه شنیده می

های اروند وارد مزارع پرورش ماهی خوزستان شده که ما موضوع را طی گزارشی به سازمان  آبتیالپیای نوع زیلی از  :داشت

  .ایم، ولی هنوز اقدام عملی صورت نگرفته است زیست ارائه کرده محیط

این نوع ماهی آلودگی : های مرزی ترکیه، سوریه و یا عراق وارد شده، تصریح کرد وی با اشاره به اینکه این نوع ماهی احتماالً از آب

  .شود که باید در مورد آن اقدام قاطع انجام داد های محلی می سبب از بین رفتن گونه

قرار است تا این نوع ماهی در : تحقیقات بر روی آن در یزد آغاز شده، گفت 03وی همچنین به پرورش نوعی از تیالپیا که از سال 

  .د پرورش یابدشده در شهرستان بافق یز مرکز سرپوشیده و مدیریت 12
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 شیالت
 آیانا - ۵۰۴۰مهر  ۵۰: تاریخ

 مهر زمان آزادسازی صید میگو در هرمزگان 93

های استان  تحقیقاتی پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان زمان آزادسازی صید میگو در آبهای  بر اساس گشت

 .مهرماه اعالم شد 13هرمزگان از روز 

های  های تحقیقاتی پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان زمان آزادسازی صید میگو در آب بر اساس گشت

 .م شدمهرماه اعال 93استان هرمزگان از روز 

( TAC)به گزارش ایانا از روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان بر این اساس میزان مجاز قابل برداشت 

 .تن محاسبه شد 302تن و برای میگوهای ریز برابر  032برای میگوهای درشت برابر 

کل شیالت  فارس و دریای عمان و با همکاری ادارهدر این بررسی ذخایر میگو در هرمزگان توسط پژوهشکده اکولوژی خلیج 

در زیستگاه میگو از منطقه  90های تحقیقاتی با همکاری صیادان محلی از تیر تا شهریورماه  بر این اساس گشت. هرمزگان انجام شد

های ساحلی بود  آب همچنین در گشت تیرماه، بررسی ورود جمعیت نوپا میگو از مناطق نوزادگاهی به.کوهستک تا توال انجام شد

های مردادماه نیز توسط یک فروند شناور و به مدت  گشت. وسیله یک فروند شناور لنج صیادی و به مدت چهار روز انجام شد که به

 .متر برای بررسی رشد میگوها و نیز توده زنده ذخیره انجام شد 30های ساحلی تا عمق  چهار روز در آب

نیز گشت تحقیقاتی با استفاده از شش فروند شناور در زیستگاه میگو حدفاصل سیریک تا توال به الزم به ذکر است، در شهریورماه 

محاسبه و در نهایت میزان مجاز و قابل  Swept areaمدت پنج روز انجام شد که طی آن میزان توده زنده با استفاده از روش 

 .کل شیالت هرمزگان رسید دارهبرداشت از ذخیره میگو تخمین زده و به اطالع مؤسسه تحقیقات و ا

های  دهد که میگوهای موزی به نسبت سال وسیله این پژوهشکده نشان می شده به های انجام نتایج تحقیقات میدانی و بررسی

بر . مهر تعیین شد 13گذشته از رشد کمتری برخوردار بوده و فصل صید برای رسیدن میگوها به رشد کافی باید کمی با تأخیر در 

. تن محاسبه شد 302تن و برای میگوهای ریز برابر  032برای میگوهای درشت برابر ( TAC)ساس میزان مجاز قابل برداشت این ا

از تراکم ( حدفاصل سیریک تا هرمز)در قسمت شرقی  1390دهد که ذخیره میگو در سال  شده نشان می های انجام نتایج بررسی

بر ( منطقه شمال جزیره قشم)گاه  ت و از طرفی ذخیره میگو در نواحی غربی ذخیرههای گذشته برخوردار اس بیشتری نسبت به سال

 .این امر در مجموع باعث کاهش اندک ذخیره میگو شده است. های گذشته از تراکم کمتری برخوردار است خالف سال

و و اهمیت آن در میزان مجاز برداشت ویژه در قبل از شروع فصل صید میگ با توجه به عدم وجود ارزیابی مناسب از صید غیرمجاز به

صورت  اعالم شده توسط این پژوهشکده، الزم است میزان صید و تالش صیادی شناورهای صیادی فعال در طول فصل صید به

ریزی و احیاء نسل آینده، نسبت به  منظور بقاء میزان کافی از مولدان برای تخم روزانه کنترل شود تا درصورت کاهش ذخیره به

 ./لی صید اقدام شودتعطی
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 شیالت
 خبرنگاران جوان - ۵۰۴۰مهر  ۵۰: تاریخ

 ریشه مشکالت تولید کنندگان ماهیان گرم آبی کجاست؟

دخالت سازمان شیالت در عوامل متعدد از قبیل قیمت گذاری، صادرات و برگزاری : گفت مدیر عامل اتحادیه ماهیان گرم آبی

 .نمایشگاه از عمده ترین مشکالت تولیدکنندگان به شمار می رود

اقتصادی باشگاه خبرنگاران  گروه و کشاورزی صنعت، تجارتحسن آقازاده مدیر عامل اتحادیه ماهیان گرم آبی در گفتگو با خبرنگار 

دخالت سازمان شیالت در عوامل متعدد از قبیل قیمت گذاری، صادرات و : در خصوص مشکالت تولیدکنندگان اظهار داشت جوان،

 .رود از عمده ترین مشکالت تولیدکنندگان به شمار می  برگزاری نمایشگاه

اخذ تسهیالت ابتدا باید به سازمان شیالت مراجعه و سپس سازمان آنها را به بانک های   تولیدکنندگان در خصوص: وی افزود

 .مربوطه معرفی و ارجاع نماید که این امر بر مشکالت فعلی آنها افزوده است

 .میلیارد تومان هزینه دارد 022 الی 322به گفته آقازاده ساالنه تولید ماهیان گرم آبی برای تولیدکنندگان 

 نبود حمل و نقل تخصصی صادرات را زمین گیر کرد 

نبود حمل و نقل تخصصی از جمله مشکالت عمده :مدیر عامل اتحادیه ماهیان گرم آبی در خصوص مشکالت صادرات عنوان کرد

افت پیدا کرده که اگر این روند ادامه یابد  در حال حاضر صادرات به عراق به شدت: وی ادامه داد.صادرکنندگان به شمار می رود

ها در مقایسه با  در پی افت صادرات، قیمت: درصد قیمت ها خبر داد و گفت 22الی  10آقازاده از کاهش .دچار مشکل خواهیم شد

 .سال گذشته کاهش یافته است که امیدواریم طی ماه های آتی این روند بهبود یابد

 ان برداشت امکان پذیر نیستپیش بینی وضعیت تولید تا زم 

وضعیت تولید در سال جاری به عوامل  :در خصوص وضعیت تولید در سال جاری تصریح مدیر عامل اتحادیه ماهیان گرم آبی

مختلفی از قبیل آب، هوا، غذا، تسهیالت جاری و قیمت نهاده ها بستگی دارد، از این رو تا زمانیکه برداشت صورت نگیرد نمی توان 

 .میزان تولید پیش بینی نمود در خصوص

 .هزارتن است 10هزارتن و صادرات کمتر از  100سال گذشته میزان تولید ماهیان گرم آبی : وی گفت  
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 شیالت
 خبرنگاران جوان - ۵۰۴۰شهریور  2۰: تاریخ

 !آیا تولید تیالپیا با اهداف اقتصاد مقاومتی همراه است؟

 .کارشناسان کشاورزی بر این باورند تولید ماهی تیالپیا با اهداف اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد

این روزها ماهی تیالپیا در سبد غذایی  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،گروه  صنعت، تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

خانوار جا خوش کرده است و این امر موجب شده تا ساالنه میلیون ها دالر صرف واردات این محصول شود در حالی که که امکان 

البته در میان واردات باالی این نوع ماهی اصرار و پافشاری سازمان شیالت موجب شده تا .د داردتولید آن در مناطق کویری وجو

مزرعه سرپوشیده انجام شود تا در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی ازخروج ارز برای  12صورت پایلوت در   تولید تیالپیا به

حسن صالحی رئیس سازمان شیالت و معاون وزیر جهاد کشاورزی .جلوگیری شودسفره های ایرانی   واردات این مهمان ناخوانده به

الپیا اظهار در خصوص وضعیت واردات تیاقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،گروه  صنعت، تجارت و کشاورزیدر گفتگو با خبرنگار 

مزرعه سرپوشیده بافق تحت نظارت  12براساس تفاهنامه ای که با سازمان محیط زیست بسته شده، قرار است این ماهی در :داشت

  .سازمان به صورت تک جنسی تولید شود

ت چرا که مصرف تیالپیا رقیب قزل آال نیس :وی در پاسخ به این سوال که تیالپیا رقیب قزل آال در بازار داخل می شود، گفت

 . کنندگان تیالپیا با قزل آال متفاوت هستند

هزارتنی قزل آال در  102با وجود تولید ساالنه : صالحی با بیان اینکه قزل آال بهترین جایگاه را در بازار مصرف داخل دارد، بیان کرد

 .هزارتنی تیالپیا، رقابت برای فروش این دوماهی منتفی است 12داخل و واردات 

 د کنندگان ماهی به افزایش کیفیت توجه کنندتولی

اقتصادی  گروهصنعت، تجارت و کشاورزی همچنین حسین عبدالحی معاون آبزی پروری سازمان شیالت در گفتگو با خبرنگار 

پرورش دهندگان قزل اال همانند :با بیان اینکه رقم تولید قزل آال با واردات تیالپیا قابل رقابت نیست، گفت ن،باشگاه خبرنگاران جوا

 .چینی ها باید روی عرضه محصوالت کار کنند تا بتوانند محصولی با کیفیت به بازار عرضه نمایند

ی در سبد غذایی خانوار با استقبال زیادی روبرو شده این ماه:وی به ضرورت افزایش رونق ماهی تیالپیا نیز اشاره کردو افزود

 .است،بنابراین تولید کنندگان این محصول نیز ضمن باال بردن تولید این محصول ،به تنوع و کیفیت آن نیز بابد توجه کنند

 قزل آال با تولید تیال پیا نابود می شود 

اقتصادی گروه  صنعت، تجارت و کشاورزیان در گفتگو با خبرنگار ارسالن قاسمی مدیر عامل اتحادیه تکثیر و پرورش صادرات آبزی

این رو نباید با از : بیان اینکه تیالپیا از جمله ماهیانی است که از ارزش غذایی پایینی برخوردار است، گفت باشگاه خبرنگاران جوان،

   .خسارت وارد کنیم حمایت از تولید این محصول به پرورش دهندگان قزل آال 

از این رو در راستای : وی همچنین با اتقاد از اینکه تولید تیالپیا در چارچوب اهداف اقتصادی نیز به شمار نمی رود، اظهارداشت

 .صادی دارند، در اولویت تولید قرار گیرداقت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی باید محصوالتی که صرفه 
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 شیالت

 ایرنا ۵9/۵۰/۵۰۴0 :تاریخ خبر

 میلیارد یوان سرمایه گذاری برای پرورش ماهی در قفس ایران است  11چین آماده 

میلیارد یوانی در صنعت شیالت و پرورش ماهی در  22این کشور توانمندی سرمایه گذاری : وزیر کشاورزی چین گفت -ایرنا -تهران

  .قفس ایران را دارد

در دومین نشست مشترک وزیران کشاورزی جمهوری اسالمی ایران و چین که در محل این ( یکشنبه)امروز « هان چاینگ فو»

ن برگزار شد، از آمادگی این کشور برای سرمایه گذاری در زمینه دامپزشکی، کود، سم، ماشین های کشاورزی، وزارتخانه در تهرا

 .ژرم پالسم و فناوری در چارچوب مقررات دو کشور خبر داد

های تاکنون همکاری : وی با اشاره به سفر پارسال وزیر جهاد کشاورزی جمهوری اسالمی ایران و هیات همراه به چین افزود

 .آموزشی، فنی و تبادل کارشناسی ادامه داشته است

  .به گفته وی، همکاری های کشاورزی ایران و چین در قالب جاده ابریشم آبی با مشارکت یکصد کشور می تواند گسترش پیدا کند

 ضرورت احیای جاده ابریشم با عضویت اصلی ایران در سازمان همکاری های شانگهای  **

با توجه به توانمندی ما در تولید و مبادالت تجاری، تغییر عضویت : ی جمهوری اسالمی ایران در این دیدار گفتوزیر جهاد کشاورز

  .ایران از ناظر به عضو اصلی سازمان همکاری های شانگهای برای احیای جاده ابریشم آبی مورد نظر چین، ضروری است

ابط سیاسی و اقتصادی دو کشور را توسعه دهد؛ به طوری که از زمان همکاری های کشاورزی می تواند رو: افزود« محمود حجتی»

سفر پارسال هیات ایرانی به چین تاکنون با تشکیل کارگروه های مشترک، تبادالت کارشناسی و فنی زیادی در زمینه های مختلف 

  .کشاورزی به ویژه شیالت صورت گرفته است

ری محصوالت شیالتی، از ظرفیت های زیادی در بخش های زیربنایی، تجهیز و کشور ما افزون بر تولید و فرآو: وی اعالم کرد

هزار  202هزار هکتار شالیزارهای گیالن، مازندران و گلستان، زهکشی  622هزار هکتار زمین های خوزستان، تجهیز  002نوسازی 

سامانه های نوین آبیاری برای توسعه همکاری هکتار مزارع دیم شرق مازندران و تجهیز چهار میلیون هکتار زمین زراعی و باغی به 

  .ها و سرمایه گذاری های مشترک برخوردار است که می تواند در قالب طرح جاده ابریشم مورد توجه قرار گیرد

 ساله در22هزار هکتار شالیزارهای استان های مازندران، گیالن و گلستان با سرعت کم و در یک افق برنامه  622: حجتی اضافه کرد

حال تجهیز و بهسازی است که به طور قطع ورود چین در بخش کشاورزی بویژه در عرصه کشت برنج می تواند ما را در تولید 

  .اقتصادی این محصول کمک کند

ساله برای اجرای طرح تجهیز سامانه نوین آبیاری در چهار میلیون هکتار از زمین 12به گفته وزیر جهاد کشاورزی، در برنامه ریزی 

هزار هکتار به سامانه نوین آبیاری در مزارع تجهیز شود که به دلیل محدودیت منابع آبی  022ای کشاورزی کشور، باید سالیانه ه

  .تاکنون نصف این رقم را اجرا کرده ایم

چینی آمادگی  سرمایه گذاران: وی به امکان افزایش تولید محصوالت شیالتی در آبهای شمال و جنوب ایران اشاره کرد و ادامه داد

  .خود را برای سرمایه گذاری سه میلیارد دالری در بخش شیالت ایران اعالم کرده اند

گسترش مبادالت و : وی نبود زیرساخت های الزم را مانعی برای تجارت محصوالت کشاورزی بین ایران و چین دانست و افزود

و توسعه ای در قالب کمیسیون مشترک کشاورزی ایران و چین همکاری های کشاورزی دو کشور به ویژه در زمینه های زیرساختی 
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  .می تواند مطرح و پیگیری شود

قرار است محصوالتی در قالب استانداردهای دو کشور و در چارچوب : حجتی درباره طرح تولید محصول سالم کشاورزی گفت

اطر باشد و نیازی نباشد برای صادرات هر کدکس بین المللی تولید شود تا طرف مقابل از سالمت و ایمنی محصول آسوده خ

  .محصول کشاورزی به دنبال دریافت و گواهی های الزم باشیم

  .وزیر جهاد کشاورزی برای گسترش همکاری های جنگلداری ایران و چین نیز اعالم آمادگی کرد

زمینه قرنطینه دامی و شیالتی به  به گزارش ایرنا، در دومین نشست مشترک وزیران کشاورزی ایران و چین دو سند همکاری در

  .چین با نام رسمی جمهوری خلق چین در شرق قاره آسیا واقع شده و پایتخت آن پکن است .امضا رسید

هزار  622میلیون و  9چین . میلیون نفر سکنه، پرجمعیت ترین کشور دنیا به شمار می رود 322این کشور با بیش از یک میلیارد و 

  .است( بدون احتساب آب های داخلی)دارد و دومین کشور بزرگ دنیا از نظر وسعت خاکی  کیلومتر مربع مساحت
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 شیالت

 ایرنا ۵۰/۵۰/۵۰۴0 :تاریخ خبر

 وزیر شیالت نروژ خواستار تولید مشترک ماهی سالمون در ایران شد 

وزیر شیالت نروژ با اشاره به اینکه ماهی سالمون نروژ در دنیا بی نظیر است، گفت که آمادگی داریم تا به طور مشترک  -ایرنا -کرج

  .این نوع ماهی را در ایران تولید کنیم

شرکت تولیدی این کشور به ایران سفر کرده، روز چهارشنبه در  62کارشناس از  122 به گزارش ایرنا، پرسنت برگ که به همراه

حاشیه بازدید از ماهی سرای کاسپین کرج که با حضور مسئوالن جهاد کشاورزی استان البرز صورت گرفت، اظهار عالقه کرد تا در 

  .ت یکدیگر بهره ببرندکشور از تجربیا 2این سفر در بخش دولتی و خصوصی مبادالت داشته باشند و 

آماده امضای تفاهم نامه با سازمان دامپزشکی ایران هستیم تا آغازی بر یک شراکت پایدار در بخش دولتی : وی در این نشست گفت

یم ایران برای کشور نروژ بازار بسیار جذابی است و ما می توانیم ماهی سالمون با کیفیت خودمان را به ایران بفروش: وی افزود .باشد

  .و معتقدیم که ایرانی ها شایسته خوردن بهترین ماهی دنیا هستند

میلیون تن سالمون و قزل آال تولید می  1.3ایران از تولیدکنندگان بزرگ آبزیان در آسیا است و نروژ نیز ساالنه : وی اضافه کرد

ه شیالت و توسعه ملی نسبت به آن چیزی که ایران اهداف بسیار بلندی در تولید و توسعه در زمین: وزیر شیالت نروژ گفت .کند

 .شرکت تجاری اقتصادی نروژی داشته باشد 62فکر می کردیم، دارد و می تواند تبادل اطالعات و تجربیات خوبی با 
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 (نیشکر/ چغندر )شکر 
 آیانا - ۵۰۴۰شهریور  ۵۰: تاریخ

 سازی رسید های نیشکر به مرحله تجاری خوراک دام از سرشاخه

 .سازی رسید های نیشکر از دستاوردهای مؤسسه تحقیقات علوم دامی به مرحله تجاری تولید خوراک دام از سرشاخه

 .سازی رسید تحقیقات علوم دامی به مرحله تجاری های نیشکر از دستاوردهای مؤسسه تولید خوراک دام از سرشاخه

: به گزارش ایانا، رئیس مؤسسه علوم دامی کشور در نشست خبری در جمع خبرنگاران با اشاره به دستاوردهای این مؤسسه گفت

 .پس از چند سال تحقیق و پژوهش موفق شدیم با استفاده از دانش فنی ضایعات نیشکر را تبدیل به خوراک دام کنیم

با استفاده از این : های معمول دام است، افزود درصد خوراکی 02مرتضی رضایی با بیان اینکه این خوراکی ارزش خوراکیش بیش از 

 .های تولید دام کاهش خواهد یافت خوراک هزینه

لید این محصول ای در شهر دزفول در حال تو سازی شده و کارخانه این کار تحقیقاتی در حال حاضر تجاری: وی خاطرنشان کرد

 .است

 های زنبور عسل توسعه پرورش ملکه

سال کار تحقیقاتی و  13پس از : های زنبورعسل خبر داد و تصریح کرد رئیس مؤسسه علوم دامی کشور از توسعه پرورش ملکه

 .نژاد ملکه زنبور عسل موفق به معرفی نژادی شدیم که صفات بسیار مثتبی دارند 13اصالح 

های  ترین خصوصیات ملکه دهی را از مهم ها و صفت بچه گذری، کاهش رفتارهای تهاجمی، مقاومت به بیماری انرضایی قابلیت زمست

شهر  26استان در  16برداری  فروند ملکه اصالح شده به بهره 002در فاز نخست : وی ادامه داد.پرورش یافته جدید عنوان کرد

 .زنبوردار قرار گرفت 202ملکه اصالح شده بود که در اختیار  022هزار و  تحویل داده شده که نتیجه حاصل از آن شش

سازی و اقتصاد مقاومتی در این مؤسسه شده است به سنتز نژاد بز شیری با توجه به  رضایی درباره اقداماتی که در راستای تجاری

های این مؤسسه اشاره کرد و  ترین برنامه عنوان یکی از مهم وی به عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی به.شرایط اقلیمی کشور اشاره کرد

بنیان را برای همکاری با معاونت امور دام وزارت  این مؤسسه در راستای عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی بسته دانش: یادآور شد

نظوره مطابق و بنیان، سنتز نژادهای پر تولید بز شیری و دوم در این بسته دانش: رضایی تأکید کرد.جهاد کشاورزی تهیه کرده است

های ژنتیکی گاو دومنظوره نیز از دیگر  وی با بیان اینکه معرفی ترکیب.سازگار با شرایط اقلیمی ایران مورد توجه قرار گرفته است

اصالح نژاد گاوها در دنیا معموالً در بخش تولید شیر یا گوشت : اقدامات این مؤسسه در راستای اقتصاد مقاومتی است، اظهار داشت

های تبدیل  ور پرورش شتر در مناطق بیابانی، پرورش گاومیش و ارائه فناوری های بهره ر اساس این گزارش، توسعه سامانهب.است

 ./ها در اقتصاد مقاومتی است پسماندهای کشاورزی به خوراک دام همچون از برگ چغندرقند یا پوست پسته از دیگر طرح
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 شکر
 خبرنگاران جوان - ۵۰۴۰مهر  ۵۰: تاریخ

 هزارتومان گران فروشی است 3نرخ باالی / آخرین وضعیت بازار شکر

شهر را داشته باشند چرا که دستگاه های مروبطه باید نظارت کافی بر خرده فروشی های سطح : معاون داخلی بازرگانی دولتی گفت

 .هزارتومان گران فروشی است 3نرخ های باالتر از 

تصادی باشگاه اق گروه صنعت، تجارت و کشاورزیحسن عباسی معروفان معاون داخلی بازرگانی دولتی در گفتگو با خبرنگار 

 .هزارتن شکر در بورس کاال عرضه شده است 012تا به امروز : درباره آخرین وضعیت بازار شکر اظهار داشتخبرنگاران جوان، 

در سه ماه اخیر فروش شکر در بورس کمتر از عرضه بوده که این : وی با بیان اینکه عرضه شکر در بورس بیش از تقاضا است، گفت

 .که جوابگوی تقاضا کنندگان هستیمامر بیانگر آن است 

تومان است که با توجه به هزینه های بسته بندی،  022هزار و  2در بورس کاال عمده فروشی با قیمت : عباسی معروفان ادامه داد

 .هزارتومان باید به مصرف کنندگان عرضه شود 3با نرخ ... حمل و نقل و

: ال که چرا نرخ شکر در بازار خرده فروشی همچنان باال است، بیان کردمعاون داخلی بازرگانی دولتی در پاسخ به این سو

های مربوطه و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان باید نظارت کافی بر خرده فروشی های سطح شهر را  دستگاه

 .هزارتومان گران فروشی است 3داشته باشند چرا که نرخ های باالتر از 

شکر در : سخ به سوال دیگر که فروشندگان از تاخیر در تحویل شکر در بورس کاال گالیه مند هستند، عنوان کردوی در ادامه در پا

 .است و بعید است که تاخیر در تحویل بیش از زمان فعلی باشد( روزه 22)بورس کاال به دو نوع فروش تحویل فوری و تحویل سلف

هزارتن شکر تولید شود ،از  602نیشکر پیش بینی می شود که یک میلیون و  از مجموع چغندرقند و: عباسی معروفان تصریح کرد

 . هزارتن مابقی از طریق واردات تامین شود 622این رو الزم است که 
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 شکر
 آیانا - ۵۰۴۰شهریور  ۵۰: تاریخ

 سازی رسید های نیشکر به مرحله تجاری خوراک دام از سرشاخه

 .سازی رسید های نیشکر از دستاوردهای مؤسسه تحقیقات علوم دامی به مرحله تجاری تولید خوراک دام از سرشاخه

 .سازی رسید تحقیقات علوم دامی به مرحله تجاریهای نیشکر از دستاوردهای مؤسسه  تولید خوراک دام از سرشاخه

: به گزارش ایانا، رئیس مؤسسه علوم دامی کشور در نشست خبری در جمع خبرنگاران با اشاره به دستاوردهای این مؤسسه گفت

 .پس از چند سال تحقیق و پژوهش موفق شدیم با استفاده از دانش فنی ضایعات نیشکر را تبدیل به خوراک دام کنیم

با استفاده از این : های معمول دام است، افزود درصد خوراکی 02مرتضی رضایی با بیان اینکه این خوراکی ارزش خوراکیش بیش از 

 .های تولید دام کاهش خواهد یافت خوراک هزینه

ید این محصول ای در شهر دزفول در حال تول سازی شده و کارخانه این کار تحقیقاتی در حال حاضر تجاری: وی خاطرنشان کرد

 .است

 های زنبور عسل توسعه پرورش ملکه

سال کار تحقیقاتی و  13پس از : های زنبورعسل خبر داد و تصریح کرد رئیس مؤسسه علوم دامی کشور از توسعه پرورش ملکه

 .نژاد ملکه زنبور عسل موفق به معرفی نژادی شدیم که صفات بسیار مثتبی دارند 13اصالح 

های  ترین خصوصیات ملکه دهی را از مهم ها و صفت بچه گذری، کاهش رفتارهای تهاجمی، مقاومت به بیماری نرضایی قابلیت زمستا

شهر  26استان در  16برداری  فروند ملکه اصالح شده به بهره 002در فاز نخست : وی ادامه داد.پرورش یافته جدید عنوان کرد

 .زنبوردار قرار گرفت 202ملکه اصالح شده بود که در اختیار  022هزار و  تحویل داده شده که نتیجه حاصل از آن شش

سازی و اقتصاد مقاومتی در این مؤسسه شده است به سنتز نژاد بز شیری با توجه به  رضایی درباره اقداماتی که در راستای تجاری

های این مؤسسه اشاره کرد و  رین برنامهت عنوان یکی از مهم وی به عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی به.شرایط اقلیمی کشور اشاره کرد

بنیان را برای همکاری با معاونت امور دام وزارت  این مؤسسه در راستای عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی بسته دانش: یادآور شد

ظوره مطابق و بنیان، سنتز نژادهای پر تولید بز شیری و دومن در این بسته دانش: رضایی تأکید کرد.جهاد کشاورزی تهیه کرده است

های ژنتیکی گاو دومنظوره نیز از دیگر  وی با بیان اینکه معرفی ترکیب.سازگار با شرایط اقلیمی ایران مورد توجه قرار گرفته است

اصالح نژاد گاوها در دنیا معموالً در بخش تولید شیر یا گوشت : اقدامات این مؤسسه در راستای اقتصاد مقاومتی است، اظهار داشت

های تبدیل  ور پرورش شتر در مناطق بیابانی، پرورش گاومیش و ارائه فناوری های بهره اساس این گزارش، توسعه سامانه بر.است

 ./ها در اقتصاد مقاومتی است پسماندهای کشاورزی به خوراک دام همچون از برگ چغندرقند یا پوست پسته از دیگر طرح
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 شکر
 خبرنگاران جوان - ۵۰۴۰مهر  ۵۰: تاریخ

 هزارتومان گران فروشی است 3نرخ باالی / آخرین وضعیت بازار شکر

شهر را داشته باشند چرا که دستگاه های مروبطه باید نظارت کافی بر خرده فروشی های سطح : معاون داخلی بازرگانی دولتی گفت

 .هزارتومان گران فروشی است 3نرخ های باالتر از 

تصادی باشگاه اق گروه صنعت، تجارت و کشاورزیحسن عباسی معروفان معاون داخلی بازرگانی دولتی در گفتگو با خبرنگار 

 .هزارتن شکر در بورس کاال عرضه شده است 012تا به امروز : درباره آخرین وضعیت بازار شکر اظهار داشتخبرنگاران جوان، 

در سه ماه اخیر فروش شکر در بورس کمتر از عرضه بوده که این : وی با بیان اینکه عرضه شکر در بورس بیش از تقاضا است، گفت

 .که جوابگوی تقاضا کنندگان هستیمامر بیانگر آن است 

تومان است که با توجه به هزینه های بسته بندی،  022هزار و  2در بورس کاال عمده فروشی با قیمت : عباسی معروفان ادامه داد

 .هزارتومان باید به مصرف کنندگان عرضه شود 3با نرخ ... حمل و نقل و

: ال که چرا نرخ شکر در بازار خرده فروشی همچنان باال است، بیان کردمعاون داخلی بازرگانی دولتی در پاسخ به این سو

های مربوطه و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان باید نظارت کافی بر خرده فروشی های سطح شهر را  دستگاه

 .هزارتومان گران فروشی است 3داشته باشند چرا که نرخ های باالتر از 

شکر در : سخ به سوال دیگر که فروشندگان از تاخیر در تحویل شکر در بورس کاال گالیه مند هستند، عنوان کردوی در ادامه در پا

 .است و بعید است که تاخیر در تحویل بیش از زمان فعلی باشد( روزه 22)بورس کاال به دو نوع فروش تحویل فوری و تحویل سلف

هزارتن شکر تولید شود ،از  602نیشکر پیش بینی می شود که یک میلیون و  از مجموع چغندرقند و: عباسی معروفان تصریح کرد

 . هزارتن مابقی از طریق واردات تامین شود 622این رو الزم است که 
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 شیر و فراوردهها
 آیانا - ۵۰۴۰شهریور  2۹: تاریخ

 میلیون دالری در تجارت دام و طیور 150تراز مثبت / مشوق صادرات لبنیات تنها برای روسیه نیست

 .معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی از زوایای دیگری درباره پرداخت مشوق صادراتی لبنیات پرده برداشت

 .جهاد کشاورزی از زوایای دیگری درباره پرداخت مشوق صادراتی لبنیات پرده برداشتمعاون امور دام وزیر 

به گزارش خبرنگار ایانا، معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی دقایقی پیش در حاشیه بازدید از نخستین نمایشگاه صنعت لبنیات 

میلیارد  222این مشوق که تا سقف : ای مقصد گفتدر پاسخ به پرسش خبرنگار ایانا مبنی بر اختصاص این مبلغ برای کشوره

کنند نیز مشمول  هایی که محصوالت خود را به عراق یا افغانستان صادر می تنها برای روسیه نیست و کارخانه  تومان تعیین شده،

های  برخی کارخانه حسن رکنی در پاسخ به پرسش دیگر ایانا درباره امکان ورود تخلف در اخذ یارانه توسط.این مشوق خواهند شد

در هر بخشی ممکن است تخلف وجود داشته باشد، اما کارشناسان باید با تیزهوشی و : لبنی و بروز تبعیض میان آن ها افزود

هایی مشوق بدهند که صادرات واقعی داشته باشند؛ بنابراین الزم است تدابیر مقتضی برای به  های کارشناسانه تنها به شرکت بررسی

های لبنی به  هزار تن انواع فرآورده 093وی با اشاره به اینکه سال گذشته .ن خطای کار در این زمینه اندیشیده شودحداقل رسید

هزار تن صادرات محصوالت لبنی  290در پنج ماهه نخست سال، طبق آمار گمرک : کشورهای مختلف صادر شد، خاطرنشان کرد

هزار تن برسد؛ ضمن اینکه تراز کلی تجارت در دام و  622یان سال به بیش از شود این مقدار تا پا بینی می صورت گرفته که پیش

 .هزار دالر مثبت بوده است 090میلیون و  263طیور در این مدت 

به گفته معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی، اگرچه مشوق صادراتی لبنیات تاکنون تخصیص داده نشده، اما طبق آخرین 

زودی به صنعت لبنیات اختصاص داده  کشاورزی در روز گذشته از سازمان مدیریت، قرار است این مبلغ بههای وزارت جهاد  پیگیری

شود و در صورت  نامه مخصوص به صادرات از کارشناسان بخش خصوصی نیز کمک گرفته می در تدوین آیین: رکنی ادامه داد.شود

 .تفاق خواهد افتاددرصدی ا 22میلیارد تومانی، جهش صادراتی  222تأمین اعتبار 

ای دارد، اما تاکنون چندین کارخانه موفق به اخذ  هرچند روسیه برای خرید لبنیات از ایران قوانین سختگیرانه: وی تصریح کرد

تنی  122مجوز شده و به احتمال زیاد این تعداد در آینده نزدیک بیشتر خواهد شد؛ ضمن اینکه نخستین قرارداد صادرات محموله 

 .این کشور نهایی و بخشی نیز حدود دو ماه پیش ارسال شده است شیرخشک به

ای که برای ماست یا دوغ اختصاص  عنوان مثال، یارانه پرداخت مشوق صادراتی برای هر محصول متفاوت است؛ به: رکنی یادآور شد

 ./کند شود، درباره پنیر و شیرخشک فرق می داده می
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 شیر و فرآورده ها
 آیانا - ۵۰۴۰مهر  ۵۹: تاریخ

 ترویج محصوالت لبنی پروبیوتیک ضروری است

داشته و در بین غذاها، ...( قرص، کپسول و)کنندگان هزینه کمتری نسبت به فرم مکمل آن  ها برای مصرف فرم غذایی پروبیوتیک

رئیس اداره تحقیق و  .رود شمار می کنندگان به های تامین پروبیوتیک برای مصرف ترین راه محصوالت لبنی پروبیوتیک، از ارزان

تشکیل  biotic و pro ریشه یونانی داشته و از دو قسمت (probiotic)توسعه صنایع شیر ایران با بیان اینکه واژه پروبیوتیک 

بیوتیک که برای جلوگیری از رشد و از بین بردن  وقتی آن را در مقابل واژه آنتی: است، افزود« برای زندگی»به معنی شده و 

 .کند شود قرار دهیم، معنی و مفهوم پروبیوتیک بهتر به ذهن خطور می ها استفاده می میکروب

ویژه ماست است، که  دنیا، محصوالت تخمیری لبنی به ترین گروه محصوالت پروبیوتیک در اکبریان با اشاره به اینکه اصلی علی

طور  اغلب افراد با روش تولید ماست آشنایی داشته و به: ای داشته، اظهار کرد های گسترده ریزی شرکت پگاه نیز در این زمینه برنامه

از طرفی خود لبنیات بسیار در آن پذیرفته شده است، ( تحت عنوان مایه ماست)های فعال و مفید  طبیعی حضور میکروارگانیسم

مغذی بوده و عالوه بر تامین بسیاری از مواد مغذی مورد نیاز بدن، به دلیل نیاز به نگهداری در سرما، به بهبود بقا و زنده ماندن 

در این محصوالت در دنیا به ویژه : وی ادامه داد. کند بخش آنها است کمک می ها که به نوعی الزمه اثرات سالمتی پروبیوتیک

طوری که حجم تولید و  ای برخوردار شده، به کنندگان افزایش داشته از محبوبیت و جایگاه ویژه مناطقی که سطح آگاهی مصرف

 2210تا  2212های  های اخیر روند رو به رشدی را تجربه کرده است؛ بنا بر یک گزارش طی سال ها طی سال فروش این فرآورده

ویژه اروپای غربی، ژاپن و کشورهای  ترین نواحی دنیا در حوزه اروپا به پرمصرف: بریان افزوداک. درصد داشته است 30رشدی حدود 

نظر  در کشور ما هم گرچه آمار دقیقی از این موضوع وجود ندارد، اما حجم آن قابل توجه به. آمریکای التین و شمالی قرار دارند

توان به مواردی نظیر بهبود متابولیسم  شود می روبیوتیک نسبت داده میاز جمله اثرات مفیدی که به پ: وی در پایان گفت. رسد نمی

های ضدمیکروبی، خصوصیات آنتی کارسینوژنیک، آنتی موتاژنیک، کاهش کلسترول سرم خون، خصوصیات  الکتوز، فعالیت

 .اشاره کرد پذیر و مواردی از این دست ضداسهالی، تحریک و بهبود سیستم ایمنی بدن و بهبود سندروم روده تحریک
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 شیر و فرآورده ها
 آیانا - ۵۰۴۰مهر  ۵۰: تاریخ

استفاده از ارتقای بهداشت، کاهش ضایعات و / کنند کیفیت تولید می دامداران ناراضی، شیرخام بی

 های مواد غذایی با آشپزی اصولی ریزمغذی

غالمعلی سلیمانی، مدیرعامل گروه صنایع غذایی کاله و صنایع لبنی معتقدند که اگر دامداران، شیرخام با کیفیت تولید کنند، 

 .قیمت خرید باالتر از نرخ مصوب خواهد شد

 .لید کنند، قیمت خرید باالتر از نرخ مصوب خواهد شدصنایع لبنی معتقدند که اگر دامداران، شیرخام با کیفیت تو

مدیرعامل گروه صنایع غذایی کاله و برگزیده عنوان فرد تاثیر گذار اقتصاد جهان اسالم از سوی مرکز تجارت بین الملل سازمان 

نگار ایانا ضمن وگو با خبر هنرجوی سرآشپز طالیی کشور در گفت 109همکاری های اسالمی، در حاشیه جشن فارغ التحصیلی 

 .کیفیت را که تفاوتی با آب ندارد، به قیمت باال بفروشند خواهند شیر بی برخی دامداران می: اعالم این مطلب گفت

اکنون خرید ما از برخی : کنند، افزود های لبنی از شیرخام باکیفیت، استقبال می غالمعلی سلیمانی با اشاره به اینکه کارخانه

اما این موضوع بستگی به میزان پروتئین، بار میکروبی بسیار پایین و . رسد تومان در هر کیلوگرم می 622هزار و  یکدامداران تا مرز 

چربی شیرخام تحویلی آن ها دارد؛ بنابراین اگر محصولی پتانسیل افزایش قیمت را داشته باشد، این نرخ حتی از قیمت مصوب 

کیفیت، مبلغ باالیی  ای حاضر نیست به ازای خرید شیر بی هیچ کارخانه: ی خاطرنشان کردو.رود تومان نیز باالتر می 002هزار و  یک

مدیرعامل شرکت کاله در پاسخ به پرسش ایانا مبنی بر چرایی اختصاص مشوق .گردد پس موضوع تنها به کیفیت برمی. پرداخت کند

ما باید در مرحله نخست ببینیم که آیا قصد صادرات  .های خود را دارد هر کشوری سیاست: صادراتی برای لبنیات، اظهار داشت

چطور قیمت شیر در کشوری مانند فرانسه، : سلیمانی ادامه داد.ریزی کنیم داریم یا نه؟ اگر جواب مثبت است، باید برای آن برنامه

سنت قیمت دارد، اما  02فرستیم،  طور شیری که ما به عراق می کند؟ همین سنت صادر می 22سنت است، اما آن را با قیمت  02

 .تواند مشوق صادرات باشد فرستد؛ بنابراین چیزی به جز یارانه نمی سنت در هر کیلوگرم به این کشور محصول می 02آلمان با نرخ 

 وزیر بهداشت پاسخگوی سرانه مصرف پایین است، نه صنایع لبنی

اند و با این روش قصد دارند جلوی صادرات را  بهانه کردهها کاهش سرانه مصرف لبنیات در کشور را  اینکه برخی: وی تأکید کرد

 .زیرا سرانه مصرف، مقوله دیگری است که وزیر بهداشت باید پاسخگوی آن باشد. بگیرند، منطقی نیست

 ها این بهانه. های گمرک، کل صورت مساله را پاک کرد توان با احتمال تخلف در صدور برگه نمی: سلیمانی در پایان تصریح کرد

 .منطقی نیست، زیرا هر عملی ممکن است عواقبی را به بار بیاورد

 "سرآشپز طالیی"های تخصصی و هدفمند آموزش آشپزی نظیر اعطای مدرک  این نخبه اقتصادی جهان اسالم، درباره تأثیر آموزش

برگزار  "سانازسانیا"ؤسسه التحصیلی آن همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید از سوی م که نخستین دوره جشن فارغ( گلدن شف) 

دلیل عالقه شخصی مبادرت به آموزش صحیح  طور قطع آموزش اصولی آشپزی به هنرجویان اعم از آنها که به به: شد، اظهار داشت

منظور کارآفرینی مبادرت به یادگیری تمام نکات آموزشی  کنند و اعم از آنها که به تمام استانداردهای وضع شده برای آن می

های مواد غذایی که  کنند، در ارتقای بهداشت، کاهش ضایعات و استفاده از تمام ریزمغذی داشتنی می این هنر دوست مدرسان

شود، حایز اهمیت خواهد  توسط کشاورزان و دامداران تولید شده یا از سوی صنایع تبدیلی و تکمیلی فرآوری و در بازار توزیع می

 ./بود

/news/fa/ir.iana.www://http30910D/%0%D%AF0%A3%D9%0 
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 صادرات و واردات
 فارس - ۴۰/۵۰/۵۵ : تاریخ

 درصد بادام زمینی به کشور 01واردات غیر قانونی 
هزار تن به صورت غیرقانونی وارد  22درصد نیاز بادام زمینی کشور معادل  32بالغ بر : نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس گفت 

برگزاری این  از رشت، محمدحسین قربانی عصر امروز در جشنواره بادام زمینی این شهرستان خبرگزاری فارسبه گزارش  .شود می

 .جشنواره را تجربه مهمی در مهم دانستن این محصول استراتژیک دانست

شهرستان آستانه اشرفیه دو محصول انحصاری شامل برنج دم : وی محصوالت کشاورزی را محور توسعه گیالن عنوان کرد و افزود

 .سیاه و بادام زمینی دارد

بادام : ه اینکه برنج این شهرستان بهترین برنج دنیا و ایران است، تصریح کردنماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس با اشاره ب

 .شود درصد کشور در آستانه اشرفیه تولید می 02زمینی حدود 

شود  درصد نیاز بادام زمینی کشور به صورت غیر قانونی وارد می 32بالغ بر  :وی بادام زمینی را برند آستانه اشرفیه دانست و گفت

 .هزار تن است  22که معادل 

رود مرکز تحقیقات بادام زمینی در آستانه اشرفیه  انتظار می: وی خواستار مدیریت در امر واردات بادام زمینی شد و خاطرنشان کرد

 .مستقر شود

=nn?php.newstext/com.farsnews.www://http39023212220001 
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 صادرات و واردات
 آیانا - ۵۰۴۰شهریور  ۵۰: تاریخ

 شوند؟ های بدون مجوز چگونه وارد می میوه

دهد، بازار  ها نمی درحالی که وزارت کشاورزی بارها از ممنوعیت واردات میوه انتقاد و اعالم کرد که هیچ مجوزی برای واردات آن

شوند که  شوند یا حتی در فهرست واردات رسمی گمرک ثبت می محصوالت بدون مجوزی است که قاچاق میبار پر از  میوه و تره

 .شوند مشخص نیست این میوه ها بدون مجوز چگونه وارد می

ها  درحالی که وزارت کشاورزی بارها از ممنوعیت واردات میوه انتقاد و اعالم کرد که هیچ مجوزی برای واردات آن

شوند یا حتی در فهرست واردات رسمی  بار پر از محصوالت بدون مجوزی است که قاچاق می بازار میوه و ترهدهد،  نمی

 .شوند شوند که مشخص نیست این میوه ها بدون مجوز چگونه وارد می گمرک ثبت می

چهار میوه مجوز دار موز، آناناس، به گزارش ایسنا، بر اساس آمار منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی در بهار امسال به غیر از واردات 

شد که بر اساس  و گالبی هندی هم دیده می( مگنوستین)انبه و نارگیل محصوالت دیگری مانند انار، پاپایا تازه، زیتون، منگوتین

اظهارات متعدد مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی هیچ مجوزی برای واردات و حتی گواهی بهداشتی برای تاییدیه سالمت این 

ها چگونه بدون مجوز وزارت جهاد کشاورزی و تاییدیه گواهی بهداشتی از  صوالت صادر نشده است و مشخص نیست این میوهمح

 .طریق مبادی رسمی به کشور وارد شده اند

بر اساس قانون واردات یک محصول کشاورزی مشروط به صدور مجوز برای واردات آن از سوی وزارت جهاد کشاورزی و صدور 

های متولی مانند سازمان حفظ نباتات و دامپزشکی است اما این  ای از سوی دستگاه هداشتی و طی کردن مراحل قرنطینهگواهی ب

 .ها بدون مجوز این دستگاه ها به کشور وارد شده است میوه

هاد کشاورزی برای هیچ مجوزی از سوی وزارت ج -قائم مقام بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی  -چرا که به گفته علی اکبر مهرفرد 

واردات انار، زیتون و غیره صادر نشده و ممکن است آمار ثبت شده در گمرک، واردات موقت این محصوالت برای فرآوری، 

ها نیز بدون  بندی و صادرات مجدد باشد و تنها چهار میوه موز، آناناس، نارگیل و انبه از سوی این وزارتخانه مجوز دارند که آن بسته

 .کنند زارتخانه و بر اساس اعالم نیاز صورت گرفته اقدام به واردات میمجوز این و

هیچ مجوزی برای : نیز درباره واردات این میوه ها اظهار کرد -رئیس سازمان حفظ نباتات  -همچنین محمدعلی باغستانی میبدی 

ری نارگیل، آناناس، موز و انبه مجوز صادر واردات انار صادر نشده و وزارت جهاد کشاوزی تنها برای واردت چهار قلم میوه گرمسی

 .کند کرده است و این یعنی سازمان حفظ نباتات هیچ نظارتی بر واردات انار نداشته است و تایید نمی

های صورت  ها و مکاتبات الزم در این زمینه با دستگاهای متولی صورت گرفته و منتظر دریافت پاسخ پیگری نامه نگاری: وی افزود

البته پس از پیگیری های صورت گرفته از سوی وزارت جهاد کشاورزی تکلیف انار وارداتی مشخص شد .این زمینه هستیم گرفته در

چرا که محمدعلی طهماسبی معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی در این زمینه به ایسنا گفت که انار وارداتی ثبت شده در آمار سه 

بوده که مرجوع شده اما به اشتباه در فهرست واردات گمرک به ثبت رسیده است اما ماه گمرک جزو محصوالت صادراتی ایرانی 

ها مانند پاپایا، زیتون و غیره هیچ مجوزی از سوی این وزارتخانه صادر نشده و باید دید چگونه این محصوالت اجازه  برای دیگر میوه

تواند  ت هرگونه میوه یا قاچاق آن مخالف است، چرا که میوزارت جهاد کشاورزی با واردا: وی تصریح کرد.کنند واردات پیدا می

ای،  توان به آفاتی مانند مگس مدیترانه پیامدها و مخاطرات زیادی برای بخش کشاورزی داشته باشد و تولید را نابود کند که می

کند و  ز تولید را نابود میمگس میوه زیتون، سوسک حنایی خرما و جاروک جادوگر لیمو ترش اشاره کرد که ساالنه بخش زیادی ا
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اگر وزارت جهاد کشاورزی با قاچاق و واردات میوه مخالفت : طهماسبی تاکید کرد.این آفات همگی سوغات میوه قاچاق هستند

 .تواند زندگی تولید و اشتغال کشاورزان و باغداران نابود شود کند به این دلیل است که نمی می

رغم وظیفه مندی بر اساس قانون انتزاع یا همان تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی  یهاست که وزارت جهاد کشاورزی عل سال

ها، این مشکل را با دیگر  در زمینه تنظیم بازار داخلی و خارجی محصوالت کشاورزی و برنامه ریزی برای واردات و صادرات آن

رغم صادر نکردن مجوزه یک محصول به کشور  که علیدستگاه متولی از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک و غیره دارد 

رسد همچنان و با وجود گذشت چندسال از اجرای این قانون هماهنگی کامل بین این دو دستگاه متولی  شود که به نظر می وارد می

با یک کاالی صنعتی اما باید به این نکته توجه کرد که واردات میوه به صورت رسمی یا غیر رسمی و قاچاق .به وجود نیامده است

های بسیاری برای بخش کشاورزی و محصوالت  ای احتمالی آسیب تواند با توجه به مخاطرات بهداشتی و قرنطینه متفاوت است و می

توان در این زمینه به آفات متعدد محصوالت کشاورزی از مگس میوه زیتون تا جاروک  تولید شده داخلی داشته باشد که می

 ./کند عنوان سوغاتی قاچاق اشاره کرد که ساالنه حجم باالیی از تولید این محصوالت را در کشور نابود می جادوگر لیموترش به

/news/fa/ir.iana.www://http33306D/%9%00%DB% 
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 صادرات و واردات

 خبرنگاران جوان - ۵۰۴۰مهر  ۵۰: تاریخ

 !صادرات پوست ،ساالمبور و پشم گوسفند به اروپا

 .تن پوست و پشم از کشور صادر شده است 113ماه منتهی به مرداد سال جاری، بیش از  0طبق آمار گمرک در 

ماه منتهی به مرداد  0اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛طبق آمار گمرک در  گروه صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

 .است  تن پوست و پشم گوسفند و بره از کشور صادر شده 113سال جاری، بیش از 

 .بوده است 3،229،296،222  و ارزش ریالی آن 99،963گفتنی است که ارزش دالری این میزان صادرات 

 .ندالزم به ذکر است که پاکستان ، ترکیه و ایتالیا از کشورهای مقصد این محصول بوده ا

 ارزش دالری  ارزش ریالی  (گ.ک)وزن شورطرف معامله ماه

 39،630 2،012،960،022 03،332 پاکستان 1

 12،392 303،020،322 09،222 ترکیه 1

 3،022 232،920،222 3،222 ایتالیا 0

  

/news/fa/ir.yjc.www://http0391030D/%0%B0%D0% 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - ۵۰۴۰مهر  ۵۹: تاریخ

 علل ناکامی صادرکنندگان مرغ و تخم مرغ در بازارهای هدف چیست؟

موفق عمل کارشناسان معتقدند امکان رقابت با رقبا در بازارهای هدف وجود ندارد لذا آنطور که باید در صادرات مرغ و تخم مرغ 

گروه صنعت، تجارت و کشاورزی فرزاد طالکش دبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار در گفتگو با خبرنگار .نکردیم

صادرات تخم مرغ داخل : ادرکنندگان ایرانی در بازارهای هدف اظهار داشتدرباره علل ناکامی ص اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،

 .پوسته به نقاط دور دست امکان پذیر نیست؛ از این رو محصول باید به صورت پودر و مایع پاستوریزه به بازارهای جهانی صادر شود

کد محصوالت پاستوریزه به بازارهای جهانی از طریق انجمن تخم مرغ شناسنامه دار و دامپزشکی به دنبال دریاقت : وی افزود

از باب قیمت امکان رقابت با رقبا : طالکش با بیان اینکه عمده صادرات تخم مرغ به عراق و افغانستان انجام می شود، گفت.هستیم

از سوی دولت به  صادراتی در بازارهای هدف وجود ندارد از این رو صادرات چندانی به این بازارها نداریم چرا که تاکنون مشوق 

 .صادرکنندگان پرداخت نشده است

دبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار در پاسخ به این سوال که از حیث کیفیت امکان رقابت با رقبا وجود دارد یا خیر؟ 

ه سبب کیفیت پایین در دو سال اخیر دررابطه با کیفیت و بسته بندی اقدامات خوبی صورت گرفته و تا کنون محصولی ب: بیان کرد

به کشور عودت داده نشده از این رو انتظار داریم بکه بخشی از یارانه صادراتی محصوالت کشاورزی به صادرات تخم مرغ اختصاص 

 .یابد

 وام صندوق حمایت از طیور جوابگوی صادرات نیست

گروه  صنعت، تجارت و کشاورزیهمچنین محمد یوسفی دبیر انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی نیز در گفتگو با خبرنگار 

صادرات مرغ به  :رغ به کشورهای عراق و افغانستان است، گفتعمده صادرات م با تاکید بر اینکهاقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، 

 .دیگر کشورها همچون روسیه به سبب هزینه حمل و نقل باال امکان پذیر نیست

زمانیکه نرخ هر کیلو مرغ برای مصرف کننده در بازار داخلی : وی در خصوص علل ناکامی صادرکنندگان در بازارهای هدف بیان کرد

هزار تومان به عراق صادر می شود که به سبب عدم رقابت با رقبا توفیق  0تومان است حداقل هر کیلو مرغ با نرخ  022هزار و  3

 .چندانی در امر صادرات نداریم

هزار تومان به عراق صادر می کنند از  0دالر حدود  1.0کشورهای همچون ترکیه و برزیل هر کیلو مرغ را با نرخ : یوسفی ادامه داد

 .الزم است که دولت با تخصیص یارانه صادراتی صادرکنندگان را دراین امرحمایت کنداین رو 

( تومان 322حداکثر کیلویی )صندوق حمایت از طیور مبلغ بسیار جزئی : رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی تصریح کرد

 .گوی صادرات نیستبه صورت وام ارزان قیمت در اختیار صادرکنندگان قرار می دهد که این امر جواب
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - ۵۰۴۰مهر  ۵۹: تاریخ

 واردات روغن نارگیل از فیلیپین

تن روغن نارگیل خام وارد کشور شده که عمده این  302از ماه منتهی به مرداد ماه سال جاری، بیش  0بر اساس آمار گمرک در 

 . واردات از کشور فیلیپین است

ماه منتهی به  0آمار گمرک در بر اساس   اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروه صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار به گزارش

 . تن روغن نارگیل خام وارد کشور شده است 302مرداد ماه سال جاری، بیش از 

 .وارد کشور شده است 13،333،236،226.و ارزش ریالی 001،969به ارزش دالری   الزم به ذکر است این محصول

کیلو گرم به  162تن و  330با    ده است که کشورفیلیپینوارد ش  فیلیپین و اندونزی  طبق این آمار روغن نارگیل ازکشور های

و پس از آن کشور اندونزی   بیش ترین سهم را به خود اختصاص داده 12،030،066،690و ارزش ریالی  303،090   ارزش دالری

 . در رده دوم قرار دارد 2،222،313،109و ارزش ریالی  66،303  کیلو گرم به ارزش دالری 622تن و  00با 

 

کشورطرف  ماه

 معامله

 ارزش دالری  ارزش ریالی  (گ.ک)وزن

 100،639 0،022،103،203 100،962 فیلیپین 1

 66،303 2،222،313،109 00،622 اندونزی 2

 120،230 3،100،369،012 93،122 فیلیپین 2

 132،033 0،236،022،200 93،122 فیلیپین 0
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - ۵۰۴۰مهر  ۵۰: تاریخ

 چقدر آب معدنی صادر کردیم؟

 .تن آب معدنی از کشور صادر شده است 001ماه منتهی به مرداد سال جاری، بیش از  0طبق آمار گمرک در 

ماه منتهی به مرداد  0آمار گمرک در  طبق اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروه صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار به گزارش

 .از کشور صادر شده است  تن آب معدنی 001سال جاری، بیش از 

 .بوده است  3،010،290،933   و ارزش ریالی آن 112،192گفتنی است که ارزش دالری این میزان صادرات 

 .و پاکستان از کشورهای مقصد این محصول بوده است  ، عمان ، کویت  ،امارات  الزم به ذکر است که آذربایجان ، عراق ، قزاقستان

رطرف کشو ماه

 معامله

 ارزش دالری  ارزش ریالی  (گ.ک)وزن

 1،020 03،220،220 12،902 آذربایجان 1

 29،226 039،323،090 119،902 پاکستان 2

 0،010 133،300،202 06،000 آذربایجان 2

امارات متحده  2

 عربی

00،362 200،300،399 9،392 

 002 20،030،620 10،262 قزاقستان 2

 10،219 000،209،002 30،020 پاکستان 3

 2،232 63،939،000 23،020 آذربایجان 3

 2،932 92،190،922 23،222 آذربایجان 3

 2،290 69،003،020 23،932 آذربایجان 3

 23،123 026،221،362 20،603 کویت 3

 3،060 129،222،362 23،930 پاکستان 0

 313 21،363،092 313 آذربایجان 0

 0،193 120،309،363 01،930 عمان 0

  106،390،102 19،000 پاکستان 0
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - ۵۰۴۰مهر  ۵۰: تاریخ

 چه میزان بذر ذرت وارد کشور شده است؟

 .تن بذر ذرت وارد کشور شده است 121هزار و  2ماه منتهی به مرداد ماه سال جاری، بیش از  0اساس آمار گمرک در  بر

ماه منتهی به  0بر اساس آمار گمرک در  خبرنگاران جواناقتصادی باشگاه  گروه صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار به گزارش

وارد  130،309،109،333  و ارزش ریالی 0،096،063تن بذر ذرت به ارزش دالری  121هزار و  2مرداد ماه سال جاری، بیش از 

و به ارزش دالری کیلو گرم  616تن و  630با  طبق این آمار بیشترین حجم واردات این محصول از کشور ترکیه .کشور شده است

 309تن و   000  بوده و پس از آن بیشترین آمار واردات مربوط به کشور امارات با 00،633،660،991و ارزش ریالی  1،933،939

 .بوده است 29،330،092،130و ارزش ریالی  963،100 کیلوگرم به ارزش دالری 

 

کشورطرف  ماه

 معامله

 ارزش دالری  ارزش ریالی  (گ.ک)وزن

 20،102 362،022،202 3،022 ترکیه 1

 201،062 0،029،990،222 120،222 صربستان 1

 330،222 11،322،330،222 122،222 لبنان 1

امارات  2

متحده 

 عربی

02،330 0،231،020،233 163،333 

امارات  2

متحده 

 عربی

206،022 0،213،316،360 132،026 

ایاالت  2

متحده 

 آمریکا

300 01،069،232 1،302 

ایاالت  2

متحده 

 آمریکا

36،022 0،163،002،222 132،002 

 1،333،039 03،600،961،063 623،902 ترکیه 2

 113،303 3،006،261،302 19،032 سوئیس 2

 020،120 12،262،920،332 100،222 صربستان 2

 1،222 36،026،022 202امارات  3
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متحده 

 عربی

امارات  3

متحده 

 عربی

100،020 22،216،003،933 666،191 

 130،900 0،223،921،000 00،216 ترکیه 3

 113،262 3،033،396،330 0،222 سوئیس 3

 003،269 13،060،060،622 162،222 صربستان 3

 222،220 6،232،020،920 32،329 مجارستان 3

 622 10،322،262 002 یونان 3

ایاالت  0

متحده 

 آمریکا

36،391 0،213،003،220 163،090 

 00،333 1،600،393،222 22،222 سورینام 0

 309،202 11،000،029،022 103،222 صربستان 0

 2،626 39،003،002 1،120 فرانسه 0

 262،003 0،212،330،232 92،919 مجارستان 0
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 صادرات و واردات

 خبرنگاران جوان - ۵۰۴۰مهر  ۵۰: تاریخ

 صادرات کلم بروکلی به روسیه

 .تن کلم بروکلی از کشور صادر شده است 303هزار و  3ماه منتهی به مرداد سال جاری،  0طبق آمار گمرک در 

ماه منتهی به مردادماه  0طبق آمار گمرک در  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروه صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار به گزارش

 .تن کلم بروکلی از کشور صادر شده است  303هزار و  3سال جاری 

 .بوده است 03،691،020،392   و ارزش ریالی آن 1،302،060که ارزش دالری این میزان صادرات  گفتنی است

الزم به ذکر است که آذربایجان ، روسیه ، بحرین ،امارات متحده عربی ، عمان و افغانستان از کشورهای مقصد این محصول بوده 

 .است

کشورطرف  ماه

 معامله

ارزش  ارزش ریالی  (گ.ک)وزن

 دالری 

 32 2،119،902 102 آذربایجان 1

 0،116 120،002،162 9،022 افغانستان 1

امارات  1

متحده 

 عربی

106،222 1،016،003،362 06،022 

فدراسیون  1

 روسیه

11،622 120،320،022 3،002 

 6،031 193،900،239 22،012 آذربایجان 2

امارات  2

متحده 

 عربی

3،302 03،310،232 1،092 

امارات  2

متحده 

 عربی

001،201 3،001،300،160 200،902 

 1،000 03،392،100 2،920 بحرین 2

 22،201 620،992،000 66،901 عمان 2

فدراسیون  2

 روسیه

33،309 326،903،120 23،320 

 2،030 30،012،012 6،222امارات  3
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متحده 

 عربی

امارات  3

متحده 

 عربی

1،633،302 13،000،033،220 001،611 

 3،626 129،032،202 0،222 بحرین 3

 30،303 1،200،200،060 136،910 عمان 3

فدراسیون  3

 روسیه

20،606 192،019،003 6،260 

امارات  0

متحده 

 عربی

1،061،630 9،003،632،023 312،233 

 00،626 1،022،210،600 220،203 عمان 0

فدراسیون  0

 روسیه

16،003 121،133،320 3،293 

امارات  0

متحده 

 عربی

2،102،300 10،010،103،066 060،210 

 62،312 1،002،911،062 323،036 عمان 0

فدراسیون  0

 روسیه

33،322 326،620،932 12،112 
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 وارداتصادرات و 
 فودپرس ۵۰۴0مهر ماه  2جمعه 

 بزرگترین ضعف واردات در گذشته چه بود؟

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با تشریح بزرگترین ضعف واردات در گذشته از اقدامی خبر داد که از خسارت به اقتصاد 

 .کشور،فساد کالن و قاچاق کاال پیشگیری کرده است

به نقل از روابط عمومی گمرک، عزت اهلل یوسفیان مال عضو ستاد مبارزه با مفاسد  ،«فودپرس»غذا به گزارش پایگاه خبری اقتصاد 

سامانه جامع گمرکی باعث جلوگیری از خسارت به اقتصاد کشور : اقتصادی و عضو کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس گفت

  .شده و جلوی فساد کالن را گرفته است

بسیاری از مسایلی که در اقتصاد کشور می افتد، ناشی از کمبود اطالعات و مبادله نشدن : یجان اظهارداشتنماینده مردم آمل و الر

 .اطالعات بین دستگاههاست

سامانه جامع گمرکی امروز به گونه ای عمل می کند که هر فردی که به صورت عادی کاالی خود را از گمرک ترخیص :وی افزود

فاف در دسترس است؛ میزان ترخیص،مبلغ و یا حجم کاالی ترخیص شده مشخص است،در می کند،اطالعات او به صورت ش

 .صورتی که در گذشته این اطالعات وجود نداشت

این عضو کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه این اطالعات می تواند در اختیار سازمان مالیاتی قرار بگیرد و 

در واقع این اطالعات سبب شده تا حقوق گمرکی بیشتری دریافت شود و درآمدهای : ببرد،عنوان کرددقت در وصول مالیات را باال

در همین حال گمرک نیز با این سامانه می داند وقتی کاالیی از یک مبدایی حرکت : یوسفیان مال خاطرنشان کرد .دولت باال برود

کاال مطلع است؛ یعنی قبل از اینکه کاال به بارانداز بنادر برسد، گمرک در می کند، قبل از اینکه کاال به گمرک برسد از اطالعات آن 

جریان ریز محموله قرار دارد و مسلم است که این موضوع باعث جلوگیری از قاچاق کاال شده و فرد وارد کننده دیگر نمی تواند 

 .برای کاالی وارد شده سند سازی کند

در این شیوه اطالعات گمرک مقدک بر : امل محموله های وارداتی به کشور را دارد،گفتاو با بیان اینکه سامانه جامع اطالعات ک

اطالعات افراد است و با اجرای این سامانه بزرگترین ضعفی که در بخش واردات داشتیم که منجر به فساد بسیار گسترده می 

جامع گمرک را اتصال دستگاهها به یکدیگر ذکر  نماینده مردم آمل و الیجان از دیگر نقاط مثبت سامانه.شد،جلوگیری شده است

در گذشته نبود اطالعات و اطالعت بسیار ضعیف سبب بروز مشکالت بسیاری در واردات کاال شده بود،در حالی : کرد و یادآور شد

اینها مثل .استکه امروز گمرک با وزارت اقتصادی،دستگاههای تولیدی،وزارت صنایع،سازمان مالیاتی و سازمان بنادر در ارتباط 

 .حلقه های زنجیر عمل می کنند

به گفته وی سامانه جامع گمرک این حلقه ها را بهم متصل کرده و جلوی بسیاری از هزینه ها ، خسارت به اقتصاد و فسادهای 

 . کالن را گرفته است
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 صنایع غذایی
 آیانا - ۵۰۴۰مهر  ۵۹: تاریخ

 پیگیری اعتراض به نام کره گیاهی از طریق فرهنگستان/ مارگارین و کره حیوانی هر دو سالم هستند

 .استهر دو نوع کره گیاهی و حیوانی، از نظر سالمتی تأیید شده : رئیس انستیتو تغذیه گفت

شده روی مارگارین و  های انجام آزمایش: وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت ریاست انستیتو تحقیقات تغذیه امروز در گفت

 .رساند که هر دو گروه از سالمت کامل برخوردارند کره حیوانی، این نکته را به اثبات می

درباره کره گیاهی یا مارگارین، برچسب : وت این دو آگاهی کامل دارند، افزودکنندگان از تفا هدایت حسینی با اشاره به اینکه مصرف

 .تواند کاالی مورد نظر خود را انتخاب کند رسانی به صورت شفاف وجود دارد و مشتری نیز بدون هیچ مشکلی می اطالع

ت این دو با هم مقایسه نشوند، زیرا همه های حیوانی یا گیاهی، مزایای خاص خود را دارد و بهتر اس به گفته وی، هرکدام از چربی

 .شود چیز به گزینش مشتری مربوط می

این : رئیس انستیتو تغذیه درباره اعتراض برخی از کارشناسان، مبنی بر چرایی اطالق نام کره به چربی گیاهی، خاطرنشان کرد

ن مورد باشد، باید توسط مسئوالن فرهنگستان لفظی است که فرهنگستان زبان فارسی برای آن انتخاب کرده و اگر اعتراضی در ای

ن را عوام فریبی ، اطالق نام کره به مارگاریوگو با ایانا حسین چمنی در گفتاین در حالی است که چندی پیش، .پیگیری شود

گویند و محصولی که با نام کره گیاهی به مردم  کره در زبان فارسی اختصاصاً به چربی استحصال شده از شیر می: دانسته و گفته بود

شود در واقع همان مارگارینی است که با اضافه کردن اسید چرب ترانس یا افزایش اسیدهای چرب اشباع مانند پالم، به  عرضه می

 ./شود هایی شبیه کره معمولی، به بازار عرضه می بندی مد درآمده و در بستهحالت جا
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 صنایع غذایی
 آیانا - ۵۰۴۰مهر  ۵۰: تاریخ

 میزان مواجهه با رنگ تارتارازین از طریق مصرف نبات و پولکی

نمونه پولکی طبق دستورالعمل استاندارد با روش  20نمونه نبات و  30نمونه شامل  62برای بررسی میزان رنگ تارتارازین تعداد 

گزارش های پراکنده در کشور مبنی بر تقلب در به گزارش ایانا از فودکلینیک؛ .کروماتوگرافی الیه نازک مورد آزمایش قرار گرفت

ضرورت انجام مطالعه ارزیابی خطر ( نبات وپولکی(استفاده از رنگ مصنوعی تارتارازین به جای زعفران در آب نبات های سنتی

علوم پزشکی  لذا پژوهش رضایی و همکاران، محققین دانشگاه. دریافت تارتارازین از طریق مصرف این دو شیرینی را ایجاب می کند

اصفهان، با هدف ارزیابی خطر دریافت این رنگ، طی یک مطالعه توصیفی، میزان مواجهه با تارتارازین را از طریق نقشه مصرف این 

 .دو شیرینی در استان اصفهان و هم چنین حضور و غلظت آلودگی نمونه های تهیه شده از این استان را تعیین نمود

ه از طریق مدارس استان در اختیار خانواده های مرکز استان اصفهان و تعدادی از شهرستان ها قرار پرسش نام 022در این مطالعه 

برای بررسی میزان رنگ تارتارازین . گرفت و اطالعاتی در مورد وضعیت دموگرافیکی و میزان مصرف نبات و پولکی جمع آوری شد

دستورالعمل استاندارد با روش کروماتوگرافی الیه نازک مورد آزمایش  نمونه پولکی طبق 20نمونه نبات و  30نمونه شامل  62تعداد 

 .از روش اسپکتروفتومتری نیز جهت اندازه گیری کمی آلودگی نمونه ها استفاده شد. قرار گرفت

نمونه های غلظت رنگ در . نمونه پولکی مشاهده شد و نمونه های نبات عاری از این رنگ بود 3آلودگی به رنگ تارتارازین تنها در 

 63)با در نظر گرفتن اطالعات مصرف و میانگین وزن افراد مورد مطالعه . میلی گرم در کیلوگرم محاسبه گردید 1مثبت حداکثر 

میکروگرم به ازا هر کیلوگرم وزن بدن محاسبه شد که  2.230بیشینه دریافتی روزانه تارترازین از این طریق در جامعه ( کیلوگرم

 .مقدار بسیار ناچیزی است( میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن 3.0)ی حد قابل قبول دریافت این رنگ نسبت به دامنه باال

شیوع آلودگی باالتر در نمونه های پولکی و دریافت روزانه دو برابری این محصول نسبت به نبات در جامعه نشان می دهد که پولکی 

خطر دریافت تارتارازین از طریق مصرف این دو آب نبات سنتی در . ایرانی دارد سهم بیشتری در انتقال این رنگ در رژیم غذایی

 .حال حاضر اقدام جدید قانونی در مدیریت خطر را طلب نمی کند
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 غذاییصنایع 

 فودپرس ۵۰۴0مهر ماه  9یک شنبه 

 مذاکره با کشورهای همجوار برای راه اندازی کارخانجات صنایع غذایی

غذایی ایران در گفت وگو با سایت خبری اتاق تهران درباره فرصت های سرمایه گذاری در  شاهرخ ظهیری از پیشکسوتان صنایع

یکی از شرکت های تولید آب معدنی ایران توسط فرانسوی ها خریداری شده درصد از سهام  32تنها : صنایع تبدیلی کشورمان گفت

 .است و سرمایه گذاری خارجی به شکل گسترده در صنایع غذایی نداریم

روز دنیا به صنایع غذایی ایران نیست و ماشین  به گفته شاهرخ ظهیری این عدم سرمایه گذاری به معنی عدم انتقال تکنولوژی 

ی در کارخانجات ایران از بهترین تکنولوژی ها استفاده می کنند اما سرمایه گذاران خارجی در صنایع تبدیلی آالت صنایع تبدیل

صنایع تبدیلی ایران توانمند است و این بحث : ظهیری گفت. ایران سرمایه گذاری مشترک با تولیدکنندگان ایرانی نداشته و ندارند

به کشورهای همجوار به ویژه کشورهای حوزه . ی در کشور ثالث کارخانه بزنیممطرح است که با همکاری دیگر شرکت های خارج

 .اعالم کردیم که در صنایع غذایی آماده سرمایه گذاری مشترک هستیم خلیج فارس 

ه ویژه ظهیری با اشاره به اینکه پس از تحریم ها هیئت های زیادی به ایران آمدند و پیشنهاد راه اندازی کارخانجات صنایع تبدیلی ب

با کشورهایی مثل عمان مذاکراتی در این : محصول رب گوجه فرنگی که از صادرات مطلوبی برخوردار است مطرح شده است گفت

  .باره داشتیم و تبادل اطالعات انجام شده است اما هنوز به نتیجه رسیدیم

ند است و زنجیره تولید صنایع تبدیلی در ایران صنایع تبدیلی ایران در حال حاضر توانم: پیشکسوت صنعت غذا در ادامه گفت این 

به یاد دارم که سال ها پیش رب تولیدی کارخانه خودمان را با بشکه به ایتالیا صادر می کردیم و به این دلیل که . کامل شده است

آن . ایتالیایی دیدمطعم و مزه رب تولیدی خودم را می شناختم، محصول تولید شده کارخانه ام را در مسکو در بسته بندی های 

شرکت های ایرانی در تولید محصوالت صنایع تبدیلی و تمام مراحل تولید به توانمندی رسیدند و . دوران دیگر تمام شده است

این توانایی را داریم که با مواد اولیه ایرانی . قدرت همکاری مشترک با سرمایه گذار خارجی در ایران و دیگر کشورها را داریم

  .انی تولید کنیم و در بسته بندی ایرانی به دست مصرف کننده خارجی برسانیممحصول ایر
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 صنایع غذایی

 فودپرس ۵۰۴0مهر ماه  9یک شنبه 

 شود و کیفیت نانی که مورد تایید نیست که زیاد خورده می نانی/ خورند کیلو نان می 990ها ساالنه  ایرانی

گویند و نه  ها می اند، این را نه نانوایی قدر زیاد که بین کشورهای اروپایی رکورد زده خورند، آن ها نان زیاد می ایرانی <مواد غذایی

گرم در روز  322دهد که مصرف سرانه نان در ایران با حدود  های سازمان غذا و دارو نشان می بررسی.های تولید آرد حتی کارخانه

تری دارند و به استناد آمارهای  مراتب پایین که کشورهای عضو اتحادیه اروپا، مصرف به سال است، درحالی کیلوگرم در  113معادل 

یلوگرم گزارش شده است، این یعنی مصرف نان در ایران دو برابر ک 02سازمان غذا و دارو، مصرف نان در این کشورها، ساالنه 

 .درصد بیشتر است 230کشورهای اتحادیه اروپا و چیزی حدود 

 01کیلوگرم، فرانسه  02براساس آمار اعالم شده از سوی اتحادیه تولیدکنندگان نان اروپا، کشورهای آلمان و اتریش ساالنه 

های مرجع کنترل  حسین رستگار، مدیرکل آزمایشگاه. کنند کیلوگرم نان مصرف می 02کمتر از  کیلوگرم، انگلیس، ایرلند و آمریکا

 .غذا و داروی سازمان غذا و دارو است

باالتر بودن مصرف سرانه »: دهد توضیحات بیشتری درباره مصرف نان در کشور می« شهروند»وگو با  او با اعالم این آمارها، در گفت

ای بیشتری در مقایسه با کشورهای اروپایی و آمریکایی دارد، از این رو  متوسط مصرف جهانی، اثرات تغذیه نان در ایران نسبت به

براساس اعالم رستگار، هدف اصلی از پخت درست نان، به « .ریزی در کشور قرار گیرد باید تولید نان با کیفیت باال در اولویت برنامه

ها و  اب، حجم و شکل مناسب و با قابلیت هضم باال باشد که در نتیجه ریزمغذیدست آوردن محصولی است که دارای ظاهری جذ

ها  شود فاقد این ویژگی هایی که با مواد شیمیایی تهیه می نان. های محتوی آن بتواند توسط بدن جذب و مصرف شود درشت مغذی

 .بوده و عالوه بر آن دارای ضایعات و دور ریز فراوان است

با »: های مرجع کنترل غذا و داروی وزارت بهداشت از آن انتقاد دارد موضوع دیگری است که مدیرکل آزمایشگاه تولید نان باکیفیت،

ترین کشورهای جهان است، اما مشکالت تولید نان باکیفیت به دلیل اقدامات  که ایران از نظر مصرف سرانه نان، یکی از پرمصرف این

ها، به دلیل استفاده از مواد مضر و استفاده نکردن از روش درست  ن مغذی بودن ناننسنجیده و بدون مطالعه باعث شده تا میزا

تر حل نشود، برای نسل فعلی و آینده مخاطرات فراوانی ایجاد  تخمیر، قابل قبول نباشد، بنابراین اگر این مشکل هر چه سریع

کیفیت و با استفاده  های سنتی مسطح و بی د، تولید نانکن حاال براساس آنچه این مسئول در سازمان غذا و دارو اعالم می«.کند می

در کنار همه اینها، »: تر از تخمیر خمیر است جویی در وقت، ارزانی مواد شیمیایی و آسان شیرین و جوهر قند برای صرفه از جوش

آالت  یر، استفاده از برخی ماشینجایی میکسرها و نگهداری خمیر در تغار یا مخازن تخم ها برای جابه کوچک بودن بسیاری از نانوایی

 «.های باکیفیت شود کیفیت، جایگزین نان های سنتی بی های غیرعلمی پخت نان، باعث شده تا نان کهنه و فرسوده و روش

 شیوه فعلی تولید نان، غیراصولیغیراقتصادی و غیرعلمی است

او به شیوه . ن غذا و دارو از وضع مصرف نان در کشور نیستهای مرجع کنترل غذا و داروی سازما این تنها انتقاد مدیرکل آزمایشگاه

گیری از شیوه تولید خوب  های مسطح سنتی معمول ایرانی در صورت بهره نان»: های سنتی هم گالیه دارد خوری نان زندگی و تازه

ها به درستی  گونه نان ر ایندر صورتی که ژالتینه شدن نشاسته آرد د. ای باالیی برخوردار است از کیفیت مناسب و ارزش تغذیه

سوزد و نان دیگر قابل خوردن و هضم شدن نیست، عالوه بر اینها دور ریز این  انجام نشود، بخشی از پوسته آن در هنگام پخت می

 «.ها هم زیاد است نان
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اده اولیه یا کیفیت آردهای برد م به گفته این مسئول در سازمان غذا و دارو، نخستین مشکلی که صنعت نان ما همواره از آن رنج می

های اخیر اقدامات مثبتی در این زمینه صورت گرفته اما هنوز جای کار  اگرچه در سال»: مورد استفاده در تولید این محصول است

 های فلزی، ها از نظر وجود انواع آالینده این درحالی است که به جز بررسی کیفیت شیمیایی و رئولوژیک باید نان. بسیاری دارد

 «.ها و نیز باقیمانده سموم دفع آفات نباتی نیز مورد بررسی قرار گیرند مایکوتوکسین

ای غیراصولی، غیراقتصادی، غیرعلمی و غیر فنی است و منجر به تداوم مشکالت  شیوه فعلی تولید نان تا اندازه»: گوید رستگار می

در کنار همه اینها مشکل دیگر، . شود قیمت تمام شده می ناشی از این شیوه تولید و مصرف مواد شیمیایی مضر به دلیل کاهش

ناپذیر به روند تولید نان شده  های جبران دیده و مجرب است که همین موضوع منجر به وارد شدن لطمه نبود نیروی کار آموزش

 .است

 به کربوهیدرات ، از نان است ها درصد نیاز ایرانی 62تا  02

شان را از  در هر جای دنیا، افراد منبع اصلی غذایی»: گوید می ه آماری که اعالم شده،فرید نوبخت، کارشناس تغذیه دربار

هر کشوری . رود آورند، در کشور ما هم این منبع کربوهیدرات نان است، یعنی نان قوت غالب به شمار می کربوهیدرات به دست می

کای جنوبی، منبع کربوهیدرات ذرت، در آفریقا چیزی شبیه هم منبع کربوهیدرات مخصوص به خود را دارد، مثال در آمریکا و آمری

 «.زمینی است زمینی و در انگلستان هم قوت غالب سیب سیب

به گفته این کارشناس تغذیه، نوع منبع کربوهیدرات در هر کشوری، بستگی به میزان رفاه اقتصادی آن کشور دارد، یعنی هر چقدر 

کشوری که از نظر اقتصادی در رفاه باشد، منبع »: اولیه تغذیه مردم هم باالتر استرفاه در کشوری بیشتر باشد، کیفیت منبع 

شان نان باشد، به این معنی است که  هاست، کشورهایی که منبع اولیه به دست آوردن کربوهیدرات اش، مواد لبنی و پروتیین اولیه

کشورها هر چقدر دچار فقر اقتصادی باشند، از کربوهیدرات بنابراین . آن کشور از نظر رفاه اقتصادی در شرایط پایینی قرار دارد

 «.کنند مرکبی مانند نان استفاده می

که تاریخ  در ایران، نان بیشترین ماده مصرفی مردم است، این موضوع هم از گذشته وجود داشته و از زمانی»: دهد او ادامه می

درصد نیازمان به  62تا  02ای که داریم، بیش از  ا با درآمد سرانهمکتوب ما نوشته شده، قوت غالب ما نان بوده است، حاال هم م

او با اشاره به آمار سازمان غذا و دارو درباره باال بودن مصرف نان در ایران در مقایسه با «.آید کربوهیدرات با مصرف نان به دست می

کنند، هر چند که در کشوری مانند بریتانیا،  ستفاده میکشورهای اتحادیه اروپا، از گوشت و مرغ بیشتری ا»: گوید اتحادیه اروپا، می

زمینی و ذرت،  به گفته او، نان، برنج، سیب« .کنند زمینی باالیی دارند و خیلی بیشتر از ما کربوهیدرات مصرف می مردم مصرف سیب

ی هم ندارد که مصرف نان در کنند، اشکال منابع دریافت کربوهیدرات با هم فرقی نمی» :منابع اصلی دریافت کربوهیدرات هستند

گندم منبع خوبی برای دریافت کربوهیدرات است، . گیری نشود که از آرد کامل استفاده شود و سبوس ایران باالست، به شرط این

گیری  های موجود اغلب سبوس های فراوانی است و سبوس در آن نقش مهمی دارد، اما متاسفانه نان چرا که حاوی ریزمغذی

او با انتقاد از وضعیتی « .آورد نه سیری سلول فایده است و تنها سیری شکم می رسد، بی براین نانی که به دست مردم میشود، بنا می

استانداردها میزان وجود سبوس در نان را مشخص کرده، ما هم این استانداردها »: دهد های موجود حاکم است، ادامه می که بر نان

شود، به همین دلیل تنها امید ما این است که  گیری و برای تهیه نان از آرد سفید استفاده می بوسرا داریم، اما متاسفانه آردها، س

منظور از »: گوید این کارشناس تغذیه در توضیح بیشتر می« .استانداردهای نان اجباری شود تا آزادسازی کامل آرد صورت گیرد

خواهد، تهیه کند، نه  خواهد بخرد، نانوا هر آردی را که می ر گندمی که میدار بتواند ه آزادسازی آرد، به این معنی است که کارخانه

تواند کمی قیمت نان را باالتر ببرد اما  این موضوع می. که آرد از سیلوهایی که اغلب بهداشتی هم نیست، به دست آنها برسد این
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خواهد  است که دولت در این زمینه وارد شده و نمیمشکلی که اکنون وجود دارد این . دهد کیفیت را هم به همان میزان افزایش می

 «.گوییم دولت باید نظارت کند نه دخالت که قیمت نان افزایش پیدا کند، ما هم می

 .شود که رویکردها تغییر نکند، نان با همین کیفیت فعلی تهیه و توزیع می نوبخت معتقد است تا زمانی

در این هشدار آمده بود که در . ها هشدار داد های شیمیایی به نان نسبت به افزودنی سال گذشته بود که سازمان غذا و دارو آذرماه 

شود که به گفته برخی متخصصان تغذیه، کاربری آن در عکاسی و رنگرزی  ای سمی به خمیر نان اضافه می ها ماده برخی نانوایی

ها با هدف  برخی نانوایی»: موقع گفته بود که های مرجع کنترل غذا و داروی وزارت بهداشت همان مدیرکل آزمایشگاه. است

جوهر قندی که پس از وارد شدن به بدن . کنند تر کردن نان، از جوهر قند یا بالنکت استفاده می پسند کردن، سفیدتر و نرم مشتری

های  سوءهاضمه و زخمکننده با مصرف این ماده دچار  مصرف. تواند منجر به تخریب پرزها و آنتی اکسیدان دستگاه گوارشی شود می

 «.یابد شود، عالوه بر آن در کنار عوامل دیگر احتمال ابتال به سرطان دستگاه گوارشی نیز افزایش می گوارش می

ای شیمیایی و  جوهر قند ماده»: باره گفته بود مرتضی صفوی، متخصص تغذیه و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هم دراین

این ماده، پودر سفیدی است که برای سفیدکردن . شود ت رنگرزی، عکاسی و بازیافت کاغذ استفاده میسفیدکننده است که در صنع

نان لواش و تافتون . کند و باقیمانده سموم است ازسوی دیگر جوهر قند، مثل نیترات و نیتریت عمل می. شود مواد مصرف می

 «.بیشترین مصرف این مواد را دارد

=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www://http30a0ea3bc3ad06 
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 علوفه
 خبرنگاران جوان – ۵۰۴۰مهر  ۵۵: تاریخ

 تولید ذرت دانه ای آب رفت

کاهش سطح زیر کشت ذرت علوفه ای موجب شده تا تولید ذرت در سال جاری، :مدیر کل دفتر غالت وزارت جهاد کشاورزی گفت

 .هزارتنی روبرو شود 222با کاهش 

اقتصادی باشگاه گروه صنعت، تجارت و کشاورزی کاوه خاکسار مدیر کل دفتر غالت وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار 

با بیان اینکه در سال جاری به سبب پایین آمدن سطح زیر کشت ذرت دانه ای با کاهش تولید روبرو شده ایم،  خبرنگاران جوان،

 .هزار هکتار تقلیل یافته است 136کتار به هزار ه 192سطح زیر کشت این نوع ذرت از : اظهار داشت

بحران آبی در برخی مناطق در کنار عدم پرداخت به موقع : وی در خصوص دالیل کاهش سطح زیر کشت این محصول بیان کرد

 .مطالبات، موجب شده که دیگر کشاورزان رغبتی به کشت ذرت دانه ای نداشته باشند

هزارتن ذرت دانه ای تولید و از طرفی ذرت  222ه در سال جاری، حدود یک میلیون و بنا به گفته خاکسار؛ پیش بینی می شود ک

 .هزارتن تولید همراه شود 222 با کاهش  علوفه ای نیز 

بدین منظور با اجرای تمهدیداتی ازجمله طرح آبیاری میکرو، قرار است سطح زیر :وی با اشاره به وجود مشکل کم آبی تصریح کرد

: مدیر کل دفتر غالت وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه ذرت محصولی دو منظوره است، گفت.افزایش یابد  کشت این محصوالت

برداشت ذرت به دو شکل دانه و علوفه ای صورت می گیرد،اما برخی کشاورزان به دلیل محدودیت منابع آبی، ذرت را به شکل 

 .رسدعلوفه ای برداشت و اجازه نمی دهند که به ذرت دانه ای ب

 خود کفایی در ذرت دانه ای غیر ممکن است

 اقتصادی باشگاهگروه صنعت، تجارت و کشاورزی همچنین حسین نعمتی رئیس هئیت مدیره اتحادیه دامداران درگفتگو با خبرنگار 

در ماه های اخیر قیمت ذرت به سبب کاهش عرضه در بازار افزایش یافت، اگرچه در هفته اخیر تا حدودی : ، گفتخبرنگاران جوان

 .قیمت تقلیل یافت اما همچنان واردکنندگان از عرضه محصول به دامداران امتناع می کنند

را که تنها یک درصد مصرف در داخل تولید شده و مابقی سال هاست کشور یکی از واردکنندگان ذرت دانه ای است، چ: وی افزود

 .نیاز کشور ، از اوکراین، برزیل، آرژانتین و روسیه تامین می شود

 .با توجه به شرایط اقلیمی و محدودیت منابع آبی، امکان افزایش بهره وری ذرت دانه ای در داخل وجود ندارد: نعمتی عنوان کرد

ذرت دانه ای با روش های نوین آبیاری غیر ممکن است و تنها این امر تا حدودی در افزایش بهره  به گفته وی خودکفایی در تولید

 .وری در واحد سطح تاثیر گذار باشد

/news/fa/ir.yjc.www://http0369013D/%0%AA 
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 گندم
 آیانا - ۵۰۴۰مهر  ۵۹: تاریخ

 آغاز کشت گندم در کشور

در حال حاضر : های سردسیر و نیمه گرمسیری شروع شده است، گفت معاون وزیر جهاد با بیان اینکه فصل کشت گندم در استان

  .واردات گندم برای تجار اقتصادی نیست

 11میلیون تن گندم در کشور تولید و تا امروز  10به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عبدالمهدی بخشنده با اشاره به اینکه امسال 

هزار میلیارد تومان به کشاورزان بدهکار است که در  0دولت :هزار تن به صورت تضمینی خریداری شده است، گفت 000میلیون و 

 . برنامه و بودجه پرداخت خواهد شداسرع وقت، با همکاری سازمان 

خرید تضمینی گندم همچنان ادامه دارد و امیدواریم با کمک بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، مابقی بدهی دولت : وی افزود

که پول  تمام تالش ما این است: ریزی وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد معاون اقتصادی و برنامه. کاران را پرداخت کنیم به گندم

های گذشته با همکاری دولت، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و  در هفته: بخشنده اضافه کرد. تر به دست آنها برسد کاران سریع گندم

هزار میلیارد تومان اوراق سلف گندم را به فروش برسانیم و این مبلغ را تا پیش از عید غدیر،  3سازمان برنامه و بودجه موفق شدیم 

کاران به علت تاخیر در پرداخت پول گندم عذرخواهی کرد و  معاون وزیر جهاد کشاورزی از گندم. کاران واریز کردیم مبه حساب گند

های سردسیر و نیمه  فصل کشت گندم در استان: های موردنیاز آنها برای فصل زراعی جدید اظهار داشت درباره تامین نهاده

 . ا مانند کود، سم و بذر به اندازه کافی تامین شده استهای موردنیاز آنه گرمسیری شروع شده و نهاده

وزارت جهاد کشاورزی دو ماه : نیز افزود 96 - 90وی درباره اعالم قیمت خرید تضمینی محصوالت راهبردی برای سال زراعی 

ها تصویب و ابالغ نشده است و امیدواریم در اسرع وقت  پیش، پیشنهاد خود را به دبیرخانه شورای اقتصاد ارائه داده؛ اما هنوز قیمت

ه واردات گندم نداریم و هیچگونه نیازی ب: بخشنده، درباره انتشار برخی اخبار درباره واردات گندم به کشور، تصریح کرد.اعالم شود

 . تولید مازاد بر نیاز است؛ بنابراین پیشنهاد صادرات سه میلیون تن آرد و گندم دروم را ارائه کردیم که امیدواریم عملی شود

تومان برای  922کنم واردات گندم با قیمت کیلویی  های اقتصادی برای واردات گندم، تصور نمی با توجه به تعرفه: وی تاکید کرد

تومان و برای اصناف و صنایع با  662ها با قیمت  هم اکنون آرد برای نانوایی: معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت. تجار به صرفه باشد

 . شود، بنابراین واردات به صرفه نخواهد بود تومان ارائه می 922نرخ هر کیلوگرم 

/news/fa/ir.iana.www://http30092D/%0%A2%D0% 
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 گندم
 آیانا - ۵۰۴۰مهر  ۵۰: تاریخ

 تومانی برای گندم 9911پیشنهاد قیمت تضمینی / تولید و خرید گندم خصوصی شود

اند، هنوز کشت آغاز نشده و  به آنکه برخی مناطق کشور هنوز مطالبات خود را بابت فروش محصول گندم دریافت نکرده با توجه

 .شود تولید این محصول استراتژیک دچار مخاطره شود بینی می پیش

نوز کشت اند، ه با توجه به آنکه برخی مناطق کشور هنوز مطالبات خود را بابت فروش محصول گندم دریافت نکرده

 .شود تولید این محصول استراتژیک دچار مخاطره شود بینی می آغاز نشده و پیش

برخی مناطق گندمکاری هنوز : وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت دبیر اجرایی بنیاد توانمندسازی گندم ایران امروز در گفت

برداران دوچندان شده  مزمان با آغاز سال زراعی جدید سردرگمی بهرهاند و ه شده را دریافت نکرده درصد از بهای گندم فروخته 02

ها را نقدی خرید کنند و در شرایط فعلی باید منتظر عنایت دولت  کشاورزان مجبور هستند نهاده: محمدی افزود علی خان.است

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی : کردوجود خواهد آورد، خاطرنشان  وی با اعالم اینکه کشت دیرهنگام مشکالت ثانویه را به.باشند

 .نصیب هستند برداران بی برداران گذاشته است و هنوز عده زیادی از بهره صورت پایلوت در اختیار بهره های اعتباری را به کارت

تا زودی وضعیت مطالبات مشخص نشود، با کاهش پنج  پایداری تولید در خطر قرار گرفته است و اگر به: محمدی ادامه داد خان

 .رو خواهیم بود هزار تنی گندم در سال زراعی جدید روبه شش

 صندوق توسعه ملی به گندمکاران توجه کند

صندوق توسعه ملی که قرار است به بخش کشاورزی کمک مالی کند، در : دبیر اجرایی بنیاد توانمندسازی گندم ایران تصریح کرد

 .ار قرار گرفته و به گندمکاران عنایتی نداردهای آبیاری تحت فش شرایط حاضر در خدمت تجهیز سیستم

ها در حوزه گندم خصوصی شود تا خود کشاورزان در بخش وارد  پیشنهاد شده است که خرید، فروش و تأمین نهاده: وی یادآور شد

 .شده و اقدامات الزم را انجام دهند

وجود آید و سود آن نصیب صنایع وابسته  هایی به رانتدولتی بودن محصول استراتژیک گندم باعث شده : محمدی تأکید کرد خان

 .شود

 گندمکاران نیازمند یارانه مستقیم هستند

میلیون تن آن  11.0شود که  بینی می میلیون تن پیش 10.0تولید امسال گندم : مدیرعامل خبرگان کشاورزی اظهار داشت

 .ها و سایر موارد شده است مرغداریصورت تضمینی خریداری شده و مابقی خودمصرفی یا صرف خرید در  به

الزم است دولت هرچه : تومانی برای خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدید را مناسب دانست و گفت 022هزار و  وی قیمت یک

تومانی از سوی  022هزار و  تر قیمت تضمینی محصوالت کشاورزی ازجمله گندم را اعالم کند و برای گندم پیشنهاد یک سریع

 .برداران مناسب است بهره

خرید گندم کیفی با قیمت باالتر نیز از پیشنهادات این بخش است و عالوه بر آن پرداخت یارانه : محمدی همچنین افزود خان

 .مستقیم به تولید نیز عملکرد باالتری را رقم خواهد زد

ان بود، ولی برای امسال با توجه به تورم توم 232هزار و  قیمت تضمینی گندم در سال گذشته یک: وی در پایان خاطرنشان کرد

 ./تومانی شده است 022هزار و  پیشنهاد قیمت یک

/news/fa/ir.iana.www://http30000D/%0%D%AA9%00% 
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 گندم

 ایرنا ۵9/۵۰/۵۰۴0 :تاریخ خبر

محدودیتی برای تامین گندم کارخانجات ماکارونی و آزادپز /پیشنهاد واردات گندم بی انصافی به تولید است

 نداریم 

با وجود خودکفایی کشور در تولید گندم مورد نیاز در سال : معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت -ایرنا -تهران

روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا درباره موافقت « حسن عباسی معروفان .انصافی استجاری، هرگونه واردات این محصول بی 

کارگروه تنظیم بازار با پیشنهاد واردات گندم و مخالفت این کارگروه با دستورالعمل وزارت جهاد کشاورزی با وجود خودکفایی 

میلیون تن خرید گندم توسط  11.0تن گندم و فراتر از میلیون  10امسال با تولید بیش از : کشور در تولید این محصول افزود

گندم : وی با بیان این حجم تولید گندم امسال نیازمند برگزاری جشن خودکفایی است، ادامه داد.دولت، رکورد تاریخی داشته ایم

هاد کشاورزی با یک محصول استراتژیک است که برای هر جامعه ای امنیت غذایی، سیاسی و روانی ایجاد می کند؛ وزارت ج

اقدامات موثر خود در سالی که رهبر معظم انقالب آن را سال اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل نامیده است، توانسته به این موفقیت 

اکنون عده ای که از محل واردات منافعی داشته اند، وقتی با فضای بسته برای واردات مواجه می شوند : وی تصریح کرد.دست یابد

به کسانی پناه ببرند که مجوز واردات دریافت کنند تا به قول خودشان با مخلوط کردن، کیفیت گندم تولید داخل را باال  ناچارند

به گفته معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی .ببرند و یا اینکه واردات باهدف فراوری و صادرات به کشورهای دیگر انجام دهند

برخی کشورهای تولیدکننده جهان نیز افزایش داشته بنابراین عده ای از واردکنندگان که با این  دولتی ایران، امسال تولید گندم

بنابراین : وی افزود.کشورهای دیگر ارتباط دارند، با فشار فروشندگان خارجی خود مواجه اند و همین فشار را به دولت وارد می کنند

ط فراوری و صادرات مطرح شد که البته چنین اقدامی بی انصافی به کشور و در کارگروه تنظیم بازار پیشنهاد واردات گندم به شر

عباسی، با بیان اینکه به دنبال صادرات گندم  .تولید داخلی است زیرا اکنون با توجه به میزان تولید داخل با مازاد تولید مواجه یم

ف داریم که به نظر می رسد هیات دولت با پیشنهاد امسال حدود چهار میلیون تن گندم مازاد بر مصر: مازاد هستیم، ادامه داد

میلیون تن گندم مورد نیاز کشور است که هفت  12درمجموع سالیانه : وی گفت.مطرح شده برای واردات گندم موافقت نکند

انجات تولید هزارتن به مصرف آزادپزها و کارخ 222درصد به مصرف خبازی ها و نانوایی ها، یک میلیون و  00میلیون تن آن معدل 

و بقیه به مصرف خرده فروشی ( گندم دروم و ویژه)شیرینی و شکالت، یک میلیون تن به مصرف کارخانجات ماکارونی ها و گلوکز 

وی با تاکید بر اینکه محدودیتی برای گندم و آرد مصرفی کارخانجات ماکارونی و آزادپزها نداریم، .ها و مصارف خانگی می رسد

ریال و گندم معمولی مورد نیاز  363هزار  9ه صورت گرفته، اکنون گندم دروم کارخانجات ماکارونی با قیمت طبق ابالغی: افزود

به گزارش ایرنا، براساس مصوبه دولت، امسال قیمت هر کیلوگرم .هزارریال بدون هیچ محدودیتی عرضه می شود 9آزادپزها با قیمت 

ریال با چهار درصد افت مفید و دو درصد افت غیرمفید از  60هزار و  13وروم ریال و گندم د 320هزار و  12( نان)گندم معمولی

هزار تن آن  02هزار تن گندم در کشور تولید شد که هشت میلیون و  022میلیون و 11پارسال نزدیک به .گندمکاران خریداری شد

ریال با افت مفید چهار  002هزار و  11با قیمت ریال و هر کیلوگرم گندم دوروم  002هزار و  11( گندم نان)با قیمت گندم معمولی

 .درصد و افت غیرمفید دو درصد توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران خریداری شده بود
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 گوجه فرنگی
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 قرمزگوشت 
 آیانا - ۵۰۴۰شهریور  2۴: تاریخ

 تأیید واردات محدود گوشت گوزن/ گوشت قرمز به اندازه کافی هست

 .های منفی هستند گردند، در پی فضاسازی دنبال منافع خود می کسانی که به: معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .های منفی هستند گردند، در پی فضاسازی میدنبال منافع خود  کسانی که به: معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت

به گزارش خبرنگار ایانا، معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی امروز در حاشیه دیدار حجتی با همتای رومانیایی خود، 

د این محصول، حقیقت ها به بهانه کمبو های منفی در رسانه اکنون گوشت قرمز به اندازه کافی در کشور وجود دارد و جوسازی: افزود

بنابراین نیاز : شود، خاطرنشان کرد هزار تن گوشت قرمز در کشور تولید می 022حسن رکنی با اشاره به اینکه در حال حاضر .ندارد

صورت منجمد و  ای از آن به بخش عمده. درصد تولید داخلی است 12هزار تن یا به عبارتی  02تا  32ما به این محصول ساالنه 

رسد که باید طبق  میلیون رأس می 62اکنون جمعیت دامی کشور به بیش از : وی ادامه داد.شود صورت گرم وارد می ز بهقسمتی نی

ضمن اینکه برنامه ما برای صادرات این محصول به کشورهای . برنامه تعیین شده، ساالنه سه میلیون رأس از تعداد آنها کم شود

سوم جمعیتی که باید کاهش یابد؛ بنابراین هیچ مشکلی  رأس است؛ یعنی حدود یک هزار 922حاشیه خلیج فارس، در سال جاری 

البته به شرطی . به گفته رکنی، اکنون هیچ ممنوعیتی برای واردات و صادرات گوشت و دام زنده نداریم.برای صادرات وجود ندارد

تواند با کشور ما در این زمینه مراوده  ایران، میهر کشوری نیز با رعایت ضوابط بهداشتی . که در چارچوب سقف تعیین شده باشد

فروختند، اما امسال  حدود سه سال بود که تولیدکنندگان دام زنده با ضرر و زیان محصول خود را می: وی تصریح کرد.داشته باشد

 .تومان رسید 022هزار و  12هزار تا  12رو شد و به کیلویی  درصدی روبه 12تا  12نرخ مربوطه با افزایش 

ها  فروشی هزار تومان برای هر کیلوگرم در عمده 31تا  32متوسط قیمت الشه در دام سبک، : معاون وزیر جهاد کشاورزی یادآور شد

هر کشوری متناسب با : رکنی در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران مبنی بر واردات گوشت گوزن از روسیه تأکید کرد.است

 .چنینی است کند که گوشت گوزن هم یکی از محصوالت این ول را صادر میهای تولید خود، مازاد محص توانایی

های  های معمول و رایج اجرا شود، درباره گوشت دقیقاً همان مسائل فنی و بهداشتی که قرار است در مورد گوشت: وی معتقد است

ای نیست که بر قیمت و  ن محصوالت، به اندازهتنی از ای 222شود؛ ضمن اینکه واردات مثالً  غیرمتعارفی مانند گوزن نیز عملیاتی می

 ./بازار داخلی گوشت تأثیرگذار باشد
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 گوشت مرغ
 فارس - ۴۰/۵۰/۵۹ : تاریخ

 هزار تومان 0تا  511هزار و  5مرغ کیلویی / کاهش قیمت مرغ در بازار

تومان  022که قیمت مرغ طی سه ماه اخیر در بازار روند افزایشی داشته، اما امروز هر کیلوگرم مرغ در بازار مصرف   در حالی 

تومان  022قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ امروز با  ، خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی  .کاهش قیمت داشته است

تومان رسید، این در حالی است که طی سه ماه گذشته و از ماه مبارک رمضان قیمت مرغ روند افزایشی  022هزار و  6کاهش به 

 .هزار تومان هم رسیده بود 0داشت، تا حدی که در برخی از نقاط پایتخت به کیلویی 

مود حجتی وزیر جهاد کشاورزی پیش از این در مورد علت افزایش قیمت مرغ گفته بود، کمبودی برای عرضه مرغ در بازار مح

 .تر مربوط به افزایش قیمت خوراک دام است نیست و علت افزایش قیمت بیش

 .باشد کننده روند کاهشی داشته قیمت مرغ همچنان به نفع مصرف رسد، با آغاز فصل سرما،  به نظر می

 .هزار تومان متغیر است 3تومان تا  022هزار و  6فارس قیمت هر کیلو مرغ از  های میدانی خبرنگار  بنابر گزارش

=nn?php.newstext/com.farsnews.www://http13902326222002 
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 متفرقه
 آیانا - ۵۰۴۰شهریور  ۵۵: تاریخ

 های شهر تهران تکذیب فروش و عرضه گوشت قورباغه در برخی فروشگاه

 .های این شهر را تکذیب کرد کل دامپزشکی استان تهران، شایعه فروش گوشت قورباغه در فروشگاه روابط عمومی اداره

 .های این شهر را تکذیب کرد کل دامپزشکی استان تهران، شایعه فروش گوشت قورباغه در فروشگاه ادارهروابط عمومی 

کل دامپزشکی استان تهران، در پی انتشار گسترده تصاویر مربوط به عرضه و فروش  به گزارش ایانا به نقل از روابط عمومی اداره

های شهر تهران،  ها و جراید در برخی فروشگاه مجازی و بعضی از رسانه بندی شده با برچسب چینی در فضای گوشت قورباغه بسته

های بازرسی طی هفته گذشته و بازدید گسترده از مناطق شهر  شود موضوع پس از بررسی و تشکیل اکیپ وسیله اعالم می بدین

ه نشد؛ لذا با توجه به اینکه نظارت کل دامپزشکی استان تهران موردی از عرضه کاالی مذکور مشاهد تهران توسط کارشناسان اداره

های خام دامی و گوشت قرمز وسفید از وظایف و اختیارات سازمان دامپزشکی کشور است، این  بر تولید و عرضه انواع فرآورده

در پایان از همشهریان . گونه مجوزی در خصوص عرضه و فروش گوشت قورباغه و یا موارد مشابه صادر نکرده است سازمان هیچ

ترین اداره دامپزشکی گزارش  اضا دارد در صورت مشاهده هرگونه فروش و عرضه فرآورده خام دامی مشکوک موارد را به نزدیکتق

 ./کنند
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 متفرقه
 آیانا - ۵۰۴۰مهر  ۵۰: تاریخ

آب، برای وزارت جهاد کشاورزی / مدرنیته، فرهنگ ندارد/ تنها سه دقیقه به پایان جهان باقی مانده است

 است نه نیرو

المللی آب، بعد از حضور در خبرگزاری  ای بود که پژوهشگر بین این نخستین جمله ".انگار شیفتگی سدسازی، درمان ناپذیر است"

ترین عواملی دانست  داد، مهندسی سدسازی را یکی از اصلی فاطمه ظفرنژاد در حالی که از روی تاسف، سر تکان می. ایانا مطرح کرد

او با تمام وجود نگران بالهایی است که انسان و پدیده . شود که از آنها با عنوان مدیریت غلط بین مردم و مسئوالن یاد می

کاهد  های سیگار به جانش افتاده و روز به روز از عمر آن می مدرنیته مانند پک طبیعتی که. کند تکنوکراسی به طبیعت تحمیل می

 .بلعد اش را می و سالمتی

 :فخر وحید زندی/ نخعی فروزان آصف -( ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران 

از حضور در خبرگزاری  المللی آب، بعد ای بود که پژوهشگر بین این نخستین جمله ".انگار شیفتگی سدسازی، درمان ناپذیر است"

ترین عواملی دانست  داد، مهندسی سدسازی را یکی از اصلی فاطمه ظفرنژاد در حالی که از روی تاسف، سر تکان می. ایانا مطرح کرد

او با تمام وجود نگران بالهایی است که انسان و پدیده . شود که از آنها با عنوان مدیریت غلط بین مردم و مسئوالن یاد می

کاهد  های سیگار به جانش افتاده و روز به روز از عمر آن می طبیعتی که مدرنیته مانند پک. کند راسی به طبیعت تحمیل میتکنوک

 .بلعد اش را می و سالمتی

 .وگوی ایانا با این پژوهشگر است خوانید گفت آنچه در ادامه می

های غیراصولی مربوط  موضوع تنها به سدسازی کنید؟ آیا این ویژه در ایران را چگونه تعریف می مدیریت غلط آب به

 شود؟ می

یعنی آدم را . دارد شود که واقعاً انسان را به تأمل وامی های عجیب و غریب دیگری نیز در ایران اجرا می به غیر از سدسازی، پروژه

دو سال پیش  "ع شود؟ها جم تواند نسبت به طبیعت در وجود انسان فهمی می چقدر کج"کند که از خودش بپرسد  مجبور می

ای که برای تفریح و سرگرمی مردم  دریاچه. ای که بیش از چهار میلیون مترمکعب تبخیر دارد، افتتاح کردند دریاچه قم را در نقطه

گذشته از اینها آب آن از . بومی آن منطقه است، اما این موضوع نه با اقلیم طبیعت سازگار است و نه نیازی به این کار بود

کننده آب کشاورزان باشد، ولی کشاورزان را بدبخت کردند تا مردم تفریح  توانست تأمین شود که می های دز گرفته می سرشاخه

زیست یک رفتار خصمانه پیدا  ها نسبت به آب و محیط همه جناح. این هیچ ربطی به هویت، فرهنگ و سامان ذهنی ما ندارد. کنند

ای  این سد در آینده. انگیز بود علی که بسیار غم ها خبری خواندم مبنی بر افتتاح سد کوچ مهچند وقت پیش در یکی از روزنا. اند کرده

نشینی  عالوه بر آن، حاشیه. بیشتر خواهد شد... کند و در امتداد آن ریزگردها در تهران، قم، ساوه و رود را کامالً خشک می نزدیک قم

در نتیجه روزی فرا خواهد رسید که وسعت قم، . یابد شدت افزایش می قه بهدر همان حوالی افزایش یافته و مصرف آب در این منط

کند و در نهایت کره زمین را به نابودی  های مضحکی است که مدرنیته آن را به جامعه القا می این رقابت. شود از کرج نیز بیشتر می

 .انگار این شیفتگی، درمان ندارد. ور استسد جدید در کش 122های ساخت  کشاند، اما از همه بدتر خبر پیگیری پروژه می

یعنی برای تقلید از مدرنیته تنها به . اند، اما مدرن نه ها غربی شده نظران معتقدند که ایرانی برخی از متفکران و صاحب

ن، ایم؛ بنابراین از نظر این کارشناسا ایم و از زیربناهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی آن غافل شده روبنا اکتفا کرده
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شما چگونه این موضوع را ارزیابی . ایم که با وجود گستردگی، توخالی است اکنون ما به یک سطحی از مدرنیته رسیده

 کنید؟ می

اند، اما به هیچ وجه به معنای واقعی کلمه این رویه نو و تازه  ساله خود گذاشته 222ها روی حکمرانی  مدرنیته نامی است که غربی

. گذارند بیشتر متفکران غربی هم بر این امر صحه می. شود ها تلقی نمی راهی برای بهتر شدن زندگی انسانتر  نیست و از همه مهم

بینید که تنها در طول چند سال و به فاصله دو جنگ،  هرچند در دنیای کهن نیز همه چیز تمام نبوده، اما در هیچ کجای آن نمی

سال نیز تحت تاثیر  10هزار نفر را کشتند و بعد از حدود  32ها فقط  غولاین در حالی است که م. میلیون انسان کشته شود 02

ها  هاست که به انسان تر از این حرف رحم تر و بی بنابراین مدرنیته خشن. های کالسیکی قرار گرفتند که مقصد حمله آنها بود تمدن

اتفاقاً برخالف اظهار نظر . فرهنگ نداردتمام حرف من این است که مدرنیته . رحم کند، چه برسد به طبیعت و محیط زیست

های این سبک  زدگی که یکی از ستون مصرف. ایم کارشناسانی که بیان کردید، ما با تمام وجود و تا مغز استخوان مدرنیته را پذیرفته

رگشتن از آن، همین رباتیک حرکت کردن و سر ساعت رسیدن به محل کار و ب. رود، کامالً در جامعه ما مشهود است شمار می به

کنند،  ورند و توجهی به اطراف ندارند و اگر هم نگاه می ها مردم همه در افکار خودشان غوطه چرا صبح. مظاهر اصلی مدرنیته هستند

اند یا نه؟  شان، درخت دیده آید که در مسیر راه کنند؟ چرا یادشان نمی شان تو خالی است؟ چرا حتی به آسمان هم نگاه نمی نگاه

به هر ترتیب، فرهنگ به قوم و . وجو کرد های پوسیده مدرنیته جست الی برگه مه سواالتی است که باید پاسخ آن را در البهاینها ه

ها شکل مدیریت  به تقلید از غربی 32ما از دهه . اند جمعیتی وابسته است که در طول سالیان متمادی در یک منطقه زندگی کرده

هزار قنات داشتیم که حتی یک قطره هم تبخیر نداشت،  02. یم و خواستیم مانند آمریکا شویمآب را از سنتی به مدرن تبدیل کرد

در . آبه جوامع را گرفتیم تا بتوانیم در اصفهان کارخانه فوالد بزنیم حق. اما مدیریت آب را به دولت سپردیم و دولت را فربه کردیم

ای دارد که امروز در  العاده های پنهان، نظریات فوق عنوان استخراج آبحالی که یک دانشمند ایرانی صدها سال پیش در کتابی با 

بنابراین باید . ها از چشم خورشید است گوید که بهترین کار، دور نگه داشتن آب این دانشمند می. اند عصر مدرنیته، به آن رسیده

دنبال  هزار سد، به 62ا نیز بعد از ساخت بیش از امروز هم یونسکو بر این موضوع تاکید دارد و حتی آمریک. ها را حفظ کنیم قنات

سد را در طول چند سال  022گردد تا بتواند آن را در سرزمینش نهادینه کند، البته همین آمریکا تاکنون بیش از  کار ماهر می قنات

این . دنبال سدسازی رفتیم و به هزار ساله را کنار گذاشتیم های سه گذشته تخریب کرده است، اما ما با ظهور مدرنیته، تمام اندوخته

بنابراین آب و  ".دهد این موضوع در عصر کنونی دیگر جواب نمی"گوید  در حالی است که وزارت نیرو اعتقادی به قنات ندارد و می

ی هایی که وقت همان. هایی سپردیم که ارتباط چندانی با طبیعت ندارند منابع طبیعی را از مردم گرفتیم و به دست تکنوکرات

حال تصور کنید، چنین کسی چگونه . شویند و تحمل خاکی شدن را ندارند خورد، آن را چندین بار می شان به خاک می دست

این . اند تواند مثال برای منابع آبی سیروان برنامه بنویسد؛ سیروانی که مردمانش همیشه با طبیعت کنار آمده و با آن انس گرفته می

بوی نامطبوع سد میناب باعث شد که آبرسانی به بندرعباس با مشکل مواجه . کند ها صدق می بومدر مورد تمام مناطق و زیست 

ما کشوری . سال آینده به وضعیت قبلی دچار خواهد شد 0به همین دلیل یک سد دیگر شبیه آن احداث شد که آن هم تا . شود

وری  این شاهکاری است از بهره. کردیم از تابستان را تامین میآوری باران، آب مورد نی بودیم که از بیش از هزارن سال پیش، با جمع

سد در شمال کشور ساختیم که تقریبا همه آنها  102از طرفی . های پایینی داشته است با استفاده از مشارکت مردم که هزینه

کردند و با  تر از سد کار میبندها چه ایرادی داشت که به دست فراموشی سپرده شد؟ آنها خیلی به دانم آب نمی. غیراصولی بود

من به بیشتر روستاهای . های هر منطقه از دنیا بیشترین شناخت را از ناحیه خود دارند به هر حال، بومی. شد مدیریت مردم اداره می

است و حتی  نظیر درکی که آنها از آب، خاک و اقلیم منطقه دارند، بی. ام ام و با کشاورزان از نزدیک دیدار داشته ایران سفر کرده
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درست مانند رییس قبیله سرخپوستان آمریکایی که برای دولت جدید نامه . رسد اطالعات کارشناسان و متخصصان به پای آن نمی

 .این نامه آنقدر زیبا بود که دنیا را تحت تاثیر قرار داد. پر از احساس نوشت و در آن رود را خواهر و زمین را مادر خود معرفی کرد

اتفاقا . های انتقال آب روی آورده است تکنوکراسی، کمی تغییر رویه داده و از سدسازی به پروژه اکنون پدیده

شما این دو مقوله را چگونه ارزیابی . بینی شده و برخی نیز در دست اجراست های هنگفتی برای اغلب آنها پیش هزینه

 کنید؟ می

همیشه در کنار ساخته شدن هر سدی، انتقال . را انجام داده است ای همیشه کار خودش کند؛ به هر حال مدیریت سازه فرقی نمی

 10ساخته شد، برای انتقال آب به تهران بود که جمعیت آن را از چهار به  32سد کرج که بعد از کودتای . آب هم وجود داشته

از هم نیستند و باید آنها را مانند  به عبارتی انتقال آب و سدسازی، دو مقوله جدا. آب سد طالقان هم همینطور. میلیون نفر رساند

تأسیس  03رود که از سال  سد زرینه. هر سدی ساخته شده تا آب را از جایی به جای دیگر منتقل کند. کالفی در هم تنیده دید

. دیل کردشهر به یک کالنشهر تب ترین کانال خاورمیانه، آب را از پشت سد به تبریز منتقل و آن منطقه را از یک باغ شد، با بزرگ

اکنون هم همان افرادی که قبال، سنگ . محیطی افزودند البته همراه آن صنایع آلوده کننده نیز وارد شدند و بر فجایع زیست

خواهند آب خزر را به سمنان منتقل کنند که این موضوع به  مثال می. اند زدند، به فکر انتقال آب افتاده سدسازی را به سینه می

شد، اکنون به بهانه  ول مسیر نیاز دارد؛ یعنی همان سدسازی که پیش از این به صورت منفرد دنبال میمخزن در ط 12حداقل 

ها به منافع  ای است که مانند بقیه پروژه استان کشور، مقوله 16یا انتقال از خلیج فارس و عمان به . شود انتقال، پیگیری می

 .شود ها مربوط می شرکت

گرا معتقدند که مدرنیته توانایی تشخیص مسئله و بحران کنونی  های جماعت مانند طیف منتقدان لیبراسیم و مدرنیته

ها  اما بحران. کنند بینند و عین آنها را تقلید می ها را می شویم که تنها پیشرفت رو می یعنی ما با مقلدانی روبه. را ندارد

 افتد؟ ن اتفاق میبه نظر شما چرا ای. بینند شان هست، نمی را که پیامد اصلی کارهای

شاید به ظاهر اسمی پرطمطراق داشته باشد، اما حقیقت، چیز دیگری . کند ها را حذف می ها و اندیشه آدم. مدرنیته یعنی همین

کنیم کشورهای پیشرفته ساز و کارهای نظارتی محکم و قوی دارند، باز هم فرار از قانون و دشمنی  یعنی در حالی که فکر می. است

در . شوند هزار سال قدمت دارد، برای انتقال نفت، قطع می 0مثال اکنون درختان جنگل آالسکا که بیش از . افتد تفاق میبا طبیعت ا

این موضوع . زیست به انتخاب اوباما دل بسته بودند و امید داشتند که او بتواند جلوی تخریب را بگیرد صورتی که طرفداران محیط

ای شدن به  به ویژه آنجا که اجازه رسانه. شود آمریکا بلکه برای تمام جهان یک تهدید محسوب مینه تنها برای کشور مدرنی مانند 

ای گردآوری شده که طی آن  میالدی از طرف دانشمندان هسته 02به عنوان مثال، بولتنی در دهه . دهند چنین اتفاقاتی را نمی

بر این . رود ما در زمین اتفاق بیفتد، تمام حیات و محیط زیست از بین میانفجار دیگر مانند ناکازاکی و هیروشی 0اند اگر  اثبات کرده

میالدی  92های فراوانی تا سال  امیدها و ناامیدی. اند که تنها سه دقیقه به پایان جهان وقت باقی است بینی کرده اساس، آنها پیش

بیانیه کلوپ رم با تأکید بر توقف رشد نسبت به . داد، به وجود آمد و از بین رفت به واسطه جنگ و صلحی که در جهان رخ می

ها در  هشدارهای مذکور مؤثر بود و به همراه کنفرانس ریو و بررسی رفتار متمدنانه انسان. دقایق پایانی عمر زمین هشدار داد

اما اکنون چیزی . دقیقه رسید 13تا  10بینی عمر آینده زمین، به  برخورد با طبیعت و محیط زیست، امیدها افزایش یافت و پیش

ای در  تر از انرژی هسته رسد، سوراخ شدن الیه ازن است؛ موضوعی که مهم کننده به نظر می که بیش از همه، برای دانشمندان نگران

. کشاند ای ما را به کام مرگ می شود زودتر از بمب هسته زیرا کربنی که در فضا پخش می. تخریب و از بین بردن حیات نقش دارد

ها برای جلوگیری از تخریب  زیرا هیچ کدام از دستورالعمل. دقیقه رسید 3های باقیمانده به  تنظیم دقیقه 2210ین اواخر سال بنابرا
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های مهمات سازی  فرستد، کارخانه هایی که کیلو کیلو کربن به هوا می ترین کارخانه اکنون یکی از بزرگ. محیط زیست اجرایی نشد

حاشیه و کامال دموکرات باشد، بیشترین سهم صادراتش در اسحله  رسد سرزمینی بی که به نظر میحتی کشوری مانند سوئد . است

دمای . ها و صنایع آلوده کننده، سوراخ شدن ازن را رقم زده است های اضافی تولید شده توسط کارخانه همین کربن. شود خالصه می

اما . ی است که اطراف آن را پوشانده؛ بنابراین باید آن را جدی گرفتهایی مانند زهره، به دلیل الیه کربن درجه سیاره 062باالی 

های جهان  کدام از رسانه هیچ. ساالری قرار داریم که منافع مالی و محیط زیست را به بازی گرفته است متأسفانه اکنون در عصر پول

 .نیز اجازه پرداختن به این موضوع را ندارند

اگر قرار بر این است که در . بوده و حقوق جدید بر این موضوع تبیین شده استدر مدرنیته، حق فردی، در اولویت 

کننده نباشد آیا این امر به یک نظام توتالیته جدید منتهی نخواهد شد منتهی  حوزه محیط زیست، مقوله درونی تعیین

آزادی انسان، محیط زیست هایی وجود دارد که در عین حفظ اختیار و  بار به بهانه حفظ محیط زیست چه مکانیزم این

 محور نباشد؟ را نیز حفظ کند و جامعه را به سعادتی سوق دهد که صرفاً رفاه

ویژه بعد از آن بالهایی که استالین بر سر مردم شوروی سابق آورد و یا  ای است که من هم با آن درگیر هستم؛ به این دغدغه

اتفاقا . ایم ها را پیدا نکرده اما ما هنوز ریشه. ها را در دل خود دارد "ایسم"همه اکنون مدرنیته، . استبدادهایی که در چین اتفاق افتاد

این مانیفست، احیای دانش بومی را مدنظر قرار . فصل دارد 02مطرح شد که  "21دستور "ای به عنوان  پس از کنفرانس ریو، بیانیه

سازی جوامع  رن، چنین اعتقادی ندارد و در نابودی و همگنولی عصر مد. داده و بر تقویت آن برای نخستین بار تاکید کرده است

هاست و مقوله جایگزین،  به هر ترتیب، نفی مدرنیته، به معنای نفی همه این ایسم. کند ها تالش می بومی و همچنین محو ضعیف

اینکه . ردم منطقه باشدها باید بومی، کوچک و با مشارکت م گوید طرح به ویژه آنجا که می. آمده 21چیزی است که در دستور 

های آسمان خراش  خواهیم مانند آن را در بلوچستان بسازیم و یا در پی تقلید از برج شود و می ساختمانی در تهران ساخته می

میشل فوکو . سازی و جهانی شدن یعنی غیربومی کردن و از بین بردن تمدن و سازگاری آمریکایی در ایران هستیم، همین یکسان

فوکو در این . او جزو نخستین کسانی بود که فلسفه را با تخریب محیط زیست پیوند زد. به نام تولد زیست سیاست کتابی دارد

این دولت است که تمام . دولت نداشت 13کتاب معتقد است که دولت، مولود عصر مدرن بوده و حتی پادشاه انگلیس، قبل از قرن 

هرچند که . آورد ریت آن را البته با کمک گرفتن از آکادمی، تحت سلطه خود در میگیرد و مدی منابع طبیعی را از جوامع بومی می

ترسند و  اند، اما هنوز از رها کردن مدرنیته می ها پی برده زدگی اکنون بسیاری از کارشناسان به معایب و خطرات مدرن شدن و دولت

خواهند قبول کنند، جایگزینی  شاید برخی نمی. ایگزین کردتوان ج کنند که با حذف آن، چه راهکاری را می این سوال را مطرح می

 .بوم منطقه مورد نظر های کوچک و مطابق با زیست آمده؛ یعنی اجرای پروژه 21همان است که در دستور 

حال با توجه به اینکه مدرنیته، در . شوند ها به عنوان نهادهای مستقل شناخته می در کشورهای پیشرفته، آکادمی

تواند استقالل خود را  کند، آیا نهاد علم می سازی می های توسعه همگن رفاه، همه چیز را با اجرای طرح لباس دولت

 حفظ کرده و در راستای توسعه متوازن و پایدار کشور قدم بردارد؟ یا این نهاد، خود نیازمند نهاد دیگری است؟

های جزءنگری که اطالعی از کل ندارند، به مهندسی یا  رشته .ترین اشکاالت علم مدرن، تفکیک همه چیز از هم است یکی از بزرگ

بنابراین در چنین شرایطی حتی هدف دانش نیز پول و ثروت است و در نتیجه اکنون کمتر کسی . شوند پزشکی تهاجمی تبدیل می

خواهند در  انند چون میخو اکثریت قریب به اتفاق دانشجویان، درس می. کنید که به خاطر عشق و عالقه تحصیل کند را پیدا می

شود،  های ریاضی می های پزشکی و مهندسی هجومی که هر ساله نسبت به رشته. آینده درآمد خوب و زندگی مرفهی داشته باشند

شود که اکنون ما در دنیا شاهد آن  نتیجه این می. البته در جهان غرب هم همین مسائل وجود دارد. مبین همین مسئله است
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درصد کاهش  12در حالی که هر یک درجه افزایش دما، به دلیل تاخیر در گلدهی، تولید غالت را تا . کره زمینهستیم؛ گرم شدن 

حال پرسش اینجاست که . اگر این وضع ادامه یابد، معلوم نیست در آینده کشت و زرع محصوالت مختلف، چه خواهد شد. دهد می

گویند سه دقیقه بیشتر به پایان جهان نمانده؟ درست همانند  دهد که می نمی ای چرا مدرنیته اجازه اظهار نظر به دانشمندان هسته

بنابراین . شان غلط باشد زنند، حتی اگر حرف خواهند حرف می خانم یا آقای ایکس که تریبون دارند و در قالب سیاست، هر چه می

 .کنند زنند، منتشر نمی الف مدرنیته حرف میها هم بولتن دانشمندانی که مخ باید گفت که نهاد علم مستقل نیست و حتی سایت

کند و در عین  های مختلف مفهوم ملیت را زنده می توان گفت سدسازی تقسیم آب برای شهرستان از نظر فلسفی، می

سازی را به سر  گرایی است و این تکنولوژی است که همگن گرایی، ضد ملیت ها معتقدند که تکثر و محلی حال، لیبرال

شویم؛ از یک طرف انتظار داریم  رو می رساند؛ بنابراین اینجا با یک دوگانگی و پارادوکس روبه میمنزل مقصود 

ای به منطقه دیگر متفاوت باشد و از سویی دیگر با بحث  بوم، آب، خاک و غیره باید بومی سازی شده و از منطقه زیست

توانند ضمن صیانت از  در ارتباط با هم چگونه مینظر شما این دو  به. گرایی طرف هستیم ملت و ملیت -انسجام کشور 

 انسجام ملی، شرایط بومی را نیز حفظ کنند؟

فوکو . کشد، همه ماحصل تعبیرهای دنیای مدرن است گرایی، لیبرالیزه شدن و غیره را به میان می از نظر بنده، این تفسیرها که ملی

 "ایسمی"این هیچ . شدند عد از یک اتفاق و اعالم عمومی، همه بسیج میگوید که قبل از مدرنیته، ارتش منسجم نداشتیم، اما ب می

دادند و در عین حال، آداب، رسوم و فرهنگ محلی و بومی هر منطقه حفظ  پشتیبانش نبود و همه مردم دست به دست هم می

شان موج  گرایی در درون و ملیتشوند، یعنی غیرت  بنابراین وقتی این افراد برای دفاع از تمامیت ارضی دور هم جمع می. شد می

حال باید دید که امروز چرا این اتفاق برای دنیای ما افتاده است؟ چرا چنین بالیی . پس هویت ملی در آنها هنوز زنده است. زند می

یب زیست خود را تخر های اصلی کجاست که در عین مدرن بودن، محیط بر سر دریاچه ارومیه، بختگان و جاهای دیگر آمد؟ ریشه

روستا یعنی آب . درصد روستاهای ما باقی مانده است؟ در صورتی که روستا رکن اصلی امنیت غذایی است 20کنیم؟ چرا تنها  می

متاسفانه به خاطر گسست از دنیای کهن، . صنعتی که در قلب مراکز خشک ایران ساخته شده! کشاورزی را به صنعت ندادن

بر  آن هم صنایعی مانند فوالد که به شدت آب. ترند تر باشند، پیشرفته کنند هرچه صنعتی ر میها افتاده که فک ای به جان استان خوره

 .هستند

 میلیون تن برسد؟ 55به  9919شاید به خاطر اینکه طبق برنامه، قرار است تولید فوالد تا سال 

. ی از سکنه است و آب نامتعارف هم فراواناتفاقا تمام مسیر بندرعباس تا چابهار خال. های نامتعارف اما در کنار آب! خب برسد

ها را در آن محل بنا کرد که هم برای اهالی مناطق اطراف ایجاد شغل شود و هم در مقابل هجوم احتمالی دشمن،  توان کارخانه می

ن فلز مصرف تواند بنوشد تا زنده بماند، برای خنک کرد آید آبی را که یک انسان می شان می چطور دل. سدی دفاعی ترتیب داد

 .کنند؟ آبی که بعد از مصرف، آلوده شده و دورریختنی است

هایی  های دولتی و صنعتی کسی مثل شما نبود که این مضرات را ببیند و از احداث چنین کارخانه آیا درون سیستم

 جلوگیری کند؟

خته شود، اما تصویرهای غلط مدرن، کار را هایی در بندرعباس سا آن زمان قرار بود چنین کارخانه. شروع شد 02این موضوع از دهه 

کنند پیشرفت یعنی تخریب محیط زیست و رفاه کاذب  التحصیلی فکر می بسیاری از استادان دانشگاه پس از فارغ. خراب کرد

ن توسعه تنها بنابرای. اند پس ما هم باید به آنها برسیم گویند اروپا و آمریکا خیلی پیشرفت کرده آنها می. زدگی یعنی پیشرفت مصرف
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همین مدرنیزم مسابقه تسلیحاتی بین دو ابر قدرت جهان یعنی . آفرین است در رشد اقتصادی دیده شد و این رشد فاجعه

 62بنابراین در دهه . کارتیسم و این سو استالینیسم، مردم را بیچاره کرد کاپیتالیسم و سوسیالیسم به وجود آورد و آن طرف، مک

. رحمانه دنیای مدرن با مردم و طبیعت به وجود آمد لت به نام کلوپ رم، برای بررسی دالیل رفتارهای بیاتاق فکری مستقل از دو

یعنی گزارش تهیه . شود این تحقیق که توسط دانشگاه ماساچوست آمریکا انجام شد، یکی از مواردی است که به شدت سانسور می

شد، اجازه انتشار و دسترسی آزاد برای همگان را نداشت و هنوز هم تکمیل  "رشد اقتصادی را متوقف کنید"شده که با عنوان 

در حالی که در فرهنگ و ادبیات کهن ایران و چین، بر این امر تاکید شده بود که ! اینها سانسورهای دوران آزادی است. ندارد

آنها . با طبیعت سازگاری ندارد زیرا فقط به دنبال مهندسی کردن هستند و این موضوع. ریزی کنند روشنفکران نباید برنامه

اکنون تمام آب کشاورزی برای . آمیز است دهد و صلح اما پیشرفت، بوی تمدن می. دانستند که توسعه یعنی تهاجم به طبیعت می

ه آنگا. بر، آب مورد نیاز کشاورزی را حراج کردند های آب های آبی در نقاط پرتبخیر و نیز صنعت مصرف شهرها منحرف شده و پارک

کشاورزان نیز هیچ نماینده قدرتمندی ندارند که از . کنند که اصالً درست نیست درصدی می 92این بخش را متهم به مصرف باالی 

 .زند چون در دنیای مدرن، پول و تجارت حرف اول را می. آنها دفاع کند

کنند که  ها اقرار می ال خود دولتیها است، اما با این ح اکنون در دست دولت. در ابتدا حکمرانی آب در دست مردم بود

 کنید؟ این تغییر رویکرد را چگونه تفسیر می. این حکمرانی باید دوباره در اختیار مردم باشد

حتی دغدغه فیلسوفانی مانند مارکس، . افتاد "تولد زیست سیاست"رسد این اتفاق بعد از کتاب میشل فوکو با عنوان  به نظر می

حال نتیجه نهایی این است که دولت باید کوچک شود؛ آن هم به . گشتند های مشکالت می نها دنبال ریشهآ. هم همین بود... نیچه و

های  در ابتدا باید وزارتخانه. شود همه حکمرانی آب را از دولت گرفت یکدفعه نمی. صورت گام به گام و در یک پروسه زمانی مشخص

در این . های معین به سمت نیروهای مولد سوق داد تکنوکراسی را با برنامه تر شوند و مربوط به آب و منابع طبیعی کمتر و کوچک

ای است که به صورت مستقیم با  میان باید اقرار کرد که اگرچه وزارت جهاد کشاورزی، مشکالتی هم دارد، اما تنها وزارتخانه

ترین تماسی با  حالی است که وزارت نیرو، کوچکاین در . کند بیند و لمس می کشاورزان ارتباط داشته و درد آنها را از نزدیک می

سال است که موضوع جدا کردن مقوله آب از وزارت نیرو و واگذاری آن به جهاد کشاورزی  02. فهمد آنها ندارد و حرف آنها را نمی

منافع سنگینی در آن  کنند زیرا سال است که در مقابل این تغییر، مقاومت می 02. شود، اما تاکنون هیچ اتفاقی نیفتاده مطرح می

آن هم . نهفته است؛ بنابراین تا مسئله آب و منابع طبیعی با صاحبان اصلی آن گره نخورد، مدیریت حوزه آب درست نخواهد شد

 ./ای از دل آن حذف شود البته الزم است که مدیریت سازه. فقط برای نظارت و نه اجرا

/news/fa/ir.iana.www://http30003D/%0%D%AA9%06%D9 
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 متفرقه
 آیانا - ۵۰۴۰مهر  ۵۹: تاریخ

انتقال فرهنگ غذای ایرانی / احیای فرهنگ غذای ایرانی با ارائه مدرک سرآشپز طالیی به هنرجویان وطنی

 به کشورهای خاورمیانه تا پنج سال آینده

های آموزشی هدفنمدی در  کارآفرینان برتر صنعت غذا و مخترع استانداردهای غذایی در کشور، از توسعه برگزاری دورهیکی از 

 .شود ایران خبر داد که در آن فرهنگ غنی غذاهای ایرانی دوباره احیا می

های آموزشی  دوره یکی از کارآفرینان برتر صنعت غذا و مخترع استانداردهای غذایی در کشور، از توسعه برگزاری

 .شود هدفنمدی خبر داد که در آن فرهنگ غنی غذاهای ایرانی دوباره احیا می

 109التحصیلی  به گزارش خبرنگار ایانا، مخترع استانداردهای غذایی در کشور، شامگاه دیروز در نخستین مراسم جشن فارغ

آشپزی، یک علم است و : ران برگزار شد، گفتدر کشور و جهان که در هتل المپیک ته( GOLDEN CHEF)هنرجوی آشپزی 

 .غذاهای ایرانی آداب و رسومی دارد که باید برای احیای مجدد آن تالش کرد

عنوان کتاب در زمینه آشپزی را به چاپ رسانده است،  23ساله در این صنعت دارد و تا به حال،  33ای  ساناز مینایی که سابقه

خانه ایران باستان تا آشپزخانه هر  از خورش"ر ایران، دانشنامه غذاهای ایرانی را با عنوان برای توسعه فرهنگ پخت غذا د: افزود

عالوه . شود هنرجوی گلدن شف رونمایی می 109در سه جلد تدوین کردیم که در جریان نخستین جشن دانش آموختگی  "استان

آموختگان بتوانند همین  رود دانش شده داریم و امید میهای آموزشی، سعی در احیای این فرهنگ فراموش  بر آن با برگزاری دوره

 .ها را در سراسر ایران نهادینه کنند آموزه

 امضای تفاهم نامه با میراث فرهنگی برای تغییر در ارائه خدمات هتلداری در زمینه خوراک

نقاط  جذب توریسم و گردشگر از اقصیاصلی که برای . ها است ترین معضل ما نحوه پذیرایی و پخت و پز در هتل به گفته وی، بزرگ

وجود  ویژه در زمینه خوراک به بنابراین باید تغییری بنیادی در ارائه خدمات هتلداری به. رسد نظر می جهان بسیار ضروری و الزم به

 .تباط انجام گیردهای دوجانبه در این ار ای با میراث فرهنگی به امضا رسید که قرار است همکاری در این راستا تفاهمنامه. بیاید

 استاندارد آموزشی 90تدوین و ثبت اختراع 

سال تحقیق و ترجمه استانداردهای کانادا و استرالیا و همچنین آموزش در  33این مدرس ممتاز آشپزی با بیان اینکه طی 

فتر نهاد ریاست جمهوری د 00سال : کشورهایی مانند امارات و انگلیس، سعی در ساماندهی غذاهای ایرانی داشتیم، خاطرنشان کرد

متأسفانه بعد از بازدید از آنجا متوجه شدم که آداب پذیرایی و پخت و پز . برای نظارت بر غذای این نهاد از بنده دعوت کرد

استاندارد  13غذاهای ایرانی کردیم که در نهایت در   بنابراین خود را مکلف به تهیه و تدوین استاندارد. شود درستی اجرا نمی به

فود به  فست: شود، ادامه داد فودها منتشر می مینایی با انتقاد از اطالعات غلطی که درباره فست.موزشی تدوین و ثبت اختراع شدآ

کننده نیز از آن  ها و مواد مغذی آن حفظ شده و مصرف معنای غذای سریع است؛ بنابراین وقتی مدت پخت کمتر باشد، ویتامین

 .شود منتفع می

 بد نیستکردنی  هر سرخ

عنوان  به. کردنی بد نیست دهند، اما باید پذیرفت که هر سرخ ها به جامعه هشدار می همیشه درباره سرخ کردنی: وی تصریح کرد

اکسیدان بیشتری در خود ذخیره دارد؛ بنابراین سعی در این است که در  ای مانند زردچوبه بعد از سرخ شدن، آنتی مثال، ماده

 .پخت صحیح غذاها و اصول علمی آن ترویج شود های آموزشی، نحوه کالس
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تبلیغ کردن محصوالت و اسپانسرینگ، هیچ : های آشپزی در صداوسیما اظهار داشت مخترع استانداردهای غذایی با نقد برنامه

آموزشی آن  مآبانه خارج شده و بیشتر جنبه علمی و مشکلی ندارد، اما این موضوع باید حد و مرزی داشته باشد تا از حالت کاسب

 .در رشد هنرآموزی مردم مؤثر باشد

شد، اما به  عنوان الگو شناخته می ایران، روم و چین، جزو معدود مکاتبی بودند که در دنیای کهن مکاتب آنها به: مینایی معتقد است

همین راستا قصد داریم  در. رنگ شده است؛ بنابراین وظیفه ماست تا در احیای مجدد آن بکوشیم  مرور زمان، این فرهنگ غنی کم

 .فرهنگ غذای ایرانی را تا پنج سال آینده به کشورهای خاورمیانه منتقل کنیم

/news/fa/ir.iana.www://http30001D/%0%A3%D0%DB%AD%0%C 
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 متفرقه
 آیانا - ۵۰۴۰مهر  ۵۰: تاریخ

 ماموریت ناتمام

درپی سیاستگذاران  چه آن روزها که در جلسات پی. پور باشد های محسن جالل ، شاید این عبارت یکی از بهترین وصف«شفافیت»

خیلی  هرچند دوره سختی را پشت سر گذاشته اما. نشین شده از انتشار هیچ اطالعاتی ابایی ندارد حضور داشت و چه اکنون که خانه

گیری رسمی از  رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران، دو ماه پس از حمله قلبی و کناره. های گذشته خود را حفظ کرده است ویژگی

 .. .تواند کار کند اما همچنان وقت برایش ارزشمند است کارش در اتاق ایران، روزی بیشتر از چهار ساعت نمی

درپی  چه آن روزها که در جلسات پی. پور باشد های محسن جالل وصف، شاید این عبارت یکی از بهترین «شفافیت»

هرچند دوره سختی . نشین شده از انتشار هیچ اطالعاتی ابایی ندارد سیاستگذاران حضور داشت و چه اکنون که خانه

دو ماه پس رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران، . های گذشته خود را حفظ کرده است را پشت سر گذاشته اما خیلی ویژگی

تواند کار کند اما همچنان  گیری رسمی از کارش در اتاق ایران، روزی بیشتر از چهار ساعت نمی از حمله قلبی و کناره

هنوز هم وقتی . ها هست گوید خواب آرام دارد اما همچنان در ذهنش انبوهی از دغدغه می. وقت برایش ارزشمند است

با اینکه دیگر در اتاق  .کند تند تند کلمات را به لهجه کرمانی ادا می خواهد صحبت کند، یک نفس، پشت سر هم، می

. گوید حضور ندارد اما هنوز هم بیشترین هیجان هنگام صحبت کردنش، زمانی است که درباره اتاق بازرگانی سخن می

استرس پیش یا پس  الی حجم انبوه کارهایش و نه در پور این بار نه در حاشیه یک جلسه مهم، نه در البه محسن جالل

فردا  وگوی تلفنی با تجارت اش در کرمان و در یک فضای آرام به گفت بلکه در اتاق خانه  از یک سفر سخت کاری،

عصر روز عید سعید قربان، دو ساعت پیش از برگزاری جشن این عید در منزلش، پشت گوشی تلفن . نشسته است

وجوش روزهای ریاست اتاق ایران این روزها دوره نقاهت خود را  بمرد پرجن. کنم هرگز احساس تنهایی نمی: گوید می

کند و در بهترین حالت روزی چهار  هایی می وبیش در فضای مجازی فعالیت خواند، کم کند، کتاب می در خانه سر می

اش  فعلی از روزهایی که شاید به اندازه همین میزان ساعت کاری. کند رود و در واحد خودش کار می ساعت سر کار می

ای دارد و بیشترین  ای ندارد، از روزهایی که به او بیشترین فشارها تحمیل شده، کمتر گالیه فرصت خواب داشت، گالیه

های تشکلی و صنفی  تواند فعالیت گوید دیگر نمی می. دهد حسرتش این است که جسمش اجازه کار بیشتر به او را نمی

او در این مصاحبه با . کند قصد بازنشستگی ندارد پذیرد و عنوان می نمی انجام دهد اما با این حال بازنشستگی را

گوید و به شایعاتی درباره احضار او  رسان به اتاق بازرگانی می های آسیب ای از اختالف پرده فردا سخنان بی تجارت

او . دهد گانی پاسخ میهای غیرمتعارف در اتاق بازر توسط مقامات امنیتی، اخذ تابعیت کشور کانادا و پرداخت حقوق

تنها یک ریال هم دریافت نکرده  کند هیچ کدام از اینها واقعیت نداشته و در دوران ریاست بر اتاق ایران نه تاکید می

کند و با این حال  خاطرات روزهای پرکارش را فراموش نمی. بلکه از جیب خود نیز برای اتاق بازرگانی خرج کرده است

او حضوری مستمر در فضای  .ام ای نکرده العاده گوید کار خارق کند اما می در اتاق دفاع میکه از همه اقدامات خود 

های حاکمیتی را بهبود داد و برای نخستین بار توانست اعتماد رئیس  مجازی داشت، رابطه اتاق بازرگانی با مجموعه

. ترین سفرهای خارجی اعزام شود مهم بخش خصوصی به  کابینه دولت را جذب کند تا اجازه دهد که همراه آنها هیات



 
آبمرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و   

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

 

109 

 

رسد بیشتر از آنکه از حجم کارهای سنگین رنج برده باشد، از فشارهای  موضوع قابل توجه آن است که به نظر می

به . ها گسترده است غیرکاری رنج برده که دامنه آن از مطالبات غیرمتعارف تا تخریب به واسطه محقق نشدن خواسته

: گوید اما با این حال به صراحت می. ها دیده است کند بیشترین آسیب را جسمش از این حاشیه همین دلیل هم فکر می

های او از فشارهای دوران  فردا با رئیس اتاق بازرگانی ایران، ناگفته دقیقه مصاحبه صریح تجارت 11. به کسی باج ندادم

 .انیدخو اش و روزهای فعلی او را در ادامه می ریاستش، روزهای خاص کاری

 بگویید حالتان چطور است؟ چقدر زندگی شما تغییر کرده است؟. کنید حتماً روزهای متفاوتی را سپری می 

در . به هرحال آدم ناچار است با هر شرایطی خودش را وفق دهد. علی صالحی حال همه ما خوب است اما تو باور نکن به قول سید

االن . توانستم بپذیرم ی که نتوانی بیشتر از چهار ساعت در روز کار کنی، نمیگفتند ممکن است به جایی برس ای وقتی می دوره

روزهای فعلی حقیقتاً قابل قیاس با . زند شود و مدام ریپ می مانم که دیگر مثل قبل نمی ای می بینم به ماشین تعمیرگاه رفته می

ام  ام، هیچ وقت به این اندازه زندگی محدودی نداشته دگیماه ریاست بر اتاق ایران و نه در طول زن 10نه در طول آن . گذشته نیست

ماه امسال بود که دچار این عارضه شدم و االن حدود دو ماه است که به  تیر 29. که مثالً روزی چهار یا پنج ساعت بیشتر کار نکنم

بعد از آن به مرور . قات ممنوع بودمدر هفته اول، قرنطینه کامل و مال. کنم ام و به هرحال با آن مدارا می این زندگی عادت کرده

از آن به بعد روزی یک یا دو ساعت و تا االن روزی بین سه تا پنج . در مجموع شش هفته اول بستری بودم. اجازه مالقات پیدا کردم

بعد از . هستمروم و تا ظهر آنجا  به دفتر می 9ها ساعت  در کرمان صبح. کنم ام فعالیت سبک می ساعت را بسته به شرایط جسمانی

ام را انجام  برای عصرها دیدار با دوستان را در برنامه دارم و بعضی از کارهای شخصی .کنم ظهرها هم معموالً مطالعه و استراحت می

بینی پزشکان یکی دو ماه آینده ممکن است به  شاءاهلل طبق پیش گردد و ان می ام دارد باز کنم که سالمتی خدا را شکر می. دهم می

 .تی برسم که بتوانم روزی هفت یا هشت ساعت کار معمولی انجام دهموضعی

 .پرسم به مرگ فکر نکردید؟ ببخشید این سوال را می  

هنوز کارهای ناکرده زیادی . شود فکر نکرده باشم؟ مرگ عزیز را لمس کردم اما با شیطنت قالش گذاشتم مگر می. رفتم و برگشتم

با این حال به نظرم مرگ آنقدر که آدمی مثل من در استراحت عذاب . گنجید در ذهنم نمی. روزهای اول خیلی سخت بود. دارم

ساعت من در یک سال اخیر به سه تا  16شوم که چطور فعالیت روزانه متوسط  گاهی دچار افسردگی می. آور نیست کشد، عذاب می

ان جسمی است که باید قبول کنم و به هر صورت بحث تو. پذیرم به هر حال سخت است اما می. چهار ساعت در روز رسیده است

 .مانده را دنبال کنم آیم و با همین شرایط امیدوارم که اگر در آینده بتوانم کارهای عقب فعالً دارم با آن کنار می

 چه کارهایی هست که باید انجام دهید؟  

های  این را در فیلم. شود گردد و آدم خوبی می برمیکند و بعد به زندگی  اش این است که یک تاجر پولدار سکته می ای شکل کلیشه

آید و در یک آن، همه چیز به پایان  ها می برای بعضی. اما مرگ یک تجربه است(. خندد می)ایم  ضد کارآفرین ایرانی زیاد دیده

ش من هیچ وقت جزو پولدارهای راست. حاال به همه چیز نگاه دیگری دارم.ام ام و حاال برگشته من اما تا نیمه این راه رفته. رسد می

حاال از . حاال فرصت دارم این اشتباهات را جبران کنم. ام کنم اشتباهاتی داشته ام اما اعتراف می ها نبوده جنس فیلم طالی بد دندان

 .دارمخدا را شکر که دوباره فرصت جبران . من نخواهید که دفتر خطاهایم را بگشایم و دانه به دانه خطاهایم را بازگو کنم

 ارزید؟ کنید واقعاً می ای، فکر می با چنین تجربه  

ام و دنیای اطرافم آنقدر راضی هستم که حسرت  از خودم و زندگی. کنم آنچه در توان داشتم را انجام دادم فکر می. پشیمان نیستم
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ندارند و از کنار بعضی چیزها دور  رفتم فهمیدم بعضی چیزها ارزش فکر کردن وقتی داشتم می. اجازه بدهید صادقانه بگویم. نخورم

 .شدن خیلی سخت است

 ها چطور؟ درباره بعضی  

 .ام ام اما بدخواه نبوده ام و بدگویی کرده شاید غر زده. جنس نبودم که از دورشدن کسی خوشحال باشم نه، هیچ وقت آنقدر بد

 درباره دوری از اتاق چطور؟  

فهمم دوره خدمت و دوره انجام وظیفه دوران کوتاهی است و  حاال می. دویدن من بوداتاق سقف آرزوهای من نبود اما بستری برای 

کنند از آن  بینند و سعی می ها را در تیول خود می ها مسوولیت هرچند بعضی. برداری را داشته باشد آدم باید از آن بیشترین بهره

اینکه پرسیدید ارزشش را داشت؟ باید بگویم راضی . فاوت استبرداری را داشته باشند اما نگاه من با نگاه آنها مت بیشترین بهره

 .ام ام را انجام داده هستم و کامالً احساس راحتی وجدان و خیال راحت دارم که هر آنچه در توان داشته

 ای که در اتاق داشتید دست یافتید؟ چقدر به برنامه  

رئیسه این بود که در سال اول زیرسازی و بناسازی  عدتاً هدفمان در هیاتقا. نمایندگان بگویید  این را شما و اعضای هیات. دانم نمی

 .کنیم

 .رسید خیلی با شما همراه نیستند اما به نظر می. رئیسه گفتید هیات  

کنم اما اگر بگویید در مقابل هم نقش بازدارندگی داشتیم به  اگر بگویید اختالف نظر داشتید، حتماً قبول می. نه، درست نیست

رئیسه اتاق ایران واقعاً   این را هم بگویم هیات. دانستیم با این حال به نظرم در این مدت باید بیشتر قدر هم را می. کنم رد می شدت

رئیسه تعریف شده   ای است که مسوولیت رئیس اتاق به مراتب بیشتر از بقیه اعضای هیات گونه همت کردند، منتها ساختار اتاق به

این رویه قبل از . رئیسه مسوولیت دارد  توانم بگویم رئیس به اندازه شش نفر دیگر هیات می  بینانه نگاه کنم، اگر بخواهم خوش. است

ها و همسو کردن  ترین هدفم این بود که با از بین بردن برخی گسل اصلی. من وجود داشت و بعد از من هم احتماالً تداوم پیدا کند

رئیسه به دنبال این بود که  چون هیات. کنم در این زمینه تا حدودی موفق بودیم فکر میمن . منافع از ظرفیت اتاق بهره ببریم

 .کند و از آن، راه همواری برای ادامه مسیر بخش خصوصی فراهم کند های گذشته را پر  شکاف

گاهی از پیگیری مطالبات رنگ بوده که  های گذشته همیشه آنقدر مسائل درونی در اتاق ایران پر واقعیت این است که در طول سال

هایی نظیر  اجازه بدهید این را به صراحت بگویم که گاهی تشکل. بخش خصوصی و پیگیری مسائل اقتصاد ایران غفلت شده است

اتاق به جای اینکه محلی برای طرح و حل و فصل مسائل اقتصادی کشور باشند، به ابزاری برای حل مشکالت فردی و گروهی 

نوعی . اند یا هنوز هم هستند های اقتصادی در ایران روزگاری به آن مبتال بوده ای است که بیشتر تشکل ن عارضهای. اند تبدیل شده

 .ها حاکمیت کند که در تضاد با مطالبات اقتصاد ملی باشد گرایانه گروهی ممکن است بر این تشکل تفکر انحصار

 .دفاع کنداما اتاق یک تشکل صنفی است و باید از منافع بخش خصوصی   

همسو . نفعان اقتصاد کشور عضو اتاق نیستند اما به خاطر داشته باشید که همه ذی. من نگفتم کار اتاق چیزی غیر از این است

اتاق باید برای طی مسیر  .کردن منافع در اتاق سخت است چه برسد به آنکه بخواهیم منافع همه بازیگران اقتصاد را همسو کنیم

مثالً برای اولین بار سعی کردیم . هایی توجه شد ساخت کرد و در یک سال اول حضور من در اتاق به چنین زیر ینقشه راه را تدوین م

حاکمیتی باید  های غیردولتی و غیر چون معتقد بودیم از همه بخش. های ایران، تعاون و اصناف همسویی ایجاد کنیم میان اتاق

 .صدای یکسانی شنیده شود

ترین رسالت اتاق که همواره مغفول مانده، این بوده که مسائل اقتصاد ایران را به درستی تبیین  کردم مهم به همین دلیل فکر می
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در واقع در بسیاری از . گیران اقتصادی و سیاسی کشور مطالبات درست داشته باشد کند و در این مسیر از مجموعه تصمیم

کشورهایی در شرایط اقتصادی مشابه و در   .نماینده بخش خصوصی است ها به عنوان وظیفه اصلی اتاق  کشورهای دنیا این وظیفه،

بنابراین برای اینکه به این . شوند ها در این اندازه ظاهر می کنند و اتاق ها نگاه می گونه به اتاق شرایط نهادهای مدنی مشابه ما، این

مشاوره به سه قوه دست پیدا کند و در واقع جایگاهی  نقطه برسیم اولین نیاز این بود که اتاق به جایگاه اصلی خودش برای دادن

برای جلب اعتماد . باشد که اعتماد حاکمیت را جلب کند و وقتی اعتماد جلب شد، بتواند راهکارهای درست را هم پیشنهاد کند

اتفاق افتاده و بخشی از  اگر این .مسلماً نیاز به حرکت جدی و کار بزرگ بود که ما هم سعی کردیم در این مسیر تنظیم قاعده کنیم

 .کننده مسائل بخش خصوصی و معتمد حاکمیت مطرح کند آن محقق شده باشد، اتاق توانسته خودش را به عنوان مطالبه

چرا که احتماالً مایل هستید اتاق . رسد شما اعتقاد به نقشی فراتر از قوای فکری و مشورتی برای اتاق دارید به نظر می 

های توسعه نقش داشته باشد، اما این در حالی است که ما در قوانین چنین  مدت مانند برنامهدر تدوین اسناد بلند

گیر هم اگر نماینده اتاق بازرگانی حضور دارد، به  حتی در خیلی از مجامع تصمیم. نقشی را برای اتاق بازرگانی نداریم

گردد یا  وسای پیشین اتاق بازرگانی برمیبه نظر شما علت این موضوع به ضعیف بودن ر. عنوان صاحب حق رای نیست

 به نگاه حاکمیت نسبت به جایگاه اتاق بازرگانی؟

اما در یک . دانم پذیرم و نظر شما را تا حدودی درست می نقدهای مربوط به دو بخش از سوال شما را می. سوال شما سه بخش دارد

گیری حضور داشته  است که تا به امروز اتاق در عرصه تصمیم پذیرم این دو بخشی که می. بخش آن کمی با شما اختالف نظر دارم

پذیرم اما  این نقد را می. یعنی تنها شاهد سیاستگذاری بوده نه اینکه در سیاستگذاری مداخله داشته باشد. گر بوده است اما نظاره

هایش کو؟  پرسید مصداق می. یدا کردهای این تغییر زده شد و اتاق در دوره جدید، نقشی تازه پ دهم که جرقه این توضیح را می

جمهور و  گردانی اتاق ایران در سفرهای خارجی رئیس گویم صحنه می. گویم حضور رئیس اتاق ایران در صحن علنی مجلس می

اتاق  ها گاهی نگاه به ها بود که در واقع در این سال مساله دوم که اشاره کردید، مربوط به نگاه حاکمیت به اتاق.وزارت امور خارجه

اما مهم این بود که به جایگاه مطلوبی که باید به اتاق به عنوان نهاد مشورتی . خوب بود و گاهی به دیده تردید به آن نگریسته شد

من در . اما یک بخش دیگر این است که شما اشاره کردید این امکان وجود ندارد و جزو وظایف اتاق نیست. شد، نشده بود توجه می

شما در مناسبات خود اگر اعتماد کامل . در مشورت مهم است که طرف مشورت چه کسی باشد. اختالف نظر دارماین بخش با شما 

درصدی 32اما اگر اعتماد . به طرف مقابل داشته باشید، احتمال اینکه به طور کامل نظر او را قبول و اجرایی کنید بسیار زیاد است

درصد این مشورت را صائب  02درصدی هم که حد وسط است، یعنی  02اعتماد . برید داشته باشید گاهی از آن مشورت بهره می

بنابراین مهم این است که طرف مشورت چقدر از . درصد هم باشد که ممکن است اصالً به مشورت توجه نکنید 02اگر زیر   .دانید می

کردم که در کنار  ق ایران این هدف را دنبال میمن در اتا. خودش ظرفیت نشان بدهد و چقدر بتواند اعتماد فرد مقابل را جلب کند

مساله سوم که شاید از دو . های کالن کشور الصاق کنم جلب اعتماد حاکمیت به معنای عام، مطالبات بخش خصوصی را به سیاست

این مشورت به یک تر باشد مساله ارائه کار کارشناسی، منطقی، فاخر و ارزنده است که آن اعتماد، با این کار و  مساله دیگر مهم

عرضم این است که اگر در قانون ما اتاق به عنوان مشاور اعالم . نتیجه درست و صحیح برسد که روز به روز بر این میزان افزوده شود

اش دادن مشورت است اما این مشاور باید خودش را به سطحی برساند که در  و این موضوع تدوین و تصویب شده، بنابراین وظیفه

مهم این است که . گیر و کارشناسی مطرح کند ترین حرف را به عنوان حرف متقن، مستند، مستدل، همه ترین و نهایی صلینهایت، ا

نخست باید به مسائل کشور . کردیم سه اصل را در اتاق دنبال می. خالصه بگویم. مشاور خودش را در چه حد و اندازه نشان دهد

دوم باید تشکلی فراگیر داشته باشیم و سوم باید . نظام و راهبردهای اصلی کشور توجه کنیمنگاه ملی داشته باشیم و به منافع ملی، 
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مسیر درست اتاق همین بوده و هر زمان به این اهداف نزدیک شده، در کار خود . کارشناسی، محکم، متقن، فاخر و ارزنده ارائه کنیم

طور اتاق ایران طرف مشورت  ها و همین های شهرستان ه خود اتاقاگر این اهداف با هم پیش بروند، خود ب. موفق عمل کرده است

 .گیرند سه قوه و دیگر ارکان حاکمیت قرار می

 های قبل اتاق ایران موفق عمل کرده است؟ در گذشته چطور بوده؟ آیا در دوره  

ای  گونه اند اما گاهی شرایط اقتصادی به های کاربلدی بوده ها آدم رئیسه اتاق نکته این بوده که در ادوار گذشته روسا و اعضای هیات

از بخش خصوصی بیشتر بازی   دولت 1300تا  1302های  مثالً در فاصله سال. تر بوده است ها کمرنگ پیش رفته که نقش اتاق

های مهم   اتبیشترین دیدارهای خارجی در این دوره اتفاق افتاده و هی. تری داشته است هم عملکرد موفق  و به تبع آن، اتاق  گرفته

ای  گونه پس از آن، شرایط کشور به. از این منظر عملکرد آقای خاموشی در مدیریت قابل تقدیر بوده است. اند خارجی به اتاق آمده

سو نقش اتاق در سیاستگذاری تا حدودی  به این ترتیب در این دوره، از یک. تغییر کرده که اتاق تبدیل به منتقد دولت شده است

خواهی را  آمدن دکتر نهاوندیان به اتاق، پایه پرسشگری و تحول. رنگ شده است رده اما نقش اجتماعی اتاق بسیار پرکاهش پیدا ک

طلبید که اتاق ایران تجربیات گذشته را به کار  پس از این دوره و با ریاست جمهوری آقای روحانی، می. در اتاق تقویت کرده است

 .گردانی کند ستگذار، خود وارد معرکه شده و صحنهگیرد و به جای توصیه و مشورت به سیا

اند این است که اقتصاد دولتی،  ها به ما داده اولین درسی که تحریم. در چند سال گذشته به سه دلیل شرایط تغییر کرده است

های قبل  نده از سالکننده فعلی، به دلیل انبوه مشکالت به جا ما دوم شرایط بسیار نگران. اقتصاد مقاومتی نیست و شکننده است

های قبلی به دولت فعلی  های متعددی که از دولت بدهکاری و گرفتاری. است که شرایط بدی بر اقتصاد کشور حاکم کرده است

های  های سنگین جاری، بحران صندوق تمام، ضعف کارشناسی و نیروی انسانی مازاد، هزینه های نیمه رسیده؛ از جمله پروژه

سوم هم مساله افت . دولتی با دولت دارد های غیر محیطی نیاز به همکاری و همراهی بیشتر بخش ای زیسته بازنشستگی و بحران

 .مجموع اینها باعث شد مجموعه حاکمیت به اهمیت جایگاه بخش خصوصی پی ببرند. قیمت نفت و کاهش درآمدهای نفتی است

 .ش خصوصی باز شده استهای این بخش و توسعه بخ بنابراین عمالً فضا برای پذیرش مشورت

مثالً برای . ای که به عنوان رئیس اتاق فعالیت کردید، برخی اتفاقات برای نخستین بار رخ داد پور در دوره آقای جالل  

جمهور و مقامات ارشد دیگر به کشورهای ایتالیا و  تی بلندپایه را همراه رئیس اولین بار رئیس اتاق ایران توانست هیا

در این دوره شاهد بودیم که رئیس اتاق به مجلس دعوت شد و آقای الریجانی اعالم کرد برای حضور فرانسه ببرد یا 

اول اینکه چقدر . شود حاال دو سوال مطرح می. های داخلی مجلس را بازنگری کند نامه بخش خصوصی حاضر است آیین

اتاق ایران این مسیر را ادامه خواهد  کنید رئیس جدید های شماست و دیگر اینکه فکر می این اتفاقات مدیون تالش

 داد؟

های  شنیدیم یک دانشمند روی شانه یا می. کند متر رشد می متر به میلی شنیدم که علم، میلی جوان و دانشجو که بودم می

ن روی دکتر نهاوندیا .واقعیت این است که همین فرمول در اتاق ایران هم وجود داشته است. ایستد دانشمندان پیش از خود می

های مهندس شافعی  من هم روی شانه. های دکتر نهاوندیان ایستاد مهندس شافعی روی شانه. های مهندس خاموشی ایستاد شانه

شود تغییر داد اما بخش بزرگی از  ها را می بخش کوچکی از سیاست. های من ایستاده است ایستادم و حاال مهندس شافعی روی شانه

هایی که در این مدت در اتاق دنبال شد،  کنم سیاست خیلی امیدوارم و دعا می. قابل تغییر است یرها تحت تاثیر زمانه غ سیاست

 .توسط مهندس شافعی هم دنبال شود

اتاق در . ترین اصل، باور جایگاه رفیع اتاق است گویم مهم پرسید چه نیازی برای ادامه تداوم این کارهاست؟ می اما اگر از من می
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چند نمونه را شما مطرح . ممکن نیست ر بتواند اعتماد جامعه و حاکمیت را جلب کند، انجام کارهای بزرگ غیرجایگاهی است که اگ

در طول سه هفته اول مجلس، پنج . رئیسه اتاق توانستیم ارتباطی محکم با مجلس برقرار کنیم در این دوره، با حمایت هیات. کردید

ها برنامه من برای  حتی تا هفته. عدد اقتصادی، در تریبون مجلس اظهار نظر کردمبار به مجلس رفتم و هر پنج بار در موارد مت

معاون امور مجلس اتاق یک بار  .ها بود ها و اعضای کمیسیون بود و این به درخواست رئیس  ها پر حضور در مجلس و در کمیسیون

 .شده است اعالم کردند تا سه ماه آینده وقت رئیس اتاق در مجلس پر 

 کنید همچنان این استقبال وجود دارد؟ غییراتی که در اتاق ایران رخ داده، فکر میبا ت 

کردند، همین  ها همواره همراه بودند و کمک بسیار اساسی می رئیسه که با من در این زمینه  مطمئن هستم که رئیس جدید و هیات

ن موضوع به اینکه شخص غالمحسین شافعی یا محسن ای. شاءاهلل پیش خواهد رفت مسیر را ادامه خواهند داد و این اتفاق ان

ما هر یکشنبه و دوشنبه . پور یا مسعود خوانساری یا محمد نهاوندیان یا هر کس دیگری باشد خیلی نباید ارتباط داشته باشد جالل

نند صحن علنی ها ما کردیم که چون اخبار آن کمیسیون های اقتصادی حضور پیدا می و بعضی روزهای دیگر هفته در کمیسیون

اخیراً هم در . یا در همه شوراهای اقتصادی حضور داشتیم. کرد شود شاید کمتر نمود پیدا می مجلس به صورت زنده پخش نمی

جدای از حضور در این جلسات، در . ستاد اقتصاد مقاومتی رئیس اتاق به عنوان یک عضو اصلی در ستاد اقتصاد مقاومتی معرفی شد

های اخیر به طور  های اول برقرار شد ماه با توجه به اینکه به هر حال این ارتباط در ماه. م همین اتفاق افتادمجموعه قوه قضائیه ه

های مرتبط با مسائل اقتصادی نماینده اتاق ایران در قوه  گیری های مربوط به مالکیت معنوی و در تصمیم گیری مداوم در تصمیم

حتی یادم هست . رسیدم ساعت وقت به خیلی از کارها نمی 16یا  10ن با واقعاً روزی به همین جهت بود که م. قضائیه حضور داشت

مقام تعریف کنیم که در واقع کارهای روزانه اتاق و  در یکی از جلسات شورای معاونان مطرح کردیم که بیاییم و برای معاونان قائم

البته منظور من از حضور، حضور . ر آن جلسات داشته باشندامور جاری اتاق را مدیریت کند تا معاونان بتوانند حضور بیشتری د

چون استقبال فراوان است و . کند ها ادامه پیدا می من مطمئن هستم که این همکاری. حضور واقعاً موثر مدنظرم بود. نمایشی نیست

 .کند مهم، شخص نیست بلکه مهم ظرفیتی است که در اتاق وجود دارد و امیدوارم این ظرفیت گسترش پیدا

کنید که این بار هم مجدداً شاهد دوره آرام نه  با توجه به تجربه گذشته ریاست آقای شافعی در اتاق ایران فکر نمی 

 فعال برای اتاق ایران باشیم؟

این را بدون اغراق . های بیشتری از آنچه در من وجود داشته، دارند به نظر من، همه کسانی که در اتاق حضور دارند ظرفیت

چه آنکه اگر مهندس خوانساری هم رئیس . دهی کند تواند مسائل داخلی اتاق را سامان مهندس شافعی فردی است که می. گویم می

تواند به ادامه  دهم که پنج نیاز است که در واقع می طور جواب می اما سوال شما را این. گرفت شد، اتاق به شکلی دیگر قوت می می

رئیسه را داشته   نمایندگان، خصوصاً هیات  اول از همه باید رئیس اتاق، پشتیبانی هیات. مک کنداین مسیر و پویاتر شدن اتاق ک

ای باشند که برای این کار در  رئیسه اتاق مستظهر به کار کارشناسی، علمی و ارزنده  دوم اینکه رئیس اتاق و مجموعه هیات. باشد

توانستم برای  من واقعاً گاهی نمی. گذاری جدی داشته باشند ئیسه و رئیس، وقتر  سوم اینکه باید هیات. هایی وجود دارد اتاق ظرفیت

پنجم هم استفاده . گری نهادینه شود چهارم در مجموعه بخش خصوصی باید مطالبه. دو، سه هفته متوالی، نیم ساعت وقت پیدا کنم

های بزرگی است که در این دوره به خوبی از  ظرفیتای که یکی از  از جمله ظرفیت رسانه. های متعدد در کنار اتاق است از ظرفیت

 .های متعددی که همراه اتاق بودند ها و مجموعه فضای مجازی و هم از رسانه هم از مجموعه کانال. برداری شد آن بهره

تاق از سوی دیگر احتماالً زمانی که برای ریاست ا. شما به ظرفیت خوب همکاران خود در اتاق بازرگانی اشاره کردید  

 کاندیدا شدید، در مورد وضعیت جسمانی خود اطالع داشتید، با این حال چرا چنین مسوولیتی را پذیرفتید؟
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ای به حضور و  عالقه. من به نسبت افرادی که در اتاق حضور داشتند، فرد مناسبی برای ریاست اتاق نبودم. گویم صادقانه می

نمایندگان کرمان هم حضور   ه در من وجود داشت، حتی مایل بودم در هیاتبا شرایط جسمی و مشکالتی ک. کاندیداتوری نداشتم

نمایندگان اتاق کرمان با تعهد به اینکه در اتاق ایران مسوولیتی   ای پیش رفت که باعث شد در هیات گونه اما فضا به. نداشته باشم

با این حال در دو . نمایندگان فعالیت کنم  ساده هیات پس از آن، قرار شد در اتاق ایران به عنوان یک عضو. نپذیرم حضور پیدا کنم

یعنی . ای چند هفته پیش مشاهده کردید، پیش آمد دوره سه هفته پایانی قبل از انتخابات دور هشتم، دقیقاً آنچه در انتخابات میان

انشقاق در ابتدای دوره پیش دو کاندیدا از دو طیف مختلف وجود داشت که آرای تقریباً مساوی داشتند و شرایط اتاق به سمت 

شده بود و این امیدواری در همان روزهای نزدیک به انتخابات، در  0+1ای که همزمان با مذاکرات با کشورهای  دوره. رفت می

طور هم که دیدید، کمتر از یک ماه بعد از  همان. به شدت باال رفته بود که ما به نقطه تفاهم خواهیم رسید 1390خردادماه سال 

روز و بسیار  کرد که منسجم، مقتدر، به در آن زمان اتاق باید نقش تشکلی را ایفا می. ماه این تفاهم انجام شد تیر 23در   تخابات،ان

در چنین فضایی قرعه به نام من . پرکار باشد تا بتواند آن فضا را به نفع بخش خصوصی و برای اقتصاد کشور مصادره به مطلوب کند

ها، احساس کردم اتاق به سمت انشقاق و تفرقه پیش خواهد  با وجود تشدید رقابت. ور در انتخابات مطرح شدافتاد و پیشنهاد حض

بعد هم . حضور در رقابت انتخاباتی را پذیرفتم  دانستم، این وظیفه، وظیفه سنگینی است، رفت و به همین دلیل با وجود اینکه می

تری حضور داشتند  گویم که افراد شایسته باز هم صادقانه می. و رای مثبت دادند نمایندگان لطف کردند  اکثریت مطلق اعضای هیات

اگر موفق نبودم، به خاطر این . داند همه توانم را گذاشتم تا این بار را به منزل برسانم خدا می. اما این قرعه بود که به نام من افتاد

 .نداشتمتوانی بیشتر از این  .زیاد تالش کردم. نبود که تالش نکردم

 چه خاطره بدی از دوران ریاست بر اتاق دارید؟  

در . داری بود که شما هم به آن اشاره کردید آور بود همین تفکر مرکانتیلیستی و تیول خاطره بد ندارم اما آنچه برایم همواره عذاب

این یک سنت غلط در اتاق . ا داشتنده های بیجایی بود که بعضی کرد، مطالبه ماهه حضورم، آنچه بیش از همه اذیتم می10دوران 

ای اتاق را زمین  اینکه عده. گیری اتاق همواره وجود داشته است است که متاسفانه موازی با سنت اصلی و فلسفه بنیادین شکل

را  گیری این تفکرات زمانی دوست داشتم ریشه شکل. بردند دانستند و برای منافع شخصی خود از اتاق بهره می ای خود می اجاره

ای از فعاالن اقتصادی  عده. دولتی شدن و نفتی شدن اقتصاد ایران. گردد کنم ریشه این مشکالت به دو اتفاق برمی فکر می. پیدا کنم

برای این طیف مهم، توسعه . های توزیعی اقتصاد نفتی شکاف بین اقتصاد دولتی و رانت. اند ما درست میان همین شکاف النه ساخته

تعدادند  این افراد کم. ای و پیگیری انحصارهای اقتصادی است ای و دسته آنچه اهمیت دارد، تمایالت قبیله بخش خصوصی نیست و

شوند و عمدتاً هم  در اجماع جریان اصلی اتاق، معموالً کنار گذاشته می. شوند اما نفوذ باالیی دارند و همواره مانع اتحاد در اتاق می

ریاست من خوشبختانه با اجماع . چون وقتی اجماع اتفاق بیفتد، عمالً جایگاهی ندارند. گیردبه دنبال این نیستند که اجماع شکل 

با این حال این طیف . رئیس اجماعی بودم و در واقع، در آن دوره هیچ گونه بدهکاری و وامداری به کسی نداشتم. صورت گرفت

نمایندگان، با اجماع این ماموریت را به بنده   جموعه اتاق و هیاتاما از آنجا که اطمینان داشتم م.مشکالت زیادی برای ما ایجاد کرد

ماه  10دانستم، در طول  اند و از آنجا که هیچ نگاهی، حتی به اندازه سر سوزنی به این صندلی ریاست نداشتم و آن را امانت می داده

آنچه هم که در دو ماه بعد از استعفای من . مدمگذشته حتی سر سوزنی، از مواضع حق و اصلی و منافع ملی و منافع اتاق کوتاه نیا

یعنی بسیاری از . گران بود العمل همین سختی و مقاومت من در مقابل بسیاری از این مطالبه تا شروع انتخابات اتفاق افتاد، عکس

خواستند یا  ای می مجموعه کردند یا مسند و مسوولیتی در شورا و ها و مطالبات متفاوتی را مطرح می اینها، به من مراجعه و خواسته

در بعضی موارد، مطالبه مالی هم برای کمک به آنچه به عنوان  .کردند شان مطالبه می پشتیبانی جدی رئیس اتاق را از مجموعه
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اما چون با اجماع به ریاست رسیده بودم و اعتقاد داشتم سر سوزنی از اهداف اصلی اتاق . خواستند بردند، می تشکل از آن اسم می

دیدند رئیس اتاق با پشتیبانی جدی و شرایطی که در  به هر حال می. شدند رو می باید منحرف شد، با جواب منفی و مخالفت روبهن

اما بعد از اتفاقی که . پور بیدی نیست که با این بادها بلرزد در واقع مشاهده کردند که جالل. اتاق وجود دارد چندان متزلزل نیست

ها، بنده  برای تک تک این بداخالقی .ای سر باز کرد ها در فضای رسانه بعضی از بداخالقی. ها شروع شد رکتبرای من افتاد، بعضی ح

ام و بروز هم  دانم ولی هیچ وقت بروز نداده دلیل و بحران قاطع و منطقی در ذهن و فکرم دارم و پشت این ماجراها را خوب می

ولی بدانید که عمده نگرانی و . دارم ام پیش خودم نگه می هایی که تاکنون داشته امانتاین را به عنوان امانتی مثل بقیه . نخواهم داد

آنهایی که اتاق را تیول خود . گذارند اتاق ایران سمت و سوی واقعی خود را پیدا کند هایی است که نمی ام درباره همین گروه دغدغه

ام این بود که اتاق، با  ین جهت تنها خواسته من در نامه خداحافظیبه هم. پوشی کنند دانند و حاضر نیستند از منافع خود چشم می

. دوره به این سمتی که رفت، حرکت کند ای نداشتم که اتاق در انتخابات میان اصالً عالقه. خردورزی و بلوغ به سمت اجماع برود

همه . خالت نکنم به هیچ وجه، وارد نشدمولی چون قسم خورده بودم و قول داده بودم که حتی به اندازه سر سوزنی در انتخابات د

گیری گزینش شود که بدهکار و وامدار  خواهد انتخاب شود، در اجماع قبل از رای خواسته و خواهش من این بود هر کس که می

یار این درحالی است که من این اجماع را در مورد اتاق بس. اما این اتفاق برخالف خواسته و استدعای من رخ داد. کسی نباشد

چرا که اتاق پایگاهی است که امروز باید از یک . بینم تر از سایر مجامع؛ چه انتخابات شوراها و چه بقیه انتخابات کشور می ضروری

بنابراین الزمه . نقطه بسیار پایین، خودش را به یک جایگاه بسیار بلند و مرتفع برساند و بخش خصوصی را به همین ترتیب باال ببرد

حاال این اجماع در دوره . افتاد گیر بودن است که این ابتدایش باید در انتخابات اتفاق می دار، همگرایی، اجماع و همهاین کار، اقت

 .خود من با بزرگواری دوستانی حاصل شد اما در این دوره متاسفانه حاصل نشد

این سوال را مطرح کنم که چقدر کنندگان اصلی با شما در زمان انتخابات پرسیدم تا پس از آن،  من درباره مذاکره  

 کننده برای انتخابات کمک خواستید؟ هنگام مواجه شدن با فشارها و مطالبات غیرمتعارف از آن دوستان مذاکره

ها، پنج نفر و پنج رئیس اتاق که در آن زمان از طرف  ها و شهرستان در دوره انتخاباتی که در نهایت من رئیس شدم، از طرف استان

از طرف اتاق تهران، هم که مجموعه ائتالف در واقع، برنده انتخابات اتاق تهران شده . منتخب شدند، نماینده شده بودند شورای روسا

بود، دوستانی مشخص شدند و نهایتاً هم با حضور بعضی از پیشکسوتان و بزرگان از جمله حاج آقای میرمحمدصادقی جلساتی بین 

رفت که  فضا داشت به این سمت می. چ وجه، به توافقی سر افراد دیگری به جز من نرسیدندابتدا به هی. ها برقرار شد این گروه

ای که مطرح شد  قطبی و با یک کاندیدا از این سمت و یک کاندیدا از آن سمت جلو برود اما نهایتاً تنها گزینه طور دو انتخابات همین

از آنجا، این گروه . توان روی آن اجماع کرد، معرفی کردند سی که میمن بودم که دوستان با بزرگواری، بنده حقیر را به عنوان ک

. رئیسه اتاق ایران نداشتم، امتناع کردم ابتدا چون هیچ قصدی برای حضور در هیات. کننده مطلب را با من در میان گذاشتند مذاکره

این اجماع بالفاصله بعد از پذیرش من به . ولی به دلیل شرایط احساس خطر برای اتاق و بخش خصوصی این مسوولیت را پذیرفتم

 .نشینی کردند و آن اتفاق افتاد دوستان دیگری هم که کاندیدا بودند، با بزرگواری و با متانت و با لطف فراوان خود، عقب. وجود آمد

 شد، در کنارتان بودند؟ ای که به شما اعمال فشار می کننده در دوره خب آیا این دوستان مذاکره  

ها و نه با گروه ائتالف،  دیدم که نه با استان ها نبود، هیچ نیازی نمی شد، چون از سمت این مجموعه ای که اعمال فشار می هدر دور

 .چون این طیف زمانی که اجماع اتفاق افتاد، حرفی برای گفتن نداشت. صحبت کنم

 های فشار چقدر بوده است؟ سطح مطالبات این گروه  

ایم که شخصی مراجعه کرده تا کمک مالی برای مجموعه خود دریافت کند، شخصی را هم  موردی داشته مثالً. متفاوت بوده است
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ولی من به . بعضی هم در مسائل مالی توقعاتی داشتند. گیری کشور بود های تصمیم ایم که خواستار کرسی در یکی از محل داشته

توانم بگویم، تقریباً  ها و البته می برخی از این بداخالقی. یی نکردمهیچ کدام از اینها چه کوچک و خرد و چه بزرگ و کالن، اعتنا

 .شد ها از همان جا ناشی می همه این بداخالقی

 این نه گفتن، برای شما چقدر هزینه داشته است؟  

ی است که لحظه ترین ثروت انسان، عمر و سالمت بزرگ. این فشارها باعث شد که بیماری من حاد شود. فشار زیادی به من وارد شد

قبل از آن هم زمانی که در مجموعه خودمان . عادت نبودم من به فشارهای کاری به هر حال بی. به لحظه آن، ثروت طالیی است

آنچه در کنار این باعث شد . ام و اصالً عادت به کار زیاد داشته و دارم سال گذشته کار کرده 32ساعت را در طول  12بودم، روزی 

 02، 32ترین توصیه پزشکم این بود که شاید بیش از  مهم. های کاری بود الت شوم، فشارهای اضافه بر آن ساعتکه من دچار کس

ام، تحمل  ای که بابت این پرداخته ها و فشارهای روحی بوده که جسم من را علیل کرد و امروز هزینه درصد دلیل این عارضه استرس

اش، چنین مریضی با این اندازه صدمه قلبی و  ک به من گفت که در طول مدت کاریوقتی این اتفاق افتاد، پزش. این وضعیت است

البته ناراضی هم . اش، روند قابل قبولی باشد، نداشته است اینکه زنده به بیمارستان مراجعه کرده باشد و نهایتاً هم روند بهبودی

دم و خدای خودم عهد کردم که هر آنچه دارم، از مال و های اجتماعی شدم، با خو من همان روز اول هم که وارد مسوولیت. نیستم

االن هم واقعاً شخصاً ناراضی نیستم، منهای اینکه . جان گرفته تا کار و زندگی و خانواده، تا پای جان در این مسوولیت بگذارم

خصاً به عنوان صاحب این جان شد، ش حتی اگر آن حمله قلبی به فوت هم منجر می. اطرافیانم آزرده شدند و خانواده هم گرفتار شد

خانواده چنین اتفاقی   ولی خب مسلماً برای. کنم که ناراضی نبودم که در راه کشور و خدمت به مردم بمیرم و بدن و نفس عرض می

ام را انجام دهم و در عین حال نیمه جانی دارم که به  خدا را هم شاکرم که هم توانستم وظیفه. امروز راضی هستم. سخت بود

 .ام برسم انواده و کارهای شخصیخ

مثالً شنیده . اما در مورد فشارهای خارج از اتاق سخن نگفتید. خب شما بیشتر به فشارهای درون اتاق اشاره کردید  

 شد که شما از سوی مقامات امنیتی احضار شده بودید؟

اتفاقاً از . ام نیروی نظامی و امنیتی، احضار نشده های اجتماعی، به هیچ نهاد نظارتی و انتظامی و سال حضور در فعالیت 30در طول 

های نظارتی و  همواره روابط خوبی با مجموعه. پذیرفتم ها را می ها، این مسوولیت جمله کسانی هستم که با اعتماد به این مجموعه

د هستید که اگر جایی خدای ام که بعد از خدا، مطمئنم که شماها حاضر و شاه همواره به آنها هم عرض کرده  .ام امنیتی داشته

دهید یا اینکه اگر جایی تهدیدی جان  شود و من متوجه نیستم، تذکر می نکرده، مسیر اشتباه و غلطی پیش روی من گذاشته می

واقعاً یکی از دالیل موفقیت خودم و دالیل زنده بودن و سالمت کار کردن و در واقع . کنید کند، شما جلوگیری می من را تهدید می

این سخنان در حد . دانم ها می ها و دقت ها، نظارت ها، حمایت ای در طول انجام خدمتم را همین پشتیبانی اشتن هیچ گونه حاشیهند

گردد که متاسفانه مطالبات خودشان محقق نشده است و برای اینکه  می همین میزان شایعات هم به همان افرادی بر  شایعه است و

 .زنند اراحتی خود را بروز دهند، به این گونه مسائل و حواشی دست میاز زبان دیگری در واقع آن ن

 شد؟ اش به خود اعضای اتاق بازرگانی محدود می کنید، فقط دامنه پس فشارهایی که شما از آنها صحبت می  

تی و بعضی از های دول ها و سازمان ولی گاه، بعضی از مجموعه. شد به هیچ عنوان به مجموعه امنیتی و نظارتی مربوط نمی

خورم که حتی یک مورد، در  به خدای احد و واحد قسم می. اند هایی که در ارتباط با حاکمیت هم هستند مواردی را داشته مجموعه

های نظارتی و امنیتی و در واقع آنهایی که به عنوان کسانی که در پشت پرده  طول مدت خدمتم سراغ ندارم که از مجموعه سازمان

 .ز این مرز و بوم و نظام و کشور هستند، به من مراجعه شده و توقعی داشته باشندمشغول حفاظت ا
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 .هایی هم مبنی بر اخذ تابعیت کشور کانادا به گوش رسید به جز این شنیده  

سپورت حتی از پا. گرفتم من برای همه سفرهایم ویزا می. داند الملل اتاق هم می بخش بین. اصالً من تابعیت هیچ کشوری را ندارم

 .سیاسی هم در طول مدت خدمتم استفاده نکردم

 های اتاق بازرگانی چه توضیحاتی دارید؟ در مورد حقوق  

رئیسه و رئیس اتاق یک ریال از اتاق در طول دوره  ثانیاً هیات. اتاق بازرگانی اوالً که بخش خصوصی است و بخش دولتی نیست

کردم با  ضمن اینکه بنده اخالقاً و شخصاً احساس وظیفه می. ز این، نداشته و ندارمبنده هم به تبعیت ا. خدمت خود نداشته و ندارند

ممکن است که . عکس بوده است در واقع وضعیت بر. تر را پوشش دهم های پایین توجه به استطاعت مالی که داشتم، برخی افراد رده

در مورد . های اتاق هم شفاف هستند حساب. ام داشتهمن پرداختی در اتاق ایران داشته باشم ولی حتی یک ریال هم دریافتی ن

های اتاق و پرسنل اتاق اجحاف  های اتاق هم، کامالً پروتکل حقوق در اتاق مشخص و تعریف شده است اما من دیدم به بچه حقوق

ها شفاف است و هیچ همه این. هایی که وجود داشته، بوده است ورزی ها و غرض ها و دلگیری این اجحاف از همان کدورت. شده است

طور  همین. شما کامالً آزادید همین فردا به اتاق مراجعه کنید. گونه پول زیرمیزی داده نشده است کار غیرقانونی انجام نشده و هیچ

کامالً شفاف . کدام پوشیده نبود که کسی برود و کشف کند اینها هیچ. ها هم در واقع خیلی راحت بیرون آمد هم که دیدید، فیش

من . های اتاق طبق عرف و بر اساس مدرک تحصیلی، سابقه و شرایط کاری و مسوولیتی که وجود داشت، بوده است حقوق. بود

 .مدعی هستم که سر سوزنی کار غیرعرفی و غیراخالقی و غیرقانونی در دوره حضورم در اتاق ایران، انجام نشده است

 .اید تا درآمدی برای شما داشته باشد ر مالی بیشتر هزینه کردهخواهید بگویید طی حضورتان در اتاق ایران از نظ می  

ام  های متعددی که بودم و چه در نهادهای مختلفی که فعالیت داشتم، همیشه سعی کرده من در طول دوره خدمتم، چه در خیریه

به هر حال معتقدم اگر . شور ادا کنمبه اندازه توانم، وظیفه خودم را هم از نظر وقت و نیرو و انرژی شخصی و هم از نظر مالی به ک

های  ام و اگر مکنت و مالی دارم، از بابت فضایی بوده که در کشور وجود داشته و من بدهکار این داشته من استطاعتی پیدا کرده

ای وکار و شرایط فض داشت و باید شرایط مناسب کسب ممکن است بروز ندهم که این کشور باید امنیت می. فراوان کشور هستم

کنم که  دانم و احساس می رسیدم، ولی قلباً این را می آمدم و در واقع به جایی می داشت که من می مناسب ایجاد ثروت وجود می

بلکه، . درصد اعتقاد دارم که اینها، هزینه نیست صد. باید بخشی از این را برای توسعه و برای بهتر و مستعدتر شدن فضا پرداخت

ام،  ها را در هر جا که بوده ای دنیا و هم برای آخرت است و با خلوص کامل و با رضایت کامل، این پرداختاضافه کردن ثروت هم بر

 .از این پس هم اگر توانی داشته باشم و شرایطی مهیا باشد، حتماً مضایقه نخواهم کرد. ام انجام داده

د یا اینکه حداقل همراهان شما به اندازه شما مند نبودی یکی دیگر از نقدهای به شما این بود که از تیم خوبی بهره 

 آیا به اصالح تیم خود فکر کرده بودید؟. توانمند نبودند

کنم، به اندازه عرف، قانون و تعریفی که برای آن مسوولیت است  وقتی که من به هر صورت همراهی و همکاری را دعوت به کار می

آید، او هم  کنم، لزومی ندارد کسی که همراه من و به دعوت من می کار می ساعت 16اگر من . باید از آن فرد توقع داشته باشم

پرسنل اتاق هم . من اعتقاد دارم همه کسانی که همراه من بودند، بیش از آنچه باید کار کنند، کار کردند. همین میزان کار کند

شش معاون دیگر، از . اق در دوره من تغییر یافتالملل ات فقط معاون بین. مجموعاً در طول دوره من حتی یک درصد هم تغییر نکرد

اند و حتی پول  من یک مشاور عالی را هم آورده بودم که ایشان یک ریال و یک دینار هم دریافت نکرده. همان دوره قبل بودند

. گذاشت وقت میساعت  16، 10ایشان بعضی از روزها هم . دانست که دریافت کند تاکسی و تردد به اتاق را برای خودش جایز نمی

هرچند که ایشان برای منافع ملی و . من واقعاً مدیون و بدهکار به ایشان هستم که باید این دنیا یا آن دنیا این بدهکاری را بپردازم
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آنهایی هم که در کنار من بودند، بیش از آنچه . کشید نظام و کشور تاوان داده بود اما به هر حال بخشی از بار من را بر دوش می

 .اند و من ممنون و مدیون آنها هستم ظیفه کاری آنها بوده، کار کردهو

 آقای مهندس از مصاحبه که خسته نشدید؟  

 .نه، اصالً

شما از یک سو به بهبود جایگاه اتاق اشاره کردید، اما از سوی . خواهم در ادامه به آینده اتاق بازرگانی بپردازیم می  

با توجه به این شرایط، شما . فشارهای تحمیلی به جایگاه رئیس اتاق سخن گفتید دیگر از نبود اجماع در انتخابات و

 کنید؟ آینده اتاق را چگونه ارزیابی می

رئیسه هم عرض  من خدمت تک تک اعضای هیات. البته کار سخت و دشواری است. من امیدوار هستم و شما هم امیدوار باشید

رئیسه زنگ زدم و ادای وظیفه کردم و تبریک گفتم و ضمناً  تک اعضای هیات دمت تکهمین امروز هم که روز عید بود، خ. ام کرده

این خواهش و استدعا را هم از آنها کردم که بدانید، موقعیت خطیر و سنگینی است و بیش از گذشته نیاز به همراهی، اجماع، 

ز هستند و هم دکتر سلطانی و هم جناب آقای خوشبختانه هم آقای خوانساری بسیار فهمیده و دلسو. گذاری است همکاری و وقت

بنده هم به عنوان کسی که همین میزان . مند و دلسوز هستند شافعی که کاندیدای طیف دیگری بودند و رای آوردند، بسیار عالقه

تایج خوبی امیدوار هم هستم که اتاق به ن. جسم و جانی برایش باقی مانده اگر فکری و عقلی داشته باشم در خدمت خواهم بود

 .برسد

. مصاحبه را از وضعیت و شرایط شخصی شما شروع کردیم و اگر اجازه بدهید خاتمه مصاحبه هم به همین شکل باشد  

کنید در آینده وضعیت آنها به چه شکل خواهد شد؟  هایی که در این مدت شما کسب کردید فکر می با توجه به سرمایه

 .ر فضای مجازی بگوییددر این مورد ابتدا از آینده حضورتان د

دیدید که با  می. اصالً این کار را درست و شوق و ذوق این کار را دارم. عزم من این است که فعالیت در فضای مجازی را ادامه بدهم

هرچند کار من مثل کار شما اصحاب رسانه و ارباب جراید، پخته و . نوشتم وجود خستگی زیاد در ساعات بامدادی مطالبی می

دهم و توصیه  در هر صورت حضور در اینستاگرام را که حتماً ادامه می. تر و ناچیزتر است نیست و خیلی خیلی جزیی سنجیده

ای که دارم این است که  اما در مورد تلگرام، نگرانی. کنند در اینستاگرام فعال باشند کنم همه کسانی که فعالیت شخصی هم می می

خواهد  کند که مخاطب دارد و برای چه کسانی می مسوولیتی و از چه جایگاهی احساس می پور با چه شاید بعضی بگویند خب جالل

نگران این هستم که . تر هم دارم در کنار آن یکی دو دغدغه کوچک. ام است در تلگرام بنویسد؟ کنار آمدن با این مساله دغدغه اصلی

واهم به عنوان تحلیل یا نظر کارشناسی مطرح کنم و به اتاق خ نکند این شائبه به وجود بیاید که مثالً بعضی از مطالب را می

نگرانی دیگر من هم که باز نگرانی بزرگی نیست، این است که با توجه به عدم حضورم در نهادها، . بازرگانی ارتباط داده شود

ل است؛ هم با صحبتی که با کنم این دو قابل ح ولی فکر می. ها، شوراها و جلسات شاید مطلب قابل ارائه نداشته باشم مجموعه

های اقتصادی خودم  هایم در مجموعه تجارت و فعالیت دوستان اتاق خواهم کرد و هم به هر حال با مطالعه و بعضی از آن تجربه

ا ای، ی دهه اگر با این عنوان دوستان پذیرا باشند که من به عنوان یک فعال اقتصادی با تجربه چند. توانم مطرح کنم مسائلی را می

کنم این مسائل یکی از  فکر می .در واقع عالقه هم دارم. یک کارشناس کوچک اقتصادی، مطالبی را بنویسم، خیلی خوب است

به هر حال هنوز در مورد تلگرام، به نتیجه کامل . ام تناسب دارد و در حقیقت تضادی ندارد هایی است که با سالمتی مشغولیت

 .دهم لی فعالیت در اینستاگرام را حتماً به عنوان یک شخص معمولی ادامه میو. ام و بیشتر باید فکر کنم نرسیده
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ترین  ای که به دست آوردید بهره خواهید برد؟ در آینده مهم در فضای واقعی چطور از این سرمایه اجتماعی  

 های شما چیست؟ دغدغه

این را هم به . ای را ندارم هیچ نهاد و تشکل و مجموعهمن واقعاً از نظر جسم و جان، دیگر کشش حضور فیزیکی، کار و مسوولیت در 

تشکل و حاال از خیریه گرفته تا انجمن، اتاق و شوراها که به  10، 10کنم مجموعاً از  فکر می. ام همگان عرض و عذرخواهی کرده

 .دده ام که شرایطم اجازه نمی عرض هم کرده. ام عنوان عضو من را معرفی کرده بودند، عذرخواهی کرده

 ریاست افتخاری اتاق را هم نپذیرفتید؟  

کنم هم که با اتاق،  سعی می. بنده قابل این نیستم که رئیس افتخاری باشم. اینکه لطف آقایان بود و با من صحبتی نکرده بودند

 .ولی بعد از این هیچ مسوولیتی را نخواهم پذیرفت. ارتباطم را قطع نکنم

 اید؟ بازنشسته شدهخواهید بگویید  یعنی می  

ام و در اتاق رفت و آمد داشتم و حال کمی ارتقا  ها در خدمت اتاق بوده ام که مدت گفته. این روزها اصطالح جالبی برای خودم دارم

آن وجود  های بیشتری هم در تر است و تعداد اتاق خانه، از اتاق بزرگ. االن مدیر خانه هستم. ام  ام و از اتاق به خانه رسیده پیدا کرده

حتماً کارهای . ای هم به بازنشستگی در این شرایط ندارم عالقه. شوم ولی بعد از این نه، من به هیچ وجه بازنشسته نمی. دارد

عالقه . شاید زمانی، فرصتی شود و بعضی از چیزها را بنویسم. کنم مطالعه را حتماً دنبال می. شخصی خودم را دنبال خواهم کرد

ای است که قبل از این تمام وقت من را  ام به هر حال مجموعه کار شخصی. قات سه دهه اخیر را بتوانم تحریر کنمدارم بعضی از اتفا

گرفت اما عمالً این مدت مسوولیتش بر عهده امین،پسرم بود که واقعاً باید از او  درصدی از وقت من را می  گرفت و بعدها هم می

بسیار . اش را گذاشت که این مجموعه چرخش بچرخد و واقعاً هم همت کرد جوانی. اشتاو تمام و کمال، وجودش را گذ. تشکر کنم

واقعاً جا دارد که از امین به عنوان کسی که در وقت گذاشتن من برای اتاق . کردم، مجموعه را اداره کرد بهتر از آنچه من تصور می

پذیرم و او هم یک مقدار آزادتر خواهد شد تا به کارها، برنامه  حال بخشی از این مسوولیت را خودم دوباره می. موثر بود، تشکر کنم

های ناگفته  با همسر مهربان و دلسوزم حرف. من آدم رمانتیکی هم هستم. و آینده خودش که به هر حال اجباراً محروم بود، بپردازد

  .زیادی داریم که بزنیم

 کنید؟ احساس تنهایی نمی  

همین ساعت شش . کنم ی مجازی و خوشبختانه با این شرایطی که وجود دارد احساس تنهایی نمیالحمدهلل این روزها، با این فضا

تعدادی از دوستان به مناسبت عید قربان بزرگواری . میهمان دارم 122وگو هستم، بیش از  عصر امروز که با شما در حال گفت

تعداد . تازه این تعداد بسیار معدودی است. ریف خواهند آوردکردند و گفتند هم برای تنها نبودن و هم برای عیادت و احوالپرسی تش

فرمایند و من معموالً در طول روزهای گذشته هیچ عصری نبوده که کمتر  اند و اظهار لطف می فراوانی هستند که اظهار لطف کرده

. بزرگواری کردند و برای احوالپرسی آمدندبعد از اینکه از آن قرنطینه بیرون و به کرمان آمدم، همه . نفر را پذیرا باشم 32تا  22از 

دهد که باالخره  این واقعاً من را رنج می. نتیجگی و نامفید بودن را خیلی دارم حاصلی و بی احساس بی. اصالً احساس تنهایی ندارم

 .ولی احساس تنهایی ندارم. توانم بکنم خدمتی نمی

 ترین آرزوی شما چیست؟ االن بزرگ  

 .توانستم در هر مسوولیتی خدمت کنم رزوی من این بود که میترین آ واقعاً بزرگ

 دیگر خواب آرام دارید؟  

 .آورم ام، از نظر خواب کم نمی شده  مخصوصاً این روزهایی که آقای خانه،. الحمدهلل در مورد خواب، کمبودی ندارم. بله
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لی دوست دارید اکنون رئیس فعلی به نتیجه به عنوان آخرین سوال کار ناتمامی که در اتاق بازرگانی داشتید و خی  

 برساند، چیست؟

اگر این اتفاق بیفتد، بقیه مسائل . ای برسد که مورد اعتنا قرار بگیرد دادم و نیت من این بود که اتاق به نقطه کاری که من انجام می

د اگر امروز بگویم مثالً عالقه دارم در اتاق ببینی. کند که صددرصد آن مسائل اتفاق بیفتد یعنی مطالبات وادار می. شود اتاق حل می

ای دارد؟ کمااینکه در خیلی از جاها بوده  ای باشد که نتایج آن در بایگانی برود، چه فایده پژوهشکده به نتیجه برسد، اگر پژوهشکده

ولی اگر اتاق . نی شده استها بایگا ها، مرکز تحقیقات اتاق در همین راستا هم کارهایی کرده که در قفسه است یا بعضی از زمان

مورد اعتنا واقع شود و به جایگاه خودش برسد و نهایتاً شرایط برای مطالبه از اتاق فراهم شود، خود اتاق به این نتیجه خواهد رسید 

اق کنم که ات ای را عرض می پرسید یک خواسته را بگو، من همان خواسته پس، اگر از من می. که باید یک پژوهشکده ایجاد کند

این را . بتواند معتمد و طرف اطمینان حاکمیت و مردم قرار بگیرد و جایگاه اصلی خودش را برای مطالبه و برای اثرگذاری پیدا کند

من اینجا قسم . ها و مطبوعات هم وارد شده است ها به شما و بعضی از رسانه ورزی هم بگویم، واقعاً صدمه بعضی از این غرض

شد، تا  ای که من رئیس اتاق بودم، از محل آنچه در اتاق پرداخت و دریافت می گیرم، هیچ تفاوتی در دوره میخورم و خدا را گواه  می

ما . ویژه ببینیم یا کسی را خاص ببینیم یا به کسی باج خاصی بدهیم نبوده است  قبل از آن و در ادوار قبلی، برای اینکه کسی را

البته گاهی شرمنده . ام ای نداده بنده به هیچ کس، هیچ گونه قول و وعده. قرار ندادیم واقعاً هیچ وقت هیچ کس را مورد تفقد خاصی

نوشتند، از اتاق خبر، اطالع و تحلیل نوشتند که در بعضی  ها، خیلی بیش از آنچه قبل از این می بعضی از مطبوعات و رسانه. شدم می

فرمایید و جوابی که  کنید و لطف می گفتم که به هر حال بزرگواری می یکردم و م دیدم، از آنها تشکر می از محافل که دوستان را می

من . ایم تر از آنچه رسالت ماست انجام نداده گفتند ما هیچ چیزی اضافه آنها می. دادند، برای من خیلی امیدوارکننده بود آنها می

  .ترین مشکلی نداشتم صحبت کردم و کوچک یک ساعت و نیم. اینقدر با شماها خوب هستم که االن اصالً احساس مریضی ندارم
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 متفرقه
 آیانا - ۵۰۴۰مهر  ۵۰: تاریخ

 تجارت می کنندکه با کارت بازرگانی مردگان ،   ماجرای تاجرانی

پورشه با کارت  دستگاه  322بعد از خبر واردات . اند هاست که دردسرساز شده های بازرگانی مدت کارت |شهروند -سهیال روزبان

در یکی از موارد،  :نیا وزیر اقتصاد از ورود کاال با کارت بازرگانی مردگان خبر داد و گفت بازرگانی یک پیرزن روستایی، علی طیب

های بازرگانی دردسرساز درواقع  کارت. سال پیش از دنیا رفته است 6رگانی فردی مورد سوءاستفاده قرار گرفته بود که کارت باز

آن هم درشرایطی که بنا به اعالم سازمان امور مالیاتی، رقم فرار مالیاتی در ایران چیزی . ترفندی برای دورزدن مالیات هستند

میلیارد تومان فرار مالیاتی، رقم باالی قاچاق کاال که عددی نزدیک به تمام  هزار 32عالوه بر  .حدود نیمی از درآمد فعلی نفت است

با این وجود بارها زمزمه حذف . اند دهد که سودجویان چه درآمد کالن مالیاتی را از کشور سلب کرده درآمد نفتی است، نشان می

زاده وزیر صنعت،  باره اظهارنظر کرده، محمدرضا نعمت تاکنون دراین ترین مقامی که مهم. های بازرگانی به گوش رسیده است کارت

های بازرگانی اما،  حذف کارت. ها درمیان گذاشت ماه پیش این موضوع را با رسانه6معدن و تجارت است که کمتر از حدود 

که صدور  رگانی با تأکید بر اینآقا میری رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق باز رضی حاجی. هایی نیز به دنبال داشته است مخالفت

تواند فساد و رانت در ایران را از  حذف کارت بازرگانی نمی: گوید می« شهروند»کارت بازرگانی توسط ارگان دولت فسادآور است، به 

زرگانی توانند کارت با کنند و نمی های طوالنی دوندگی می بین ببرد، زیرا مسأله اساسی این است که چگونه تاجران واقعی مدت

های دیگر دورزدن قوانین و رانت و فساد دراقتصاد کشور  شود؟ او به راه بگیرند اما برای یک پیرزن روستایی کارت بازرگانی صادر می

عنوان صادرکننده  های صادراتی، خود را به یکی از متخلفان اقتصادی تالش داشت با خریدن امتیاز شرکت: گوید کند و می اشاره می

نک معرفی کند و تسهیالت کالن بگیرد و درمقاطعی تالش کرد با عضویت در اتحادیه صادرکنندگان فرش کارت نمونه به با

 .بازرگانی بگیرد و مورد سوءاستفاده قرار دهد

 هزار تومانی کارت بازرگانی 222اجاره  

ها را با  گران این کارت الن و واسطهدال .خریدوفروش کارت بازرگانی این روزها به یک پدیده رایج اقتصاد ایران تبدیل شده است

گلپایگانی رئیس کمیسیون صنایع اتاق  به گفته ابوالفضل روغنی. دهند های ناچیز خریداری کرده و مورد سوءاستفاده قرار می هزینه

هزار میلیاردی   ندشوند و با آن واردات چ هزارتومان اجاره داده می 222های بازرگانی دربرخی موارد حتی با  بازرگانی ایران کارت

 .که واردکنندگان رد و نشانی از خود به جای بگذارند و مالیاتی را بپردازند آن شود، بی انجام می

توانند مورد سوءاستفاده قرار گیرند، وارد عمل  سودجویان با شناسایی جامعه هدف و افرادی که می: دهد توضیح می« شهروند»او به 

بار مصرف بشوند و شاید هم بارها و بارها مورد استفاده  هایی که شاید یک کارت. گیرند نی میشده و به نام آنها کارت بازرگا

خواهند درفضای خاکستری اقتصاد ایران تجارت کنند و  سودجویانی که می. سودجویان و دالالن قرار گرفته و خریدوفروش شوند

 .مالیاتش را هم نپردازند

: دهد گونه توضیح می ران در رابطه با چگونگی سوءاستفاده از کارت بازرگانی دیگران اینرئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ای

که اطالع چندانی از قوانین ندارند، آنها را به گرفتن کارت   تعدادی افراد سودجو و متخلف، با فریب و اغفال افراد نیازمند و ساده

این افراد در مدتی که . کنند خرند یا اجاره می لغی ناچیز از دارندگان میکنند و بعد کارت صادره را درقبال مبا بازرگانی تشویق می

االختیار از دارنده کارت،  سال است، با سوءاستفاده از این کارت، یعنی با گرفتن وکالت کاری تام کارت اعتبار دارد که حداقل یک

 .افتد رت بازرگانی در مورد صادرات بسیار کمتر اتفاق میالبته مسأله سوءاستفاده از کا. کنند مبادرت به صادرات و واردات کاال می
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 اما و اگرهای حذف کارت بازرگانی

های گذشته درحالی سودهای میلیاردی برای سودجویان به همراه داشته که  ای درطول سال های بازرگانی اجاره استفاده از کارت

زاده وزیر  محمدرضا نعمت .کنند مقابله با این سوداگری عنوان میبرخی از دولتمردان و البته فعاالن اقتصادی حذف آن را راهکار 

بار فروردین امسال مسأله حذف کارت مطرح کرد و محسن  صنعت، معدن و تجارت یکی از مدافعان اصلی این ایده، نخستین

عت برای حذف کارت حمایت پور رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران و مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران نیز از ایده وزیر صن جالل

ها شکل گیرد، یعنی هرفردی که  پور معتقد است؛ اگر مانند ترکیه و کشورهای اروپایی، عضویت فراگیر در اتاق جالل. اند کرده

های مربوطه را ساماندهی کنند،  ها نیز موظف باشند تشکل ها عضو باشد و اتاق خواهد کار بازرگانی درکشور انجام دهد، در اتاق می

حذف کارت بازرگانی وجود دارد » :گوید باره می رئیس اتاق تهران نیز دراین. نیازی به صدور کارت بازرگانی ازسوی وزارتخانه نیست

 .کنند، وجود داشته باشد اما نظر اتاق این است که یک عضویت فراگیر در ابتدا برای همه کسانی که به شکل حقوقی فعالیت می

کل گمرک ایران و رئیس سازمان توسعه تجارت و اینجانب تشکیل شده که شرایط   کل از رئیسای متش دراین راستا کمیته

اگرچه رئیس سابق اتاق ایران و رئیس اتاق تهران « .صدورکارت بازرگانی تجدیدنظر شده و مقدمات صدور کارت تسهیل شود

به باور آنها باید ریشه اصلی فساد . مخالفانی هم داردباره این مجوز  کنند اما حذف یک محتاطانه از حذف کارت بازرگانی دفاع می

 .تواند مشکالت اقتصاد کشور را حل کند درکشور را از بین برد؛ چراکه حذف کارت بازرگانی به خودی خود نمی

 رود با حذف کارت بازرگانی فساد از بین نمی

که  نوعی مخالف حذف کارت بازرگانی است، درحالی آقا میری رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی که به  سیدرضی حاجی

رسد،  ترین طرحی که به ذهنمان می با راحت: گوید می« شهروند»معتقد است؛ حذف کارت بازرگانی دردی را دوا نخواهد کرد، به 

 .توان با فساد در ایران مقابله کرد نمی

های  استفاده حل مبارزه با سوء های بازرگانی را راه ف کارتدرحالی برخی از دولتمردان و حتی فعاالن اقتصادی حذ: گوید او می

دهد که این اظهارات  اینها نشان می. گویند کنند که از هیچ راه کار پیشنهادی سخن نمی های پیش عنوان می گرفته در ماه شکل

 .درحد حرف است و هیچ تحقق و بررسی علمی پشت آن قرار ندارد

: که اخذ کارت بازرگانی یکی از مراحل بروکراتیک تجارت درکشور است، افزود زرگانی با بیان اینرئیس کنفدراسیون صادرات اتاق با

شود که تجار واقعی قادر به دریافت کارت بازرگانی  وپاگیر در برخی موارد موجب می دلیل و قوانین دست های بی گیری سخت

ساله در روستای شمال یا فردی متوفی 32ازرگانی فالن پیرزن شنویم که با کارت ب بینیم و می این درحالی است که می. نباشند

چه چیزی جز فساد و رانت چنین امکانی را برای سودجویان فراهم آورده است؟ . چندین دستگاه پورشه وارد کشور شده است

عی به دلیل کنند، برخی از تجار واق ساله یا یک کودک کارت بازرگانی دریافت می32درحالی سودجویان برای یک پیرزن 

 .شوند های موجود در این روند قادر به دریافت کارت نمی گیری سخت

 صدور کارت بازرگانی توسط دولت اشتباه است

عنوان یک دستگاه دولتی را مورد انتقاد قرار داد و از ضرورت اصالح روند صدور این  او صدور کارت بازرگانی توسط وزارت صنعت به

. های صنفی مربوطه را داشته باشد ، متقاضی کارت بازرگانی ابتدا باید مجوز عضویت در اتحادیهبه باور میری. مجوز سخن گفت

بعد از آن، درخواست وی در اتاق بازرگانی مورد بررسی قرار . مجوزی که نشان دهد فرد متقاضی یک فعال بخش خصوصی است

ی افراد درصورتی فعالیت داشته باشند که اول در یک تشکل یعن. گرفته و درصورت تأیید نسبت به صدور کارت برای فرد اقدام شود
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شده  دراین شرایط این افراد شناخته. تخصصی عضویت داشته باشند و بعد از طریق تشکل به اتاق معرفی شوند و عضو اتاق باشند

 .شود، نخواهیم بود های بازرگانی می اکنون از کارت هایی که هم استفاده هستند و ما شاهد سوء

الگوهای تجاری  :های دنیا هم مرسوم است، گفت فعال اقتصادی درپاسخ به این سوال که آیا استفاده از کارت بازرگانی درکشور این

توان از تجربیات کشورهای اروپایی که هیچ حد و مرزی را  عنوان مثال، چطور می به. دیگر کشورها قابل تعمیم به اقتصاد ما نیست

 .درکشوری همچون ما که قوانین بسته اقتصادی بر آن حاکم است، استفاده کرد در تجارت خود قایل نیستند،

که اگر قصد حضور در بازارهای  درحالی . به گفته میری، درکشور ما تجارت آزاد نیست و هزاران سد و مرز درمقابل آن قرار دارد

 .ت را با الگوهای استاندارد جهانی تطبیق دهیمجهانی و الحاق به سازمان تجارت جهانی را داریم، باید قوانین حاکم بر تجار

رفسنجانی بعد از اتمام جنگ حذف کارت بازرگانی  هاشمی  جمهوری آقای گفتنی است؛ پیش از این نیز در یک دوره در زمان ریاست

کردند ولی بعد  ارت میدر آن زمان شاهد بودیم که افراد بدون کارت بازرگانی با پرداخت مالیات کاال تج. در تجارت کشور تجربه شد

های دیگری به وجود  توانند مالیات را اخذ کنند و چالش خورد، نمی از مدتی متوجه شدند که در برگ سبزها و جاهایی که متمم می

 .های بازرگانی دوباره احیا شود آمد و همه اینها باعث شد تا کارت

 ماجرای متخلف اقتصادی که صادر کننده نمونه شد

های  در سال: ها درعرصه تجارت کشور پرده برداشت و گفت ون صادرات در ادامه سخنان خود از برخی سودجوییرئیس کنفدراسی

گونه بتوانند رقم صادرات  خریدند تا این ها و صادرکنندگان خرد را با پول اندکی می گذشته شاهد بودیم که برخی افراد امتیاز شرکت

های تخصصی یکی از  کننده نمونه شوند، اما از آنجایی که عضویت در اتحادیه عنوان صادرخود را باال نشان داده و موفق به دریافت 

یکی از متخلفان بزرگ اقتصادی ازجمله . شدند های اصلی این عنوان بود، سودجویان در برخی موارد با مشکل مواجه می شرط

ا واکنش اعضای اتحادیه مواجه شد و موفق به دریافت افرادی بود که به دنبال دریافت کارت اتحادیه صادرکنندگان فرش بود که ب

کننده نمونه کشور  عنوان صادر به گفته او، این فرد قصد داشت تا با گرفتن کارت اتحادیه و آمارهای صوری ازصادرات، به.نشد

 .انتخاب شود تا از این طریق تسهیالت باالی بانکی دریافت کند

بسیاری از تسهیالت : ران وجود فساد در دریافت تسهیالت را مورد اشاره قرار داد و ادامه دادعضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ای

 .عنوان رانت استفاده کرد تواند به شود ولی از آنها می و امکانات ابتدا به ساکن رانت تلقی نمی

انی به منزله پروانه کار هر بازرگان بوده و باره معتقد است؛ کارت بازرگ کننده پرآوازه کشور نیز در این اسداهلل عسگراوالدی صادر

توان میان تجار و افراد سوداگر  از دیدگاه این بازرگان، با حذف کارت، دیگر نمی. حذف آن تأثیر مطلوبی بر اقتصاد کشور ندارد

 .تفاوتی قایل شد و وجود آن سبب نظم امور تجاری و به نفع اقتصاد است

/news/fa/ir.iana.www://http30910D/%9%00%D0% 
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 مصاحبه ، سخنرانی، بازدیدها
 فارس - ۴۰/۵۰/۵۰ : تاریخ

جای خالی صنایع تبدیلی /کند باغدار میلیاردری که با باربری امرار معاش می/ پای درددل باغداران شهریار

 کشاورزی 

گویند با این همه مشکالت بگیر و ببند وزارت جهاد، کمبود آب، گرانی کود و سم و نبود مشتری پس از برداشت  کشاورزان می

  .تر است به صرفه  یم، پول را در بانک بگذاریم و سودش را بگیریم مقرونمان را بفروش های میلیاردی محصول اگر باغ

اند و گسترش باغات در  گویند شهریار را برای تنفس پایتخت، ریه تهران نامیده می فاطمه بیات،ـ گروه اقتصادی ـ  خبرگزاری فارس

قرار گرفته است، اما حاال این روزها کارد به استخوان کشاورزان و باغداران این منطقه رسیده  این منطقه در دستور کار دولتمردان

پای توسعه کشاورزی در این منطقه  های پیش هایشان، سنگ حضور یافته و از نداشته خبرگزاری فارستا حدی که جمعی از آنها در 

 .گویند دست و پاگیر اداری میهای  و بوروکراسی

شویم که سخن بازرگانان و دولتمردان در مورد صادرات محصوالت کشاورزی و اصالح زنجیره  هایشان متوجه می در البالی حرف

با آنکه حجتی وزیر جهاد کشاورزی طی دو سه سال اخیر خود را مرد اصالح حوزه .ها و بر روی کاغذ است توزیع، تنها پشت تریبون

ای و افزایش صادرات محصوالت کشاورزی به میان  ورزی دانسته و سخن از افزایش بهره وری در هکتار، توسعه آبیاری قطرهکشا

  .آورده، اما ظاهراً وظیفه جهاد کشاورزی تنها در تخریب، ساخت و ساز باغات و دادن مجوز به کشاورزان خالصه شده است

زردآلو، گالبی و انواع آلو  ریار باغات انواع مختلف میوه دارد و از جمله گوجه سبز،سال است که در منطقه شه 02محمدرضا رهگذر 

های جانبی تولید محصول پول  مان برای هزینه ماه از سال از جیب 9مشکل ما یکی دو تا نیست، باید : گوید او می .کند تولید می

  .مان پیدا کردن مشتری است موقع هم دغدغه بپردازیم، تا شاید در سه ماه تابستان محصول را برداشت کنیم و آن

ورود به بازار : افزاید داند و می یافتنی می کار، بازار صادراتی برای محصوالتش را امری محال و غیرقابل دست این کشاورز کهنه

 .صادراتی ادبیات خاص خود را دارد و من تنها مهارتم در تولید و پرورش محصول مناسب است

دهد، دغدغه دیگر این کشاورز است که  ود شیمیایی و سمومی که وزارت جهاد در اختیار کشاورزان قرار میکیفیت بودن ک بی

دهند که باید با نمکدان روی محصوالت بپاشیم، در حالی که به دلیل پایین بودن  بابت هر هکتار به ما یک عدد سم می: گوید می

  .کیسه کود شیمیایی الزم است 12برای هر هکتار حداقل کیفیت سموم باید چند مرتبه از سم استفاده کرده و 

دهد که تنها  های مختلف از جمله بانک کشاورزی نیز این گونه توضیح می وی در مورد اخذ تسهیالت از تعاون روستایی یا بانک

میلیون تومان هزینه  22 میلیون تومان وام بگیریم که فقط برای هر هکتار 2توانیم از تعاونی روستایی تا سقف  گاهی اوقات می

  .سم، برق، آب و کارگر برای اصالح زمین است  خرید کود،

میلیارد تومان ارزش باغی است که در آن فعالیت  3رضا رهگذر یکی دیگر از باغداران منطقه شهریار است که بنا بر گفته خودش، 

ها عایدی او بوده است، تا حدی که مجبور  خوردن  دل م خونرغم تما میلیون تومان علی 12ها، تنها  کند، اما در بسیاری از سال می

  .است، بعدازظهرها با وانتی که دارد، بار جابجا کند تا شاید بتواند هزینه زندگی خود را تأمین نماید

و باغات  آورند که مزارع از یک طرف فشار می. کشد گیرد، هیچ، پایمان را هم می جهاد کشاورزی دستمان را که نمی: گوید او می

. دهند ای نوین برای کاهش مصرف آب تجهیز کنید و از آن طرف، هیچ تسهیالتی به ما برای این کار نمی خود را به آبیاری قطره

های مجاز  آبه نیست، بلکه چاه آبه از سد کرج عنوان شده، اما نه تنها خبری از این حق های کشاورزی ما، حق بدتر آنکه در سند زمین

  .های زیرزمینی خشک شده است ایین آمدن سطح آب سفرهما به دلیل پ

http://www.farsnews.com/
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میلیون تومان  02اند که زمینت را بفروش، در بانک بگذار و ماهانه  بارها اطرافیان و همسرم به من فشار آورده: گوید این کشاورز می

های سرسبز  ستم و دلم برای باغسودش را بگیر، اما چه کنم که جد اندر جد کار ما کشاورزی و باغداری بوده و عاشق این کار ه

 02برای : افزاید تنگ کرده و می کند که عرصه را بر کشاورز  وی کمبود آب را یکی دیگر از مسائلی عنوان می .سوزد شهریار می

ایم، جواب  هایی که کرده رغم الیروبی و هزینه هکتار باغ یک حلقه چاه مجاز داریم که آن هم چند ماه است خشک شده و علی

هزار تومان برای  002روز  12ایم، در نتیجه سه ماه زمان الزم است تا مجوز حفر چاه جدید را بگیریم و در این سه ماه، هر  گرفتهن

ها از جمله سد کرج یکی دیگر از نکاتی است که کشاورزان منطقه کرج به  های رودخانه استفاده از هرزآب .ایم خرید آب هزینه کرده

های معدنی شهریار هدایت  گویند، تنها اگر سرریز سد کرج را به جای آنکه به دریاچه شور قم برود، به چاله آن گالیه دارند و می

شود که تقویت سفره های زیرزمینی شهریار را در پی دارد، اما متأسفانه وقتی موضوع  میلیون مترمکعب آب ذخیره می 222کنیم، 

بر است و تا آن موقع آب فصلی  نگاری کنید که امری زمان گویند نامه گذاریم، می را با مسئوالن جهاد کشاورزی منطقه در میان می

نداشتن بازار فروش هنگام برداشت محصول از بزرگترین مشکالت این کشاورزان است، تا جایی که خود را  .ایم را از دست داده

  .اید تبدیل به خوراک حیوانات کننددانند که اگر نباشند، محصولشان را ب های بازار می مدیون دالل ها و واسطه

آوریم و موقع فروش در میدان بار،  با هزار زحمت محصول را به عمل می :گوید سرخانلی یکی دیگر از کشاورزان منطقه شهریار می

 دهد، به عنوان مثال زردآلو را کیلویی های دستمزد کارگر که محصول را از درخت چیده نمی قیمت محصول حتی کفاف هزینه

 .تومان برایمان تمام شده است 122بندی آن در هر کیلو  تومان فروختیم، در صورتی که هزینه چیدن و بسته 1022

هزار هکتار باغ وجود دارد یک کارخانه فرآوری یا سورتینگ  12ای که  از همه بدتر اینکه باید پرسید چرا در منطقه: وی گفت

 رفت محصوالت را بگیرد؟محصوالت باغی نداریم، تا جلوی دورریز و هدر

ها  های جانبی ترجیح دادیم، تا میوه را از درخت نچینیم و میوه به دلیل باال بودن هزینه 92کند که سال  وی به این نکته اشاره می

زندگی نیز به دلیل سرمازدگی محصولی نداشتیم، اما یکی از مسئوالن نیامد از ما بپرسد که چگونه  93تا  91به هدر رفت و سال 

  .گذرانید و هیچ حمایتی از ما صورت نگرفت خود را می

میلیون تومان عایدی یک سال بوده، در حالی که ارزش  02هکتار باغی که دراختیار دارد، تنها  22این باغدار با اذعان به اینکه از 

های خود را در  برد که زمین سمت میاهمیتی مسئوالن، مردم منطقه شهریار را به این  کم بی میلیارد تومان است و کم 02باغ 

هکتار باغ لنگ  22هزار متری خرد کرده، فروخته و معیشت خود را با آن سپری کنند، چرا که در فصل پاییز با داشتتن  قطعات یک

ش قیمت میوه بار و کاه بار تهران در مورد وجود دالالن در میدان تره کامران یورتچی یکی از فعاالن میدان تره .پول توجیبی هستیم

دهند، به عنوان مثال؛  متأسفانه زنجیره مناسبی از تولید تا توزیع نداریم و برخی افراد این کار را به صورت سنتی انجام می: گوید می

فروشان برسد، تا فاسد یا خراب نشود که این کار تنها توسط افرادی که  هزار جعبه زردآلود باید طی یک روز از باغ به دست خرده 2

هیچ : های گذشته و زمانی که واردات میوه آزاد بود، گفت وی با انتقاد از عملکرد دولت طی سال .آید بکه توزیع دارند، برمیش

شود، در حالی که نمونه آن در کشور  حمایتی از کشاورز در اینکه چه چیزی بکارد و چگونه آن را وارد بازار کند یا صادر کند، نمی

دالر تشویقی در نظر گرفته یعنی برای هر  622رد و دولت این کشور برای صادرات میوه به ازای هر تن همسایه ما ترکیه وجود دا

  .ورد آ دالر و کشاورز ترک عالوه بر عایدی محصولش، درآمدی هم از محل صادرات به دست می 2022کانتینر 

کنیم، چرا که امسال قانون صادرات سیب در  نمی مان را درست اجرا های ابالغی گوید که ما حتی سیاست یورتچی این را هم می

ازای واردات موز گذاشته شد که فقط در حد صوری و کاغذ بود و ما تنها براساس فاکتور جعلی اعالم کردیم که سیب صادر 

درصد به  0موز از اند که جلوی این کار گرفته شد و عایدی آن تنها افزایش حقوق گمرکی واردات  ایم و کار را به جایی رسانده نموده
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تومان حقوق گمرکی پرداخت  022بار پایتخت، اکنون به ازای هر کیلو موز  به گفته این فعال بازار مرکزی تره .درصد شد 26

  .کننده باید از جیبش بپردازد شود که مصرف می

، الگوی کشت مناسب و به گزارش خبرنگار فارس، یکی از مشکالت عمده در بخش کشاورزی، نبود زنجیره تولید تا توزیع

های  های کنسرسیوم صادراتی برای صادرات محصوالتم ازاد کشاورزی به کشورهای خارجی است که متأسفانه در سال شرکت

گذشته تنها در حد حرف باقی مانده و در عمل کاری برای آن نشده تا حدی که اکنون بازار صادراتی خوب روسیه را دو دستی 

  .ایم ها کرده تقدیم ترک

=nn?php.newstext/com.farsnews.www://http13902323222000 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فارس - ۴۰/۵۰/۵۹ : تاریخ

 شود  نهاد ایجاد نمی های مردم امنیت اکولوژیک بدون حضور سازمان

  .توان امنیت اکولوژیک را در کشور ایجاد کرد نهاد نمی های مردم بدون حضور سازمان: معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت

نهاد منابع  های مردم ر امروز در پنجمین نشست فصلی شبکه سازماناز نیشابور، خداکرم جاللی ظه خبرگزاری فارسبه گزارش 

بانان جان خود را در راه حفاظت از  محیط: زیست کشور که در اردوگاه شهید رجایی نیشابور برگزار شد، اظهار کرد طبیعی و محیط

 .ها حمایت شود اند و باید از آن زیست گذاشته محیط

های کشور بسیار شدید است و در کنار این موارد  ک زمین قرار گرفته است و آسیب به جنگلایران در کمربند خش: وی ادامه داد

 .کند ای خطرناک ما را تهدید می عنوان پدیده گرم شدن زمین به

یافته ولی در ایران یک و نیم   دمای زمین در جهان یک درجه افزایش: رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور تصریح کرد

درصدی نیاز گیاه به آب خواهد شد که  13یافته است، در کنار این باید بدانیم یک درجه افزایش دما باعث افزایش   ه افزایشدرج

، میزان 92در سال : جاللی با اشاره به برخورد با متجاوزان به منابع طبیعی کشور تأکید کرد.نشان از وضعیت بحرانی امروز ما دارد

 20و سال گذشته به ترتیب به میزان  93های  رسید که این میزان در سال هزار هکتار می 32موضوع به ها در این  تشکیل پرونده

توان امنیت  نهاد نمی های مردم بدون حضور سازمان: وی خاطرنشان کرد.یافته است  و نیم هزار هکتار کاهش 0هزار هکتار و 

گونه جذب نیرو  ساله هیچ در دو دوره پنج: به مشکالت این بخش گفت معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره.اکولوژیک را ایجاد کرد

هزار هکتار یک نفر است ولی این میزان  12زیست به ازای هر  ایم و این در حالی است که میزان استاندارد حفاظت از محیط نداشته

که  همین: وضوعات را مهم دانست و تصریح کردجاللی حضور همه افراد در این م.رسد هزار هکتار به ازای هر نفر می 60در ایران به 

 .مقایسه نیست  چیز قابل شود و این سرمایه اجتماعی است که با هیچ افراد بدانند تخلفات را گزارش دهند باعث پیشگیری می

های  از سازمانها در آینده  نقش سمن: شود، تأکید کرد زیست باعث فقر و بیماری می وی در پایان با اشاره به اینکه تخریب محیط

باید خودمان را با طبیعت وفق : در ادامه مدیرکل جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی اظهار داشت.دولتی بیشتر خواهد شد

ایم در برخی موارد  ایم و باعث شده طرفه فقط از طبیعت برداشت کرده سال گذشته با یک شدت بسیار زیاد و یک 02دهیم، ما طی 

صورت  ها را به هر جا کمبود داشتیم از طبیعت استفاده کردیم، چاه: مجتبی مزروعی ادامه داد.ویمامروز دچار ناامیدی ش

ها در حال نابودی است و این  غیراستاندارد حفر کردیم و امروز شاهد هستیم که ادامه حیات بشریت دچار تهدید شده است، جنگل

 .است  مشکل یعنی تغییر اقلیم مشکلی بسیار مهم و خطرناک

متأسفانه شاهد حضور برخی بدون اطالعات در : وی با اشاره به استفاده غیر استاندارد از سموم در مصارف کشاورزی خاطرنشان کرد

 .این حوزه هستیم که آسیب فراوان وارد کرده است
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فارس - ۴۰/۵۰/۵۹ : تاریخ

 های آبی کشور ممنوعه هستند  نیمی از دشت/ سال اهمال است 51موجود منابع آب کشور حاصل وضع 

سال اهمال  02کید بر اینکه وضع موجود منابع آب کشور حاصل رئیس مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران با تا

جبران وضع موجود منابع آبی نیازمند همکاری تمام : است و نباید انتظار داشت کمبودها ظرف زمان کوتاه جبران شود، گفت

المللی آب و آبفا در  شریعتمدار در حاشیه دوازدهمین نمایشگاه بین، محمدحسین خبرگزاری فارسبه گزارش  .ها است سازمان

: گفت "گذاری در بخش آب و آبفا چگونگی تعامل دولت و مجلس با بخش خصوصی با رویکرد رفع موانع سرمایه"نشست تخصصی 

مند همکاری تمام توان ظرف مدت کوتاه جبران کرد، پس جبران منابع آبی نیاز سال اهمال در بخش آب کشور را نمی 02

 .ها است و همه همت و غیرت ما باید در خدمت مجریان طرح باشد ها و دستگاه سازمان

های عبور از وضع موجود، بها دادن به بخش خصوصی و حضور فعال آن در این عرصه است و  یکی از راه: شریعتمدار خاطرنشان کرد

 .ایف خود عمل کنندنفعان به وظ بخش خصوصی، دولت، نهادهای مالی و دیگر ذی

ها نیز در حال  دشت ممنوعه هستند و بقیه دشت 351دشت وجود دارد که حدود  511در کل کشور  :وی ادامه داد

 .گذراندن چنین مسیری هستند

وری آب دو طرح بسیار برجسته در حوزه آب  شریعتمدار با بیان اینکه طرح تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی و طرح افزایش بهره

 .ها، عبور از وضع موجود است تر از طرح تعادل بخشی نیست که نتیجه این طرح وری آب کم اهمیت طرح بهره: ور است، گفتکش
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 سخنرانی، بازدیدها مصاحبه،

 آیانا - ۵۰۴۰شهریور  ۵۵: تاریخ

 پروژه کشاورزی در هفته دولت 1935برداری از  بهره

های  پروژه در زمینه 036امسال همزمان با هفته دولت، دوهزار و : دبیر ستاد بزرگداشت هفته دولت وزارت جهاد کشاورزی گفت

 .رسد برداری می مختلف کشاورزی به بهره

پروژه در  935امسال همزمان با هفته دولت، دوهزار و : بزرگداشت هفته دولت وزارت جهاد کشاورزی گفتدبیر ستاد 

 .رسد برداری می های مختلف کشاورزی به بهره زمینه

با های بخش کشاورزی  نژاد با بیان اینکه پروژه رسانی وزارت جهاد کشاورزی، شاهرخ رمضان به گزارش ایانا به نقل از پایگاه اطالع

های آب و خاک و زیربنایی، دام و  ها در زیربخش این پروژه: میلیارد تومان به اجرا درآمده است، افزود 033هزار و  اعتباری حدود یک

های روستایی و عشایری با  های باغبانی و زراعی، تعاونی طیور و آبزیان، صنایع تکمیلی و تبدیلی کشاورزی، منابع طبیعی، حوزه

 .رسد برداری می د وزارت جهاد کشاورزی و مسئوالن استانی و شهرستانی طی هفته دولت به بهرهحضور مدیران ارش

خانوار از مزایای  032هزار و  03شود و  فرصت شغلی مستقیم ایجاد می 691هزار و  02ها،  با افتتاح این پروژه: وی خاطرنشان کرد

 .مند خواهند شد ها بهره این پروژه

های آب  های افتتاحی هفته دولت را در حوزه رسانی وزارت جهاد کشاورزی بیشترین تعداد پروژه ی و اطالعرئیس مرکز روابط عموم

پروژه  106پروژه و صنایع کشاورزی با تعداد  136پروژه و باغبانی و زراعی با  302پروژه، تولیدات دامی با  026هزار و  و خاک با یک

 212های سیستان و بلوچستان با  های بخش کشاورزی در هفته دولت در استان پروژه بیشترین: نژاد ادامه داد رمضان.اعالم کرد

پروژه و استان  129پروژه، کردستان با  100پروژه، خراسان رضوی با  100پروژه، آذربایجان غربی با  193پروژه، خراسان جنوبی با 

 .رسد بردای می پروژه، به بهره 113مازندران با 

ها برای اجرای  گذاری با توجه به اهمیت منابع آب و خاک در پایداری تولیدات کشاورزی، بیشترین سرمایه: ردوی در پایان تصریح ک

های آبیاری و زهکشی و تجهیز و نوسازی  های نوین آبیاری، شبکه برداری بهینه از این منایع پایه با توسعه سامانه های بهره پروژه

 ./شود برداری می پروژه آب و خاک در کشور افتتاح و بهره 022هزار و  دولت بیش از یکانجام گرفته است و در هفته ... اراضی و
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا - ۵۰۴۰مهر  ۵۹: تاریخ

 شود شرق و جنوب کشور، سرزمین ارواح می: عیسی کالنتری

سال دیگر شرق و  20اگر وضعیت فعلی مصرف آب در بخش کشاورزی ادامه داشته باشد در کمتر از : گوید عیسی کالنتری می

زیست هشدار  مشاور معاون اول رئیس جمهور در امور آب، کشاورزی و محیط .جنوب کشور کامالً خالی از سکنه خواهد شد

 .کند دهد که برنامه ششم توسعه به هیچ عنوان از این فاجعه ملی پیشگیری نمی می

وی . عیسی کالنتری مشاور معاون اول رئیس جمهور در امور آب، کشاورزی و محیط زیست و دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه است

. دریافت کرد 1362ز دانشگاه ایالتی آیوا آمریکا در سال دکتری خود را در رشته فیزیولوژی و بیوشیمی محصوالت کشاورزی ا

داند و معتقد است این نسل  ترین ساکنین چند هزار ساله این سرزمین می ساله خانه کشاورز، نسل کنونی را خودخواه 60دبیرکل 

ششم توسعه دارد و  وی دل پری از برنامه. گذارد کمر به خشک کردن کامل ایران بسته و چیزی برای آیندگان به جای نمی

کالنتری بحران آب کشور را از جنگ هشت ساله ایران و . بخشد گوید این برنامه، تنها خشک شدن منابع آبی کشور را شدت می می

 .داند تر می عراق هم تهدیدکننده

یگر، باید سال د 31پیش از این در جایی گفته بودید اگر فکری به حال حفظ ذخایر تجدید پذیر آب نشود در کمتر از 

 میلیون از کجا آمده است؟ 51این عدد . میلیون ایرانی از کشور مهاجرت کنند 51

 .جمعیت شرق زاگرس و جنوب البرز تا مرزهای جنوبی و شرقی که همه باید کوچ کنند

 هایی از این قضیه ایمن هستند؟ چه استان

 .های غرب زاگرس دو استان شمالی کشور و استان

 توانند به شمال کشور مهاجرت کنند؟ میلیون نفری نمی 51بخشی از این جمعیت 

بخشهای عمده مناطق شمالی کوهستانی و وسعت دشت هایش . شمال کشور اشباع شده و ظرفیت جذب جمعیت بیشتر را ندارد

 .اندک است که آن هم پر شده است

 سال آینده است؟ 31این پیش بینی تان برای 

 .سال آینده به آن وضعیت خواهیم رسید 20االن حداکثر ظرف . سال 32سال پیش گفته بودم  0. بله

 از زمانی که آقای چیت چیان به عنوان وزیر نیرو منسوب شده تا چه حد جلوی اتالف منابع آب گرفته شده است؟

هیچ وزیری به  .به بعد با همه وزرای نیرویی که آمده اند آشنا بوده ام 62من از سال . کند آقای چیت چیان دارد تالشش را می

رسد؛ حتی  کند ولی به تنهایی زورش نمی ایشان دارد تالشش را می. اندازه چیت چیان مسائل و مشکالت آب را درک نکرده است

اگر همه جامعه از مقامات باال گرفته تا مردم، وارد مسئله آب نشوند کاری از چیت چیان یا حتی . رسد زور مجموعه دولت هم نمی

 .ه نیستتمامی دولت ساخت

گفته بود کشورهای آسیایی با بحران کمبود آب مواجه نیستند بلکه با بحران  1193اما بانک توسعه آسیاسی در سال 

 !مدیریت آب رو به رو هستند؟

ضعف مدیریت سر جای خود، ولی ما در مناطق عظیمی از کشور کمبود آب . ما هم بحران مدیریت آب داریم هم بحران کمبود آب

. های آب زیرزمینی را هم تخلیه کرده ایم و چیزی نمانده که ما روی آن قسم بخوریم یا دعوا کنیم تقریبا همه سفره. مشدید داری
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اما هنوز مسئوالن نظام قائل به این نیستند که در این کشور به خصوص از جنوب . مصرف اصلی آبمان هم در بخش کشاورزی است

متر مکعب است  022سرانه باقیمانده آب این نواحی کمتر از . وبی بحران آب داریمالبرز و شرق زاگرس تا مرزهای شرقی و جن

مسئوالن نظام . شود متر مکعب کمتر شد، بحران آغاز می 1222یعنی ما درون بحرانیم نه در مرز بحران؛ چرا که وقتی سرانه آب از 

ور کامل باور نکرده اند که کشور وارد بحران آبی شده آنها هنوز به ط. کنند این حرفها، بی اساس و غیرعلمی است هنوز فکر می

درست است در این برنامه ذکر شده . است لذا در برنامه ششم توسعه هم که در مجلس مطرح است همان فشارهای سابق ادامه دارد

 92دید پذیر کشور دهد، چرا که آب تج میلیارد متر مکعب تا پایان برنامه کم شود ولی این مقدار جواب نمی 12که مصرف آب 

های  های بین المللی توسعه و سازمان ملل صریحا تاکید کرده اند که حد نهایی برداشت از آب همه ارگان. میلیارد متر مکعب است

میلیارد آن را  36توانیم  میلیارد متر مکعب آب تجدید پذیر کشور در سال فقط می 92یعنی ما از این . درصد است 02تجدیدپذیر 

شود یعنی  میلیارد متر مکعب از آب برداشت می 93در حالی که طبق آمار وزارت نیرو، ساالنه . سالیانه برداشت کنیمبه صورت 

در نقاط کم بارانی مانند استان . میلیارد متر مکعب به طور مساوی در کشور تقسیم نشده است 93ضمن اینکه این . درصد 120

های آب  کنیم یعنی سفره درصد برداشت می 122درصد، در فارس باالی  112 درصد، در کرمان باالی 132خراسان بیشتر از 

 .آسا داشته باشیم های سیل زیرزمینی این مناطق تقریبا از دست رفته و غیرقابل بازگشت است حتی اگر در این مناطق باران

 شود های آب زیرزمینی پر نمی سیل هم بیاید سفره

 چرا؟

از این رو اگر بارندگی . رود کنند و محل ذخیره آب از بین می شوند، طبقات خاک نشست می میهای زیرزمینی خشک  وقتی سفره

 .تواند به داخل خاک نفوذ کند شود و نمی برابر قبل هم شود باز آب روی سطح زمین جاری می 12

به . دلیل محکمی برای این ادعاستشوربختانه هنوز مسئوالن کشور بحران آب را باور نکرده اند و برنامه ششمی که ارائه شده است 

میلیارد مترمکعب آب تا  12طور مثال اگر ارگانی مثل وزارت جهاد کشاورزی این شرایط بحرانی را پذیرفته بود، به جای کاهش 

 .کرد میلیارد مصرف آب را کم می 32پایان برنامه ششم، حداقل 

شد دلیل آن چیست؟ در مورد دریاچه ارومیه گفته بودید کنید واقعیت داشته با ها که اشاره می اگر این مالحظه کاری

 کشاورزان صرف نظر کرد؟ "حق آب"به خاطر فشار چند نماینده محلی، دولت از طرح خرید 

یکی از مقصرین اصلی در این زمینه هم متخصصین کشور . به نظر من دلیل اصلی این رویکرد مسوولین، باورنکردن بحران آب است

دانند  های علمی که خطرات پیش روی کشور را می کارشناسان آب، زمین شناسی و انجمن. را توجیه نکرده اند هستند که مسئوالن

آنها از طریق آینده پژوهی به خوبی از بالی هولناکی که به زودی و صرفا به خاطر کم آبی، بر سر . کنند ولی از گفتن آن ابا می

نفر در  0تا  0گذرند؛ چرا کمبود آب را فقط باید از زبان  یا بی تفاوتی از کنار آن میآید با خبرند ولی با سیاسی کاری  کشورشان می

دانم، شاید این افراد برای زندگی خود و خانواده  واقعا نمی! یعنی صدها متخصص دیگر از این وضعیت آگاه نیستند؟! ایران بشنویم؟

از سویی، حاکمیت هم نگران است اگر آب کشاورزان را ! گرفته اند شان، جایی غیر از ایران را پیش بینی کرده اند که روزه سکوت

 آید؟ کم کند چه پیش می

 کنید؟ میلیونی را چگونه ارزیابی می 51تبعات اجتماعی و سیاسی این مهاجرت 

! خی است؟میلیون مهاجر شو 02از سویی مگر . در این حد که شاید چیزی به نام ایران دیگر وجود نداشته باشد. بسیار وحشتناک

میلیون نفر، دیگر سنگ روی سنگ بند  02حاال این جمعیت بشود . میلیون آواره سوری ترکیه و تمام اروپا را به هم ریخته است 0

 .شود نمی
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 خودکفایی گندم در مزرعه سعودالفیصل

ه اگر این اینک. ها درباره تشدید بحران آب در مناطق مرزی کشور از سوی برخی متخصصین مطرح شده است نگرانی

های تکفیری  افتد؟ آیا این نواحی تبدیل به حیاط خلوت جریان مناطق خالی از سکنه شود از نظر امنیتی چه اتفاقی می

 مانند داعش و القاعده نخواهد شد؟

ش کنند بخ برای همین فکر می. مسئوالن نظام برداشت اشتباهی دارند و آن اینکه حتما باید کشور را با کشاورزی آباد کرد

هیچ گونه تغییری هم در ( 3مسائل ژئوپولیتیک را حفظ کند ( 2غذای همه مردم ایران را تولید کند ( 1کشاورزی مکلف است 

توان مناطق مرزی را با توسعه تجارت، خدمات و صنایع  در حالی که می! یعنی جمع نقیضین. منابع آبی کشور به وجود نیاورد

که وزیر  32یادم هست در دهه . شاورزی، بلکه برای حفظ محیط زیست این مناطق بهره بردتوسعه داد و از آب آنها نه در راه ک

زدند که عربستان که یک بیابان است در تولید گندم خودکفا شده است ولی ما هنوز گندم  کشاورزی بودم مدام به من توسری می

 .چه قیمتی رخ داده است دادم که باید دید این خودکفایی به ؟ همان موقع پاسخ می!کنیم وارد می

 ها چقدر بود؟ اما بهای تمام شده گندم برای عربستانی

به مزرعه . که ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی به پایان رسیده بود به اتفاق ایشان سفری به عربستان داشتیم 1336سال 

 33این آب را که . کشیدند متری بیرون می 1322مق آنها آب را از ع. سعود الفیصل وزیر خارجه رفتیم تا کار را از نزدیک ببینیم

 02ریختند تا دمایش به  متری به پایین می 32بردند و از ارتفاع  های خنک کننده می درجه سانتیگراد حرارت داشت را به برج

د تنها قیمت انرژی که برای دا ها نشان می محاسبه. کردند ها را آبیاری می بردند و گندم سپس آن را با لوله به مزرعه می. درجه برسد

اگر خودکفایی این بود . دالر بود 132دالر بود؛ آن هم زمانی که قیمت جهانی گندم، تنی  022کردند  تولید هر تن گندم صرف می

 .دادیم وارد کننده باشیم خواستیم و ترجیح می ما آن را نمی

 و عربستان االن دوباره وارد کننده گندم شده است؟

 122ساالنه . ولی باز آنها یک پشتوانه قوی مالی و یک راه دررویی برای خود باقی گذاشته اند. ال آبهایشان را تمام کردندآنها اص. بله

اما ما چه؟ با این . هزار دالر بر هر نفر 0میلیون نفر جمعیت هم بیشتر ندارند، یعنی سرانه  20فروشند و  میلیارد دالر نفت می

باید . خواهیم چکار کنیم؟ ما نباید منابع تجدید پذیرمان را غیرقابل تجدید کنیم درآمد نفتی پایین می میلیونی و با این 02جمعیت 

 .در کشورداری به این مسئله بسیار توجه کنیم

 آیا کشورهای همسایه، امکان سرویس دادن به این مهاجران را دارند؟. رسد سوال دیگری که به ذهن می

 .این کار کافی نیستحتی آب آنها برای . قطعا خیر

 شود شرق و جنوب کشور سرزمین ارواح می

 !گفتید؟ از عوارض این بحران می

های پیاپی نمک، آنجا را غیرقابل زیست  گرد و غبار و توفان. شود کشاورزی تقریبا به طور کامل در این مناطق تعطیل می. بله

در فالت مرکزی ایران بجز زاینده رود، . است نه آبهای جاری کند؛ چرا که حیات این مناطق صرفا به آبهای زیرزمینی بسته می

از سویی شاغلین کشاورزی این مناطق . های ما در غرب، شمال یا جنوب غرب کشور جاری است رودخانه ای نداریم و همه رودخانه

 .یدهایی از جنوب و شرق کشور شاهد مصادیق این وضعیت را هم اکنون در بخش. شوند هم کامال بیکار می

 چطور؟
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اما . کرد و عالوه بر این، کشت دوم هم داشت ساالنه دومیلیون تن گندم تولید می1302استان فارس تا حدود سال . خیلی ساده

عالوه بر این، . تواند گندم تولید کند؛ چرا که آب الزم وجود ندارد االن نه تنها کشت دوم ندارد بلکه ساالنه یک میلیون تن نیز نمی

شوند و  اینها آهسته آهسته به شهر ارواح تبدیل می. اغات و مزارع فارس، کرمان و خراسان در حال خشک شدن هستندبسیاری از ب

االسف برنامه ششم از این روند  مع. اگر به سرعت فکری به حال آنها نشود از همین حاال ممکن است موج مهاجرت شروع شود

 .در استفاده از منابع آبی نیز غیرقابل ادامه دادن استکند، ضمن اینکه روش موجود  خوفناک جلوگیری نمی

 کند؟ برخی هم معتقدند این برنامه، روند کم آبی را تشدید می

سال  0خواهید تا  شود اما می میلیارد متر مکعب آب تجدید پذیر دارید که سال به سال هم مقدار آن کم می 92شما االن . قطعا

 0میلیارد هم تقریبا تا  03.میلیارد مترمکعب شود 03میلیارد کم کنید تا مصرف ما  93عنی میلیارد از مصرف فعلی آن ی 12دیگر 

. شود میلیارد کمتر می 12درصد ذخایر آب تجدید پذیر؛ چرا که با روند فعلی، ذخایر آب تا آن موقع حدود  122شود  سال دیگر می

های  از سویی هیچ تغییری هم در سیاست. توانستیم امیدوار باشیم کردیم می میلیارد متر مکعب کم می 32اگر تا پایان برنامه تا 

 .بینیم کالن کشاورزی نمی

 گویند باید برای کاهش مصرف آب، بر کشت گلخانه ای سرمایه گذاری شود؟ منتقدان می

ار،گوجه فرنگی و فلفل اما در گلخانه غیر از خی. برابر کشت عادی باشد 0شاید بهره وری کشت گلخانه ای از نظر میزان آب مصرفی 

خواهید  توان در گلخانه کاشت؟ برنج و غالت، چغندر قند و درختان میوه را کجا می آید؟ علوفه را می دلمه ای چه چیز به عمل می

 !به عمل آورید؟

 آبی بسیج شود همه ایران باید بر ضدکم

 تواند راهگشا باشد؟ افزایش بهره وری آب در بخش کشاورزی تا چه حد می

ما چاره ای نداریم جز اینکه ابتدا مصرف آب را کم کنیم . شد این کار را کرد ولی االن دیگر فایده ای ندارد سال پیش می 12ید شا

اگر به این فکر باشیم که به موازات افزایش بهره وری و به صورت تدریجی مصرف آب را . و بعد به فکر افزایش بهره وری باشیم

خواهیم به سمت کشت گلخانه ای برویم سیاست بدی نیست و اشکالی هم  برای همین اگر می. کاهش دهیم سخت در اشتباهیم

میلیارد متر مکعب از مصرف آب را با عزمی قاطع کاهش  32ابتدا باید . شود که مصرف آبمان را کم نکنیم ندارد ولی این دلیل نمی

 .دهیم؛ بعد هم روی افزایش بهره وری سرمایه گذاری کنیم

 میلیارد طی چند سال باید کم شود؟ 31این 

 .همین امسال یا سال آینده

 در بخش کشاورزی؟

 .درصد کاهش مصرف آب باید در این بخش باشد 90تا  92بله، 

 یعنی حق آب را از کشاورزان بخریم؟

 .بله

 شود کرد؟ شود چه کار می با این بحرانی که بر اثر بیکاری این کشاورزان ایجاد می. خب

میلیارد متر مکعب توسط چاههای سطحی، نیمه عمیق و عمیق غیرمجاز در کشور آب  3.0ببیند در حال حاضر ساالنه حدود 

های زیرزمینی بیرون کشیده  کمی بیشتر از این حجم هم توسط چاههای مجاز ولی به صورت غیرقانونی از سفره. شود برداشت می
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میلیارد متر  10یعنی ساالنه بیش از . کند لیتر برداشت می 32یتر آب را دارد ل 22یعنی کشاورزی که مجوز برداشت . شود می

توانند با این حجم تخلف  وزارت نیرو و دولت به تنهایی نمی. شود مکعب به صورت غیرقانونی از آبهای زیرزمینی کشور مصرف می

. یج و خود مردم باید با این دزدی آب برخورد کنندقوه قضائیه و بس. برخورد کنند و همه حاکمیت باید در این باره توجیه باشند

. کند جاذبه و مخاطب الزم را ندارد هایی هم که پخش می دهها شبکه سراسری دارد و بسیاری از برنامه. رادیو تلویزیون را نگاه کنید

تجربه نشان ! کند؟ آگاه نمیچرا مردم و مسئوالن را ! دهد؟ هایی درباره آب اختصاص نمی چرا روزی یکی دوساعت به پخش برنامه

. کنند افتند و از سرزمین خود دفاع می کند آگاه شوند جلوتر از حکومت راه می داده مردم اگر از خطراتی که کشورشان را تهدید می

. سال با صدام و حامیانش نجنگیدند؟ صدها هزار شهید و جانباز هم دادند 0مگر به خاطر چند هزار کیلومتر مربع از خاکشان، 

چطور ممکن است چنین مردمی نسبت به خطر کم آبی که کشورشان را در آستانه از هم پاشیدگی قرار داده است بی تفاوت باقی 

عالوه بر این حاصل کوتاهی . این تقصیر حاکمیت، دولت و رسانه هاست. مانده اند؟ علت این است که از عمق فاجعه آگاه نیستند

های زیرزمینی  دانستند با این نوع بهره برداری از آب، چه بالیی سر سفره سال پیش می 22از انجمن ملی آب و امثالهم است که 

 .آید ولی سکوت کردند می

 فشار غیرمنطقی برخی نمایندگان مجلس به وزارت نیرو

بردند هشدارهای الزم را  کنند که چون از این روند مصرف آب سود می ای از متخصصان را متهم می برخی، عده

 دادند؟ نمی

ولی تعدادی از آنها که مشاور پیمانکاران سد سازی و غیره بودند نانشان در بهره برداری بی رویه از . این را از خود اینها باید پرسید

. کردند و عده ای دیگر هم به سرنوشت سرزمینشان بی تفاوت بودند برخی دیگر هم همانطور که گفتم سیاسی کاری می. آب بود

سال . دادند سال قبل می 22در حالیکه این هشدارها را باید . آید وارد بحران شده، آهسته آهسته صدایشان دارد در می البته االن که

ایشان نامه را به سازمان محیط زیست ارجاع . نامه ای به رئیس جمهور وقت نوشتم و گفتم دریاچه ارومیه خشک خواهد شد 02

یک سری مسائل . مجبور شدم نامه ای به مقام معظم رهبری بنویسم 09سال . افتد میدادند اما این سازمان گفت چنین اتفاقی ن

سال پیش خیلی راحت تر بود  12. االن حل بحران آب کشور از جنگ ایران و عراق خیلی سخت تر است. قابل پیش بینی است

 .داریمولی االن حتی اگر همه حاکمیت و مردم هم تالش کنند باز کار بسیار دشواری در پیش 

شود؟ با توجه به اینکه صنعت  اگر آب کشاورزان را بخریم بیکاری گسترده ای بین آنها ایجاد می. سوالم بی پاسخ ماند

 ما هم کشش جذب این افراد را ندارد؟

د که با کر کرد و نباید هم می وقتی جنگ ایران و عراق شروع شد کسی در وهله اول به این فکر نمی. مثال جنگ را برای همین زدم

برای همین درباره . ها چکار باید کرد؟ بلکه ابتدا فکر و ذکر همه، مقابله با پیشروی عراق بود موج بیکاری ناشی از جنگ و بمباران

یعنی باید ابتدا حق آب کشاورزان را بخریم و . گویم هیچ اولویت دیگری را نباید به بحران آب ترجیح دهیم بحران آب با قاطعیت می

میلیارد متر مکعب در سال کاهش دهیم، سپس به آن فکر کنیم که برای این حجم وسیع کشاورزان بیکار  32حداقل مصرف را 

میلیون کشاورزی  0توان گفت ابتدا برای  بنابراین نمی. اگر عکس این راه را برویم شکست حتمی است. چگونه باید شغل ایجاد کرد

سال طول بکشد و تا یک  22تا  12چرا که این روند ممکن است . آنها را بخریمشوند کار درست کنیم بعد حق آب  که بیکار می

شوید که دیگر در این بیابانها  میلیون انسان مواجه می 22میلیون نفر با  0آن وقت شما به جای . دهه دیگر همه آبها خشکیده اند

صریح بگویم حل این مسئله . برای آنها وجود ندارد توانند هیچ شغلی برای امرار معاش پیدا کنند چرا که عمال امکان زیست نمی

های صرفه جویی در مصرف آب را هم همه باید بدهند؛ هم  هزینه. بسیار سخت است ولی اگر حل نشود ما را نابود خواهد کرد
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ف حامی این هر چند همه در حر. حکومت، هم مردم؛ چرا که از سازمان نیمه فشل و بی پول وزارت نیرو کار بیشتری برنمی آید

های مجلس آقای چیت چیان را تحت فشار گذاشته اند که  متاسفانه در این وضعیت، شاهدیم عده ای از نماینده. وزارتخانه هستند

آب تمام شد؛ شما هنوز انتظار دارید ! سازید تا کشاورزی مان را توسعه دهیم؟ آقا چرا سدهای نواحی تحت نمایندگی ما را نمی

توسعه . برای مهار کدام آب؟ غیر از برخی مناطق شمالی کشور دیگر ظرفیت سدسازی وجود ندارد. ما سد بسازدوزارت نیرو برای ش

 .باید به فکر توسعه و ایجاد اشتغال از طریق صنعت و خدمات بود. کشاورزی را باید دیگر در خواب دید

 کنند شهرها نشست می

 ور وجود دارد؟برنامه ای برای توسعه صنعت مناطق شرقی و جنوبی کش

 .دانم من نمی

 اما شما مشاور آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور هستید؟

توان با آب دریا هم تامین کرد و توجیه اقتصادی هم دارد  آب صنعت و شرب را اگر الزم باشد می. کنم وجود داشته باشد فکر نمی

توان  با افزایش بهره وری آب می. هم همین بخش است ولی اصل هدررفت آب در بخش کشاورزی است و جای اصلی صرفه جویی

میلیارد متر مکعب برداشت فعلی، چرخ صنعت را بدون مشکل چرخاند و حتی اگر افزایش جمعیت هم داشته باشیم آب  2با همین 

شک است و شهرها و توان با مصرف بهینه، تامین کرد اما آنچه در حال تبدیل ایران به یک بیابان لم یزرع و کامال خ شرب را می

البته برخی ممکن است فکر کنند که خب، حاال که برای . های ما را تعطیل خواهد کرد، مصرف افراطی آب کشاورزی است دشت

های  این یک فکر نابخردانه است چرا که وقتی سفره. آب شرب مشکل نداریم پس چه نیازی به صرفه جویی در آب کشاورزی است

همین االن داد موسسات تحقیقاتی مسکن و . کند خورد و زمین نشست می د، تعادل زمین به هم میشو آب زیرزمینی خالی می

از سویی آنقدر توفان شن و نمک . کنند ها دارند مشکل پیدا می کند و ساختمان شهرسازی درآمده که زمین شهرها دارد نشست می

ا نخواهد داشت؛ ضمن اینکه بیماریهای تنفسی، پوستی و شود که کسی جرات زندگی در این مناطق ر و گرد و غبار ایجاد می

 .های بسیاری را شاهد خواهیم بود سرطان

 گویید؟ برچه مبنایی این قدر با قاطعیت از بحران آبی سخن می

شاید تنها کسی هستم که از . کنم و در این مدت از بخش کشاورزی خارج نشده ام سال در جمهوری اسالمی دارم کار می 30من 

یک زمانی در بخش دولتی کشاورزی بودم االن هم در بخش . ن دستگاه به آن دستگاه و از این وزارتخانه به آن وزارتخانه نرفته امای

 22انتظار ندارم این باوری که از آب دارم را همه داشته باشند ولی توقعم این است که حداقل . های کشاورزی ام خصوصی و تشکل

حاال یک عده افراد ناآگاه . سوزد بینیم ایران دارد از بی آبی می چرا که می. چنین باوری را داشته باشنددرصد از مسئوالن و جامعه 

 .آوریم کنیم و به کشاورزی می گویند آب دریا را شیرین می می

 دانید؟ این تفکر اخیر را چرا مردود می

 122این آب اگر بخواهد به . زار تومان استه2هزینه شیرین کردن هر متر مکعب آب در کنار ساحل، حداقل چیزی حدود 

هر هکتار . آید هزار تومان در می 0شود یعنی هر لیتر آب  هزار تومان هم هزینه انتقالش می 2کیلومتری ساحل انتقال داده شود 

ر همان کنار یعنی حتی اگر شما در یک هکتار و د. تن گندم از آن بیرون آید 0کند تا  هزار مترمکعب آب مصرف می 0گندم هم 

یعنی . میلیون تومان است 1شود، آن هم گندمی که قیمتش تنی  میلیون تومان پول آب آن می 12ساحل هم گندم بکارید فقط 

 .تازه اگر آب تنها هزینه کشت گندم باشد که نیست. میلیون تومان متضرر شود 0کشاورز فقط برای آبیاری یک هکتار، باید حداقل 

 برابر کشاورزی است 91ش صنعت ارزش افزوده آب در بخ
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 آب آشامیدنی و آب صنعت چه؟

حرفم درباره آنها . شود مشروط بر اینکه سرمایه گذاری اقتصادی الزم انجام شود آب آشامیدنی و صنعت در هر شرایطی تامین می

شود کرد، چرا که توجیه  غیر از کشت محدود گلخانه ای با آب دریا هیچ کار دیگری نمی. گویم نیست بلکه آب کشاورزی را می

کافی است نزد . اصال مسائل محیط زیستی شیرین کردن آب دریا را کنار بگذاریم باز هم امکان این کار وجود ندارد. اقتصادی ندارد

 .خانم معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست بروید تا دهها مشکل محیط زیستی شیرین کردن آب دریاها را برای شما بگوید

 کند و چه سهمی از تولید ناخالص ملی دارد؟ کشور در حال حاضر چه میزان آب مصرف می صنعت

آن هم . درصد تولید ناخالص ملی متعلق به آن است 32تا  20کند و بین  صنعت ساالنه حدود دو میلیارد مترمکعب آب مصرف می

 .صنعتی که االن نیمه تعطیل است

 بخش کشاورزی چه؟

یعنی با یک . درصدی در تولید ناخالص ملی 9میلیارد متر مکعب با سهم  00تا  02ی نیرو و کشاورزی بینها طبق آمار وزارتخانه

 .توان در بخش صنعت همان مقدار تولید ناخالص ملی را داشت چهلم مصرف همین مقدار آب، می

 افزایش قیمت نان نیاز گندم کشور را تقریباً نصف کرد

 چرا؟. صلی بحث خودکفایی محصوالت کشاورزی بوده ایدشما در دهه قبل یکی از منتقدان ا

میلیون تن گندم مصرف  10میلیون جمعیت داشتیم اما ساالنه  32سال قبل  12. سال پیش فرق دارد 12خودکفایی االن با 

دم مصرف میلیون تن بیشتر گن 9میلیون نفر به جمعیت اضافه شده اما به برکت گرانی نان، ساالنه  12اما االن . کردیم می

تومان بود ولی نان  02یک کیلو کنسانتره خوراک دام . شد ها داده می قبال نان تقریبا مجانی بود و جای خوراک به دام. کنیم نمی

تقاضا برای نان خیلی زیاد بود و خودکفایی گندم معنایی جز برهم زدن نظام کشت و هدر دادن منابع . آمد تومان در می 0کیلویی 

از سویی مصرف نان برای دام نیز . اندازد ریزد، همانطور که گوشت و روغن نباتی را دور نمی ن کسی دیگر نان دور نمیاما اال. نداشت

میلیون تن در سال است و حتی در شرایط بد خشکسالی نیز  9برای همین سقف مصرف ما . صرفه اقتصادی ندارد و گران درمی آید

توانیم در گندم خودکفا شویم یا نشویم؛ اما این اصل ماجرا  ما اکنون می. اخل تولید کنیممیلیون تن آن را در د 0توانیم حداقل  می

مهم این است که ما چقدر حق داریم آب مصرف کنیم؟ کاری هم ندارم به اینکه با این آب گندم تولید کنیم یا فوالد؟ . نیست

حرف . االن خطر خیلی خیلی جدی تر است. ها گذشته استکنم چرا که دیگر کار ما از این حرف درباره نحوه مصرف آب صحبت نمی

درصد آب تجدید  02من این است که اگر بخواهیم مطابق استانداردهای بین المللی برای مناطق خشکی مانند ایران، حداکثر از 

میلیارد هم حدود  00ین از ا. میلیارد 93میلیارد مترمکعب آب در سال هستیم نه  00پذیر خود استفاده کنیم مجاز به استفاده از 

حال هر . میلیارد باقی مانده اش را هم باید بدهیم به کشاورزی 30. میلیاردش برای شرب، بهداشت و صنعت باید مصرف شود 12

اگر این مقدار آب مصرف کنیم این سرزمین زنده . خواهند به عمل آورند از گندم گرفته تا ذرت و شکر و گوشت و طیور چه می

با اضافه برداشت آب . متاسفانه نسل حاضر خودخواه ترین نسل شش، هفت هزار سال گذشته ایران است. رود ز بین نمیماند و ا می

نخست اینکه مصرف آب . کار باید بکنیم 3ما . های بعد هم چیزی باقی نگذارد برای نسل. خواهد همه چیز را با خود نابود کند می

ا حد امکان، نیازهای موجود کشور را با سرمایه گذاری و با حداکثر صرفه جویی در دوم اینکه ت. کشور را به شدت کاهش دهیم

چرا که بخش زیادی از آن . سوم اینکه چقدر باید جمعیت داشته باشیم تا بتوانیم غذای آنها را تامین کنیم. داخل کشور تولید کنیم

باید ببینیم اصال چقدر پول داریم که غذای مردمان خود را تامین  .را باید از دیگر کشورها بخریم و برای این کار نیاز به پول داریم

کنم و فالن محصول را تولید  وگرنه ممکن است دستگاه کشاورزی کشور بگوید من اصال گندم تولید نمی. اینها مهم هستند. کنیم
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مابقی آن را به عنوان سود نصیب خود  کنم و برابر درآمد دارد و با یک دهم آن، گندم مورد نیاز کشور را وارد می 12کنم که  می

 .تهدید اصلی، شور شدن آب است. تهدید اصلی، بی آبی است. اینها هیچ اشکالی ندارند و تهدید کننده نیستند. کنم می

 شور شدن آب؟

اهش حجم ضرر شور شدن آب نیز کمتر از ک. شود یابد و شور می شود کیفیت آن نیز تقلیل می همزمان که مقدار آب کشور کم می

تن توت فرنگی تولید کرد اما با آب شرب  02توان  واحد در یک هکتار می 122چرا که به طور مثال، با آب با شوری . آب نیست

وقتی آب . توان به عمل آورد فرنگی می تن توت 22است حداکثر 022تا  022برابر این مقدار یعنی بین  0تا 0تهران که شوری اش 

 .یابد تولید و بهره وری آن، به طور قابل توجهی کاهش میرود  به سمت شور شدن می

 ها را خشکانده است بارش ناچیز برف، قنات

های کشور را احیا کنیم با صرف هزینه ای  خواندم که در آن گفته شده بود اگر بخواهیم قنات مدتی پیش مطلبی را می

ار کمتر از هزینه ساخت یک سد مخزنی بزرگ این مبلغ، بسیار بسی. میلیارد تومان امکان پذیر است 9511حدود 

 است؟

درصد  92. سال گذشته تفاوت کرده است 02-32اقلیم امروز ما با اقلیم . تواند بیفتد نه همه کشور این اتفاق در برخی مناطق می

ل قبل کمتر از یک سا 02بارش برف نسبت به . دیگر برفی وجود ندارد. درصد آن از باران 12شد و  آب قناتها از برف تامین می

شود که آب  ها برفی دیده نمی ها وجود ندارد چرا که جز در ارتفاعات کوهستان ظرفیت سابق برای توسعه قنات. پنجم شده است

های کشور در جایی بوده است که اصال  عمده سدسازی. بنابراین خیلی از قنوات ما اصال آبی ندارند. شود و قناتها را سیرآب کند

بیشتر سدها در جنوب غرب کشور ساخته شده است که یا رودخانه داشته یا چشمه و نیازی به ساخت . نداشته استقناتی وجود 

های بزرگ برای  قنوات ما در مناطق مرکزی و کویری بوده که اصال آب جاری رودخانه یا چشمه. قنات توسط مردم نبوده است

توانید سد بسازید؟ بر روی کدام آب؟ از این رو نباید  وب خراسان میشما کجای یزد، کرمان یا جن. سدسازی وجود نداشته است

البته من . برابر بود 12بسیاری از سدهای کشور اگر ساخته نشده بود االن مشکل آب کشور . سدسازی هایمان را به یکباره رد کنیم

من مخالف . سد، اولویت با قنات است اگر جایی بتوان هم قنات داشت هم. کنم لزوم مرمت و رسیدگی قنوات موجود را رد نمی

میلیارد متر مکعب از مصرف  32سدهای غیرضرور بی حاصل هستم، اما مسئله این است که چه قنات داشته باشیم چه سد، باید 

 .آب کشور را کاهش دهیم تا آینده کشورمان را تضمین کنیم

 در زمینه اتالف منابع آبی کشور در دنیا رکوددار هستیم؟

درصد برداشت از دخایر آبی خود داریم و بقیه کشورها  122یعنی ما باالی . مصر با اختالف بسیار زیادی پشت سر ما قرار داردبله و 

 .درصد 02زیر 

 یعنی از کشوری چون عراق که اقلیمی تقریبا شبیه ایران دارد نیز بدتر عمل کرده ایم؟

 .خیلی بدتر عمل کرده ایم. بله

مبنی بر اینکه محور گردش کره زمین دور خورشید بر اثر سونامی چند سال قبل در جنوب شایعاتی وجود داشت 

ها را به کویر و  همین باعث تغییر اقلیم گسترده ای در کره زمین شده که برخی جنگل. شرق آسیا جا به جا شده است

 صحت دارد؟. کند ها را به مرتع تبدیل می برخی بیابان
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در کره زمین . بینم اما آن را ناشی از اثرات گازهای گلخانه ای می. ولی تغییر اقلیم در کره زمین را شاهدم. اطالعی در این باره ندارم

حدود دو و نیم برابر این مقدار هم گرما از . شود میلیون بشکه نفت سوزانده می 92که سقفش با جو بسته شده است روزانه فقط 

میلیون بشکه نفت توسط انسان  322یعنی هر روز گرمایی معادل سوزاندن . آید ها به دست می ذغال سنگ و چوب و سایر سوخت

. رود؟ گاز کربنیک و اکسید ازت آن چه؟ سقف کره زمین هم که بسته است این گرما به کجا می. خب. شود در کره زمین تولید می

کم آب بودیم . و نیم درجه گرمتر شده استسال قبل یک  22کشور ما نسبت به . برای همین تغییر اقلیم را در سطح کره شاهدیم

های ویرانگر در اروپا و  چنانچه شاهد سیل. ممکن است جای دیگری هم که پر آب بوده پرآب تر شده باشد. و کم آب تر شده ایم

 .ها هم گرمتر شده است آب اقیانوس. چین هستیم

 آب آشامیدنی ما واقعاً به برجام ربط دارد

سخن ایشان را چگونه . ه پیش گفته بودند حتی آب آشامیدنی ما هم به برجام ربط داردآقای رئیس جمهور چند ما

 کنید؟ ارزیابی می

شود؛ چرا که بر تولید  چرا که وقتی در کشور سرمایه گذاری نشود، هدررفت آب و نیاز آبی هم بیشتر می. به نوعی درست است

یدکنندگان هم ناچار برای پاسخگویی به تقاضا مجبور به فشار بر منابع تول. شود چون وارداتتان محدود است داخلی فشار وارد می

قرار بود با برجام سرمایه گذاری بیشتر شود که امیدواریم این اتفاق بیفتد؛ چرا که بدون . داخلی استراتژیک از جمله آب هستند

اگر در داخل . ه گذاری داخلی باشد یا خارجیکند این سرمای فرقی هم نمی. سرمایه گذاری امکان حفظ منابع آبی مان وجود ندارد

 .باید میلیاردها دالر در آب سرمایه گذاری کرد تا نابود نشویم. چنین سرمایه ای نداریم حتما باید از خارج وارد کشور شود

 

 گفته بودید سالها پیش وقتی صحبت از. شما از جمله اشخاصی هستید که تاکید زیادی بر توسعه پایدار داشته اید

گویند مسئوالن کشور به جای  دانستند؟ از سویی برخی می کردید عده ای شما را غرب زده می لزوم توسعه پایدار می

 !اینکه دنبال توسعه پایدار باشند، عشق روبان پاره کردن را دارند؟

من . ا قربانی اصل دیگر کردتوان هیچ کدام ر اصل دارد که باید در آن رعایت شود و نمی 0توسعه پایدار . هر دو حرف درست است

های افراطی سازمان محیط زیست کامال مخالفم چرا که مسائل اجتماعی و انسانی را در نظر  بر همین اساس با برخی سیاست

سال اخیر  02توسعه پایدار علمی، جدید و مربوط به . دهند آنها گاهی یک حیوان یا یک گیاه را به انسان ترجیح می. گیرند نمی

اما به مرور . های قبل از آن اصال مطرح نبود و مالک توسعه بود در دهه. میالدی هم در غرب به وجود آمد 32حدود دهه  از. است

کنند چرا که فاکتورهای توسعه پایدار  ها برخی سدهای خود را تخریب می این تفکر غالب شد و االن شاهدیم که خود آمریکایی

 .ال وجود نداشته استهنگام ساخت آنها رعایت نشده، یعنی اص

 !شمال به ضرر محیط زیست است، نه وجود آن -نبود آزادراه تهران 

 های این توسعه چیستند؟ مالک

های توسعه ای باید توجیه اقتصادی داشته باشند حتی نظامی، امنیتی، بهداشتی، آموزشی و غیره و اگر  نخست اینکه همه فعالیت

البته این مطابقتی با سازمان محیط زیست . سعه پایدار شما محیط زیست را نباید به هم بریزددوم اینکه تو. نداشت نباید انجام شود

بلکه توسعه پایدار نباید در تضاد با حفظ محیط زیست . شود کند توسعه پایدار در محیط زیست خالصه می کشور نیست که فکر می

درخت را ببرید باید این کار را بکنید ولی  122وری است مثال اگر ناچارید برای کشیدن یک جاده که ضر. به طور کلی باشد
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شرط . متاسفانه سازمان محیط زیست به این مسئله بی توجه است. درخت جدید بکارید 022مشروط بر اینکه در همان حوالی 

شد نه اینکه آن را یعنی باید نظم جوامع انسانی را بهبود بخ. سوم توسعه پایدار هم این است که نظم اجتماعی را به هم نریزد

های بعدی را از نعمات  هیچ برنامه توسعه ای حق ندارد نسل. های آینده بشر است عامل چهارم هم حفظ حقوق نسل. تخریب کند

های ما فراموش شده و نسل آینده را حداقل داریم از نعمت آب محروم  مسئله ای که کامال در سیاستگذاری. خدادادی محروم کند

تواند با اقدامات جبرانی کمی از  ق این اصول، اگر اقدامی توجیه اقتصادی داشته و نظم اجتماعی را به هم نریزد میبر طب. کنیم می

هکتار جنگل را از بین  022شمال،  -مثال اگر الزم باشد برای ساختن آزادراه تهران. تخریب ناچاری محیط زیست چشم پوشی کرد

در عوض به جای اینکه مردم برای . برابر این مقدار جنگل بکاریم 12شویم در جایی دیگر  ببریم اشکالی ندارد ولی حتما باید موظف

ساعت در جاده فعلی در راه باشند و با سوزاندن بنزین، طبیعت را بیشتر از قبل آلوده سازند وسالمتی  12تا  12رفتن به شمال 

متاسفانه سازمان . رسند ساعته به شمال می 2لف شود خودشان به عنوان بخش مهمی از طبیعت به خطر بیفتد و وقتشان هم ت

 0های شمال نابود شدف خوابیده بود و االن به این رسیده که جلوی احداث  محیط زیست، هنگامی که صدها هزار هکتار از جنگل

 .شود بگیرد های توسعه پایدار هم در ساخت آن رعایت می تا سد و جاده در شمال کشور را که مولفه

 کردند االن چه موضعی دارند؟ که شما را از توسعه پایدار منع میاشخاصی 

اما اکنون دارند به این نتیجه . نوشتیم آنقدر فشار آوردند تا کلمه توسعه پایدار را حذف کردیم هنگامی که برنامه سوم توسعه را می

 .رسند که باید آن را پذیرفت می

 چرا؟

 .رسند که توسعه پایدار چیز خوبی است یواش یواش دارند به این نتیجه می .فشار آنها را وادار به این کار کرده است

 جهانگیری مخالف انتقال آب خزر به ارومیه است

های احیای  اما انتقادی به شما شده است و آن اینکه در اکثر طرح. شما رئیس ستاد ساماندهی دریاچه ارومیه هستید

 شود؟ توجهی می آیا به مسائل اجتماعی و انسانی این اقدامات بی. این دریاچه، همچنان نگاه مهندسی غالب است

تمام توجه . اما این طور نیست. گرفتیم کامال درست بود نگرانی دوستان اگر واقعا مسائل اجتماعی احیای این دریاچه را در نظر نمی

ل گذشته رویکرد مهندسی غالب بود ولی در دو سا. به این است که با احیای دریاچه ارومیه، جبران خسارت خسارت دیدگان بشود

میلیون دالر برای بررسی  0ها قراردادی به مبلغی نزدیک  اخیرا با ژاپنی. از ابتدای امسال بیشتر بر مسائل اجتماعی متمرکز شده ایم

ایان این بررسی که کنند و دولت این کشور گفته است در پ ها تامین می این پول را خود ژاپنی. مسائل اجتماعی این دریاچه بستیم

باید توجه داشت . های بسیار بیشتری به ایران کند تواند کمک های خاصی بود می کشد اگر نیازی به اجرای برنامه سال طول می 0

اما آنچه نقد است این است که گرد و غبار نمکی حاشیه دریاچه، . که خشک شدن دریاچه ارومیه تبعات اجتماعی بسیاری دارد

سال دیگر ادامه پیدا کند یعنی کشاورزی منطقه کامال تعطیل  3اگر این روند . درصد کاهش داده است 02عسل را تا فعالیت زنبور 

های خطرناک نیز سر جای  مسائل زیست محیطی و بروز بیماری. شود چرا که زنبور عسل، محور حیات کشاورزی پیشرفته است می

 .تانه همه این موارد را با هم دیده و در نظر گرفته استولی ستاد احیای دریاچه ارومیه خوشبخ. خودش است

شود یک شرکت بزرگ به رئیس  گفته می. های مطرح برای احیای این دریاچه، انتقال آب از دریای خزر بود یکی از طرح

مان شود ولی در ازای آن، امتیاز کامل ساخت های این انتقال را متقبل نمی جمهور پیشنهاد داده است که کل هزینه

 کند؟ سازی و بهره برداری تجاری و خدماتی در طول این مسیر را دریافت می
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 .طرح انتقال آب خزر به دریاچه ارومیه با هر کیفیتی و به هر طریقی از نظر ما منتفی است

 از دید دولت چه؟

 .دانم دولت را نمی

 شما مشاور آقای جهانگیری هستید؟

 .نیرو هم مطالعاتی روی این طرح انجام داده که آنها هم تقریبا به همین نتیجه رسیده اند وزارت. از دید معاون اول هم منتفی است

 دولت یازدهم در حال فعال کردن دیپلماسی آب است

 بحث انتقال آب از کشورهای همسایه چه؟ مثال انتقال آب آمودریا از تاجیکستان؟

البته اگر . سرزمین خود دنبال آب بگردیم و از آن استفاده درست کنیمما باید درون . این طرح اصال نه قابل دفاع است نه اجرایی

 .خواند کنیم ولی خرید آب گران توجیه اقتصادی ندارد و با توسعه پایدار نمی کسی به ما آب ارزان یا مجانی داد استقبال می

 "دیپلماسی آب"نسته ایم های آبی مشترکی مانند رود هیرمند نیز ما چندان موفق عمل نکرده ایم و نتوا در حوزه

 خوبی با همسایگان داشته باشیم؟

البته وزارت خارجه در دولت جدید به تدریج دارد . های دیپلماسی کشور، مسئله آب جایگاهی نداشته است تا به حال در سیاست

 .خورد اخیرا با توجه به بحران آب، اسم مذاکرات آب هم، کم کم به گوش می. شود وارد این موضوع می

ایشان شما را . ها و خط مشی فکری شما، آقای اسکندری وزیر کشاورزی دولت نهم است یکی از منتقدان سیاست

گوید شما که خود کتابچه خودکفایی گندم را نوشته بودید بعدها بحث  داند و می می "توانیم ما نمی"سمبل تفکر 

 خودکفایی محصوالت کشاورزی از جمله گندم را به چالش کشیدید؟

از این رو . نوشتیم و کمتر از سه سال بعد به این نتیجه رسیدیم که طرح خودکفایی گندم اشتباه است 1363ن کتاب را سال ای

یعنی قانون را عوض کردیم و افزایش تولید از . افزایش تولید گندم: رسما آن را پس گرفتیم و به جای کلمه خودکفایی هم نوشتیم

گوید اما بخش دوم را که ما حرفمان  آقای اسکندری قسمت اول حرفش را درست می. ر قرار دادیمراه ارتقای بهره وری را در دستو

بهره برداری بیش از حد و . های غلط آقایان است که کشور را به این روز انداخته است همین سیاست. گوید را پس گرفتیم را نمی

وقتی وی به فیروزکوه  00سال . دی نژاد ضربه ای کاری به کشور بوداستحصال بیش از حد از منابع آبی، به ویژه در دوره آقای احم

های آب زیرزمینی یعنی چه؟ هر کس در فیروزکوه هر جا خواست چاه بزند برود  این ممنوعیت برداشت از سفره: رفته بود گفت

او حساب و . ندس بود نه روحانیاحمدی نژاد مه. دهیم میلیون هکتار باغات را توسعه می 2یا اینکه گفت ما با طرح فدک . بزند

ساله نخست وزیری 0در کل دوره . ولی سیاست هایش پوپولیستی و عوام فریبانه بود. فهمید کتاب مهندسی آب را خوب می

این رقم زمان دولت هاشمی و رئیس دولت . های زیرزمینی دو میلیارد متر مکعب بود مهندس موسوی برداشت اضافه ما از سفره

 .میلیارد رسید 36میلیارد رسید اما در دوره احمدی نژاد یکمرتبه به  32و  0رتیب به اصالحات به ت

 ظاهرا رئیس دولت اصالحات هم چندان توجهی به حفظ منابع آبی کشور نداشت؟

را درک ولی احمدی نژاد مهندس بود و کامال مسئله کمبود آب . کردند مهندسینش این کار را می. دانست ایشان عمق مسئله را نمی

 .های پوپولیستی به نظر من ایشان آدمی با ضریب هوشی باالست ولی در سیاست. کرد می

 کالهبردارانی از آریزونا
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کنید و حرفی از  آقای اسکندری همچنین از شما انتقاد کرده که چرا مدام صحبت از کشاورزی با آب شیرین می

 زنید؟ های شوردوست در حاشیه دریاها نمی کشت

اما بد نیست چیزی را به شما . خیلی هم خوب است. تواند گیاهان شوردوست را توسعه دهد، برود این کار را بکند می ایشان اگر

نماینده مجلس و من را برای بررسی امکان این موضوع روانه فجیره  6آقای هاشمی که رئیس وقت مجلس بود  62در دهه . بگویم

توانند با  عده ای از ایالت آریزونای آمریکا آمده بودند و مدعی شده بودند که می. ممن نماینده وزارت کشاورزی بود. امارات کرد

تا  12درست یادم نیست حتی بین . های بزرگ تولید روغن نباتی در فجیره برپا کنند روغن گیری از گیاهان شوردوست، کارخانه

آنها از در مذاکره با هم در . ارخانه اش را هم احداث کرده بودندها ک اماراتی. ها پول پیش گرفته بودند میلیون دالر هم از اماراتی 10

میلیون 22هزار هکتار از سواحل شما با استفاده از آب دریا زراعت راه بیندازیم ولی شما ابتدا  022توانیم در  آمدند و گفتند ما می

دهیم، هزینه  هکتار زمین به شما می 122فقط من رئیس سازمان تحقیقات کشاورزی بودم، گفتم ما . دالر به ما پیش پرداخت کنید

گویید به بذر نشست و از آن روغن گیری کردید، قرارداد  اگر گیاهان شوردوستی که می. کنیم کشت آن را هم خودمان پرداخت می

 10حداقل باید آنها گفتند نه شما . دهیم درصد از ملبغ آن را هم پیش پیش به شما می 12بندیم و  یک میلیون هکتاری با شما می

برای فجیره هم . اینها یک مشت کالهبردار و حقه باز بودند. هکتار را شروع کنیم 122میلیون دالر به ما پیش بدهید تا ما کار روی 

ایشان یک . زند آقای اسکندری چون دانشش ناکافی است این حرفها را می. ها را باال کشیدند و رفتند کاری نکردند و پول اماراتی

در مسائل حرفه ای و فنی . س کشاورزی خیلی عادی دارد و بیشتر هم فردی سیاسی است تا یک فرد آگاه از مسائل کشاورزیلیسان

شما از ایشان سوال کنید چرا وعده ای که در . دهد کشاورزی هم آگاهی درستی ندارد و موقع سخنرانی شعارهای پوپولیستی می

 0نماینده در مجلس گفت تا پایان دوره  222لس داد عملی نشد؟ در حضور بیش از هنگام گرفتن رای اعتماد از نمایندگان مج

پس چه شد؟ . کند درصد خودکفا می 32ساله وزارتش، کشور را از نظر ذرت، خوراک دام، برنج و شکر کامال و در زمینه روغن نباتی 

چقدر عملی شد؟ صدای ایشان در مجلس ضبط و در  را که ایشان از کابینه کنار گذاشته شد را ببینید؛ این وعده 00آمار سال 

یادم هست . کند هر کس شعارهای گنده تر بدهد بیشتر جلب توجه می. کشور، کشور شعار است. ها هم منتشر شده است رسانه

 !/کند؟ تواند در این کشور برای یک میلیارد نفر غذا تولید کند اما چرا این کار را نمی آقایی مدعی بود می
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۵۰۴۰مهر  ۵۰: تاریخ

 کشور جهان از خدمات فنی و محصوالت آبی ایران 91مندی بیش از  بهره

های مشاور، پیمانکار و  کشور در دنیا از محصوالت صنعت و خدمات فنی و مهندسی شرکت 02تاکنون بیش از : وزیر نیرو گفت

 .اند  های مختلف صنعت آب و برق بهره برده تولیدکننده ایرانی در بخش

 های مشاور، کشور در دنیا از محصوالت صنعت و خدمات فنی و مهندسی شرکت 91تاکنون بیش از : وزیر نیرو گفت

 .اند  های مختلف صنعت آب و برق بهره برده پیمانکار و تولیدکننده ایرانی در بخش

برگزاری ساالنه : المللی آب بیان کرد چیان عصر امروز در آیین پایانی دوازدهمین نمایشگاه بین به گزارش خبرنگار ایانا، حمید چیت

 .المللی است عت آب و فاضالب در صحنه ملی و بینتر صن های بیشتر و بزرگ نمایشگاه آب و فاضالب، نشانگر موفقیت

اند، به فاصله چند  های خارجی در نمایشگاه آب ایران به نمایش گذاشته هایی که شرکت بسیاری از تکنولوژی: وی خاطرنشان کرد

ب در بخش دولتی اندرکاران صنعت آب و فاضال وزیر نیرو با تبریک این موفقیت به همه دست.سال در داخل کشور تولید شده است

 .های ما در وزارت نیرو هستند های خصوصی پشتوانه اصلی فعالیت شرکت: و خصوصی افزود

آب و فاضالب امسال را نشانگر توجه روزافزون به بازار ایران اعالم کرد و   های خارجی در نمایشگاه چیان حضور پررنگ شرکت چیت

 .کند های ایرانی و خارجی را فراهم می نظر را بین شرکت دلحضور در نمایشگاه امکان مذاکره و تبا: ادامه داد

 .ها بوده است اقداماتی که برای انتقال تکنولوژی صورت گرفته، از نتایج ارزشمند برگزاری این نمایشگاه: وی اضافه کرد

دو روز پیش خود با  المللی آب و همچنین دیدار مفصل چیان در پایان با اشاره به حضور روز گذشته خود در همایش بین چیت

فعاالن بخش خصوصی صنعت آب، از حاضران اجازه خواست تا سخنان خود را با عرض خسته نباشید به برپاکنندگان نمایشگاه به 

شرکت  30ها از  المللی آب و تاسیسات آب و فاضالب پس از اتمام سخنرانی در آیین پایانی دوازدهمین نمایشگاه بین.اتمام برساند

 .رئیس مجلس قدردانی شد آب و فاضالب کشور با حضور وزیر نیرو، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و نایببرتر صنعت 

المللی آب و تاسیسات آب و فاضالب که بر اساس  های حاضر در دوازدهمین نمایشگاه بین بر اساس نتایج حاصل از ارزیابی شرکت

 23ی حاضر در نمایشگاه انجام شد، در آیین پایانی این نمایشگاه از ها بازدید میدانی، مصاحبه و بررسی مستندات تمام شرکت

 ./اند، تشکر و قدردانی شد های قبلی نمایشگاه حداقل پنج لوح تقدیر دریافت کرده شرکت جدید به همراه هشت شرکت که در دوره
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا - ۵۰۴۰مهر  ۵2: تاریخ

 شمارش معکوس برای بهشت ایران

گوید الیروبی دهانه خلیج گرگان ممکن است وضعیت این خلیج را بدتر و حتی آن  های سازمان محیط زیست می معاون امور تاالب

  .از هر کاری باید همه جوانب موضوع به دقت بررسی شود را خشک کند و پیش

تاالبی که نیمی از سال میزبان هزاران پرنده مهاجر . اند زمین خوانده به گزارش مهر، تاالب میانکاله و خلیج گرگان را بهشت ایران 

گاه  جزیره میانکاله را ذخیره های مختلف گیاهی و جانوری است که شبه گوناگون است و سراسر سال زیستگاه آن اندازه گونه

های آب شیرین منتهی به تاالب است که آبی  ها همه از برکت ترکیب آب شور دریای کاسپین و رودخانه این. کره کرده است زیست

بر  حاال اما با پسروی آب دریای کاسپین و موانع ایجاد شده. و شرایطی ویژه را برای زیستمندان منطقه فراهم کرده است« شور لب»

مدیرکل محیط زیست استان گلستان پیشتر بر الیروبی بخشی از دهانه خلیج گرگان تاکید  .ها همه در خطر است ها این رودخانه

گوید این کار وضعیت خلیج  زیست به خبرنگار مهر می های سازمان حفاظت محیط های دفتر زیستگاه کرده بود اما معاون امور تاالب

های دهانه خلیج گرگان ممکن است به خشک  دهد که الیروبی و حذف تپه باقرزاده کریمی هشدار می مسعود .را بدتر خواهد کرد

  .شدن کامل آن منجر شود و پیش از هر اقدامی باید موضوع به طور کامل و علمی بررسی شود

عمق : ان گفته بودمدیرکل محیط زیست استان گلستان مشکالت جدی در دهانه خلیج گرگ وضعیت خلیج گرگان بحرانی است 

رسید اکنون در اثر رژیم رسوبگذاری به یک و نیم متر کاهش پیدا کرده است  متر می 3خلیج گرگان که در نقاط عمیق به حداکثر 

اسماعیل مهاجر تاکید کرده بود که اگر کارهای عاجل و فوری انجام  .رود و به همین دلیل به سرعت به سمت نابودی پیش می

  .نیز سرنوشتی همچون دریاچه ارومیه پیدا خواهد کرد نشود خلیج گرگان

کنم در کمتر از یک دهه دیگر نتوان خلیج  اگر همین روال تغییرات اقلیمی و پسروی آب دریا ادامه پیدا کند، فکر می: وی گفته بود

  .شود ها می بیماریگرگان را خلیج نامید و به یک دریاچه ماندابی تبدیل خواهد شد که خودش منشاء بسیاری از 

هایی از کانال خوزینی و دهانه چپاقلی که محل تبادل آب میان خلیج و دریای کاسپین است  مهاجر پیشنهاد کرده بود که بخش 

  .باید بالفاصله الیروبی شود تا جریان گردش آب در خلیج به خوبی انجام بگیرد و خودپاالیی خلیج هم انجام شود

زیست در توضیح مخالفتش با این  های سازمان محیط معاون امور تاالب را به طور کامل خشک کندالیروبی ممکن است خلیج 

  .این تحلیل به نظر من اشتباه است و به همین دلیل جلوی الیروبی را گرفتیم: گوید اقدامات به خبرنگار مهر می

ارتفاع کف بستر تاالب از کف دریا باالتر . نجام دادیمسنجی در این زمینه ا های عمق بررسی: دهد مسعود باقرزاده کریمی توضیح می

هایی که در دهانه خلیج قرار دارند به طور طبیعی  تپه. رود رود طبیعتا آب کمتری به تاالب می است و وقتی آب دریا پایین می

ها  دهانه خلیج را الیروبی کنیم و آن تپه خواهیم آب دریا به تاالب بیاید، اگر ما به بهانه این که می. اند موانعی بین تاالب و دریا بوده

  .شود رود و خلیج به طور کامل خشک می شود و آب تاالب به سمت دریا می را برداریم، نتیجه برعکس می

سرعت  .دیدیم ها از قبل به طور طبیعی بوده است اما تراز آب باالتر بوده و ما آنها را زیر آب نمی این تپه: کند وی تاکید می

گذاری طی صدها هزار  ها را ایجاد کند و دهانه را ببندد، این رسوب ذاری که ناگهان زیاد نشده تا به طور ناگهان این تپهگ رسوب

  .گیرد و همین باعث شده ترکیب آب تاالب به شکلی که اکنون هست برسد سال انجام می



 
آبمرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و   

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

 

220 

 

ها  ه و با فرض این که اصال آب دریا هم با حذف تپهحتی در حالت خوشبینان: زیست می گوید های سازمان محیط معاون امور تاالب

تنها با . ها باشد به خلیج بیاید ما دنبال این نیستیم، زیرا ترکیب آب آنجا باید دو سوم آب شور دریا و یک سوم آب شیرین رودخانه

که در باالدست است که در همه بنابراین مشکل اصلی ما نه از دریا بل .این ترکیب است که آنجا کارکردهای زیستی خودش را دارد

های دیگر عمال سهم تاالب  آید و توسعه کشاورزی و استفاده اند و به تاالب نمی ها مانع ایجاد شده است، آب را منحرف کرده رودخانه

  .را گرفته است

  ایم ماه مهلت خواسته 0از دولت  

ها  ماه مهلت بدهند تا کارگروهی شاخص 0ما به آقای جهانگیری و هیئت وزیران پیشنهاد دادیم که : کند باقرزاده کریمی اعالم می

برسانیم  -20را مثال باید به  -20یعنی تراز کنونی . را به دست آورد و ببینیم داخل تاالب و خلیج دنبال چه ارتفاعی از آب هستیم

این باید شوری مورد نظر ما مشخص شود و بعد ببینیم برای رسیدن به آن شوری چه نسبتی از آب شیرین یا بیشتر؟ عالوه بر 

االن اگر وضعیت : گوید مهابا عمل کنیم چون تنها یک خلیج گرگان داریم می وی با تاکید بر اینکه نباید بی .ها را نیاز داریم رودخانه

. همه از بین خواهد رفت... ای و  ها، گیاهان حاشیه زی ها، کف خلیج بیاید، پالنکتون طبیعی خلیج را به هم بزنیم، وقتی آب شور به

  توانیم خلیج را احیا کنیم؟ بعد دیگر چطور می

ای را در سازمان محیط زیست تهیه کرده و به هیئت دولت  مصوبه: کند های سازمان محیط زیست اعالم می معاون امور تاالب

ممکن است این . هایش را ارائه کند ماه مهلت خواهد داشت تا برنامه 0صویب کنند کارگروهی تشکیل شده و ایم که اگر آن را ت داده

مثال ممکن است آب را پمپاژ کنیم و دست به ترکیب طبیعی . های جایگزین فکر کنیم کارگروه اصال به الیروبی نرسد و به روش

به هر صورت برای هر اقدامی . ه این صرفا مثال است و این هم باید بررسی شودالبت. ها را باز کنیم نزنیم و از آن طرف هم رودخانه

  .باید همه ابعاد و جوانب موضوع به طور علمی بررسی شود

  !ها ضروری است، به شرط آنکه دیر نشود حل بررسی علمی راه 

این تاالب یکی از بزرگترین مخازن . نیست اهمیت تاالب میانکاله و خلیج گرگان بر هیچ یک عالقمندان محیط زیست ایران پوشیده

آب شیرین متصل به دریای خزر بوده و هست و به دلیل شکل خاص جغرافیایی و اکوسیستم خاصی که دارد محل زادآوری 

قطع ارتباط خلیج گرگان با دریای کاسپین، کاهش جدی ورودی آب از . های استخوانی و غضروفی دریای خزر است بسیاری از گونه

های البرز، افزایش استفاده از  های منتهی به تاالب، توسعه روزافزون شالیزارها در منطقه، فرسایش خاک در رشته کوه م رودخانهتما

سموم و کودهای شیمیایی مملو از فلزات سنگین و مواد شمیایی و ورود انواع فاضالب تصفیه نشده به خلیج حیات این تاالب را با 

سال گذشته خشک شده است و این روند از  12گویند یک پنجم حجم تاالب در  عاالن محیط زیست میف. تهدید مواجه کرده است

سمت غرب در حال رشد است و با ادامه این روند ممکن است تاالب در کمتر از یک دهه به بحرانی همچون دریاچه ارومیه بدل 

  .اند راهکارها توافقی نکرده با این همه کارشناسان هنوز نه بر سر علت بحران و نه درباره. شود

های پیشنهادی کارگروه  حل انتظار تصویب پیشنهاد سازمان محیط زیست در دولت نشست و پس از چهار ماه راه اکنون باید چشم 

های  حل گیر طی مراحل اداری برای انجام راه ها به شرطی است که فرایند کند و نفس صدالبته که همه این. مربوطه را شنید

 !هادی آن قدر به درازا نکشد که چیزی از خلیج گرگان به جا نمانده باشدپیشن
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 ایرنا ۵9/۵۰/۵۰۴0 :تاریخ خبر

 واگذاری وظیفه توزیع آب به شهرداری بر پیچیدگی ها می افزاید : چیت چیان

سپردن تامین آب به شهرداری ها در ایران به دلیل لزوم انتقال در فواصل طوالنی یا اشتراک بعضی : وزیر نیرو گفت -ایرنا -تهران

  .ی افزایدخطوط انتقال بین چند استان امکانپذیر نیست و بر پیچیدگی های این موضوع م

واگذاری مسئولیت تامین : در حاشیه همایش بین المللی آب ایران در جمع خبرنگاران افزود( سه شنبه)امروز « حمید چیت چیان»

آب به شهرداری ها در مناطقی از دنیا به انجام رسیده است که از آب فراوان برخوردارند اما این موضوع در ایران با وجود نیاز به 

 .فواصل طوالنی یا مشترک بودن بعضی خطوط انتقال بین چند استان امکانپذیر نیست انتقال آب در

این گونه مسائل پیش از طرح در رسانه ها، باید مورد بحث و تبادل نظر کارشناسی قرار بگیرد که این امر : چیت چیان اضافه کرد

 .کار به شهرداری ها دیدند، تمکین می کنیمدر حال انجام است؛ با وجود این، اگر تصمیم گیران مصلحت را در سپردن 

 درصد آب در بخش کشاورزی 92مصرف بیش از  **

درصد آب کشور در بخش کشاورزی مصرف  92بر مبنای اطالعات متقن داده برداری میدانی این وزارتخانه، بیش از : وزیر نیرو گفت

وزارتخانه، بسیار متنوع است و از داده برداری ماهواره ای تا روش های اندازه گیری مورد استفاده در این : وی اضافه کرد.می شود

 .اندازه گیری های محلی را شامل می شود که همگی یکدیگر را تایید می کنند

وزارت نیرو مرجع تعیین کننده منابع و مصارف آب در کشور است و سایر دستگاه هایی که ادعا دارند اندازه : وی یادآوری کرد

 .رتخانه اشتباه است، هیچ اندازه گیری انجام نمی دهند بلکه فقط حدس خود را بیان می کنندگیری های این وزا

 طرح احیا و تعادل بخشی **

انتظار می رود اجرای : چیت چیان روند اجرای طرح احیا و تعادل بخشی آب های زیرزمینی را راضی کننده برشمرد و اضافه کرد

 .این طرح سرعت بیشتری بگیرد

میلیارد مترمکعب از مصارف سالیانه آب های  11وی، قرار است بر مبنای این طرح تا سال پایانی برنامه ششم توسعه، به گفته 

 .زیرزمینی کاهش یابد و امید می رود در جریان بررسی آن در مجلس شورای اسالمی، اعتبار مورد نیاز آن تامین شود

رزمینی با توجه به مصوبه شورای عالی آب، اقدام های مشترک وزارتخانه های به گزارش ایرنا، طرح احیا و تعادل بخشی آب های زی

کشور، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را نیاز دارد که به همراه 

 .وزارت نیرو باید در زمینه مدیریت مصرف آب پیاده شود

میلیون متر مکعب اضافه برداشت از منابع آب زیرزمینی کنترل شد، در چهار سال آینده پنج  030 بر اساس این طرح پارسال

 .میلیارد مترمکعب اضافه برداشت از منابع آب زیرزمینی کنترل می شود 112سال  22میلیون مترمکعب و پس از  322میلیارد و 

 حضور چهار برابری خارجی ها در نمایشگاه آب و فاضالب **

چیان درباره استقبال شرکت های خارجی از حضور در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی آب و تاسیسات آب و فاضالب تهران چیت 

حضور خارجی ها در قیاس با نمایشگاه پارسال چهار برابر شده که نشاندهنده ظرفیت باالی کار در ایران و تمایل آنها : اعالم کرد

 .برد است -های توانمند ایرانی در قالب راهبرد بردبرای همکاری های سازنده با شرکت 

به گزارش ایرنا، دوازدهمین نمایشگاه بین المللی آب و تاسیسات آب و فاضالب تهران از چهارم مهرماه در محل نمایشگاه های بین 

  .المللی تهران آغاز به کار کرد و تا هفتم مهرماه ادامه دارد
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که در زمینه  GWI موسسه جهانی: ی آب ایران که امروز در هتل استقالل تهران آغاز شد، گفتوی درباره برپایی همایش بین الملل

مسائل آب فعالیت می کند برای برگزاری این نشست در ایران درخواست داد تا آشنایی بیشتری با صنعت آب و فاضالب و 

 .توانمندی های شرکت های ایرانی به دست آید

روژه های زیادی در مجموع به ارزش بیش از دو میلیارد یورو در بخش آب و فاضالب آماده واگذاری به وزیر نیرو اعالم کرد اکنون پ

به گفته وی، مدیریت صحیح آب، کنترل برداشت ها، هوشمندسازی شبکه ها، جلوگیری از اتالف و افزایش .بخش خصوصی است

 .ی سرمایه گذاری استبازدهی استفاده از آب، از زمینه های موردنظر این وزارتخانه برا

به گزارش ایرنا، صبح امروز نشست بین المللی آب با هدف شناسایی بیشتر بازار ایران برای ارایه خدمات آب و فاضالب کار خود را 

 .آغاز کرد
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 ایرنا ۵۰/۵۰/۵۰۴0 :تاریخ خبر

 همکاری عمومی برای مبارزه با بیماری دامی و قرنطینه ضعیف است : وزیر کشاورزی

همکاری های عمومی در زمینه مبارزه با بیماری های : وزیر جهاد کشاورزی در نخستین از روز هفته دامپزشکی گفت -ایرنا -تهران

  .قرنطینه های دامپزشکی ضعیف است و باید با روشنگری و توسعه اطالع رسانی، حساسیت و همکاری جامعه تقویت شوددامی و 

حساسیت الزم و درخور : در نشست سراسری رییسان سازمان های دامپزشکی کشور افزود( پنجشنبه)امروز « محمود حجتی»

مومی مردم وجود ندارد؛ در حالی که دامپزشکی با تامین بهداشت دام، جایگاه و اهمیت کارکرد دامپزشکی در سالمت در اذهان ع

حجتی خالقیت، نوآوری و به روزرسانی در سیاستگذاری ها، مدیریت و عملکرد را رمز .نقش اساسی در تامین سالمت جامعه دارد

 .ین بخش باید تقویت شودموفقیت سازمان دامپزشکی دانست و تاکید کرد تعامل سازمان دامپزشکی با مجموعه ذینفعان ا

با روش های قدیمی نمی توان با پدیده های جدید و بیماری های نوظهور مبارزه کرد و در این زمینه باید از ظرفیت های : وی گفت

وزیر جهاد کشاورزی یادآوری کرد در عرصه کسب و کار و خدمات دامپزشکی با تقاضاها و درخواست .بخش خصوصی استفاده شود

 .روبروییم و برای پاسخگویی به آنها باید نگاه جدیدی در مدیریت این بخش حاکم شودهای جدید 

وی تاکید کرد باید روش های نوین و ساختارهای انعطاف پذیر و رویکردهای جدید در ارایه خدمات و پیشگیری و مبارزه با بیماری 

رشناسانه و قابل قبول مردم بر پایه واقعیت ها و تقاضاهای ها در دستور کار سازمان دامپزشکی قرار گیرد و راه حل های جدید، کا

به گزارش ایرنا، در روزشمار هفته دامپزشکی که از هشتم مهرماه آغاز شده، پنجشنبه روز دامپزشکی، اخالق حرفه .جدید ارایه شود

دامپزشکی، پژوهش و »نبه ، ش«دامپزشکی، اقتصاد مقاومتی و توسعه صادرات»جمعه .ای و حقوق حیوانات نامگذاری شده است

 .نام دارند« دامپزشکی، سالمت غذا از مزرعه تا سفره»و یکشنبه « نوآوری برپایه تفکر جهان واحد سالمت

و « دامپزشکی، توسعه خدمات در مناطق روستایی و عشایری»، سه شنبه «دامپزشکی، آموزش، کارآفرینی و اشتغال پایدار»دوشنبه 

 .نامگذاری شده است «و توسعه پایدار دامپزشکی، سالمت»چهارشنبه 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 ایرنا ۵۰/۵۰/۵۰۴0 :تاریخ خبر

 بازاریابی محصوالت از مشکالت اصلی بخش کشاورزی است :نماینده مجلس

بازاریابی محصوالت از مشکالت اصلی بخش کشاورزی : رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی گفت -ایرنا  -ارومیه 

میلیون تن محصوالت تولیدی کشاورزی به خوبی بازاریابی و مدیریت نشود، برای این بخش مشکل  110است و در صورتی که 

عری شامگاه چهارشنبه در جلسه مشترک اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع به گزارش ایرنا، علی محمد شا .آفرین خواهد بود

طبیعی مجلس شورای اسالمی و جمعی از مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی با مدیران و تشکلهای بخش کشاورزی و مسئوالن 

 .تنظیم کنیم باید کشاورزی را صادرات محور کرده و همه اهدافمان را در این راستا :آذربایجان غربی افزود

مشکالت زیست محیطی و یا کشاورزی در آذربایجان غربی مشکل یک بخش و یا یک دستگاه نبوده و همه مردم و : وی اضافه کرد

 .نمایندگان و دستگاههای دولتی باید در کنار یکدیگر نسبت به حل این مشکل اقدام کنند

مایت جدی از کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست بوده و هیچ نگاه کمیسیون کشاورزی به مسائل در راستای ح: وی بیان کرد

باید بخشی نگری جای خود : رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی اظهار کرد.رتبه بندی در این موارد انجام نمی شود

نون وظیفه خود را در کشاورز هم اک: وی افزود.را به یک نگاه جامع بدهد و همه با جامع نگری و یک همکاری به هدف برسیم

بخش تولید انجام داده ولی بازار افسار گسیخته است و ستاد تنظیم بازار باید در راستای نظم دهی به بازار و حل مشکالت حرکت 

کشاورزی کشور چالش های جدی دارد و پایین : عباس کشاورز مدیر زراعت وزارت جهاد کشاورزی نیز در این جلسه گفت.کند

 .مهمترین چالش پیش روی بخش کشاورزی استبودن بهره وری 

پایین بودن بهره وری میزان آب و سرمایه و باال بودن هزینه های تمام شده برای کشاورزان از دیگر مشکالت این : وی بیان کرد

 .بخش است و نمی توان با این اوضاع درآمد خوبی را برای کشاورزان متصور بود

ن و ایجاد پس انداز در کشاورزان است و اگر این اتفاق بیفتد، زمینه سرمایه گذاری، کاهش بنای توسعه بر خودجوش بود: وی گفت

کشاورزی کشور مانند سایر نقاط جهان نیازمند سرمایه، تکنولوژی آسان و : کشاورز اظهار کرد.هزینه و بهره وری فراهم می شود

 .خش تولید فراهم شودنیروی انسانی ماهر است و باید تالش شود تا این سه عنصر برای ب

آب کشور نیز با چالش مهمی روبه روست و باید به کمک دولت و مجلس برای این : مدیر زراعت وزارت جهاد کشاورزی بیان کرد

میلیون تن گندم در کشور موفقیتی بود که با کاهش یک میلیون هکتاری زمین  10تولید : وی گفت.موضوع نیز چاره اندیشی شود

 .و ارتقای مدیریت آب و ساماندهی استفاده از آن می تواند بسیار حایز اهمیت باشد به دست آمده است

نیازمند بازارهای صادراتی بلند مدت تثبیت شده هستیم و صادرات ما در شان کشاورزان نیست به طوری که یک دالل : وی گفت

یان اینکه آذربایجان غربی در حاشیه مرز بوده و وی با ب.برای کشاورزان کل کشور در یک مرز تصمیم می گیرد و این صحیح نیست

صادرات شکر از این استان می تواند انجام شود و این استان از این ظرفیت : دسترسی خوبی به بازارهای خارجی دارد، گفت

نمندی این جلسه مشترک با هدف بررسی مسائل و چالشهای بخش کشاورزی آذربایجان غربی و نیز بازدی از توا.برخوردار است

 .های این استان در این بخش به مدت دو روز تداوم دارد

براساس اعالم مسووالن جهادکشاورزی آذربایجان غربی اعضای کمسیون کشاورزی اب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی روز 

 .پنجشنبه به بازدید از صنایع کشاورزی استان در شهرهای مختلف استان می پردازند

مقابله با کانونهای ریزگرد در دریاچه ارومیه، بازدید از شبکه آبیاری تحت فشار تجمیعی اراضی در ارومیه، بازدید  بازدید از عملیات
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 .از باغات انگور دیم دشت در ارومیه نیز جزء برنامه های این کمیسیون است

گوشت مرغ در مهاباد، جلسه با تشکل های همچنین بازدید از پروژه انتقال آب رودخانه زاب به دریاچه ارومیه، بازدید از زنجیره 

بخش کشاورزی و بازدید از یک نمونه باغ سیب از سایر برنامه های کمیسیون کشاورزی مجلس در سفر دو روزه خود به آذربایجان 

این هزار هکتار  022به گزارش ایرنا آذربایجان غربی دارای یک میلیون هکتار اراضی کشاورزی قابل کشت است که .غربی است

 .اراضی زیر کشت انواع محصوالت زراعی و باغی قرار دارد

 .هزار نفر بهره برداری مشغول هستند 232در این اراضی زیر کشت 

میلیون  6آذربایجان غربی در تولید محصوالتی چون سیب و انگور و چغندر قند جزء استان های برتر کشور بوده و ساالنه با تولید 

 .تانی تاثیر گذار در اقتصاد کشاورزی کشور استتن از محصوالت کشاورزی اس
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 فودپرس ۵۰۴0مهر ماه  9یک شنبه 

 بگیرندها را  ها جلو فروش عنوان تشکل

های مختلف عناوین مختلفی به فعاالن اقتصادی  شود که به مناسبت هر ساله صدها همایش کوچک و بزرگ در کشور برگزار می

دانند که در پشت پرده بسیاری از این  شاید برای فعاالن اقتصادی این موضوع بدیهی باشد اما بسیاری از مردم نمی. کنند اعطا می

هایی برای توجیه  ها از روش بعضی از این همایش. رسد های متنوع به فروش می های تقدیر به قیمت حها و لو ها، عنوان همایش

های  این مساله مدت. کنند کنند و برخی دیگر به صورت صریح بابت اعطای نشان درخواست پول می دریافت وجه استفاده می

کننده  ها به عنوان برگزار ها برای توجیه اعتبار این عناوین و نشان طوالنی است که در اقتصاد ایران وجود دارد و معموال بعضی تشکل

 .شوند تا مدرک ارائه شده معتبرتر باشد یا حامی همایش معرفی می

 لوح فروشی از کجا آغاز شد 

معدن و رییسه خانه صنعت،  های با سابقه تشکلی و عضو هیات های آرمان خالقی، از چهره در زمینه مساله لوح فروشی پای صحبت

هایی بودند که اعطای عنوان در کشور را کلید زدند و به همین دلیل  های صنعت از نخستین تشکل خانه. تجارت ایران نشستیم

های مختلف به سمت آنها بود هرچند که خالقی با تشریح روال رخ داده معتقد است که  همیشه انگشت اتهام لوح فروشی در برهه

 .اند گاه وارد بحث فروش عنوان نشده ی نشان اما هیچهای صنعت با وجود اعطا خانه

های تشکلی و حضور  فضای اقتصادی کشور برای حرکت 1302سال قبل و در اوایل دهه10به گفته خالقی، نخستین بار حدود 

اثرگذاری  کم شرایط را برای بود کم 33و  36های های سال این موضوع که نتیجه حرکت. ها بهبود یافت گسترده افراد در تشکل

وی تاکید داشت نخستین بار به مناسبت روز صنعت و معدن خانه صنعت بحث برگزاری . بخش خصوصی در اقتصاد فراهم کرد

همایش توسط بخش خصوصی برای تقدیر از صنعتگران را در راستای شعار تولید ملی افتخار ملی آغاز کرد و از تولیدکنندگان 

های مختلفی  های دیگر اقتصاد نیز ظهور کرد و این تجربه در بخش سال در بخش3-2از  این حرکت بعد. کرد نمونه تقدیر می

روزهای ملی بهانه خوبی برای این تقدیرها بود و در روزهایی مانند : رییسه خانه صنعت ایران تاکید کرد عضو هیات.صورت گرفت

شد و طبیعتا این رویدادها نیاز به  ها یا افراد برگزار می شکلروز صادرات، روز استاندارد و روزهایی از این دست رویدادهایی ازسوی ت

 .شد شدند اعطا می ها می هایی به کسانی که اسپانسر این برنامه اسپانسرهایی از بخش خصوصی یا دولت داشت و تقدیر نامه

ادها شکل گرفت که به شکل ها و روید هایی برای برگزاری همایش تر شد و شرکت اما این روش به مرور جسورانه: خالقی افزود

گرفت خود را نماینده آن سازمان  یی به استناد به اینکه لوگوی یک تشکل، سازمان یا فراکسیون دراختیار آنها قرار می جسورانه

گرفت  اند اگر حمایت مالی صورت نمی گفتند که آنها به عنوان شرکت برتر انتخاب شده ها می دادند و در تماس با شرکت نشان می

 .شد ساله برتر بودن شرکت هم به فراموشی سپرده میم

های صنعت ما فرم پرسشنامه و خود اظهاری مشخصی را دراختیار فعاالن  در خانه: رییسه خانه صنعت ایران تاکید کرد عضو هیات

کردیم و فرد  ها را چک می های صنعت استانی این اظهارنامه های مربوطه یا خانه دادیم و از طریق وزارتخانه، تشکل اقتصادی قرار می

 .شد یی مشخص و نه براساس مسائل مالی با همایش انتخاب می انتخابی طبیعتا از درون پروسه

کرد اما امروز به دلیل آشفته بازاری که ایجاد شده است دیگر  در گذشته لوح و یادبود برای مردم احترام ایجاد می: وی افزود

های اروپایی  حتی بعضی سراغ جوایز خارجی و نشان. اد کرد و مساله تا حد زیادی لوث شده استها و عناوین اعتم توان به نشان نمی
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ریزی برای استفاده از عناوینی مانند برند یا ملی در  هایی سازمان توسعه تجارت یا سازمان مدیریت و برنامه اند و در برهه نیز رفته

 .ها مجبور به ورود شدند ها و همایش عنوان نشان

 ها سه تفکیک نشانپرو

ها و عناوین توسط  بر این اساس در ابتدا نشان. دهد ها خبر می از ایجاد چند روش برای اعطای نشان« روزنامه تعادل»های  پیگیری

سپس برای هر کدام . شوند یی و برنزی از یکدیگر تفکیک می شود و با عناوینی مانند طالیی، نقره بندی می کننده طبقه شرکت برگزار

ترین دلیل  کنند مهم های شاخصی که در همایش شرکت می در این خصوص حامیان همایش و چهره.شود متی در نظر گرفته میقی

کنند و با تایید نشان و  ها نیز به مساله ورود می بر همین اساس بعضی از تشکل. افزایش یا کاهش قیمت نشان یا لوح تقدیر هستند

شوند و در ضمن مقداری از مبلغ پرداختی شرکت به حساب تشکل واریز  تبار نشان میاعالم حمایت از همایش اوال باعث اع

رویداد هنوز دارای حرمت هستند و 22تا  12دانند که بین  کسانی که در اقتصاد فعال هستند می:در این رابطه خالقی افزود.شود می

روز با فعاالن مطرح اقتصادی حداقل یک یا دو تماس  نشان آنها اعتبار دارد وگرنه لوح فروشی به حدی رواج یافته است که هر

دانند که هر کدام چه کاری دارند و رویدادهای سالم کامال مشخص  شود و اکثر فعاالن مطرح اقتصادی و تشکلی می گرفته می

ها  امی این همایشها نباید به مسائل مالی این دست از اتفاقات آلوده شوند و اسم تشکل به عنوان ح تشکل: وی تاکید داشت.است

های گذشته  در طول سال. باید برای تضمین بر سالمت همایش باشد نه سهم خواهی تشکل و شریک شدن در مسائل مالی

توانند مانع  ترین نهادی هستند که برای کمک به شفافیت اقتصادی می ها مهم رویدادهای مختلفی شکل گرفته است که خود تشکل

 .عرصه شوند از ورود افراد سودجو به این

 بندی به جای عنوان فروشی رتبه

در ایران نیز بحث . بندی مشخص هستند کشورهایی که دارای نظام رتبه. بندی یکی از مسائل مهم در هر اقتصاد است بحث رتبه

شرکت برتر براساس یک معیار مشخص 022شود و  هر ساله از سوی سازمان مدیریت صنعتی مطرح می IMI-122 بندی رتبه

های جایگزین مناسب برای  تواند یکی از بحث بندی به جای مساله لوح و عنوان فروشی می در حقیقت این رتبه. شوند بندی می رتبه

بندی یا  این رتبه. شوند ها کشورها در جهان معرفی می بندی شرکت صورت کلی با استفاده از رتبه به.شفافیت اقتصادی باشد

های بیگانه به معامالتی دست  عتبارسنجی دولت خارجی برای کشوری است که قصد دارد با کشورحلی ساده برای ا بندی راه گرید

ها به صورت مستقیم از شرایط کلی اقتصادی یک کشور از جمله حجم مبادالت خارجی، دولتی و  بندی اعتباری شرکت رتبه. بزند

ها  بندی شرکت پذیرد، بنابراین آشنایی با اهمیت رتبه ثیر میگذاری، شفافیت بازار سرمایه و ذخایر ارزی خارجی تا خصوصی، سرمایه

 .تواند در اقتصاد یک کشور بسیار مهم باشد بندی شرکت می و اقدام به رتبه

توان انتظار داشت که در مبادالت خارجی و تجاری نیز وضعیت بهبود پیدا کند و  ها مشخص باشد می بندی شرکت اگر رتبه

 .گذاری کنند بندی در اقتصاد کشور سرمایه مین رتبههای خارجی براساس ه شرکت

 ها بندی توسط تشکل رتبه

سازان آغاز شد و براساس مجوزی که آنها داشتند در حال حاضر  ها از انجمن انبوه های توسط تشکل بندی شرکت تجربه رتبه

ها است که مطرح شده ولی  بندی مدت رتبه در اتاق بازرگانی نیز بحث.شود ساز توسط آنها منتشر می های انبوه بندی شرکت رتبه

نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، اتاق ایران و اتاق  آیین 12ماده 3بند 2مطابق تبصره. انتقادات زیادی به آن وارد است

اجرایی قانون مقررات نامه  آیین( 1)اند براساس دستورالعملی که به تایید وزیران عضو کمیسیون ماده تعاون مرکزی موظف شده
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بندی یاد شده با  بندی کنند تا کارت بازرگانی بر اساس رتبه رسد، اشخاص حقیقی و حقوقی عضو خود را رتبه صادرات و واردات می

 .رعایت سایر شرایط برای مدت بیش از یک سال تا پنج سال قابل تمدید باشد

ود اجرایی شود و در این راستا اتاق تهران قراردادی با ایکریک به امضا رساند، بندی در ابتدا در اتاق بازرگانی تهران قرار ب طرح رتبه

بندی  های بازرگانی را رتبه اما درنهایت قراردادی میان اتاق ایران و یک شرکت بخش خصوصی به امضا رسید تا این شرکت کارت

داد امروز در اتاق بازرگانی به عنوان نماینده  نجام میها را ا بندی کارت نکته جالب این بود که مسووالن شرکتی که کار رتبه. کند

یکی از آنها از فرشید شکرخدایی است طریق تشکل نماینده اتاق بازرگانی ایران شده است و دیگری از طریق گروه . حضور دارند

 .ائتالف برای فردا در هیات نمایندگان اتاق تهران و ایران حضور دارد

کنند این طرح را عاملی برای کاهش فساد و گسترش شفافیت نشان دهند اما اعضای  بندی تالش می هرچند که مسووالن طرح رتبه

ها دل خوشی ندارند و این موضوع همیشه یکی از مسائل مورد  بندی و نحوه این رتبه بندی اتاق بازرگانی از نرخ باالی هزینه رتبه

بندی برای جلوگیری از پرداخت  عاالن اقتصادی مجبور به پذیرش رتبهحال با بخشنامه جدید گمرک بسیاری از ف. انتقاد بوده است

 .شوند تا معامله به سود اتاق بازرگانی و به زیان بخش خصوصی اجرایی شود مالیات علی الحساب می

 
روش فعلی  بندی اگر بر شناسایی اعضا است مطمئنا کار بسیار مناسبی خواهد بود ولی گوید رتبه در این رابطه آرمان خالقی می

بندی قطع شود و به جای آن به  تواند مشکالتی را ایجاد کند بهترین راهکار این است که رابطه مالی میان اعضا و پیمانکاران رتبه می

وی تاکید کرد حتی . بندی شرکت کند های بازرگانی در طرح رتبه ها و کارت کند همه شرکت ازای حق عضویتی که اتاق دریافت می

هایی ایجاد کند  تواند در آینده آسیب اند و انتقادهای وارد درست نیست اما روال می در حال حاضر همه سالم عمل کرده اگر بپذیریم

ها دریافت کند و هر شرکتی  بندی را از همه شرکت به همین دلیل بهتر است پروسه به شکلی اصالح شود که اتاق شخصا پول رتبه

 .بندی نیز شود ها رتبه ساس پرداختیکند برا که کارت بازرگانی دریافت می

=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www://http2cf606cfa0030e29af 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فودپرس ۵۰۴0مهر ماه  2جمعه 

 بوده است، نه اقتصادیرشد بخش کشاورزی استراتژیک 

رشدی که گفته می شود به عوامل . درصد بوده است 0درصد و سهم کشاورزی در آن  0.0رشد اقتصادی بهار امسال  <مواد غذایی

اما موضوعی که مطرح می شود این است که چه اقداماتی باید انجام شود که رشد اقتصادی و مخصوصا . مختلفی وابسته بوده است

 .زی استمرار داشته باشدرشد بخش کشاور

بخش کشاورزی : کاوه زرگران، رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران در این باره به سایت خبری اتاق تهران گفت

در دولت یازدهم از نظر میزان برداشت هر ساله رشد داشته است و هر سال به سمت خوداتکایی و خودکفایی قدم برداشته شده 

 .های استراتژیکی دولت بوده است تی که بخواهیم این را از نظر اقتصادی بررسی کنیم، می بینیم که دالیلش سیاستاما وق. است

بینیم ما بسیاری از کاالهایمان را با یک قیمتی بعضا تا  وقتی بخواهیم این را از لحاظ اقتصادی بررسی کنیم می: زرگران ادامه داد

کنیم که طبیعتا هر زمان  مان وارد می کنیم؛ یعنی یک دوپینگ کاذبی به زارعین نیا خریداری میدو برابر قیمت واقعی آن کاال در د

 .دار باشد ما نمی توانیم امیدوار باشیم که رشد اقتصادی هم ادامه  که این مبالغ گزاف قطع بشود،

ا شدیم اما قیمت واقعی گندم در دنیا با به گفته رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران، به طور مثال در تولید گندم امسال خودکف

دالر سر مزارع است و آنها  160تا  162در دنیا این قیمت خرید عددی بین . خرد متفاوت است از کشاورزان می  قیمتی که دولت

از زارعین  دالر 162یعنی در بسیاری از کشورها گندم زیر . دالر در بنادر ما تحویل بدهند 102حاضرند گندم را به قیمتی حدود 

همچنین سیستم این . برابر این است 2کند چیزی نزدیک به  شود، اما قیمتی که دولت ایران از کشاورز خریداری می خریداری می

خریم در حالی که در  یعنی ما هر گندمی را با هر کیفیتی به یک قیمت واحد می .خرید هم با کیفیت محصول متفاوت می شود

تا زمانی که این : از همین رو زرگران معتقد است .کنند های آنالیزی آن خریداری می را براساس شاخص دنیا اینطور نیست و گندم

های استراتژیکی  ما سیاست. مان رشد داشتیم اتفاق بیفتد من فکر می کنم که نمی توانیم امیدوار باشیم و بگوییم ما در کشاورزی

 .شده کاال را پایین بیاوریم قتصادی نیست و ما باید بررسی کنیم و قیمت تمامداشتیم که توانستیم به خودکفایی برسیم اما این ا

شود باید به نحوی پرداخت شود که  این پولی که به کشاورز پرداخت می: این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین تاکید کرد

ما در حال حاضر دولت یک پولی را به صورت نقدی به آنها ا. او را توانمند کند تا در آینده بتواند به قیمت جهانی، کاال تولید کند

های آینده هم این  کنند بتوانند در سال وارد می دهد در حالی که باید به آنها خدمات، تکنولوژی بدهد تا در کنار کاری که می

است، در بحث دانه های  ها اینطور است؛ یعنی جو هم همین طور در همه حوزه: زرگران همچنین گفت.تولیدشان را ادامه دهند

روغنی هم همین طور است و اینها همه باعث شده که به طور کلی قیمت مواد خام در ایران افزایش و اختالف زیادی با دنیا داشته 

در واقع این رشد، بیشتر از اینکه رشد . شود قیمت فاحشی با دنیا داشته باشد باشد و به تبع آن کاالهایی هم که با آن تولید می

 .اقتصادی باشد، رشد استراتژیک بوده است

d=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www://http0d233f322 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 فارس - ۴۰/۵۰/۵۹ : تاریخ

 ایران و چین حجتی اعالم کرد تولید محصول سالم مطابق با استانداردهای
کشور برای  2تولید محصول کشاورزی بر اساس استانداردهای : وزیر جهاد کشاورزی در دیدار همتای چینی خود در تهران گفت 

  .شود سهولت صادرات بین ایران و چین پیگیری می

صبح امروز در دیدار با وزیر کشاورزی چین در محل وزارت جهاد  ، محمود حجتیخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی 

امیدواریم پس از برجام بتوانیم عضو ثابت گروه شانگهای  :های مختلف اشاره کرد و گفت کشورمان در حوزه  کشاورزی به توانمندی

 .بشویم و در آنجا سهمی را به خود اختصاص دهیم

هزار هکتار از شالیزارهای استانهای  622حدود : راضی کشاورزی کشورمان گفتوی همچنین با اشاره به تجهیز و نوسازی ا

ویژه در عرصه کشت  ساله در حال تجهیز و بهسازی که قطعا ورود شما به 22مازندران، گیالن و گلستان با سرعت کم و در یک افق 

 .حصول کمک کندتواند ما را در تولید اقتصادی این م شود، می برنج که به صورت سنتی انجام می

 12میلیون هکتار از اراضی کشور طی یک برنامه  0وزیر جهاد کشاورزی کشورمان همچنین از طرح تجهیز سامانه نوین آبیاری در 

هزار هکتار را به سامانه نوین آبیاری در مزارع تجهیز کنیم که  022به دلیل محدودیت منابع باید ساالنه : ساله خبر داد و گفت

وی همچنین در نشست خبری که در ادامه این برنامه با خبرنگاران برگزار شد به تاکید .ایم ین رقم را اجرا کردهتاکنون نصف ا

چین کشوری است که در دوران سخت تحریم ملت ما را : رهبران دو کشور بر افزایش روابط بین ایران و چین اشاره کرد و گفت

حجتی به سفر یک سال پیش هیات ایرانی به چین .را فراموش نخواهد کرد ها تنها نگذاشته و قطعا دولت ایران این همکاری

در این دیدار با وزیر کشور چین دیدارهایی داشتیم و کارگروه مشترکی تشکیل شد که تاکنون بخش عمده : ای کرد و گفت اشاره

اند که نمونه آن  کشور رفت و آمد داشته های زیادی در یک سال اخیر بین دو ها در دستور کار قرار گرفته است و هیات این همکاری

  .اعزام یک گروه آموزشی از ایران به چین برای دریافت خدمات دو ماهه کارگاه آموزشی در این حوزه است

موافقتنامه : امضای موافقتنامه قرنطینه دامی و گیاهی از نکات حائز اهمیتی بود که وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به آن گفت

 .نامه قرنطینه گیاهی در دستور کار قرار دارد که تا ماه آینده به امضا خواهد رسید امی با چین به توافق رسیده و موافقتقرنطینه د

گذاری  میلیارد دالر در بخش شیالت کشورمان سرمایه 3اند که حدود  گذاران چینی اعالم آمادگی کرده به گفته حجتی سرمایه

 .کند ر ایران امکان تولید را دو چندان میکنند، چرا که آبهای شمال و جنوب د

بیشتر : حجتی همچنین در مورد تجارت محصوالت کشاورزی بین ایران و چین به وجود موانعی برسر راه تجارت اشاره کرد و گفت

مکمل یکدیگر  توانیم ها ایجاد شده که امیدواریم روز به روز تسهیل شود چرا که ما با چین می این مشکالت به دلیل نبود زیرساخت

وی همچنین درمورد تولید محصول سالم در قالب طرحی بین دو کشور نیز این گونه توضیح داد که قرار است محصولی در .باشیم

المللی تولید شود تا طرف مقابل از سالمت و ایمنی محصول برای  قالب استانداردهای دو کشور یا در چارچوب کدکس بین

های  شد، تا دیگر مجبور نباشیم، برای صادرات هر محصول کشاورزی به دنبال دریافت و گواهیخاطر با شهروندان خودش آسوده

  .گیر است، بشویم الزم که امری زمان
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 رانی، بازدیدهامصاحبه، سخن
 آیانا - ۵۰۴۰شهریور  2۵: تاریخ

 درصدی امنیت غذایی طی سه سال 13تقویت 

های نهفته بخش کشاورزی و استفاده از آنها، طی سه سال گذشته امنیت غذایی رشد  معاون وزیر جهاد کشاورزی با توجه به ظرفیت

 .قابل توجهی داشته است

های نهفته بخش کشاورزی و استفاده از آنها، طی سه سال گذشته  ظرفیتمعاون وزیر جهاد کشاورزی با توجه به 

 .امنیت غذایی رشد قابل توجهی داشته است

به گزارش خبرنگار ایانا، عباس کشاورز امروز در مراسم چهارمین گردهمایی سراسری کشت پاییزه که صبح امروز در سالن حجاب 

 .درصد تقویت شده است 23های گذشته  رشد مطلوبی داشته و نسبت به سال طی سه سال گذشته امنیت غذایی: برگزار شد، گفت

البته با احتساب تولید گندم در سال جاری، : درصد برسد، افزود 02وی با اشاره به اینکه قرار است در پنج سال آینده این رقم به 

 .درصد خواهد رسید 33رقم امنیت غذایی به 

اد کشاورزی، بخش کشاورزی تنها بخشی بود که رشد مثبتی داشت و تجارت آن از هشت به گفته معاون امور زراعت وزارت جه

میلیارد دالر منفی به سه میلیارد دالر منفی رسید و در عین حال خودکفایی در بسیاری از محصوالت مانند قند، شکر و گندم 

شود؛  م و جزو نقاط ضعف این بخش محسوب میهای روغنی موفقیت چندانی نداشتی تحقق پیدا کرد، اما در زمینه پنبه و دانه

 .هرچند تمهیدات مطلوبی در این زمینه اندیشیده شده است

طوری که  داری را پیدا کرده است، به وری آب رشد معنی طی سه سال گذشته بهره: وری آب خاطرنشان کرد کشاورز درباره بهره

 1.3د؛ این در حالی است که باید در برنامه ششم رقم مذکور به شو کیلوگرم محصول برداشت می 1.2اکنون 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 شرود و باید برای به حداقل رساندن آن تال میلیارد مترمکعب آب هدر می 9.3که 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

اد، اما درصد ارتقاء یافت که بیشترین بارش در ایالم اتفاق افت 36درصد به  20به گفته وی، سهم باران در پاییز سال گذشته از .است

این در حالی . درصد کمتر 20متر سقوط کرد، یعنی چیزی حدود  میلی 30زمستان مطلوبی از نظر بارندگی نداشتیم و مقدار آن به 

بردند؛ بنابراین تقاضای آبی افزایش یافت و تأثیری منفی در میزان  ها نیز از گرمی بیش از حد هوا رنج می است که برخی استان

 .ها مناسب نبود باران بود، هرچند توزیع بارش ل بهار گلمصرف گذاشت، اما فص

رفت، هرچند  شمار می البته در کنار این عوامل، مساعد بودن دما در فصل بهار کمک بزرگی برای کشاورزان به: کشاورز ادامه داد

 .کرد را بر کاهش محصوالت فراموش... نباید تأثیر حوادث غیرمترقبه مانند سرمای بیش از حد و تگرگ و

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  شده سهم کمی در زمین ایم و بذر اصالح به حذف بذرهای قدیمی موفق نبوده

وری و ایجاد  تمرکز بر بهره: معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت معتقد است.لف در اولویت قرار بگیردتوسعه ارقام مخت

های متراکم باید مرکز توجه بوده، زیرا کشاورزی کشور ظرفیت توسعه کشت را ندارد؛ در همین راستا در صدد هستیم تا از  کشت

هزار هکتار تحت کشت گندم قرار  022طوری که در سال جاری پنج میلیون و  کشت گندم کاسته و به کشت کلزا اضافه کنیم، به

افق ما تولید کمتر از پنج تن در : کشاورز یادآور شد.گرفت که در مقایسه با سال گذشته کاهش یک میلیون هکتاری داشته است
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دمکاران بتوانند در نقاطی که آب کافی در هکتار نیست، اما از رئیس مؤسسه تحقیقات تقاضا داریم تا تضمینی را فراهم کند که گن

این در حالی است که اگرچه بارندگی نسبت به سال گذشته در حد متوسط . اختیارشان هست، تا هفت تن گندم برداشت کنند

رضوی  هایی مانند فارس، اصفهان، خراسان درصد رشد کرده است؛ غیر از استان 02تا  32ها  بوده، اما برداشت گندم در برخی استان

با این : وی با اشاره به اینکه خسارت سن تقریباً به صفر نزدیک شده است، تأکید کرد.و خراسان جنوبی که محدودیت آبی داشتند

 .یافته کمک بگیریم ایم و باید در این زمینه از کشورهای توسعه ها پیشرفت چندانی نداشته حال در مدیریت بیماری

: های غیرشمالی را همچنان پابرجا دانست و درباره محصول جو اظهار داشت برنج در استانکشاورز سیاست عدم حمایت از کاشت 

امسال چهار میلیون تن از این محصول تولید شده و نگرانی ما از مشکل بازرگانی و فروش آن است که امیدواریم با تدابیری که 

 .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  سازی مصرف و مدیریت صحیح آب با تمام قوا وارد عرصه شده و شاخص بهره آماده است تا در بهینه

ای و  ویت کارهای خود قرار دهد، البته در این زمینه بیشترین نگرانی نسبت به گیاهان علوفههای نوین آبیاری را در اول تکنولوژی

تر اقدام کنند تا  ای هرچه سریع بر گیاهان علوفه آب تأثیر آن بر تولید شیر خام در کشور است؛ بنابراین الزم است در معرفی ارقام کم

جهاد کشاورزی در پایان سخنان خود از وزیر جهاد کشاورزی دو درخواست  معاون امور زراعت وزارت.این نگرانی نیز برطرف شود

نخست، نیاز کشاورزی به سرمایه و افزایش کارمزدها برای باال بردن توانایی کشاورزان در بازپرداخت اقساط بانکی و دیگر . داشت

 ./وری برندارد اینکه جناب وزیر پایش را از پدال گاز بهره

/news/fa/ir.iana.www://http30300D/%0%D%AA9%02%D 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدید 
 آیانا - ۵۰۴۰شهریور  ۵۹: تاریخ

نباید سفید را  آلودگی خوزستان به لکه/ قاچاق و صادرات دام سبک، تأثیری بر قیمت گوشت گوسفند ندارد

 به گردن بوشهر انداخت

ترین مقام سازمان دامپزشکی، در نشستی خبری ضمن پاسخ به پرسش خبرنگاران، عملکرد این سازمان به مناسبت هفته  عالی

 .دولت را تشریح کرد

ترین مقام سازمان دامپزشکی، در نشستی خبری ضمن پاسخ به پرسش خبرنگاران، عملکرد این سازمان به  عالی

 .فته دولت را تشریح کردمناسبت ه

رئیس سازمان دامپزشکی کشور امروز در نشست خبری در پاسخ به پرسش خبرنگار ایانا مبنی بر تأثیر قاچاق و صادرات دام زنده از 

تواند بر قیمت گوشت قرمز دام سبک تأثیرگذار  به هیچ عنوان این دو مقوله نمی: نواحی غربی کشور بر قیمت گوشت گوسفند، گفت

وقتی صادرات آزاد باشد، دیگر دلیلی بر : به بعد صادرات دام آزاد شده است، افزود 90مهدی خلج با اشاره به اینکه از سال .دباش

هزار رأس دام سبک از  022ضمن اینکه در پنج ماهه نخست سال جاری تنها . خروج دام به صورت غیرقانونی از کشور وجود ندارد

هزار رأس کاهش داشته است؛ بنابراین میزان  232قایسه با مدت مشابه سال قبل، حدود کشور صادر شده که این رقم در م

 .صادرات، ربطی به افزایش قیمت گوشت ندارد

سفید میگو از  ممکن است بیماری لکهوی در واکنش به این موضوع که طبق گفته مدیرکل اداره کل دامپزشکی استان خوزستان، 

نباید مشکالت این استان را به گردن مناطق دیگر انداخت، زیرا تاکنون هیچ : ، خاطرنشان کرداستان بوشهر به خوزستان آمده باشد

 .تواند در بروز چنین بیماری دخیل باشد صحت و سقم چنین ادعایی وجود ندارد و عوامل زیادی می ای مبنی بر ادله

ای از این سم  مقرر شده از ابتدای شهریور، هر مزرعه: گرین، ادامه داد خلج درباره استفاده مزارع پرورش ماهی از سم ماالشیت

هرچند که تاکنون با چنین مزارع . شود، بلکه نام مزرعه اعالم عمومی خواهد شد میتنها به معدوم کردن آنها اقدام  استفاده کند، نه

 .شمار باشد صورت انگشت رسد تعداد آنها در حال حاضر اندک و به نظر می شد، اما به متخلفی برخورد می

 تولید تیالپیا

ن باید بتوان شرایط تولید آن را در داخل کشور به گفته وی، سهم کشورهای خارجی در تولید تیالپیا پنج میلیون تن است؛ بنابرای

دهیم؛ بنابراین  های آزاد نمی کند، اجازه ورود آن را به آب نیز فراهم کرد، اما از آنجا که این ماهی، عرصه را بر دیگر آبزیان تنگ می

 .ماهی تشکیل شودجنسی برای پرورش این  صورت تک قرار است مزارعی با تعداد محدود و استخرهای بسته و آن هم به

 برفکی تب

های  کاهش و در مواقعی توقف تولید واکسن، ورود سویه: برفکی تصریح کرد رئیس سازمان دامپزشکی کشور درباره بروز بیماری تب

جدید از مرزهای غربی کشور و از طرف دیگر، کمبود منابع خارجی برای تأمین واکسن، از مواردی بود که باعث شد این بیماری در 

 .خرداد تاکنون روند مطلوبی بر کشور حاکم شده و بیماری به شدت کاهش یافته است 22ل گذشته شیوع پیدا کند، اما از سا

میلیارد تومان است، در حالی که کل بودجه در اختیار سازمان،  30برفکی، حداقل  اعتبار مورد نیاز برای مهار تب: خلج معتقد است

 .هم به شرطی که محقق شود میلیارد تومان برآورد شده؛ آن 62

میلیون رأس دام سبک  20از آنجا که هزینه واکسن و واکسیناسیون در دام سبک به عهده سازمان بود، در فاز بهاره : وی یادآور شد

ه دلیل محدودیت منابع مالی، نتوانستیم هزین میلیون رأس بود، اما در دام سنگین به 20بینی ما  واکسینه شدند در حالی که پیش

http://www.iana.ir/fa/news/33046/%D8%B6%D8%AF%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%84%DA%A9%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
http://www.iana.ir/fa/news/33046/%D8%B6%D8%AF%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%84%DA%A9%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
http://www.iana.ir/fa/news/33046/%D8%B6%D8%AF%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%84%DA%A9%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
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این یک نقص است و در . درصد جمعیت دامی را پوشش دادیم 62تا  00به همین دلیل تنها . واکسیناسیون را پرداخت کنیم

 .تواند منجر به بروز مجدد بیماری در مهرماه شود صورت ادامه داشتن، می

به  93هزار نفر در سال  21بتالیان از ، آمار م90مالت در سال  درصدی واکسیناسیون علیه تب 22دلیل افزایش  به: خلج تأکید کرد

درصدی واکسیناسیون 22با افزایش : رییس سازمان دامپزشکی کشور اعالم کرد.کاهش یافته است 90نفر در سال  022هزار و  10

 .نفر کاهش یافت 022هزار و  10هزار نفر به  21علیه تب مالت در دام های کشور، جمعیت انسانی مبتال به این بیماری از 

سازمان دامپزشکی کشور : خلج با بیان این که ما برای پرداخت غرامت به صاحبان دام های خسارت دیده با مشکل داریم، افزود  

درصد  30درصد هزینه بیمه دام های سنگین را بپردازد و  20طبق تفاهم نامه ای قبول کرده که در مورد تب مالت و سل گاوی ، 

 .مه کشاورزی پرداخت خواهد شددیگر هزینه بیمه توسط صندوق بی

 .به محض تأمین اعتبار، این اقدام از سوی سازمان دامپزشکی و صندوق بیمه انجام گیرد: خلج گفت

/news/fa/ir.iana.www://http33061D/%9%02%D0%A3%DA% 
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 نهاده 
 فارس - ۴۰/۵۰/۵۹ : تاریخ

 کنیم کیفیت را معرفی کنند برخورد می کشاورزان سموم بی/ درصد سموم کشاورزی وارداتی است 15

کشاورزان برای کشت گندم حتماً : درصد سموم کشاورزی وارداتی است، گفت 90رئیس سازمان حفظ نباتات کشور با بیان اینکه  

  .ای دارند، سم را معرفی تا با تولیدکننده آن برخورد کنیم بذر را قبل از کشت ضدعفونی کنند و اگر به کیفیت سموم مصرفی گالیه

، در مورد آخرین وضعیت کنترل آفات به ویژه با آغاز کشت پاییزه گندم خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  باغستانی در گفت

کنیم هیچ  بحث اصلی ما تدارکات سموم برای ضدعفونی بذر است و به کشاورزان هم توصیه می: و سایر محصوالت اظهار داشت

  .قرار ندهند بذری را بدون ضدعفونی کردن داخل خاک

هاست که اکنون به اندازه کافی تدارک  کش وی در مورد کشت کلزا نیز اینگونه توضیح داد که اکنون مهمترین دغدغه ما تهیه علف

گیرد  رئیس سازمان حفظ نباتات در پاسخ به اینکه کشاورزان از کیفیت پایین سمومی که دراختیارشان قرار می .دیده شده است

های هرز جو و  میلیون هکتار مبارزه با علف 0میلیون هکتار و در  2سال گذشته مبارزه با سن گندم را در : هار داشتگالیه دارند، اظ

دهد سموم ما  درصد است که نشان می 2زدگی زیر نیم درصد بوده، در حالی که استاندارد جهانی تا  ایم و سن گندم را داشته

 .کنیم های هرز در مزرعه گندم تنها یکبار سمپاشی می با علفبرای مبارزه : وی تصریح کرد .مشکلی ندارد

باغستانی به کشاورزان توصیه کرد تا در مواردی که از کیفیت سموم مصرفی رضایت ندارند، قوطی سم به همراه شماره سریال آن را 

  .شود کیفیت بودن، با تولیدکننده برخورد به سازمان حفظ نباتات ارائه دهند تا در صورت تأیید بی

درصد از سموم مصرفی ایرانی است و بقیه از کشورهایی چون چین و هند تأمین  0به گفته رئیس سازمان حفظ نباتات کشور، تنها 

دانند که در بازار موجود  وی در پاسخ به اینکه کشاورزان کیفیت سموم اروپایی از جمله سموم آلمانی را بسیار مناسب می .میشود

سموم آلمانی سموم بسیار باکیفیتی هستند که حق امتیاز آنها در اختیار خود شرکت : داد و گفت نیست، اینگونه توضیح

درصد است که منعی برای ورود آن  0تولیدکننده آلمانی است و مشابه داخلی آن نیز وجود ندارد و حتی تعرفه واردات آنها در حد 

  .گیرد استقبال کمی از آن صورت می اما به دلیل گرانی این سموم،: باغستانی گفت .وجود ندارد

=nn?php.newstext/com.farsnews.www://http13902326222339 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950706000339


 
آبمرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و   

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

 

201 

 

 
 نهاده
 آیانا - ۵۰۴۰مهر  ۵۰: تاریخ

 روزه 11تحویل نهاده به کشاورزان با مدت پرداخت  /ای از ابهام های هوشمند نهاده در هاله اعتبار کارت

دلیل  برداران بخش کشاورزی را مرتفع کند، به توانست بخشی از مشکالت مالی بهره های هوشمند اعتباری می با وجود آنکه کارت

 .مصرف ماند عدم حمایت بانک کشاورزی، بی

برداران بخش کشاورزی را مرتفع  کالت مالی بهرهتوانست بخشی از مش های هوشمند اعتباری می با وجود آنکه کارت

 .مصرف ماند دلیل عدم حمایت بانک کشاورزی، بی کند، به

های  وگو با خبرنگار ایانا از عدم همکاری بانک کشاورزی در بخش کارت مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی امروز در گفت

ها در کنار سایر خدمات بانک کشاورزی به کمک کشاورزان آید تا کود،  نهاده قرار بود کارت اعتباری خرید: اعتباری خبر داد و گفت

 .صورت اعتباری تسویه حساب شود بذر و سم را در اختیار کشاورزان قرار گرفته و بانک بهای آن را پرداخت و با کشاورزان به

ها سر باز  ه سال جاری از اعتباربخشی به این کارتبانک کشاورزی با وجود ابالغ بانک مرکزی از ابتدای شهریورما: یزدان سیف افزود

 .زد و بدین ترتیب کشاورزان نتوانستند از خدمات فوق بهره ببرند

برداران ازجمله گندمکارانی  داد، بخشی از بهره های الزم را در این زمینه انجام می اگر بانک کشاورزی حمایت: وی خاطرنشان کرد

 .توانستند بخشی از مشکل خود را حل کنند ودند، میکه مطالباتشان را دریافت نکرده ب

با وجود آنکه بیش از دو سال است که دولت یارانه مربوط به شرکت خدمات حمایتی را پرداخت نکرده است، اما به : سیف ادامه داد

 .شاورزان تحویل دهندروزه به ک 22تا  12برداران را با مدت پرداخت  های مورد نیاز بهره ها اعالم شده که نهاده کارگزاری

 یابد تولید کود اوره داخلی افزایش می

با افزوده شدن : مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی درباره اظهار تمایل هیأت رومانی برای خرید کود اوره تصریح کرد

یافت و الزم است برای ، میزان تولید کود اوره افزایش خواهد 1396میلیون مترمکعب گاز از پارس جنوبی تا اوایل سال  122

 .ظرفیت برای مصرف داخلی و صادرات در بخش کود اوره وجود دارد: وی یادآور شد.صادرات آن اقدامی انجام شود

با وجود آنکه کشاورزان از بنیه مالی ضعیفی : خبر داد و تأکید کرد 90 - 96درصدی فروش کود در سال زراعی  13سیف از افزایش 

 .ا آغاز سال زراعی جدید میزان مصرف در مقایسه با سال از افزایش برخوردار استبرخوردار هستند، اما ب

شود که دو میلیون تن کود ازته در بخش کشاورزی مورد  بینی می با توجه به اعالم معاونت زراعت پیش: وی در پایان اظهار داشت

 ./استفاده قرار گیرد
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 نهاده
 خبرنگاران جوان - ۵۰۴۰مهر  ۵۵: تاریخ

 توسعه روش های غیر شیمیایی راهکار اصلی کاهش مصرف سموم

های غیر شیمیایی از جمله راهکارهای کاهش مصرف سموم است، که تنها با اتوسعه روش :معاون فنی سازمان حفظ نباتات گفت

 .حمایت دولت میسر می شود

اقتصادی باشگاه خبرنگاران گروه  صنعت، تجارت و کشاورزییحیی ابطالی معاون فنی سازمان حفظ نباتات در گفتگو با خبرنگار 

اقتصاد  در قالب اجرای سیاست های : با اشاره به کاهش مصرف سموم شیمایی برای مبارزه با آفات در مزارع اظهار داشت جوان،

مقاومتی، توسعه روش های غیر شیمیایی از جمله روش های بیولوژیک و تجهیزات شیمیایی در دستور کار است که در صورت 

 .هکتار افزایش دهیم 330هکتار به  202مین اعتبارات مورد نیاز ،برنامه ریزی کرده ایم سطح باغات کنترل بیولوژیک را از تا

استفاده و توسعه روش های غیر شیمیایی از جمله راهکارهای : وی با اشاره به راهکار اصلی کاهش مصرف سموم شیمیایی گفت

 .حمایت دولت میسر می شودکاهش مصرف سموم است، که تنها با 

سموم مورد استفاده در بخش کشاورزی هر سه سال : وی با بیان اینکه هیچ نوع سم مصرفی بخش کشاورزی ثبت دائم نیست،افزود

یکبار به طور مجدد توسط دستگاه های وزارت جهاد کشاورزی بازنگری می شوند تا دوباره مصرف و یا از چرخه تولید خارج شوند 

 .قلم از سموم پرمصرف ازچرخه بخش کشاورزی حذف شدند 19 که امسال 

فروشگاه غیر  3022مهر ماه سال گذشته  :معاون فنی سازمان حفظ نباتات در خصوص ساماندهی فروشگاههای غیر مجاز بیان کرد

  .درصد این فروشگاه ها ساماندهی شدند 62 مجاز در سطح کشور مشغول به فعالیت بودند که تاکنون 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۵۰۴۰مهر  ۵۰: تاریخ

 کشاورزی صربستان به ایران می آیدوزیر / رقم بذر جدید تولید صربستان در ایران به ثبت رسید 11

وزیر کشاورزی و محیط زیست صربستان و سفیر جمهوری اسالمی ایران در بلگراد در نشستی ضمن مرور همکاری های دو کشور 

، روند این همکاری ها را بین دو کشور رو به توسعه 2210در زمینه های کشاورزی در سال های گذشته به خصوص در سال 

از روند همکاری های دو کشور در حوزه های  'مجید فهیم پور'در نشستی با  'برانیسالو ندیموویچ'گزارش ایانا،   به.توصیف کردند

 .مختلف از جمله کشاورزی استقبال و این همکاری ها را در زمره منافع صربستان و ایران بر شمرد

وزیر جهاد کشاورزی کشورمان مطرح که  'د حجتیمحمو'در این نشست همچنین موضوع دعوت وزیر کشاورزی صربستان از سوی 

طبق موافقت های انجام شده قرار است که در اولین فرصت پیش نویس همکاری های دو کشور در زمینه .مورد استقبال قرار گرفت

طرفین قرنطینه گیاهی و حفاظت درمقابل آفات نباتی که در سفر هیات جهاد کشاورزی ایران به بلگراد در سال گذشته میان 

مبادله و نهایی شد در پانزدهمین نشست کمیسیون مشترک تجاری صربستان و ایران که در اواخر امسال در بلگراد برگزار می شود 

 .و یا اینکه در سفر وزیر کشاورزی صربستان به ایران به امضا برسد

ردهمین کمیسیون مشترک اقتصادی صربستان و سفیر ایران در صربستان در این دیدار با اشاره به برگزاری چها 'مجید فهیم پور'

در سفر هیات ایرانی : ایران در تهران در سال گذشته که چندین تفاهم نامه همکاری از جمله در زمینه گردشکری امضا شد، گفت

المی معاون امور زراعت وزارت کشاورزی جمهوری اس 'عباس کشاورز'به صربستان در اواخر سال گذشته میالدی که در صدر آن 

ایران قرار داشت در دیدار با وزیر کشاورزی و محیط صربستان بر گسترش و توسعه همکاری های کشاورزی به ویژه در عرصه 

  .حفاظت از گیاهان، تولید دانه و محصوالت کشاورزی تاکید شد

ر کشت فرا سرزمینی وی همچنین برگزاری همایش های مشترک بین مراکز تحقیقاتی وتجاری در حوزه کشاورزی و همکاری د

برای افزایش امنیت غذایی را جهت توسعه همکاری بین ایران وصربستان درحوزه کشاورزی بسیار مهم دانست و گفت اکنون 

 .کشاورزان ایرانی دراین خصوص فعالیت خود را در چندین هکتار درصربستان آغاز کرده اند

بستان و ایران در شاخه کشاورزی درگذشته درسطح باالیی به خصوص در سفیر ایران دربلگراد با اشاره به اینکه همکاری های صر

دو کشورهمکاری های خود را در حوزه کشاورزی در زمینه : زمینه های تولیدات و محصوالت مختلف کشاورزی بوده است، افزود 

ع کرده و در حال گسترش این های دانه های گندم، جو، ذرت، آفتابگردان و سایر محصوالت زراعی و سبزیجات و صیفی جات شرو

رقم بذر جدید تولید صربستان در ایران به ثبت  22وی همچنین اشاره کرد که طی سال گذشته مجموعا .همکاری ها هستند

سفیر ایران در بلگراد همچنین در رابطه با سئوال وزیر کشاورزی صربستان در مورد زمان افتتاح مرکز تجاری ایران در .رسیده است

ستقر در بلگراد گفت که تمامی مراحل گشایش این مرکز انجام شده و امید است که در آینده نزدیک این امر با صدور بالکان م

 .مجوز از سوی سازمان توسعه تجارت ایران تحقق یابد
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۵۰۴۰شهریور  ۵۰: تاریخ

 رونق صادرات دام ایران در آینده نزدیک/ قیمت دام زنده در عربستان سقوط کرد

از آنجا که قیمت محصوالت دامی در عربستان سقوط کرده است، این موضوع : نماینده بخش خصوصی صادرات دام زنده گفت

 .تواند در بلندمدت به نفع ایران باشد می

از آنجا که قیمت محصوالت دامی در عربستان سقوط کرده است، این : نماینده بخش خصوصی صادرات دام زنده گفت

 .تواند در بلندمدت به نفع ایران باشد موضوع می

بیش از یک هفته است که نرخ : الم این خبر گفتوگو با خبرنگار ایانا با اع رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام زنده امروز در گفت

 .دام و محصوالت مرتبط با آن در سراشیبی سقوط قرار گرفته که تأثیر آن بر بازارهای خاورمیانه بسیار محسوس خواهد بود

قرمز انجام  های هنگفتی برای افزایش تولید گوشت گذاری های گذشته سرمایه منصور پوریان با اشاره به اینکه عربستان، در سال

توان گفت که  اند و می های خود را به حراج گذاشته های به وجود آمده، دامداران آن کشور دام اما اکنون با بحران: داده است، افزود

 .ویژه دام سبک مولد ایجاد شده است به نوعی صف فروش برای این محصوالت به

طور حتم طی سه تا چهار ماه  ایران و صادرات دام از کشور نباشد، اما به مدت، به نفع به گفته وی، این موضوع اگرچه شاید در کوتاه

گردد و خود عربستان که در فصولی از سال،  دهندگان، ورق به سود ایران برمی آینده و بعد از کاهش محسوس تعداد پرورش

 .ترین واردکنندگان تبدیل خواهد شد صادرکننده بود، به یکی از بزرگ

ملی صادرکنندگان دام زنده، از آنجا که شرایط برای تولیدکنندگان عربستانی بسیار سخت شده و با توجه به  به گفته رئیس مجمع

های  وجودآمده و شانه خالی کردن از دشواری گذاران به خاطر فرار از مشکالت به اکنون بسیاری از سرمایه نزدیکی عید قربان، هم

 .های خود را جمع کنند و به عبارتی دامداری پرورش، مجبورند دام خود را به حراج بگذارند

ترین شرکت تولید لبنیات خاورمیانه که در عربستان فعالیت داشت، اکنون شرایط مالی بسیار  حتی بزرگ: پوریان خاطرنشان کرد

 .شود تر می کم به مرز ورشکستگی نزدیک کند و کم ای را طی می کننده نگران

های دولتی  گیر عربستان شده، بروز جنگ با بحرین و کاهش حمایت ها که دامن این گرفتارییکی از دالیل اصلی : وی معتقد است

صورت کشت فراسرزمینی  البته نباید این نکته را فراموش کرد که این کشور، علوفه مورد نیاز خود را از آرژانتین به. از دامداران است

بین دو کشور به هم خورد و معضل تأمین خوراک دام نیز بار دیگری بر ای  سال است چنین مراوده کرد که اکنون حدود یک وارد می

دهنده عربی به صرفه  دست هم داد تا تولید برای پرورش به مشکالت دامداران عربستان افزود؛ بنابراین مجموعه این عوامل دست

دینار بود، اما  32تا  60وزه خلیج فارس، بین تا قبل از این اتفاق، قیمت گوسفند معمولی و باکیفیت، در ح: پوریان ادامه داد.نباشد

 .دینار هم رسیده است 02اکنون حتی به 

کند؛ بنابراین  ترین کشورهای حوزه خلیج فارس است که گوشت تولید می عنوان یکی از بزرگ عربستان به: وی در پایان تصریح کرد

حال در چنین شرایطی، احتماالً تمام کشورهای حوزه . ر باشدتواند بر کل بازار خاورمیانه تاثیرگذا هر اتفاقی در آن سرزمین می

 ./خلیج فارس، تا چند ماه دیگر دام زنده خود را از ایران تأمین خواهند کرد
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 گزارشات جهانی

 آیانا - ۵۰۴۰مهر  ۵۵: تاریخ

 تأمین مالی مدیریت آب بخش کشاورزی در هندوستان

 کارشناس کشاورزی -فاطمه پاسبان

اهمیت بخش کشاورزی از نظر اقتصادی و اجتماعی بسیار . است 10در کشور هند، سهم کشاورزی در اقتصاد ملی در حدود / شرق 

دوم، اکثر افراد فقیر . های هند به درآمد روستایی وابسته هستند چهارم از خانواده اول اینکه نزدیک به سه. فراتر از این شاخص است

سوم، امنیت غذایی هند بستگی به تولید محصوالت . در مناطق روستایی ساکن هستند( درصد 32 میلیون نفر یا حدود  332)

از این رو به . رشد و افزایش درآمد دارد به ها، سبزیجات و شیر با توجه به تقاضای جمعیت رو زراعی و همچنین افزایش تولید میوه

از طرف دیگر هند یک کشور مهم از نظر . سرعت مناسب نیاز است پا با رشد و یک بخش کشاورزی رقابتی، متنوع و پایدار و هم

جات بوده و دارنده  جات و ترشی کننده جهان از نظر شیر، حبوب، ادویه ترین تولید هند بزرگ. شود کشاورزی در جهان محسوب می

کننده بزرگ  دومین تولید. نیاستترین منطقه تولید گندم، برنج و پنبه در د و همچنین بزرگ( گاومیش)ترین گله گاو جهان  بزرگ

میلیون هکتار   190این کشور دارای . برنج، گندم، پنبه، نیشکر، ماهی پرورشی، گوشت گوسفند و بز، میوه، سبزیجات و چای است

  32حدود )درصد کشت آبی است  33و در حدود ( میلیون هکتار  120در حدود )درصد دیم هستند،  63زیر کشت که در حدود 

دولت هندوستان برای ارتقا . دهد میلیون هکتار مساحت هندوستان را پوشش می  60عالوه بر این، جنگل در حدود (. هکتار میلیون

های بخش کشاورزی و روستایی و حضور قدرتمندتر در بازار جهانی از  و توسعه پایدار بخش کشاورزی و روستایی، مقابله با چالش

که  طوری بودن آن است به مقیاس های بخش کشاورزی هندوستان، کوچک یکی از چالش. کند ابزارهای مختلف سیاستی استفاده می

بودن اراضی،  کوچک. رسید 2221هکتار در سال  1.3هکتار بوده که این رقم به  2،3میانگین سطح زیر کشت حدود  1931در سال 

هند به دلیل . از این موضوعات مدیریت آب است یکی. کند پایدار کشاورزی و روستایی را با چالش مواجه می  موضوعات توسعه

در بخش کشاورزی، آب . نیازمند مدیریت آب است( صنعت، خدمات و کشاورزی)های اقتصادی  جمعیت زیاد برای شرب و فعالیت

از سوی  . توسعه آبیاری و مدیریت آب برای باالبردن سطح زندگی در مناطق روستایی بسیار مهم است. یکی از عوامل تولید است

دیگر بخش کشاورزی برای تأمین آب مورد نیاز خود با بخش صنعت و مصرف شرب خانوار رقابت داشته و نیازمند مدیریت آب در 

پا در مقایسه با کشاورزان بزرگ دسترسی کمتری به کانال آب در مزارع  در بخش کشاورزی، کشاورزان خرده. بخش کشاروزی است

ریزی و  رو برای بهبود منابع آب و مدیریت آبیاری و زهکشی، برنامه این از. آب در آینده استخود دارند که این موضوع مشکل 

کشی،  انتقال آب از طریق لوله. وری آبیاری در نظر گرفته شده است راهکارهای متفاوتی برای افزایش بهره. گذاری شده است سیاست

های زیرزمینی از جمله این  برداری استفاده از آب ای و مدیریت بهره قطرهتر آبیاری مانند آبیاری  های کارآمد استفاده از مکانیسم

کارگیری آبیاری و زهکشی مدرن و  به (1: اند از های اصلی برای مدیریت آب در بخش کشاورزی عبارت دیگر اولویت. اقدامات است

های عمومی و دولتی با  توجیه هزینه( 3ی احیا؛ ها بهبود هزینه( 2های دیگر در مدیریت آبیاری؛  دادن کشاورزان و سازمان مشارکت

گذاری  تخصیص منابع کافی برای انجام عملیات تعمیر و نگهداری برای پایداری سرمایه( 0های با بیشترین بازده؛  اولویت انجام طرح

و هم ( کانال آبیاری)گردد، هم در بخش دولتی  گذاری در آب که به زمان استقالل هند برمی تاریخچه سرمایه .در بخش آب

ای و  هایی مانند بارانی و آبیاری قطره گذاری آبیاری باید بر تغییر فناوری سرمایه .صورت گرفته است( کشی از چاه لوله)خصوصی 

 «وام زیرساخت»های جدید آبیاری برای اعطای  کارگیری فناوری منظور تسهیل در این تغییر و به به. آوری آب باران تمرکز یابد جمع
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ای  مطالعه. اقدام شده و هزینه دولت مرکزی و ایالتی درخصوص آبیاری کوچک افزایش یافته است( حاضر به کانال آبیاری درحال)

کرور روپیه در سال  399.1دهد یارانه دولت برای آبیاری از  که روی وضعیت یارانه بخش کشاورزی در هندوستان شده، نشان می

از . برابر شده است 36سال حدودا  22بالغ شده است؛ یعنی در این  2221ور روپیه در سال کر 10311.3میالدی به رقم  1901

سال در  02برنامه یعنی  12ساله اول توسعه هند تا برنامه دهم آن برای آبیاری، یارانه پرداخت شده که مجموع این  برنامه پنج

دهد  اطالعات نشان می .(Harshal A. Salunkhe, Dr. B. B. Deshmush,2212) کرور روپیه است 230002.3حدود 

بخشی از تأمین مالی مدیریت آب در بخش کشاورزی از سوی دولت و به صورت برنامه مدون در طول زمان و مستمر و پایدار برای 

  .دستیابی به اهداف مشخص بوده است

/news/fa/ir.naia.www://http30110D/%0%D%AA0% 
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 گزارشات جهانی

 آیانا - ۵۰۴۰مهر  ۵۰: تاریخ

 کن برای مقابله با خشکسالی شیرین تجربه استرالیا در استفاده از آب

شود، از  بیشتر میدهد، خشکی هوا، هر سال نسبت به سال قبل،  نشان می climate science مطالعات مربوط به علم هواشناسی

این در حالی است که جمعیت و . کنند این رو در بسیاری از نقاط جهان، میزان مصرف و تقاضا را با توجه به منابع آبی تنظیم می

 .آید شمار می تقاضا برای آب، رو به افزایش است و در نتیجه نیاز به تجهیزات جدید در این حوزه از مسائل مهم به

دهد، خشکی هوا، هر سال نسبت به سال قبل، بیشتر  نشان می climate scienceلم هواشناسی مطالعات مربوط به ع

این در . کنند شود، از این رو در بسیاری از نقاط جهان، میزان مصرف و تقاضا را با توجه به منابع آبی تنظیم می می

به تجهیزات جدید در این حوزه از مسائل حالی است که جمعیت و تقاضا برای آب، رو به افزایش است و در نتیجه نیاز 

 .آید شمار می مهم به

منظور  قرار است نمایندگان صنعت آب از سراسر جهان به( شود مهرماه آغاز می 12اکتبر از ) 2216به گزارش ایانا، در اکتبر سال 

 .آیند  استرالیا گردهم (2)(Brisbane)، در بریزبن 2216، (1)شرکت در کنگره و نمایشگاه جهانی آب

 International( )کن شیرین آب)زدایی  المللی نمک با همکاری انجمن بین (3)المللی آب در کارگاهی که شرکت بین  در این کنگره،

Desalination Association ) و انجمن آب استرالیا(Australian Water Association )اند، قرار است روش  ترتیب داده

ضای آب، تغییرات آب و هوایی و افزایش نوسانات آب و هوایی که در استرالیا به کار رفته، نشان داده مقابله با چالش افزایش تقا

 .(0)(Reverse Osmosis Membrane Desalination)کن  شیرین اسمز معکوس غشا و فرآیندهای غشایی آب: شود با نام

هایی ازجمله حفاظت  برای مقابله با این چالش روش. استتجربه کرده  2212و  1993های  استرالیا بدترین خشکسالی را بین سال

و استفاده مجدد از پساب خانگی را به کار برده ( مانند آب باران و برف)های سطحی   آب، تجارت آب، بازیافت آب، جمع آوری آب

میلیارد دالری در حوزه  10گذاری حدود  تصمیم به سرمایه  با این حال برای پاسخ به تقاضای آب و چالش دسترسی به آب،. است

کن آب دریا، در پنج پایتخت ایالت اصلی و  شیرین زدایی آب دریا گرفت که این شامل ساخت شش آب بازیافت آب آشامیدنی و نمک

سازی تجهیزات آب، در طی  صورت کامل همراه با فراهم به  بود و این فرایند، "بریزبن"چهار کارخانه بازیافت آب آشامیدنی، در 

این شهر . پرت، مرکز ایالت استرالیای غربی است( )Perth)کن منطقه پرت  شیرین این در حالی است که آب.سال انجام شدهشت 

 Southernکن  شیرین و آب( شود ترین شهر استرالیای غربی و همچنین چهارمین شهر بزرگ استرالیا محسوب می بزرگ

Seawater ( نزدیکBinningup کیلومتری جنوب پرت قرار دارد 102حدود ، در استرالیا غربی، در ) ساخته شد که توانست

 100تأمین کند و در حال حاضر قادر به تولید حدود  2226بار، آب آشامیدنی سالم برای ساکنان منطقه را در سال  برای نخستین

و میلیون نفری شهر پرت تأمین در سال است که حدود نیمی از آب آشامیدنی جمعیت د( میلیارد گالن 30)میلیارد لیتر آب سالم 

ورودی اقیانوس هند در ساحل غربی استرالیا ) Cockburn Sound، از آب KWINANAکن منطقه پرت در  شیرین آب.کند می

 .کند زدایی می استفاده و سپس آن را نمک( است

های  سازمان. ش نشده استکن گزار شیرین گونه مشکل زیست محیطی از این کارخانه آب این در حالی است که تاکنون هیچ

کنی است که نظارت بسیاری روی  شیرین اند و یکی از مراکز آب محیطی این مرکز را به رسمیت شناخته کننده مقررات زیست تنظیم

 .سال به فعالیت خود همراه با در نظر گرفتن حفظ محیط زیست ادامه داده است 12این کارخانه طی . آن وجود دارد
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های  انرژی خود را توسط خرید انرژی( آید شمار می های بزرگ استرالیا به کن شیرین از آب)کن پرت  شیرین عالوه بر این، آب

 .تواند به عملکرد پایدار آن، در بلندمدت بینجامد این می. کند پذیر تأمین می تجدید

رسد در طی این مدت  نظر می و به سال به فعالیت خود ادامه خواهند داد 02کن برای حداقل  شیرین گفتنی است، این مراکز آب

درصد  62سازی آب ملبورن به زیر  با توجه به شرایط خشکسالی تابستان گذشته، ذخیره. خشکسالی و تقاضا برای آب بیشتر شود

لیتر آب به کارخانه آب شیرین کن ویکتوریا برای سال مالی  109( GL 02)کاهش یافت که برای این منظور مجبور شد تا سفارش 

 .انجام شد 2212بار این کار در سال  این در حالی است که برای نخستین -بدهد 2216 - 2213

توان به داشتن آب سالم از زمان  شهر دنیاست که بهترین امکانات زندگی را دارد و یکی از این عوامل را می 22ملبورن یکی از 

 .دانست 2212کن در سال  شیرین احداث کارخانه آب

های استرالیا شرقی وجود دارد با رویکرد تضمین آب سالم در یک  هایی که در ایالت کن اما باید به این نکته اشاره کرد که آب شیرین

مردم در این منطقه، به اهمیت . های استرالیا غربی نیستند ها در ایالت کن اند و شبیه به آب شیرین آب و هوای ناپایدار ساخته شده

گفتنی است، هزینه هر خانوار در این منطقه . کن و استفاده مجدد آب آگاه هستند شیرین هم شدن آب، توسط آبمنابع آب و فرا

 .استبرای داشتن آب سالم، در حد نسبتاً متوسطی 

ین و کند، وجود منابع جایگز تأمین می (0)از رودخانه موری در شهر آدالید، که آب مصرفی و کشاورزی خود را در زمان کمبود آب 

زدایی آب دریا و بازیافت آب تضمینی خواهد بود تا مناطق شهری و کشاورزی، آب مصرفی خود را از  مقرون به صرفه مانند نمک

توان از استرالیا گرفت این است که استرالیا راهکاری را به کار برده که توسعه منابع آب،  یکی از تجربیات مهم که می.دست ندهند

زدایی آب دریا و بازیافت آب، حفاظت از آب و  هایی همچون نمک پس عاقالنه این است که باید راه. شدمستقل از آب و هوا با

 .های سطحی و ابزار اقتصادی برای چالش کمبود منابع آبی به کار برده شود استفاده مجدد از فاضالب

ای باشد که تأثیر نامطلوب  مقرون به صرفه های سریع و حل تواند راه زدایی آب دریا و بازیافت آب می گذاری در نمک سرمایه

 ./تواند در زمان خشکسالی و ایجاد کمبود آب جوابگوی تقاصا برای آب باشد دنبال ندارد و می محیطی را هم به زیست

 فرحناز سپهری

 :نوشت پی

1- World Water Congress & Exhibition 2216 

2- Brisbane : که در سواحل شرقی این کشور قرار گرفته و سومین شهر بزرگ استرالیا استرالیامرکز ایالت کوئینزلند در کشور ،

 .است

3- IWC: International Water Company : در شایَن  2212در(Cheyenne)  وایومینگ آمریکا تأسیس شدمرکز ایالت .

های خود را درباره چگونگی دسترسی به آب با  مرکزی است برای مخترعان و کارآفرینان که ایده( IWC)المللی آب  شرکت بین

 .گذارند دیگران به اشتراک می

ب از درون یک فرآیندی است که در آن از فشار برای معکوس کردن جریان اسمزی آ: Reverse osmosisاسمز معکوس یا  -0

و آب ناخالص قرار گیرد، آب به گونه طبیعی و تراوا بین دو محلول آب خالص  اگر یک غشای نیمه. شود استفاده می تراوا نیمهغشای 

های شیمیایی دو طرف  این پدیده تا هنگامی که پتانسیل. یابد تر به غلظت باالتر جریان می پایین غلظتتحت خاصیت اسمزی از 

اگر فشاری برابر با . درحالت تعادل اختالف فشار بین دو طرف غشا برابر اختالف فشار اسمزی است. د یافتبرابر شوند، ادامه خواه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B4%D8%A7%D8%A1_%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D8%B8%D8%AA
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در صورتی که فشار اعمال شده بیشتر از فشار . تر اعمال شود جریان آب قطع خواهد شد  اختالف فشار اسمزی به محلول غلیظ

 .اسمزی باشد، جهت جریان طبیعی آب، معکوس خواهد شد

0- River Murray :کیلومتر است 020ترین رودخانه استرالیا که طول آن حدود دوهزار و  طوالنی. 

/news/fa/ir.iana.www://http30923D/%0%D%AA0% 
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 گزارشات جهانی

 آیانا - ۵۰۴۰مهر  ۵۹: تاریخ

 کند جویی می درصد در مصرف آب مزارع صرفه 31اپلیکیشن مجانی تا 

جویی  کند تا در زمان خشکسالی، بتوانند در مصرف آب، صرفه ، به کشاورزان کمک میConserWaterTM اپلیکیشن جدید با نام

 .کنند

خشکسالی، بتوانند در مصرف کند تا در زمان  ، به کشاورزان کمک میConserWaterTMاپلیکیشن جدید با نام 

 .جویی کنند آب، صرفه

Teslaهای  های بدون راننده که از سوی شرکت ، در مورد اتومبیلWorldAagNetworkسایت  به گزارش وب
(1) ،Uber

یا  (2)

ده کرد، برای این که توان استفا دانستید که از همان فناوری، می اید، اما آیا می اند، به احتمال زیاد، مطالبی شنیده گوگل معرفی شده

 وری مزرعه را بهبود بخشید؟ بهره

از این نوع است، که این امکان را ( AI:Artificial Intelligence)، هوش مصنوعی رایگان، ConserWaterTMاپلیکیشن 

 !بینی کند  را در هر زمان و در هر مکانی را پیش  دارد تا به طور دقیق، میزان آب مورد نیاز محصوالت

فناوری، با استفاده از تکنولوژی که حق امتیاز آن در حال انتظار برای ثبت است و بهره بردن از حجم زیاد دیتا مربوط به این 

آید، و  گیری مبتنی بر ماهواره، به دست می و همین طور با استفاده از اندازه  گیری های قبلی برای اندازه اطالعات آب و هوا، با شیوه

 !درصد کاهش دهد 32بینی کرده و کاهش مصرف آب را تا   ه آب مورد نیاز برای آبیاری را پیشمی تواند مقدار بهین

دستاورد اپلیکیشن جدید می تواند بهترین راهکار در زمان خشکسالی باشد، که به کاهش مصرف آب حتی در زمانی که آب کافی 

اند به کمک شما بیاید، تا آب را برای زمانی که به آن نیاز تو به این ترتیب، این اپلیکیشن در زمان خشکسالی می. است، کمک کند

گیری دقیق، عالوه بر دستیابی به رشد مطلوب  دهد تا با اندازه این امکان را می ،ConserWaterTMاپلیکیشن . دارید، ذخیره کند

 .محصول، به کاهش میزان آب هم کمک کند

ترین خشکسالی در آن روی داده است و کشاورزان در سراسر دره مرکزی  بزرگ  ،کالیفرنیا از مناطقی است که این اواخر  برای مثال،

اند، این در حالی است که کشاورزی به عنوان بخشی که بیشترین استفاده از آب را دارد، در این ایالت  بیشترین آسیب را دیده

( هفت میلیارد لیتر)تواند حداقل  ه کند، میاستفاد ConserWaterTMاما چنانچه هر کشاورز در کالیفرنیا از .شناخته شده است

جویی کند و این چنین میزان حجم زیاد  شش میلیارد گالن در روز صرفه( میلیارد لیتر 23)دو میلیارد گالن در روز، یا حتی تا 

ن آن است، که همچنین مزیت دیگر این اپلیکیشن رایگان بود. تواند رنج و آسیب ناشی از خشکسالی را کاهش دهد جویی، می صرفه

 .نصب شود iOSو ( Android)های اندروید  می تواند روی گوشی های هوشمند، با سیستم عامل

 .توان میزان آب مورد نیاز برای سه محصول زراعی، در هر مکانی از جهان و در هر زمان را به دست آورد با اجرای این اپلیکیشن، می

ی انتخاب تعداد نامحدودی از محصوالت  شود، عالوه بر این، به شما اجازه می ای که در آینده منتشر نسخه حرفه  گفتنی است،

گیری میزان آب خواهد داد و همچنین با دادن گزارش درباره چگونگی بهبود کیفیت و روش رشد  کشاورزی را برای اندازه

 .تواند به کمک شما بیاید محصوالت، می

ای به دست آمده، به   کنولوژی در سراسر جهان در حال اجراست و نتایج امیدوار کنندهاکنون، چندین برنامه آزمایشی با این ت از هم 

 ./اند وری کشاورزی، استقبال خوبی از این برنامه کرده طوری که کشاورزان برای رسیدن به افزایش بهره

 فرحناز سپهری: ترجمه
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 :نوشت پی

رساند و  وسایل نقلیه الکتریکی را طراحی، تولید و به فروش می های برقی، قطعات سازی آمریکایی، که اتومبیل شرکت خودرو -1

 .اش در کالیفرنیا قرار دارد دفتر مرکزی

 .شرکت چند ملیتی و شبکه حمل و نقل آنالین آمریکا، که در سان فرانسیسکو ، کالیفرنیا قرار دارد -2

/news/fa/ir.iana.www://http30000D/%0%A3%D9%D%BE9%0 
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 گزارشات جهانی

 آیانا - ۵۰۴۰مهر  ۵۰: تاریخ

 قانون مقابله با تغییرات آب و هوا در کالیفرنیا امضا شد

 .کالیفرنیا با تغییرات آب و هوا را امضا کرد تازگی قانون فراگیر مربوط به مقابله فرماندار کالیفرنیا، به ، Jerry Brown جری براون

تازگی قانون فراگیر مربوط به مقابله کالیفرنیا با تغییرات آب و هوا  فرماندار کالیفرنیا، به ، Jerry Brownجری براون 

 .را امضا کرد

المللی برای  های بین کالیفرنیا تبدیل به مکانی برای تالش  به گزارش ایانا به نقل از سایت دانشمندان اتمی، بر اساس این قانون،

شود، به این مفهوم که یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان مجبور خواهد شد تا در کاهش کربن  کاهش گرمایش کره زمین می

، در مرکز شهر Vista Hermosa Natural Parkر کالیفرنیا، در این مراسم که در پارک ملی فرماندا جری براون، .تالش کند

 ".اند کالیفرنیا کاری را انجام خواهد داد، که ایاالت دیگری انجام نداده": آنجلس برگزار شد، گفت لس

، 1992درصد مقدار در سال  02ه کمتر از ب ، 2232ای را تا سال  کند تا انتشار گازهای گلخانه ، دولت را وادار میSB 32قانون، 

شمار  تری به ای کاهش یابد، هدف بلند پروازانه مقدار گازهای گلخانه 2222که این در مقایسه با برنامه قبلی که باید تا سال . برساند

دهد، ازجمله مکان  ار میهای زندگی افراد را تحت تأثیر قر ای تمام بخش این در حالی است که کاهش انتشار گازهای گلخانه.آید می

 .زندگی، کسب و کار، تولید مواد غذایی و تأمین برق

دانشگاه ( Precourt Energy Efficiency Center)وری انرژی  ، مدیر مرکز بهرهJames Sweeneyبه گفته جیمز سوئینی 

 .تر از آنچه تاکنون انجام شده، خواهد بود استنفورد، این هدف حدود سه برابر، سریع

توان به تولید انرژی خورشیدی، دادن یارانه به  در حالی است که پیش از این، دولت اقداماتی در این باره انجام داده، که می این

 .های برقی و ترغیب مردم به حمل و نقل عمومی اشاره کرد رانندگان برای خرید اتومبیل

های فعلی ممکن است دولت، تنها به نیمی از  جرای سیاستدهد، که با ا نشان می (1)اما تحقیقات آزمایشگاه ملی الرنس برکلی

تری اعمال خواهد شد و  سخت برای انجام کار، به احتمال زیاد در حوزه کسب و کار، قوانین .دست یابد 2232اهداف خود تا سال 

هزینه بیشتری را   های پاک، مجبور خواهند شد، دهندگان و مشترکان خدمات همچون آب و برق برای کمک به فناوری مالیات

کننده مقررات  های تنظیم وری انرژی که با بخش شرکت مشاوره بهره) E3، شریک ارشد Snuller Priceاسنولر پرایس .بپردازند

state regulators در راستای رسیدن به هدف، ما نیازمند این قوانین هستیم": ، معتقد است(کار کرده است." 

میلیون نفر و  30این در حالی است که کالیفرنیا با داشتن جمعیتی حدود . نظر آید شواری به، شاید کار دSB 32رسیدن به هدف 

 .آید شمار می عنوان ششمین اقتصاد بزرگ جهان به تریلیون دالر، به 2.0با تولید ناخالص داخلی تقریباً 

Public Policy Institute of Californiaبرآورد انستیتو سیاست عمومی کالیفرنیا 
و مرکز مطالعات اقتصاد کالیفرنیا  (2)

Center for Continuing Study of the California Economy
، جمعیت کالیفرنیا به 2232دهد، تا سال  نشان می (3)

طور  طلبد تا انتشار کربن به تریلیون دالر برسد، با توجه به این شرایط می 3.0میلیون نفر و میزان تولید حدود  00حدود 

 .کاهش یابدچشمگیری 

تنها تالش در حوزه نوآوری و تکنولوژی پاک و قابل دسترس و مقرون به صرفه باید انجام شود، بلکه بینش سیاسی برای  نه

در این راه باید آگاهانه قدم برداشت و تعادل ": براون گفت. ها هم مود نیاز است های عمومی نسبت این سیاست جلوگیری از واکنش

 ".را باید در نظر گرفت
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 ".باور دارم که به این هدف خواهیم رسید  اما من بدون هیج نگرانی": وی افزود

 .ها و افراد در حوزه کسب و کار وجود دارد در حال حاضر نگرانی در میان برخی گروه

روی  های تنظیم مقررات باید تأثیر این سیاست را سازمان": ، رئیس اتاق بازرگانی، گفتAllan Zarembergآلن زارِمبرگ 

 ".اقتصاد، زندگی روزمره و رشد جمعیت در نظر بگیرند

در کاهش   تواند نقش کلیدی باشد، که البته می( همراه با سوخت پاک)های پاک  ترین چالش افزایش استفاده از اتومبیل شاید بزرگ

 .ها داشته باشد  آالینده

تر به  زه کافی اتومبیل برقی خریداری نکرده تا بتواند دولت سریعاین در حالی است که با وجود دادن یارانه، اما کالیفرنیا به اندا

گفتنی است هر خودرو بنزینی که خریداری شود باعث تضعیف و کند شدن روند . ای برسد هدف خود، در کاهش گازهای گلخانه

 .رسیدن به هدف یادشده، خواهد شد

های  چنانچه ایستگاه": کر، مستقر در سان فرانسیسکو، گفت، مدیر تحقیقات نوآوری انرژی در اتاق فChris Buschکریس بوش 

های بنزینی با این نوع  تواند کمکی باشد تا افراد در جایگزینی خودرو شارژ بیشتری برای خودروهای برقی، در نظر گرفته شود می

 ".ها، ترغیب شوند خودرو

California Trucking Assn، مدیر عامل حمل و نقل بار کالیفرنیا Shawn Yadonشاون یادون 
این بسیار ": ، گفت(0)

 ".روشن است که رسیدن به این هدف نیاز به تکنولوژی و سوخت جدید دارد

همچنین باید مقررات جدید در صنعت کشاورزی نیز به کار برده شود و دولت احتماالً در این راه باید انتشار متان ناشی از مکان 

 .اکسید کربن در بلندمدت است تر از دی برابر خطرناک 02چراکه متان  .دفن زباله و صنعت لبنی را کاهش دهد

: وری انرژی دانشگاه استنفورد در پاسخ به این پرسش که آیا رسیدن به این هدف ممکن خواهد بود؟ گفت سوئینی، مدیر مرکز بهره

 ".تغییرات اساسی برای رسیدن به هدف مورد نیاز است"

های  عنوان مکانی برای سنجش برنامه کالیفرنیا به. سراسر ایاالت متحده و جهان باید انجام شود این یک تالش فراگیر است که در

ای مناسب در این  گونه زیست محیطی تعیین شده و این در حالی است که رهبران زیست محیطی امیدوارند تا مناطق دیگر هم به

 .راه همکاری کنند

کالیفرنیا در حال تبدیل شدن به مرکزی جهانی ": سی گفت.ک در واشنگتن دی، مشاور انرژی پاDaniel Weissدانیل وایس 

 ".برای کاهش آلودگی هوا است

 ".های مربوط به نوآوری و انرژی پاک در مناطق دیگر می تواند در این راه کمک کند اتخاذ سیاست": وی خاطرنشان کرد

محیطی خواهد شد  های زیست بود، که باعث تغییر سیاست AB 193همچنین، قانون دیگری که از سوی فرماندار امضا شد، قانون 

. کند گذاران فعالیت می شود که در راستای هدف قانون ای قانونگذاری برای نظارت بر تنظیم مقررات ایجاد می و بر این اساس، کمیته

گی محلی، کاهش تولید گازهای های مؤثرتری برای جلوگیری از آلود شود تا گام همچنین بر اساس این قانون دولت متعهد می

 .ای در سطح ایالت بردارد گلخانه

کنم، با امضای این دو الیحه، مشخص  من فکر می": ، عضو مجلس، گفتEduardo Garcia (D-Coachella)ادواردو گارسیا 

 ".های آب و هوا، با همکاری مردم جامعه ارتباط دارد کند که تغییر سیاست می
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ها  همچنین شرکت. و برنامه آب و هوا کالیفرنیا تأثیرگذار است (0)(cap-and-trade) "کنترل و تجارت"ی ها این قانون روی برنامه

سازی عملیات شرکت خود  شود تا نسبت به سالم کند و این خود باعث می ای می را ملزم به خرید مجوز برای انتشار گازهای گلخانه

 .راهکاری بیندیشند

های اخیر افزایش یافته، اما درآمد حاصل از این برنامه مقدار ناچیزی  ، میلیاردها دالر در سال"ارتکنترل و تج"با اینکه سرمایه 

همچنین یک بحث چندساله وجود دارد بر سر اینکه، مالیات این برنامه بر . رو کرده است بوده و آن را با عدم قطعیت قانونی روبه

 .خالف قانون اجرایی است

نیرویی الزم است تا افراد در حوزه کسب و ": گذاران تصویب شد، براون گفت انون جدیدی توسط قانونپس از اینکه ماه گذشته ق

بیش از پیش روی بیاورند چراکه در غیر این صورت، دولت برای رسیدن به هدف خود،  "کنترل و تجارت"کار، به توسعه در بخش 

 ".ذیر کمتری است روی بیاوردپ هایی که دارای انعطاف مجبور خواهد شد تا به انجام سیاست

های تجاری را نسبت به  فرماندار کالیفرنیا یادآور شد، که او امیدوار است، تالش دولت کالیفرنیا ذهن جمهوری خواهان و بخش

 ./های مقابله با تغییرات آب و هوا تغییر دهد سیاست

 فرحناز سپهری: ترجمه

 :نوشت پی

1- Lawrence Berkeley National Laboratory :های انرژی و محیط  حل درباره چالش در زمینه پژوهش و ارائه راه

 .کند می زیست، با استفاده از ابزارهای جدید پیشرفته فعالیت 

2- Public Policy Institute of California :های  سازمان غیرانتفاعی که در زمینه بهبود خط مشی و شناسایی استراتژی

 .ریزی آینده فعالیت دارد برنامهگذاری دولت برای  سرمایه

3- Center for Continuing Study of the California Economy :عنوان یک سازمان تحقیقاتی اقتصادی خصوصی  به

 .کند فعالیت این سازمان تمرکز روی آنالیز و مطالعه روند اقتصادی و جمعیتی دولت کار می. مستقل

0- California Trucking Association:  انجمن حمل و نقل کالیفرنیا، که تمرکزش روی ایجاد سیستم حمل و نقل امن و

 .کارآمد و سازگار با محیط زیست است

0- Cap And Trade :های وسیع در  گذاری ای باید به حمایت از سرمایه ها برای کاهش انتشار گازهای گلخانه دولت

-cap) "کنترل و تجارت"منظور عمل به مالیات بر کربن و سیستم  لی بههای سبز و گاهی اوقات حمایت از تولیدات داخ تکنولوژی

and-trade systems )رویکردی بازار محور است که برای کنترل آلودگی با ایجاد  "کنترل و تجارت"سیستم . تن دهند

 .شود های اقتصادی اعمال می محرک

/news/fa/ir.iana.www://tpht30032D/%9%02% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۵۰۴۰مهر  ۵2: تاریخ

 های آمازون های خواندنی درباره جنگل واقعیت

درصد قاره آمریکای جنوبی را می  02این جنگل ها حدود . جنگل های بارانی آمازون، بزرگ ترین جنگل های روی زمین اند

  .کشور مختلف وجود دارد 9این جنگل درختان عظیم پهن برگ، در . پوشانند

قاره آمریکای جنوبی را می درصد  02این جنگل ها حدود . جنگل های بارانی آمازون، بزرگ ترین جنگل های روی زمین اند

  .کشور مختلف وجود دارد 9این جنگل درختان عظیم پهن برگ، در . پوشانند

بیش از نیمی از جنگل های . این کشورها شامل برزیل، بولیوی، پرو، اکوادرو، کلمبیا، ونزوئال، سورینام و گویان فرانسه می شوند

 .ر برزیل گسترده شده استدر سراس( درصد از آن 62در واقع ) بارانی آمازون 

این جنگل ها نیمی از بقایای جنگل های . جنگل های آمازون بیشتر حوضه رود آمازون در سراسر آمریکای جنوبی را می پوشانند

تخمین زده . بارانی جهان را تشکیل می دهند و بزرگ ترین و متنوع ترین گونه های جنگلی استوایی زمین در آنها یافت می شود

 .کیلومتر مربع رشد می کنند 0022222گونه مختلف از درختان در منطقه ای به مساحت  16222که می شود 

 :در این مطلب حقایق جالبی درباره جنگل های بارانی آمازون که ممکن است تاکنون نشنیده باشید ارایه می شود

 .ذب می شودهر ساله دو میلیارد تن دی اکسید کربن به وسیله جنگل های بارانی آمازون ج *

 .میلیون گونه از حشرات در جنگل های آمازون یافت می شود 2.0حدود  *

گونه از خزندگان در  330گونه از دوزیستان و  020گونه از پستانداران،  023گونه از پرندگان،  1290گونه از ماهی ها،  2222 *

 .جنگل های بارانی آمازون شناسایی شده است

 .های استوایی که خواص ضد سرطان دارند در این منطقه یافت شده اندگیاه جنگل  2222بیش از  *

درصد آب شیرین جهان را در خود دارد و به همان میزان هم اکسیژن به وسیله جنگل های بارانی تولید  22حوضه رود آمازون  *

 .می شود

بین رفته است و به یک منطقه حتی وسیع تر  میلیون هکتار از جنگل های بارانی آمازون از 1.0میالدی، بیش از  1932از دهه  *

 .نیز بر اثر آتش سوزی صدمه وارد شده است

 .گونه از پرندگان و ماهی های جهان، یک گونه در جنگل های بارانی آمازون و رود آمازون یافت می شود 0از هر  *

 .روه قومی مختلف تقسیم می شوندگ 302میلیون از مردم بومی است که به  2.3جنگل های بارانی آمازون محل زندگی  *

 .گونه از گیاهان و جانوران در جنگل های آمازون شناسایی شدند 1222میالدی، برای اولین بار  2229و  1999بین سال های  *

 .کاهش یافته است سرعت جنگل زدایی در این منطقه به خاطر ایجاد مناطق حفاظت شده به شدت  2220از سال  *

/news/fa/ir.iana.www://http30010D/%9%00%D0%A3%D9%02% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۵۰۴۰مهر  ۵۰: تاریخ

 مدل مالزی در جذب منابع

هایی مغفول واقع شده و  بخشکلید رونق اقتصادی در کشورمان همچنان در  شاه : فاطمه اسماعیلی –دنیای اقتصاد 

بخشی کافی در ابزارهای مورد استفاده در بازار بدهی کشورمان، مانعی  عدم تنوع .کند هایی را برای توسعه تجربه می اندازی سنگ

ودن هرچند برخی لزوم اسالمی ب. شود گذاران خارجی محسوب می بخشی به این بازار، بلکه برای ورود سرمایه مهم نه تنها برای عمق

دهد این کشور توانسته به یکی از  کنند، اما بررسی بازار بدهی مالزی نشان می عنوان محدودیت معرفی ابزارهای جدید بهانه می را به

درصد در سال  21که سهم صکوک در بازار مالزی از  طوری شود؛ به( صکوک)ترین بازارها در زمینه عرضه اوراق بدهی اسالمی  بزرگ

از سوی دیگر، سهم بسیار ناچیز . شوند درصد رسیده و این اوراق در بسیاری از اقتصادهای بزرگ نیز عرضه می 03به بیش از  2222

ها  این در حالی است که بررسی. ترین نکات مغفول در کشورمان است ها در تامین مالی از طریق بازار بدهی یکی از مهم شرکت

. ولت، بخش خصوصی نیز سهم بسیار باالیی در تامین مالی بازار بدهی داردالمللی در کنار د دهد در بازارهای بین نشان می

امکان عرضه اوراق در بازارهای . ها در بازار بدهی است همچنین، تجربه کشور آمریکا الگوی دیگری برای نحوه افزایش نقش شرکت

ها در  کننده تامین مالی شرکت موارد تسهیل بندی و بازارگردانی اوراق از جمله غیرمتشکل و مشارکت بخش خصوصی در زمینه رتبه

های اقتصادی به منظور ادامه فعالیت و همچنین توسعه  های بنگاه ترین دغدغه شاید بتوان تامین مالی را یکی از مهم .آمریکا است

ر رشد و توسعه عنوان یکی از ارکان اصلی نظام جامع تامین مالی نقشی کلیدی د بازار بدهی به. وضعیت فعلی خود عنوان کرد

برخی از کارشناسان یکی از مشکالت اصلی عدم توسعه بازار بدهی ایران را غیرمتشکل بودن این بازار عنوان . اقتصادی کشورها دارد

بندی و زمانبر بودن عرضه اوراق مشارکت را دلیل ناکارآمدی این بازار  کنند و برخی مشکالت دیگری از جمله نبود نهادهای رتبه می

بار تامین مالی بر دوش نظام بانکی   صورت سنتی بخش عمده در ایران به. دانند المللی می ایسه با معیارها و استانداردهای بیندر مق

های معوق و همچنین کنترل دستوری نرخ سود بانکی با مشکالت  های اخیر به واسطه افزایش بدهی موضوعی که در سال. است

طور کلی اوراق با درآمد ثابت که یکی از ارکان اصلی نظام جامع  ست که بازار بدهی یا بهاین در حالی ا. جدی مواجه شده است

در . ها به شمار آید تواند جایگزین مناسبی برای بانک تامین مالی است، نقشی کلیدی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد و می

مواجه شده است، ضرورت توسعه بازار بدهی بیش از گذشته  عین حال در شرایطی که کشور با کاهش قابل توجه درآمدهای نفتی

توان ادعا کرد در حال حاضر بازار بدهی یکی از بازارهای مفقوده در نظام پولی و مالی ایران است و  به جرات می. شود نمایان می

در حال حاضر بازار . ر پول داشتبخشی بازار سرمایه و همچنین بازا توان امید چندانی به عمق بدون توسعه مناسب این بازار نمی

 .رسد ترین گزینه به نظر می های فیزیکی باال مناسب های بزرگ و با حجم دارایی بدهی به منظور تامین مالی شرکت

های اخیر، هنوز حجم باالیی از آن در اختیار دولت بوده و سهم  این در حالی است که با وجود توسعه نسبی این بازار در سال

توان در امکان استفاده از  یکی از عمده دالیل تمایز بازار بدهی را می. الی و غیرمالی از بازار بدهی بسیار ناچیز استهای م شرکت

عنوان وثیقه عنوان کرد؛ چرا که این مهم در تامین مالی چه از طریق بازار بدهی و چه از طریق  های ملموس و فیزیکی به دارایی

توانند وثایق مورد نیاز به منظور تامین مالی را  های باال می های بزرگ با دارایی در واقع، شرکت. ندک نظام بانکی نقش مهمی بازی می

موضوعی که . با این تفاصیل شاید گزینه اول برای کاهش فشار اعتباری موجود بر نظام بانکی توسعه بازار بدهی باشد. فراهم کنند

اندازی بازار استقراضی و انتشار این اوراق متمایل  برزیل و کره جنوبی به سوی راهسبب شده اکثر اقتصادهای نوظهور همانند مالزی، 

موجب شد که توسعه بازارهای بدهی در دستور کار کشورهای درگیر این بحران قرار  1993-1990های  بحران مالی سال. شوند
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رین سهم از بازارهای مالی را در اختیار داشته و دهد در کره جنوبی، بازار بدهی بیشت نشان می« دنیای اقتصاد»های  بررسی.گیرد

درصد از بازار بدهی این کشور برای تامین  60در عین حال حدود . گیرند پس از آن بازارهای سهام و پول در مراتب بعدی قرار می

در ( های غیرمالی کتدرصد تامین مالی شر 30های مالی و  درصد تامین مالی شرکت 32)گیرد  مالی شرکتی مورد استفاده قرار می

. درصد است 69این عدد برای چین . ها اختصاص دارد دوم بازار بدهی محلی به تامین مالی شرکت کشورهای مالزی نیز تقریبا یک

درصد از کل بازار بدهی داخلی کشورهای نوظهور را به خود  32جمعا ( جنوبی، مالزی و چین کره)در مجموع این سه کشور 

درصد  122طوری که  به .بازارهای بدهی کشورهای هند و ژاپن اما عمدتا در خدمت تامین مالی دولت قرار دارند. اند اختصاص داده

عنوان  در حال حاضر آمریکا به. رسد درصد می 36بازار بدهی محلی هند به تامین مالی دولت اختصاص دارد و این رقم در ژاپن به 

ارزش مجموع اوراق . ترین تجربه در میان کشورهای اسالمی است شده و مالزی نیز موفقترین دارنده بازار بدهی دنیا معرفی  بزرگ

میلیارد دالر بوده است که از این لحاظ رتبه اول این بازار  393هزار و  33میالدی  2216بدهی منتشر شده آمریکا تا پایان مارس 

المللی، امروزه دارای بیشترین سهم در بازار صکوک جهان   بین عنوان اولین ناشر صکوک مالزی نیز به. را به خود اختصاص داده است

 .است

 ترین دارنده بازار بدهی جهان آمریکا؛ بزرگ

ترین  کند یکی از مطمئن کننده اوراق قرضه است و اوراقی که دولت آمریکا عرضه می ترین ارائه دولت ایاالت متحده بزرگ

دسته اول با حمایت مستقیم دولتی یعنی . گیرند این اوراق در دو دسته قرار می. استها با درآمد ثابت برای مشتریان  گذاری سرمایه

شوند و دسته دوم تحت حمایت اخالقی یا ضمانتی بوده و توسط  داری و آژانس فدرال آمریکا منتشر می با تضمین وزارت خزانه

مستقیم یا غیرمستقیم توسط دولت تضمین  در واقع هر دو دسته این اوراق. شوند هایی تحت حمایت دولت تضمین می شرکت

میلیارد دالر  393هزار و  33المللی هم اکنون آمریکا در مجموع با انتشار  های بین بر اساس گزارش بانک تسویه حساب. شوند می

بیش از نیمی از در این کشور . المللی فعال شده است ترین بازار بدهی جهان را در اختیار دارد و در عرصه بین اوراق قرضه، بزرگ

و ( های غیرمالی درصد شرکت 10های مالی،  درصد شرکت 01)ها اختصاص دارد  المللی آمریکا به تامین مالی شرکت بازار بدهی بین

ترین دارنده  عنوان بزرگ داری آمریکا، چین به بر اساس گزارش وزارت خزانه. پردازد درصد از این اوراق به تامین مالی دولت می 00

 .میلیارد دالر دارایی را به ثبت رسانده است 1222اوراق بدهی آمریکا در ماه جوالی خارجی 

داری این  های عربستان در خزانه میلیارد دالر بوده و دارایی 1102داری آمریکا  مشارکت ژاپن، دومین دارنده بزرگ سرمایه در خزانه

ترین بازار بدهی  نانس از دانشگاه بوستون آمریکا با نگاهی به بزرگعلی ابراهیم نژاد، دکترای فای. میلیارد دالر است 96/ 0کشور 

تر از ایران بوده و به جز اوراق بسیار معدودی، اکثریت  در بازار آمریکا بازار بدهی بسیار غیرمتشکل: گفت« دنیای اقتصاد»جهان به 

ترین بازار بدهی جهان را به  ن وجود این کشور بزرگشوند با ای معامله می (OTC) قریب به اتفاق اوراق در بازارهای خارج از بورس

ترین بازار اوراق با درآمد ثابت در  توان گفت نقدشونده که می) Treasury این بازار شامل اوراق دولتی یا.خود اختصاص داده است

ثر اوراق موجود از برعکس، در ایران در حال حاضر، اک. شود می municipalو شهرداری یا  corporate ، شرکتی یا(دنیاست

اینکه کدام ساختار برای بازار اوراق با درآمد ثابت . شوند طریق بورس و فرابورس که هر دو بازارهای متشکل هستند معامله می

توان گفت اگر قرار باشد بازار بدهی در کشور ما رشد قابل توجهی کرده و  طور خالصه، می تر است بحث مفصلی است اما به مناسب

. ای جز حرکت به سمت بازارهای خارج از بورس ندارد گذاران نهادی باشد، چاره زارهای بزرگ دنیا عمدتا در دست سرمایهمشابه با

گذاران خرد مطلوب است؛ چون  های کوچک و سرمایه های متمرکز عمدتا برای سفارش معامله اوراق در قالب بورس :وی افزود

مکان تامین مالی با حجم باال از طریق اوراق بدهی معموال در بازارهای متشکل بسیار کند، اما ا مبادالت را آسان و کم هزینه می
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زنی و ارتباط مستقیم با یکدیگر  دهند، معموال نیازمند چانه کمتر است و سرمایه گذاران نهادی که معامالت با اندازه بزرگ انجام می

 .پذیر نیست امکان های محدود در بازارهای متمرکز هستند که در قالب دفتر سفارش

در بازار آمریکا، ماموریت طراحی و معرفی شاخص برای : ابراهیم نژاد به نبود شاخص برای بازار بدهی ایران نیز اشاره کرد و گفت

های عمده در بازار  عنوان مثال بسیاری از شاخص به. های خصوصی است نه سازمان یا شرکت بورس بازارهای مختلف برعهده شرکت

اند، در  عالوه بر این لزومی ندارد همه اوراقی که در یک شاخص قرار گرفته. کند منتشر می Barclays گذاری بانک سرمایهبدهی را 

تر از  مهم: وی ادامه داد. توان شاخصی معرفی کرد که متشکل از اوراق بورسی و فرابورسی باشد بنابراین می. یک بازار معامله شوند

رسد در حال حاضر و با سطح تنوع فعلی، بازار اوراق  به نظر می. وراق جدید، ایجاد لوازم توسعه بازار استایجاد تنوع و معرفی انواع ا

تر از بازار  مساله اینجاست که برخالف تصور عمومی، توسعه بازار بدهی به دالیل مختلف بسیار پیچیده. نیز جای رشد زیادی دارد

شورهای توسعه یافته، با وجود بازار سهام فعال و بزرگ، بازار بدهی بسیار نحیف در بسیاری از کشورها، حتی برخی ک. سهام است

سازی  معرفی و متنوع: گذار خارجی نیز اشاره کرد و گفت ابراهیم نژاد به ناتوانی فعلی بازار بدهی ایران در جذب سرمایه.مانده است

تر از ایجاد تنوع، ایجاد  رسد مهم ر خارجی است اما به نظر میگذا ابزارهای موجود در بازار بدهی تنها یکی از عوامل جذب سرمایه

بندی اوراق  گذار خارجی، بحث رتبه ترین این الزامات برای توسعه بازار و جذب سرمایه شاید یکی از مهم. لوازم توسعه بازار است

ا یک معیار یکسان، بتوانند اوراق ایرانی را دهد ب گذاران خارجی امکان می بندی معتبر دنیا باشد که به سرمایه های رتبه توسط شرکت

یک الزام مهم دیگر برای جذب : وی اضافه کرد. با سایر اوراق منتشر شده در دنیا از منظر ریسک اعتباری مقایسه کنند

عالوه گذار خارجی در صورت خرید اوراق ایرانی،  در حال حاضر سرمایه. گذاران خارجی، امکان پوشش ریسک نرخ ارز است سرمایه

موضوعی که تمایل این . رو است، باید ریسک ارز را نیز مدیریت کند گذار ایرانی با آن روبه هایی که یک سرمایه بر تحمل ریسک

بر این اساس در صورتی که همین اوراق فعلی را از نظر . دهد گذاران به حضور در بازار ایران را به شدت کاهش می سرمایه

توانیم به جذب  بق استانداردهای جهانی رتبه بندی کرده و امکان پوشش ریسک ارز را فراهم کنیم، مینقدشوندگی توسعه داده، مطا

 .گذار خارجی امیدوار باشیم سرمایه

 مالزی، پیشرو در بازارهای اسالمی

ودجه عظیم خود در این دهه دولت مالزی از این اوراق به منظور تامین مالی ب. گذاری شد پایه 1932بازار بدهی مالزی در دهه 

به دنبال بحران مالی آسیا و افزایش شدید تقاضای تسهیالت بانکی، دولت با انگیزه تامین مالی کسری بودجه . کرد استفاده می

مالزی در حال . دولت و ایجاد منابع جایگزین برای تامین مالی بخش خصوصی با پوشش ریسک، به فکر توسعه بازار بدهی افتاد

میلیارد رینگیت 109میالدی، کشور مالزی مقدار  2222در سال . میلیارد دالر اوراق بدهی در اختیار دارد 300حاضر در مجموع 

درصد آن  21درصد اوراق عادی و تنها  39اوراق صکوک مشارکتی منتشر کرد که از این میزان، حدود ( میلیارد دالر 30معادل )

این روند در . درصد اوراق اسالمی تغییر کرد 23رصد اوراق عادی و د 33این نسبت به  2221در سال . اوراق اسالمی بودند

اوراق صادر شده توسط مالزی، ( میلیارد دالر 31)میلیارد رینگیت  290از  2229های بعد نیز تداوم یافت تا اینکه در سال  سال

چشمگیر این اوراق اسالمی و تقاضای درصد رسید که حکایت از افزایش  03درصد و سهم اوراق اسالمی به  03سهم اوراق عادی به 

المللی، دارای بیشترین سهم در بازار   عنوان اولین ناشر صکوک بین طوری که امروزه مالزی به به.روزافزون آن در کشور مذکور دارد

ینه های اساسی در زم احسان عسگری فیروزجاهی، کارشناس مدیریت تحقیق و توسعه بورس تهران یکی از گام.صکوک جهان است

توسعه نظام مالی اسالمی را استفاده از ظرفیت باالی عقود شرعی به وسیله ابداع ابزارهای مالی مبتنی بر شریعت اسالم عنوان کرده 

تواند جایگزین خوبی برای اوراق قرضه باشد، اوراق صکوک یا به عبارتی اوراق بهادار  یکی از ابزارهای مناسبی که می: گوید و می
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های اقتصادی در عرصه جهانی به شمار  ترین ابزارهای مالی مورد استفاده دولت و بنگاه راق قرضه از جمله مهماو. اسالمی است

استفاده از این ابزار در نظام مالی دنیا بسیار متداول است؛ در حالی که . شود رود که با هدف تامین مالی طراحی و منتشر می می

بر این اساس طراحی و ارائه ابزارهای مالی اسالمی  .شود ی بوده و مردود شمرده میاستفاده از آن، در نظام مالی اسالمی ربو

در : وی افزود. شود های اقتصادی، به توسعه روزافزون بازارهای مالی اسالمی منجر  تواند عالوه بر رفع مشکالت فعاالن بخش می

گیری رخ داده و این اوراق عالوه بر کشورهای اسالمی، در های چشم های اخیر در انتشار و فروش اوراق بهادار اسالمی پیشرفت سال

المللی مالی  بر اساس گزارش بازار بین.سایر کشورهای دنیا همانند آمریکا، انگلستان، آلمان، ژاپن و سنگاپور به فروش رسیده است

میلیون دالر  302میلیارد و  333های صنعت تامین مالی اسالمی بالغ بر  مجموع دارایی 2210تا مارس  2221اسالمی، از ژانویه 

کنگ، آفریقای جنوبی، لوکزامبورگ و پاکستان در انتشار این اوراق  دولت کشورهایی چون بریتانیا، سنگال، امارات، هنگ. شده است

مارات ها نیز انتشاردهندگان بخش خدمات مالی از کشورهایی مانند مالزی، عربستان، ا در میان شرکت. اند بسیار موفق عمل کرده

به گفته عسگری، در حال حاضر بخش بزرگی از بازار اوراق بهادار اسالمی در اختیار کشور .متحده عربی و ترکیه کامال فعال بودند

های اخیر عوامل متعددی  در سال. مالزی قرار دارد و بعد از آن کشورهای عربستان سعودی و امارات در رتبه دوم و سوم قرار دارند

الی از طریق انتشار اوراق بهادار اسالمی در کشورهای اسالمی و غیراسالمی تاثیر گذاشته است که میزان تاثیر هر بر رونق تامین م

المللی مالی اسالمی  مطابق گزارش مرکز بین .یک از این عوامل به توجه به ساختار اقتصادی و اجتماعی کشورها متفاوت بوده است

، رشد اقتصادهای نوظهور، محصوالت نوآورانه، قوانین جدید، مبادالت برون مرزی و مالزی، عواملی همچون رشد جمعیت مسلمان

 .کامل بودن مقررات بر رشد صنعت تامین مالی اسالمی تاثیر کلیدی داشته است

 دالیل عدم توفیق بازار بدهی در ایران

نین تنوع گسترده در اوراق با درآمد ثابت های تامین مالی اسالمی و همچ های متعددی در روش های اخیر با ایجاد نوآوری ر سل

با این وجود در  .های زیادی برای توسعه بازار بدهی در کشورمان به وجود آمد همچون صکوک اجاره، مرابحه و استصناع، ظرفیت

ی از مشکالت حال حاضر بازار اوراق با درآمد ثابت همچنان نقش پررنگی در تامین مالی نداشته و آن طور که شایسته است خأل ناش

شاهرخ بنایی، کارشناس بازارهای مالی با بیان اینکه در ایران اوراق قرضه به معنی عام اوراق بدهی .نظام بانکی را پر نکرده است

گذاران به دلیل نبود نظام عرضه  شاید بتوان جذابیت پایین اوراق بدهی برای سرمایه: گفت« دنیای اقتصاد»نتوانست فراگیر شود، به 

بندی اعتباری  گذاری اوراق منتشره و عدم تغییر قیمت اوراق متناسب با تغییر نرخ سود بانکی، عدم اجرای رتبه ضا برای نرخو تقا

بر بودن تامین مالی از طریق بازار بدهی در  بر و زمان های اعتباری متفاوت با نرخ یکسان، هزینه اوراق و انتشار اوراق با ریسک

ها از انتشار اوراق بدهی به دلیل هراس از بازپرداخت اصل مبالغ اوراق در سررسید را  کی و انصراف شرکتمقایسه با تامین مالی بان

های اساسی بازار بدهی ناتوانی در جذب  یکی از چالش: وی افزود. ترین دالیل عدم توفیق بازار بدهی در ایران عنوان کرد اصلی

 .سازی ابزارهای موجود در این بازار است وعگذار خارجی است که الزمه آن معرفی و متن سرمایه

درست است که عمده ابزارهای مورد استفاده در بازارهای بدهی متعارف مبتنی بر قالب حقوقی قرض همراه با زیاده است که از 

ان با تو منظر بانکداری اسالمی ربوی محسوب شده و با مبانی فقه اسالمی و قوانین موضوعه کشور ناسازگاری دارد اما می

ای مانند مرابحه و اجاره، انواع مختلفی از صکوک مبتنی بر  کارگیری تجربه کشورهای اسالمی و استفاده از ظرفیت عقود مبادله به

گیری ندارد و به  مسلما بازار بدون ابزار امکان شکل. بدهی را طراحی و با استفاده از آنها به توسعه بازار بدهی در کشور اقدام کرد

 .تنوع ابزاری در بازار بدهی اسالمی بسیار اهمیت دارد همین دلیل

/news/fa/ir.iana.www://http30911D/%9%00%D 

http://www.iana.ir/fa/news/34911/%D9%85%25D

	آب
	شهرداری تهران 1.5 برابر بیش از حد مجاز آب برداشت میکند/ وجود 3 هزار چاه غیر مجاز در تهران
	تغییر شیوه مدیریت منابع آب کشور ضروری است/ مدیریت اکوسیستم آب ایران در جایگاه 130 از بین 132 کشور
	تجهیز و مرمت 25 درصد قنات های کشور/ ثبت جهانی 11 رشته قنات ایران نهایی شد
	آب را رسما بر ایران بستند
	تدوین استاندارد "آب بهداشتی غیرشرب"/ ایجاد شبکه هوشمند و کاهش آب بدون درآمد، با همکاری کشورهای خارجی
	زنگ خطر برای جنگ مخوف آب

	اقتصاد کلان
	با برجام، سهم ذخایر استراتژیک، کاهش مییابد/ 70 درصد قیمت محصولات کشاورزی، مربوط به بعد از تولید است/ روحیه رسانهای ندارم، ولی پاسخگو هستم
	رشد 1.3 درصدی شاخص قیمت تولیدکننده کشاورزی در سال 94 نسبت به سال قبل
	گزارش مرکز آمار ایران از دخل و خرج محصولات کشاورزی: کاهش قیمت ها ، افزایش هزینه ها
	اقبال بازار به گروههای کوچک
	پربازدهترین صندوقهای سرمایهگذاری ایران اعلام شد
	جزئیات جدید از کارت اعتباری
	تعویض زمین تسهیلات خرد
	رشد هشت درصدی ارزش معاملات فیزیکی بورس کالای ایران در شهریورماه/ معامله 241 هزار تن جو دامی قیمت تضمینی
	بانک مرکزی: شاخص بهای تولیدکننده در شهریورماه 0.7 درصد رشد کرد

	اقتصاد محصولات
	پذیرش اوراق سلف موازی استاندارد پارازایلین، میلگرد و سیمان در بورس کالا/ کاهش بار مالی دولت با سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی
	ماهانه 400 میلیارد تومان صرف خرید گندم میشود/ قصد متقاضیان واردات گندم، مایه تعجب است
	رکورد تولید و خرید گندم شکسته شد

	اقلیم و منابع طبیعی
	فارس از شرایط جوی کشور گزارش میدهد
	نشست توسعه پایدار جنگل در تهران برگزار میشود
	رفع تصرف ۸۰ فقره عرصه منابع طبیعی و بازگرداندن به دولت
	ثبت الکترونیکی واگذاری زمین های ملی در مازندران
	جنگلداری اجتماعی روستاییان، راه نجات درختها
	گزارش جزئیات سال آبی ایران و افزایش ۲۲ درصدی بارشها/ باران دریاچه ارومیه را احیا کرد
	بلوطها" ایستاده میمیرند/ چه عواملی در خشکیدگی جنگلهای زاگرس مؤثر است؟
	شرایط « خزر» خطرناک است

	انتصابات
	دبیر کل جدید اتاق ایران از خانواده صنایع غذایی آمد+ رزومه
	مدیرعامل و اعضای جدید هیات مدیره موسسه جهاد استقلال منصوب شدند
	مجری طرح ملی فرآوری گیاهان دارویی و زعفران منصوب شد

	انگور/ کشمش
	بازار و قیمت ها
	قیمت انواع میوه+جدول با فرارسیدن فصل پاییز
	کاهش قیمت مرغ در بازار/ مرغ کیلویی ۶ هزار و ۵۰۰ تا ۷ هزار تومان
	افزایش قیمت هشت قلم آبزی همزمان با فصل پاییز/ افزایش جوجهریزی و کاهش 1000 تومانی قیمت مرغ
	رفتار جدید در بازار پول
	قیمت مرغ از شهریور تاکنون روند کاهشی داشت/ برنامه ریزی برای ماه محرم
	موز و نارنگی هزار تومان ارزان شد

	برنامه و سیاست ها
	امضای موافقتنامه همکاریهای دامپزشکی، قرنطینه دامی و همکاریهای شیلاتی ایران و چین
	رئیس سازمان شیلات کشور در نشست مشترک با مسئولان کشاورزی چین:
	بخش تحقیقات بهدنبال نظارت بر طرحهای اجرایی در برنامه ششم توسعه
	نیازمند قانون قوی برای مقابله با خاطیان بخش آب هستیم/ در حوزه کاملاً بحرانی از منظر آب قرار داریم
	دو سند تاریخی: نامه وزیر اقتصاد احمدی نژاد به رئیس FATF و علی لاریجانی
	راهکارمعاون وزیر نیروبرای خروج از تنش آبی
	پیشنهاد حجتی به شورای اقتصاد برای صادرات سه میلیون تن گندم و آرد
	تایوان میزبان هیات اتاق بازرگانی ایران
	ضرورت تسریع در اجرای آیین نامه رفع تداخل زمین های ملی، دولتی و مستثنیات کشاورزان
	اعتراض رسمی به شرکت بازرگانی دولتی/ معاملات سلف شکر در بورس باید فوری شود

	برنج
	اگر کسی از مرداد به بعد برنج وارد کرده، با او برخورد می کنیم/۴ هزار میلیارد تومان بابت گندم بدهکاریم
	برنج وارداتی ملاک دولت برای تعیین قیمت برنج/ کشمش سال گذشته هنوز در انبارها مانده/محصول کشاورزی آهن نیست که قابل نگهداری طولانی مدت باشد
	برنج را به رنج کاشتن در زمین های تفتیده

	پسته
	پنبه
	آغاز برداشت پنبه از قطب تولید کشور/ پیشبینی تولید 150 هزار تن وش و باقی ماندن مشکلات بازرگانی

	پیاز
	تامین منابع مالی
	اطلاعیه خدمات حمایتی برای تأمین 3.5 میلیون تن مواد آلی از کارگزاریها/ توزیع 225 تن بذر کلزای اصلاحشده فرانسوی و سوئیسی
	بیمه 3 میلیون و 200 هزار هکتار از مزارع گندم در شعب بانک کشاورزی
	اعطای وام بلاعوض به روستاییان تا سقف ۱٨میلیون تومان
	سرمایه گذاری 500 میلیون دلاری صندوق توسعه ملی در آب روستائی مازندران

	تحقیقات و نوآوری ها
	استفاده از ظرفیت دانشگاه در تولید بذر و سموم
	تبدیل آب شور به شیرین با نانوکامپوزیت ساخت داخل
	محققان و اساتید دانشگاهی از فناوری محصولات تراریخته حمایت کردند

	تخم مرغ
	کاهش 60 درصدی صادرات تخم مرغ

	تولیدات باغی (سایر )
	تولید سالانه بیش از 17 میلیون تن میوه در کشور/ با واردات میوه مخالف هستیم
	تلاش وزارت کشاورزی برای گران شدن انار و از سرگیری صادرات به کره جنوبی
	ایران 2.5 برابر بیشتر از متوسط جهان میوه تولید می کند

	تولیدات دام و طیور (سایر )
	نخستین مجتمع دامپروری گاو سیمنتال در کشور به بهرهبرداری رسید
	تولید 60 درصد خوراک دام در شرایط غیراستاندارد/ کارخانجات خوراک دام زیر 40 درصد ظرفیت کار میکنند
	مرغ مادریها بهدلیل تولَکبری، تنبیه میشوند/ یک ماه تأخیر در صدور حواله به ازای هر هفته

	تولیدات زراعی (سایر )
	آغاز کشت پاییزه سال زراعی 96 - 95/ کشاورزان و مدیران پا به رکاب تولید شدند
	میزان نیترات محصولات تازهخوری فاجعهآمیز نیست/ پایش محصولات کشاورزی بدون بودجه امکانپذیر نیست
	رکورد 36 ساله تولید جو شکست/ نیاز وارداتی برنج 800 هزار تن پیشبینی میشود/ افزایش عملکرد دوبرابری حبوبات در کشت پاییزه

	چای
	آمار چای سنواتی به صفر رسید/ رونق در بازار چای داخلی با برنامههای جدید/ آغاز چین چهارم برگ سبز چای
	بازار فروش چای داخلی در لاهیجان رونق می گیرد

	حبوبات
	خاک
	خرما
	10 درصد خرمای جهان در ایران تولید می شود
	صادرات 200 هزار تن از تولید یک میلیون و 150 هزار تنی خرما در کشور/ فرسوده بودن نخلستانها بزرگترین مشکل خرما

	خرید تضمینی
	کشاورزان چشم انتظار تعیین نرخ خرید تضمینی

	خشکسالی
	ایران خشکتر و داغتر میشود!
	منابع آبی رو به پایان کرج/ آبخیزداری تنها راه حفظ منابع موجود و کاهش رسوب

	دانه های روغنی
	معامله 660 هزار کیلوگرم ذرت کرمانشاه در بورس کالا
	کشت 200 هزار هکتار دانه روغنی، پاییز امسال کلید میخورد/ سبد آفتکشها بهزودی عرضه میشود
	عرضه ذرت کشاورزان کل کشور در بورس کالای ایران

	روغن
	واردات روغن خام، کنجاله و دانه های روغنی همچنان با ارز مبادله ای

	زعفران
	علت افزایش تعرفه واردات زعفران ایرانی به چین/ سکوت آقای وزیر در مورد تولید محصولات تراریخته
	افغانستان زعفران ایران را صادر میکند / بازی تعرفه علیه ایران
	برداشت زعفران از 20 روز آینده/ نرخ طلای سرخ آب رفت

	زیتون
	سلامت
	آغاز اجرای طرح ملی مراقبت فعال آنفلوانزای پرندگان در قزوین
	مواد خوراکی و غذایی خطرناک برای بدن
	چای کله مورچه ننوشید
	خوراکیهایی برای دوری از آنفلوآنزا
	این غذاها شادیبخش هستند
	سرخکردنی بد نیست!/ اطلاعات غلط درباره فست فودها می دهند

	سیب درختی
	سیب زمینی
	شیلات
	امضای دو سند همکاری شیلات بین ایران و چین/ سرمایهگذاری ۲۰ میلیارد یوآنی چینیها در ایران
	روسیه تعرفه واردات آبزیان ایران را از ۱۹ به ۳.۵ درصد کاهش داد/ برنامه صادرات ۵ هزار تن آبزیان به روسیه/ ورود تیلاپیای مهاجم به آبهای اروند
	13 مهر زمان آزادسازی صید میگو در هرمزگان
	ریشه مشکلات تولید کنندگان ماهیان گرم آبی کجاست؟
	آیا تولید تیلاپیا با اهداف اقتصاد مقاومتی همراه است؟!
	چین آماده 20 میلیارد یوان سرمایه گذاری برای پرورش ماهی در قفس ایران است
	وزیر شیلات نروژ خواستار تولید مشترک ماهی سالمون در ایران شد

	شکر (چغندر / نیشکر)
	خوراک دام از سرشاخههای نیشکر به مرحله تجاریسازی رسید
	آخرین وضعیت بازار شکر/ نرخ بالای 3 هزارتومان گران فروشی است
	خوراک دام از سرشاخههای نیشکر به مرحله تجاریسازی رسید
	آخرین وضعیت بازار شکر/ نرخ بالای 3 هزارتومان گران فروشی است

	شیر و فراوردهها
	مشوق صادرات لبنیات تنها برای روسیه نیست/ تراز مثبت 267 میلیون دلاری در تجارت دام و طیور
	ترویج محصولات لبنی پروبیوتیک ضروری است
	دامداران ناراضی، شیرخام بیکیفیت تولید میکنند/ ارتقای بهداشت، کاهش ضایعات و استفاده از ریزمغذیهای مواد غذایی با آشپزی اصولی

	صادرات و واردات
	واردات غیر قانونی 70 درصد بادام زمینی به کشور
	میوههای بدون مجوز چگونه وارد میشوند؟
	صادرات پوست ،سالامبور و پشم گوسفند به اروپا!
	علل ناکامی صادرکنندگان مرغ و تخم مرغ در بازارهای هدف چیست؟
	واردات روغن نارگیل از فیلیپین
	چقدر آب معدنی صادر کردیم؟
	چه میزان بذر ذرت وارد کشور شده است؟
	صادرات کلم بروکلی به روسیه
	بزرگترین ضعف واردات در گذشته چه بود؟

	صنایع غذایی
	مارگارین و کره حیوانی هر دو سالم هستند/ پیگیری اعتراض به نام کره گیاهی از طریق فرهنگستان
	میزان مواجهه با رنگ تارتارازین از طریق مصرف نبات و پولکی
	مذاکره با کشورهای همجوار برای راه اندازی کارخانجات صنایع غذایی
	ایرانیها سالانه ۱۱۷ کیلو نان میخورند/ نانیکه زیاد خورده میشود و کیفیت نانی که مورد تایید نیست

	عسل
	علوفه
	تولید ذرت دانه ای آب رفت

	قارچ
	گل و گیاهان صنعتی
	گندم
	آغاز کشت گندم در کشور
	تولید و خرید گندم خصوصی شود/ پیشنهاد قیمت تضمینی 1400 تومانی برای گندم
	پیشنهاد واردات گندم بی انصافی به تولید است/محدودیتی برای تامین گندم کارخانجات ماکارونی و آزادپز نداریم

	گوجه فرنگی
	گوشت قرمز
	گوشت قرمز به اندازه کافی هست/ تأیید واردات محدود گوشت گوزن

	گوشت مرغ
	کاهش قیمت مرغ در بازار/ مرغ کیلویی ۶ هزار و ۵۰۰ تا ۷ هزار تومان

	ماشین آلات
	متفرقه
	تکذیب فروش و عرضه گوشت قورباغه در برخی فروشگاههای شهر تهران
	تنها سه دقیقه به پایان جهان باقی مانده است/ مدرنیته، فرهنگ ندارد/ آب، برای وزارت جهاد کشاورزی است نه نیرو
	احیای فرهنگ غذای ایرانی با ارائه مدرک سرآشپز طلایی به هنرجویان وطنی/ انتقال فرهنگ غذای ایرانی به کشورهای خاورمیانه تا پنج سال آینده
	ماموریت ناتمام
	ماجرای تاجرانی که با کارت بازرگانی مردگان ، تجارت می کنند

	مرکبات
	مصاحبه ، سخنرانی، بازدیدها
	پای درددل باغداران شهریار/ باغدار میلیاردری که با باربری امرار معاش میکند/جای خالی صنایع تبدیلی کشاورزی
	امنیت اکولوژیک بدون حضور سازمانهای مردمنهاد ایجاد نمیشود
	وضع موجود منابع آب کشور حاصل ۵۰ سال اهمال است/ نیمی از دشتهای آبی کشور ممنوعه هستند
	بهرهبرداری از 2436 پروژه کشاورزی در هفته دولت
	عیسی کلانتری: شرق و جنوب کشور، سرزمین ارواح میشود
	بهرهمندی بیش از 40 کشور جهان از خدمات فنی و محصولات آبی ایران
	شمارش معکوس برای بهشت ایران
	چیت چیان: واگذاری وظیفه توزیع آب به شهرداری بر پیچیدگی ها می افزاید
	وزیر کشاورزی: همکاری عمومی برای مبارزه با بیماری دامی و قرنطینه ضعیف است
	نماینده مجلس:بازاریابی محصولات از مشکلات اصلی بخش کشاورزی است
	تشكلها جلو فروش عنوانها را بگيرند
	رشد بخش کشاورزی استراتژیک بوده است، نه اقتصادی
	حجتی اعلام کرد تولید محصول سالم مطابق با استانداردهای ایران و چین
	تقویت 23 درصدی امنیت غذایی طی سه سال
	قاچاق و صادرات دام سبک، تأثیری بر قیمت گوشت گوسفند ندارد/ آلودگی خوزستان به لکهسفید را نباید به گردن بوشهر انداخت

	نهاده
	۹۵ درصد سموم کشاورزی وارداتی است/ کشاورزان سموم بیکیفیت را معرفی کنند برخورد میکنیم
	اعتبار کارتهای هوشمند نهاده در هالهای از ابهام/ تحویل نهاده به کشاورزان با مدت پرداخت 20 روزه
	توسعه روش های غیر شیمیایی راهکار اصلی کاهش مصرف سموم

	نوغان داری
	گزارشات جهانی
	22 رقم بذر جدید تولید صربستان در ایران به ثبت رسید/ وزیر کشاورزی صربستان به ایران می آید
	قیمت دام زنده در عربستان سقوط کرد/ رونق صادرات دام ایران در آینده نزدیک
	تأمین مالی مدیریت آب بخش کشاورزی در هندوستان
	تجربه استرالیا در استفاده از آبشیرینکن برای مقابله با خشکسالی
	اپلیکیشن مجانی تا 30 درصد در مصرف آب مزارع صرفهجویی میکند
	قانون مقابله با تغییرات آب و هوا در کالیفرنیا امضا شد
	واقعیتهای خواندنی درباره جنگلهای آمازون
	مدل مالزی در جذب منابع


