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 آب

 آیانا - 1۹۳۱آبان  12: تاریخ

  های تاریخی آبیهای تاریخی آبی  المللی قنات و سازهالمللی قنات و سازه  برگزاری هشتمین نشست شورای حکام مرکز بینبرگزاری هشتمین نشست شورای حکام مرکز بین

آبان  05میالدی مطابق با  6102نوامبر  5درتاریخ های تاریخی آبی  المللی قنات وسازه هشتمین نشست شورای حکام مرکز بین

 .امسال برگزار می شود

میالدی مطابق با  6102نوامبر  5های تاریخی آبی درتاریخ  المللی قنات وسازه هشتمین نشست شورای حکام مرکز بین

 .آبان امسال برگزار می شود 05

های تاریخی آبی با حضور نماینده یونسکو  المللی قنات و سازه گزارش ایانا از پاون، هشتمین نشست شورای حکام مرکز بین به 

پاریس، نماینده وزیر نیرو به عنوان رئیس شورای حکام، نماینده کمیسیون ملی یونسکو، مدیرکل آب و خاک وزارت جهادکشاورزی، 

مایندگان کشورهای تونس، عراق، استاندار یزد، معاون سازمان میراث فرهنگی کشور، نماینده دفتر منطقه ای یونسکو و همچنین ن

 .شود الجزایر، آذربایجان و هند در شهریزد برگزار می

شود و عملکرد سال گذشته و  تفاهم نامه تأسیس مرکز به صورت ساالنه برگزار می 7جلسات شورای حکام این مرکز براساس بند 

 .گیرد های آینده مورد بررسی و تصویب اعضای شورا قرار می همچنین برنامه

های کشورشان ارائه داده و همچنین  های تاریخی آبی قنات کننده گزارشی از وضعیت کنونی سازه در این اجالس کشورهای شرکت

 .شود های بیشتر در زمینه قنات و سازه های تاریخی آبی بررسی می های مشترک میان کشورها برای همکاری زمینه

دهد، آینده ای  ی تاریخی آبی نشانه بسیار خوبی است که نوید آینده روشنی را میها توجه روز افزون این کشورها به قنات و سازه

 .گیرند ها رابطه خود را با طبیعت ترمیم کرده و از منابع طبیعی خردمندانه بهره می که در آن انسان
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 آب
 آیانا - 1۹۳۱آبان  11: تاریخ

  ««چرخ را دوباره اختراع نکنیمچرخ را دوباره اختراع نکنیم»»درباره آب مذاکره کنیم؛ ولی درباره آب مذاکره کنیم؛ ولی 

 0هرندی مهدی فصیحی

 ٬هر کسی که به آب این رودخانه به هر نحوی دسترسی داشته. رود دیگر جدید و حتی عجیب نیست آبی زاینده متأسفانه بی/ شرق 

بر هر روز بیشتر  آبه بر یا سهام و سهم در مسابقه برداشت آب سعی و جهد بلیغ کرده؛ عناوین حقوقی و فنی آب مانند حق و حقابه

رود به حدی خالی  شوند؛ تأمین آب شرب اصفهان به دغدغه روزمره تبدیل شده؛ سد زاینده مرور نادیده و دفن می بازند و به رنگ می

است و دیگر برای مدیرانی که زمانی جسورانه به پشتوانه آن، رودخانه   رکورد تقریبا به مرز ناکارایی رسیدهاست که عالوه بر ثبت 

در این . رود را به توسعه اراضی، توسعه شهرها و صنایع و حتی به خارج از حوضه خود متعهد کردند، نیز فروغی ندارد زاینده

وگو و  وبختیاری وارد گفت ها منتشر شد که دو استان اصفهان و چهارمحال هفتهوضعیت ناهنجار و خبرهای ناگوار، خبری در این 

اینکه چه چیز توافق و چه چیز امضا شده، . ای بین استانداران امضا شده است نامه اند و تفاهم رود شده مذاکره مستقیم درباره زاینده

حال این خبر به دالیل زیادی  درعین. ر دسترس نبودمتأسفانه مطابق معمول به لحاظ نبود شفافیتِ تصمیمات، جزئیات آن د

دوم، جامعه سیاسی با احترام به نظرات جامعه . طور رسمی شروع شده است به« وگوی آب گفت»یک، عمال : بخش است مسرت

محور حرکت  وفصل مذاکره کنترلی کمی فاصله گرفته و به سمت حل-های دستوری وسیله روش وفصل موضوع به دانش از حل

های سیاسی، تأکید مقام  های تاریخی، رایزنی صرف به قانون توزیع عادالنه آب، حقابه  این تغییری است که نشان داد با تکیه. کند یم

ای  پیوسته، هیچ رودخانه هم های استفاده از شعارهای جهانی مانند مدیریت به نامه یا اجرای نمایش اجرائی بر اجرای فالن تصویب

طور ویژه روابط چهار استان  به . شود شود؛ بلکه مشکالت از جایی به جای دیگر منتقل می ی پرآب نمیدائمی و هیچ هامون

رود  زاینده وبختیاری، اصفهان و یزد روابطی پیچیده و مواج بوده که کشتی آن روی مشکالت اطراف رودخانه  خوزستان، چهارمحال

ها  اصفهان که بقیه استان. وبختیاری قرار دارند استان اصفهان و چهارمحالدر پیشانی این کشتی مواج دو . شود سختی هدایت می به

زنی حاصل از دراختیارداشتن  کنند استانی برخوردار و دارای قدرت سیاسی است و دیگری، استانی که دارای قدرت چانه تصور می

جوار،  بیش از یک دهه است مانند دو کشور هم این دو دیار با وجود داشتن سابقه درخشان تعامالت تاریخی، اکنون. منابع آب است

. کردنی نبوده و دامنه آن بسیار گسترده شده است اند؛ اختالفاتی که دیگر کتمان رودخانه را به مرکز اصلی مناقشات منتقل کرده

استان . است که قطعا دلیل اصلی آن اعمال بیشتر قدرت در کنترل آب! هاست مرز دو استان محل مناقشه است برای مثال سال

به دو نیم شده و رودخانه به مرز ( چادگان)رود  دهند که دریاچه سد زاینده داری با مرکز انجام داده و می های دامنه باالدست رایزنی

دانند یا نه، موضوع این نوشتار نیست؛ ولی  را می« خط تالوگ»اینکه سیاسیون طرفدار این تغییر مرز داستان . دو استان تبدیل شود

. جوار است که مطلقا مطلوب نیست ای بسیار منفی از فضای سیاسی بین دو استان هم خود نشانه ح تغییر مرز استان به خودیطر

ها که در ظاهر موفق بود و در باطن به مشکالت دامن زد، تصویب الیحه قانون تبدیل ادارات کل امور آب به  نمونه دیگر این تالش

وبختیاری و لرستان سکانداران  های پرآب کشور مانند چهارمحال ر طبیعی نمایندگان استانطو ای بود که به شرکت آب منطقه

ها هدایت کرد و  گذاری ها را به سمت تداخل در سیاست بودند؛ قانونی که عمال استان 0686تصویب این قانون در مجلس در سال 

های  ویژه در استان رویه آب را به ریز و همچنین برداشت بیهای آب بارگذاری حوضه وساز خودمختار و بیش در ساخت  توهم استقالل

های آبریز،  مجلس با تصویب قانونی دیگر آخرین ضربه را بر بدنه نحیف حوضه 0682سال بعد، در سال   سه. آب تقویت کرد پر

این مصوبه قانونی، وزارت . ه شودازپیش گرفت ها بیش بار آب زیرزمینی را هدف قرار داد تا رمق دشت رود نواخت و این ازجمله زاینده

شروع تشدید  ٠1ابتدای دهه . ، پروانه صادر کند0685شده تا سال  های بدون پروانه احداث نیرو را مکلف کرد که برای همه چاه
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ست همه د رود به حدی بغرنج شده بود که باالدست و پایین مناقشه زاینده. اعتراضات اجتماعی بود که نیازی به یادآوری آنها نیست

جمهوری، دو وزیر و استانداران شش استان که با  دو معاون رئیس 06٠6در اولین روزهای بهار سال . راضی به حکمیت مرکز شوند

حال که سه . رود توافق کنند ای جامع احیای زاینده ماده٠عالی آب، گرد هم آمدند تا بر مصوبه  رود پیوندی داشتند، در شورای زاینده

  ای سپری شده، آنچه عیان است، نارضایتی های آب منطقه ن مصوبه و یک دهه از قانون تبدیل امور آب به شرکتسال از ابالغ آ

همچنین . جمهوری بر اجرای آن است کامل اصفهان از اجرانشدن مصوبات طرح جامع، با وجود دستورات و تأکیدات معاون رئیس

جمهوری سابق خود را مدیر  وبختیاری که رئیس و استان حتی در چهارمحالآب در هر د  آب و شهرهای کم های روستاهای بی شکایت

قبال نگارنده به سهم خود بارها در مقاالت متعدد استدالل کرده که حقوق آب با . آب استان و مردم را مالک تمام آب آن دانست

نامه  با یک موافقت( رود ر اینجا زایندهد)های اجتماعی تکنیکی  دادن مشکالت سیستم یافتنی نیست و پیوند تحکم و اجبار دست

                     . کند؛ بلکه شاید خود بخشی از مشکل بشود دستوری مشکلی را حل نکرده و نمی

اند ایجاد کرده و دوم اینکه قوانین و  به دو دلیل، یکی اینکه مصوبات به خودی خود حقوقی را برای بعضی که قبال حقی نداشته

شوند و کمتر  گیری خارج می های بسته تصمیم ما در پاسخ انتزاعی به یک مشکل جاری مملکت و از درون حلقهمصوبات آب عمو

های  وسیله مذاکره با واقعیت شدن به قانون به که تصمیمات مرتبط با آب حتما بایستی قبل از تبدیل درحالی. قابل تعمیم هستند

که تاکنون  -رود بنابراین در عین تأکید بر یک نگاه ملی به موضوع زاینده اجتماعی، سیاسی و طبیعی هر منطقه همخوان شوند؛

رود فرض  ، ادامه مذاکره دو طرف را ضروری و آن را گامی اساسی در جهت تغییر مَنِش مدیریتی زاینده-وجود نداشته است

برای اینکه مذاکرات : محترم دو استان استبا این فرض و امید به ادامه مذاکره سخن این نوشتار مستقیما با استانداران .کنیم می

االنتشار و یک نوشتار عمومی  ، در حد ظرفیت یک روزنامه کثیر«چرخ را دوباره اختراع کنیم»منتهی به این نشود که بخواهیم 

ه امید گذارد ب حاضر در حال بحث است به اشتراک می نگارنده تجربیاتی حاصل از مذاکرات مشابه را که در مآخذ علمی درحال

یک مشکل آبی به »پژوهشگران حوزه حکمرانی و دیپلماسی آب برای اینکه .رود کارا و اجرائی درباره زاینده( های) نامه تدوین موافقت

 :دانند شدن شرایطی را بر مذاکرات ضروری می حاکم« موضوع مذاکره تبدیل و ضامن یک توافق و همکاری و تأمین آب پایدار شود

 .رو هستند اند، روبه خورده د که در مذاکره با یک مسئله پیچیده که بازیگران آن به هم پیوند طرفین درک کنن -0

های آبی فقط و فقط مهندسان  منظور ما از پیچیدگی در اینجا تداخل مرزهای طبیعی، سیاسی و اجتماعی است؛ بنابراین دیپلمات

تشبیه پیچیدگی به بیماری دیابت مثال خوبی است که نشان . استها هم نیاز مذاکره  و سیاسیون نیستند و حضور سایر تخصص

حل ندارد چون هنوز علم پزشکی هم برای دیابت که با عوامل زیادی در بدن درگیر است درمان قطعی  رود راه دهد مشکل زاینده

ضمن اینکه وجود و شناسایی . نباشیم حل قطعی دنبال راه رود دیابت دارد؛ باید مرض مدیریت شود که به نیافته است؛ بنابراین زاینده

حتی در جاهایی این . های او تکیه کنند، صورت گیرد ها بایستی ازسوی یک تسهیلگر که طرفین به قضاوت پیوستگی هم این به

شرایطی که یک تسهیلگر دارد در حوصله این نوشتار نیست ولی مطمئنا یک بخش . تواند به نزدیکی طرفین کمک کند تسهیلگر می

 .رود نیست ولتی تسهیلگر خوبی برای مذاکره زایندهد

کنند؛ بنابراین طرفین بایستی  اند و با هم مبارزه می ها و عالیقی است که در مقابل هم قرار گرفته دعوای آب دعوای ارزش -6

 .های طرف مقابل باشند و شناخت ارزش« عالیق»متمایل به درک 

الزم نیست زیاد دور شویم؛ . نیازی اساسی است  دهد ایجاد ارزش برای حل هر مناقشه های زیادی در دنیا هست که نشان می مثال

درصد تولیدی ایران به خارج از کشور  61ای اخیر که به برجام منتهی شد، مثال صادرات اورانیوم  در همین مدیریت مناقشه هسته

ای  ایران در مذاکرات هسته. ی رسیدن به توافق ایجاد شدهایی است که در این مذاکرات برا سازی سایت اراک ازجمله ارزش یا مدرن

های مقابل هرچند با مشقت ولی باالخره  دالیل خود را برای نساختن بمب بیان کرد و اصل و ارزشی دینی به نام فتوا را برای طرف
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ستند، در مذاکرات تشریح شود و هایی که در پشت این عالیق ه تبیین و تفهیم کرد؛ بنابراین این یک الزام است که عالیق و ارزش

 .گیری شود برای طرف مقابل نتیجه

توانند اینها باشند که مذاکره بایستی برای آن جواب و بند  می -رود برای نمونه درباره زاینده -گردد سؤاالتی که به عالیق برمی

رود  های استان چهارمحال وارد زاینده بدرصد آبی که از مجموع آ 02مشخص داشته باشد؟ دعوا بر سر چه مقدار آب است؟ از این 

ها نسبت به قانون  شود چه مقداری واقعا حق و سهم کشاورزی، صنعت، شهرها و گاوخونی است؟ با جواب به این سؤال دیدگاه می

شاورزی در متر و ک 711وبختیاری برای پمپاژ مستقیم آب از سد به ارتفاع  دلیل واقعی چهارمحال. شود توزیع عادالنه آب روشن می

است که از طریق تصمیماتی مبهم و   ارتفاعاتی که خاک آن هم بعضا از مناطق دیگر حمل شده چیست؟ اگر فرض شود این حقی

است که آب و خاک حمل شود تا باغی به هر قیمتی آباد   الساعه به ایشان واگذار شده و درست و قانونی باشد، آیا اقتصادی خلق

هاست یا باغداری و کشاورزی یا هر دو؟  دارکردن ارزش گرفته شده است؟ آیا هدف نشان هایی نادیده هدف چیست؟ چه ارزش! شود

رسانی به صنایعی که برای چهارمحال نیز اشتغال ایجاد  اصفهان چه هدفی از کنترل و برداشت آب دارد؟ این مشخص است آب

دید آنها برایشان اشتغالی و ارزش اقتصادی یا اجتماعی  کرده است ولی آن ارزش دیگر برای نسل فعلی کارایی ندارد چون از

این سؤال مهمی است که مشخص شود اصفهان چه ارزشی برای کشور دارد که چهارمحال آن را نداشته . سیاسی ایجاد نشده است

هاست ارزش  ه سالشود؛ و برعکس؟ دلیل آن به نظر نگارنده ساده است، برای اینک رود آن ارزش حفظ می شدن زاینده و با جاری

آهن و  خصوص ذوب های گذشته با احداث صنایع مختلف به عنوان مثال عملی سال نه در تأیید ولی به . جدیدی ایجاد نشده است

فوالد در اصفهان، یک ارزش اقتصادی ایجاد و در مرز دو استان به اشتراک گذاشته شد؛ حال نیاز است نه با آن روش ولی با 

اند چون گردوغبار  هاست طرفین برای ارضای عالیق طرف مقابل خالقیتی به خرج نداده سال. مل تکرار شودهای دیگر این ع روش

های مالی و  های جدید مثال مشوق در مذاکره عالیق جدید ایجاد کنید البته بر مبنای ارزش. حاصل از دعوا این اجازه را نداده است

 .اجتماعی

پیوندند نشان دهد و برای آن  که به وقوع می پایش کند، مشکالت جدید را در زمانیای نیاز است که توافقات را  بدنه -6

 .گیری وادار کند کنندگان را به تصمیم مذاکره

دلیل پیوند آن با مصوبات خشک و بوروکراتیک  همین به. حال تغییر هستند مشکالت آبی همچون خود آب سیال، زنده و دائما در

طور قطع مصوبات و قوانین الزم هستند، ولی اوال بایستی مذاکره شده باشند و   به. و نخواهد کرد وفصل آنها نکرده کمکی به حل

رود  بخش مهمی از این بدنه که از الزامات فراموش شده زاینده. تجهیزاتی پایش شوند -ای کارشناسی  وسیله بدنه  ثانیا بایستی به

جان کالم  . اف و در دسترس همگان برای مدیریت اطالعات رودخانه استروز اطالعات جغرافیای شف است، ایجاد یک سامانه به

شده مبتنی بر قوانین،   رود به یک توافق مذاکره اینکه زاینده. نظر قرار دهد اینکه هرگونه مذاکره آبی باید احیای این اصول را مد

رود بحران دو استان است، ولی افق ملی  حران زایندهب. های ملی تبدیل شود های علمی برسد، باید به یکی از دغدغه عالیق و واقعیت

رود را به  تواند قطار از ریل خارج شده حکمرانی آب ایران را به مسیر بازگرداند، و زاینده توسعه این منش مدیریتی می. وسیعی دارد

ه امید برای مردمانی است که ای که زایند رودخانه. شده بدل کند اولین نمونه موفق داخل کشور در حصول توافقات آبی مذاکره

 (.68شوری، ... )هُوَ الََّذی ینَز َّلُ الْغَیثَ مِنْ بَعْدِ ما قَنَطُوا... اند؛  به رحمت الهی امید بسته« فقط»اکنون 

 .دانشگاه تافتس ماساچوست -پژوهشگر پسادکتری در حکمرانی و دیپلماسی آب. 0
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 آب
 آیانا - 1۹۳۱آبان  1۱: تاریخ

  رسدرسد  آب، با جلسه به توسعه نمیآب، با جلسه به توسعه نمی  فارسِ بیفارسِ بی

. شود توسعه و عمران محسوب میاین مفهومی ساده اما عمیق از نیازهای اولیه جوامع برای . دهد آب الف آبادانی را تشکیل می

های آخر مسئوالن هم قرار نگرفت تا کشور و خصوصا استان فارس را به نقطه  کاری، در اولویت ها با مسامحه مفهومی که طی سال

کند و نبودش به  عنصری که در کنار اکسیژن و غذا، حیات را بسترسازی می. آب، مفهومی است گره خورده با زندگی.بحران برساند

آب مفهومی است که هنوز و همچنان، ! شود و سرآغازی است برای فروریختن تمام اجزای حیات معنای نابودی و ویرانی قلمداد می

 .تر کرده است برای بسیاری از مردم و حتی مسئوالن، اهمیت آن مشخص نشده و مسیر رفع مشکالت را طوالنی و طوالنی

ی دو سال اخیر در کشور و به تبع آن استان فارس شاهد هستیم اما حرکت شتابان به گزارش ایسنا، اگرچه اقداماتی را طی یک

شتابان ادامه دارد و به باور بسیاری از کارشناسان، از . جامعه به سمت نقطه قرمز بحران که دیگر بازگشت از آن ممکن نخواهد بود

ها که در گذشته برگزار  ز هم مانند بسیاری از نشستکارگروه آب و خشکسالی اتاق بازرگانی شیرا.سرعت آن هم کاسته نشده است

ها، دگرگونی الگوی کشت و کاهش مصرف  ها هنوز به شکل محسوسی در رفع مشکالت ناشی از خشکیدن تاالب شده و خروجی آن

ز در های آب و کشاورزی و نمایندگان مردم شیرا های مختلف، احساس نشده است، با حضور مدیران بخش هدر روی آب در بخش

 .مجلس و اعضای اتاق بازرگانی شیراز تشکیل شد

در این جلسه در ارتباط با مسائل و مشکالت کالن آب استان بحث و تبادل نظر و راهکارها و پیشنهاداتی برای مقابله با مشکالت 

 .کمبود آب و خشکسالی مطرح شد

الی اتاق بازرگانی، با اشاره به اجرایی نشدن دکتر محمود جوان، عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز و کارگروه آب و خشکس

های تهیه شده در زمینه آب استان، نقش مدیریتی شوراهای حوضه آبریز بهم پیوسته را بسیار تأثیرگذار و پررنگ  دستورالعمل

محترم در دخالت مکرر برخی مسئوالن و نمایندگان : محمد صادق حمیدیان، نائب رئیس اتاق بازرگانی شیراز، نیز گفت.دانست

 .ناپذیری داشته و هنوز هم بعضاً این روند ادامه دارد حوزه آب اثرات زیانبار و جبران

های اجتماعی بر  گزارش. زمان آن رسیده که بفهمیم آب در وضعیت بحرانی است: رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق شیراز افزود

نشین به شهر اضافه شده در  انبوهی از جمعیت حاشیه. داردمهاجرت ناشی از خشکسالی به حاشیه شهرها و بویژه شیراز حکایت 

 .در صورتی که به همین میزان بستر جرم و جنایت مهیا است. حالی که حتی یک چهارم این مقدار شغل جدید ایجاد نشده است

سعی و خطا، به طوری مملکت در سالیان گذشته با چند مشکل اساسی مواجه بوده که اهم آن عبارتند از؛ تکرار : حمیدیان افزود

ها از سالمت محوری و استمرار به شکل  دیگری خروج عمده فعالیت. که مبنای علمی و مطالعاتی برای بسیاری از کارها وجود ندارد

توجهی به مقوله سالمت محوری  ای که هر چند پیشگیری با هزینه کم قابل وثوق است لیکن به دلیل بی درمان محوری، به گونه

در بحث مسائل اقتصادی، اجتماعی و مسئله آب هم همین روند وجود . امور باید با هزینه چندین برابر انجام شودبسیاری از 

وی همچنین به این نکته اذعان کرد که میزان آب مجازی ضایعات محصوالت کشاورزی در مراحل پس از برداشت چندین  .دارد

 .برابر کل کمبود آب مملکت است

های نگهداری، بازاررسانی و عرضه محصوالت کشاورزی تا کنون هیچ  اه کنترل، بهبود و تقویت زیر ساختحمیدیان گفت که در ر

تر از  عدد و رقم زیان ناشی از نبود الگوی کشت به مراتب ضعیف. اقدام زیر بنایی مبتنی بر محدودیت منابع آب صورت نگرفته است

 .زیان نبود الگوی مصرف است
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سازان مسائل آب و خشکسالی را در  چنانچه تصمیم. کلیف کارگروه آب و خشکسالی تکلیف دلسوزی استت: او در ادامه افزود 

گیری  ای مورد اهتمام ویژه قرار ندهند، الجرم در آینده نه چندان دور مجبور خواهند بود تا تصمیم های اقتصادی و توسعه کارگروه

 .انجام دهند ها در حوزه آب را در شوراهای تأمین استان و شهرستان

ای نرسیدیم که خون با آب مخلوط شود بایستی فکری اساسی در این مورد اتخاذ گردد چرا که  حمیدیان هشدار داد که تا به نقطه

 .ای مستقیم است رابطه امنیت با خشکسالی دارای رابطه

فهماندن عمق مسائل آب و خشکسالی، بررسی نایب رئیس اتاق بازرگانی شیراز، از نمایندگان حاضر در جلسه درخواست کرد تا در 

شود و یا اصالح، اجرا و یا تغییر رویکرد تقنینی و  ای و قوانین خاصی که در حوزه آب وضع می های توسعه توقعات موجود در برنامه

 .نظارتی در حوزه آب همت کنند

های خود در زمینه مشکالت خشکسالی در  ان دیدگاهاهلل رئیسی، عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز، نیز در این جلسه به بی دکتر عزت

نگاه امنیتی در رابطه : وی با بیان این واقعیت که؛ اگر مسئله آب حل نشود توسعه صنعتی استان محال است، افزود.استان پرداخت

ی بارندگی در استان وجود دارد و ها من نگاه نا امیدانه در رابطه با بروز بحران آب را قبول ندارم زیرا سیکل. با آب باید برداشته شود

 05لذا بحران آب قابل حل است و توان مقابله با آن وجود دارد به شرط اینکه . ایم در گذشته نیز با دوره خشکسالی مواجه بوده

 .ارگان استان بتوانند هماهنگ با یکدیگر عمل کنند

های بحرانی و نقاطی که بیالن  ضی کشاورزی خصوصا در دشتاین استاد دانشگاه در زمینه مقابله با خشکسالی، توسعه نیافتن ارا

ها و  های غیرمجاز، ممانعت از کف شکنی چاه آب منفی است، توجه به اصالح الگوی کشت، نصب کنتور هوشمند، تعیین تکلیف چاه

 .را مطرح کرد... 

هیچ قانونی برای الگوی کشت : شود، گفتوی با تاکید براینکه در نقاطی که بیالن آب منفی است کشاورزی جدید نباید انجام 

به راحتی بسیاری از مشکالت قابل حل  کرد  در سالی مثل امسال در صورتی که الگوی کشت از شلتوک تغییر پیدا می. وجود ندارد

خورد قاطع الزم است اصولی برای بر. نصب کنتور هوشمند باید به عنوان یک راهبرد مورد حمایت قرار گیرد: رئیسی اضافه کرد.بود

اما اگر سوبسید . کند بحران آب ایران را کنتور حل می. کنند وجود داشته باشد با افرادی که نسبت به حفر چاه غیر مجاز اقدام می

 .یابی به اهداف ممکن نیست اختصاص داده نشده و حمایت نشود، امکان نصب این کنتورها و دست

های غیر مجاز هنوز ادامه دارد و تاکنون هیچ قانون  اقدامات انجام شده، حفر چاه رغم این کارشناس مسائل آب اعتقاد دارد که علی

 .محکمی برای مقابله با آن تصویب و اجرا نشده است

گویم که اقدامات انجام شده در این زمینه، نه تنها مسئله بحران را حل  شکنی به صراحت می در مقوله مجوزهای کف: او گفت

های بحرانی را ممنوع کند و از طرفی ضمانت اجرایی قوانین  شکنی در دشت وزارت نیرو باید کف. زند ن میکند بلکه به آن دام نمی

 .موجود بیش از تصویب قوانین اهمیت دارد

های خود در زمینه آب پرداخت و با مقایسه  دکتر ناصر طالب بیدختی، عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز، نیز به بیان دیدگاه

سال گذشته به دلیل برداشت بی ضابطه تمام منابع آب زیر  61در طول : های مختلف گفت ادث شده طی دورههای ح خشکسالی

 .اند اساسی موجود تبدیل شده  زمینی از بین رفته وبه چالش

ر نشینی و د به دنبال وقوع مشکالت آب، مسائل زیست محیطی، بحران در سرمایه اجتماعی، تخلیه روستاها، حاشیه: وی افزود

شوند و این اتفاقاتی است که تجربه تلخ آن در برخی کشورهای منطقه نیز وجود دارد  های جدی اجتماعی حادث می نهایت چالش

 .های جدی روبرو کرده است واین کشورها را با چالش
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و احصاء راهکارها اقدام  ریزی سال آینده استان فارس از هم اکنون باید نسبت به برنامه 61برای : بیدختی در ادامه خاطر نشان کرد

در . های چندانی برای انتقال آب از گوشه و کنار فارس وجود ندارد وی توجه به این نکته را ضروری دانست که پتانسیل.کرد

پس باید تدابیر اساسی با بکارگیری راهکارهای متعارف اتخاذ . بسیاری از سدها آب موجود برای پایداری خود سد هم کافی نیست

های مناسب را به عنوان یکی از راهکارهای متعارف عنوان کرد و اتصال به خلیج  زدایی با استفاده از سیستم ختی نمکبید.شود

های مختلف در راستای ایجاد یک باور جدی  فارس را ضروری دانست و در انتها هشدار، آموزش مستمر و تصویب قوانین در بخش

 .ها و جرایم در قوانین موجود اشاره کرد ه لزوم در نظر گرفتن مشوقدر زمینه آب بسیار را تأثیرگذار خواند و ب

محمد مهدی قاسمی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس، هم یکی از سخنرانان این جلسه بود که وضع قوانین همراه با ضمانت 

اند و نقش نمایندگان مجلس در این تخصیص اعتبارات را به عنوان راهکارهای اساسی در راستای مقابله با بحران آب خو اجرایی و 

 .دو بخش را بسیار پررنگ توصیف کرد

وری آب باید مورد حمایت واقع شود تا بتوان با  ای به عنوان راهکاری برای افزایش بهره های گلخانه حمایت از کشت: قاسمی گفت

 .های سبزی و صیفی را محدود کرد استفاده از آن، ظرفیت کشت

مین و تجهیز منابع مالی مورد نیاز این طرح از طریق تخصیص تسهیالت ارزان قیمت و بلند مدت به وی همچنین بر لزوم تأ

هایی که در حال حاضر در اختیار  کشاورزان جهت ایجاد کسب و کار جدید در فضای گلخانه تأکید و خاطر نشان کرد که وام

 .اد گلخانه مقرون به صرفه نیستدرصد است که برای ایج 05گیرد در بهترین حالت  کشاورزان قرار می

رئیس سازمان جهاد کشاورزی از دیگر راهکارهای مقابله با خشکسالی را آبیاری تحت فشار، توسعه کشت گیاهان دارویی در اراضی 

 .دیم و تعیین الگوی کشت مناسب برشمرد و خاطر نشان کردکه این موارد نیاز به قوانین با الزام و ضمانت اجرایی دارد

توان کنترل  رغم وجود قوانین بازدارنده نمی های غیر مجاز را علی زمانی که حفر چاه: ی در بخش دیگری از سخنان خود گفتقاسم

 !!پذیر است کرد چگونه رعایت الگوی کشت بدون وجود قوانین اجرایی امکان

شود، در جایی دیگر از سخنانش  می او که اعتقاد دارد استفاده از کنتورهای هوشمند ابزاری برای رعایت الگوی کشت محسوب

های غیر مجاز دو برابر این میزان را مصرف  چاه: میلیون متر مکعب اعالم و اضافه کرد 251میزان کسری مخازن آب فارس را 

ای فارس نیز با تصریح اینکه وضعیت آب این استان بشدت بحرانی  اما حمیدرضا دهقانی؛ مدیرعامل شرکت آب منطقه.کنند می

وری همزمان با کاهش مصرف آب،  بر لزوم استفاده حداقلی از منابع آب موجود و برخورداری از راهکارهای برای افزایش بهره است،

بر  او با طرح این سئوال که آیا برای دولت صدور یک بخشنامه مبنی بر محدود ساختن صادرات برخی محصوالت پر آب.تاکید کرد

محصولی که . کنیم لیتر آب مصرف می 411در حال حاضر به ازاء هر کیلو هندوانه : ؟ ادامه داد!به عنوان مثال هندوانه وجود ندارد

 .های موجود نیست در صورتی که این رویه صحیحی برای استفاده از ثروت. شود ها فروخته می با قیمت بسیار ناچیزی به گاوداری

شود که دلیل آن افزایش قیمت برنج  امیدنی، کشت برنج انجام میدر شهرستان فیروزآباد به رغم نبود آب آش: دهقانی ادامه داد

افزایش ( آب مجازی)در صورتی که در سایر کشورها از جمله ژاپن با کاهش بارندگی میزان واردات محصوالت کشاورزی . است

کشاورزی به صورت خودجوش یک ها اگر هر  در بسیاری از باغ: او بر مکانیزم خود تنظیمی کشاورزان تأکید و اضافه کرد.یابد می

 .ردیف درخت را حذف کند، تأثیر بسیار چشمگیری در کاهش آب مصرفی مشاهده خواهد شد

ها در موضوع آب تأکید و ضمن قدردانی از همراهی استاندار، مقامات قضایی و  وی بر ضرورت همکاری و همراهی همه دستگاه

بخشی و وضع قوانین  ان مجلس در جهت تخصیص بودجه مورد نیاز طرح تعادلها از نمایندگ انتظامی و شوراهای تأمین شهرستان

های دور راهکارهای  از گذشته: علی اکبری، نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسالمی، گفت.قاطع مورد نیاز استمداد طلبید
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قنات که به عنوان یک طرح مهندسی مطرح مدیریتی مختلفی برای استفاده و ذخیره منابع آب مورد استفاده قرار داشت مانند حفر 

 .هایی برای سازگاری با شرایط موجود در هر زمان وجود داشته است بوده و مکانیزم

در خصوص آب استان بنا شده است که تاالب . در زمینه بحران آب همه ما مقصریم نه فقط یک دستگاه یا فرد خاص: اکبری افزود

ظر باشد تا به هر ترتیب ممکن احیاء شود و در این خصوص با محیط زیست و وزارت نیرو طی بختگان به عنوان اولویت استان مد ن

 .چند مرحله مذاکراتی با وزیر مربوط انجام شده است

ریزی شده است،  وی از سفر اعضای کارگروه آب مجلس شورای اسالمی به شیراز خبر داد و با بیان اینکه بازدیدی از بختگان برنامه

مردم در بحث نظارت به عنوان یکی از مشکالت موجود در حوزه حفاظت از منابع طبیعی اشاره و مطرح شدن بحث  شرکت ندادن

 .تبعات اجتماعی و ایجاد ترحم را عاملی مخل در اجرایی شدن قوانین موجود مطرح کرد

ای را ممنوع شود که در صورت تصویب  بنا شده است که به طور جد انتقال آب بین حوزه در برنامه ششم توسعه : اکبری اضافه کرد

 .برداری از خلیج فارس و دریای عمان ممنوع خواهد شد بهره

زا ضروری دانست و از اساتید و مدیران حاضر در  این نماینده مجلس، بازگشت به مدل اقتصاد مقاومتی را برای مدیریت و رشد درون

 .های کارشناسی در زمینه اصالح قوانین موجود در حوزه آب بپردازند جلسه و اتاق بازرگانی شیراز درخواست کرد که به بررسی

راهکارها و اصل موضوع مسائل و مشکالت آب روشن : اهلل رجبی، دیگر نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسالمی، گفت فرج

 .شودلیکن در حوزه حکمرانی مشکالتی وجود دارد که باید با این موضوع واقع بینانه برخورد . است

وی به این نکته اشاره کرد که تمام اقدامات راهبردی مانند نصب کنتور، اصالح الگوی کشت، آبیاری تحت فشار و یا کاهش و 

 .ساله به سطح قابل قبول برسد 01کنترل ضایعات بایستی همگام با یکدیگر انجام شود و نتیجه آنها در یک دوره 

هر جا برای قضات محترم موضوع به خوبی شکافته شود شاهد : ر این خصوص افزودرجبی با اشاره به نقش مهم دستگاه قضایی د

 .همراهی خوب دستگاه قضا خواهیم بود

. های موجود باید جمع آوری و به عنوان نقشه راه متولیان استان مد نظر قرار گیرد محورهای اصلی مجموعه طرح: او ادامه داد

ها و امکانات مد نظر قرار گیرد و از  حد مطلوب و متناسب با اعتبارات، ظرفیتهمچنین در دستیابی به اهداف موجود باید 

 .گرایی پرهیز شود آل ایده

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه قوانین موجود در مسئله آب دارای نقایصی است، به اساتید و مدیران 

به قانون، بندهای اصالحی را تدوین و در اختیار نمایندگان قرار داده شود تا در حاضر در جلسه پیشنهاد کرد که با نگاه کارشناسانه 

بدون عزم : های اجرایی و ذینفعان تأکید و خاطرنشان کرد رجبی بر ضرورت اقدام مشترک همه دستگاه.صحن مجلس مطرح شود

 .دهمگانی، جدیت و ممارست، حل بحران خشکسالی و پیامدهای آن بسیار دشوار خواهد بو

سالی با برگزاری  آب و آسیب دیده از خشک نظران اعتقاد راسخ دارند که فارس بی به گزارش ایسنا، قطعا تمام مسئوالن و صاحب

  .به آب و آبادانی نخواهد رسید  جلسه و نشست

هایی به جلسات  فرصتاگرچه باید به انتظار نشست و خروجی جلسات را پیگیری و براساس نتایج ارزیابی کرد که اختصاص چنین 

 .آبی در فارس و عوارض آن خواهد داشت بحث و گفت و گو، چه تاثیری بر روند روبه رشد خشکسالی و بی
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 آب
 آیانا - 1۹۳۱آبان  1۱: تاریخ

  رسدرسد  آبخیز دو سال دیگر به نتیجه میآبخیز دو سال دیگر به نتیجه میمدیریت جامع حوضه مدیریت جامع حوضه 

طرح مدیریت جامع حوزه آبخیز تا دو سال آینده به : ها و مراتع کشور گفت معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان جنگل

 .رسد نتیجه می

درصد  84: استان افزود به گزارش ایانا از خبرگزاری صدا و سیما، پرویز گرشاسبی در نخستین جلسه کارگروه مدیریت آبخیزداری

اکنون  سال قبل آغاز شده است؛ هم 05ها بوده و طرح مدیریت جامع حوضه آبخیز از  های کشور تحت مدیریت سازمان جنگل عرصه

هایی برای حفظ منابع طبیعی و ارتقای  وی هدف از اجرای این طرح را ارائه الگوها و برنامه.نیز این طرح روند روبه رشدی یافته است

ها و  معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان جنگل.فیت زندگی مردم مناطق مختلف همچنین توسعه کشاورزی دانستکی

جز آذربایجان شرقی و غربی تاکنون در همه  استان کشور تعیین شده است که به 60پایلوت در  60: مراتع کشور خاطرنشان کرد

های گرمسیری مانند یزد و کرمان وضعیت مطلوبی  قیت اجرا شده و در این میان، استانهایی با موف آنها از چندین سال قبل طرح

میزان فرونشست : خیزی هستند، عنوان کرد درصد شهرها دچار سیل 41شهر کشور یعنی  655گرشاسبی با اشاره به اینکه .دارند

 .ایه و اساس منابع طبیعی کشور را حفظ کنیمزمین در کشور چهار برابر استانداردهای دنیا است و باید با مشارکت مردم پ

توانمندسازی روستاییان و ایجاد منابع درآمدی همراه : معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی نیز در این نشست اظهار داشت

نه که جلب و باید همانگ: محمدصادق پورمهدی ادامه داد.های اقتصاد مقاومتی است با حفظ منابع طبیعی یکی از اولویت

شود از توان آنها در طراحی راهبردها هم استفاده شود و تنها در چنین وضعیتی  ها لحاظ می های مردم در اجرای طرح مشارکت

های تدوین شده کشاورزی و منابع طبیعی در هوراند بیان  وی با اشاره به موفقیت طرح.شود ها تضمین می است که موفقیت برنامه

عنوان پایلوت طرح آبخیزداری تعریف  اکنون به یل طبیعت بکر از نظر گردشگری نیز حایز اهمیت است و همدل این منطقه به: کرد

های اجرایی و بخش خصوصی و مردم با هماهنگی فرماندار این منطقه ملزم هستند  تمامی دستگاه: پورمهدی اضافه کرد.شده است

ا شاهد هر چه بهتر شدن شرایط اقتصادی، اجتماعی، معیشتی و گردشگری های خود را ارائه و پس از تأیید اجرایی کنند ت برنامه

سال گذشته الگوی اجرایی مدل مدیریت جامع حوضه : در ادامه، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گفت.هوراند باشیم

روستا  02زه آبخیز شکر علی چای با آبخیز به استان ابالغ شده و شهرستان هوراند به عنوان پایلوت استانی این طرح انتخاب و حو

 .مورد مطالعات هواشناسی و اقلیمی قرار گرفته است

های  هکتار بود با اجرای طرح 511صورت طبیعی  در طول یک سال اراضی کشت سماق در این منطقه که به: داور نامدار یادآور شد

 .زایش یافته استتوسعه کشاورزی پایدار و حفظ منابع آب و خاک به هزار و صد هکتار اف

توانند  شده می هزار تن سماق فرآوری 81صورت متوسط ساالنه  اکنون مردم این منطقه از هر هکتار یک تن و به هم: وی تأکید کرد

با توجه به ایجاد صنایع کوچک و خانگی فرآوری سماق ، ارزش افزوده محصول نهایی هم سه برابر : نامدار ادامه داد.تولید کنند

 .اند چنین الگویی را در کاشت صنوبر و گردو و گل محمدی اجرا کنند ته و مردم ترغیب شدهافزیش داش

با همکاری و مساعدت شرکت : های جنگلی ارسباران در این طرح خاطرنشان کرد کیلومتر مربع از عرصه 02وی با اشاره به حفظ 

 ./د نصب شده استهای خورشیدی در شش روستای سخت گذر هوران ای، پانل توزیع برق منطقه
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 آب
 آیانا - 1۹۳۱آبان  1۱: تاریخ

  های کشورهای کشور  آبآب  درصدی حجم رواندرصدی حجم روان  2626کاهش کاهش / / ورودی به سدهای کشور منفی شدورودی به سدهای کشور منفی شد

ها  در پایان هفته پنجم سال آبی، حجم ورودی به سدهای کشور پس از مدتباران تأثیر خود را در ورودی سدها گذاشته و  پاییز کم

 .سیر نزولی گرفته و منفی شد

گزارش ایانا از پاون، آخرین آمار ارائه شده از سوی شرکت مدیریت منابع آب ایران حاکی از آن است که از ابتدای سال آبی  به

 .ی کشور یک درصد کاهش داشته استجاری، ابتدای مهرماه جاری تاکنون، آب ورودی به سدها

میلیون مترمکعب بوده که از ابتدای سال آبی  661این در حالی است که حجم آب ورودی به سدها در سال گذشته، یک میلیارد و 

 .میلیون مترمکعب رسیده است 601جاری با یک درصد کاهش به یک میلیارد و 

درصد از  56میلیون مترمکعب ذکر شده که  711میلیارد و  4٠جاری بر اساس این گزارش، ظرفیت کل مخازن سدها در سال 

 .درصد ظزفیت پر است 47اکنون خالی و فقط  ظرفیت این مخازن هم

 .درصد افزایش داشته است 02این گزارش اشاره دارد که برداشت از سدها در مقایسه با سال قبل 

درصد افزایش در سال جاری به دو  02یون مترمکعب بود که با میل 451سال گذشته میزان آب خروجی از سدها دو میلیارد و 

 .میلیون مترمکعب رسیده است 841میلیارد و 

های کشور و ورودی آب در بیشتر سدهای  ماه تا پایان شهریورماه سال جاری، وضعیت بارش بر همین اساس، از ابتدای فروردین

 .ماه جاری باعث شده تا ورودی آب سدهای کشور منفی شود ه و آبانها در مهرما کشور مثبت اعالم شده بود، اما کاهش بارش

 های کشور آب درصدی حجم روان 26کاهش 

های سطحی کشور  ها و جریان آب ماه جاری، در مقایسه با میانگین بلند مدت، حجم روان تا پنجم آبان ٠5 - ٠2از ابتدای سال آبی 

 .درصد کاهش داشته است 46نیز 

ماه جاری، در مقایسه با میانگین بلندمدت،  تا پنجم آبان ٠5 - ٠2سنجی از ابتدای سال آبی  های بارن ایستگاهبر اساس اطالعات 

ها در حوضه آبی قره  آب بیشترین میانگین کاهش روان. درصد کاهش داشته است 46های سطحی کشور،  ها و جریان آب حجم روان

 .درصد بوده است 60ی با درصد و کمترین کاهش در حوضه آبی مرکز 56قوم با 

درصد،  40و 44، 45،  4٠های آبی دریای خزر، دریاچه ارومیه، خلیج فارس و مرزی شرق به ترتیب با  بر همین اساس، حوضه

 .اند های سطحی در مقایسه با متوسط بلندمدت، به خود اختصاص داده های دوم تا پنجم را در کاهش حجم جریان رتبه

میلیون متر مکعب بوده که نسبت به میانگین  646جاری یک میلیارد و  های کل کشور در سال آب ن روانبنا بر این گزارش، میزا

 .درصد کاهش داشته است 46میلیون مترمکعب،  66٠بلندمدت با دو میلیارد و 

رصد افزایش های سطحی سال آبی جاری در مقایسه با سال آبی گذشته یک د بر پایه همین گزارش، با وجود اینکه حجم جریان

 ./رو است درصد کاهش روبه 46داشته است، اما همچنان در مقایسه با متوسط بلندمدت با 
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 آب
 آیانا - 1۹۳۱آبان  ۱۳: تاریخ

  ایرانایران  پوشش کامل آب بهداشتی برای تمام روستاهایپوشش کامل آب بهداشتی برای تمام روستاهای

 .درصد روستاهای کشور است 011گذاری وزارت نیرو در برنامه ششم توسعه، آبرسانی به  هدف: مقام وزیر نیرو گفت قائم

اگر به دلیل عدم منابع مالی کافی این برنامه به تعویق افتد، در اوایل برنامه هفتم : ستار محمودی افزودبه گزارش ایانا از پاون، 

 .خانوار، تحت پوشش این خدمات زیر بنایی قرار خواهند گرفت 01االی توسعه تمام روستاهای ب

وی با اشاره به نقش روستاها در کشورهای در حال توسعه و اینکه روستاها در کشورهای در حال توسعه در مسیری قرار دارند که از 

ستند و اگر این دوران به درستی طی نشود روستاهای ما نیز در حال طی کردن این دوران ه: رسند، افزود حالت سنتی به مدرن می

 .های اجتماعی شود ممکن است باعث ایجاد عدم تعادلی ایجاد شود که در آینده منجر به ناهنجاری

نشینی در شهرهای بزرگ که از سوی روستاییان برای رسیدن به امکانات و رفاه بیشتر صورت  محمودی با اشاره به افزایش حاشیه

شود که روستائیان مولد و توانمند در روستا به مصرف کننده در حاشیه شهرها که  های روستایی موجب می رتمهاج: گیرد، گفت می

شوند و این موضوع با پیامدهای اجتماعی زیادی هم مواجه خواهد  به مرور هویت اصلی خود را نیز فراموش خواهند کرد تبدیل می

در این راستا دو : وگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها شود یاد کرد و افزودتواند باعث جل وی آنگاه از راهکارهایی که می.بود

 .تواند از مهاجرات روستائیان به شهرها جلوگیری کند دسته بندی خدمات زیربنایی و خدمات اجتماعی می

و مشارکت روستائیان در  مقام وزیر نیرو خدمات اجتماعی را شامل اشتغال و مشارکت و تنوع طلبی و ارضای افکار و نظرات قائم

خدمات زیر بنایی مربوط به اولین نیازهای : ها ذکر کرد که باید در محل زیست آنان اتفاق بیفتد و سپس گفت تصمیم گیری

ترین و  شود که دو خدمت آب و برق که از جمله بزرگ روستائیان است که شامل آب، راه، برق، بهداشت و سایر موارد می

اگر مجموعه نیازهای زیربنایی و اجتماعی روستائیان : وی تصریح کرد.ست با وزارت نیرو ارتباط مستقیم داردفراگیرترین موارد ا

 .کنند تأمین شود آنان از مهاجرت به شهرها خود داری می

 های توسعه محلی روستاها پایگاه

های توسعه محلی با هم متحد  وقتی این پایگاه: های توسعه محلی هستند، گفت مقام وزیر نیرو با بیان اینکه روستاها پایگاه قائم

شوند توسعه کشور را نیز در پی خواهند داشت و اگر روستائیان در روستاهای خود در مناطق مرزی یا کویری بمانند به عمران و 

 .شد ها به روستاها لفظ آبادی اطالق می آبادی آن منطقه کمک خواهند کرد و به همین خاطر نیز در گذشته

ها  گذاری سپس با اشاره به این مطلب که، بعد از پیروزی انقالب اسالمی، از سوی دولت، روستاها در تأمین منابع مالی و سرمایهوی 

قبل از انقالب روستاهای محدودی دارای لوله کشی آب بودند، ولی پس از انقالب روستاها در : در اولویت و توجه قرار گرفتند، افزود

 .رفتند و تأسیس جهاد سازندگی نیز برای رسیدگی به امور روستاییان بوداولویت توسعه قرار گ

های مدونی را برای توسعه روستاها به  ریزی های پیشین برنامه محمودی با اشاره به اینکه دولت یازدهم با استفاده از تجربیات دولت

درصد در  65یت کشور در شهرها و حدود درصد جمع 75بر اساس آخرین آمارها حدود : انجام رسانده است، خاطرنشان کرد

تا  01حدود هزار روستا با جمعیت ثابت دایر هستند که  41هزار روستای موجود،  21از حدود : وی ادامه داد.روستاها ساکن هستند

 .خانوار و مابقی دارای جمعیت کمتری هستند 61هزار روستا جمعیت بیشتر از  06

ها در مناطق مرزی یا کویری،  ها و همچنین استقرار آن اکندگی روستاها، وضعیت منابع آب آنبا توجه به شرایط پر: محمودی افزود

میلیون نفر جمعیت در فاز اول و حدود  6.5ای را به دولت و مجلس ارائه کرد تا برای حدود  وزارت نیرو در دولت یازدهم برنامه

وستاها از این نظر در مضیقه نباشند؛ این موضوع باعث شود تا شش میلیون نفر در فاز دوم تحت پوشش آبرسانی قرار گیرند و ر
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رسانی نیز به عنوان  زمان با موضوع آبرسانی بحث برق هم: محمودی در ادامه اضافه کرد.آنان از مهاجرت به شهرها خودداری کنند

مقام معظم رهبری، دولت یازدهم  یک خدمت مهم اساسی و موهبت الهی برای ایجاد رفاه اجتماعی مد نظر خواهد بود که با دستور

میلیون دالر عالوه بر اعتبارات عادی ساالنه وزارت نیرو، به حوزه آب روستایی  511و مجلس شورای اسالمی اعتباری معادل 

م به سرانجا ٠2اینکار به اجرا درآمد که تا سال  ٠4ای عمل شد تا در جامعه ایجاد تورم نکند و از سال  اختصاص یافت و به گونه

 6روستا اجرایی شده و تا پایان دولت یازدهم این طرح با  0651بر این اساس تاکنون طرح آبرسانی : وی یادآور شد.خواهد رسید

 .میلیون نفر را تحت پوشش خواهد گرفت 6.5هزار روستا جمعیتی معادل 

 روستا از خدمات آب و برق تا پایان دولت یازدهم 5111برخورداری 

میلیون نفر  4هزار روستا و  5های عادی و جدید را هم در نظر داشته باشیم، تا پایان دولت یازدهم حدود  طرح اگر: وی تصریح کرد

مقام وزیر نیرو بابیان اینکه از ابتدای دولت یازدهم تا پایان این دولت، شاخص جمعیت  قائم.از این خدمات برخوردار خواهند شد

این روند رو به رشد امیدوار کننده است و زیر : خواهد رسید، خاطر نشان کرد درصد 81درصد به  75روستایی تحت پوشش از 

هایی که برای روستاهای اقماری نیز فراهم شده، در برنامه ششم توسعه و در دولت دوازدهم سرعت بیشتری به خود خواهد  ساخت

یی است و روستاها دارای منابع آب تنش پذیر او با اشاره به این مطلب که شرایط آب روستایی تحت تأثیر شرایط آب و هوا.گرفت

ها نیاز به منابع اعتباری  این فعالیت: ها آبرسانی شود، گفت هستند که با از دست دادن منابع آب روستایی بایستی دوباره به آن

به روستاها به منظور میلیارد تومان در برنامه ششم توسعه دارند و با توجه به نگاه استراتژیک دولت و حاکمیت  0.5حداقل حدود 

ها  های آب و برق، جذابیت پایداری توسعه در کشور و برقراری عدالت اجتماعی، بایستی اقداماتی انجام شود تا با از بین رفتن دغدغه

 .هایی برای سکونت دائم روستائیان در روستاها ایجاد شود و پتانسیل

 خانوار 61تا  01تأمین برق روستاهای بین 

تمامی : ا اشاره به این مطلب که همزمان با تأمین آب، تأمین برق نیز برای روستاها به اجرا درآمده است گفتستار محمودی ب

اند که تا پایان دولت یازدهم  خانوار از نعمت برق برخوردار شده 61تا  01درصد روستاهای بین  ٠8خانوار و  61روستاهای باالی 

او با اشاره به روند پیشرفت بسیار مناسب در حوزه آب و اظهار .خواهند گرفت مابقی این روستاها نیز تحت پوشش برق قرار

گذاری وزارت نیرو برای برنامه ششم توسعه  هدف: امیدواری از اینکه این روند در برنامه ششم توسعه اساسی تر اجرایی شود گفت

؛ ولی اگر به دلیل عدم منابع مالی کافی این های آبرسانی قرار گیرند درصد روستاهای کشور تحت پوشش شبکه 011این است که 

خانوار تحت پوشش این خدمات زیربنایی قرار خواهند  01برنامه به تعویق افتد، در اوایل برنامه هفتم توسعه، تمام روستاهای باالی 

 .داشت

 تقدیر دولت از خدمات وزارت نیرو

جمهور از  ت به روستا و توسعه روستایی و تقدیر معاون اول رئیسمقام وزیر نیرو با اشاره به سومین نشست ملی ارائه خدما قائم

ای محسوب  های انجام شده از سوی دولت، وزارت نیرو یکی از چهار وزارتخانه براساس ارزیابی: وزارت نیرو در این نشست، گفت

خود از مجموعه همکاران این وزارتخانه اینجانب نیز به سهم : وی ادامه داد.شود که کارهای زیربنایی و مهمی را انجام داده بود می

های آب و فاضالب و برق روستایی فعالیت دارند تشکر و قدردانی کرده و امیدوارم آثار این خدمات در پایداری روستاها  که در حوزه

 ./مستدام باشد

/news/fa/ir.iana.www//:http10626D%/٠%%BE 

 
 

http://www.iana.ir/fa/news/36301/%D9%BE%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته دوم آبان 

 

14 
 

 آب
 آیانا - 1۹۳۱آبان  1۹: تاریخ

  آب آماده شودآب آماده شود  کشور برای آینده کمکشور برای آینده کم

خالئی که مدیران آبی کشور از آن آگاهند و سعی دارند به انحای  هاست باز شده،  بحثی است که مدت مدیریت منابع آب کشور، 

سومین جلسه کمیته هماهنگی اعالم کرد امروز دغدغه ستاد، دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه در سی و . آن را ترمیم کنند مختلف، 

مدیریت آب در این حوضه آبریز، تمرینی برای . صرفا تامین منابع آب دریاچه نیست؛ بلکه اصالح مدیریت منابع آب کشور است

: گفت  ی در کشورعیسی کالنتری ضمن اعالم هشدار کم آب. مدیریت آب در فارس، خراسان و کرمان در شرایط بحران آبی است

ای برای کاهش مصرف  اگر مردم حس نکنند دچار کمبود منابع آب هستیم هیچ برنامه. کشور برای آینده کم آب آماده شود

امروز اگر وزارت نیرو منابع آبی را بدون در نظر گرفتن کمبودهای آتی تامین کند، حتی وزارت جهادکشاورزی این . نخواهند داشت

ای رفتار  درصدی حرکت کنیم؛ وزارت نیرو به گونه41همه باید طبق مصوبات ستاد در راستای کاهش . کرد کمبود را حس نخواهد

ای  ما باید از االن جامعه را برای آینده: کالنتری اظهار کرد. شود کس نه متوجه بحران و نه متوجه کمبود آب نمی کند که هیچ می

های  ما حتی باید دستگاه. پذیر نیست و این کار بدون مدیریت مصرف آب امکانرو است آگاه و آماده کنیم  که با کاهش آب روبه

توانیم بدون  ما نمی. تاکید امروز ما صرفا تامین آب دریاچه نیست بلکه اصالح الگوی مصرف است. دولتی را برای آینده آماده کنیم

طبق : همچنین با اشاره به نیاز آبی دریاچه افزود او. ایجاد تغییر در مدیریت مصرف آب، مشکل کمبود آب کشور را برطرف کنیم

اما . هزار متر مکعب نیاز زیست محیطی دریاچه ارومیه را تامین کند 578میلیارد و  6مصوبه هیات وزیران، وزارت نیرو باید ساالنه 

وزارتخانه در انجام وظایف ذاتی ستاد، پشتیبان وزارت نیرو است و به این . کند وزارت نیرو نسبت به این موضوع در عمل کم کار می

کالنتری همچنین با . خواهد از آن استفاده مطلوب را ببرد کند، ولی وزارت نیرو نمی خود در حوضه آبریز دریاچه ارومیه کمک می

و های متعددی داشتیم و در نهایت تصمیمات  چیان نشست ما با آقای چیت: هایی که با وزیر نیرو داشت، افزود اشاره به نشست

 .مصوبات کارشناسی شد، از آن استخراج شد، بنابراین باید آن را رعایت کرد

. موضوع احیای دریاچه ارومیه اراده نظام برای احیا است: ریزی و تلفیق ستاد نیز در تایید این موضوع اعالم کرد مدیر دفتر برنامه

وضعیت مصرف آب در بخش کشاورزی هستیم یا  دنبال اصالح ما باید مشخص کنیم به: مسعود تجریشی در این خصوص افزود

وری فشار  ما تا زمانی که به بخش کشاورزی برای مصرف بهینه از آب و افزایش بهره. خواهیم به این موضوع بهای چندانی ندهیم می

ای  ما نباید سلیقه .ها را اصالح کنیم ما باید رویه : مسعود تجریشی افزود. رود نیاوریم؛ بحث مدیریت مصرف آب به سرعت پیش نمی

اگر خواهان اصالح وضعیت موجود هستیم باید . باید طوری مدیریت کنیم که آب مورد نیاز با تاخیر وارد دریاچه نشود. رفتار کنیم

گونه  ما معتقدیم این نگاه کمرنگ است شاید دلیل آن ابهام در مصوبات است؛ اگر از نگاه شما این. این نگاه را در عمل نشان دهیم

ریزی و تلفیق ستاد نیز با اشاره به اقدامات محیط زیست  مشاور مدیر دفتر برنامه. ست ما قطعا مصوبات جدیدی ارایه خواهیم کردا

سازمان محیط . روی وزارت نیرو قرار دارد؛ اما باید این راه را اصالح کنیم ما معتقدیم مشکالت زیادی پیش: در این خصوص گفت

اگر آنها خواهان حفظ دریاچه بودند امروز باید به خاطر کاهش آب ورودی به دریاچه . اچه نیستزیست ما به دنبال حفظ دری

 .هایی است که به واسطه نابودی دریاچه ایجاد شدند زد، اما بخشی از تاالب هایش بیرون می رگ
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 اقتصاد کالن

 فارس - ۳۱/۱8/۱۳:  تاریخ

  میلیارد تومان کاالی کشاورزی در بورس کاال میلیارد تومان کاالی کشاورزی در بورس کاال 0۵510۵51ماه امسال صورت گرفت عرضه ماه امسال صورت گرفت عرضه   ۷۷در در 
دهی بیشتر و اهمیت عرضه محصوالت کشاورزی در بورس، دوره آموزشی برای خبرنگاران کشاورزی  بورس کاالی ایران برای رونق

 . ادامه خواهد داشتها  برگزار کرده که این دوره

گردد و اکنون  در شیکاگوی آمریکا برمی 0848، تاریخچه تشکیل بورس کاال به سال خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی 

  .رسیده است 41سال تعداد بورس کاالیی در جهان به عدد  071با گذشت بیش از 

فعالیت خود را با بورس فلزات آغاز کرد و اکنون با توجه به سیاست وزارت جهاد کشاورزی بر  0686نیز از سال  بورس کاالی ایران

ای، رونق و عرضه محصوالت کشاورزی در بورس کاال دوچندان شده است، تا حدی  مبنای بازار در مقابل بازار، به جای سیاست یارانه

هزار تن از نظر  56٠به یک میلیون و  ٠5دالت محصوالت کشاورزی تا پایان مهر که طبق اعالم بورس کاالی ایران، حجم مبا

  .درصد رشد داشته است 061حجمی رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 

میلیارد تومان کاالی کشاورزی در بورس کاال عرضه شده که از  0851همچنین از نظر ارزش، از ابتدای سال تا پایان مهر امسال 

  .درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است 066زشی نظر ار

بنا به گفته، جواد فالح سرپرست مدیریت مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک بورس کاال، عدم وجود نظم در بازار، مازاد عرضه 

ری بورس کاال شده گی محصوالت کشاورزی در فصل برداشت، کمبود عرضه در سایر فصول و نوسان شدید قیمت از عوامل شکل

های کاراتری را با شیوه کشف نرخ در بازار اجرایی کرد، همچنین  توان قیمت های کاالیی می است، در حالی که با استفاده از بورس

تسهیل در تجارت فیزیکی و گسترش بازارها نیز از دیگر   گذاری، های سرمایه مدیریت ریسک نوسانات قیمت، ایجاد فرصت

  .کاال در بخش کشاورزی استهای بورس  ظرفیت

های تخصصی  نفر از خبرنگاران رسانه 61به گزارش خبرنگار فارس، دوره آموزشی آشنایی با بورس کاال، امروز با حضور بیش از 

های کشور در بورس کاالی ایران برای آشنایی بیشتر با مفاهیم انواع اوراق بورس و نحوه فروش کاالهای  کشاورزی و خبرگزاری

  .رزی در بورس کاال برگزار شدکشاو
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 اقتصاد کالن
 آیانا - 1۹۳۱آبان  ۱8: تاریخ

  توسعه مشارکت بخش خصوصی در کسب و کارهای کشاورزیتوسعه مشارکت بخش خصوصی در کسب و کارهای کشاورزی

ترین گزارش خود از روند توسعه مشارکت بخش خصوصی در کسب  ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی در تازه مؤسسه برنامه

 .و کارهای کشاورزی پرده برداشت

 ریزی اقتصاد ویژه در بخش کشاورزی یکی از مواردی بود که مؤسسه برنامه سازی در کشور به به گزارش خبرنگار ایانا، روند خصوصی

گذاری روی  ویژه قیمت های مختلف به در این گزارش، دخالت دولت در بخش. کشاورزی در گزارش خود به آن پرداخته است

داند که با بهانه ناکارآمدی و مکانیسم ناقص بازار صورت گرفته و این نهاد را ملزم به  محصوالت کشاورزی را یکی از نقاط عطفی می

البته عوامل مختلفی ازجمله اثرات خارجی، قدرت بازار، . کند های قیمتی و غیرقیمتی می سیاستایجاد تعادل در بازار با اعمال 

 .نقص اطالعات و نحوه برخورد با کاالهای عمومی در این امر بسیار تأثیرگذار است

که شامل تقسیم  شود سه محرک اصلی باعث ایجاد انگیزه برای شرکت و همکاری در زنجیره عرضه می": در این گزارش آمده است

های دولت از  دلیل فقدان حمایت در کشورهای در حال توسعه به. هزینه است کنندگان و استراتژی کم بازار، تقاضای مصرف

ماند و  های مالی، توسعه زنجیره عرضه مختلف می های نقل و انتقال، ارتباطات، تحقیقات و سازمان های الزم مانند سیستم زیرساخت

 ".ماند نتیجه می های پولی و مالی در هم گسیخته بی های قیمتی، سیاست دلیل کنترل شاورزی بهتجارت محصوالت ک

تنها باعث افزایش  ها را نه در بخش دیگری از گزارش، دخالت دولت در بازار محصوالت کشاورزی را گسترده دانسته و این دخالت

البته ایجاد سیاست قیمت . دهد کننده را افزایش می لیدکننده و مصرفکند، بلکه شکاف بین قیمت تو کارایی بیشتر بازار قلمداد نمی

های قوانینی مانند افزایش  هایی از تغییر سیاست و ابزار حمایتی منبعث از ظرفیت عنوان نمونه تضمینی به جای خرید تضمینی را به

 .داند وری و برنامه پنجم می بهره

های اقتصادی،  منظور ورود به عرصه فعالیت نهاد، توانمندسازی بخش خصوصی به مردمهای  به هر ترتیب، توسعه و تقویت سازمان

عنوان توسعه  ترین راهبردهایی است که به منظور تسهیل فرایند رقابت از مهم آموزش بخش خصوصی و تغییر ساختار بازارها به

 .مشارکت بخش خصوصی عنوان شده است

گذاری در بخش کشاورزی را عامل مهمی در تقویت  ولتی حمایت از توسعه سرمایههای غیرد این گزارش همچنین توسعه صندوق

البته در ادامه . کند جویی در تولید، کاهش مهاجرت و افزایش اشتغال معرفی می توان اقتصادی تولیدکنندگان، تقویت مشارکت

یح لیزری، تولید بذر گندم، تنظیم بازار های حمایت از توسعه بخش کشاورزی مانند تسط های الگویی اجراشده توسط صندوق طرح

 .شوند تشریح می... محصوالت کشاورزی و احیای صنعت میگو در استان خوزستان و
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 اقتصاد کالن
 آیانا - 1۹۳۱آبان  12: تاریخ

  ظرفیت ها و راه های توسعه همکاری های کشاورزی ایران و استان ولگاگراد روسیه بررسی شدظرفیت ها و راه های توسعه همکاری های کشاورزی ایران و استان ولگاگراد روسیه بررسی شد

 .در دیدار هیئت های اقتصادی ایران و استان ولگاگراد روسیه، ظرفیت ها و راه های توسعه همکاری های کشاورزی بررسی شد

الملل و سازمان های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی با سابیف به گزارش ایانا از وزارت جهاد کشاورزی، در دیدار مدیرکل امور بین 

 .معاون استاندار ولگاگراد روسیه و هیئت اقتصادی همراه، ظرفیت ها و راه های توسعه همکاری های کشاورزی بررسی شد

به منظور توسعه در این دیدار، فتحی با برشمردن اقداماتی که طی سه سال گذشته برای رفع موانع و ایجاد زیرساخت های فنی 

هم اکنون زیرساخت های فنی توسعه همکاری های کشاورزی دو : همکاری های کشاورزی دو کشور صورت گرفته، تصریح کرد

 .کشور ایجاد شده و ضروری است شرکت های تجاری دو طرف برای عملیاتی شدن این همکاری ها اقدام کنند

ن ولگاگراد روسیه، نزدیکی این استان به ایران را از جمله مزیت ها عنوان و برای در این دیدار،سابیف نیز با معرفی ظرفیت های استا

به زودی استاندار ولگاگراد به ایران سفر و از توانمندی های : وی افزود.صدور غالت و برخی محصوالت کشاورزی اعالم آمادگی کرد

اندار ولگاگراد به ایران،طرف روسی نسبت به معرفی شرکت در این دیدار مقرر شد، پیش از سفر است.کشاورزی کشور بازدید می کند

های ذی ربط به همتایان ایرانی خود اقدام کند تا قراردادهای مورد نظر برای مبادله انواع محصوالت کشاورزی،لبنیات و محصوالت 

کل دفتر توسعه صادرات وزارت در این دیدار عالوه بر مدیران شرکت های تجاری استان ولگاگراد روسیه، مدیر.شیالتی منعقد شود

جهاد کشاورزی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان 

 .محصوالت کشاورزی و نمایندگان تعدادی از شرکت های صادرکننده و واردکننده محصوالت کشاورزی ایران نیز حضور داشتند
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 اقتصاد کالن
 آیانا - 1۹۳۱آبان  1۹: تاریخ

  تورم خانوارهای روستایی در ماه مهرتورم خانوارهای روستایی در ماه مهر

مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی کشور در مهر ماه امسال را اعالم کرد که بر این 

درصد کاهش داشته است، ضمن اینکه  1.0را نشان می دهد که نسبت به ماه قبل  646.٠اساس شاخص کل در مهر ماه عدد 

درصد کاهش یافته  7.5درصد افزایش و نسبت به ماه قبل  7.6( رم نقطه به نقطهتو)شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل 

مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی کشور در مهر ماه امسال را اعالم کرد   .است

درصد کاهش داشته است، ضمن  1.0قبل  را نشان می دهد که نسبت به ماه 646.٠که بر این اساس شاخص کل در مهر ماه عدد 

درصد کاهش  7.5درصد افزایش و نسبت به ماه قبل  7.6( تورم نقطه به نقطه)اینکه شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل 

نرخ )نسبت به دوره مشابه سال قبل  06٠5ماهه منتهی به مهر ماه  06به گزارش ایانا ، درصد تغییرات شاخص کل در .یافته است

 .درصد کاهش را نشان می دهد 7.7ماهه منتهی به شهریور امسال  06درصد است که نسبت به تورم  7.5( ورم روستاییت

درصد کاهش را  1.٠رسید که نسبت به ماه قبل  625.6ها، آشامیدنی ها و دخانیات در این ماه به رقم  شاخص گروه عمده خوراکی

 0.0سیده که نسبت به ماه قبل  620.5کی ها در ماه مورد بررسی به عدد ضمن اینکه شاخص گروه اصلی خورا.نشان می دهد

درصد افزایش نشان می دهد و نرخ  8شاخص گروه اصلی خوراکی ها نسبت به ماه مشابه سال قبل .درصد کاهش را نشان می دهد

و دخانیات نسبت به ماه مشابه  ضمن اینکه شاخص گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها. درصد است 2.6ماهه این گروه  06تورم 

نسبت به دوره مشابه  06٠5ماهه منتهی به مهر ماه  06درصد افزایش نشان می دهد و درصد تغییرات این گروه در  8.6سال قبل 

 .درصد، بدون تغییر است 2.4معادل  ٠5ماهه منتهی به شهریور  06درصد است که نسبت به تورم  2.4سال قبل 

درصد نسبت به ماه قبل افزایش  1.7رسید که  66٠.5به رقم  06٠5شاخص گروه عمده کاالهای غیرخوراکی و خدمات در مهر ماه 

درصد  2.7همچنین میزان افزایش شاخص گروه عمده کاالهای غیرخوراکی و خدمات نسبت به ماه مشابه سال قبل .نشان می دهد

 06درصد که نسبت به تورم  8.6نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه  06٠5ر ماه ماه منتهی به مه 06بوده است و نرخ تورم 

 .درصد، کاهش یافته است 8.7ماهه منتهی به شهریور امسال معادل 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - 1۹۳۱آبان  1۱: تاریخ

  گذاری در ایرانگذاری در ایران  قوانین مزاحم برای سرمایهقوانین مزاحم برای سرمایه

آخرین رتبه ایران از . گذاری در مکان شایسته ای قرار ندارد ایران در جدول کشورهای مناسب برای سرمایه |شهروند -مرتضی مدنی

وکار ما را به ته جدول  ضع رتبه کسبوپاگیر یکی از معیارهایی است که و است و شمار باالی قوانین دست 007وکار  نظر وضع کسب

های  حدی رسیده است که بنگاه وپاگیر به  حاال مزاحمت این قوانین دست. گذاری کشانده است کشورهای مناسب برای سرمایه

دهد که محمدباقر نوبخت رئیس  این موضوع درحالی رخ می. برد های روزمره پیش می شدن فعالیت اقتصادی کشور را تا مرز مختل

زاده وزیر صنعت، معدن و  ازمان برنامه و بودجه، شمار مقررات ایران را چند برابر کشورهای پیشرفته دانسته و محمدرضا نعمتس

زدایی تأکید و اعالم کرده است؛ دیگر به قانون جدید نیاز نداریم و درشرایط کنونی، اگر مجلس  تجارت بارها به ضرورت مقررات

دهد که دولت  این موضوع درحالی رخ می. ب کند، باید به جای آن سه ماده واحده را حذف کندخواهد یک ماده واحده تصوی می

بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون . وکار را به صورت خوداظهاری کلید زده است سال است حذف مقررات زاید کسب بیشتر از یک

های اقتصادی مکلف هستند همه مقررات  ین صورت است که دستهزدایی به ا باره اعالم کرده، مکانیزم کار هیأت مقررات ایران دراین

توانند بخشی  طور داوطلبانه می های دولتی به قرار دهند و در مرحله بعد دسته www.iranmojavvez.ir بخش خود را در سایت

د بخش خود نکنند، دولت ها اقدام به حذف مقررات زای در مرحله نهایی اگر فعاالن اقتصادی بخش. از این مجوزها را حذف کنند

شود و بنا  وکار به حذف مجوزهای زاید خالصه نمی با این وجود مشکالت قوانین متعدد کسب. کند طور اجباری آنها را حذف می به

 ، قوانین ایران به یک بازنگری و اصالح اساسی نیاز دارد، زیرا درحال حاضر در ایران«شهروند»به گفته مهدی پازوکی اقتصاددان به 

عالوه براین، قوانین منسوخ . کند اثر می وپاگیر است که گاهی قوانین باالدستی را نقض یا بی تنها دست قوانینی وجود دارد که نه

محمد شریف، حقوقدان . روزرسانی نشده است هاست مورد بازنگری قرار نگرفته و به فراوانی نیز درمقررات کشور وجود دارد که سال

قانون ما به صورت : گوید می« شهروند»اند، به  ساز شده در ایران مشکل« قوانین خاص»که  با تأکید بر اینو وکیل دادگستری نیز 

تنها قانون ایران را  بینی شده است که این موارد خاص نه ای خاص پیش عمومی تنظیم نشده، بلکه همواره موارد خاصی برای عده

 .نون را از بین برده استگیربودن قا بودن و همه حجیم کرده، بلکه روح کلی

 قوانین منسوخ و متناقض

 اند بازنگری نشده

ما قانون کم نداریم، اما حجم عظیم قوانین مانع از فعالیت اقتصادی : گوید می« شهروند»باره به  ، اقتصاددان دراین«مهدی پازوکی»

های  گذاری و بانک کند از طریق سیاست یکی از وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که سعی. شوند رو به توسعه می

وکار در ایران نامساعد است، موضوعی که در مبانی نظری  فضای کسب. های اقتصادی، صنعتی و معدنی باشد اطالعاتی راهبر بخش

رات زیاد وکار، قوانین و مقر یکی از دالیل نامناسب بودن فضای کسب. برنامه ششم توسعه نیز مورد توجه و تأکید قرار گرفته است

 .کنند طوری که بعضی از آنها دیگری را منسوخ می است، به

اند یا قوانین  آوری کنند و آن دسته از قوانینی را که منسوخ شده های اجرایی باید قوانین را جمع وزارتخانه: دهد او ادامه می 

وکار و افزایش  این امر به تسریع رونق فضای کسب .کنند، از بین ببرند و قوانین نیازمند تغییر را اصالح کنند باالدستی را نقض می

های اقتصادی  ها قوانین مخل فعالیت اگر این وزارتخانه: این کارشناس اقتصادی معتقد است . شود گذاری درکشور منجر می سرمایه

ی و خارجی در بخش گذاران داخل یکی از دالیل خودداری سرمایه. شود را حذف کنند، زمینه برای فعالیت بخش خصوصی فراهم می
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تر شود، اقتصاد ایران سود بیشتری  تر، بزرگتر و بالنده هرچه بخش خصوصی فربه. وکار است تولید نامناسب بودن فضای کسب

 .برد می

 مشکل، اجرا نشدن قانون است

که حجم قوانین زیاد است ها پیش مطرح بوده  این ادعا از مدت: گوید می« شهروند»، کارشناس روابط کار به «اللهی کاظم فرج»اما 

ما کدام مدل از . در رابطه با این ادعا، ابتدا باید درمفهوم توسعه بیشتر دقت کنیم. شود و مانع از فعالیت اقتصادی و توسعه می

 توسعه را مدنظر داریم؟ توسعه پایدار و افزایش سطح رفاه عمومی یا توسعه به معنای افزایش انباشت سرمایه؟

های اقتصادی مثبت بوده  سال اعالم کنند رشد اقتصادی و تراز فعالیت  اگر بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران در پایان: دهد او ادامه می

شوند، باید پرسید  وکار به قوانین ربط داده می وقتی فضای کسب. نفسه به معنای افزایش رفاه عمومی نیستند است، این آمارها فی

شود، همان قانونی که به سود کارگران در برابر میل  وکار معرفی می عنوان یکی از موانع کسب کدام قوانین؟ گاهی قانون کار به

نفسه مشکل ندارند، چراکه هرکدام به خاطر  حجم باالی قوانین فی: این کارشناس بازار کار معتقد است . سرمایه وضع شده است

. گردد ها برمی گویی مسئوالن دولتی و غیردولتی به مردم و رسانهمسأله به عدم پاسخ. اند دفاع از حقوق گروهی از مردم وضع شده

زمانی که مسئوالن در برابر عدم اجرای قوانین یا اجرای نادرست قوانین پاسخگو نیستند، این رویه نادرست : دهد اللهی ادامه می فرج

کند یا به  ها را محدود می کالن کشور این فعالیتهای  های اقتصادی درحصار قوانین نیستند، بلکه سیاست فعالیت. کند ادامه پیدا می

ترین  های تولید کاال یا خدمات در مدرن دهند که سهم نیروی کار از هزینه منابع مستند نشان می: افزاید او می.بخشد آنها رونق می

قوانین . اقیمانده قرار بگیرددرصد ب ٠1بایست روی  گذاران و کانون تمرکز آنان می درصد است، بحث اصلی سرمایه 01صنایع حداکثر 

درصدی  01روشن است که هزینه حداکثر . درصدی مذکور تا حد امکان کاسته شوند ٠1ای تنظیم شوند که هزینه  گونه باید به

که مقررات مصوب دولتی به مفری برای دورزدن قوانین  او با بیان این . های اقتصادی و توسعه کشور باشد تواند مانع فعالیت نمی

یک راه . بینی سازوکاری برای پاسخگویی مسئوالن به مردم پاشنه آشیل این ماجراست عدم پیش: کند اند، بیان می در تبدیل شدهما

در بسیاری از موارد مشکل از . تواند مانع باشد های بوروکراتیک نمی پاسخگویی وزرا به نمایندگان مجلس است که به خاطر رویه

وزیران یا سازمان مربوطه موکول کرده است و آنها نیز  های هیأت نامه ست و تدوین جزییات را به آیینقانون مبهم ا. خود قانون است

شوند  ای تنظیم می گونه دستی به متأسفانه مقررات پایین. نویسند ای متفاوت از روح قانون می گونه نامه را به شان آیین بسته به منافع

 .شوند این قوانین به استناد همین مقررات دور زده میروند و  که قوانین باالدستی زیر سوال می

 اند قوانین خاص مشکل اساسی ایجاد کرده

حجم قوانین درکشور ما نسبت به سایر کشورها : گوید می« شهروند»باره به  ، حقوقدان و وکیل دادگستری نیز دراین«محمد شریف»

های  شود که فعالیت این باعث می. ، هماهنگی الزم را با یکدیگر ندارندباالتر است و قوانینی که درعرصه رقابت اقتصادی وجود دارند

 .کند های خاص قانونگذاری می اقتصادی دستخوش نوسانات قانونگذاری شوند که برای وضعیت

لی درحا. کند آید و قانونگذار برای حل آن مشکل خاص قانون وضع می به عبارت دیگر مشکل خاصی به وجود می: دهد او ادامه می

های خاص وضع شود، مانع  های عمومی وضع شود و چنانچه قانون برای رفع مشکالت ناشی از وضعیت که قانون باید برای وضعیت 

کند،  تری ایجاد می وجود این وضع یعنی حاکمیت قوانین خاص بر کشور مشکل اساسی: کند شریف تأکید می.توسعه خواهد بود

های آنها  طرفی برکلیه فعالیت مردم باید با این نگاه به قانون بنگرند که قانون با بی. برد ال میچراکه درواقع حتمیت قانون را زیر سو

قانون باید . اگر متغیربودن اجرای قانون مورد تردید قرار بگیرد، امنیت روانی مردم درمعرض تهدید قرار خواهد گرفت. محیط است

 ر و برای تمام مردمبرحالت عام ناظر باشد و قوانین مالیاتی باید براب
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های خاص بر قانون و وضع قانون با  حاکمیت وضعیت. بودن قانون است یکی از اوصاف قانون، کلی: دهد شریف ادامه می.اجرا شود 

مثال، روشن است که حجم مستثنائات قوانین مالیاتی چقدر باالست یا . شود انگیزه حل مشکالت خاص باعث قانونگذاری جزیی می

این حقوقدان . ها همخوانی ندارد شوند، اما امور اجرایی با توصیفات این برنامه توسعه اگرچه برای درازمدت نوشته میهای  برنامه

که قوه مجریه  کند، ازجمله این هایی درکشور ما وجود دارد که سلسه مراتب قانونگذاری را نقض می از طرفی پدیده: کند تأکید می

این وکیل دادگستری . شود آوا بودن با این اوامر تصویب می طوری که قانون درصورت هم ، بهتابعی از متغیر اوامر اشخاصی است

شوند از اوامر تبعیت  ها را در بربگیرد، اما زمانی که مسئوالن اجرایی ناچار می قانون باید کلی باشد و تمام وضعیت: معتقد است

رو هستیم،  بنابراین ما درکشور با تراکم قانون روبه. بندد جامعه رخت برمیرود و امنیت اقتصادی از  بودن قانون از بین می کنند، کلی

 .های خاص و متکثر قانونگذاری شده است به این دلیل که برای وضعیت

/news/fa/ir.iana.www//:http62606D%/٠%86%D٠%8 
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 اقتصاد محصوالت

 آیانا - 1۹۳۱آبان  11: تاریخ

مابه التفاوت قیمت ذرت ظرف دو هفته پرداخت می مابه التفاوت قیمت ذرت ظرف دو هفته پرداخت می / / پیش بینی معامله دانه های روغنی و گندم در بورس کاالپیش بینی معامله دانه های روغنی و گندم در بورس کاال

  شودشود

با مدیر عامل شرکت بورس کاالی ایران از پرداخت مابه التفاوت قیمت ذرت امسال در قالب سیاست قیمت تضمینی ظرف دو هفته 

امسال ما به التفاوت قیمت جو در بازار و قیمت : به گزارش ایانا، حامد سلطانی نژاد افزود.مساعدت وزارت جهاد کشاورزی خبر داد

تضمینی در بورس کاالی کشاورزی با تاخیر انجام شد اما با برنامه ریزی های انجام شده و مساعدت وزارت جهادکشاورزی ما به 

 .لب قیمت تضمینی طبق قانون و ظرف دو هفته در وجه کشاورزان کارسازی می شودالتفاوت قیمت ذرت در قا

: وی ارزش مبادالت محصوالت کشاورزی در بورس کاال را در سال جاری نزدیک به دو هزار میلیارد تومان اعالم کرد و گفت

 .خود اختصاص دهددرصد معامالت بورس کاال را به  61هدفگذاری ما این است که محصوالت کشاورزی حداقل 

سلطانی نژاد با تاکید بر استقرارسیاست بازار محور به جای سوبسید محور در بخش کشاورزی به منظور توسعه حوزه بازرگانی 

وزیر جهادکشاورزی حامی سیاست های بازار محور است و این نگاه به بورس کاال کمک : وایجاد بازار موثر و پرمنفعت اظهار داشت

 .اجرا کند ٠5قیمت تضمینی را در مورد محصوالت ذرت و جو در سال کرده که سیاست 

 احتمال ورود دانه های روغنی و گندم در بورس کاال

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار ما درباره ورود سایر محصوالت کشاورزی در بورس کاالی ایران در سال آینده در قالب سیاست 

 .ای روغنی و گندم که ماندگاری دارند از سال آینده در بورس کاال معامله شوندپیش بینی می شود دانه ه: قیمت تضمینی گفت

ورود دیگر محصوالت کشاورزی در بورس کاالی ایران به جمع بندی ما و وزارت جهاد کشاورزی بستگی دارد و هر : وی ادامه داد

 .دیک از محصوالت به خصوص گندم که یارانه دریافت می کنند دارای مالحظاتی هستن

معامالت ذرت و جو که ماندگاری بیشتری دارند در سال آینده نیز در قالب قیمت تضمینی در بورس کاال :سلطانی نژاد تصریح کرد 

در مورد محصوالتی که ماندگاری کمتری دارند و نگهداری طوالنی آن در انبارها میسر نیست باید : وی اذعان داشت.انجام می شوند

 .وش سلف و قرارداد اختیار معامله استفاده کرداز ساختارهایی مانند فر

هزار کشاورز که  25امسال اطالعات مربوط به : مدیرعامل شرکت بورس کاالی ایران در مورد جو مورد معامله در بورس کاال گفت

ارت جهاد کشاورزی نفر کل پول خود را با مساعدت وز 511هزار و  26جو کاشته بودند در سامانه ثبت شد که از این تعداد بیش از 

 .درصد جوکاران مابه التفاوت قیمت بازار جو و قیمت تضمینی را دریافت کردند ٠٠تا  ٠8: وی ادامه داد.تحویل گرفتند

 22هزار تن و در بازار گواهی سپرده کاالیی را  85سلطانی نژاد کل حجم معامالتی جو تا دیروز در بازار فیزیکی را یک میلیون و 

 .میلیارد تومان بوده است 814ارزش کل معامالت جو : وی گفت.کردهزار تن عنوان 

 .میلیارد تومان نیز مابه التفاوت در وجه تولیدکنندگان جو کارسازی شده است 612بیش از : سلطانی نژاد افزود

 .میلیارد تومان اعالم کرد 011وی کل پول پرداختی به جوکاران را یک هزار و 

ایران ابراز امیدواری کرد که در حوزه محصوالت استراتژیک، طرح قیمت تضمینی به طور کامل در  مدیر عامل شرکت بورس کاالی

در بورس کاال، قیمت ها تابعی : وی در مورد تاثیر قیمت های جهانی بر قیمت بورس کاالی ایران اظهار داشت.سال آینده اجرا شود

 .ایت از محصوالت استراتژیک کشور وضع شده استاز قیمت جهانی است، اما در عین حال قیمت تضمینی برای حم

بورس کاال تالش می کند که انبارهایی : سلطانی نژاد درباره انبارهای تحت نظارت شرکت بورس کاالی ایران نیز چنین توضیح داد

 51کنون نزدیک به با استانداردهای بین المللی در حوزه کشاورزی پذیرش کند که البته تعداد این انبارها در کشور کم است و ا
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وی در همین حال بر فرهنگ سازی شناخت و استفاده از بورس کاال برای شفاف سازی قیمت و فروش .انبار پذیرش کرده ایم

 .محصوالت کشاورزی و به منظور مشارکت بیشتر تولیدکنندگان و معامله کنندگان در این عرصه تاکید کرد

/news/fa/ir.iana.www//:http62680D%/٠%B 
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 اقتصاد محصوالت
 خبرنگاران جوان - 1۹۳۱آبان  12: تاریخ

  آغاز طرح کاهش سن کشتار از ابتدای آذرماهآغاز طرح کاهش سن کشتار از ابتدای آذرماه//افزایش تراز تجاری دام و طیور افزایش تراز تجاری دام و طیور 

این موضوع به سبب افزایش صادرات محصوالت مختلف در بخش دام و : کشاورزی گفتمعاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد 

 .طیور و واردات ناچیز مواردی چون جوجه اجداد، جوجه بوقلمون و کره، رخ داده است

اقتصادی  گروه صنعت، تجارت و کشاورزی حسن رکنی معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار

با اشاره به اینکه تراز تجاری بخش دام و طیور طی سه سال گذشته از منفی هشت میلیارد دالر به مثبت  باشگاه خبرنگاران جوان،

افزایش صادرات محصوالت مختلف در بخش دام و طیور و واردات ناچیز این موضوع به سبب : سه میلیارد دالر رسیده است، گفت

طبق آخرین آمار گمرک در شش ماه نخست امسال : وی افزود.مواردی چون جوجه اجداد، جوجه بوقلمون و کره، رخ داده است

هزار  011یک میلیون و  هزار راس دام سبک به بازارهای هدف صادر شده، در حالیکه کل این میزان در سال گذشته 711بیش از 

 01صادرات : رکنی در ادامه به دیگر شاخص های موثر در تراز مثبت تجاری بخش دام و طیور اشاره کرد و گفت.راس بوده است

هزارتن شیر و فرآورده های لبنی از جمله عوامل موثر در  624تن عسل،  751هزارتن تخم مرغ،  66میلیون قطعه جوجه یکروزه، 

هزار تن شیر در کشور خبر داد  211میلیون و  ٠معاون وزیر جهاد کشاورزی از تولید ساالنه .ن بخش به شمار می رودتراز مثبت ای

کشور جهان صادر شده که انتظار  61هزار تن شیر به  6٠8  هزارتن و در شش ماهه نخست سالجاری 211سال گذشته : و گفت

 .می رود با تخصیص هر چه سریع تر مشوق های صادراتی افزایش بیشتری را در این خصوص شاهد باشیم

 611در حوزه لبنیات به سبب شرایط سنگین رقابت در بازارهای هدف : معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد

 .یلیارد تومان مشوق صادراتی در جهت حمایت از تجار در نظر گرفته شده استم

هزارتن مرغ و تخم مرغ  011میلیون و  6به طور متوسط ساالنه حدود : رکنی در خصوص وضعیت تولید مرغ در کشور اظهار داشت

در نیمه : های هدف صادر شد، اظهار کردهزار تن مرغ به بازار 71رکنی با اشاره به اینکه سال گذشته .در کشور تولید می شود

هزارتن  81هزار تن مرغ به بازارهای هدف صادر شده که با استمرار این روند صادرات تا پایان سال جاری به  41نخست سال 

 با توجه به زیر ساخت های موجود در حوزه تولید و نیاز کشورهای همسایه به گوشت: این مقام مسئول یادآور شد.خواهد رسید

مرغ می توان گفت که در صورت بهره برداری کامل از تمامی زیر ساخت ها و تولید مرغ سایز می توان نقش فعال تری در بازارهای 

 .جهانی ایفا کرد

 آغاز طرح کاهش سن کشتار از ابتدای آذرماه

: مرغ در کشتارگاه ها گفتمعاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص دستورالعمل ابالغی کاهش سن کشتار 

اخیرا دستورالعمل کاهش وزن کشتار به تمامی بخش ها ارسال شده که براساس آن از ابتدای آذرماه طرح کاهش سن کشتار 

در جلسه ای که میان مسئوالن امر برای هماهنگی میان زنجیره های مختلف تولید برگزار : وی در ادامه افزود.عملیاتی خواهد شد

وه های درگیر، همچون مرغداری ها، تعاونی و اتحادیه های مرکزی نسبت به اجرای این طرح اتفاق نظر داشتند چرا شد تمامی گر

 .هزارتنی خوراک دام را سبب خواهد شد 511که اجرای این طرح صرفه جویی حداقل 

ر ابتدا کشتارگاه موظف به کشتار مرغ د: در ابتدای آغاز طرح خبر داد و گفت 6.611الی  0.811رکنی از ابالغ کشتار مرغ با وزن 

این رقم را به یک کیلو و  ٠7با اوزان مذکور هستند اما براساس پیش بینی های صورت گرفته در نظر داریم که در ابتدای سال 

 .برسانیم 611

 هزارتنی مرغ با اماو اگرهایی همراه است 611صادرات 

http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
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جهت بررسی و اصالح دستورالعمل ها جلسات مشترکی تشکیل خواهد شد،  به صورت مستمر با تشکل های مربوطه: وی ادامه داد

 .هزار تنی مرغ دست یابیم 611خورشیدی به صادرات  0414تا سال   زیرا براساس برنامه

استاندارد جهانی : این مقام مسئول با بیان اینکه ضریب تبدیل خوراک طیور در کشور فاصله معناداری با جهان دارد، تصریح کرد

 .را نشان می دهد و باید برای رسیدن به این عدد تالش بیشتری کنیم چرا که فاصله معناداری با این عدد داریم  0.2دد ع

/news/fa/ir.yjc.www//:http584678٠D%/8%A7% 
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 اقلیم و منابع طبیعی

 فارس - ۳۱/۱8/1۱:  تاریخ

  دهددهد  فارس از شرایط جوی کشور گزارش میفارس از شرایط جوی کشور گزارش می
روز چهارشنبه   های شمالی و شمال غرب ای استان احتمال اختالل در تردد جاده/ بارش برف و کاهش دما در نیمه شمالی کشور 

های  یابد و در مناطق شمالی، آذربایجان درجه سلسیوس کاهش می 01تا  5دمای هوا در شمال غرب کشور و سواحل خزر بین 

های کوهستانی این مناطق، انتظار  رسد؛ به سبب بارش برف در جاده و اردبیل کمینه دما به صفر درجه سلسیوس می شرقی و غربی 

 .  ای با اختالل همراه باشد رود تردد جاده می

شنبه با عبور متناوب  یابی هواشناسی روز سه های پیش ها و نقشه ، براساس تحلیل دادهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

بینی  امواج تراز میانی جو در سواحل خزر، ارتفاعات البرز غربی و شمال غرب کشور افزایش ابر، بارش پراکنده باران و وزش باد پیش

های  شنبه با تقویت سامانه بارشی به تدریج در شمال غرب و روز چهارشنبه عالوه بر شمال غرب در دامنه هاز اواخر روز س.شود می

های زاگرس مرکزی بارش باران، گاهی رعدوبرق و  جنوب البرز و سواحل خزر، برخی مناطق غرب و جنوب غرب همچنین دامنه

ها در  ، بارش به صورت برف رخ خواهد داد؛ شدت بارش این مناطقشود که در نواحی کوهستانی و سردسیر  بینی می وزش باد پیش

 .روز چهارشنبه در سواحل خزر، آذربایجان شرقی و زاگرس مرکزی است

شنبه در مناطقی از غرب و جنوب غرب کشور پدیده گردوخاک و کاهش دید افقی دور از انتظار نیست، همچنین روز  روز سه

بینی  ها، کاهش محسوس دما نیز پیش د شمالی بر روی سواحل خزر عالوه بر تشدید بارشچهارشنبه به سبب نفوذ جریانات سر

 .شنبه و روز چهارشنبه غرب خلیج فارس مواج است روز چهارشنبه دریای خزر و همچنین ساعات پایانی روز سه.شود  می

بارش برف در آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی،  بارش باران گاهی رگبار و رعد برق و وزش باد شدید و در ارتفاعات روز چهارشنبه  

شدید به   وزش باد  اردبیل، گیالن، مازندران، زنجان و در اواخر وقت در قزوین البرز، تهران و بارش باران گاهی رگبار و رعد و برق و

ه و بویراحمد ، شمال خوزستان و ویژه در بعد از ظهر در ایالم، لرستان، کردستان، همدان، مرکزی، چهارمحال و بختیاری، کهگیلوی

 .شود بینی می شمال بوشهر پیش

شنبه و چهارشنبه به سبب تشدید وزش باد در جنوب عراق، کویت و سپس مناطق میانی عراق احتمال تشکیل  در روزهای سه

ر را تحت تاثیر قرار صورت به سبب باد غربی و جنوب غربی نواحی جنوب غرب و غرب کشو  توفان گردوخاک وجود دارد که در این

درجه سلسیوس  01تا  5ویژه مناطق شمالی آن و سواحل دریای خزر بین  روز چهارشنبه دمای هوا در شمال غرب کشور به.دهد می

. و اردبیل کمینه دما به حدود صفر درجه سلسیوس خواهد رسید کاهش خواهد یافت و در مناطق شمالی، آذربایجان شرقی و غربی 

ای با اختالل  رود تردد جاده های کوهستانی شمال غرب و شمال کشور انتظار می بارش برف و مه غلیظ در جاده همچنین به سبب

 .ضمن رعایت نکات ایمنی اقدامات الزم جهت جلوگیری از خسارات احتمالی به عمل آید  شود همراه باشد از این رو توصیه می

شود؛ بیشینه و کمینه دما فردا در  بینی می افزایش ابر، گاهی با وزش باد پیشروز آینده آسمان تهران قسمتی ابری در بعدازظهر 

ترین شهر کشور و شهرکرد با  درجه باالی صفر گرم 64روز آینده بندرعباس با دمای .درجه خواهد بود 05و  65تهران به ترتیب 

 .درجه باالی صفر سردترین شهر کشور خواهد بود 6دمای 

درصد رشد  082.5ور از ابتدای سال زراعی تا پانزدهم مهرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل میانگین بارندگی کل کش

 .مشاهده کنند اسی کشاورزی را از اینجاخبرنامه هفتگی هواشن توانند کاربران همچنین می.داشته است

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http06٠51801110688 

 

http://www.farsnews.com/
http://agro.irimo.ir/parameters/weather/modules/cdk/upload/content/bulletin/871/khabarnameh%202.pdf
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950810001288
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - 1۹۳۱آبان  ۱8: تاریخ

  ای هستندای هستند  مخازن سدها، منبع تولید گازهای گلخانهمخازن سدها، منبع تولید گازهای گلخانه

 .ای مربوط به کشورشان هستند کشورها در سراسر جهان در حال تالش برای کنترل انتشار گازهای گلخانه

کند حجم قابل توجهی از انتشار گازهای  ، تأیید میBioScienceکه مقاله جدید منتشرشده در مجله علمی  این در حالی است 

انسان ساخته شده است، یعنی در پشت یک میلیون سدی که در است که توسط ( Reservoirs)ای مربوط به مخازنی  گلخانه

 01در این مطالعه، . شود سراسر جهان با هدف فراهم کردن برق، آبیاری و دیگر نیازهای انسان ایجاد شده اند، این گاز تولید می

مطالعات پیشین، به این نتیجه رسیدند  های هلندی با توجه به ها و مؤسسه نویسنده از ایاالت متحده، کانادا، چین، برزیل، و دانشگاه

 .درصد در گرمایش جهانی دارند 0.6که این مخازن سهمی در حدود 

ای با  عنوان یک گاز گلخانه ای تا حد زیادی به شکل متان، به به گزارش ایانا به نقل از سایت دانشمندان اتمی، تولید گازهای گلخانه

منابع  همچنین باید به این نکته اشاره کرد که . مدت دارد رم شدن بسیار زیاد در کوتاهعمر نسبتاً کوتاه در جو، اما دارای اثر گ

 .های حیوانی ازجمله گاو، تولیدکننده گاز متان هستند های مربوط به نفت و گاز گرفته تا فعالیت گوناگون از فعالیت

ای دیگر،  حالی که مقدار دو گاز گلخانه درصد متان، مربوط به این مخازن است، در 7٠دهد که  تحقیقات جدید نشان می

 .درصد و چهار درصد دارند 07اکسیدکربن و اکسید نیتروژن، به ترتیب سهمی حدود  دی

ما تمام برآوردهای مربوط به ": ، نویسنده این مطالعه و محقق دانشگاه ایالتی واشنگتن گفتBridget Deemerبریجت دیمر 

 ".همچون تولید انرژی و کنترل سیل و آبیاری ساخته شده بودند، در نظر گرفتیممخازن در سطح جهان که برای مقاصدی 

 ".کردیم که فکر می  درصد باالتر از مقدار تصوری بود 65دریافتیم که انتشار گاز متان در هر سطح از مخزن حدود ": وی ادامه داد

بودند ، مخازنی که برای مقاصد دیگر ساخته شده بودند، در در این مطالعه عالوه بر سدهایی که برای تولید برق ": دیمر یادآور شد

 711هزار و  77)هزار مایل مربع  61مخازن از سراسر جهان، که مساحتی حدود  627در مطالعات انجام شده حدود . نظر گرفته شد

 ".را داشتند، برای برآورد داده استفاده شد( کیلومترمربع

 .سط انسان ساخته شده و تأثیرات غیرمنتظره روی گرمایش زمین دارندای از مواردی است که تو مخازن، نمونه

ها باعث تجزیه شیمیایی  دهد، فرایندی که میکروارگانیسم جاری شدن سیل در مناطق زیادی که در پی فرایند شیمیایی روی می

شود  فرایندی باعث تولید گاز متان میشود که چنین  مواد آلی در آب شده که گاهی اوقات انجام این کار در نبود اکسیژن انجام می

 .هایی که زمانی دارای عناصر طبیعی مانند درختان بودند افتد، مکان و این یکی از دالیلی است که در مناطق سیل زده اتفاق می

رزی یا زباله کند که این هم از ریختن ضایعات کشاو ها به مخازن جریان پیدا می این در حالی است که نیتروژن و فسفر از رودخانه

همچنین باعث تجزیه بیشتر مواد توسط . شود ها ایجاد شده و باعث رشد جلبک در مخازن می ها به رودخانه توسط انسان

توانند متان بیشتری از دریاچه های طبیعی،  دهد که به این دالیل، مخازن می این مطالعه نشان می. میکروارگانیسم خواهد شد

، از نویسندگان این مطالعه، و محقق دانشگاه ایالتی واشنگتن John Harrisonجان هریسون .ید کنندها تول ها و تاالب رودخانه

 ".، شود(CO6)اکسیدکربن  تواند در تماس با آن تبدیل به دی چنانچه اکسیژن باشد، متان می": گفت

دلیل کمبود اکسیژن در مناطق  است که به گردد و این فرایندی اگر اکسیژن وجود نداشته باشد، متان به جو برمی": هریسون افزود

 ".همچنین فرآیندی که در شالیزارها وجود دارد، از منابع دیگر انتشار متان است. دهد زده روی می سیل
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ای از مخازن و مزارع برنج در مقیاس  رسد که تولید گازهای گلخانه نظر می بر اساس مطالعه جدید، به": هریسون خاطرنشان کرد

شود، اما تولید  ای حاصل از مزارع برنج در محاسبات در نظر گرفته می این در حالی است که تولید گازهای گلخانه. باشدای  گسترده

 ".آید ها بیشتر به حساب نمی ای مخزن گازهای گلخانه

های  ی دادههیأت بین دولتی سازمان ملل متحد قرار است در مورد تغییرات آب و هوا دفتر راهنما": دهد هریسون توضیح می

های اساسی هر کشور برای تعیین میزان  عنوان اطالعات و داده را بنویسد، که این به inventory compilersشده  گردآوری

 ".شود به احتمال زیاد این دستورالعمل تا دو سال آینده منتشر می. ای خواهد بود گارهای گلخانه

Deemerای پیچیده  نظر مسئله مولد برق یک منبع کربن از انرژی است، شاید بهتصور این که نیروی محرکه ": ، در ادامه گفت

 .کند شماری مطالعه در مجله علوم زیستی این مسئله را مطرح می با وجود این، تعداد بی ".بیاید

ی انرژ"سایت خود اذعان کرده که  ، در وبInternational Hydropower Associationآبی  المللی انرژی  اما انجمن بین

تواند متان منتشر کند و  کند و بعضی از مخازن در شرایط خاص می بسیار کم کربن تولید می( hydropowerانرژی آب )آبی  برق

 ".کنند عنوان منبع کربن عمل می این در حالی است که مخازن به

عنوان بخشی مهمی از  جدی بهطور  کند، این گازها به مشخص می 6111اما آنچه در پژوهش جدید با توجه به مطالعات از سال 

 .میزان انتشار کربن باید در نظر گرفته شود

گذاران و عموم مردم ارائه  ها، به سیاست  تری از پیامدهای سد ما در حال تالش هستیم تا بتوانیم تصویر کامل": هریسون گفت

 /".کنیم

/news/fa/ir.iana.www//:http62662D%/٠%85% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - 1۹۳۱آبان  11: تاریخ

چین، الگوی موفق در اجرای طرح چین، الگوی موفق در اجرای طرح / / های جدیدهای جدید  دانشگاه تربیت مدرس، مسئول تدوین دستورالعمل فنی طرحدانشگاه تربیت مدرس، مسئول تدوین دستورالعمل فنی طرح

  تنفستنفس

های جدید جنگلداری با رویکرد  مسئول تدوین دستورالعمل طرحعنوان  عالی جنگل دانشگاه تربیت مدرس را به رئیس شورای

 .مدیریت پایدار و استفاده چندمنظوره از این اکوسیستم معرفی کرد

این دانشگاه در چارچوب قرارداد منعقد شده و بر اساس : وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت ناصر مقدسی امروز در گفت

های جدید با رویکرد مدیریت پایدار جنگل و معیارها و  ها در اختیار آن قرار داده، دستورالعمل طرح جنگلراهنمایی که سازمان 

 .کند هایی را تهیه می ها مورد نظر برای تدوین چنین طرح شاخص

ها ارسال کرده  جنگلهای شمال کشور را به سازمان  برداری تجاری از جنگل ای درباره توقف بهره اخیراً وزیر جهاد کشاورزی ابالغیه

برداری و  سازی پایش، حفظ، بهره برنامه بهینه"یعنی  ٠6به گفته وی، این ابالغیه در پیگیری مصوبه هیأت وزیران در سال . است

 .است "های کشور مدیریت جنگل

. ید قرار گرفته استهای جنگلداری مورد تأک در بخشی از ابالغیه اخیر وزیر، قطع هرگونه ارتباط مالی مجریان و ناظران طرح

کردند که اضافه کار و مأموریت  ها مبالغی را به حساب ادارات کل واریز می در گذشته مجریان طرح: مقدسی در این باره بیان کرد

 .شد از این محل پرداخت می( عنوان کارشناسان ادارات منابع طبیعی به)ها  ناظران طرح

عنوان کارشناسان دولتی با مجریان  ها به ه هیچ ارتباط مالی بین ناظران طرحها است ک در حال حاضر سال: وی خاطرنشان کرد

 .ها وجود ندارد، اما وزیر برای تأکید بیشتر چنین بندی را به ابالغیه خود افزوده است طرح

 های جنگلداری در دوران گذار تشریح وضعیت طرح

در حال حاضر در : های مورد نیاز برای اجرای طرح تنفس افزود هعالی جنگل دانشگاه تربیت مدرس درباره میزان هزین رئیس شورای

ها از  منظور سازمان جنگل. های استراحت جنگل استخراج شده است سه استان شمالی و به تفکیک در هر چهار حوزه شمال، هزینه

 .شود قسیم میساله است که به دو دوره سه ساله و هفت ساله ت 01استراحت جنگل در نظر گرفتن یک دوران گذار 

های جنگلداری حفاظتی  رویکرد طرح. شود برداری چوب متوقف می های بهره در دوران سه ساله ابتدایی، فعالیت: مقدسی عنوان کرد

 .شود ها پیگیری می ناپذیر در جنگل توسط مجریان طرح های فنی اجتناب خواهد شد و فقط فعالیت

مجریانی که تمایل دارند با شرح خدمات جدید به فعالیت خود ادامه دهند، تمدید در این دوره سه ساله قرارداد : وی ادامه داد

های جنگلداری انجام خواهد  کنیم و پاالیشی هم در میان مجریان طرح کار را تمدید می خواهد شد؛ البته قرارداد مجریان درست

ناپذیر در جنگل توسط  دامات ضروری و اجتنابها و اق کاری، مرمت جاده در این دوره سه ساله؛ جنگل: مقدسی اضافه کرد.شد

برداری  که هدف اصلی آنها بهره-های فعلی  در طول این سه سال دستورالعمل تبدیل طرح: وی یادآور شد.شود مجریان پیگیری می

ن مدت شود و باید پس از ای در این مدت آمایش سرزمین انجام می. های چند منظوره، تهیه خواهد شد به طرح -از چوب است

شده تبدیل  ها باید به مناطق حفاظت های شمال، قابلیت تبدیل شدن به پارک را دارد و کدام قسمت بدانیم که کدام بخش از جنگل

حوزه شمال کشور با  016های جدید برای  در این مدت طرح: عالی جنگل دانشگاه تربیت مدرس تأکید کرد رئیس شورای.شوند

برداری غیرچوبی از جنگل در چارچوب مدیریت  ها بر مبنای استفاده از مشارکت مردمی و بهره ن طرحای. شوند رویکرد نوین تهیه می

هایی در اختیار داریم که مدیریت جنگل را بر اساس  از سال چهارم طرح: مقدسی اظهار داشت.شوند جامع حوضه آبخیز تدوین می

در این دوره که : گونه پاسخ داد دهد این م گذار چه اتفاقی رخ میوی به این پرسش که در دوره دو.حوضه آبخیز انجام خواهد داد
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در آن مقطع جنگل آمایش شده و سیاست ما توسعه . کشد، مدیریت جنگل بر اساس اصول مدیریت پایدار است هفت سال طول می

این منطقه . ل به پارک شودهای ایزدشهر تبدی ای امضا کردم که جنگل همین امروز نامه: مقدسی بیان کرد.های جنگلی است پارک

توان به تفرج  قبالً دارای طرح جنگلداری بود، اما تصمیم گرفته شد که به پارک تبدیل شود؛ زیرا زون کوچکی از جنگل را می

باید : دلیل وجود قاچاق چوب، گفت های شمال به وی با تأکید بر توسعه چتر حفاظتی در جنگل.اختصاص داد و بقیه را حفاظت کرد

های حفاظت شده مدلی نیست  البته منظور از جنگل. های جنگلی بکر شمال تبدیل به مناطق حفاظت شده شود رصد از عرصهد 01

 .که سازمان حفاظت محیط زیست در این مناطق پیاده کرده است

ا شود و منابع مالی ز تواند درون سال بدون برداشت چوب می 01دهد اقتصاد جنگل بعد از  ها نشان می بینی به گفته مقدسی، پیش

هایی هم ممکن است همراه  ها با ریسک ریزی البته همواره برنامه. های این اکوسیستم تامین شود مدیریت جنگل متکی بر پتانسیل

 .های طبیعی حفاظت کند باشد، اما باید این نکته را در نظر داشت که حاکمیت باید همیشه از جنگل

کشورهایی که دوران گذار را خوب طی . هاست ها ازجمله رسانه یازمند کمک همه دستگاهاجرای طرح تنفس ن: وی خاطرنشان کرد

 .بریم سازی کار به جایی نمی اند وگرنه با حاشیه ها داشته اند، یک نوع همبستگی و خواست ملی برای نجات جنگل کرده

 های مطمئن تأمین منابع مالی تنفس از محل

. زا هدایت کند، مستلزم صرف هزینه از سوی دولت است جنگل را به سمت اقتصاد دروناجرای طرح تنفس در دوران گذاری که 

در . های مطمئن تأمین شود البته با وضعیت تخصیص اعتبارات دولتی، منابع در نظر گرفته شده برای طرح تنفس باید از محل

 .طرح تنفس یاد کردعنوان یک الگوی موفق در اجرای  عالی جنگل از چین به همین راستا رئیس شورای

میلیون هکتار جنگل طبیعی خود را قطع کرد؛ برای تحقق  55برداری چوب از  ، بهره6115این کشور در سال : مقدسی ادامه داد

 .میلیون دالر اعتبار در نظر گرفت 411این سیاست نیز 

های جدید تهیه  اعتبارات هستیم تا طرحساله، نیازمند تزریق  01های شمال ایران هم طی یک دوره  برای جنگل: وی اضافه کرد

میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم که  611تا  611برای این منظور ساالنه : عالی جنگل دانشگاه تربیت مدرس افزود رئیس شورای.شود

حال حاضر ازای خدمات اکولوژیکی جنگل پرداخت شود؛ در  این پول باید مابه: مقدسی یادآور شد.تأمین آن کار دشواری نیست

 .کنیم راحتی خدمات اکولوژیکی جنگل را رایگان استفاده می کننده تهران افتضاح است در حالی که ما به وضعیت آب سدهای تأمین

کنند؛  های هوا را پاالیش می ها بخشی از آالینده کنیم و جنگل میلیون لیتر بنزین مصرف می 75روزانه : وی در پایان تأکید کرد

 01نیم در آستانه تدوین برنامه ششم یک ردیف درآمد از محل مطمئن بابت خدمات جنگل در نظر بگیریم مثالً توا بنابراین می

 ./تومان از پول فروش بنزین را به حساب جنگل واریز کنیم تا منابع اعتباری طرح تنفس از منابع مطمئن تأمین شود

 جی ایانا از طرح تنفس در ایراننظرسن

/news/fa/ir.iana.www//:http62688D%/8% 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/fa/polls/archive
http://www.iana.ir/fa/news/36388/%D8%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته دوم آبان 

 

۹1 
 

 انتصابات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته دوم آبان 

 

۹2 
 

 کشمش/ انگور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته دوم آبان 

 

۹۹ 
 

 بازار و قیمت ها

 آیانا - 1۹۳۱آبان  12: تاریخ

  تر از حد تصورتر از حد تصور  قیمت میوه ارزانقیمت میوه ارزان/ / بار مرکزی صفر شدبار مرکزی صفر شد  ترهترهقاچاق میوه در میدان قاچاق میوه در میدان 

های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و نیروی انتظامی دیگر میوه  شده و همکاری وزارتخانه های انجام با توجه به بازرسی

 .بار جایگاهی ندارد قاچاق در میادین میوه و تره

بار خبر  های قاچاق در میدان مرکزی تره وگو با خبرنگار ایانا از صفر شدن میوه در گفتبار اتاق اصناف امروز  رئیس بازرسی میدان تره

 .بار عرضه شود های میدان تره گذاریم کاالی قاچاق در غرفه شده، نمی های مداوم انجام با بازرسی: داد و گفت

های غیررسمی آنها را  در انبارها و سردخانهکننده برسد،  قاچاقچیان اگر بخواهند محصولشان به دست مصرف: سعید سبزعلی افزود

های مشترک با همکاران  کنند که البته بازرسان وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب گشت دپو کرده یا در خارج میدان انبار می

 .کند وزارت جهاد کشاورزی نسبت به شناسایی آنها اقدام می

کنند و بر این  فروشی نیز بازدید می های خرده اند و از مغازه نیز پراکنده شده بازرسان اتاق اصناف در سطح شهر: وی خاطرنشان کرد

 .های قاچاق را در این اماکن نیز به طرز چشمگیری کاهش دهیم ایم میزان میوه اساس توانسته

شده است و از آنجا  تن میوه قاچاق کشف شده که به سازمان اموال تملیکی تحویل 61از ابتدای امسال تاکنون : سبزعلی ادامه داد

 .که مبداء کاالهای فوق مشخص نیست، دستور امحاء آن صادر شده است

های گذشته از  بار نسبت به سال شده در میدان میوه و تره دهد که میزان کاالهای قاچاق کشف آمارها نشان می: وی تصریح کرد

های  کشفیات فوق از طریق بررسی جعبه: صناف یادآور شدبار اتاق ا رئیس بازرسی میدان تره.کاهش چشمگیری برخوردار بوده است

های مصری در سطح شهر و  سبزعلی درباره وجود پرتقال.دست آمده که جاسازی شده بود فرنگی یا سایر محصوالت به گوجه

های  یزان پرتقالشویم، م از آنجا که به فصل برداشت محصول پرتقال شمال نزدیک می: بار تأکید کرد های میادین میوه و تره غرفه

روزی بازرسان ویژه باعث شده است که  های شبانه تالش: وی اظهار داشت.مصری و سایر مرکبات نیز به حداقل ممکن رسیده است

: بار گفت های میوه و تره بار اتاق اصناف درباره خالف های رخ داده در غرفه رئیس بازرسی میدان تره.قاچاق به حداقل ممکن برسد

 .هایی است که به مقدار زیاد کاهش یافته است فروشی و عدم صدور فاکتور ازجمله جرم ها، کم ت روی میوهعدم درج قیم

فروشی نسبت  تر از آن است که بخواهیم آن را به گران های موجود در بازار ارزان قیمت میوه: ها نیز افزود سبزعلی درباره قیمت

شود تا با  ترتیب تالش می درصدی میسر نیست و بدین 65ان افزایش قیمت بیش از بار امک در بخش میوه و تره: وی ادامه داد.دهیم

بار را حدود  نفر و بازرسان میدان میوه و تره 611تا  651سبزعلی در پایان تعداد بازرسان سطح شهرها را .فروشی مقابله شود گران

توانند در صورت  جلوگیری کرده و عالوه بر آن مردم می ها توانیم از تخلف با پرسنل موجود می: نفر برشمرد و خاطرنشان کرد 61

 ./تماس بگیرند 064شکایت، با تلفن 

/news/fa/ir.iana.www//:http62461D%/٠%86% 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - 1۹۳۱آبان  ۱8: تاریخ

  اقالم غذایی پرمصرف کدامند؟اقالم غذایی پرمصرف کدامند؟گرانترین گرانترین 

به سبب کمبود بارندگی در کشور، قیمت برنج افزایش چشمگیری داشته و روغن نیز در طی دو ماه : عضو اتحادیه مواد غذایی گفت

 .درصدی در قیمت مواجه شده است ٠گذشته با افزایش 

 اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،گروه  صنعت، تجارت و کشاورزیقاسمعلی حسنی عضو اتحادیه مواد غذایی در گفتگو با خبرنگار 

نرخ هر کیلو برنج ایرانی به سبب محدودیت تولید، کمبود بارندگی و استقبال : در خصوص قیمت اقالم غذایی پرمصرف اظهار داشت

 .درصد سود در خرده فروشی ها به فروش می رسد 01تومان و با احتساب  511هزار و  06عمده فروشی  مردم از

 .استان کشور برای مناطق شمالی احتمال افزایش قیمت وجود دارد 61با توجه به افزایش تقاضا از : وی ادامه داد

کود حاکم بر بازار و اتمام پیک مصرف تا ابتدای آذر نرخ انواع حبوبات به سبب ر: حسنی در خصوص وضعیت نرخ حبوبات بیان کرد

هزار، عدس  2هر کلو عدس سبز : وی نرخ انواع حبوبات در عمده فروشی ها را به شرح زیر اعالم کرد .ماه تغییری نخواهد داشت

 2، لوبیا چشم بلبلی 851زار و ه 5، لوبیا قلمه قرمز 811هزار و  5، لوبیا ایرانی 611هزار و  8، لوبیا چیتی 611هزار و  2ریز اعال 

 .تومان است 411هزار و  5و نخود کرمانشاهی  211هزار و 

نرخ شکر به وضعیت عادی خود بازگشته، بطوریکه قیمت هر کیلو شکر در حال حاضر همانند : عضو اتحادیه مواد غذایی ادامه داد

 .تومان است 561هزار و  6نرخ بورس کاال 

درصد  ٠حدود دو ماه گذشته نرخ روغن به سبب ثبات قیمت در دو سال گذشته : اتی تصریح کردحسنی در خصوص نرخ روغن نب

 .افزایش یافته که تا کنون با ثبات بوده است

/news/fa/ir.yjc.www//:http5865118D%AF%DA%/ 
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 هابرنامه و سیاست 

 فارس - ۳۱/۱8/1۹:  تاریخ

  گیرندگیرند  محصوالت کشاورزی کد استاندارد میمحصوالت کشاورزی کد استاندارد می
مدیرکل دفتر ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی اعالم کرد در تفاهمی با سازمان استاندارد از این پس همه  

 . گیرند پزشکی کد استاندارد می های گیاه محصوالت کشاورزی پس از تأیید کلینیک

، در مورد پیگیری سالمت محصوالت کشاورزی و خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  بهمن امیری الریجانی در گفت

ای را با سازمان ملی  نامه برای تأمین سالمت محصوالت کشاورزی تفاهم: مانده سموم بر روی این محصوالت اظهار داشت باقی

ایم که از این پس همه محصوالت کشاورزی آرم استاندارد داشته باشند، تا امکان رهگیری از تولید تا توزیع  استاندارد برقرار کرده

شود،  شود که محصول در کدام استان و کدام باغ تولید می وی با اشاره به اینکه با اجرای این طرح، مشخص می .وجود داشته باشد

های  شود که کلینیک رقمی از سوی سازمان حفظ نباتات روی محصول درج می 02نصب آرم استاندارد، کد  قبل از: خاطرنشان کرد

  .مانده سموم آن را تأیید خواهند کرد های مختلف از جمله باقی گیری از محصول و انجام آزمایش پزشکی با نمونه گیاه

پزشکی، محصول  های گیاه پس از تأیید آزمایشگاه: صریح کردمدیرکل دفتر ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ت

  .های باالی استاندارد را هم طی کند، گواهینامه ارگانیک را هم دریافت خواهد کرد شود و اگر بتواند رده وارد فرآیند استاندارد می

در : نیک در کشور خبر داد و گفتگذار خارجی برای تولید محصوالت ارگا های سرمایه وی همچنین از همکاری مشترک با شرکت

های تولید  شرط ها را تولید کنیم، به شرط آنکه از ابتدا پیش کش توانیم محصول سالم و بدون استفاده از آفت ها می بسیاری از استان

  .سالم از جمله تهیه نهال مرغوب و استاندارد، انجام آزمایشات خاک را رعایت کنیم
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 برنامه و سیاست ها
 فارس - ۳۱/۱8/11:  تاریخ

  تشکیل کمیسیون مشترک اقتصادی و کشاورزی میان ایران و مولداویتشکیل کمیسیون مشترک اقتصادی و کشاورزی میان ایران و مولداوی
 خبرگزاری فارسبه گزارش . کشور مولداوی خواستار برگزاری کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی و کشاورزی با ایران شد 

های تخصصی وزارتخانه با  ، در دیدار مدیر کل دفتر امور بین الملل و سازمانپایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزیبه نقل از 

های کشاورزی  هومن فتحی با اشاره به ظرفیت.شاورزی مورد تاکید قرار گرفتسفیر آکرودیته مولداوی در ایران، توسعه همکاری ک

 .ایران، نسبت به صادرات محصوالتی همچون خشکبار، خاویار، میگو و سایر آبزیان به مولداوی اعالم آمادگی کرد

و گیاهی میان دو کشور نامه های قرنطینه دامی  وی در عین حال خواست به منظور توسعه تجارت محصوالت کشاورزی، موافقت

 .فتحی تحقیقات در حوزه بذر را از دیگر زمینه های همکاری ایران و مولداوی عنوان کرد.مبادله شود

 .کند ایران از تشکیل کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی و کشاورزی با مولداوی استقبال می: وی گفت

ایران نیز ضمن اشاره به سوابق روابط دو کشور در حوزه کشاورزی، خواستار در این دیدار گئورگه لوئکا سفیر آکرودیته مولداوی در 

 .همکاری جدید در این بخش با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی منطقه و جهان شد

 .وی تولید بذر دانه های ذرت و آفتابگردان را از ظرفیت های همکاری این کشور عنوان کرد

 .بر تشکیل اجالس کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی و کشاورزی با ایران تاکید گذاشتسفیر آکرودیته مولداوی در عین حال 

اعزام هیات های تخصصی به منظور تهیه .در این دیدار مقرر شد اسناد کشاورزی متناسب با نیازهای دو کشور تهیه و مبادله شود

 .ر نیز مورد تاکید دو طرف قرار گرفتاسناد همکاری کشاورزی و برگزاری نشست بخش های اقتصادی و تجاری دو کشو

جمهوری مولداوی، کشوری محصور در خشکی در اروپای شرقی است که از غرب با رومانی و از شرق با اوکراین همسایه است و 

در باشد و  این کشور عضو شورای اروپا، سازمان تجارت جهانی و چند سازمان بین المللی دیگر می.میلیون نفر جمعیت دارد 4حدود 

 .شرف الحاق به اتحادیه اروپا است
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 برنامه و سیاست ها
 فارس - ۳۱/۱8/11:  تاریخ

  نرخ گندم مطابق با تورم افزایش یابدنرخ گندم مطابق با تورم افزایش یابد/ / تضمینی گندمتضمینی گندمنامه کشاورزان به نوبخت برای اعالم نرخ نامه کشاورزان به نوبخت برای اعالم نرخ 
روز از آغاز کشت پاییزه دولت همچنان قیمت خرید تضمینی محصوالتی همچون  41با گذشت : رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت 

 . دانند بهتر است، چه محصولی را کشت کنند گندم را اعالم نکرده تا حدی که کشاورزان نمی

، با گالیه از عملکرد دولت در مورد تاخیر در اعالم نرخ خرید خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی  ر گفتقلی ایمانی د علی

گذرد و کشاورزان همچنان  روز از شروع فصل کشت پاییزه می 41: تضمینی محصوالت استراتژیک همچون گندم، خاطر نشان کرد

 .که چه محصولی برای سال زراعی جدید کشت کننددانند  نمی

تا  851اکنون قیمت گندم وارداتی در داخل : وی با اشاره به کاهش قیمت گندم در دنیا و تأثیر آن بر بازار داخل خاطرنشان کرد

که رهبر معظم  تومان است، اما نباید فراموش کرد 0051شود، در حالی که قیمت خرید تضمینی این محصول  تومان تمام می ٠11

 .انقالب اسالمی هم تاکید دارند که محصوالت استراتژیک همچون گندم در بازار داخل تولید شود و از این لحاظ وابسته نباشیم

این در حالی : ایم، گفت درصدی مواجه بوده 21تا  41با تورم  85-82هایی  رئیس بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به اینکه در سال

تومان در هر کیلو باقی ماند و تغییری نکرد، در حالی که کشاورزان توقع دارند، این  615گندم در این سالها همان  است که قیمت

 .ماندگی قیمت جبران شود عقب

شود که دولت تمایل چندانی برای افزایش قیمت خرید تضمینی گندم برای سال  از گوشه و کنار شنیده می: ایمانی تصریح کرد

ها مطابق با نرخ تورم کشاورزان هم انتظار دارند که قیمت گندم با همین  ارد، در حالی که با توجه به افزایش هزینهزراعی جدید ند

 .نرخ افزایش یابد

دانیم قیمت تمام شده محصوالت کشاورزی از جمله گندم باالست ولی نباید فراموش کرد که  وی بر این نکته اذعان داشت که می

ایم و آن  وری پایین و عملکرد کم در هکتار است و طی سالیان اخیر فشار مضاعفی بر خاک آورده ف در بهرهاین مسئله به دلیل ضع

 .ایم های مناسب خاک را تقویت نکرده طور که باید با کود و مکمل

 65ه ازای هر هکتار ماند، تا بتواند ب سال پیش کشاورز باید چندماه در نوبت می 6-6به گفته رئیس بنیاد ملی گندمکاران تا همین 

 .بر است کیلوگرم کود دریافت کند اما اکنون وضعیت تامین کود و نهاده بهتر شده، اما اصالح هر چیزی زمان

دهند که تاثیری هم بر  رویه به خاک می وی در پاسخ به اینکه برخی معتقدند کشاورزان بدون توجه به نیاز خاک تنها کود بی

اش هم در آن حد نیست که بتواند  کند و توان اقتصادی کشاورزی که به طور سنتی کار می: ر داشتعملکرد در هکتار ندارد، اظها

خواهیم که برای افزایش  ها تومان صرف تحقیق بر روی خاک نماید و در عین حال از محققان و کارشناسان وزارت جهاد می میلیون

 .الزم را به کشاورزان بدهند  عملکرد، آموزش

هم گفت که در همه جای دنیا برای حمایت از صادرات و تولید محصوالت استراتژیک به کشاورز و صادرات یارانه  ایمانی این را

دهند که این روند هم طبق اصول باید در کشور ما جریان یابد مضاف بر آنکه به کارگیری ابزارآالت جدید کشاورزی نیز باید  می

الوه بر تأمین نیازهای کشور از محل تولید داخل به ویژه در بخش گندم، کشاورزی او تأکید کرد که ع.برای کشاورزان تسهیل شود

 .اشتغالزایی زیادی در پی دارد که همواره باید این موضوع مد نظر مسئوالن قرار گیرد

خرید تضمینی باید دولت از قبل برای منابع : وی یکی دیگر از دغدغه کشاورزان را بازرگانی محصوالت کشاورزی عنوان کرد و گفت

ریزی کند، نه اینکه محصول کشاورز وارد انبارها شده و دولت برای پرداخت پول آن این دست و آن دست کند، تا  محصول برنامه

حدی که کشاورز ریالی برای تسویه معوقات خود به بانک نداشته و جریمه دیرکرد بدهد، بدون آنکه ریالی بابت این دیرکرد دریافت 
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ایم که  طی این نامه خواسته: ن از مکاتبه با نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خبرداد و گفتوی در پایا.کند

 .قیمت خرید تضمینی گندم مطابق با نرخ تورم افزایش پیدا کند

دولت به میلیون تن آن توسط  00.5میلیون تن گندم در کشور تولید شد که  04حدود  ٠4-٠5به گزارش فارس؛ در سال زراعی 

 .ماه از آخرین خرید، مطالبات کشاورزان به تازگی تسویه شده است 6صورت خرید تضمینی خریداری شد که با گذشت 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 1۹۳۱آبان  ۱8: تاریخ

برای صادرات محصوالت پرتقال و برای صادرات محصوالت پرتقال و   ""بازار در ازای بازاربازار در ازای بازار""اتخاذ سیاست اتخاذ سیاست / / حجتی به نعمت زاده نامه نوشتحجتی به نعمت زاده نامه نوشت

  حمایت جهاد کشاورزی از برندسازی، تکمیل و توسعه زنجیره صادراتحمایت جهاد کشاورزی از برندسازی، تکمیل و توسعه زنجیره صادرات/ / نارنگی کشورنارنگی کشور

بازرگانان محصوالت کشاورزی : ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت، اعالم کرده استمحمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی، در نامه 

شهریور  05اردیبهشت تا  05در صورت صادرات سه کیلوگرم پرتقال و نارنگی می توانند یک کیلوگرم از محصوالت یادشده از تاریخ 

 .وارد کنند 06٠2سال 

پی افزایش تولید محصوالت پرتقال و نارنگی کشور در سال جاری، وزارت جهاد به گزارش ایانا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، در 

 .از صادرات این محصوالت حمایت می کند "بازار در ازای بازار"کشاورزی با اتخاذ سیاست 

زرگانان با: براساس این گزارش، محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی، در نامه ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت، اعالم کرده است

 05محصوالت کشاورزی در صورت صادرات سه کیلوگرم پرتقال و نارنگی می توانند یک کیلوگرم از محصوالت یادشده از تاریخ 

 . وارد کنند 06٠2شهریور سال  05اردیبهشت تا 

د داخلی حمایت می کند، این گزارش با اشاره به این که با اتخاذ این سیاست ضمن جلوگیری از عرضه مازاد محصول به بازار از تولی

که پیشتر در مورد سیب نیز بهره مندی واردکنندگان از تعرفه پایین موز در  "بازار در ازای بازار"در پی اتخاذ سیاست : می افزاید

درصدی صادرات سیب کشور در شش ماهه سال جاری نسبت به  616قبال صادرات سیب امکان پذیرشده بود، عالوه بر افزایش 

 .سال قبل با استقبال باغداران تولیدکننده سیب روبرو شده و باغداران خواستار تداوم اجرای این سیاست شدند مدت مشابه

ساختار بازرگانی محصوالت کشاورزی که سال ها بر پایه واردات محصول از سایر کشورها شکل گرفته، : این گزارش تاکید می کند

درات محوری است و با توسعه همکاری های بین المللی در دولت یازدهم، وزارت نیازمند تغییر رویکرد از واردات محوری به صا

جهاد کشاورزی کوشیده است با انعقاد موافقتنامه های همکاری تجاری و بهداشتی در زمینه های قرنطینه گیاهی و دامی و توسعه 

 .زیرساخت های مبادالتی امکان توسعه صادرات محصوالت کشاورزی را فراهم آورد

راساس این گزارش، وزارت جهاد کشاورزی از برندسازی، تکمیل و توسعه زنجیره های صادرات محصوالت کشاورزی حمایت می ب

کند و بر ضرورت طرح و بررسی مزیت های صادراتی کشور در بخش کشاورزی در مراودات سیاسی و تجاری با سایر کشورها تاکید 

 دارد
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 1۹۳۱آبان  ۱8: تاریخ

  سامانه جامع پهنه بندی و مدیریت داده های کشاورزی امسال در کشور راه اندازی می شودسامانه جامع پهنه بندی و مدیریت داده های کشاورزی امسال در کشور راه اندازی می شود

 .کشاورزی تا پایان امسال در تمام استان های کشور راه اندازی می شودسامانه جامع پهنه بندی و مدیریت داده های 

به گزارش ایانا از وزارت جهاد کشاورزی، کریم احمدی رییس مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات وزارت جهاد کشاورزی در حاشیه 

این سامانه تاکنون : ب به خبرنگار ما گفتکارگاه آموزشی سامانه جامع پهنه بندی و مدیریت داده های کشاورزی با اعالم این مطل

 .در چهار استان پایلوت اصلی به طور کامل و در هشت استان داوطلب نیز بخش هایی از آن اجرا شده است

وی هدف از راه اندازی سامانه جامع پهنه بندی و مدیریت داده های کشاورزی را ثبت اطالعات بهره بردارانَ، بهره برداری ها و 

 .ای حوزه ترویج و مراکز کشاورزی توسط مروجان در راستای اجرایی شدن نظام نوین ترویج عنوان کردفعالیت ه

امروز دوره آموزشی معرفی و آشنایی با این سامانه برای تمام استان ها برگزار می شود و پس از آماده شدن مقدمات : احمدی افزود

 .استان باقیمانده راه اندازی خواهد شد 0٠کشور، این سامانه در  کار و انجام سرشماری نفوس و مسکن توسط سازمان آمار

وی، بهره برداران اطالعات ثبت شده در این سامانه را مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات، معاونت های اجرایی و سازمان تحقیقات، 

 .آموزش و ترویج کشاورزی عنوان کرد

نیز پهنه بندی عرصه های تولید، تعیین حدود و ثغور هر یک از مروجان  دکتر محمد رضا شاهپسند قائم مقام معاونت ترویج

پیرو ابالغ مهندس حجتی وزیر جهاد : مسئول پهنه ها و مدیریت دانش را از موضوع های مهم نظام نوین ترویج دانست و گفت

ستان کرمانشاه، گلستان، اردبیل و کشاورزی در زمینه تهیه دستورالعمل و آیین نامه نظام نوین ترویج، این سامانه در چهار ا

آذربایجان شرقی به عنوان پایلوت اصلی و بخش هایی از آن در استان های خراسان رضوی، مازندران، کرمان، فارس، آذربایجان 

ه در این سامانه، اطالعات بهر: شاهپسند تصریح کرد. غربی، زنجان، گیالن و قزوین به عنوان استان های داوطلب اجرا شده است

برداران کشاورزی، اطالعات کارشناسان و مروجان مسوول هر یک از پهنه ها و تعیین حدود و ثغور فعالیت های شان، اطالعات زیر 

 .ساخت ها و تجهیزات در مراکز جهاد کشاورزی دهستان ثبت می شود

خواهد شد تا اطالعات مربوط به این حوزه به تدریج فرم های تخصصی در حوزه زراعت و باغبانی در این سامانه بارگذاری : وی افزود

 .ها توسط مروجان ثبت شود

اطالعات ثبت شده در این سامانه به یک جعبه مدیریت مکان محور تبدیل می شود تا : قائم مقام معاونت ترویج اظهار داشت

 .وزارتخانه راحت تر بتواند فعالیت ها را در عرصه تولیدات کشاورزی رصد کند
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 1۹۳۱آبان  ۱8: تاریخ

  نماینده در کمیسیون کشاورزی پاسخ می دهدنماینده در کمیسیون کشاورزی پاسخ می دهد  0000پرسش پرسش   0000حجتی به حجتی به 

دارند و کمیسیون های تخصصی مجلس هم بعدازظهر این روزها جلسه هفته جاری نمایندگان مجلس شورای اسالمی جلسه علنی 

 .برگزار می کنند

محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی بعدازظهر سه شنبه به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس می رود تا 

 . نماینده پاسخ دهد 00پرسش  00به 

به پرسش های نمایندگان و وزرای پیشنهادی جهت تشریح برنامه های  به گزارش ایانا، وزرای کشاورزی، علوم و کشور جهت پاسخ

 .خود در کمیسیون های تخصصی مجلس حاضر می شوند

پور نماینده سیرجان و بردسیر،  سروستان و کوار، حسین نیازآذری نماینده بابل، شهباز حسن  داریوش اسماعیلی، نماینده خرامه،

شهر، قاسم ساعدی نماینده دشت آزادگان وهویزه، ولی ملکی  سیدعلی ادیانی نماینده قائمامیر خجسته نماینده همدان و فامنین، 

شهر، سیداحسن علوی نماینده سنندج، کامیاران و دیواندره، سیدمصطفی ذوالقدر نماینده میناب، رودان و جاسک،  نماینده مشکین

نماینده ای هستند که هر کدام یک پرسش از این  00احمدعلی کیخا نماینده زابل و محمدصادق حسنی جوریانی نماینده رشت 

 .وزیر دارند

 شش پرسش از وزیر علوم در کمیسیون آموزش و تحقیقات

الشکی،  و فناوری بعدازظهر سه شنبه جهت پاسخگویی به پرسش های قاسم احمدی  محمدهادی فرهادی وزیر علوم، تحقیقات

جسته، محمود صادقی و پرسشی که از سوی جالل محمودزاده به نمایندگی از نژاد، امیر خ سیدجواد ساداتی  محمدحسین فرهنگی،

 .دونفر مطرح می شود، به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس می رود

 وزیر کشور در کمیسیون اجتماعی مجلس

موسوی الرگانی پور، سید ناصر  نادر قاضی  فضلی وزیر کشور بعدازظهر سه شنبه جهت پاسخگویی بهپرسش های عبدالرضا رحمانی

 .نژاد در کمیسیون اجتماعی مجلس حاضر می شود پرسش سیدجواد ساداتی 6و 

 .وزرای پیشنهادی دولت روز یکشنبه هم در کمیسیون های تخصصی مجلس حاضر می شوند

رت آشتیانی وزیر پیشنهادی جهت تصدی وزا صالحی امیری وزیر پیشنهادی جهت تصدی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، دانش

 .آموزش و پرورش بعدازظهر یکشنبه به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس می روند

و جوانان نیز بعدازظهر یکشنبه در جمع کمیسیون شوراها و امور داخلی   فر، نامزد پیشنهادی وزارت ورزش همچنین مسعود سلطانی

 .کشور مجلس حاضر می شود

 .برگزار می شود جلسه رای اعتماد به این وزرا روز سه شنبه آینده

اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس بعدازظهر سه شنبه به دفتر محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت می روند و با این 

 .اندیشی دارند وزیر نشست و هم
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 1۹۳۱آبان  11: تاریخ

آموزش و پرورش، نخستین گام را آموزش و پرورش، نخستین گام را / / اند، از روستاها به پا خواسته انداند، از روستاها به پا خواسته اند  برعهده گرفتهبرعهده گرفته    مسئولینی که مسئولیتمسئولینی که مسئولیت

  برای پیشرفت نوجوانان در روستاهای کوچک بر می داردبرای پیشرفت نوجوانان در روستاهای کوچک بر می دارد

اعی و فرهنگی نخستین قدم را برای پیشرفت نوجوانی آموزش و پرورش در زمینه عدالت اجتم: حسن روحانی رییس جمهوری گفت

سه )به گزارش خبرنگار ایانا، حسن روحانی رئیس جمهوری در جلسه علنی امروز .دارد کند، برمی که در روستایی کوچک زندگی می

لت برای اخذ مجلس شورای اسالمی در بخشی از سخنانش در جریان بررسی صالحیت سه وزیر پیشنهادی دو( آبان ماه 00شنبه، 

رأی اعتماد جهت تصدی وزارتخانه های آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسالمی و ورزش و جوانان با بیان اینکه این نخستین 

تاکنون شاهد همکاری خوبی در مجلس دهم بین دولت و مجلس : دیدار در خانه ملت در حضور نمایندگان مجلس دهم است، گفت

 .ضور وزیران در مجلس شورای اسالمی بودیمدر طرح و لوایح و نسبت به ح

با اشاره به اینکه تردیدی ندارم هماهنگی و همفکری بیشتر به نفع مردم و خواست ملت بزرگوار ایران است،   رئیس جمهوری

دولت یازدهم در آغاز کار خود با مشکالت بزرگی روبرو بود که شاید بتوان نام آن را بحران گذاشت؛ هیچ دولتی بعد از : تصریح کرد

درصد روبرو باشد، در حالی که در آغاز این دولت، کشور با تورم   66ا تورم بیش از جنگ تحمیلی نبوده که در آغاز دولت کشور ب

درصد روبرو شد؛ همچنین هیچ دولتی بعد از جنگ تحمیلی نبوده که در آغاز کار کشور با رشد منفی روبرو باشد در حالی که  41

 .رو بودفصل رشد منفی روب 8دولت یازدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که با 

ها نیاز به شیوه نو داریم، در تحرکمان  ایم در شیوه ما امروز اگر احساس کنیم در مسیر و راه درستی که انتخاب کرده: اظهار داشت

کنیم؛ ولو اینکه از دوران دولت یازدهم یک ماه باقی  نیاز به سرعت بیشتر داریم، گرچه در اهداف نیاز به تداوم داریم تردید نمی

ماه چرا ترمیم کابینه، اگر ضرورتی اقتضا کند، اگر نشاط بیشتری نیاز باشد، اگر مدیر تازه نفسی  01گویند  بعضی می. دمانده باش

اصل ما ادامه خدمت با نشاط نسبت به . دهد نیاز باشد برای خدمت به مردم رئیس جمهوری در این زمینه تردیدی به خود راه نمی

 .خدماتمان را تعطیل کنیم توانیم مردم است ما یک روز هم نمی

توانیم خدمات آب و برق را  توانیم یک ساعت خدمات بهداشتی را تعطیل کنیم، ما یک ساعت می روحانی با بیان اینکه آیا ما می

توانیم آموزش و پرورش را  ما یک ساعت می توانیم خدمات مربوط به انرژی و سوخت را تعطیل کنیم، ما یک روز می تعطیل کنیم، 

دولت در  : ها و بیمه ها را ببندیم، گفت توانیم بانک توانیم حمل و نقل را تعطیل کنیم، ما یک روز می یل کنیم، ما یک روز میتعط

مسیر خدمات، فعالیتش تعطیل بردار نیست و امروز سه وزیر پیشنهادی که امید می رود نمایندگان رأی اعتماد خواهند داد هر سه 

 .عی هستندوزیر فرهنگی و امور اجتما

 تشریح اهمیت سه وزارتخانه ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد اسالمی و آموزش و پرورش در نگاه رهبری

در جلسه دیشب، مقام معظم رهبری در زمینه . ها نقش بسیار بنیادی در این زمینه دارند برخی از آن: رئیس قوه مجریه ادامه داد

هایی بودند که  خواهیم مدیران جدید را با کمک هم برگزینیم جزء دستگاه نه که میهای اجتماعی راجب به این سه وزارتخا آسیب

 .ها نام بردند رهبری از آن

هایی هستند که باید بار  این سه دستگاه آموزش و پرورش، ورزش و جوانان و فرهنگ و ارشاد اسالمی وزارتخانه: روحانی گفت

 .ها بسپاریم معه را به آنمسئولیت هدایت فرزندان ما و ایجاد عدالت در جا

ها را پای  کند آموزش و پرورش است، این وزارتخانه همه نوجوان ترین دستگاهی که فرصت برابر برای همه ایجاد می بزرگ: وی افزود

این آموزش و . شوند ها مشغول می آموزان به تعلیم و تربیت آن  نشاند و معلمین با دلسوزی واحد در برابر دانش یک کالس می
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کند،  پرورش است که در زمینه عدالت اجتماعی و فرهنگی اولین قدم را برای پیشرفت نوجوانی که در روستایی کوچک زندگی می

اند از روستاها به پا خواستند و نخستین  هایی را برعهده گرفته اند و مسئولیت مسئولینی که از روستاها به پا خواسته. دارد برمی

 .ه، آموزش و پرورش بوده استها کمک کرد نهادی که به آن

تواند به جامعه نشاط بدهد و جوانان از لحاظ جسمی و روحی تقویت شوند ورزش و  دستگاهی که می: رئیس جمهوری بیان کرد

قبل از وزارت بهداشت، وزارت ورزش باید . آمار وزیر بهداشت در مورد مسائل پیرامون افسردگی، نگران کننده بود. جوانان است

 .کنند ها پمپاژ ناامیدی در نسل جوان می چرا اعتیاد در کشور ما وجود دارد، چون برخی از رسانه. ما را به آینده امیدوار کندجوانان 

اند حتی کشوری مانند عربستان از ذخایر قبلی  ما را چه شده است که در شرایطی که همه کشورها دچار بحران شده: وی افزود

ان است که در شرایط اقتصادی قیمت نفت، تورم خود را کاهش داده، رشد اقتصادی را افزایش داده و کند، تنها ایر خود استفاده می

 .هزار میلیارد را نیز به ذخیره اضافه کرده است 61همچنین از ذخیره استفاده نکرده بلکه . اشتغال داشته است

 کنند ای انقالب نما مسائل را درک نمی عده

ترین نقطه برای  همه نهادهای دنیا اعتقاد دارند ایران امن. کنند انقالب نما مسائل را درک نمی ای عده: رئیس قوه مجریه گفت

های ناپسند  گاهی حرف. ای بهتر از دیگر کشورها برای جذب سرمایه خارجی دارد گذاری است، ایران کشوری است که جاذبه سرمایه

ای حرف بزنیم که امید جوانان را افزایش بدهیم  اگر به گونه. شود بیشتر می شود اگر افکار و زبانمان را واحد کنیم جاذبه هم زده می

 .رود؟ امکان پذیر نیست جوانی که امیدوار به آینده کشور باشد به سمت مواد مخدر، الکل یا فساد می. بهتر است

. نشاط و امید را به جامعه تزریق کندتواند  ما باید امید و نشاط به جامعه بدهیم، وزارت ورزش و جوانان می: روحانی ادامه داد

فر برای وزارت ورزش و جوانان این بود که ورزش همگانی و قهرمانی بسیار مهم است، ولی از این دو  خواست من از آقای سلطانی

جسم و جان ای بسیار مهم است و برای  ایم، ورزش عمومی و حرفه ها را مخلوط کرده تر، مسئله جوانان کشور است متاسفانه این مهم

 .مسئله جوانان بسیار اهمیت دارد. مفید است

باید جوانان نسبت . کنیم و بعدا هم در این زمینه با نمایندگان مشورت خواهیم کرد در این زمینه مدتی است که فکر می: وی افزود

در . ر سایه ورزش نشاط یابندجوانان باید د. به آینده امیدوار باشند و با نشاط بیشتر در صحنه اجتماعی و سیاسی شرکت کنند

 .های مختلف روحیه اجتماعی پیدا کنند زمینه فرهنگی نشاط خوبی پیدا کنند و در سایه تشکل

 شبکه های اجتماعی می تواند به نفع جامعه باشد

به علم و اسالمی ، بخشی از وقتش  –جوان باید بخشی از فکرش به امور خیریه، بخشی از فکر به هویت ایرانی :وی ادامه داد

های آ و ب بحث  مداوم از شبکه. کنیم رود این تقصیر ماست که محتوا را غنی نمی تحصیل بپردازد اگر هم به فضای اجتماعی می

فضا و زیرساخت، ابزار است و . تواند به نفع جامعه باشد این فضا می. کنیم ، اما فضای مجازی یک واقعیت در کشور و جهان است می

 .محتوا دارای اهمیت است قطعا در این عرصه

چرا ما در   های اجتماعی ایجاد کنند های فراوان در شبکه همه باید تالش کنیم تا محتوا غنی شود، همه باید جاذبه: روحانی افزود

ا با ابزار بعد از این اقدام تنها م. کنیم تا کسی که بر علیه کشور و فرهنگ ما به ناروا جاذبه ایجاد کند این عرصه جاذبه ایجاد نمی

آن موضوعی که مقصر بوده محتوا است بنابراین ما باید محتوا را غنی . جنگیم اما این ابزار و پیچ و مهره که مقصر نیستند می

ما . ها مراجعه کنند و کاربر آن شبکه باشند هایی ایجاد کنیم که همه عاشقان ایران در سراسر دنیا به آن شبکه ما باید شبکه.کنیم

 .های دینی و فرهنگی مراجعه کنند برای اسالم جاذبه ایجاد کنیم که همه جوانان دنیا به آن شبکه باید آنقدر

 اهمیت وزارت ورزش و جوانان برای برنامه ریزی آینده جوانان
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ز طرف ا. ریزی کنیم و این بار سنگین بر دوش وزارت ورزش و جوانان است ما باید برای نسل جوان برنامه: رئیس جمهور ادامه داد

دیگر در حوزه ارشاد اسالمی، سینما، کتاب، تئاتر، شعر، رسانه ها، روزنامه ها مشغول به کار هستند، آن هم بحث در اینکه ما از این 

 .ابزار قوی و بزرگ چگونه می خواهیم برای هدایت نسل جوانمان استفاده کنیم

رفت کند همه این مسائل ریشه در فرهنگ دارد و باید در این خواهیم که اقتصاد، علم و تکنولوژی کشور پیش اگر می: وی افزود

ها، نیروهای اطالعاتی و انتظامی و  قطعاً دادگاه. کند گذاری کنیم، به طور حتم فرهنگ است که با فساد مبارزه می عرصه سرمایه

 .توانند با فساد مبارزه کنند حتی دولت به تنهایی نمی

ما با ایمان و . از فرهنگ ، از نوجوانان آغاز می شود ایمان از نوجوانی در دل جوانان مستقر می شودمبارزه با فساد : روحانی ادامه داد

 .اسالمی می توانیم جامعه سالمی داشته باشیم –امید و اعتماد، علم و دانش و هویت ایرانی 

بخش  یین کردن آن فساد برایشان لذتها مثل اینکه باال و پا ای رخ داد بعضی حال اگر فسادی در گوشه: رئیس قوه مجریه گفت

ها دوست دارند که  اگر یک دستگاهی وامی داده و آن پول و اعتبار تبدیل به بدهی معوق شده نمی دانم چرا برخی از رسانه. است

 .کنند ها به لغت ها و عبارت ها توجه نمی البته برخی. آن بدهی معوق را، اختالس معرفی کنند

تم اگر فسادی رخ داد باید با آن مبارزه کرد نه آن که آن مسئله را بزرگ کنیم، نه اینکه به صورتی تبلیغ به طور ح: وی ادامه داد

حواسمان باید جمع . متأسفانه برخی ها به دنبال عادی سازی این موضوع هستند. کنیم که این مسئله در جامعه عادی سازی شود

گوید که اگر یک نفر گناه کرد و آن را به دوست خود گفت یعنی آنکه دو گناه  یباشد که کار بد را نباید شیوع بدهیم، چرا قرآن م

ها گفته شود  کرده ، همان آدم اگر این گناه را به جمعی از دوستان گفت یعنی آن که صدها گناه کرده و اگر این مسئله در روزنامه

باید با خدای خود توبه کرده و اگر حق الناس کرده باید آن اگر کسی گناهی کرده : روحانی افزود.ها گناه رخ داده است یعنی میلیون

نگذاریم که دیگران که به کشور ما خیانت . این کشور، کشور اسالمی است. را ادا کند، نه آن که به دروغ آن مسئله را جار بکشیم

ما برای این کشور و نظام خون، . یردها حکم آن کشور اقدام صورت گ اند، به استناد حرف آن کرده و به پناه دیگران در خارج رفته

 .اند برای این نظام بسیار تالش شده و عده بسیاری به زندان رفته. ایم شهید، زندانی داده

وزارتخانه بسیار مهم  6 درخواست ما از مجلس آن است که بتوانیم به حول و قوه الهی از امروز برای این : رئیس جمهوری گفت

 .گیرند با نشاطی نو و روحیه نو کار خود را آغاز کنند ای که با رأی اعتماد شما مجوز کار می شایستهمان وزیر و مدیری 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 1۹۳۱آبان  12: تاریخ

  خانه کشاورز از سیاست بازار در ازای بازار جهاد کشاورزی برای صادرات پرتقال و نارنگیخانه کشاورز از سیاست بازار در ازای بازار جهاد کشاورزی برای صادرات پرتقال و نارنگیحمایت قائم مقام حمایت قائم مقام 

قائم مقام خانه کشاورز، سیاست بازار در ازای بازار وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر صادرات سه کیلو پرتقال و نارنگی در ازای واردات 

 .و تولید کنندگان داخلی ارزیابی کرد یک کیلو از این محصوالت را مثبت و در راستای منافع ملی

اتخاذ این سیاست، تحرک جدیدی با زمینه : به گزارش ایانا از وزارت جهاد کشاورزی، بیابانی در گفت و گو با خبرنگار ما افزود

 .تشویقی برای تجربه صادرات مازاد پرتقال و نارنگی تولید داخلی ایجاد می کند

قرنطینه گیاهی بر واردات مرکبات را شرط موفقیت تصمیم وزارت جهاد کشاورزی برای کمک وی در عین حال اقدامات نظارتی و 

حجم تولید : بیابانی با بیان این که باغات مرکبات در ایران در حال توسعه است، تصریح کرد.به صادرات تولیدات داخلی دانست

کیلو صادرات پرتقال و  6ی شود که با اجرای سیاست میلیون تن است و پیش بینی م 4.5مرکبات کشور در حال حاضر نزدیک به 

 .هزار تن صادرات داشته باشیم 011شهریور امسال  05اردیبهشت تا  05نارنگی به ازای واردات یک کیلو از این محصول از 

روسیه : کرد و گفت قائم مقام خانه کشاورز به بازار روسیه نیز اشاره.هزار تن عنوان کرد 511وی ظرفیت صادراتی مرکبات کشور را 

 .هزار تن مرکبات وارد می کند و ما می توانیم بخشی از نیاز این کشور را تامین کنیم 211هزار تا  511ساالنه 

بیابانی با اذعان به این که تولید کنندگان مرکبات و سایر محصوالت باغی دغدغه فروش دارند، ابراز امیدواری کرد که اجرای درست 

 .ارت جهاد کشاورزی از نگرانی تولید کنندگان مرکبات کم کنداین سیاست اخیر وز

 .یکی از دالیل دغدغه تولید کنندگان در فروش مرکبات و محصوالت باغی، وجود دالالن و مافیای میوه بوده است: وی ادامه داد

اخیر با توسعه بخش تحقیقات در سال های : قائم مقام خانه کشاورز در مورد کیفیت و سایز پرتقال و نارنگی تولید کشور گفت

کشاورزی و استفاده باغداران از پایه ها و واریته های جدید، مرکبات کشور به لحاظ کیفیت و از نظر شکلی و بازارپسندی بهبود 

وی در همین حال از دولت خواست با توسعه روابط سیاسی و بهبود شرایط حمل و نقل به صادر کنندگان مرکبات و .پیدا کرده اند

 .ایر محصوالت باغی کمک کندس
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 1۹۳۱آبان  11: تاریخ

  شوندشوند  مشاغل در حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری کددار میمشاغل در حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری کددار می

ها، مراتع و آبخیزداری کشور از کددار شدن مشاغل در حوزه  های مردمی سازمان جنگل ترویج و مشارکتمدیرکل دفتر آموزش، 

 .منابع طبیعی و آبخیزداری خبر داد

تاکنون  06٠6از سال : بندی مشاغل گفت ها، غالمرضا هادربادی در کارگروه طبقه رسانی سازمان جنگل به گزارش ایانا از مرکز اطالع

ربط احصاء و به سازمان تعاون روستایی ارسال شده  ها و دفاتر ستادی ذی در حوزه منابع طبیعی از طریق معاونت شغل مرتبط 080

 .شغل در ردیف کددار شدن قرار گرفته است 025های الزم  است که پس از بررسی

ساز  منابع طبیعی و نیز زمینه بندی و کد دار کردن مشاغل زمینه عضویت در نظام صنفی کارهای کشاورزی و طبقه: وی بیان کرد

 .شود های اجتماعی نظیر تأمین اجتماعی و بیمه بازنشستگی می مندی از حمایت بهره

بر اساس این گزارش، کددار شدن مشاغل در حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری، برای دستیابی به مشاغل تولیدی و خدماتی بخش 

نامه نظام صنفی کارهای کشاورزی  بندی مشاغل و آیین المللی طبقه اس نظام بینمنابع طبیعی و همچنین تعیین ضوابط فنی بر اس

 ./شود و منابع طبیعی انجام می
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 1۹۳۱آبان  1۱: تاریخ

  اعالم جزئیات واگذاریاعالم جزئیات واگذاری/ / شودشود  پارک جنگلی خارج از شمال به بخش خصوصی محول میپارک جنگلی خارج از شمال به بخش خصوصی محول می  022022مدیریت مدیریت 

پارک  044ها، مراتع و آبخیزداری کشور قصد دارد در قالب دستورالعمل ماده سه،  های خارج از شمال سازمان جنگل مرکز جنگل

استان کشور را به  62های خارج از شمال  هکتار واقع در محدوده جنگل 651هزار و  68جنگلی دست کاشت و طبیعی به مساحت 

 .متقاضیان واگذار کند

 :لیال مرگن -( ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران 

پارک  044ها، مراتع و آبخیزداری کشور قصد دارد در قالب دستورالعمل ماده سه،  های خارج از شمال سازمان جنگل مرکز جنگل

استان کشور را به  62های خارج از شمال  هکتار واقع در محدوده جنگل 651هزار و  68کاشت و طبیعی به مساحت جنگلی دست 

. ها دست کاشت هستند های خارج از شمال بخش عمده این پارک به گفته فریبرز غیبی، رئیس مرکز جنگل. متقاضیان واگذار کند

پانه  پارک جنگلی طبیعی مکیدی آذربایجان شرقی، میرآباد، پردانان و بریها  بر اساس فهرست منتشرشده در سایت سازمان جنگل

گویینیک در خراسان شمالی،   در آذربایجان غربی، تنگ داالب، چقاسبز و سیمره در ایالم شیاسی و پروز در چهار محال و بختیاری،

های  وه و گاماسیاب در لرستان، جزو پارکچشمه بناب در فارس؛ امیرآباد و اندرسا در کهگیلویه و بویراحمد همچنین مخملک

ها  ها قصد دارد مدیریت آن را به بخش خصوصی، جوامع محلی یا شهرداری روند که سازمان جنگل شمار می جنگلی طبیعی به

های جنگلی اختالف نظرهای کارشناسی زیادی وجود دارد و حتی برخی اعضای  در زمینه تفویض مدیریت پارک. واگذار کند

عنوان متولی مدیریت  ها به ها به دلیل کمبود منابع مالی را رفع مسئولیت از سازمان جنگل عالی جنگل این واگذاری شورای

ها  ها مخرب بوده است، اما نظر فریبرز غیبی درباره این واگذاری دانند و معتقدند واگذاری های طبیعی و دست کاشت می پارک

 :آید وگو با وی در زیر می مشروح گفت. داند های دست کاشت در ایران می رکمساعد بوده و آن را عاملی برای توسعه پا

های جنگلی وجود داشته، این شیوه مدیریتی چقدر موفق  نظر شما با توجه به تجربیاتی که در زمینه واگذاری پارک به

 بوده است؟

یکی از وظایف . ا به متقاضیان واگذار کنیمهای جنگلی دست کاشت خارج از شمال کشور ر در حال حاضر قصد داریم مدیریت پارک

های جنگلی، ایجاد  نخستین هدف از احداث پارک. های جدید ایجاد کند ها این است که منابعی برای احداث پارک سازمان جنگل

ای که دارد  ها با توجه به وظیفه سازمان جنگل. فضایی برای تفرج مردم است تا مردم مامنی برای استراحت و آرامش داشته باشند

ها را به  تواند پارک این سازمان با توجه به کمبود نیرو و اعتبار نمی. ها بعد از احداث مهم است کند، اما مدیریت پارک پارک ایجاد می

های بهداشتی مناسب، مسجد یا مراکز  ای مدیریت کرده و یکسری امکانات تفریحی، رفاهی و خدماتی شامل سرویس نحو شایسته

این . کند گذاران واگذار می به همین دلیل مدیریت پارک را به سرمایه. های تفرجی پارک برای مردم ایجاد کند زوناقامتی در 

 .ها انتخاب شوند توانند از میان بخش خصوصی توانمند، جوامع محلی یا شهرداری گذار می سرمایه

گذاری را داشته  محلی توان این سرمایهکنید جامعه  فکر می. گذاری دارد های تفریحی به سرمایه ایجاد زیرساخت

 باشد؟

های اولیه نیاز  ها شامل آالچیق یا زیرساخت های جنگلی و طبیعی پتانسیل باالیی دارند و ایجاد بخشی از زیرساخت بعضی از پارک

شده است و تجربه موفی در ارسباران این کار انجام . گذاری اندکی در آنها دارد که جامعه محلی توان تقبل آن را دارد به سرمایه

در . های جنگلی به جوامع محلی و بخش خصوصی است ها واگذاری پارک در حال حاضر اولویت اصلی سازمان جنگل. بوده است

ها  های محدوده شهری را باید به شهرداری وری، مدیریت پارک قانون افزایش بهره 047ماده ( ج)محدوده شهرها هم بر اساس بند 
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ن منابع را بعد از اینکه به شهرداری، بخش خصوصی و جامعه محلی واگذار کردیم، عالوه بر اینکه ایجاد شغل و ای. واگذار کنیم

تواند پارک  ها آزاد شده و می نکه منابع سازمان جنگل ضمن آ. تواند به محلی برای جذب گردشگری تبدیل شود کند؛ می درآمد می

نما را به شهرداری دادیم و در حال حاضر این پارک جنگلی وضعیت بسیار  انها اخیر مدیریت پارک جه در سال. جدید ایجاد

 .های زیادی انجام داده است مناسبی دارد و خود شهرداری در آنجا هزینه

بخشی از بدنه کارشناسی بر این باور . نما تخلفاتی داشته است رسد که شهرداری در پارک جهان البته خبرهایی هم می

ها را  تواند پارک های جنگلی، نمی ها پول ندارد و در صورت تخلف شهرداری در مدیریت پارک لاست که سازمان جنگ

ها، مکانیزم  با توجه به کمبود بودجه، امکانات و نیروی انسانی سازمان جنگل. پس گرفته و شهرداری را خلع ید کند

 های جنگلی چیست؟ شما برای کنترل متقضایان مدیریت پارک

برای هر پارک جنگلی ناظری . کند های جنگلی در انجام وظایف خود کوتاهی نمی عنوان متولی مدیریت پارک به ها سازمان جنگل

بر اساس این . شود ها منعقد می برداری با متقاضیان مدیریت پارک قراردادهایی بر اساس ماده سه قانون حفاظت و بهره. داریم

ها  های جنگلی دارای یک طرح جامع است که مورد تأیید سازمان جنگل پارک تمام. قراردادها، وظایف طرفین دقیقاً مشخص است

اگر متقاضیان از مفاد طرح تخلفات کنند یا اقداماتی خارج از . شود ها بر اساس این طرح مصوب انجام می مدیریت پارک. است

های جنگلی اخطاریه دریافت  مدیران پارک مصوبات طرح صورت گیرد، ناظر طرح مراتب را به ادارات کل منابع طبیعی اعالم کرده و

اگر بخش خصوصی یا شهرداری به اخطارهای ناظر توجه نکرد و چندین اخطاریه دریافت کرد، مراتب به کمیسیون . کنند می

ند با ها باید بتوا سازمان جنگل. شود به این ترتیب پارک به متقاضی دیگری واگذار می. شود ید می مربوطه اعالم و مجری طرح خلع

 .وضعیتی که فعالً وجود دارد منابع مالی جدیدی ایجاد کند تا اهداف خود را پیش ببرد

ها انجام شده و یا  توسط کارشناسان سازمان جنگل... بندی پارک و تدوین طرح برای مدیریت پارک جنگلی شامل زون

 است؟ این مسئله هم در راستای برون سپاری وظایف توسط بخش خصوصی به انجام رسیده

های جنگلی محدوده  در پارک. بندی انجام دادیم های قدیمی ما در چارچوب شرح خدماتی که داشتیم طراحی و زون در پارک

ها تولید و پس از تصویب اجرایی  های سازمان جنگل های مدیریتی با مشارکت شهرداری و با در نظر گرفتن خواسته شهرها هم طرح

برداری  شود، اما بهره ل آنکه جزء انفال هستند، مالکیت آنها به ارگان خصوصی و دولتی واگذار نمیهای جنگلی به دلی پارک. شود می

البته اگر مجری به تعهدات خود بر اساس کتابچه مصوب عمل . تواند در مقاطع زمانی خاصی به متقاضیان واگذار شود از آن می

 .تواند مواردی از طرح را اصالح کند کرد، می

 های جنگلی به زون تفریحی اختصاص داده شده و چند درصد حفاظتی است؟ سطح پارک چند درصد از

اگر یک پارک . شود های تفریحی و حفاظتی تعیین می بر اساس پتانسیلی که پارک وجود دارد، زون. بستگی به وضعیت عرصه دارد

در مناطق مناسب برای تفریح هم زون . شود یتر در نظر گرفته م چشم انداز زیبا و شیب باال داشته باشد، زون حفاظتی وسیع

 .ها باید بر اساس پایداری و حفظ پارک انجام شود ریزی گیرند، اما همه این برنامه تفرجی در نظر می

 ها اجازه تغییر کاربری و ساخت و ساز دارند؟ مستاجران پارک

 .ی نداردپارک جنگلی قابلیت تغییر کاربر. به هیچ وجه اجازه چنین کاری را ندارند

هایی که  کاری مشارکت کنند؟ اگر مردم بخواهند وارد پارک های حفاظتی و جنگل آیا مستاجران باید در فعالیت

 مدیریت آنها واگذار شده بشوند، باید حق ورودی پرداخت کنند؟
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های  ضیان مدیریت پارکمتقا. کاری باید وارد عمل شود های حفاظتی و جنگل بر اساس طرحی که داریم متقاضی در زمینه فعالیت

کنند یا اینکه پیشنهاد برنامه جدیدی به سازمان ارائه  های تدوین شده در سازمان را پذیرفته و آن را اجرا می جنگلی یا طرح

ها شامل حفاظت و پایداری پارک جنگلی را مورد توجه قرار دهد و به  البته این برنامه جدید باید نظرات سازمان جنگل. دهند می

به . های جنگلی باید از حضور در عرصه انتفاع هم ببرند البته متقاضیان مدیریت پارک. ها هم برسد ب ناظر یعنی سازمان جنگلتصوی

شود که این افراد با حصارکشی مناسب و گذاشتن دروازه،  های جنگلی قطعات تفرجی در نظر گرفته می همین دلیل در پارک

های متناسب در محیط را در قالب کتابچه طرح احداث کنند  ها و سازه یا آالچیق. یافت کنندتواند از بازدیدکنندگان عوارضی در می

بر اساس کتابچه طرح وظایف مجری درباره اجرای عملیات احیا، توسعه حفاظت و حتی مبارزه با آفات و . و از آن انتفاع ببرد

ای مشکلی در پارک جنگلی پیش آید،  اثر حوادث غیرمترقبه اگر در زمانی بر. بینی شده است های جنگلی پیش ها در پارک بیماری

به این ترتیب که کارشناسان . ها انجام شود شود تا بر اساس قراردادها، اصالحات الزم در طرح ها اعالم می مسئله به سازمان جنگل

پیشنهادات مجری در کمیته فنی  .کنند تا کتابچه طرح بر اساس درخواست متقاضی، تغییر یابد کل اعالم می مراتب را به اداره

عالی جنگل، تغییرات در کتابچه طرح  گیرد و در صورت تأیید این کمیته و دفتر حفاظت شورای ادارات کل مورد بررسی قرار می

 .اعمال شود

 کند؟ شود یا ارقام را بخش خصوصی مشخص می میزان عوارض دریافتی از مردم توسط دولت تعیین می

دولت بر اساس بیالن . کنیم شود؛ زیرا بیالن طرح را بر اساس این عوارض محاسبه می ه طرح مشخص میاین عوارض در کتابچ

 .کند ای هم از مجری دریافت می طرح، بهره مالکانه

 کند؟ مبلغ عوارض ساالنه بر اساس نرخ تورم تغییر می

قام عوارض اگر نیاز بود به تشخیص ناظر و مجری البته ار. شود یک ضریبی بر اساس نرخ تورم برای این عوارض در نظر گرفته می

 ./طرح، قابل تغییر و بازنگری است
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 1۹۳۱آبان  ۱۳: تاریخ

  جزئیات الیحه هوای پاک در مجلسجزئیات الیحه هوای پاک در مجلس  آغاز بررسیآغاز بررسی

ماه  آبان ٠بررسی جزئیات الیحه اصالح قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی امروز یکشنبه 

 .آغاز شد

بررسی جزئیات الیحه اصالح قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی امروز 

 .ماه آغاز شد آبان 9یکشنبه 

مجلس شورای اسالمی، در جریان بررسی الیحه ( ماه آبان ٠یکشنبه )به گزارش ایانا به نقل از خانه ملت، در نشست علنی امروز 

 .هوای پاک موارد ذیل را تصویب شد

 :در ماده اول اصطالحات به کار رفته به شرح زیر است

ساز، بو و  ساز و غیریون های جامد، مایع، گاز، پرتوهای یون چند آالینده اعم از آالیندهعبارت است از انتشار یک یا : آلودگی هوا -0

ای تغییر دهد که برای سالمت  گونه صورت طبیعی یا انسان ساخت، به مقدار و مدتی که کیفیت هوا را به صدا در هوای آزاد، به

آور بوده و یا سبب از بین رفتن یا کاهش سطح رفاه  ثار و ابنیه زیانیا آ( اکولوژیکی)شناختی  انسان و موجودات زنده، فرآیندهای بوم

 .گردد عمومی می

 کننده هوا ها از منابع آلوده میزان مجاز خروجی آالینده: ها حدود مجاز انتشار آالینده -6

 :کننده هوا به شرح زیر عبارتند از منابع آلوده

ن های شن، آتش سوزی جنگل ها، مراتع، آتشفشان ها و هاویزهای دریایی شامل طوفان های گرد و غبار، طوفا: منابع طبیعی -6

 .می باشد

 شامل؛: منابع انسان ساخت -

 از قبیل وسایل نقلیه موتوری و غیرموتوری. هرگونه منبعی که در اثر حرکت ایجاد آلودگی می کند: منابع متحرک( الف

از قبیل صنایع، عملیات معدنی، کشاورزی، . شار آالینده ها می گرددهرگونه منبعی که در محلی ثابت سبب انت: منابع ثابت( ب

 بخش های خدماتی، تجاری، اداری و خانگی

و یا افزایش میزان غلظت آالینده ( بر اساس اعالم سازمان هواشناسی)مواقعی است که با استمرار پایداری جوی : مواقع اضطراری -4

 .ای در کوتاه مدت، سالمت انسان محیط زیست را دچار مخاطره جدی بنماید شرایط به گونه( بر اساس اعالم سازمان)ها 

 .آورده می شود "سازمان حفاظت محیط زیست"به جای  "سازمان"برای رعایت اختصار، در این قانون واژه : سازمان -5

 همکاری سازمان محیط زیست با وزارت کشور برای برقراری محدودیت در زمان آلودگی هوا

مجلس شورای اسالمی، در جریان بررسی الیحه هوای ( ماه آبان ٠یکشنبه )ن مردم در خانه ملت در نشست علنی امروز نمایندگا

این الیحه موافقت کردند که بر اساس آن سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت کشور مسئول تعیین محدودیت  6پاک با ماده 

 .شور شدندهای زمانی و مکانی در موقع بروز آلودگی هوا در ک

های موقت زمانی،  ها یا محدودیت در مواقع اضطرار، سازمان با همکاری وزارت کشور ممنوعیت: این الیحه آمده است 6در ماده 

کننده هوا برقرار نموده و بالفاصله مراتب را از طریق  مکانی و نوعی را برای پیشگیری از اثرات زیانبار و مقابله با منابع آلوده

با برطرف شدن شرایط اضطراری و کاهش آلودگی هوا، سازمان نسبت به رفع . رساند اطالع عموم می گانی، بههای هم رسانه

 .دهد ممنوعیت و محدودیت برقرار شده، اقدام و مراتب را به نحو مقتضی به عموم اطالع می
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ز دستور سازمان و دارندگان وسایل این ماده میزان و نحوه جریمه نقدی و توقف واحدهای مشمول متمرد ا - 0بر اساس تبصره 

نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران به تصویب  شوند بنابر پیشنهاد مشترک سازمان و  نقلیه موتوری که وارد محدوده ممنوعه می

 .رسد وزیران می هیأت 

ط قانونی موظف به همکاری و ربط در محدوده ضواب های ذی این ماده در این شرایط تمامی دستگاهها و ارگان - 6براساس تبصره 

قانون مجازات اسالمی ( 572)مسؤوالن و مدیران مستنکف از این حکم، مشمول ماده. باشند رعایت الزامات اعالمی سازمان می

 .گردند می( تعزیرات -کتاب پنجم)

روزرسانی آن را با همکاری  بهنامه اجرائی مدیریت شرایط اضطرار و  این ماده سازمان موظف است آیین -6بر اساس تبصره 

نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران تهیه کند  کشور، صنعت، معدن و تجارت و   های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارتخانه

 .تصویب هیأت وزیران برساند ماه پس از ابالغ این قانون به و حداکثر شش

 ی قانون هوای پاک شدندهای دولتی و بخش خصوصی مکلف به اجرا تمام دستگاه

این الیحه به این شرح موافغقت  6نمایندگان مجلس شورای اسالمی در نشست امروز در جریان بررسی الیحه هوای پاک با ماده 

 .کردند

 تمامی اشخاص، دستگاه ها و مؤسسات اعم از دولتی و غیر دولتی و دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا -6ماده 

صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، شهرک ها و نواحی صنعتی  –تصریح نام است و تمامی اشخاص مستقر در مناطق آزاد تجاری 

 .سازمان مسئول نظارت بر حسن اجرای این قانون می باشد. موظفند مقررات و سیاست های مندرج در این قانون را رعایت نمایند

آیین نامه فنی در زمینه . آلودگی های موضوع این قانون بر عهده سازمان می باشد تعیین ضوابط فنی در زمینه کنترل و کاهش

 . کنترل و کاهش آلودگی های موضوع این قانون توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد

 ارجاع الیحه هوای پاک برای بررسی مجدد به کمیسیون کشاورزی 

س شورای اسالمی در جریان بررسی موادی از الیحه هوای پاک با توجه به ایرادات علی الریجانی در نشست علنی امروز مجل

در حال حاضر با ایرادهای متعددی در الیحه هوای پاک مواجه هستیم که : ویرایشی و ابهامات موجود در متن الیحه بیان کرد

 .ه کمیسیون کشاورزی ارسال شوددومسیر را می توانیم پیش رو بگیریم یا الیحه مسکوت بماند یا برای شور دوم ب

خواهیم در دستورکار مجلس قرار بگیرد بهتر است موضوع برای  اما از آنجایی که موضوع آلودگی هوا مهم است و می: وی ادامه داد

 های دیگر به جز تهران از جمله خوزستان،اراک و سیستان هر کدام به نحوی بررسی مجدد به کمیسیون ارسال شود چرا که استان

 .درگیر آلودگی هوا هستند

است بر لزوم حفظ شاکله الیحه  های صوتی و هوا اشاره شده گذاری با بیان اینکه در الیحه هوای پاک به آلودگی رئیس دستگاه قانون

 .تاکید کرد تا شورای نگهبان به مصوبه مجلس ایرادی وارد نکند

تصویب شد اما باقی مواد ایرادهای متعددی دارد که الزم است با دقت تا کنون سه ماده از الیحه هوای پاک : الریجانی توضیح داد

 .بیشتری بررسی شود و نظر کمیسیون های صنایع، بهداشت و انرژی نیز گرفته شود البته نباید شاکله الیحه تغییر کند

د بررسی و منقح شود، در سه ماده تصویب شده تغییر نخواهد کرد بلکه مواد دیگر بای: رئیس مجلس شورای اسالمی تاکید کرد

 .برخی مواد شاهد تفاوت قوانین هستیم که باید به این نکته نیز توجه شود

با توجه به ایراداتی که در : تذکر داد و گفت 0٠5همچنین نادر قاضی پور در جریان بررسی الیحه هوای پاک با استناد به ماده 

 .الیحه وجود دارد بهتر است موضوع مسکوت بماند



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته دوم آبان 

 

52 
 

از آنجایی که با درخواست نمایندگان موضوع الیحه هوای پاک با اولویت در دستورکار قرار : نی در پاسخ به این تذکر گفتالریجا

گرفت وجه بیرونی خوبی ندارد که اکنون الیحه را مسکوت بگذاریم بهتر است برای رفع اشکاالت الیحه را برای شور دوم به 

 ./کمیسیون کشاورزی ارجاع دهیم
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 1۹۳۱آبان  1۹: تاریخ

  بررسی زمینه های مشترک توسعه همکاری های کشاورزی ایران و سریالنکابررسی زمینه های مشترک توسعه همکاری های کشاورزی ایران و سریالنکا

سریالنکا در دیدار قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی و صنایع کشاورزی ایران با  های کشاورزی ایران و توسعه همکاری

  .وزیر صنایع پایه سریالنکا مورد تاکید قرار گرفت

ا های کشاورزی ایران و سریالنکا در دیدار قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی و صنایع کشاورزی ایران ب توسعه همکاری

رسانی وزارت جهاد کشاورزی، علی اکبر مهرفرد در  به گزارش ایانا از پایگاه اطالع .وزیر صنایع پایه سریالنکا مورد تاکید قرار گرفت

های همکاری بین دو کشور   زمینه: سریالنکا و هیات همراه گفت( صنایع کشاورزی و شیالت)وزیر صنایع پایه  "دایا گاما"دیدار با 

الزمه آن، آشنایی و شناخت کافی بخش خصوصی دو کشور از یکدیگر است که ما به عنوان مسووالن دولتی تالش وجود دارد که 

استعداد کشاورزی دو کشور مکمل هم است و محصوالت رقابتی با هم : وی افزود.ها را فراهم کنیم کنیم زمینه این همکاری می

های مشترک بین دو کشور و بین بخش دولتی و خصوصی تشکیل و به  های کاری و کمیسیون ندارند، بنابراین الزم است گروه

برای حل : قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی و صنایع کشاورزی ایران تاکید کرد.های مشترک تبدیل شود پروژه

 .مشکالت پول و مسائل بانکی باید با کمک بانک مرکزی دو کشور راهکارهای الزم را بیابیم

شد که در پسابرجام سعی  های کشور ما به نام دیگر کشورها نوشته می ها، بیشتر فعالیت به دلیل وجود تحریم: اطرنشان کردوی خ

 .تر هموار شود های همکاری سریع بر رفع این مشکالت داریم بنابراین امیدواریم با همکاری کشورهای دوست، زمینه

میلیون تن محصوالت  007حدود : شورمان در بخش کشاورزی، تصریح کردهای ک مهرفرد ضمن معرفی استعدادها و پتانسیل

میلیارد دالر ساالنه در ایران تولید می شود به طوری که در تولید محصوالتی همچون پسته، زعفران،  72کشاورزی ایران به ارزش 

 .ات داریمخرما، کشمش، سیب و مرکبات در دنیا رتبه های برتر تولید و پتانسیل باالیی برای صادر

ایران دومین تولید کننده خرما و سومین تولید کننده : وی با اشاره به تنوع محصوالت صادراتی بخش کشاورزی ایران، گفت

میلیون دالر صادرات لبنیات  211در صنعت لبنیات نیز پیشرفت نسبتا زیادی دارد به طوری که سال گذشته . کشمش در دنیاست

کند به طوری که  های ایران و صنعت لبنیات کشورمان تقریبا با استانداردهای جهانی برابری می مداریدا:مهرفرد اضافه کرد .داشتیم

های  مهرفرد با توجه به تولید چای در سریالنکا و ایجاد زمینه.های صادراتی کشورمان است های لبنی نیز جزو فرآورده انواع فرآورده

شود بنابراین با  هزار تن آن در کشور تولید می 65ز کشور به چای است که حدود هزار تن نیا 81حدود : همکاری با این کشور گفت

 .ریزی کرد توان در زمینه تامین چای برنامه ها، می  گذاری مشترک بین این شرکت های دو طرف و سرمایه معرفی شرکت

صنایع تبدیلی : تبدیلی چای و برنج نیز گفت قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی و صنایع کشاورزی با اشاره به صنایع

 .آوری این دو محصول نیز زمینه مناسبی برای همکاری بین دو کشور محسوب می شود و عمل

این مسوول اظهار امیدواری کرد با برگزاری این نشست، زمینه های توسعه همکاری های کشاورزی دو کشور بررسی و منجر به 

 .اطات دو کشور شودهای مشخص و توسعه ارتب پروژه

های دو کشور در زمینه  سریالنکا نیز در این نشست، بر توسعه همکاری( صنایع کشاورزی و شیالت)دایا گاما وزیر صنایع پایه

ها در بخش کشاورزی و  توانیم از این فناوری کشور ایران باالست، ما می  از آنجایی که فناوری: کشاورزی و نفت تاکید کرد و گفت

در حال حاضر تجارت بین ایران و سریالنکا : وی بر تجارت مستقیم با ایران تاکید و خاطرنشان کرد.یالنکا استفاده کنیمصنایع سر

به صورت غیرمستقیم است در حالی که با تجارت مستقیم بین دو کشور، سود بیشتری کسب خواهیم کرد بنابراین باید سعی کنیم 

پایه سریالنکا با بیان این که در این وزارتخانه مسوولیت اصلی ما در حوزه نفت است اما در وزیر صنایع .مشکالت پیش رو را برداریم



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته دوم آبان 

 

54 
 

محصول  01محصول کشاورزی و  66در بخش کشاورزی روی : عین حال مسوول صادرات بخش کشاورزی نیز هستیم، گفت

در سریالنکا اشاره کرد و ...  ادویه، دارچین و وی به تولید محصوالتی همچون پاپایا، آناناس، انبه، موز،.کنیم شیالتی فعالیت می

این کشور در تولید چای نیز در دنیا رتبه خوبی دارد به طوری که امسال بزرگترین تولید کننده چای دنیا شناخته شده : گفت

با : مان شد و افزودبا اتاق بازرگانی کشور  های بین دو کشور، خواهان برگزاری نشست دایا گاما، با تاکید بر توسعه همکاری.است

در ... شود برای دستیابی به بازار هند، بنگالدش، اروپا و  توجه به بازار جدیدی که در کشورمان وجود دارد، از تجار ایرانی دعوت می

لیل به گفته وی، بخش کشاورزی سریالنکا فعالیت زیادی ندارد اما موقعیت جغرافیایی این کشور، به د.گذاری کنند سریالنکا سرمایه

توانند در تولید و صادرات با این کشور همکاری  های ایرانی می واقع شدن در راه ابریشم، دارای اهمیت باالیی است بنابراین شرکت

وزیر صنایع پایه سریالنکا، برای تقویت روابط دو کشور، از وزیر جهاد کشاورزی ایران و قائم مقام وزیر در امور بازرگانی و .کنند

 .برای سفر به سریالنکا دعوت به عمل آورد صنایع کشاورزی

های دو  پتانسیل: های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی نیز در این دیدار گفت الملل و سازمان هومن فتحی مدیر کل دفتر امور بین

 .های مکمل است بنابراین امکان مبادله بین دو کشور زیاد است کشور ایران و سریالنکا، پتانسیل

ها را  با سریالنکا برای ما دارای اهمیت است بنابراین به محض دریافت سند همکاری بین دو کشور، این همکاری روابط: وی افزود

 .آغاز خواهیم کرد

/news/fa/ir.iana.www//:http62454 
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 برنج

 فارس - ۳۱/۱8/1۱:  تاریخ

  فروشی فروشی   مجوز تولیدکنندگان مواد غذایی برای کممجوز تولیدکنندگان مواد غذایی برای کم/ / ها، برنج را گران کردها، برنج را گران کرد  زمان دولتیزمان دولتی  خرید همخرید هم
زمان برنج توسط  خرید هم: های اخیر، گفت رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با ذکر دالیل افزایش قیمت حبوبات و برنج در ماه

 . از عوامل گرانی برنج بودهای دولتی برای تأمین ذخایر خود یکی  ها و دستگاه سازمان

افزایش : های اخیر، گفت در مورد دلیل گران شدن حبوبات در ماه خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار بازرگانی  محمد آقاطاهر در گفت

  .ثبات رسیده استقیمت حبوبات از یک و نیم ماه پیش اتفاق افتاد و قیمتها در حال حاضر تقریبا به 

افزایش قیمت بر اثر افزایش تقاضا،  رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران یکی از دالیل افزایش قیمت حبوبات را فرهنگ غلط 

ها  علیرغم وجود کاال به اندازه کافی در بازار، قیمتهای پرمصرف،  با افزایش تقاضا در ماه محرم یا ماه: عنوان کرد و گفت

 .یابد میافزایش 

با توجه به اینکه بخشی از : وی با اشاره به اینکه افزایش قیمت دالر هم عامل مؤثر دیگر بر افزایش قیمت حبوبات است، تصریح کرد

  .شود، بنابراین افزایش قیمت دالر روی این موضوع اثر گذار بوده است حبوبات مصرفی از طریق واردات تأمین می

  را گران کردافزایش قیمت دالر حبوبات * 

شود، زیرا محصوالت داخلی هم متناسب  افزایش قیمت کاالی وارداتی موجب افزایش قیمت کاالی داخلی می: آقا طاهر بیان داشت

  .شود با افزایش قیمت کاالهای خارجی گران می

 شایعه صادرات برنج به روسیه* 

شایعه کذب صادرات برنج به روسیه یکی از عوامل : م تصریح کردرئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در مورد افزایش قیمت برنج ه

  .های اخیر بوده است افزایش قیمت برنج در ماه

 های دولتی برنج را گران کرد زمان توسط سازمان خرید هم* 

: بود، تصریح کردهای دولتی برای خرید برنج  ها و ارگان وی با بیان اینکه عامل دوم افزایش قیمت برنج اقدام هم زمان سازمان

های دولتی برای تکمیل ذخیره خود در یک مقطع زمانی اقدام به خرید برنج کردند و همین اتفاق عامل دیگر  ها و ارگان سازمان

: آقا طاهر عامل سوم افزایش قیمت برنج را وقوع سیل کوچکی در منطقه بابل و بابلسر عنوان کرد و گفت .افزایش قیمت برنج شد

  .پیش وقوع سیل در این منطقه هم موجب افزایش قیمت برنج شدحدود یک ماه 

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در پاسخ به این سؤال که چرا یک کاال مثال نخود یا لوبیا با چند قیمت متفاوت در بازار عرضه 

موضوع خود اولین دلیل عرضه یک کاال  شود که این در بازار عرضه می( ایرانی و خارجی)به هرحال دو نوع حبوبات : شود، گفت می

عالوه بر مورد فوق، حبوبات ایرانی اقالم متفاوتی دارد که براساس کیفیت با : وی بیان داشت .های متفاوت در بازار است با قیمت

ناس تشخیص کیفیت یک محصول هم توسط فرد خبره یا کارش: آقا طاهر تصریح کرد .شود های متفاوت در بازار عرضه می قیمت

  . پذیر و توسط افراد عادی و یا خریدار قابل تشخیص نیست امکان

 اخذ مجوز برای کم فروشی* 

ها  در ظرف... رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در پاسخ به این سؤال که چرا حجم و محتوای کاالهایی مثل نوشابه، دوغ، پفک و 

این گونه نیست که فقط محتوای ظرف کم شود، بلکه ظرف هم : گفت یابد، شود، اما قیمت آن کاهش نمی روز به روز کم می

به این اقدام کم فروشی قانونی گفته : گیرند، گفت کنندگان برای این کار مجوز می وی با بیان اینکه تولید .شود تر می کوچک

http://www.farsnews.com/
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جلوگیری از افزایش قیمت نه تنها وزن کاالی کنندگان برای  شیوه کار هم به این گونه است که تولید: آقا طاهر بیان داشت .شود می

 .کنند تر می دهند، بلکه ظرف آن را هم کوچک عرضه شده را نسبت به گذشته کاهش می

به عنوان مثال عرضه رب یک کیلویی و روغن جامد یک کیلویی از گذشته وجود : رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تصریح کرد

کنند، رب یا روغن یک کیلویی  دت همیشگی وقتی به فروشنده برای خرید این کاالها مراجعه میداشته است و خریدار هم طبق عا

گرمی و به جای رب یک  2٠1اما در حال حاضر به جای عرضه روغن جامد یک کیلویی روغن جامد : وی افزود.کند مطالبه می

 .کنند یا رب یک کیلویی خریداری می شود که مردم این کاالها را به عنوان روغن گرمی عرضه می 811کیلویی رب 

ها تغییر نکرده و با همان قیمت یک کیلویی سابق  شود، اما قیمت البته وزن کاال بر روی قوطی آن ذکر می: آقا طاهر تأکید کرد

ت و برای هاس این اقدام در راستای جلوگیری از باال بردن قیمت: رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی بیان داشت .شود عرضه می

بله، به : وی در پاسخ به این سؤال که آیا این کار فریب مشتری است، گفت .یابد ممانعت از افزایش قیمت وزن کاال کاهش می

 .کنند، برای این اقدام مجوز قانونی دارند کنندگان ادعا می هرحال این اقدام کم فروشی و فریب مشتری است، اما تولید

شود  روغن یک کاالی استراتژیک است و بخش عمده آن از طریق واردات تأمین می: روغن تصریح کردآقا طاهر در مورد گران شدن 

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با بیان اینکه قیمت هر کیلو .و افزایش قیمت آن هم بستگی به قیمت دالر و سایر مسائل دارد

شود و واردات آن بر اساس  کاالهای استراتژیک محسوب میاین کاال هم جزء : تومان است، گفت 6561شکر درب کارخانه 

شود و مانند روغن با توجه به اینکه در حیطه کاری من نیست، بنابراین  گیری دولت و وزارت جهاد کشاورزی انجام می تصمیم

ل تولید داخل و همچنین البته بعد از چند ماه گرانی با توجه به فص: وی افزود . توانم در مورد آن اظهارنظری داشته باشم نمی

قیمت هر : ها بیان داشت فروشی آقا طاهر در مورد قیمت عرضه این کاال در خرده .اکنون کاهش یافته است واردات، قیمت شکر هم

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در مورد قیمت شکر در عمده فروشی  .هزار تومان است 6ها حدود  فروشی کیلو شکر در خرده

  .تومان است 6811کیلویی هم حدود  01های  مت هر کیلو شکر در کیسهقی: گفت

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http06٠5180111106٠ 
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 برنج
 فارس - ۳۱/۱8/1۱:  تاریخ

  فروشیفروشی  مجوز تولیدکنندگان مواد غذایی برای کممجوز تولیدکنندگان مواد غذایی برای کم/ / گران کردگران کردها، برنج را ها، برنج را   زمان دولتیزمان دولتی  خرید همخرید هم

زمان برنج توسط  خرید هم: های اخیر، گفت رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با ذکر دالیل افزایش قیمت حبوبات و برنج در ماه 

 . های دولتی برای تأمین ذخایر خود یکی از عوامل گرانی برنج بود ها و دستگاه سازمان

افزایش : های اخیر، گفت در مورد دلیل گران شدن حبوبات در ماه خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار بازرگانی  آقاطاهر در گفتمحمد 

  .قیمت حبوبات از یک و نیم ماه پیش اتفاق افتاد و قیمتها در حال حاضر تقریبا به ثبات رسیده است

افزایش قیمت بر اثر افزایش تقاضا،  کداران مواد غذایی تهران یکی از دالیل افزایش قیمت حبوبات را فرهنگ غلط رئیس اتحادیه بن

ها  علیرغم وجود کاال به اندازه کافی در بازار، قیمتهای پرمصرف،  با افزایش تقاضا در ماه محرم یا ماه: عنوان کرد و گفت

 .یابد افزایش می

با توجه به اینکه بخشی از : زایش قیمت دالر هم عامل مؤثر دیگر بر افزایش قیمت حبوبات است، تصریح کردوی با اشاره به اینکه اف

  .شود، بنابراین افزایش قیمت دالر روی این موضوع اثر گذار بوده است حبوبات مصرفی از طریق واردات تأمین می

 افزایش قیمت دالر حبوبات را گران کرد* 

شود، زیرا محصوالت داخلی هم متناسب  افزایش قیمت کاالی وارداتی موجب افزایش قیمت کاالی داخلی می: آقا طاهر بیان داشت

  .شود با افزایش قیمت کاالهای خارجی گران می

 شایعه صادرات برنج به روسیه* 

ج به روسیه یکی از عوامل شایعه کذب صادرات برن: رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در مورد افزایش قیمت برنج هم تصریح کرد

  .های اخیر بوده است افزایش قیمت برنج در ماه

 های دولتی برنج را گران کرد زمان توسط سازمان خرید هم* 

: های دولتی برای خرید برنج بود، تصریح کرد ها و ارگان وی با بیان اینکه عامل دوم افزایش قیمت برنج اقدام هم زمان سازمان

های دولتی برای تکمیل ذخیره خود در یک مقطع زمانی اقدام به خرید برنج کردند و همین اتفاق عامل دیگر  ها و ارگان سازمان

  .افزایش قیمت برنج شد

حدود یک ماه پیش وقوع : آقا طاهر عامل سوم افزایش قیمت برنج را وقوع سیل کوچکی در منطقه بابل و بابلسر عنوان کرد و گفت

  .افزایش قیمت برنج شد سیل در این منطقه هم موجب

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در پاسخ به این سؤال که چرا یک کاال مثال نخود یا لوبیا با چند قیمت متفاوت در بازار عرضه 

کاال شود که این موضوع خود اولین دلیل عرضه یک  در بازار عرضه می( ایرانی و خارجی)به هرحال دو نوع حبوبات : شود، گفت می

  .های متفاوت در بازار است با قیمت

های متفاوت در بازار عرضه  عالوه بر مورد فوق، حبوبات ایرانی اقالم متفاوتی دارد که براساس کیفیت با قیمت: وی بیان داشت

ادی و یا پذیر و توسط افراد ع تشخیص کیفیت یک محصول هم توسط فرد خبره یا کارشناس امکان: آقا طاهر تصریح کرد .شود می

  . خریدار قابل تشخیص نیست

 اخذ مجوز برای کم فروشی* 

ها  در ظرف... رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در پاسخ به این سؤال که چرا حجم و محتوای کاالهایی مثل نوشابه، دوغ، پفک و 

توای ظرف کم شود، بلکه ظرف هم این گونه نیست که فقط مح: یابد، گفت شود، اما قیمت آن کاهش نمی روز به روز کم می
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به این اقدام کم فروشی قانونی گفته : گیرند، گفت کنندگان برای این کار مجوز می وی با بیان اینکه تولید .شود تر می کوچک

کاالی کنندگان برای جلوگیری از افزایش قیمت نه تنها وزن  شیوه کار هم به این گونه است که تولید: آقا طاهر بیان داشت .شود می

 .کنند تر می دهند، بلکه ظرف آن را هم کوچک عرضه شده را نسبت به گذشته کاهش می

به عنوان مثال عرضه رب یک کیلویی و روغن جامد یک کیلویی از گذشته وجود : رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تصریح کرد

کنند، رب یا روغن یک کیلویی  این کاالها مراجعه می داشته است و خریدار هم طبق عادت همیشگی وقتی به فروشنده برای خرید

گرمی و به جای رب یک  2٠1اما در حال حاضر به جای عرضه روغن جامد یک کیلویی روغن جامد : وی افزود.کند مطالبه می

 .کنند شود که مردم این کاالها را به عنوان روغن یا رب یک کیلویی خریداری می گرمی عرضه می 811کیلویی رب 

ها تغییر نکرده و با همان قیمت یک کیلویی سابق  شود، اما قیمت البته وزن کاال بر روی قوطی آن ذکر می: قا طاهر تأکید کردآ

هاست و برای  این اقدام در راستای جلوگیری از باال بردن قیمت: رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی بیان داشت .شود عرضه می

  .یابد کاال کاهش میممانعت از افزایش قیمت وزن 

بله، به هرحال این اقدام کم فروشی و فریب مشتری است، اما : وی در پاسخ به این سؤال که آیا این کار فریب مشتری است، گفت

 .کنند، برای این اقدام مجوز قانونی دارند کنندگان ادعا می تولید

شود  اتژیک است و بخش عمده آن از طریق واردات تأمین میروغن یک کاالی استر: آقا طاهر در مورد گران شدن روغن تصریح کرد

 .و افزایش قیمت آن هم بستگی به قیمت دالر و سایر مسائل دارد

این کاال هم جزء : تومان است، گفت 6561رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با بیان اینکه قیمت هر کیلو شکر درب کارخانه 

شود و مانند  گیری دولت و وزارت جهاد کشاورزی انجام می واردات آن بر اساس تصمیمشود و  کاالهای استراتژیک محسوب می

  . توانم در مورد آن اظهارنظری داشته باشم روغن با توجه به اینکه در حیطه کاری من نیست، بنابراین نمی

  .اکنون کاهش یافته است مت شکر همالبته بعد از چند ماه گرانی با توجه به فصل تولید داخل و همچنین واردات، قی: وی افزود

هزار تومان  6ها حدود  فروشی قیمت هر کیلو شکر در خرده: ها بیان داشت فروشی آقا طاهر در مورد قیمت عرضه این کاال در خرده

 01های  قیمت هر کیلو شکر در کیسه: رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در مورد قیمت شکر در عمده فروشی گفت .است

  .تومان است 6811یلویی هم حدود ک
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 برنج
 آیانا - 1۹۳۱آبان  12: تاریخ

  برنج تایلندی به ارقام ایرانی نمی رسدبرنج تایلندی به ارقام ایرانی نمی رسدزور زور / / درآمددرآمد  ورود برنج تایلندی، بهترین گزینه برای اقشار کمورود برنج تایلندی، بهترین گزینه برای اقشار کم

 .کند با توجه به آنکه قیمت و کیفیت برنج تایلندی کمتر از انواع ایرانی است، ورود آن اخاللی به بازار برنج داخلی وارد نمی

های  از گذشته: ر گفتوگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خب استاد دانشگاه جامع علمی و کاربردی وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفت

 .دور ورود برنج تایلندی درجه دو به کشور مرسوم بوده و در حال حاضر نیز دوباره از سر گرفته شده است

 .هرچقدر کیفیت برنج وارداتی از برنج ایرانی دورتر باشد، اخالل کمتری متوجه بازار داخلی خواهد شد: پور افزود غالمرضا خانکشی

ر قطع در جامعه ایرانی افرادی هستند که حتی بضاعت خرید برنج هندی و پاکستانی را نیز ندارند و برنج طو به: وی خاطرنشان کرد

 .هزار تومان برای هر کیلوگرم خواهد داشت تواند برای آنها بهترین گزینه باشد، چون قیمتی کمتر از سه تایلندی می

های پاکستانی نیز انواع مختلف داشته  کند و برنج محصول ایرانی رقابت میهای وارداتی هندی با ارقام پر برنج: پور ادامه داد خانکشی

 .زند ای به تولید داخل نمی و لطمه

تواند مشکلی برای بازار  پخت ایرانی نیست، نمی واردات برنج تایلندی با توجه به آن که رقیب ارقام بومی خوش: وی تصریح کرد

 .داخلی ایجاد کند

 ج ثابت ماندکاهش پنج درصدی قیمت برن

ای افزایش قیمت برنج را طی چند  های غیرحرفه واسطه: استاد دانشگاه جامع علمی و کاربردی وزارت جهاد کشاورزی یادآور شد

 .ها نسبت به دو هفته پیش تغییر خاصی نداشته است ماهه گذشته دامن زدند، اما در حال حاضر قیمت

شرکت بازرگانی دولتی ایران به بازار در ایام محرم باعث شد که نیاز مصرفی جامعه  ورود برنج از انبارهای: پور تأکید کرد خانکشی

 .پاسخ داده شود که این امر باعث کاهش تقاضای برنج ایرانی شد

 .ها ثابت ماند موقع، قیمت برنج در شهرهای بزرگ را پنج درصد کاهش داد و از آن به بعد قیمت این توزیع به: وی اظهار داشت

هزار و  ٠های شمالی  قیمت معقول برنج در استان: انشگاه جامع علمی و کاربردی وزارت جهاد کشاورزی همچنین گفتاستاد د

 .هزار تومانی برنج در فصل حاضر معقول باشد 05رسد که قیمت  نظر نمی هزار تومان در نوسان است، اما به 00تا  511

های خارجی  به جان چای ایرانی افتاد، برای برنج تکرار شود؛ زیرا مصرف چایاجازه ندهیم بالیی که : پور در ادامه افزود خانکشی

 .ها را تغییر داده و باعث شد که به بازار چای داخلی لطمه وارد شود توسط مردم، سلیقه

 ./های خارجی درجه یک به کشور، عاقبت چای را تکرار نکند امیدواریم ورود برنج: وی در پایان خاطرنشان کرد
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 پنبه

 آیانا - 1۹۳۱آبان  ۱8: تاریخ

  نشست ساالنه کمیته بین المللی پنبه با حضور ایران در پاکستان برگزار می شودنشست ساالنه کمیته بین المللی پنبه با حضور ایران در پاکستان برگزار می شود

کمیته بین المللی پنبه با حضور ایران از فردا یکشنبه در اسالم آباد پاکستان به مدت شش روز آغاز هفتاد و پنجمین نشست ساالنه 

 .به کار می کند

به گزارش ایانا از وزارت جهاد کشاورزی، ابراهیم هزار جریبی مجری طرح پنبه معاونت امور زراعت در گفت و گو با خبرنگار ما 

 .بین المللی پنبه، ارزش زنجیره تولید پنبه از مزرعه تا مرحله نساجی و پوشاک استشعار اصلی نشست امسال کمیته : افزود

وی وضعیت بازار جهانی پنبه از تولید تا تجارت، زنجیره تولید این محصول، کاهش آلودگی های برداشت، استاندارد سازی دستگاه 

رل آن و شیوه های جدید در حوزه کارخانجات پنبه پاک های آزمایش پنبه در کشورهایی مانند ایران، آفات جدید و راه های کنت

 .کنی را از محورهای مورد بحث و بررسی در این کمیته عنوان کرد

 .تشکیل شده و مقر آن در واشنگتن آمریکا است 0٠6٠هزار جریبی خاطر نشان کرد که کمیته بین المللی پنبه از سال 

میالدی به عضویت  21ایران از دهه : کمیته بین المللی پنبه هستند، اظهار داشتکشور پنبه خیز دنیا عضو  41وی با بیان این که 

هند با : میلیون تن عنوان و تصریح کرد 66مجری طرح پبنه، تولید جهانی الیاف پنبه را ساالنه نزدیک به .این کمیته در آمده است

 .پنبه در جهان هستند میلیون تن بزرگترین تولید کنندگان الیاف 4.8میلیون تن و چین با  5.8
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 تامین منابع مالی

 فارس - ۳۱/۱8/۱۳:  تاریخ

  وزارت جهاد کشاورزی مطالبات گندمکاران کامل واریز شدوزارت جهاد کشاورزی مطالبات گندمکاران کامل واریز شد
 . تمام مطالبات گندمکارانی که براساس قانون خرید تضمینی گندم خود را به دولت تحویل داده اند،به حسابشان واریز شده است 

هزارتن گندم  511میلیون و  00، امسال بیش از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزیبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

میلیارد تومان از سوی دولت خریداری و بهای آن به طور کامل به حساب  511هزار و  04مازاد بر نیاز کشاورزان به ارزش بیش از 

 46امسال گندم خریداری شده از کشاورزان در مقایسه با سال قبل بیش از : این گزارش می افزاید.گندمکاران واریز شده است

صادرات گندم مازاد بر نیاز داخلی در دستور کار وزارت درصد رشد داشته است و عالوه بر خودکفایی ایران در تولید گندم، برنامه 

در ادامه این گزارش با تقدیر از همه دستگاه های اقتصادی ذی ربط دولت که نسبت به تامین و تجهیز .جهاد کشاورزی قرار دارد

 .منابع مالی اقدام کرده اند،از صبوری کشاورزان بابت دیرکرد پرداخت مطالباتشان تشکر شده است

هزارتن انواع بذر گندم،کود و سایر نهاده های تولید، در  461ساس این گزارش، از آغاز فصل زراعی جدید با توزیع بیش از برا

 .شود هزارهکتار از اراضی کشور گندم به صورت دیم و آبی کشت می ٠11سطحی حدود پنج میلیون و 
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 تامین منابع مالی
 فارس - ۳۱/۱8/1۱:  تاریخ

  لبنیات افزایش قیمت ندارد لبنیات افزایش قیمت ندارد / / دولت طلب پارسال کارخانجات لبنی بابت شیر مدارس را نداده استدولت طلب پارسال کارخانجات لبنی بابت شیر مدارس را نداده است

معوقات کارخانجات لبنی بابت شیر مدارس را از سال گذشته نپرداخته و در صورت عقد  دولت هنوز: دبیر انجمن صنایع لبنی گفت

 . کنیم قرارداد با ما در عرض یک روز شیر را در تمام مدارس توزیع می

برخی محصوالت لبنی در بازار با رد این  در مورد افزایش قیمت  ،خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی  مهدی باکری در گفت

ایم، هیچ یک افزایش قیمت را تأیید نکردند و  های مختلف صنایع لبنی داشته هایی که از کارخانه طی بررسی: موضوع اظهار داشت

 .اند درصد بازار را در اختیار دارند، تغییر قیمت نداشته 71واحدهای بزرگ لبنی که 

کند که  های بانک مرکزی تأیید می گزارش: مرکزی در مورد تغییر قیمت محصوالت لبنی نیز گفت وی با اشاره به گزارش بانک

روز از آغاز مدارس همچنان  41انجمن صنایع لبنی در پاسخ به اینکه با گذشت   دبیر.افزایش قیمت سبد لبنیات صفر بوده است

های لبنی بابت توزیع شیر مدارس از سال  به کارخانهدولت همچنان بدهی خود : خبری از توزیع شیر در مدارس نیست، گفت

 .نیست  ای برای توزیع شیر در دولت بوده، اما همچنان در اجرا خبری گذشته را نپرداخته است و امسال هم مصوبه

طور که در همان : باکری از اظهار تمایل این انجمن برای عقد قرارداد با دولت در راستای توزیع شیر بین مدارس خبر داد و گفت

ساعت شیر را در تمام مدارس کشور توزیع کنیم، به  64توانیم ظرف  هزار تن پنیر را تحویل دادیم، می 2سبد کاالیی به سرعت 

 .هایش عمل کند شرط آنکه دولت به وعده

ه ابالغ شد، تا ظرف این مصوبه در تیر ما: وی همچنین از پیگیری مصوبه هیأت وزیران در مورد تشکیل زنجیره شیر خبر داد و گفت

 .ای برای فعاالن زنجیره شیر تشکیل شود ماه سامانه الکترونیکی یکپارچه 2

افزار الکترونیکی آن نیز تهیه شده و اکنون در مرحله آزمون  طرح این موضوع در دست تهیه است، تا حدی که نرم  به گفته باکری،

اند، نیز  صادرات کارخانجاتی که مجوز صادرات لبنیات به روسیه را گرفتهباکری در پاسخ به اینکه آخرین وضعیت .نهایی قرار دارد

ایم در ابعاد تجاری بزرگ وارد بازار روسیه شویم و ارسال محصوالت در حد کامیون و نمونه  هنوز نتوانسته: به کجا رسید، گفت

 .ها تست و آزمون خود را انجام دهند است، تا روس
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 تامین منابع مالی
 آیانا - 1۹۳۱آبان  ۱8: تاریخ

توسعه آبیاری میکرو با هدف کاهش تبخیر توسعه آبیاری میکرو با هدف کاهش تبخیر / / میلیارد تومان بودجه خشکسالیمیلیارد تومان بودجه خشکسالی  01110111رایزنی برای زنده کردن رایزنی برای زنده کردن 

  آب در مزارعآب در مزارع

شده در ماده  بینی هزار میلیارد تومان اعتبار پیش معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی از تالش این معاونت برای زنده کردن یک

 .های نوین آبیاری در کشور خبر داد منظور توسعه روش بودجه خشکسالی سال گذشته، به 06و  01

منظور بهبود راندمان آبیاری در بخش  های آبیاری میکرو در کشور به عه روشوگو با خبرنگار ایانا توس مراد اکبری امروز در گفت علی

، این ٠5بینی شده در بودجه سال  ترین سیاست وزارت جهاد کشاورزی دانست که با استفاده از اعتبارات پیش کشاورزی را مهم

میلیون هکتار آن تحت پوشش  0.5رد که میلیون هکتار اراضی آبی در کشور وجود دا 8.7به گفته وی حدود .شود هدف پیگیری می

پتانسیل اجرای آبیاری تحت فشار در تمام : معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت.های نوین آبیاری قرار گرفته است روش

 های نوین میلیون هکتاری که تحت پوشش روش 0.5در حال حاضر به جز . اراضی آبی کشور به دالیل فنی و مهندسی وجود ندارد

 .های آبیاری وجو دارد آبیاری قرار گرفته، در بیش از چهار میلیون هکتار دیگر از اراضی آبی ایران، امکان اجرای روش

کند؛ همچنین  میلیون دالر از محل صندوق توسعه ملی اعتبار دریافت می 511در سال جاری این وزارتخانه : اکبری خاطرنشان کرد

 .بینی شده است های این وزارتخانه پیش جه عمومی برای فعالیتمیلیارد تومان نیز از محل بود 661

شود تا پایان سال کل اعتبارات  بینی می میلیون دالر از صندوق توسعه ملی دریافت کردیم و پیش 611تاکنون : وی همچنین افزود

 .بینی شده را از این صندوق دریافت کنیم پیش

هزار هکتار از اراضی کشاورزی را تحت پوشش  611کنیم  انجام شده تالش میریزی  بر اساس برنامه: اکبری ادامه بیان کرد

بخشی از اعتبارات دریافت شده از محل صندوق توسعه ملی صرف پرداخت مطالبات : وی ادامه داد.های نوین آبیاری قرار دهیم روش

در حال حاضر با . شود ای پروژه جدید میهای نوین آبیاری خواهد شد و بخش دیگری از آن صرف اجر قبلی پیمانکاران مجری طرح

 66هزار هکتار آبیاری نوین در اراضی کشاورزی را به مرحله اجرا گذاشتیم که  58وجود آنکه ریالی اعتبار دریافت نکرده بودیم، 

 .هزار هکتار آن به پایان رسیده است

 توسعه آبیاری میکرو در اراضی کشاورزی

های مختلف مرتبط با آب بر آن تأکید شده  ای است که بارها از سوی ارگان آب در ایران مسئله وری کنترل تبخیر برای افزایش بهره

های میکرو در کشاورزی با هدف کاهش  معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی نیز با تکیه بر همین رویکرد از توسعه روش. است

 .د کشاورزی یاد کردهای اصلی وزارت جها تبخیر آب در مزارع به عنوان یکی از سیاست

های آبیاری میکروی  شود؛ اگر با استفاده از روش گیرد، صرف تبخیر و تعرق می به گفته اکبری، آبی که در اختیار گیاه قرار می

 .رسد، صرفاً صرف تعرق خواهد شد زیرسطحی، میزان تبخیر را به صفر برسانیم، آبی که به مزرعه می

وری آب دارد؛ این روش در مقایسه با سایر  برد و تأثیر بیشتری روی بهره ی مصرف آب را باال میآبیاری میکرو کارای: وی ادامه داد

 .دهد های نوین آبیاری میزان مصرف آب را کاهش می روش

اکبری با تأکید بر اینکه وزارت جهاد کشاورزی توسعه افقی سطح زیر کشت را از دستور کار خود خارج کرده، توسعه آبیاری میکرو 

گیرد  های اصلی وزارت جهاد کشاورزی معرفی کرد؛ زیرا در این روش آب در پای گیاه و محصول قرار می مزارع را یکی از سیاست در

 .یابد در نتیجه هدر رفت آب کاهش می. رسد و مصرف به حداقل می
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دلیل شوری بیش از حد  ناطق بهبه گفته وی، آبیاری میکرو در بیشتر نقاط کشور قابلیت اجرایی داشته و ممکن است در برخی م

های تدوین شده بر  آب و خاک، امکان اجرای این روش وجود نداشته باشد، اما تأکید وزارت جهاد کشاورزی بر اساس دستورالعمل

 .توسعه آبیاری میکروی سطحی و زیر سطحی در باغات و مزارع سبزی، صیفی و محصوالت دارای کشت ردیفی است

هزار  خاک وزارت جهاد کشاورزی، با اجرای آبیاری میکرو در اراضی زیر کشت ذرت، مصرف آب از هشتبه گفته معاون آب و 

زهرا نیز آبیاری میکروی زیرسطحی اجرا شده و راندمان  در اراضی یونجه بویین. هزار مترمکعب رسیده است مترمکعب به زیر پنج

نیز آبیاری میکروی زیرسحطی اجرا شده و نتایج مطلوبی داشته در این منطقه همچنین برای مزارع گندم . مناسبی داشته است

 .درصد اعالم کرد 75تا  71طور متوسط بین  های آبیاری و کالسیک را به اکبری پتانسیل راندمان آبیاری بارانی شامل ماشین.است

بوده و آبیاری میکروی زیر درصد  ٠5طور متوسط تا  این در حالی است که پتانسیل آبیاری میکروی سطحی به: وی اضافه کرد

های  های آبیاری میکرو در مقایسه با سایر روش اکبری با اشاره به اینکه اجرای روش.درصد دارد 011سطحی راندمانی معادل تقریباً 

رانه های بیشتری دارد؛ از تخصیص پنج میلیون تومان یا هزینه... های کشت و آبیاری بسته به وضعیت زمین، نوع گیاه، فاصله ردیف

 .برای اجرای آبیاری بارانی و هشت میلیون تومان برای آبیاری میکرو به ازای هر هکتار زمین کشاورزی خبر داد

های زراعت، باغبانی و ترویج و آموزش وزارت جهاد کشاورزی  به گفته وی، امسال معاونت آب و خاک دو نشست مشترک با معاونت

 ./های آبیاری مزارع کشور برگزار خواهد شد سجام بیشتر در اصالح روشو همچنین اساتید دانشگاهی برای ایجاد ان

/news/fa/ir.iana.www//:http62646D%/8%B0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/fa/news/36242/%D8%B1%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته دوم آبان 

 

67 
 

 تامین منابع مالی
 آیانا - 1۹۳۱آبان  12: تاریخ

  افتدافتد  تومان مشوق، راه میتومان مشوق، راه می  611611مرغ با مرغ با   کار صنعت تخمکار صنعت تخم/ / خورد خورد   نمینمی  کمک صندوق توسعه ملی به درد صنفکمک صندوق توسعه ملی به درد صنف

 .تواند مشکالت صنعت را حل کند مرغ، از کمک صندوق توسعه ملی خبر داد که نمی نماینده بخش خصوصی تولیدکنندگان تخم

سال جاری مقرر شد که دوهزار میلیارد در : وگو با خبرنگار ایانا، گفت دار ایران، امروز در گفت مرغ شناسنامه دبیر انجمن صنفی تخم

مرغ ارائه شود، اما پرداخت این سود برای  درصد برای کمک به صادرات، به صنعت تخم 00تومان از صندوق توسعه ملی با سود 

 .صادراتی که ضررده باشد، امکان پذیر نیست

کمک مالی استفاده کرده و بدون مشکل مالی اقساط آن رسد، تاجری بتواند از این  فرزاد طالکش با اشاره به اینکه بعید به نظر می

میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی داشت که  5سال گذشته نیز وزارت جهادکشاورزی درخواست کمک : را بپردازد، افزود

 .کنیممتاسفانه بانک، اسناد صنف را به دلیل ضررده بودن، قبول نکرد و بنابراین نتوانستیم از این امتیاز استفاده 

رسد به علت افزایش میانگین قیمتی در بازار داخلی، میزان  البته امسال نوسانات قیمتی کمتر بوده و به نظر می: طالکش عنوان کرد

 .های گذشته باشد مرغ، کمتر از سال ضرر و زیان صنعت تخم

شود،  ای این محصول در عراق تعیین میهایی که بر نرخ: کننده است، اضافه کرد وی با بیان اینکه وضعیت صادرات بسیار نگران

مرغ را کاهش  گردند و همچنین سعی دارند مصرف تخم تر می تر از قیمت داخلی است و آنها همیشه به دنبال اجناس ارزان ارزان

د به گفته طالکش، این در حالی است که تبادالت تجاری میان ترکیه و عراق، با وجود مشکالت سیاسی که بین آنها وجو.دهند

های مشخص دولتی از این صنعت، همیشه پیشتاز صادرات  ها و حمایت دارد، همچنان مانند سابق برقرار بوده و ترکیه با برنامه

های دولتی مشخص نیست و در  ها و طرح های معینی تنظیم شده، اما حمایت متاسفانه اگرچه در ایران، برنامه. شود قلمداد می

 .بینی کرد ستی پیشتوان آینده را به در حقیقت نمی

درصد و  57ماه ابتدای سال جاری در مقایسه با سال گذشته برای عراق،  7صادرات در : این نماینده بخش خصوصی تاکید کرد

 .درصد کاهش داشته است 41برای کل مقصدها 

هزار  661هزار و  6٠ه، مرغ به کشورهای مختلف صادر شد، اما امسال تا آخر مهرما هزار تن تخم ٠5وی معتقد است سال گذشته 

 .تن بود 641هزار و  48ماهه ابتدای سال گذشته  7این در حالی است که این عدد در . تن از این محصول از مرز خارج شده است

هزار  57مرغ از  شود تا پایان سال، حجم صادرات تخم بینی می اگر روال تجارت به همین منوال ادامه یابد، پیش: طالکش بیان کرد

اگر دولت برای هر : میلیارد تومانی برای صادرات، محقق نشده، عنوان کرد 41وی با بیان اینکه هنوز مشوق .یشتر نشودتن ب

به عبارتی صادرات روزانه . شود تومان یارانه بپردازد، تا حدودی مشکل ضرر و زیان تولیدکنندگان حل می 611مرغ،  کیلوگرم تخم

 .لی تاثیری مثبت خواهد داشتتنی از این محصول، بر قیمت داخ 611

رفت، اما امسال با  مرغ باال می هر ساله پس از شروع ماه مهر، مصرف تخم: دار ایران، گفت مرغ شناسنامه دبیر انجمن صنفی تخم

رم تومان در هر کیلوگ 411هزار و  6ها حدود  ایم، هنوز این اتفاق نیفتاده و همچنان قیمت وجود اینکه به نیمه دوم مهر رسیده

 ./رسید هزار تومان می 4در صورتی که باید این مقدار به خاطر افزایش تقاضا به حداقل . است
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 تحقیقات و نوآوری ها

 فارس - ۳۱/۱8/۱۳:  تاریخ

اجرای پروژه شتابگر ملی در قزوین رو به اجرای پروژه شتابگر ملی در قزوین رو به / / تراپی در بوستان والیت تهرانتراپی در بوستان والیت تهران  و کربنو کربن  تراپیتراپی  اجرای پروژه پروتوناجرای پروژه پروتون

  اتمام استاتمام است
با همکاری شهرداری : تراپی در کشور گفت تراپی و کربن مشاور رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با اشاره به اجرای پروژه پروتون 

 . ورو در بوستان والیت عملیاتی شودمیلیون ی 611تهران مقرر شد که این پروژه با ارزش تقریبی 

پروژه شتابگر ملی در زمینی به : وگو با خبرنگار فارس در قزوین اظهار داشت اصغر زارعان در حاشیه سفر به استان قزوین در گفت

 .شود که عملیات ساختمانی آن در حال اتمام است هکتار در استان قزوین اجرا می 2مساحت 

این پروژه یک مرکز پرتودهی است که در : شوند، افزود مند می از مزایای این پروژه به صورت مستقیم بهره استان 4وی با بیان اینکه 

کند و از این نظر  زمینه محصوالت کشاورزی، زمان نگهداری محصوالت مختلف در ابعاد مختلف صنعتی و کشاورزی فعالیت می

 .حائز اهمیت است

دهنده ملی به استان قزوین اقدام شده است که این  نسبت به انتقال شتاب: اضافه کردمشاور رئیس سازمان انرژی اتمی ایران 

 .رود که در کشور ساخته شده است دهنده بومی به شمار می دهنده در حال حاضر در این استان بوده و این نخستین شتاب شتاب

نفر دیگر هم به  611در این مرکز مشغول به کار شده و نفر به صورت مستقیم  51برداری از این پروژه  با بهره: زارعان ادامه داد

های دیگر هم به همین صورت اما در سطح  شوند؛ البته در استان صورت غیرمستقیم در صنایع زیردستی آن مشغول به کار می

 .کند تر ایجاد اشتغال می پایین

میلیارد تومان اعتبار  61در مجموع : ن پروژه عنوان کردبینی شده برای اجرای عملیات عمرانی ای وی با اشاره به میزان اعتبار پیش

 .بینی شده و با در نظر گرفتن آزمایشگاه جدیدی که برای این پروژه در نظر گرفته شده است برای این پروژه پیش

در منطقه پروژه چشمه نور یک تحول اساسی : مشاور رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با اشاره به پروژه چشمه نور تصریح کرد

تواند از امکانات  شود و حتی کشورهای دیگر هم می کند زیرا پایه و اساس اقدامات، پژوهشی می خاورمیانه و کشور ایران ایجاد می

 .مند شود آن بهره

اگر  هایی است که بینی شده و این پروژه جزء معدود پروژه حدود یک هزار میلیارد تومان اعتبار برای آن پیش: زارعان اضافه کرد

تواند بسیاری از مشکالت را در  شوند و می محقق شود، هزاران نفر در داخل کشور در عرصه تولید علم و پژوهش مشغول به کار می

 .عرصه پژوهش مرتفع کند

سی پروژه فرآیندی، اسا 01: ای در نظر گرفته شده است، خاطرنشان کرد هایی که برای روز ملی فناوری هسته وی با اشاره به پروژه

 .ای در نظر گرفته شده که امید است در زمان خود به ملت ایران اعالم شود و مهم برای روز ملی فناوری هسته

تراپی است که با عملیاتی شدن  تراپی و کربن ها، پروژه پروتون یکی از این پروژه: مشاور رئیس سازمان انرژی اتمی ایران مطرح کرد

 .دهد و کشور ایران رخ می آن تحوالت اساسی در منطقه خاورمیانه

: افزود  شود، های سالم استفاده می تراپی برای شناسایی سرطان و جلوگیری از نابودی سلول تراپی و کربن زارعان با بیان اینکه پروتون

 .شود اگر بتوانیم وارد این فرآیند شویم، ششمین کشور جهان هستیم که از این تکنولوژی برخوردار می

با همکاری شهرداری تهران مقرر : تراپی انجام شده است، اضافه کرد تراپی و کربن یابی الزم برای پروژه پروتون ه مکانوی با بیان اینک

 .میلیون یورو در بوستان والیت عملیاتی شود 611شد که این پروژه با ارزش تقریبی 
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 .اینانس و مسائل مالی پروژه هستیماکنون در حال انجام اقدامات ف هم: مشاور رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت

های  به مردم ایران باید این نوید را بدهم که فعالیت: های سازمان انرژی اتمی ایران پس از برجام بیان کرد زارعان با اشاره به فعالیت

این میان هم شور و  تحقیق و پژوهشی سازمان انرژی اتمی ایران پس از برجام نه تنها کُند نشده بلکه توسعه هم یافته است و در

 .ای ایران وجود دارد تا مشکلی از مشکالت کشور حل شود نشاط الزم در صنعت هسته

، صبر و مقاومتی بود که مردم (ع)اطهار این اقدامات نتیجه اعتماد به نفس، تالش و به عبارتی توکل و توسل به ائمه: وی یادآور شد

 .ضعیت در عرصه فنی سازمان انرژی اتمی بهتر از قبل شده استاز خود نشان دادند و با تدبیر رهبری و دولت و
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - 1۹۳۱آبان  1۹: تاریخ

  جدید نشان می دهد پخت غذا در دمای باالجدید نشان می دهد پخت غذا در دمای باالتحقیقات تحقیقات 

تحقیقات جدید نشان می دهد پخت غذا در دمای باال احتمال ابتال به بیماری های قلبی و عروقی را به دلیل افزایش اسیدهای 

ذا به به گزارش ایرنا، مطالعات محققان دانشگاه ادینبورگ نشان می دهد کباب کردن و سرخ کردن غ.چرب ترانس افزایش می دهد

 .جای آب پز کردن یا بخار پز کردن آن، احتمال ابتال به بیماری های قلبی را افزیش می دهد

سرخ کردن، برشته کردن و کباب کردن غذاها مستلزم قرار گرفتن آنان در دمای باالست و این موضوع باعث افزایش اسیدهای 

جنوب آسیا بسیار شایع است؛ ولی این مطالعه نشان می دهد معموال پخت غذا در دمای باال در کشورهای . چرب ترانس می شود

 .نرخ ابتال به بیماری های قلبی در چین بسیار پایین تر است و دلیل آن نیز بخار پز و آب پز کردن غذاهاست

در بخار . شود تولید می NFCs درجه سانتی گراد به باال تغییر کرده و ترکیباتی به نام 051معموال ساختار شیمیایی غذا در دمای 

درجه سانتی گراد است؛ در حالی که در پخت غذا به شیوه آسیای جنوبی،  061تا  011پز و آب پز کردن غذا، حداکثر دما بین 

درجه سانتی گراد نیز می رسد و با افزایش اسیدهای چرب ترانس، نرخ ابتال به بیماری های قلبی را  511گاهی دمای پخت به 

 .این مطالعه در کاهش ابتال به بیماری های قلبی بسیار حائز اهمیت است نتیجه. افزایش می دهد

، بیماری های قلبی عروقی مهمترین عامل مرگ و میر در سراسر جهان محسوب می (WHO) به گزارش سازمان جهانی بهداشت

یجات، از مهمترین عوامل خطر فشار خون، قند خون و کلسترول باال، استعمال دخانیات، چاقی و مصرف ناکافی میوه و سبز.شوند

درصد مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبی با اتخاذ شیوه سالم زندگی و  81، حدود WHO بر اساس گزارش. این عارضه هستند

 .فعالیت بدنی قابل اجتنابند

 .منتشر شده است Nutrition نتایج این مطالعه در نشریه
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - 1۹۳۱آبان  ۱۳: تاریخ

ورود ورود / / پزشکیپزشکی  های گیاههای گیاه  میلیون تنی محصوالت کشاورزی توسط کلینیکمیلیون تنی محصوالت کشاورزی توسط کلینیک  6565تحت پوشش قرار دادن تولید تحت پوشش قرار دادن تولید 

  تهدیدکننده خودکفایی محصوالت کشاورزیتهدیدکننده خودکفایی محصوالت کشاورزیمحصوالت تراریخته عامل محصوالت تراریخته عامل 

توانند تمامی عوامل مورد تهدید برای محصوالت کشاورزی را کنترل کنند، اما نبود  پزشکی می های گیاه با وجود اینکه کلینیک

درباره نقش وگو با خبرنگار ایانا  مشاور رئیس سازمان حفظ نباتات کشور امروز در گفت.بودجه مناسب مانع از این اقدام شده است

 65های موجود در کشور تولید  در حال حاضر کلینیک: پزشکی برای مقابله با تهدیدات زیستی در کشور گفت های گیاه کلینیک

های بازرسی احتمال  های قرنطینه و پست با ایجاد پست: محسن عصار افزود.میلیون تنی محصوالت کشاورزی را تحت پوشش دارند

جایی محصوالت کشاورزی نیز باید با کنترل  ای که حتی جابه گونه زا را کاهش دادیم؛ به ایر عوامل خسارتها و س ورود آفات، بیماری

زا همچون زنگ زرد  در راستای حفظ امنیت غذایی و جلوگیری از ورود عوامل خسارت: وی خاطرنشان کرد.محسوس انجام شود

 .خوبی ایفا کنند توانند نقش پدافند بدون عامل را به های می کلینیک کند، گندم و سایر عواملی که محصوالت کشاورزی را تهدید می

محصوالت زا و حتی با تولیدبیشتر ل خسارتخودکفایی محصوالت کشاورزی در گرو آلودگی کمتر محصوالت به عوام: عصار ادامه داد

: وی تصریح کرد.اشند، جلوگیری کنیمتواند عاملی نادرست برای بخش کشاورزی ب توانیم از ورود محصوالت تراریخته که می می

کند؛ بنابراین تالش  ضریب خوداتکایی محصوالت کشاورزی با ورود کمتر محصوالت آالینده و حتی تراریخته افزایش پیدا می

هزار  211پزشکی ساالنه سه میلیون و  های گیاه کلینیک.ها بتوانیم این موضوع را عملیاتی کنیم کنیم با تجهیز کلینیک می

های مراقبت تحت پوشش سازمان حفظ  شبکه: پزشکی سازمان حفظ نباتات کشور یادآور شد مسئول گیاهان اعتبار دارندتوم

هزار  411ای که در حال حاضر ساالنه سه میلیون و  گونه های دولتی هستند؛ به نباتات کشور برای اثربخشی بیشتر نیازمند حمایت

نفر نیروی متخصص مشغول به کار در این  511کند که با احتساب چهارهزار و  پیدا می ها تخصیص تومان اعتبار برای کلیه کلینیک

برای اجرای طرح ارتقاء سالمت محصوالت : عصار تأکید کرد.هزار تومان در ماه عاید این نیروها خواهد شد 611ها، تنها  کلینیک

وی اظهار .تر اعتبار برای این بخش هزینه شود یعهای مراقبت تقویت شده و هرچه سر کشاورزی، نیازمند آن هستیم که شبکه

ویژه تعیین  با دست خالی و بدون اعتبار مناسب راه به جایی نخواهیم برد و طرح تعیین حد مجاز محصوالت کشاورزی به: داشت

پزشکی در کنار  ههای گیا کلینیک: مشاور رئیس سازمان حفظ نباتات کشور گفت.نتیجه خواهد ماند استانداردهای الزم برای آن بی

طرح ارتقاء سالمت محصوالت : عصار در ادامه افزود.اگر امکانات الزم در اختیار آنها قرار گیرد. توانند انجام وظیفه کنند دولت می

برابر حد  های مرجع و سموم است، نیازمند سه رقمی به محصوالت و استفاده از آزمایشگاه 02کشاورزی که شامل اختصاص کد 

بینی شده است که  در مجموع برای چهار سال پیش: وی در پایان خاطرنشان کرد.اعتبار است تا بتواند عملیاتی شود فعلی پول و

ای، تأمین سالمت و استفاده از عوامل بیولوژیک و غیرشیمیایی برای چهار سال  های قرنطینه میلیارد تومان اعتبار برای پروژه 011

ها در تمامی  کنند حد مجاز آالینده ها تعهد می ریال اختصاص یابد، کلینیک 01صول نیاز داشته باشیم که اگر برای هر مح

گفتنی است، در حال حاضر .ها را به کمترین میزان خود برسانند محصوالت را تعیین کرده و بتوانند با راهکارهایی تمامی آالینده

دیدات زیستی در بخش کشاورزی اختصاص نیافته است، اما منظور مقابله با ته ای برای اقدامات پدافند غیرعامل به بودجه ویژه

های ردیابی، رصد، تشخیص در حوزه دام و نباتات، افزایش ذخایر  سازمان حفظ نباتات کشور در شهریورماه امسال اجرای پروژه

ر و مبارزه گسترده با میلیارد دال 4.6استراتژیک محصوالت باغی، کاهش تراز منفی تجارت مواد غذایی از هشت میلیارد دالر به 

 ./های گیاهی را در این زمینه با اعتبارات خود انجام داده است آفات و بیماری
/news/fa/ir.iana.www//:http62611D%/8%AA 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - 1۹۳۱آبان  ۱۳: تاریخ

  های آبی با پوست انارهای آبی با پوست انار  محیطمحیطحذف فلزات سنگین از حذف فلزات سنگین از 

محققان سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران موفق به تولید یک نانوجاذب از پوست انار برای حذف فلزات سنگین از 

های علمی و صنعتی ایران، محمدحسین سلمانی، دانشجوی  به گزارش ایانا از روابط عمومی سازمان پژوهش.های آبی شدند محیط

تهیه »محور رشته شیمی تجزیه سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران در رساله دکتری خود با عنوان  پژوهشدوره دکتری 

با راهنمایی محمد « های آرسنیک، سرب و کادمیم از محلول های آبی نانوجاذب از پوست انار و بررسی کارایی آن برای حذف یون

های شیمیایی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران  شکده فناوریسید احمد مظفری از اعضای هیات علمی پژوه  عابدی و

های فلزات سنگین و بازیابی و استفاده مجدد از آب از  های آلوده به یون موفق به این مهم شده است،با توجه به اینکه تصفیه آب

ا مساحت سطح باال، تخلخل زیاد و دارای قیمت و مؤثر ب های ارزان های زیادی برای تهیه جاذب اهمیت زیادی برخوردار است، تالش

 .های عاملی روی سطح از پسماندها و ضایعات کشاورزی صورت گرفته است گروه

دهد و در  درصد وزن انار را پوست آن تشکیل می 41تا  61که ایران نخستین تولیدکننده میوه انار در جهان است و حدود  از آنجا 

شود، در این رساله هدف، یافتن کاربرد برای این پسماند با تهیه  نده و از آن استفاده نمیصورت یک پسماند باقی ما حال حاضر به

 .های آبی بوده است یک نانوجاذب از آن برای حذف فلزات سنگین از محیط

یابی و  برای این منظور با بهینه کردن شرایط، یک نوع کربن فعال اصالح شده با نانوذرات اکسید آهن تهیه شد و پس از مشخصه

های آرسنیت و  های فلزات سنگین و خطرناک سرب و کادمیم و آنیون تعیین خصوصیات ساختاری، از آن برای جذب کاتیون

 .آرسنات پس از بهینه کردن پارامترهای موثر بر فرآیند جذب استفاده و سینتیک و ترمودینامیک فرآیند جذب مطالعه شد

 .منتشر شده است و یا در حال انتشار است ISC و ISI قاله در مجالت معتبرنتایج حاصل از این رساله در قالب چند م 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - 1۹۳۱آبان  ۱۳: تاریخ

های جدید در جهان برای پیشگیری از های جدید در جهان برای پیشگیری از   معرفی تکنیکمعرفی تکنیک/ / اجرایی نشداجرایی نشد  طور کاملطور کامل  های زنده بههای زنده به  طرح کالن بادشکنطرح کالن بادشکن

  های بادیهای بادی  فرسایشفرسایش

های  ها و مراتع کشور از اجرایی نشدن کامل طرح کالن بادشکن رئیس بخش تحقیقات تحقیقات بیابان مؤسسه تحقیقات جنگل

 .ها خبر داد زنده توسط سازمان جنگل

اقدام به ایجاد   در حال حاضر زارعان بر اساس تجربه: ایانا با اعالم این خبر گفت وگو با خبرنگار محمد خسروشاهی امروز در گفت

طور کامل در  ها قصد داشت در این باره اجرایی کند، به کنند و طرح کالنی که سازمان جنگل بادشکن زنده در حاشیه مزارع می

خیز با مشارکت مردم برای حفظ شرایط تولید در اطراف در بسیاری از کشورها در مناطق باد: وی خاطرنشان کرد.ایران پیاده نشد

 .ایم شود اما در ایران به این سمت نرفته مزارع بادشکن زنده ایجاد می

ها و مراتع کشور، تعیین ارتفاع بادشکن و فاصله آنها از  به گفته رئیس بخش تحقیقات تحقیقات بیابان مؤسسه تحقیقات جنگل

مورد  51گیرد؛ این مسئله از دهه  مراکز تحقیقاتی محاسبه و در اختیار کشاورزان قرار می یکدیگر بر اساس اصول علمی توسط

 .توجه بخش تحقیقات منابع طبیعی کشور قرار داشته است

داند،  های کشاورزی را عاملی برای افت تولید محصول می بر خالف تصور عمومی که ایجاد سایه در زمین: خسروشاهی ادامه داد

شوند یک تا  دهد در مناطق بیابانی، محصول در زیر سایه درختانی که برای بادشکن در حاشیه مزارع مستقر می ن میتحقیقات نشا

ها  بادشکن. یابد در مناطق بیابانی شدت باد زیاد بوده؛ بنابراین قدرت تبخیر افزایش می: وی اضافه کرد.یابد دو برابر افزایش می

 .شود یابد و تولید محصول بیشتر می بیاری کاهش می دهند، به همین دلیل نیاز به آ می سرعت باد را شکسته و تبخیر را کاهش

 ارائه راهکارهای متفاوت روز برای حل مشکل ریزگرد

این رخداد بر کیفیت . اند ریزگردها که از تبعات پدیده تغییر اقلیم هستند، به معضلی فراگیر برای مناطق خشک جهان تبدیل شده

تواند برای ایران مفید  تأثیرگذار هستند؛ بنابراین استفاده از تجربیات سایر کشورهای جهان در مقابله با این پدیده میزندگی انسان 

ها و مراتع کشور، در سایر نقاط جهان، بسته به اینکه منشاء و  به گفته رئیس بخش تحقیقات بیابان مؤسسه تحقیقات جنگل. باشد

 .های متفاوتی برای حل این مشکل تعریف شده استمبداء ریزگردها چه باشد، راهکار

اگر منشاء ریزگرد بستر یک تاالب خشک باشد، با تأمین آب برای آن تاالب، مشکل ساکنان منطقه حل : خسروشاهی بیان کرد

توان به  میهای روان انجام شده که  شود، اما در کشوری نظیر چین کارهای زیادی برای مقابله با فرسایش بادی و حرکت ماسه می

 .های خورشیدی در مناطق بیابانی اشاره کرد استقرار پنل

های  ای شده، اما در دنیا از یکسری تکنیک پاشی توجه ویژه دلیل فراوانی نفت همواره به مالچ اگرچه در کشور ما به: وی یادآور شد

 .شود های مردمی برای مقابله با ریزگردها استفاده می جدید و گسترش مشارکت

ها در دنیا کاهش  دلیل مشکالت ناشی از سدسازی و تبعات آن به روی رودخانه اصوال تولید برق از آب به: وشاهی تأکید کردخسر

 .کنند نیازهای انرژی خود را از طریق انرژی پاک باد و خورشید تأمین کنند یافته و کشورها تالش می

شد  های غیرزنده در حاشیه مزارع احداث می های خشک درختان بادشکن به گفته وی، در ایران سالیان سال با استفاده از سرشاخه

شود تا  های غیرزنده استفاده می های جدید نظیر استفاده از ژئوگریدها برای ایجاد بادشکن در حالی که امروزه در جهان از تکنیک

 .نیازی هم به قطع سرشاخه درختان نباشد
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های چین و  این تکنیک در بیابان: ها و مراتع کشور اظهار داشت قیقات جنگلرئیس بخش تحقیقات تحقیقات بیابان مؤسسه تح

 .داکوتای آمریکا استفاده شده است

 .های روان معرفی کرد های غیرزنده را عامل موثری در جلوگیری از حرکت ماسه خسروشاهی بادشکن

وان که ناشی از سرعت باالی باد است، امکان های ر حرکت شن. در مناطق بیابانی سرعت باد بسیار زیاد است: وی عنوان کرد

هایی خاص قبل از اینکه  های غیرزنده در محل به همین دلیل بادشکن. برد های جوان در مناطق بیابانی را از بین می استقرار نهال

 .های جوان فرصت استقرار در محیط فراهم شود شوند تا برای نهال سرعت باد به آستانه تخریب برسد، نصب می

ها مستقر شدند، کاربری خود را از  های غیرزنده ایجادشده در محیط بعد از پنج سال که نهال عموما بادشکن: خسروشاهی افزود

ای با هدف تولید بیشتر در واحد سطح و کاهش نیاز آبی را یکی از راهکارها در  وی در پایان توسعه کشت گلخانه.دهند دست می

 ./ی اعالم کردزای جهان برای مقابله با بیابان

/news/fa/ir.iana.www//:http626٠1D%/8% 
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 تخم مرغ

 آیانا - 1۹۳۱آبان  12: تاریخ

  افتدافتد  تومان مشوق، راه میتومان مشوق، راه می  611611مرغ با مرغ با   کار صنعت تخمکار صنعت تخم/ / خورد خورد   کمک صندوق توسعه ملی به درد صنف نمیکمک صندوق توسعه ملی به درد صنف نمی

 .تواند مشکالت صنعت را حل کند مرغ، از کمک صندوق توسعه ملی خبر داد که نمی بخش خصوصی تولیدکنندگان تخمنماینده 

در سال جاری مقرر شد که دوهزار میلیارد : وگو با خبرنگار ایانا، گفت دار ایران، امروز در گفت مرغ شناسنامه دبیر انجمن صنفی تخم

مرغ ارائه شود، اما پرداخت این سود برای  درصد برای کمک به صادرات، به صنعت تخم 00تومان از صندوق توسعه ملی با سود 

 .صادراتی که ضررده باشد، امکان پذیر نیست

رسد، تاجری بتواند از این کمک مالی استفاده کرده و بدون مشکل مالی اقساط آن  فرزاد طالکش با اشاره به اینکه بعید به نظر می

میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی داشت که  5گذشته نیز وزارت جهادکشاورزی درخواست کمک  سال: را بپردازد، افزود

 .متاسفانه بانک، اسناد صنف را به دلیل ضررده بودن، قبول نکرد و بنابراین نتوانستیم از این امتیاز استفاده کنیم

رسد به علت افزایش میانگین قیمتی در بازار داخلی، میزان  البته امسال نوسانات قیمتی کمتر بوده و به نظر می: طالکش عنوان کرد

 .های گذشته باشد مرغ، کمتر از سال ضرر و زیان صنعت تخم

شود،  هایی که برای این محصول در عراق تعیین می نرخ: کننده است، اضافه کرد وی با بیان اینکه وضعیت صادرات بسیار نگران

مرغ را کاهش  گردند و همچنین سعی دارند مصرف تخم تر می میشه به دنبال اجناس ارزانتر از قیمت داخلی است و آنها ه ارزان

به گفته طالکش، این در حالی است که تبادالت تجاری میان ترکیه و عراق، با وجود مشکالت سیاسی که بین آنها وجود .دهند

مشخص دولتی از این صنعت، همیشه پیشتاز صادرات  های ها و حمایت دارد، همچنان مانند سابق برقرار بوده و ترکیه با برنامه

های دولتی مشخص نیست و در  ها و طرح های معینی تنظیم شده، اما حمایت متاسفانه اگرچه در ایران، برنامه. شود قلمداد می

 .بینی کرد توان آینده را به درستی پیش حقیقت نمی

درصد و  57دای سال جاری در مقایسه با سال گذشته برای عراق، ماه ابت 7صادرات در : این نماینده بخش خصوصی تاکید کرد

 .درصد کاهش داشته است 41برای کل مقصدها 

هزار  661هزار و  6٠مرغ به کشورهای مختلف صادر شد، اما امسال تا آخر مهرماه،  هزار تن تخم ٠5وی معتقد است سال گذشته 

 .تن بود 641هزار و  48ماهه ابتدای سال گذشته  7است که این عدد در  این در حالی. تن از این محصول از مرز خارج شده است

هزار  57مرغ از  شود تا پایان سال، حجم صادرات تخم بینی می اگر روال تجارت به همین منوال ادامه یابد، پیش: طالکش بیان کرد

اگر دولت برای هر : قق نشده، عنوان کردمیلیارد تومانی برای صادرات، مح 41وی با بیان اینکه هنوز مشوق .تن بیشتر نشود

به عبارتی صادرات روزانه . شود تومان یارانه بپردازد، تا حدودی مشکل ضرر و زیان تولیدکنندگان حل می 611مرغ،  کیلوگرم تخم

 .تنی از این محصول، بر قیمت داخلی تاثیری مثبت خواهد داشت 611

رفت، اما امسال با  مرغ باال می هر ساله پس از شروع ماه مهر، مصرف تخم: گفت دار ایران، مرغ شناسنامه دبیر انجمن صنفی تخم

تومان در هر کیلوگرم  411هزار و  6ها حدود  ایم، هنوز این اتفاق نیفتاده و همچنان قیمت وجود اینکه به نیمه دوم مهر رسیده

 ./رسید ر تومان میهزا 4در صورتی که باید این مقدار به خاطر افزایش تقاضا به حداقل . است

/news/fa/ir.iana.www//:http62465A%DA%/٠% 
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 تخم مرغ
 خبرنگاران جوان - 1۹۳۱آبان  1۹: تاریخ

  تحول دوباره صادرات با خرید تضمینی تخم مرغتحول دوباره صادرات با خرید تضمینی تخم مرغ

ایجاد پایانه صادراتی و خرید تضمینی تخم مرغ منجر به افزایش : گفتمدیر عامل اتحادیه سراسری تولیدکنندگان مرغ تخم گذار 

رضا ترکاشوند مدیر عامل اتحادیه سراسری تولیدکنندگان مرغ تخم گذار در گفتگو با .دو برابری صادرات به بازارهای هدف شد

در : ، در خصوص خرید تضمینی تخم مرغ اظهار داشتاقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروه  صنعت، تجارت و کشاورزیخبرنگار 

 6یک هفته اخیر اتحادیه مرکزی مرغداران میهن در راستای حمایت از تولیدکنندگان اقدام به خریداری تخم مرغ با قیمت پایه 

 .بندی آن با هدف صادرات به کشورهای هدف کرده استتومان و بسته  511هزار و 

اتحادیه، اولویت این خرید را بر مبنای حمایت از تولید داخل، افزایش صادرات به عراق و افغانستان و همچنین تنظیم : وی ادامه داد

پایانه صادراتی و خرید تضمینی ایجاد : مدیر عامل اتحادیه سراسری تولیدکنندگان مرغ تخم گذار گفت.بازار داخل بنا نهاده است

 .تخم مرغ منجر به افزایش دو برابری میزان صادرات به بازارهای هدف شد

وضعیت صادرات تخم مرغ به دنبال : ترکاشوند با بیان اینکه خرید تخم مرغ براساس استانداردهای صادراتی انجام می شود، افزود

 .ه که انتظار می رود این اقدام گامی موثر در جهت توسعه صادرات باشدافزایش تقاضا نسبت به هفته های گذشته بهبود یافت

هزار تن تخم مرغ به عراق و افغانستان صادر شده که  61از ابتدای سال جاری : وی در خصوص وضعیت صادرات تخم مرغ بیان کرد

تن افزایش یافته  611تن به  051از این روند در دو هفته اخیر به سبب افزایش تقاضا و خرید تضمینی به طور متوسط روزانه 

 .است

/news/fa/ir.yjc.www//:http5868016D%/8%%AA 
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 (سایر )تولیدات باغی 

 فارس - ۳۱/۱8/12:  تاریخ

  شود جشنواره انارشود جشنواره انار  انار در کشور تولید میانار در کشور تولید میساالنه یک میلیون تن ساالنه یک میلیون تن / / آغاز به کار جشنواره انار در مصالی تهرانآغاز به کار جشنواره انار در مصالی تهران
هایی همچون فارس، مرکزی و  های انار استان از امروز در جنوب مصالی تهران آغاز به کار کرد که در این جشنواره انار و فرآورده 

جشنواره انار میوه قرآنی صبح امروز در جنوب مصالی امام ، خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی . شود یزد عرضه می

شب آماده فروش انواع انار ایرانی و محصوالت  ٠صبح تا  00آبان از  07خمینی تهران آغاز به کار کرد، این جشنواره از امروز تا 

های مرکزی، قم، یزد و فارس در  استاننکته جالب توجه این جشنواره این است که باغداران نمونه انار از  .شده از انار است فرآوری

  .کنند این جشنواره شرکت کرده و محصوالت خود را بدون واسطه و با پایین قیمت به مشتریان عرضه می

استان کشور  60به گزارش خبرنگار فارس، ایران رتبه نخست تولید انار در دنیا را دارد و به دلیل شرایط اقلیمی، این نوع میوه در 

  .شود نوع آن در شهرستان ساوه استان مرکزی کشت می 511رقم انار در کشور به ثبت رسیده که  741. دشو کشت می

انار در بسیاری از : بهمن امیری الریجانی مدیرکل ترویج مرکز تحقیقات وزارت جهاد کشاورزی در مورد وضعیت انار در کشور گفت

شود، اما متأسفانه آفت کرم گلوگاه امسال خسارات زیادی  و آفتی کشت میای، بدون هیچ مشکل  ها با رعایت نکات قرنطینه استان

  .های استان یزد وارد کرده است به انارستان

وی با اشاره به اینکه کشاورزان برای انتخاب نهال استاندارد، کود مناسب و سالمت مزرعه از ابتدا دقت کنند، تا با چنین مشکالتی 

شود و عملکرد تولید  هزار هکتار سطح زیر کشت این میوه تولید می 28االن یک میلیون تن انار در س: مواجه نشوند، خاطرنشان کرد

  .تن است 04آن در هر هکتار 

هزار تن مقام اول تولید انار در کشور را دارد و پس از آن استان مرکزی با  621استان فارس با تولید : امیری الریجانی تصریح کرد

  .های بعدی تولید انار در کشور قرار دارند هزار تن در رتبه ٠6هزار تن و استان یزد با  061راسان با هزار تن، استان خ 061

آن چه در صادرات انار مهم است، کیفیت و سالمت : وی خطاب به باغداران برای تولید محصوالت کشاورزی و صادرات آن، گفت

طرناک برای محصوالت صادراتی استفاده نکنند، چرا که اکنون برای محصول است و کشاورزان باید مراقب باشند، تا از سموم خ

  .کنند که بسیار خطرآفرین است کنترل کرم گلوگاه انار به طور مستقیم سم را وارد میوه می

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http5180611018106٠ 
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 (سایر )تولیدات دام و طیور 

 آیانا - 1۹۳۱آبان  1۱: تاریخ

  میلیارد تومانی صنعت طیور در سال گذشتهمیلیارد تومانی صنعت طیور در سال گذشته  66056605ضرر ضرر 

 .های مختلف صنعت را تشریح کرد های خصوصی صنعت طیور، در گزارشی ضرر و زیان زیربخش یکی از بخش

کننده  این موضوع تنها برای مصرف. های اخیر با نوسانات زیادی همراه بوده است سالبه گزارش خبرنگار ایانا، صنعت طیور در 

رو کرده است؛ زیرا از یک  ها نیز افت و خیزهای زیادی داشته و تولیدکنندگان را اغلب با شرایط دشواری روبه نیست، بلکه بازار نهاده

دلیل عرضه بیش از حد مرغ، در بیشتر مواقع،  شده به ت محصول تمامها و از طرف دیگر پایین آمدن قیم طرف باال رفتن قیمت نهاده

 .ای جز فروش محصول همراه با ضرر نداشتند ساخت که چاره رو می مرغداران را با شرایطی روبه

های مالی وارد شده به سه زیربخش جوجه  حال، انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یکروزه با ارائه گزارشی مفصل، خسارت

را تشریح کرده و ادامه تولید را برای فعاالن صنعت، دشوارتر از گذشته دانسته  ٠4مرغ در سال  ، تولیدکنندگان مرغ و تخمگوشتی

میلیارد تومان  605بیش از دوهزار و ( مرغ و جوجه گوشتی مرغ، تخم)زیان محصوالت تولید شده ": در این گزارش آمده است.است

نیز مانند سال پیش از آن، تعداد دیگری از تولیدکنندگان ورشکسته شده و بازدهی سرمایه به  ٠4شود؛ بنابراین در سال  برآورد می

همچنین کسی تمایل برای بهینه . گذاران بزرگ جهت ورود به این صنعت باقی نگذاشت ای برای سرمایه حدی تنزل یافت که انگیزه

 ".وری وجود ندارد داشته و در نتیجه امیدی به افزایش بهرهآالت خود را ن سازی سیستم فرسوده تاسیسات، تجهیزات و ماشین

هزار تنی مرغ نیز گرهی  70این شرایط در حالی است که طبق گفته مسئوالن انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یکروزه، صادرات 

اخلی و خارجی، یارانه کنندگان د ای دیگر، تولیدکنندگان این بخش به مصرف از مشکالت پیچیده صنعت باز نکرده و از زاویه

 .اند پرداخت کرده

 گوشت مرغ

هزار تن مرغ زنده تولید شده که البته باال رفتن سن و وزن کشتار، یکی از  860بیش از دو میلیون و  ٠4طبق این گزارش، در سال 

سیاست وزارتخانه در تعدیل وزن و شود که  در حالی این اعداد و ارقام از طرف انجمن مطرح می. رود شمار می دالیل افزایش تولید به

به هر حال، طبق برآوردها به . کند ریزی می کوتاه کردن روزهای پرورش بوده و برای فرهنگسازی مصرف مرغ سایز در جامعه برنامه

 .شود هزار تن گوشت مازاد تولید می 01گرم اضافه وزن، ماهانه  011ازای هر 

ریال به فروش رسید که در مقایسه با سال قبل، حداقل کاهشی  41882انگین هر کیلوگرم مرغ زنده به طور می ٠4در سال 

دهندگان به  های تولید و کاهش نرخ محصول نهایی، پرورش با احتساب افزایش هزینه. ریالی را تجربه کرده است 51چهارهزار و 

میلیارد تومانی را برای  407هزار و  ، ضرر یکتوان در مجموع بنابراین می. اند تومان زیان کرده 511ازای هر کیلوگرم گوشت مرغ، 

 .کل این صنعت، تخمین زد

 جوجه گوشتی

اگرچه تعداد و قیمت این محصول مشابه . بخش دیگری از گزارش به تحلیل میزان خسارت فعاالن جوجه گوشتی پرداخته است

اند که مجموع خسارت تحمیل شده  ضرر کرده تومان 611بود، اما تولیدکنندگان، به ازای تولید هر قطعه جوجه، حداقل  ٠6سال 

میلیارد جوجه یکروزه گوشتی  0.6خالی از لطف نیست بدانید در سال گذشته، . رود میلیارد تومان فراتر می 641به این صنعت، از 

 .ریال به فروش رسیده است 524هزار و  01با میانگین قیمت 

 مرغ تخم
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مرغ همانند دو زیربخش قبلی،  اگرچه تولیدکنندگان تخم. رسد نده به نظر میکن مرغ نیز نگران گزارش انجمن درباره تخم

میلیارد تومانی آنها در سال گذشته، خسارتی است  558توان گفت ضرر  اند، اما در مجموع می های بسیاری را متقبل شده خسارت

 ٠61این فعاالن بیش از . رو کرده است شکل روبهکه به زیان سال پیش از آن افزوده شده و توان ادامه حیات این صنعت را نیز با م

تومان ضرر  211تومان و همراه با  681هزار و  مرغ تولید کرده بودند که محصول خود را به طور میانگین با قیمت سه هزار تن تخم

 .به ازای هر کیلوگرم به بازار عرضه کردند

ینگی تولیدکنندگان را کاهش داده، اما باید اذعان کرد که بخشی از هرچند ضرر و زیان دو سال گذشته نقد": افزاید این گزارش می

عوامل ایجادکننده این شرایط، عملکرد تولیدکنندگان است؛ زیرا برخی از آنها صرفاً بر اساس منافع آنی بنگاه خود تصمیم گرفته و 

 ".اند ه جدی نکردهموجبات افزایش تولید را فراهم کرده و به راهکارهای پیشنهادی از طرف انجمن، توج

ترین  ریزی که یکی از مهم ها را نیز در بوته نقد گذاشته و آنها را به جای طرح برنامه البته این گزارش، در ادامه عملکرد تشکل

وظایف آنهاست، به پیگیری کمک از طرف دولت متهم کرده است؛ دولتی که به خاطر کسری بودجه، توان یاری رساندن به 

شود که تولیدکنندگان را به متکی بودن به توان خود دعوت  بنابراین نقطه عطف گزارش، در جایی خالصه می. دها را ندار تشکل

 ./داند کند و خالصی از این دور باطل را منوط به تکیه بر امکانات بخش خصوصی می می
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 تولیدات دام وطیور
 فارس - ۳۱/۱8/۱۳:  تاریخ

  واردات گوشت به داد تنظیم بازار رسیدواردات گوشت به داد تنظیم بازار رسید/ / تب برفکی، سیل و داللی از دالیل افزایش قیمت گوشتتب برفکی، سیل و داللی از دالیل افزایش قیمت گوشت
های مناسبتی را عامل کاهش دام سبک و گرانی قیمت  رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی بیماری تب برفکی، قاچاق دام و ذبح 

 . شد تر می کردیم اکنون قیمت آن گران اگر از آسیای میانه گوشت وارد نمی: گوشت دانست و گفت

، در مورد علت افزایش قیمت گوشت گوسفندی طی یکی دو ماه خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی  اصغر ملکی در گفت علی

درصد افزایش داشت، اما با شرایطی که پیش آمد، به  01تا اردیبهشت ماه امسال تنها  ٠6قیمت گوشت از سال : اخیر اظهار داشت

  .ها سیر صعودی گرفت یکباره قیمت

های بهاره سبب بروز سیل و از بین رفتن  بارندگی: یمت گوشت گوسفندی در بازار خاطرنشان کردوی در مورد دالیل افزایش ق

  .ها تلف شوند های سبک شد و در کنار آن، شیوع بیماری تب برفکی سبب شد، تا بسیاری از دام بخشی از دام

شد، تا حجم زیادی از دام سبک از گردانه  رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی، ذبح گوسفند در ایام عید قربان و محرم سبب به گفته

دهند،  اند و اجازه نمی ها را برای مناسبت اربعین نگهداری کرده طلبان دام تولید خارج شود و در کنار آن از اکنون، برخی از منفعت

دام عشایر، دام ترکیبی : گفتقیمت گوشت با ورود دام عشایر به بازار کاهش یابد،  ملکی در پاسخ به اینکه قرار بود .وارد بازار شود

های استان  پسندند که مربوط به دام مردم گوشت لوکس را میشهرها به ویژه تهران نبوده و  است که معموالً مورد پسند کالن

دهند،  وقتی آن طرف مرز پول خوبی بابت دام می: وی با اشاره به افزایش قاچاق دام از مرزهای غربی کشور گفت .کردستان است

های داخل، آن را با قیمت باالتر به خارج از  دهند به جای پرداخت هزینه حمل و نقل و انتقال دام به استان ان گله ترجیح میصاحب

اگر از چند ماه پیش موافقت وزارت جهاد برای واردات گوشت : رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی تصریح کرد .مرز بفروشند

شده از سه  اکنون دام سبک ذبحهزار تومان رسیده بود، چرا که  51به باالی کیلویی گرفتیم، اکنون قیمت آن  گوسفندی را نمی

  .شود وارد کشور می ارمنستان، قرقیزستان و گرجستانکشور 

دامها در این کشورها با نظارت نماینده سازمان دامپزشکی، طبق اصول شرعی ذبح شده، : وی در توضیح دیگر موضوع اظهار داشت

شود و همین مسئله سبب شده تا قیمت گوشت  و از طریق حمل و نقل هوایی و فرودگاه پیام وارد بازار می شود سرد می پیش

  .هزار تومان تحویل داده شود 66دار کیلویی  گوسفندی با شقه به مغازه

 5در هر کیلو  هزار تومان بوده که این رقم برای گردران 67اکنون قیمت گوشت شقه گوسفندی بدون دنبه کیلویی : ملکی گفت

  .هزار تومان است 46هزار تومان باالتر یعنی 
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 (سایر )تولیدات زراعی 

 آیانا - 1۹۳۱آبان  1۹: تاریخ

دامداران نهاده جو مورد نیاز خود را از شرکت های پشتیبانی امور دامداران نهاده جو مورد نیاز خود را از شرکت های پشتیبانی امور / / جوکاران تسویه شدجوکاران تسویه شدطلب ذرت کاران و طلب ذرت کاران و 

  دام خریداری کننددام خریداری کنند

تومان خریداری  751به دامداران اعالم می کنیم نهاده جو مورد نیاز خود را از شرکت های پشتیبانی امور دام با قیمت هر کیلوگرم 

 .تومان عرضه می شود ، خودداری کنند 861ا قیمت کنند و از خرید محصول در بازار دالالن که ب

 .مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام از تسویه طلب کشاورزان بابت خرید تضمینی محصوالت جو و ذرت خبر داد

به گزارش ایانا از صدا و سیما، علیرضا ولی با اشاره به اینکه طرح خرید تضمینی محصوالت جو و ذرت بر اساس مصوبه هیئت 

هزار تن محصول 045تا هشتم آبان حدود یک میلیون و :اجرا شد، افزود ٠5ران و ابالغ وزیر جهاد کشاورزی از اول اردیبهشت وزی

هزار میلیارد  65تومان خریداری شد و تمام طلب کشاورزان به اضافه  711میلیارد تومان به ازای هر کیلوگرم  0051جو به ارزش 

 .مینی نیز تا هشتم آبان به طور کامل پرداخت شدریال مابه التفاوت قیمت خرید تض

شرکت پشتیبانی امور دام دیگر هیچ بدهی بابت خرید تضمینی محصول جو به کشاورزان ندارد و تمام مطالبات پرداخت : وی گفت 

ودی در زمینه هم اکنون به میزان کافی محصول جو وجود دارد و کمب: مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام ادامه داد.شده است

هزار تن محصول جو در بورس کشاورزی عرضه شد و مقداری هم به  611یک میلیون و : وی بیان کرد .تامین نیاز دامداران نداریم

صورت خودمصرفی در اختیار کشاورزان است و بخش خصوصی نیز میزان قابل توجهی محصول جو وارد کرده است ، بنابراین به 

تومان خریداری  751نهاده جو مورد نیاز خود را از شرکت های پشتیبانی امور دام با قیمت هر کیلوگرم دامداران اعالم می کنیم 

 .تومان عرضه می شود ، خودداری کنند 861کنند و از خرید محصول در بازار دالالن که با قیمت 

خرید تضمینی ذرت در :  رزان گفتمدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام درباره روند خرید تضمینی ذرت و پرداخت پول کشاو

هزار تن ذرت به ادارات کل شرکت پشتیبانی امور دام تحویل  51استان های کرمانشاه ، قزوین ، اردبیل و فارس آغاز شده و تاکنون 

تومان در تابلوی بورس  821هزار تن ذرت خریداری شده با قیمت هر کیلوگرم  51هزار تن از  61: علیرضا ولی افزود .شده است

تومان از کشاورزان خریداری و پس از عرضه در  0162محصول ذرت با قیمت تضمینی هر کیلو : ولی گفت .کاال عرضه شده است

تفاوت پول ذرت :مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام تاکید کرد .ساعت بعد از خرید پول کشاورزان پرداخت می شود 76بورس 

روز بعد از  01تومان قیمت مصوب خرید تضمینی نیز پس از  0162تومان که در بورس عرضه می شود تا  82رم یعنی از هر کیلوگ

 .تحویل محصول به کشاورزان پرداخت می شود و شرکت هیچگونه کمبود و مشکلی برای پرداخت پول کشاورزان ندارد

شرکت پشتیبانی امور دام ، : ولی گفت .رداخت شده استهزار تن ذرت به کشاورزان پ 65به گفته وی تاکنون پول خرید تضمینی 

تومان در اختیار دامداران قرار می  751تومان و نهاده جو را با قیمت  0511تومان ، کنجاله را  851ذرت را با قیمت هر کیلوگرم 

 .دهد
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 تولیدات زراعی
 خبرنگاران جوان - 1۹۳۱آبان  1۱: تاریخ

  !!  صادرات نشاسته گندم به سوئدصادرات نشاسته گندم به سوئد

 .تن نشاسته گندم از کشور صادر شده است 6٠6ماه منتهی به شهریور ماه سال جاری بیش از  2طبق آمار گمرک در 

ماه منتهی به شهریور  2طبق آمار گمرک در  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروه صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار به گزارش

 .از کشور صادر شده است  نشاسته گندم  تن 6٠6ماه سال جاری بیش از 

 .بوده است  4،7٠2،074،612و ارزش ریالی آن   055،547  ری این میزان صادراتارزش دال

 .بوده است  عراق ، افغانستان ، ترکیه ، سوئد و مالزی  صادرات این محصول به کشورهای

 

کشور  ماه

 مقصد

 ارزش دالری  ارزش ریالی  (گ.ک)وزن

                       سوئد 0

601  

                      

6،621،565  

                      

000  

                    افغانستان 6

4،581  

                    

76،55٠،٠46  

                   

6،467  

                    عراق 6

0،111  

                    

02،152،881  

                      

561  

                 ترکیه 6

061،111  

                

0،٠67،520،681  

                  

26،211  

                 ترکیه 5

00٠،781  

                

0،٠2٠،561،586  

                  

26،484  

                   ترکیه 2

47،٠18  

                  

7٠5،٠8٠،٠86  

                  

65،6٠0  

                          مالزی 2

7  

                        

065،106  
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 چای

 آیانا - 1۹۳۱آبان  1۱: تاریخ

  چای خصوصی اداره شودچای خصوصی اداره شود/ / درصد چایکاران از مطالباتدرصد چایکاران از مطالبات  2525نصیب ماندن نصیب ماندن   بیبی

 .نصیب هستند درصد از چایکاران از دریافت مطالبات بی 45تا  41با وجود آنکه بخشی از مطالبات چایکاران پرداخت شده، اما هنوز 

با وجود آنکه اعالم شده بهای برگ سبز : ایانا با اعالم این خبر گفتوگو با خبرنگار  مدیرعامل اتحادیه چایکاران شمال امروز در گفت

 .اند نصیب مانده درصد چایکاران بی 45تا  41چای و مطالبات در حال پرداخت است، اما هنوز 

ی ها شود، در حالی که هزینه ها برای پرداخت قدرالسهم خود وارد نمی در حال حاضر فشاری به کارخانه: ایرج هوسمی افزود

 .روز پرداخت شود کارگری باید به

ای اداره شود تا خود چایکاران نسبت به فروش  مدیره الزم است تمامی امورات مربوط به چای، هیأت: وی خاطرنشان کرد

چایکاران در حال حاضر حتی در تعیین قیمت تضمینی نیز نقشی ندارند و باید منتظر : هوسمی ادامه داد.محصولشان اقدام کنند

صندوق حمایت از توسعه صنعت چای نیز نتوانسته به کشاورزان خدمات خوبی ارائه دهد، : وی تصریح کرد.های دولت باشند توجه

کند، در حالی که باید طی سال نسبت به  درصد آن را برداشت می 21شود، در زمان برداشت محصول  زیرا اگر وامی پرداخت می

 .دریافت آن اقدام کنند

 ماهه 00ان از کارکرد درآمد ناچیز چایکار

ماه در باغ حضور دارند و  00برداران بخش کشاورزی چایکاران  بر خالف سایر بهره: مدیرعامل اتحادیه چایکاران شمال یادآور شد

 .برند، اما درآمد زیادی از کارکرد خود ندارند سر می تنها فصل آبان در استراحت به

 .ها نیازمند رسیدگی بیشتر است دانند که کدام بوته د و خود چایکاران بهتر میشو هرس از آذرماه آغاز می: هوسمی تأکید کرد

مدیریت باغ و نحوه خرید و : های چای توسط خود باغداران خبر داد و اظهار داشت هزار هکتار از باغ 66وی از مهندسی و مدیریت 

 .تر شود رنگ ولت کمفروش برگ و چای خشک استحصالی توسط کشاورزان شدنی است و بهتر است نقش د

ها ترتیب اثر داده  یک از پیشنهادات کشاورزان و انجمن به هیچ: هوسمی درباره پیشنهاد قیمت تضمینی برگ سبز چای گفت

 .درصدی در قیمت هستیم 61ها شاهد افزایش  درصدی و در برخی سال 51ها افزیش  شود و در برخی سال نمی

ها کم و کمتر خواهد شد، زیرا  مطالبات پرداخت نشود، انگیزه: یکاران خبر داد و اضافه کردوی در پایان از وضعیت نامناسب مالی چا

تر تسویه حساب انجام  شود و الزم است هرچه سریع صورت نسیه خریداری می برخی از مواد مصرفی ازجمله کودهای شیمیایی به

ات اظهار رضایت دارد، اما نماینده چایکاران این روند را گفتنی است، در حالی که رئیس سازمان چای کشور از پرداخت مطالب.شود

 ./داند کند و نامناسب می
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 چای
 خبرنگاران جوان - 1۹۳۱آبان  ۱8: تاریخ

  تولید برگ سبزتولید برگ سبزدرصدی درصدی   2626افزایش افزایش / / نیمی از چای وارداتی قاچاق استنیمی از چای وارداتی قاچاق است

درصدی واردات نیمی از چای مصرفی مورد نیاز از طریق مبادی قاچاق تامین می  61با توجه به تعرفه :رئیس سازمان چای گفت

اقتصادی باشگاه خبرنگاران  گروه صنعت، تجارت و کشاورزی محمد ولی روزبهان رئیس سازمان چای در گفتگو با خبرنگار.شود

امسال به سبب افزایش نزوالت جوی ،اقدامات حمایتی دولت از : با اشاره به توسعه کشت برگ سبز چای اظهار داشت  جوان،

 .درصد افزایش یافته است 26چایکاران و رسیدگی به باغات، تولید برگ سبز چای 

میلیارد تومان از چایکاران خریداری شده که از این مبلغ  661هزارتن برگ سبز چای با ارزشی بالغ بر  068ا کنون ت: وی گفت

 .میلیارد تومان به چایکاران پرداخت شده است 048

فروش چای  به تدریج مابقی مطالبات چایکاران با: روزبهان بابیان اینکه این رقم در پنج سال گذشته بی سابقه بوده است، افزود

 .تولیدی کارخانه ها پرداخت خواهد شد

 درصد کاهش یافت 05واردات چای  

درصد چای مصرفی کشور از تولیدات داخل  68و  08، 06  به ترتیب ٠5و ٠4،٠6در سال های : رئیس سازمان چای ادامه داد

 .هزارتن واردات چای را به دنبال داشته است 05  تامین می شده است که این امر کاهش

درصدی واردات نیمی از  61با توجه به تعرفه : درصد چای وارداتی بطور غیر رسمی وارد کشور می شود ،افزود 51وی با بیان اینکه 

 .چای مصرفی مورد نیاز از طریق قاچاق تامین می شود که برخورد با این امر نظارت بیشتری می طلبد

میلیارد تومان در اختیار کارخانه ها  01با اشاره به این موضوع که سال جاری برای اولین بار تسهیالتی بالغ بر   مقام مسئولاین 

 .این امر به منظور بهینه سازی مصرف انرژی و ایجاد سیستم های جدید تولید انجام می شود: قرار می گیرد، بیان کرد

 .ساله در اختیار کارخانه های تولیدی قرار می گیرد 5درصد و بازپرداخت  4تی با بهره تسهیال  در این راستا: وی ادامه داد

 هزار هکتار به سیستم های نوین آبیاری 5تجهیز 

وزارتخانه  : هکتار از باغات چای مجهز به آبیاری تحت فشار هستند، ادامه داد 611روزبهان با اشاره به اینکه در شرایط فعلی تنها 

هزار هکتار باغات چای را به سیستم های  5بهره وری باغات در بعد تولید طی یک برنامه پنج ساله در نظر دارد که  برای افزایش

 .درصد هزینه های ایجاد شبکه به صورت یارانه در اختیار کشاورزان قرار می گیرد 85نوین مجهز نماید که بدین منظور 

مجهز کردن باغات به سیستم های نوین طی یک برنامه پنج ساله می توان ضریب به گفته وی با ادامه روند تسهیالت به زراعی و 

 .داد درصد افزایش  51خود اتکایی را به 

 نرخ خرید تضمینی چای متناسب با تورم است 

ل نرخ خرید تضمینی بعد از گذشت چند روز از اتمام فص: وی در خصوص نرخ خرید تضمینی چای برای سال زراعی آینده بیان کرد

 .برداشت اعالم می شود و می توان گفت که طی چند سال اخیر نرخ خرید تضمینی چای منطقی و بیش از تورم بوده است

 .افزایش خرید تضمینی چای برای سال زارعی آینده متناسب با تورم خواهد بود به گفته روزبهان پیش بینی 

از تورم و اقدامات حمایتی دولت موجب شده که برخی از باغات رها افزایش دوبرابری نرخ خرید تضمینی بیش : روزبهان تصریح کرد

 .شده مجددا به چرخه احیا بازگردند
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 خرما 

 آیانا - 1۹۳۱آبان  12: تاریخ

آغاز فاز نخست اصالح، نوسازی و توسعه آغاز فاز نخست اصالح، نوسازی و توسعه / / شرایط دریافت یارانه خرید نهال برای نخلستان داران اعالم شدشرایط دریافت یارانه خرید نهال برای نخلستان داران اعالم شد

  نخیالت کشور در آبادان و خرمشهرنخیالت کشور در آبادان و خرمشهر

این . هکتار آغاز شده است 711فاز نخست اصالح، نوسازی و توسعه نخیالت کشور در شهرهای آبادان و خرمشهر به مساحت 

 .گیرد ها و تجهیز نخیالت به سامانه آبیاری نوین انجام می های مسن و بیمار، هرس نخل عملیات با حذف و جایگزینی نخل

برای نوسازی نخیالت، یارانه خرید نهال در اختیار : وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت پور امروز در گفت ابوالقاسم حسن

 .شود درصد هزینه خرید نهال را شامل می 21تا  51که این یارانه حدود گیرد  باغداران قرار می

گونه برشمرد که شخص متقاضی باید دارای باغ و آب بانام خود  وی شرایط دریافت یارانه خرید نهال برای نخلستان داران را این

پس افراد واجد شرایط برای واریز یارانه خرید باشد و این موضوع پس از بازدید مورد تأیید کارشناسان جهاد کشاورزی قرار گیرد، س

 .شود هزار تومان به حساب آنها واریز می 02تا  05نهال معرفی و به ازای هر نهال 

هزار تن به تولید خرمای کشور  51ها  سازی نخلستان گرمسیری با بیان اینکه با جوان های گرمسیری و نیمه مدیرکل دفتر امور میوه

سازی نخیالت و حذف ارقامی که مشتری و باردهی کمتری دارند هزینه تولید را کاهش و صرفه  جوان: دشود، افزو افزوده می

 .کند پذیرت می دهد، ضمن اینکه قیمت خرمای ایران را در جهان رقابت اقتصادی تولید را برای تولیدکننده افزایش می

که  طوری رو بودیم، به هش حجم و ارزش صادراتی خرما روبهپور در واکنش به این گفته ایانا که در پنج سال گذشته با کا حسن

تحریک تقاضا در : سنت در روزهای اخیر کاهش یافته است، خاطرنشان کرد 05سنت به  61قیمت خرمای ایران از یک دالر و 

شاورزی قرار دارد و داخل کشور و بازار جهانی برای مصرف خرمای کشور با هدف تنطیم بازار و قیمت در دستور کار وزارت جهاد ک

 .های الزم در بخش مربوطه در وزارتخانه در حال انجام است ریزی برنامه

وی در پایان در پاسخ به این پرسش ایانا که با توجه به افزایش مشکالت تولیدکنندگان و بازار مصرف این محصول چرا ستاد عالی 

لزوم احیاء دوباره ستاد عالی خرمای کشور : شود، ادامه داد اء نمیخرمای کشور با گذشته پنج سال از آخرین جلسه آن دوباره احی

عنوان رئیس ستاد، نماینده وزیر صنعت، معدن و تجارت و نماینده بانک مرکزی و بسیاری دیگر است  حضور وزیر جهاد کشاورزی به

بار درباره  خانه پیگیری شود، البته ما چندینربط دارد و باید از طریق حوزه ریاست وزارت های ذی که نیاز به هماهنگی با تمام ارگان

 .ایم و منتظر پاسخ از سوی آنها هستیم های این ستاد درخواست داده تشکیل جلسه

هزار تن خرما  011هزار هکتار سطح زیر کشت نخیالت در کشور وجود دارد که بیش از یک میلیون و  661اکنون  گفتنی است، هم

 ./کنند رقم تجاری تولید می 01در 
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 خرید تضمینی

 فارس - ۳۱/۱8/۱۳:  تاریخ

  اوراق سلف راهی برای تنظیم بازار کاالهای اساسیاوراق سلف راهی برای تنظیم بازار کاالهای اساسی/ / تسویه طلب کشاورزان در قیمت تضمینی جوتسویه طلب کشاورزان در قیمت تضمینی جو
توانیم از فروش اوراق سلف برای تنظیم بازار کاالهای اساسی استفاده کنیم و بر اساس  می: مدیر عامل بورس کاالی ایران گفت 

 . میزان خریدار اقدام به واردات یا تولید یک کاال نماییم

نژاد امروز در حاشیه نشست دوره آموزشی خبرنگاران کشاورزی در  انی، حامد سلطخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی 

شود که به  ترین محصوالت کشاورزی محصوالت استراتژیک محسوب می در همه جای دنیا عمده: جمع خبرنگاران اظهار داشت

ی را در حد محصوالت شود، تا حدی که برخی اهمیت محصوالت کشاورز عنوان اهرم قدرت توسط برخی کشورها به کار گرفته می

ترین دالیل پیشرفت کشورهای فعال در عرصه تولید و تجارت محصوالت کشاورزی را به کارگیری  وی یکی از عمده.دانند نظامی می

در کشورهای پیشرفته، بازرگانی، تولید و تجارت : محور در بخش کشاورزی برشمرد و گفت  سیستم بازار محور به جای سوبسید

 .پرمنفعتی برای تولیدکنندگان این محصوالت استکشاورزی بازار 

بورس کشاورزی تاسیس  86از سال : مدیرعامل بورس کاالی ایران به سابقه تشکیل بورس کشاورزی در ایران اشاره کرد و گفت

یکی از  وری کشاورزی قانون افزایش بهره 66شد، اما به دالیل مختلف بخش کشاورزی در بورس کاال حضور جدی نداشت که ماده 

هزار  6کم به رقم  اکنون مبادله محصوالت کشاورزی در بورس کاال رونق بیشتری گرفته و کم: نژاد گفت سلطانی.همان نتایج است

ریزی کنیم که یک سوم  ای برنامه سال آینده به گونه 6-6گذاری ما این است که ظرف  شود و هدف میلیارد تومان نزدیک می

 .الت کشاورزی اختصاص یابدمعامالت بورس کاال به محصو

آقای حجتی هم به دنبال سیاست بازار : ای به بورس کاال دارد، خاطرنشان کرد وی با اشاره به اینکه وزیر جهاد کشاوری التفات ویژه

ا ای هستند و همین امر سبب شده که سیاست قیمت تضمینی را برای دو محصول ذرت و جو ب در مقابل بازار به جای سیاست یارانه

نژاد اظهار امیدواری کرد، تا سال آینده با انجام کارهای کارشناسی محصوالت  سلطانی.مصوبه هیات دولت در بورس کاال اجرا کنیم

دیگری هم به فهرست قیمت تضمینی در بورس کاال اضافه شود، اما هنوز معلوم نیست چه کاالیی نهایی خواهد شد، چرا که 

آنکه محصوالت  دهد، به راحتی قابل عرضه در بورس نیست، مضاف بر  بت آن از دو سر یارانه میمحصوالتی مانند گندم که دولت با

بینی شما از اینکه چه محصوالتی  نژاد در پاسخ به اینکه پیش سلطانی.فسادپذیر نیز مشکالت خاص خود را در بازار فیزیکی دارند

های روغنی ممکن است در این لیست  دانه: عرضه خواهد شد، گفتاحتماال برای سال آینده به شکل قیمت تضمینی در بورس کاال 

ایم تا انبارهای با استاندارد  سعی کرده: قرار گیرد، اما به دلیل ماندگاری پایین باید از گواهی سپرده استفاده شوداو اضافه کرد

 .ایم پذیرش کرده  انبار در سراسر کشور 51 المللی را در حوزه کشاورزی پذیرش کنیم که تعداد آنها اندک است و اکنون بالغ بر بین

 85تا امروز یک میلیون و : اشاره کرد و گفت  مدیرعامل بورس کاالی ایران به تسویه مطالبات فروش تضمینی جو در بورس کاال

یلیارد تومان در م 814هزار تن از این محصول در بازار گواهی سپرده معامله شده است که  22هزار تن جو دامی در بازار فیزیکی و 

 .التفاوت محصول در وجه کشاورزان واریز شده است  میلیارد تومان بابت مابه 612وجه کشاورزان واریز شده و همچنین 

نژاد زمانی خریدار محصوالت کشاورزی در بورس کاالی ایران خود دولت بود، اما اکنون اغلب خریداران را افراد  به گفته سلطانی

 .گیری است دهد، بازار ساختار محور در حال شکل دهند که نشان می تشکیل میحقیقی و بخش خصوصی 

نژاد به گفته خودش برای کشاورزان اعالم کرد، این بود که الزام فروش ذرت در بورس به شکل قیمت  خبر خوشی که سلطانی

هفته از فروش محصول نهایتا مبلغ  تضمینی و تعیین مهلت پرداخت دو هفته از اول مهر اجرا شده، یعنی طبق قانون پس از دو

 .شود، چرا که در مورد جو صبر کردیم، تا همه پول به یکجا پرداخت شود نهایی به حساب کشاورز واریز می

http://www.farsnews.com/
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توانیم به راحتی از اوراق  وی در مورد استفاده از بورس کاال برای تنظیم بازار محصوالت کشاورزی هم این گونه توضیح داد که می

توانیم در  ای قیمت شکر به دلیل میزان عرضه و تقاضا با نوسان مواجه شد و ما می به عنوان مثال برهه: کنیم و افزود سلف استفاده

اسفند ماه عرضه سلف شکر را برای تحویل فروردین و اردیبهشت انجام دهیم و مطابق با میزان خریدار نسبت به واردات اقدام 

تواند جلوی عدم شفافیت و بسیاری  ی برای تقاضا سنجی و کمک به تنظیم بازار دانست که مینژاد بورس کاال را ابزار سلطانی.کنیم

 .ها را بگیرد گری از واسطه

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http06٠5181٠111٠68 
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 خشکسالی

 آیانا - 1۹۳۱آبان  1۱: تاریخ

  آبان بی آبآبان بی آب

نزد ایرانیان از قدیم به ماه آب شهرت داشته است چرا که در این ماه رودخانه ها و دشت ها پر از آب حاصل از بارندگی « آبان»ماه  

 .نعمتی بر بارش های این ماه باشداز این رو در دوره های تاریخی، ایرانیان در آبان جشن پر آبی می گرفتند تا شکر .ها می شد

اما این روزها انگار آبان مانند مرداد، ماه گرم سال می ماند که به جای تابستان در پاییز رخ می نماید که خبری از نم نم بارش های 

 .باران نیست، یا حداقل برفی نمی آید که بچه ها از تعطیلی مدارس به دلیل بارش برف خوشحالی کنند

در چهارمحال و بختیاری گذشته و در این مدت هیچ بارندگی در بلندترین نقطه سکونتگاهی ایران  ٠5روز از پاییز  41نزدیک به 

این روزها، تب زمین و گرم شدن آب و هوا، شرایط نیمه کره زمین را به گونه ای رقم زده است که بیشتر کشورها .رخ ننموده است

 .دبشدت درگیر خشکسالی و تغییر اقلیم هستن

که به مسائل اقلیم آب و هوایی می پردازد، مخاطرات جدید خشکسالی و گرم شدن  http//:www.fewresources.orgسایت 

 .آب و هوا به مخاطبان گوشزد شده است

-http//:www.fewresources.org/water- scarcity-issues-were-running-out-of در مطلبی به این آدرس

water.html  عرضه و تقاضا در بحث آب به عنوان یک چالش های آینده جهان اشاره شده و این گزارهبه تغییرات 'Water is 

the new oil '(آب نفت جدید است )را به عنوان واقعیت جهانی عنوان کرده است. 

است که این  تغییر بارش ها و برداشت های آب در سطح جهان بدون شک به دلیل تغییرات اقلیمی و آب و هوایی یک قرن اخیر

 .تغییرات موجب گرمی زمین و کاهش منابع آبی و بارش ها شده ه است

اکتبر از سوی مجامع بین 64تغییرات اقلیمی یک دغدغه جهانی است که نیازمند آینده نگری و آینده پژوهی است، از این رو 

 .المللی به عنوان مقابله با تغییرات اقلیمی آب و هوایی نامگذاری شده است

تغییرات اقلیمی بدون شک در پدید آمدن خشکسالی های اخیر در ایران به ویژه در خطه چهارمحال و بختیاری نیز بی اثر  این

های هواشناختی و جدایی ناپذیر از شرایط  از نظر مرکز ملی پایش و هشدار خشکسالی ایران، خشکسالی یکی از پدیده.نبوده است

  .ای مانند ایران است  جنب حارههای   اقلیمی در کشورهای واقع در عرض

در این مناطق که بیشتر بیابان های جهان قرار دارد، خشکسالی ها ممکن است در هر محلی رخ داده و پیامدهای نامطلوب به 

ها و اثرات خشکسالی از قبیل شدت، مدت و بزرگی آن از محلی به محل دیگر متفاوت است و در مناطق  ویژگی.همراه داشته باشد

 .شود و نیمه خشک، اثرات کمبود بارندگی بر روی منابع آب به سرعت آشکار می خشک

 ٠4-٠5طبق آمار پژوهشکده اقلیم شناسی مرکز اقلیم شناسی، براساس آمار ثبت شده سازمان هواشناسی کشور، بارش سال زراعی 

درصد  6درصد افزایش داشته، این درحالی است که این رقم نسبت به دوره بلند مدت حدود  07نسبت به سال گذشته حدود 

های  درصد در استان 46و  42، 26بیشترین افزایش بارش در استان های غربی کشور به ترتیب به مقدار .دهد  کاهش را نشان می

ه در استان های یزد، سیستان و بلوچستان و خراسان ایالم، کرمانشاه و لرستان ثبت شده، همچنین بیشترین کاهش بارش ساالن

  .درصد رخ داده است -64و  -68، -44جنوبی به ترتیب به مقدار 

به استثنای مناطق عمدتا غربی سایر بخش های کشور درگیر  ٠4-٠5در سال زراعی  SPEI عالوه بر این براساس نمایه خشکسالی

رود میانگین بارش فصل پاییز سال جاری کمتر از  براساس اعالم این پژوهشکده، انتظار می.درجات مختلف خشکسالی بوده است
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پارامترهای مختلفی در تغییرات آب و : یک کارشناس اقلیم شناسی درباره تغییرات آب و هوایی می گوید.میانگین بلند مدت باشد

 .کت کشورها به سمت صنعتی شدن بوده استهوایی در سطح جهان اثرگذار است که بیشتر این تغییرات به دلیل حر

در گاردین منتشر شده  6102بررسی محققان بین المللی که بیست و هشتم سپتامبر : مهتاب زاهد پور در گفت وگو با ایرنا افزود

 .گذشته است ppm 411 در جو زمین از مرز C16 است، نشان می دهد غلظت گاز

بدون شک بر گرمایش زمین و خشکسالی و پدیده کم بارشی های اخیر در ایران ( Climate change)به گفته وی، تغییر اقلیم 

  .اثرگذار بوده است و دلیل کمی بارشی های اخیر در چهارمحال و بختیاری نیز مربوط به همین تغییرات اقلیمی است

نیز توجه  'هواشناسی زیستی'  ایباید کارشناسان امور اجتماعی در تحقیقات بلند مدت خود به تغییرات شاخص ه: وی می گوید

  .کنند، چرا که ممکن است تغییر یک شاخص به طور مثال میزان شار هوا، بر سیستم فشار خون افراد نیز تاثیرگذار باشد

براساس نقشه : رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی کشور چندی پیش در سفر به شهرکرد اعالم کرد

درصدی بارش ها در پاییز امسال برای استان های کشور  61درجه ای دما و کاهش  0.5ی به طور میانگین افزایش های هواشناس

با توجه به روند تغییر اقلیمی در کشور و تشدید آن در سال های اخیر، گرمتر شدن دمای : شاهرخ فاتح افزود.پیش بینی می شود

درجه ای دمای هوا و  0.5تا  0ست، که این روند در پاییز امسال منجر به افزایش هوا و کاهش بارندگی ها در سطح کشور رخ داده ا

روند : وی پدیده خشکسالی را از مهمترین تبعات تغییر اقلیم عنوان کرد و گفت.درصدی بارش ها می شود 61تا  01کاهش 

وند مدیریت نشود خسارت های خشکسالی کشور در سال های اخیر شدت گرفته و اهمیت موضوع به حدی است که اگر این ر

درحالی که سال : رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی کشور اظهار کرد.بسیاری را به بارخواهد آورد

درصدی بارش ها مواجه است،  0.5سال پرآبی بوده است، اما در مقایسه با میانگین بلند مدت، کشور با کاهش ٠5 - ٠4زراعی 

 .استان کشور در همسنجی با سال آبی گذشته نشانگر کاهش بارندگی هاست 01یانگین بارندگیبنحوی که م

میلیمتر در سال  0.6در این سالها روند بارشی کشور با آهنگ : سال گذشته افزود 61وی با مقایسه روند خشکسالی در کشور طی 

 .روند افزایشی داشته است دهم درجه سلسیوس در سال 6منفی بوده و میانگین دمای کشور با آهنگ 

 .هر سال نیم درجه دمای هوای کشور افزایش یابد 616٠فاتح همچنین پیش بینی کرد؛ تا سال 

 01رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی کشور در ادامه با بیان اینکه چهارمحال وبختیاری یکی از 

 .درصد مساحت این استان درگیر پدیده خشکسالی است 5٠م اکنون ه: است، افزود ٠5-٠4استان خشک در سال آبی 

در مقایسه با مدت مشابه سال های گذشته گرمتر از حد معمول بوده و ذخایر  ٠4این استان همچنین در زمستان : فاتح تصریح کرد

 .برف این استان در اسفندماه به طور کامل آب شده است

گرم شدن هوا یک پدیده جهانی است و عامل : نیز در این باره به خبرنگار ایرنا تاکید کردمدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری 

 .اصلی آن نیز تولید گازهای گلخانه و سوخت های فسیلی است

میلیمتر 01میزان تبخیر و تعریق آب  06٠5تا سال 0647بررسی ها نشان می دهد از سال : مهرداد قطره سامانی ادامه می دهد

 .میلیمتر در سال رسیده است 811میلیمتر به یکهزار و 080ته و در این مدت میزان تبخیر از یکهزار و افزایش یاف

 .درصد افزایش یافته است08.2درجه سیلسویس به 07به گفته وی در این میزان، دمای هوا از 

 65های پاییزی با کاهش مجموع بارش : درصدی بارش ها در سال زراعی جاری خبر داد و پیش بینی کرد ٠6وی از کاهش 

این کاهش از یک سو به کاهش منابع آبی و از سوی دیگر به فعال شدن چشمه های گرد : قطره سامانی افزود.درصدی همراه باشد

به گفته وی، یکی دیگر از تغییرات اقلیمی در چهارمحال و بختیاری تغییر نوع بارش هاست که بارش های .و خاک منجر شده است

ز برف به باران تبدیل شده و این تغییر میزان ماندگاری بارش در استان را به دلیل وجود اراضی شیب دار کم رنگ می این استان ا
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اداره کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری در اطالعیه شهریورماه خود اعالم کرد که بارش های : قطره سامانی اظهار کرد.کند

 .نیمه دوم آبانماه آغاز می شود پاییزی در استان کم است و این بارش ها از

باید با ایجاد طرح های آبخیزداری و آبخوان داری همین میزان بارش ها را در الیه های زیرین زمین به صورت طبیعی : وی گفت

 .نگه داشت تا از تبخیر و هدر رفت آن جلوگیری شود

ود، بلکه باید الگوهای مصرف را با شرایط موجود همراه به گفته وی، در مصرف آب شرب و کشاورزی نباید منتظر سال های تر آبی ب

رودخانه کارون و زاینده رود و سرچشمه بخشی از رودخانه دز است و  6به گزارش ایرنا، چهارمحال وبختیاری سرچشمه  .کرد

نیز دچار کاهش نزوالت جوی در این استان باعث می شود بخشی از فالت مرکزی ایران از استان های اصفهان و خوزستان 

 .خشکسالی شود
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 خشکسالی
 آیانا - 1۹۳۱آبان  ۱۳: تاریخ

  هشدار درباره کاهش شدید باران پاییزیهشدار درباره کاهش شدید باران پاییزی

های مشابه  حوضه آبریز اصلی، از ابتدای مهرماه تا هشتم آبان در مقایسه با دوره 2های کشور در  میزان بارش: وزارت نیرو، اعالم کرد

 .درصد کاهش داشته است 28سال قبل 

های جوی از اول  یزشارتفاع کل ر: ها در کشور، اعالم کرد گزارش مهر، وزارت نیرو با انتشار گزارشی درباره آخرین وضعیت بارش به 

 06)های مشابه درازمدت  این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره. متر بوده است میلی 7، حدود ٠5-٠2آبان سال آبی  8مهر تا 

 .درصد کاهش داشته است 28( متر میلی 66)دوره مشابه سال آبی گذشته  درصد و نسبت به 46( متر میلی

میلیارد مترمکعب بوده که بیشترین میزان بارش  00.562ماه جاری، معادل  آبان 8از سوی دیگر، حجم بارش از ابتدای مهر تا پایان 

حداقل بارندگی . متر به ثبت رسیده است میلی 404.5در حوضه آبریز اصلی، مربوط به حوضه دریای خزر در ایستگاه رامسر با 

 .متر بارش بوده است میلی 1.6رزی شرق و ایستگاه درگز با شده نیز در حوضه آبریز م ثبت

های نسا از حوضه آبریز فالت مرکزی، کمپ ارومیه از حوضه آبریز دریاچه ارومیه، مریوان از حوضه آبریز  بارش در ایستگاه

 .به ثبت رسیده است متر میلی 6و  00.7و  07و  0٠.8قوم به ترتیب،  فارس و دریای عمان و درگز در حوضه آبریز قره خلیج
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۳4 
 

 خشکسالی
 آیانا - 1۹۳۱آبان  1۱: تاریخ

  های کشورهای کشور  آبآب  درصدی حجم رواندرصدی حجم روان  2626کاهش کاهش / / ورودی به سدهای کشور منفی شدورودی به سدهای کشور منفی شد

ها  را در ورودی سدها گذاشته و در پایان هفته پنجم سال آبی، حجم ورودی به سدهای کشور پس از مدت باران تأثیر خود پاییز کم

 .سیر نزولی گرفته و منفی شد

گزارش ایانا از پاون، آخرین آمار ارائه شده از سوی شرکت مدیریت منابع آب ایران حاکی از آن است که از ابتدای سال آبی  به

 .ری تاکنون، آب ورودی به سدهای کشور یک درصد کاهش داشته استجاری، ابتدای مهرماه جا

میلیون مترمکعب بوده که از ابتدای سال آبی  661این در حالی است که حجم آب ورودی به سدها در سال گذشته، یک میلیارد و 

 .میلیون مترمکعب رسیده است 601جاری با یک درصد کاهش به یک میلیارد و 

درصد از  56میلیون مترمکعب ذکر شده که  711میلیارد و  4٠ظرفیت کل مخازن سدها در سال جاری بر اساس این گزارش، 

 .درصد ظزفیت پر است 47اکنون خالی و فقط  ظرفیت این مخازن هم

 .درصد افزایش داشته است 02این گزارش اشاره دارد که برداشت از سدها در مقایسه با سال قبل 

درصد افزایش در سال جاری به دو  02میلیون مترمکعب بود که با  451ز سدها دو میلیارد و سال گذشته میزان آب خروجی ا

 .میلیون مترمکعب رسیده است 841میلیارد و 

های کشور و ورودی آب در بیشتر سدهای  ماه تا پایان شهریورماه سال جاری، وضعیت بارش بر همین اساس، از ابتدای فروردین

 .ماه جاری باعث شده تا ورودی آب سدهای کشور منفی شود ها در مهرماه و آبان ، اما کاهش بارشکشور مثبت اعالم شده بود

 های کشور آب درصدی حجم روان 26کاهش 

های سطحی کشور  ها و جریان آب ماه جاری، در مقایسه با میانگین بلند مدت، حجم روان تا پنجم آبان ٠5 - ٠2از ابتدای سال آبی 

 .داشته استدرصد کاهش  46نیز 

ماه جاری، در مقایسه با میانگین بلندمدت،  تا پنجم آبان ٠5 - ٠2سنجی از ابتدای سال آبی  های بارن بر اساس اطالعات ایستگاه

ها در حوضه آبی قره  آب بیشترین میانگین کاهش روان. درصد کاهش داشته است 46های سطحی کشور،  ها و جریان آب حجم روان

 .درصد بوده است 60مترین کاهش در حوضه آبی مرکزی با درصد و ک 56قوم با 

درصد،  40و 44، 45،  4٠های آبی دریای خزر، دریاچه ارومیه، خلیج فارس و مرزی شرق به ترتیب با  بر همین اساس، حوضه

 .اند های سطحی در مقایسه با متوسط بلندمدت، به خود اختصاص داده های دوم تا پنجم را در کاهش حجم جریان رتبه

میلیون متر مکعب بوده که نسبت به میانگین  646جاری یک میلیارد و  های کل کشور در سال آب بنا بر این گزارش، میزان روان

 .درصد کاهش داشته است 46میلیون مترمکعب،  66٠بلندمدت با دو میلیارد و 

قایسه با سال آبی گذشته یک درصد افزایش های سطحی سال آبی جاری در م بر پایه همین گزارش، با وجود اینکه حجم جریان

 ./رو است درصد کاهش روبه 46داشته است، اما همچنان در مقایسه با متوسط بلندمدت با 

/news/fa/ir.iana.www//:http62668D%/٠% 
 
 

http://www.iana.ir/fa/news/36338/%D9%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته دوم آبان 

 

۳5 
 

 دانه های روغنی
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 زیتون
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۳۳ 
 

 سالمت

 فارس - ۳۱/۱8/۱۳:  تاریخ

  واردات گوشت به داد تنظیم بازار رسیدواردات گوشت به داد تنظیم بازار رسید/ / تب برفکی، سیل و داللی از دالیل افزایش قیمت گوشتتب برفکی، سیل و داللی از دالیل افزایش قیمت گوشت
های مناسبتی را عامل کاهش دام سبک و گرانی قیمت  رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی بیماری تب برفکی، قاچاق دام و ذبح 

 . شد تر می کردیم اکنون قیمت آن گران اگر از آسیای میانه گوشت وارد نمی: گوشت دانست و گفت

، در مورد علت افزایش قیمت گوشت گوسفندی طی یکی دو ماه خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی  اصغر ملکی در گفت علی

درصد افزایش داشت، اما با شرایطی که پیش آمد، به  01تا اردیبهشت ماه امسال تنها  ٠6قیمت گوشت از سال : اخیر اظهار داشت

  .ها سیر صعودی گرفت یکباره قیمت

های بهاره سبب بروز سیل و از بین رفتن  بارندگی: یمت گوشت گوسفندی در بازار خاطرنشان کردوی در مورد دالیل افزایش ق

  .ها تلف شوند های سبک شد و در کنار آن، شیوع بیماری تب برفکی سبب شد، تا بسیاری از دام بخشی از دام

شد، تا حجم زیادی از دام سبک از گردانه  رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی، ذبح گوسفند در ایام عید قربان و محرم سبب به گفته

دهند،  اند و اجازه نمی ها را برای مناسبت اربعین نگهداری کرده طلبان دام تولید خارج شود و در کنار آن از اکنون، برخی از منفعت

دام عشایر، دام ترکیبی : گفتقیمت گوشت با ورود دام عشایر به بازار کاهش یابد،  ملکی در پاسخ به اینکه قرار بود .وارد بازار شود

های استان  پسندند که مربوط به دام مردم گوشت لوکس را میشهرها به ویژه تهران نبوده و  است که معموالً مورد پسند کالن

دهند،  وقتی آن طرف مرز پول خوبی بابت دام می: وی با اشاره به افزایش قاچاق دام از مرزهای غربی کشور گفت .کردستان است

های داخل، آن را با قیمت باالتر به خارج از  دهند به جای پرداخت هزینه حمل و نقل و انتقال دام به استان صاحبان گله ترجیح می

اگر از چند ماه پیش موافقت وزارت جهاد برای واردات گوشت : رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی تصریح کرد .مرز بفروشند

شده از سه  اکنون دام سبک ذبحهزار تومان رسیده بود، چرا که  51آن به باالی کیلویی  گرفتیم، اکنون قیمت گوسفندی را نمی

  .شود وارد کشور می ارمنستان، قرقیزستان و گرجستانکشور 

دامها در این کشورها با نظارت نماینده سازمان دامپزشکی، طبق اصول شرعی ذبح شده، : وی در توضیح دیگر موضوع اظهار داشت

شود و همین مسئله سبب شده تا قیمت گوشت  شود و از طریق حمل و نقل هوایی و فرودگاه پیام وارد بازار می سرد می پیش

  .هزار تومان تحویل داده شود 66دار کیلویی  گوسفندی با شقه به مغازه

 5دران در هر کیلو هزار تومان بوده که این رقم برای گر 67اکنون قیمت گوشت شقه گوسفندی بدون دنبه کیلویی : ملکی گفت

  .هزار تومان است 46هزار تومان باالتر یعنی 
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1۱۱ 
 

 سالمت
 خبرنگاران جوان - 1۹۳۱آبان  ۱8: تاریخ

  واردات دانه خشک گیاه چیا اعالم شدواردات دانه خشک گیاه چیا اعالم شدای ای   شرایط قرنطینهشرایط قرنطینه

 .ای واردات دانه خشک گیاه چیا برای مصرف خوراکی و دارویی از کشور آلمان اعالم شد شرایط قرنطینه

بر اساس تحلیل خطر انجام شده  به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت، اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروه به گزارش

ای کم قرار گرفته و واردات  این کاال در فهرست کاالهای با ریسک قرنطینه ( Salvia Hisponia) بر روی دانه خشک گیاه چیا

پذیر  کننده امکان آن از کشور آلمان با داشتن گواهی بهداشت معتبر و بررسی کارشناسان قرنطینه در مرز ورودی و گمرک ترخیص

ای از سازمان حفظ نباتات کشور به سازمان توسعه تجارت اعالم شده  ای واردات دانه خشک گیاه چیا طی نامه شرایط قرنطینه.ستا

 .و دفتر مقررات صادرات و واردات نیز این موضوع را به گمرک ابالغ کرده است

/news/fa/ir.cyj.www//:http5868608D%/8%B4% 
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1۱1 
 

 سالمت
 فودپرس 1۹۳5آبان ماه  1۱دو شنبه 

  در پیشگیری از بیماری آلزایمردر پیشگیری از بیماری آلزایمر  ۳۳--فواید اُمگافواید اُمگا

موجود در ماهی نقش مهمی در پیشگیری از شروع آلزایمر ایفاء  6-مطالعه جدید نشان می دهد اسیدهای چرب اُمگا <مواد غذایی

پلی اشباع نشده موجود در روغن ماهی می توانند موجب بهبود عملکرد  6-محققان دریافته اند اسیدهای چرب اُمگا.می کنند

در بلندمدت این روند پاکسازی مغز موجب پیشگیری از ابتال . شده و به پاکسازی ضایعات مغز کمک کنند glymphatic سیستم

« پروتئین تاو»اگرچه علت دقیق بیماری آلزایمر هنوز مشخص نیست اما دانشمندان معتقدند تشکیل .به بیماری آلزایمر می شود

 .در مغز موجب تشکیل پالک هایی در مغز می شود که اتصال بین نورون ها را مسدود می کند

ی احتمالی برای آلزایمر، هدف تحقیق فعلی در مورد درمان ها. این پالک ها در بسیاری از عالئم شناختی آلزایمر نقش دارند

 .پیشگیری و حتی کاهش تشکیل این پالک هاست

و ضایعات درون مغز  6-تیم تحقیق در این مطالعه از موش های آزمایشگاهی برای فهم بهتر ارتباط بین اسیدهای چرب اُمگا

پلی اشباع نشده در مقایسه با موش  6-آنها دریافتند موش های آزمایشگاهی با میزان باالتر اسیدهای چرب اُمگا. استفاده کردند

 .های وحشی با میزان عادی این ماده مغذی، دارای احتمال کمتر تشکیل پالک های زائد در مغزشان بودند

بعد از آن زمانیکه دانشمندان به موش های وحشی، مکمل روغن ماهی دادند دریافتند پاکسازی مغزشان از ضایعات به مراتب بیشتر 

 .ای بود که این مکمل را دریافت نکرده بودند از موش های وحشی

ممکن است به پیشگیری از آسیب مغزی ناشی از آسیب تروماتیک مغز  6-به عالوه محققان عنوان کردند اسیدهای چرب اُمگا

 .کمک کرده و اختالل خواب را کاهش دهند

=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http4580٠840٠2614a1ca 
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 سیب درختی
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 سیب زمینی
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1۱4 
 

 شیالت

 آیانا - 1۹۳۱آبان  12: تاریخ

  نهایی شدننهایی شدننویس جدید بیمه میگو در حال نویس جدید بیمه میگو در حال   پیشپیش/ / آیدآید  تکنولوژی افزایش تولید میگو از تایلند به ایران میتکنولوژی افزایش تولید میگو از تایلند به ایران می

سفید نتوانسته مشکلی را در  هزار تن میگو از پنج استان میگوخیز کشور تولید شده است و همچنان نیز ادامه دارد و لکه 06تاکنون 

 .وجود آورد های پرورشی به فارم

گذاران  با سرمایه وگو با خبرنگار ایانا درباره مذاکرات جدید سازمان شیالت مدیرکل دفتر میگوی سازمان شیالت امروز در گفت

ای هستند که  ها در زمینه پرورش میگو و سایر آبزیان دارای تجارب گسترده شده، تایلندی بر اساس مذاکرات انجام: تایلندی گفت

های الزم برای افزایش عملکرد در واحد سطح به ایران  های غذادهی، هوادهی و آموزش های نهایی، تکنولوژی قرار است پس از تفاهم

تولید میگو در هر هکتار مزارع تایلند، پنج تا هفت برابر تولید دو تا سه تنی در ایران است که به : وحید معدنی افزود.شود منتقل

 .گفته کارشناسان تایلندی، امکان ارتقاء آن در کشور وجود دارد

های مورد استفاده  وجود تکنولوژی دلیل کنند که این عدد به هزار تن میگو تولید می 411ها حدود  تایلندی: وی خاطرنشان کرد

 .است و قرار است در ایران نیز نهادینه شود

بندی زنده حمل کنند که  توانند میگو را از زمان صید تا زمان بسته هایی هستند که می ها دارای تکنولوژی تایلندی: معدنی ادامه داد

 .کم نشودشود تازگی محصول نهایی باال رفته و از کیفیتش  این امر باعث می

طور قطع قراردادهایی  ها از مزارع میگوی بوشهر و هرمزگان بازدید کردند و پس از بازگشت به کشورشان به تایلندی: وی تصریح کرد

 .تر انجام دهیم را با آنها منعقد خواهیم کرد تا بتوانیم انتقال تکنولوژی را سریع

 اتمام برداشت میگو از چهار استان کشور

های سیستان و بلوچستان،  برداشت میگو در استان: میگوی سازمان شیالت درباره تولید میگو در کشور یادآور شدمدیرکل دفتر 

 .شود گلستان و خوزستان به اتمام رسیده و در اواخر هفته جاری برداشت استان بوشهر نیز تمام می

 .ماه ادامه خواهد داشت اخر آذر و اوایل دیدر استان هرمزگان کشت دوم انجام شده که برداشت تا او: معدنی تأکید کرد

های آینده بر مقدار آن افزوده  طور قطع تا هفته هزار تن میگو در کشور تولید شده است که به 06در حال حاضر : وی اظهار داشت

که احتمال سرما  هایی با توجه به آن که برداشت در استان: معدنی از تولید مناسب میگو در سال جاری خبر داد و گفت.خواهد شد

سفید وجود داشت به اتمام رسیده و هیچ نگرانی بابت مبتال شدن میگوهای هرمزگان در کشت دوم به این  و عود مجدد بیماری لکه

 .بیماری وجود ندارد، زیرا این بیماری نتوانسته تاکنون به هرمزگان نفوذ کند

 در صدد اجباری شدن بیمه در صنعت میگو هستیم

شده با صندوق بیمه محصوالت کشاورزی  میگوی سازمان شیالت درباره دستورالعمل ویژه میگو بر اساس توافق انجاممدیرکل دفتر 

نویس دستورالعمل جدید توسط صندوق بیمه محصوالت کشاورزی، رعایت نکردن ضوابط  پس از نهایی شدن پیش: خبر داد و افزود

ترتیب تولیدکنندگان  شود که غرامت کمتری به آنها تعلق گیرد و بدین میبهداشتی و سایر موارد از سوی تولیدکنندگان باعث 

 .کنند تا بر اساس اصول و ضوابط بهداشتی نسبت به تولید اقدام کنند تالش می

طور قطع دیگر شاهد مشکالت افزایش بیماری  اگر اجباری شدن بیمه در بخش آبزیان همچون طیور انجام شود، به: وی ادامه داد

 ./در حال جا انداختن اجباری شدن بیمه در صنعت میگوی کشور هستیم: معدنی در پایان خاطرنشان کرد.بود نخواهیم
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 شیالت
 آیانا - 1۹۳۱آبان  12: تاریخ

  کل شیالت گلستانکل شیالت گلستان  ادارهاداره  02120212در افق در افق 

 تن ماهی در قفس و پن تولید خواهد شد 8111

هزار تن ماهی در قفس و پن برای استان صورت گرفته است  ریزی تولید هشت برنامه 0414در افق : مدیرکل شیالت گلستان گفت

رسانی اداره کل  یانا از پایگاه اطالعبه گزارش ا.زایی نیز صورت خواهد گرفت مورد اشتغال 811هزار و  که با این میزان تولید، سه

یکی از طرح های اداره کل شیالت گلستان که در راستای : شیالت گلستان، سید جواد قدس علوی با اعالم این خبر بیان داشت

ح فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر عملی کردن اقتصاد مقاومتی در کشور، مورد برنامه ریزی و انجام قرار خواهد گرفت طر

وی در خصوص .پرورش ماهی در قفس و پن است که در قرارگاه اقتصاد مقاومتی در کشور تصویب و به استان ما ابالغ گردیده است

با توجه به وجود ده ها هزار هکتار اراضی ساحلی در پهنه دریا و طبق : عملیاتی شدن این طرح در استان گلستان تصریح کرد

مدیر کل شیالت گلستان با اشاره .ماهی در قفس برای سال جاری به استان گلستان ابالغ شد تن 611مطالعات انجام شده، تولید 

با توجه به کم عمق بودن پهنه دریا در استان : به شرایط مناسب استان برای استقرار پن و قفس در سواحل دریای خزر اظهار کرد

ست که امیدواریم بتوانیم از این ظرفیت نهایت استفاده را ما، خوشبختانه شرایط مساعدی برای استقرار پن در استان موجود ا

فاز : مدیر کل شیالت گلستان با اشاره به دیگر طرح های شاخص اقتصادی شیالت گلستان در راستای اقتصاد مقاومتی گفت.ببریم

و  0فاز )ر مجموع دو فاز طرح بزرگ اقتصاد مقاومتی استان است که د 4اول و دوم مجتمع پرورش میگو گمیشان نیز یکی دیگر از 

هزار تن  07هزار هکتار تولیدی بالغ بر ساالنه  01با بهره برداری از این  0414هزار هکتار خواهد بود که طی برنامه ای تا افق ( 6

جتمع درصد این تولید به بازارهای هدف بین المللی صادر خواهد شد و با این میزان تولید و صادرات، م 81میگو خواهیم داشت که 

وی در خصوص طرح اقتصادی پرورش ماهیان .میلیون دالر ارزآوری خواهد داشت 011پرورش میگو گمیشان ساالنه بالغ بر 

با توجه به کاهش ذخایر دریای خزر و به منظور حفظ این برند استان در بخش پرورش ماهیان خاویای : خاویاری تصریح کرد

ا استفاده از اراضی ساحلی مستعد در حوزه استان در زمینه پرورش ماهیان خاویاری مسئولین شیالتی استان را بر آن داشت تا ب

بر این اساس شیالت استان عالوه بر صدور مجوزهای پرورش ماهیان خاویاری در مزارع منفرد در سطح استان و . اقدام نمایند

ی شناخت در خصوص شناسایی اراضی مستعد همچنین به صورت مجتمع پرورش ماهیان خاویاری نیز در راستای مطالعات ارزیاب

تن  411هزار تن گوشت و  هکتار به ظرفیت هشت 661هکتار در شمال رودخانه گرگانرود که فاز اول آن به مساحت  411حدود 

با اختصاص اعتبار تملک دارایی سرمایه ای استانی موضوع مطالعات اجرایی پروژه مذکور  ٠4خاویار شناسایی کرده که در سال 

مدیر کل .شروع و در حال انجام می باشد که در صورت تحقق مجتمع پرورش ماهیان خاویاری مذکور در دنیا بی نظیر خواهد بود

شیالت گلستان پرورش ماهی با استفاده دو منظوره از چاههای کشاورزی در استان را نیز یکی از طرح های تحول زای اقتصاد 

هزار حلقه چاه کشاورزی موجب گردید که یکی از سیاست های اداره کل شیالت  08د وجود حدو: مقاومتی دانست و اظهار کرد

استان استفاده بهینه از این منابع در قالب پرورش ماهی در استخرها و حوضچه هایی که کنار چاههای آب کشاورزی وجود داشته 

سعی بر این داشته با فرهنگ سازی و ترویج  یا احداث خواهد شد، باشد لذا در همین راستا طی سال های اخیر این اداره کل

استفاده دو منظوره از چاههای کشاورزی با کمک و یاری کشاورزان استان مبادرت به پرورش ماهی در استخرهای احداثی در 

رزی، هزار حلقه چاه کشاو می توان در کنار هشت 0414مجاورت چاههای کشاورزی نماید که با برنامه ریزی انجام گرفته در افق 

 .هزار نفر نیز مشغول به کار خواهند شد تن ماهی تولید و هشت 611هزار و  پرورش ماهی نیز ایجاد نمود که ساالنه بیش از یک
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 شیالت
 آیانا - 1۹۳۱آبان  11: تاریخ

  های میگو و افزایش زیان اقتصادی در آسیاهای میگو و افزایش زیان اقتصادی در آسیا  بیماریبیماری

 رود هزار شغل از دست می 011

، در چند سال گذشته، زیان اقتصادی باالیی را برای مناطق آسیا، AHPND های میگو، همچون بیماری لکه سفید و بیماری

 Fish، دامپزشک آبزیان Dr. Andy Shinnشین  ، دکتر اندیThe Fish Siteسایت  به گزارش ایانا از وب.دنبال داشته است به

Vet Group
انجام داد، به زیان ناشی  6102سپتامبر  66تا  61پروری در ادینبورگ اسکاتلند  ، در سخنرانی خود که درباره آبزی(0)

، 6102ال میلیون تن در س 5.18پروری در حوزه سخت پوستان آسیا، به بیش  رود، آبزی انتظار می.های میگو اشاره کرد از بیماری

علت شیوع  با این حال، اگرچه تولید افزایش یافته، اما سطح رشد نامنظم بوده و به. رو باشد به درصدی رو 5.42یعنی با افزایش 

این در حالی است که طی سه سال گذشته، بسیاری از کشورها، بیماری .دنبال داشته است بیماری، زیان بزرگ اقتصادی ملی را به

و ( پوستان نوعی بیماری سخت( )EHP) AHPND))(6) ،Enterocytozoon hepatopenaeiنکراس نکروز حاد هپاتوپا

های میگو  ترین بیماری ویروسی تأثیرگذار در انواع گونه ترین و سخت این بیماری در حال حاضر جدی) white spotسفید  لکه

whitelegلید میگو در تایلند، کشوری که مکانی برای تو.اند از مزارع میگو گزارش کرده(است
رود، با توجه به شیوع  شمار می به (6)

 .کاهش یافته است 6106تن در سال  4.06به  6101تن در هکتار در سال  01.2، تولید میگو از AHPNDبیماری 

 .هزار شغل شود 011رود، این بیماری باعث از دست دادن  همچنین انتظار می

تا به امروز،  6100برای تایلند از سال  AHPNDزند، با نگاهی به تولید کنونی، زیان اقتصادی ناشی از بیماری  شین تخمین می

 .میلیارددالر آمریکا برآورد شده است 7.68تقریباً 

، در حوزه میلیون دالر آمریکا 8.٠باعث زیانی معادل  6105در سال  AHPNDویتنام، بیماری  Mekong Deltaدر منطقه 

tiger shrimpمیلیون دالر برای میگوببری  0.8و  whitelegمیگو پا سفید 
 .شده است (4)

میلیون دالر برای  6.6، و (whiteleg)میلیون دالر آمریکا، در تولید میگو پاسفید  5.2سفید، باعث زیان  همچنین بیماری لکه

 .میگوببری شده است

EHP نوعی انگل ،microsporidianیافت شد که مربوط به بخش گوارش  611٠ای نخستین بار در میگو، در سال ، بر

heptopancreas شود  کند و باعث می آبزیان است و این بیماری هرچند باعث تلفات زیادی نشده، اما از رشد میگو جلوگیری می

 .تر شوند تا کشاورزان مجبور به فروش میگو در اندازه بسیار کوچک

های شین، در حال  میلیون دالر آمریکا باشد، با توجه به یادداشت 72.4در حدود  EHPر تایلند، ضرر و زیان شود، د بینی می پیش

 .حاضر اطالعات کمی در این باره وجود دارد، اما چنانچه اطالعات قابل دسترس بیشتری فراهم شود این رقم ممکن است تغییر کند

 .شین به کشاورزان این است که امنیت زیستی را به کار ببرندمنظور جلوگیری از بیماری در مزرعه، توصیه  به

 ".اطمینان از سالمت مولد و استفاده از بذر و خوراک با کیفیت از دیگر کارها است": کند وی خاطرنشان می

داشته  ها و استخرها تمیز نگه از موارد مهم دیگر، بررسی کیفیت آب است و باید به طور منظم کف حوصچه": شین یادآور شد

 /".شود

 فرحناز سپهری: ترجمه

 :نوشت پی

0- Fish Vet Group :پروری در جهان است های این گروه، در زمینه سالمت آبزی فعالیت. 
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6- acute hepatopancreatic necrosis disease (AHPND) : بیماری نکروز حاد هپاتوپانکراس(AHPND)  یک

این بیماری در چین . کشورهای چین، ویتنام، مالزی، تایلند و مکزیک را درگیر کرده است 6100بیماری نوظهور است که از سال 

سازی  میگوها پس از ذخیره این بیماری باعث خسارت باال در بچه. درصد تولید میگو در این کشور از بین برود 81باعث شد تا حدود 

 Oficina Internacional deبه اسپانیایی ) OIEهای اخطارکردنی سازمان  و جزو بیماری شود در مزارع پرورشی می

Epizootias ،World Organization for Animal Healthهای حیوانی در سطح  دولتی که کنترل بیماری ، سازمان بین

 .رود شمار می به( جهان را بر عهده دارد

 .آرام شرقی ازانواع میگو اقیانوس: whitelegمیگو  -6

های  دارای سر زرد و دم زرد و راه راه. میگوببری، یک گونه وحشی که در چین و همچنین در کشورهای آسیایی وجود دارد -4

 .سیاه و سفید در امتداد بدن است
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 شیالت
 آیانا - 1۹۳۱آبان  ۱۳: تاریخ

  المللی صنعت تولید، تجارت آبزیان و غذاهای دریاییالمللی صنعت تولید، تجارت آبزیان و غذاهای دریایی  نخستین نمایشگاه بیننخستین نمایشگاه بین

های  آذرماه در محل دائمی نمایشگاه 0٠تا  02المللی صنعت تولید، تجارت آبزیان و غذاهای دریایی  نخستین نمایشگاه بین

 .شود تهران برگزار میالمللی  بین

آذرماه در محل دائمی  09تا  02المللی صنعت تولید، تجارت آبزیان و غذاهای دریایی  نخستین نمایشگاه بین

 .شود المللی تهران برگزار می های بین نمایشگاه

منظور پیشبرد اهداف و  بههای اقتصاد مقاومتی و  به گزارش ایانا از روابط عمومی سازمان شیالت ایران در راستای تحقق سیاست

های دولت تدبیر و امید و به استناد مجوز صادره از سازمان توسعه تجارت ایران و با همکاری و همیاری سازمان شیالت ایران  دیدگاه

با اهدافی چون "(IFEX6102)المللی صنعت تولید و تجارت آبزیان و غذاهای دریایی  نخستین نمایشگاه بین"های مرتبط  و تشکل

های  گذاران خارجی در صنعت شیالت کشور؛ عرضه توانمندی ویژه سرمایه گذاری به ایجاد بستر مناسب به جهت همکاری، سرمایه

منظور صادرات محصوالت شیالتی و آبزیان؛ ایجاد تناسب میان منابع  کشور در زمینه صنعت شیالت و آبزیان؛ بسترسازی مناسب به

پروری؛ ایجاد زمینه اشتغال  رائه آخرین دستاوردهای آن؛ تقویت، آموزش و ترویج کاربردی آبزیبرداران در حوزه صیادی وا و بهره

ها  های بیشتر میان سازمان سازی و ترویج الگوهای بهینه مصرف غذاهای دریایی و هماهنگی بیشتر در صنعت شیالت کشور؛ فرهنگ

 .شود های مربوطه برگزار می و تشکل

دهندگان تجهیزات  کنندگان تجهیزات صیادی، تولیدکنندگان و ارائه گروه کاالیی تولیدکنندگان و توزیعهمچنین این نمایشگاه در 

دهندگان غذاهای دریایی، تکثیر و تولیدکنندگان  پرورش و نگهداری آبزیان، فرآوری محصوالت شیالتی، تولیدکنندگان و ارائه

های آب برپا  دهندگان تجهیزات و ادوات تصفیه ولیدکنندگان و ارائهماهی، تأسیسات و تجهیزات برودتی مرتبط با صنعت، ت بچه

آالت  پروری، تولیدکنندگان ماشین بندی، تولیدکنندگان خوراک آبزیان و مواد غذایی مکمل آبزی همچنین صنایع بسته.شود می

آالت و صنایع پرورش ماهیان  ماشیندهندگان آبزیان، تولیدکنندگان  های شیالتی، پرورش حمل و نقل و انتقال آبزیان و فرآورده

، صنایع پایین دستی دریایی مرتبط، ارائه و خدمات (تفریحی)زینتی و تجهیزات آکواریوم، ارائه و خدمات تجهیزات ماهیگیری 

 .های کاالیی این نمایشگاه است دامپزشکی و بهداشت دارویی، سازمانها، تشکالت و جراید مرتبط از دیگر گروه

مراجعه یا با  ir.ifex.wwwسایت نمایشگاه به آدرس  توانند به وب مندان جهت کسب اطالعات بیشتر می ست، عالقهالزم به ذکر ا

 .تماس بگیرند 160-881712٠6و فکس  160-88185681های  تلفن

المللی تهران از ساعت  محل دائمی نمایشگاه بین 66و  60، 61های  آذرماه سال جاری در سالن 0٠تا  02همچنین این نمایشگاه از 

 ./مندان است آماده بازدید عالقه 07تا  ٠
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 شیالت
 آیانا - 1۹۳۱آبان  ۱۳: تاریخ

آال نیز همچون تیالپیا آال نیز همچون تیالپیا   ماهی قزلماهی قزل/ / توسط محیط زیست امضا شده استتوسط محیط زیست امضا شده استمجوزهای پرورش مطالعاتی تیالپیا مجوزهای پرورش مطالعاتی تیالپیا 

  وحشی و گوشتخوار بوده و بومی ایران نیستوحشی و گوشتخوار بوده و بومی ایران نیست

توان گفت که تمامی آنها اشتباه  دهند، نمی کشور دنیا ازجمله کشورهای اطراف منطقه پرورش تیالپیا انجام می 041با وجود آنکه 

 .دامی را بدون مجوز انجام نداده استکنند و سازمان شیالت نیز تاکنون هیچ اق می

وگو با خبرنگار ایانا در واکنش به خبر مربوط به نداشتن مجوز برای پرورش تیالپیا در  کارشناس سازمان شیالت ایران امروز در گفت

تیالپیا از  :ها و به نقل از کارشناس دفتر آبزیان سازمان محیط زیست مطرح شده است، گفت کشور که از سوی یکی از خبرگزاری

پروری و تولید و پرورش  با حضور کارشناسان محیط زیست و همکاران شیالتی از کشور اندونزی با هدف توسعه آبزی 0688سال 

 .ای جدید به کشور وارد شد قیمت گونه ارزان

نستند، تمامی اقدامات دا محیطی را الزمه پرورش می در حالی که مسئوالن محیط زیست در ابتدا مطالعات زیست: علی بیگی افزود

های مورد موافقت قرار گرفته سازمان  میلیون تومان برای هریک از استان 65ای که  گونه الزم برای این مطالعه به انجام رسید، به

 .حفاظت محیط زیست ازجمله بافق یزد، مرکزی، قم و سمنان هزینه شد

محیطی اختصاص یابد که  ش این گونه و بررسی مطالعات زیستمزرعه برای پرور 01مقرر شد در بافق یزد : وی خاطرنشان کرد

 .حتی مسئوالن سازمان حفاظت محیط زیست در زمان برداشت ماهیان این مزارع حضوری فعال داشتند

محیطی را  کشور دنیا در زمینه پرورش تیالپیا حضوری فعال دارند و مخاطرات زیست 041در حال حاضر بیش از : بیگی ادامه داد

 .چطور امکان دارد که ایران در این بین مستثنی باشد. ناسندش می

تیالپیا همچون سایر آبزیان دو جنس نر و ماده دارد که جنس نر آن قابلیت تولید گوشت زیاد در زمانی کوتاه را : وی تصریح کرد

 .دارد؛ بنابراین صرفه اقتصادی آن از آن جهت است که جنس نر جداسازی شده و پرورش پیدا کند

 های تحقیقاتی مؤسسه علوم شیالتی تراشی سازمان حفاظت محیط زیست برای انجام فعالیت مانع

 ٠5اند بیش از  هایی توانسته محققان مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی با استفاده از هرمون: کارشناس سازمان شیالت ایران یادآور شد

 .باقیمانده که ممکن است تبدیل به ماده شود نیز امکان جداسازی دارنددرصد الروها را تبدیل به جنس نر کنند و پنج درصد 

ماهیان به گونه نر مؤثر باشد که بارها از سوی مؤسسه  تواند برای تبدیل تمامی بچه استفاده از روش ژنتیکی نیز می: بیگی تأکید کرد

درخواست داده شده است، اما مجوز برای این مرکز های الزم و واردات سوپرمل  تحقیقات علوم شیالتی برای استفاده از زیرساخت

 .نیز از سوی سازمان حفاظت محیط زیست صادر نشده است

یک از مراحل خودسرانه عمل نکرده و همراه سازمان حفاظت محیط زیست، در  سازمان شیالت ایران در هیچ: وی اظهار داشت

ان گفت که پرورش تیالپیا در کشور تاکنون بدون مجوز انجام شده تو ها حضور فعال داشته است؛ بنابراین نمی جلسه امضای صورت

 .است

 های مرزی برای ممانعت از گونه زیلی باشد سازمان حفاظت محیط زیست نتوانست حافظ آب

ها تحت حفاظت سازمان  این آب: های خوزستان وارد شده است، گفت کارشناس سازمان شیالت ایران درباره گونه زیلی که از آب

 .های الزم را برای جلوگیری از حضور این گونه مهاجم داشته باشند ط زیست بوده، اما نتوانستند مراقبتمحی

... کشور دنیا ازجمله کشورهای اطراف ایران همچون پاکستان، ترکمنستان، عراق، ترکیه و 041در حالی که : بیگی همچنین افزود

 .های مشترک این گونه غربال شده و نتواند وارد ایران شود که از طریق آبتوان انتظار داشت  پرورش این گونه را دارند، نمی
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 .سازمان حفاظت محیط زیست حتی با ورود میگوی گونه وانامی نیز مخالفت کرده است: وی خاطرنشان کرد

ای  سازمان، این گونه این گونه توانسته در سال گذشته صنعت میگوی کشور را از بحران بیرون آورد و به قول این: بیگی ادامه داد

 .کنند، مجوز محیط زیست ندارد که تمامی دنیا از آن استفاده می

ای گوشتخوار بوده و مهاجم بودن آن از تیالپیا بیشتر است، از کشور آمریکا برای  آال گونه در حالی که ماهی قزل: وی تصریح کرد

شود؛ چطور امکان دارد که این گونه اجازه تکثیر و پرورش  لید میبار به کشور وارد شده و در حال حاضر به مقدار زیاد تو نخستین

 !گیرند، از این امر مستثنی باشد؟ داشته باشد، اما تیالپیا که کل دنیا از آن بهره می

 پذیر است ها توسط تیالپیا امکان های آلوده به فاضالب تصفیه آب

تواند  چیزخوار است و می سازمان حفاظت محیط زیست، تیالپیا همه به اعتقاد مسئوالن: کارشناس سازمان شیالت ایران یادآور شد

 .محیطی آن کمتر است های شهری را تصفیه کند؛ بنابراین مخاطرات زیست های آلوده به فاضالب آب

ای  پروژه مزرعه بافق یزد که اجازه پرورش داشت رو به تعطیلی رفته و هیچ 01در حال حاضر این گونه تیالپیا در : بیگی تأکید کرد

 .شود در این منطقه و سایر مناطق انجام نمی

های تحقیقاتی وجود داشته باشد و سایر مزارع  تیالپیا تنها اجازه دارد در مرکز تحقیقات بافق یزد برای فعالیت: وی اظهار داشت

 .ایجادشده در حال حاضر تعطیل است

انجمن علمی : پروری نیز گفت توسعه تیالپیا در صنعت آبزی بیگی درباره عدم حضور کارشناسان حفاظت محیط زیست در همایش

پروری کشور این همایش را ترتیب داده و سازمان شیالت نیز از سوی این انجمن دعوت شده بود، اما کارشناسان حفاظت  آبزی

 .ناع کردنددار از سوی سازمان شیالت است، از حضور امت کردند این همایش جهت دلیل آنکه احساس می محیط زیست به

برخی مدافعان بخش خصوصی محیط زیست در این همایش اعالم کردند که چون در گذشته علم الزم را : وی همچنین افزود

دانیم که امکان توسعه و پرورش آن وجود دارد و موافق  کردیم، اما در حال حاضر می نداشتیم، از وجود تیالپیا در کشور امتناع می

 .پرورش آن هستیم

پروری در حوزه تیالپیا  سازمان حفاظت محیط زیست دلیل محکمی برای ممانعت از فعالیت آبزی: پایان خاطرنشان کرد بیگی در

دانسته که قرار است این آبزی به سبد غذایی مردم وارد شده و  ندارد، در حالی که از روزهای نخست واردات این گونه به کشور، می

 ./در کشور توسعه پیدا کند

/news/fa/ir.iana.www//:http626٠٠D%/٠%85%D8% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iana.ir/fa/news/36299/%D9%85%D8%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته دوم آبان 

 

111 
 

 شیالت
 خبرنگاران جوان - 1۹۳۱آبان  1۱: تاریخ

  آالی جهان را تولید می کندآالی جهان را تولید می کند    درصد ماهی قزلدرصد ماهی قزل  0202ایران ایران 

 .هزار تن در سال برسد 065بینی می شود که تولید قزل آال به مرز در سال جاری پیش :مدیر عامل اتحادیه ماهیان سردآبی گفت 

ه اقتصادی باشگا گروهصنعت، تجارت و کشاورزی آرش نبی زاده مدیر عامل اتحادیه ماهیان سردآبی در گفتگو با خبرنگار 

برای اولین بار در شهریور قراردادی با کشور روسیه مبنی بر : ، در خصوص وضعیت صادرات قزل آال اظهار داشتخبرنگاران جوان

 .تن تحویل این کشور شد 61تن قزل آال امضا شد که اولین محموله صادراتی به میزان  511صادرات 

بهداشتی و رعایت استانداردها و مقررات از جمله چالش های صادراتی قوانین دست و پا گیر صادراتی از جمله قوانین : وی افزود

 .است که انتظار داریم با تسهیل فرایند، میزان صادرات افزایش یابد

طبق قرارداد منعقد شده قرار است نرخ قزل آالی صادراتی براساس نرخ بازار : نبی زاده در خصوص قیمت صادراتی قزل آال بیان کرد

هزار تن قزل آال  01سازمان شیالت در نظر دارد که تا پایان سال : مدیر عامل اتحادیه ماهیان سردآبی ادامه داد.دداخلی تعیین شو

 . به بازار روسیه صادر نماید که به نظر می رسد با توجه به قوانین سخت گیرانه در امر صادرات این امر محقق نخواهد شد

در سال جاری پیش بینی می شود که تولید : ر ایران تولید می شود، اظهار داشتدرصد قزل آالی جهان د 02وی با بیان اینکه 

هزار تن برسد و در صورت استمرار صادرات و ایجاد انگیزه در بین تولید کنندگان می توان به سهولت به میزان  065قزل آال به مرز 

اده های اولیه خوراک، مولد اصالح نژاد، مسائل بهداشتی، کمبود نقدینگی، تامین نه: نبی زاده تصریح کرد.هزار تن رسید 611تولید 

بازاریابی و میزان قیمت از بزرگترین چالش های پیش روی تولیدکنندگان به شمار می رود که انتظار داریم با بهبود وضعیت 

  .صادرات قیمت بازار داخلی نیز به تعادل برسد
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 شیالت
 خبرنگاران جوان - 1۹۳۱آبان  1۹: تاریخ

  صادرات محصوالت شیالتی از واردات پیشی گرفتصادرات محصوالت شیالتی از واردات پیشی گرفت

میلیون دالر  001ارزش صادرات محصوالت شیالتی بالغ بر در شش ماهه نخست سال جاری، : معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .درصدی صادرات است 61بوده که این رقم بیانگر رشد 

از  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،گروه  صنعت، تجارت و کشاورزیحسن صالحی رئیس سازمان شیالت در گفتگو با خبرنگار 

طی چند سال اخیر میزان و ارزش صادرات : مثبت شیالت به عنوان یکی از زیر بخش های کشاورزی خبر داد و گفت تراز تجاری 

جاری، ارزش صادرات محصوالت شیالتی بالغ بر  در شش ماهه نخست سال: وی افزود.محصوالت شیالتی دو برابر واردات بوده است

معاون وزیر جهاد کشاورزی در خصوص وضعیت کلی .درصدی صادرات است 61میلیون دالر بوده که این رقم بیانگر رشد  001

مجموع تولید آبزیان پرورشی و صید دریایی سال گذشته حدود یک میلیون تن : تولید و صادرات محصوالت شیالتی تصریح کرد

 .هزارتن به بازارهای هدف صادر شده است 86وده که از این میزان حدود ب

با توجه به سرمایه گذاری ها در این بخش و توافقات بخش : صالحی در خصوص ترسیم چشم انداز شیالت در آینده بیان کرد

ید فانوس ماهیان و تجارت خصوصی با شرکت های بین المللی در تولید و پرورش ماهی در قفس، ماهیان سردآبی، گرم آبی، ص

 .خارجی در سال جاری با رشد روبرو خواهیم شد

انتظار می رود با برنامه ریزی های انجام شده در حوزه شیالت، رشد صد درصدی تولید در : این مقام مسئول در ادامه یادآور شد

پس از انعقاد قرارداد میان تجار : داد و افزودرئیس سازمان شیالت از صادرات قزل آال به روسیه خبر . سال جاری را شاهد باشیم

 .تنی قزل آال به این کشور صادر شده است 61ایرانی و روسی صادرات آغاز شده و طبق آخرین آمارها یک محموله 
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 (نیشکر/ چغندر )شکر 

 خبرنگاران جوان – 1۹۳۱آبان  ۱۳: تاریخ

  تومان استتومان است  ۵11۵11هزار و هزار و   66نرخ مصوب شکر نرخ مصوب شکر 

هزار و  6و در خرده فروشی ها  561هزار و  6نرخ مصوب هر کیلوگرم شکر در عمده فروشی ها : معاون داخلی بازرگانی دولتی گفت

گروه صنعت، تجارت و کشاورزی حسن عباسی معروفان معاون داخلی بازرگانی دولتی در گفتگو با خبرنگار .تومان است 811

هزار و  6ب هر کیلو شکر در عمده فروشی ها نرخ مصو: ، در خصوص نرخ شکر در بازار عنوان کرداقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

 .تومان است 811هزار و  6تومان و در خرده فروشی ها   561

نرخ شکر افزایش چشمگیری در بازار داشته و هم اکنون با افزایش عرضه در مقابل کاهش تقاضا، تب  طی ماه های اخیر : وی افزود

 .تند قیمت فروکش کرده است

هزار تن شکر در داخل تولید شده که در مقایسه  251امسال یک میلیون و : وضعیت تولید شکر گفتعباسی معروفان در خصوص 

 .هزار تن افزایش داشته است 001با سال گذشته 

هزار تن شکر در داخل، وزارت جهاد کشاورزی در  611میلیون و  6با توجه به مصرف : معاون داخلی بازرگانی دولت تصریح کرد

 .سال آینده کشور را از واردات این محصول بی نیاز کند 4ب کشاورزان به توسعه کشت پاییزه ظرف نظر دارد با ترغی

/news/fa/ir.yjc.www//:http586٠847D%/٠% 
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 شیر و فراوردهها

 فارس - ۳۱/۱8/۱۳:  تاریخ

  تن شیر خام از دامداران تهرانیتن شیر خام از دامداران تهرانی  511511هزار و هزار و   0909خرید تضمینی خرید تضمینی 
تن شیر خام از دامداران تهرانی خرید تضمینی شده  511هزار و  0٠تاکنون : رئیس سازمان تعاون روستایی استان تهران گفت 

وز در بازدید از شرکت تعاون روستایی شباهنگ از غرب استان تهران، محمد زربخش صبح امر خبرگزاری فارسبه گزارش . است

اداره تعاون روستایی در استان تهران مستقر هستند که  2: های استان تهران اشاره و اظهار کرد شهریار به ظرفیت

 .دهند های حاکمیتی در قالب خرید تضمینی محصوالت، توزیع کود، نهاد و بذر را انجام می گذاری سیاست

روستایی استان تهران با اشاره به اینکه به دنبال ارتقای سطح کیفی محصوالت کشاورزی در این استان رئیس سازمان تعاون 

 .سازمان تعاون روستایی درصدد توسعه روستاهاست و نگاه ما بخش بازرگانی این مسأله است: هستیم، بیان کرد

ستاد فرماندهی استان : ی انجام داده است، تصریح کردهایی را در راستای اقتصاد مقاومت وی در مورد اینکه این سازمان فعالیت

 .تهران به فرماندهی استاندار تشکیل شده است

بران برای کاهش مصرف آب در  های آب ای را با عنوان تشکل سازمان تعاون روستایی استان تهران پروژه: زربخش خاطرنشان کرد

 .دار شود آب را بین کشاورزان عهدهبخش کشاورزی تشکیل داده است تا نقش تحقق و توزیع بهینه 

پروژه اقتصاد مقاومتی در سطح استان تهران در بحث اصالح تغذیه  00: رئیس سازمان تعاون روستایی استان تهران اضافه کرد

عرضه های کشاورزی در دستور کار قرار دارد، به این دلیل که معتقدیم محصوالت سالم باید به بازار  ها و زمین گیاهی در گلخانه

گیری باقیمانده سموم در  های تعاون روستایی استان تهران دستگاه اندازه وی به این نکته اشاره کرد که اکنون در یکی از بخش.شود

گیری کنیم و  توان میزان باقیمانده کودهای ماکرو، سموم و سرب را اندازه محصوالت کشاورزی تعبیه شده که به وسیله آن می

پایانه عرضه مستقیم  4زربخش همچنین از تالش سازمان تعاون روستایی برای جانمایی .مرور توسعه یابد امیدواریم این امر به

از مزرعه تا »با همکاری اتحادیه مرکزی تعاونی روستایی با شعار : محصوالت کشاورزی در سطح استان تهران خبر داد و گفت

 .ها عرضه شود دی مناسب و کیفیت خوب در این پایانهبن بنا داریم تا محصوالت کشاورزی مستقیم با بسته«  سفره

گری حذف شده و محصول بهتری به  به گفته رئیس سازمان تعاون روستایی استان تهران با این کار تا بخش زیادی هزینه واسطه

خبر داد و اظهار  های مدرن گذاری در بخش گلخانه ها برای جذب سرمایه وی همچنین از مذاکره با اسپانیایی.رسد دست مشتری می

 .شود تا بتوانیم آنها را صادر کنیم بندی می بندی و بسته در این روش تمام محصوالت کشاورزی در کنار گلخانه سورت: کرد

تن  511هزار و  0٠تا پایان مهر ماه : زربخش همچنین در مورد وضعیت خرید تضمینی شیر خام از دامداران در استان تهران، گفت

درصد از پول آن پرداخت شده و با دو کارخانه پاک و پگاه تهران  ٠1داران استان تهران خریداری شده که تاکنون شیر خام از دام

 .ایم، تا کار خرید شیر خام را انجام دهند قرارداد بسته

تولیدی وی در پایان اظهار امیدواری کرد که آخرین مطالبات دامداران در استان تهران با فروش آخرین محموله شیر خشک 

 .ها در استان تهران به فروش رفته است پرداخت شود، چراکه امسال تمام شیر خشک

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http06٠5181٠1116٠6 
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 شیر و فرآورده ها
 فارس - ۳۱/۱8/۱۳:  تاریخ

  های استانهای استان  خالی در کشتارگاهخالی در کشتارگاه  گاوهای شکمگاوهای شکم/ / دهد بحران تولید شیر در گیالندهد بحران تولید شیر در گیالن  گزارش میگزارش میفارس فارس 
 . ها نابسامان است تولید شیر در گیالن به مرحله بحران رسیده و وضعیت دامداران به دلیل عدم حمایت 

های  درصد دامداری 71گیالن و کاهش قیمت شیر موجب تعطیلی حدود از رشت، وضعیت دامداری  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .های زیادی که به آنها وارد آمده، شده است این استان به دلیل خسارت

های دولتی رغبتی به تولید شیر ندارند  تولید شیر در گیالن به مرحله بحران رسیده و دامداران به دلیل کمبود علوفه و عدم حمایت

 .فرستند ها می خالی به کشتارگاه را شکمو گاوهای خود 

 آمیز دامداری در گیالن  وضعیت فاجعه

 .رئیس انجمن دامداران صنعتی گیالن مشکالت تولید شیر در این استان اشاره کرد و خواستار توجه بیشتر به این ارزش غذایی شد

ویژه گیالن از این  در کشور به: شود، افزود سوب میهوشنگ افشاری با بیان اینکه شیر در جهان دارای رتبه نخست ارزش غذایی مح

رئیس انجمن دامداران صنعتی گیالن با اشاره به اینکه گیالن ظرفیت کشت علوفه در تمام فصل سال را .ارزش غذایی غافل هستیم

 .ن امر استفاده کنیمهای استان برای ای توانیم از ظرفیت شود در حالی که می در زمینه کشت علوفه غفلت می: دارد، ادامه داد

آمیز است و باید به فکر  این امر فاجعه: های خالی عنوان کرد و گفت ها را با شکم وی درصد بسیاری از گاوهای ارسالی به کشتارگاه

 .های استان باشیم دامداران و تامین علوفه دام

های زیادی که به دامداری گیالن وارد  خسارت به دلیل: افشاری وضعیت دامداری در گیالن را بسیار اسفناک خواند و اضافه کرد

 .اند درصد این واحدها تعطیل شده 71آمده حدود 

 های آلوده از چین واردات شیرخشک 

توانیم از ظرفیت استان و کشور  در حالی که می: برانگیز خواند و خاطرنشان کرد سفٔ  وی واردات شیر و شیرخشک را اقدامی تا

 .تفاده کنیم چرا باید شیر خشک از چین وارد شودبرای تولید شیر و شیرخشک اس

کشور : زا دانست و تصریح کرد رئیس انجمن دامداران صنعتی گیالن شیر خشک وارداتی از چین را آلوده به مواد افزودنی و سرطان

 .ظرفیت تولید شیر خشک را دارد و تنها نیاز به حمایت دولت از دامداران است

تومان مصوب کرد که  441هزار و  دولت نرخ تولید شیر را یک ٠6در سال : دولتی برای تولید شیر گفتوی با اشاره به تعیین نرخ 

 .یید خریداران شیر نبودٔ  مورد تا

داشت   توان نگه شیر را نمی: خرند، یادآور شد تومان بیشتر نمی 611هزار و  تا یک 811افشاری با تصریح اینکه در گیالن شیر را از 

اید بالفاصله پس از تولید به فروش رود اما از این نظر دچار مشکل هستیم و با قیمت مصوب دولت خریداری به همین دلیل ب

 .شود نمی

باید به استاندارد : هایی را تدوین کند که دامداری و تولید شیر پابرجا بماند، خاطرنشان کرد وی با اشاره به اینکه دولت باید برنامه

 .م است، دست یابیمالمللی شیر که نیاز مرد بین

این استان در حالی که بهترین : این مسؤول تولید شیر در گیالن را به دلیل مشکالت موجود بسیار پایین دانست و متذکر شد

 .شود ها شیر وارد گیالن می شود و از تمام استان وضعیت برای دامداری را دارد اما از آنها استفاده نمی

دامداری گیالن باید به هر : ن و دیگر مسؤوالن از تولید شیر در این استان شد و خاطرنشان کردوی خواستار حمایت استاندار گیال

 .طریق ممکن حفظ شود

http://www.farsnews.com/
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 ضرورت بازگشت شیر به زنجیره تولید کشور 

 8ساالنه در کشور : رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیالن نیز صنعت تولید شیر را با معضل زیادی دست به گریبان دانست و گفت 

 .میلیون تن تولید شیر داریم و سرانه مصرف این ماده غذایی کاهش یافته است

منافع تولیدکننده باید در فرآوری، : نژاد با بیان اینکه برای ساماندهی شیر در کشور مصوبه خوبی وجود داشت، افزود علیرضا شعبان

 .صنایع و زنجیره تولید گره بخورد

دولت موظف شده اعتبار : بینی کرده است، خاطرنشان کرد یر خشک دولت اعتباراتی را پیشوی با اشاره به اینکه برای تولید ش

 .مین کندٔ  تولید شیرخشک را تا

تواند برای  مازاد تولید شیر می: هزار تن عنوان کرد و گفت 671رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیالن تولید شیر در این استان را 

 .حمل شودهای مجاور  تولید شیر خشک به استان

امیدواریم با مصوبه دولت اتفاق خوبی در صنایع شیر بیفتد ضمن اینکه : هزار تن ذکر کرد و یادآور شد 6وی شیر مدارس را  

 .درصد تولید استان در زنجیره تولید قرار دارد 56گیالن در تولید طیور نخستین استان کشور است و 

شیر باید به زنجیره تولید در کشور : ی برای تولید شیر و دامداری دارد، متذکر شدهای خوب نژاد با بیان اینکه گیالن ظرفیت شعبان

 .تبدیل شود

 صندوق توسعه ملی هیچ اعتباری برای دامداران اختصاص نداد

در این استان طی سال  ٠6هزار تن تولید شیر نسبت به سال  01معاون تولیدات امور دامی جهاد کشاورزی گیالن نیز از کاهش 

 .تن شیر در استان تولید شده است 211هزار و  26سال گذشته : ه خبر داد و گفتگذشت

هزار تن شیر  60سال گذشته : درصد کاهش داشته است، افزود 41ایرج بنیادی با اشاره به اینکه صادرات شیر به خارج از گیالن 

 .کاهش داشته است ٠6وارد گیالن شد که نسبت به سال 

و برخی در سه ماهه نخست سال  ٠6ها در سال  بخشی از یارانه: دادند، تصریح کرد برای شیر یارانه می ٠6ل وی با بیان اینکه تا سا

 .به دامداران پرداخت شد ٠6

این : تومان ذکر کرد و یادآور شد 511هزار و  معاون تولیدات امور دامی جهاد کشاورزی گیالن قیمت تمام شده شیر را بیش از یک

 .خرند که برای او صرفه اقتصادی ندارد تومان از دامدار می ٠11ر را با قیمت در حالی است که شی

آوری و  مقداری از شیر تولیدی جمع: هزار تن است، خاطرنشان کرد 657وی با تصریح بر اینکه ظرفیت تولید شیر در گیالن 

 .رسد شود و بخش دیگر در روستاها به مصرف می فرآوری می

در سال جاری نتوانستیم تسهیالت مورد نیاز در اختیار : دامداران در سال جاری اشاره کرد و یادآور شد بنیادی به حمایت نشدن از

 .دامداران قرار دهیم

به همین دلیل نتوانستیم از : وی با بیان اینکه از صندوق توسعه ملی هیچ اعتباری برای دامداران در نظر گرفته نشده است، گفت

 .قشر دامدار حمایت کنیم

تنها درآمد دامداران عرضه شیر : شدت تحت تأثیر قیمت شیر دانست و متذکر شد های استان را به ن مسؤول روند فعالیت دامداریای

های دامداری گیالن  میلیون تومان به تشکل 711میلیارد و  4های فرآوری شیر بیش از  و فروش گوساله است در حالی که کارخانه

 .روز یا ماهانه بدهی دامداران تسویه شود اما اکنون این روند طوالنی شده است 05بدهکار هستند و قرار بود هر 
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تومان اعالم شد که پس از آن  441هزار و  وی، با اشاره به اینکه طبق مصوبه دولت قیمت شیر خریداری از دامداران لیتری یک

کنند شیر را باید با  با این قیمت نیستند و اعالم میداران حاضر به تحویل شیر  کارخانه: تومان کاهش پیدا کرد، یادآور شد 011

 .تری خریداری کنند قیمت پایین

 کاهش سرانه مصرف شیر در ایران 

ها به  قرار بود هدفمندی یارانه: مدیر عامل شرکت صنایع شیر پگاه گیالن نیز از کاهش سرانه مصرف شیر در کشور خبر داد و گفت

 .صنعت کمک کند

کیلوگرم شیر از  75ما با سرانه مصرف : کیلوگرم است، افزود 611میانگین مصرف جهانی شیر  ا بیان اینکهمحسن ناصراسالمی ب

 .میانگین جهانی فاصله بسیاری داریم

شاهد رشد هزینه انرژی هستیم که این موضوع در صنعت : های حمایتی دولت را از شیر خام دانست و خاطرنشان کرد وی سیاست

 .گذارد شیر تاثیر می

سرانه : مدیر عامل شرکت صنایع شیر پگاه گیالن حاشیه سود صنعت شیر در ایران را کمتر از یک درصد عنوان کرد و یادآور شد

 .کند مصرف لبنیات در کشور رکود دارد و این امر مشکل دامداران را تشدید می

باید برای افزایش سرانه مصرف شیر در کشور : کرد وی با اشاره به اینکه آمار شکستگی و پوکی استخوان در کشور باال است، تصریح

 .تالش کنیم

باید از دامدار : به گزارش فارس، استاندار گیالن نیز بر ضرورت حمایت از دامداران و تولید شیر در این استان تاکید کرد و گفت

 .حمایت شود تا متحمل ضرر نشویم

باید از دامداران و تولید شیر : ر از از دست دادن دامداری است، تصریح کردت هزینه کم محمدعلی نجفی با بیان اینکه احیای کارخانه

 .در گیالن حمایت شود
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 شیر و فرآورده ها
 فارس - ۳۱/۱8/۱8:  تاریخ

  گیرد گیرد   دولت از پاکت شیر هم مالیات میدولت از پاکت شیر هم مالیات می/ / سال اخیر سال اخیر   ۳۳درصدی سرانه مصرف لبنیات طی درصدی سرانه مصرف لبنیات طی   0505کاهش کاهش 
میلیارد تومان بابت  51یک سال است که : های صادراتی دولت انتقاد کرد و گفت صادرکننده نمونه لبنیات هم به سیاست

 . ی از آن نیست، مضاف برآنکه مشوق صادراتی هم ندادندکاریم که خبر التفاوت قیمت صادراتی از دولت طلب مابه

، سلیمانی عصر امروز در نشست خبری با خبرنگاران به موانع صادراتی بر سر راه خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

هایی در نظر گرفته  توسعه صادرات لبنیات از سوی دولتمردان مشوقدر همه کشورها برای : صادرکنندگان لبنیات اشاره کرد و گفت

سنت در نظر گرفته  61رسد با حمایت دولت این محصول  سنت به فروش می 41به عنوان مثال در آلمان که شیر کیلویی . شود می

 .از دامدار بخریم سنت 41شود تا قیمت محصول صادراتی رقابتی باشد در حالی که در کشور خودمان شیر را باید  می

 2دالر است در صورتی که قیمت شیر مورد مصرف برای کیلو پنیر گودا برای ما  6تا  6پنیر گودای آلمانی کیلویی   :وی اضافه کرد

 .توان به بازار صادراتی ورود پیدا کرد و قدرت صادراتی داشته باشیم شود و حال باید پرسید چگونه می دالر تمام می

دولت : کنند، افزود درصد ظرفیت تولید کار می 51ةای لبنی با  نمونه لبنیات با بیان اینکه اکنون بسیاری از کارخانهاین صادرکننده 

التفاوت  میلیارد تومان بابت مابه 51دهد و ما حدود یک سال است که  به جای آنکه از صادرات حمایت کند طلب ما را هم نمی

اد کشاورزی ما را به مجلس محول کرده است و اگر این مطالبات به سال آینده موکول کاریم و وزارت جه صادراتی از دولت طلب

 .شود چیزی عایدمان نخواهد شد اتفاقی که برای جوایز صادراتی از چند سال پیش هم افتاده است

به این موضوع در جلسات  عسال پیش راج 61از : ها زنجیره شیر در کشور تعریف نشده افزود وی با انتقاد از اینکه هنوز پس از سال

دامدار، صنایع تبدیلی چقدر تمام    کننده چند باشد، هزینه علوفه ایم اما فقط اینکه قیمت شیر برای مصرف مدام صحبت کرده

توانیم از بازار صادراتی روسیه، عراق،  به گفته سلیمانی، اکنون می.شود مشخص نیست و در اجرا هم اصالً خبری از آن نیست می

 .ایم تان و افغانستان بهره کامل را ببریم اما متأسفانه به هر دلیلی آن طور که باید به بازارها ورود نکردهپاکس

دانیم چرا ترکیه بازار اقتصادی عراق را در دست گرفته و  ها داریم اما نمی در حالی که روابط سیاسی خوبی با عراقی: وی اضافه کرد

  را به خود اختصاص داده است ما یک وزارتخانه برای صادرات نداریم که با کشورها رایزنی باالترین میزان صادرات به این کشور

با توجه به روند افزایشی قیمت : او در بخش دیگری از سخنان خود به کاهش مصرف سرانه لبنیات در کشور اشاره کرد و گفت.کند

درصد کاهش یافته است و حال باید از دولتمردان  05سال گذشته  6لبنیات در کشور سرانه مصرف محصوالت لبنی نسبت به 

کنند از آن طرف از شیر خام مالیات بر ارزش افزوده  درصد مالیات ارزش افزوده را برای محصوالت لبنی لحاظ می ٠پرسید که چرا 

رهای اطراف در سال این صادرکننده نمونه لبنیات در مورد حجم صادرات خود به کشو.گیرند گیرند ولی از پاکت شیر می را نمی

 و CIF میلیون دالر به کشورهای عراق، افغانستان، پاکستان، کانادا، استرالیا، کشورهایی 614مبلغ  6105در سال : گذشته گفت

GCC سخت به روسیه  ماه گذشته یک میلیون دالر انواع شیرخشک و پنیرهای سخت و نیمه 8ایم و امسال نیز طی  صادرات داشته

 .فروشیم تن محصوالت لبنی در عراق می 211در این بین  صادر شده است و

های گمرکی بین ایران و روسیه کنند چرا که تعرفه واردات لبنیات  سلیمانی به رایزنان اقتصادی توصیه کرد تا فکری به حال هزینه

راتی نیز داستان خاص خود را ونقل صاد های حمل درصد کاهش یافته است مضاف برآنکه هزینه 00.4درصد تنها به  05به روسیه از 

وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از عملکرد وزارت بهداشت در مورد سیاست یک بام و دو هوای استفاده از روغن .دارد

غن دهند و چرا در صنایع روغن خوراکی از این رو اگر روغن پالم بد است چرا مجوز واردات آن را می: پالم و واردات این روغن گفت

ما در حوزه ماست سون بازار خوبی در کشور داشتیم و وزارت . شود و فقط مشکل در صنایع لبنی است ها استفاده می در بطری
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های لبنی سنتی  های اخیر ضربه سنگینی به ما وارد کرد و اکنون کار به جایی رسیده است که مردم از مغازه سازی بهداشت با جریان

 .شود بعدها مشخص میکنند که عواقب آن  خرید می
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 شیر و فرآورده ها
 فارس - ۳۱/۱8/12:  تاریخ

کاهش قیمت خرید شیرخام از سوی چند کارخانه بزرگ کاهش قیمت خرید شیرخام از سوی چند کارخانه بزرگ / / خبری از مشوق صادراتی و پول شیر مدارس نیستخبری از مشوق صادراتی و پول شیر مدارس نیست

  لبنی لبنی 
نه تنها مصوبه افزایش قیمت شیرخام از سوی کارخانجات اجرا نشده، : های صنعتی ایران گفت رئیس هیأت مدیره انجمن گاوداری

 . کنند تومان کمتر از قیمت قبلی خریداری می 51را بلکه اخیراً چند کارخانه بزرگ لبنی هر کیلو شیرخام 

: ، در مورد آخرین وضعیت قیمت شیرخام خاطر نشان کردخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی  سیداحمد مقدسی در گفت

به اجرایی شدن مصوبات دولت نداریم، چرا که بیش از دو  ایم که دیگر امیدی هم ایم و به نتیجه نرسیده قدر حرف تکراری زده آن

اند و همچنان شیرخام را  تومان ابتر مانده و کارخانجات شیر تمکین نکرده 0441سال است، مصوبه افزایش قیمت شیرخام به 

 .خرند از دامدار می 0651تا  0011کیلویی 

تومان از قیمت شیر کم  51ماه اخیر چند کارخانه بزرگ کیلویی  وی با اشاره به اینکه حتی کار به جایی رسیده که طی یکی دو

شود،  دانیم سازمان حمایت به عنوان بازوی اجرایی دولت، چرا سکوت کرده و اگر از قیمت شیر کم می نمی: اند، تصریح کرد کرده

ای صنعتی ایران در پاسخ به ه رئیس هیأت مدیره انجمن گاوداری.چرا یک ریال هم از قیمت لبنیات برای مردم کم نشده است

شده شیر در ایران بسیار باالتر از قیمت دنیا است و بیش از این کشش افزایش قیمت ندارد، اظهار  اینکه برخی معتقدند قیمت تمام

ل است دهد، ولی دولت سه سا کند، با این تفاوت که اروپا به شیر خام یارانه می قیمت تمام شده ما با اروپا هیچ فرقی نمی: داشت

سنت بابت آن از  00سنت یورو است که  67قیمت هر کیلو شیر در اروپا : وی اضافه کرد.که ریالی برای شیرخام یارانه نداده است

شود، در حالی که برای ما خبری از  سنت برای صادرات روانه بازارها می 67تا  62گیرند و در نهایت به کیلویی  سوی دولت یارانه می

این : تصریح کرد  مقدسی با اشاره به اینکه اکنون یک میلیون تن شیر مازاد برای صادرات داریم،.یارانه نیست یک ریال مشوق یا

 6یا شیر خشک، ماست و انواع پنیر صادر شود و در دنیا بابت صادرات یک کیلو شیرخشک   تواند در قالب شیر استرلیزه شیر می

 .توانیم بازار صادراتی از دست رفته را باز یابیم ر بابت آن به ما بدهند، میدهند و اگر فقط یک دال دالر مشوق صادراتی می

میلیارد تومان مشوق صادراتی برای  611ماه است که  4های صنعتی ایران، دولت  به گفته رئیس هیأت مدیره انجمن گاوداری

شدن شیر مدارس و ارتباط این موضوع با وی همچنین در مورد توزیع ن.صادرات لبنیات تصویب کرده که هنوز خبری از آن نیست

میلیارد تومان هم برای شیر مدارس مصوب کرده که همچنان خبری از  211ها نیز این گونه توضیح داد که دولت  گاوداری

 .رود ای هم زیر بار تولید شیر مدارس نمی اختصاص بودجه نیست و هیچ کارخانه

 .جایی رسیده که سرانه لبنیات در کشور ما یک سوم استاندارد دنیا است مقدسی بر این نکته تأکید کرد که اکنون کار به
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 صادرات و واردات

 فارس - ۳۱/۱8/12:  تاریخ

چرا قیمت خرید تضمینی کشمش اعالم چرا قیمت خرید تضمینی کشمش اعالم / / قانون صادرات سیب در قبال واردات موزقانون صادرات سیب در قبال واردات موزای با ای با   برخورد سلیقهبرخورد سلیقه

  شود؟شود؟  نمینمی
رغم آنکه وزارت جهاد قانون صادرات سیب در قبال واردات موز را  علی: نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسالمی گفت 

 . شود ای بر سر راه صادرات سیب اعمال می های سلیقه گیری گذاشته است، اما سخت

وزارت : ، در مورد وضعیت سیب در باغات ارومیه اظهار داشتخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی  پور در گفت اهلل حضرت روح

در اجرای این قانون  جهاد برای کمک به صادرات سیب ارومیه قانون صادرات سیب در ازای واردات موز را ابالغ کرد، اما متأسفانه

برای صادرات سیب : های ارومیه مملو از سیب است، خاطرنشان کرد وی با اشاره به اینکه اکنون سردخانه .شود اعمال سلیقه می

 6اند که وزن و رنگش چنین باشد و چنان، در حالی که اگر کیفیت کاال حفظ شود، چه اشکالی دارد که سیب درجه  شرط گذاشته

آن را تبدیل به پوره یا کنستانتره کنند صادر شود که نمونه آن، کشور ترکمنستان است که سیب  خواهند یی که میهم به کشورها

چین و درجه  به گفته نماینده مردم ارومیه در مجلس، از کل محصول سیب تولیدی مگر چند دانه سیب دست .خواهد می 6درجه 

ین در مورد اعالم نشدن قیمت خرید تضمینی کشمکش هم از دولت انتقاد پور همچن حضرت یک است که بتوان آن را صادر کرد؟

اند و انبارها مملو از این محصول است، غافل از اینکه  کشاورزان تمام محصول خودر ا تبدیل به سبزه یا کشمکش کرده: کرد و گفت

  .هنوز قیمت خرید تضمینی کشمکش معلوم نشده و کشاورزان نگران وضعیت خود هستند

پور در صحن علنی مجلس در مورد صادرات سیب و قیمت خرید تضمینی کشمکش به وزیر  گزارش فارس، روز گذشته حضرت به

رغم تولید زیاد و خوب سیب در استان آذربایجان غربی، همواره فروش و صادرات این محصول  علی .جهاد کشاورزی تذکر داد

شده این محصول در بازار صادراتی اطراف  مراه است و در کنار آن قیمت تمامدغدغه کشاورزان بوده و هر ساله با ضایعات زیادی ه

  .نسبت به سایر کشورها باالتر است که به گفته صادرکنندگان، هزینه حمل و نقل صادراتی عامل این موضوع است
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - 1۹۳۱آبان  11: تاریخ

  صادرات آرد برنج به عراق و افغانستانصادرات آرد برنج به عراق و افغانستان

 .تن آرد برنج صادر شده است 4ماه منتهی به شهریور ماه سال جاری بیش از  2طبق آمار گمرک در 

ماه منتهی به شهریور  2طبق آمار گمرک در  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروه صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار به گزارش

 .آرد برنج از کشور صادر شده است   تن 4ماه سال جاری بیش از 

 .بوده است68،172،652و ارزش ریالی آن   0،654  ین میزان صادراتارزش دالری ا

 .بوده است  فقط به دو کشور افغانستان و عراق  بر اساس این گزارش صادرات این محصول

 

کشور  ماه سال 

 مقصد

 ارزش دالری  ارزش ریالی  (گ.ک)وزن

                    افغانستان 0 06٠5

0،511  

                      

8،071،611  

                      

671  

                    افغانستان 6 06٠5

0،462  

                    

66،188،286  

                      

726  

                       عراق 6 06٠5

661  

                      

0،676،764  

                        

46  

                    افغانستان 4 06٠5

0،111  

                      

5،546،241  

                      

081  

   
/news/fa/ir.yjc.www//:http5840256D%/8%B5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5841653/%D8%B5


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته دوم آبان 

 

12۹ 
 

 وارداتصادرات و 
 خبرنگاران جوان - 1۹۳۱آبان  1۱: تاریخ

  صادرات سه میلیون تنی گندم در راه استصادرات سه میلیون تنی گندم در راه است

با توجه به میزان خرید تضمینی و رکورد شکنی تولید گندم امکان صادرات سه میلیون تن : مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی گفت

گروه  صنعت، تجارت و کشاورزیدر گفتگو با خبرنگار علی قنبری مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی .گندم و آرد وجود دارد

رکورد با توجه به میزان خرید تضمینی و : از صادرات سه میلیون تنی گندم و آرد خبر داد و گفت اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،

 .شکنی تولید گندم امکان صادرات سه میلیون تن گندم و آرد وجود دارد که در شرایط فعلی پیگیر دریافت مجوزهای آن هستیم

میلیارد ریال از  061هزار و  047تن گندم با ارزش ریالی بالغ بر  811هزار و  566میلیون و  00از ابتدای فصل برداشت : وی افزود 

 .و بدین ترتیب تمامی مطالبات گندمکاران پرداخت شد کشاورزان خریداری شد

 .درصد بوده است 0.5درصد و افت غیر مفید  0.5به گفته قنبری میانگین وزن افت مفید گندم 

استان خوزستان با یک   هزار تن داشته اند که 511استان کشور تولید باالی  00: مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی بیان کرد

تن و استان فارس  480هزار و  624گلستان با یک میلیون و   تن، بیشترین سهم تولید کشور را داشته و561هزار و  6٠2میلیون و 

 .تن رده های دوم و سوم تولید را به خود اختصاص دادند 224هزار و  ٠12با 

در سال جاری میزان : داد و گفت هزار تنی ذخیره گندم در سیلوها خبر 211میلیون و  06معاون وزیر جهاد کشاورزی از موجودی  

هزار تن رسیده و با این شرایط می توان گفت که مشکلی  407هزارتنی به نسبت سال گذشته به عدد  61گندم دروم با افزایش 

 .برای تامین گندم معمولی و دروم در کشور وجود نخواهد داشت
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - 1۹۳۱آبان  12: تاریخ

  واردات جو با ارز متقاضی آزاد شدواردات جو با ارز متقاضی آزاد شد

 .ثبت سفارش و واردات جو با ارز متقاضی آزاد اعالم شد

به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت، این تصمیم بر اساس درخواست  باشگاه خبرنگاران جواناقتصادی  گروه به گزارش

 .وزارت جهاد کشاورزی و با توجه به مراحل پایانی عرضه جو تولیدکنندگان داخلی در بورس کاالی کشاورزی اتخاذ شده است

 .پذیر است تقاضی و رعایت تمامی ضوابط و مقررات مربوطه امکانبر این اساس ثبت سفارش و واردات جو فقط با استفاده از ارز م

استان کشور، گمرک  60های صنعت، معدن و تجارت  ای به سازمان دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت، طی نامه

 .های ذیربط این موضوع را ابالغ کرده است و سایر دستگاه
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - 1۹۳۱آبان  1۹: تاریخ

  صادرات گل مصنوعی به ژاپنصادرات گل مصنوعی به ژاپن

 .تن گل مصنوعی از کشور صادر شده است 01ماه منتهی به شهریور ماه سال جاری بیش از  2طبق آمار گمرک در 

ماه منتهی به شهریور  2طبق آمار گمرک در   اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروه صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار به گزارش

 .گل مصنوعی از کشور صادر شده است  تن  01بیش از ماه سال جاری 

 .بوده است  6،554،657،480و ارزش ریالی آن  005،6٠1ارزش دالری این میزان صادرات 

 .بوده است  بر اساس این گزارش صادرات این محصول به کشورهای ژاپن ، امارات ، چین و لهستان

 

کشور  ماه

 مقصد

  ارزش دالری ارزش ریالی  (گ.ک)وزن

                ژاپن 6

       911  

                  

2۵6،۳5۷،511  

               

   66،511  

امارات  6

متحده 

 عربی

               

    5،021  

                  

۳90،60۵،۳11  

               

   06،911  

                لهستان ۳

    0،۵۵1  

                  

۳2۳،02۳،۳12  

               

   00،621  

                چین 2

       6۷5  

                  

601،۳12،651  

               

    2،۵۷5  

                ژاپن 5

       961  

                  

۷01،9۳1،111  

               

   6۳،111  

                ژاپن 2

    0،555  

                

0،602،6۵6،065  

               

   ۳۵،۵۷5  
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 صنایع غذایی

 آیانا - 1۹۳۱آبان  11: تاریخ

بار در نمایشگاه محصوالت پروتئینی و صنایع بار در نمایشگاه محصوالت پروتئینی و صنایع   برای نخستینبرای نخستین  ""همتایابی تجاریهمتایابی تجاری""  رونمایی از برنامه آنالینرونمایی از برنامه آنالین

  وابسته حالل جهان در تهرانوابسته حالل جهان در تهران

بار در نمایشگاه محصوالت پروتئینی و صنایع وابسته حالل  برای نخستین( Match making) از برنامه آنالین همتایابی تجاری

 شود جهان در تهران رونمایی می

، هرمز (Meatex)المللی و تخصصی محصوالت پروتئینی و صنایع وابسته  ستاد خبری نخستین نمایشگاه بینبه گزارش ایانا از 

المللی  نمایشگاه بین 05و  04، 06های  در سالن Meatexنمایشگاه : مهبد مدیر اجرایی این نمایشگاه ضمن اعالم این خبر افزود

های داخلی و خارجی میزبان  های سرپوشیده در بخش صورت سالن بههزار مترمربع  6تهران برپا می شود و در فضایی حدود 

 . کشور جهان خواهد بود 06های داخلی و  تولیدکنندگان و نمایندگان شرکت

شرکت خارجی از کشورهای استرالیا، اسپانیا، آلمان، انگلستان، چین،  60شرکت داخلی و  54که تاکنون حضور  وی با بیان این

در نخستین : نان، بلغارستان، آذربایجان، لبنان، هلند و امارات متحده عربی مسجل شده خاطرنشان کردکنگ، یو فنالند، هنگ

المللی و تخصصی محصوالت پروتئینی و صنایع وابسته عالوه بر مراسم افتتاحیه باشکوه سمینارهای تخصصی مختلفی  نمایشگاه بین

 . در روزهای نمایشگاه تدارک دیده شده است

های صنایع غذایی شرکت  در روز نخست نمایشگاه سمینار معرفی مجموعه نمایشگاه: اظهار داشت« Meatex6102»ی مدیر اجرای

های فرانکفورت از  های فناوری و تولید شرکت نمایشگاه های فرانکفورت با سخنرانی خانم روت رولنز، مدیر گروه نمایشگاه نمایشگاه

 . لمللی تهران برگزار خواهد شدا نمایشگاه بین 06در سالن  02تا  05ساعت 

های دارویی در گوشت قرمز و مرغ عنوان دومین سمینار تخصصی این نمایشگاه است که در روز  مانده اهمیت کنترل باقی: وی افزود

 . و توسط دکتر آراسب دباغ، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ارایه خواهد شد 06تا  01آبان از ساعت  02

که در دومین روز و با سخنرانی . های دام عنوان سومین همایش این نمایشگاه است ای در کشتارگاه بهداشت حرفه: شدمهبد یادآور 

 . شود برگزار می 05تا  06دکتر آراسب دباغ از ساعت 

امید که توسط آبان را عنوان سمینار دیگر این جشنواره ن 07وی معرفی نمایشگاه مواد غذایی ارگانیک بیوفاخ نورنبرگ در تاریخ 

سمینار : شود و تأکید کرد برپا می 06تا  00های نورنبرگ از ساعت  الملل شرکت نمایشگاه خانم جولیا هولزینگر، رییس امور بین

و با سخنرانی یورگن  02تا  04های گوشتی تخمیری نیز گردهمایی دیگر این جشنواره است که در همین روز از ساعت  فرآورده

 . شود هانسن برپا می GHRرکت والتز، مدیر فنی ش

جهت تنظیم قرار مالقات هدفمند میان بازدید ( Match making)با رونمایی از برنامه آنالین همتایابی تجاری : مهبد تأکید کرد

: توانند جهت استفاده از این برنامه به وب سایت نمایشگاه به آدرس مندان می عالقه Meatexگذاران نمایشگاه  کنندگان و غرفه

www.iranmeatex.com مراجعه نمایند . 

 . روز برپا خواهد شد 4طی  08تا  01های گوشتی و از ساعت  گفتنی است این نمایشگاه با حمایت انجمن صنفی صنایع فرآورده
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 علوفه

 آیانا - 1۹۳۱آبان  ۱8: تاریخ

  میلیارد تومان اعتبار نیاز داریممیلیارد تومان اعتبار نیاز داریم  2121برای خرید علوفه و آبرسانی به برای خرید علوفه و آبرسانی به 

 .ها تا یک میلیارد تومان طلبکار هستند دلیل عدم تخصیص اعتبار، برخی اتحادیه در حال حاضر به

 .ها تا یک میلیارد تومان طلبکار هستند اتحادیهدلیل عدم تخصیص اعتبار، برخی  در حال حاضر به

با وجود : وگو با خبرنگار ایانا از کمبود نقدینگی در این جامعه خبر داد و گفت مدیرعامل اتحادیه مرکزی عشایر ایران امروز در گفت

اند، عملیات را آغاز  التی که اخذ کردهها با استفاده از امکانات خود و تسهی آنکه برای آبرسانی سیار، اعتباری تخصیص نیافته، اتحادیه

ها به یک میلیارد تومان رسید و شرایط را برای ادامه کار سخت کرده  طلبکاری برخی از اتحادیه: سیدجلیل میرزاهد افزود.اند کرده

جو قیمت های وزارت جهاد کشاورزی،  برای تأمین علوفه مورد نیاز عشایر در قشالق مطابق پیگیری: وی خاطرنشان کرد.است

 .هزار تن محصول آمادگی دارند 41ها برای خرید  تضمینی در بورس عرضه شده و اتحادیه

دلیل کمبود نقدینگی  هزار تن است که به 651نیاز جامعه عشایری به محصول جو : مدیرعامل اتحادیه مرکزی عشایر ایران ادامه داد

ای تأمین نقدینگی پنج میلیارد تومان از محل صندوق توسعه بخش در راست: میرزاهد تصریح کرد.امکان خرید یکجا وجود ندارد

 .ها قرار گرفته است صورت وام در اختیار اتحادیه کشاورزی و بخشی از سایر منابع به

میلیارد تومان اعتبار نقدینگی برای خریداری علوفه و آبرسانی نیاز است، اما هنوز رقمی تخصیص  41به حدود : وی یادآور شد

تر از طریق تخصیص اعتبار تأمین شود تا  الزم است نیازهای جامعه عشایری هرچه سریع: میرزاهد در پایان تأکید کرد.استنیافته 

 ./مشکلی در زمان قشالق نداشته باشیم
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 گل و گیاهان صنعتی

 آیانا - 1۹۳۱آبان  ۱8: تاریخ

  ایای  ناآگاهی مردم به سالمت تولیدات گلخانهناآگاهی مردم به سالمت تولیدات گلخانه/ / 02120212هزار هکتار گلخانه تا سال هزار هکتار گلخانه تا سال   2۵2۵اندازی اندازی   راهراه

 .در دستور کار معاونت باغبانی وزرات جهاد کشاورزی قرار گرفت 0414هزار هکتار گلخانه تا افق  48اندازی  راه

با توجه به شرایط بحرانی آب در : وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفت

 .ها است بیت افزایش سطح گلخانه جویی در مصرف آب شاه ای با هدف صرفه کشور انتقال محصوالت آب بر به داخل فضای گلخانه

شود که با  های باز و کنترل نشده باعث هدرروی مقادیر زیادی آب می تولید محصوالت آب بر در محیط: محمدعلی طهماسبی افزود

 .توان از این اتفاق جلوگیری کرد انتقال این محصوالت به داخل گلخانه، می

برخوردار است،  ها عالوه بر صرفه جویی آب از محاسن دیگری نیز وی با بیان اینکه انتقال کشت محصوالت کشاورزی به گلخانه

تری راونه بازار  پذیرد در نتیجه محصوالت سالم در محیط گلخانه کنترل آفات و بیماری نیز بهتر صورت می: خاطرنشان کرد

آمده در گلخانه یکنواخت بوده و بازارپسندی باالیی دارند، به همین دلیل برای صادرات  دست شود، همچنین محصوالت به می

 .شود پذیر می ینکه در کشت گلخانه همواره دسترسی به محصول متنوع و تازه در تمام طول سال امکانتر هستند، ضمن ا مناسب

هدف : ها قرار دارند، ادامه داد طهماسبی در پاسخ به این پرسش ایانا که چه محصوالتی در برنامه انتقال کشت به داخل گلخانه

هایی که  توان در این برنامه در نظر گرفت ازجمله میوه زیادی را میبیشتر انتقال کشت محصوالت سبزی و صیفی است، اما تنوع 

 .اکنون نیز در حال کشت در داخل گلخانه هستند سبز یا انار که هم رس دارند، مانند گوجه نیاز به پیش

توسعه : کرد ها در نظر گرفته شده است، تصریح وی در پاسخ پرسش دیگر ایانا مبنی بر اینکه چه مناطقی برای توسعه گلخانه

گلخانه در مناطق مستعد خواهد بود، در مناطقی که امکان ذخیره انرژی و تولید با کمترین هزینه و بیشترین راندمان در آنها وجود 

 .دارد

 ای برابری کشت گلخانه 06تا  01بازدهی 

بر : دهد، یادآور شد جهی افزایش میای بازدهی تولید را به شکل قابل تو معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه کشت گلخانه

نشده دارد، به  های کنترل برابر بازدهی باالتری نسبت به محیط 06تا  01اساس یافته کارشناسان، کشت یک محصول در گلخانه 

 .برابر توان رقابت باالتری نسبت به کشت در محیط باز دارد 06تا  01عبارت دیگر تولید یک هکتار گلخانه، 

آالت، نهاده، انرژی و نیروی کار کاهش  شده با توجه به کاهش هزینه ماشین هزینه تولید در محیط کنترل: کرد طهماسبی تأکید

 .تر است چشمگیری دارد و از نظر اقتصادی برای تولیدکننده باصرفه

با توجه به : ارد، اظهار داشتای نگاه منفی و عامیانه در بین مردم وجود د وی در پایان با بیان اینکه گاهی نسبت به تولیدات گلخانه

ای معموالً از سالمت باالتری  شده، استفاده از سم کمتر و حضور تعداد افراد محدود در روند تولید محصوالت گلخانه محیط کنترل

تر  متنها آلوده نبوده، بلکه سال نسبت به محصوالت تولیدشده در فضای باز برخودار هستند و مردم باید بدانند این محصوالت نه

 ./هستند
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 گندم

 آیانا - 1۹۳۱آبان  12: تاریخ

  جای پای گندم در بورس کاال محکم شدجای پای گندم در بورس کاال محکم شد

رشد کیفیت و استاندارد محصول منجر می با اجرای سیاست قیمت تضمینی گندم در بورس کاال، افزون بر اینکه این شیوه خرید به 

شود، بار مالی دولت به شدت کاهش یافته و دولت به جای پرداخت کل هزینه ها، تنها مابه التفاوت قیمت تضمینی و قیمت معامله 

شتر و بهتر در بورس کاال را می پردازد؛ در طرف دیگر کشاورزان نیز سریع تر به پولشان می رسند و انگیزه آنها برای تولید بی

رسانی بازار سرمایه، بررسی معامالت بورس کاالی ایران نشان می دهد که گندم در  به گزارش ایانا از پایگاه اطالع.دوچندان می شود

تاالر محصوالت کشاورزی رفته رفته متقاضیان خود را پیدا کرده و در صورت استمرار عرضه ها شاهد توسعه معامالت گندم و ایجاد 

در : مرتضی مشایخی، کارشناس حوزه کشاورزی با بیان مطلب فوق گفت. ابتی و شفاف در بازار این محصول خواهیم بودبازاری رق

راستای انتشار اوراق سلف گندم در بورس کاالی ایران که حدود یک ماه پیش به منظور پرداخت مطالبات گندمکاران صورت 

یه گندم غیر مشمول فروش یارانه ای در اختیار خود را به صورت مستمر صرفا گرفت، شرکت بازرگانی دولتی ایران متعهد شد تا کل

همچنین مقرر شد تا هیچ گونه عرضه و معامله گندم غیر مشمول فروش یارانه ای، : وی افزود.از طریق بورس کاال به فروش برساند

 .ت گندم در بورس کاال باشیمخارج از بورس انجام نشود تا شاهد شکل گیری بازاری رقابتی و شفاف برای معامال

از این رو عرضه های گندم طی هفته های اخیر در بورس کاال انجام شده و رفته : این کارشناس و فعال حوزه کشاورزی اظهار داشت

 . رفته بر میزان معامالت این محصول در تاالر بورس نیز افزوده می شود

تن گندم دوروم در بورس کاال ثبت شد تا این  511ر تن گندم خوراکی و هزا 5به گفته مشایخی، در این راستا امروز معامله 

 .محصول استراتژیک در بازار رقابتی مورد دادوستد قرار گیرد

مهم ترین مزیت عرضه گندم در بورس شفافیت قیمت است از : این کارشناس به مزایای عرضه گندم در بورس اشاره کرد و افزود

وجود بورس از لحاظ کمی و کیفی با خیال راحت تری به عرضه هایی که از طریق بورس انجام می طرفی خریداران هم به واسطه 

این ماده قانونی که به : قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت 66وی در ادامه به اجرای ماده .شود، روی آورند

، افزون بر معامالت جو و ذرت کل کشور در بورس کاال می جایگزینی سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی مربوط است

تواند به سایر محصوالت کشاورزی از جمله گندم نیز سرایت کند تا دولت هر ساله فشار زیادی را برای خرید تضمینی گندم 

نکه این شیوه خرید با اجرای سیاست قیمت تضمینی گندم در بورس کاال، افزون بر ای: مشایخی در پایان تصریح کرد.متحمل نشود

به رشد کیفیت و استاندارد محصول منجر می شود، بار مالی دولت به شدت کاهش یافته و دولت به جای پرداخت کل هزینه ها، 

تنها مابه التفاوت قیمت تضمینی و قیمت معامله در بورس کاال را می پردازد؛ در طرف دیگر کشاورزان نیز سریع تر به پولشان می 

 ./زه آنها برای تولید بیشتر و بهتر دوچندان می شودرسند و انگی
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 گل و گیاهان صنعنی
 آیانا - 1۹۳۱آبان  11: تاریخ

  سازدسازد  اسپانیا در ایران گلخانه میاسپانیا در ایران گلخانه می

گذاری  سازی مصرف آب و حفاظت از خاک در ایران سرمایه های این کشور در بهینه بزرگ اسپانیایی و یکی از بانکدو شرکت 

این : وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت الملل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران امروز در گفت رئیس گروه بین.کنند می

درصد با دوره باز پرداخت شش سال و تنفس شش ماه انجام و توسط یکی از  6.5و تا گذاری با بهره بسیار پایین د سرمایه

 .شود های بیمه همین کشور نیز حمایت می شرکت

تا چند سال پیش اسپانیا نیز با مشکل : های زیادی بین شرایط اقلیمی ایران و اسپانیا هست، افزود مریم نعمتی با بیان اینکه شباهت

های کشاورزی  رو بود، اما این کشور توانست با حمایت دولت و همت تعاونی بهینه این عنصر حیاتی روبه کمبود آب و عدم مصرف

 06میلیون تن محصوالت کشاورزی به اروپا به ارزش  06اکنون با صادرات بیش از  خود، آب را به بهترین شکل مدیریت کند و هم

 .ن این عرصه تبدیل شودترین مدعیا هزار میلیون یورو در سال به یکی از بزرگ

ها و  وی با اشاره به جلسه روز گذشته رئیس سازمان تعاون روستایی ایران با سفیر سابق اسپانیا در تهران و نمایندگان شرکت

و  INCATEMAهای اسپانیای  شده در این جلسه دو شرکت بر اساس مذاکرات انجام: های این کشور، خاطرنشان کرد بانک

NOVA ای در ایران را بر عهده  گلخانه، پیشنهاد کردند که از مرحله صفر تولید تا بازاریابی محصوالت گلخانه فعال در ساخت

 .های الزم شدند های اسپانیایی در این جلسه متعهد به تأمین سرمایه بگیرند، همچنین نمایندگان بانک

شناسان این شرکت معتقد بودند که آنچه باعث افزایش کار: الملل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ادامه داد رئیس گروه بین

های گلخانه با تکنولوژی پیشرفته بلکه مدیریت درست در تولید و مصرف آب است،  شود نه سازه وری و کاهش مصرف آب می بهره

 .در نتیجه ایران در ابتدا باید مدیریت در تولید و مصرف آب را اصالح و تقویت کند

ها در منطقه از ورامین استان تهران با نمایندگی و همکاری تعاون  گذاری این شرکت تین مرحله از سرمایهنخس: نعمتی تصریح کرد

 .اندازی شرکت کشت و صنعت در قشم خواهد بود روستایی این استان و راه

پیشنهاد ما به : آور شدگذاری در سایر مناطق ایران بیان کرد و یاد سنجی سرمایه ها را مطالعات امکان وی اقدام بعدی این شرکت

های اسپانیای حضور در مناطق جیرفت، اصفهان، سیستان و بلوچستان، چابهار و مشهد با توجه به شرایط مساعد  شرکت و بانک

 .گذاری بود که بعد از مطالعات امکان سنجی در این مناطق نتیجه به ایران اعالم خواهد شد برای سرمایه

های زیادی در ایران انجام داده و حاال بعد از یک  گذاری ها علیه ایران سرمایه انیا قبل از آغاز تحریماسپ: نعمتی در پایان تأکید کرد

رفتاری ایران در انجام تعهدات خود کشور ما را شریک  وقفه چندساله دوباره به ایران بازگشته است این کشور با توجه به خوش

 ./هفته دیگر برای بازدید از مناطق پیشنهادی دوباره به ایران باز خواهند کشت این گروه تا سه. اقتصادی قابل اعتماد توصیف کرد

/news/fa/ir.iana.www//:http626٠1D%/8%A7% 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/fa/news/36390/%D8%A7%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته دوم آبان 

 

1۹۹ 
 

 گوجه فرنگی

 فارس - ۳۱/۱8/1۱:  تاریخ

  کارشناسان کشاورزی پاکستانکارشناسان کشاورزی پاکستانفرنگی در یک هکتار توسط فرنگی در یک هکتار توسط   تن گوجهتن گوجه  2626تولید تولید 

توان  فرنگی را به وجود آورند که در هر هکتار می کارشناسان کشاورزی پاکستان موفق شدند با اصالح ژنتیکی نسل جدیدی از گوجه

 . تن از این محصول را برداشت کرد 46

باد، کارشناسان کشاورزی پاکستان موفق شدند با اصالح ژنتیکی نسل جدیدی از آ در اسالم خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار 

 .تن از این محصول را برداشت کرد 46توان  فرنگی را به وجود آورند که در هر هکتار می گوجه

 .آباد ازتوابع ایالت پنجاب با موفقیت آزمایش شد فیصلفرنگی در شهر  ، محصول جدید گوجهدیلی اکسپرسبه گزارش 

شود و قابل حمل  های تولید شده به این شیوه ویژگی دیگری نیز دارد و آن اینکه به علت پوست ضخیم دیرتر خراب می فرنگی گوجه

استفاده از بذر جدید  تواند با کارشناسان کشاورزی پاکستان اعالم کردند سال آینده میالدی پاکستان می.به نقاط دور است

 .فرنگی این محصول را به کشورهای مختلف صادر کند گوجه

های کوچک و با شرایط  شود که نوع تازه آن در زمین فرنگی با بذر اصالح شده در پاکستان تولید می نوع گوجه 4در حال حاضر 

های تولید شده به روش ژنتیکی را  فرنگی گوجه" آژانس حفاظت از محیط زیست آمریکا" ،0٠٠5در سال .سخت قابلیت رشد دارد

اولین محصول ژنتیکی و تجاری . تأیید نمود و بدین ترتیب آنها تبدیل به اولین محصوالت ژنتیکی دارای مجوز در آمریکا شدند

 .در ایالت کالیفرنیای آمریکا تولید شده و به بازار عرضه شدند 0٠٠1هایی بودند که در اوایل دهه  فرنگی گوجه

شد به صورت ژنتیکی متحمل تغییراتی گشته بود تا پس از چیده شدن مدتی  خوانده می FlavrSavr محصول که با نام این

های  گردند اما در سال اگرچه بخش اعظمی از محصوالت ژنتیکی در آمریکای شمالی تولید می.طوالنی سالم مانده و فاسد نشود

 .ایم هان سوم بودهاخیر شاهد رشد چشمگیر این پدیده در کشورهای ج

آرژانتین، هند، کانادا، چین،  کشورهایی که بیشترین میزان تولید محصوالت کشاورزی اصالح شده ژنتیکی را دارند آمریکا، برزیل،

 .پاراگوئه، پاکستان، آفریقای جنوبی، اروگوئه، بولیوی، استرالیا، فیلیپین، میانمار، بورکینافاسو، مکزیک و اسپانیا هستند
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 گوشت قرمز

 آیانا - 1۹۳۱آبان  1۱: تاریخ

/ / گوشت میشگوشت میشانتخاب برچسب قرمز برای انتخاب برچسب قرمز برای / / گذاری کیفی گوشت قرمز از ابتدای هفته آیندهگذاری کیفی گوشت قرمز از ابتدای هفته آینده  آغاز طرح برچسبآغاز طرح برچسب

  شوندشوند  ها ساماندهی میها ساماندهی می  کشتارکُنکشتارکُن

 .شود، توضیح داد نماینده بخش خصوصی توزیع گوشت گوسفندی درباره مسائلی که برای دونرخی شدن گوشت قرمز مطرح می

کنند که  ها گمان می هرچند برخی: وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی امروز در گفت

گذاری گوشت قرمز بر اساس کیفیت، ترفندی برای افزایش نرخ این محصول باشد، اما باید گفت که این طرح، جزو  قیمت

 .کند های سازمان تعزیرات بوده و بیش از یک سال است که آن را پیگیری می خواسته

گوشت گوسفندی و با یک قیمت به فروش  عنوان به... اصغر ملکی با اشاره به اینکه تاکنون هر گوشتی اعم از بره، میش و علی

کننده نیست؛ زیرا بیشتر مشتریان توانایی تشخیص کیفیت گوشت را ندارند و به همین  این موضوع، به نفع مصرف: رسید، افزود می

 .کند گذاری روی محصول بر مبنای کیفیت می ها را موظف به قیمت دلیل طرح دونرخی شدن گوشت، مبحثی است که قصاب

نخستین اقدامی که در این زمینه انجام گرفت، تصویب درخواست رسمی برای رسته کشتارکنندگان و : اطرنشان کردوی خ

شوند، یا باید مغازه داشته باشند، یا  عنوان کشتارکُن شناخته می کنندگان گوشت قرمز بود که بر مبنای آن، کسانی که به توزیع

ت برای آنها پروانه صادر شود تا شناسایی و رهگیری این افراد و همچنین اخذ مالیات متر باشد؛ زیرا قرار اس 06دفتری که حداقل 

این در حالی است که تاکنون چنین افرادی همیشه پنهان بوده و نه در مکانی مستقر بودند و نه ردی از خود . تر صورت پذیرد سهل

اری و صدور فاکتور به همراه توزیع گوشت قرمز در گذ ها جهت برچسب به گفته ملکی، قرار است پیگیری.گذاشتند به جا می

ماه جاری آغاز شود، اما شکی نیست که برای نهادینه شدن هر موضوعی، احتیاج به زمان است و باید به  05ها از  قصابی

وضوع را صورت مستمر م به محض اجرای رسمی این طرح، سازمان تعزیرات به: وی ادامه داد.اندرکاران این طرح، فرصت داد دست

شود؛ بنابراین ماموران سازمان  کنند، برخورد می ها را روی تابلو درج نمی رصد کرده و با فروشندگان متخلف یعنی آنها که قیمت

. ها را کنترل و محتوای فاکتورها را با تابلوی اعالنات نصب شده در فروشگاه تطبیق خواهند داد ها قیمت تعزیرات، با مراجعه به مغازه

سوای تدابیری که : رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی تصریح کرد.شود ها صادر می تورها همان است که از طرف کشتارگاهاین فاک

اندیشیده شده، قرار است برچسبی به رنگ قرمز، روی گوشت میش نصب شود تا مشتری بتواند به راحتی آن را از گوشت باکیفیت، 

ترین آنها سازمان  و نهادهای مختلفی در این امر باید ما را یاری کنند که مهمها  البته سازمان: ملکی یادآور شد.تشخیص دهد

داند، نه تعیین کیفیت؛ بنابراین الزم است در  دامپزشکی است، اما این سازمان در حال حاضر خود را تنها مسئول سالمت گوشت می

صورت  نکه در کشورهای خارجی، معموالً گوشت بهوی با بیان ای.این مسیر، جلسات متعددی برای هماهنگی نهادها برگزار شود

بندی گوشت نیز باید از این پس، هولوگرام  های بسته شرکت: بندی توزیع شده و کیفیت آن کامالً مشخص است، تأکید کرد بسته

: اظهار داشتسازی مشتری را از ملزومات این طرح دانست و  ملکی در پایان آگاه.مربوط به کیفیت را روی محصول خود درج کنند

کیفیت است که نباید با محصول باکیفیت،  گوشتی که رنگ استخوان آن به کرم و چربی آن به زردی تمایل دارد، گوشتی بی

 ./قیمت باشد هم
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 گوشت قرمز
 خبرنگاران جوان - 1۹۳۱آبان  11: تاریخ

  گوشت ایرلندی مهمان سفره های ایرانیان می شود؟گوشت ایرلندی مهمان سفره های ایرانیان می شود؟

بررسی کیفیت گوشت وارداتی از ایرلند مورد تایید قرار گرفته است و پس : سرپرست دفتر قرنطینه سازمان دامپزشکی اظهار داشت

 .از بازرسی کارشناسان از شرکت متقاضی واردات بال مانع خواهد بود

صنعت، تجارت و  محمدیان سرپرست دفتر قرنطینه و ایمنی زیستی سازمان دامپزشکی در گفتگو با خبرنگارمسعود 

پس از مطالعه   واردات هرگونه دام:ظهار داشتدرباره واردات گوشت از ایرلند ا اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گروه کشاورزی

 .کتابخانه ای ، بررسی وضعیت و الزامات بهداشتی توسط کارشناسان امر انجام می شود

تحقیق و بررسی کیفیت : وی در خصوص درخواست وزیر جهاد کشاورزی ایرلند مبنی بر صادرات گوشت گوسفندی به ایران گفت

 .است و پس از بازرسی کارشناسان از شرکت متقاضی واردات بال مانع خواهد بود  ید قرار گرفتهگوشت وارداتی از ایرلند مورد تای

تا کنون این امر به صورت جدی از سوی شرکت های متقاضی :سرپرست دفتر قرنطینه و ایمنی زیستی سازمان دامپزشکی ادامه داد

 .ماری مشترک دام و انسان صورت نگرفته استبرای بازرسی کارشناسان از وضعیت بهداشتی به سبب پیشگیری از بی

وضعیت : محمدیان در پاسخ به این سوال که چرا در گذشته واردات گوشت از ایرلند با ممنوعیت روبرو بوده است، بیان کرد

بهداشتی کشورهای واردکننده در شرایط مختلف متفاوت است ضمن آنکه واردات پس از بررسی پروتکل های بهداشتی و نبود 

 .شکالت خاص تحقق می یابدم

 گرانی گوشت بهانه ای برای واردات

اقتصادی باشگاه  گروه صنعت، تجارت و کشاورزی همچنین حسین نعمتی رئیس اتحادیه دامداران کشور در گفتگو با خبرنگار

با بیان اینکه برخی سودجودیان با بهانه هایی اعم از کمبود و گرانی اقدام به واردات گوشت از کشورهای مختلف  خبرنگاران جوان،

با وجود آنکه افزایش هزار تومانی نرخ خرید گوشت از دامداران رقمی نیست که به گرانی قیمت در بازار دامن زند : می کنند، گفت

 .نسبت به مجوز دریافت واردات اقدام نمایند اما موجب شده که افراد

درصد  ٠6الی  ٠6با توجه به آنکه : وی با بیان اینکه با واردات گوشت تنها سودهای هنگفت عاید واردکنندگان می شود، افزود

 .مصرف مورد نیاز در داخل تامین می شود از این رو واردات گوشت تنها به ضرر تولیدکنندگان است

با مدیریت صحیح تولید و صادرات دام زنده به بازارهای هدف می توان از واردات گوشت جلوگیری به : ه تصریح کردنعمتی در خاتم

 .عمل آورد
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 گوشت قرمز
 فودپرس 1۹۳5آبان ماه  ۳یک شنبه 

  واردات گوشت به داد تنظیم بازار رسیدواردات گوشت به داد تنظیم بازار رسید/ / تب برفکی، سیل و داللی از دالیل افزایش قیمت گوشتتب برفکی، سیل و داللی از دالیل افزایش قیمت گوشت

های مناسبتی را عامل کاهش دام سبک و  رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی بیماری تب برفکی، قاچاق دام و ذبح <مواد غذایی

 .شد تر می کردیم اکنون قیمت آن گران نمیاگر از آسیای میانه گوشت وارد : گرانی قیمت گوشت دانست و گفت

تا  ٠6قیمت گوشت از سال : اصغر ملکی در مورد علت افزایش قیمت گوشت گوسفندی طی یکی دو ماه اخیر اظهار داشت علی

  .ها سیر صعودی گرفت درصد افزایش داشت، اما با شرایطی که پیش آمد، به یکباره قیمت 01اردیبهشت ماه امسال تنها 

های بهاره سبب بروز سیل و از بین رفتن  بارندگی: مورد دالیل افزایش قیمت گوشت گوسفندی در بازار خاطرنشان کردوی در 

  .ها تلف شوند های سبک شد و در کنار آن، شیوع بیماری تب برفکی سبب شد، تا بسیاری از دام بخشی از دام

ید قربان و محرم سبب شد، تا حجم زیادی از دام سبک از گردانه به گفته رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی، ذبح گوسفند در ایام ع

دهند،  اند و اجازه نمی ها را برای مناسبت اربعین نگهداری کرده طلبان دام تولید خارج شود و در کنار آن از اکنون، برخی از منفعت

دام عشایر، دام ترکیبی : ه بازار کاهش یابد، گفتملکی در پاسخ به اینکه قرار بود قیمت گوشت با ورود دام عشایر ب .وارد بازار شود

های استان  پسندند که مربوط به دام شهرها به ویژه تهران نبوده و مردم گوشت لوکس را می است که معموالً مورد پسند کالن

دهند،  ت دام میوقتی آن طرف مرز پول خوبی باب: وی با اشاره به افزایش قاچاق دام از مرزهای غربی کشور گفت .کردستان است

های داخل، آن را با قیمت باالتر به خارج از  دهند به جای پرداخت هزینه حمل و نقل و انتقال دام به استان صاحبان گله ترجیح می

اگر از چند ماه پیش موافقت وزارت جهاد برای واردات گوشت : رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی تصریح کرد .مرز بفروشند

شده از سه  هزار تومان رسیده بود، چرا که اکنون دام سبک ذبح 51تیم، اکنون قیمت آن به باالی کیلویی گرف گوسفندی را نمی

  .شود کشور ارمنستان، قرقیزستان و گرجستان وارد کشور می

شده، دامها در این کشورها با نظارت نماینده سازمان دامپزشکی، طبق اصول شرعی ذبح : وی در توضیح دیگر موضوع اظهار داشت

شود و همین مسئله سبب شده تا قیمت گوشت  شود و از طریق حمل و نقل هوایی و فرودگاه پیام وارد بازار می سرد می پیش

  .هزار تومان تحویل داده شود 66دار کیلویی  گوسفندی با شقه به مغازه

 5این رقم برای گردران در هر کیلو هزار تومان بوده که  67اکنون قیمت گوشت شقه گوسفندی بدون دنبه کیلویی : ملکی گفت

  .هزار تومان است 46هزار تومان باالتر یعنی 
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 گوشت مرغ

 خبرنگاران جوان - 1۹۳۱آبان  11: تاریخ

  مرغ و انواع مشتقات در بازارمرغ و انواع مشتقات در بازارقیمت جدید قیمت جدید 

 .تومان است ٠11هزار و  2امروز نرخ هر کیلو مرغ در خرده فروشی های سطح شهر : رئیس اتحادیه پرنده و ماهی گفت

اقتصادی باشگاه خبرنگاران گروه زی صنعت، تجارت و کشاورمهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در گفتگو با خبرنگار 

 411هزار و  4امروز قیمت خرید هر کیلوگرم مرغ زنده از مرغداری ها : در خصوص وضعیت قیمت مرغ در بازار اظهار داشت جوان،

تومان و خرده  651هزار و  2واحدهای صنفی با قیمت تومان، تحویل در  011هزار و  2تومان، مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه 

 .تومان است ٠11هزار و  2فروشی های سطح شهر 

 ٠11هزار و  2تومان و ران بدون کمر برابر با قیمت مرغ  411هزار و  2تومانی  511به گفته وی هر کیلو ران مرغ با کمر با افزایش 

هزار  06هر کیلو سینه با کتف : ع مشتقات مرغ را بدین شرح اعالم کردیوسف خانی همچنین قیمت انوا.تومان به فروش می رسد

 .هزار تومان به فروش می رسد 05هزار تومان و فیله  06تومان، سینه بدون کتف 

با توجه به کاهش تقاضا در : رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در خصوص پیش بینی وضعیت قیمت در روزهای آتی در بازار بیان کرد

  .هزار تومان فراتر نرود 7ش بینی می شود که حداقل تا پایان ماه نرخ مرغ از بازار پی
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 گوشت مرغ
 فودپرس 1۹۳5آبان ماه  8شنبه 

  بندی نخریدبندی نخرید  مرغ بدون بستهمرغ بدون بسته  //نکات ضروری برای خرید مرغ سالمنکات ضروری برای خرید مرغ سالم

ای و بدون بسته بندی که روی  مصرف کنندگان از خرید مرغ فله: معاون نظارت بر بهداشت سازمان دامپزشکی گفت <مواد غذایی

 .آن کد بهداشتی درج نشده بپرهیزند

خرید این محصول در نظر  در پاسخ به اینکه مردم برای اطمینان از سالمت مرغ مصرفی باید چه نکاتی را برای عباس عباسی

دانند، باید این فرهنگ نهادینه شود  رغم آنکه برخی افراد مرغ درشت و با وزن باال را محصول خوبی می علی: بگیرند، خاطرنشان کرد

 بیوتیک است، مضاف بر آنکه طوالنی گر کوتاه بودن دوره رشد و دریافت کمتر دارو و آنتی که هر چه وزن مرغ کمتر باشد، نشان

 .دهد شدن دوره رشد مرغ، میزان درصد چربی آن را افزایش می

بندی شده به مشتری عرضه کنند که روی آن کدی  همچنین تمام مراکز عرضه مرغ باید مرغ گرم را به صورت بسته: وی اضافه کرد

محل تولید و زمان آن مطلع  توانند از تاریخ کشتار، درج شده که با ارسال این کد به سامانه سازمان دامپزشکی، به راحتی می

ای که در داخل یخچال یا یخ بیرون از مغازه یا  های فله به گفته این مسئول در سازمان دامپزشکی، مردم باید از خرید مرغ .شوند

رسد، خودداری کنند، چرا که محل تولید، زمان و نحوه تولید این محصول مشخص نبوده و ممکن است، هرگونه  وانت به فروش می

وی اطمینان خاطر داد که مرغ سالم به اندازه کافی تولید و در دسترس وجود دارد و ترس از کمبود  .یماری را در پی داشته باشدب

  .یا گران شدن مرغ سبب نشود که مردم در هر شرایطی مرغ غیراستاندارد خریداری کنند

با اندازه )ید مدنظر قرار دهند، تا فرهنگ استفاده از مرغ سایز های با وزن یک کیلو و نیم را برای خر عباسی از مردم خواست تا مرغ

  .و با وزن پایین رایج شود که قطعاً سالمت بیشتری را در پی دارد( استاندارد
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 ماشین آالت

 خبرنگاران جوان - 1۹۳۱آبان  1۱: تاریخ

  کمبود سرمایه گذاری معضل توسعه مکانیزاسیون کشاورزیکمبود سرمایه گذاری معضل توسعه مکانیزاسیون کشاورزی

 افزایش تولید و انجام به موقع عملیات نیاز به سرمایه گذاری بیشتر دارد:کشاورزی گفت( مکانیزاسیون)رئیس توسعه ماشینی کردن 

اقتصادی باشگاه  گروهصنعت، تجارت و کشاورزی رئیس توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در گفتگو با خبرنگار  کامبیز عباسی .

میلیارد  711هزار و  6تاکنون بیش از  ٠6  الاز س: درباره وضعیت مکانیزاسیون کشاورزی در کشور اظهار داشت خبرنگاران جوان،

 .تومان تسهیالت به این بخش تخصیص داده شده است

وضعیت مکانیزاسیون بخش کشاورزی به سبب کاهش هزینه ها، افزایش تولید و انجام به موقع عملیات نیاز به : وی ادامه داد

 .خود اتکایی در کشت مکانیزه گندم و جو را رقم زد  کردن سرمایه گذاری بیشتر دارد اما اقدامات سال گذشته در امر ماشینی

با همت و تالش بی وقفه سازندگان داخلی برای : عباسی از ساخت ماشین بذرکار کلزا برای اولین بار در کشور خبر داد و گفت 

 .هزار هکتار رسیده است 611به  اولین بار ماشین بذرکار کلزا در داخل تولید و در استان ها توزیع شد و اکنون کشت مکانیزه کلزا

 توسعه ماشینی سازی، افزایش تولید را به همراه دارد*** 

 صنعت، تجارت و کشاورزیهمچنین احمد کبیری رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در گفتگو با خبرنگار 

  .افزایش تولید تنها با استفاده از دانش و فناوری روز دنیا میسر است: گفتاقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  گروه

جب شرکت خدمات فنی و مهندسی مجموعه ای کامل از انواع ماشین آالت در اختیار دارند که همین امر مو 711هزار و : وی افزود

 .شده خدمات مکانیزاسیون برای کشاورزان ارزان تمام شود

با اجرای دانش و تکنولوژی های روز دنیا عملکرد : کبیری در خصوص تاثیر توسعه مکانیزاسیون بر میزان بهره وری تولید بیان کرد

 .درصدی همراه خواهد بود 61و راندمان تولید در واحد سطح حداقل با افزایش 

با توجه به آنکه خرید ماشین آالت و تجهیزات : ام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران تصریح کردرئیس سازمان نظ

مدرن از سوی تمامی کشاورزان صرفه اقتصادی ندارد، از این رو با راه اندازی شرکت های مکانیزاسیون و ارائه خدمات نوین در 

 .خواهند شد استان ها تمامی کشاورزان از این مزایا بهره مند
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 متفرقه

 فارس - ۳۱/۱8/1۱:  تاریخ

  های هیاتی معرفی شدهای هیاتی معرفی شد  ای از اقتصاد مقاومتی به روش بچهای از اقتصاد مقاومتی به روش بچه  نمونهنمونه
است جوانان تحصیل کرده هیات  CH4 از CNG آرزوی بزرگ ما تولید/ های نیشابور تولید بیوگاز از شیخ بهایی تا هیات اباالفضلی 

های نیشابور، با هدف درآمدزایی و اشتغالزایی در عرصه اقتصاد مقاومتی، یک شرکت دانش بنیان در حوزه بیوگاز تاسیس  اباالفضلی

 . اند وژه را نیز با موفقیت به بهره برداری رساندهپر 6اند و تا کنون  کرده

توسط شیخ بهایی، صرفه اقتصادی باال و ، تولید بیوگاز با وجود ابداع سازمان بسیج سازندگیبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .سازگاری با محیط زیست تا کنون چندان در کشورمان جدی گرفته نشده است

های نیشابور، با هدف درآمدزایی و اشتغالزایی در عرصه اقتصاد  در عین حال جمعی از جوانان تحصیل کرده هیات اباالفضلی

 .پروژه را نیز با موفقیت به بهره برداری رسانده اند 6اند و تا کنون  اسیس کردهمقاومتی، یک شرکت دانش بنیان در حوزه بیوگاز ت

دو راز بزرگ حمام شیخ بهایی عبارتند از گرم شدن حمام . حمام شیخ بهایی، در ذهن جهانیان همواره معمایی تو در تو بوده است

م شیخ بهایی تا اواسط دوره پهلوی نیز روشن بود، گفته می شود شمع حما. به وسیله یک شمع و دیگری روشن ماندن دائمی شمع

کنند و از آن زمان تا  تا اینکه گروهی از محققان انگلیسی به بهانه کشف راز شیخ بهایی، ساختار مهندسی حمام را دستکاری می

 .کنون، شمع دیگر روشن نشده است

در واقع . له به محفظه زیر حمام منتقل می شده استشناسی نشان می دهد که فاضالب شهر اصفهان به وسیله لو مطالعات باستان

عالوه بر . ای طراحی کرده بود که فاضالب این مکان تبدیل به گاز متان شود شیخ بهایی با محاسباتی دقیقی خزینه حمام را به گونه

 .گرفت های ته نشین شده در خزینه برای تولید بیوگاز مورد استفاده قرار می این بخشی از لجن

بهایی با محاسبات دقیق، حجم لجن مورد نیاز برای تولید بیوگاز را مشخص کرده بود و بدین ترتیب مخزن آب حمام، گرم شیخ 

بهاءالدین محمد بن حسین عاملی معروف به شیخ بهایی حکیم، فقیه، عارف، منجم، ریاضیدان، شاعر، ادیب، مورخ و .ماند می

کتاب و  ٠5های فلسفه، منطق، هیئت و ریاضیات تبحر داشت و حدود  او در دانش. دانشمند نامدار قرن دهم و یازدهم هجری است

 .رساله در حوزه سیاست، حدیث، ریاضی، اخالق، نجوم، عرفان، فقه، مهندسی، هنر و فیزیک به یادگار گذاشته است

 !بیوگاز چیست؟

گاز یک منبع  زیست. آید دست می ها در غیاب اکسیژن به باکتریو ( ها میکروارگانیسم)گاز یا بیوگاز از شکستن ریزاندامگان  زیست

های بیولوژیک تولید کرد، در  توان از بیومس یا زباله گاز را می زیست. تجدیدپذیر انرژی است، مشابه انرژی خورشیدی و انرژی بادی

 .نتیجه سازگار با محیط زیست است

هوازی یا در یک فرایند تخمیر مواد قابل تجزیه از قبیل کود  های بی یهوازی توسط باکتر بی ٔ  گاز در یک فرایند تجزیه زیست

. آید دست می ، مواد گیاهی و محصوالت کشاورزی به(ها ها و پارک باغ)های سبز  های شهرداری، زباله کشاورزی، فاضالب، زباله

چیزی سولفید هیدروژن، بخار آب و طور کلی از متان و دی اکسید کربن تشکیل شده، اما ممکن است مقادیر نا گاز به زیست

 .نیز داشته باشد( اکسید سیلیکن)زیلوکسان 

 کلید خوردن شرکت دانش بنیان در هیات

تولید بیوگاز با وجود ابداع توسط شیخ بهایی، صرفه اقتصادی باال و سازگاری با محیط زیست تا کنون چندان در کشورمان جدی 

انان تحصیل کرده هیات اباالفضلی های نیشابور، با هدف درآمدزایی و اشتغالزایی در در عین حال جمعی از جو. گرفته نشده است

پروژه را نیز با موفقیت به بهره  6عرصه اقتصاد مقاومتی، یک شرکت دانش بنیان در حوزه بیوگاز تاسیس کرده اند و تا کنون 

http://www.farsnews.com/
http://www.sazandegi.ir/main/index.php?Page=detailnewsarchive&UID=4471564
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با پیشرفت روزافزون صنعت دامپروری و اهمیت »: می گوید محمد علی عشقی، از اعضای تیم تولید، درباره بیوگاز.اند برداری رسانده

یافتن استفاده حداکثری از منابع تجدیدپذیر، فرآوری فضوالت و پسماند دامی با اهدافی از قبیل درآمدزایی، جلوگیری از آلودگی 

 .محیط زیست، تولید برق و کاهش اثرات گازهای گلخانه ای از اهمیت باالیی برخوردار شده است

عین حال با توسعه صنایع دامپروری و کشاورزی و استفاده بیشتر از منابع غذایی، آلودگی حاصل از فضوالت گیاهی و دامی  در

روش بی هوازی در . برای تصفیه این فضوالت می توان از روش تجزیه بی هوازی یا تجزیه هوازی استفاده کرد. افزایش یافته است

مواد آلی نظیر . بر نیست بلکه مقدار قابل توجهی انرژی بصورت بیوگاز تولید می کند مقایسه با روش دیگر نه تنها انرژی

های خاصی تخمیر شده و گاز  پسماندهای کشاورزی، دامی و انسانی در شرایط مناسب و دور از کسیژن در مجاورت میکروارگانیسم

 «.گویند کند که به این فرایند بیوگاز می تولید می( CH4) متان

شود و طی  در این روش پسماند دامی و کشاورزی به نسبت مناسب با آب مخلوط شده و در مخزن ریخته می»: فزایداو می ا

. شود های بی هوازی تجزیه شده و بطور همزمان کود و گاز متان تولید می عملیات اختالط، مواد آلی موجود در کود توسط باکتری

در مقایسه با کود معمولی و طبیعی، حاوی نیتروژن ، فسفر و پتاسیم بیشتری است  (کود مرحله دوم)مواد حاصله از دستگاه بیوگاز

احتمال زنده ماندن مقاوم ترین میکروارگانیسم ها و انگل ها به مقدار قابل توجهی  همچنین . برابر غنی تر از کود اولیه است 2و 

 «.و اروپایی مرسوم است و روز به روز افزایش می یابد سیستم تولید بیوگاز در اغلب کشورهای پیشرفته آسیایی. کاهش می یابد

 است CH2 از CNG آرزوی بزرگ ما تولید

های صنعتی در سطح جهان، سالیانه مقادیر  در سالیان اخیر به دلیل افزایش فعالیت»: این فعال اقتصاد مقاومتی خاطرنشان می کند

تواند ما را در مواجهه با این مشکالت یاری  بیوگاز می. می شود زیادی گازهای خطرناک و مخرب محیط زیست وارد جو کره زمین

گرفته اند  های تصفیه مرسومی است که تاکنون مورد استفاده قرار می های بیوگاز فراتر از سیستم منافع زیست محیطی سیستم.دهد

ود کیفیت آب و هوا، بهبود ارزش غذایی این منافع زیست محیطی شامل کنترل بو، بهب(. ها ها و الگون همانند مخازن ذخیره، برکه)

 «.ای و دست یابی به بیوگاز به عنوان یک منبع انرژی است کود تولیدی، کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه

مطرح شدن ایده اقتصاد مقاومتی در کشور برای »: محمد علی عشقی در باره نحوه آغاز به کار در این عرصه، اظهار می کند 

مدتی به دنبال عرصه ای بکر و دست نخورده می گشتیم تا هم بتوانیم برای . اباالفضلی های نیشابور جذاب بودبچه های تکیه 

تا اینکه توسط یکی از دوستان متخصص با ایده . خودمان اشتغالزایی و درآمدزایی کنیم و هم به تکلیفمان در این عرصه عمل کنیم

یک تیم بسیجی تشکیل دادیم و خدا راشکر توانستیم دو . بهایی را احیا کنیم بیوگاز آشنا شدیم و کوشیدیم شیوه مرحوم شیخ

هزار تومان است و  61در سامانه ای که ما اختراع کردیم، ورودی آن لجن گاو به قیمت هر کیلو . پروژه را به بهره برداری برسانیم

 «.ان و بدون هیچگونه آلودگیهزار تومان به اضافه گاز مت 611خروجی آن کود غنی شده به قیمت هر کیلو 

آن ها از شر بوی بد فضوالت دام هایشان به ویژه در تابستان . بحمداهلل هر دو کارفرما از پروژه ها بسیار راضی هستند»: او می افزاید

 .می آورنداز فروش کودهای غنی شده بدست ( برابر 2بیش از )ها خالص شده اند به اضافه اینکه ارزش افزوده فوق العاده زیادی 

یکی دیگر از کاربردهای بیوگاز، . و برق تولید کنیم CNG آرزوی بزرگ ما این است که روزی بتوانیم با استفاده از بیوگاز، سوخت

 «.گازرسانی به مناطقی است که در آن لوله کشی انتقال گاز وجود ندارد

تجزیه بی هوازی کامال بدون بو، کاهش رشد »: ست می کنداین فعال اقتصاد مقاومتی دیگر ویژگی های کودبیوگاز را این گونه فهر

درصد، افزایش ظرفیت نگه داشتن آب در کود حاصله برای استفاده به عنوان هوموس،  51علف های هرز در کود حاصله به میزان 

اک فرسایش یافته، عدم وجود عوامل بیماریزای گیاهان به علت فرایند تخمیر، افزایش تولید محصول کشاورزی، بهبود کیفیت خ
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تنظیم نسبت کربن به نیتروژن در خاک، ابقاء نیتروژن، فسفر، پتاسیم و جذب سریع توسط گیاه، وجود مواد معدنی سرشار همچون 

 «... فسفر، آمونیاک و پتاس، از بین رفتن انگل های حیوانی نظیر کرم اسکاریس، کرم روده و

 دستی هم بر آتش تولید کبک و بلدرچین

آن ها . لیت اقتصادی بچه های هیات اباالفضلی های نیشابور به شرکت دانش بنیان و دستگاه های بیوگاز محدود نمی شوداما فعا

 .یک تعاونی تولید و فروش کبک و بلدرچین نیز تاسیس کرده اند

یک فعالیت اقتصادی ما به این نتیجه رسیدیم که باید »: محمد علی عشقی درباره علت ورود به این عرصه، خاطرنشان می کند

در مطالعاتمان به عرصه های پرورش بلدرچین و کبک رسیدیم و با راهنمایی بسیج سازندگی تسهیالت . زودبازده نیز داشته باشیم

در ابتدا کار ما تولید تخم بلدرچین و کبک و فروش محصوالت بود اما در ادامه یک تعاونی بزرگ تاسیس کردیم و . دریافت کردیم

 «.خریدار محصوالت همه تولیدکنندگان کبک در منطقه خودمان باشیم و به نقاط مختلف کشور ارسال کنیمتوانستیم 

نیز مورد اشاره قرار کرفته، حیوان بسیار نافعی است و امروز توانسته جای خود را ( سلوی)بلدرچین که در قرآن کریم »: او می افزاید

تولید کننده کبک وجود دارد که رقم بسیار  51در ایران حداکثر . کار بسیاری دارد اما کبک هنوز جای. در سفره ایرانیان باز کند

من به عالقه مندان به . کمی است و نشان می دهد عرصه تولید کبک ظرفیت سودآوری بسیار باالیی دارد و هنوز هم بکر است

در حال حاضر ظرفیت های این عرصه خالی پرورش طیور و جویندگان شغل توصیه می کنم پرورش کبک را جدی بگیرند، چرا که 

 «.است

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http06٠5181٠110602 
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 متفرقه
 آیانا - 1۹۳۱آبان  1۱: تاریخ

  آموزشی نوینآموزشی نوین  ریزیریزیتربیت دامپزشک با تأکید بر برنامه تربیت دامپزشک با تأکید بر برنامه 

 .معاون تشخیص و مدیریت درمان سازمان دامپزشکی کشور بر ضرورت تربیت دامپزشک باکفایت در جامعه تأکید کرد

به گزارش ایانا از روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور، معاون تشخیص و مدیریت درمان سازمان دامپزشکی کشور در مصاحبه با 

ها، دانشجو و  کیفیت آموزشی یک دامپزشک مستلزم ساماندهی و کاهش منطقی تعداد دانشکدهارتقای : رادیو اقتصاد گفت

 .روز است های آموزشی نوین و به همچنین تدوین برنامه

های  اکنون کیفیت آموزش در دانشکده هم: زاده با بیان اینکه رشته دامپزشکی پشتوانه قوی سیاسی ندارد، افزود مسعود هاشم

بخش نبوده و به عبارتی محتوای آموزش دانشگاهی فعلی دامپزشکی پاسخگوی بخش مهمی از نیازهای بازار کار  دامپزشکی رضایت

التحصیل بدون برنامه در کشور خود به خود به شان و منزلت رشته  به یقین وجود این همه فارغ: وی خاطرنشان کرد.نیست

تربیت : ه آموزش دامپزشکی باید توام با علم و عمل باشد، اظهار داشتیاده در پایان با بیان اینک هاشم.زند دامپزشکی ضربه می

 ./رسد نظر می نشگاهی کشور امری ضروری به ریزی آموزشی نوین در واحدهای دا دامپزشک با کفایت با تأکید بر برنامه

/news/fa/ir.iana.www//:http62607D%/8%AA 
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 متفرقه
 آیانا - 1۹۳۱آبان  11: تاریخ

  زمینی پوتیتوزمینی پوتیتو  فکولته دانشکده شد، سیبفکولته دانشکده شد، سیب

بیاید گاسیپ کنیم، کفش واکینگ خریدم، از گروه لفت دادم یا جوین شدم، رفتم مال، لباس خریدم، تکست بده، تایمش خوب 

صرف و نحوش »جمالتی که . پاراگراف دیگر ادامه داد61، 01ها را تا  توان این مدل جمله می. نیست، بیاید امشب فان داشته باشیم

های اجتماعی و گفتار روزانه بسیاری از جوانان و نوجوانان و حتی بزرگساالن،  و این روزها در شبکه« فارسی است و لغاتش انگلیسی

سخنرانی در دانشگاه برکلی، در جمع ایرانیان به موضوعی اشاره کرد  در سفر آمریکا، در یک 28های  شاملو در سال.شوند شنیده می

به « فرهنگ ایرانی و زبان مادری نسل دوم مهاجران ایرانی»و از سر نگرانی برای « اضمحالل هویت ملی ما»: که به تعبیر خودش

جا، در خود ایران،  نگرانی کرده بود، همینسال از آن تاریخ گذشته است و حاال همان چیزی که شاملو برایش ابراز  68. آمریکا بود

ردپای این وضعیت را نه فقط در فرهنگ نوشتاری و گفتاری نسل جدید که در کوی و برزن، شهرها و حتی .فراگیر شده است

 ها و ها، رستوران توان سری به کافه جا حاضر، می دستی و همه های دم برای یافتن نمونه. توان دید روستاهای کشور هم می

( فهرست غذا)که مِنو  ؛ جایی(هایی که نام بردم، خود عناوینی غیرفارسی دارند نکته اینکه هر سه این مکان)های شهر زد  ساندویچی

هایی که فارسی آنها، فراگیر، آشنا و  ها و نام های ناشناخته و غریب غیرفارسی؛ حتی برای واژه ها و عبارت ها پر است از اسم این مکان

تی، فرنچ فرایز و انیون  نویسند بلک شده، می ای و قارچ سرخ زمینی سرخ شده و پیاز حلقه ی چای معمولی و سیبجا.واضح است

زمینی،  ها هم به همین منوال است، اسطوخودوس شده است لوندر و گوجه، تومیتو و سیب وضع نام. رینگز و کریسپی ماشروم

های کشور، دیگر خبری  ها هم در بیشتر مراکز خرید و فروشگاه اسامی و عناوین مغازه غیر از فهرست غذاها در تابلوها، به... . پوتیتو و

 -بازیگر سینما و تلویزیون  - چندی پیش بود که رضا کیانیان. چیز به انگلیسی است از زبان نوشتاری فارسی ندارد و تقریبا همه

فروشگاه ایرانی رفتم و دیدم بیرون و داخل فروشگاه یک  وقتی به یک»: عکسی را در اینستاگرام خود گذاشت و درباره آن نوشت

اند؛ یعنی یک برند تجاری ایرانی این اندازه از زبان و فرهنگ خودش بیزار  چیز را به انگلیسی نوشته کلمه فارسی نیست و همه

کرد و مقداری هم از  رانی میسال پیش وقتی در آمریکا برای زبان و فرهنگ فارسی مهاجران ایرانی ابراز نگ 61شاملو حدود «است؟

کرد چند سال بعد در پایتخت کشور، همان بال به شکلی بدتر نمایان  این وضعیت عصبانی بود، به احتمال زیاد فکرش را هم نمی

 .نشینی کند بشود و زبان و هویت فارسی ما هر روز بیشتر و بیشتر، عقب

 شاملو چه گفته بود؟

که در واقع « روزنامه سفر میمنت اثر ایاالت متفرقه امریغ»ابی از انتشارات مازیار و با نام های احمد شاملو که در کت متن صحبت

متن آن . در ایران منتشر شد ٠6نوشته شده است، سال  2٠و  28های  سفرنامه غیرشخصی احمد شاملو به آمریکاست و در سال

را به زبان طنز روایت « رضی، احتماال از طایفه منحوس قاجاریهاز زبان یک پادشاه ف»ای  سخنرانی که در ابتدای آن شاملو سفرنامه

 :کند، به این شرح است می

سوزونه و  علت اینکه این تکه از سفرنامه رو برای شما خوندم، به خاطر موضوعی است که من واقعا گفتنش زبونمو می»

فرهنگ ایرانی و زبان مادری نسل دوم . ماستمنظورم موضوع بسیار دردناک اضمحالل هویت ملی . کردنش مغز استخونمو پنهان

کردن این  مهاجران، یعنی فرزندان شما، که فکر کردم چون فرصت بهتری پا نخواهد داد، امشب محضر شما رو ضمنا برای مطرح

ی مهاجر ها ای ندارم، اما فقط یک نگاه گذرا به وضع زبان فارسی ایرانی در کشورهای اروپایی مطالعه. موضوع هم غنیمت بشمرم

انگیز این مشکل، موقعی آشکارتر میشه که توجه کنیم زبان فارسی حتی در  وجه غم. بردن به عمق فاجعه کافیست آمریکا، برای پی

زبان محدوده  و اقوام غیرفارس. ها، هرگز خم به ابرو نیاورد ها و ترکمن ها و ترک مدت اعراب و مغول قارهای گوناگون و دراز جریان ایل
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ی ایران، مازندری، گیلک، آذربایجانی، لُر، کُرد، عرب، بلوچ، ترکمن، حتی کوچیدگان و کوچانیدگان ارمنی و آسوری، حتی جغرافیای

اند با  اند هم، توانسته طور مستقیم زیر فشارهای حکومت مرکزی، از سرودن و نوشتن به زبان بومی خود ممنوع بوده که به آنهایی

 .خودشون رو حفظ کنند کم زبان شفاهی چنگ و دندان دست

اما امروزه متأسفانه باید بپذیریم و در کمال خجلت و سرشکستگی اعتراف کنیم که نسل دوم مهاجران دهه حاضر، حتی زبان 

شناسنامه شده،  و اگر اقدام عاجلی صورت نگیرد، با این سرعتی که بحران هویت گریبانگیر این نسل بی. دانند شان را نمی مادری

 .رفته تلقی کند دست کلی از ها تن از این فرزندان خود را به میلیون  ایران باید

امیدوارم تلخی حرفم رو به رُکّ و راستیش . جا بگویم که در این فاجعه، نسل دوم هیچ گناهی ندارد، گناهکار نسل اوله همین

اونا حتی توی محیط خونه . شون بکنند هویت ها، باید فکری به حال گناهکار اصلی، پدرها و مادرها هستند که قبل از بچه. ببخشید

. ونحوش فارسی است، لغاتش انگلیسی ای که صرف یک زبان حرامزاده. کنند هم، به قول آقای اسماعیل فصیح، فارگلیسی اختالط می

چه جوری  دونم بدون فرهنگ و زبان و هویت ملی، اصال چه جوری میشه زندگی کرد؟ من نمی. زنه واقعا که حال آدمو به هم می

 میشه سر خود رو باال گرفت؟ چه جوری میشه توی چشم همسایه نگاه کرد و گفت من هم وجود دارم؟

حاال چرا باید فارسی رو با انگلیسی . میشه یکهو این یه دونه دندون لق پوسیده رو هم کَند انداخت دور، و به کلی انگلیسی حرف زد

کنند، و هم فارسی رو؟ مگر به همین  م بلغور بکنن؟ چرا هم انگلیسی رو خراب میجوری مَلغَمه بکنن، فارسی انگلیسی با ه این

ساله رو، در عرض چند سال تا پاپاسی آخر باخت؟ میشه به همین مفتی، یک فرهنگ  سادگی میشه یک هویت عمیق چندهزار

، گذاشت پشت درب که سپور برداره همه نام درخشان پشتش خوابیده، یک شبه ریخت توی زنبیل آشغال رو که اون چندهزارساله 

 .«خواستم عرض کنم، این بود اونچه می... خواستم هرحال، اونچه که می ببره؟ به

شدن؟  کیک  یزدیا کی کاپ شدن؟ کیک ها کی کوکی کلوچه»: طور شد؟یکی از کاربران در توییتر، چندی پیش نوشت چه شد که این

 «شدن؟ شدن؟ صورتا کی فیس Babyن؟ عزیزا کی شد  ها کی ساندویچ شدن؟ وحشتا کی پنیک لقمه

. رساند های زیاد و متنوعی می ها یا تحلیل طور شد؟ احتماال ما را به جواب طور شد و از کی این باره که چه شد که این پرسش دراین

 .دیروز نیست های وارداتی و جدید مربوط به امروز و ها برای حفظ زبان فارسی در برابر سیل واژه البته پیشینه تالش

سازی  گامان معادل های ادبی دوره قاجار، پیش انجمن»: باره آمده است در قسمت تاریخچه تارنمای فرهنگستان زبان فارسی دراین

  پیش از تأسیس فرهنگستان ایران... . اند که این امر بعدها برنامه اصلی کار فرهنگستان اوّل شد های فرنگی بوده برای واژه

هایی متشکل از کارشناسان و ارباب فن برپا کند که  ، ابتدا وزارت معارف درصدد برآمد انجمن0606در سال (  لفرهنگستان اوّ)

. شد های آن آکادمی با شرکت چند تن از پزشکان معروف و دانشمند برگزار می جلسه. آکادمی طبّی نخستین گام در این راه بود

 0604اردیبهشت  6٠در این زمان انتخاب شد و سرانجام در «  آکادمی»انه در برابر واژه بیگ«  فرهنگستان»معادل فارسی 

الشعرا  ، ملک(السلطنه محتشم)حسن اسفندیاری : اعضای پیوسته فرهنگستان ایران عبارت بودند از. فرهنگستان ایران تشکیل شد

، غالمحسین  شفق یدیاسمی، صادق رضازادهبهار، علی پرتواعظم، حاج سیدنصراهلل تقوی، محمود حسابی، عالمه دهخدا، غالمرضا رش

الزَّمان فروزانفر، ابوالحسن  ، عیسی صدیق، سید محمّدکاظم عصّار، محمّد فاطمی، بدیع(السّلطنه ادیب)رهنما، حسین سمیعی 

 نصر، اهلل گالب، سرتیپ غالمحسین مقتدر، سرلشکر احمد نخجوان، ولی ، حسین گل خان قریب ، محمّدعلی فروغی، عبدالعظیم فروغی

، و ( دانمارک)، کریستین سن  ، فخر ادهم زاده توان از محمّدعلی جمال از اعضای وابسته فرهنگستان می.  سعید نفیسی، حسن وثوق

، فرهنگستان را ناگزیر ساخت که بیشتر وقت خود را صرف انتخاب  فضای سیاسی حاکم آن زمان. نام برد(  فرانسه)هانری ماسه 

.  ، بیشتر مهارکننده و بازدارنده بود تا سازنده توان گفت که فرهنگستان اوّل می. و واژگان خارجی کند معادل برای اصطالحات

تصویب کرد و در آن راه و روش و ضوابط   ای برای بازبینی در اصطالحات علمی نامه نظام 0605فرهنگستان ایران در بهمن 
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آمیز بود و نتایج مصوّبات آن از اقبال عمومی خوبی برخوردار  حوزه موفَّقیتعملکرد فرهنگستان در این . یابی را تعیین نمود معادل

حاصل کار این . بود، وظیفه خود را ادا کرد موقع از آفتی که به زبان فارسی روی آورده  ، با پیشگیری به فرهنگستان اوّل. شد

 .«بود 0661واژه تا سال  6111رساندن  تصویب فرهنگستان به

زبانان به کار رفته و جا  ها به صورت رایج و فراگیر بین فارسی ها و اصطالحاتی که در این سال سیاری از واژهموفقب های  نمونه

هایی مانند هواپیما، فرودگاه، دانشگاه، دانشکده، بیمارستان، دبستان و  های فرهنگستان بوده است، واژه اند، حاصل تالش افتاده

هایی که  های اخیر جاافتادن و فراگیرشدن واژه حال در این سال ، بااین...و دادگاه ودبیرستان، مهدکودک، دادسرا و دادستان 

های اجتماعی و رسانه و  سازی در فضای شبکه فرهنگستان ساخته است چندان موفق نبوده و بیشتر دستمایه جوک و لطیفه

های ابتدایی فعالیت  ها از همان سال سازی ها و مقاومت در برابر این جایگزین واکنش. های طنز تلویزیونی شده است برنامه

شناسی فارسی اجزای گُل نامشان پتال و سپال و  های گیاه خورشیدی در درس 61تا دهه .فرهنگستان همیشه وجود داشته است

« پرچم»و « کاسبرگ»و « گلبرگ»های  ، نام«ای ایران»گالب، شاعر سرود  بود، اما به پیشنهاد و پیگیری حسین گل... پیالمنت و

های فارسی زیبایی  وغریب جایگزین  های بیگانه عجیب در رشته فیزیک هم به پیشنهاد دکتر حسابی برای واژه. رویشان گذاشته شد

 ...و« کشسانی»، «برایند نیرو»، «چگالی»، «برهمکنش»، «گرانش»گذاشتند؛ مانند 

البحری بود، دانشگاه و دبستان و  ودند، زیردریایی هم تحتبه اینها اضافه کنید دانشکده و دانشگاه که فکولته و یونیورسیته ب

های فرنگی غریبی  ایم هم نام های دیگر که االن ما به آنها خو کرده دبیرستان و بیمارستان و فرودگاه و هواپیما و بسیاری نام

ه باید، به نتیجه نرسیده است؛ طور ک های جایگزین فارسی البته کم نیست، اما هنوز آن ها برای جاانداختن واژه تالش.داشتند

شناسی  های درسی ازجمله زیست وپرورش تصمیم گرفتند در همه کتاب مثال از ابتدای سال تحصیلی جدید، مدیران آموزش عنوان به

میکرو جای  ریزاندام به: جدید اینها هستند  برخی از واژگان جایگزین. های پیشنهادی فرهنگستان فارسی استفاده کنند از واژه... و

جای سانتریول و کلی واژه دیگر که به نظر من زیبا و  جای اگزوسیتول، میانک به رانی به جای پوالریزور، برون ارگانیسم، قطبیده به

گفتند که  -ها و پدر و مادرها  از جمله معلم -ای  هایی را در پی داشت، عده این خبر البته خیلی زود واکنش.خوان هستند خوش

های جدید برایشان گذاشت، برخی هم البته مثل همیشه واژگان  های علمی و جهانی را عوض کرد و جایگزین و واژه شود نام مگر می

 .های تلگرامی و توییتری کردند جدید را دست انداختند و سوژه جوک

های  ان اولین تالشهای بیگانه البته چیز جدیدی نیست، در زم های جدید پیشنهادی برای واژه کردن جایگزین انتقاد و مسخره

های بزرگ ادبیات فارسی آن دوره عضوش بودند هم، کسانی مثل صادق هدایت،  سازی که غول فرهنگستان فارسی برای جایگزین

 .هایشان بودند انداختن تالش نویسنده بزرگ و دیگران، در کار دست

این کارها خیلی »: طور نوشت له دنیا چاپ کرد و اینای در نکوهش این حرکت در مج آشتیانی مقاله یا مثال آقای دکتر عباس اقبال

کند به جای فکولته و یونیورسیته روزی مردم بگویند دانشکده و دانشگاه؟  رسد، چه کسی باور می غلط است و به نتیجه نمی

 نتیجه اما چه شد؟. «کند البحری از زیردریایی استفاده نمی کس به جای تحت هیچ

طهرانی، مدیرکل دفتر  گزارشی منتشر شد که در آن با دکتر محمود امانی« شرق»ر صفحه جامعه شهریور ماه گذشته بود که د

دلیل اصلی اصرار این است که زبان فارسی برای »: وگو شده و او نکات و توضیحاتی داده به این شرح های درسی گفت تألیف کتاب

های زبانی دارند، به فهم  خانواده های فارسی چون هم واژه. هاست نکته دوم اینکه وجه امتیاز آموزش فارسی برای بچه. ما مهم است

که از  درحالی. شود های ما هیچ چیزی به ذهن متبادر نمی ای مثل اگزوسیتول، برای بچه در مقابل کلمه. شوند بهتر منجر می

مه کروموپالست هم همین است و کل. زبان هم دارد همین حس را بچه انگلیسی. شود رانی حس معنایی برای کودک ایجاد می برون

پس یک مزیت آموزشی واژگان فارسی این است که واژگان . خانواده در زبان انگلیسی دارد ولی در فارسی فاقد معناست کلی هم
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. تواند این واژه را در ذهنش تصویرسازی کند گوییم میانک، کودک می وقتی به جای واژه انگلیسی سانتریول می. خانواده دارند هم

پس وجه اول برای ما حفاظت از قدرت زبان فارسی است و وجه دوم امتیاز آموزشی واژگان فارسی است که اکثریت این واژگان 

 .«تواند با آن ارتباط برقرار کند نگار، کودک می گوییم ماهیچه مثل وقتی که به جای میوگراف می. ها آشناست برای بچه

هایی از این  مه آنهایی که دلبسته این فرهنگ و سرزمین هستند، باید قدر و اهمیت تالشطور گفت ه توان این قصه اینکه می کوتاه

زبان فارسی زمانی نه چندان دور از دربار عثمانی در غرب تا میان پادشاهان هندوستان در . دست را بدانند و آنها را حمایت کنند

. هم با همکاری و همراهی ما توانایی بازسازی و پویایی را دارد زبان دیوانی و زبان علم و دانش بوده، بدون شک امروز... شرق و

هایمان در برابر واژگان غربی داریم، انگار که اگر فالن چیز را به  آمدن در برابر این وادادگی عجیبی است که خیلی اش کوتاه هزینه

 .تر و فاخرتر است اش به انگلیسی بگوییم، خیلی شیک جای نام فارسی

کار ببریم،   های فارسی را به جا باید واژه هایی از این دست پافشاری بر این نیست که همیشه و همه شک هدف نوشتهقطعا و بدون 

داری با عربی دارد و حتی برخی واژگان و اصطالحات انگلیسی هم در زبان ما مانده و  دانیم که فارسی پیوندهای ریشه همه می

داشتن کلماتی است که  های درست برای پویاترکردن زبان فارسی و همچنین نگه ز تالشاند، بحث اصلی درباره حمایت ا تثبیت شده

و « انیون»و « چیز»زمینی را هم  اینکه کار به جایی نرسد که حتی پنیر و پیاز و سیب. معادل فارسی منطقی و معقول دارند

 .بینیم های شهر می ساندویچیها و  فروشی بگوییم و بنویسیم، کاری که این روزها در همه شیرینی« پتیتو»
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 متفرقه
 آیانا - 1۹۳۱آبان  1۱: تاریخ

  تصویرتصویر++فرزند موفقفرزند موفق  0000با با « « مکانمکان  شیخشیخ»»مادر نمونه روستای مادر نمونه روستای 

 .دهد همیشه رفاه عامل موفقیت نیست فرزند موفق را تحویل جامعه داده است نشان می 00ها  شهری که با وجود سختی مادر دره

 .فرزند موفق تربیت کند 00تنهایی توانسته  با داشتن شرایط سخت زندگی به« خیری حسنوند»به گزارش ایسنا، خانم 

ارشد حقوق و جزا،  کشور، کارشناس فرزندان این زن نمونه جراح مغز و اعصاب و رتبه یک بورد تخصصی جراحی مغز و اعصاب

ارشد ادبیات فارسی، کارشناس ادبیات عرب، کارشناسی ارشد رشته صنایع غذایی،  پزشک، دانشجو دکترای مکانیک، کارشناس دندان

 .آموز سوم راهنمایی است ها دانش دیپلم و دیپلم و آخرین آن فوق

عنوان مادر نمونه کشوری معرفی  تربیت و تحویل جامعه دهد، امسال به این زن نمونه و پرتالش توانسته فرزندان نمونه و شاخصی

 .شد و مورد تجلیل معاون امور خانواده ریاست جمهوری قرار گرفت

این قبیل زنان زحمتکش و نمونه که رسالت واقعی خود را : مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری ایالم گفت -« کلثوم خلیلوند» 

رسانند، نمونه بارز و الگویی مناسب برای زنان جوان جامعه است  در جامعه با تربیت فرزندان صالح و موفق به انجام می عنوان مادر به

 .که با تأسی از این افراد در تربیت و پرورش فرزندان خود به الگوهای متعالی توجه کنند

د تا عالوه بر تقویت بنیان خانواده نقش مؤثر آنان در تربیت این افراد زحمتکش و نمونه به همه معرفی شون: وی ابراز امیدواری کرد

 .ازپیش نمایان شود فرزندان موفق بیش

 .شهر است از توابع دره« مکان شیخ»این مادر نمونه ساکن روستای 
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 متفرقه
 آیانا - 1۹۳۱آبان  1۱: تاریخ

  میلیون ایرانی موبایل، تلویزیون و اینترنت ندارندمیلیون ایرانی موبایل، تلویزیون و اینترنت ندارند  6161بیشتر از بیشتر از 

درصد  66این درحالی است که چیزی حدود . اند هزار خانواده ایرانی تلویزیون نداشته 064سال گذشته بیشتر از   تا | شهروند

ترین گزارش سازمان فناوری  این نتیجه تازه. میلیون نفر از مردم کشور موبایل ندارند 66و  ها از دسترسی به اینترنت محرومند ایرانی

ای از آن را دراختیار روزنامه شهروند قرار داده  های ارتباطی درکشور است که دیروز خالصه اطالعات ایران از ضریب نفوذ فناوری

این درحالی است که تا پیش از این، برخی . نوار ایرانی ماهواره دارنددرصد از خا 66،5دهد تنها  این آمار همچنین نشان می. است

 .رسد درصد نیز می 71کنند، به  هایی که از ماهواره استفاده می مدیران کشور اعالم کرده بودند، جمعیت خانواده

 هزار خانوار در کشور تلویزیون ندارند 064

اند که از این  در محل سکونت به تلویزیون دسترسی داشته( درصد٠٠.6)نوار میلیون خا 64،0سال گذشته  از کل خانوارهای کشور در

درهمین بازه زمانی . اند درصد به تلویزیون دسترسی داشته ٠8.2درصد و خانوارهای روستایی  ٠٠.2میان، خانوارهای شهری 

 88،41٠بوط به خانوارهای روستایی با اند که بیشترین میزان عدم دسترسی مر خانوار نیز به تلویزیون دسترسی نداشته 064،648

 .خانواده بوده است

 درصد از خانوارها ماهواره دارند 5/66

در محل سکونت به خدمات تلویزیونی چند مجرایی ( درصد81.7)میلیون خانوار  0٠.2میلیون خانوار کشور درحدود  64،6ازمجموع 

طوری که از کل  های زیادی دارد، به ویزیونی چند مجرایی تفاوتسهم دسترسی خانوارها به انواع خدمات تل. اند دسترسی داشته

 IPTV به( درصد5.7)میلیون خانوار 0.4ای مستقیم به خانه،  به خدمات ماهواره( درصد66.5)میلیون خانوار  5.7خانوارهای کشور 

 .به تلویزیون دیجیتال زمینی دسترسی دارد( درصد27)میلیون خانوار  02.6و 

 ها اینترنت ندارند درصد ایرانی 66

خانوار  758هزارو 6٠٠میلیون و 64دهد که ازمجموع  سال گذشته همچنین نشان می  نگاهی به وضع آماری حوزه ارتباطات در

تاپ و تبلت به یکی از انواع  های معمولی، لپ خانوار ایرانی با استفاده از رایانه ٠46هزارو ٠68میلیون و 06شهری و روستایی تعداد 

درصد مجموع  62)خانوار  707هزارو 76٠میلیون و هشت: گوید آمار تفکیکی می. در محل سکونت خود دسترسی دارندرایانه 

درصد مجموع  02،٠)تاپ  خانوار حداقل دارای لپ ٠88هزارو 000میلیون و حداقل دارای رایانه معمولی، چهار( خانوارهای کشور

براساس این آمار . اند حداقل دارای تبلت بوده( درصد مجموع خانوارهای کشور 60.0)خانوار  5٠6هزارو 005میلیون و و پنج( خانوارها

خانوار  488هزارو 8میلیون و اند و هشت به اینترنت دسترسی داشته( درصد کل خانوارها 55)خانوار  805هزارو 47٠میلیون و 06تعداد 

درصد از این  66وارهای کشور به اینترنت دسترسی داشته و درصد از خان 55.5به این ترتیب . اند هم به اینترنت دسترسی نداشته

 .بهره هستند مزیت بی

 میلیون ایرانی موبایل ندارند 66

نفری  78،٠55،806دهد که ازجمعیت  نیز نشان می ٠4سال   در« همراه جمعیت کشور برحسب استفاده از تلفن»آمار 

میلیون نفر جمعیت کشور که  7٠این درحالی است که ازمجموع . اند همراه بوده نفر جزو جمعیت غیرکاربر تلفن 60،876،508

همراه بوده که از بین آنها  میلیون نفر مالک خط تلفن 51.4براین اساس تعداد . ساله و بیشتر هستند2میلیون نفر آن افراد  76،4

 .اند ون نفر درنقاط روستایی ساکن بودهمیلی 00.٠میلیون نفر درنقاط شهری و  68.5

 !مردان اینترنت بازترند
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میلیون نفر  65.5مرد و ( درصد50)میلیون نفر  62،٠ساله و بیشتر کاربران اینترنت کشور تعداد 2سال گذشته از کل جمعیت 

میلیون  07.0و  05.5میلیون نفر،  61.8ب همراه، رایانه و اینترنت به ترتی در دوره موردنظر کاربران مرد تلفن. اند زن بوده( درصد4٠)

درصد و باالخره ضریب نفوذ اینترنت مردان و زنان به ترتیب  41.6درصد و در زنان  46.0ضریب نفوذ رایانه درمردان . اند نفر بوده

 .اند زن بودهدرصد  48درصد مرد و  56ساله و بیشتر کشور 2همچنین ازمجموع کاربران اینترنت . درصد بوده است 44.4و  42.6

/news/fa/ir.iana.www//:http62600%/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/fa/news/36311/%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته دوم آبان 

 

151 
 

 متفرقه
 آیانا - 1۹۳۱آبان  ۱8: تاریخ

  پاک دستی نوجوان روستایی و لبخند خوشحالی بر لبان گردشگران خارجیپاک دستی نوجوان روستایی و لبخند خوشحالی بر لبان گردشگران خارجی

اخبار ناگوار کننده و استرس زاست، اما امروز خالف این ادعا رخ داد و نوجوانی از هموطنان در گوشه و کنار حتما شنیدید که 

 ..! مناطق کردنشین کشورمان، در یکی از روستاهای شهرستان کامیاران، به یادمان آورد برخی ارزش های کم یاب شده را

نوجوانی از   اما امروز خالف این ادعا رخ داد ودر گوشه و کنار حتما شنیدید که اخبار ناگوار کنندهخ و استرس زاست، 

 ..! هموطنان کرد در یکی از روستاهای شهرستان کامیاران به یادمان آورد برخی ارزش های کم یاب شده را

 به گزارش خبرنگار ایانا، یک نوجوان اهل روستای پالنگان شهرستان کامیاران به اسم لطف اهلل فتحی به همراه خانواده اش، کوله

میلیون ریال پول نقد و تعدادی مدارک بود در جاده پالنگان پیدا کرد و بعد از جستجوی فراوان  611پشتی کوچکی را که حاوی 

صاحبان آن کوله پشتی را که چند گردشگر خارجی بودند یافت و پول را به آنها برگرداند تا به این ترتیب هم مایه غرور و افتخار 

و هم گردشگران مال باخته با یافتن پول و پاک دستی این نوجوان روستایی به خاطری خوش به ادامه  اهالی روستای پالنگان شود

 .لذت بردن خود از جاذبه های ایران دوست داشتنی بپردازند
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 متفرقه
 آیانا - 1۹۳۱آبان  ۱۳: تاریخ

  حفظ منزلت اجتماعی روستاییان، سد اصلی راه مهاجرتحفظ منزلت اجتماعی روستاییان، سد اصلی راه مهاجرت

شناسان، پایمال شدن حقوق اجتماعی روستاییان را دلیل اصلی پدیده مهاجرت دانست و بر حفظ منزلت آنان تأکید  یکی از جامعه

اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی، در ارتباط با تحلیل و بررسی ریزی  شناس و مدرس برنامه به گزارش خبرنگار ایانا، جامعه.کرد

 .در حال حاضر نیازهای روستاییان از جنس منزلت اجتماعی هستند: روند توسعه سالمت زنان روستایی گفت

نیست، اتفاق پور با طرح این پرسش که چرا پدیده مهاجرت در میان روستاییانی که امکانات آنها کمتر از شهرها  محمود جمعه

دهد که هنوز جمعیت روستایی، به منزلت و جایگاه اصلی در جامعه نرسیده و همچنان خود را  این موضوع نشان می: افتد، افزود می

های زندگی  بنابراین با وجود آنکه بهترین امکانات در اختیارشان هست، باز هم حاضرند سختی. کنند شهروند درجه دو حساب می

 .خریده و روستا را به قصد شهرنشینی ترک کنندشهری را به جان 

توان مهاجرت را  شان، پدیده مهاجرت به شهرها وجود دارد؛ بنابراین نمی ترین ترین روستاها تا مرفه از محروم: وی خاطرنشان کرد

دیگر اجتماعی خود تنها به نبود امکانات و کمبودهای اقتصادی مرتبط دانست، بلکه این جمعیت، در شهرها به دنبال نیازهای 

رسد که پای زنان روستایی در میان باشد،  این موضوع در جایی به بدترین وضعیت خود می: این استاد دانشگاه ادامه داد.شود می

ی کننده امنیت غذای شان باالتر است؛ بنابراین باید نقش آنها را فراتر از تأمین پذیری تر از مردان بوده و میزان آسیب زیرا آنها ضعیف

توان به  با تبیین آن در مورد اجتماع روستاییان، می. شود ترین حلقه گسسته می پور، همیشه یک زنجیر از ضعیف به گفته جمعه.دید

قطعاً توانمندی این گروه، یکی از . این نتیجه رسید که زنان روستا همان حلقه ضعیفی هستند که باید به آنها رسیدگی کرد

ای است  نکته... های مختلف اجتماعی، اقتصادی، جنسیتی و شمار رفته و برابری آنها در حوزه سعه بههای تو ترین زیرساخت اساسی

 .که باید مورد توجه مسئوالن قرار بگیرد

این زنان وقتی حقوق خود : ترین روستاها به حقوق خود آگاهی دارند، تصریح کرد وی با تأکید بر اینکه امروز زنان حتی در دورافتاده

 .برند کنند و این نابرابری را زیر سؤال می بینند، بیش از پیش احساس محرومیت می مال شده میرا پای

توان یک روستایی را ترغیب به ماندن در روستا کرد که نقش خود را پذیرفته و  بنابراین زمانی می: پور در پایان اظهار داشت جمعه

 ./آورد مکانات را هم در اختیار داشته باشد، باز هم به شهرها پناه میدر غیر این صورت، اگر همه ا. آن را پراهمیت تلقی کند
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 مرکبات

 خبرنگاران جوان - 1۹۳۱آبان  ۱8: تاریخ

  افزایش تولیدافزایش تولیدحمایت وزارت جهاد کشاورزی از صادرات پرتقال و نارنگی با حمایت وزارت جهاد کشاورزی از صادرات پرتقال و نارنگی با 

 .با افزایش تولید محصوالت پرتقال و نارنگی کشور در سال جاری وزارت جهاد کشاورزی از صادرات این محصوالت حمایت می کند

به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی،در پی افزایش تولید   اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروه به گزارش

از صادرات این  "بازار در ازای بازار"محصوالت پرتقال و نارنگی کشور در سال جاری، وزارت جهاد کشاورزی با اتخاذ سیاست 

بازرگانان :ن و تجارت،اعالم کردمحمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در نامه ای به وزیر صنعت،معد.محصوالت حمایت می کند

 05محصوالت کشاورزی در صورت صادرات سه کیلوگرم پرتقال و نارنگی می توانند یک کیلوگرم از محصوالت یادشده از تاریخ 

 .وارد کنند 06٠2شهریور سال  05اردیبهشت تا 

حصول به بازار از تولید داخلی حمایت می کند، این گزارش با اشاره به این که با اتخاذ این سیاست ضمن جلوگیری از عرضه مازاد م

که پیشتر در مورد سیب نیز بهره مندی واردکنندگان از تعرفه پایین موز در  "بازار در ازای بازار"در پی اتخاذ سیاست : می افزاید

ری نسبت به درصدی صادرات سیب کشور در شش ماهه سال جا 616قبال صادرات سیب امکان پذیرشده بود،عالوه بر افزایش 

 .مدت مشابه سال قبل با استقبال باغداران تولیدکننده سیب روبرو شده و باغداران خواستار تداوم اجرای این سیاست شدند

ساختار بازرگانی محصوالت کشاورزی که سال ها بر پایه واردات محصول از سایر کشورها شکل گرفته :این گزارش تاکید می کند

واردات محوری به صادرات محوری است و با توسعه همکاری های بین المللی در دولت یازدهم،وزارت جهاد نیازمند تغییر رویکرد از 

کشاورزی کوشیده است با انعقاد موافقتنامه های همکاری تجاری و بهداشتی در زمینه های قرنطینه گیاهی و دامی و توسعه 

 .را فراهم آورد زیرساخت های مبادالتی امکان توسعه صادرات محصوالت کشاورزی

بر این اساس وزارت جهاد کشاورزی از برندسازی، تکمیل و توسعه زنجیره های صادرات محصوالت کشاورزی حمایت می کند و بر 

 .ضرورت طرح و بررسی مزیت های صادراتی کشور در بخش کشاورزی در مراودات سیاسی و تجاری با سایر کشورها تاکید دارد
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 مصاحبه ، سخنرانی، بازدیدها

 فارس - ۳۱/۱8/۱۳:  تاریخ

  برای بازدید از توانمندی کشاورزی برای بازدید از توانمندی کشاورزی 
های کارشناسی و  به همراه هیأترئیس سازمان جهاد کشاورزی به فرانسه سفر کرد رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل 

 . متخصصان وزارت جهاد کشاورزی برای بازدید از توانمندی تولید بذر به فرانسه سفر کرد

 ای عدیل سروی در کنار مدیرعامل کشت و صنعت پارس و برخی از از اردبیل، در این سفر یک هفته خبرگزاری فارسبه گزارش 

های  ها و توانمندی کارشناسان و محققان حوزه تولید بذر از وزارت جهاد کشاورزی به فرانسه سفر کردند تا از نزدیک با ظرفیت

وگو و رایزنی با  تولید بذر و دستاوردهای کشور فرانسه در این حوزه و ضرورت تبادل نظر در باب صادرات و واردات بذر به گفت

 .ردازندمسؤوالن کشاورزی فرانسه بپ

زمینی و سایر بذور پاک و اصالح شده است، در این سفر  با توجه به اینکه استان اردبیل پرچمدار تولید بذر ذرت، سورگم، سیب

های حوزه تولید بذر در استان  رئیس سازمان جهاد کشاورزی که از سفر روسیه نیامده رهسپار فرانسه شد، امیدوار است توانمندی

 .قطب ممتاز تولید بذر در کشور به مسؤوالن فرانسه معرفی کنداردبیل را به عنوان 

این سفر که نتایجی را به همراه دارد، قرار است به انعقاد تفاهمنامه همکاری مشترک در حوزه کشاورزی به ویژه تبادالت تولید، 

 .فروش و عرضه با کیفیت بذور مختلف منجر شود

د کشاورزی استان اردبیل به همراه هیأت اقتصادی از استان رهسپار روسیه، هفته گذشته نیز عدیل سروی رئیس سازمان جها

های اقتصادی به نتیجه  های مشترک و افزایش توانمندی ها برای همکاری آذربایجان شده بودند تا در این کشورها رایزنی داغستان و 

 .و ثمر بنشیند
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فارس - ۳۱/۱8/۱8:  تاریخ

  ! ! مناظره موافقان و منتقدان محصوالت تراریخته بذرهای مونستانتو کامال سالم استمناظره موافقان و منتقدان محصوالت تراریخته بذرهای مونستانتو کامال سالم است
کند در حالی که  اعتماد می  ها در سالمت تراریخته وزارت بهداشت به خوداظهاری شرکت/ ها هستیم ناچار به واردات تراریخته

های صهیونیستی هستند، نماینده  ها ارمغان شرکت دهد، تراریخته گویند، اسناد متقن نشان می منتقدان محصوالت تراریخت می

بذرهای مونستانتو کامال سالم است و ناچار به واردات محصوالت تراریخته هستیم، اما سوال این است، : وزارت جهاد کشاورزی گفت

 . کند ها اعتماد می های تولید کننده در مورد سالمت تراریخته چرا وزارت بهداشت به خوداظهاری شرکت

،برنامه اخیر ثریا به صورت میزگرد و با حضور علی متولی زاده اردکانی، دکترای ژنتیک و فوق دکترای خبرگزاری فارسبه گزارش 

داشت و عضو نیا، نماینده وزارت به زیست فناوری از آمریکا، محمدمهدی خورشیدوند، پژوهشگر و استاد دانشگاه و اسکندر امیدی

زیستی وزارت بهداشت، بابک ناخدا، نماینده وزارت جهادکشاورزی و رئیس بخش تحقیقات فیزیولوژی _کمیته تخصصی ایمنی

ها و  مولکولی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران به تبیین اهمیت امنیت غذایی در استقالل اقتصادی کشور و بررسی فرصت

و بررسی ادله موافقان و منتقدان ترویج و توسعه ( محصوالت دستکاری ژنتیکی شده)الت تراریخت تهدیدهای واردات و تولید محصو

 .محصوالت تراریخت در برنامه ششم توسعه پرداخت

 سوال نظر سنجی برنامه نیز به شرح زیر بود؛

 مهمترین محورهای برنامه به شرح زیر است؛

 های صهیونیستی هستند د، این محصوالت ارمغان شرکتده اسناد متقن نشان می: منتقدان محصوالت تراریخت

 ناچار به واردات محصوالت تراریخته هستیم! بذرهای مونستانتو کامال سالم است: نماینده وزارت جهاد کشاورزی

 کند؟ های تولید کننده در خصوص سالمت تراریخته ها اعتماد می چرا وزارت بهداشت به خوداظهاری شرکت

 کند ی از تولید و واردات محصوالت تراریخته حمایت میوزارت جهاد کشاورز

 .گویند، فناوری هراس، خودشان راکتور اراک را با سیمان پر کردند آنهایی که به منتقدان تراریخت می

 .اند درصد مردم خواستار محدودیت و نظارت بیشتر بر محصوالت تراریخته 78 

 اریخته موافق استوزارت جهاد کشاورزی با تولید داخلی محصوالت تر

دکتر بابک ناخدا، نماینده وزارت جهادکشاورزی و رئیس بخش تحقیقات فیزیولوژی مولکولی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی 

گیاهان تراریخت بهترین رهاورد دانش بشری در حوزه : ایران به توضیحاتی در رابطه با محصوالت تراریخت پرداخت و اظهار داشت

 .ند؛ این محصوالت برای کشاورزی ما ارزش افزوده داردمهندسی ژنتیک هست

موضع وزارت جهاد کشاورزی در مورد واردات محصوالت و بذر : محسن مقصودی مجری خطاب به دکتر ناخدا اظهار داشت

 تراریخته و تولید این محصوالت چیست؟

پردازد؛ با توجه  موافق است و به تقویت آنها هم میوزارت جهاد کشاورزی با تولید داخلی محصوالت تراریخته   :ناخدا اظهار داشت

کشد تا به تولید این محصوالت بپردازیم ممکن است که اکنون شرایط تولید داخل این  به شرایط کنونی و مدت زمانی که طول می

صوالت تراریخته محصوالت را نداشته باشیم و همچنین باتوجه به وابستگی نود درصدی کشور به روغن بنابراین به واردات مح

 .پردازیم می

 !کند، چرا که دنیا این کار را تایید کرده است وزارت بهداشت واردات محصوالت تراریخته را تایید می

http://www.farsnews.com/
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زیستی وزارت بهداشت در خصوص موضع وزارت _اسکندر امیدی نیا، نماینده وزارت بهداشت و عضو کمیته تخصصی ایمنی 

رویکرد ما تقویت تولید ملی و ایجاد اشتغال پایدار هست و : محصوالت تراریخته اظهار داشتبهداشت در رابطه با واردات و تولید 

صالح در ارزیابی محصوالت تراریخته دخیل هستند که یکی  ایم که چند سازمان ذی براساس قوانین ساختار را طوری طراحی کرده

قانون شرح وظیفه دارد و سازمان حفاظت محیط زیست زیر  ها سازمان جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت است که در از این سازمان

 .نظر شورای ملی ایمنی زیستی است

 ها تن محصوالت تراریخته از نظر وزارت بهداشت مجاز است؟ آیا واردات میلیون: مقصودی از دکتر امیدی نیا پرسید

شود که ویژگی  شوند و بررسی می بررسی می از نظر وزارت بهداشت این محصوالت: نماینده وزارت بهداشت در پاسخ تصریح کرد

همان محصوالتی است که در مدارک به آنها استناد شده است؛ وزارت بهداشت واردات محصوالت تراریخته را تایید کرده است، 

 .کند چراکه دنیا این محصوالت را تایید می

 ار دارد؟شود، در هنگام مصرف انسانی کجا قر سمی که در گیاه برنج یا ذرت وارد می

دکتر علی متولی زاده اردکانی، دکترای ژنتیک و فوق دکترای زیست فناوری از آمریکا به سوالی مبنی بر اینکه آیا مکانیزمی داریم 

واقعیت امر این است که وقتی شما در موجود زنده یک ماده وراثتی را وارد : که سالمت این محصوالت را تایید بکنیم، اظهار داشت

خواهید به دست بیاورید ولی باید بدانید که تغییرات ژنومی خطرناکی را  کنید ممکن است بتوانید پروتئنی را که می ژنوم آن می

 .کنید و این یکی از مشکالت اساسی زیست فناوری است ایجاد می

مان را در آن ایجاد  قهخواهیم یکی از صفات مورد عال کنیم و می وقتی که ما یک برنج یا ذرت را دستکاری ژنتیکی می: وی افزود

های گیاهی آن پروتئین مشخص نیز وجود دارد یعنی اگر یک برنجی را  کنیم با وارد کردن یک ماده به سلول گیاهی در تمام سلول

 .های این برنج پروتئین سمی وجود دارد ایجاد کردید که مقاوم به کرم ساقه خوار است در تک تک سلول

خواهد این برنج یا ذرت را بخورد، آن سمی که در آن وارد  سوال بعدی این است که کسی که می: تمتولی زاده اردکانی اظهار داش

توان برای افراد در آینده آلرژی زا باشد پس ما وقتی  رود؟ مسلما این سم در همان آرد وجود دارد و این برنج می شده است کجا می

قبال دستکاری نشده بوده و برای سالیان سال افرادهمان برنج را استفاده کنیم یعنی برنجی را که  از دستکاری ژنتیک استفاده می

متاسفانه برای تایید سالمت این محصوالت هیچ سندی در حوزه مطالعات . ایم کردند را دستخوش تغییرات مصنوعی کرده می

 .دانشگاهی نداریم و گزارش نشده است که این محصوالت چه اثراتی روی موجودات دارد

 ارزیابی محصوالت تراریخت در کشور ما کجاست؟متولی 

ما در رابطه با غذا صحبت : دکتر محمدمهدی خورشیدوند، پژوهشگر و استاد دانشگاه در را بطه با محصوالت تراریخت اظهار داشت

بصورت متقن کنیم؛ اینکه ما یک بخش از مباحث را به وزارت جهاد و یک بخش دیگر را به وزارت بهداشت محول کنیم و کسی  می

کنیم  ها را به سمت ژنوم هدف پرتاب می ورزی ژنتیکی وقتی که ژن در فرآیند دست. ایم پاسخگو نباشد، پاسخ خوبی به مردم نداده

چه تضمینی وجود دارد که اساس ژنتیکی محصول دچار تخریب نشود و کدام بشر این قدرت را دارد که بگوید من در این فرآیند 

های علمی بشر ارتباطاتی هم با بحث صنعت دارد و ماهم  دهم؟ به هرحال این دانش مانند همه زمینه ر نمیعوارض جانبی را قرا

 .قائل به این امر هستیم

بنده هنوز متوجه نشدم که متولی ارزیابی محصوالت تراریخت در کشور ما کجاست و این اتفاق کجا صورت : وی در ادامه افزود

ه داریم یک گروه مستقل باید ببیند و بازدید بکند و به مردم گزارش بدهد؛ این حق مردمی است که با گیرد؛ اگر واقعا آزمایشگا می

گذرانند اما یک عده پشت اقتصاد مقاومتی پنهان بشوند و بخواهند چنین غذایی را به دست مردم  سختی معیشت خودشان را می

 .بدهند
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روند اما ایران به  ها نمی ورها در محصوالت تراریخت هستند اما به سراغ کاشت آنترین کش اسرائیل و عربستان و ترکیه با اینکه فعال

 ...دنبال کاشت این محصوالت است

در خاورمیانه سه کشور در این حوزه پیشگام هستند که عبارتند از ترکیه، عربستان و ایران و البته رژیم : خورشیدوند تصریح کرد

روند و فقط  کند اما چطور میشه این کشورها هیچ کدام به سمت کاشت این محصوالت نمی میصهیونیستی هم در این زمینه کار 

خواهد به دنبال کاشت این محصوالت برود؟ سوال بعد این است که در کجای دنیا محصوالت تراریخت مستقیما به مصرف  ایران می

 .شود و هیچ کس هم اطالع ندارد ست که وارد کشور میرسد؟ این حق مردم است که بدانند چرا این محصوالت ده سال ا انسان می

 حامی اصلی محصوالت تراریخت شرکت مونستانتو است

شرکت مونستانتو که حامی این محصوالت است یک شرکت بدنام صهیونیستی است که رد : این استاد دانشگاه اظهار داشت

د و هر کجا یک موضوع ناشایست و ناصوابی هست این شرکت بینی های شیمیایی می ویتنام و بمب "عامل نارنجی"شان را در  پای

 .حضور دارد

خواهیم گرسنگی  زمانی که جورج بوش این بحث را مطرح کرد که می: اسالیدهای پرداخت و اظهار داشت  دکتر خورشیدوند به ارائه

تی اروپاهم نگران این موضوع بود؛ هایش این بود که اروپا مانع اصلی است یعنی ح در آفریقا را برطرف کنیم یکی از نگرانی

کنند و نکته مهم این  اسالیدهای دیگری هستند که رابطه چاقی و مرگ و میر را با استفاده این محصوالت به خوبی مشخص می

ن توانیم سالمت ای خواهد و ما با یک روز یا دو روز در وزارت بهداشت نمی ساله می 05یا  01زمانی   است که این تحقیقات بازه

 .محصوالت را تایید کنیم

دکتر ناخدا در رابطه با مرجع این اسالیدها از دکتر خورشیدوند سوال کردند و این مطالب را فاقد منبع صحیح دانستند که 

 .و فائو هستند WHO منابع مرتبط با این اسالیدها: خورشیدوند تصریح کرد

ش تحقیقات فیزیولوژی مولکولی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی دکتر بابک ناخدا، نماینده وزارت جهادکشاورزی و رئیس بخ

یک بخشی از مباحث دکتر اردکانی و خورشیدوند صحیح بود که از آنها نتیجه کامال : ایران در ادامه این میزگرد خاطرنشان کرد

یچ تاثیری بر بدن انسان غلط گرفتند؛ این سمی که گفتند، در محصوالت تراریخت وجود دارد سم برای گیاه و آفت هست و ه

کنیم نه ساقه و علف آن را و سم نیز در دانه برنج وجود  و در رابطه با برنج هم باید بگوییم که ما دانه برنج را مصرف می  ندارد

 .ندارد

 قوانین، دولت را مکلف به کشت محصوالت تراریخت کرده است

سالمت غذادر کشور است و تا این محصول سالم نباشد دولت  وزارت جهادکشاورزی متولی کمیت و کیفیت و: وی اظهار داشت

شود  دهد این محصول وارد بازار بشود و وقتی که این محصوالت جنبه غذایی پیدا کنند وزارت بهداشت وارد بحث می اجازه نمی

 .کاری کنیم گیری در رابطه با این محصوالت را به یکدیگر پاس اینطور نیست که ما تصمیم

خواهیم تولید داخلی داشته  زیستی را اجرا نکردند و االن که می-در دولت گذشته افرادی بودند که قانون ایمنی: ح کردناخدا تصری

زیستی دولت را به کشت محصوالت -کنند که پاسخگوی مردم نباشند و در حال حاضر قانون ایمنی باشیم فرار رو به جلو می

 .ارزش افزوده دارند، به نفع محیط زیست و سالمت انسان استتراریخته مکلف کرده است چراکه این محصوالت 

 !بذرهای مونستانتو کامال سالم است: نماینده جهاد کشاورزی
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دکتر ناخدا مستند پخش شده در برنامه ثریا را رد کرد و گفت که این مستندها با واقعیت تطبیق ندارند و یک شرکت صهیونیستی 

فرمایید که بذرهای  شما می: که در این میان از دکتر ناخدا پرسید! سازد مستندها را میعلیه یک شرکت صهیونیستی دیگر این 

 مونستانتو در هند اثرات منفی نگذاشته است؟

 .این بذرها اثر منفی نداشته و بذرهای مونستانتو سالم است: ناخدا در پاسخ اظهار داشت

 !کند ها اکتفا می وزارت بهداشت به خوداظهاری شرکت

زیستی وزارت بهداشت در پاسخ به این سوال که با _اسکندر امیدی نیا، نماینده وزارت بهداشت و عضو کمیته تخصصی ایمنیدکتر 

های قبلی محصوالت تراریخت در ایران توسط  توجه به اینکه کشت این محصوالت در برنامه ششم توسعه آمده است، آیا نمونه

  گیرد و یک رخدادی که اصل باشد بین این رخدادها یک شبه صورت نمی: ر داشتوزارت بهداشت کنترل شده است یا خیر؟ اظها

میلیون هزینه داردکه این مطالعات تحقیق و توسعه هست و این تحقیقات را  61تا  5های خودش را بگذراند و  سال تست 05تا  5

د این محصوالت را به بازار برساند براساس خواه دهد و وقتی که می تواند یک شرکت باشد انجام می تیم تحقیق و توسعه که می

 .گیرد سال تحقیق و توسعه شرکت را می 01تا  5قانون باید طبق قانون مجوز بگیرد و و وزارت بهداشت اسناد 

 کند؟ وزارت بهداشت به خود اظهاری شرکتی که منفعت دارد، اعتماد می: مقصودی در این میان پرسید

 .کند له وزارت بهداشت اعتماد میب: نیا در پاسخ گفت دکتر امیدی

میلیارد آن  5میلیارد دالر واردات محصوالت غذایی داشتیم که بر اساس آمار گمرک  02ما سالی : دکتر ناخدا تصریح کرد

ماه پیش که بحث برنامه  ٠زده است اما از  محصوالت تراریخته بود که در هیچ کس در خصوص واردات این محصوالت حرفی نمی

 .ه و تولید داخلی این محصوالت مطرح شده است، صدای آقایان درآمده استششم توسع

 هیچ گونه ارزیابی ریسک محصوالت تراریخت به سازمان حفاظت از محیط زیست نرسیده است

دکتر اردکانی در پاسخ به این سوال که آیا بین افزایش مصرف محصوالت تراریخت و شیوع سرطان همبستگی وجود دارد اظهار 

کشور ایران هنوز در قسمت تحقیقات به جایی نرسیده است در صورتیکه چندسال پیش این محصوالت را تجاری سازی : داشت

عقب خوب   گویند که برای تولید این محصوالت آمادگی نداریم؛ این بازگشت به کردند و اسنادش موجود هست، اما االن می می

 .ری کارهای علمی انجام بدهنداست، چراکه دوستان متوجه شدند که باید یکس

ایم و سازمان حفاظت از محیط زیست اظهار کرده  این مطالعاتی که دکتر ناخدا فرمودند را ما در هیچ جا ندیده: وی در ادامه گفت

 .ایم است که هیچ گونه ارزیابی ریسک این محصوالت را در سازمان حفاظت از محیط زیست دریافت نکرده

 زای احتمالی است نسم گالیفوسیت سم سرطا

ها در آمریکا افزایش پیدا کرده  اند که بیماری در آمریکا که مهد بیوتکنولوژی است گزارش داده: این متخصص ژنتیک اظهار داشت

کنم که دکتر ناخدا سم  من تعجب می. های همبستگی ندارد است و متوجه شدند که هیچ عاملی غیر از غذا با این بیماری

داند؛ این سم  دانند در صورتیکه سازمان بهداشت جهانی این سم را یک سم سرطان زای احتمالی می سالم می گالیفوسیت را سمی

گالیفوسیت در سویا و ذرت وارد شده از آرژانتین و برزیل به وفور وجود دارد و وزارت بهداشت مقدار این سم را هنوز بررسی نکرده 

ت بسیار منفی بگذارد که تعادل میکروبیوم را در بدن ما از بین ببرد که سرطان هم تواند در سیستم بدن ما اثرا این سم می. است

 .یکی از آنهاست

 اند کشورها مصرف محصوالت تراریخت را برای کودکانشان ممنوع کرده برخی

 خیر؟اند یا  مقصودی از دکتر اردکانی پرسید کشورهای دنیا برای مصارف کودکان از این محصوالت محدودیتی گذاشته
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ازبکستان برای نوزادان و تایوان چنین مواد غذایی را برای غذای دبستان کودکانشان : دکتر متولی زاده اردکانی در پاسخ تصریح کرد

؛ در "غیر دستکاری ژنتیکی "های معروف غذای نوزادان روی برند خودش حک کرده است که  ممنوع کرده است؛ یکی از شرکت

 .کنند های بزرگ نیز از آن پرهیز می دارد و شکرتمجموع این محصوالت مضراتی 

در آرژانتین با افزایش کشت محصوالت تراریخته میزان : دکتر مهدی خورشیدوند در ادامه برنامه با ارائه اسالیدهایی اظهار داشت

ه صراحت در رابطه رسیده است؛ سازمان بهداشت جهانی ب 6118نفر در سال  85به  0٠٠7نفر در سال  0٠مرگ و میر کودکان از 

شود که وزارت بهداشت سالمت این محصوالت را تایید  زا بودن این محصوالت به صراحت گزارش داده است اما چطور می با سرطان

 کند؟ می

 گویند فناوری هراس، خودشان راکتور اراک را با سیمان پر کردند آنهایی که به منتقدان تراریخت می

گویند فناوری هراس هستید که خودشان در راکتور اراک سیمان ریختند  است که کسانی به ما می برای من بسیار جالب: وی افزود

 .آوری کردند و فردو را جمع

دکتر خورشیدوند به ارائه آماری در رابطه با افزایش سر طان پرداخت و نمایندگان وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی این 

نباید به مردم اطالعات غلط بدهید، این مقاالت فرعی هستند و شما به روز : ر ناخدا اظهار داشتمقاالت و اسناد را رد کردند و دکت

شوید؟  شویم و شما به روز می شود ما عقب مانده می های ما خالف منویات شما می چرا وقتی حرف: دکتر خورشیدوند گفت.نیستید

 خورند؟ گذارید مردم بدانند چه غذایی می چرا نمی

است و همه این اطالعات شما را رد  6102دهم که برای سال  ای را ارائه می من بعنوان یک متخصص مقاله: ی نیا گفتدکتر امید

 گیری وزارت بهداشت است باید از اسناد محصوالت تراریخ مطلع باشد؟ آیا هرکس که در ساختار تصمیم.کرده است

 .غدغه سالمت مردم را داشته باشید و باید اسناد را منتشر کنیدشما باید بعنوان نماینده وزارت بهداشت د: خورشیدوند گفت

 !خواهید از اسناد مطلع بشوید؟ گیری هستید که می شما کجای تصمیم: نماینده وزارت بهداشت گفت

 گیران باید ببینند یا پژوهشگران هم باید ببینند؟ این اسناد را فقط تصمیم: مقصودی اظهار داشت

شما : ها نمایش دادو و دکتر ناخدا اظهار داشت رابطه با تاثیرات منفی محصوالت تراریخت بر روی موش ای در خورشیدوند مقاله

           .دهیم اصل این مقاله را بیاورید و ما به شما جایزه می

لطی است که و اطالعات غ! خورشیدوند مرجع مقاله را ارائه داد ولی نماینده جهادکشاورزی گفت که این مباحث پوپولیستی است

 .دهید به خورد مردم می "تسنیم"شما و 

شما یک مقاله ثابت شده بیاورید که محصوالت تراریخته اثرات سو بر انسان، محیط زیست و مجودات دیگر دارد : ناخدا اظهار داشت

 .دهیم ما به شما جایزه می

 .م که ثابت کنید این محصوالت مضر نیستنددهی ماهم به شما جایزه سه برابر از جیب خودمان می: خورشیدوند تصریح کرد

 نفع به محصوالت تراریخت نظارت یک کمیته رده باالی غیر ذی

کند که دکتر اردکانی در این میان اظهار  ای را معرفی کرد که محصوالت تراریخت را تایید می نماینده جهادکشاورزی یک کتابچه

              . این کتابچه کپی شده مطالب مونستانتو است: داشت

نفع  خواهم که در اینترنت یک جستجویی بکنند و ببینند که افراد ذی من از مردم فهیم می: زاده اردکانی اظهار داشت دکتر متولی

در این حوزه درکشورمان چه کسانی هستند؛ کجای دنیا هستند که هم شرکت بزنند و تولید کنند و هم همزمان مدیریت پژوهش 
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. نفع خودش را تنظیم کند و کنترل کند های ستاد فناوری را دارند؛ هیچ جای دنیا یک سیستم ذی م تمام قدرتکشور را دارند و ه

 .در ایران باید یک کمیته نظارتی رده باال داشته باشیم که منافعی در این حوزه نداشته باشد

 واردات مواد غذایی از محصوالت غیرتراریخته باشند

بدون شک هیچ کس با حمایت از پژوهش : وجه به نتیجه نظرسنجی و مطالب مطرح شده در برنامه گفتدر پایان مجری برنامه با ت

ها مخالف نیست و باید در این حوزه به صورت آزمایشگاهی و کنترل شده کار شود اما برای تجاری  های بومی در حوزه تراریخته

ها و نظارت های بهداشتی که چند سال زمان می برد مشخص  کنترلحتما ابتدا باید نتیجه . سازی و تولید انبوه نباید عجله کرد

از همه مهمتر اینکه باید واردات بذر تراریخته و واردات محصوالت . شود و درصورت تایید سالمت آنها مورد استفاده مردم قرار گیرد

ی دارند تعلیق شود و اگر هم فعال مجبور به که اکنون حجم بسیار زیاد...(مانند ذرت و سویا و)تراریخته بویژه در دانه های روغنی 

 .ورادات هستیم با محصوالت غیرتراریخته جایگزین شود

این امکان برای جایگزینی : در این بخش دکتر ناخدا، نماینده وزارت جهاد کشاورزی در واکنش به این صحبت مجری برنامه گفت

حصوالت تراریخته هستند و ما ناچار به واردات آنها هستیم و اگر بخواهیم با توجه به اینکه در دنیا عمده این م! واردات وجود ندارد

 .شویم محصوالت غیر تراریخته وارد کنیم به بحران امنیت غذایی مواجه می

درصد این محصوالت در دنیا غیرتراریخته هستند و ایران اگر بخواهد به راحتی  61اتفاقا : دکتر خورشیدوند در پاسخ اظهار داشت

 .اند تا زمانی که به خودکفایی برسد، از محصوالت سالم واردات را انجام دهد و همزمان برای خودکفایی برنامه ریزی کندمی تو
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فارس - ۳۱/۱8/1۱:  تاریخ

  شود؟ شود؟   جلسات مدیران کی تمام میجلسات مدیران کی تمام می/ / پاسخ کشاورزان از بانک کشاورزیپاسخ کشاورزان از بانک کشاورزی  های بیهای بی  دهد پرسشدهد پرسش  فارس گزارش میفارس گزارش می
آقای مدیرعامل بانک کشاورزی آیا واقعا در البه الی این همه جلسه پی در پی، وقتی برای پاسخگویی به مطالبات کشاورزان وجود 

 ندارد؟ 

جهاد کشاورزی هم  ، طی دو سال اخیر سرمایه بانک کشاورزی افزایش داشته و وزیرخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی 

 .کند مکررا اعالم کرده که این بانک برای تامین نیاز کشاورزان پاسخگوست و تسهیالت ارائه می

تماس گرفته و از نحوه تسویه مطالبات خرید  خبرگزاری فارسرسد، طی یک ماه اخیر با  کشاورزان که صدایشان به جایی نمی 

نامشخص بودن تسهیالت برای کشت جدید و فشار بر دوش کشاورزان به دلیل عدم توان مالی تسویه حساب با بانک   نی،تضمی

کشاورزی، تاخیر در پرداخت وامهای کشاورزی و پرسش از این که با توجه به کاهش درامد کشاورزان و معوق شدن اکثر وامها بر 

یمت محصول، بانک کشاورزی چه تسهیالتی برای وامهای معوق کشاورزان در نظر اثر خشکسالی، آفات و حوادث طبیعی یا افت ق

 گرفته است، آیا بخشش جرایم دیر کرد وامها را در دستور کار دارد؟

از آنجایی بانک کشاورزی بانک تخصصی این حوزه به شمار می رود، مکررا با روابط عمومی این بانک برای هماهنگی مصاحبه تماس 

رهای سواالت را اعالم کردیم، تا بتوانیم پاسخ سواالت کشاورزان را دریابیم، اما متاسفانه ظاهرا مسئوالن وقتی برای گرفتیم، محو

 .را شنیدیم و هر بار موکول به هفته بعد شد و هفته بعد هم آمدنی نیست« در جلسه هستند» پاسخگویی نداشته و مدام جمله 

وقتی کوتاه برای پاسخگویی ! همه جلساتی که خروجی آن هم چندان مشخص نیست حال این سوال مطرح است که در میان این

 گر سواالت کشاورزان و مردمی است، وجود ندارد؟ به رسانه که در واقع مطالبه

وز ها تجدید نظر کرده و پاسخ مطالبات مردمی را به ر خود برای ارتباط با رسانه  امیدواریم روابط عمومی بانک کشاورزی در سیاست

 .کشاورزان هم انتظار دارند، بانک کشاورزی حامی تولید و کشت و کار آنها باشد. بدهد

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http06٠51801110081 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950810001180


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته دوم آبان 

 

162 
 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 1۹۳۱آبان  11: تاریخ

  توسعه همکاری های کشاورزی در دستور کار ایران و مولداویتوسعه همکاری های کشاورزی در دستور کار ایران و مولداوی

اعزام هیات های تخصصی به منظور .مولداوی خواستار برگزاری کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی و کشاورزی با ایران شد

 .نیز مورد تاکید دو طرف قرار گرفتتهیه اسناد همکاری کشاورزی و برگزاری نشست بخش های اقتصادی و تجاری دو کشور 

  .کشور مولداوی خواستار برگزاری کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی و کشاورزی با ایران شد

به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، در دیدار مدیر کل دفتر امور بین الملل و سازمان های تخصصی 

 .ه مولداوی در ایران، توسعه همکاری های کشاورزی مورد تاکید قرار گرفتوزارتخانه با سفیرآکرودیت

هومن فتحی با اشاره به ظرفیت های کشاورزی ایران، نسبت به صادرات محصوالتی همچون خشکبار، خاویار، میگو و سایر آبزیان به 

کشاورزی، موافقتنامه های قرنطینه دامی وی در عین حال خواست به منظور توسعه تجارت محصوالت .مولداوی اعالم آمادگی کرد

 .فتحی تحقیقات در حوزه بذر را از دیگر زمینه های همکاری ایران و مولداوی عنوان کرد.و گیاهی میان دو کشور مبادله شود

 .ایران از تشکیل کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی و کشاورزی با مولداوی استقبال می کند: وی گفت

ئورگه لوئکا سفیر آکرودیته مولداوی در ایران نیز ضمن اشاره به سوابق روابط دو کشور در حوزه کشاورزی، خواستار در این دیدار گ

 .همکاری های جدید در این بخش با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی منطقه و جهان شد

 .ان کردوی تولید بذر دانه های ذرت و آفتابگردان را از ظرفیت های همکاری این کشور عنو

سفیر آکرودیته مولداوی در عین حال بر تشکیل اجالس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی و کشاورزی با ایران تاکید 

 .در این دیدار مقرر شد اسناد کشاورزی متناسب با نیازهای دو کشور تهیه و مبادله شود.گذاشت

و برگزاری نشست بخش های اقتصادی و تجاری دو کشور نیز اعزام هیات های تخصصی به منظور تهیه اسناد همکاری کشاورزی 

جمهوری مولداوی، کشوری محصور در خشکی در اروپای شرقی است که از غرب با رومانی و از .مورد تاکید دو طرف قرار گرفت

هانی و چند این کشور عضو شورای اروپا، سازمان تجارت ج.میلیون نفر جمعیت دارد 4شرق با اوکراین همسایه است و حدود 

 .سازمان بین المللی دیگر می باشد و در شرف الحاق به اتحادیه اروپا است
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 1۹۳۱آبان  11: تاریخ

  ……آماتورآماتورنوپا میخ زن های نوپا میخ زن های 

 رییس روابط عمومی سازمان شیالت ایران -علیرضا کیهان پور 

کشور خارجی با حضور ایرانی ها جلسه ای در وزارت اقتصادی وقت  41خورشیدی نمایندگان  0647از آن روزی که در سال 

ین المللی در نظر گرفتند و تشکیل دادند و محلی به وسعت یک میلیون و سیصد هزار متر مربع را برای برگزاری نمایشگاه های ب

هر چند سابقه . سال و به عبارتی نزدیک نیم قرن می گذرد 48حدود . بدین ترتیب نمایشگاه دائمی بین المللی در ایران بر پا شد

مکاره  نمایشگاه در ایران به زمان بهره برداری از جاده ابریشم بر می گردد که در آن زمان در سر راه کاروان های تجاری، بازارهای

تشکیل می شد و بازرگانان و مردم در این بازارها، با عرصه و نمایش کاالهای خود به داد و ستد آن ها مبادرت می ورزیدند را نباید 

از حافظه تاریخی پاک کرد، اما برای نخستین بار در دوران صدرات میرزا تقی خان امیرکبیر، براساس اعالمیه هایی که در گوشه و 

اما برگزاری . ران نصب شد، از تجار و صاحبان صنایع وقت دعوت شد تا در نمایشگاه بین المللی لندن مشارکت نمایندکنار شهر ته

در این نمایشگاه دولت ایتالیا، . و با برگزاری نمایشگاه صنایع ایتالیا در تهران آغاز شد 0667نمایشگاه های مدرن در ایران از سال 

تشکیل شرکت سهامی نمایشگاه های بین  "با تصویب قانون  0646به نمایش گذاشت و در سال  کلیه تولیدات خود را در ایران

جالب است بدانیم در سال .راه برگزاری نمایشگاه ها در ایران و مشارکت در نمایشگاه های خارجی هموارتر شد "المللی ایران

کشور جهان  66ماه در تهران برگزار شد که در این نمایشگاه آبان  6مهرماه تا  06، نخستین نمایشگاه بین المللی آسیایی از 0648

از جمله مجارستان، هند، پاکستان، لهستان، هلند، آلمان، فرانسه، استرالیا، اتریش، بلژیک، بلغارستان، کانادا، سیالن، چین، 

ر، اسپانیا، سویس، تایلند، روسیه، ایاالت چکسلواکی، افغانستان، انگلستان، اندونزی، ایتالیا، ژاپن، اردن، کره، کویت، مالزی، سنگاپو

مشارکت کردند که این نمایشگاه از دید کشورهای شرکت کننده بازتاب خوبی در جهان داشت و تهران را به ... متحده آمریکا و 

لی در تهران و نخستین نمایشگاه بین المل 0656عنوان یک بازار بین المللی به جهانیان معرفی کرد و در تاریخ هفدهم شهریورسال 

در یکی از ( UFI)اتحادیه بین المللی نمایشگاه ها .کشور در محل کنونی آن برگزار شد که تا امروز نیز ادامه دارد 66با مشارکت 

گزارش های خود جمهوری اسالمی ایران را در رتبه نخست کشورهای منطقه خاورمیانه و آفریقا به لحاظ تعداد نمایشگاه های 

 86عضو در  446فراگیرترین انجمن صنعت نمایشگاهی جهان است که  UFI.ن فضای نمایشگاه قرار داده استساالنه و همچنی

معرفی اعضای خود و صنعت نمایشگاهی به سرتاسر جهان (  UFI)  هدف اصلی این اتحادیه. کشور جهان و پنج قاره جهان دارد

با تبلیغ ویژگی های منحصر به فرد نمایشگاه ها جایگاه برجسته ای در صنعت نمایشگاهی دارد و برقراری ارتباط (  UFI. ) است

 66در دنیا (  UFI) براساس این مرجع آماری نمایشگاه ها .متخصصان این صنعت را جهت تبادل عقاید و تجارب مسیر می سازد

 411درصد آن مربوط به ایاالت متحده است و در ایران، ساالنه حدود  41که  میلیون مترمربع نمایشگاه ساالنه برپا می شود

نمایشگاه که بسته به نوع داشتن مجوز رسمی کشوری استانی و محلی در تهران و به ویژه پس از پیروزی شکوهمند انقالب 

متاسفانه آماری از متراژ ... جان و شد، اصفهان، کیش، تبریز، زن UFIعضو رسمی  6115اسالمی، نمایشگاه های مشهد که در سال 

. دقیق آن در دسترس نیست برحسب کیفیت و مخاطبان آن برگزار می شود که بیانگر نبض تپنده این صنعت عظیم و درآمدزاست

در  61-04در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران از ساعت  01/8/٠5توفیقی به نگارنده دست داد که روز دوشنبه مورخ 

ارگاه آموزشی تخصصی راهکارهای موثر مشارکت در نمایشگاه ها ویژه مشارکت کنندگان بنا بر عالقه شخصی و ضرورت شغلی ک

شرکت نمایم و در یک فضای علمی در مورد نمایشگاه های به ویژه تخصصی به تازه های تحقیق و امروزی دست یافتم که مدرس 

ش همه شرکت کنندگان را آموخت که بهره ها برده و بهانه نگارش این مقاله برای بنده این کارگاه آموزشی از تجارب و اندوخته های
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از برگزاری  پسآنچه که بسیار مهم است سه مرحله قبل از برپایی نمایشگاه، زمان برگزاری و پس از برگزاری است که مرحله .شد

اگر جمع بندی و تحلیل محتوای پس از .از یادها رفته باشدمرحله ای که شاید . نمایشگاه برای نگارنده بسیار راهبردی جلوه نمود

برگزاری تبدیل به اطالعات و دیتا شود چراغی فروزان فراسوی نمایشگاه بعدی است و پس از این جمع بندی باید فردای آن روز با 

یتای حاصل از برگزاری یک اگر نظرسنجی ها، تحلیل محتوا و د.تکیه بر علم روز باید برنامه ریزی نمایشگاه بعدی آغاز شود

نمایشگاه که در این هدف نمایشگاه بین المللی تخصصی است به درستی انجام شود، دستاوردهای اثربخش و راهبردی خواهد 

اگر مدارک و اطالعات کسب شده پس از برگزاری نمایشگاه تخصصی در کارتن های میوه و موزی بایگانی شود یقین بدانیم .داشت

کنان و شاغلین آن نمایشگاه خاص حقوق و درآمدشان در طول سال به عنوان یک دستاورد و یک بیزنس دچار آن دسته از کار

مخاطره می شود، این حس مسئولیت باید به صورت انگیزشی و نه نمایشی، صرف و احساسی در بستری از برنامه ریزی بهینه از 

ابی مراحل قبل، حین و پس از برگزاری نمایشگاه که به طور خالصه لذا ارزی.کارتن میوه بایگانی شده خارج شده و پردازش شود

ولی در مجموع فوایدی دارد که در ! شامل موارد ذیل است برای کمک به انجام ممیزی است که گرچه استفاده از آن اجباری نیست

به تشویق و پاداش کارکنان و این ارزیابی براساس چک لیستی تحقق خواهد پذیرفت که در پایان .پایان به آن اشاره می شود

 :مشارکت کنندگان خواهد انجامید

 چکیده چک لیست برگزاری نمایشگاه

بررسی جایگاه نمایشگاه در برنامه های سازمان، شرکت و یا موسسه و تعیین بودجه ساالنه، انتخاب مدیر پروژه، انتخاب نمایشگاه، 

حل غرفه، انتخاب افراد اصلی تیم پروژه، تفکیک وظایف، تعیین ماموریت و محاسبه متراژ غرفه، ثبت نام، انتخاب متراژ و تعیین م

شرح وظایف و مسئولیت های هر یک از اعضای تیم، تهیه نقشه نمایشگاه و مشخص کردن محل غرفه در آن و مشخص کردن 

ی قبل از نمایشگاه، تعیین مسیرهای دسترسی، شروع فعالیت های روابط عمومی هم زمان با برنامه ریزی تبلیغات و اطالع رسان

مشخصات مورد نظر برای غرفه و لیست اطالعات الزم برای طراح،طراحی غرفه، عالئم و تعیین تجهیزات الزم با کمک مشاور 

بیش از نیاز طبق اهداف حضور با کمک مشاور متخصص در امور ... متخصص در امور نمایشگاهی، طراحی انواع کاتالوگ، بروشور 

راحی رئوس کار در غرفه، طراحی روش آمارگیری، ثبت اطالعات و انتقال آن به مشارکت کننده ، ساخت غرفه و نمایشگاهی، ط

نظارت بر آن با کمک مشاور متخصص در امور ساخت و ساز غرفه نمایشگاهی طبق اهداف حضور، ارسال بلیط یا مجوزهای ورود به 

د نیاز به نمایشگاه، انجام آخرین تمرین کار در غرفه به ویژه آداب غرفه نمایشگاه یا پارکینگ به دعوت شدگان، حمل وسایل مور

مالقات با ارباب جراید، شروع نمایشگاه، تشکیل جلسات صبح و عصر و نخستین جلسه صبحگاهی برای مشخص کردن ماموریت و 

ایشگاه بعدی، تسویه حساب ها، ارسال آخرین جلسه برای جمع بندی و ارزیابی حضور، جمع آوری غرفه و ذخیره اقالم الزم برای نم

تشکر برای حضور در غرفه به مراجعه کنندگان، ارزیابی فعالیت ها و نتایج شرکت ( پست الکترونیکی، فاکس یا پیام کوتاه)نامه های 

ا و بعد از آن، در نمایشگاه و اثرات آن در راستای تجزیه و تحلیل، به روز رسانی نمایشگاه مجازی و سایت شرکت در طول فعالیت ه

گزارش کار، ارزیابی کار، چگونگی بودجه، بررسی تحقق اهداف و پیشنهادها، برنامه )تهیه گزارش نمایشگاه برای مدیریت ارشد 

 . ریزی پیگیری ارتباطات جدید براساس آمادگی های قبلی و اجرا و سرانجام، تشویق و پاداش کارکنان فعال در برگزاری نمایشگاه 

می شویم که به  "نوپا میخ زن های آماتوری "نشود، به مانند غرفه سازان تازه کاری خواهیم شد که مصداق واژه و اگر چنین 

به امید آن روز که پاسداشت حقوق مشارکت کنندگان . بدترین شکل ممکن فقط غرفه آرایی کرده و صرفاً نمایشی کار کرده ایم

 .نمایشگاه براساس علم و برنامه ریزی باشیم
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 1۹۳۱آبان  12: تاریخ

اخذ درخواست و تشکیل پرونده تغییر کاربری اخذ درخواست و تشکیل پرونده تغییر کاربری / / کندکند  سازمان امور اراضی از کمک بخش خصوصی استفاده میسازمان امور اراضی از کمک بخش خصوصی استفاده می

  مهندسیمهندسی  اراضی کشاورزی در نظاماراضی کشاورزی در نظام

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور از امضای تفاهمنامه همکاری با سازمان امور اراضی در راستای اجرای 

عنوان یک مجموعه  گری این سازمان به نظام مهندسی به قانون اساسی و واگذاری بخشی از وظایف تصدی 44های اصل  سیاست

 .خصوصی خبر داد

ماه امضا شده و  تفاهم نامه همکاری بین دو سازمان اوایل آبان: وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت امروز در گفتاحمد کبیری 

 .این تفاهمنامه پس از یک سال با توافق دو طرف قابل تمدید است. شود صورت آزمایشی اجرا می به مدت یک سال به

ازمان نظام مهندسی و امور اراضی، بر اساس قوانین باالدستی کشور و در راستای امضای تفاهمنامه مشترک بین س: وی بیان کرد

قانون حفاظت  66نامه اجرایی اصالح ماده  وری و آیین قانون اساسی، بخشی از مواد قانون افزایش بهره 44های اصل  اجرای سیاست

 .ها انجام شده است برداری از جنگل و بهره

گری خود  بر اساس این مواد قانونی، دولت باید وظایف تصدی: ورزی و منابع طبیعی کشور افزودرئیس سازمان نظام مهندسی کشا

 .را به بخش خصوصی واگذار کند تا بتواند به مسائل سیاستگذاری، نظارتی و حاکمیتی مرتبط بپردازد

نامه، مربوط به اخذ درخواست و تشکیل  میکی از بندهای این تفاه: کبیری درباره مفاد توافقنامه مشترک بین دو سازمان عنوان کرد

در حال حاضر این اقدام در ادارات زیرمجموعه سازمان امور اراضی در سطح کشور . پرونده تغییر کاربری اراضی کشاورزی است

های  وری، شرکت این در حالی است که سازمان نظام مهندسی بر اساس ماده دو قانون افزایش بهره: وی ادامه داد.شود انجام می

 .تواند وظیفه تشکیل پرونده را به عهده بگیرد  راحتی می خدمات فنی و مهندسی را در سراسر کشور ایجاد کرده و به

برای تغییر نوع فعالیت در اراضی کشاورزی توسط دفاتر خدمات فنی و مهندسی سازمان نظام مهندسی را   کبیری تشکیل پرونده

دهد که با کسب مجوز از  برداران اجازه می به گفته کبیری، سیاستگذار به بهره.الم کردیکی دیگر از محورهای تفاهم دو طرف اع

در بخشی از   دولت، در برخی موارد کاربری زمین کشاورزی خود را تغییر دهند؛ زیرا اگر این اقدام بدون اطالع انجام شود،

 .رو خواهیم شد مت روبههای دیگر با کمبود خد های کشاورزی با انباشت تولید و در بخش فعالیت

های کشاورزی و غیرکشاورزی را یکی دیگر از محورهای توافقنامه بین دو  وی همچنین تشکیل پرونده واگذاری زمین برای طرح

تهیه و تدوین گزارش فنی و اجرایی درباره : رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور اضافه کرد.سازمان دانست

درستی انجام شود، جلوی  ها به شک اگر نظارت بدون. های واگذاری زمین هم به سازمان نظام مهندسی واگذار شده است طرحاجرای 

 .های بدون آمادگی گرفته خواهد شد خیلی از دریافت زمین

تدوین شده برای دریافت  های ای که با امور اراضی دارد، بر اجرای طرح سازمان نظام مهندسی بر اساس توافقنامه: کبیری یادآور شد

 .زمین و میزان پیشرفت فیزیکی عملیات اجرایی آنها نظارت خواهد کرد

دهد تا در صورت تخلف  های الزم را به سازمان امور ار اضی ارائه می نامه مشترک، این سازمان گزارش بر اساس تفاهم: وی تأکید کرد

 .ن برخورد شودهای الزم برای آنها صادر و با متخلفا اشخاص، اخطاریه

ممکن است مالک زمینی بنا به نیاز یا تشخیص خود و یا هر دلیل دیگری درخواست کند که زمین کشاورزی : کبیری اظهار داشت

بعضی مواقع این مسایل سهل . ایم های متغیری داشته های گذشته در این زمینه سیاست در سال. را به واحد صنعتی تبدیل کند

ویژه به مسکن تبدیل  های دیگر شده و به ها تبدیل به فعالیت شده بخشی از اراضی کشاورزی و حتی باغگرفته شده است و باعث 
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درستی اعمال شود و ما به امور اراضی کمک کنیم تا اگر مجوز تغییر کاربری  بنابراین باید ضوابط دقیقی به: وی همچنین گفت.شود

در این زمینه اگر سیاستگذار و ناظر . به هدف مورد نظر رسیده است یا خیر داده و برای آن مجوز صادر شده، آیا پیشنهاد دهنده

 .بتوانیم همکاری بیشتری داشته باشند، شاید روند تخریب اراضی زراعی و باغی کاهش یافته و کنترل شود

و بین نسلی باید تلقی  های زراعی و باغی ما سرمایه ملی زمین: رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور افزود

 .گونه باشد که مالک زمین به هر نحوی از آن استفاده کند شوند؛ نباید این

 .کبیری اخذ درخواست تمدید قراردادهای اجاره اراضی واگذار شده را یکی دیگر از محورهای توافقنامه بین دو سازمان اعالم کرد

های میان مدت و  نامه اجاره. آید ملی به مالکیت قطعی افراد در نمیوری اراضی  موجب قانون افزایش بهره به: وی بیان کرد

قرار است اگر زمینی واگذار شده و مدت اجاره آن تمام شد، سازمان نظام مهندسی اطالعات را از . شود مدت صادر می طوالنی

 .متقاضی دریافت کرده و برای تمدید مدت اجاره پرونده تشکیل دهد

 .در اجرای وظایف امور اراضی از دیگر محورهای تفاهمنامه بین دو سازمان است UTMشه به گفته کبیری، تهیه نق

عنوان  های واگذاری زمین فعال بوده و در مقطعی به وی با اشاره به سابقه تشکیالتی امور اراضی که زمانی در قالب هیأت

های زیادی تشکیل شده که باید  ن سازمان پروندهدر طول فعالیت ای: کرده، ادامه داد ها فعالیت می زیرمجموعه سازمان جنگل

 .بر اساس تفاهمنامه مشترک بین دو سازمان این وظیفه به نظام مهندسی محول شده است. بررسی و پایش شود

ها سازمان امور اراضی  با ساماندهی این پرونده: رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در پایان عنوان کرد

 ./شود ریزی کند و مردم هم تکلیفشان زودتر معلوم می تواند برای آینده برنامه تر میبه

/news/fa/ir.iana.www//:http62401D%/8%B6%D8%A7% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 1۹۳۱آبان  ۱۳: تاریخ

  نرخ رشد منفی جمعیت در روستاهانرخ رشد منفی جمعیت در روستاها/ / شودشود  تولید زنان روستایی به عدد و رقم تبدیل نمیتولید زنان روستایی به عدد و رقم تبدیل نمی

ترین  یکی از فعاالن کارآفرینی در حوزه زنان روستایی، نبود آماری مشخص در ارتباط با تولیدات زنان در روستا را یکی از اصلی

 .موانع توسعه روستایی معرفی کرد

 -دیر پژوهش و سیاستگذاری توسعه کارآفرینی زنان روستایی در نشست بررسی حقوق اجتماعی به گزارش خبرنگار ایانا، م

شود و آمار  کنند، به نام خودشان ثبت نمی متأسفانه هنوز کاالهایی که زنان در روستاها تولید می: اقتصادی زنان روستایی، گفت

ایم یک  هنوز نتوانسته: ه زنان روستایی، عمدتا مالک نیستند، افزودزهرا رهایی با اشاره به اینک.مشحصی در این ارتباط وجود ندارد

 .ایم نظام حقوقی برای مالکیت زنان در روستاها ایجاد کنیم؛ در حالی که خرسندیم برای آنها کارآفرینی کرده

کار  GPRSستایی با سال گذشته است، در صورتی که امروز زنان رو 41های ما درباره روستا مانند  به گفته وی، اکنون سیاست

 .توان تغییر آنها را نادیده انگاشت کنند و روستاها با فناوری گره خورده است؛ بنابراین نمی می

در رسیدگی به امور  76وزارت جهاد کشاورزی از سال : مدیر پژوهش و سیاستگذاری توسعه کارآفرینی زنان روستایی معتقد است

توان به نهادسازی، اشتغال و  جمله می یکردهای بسیاری را در این زمینه داشته که از آنروستا و زنان روستایی، پیشرو بوده و رو

تقویت مشارکت زنان در تولید محصوالت سالم، دسترسی زنان به بازار و تجارت عادالنه، .سازی اشاره کرد کارآفرینی و ظرفیت

اعتباری رسمی و قانونی، ترویج کار جمعی و گروهی،  ای، تسهیل و دسترسی زنان به منابع مالی و ارتقای دانش و بینش حرفه

های اقتصادی و تسهیل ارتباط بین کارشناسان دولتی و  های زنان روستایی، شناسایی ظرفیت کمک به احراز هویت قانونی تشکل

جهادکشاورزی در  های وزارت ترین سیاست زنان روستایی و همچنین افزایش مشارکت زنان در فعالیت اقتصادی و اجتماعی، از مهم

های پیش دغدغه رسیدگی به  اگرچه وزارتخانه از سال: وی خاطرنشان کرد.راستای امور زنان روستا بود که رهایی به آنها اشاره کرد

عنوان یک تشکل اقتصادی نگریسته و دانش بومی و ضمنی زنان در روستا را  زنان روستایی را داشته، اما به موضوع نهاد، صرفاً به

 .ش کرده است؛ بنابراین مهم است که کارآفرینی با فرهنگ و آنچه که در دل تاریخ روستا وجود دارد، گره بخوردفرامو

کشند، بلکه در معرض  تنها تأمین معاش خانواده را به دوش می رهایی با بیان اینکه در حال حاضر بیشتر زنان روستایی نه

زنان روستایی نسبت به مردان بیشتر شده و بسیاری از مردان نیز به دام اکنون درصد : های بسیاری هستند، عنوان کرد آسیب

به  ٠1تا  85درصد و از  1.4به منفی  85تا  75های  اند؛ این در حالی است که نرخ رشد جمعیت روستاها در سال اعتیاد گرفتار شده

بیش از یک میلیون روستایی ( ٠1تا  85) به عبارتی، در خالل پنج سال متوالی: وی اضافه کرد.درصد رسیده است 1.26منفی 

اند؛ بنابراین آمارها وضعیت  درصد نیز به روستاهای دیگر رهسپار شده 64درصد آنها به شهرها رفته و  25که   مهاجرت کرده

 .دهند که در ضورت ادامه داشتن، امنیت غذایی جامعه به خطر خواهد افتاد ای را نشان می کننده نگران

گر را راهی برای توسعه زنان روستایی دانست و  یاستگذاری توسعه کارآفرینی زنان روستایی وجود زنان تسهیلمدیر پژوهش و س

گر در کشور وجود دارد که توسط زنان همان روستا انتخاب و روند خودباوری  زن تسهیل 611هزار و  در حال حاضر هفت: ادامه داد

 .کنند ل میسازی و تسهی توسعه خودجوش محلی آنها را زمینه

آموزش کارآفرینی، آسنایی با بازاریابی، بازاررسانی و بازارگردانی، آشنایی با روند اخذ کدبهداشتی، آموزش و ترویج نوغانداری، 

پرورش ماکیان بومی، فراوری محصوالت کشاورزی و آموزش تولید محصوالت سالم و استاندارد از مواردی است که رهایی درباره 

 .ن به آنها اشاره کردگرا وظایف تسهیل
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 45کنند که حدود  هزار زن روستایی باسواد در کشور زندگی می 564با این حال، بیش از شش میلیون و : وی در پایان تأکید کرد

 ./دهند درصد کل زنان روستایی را تشکیل می

/news/fa/ir.iana.www//:http626٠8D%/8% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 1۹۳۱آبان  ۱۳: تاریخ

های های   نقض حقوق عشایر پشت جاذبهنقض حقوق عشایر پشت جاذبه/ / یارانه و تسهیالت کشاورزی، به حساب زنان روستایی واریز شودیارانه و تسهیالت کشاورزی، به حساب زنان روستایی واریز شود

  هاها  تصویری کوچ آنها برای شهرنشینتصویری کوچ آنها برای شهرنشین

اینکه زنان روستایی، نقشی تعیین کننده در ایجاد امنیت غذایی دارند، بر ضرورت یکی از استادان دانشگاه شهیدبهشتی، با بیان 

 .واریز یارانه و تسهیالت بانکی به حساب آنان تأکید کرد

شناسی  به گزارش خبرنگار ایانا، شامگاه دیروز در نشست مشترک حلقه مطالعات مسائل اجتماعی زنان که با مشارکت انجمن جامعه

اقتصادی زنان  -به مناسبت روز جهانی زنان روستا برگزار شده بود، حقوق اجتماعی ( راز)سانه، اندیشه و زن ایران و مؤسسه ر

های  در این نشست، مدرس حقوق عمومی و حقوق بشر دانشگاه شهیدبهشتی، با مرور چالش.روستایی مورد بررسی و نقد قرار گرفت

شود نه  پیشنهاد می: پذیر خواندن این قشر از جامعه گفت بشر، ضمن آسیب الملل حقوقی زنان روستایی از منظر نظام حقوق بین

هایی که به بهانه توسعه کشاورزی  های پرداختی به مردم روستا به حساب زنان روستایی واریز شود، بلکه تسهیالت و وام تنها یارانه

 .یابد، برای این قشر باشد در مناطق روستایی تخصیص می

از آنجا که : ه به اینکه دبیرکل سازمان ملل نیز در پیام خود بر برابری نقش زنان روستایی تأکید داشت، افزودرضا اسالمی با اشار

گذاری  جز کشاورزی سرمایه های دیگری به تسهیالت بانکی در عرصه کشاورزی بعد از ارائه به مردان روستا ممکن است در بخش

 .وکار هزینه کنند ها را تنها در کشت اخذ وام باشند تا این سرمایه شود، بنابراین بهتر است زنان روستایی سردمدار

وی در پاسخ به پرسش ایانا مبنی بر اینکه چه راهکار ایمنی برای ارائه یارانه و تسهیالت به زنان روستایی وجود دارد که پس از آن، 

زنی که تا به حال مشارکتی نداشته، اما . بر است ماناین یک فرایند ز: مردان روستا این مبالغ را از آنها نگیرند، خاطرنشان کرد

ها به حسابش واریز شود، بیشتر در معرض آسیب قرار خواهد گرفت؛ بنابراین باید به مرور زمان و در راستای  ناگهان این پول

وگرنه . گیری کنند صمیمشان ت ای از اقتدار برسند که بتوانند خودشان درباره حساب بانکی توانمندسازی آنها کوشید تا به درجه

 .ای معکوس خواهد داشت ها فرهنگی و اجتماعی، نتیجه اجرای طرح نامبرده، بدون فراهم کردن زیرساخت

اند؛ در حالی  فعاالن حقوق زنان، بیشتر توجه خود را به جامعه شهری معطوف کرده و از قشر روستایی غافل مانده: اسالمی ادامه داد

شود و در  ها گزارش نمی صورت چندوجهی، حقوق آنها نقض شده و بسیاری از این ناعدالتی هستند که بهکه زنان روستایی، گروهی 

پذیری، امکان  به همین دلیل عالوه بر آسیب. به گفته وی، بیشتر زنان روستا از حقوق خود آگاهی ندارند.ماند همان روستا مخفی می

های جسمی و روحی قرار گرفته و  ین رو، بیش از پیش در معرض خشونتاز ا. پیگیری حقوق از طرف آنها نزدیک به صفر است

درصد جمعیت جهان را زنان  65اکنون  هم: این استاد دانشگاه معتقد است.همیشه امکان سوءاستفاده از این قشر وجود دارد

این گروه از جامعه، . تنددرصد نیز ساکن آسیا هس 51درصد آنها در کشورهای در حال توسعه و  46. دهند روستایی تشکیل می

کند؛ زیرا به شکل سنتی،  آبی، تأثیر منفی بیشتری نسبت به مردان بر آنها تحمیل می معموالً درگیر مشکالت زمین و آب بوده و کم

کنند که امکان  های طوالنی را برای آبرسانی طی می های اساسی زنان روستا تلقی شده و بیشتر مسافت تهیه غذا و آب، از نقش

 .های جسمی به مرور زمان برای آنها دور از ذهن نیست عرض در طول مسیر و بیماریت

در حالی که زنان . کنند؛ بنابراین روستانشینی با فقر قرین است درصد فقرا در روستا زندگی می 72از آنجا که : اسالمی تصریح کرد

 .کشند نقش را در ایجاد امنیت غذایی به دوش می کنند، اما بیشترین و دختران روستایی، کمترین میزان غذا را مصرف می

اکنون به خاطر تغییرات اقلیمی، اغلب مردان از روستا به شهرها : وی با اظهار نگرانی از تهدید بنیان خانواده در روستاها یادآور شد

. دهند کشاورزی را ادامه میاز طرفی، زنان در روستا مانده و همچنین . مهاجرت کرده و جمعیت مردان روستایی رو به کاهش است
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نشینی زیر یک سقف و  کند که در بطن آن، دیگر خبری از هم ها در طوالنی مدت، خانواده را به نوعی انزوا گرفتار می این جدایی

طور مستمر به  باید زنان و دختران روستا به: اسالمی با اشاره به مشکالت بهداشتی زنان روستا تأکید کرد.دور یک سفره نیست

های درمانی کنند؛  مراکز بهداشتی معرفی شوند و مسئوالن، برخورداری از برخی امتیازات برای آنها را منوط به مراجعه به کلینیک

 .همچنین موضوع آموزش دختران روستا که تاکنون رایگان بوده، باید به شکل اجباری نیز دیده شود

ها بسیار جذاب است، اما نقض حقوق فراوانی درباره آنها  ایر برای شهریاگرچه تماشای تصاویر کوچ عش: وی در پایان اظهار داشت

روند و از امکانات  ها راه می عنوان مثال، بیشتر آنها با پای برهنه در دشت ماند؛ به افتد که از چشم شهرنشینان پنهان می اتفاق می

لزومات، برخی از زنان عشایر، جنین خود را سقط دلیل فراهم نبودن م حتی در مواردی به. دور هستند... آموزشی، بهداشتی و

 ./کنند می
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 1۹۳۱آبان  1۹: تاریخ

  تعاونی ها برای مدیریت کشت و تولیدتعاونی ها برای مدیریت کشت و تولیدلزوم توانمندسازی لزوم توانمندسازی 

 توانمند سازی تعاونی ها برای مدیریت امور کشت و کار و تولید ضروری است: وزیر جهاد کشاورزی گفت

به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، محمود حجتی به همراه جمعی از معاونین این وزارت و مسئوالن 

 .ز اراضی کشاورزان تحت پوشش تعاونی تولید میالدشرق کارون در دهستان حفار شرقی خرمشهر بازدید کرداستانی صبح امروز ا

 .در این بازدید، وزیر جهاد کشاورزی بر ضرورت توانمند سازی تعاونی ها برای مدیریت امور کشت و کار و تولید ضروری تاکید کرد

ی باید با پشتییانی، حمایت، نظارت،آموزش و مشاوره به کشاورزان، تعاونی دستگاه های ذی ربط جهاد کشاورز: حجتی تصریح کرد 

 .های تولید کارآمد را ایجاد و مستقر کنند

 .کشاورزان نیز الزم است همت و هراهی الزم را برای این مهم به عمل آورند: وی تاکید کرد

تعاونی از جمله ایجاد کانال های آبرسانی، آبشویی  در این بازدید،نماینده تعاونی میالدشرق کارون گزارشی از اقدامات این

همچنین کشاورزان نیز مسایل و موضوعات را با وزیر مطرح کردند و پس از آن دستورات الزم از .اراضی،تحویل بذر و نهال ارایه کرد

 سوی وزیر جهاد کشاورزی برای حل مشکالت داده شد

/news/fa/ir.iana.www//:http62424D%/٠%84%D8 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 1۹۳۱آبان  12: تاریخ

  گیری هوشمندانه از منابع جهانی برای دستیابی به اهداف ملیگیری هوشمندانه از منابع جهانی برای دستیابی به اهداف ملی  بهرهبهره

های  های جهانی ضمن همراهی با حرکت تواند از فرصت ایران با هوشمندی می: زیست گفترئیس سازمان حفاظت محیط 

سازی مصرف انرژی،  المللی برای حفظ محیط زیست، جهت دستیابی به اهداف ملی خود در موضوعاتی همچون اصالح و بهینه بین

 .مدیریت منابع آبی و حفظ منابع طبیعی و محیط زیست بهره گیرد

ایانا به نقل از پایگاه اطالع رسانی محیط زیست، معصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط به گزارش 

که با حضور معاونان وزارتخانه های مرتبط و به میزبانی  66ایران در کاپ .ا.گیری برای نحوه حضور ج زیست در نشست تصمیم

به نقش و مشارکت فعال ایران در روند شکل گیری توافق تغییرات آب و هوا  سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، با اشاره

هم افزایی میان دستگاه ها و تدوین سیاست های مشترک کاری با تکیه بر ایفای نقش و تکالیف : ، گفت60پاریس موسوم به کاپ 

ران برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای مستقل دستگاه های ذیربط برای رسیدن به اهداف تعیین شده در برنامه مشارکت ملی ای

وی با تاکید بر نقش مهم تاثیرگذار وزارت امورخارجه در موضوع تغییر آب و هوایی و بهره مندی کشور از منابع مادی .ضروری است

یرات آب و هوا بی شک فرصت های دو جانبه و چند جانبه بین المللی در حوزه تغی: و معنوی بین المللی در این زمینه، تصریح کرد

 .بسیار ارزشمند است و باید برنامه ریزی مناسبی برای بهره گیری از آن ها صورت پذیرد

ابتکار با اشاره به فرصت از دست رفته برای استفاده از منابع مالی بین المللی به منظور کاهش انتشار گازهای گلخانه ای طی سال  

آسیب شناسی : بی توجهی دولت پیشین به حوزه محیط زیست، خاطرنشان کردهای گذشته به دالیل مختلف همچون تحریم ها و 

 .عدم بهره مندی ایران از این منابع می تواند به بهره گیری بهتر از منابع بین المللی در شرایط کنونی کمک کند

رژی، همچنین تاکیدات معاون رئیس جمهوری ضمن مرور اهداف و برنامه های ملی برای بهینه سازی و اصالح الگوی مصرف ان 

همخوانی بسیار زیادی میان برنامه : مقام معظم رهبری بر این موضوع و مواردی همچون حفظ و حراست از جنگل ها و مراتع، گفت

 .های بین المللی همچون توافق تغییرات آب و هوا با اهداف و برنامه های ملی وجود دارد

های نو و تجدید پذیر برای  های ایران به ویژه در موضوع انرژی ظرفیت رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اشاره ای هم به

های جهانی ضمن همراهی با حرکت  تواند از فرصت ایران با هوشمندی می: های جهانی داشت و افزود مندی از سرمایه گذاری بهره

سازی مصرف  چون اصالح و بهینهالمللی برای حفظ محیط زیست، جهت دستیابی به اهداف ملی خود در موضوعاتی هم های بین

 انرژی، مدیریت منابع آبی و حفظ منابع طبیعی و محیط زیست بهره گیرد
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 1۹۳۱آبان  11: تاریخ

  المللی در حوزه محیط زیست استالمللی در حوزه محیط زیست است  مشارکت مردمی کلید تحقق اهداف ملی و بینمشارکت مردمی کلید تحقق اهداف ملی و بین: : ابتکارابتکار

بین المللی و اهداف تعریف شده در حوزه  های ملی و کلید موفقیت در همه فعالیت: رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت

ا و بخش خصوصی در کنار دولت ه های مردم نهاد، تشکل محیط زیست، مشارکت مردم در تحقق این اهداف و قرار گرفتن سازمان

، معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط (پام)رسانی محیط زیست  به گزارش ایانا از پایگاه اطالع.است

های دانشجویی  های محیط زیستی، گردشگری پایدار و انجمن زیست در مراسم اختتامیه نخستین جشنواره تجربیات موفق سمن

مروز در محل سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، با اشاره به توجه جدی دولت یازدهم به مسائل محیط زیستی در که صبح ا

عنوان خط مشی  های کلی نظام در زمینه محیط زیست توسط مقام معظم رهبری به ها، همچنین ابالغ سیاست ها و سیاست برنامه

توانند در کنار اجرای قوانین، نقش  های محیط زیستی می البته مردم و سمن: ودها، افز روشن ملی محیط زیست کلیه قوا و دستگاه

در کنار این تحوالت ملی، شاهد تحوالت جهانی ازجمله توافق : ابتکار خاطرناشان کرد.بسزایی در حفظ محیط زیست داشته باشند

 .نیز بودیم 6161هدف توسعه پایدار تا سال  07مهم جهانی برای دستیابی به 

گیری کمیته ملی توسعه پایدار و فعالیت آن در سازمان حفاظت محیط زیست، بیان  اون رئیس جمهور ضمن اشاره به روند شکلمع

حرکت در مسیر توسعه پایدار، حرکتی جهانی با محوریت محیط زیست و شاخص های قابل اندازه گیری و قابل گزارش دهی : کرد

عالوه بر توافق برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار، شاهد : یط زیست ادامه دادرئیس سازمان حفاظت مح.و گزرارش گیری است

شکل گیری اجماع جهانی و توافق تغییرات آب و هوا پاریس بودیم که موضوعی بسیار مهم است زیرا همه می دانیم که ایران به 

 .ر پذیرفته استویژه در دو حوزه تاالب ها و منابع آبی تا چه اندازه از تغییر اقلیم تاثی

به گفته وی، با توجه به نقش و جایگاه ایران در تولید و صادرات نفت و گاز، ما از مسئولیت مهمی در زمینه کاهش انتشار و تولید 

ای برخوردار هستیم و باید برای کاهش آلودگی، شدت انرژی و اصالح الگوی مصرف انرژی به وظایف خود عمل  گازهای گلخانه

با تصویب توافق پاریس در مجلس شورای اسالمی، شاهد پیوستن عملی ایران به این : یدواری کرداین مقام مسئول ابراز ام.کنیم

های حوزه محیط زیست در  رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ضمن تاکید بر این موضوع که جهت گیری.توافق جهانی باشیم

کلید موفقیت در همه فعالیت های ملی و بین  :سطح ملی و بین المللی، همچنین نقشه راه فعالیت ها مشخص است، تصریح کرد

المللی و اهداف تعریف شده در حوزه محیط زیست، مشارکت مردم در تحقق این اهداف و قرار گرفتن سازمان های مردم نهاد، 

: گفت ابتکار با اشاره به سابقه و قدمت مشارکت مردمی در تاریخ و فرهنگ ایرانی،.تشکل ها و بخش خصوصی در کنار دولت است

کند که  این ویژگی فرصتی را برای جامعه فراهم می. ما تمدنی داریم که بر انسان دوستی، همکاری و هماهنگی جامعه تاکید دارد

 . در مقیاس بین المللی نیز اقدامات موثری رقم بزنیم زیرا این پیشینه تاریخی همواره مورد توجه دنیا بوده است

تا مشکالت عظیم . افتخار کنیم و سعی کنیم این فرهنگ را به جامعه امروزمان انتقال دهیم باید به این گذشته: وی عنوان کرد

 .های درون زا، ملی و موثر برای مشکالت پیش بینی کنیم فراروی جامعه را با این پشتوانه فرهنگی حل کنیم و بتوانیم راه حل

فرهنگ دینی و معنوی در کنار هویت فرهنگی و تمدنی، معاون رئیس جمهور ضمن تاکید بر زمینه مشارکت مردمی در هویت و 

تواند جریان اجتماعی  بحث ایثار، فداکاری و اهداف معنوی در کنار اهداف مادی و دنیوی جزو هویت کشور ماست که می: افزود

ها مربوط به دوران دفاع  به گفته وی، پیشینه ایران سرشار از این فداکاری هاست و بارزترین آن. برای ایثار و فداکاری ایجاد کند

مقدس است که جوانان ایرانی از تمامیت ارضی ایران دفاع کردند و ثمره خون شهدا تبدیل به امنیت و آرامشی در کشور شد که در 

 .خشونت و ترور وارد کشور ما نشود  شود و البته این تالش ها همچنان ادامه دارد تا پدیده هیچ جای منطقه دیده نمی
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ن حفاظت محیط زیست با بیان اینکه دو عامل تمدن و معنویت برای جامعه مدنی و جنبش اجتماعی در ایران، رئیس سازما

شوند و امیدواریم با این  برای حفاظت محیط زیست محسوب می  این عوامل پشتوانه قوی: های مهمی هستند، گفت مقوله

 .های خوبی رقم بزنیم اند تجربه لمی وارد عرصه شدههای موفق که بدون شعار و نگاه ع های اجتماعی و نمونه سرمایه

باید از تجربیات جهانی به عنوان تجربه مشترک بشری استفاده کنیم و نباید با نگاه تنگ نظرانه بگوییم که چون : ابتکار تاکید کرد

 .ند دانش بدون مرز استنیز همان  ها است استفاده از آن ها ممنوع است زیرا تجربه های خارجی های دیگران، تجربه تجربه

در این جشنواره به سمت معرفی تجربیات موفق حرکت کردیم تا زمینه سازی برای بهره گیری از : معاون رئیس جمهور افزود

تجربیات موفق و سهیم شدن در نشر تجربه ها و هم افزایی و هم پیمانی برای حفاظت محیط زیست ایران و جلوگیری از تخریب 

هدف اصلی از : کند، گفت با بیان اینکه مشارکت مردم در کنار اجرای قوانین، ما را به بهبود شرایط نزدیک می وی.آن صورت پذیرد

 . برگزاری این جشنواره نشان دادن نقش عملی و جایگاه جامعه مدنی در کشور بود

ا بودیم و در دولت یازدهم نیز شاهد در دولت آقای خاتمی شاهد حضور سمن ها در شورای برنامه ریزی استان ه: ابتکار ادامه داد

معاون رئیس جمهور با اشاره به آئین نامه جدید .ها و شوراهای برنامه ریزی هستیم حضور سمن ها کارگروه آمایش سرزمین

ها عملکرد خوبی داشته است و این آئین نامه با مشخص کردن  های سمن دولت یازدهم در زمینه سیاستگذاری: ها، اظهار کرد سمن

 .کند های گذشته برای فعالیت های داوطلبانه را رفع می ها، محدودیت ایگاه سمنج

ها ایجاد کرد و از همین رو  های امنیتی برای فعالیت سمن دولت یازدهم فضایی مشارکت جویانه، مثبت و به دور از نگاه: ابتکار گفت

عه بهره گرفتیم زیرا معتقدیم سمن ها بازوی کمکی دولت ها ها در برنامه ششم توس های دانشگاهیان و سمن ها و توانمندی از نگاه

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر نقش مهم سازمان های مردم نهاد در نظارت و .در اجرای بهتر برنامه هستند

های مردم نهاد  عهده سازمانها در اجرای قوانین بر  طرح مشکالت، کمبودها و کاستی: بانی بر فعالیت ها و اقدامات، ادامه داد دیده

است و رئیس جمهوری نیز طی سخنرانی در همین سازمان حفاظت محیط زیست بر نقش سمن ها در اعالم با صدای بلند تخریب 

 .ها و آلودگی های محیط زیستی پنهان مانده از نگاه مسئوالن تاکید کردند

دگی و شکار غیر مجاز از طریق سمن ها و رسانه ها به سازمان ها در زمینه تخریب، آلو تا کنون بسیاری از گزارش: وی افزود

 .حفاظت محیط زیست اعالم شده و مورد پیگیری قرار گرفته است

های مردم نهاد، جلب مشارکت مردم بومی و محلی در حفظ محیط زیست  ابتکار با بیان اینکه از جمله نقش های مهم سازمان

ها در سطح محلی، همچنین اجرایی شدن طرح مدیریت جامع مناطق حفاظت شده  برنامهتحقق بسیاری از رویدادها و : است، گفت

با هدف جلب مشارکت مردم و بهره مندی مردم بومی از منافع حفاظت و بحث طبیعت گردی در چهارچوب ضوابط از دیگر 

 .های محیط زیستی می توانند نقش فعالی در اجرای آن داشته باشند هایی است که سمن برنامه

های مردم نهاد، روستاییان و مردم بومی و محلی شاهد موفقیت در اجرای برنامه های  با مشارکت سازمان: وی ابراز امیدواری کرد

 . تدوینی برای حفاظت از مناطق با تاکید بر مشارکت مردم بومی باشیم

ماعی برای حل و فصل مشکالت تبادل تجربیات و جریان سازی وسیع اجت: رئیس سازمان حفاظت محیط زیست عنوان کرد

اجتماعی از جمله دستاوردهای جشنواره تجربیات موفق سمن ها است و این جشنواره تنها محدود به بعد محیط زیستی نیستبلکه 

 .های اقتصادی و اجتماعی را نیز در بر می گیرد سایر زمینه ها از جمله زمینه

اند که اقدامی  و کارهای سازگار با محیط زیست و مشاغل سبز فعالیت کردهها در حوزه کسب  بسیاری از سمن: ابتکار اضافه کرد

 .های ابالغی مقام معظم رهبری، برنامه اقتصاد مقاومتی و اقتصاد سبز دولت یازدهم است مثبت و ارزنده در چهارچوب سیاست
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اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی بسیار خوبی ها با ایجاد هم افزایی مثبت، ابعاد  بسیاری از این تجربه: معاون رئیس جمهور گفت

 ./به دنبال داشته است
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 گزارشات جهانی

 آیانا - 1۹۳۱آبان  11: تاریخ

  همکاری های کشاورزی ایران و استرالیا گسترش می یابدهمکاری های کشاورزی ایران و استرالیا گسترش می یابد

 .ایران و استرالیا همکاری های خود را در بخش فناوری، صنایع و تجارت محصوالت کشاورزی گسترش می دهند

امور بین الملل و سازمان های تخصصی وزارتخانه و سفیر جدید  به گزارش ایانا از وزارت جهاد کشاورزی، در دیدار مدیر کل دفتر

 .استرالیا در تهران، دو طرف برای ارتقای سطح روابط دو کشور در حوزه کشاورزی تاکید کردند

یا در این دیدار، هومن فتحی با بیان این که در فضای پسابرجام محیط و شرایط مساعدی برای احیا و توسعه روابط ایران و استرال

با توجه به تحوالت و توسعه گسترده کشاورزی ایران، نیاز است دو کشور برای شناسایی بهتر ظرفیت ها و : ایجاد شده است، گفت

 .زمینه های همکاری در بخش کشاورزی اقدام کنند

پیش : اظهار داشت وی مبادله موافقتنامه های دامی و حفظ نباتات برای تسهیل تجارت میان ایران و استرالیا ضروری خواند و

نویس یادداشت تفاهم همکاری های دامپزشکی از طرف ما به طرف استرالیایی ارایه شده و امیدواریم به زودی پیش نویس تفاهم 

 .نامه حفظ نباتات را نیز تهیه و ارایه دهیم

و ارتقای سطح آن میان دو مدیر کل دفتر امور بین الملل و سازمان های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی بر ظرفیت های تجاری 

کشور تاکید گذاشت و تصریح کرد که ایران آمادگی صادرات میگو، انواع آبزیان، میوه، سبزیجات تازه، خشکبار، خرما، کشمش، 

 .زعفران، عسل و آبمیوه به استرالیا را دارد

دامپروری را از دیگر زمینه های همکاری  وی در همین حال تبادل فناوری بذر غالت و دانه های روغنی، صنایع تبدیلی و تکمیلی و

توسعه : فتحی همچنین به ظرفیت تولید یک میلیون تن ماهی به شیوه پرورش در قفس اشاره کرد و گفت.میان دو کشور برشمرد

 .پرورش ماهی در قفس از سیاست های وزارت جهاد کشاورزی است

 .ز خواستار ارتقای سطح همکاری های کشاورزی با ایران شددر این دیدار، ایان بیگز سفیر جدید استرالیا در تهران نی

با رفع تحریم ها و شرایط جدید در پسابرجام، بخش : وی با ابراز خرسندی از توافق هسته ای ایران با کشورهای غربی گفت

 .کشاورزی دارای اهمیت ویژه ای برای گسترش همکاری دو کشور است

در دوران تحریم روابط دو کشور به لحاظ فنی و تجاری با : در گذشته اشاره کرد و اظهار داشتبیگز به روابط خوب ایران و استرالیا 

 .وی در مورد صادرات گوشت، غالت و خوراک دام به ایران اعالم آمادگی کرد.مشکل روبرو شده بود

 .داشته باشنددر این دیدار مقرر شد برای بازدید های فنی از بخش شیالت، دو کشور مبادله هیات کارشناسی 

همچنین مقرر شد پس از هماهنگی های الزم، هیات های اقتصادی میان وزارتخانه های جهاد کشاورزی و وزارت صنایع کشاورزی 

 .استرالیا مبادله شود
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 جهانیگزارشات 
 آیانا - 1۹۳۱آبان  11: تاریخ

  درصد افزایش داددرصد افزایش داد  ۵5۵5موقع در اتیوپی، تولید محصول را موقع در اتیوپی، تولید محصول را   توزیع بذر بهتوزیع بذر به

 .پذیری جوامع کشاورزی شد موقع در اتیوپی باعث افزایش تولید محصول و انعطاف توزیع بذر به

های  ، سازمان(فائو)کشاورزی سازمان ملل متحد هزار تن بذر توسط دولت، سازمان خواربار و  66به گزارش ایانا از فائو، بیش از 

میلیون خانوار که دارای کمبود مواد غذایی، در شش منطقه  0.7های بشردوستانه، بین حدود  و دیگر سازمان( هاNGO)غیردولتی 

یع بذر در تاریخ های توز ترین کمپین ترین و موفق اندرکاران فائو، یکی از بزرگ بنا به گفته دست.اصلی اتیوپی توزیع شده است

 .نینو بود، ایجاد شد منظور مقابله با خشکسالی ناشی از ال اتیوپی، که با هدف کمک به کشاورزان به

های مشترک باعث شد با  این تالش. فائو توانسته با همکاری نزدیک با دولت، این کمپین گسترده را سازماندهی کند همچنین 

 .درصد مواد غذایی اتیوپی را افزایش دهد 85حدود سازی برای فصل کاشت در تابستان،  آماده

هزار هکتار  78شود که  برآورد می. هزار خانوار توزیع کند 028طور مستقیم حدود چهارهزار تن بذر، بین  تا به امروز، فائو توانسته به

 .هزار تن محصول دست یابند 071های کشت شده به بازدهی حدود  از زمین

تن برای هر فرد، قادر باشد تا نیاز حداقل  1.6یک تن محصوالت زراعی برای هر خانوار در سال یا حدود شود،  همچنین برآورد می

 .ماه برآورده کند 01نفع را برای هشت تا  های ذی غذایی خانواده

کشور و با با همراه تلفات در حوزه تأمین بذر خانوارها در سراسر  6105نینو در دو فصل کاشت در سال  خشکسالی ناشی از ال

میلیون نفر نیاز اضطراری به مواد  01.6، 6102خشکسالی باعث شد تا در آغاز سال . مخاطره انداختن امنیت غذایی ملی همراه بود

 .میلیون مردم اتپوپی هنوز هم نیازمند کمک باشند ٠.7شود که حدود  در حال حاضر تخمین زده می. غذایی و کمک داشته باشند

 معیشت کشاورزان اتیوپیایجاد یک تفاوت در 

 .گذارد می 6102 - 6107دهد انجام عملیات توزیع بذر اضطراری تأثیر مثبتی در سال برداشت  ارزیابی اخیر فائو نشان می

 6102 - 6107شود که مقدار برداشت  بینی می پیش": ، نماینده فائو در اتیوپی گفتAmadou Allahouryآمادو آالهوری 

 ".آید شمار می باالتر رود که این یک دستاورد بزرگ دربرابر بدترین خشکسالی بهر میانگین طور متوسط از مقدا به

های بشردوستانه توانستیم به خانوارها در برابر بحران  ما مفتخر هستیم که با همکاری دولت و سازمان": وی خاطرنشان کرد

 ".خشکسالی کمک کنیم

بیشترین ضربه را از خشکسالی دیدند و زندگی خانوارهایش بسیار وابسته به  ، در مناطقی که6102فائو در اوت و سپتامبر 

نفع از  کشاورزی بود همچون مناطق امهرا، ارومیا، مناطق جنوبی و تیگری، با انجام ارزیابی مشخص شد، در حدود نیمی از افراد ذی

رض خطر قرار داشتند، چراکه بذر اضطراری برای فصل صورت تصادفی انتخاب شده بودند، پس از توزیع بذر، در مع ها که به خانواده

 .کشت، دریافت نکرده بودند

توانم بذر دریافت  من فکر کردم که قادر نخواهم بود امسال گندم کشت کنم، اما زمانی که کمیته روستا به من اطالع داد که می"

، کشاورز Mitiku Teferaاین سخنان را میتیکو تفرا  ".ام را تأمین کنم کنم، توانستم محصول کشت و از نظر مواد غدایی خانواده

 .گفت( Amhara)، واقع در ارتفاعات امهرا Wollo، جنوب Werababoپا از منطقه  خرده

، میان آنها توزیع شده و 6102های کشاورزی در زمان فصل کشت  نفع اعالم کردند که نهاده درصد از افراد ذی ٠6همچنین بیش از 

 .همچنین گفته شد بذرها از کیفیت خوبی برخوردار بودند. مورد نظر خود را دریافت کنند آنها توانستند بذر
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 FAO's Emergency and)، مدیر بخش حوادث اضطراری و بازسازی فائو Dominique Burgeonدومینیک برگن 

Rehabilitation Division)در حالی که توزیع ": داشت دیده از خشکسالی، اظهار دنبال دیدار از بدترین مناطق آسیب ، به

پذیری  ها برای فصل برداشت ضروری بود و کشاورزان را تشویق به کشت کرد، در عین حال باید اقداماتی در راستای انعطاف نهاده

 ".بیشتر کشاورزی در برابر حوادث شدید آب و هوا ادامه یابد

منظور تأمین  ها برای محافظت از دام باید تسریع شود، به ششدت ضربه دیدند و تال داران به در این میان گله": وی یادآور شد

 ".معیشت خانوارها باید اقداماتی در زمینه پرورش نژادهای دامی انجام شود

توان به تهیه بذر علوفه، تغذیه در مسیر کوچ، بهبود آب و درمان و واکسیناسیون  هایی برداشته که می البته فائو در این راه گام

 .کرد حیوانات اشاره

 کارها و نیازهای آینده

میلیون دالر به منظور بازسازی حوزه کشاورزی و دامداری نیاز داشته باشد، همچنین با توجه  45شود که اتیوپی به  تخمین زده می

 62.6ای از این بودجه،  رسد که بخش عمده میلیون دالر می ٠0.6، به  6102به برآوردها، نیاز بخش کشاورزی کشور از آغاز سال 

میلیون خانوار دامدار تا پایان سال  6.4میلیون دالر، با هدف حمایت از سالمت حیوانات، مانند واکسیناسیون و درمان، برای بیش از 

 04همچنین این سازمان قرار است . میلیون دالر برای پاسخ به شرایط بحران در نظر گرفت 04، فائو، حدود 6102از اکتبر .است

 .در نظر بگیرد 6102دیده تا پایان  های دامدار در مناطق آسیب هم برای حمایت از خانوادهمیلیون دالر اضافی 

پذیری برای حمایت  پذیری محصوالت و جوامع دامدار، در حال حاضر فائو در حال توسعه استراتژی انعطاف منظور افزایش انعطاف به

 ./ها در این زمینه است ی فنی و پتانسیلها های دولت اتیوپی و و شرکا برای فراهم کردن مهارت از تالش
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 گزارشات جهانی 
 آیانا - 1۹۳۱آبان  12: تاریخ

  امضاء قرارداد همکاری با وزیر شیالت و صنایع سریالنکاامضاء قرارداد همکاری با وزیر شیالت و صنایع سریالنکا/ / هزار دالری فائو به صنعت شیالت ایرانهزار دالری فائو به صنعت شیالت ایران  ۳۳1۳۳1کمک کمک 

آال بین معاون وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان شیالت ایران و نماینده  در قالب اصالح نژاد ماهی قزل TPC امروز تفاهمنامه

 .سازمان فائو در ایران به امضاء رسید

بین معاون وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان شیالت ایران آال  در قالب اصالح نژاد ماهی قزل TPCامروز تفاهمنامه 

 .و نماینده سازمان فائو در ایران به امضاء رسید

در این تفاهمنامه، سازمان فائو : وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت معاون وزیر و رئیس سازمان شیالت ایران امروز در گفت

 .آال به ایران کمک کند رات این سازمان برای اصالح نژاد ماهی قزالهزار دالر از محل اعتبا 661متعد شد 

زده از خارج کشور است که نقش  و اجرای این پروژه کاهش واردات تخم چشم TPCهدف از تفاهمنامه : حسن صالحی افزود

 .جویی ارزی خواهد داشت بسزایی در صرفه

مرکز  01شود و سپس در  اندازی می ذخیره سازمان شیالت راه این پروژه در مرحله نخست در استخرهای: وی خاطرنشان کرد

 .های زاگرس و البرز انجام خواهد شد کوه پایلوت در مناطقی در رشته

دست آمد؛ زیرا  های وزارت جهاد کشاورزی به ها پیگیری دریافت این اعتبار در نتیجه سال: معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد

زده از خارج متحمل هزینه و خسارات ناشی از ورود بیماری به  دلیل واردات تخم چشم هندگان کشور بهد تولیدکنندگان و پرورش

 .داخل کشور و خسران و زیان آنان شده است

در این جلسه مذاکرات خوبی : صالحی با بیان اینکه همچنین امروز میزبان وزیر شیالت و صنایع کشور سریالنکا بودیم، تصریح کرد

 .پروری و صیادی انجام شد ی های مشترک درباره انتقال تکنولوژی آبزیبرای همکار

های صیادی و صنایع فرآوری ازجمله تولید ماهی تن با  طرف سریالنکای خواستار هموارسازی شرایط برای همکاری: وی یادآور شد

امضاء نرسید اما مذاکرات برای تبادل ای به  نامه در این جلسه تفاهم: صالحی در پایان تأکید کرد.هدف ایجاد ارزش افزود شد

 ./ها به امضاء برسد نامه های بعدی تفاهم های کارشناسی صورت گرفت تا در مالقات هیأت
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 1۹۳۱آبان  1۱: تاریخ

طور طور   تواند بهتواند به  بیوتیکی میبیوتیکی می  مقاومت آنتیمقاومت آنتی/ / توان در تولیدات کشاورزی مدیریت کردتوان در تولیدات کشاورزی مدیریت کرد  بیوتیکی را میبیوتیکی را می  مقاومت آنتیمقاومت آنتی

  دهددهد  های خاک رخ های خاک رخ   طبیعی در باکتریطبیعی در باکتری

دریافتند مقاومت باکتری به ( USDA :U.S .Department of Agriculture) دانشمندان وزارت کشاورزی ایاالت متحده

 .ها که در معرض فعالیت کم انسانی یا حیوانی قرار دارد نیز مشاهده شده است ، در خاک دشتبیوتیک آنتی

شود، اما برخی  ها استفاده می ها، برای درمان بیماری ها طی سال بیوتیک ، آنتیScienceDailyسایت  به گزارش ایانا از وب

 .دهند استفاده شده، مقاومت نشان می شان بار برای از بین بردن بیوتیک که یک ها نسبت به آنتی باکتری

های کشاورزی آژانس  سازمان پژوهش: ARS (Agricultural Research Serviceمحققان مرکز تحقیقات کشاورزی 

های پیشرفته برای رسیدن به ایمنی مواد  حل بیوتیکی و راه ، در حال بررسی مقاومت آنتی(تحقیقات وزارت کشاورزی ایاالت متحده

بیوتیک  های آنها روی مقاومت آنتی بخشی از تالش فظت از تولید دام و محیط زیست هستند؛ این در حالی است که غذایی، محا

در واحد تحقیق مدیریت اکوسیستم کشاورزی   ، میکروبیولوژیست، به همراه همکاران خود،(Lisa Durso)لیزا دورسو .خاک است

هایی که چرای دام انجام نشده، مقدار  تازگی نشان دادند که در خاک مکان به در لینکلن نبراسکا، ARS))مرکز تحقیقات کشاورزی 

 .بیوتیک وجود دارد قابل توجهی باکتری مقاوم به آنتی

با این حال، . بیوتیک، در خاک محلی که کود حیوانی استفاده شده بود، وجود داشت های مقاوم به آنتی ها و ژن همچنین باکتری

 .توانند در خاک باقی بمانند ها می اگر باکتری در کود از بین برود، ژن جای نگرانی است که حتی

بیوتیک در مزارع و محیط زیست مورد  منظور شناسایی منبع مقاومت به آنتی گیری مقاومت به دورسو یادآور شد، ابزاری برای اندازه

کند، تا به میزان اختالف مقاومت به  ک میبیوتیکی، به دانشمندان کم ای مقاومت آنتی چنانچه وجود سطوح پایه.نیاز است

 .شود، پی ببرند طبیعی استفاده می  بیوتیکی که توسط انسان یا به شیوه آنتی

سال گذشته در  61فعالیت کم انسانی و بدون چرای حیوانات در طی   اش، خاک دشتی را بررسی کردند که تحقیقاتی  دورسو و تیم

آنها . آوری کردند بیوتیک جمع های مقاوم به آنتی اک محل را برای مشاهده میزان باکتریهای خ آنها نمونه.آن انجام شده بود

ها  بیوتیک هایی مقاوم به تتراسایکلین و سفوتاکسیم بود؛ دو نوع باکتری که معموالً انواع آنتی ها شامل باکتری دریافتند، تمام قسمت

های مقاوم  ها، دارای باکتری نمونه شود و همچنین تقریباً نیمی از  تجویز میهای مربوط به آنها،  ای از عفونت در درمان طیف گسترده

طور  تواند مبنایی باشد برای دریافتن آنچه که به اطالعات مربوط به این مطالعه می به باور دورسو، .بیوتیک بودند به دو یا چند آنتی

توان به بهترین روش، مقاومت  مندان دریابند، چگونه میتواند نقطه آغازی باشد تا دانش این می. دهد طبیعی در خاک رخ می

 ./بیوتیکی را در تولیدات کشاورزی، مدیریت کرد آنتی
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 1۹۳۱آبان  ۱۳: تاریخ

  درصدی فقر در بخش کشاورزی بنگالدشدرصدی فقر در بخش کشاورزی بنگالدش  9191کاهش کاهش 

در واقع، این میزان . باعث شد تا میزان فقر کاهش یابد 6111، از سال  ویژه در بخش کشاورزی رشد اقتصاد روستایی بنگالدش، به

 .روی داد 6101و  6115های  درصد بین سال ٠1کاهش فقر در بخش کشاورزی 

درصد از نیروی کار این کشور، در مناطق  77درصد از جمعیت بنگالدش و  71نی، بیش از سایت بانک جها به گزارش ایانا از وب

روستایی، حدود نیمی از کارگران بنگالدش و دوسوم افراد در مناطق روستایی و در بخش کشاورزی مشغول به کار هستند و حدود 

 .شود تأمین میدرصد از خانوارهای روستایی بخشی از درآمدشان از طریق بخش کشاورزی  87

سال گذشته در زمینه  41قابل توجهی در طول  این در حالی است که بنگالدش، با وجود حوادث طبیعی و رشد جمعیت، پیشرفت 

food grain productionتولید : برای مثال)دستیابی به امنیت غذایی داشته است 
، 6104و  0٠76های  ، بین سال(غالت) (0)

وری در جهان از  ترین نرخ رشد بهره یکی از سریع  توان گفت، که می( میلیون تن رسید 64.4ن تن به میلیو ٠.8سه برابر شدواز 

توان درباره نرخ رشد  ، در صنعت کشاورزی بنگالدش روی داده است؛ البته می(درصد در سال 6.7طور متوسط  به) 0٠٠5سال 

 .های روستایی و سرمایه انسانی اشاره کرد اختگذاری در بخش تکنولوژی، زیرس مذکور به سیاست منسجم سرمایه

شمار  مدت در بخش کشاورزی این کشور به همچنین، بنگالدش ازجمله کشورهایی است که تغییرات آب و هوایی، تهدیدی طوالنی

این  هایی همچون جاری شدن سیل، نفوذ آب شور و خشکسالی باعث آسیب رساندن به مناطقی از عنوان مثال پدیده به. آید می

برای رسیدن به رشد سریع و فراگیر در بخش روستایی همراه با ایجاد شغل، نیاز به کشاورزی با تنوع   گفتنی است،.کشور شده است

روی آوردن به کاشت   های اقتصادی در بخش کشاورزی و غیرکشاورزی است که برای این منظور، بیشتر همراه با توسعه بنگاه

طور قابل توجهی کاسته شود، ازجمله این  تغذیه به ر به جای برنج که باعث شده تا از میزان سوءمحصوالت با ارزش غذایی بیشت

ویژه برای زنان و  های کشاورزی و غیرکشاورزی به  این موضوع باعث رشد درآمد، ایجاد شغل در بخش. آید شمار می راهکارها به

تواند برای کاهش سوءتغذیه و افزایش درآمد و شغل  نسیل باالیی که میبا این حال، دامداری و شیالت با وجود پتا.جوانان شده است

 .رو نبوده است به ناکافی از سوی دولت، با رشد قابل توجهی رو دلیل حمایت  و تأثیرش روی اقتصاد داشته باشد، به

های موازی  له اولویتازجم( RNFEs :rural non-farm enterprisesیا )های تجاری غیرزراعی  گذاری و توسعه بخش سرمایه

توانند دارای درآمد و متنوع و پایدارتری باشند؛  آید؛ چراکه از این طریق خانوارها می شمار می بنگالدش، در کنار بخش کشاورزی، به

 .شود ویژه باعث ایجاد اشتغال و رقابت در میان جوانان و زنان هم می به

های بنگالدش  گالدش برای رشد بخش کشاورزی حاکی است که یکی از برنامههای بن در این زمینه، گزارش بانک جهانی از برنامه

، (IAPP)( )Integrated Agriculture Productivity Projectوری کشاورزی یکپارچه  برای رشد کشاورزی، پروژه بهره

شمالی و جنوبی کشور که در های  ویژه در بخش پذیری و سازگاری محصوالت کشاورزی به منظور بهبود افزایش انعطاف است که به

 .پذیرتر هستند، طراحی شده است برابر سیل، خشکسالی و نفوذ آب شور ناشی از جزر و مد دریا، آسیب

همچنین با . رود ، در راستای سازگاری و افزایش مقاومت محصوالت در برابر گرما و خشکسالی، و شوری آب به کار میIAPPپروژه 

 .تری به غیر از برنج کاشته شود تا محصوالت متنوعمدیریت سالمت خاک، باعث شده 

( MFSFP :Modern Food Storage Facilities Project)سازی مواد غذایی  اما زمانی که پروژه تأسیسات پیشرفته ذخیره

المللی  رهای بینرو شد، چراکه نتوانست از عرضه برنج در بازا آغاز به کار کرد، بنگالدش با بحران امنیت غذایی روبه 6117در سال 

سازی و تقویت مدیریت سهام  های ذخیره سود الزم را به دست آورد؛ بنابراین برای مقابله با این بحران، به توسعه و بهبود زیرساخت
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ت پذیر و محروم جامعه و حوادث طبیعی مقاوم ویژه برای افراد آسیب دانه پرداخت و باعث شد تا بتواند در برابر کمبود مواد غذایی به

 SIPP-III :Social Investment Program)گذاری اجتماعی  توان به پروژه سرمایه های بنگالدش، می از دیگر پروژه.کند

Project) که به پروژه بهبود معیشت خانوارها ،(NJLIP :Nuton Jibon Livelihood Improvement Project ) نیز

ها و تأمین معیشت خانوار،   منظور فراهم کردن بودجه برای زیرساخت معه بهشود، اشاره کرد که باعث تقویت نهادهای جا شناخته می

های اقتصادی را از طریق  ، فرصتNJLIPهمچنین . شود رسانی درباره مواد غذایی و دانش تولید محصوالت کشاورزی، می  آگاهی

 .بخشد ها و جوامع برای افزایش میزان دسترسی به بازار، بهبود می ها، تعاونی تولیدکننده

ها است که کمک  ، از دیگر برنامهII NATP( National Agriculture Technology Program)برنامه فناوری کشاورزی 

وری و امنیت غذایی، همراه با سازگاری با تغییرات آب و هوا افزایش دهد، همچنین باعث بهبود  کند تا دولت بنگالدش بهره می

های بهتر و   تمرکز این برنامه بر روی تولید محصوالت کشاورزی با فناوری. تر شود و متنوعتر  تغذیه از طریق مواد غذایی سالم

 .پا در بخش کشاورزی است مشارکت زنان و کشاورزان خرده

 6161انداز بنگالدش تا سال  چشم

. ج و گندم ساخته شدتن در مرکز برن 511هزار و  565سازی دانه با ظرفیت  قرار است، هشت سیلوی فوالدی مدرن برای ذخیره

همچنین از کارهای تا . سازی خواهند شد پذیر ازجمله منطقه ساحلی، دارای سیلوهای ذخیره هزار خانوار در مناطق آسیب 511

توان  مند خواهند شد؛ که می های پروژه بهره از فعالیت( درصد زن 65)بیش از یک میلیون کشاورز  NATP IIبا برنامه  6160سال 

 .درصدی در برخی کاالهای کشاورزی در سال اشاره کرد 011تا  04طور متوسط  ملکرد بهبه افزایش ع

 ./رسد هزار تن از کاالهای کشاورزی از طریق ساختارهای جدید به فروش می 60همچنین، ساالنه بیش از 

 فرحناز سپهری: ترجمه

 :نوشت پی

نان، ماکارونی، بلغور جو دوسر، غالت . دیگر محصول دانه استهرگونه مواد غذایی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، جو و غالت  -0

شده تقسیم شده  دار و غالت فرآوری ها به دو زیرگروه غالت سبوس دانه. هایی از محصوالت غالت هستند صبحانه، و بلغور نمونه

 .است
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 1۹۳۱آبان  ۱۳: تاریخ

  برای سفر به مریخبرای سفر به مریخ  های مربوط به رشد گیاهان در فضا های مربوط به رشد گیاهان در فضا   آزمایشآزمایش

های  ، در بررسیUniversity of Clermont-Ferrand(0) و همکارانش از دانشگاه کلرمون فران Lucie Poulet لوسی پولت

توانند در فضا رشد کنند، اما اثرات طوالنی مدت فضا بر رشد و تولید مثل آنها هنوز  گیاهان سالم میخود به این نتیجه رسیدند که 

، گیاهان نقش مهمی در بقای انسان در ScienceDailyسایت  به گزارش ایانا به نقل از وب.درستی شناخته نشده است به

شناسی  نامه گیاه با این حال، مقاله چاپ شده در فصل.کنند میمدت، همچون مأموریت به مریخ، بازی  های فضایی طوالنی مأموریت

Botany Letters
های فضایی و در سیارات دیگر با  دهد، فضانوردان برای رشد مواد غذایی به اندازه کافی در سفینه نشان می (6)

های تحقیقاتی نشان داده  ی و راکتهای فضای های انجام شده در ایستگاه ، آزمایش0٠21از دهه .رو هستند به های بسیاری رو چالش

 .ای مانند کمبود هوا و نور رشد کنند کننده طور معمول در جاذبه بسیار کم و به همراه عوامل محدود توانند به است که گیاهان می

این عوامل  شود که تواند رشد سلول را کاهش دهد، همچنین باعث تغییر ژن و تغییر الگوی رشد ریشه هم می با این حال، جاذبه می

بذر تولید شده در مدار، دارای مراحل متفاوت رشد و نمو نسبت به  رسد  نظر می به.توانند روی کشت گیاه در فضا تأثیر گذارد می

تواند طعم گیاهان تولیدشده در فضا را تغییر دهد و  کند که این می همچنین عملکرد و مواد غذایی بذر هم تغییر می. زمین باشد

 .های فضایی اثر گذارد و به سالمت فضانوردان آسیب برساند یی مبتنی بر این گیاهان در طول ماموریتروی رژیم غذا

های بیشتر برای تولید مواد  رسد هیچ مانعی عمده برای رشد گیاه در فضا وجود ندارد، اما نیاز به آزمایش نظر می در حالی که به

های  عه فناوری مناسب وجود دارد که این موارد عبارتند از آبیاری و سیستمغذایی در مقیاس بزرگ همراه با کمبود جاذبه و توس

های  تواند شامل سیستم کارآمد تولید مواد مغذی، کنترل دقیق جوی برای میزان دما، رطوبت و ترکیبات عناصر هوا، نور کم که می

با . سب برای رشد در فضا نیز از مسائل مهم استانتخاب محصوالت منا.ها و ماه باشد پیشرفته ذخیره نور خورشید روی سطح سیاره

توان به انواع گندم  توجه به مقدار محدود فضا در فضاپیما، نیاز به گیاهانی است که دارای اندازه کوتاه، اما با بازده باال باشند که می

سازی شده رشد کنند،  ای شبیه ای سیارهه توانند در مدار زمین و در زیستگاه کوتاه، گوجه گیالسی، برنج، فلفل، سویا و نخود که می

های گیاهی و طعم آنها  ها در مورد مواد مغذی، روشنایی، میزان هوا و انتخاب گونه همچنان چالش": لوسی پولت گفت.اشاره کرد

 سازی است که جنبه نوعی مدل: mechanistic modelling)سازی مکانیستیک  عالوه بر این، تالش در زمینه مدل. باقی است

پیچیده  (6)های فیزیکی، بیوشیمیایی و مورفولوژیکی تر پدیده برای درک دقیق( فیزیکی دارد و در اجزای سیستم قابل مشاهده است

 /".بینی کند، باید انجام شود و درگیر، که باید به طور دقیق، کنترل رشد و توسعه گیاه در فضا را پیش

 فرحناز سپهری: ترجمه

 :نوشت پی

0- University of Clermont-Ferrand :شهری )تاسیس شد و در کلرمون فران  08٠2طور رسمی در سال  این دانشگاه به

 .قرار دارد( در مرکز فرانسه

6- Botany Letters :شناسی فرانسه  ویژه مباحث گیاه شناسی را چاپ کرده و توسط انجمن گیاه المللی که به فصلنامه بین

 .شود منتشر می

بحث ( ها معدنی)زنده ... و( شامل جانوری و گیاهی)باره ساختمان و شکل ظاهری اندام موجودات زنده علمی است که در -6

 .کند می
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 1۹۳۱آبان  ۱8: تاریخ

  کندکند  روز میروز می  را بهرا بهچین، کشاورزی خود چین، کشاورزی خود 

در حالی که اقتصاد چین در حال حاضر مبتنی بر اقتصاد کشاورزی نیست، اما چند دهه پیش از این، اقتصاد این کشور وابسته به 

هرچند باید اهمیت کشاورزی در اقتصاد کشورهای توسعه یافته همواره مدنظر باشد، باید در نظر گرفته شود چراکه .کشاورزی بود

اهمیت این صنعت با روی کار آمدن صنایع دیگر . جانبه باشد تواند نقطه آغازی برای هر کشور به سمت توسعه همه این صنعت می

 .تواند نادیده گرفته شود در اقتصاد نمی

نظر  این کشور در"بادا، با توجه به برنامه جدید پنج ساله چین، شورای دولتی چین اظهار داشت که  یی به گزارش ایانا به نقل از ان

"نوسازی کشاورزی"، به 6161دارد تا سال 
China Dailyبا توجه به گزارش . "دست یابد (0)

منظور بهبود کیفیت  ، این پروژه به(6)

المللی در نظر گرفته شده  منظور تقویت رقابت بین وری در عرضه و با هدف تالش برای ایجاد امنیت غذایی به تولید کشاورزی، بهره

رد این است که این طرح کشاورزی، وعده رونق اقتصادی در حوزه کشاورزی برای باال بردن شیوه زندگی آنچه اهمیت دا.است

 .شان وابسته به این بخش است دهد که زنذگی کسانی می

ها، مزارع،  با توجه به طرح یادشده، کشاورزی مدرن قرار است در سواحل شرقی چین، در امتداد مناطق توسعه یافته که شامل حومه

کند که با محتوای توسعه سبز و هدف  های کشاورزی را ترویج می همچنین این پروژه نوآوری.اجرا شود  حتی شهرهای اصلی است،

شود که  پروژه کلیدی می 04، این طرح شامل (6)به گزارش شین هوا. مند شده است خوبی نظام افزایش رفاه کشاورزان چینی، به

 .روند شمار می ان دستاوردهای این طرح بهعنو هایی مهم و به عنوان پروژه به

بخشی از  منظور اطمینان سازی صنایع زیرمجموعه به های کشاورزی و یکپارچه های کلیدی شامل کشت مؤثرتر زمین این پروژه

دولت چین برای حمایت از بخش کشاورزی به اجرای مالیات و حمایت مالی . خروجی با کیفیت مزارع و تولیدات کشاورزی است

 ./روی آورده که به همراه اصالح سیاست مربوط به زمین و مقررات بازار است و باعث بهبود در کل صنعت خواهد شد

 فرحناز سپهری: ترجمه

 :نوشت پی

0- agricultural modernization. 

 .شود ای به زبان انگلیسی که در جمهوری خلق چین منتشر می روزنامه -6

های خبری  آوری اطالعات و کنفرانس ترین مرکز جمع رسمی دولت چین و همچنین بزرگخبرگزاری : (Xinhua)هوآ  شین-6

 .است
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 1۹۳۱آبان  12: تاریخ

  فرنگی شدفرنگی شد  بازده توتبازده توتتابش نور مادون قرمز باعث افزایش تابش نور مادون قرمز باعث افزایش 

توتوری، ( استان)در بخش  Iwami دانشگاه توتوری ژاپن و شرکت فوجی الکتریک با فراهم کردن دستگاه نور ساز مستقر در شهر

به همراه گروه تحقیقاتی سازمان یافته توسط دولت توتوری به تازگی متوجه شدند که گیاهان توت فرنگی که به طور مداوم تحت 

 .مادون قرمز قرار گرفتند میوه های بزرگتری داشتند که البته این میزان سه ساعت در روز بعد از غروب آفتاب بودتابش با نور 

درصدی میزان بازده توت فرنگی و بزرگی میوه برای هر بوته شد؛  01نیوز، تابش موثر باعث افزایش  سایت اگری به گزارش ایانا از وب

 .درصد افزایش یافت 61ها هم  گیهمچنین میزان بازده خروجی توت فرن

تابش نور مادون قرمز می . آوری را در میان تولید کنندگان توت فرنگی گسترش دهد دولت توتوری قصد دارد استفاده از این فن

ی تواند به عنوان ابزار موثر برای مناطقی به کار رود که به دلیل نور خورشید کمتر، گیاهان توت فرنگی دارای میوهای کوچکتر

این در حالی است که در مرکز تحقیقات باغبانی استان توتوری، تابش نور مادون قرمز در یک مزرعه توت فرنگی به نام .هستند

«Akihime » انجام شد؛ به این صورت که توسط(LED )Light emitting diode (دیود ساطع کننده نور ) نوری با طول ،

یده شد که به مدت سه ساعت در روز بعد از غروب آفتاب بود و این کار به مدت چهار نانومتر روی مزرعه توت فرنگی تاب 765موج 

آنچه مشخص شد این بود، نور تابیده شده به گیاهان توت فرنگی باعث شد تا آن ها دارای دمبرگ .ماه از نوامبر تا فوریه انجام شد

فتوسنتز افزایش یافت و باعث شد تا خروجی و بازده توت  در نهایت با تابش، عملکرد. بلند تر و برگ با ضخامت بزرگتری باشند

 ./فرنگی افزایش یابد

 فرحناز سپهری: ترجمه

 :منبع
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 1۹۳۱آبان  12: تاریخ

  تفاهمنامه مکانیزاسیون کشاورزی بین نیجریه و چین افتتاح شدتفاهمنامه مکانیزاسیون کشاورزی بین نیجریه و چین افتتاح شد

Audu Ogbeh آالت چین  وزیر کشاورزی و توسعه روستایی نیجریه، مکانیزاسیون نیجریه را در همکاری با چین و شرکت ماشین

 .کلید زد CAMACO آفریقا -

های زامفارا، آداماوا، جیگاوا، ایبونی، کاتسینا، نیجر، تاراربا  سایت کشاورزی نیجریه، قرار است این برنامه در ایالت به گزارش ایانا از وب

وام به و سوکوتو برای افزایش تراکتور و بهبود مکانیزاسیون اجرا شود که از طریق فراهم کردن امکانات مونتاژ در نیجربه و با دادن 

وزیر کشاورزی و توسعه روستایی نیجریه در .شود ساله با نرخ بهره یک رقمی انجام می 8تا  7کشاورزان با باز پرداخت طی یک دوره 

آید؛ چراکه نیجریه  این یک برنامه بسیار مهم به شمار می: مراسم همکاری دو کشور در زمینه مکانیزاسیون کشاورزی اظهار داشت

هزار تراکتور در نیجریه وجود دارد و این در حالی است که حداقل باید یک میلیون  61کمتر از . راکتور استداری میزان کمی ت

که می تواند  ، تالشی برای جبران کمبود تراکتور و افزایش مکانیزاسیون خواهد بود CAMACOاین همکاری با . دستگاه باشد

تحقق این برنامه باعث افزایش مکانیزاسیون و مهم تر از آن تشویق جوانان برای روی آوردن به . فعالیت کشاورزی را آسان تر کند

یی خاصی که در منطقه وجود دارد برای تجهیز آفریقایی خواست تا شرایط آب و هوا -وی از شرکت چین ".کشاورزی است

درجه افزایش یابد  41تواند تا  همچنین به این نکته اشاره کرد که در برخی از نقاط کشور، دما می. آالت خود در نطر بگبرند ماشین

گرد و خاک در ": وزیر نیجریه افزود.بنابراین شرکت باید در فکر یک سیستم خنک کننده خوبی برای موتور تجهیزات خود باشد

همچنین باید این مسئله را در . بعضی از قسمت های شمالی وجود دارد، بنابراین فیلترهای هوا به تناسب منطقه باید انتخاب شود

از نظر مالی نمی توانیم دو سال یکبار، ماشین آالت را خریداری .سال نیاز داریم 61تا  05نطر گرفت که ما به این تراکتورها حداقل 

. م، ما نیاز به ماشین آالتی داریم که به خوبی طراحی شده باشند که با شرایط آب و هوایی و نوع خاک ما مناسب باشندکنی

وزیر کشاورزی با بیان این که مردم نیجریه شرایط سختی را ".همچنین ما قصد داریم خدمات پس از فروش خوبی هم داشته باشیم

اش را  رزی از طریق آبیاری و افزایش مکانیزاسیون بتواند بهتری را از جمله تامین مواد غذاییدارند اما ابراز امیدواری کرد که کشاو

شما از چین می آیید، ومی دانید که چگونه باید مواد غذایی جمعیت های ": گفت CAMACOوی به هیات شرکت . تجربه کند

همچنین وزیر نیجریه، به گروه  ".نیم این جا موفق شویماید، پس ما هم می توا بزرگ را تامین کرد؛ شما دراین زمینه موفق شده

CAMACO  توضیح داد دو مهندس نیجریه تراکتورهایی کوچک ساخته بودند که برای کشاورزان خرده پا به منظور بهبود

که عبارت سه کمیته دائمی در این مراسم افتتاح شدند .ماشین آالت محلی و ترویج مکانیزاسیون کشاورزی محلی طراحی شده بود

کمیته مدیریت پروژه، کمیته اجرای فنی و کمیته مشاوره کارشناسان ، که نظارت روزانه بر پروژه های مربوطه ، خدمات : بودند از

چین  -توسط صندوق توسعه آفریقا CAMACOبودجه .هایشان است ای و ارایه گزارش کار به کمیته از جمله مسئولیت مشاوره

China African Development Fund  تامین می شود که به اختصارCADFund  نام دارد و به عنوان یک همکاری

این صندوق، تشویق و حمایت شرکت های چینی برای سرمایه گذاری در   هدف. استراتژیک و توسعه یافته بین چین و آفریقا است

 ./آفریقا است

 :نوشت پی

ایالت و یک منطقه حکومت فدرال مرکزی تشکیل  62مجموعه  جمهوری فدرال نیجریه کشوری در غرب آفریقا است که از -0

 .ترین کشور قاره آفریقا به شمار می رود و پایتخت آن آبوجا است نیجریه پرجمعیت. است شده
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